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POLITIŠKOS ŽINIOS.
Revoliucija Mas kol ijoj.
Šiuom kartu Maskolijoj iš
tikro truputį nusiramino.
Metinės sukaktuvės pirmuti• nių žmoniįų skerdynių Peter
burge (sekaktuvės raudono
sios nedėlios) atsibuvo ra
miai, nors, žinoma, valdžios
visur turėjo parengtą kariumenę, kuli vien laukė prisa
kymo naudotis iš ginklų, jei. gu žmonėfe butų ką nors val
džioms perdaug nepatinkan
čio padarę. Nereikėjo vie
nok kareiviams kištiesi, to
dėl ir apsiėjo viskas be nau* jų kraujo praliejimų.
Lenkijoj, sukaktuvių die
noj darbininkai buvo nutarę
neiti į darbą. Tas vietinėms
valdžioms nepatiko.
Pirm
sukaktuvių policija darė kra
tas Varšuvos darbininkų ap'goventosįe miesto dalyse; ra
do daug atsišaukimų. Su
areštavo teipgi daug darbik ninku.
Raudonosios nedė
lios dienoj Varsavoj darbi
ninkai nedirbo; bet ne visi,
[daugelyj dirbtuvių darbai
[nesiliovi-Į. Daugiau jau dar
bininkų štraikavo Lodziuje.
Jjlratos ir areštavimai buvo
it- kituose Lenkijos miestuoefe, kadangi mat valdžios
Mauke Lenkijoj smarkiausių
darbininkų demonstratijų.
f Pasinaudodami iš kariško
f JT Įdėjimo, jeneral gubernatopąnčiojimui ir stabdy| mi1 ag tacijos prieš rinki■ /m išleidę buvo padavadil tji’as politiškų partijų susilinkimuose areštuoti kalbė
tojos savo kalbose kritikuof jaučius arba peikiančius valĮJ Ižių pasielgimą. Ir Varsavos
Į ieneral-gubernatorius buvo
fišdavęs tokį prisakymą, dagi
asu pridėjimu, kad peikianti
[ir kritikuojanti rando darbus
t [kalbėtojai turėsę mokėti bauĮsmė« po 500 rubl.. Bet pri[sakius Stolypinui, turėjo jis
tokį kvąilą savo padavadijiĮmą atšaukti, kadangi jis vien
[erzino žmonis ir valdžioms
[negalėjo nė jokios naudos
XĮgębenii. Stolypin prisakė
J žmdm8 gubernatoriams ir je
n nor/-gttt>ernatoriam8 prieš
RgunimH8 vengti erzinimo
, nestabdyti susirinkiuzsn Ištiesi vien -užgimus

tai
i Į jį ifSiraminuB šiek tiek, proLr„j Jų sutrapams, taigi jeh. gubernatoriams vėl apF ų^o galva; jiems rodosi,
■ į įstengs vėl visas caro
■Šį ?entais pripažintas lailrxjnr'e^US Paversti*
V J
railą siutimą šiuom
aė Stolypin nesikiša.
r;di
i
'• *0 manifestu antai neo.
.>liamsv daleista savo lės a ' rengti privatiškas mo
šų prigimtą mokini
1*1
mą.
Lenkijoj susitvė
: UI
0
drė i j ališka draugovė, ku
ai nige čielą eilę privatie
ut „’f'pyklų.
Neramiuose
/Varšavos jeneral-guir.,Hkus nestabdė rengir^in?iškų mokyklų, bet
faujU,
tiek nusivarai-.
mJ?8
griebiasi senų
nta"ų. Uždarė jis lenFX Okykias Sedlecų ir
gubernijose visuose
iii
*» n’ ^.ose, kur tik gyvena
Jieško jis visokių
hs i ų, kabinasi tuose pakigje ir tikėjimiškų kai L“, įeigų; taigi stengiaLik
nukreipti į senas
niekus pavergti caro
I otus žmonėms paža-

Ar tie visi besistengimai lietų vadovas nepasisekimą
caro jeneral-gubernatorių su aiškina tuomi, jog besidaugigrąžinti senąją tvarką išduos nimas socijalistų pasiuntinių
tokius vaisius, kokių jie lau Vokietijos parlamente buvo
kia, galima abejoti jau todėl, nenormališkas, dauginosi per
kad jie neįstengia suprasti daug, todėl visas dalykas tu
žmonių norų, o nesuprasda rėjo sugryšti Į normališkas
mi, erzina net ramesnius vėžes. Tame gal ir yra dalis
žmonis, ir tuos daro rando teisybės.
ciecofius
priešais. Kad reakcija neiš Kancleris ir
džiaugiasi,
kad
rinkimai
pa
eis valdžioms . anį naudos,
kad jos klysta, klaidžiai ai sisekė, bet ar ištikro turi ti
škina žmonių nusiraminimą krus pamatus džiaugtiesi, tą
— tą be abejonės pamatys galima bus matyti po antrų
susirinkus Peterburge naujos rinkimų, susirinkus naujam
durnos atstovams. Šiuom kar parlamentui Berlyne. Tei
tu rinkimuose dalyvaus visos sybė, tūlą skaitlių mandatų
partijos, neišskiriant ir soči- socijalistams paveržė konservatyvai, bet mandatai pate
jalistų.
Kaip vienok tie rinkimai ko ir progresistams, susidruišpuls galutinai, pirm laiko tino ne vien konservatyvai,
sunku įspėti. Partijų garsi liet ir progresyviškos parti
namos žinios ne visos ištiki jom. Randui priešingi katamos, kadangi jos dabar turi lįkai, kaip iki šiol, nieko ne
slėpti savo silpnumus ir tą žudė, o ištikro dėl katalikų
ištikro daro, todėl terp prieš pasipriešinimo ciecorius ir
taraujančių žinių beveik ne paleido senąjį parlamentą.
galima orijentuotis. Pirmei Laimėjo kelis naujus pasiun
viški laikraščiai užtikrina, tinius ir lenkai, o jie, val
jog ten, kur atsibuvo rinki džių persekiojimais teip su
mų komitetų rinkimui, išrink erzinti, kad balsuojant par
ta 80% rando priešų; ran lamente, vis balsuos prieš
dui gi tarnaujantiejie laik randą su .jam priešingoms
raščiai stengiasi įkalbėti, buk partijoms, vis tiek kokios
tų komitetų rinkimuose ran jos nebūtų. Katalikams gi
do šalininkų ir kitokiu kon šiuom kartu rupi labiausiai
servatyvų išrinkta 75%, o suvaldyti rando sauvalią, to
priešininkų • vos 25%. Kat kius jau siekius turi ir sočira pusė teisybę sako, negali jalistai, taigi ir jie ne viena
ma tikrai žinoti. Kaip iki me balsuos drauge su sočišiol vienok galima buvo ma jalistais, o socijalistai su ka
tyt, nieks daugiau už caro talikais.
randą melo Į svietą dar tur Dėl pasimnžlnimo socijallbūt niekada nepaleido; tai stų pasiuntinių Vokietijos
ir dabar, be abejonės, jo už- parlamente, rodosi nė kanc
tikrinimuose daugiau yra leris Buelovv, nė ciecorius ne
turi tikro pamato teip labai
melo negu teisybės.
džiaugtiesi, nes opozicijos pa

Vokietija.

Vokietijoj pereitos sanvaitės pėtnyčioj atsibuvo parla
mento pasiuntinių rinkimai.
Ciecorius ir jo kancleris Buelow džiaugiasi, kad rinki
muose opozicijos partijoms
nepasisekė, ypač džiaugiasi,
kad socijalistai daug apskri
čių nužudė. Ir balsų už bocijalistų kandidatus šįmet
paduota ant trečdalio ma
žiau negu 1903 metuose.
Kokios priežastys pagimdė
visą socijalistų nepasisekimą
ir sumažėjimą balsų paduotų
už socijalistų kandidatus,
tas tik vėliau išeis į aikštę.
Gal ir socijalistai ne vieną
klaidą bus padarę.
Šiuose rinkimuose socijali
stai nužudė 17 pasiuntinių,
terp kitko, nužudė ir Kara
liaučių. Bet 157 apskričiuose turės būt dar antri rinki
mai, o daugelyj apskričių
reiks rinkti terp socijalistų
ir kitų partijų kandidatų.
Gal kaip kokiame apskrityj
galima bus išrinkti socijalistų pasiuntinį, bet tokių vie
tų nebus daug, kadangi an
truose rinkimuose paprastai
visos kitos partijos jungiasi
prieš socijalistus; antruose
rinkimuose
socijalistams
daug sunkiau pervaryti savo
kandidatą negu pirmuose.
Berlyne, ciecoriaus rūmo ap
skrityj socijalistams teipgi
nepasisekė išrinkti profeso
rių Arenaą, todėl ciecorius
galės susiraminti, nereiks
jam bent sostapilę kraustyti
į Pottsdamą, kaip buvo pagaz*
dinęs to apskričio gyvento
jams, kurie, matyt, ištikro
gazdinimų pabūgo. , /
Randas džiaugiasi, kad
rinkimuose socijalistams ne
pasisekė, bet t jis nenurodo
priežasčių, k rių dėl nepa
sisekė. Prancūziškų socija-

partijų pasiuntinių skaitlius
ir sumažėjo.
Nors rinki
muose progresistai ir stojo
prieš socijalistus, bet kad jų
mieriai nesutinka su mieriais
konservatistų, tai balsavi
muose ne viename jie bal
suos drauge su katalikais ir
socijalistais, kadangi visa
progresistų politika visgi ar
čiau stovi, geriau sutinka
su socijalistais negu su reakcijonieriais konservatistais
ir junkeriais.
Kaip lietuviams rinkimai
pasisekė, nežinia.
Jeigu
jiems pasisekė išrinkti savo
atstovą, tai reikia geisti,
kad jis butų geresniu lietu
vių reikalų apginėju už at
stovą buvusį paleistame par
lamente, kuris, išėmus lietu
viškos kalbos mokinant tikė
jimą mokyklose, nieko dau
giau Prūsų lietuviams nerei
kalavo.

Prancuzija.
Tąsynės su kunigija ir jos
užtarėjais Prancūzijoj dar
nepasiliovė, bet tiek jau išsi
aiškino, kad kunigija dide
lės 1 paramos žmpnių laukti
negali.
Uždarant nepasi
duodančias tiesoms bažnyčias
žmonės stojo bažnyčių apgy
nime, bet tokių vietų, apskri
tai imant, buvo nedaug, ki
tur žmonės nesikišo į tarpų
kunigijos ir rando.
Apart to, prancūzų dalis,
tame daugumas raštininkų,
užgauti vienpusiškumo po
piežiaus,-liepiančio kunigams
nepasiduoti užgirtoms tie
soms, pradėjo smarkią agita
ciją, kalbina sutverti tauti
šką bažnyčią neprigulinčią
nuo popiežiaus, kuri turėtų

pasiduoti krašto tiesoms.
Darbuojasi karštai, stengia
si sutverti prancūzams tauti
šku neprigulmlngą bažnyčią
ir pagarsėjęs Amerikoj senkatalikių vyskupas Vilatte.
Stoka žmonių paramos ir
agitacija VilattSs gal nuo
lankesniu padarys ir popie
žių, ypač kad gal didesnė
dalis Praneuzijoe Kunigų no
riai pasiduotų randui ir tie
soms, jeigu tik popiežius
jiems nedraustų; visiems geresniemsiems kunigams, ti
kriems prancūzams, popie
žiaus drausmės labai nepa
tinka, kaip koks bando jau
protestuoti net laikraščiuose.
Toliau gal tokių bus dau
giau. Raudas taipgi nenori
griebtiesi aštresnių priemo
nių prieš kunigus ir savo
švelniu pasielgimu Įgauna
vis daugiau pritarėjų ne tik
terp žmonių, bet ir terp pa
čių kunigų.
Tūli laikraščiai mano, buk
dabar popiežius j ieško vien
progos, nori pradėti tarybas
su Prancūzijos randu ir yra
viltys, kad (>aaiseks susi
taikyti*

Alena Celiešiutė iš Miros
lavo kaimo 2 juosti, Morta
Aliuliutė iš Rameikių 3 labai
plačias juostas, Marė Kavaliauckiutė iš Pupasodžio 2
juosti, Kizelienė iš Pupaso
džio 2 juosti, Marė Kudigoniutė iŠ. Miroslavo — 3 juo
stas, (viena labai plati).
Viktė Urbouiutfriš Marciškėnų — 2 juosti, ir Marė Kizeliutė iš Pupasodžio — 2 juosti.
Visos tos gražios juostos
prisiųstos ačiū triūsui p. J.
Celi.ešiaus, mokytojo iš Mirosiąvo. '
A. Ž.

sau, o bufeto užveizda išstū kų 91, liuteronų 10 ir žydų 2.
mė juodu už durų laukan.
Bajorų 107, valstiečių 4 ir
Čia juodu, keliauninkų ir miestelėnų 5.
publikos akiveizdoj, su tokiu
Šiauliuose Į sąrašas, turiu,
įnirtimu pešėsi, kad'parsiritę čių teisę dalivauti valst. Du
abu, ant žemės gulėdami, tą rnos rinkimų pirmuose susi
sėsi. Žmonės, apstoję, neži važiavimuose įtraukti 1.001
nojo ką ir daryt ir kaip juo žm., iš jų turinčių nedaugiau
du perskirt. Kai-kurie pa kaip 10 dešimtinių—94, nuo
tarė su vandeniu juos perliet. 10—30 dešim.—375 žm. ir
Ir tas patarimas butų tuojaus nuo 100—200 d.—108 rinki
išpildytas, bet, ant nelaimės, kai; bažnyčių tarnaujančių
kibiro su vandeniu po ranka 51.
C
nebuvo. Tuo tarpu buvnsieStačiatikių ir senikių 83,
jie kitam gale stoties, kance katalikų 875, liuteronų 90, žy
liarijoj, žandarai, dasižinoję dų 3; bajorų 490, valstiečių
kas trečios kliasos bufete de^ 413, miestelėnų 98.
dasi, atėję tvarkdarius-peštuŽemės savininkų, kurie ga
kus nusivarė pas save. Dau li dalivauti pavieto susiva
giausia nukentėjo. gelžkelio žiavime 169, .tame skaičiuje -.
žandaras, kaipo vyras barzdo turinčių nuo 200 lig 500 de
tas, nes jo priešininkas rovė šimtinių žemės—91, nuo 500_
jam barzdą be susimylėjimo. lig 1.000 deš.—38 ir daugiau
O ir buvo į ką žiūrėti: par- už'1.000 deš.—20.
virtę afTt žemės du žandaru
Nuomoninkų ir valdytojų
dulkinasi, kad net jų ,,bran 21.
tai" barška. Vienas spardo
Stačiatikių ir sentikių 24,
kojoms ir drasko nagais prie katalikų 123 ir liuteronų 22.
šininką kur tik sugriebdaBajorų 152, valstiečių 6 ir
mas, o šis pastarasis šukuoja miestelėnų 11.
teip-pat savo priešininkui
barzdą, vilnos rūksta; . ne Iš Šiaulių. Kauno gub.
lyginant kaip kad šuo ežį pa -Šiaulių darbininkai, drau
sigavęs ima purliot. Po tam, ge su vietiniu kamendoriu kn.
ligi traukinys nuėjo, vis tarp J. Maciejauskiu. pirm trijų
keliauninkų ir publikos buvo mėnesių sustatė įstatymus
girdėti klegėsis ir visi tvirti naujai darbininkų draugijai.
no, kad niekad nematę tokio Tie (statymai yra sutaisyti
ant pamatų"krikščionių de
rovimosi tarp žandarų.
mokratijos ir draugijai duo
tas vardas: Šiaulių šv. Juo-

Naktį į Lapkričio 21 d.,
1 — 3 vai. policija padarė
kratą p. Zofijos Przibilauskienės, žinomos Lietuvos rašėjos, bute, Antakalnio gatvė
nr. 6. Nieko įtariamo nera
sta. Atimta pasportas, Dar
bininkų kalendorius, lietu
viški rankraščiai. Klausta,
ar nėra ji ,,Naujosios Gady
nės” sądarbininkė. Žemai
stovėjo karumenė; policija
(lindo kambaryn su liudy
tojais ir su brauningais ran
kose, manydama atrasti bom
bas ir kitus dalykus.
— Tą pačią naktį policija
padarė kratą p. Jasiuno bute,
Antakalnio krautas nr. 1164.
Jieškojo ginklų ir atsišauki
mų, tečiaus nieko nerado.
Naktį į Rūgs. 21 d. polici
Iš VilniatiN.
8 d. gruodžių dįnzura atė ja padarė kratas 13 lietuvių
tuose.
mė lietuvišką knygutę ,,Val
Vilai™
K.uao U U«. Iš
MpJ- Tįl.llk.;
įibialnl,
stiečių Vargai”. Ta kny
o general • gubernatorius,
Žydų kuopa stato kandi Draugija.
tė buvo versta Iš r taąKalboa.
Įstatymai buvo
Nors tie patys cenzūros kaip praneša Peterburgo te datų Į V. Dum$ krikščionį.
paduoti užtvirtinti ir Gruo-,
įstatymai Rusijoje ir Lietu legrafo agentūra, prašęs vy*
džio 1 dieną š. m. draugija
Iš Grodno.
voje, taČiads ką vienas valdi riausios žemės tvarkymo ko
tapo užtvirtinta; tai-gi Gruo- *
ninkas leidžia, tą kitas gali misijos, kad Vilniaus, Kauno
25 d. sausio ant gatvių bu džio 6 d. organizatorių pa
ir Gardino gubernijose, vietoj i vo čia smarkus susirėmimas samdytuose namuose (nes
suturėti.
Lietuvių Mokytojų Sąjun gubernijų žemės tvarkymo ’ valdžios tarnų su revoliuci? Draugija dar savo namų ne
gos centralinio biuro nutarta komisijų, butų Įsteigta viena ! jouieriais. Susirėmime pen- turi) buvo sąnarių į draugija
policistai, kalėjimo sargas priėmimas.
sušaukti Vilniuje visuotinąjį krašto žemės tvarkymo komilietuvių mokytojų susivažia sija, ir prašęs paskirti 100, ir vienas revoliucijoritis IiOrganizatoriai priėmė 65
vimą, kurs bus ja,u iš eilės 000 r. davimjzLpaBkolų tiems! kosi užmušti; sužeistų gi yra žinomas doras ypatas iš vieti
Susirėmimą pa- nių darbininkų ir atsisakė
penktas. Tasai Busi važia vi valstiečiams, kurie imnorės • daugiau.
Šie' gimdė sekantis atsitikimas: nuo savo priedermių. Tada
lnas
sušaukiamas
gruo skirstytis Į viensėdžius.
džio 30 d. ir prasidėjąs tą prašymas busiąs peržiūrėtas ant gatvės likosi nušautas sąnariai išrinko slaptu balsa
dieną 3 vai. po piet, trauks artymiausiame žemės dalykų kalėjimo sargas. Nušovė jį vimu, daugumu balsų, Drau
dvi dieni, o jei bus reikalas komiteto posėdyje.
du vyrai, iš kurių vienas pa gijos Valdybą: pirmsėdį drau- •
— ir tris, būtent iki sausio 1
Šią sanvaitę' Vilniuje su sislėpė bažnyčioj, kitas gi gijos organizatorių, kun. J.
d. 1907 m. pagal senąjį sti imta komercijos mokyklos įbėgo į privatiskus namus. Maciejauskį, pitmsėdžio palių.
mokinys Abromas Chliosberg Įbėgusį į bažnyčią sugavo; gebininką < batsiuvį — lietuvį*
Tam jam susivažiavimui pa ir buvusis I-os gimnazijos išvedus jį laukan, • susirinko M. Vaišvilą, žmogų gan apsi
duota bus apsvarstyti daug mokinys M. Kisiel.
pulkas žmonių ir pradėjo švietusį ir į sąnarius valdy
svarbių Sąjungai dalykų.
šaudyti,
užmušė suėmu bos išrinko darbininkus vi
Miesto
taryba paskyrė
Gruodžio 10 d. buvo Vil 1,320 rub. trijų miestų mo sius policistus ir tokiu budu sokių skyrių, kaip tai: odi
Kiti ninką, dailydę, siuvėją (kriau
niuje susirinkimas „tikrųjų kyklų lenkų mokytojų užlai suimtąjį paliuosavo.
policistai nubėgo į namus, čių) ir vargšą padieninį,
rusų” (juodašimčių). Prisi kymui.
kur pasislėpė kitas revoliuci- idant kiekvienas sąnarys tu
rinko su pašaliečiais iki 400
Lietuviškas
laikraštis
,
Nau
jonierius, bet čia juos patiko rėtų Valdyboje savo užtarėją.
žmonių. Tame susirinkime
dalyvavo Davidov, iš mie ja Gadynė’, kurio atėjo du šūviais,, kurių du policistai Kun. kapelioną Didžiuolį,
sto Gomelio „tikrasai rusas”. numeriai, praneša, jog Vii likosi užmušti. Ant vietos jam sutinkant, išrinko į iždi
Jei kas girdėjo Davidovo niuje daugiau jo negalima atbėgusi kariumenės patrolė ninkus ir p. St. Eiringį, lietu
prakalbą, tas jau labai gerai išleidinėti. .„Nauja Gady ir pradėjo šaudyti. Užmu vį mokytoją, į sekretorius.
galėjo suprasti, kas jie toki nė” pradėjo išeidinėti vietoj šė vieną vyriškį, rodosi visai Naujoji valdyba dėkavojo są
nariams už suteikiamą jai gar
tie „tikriejie rusai”. Jo pra užsienyj išeidinėjusio „Dar nekaltą.
kalboje tegalima buvo gir bininkų Balso”; kad ji Vil Iš Raseinių, Kauno gub. bę ir savo prakalbose priža
dėjo visokiose veiksmėse, kas •
dėti ^koliojimą, šmeižimą ir niuje negalės ilgai išeidinėti,
Raseiniuose į sąrašas įrašy
abelną neapykantą svetim tą ir išsyk galima buvo ma ta 15.701 žmogus, turintis tei link draugijos rekalų, stovė
tyti; išsyk galima buvo su
ti ant pamato krikščioniškos
taučių, ypač žydų.
prasti, jog laisvesnis vėjalis sę dalivauti Raseinių pav. teisybės ir artymo meilės, kai
Vilniaus gubernijos valdy
pirmuose susivažiavimuose,
neilgai pus Maskolijoj.
po nuo jos reikalauja Dievas
ba nutarė per licitaciją par
tame tarpe turinčių nedau
duoti 105 Vilniaus guberni Iš Kybartų, Suvalkų gub. giau kaip 10 dešimtinių že ir Tėvynė.
jos dvarus, kurių savininkai
Ketverge, Gruodžio 20 d. mės— 346, nuo 10 lig 30deš. Iš Biržių, Panev. apskr..
neužmokėjo mokesčių už že
— 380 žm. ir nuo 100 — 200
Čia pradėjo siausti gin
mę. Neužmokėfų mokesčių
dešimtinių
—91 rinkikas; ba kluota plėšikų gauja. 7 d.
kiniui „exprese”, stotyje ma
yra tiktai apie 8,000 rublių.
tėme šiokį reginį: Gelžke žnyčių tarnaujančiųjų — 54. gruodžio aplankė našlę B.,
JxU.’
Stačiatikių ir sentikių — kurios turtas susideda . iš >.
lio žandaras su pavieto žan
Parodai' prisiuntė: Jonas daru, trečios kliasos bufete be 10, katalikų 1.531, liuteronui .pliaciaus ir namų, duodančių
Danovskis iš Starkinės, Kan- gerdami susipešė; Ir teip juo 34, žydas 1, bajorų 584, val apie 100 r. metų pelno. Va
gub., patapei* si ve išsilavi du pradėjo vienas kitam kum- stiečių 946, miesto luomų 46. kare 7 vai. pradėjo kas ten >
Žemės savininkų, kurie da- belstis į duris. Užklausus,
nęs, kaime-dailiniukas,— al šėlomis per veidus glostyti,
livauja
pav. susivažiavime — kas atėjo, atsiliepė buk tele
torių, konfesionalą, i’unboriją, kad tuojaus iš abiejų nosių
originališkus projektus ir ki pasirodė raudona sula. Bu 116, tame skaičiuje turinčių gramų nešėjas. Vargšė pa
klausė. Vietoje telegramų
tus piešinhte.
vusioj ie ten dar vienas žan žemės nuo 200—500 deš.—64 nešėjo, suėjo ginkluotų per- \
P. L. Uziębio, mifusio dai- daras ir žmonės juos persky žm.,nuo 500 lig 1.000 deš.— sirėdžiusių plėšikų gauja.
lininko-piešėjo Jono Lenke- rė, bet jie, išsisukę iš šių pa 32 ir daugiau kaip 1.000 deš. Du iš jų, atstatę revolverius,
liepė nė iš vietos nesijudinti,
vičiaus briežinius ir aliejinį starųjų, vėl puolė prie vienas —20 žmonių.
Nuomininkų
ir
valdytojų
o
kiti jieškojo pinigų. Ne- paveikslą.
kito ir kas kart smarkiau rovė
radę
nieico, išėjo bekeikdaj
Iš Miroslavo parapijos, Su si. Ant galo buvusis čia žan 15.
Stač. ir sentikių 13, katali- mi.
i . . c-daras, pamojęs ranka, nuėjo
valkų gub.:
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.—,—.
Gaisrai.
Ištrauka iš laiško iš Lie Dabar išrinktoji valdyba,
' IIš Minsko.
Žmonės kalba, kad tie plė tuosius. Teip rūpit .>* val tė į savo krutinę pridėtus
NivpobT, Kt. Sudegė čia
kaip matyt, griebiasi už darbo
šautuvų durtuvus.
Tuom
Iš MMfeko^praneša „Bir.
tuvos.
šikai buvo persirėdę sargybi džia musų reikalais. Teisy
didelės krautuvės 76 DistilL
Naumiesčio pavietyj, Su gana energiškai.
niai. Kiek tokiose kalbose bėj yr Uipėnų valsčiui ba tarpu kiti du nepažystamie- Vied”, kad šiomis dienomis
Nespėjo
praslinkt
nė
10
ing Co. Nuostolius gaisro^
yra teisybės, sunku pasaky daujantiems atleisti trys jie žmonės ėmė visas prekes vienas išGŠapfk) namų kaimy- valkų gub., Lekėčiuose žmo
tūkstančiai, bet negirdėt, krauti Į maišų ir viskų susie- nų užtėrriijo alit laiptų kokių nės mušėsi su girių sargais. dienų, jau nusamdė knygy padarytus skaito ant 15000® f
ti.
tai ugnį? Priejas arčiaus, jis Sargai bandė atimti nuo žmo nui butą, uh&kė knygas.... dot
Bet tojti atsitikimai, kaip kad kas iš tų pinigų gautų mę, maišu nešini, išėjo.
Ketipa per Kalėdas {rengt -Hudson, N: Y. Sudegė čia1
o
Vakaras buvo tamsus, žmo pamatė, kad Ui buvo bomba, nių jų vežamas į Vilkiją, į
neseniai >uvęs su vienu žino- pašelpą.
vakarą ir t. t
Columbia Courthouse. Nuo*’l
gum iš b< ritinus S. patvirtina Už įdavimu valdžiai inži nės, neturėdami Jokių gin kurios kiiatas'buvo uždegtas. kitą Nemuno pusę, malkas ir
Tikime,
kad
energija
ir
stblius gaisro padarytus skai«3
tokias -kallbas.- To- žmogaus nieriaus Galvanaucko praė klų, bijojo iš grinčios nosies Nespėjo užbėgti ant viršaus areštuoti«arklius. Sugrįžus
darbštumas
žengs
tolyn,
ir
to ant 250.000 dol.
pavogė arklį su vežimu. Ka jusiųjų turgo dienų, 28 d. iškišti. Kur gi atrasi drų- pranešti'apie "bombų, kaip ji žmonėms iš Vilkijos vakare,
t !
/W
užmanymai
nepasiliks
užma

sprogo.
’
Sprogimas
pagadi

jie rado ginkluotus sargus ir
dangi jis jautę, kur tas ar- lapkr., pavakarėj žmonės ge šuolį, kursai su kumščiu pul
I
ndianopolis
,
I
nd
.
Užgį.
klys galėjo būti, tuojaus rokai apdaužė šnipų Ambro- tų ant šautuvų? Užmušėjai no namų ir rakandus, bet su jais susirėmė. Sargai tu nymais.
mus gaisrui vienuose
J
Dilgelė.
rėjo karabinus, o žmonės
kreipėsi prie sargybinių pra zą iš Svilių. Sunku bus jam dingo nežinia kur, tiktai ant žmonių aukų nebuvo.
muose,
sudegė
trįs
merga).
|
..v. 2."
šydamas pagelbos. Sargybi iš gautų žaizdų išsilaižyti.
rytojaus rado primėtyta pa Nieks negali atspėti, kas rungus ir akmenis. Žmonės
tės.
Klebonas Bizauskis apskel keliui kaipkuriuos daiktus galėjo numesti J gerbiamo vi sargus įveikė. Katram su
niai atsisakė padėti jieškoti,
nes reiki vakariene valgyti. bė iš sakyklos, kad musų pa Užpalių linkon. Apie tų at suomenės veikėjo butų bom- davė į galvą, tas ir krito.
Nelaimės ant jreh žinkellą |
rapijoj jau nebesu socijali- sitikimų buvo pranešta poli bf.
Sargai pradėjo šaudyti ir
Makietta, Oh. Ant Balti- |
stų, kuriuos drauge su kun. cijai. Lapkričio 29 d. Su Įdomu žinoti, kad žydų vienai moteriškei pataikė į
muro
Ohic geležinkelio,!
Iš Pažeriu valsčiaus, Vil Tiška keikė ir šmeižė savo deikiai patvino kareiviais ir priešrenkamasis komitetas galvą, bet šūvis pramušė
Pustymai.
nuo paplauto tilto nupuolė/'
kaviškio apskričio.
8t. Paul, Minn. Siauri
prakalbose.
sargybiniais.
Pradėjo Jie mano išrinkti Šapirų rinkėju vien dvi skepeti, Į galvą nėį upę geležinkelio trukia, j
Šį rudelį prasidėjo atsiraLaikas jau pamesti jums, škoti kaltininkų. Bet kaip? Vale. Dūmon.
įlindo, padarė vien didelį nėj Dakotoj baisi dargana Prie to pražuvo 3 geležinke-j
'T •’
sti kaimoj mokyklėlės prasi- kunigėliai, tokius bedievi Suvarė visu pirmu visus Su
gumbą.
Sargus kruvinus, užpustė farmas iki stogų ir
Iš Llepo|au8.
lio tarnai.
. mokyti vaikams skaityti ir škus darbus!
pusgyvius nuvežė. Tas atsi bėgančius geležinkelių tru
deikių miestelio vyrus ant
Liepojųj, „Vezuvijus”, kur
rašyti. Tokia mokyklėlė taIš vabalninkiečių tapo Pe prekyvietės ir apstatė iš visų
tiko prieš naujus metus.
kius. Great Northern gele
buvo
rasta
lukštų
bom

* po įkurta Penkvalakių kaime terburge suimtu: provizorius pusių kareiviais ir sargybi
Į trečią dieną atkako Nau žinkelio užveizda išleido at
pas ūkininkų A. Kaukų.
Matulis ir stud. Juozap. Sro- niais. Antstolis ir oficieras boms, general-gubernatorius miesčio pavieto viršininkas sišaukimą. prašydama pagel
,V.Ž.’
ga. Dragūnams Vabalnin ėmė įkalbinėti žmonėms, kad nubaudė3,000 rublių. Jeigu tirinėti. Visi žmonės vie bėti užpustytų apskričių gy M Mempbls; Tek.
Strei- • |
ri
•' - I
h ku aptiekų sudaužius, Matu pasakytų, kas nušovė žydel dirbtuvė ne užmokės baudos, nu balsu rėkė prieš načelnin- ventojams, kuriems trūksta kuoja čia 'telegrafo ir telefo |
Iš Radviliškio, Šiaulių lis prakišo visų savo turtų. kų. Kada visi pasakė nežinų tai ji busenti uždengta.
ką: ,.imkite peilius ir paplau maisto ir kuro. Nuo Kana
nų darbininkai ir tarnai j
Dabar gi atimta anam ir užmušėjų, tai liepta sargybi
apskričio.
kite žmonis**. Kas iš to iš dos į Dakotą atėjo nauja
Iš- Rygos.
Jeigu kompanijos ne išpikl
Kun. Sarapas nebeišmano liuosybė. Ir už kų?....
niams ir kareiviams mušti
dys streikierių reikalavimų,W
šalta vilnis.
Rygoj, viešoji, slaptoji ir eis, dar nežinia.
,L.U.
’
kaip keikti soči jai istuls ir
žmones. Prasidėjo bjauriau žandarų policija, ačiū įvai Nače!ninkas dabar pagar
ketina streikuoti visi organi
pirmaeivių laikraščius: ,,L.
si mušimai ir kankinimai ne rioms slaptoms žinioms, įda sino, jog gavę iš užrubežių, Algos kongresmanų ir se zuoti elektrikai.
Ūkininkų” ir „Naujųjų Ga- Iš Sudeikių, Zarasų pa v.. kaltų žmonių. Gyvulio nie vimams, 6 teippat tyrinėjant žinoma daugiausiai iš Ame
natorių.
Kauno gub. Zarasų apskr. kas teip nemuštų, pasiutusio
5 Philadlphia, Pa. Čiarikos,
pinigus,
nuo
rublio
tu

dytxę”^yieišskirdamas teiposW
akhinoton
, D.C. Lygiai
suimtuosius žmones jų ,,pri
yra
nedidelis
miestelis
—
Su

rės
mokėti
)>o
kapeiką.
Iš
nykščiai
audėjai parėikalavo
gi nė „Vilniaus Žinių.’’
šuns teip nekankytų, kaip sipažinimams'*, užklupo mil
kongresas, kaip ir senatas
deikiai.
Tai
paprastas
Lie

Užtai gi labai karštai gi
kankino ten žmones. Kar žiniškų revoliucijos orgaui-. tų pinigų bus alga margui. priėmė galutinai užmanymą pakėlimo algų ant 15 — 25%.
ria ir platina ,,Šaltinį” ir tuvos bažnytkiemis su arti eiviai ir sargybiniai šautuvų zaciją.
Mat atsirado pas mus jau pakelti kongresmanų, sena
Eaton, Pa. Tarnaujan
stovinčiu
sodžių,
su
mokykla
juodašimtiškas
knygutes.
drūtgaliais mušė vyrams į . Policija labiausiai atsižy nauji mokesčiai.
torių ir teritorijų atstovų al tiems ant ‘Lehigli Valley ge
Jei kas neturįs iš ko užsisa ir pora žydų šeimynų.
Sitų aplinkinių vieno po gas iki *7500.
galvas, krutinę ir nugarų; mėjo kratų darymu 18 ir 19
Kongrese) ležinkelio pakėlė algas po
Sudeikiuose
gyy
vena
žydas
kyti ,, Šaltinio”, teat^ežųs
no du vaikai mokinosi Kau perdėtinio, vice-prezidento ir
spardė, stumdė žmones, kaip lapkričio,
1— 4c. už valandą.
jam dvejatu arklių šiaudų Ickus Herbstein, žmonių koki velniai apstoję. O autne.
Ten
jie
apsirgo
ir
šau

ministerių
algos
užgirtos
po
Policijai pasisekė suimti
5 Great Nprthern geležin
vežimų, tai jis tų laikraštį žveju vadinamas, nes nuo- i stotis su oficieru žiurėjo į tų vienų soči jal-revoji nei jouie- kėsi tėvo. Atkakus jam ten, 1 112000 metams.
muoja
jis
keletu
aplinkinių
kelis prašalina nuo darbo ja- tam užsakysiąs. Vienų kar
ir tartum dar ragino savo rių partijos siįnarp kuris, ti- jį suparaližavo. Jis prašė sa
Moterų
apghiėjai.
ežerų
ir
gaudo
žuvis.
Neponiečius,
ė jų vietoj priima,
tų. įlipęs; į sakyklų, pasigyrė
drąsuolius. Į kagi tai pavir rinėjaut, pasakė, kad rusyse vo brolio urėdu inkų važiuoti
jirošalį
Ickui
ir
kitoki
užsiė

‘
I
Vienas čia- negrus.
gavęs kokį-tai netinkamų lai
to rusų kareiviai? Teip var ir po žeiue ,,mugės Berg” bu Kaunan pas vaikus. Važiuo New York.
mimai,
todėl
jis
pardavinėja
nykštis
teatrai
atėjusioms
į
škų už platinimų savotiškojo
7 Toledo, Oh. Darbiniu!
dino ir išturėjo aut šalčio vi te yra ginklų Ir sprogstančios jant geležinkeliu, į vagoną
knygyno su ,,Šaltiniu”; ta ir degtinę žmonėms. Štai, sus vyrus daugiaus kaip tris medegos sandėlis.
įėjo oficieras daiktuose kra-j teatrą pavienioms moterims kai Machine A Tool Co. strail
parūpina apginėjus, kurie, kuoja, kadangi kompanija a t-l
da, dar kartų išpeikęs minė sausio mėnesyj, šių metų, su ! valandas. Štai ėmė bažny*
,,Mugė Berg”— tai.milži tą išdaryti, bet urėdninkas
ėjo
pas
Ickų
keletas
vyrų
iš
tuosius laikraščius, pridėjo,
!
įčioj skambinti varpais ir iš niškas miesto centre namas, užtikriuėjo, kad jo daiktuo po teatrui, nuveda namon. susakė pakelti jų algas.
to
paties
miestelio,
pas
žyde

— jeigu kas skaitąs „Naujų
girdo visi žmonės giedaut. kuriamėyra virš 100 sankro se nieko uždrausto nėra, va- j Užtenka terpaktyj pasakyti
< Blackburn, Pa. 400 kad
jų Gadynę”, tai jau ir to vie lį pasilinksminti. Vienas iš Oficieras su antstoliu, tur vų, biurų ir Sandėlių; jame lizos atidaryti ne norėjo. į kasieriui, Jog geidžia apginė- na kasių Penn Gas Coal CoJ
no gana esu tiesiog į pragarų ten buvusių, įtraukęs ,,ariel- būt, manė, kad ateina revo- yra virš 100. butų.
Užtai oficieras išsitraukė, jo, o pasibaigus teatrui, jis kastynių liovėsi dirbę. D^J
kėlės
”
,
kas
žino,
kaip
atsirė

pakliūti. Atvažiuodamas į
liucijonieriai žmonių gelbėtų icVisi išėjimai iš minėtojo kardą Ir kirto urėdninkuij laukia jau prie išėjimo du bininkai reikalauja prašaM
mė
ir
išspaudė
vienų
lango
Bukaičių ir Beskonių sodžius
nes abudu spruko kuogref- namo buvo policijos ir ka Į galvą; buvęs vagone ki rų.
nimo darbo vedėjo ir prič^B
,,kvatarkų
”
;
žydas
pradėjo
kalėdoti, neužmiršo kun. Sa
tas keleivis griebė oficierui'
čiausiai į karčiamos atadalą. ri umenės užimti. *
Ateiviai.
mo kito.
rai as pasiimti ir tokių kny šaukti ant žmogaus, o šis, Bereikalo buvo jų išgąstis:
I *
' ĮU
už kardo, bet ašmenys jam i Washingtox, D. C. Sulyg
Policija
išjieškojo
visas
ra

Denvkr, Col. AngliaUO
gučių, kaip „Socialistai ir įpykdintas, išmušė visų lan tai atlydėjo žmonės velionį. sis, išknaisiojo visur: jieško- pirštus nupjovė. Pirmutinis, ’ statistiško biuro surinktų ži
Masonai\ Badęs kaip-ku- gų. Reikia pripažinti, jog Iš už kertės pasirodė vienas, jo užkastų ginklų.
sužeistasis į galvą urėdnin- * nių, pereituose metuose iš siams šiaurinio Colorado ka
Ickus
d
rus
uoli
s
nemažas,
ir
riose grinčiose jaunus ber
kas. atkakęs į Kauno, ture-' visokių musų žemės kraštų utynėse pakėlė algas ant 6c.,
įantras vyras; paliepta ir
Jieškant,
rasta:
11
pilnai
niokus, tuojaus klausėjų be- kaip matai puolė su peiliu tuos suimti ir pavesta karei užtaisytų bombų, 13 tuščių jo eiti ligonbutin, kur ant atkako į Ameriką iš viso
* Gloster, Oh. Dėl stokos
neįsiraše į ,,cicilistus” ir da rankoje ant to žmogaus ir viams mušti. Pamatę tai at- bombų, 30 svarų dinamito, 1 rytojaus ir pasimirė.
1215684 ateiviai Tajp dide karų ir tvanų pasiliovė dar«
lino saVo . knygeles.
Buvo perpiovė jam rankų. Tuo lydėjusiejie velionį žmonės, dėžutė su pistonais, bikfordc^
lio ateivių skaitliaus dar iki bai čianykščiose anglių kau
tokių, kurie skaitė tas knyg jau įpykinti vyrai sudaužė spruko kur kas galėdamas, šniūreliui, 62 tūkstančiu pi
tynėse.
šiol niekada nebuvo.
Lietuviai Maskvoje.
palaike^ buvo tokių, kurie viską, kas tiktai papuolė. pasiliko tiktai moters, nes jų stonų kariškiems šautuvams
M Marietta. Oh. Standard
Turbūt nusižudė. .
tuoj tų knygelių viršų nu Ickus, kaip matai, nukako šiuo žygiu nemušta. — Pri su 114 Novotoržko pėstinin Lapkričio 18 d. Maskvos!
Camden, N. Y. Aut Penn- Oil Co. apreiškė, jog pakelia
plėšė, o buvo ir tokių, kurie Utčnon ir apskundė sudei- siartino vakaras ir jau kar kų pulko ants|>auda, 750 pa Lietuvių šelpi mos draugijos
ant 15—125% algas savo 300
kiečius antstoliui, kaipo so- eiviai, turbūt, pailso su revo
valdyba sušaukė visuotiną sylvania Electric Railroad,
jas sudegino.
,L.U.’
tronų
revolveriams
Nogano
darbininkų.
Pleškubalis iš Pašilio. cijalistus - revoliucijonierius. liucija kariaudami.
Liepė sistemos, 785 patronai revol susirinkimą, kad duot atskai ant tilto per Newton Creek,
Antstolis visus tuos vyrus sumuštiems žmonėms duoti
tą, išrinkti naują drugijos sustojo susikabinę jaunas
suėmė ir sukišo kalėjimam 30 „padvadų” ir vežti visus veriams Bro^vningo sistemos, valdybą, ir užbaigt tuščio gy vai kiną J ir mergina. >Bėgauis V abalninku, Pan. aps..
Likusios moters pradėjo mel į Užpalius. Privažiavę Uba 175 patronai įvairių sistemų vavimo metus.
čio'karo motormanas pamatė
Išeivystė baisiai čia įsikesti vietinio klebono užtarimo gų sodžių, pamatė bemedžio- revolveriams, 8,500 patronų
Iš anksto galima buvo juos ir suskambino, bet sto
’ tėjo.
Važiuoja Amerikon
Is Allegheny, Pa.
šveicariškų, 6,055 patronai
ir išaiškinimo šios bylos; kn.
jantį lauke to sodžiaus vaiki Mausero sistemos šautuvams laukt, kad kils perkūnijos vinti nepaisė ant persergėji Užgimė čianykščioj lie
ne tik jauni, bet ir seni, ti
Klimanskis, aprašęs • viekų
prieš užmigusią valdybą, nes mo, todėl karas užbėgo tie
nų, Paškaniokų, ir, kaip ma
kėdamies rasti tenai liuosekaip buvo ir už kų žydas įpy tai, jį suėmė. Paskiaus kra ir 300 — Mausero sistemos pusėtina sąnarių kuopa, dau. siog ant jų ir abudu sudras viškoj parapijoj dideli n
snį gyvenimų, nekaip j nu
tikimai su kunigu Abro
ko ant suimtųjų žmonių, nu tė visų sodžių, o kratymų pa revolveriams, 2 svarai para giausia Jaunuomenė, karštai kė.
skriaustojoj Lietuvoj. Mu
ko,
3
sieksniai
bikfordo
šniū

Čiu. Komitetas norėjo
siuntė prokurorui, kursai vi
sekmės Lietuvoj visiems jau relio, 5 Mausero sistemos rengėsi į kovą su senąją val
sų parapijoj pažinau penkis
Moterų balsavimo tiesos. šaukti parapijos susirinki
sų bylų pavedė žemiečių vir
yra žinomos: kas tik yra ge šautuvai, 12 prastų revolve dyba, stengdamasi pravesti į
įgentug, kurie stengiasi pa
šininkui, o šis, rodos, nubau
Sprinofield, III. Illino- kad išrinktų naujus jo są
resnio, tai neberasi. Sudei- rių, 4 Mausero, 4 kardai, naująją valdybą keletą darblengvinti vabalninkiečiams
dė tuos vyrus 7 dienų kalė
jaus legislaturoj, pasiunti rius, nes seniejie atsis
kiečiams daleista gryžti na 3,720 patronų paprastiems štesnių sąnarių.
□ž marių išsidanginti. —
rinkti tokius, kurie
jimu.
Visa karštų kalbėtojų eilė nys Allen padavė užmanymą
mon, bet užsakė, jei jie iki 1 medžioklės šautuvams, 1 ka
,Sunku, sako išeiviai, gy
rytų teip, kaip parapij
Toksai žydo pasielgimas
d. gruodžio nesuras žydelkos riškas durtuvas, 2 pori gele nurodė susirinkimui valdybos sulyginti moterų tiesas, ren nori; kunigas gi sako,
Amerikoj
venti ' jetuvoj:
įpykdino „socijalistus” (jei
kant urėdninkus, išėmus vi
ydas:
užmušėjų, tai visų miestelį
ononės kalėjimuose link
teip galima pavadinti siau- kareiviai sudeginsiu. Žmo žinių pančių, 15 svarų šrifto,
sos
viešpatystės ured ninku jis darys teip,kaių pats j
Pinigai iš sąnarių nesurin
uniau gyveną, kaipčia liuosi
raudona
vėliava,
5
pasportų
rėš, ant para pi jonų noro
, čiančių apie mus plėšikų ir
nės sukruto save gelbėti, knygutės ir keletas naujojo kti, o kas ir norėjo įnešt, ne ir policijos tiesdarių. Neži. privalo paisyti. '
Imdami.”
žmogžudžių kuopų). Žydui
žinojo į ką kreiptis. Ne nia dar, kaip tą užmanymą
kaip matai, buvo nusiųsta sidabro bliudų.
Ar rųpinasi valdžia palen
20 d. Fausio kun. Abr
pradėjo siuntinėti laiškus ir
apie viskų telegrama guber Krata tęsėsi nuo 12 valan įrengta knygynas, kuris čia priims kiti pasiuntiniai.
gvint musų sunkų gyvenimų?
tis
parsikvietė kitą ku(
net lipdyti ant sienų prane
labai reikalingas. Nepasirū
natoriui, vėl dar surašytas dos naklies iki 5 vai. ryto.
Ar stengias ji nors kiek už
Kosciuškos
stovylas.
mišioms laikyti, o pats
šimus nuo socijal-demokratų
pinta įsteigti nors vienas va
prašymas ir du vyru su tuom
ganėdinti neatidėtinus musų
Iš
viso
suimta
arti
40
žmo

mišias
mitingą laikė,
Washingtoii>D.C.
Ant
Lapartijos vardo, buk jam galų
prašymu nuvažiavo Kaunan. nių, taio organizacijai pri karas, kad ir bandė samdyti fayette Sųnare nuspręsta išsirinko sau šiaudinį k
reikalus? Žinoma, kad ne!
padarysiu.
Žydas tačiaus
Gubernatorius, turbut, užgy klausančių. Kratą gi darant, butą, bet tas samdymas buvo Amerikos sostapilėj pastaty tetą. Paskui išėjo kolekt
Buvome padavę prašymų,
nepabūgo.
nė antstoliui kankinti žmo nebuvo ^suimtas nė vienas atliktas labai nepasekmingai. ti paminklą lietuviškos kil bet labai mužai pinigų si
kad atsiųstų mums valdžia
Lapkričio 27 d., apie 6 vai.
Žodžiu sakant, valdyba elgė
nes, nes kareiviai į Sudei žmogus.
mokytojų lietuvį,
ir
,V.Ž.*
mės jenerolui Tadui Kosciuš ko.
vakaro, į duris Ickaus Herbsi teip, kad per visus metus
kius daugiaus nebeatėjo.
bet ji rhurns atsakė, kad nesu
Rygoje
laikė
kratos
naktį
kai. Piianas, padirbtas Krio
Dabar girdėt, jog pai
steino pradėjo kasžinkas bel
Suimta jau daugel žmonių. Berg’o ^ukrųvoje, Marijin- ■nematyt buvo jos gyvenimo. kavęs skaptoriaus Popielio, jonai rengiasi sušaukt
liuesų lietuvių mokytojų, ir
stis. Ickaus pati išbėgo ati
Pripažindama savo nevei
Ant ko tiktai Ickus Herbstein skoje gatvėjeurado ginklų ir
pas m uis vėl liko rusas.
likosi galutinai priimtas.
gą, išrinkti komitetą
daryti durių. Kų tik pravė
klumą,
stengėsi išsiteisyt,
turėjo pykti,; su kuom tiktai sprokstagčioSi medegos. Ra
18 d. gruodžio atvažiavo
sti pas vyskupą paVTJ
rė duris, du kartu šovė į tų
Expliozijos.
bylų turėjo ar dėl žuvių gau sta 2 4 bmgboą, <iš kurių 11 už versdama visą kaltę, lygiai
Čipenų valsčiun musų naujaant kunigo Abromaiči**“’
žydelkų ir užmušė jų ant vie
Trinidad, Cal. Kasyklo
dymo ežeruose, ar dėl kitko, taisytų, kelias dešimtis tuk- kaip Bekampis, ant ,,blogų
sai žemiečių viršininkas Gin
be abejones, bus tiek i*
tos. Įėję žmonės su karei
se Colorado Fuel <fc Iron Co.,
tai vis areštuojajna, o Ickus ętančių patronų, gilzų ir pi metų”.
čas. ^Susirinko daug vyrų,
ką ir iš pasiskundimo
viškais šautuvais ir durtuvis sako, jog tas tikrai buvęs stonų ir Kelias dešimtis šau Susirinkimas regimai pri netoli Primėto, 23 d. sausio
vildamies išgirsiu nuo „zemtono
parapijouų ant
tuvais ant šautuvų galo, ėmė
skio” kų nors gero. Bet kur jieškoti Ickaus, bet tas paspė tame užpuolime ant Jo namų, tuvų, revolverių, ir kardų, pažino valdybos yda ir už atsitiko baisi expliozija, ku Kaupo. Rd.) ir praįj^1 ’
nors antrasis žydas, kursai nelegališkos literatūros ir jaudamas kuopai, kuri rei rios mažiausiai 20 darbinin duotų kitą kunigą.
tau! Pons „zemskis” liepė jo pasislėpti.
Tada tie 4
ilgų laikų ant tų žmogžudžių prietakai pekliškai mašinai. kalavo draugijos gyvavimo, kų likosi sužeistų.
mums iki 27 d. gruodžio ūžParapij
žmonės įėjo į krautuvę kito
žiurėjo, sako, jog iš suimtųjų Suėmė daugiaus kaip 40 išrinko į valdybą keturis nau Butler, Pa. Netoli Chicora,
mokėti.visus mokesčius (Čižydelio, gyvenančio po tuo
jus sąnarius, kaip antai: , J.
pėnų valsčiauB tebėr neužmo- pačiu stogu — Mejerio Segal nė vieno terp anų nema žmonių.
Iš Waterburio, C<| 1
Rygos paviete latvių para Valentinavičių, J. Kasinską, pumpų stacijoj, ekspliodavo
kėta 10 tūkstančių rublių); ir, radę ten bestovintį .tėvų tęs. Štai gi vėl kiek turės
garinis
katilas.
Ekspliozijos
24 d. lapkričio pereil
pijose 23 kunigų vietose pa
liepė rinkt naujus Ivibor- su sunum, liepė jiems iškel nukentėti visai nekalti žmo siliko tik 12 kunigų, kedan- A. Gaidamavičių ir A. Galmi- vienas darbininkas likosi ant tų užsidėjo čia draugy.-^B
ną, iš senosios valdybos pali
Burgenietis.
nus” ir seniūnus, o jis, jei ti rankas augštyn. Šie du nės ....
gi.3 kunigai užmušti, 8 pasi ko tik du: Dr. Oliaką ir ad- vietos užmuštas, kitasgi mir du ,,Waterburio LFįB
galėsiu, pat vi rtysiąs išrink- stovėjo kaip numirį^nes mašalino iš parapijų.
,
vakt. Morkūną
tinai sužeistas.
Šviesos Dr-stė”, kuriorf ■
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Mfigtt ir užlaikyti knygynų, bui už senesnes. Ji laisva,
rjo pasiskaitymui duoti kny tikėjimiškais dalykais neužsi
gas lygiai sąnariams kaip pa ima. Turi apie 47 sąnarius.
šaliniams be jokio u:»nokes- Draugystė paskutinę metų
nio. Susirinkimuose laiky dienų vakare parengė susirin
ti
pamokinančius
skai kimų su prakalboms, dai
tymus, Įavintiesi kalboje,! po noms, dekliamacijoms. Ji au
litikoje, moksluose ir t. t kavo jau ir prieglaudos na
Jeigu draugystė sustiprėtų, mui su kolionija lOdoliarių.
skaitlius sąnarių pasididintų, Atsilankius čia 8. D. P. atdraugystė nori pasisamdyti stovini Žagarui, ji prisidėjo
savo tikrai ruimų, kuris butų prie n u samdymo palės susi
atidarytas vakarais ir nedė- rinkimui. Atsibūvant sei
liomis, jame lietuviai, skaity mams 8. L. A., ji siunčia ne
dami knygas, galėtų praleisti tik pasveikinimus, bet au
lifikį.
kauja ir pinigus ir kitus prie
Pašelpcs ligoje ir posmer- aukų ragina.
tinęs saus riams d r ūgy et ė neKaip kitais metais teip ir
duoda, bet visi įplaukimai šįmet, paskutinį senų metų
eis ūžia i cymui ir padidini- vakarų buvo parengtos pra
mui knygyno, Sanariai ne- kalbos ir dekliamacijos. Bet
reikalai) j i mokėti įstojimo, kad oras buvę negražus, o
bet vien po 25c. mėnesyj. karčiamos atidarytos per visų
Sąnariu gali būti kiekvienas naktį, tai žmogių prisirinko
lietuvis kokio nors amžiaus, mažai, vos 130.1 Todėl drau
lyties, tikėjimo ir nuomonių. gystė užsimanė panašų susi,
Įrengimui knygyno reikia rinkimų parengt šiokioj die
.liuigųi Prijaučiannemažai pinigui
Prijaučian nojr
čios užmanymui ypatos paau
Dekliamacijos pasisekė ge
kavo keli;as dešimtis egzemp- rai. Dekliamavo mergaitės ir
liorių kn fgučių. „Lietuvos” vakučiai: Katrė Palaičiutė,
iflestojas paaukavo knygų Ona Tolubiutė, Adelė Toluuž $2.50.
biutė iš Pittstono, Juo&uS JaSusirinkime 12 d. sausio saitukas, Jonas Basanavičiųnutarėme kreiptis prie tautie* kas ir Pr. Jasaičiutė — vieti
čių, - lygiiki knygų išleistojų niai. Kalbėtojai buvo Jonas
kaip teip lietuvių, suprasymu SimonaviČia, D-rė Želvienė
sušelpti pradžioj^ musų kny iš rlymoutho, D-ras Šliupas,
gynų. p»aaukaut, kiek kas gali,\ Pr. Živatkauckas ir Pins Paknygų. .
seckas jš Serantono. Kalbos,
Susirinkimai draugystės at geriau sakant, buvo tai dis
sibūva kis antrą ir ketvirtų kusijos, peikimai ypatų ir
sukatos vakarų mėnesyj po partijų, į kurias kas neprigu
nr. 881 BankStr.. lietuviškojo li. . Aukų surinkta $5.07.
kliubo ruimuose. Kviečiame Jas paskirstėme teip: $2.53
norinčius prisirašyti, gauti Aušros Dėstei, $2.54 Tautiš
knygas arba gauti kokias in kam namui su \ kolionija.
formacijas apie draugystės Ęirffgai tie kasieriaus ranko
mierius, atsilankyti musų su se.
sirinkimuose.
Kalbėtojams, dekliamatoDirektorius, A. O, Valroden. riams ir aukautojams išta
31 Summer Str.
riam širdingų ačiū.
Varnas.

čia m raštininkui.
Pinigus
Iš Grand fUpUb, Mtch. geras ir pagyrimo vertas, te mos mokyklos jau tuom ne
koj jų nė šimto nėra. Ir tai
siunčiam „Lietuvos” redak
Darbai čia ųina j pusėtinai, gul pats skaitytojai spren geros, kad jos turi du mie- prie jos
priguli didesnė
cijon. Už aukas aukavusiems nors darbininkų ųjgos nedi džia.
riu. Kaip visi žino: karvės dalis, rodosi turinčių supra-1
Čia dar pridursime, jog už vuodegos negalima pa
ištariame širdingų ačių.
delės.
nz
sti augštesnio svietiško mok8.L.A. 148 kuopos
Čia yra visųkių tautų žmo-. paskutiniuose gyvenimo me traukti, traukiant į dvi prie slo reikalų ir I naudų musų
Komitetą*. nių; lietuvių ,yra .teipgi ne tuose Kudirka daugiau pa šingi pusi; tas pats yra ir su
inteligentų Amerikoj. Ar-’
mažas būrelis. ■ Turim savo gelbos turėjo nuo lenkų, nors kunigų užlaikomoms mo gi galima tikėti, kad draugiIš Bcckemeyer, III.
bažnyčių; kleįjonuąyra kun. jų naudai nedirbo, o iš Ame kykloms:
apšvietimui ir ja rems labiau universitetų •
Darbai eina čia gerai. Da Matulaitis. jYra čįa 5 drau rikos daugiau pašelpos sulau
įkvėpimui tautiškos dvasios negu draugystę su mieriak
bar rengia naujas kasyklas. gystės^ y ra 2 karčiamos su kė nuo kunigų, nors jų rei
jos mažai tinka, labiau joms rūpinti lietuvių tautai mo
Dirba Čia visas dienas žiemų salėms. Visos draugystės ir kalų niekada nerėmė. Męsgi
rupi palaikymas bažnyčios kytus veikėjus? Butų gerai,
ir vasarų. Lietuvių yra tik 6 karčiamos priguli prie baž prastai atmokame už darbus
įtekmės, jos daro tų patį kų jeigu mes klystume, bet ar
pavieni, šeimynos nėra nė nyčios.
Karčiamos ir salės musų darbininkams. Tas gal ir bažnyčia, yra vien jos prie ištikro klystamte?
vienos.
Socijalistų draugu- atidarytos
ir uedėliomis. ir yra viena iš svarbiausių du.
Bažnytinės mokyklos
Mums rodosi, kad jeigu
vės nori įtaisyt knygynų; no Žmonelei, išėję iš bažnyčios, priežasčių stumiančių musų
gali Įkvėpti prisirišimą prie sulauksime lietuviško uni
ri partraukt ir lietuviškoj skubinasi į salę aplaistyti į>o- apšviestesnius ir gabesnius
bažnyčios, garbinimų kunigų, versiteto, tai ju? atsiras musų
kalboj knygų ir laikraščių; terėlius. Paskui atsieina kar darbininkus prie svetimų;
bet ne meilę mokslo.
tėvynėj Lietuvoj, ne Ameri- ’
apie tai rūpinasi keli lietu- tais ir truputį apsidaužyti. dėl to gal daugelis musų ga
koj. Ir ten antai renkamos
Kaip
iki
šiol,
vienaitiniu
via i. '
..
. | 31 d. gruodžio, baigdami se besnių raštininkų rašo sve
Prie progos siunčiu vienų nus metus, lietuviai eina per timtaučiams, ne saviemsiems. musų lietuvių besilavinimo aukos įtaisymui lietuviško
šaltiniu yra — rengiamos ka universiteto Vilniuje, bet
doliarį revoliucijosreikalama. karčiamas,i prašydami nuo
da nekada prakalbos. Jos kiek tam mieriui sudėta?
V.t
karčiamninkų dovanų. Argi
galėtų naudų atgabenti vien Vos poras šimtų rublių ir tai
vietoj to negeriau butų užsi
tųsyk, jeigu būt sistemati daugumas aukų atėjo iš Len
Du užmanymai.
Iš Bri<igewater, Mhhs.
imti skaitymui Tas išpultų
zuojamos,
jeigu kalbėtojai kijos ir Maskolijos, o ne nuo
Pereitame „Lietuvos” nu
4 d. lapkričio sustreikavo ir pigiau ir butų kur kas
Į>erspaudinome iš prisirengtų ir pats butų la vietinių lietuvių. Universi
čia darbininkai Čeverykų sveikiau ir naudos atgabentų mery]
„Vienybės” užmanymus apie biau išsilavinę. To visko tetų užlaikymas kaštuojame
dirbtuvių. Mat čia darbinin daugiau.
Lietuvis.
geriausių 1 būdų pakėlimo vienok pas mus nėra: kalbė-i mažai: net Maskolijoj, užlai^
kai priguli prie unijos, o
mokslo ir apšvietimo terp tojai ateina be prisirengimo, kymui menkiausio universi
dirbtuvės ne, jos darbinin
be pliano; paprastai sekantis teto reikia apie 300000 rubl.
Amerikos lietuvių..
kams nemoka unijos algų.
kalbėtojas
kalba tų patį kų metams; iš mokesčių nuo stu
Autorius užmanymų rogoDarbininkai pareikalavo pri
Atlyginimas musų
jo, kad lietuviški inteligen pirmutinis; kalbėtojams ne dentų, nors jie Maskolijoj ne
dėjimo 5 ir 6 centų nuo tuzi
raštininkams.
tai, ypač žymesniejie, tar tiek rupi apšvietimas savo maži, (100 rubl.) nė ketvirta
no. Butų gal darbininkai su
sitaikę, nes jiems buvo paža Keli metai atgal, atsišau nauja ne saviemsiems, bet brolių, kiek pasirodymas. dalis nesusirenka. Užlaiky
dėta pridėti 10%. Bąt pribu kus Į Amerikos lietuvius džio svetimiems. Kitame užma Teip rengiamos be pliano mui Berlyno arba Paryžiaus
vo čia unijos komitetas ir va sergančiam Drui Kudir nyme . autorius mano, kad prakalbos naudos mažai at universitetų paskiriami mil?]
jonai.
prisakė tol neiti dirbti, kol kai su meldimu pagelbėti jam mums, Amerikos lietuviams, gabena, jos gali net blogus
Ne reikia užmiršti, kad
negaus nuo unijos paliepimo, nors be bado užbaigti gyve būtinai reikia parengti uni vaisius išduoti: atpratina
universitetai
negali būt be
lietuvius
nuo
sistematiško
kol fabrikantai nesutiks mo* nimų, męs čia, rodosi per tris versitetų, arba bent vidutinę
Auto protavimo. , Tų jos ir daro, laboratorijų. Parengimui ir
keti unijos algas.
Bet kad metus, sudėjome 41 dol. ir lietuviškų mokyklų.
užlaikymui jų reikia beveik
unija negalėjo sušelpti dar dagi už tuos reikėjo vesti rius sako, kad tų nesunku ir vaisius to dabar matome
tiek pinigų kų ir profesorių
bininkų, tai jie, arba bent.jų tuščias jMilemikassu „Kardu”, buten įvykdinti tokiu jau ypač Amerikoj.
algoms.
Jeigu profesorių
didesnė dalis, sugrįžo prie kuriam rodėsi, kad męs ne budu, kaip akcijonierių kom Užmanytojas mano, kad
algos bu? per mažos, geresnių
darbo, nieko nepelnę, prie privalome šelpti ypatų, ka panijos surinkimui pinigų lietuviškų universitetų gali
profesorių negalima bus gau
streiko liko Į dalis. Iš to gi dangi utsipelnuaių emeritų, kokiam nors reikalui leidžia ma parengti, remiant jį ant
ti. Profesorius, teisybė,tau
mė nesutikimai. 11d. sausio neseniai pradėjus dirbti, turė akcijas, arba, kaip Ameri akcijų. Jeigu tas teip leng
tos,
savo brolių labui privavai duotųsi, butų labai ge
keli grekai užpuolė vienų ti negalime. Daugiau buvo kos sako, šėrus.
Kad mums mokyklų reikia, rai. Mums radosi, kad su o daug aukauti, bet ir nuo»
armėną ir pavojingai jį su tuščių polemikų ir įžeidimų
prašančio pagelboe
negu to nieks negali užginti,,bet prantantiems naudų mokslo jo draugija negali per daug
žeidė.
reikalauti: kas reikalauja
Pradžioj šių metų, prie aukų. Varge męs Kudirkų augštesnesės mokyklos pa nė akcijų ne reikia, jie au
per daug, tankiausiai nieko
Main gatvės, likosi parengta apleidome, o jam pasimirus prastai atsiranda tų syk, jei kaus pinigus ir be akcijų,
negauna, arba gauna labai
lietuviška mėtos pardavvnė. pradėjom jį garbinti, tveria gu žemesnėsės prirengia dir kadangi akcijos juk pelno ne
me draugystes jo vardo, bet vų augštesnems. Tuom tar duos. Žadėti pelnų ten, kur mažai. Patarlė juk sako; pi
m. e.
jis to jau negirdi; pasimirė pa mes nė Amerikoj, nė Eu jo negali būt, butų juk pa gių mėsų šunes ėda.
Taigi aišku, kad uždėjimui
? Is Ethvardsville Pa|
savo brolių apleistas su per ropoj neturime nė žemesnių prasta prigavystė. Tai kamNuo
Dr-stės
Lietuvos
Duk

universiteto
reikia ne mažai
K Los Ageles,Cal.
f y^ietuvių yra čia diktas burė
sitikrinimu, kau , reikalui lietuviškų mokyklų tikrai to gi dar akcijos? Užlaikymui
terų, S. Boston, Mass.
mis, jie užlaiko ir savo klebofių, &.£d, sausio 75 kuopos S.
užėjus, dirbęs savo brolių vardo vertų. Turime rods brangios mokyklos reikėtų pinigų', ne mažai jų reiktų
sudėti ir užlaikymui kas me
2-ram num. „Lietuvos”, š. naudai,‘.-nuo jų pagelbos
kuriuonį yra kun. Kudirka, L. A. atsibuvo susirinkimas.
lietuviškas bažnytines mo daug aukų ir tai kas metai,,
tai. Mums rodosi, kad rem
pjezideritas L. L. R. K. Lie Vienas musų draugas užma m., tilpo straipsnis apie susi laukti negali.
kyklas, vienose vaikus mo bet ant jų irgi, mums rodos,
ti to reikalo ant akcijų ne
tuviai pievų garbina papra nė paaukauti nors keletu rinkimų Lietuvos Dukterų
Dabar turime tokį jau pa kina neturinti supratimo negalima remti ateities lietu
galima. Jeigu turėjime ka
stam skįlepe. Musų praba- grašių kankiniams Lietuvos, Dr-stės; jame įsiskverbė klai veikslų. Atsišaukė į brolius apie pedagogijų dudoriai, viško universiteto.
ščius kartais per pamokslus bet nedaug atsirado prita da. Pasakyta, buk pirmsėdė amerikiečius kitas musų raš l>ats nemokanti gerai lietu Palaikymui augėlesnių mok- da universitetų, tai turėsime
pakeikik lietuviškus laikra riančių tam užmanymui, tūli dėkavojo Kaunui ir Paltana tininkas teipgi sergantis, viškai rašyti; kitur mokina liškų įtaisų žmonės aukaus jį Lietuvoj, o ne Amerikoj, ;
ščius, na, žinoma, ir socijalis- sanariai išmetinėjo, kad,tos vičiai už mokinimų vesti rei melsdamas musų pagelboe, ne kiek geriau išlavintos mi- ten, kur reikalą tokių mok nes čia. ne lietuvių tėvynė.
aukos ne reikalingos, buk kalų. Viršminėtų Dr-stę suor kad pailginimui gyvenimo nyškos. Nuo tokių mokyklų slų visa draugija supran Amerikonai turtingi, šimtai
ų neapkenčia.
negauna ganizavo V. Kaunas kovo 5 galėtų išvažiuoti užsienin negalima daug gero laukti. ta. O argi daug tokių yra jų kas metų keliauja moky-Darbų čia kitokių beveik revoliucijonieriai
tiesi į Prancuzijų arba Vo*
d. 1903m. ir su p. P. Latviusnėra kaip vien anglių kasy 5-tos dalelės aukų.
gydytiesi.
Atsišaukimas jo Iki šiol, turbut, dar Ameri ypač terp Amerikos lietuvių? kietijų, *bet ir jie ne mislija
klose. Jose, ypač paskuti Aukavo šie: V. Ambrazie ku darbavosi, kol pastatė ant tilpo „Lietuvoj”, bet, rodo koj nėra nė vienos nė pradi Sustojus aukoms, turėtų
ten rengti savo universitetų,
niuose metuose, gana tankiai jus, K. Burauckas, A. Moc- tvirto pamato; net savo kaš si, kiti laikraščiai neparėmė nės lietuviškos mokyklos griūti ir universitetas, o jam
bet lanko vietinius, kurie
būva visokios nelaimės. Yra kunas pų $1.00; M. Povilauc- tais už svetainę ir apgarsini visai. „Lietuvos” skaitytojai vertos to vardo ir apie įkūri sugriuvus, kų męs darytume
visgi, turbut, geresni užduos, ;
čia aląus leidykla, kurioje kiutė, D. Dumša, P. Šidlauc- mus užmokėjo keletu kartų; jo eušelpimui sndėjo labai mų, nors pradinės kur kas su partrauktais, suvadžio
kokius svetimuose kraštuose ‘
dirba ir 25 lieutviai. Lietu- kas, P. Švirmickas, J. La- todėl jiemdviem ir garbė bei daug: 123 su keliais centais. mažiau pinigų reikalauja, tais nepraktišku užmany amerikonai galėtų parengti .
mu profesoriais? Amerikoj
ivių apšvietimas neaugsian bunckas, A. Žiugžda, J. DL padėkavonė priguli, ne Pal Nuo tų aukų musų sergantis nieks nesirūpina.
ir užlaikyti.
tanavičiai,
kuris
nieko
gero
džiulis,
V.
Degutis,
A.
Vosiuniversitetui reikalingų pro
čiai pakilęs. Pasikelti neraštininkas nenutuks. Terp
„Lietuvoj
”
nekarta
jau
duoda, turbut, karčiamos ir liūs, J. Aleksienė,. J. Aleksa nepadarė, bet dar per pra draugų, Chicagoj, be pasigy buvo pakeltas klausymas fesorių nerasime pakaktinai,
kalbas minėtos Dr-stės 13 d.
į lietuviški • biznieriai, kurių po 50c. Iš viso 9 dol. Siun*
rimų laikraščiuose, surinkta rengimo gerų mokyklų. Jei reiktų juos kviesti iš Euro Redakcijos atsakymai.
gegužio,
pereitų metų, jų iš
žmonės klauso, o jie juos ne čiame „Lietuvos” redakcijon.
Briugepobto Susiv. kuopai
jo naudai daugiau. Su tiek gu bažnytinės negeros, tai pos, nes Amerikoj ne tik
juokė, sakydamas, Jog mo
Aukas
skiriamos
kankiniams
nori veeti geru keliu. Daupinigų apie išvažiavimų užsie vienu jų peikimu klausymo universitetui, bet net vidu Amerikos tiesos draudžii
(gumas jų nemoka nė skaityti, revoliucijonieriams, kovoto* terys nipko gero nenuveikė ir nin gydytiesi, rodosi, nėra negalima išrišti, bet vietoj tinei mokyklai nerasime pa laikraščiams garsinti žiniai
nenuveiks visuomenės labui.
^o* jeigu koks, pasirodymui ir jams už laisvę.
kų nė svajoti.
Rašinėjimų netikusių, svietiškiemsiems, kaktinai Jaunų lietuvių pro apie kokias nors lioterijas.
Vienok Dr-stė įstengė pa
V
z
Ambraziejus.
užsirašo lietuviškų laikraštį,
Rodė tas pas mus daroma,
vienok buvo gana; Vienoj jeigu kunigai nenori, ar to lavintojų.
rengt susirinkimus dar gra
bet tik todėl, kad Amerikos
tai per ištisus metus niekas
vietoj jo sušelpimui lietuviai negali
Ant
žmonių
aukų
pas
mus
parengti, v reiktų
žesnius,
negu
vyrų
dr-stės.
,į jį nepažiūri. Tie biznieriai
Iš Motreal, Canada.
sudėjo 7 dol. su centais, bet rengti mokyklas geresnes, o nieko remti negalima. Ant pačto užveizda nesupranta
Ji aukauja tautos reikalams,
y ry parapijos vadovais, arba,
atsisakė sudėtus pinigus sių tųsyk ir kunigai turės gerin galo ir gyvenimas išvelka vis lietuviškai.' Jeigu kas ap
Čia
lų.
įiau sakant, kunigo įran- Jie ilgai miegojo, dabar pra kiek išgali, ir kitas drauges sti, «nes, girdi, sergantis raš ti savasias, kitaip negeras naujus reikalus, žmones už skųstų, laikraščiui butų ne
ragina prie aukų dėjimo,
P Jie, is jų yra parapijos ko- dėjo busti iš miego.
tininkas gal ne socijalistas. atseitų uždaryti. „Lietuvos” miršta senus reikalus, jeigu tik atimtos tiesos siuntinėti i
skaitymo naudingų knygelių
L>tasVienas iš nenorinčių siųsti pi vienok pakeltas kelis kartus aukauja, tai aukauja nau numerius pačtu, bet atsieitų
Čia jau antras metas gy
ir laikraščių- Toliau, be abe
BMagelbinės draugystes čia vuoja šv. Kazimiero draugys jonės, daugiau pasidarbuosi nigus apreiškė, jog socijalis- mokyklų klausymas praėjo jiems, seniejie turi griūti. dar bausmę mokėti.
tui nesigailės duoti pats 30 pro ausis, nieks ne parėmė. Tų matome ant kiekvieno
Iro net 3 yra teipgi kuopos tė, bet dar nė kartų nebuvo me.
Hm.‘A. ir S. L. R. K. Seniau- prakalbų apie padėjimų lie
dol. Pranešus, kas yra tasai Pasitaikė kartų apie moky-. žingsnio.
Augštesnio gi
| Užkaspiškame apskrity],
Pirma. Ona Baronaičiutė.
raštininkas, sudėtus 'pinigus klų klausymų kalbėti su mokslo reikalai labai mažam Maskolijoj, labai dideli šal
I '^draugystė tai švento An- tuvių po carato jungu; drau
atsiuntė,
bet, žinoma, be anų vienu žymesniu Amerikoj lie lietuvių*skaitliui supranta čiai. Čia sušalo daug žmo
gystė
darydavo
balius
tik
Materijališkai
ji
stovi
i.ifįo.
.
Iš
Seltzer
City,
Pa.
pažadėtų 30 dol. Musų drau tuvišku veikėjų, bet ir jis mi, tie suprantantiejie ne nių. Vėtra ir sniegas nu
, bet tautiškais reika- savo naudai. Neseniai keli
13
dienų
sausio
buvo
susi

gystės
tarėsi, tarėsi, bet visgi nematė reikalo rengti pradi įstengs užlaikyti universite traukė
telegrafų dratus.
lietuviai
užmanė
sutvert
Sujeigu ir pasirūpina, tai
rinkimas
Susivienyjimj
Liet.
nieko nenutarė. Tuom tarpu nes lietuviškas mokyklas, to. Antai Amerikoj susi Temperatūra nupuolė iki
[ginasi mažai.
Susirinki- sivienyjimo Liet. Am. kuopų.
Apšnekėjus sergantis raštininkas meldė kadangi, jo nuomonėj, lietu tvėrusios „Aušros” Dr-stės 47° žemiau zeroJ Sušalo čia"
t atlieka greitai, kadangi 20 d. sausio nutarė sušaukt Am, kuopos.
Pribuvo kuopos reikalus, J. Rumba- pinigų, kad ant žiemož galėtų vių vaikai, vietoj lankyti mieriai yra šelpti lankančius čfelos laukuose besiganan
Įariai susirengi vien dš- viešų susirinkimų.
liusyti viršininkų paliepi- mažai žmonių, nežinia dėlko. vičia užmanė sudėt kiek aukų išvažiuoti kitur; jeigu išgy- negeras lietuviškas, gali lan augštesnes mokyklas lietu čių galvijų baudos. - Viduri
[8.
Pereituose
metuose Buvo prakalbos. 8. Gužas tautiškam namui su kolioni vęs iki pavasario,, f nereiks kyti amerikoniškas publiš- vius, taigi ji, teip sakant, nėj Maskolijoj/ kadangi
Llirlnkime, parodžius atsi kalbėjo apie Susivienyjimų ja, bet M. Kaminskas perti jam išvažiuoti, nes pavasaryj kas, kurioms lygių mes visgi rūpina lietuvių tautai atei sniego buvo mažai, iššalę
^panavičia krino, kad dabar reikalinges ir Lietuvoj oras geras.
likimų S. L. A. su prašymu Liet. Ar
ne galėsime užlaikyti; lietu nančius profesorius ir tau Žieminiai ja ai ir laukia Čia
padėjimų darbi nės aukos musų broliams,
O ar jų bado metų.
Kauti, kiek kas gali, tautL kalbėjo
Musų pasielgimai su atsi viškai gi vaikai gali moky tos mokytojus.
Lietuvoj
kovojantiems
su
ne

K m namui stHtolionija, pre- ninkų; M.M. apie revoliucijų.
šaukiančiais raštininkais aiš tieji vakarais. Taigi išpuo šelpia lietuviai? Pradžioj
| Vitebsko gubernijoj,,
flentas atsakė, jog draugystė Kalbos labai susirinkusiems tikusia caro valdžia už visų kiai rodo, jog musų tautiški la, kad lietuviškoms moky rods žmonės dėjo aukas, bet
Ant galo paragino lietuvių laisvę ir geresnį bū darbininkai mums geri, kol kloms nepritaria svietiškie- dabar apie „Aušrų” visai miesto Polocko viduryj siau
Iptovusi jau kokiam ten emi- patiko.
H iLtų namui (turbut lenkiš- susirinkusius paaukauti kiek vį. Visi tam šventam darbui jie gali dirbti, kol sveiki, bet jie žymesniejie veikėjai, o neatsimena, aukos visai pa tė gaisras, kuris čia viekų iš
Nuostoliai gaisro
tam pritarė ir sudėjom 3 doliarius įpuolę | ligų, negali nuo sa kur jie nepritaria, ten sun siliovė, šelpimui besimoki naikino.
į||n, nes lietuviško nėra. Rd.) nors revoliucijai.
padaryti
labai
dideli. Mano,
ILeriaus stovi ir šv. Izido- pritarė ir sumetė 8 doliarius. ir 25 centus, kuriuos siun vųjų laukti pagelbos, ypač ku kitam kų padaryti nančių lieka vien sąnarių
Mlb Dr-stė.
Jauniausia (Aukautojų vardai kitur Rd.) čiam „Lietuvos” redakcijon. jeigu duodant pagelbų, s m be Todėl mes ir neturime nė mokesčiai. O kiek gi tų są kad gaisrai užgimė nuo pa
s»igystė yra D. L. K. Gedi- Juos skiriame: 5 doliarius L. Paskiriame Soc. Dem. parti dant kelis centus, negalima kasdieninių, nė vakarinių ir narių prijaučiančių teip svar degimo, padegėjais gi galėję
būt tik fališki žydų prie
BĮ o, bet, kaip ' rodosi^ ji S.D.P.; 2 prieglaudos namui jai (Vardai aukautojų kitoj pasirekliamuoti,
pasigirti. nedėlinių lietuviškų mo biems ir prakilniems njie*
K
kolionija, o 1 dol. eergan- vietoj. Rd.) J. Rumbavičia. Ar toks musų palinkimas yra kyklų. Kunigų gi užlaiko- riams? Iš viso, visoj Amįri- šai.
> -ar. .
RLuiau *veikia tautos la-

gali atgabenti blogas pasekmes kunui ir vė Tame jau „Kovos” l
ryj patilpo la’škas J. Kr^K
Auginimas ir Maitinimas
liaus.
Tankiausiai išberia kūną ligos: jiedra, d u naičio su rugojimais aiS
Mažų Kųdikių.
rauplės ir škarlatina. Rauplės ir Skarlati musų laikraščių ypač už n?
na daug pavojingesnės negu jiedra; Škarla tikusias korespondencijas
Paraše J. Kulis, M. D.
tina dar pavojingesnė ir už rauples. Visos
Ne visi tie maistai blogi ir ne visada jie
šitos ligos nesiduoda sustabdyti staiga, bet kuriose, apart rėkiiamos,nie
blogi: kaip kada kūdikis jais maitinamas,
jos turi savo laiką ir būdą prasidėjimo ir užsi- ko daugiau nėra. Teisinga!
auga gerai, bet visgi tik geras gydyto
baigimo, t. y. turi aprubežiuotą savo laiką; rašėjas sako, kad Lietuvos
jas turėtų tokį maistą mažam kūdikiui pa
dėlto ir gydymo jokio ypatingo nereikia, išeinančiuose laikraščiuos^
skirti.
apart gero, valaus ir hygieniško prižiūrėji žibios svarbios, gyvingog|
Jeigu karvės pienas kūdikiui ne labai
mo.
skaitant jas, atgija dvasiai
tinka ir kūdikis juo maitinamas neauga geToki ligoniai reikia užlaikyti šiltai, duo P. K. klausia, ar ne vertėtų
'rai, tai galima sekančiai sutaisyti jiems gere
ti galima imbiro ar remunėlių^arbatos; šiN susi važiuoti Amerikos resnį maistą:
.
tas vanduo su lemonu gerti labai gerai, bet
t
Paimti šviežios, saldžios Smetonos dvi
labai vodinga duoti alų, rūgščius kopūstus, daktoriams ir išdirbti publi;
uncijas, ar keturis didelius šaukštus, pieni
ar agurkus. Šiltas pienas ir nerugŠtųs vira cistikos formas ir liautied
nio cukraus vieną unciją, arba du dideliu
lai galima duoti valgyti.
Ąg
talpinti panašias kaip iki
šaukštu, virinto vandens keturioliką uncijų
Šitoki
•
ligoniai
reikia
laikyti
atskirai
šiol
korespondencijas?
Akys.
arba dvidešimt aštuonis* didelius šaukštus,
ruime,
kitų,
sveikų
vaikų
nereikia
leisti
Kugojiraas tas su ^isu tei
Labiausiai reikia atkreipti atidą ant kū
Akių uždegimas (Oplithalinia
įvaikių vandens pusę uncijos arba vieną di
gulti su ligoniais, geriaus ta n ruiman visai singas, bet pataisyti tą ne
dikio
akių:
ar
jos
netraškanoja,
ar
ne
Neonatorum).
delį šaukštą, šviežio gero pieno keturis dide
sveikų neleisti, kur toki ligoniai serga, nė sulius šaukštus. Paleisti cukrų tame vande paraudonavę, ar gali kūdikis gerai matyti.
Šita
liga
serga
kone
|
vaikų.
Gauna
ją
dynų,
drabužių, kuriuos vartoja ligoniai, lengva. „Lietuva” jau na į
nyje, potam įpilti pieną, Smetoną ir kalkių Jeigu kas ypatingo atsitiks, reikia tuojaus gimdami nuo nečysto gimdymo kanalo; nevartoti, nes tos ligos užsikrečiamos. Jos sykį bandė nurodinėti dar
kreipties! prie gero gydytojo, nes j ei b kokia - . •Vandenį, sumaišyti viską ir pašildyti kokias akiu
liga, jeigu užsivelka, labai suuku iSgy- trrfm dalia vaikų hgų paeina nuotripeno net dideliam žmogui gali kaip kada prilipti, negeresnių? už rėkliamąene
penkias minutas karštyje nedaugiau kaip dyti; gali būt ir kitos blogos pasekmės; ku- arba baltųjų sy vų gaunamų nuo bakterijų bet labiausiai puola ant mažų vaikų, labiau gerumus musų laikraščių ir
165 F..^ Tą maistą reikia supilti į sterili 7 .
..
• i x
1 črnnrirpn
it u/i/i i tu. siai kada vaikas nušąlą, nečystai-užlaikomas
gonoreovuiuaur
Neisserim’io, T4-*ir>rri
teipgi nuo hvui
užsinuodinimanė, kad reiktų redakto
zuotą arba gerai su verdančiu vandeniu iš dikis gali apjakti ant visados.
įuo bakterijoms Loeffler’io. Liga pas kūdi ir silpnas.
Sveiko kūdikio akys niekada netraška kį pasirodo apie trečią dieną po gimimo.
riams susi važiuoti, Bet užma
plautą bonką ir, gerai užkimšus, laikyti šal
Ligoniai, apsirgę tojns ligoms, gerai už nymo neparėmė kiti laikraš
toje vietoje. Tokio maisto kūdikiui, ką tik noja, jeigu traškanoja, tai kas nors blogo
Prognosis (bėgis ligos): Liga ta labai laikomi, gali persirgti", bet vargšams žmo
užgimusiam, galima duoti nuo dviejų dide būva su akims.
sunki, jeigu tuoj nebūva gerai gydoma, nes nėms kaštai, aplinkybės nedaleidžia gerai čiai.
Akys mažų kūdikių nedirba, nesurenka ligai Įsigavus į akies gilumas, sunku išgydy užlaikyti.
lių šaukštų iki keturių, arba nuo vienos iki
Laikraščiai visur toki, ko
Serganti šitoms ligoms vaikai
dviejų uncijų., Kūdikiui augant, galima teip šviesos spindulių ant retino? kaip suau ti; kaip kada žmogus jau nebeturi sveikų įgauna
tankiai kitokias ligas ir numiršta. kia draugija: kur draugija
^padauginti po pusę didelio šaukšto kas są- gusio žmogaus, todėl kūdikio akis labiau bi akių arba lieka aklu aut visados.
Dėlto
geriausia
pašaukti gydytoją, kaip tik apšviestesnė, ten laikraščiai
vaite ir duoti tokį maistą tokioj proporcijoj jo šviesos; nereikia jį laikyti stačiai prieš
matyt,
kad
kūdikis
blogas.
Apsaugojimas:
Moterys
pačios,
arba
geresni ir korespondentai
-iki trijų mėnesių. Teip galima maitinti ir šviesą, bet teip, kad jis galėtų žiūrėti nuo
kas
prie
jų
būva
priėmimui
kūdikio,
turi
iš

-toliau?, bet reiktų sumažinti daugumą van šviesos į patamsę.
rašo korespondencijas su
mazgoti gimdymo organus,' tuo jaus prieš
Dantų
dygima*.
denio ir pridėti daugiaus Smetonos ir pieno.
Nereikia kūdikiui duoti smarkiai žiban gimdyfną,* valiu vandeniu, arba jei uusijausvarbesnėms žinioms. Jeigu
Kaip kada geras kūdikiui maistas kar čius daiktus, nė leisti į juos žiūrėti.
Maži
vaikai
aĮrserga
j
labai
kaip
kada
Europos laikraščiuose kore
stų ką nors ypatingo, nesveiki!, reikia išmaz
dės pienas sekančiai sutaisytas:
Šviesa, maži šviesus ir nešviesus daiktai goti su atmiernytu boriškos rūgšties vande pradedant dygti dantims.
spondencijos geresnės, tai
Du dideliu šaukštu virinto vandens, du ręikalauja daug akių įtempimo geram pama niu. Užgintu* kūdikiui, reikia jo akis išmaz
Dantys kūdikiams pradeda augti nuo todėl, kad jie turi apšviedideliu šaukštu pieno, šaukštuką saldžios tymui, o jaunų akys silpnos, žiūrėdamas į goti tuo jaus tokiu jau vandeniu ir mazgoti septintos nedėlios, dar jiems negimus. Dy
^Smetonos, šaukštuką cukraus ir šaukštuką šviesius daiktus neatsakančioje vietoje, pa teip per kelias dienas po tris kartus kasdien, gimas priguli nuo augimo kūdikio, nuo au štesnius, mokančius atskirti
kalkių vandens. Tą viską sumaišius, pašil daro akis žvairoms, o kaip kada gali net už arba nors maudant. Jeigu toki 'apsaugoji gimo kaulų. Jeigu elementų, iš kurių susi rekliamą nuo svarbių žinių,
dyti kokias penkias minutas ir ataušinus, vietrinti.
mai ir gydymai negelbėtų, reikia šaukti gy deda kaulai, yra gana, dantys dygsta ank korespondentus netik inteliduoti kūdikiui.
ščiau?; jeigu ne, tai dygsta vėliau. Kaip
dytoją, nes kūdikis gali apjakti.
Mažų
kūdikių
ii^o*.
kada kūdikis būva, rods, riebus, gražus, bet helių. Kad teip yra, galima
Šis vienok praskiedimas ir. esanti jame
dantys
dygsta vėlai; kaip kada jie dygsta matyti iš laiškų, kad ir gimi
,proporcija maitinančių elementų ne atsako
Už v i e t ri n i nias ba nibos.
Kūdikius lanko visokios ligos: gauna
anksti.
sudėjimui motinos pieno, bet jis lengviau jas užgimę nuo nesveikų motinų, nešvaru
Nuo nevalių rankų, plovimo nevaliu
nėms siunčiamų į Ameriką,
'sutaisyti ir visgi gali būti geresniu už pa- mo, suskretimo gemaut ir nuo blogo prižiū vandeniu arba kokių kitų nevalių daiktų,
Jeigu dantys ilgai nedygsta, tai tas ro
kuriuose kartais būva ir ga
įprastą karvės pieną.
rėjimo arba maitinimo.
dasilytint ba^ubą, ji užsinuodina ir nuodai Įei do, kad kūdikis neinivd gerai maitytas, ne na svarbios žinios? Ten laik
\ Negalima čia paduoti visų ligų, jų bėgio na giliau į vidurius ir kūdikis gauna užvie- buvo maitytas tokiais maistais, koki duoda
ir gydymo, bet visgi skaitytojas iš trumpo trinimą viduriu plėvės ir abelną užnuodini- maistą kaulams. Ir kad tokio kūdikio ir raščiai gali pasirinkti koreMiežių ir avižų vanduo.
galės nors kiek suprasti apie ne- mą kraujo, kas gimdo labai sunkias pasek- dygsta dantys, liet sunkiai, vaikas, prasimu ?I>ondėntū8, Amerikoj to pa
Miežių ir avjžų vanduo gali puti duoda aprašymo
ša nt dantims, serga, karščiuoja ir kaip kada daryti negalima. , Europoj
kurias
ligas
jų ženklus, o žinodamas tą, mes arba.ir mirtį.
mas kūdikiui jau truputį paaugusiam, turin žinos iš kur irirkokios
pageltos
šauktiesi.
•
...............
......
Dėlto reikia labai saugotis., Viskas turi ir viduriai būva liuosi, bet tų visų- ligų blo laikraščiai štato reikalavimus
čiam 6 ar 7 mėnesių, jeigu jo viduriai sugrobūti kuovaliansia. išvirinta, arba, geriau? gų įiasekmių nebūva, jeigu kūdikis gerai, korespondentams, Amerikoj
muliuoja; toks vanduo gana maitingas kū
Nelindimas vidurių.
sakant, sterilizuota: siūlas, kuriuom surišta hygieniškai užlaikomas.
dikiui pridedant prie kitokio maisto. Jeigu
Nereikia prikimšti pilvą visokiais val yra atbulai? čia ypač mėg
Nemalimas viduriui
negero bamba, peilis, kuriuom ji plaunama, ir taip
vidurių būva nuo neį
kūdikio viduriai negali sugromuliuoti sustanti rekliamą gana tankiai
giais, nereikia nusaldinti ir tt..
. traukų pieno, tąsyk miežių ar avižų vanduo maisto arba nuo nereguliariško maitinimo, gi aptvėralai visi turi būti labai čysti.
Normališko, sveiko kūdikio dantys dyg reikalauja, kad redakcijos
nušalimo ir tt..
daug priduoda maisto.
sta sekančiai:
: netrumpintų, bet talpintų
Sutinimas krūčių (Mastitis).
Symptomai; Viduriai esti iškelti, rauAvižų vanduo suliuosuos vidurius kū
Pryšakiniai
—
6
—
8
mėnesio,
apatiniai
teip kaip parašyta, nors ga
Taukiai pasitaiko, kad mažų vaikų krū
dikio, todėl jį kaip kada duoda kūdikiui gėjimai, žali arba sutraukti mėšlai, vemia į
anksčiaus;
antri
(šalia
tų)
priešakiniai
vir

na tankiai iš rašto
turint jam kietus vidurius; miežių gi van valandą ar daugiau po (valgio, kūdikis nera tys sutinsta, kas vienok ne labai pavojinga
duo greičiau sukietina ir minkštus vidurius. mus, nemiega gerai, verkia ir raitos kaip vi ir tankiausiai nė jokio gydymo nereikia, tik šutiniai apie mėnesį, o-apatiniai apie 10 gerai suprasti, . ką rašantis
reikia kūdikį maudyti, kruth reikia mink mėnesį. Iltiniai apie 18-tą mėnesį. Pirmi nori išreikšti. -Duroj*)s laik
Padarymui miežių vandens, reikia paim durius skaudant ir sveria mažiau.
arba akiniai apatiniai apie 14
ti du dideliu šaukštu miežių miltų ir* pridėti x Gydymas: Reikia maitinti reguliariška šta drobele aprišti. Jeigu nepranyksta į ke- garnokštiniai
mėnesį,
o
viršutiniai
16 mėnesį. Antri raščiai tokių korespondentų
šalto vandens tiek, kad padaryti košiukę, me laike, fMaistas ir įnaitinimas labiausiai liatą dienų, galima patepti kampariniu alie- garnokštiniai apie 24 apie
mėnesį, taigi pabaigoj neturi, ten rašo labiau išsflBj
paskui užpilti apie kvortą Vandens. Tą rei gimdo tas ligas. * Reikia žiūrėti, ar sveika jumi, t. y. ištrinti kampariue alyva,
antrų
metų.
Šių
dantų
išviso būva 20, jie viuę, o tamsesniejie su r J
kia virinti 15 ar 20 minutų. Nuėmus nuo motina žindanti kūdikį. Motina turi užsi
yra
tuomlaikiniai,
arlia
pieniniai,
nepasilie dakcijoms reikalų neturi!
Išbėrimą* arba nušašiiiias.
ugnies, atšaldyti, persunkti tirštumos ir at laikyti gerai, kad butų sveika. Kūdikiai
ka
visada,
pradeda
kristi:
Iiuosuojasi
ir krin jeigu užsirašo laikraštį, taf
galima duoti šilto virinto vandenio. MotiStaigus ar palengva? išbėrimas ar nušašaldžius, galima duoti kūdikiui gerti.
ta,
ojų
vietoj
iš
apačios
pradeda
augti
kiti.
pasiganėdiua jo perskaityk
Pritaisymui avižų vandens reikia paim na gali valgyti riebumų?, nuo ko pienas pa- Šimas daug gali ženklinti, kaip kada laJie krinta ir jų vietoj auga kiti beveik
ti du dideliu šaukštu Avižinių miltų ir įpilti sidaro riebesnis ir kaip kada nuo to pasitaiso bai menką daiktą. Visokios limpančios IiImu.
. g
maitina- gos, kaipoi rauplėj jiedra (tymai), škarlati tokiu pat budu kaip pirmiejie. Prišakiniai
į kvortą verdančio vandens ir virinti dvi kūdikiui viduriai. Jeigu kūdikis maitina
Ir
susitarti
mu^tfredakcil
valandi. Nupilti vandenį iki kvortai, jeigu mas krūtimis, galima duoti Smetonos, tas pra na, typbus (karštligė), rožė, drugys, malari- dygsta vidutiniai, apie 7 metus, priešakiniai joms nelengva, o dagi ar sul
ja, berpes zoster ir tt., turi staigų išbėrimą šaliniai—apie 8 metus. ** Iltiniai apie 11
nenuseka teip, kad nuėmus nuo ugnies butų liuosuoja vidurius.
su maždaug karščiavimais; šios ligos būva metų, akiniai apie 9 metus, pirmi garnokšti sitarus, negalima užsi tikėt i
apie kvorta šio viralo. Nusunkus, galima
Užkietėjimų*
vidurių.
su kraujo užnuodinimtmuo bakterijų pada niai apie 10 metų, antri — apie 6 metus, visiems sutarti padarusiemsl
duoti gerti kūdikiui.
— apie 12 metų. Paskutiniai apie 18 Musų korespondentai labai
Kada esti užkietėję viduriai, kūdikis rytų nuodų gimdančių tas ligas. Jo? visos. treti
ar
24
metus. Tokiu budu pasidaro 30 danlim|>ančios,
galima: ,per —
orą,
van-|
Nujunkininias.
____
«----- - užsikrėsti
-e....... ------------v. —
neina laukan. T-----Reikia jį maityti reguliari- —
jautrus, juos užgauna kieki
Įtų,
kurie
jau pasilieka ant visados.
maistą ir < laši lytėjimą, l^dėl vienamM
Nujunkiniriias ženklina, kad nereikia škai, duoti šilto, virinto vandens po trupu- dėnp
Normališki dantys būva balti, švelnus vienas ųeišpildymas jų noro!
kūdikiui
apsirgti?,
reikia
1 ’ 1 1---------'----- kitus
< *.. -> 1 apsaugoti,
kūdikio daugiaus žindyti motinos pienu. tį. Galima duoti ricininio aliejaus t arba atskirti,
kad neužsikrėstų. Palengva? išbė ir kieti, 'bet būva dantys kaip kada paruda Jeigu ,,Kova”, Lietuva“ ai
Nujunkinti reikia po kokių 7 ar 8 mėnesių įleisti drungno vandeps į vidurius. Jeigu rimas arba
nušašimas odos gali būt limpan vę ir šiurkštus, kas būva nuo augimo ant „Vienybė” netalpys korei
tas negelbėtų, reikia šaukti gydytoją.
arba kaip kada ir prieš 7 mėnesį.
Nereikia duoti mažam kūdikiui visokių tis (užsikrečiamas) arba nelimįiantis. Kaip dantų kalkių druskų. Kaip tik pasidaro spondencijos menkos vertei
Motina mažai gali maityti kūdikį savo
kada kūdikis nušašta nuo nevalaus užlaiky koks nors nenormališkumas dantų« reikia
' pienu po devinto mėnesio, nekenkdama savo moteriškų žolių, gyduolių, nes moterys tan mo jo odes, arba nušutinto kūdikių odos parodyti daktarui, nes nepaisant, galima pa (vis reikalaujama sugražini!
mo rašto ir su menkiausiom!
; arba kūdikio sveikatai. Vodingu yra žin kiai duoda ir kūdikiams tas pačias gyduoles nuo drėgnumo ar prakaito, ar nuo sugedimo j gadinti dantis pirm laiko
Rei-u.™ ant visados.
vioauus.
ivciar
žoles,
kurios
joms
paliuosuoja
vidurius;
dyti kūdikį ilgiau teip motinai kaip ir kū
Bet- maisto viduriuose, karšto oro ar netikusių ■ kia dantis mazgoti šepetuku kasdieną, nes, žinioms, mat vis rodosi!
joms
rodosi,
kad
ir
kūdikiui
pagelbės.
L_
dikiui: '
!
, A‘
valgių. Tokios ligos gali būt nepavojingos, nemazgojant, dantys pradeda puti nuo fer- kad redakcijos turi rpec®
Junkinti reikia povaliai. Staiga atlie- nevisada teip būva: mažų kūdikių organiz.
i
menių (puvimo gerklėj), kurie darosi neva- jališkus niekam netinkįinčiB
1
j kant, galima užtraukti kūdikio vidurių ligas mas visas menkas, su tinkančioms suaugu- j
rastų grąžintojus, kuri4 dai!
Bet visi išbėrimai negeri ir visados reige’^lėj.
į ir tt.; pavojinga kūdikį junkinti karštame siems gyduolėms galima labiau sugadinti kia juos tėmyti, stengtiesi prašalinti, nes
giau
netur ką veikti) tad jai
Galas.
kūdikio vidurius negu pataisyti.
{vasaros laike.
nusiųs į „Viltį”, „Žvaigfcdę'l
Besibaigiant šeštam mėnesiui, galima
Vidurių
skaudėjimas.
Taktika ir pagerinimas. atsitikimą, bet Šernas, kiek mums patiko; teip darėme „Saulę” arba kur kitur,
(kūdikiui duoti vandenio žysti iš buteliuko,
Tankiausiai
pilvo
skaudėjimai
būva
nuo
į teipgi pieno su vandeniu; tas padeda palenNr. 3 , .Kova” patalpino tai gali, atsitikus progai, ro visi, tai dabar renkame kartais su i^koliojimai.-^^B
nemalimo
gerai
vidurių,
sustojimo
ir
suruf gva nujunkinti kūdikį.
du apeinančiu visus musų dosi, ne krūpčioja prieš nuro vaisins. Kitaip ir būt nega patalpinusiu. Tokiu atM||
Permainant krūčių pieną karvės pienu, gimo maisto viduriuose ir prisirinkimo gazų. laikraščius straipsniu.
dymą netakto. Juk peržen lėjo. Daugumą musų vaidų kimų buvo gana.
Tąsyk kūdikis raitosi, verkia, nevalgo,
( karves pienas turi būti pakaktinai praskieTaigi reikia gerinti
) etas su vandeniu, .-jeigu kūdikiui pirmiau kojas riečia prie pilvo ir viduriukai būva Viename „Kova” rūgoja, gimą takto nekartą nji- juk gimdo stoka to takto, raščius, bet drauge rrVĮ^B
kad dėl neatsakančios takti rodo ir ,,patėmijimuose”, stoka taktikos. Pamatymui
, nebuvo duodama dalis pieno. Junkinant pasididinę, išpusti.
Pagelbėjimui, reikia dėti šiltus daiktus kos kartais irčocijalistų pa kurie teip labai nepatinka ir to ne reikia nė Šerno pamo gerinti ir pačią draugiją.|
šešių mėnesių kūdikį, reikia duoti toks pat
maistas kaip vieno mėnesio kūdikiui. Kū ant viduriukų, tepti kamphoriniu aliejumi sekėjų - skaitlius mažinasi, arti ,,Kovos” stovintiems kinimų ir nurodinėjimų, be pagerinimo draugijoFM
dikiui 10 mėnesių reikia duoti tokį maistą arba degtine, įleisti muiluoto šilto vandens kuopos eina. silpnyn ir sako raštininkams ir kalbėtojams, reikia tik žiūrėti. Gerai jau lengvą laikraštį pagertf*®
į vidurius arba duoti ricininio aliejaus gerti kad takfiki trypač reikia pri
’ kaip 3 mėnesių.
kurie gana taukiai Šerną pa ir tas, kad „Kova” pamatė, Galima buvo neleisti į fuS
Geriaus kūdikį pradėti junkinti ank šaukštuką. Tas kaip kada pagelbsti; jeigu silaikyti
locijai ist i šk lems mokina ir visai atbulos tak jog visuose darbuose reikia vyną laikraščių,
sčiau ir duoti po truputį karvės pieno ar ki gi ne — pašaukti gydytoją.
dus, jau ne lengva i d ra ifeįl
Zysti nereikia duoti,kol skaudėjimas ne ka 1 bė t oja ms>1 i ’abaigoj straip tikos. Kaip gi galima mo taktikos, reikia apsvarstyti
tokio maisto ir krūties pieno; geriaus pri
snio ,,Kj©va”tpriduria: ,,reik kyti nenorinčius mokytiesi? pasekmes šiokio ar kitokio Nuklampino gi musu laily«^
pratinti palengva prie kitokio maisto negu pereis.
tų pripažinti liesą p. Šernui, Tokius tik gyvenimas pamo darbo; juo daugiau bus su čius ne tie, kurie juos dakv|
išsyk ir vėliau.
Vidurių sųliuosavlmas.
kurs nublatos rodi ja sekt sy kina, žinoma, jeigu jie mėg pratusių, juo bus geriau. rėdo, jiems todėl ir ne lerf^J
rjH
Gimdo ,tą tankiausiai vidurių nemali- kį uždirbtai* formas. Bėda sta apsvarstyti gerai savo Vienas čia nieko nepadarys. juos pagerinti.
Maudymas.
mas,
užvietrinimas, arba sustojimas kokių su p. Šernufl‘tik tame, kad darbus. Taktiškumas yra Kad mažai pas mus prisilai
Kūdikį maudyti reikia kasdieną. La nors mėšlo šmotelių žarnose.
jis krupčioja/tas formas pla- teipjau prigimtas kaip ir kančių takto ir taktikos, juk
bai šiltame laike galima maudyti kūdikį net
| Nuo 20 d. sausio p?’j
\Pagelba:
Maistas
reikia
sustabdyti
per
tįt, gilįt ir geriau išdirbt?” gabumas, kaip gabumo, teip tą geriausiai matyt iš musų dėjo Europoj dideli šal^*
du ar tris kartus per dieną. Nereikia bijoti
jeigu tik atsakančiai bus maitinamas, nieko keletą valandų. Pieno neduoti kokias 24
Mums rodosi, kad taktikos ir taktiškumo ne lengva kitą laikraščių korespondencijų jie ėjo nuo rytų, apėmė |
valandas. Baltymo kiaušinio galima duoti.
nekenks tankesnis maudymas.
Oleum Castorea arba ricininio aliejaus gali ir takto reikia prisilaikyti* išmokyti, galima jam paro ypač ne apdirbtų redakcijos. ropą: 23 d. sausio . Paryft
Temperatūra vandenio, kokiame maudo ma duoti porą šaukštukų, kas, jeigu neyž- visiems, ne vien kalbėtojams. dyti, jeigu nori žiūrėti, pa Daugeliui rodosi, kad- laik
buvo 15° C. žemiau zerėb**
mas būva kūdikis, turi būti apie 98° F., o vietrintų, išvalo vidurius ir jie paskui su Taktikos ir takto reikia kiek
raštis
yra
vien
tam,
kad
per
Berlyne net 20° C. Teiįi ""
sekmes
netaktiško
darbo.
ruimas, kuriame jis maudomas — 75° F., stoja.
xi
jį
sau
nepatinkančią
ypatą
viename
darbe,
kur
jo
ne

Mes iki šiol kalbose ir raš
dėlių šalčių Vokietijoj®
kad išėjęs iš vandens nenušaltų.
galėtų kas išplūsti.
bus,
veikėjai
be
noro
ir
rei

tuose
ne
paisėme,
išleidome
gamas
(Stomatitis
Mycora).
Prancūzijoj nebuvo nuol i
Nereikia maudyti kūdikį tuoj po valgio.
Trūksta
mums
ne
vien
kalo
užgaus
tuos,
kuriuos
pa

visai taktiką ir patį taktišku taktikos ir takto, bet nema metų. Paryžiuj sušalo uj
Symptomai: Viduriai burnos pa bala,
Muilas geriausia vartoti Castile arba
Eapo Molis; prasti muilai padaryti su ko aplimpa apskritais šmoteliais vietoms dide- norės vesti. Laikraščiui ne mą, apie tai nesirūpiname, žiau ir etikos, elementariško keli žmonės. Upė Seinai
kiais ten riebalais žeidžiančiais kūdikio odą. jsniais, kitur mažesniais, panašiais sutrauk- lengva nurodinėti kiekvieną rašėme ir kalbėjome, kas doros supratimą
šalo, kas retai pasitaiko.J
Akis reikia išmazgoti virintu vandeniu, tam pienaii, drūčiai prilipę prie burnos plėkuriame sutarpinta truputis acidum tori- ,vės. Gimdo | tą nečystas ir surūgęs pienas
eum. Mat tankiai akys būva nečystos ir už- burnoj ajjba (pilve ir dėlto pradeda augti
vietrintos, kas, užsisenėjus, kaip karta gimdo Fungus ęĮdiuĮu Aldiceus.
Gydymas^ Ištirpyti boriškos rūgšties
sunkias akių ligas.
vandeny!
ir sumaišius pusiau to vandenio su
Akis muiluotu vandeniu nereikia maz
tiek
jau
^fnedaus,
tepti sugedusią burną.
goti, nes tas vietrina jas, ėda, gimdo kentė
jimus, nuo ko kūdikis pradeda rėkti.
P* geltonavi mas (leteni*).
Miltų nė jokių nereikia ant kūdikio
odos barstyti, jeigu oda išrodo sveika, bet
Pasitaiko kaip kada, Į antrą ar trečią
jeigu pradeda raudonuoti, šašti, galima ko dieną po sunkaus gimdymo, arba kaip kada
kioms džiovinančioms dulkėms išbarstyti.
nuo pernaikstybo gimimo, kad oda pagelsta
dėlto,
kad tuliis eina į kraują o ne į žarnas.
Maudant kūdikį kol bambutė dar neužgi jus, nereikia įleisti to vandenio, kuriame
Kaip kada būva dėlto labai blogos pa
kūdikis maudomas, nes tas vanduo nečystas sekmės, bet tankiausiai pati liga pereina be
ir gali įeiti į bambutę ir užvietrinti, o ji il jokio gydymo.
gai neužgyja.Keikia, žinoma, žiūrėti, kad kūdikis ei
tų laukan ir užlaikyti sveikai, kaip reikia.

•? Orisson Svett-Marden

Gyvenimo Mokykla.
Lietuvių kalbon išvertė K. Žegota.

>

SKYRIUS II.
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Jaunuomene sunkiose aplinkybėse.
Jeigu toks genijus, kaip Gladston’as, nešiojo bu sa
vim per visų gyvenimą knygą kišenėje, idant, netikėtai at
sitikus liuesai valandai, skaityti, kokiu tą syk budu tu
rime vartoti laiką męs, žmonės menkų gabumų, išgelbėji
mui brangių liuosų valandų nuo prapulties? Kokiu tai
Bugėdinimu tūkstančiams jaunikaičių, kurie veltui pra
leidžia ištisus mėnesius, dargi metus, esti gyvenimas to
,,didžio žmogaus” renkančio trusingai laiko trupinius.
Ne vienas didis žmogus pagarsėjo ačiū sunaudojimui laiko
trupinių, kuriuos kiti, skųsdamies nepasivedimu, tankiai
atmeta. Laikuose Dante’s kuone kiekvienas užsiimantis
literatūra Italų žemėje buvo sunkiai dirbančiu pirkliu,
gydytoju, politiku, teisėju ar kareiviu.
Kada Mykolas Faraday taisydavo knygas,liuosą laiką
aukodavo tyrinėjimams. Vieną kartą jis rašė draugui:
,,Laikas yra visu kuo, ko panoriu. O, kad galėčiau nu
pirkti pigiai musų didžponių liuosas valandas.”
O, ta nenuilstančio darbo pajiega įvykdo stebuklus!
Aleksandro Humbolt’o dienos buvo teip užimtos, jog
moksliškiems darbams turėję paaukoti dalį nakties ar
ankstybo ryto metą, kada kiti miegojo.
Kokių-tai stebuklų nepadaryta dirbant kasdieną po
valandą! Vi^na valanda, vietoj nenaudingai praleisti,
gerai sunaudota, gali kiekvieną paprasto gabumo žmogų
privesti ligi užtektino išdplėtojimo. „Valanda darbo per
dieną laike dešimties metij padarys iš nemokyto žmogaus
— mokytą. Valanda darbo per dieną gali duoti užtekti
nai pelno dviejų dienraščių ir dviejų sąvaitinių laikraščių
paršisiųzdinimui, o podraug dar ir pluoštui gerų knygų
nusipirkimui. Su viena valanda per dieną vaikas ar mer
gaitė gali perskaityti dvidešimtį puslapių geni minčių —
daugiau kaip septynis tūkstančius puslapių, arba aštuonioliką storų knygų per metus. Valanda darbo per dieną
gali tuščią skurdimą permainyti į naudingą, laimingą gy
venimą. Valanda per dieną nekartą padarė nežinomą
žmogų garsiu vyru, nenaudingą žmogų —. žmonijos geradejų. A pakaityk Tat, kaip laimingą progą paduoda dvi,
trys, keturios, šešios valandos per dieną, kurias dauginus
vyriška ir moteriška jaunuomenė praleidžia visai tuščiai.
Kiekvienas jaunas žmogus privalytų imti malonų
darbą pasilinksminimui, idant galėtų užpildyti liuosas
valandas kuo nors naudingu, prie ko noriai grįžta, kad
tik turi liueso laiko. Gali tas būti dargi susirišime su jo
speciališku užsiėmimu, ar kas kitas, kad tik dvasių savo
galėtų į jį įdėti. Vienas akmdtaų tašytojas rinko drugius
pasilinksminimui 1 luošomis valandomis, o mirdamas —
paliko dailiausią drugių kolekciją pasaulyje.
Jeigu kas išmintingai išsirinks sau tyrinėjimą ir užsi
ėmimą iš darbų, kurie žmogų patraukia, tuom jie pakelia
būdą ir namą permaino.
,,Niekas nestovi žmonėms skersai kelio, išskiriant jų
pačių tinginį” — sako Burke’as — „pripildo jis žmonėms
laiką geriaus ir atima jiems liuosybės daugiaus, kaip kok
sai nors užsiėmimas.”
.
Kai-kurie vaikinai plėtojosi valandomis, kurias kiti
beprotingai praleisdavo. Teip ne vienas žmogus pasiekė
turtų su pagelba mažos tausos, kurią kiti paniekina.
'Kuris-gi jaunikaitis esti teip užimtu, idant neturėtų linobos valandos lavinimuisi nors vieną dieną.
Carolis Frost’as, garsusis apavų siuvėjas iš Vermonto
nusprendė paaukoti kasdien vieną valandą mokslui; liko
ilgainiui viepu garsiausiu Jungtinių Amerikos Valsčių
matematiku. Tuo pačiu kartu įgijo vertą pavydo garbę
ir kitose mokslo šakose. John Hunter'is, kaip ir Napoleon'as, leizdavo sau tik keturias valandas miego; laikė pro
fesorių Oven’ą dešimtį metų pavyzdžių klasifikacijai,skaitliuje dvidešimties keturių tūkstančių, kuriuos Hunter’o
darbštumas suvalė. Kas tai per augštybės vaikinui, kuris
praėjo mokslą, dirbdamas pas dailydę.John Q.,Adams’as karčiai skundėsi, kada jam užim
davo laiką tie, kurie neturėjo prie to mažiausios tiesos.
Kokis-ten italų mokytas vyras pakabino ant savo du
rių užrašą: „Jei kas apsistos čia, turi dirbti kartu bu
manim.”
— Bijomės, ar netrukdiname Tamstos?
— Be abejonės teip yra —r atsakė žmogus, kuris rin
ko liuosas valandas, kaip šykštuoklis renka auksą.
,,Ankstybas valandas” — sako Milton’as — „pralei
džiu ten, kur jas praleisti, pridera, namie, ir tai ne miege
ar tai pasilsyje, bet darbe. Žinoma, keliu taukiai ankBčiaus, kaip kad varpo balsas pfikelia žmones melsties ir
dirbti; vasarą keliu su anksčiausiu paukšteliu ar kiek vė
liaus skaitymui gerų autorių, ar pats rašau, kad mane
skaitytų. Dirbu, kol smegenįs nepails, arba atmintis ne
galės sekti darbo.”
kas pradeda krutėti lovoj" —sako Vellington'as — „laikas yra. kad jis iš jos atsikeltų."
ų
Daugelis garsiausiųjų žmonių dėkoja garbe darbui
kuosoms nuo priverstino darbo valandoms, kurias daugelis
Lnt nieko praleidžia. Spencer’is įgijo garbę liuosomis
ralandomis, kada buvo raštininku. John Lubbock’as pa
naršo 1 studijomis priešistoriškų dejų, surašytų valanlose liuosose nuo darbo banke. Louttey, retai tinginiai!lamas nors vieną miliutą, parašė šimtą tomų. Patėmijinai Hawthorne’o rodo, jog niekados neleido, idant jam
;-.ia nors kokia mintis ar atsitikimas išsprūstų. Frankin’as buvo nepailstančiu darbininku. Greit valgydavo,
• miegojo teip mažai, .idant kuodaugiausia laiko turėtų
nokslui. Kada buvo dar vaikėzu, nuobodi jam buvo po
piety nė tėvo malda. Paklausė kartą, ar negatima sukal
ėti maldas vienu kartu, idant užtektų ant visados . ir tokiu
mdu sutaupyti laiką. Kai-kuriuos veikalus parašė ant
garlaivio, tokius kaip ,,Žėgliavimo pataisymas” ir „Kailiteū”
Kas per mokslas tilpsta trumpame Rafael’io gyveni
me, kuris trisdešimt septynis metus tęsėsi; pavyzdi®
iems, kurie skundžiasi laiko trukumu, išsiteisinimui,
:ad nedaug amžyje padarė.
Garsus žmonės visada buvo laiko tausotojais. Cicero
>asakė: „Ką kiti atiduoda žaislams, dvasiškamjam ir kuliškamjam pasilsiu!, aš aukoju filpzofijos tyrinėjimui.”
Didis Francijos kancleris parašė svarbų dalyką liuosose
valandose,. laukdamas pietų. Lordo Bacou’o garbė išaugo
š veikalo, gimusio liuosose valandose, beįyuvaut Anglijos
anderių. Laike atsilankymo vieno monarcho, Goethe
imai atsiprašė svečio, nuėjo į artimą kambarį ir užrašė
ieną mintį savo Faust’ui, idant jos kame nepamirštų.
Toliau bus.

REIKALAI

išbraukinėt,i b lanka pasiima
Seniai jau kalbėjau bu go Ant galo, ar ta? feljetonas,
ir jiadeda į1 kru^ą su blan- dotinais S.L. A. sąnariais, to sujudinęs neprašytų ir stul verkęs, aš, kaip Hutas, tokau
Susivienyjimo Lietuviu Amerikoje, koma kuopbs, Jnrion naryt- dėl nuo šio laiko prižadu per pų ir apgynėjų Susi vieny ji- j ieškoti užmušėjų ir suradau*
—• Vyras esi, vyras!
j Besiartinant seimui S.L. A., persikėlė, išbraukus sąnarį S.L.A. organą „Lietuvą” šį mo jausmus yra teip peikti — Ura!
neatbūtinai reikia pasidar iš Susi vieny j iratį teipgi ne tą apie 8. E.A. parašyti.
nas, kaip mums rodosi? 8au- Ir męs visi gėrėme.
buoti kuopoms, rengti įneši reiks braižyti khygas, vien
J. Tareila. jale susitelkusiu žmonių, su — Žodžiu, mane išsykio
mus seimui. As manau, kad pasiimt to nario blanką ir iš
mažiau kaip 150 narių ir ne likim is paglostė .... Aš iš
užgriebiu svarbų reikalą mest laukaiti Hht gal sun Kas pasirodė mažvaikiu? pilnu šimtu doliarių pinigų, džiaugsmo, kad tik ačiū man
Central iškas 8.L. A . sekre uždėję laikraštį, švietė žmo
(bent aš teip manau), bet ne kiau įrašinąt mokesčius, bet
nugrūdo į aną pasaulę šešius
žinodamas ką kiti mano, pa tps priguli Jiuo gabumo se torius, paskutiniame „Lietu nes, o pasižiūrėk į porą metų, caro užmušėjus,nejaučiau po
duodu apsvarstymui . šiuos kretoriaus, iv o apsvarsčius, vos” numery j, teisina savo ką jie turi? Beveik 1500 na savo kojų žemės ....
kad sekretoriui hesi veltų po netaktiškumą visokiais išva rių, apie $500 pinigų ,,rezerklausimus.
— Gerbiamas, ar tik ne
Seimai paprastai laikomi rankomis visi tie tušti knygų džiojimais, nesidrovėdamas voj” (,.Kovos” fonde), raidės perdaug buvai įtraukęs, jei
pabaigoj gegužio mėnesio. lapai, kad jis turėtų tik rei socijalistams nė „ištvirkėlių” vertos apie $400.00 ir laik po kojų žemės nejutai? —
Man rodosi, tai nelabai pa kalingas popieras. tai ir jam vardo ir tam panašių ,,dai* raštį gražiausią, švariausią praplėtęs, akis,- paklausė vie
rankus laikas: nors į tą laiką būt didelis palengvinimas lių” žodelių. Juokingai skam visuj Ameriko? laikraštijoj. nas šnipąj.
ir išpuola ,, Decoration” die darbo. Kadangi skaitlius na ba žodžiai: „Argi jau musų Yra - kuom pasigirt ir iš — Ne, draugai, iš džiaug
na, vienok tą dieną daugelis rių didinasi, tai nors užves-. socijalistai be klaidų, jeigu ko juokties, nes matydami smo nejaučiau .... Supradirbtuvių dirba, delegatai tos knygos butų ir labai di- jų niekas negali kriti kiloti”? organizačijąs 6-7000 narių, škite, šeši revoliucijonieriai,
važiuojanti seiman, tur būti ]dėlės, jos visgi pasibaigs, Suprantama, kad ir jie bu su virš $20.000 pinigų ir 22 tai ne juokai .... Kiek jie
renkami vien vertelgos, o prisibraižys ištrintais vardais klaidoms ir kritikos reikia metu gyvenimo, o nieko ne butų pridirbę bombų? Kiek
darbininkai, gaišinami nuo ir sekretorius po kokių 10-15 kuodaugiausiai; bet reikia veikiančias, kaip Nilo arklys carų dar butų į padanges iš- *
darbo. As manau, jog liepos metų turėtų vėl visus vardus atskirt kritiką i.uo prasivar- besibaladojančias, atvirai ga nešę, rasi7 pritruktų kam už
pradžioj, padėki m, apie 4 d., perrašinėti, vienok jau ne džiavimų ir po draug pasi lima pasakyti, jog socijalis- imti ir sostą?
Bet ar S.L. A. tai gabus, darbštų?, turi
būt daug paraukiau. Tą die 7000, bet gal 4 ar 5 syk dau žiūrėti savę.
— Tiesa!
yra
bu
klaidų,
kad nieks jo kuom pasigirti, mažai iš mus — Ura!
ną galima gaut ir geležinke giau. Vartojaut blankų sis
lių tikietus pigiau, daugelis temą, perrašinėti niekad ne negabi kritikuoti? Ar p. Da juokiasi; gal atsieis juokties, Ir męs visi gėrėme.
dirbtuvių, o kartais ir visos reiks. Apart blankų, turėtų mijonaitis ir kiti pakėlę truk- sarkastizuot, sujudint mus — Ko toliu, vis man labiau
sustoja, todėl ir delegatams būt Į>opierines skrynutės su šmą delei p. Žagaro, straip stulpus, paragyt prie darbo, sekėsi.... Į metus mažiausiai,
darbininkams lengviau nu dėjimui jų su vardu ir num. snio pamUlija apie tai? Dėl- vietoj rašinėjimo straipsnių, mažiausiai sugaudydavau j
kuopos teip, jog perėjus na ko Jus, draugai, norite turė pagražinimui savo tinginys porą šimtų maištininkų....
važiuoti.
Ar nebūt gerai aprinktus riui iš vienos kuopos kiton, ti tiesą ištart savo nuomones tės.
Už tokią satyrą 8.L.A. — Vyras esi!
komisiją (tik darbštesnę nz nereikia graibyti®*, kur tą net su apšmeižimais apie so- turėtų būt dėkingas, o ne — Ura!
visas dabartines komisijai) kuopą surast kur jis prigu eijalistus, o pykstate jeigu, rūstaut, nes kol nepradės ki Ir męs vi ei gėrėme.
parupinimui pigiau važinėju- lėjo arba persikėlė. Su tuom vienas pribuvęs iš Europos, ti žadinti savo sarkazmais, — Vadinas, iki revoliuci
mo tikietu seiman.
Tąsyk sutvarkymu knygų reiktų re- pamatęs tulus negerumus, męs ir supelėsim bemiegoda jos, per dvidešimts trejus
galėtų ne tik daugiau dele • krateriui k negreičiausia i pa- parašė satyrišką straipsnelį? mi.
metus aš apvaliau Rusiją nuo
gatų su va žinot, bet ir . kuo baįrti. T4 s darbas butų daug' Jei norime parodyt nematanFort. Bagočius.
puspenkto tūkstančio priešų...
poms teip pigiau atsieitų. Tą nalidingeėniu už siundyrous. tiejns jų klaidas,-dėlko patys
— Vyras esi!
viską kuopos apsvarsčiusios, Silsi vieny j i mo narių ant jų nenorime prisiimti? Juk
— Ura!
turėtų į nešt seiman, o seimas vid6«f kito Atskaitoje. Męs ir teip tik nesuaugę gali daryt!
Ir męs visi gėrėme.
tą dalyką turėtų atliktus
be to turime siundytojo ir Atsiminkime šituos teisingus Mažas feljetonas.
— Iš to puspenkto tūkstan
Man rodosi, kad męs savo erįkntoju. to jau pakanka, žodžius: „Žmogau, pirm pa- Kitažemio laiškai‘IŠ RUSIJOS čio — septyniolika buvo su
tautiečio Vištaliaus neturė Jie jau Hupindė muš, nebrei- tvmyjimo dulkės svetimo
šaudyta, devyni — pakarti,
XIII
tume teip palikti, kaip jis kia daugiau, tas neatneša
. trylika patįs nusižudė, du
Mylima Felicia!
dabar yra. Nenueidavę ko !naudos nė sekretoriui, o dar paties akies”!
šimtai trisdešimts keturi nuNeišmintinga niekinti visą Vakar aš buvau svečiuose. J sprogo kalėjimuose, apie pen
misijų rašinėjimai, tai dar mažiau Snsiyiuyjimui, kurio
nėra reikalo išaižąaėti vilties didelė dalis narių yra surija- soči jai istų partiją už išsitari Šventėme draugo žandaro ju- kine šimtus išgrudome pas
Susirinko trįs žan
tą žmogų išimti iš tos „pe lietai. I\mUs sekretorius tu mus vieno žmogaus. Ką kas bilėjų.
baltąsias meškas, trįs moteklos”. Aš patarčiau seimi rėtų atsiminti, jog daugelis kalba, jo draugai užtai neat darai, du šnipai, trįs polici- jris aš pats išžaginau, supran
ninkams aprinkti atsakantį kuopų yni sutvertų, daugi sako. Pasipylė „protestai” btai, vienas juodašimtis ir aš. tate — pats! Penkias^išžagi
žmogų ir stačiai nusiųsti Viš namų ir valdomų serija 1 Ltų.1 E išmauto, Pūko, Damijonai Graži kompanija — via savo no mano draugai žandarai ir
telį išimti. Kaštų nebus dau iTedėl, rodosi, mums nereikia' čio, Povilaikos ir ,. Kovos” žmonės!
šnipai....
giausiai, juos galima sekan plauties ir qinntįįuėti viens pavadinimas Susi vieny j imo Pirmiausiai gėręme už svei — Vyras esi, vyras!
Pakėlus
čiai apskaityti: praleist ke ant kito, be| reikia stengties ,,šulųM, o teip aš, arba tūk katą jubėliato.
— Ura! tegyvuoja tiek už
lionėj daugiausiai 30 dienų • konogeriautuahi sutikime gy stančiai kitų, nors nebuvau mums stiklus, vienas šnipas sipelnęs Višibaila!
po $3.00 — $90.00.
Nuva venti.
Fort. Bagočius. ilgai šiame krašte, o jau dir pasakė sekančią kaibą:
Ir męs visi gėrėme:
bau Susivienyjimo labui, — Draugai, šiądien męs — Teip buvo iki revoliuci.
žiuot ir ‘parvažiuot nepreAnsonia, Conn. Sausio 20 t verdamas ir daugindamas 58 švenčiame ■ iškilmingą dieną.
k i uos daugiau, kaip $80.00
d., 190701. 66 kuopa parengė kuopą, su tais protestais nie Toji diena dvidešimt-peukti- jos.... Užėjus sukilimui,
(regis $37.00 į vieną pusę), o
prakalbas, kurios atsibuvo ko neturiu ir juos paniekinu nės gerbiamo Višibailos su ypač po laisvių davimo, man
pridėjus $30.00 kitokių iš
nedėlios vakare. Žmonių su dėlto, jog juose nėra nieko kaktuvės tarnystėj. Jis tei- iIĮ dar labiau ėmė
-A sekties. Daleidimų, būt išviso apie
sirinko gana skaitlingas bū daugiau, apart noro aupiudy- singai ir stropiai tarnavo bar aš kartais viena diena
$200.00, lai butų ir trįs šim
relis; buvo arti 3 šimtų ypa ti socijalistus su tautiečiais; sostui, pravoslavijai ir.... įgrudu kalėj i man į porą šim
tai, tai vis niekis prieš to
tų. Kailius nusisekė gana ge- o toks noras ir atsiduoda ir.... Aš daugiau nieko ne tų maštiuinkų.... Tiesą pa
žmogaus sveikatą ir linksmą
sakius, velniškai priviso tų '
?ai, žmonės užsilaikė labai šliupizmu, atsilyginimu už galiu pasakyti; išgerkime.
bei ramų amžiaus galą. ,, Vie
bombistų.. Kada aš einu gat
gražiai, išskiriant vieną vyrą, skriaudas
kurias laisva- — Ura!
nybėj” (1906) mačiau raštelį,
ve ir sutinku žmogų ne žan
kuris, bandydamas pasityčioti maniai
— Tegyvuoja musų Viši
turėjo
nubuk į Argentiną reikia va
daro ar policisto^rubuose,
iš tūlų kalbėtojų, pats save kentėti teipgi dėl savo ne baila!
žiuoti r
per ; Angli
man vis rodosi, kad tai maiš
ant juoko pastatė, nes buvo taktiškumo. Kur dingo lai-A Ir męs visi gėrėme.
‘I
ją. Visai ne. Iš New Y’orko
kalbėtojo prilygintas prie svamanių Susivienyjimas su ‘ — Tegyvuoja Mykoliukas! tininkas, norisi griebti už
eina garlaiviaiSiaurinės Ame
apikaklės ir trenkti į dantis...
cirko juokdario. Kalbėtojais 350 sąnarių? Kur knygos to — Ura!
rikos pašaliu, apsistodami
— Tiesa,xflabar maištinin
buvo: J, Butkus, J. Sege vi - Susivienyjimo išleistos? Kur Ir mės visi gėrėme.
nekurtuose . miestuose Autikų
Rusijoj daugiau # negu
— Tegyvuoja pravesta vi ja!
liųsalų, Pietinės Amerikos čia, P. Anrenis ir vienas iš triukšmingieji® seimai!....
skrusdėlyue skrusdėlių, — at- rengėjų minėtų prakalbų. Užmirštyj griuvo, dingo! — Ura!
iki Buenos Aires.
Bet jei
siliepė vienas policistas. —
Kalbėtojai galia gerus jutais- Priežastis to: kad viskas rė Ir męs visi gėrėme.
teip nesinorėtų vesti ilga ke
kinimus suteikė klausyto mėsi ant vieno žmogaus, kurį — Tegyvuoja juodašim Vaikai lopšyj ir tie pavirto į
lionė, tai garlaiviu galima
revoliucijonierius.
Keletą
keliauti stačiai į Buenos Ai jams. Labiausia patiko aiš mes kone ant Dievo sosto pa čiai! — nebeiškentęs suriko sanvaičių atgal aš dariau kra
res, bet nepasažieriniu; to kus išvedžiojimai apie Susi- sodinome: visas valdymas ir tikrasis rusas.
tą. Ėmiau vartyti lopšį, žiū
kia kelionė ne teip gera. Tą vienyjįmą Liet. Am. Atsira įstatai buvę rankose vieno — Ura! — pritarėme męs riu. pusės mėtų vaikas miega
j ..
žinau gerai, nes pats iš Bue do keli vyrai, kurie ketino žmogaus. Gimus nesutiki Jam.
sau ant patronų.
pereit
per
visus
lietuvių
gy

Ir
visi
gėrėme.
nos Aires į New Yųrką ‘į mė
mams su kitais draugais, ta
— Pasiutėlis! Turbut vi
nesį laiko’ du syk suvažinė venimus ir kiek galint, aiš ,,visogalinga” ypata pradėjo Musų jubeliatas ištyžo ir sas sandelis po juo buvo? Arjau, kada dar dirbau ant jū kint apie naudą prigulėjimo vartoti negražius įrankius su net apsiašarojo. Jo ašaros daug radai?
prie S.L A. Be abejonės tie skriauda likusių narių, už krito, kaip geros pupos.
rių.
•
x
— Vieną. O jis cypia....
Nesuprantamas man raši lietuviški ,,apaštalai” pada draudė socijalistu kuopoms — Ačiū jums širdingai už ir jo cypime girdėti: revoliu
nėjimas ir apie užvedimą rys nemažai 8. L. A. gero, nes naudotiesi čarteriu, kur ma meilų pasveikinimą. Dvide cija, revoliucija ir revoliucija!
Centrališko sekretoriaus kny padidįs tą musų tautiškąją žiau jo ypatiškų draugų bu šimt penkius metus aš ištar Aš jį suareštavau ir įkišau
gų. Man rodos, sekretorius šeimyną naujais sąnariais. vo, ten nedaleido pakelt balso navau carui ir valdžiai, kaip kalėjimai!. Jis ten ištupėjo ,
ir pats, be jokių komisijų, Iki šiol Antonijoje 8.L.A. reikaluose Susivienyjimo, jei teisingas šuo ....
apie aštuoniu* mėnesius; pa
lengvai tą darbą gal atlikti, turėjo labai matą kuopelę, tas nesutiko su ' jo pažiū — Tiesa! Tiesa!
skui karo-lauko teismas jį su
o iškaščių uždengimui nieks ji susidėjo tik iš 8 sąnarių. roms, viskas buvo atiduota — Ura!
šaudė.
...
negali priešintiesi
Geriau Tikime, kad čionykętė kuo sauvalei „šulo”, o šiandien Ir mes visi gėrėme.
— Aš į tarnystą pastojau — Teip ir reikia!
siai knygų nė didelių, pelė sustiprės. Žinoma, rei kas atsitiko su tuom stulpu,
— Ura!
nė atskiroms kuopoms ne kia pridėti darbo. Kuopos išfišklaidžius piktumo dū dar jaunas, turėdamas dvi
Ir męs visi gėrėme. .*
dešimt septynius metus,..,.
pirkt, nes besikilnojant są šiandien sugidttftenčios iš mams? Negirdėt!....
— Teip, teip, ir su manim
nariams iš kuopos į kuopą, šimtų sąnarių ir gj pačios per Ar tą patį Susiv. šulai no Pastojau žandarų unjteriu ir buvo įdomus atsitikimas, —
knygos vien prisibraižo iš save nesusispiatū,!; buvo vy ri padaryti ir su S.L. A.? Iš visuomet tvirtai tikėjau, kad atsiliepė antras policistas. —
brauktų narių vardais. Ge rai, kurie ejastuba nuo etu- rodo, lyg kad ypatos^vardan kilsiu augštyn ir augštyn ... Dar rudenyj aš su šimtu ka
riausiai parengt blankas, su bos, aiškindami! jiųierius S. butų bandoma piudyti Sus. Neapsirikau, mane paaugš- zokų važiavau į kaimą moky
lankstomas, ty. kaip mažą L. A., kas išdavė gerą vaisių. draugus terp savęs. Aš vieną tino iki papulkininko. Pa ti mužikus, kaip reikia mylė
knygelę iš dviejų lapų kiek Žmones niekur Mieprigulin- pasakysiu. Aš niekad neda stojau aš prieš patį Aleksan ti carą; jie, matote, perdaug
vienam nariui. Blankos gali čius pripratinti prie beht ko viau tiesos Damijonaičiui, nė dro II užmušimą. Jus žinote, ištvirko, spiauua į Mykoliubūt padarytos, padėkim, 75 kios organizacijos yra daug Povilaikai, ar kitam kam, jį revoliucijonieriai bomba Jų.
metams. Kiekvienos kuopos sunkiaUB, negu, nuvelti kokį vardu Susivienyjimo, aš esu suplėšė* 1881 netuose.... Oi,
— Galvas pasiutėliams nunarių blankos turi būt krū ,,Feljetoną” bu pasiuntimu teip geru nariu, kaip ir jie, aš tuomet priverkiau, tik sukinėti!
voj, atskirai nuo kitų. Iš bent kokių organizacijų ant šmeižti žmones, kurių kerštą viena smuklė nuo mano aša — Ura!
Marso. Pirmiąua reikia žmo
rų nepaskendo. Suplėšė ca
viršaus ant blankos nario nes
pripratinti nusiųsti į užsitraukė, nes sulauksime rą ir tiek .... Ne,bet, jis tur Ir męs visi gėrėme.
vardas ir num., viduryj mo susirinkimuBj prakalbas, o vien suirimo, o ne gero. Ti
— Važiuojame per gany
kesčių langeliai. Persikeliant paskui bus lengviau tašyto- kiu, jog tą patį jaučia ir tūk būt, tiesiai į dangų nulėke...
klą,
girdime vamzdis. Klau
vienam nariui iš vienos kuo jams Feljetonų siųsti orga stančiai kitų Susiv. narių ir Męs, rinkdami jo mėsas, daug
pom į kitą, nereiktų rašinėti, nizacijas ant Marso.
gabalų neradome .... Išsi- isome..*. Kad žinotumėtej
biaurisi tokiais darbais.

Draugysčių Reikalai^

| Kadangi aufielpimui Mas- — Namuose pn. 8100 Gro| Pereituose metuose laike
vamzdis raliuoja prakeiktu vė reikalingas laisves, aš iš
arklių lenktynių Paryžiuje kolijos tįąduųlių „ randas veland avė., parėjęs namon
marselietę:
.. J ' - karto praturtėjau....
Susirinkimas dalnorlu dr-ntea
— Kaip, kaip? — Išplėtė pastatyta ant totalizatoriaus neturi pinigų, Jai jis šiuo m turintis ant ;Cotage , Grove
Atsisakom nuo senojo svieto,
Dr. V. Kudirkos atMbue Bnbatoe
2 d. Vakario,
33rd
Nusivalom nuo jojo purvų.. me akis. — Sakyk, sakyk, ir 273 milijonai frankų. Iš to kartu vlešpfttyMės viduriuose* avė. saliuną, John Sugg, rado Ant išrandavojlmo geras vakare,
PLace. D Ai noriai dr-etee ir myie.
ant
grindų
gulinčią
be
žado
kadangi,
(natyį
užrubežiai
1%,
taigi
2710000
frankų,eina
męs norime praturtėti!
Storas po nr. 928 33rd Street, tojai d> Įsu kviecziami atsilankyk _
nenori skolinti, užtraukia savo pačią. Pašaukė tuojaua
Dar klausome ir jau girdi — Dabar žandarams, šni Paryžiaus beturčių naudai.
” Dr-aies mėnesinis J
paskolą 50 milijonų doliarių. daktarą, bet ir tas nieko ne prie pat lietuviškos bažnyčios. ,, A u* z ros
pams ir policistams labai len
me dainuojant
re- bua vizirio, MUMiriukiiiiae
Dasižinokite
,,
Lietuvos
1907m . paprastoj Husirinkl*'^'
| Prieš rinkimus suarešta Tuos pinigus nutarta pri galėjo pagelbėti, moteriškė
Sukilkit, sukilkit palši gyvu gva sukrauti pinigai. Aš,
m u vietoj, pn. S69 33 PI , 1 vai. poptetsjS
dakcijoj.
į namus, pirmiausiai vo vien Berlyne 500 ypatų verstinai paimti iš taupomų tuojaus numirė, nors vyrui
lėliai įsiveržęs
...............
Meldžiame visa*, kaip m narius, tel|3
iš
namų
išeinant,
ji
buvo
suuž
nešiojimu
raudonų
socijų
kasų.
«
1
.
Ir
nepriifulincz ua atsilankyti. NoriBilaH
puolu prie kišenių ir ten ran
Sukilkit greičiau ;...............
■n
,*.1 —
jie azelpti moks.aneivIuB, turės proga J
visu
sveika.
Policija
mena,
jalistiškų
ženklelių.
58
susi

Kiekvienas septintas. prtsIraszyU prie •,Ausz-roe ’ Dr-aie*.
du revoliuciją — kapšį....
| FinlandijoJ, mieste To- kad ji likosi nunuodinta.
rinkimus
policija
išvaikė;
— Sugauti maištininką! — — A!
Pasiremdami ant fakto,
rioki, prasidėjo prova užmu
Bali is.
-4- Aš kapšio savininkui susirinkimai tie buvo: kata šėjo buvusios dūmos atstovo,
— Pereitą sanvaitę Chica- kad mirus septintoms ypa- Chicago, Iii. I r ate Visu Szveat^H
sušukau aš. j
— Kardus laukan! — su- ruščiai sakau: tu už tuos pini likų, lenkų ir socijalistų. 72 profesoriaus Hertzensteino. goj pasimirė išviso 735 ypa- toms, vienas paliudyjimas iš parengė savo | irmutini bailu 10 d. vsaa^|
(Fe >r.), 1907m. K. Laudanzklo sala
kamandavo kazokų oficierius, gus tikrai pirksi bombas, tau kalbėtojai pateko po sudu už Sudžia tirįnėtojas susekė, Jog tos: 397 vyriškiai ir 838 mo duodamas kad mirties prie rio
je, 314 So M r ,*an et. Prasidės 4 vai. poW
Ir męs plikais kardais, kiek jų palikti negalima.... Ir aš kalbas įžeidžiančias ciecorių. reikalingus pinigus, revolve terys; vaikų iki 5 metų am žastis buvo džiova, stebiamie- pietų. Inženga vyrui zu m ote re 15c. Bus
Toks rando pasielgimas tik
tik kerta arkliai, pasileidome pasiimu sau....
žiaus pasimirė 222, senelių si, kodėl prie tokio didelio tai pulkit u,i*s balius nes ant jo bos Iv |
rį,
drabužius
I
užmušėjui
pa

b ii gers muzika. Už a kve37įamoU>ua 4
labiau suerzino jo persekio
ant maištininko. Žiūrime — — Teip ir reikia!
virš 60 metų 163. Daugiau mirčių nuošimčio žmonės tiek lietuvius
ir lietuve e aut jo atsilankyti,4 J
rūpino
vadovas
„Lygos
mas

jamų partijų pasekėjus ir
Komitetas/^®
Gudrus esi!
aštuonių metų piemuo, įsibuvo
siai
mirčių,
nes
138,
mažai atidžios atkreipia ant
kolių tautos” Jiiškevičia. Ti
juos
laikys
krūvoj,
kas
toms
šmai—
Tu
už
Gurką
^esi
• kandęs DantĮse vamzdį, šau
nuo plaučių uždegimo, nuo
Didelis Balius.
partijoms tik naudą gali at kru-gi užmušėju yra Loris- džiovos 67, nuo širdies ligi tos baisios ligos, kuri teip la
kia prie ginkluoto sukilimo kštesnis!
bai prasiplatinusi po žmonis.
kin.
gabenti.
tos Kimbu pa r n e metini b Bu. subft* M
karves ir jaučius. Aš tuojau — Ura!
63, nuotiifterijos 16.
Neseniai pagarsino daktarai, tos vakare, 9 d. vasario (Febr.), 1907m. MS
Ir męs visi gėrėme.
| Maskvos jeneral-guberpaliepiau sunaikinti prasikąb
Į Salos Jamaikos guberna n a torius išleido prisakymą — Armouro Co. galvijų kad džiovą galima išgydyti, p. Mockaus saleje, 3(4 North Chicag#H
----Dabar
aš
dvejus
namus
timo įrankį-vamzdį; agitatoV
it, (C’oDgreaa Hali). IceUnga vyrams
torius Swettenham, pasigar nubausti bausmėms po 500 skerdykloj atsitiko smarki jeigu tik laiku su gydymu 25c., tnerg n mi dykai. 'Šukiai prasidėt •
t tini gerai išpėrėme kailį. pasistačiau.... Matai, mie
Užtai, kokie 7:30 vai. vadare. Grsjjs gera muzika
expliozija, kurios 4 ypatos pradedama.
sinęs tuomi, kad * prašalino
rublių visus kalbėtojus, kurie likosi užmuštos, o daug tapo yra aukščiausi ligos apsirei net s: VVaahingtooo. Kviecziame visos
Puolame prie bandos, bet ką las, bereikalo tu karščiavais,
su ja daryti? Tam tikrų ka — kreipėsi Višibailo prie šni iš Kingstono porto atkaku priešrinkiminiuose susirin sužeistų. Terp sužeistų yra škimai? Svarbiausi simpto lietuvius ir lietuve t •> ant to puikaus
sius gelbėti nukentėjusius kimuose laikytų neprielan
baliaus atsilankyti, ne* atminkite, kad
lėjimų gyvuliams valdžia dar po, — Ar ne mano teisybė,
ir lietuviškos pravardės: mir mai ligos yra: žymus nusilp tai patik utinis balius prieit Užgavėnės.
nuo
žemės
drebėjimo
Ameri

kias randui kalbas. Policija
neišstatė.... Kur juos dėti, kad mums revoliucija nau
’fgi užkvlecziame lietuvius ir isz ap>
kos kariškus laivus, persiun daro kratas namuose žymes tinai sužeistas M. Siamas, nėjimas be Jokios matomos Te
linkiniu ateilandyti.
o laisvais palikti negalima, dinga?
sužeistas Ludv. Vasilius, priežasties, nesmagumas, pa
tė Londono valdžioms prašy
Komitetas J.L.Š K. \
niųjų Maskvoj gyvenančių Juozas Kishauckas, JonasSa'tikrai sukurstyti gyvuliai ra - Tavo teisybė,atsiprašau.vargimas
ir
tankiai
net
pra

mą paleisti jį nuo vietos. An
Septinta* R ižinis Baliau.
gais gali dar Mykoliuką nuo Ir jie išsibučiavo.
demokratų. r Tai tokia mat
žudymas apetito. Geras to C\h i c a g o, 111. Septintas Rožinis
viIškiš.
z
glijos
valdžios,
be
abejonės,
— Tegyvuoja musų garbus
Maskolijoj yra rinkimų lai
sosto nušviesti....
nikas arba gaivintojas, pa. Balius tapo parengtas dr sies ssr. Antano
Višibailo! sušuko žandarai. jo prašymą, išpildys ir to vė!
— Tiesa, tiesa.
laz Fadvos. isz parapijos Apveizdos Disveizdan, Trinerio Ameriko po.
kiu budu užsibaigs nesunedel ojs, 10 d. vasario; 1907m. Frsi— Ura!
— Ura!
| Peterburge, operos te
niškasis
Eleksyras
Kabiojo
Anglijos
ir
helt
Turner salėjo. 3417-21. So. Ha sted
tikimai
terp
Fanuos.
Ir męs visi gėrėme.
Ir męs visi gėrėme.
st. Atsilankantiems bus rožes dalinamos
atre, pakėlimui caro garliės,
Vyno,
greitame
laifcfFuižkirs
Amerikos.
Nekarta buvo bandyta kaldykai. Tai bu. paskutinis balius priesz
— Galvojome, galvojome ir — Skerskime žydus!— už,
bandyta perstatyti Glinkos
kelią besiplėtojančiai ligai ir Užgavents > Užtai nejamirszklte ant jo
lietuvius
kibti
farnusprendėme išskersti. Iš maurojo juodašimtis.
Uždarant katalikišką se operą „Gyvastis už carą”.
. . . x. . _
x . ją sustabdys. £itas vaistas atsilankyti. iniai g. vyrui su moters
i « prileido
.J .i teatrą
. , viso-i
. mų, betA iki šiol nėra
plovėme, iškepėme ir suval — Ura!
minariją mieste 8t. Anne Dykai
Utpruzo
Komitetas.
. ..nė vie I suteiks naujas pajiegas gro 25c.
...
-'
,
r.
nos
lietuviškos
kolionijos;
gėme.... Vis mažiau revo Ir męs visi gėrėme.
d’Auray, Prancūzijoj; užgimė k>ų vlkiozų kad nukautų
^^. muliuojantietna organam, .r
Didelis Balius.
liucijos beliko.... Paskui • — Muškime daktarus, mo smarkus mušis terp kariumeaut
caro
gaubte
.
Bot
juo.
j(wkė
Bureguliuoa
jų.veikmę.
VaiParengtie Susivienyjimo Liet. Am.
piemenį pririšome prie arklio kytojus, mokinius, darbinin nes ir vedamos Markyzo
dašimčiains pradėjus šukau/. stas nedaleis organizmui nu- 36-ios kuopos, Nedelioje, 3d v&ssrio
vuodegos, iš abiejų pusių kus!
1907m.. South Side Turner Saly
d’Anglade katalikų minios.
geresnėj) publika apleido
. silpnėti, kas ir svarbiausiu (Feb.),
je. 3143-47 Šute st., tęrp 31 ir 32 ui.
pastatėme kazoką šu nagaika — Ura!
Susirėmime abiejose pusėse teatrą-^-’ la^gi parengti pri?
a.
punktu gydime ligos. Tvirtas Piuides 5 vai. vakare. :
Ir męs visi gėrėme.
ir nukeliavome toliau.
diktai žmonių likosi sužeistų. lankią carui demonstraneiją reikia pirkti farmą. ko1 yera iorganizmaH vjsafįa PU pa*ek- Kviecziam visus lietuvius Ir lietuvai
— Ir tu vyras!
— Palaižykime
šventus
tes skaitlingai atsilankyti, nes bus di
liet u viškos kolioui jos, gal i ma : me gerai. atstoves
. . _ ilgas
..
ir su- džiausias ir gražiausias lietuviszkas ba
— Kaip gi, aš vyras, vyras, Mykoliuko batus!
| Vidurinėj Afrikoj, ap nepasiseKe.■ --r
pirkti
bent
kokioje , valstijo- i naikiu
.. . jos
. perus. Męs
.7 pata- lius, kita toki negreit turėsime.“ Didele
•
’
.
policistas!
— Ura!
linkinėse Manyanga, Kongo
| Meksike^ netoli Guayaneptrkti fannų ilom,. nesuet jr tfVeikiems žmo. graži šile, puiki prof. F. Beidei’o or
chestra grajys gražiausias lietuvhzkas
Ir męs visi gėrėme.
— Ura!
valstijoj (ji priguli Belgijos ma, valstijoj Sonora, 28 d. ! galima nepažinti gerumo že-1
meliodijas, te*pgi ir kitokius vs’cus,
,
.
a.
.
.
,
i
nėnjs
karts
nuo
karto
vartoti
■ It męs visi gėrėme.
— Tegyvuoja revoliucija! karaliui), pasikėlė čiabuviai sausio buvo Smarkus susirė mės, nematyti akmenų, balų: I
•>
polkas ir kadrilius; kam teko būti per
bonką Irinerio Amerikon!- XXI se mą. tai žino, kad viena isz go
— Teip, teip, — prakalbė — Ura!
negrai. Pirmame susirėmime mimas *meksikoniškos kariu- nereikia skubintiesi....
pirkti, L.
.
,r
jo vėl musų jubiliatas. — Ir męs visi gėrėme.
belgiečių kariumenė, nužu menes ^ąqui indi jonais. Mu- tuoj nuvažiavus, .bet. reikia škąjį Eleksyrą Karčiojo vy riausiu orkestru F. Beidei’o. Bus Ama
rus meiles pacztaa, kas gaus daugiausiai
Man dabar naktimis, per mie —Tegyvuoja maištininkų džiusi 7 kareivius, turėjo pa šyje krito 20 meksikoniškų pasiteirauti nors pas kelioli-! no, kuris palaikys sveikatą laiszku. tas laimes gera paveiksle dova
7? l “°
Lir sutvirtįs kūną. Bet žmo- nai. Todėl nepraleiskite lietuviai teitos
gą rodosi, kad aš laužiuosi į kapšiai!
sitraukti.
F , . \.
kareivių. rNuotrotos indijo* i^ą žmonių. Pmn pirkimo,
.
.
nes, kenčia nuo kokių nors progos, paskutinio baliaus priesz gavokokio maištininko butą....
— Ura!
,
reikia
žinoti,
i
iš
ko
vietiniai
’
..
c , .. . . . .
Dų buvo teip gi nemažos, bet
|
Lenkijoj,
mieste
Lodz,
K. nesveikumų skilvio turi bu. ne. Utkviocsia visus atsilankyti,
Girdžiu nusigandusių moterų Ir męs visi gėrėme
Komitetas.
jie,pasitraukdami, paėmė sa farmeriai daro pinigus. Ne tinai vartoti šitą gyduolę be
vaitojimą, vaikų verksmą, bet Ir teip užsibaigė garbaus revoliucijonieriai nušovė ei
visur, kur yra fanųeriai, lie
Didžiausias Baltas.
nančius gatve {>olicistą ir du vųjų kunus.
atidėjimo.
Gaunamas ap- R Antra*
aš laužiuosi ir tiek .... Kartą žandaro jubiliejus.
a
c
i
n
e,
Wis. Ds-ste ezv. Kazi
tuviai gali gyventi. Kur blo
kareiviu. Kareivių patrolė,
tiekose.
sapnuoju, kad. pats savomis
miero parengė dideli balni, su baloje, 9
Lik sveika!
Italijoj užstojo dideli ga, ten ir farmerių mažai,
pasiskubinusi ant vietos, pra
d. vasario, ,lW7m , Ndrth-fitde Turner
rankomis neriu kilpą arft
Tavo grafas Kukų.
šalčiai.
Prie Florencijos už bet naujokynėse iš pradžių Jos Triner
Hali, E s gatves vienas b.okafnuo Doun.
dėjo
šaudyti
ir
nušovė
kelis
kaklo reyoliucijonieriui__
799 So. Ashland avė.,
glas avė. Šiokiai prasidės nuo 7 vai. va
šalo
ių>ė
Arno.
Venecijoj
mažai
farmerių,
paskui
būva
nieko nekaltus praeivius ir
Inženga vyrams 25o.. moterims ir
— Tas gerai!
Chicago, Ul kare.
užšalo kanalai ir lagūnos. daugiau.
daug
ju
sužeidė.
merginoms dykai. Muzika pirmos klia— Ura!
Venecijoj penkios y patas Paprastai agentai vežasi
sos Gilman. Kvieczla visus lietuvius ir
Ir męs visi gėrėme.
lietuvaites snt to puikaus baliam atsi
Kurie
Tik
| Vokietijos
laikraščiai teip peršalo, nušalo rankas pirkikus su savim ir daboja,
lankyti, nes sale yra puikiausi, o ant jos
— Ėet pasakykite mano
| Renkant paleisto Vokie garsina, jog laike dabartinių ir kojas, jog jos, kaip mano
Iki šiolaik atsišaukė užsiste galima kuogeriausiai pasilinksminti.
kad
pirkikas
nesiteirautų
mięliejie, kaip jus žiūrite į tijos parlamento atstovus,
rinkimų parlamento pasiun daktarai, nuo to turės mirti. pas vietinius gyventojus, kas liuojant knygą ,,Vadovas in Kiekvienas pribuvęs bus svetingai pri
dabartinę revoliuciją? — pa daugiausiai balsų,. nes 3010imtas.
Uipraszo
Komitetas.
tinių socijalistų balsų paduo
neatbūtinai reikalinga pirki- Į Sveikatą tai tapo kiekvieklausė staiga Višibailo.
800 paduota už socijalistų ta ant trečdalio mažiau, ne į Auglių kastynėse, neto
Pirmas lietuvHzkas teatras
kui. Agentai tankiai meluo nam pasiųsta. Jeigu kurie
— Sutrėkšti revoliuciją!
kandidatus; nors katalikų gu 1903 metuose. Dėl kokių li Saarbrueckpn, Vokietijoj,
New Yorke.
negavote,
tai
Jus
pačių
kaltė,
ja, kiek galima, jie pritaria
— Liežiuvius nupiaustyti partijos pasiuntinių parla
Parengta*
52
kuopos L S P. A. atsibus
atsitiko
baisi
expliozija.
nes pasiųstos Jums knygos
nedalioje, 3 d. vasario(February) 19o7m.
. maištininkams, kad negalėtų mente buvo daugiausiai, bet priežasčių sumažėjo socijalis Expliozijos 164 anglekasiai visokioms pažvalgoms, paty
tų balsai, tuom tarpu dar
rę pirkėjo pažvalgas, ir agen sugryžo atgal; dėlei negerai svetainėje „Annei Hali” 3S-.-U A. Avė.
agituoti! už juos paduota buvo tik sunku pasakyti, priežastys likosi užmušti, 17 yra sunkiai
tai būva tų pačių pažvalgų, Jus priduoto adreso. Pertai tarpe 2 ir 3 gaiviu East aide. Bos lo— Žarnas jiems paleisti!
1875200 balsų; lenkų balsų be abejonės išsiaiškys vėliaus. sužeistų.
ssiama komedija viename aktejDede
kol heįbruka žemę; paskui neapturejusie knygos, atsiųs atvažiavo”. Po perstatymui bus damos,
— Patronų nesigailėti! j buvo 351900, alzatų 115300,
jie grįžta prie savo pažvalgų. kit sąvo aiškiai parašytą var monoliogai, deklia mari jos. šiokiai ir Is— Padegti Rusiją iš visų hanoveriečių 100500, danie- Socijalistai nužudė miestus:
kiojanti žygūne. U“.tai kviecziame .-uit
Leipcigą, Breslau, Karaliau
Agentai moka rodyti žemę: dą, pavardę, gatvę, numerį to
keturių kampų!
vakaro visus lietuvius kaip vietiniui,
čių 14800, nacional liberalų čių, Frankfurtą, Bremą, Mag
jeigu yra balų, tai jie vedžio bei boxą miesto ar miestelio, teip ir isz aplinkines atsilankyti ir drau
Šaukėme męs kitas už kito, 1338600, radikalų *915000, deburgą, Dresdeną, Hallę,
— „Aušros” Draugystės
ja ant sausumos, į rundą ei męs Jums pasiųsime iš naujo giškai pasilinksminti, Prasidės 6 VaL
konservatyvų
1281900.
Pa

išreikšdami savo nuomones.
mėnesinis
mitingas
bus
3
d.
Inženga tiktai 25c.
Dortmundą.
dami, suka aplink visą žemę. ,,Vadovas in Sveikatą” be ex- vakare.
Uipraszo
Komitetas.
— Mieliejie, aš visai kitaip siuntinių gi paleistame par
vasario, 1907 m., paprastoj
tra kaštų. Bet ilgai netrauApartto
reikia
žiūrėti
pačiam,
lamente buvo: katalikų 99,
’ žiuriu į revoliuciją.
| Vokietijos ciecorius išlei susirinkimų vietoj, ptl. 869 jei kas nesumano,
tegul kit ir neatidėliokijt, rašykit
lenkų 16, alzatų 12, hanove do prisakymą, už jo įžeidimą —33 pi., 1 vai. po pietų.
— Kaip? kaip?
paprašo kito apvesti, reikia tuojaus, kol dar knygų gana
FAJIEŠKOJIMAI
— Revoliucija mums labai riečių 6, danietis 1, socijali- bausti ypatas, • laikraščius
Meldžiame visus, kaip są
turime.
vaikščioti
ir
po
vidurį,
viską
stų 79,nacijonaliberalų 51, ra vien tąsyk, jeigu įžeidėjas tą narius teip ir neprigulinčius
reikalinga. .L.
Pajieszkau Stanislovo Vitkevicziaua, .
Agentai įkalba, Visų atkreipiame atydą, Kauno
gu b., Panevėžio pav., Kedainia į
(— Ką tu kalbi! — pašoko dikalų 36, dvarponių, 22, kon daro su apsirokavimu. Iki atsilankyti. Norintiejie šelp apžiūrėti,
kad
giriose
medžiai,
tur
di

kurs
tik
reikalaujat
prisiųst
miestelio.
Penki metai kaip issvatiavo
vienas šnipas, užsidegęs, bu- iservatyvų 75 (prie jų pri- šiol čia žmonis bauzdavo už ti moksląeivius turės progą
in Amerika, o keturi metai kaip nes
delę
vertę,
visados
didesnę,
knygos,
atsiųsdami
štampas
tum senas žandaras, o teip skaitytas ir lietuvių atstovas kiekvieną kritiką
szo laiszko. Pirmiau gyveno Law*tonl
cieco- prisirašytiZprie „Aušros”.
negu tikrai verta. Apie tai už prisiuntimą, tai be sudar-< Maine. Asz jo moteris bucziau labai da
kvailai kalbi!
pastorius Gaigalatis).
— Namuose pn. 4801 reikia patirti nuo vietinių kyma vienok aiškiai savo ad kinga, kad kas duotu apie jį iine. I
riaus pasielgimų.
— Palauk tamsta....
Urszule Vitkevlcziene.
|
Shields avė. moteris Marga- gyventojų. Nereikia pirkti resą parašykite, kad būt ga
| Londone, jauno vaikino
— Aš nieko nelauksiu, tu į
201
C.
su,
So.
B»k>Q,
Mtss.
Paryžiaus policija suse ret Rice ir jos vyras mirtinai prastos žemės nors ji pigi, lima perskaityt.
likosi nušautas uždėtojas kė mieste kazirninkų trustą.
maištininką pavirtai...
Pajieszktu Adomo Gemberio^5 mene
apdegė nuo expliozijos. Mat
atgal dirbo T. Radavicziaus sa’.iune;
Ei, karaul! — ėmė šaukti pirmutinio Anglijoj didelio Jis Paryžiuj turėjo daugybę moteriškė norėjo su explio- nes pigi išpuls brangiai, ne Tie kurie rašydami laiškus, šiai
tada
in \Veetville, III. Jispau
reikia
pirkti
lygiausių
lygu

o parašo, kad mano adresas ar kasiszvAŽiavo
departamentinio kromo, mi paslaptų lošimo namų. Trus- duojančiu skystimu nuvalyti
šnipai.
kis teiksis duo|i žine in T. Ra<
tas pats, arba mano adresas davicziaus saliuna ssltokiu adresu:
lijonierius Whitsley. Pada tas pereituose metuose turėjo pečių. Drabužiai Jos užside mų, nė stačių kalnų. |r
— Susimildamas....
T. Radavicz,
— Aš tau parodysiu na u- ręs tą, užmušėjas paleido ir 5 mil. doliarių gryno pelno. gė. Vyras bandė degančius Perkant žemę, negalima už- toks, bet savo pavardės nepa 942 33-rd st.,
Chicago, III.
sirašo,
tai
vis
tiek
kad
ir
vi

1
dingą revoliuciją... * esu sau šūvį į galvą ir susižeidė,
drabužius gesinti* bet teipgi sitrkėti agentui; apie tikru sai nerašytų, nes J mus Insti Pajieszkau savo brolio Bronislovo Ap-I
mą savasties tegul agentai
šnipas, mano krūtinėj dega kaip daktarai mano, mirti | Ant Juodųjų jūrių, terp mirtinai apdegė. ?
pouaicsio, Suvalkų gub , Senapiles pav ,
savo kaštais darodo apstrak- tuto Ofisą iš kožno miesto ir Gudeliu gtn , Plnclszkiu kaimą Pirmiau!
meilė^-arui, aš tave įgrusiu nai. Giminės Whitsley’o už Sunguldah ir Foegli, pasken
— Ant kertės Belmont ir tais, kad nėra skolų,- senas miestelio ateina šimtai laiš gyveno Westville, III., o paskiau rugsėjo
kalėjiman, aš tave suėsiu!.... tikrina, jo užmušėjo nepažį do nežinomo vardo garlaivys.
men. 1906m. gyveno Black Diamond,!
apstraktas nėra atsakantis. kų, tad kad rašytojas nepa Wash. (Box 604). Turiu laqai svarbu!
Aš bėgu ir pranešu savo vir sta ir negali suprasti, už ką Prie to prigėrė 60 darbinin Divisiou bandyt* uždegti di apstraktafi
deles Wiebold'to krautuves. Geriau, je
jeigu bus paliudyta sirašo, negalima žinot kas reikale. Jis pats ar kas kitas teiksis duo4
šininkui,- kad tu maištinin jis nušovė. Užmušėjas teip- kų ir laivo įgula.
tinę adresu: A.A. Appanaitis,
Ugnį
vienok
patėmyjo
poliperkant per Register of toks rašo, idant jojo norą už- ti 426
kas .... Mano šventa pareiga gi negali pasakyti, kadangi
D.amond st.,
Pittaburg, Pa. j
cistas
ir
į
laiką
dar
pašaukė
deeds; jeigu kurių dalykų ganėdyt negalima? nes neži
| Lvove, Galicijoj, rusinai
pranešti! — Karščiavosi šni jis be žado guli ligonbutyj.
Pajieszkau savo brolio Aleksandro
Užmušėjo kišeniųj rado raš studentai, Imatrikuliuojant ugnagesiuSj/kurie, įsiveržę į perkantįis nesupranta, tegul nom kas jis.
pas.
Szerksznio.* Trys metai kaip gyvena
nesigėdi pasiklausti pašali . Pasiskubinkite užsisteliuot Duųuesne, Pa. Jis pats ar kas kitas teik
— Palauk, tamsta, aš išaiš tą, kuriame pasakyta, jog atsisakė atsakinėti lenkų vidų, užgesino agnį.
•
Whitsley buvo užmušėjo tė kalboj. Jie įsiveržė į univer — Chicagos miestas nuo nių žmonių. Apstraktą tegul knygą ,,Vadovas in Sveikatą” sis duoti tino adresu*
kinsiu kame dalykas. į
Petras Szčrksznis,
J
— Ar tau už tą valdžia mo vu, bet jis atsisakė jį už savo sitetu ir su kirviais sukapojo valstijos legislaturos šiems provininkas peržiūri, nors nes netrukus ir šie 50 tūk .12230 Union a ve, W. Pullman, III. 1
Chicago. |
mebelius. Reikėjo šaukti po metams labdaringoms įstai tas kaštuos, bet už tai per stančių knygų išsisiuntinės,
ka pinigus, kad tu revoliuci sūnų pripažinti.
liciją suvaldymui studentų; goms reikalauja iš viso kantis žinos, ką pirko. Pir po visą pasaulę. Rašant ad Pajieszkau savo draugo Motiejaus VI tją garbintume!?
kaucko, Melaikzkampio kaimo, Sula vato
|
Paryžiuj
valdžios
atėmė
šimtą jų suareštavo. Lvov, $7804916. Miestas, terp kit kęs žemę, tegul nenusigąsta, resuoti
— Paklausyk manęs: iki
The Collins New parapijos. Apie trys mitai kaip Ameri-I
revoliucijos aš tegaudavau al aręhivyskupo rūmą ir jame nors jame ir viešpatauja len ko, reikalauja $265000 įtai- kuom gyvęs; reikia būti kan York Medical Institute,
ke, gyvena lornngtou, Ma s. Jis patsai!
gą ir daugiai! nieko. Dabar, bus įsteigti biurai darbo mi- kiška kalba, yra rusinu ap -ymui prieglaudos namų nuo triu ir dirbti, o sulauks, ko 140. W. 34th st New York, kas k t. s teiksis duo i tinę adresu:
Aut. Vah n.inav.cze;
po manifesto, kada mums da- materijos.
gyventa dalia.
mariu sergantiems.
nori.
Benas taimeris.
220 Th.-odore st.,
Scrantoa, Pa. j
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Vietines žinios.
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Ant Pardavimo

Pajieszkau Antano Žiliaus, Kauno
gub., Raseinių pav., Tauragės miestelio.
Pirma gyveno Chicagoje. Jis pats t r
kas kitas teiksis duoti žine adresu:
4456 Donore sL,
Chicago, III.
Pajieszkau savo dėdes Jono Pranckai,«zio, Kauno gub , Raseinių pivieto.
l'.ržvilkos parap., Vadžgiriu sodžiaus. 20
poetu kaip Amerd o e.
Paskutine gtomala rasze isz Philadelphia, Pa. Jis pats
ar kas kitas teiksis duoti žine adresu*
Juozapai Poželeckas,
L 1320 So. 4th sL\
Camden, N. J.
■ .Pajieszkau aoszviesto vaikino, kuris
■noka lenkiszkai, padidinimui kompani
jos. Tiktai tokis tegul a s szauk a kuris
■ ur norą važinėti po' Amerika teatrus
■ebzdamas ir turi ap e 700 d oi. pinigu.
[Norėdamas dasiiinoti daugiau, raszyk
haiszka įdedamas už 2c. marke ant atsakymo ant asilo akreso:
H. Mockus, Theatrical Co.
924 BIrdsL,
Chicago, III.

PajieizkauMartino Bei i au c k o Suvalkų
gub, Bar-bienszkiu par., Žagarės kaimo.
>alba užpuldinėja, mikczloja, geltonu
jkuku, per vidurį perskirti, 26 metu
jnnumo.
Jeigu kas duos man žine apie
■i. tam dubliu gers atlyginimą.
Jj
Kas. Mllevslt
■ 123 Pu tas k i st.,
Klimbart, Ohio.

PA.

8PRINGFLKLD, ILL.
Isz prieiarties iszvailavitno m Mna J. Klambauskas,
7 Mlllrow
k raju, parsiduoda pigiai vis! rakandai
WORCESTER, MASS.
(furniture) keturiems ruimams. Norinti
Ant. Bernotas, 13 Harlem sL
daugiau dažinotl, aUlsiaukite adresu:
54 W. 15-thst., Chicago, IU.
GILBERTON, PA
J.
Ambrazevlczius,
Box 4
Isz priežasties isz važi avimo in kita

miestą, parsiduoda pigiai viai rakandai
• (furniture) kem-iems ruimams. Norin
Ptj eizkau merginos arba jaunos nati daug n u dasižlnoti, atsiszaukita įdresales apsivedimui, nesenesnes kaip 25-28
su:
821 North Rob« y st.,
metu. Asz esu 27 metu, moku du amatu;
Chlcago, III.
uždirbu ant sAnvaitcs ne mažiais kaip
818 00. Gavės gera motore pradėsiu va
ryti b zni. Tikėjimo ir pažvslgu gali bu
ki kokiu nori, nes tas manės neapeina.
Nauja knyga.
Meld/iu atsiszaukti ir pristuati savo fo
tografija, nes kitaip neduosiu atsakymo.
Iszejo ka tik isz po spaudos knygele
J. Wagne,
„Lengvas būdas iszsimokinti angliuką)
104 8. SxDgamon s L, Chicago, III.
kalbėti be pagalbos kito'*.
Yra tai ge
riausia knygele, sudėta Iletuviszkomis
Pajieszkau savo brolio Antano Zig
U tarom is. Pusi. 95. Preke tiktai 23c.
mauto. Suvalkų gub., Kvietiszkiu gm.
Bato turime daugybe visokiu popieru,
Seaapi’.ei pav., Pasieniu kaimo. Pir.
tuzinas po 25c., teipgi knygų visokių
mitu gyveno Anglijoje, o dabar Ameri
spaustuvių, altorėliu, abrozeliu, szkapkoje. Jis pats ar kas kitas teiksis dvotl Hariu ir rožaneziu.
Reikalaujame per*
Juoz. Zigmantas,
žino adresu:
kupezių ir duodame gera pelną. * Ui 4o
Miners Mills, Pa.
Ina. Co.,
priaiuneziame kataliogą.
Mathevrs Žukaitis,
Pajieszkau Juozapo Gaiironsklo, Kau
no gub., Szlaullu pav., Papi oi parap., 227 E. Maln et., New Britain, Conn.
Užpelkes sodžiaus. Jis pats ar kas kitas
teiksis duoti žino adresu:
Kaz. Panolavski,
Aukos reikalams revollucljinio
Box 135,
Pagnonock, Conn.
judėjimo.

Pajieszkau savo brolio Tamosziaus
Szaltcziaus, Suvalkų gub., Prienų par.,
Szaltim-iszkiu kaimo. Seniai jau lau
kiau kokios nors žinios nuo jo, bet per 7
metus laiszko negavau. Jis pats ar kas
kitas teiksis duoti iine adresu:
s
M. Sehultz, ”
530 XVood st.,
Scrinton, Pa.

MINERSVILLE,
Juozas Ramanauskai,

AUKOS PASIŪTOS T. DŪDAI,
REV. ŠELP. KASIERIUI.

įsa Lewiston, Maine. K. Graicziunas,
A. Gralęziunienė — po 81.00; F. Bortkeviezienė, A. Žlatkus, K. Vilaniszkis,
M. Frunskus, V. Graicziunas, J. Glodenis, A. Szilinakis, P. Kapiskas, 8. Saba
liauskas, P. Kapiskas, A. Sabaisuskaitė,
J. Dlringaitė, E. Klesztaraitė, B. Jezekeviesienė, A. Jezekevicsius, J. Vainis
— po 50c.; M. Žerkauskienė — 30c.; J.
Pausz|s, J. Czereszkeviczius, J. Burgeviesius. A. Czeresskailė, Z. Czereszkal
tė, J. Povilaiti i, J. Dsnauczius, T. Ka*
czinskai, M Lapukas, A. Danev ęzius,
F. Szlauteris, A. Samakaitls, T. Mait
ose, L. Jenulcnis, A. Adomaitis, V. Kau
lakienė, A. KaulakU, F. Dauba, M. Plonadu^is, J. Urbonaitis, M. Mataitė, F.
Važnis, M Levana. P. Szilinskis, D.
Mpnaikaitė. J. JanuszaiUs, A. Baniulis,
S. Klimanskis, J. Szabinas, A. Kliman
skis, J. Caraszkevicztus, K. Kincza-, A.
Brazas, J. Repszis, K. Sabaliauskas, P.
Bardauskas, K. Bolis, N. Bolis, J. KU-'
ma'tir, J. Tamuliot.it, B. Ssibutaicsa.
A. Žilinskaitė* T. Kaspa raitė, T. Kas re
ta, S. Augsztaitis, J. Žfrkauckis, M.
Drigataa — po 25c.; K. Narvills 4- 40c.;
A. Dulksniucža — 2)c.; P. Na viskis. J.
Bileskis, P. Bubokis, J. Rugsztel s, J.
Drigatas, F. Dunkus, J. Labunskis —
po 10c.; A. Žerkauskis—'5c. Viso —
823,40.' 20c. persiuntimu'. Lieka —
823,29. Paskirti L. S. D. Partijai.

PITTSBURG, PA.
Fort. J. Bagoczius, 1914 Aun Su.

Jei toj p, Ui pirk
olyCzioa arba ant H5rd
Jur
gio bažnyosia. Lo
, turi dvi
alios, gražioje, ramioje, Hitu vi u apgy
ventoje violoje, priotui lietuviuką bai
nycsls.
I^it

Lotu prekes nuo $900 ir augszenMu I

Kalendoriai 1907 metai.

itas Kalendorius parodo kada, iš kur ir koki laivai išplaukia i
uropą. iš kokio Porto, kokią dieną ir adyną, ir kiek kaštuoja SifkorCS Anu° Porto lki Tilžč» ar Eydtkunų. Norinti važiuoti i Krajų tegul
permri šį Kalendorių, o žinos kada ir iš kur laivą gauti ir kiek visa
kelione kaštuos.

Sale lotai už metu bus verti 81200. Yra
NEXV HAVEN, CONN.
tikUi 19 lotu ant pardavimo. Pasisku
binkite ku norite Ingyti gera, geroje
K. Blažaitis, 217 Ferry SL
violoje lota, pakol
i«* ko pasi
MOUNT CARMEL, PA.
rinkit
Lotu agenUi:
1 Jonas Banį*
Box 511
A. Olszevrskia, 924 83rd st.
EAST ST. LOU13, ILL.
Folix J.Wengierski, B137 S. Morgan sL .
Felis J. Galminas, 537 Collin*ville Avė.
J. M. Tananovlczia, 3244 8. Morgan st'
BROOKLYN, N. Y. ,
E. Froomes,
73 Grand st.
4. Diržulaitia, 155 Metropolitan avė.
PHILADELPHIA. PA.
M. A. Ignotas,
1028 8o. 2-nd St.,
BALTIMORE, MI).
Wm. J. Morran,
8. E. Cor. Sharp & Camden str.
J. Diemedis, 521 Columbla avė.
J. Luis, 22 GreonsL

BROCKTON. MASS.
Jonas Pociu*r
14 Intervallest.

Telpgi galima gauti mus Kaleudorius pae salus lietuvius:

LAIVO VARDAS

Knygų Kataliogas,

A. 8TEAMER ...
AMERICA.......... ..........
sekančiu gražiu pasakaiči*: AUUveikitUmM;
— Vagi*;—Ka* kalina: — Gatve« vilksi; —
Papartto žiedas:— kažko Sargu; — bigdalu;
— keist v k:. Chicago* 1U- ***• Pual m.. 10c

43 Pasakos ii gyvenimo lietuvilku Veliu bei l
Velniu, surlnkloe D*ro J. Huauaviėiaus, 4“C
puslap , C'hkngo. 111. ĮSOS m. šioje knygoje
telpa keli tuntai mžiu pateku: apie rojų
(danguj, čytėiu, p«Ua; apie glltiar, maru,
ketera, apie dvases (dužiu), velniui, *u vaidin imasi ir u. Pasakos užražyke 4 kloja
kalboje kokioje bu vn pr takoto* Kauno gut>.
pagal kauniečiu kalba, bu vai k u gub. ingai
suvalkiečiu kalba,l’Vutu Lietuvoje pagal Prusu lietuviu kalba, Dtukijoj pagal diuku kalba

i
•
Į
*
(
.
'

Jurgis Alissauckas, Clifford, III.
J. M. Juries,
Jobnston City, Iii.
Apdaryto*
40 OO
T. Cauprlnskas,
Slėgė r, III.
_
_______________
__ autoriau* par»-Lk»lu). Parašė Dra* Vluca* Pietarį*. *|>auHoa
Jos. Rewat, 1003 Merksi si. De Kalb, III.
;>arepgė Dra* J. Basanavičių*. Chicago. III ,
Ant. Norkaitia,
8t. Charles, 1U.
1908 ta . pnal. 301. Lražsu* apysakėlėr U gy
venimo sodiečių........... . ........................ 70c
Mat. Vėlina,
07 Lietuviško* Pasako* Y vairine. Dalia I. Su
tVaukegan, III.
206 8 Genesse st.,
rinko Dr. J.
Ohicago. Iii., iftg
m. pusi. 380. Čia (eipa 141 labai gražiu, juo
Alsx X'leoblskis,
Springvalley, III.
kingu ir žingeidžių pasako. Kas Aitą kuyga ,
tiičw* tem *zs>pii ir szPmKiii tiAAaku nUaLmyt***. tse*. 1
Cha* Jurkus,
Grant XVorka H*.
taryta*................... || U0 i
Oglesby, III.
A Sadauskas,
A pdarvtA. BB
____
0O
.......................................
97 Pamokslai lėmintįe* ir Tžtayhėi lAguIdinėtl
Aurora, III.
Antanu Slodkuz,
galvučių visu
*m>iu (.'hieago.
CtUc—UI.,
••• ims---u ainžlij
*. |>u»- Į
Ronld, III.
Girailis ir Guzewiczia,
lapių it«S t*r
mitojBj
‘_*. *knygelėj
------telpa
gražiu*, juokingu*
— ‘ir -lln'iugoapaaalraiiė* K»»
Ladd, III.
Jonu Jazavilu,
nori turėti gražiu. Ltkingti ir pamokinančiu
Herrin, III.
perka ila kntgvl,-, o turt* i
Vinc. Zonkis,
—
.------------------- kteketeno kUuaimo tt»o Į
Krank Lapinsku,
Melroae Park, III.
kė» duoti Umluiin^a ataakyma................ 5Oc
Colhnsville, III. tOO l*uaaka apie Kantria Alena, kuri M* M 1
Geo. A. Dzedoliku,
kįi-tu vaik*ėiodama< po >rl*ta daugyt-* bėdų ir
Krank Krlsiczlokaitls,
vargu lik•• u tėjo. ChL-ugo. UI. iUtCpual U
J.l-1 Poną* ir Berną*.jChieago. BĮ. ikh ptul M.
Chicago Hsighls, 111.
<>)au* 11 gyvenimo ma*koKarolis Vilkonis.
1
Likti kaimiečiu;
t.k^idt Norinčiam *ujpa.
Sinti su buriu ir i kiyfom* gyvenimo tui.ko638 Reynolds Avė., Kantu City, Kaus.
hlku kaimiečiu;
_ akaitytoja
____
vert.a
jaiatl
draug* su prisirytais varžų žmou«nu*
------- ‘t.... Iftc
J. Balsevyczia,
4kJ-l Robinsoo** Krulsta*. Graas ir nu**
31 Nalade st, Montreal, Canada.»*ka. Antra p*-rtaž»lu* laida. Chlci
190S pusi. 83.......... .L.................................
s-rtc
Jul. Klapataucku, 324 Lemont st.
Port XVashiDgton, XVis.
(taieago. III . imu pu.l s Graži apysakėlė;
kaip turtiago prekėje >unu* apsivedė *u var
V. Grabaucku,
ginga iiM-rgiaa Ir Ižuningtaugyveao pž kitu*,
1324 ScrlOlh st., Shsboygan, XVls.
su turtingom- apsivedusiu*..........................lOv
Deda atvažiava K«medt>viename akta.
S. Grigaliūnu,
XVilburton. Ind. Ter. CIO
Pagal teakižka šutai*- K, Ha ir M. P ta. Chi
cago,
IIL 1908. pusi ttt. šita komedija buvo
A. Paulikas, 628Ashst., Hammond.lnd.
kelis kurtu* lūžta lirtuviėkos draugystes Poterburge. Maskollhojs. Ji yra ma*k >li(k«:s
J. Balcsiunu,
Eut Chicago, Ind.
valdžios eenivruota *Yr todėl ja galima ir į
Jos. Dailida (Soliuna),
VVestviHe, III.
Lietuva parslu*tl. Masfcohjoi* vaidila jus par
siuntimo nedraudžia.
.... (.................. COc
Jos. Muiliunu.
Indiana Harbor, Ind.
C10 derlaus vulians negu niekad. Komedija vie
Frank Goodrich,
Clinton, Ind.
nam* akte. Pa«»l lesžtlėka rutalse K ita ir
Jonas Orite,
------------------------ ^irlovon •Įtin
273 Jefferson sL Cieveland, O.
čiau*....----------- i...,-------- s.,,.................. 10.'
Klemens Klapataucku, Kenosha, XX’is.
084 Lla<nvl*ko* Pa**|kr* Yrr irk* Dali* II. Su
Virsz suruzytuju miesteliu lietuviai
rinko Dr. J. Basonas ua. t twya«o. Iii. ;m8
pu*l 33u Trinama MS gražiu. tingvMlžtu ir
tegul apsilanko pu nurodytu czlonai
Juokinau panašu, borįjančiu k*kriena skai
to
j* irklMsytota.L7
.. . . . . ........ 91 Uft
ypatų ir visi gaus „Lietuvos” Kalen
dorius dykai.
00 Uslnvižkn* p.»žk<wYvairtna. Dali* f H
rinko D-ras Basažavičlua. Chtragn, BL. 1904,
Kiti visi lietuviai, kurie norėtu gauti
gM*L»31
i
teka J»*tOg«
musu Kalendorius, tegul mums prislun-•J- •:.............................. M W0
Dratu o* apdaru.**............. 81-00
czia marke už 5 e. ir savo gera adrena, 70 LketuriŽkn* Paakkoa Yvatrioa. Dalia IV Sutai mes prisiusime abu Kalendorių per i rinko D ra* J. Itateaavlčlu* cbtamro. IU
pusi. JUB Telpa čia 934 labai graži.-* Ir nžipaczta kiekvienam, kurs tik padues
maačio* pa»ak<>a. berijančiu* kiekviena tkal
trtoja ir klausyt")* ................................... II Vft
gera savo atlresa.
Drūtuose -|-taruuee ...............
.41 0<>

470 Aritmetika. Knyga llaimokinimui roknn-

Stereoskopai.
ar b a
Paveikslai Irk Jėzaus Gyvenimo,

i Btereoskopu arba Telenkopaa yra UI
prietaiM au padidlnancziala stiklais, per
kuria kad žiūra! ant abrozelio, abrozplis
pavirsta in naturallszka paveiksią, ku
riame matai czielss grupee žmonių, Iriobu ir tt. telp kaip juos matytumei gy
vus, kur nors beveiklanczius savo darba.
Mes turime ant pardavimo paveikslus
isz Jėzaus gyvenimo nno Jo gimimo iki
NEW YORK. N. Y.
dangun užžengimo. Paveikslai parodo
alingas kriauczius prie kos- A. Lesnievrskls, 144 E.Houston 8t.
visa Jėzaus gyvenimą kaip Jis gimė,
ko darbo. Tegul atsiszaukia adreSo. BOSTON, MASS.
kaip bažnyczioje daktarus mokino, kaip
Nikod. Gendrolis. 287 3-rd Street
P. A. Yeshinskas,
ji
žydai kankino, kryževojo, kaip jis kė
Worcester, Mass.
’reen st..
NEWARK, N. J.
lėsi isz grabo, kaip ženge dangun, bažskalauja gero buczeria Darbas V. Ambrazeviczia, 178 Ferry su
nyczios ir rūmai Betlejaus, Jeruzollaus
A. Sūnelis, 60 West Sk
tada. Garam darbininkui gera už
ir kitu garsiu vietų. Per Teleskopą žiū
kiš. Atsiszaukti adresu:
rint matai viską teip naturaliszkai, kaip
BROČKLYN, N. Y.
■ 189 So. Oakley avė., Cljicago, III. SUn. Rinkesvfczlus, 73 Grand st
kad būtumei toje paezioje vietoje Ir
viską matytumei. Teleskopas su 25 pa
8HENANDOAH, PA.
lVkalaiija kriaueziu, mokanczlu
veikslais kasztuoja $2.OO. PrfsiuntiAndrius
Maczis,
131
8.
Malu
s
t.
Botus ir kitus drabužius. Mokestis
mo kasztus mes apmokame. Nusipirk
•Norėdami daugiau dažinotl, raszy*
SCRANTON, PA.
viena Teleskopą su 25 paveikslais, o tu
P. J. Kelley arba
Jos. Petrikis,
1514 Ross Avė.
rėsi daugiau džiaugsmo Ir zabovos kaip
J. Sr Jeshlnska ,
kad ka kita pirktumėt už 850 00.
WATERBURY, CONN.
Boz 604,
Bluefield, W. Va.
Pinigus prisiuskie per Mtjney Ordery
Jonas Žemsntauckas, 39 XV. Porte? SL ar registruotoje gromatoje adresuoda
71
.
Ukalaujanie sumanaus, supranmas:
NEW BRITAIN, CONN.
o bizni vyro, kuris gali kalbėti lie- M. J. Cheponia, 21 Pleasant 81.,
A. OLSZEWSKI
gBt^ai ir lenkiukai, gyvenantis Mass.
Station 60
Chicago, 111.
BALTIMORE.
M
D.
■oje. pardavinėti laikrodėlius ir
Mes turime daugybe ir svietiszku pa
pas. Gera mokestis. Progaiszsidirb- L. Gavrlis, 3018 N. Washington st
Jonas Želvis,
711 XV. Lombardai
veikslu gražiu trobesiu, daržu, rumu
jMeikalauja kaucijca Raszyk arba
J. L uis, 26 So. Green st.
miestu, bažnyczlu Europos Ir Amerikos
tXuk. pas
ir visokiu kosmiszku paveikslėliu. Ka
Bros, 21 Bromfleki st,,
PHILADELPHIA, PA.
da turėsi teleskopą, tai 25 kitus paveiks
f JjLnni 518, Borton, Mau.
M. A. Ignotas,
1028'So. 2nd 8L
lėlius gali gauti pas mus už 81.00, o te
PITTSBURG, PA.
leskopas vienas yra geras ant visokiu
’.iduoda šaitanas su s tūbomis, di- Jonas Ignotas, 13 Diamond Sąuare 8.8. paveikslu. Vienas Teleskopas užtenka
daržu ir sodu, Johnstone, visai ne- I. M. Maskeliūnas, 2137 5-th Avė. •.
agi t lukstanczlu paveikslu.
jisersvliies. Isz MinersvillR ima 6
ELIZABETH, N. J.
Ls nueiti iki tenai. Namas didelis; Wm. Boczkus,
1139 Kalpgeriausiai lakioti numirėli' Piedinys
211 First sL
Dro L. Wehlam. H anglinio ilguldė kun. V
Ui žer ai ir 6 ant virszaus. Kas
Dembskls, Chicago, IIL? 1900, pusi. 4B..-.10Č
V7E8TVILLE, ILL
■era prekjs a varyti, fa^ul d aiži no
007 Kražių Skerdynė ir jos pasekmės. Papūta
kn.J. A. Chicago, IIL. 189rf, pusk 97. Aprate
V. 8. Kreivėnas.
I Stravincks, namo savininkai jo
ana baisu atsitikima, kada 1808 m. maskoliai
tujiuolė ant bažnyčios Kražių miestelyje, duLarodys kiekvienas micersv UieBROCKTON, MASS.
K, ėaude ir niovė nekaltus žmooes, ilgriovė
K. Balcziunas, 571 N. Mam st.
^altorių* ir užpetttljo bažnyčia.........

BARBARO88A .
BREMEN...
..........
BALTIC...
..................
BATAVIA...*’’.................
BRESLAU ........
..........
CANADA..............................
CYMRIC............
CARMANIA.......
CAMPANIA.......................... ’
DARMSTADT...........
DOMINION...........
’
CA88EL..........
..............
CEHEMNITS .1.
EM PRESS OF 1RELAND..
E M PRESS OF BRITAIN...
etrvria..............

‘IVERNIA...............
KRONPRINZ XVn.HF.LM
KAISER WILHELM II....
KAISER XVILH.tl.GR ...
KROONLAND...................
KAISER AUG. VRTORIA
LAKE MATIBONA . ....
LAKE CHAMPI.A1N........
LAKE ERIE...................
LUCAN1A....................
MAIN.....................
MAJESTIC.......... ..............
MERION ..........
NEW YORK ........
OCEANIC............
PHILADELPHIA..
PENNKYLVAMA........ L
PATR1C1A............... . . '

Hamburg American

New York

RHEIN ..................
SAKON1A

»’

»•
88

.

88

yV’hite Star
Hamburg American
Nori h German Lloyd
Dominion
IV h i te Star
Cunard

New York

North German Lloyd
Dominion
North German Lloyd

Btltimore
Portland
New York
Baltlmere
Jt. John N. B.
Montreal, Que.
New York
Boston Mass.
New York

Canadian Pacific R.
Cunard
Cunard
North German Lloyd

88

»•

II

•«

Portlknd
Bok ton Mass.
New ^ork

99

Red fltar
Hamburg American
Canadian Pacific

18

99

••

••

81

Si’’John N. B.
99

»■»

Cunard
North German Lloyd
VVhite Star
American
A mencan
TVhite Star
American
Hamburg American

TRAVE............
UMHR1A.........
X’ADERLAND
ZEELAND ...
M AŠARA.........

N.^Ui German Lloyd
Cu tra rd
Red Star
American
Hamburg American
American Line
Whit« Star
North German Lloyd
Cunard
Rod Star
Red Star
American

masąba........

American

SAINT LOUIS..........
8KAE VALDERSEE
ST PA LT...................

»

9*

North German Lloyd

•• ••
—v.
New York

New X ork
Ph'iadelphia Pa
New York
88

88

88

•»

•t

II

81

lt

Boston Mass.
New \ork

New York
•1

VI

81

18

••

••

99

II

New Yferk
99

99

99

Nori h German Lloyd

99

99

99

99

Diena lipi au
kime

Valanda
ikp laukimo

2

7.30 ryto
8
ryto
5.30 ryto
10 „
10 „
7 ryto
6;30 ryto
10 ryto
2 diena
7 ryto
8 ryto
12 diena
2 diena
2 va k aro
10 ryto
2 diena
12 diena
7 ryto
2 diena
5 ryto
6 ryio
6 ryto
10 ..
11 diena
2 diena
12 diena
12 diena
12 diena
2 diena
10 ryto
10 ..
1° M
H ..
5 ryto
9 ryto
4 „
2 diena
2 po piet
10 „
5 ryto
3 diena
9 rvto
2 dhėna
9.30ryt.
8 rvto
10 ryto
8 ryto
11 diena
7 ryto
0.30
H
9:30 ryto
9 3Q „
10 ryto

Vasario
Vasario
Kova*

t*.

PREToRIA... ......

MINNEHAHA.
XVE1MAR.
..

16

4

28
28
6
2
21
16
23
6
23
na
20
Vasario
2
14
Vasario 27
Vasarsio 8
Vasario
8
Kovo
3
Vasario
5
X'asario 26
Vasario 12
16
••
6
2U
Kovo
Va* trio 16
Kovo
2
Kovo
16
X'asario
9
Vasrno 21
6
Va*ar.o
25
Vasario 29
Vasario 27
2
Kovo
Kovo
2
Vasario
9
9
Vasario
11
11
27
19
Vasario 23
15
I*
9V
2
18
X>asar:o
2
13
Kovo
2
Vasario 26
X’a<ario 20
X’asario 16
aa
2
23
18
Kovas
Vasario
Kovo
Kovo
Vasario
Vasario
•I •

Virš parodytos prekes yra už vandenį ir Prūsų geležinkelį, be Amerikos geležinkelio.
dytos prekės yra už Amerikos geležinkelį nuo:
I

I
’

1

j
Parodo it ko darai žaibai, .griausaiai. jtetM
Ir sniegą*: kas yrh debesiai, ant ko jie taikosi, i
irtt
to., i

saulė, žvaigždės, i mėnulis ir kaip Jo* t<4| «•
na nuo kito*; kabyta plianau**. korneto* ir ki
tos retai matomo* žvaigždės. Yra tai vienatinė
knyga. i< kurto* žhsogu* guli tikrai ap*ilvl**ti
Prekė.................. .J.....................
73*'
Drutuoee. gražtur>*e apdaruose ...........I1OO

P®rta»
ii kur (įplaukia

Kompanijos vardas

bluecher.....’*’........

30 Oyranime Validoliai *t»»idadanti ilailuontu

AUKOS „LIETUVOS” REDAKCIJON
ATĖJUSIOS.
Irz Montrei), Canada. J. Stankevtese, P. Grinežus, S Mlkolauckas — po
50c.; V. Makt vi t (s, M. Masznitskas. V.
Akuczkas, J. Gužas, V. Opanvicze, P.
Rugienus, K. Staugaitis, J. Ciplrijauczkas, J. Gružinskas, J. Skrinckas, K
Guodotinos lietuvaites!
A. Olszewskis, ,
Ar jums nenubodo dirbti per ilgas die- Križioauckas, B. Lenkaitis. Jon. Szim1341*4 Mitaląugi* Lta'uvoa karalius. Chmago. IIL
1900, pu*l. te l»tdri*ka* paveikslas prn Iri ūme
. , Lietuvos” iszleistojas
is dirbtuves* ir vargti tarnystose, ir ar kevieze, A. Krukaltis, J. Motukas, J.
aktuoae. l^nklžktel paraM Jniiu* blovacki.
!CH1CAGQ» ILL.
lletiivilkal vertė Viuna* Kap*a« t l»ra> Kudir
•turite palinkimo prieapiived.mo? Jei Jurkszaitis, J. KirVelaiti*. I*. Liepinai- 924 33r<ISt.
kai. Knygelė ja*gi Ha ypatingai mylėtojams
tis, P. Juodaitis, B. Klimavicze, P.
z te i p, tai atsiazaukiteant adreso:
teatru............. T............... ......................
Tautskuar V”. Bernotavicze. K. JuszkeM. Neženotas.
831 žile golvoa —.velnias voodegoa. Komedija
vienaaoe akte. Pigai taokt|ka sutaisė M. P-ia,
vieze, V. Plibplis —po 25c.: J. Gėvis,
Box 1306,
Re□ ton, TVash.
Chicago, III. Iu-■ ; p-i*l. || p|ta knygute telp
P. Lietukas — po 15c.; 'J. Juszkaitis —
kaip ir No. no yri Maskviijo* r* a r oro* dale L
•** IT todėl gali b|ti Lietuvon siunčiama lOc
30c.
X’iso labo
83.00.
Skiriama:
t Akyvi apslrertklmal sviete, ant kuriu žmo85,00 L. S. D. P.; 81,00 Viiztaliui; 82,00
iė« nuolatal tinti, bet ju g.-rai nesupranta.
Prieglaudos Namui.
Chicago. Bl., 1894. pusi 78. Su pareikštai*,

Isz Jobnston City, III. Ir. Saroczka ir
Ant AmbPoza po 83.00; K. Petruszeviežia, A. Szimkus, J. Bunis, J. B’glona*
E h r en f e 1 d. Pa.
Tapo ežia ex- ir J. Milleris po 81.00: M. Skuminas 50c.
Ires nio trūkio užmusztas 18 d. sausio,
Vito
811.50 Skirti L.S.D.P.
kntanas Matuleviczlus. Velionis ėjo ryte
Isz Seltzer City, Pa. M. Kaminskas, Z.
larban ir tuom laiku paliko jį nelaime.
Velionis paėjo isz Suvalkų pub. ir pavie Klimas, P. Simanaitis, M. Kazlauckai,
L; buvo 22 metu. Jeigu yra ežia jo gi A. Barnatonis ir J. Rumbavicsius po
miniu, tai meldžia atsiszaukti ant szito 50c.; S. Razintkas 25c. . Viso 23.25.
•. Skirti L.8.D.P.
įdreso:
Jonas Gedgaudas,
Ehreofald, Pa , Gembria Co.
Reikalaujamo vyru sofų apmuszi■ Chicago, D’. 23 d. sausio, 1907m. netojd (Couch upbolsterora). Gera mo
mersiskyrO su sziuom svivetu Antanas kestis; darbas ant visados.
Hafner Furnlturo Co.
Konstantinavicze, 23 metu" amžiaus. Pa2629 Dearborn si.,
Chicago, III.
Mjo Įsa Kviedaines miestelio ir parapijos,
[masei n ių pavieto. Kauno gub. Mirė už
degimu plaucziu po 9 dienu ligas. Buvo
fJedes ir į e -•} veno su motete 11 men.,
moteris liko su mažu, 2 men. šute iu
dideliame nulindime. 26 d. sausio tapo
Visiems „Lietuvos** skaitytojams pa
Szkilmingai su bažnytinėmis apeigomis siuntėme Kalendorius pacztu, o skaity
išlaidotas dr-stes szv. Franciszkaus, ku- tojams žemiaus paminėtu miestu, pa
H sąnariu velionis,buvo. Norinti dau- siuntėme ,,expresu” pas „Lietuvos'*
islžinoti, meldžiu atsiszaukti ant agentus, pas kuriuos paminėtu miesteliu
Julijona Kostantinavicziene, lietuviai teiksis asabiszkai atsilankyti ir
savo Kalendorius pasiimti.
33rd st„
Chicago, 111.

Laivu Kalendorius
Per tiek dieniu II
erplauk ta umresil

■Fn jleszkau savo brol'o Antano EreKūno. Kauno gub.. Panevėžio pavieto
■ aujnmiesczio parap., Baseinu kaimoJ metai kaip Amerikoje; ap^e 2^ metu
■avo Colorado,
Walsenburg mieste*
^kbar girdėjau, kad yra Chicagoje. Tuliebai svarbu reiksią. < Jis pats ar kas
kitas teiksis duoti žine adresu:
MisLf Lizle Harrison,
3250 Illinois Court,
4 Chicago. I1L

__ fe.
12
10
10
10
11
7
14
10
10
9
7
7
14
10
14

6
8
9
7
7
10
8
10
8
9
9
9
13
7
9
9
f7
f7
14
14
14
14
9
7
8
10
7
■ 7
10
8
8
8
9
8
9
9
10

šlfkOrtč kaštuoja
nuo Porto!
ĮEydtka1 nin

Tilžę

87.80
37.80
37.80
38.15
38.15
41.80
37.80
36.65
36 65
37.80
41.80
43.80
36.65
36.65
36.65
38 15
"87.90
37.90
41.80
36.30
44.15
44 15
38.15
39 80
37.80 *
36.65
36.65
3605
43.80
38.15
43.80
36 65
39 w0
43 80
43.80
37.80
37.80
37.80
36.65
36.30
39.80
43.80
37.80
43.80
43 80
38 15
41.80
39.80
39.80
36 65
39.80
3 3 65
36.65
38.15

37.95
87.95
37.95
38.20
38.20
41.95
87.95
36.70
36.70
37.95
►41.95
43.95
36.70
36.70
36 70
38.20
37.95
37.95
41 95
36.45
44.20
44.20
38.20
39.95
37.95
36.70
36 70
36.70
43.95
38.20
43.95
36.70
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
38.20
41.95
39.95
39.95
36.70
39.95
36.70 >
36.70/
38.20

Žemiau paro-

.

Cbicagos į New Yorką.................................. $16.00
„
„ Bostoną........................................ $16.00
„
,, Philadelphią...........................,..$15.50
„
„ Baltimorę................. ................... 115.00
' „
„ Montreal............ <................... $15.00
Pridėk Amerikos geležinkelį prie vandenio prekių ir matysi kiek kaštuos visas kelias naą
Chicagos iki Tilžės ar Eydtkunų
IŠ Chicagos reikia išvažiuoti 2 dienoms pirm laivo išplaukimo . Trukiai iš Chicagos išei
na 3 vai. po pietų.
v
Ar gali kur'bąys rasti daugiau laivų kaip pas mus? Ne! Męs turime dar daug-daugiau
laivų, tik dėl stokos vietos visų sutalpinti negalime.' Musų Šifkor£ių prekės yra teip pigios kaip pa
Čios kompanijos ofisuose. Jeigu kur nors ant šių laivų gaų&i šifkortę pigiau kaip pas mus, tai męs
duosime tau $50.00. Pamėgink ir persitikrink.
Tiek daug teip greitų laivų ir teip teisingų prekių niekur uerasi kaip pas:

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

dų. Prekė .LT............................
W3u
480 Biologija arbg Mokslą* apie gyvu* daik
tus. Pagal pro|.'Nusbauma sutaisė Szernaa,
Chicago. BL. I9O|. pusi. 147. Su paveikslėliai*.
Tai yra mokslas..kokiu budu rado*! sutvėri OHOEthnologila arba troksla* apie žemės tauta*
Pagal Dr. M. Haberlandta parate berną*.
mai aut musu iejnės, kaip jie vystėsi pradėjus
Chicago, II! 1908. pusi. 8BT. Yrataltvarbian-nuo matau vatiaMlln kol daėjo Iki pauk*Xl<i.
-- *------------- ---- *-aa muau paaau__ žvėrių ir kitu sutvėrimu.,......................... 4(lu
> visu viešpaty s007 Oamto* Istorija
i Povilą Bert, verta Dr.
mažiausiu saleA. Bacovičia. *pa
Lietuvos.” Chicago.
IIL 1908. pasl. M.
rele su daugeliu paveikatoUn:
gyvulii
---------------_™Iu.
žuviu. žmonių, me
Mi visk*. Ii patilpusiu paveikslo OMtysttė
<*
A‘“ ir akmenų, trumpai, a lėkiai ir supranta
džiu
Amoniu gražiu. prastu ir bjauriu. tuiu visa*
mai iteilklaa
ižaiėklna irato to* istorija, ypač tuo* da
lykua.
kurk _žmona* auoiatat žiuri, bet ju
lyku*. ant kuriu
gerai nesupranta.
BO8 Garnio* pajievo* ir kaip ii ju nandotts. Pa
patveigua į tulu imonia vrUliu veidu*, matogal Bitncra autai** Szsrna*. Chicago, Bl. 1904
me dideli nevienodumą, tada netine kurie ii
pusi. ZM Svarbios moitsliMms verta* knvga, 1
Ju yra panalu* pavviktlui Dievo. Ka* noęi
pilnai patinti imoniu t» tori ja tegul per*kelto
ft* knyga. Preke neapdaryto* ... liZ.oO
J*>S'*-- '....... i................................... ...
...
Apdaryta graiiuoee ir drutuoee a^Įimo^a^a010 Iė kur atsirado mn*» naminiai gyvuliai Ir
.
auginami augm«tny*ypagarLunkrrreiti(utai*4 '
Szrrnas, Chieagp. iii. 1901, pusi. 73. bu,pav*lk- 007 Ar vyskupą* Valanėiua [V*lančau»ka»] ne•lėlinia....... J............................................... uoc
buvo villugu iieiuvy»tėat Paraėė kn. Dentb•ki*. iėiolJb Suaivlenljima* Lietuviu LaHva0U0 Kaip grvma augmenys? Chicago. Bl . 1901.
maulu Amer., Chicago, Bl, 1901, pu*L 97.100
pu*l. ll’C su pareikštai*. Aprate yvaižius mu
su žemė* augalu*, ju sudėjimą, atmaina* gy
vi Ir plėtojimąsi: nuo men W taus i u augalėliu iki
Geikh-. NSikorski ir kitam sutaisė Szrrnas.Chi
didžiausiu ir tobuliausiu...................... 30<*
cagos III. 1HW. pusi, 409. Su paveikslėliais. Ab
0-10 Nematoml pneėat ir draugai žmonių, pa
kkiui ir suprantamai aprate vl»a musu žeme,
gal BittnerisutaisėSzerna*. Chicago.lU.. 1905.
jos pavidale, diduma ir platuma, jo* kalnus,
pusi. 113. Su pareikštai*. Apraėyma* rtsokiu
ju vardu*. augAti. vulkanus metančius i* «»vu
veislių tiaktarlju. mikžobu. bacilliu ir kitu
ugnį: I* kokiu *luog»niu susideda žente, kur ir
smulkiausiu gyvūnėliu, gimdančiu srarbiaukirk joje anglių.' griežle*, aukso, druskos Ir
alas ilgas tarp žfnoniur kaip tai: mara. chole
kitu mineralu; kiek mariu, ežeru, lipiu; ju
ra, raupus, dtftarlja. siolls yra geriau žinomas
vardai, plotis, gylis; koki kuriuose vandenys:
neng prancuzligė. |r U>f..*..*»..
BOc
sūrūs, užteki, saldu* ar kartus, koki juose gy
vūnai gyvena. Ir tt. Kiek kurkite žrtnėje yra
033 Paėjima* oeganiėko svieto. Pagal Blttneri
gvveniojn; koki ju tikėjimai, kaiIx>*. papro
sutaisė 5i«r»a*t Chicago, BU, >1905. pu«J. 137.
čiai. nžsiėmimai. pramonės ir ticsos:koki m Se
Su |>aveikslais.; Yra tariiiorlja augmenų ir gysta i. *u kiek gyventoju, pabriku, pramonių;
vunu nuo senu . seniMrtiu žaHa* pagal moks
kur koki orai: valčiai, karščiai, lietus ar gie
liškų* iėtytlnėjlmus TusekiM* požeminiuose
dros; kur koks ilgis dieno* ir naktie*; kur vi
aluogsniuoee. Knyga didelė* moksliško* versada vra lygi diena ir naktis, kur saulė per ke
• «•............... s............. Ik.Llir.................. 30c
letą dienu nenusileidžia arba neužteka, ir
SCO Senu Gady nių įtaikė Kistvčrimai. Pagal
tt. Preke..................... .............................
Hutchinsona sutaisė4«ernal.<’hkeago,Bl..1900,
tedaryta...;............................................... 80-50
pusi. 370. bu paveikslai*. Autafu seniausiu ga
dynių yvairlut sutvėritaua mMiuisilis ant že 000 Istorija abelna. Dali* I Paraėė Dras A.
mės dar prie* atsiradime žmogau*. Sziandien
Bacovičia. Ųhkago, BL, 1904. pusi. 498. bu p*u sutvėrimu kunti* imonAaBcasdatni gilius
veikslai*. Aprai.i viską, kas ant svieto dėjosi
žuliniut, kanalus, ar imdami fi žemės anglis
nuotaiku
prtart Krtėtaus gimimą iki
randa žemėje. ;Tulu sutvėrituu atrado čielus
148 po Kristaus gimimui...» .u....
naaugadintu* kunus.lkiirke *ndien yra iistatyti yvairluose muzėjuose ir ii ju žmonės mo
kinasi pažinti, kaip setui ynfmusu žemė, kiek
Istorija Suvienytu Valstija Sziaurįnės A*
daug milijonu m<-tu reltnieAt pakol ant miru C0T
menko*. Ckinago, 11L. 1890 m. pu*!. «4t Apsio žvėries kūno užaugo cilėd<unė* keliolikos
ralo
kaip Kolumbą* atrado Amerika.koki čia
sieksniu storio i r pagal storuMž ir senumą že
tada žmonės gyveno, koki žmonės pirmiau
mestluogsniu,:kuriuose tu sutvėrimu kunus
siai iė Europos prsd' jo Amerikon plaukti, ko
reuda, mosklinčlal an^altMkaip sena yra mu
kio* karės buvo, už ka kariavo ir kokiuose atesu žeme ir kaip seniai atsirado ant jo* imo
tuose; kiek preildentu buvo, koki ir kiek ku••••....... 1..........ih--t<N*'<----- 81-OO
ri* gero Šiai žem< i yra padaręs. Telpgi telpa
Apdaryta ...J......... ............................... ėl «0
Suvienytu Valstija konstitucija, kurt yra rei
kalingiausia Amerikoje gyvenančiam dėl su
ir M*dega, principai prigimtinio su
pratimo kokias jis čia turi tiesas, kas Jiun yra
rėdymo visatos.drauge iu morališku uioksltt
valia daryti,ka* ne..... 11-00
•nt anų paretmu. VtaJeuts suprastinai pa ra M
Apdaryta.............................. . ..................... II Vo
prof. Dras L. liuerhin-h pagal XIX vokiška
laida su mažais pridėčkais iž senesniu laidu
Vo‘u.v2*lFal P^ldė Dras J. Szllupas. Chicago 01O Kaip Ma kolij* persekioja Lietuva. Pagal
L'opprrMios. rn»»c en Llthuunie, supiese kn.
BL, 1902, pusi 380, su paveikslu ir biografla
V. Demtekis, Chicago. III., 1900, pusi. 15. lOo
mokslas gvildenantis gam
tos dalykus, kuriuos žmngė* vadina Dievo *u00R Istorija Chicagos Lietuviu, ju parapijų ir
ku. Kraučkino prova »u laikraščiui -‘Lietuva
Gražiuose, drūtuose apdaruose........... (U OO
buvusi lislandžlo ntėnetyje, 1SW. Chicago, IIL.
Gi>< J Vanduo ant žemės, po žeme ir virtoje žev.*!. C35. Yra čia surinktos visos tikrtatMios
mėa.
Busiliu*
me*-Rubakln*a*.
Vertė Dru
rinki* apie Chfcau<« lietuvius ir vis* kn.
ryt.
gys. Išleido
HIeido T M.D., ČMbaco, 111.. 1900.pusl.83.
» Kraučiuno prova. kuri V*e*i per 5 diena* kriBu
Su paveiktu
paveikslėliais. Aprėdo JVisaa vandens
. niiualiėkamc »ude, žodi* in žodi; teipgi foto
rermainaa
i
permainas ir VeikmesTKip
Ils persikelta ir
grafijos abieju pusiu advokatu, kn.Kraučiuno,
yla
virtu ‘ir tanai tveria debesius, debesiai
“7
*a tu
inyirtu
“Lietuvo*” išleistojo, redaktorian* ir P»vjikpadangėse atyėse. keičiasi in vandens Utelių*
slal Chicago* Iv. Jurgio liet bažnjčiosJI.CO
arsniego lustelius ir vėl krinta anj žemės, i«Apdaryta.. ... ...............
<1.00
kurlos buvo pakilęs Ir čia sniegas kartais "už
dengta čielus kaimus ir laidoja savo pusnyse 070 Lietuviu pratėviai Mažoje Azijoje nuo se
žmones Ir gyvulius, paskui tirpdanti nuo *aunovė* iki jie pateko po valdžia pers u. I*»raėė
*e». keičiasi i n vandeni Ir užlieja laukus, i*rtLietuvos Mylėtojas, Chicago, IIL, 1899. pysi.
283 Ir 4 dideli* tnapo*. parodančio* vietas, kur
ir kavojasl po žeme,
;ur J41 veikta ta pati darba, ka ir ant viiacc
senovėje lietuviu pratčviai gyveno 800 metu
■•■tas....... u.
priel Kristalu gimimą.................... v.SOo

060 Kaip žmogus gyveno, ant žemes? ParaėeS.
M. Ižlekdo T. M. U pusi. 47. ChioagA BĮ.
Knygute aprėžo visa tm<«aus gyvenimą ant
žeme* nuo pat jo tutradlmo iki patiekimo eiviU*acljo*. 25 paveikslėliai parudę senovės
žmonių vartotu akmeniniOS tarankius, na
mus ir U...........................
1O*

070 Lenkai ir Lietuviai nuo 1SM iki 1430 m.

Ptraėė pagal lenklėkus istorikus Žemkalnis.
Chicago. BL. ltW. puti. 64. Yra Ui aprašymu
Lietuvo* tu Lenkija »u»ivienijimo ir jo pasek.
mė». Kaip lenkai tasielgė tu Lietuvos kunlgaikMlait: Keistučiu. Vytautu ii kitai*, ka
Grskaite suprasite, ar mum* prietelystė leni naudinga, ar budinga.............................10c

Pusi, virsz 100. Preke Amerikon 25
kapeikos. Ka* daugiau ima, gauna 33^
rabato. >

„Naujoji Gadyne**
Vienatinis darbininku iaikrasztis Lie
tuvoj. Ja privalytu kiekvienam darbi
ninkui skaityti. Preke iu Amerika ant.
metu 4 rub. Adresas:

VIRŠININKU

SUSIVIENIJIMO LIET. AMERIKOJE:
Prezidentas = P. W. Biritonas
205 W. Oak St., Shenandoali,
Vice-Prezid. = J. Taraila,
22 Star SL,

Ansonla,

Pa.

Conn-

Sekretorius — IR. J. Damijonaitis,
3120 So. Halsted St, Chicago, Rt.

Kasierlus = J. Skrltulskas,
26 Broad St, New Britain, Conn.
KASOS

1907

„Naujoji Gadyne**
Jurgio Prospektas No. 39
Vilnius (Lithuania-Russia)

ADRESAI
CENTRAL1ŠKU

Darbininku Kalendorius
metams.

GLOBEJAI:

A Ramanauskas,

122 Essex SL, *
Lswrence, Mass.

A. J. Povilaika,

824 Bank SL,
Waterbury, Conn

Pinigų Preke.
Iki 500 rublių, rublis po.............. . J>2JNuo 500 iki 1000 rublių, rublis po....... 52
Virš 1000rublių, rublis po........... »...51|
Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti
30c ant pačio kaštų.
Jei no n re, kad pinigai greitai ir gerai
suvaikščiotų ir niekur nežūtų, tai siųski*
te per ‘Lietuvos’redakciją.adresuodami:-

A. OLSZEXVSK1
024 33rd Street
Cbicago, III

„LIETUVOS ŪKININKAS“

Lietuviu Demokratu Partijos Laifcraszt:s skiriamas Lietuvos darbo žmonėms.
Knygius = M. Paltanavičia,
t
I&zeina du kartus per savaite isz Vii
15 Millbury SL, Worcester, Mas*. niaus, Lietuvoj.
Jame telpa teisingos žiniof isz visos
Lietuvos ir kitu krasztu svieto. Lietuvoj
Brukuojamo? Masaluos Pigiai! metu preke $1.89; Amerikoje $2.30
Kam yra miela prigimta esatis tevyneDabar yra gera proga pirkti pigiai Bru Lfetuva^ tai uisiraszykit minėtąjį Įsik
kuojama Maszina.
rauti.© žinosi t kas ten dedasi dabarti
Masziua Odeli Typmvriter No. 4, niame revoliucijos laike. Vienas num.
kurios iksziolei preke buvo 110.00, dabar ant pamatymo5 centai. Adresas:
M. J. DaniijpnaitH,
ja galite pirkti už...........................$0.05
Mat mes nupirkome sziiu maszinu 3120 S.Halsted st., Chicayo, III1000 isz vienos subankrutyjusios firmos
pigiai, todėl galime ir parduoti jas p
glai. Maszlnos yri naujutėlės, tik ka
(Plauku augintojas).
isz fabriko paimtos.
Isz trumpų ir menkų
Kas reikalaujate geros drukuojamoa
plaukų padėka gražus
maszlnos, ui pirkite dabar pakol pigios,
ir dideli plaukai, nau
nes kaip szi 1000 iszparduotutae, Ui jau
dojant Navicko to
kitu telp pigiai negausite.
niką.
Kitas reiks pirkti isz fabriko, kur jos
Preke S 1,00 ui butelį.
kasztuoja po 810.00. Tai
pirkite da
Reikalaujam agentų.
bar pakol pigios yra.
,
K. Naviekaa,
Gausite jas pfr-86.95 pas:
25 XV. Second Street
A. OLSZEV8KI,
C J So. BOSTON, Mat*.,
291 B3rd SL
Chlcago, UI.

K. NAVICKO tonikas,

EIKITE
PAS
DR.
B.
M.ROSS
SŪ SAVO
nesveikumais

o jis jumi išgydys. Yra vienas iš pasekmingiausių
gydytojų Chicagoj. Turi 22 metu patyrimo. Išgydo
svaigimą, užimą ir skaudėjimą galvos, prastą stminti,
negalėjimą suvienyti -mįslių ant vieno dalyko, slinki
mą plaukų, silpnumą ir įdubimą akių, pajuodavimą
paakių, spuogus ir plėmas ant veido ir kūno, katarą
nosies ii gerkles, užimą ir spingimą ausyse, sunkumą
ant krūtinės ir skausmą duobiukėje, negalėjimą val
gyti, atsirūgimą vėju ir skystimu, plakimą širdies,
dusulį, greitą nuilsimą, gumbą, užkietėjinu* vidurių,
skaudėjimą strėnų ir kautų, reumatizmą, drebėjimą
kraujo ir jausmą bėgiojimo po skūra kas yra ženklu njervų silpnumo, inkstų
ligas, kraujo užnuodvjimą, paslaptingas ligas kaipo tai: šankerį, syfilį ir
tnperį, nesveikumus kylančius nuo patžagystės jaunose dienose, naktinius
ir dieninius nubėgimus sėklos, nervišką nusilpnėjimą, išsigandimą, baisius
sapnus, gėdingumą, nusiminimą, susišlapinimą lovoje ir šeip tankų šlapi;
nimą, silpnumą lytiškų dalių, kylą, silpnumą kūno, patrūkimą, kiaurąjį
kaltūną, rožę, niežus, sunkumą kojose, nutirpimą dalių kūno ir tt. Jeigu
turi nors vieną iš virš paminėtų nesveikumų, tai tuojaus kreipkis pas Dr.
B. M. Ross, kuris yra specijalistu, jis tau duos teisingą ir gerą rodą. Yra
ypatingai pasišventęs išgydyme ligų kurių paprasti daktarai neiustengia
išgydyti. Norėdami rodos per laišką, įdėkit keletą markių ant atsakymo.

DR. B. M. ROSS

ANT.KAMPO MONROE STREET, UZSIKELK EL E V EITORIU M ANT 8TO PLONO
Ofiso Valandos:— Kasdicr nuo 0 ryto iki 4 po pi«L Vakarais,
‘įkyrus L'taruįkf ir Ketvergę, nuo 7 iki & Nedėliotu nuo 10 iki 12.

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

3202 So. Halsted Street, kampu 32ros ptisi, CMoogii,JH
Lietuviai, nesiduokite save apgaodi"^
7».

galima lųydytl ir kaip ilgai gydymas tfaufsll.
Dr A L. Gralėunas u*auvi
ligoni* yra ilgydomas, ar ne; kutį _
v*..
___________
ir kompanijų
'
“
Už
sužeistu* visada
užstota
ir kompal
prie darbo, karų,
karu, geležinkelių Ir tt, suteikia gi
Dr Graičuno
atlyginimą.
______ JUU rodo*, gavo visada gerų --ve--------Ggdo vitokiat ligas be tkirtūmo: VgrUkae, kfpferilkat ir Fnr<į Hgui
Valandoepritmimo ligoniu kaedionir nedilioaut Nuo trptb iMtacui tažurp.

Guodotiaiem* Kunigams lardir*
h»—Kep**, A mota*. Dalmati
kų*, Albu, Stulas ir wisus baž
Ksitttiars, Amerikosisrkas
nytiniu* paradu*. Vboki darbą atWeliawas, Szarpaa, Juos-'
beka artis tįsi kai in laiką.
tas, Kukardaa, Ženkleliu*,
Norėdamos ęuodotioo* Dr-tea,
Kepures ir dėl Marszaiku
arba guodotini Kunigai, kad Jutu
parėdus.
i
,, „ ., ,
darba* butu priderančiai atliktas Ir tuom sušelpti sawo tautetę, pavreskit* Jt tikrai

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
Chleago, Ui.

Silpni, Nerviszki ir Serganti Vyrai
:

(t y pagadinta* gyalaa)

jeklM pariiuūu Ir tkaužejiau

IUgydau kiekvieną aerg«n‘l Varieooela, Strlktura. tejpgi užMtaėlanėlua kraują uinuodyjimu*, nusilpnėjimą nerrų, Hydroceię arba vyrų iytllkaa hgaa. tuokia* gania* oh-rtaa tal
kiame visiem* tiems kurie buvo gydomi nuo kelioliko* visokių daktarų be pasekmė* ir Hdavė
savo pinigus dykai, vardan parodyti jog *4 tunu vienintelį būdą su kurio pagelba aat visados
Jus Įlydysiu
- I ~
.
Nemokėkite už nelšgydymą. tiktai ui ll|Wy»ą-

Skaudėjimus skilvio, ke panų ir inkstų, non labai užal*enėji<a|ua, llgydau galutinai.

| DOCTOR SCHUH|

•
AMERICA EUROPE CO.
161 Columbus Avė.
N«w York. N. Y

BRANGINTINAS RECEPTAS

Chicago Medical Clinic

1 Guodotinom* tautiszkom* ir baš-<
optinėm* 'draugystėms |*zdirba:-]

VARICOCELE
1IYDROCELE

Vaistai isz labaratorijos Grosi yra pripažinti girtausią!* ant viso svieto.
Tikras užtvirtinimas, kad nėra niekame geresniu vaistu kaip iss labaratorijos Oro*f. l'ar tuoijjrnat duodu tikra gvaraneUg kadjtifu vaittai aesumsžys ligoti i dirnat,
tada augrąSįtiti pinigui, b«t tiktai tuomet, kada trinioji dalit vaitty Inu runavdata.
Jeigu nebotume persitikrins apie geruma vaistu, tai negaletums garsinti po lalkraesezins.
•
Vaistai Oro*! yra rezultato daktariszko mok*:o, tyrinėto psr daugeli metu irssiaadien galine pasidžiaugti geru vardu. Vaistai gyds: reumatlzma. tszgasti, ailpauma. si
fili irvisas kita* ligas, kurio* daktariszko mokslo yra iazgydomo*.
Mes turime tris pripažintu* daktarus, nes nenorim" atiduoti ant gydymo vieno.
Mes sergstim teisinga gydymą musu paeijentu. delel gražiausi* ir geresnio musu
vardo, kada mus* vaistai Orosi duoda didžiausi pagelbejlma.
Trys poros sžių mato geriau, negu runa pora.
Suprantama* dalykas, kad per musu užžiurejima galima lig* geriau irgreicsiau
' szpažinti ir priraszyti atsakancilu* vaistus, negu daktgn.sikuos* Institutuos*, kur yra
vos vienas d ak raras, o szita* vienas, žinoma, negali teip gerai visas liga* pažinu, kaip
tryn, užtai ir negali telp gera! liga iszgydyti.
Ar galigauti geresni užtikrinimu knfp būti gydomu* trijų sumnniu ir permanancziu daktaru, kurie ggdo tiktai su gareingomū gyduolemit Oroii.
Jeigu sergate arba jaueziate* nevisai sveiku, parašykite itetuviskkai visu* ženklu*
ligos,atsiduokite tu pilna vilose ir bukite užtikrinti, kad su geru daktaru pagelba ir
garsiomis gyduolėmis Orori ingysite sveikata. Musu daktarai yra labai mielaszirdlng ir
per ju pagalba likosi Jau tukstanozlal ligoniu isigydyti,
Nereikal:n2*sdalykas *unktal uždirbtu* pinigu* dykai atiduoti kokiam nors daktariszksm institutui, arba kitiems apgaudinėtojams, kada p«* mus gali gaml geriausiu
gyduolių ant visosvleta ir pagelba trijų garsiu daktaru už labai p gia preke.

PO®. . . . K

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe

MED/C& •

ĮDOCTOR KNIGHT į

e..............

'

344 So. State St., Chicago, III ■ *

(Inserted by U. S. Foreign Press, Vanderbilt Bldg. N. Y.)
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Ttaefenaa 7333 Tarda.

115 W. Dlvlsion St

„COLLffiO

Pasirodavyk su. Lietuviszku Daktaru

PLAUČIAL

MOTEKiŠKAS LIGAS.

Sergantieji* dusuliu, bronchitu
arba daiov* išgsdomt galutinai
naujausia mano metodą per įtrau
kimų O i a i i n o gasų.

Patinimus gimdos, skaudėjimus
polių, balt ligų, pagal mano meto
do. sutaisytas vaisius l.gydau pa
se km l*g Įaustai
KRAUJO UŽNUODYJIMUS.

PRIVATlŠKAS VYRU LIGAS.

ir odos ilgas, paveisdaa: ilbėri*kaudullus, plaukų nushu-

Al llgydau klskvienų greitai ant
visados ir didžiausioj paslapty j
VISOKIOS PATARMES

KALBU LIETUVIŠKAI.

DOVANAI! ;

DR, L. E. ZINS, 247 W. ladison ir Umpas Saugomo! SI, CH1CAGOJE.

Jeigu esi apimtas kokia liga, ar ligų komplikacijoms, tu turi rašyti arba at*
atlankyti pas mus pirma, męs gvarantuojam nuodugnj išgydymų, kuris pasiliks
amžinai, jeigu rasime tavo ligą išgydomą.
Ar tu esi nerviškas ir nusiminęs, nusilpnėjęs, nuvargęs rytmety], trūksta
ukvatos, greitai pailstantis, gėdingas, piktu išrodantis, ne už si tikintis, nusigą
stantis, nespakainas ir užerzinantis?
_
}
'•
• Ar atmintis prasta, lenki draugiją, trūksta energijos ir sveikatos, turi juo
dus paakius, pučkus, piemus ar kokius nors pratrukimus ant skuros, nemorališkus sapnus, nubėgimus sekios, patrotytą vyriškumą, lytišką nusilpnėjimą,
neišsivysčiusias ar šaltas privatiŠkas dalis, nusistojimą šlapume palaikius ; er
naktį, skausmą strėnose, inkstų ar pūsles ligą, Pulefekį, Pasididinimą Gyslių ar
Užakimą Varpos?
1
_
Jeigu turi, męs gvarantuosim amžiną ir užtikrinantį išgydymą, jeigu męs
rasime kad tavo liga yra išgydoma. Kožna periškada vedusiam gyvenime bus
prašalinta. Rašyk pas mus prašydamas klausymo lakšto. Ligoniai yra pydo
mi su didžiausiu pasisekimu per laiškus. Gyduoles siunčiame be atkreipime
atydos, po visas dalis pasaulės.
Roszyk klausymo lakszto ir gausi rodą.
Offlsas atidarytas kožną dieną nuo 10 ryto Iki 4 po pietą Ir vėl
nuo 6 iki 7 vakare. Nedaliom Ir ivontadlonom nuo 10 Iki 12.

DR. K. ZURAWSKI
NUO 1 d. VASARIO, 1907, PERSIKELS PO NR

Chlcago Medical Clitiic

4608 SOUTH ASHLAND AVĖ. 344 S.
Prismimo valandos: Nuo 10 iki 12 vaL ryto: nuo 7 Iki 9 vai. vakare.

PRISIUNCZIAMAS DYKAI

Ofisą* Vidurmiestyj: Ream SOO R*ll*nee BsHdiag. ISO

State Street,

arti Harrison uL,

CHICAGi

State Street.

Silpniems ir Nerviškiems Vyrams

AUJ1 JT A VORAI
AtJOS PRBKBS'

vaistui, prirašomam ganau daktaro, kurio aš tei
ravausi atlankydamas senyjf žalį. Al žinau ii
■patyrimo, kad vaistu padirbtu pagal litų recepig
jra iiųdien geriausiu silpniems, aervitkierus ir
besveikačiams vyrams. Al žinau dėlto, kad jis
man sugręžiuosveikatą po Ugosirgimo nusilpaėji
Pranašu Tautiečiams kai reikalaujant ganį teiktą. L L
ma, aervl*kumu ir ateina nesveikata ir tt. Al
Laikrodėliu. LenCiugelių. Ži*dų. Fonografų, Armoniką Ir
pirma to išmėginau specialistus ir įvairius vaistus
kitokių visokią daiktų. Pirma negu tįsite pas svetimtautį, užeikite peš
bei gydymus be matomo pagerėjimo. Teipgi ži
nau. kad daugelis kitų, sirgusių ta arkltaliga nuo
mane; iš kitą miestų paralyklto laišką paduodami *>*• adresą, tai pri
penidlrbimo, jaunystės paklydimų, prasižengimų
siųsiu savo krautuves NAUJA KATALIOGA lietuviško kalbo dovanai,
ar perdėjimų, kaip nerviškumo, nuobėgių, suny
katrame yra šimtai visokių daiktų paveikslai Ir * kainos) prekes.
kimo vyrybėsi blogos atminties, sunaikinto gyvu
Iš kitu miestų, apsteliavimus atlieku leisi gal Ir greitai pasiunčiu per
mo, stokos ambicijos, imurknybės, nedrų-umo.
skaudėjimo strėnose, a bei no nesveikumo ir tt., k u. Expressą arba pačią. 5 metai praktikos Ir tsistago vedimo praeitos, yra mano davate.
rle raW man, teipgi išsigydė, kaip ir ai |>a}a
<
M. J. DAMIJONAITIS,
£
* Žinodamas, kaip sunku ilalgydyti šitoje šalyje,
aS užsimaniau pagelbėti kitiems ir kibinant reika 3120 So. HALSTED ST.,
*
CHICAGO,
ILLINOIS.
laujančiam tokio vaisto parašuslam pa* mane, ai
■ pasiųsiu nuorašų Šito recepto ir reikalingus patarimu* užpeččtytame laiške dykai. Receptų gali
sutaisyti geroje aptiekoje už mažus pinigus. Klau
syk mano rodos ir pamėgink, o pamatysi, kad tai
geras vaistas, nuo kurio busi sveikas, tvirtu it
laimingas. Al už savo patarnavimų reikalauju
50c tau pasveikus. Niekuomet ai nereikalauju
Geriausias plolkeles, keptas elektriką, be mįslių,lf kitų priemaHų:
daugiau už litų mažų sumų Ir nereikalauju jos kol
tu visiškai nepasitaisysl, idant paskui geriau ga
lėtum branginti mano patarnavimų tau. Aš ne
siunčiu nieko apmokestin ir neturiu jokio sumislo
išgauti pinigus ar parduoti vaistų, kurio tu nereli kalauji, o jei tu rasi mane neteisingu, tai tiesiog
Vartojamas Katalikiškose Bažnyčiose. :: Prašykite amų Kataliego Ne. 112.
j gali mane apskelbti per litų laikrašti.
| Rašyk šiųdien, kadangi šita žinia gal neatsikar‘ tos daugiau. Atmink, kad gausi receptų ir visu*
(Rašykite vokiškai ar angliškai.)_■
patarimus dykai ir tu nereikalauji man siųsti 5Oo
kol ntpasveikai. Adresas:
C. Bentson, P. H. Box 655, Chicago III.

Bujos kataliogiam!

VYRAMS TIKTAI!
Ksdit busi Chicagoje, tai atsilankyk in

GALERIJA MOKSLO,

344 SOUTH STATE ST., OftCAGO, ILL.
Inejimae Dykai!

Patėmyk stebuklus Osteologijos,
,,
„
Fiziologijos,
»» •
,, ,
Neurologijos,
,, '
,,
Pathologijos,
Mokykis pradžią žmogiškos rasos nuo lopšio
iki grabo.
Milžiniškumai ir keistumai gamtos.

Atdara kasdien nuo 9 ryto iki 13 vidurnakčio.
Paprašyk dažhirėtojo prie durių lietuviškos
Knygos, visut dykai! AtsišaukU šiųdien.

344 SOUTH STATE ST., arti HARRISON
CHICAOO, ILL

UNI-VER-SAL GYDUOLES::
Visi žmonis užsitiki mums ir musų
gyduolėms, kuriems duodame teisin
giausia rodą per 'aiska dykai.
' Kaip Išsigydyti Ruptura, Akių liga,
Galvos ligą, Slinkimą plaukų ir Pliki
mą, Pučkus, Saulčs įdegimą, Dedervi
nes, giežus ir lytiškąjį brudą. Gyduo
lė? eta tortą gcrAnsios už 20c. Nuo ko
lą užtrinų tik 10c. Mes turime apie pu
sę milijono laiškų su padėka vonė mis
nuo žmonių visokių tautysčių. Rašyk
pas mus: J. M. BRUNDZA C0.,
996-998 Broadway,
Brooklyn, N.Y.

Pristatome guodot. kunigams
KOMUNIJOMS, - HOSTIJOMS
IR ŠVEN. EUCHARISTIJOMS

The Slsters of Bethany
ERIE, PENN*A.

JEIGU SLENKA

PLAUK'Ai

Lietuviu Daktaras

Marija Dowiatt
Kauno gub., Šiaulių pav.

723 W. 18th STREET,
Telefonas Canal 1208.

CHICAGO, ILL.

Telefonas Canai 7082.

Telefonuoti galima iŠ kiekvienos a p tie k o
Gydo pasekmingai visokias ligas be skirtumo.

Raukai kur tu
begi? Nugi pas
Petrą Szleki nes
Ikbai isztroszkes, o
pas ji galima atsivedyti, nes ji* turi
puiku ir szalta ba>
varakaalu, gardžia
ruska ocziszcxena
arielka, cigarus net
taz Havanos, o isuigeru* gauni žmogus
puiku užkandi kiekviena diena, lai jau
Ilgiau su tamista kalbėti negaliu. Lik
veikas turiu skubintis. Pne to jis turi
puikia sale dėl veseliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypaoz už tlumocziu
susikalbėti angliszkai. Ateikite pas ma
ne, o asz jum patarnnusiu už dyka visokiuose reikaluose ir provose. Atvažiavę
isz kitu miestu galite gauti pas mane
geriausia nakvyne.
_

Petras Szlakls,
8321 Anburn av.,

Chicago, III

(Tarpe 33-io« ui. ir 33-ioP„)
Telephonac T&id* 6012.

Amerikos Lietuvis”
Jeigu nori pamatyti naują
detuviszką magaziną “Ame
rikos Lietuvi*“, kuriame
rasi gražiausius spraszymua
apie Amerikos lietuvius ir ki
ekiu gražiu ra*ztu, tai užstraszyk ji! Vi«ta» nutn. 25c.;
61.00 ant puse* m-tu,
#2.00 •
□ , ir
ir ją.
ant pi nu metu.
Kas turi
pngąbuti agentu meldžiame
atsitzaukti; gera* pelnas psrduoti krautuvėse ir užeigose.

13

Millbury

M. Paltanavicaia,
VVoreester, Mas*.

_______ _

tai nelauk kol jie vtslszka
nuslinks. Dailus, tankuir ilgi plaukai padsbiu;
žmoĮiu ir yra didžiausi*.
rtožyb*t* turtu. John nslr Invigorator su
laiko slinkimą plauku
sutvirtina szakuis, in
steigia spartu augini,
ir vieton iszpuolusiu a*
augina usuius, szvelniu
dailiu* ir ilgu.** plaukui
Isznalklna pleiskanas t
visokiu* neczystumu.galvoje.e* Žilu* plauku
sugražina in naturalisz
ka parva. Tukstanczia
žmonių apsisaugojo nu<
praplikimo vartodam
John'* Halr Invigorator
Kam valkszcziot su nr
dailiais, retais, natriu
szusiai* plaukai* ar pra
plikusia galva kad gali
ma užsiauginti dailiu*
ir ilgu* plauku*
Preke *2.00 už bu
tely. S buteliai u
16.00. Dideli* gyduc
Hu katalioga* dyku

Dr.O.C.HEINE
DENTISTAS

OFFISAS—Kampas 31-mos ir
South Halsted Gatuiu ::::::

CHICAGO, ILL.
GYVENIMAS VIR8ZUI APTIEKOS

Traukia dantis be jokio
SKAUDĖJIMO, INSTATO NAUJUS,

AUKSINIUS AR KOKIUS KAS

nori.

Darba

ovaranjuoja.

::

NAUJAUSIAS ISZRAOIMAS
OĮmuroiocuos moksle,
Daugybė odos Ilgų paeina nuo
neiįvareus užsilaikymo ir UžsikrėtimĮ> taipgi ir nuo vidurinių ilgų.
Daijgamaa gauna pučkus, pleis
kana*, slinkimą plaukų, plikimą
per apsUeidimfi Gydo*! p*n neatsakančiu*
daktaru* ar agentus, kuri* tik pinigu* Uvilioja, o |>a*kul nteote mums kad ėmėte daugy,
bę gyduolių lė įvairių apgavikų ir pagelios
negavote ir šaltyte, kad gal, ir tnu*ų gyduolė*
negelbės. (Tatai meldžiame mum* oarodjti,
koki* žmogus liko*! mu*ų gyduolėmis bmkutasi. Turime tiukataačiu* origlnaliikų i*adėkavonlų ir ų gnlime ant sūdo prisiekti. Tegul
bent viena* daktaras parodo mum* tiek , a<M-

ŽTilna, tai to |*aig*lb*tl negalima.het jeigu jau
nas, o turi setu* plaukus, o ant odos ruMtiti*
maži plaukučiai, tai tani galima sutelkti pagelbų; plaukai nėra grybai —viena diena neiėdig*. AtaMauUiautlaaH nusiųsime dvka in
formacijas su plačiu auraAvmu. Mes nesiūlo
me prisispyrę *av<> gyduolių, teisingas dakta
ras to nfi vienas*nedaro. Kas nori persitikrin
ti tegul ražo pas' mus. Adresu

•T M im LANDZA Co ,Chemist

John’s Sapply House. 22 Sta. H.*Chica?i

Kozminsky & Yondorf,
73 Dearborn Street.
Bankieriai.
Męs skolijame Pinigu* ant turtenybių ir Jei
tn rengiesi turtenybę pirkti, męs su džiaugsmu
prigelbėsime, paskolindami tau dalį pirkinio pi'
nlgų. Greitas veikimas. LĮengvo* išlygos. Agen
tai apmokami dosniai.

Ant 17 Akmena
Laikrodėlis

Extra!

Extra!

Lietuviszka

Nauja Didelė
Daktariška

Knyga

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

Nauja trečia laida 50 tūkstančių egz.. 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 gyvenime, kaip būt sveiku, o sergantiems pagelbą
sveikatai, kur ir kaip išsigydyt nuo visokių ligų, be suklydimo.
Ta knyga parašyta lengvai ir aiškiai suprantančioj kalboj, kiekvienam lietuviui.

Ta knyga „Vadovas In Sveikatą’’ bus prisiųsta kiekvienam, kuris prisius 10c. stempoms už prisiuntimą ir adresa
is knyga yra labai naudinga vyrams ir moterims, seniems ir jauniems, sveikiems ir sergantiems.
, ,
Tą knygą kuris perskaitys, ne tik mok€s kaip būti sveiku ir nuo visokių ligų apsisergeti, bet ir daktariškam
moksle apsišviea.
*
Tojo knygele apart grynų moksliškų išvadžiojimų, yra kolioruoti Ir kiti paveikslai, parodanti visu ypatybes
subudavojimo žmogaus vidurinės sistemos kūno, su visoms paslaptybėms; teipat kūdikį nuo minutos apsireiškimo iki
užgimimo, su visoms augančioms permainoms motinos žyvate.
i
Toj naujoj didėjel knygoj yra daug slaptybių atidengta, labai žingeidžių-akyrų žinių ir apie lytišką susineŠM
plačiai apkalbėta, iš abiejų pusių, apie ką dar nieks iki šiol teip aiškiai ir atvirai neatidengė ir nepaiškino kaipB
knyga „Vadovas In Sveikata".
S

1

JEI JAUTIESI NESVEIKU Ir nesupranti kas kenkia, tai skaityk „Vadovą In Sveikatą", o viską išaiškins. Be užvilki
reikalauk Ir skaityk tą knygą, net tai yra veikalas, kokio n« joks daktaras, nė Institutas, lietuviškoj kalboj neįstengė atlikt, o ai

gaudagrašius, kurio vardan gydymo, po visokiais skardžiais vardais Ir Companėms, suviliojimui žmonių so bergždžiais žadėjimais sll
bėsi tai nėra nė ką kalbėti.
Jei |au toip serą i, kad be tam tikrą gyduolių ir sumanios daktariškos pagelbės negali būt sveikas, tai DR. COLLll

F. P. Bradchulis
ATTORNEY & COUNSELOR at LAW
Chambsr oi Commerce Bldg., Room 709
S. E. Cemer La Salia and Wathinoton Street*

.

CHICAGO, ILL.
TELEPHONE M Al N 3642

Lietuvys advokatas, baigęs mokslą
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda
visokias provas, civiliškas ir kriminališkas, visuose teismuose (auduoee).
Gyv. 3112 S. Halsted St., arti 31tno« gatvės

NAUJI TAUT18ZK1

PAVEIKSLAI.

Dabar tiM išėjo iŠ po spaudos la
bai gražus tautiški Paveikslai (ab
rozai).
1, Didis Lietuvos Kunigaikštis
Vytautas.
2, Didis lu e tavos Kunigaikštis
Keistutis.
8, Didis Lietuvos Kunigaikštis
Algirdas.
4, Didis Lietuvos Kunigaikštis
Gediminas
Paveikslų* mitra 2jj*2H colių.

Dr. J. Kulis

Prekė 35c kbžsuiN.

Excelsior Watch Co.

operacijų pasekmingai.

j 924

38rd i|L

Chicago, Ui.

I
I
visor asl

MEDICAL INSTITUTAS yra seniausias Amerikoje, kuriame apart vadovaujančio Profesoriaus tam Institute ant KOŽNOS LIGOS
dipliomuotl daktarai specijallstal; atėjus asabiškal, arba aprašius ligą lietuviškai - jie ištyrinsią, kad apsiima, tai Ir išgydo!
pritaikytais vaistais kiekvienam sergančiam prie visą ligos apsireiškimą.
Kad tas Instituats be apsirikimo pasekmingai išgydo nuolatines, užsendintas (chroniškas), vyrą Ir moterų

paslaptingas lytiškas ligas Ir tas, kurių kiti neįstengė Išgydyt, tai liudija iš daugelio pačių išgydytų žodžiai, kuriuos pagal <fl
leidimą čia talpiname.
“
DaCHUALINSAS PMFBSORIAU iMSTfTVTO!

Patentuotas regulia
torių*, ausukia užsuka3as ir nustatomas, vyszkas ar moteriszka*.
TMephone Tards 6046
1FK auksuotas, dvigubi
.Jlnntlng"
luksstai,
gražiai iszkvietkuota*.
Tikrai gerai laika redo.
Vra visur vartojama*
geležinkelio tarnu,
Eįaipo geriausiai laika
taikantis; gvarantuotaa ant
matu.
Szy laikrodėly pasiun
time C. O. D., ant kiekvieno adreso, su pavelyjiLietuviu Gydytoja* ir Chirurgas
mu iszegz&nimuott. Jeigu bus toks kalp ratzcNusipirk
po'vieną Šių paveikslų,
_ r
v
me, užsimokėk expresui S5
ir atvežimo 3255 8. Halsted nt., Chicago, III.
kavztus ir paimk laikrodeily, jei ne. nemokei*
Gydo visokias liga* moterų, vaiku ir ° Ka^®s* gražiai papuošti savo rui
ne Tjeno cento. Atmink, ksd už toki pat laikro
de
jy kitur mokėsi
dely
mokėti (3&.00J
*36.00. Prie laikrodėliu da- vyru. Tapigi turi didele praktika ir gy tną.
pridedame 14K auksinta labai gražu lenciūge,:
Pasiųsdamas pinigus adresuok:
do pasekmingai visokias limpanczias '
•u
— kompasu
‘----------- J-dykai.
w*‘
užsisenejusiaa ir paslaptingas vyru ligas
__A: <>LSZEWSKI,

VOO Central Bank Bldg, Chica®o, Į

Faslapius laimingo gyvenimo

Nuo pirmiau* kaip žinoma, Jum* aprašyta
ilga, kuri per 7 metu* mane vargino; dideli*
skaudėjimas kairiam lone, krūtinėj ir vsikėčiojanti skausmai po visų kunf. sunkus gėli
mas, Jog ai nė pavaikHiot negalėjau, o ant
kairiojo Šono visai gulėt negalėjau, netik
abelnai buvau nusilpnėjus, bet ant proto su
nykus buvau, vienu žodžiu buvau nė gyva,
nė mirus. Nors gydžiaus pas daug daktarų,
bet liga vis ėjo blogyn; visai neturėjau vilties
išgijimo, o kaip užstodavo mėnesinių, laikas,
visai mane pakirsdavo kankynės. Bet kaip
pa* jumis atsiėaukiau ir atsiųstu* vaistu*
ėmiau vartot, tai balsi* kov* savyje pajutau,
turbut tai vaistai su liga kovojo, bet kad var
tojau pagal Ju* pamokinimus, tai netrukus
pasijutau einant geryn ir geryn, o dabar nors
po suvartojimo vaistų yra keturios nedėlios,
tai jau parsitikrinau, kad liga yra pilnai iėgy.
dyta. Pirm lauš man niekas buvo nemiela, o
dabar apturėjus sveikatą, t* brangiausia skarbų.
įnėiu jum* tukstaučlus padėkavonlų.
’ * Pruiau pagarsint
. M. Skripkauckienė,
1006 TTamllton st,
Clevsland,- ,

ILB. LsMkas (n«i*i*n«>.

Bos 38, Crestod Balte. Oblo,
Kurį nieks neįstengė iįgydyt nuo uasendytos reumatizmo Ilgos, vaikščiojančių dieglių
(skausmų) po vl*| kuuajr ant vis** sveikatos
sunykusio. Siunčia viela llrdingiansių pndė-

Malokvs PnoneoRiAV bv Daktarais!
11
Teiksitės priimti širdingų padekavonę, M
rių ir pagarsiukit vielai, nes jei ne ji
a u gitas mokslas ir galybė gerų vaistų, ■
jau ant žemės pavirčiau* nebūčiau. Nors pi
daugelį visokių gydytojų taukiaus ir jie nl
ne tai neįstengė išgydyt, tik laukiau stnl
ties, bet jus suteikta pagelba ]i*liua*avo mal
nuo: skaudėjimų ir sunkaus kvėpavimo krJ
tinėj, dieglių lonuose, raukote, kojose ir ■
visus sąnarius, kaip ir skrepliavimo telp 11
taro plaučiuose, teipat pūslės, inkstų ligi
kaip Ir lytilko teip abelno nusilpnėjimo, kJ
įgavau per jannystės kiaūas. Per jus įton I
ir grynus vaistus bevartojant palikau '<1
sveikas kaip niekad nesirgęs ir aut visko dil
tas. Tie keli žodžiai gal ne vienam bus paN
dymas kelio kur apturėt, sveikatų, 1
gyvendamas pagal mokslų knygos „Vadi
vas in Sveikatų", busiu visad* sveikas ir <■
kingas tam jus geriausiam Institutui už visR
gerus darbus.
Su guodon*
M. Taboras.
TU Washington sk,
Greeaville, Mal

Joi tau nloks nepigelbejo, asablškal 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 lest 34th st, Nei York, N. ’
At*l*zaukia*tiMM aaakiukai *ffl*a* atžaras kasdien sus 10 Iki 6 vai. *s sietu. Vakarai*: Utaniak*. Serežsje, Ketvertais Ir P*t*Miisie au* 7 Iki B vai.
Srvestsms Šienams: au* 10 vaL ryt* iki 1 vai. ** Metu.

