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Suėmė tų turtų prižiū 3254 rub. 48 kap. Taigi, išeina itidėti susirinkimą kitam sykiui,
tą liberalai ir dabartinė ministerija turtų.
Mat, anot ministerio aplinkraš nuo jo visokių monų. Ypač nori
jienis palengvintų, ištaisytų kelią rėtojas Duez. Kiek susekta, jo kad "Rūta“ pereitais metais turė šis gi susirinkimas išsyk įvyko, iš čio, kai-kurios svetimtaučių drau atkreipti žmonių akis į spiritizmą;
Biudžeto sumahyHtą=tTTttjonistai sa pasisavinta 2 milijonai doliarių, ne jo 140 rub. 17)4 kap. nuostolio. ko matyti, jog “Rūta“ Vilniaus gijos kelia siaurą tatitų politišką už “kursą“ to “mokslo“ ima po
vo balsais negali pervaryti, todėl skaitant to, ką jis nuo perkančių Bet ištikrųjų "Rūta” nuostolio ne lietuviams yra brangi, jog jie rū susipratimą, o tai didina tautų skir 5 rub. \ ra jaiUir įkliuvusių žmo
MASKOLIJA.
jie laukė, kad tą pervarytų libe bažnyčių savastį gayo už tarpinin turėjo, priešingai, ji dagi pelhijo, pinasi ja. Narių "Rūta“ turi da tumą ir atsiskyrimą.
nių į jo žabangus. Sergėkite savo
Maskoliškoji durna sumažino pi ralai, kuriuos, žinoma, biudžeto kavimą. Žinoma, pasisavinti teip nes įgijo inventoriaus už 1436 rub. bar arti 200. Draugija turi nuo- . į j j [nuomis. I
Per tai, girdi, tokios draugijos kišenes!
nigus rando reikalaujamus siun reikaluose ir unijonistai butų pa didelius pinigus galima buvo tik 6 kap., o aukų tam tikslui sudėta latiną savo chorą, kurio vedėjui gręsia visuomenės ramybės ir esan
(-cm.
r
timui Siberijon prasižengėlių; su rėmę, nes be biudžeto ir jie, nors todėl, kad urėdninkai nebuvo ge tik 1071 rub. a> kap. (žiur. įeigo- 1mokama algos 240 rub. metams. čios nedaleistinos. Teip,. maždaug,
■ * JI
p
mažino tam tikslui reikalaujamą valdžia^ jiems patektų, negalėtų rai prižiūrimi.
Pats ministeriai se). Be to, ne visi dar nariai yra Už butą draugija moka npo rub. rašoma tame aplinkraštyje.
IŠ TRYŠKIŲ, ŠIAULIŲ PAV.1
. sumą tik ant 34500 dol. Tai iždui, kraštą valdyti. Tuom tarpu, kaip parlamente pripažino,- kad kon užsimokėję nario mokestį už 1909 metams.
1
Pereitais metais įrengta
Labai trūksta čia lietuvių mte-‘
Jei ištirkro butų toksai aplinkišleidžiančiam kas metas pustre matyt, tame Ašųuito ministerija fiskuoti bažnyčių turtai nesutvar m. Dar 86 nariai, neužsimokėjo 86
I vakarai — terp jų: spektaklių laštis išėjęs, tai ir ne pranašas ga ligentų. Buvo pirmiau mokytojas
čio milijono rublių ne daug, bet nenori jiems patarnauti. Asquit kyti priderančiai. Iždas iš bažny pilnai už 1909 m. Jei visi jie 16, koncertų 16, šokių vakarų 26, li atspėti, koksai pavojus gresia lietuvis, bet prieš Kalėdas perkėlė,
prie to durna išpeikė visą siunti- nuo parlamento pareikalavo užtvir čių turtų tikėjosi gauti mažiausiai užsimokėtų, tai ne tik padengtų ;žiurfiksų 13, vaikų vakarų 2, lek dabar svetimtaučių draugijoms.
į kitą vietą, o jo vieton atkėlė mo
' nio Siberijon žmonių, sistemą ir tinimo išlaidų tik šešioms sanvai- 200 milijonų doliarių. Pinigai tie aną neva nuostolį, bet dar ir pel- cijų
<
12 iž tt. Be to, draugija turi
kytoją rusą. Yra dar gydj-tojas; .
(“Lietuvos Žinios”).
užlaikymą ten prasižengėlių kolio- tėms, o paprastai-. būdavo reika turėjo būt apversti vienos naudos no draugijai nemaža butų.
1•avo kViygyną, kuriame yra 368
nors jis geras žmogus, bet lietuvy-į
Iš UKMERGĖS, KAUNO GUB.
nijų. Ypač negeru rado siuntinė laujama užtvirtinimui- jų ištisam reikalams, ypač gi pensijoms- paįvairių knygų. Draugijon
Susirinkimas, išklausęs ir susi- tomai
1
stė jam mažai terūpi. Buvo dar Į
Blaivybė čionai puikiai išsipla
jimą Siberijon politiškųjų prasi- pusmečiui: Taigi toku savo pasiel senusiems ^iarbininkains, aprūpini pažinęs su piniginiu draugijos sto- pareina
beveik visi lietuvių laik
1
keletas susipratusių vaikinų, bet!
žęfigėbų, kurie naujas idėjas pla gimu Asquit supainiojo unijonistų mui jų senatvės. Ištikro nuošim viu, atskaitos tačiaus nepatvirtino, raščiai, pora lenkų ir vienas rusų tinus! Aludžių bei smuklių dau ir tie išvažinėjo. ’
Kūgis. >
giau kaip trisdešimtis, ir kiekviena
(“V-til”). j
tina “terp dar miegančių Siberijos mierius. .Jeigu biudžeto išlaidos čių nuo tos sumos butų tam tikslui nes išrinktoji pernai Revizijos ko laikraštis.
puikiai laikosi. O kur dar keletas
gyventojų, o tos idėjos atstumia butų užtvirtintos pusmečiui, kaip pakakę.
Tiek trumpai apie “Rūtą“. Pro
misija, nors ir patikino atskaitą,
Skandalas tas dar, turbut ne bet jos nariai nepasirašė ant at gai pasitaikius, aprašysiu plačiai monopolių ir šiaip baltakės parduo iŠ TAURAGNŲ, EŽERĖNŲ
.iiberiokus nuo valdžios, padaro būdavo seniau,*pnc pirmos progos
pavieto!juos valdžios priešininkais. Val unijonistai galėtų bandyti išversti greit išdils. Parlamente lygiai kle-' skaitos. Užtat susiriĄkimas nuta apie "Rūtos“ veikimą ir jos nau tuvės. Tai, kad žinotumėt, ir men
Tauragnų valsčiuje1 keli sodžiai
dyti tokiu budu Siberiją. kuri ♦rįs Asųųito ministeriją, tąsyk valdžia rikalai, kaip ir radikalai kaltino mi- rė: senoji • revizijos įomisija turi dingumą Vilniaus lietuviams. Tuo kiausias — ir tas “sylijasi“ ruir daug viensėdžių, sentikių apgy
' kartus didesnė už Europinę Mas- butų patekusi jų vadovui Balfou- nisterius. Viešų darbų ministeriuy tą atskaitą savo parašais patikrinti tarpu gi užsiganėdinu šituo trum džiuku.
ventų. Šventadieniais būriais su
Štai
kaip
yra.
Vieno
man
žino

koliją, ne galima, reiktų tam« tris, rai. Jeigu išlaidos Jnitų pusmečiui Millerand užmetė, jog jis nuo ir įduoti užtvirtinti busimajam ne pu aprašymu.
mo
ūkininko
pereitą
rudenį
stojo
sidaro
jie miestelin pasikermošaut,
o gal daug daugiau kartų jiadau- užtvirtintos, unijonistų valdvmas Duezo, kada tas buvo teisman pa paprastam visuotinam susirinkimui;. — Vasario 2 d. vakare naujai iš^
sūnūs,
kaip
sako,
“
ant
prizivo
”
.
pasirodyti,
nes cerkvės jų čia nėra.
gjnti policijos skaitlių. Kad Si- tokiam laikui butų užtikrintas. Da duotas, paėmė už apgynimą 180060 kuris greitu laiku tuo tikslu turi rinktieji Tarybos nariai susirinko
Tėvas
su
savo
“
rįovobrancu
“
per
Jų
cerkvė
yra už 6 viorstų nuo
bėriokų jštikiiuumą prižiūrėti, reik bar gi nėra s ką kesintiesi valdžią dol. ir 2000 dol. už tylėjimą. Mil būti sušauktas. ,
pareigomis pasiskirstyti.
Slaptu
visą
naujukų
ėminįą
“
šildėsi
ir
šy

miestelio
Seimaties
sodžiuje. Su
tų kiekvienuose namuose laikyti griebti į savo rankas, nes Belfour lerand teisinosi, jog kaipo advoka
Po to perskaityta susirinkimui balsavimu išrinkta: — į pirminin li josi“, — net kelidliką rublių pra sirinkę miestelin, linksminasi, o
• T.. .
pplivistą. Tas yra tiesiog negali jau po še-^u sanvaičių turėtų vėl tas 1907 m. gynė teisme Duezą
sąmata 1910 metams. Pagal są kus Dr. A. Paškevičius, jam padė ūžė. Paima sūnų kariuomenėn, dažnai ir susipeša terp savęs. Rei
ngų,
nes užlaikyti tokią daugybę pa-itraukti’nnčr~rirriTT.- riCs dabar ir užtai paėmė 2000 dol. Ramini
11
matos 1910 metais tikimasi gauti jėju Dr. Domaševičius, iždininku reikia keletas kapeikų įdėti: tėvas kia pastebėti, kad jaunesnieji serf-r
pidicistų iždas neįstengtų.
tinis parlamentas jam tikrai ne mui parlamento astovų teisių
pelno: narių mokesčių 400 rub., D. Malinauskis, jam padėjėju pirštus spaudo — neturi!
tikiai jau nebepildo to, ką jų1 tėvai
.9 d. kovo Peterburgo teisme pa- užtvirtintų reikalingų tolesniam lai ministeris Burthan žadėjo neslėpti, už bilietus per taisomuosius vaka Bytautas, sekretorium Grigaitis,
Q
per
vestuves
koks
esti
dūki

šventai
pildė. Jie jau ruko tabaką,
visus kaltus teisman patraukti
šnaigė bvta- garsaus maskoliškojo kui išlaidų.
rus 1500 rub., iš bufeto 300 rub., jam padėjėju L. Gira, knyginin mas, degtinės naikipimas! Vestu geria alų ir degtinę, ko niekuqh
rėyoliucijonieriaus . Čaikovskio ir . Ministerių pirmininkas Asquito bet jam pasiuntiniai atkirto: “per už tonietti 350 rub., už kabyklas ku kun. J. Tumas, scefios reika
vės tęsiasi net keturias dienas, o met nedarė seniaij
reyoliucijonierėš
Bre^kovskienės. parlamentui pranešė, jog biudžeto vėlai, prieš vagystės' reikėjo tą 400, už salę parsamdant ją kitiems lais nipinties J. Strazdas.
baltakės -— kiek tik nori! šiu
Lietuviai sentikių neužkabna, bi
— Vasario 6 d. "Rūta“ rengia
J'ėismas Caikovskį isteisino, nes klausymą jis tuojaus perduos par daryti“,. Žadėjo kaltus nubausti 150 rub., iš farmacentų (kurie
šu!.-...
Jeigu
neturi
—
vidutiniš

jo
jų. Pasirodo, kad daugelis jų '
|X»liciją neįstengė prirodyti, kad jis lamentui ir reikalaus jo užtvirtini ir laike Panamos skandalo“. Mi naudosis "Rūtos" butu tavo susi koncertą, o vasario "J d. — mas
kai
—
šimtinės,
nemanyk
vestuvių
turi
ir revolverius. Kam jiems ;
l>Utų dalyvavęs ėxpropriacijose ar- mo pirm išvažinėjimo atstovų anL nisteris atsakė, jog. už Panamos ir rinkimams du sykiu į mėnesį da karadą. j
kelti.
Jeigu
pilkuonėlės
neturi,
neriekalingi
ginklai — hežinia, nes
— Vasario 14 d. Pagirio gelžbĮ užmuš) stose revoliucijos laike. išvenčifi. Laikraščiai mano, jog dabartinius skandalus kalta teip ryti) joo rub., bausmių pinigų 10
sikviesk
nei
kaimyno
:
stalas
val

plėšikai
jų
neužpuldinėja, kadangi
Breškovskienė nuteista apsigyveni; Todėl Asquit skubina užbaigti valdžia-, kaip ir parlamentas. Ypač rub. ir iš latvių- (kaktomis sąly kelio kliube bus Vilniaus Lietuvių
giais
tegu
bus
kraute-nukrautas,
o
turtingų
sentikių
nėra. Ūkinio- ,
nuli Siberijoj. Kaip Maskolijoj, biudžeto klausymą, nes žino, kati parlamento pasiuntiniai ministerių gomis tartasi su letyiais, rakiau šelpimosi Draugijos surengtas lie
kauja
jie
blogiau
už
lietuvius, mėg-'
raudonkaklio
nebus,
svečias
alka

su UĮ/IVUI
apkaltintaisiais pasielgė airiai prieš biudžetą ne balsuos, klausė, kokiu budu galėjo atsitikti, pereitoje korespondencijoje) 400 tuvių tarnaičių prieglaudos nau
,. į trismas ?-*•
—
Vestuvės
praūžė,
tai
žiū

sta
laikyti
gerus
kumelius
(drigan
nas.
guia ' mandagiai.1, ko Peterburge gal jie vien susilaikys nuo balsavi kad išvyto Kartūzų zokoninkų sa rub. Pelno tikimasi tat gauti 3650 dai vakaras. Buvo manyta vai
rėk:
vienur
sulaužyta,
kitur
suga

tus),
kuriems
supeni
visus
grudus,
nieks nelaukė. Matyt užtarimas mo, lasyk su darbininkų atsto- vastis parduota tik už 500000 fran
dinti komediją /‘Brangusis pabu
rub. Išlaidų teip pat apie tiek.
dinta
kas.
O
vestuves
kėlusis
sėdi
o
patįs,
pavasarį
duonos
pristigę,
•
įtėkmingii amerikonų, anglijonų ir va.is raųdas savo pusėj turėtų kų, nors ji yra milijonų verta. Žir Apsvarstant 1910 metams sąmatą, čiavimas”, bet, tarnaitėms prieš ši
galvą
nukoręs
ir
mano:
kišenės,
eina
kitur
uždarbiauti!
Daugelis
Jeigu vienok noma, ministeriai negalėjo ant vi
to veikalo statymą užprotestavus,
prancūzų už Caikovskį teisme turė balsų daugumą,
kaikurie nariai pastebėjo, kad kny
jų turėjo ir po grlažaus miško ga-1,
mat. tuščios....
jo įtekmę. Tų užtarėjų Stolypin airiai balsuotų prieš randą, Asųuito sų jiems statomų klausymų atsa goms ir laikraščiams išrašyti pa artistai turėjo permainyti veikalus.
•
Matai, tokia mada, prakeikta ma balėlį, bet jau iškirto juos, išeikvo- [
' nusigando ir kaip galima manyti. ministerija pultų. Kadangi be už kyti, nes daugelio dalykų gal ir
Dabar rengiamąsi vaidinti “\’alsskirta pemiažai pinigų, taigi su
jo.
da! Ir kada jai bus galas?!
’ ištikro Caikovskį atidavė bešališ tvirtintų išlaidų ir unijpnistai ne pats nežinojo.
sirinkimas tą sumą padidino: tAi- čiaus Sudas” ir “Tarnas įpaiiiioSirvydžių sodžiaus sentikiai per J
Aišku, kad iš bažnyčių savasties
Abudu šituodu veikalu jau
kom teismui. Breškovskienė nu galėtų valdyti, tai reiktų paleisti
vo skiriama tik 55 rub., susirin jo“,
(“šaltinis“). ’
du metu iškirto šešis valakus ber-f
teista Siberij’on. bet ten gali lais dabartinį parlamentą ir paskirti vėl pasipelnė ne vienas Duez, bet ir kimas dar pridėjo 45 rub., taigi buvo kelis sykius .Vilniuje lošti,
žyno, už kurį lietuviai siūlė Pasdaugelis kitų; kiek tokiu budu vie
IŠ PANEVĖŽIO. ‘
sunku ir tikėties, kad publivą? gyventi, o visi laukė, kad ji naujus rinkimus.
dabar imi skirta tam tikslui 100 rub. taigi
lauskui, šito miško savininkui, apie
bus nuteista ka’torgon, taigi" prie
Parlamėnte Anglijos laivyno per- šų pinigų perėjo j ypatų kišenes, Teip visos išlaidos palikta tokios, tos daug į šitą vakarą -susirinktų. . Panevėžyje yra net keletas fa
jo tūkstančių rublių.
Pasiausto
sijnkių priverstinų darbų.
dėtinis apreiškė, jog jis negali pa tSs negretai išsiaiškįs. Bet dėl tų kaip jos buvo sąmatoje. Iš išlaidų Antra, nemątyt^ kad vaidintojai brikų. Didžiausias Montvilo mie
užveizda
nesutiko
tačiau
parduoti
jStolypin 15 d. gegužio leido žy- žadėti, kad laivyno reikalams galės skandalų gal ministeriams atsieis skiriamųjų 1910 met«ns reikia gerai suvaidintų, nes šį vakarą ren lių ir degtinės. Jame dirba ne miško lietuviams, o pardavė žydui .
Savitarpiečių mažai lietuvių. “Jie, kaip buvo ra
vadinamoji
, dąms atlaikyti Peterburge tikėji- sumažinti išlaidas; kad Anglija ga nuo savo *vietti pasitraukti.
pažymėti, kad paskirta 200 rub. gia
Gavendai. Šis, davęs už mišką
draugijos artistų kuopa“, kurioje, šyta “Šaltinio“ j kokiam ten p. m.
mįšką kongresą. , Kongresan su lėtų ant jūrių, augant kitų kraštų
teatro reikalams (scenai pagerinti,
Paslauskui truputį rankpinigių, i
VOKIETIJA.
neprigulmingajai “\ ilniaus lietu numeryje, gyvena didelėje vienybė
važiuos rabinai -iš 40 žydų apgy laivynams palaikyti pirmutinystę
naujoms dekoracijoms įsitaisyti ir
pradėjo
derėtięs sU širyydžių šen-,
Vokietijos iždo ministeris apreiš
vių artistų-mėgėjų kudpai l susi je. Nežinia, dėl kokios priežastįes
ventų miestų. Taigi mat Stolypin ant jūrių, laivynui reikia mažiau
tt.).
tikiais:
pasiūlė
jiems 200 rub., kad
dąro šokius tokiu^paliuOsavimus siai , 200 milijoini doliarių. Jr$ kė, jog šių metų viešpatystės iždo " Vėliau prasidėjo Tarybos,ir Re tvėrus, mažai teliko gerų artistiš fabriko savjnjnkas pranešė visiems neliestų miško. Užgirdę tai, šen- I,
siekia 44500000 dol.
darbininkais, kad tokios sąlygos
jog iki vasarai
1912 metų nepriteklius
kų jiegų.
žųdams.. Juk šulvg teisių. Peter apreiškė,
,
----------- ’V*
.
tikiai manė;-jei teip, tai gal galima f
vizijos komirijos rinkimas, farynepritekliaus
reiks
fabriko su darbininkais -nebegalį
burge žydai negali gyventi, ten ga Anglija turės 22 laivu didžiausiųjų K’ždengimui
kirsti
; ha, ir pradėjo kirsti. Nors
bon
dauguma
balsų
išrinkta
šie:
Į dailės»rinkinį prie L. Dail. būti, o turėsią būti: 1) ar palikti
li Ltkakti tik žydai baigę, aukštesnes veislės. Tiek tos veislės laivų ne? naują paskolą užtraukti, nors Vopolicija
ir trukdė jiems tai daryti,
Dr.
A.
Paškevičius,
L.
Gira,
Mali

mokyklas; rabinų gi daugumas vi joks “kitas kraštas negali turėti. kietijos skolos ir dabar gana di- nauskas, kup. J. Tunas, Bytautas, Draugijos pastaruoju laiku paau tokį pat skaičių darbininkų, kaip nes senato nutarimu miškas pri
kavo: Pranė Jonutienė — senovės pirma, tik nuo kiekvieno nuimti po klausė I’aslauskui, $bet nieko negel
sai augštesnių mokyklų ne matė: Kad palaikyti savo dabartinę vietą dėlės.
Sapkauskaitė, J. Strazdas. Dr. Ba
pirminin•
Vokietijos
ministerių
lietuvių mezginį, K. Elisonas — 3 rublius algos ir padaryti dvi
vi -n didelių miestų žydiški pamok ir apginti kolionija's, Anglijos lai
bėjo: visą mišką iškirto.
sanavičius, (irigaitis, Dr. Domaše
jog
rankas
apreiškė
parlamente,
joo metų seną liet, juostą, A. permainas, t. y. dirbti 12 valandų
si! įjunkai baigę yra universitetus vynas turi būt drūtesnis negu dvie
Sentikiai, apsigyveno Tauragnų
vičius, Dirsė, Juodvalkis, Dr. I-auOrentienė — tulpinį žiurstą ir dvi ir ilsėties 12 valandųi; pirmiaus gi valsčiuje apie 1860 nti Tėvui Pas-1
jų kitų viešpatysčių. Tam reikia das mano paveržtoms nuo Prancū
daugiausiai Vokietijoj.
mianskis, Moisiejevicnė, Marcinke
senovės skepeti, prof. E. \ olteris būdavo trįs permainos, t. y. dirbo
labai daug pinigų. Anglija nesi- zijos provincijoms Alzatijai ir Ix>lauckui mirus, bajorų globa atida- į
vičius, M. Kukta, Jurašaitis, A.
toringijai
suteikti
platesnę
savisto—
4 sansiuvinius suomių omąmen- po 8 valandas, o ilsėdavosi po 16.
gali
laivynui
pinigų,
bet
užtai
jos
VIDURINĖ ’IR PįETINĖ
vė jo dvarų dalį nuomon Genam 11
Vėgėlė, Dr. Bagdanavičius ir
tų ir knygą apie medžio išdirbi 2) Ar atstatyti" nuo tarnystės 8 dar
žemės*" kariumenė silpnesnė, negtr vystę. Turbūt tą daro randas bei.
AMERIKA.
sentikiui, o tasai parsikvietė sau
Estkienė. Pastarieji 6 kandidatais,
nius pas latvius. Visiems auko bininkus, o likusiems algą ir darbą
Iš Nica raguos dabar, vėl priešta- kokios nors kitos Europos viešpa sigerindamas Prancūzijai. Iš tos
iš ktiur dangau sentikių. Kiek lai
o pirmieji 14 Tarybos nariais. Re
!:; ..
" ateina
,
,
tojams L. D. D. Valdyba išreiškia palikt po senovei. Tuodu nepatystės. Anglija todėl nepavojinga savistovystės, žinoma, prancūziš
rajtljančios
žinios: randas
ko" po to praslinkus, gencral guber- i
vizijos komisijon išrinkta: nariais
širdingą padėką.
•. prąstu fabriko valdybos nuspren natoriaus aplinkraščiu jie liko pri
gs rlsina. buk dabar krašto viduriuo kontinentališkoms viešpatystėms, ji kai kalbanti gyventojai mokės nau
— C. Liandsbergis, Žemaitis ir D.
Per sausio mėnesį įsirašė į drau dimu atidavę patiems darbininkams
se ramu, buk revoliucijonieriai pasi gali blogu.padaryti tik turinčioms dojęsi.
pažinti amžinais nuominįnkais (čin- j
Šidlauskas, kandidatais jiems —
giją tikraisiais nariais šiems me apsvarstyti ir vieną iš jų paskirti.
deda rando jenerolams, tik mep- kolionijas tautoms, kaip antai
ševikais).
J. Kubilius ir Janulaitis.
jų likučiai pasitraukė į Dluefield Prancūzijai arija Vokietijai ir pa
tams: Dr. A. Paškevičius, Cesla- Musų alarbininkai svarstė-svarstė,
Mokyklomis Tauragnu valsčiaus '
sumaPo viso to svarstyta narių
aplinkines ir jie negali turėti nei jūriams. Todėl tai ji įieško sau
vas Liandsbergis, ^laktarienė J. tarėsi-tarėsi ir nutarė pasiimti ant sentikiai aprūpinti užtektinai. Nors ■
nymai: 1) apie medicinos pagel- Paškevičienė. adv. ĮA. Janulaitis, rąjį, kas tuojau ir buvo išpildyta—
m ižausios vinies kada nors atsi visur tokių draugų, kurie įstengtų
jų yra vos kokia penkta dalis visti '
hą nariams, 2) apie tautos namų inž. .Petras Vileišis. Lietuvių Kliu- atstatyta 8 darbininkai! Atžaga
griebti.
Sulyg gi kitų žinių: savo žemes kariumenes apginti jos
valsčians gyventojų, bet jie turi net
Vilniuje statymą, 3) apie fondo bas “Rūta“, aptickorius Rodąvi- ri naujiena!.... 8 darbininkai be
Estrada darųienužudė vihies atsi- reikalus an.t saužemių. Todėl tai
tris ministerijos mokyklis, tuo tačj *
nuolatinai artistų trupai užlaikyti čius — iš Vilniaus, girininkas p. darbo!....
(Nuo musų koresfajidcnto.').
Nevėžio Mylėtojas.
> griebti. Sunkjai prieinamame ap prieš karą Japonijos su Maskolija
pu kad lietuviai teturi vos vieną l
steigiamą,
4) apie draugijos buch- Matutytis is Naugardo, p. A. Ma
Sausio 31 d. buvo metinis vi
skrity j jis tikis' susidrutinti.. Ren~ ji susirišo su Japonija, nes jeigu
pradinę mokyklą. Lietuviai ano- Į
ka tt n vė^,kariautojus ir to jam Maskolija butų Japoniją įveikusi, suotinas “Rūtos“ narių susirinki halterijos knygų sutvarkymą ir ve tulevičius — iš Vdršavos, pp.: A. IŠ PAKROJAUS, PANEVĖŽIO mis trimis mokyklomis naudoties
nieks . nestabdo. Rando jenerolai ji butų užpuolusi ant Anglijai pri mas, kurian atvyko apie 80 narių. dimą, 5) apie tarinnąri 6ti latviais Pavalkis, V. Matulaitis, J. šlogeris,
nedali, nes jos įsteigta sentikį ap
'
PAVIETO.
po paškidiniam mušiui apsistojo, gulinčių Indijų ir jų Anglija ne Dienos tvarka buvo tokia: 1) apy ir k. Visi šitie klausimai galuti A. Jakubauskas, Zubržickas, G.
Miestelis neperdidelis, bet alu gyventuose sodžiuose,. kur negali
ntAėja pergalėtu priešų, iš ko ga- būtų galėjusi apginti. • Tąsyk terp skaita už 1909 metus, 2) sąmata nai neišrišta ir pavesta naujai iš (Petrauskas — iš Peterburgo ir džių tai kaip geram mieste — net ma gauti mokiniams buto. Letulinui manyti, kad prezidento ka- Maskolijos ir Anglijos buvo labai 1910 metams, 3 tarybos ir revizi-. rinktajai Tarybai jtio$ apsvarstyti. p. Kaz. Brazdžionienė iš Oršos, keturiolika, ir visos vis pilnos žmo yiš, mat, nesmagiai jaustųsi gyvai-", J;
Ant galo senoji Taryba patarė Mogil. gub.
/
jos" komisijos rinkimas ir 4) nariiimcnė teipgi dauj mū šy j karei- dideli nesutikimai.
J (
nių. Už pinigus, paliktus aludėse, dainas pas sentikį.
susirinkimui
išreikšti (ačiu visiems
rių
sumanymai.
vių turėjo, todėl jo jenerolai ir su
Liet. Dailts Dr-jos Valdyba.
Dabar ji turi didžiausius nesuti
Žiemą šįmet labai leiigva; paša
galėtų daug mokyklų užlaikyti. —
muštų priešų nedryso vyti. Iš tų kimus su Vokietija, todėl susidrau
Susirinkimas pradėta 5J4 vai. darbavusiems “Rūtos naudai pe
(“Lietuvos Žipios“).
Čia yra liaudies mokykla, mokyto ro gyvuliams užteks. Grudai tru-Į .'
pr eštaraujančių žinių galima .vie gavo su turinčia teipgi tvirtą že vakare “Rūtos“ bute (Jurgio pr. reitais metais — bufeto šeiminin
jas rusas, mokina tik rusiškai (ki pįitį atpigo. Daugelis čia rengiasi; 1
nok tiek numanyti, kad jeigu rv- mės kariumenę teipgi nelabai su 22). Pirmiausiai sekretorius per kėms, konfetp pardavinėtojoms, ar ~ Dėlei svetimtaučių draugijų esąs taip ir negali, patsai nęikiek nemo šįmet važiuoti Amerikon, norėdami! I
v/ Iiiicijonieriai greitai negali atriskaitė trumpai apie “Rūtos“ gyva tistams, dainininkams ir k., ką ir išsiuntinėtas gubernatoriams nuo kėdamas). Be to Madeikonių kai nors kiek pasipelnyti. Nors diu-j tl
grtbti, tai Bhiefield aplinkinėse jie kad toje su savo kariumene Angli vimą 1909 metais, apie jos darbus. išreiškė susirinkimas triukšmingu vid. reik. min. aplinkraštis, kur me įkurta mergaičių mokykla. Yra gelis vietinių bežemių iir mažaže-1 $
■ gali dar laikytięsi ir gali čia, su jai pagelbėtų ant sausžemio, nes Paskiau iždininko padėjėjas per delnų plojimu.
įsakyta, kad gubernatoriai svarsty jau ir mokytoja, bet mergaičių mių ir prašė tvarkomosios komiai-- 1,
radę daugiau šalininkų, vėl traukti kitaip Vokietijos negali įveikti ne skaitė piniginį draugijos stovį, ku
12 vai. naktį susirinkimas už dami klausimus, ar leisti ar nelei dar nedatig. Šios mokyklos įkū jos parduoti jiems* ži
su Vai-i
j prezidento Madriz valdomus ap- turėdama lygiai tvirtos žemės ka- ris, pasiro<lo, buvo 1909 metais baigta ir viri išsiskirstė hamo.
sti įsikurti kokiai- nors svetimtau rimu daugiausiai pasirupinp kuni stieČių Banko pagelba, bet negirdė
skiičiys.
• . i•’ “ : ’f r” • ■ J • 1
riumenės. Ne be pamato Prancū toks: 1) jeigu buvo 3114 rub. 30%
Užbaigęs trumpai rašyti apie vi- čių draugijai sulyg laikinių įsta gas vikaras. Jis prie blaivybės la ti, kad kas butų gavęs žemės.
4emės. p
»
.1 . •
Pirmeivis.
zijos jenerolai sjiko, jog Prancū kap.
būtent: narių mokesčių suothiąjį "Rūtos" narių susirinki tymų kovo 4 <*-• ’O06 m < ypatingai bai ragina žmonės.
Zmogtu.
ANGLIJA.
zija turi būti Anglijos vardu* jei įplaukė kason 463 rub., aukų 1071 mą, turiu dar pastebėti, kad tai žiūrėti, ar tos draugijos nežada bū
-------- (“L. U.”).
(“V-tis’9. j
’ iodosi Asųuito ministerija su gu nenori tapti Vokietijos pastum rub. 21 kap., taisomieji draugijos pirmasai \ ilniuje lietuvių susirin ti siaurai tautiškos. 'Jeigu pasiro
ii
KALVARIJOS,
StJVALKŲ
Iš RADVILIŠKIO, ŠIAULIŲ
dėliu. f
pagelba dabartinio parlamento
vakarai (t. y. už įėjimo bilietus) kimas, kuris išsyk įvyto. Pas Vil dytų teip, tada neleisti tokioms
GUBERNIJOS. '
ip
PAVIETO.
.‘5
tikro nori aprubežiuoti visiems įki1133 hib. 73 kap., bufetas davė niaus lietuvius toks buvo atšalimas draugijoms įsikurti. Kartu įsaky
Čia apsilanko visokie svieto perė
Vasario £ d. ketvirtam viorste
rėjiisio Lordų buto privilegijas.
PRANCŪZIJA.
pelno 204 rub. 82% kap., už kon- prie viešojo darbo, kad niekuomet ta gubernatoriams apsipažinti- su
jūnai.
Dabar
yra
atsibeldęs
iš
Ry

nuo
miesto atrasta negyvas žmo
tebesančių
draugijų
veikimu
ir
tam
Remianti Lordų butą unijonistai
Prancūzijoj aikštėn išėjo didelės fetti ir laiškėlius pelnyta 194 rub. nei vienas susi rinkinius* negalėjo
gos
kanakoks
monelninkas,
pri

gus.
Tai buvo Orijo^ ^dvaro kutikruose
atseikimuose
pakelti
klaususirinku
tikėjo, kad jiems pasiseks valdžią prigavystės urėdninkų, kuriems 53 kap., už kabykles — 106 rubj įvykti išsyk dėlei
kalbinėja
žmonelius,
kad
mokytųs
mėtis.
•jdmą
apie
tų
draugijų
uždarymą.
Buk turėjęs iš vakaro
iro sve
j savo rankas paimti, jie laukė, kad buvo pavesta priežiūra bažnyčių 1 kap. Išleista gi per metus sių narių sktočialu* *t»-m*i*ieidavo|

POLITIŠKOS ŽIBIOS.

IS UETDTOB

sta* jau leidęs dainų šventės komi (No. 27). Šį-tą praleidę, atspauz- da ' “Birutės“ draugija tinkamai tą nutarimą užtvirtins žemiečių ar . PETERBURGO LIETUVIŲ
SMARKI MOTERIS.
ba pavieto viršininkas, įgaliotiniai, STUDENTŲ DRAUGIJA “FRAtetui dovanai naudoties didoku že diname jį ištisai;
hcw
York. Reikalaujant moteTa šventė bus Tilžėje nedėldie- arba* atsakomas žmogus, turi pa
“Stankevičiiu, Vilniaus general
mės plotu nuo kovo iki rugsėjo
TERNITAS LITUANICA”. , rei, likosi čia .suimtas Sani Boak-.
gubernatoriau* kanceliarijos virši
duoti gubernatoriui prašymą, kad
Įsikūrė lapkričio 15 dieną 1908^ binder užtai, kad 30c. iš ^vo al
tės komitetas statysiąs tanr tikrus ninkas, šaukte šaukia kolionizuoti Bus prirengtas tai šventei istoriš
metais. Čia papasakosiu keletą žo gos sau pasilaikė, visų
triobėsius, kurie galėtų sutalpinti Lietuvą rusais atėjūnais, o Kauno kas vadinimas. Toliau, manoma klą. Prie prašymo turi boti pridė džių apie tą draugiją, girdėjau iš
oai neatidavė. Jis apsivjedė tik
šventėje dalyvautojus. O jų, kaip valstiečių banko skyrius išpildo tą prirengei pulką lietuvių kareivių, ta kopija to sueigos nutarimo (ko pačių jos įsteigėjų. Į “Fraternitas
sanvaitė atgal. Teisėjas j vienok
kalbama, bus nemažai Vienų cho sumanymą.' Tiesa, skyriaus virši aptais ir istoriškais rūbais, ir teip, pija turi būti patvirtinta parašais Lituanica” priklauso vieni tiktai
rų daininkų suvažiuosią į tokias lat ninkas p. Denudovas tikrina, joge i sekant draugijos nariams ir šuva-, viršaičio ir raštininko ir su vals studentai-medikai, yra tat išimtinai suareštuotą- paleido, kadangi
teries per daug jau reikalaujama.
vių šventes keletas ar keliolika tūk valstiečių bankas rusinimo tikslų ziavusiems svečiams, traukti su mu čiaus antspaudą) ir, jeigu prašy jų vienų draugija. Drpgijos na
nelaiką, jogei jis “superkamus dva zika per miestų. Be to, draugija mą duoda įgaliotiniai, atsakomojo riai, išėję Gydytojų Aka’demiją nestančių, o kur klausytojai!
SUGRIUVO SIENA.
rus išskirsto rusams ir lietuviams parengs tam, tikslui ypač tinkamas žmogaus parašas su pasižadėjimų išstoja iš draugijos, bet pasilieka
(“Šaltinis”). .
IŠ BARTININKŲ, VILKAVIŠ
Pittsburg, pa.
Nugriuvo čia
valstiečiams sulyg vienų ir antrų tautiškas dainas. Labai butų ma pildyti visus tame dalyke vyriausy joje. Draugija tikisi, kad tokiu
KIO PAV.
siena
sudegusios
triobds.
sriubų
IŠ
SANTIKIŲ
SU
LENKAIS.
žemės reikalingumo”, bet.... maža lonu, kad toje didžiausioje tautos bės įstatymus. Prie prašymo rei budu, laikui bėgant, galės persi
Sausio 11 d. buvo valsčiaus su
dirbtuvės
M.
Lango
ir
Sunaus
ir
Sausio
mėn,
šių
metų
teko
mums
šventėje dalyvautų visos lietuvių kia pridėti dvi gerbinės markės po
kas kalbama. 'įrf
eiga. Iš paduotos valsčiaus val
kelti Lietuvon, gavus vietas tonai užbėrė 20 valančių griuvėsius dar
būti
Vilniuje
pas
.
‘
J.
M.
Vilniaus
Paskutinių' fiietų valstiečių ban draugijos iš Didžiosios Lietuvos. 75 kap.
dyboj apyskaitos pasirodė, kad
daugumai draugijos narių. Drau bininkų, daugume ateivių. 3 dar
jpemai paskirtų ^500 rub. ligonių vyskupijos Administratorių persa ko veikimo faktai prieštarauja p. Ypač geistinos butų daininkų drau
Kaip matote, “ceremonijos" ne gijos tikslas yra: 1) draugiškai
bininkai likosi užmušti, o 7, ragydymui neužteko — truko dar kyti jam D. parapijos lietuvių rei Dcmidovo žodžiams. Ištiešų fak gijos, kurios draugiškai galėtų pa kasžin kokios. Žinoma, rerfkant vienyti, jungti savo narius, 2) vi
dosi, mirtinai apkulti.
700 rub.; valstiečiai apsiėmė su kalus. Įėję J. M. butan, pasakė tai išrodo, jogei iš 1200 dėš. Kan dainuoti tautines dainas. Jeigu sueigai įgaliotinius arba “atsako sokeriopai juos išlavinti Ir prireng
dėti. Paskui buvo pranešta, kad me pagarbintą lietuviškai; J. M. taučių dvaro tik vienas lįetuvis dėlei kokių nors. kliūčių negalima mąjį” žmogų, reikia žiūrėti, kad ti plačiam inteligentiškam darbui.
UŽPUOLĖ KASYKLŲ KASIEšiais metais valsčius turi pastatyti gražiai lietuviškai atsakė mums valstietis tegavo dvi (kSš-. visa gi butų visoms draugijoms atsilanky butų ištikimi žmonės vyriausybės Partiviškumas iš draugijos visai iš
RIUS. j
tu nauju tiltu. Vyriausybė duoda “ant amžių”. Nemokėdami kitaip, žemė buvo išdalyta rusams atėjū ti, tai gęistina, kad draugijos fiors akyse, nes neištikimiems leidimo
mesta.
Draugija,
norėdama
būti
Prttsbiirg,
Pa.
Netoli nuo čia
Tinka atidengti knygy ną neduoda.
^ašelpos 40%. Smuklės nutarta kaip tik lietuviškai kalbėti, labąi nams. Drukšės dvare iŠ 990 deš. atsiųstų savo atstovus.
tikrai
demokratiška,
neturi
jokių
plėšikai
‘
užpuolė
du
kasyklų kasielaikyti uždarytos šventadieniais ir apsidžiaugėme, jog galėsime pa vietos lietuviai tegavo <r> deš. miausia vieta Prūsų Lietuvoje yra
Taigi, valstięčiai, pagalvokime. įstatymų ir nerenka nuolatinio pir riu važiavusiu darbininkams algas
šiais metais. Paskui valstiečiai pa pasakoti lietuviškai apie musų pa dviem šeimynom. Burbiškiu dva Tilžė, kadaugi mūšio laukas nors Dabar valsčiuose kitusyk guli be
mininko. Per susirinkimus pir išmokėti, ir nuo jų atėmė pinigus,
reikalavo, įrašyti į nutarimų kny rapijos lietuvių reikalus. Papasa ras išdalytas 18 šeimynų rusų atė ir ne Lietuvoje buvo, bet R v tų naudos keli šimtai rublių, o ne
mininkais esti tie patįs nariai po apie 5600. dol. Kasiieritis abudu
gą., kad vyriausybė atidarytų Bar kojus Jo Malonybei, jog musų pa jūnų, vietos gi lietuviams bankas Prusnose Osterodės valsčiuje.
retai tokius pinigus apverčiame kits-kito paeiliui.
pavojifigai sumušė, o pats su pini
Todėl “Byrutės” Valdyba krei “magaryčioms”. Jeigu mes tik
tininkuose pačtos skyrių, ir kad rapijoje, nors daug yra lietuvių, pasiūlė “vienus tyrulius, pelkes,
Draugija
turi
bendrą
butą,
išsi

gais
pabėgo; nei jokio plėšikų »»*dgminęs teismą grąžintų iš Vilka bet visos pridedamosios pamaldos niekam nederančią žemę, kur ru piasi j visas lietuvių draugijas, dalį tų pinigų paskirume km-gyrašo
sau
visus
lietuvių
laikraščius,
sakio
iki šiol nesurado).
atliekama vien lenkiškai ir tik vie sai atėjūnai negalėtų ištverti’’. kaip ir į atskirus gerbiamus vien
viškio atgal į Bartininkus.
nui, ir kad kiekviename valsčiuje neišskiriant ir Amerikoje einančių
na evangelija tepradėta skityti lie*- Amalių dvaras 700 deš. išdalyti genčius ir kviečia dalyvauti minė
.
Pranas.
butų toksai knygynas, tai nemažai jų. Surengė ji jau du vakaru, rū
PRIEŠ PEARY.
tuviškai, ir paprašius mums lietu-,, senatikiams, vietos gyventojams tųjų dienų tautiškoje Sivenfeje.
naudos butų ir patiems. Atsimin pindamos ne tiek uždarbių, kiek,
U'ashington,
D. C. Laivyno ko
viškų pamaldų. Jo Malonybė už? per dvi šeimyni duota tik 26 <Įcš.
Gerbiamosios draugijų Valdybos kime, kad dabar “atliekamus” pi
kaip
jie
man
sakė,
kelti
pačią
dailę.
misija
atsisakė
duoti kokią nors
IŠ LUKŠIŲ, NAUMIESČIO klausė musų, kiek lietuvių musų tyrlaukio, kurio nenorėjo imti se-i teiksis būti tokios malonios ir pra nigus skirdami tik “magaryčioms"
Norėdama,
kad
nariai
susipažin

dovaną
Peary
’
ui
už jo šiaurinio
parapijoje yra. Atsakius mums, natikiai. Senatikiams išdalyta 6oo nešti raštu savo pasižadėjimą “By
PAVIETO.'
*
labai skriaudžiame tuos, kurie tų tų su visu tuo, kas turi rūpėti lie žemgalio atradimą, ko! jis ne pri
Vasario 10 dieną Lukšiuose, Zy jog tiek ir tiek jų yra, J. M* pa deš. Smilgių dvaro ir Dubėnų rutės” valdybai ligi balandžio I “magaryčių” nemėgsta. Tad ne
plių vaisė., raštinėje buvo valstie sakė mums, kad tiek daug negalį dvaras. Pirmame lietuviai (6 šei d. šių metų. — Adresas toks: skriauskime ir jų ir tokiems įtai tuviui inteligentui ir apie ką turi statys prirodymą, kad ištikro buvo
turėti supratimą kiekvienas išlavin ant žemgalio; daugumas komisijos
čių sueiga. Be kitko'buvo pakel būti. Pradėjus toliau mums sa mynos) gavo "tyrulius, lęurių ne "Byrutės" Valdybai, Tilžėje, Hohe sykime bent knygy ną.
. R.
tas žmogus, draugija daro kas .dvi narių ^visai netiki, kad Peary butų
tas klausimas apie naujos moky kyti, jog lenkai, skaitant lietuviš norėjo imti senatikiai”.
Str. 81”. '
į
sanvaiti ■ susirinkimus, sukviežda- atlankas žemgalį.
klos įteigimą. \’iršaitis paaiškino, ką evangeliją, daro bažnyčioje ne
Tokie tai" faktai, kurių tušti p.
ma lig 15 svečių, per kuriuos esti
tvarką,
gieda,
J.
M.
pasakė
mums:
kad naujai mokyklai įsteigti val
Demidovo žodžiai, žinoma, nega
NEIŠBUS TEIP ILGAI.
džia duoda visus medžius ir nuo “jūsų- parapija tokia ligšiol buvo li užginti. Antra vertus, žemės STEIGKIM KNYGYNUS IR TAUTŲ KONCERTAS PETER daromos iš įvairių dalykų paskai
tos. Pimioje vietoje statoma dai
Kansas
City, Mo. Čianykštis
BURGE.
rami,
o
dabar
pasidarė
suirutė;
300 iki 500 rub. pinigais. Tik vai-'
banko esame surusinimo įrankiu ne SKAITYKLAS PRIE VALSČIŲ.
lė,
lietuviškoji
filologija
(kalba),
kriminališlįas
teismas pasmerkė
Penktadienį,
sausio
22
dieną
di

-tai
jau
č|a
kaltas
kunigas
”
.
Mes
Stiečiąi turėsią nupirkti 2 margu
Šiandien netokie jau laikai, kaip
vienoje
Lietuvoje.
Suvhtuno
negrą UT
“
istorija,
toliau
ekonomiškieji
klau

illiamą
Jackton 99 mėdelėje
Dvoriafujcojes
Sobranijes
tuomet
paaiškinome,
jog
musų
pa

lauko, ant kurio bus statoma mo
(Kaukaze) apielinkėje yra iždo'že kitusyk būdavo — netokie ir žmo
simai
ir
tt.;
neužmirštama
ir
spetams
kalėjimo.
Jis
teisme „pri sisalėje
buvo
didelis
tautų
koncer

rapija
net
perdaug
buvo
rami,
nes
kykla-, suvežti medžius ir pastatyti.
mė, Pamauti vadinama.
Rusai nės. Kitusyk valstietis žmogus ki
čijaliniai medikų dalykai — medi pažino, jog sužagė šešias' bitpartas,
kurį
įrengė
liaudies
universi

lietuviai
turėjo
vaikščioti
į
kitas
Ir toliau "kasmet valstiečiai turėsią
valstiečiai, kuriems siūlė tą žemę, tokių “įstnunentų" nematė, kaip
prie, mokyklos pridėti po 140 rub. parapijas, kur nois žodį galėjo iš atsisakė, kad esanti netikus ir kal kirvis, j^patasj žagrė, akėčios, spra tetų draugija. Koncerte dalyvavo cina, gamta. Skaityti paskaitoms ves merginas. *
mokyklos kurui ir. apšvietimui. Al girsti' bažnyčioje lietuviškai, ; arba nuota. Tuomet girininkas atidavė gilas ir -kiti į tai panašus padarai. 13 tautų: baltarusiai, osetinai, įgau- apie dailę lektoriai yra samdomi
gą mokytojui, mokėsianti valdžia, mokėti lenkiškai. Teip buvo per ją nuomon mingrėlams. Dabar Šiandien gi visokios mašinos, viso niai, totoriai, lietuviai, ukrainiečiai,! iš Dailės Akademijos. Apie lietu PAVOGĖ BRANGŲ ĄBtROZD^.
vių dailės istoriją paskaitė kartą
San Francisco, Cal.
Iš muzeSuprantan tieji apšvietimo naudą •jo melų, nes 50 metų buvo nemo ant tos žemės gyvena apie 400 kie fabrikai padirbdinti prietaisai didžiarusiai, suomiai, armėnai, Simusų
dailininkas
A.
Žmuidžinavijaus
Golden
Gate
Bark
|>avogė
^Valstiečiai sti valdžios pasiulymu kąs lietuviškai kun. Augustovskis, mingrėlų. Jie, kaip priderant, įmo jau ne naujiena. Kitusyk prastam berijos tautos (tunguzai ir k.), lat
čius.
Filologijos
moko
K.
Būga,
prancūziško
teplioriaus
M
i
lieto
abSutiko, o tamsuoliai rėkė visa ger 14 metų kun. Stankevičius ir 27 ka vyriausybei nuomos kas metai žmogui-I užtfko “misiraminimui” viai, gruzinai ir lenkai. Visos kon
iš
literatūros
papasakojo
A.
Vol

rozdą
Aviniokas
ir
joj
nda.
Va

metus tik ką iškeltasai iš musų po 6 rublius nuo dešimtinės. Jie bažnyčios ir; karčiamos. šiandien certe dalyvavusios tautos pasirodė
kle: “Nereik! riereik!”
demaras,
iš
archaeologijos
—
Na

gis
išpio'vė
aprozdą
iš
rnų ir iš1 Vienai mokyklai valstiečiai ne parapijos kunigas. Ir teip, baž išdirbo tą “netikusią žemę"* kuone gi. žiūrėk, daugelis jau svajoja su savo tautinėmis dainomis; kaž
gali įleisti kelių kapeikų, o .užlai- nyčiai padedant, daugelis lietuvių visą ištisai apsodino sodais. Pa ir apie t“teatrų”. Už tat kitusyk kurios su tautine muzika ir tauti gevičius. Apie muziką paskaito sinešė. Vertė jo 10000 bl. Nuokyt Lukšiuose smuklę, aludes, mo-1 nutauto. Nors ir dabar jlar nėrusi dėję daug vargo, mingrėlai paga skaitėsi labai “mokytu” žmoguty niais šokiais; visos tautos buvo ap- draugai iš konservatorijos. Neat ugnies abrozdas buvo asekuiiruotas,
liet
1O ntln vairi) in ne
nopolį ir kelis slaptus monopolius nei vieno senojo žmogaus, kurs ne lios ėmė gauti |>elno iš žemės, ku jeigu kas mokedamo mirštančiam sirėdžiusios kiekviena savo tauti sisako kartais pasidalyti žiniomis bet tas jo nuo vagilių heapc*Ugojo.
1
ir
prof.
E.
\
olteris.
Draugijos
tai Lukšiai gali. Net lukšiečiai ne mokėti! lietuviškai, bet jaunesnieji rią wsi laikė niekam neverta; bet ligoniui, šeip. teip litanijų atskaity niais rūbais. Ir boso užtat ko pa
susirinkįmus
nuolat
lanko
dailinin

Ir nestebėtina- vyriausybė atsiminė, jogei mingrė ti, o jai jos dar ir iš kantičkų mo siklausyti. Čionai galėjai pamatyti
pasirūpina šventadieniais tas kar- jau nebemoka.
NELAI MINGA DIENA. •
čiamas uždaryti. . Gėda lukšie- Bažnyčioje nieko lietuviško nebu lai “vietiniai” ir juos išvarė iš už kėdavo pagiedoti, tai buvo laiko visą plačiosos .Rusijos margumą, kai Rimša, Zikaras, $imkus ir kiti.
lt
arsazv, Ind.. 13 d. kovo turėjo
Draugijos
susirinkimai
dažnai
pra

vo; musų kalba gi vadinta~44pr«€- gyventos vietos, kad atidavus tą mas labai dideliu “galvočium”. visą jos tautų apdarų, dainų, muzi
. Totoriaus lentas.
čiams!
čia
būti
vestuvės merginos Ethel
sitęsia
lig
5
vai.
rytmečio.
“
Fraklętą, poganską, chamską”.
Bet žemę rusams atėj unams....
(“šaltinis”). •
Šiandien gi apie tokį žmogų sako: kos, papročių įvairumą: galėjei pa
Moore
su
jaunu vaikinu Don
temitas
”
organizuoja
muziejų
lan

mes lietuviai, ramiai kentėjome.
• Plocko gubernijoje (Lenkijoj) “tai ką jis, vos iš knygų (malda manyti ir gyvas, karštas, vinkles
kymą,
vedant
ir
paaiškinant
tam
Cripe.
Mergina
atsisakė šlruban
IŠUČIDULIŲ, KAIMELIO PA
Kuomet, mums prašau^ dabarti buvo draugija “Mažažemių Moti knygių) “paslibizavoja’^.
Taigi Kaukazo tautas, kaip armėnai, gru
tikriems
žinovams.
Aplankyta
jau
važiuoti,-,
nes
13
d.
esanti nelaimin
RAPIJOS, NAUMIESČIO PAV. nis klebonas pradėjo skaityti lie
nėlė”, norėjusi ištraukti valstiečius matote, kad šių laikų, šių žmonių zinai, ir šiltojo, gražiojo Krymo
ga.
Ištikro
diena
ta pasirodė ne
muziejus
Aleksandro
III,
aplan

Jau pora metų kaip valsčiaus tuviškai evangeliją,. tai suagituoti
iš tarpininkų rankų, pirkinėjusių jau daug. kitokie reikalavimai, totorius ir tolimosios, šaltosios Si- kyta etnografiškoji paroda ir kita. laiminga; nes suerzintas merginos
nutarta, o vyriausybės užtvirtinta, lenkai, ketvirtąjį kartą lietuviškai
Ir nors berijos tautas, ir įgaunius, suo
dvarus ir paskui skirsčiusių ir 'daug kitokios mislįs.
Draugija duoda nariams pinigų atsisakymu šliuban važiuoti, nors
kad nedėldieniais, ir šventadieniais evangeliją skaitant, pradėjo daryti
brangiai pardavinėjusių juos val kai kas iš senukų ir labai dejuoja, mius, su jų, teippat mažesne, kaip •teatrams-operoms lankyti. *
vestuvės buvo surengtos, jos jau
smuklės ir traktiernės visame Ki bažnyčioje netvarką. Daug, mat,
stiečiams. \’yriausybė išrado “Mo kad Svietas šį, čėsą, pagedęs, iš lietuvių, liūdnomis, bet daugiau
nikis
nusišovė. Kad ne tai baimė
Seniau
“
Fraternitas
”
priklausė
1
dulių valsčiuje butų uždarytos. praėjo laiko, kol sukurstė juos
tinėlės” darbavimos neištikimu ir klydęs”, gal ne vienas labai no stiprybės turinčiomis, ruščiomis
13
dienos,
gal viskas butų gerai pa
į
“
Peterb.
Liet.
Stud.
Draugiją",
}<ors tas pildymas, policijai nepru Vilniaus broliai nepasiduoti, duoti
rėtų “grįžti atgal”, bet nieko jau dainomis; ir lietuvių kaimynus,
uždarė ją.”
sibaigę.
bet
dabar
visi
medikai
nuo
jos
at

žiurinĮt, apsireikšdavo tik tame, kad prašymus, daryti netvarką.
nebus. Ir jeigu ka«j nori nelikti, brolius latvius, ir baltarusius ir len
(“V-tis”).
siskyrė, neberazdaru! sau joje, kaip
ne per priešakinės, bet per užpa
Ramu buvo.... Teip, ramu bu
teip sakant', gyvenimo užmirštas, kus ir ukrainus.
jie
sakė, nieko patraukiančio, ne- NELAIMĖS ANT GEL2KELIŲ.
kalines duris reikėdavo smuklėn vo D. parapijoje. Žmonės nuo ry
Baltarusiai, rodos, pirmą kartą
turi tik stengtis nuo dabartinio
IS MUSŲ LAIKRAŠČIŲ.
Los Angeles, Cal. Čia susimušė
bepasitenkindami
ja. Kilus nesu
įeiti ir iš jos išeit, bet visgi tasai to ligi -vakaro girtuokliaudavo,
’
Prūsų Lietuvoje išeinančiame gyvenimo neatsilikti; to gi galima pasirodė viešai, kaip at&ira tauta, sipratimams, universantai stengian- gatvinis
karas su prekių getžkelio
i
nutarimas šiek-tiek varžydavo kaip mušdavosi, mainydavusi pačio
su savo ką tik sutaisytu choru, kurs
. lietuvių laikraštyje “Byrutė", ran- pasiekti tik per apsišvietimų. traukiniu.
Prie to 36 ypatos tapo
tįs
jų
lekcijas
kaip
ir
boikotuoti.
šmkorius, teip ir gėrikus. Kąd mis. ...
Paskutiniam kunigui
Bet kaip mums įgyti tas apšvie p. Šimkaus vedamas pirmą kartą
* dame štai kokį Tilžės “Byrutės”
sužeistos;
tame,
skaitliuje yra ir
nusikračius visokių suvaržymų ir esant, vidurdienyj ir klebonijos du
draugijos atsišaukimą į visus lie timas, kad niekas neduoda? — gal įdainavo porą baltarusiškų daine
mirtinai
sužeistų.
>
nesmagumų, p. L. (vienąs iš svar-r ris išlaužė. Tai vis ramu įbuvo.
paklaus nevienas:
skaitydamas lių.
tuvius :
blausiųjų traktierųinkų) štai ką Supuvus bažnyčia* klebonijos trioLabai gražiai, galima sakyti gra
vientik laikraščius, nors galima pu
GAISRAI.
“Garbingi viengenčiai 1 Tilžės
daro:! Įšvakard prieš valsčiaus su bos be stogų. Užtat žibėte žibėjo,
žiausiai,
padainavo latvių, suomių
sėtinai apsišviesti, bet nedievažin
Denver,
Cal.
Sudegė čia įtari*eigą, kuri buvo pernai' gruodžio ant bažnyčios žemės pastatytiejij “Byrutės” draugija žada pralęlkur nueiti. • Reikia 'skaityti dau ir ukrainų chorai, užvis senis ukraisos
Griffin
Wheel
Work*. Nuo
pabaigoje, užsikvietęs pas save klebono lėšomis namai, kuriuose. niau apvaikščioti šįmet 500 metų
giau naudingų knygų. Bet gerų nų kobzaris (mūsiškai butų kan
stolius
gaisro
padarytus
skaito ant
yakciitis “ponus” naktį ir įgijęs buvo monopolis ir aludė, kuriosi sukaktuves nuo garsaus mūšio ties
knvgų nėra, kur žmogus galėtum klininkas) Kučerenko. Visus už
150000
dol.
Žalgiriu, kurs buvo liepos 15 d.
SU
dar keliolikos ^girtuoklių valstiečių savininku buvo ^klebono brolis.
MOKSLU
IR
BE
MOKSLO
lengvai knygų gauti. Noriu čionai žavėjo lenkai su savo kaimo ve
prielankumą, žengia sau drąsiai į
ŪKIA VI MAS.
Dabartiniam klebonui esant, vis 1410 m. Šitame mūšyje parodė parodyti, kad vienas apšvetimo bū stuvėmis, vestuvių šokiais ir mu
St. Lotas, M o. 'Sudegė čia na
valsčiaus sueigą. Daug dalykų bu kas virto kitaip. Girtuokliaviifias, didį savo karžygiškumą musų gar
Perdėtiniai
augšteshėsės Ohio
das dar visai -neišnaudotas — tai zika.
mai Quinno. Ugnyje pražuvo ir
vo apsvarstyta ir nutarta per tos jam pasidarbavus, sumažėjo, para- bingi sentėviai. Susivieniję lietu
valstijos
žemdirbystės
mokyklos,
Jaunas Peterburgo lietuvių cho
taisymas knygynų bei skaityklų
dvejatas jo vaikų. Vaikai, išėjus
dienoj sueigą, vienok- gudrus vir pijonai nutarė jau ir monopolį su viai su lenkais, vadovaujant Di
ras,
p. Kelpšos vedamas, padaina išgirdę jog netoli mokyklos esan
prie valsčių arba gminų. Labai
tarnams iš musų, pats ugnį užšaitis tik paskių-paskiausiai . pakėlė alude uždengti. . Sukruto statyti džiajam Lietuvos-kunigaikščiui Vitis
farmerys
mano
savo
sodą
iš

gali būti, kad valstiečiams nei į vo: “Siuntė mane motinėlė”, “Šė-1
klausimą apie smuklių ir traktier- naują bažnyčią, pradėjo taisyti kle t aulų i, nuodėmai ir galutinai pa
arti, kadangi laikymas vaisinių me krėtė braukydami brieiiukus.
galvų niekad neatėjo, kad gminas riau žirgelį” ir dar vieną tautišką
naikino kryžiuočių ordeną, teip,
nių atidarymą nedėldieniais ir šven- bonijos triobas.
džių neapsimoka, paprašė farmeir valsčiai turi teisę įsitaisyti sau liaudies dainelę. Choras padaina
EXPLIOZIJA.
tądien|iais valsčiuje. Didesnė da
rid pavesti savo daržą per metus
Išklausęs tai, J. M. gerbk Admi kad jie jau niekuomet nebeatsiga
knygyną, bei skaityklą. Žinomas vo gerai. Girdėti buvo svetimtau
Pittsburg,
Pa. ; VCT«M|r' nalis' valstiečių jau buvo išsiskirs nistratorius vėl atkartojo tą patį: vo. Kokia buvo begalinė skerdymokyklos užžiurai. Ir kas pasi
daiktas, ir. Čia, kaip ir visur, reikia čius gėrinties lietuvių dainų moty
muose
čia
cxpliodavo
garas, Exčius. Likusioji gi girtuoklių sau- “jūsų parapija tokia ligšiol buvo nė, tai jau iš to galima spręsti, jog
vais, jų originališkumu ir typiš- rodė: per tuos metus daržas far- pliozijos 18 metų mergina. Ona
atlikti
tam
tikri/formališkumai,
be
Jalė, į>. L. prieš tai dar. pamylėta, rami, o dabar 1 pasidarė suirutė; liko ant mūšio lauko 5ooqp kry
meriui davė 470 dol. gryno pelno
kurių pafer nuif nieko nepadarysi. kumu. Re dainų lietuviai, kaip
įinoma, nedrįso jau prieš tai prie- tai jau čia kaltas kunigas”.
žiuočių ir jų Didysis Mistras v.
ir
tai tik todėl, kad mokyklos už- Windish, likosi užmušta, o motina,
dauguma kitų tautų, turėjo’ įren
Tai
darosb
teiptsesuo ir brolis sunkiai -mžeisti
šintie^. o p. raštininkas, nelaukda
Neramu mums pasidarė, nes aiš Jungigen. ' Iš lietuvių ir lenkų li
gę savo kijoską (kambarį). Kt- veizda ant moksliškų, pamatų pa Namai tapo sugriauti.
Valsčiaus rištinių sueiga, o Su
mas auo jų nei atsakymo, užrašo kiai pamatėme, jog Jo Malonybė ko ant mūšio lauko apie 20000 ka
josko įrengimu ir jo papuošimu rū statė vaisinių medžių prižiūrėji
į knygas nufąrimą, kad visi val nori apkaltinti musų kunigą klebo reivių. Lietuviai teip pasiliuosa- valkų gtft?.' grntAos sueiga turi pa
pinos du žinomu musų dailininku mą^
stiečiai vienu balsu nutarė prašyt' ną už skaitymą lietuviškai evange vo ir atmonijo savo didžiausiam daryti nufirimį" ir įrašyti į “nuta
Žmuidžinavičius ir Rimša. Kam NUSIBANKRUTLNO BANKAS.
valdžias, kad nedėldieniais ir ‘šven lijos. Nebedžiugina musų ir J. M. nevidonui, kuris teriojo juos , 200 rimų kny£ą**j kAri “norėdami, idant
bario sienos buvo išičabinėtos lietu
Clec'eland, O.
į Socicty for
tadieniais visos smuklės ir traktier pažadėjimas paskirti to dalyko iš metų. Tai vienas iš svarbiausių musų vafŠČiautf' mokantis skaityti
vių kilimais ir juostomis. Buvo Savings banką. 10 d. kovo veržėsi
nės valsčiuje butų atdaros. Ir teip tirti komisiją. Žinome jau tų ko atsitikimų lietuvių istorijoje; tai gyventojai1 netižmirštų skaityti ir
pakabintas paveikslas, parodąs Lie pulkas žmonių, daugume moterų,
p. L. ir jo sėbrai sulaukė tos lai misijų tirinėjimus. Matėme komi atminti yra priedermė jų vaikų. kad galėtų1 įgyt? 'reikalingas ir nau
tuvos kiemą, gražiai medžiais ap veržėsi į banką reikalaudami pini
JĮ Betlehem, Pa. Streikuoja čia
mingus valandas, kurios nuo seniai sijos darbus Joniškyj; ji dar labiau Visos giminės atsimena ir švenčia dingas žinias, nutariame prašyti
augusį, su žolynų darželiu prie ga gų, kuriuos jiems išmokėtų. Ban dar vis darbininkai Bętlehem Steel Y
pageidavo! Bet įdomu žinoti, kaip
suerzino žmones, sumažino kunigo žymiausias dienas savo tautos isto vyresnybės, kad leistų įsteigti kny lo gryčios. Kijosko bufetas par kas užtikrina, jog jis su išmokėji Co., bet daugelis darbininkų su
.^aidžia į tokius nutarimus žiuri ir autoritetą. Lenkai
komisi rijoje. Paimkime pavyzdį iš vo- ;gynų su 'Skaitykla”. Tame pat davinėjo lietuvišką alų, midų, krup mu depositų nei jokių sunkenybių grįžo darban.
ar ga| juos tvirtinti? Teipogi, ar jos nutarimo įsitikrino^Įtog ir netei kiečių. Praėjusiais* metais iškėlė “prigovore” turi būti pažymėta, ninką ir lietuviškus medauninkus
neturi.
tur teisę p. viršaitis su raštininku singai elgdamiesi, vis gaus viršų labai didelę šventę panaikinimo ry- kur
(keno name) bus minėta skai (pipirninkus). Alų beregint iš
I
Cleveland, O. Sustreikavo čii
nutaržnus rašyt be didumos val Girdėjome teip pat apie komisijos menų karinmenėš. Tūkstantis me- tykla.'
kiek pinigų (ir iš kokios pirko ; ncbliko, rodos, ir midaus
1
200
tarnaujančių ant / gatvinių ka
*
SKARLATINA.
stiečių pritarimo? Kam rupi mu- 'darbus Žaliuose ir Švenčionyse ir tų jau praėjo nuo to laiko, kaip -girnos) valsčius tam skiria. Teiprų.
bet
streikas traukosi tik porą
su krupninku.
Vito lietuviško
ll’ausan, W’ū. Čia likosi užda
Sų raštinių reikalai tegu arčiau apie nekaltųjų apkaltidimą.tuokart Armins, vokiečių vadas, <gi nurodyti žmogus, kuris prisiim skyriaus įrengimu rūpinos “Lietu
valandų.
M ‘I )
•/
rytos visos bažnyčios, teatrai, kny
• brijižĖuri, kas jose dedasi.
Ir liūdni parvažiavome namo po ryniėnų legijonus Teuteburgo gi- 1tų atsakomybę prieš įstatymus už vių studentų draugija” padedant gynai ir kitokios žmonių, susirin
ir išrinkti vieną ar kelis
Medėjas.
riosc sumušė ir teip pasiliuosavo knygyną
1
Greensbvrg, Pa. Streikuoja
tokio pasikalbėjimo.
jLicfMvmt.
labdariams.
kimų vietos dėt siaustančios mie
įgaliotinius,
kurie rūpintųsi. leidi
( “šaltinį^ ).
nuo rymėnų jungo. Kas pridera ;
kasyklose
West M
paviečio
Žmonių koncerte buvo labai ste skarlatinos. Sveikatos nžveizgavimu, knygyno įsteigimu ir
kitoms tautoms, tą ir mums niekas mo
1
kasyklose
suviršnm
augliadaug. Salėje ir ant viškų buvč dai iki šiol nepasisekė dar sumažin
LATVIŲ DAINŲ ŠVENTĖ.
1tt Teipgi gera yra pridėti, kad
VALSTIEČIŲ BANKAS - RU už pikta paskaityti negalės.
kasių
;
prie
streiko
istoja
vis ■
ti epidemijos. Dėl šiaušiančios
turėtų teisę pasikviesti spūst ė, nelyginant, kaip Lietuvos
SINTOJAS.
Ir mes norime, prakilniai ap- įgaliotiniai
j
Darbininkai
I
epidemijos
visi
žmonių
susinėsimai
daugiau
darbininkų.
bažnyčiose per atlaidų*.
sav0 dainų šventę. Šventė bus
Tokiu vardu randame straipsnelį vaikščioti musų tautos įstabiausią hprie sutvarkymo knygyno žinanreikalauja
pripažin
unijos, - *į Į
|likosi pertraukti
’
, :.mt»
f
(“V-ti*”).
|ha Rygos mieste. Mie- rusų laikraštyje ‘Novaja Ras" atminimo dieną. Tam tikslui ža-Įčiu* tą dalyką žmones. Kuomet

čių -ir pritraukę dar degtinės. . Pa
likęs svečius ėjo miestan daugiau
degtinės parsinešti. Matyt, mieste
dar . daugiau įkaušęs grįžo namo,
beeidamas paklydo, pametė lazdą
ir kępurę. Prie nabašninko atra
sta dar butelis degtinės. Vargšą,maĄt, pražudė degtinė.
Kalvarijos siuvėjas.
i - (“Šaltinis”).
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Apart piniginės pašelpos, kiek- į
Kaip iš p. Raulinaičio žodžių ma kad butų transportuota Rusijon.
f Corinth, N. Y. Streikuoja dar- dino politišku Kliubu.
Kliubas
vieno gero , lietuvio privalumas: I vais žmonėmis. Rods buvę laikai, ir kitos didelės tautos išsižadėtų ■»
Abudu advokatai I sako,'rkaQ da
Jnninkai International Paper Co, uždėtas 1905 m. Nors daugumas tėme, musų socijalistai savo nuo
kada žmonės tikėjo j dvasių apsi savo tautystės ir kalbos ir pradėtų 11
platinti ‘‘Birutę” ir ‘‘Allgemeine
bar
yra
gera
proga
duot
lipeiiaciją
reiškimus, bet šiandien reikėtų kalbėt esperanto ar kokią kitą kaL ,
Kadangi bijosi čia riaušių, tai su lietuvių laikėsi lenkiško skverno, monės neturi. Jie laikosi išskaityLithausche Rundschau”, užrašinė
tuos tikėjimus padėti j šalį. Kas bą, o tik lietuviai laikytasi savo
traukė miliciją.
\
bet visgi J>uvo keli tikri lietuviai, tų, neaiškių teorijų, kurios su tei į augščiausiąjį teismą Suvienytų
ti skaitytojus arba pardavinėti at
šiandien tiki į dvasių prajovus, tas lietuviškos, tuomet ir aš spiaučiau I
kuriems labiau lietuvystė negu len sybe nesusitaiko. Prie jų klaidin Valstijų (Supreme Court) Washi
skirus numerius. Ypač reiktų pla
ingtone,
kuris
bus
prfvėrstfe
išklau

parodo,
kad dar ne pilnai išsivystė ant savo tautos, žirgvaikio ir kajf I | Glens Falls, N .Y. Streikuoja kystė rūpėjo. Iš syk jie' dirbo gų pasakojimų priklauso ir jų tvir
tinti “Birutę" terp lietuvių pra
syti
ir
duot
ant
kldusiniif
šiokius
iš
senovės
klajojimų. Tas lygus bos ir glausčiau? po visų priimta 1
tinimai
apie
tautybę.
Tautos
laiko

čia darbininkai International Pa nedrąsiai, bet nuo pereitų metų
tęstonų, kurių nemenkai randasi
tokius
paaiškinimu?.*
'
♦
Lietuvos
bobutėmis,
kurios tiki j vėliava raudona ar balta, nes šliesi
savo
tautybių
ir
kalbų
ne
dėlto,
per Co.
pradėjo drąsiau darbą varyti. Nuo
Chicagoje, Waukegane,' Pittsburge, panašius stabmeldystės liekanas
Atminkite
broliai
ir
sesfcrįs,
kad
ties prie tokios mažos trimilijoni-'
kad
tai
yra
jų
nuosavybė,
tik
dėl

pradžios šių metų Politiško Kliubo
Ra., Sheboygane, Wis., Scranton, apie dvasių besi vaidinimus? prisi
f Pittsburg, Pa. Visi miesto narių skaitlius žymiai pasididino. to, kad tas joms turi vertę. Tegul toks transportavimas lietuvaičių
nės tautelės kaip lietuviai nebūtų
Pa., PhiladeĮphijoj, Pa, VVaterbukėlimus su dantimis užgimusių, jokos naudos nei reikalo dėlto, kad
urėdninkaį, • neišskiriant moterų Seniejie sulenkėjėliai pradėjo lietu pasako kas anglams išsižadėti jų merginų pažemina vardą netik E.
ry, Conn., New Haven, Conn., špukus, aitvarus, laumes ir ti. Jo-j vėliau ar ankščiau vis mes butume!
grindų mazgotojų, gaus didesnes viškai kalbėti.
kalbos, tai jie jam pasakis, kad jis St. Louis lietuvių, bet jis kliudo
Naugatucke, Conn., Bostone, Mas.,
kios dvasios nesibasto, ir jokių pra- priversti anose didelėse 'bangose
algas; algų padidinimui paskirta - Sulenkėjėliai lietuviškų laikraš beprotis. Ir jų tame bus teisybė, visus Amerikos ir kitur gyvenan
Brooklyne, N. Y., BaĮtimorėj, Md., jovų nedaro, ir negal daryti. Palčius
lietuvius.
Tik
gerai
pamislynes
jie
išsižadėdami
savo
kalbos
tu

400000 dol. <
pražūti". Toliaus sakoma: “Kad
čių neskaito; tiems pakanka “PolCollinsville, til.,' E. $t. Louis, III. ladino, rods, pataikydavo savo ste
kime,
kad
jeigu
jiems
pasiseks
ši

rėtų
išsižadėti
drauge
ir
tų
visų
žmonijai A daug blėdės atgabenai
sko Kurjero”. Tie veik visi pa
ir kitose vietose. i'Tuli lietuvių buklus teip mikliai padaryti, kad
f Trenton, N. J. Sustreikavo eina iš Vilniaus gubernijos, Trakų ištiso tūkstantmečio genijų darbų, tą tranportuot, tai jie mėgins ir
skirtumai tautų, tą gal ir daugu
protesetonai per pusę suvokietėję ir tūliems mokslinčiams nepasise
kitose
kolionijose
elgtis
panašiai.
tarnaujanti ant čianykščių gatvių pavieto.
—
lobio,
kuris
žmogui
yra
bran

mas tautiečių pripažins, bet tai
ramiai
Jie užsilaiko
Dabar klausimas, kaip bus su arba suamcrikdhėję, bet didžiausia kė ją pagauti. Ji juos puikiai pri ne lietuvių tautiečių kaltė, tik Vi
kafų. Jie reikalauja didesnių algų. smukles nelabai myli. Bet pildo giausias. Ir ką žmonės veiktų su
dalis dar laiko save lietuviais, to gavo.
Bet turbut ji daugiaus sokių svietiškų ir dvasiškų despo
jie visus lenkų norus, jiems tar Esperantu be Homero, Dantės, pinigais; duodant apeliaciją į Augš
I ’ Baltimore, M d. Rengiamas nauja. Čia yra 3 lenkiškos para Šekspyro, -Schillerio ir kitų? Ši čiausiąjį teismą, reikia turėt ma dėl jie noriai imtų “Birutę”, jeigu žmonių neapgaudinės. Ji davėsi tų, valdonų, kpriė griebiasi ar
streikas konduktorių ir mašinistų pijos, bet nėra jose lietuvio kuni tokius sapnus gali pasakyti tik tie, žiausiai nors $300, bet ta lietuvaitė tik kas jiems tą laikraštį pasių- susigauti, (teip jau, 20 metų atgal, šiausių priemonių savo valdžios pa
ant Baltimore & Ohio gelžkelio go, nors antai šv. Jadvigos pa kurie nieko negalvoja ir nežino. pinigų į teip trumpą laiką sučėdyt lytų. Tas laikraštis butų jiems la sugavo Varšavoj, kur ją buvo, laikymui. Bet tautai. "įpąnaikinsilikosi prašalintas. Mat tarpinin rapijoj yra daugiau lietuvių negu Taigi jų tvirtinimas, kad tautos ir negalėjo. Mums-gi kuriam kiek bai geru vaistu, nes lotyniškomis pakvietęs Ochorovič. Red.). Apie, me, ne jąs niekindami, šmeiždami,
kams pasisekė nesutinkančias puses lenkų, šįmet lietuviai susirašė ir kalbos išnyks, yra tuščias. Nei buvo galima, aukavome, apmokėt raidėmis spauzdinami, ne protesto- tai, ką rašėjas minėjo, buk ji lei terp savęs ėsdaiuiesi, jos pačios
nų leidžiami laikraščiai mažą turi džianti kokį ten vėją iš savo gal pranyks, kada įvyks tjarpe visos
sutaikyti.
viena kalba, kuri plačiaus buvo iš advokatams už jų triūsą ir iki šiam
nori reikaiaūt lietuvio kunigo.
ant jų įtekmę. Jie dar ‘ vis laiko vos, tą dalyką išaiškino laikraštis
žmonijos, meilė, vienybė ir laimė,
. Darbai šiuom kartu čia eina ne plėtota, neišnyko. Sanskritų, grai laikui, kad ne advokatai, jau ji
Trenton, Nt J. Pasibąigė strei blogiausiai ; ir iš kitur pribuvę dar kų ir lotynų kalbos lygšiol yra butų buvus seniai iš Amerikos iš tokius bikrąščius svetimais, katali “Illinois State Journal”. Palladino t. y. kada įvyks spajalizmas”. y ■
kiškais ir “gudiškais”; “Birutė”, turėjusi prie pilvo prisitaisiusi tam
kas, tarnaujančių . ant Trenton bą gauna, todėl ir dauginasi čia vartpjaipos kasdien, nors jų sutvė gabenta.
Ar galės teip viskas būti? \Ar
Street Railway Co. Beveik visi lietuvių skaitlius. - Uždarbiai ne rėjai kitų išnaikinti, ar patįs išny.Taigi mes, žemiaus pasirašiusie- todėl įkvėptų jiems tautiškus jaus tikras dumpliukes, žinoma teip, tautos išsižadės savo tautelės, kąl*
mus ir suartintų su kitais lietuviais. kad nebūtų galima iš viršaus su
streikavusių reikalavimai išpildyti lygus, bet darbininkų be darbo kę.
bos ir ar tautos 1 išsižadės pačios
Tautybės teipgi nenyksta. jie, atsišaukiame į visus laisvę my
Jeigu
kur lietuviai protestonai bu prasti. Prie tų dumpliukių buvo savęs? (o vienok ne Viėna jau iš- 1
kampanijos.
. .
Nežiūrint į tai, kad tautos naikino linčius, kurie turi salose širdyse
Tčmytojas.
nėra.
tų teip toli suvokietėję, kad nemo pritaisyta tam tikra plona dūdelė,
viena kitą ir dabar tebenaikina, meilę ir žmoniškumą, paremkite
nyko ir išsižadėjo, ■ išnyks dar ne
kėtų.: arba nenorėtų lietuviškai kurios antrasis galas, pagal spau
IĮ Philadelphia, Pa. Pritardami
viena, tų vietoj atsiilas kitos. Red.), |
tautiškumo išnaikinti negalėjo ir mus gelbėjime Uršulės Žakonaitės.
skaityti, reiktų tokiems nors “Allge dimą, buvo atvestas į plaukus. Mi
gatvinių karų tarnams, sustreikavo
Priederme
musų
visų
teip
pavienių
negalės.
Tai
yra
priešinga
žmo

Kas tautas palaiko ir, kas jas*
Baldvino lokomotyvų dirbtuvių DELKO TŪLI SOCIJALISTAI gaus priegimčiai būti visiems vie kaip ir draugysčių, kuopų ir Su- meine Litausche Rundschau” įsių- nėtiems 1 mokslinčiams tas Palladi- sutvėrė, kodėl teip užsiliko atskirai j
TAUTYSTĘ NIEKINA?
darbininkai. To čia nesitikėta.
sivienyjimų. Mus visų prisidėji lyti. Tokiu budu gal ir tokie su nos padaromasis vėjas pasirodė vi- kalbos ir papročiai? | Tą padare apj |
Šis klausymas, mat^t, interesavo nokiais, visus lygiai mylėti be atsi
grįžtų prie lietuvystės. Taigi Ame sai neišaiškinamu, bet jeigu jie linky bes ir gy venijmo sanlygos. i | 1
p. Miliauską, nes jis net viešai rei žiūrėjimo į jų vertę, ar su kiek mas išgelbėjo Paurėną. Rudavičių, rikos lietuviai I rūpinkitės kiekvie
Pažvelkime jx>rą tūkstančių me|, i
Heywoodą, Moyerį ir Petibone
H butų apčiupinėję, butų suradę
kalavo, idant kas nors išaiškintų, vienu lygiai suteikti.
nas savo aplinkinėje, yj>atingai terp
visą stebuklą. Gaila, kad aš tų atgal. Nebuvo tuomet jokio
nuo
virvės.
Kol
pas
žmonės
bus
visokios
<4
dėlko tūli socijalistai tautystę nie
Visų aukautojų aukos ir pravar lietuvių protestonų, minėtus, laik to laikraščio numerio dabar ne civilizacijos, (ar ištikro į nebuvo
kina, (vargas ir čia, kad aiškinimą proto, budo, pamėgo ir kitokios
raščius platinti, tuomi padarysite turiu, šeip galėčiau atsiųsti redak O^buvo ji. Red )j nebuvo joki,
atsiunčia daugiausiai tie, kurie teip įvairybės — o jos bus, nes be jų dės bus kvituojamos1 laikraščiuose. gerą ne vien p. J. Vanagaičiui, bet
IŠ ELIZABETH, N. J.
cijai pamatymui. *
įrankių nei prietaisų. Žmonės mal I
Kontroliavimo aukų komitetas:
6 d. kovo čia buvo pašventini gi nežino, kodėl teip yra. Red.). gyvenimas nėra manytinas — to
ir lietuvių tautai. Apar to, reikia
Nei vienas žmogus negali nuo žai pažinojo žemdirbystę, nežinojo, j
Juozas
Simanauskas,
Sint.
Kairis
tai
bus
laipsniai,
draugijos
ir
tau

mas kampinio akmens lietuviškas Man rodosi tas klausimas neteip
stengtis ir vokiškai mokantiems apsirikimų apsisaugoti. Apsirinka kad iš žemės galima ką nors išauį j
ir Pranas Koseriauckas.
Šv. Petro ir Povilo bažnyčios. Iš lengvai duodasi išaikint, kadangi tos ir laukti jų išnykimo gali tik
svetimtaučiams
“Allgemeine Litaui ir mokslinčiai. Ir juos galma pri ginti palaikymui gyvybės; (Chit ’>l
Priėmėjas aukų užsistatęs $500
kilmėse dalyvavo ir draugijos vie vieni niekina tautystę dėlto, kad tas, kuris nieko nežino. .Bet ko
sche
Rundschau"
įsiūlyti, Ypatingai gauti. ’ Reikia tik turėt gerą lie nuošė poras tūkstančių metų atf- Į
kaucijos, pinigus siųskite: šiuo ad
tines, Newarko ir iš Bayonhes. prisižiūri musų tūliems laikraščiams kia, antgalo, butų žmonėms nau
inteligencijai.
žuvį, gabumą, prietaisas ir drau gal žemdirbystė jab atigštai stol- 1
resu: J. Simanaūskas, 452 ColBuvo ir lenkiškos draugijos; bu kur randa daug visokių nesąmonių da, tautoms išnykus?
“
Allgeineine
Litauische
Rundgus, tai išnaudosi nevien tamsuo vėjo. Red). (iaijitqs apsireiškimį|
P. Raulinaitis nori pasakyti, kad linsvdle avė., E. St. iLouis, III.
vo diktai lenkų: vietinės draugijos apie tautą prirašyta. Antri (anot
shau
”
siunčiasi
nevien
Amerikos
lius, bet ir mokslinčius. O tokių visai nepažinojo, tik žinojo, kad
turėjo du benu, b iš kitur pribu p. M. Mokyti), atsiradę tarpe inte tautybė’neleidžia terp žinomų mei
lietuvių
laikraščiams,
bet,
ir
ki

prigavėjų ir išnaudotojų pasaulyje su pagelba vėjo, ant laivo iškėlus ,
vusios ir lenkiškos keturis benus. ligentų, kurie, kaip avelė, kvaitulį lei ir vienybei plėtotis; ;lx*t jis,
tiems
laikraščiams
ir
žymesniems
netrūksta.
Žinoma mokslinčius žėglį, galima persiirti jūrėmis i® j
1
.
I
Kiek iškilmėse dalyvavo žmonių, įgavusi, sukasi ant vietos, kurios kaip ir daugis kitų, sumaišo čia PRŪSŲ LIETUVI^ REIKA-. ypatonis. Tūli vokiečiai labai užsi
prigaunant
reikia
atsargiau elgtis. nukeliauti į geidžiamas vietai ■
sunku pasakyti, bet jų buvo ne ligą rodosi neišgydoma. Ką “ga tautybės idėją su jos atstovų- dar
interesavo
gavę
pirmąjį
numėrį
Ir
mokslinčiai
tankiai
puikiai pri Žmonių tuomet buvo mažai; ka< J
LUOSE.
mažai. Prieš apvaikščiojimą ku7 lima pasakyt ir apie tokius soci- bais, kurie tankiai žmonės paver
“
Allgemeine
Litauische
Rund

gautais
tampi.
Antai
Dr. Cook, neišmirti badu, jie turėjo kėliau!
Pareikalavus
Dr.
A.
'Rutkaus

nigas atsišaukė į vietines draugi jalistus, kurie pasilieka nepataiso gia, išnaudoja juos ir vienus su įei
schau
”
,
o
laikraštyje
“
\Vesten
und
kuris
anąmet
gyrėsi
esąs
užsikabi vis į neapgyventas vietas.
kui,
nusiųsti
jo,
Prūsų
lietuvių
rei

tais sukursto. Šiteip dalykus su
jas prašydamas jas dalyvauti ap- mi.
Daseiin"
užtėmi
jau
recenziją
p.
nęs
ant
kalno
McKinley,
tapo
Žmonės ’ retai atsiskirdavo
kalams,
aukautus
pinigus
p.
J.
Va

Mano nuomone, toki socijalistai maišant, galima butų pasakyti, kad
vaikščiojime. Ištikro visos ir da
G.
T.
Dippoldo,
Ph.
D.,
kuris
terp
mokslinčių
pripažintas
didvyriu
didesnio
būrio savųjų, bet dai
nagaičiui,
kovojančiam
Prūsuose
lyvavo, išskiriant Demokratų Kliu- daugiau blogo musų tautai jau ne musų socijalistai, kurie atvirais ir
kitko
sako:
“
Pirmutinis
mėnesi

nors
kaip
vėliabs
pasirodė,
jis
vi

niausią,
aplinkybių
prispirti, būriai
už
lietuvystę
;
priderėtų,
mano
nuo

bą. Draugijos ir išlaidų gana tu padarys, kiek iki šiol padarė, tauta pasaliais budais bando musų tau
nio
laikraščio
pasirodymas,
ypač
sai
neužlipo
ant
to
kalno.
Ge

apleizdavo
savo
tautas
ir, kėliau
monė
ir
kitiems,
tam
dalykui
au

rėjo: vien benui užmokėta $24.17. jau gerai, pažįsta tokius gaivalus tiškus darbus trukdyti, yra nedo
tokio,
kurs
užsiima
literatūra
Vo

riau
dvasias,
stebuklus,
mokslin

davo
tolyn,
kol
neatrazdavo
tinka
kavusiems,
panašiai
padaryti.
Tai
Jau penki metai atgal buvo pa ir mokės, reikale, apsigint nuo jų, rais žmonėmis. Bet teip nėra; jie
kietijai
priklausančių,
arba
prie
čius
nuo
tamsiosios
žvaigždės,
ku

mas
vietas.
Tuomet
m»
savųjų
i
vis
butų
šiokia
tokia
pagelba
kova
keltas klausymas statymo naujos todėl nevertėtų daug laiko gaišyt yra savo nežinės aukos ir jiems
Vokietijos rybų gyvenančnif sve rie niekais atsižymi, palikti šalyj, atsiskyrę, pagal vietines ‘sanlygaš,
vedančiam
tautiečiui
p.
J.
Vana
už
jų
netikusius
darbus
reikia
at

bažnyčios, -bet pirmas sumanymas aiškinimui tokių kahisimų.
leisti. Ne tautybė mus skirsto, tik gaičiui O pašalinė pa|elpa jam timos kilmės .žmonių, vertas ati o griebtiesi ne svajonių, bet tikros surėdydavo naujas grupas ir gy- j
vėjįsis nuėjo. Teip buvo iki šiam
A. Kamblaitis.
apšvietos ir mokslo, griebtiesi gy vendavo.
( Ii
šį kartą labai reikalinga, nes su- dos.
nelaiminga tamsybė.
laikui. Šią žiemą vienok žmonės
“Allgemeine Litauische Rund vųjų reikalų. J
Žinomi iš ištori jos, kad i raštį
.
gennanituoti
Prūsų
lietuviai
nela

Kazių
Juozas.
pakėlė smarkų protestą. Nesuti
Prisiartina žmonių surašinėjimo pažinojo vien chiniedai ir egyptėbai kimba, prie jo išleidžiamo “Bi schau” galės plačiai pranešti apie
kimai pakilo teip dideli, kad, jąu AR REIKIA TAUTYBĘ NA1lietuvių tautos padėjimą, nes vo diena, bet lietuviški laikraščiai ma nai (ar ne Istorija sako, kad rašų
rutės
”
ir
Allgemeine
Litauishe
viena pusė kitą bandė apšaukti
KINTI?
kiečių kalbą supranta veik visi ap žai pamokina savo tautiečius, kad pažino indiečiai. Red.) ir tai nįt
“juodrankiais”.
Lietuvos” num. 9, p. J. P. Rau- ATSIŠAUKIMAS Į VISUOME- Rundshau”, todėl jis tur prie kiek sišvietę žmonės; kaip kas' dar gal
jie' užsirašytif lietuviais.
visi, tik įžymios ypžtos, ant šimto
vieno numerio savo pinigų pridėti.
• NĘ.
Darbai čia eina pusėtinai. Žmo Jinaitis straipsnyje “Tautystė ir
ir
sanjausmą
išreikšti
lietuvių
tau

- J. Ražokas.
1—2, o liaudis nieko nežinojo ir
Apie
pelną
dabar,
negal
būt
nei
Mieli
Broliai
ir
Sesers!
Męs,
nių be darbo mažai matyt.
Socijalizmas” išreiškė savo nuo
tai.
Todėl * nelaukime ilgiausi
nieko nemokėjo — buvo tamsa it t
kalbos.
Vieuame
jo
man
rašytų
East
St.
Louis,
III.
lietuviai,
atsi

Marijonos Sūnūs.
monę apie tautybę nuo savo socišelpkime p. J. Vanagaitį jo užsi
tiek išmoko, ką tėvai ir sandraut;!
jalistiško matjTnspiiogio atžvalgos. šaukiame prie jus visų, kad mus laiškų p. J. Vanagaitis sako: ėmime ir platinkime visur, kur
gai išmokino. Nesant rašto k |
PAAIŠKINIMAS.
"Nors
Prūsų
lietuviams
laikraštis
paremtumėt
pinigiškai
šiame
rei

,
NEW BRITAIN, CONN.; Jei šita jo nuomonė butų tikrai ši
tik
galima,
"Birutę"
ir
“
Allgemeine
“
Lietuvos
’
’
No.
9
skaitome
spaudoj kalbos nesitobulino,
paskirtas, tačiajj~Aabai mažai yra
No. 7 “Lietuvos” A. Bakęvičia, tuos dalykus socijalybės pažvalgos kale. *
Litauische Rundschau"! J. Vana- straipsnelį pono Žinovo iš Nashua, keitė^Ą ji* keitėsi
teip,
tokių,
kurie
noriai
mokftų
prenu

Gal
jau
nekurie
skaitytojai
papranešdamas apie lošimą teatro. išreikšta, tai jis bereikalo šituomi
gaičio
antrašas
yra:
Herrn
J.
N.
H.
apie
nesutikimus
klebono
du
žmones
tos
pačios
kilmės
New Britame, nors ir nesurązdia- straipsniu bandė tautiečiams paro tėmijo straipsnelį No! 8 "Tėvynės” meratą visam metui. Dalį uume\Vannagat,
Tilsit,
Hohe
Strasse
šv.
Kazimiero
parapijos
su
pasenę
su
vargu
viens
kitą stįmas - blogumo, vienok neiškentė dyti* kad tik nekokie socijalistai iš St. Louis, Mo., kur nors pavir ntf reikia padalyti dyk^f. Ką pa
prasti
galėjo,
(kalboš
keičiasi
fr.l
rapijonais.
Žinovui
negalima
teip
Nr.
81,
Germany.
nenupeikęs lošėjus, “kad nesisten sr.yo tautą niekina, kiti gi to ne- šutiniškai K. Rutkus aprašė dale darysi; man rupi, kad koplalengvai
tikėti,
kaip
jis
įtikėjo,
tam
Jonas
Stądienykštis.
civilizuotų
tautų:
prancūzų
kana-ų
gė parodyti gyvenimą tokiu, ko daro. Jis savo paties žodžiais, lę tos teisybės. Dabar musų mie čiausiai “Birutė” paplistų visoje
kunigui, kuris pas juos apsilankęs, diečių kalba skiriaįsi nuo kaltar’
kis buvo baudžiavos laikuose”, bet "Jei vokiečiai, prancūzai, anglai— ste viešpatauja neįprastas judė Lietuvoje. Reikia dykai dalinėti,
žadėjo šlitlbus duoti už 5c., o kū paryžiečių. angliškai
kalbančio
“stengėsi atimti šiai kartai energi išsižadėtų savo tautos ir kalbos — jimas, o iš vienos pusės konspira idant žmonės priprastų prie jos.
dikius
krikštyti
už
ic.
Kiekvienas
amerikono
jau
skiriasi
nuo
Angli
Redakcija!
ją". Ištikro g! lošėjai buvo gana tąsyk aš ir spiaučiau ant jų (lietu cija ir užsispyrimas keletos ypatų, Reikia pirmiausiai kelti savo tautą Garbi
supras,
jog
toksai
žadėtojas
nebu

jos
anglijono
kalbds.
Red.).
Pa-J
beneseniai tūlas
gerai išsilavinę, ir geriau negalima vių) žirgvaikio, tautos ir kalbos” kad būtinai tą merginą išsiųsti * iš iš amžino miego.
vo
katalikiškas
kunigas,
bet
jeigu
žiūrėkim
į
musų
pačių
kalbą
|rp
Neabejoju, kad su laiku “Bi- dradarbis teikėsi- papiešti »lg$
reikalauti nuo dirbtuvėj dirbančio parodė aiškiai kiek jis tą visa bran šio krašto, tai yra, atgal į Europą,
buvo,
tai
buvo
koksai
neprigulnųntarmes,
o
pamatykime,
kad
kas
straipsnį
apie
spiritistų
tikybą
ir
darbininko, jokiu budu nei vienas, gina ; jis lietuvybės laikosi. ne iš panašiai kaip jau jie padarę praei rutė” įsigjvęs ir turės gana didegas, kurių šiądien turime užtekti kaimas, tai vis kitokia tarmė ir
nesistengė, “atimti šiai kartai ener savo noro, tik verčiamas priimto tais metais, kas* jiems gan lengvai lę įtekmę tarpe lietuvių, bet iki pagarsėjusią stebukladarę Eusapinai. Jeigu butų buvęs katalikiš akcentas, sulyginkinle šiandien dztl-i
ją
Palladino.
fą
moterį
matę
ir
giją”, kaip p. A. B. savo rašte elgimos budo; kitaip pasakius, jam nusisekė, todėl jie ir Dabar iš kai tam laikui labai sunku bus išsilai
kas kunigas, tai p. Žinovas, be kų tarmę su žemaičių, tai vienąjį
mėginę
tūli
mokslinčiai,
bet
nega

Užmeta lošėjams. Ant pasišventu lietuvybė yra ne garbės vertas tė lio neriasi, kad tik galėtų ant savo kyti, Reikia daug pinigų kiekvieabejonės, pasakytų ir pravardę to ■kalbės apie Povilą, o ktias apię
lėdami
suprasti,
kokiu
budu
ji
tuos
sių sandarbininkų toki melagingi vų pataikas, tik daiktas, kuria yra pastatyt, išsiųst į Europą šitą mer nam n u menu i pridtti. — Bet ar
teip mielaširdingo kunigėlio, bet Motiejų. Kodėl? Todėl, kad nę-‘
savo
monus
daro,
palaikė
juos
tik

nupeikimai nedaro įspūdžio, nes jie priimta laikytis. Jis mato, kad giną. šita lietuvaitė paeina iš Lie šiaip ar teip; vargti vargsiu, kol
Žinovas apie jo ypatą nieko nepa sant rašto, netobiilinant kalbos^ tošį!
rais
dvasių
žaislais
ir
jie
patįs
esą
>
tino, kad suprantantis kritikas nie savo kalbos laikosi vokiečiai, pran tuvos : kaimo Kunigiškių, "'Anykš liktai įstengsiu”.
sakė.
Bet p. Žinovas sako, jog įčios tautos žmoįnes viieni nuo jnjf
į
spiritistus
pavirtę.
*
Rašėjas,
ma

kada nepasiganėdiną vien peikti, cūzai ir kiti, tai ir jis savo kalbos čių volosties, Vilkmergės pavieto, • Taigi matote, kokioše sanlygose
kunigas
ir lietuviškai paliovė kal- to toli gyvendami kitaip tuos pa-j
bet nurodinėtų silpnas puses, nesa laikosi, nežiūrint į tai, ar ji to ver Kauno gubernijos. Juozapo 2a- turi būti musų tautietis J. Vanag. tomai, tojęių pasakų prisiskaitęs,
*bėjęs, kalba vien angliškai. Tai čius daiktus vadinti papranta. Tai-j
kytų blogai, neparodęs priežasties, ta, ar ne. Prastas tai tautietišku- kono duktė, Uršulė Žakonaitė, Prūsų Lietuvoje ui Hetdvy?tę turi nevien pats laiko tai teisybe, bet
butų blogas darbas. Atminkime, gi datar aiškiai matome kokiu hil-įl
o ne teip kaip tai daro p. A.B. Pu mas. Sitoki tautiečiai visai mums 1905 metais buvus naguose Rusi kovoti. Jei jis negins pagelbos iš pasirūpino tomis svarbiomis ži
jog esame lietuviais, tai ir lietu du atsirado tautos ir kalbos. Nijį
blika tykiai užsilaikė, nebuvo gir nėra geistini, ’ kurie savo nuomo jos valdžios ir diena nuo dienos ti šalies, jam prisieis nužuiliius savo niomis ir kitus lietuvius apdovano
viškoji kalba turi būti mums bran sant civilizacijos,, kalbos vis kei- .
dėti ęsantiems ant pagrindų nei nės neturi, p tokiais turime skaity kėjosi pamatyti Siberiją ar šiaip spėkas, mesti pradėtąjį darbą j ša ti. Nes, girdi, ką mokslinčiai už
giausia
ir mieliausia už visas kitas tesi, vienos nyko, kiitoš dygo
joki “atsiliepimai”. Prie progos ti visą plačiąją musų socijalistų di keletą metų kalėjime prabut. Bet lį. Bet teip netikėtų rjbuti! P. teisybę ir stebuklus apskelbia, tai
kalbas,
nors kitoniškų ir tuzinais, ko ir civilizuotos kalbos. Red.lJ
reikia priminti, kad Nev^ Britaino dumą; jie įieško gyvenime ne tei jos tėvas užstatė 500 rublių kau Vanagaičio 'čion privestasis pasi jau tame negali būti jokios abejo
mokėtume.
Bet Jiudna, kad ne kadangi nuo išnykimo niekas
Liet. Teatjr. Draugija jau gyvuoja sybės, ar gražybių, tik soties ir cijos ir ją išėmė iš’ kalėjimo ir iš guodimas turėtų ątrasū sanjaus nės. Tik imk žmogus ir tikėk
teip
yra.
Vieni
paspėjo už an negalėjo ^sulaikyti; Jmokslo įr-kny-‘
Jceli metai ir stengiasi sulošti nors lengvybių ir, šitą savo tikslą^ vy leido į Ameriką, manydamas, kad mą širdyje kiekvieno .gero lietuvio, kaip j Evangeliją. Todėl rašėjas
gliškos
nusitverti,
kitę laikos len gų nebuvo. Tiesa,, buvo rašta^ Sr
porą perstatymų kas metas, bet dami;* glaudžias kitiems už pečių. jai čia klosis gyvenimas geriau, nežiūrint kokių nuomonių jią lai ir 4tžbaigia savo svarbų straipsnį
kiškos
ir
saldžiai
sapnuoja apie tautos jį pažinojo, bet buvo tik
vis randasi ypa.tos, kurios • bando Jie visai nemato reikalo kokios- negu Rusijos kalėjime. Iki kol kosi. Mes turime sušelpti p. Va žodžiais: “Iš visko yra aišku, kad
sutrukusius,
ryšius
Liublino
unijos. raštas, bet ne spauda, raštas buvos
iižkenkt tokjems darbams.
Argi nors tautos gyvatai, bet jie- mai ji šioje šalyje buvo laimingu. Pa nagaitį jo kovoje prieš germaniza- šitie atsitikimai su Eusapija PalLaikas
butų
apsižvalgyti,
ar
gerai prieinamas tik turčiams, bet ne:
ladino yra tikri..... jie reikia skai
negeriau būt visiems darbuotis pa šosi terp saviškių ir vartoja jų kal žįstami ir kaimynai priėmė ją kuo*
J
teip
besielgdami
daro.
Apie
Liub
 liaudžiai, kuri pas: kultūroje pakilu-;
kėlimui lietuviškos dvasios, bet ne bą, nors žino, kad esperanto, ar gražiausiai. Vėliaus vienas iš tų
Todėl, nors pernai tmane tūli tyti mokslui labai svarbiais".
sias tautas, ant lygaus, išsilavinimai
lino
uniją
jau
neverta
svajoti,
nes
vadintis, tautiečiais, o viską, kas yra jam tolygaus žmonėms užtenka. kaimynų užsispyrė ją vest už mo tautiečiai “karštuoliu’’ ir.... laik- k Bet aš velyčiau straipsnio rašėmatome .aiškiai, ir laikai šiądiėn ki laipsnio stovėjo su visai laukinei
Veikiama tautiško, peikti. .
Negana dar to, kad jie tuno už sa terį, bet ji atsisakė už jo tekėti. 1 arčiuose išvadino, atnaujinu tą se jui perskaityti, ką rašo Hugo tokį, kiekviena tauta privalo savo mis tautomis: jį neturėdama jo-i J. ,J. Gerdauskas.
vo tautos pečių ir visokiais budais Tas tuojaus pasiryžo j ieškot budo, ną reikalą — šelptj tautiškus rei Muensterberg laikraštyje, “The reikalais rūpintis. ‘
’cio mokslo teip kaip ir kitos tais
A—nas.
trukdo tauybės darbus, skiriamus, kad kaip nors galima butų ją su kalus Prūsų Lietuvoje. Man ro Metropolitan Magazine” vasario
os, keitė savo kalbas i (čia rašėjas;
IŠ TRENTON, N. Y.
dosi Amerikos lietuviai turėtų, pa num. 1910 m., apie vėlesnį tirinė— teip kaip ir jų darbai skiriami grąžint Rusijos valdžiai.
klysta, arba rašytų ko nežino, pert
Lietuvių yra čia apie 50 šegny- — tautos labui, tai jie dar vadina
Byla turėjo atsibut 24 di vasa skirti p. Vanagaičiui nevien tuos jimą ir susekimą Palladinos ste
ai ir daro tokius niekuom nepa-,
AR IŠNYKO TAUTOS?
nų, taigi gana dikta krūvelė; gai save pirmeiviais. Galima butų iš rio 1910 m., (skaityk No. 8 “Tė pernai sudėtus pas p. Olševskį $10, buklų. Tenai jis atras visai kito
remtus išvedimu^ Mokslas nei!
Pakilus
musų
laikraščiuose
klau

la vien, kad jie miega. Nors čia to gardžiai pasijuokti, jei jų pasi vynės”), geriau sakant, raštai tu bet, jei reikalaus, ir dar daugiau kias žinias apie Palladino ir jos
simui prietikių tautystės ir soci- prisideda prie palbik} iųo kalbos nei i
lietuviai nuo kelių metų gyvena, elgimai nestabdytų gerų darbų; ne, rėjo sugrįžt iš AVashingtono, kaip jam sumesti pagerinimui ir padidi stebuklus. Iš tikro, kaip kiti spi
jalizmo atsiranda dar yis reikalas ją uaikina. Red.), ii® jos laliai
bet nieko naujo apie juos nieko gerų darbų stabdymas nėra pirmyn- advokatai siuntė ir tikėjosi, kad nimui “Birutės” ir “Allgemeine ritistai, teip ir Palladino, atlieka
lengvai išnykilavo jeigti papuldavo
nežino, nes jie buvo lenkų pri eiga ir pirmyneigos žmonės nie byla bus atmesta, bet išėjo visai Litauishe Rundshau”. Todėl Ame savo stebuklus gabumu, prietaiso- šį-tą priminti.
to kokią nors svetimą įtekme.
Štai
p.
J.
P.
Raulinaitis,
“
Lieslėgti, daugumas gėdysi lietuviš- kuomet kitiems už pečių nesiglau- kitaip, nes ant tų darodymų ir liu- rikos lietuviai nebūkite kurčiais ir mis ir su pagelba gerų drangų, o
mums
parodo Idtynų , tauta, 1
No.
9,
rašte
“
Tautystė
ai
kai kalbėti. Atkakę keli vaikinai, sto. Jie eina prie savo matomos dyjimų, kad ji nėra tokia kaip kad neprijaučiančiais mpsų tautiečiams ne su dvasių pagelba, nes jokios tuvos’
terp kitko, sako: iandien mirus ir jų Raiba vah
dvasios
pasaulyje
nesivalkioja
ir
socijalizmas
kurie savę teipgi lenkais vadino, teisybės tiesiog ir nepaiso, ar juos ji skundžiama, visai negauta nei Prūsuose, už lietuviu .tąutą kori
na tik po katalikiškas bažny
uždėjo čia draugovę, kurią pava- kas seks ar ne.
-j
jokio atsakymo, tik reikalavimas, jantiems I
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ir medicinoje, (argi? O kuom yra
v itališkoji kalba, jeigu ne toliau iš
sivysčiusios lotynų kalbos. Red.).
K^dėl jinai išnyko, juk rodos ci
Su paveikslais
vilizacija ten augštai stovėjo? To
dėl kad liaudis buvo tamsi ir kny
Parašė, bendradarbiaujant kitiems mokslininkams,
gos, kurios tobulintų josios protą,
jai buvo neprieinamos, (moksliški
rastai dar 18 šimtmetyj veik visur
Teologijos profesor. Amsterdame,
buvo lotyniškoj kalboj. Red.).
Vertė J. Laukis
Ar nyksta šiandien tautos ir ko. 1qos? Nyksta, bet tokios, kuHį rios neturi civilizacijos, neturi kny
gų bei rašto. Tautos, kurios turi prisistatomas jis buvo karžygio paveiksle. Vėliaus jis dau
raštą, turi knygas ne nyksta, bet giau žinomas dviguboj formoj Ancher-Šu ir po šituo vardu
atgyja. . Štai turime tokias dvi jis yra vietiniu Sebennitoso dievu Žemutiniame Egypte. Hetauti: čekų ir lietuvių, kurias visi liopoliso teologijoje Šu išeina kosmogoniŠkąja dievyste ir męs
laiko mirusioms, o šiądien jos at apsipažinę • beveik išimtinai tik su šita jo forma. Bet tyasgyja ir atgis, nes mokslas neduoda pero mano, jog jis iš pradžių buvęs žemės dievu ir tik ilgai
► tautai pražūti, (jis dar nesaugojo niui persidirbo į saulinį dievą; vienok tuo tarpu geriau aj>
tautos nuo pražuvimo, ką parodo, skelbti jo pobūdį ir svarbą nėra galima. Graikai Ancherą
kad pražuvo jau ne viena civili statė greta su Aresu. Abidosas ilgai skaityta Oziriso kulto
zuota tauta. Red.), visai tuščias lopšiu, bet, Maspero supratimu, senovės Abidoso kapų die
darbas pražudyti kokia nors tau vas vadinosi Chentamentet — “tas, ką vakaruose”; jis
tą. Tuščia tai šneka, kad kokią mirusių draugas, parūpinąs jiems maistą, todėl prie jo tan
nors tauta, įvykus socijalizmui, lai kiai kreiptasi su maldomis duodant mirusiems auką. I^abai
kydamasi principų, idėjos, išsižadė artksti jis susiliejo į vieną čielą su Ozirisu ir tokiu budu
tų savo kalbos, savo tautos, savo išėjo — Ozirisas-Chentamentet, “Oziris, ką vakaruose”.
papročių. Paimkim žmogų, apsi Dėlei šito, kaip jau buvo minėta augščiau, Abidos skaitėsi
gyvenusį toli nuo savųjų, nors jis klasišku Oziriso kulto dievu.
savają tautą -ir biĄų paniekinęs,
Dievas Min (sulyg kitų Amsi, pirmiau skaitydavo
bet terp svetimų, jis jausis sveti Chem) turėjo savo būklę Koptose Augštutiniame Egypte.
mu, tegul už kėlės dešimts metų, Šitas gardas anksti įgijo didelę svarbą dėlei patogaus geo
ktiomet jis užmirš savuosius, atei grafiško padėjimo; čion yra pirkliškojo kelio išeitinis taškas
tų kas ir prabiltų jo prigimta kal- terp Nyliaus klonio ir Raudonųjų jūrių. Min minimas jau
. ba, jisai susijudįs, pradžiugs, už piramidiniuose parašuose; gaila tik, kad nėra žinomos jo
sidegs meile savo tautos ir savo kulto smulkmenos nė Kaptose, nė Panopolise, kur jis teipgi
žmonių, (ne visada ir ne kiekvie skaitėsi vietiniu dievu. Jo paveikslai yra itifališki ir iš pra
nas, tankiausiai toki būva didžiau džių jis, turbut, buvo žemės bei derlingumoK dievu; tarytum
siais savo tautos priešais. Red.). jis tankiai. tapatinamas su tėbiškuoju Amonu; teip bent
Taigi mes matome, kad tautišku- pastarasis buvo piešiamas su Mino prįskaitomybėmis. Ho'mas yra žmoguje prigimtas, tik rus ir Min turbut dar senosios viešpatystės gadynėje buvo
jau antra trečia gentkartė užgi sujungti į vieną kultą; šitoje kombinacijoje Horus pasirodo
mus ir išaugus terp kitokios tautos dangum, Min žeme. Jis skaitėsi dievu-globėju akmenyčių
ir kitokios srovės jaučiasi tosios' Ilammamate į rytus nuo Kaptoso ir 12tos dinastijos gady
«. tautos nariu.
nėje prisimena kaipo svetimų tautų užtarėjas. Jo kultas
Negalima užginčyt, kad Ame- išsiplėtė teipgi ir Abidose, kur męs jį randame prie 13tos
rikoje atskiros tautos neišnyks, čia dinastijos.
tautos turės išnykti, kadangi jau
Hator buvo viena labiausiai prasiplatinusių dievių;
antroji ir trečioji gentkartė neno- Memfiso piramidų gadynės rakštuose ji tankiai minima drau
g i r€* kalbėt savo tėvų kalba, bet ge su Neit. Sprendžiant iš parašų turinio, galima manyti,
niekad žmogus neišsižadės savo jog i ją susiliejo keletas buvusių savistoviomis dievysčių.
tautos prigimtoj šalyj; nors vienas, Iš vietinių kultų, jos garbei įsteigtų, geriausiai žinomas
kitas ir išsižadętų, tai visgi ne visi mums tas, kuris buvo pildomas Denderache, Augštutiniame
tos .tautos vakai,-kadangi sanlygos Egypte; čion dar senoviškos viespatystės gadinėje buvo jos
privers jį su tąją tauta Reikalus nuosavas šventnamis; kas atsieina Hator šventnamio Den
turėti ir jos tradicijomis misti.
derache, tebesančio iki šiolaik, tai jis buvo pastatytas neNegalima džginčit, kad su laiku seriiau, kaip Ptolemėjų ir Romos valdžios gadynėje. Ten
t
tautos susiartins terp savęs kalbė ji buvo garbinama kaipo dangaus devė ir jos asmeniniu bu
damos kokią nors kalba* — paveiz- vo karvė. Kaip ir Nut, teip ir dangaus dieve Hator tantan
dan esperanto, bet tokia kalba kiai apsire škia požeminio ir mirusių karalijos dieve; kaipo
yra tik įrankiu išreikšti savo, mintis, ir Nut, ji pasitinka numirusius su duona ir vandeniu ir apbet niekada tokia kalba neužstos drutina juos mirusių šalyje teip, kad jie negali gryžti atgal.
tautų prigimtosios kalbos ir tautos Tekstuose Įminima apie daugelį kitų Hator, kurios skaitėsi
neišsižadės savo prigimtos kalbos. fėjomis (laumėmis) ir pribūdavo gemant kūdikiui, idant
P. J. P. Raulinaits sako, kad pasakyti jo likimą; septynios Hator būva pagelbininkėmis
tautų vargams ir kad jos yra kalti karalienei atsivaduojant nuo nėštumo. Heliopoliso teologi
kapitalistai, dvasiški j a ir despotai, joje Hator sujungta su Horisu kaipo jo pati.
bet aš tam užginčiju: ne kapita
listai yra kalti, bet gamta, kadangi
garrrta nieko'neatboja,, jeigu žmoni
ja josios paslapčių netirinėja ir
kapitalizmas visai nestabdo ištautėjimo, tik stapdo tautų atgijimą,
taigi kapitalizmas padeda naikinti
silpnas tautas ir socijalistai netu
rėtų užtai ant jo teip. labai ruguti,
ypač tie, kurie prakeikia tautystę.
Pav. 27. Didysal tėbižkasis dievas Amon.
Negalima užginčyt, kad mokslas
ir mašinerija ateityje padarys diAmon iš pradžių buvo vietiniu menko gardelio Tėbų
delitis perVersmus pasaulyje, bet dievu Augštutiniame Egypte, to paties gardo, kuris vėliaus
niekad negalės prieiti prie to, kad pasiekė tokį didelį išsivystymą. Apie pirmapradinį šito die
visai galėtų išnykti tautos, dėlto, vo pobūdį ir svarbumą mus nqjasiekė jokios tikros žinios.
kad pati gamta yra žmonės pas- Gali būti, kad Amon buvo giminingas koptiškajam Minui,
kirsčiusi į gimines ir veisles. Pa žemės dievas, ar vaisingumb dievas, o gal mirties dievas,
imkime tikrą socijalizmą, kuris kaip mano Wiedemann. Vidurinės viešpatystės gadynėje
tvirtai laikosi socijalizmo principų jį sujungė su Ra ir tokiu budu išėjo kombinacija Amon-Ra,
ir pastatykim prieš jį socijalistes kuris skaitėsi sauliniu dievu. Prie pirmutinių naujos vieš
merginas iš įvairių žmonių veislių, patystės dinastijų, paėjusių iš Tėbų, Amon-Ra darosi galin
.kaip tai: chinietes, indietes japo- giausiu viso Egypto dievu; pamaži jo kultas tampa priimtas
nietes ir europietės, tuomet aš didumoj įžymesnių šalies šventųjų. Teologiškose pažvalnetikėčiau, kad jnusų socijalistas gose jis yra panteistiškąja dievyste, su kuria męs apsipaglaustųsi prie afrikietės, arba azi- žystame daugiausiai iš hirųnų. Jo įsikūnijimu skaitėsi šven
jatės, greičiausia slinktų prie savo tas avinas. Ne tik Egypte, bet; ir kitose šalyse, Sy r i joje,
tautos. Gamtos tiesos' pergali žmo-> Nubijoje, — žodžiu, kur tik neįsiskverbė galingieji tėbišnią pasižadėjimus arba partijų kieji valdovai, visur dauginosi Amono-Ra šventynės; tik vie
principus.
nas Ramzesas III prisakė pastatyti 65 šventnamius Amono-

P. D. Chantepie de la Saussayč,

Visur pasaulyje nesusipratėliai
arba—šovinistai niekina kitą tautą
žemiau kultūriškai stovinčią; neap
kenčia anų tautų, visaip jąsias persękioja—nori, kad tosios tautos*iš
nyktų.
Tas daroma daugiausiai
Rusijoje, Vokietijoję ir Vengrijoj.
Bet tokį darbą negalima vadinti
# patrijotizmu, kaip norėtų tūli musų socijalistai. Ir tol tautos terp
savęs nenustos plautis ir viena ki
tos ąeapkesti, k©l ne įsivyruos, tik
ras mokslas, kuris prives žmoniją
prie supratimo gatmos tiesų. Kiek
vienam locnas namelis brangus, o
pirmiausia kiekviena tauta turi iš
mokti savę pagodoti, nes jeigu ji
pati savęs negodos, niekas jos ne
pagurtos, kadangi žmogus nemo
kanti* savę pagodoti, nemokės ir
kitą godoti ir toki visiems įkirės,
vist jų rjAęn.

<■ Į

Si. Miliauckas.

Ra garbei, kurių 56 buvo įsteigta viename Egypte, kiti gi
už jo rubežių. Amono-Ra pačia tėbiškojoj trejybėj išeina
dieve Mut, kas reiškia “motina”; visą savo svarbumą ji
kalta savo prietikiams prie Amono. šventnamis jos į pie
tus nuo didžiojo karališko šventnamio Karnake, buvo pastatydiptas Amenchbtepo III; ji išreikšta* ten su liūto gal
va, kas numoja į jos susirišimą su Sechet ir Bast, Kartais
vietoje Mut minima dieve Ament, bet tai nėra kas kitas,
kaip teologiška abstrakcija, patsai gi vardas yra moteriška
gimtim nuo žodžio Anon. Sunaus vietą tėbiškoj trejybėj
pirmiaus užėmė Mentu, vietinis Hermontiso dievas; vėliaus
jį pakeitė Chonsu, kuris laikė šitą vietą gana ilgai. Naujos
karalystės periode kapų dieve Tėbuose skaitėsi žaltys MertSeger. Maspero mano, jog ji buvo pirmutine Amono pačia,
kurią vėliauspakeitė Mut. Būkle jos buvo rytinė kalnuota
šalis, terp skaitlingų tėbiško kapinyno rakštų. Pas ją teip;gi jieškota pagalbos ligose.
' Chonsu iš pradžių, reginiai, buvo vietiniu tūlų tėbiško.jo apskričio dalių dievu. Nelengva yra pasakyti jo pir
mapradinis pobūdis ir svarbumas ;*jis yra žinomas mums
labiausia kaipo mėnulio dievas, bet yra paminklai, kuriuose
jis figūruoja kaipo senovės kapų dievas; kartais jį parodo
pavidale mumijos. Kaipo mėnulio dievas jis tankiai susi
lieja su Totu. Naujos viešpatystės gadynėje tėbiškų dievų
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trejybęje j i yra Amono ir Mut sunumi. Ypatingai Tėbuose
Iš fcitos puses egyptiškas tikėjimas nepadarei jokios žy
jį laba) garino kaipo stebukladarį gydytoją. Puolimo pe mios Įtekmės į kitus tikėjimus. Egyptiečiai paliko nejudin
riode jis išsidalino į dvi formas; jo kultas išsiplatino labai tais tautiškus kultus jų paveiktose šalyse net ir tąsyk, kaip
toli ir kartais metė šešelį net ant paties Amono-Ra. Vie Jie, pay. Nubijoje, jungė bendrame kulte egyptinius dievui
,}
nas įdpmuą, parašas, esantis Paryžiuje išlaikė mums pasa su vietiniais.
Tuojaus kyla klausimas, ar egyptiškasis^ tikėjimas ne-',
kojimu apie, tai, kaip jo stovyla buvo siųsta į Mesopotamiją
išgydymai įjachtaniškojo karaliaus dukters. Visas veikalas padare kokios nors jtekmės į izraelitus, kurie sulyg Bibliiob
atrodo kaipįr romanas; kalbai tyčia yra priduota senoviška hudijimo, perbuvo tiek metų Egypte .ir kurių ^gov^bei
forma, ‘nors, nevisuomėt yra pataikyta; vardo figuAtojan- įs
buvo perėmęs visą egyptiš|<ą išmintį.
rS\118'a’ kad Sltas. klausinias iššaukė viią rašliavą,tiį
čio pasakojime karaliaus niekur nėra nurodyta, — žodžiu,
visas pasakojimas, turbut, yra sudėtas Chonsu kunigų su dėlę daų kurios be baimės galima atidėti į šadį*). EĮ
mieriu priduoti savo cįievui daugiaus autoriteto.
Mo.1, "1*
n
į Eb'^ “gy["e"
«• B**"
Hermontis arti Tėbų vietiniu dievu buvo Mentu M0818 1 1868. G. Ebers. Durch Gosen zum ginai. U72- F Chabia ’
(Mont). Tai buvo, kaipir Ancher, saulinis dievas; jis
-s
buvo piešiamas su putpelinio vanago galva ir su kardu ran
kose. Jo vardas randamas jau piramidiniuose parašuose ir
jo kultas labai anksti išsiplatino po visą tėbišką apskritį.
Meyer, Štade ir .keliatas kitų naujesniųjų kritikų palieka
Kaipo saulinį dievą jį nekartą jungdavo prie Ra; prieš visą šitą klausimą be paisinimo, visiškai atmesdami istoriš
Chonsu jis laikė vietą sunaus tėbiškojoj trejybėj. \ isose ką maižinių* knygų vertę ir, aplamai, abejodami apie buvi
gadynėse jis atsižymėję dideliu garsumu kaipo karės dievas.
mą izraelitų Egypte, bet mums rodosi, kad toksai skepti
Vėliaus, kaip Hermontis tapo svarbiausiu apskričio gardu, cizmas nueina pertoli. Atsakančias bibfijinės patriarchu
rolė ir svarba Męntu, žinoma gana augštai pakilo.
istorijos vietos liudiją pakaktiną apsipažinimą su egyptlSebek dievas.prisistatomas su krokodiliaus galva; kro- . niais reikalais, o kultūriškai istoriškas piešimas Egvpto, ku
kodilius buvo šventu šito dievo gyvuliu: Graikų raštininkai rį paduoda Būties knyga, yra patikrinamas skaitlingomis
vadina jį Suchosu.- Tai buvo vietinis Omboso dievas Augš vietinėmis versmėmis, kaip yra parodyta Ebersb. Teip^pat,
tutiniame Egipte ir daugelio kitų Faiume gardų. Visuose Na\ ille io iskasos suteikė trirtus Maižio pasakojimo te|tuose garduose, kur l)uvo garbinamas Sebek, krokodiliai ■ singumo-patikrinimus apie išėjimą iš Egypto. Bet Chabas’b
skaitėsi labai šventais gyvuliais, kuomet likusioj Egypto da- pasistengimai surasti egyptiniuose parašuose nurodymą apie
lyj visur į juos žiūrėta kaipo į Tifono gyvulį. Terp Sebeko žydus pasirodė veltais; jojo Apurių nėra, tai žydai; lygir Seto, kuris teipgi buvo garbinamas Ombose, buvo tūlas šolai žinomi ejpptiskieji tekstai tik sykį mini apie Izraėhaus •
sąryšys, kurio apsklembti arčiau nėra galima; dėlei šito sūnūs. Klausimas apie išėjimą dar neišrištas.' Lieblein mai
£ebeko kultas vėlesniame laike nustojo savo pirmystės. Pi no surasti Maižio mokinime žymes Heliopoiiso teologijos
ramidiniai parašai primena apie Sebeką kaipo apie Sėdėto įtekmės, bet manymas šitas remiasi savarankiškais spėji
valdovą Faiume; jo svarbumas buvo toks didelis, kad jį mais. Priešingai gi tam, valdymo pamatai pas Izraelitus
paimta į teologišką sistemą kaipo dievės Neit ^sųnų. Jo visai priešingi egyptiškiems ir visai nėra manytina.' teip
kultas, regis, ypatingai iškilo 13tos dinastijos gadynėje; betdrpiškai rišti izraėlitiškos tautos išsivystymą su egyptine
daugelis . karaliui turi vardą Sebekchotep, ir šiaip tankiai paeka, kaip tą kartais padaro, pripažindami JehoVos tikėji
atsitinka tikrieji daiktvardžiai, paimti nuo žodžio “Sebek”. mą fslapto egyptinio mokinimo dalimi. •
12tos dinastijos gadynėje jau jis yra vartojamas Seb<k-Ra
Elenizmo ir romiškos valdžios gadynėje, tautiškai egypir garbinamas sauliniu dievu.- Ombose greta su Sebeku tinei kultūrai puolus, egypti.škos pažiūros ir kultai ne karta*
buvo garbinamas sęnęsnysai Horus. Sunku yra įspėti pir skynė sau kelią Europon ir, terp kitų, Izidos kultas Romojį
mapradinė dievo-krokodiliaus reikšmė ir prasmė ir visai įgijo baisią svarbą. \ ienok labai pažymios įtekmės į šitą
negalima išmanyti, kam Omboso ir Faiumo gyventojams vėlyvą periodą senegyptiškasis tikėjimas neįstengė padarytį.
atėjo į galvą krokodilių padaryti savo augščiausiu dievu ir
21. MYRIS, KAPAS IR ŽEMUTINIS SVIETAS.
!
globėju.
Chnum buvo skaitomas vietiniu rievų šalies dievu, apie
A utitiuntitno raitai, žiūrėk { atsakančias nurodytų augščiau aln-lno
pobūdžio veikalų vietas; ypatingai svarbu daugelis vietų pas Maspero 4Elefantiną ir podraug yra minimas kaipo Nubijos valdo Etudetde mytholoffie. Rašliavos apie mirusių knygų it aplamai Ii*.
vas. Tai, be abejonės, buvo Nyliaus dievas ir panėšiai ki čiančig šermenines apeigas žiūrėk augščiau. Be to žiunšk H. Rbind.
tiems nyliškiems dievams jis yra prisistatomas su avino gal Thebet, its tomet and their tenantt, 1862; A. Mariette, filr./et tom bes dfe į
l'ancien empire, que l'on trouve a Saqqarah (R4v. Arcbieol. 1869»; it
va; šitoje ypatybėje jis susiliejo su kitais avingalviais nyBrugsch, Die aeoyptische G^aebervelt, 1868; A. Mariette. Les Mastaiti d* •
liškais dievai^ į tūlą Didžiojo Herakleopoliso Garšefą, arba raneten empire, 1881 ir sek. E. A. W. Budge, The Mum^V. Vkaptgre įoĮ k
funereal Archeology, 1893; E. Amelino, Histoire de Ja septiU^rį
į mendesiškąjį Oziriso aviną. Jo Kultas ilgą laiką rubežia- epyptian
eb dės funerailles dans r ancienne Epypte 1—II, 1896 (iiidk neužbaigtąą
vosi pietine Egypto dalimi ir Niibija; tiktai Ptolomėjų ir
- Egyptiečiai, kaip žinome, kuolabiausiai rūpinasi savd į
romėnų gadynėje jis pažymiai daugiau prasiplatino ir jau mirusių likimu; šitas žinias tankiausiai semiame-iš pasijel j
prie romiškųjų ciesorių Chnumui buvo pastatytas puikus
kusių mus paminklų ir tekstų, kurie supažindiha mus ir H
šventnamis EzneChe. Senesniame laike pasidarė atskira gulinčiais ant dugno šitų egyptječių rūpesčių supratipialil Ti
dievų trejybė iš Chnumo ir dviejų vandeninių fėjų — Satet apie gyvenimą anapus kapo bei žmonių likimą po miikiąil .
ir Anuket; jodvi abi neturi jokios tikros rolės tekstuose.
Ypatingai daug medžiagos suteikia senovės Egypto rakštii! |
Dieviškos pagarbos teipgi buvo duodama ir karaliui,
Kuomet aname skirshyj turėjome reikalą su įįiotomk ir '
kaipo Ra sunui bei jo vietininkui ant žemės. Jis yri Horus
labai šykščiomis versmėmis, teip, kad tankiai parsiėjo mUd
rūme ir jam priklauso jo tėvo sostas. Ar buvo įsteigtas at už hypotėzų, tai šitame, priešingai,- mums, netn ksta medžią . J
skiras dieviškas kultas garbei gyvų karalių, sunku yra pa gos tyrinėjimui šermeninių apeigų ir suopročiųtį !|apie
apie gjyvpI
gjynp
sakyti; greičiausiai, kad senovėje jis yra buvęs. Į^omu, kad nimą anapus kapo. Rods raštiškos versmės, k. ą. pinanti-f |
karalius nors ir vadinosi dievu, bet tik geru, o ne didžiuoju diniai parašai, arba mirusių knyga, suprantamos mums tik I
dievu, kaip buvo vadinta tikrieji dievai. Uzertezen III,
iš dalies; bet užtai čion į pagelbą ateina šermeninė ardliėb-* .1
Nubijos užkariautojas (12ta dnastija), įvedė madą vadinti logija su gausuni rinkiniu labai svarbios medžiagos, ypąt|iipatį faraoną vietiniu paveiktos šalies dievu. Jo pavyzdį gai paveikslų, tankiai labai pamokinančių. Vienok ir šilogriežtai sekė Amenchotep III, kuris pasistatydino sau švent- je srityjee susitinkame su eilezkl
eilezklausimų, kurie lyra išrišama ,
namį Sobele Nubijoje, o savo pačiai Sedeinge.
ne visų egyptologų vienodajam
vienodai^ir^todėl su jais neikia apsieiti j
Šituomi "užbaigiame peržvalgą egyptinių dievų. Patė- labai atsargiai. Ir čion Maspero anksčiau už kitus nurodę |
mysime, jog privestas skaičius toli nėra pilnas, kadangi die daugelyje atvejų tikrą kelią tolesniems tyrinėiojiams.
Visos egyptiečių pastangos buvo sujungia tam, kad
vu ir demonų Egypte buvo didelė daugybė; rods, daugumas
apsaugoti
lavoną nuo, puvimo; šitas yra patvirtinama vij
jų nėra nieku daugiau, kaip teologiška abstrakcija, neturinti
somis
šermeninėmis
apeigomis. Šitam tikslui buvo įprastai
jokio atsinešimo prie liaudies tikėjimo, kiti mums labai ma
žai žinomi iš tų šykščių nurodymų, kurie yra randami tek ' pas juos lavoną rūpestingai balzamuoti, apsaugojimui jot
stuose. Mums ypatingai svarbu butų turėti žinios apie nuo gedimo, teiposgi buvo įtaisyta ruimingos laidojimui)
tuos dievus ir demonus, kuriė lošė didžiausią rolę kasdieni vietos, kuriosna rūpestingai buvo dedama mumija, kur ji!
niame praktiškame egyptiečio gyvenime, neturėdami valsty-; galėjo gulėti pilnoj nepaliečiamybėjė. Pavertimas lavono
į mumiją buvo labai sudėtinis datbas, kurį atlikdavo ispė-Į
biškos bei teologiškos reikšmės. Ant nelaimės, versmės,
ciališkai
nuskirtas tam nekropolio (kapinyno) tarnas, skai
suteikiančios kokias* nors žinias šitoje linkmėje labai ne
tant
tam
tyčia pritaikytą ritualą. Šita ceremonija nevisuoskaitlingos ir menkos, teip kad parsieina ‘pasitenkinti vien
met.budavo
vienokia; žiūrint į išgalėjimą, ji btryo sukergta'
perskaitymu nedaugelio vardų, k. a. Neper ir Nepert piutės
su
didesniais
ar mažesniais išdavu.uds; nemažą rolę tame
tarne
dievystės, arba Mešent,- gimdymo fėja, dievės Rennut, glo
YlCtlllldl papročiai.
1
j •
turėjo
teipgi
vietiniai
j
bėjos žindomų kūdikių ir naminio žalčio, apturmčio savo
.Balzamuojant,
. Balzamuojant, viduriai ir minkštos kūno daljys
daįys papra-j
kasdieninę auką. Panašios esybės, neužginčijamai, Ipšė se
štai
išsiimdavo
ir
dėdavosi
į
tam
tikrus
indus,
kurie
atsiduo
novės Egy pte toli svarbesnę rolę, negu ią sykip galima ma
davo
dievų
sargybon,
tankiausiai
keturių
Horuso
sūnų:į!
nyti pasiremianį tekstais, kadangi tikėjimiški tekstai dau
Amsėto,
Gapi,
Duamutefo
ir
Kel>echsenufo,
-j— idantįv3-|iJ
giausiai turi reikalą su oficiališku kultu, teologišUbmis pa
žiūromis ir šermeniškomis apeigomis.x Tokiu budu tūlos lionis niekuomet nealktų ir netrokštų. Širdis teipgi išsifm-i I
Egypo tikėjimiško gyvenimo pusės likosi užslėptomis nuo dayo ir jos veiton dėdavosi akmeninis vabalas-skarabasJi i
prietam visur dėdavosi amulėtos, kūnas buvo trynama natru; i
musų kuone visai ; todėl mųsų egyptiškojo tikėjimo piešinys
ir
asfaltu ir visas vyniojama drobinėmis juostomis. Mu-; '
negali būti visai tikru fr pilnu.
. i
mija buvo dedama į karstą iš akmens, medžio ar kartono;]
Egiptui išėjus iš savo uždugnėjimo ir įėjus į bruzdžius
kartais buvo vartojama du karstai; kurių vienas dėdavosi)
susinėšižnus su Azija bei Pietine Afrika, į jį pradėjo smelk į kitą. Žiūrint sulyg laiko papročio karstai įvairiai buvo
tis visolci svetimi dievai. Egyptiškasis tikėjimas nesielgė nepuošiami parašais ir paveikslais. Dabar velionis galėjo i
vidoniškai su svetimų dievų užpludžiu, kaip to reikalavo
atlikti sa*o paskutinę kelionę. Jį nešė lydint šeimynai ir j
teologija, bet užtai ir šitie paskutiniai neparodė tikros įtek
draugams. Gardai paprastai stovėjo siaurame Nyliaus kjo-|
mės į tautišiią tikėjimiškų tikybų vystymąsi. Augščiau męs
nyj į rytus nuo upės įtakos, nekropolis gi buųo vakarinėj,
privedėme Apėjimą sulyg lybiškos paeigos dievės Neit, vie
jos pusėj; todėl lydėjimo procesija turėjo persikelti per
nok ji Nyliaus klonyje buvo sau kaip namie. Nubiškas die N^dių, kas yra parodyta ant daugelio šermeninių paveikslų.!
vas Dedpn,'minimas dar piramidiniuose parašuose; ir nors
Paskirtą laidojimui turtą nešė su procesija, o paskui ėjo •
liaudies tikėjime jis neturi jokios rolės ir egyptieciai nie
raudės ir kunigai. Laidojimo ceremonija atsibūdavo arba
kuomet flegąrbinę jo, venok jį įtraukė teologiškon sistemon priekinėj rakšto dalyj, arija priekyje jo įėjimo. Ji susi
greta su kitais dievais; apsidrutinus egyptiečiams Nubijoje,
dėjo- iš draųiatiško atkartojimo tų pačių apeigų, su kurių
Deduną pradėjo garbinti Semnechiškame šventnamyj drau
pagelba Izida, Neftisė, Horus ir Anulis sugražino gyvasti
ge su egyptiskuoju Chnumu. į Kitas dievas, lošęs svarbesnę negyvam Oziriui. Imanti dalyvumą laidojime išreiškė sar
rolę Egypte, atėjo, matomai, teipgi iš pietų; manome apie vimi šitas dievystes; čion vadovaujant skaitančiam kuni
nykštukinį dievą Besą, kuris nuo pradžios vidurinės vieš gui atsibuvo apvalymas mumijos, arba mirusio stovylos,
patystės gadynės skaitėsi demonu globėju; jo biaurus pa laike kurio buvo pamušami du buliai; klubai ir širdis au
veikslas tankiai buvo piešiamas ant tualeto dalykų; jis, ma kojamo gyvulio buvo dovanojama mumijai. Po šito ėjo la
tyt, paėjo iš ladano (rūkomieji sakai) šalies pakraščiuose bai svarbi ceremonija — atidarymas burnos ir akių, dėl
Somali, iš kur, turbut, paeina ir jo atnaša prie kvėpalinių kurios velionis galėjo džiaugtis jam ainių, teikiamomis do
dalykų egyptinių moterų. Kaip ir kiti egyptiniai dievai il vanomis. Paskui mumiją nešė į rakšto gilumą amžinon
gainiui jis persikeitė į saulinį dievą. Naujos viešpatystės ramybėn ir viskas buvo užbaigiama, puota išlaukinėj rakšto
periode, prasidėjus. kultūriškiems susinešimams su Azija,
dalvj, kurioje, kaip buvo manyta, ėmė dalyvumą ir velionis.
į gana didelę svarbą įėjo semitiškieji dievai — Baal, Astarte
“Gyvenimai amžinybei”, kaip egyptiečiai vadino savo
ir Rešep. Jų kultas ypatingai prasiplatino Nyliaus deltoje, rakštus, paprastai buvo plotingi mirusių gardai, gulį į .
bet, su savo pri-'/imimu jie lengvai galėjo susilieti su vietivakarus nuo(gvvų žmonių gardų. Saule leidosi raka ruošė.
ų^tis dievais i užinUi atsakančią rietą teologiškoje si

gražiai išskarbydamps, nes pirštabbuvo susti trum» dviašmeniu akmeniu, kurį ten rado, TAUTYSTE, KUNIGIJA IR
— lauksiu iki numirsiu. Eikite sau!”
Jis užsidengė burną rankomis ir neklau rę ir sulinkę. r Žnyįgaus gražumas ir tvirtu ji sužeidė ją. Lašai povaliai varvėjo ant ak
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sė; kuomet gi jis vėl pažiurėjo, jos buvo mas praėjo. c
mens ir pasigirdo balsas: ‘ “Ko pageidauji?” Aūgščiau paminėti žodžiai, užAntgalo, senas, šuvytęs, susitraukęs veidas
dviem mirkčiojančiomis žvaigždėmis, nykstan
Ji atsakė: “Yra-vienas vyrąs; aš jį ar ima šiądien lietdviškoj spaudoj įžy
pažvelgė augštyn į Uolas. Jis išvydo, kad am čiau laikau už viską. Iš visų laimių aš trokštu mią vietą. Vienok tas ne svarbu,
čiomis tolumoje.
_______
žinieji kalnai sienomis kilo iki baltųjų debe jam geriausios”.
Ir tamsi, tamsi užėjo naktis.
4
>.
kas mes esame, prie kokios par
Verte J. Laukis.
Visi, kurie prietarų klonį apleidžia, perei sių; bet jo darbas pasibaigė.
Balsas tarė: “Ko tokio?”
tijos prigulime, arba kokiu vardu
Senas medėjas sudėjo savo pailsusias ran
na šitą tamsią šalį; bet vieni ją pareina su ke
Mergelė tarė: “Aš nežinau, bet, kas jam vadinamės, svarba yra vien musų
jokio maisto. Aš jį paslėpsiu savo krutinėję. liomis dienomis, kiti joje užkliųva ilgus mė kas ir atsišliejo šalę skardo, kuriuo jis visą
yra geriausiu, tą aš linkiu jam turėti.”
visuomeniškuose darbuose. •
Imsiu jį su savim.” — Ir jis jį įsidėjo ten ir nesius, treti ilgus metus, ketvirti joje nu savo gyvenimą išdirbo. Tai buvo miegojimo
Balsas atsakė: “Tavo malda išklausyta; tvirtos dvasios lyras pasodino me
uždengė savo ploščiumi.
laikas, ant gali). Žemiau jo, viršuj klonių, jis gaus tą”.'
miršta. •
- dį, ir įčiepijo jame, dvigubą vai
. Bet daiktas, kurį jis paslėpė, pradėjo eiti
Antgalo medėjui šmėkštelėjo horizonte: dunksojo tirštas, baltas ūkas. Sykį jis praplyTąsyk ji atsikėlė. Ji uždėngė savo kruti-, sių — vaisiu pažinties ir išganys
sunkyn, sunkyn, sunkyn^ kol neužgulė ant jo silpna švieselė; jis atsistojo ją sekti; galiaus■ šo ir mirštančios akįs per plyšį pažiurėjo že
nę ir laikė drūčiai su ranka prie jos drabu mo! Augk, plėtokis ir nešk visai
krutinės kaip švinas. Jis su juo negalėjo pasi pasiekė ją ir išėjo į plačią saulės giedrą. Tą myn į savo vaikystės medžius ir laukus. Ištolo,
žius ir bėgo iš girios tekina ir po jos kojomis giminei pageidauta naudą, — tajudinti'. Tąsyk jis vėl išsiėmė jį. ir pažiurėjo. syk prieš jį atsietojo galingi Sausų-Buičių ir tarytum, lėkė prie jo paties laukinių paukšŠlamėjo sausi lapai. Iš gjrios išėjus, minkštas lė sodauninkas užrausęs juodomis
■ “O, tu mano gražusis, mano širdies sava Tikrybių kalnai? Aiški saulės šviesa žaidė* čių balsas ir jis girdėjo žmonių triukšmą, ku
vėjalis putė mėnesienoje ir smiltys blizgėjo smiltimis medžio šaknis. Medis
sis !” — šaukė jis; — “Ar aš negalėsiu tavęs ant jų, o jų viršjunės nyko debesiuose. Ties rie šokdami dainavo. Ir jis, tarytum, terp
pakraštyj. Ji bėgo lygtim pakraščiu, paskui prigijo ir išbujojo. Bet jei šią
laikyti?” ’
apačia daugelis taką ėjo augštyn. Džiaugs jų išgirdo savo senų draugų balsus ir tolu- staiga sustojo. Ten skersai vandenį kažinkas dien jis nesuteikia pageidautų vai
Jis atgniaužė savo rankas liūdnai.
mingas balsas išsiveržė iš medėjo krutinės.. moję matė šviečiant saulę ant savo senovės judėjo. JI pridengė savo akis ir žiurėjo. Tai sių, arba tie vaisiai nėra prideran
“Eik” — tarė jis. — “Gali būti, kad Teisy Jis pasiskyrė tiesiausią ir ėmė kopti; ir uolos ųamų. Ir didelės ašaros ištryško jam iš akių.
buvo valtis, ji greitai įrėši per mėnulio ap čiai naudojami, tai jau musų pa
bės giesmėje viena gaida yra tokia kaip tavo; ir kalnai aidėjo nuo jo giesmės. Jie perdėjo:
“Aiman! tie, kurie miršta ten, nemiršta šviestą vandenį į juras. Vienas stovėjo sta čių kaltė. Tautystės ir socijalizmo
bet aš niekuomet jos negirdėsiu”.
visgi nebuvo tai teip augšta, nė kelias toks vieni!” — sudejavo jis.
čias joje; mėnulio šviesa nedavė pažinti, bet įdėjas pradėjo skelbti katalikams,
Liūdnai jis savo ranką atgniaužė ir paukš status! Kelios dienos, kelios sąvaitės, keli
Paskui ūkas vėl susiglaudė; jis nugręžė sa išvaizda jai buvo žinoma. Valtis plaukė grei pirm 25 metų Jonas Šliupas. Ka
tis palėkė nuo jo ant visados.
<
mėnesiai daugiausiai, ir ve bus viršus! Netik vo akis šalin.
tai; tarytum niekas jos neyrė; mėnulio švie da musų tautiečiai buvo paskendę
I Tąsyk iš Vaizdumo megstuvės išėmė jis jis paims vieną plunksną; jis surinks visas tas,
“Aš jieškojau”, — tarė jis, — “ilgus metus sos blizgėjimas jai nedavė gerai matyli, o tamsybėj, fanatizme ir prietaruose;
savo geismų giją ir trenkė į žemę; ''tuščią gi kurias žmonės buvo radę — numegs tinklą — dirbau; bet aš jos neradau. • Aš neatsikvėpiau, valtis nuo krašto buvo toli, bet atrodė lyg
kada lietuvis nemokėjo atskirti len
megstuvę jis įsidėjo į savo krutinę, kadangi jiagaus Teisybę — suims ją gerai, palies ią nemurmėjau ir aš jos nemačiau; dabar mano
kad ten buvo kitas pavidalas prie vairo sė ką nuo kataliko, (tąSyk ir lietuvių
gija buvo tuose kloniuose dirbta, bet megstuvė savo rankomis — apkabins ją.
pajiegos išsekė. Kaip aš parsibaigęs atsigul dįs. Vis sparčiau ir sparčiau ji plaukė van tautiečių tikroj to žodžio prasmė/
buvo iš nežinomos šalies. Jis apsisuko eiti,
Jis juokėsi linksmoje giedroje ir garsiai siu, kiti vyrai, jauni drūti stos. Jie žengs deniu tolyn. Ji bėgo pakraščiu, bet nepribėgo nebuvo. Red.). Šliupas pirmutinis
bet tuo tarpu žmonės subėgo, rėkdami apie jį. giedojo. Pergalė buvo labai arti. Bet nepo- slenksčiais, kuriuos aš iškirtau; jie kops laip
prie jos arčiau, grabužis, kurį ji prispaudus stovėjo prieš musų akfc, ir pra
. “Kvaily, šunie, pasiutęs beprotį! — šaukė ilgam takas pradėjo eiti statyn. Jam reikėjo tais, kuriuos aš pastačiau. Jie niekuomet nelaikė, pasileido; ji ištiesė rankas ir ant jos dėjo aiškinti, jog mes neesame
jie. — “Kaip drįsai tu laužyti savo narvą ir viso kvapo, kad užsikepurnėti ir giedojimas atsižinos to žmogaus vardo, kuris juos pada
ilgų, palaidų plaukų mėnuo švietė.
nei lenkai, nei katalikai, tik iš kū
paleisti paukščius?!”
užmirė.* Po dešinei ir kairei iškilo baisios rė. Iš netikusio darbo jie juoksis ; kaip akmeJ Tąsyk prašnabždėjo balsas užpakalyj jos: no ir kraujo lietuviai. Mes ėsame
Medėjas pradėjo kalbėti, bet jie jo ne uolos, be kerpių, be samanų ir, tarytum, lavos nįs irs, jie mane keiks. Bet jie kops ir ant “Nas darosi?”’
tauta, ir turime rištis į vieną tau
girdėjo. *
'
.
žemėje žiojosi pragarmės. Tai čia, tai ten mano darbo; jie lips ir mano laiptais. Jie ją
tji sušuko: “Savo krauju pirkau jam iš tišką ryšį, privalome tverti tautiš
j “Teisybė! Kas ji tokia?! Ar gali ją jis matė baltų kaulų blizgėjimą. Dabar ir ta suras ir suras ją per mane! Jokis žmogus
visų dovanų geriausią. Atėjau jam paduoti! kas bendroves, ir tt. Net bažny
valgyti? AĄr gali ją gerti? Kas ją matė kuo kas pradėjo būti vis mažiau žymus; toliau jis negyvena sau ir jokis nemiršta sau....”
Jis eina nuo manęs!”
čias rodijo lietuviškas statyti. Šio
met? Tavo paukščiai buvo tikri, visi juos ga pasidarė menku pėdsakiu, nupėduotu tai čia,
Ir ašaros užbėgo susitraukusius vokus.
Balsas švelniai kuždėjo: “Tavo malda kia Šliupo agitacija nepatiko mu
lėjo girdėti gfestant! O, kvaily! . Biaurus tai ten, antgalo visai išųyko. Jis negiedojo Jei Teisybė iš debesių butų pasirodžiusi jam,
sų kunigams, ypač, kad darbas bu
buvo, išklausyta. Jam buvo paduota”.
gyvuly! Bedievi!” — šaukė jie. — “Tu terši daugiau, tik skynė sau taką, kol pasiekė ga tai jis jos nebūtų matęs; jo akyse buvo mir
vo stumemas apšvietimo link.
Ji sušuko: “Kas tokio?!”
orą!” ,
lingą uolos sieną, lygią ir be pertrukimo, nu ties ūkas.
“Žiūrėkite, sakydavo kunigai; be
Balsas
atsakė:
“
Tas,
kad
jis
tave
galėtų
“Eime, pasmukime akmenis ir užmuški- sitiesusią teip toli, kaip akįs gali užmatyti.
“Mano siela girdi jų linksnius žingsnius apleisti”.
dievis Šliupas rodi j a statyti bažny
nie jį”, — šaukė vieni. —“Kas mums dar “Aš pristatysiu prie jos laiptus ir, sykį perli atžengiant”, —tarė jfe; — “ir jie turi pričias. Tai yra Išjuokimas ir išnę.
i.
Mergaitę
stovėjo
tyliai.
bi?” — sakė kiti. —“Tegul sau eina bepro pęs šitą sieną, aš beveik busiu ten”, — jis kopti! jie turi prikopti!” — Jis savo susitrauvožijimas” tikėjimo. Juk jis’ tai
’
Toji
ant
jūrių
valtis
pranyko
iš
akių
už
tis”. ;— Ir jie nuėjo sau. Bet likusieji prisi kalbėjo narsiai ir dirbo. Su savo Vaizdumo kusią ranką pridėjo prie akių.
hiėnulio blizgėjimo.
daro dėl biznio. Kiti sakydavo,
rinko akmenų ir purvų ir svaidė į jį. Ant megstuve jis kasė akmenis; bet pusė jų netiko
Tuomet, išlėto, viršuj, iš balto dangaus,
kad Šliupas bažnyčias griauna ir
galo, kaip jį apdaužė ir sukruvino, jis nuėjo ir pusės mėnesio darbas ritosi žemyn, kadan tyliu oru pradėjo kafc kristi, kristi,'kristi. Švel * Balsas kalbėjo švelniai: “Ar tu paten
kinta ?”.
užtai jį reikia bausti. Ir tykoda
į girią ir jį užpuolė vakaras.
gi anie apačioj negerai buvo parinkti; Bet niai jis lėkė žertiyhi ir užkrito ant mirštančio
vo kunigų garbintojai prisidėję ki,Ji
tarė:
“
Teip,
aš
patenkinta
”
.
Jis ėjo vis tolyn ir tolyn ir tamsa darėsi medėjas dirbo toliaus, vis tarydamas pats žmogaus krutinės. > Jis pajuto jį savo rankošenius akmenų ir sugedusių kiau
Ties
jos
kojomis,
ilgomis
rukšlėmis,
ban

vis didesnė. Jis dabar buvo ant šalies ru- sau: “Sykį perlipus šitą sieną, aš beveik bu mis. Tai buvo plunksna. Jis numirė laikyšinių. Dar kiti sakydavo, jog Šliu
gos veržėsi ant kranto tylumoje.
bėžiaus, kur visuomet būva naktis. Jis grai siu ten. - Šitas didysai darbas pasibaigs!”
*
damas ją.
, 1>
1
pas stato triobėsį nuo debesų. Tad
bė rankomis, bet aleiviena šaka, kurią jis pa
Antgalo jis pasiekė viršų ir apsižvelgė ap
girdi,
veltus darbas. Šliupas mums
TRIS SAPNAI TYRUMOJ;
lietė, lūžo, o žemė buvo apiberta pirkšnimis. linkui save. Toli apačioje dunksojo baltas
SMAGUMO DARŽAI.
liepia
skaityti,
žvaigždęs, o mes ne
Po mimozos medžiu.'
Sii kiekvienu žingsniu, jo koja grimzdo ir ūkas virš prietarų klonių, o augščiau jo sty
i vaikščiojant po gėlių ežias skleidės
mokame
Tėve
musų! Atit galp
Keliavau Afrikos lyguma. Saulė degino
smulkus nėsučiuopiamų pelenų debesįs lėkė rojo kalnai. Jie pirma atrodė žemais; dabar gardi, gausi kvapsnis; ir ji prisiskynė g
kunigai
pridurdavo.:
Žinokite, mieli.
jam į akis. Buvo labai tamsu. Taigi jis at jie buvo neišmatuojamo augščio, nuo viršaus pilnas rankas. Tąsyk atėjo Priedermė su sa- neišpasakytai karštai, taigi aš savo arklį 'pa
katalikai,
jog
mokslinčiais
praganąs
traukiau
pomimozos
medžiu,
nuėmiau
nuo
sisėdo ant akmens ir užsidengė burną ranko iki apačiai apsiausti uolos sienomis? kurios vo išbalusiu, reiškiu veidu ir jiažvelgė į ja.
išklotas. Tai buvo paskutinis 'žįojo
balną
ir
paleidau
ganytis
po
nučirusius
mis, Dūkdamas'kol šitoje, Atmesties ir Išsi eilių eilėmis kilo milžiniškais ratais Ant jų Ji pasiliovė skynus, .bet ėjo juokdamos per
krumus. Po dešinei ir kairei klapsojb pilka tdis. Niekas nenorėjo būti praga
žadėjimo žemėje! išbrėkš šviesa;
žaidė amžina saulės šviesa. Jiy skausmingai gėles su pilnomis rankomis.
žemė. Aš atsisėdau po medžiu, nes karštis ro grįstas. Tautystės darbas buvo
> Jo širdyje buvo teų>gi naktis.
sudejavo. Jis prisilenkė prie žemės ir kaip
Tuomet Priedermė, vis su savo išbalusiu degino baisiai ir visu pahorizončiu oras dre sunkus, nes abidvi partijos rado
■Ikių po dešinei ir kairei pakiTąsyk ųuo pelkių
paki pakilo, jo veidas buvo išbalęs. Jis ėjo karčio veidu, atėjo ir pažiurėjo į ją; bet ji, nukreipė
pasekėjus. Teip vadinasi sa n darbi
lo šaltas ūkas ių apsiautė jį. Smulkus neįžiū je tyloje.. Jis buvo labai tylus dabar. Šitose savo galvą nuo jos šalin. Antgalo pamatė bėjo. Po valančios apėmė mane sunkus mie
ninkai. pasidalino j dvi dali, šliu
gas;
galvą
padėjau
ant
balno
ir
teip
užmigau.
rimas lietus ėmė tamsoje prunkšti, o dideli la augštybėse suskystėjęs oras sunkus yra kvė ji jos veidą ir gražiausias gėles, kokias turėjo,
pas aiškino, jog bendrame darbe
Užmigęs
sapnavau
įdomu
sapną.
šai rinkosi jam ant plaukų ir drabužių. Jo puoti tiems, kurie yra kloniuose gimę; kiek- numetė ir ėjo sau tyla.
neturi būti skirtumo. I^abo tau
Tarytum
stovėjau
aš
ant
didelės
tyrumos
širdis plakė retai ir pagela perėmė visus jo venas atsikvėpimas, kurį jis traukė, skaudino
Tąsyk vėl atėjo ji pas ją. Ir ji sudejavo,
sąnarius. Tuomet jis, dirstelėjęs, pamatė be- jį ir kraujas tekėjo jam iš galų pirštų. Jis nuleido savo galvą žemyn ir atsisukto į vartus. kranto, kur smiltįš lekiojo visur. Ir, tarytum, tos privalo dirbti lietuvis katalikas^
protestonas, arba laisvamylis. Ku
šokinėjam dvi linksmas žaltyykšles. Jis pa pradėjo dirbti prie kitos uolinės sienos. Šitos Bet išėjus pasižiurėjo atgal į saulės'šviesą ant mačiau du dideliu sutvarus, lyg kokius ty
nigai gi prieštaravo ypatingai kurt.
rumos
sunkenybių
gyvulius,
vieną
jų
gulint
kėlė galvą ir žiurėjo į jas. Jos ėjo arčiau ir augštis, tarytum, buvo l>egalinis ir jis nesakė gėlių veidų ir gailiai apsiverkė. Tąsyk ji iš
Burba statė argumentus, jog Lie
ant
smilties,
kitą
bestovint
šalę
jo.
Aš
akylai
aršiau. Teip šiltai, teip vaiskiai šokinėjo jos, nieko. Jo įrankio taukšėjimas aidėjo naktį ėjo ir vartai nžsidarė jai ant Visados; bet ji
tuva yra katalikiška šalis, tai jos
pažiurėjau
į
tą,
kuris
ant
žemės
gulėjo,
nes
jis
ytt ugnies žvaigždės. Antgalo jos atsistojo ir dieną į geležines uolas, kuriose jis darė vis laikė savo kraitinėje pumpurus, kuriuos ji
prikėlimui privalo dirbti vien karš
rities jį. Viduj šviečiančios liepsnos vienoje slenksčius.’ Ištisi metai praslinko pro jį, jis surinko ir kvapsnis buvo labai šaldi apgenė ant savo nugaros turėjo cjidelę naštą ir storai
tai tikinti katalikai. Ir pirma ir
buvo
apneštas
žemėmis,
sakytum,
kad
jos
ten
ifiatėsi besijuokiąs, duobėtas, su besidriekian gi dirbo; bet siena vis augščiau jo styrojo iki jusioje tyrumoje.;
antra šalis laikėsi savo. . Paskui'
metašimčius
ant
jos
gulėjo.
čiais geltonais plaukais, moters veidas. Ki- dangaus. Kartais jis meldės, idant samana
Bet Priedermė ėjo paskui ją. Dar kartą
Ir aš labai akylai į jį pažiurėjau. Šalę prasidėjo savitarpinė, ypatiška ko
tamė buvo linksmos, juokingos ’ rukšlės, yt ar kerpė ant šitų huogų sienų išaugtų ir butų ji atsistojo prieš ją su savo išbalusiu, lyg mir
gi'
manęs
stovėjo viens besižiurįs. Aš tariau va, pasklido įvairus pravardžiavi
žiurSuolės ant Vyno stikle:. Jos - šokinėjo jam draugu; bet to niekuomet nebuvo.
ties, veidu. Ji jpnojo, ko ji atėjo; atgniaužė janjr “Kas yra tas milžiniškas sutvaras, ką mai, atsirado vardai šliuptarnis,
prieš jį.
Ir riedėjo metai; jis skaitė juos savo iš pirštus ir paleido gėles ant, žemės, gėles, ku
bezdžionvaikis ir šventahezdis —
L “Kas esate jus?” — paklausė medėjas, kabtais slenksčiais — po kelis per metus — rias ji teip mylėjo, ir ėjo be jų sausotjiis, so tenl guli ant smilties?”
Jis atsakė: “Tai yra moteris; ta, kuri ne kas nelaikė kunigų pusę, tas buyo
4- “atėję, vienos pas mane mano vienatvėje tik po kelis. Jis negiedojo daugiau; jis ne pulingomis akimis. Dar Priedermė atėjo pas
apšauktas bedieviu, niekšu.
šioja žmones savo kūne”.
ir tamsoje?”
kalbėjo daugiau: “Aš padarysiu Ją, ar tą“ kutinį kartą, jį jai parodė-savo tuščias ran
Ir aš tariau: ’“Ko ji ten guli be pasikru- Iš vienos pusės ėjd kova už tau
“Męs esame dvyniai Gašlybė!” — sušuko — jis tik dirbo. Ir vakare, sutemoms užėjus, kas, — rankas, kuriuose dabar nebuvo nieko.
tinimo,
žemėmis apnešta?”
tystę, iš kitos Šliupas skelbė soci
jos. — “Musų tėvo vardas yra Žmogaus-Pri- iš skylių ir plyšių uolose į jį žiurėjo keisti, Bet ji vis žiurėjo. Tąsyk ji atidarė savo kru
Jis
atsakė:
“
Klausyk,
aš
tau
pasakysiu.
jalizmo
mokslą. Buvo sunkiai su
gimtis, musų gi motinos vardas Prabanga. laukiniai veidai:
tinę ir išėmė iš jos vieną mažą gėlelę, kurią Amžių-amžius ji guli ten ir vėjas apnešė ją. prantami ir pagrindos to mokslo.
Męšr teip senos, kaip tie kalnai ir upės, teip
“Sustok dirbęs, tu užtaušėlį ir kalbėk su turėjo ten paslėpus, ir numetė ją ant smilties. Senų-senų-seniausias gy venąs žmogus nematė
Kas tai yra socijalizmas? klausi
^enos kaip pirmutinis žmogus; bet <męs nie mumis!” — šaukė jie.
Dabar ji neturėjo jau nieko ir nuėjo, ir pil jos judant; senų-seniausia knyga sako, kad nėdavo lietuviai Vieni kitų, .Klau
kuomet nemirštame“ — juokėsi jos.
“Mano išganymas yra darlie. Jei aš su kos smiltys sukosi aplink ją-...
ji gulėjo ten tąsyk teip, kaip ji guli ten dabar, simas pasilikdavo neišrištu. Visi
“Q,. leisk man apkabinti tave savo ran
stočiau
nors ant valandos, jus atlystumėte pas
žemėmis apnešta. Bet klausyk! Senesni kaip fienok suprato, jog šliupas skel
gomis!” — šaukė viena; — “jos yra švelnios
TOLIMAME SVIETE.
mane”, — atsakė jis. Ir jie savo ilgus kaseniausia knyga, senesni kaip seniausi žmo bė bedievystę, šliupas gi raštuose,
ir šiltos. Tavo širdis užšalus dabar, bet aš
Ant vienos tolimųjų žvaigždžių yra svietas, gaus atminties užrašai ant Kalbos Uuolų, viešuose susirinkimupse, paskaito
priversiu ją plakti. O, eik šian pas mane!” klus atitraukė šalin.
bet dalykai tenai dedasi kitaip negu čia.
“Žiūrėk pragarmei! ties tavo kojomis!’
Į ant kietai išdeginta senovės Papročių molio, se ir prakalbose skelbę jog ant že
Į; ?Aš į tave. įpilsiu savo karštą gyvybę”,
Tame sviete buvo vyras ir moteris; jie bftaačy dabar į trupinius, yra randami jos mės privalo žydėti meilė, • lygybė,
sakė
jie.
—
“
Ar
matai,
kas
ten
guli?
—
balti
4— tarė kita; — “tavo smegenys sustįrę ir tavo
turėjo vieną darbą ir ilgą laiką vaikščiojo
sąnariai yra dabar apmirę; bet jie gyvuos katilai! Narsus ir tvirtas vyras, toks kaip tu, drauge vienas su kitu ir buvo draugais ,— -pėdf ženklai Prie pačių jo pėdų, kuris šalę labdarybė ir žmoniškumas. Šau
jos stovi, gali jas rasti; ir žinai, kad ji, kuri kė visų šalių darbinikus yięnytis,
įaršta, laisva gyvybe. O, duok man įpilti ją!” užsilipo ant šitų uolų. Ir jis žvelgė augštyn.
kas atsitinka kartais ir šitame sviete teipgi.
Jis
matė,
kad
bereikalo
yra
stengtis;
kad
jis
ten guli dabar, kitados vaikščiojo laisva su šviestis, susiprasti ir reikalauti pri
“O, eik šian pas mus!” — šaukė jos, —
Bet aname žvaigždžių sviete buvo kas to juo po uolas”.
niekuomet
Teisybės
nepaims,
niekuomet
jos
gulinčių žmogiškų tiesų. Suprato
Aif gyvenk su mumis. Prakilnesnės širdys
kio, ko nėra čia. Ten buvo tanki giria; kur
nematis,
niekuomet
jos
neras.
Taigi
jis
atsi

Aš pasakiau: \ “Kodėl ji guli ten dabar?” socijalizmo mokslą kunigai, bet
kaip tavo sėdėjo čia šitoj tamsoj, laukdamos,
medžiai buvo tankiausi ir šakos pynėsi terp
gulė
čia,
nes
buvo
labai
pavargęs.
Jis
atsi

Jis tarė: “Senai-senai, regis, raumenų jie, būdami iš principo kiekvienam
ir jos atėjo pas mus, o męs pas jas; ir jos mus
savęs ir vasaros šaulė niekuomet nuspindo, vieko viešpatavimo Gadynė ją rado ir, jai piržengystės darbui priešingi ir so
gulė
amžinai.
Jis
užmigdė
save.
Miegas
yra
neapleido, niekuomet. Viskas kitas prigavyten aukuras stpyėjtL Dieną viskas buvo tylu, pasilenkus savo mažyčiui duoti krūtį, o jos či j aliziną perj*įj| baisiu devmgalbė, bet męs ęsame tikrybė, męs tikrybė. Tei labai ramus. Tu nėši vienas kuomet miegi,
sybė yra šešįis; prietarų kloniai yra farsa; že negi tau kojos, ar širdis skauda.” — Ir medė bet nakčiai atėjus, kuomet žvaigždės švietė, strėnoms būvant plačioms, jis uždėjo ant jos viu siaubunu, į®ru kipšu, atsiųstu iš
ar mėnuo žvelgė (.medžių viršūnes ir žemai savo pajungimo naštą ir plačia Neišvengiamo paties pragaro dugno, kuris nori
mė yra iš pelenų, medžiai visi supuvę; bet męs jas prasijuokė pro dantis. _
viskas buvo ramu,' jei kas vienų vienas čia Būtinumo juosta pririšo ją. Tąsyk ji pasi lietuvius pražudyti. Prie priešgi“
Ar
aš
atplėšiau
nuo
širdies
viską;
kas
-L- pačiupinėk mus — męs gyvos. Tu negali
atėjo,
atsiklaupė ąttt akmeninių laiptų ir sa žiurėjo į žemę, į dangų ir pamatė, kad jai niaujančių aiškinimų ir menko lie
abejoti apie mus. Pačiupinėk muš, kokios buvo brangiausiu; basčiausi vienas po nakties
vo širdį atverdamas teip ją sužeidė, kad krau nėra vilties; ir ji atsigulė ant smilties su naš tuvių supratimo, žinoma, serijai i®
šalį
;
priešinausi
pagundoms
;
gyvenau
ten,
kur
męs šiltos! O, eikš įas mus! Eik šian su
manųjų balsas niekuomet nėra girdimas ir jas patekėjo ant aukuro laiptų, tąsyk tas, ku ta, kurios ji negalėjo atkalti. Ir nuo to laiko mo mokslas negalėjo plėtotis, o pci
mumis!”
dirbau vienas, kad atsigulti ir būti jums mai ris ten klūpojo, 'ką tik panorėjo, gavo. Ir vis ji guli ten. Gadynės atėjo ir nuėjo, bet Ne ilgą n epais to vų svyravimu nukry
Vis arčiau ir arčiau suko jos jam aplink
kas, kaip sakiau, atsitinka, nes tai yra tolimas išvengiamo Būtinumo juosta likosi neper- po į blogąją pbsę. Juk nėra nd
galvą iš'šalti'lašai tirpo ant jo kaktos. Vaiski ta, jus- krankliai ?!”
svietas
ir dalykai ten tankiai dedasi teip, kaip
Jis juokėsi smarkiai; ir nusiminimo Aidai
vieno darbo, kuris savyje neturėtų
piauta”.
Šviesa mušė jam į akis^apjakindama jį, o užša
neatsitinka
šičia.
spūdino
šalin,
nes
narsios,
tvirtos
širdies
geras ir blogas prieš. Kiek tai yra
Aš
pažiurėjau
ir
jos
akyse
pamačiau
nelęs krauja pradėjo tekėti. Ir'jis tarė:
Taigi vyras ir moteris ėjo drauge ir mo išpasakomą metašimčių kantrybę; žemė buv^gražių žodžių ir minčių katalikišjuoksmas
yra
jiems
mirtinu
smugiu.
| “Teip; kam man eia mirti šitoje baisioje
teris geidė vyrui gero. Vieną naktį, kuomet drėgna nuo jos ašarų,, o jos šnervės išpustė kam tikėjime! Bet gražių darbi;
Vienok jie vėl išlindo ir dėbsojo į jį.
tamsoje? Jos yra šiltos, jos šildo mano už
“Ar tu žinai, jog tavo plaukai pabalę?” mėnuo švietė teip, jog visų medžių lapai bliz smiltis.
ypač pas lietuvius sunku daug rasti
šalusį kraują?” — ir jis ištiesė savo rankas
gėjo ir jurų bangos buvo kaipir sidabrinės,
—
sakė
jie,
—
“
jog
tavo
rankos,
kaip
kūdikio,
ir dienos viduryje su žiburiu. Kaip
Ir
aš
tariau:
“
Ar
ji
niekuomet
nebandė
Jas pairuti.
moteris ėjo per girią viena. Ten buvo tamsu;
pradeda
drebėti?
Ar
matai,
kad
tavo
megsu
krikščionišku mokslu, teip aisijudintis
?
”
| - Tuomet jo omenyje tuojaus atsistojo daik
mėnulio šviesa tik mažais šlakeliais spindo ant
stuvės
galas
yra
jau
niekai
—
jis
jau
yra
tru

tiko
ir su skelbimu tarpe liettivr
Jis
tarė:
“
Kartais
sujuda
sąnarys.
Bet
tas, kurį jis mylėjo, ir jo rankos nusileido
nukritusių lapų po jos kojomis, viršuj gi ji išmaninga; ji žino, kad ji negali atsikelti su socijalizmo. Tos šventos, idėjos,
kęs.
Ir
jei
tu
dar
užlipsi
ant
šito
slenksčio
”
,
žemyn.
— sakė jie, — “tai tau jau bus paskutinis. galvos buvo drūčiai susipynę šakos. Paėėjus našta ant pečių.”
labdarystė, meilė ir žmoniškumas,
“O, eik-šian pas mus!” — šaukė jos.
toliau, buvo tamsiau, mėnulio šviesos net nei
Tu niekuomet neužlipsi ant kito”.
Ir aš tariau: “Kodėl tas, kuris sale jos sutrupėjo šiądien į atomus, o <4.
Bet jis uždengė savo burną rankomis.
Ir jis atsakėt "A s žinau tą f* •— ir dirbo šlakelio nebuvo. Antgalo ji priėjo aukurą; stovi, nepakelia jos ir neina sau?”
vietoje matome kapitalistus. bur&>
“Jus apjakinate mano akis!” — šaukė jis,
atsiklaupė prieš jį ir meldėsi; atsakymo ne
jus,
siurbėles, iš vienos pusės, <
»
-— “jus šildote mano širdį; bet jus negalite toliau.
(Toliaus bus).
Seno^ išdžiuvę, rankos, kirto akmenis, ne- buvo. Tąsyk ji atidengė savo krutinę; ašman duoti to, ko <E> įgeidžiu. Aš lauksiu čia

SAPNAI

L FE TU V A
dabar draugijai įėjo ant legatiško» vienas daą rinjfai neparodė kam
U Londono geografiškoji draugi
ziavo Clevelandan, Ohlo. Turtu svar
bų reikalą, jis pats ar kas kitas
kelio, nurodyto teisėmis, tai kuo tas visuotins hAsavimas šitai įstai ja pak ietė Londonan pagarsėjusį
malonės duoti žinią adresu:
Juozapas Rauti u via!'
poms reik tų nurodymų prisilaikyki. gai reikalingas, ar kokia nauda iš šiaurių tirinėtoją Pearį laikyti pra
3425
V
St.
so. Omaha, Nebr.
Lietuvių
Ratelio
Skaitykla
nešimą
apie
kelionę
prie
žemgalio,
Nuo dabar tik tokios kuopos gali: to gali bu|? visuomenei. Bet ačiū
3149 B«. Mziztod St.
Juozapas
Varanauckus
pajieškau
būt pripažintos legališkomis T. M. musų nen^Orauionls (nuo kurių bet jis turi pristatyti prirodymus,
. B ava atdara: *
savo vaikų Antaninos 19 metų, Brigi
Utarn
inkais
nuo
7
iki
9
vai.
D. kuopomis, kurios turis T. M. nei vieną ttmsų (organizacija nėra kad ištikto prie žemgalio buvo.
vakare. tos 16 metų ir Jono 13 metų. Penkti
Ketvergais nuo 7 iki 9 vai. vakare.
D. čarterius. Aplikacijos buvo iš- dar liuosa} jau įpo T. M. D. kuo
Bubatomis nuo 7 iki 10 vai._____ metai kaip išvažiavo iš Trąy, NJ Yl
|| Vok’^t’jos iždas šiems metams, Nedėliomis nuo 3 iki 6 po pietų. Aš paeinu iš Kauno Gub., Vilkaviš^
siųsdinėtos apie Naujus Metus vi pas tuščių svarstymų randasi įvagės pav., iš Kavarsko. Jie patys ar
A kaitgkloa Uiveisda.
soms kuopoms ir atlikimui to viso les. Taigi klausimas kįla, ko mu sulyg iždo ministerio apskaitymo,
*as kitas malonės duoti žinią adresu;
Juozapas Varnauskas
T4MYKIT CHIOAGOS JAUNI
reikalo buvo jau rodos užtektinai sų nenuoramoms trūksta ir kas iš turi 44500000 dol. nepritekliaus.
801 26>
E. Arlington, Ttį
LIETUVIAI!
daromų
draugijoje
darbų
yra
blo

laiko. Kadangi vienok nekurtoms
Sausio mėnesyj, 1910 m., susitvėrė
Stasys StankeviSus pajieškau savo
|| Londono krasos užveizda įve naujas kliubas (pašelpinis) po var
kuopoms, kaip Washingtobo ir ga? Argi mums nereikia džiaug
tikrą brolį, Juozą Stankevičių; ant
da
mieste naują t o! rastį, kuris •per du “Jaunų Lietuvių Amerikos Tau ras metas eina kaip jis pas mane
tis,
kad
mes
turime
Centro
valdy

Maine’o pavyzdin valstijose, sun
tiškas Kliubas“.
Pigus įstojimas; buvo Dunberryj ,0 iš ten išvažiavo
ku sušaukti kuopų mitingus dėlei boje tokius žmonės, kurie pataiko siunčia originališką raštą. Aparatą nou 16 iki 40 metų priimami; susi į Jemson. Pa. Teipgi }>ajieškau Jo
rinkimai atsibūta kaspinus nedėlia no Savicko. Jie patys ar kas kitas
iškrikimo narių, tai šiuomi Centro lietuvių suirušę visuomepę suvesti tą galima pritaisyti prie -telefono kiekvieno
jį® patys ar k a? kitas
RUSIJOS BEGYVYBĖS ME
mėnesio, Radavičlaus sve
žinią
*- adresu:,
- 27__ 1: i ■ * i • fIJE
Valdyba dar duoda arti pusantro į vienybę tautos darbų atlikimui? ir tokiu budu su jo pagelba per tainėje, po nr. 936 W. 33-rd St., pir malonės duoti
Stanley Stang ■ • bJ; i
TAS
telefoną bus galima netik susikal mą valandą po pietų. Su guodene
•Žinoma,
tas
ėmė
daug
triūso,
bet
mėnesio
laiko
ir
praneša,
kad
visos
P.
O.
Box
93,
Hastlnga, Pa.
Kad pirmyneigos ratai nesisuka
Komitetas.
kuopos pasirūpintų sau čarterius ačiū tokių asmenų pasišventimui. bėti, kaip dabar, bet ir susirašinėti;
Aš Matilda Stasikevičiutį, po vy.
Rusijai paskutiniais dvylika mėrui Andruškevičienė. pajieškau savo
iki 1 dienai gegužis mėnesio. Kuo T. M. D. paspėjo išaugti į tokią gauti originališką rastą ypatos, su
.mesių ir kad nusiminimas, nevyktis
dviejų brolių Jono ir Jurgio Stasiukuria kas turi svarbų reikalą ir gali
didelę
organizaciją,
kuri
savo
dar

pos,
kurios
dėlei
kokių
nors
prie

ir bergždis sudėmėjo jos politišką
keviėių; paeina Iš Suvalkų gub- Vii- !
žasčių neaplaikė čarterio aplikaci bais stojosi brąngia visai tautai. bijotiesi prigaVystės.
kariškio pav., Virbalio p«r.; apie
gyvenimą, tai matyt iš pripažinimų
Pajieškau savo brolį Joną Botkaua; 12* metų Amerikoj. Labai meldžiu at
Argi
tad
jiems
butų
gaila,
kad
jra
jų,
turi
apie
tai
pranešti
Centro
pirmiau gyveno Mime, W. Va., potam
Rusijos laikraštijos, kuri su pasi
Antrašas:
|| Ispanijoj, mieste Saragossoj, išvažiavo j Philadelphią, Pa. Kas sišaukti.
sekretoriui. Nuo 1 d. gegužio T. žmonės, kurie dirba, kurie stengiasi
Matilda AndrįuškeViėienė
piktinimu kalba apie jos valdžią
Jį man praneš, tam busiu labai, 21 Millard St,-New Britai n . Conn.
M. D. kuopomis galės skaitytis tik savo tamsesnius brolius apšviesti? 13 d. kovo ant gatvių buvo susi- aplą
dėkingas. Teipgi pajieškau savo pa
ir jos mažiau kaip, bevertį parla
tos, kurios turės T. M. D. legališ- Butų labai gerai, kad tie musų riėmmai katalikų su laisvamaniais, žįstamų 2, Rumbauskių Vincento ir Pajieškau savo vyro Antano G eln
mentą. -Valdžia pati, biurokratija,
Klemenso; ilgą laiką gyvenome Ry ei unas. kuris 10 d. vasario; šių me
ką čarterį, o čarteris bus išduotas rėksniai, be savo riksmo norėtų dar Policijai, įvedimui tvarkos nau- goj.
kaip ji atsiliepia per oficijalinį or
Teipgi pajieškau Antano Suri- tų, paliko mane jam žinomame var
ir
ką
gero
nuveikti,
bet
kad
tas
dojosi
iš
kardų
ir
.daug
žmonių
tik toms kuopoms, kurios paduos
las; gyvena Penstaton, Pa.; girdėjau, ge. Todėl meldžiu, Antanėli, sugrįž
ganą “Russija”, žinoma, bando sa
išvažiavo Chicagon, Jie patys ar kas ti, arba nors laišką atrašytt Jis pats
Visus raštus Tėv. Myl. Dr-jos rei aplikacijas su tikrais parašais vir butų, tai aš netikiu, jų nebus nei sužeidė. »
ve augštai iškelti. Bet kiek matyt kaluose,
kitas malonės duoti žinią adresu:
ar kas kitas malonės duoti žinią Ad
kuopos ir pavienio^ ypatos
resu:
Juozapas Botkus
iš populiariškesniųjų laikraščių, tai malonės siųsti Dr-jos LiL Kom. na šininkų pagal kuopos įgalioj inu} bal§o ten, kur reiks darbas pada
Box 45,
Thomas, W. Va
riui ir redaktoriui.
Agota Grinciunienė
(taigi peę kuopos susirinkimą), kad ryti. Jie moka tik dirbafitiems
Rusijos padėjimas yra be gyvybės
12 Laffayette St., Waterbury, Coan.J. LAUKIS,
H1 Brick st.,
Valparaiao, Ind. jos apsiima elgtis pagal T. M. D. žmonėms dasiėst, kad jie nuo vietų
ir suparalyžiuotas.
Paj ieškau
savo
vyro,
Kostanto
Pajieškau Petrą šauklį; .paeina iš
jtsatus ir esančią tvarką.
pasitrauktų. Todėl aš duočiau vi
Lattkstniuo: Kauno gub., Šiaulių pav. Palangos miesto.
Ekonomiškai Rusija, kaip prane
Jau metai kaip
Vėkšnų
ąxr„
Kegrų
kaimo;
plrmiaus
T.
M.
D.
kuopos
ir
čarteris.
soms
T.
M.
t),
kuopoms
įnešimą,
I’aMums pranešė vienos kuopos
išvažiavo Iš Lietuvos J Braziliją. Pie- »
šama, tolydžio eina žemyn. Jokia
veno Chicagoje; jis žadėjo važiuoti tinėj Amerikoj.
“
Laisvoji
Mintis
”
.
Mėnesinis
Dabar nežinia kur
■ sugryžtančios gerovės dalis, kuri gal I susivažiavimo, laikyto 1908 raštininkas (vardo ir numerio kuo kad ateinančiame III T. M. D. sei iliustruotas mokslo jr literatūros jfeškoti darbo Ir dingo teip. kad apie jis.
Turiu labai svambų reikalą.;
jį
nieko
negirdėti.
Meldžiu,
jis
pats
m.
mieste
Scrantpn,
Pa.,
T.
M.
me
Centro
Valdybai
butų
pripa

pos šiuom kartu neminėsime), kad
Reikia greito atsakymo. Jis jiata ar
apsireiškia likusioj Europoj, ar
I laikraštis, leidžiamas Bendrovės ar kas kitas malonės duoti žinią kas kitas malonės duoti žinią adresu:
‘ Amerikoj, nepasiekė Romanovų šą- D. tapo inkorporuota pagal tiesas jų kuopa nepaduos aplikacijos, ne žinta kokia nors teisė, sulyg ku “Laisvoji. Mintis”. Seranton, Pa. adresu:
•
Dominika* žoi imas *T
Uršulė Lauksminienė
1644 North Avė..
Chicago, 111.
• lies. Nežiūrint į nepaprastą Ru- Illinois valstijos (čarteris gyliuoja są jie nemato T. M. D. įstatų ir rios Centro Valdybai nereiktų būti iiO2Brair Avė. No. 2,
224 St. Clair St., E. St. Louis, III.
: sijoj javų užderėjimą šįmet, kainos visose valstijose). Visi rekalai, jie mano, kad tokių įstatų dar vr-i f kaip iki šiol yra) vien tik pajuo
Pajieškau savo švog>rių: Juozo Jan
Sitam sausi u viny j telpa straips
A. Kamblaitis.
Apie tai kimo centru.,
javais nedaug sumažėjo dėl Ru kurie susiduria su Suv. Valstijų sai Draugija neturi.
Pajieškau savo vyrą Pilypą Griga- kaičio, Suvalkų gub., Vilkaviškio pa
niai
:
Svarbus
reikalas.
Yra
ten
lauskį; Kauno gub., Telšių i>av., vieto. Paežerių gmino. Steponų kai
sijos javų reįkalavimo užruLežij^ tiesomi;, turi būt atlikti pagal tam 1 buvo kiek seniau aiškinta, kad
raginamas labiau rupi n tiesi musų Plungės par.. Prūselių sodos; 3 metai mo, ir švogerio Tamošiaus Burinsko.
tikrus
padavadyjimus,
nurodymus
'
draugija
negali
būt
be
įstatų,
o
tos pačios gub. ir pav., BartininkųL i
ir Rusijos laikraščiai praneša, kad
tankiai liadą kenčiančia besimoki Amerikoj; plrmiaus gyveno Chica gm.. Patilčių kaimo. Jeigu kas žino
ir
forma?.
Neprisilaikymas
tokių
tuolabiatt
inkorporuota
draugija:
go
Je,
dabar
nežinia
kur.
Jis
pats
ar
kaimiečiai badauja net derlingiaunančia jaunuomene. Aprašymas kas kitas malonės duoti žinią adresu: apie juos, ar jie patys .meldžiu atsi
j siose viešpatijos dalyse.
Žino formų, nurodymų ir reikalavimų1 negalima gauti čarterio - tokiai
šaukti adresu:
Domicėlė Grigalauskienė
gyvenimo
Francisco Ferrer’o. JoPetras Zaviackas
tankiausiai
nuveda_prie
to,
jog
toks
1
Idraugijai,
kuri
neturi
įstatų;
T.
M.
524 W. 14th PI.,
Chicago, III.
ma. už šitą dalykų stovį kaltinama ’
Bo* 551,
e ’ Minersville. Pa.
... caro eilės “Liaudies dainius”.
reikalas
nėra
pripažintas
legališku
D.
įstatai
yra
ant
kiekvienos
T.
M.
Netoli. Jeruzonmos, besiarti- „
,, .
. „ .
■ yra valdžia. Atgaleiga Rusijoje
Pajieškau savo švogerio Aleksandro
.
•.
.
Dragomanovo
—
Rojusi
ir
razanvis tebeviešpatauja ir valdžios pa- akyse Suv. \’alstijų valdžios, jau D. knygelės, o jų dapildymai yra nant pne Omaro miesto pulkui
,, . ,
_
...
Kasiliauško; Kauno gub.; apie 8 me
l .
_ j..
L,„i..,; I K3Kalėdų Kaukes, eiles —> tai kaip susirašėmė, jis tada gyveno
nekalbant apie tai. kad bile kaip I ir II susivažiavimų protokoluose. amerikonų, 4 •jjups
pradėjo šaudyti
• sielgimas neatsimainė.
frangmentum. Humoristiškas vaiz Chicago. III., dabar nežinia kur. TeipTeip kaip LudvikasXV,. Rusi atliktas reikalas gimdo ir bile ko Todėl skelbimas, kad T. M. D. arabai. Dvi merginos pašauta.
gl pajieškau savo pažįstamo M. MielCROStRNR t'ARDAdelis
“Begėdis”. Varnos straips- dažio. Suvalkų gub.. Šilavotą par.. BUCBRNt IR VIMUI.
>T
neturi įstatų netik, kad yra netei
jos biurokratija, anot laikraščių, kią draugijoj tvarką.
.. .
, 1 nis — Gvvunu vienvbė. Dr. J. Pažadsčių kaimo; girdėjau, jog gy Parsiduoda su padarais, arkliu ir
Ačiū mandagumui ir preilanku- singas, bet yra draugijai Medin
I Austrijos sostapuvj \ indobo•
/
...
nieko neužmiršta ir nieko neišmok
veno Chicagoje. III., vakarinėj dalyj. vežimu. Pigi randa. 1$57 Canalport
. . ,
.
I šliupo — Pimiutunai lietuviški Jiedu
patys ar kitas malonės duoti avė., arti Union st.
sta. ’ Peterburginis "Sovremennoje mui advokato F. Bračiulio, kuris gas ir veda prie klausimo: ar tokia noj pasimirę pagarsėjęs sviete zv-|
.....
,
...........
. ?
• siiauzdimai Amerikoj. Čia pami- žinią adresu:
Slovo" paduoda šitokią įvairių mi yra T. M. D. nariu, T. M. D. čar kuopa, kuri tvirtina, kad visa drau dų pnesimakas, miesto perdetnus *_............................ . .
Pardavimui Bučerni ir
rosernd,
_
_.
«
neti rastai zokomnko Zeitzo orlai- Box 74,-Andrius • Bendinskas
_
Feliksas
Cllfford, 111. pn. 4536 Hermitage Arę.,
nisterijų vėiklybės charakteristiką: terio reikalus atliko pagal paraitai gija neturi įstatų, žino, kam ji pati Lueger. Cmnęs jis 1844 metuose.
Genis,
arti
Lietuviškos Bažnyčios.
šis bei tas — smulkios ži’ Vklurinių (falykų ministerija: priimtus panašiuose atsitikiųiuose susitvėrė ir ant kokių gi pamatų
Pajieškau savo brolio Vinco Ru- Apie Velykas noriu išvažiuoti j Lie
n
,
.•
.
Inios.1
Eilės,
\
’
ienuolių
Himnas.
tiesti
reikalavimus.
ji susitvėrė, jeigu anot jos visa
siackio; Vilniaus gub.. Trakų pav., tuvą, todėl iki Velykų parduosiu pi
svarbiausias jos darbas, tai polici
|| Peterburge, 15 d. gegužio, atįt,
’
.
Gera, vieta. .Ateikite pęraP
Marcinkonių vq1„ Striel&ų kaimo; giai.
T. M. D. čarteris (kaip ir kiek draugija be įstatų?
s,bu. .ikjjinnaas iv.ių kongresą..
'.f
jos baudos.'
apie 22 metų senumo. 10 mėnesių tikrint.
Tokius navatnus išvadžiojimus Sus.vaėn.os žydų rabma. »
? .4„sW,ai
(F,7. Amerikoj, aš jo sesuo AmDka Ru- Parčavimui Puikus Valiūnas, su di
Teisybės ministerija: Laipsniš vienas panašus čarteris) reikalau
stackiutė. Meldžiu, jis pats ar kas
dele svetaine, ant Parko kampo, lie
kas tvarkos įstatymo mirimas, pa ja, kad kuopos per savo .viršinin daryti, kaip njinėtos kuopos sekre mielų. •
/mm E. Truntnidnn. ,Autoriui lei- kitas malonės duoti žinią adresu:
tuvių apgyventoj vietoj. Biznis gerai
kus, arba tam tikrai įgaliotą speci- torius padarė, yra netik keista,
keisimas teisybės politika.
A m ii i Ja ir Mataušis Gasilauskai
eina. PParsiduoda
—!J—*- fStiš 1—
priežasties ne„
.
. . </hj. vertė Baltrušaitis.’. Pittsburg, Box 222,
1
E. Arlington, Vt. sveikatos.
manoma įrengti uz- _
... .
,
Finansų ministerija:. Mokestinės jališką komitetą, paduotų T. M. D. bet ir sarmata: žmonės rišasi į . ”J, Hamburge
Atsišaukite po ar. 1444
1909
>
h
.
.
,T.
..
2. . v Pa. \ Išleista Dilgėli*
So. Jefferson St., cor. 14th Pi , ChiCentro Valdybai aplikąciją, kurioj kuopą ir buk nežino, ar bent sako jūrinių
orlaivių staciją. Tnoba
prievartos padidėjimas.
Pajieškau savo pusbrolį Joną Man- cago, III. j
kad
nežino,
kam
jie
tą
daro....
tam
tikslui
reikalinga
atseis
apie
U
1
.
šinskj;
keletas
metų
kaip
iš
Lietu

švietinjp ministerija: Grįžimas jos prižada pildyti ir elgtis pagal
darbinin- vos; turiu svarbų reikalą. Teipgi
Parsiduoda /arma, 62 akrų geros
Knygutė Amerikon
V argiai surastum kitą tokią kuopą, pusę milijono doliarių. Miete
T. M. D. įstatymus
f |
į atgaleiginę Delianovo sistemą.
draugą Izidorių Butkų. žemės, netoli miesto Utica, N. Y. 10
priderėtų pajieškau
Treez
dirbdina
didelį
au
balionu
P
“
"
”
labiu
nMidlRga
ir
vienok
čia
neprošalį
gal
bus
pa

Pasiremiant
tuom
tapo
tšsiųzdiPlrmiaus gyveno Joliet, 111., o dabar akrų girios, 52 akrai ariamos, stnVaisbos ministerija: V isiškai nie
turbut Kockdaie, III.
Abu Kauno ba su 6 ruimais, 2 tvartai. 3 kar
ko neveikiama, Lk vienval ministe- •nėta visoms kuopoms iormos ap sakyti, kad kiekviena kuopa ir kiek prieš vėjų palekiantį orlaivį, kuris » visi d»rb.n.nfcai skaityti,
gub., Eržvilko par. Jie patys ar kas vės. 2 arkliai ir .visi ūkiški padarai.
vienas
narys
turi
žinoti
T.
M.
D.
likacijų,
kuriu
turinį
žėmiaus
pakitas malonės duoti žinią adresu:
galės paimti 60 yjiatų. Orlaivis •
_ ____
Parsiduoda dėl priežasties ligo.-i,| titre
*riai mainoma.
Jonas Girdžius
ntnkas grįžta J Lietuvą.
Kaina
įstatus pirma, negu jis pastoja T. tas tvers 30 tonų.
Žemdirbystės ministeriją: Ener duodame•—-1,
151 W. Line 8t.
Tėmykite lietuviai: atvažia
Shenandoah. Pa. 81500.
nariu,
nežiūrint
j
z
tų,
ar
jis,
M. D.
vę į vietą pirkaite pigiaus.
Fargiškai vykinama lapkričio įstatymai
Pajieškau savo draugo Juozo Nau mos adresas: < '
’
’ \
' 1
Ttvynės Mylėtoju Dr-jos Centro ar )• turi drukuotą konstitucijų,
||
Greitai
Peterburgo
teisme
pa

sulig kaimiečių bendros žemės val
rudo; neseniai iš Lietuvos, girdėjau Frank Rudzeotz, Forestport. N. Y. I
’
aldybai.
;
ne,
ar
sibaigė byla
revoliucijonieriaus
nuvažiavo J Chicagą.
Pajieškau A.
Artesnėms žinioms atsišaukite per
dymo sistemos be pakeitimo kokia
M a re ijo n o. trįs metai Amerikoj, gy laišką adresu:
Mes, žemiau s pasirašinsiejie, ..
M. D. Centro J’ald. Komitetas. Čaikovskio ię moteries Breškovskita žemės savinimo sistema.
vena Chicago. III. Abu Kauno gub.,
Joeeph Grudzinskas
......................................
............
kienės. Teismas čaikovskį išteisi
Vienuoliktą “Aušros” pralekvija, Šiaulių pav., Žagarės pa r p., Dvala- 47 Brook st,
Lawrence, Mas?.
1 Sinodas: labai užimtas atgaleii
UŽSIMOKCJO.
no, Breškovskienę gi pasmerkė iš temoj Hygiena ir'Pataliogija dan čių sodž. Pajieškau draugo Juozai»o Parsiduoda peras kampinis saliunas.
gos ginimu, kenčiąs veda ir visur išrinkti “kuopos viršininkai, vardu
39 kp. Coal Center, Pa., vietoj: siuntimu Siberijon, bet ne prie tų, skaitys Dr. A. Zimontas, 20 d. Gurckio; Kauno gub., Šiaulių pav., Norinti pirkti atsišaukit į saliunų pasx
ir pagal įgaliojimą narių savo kuo
lenda.
Joniškio par., Spierakių sodž. Tūrių
August C. Mitzner
pos šiuomi meldžiame priimti mu S. Sarpalius, M. Sarpalius, etc. sunkių darbų. Teip mandagaus kovo, 1910 m., Lithuania svetainė svarbų reikalą. Jie patys ar kas ki
Karo ir laivyno ministerija: Nu
1020 So. Canal st,
Chicago;! III
sų kuopą prie Tėvynės- Mylėto/* užsimokėjo už 1909 m., turi būti teismo nieks Peterburge, net ap je, 3149 So. Halsted str. Pra tas malonės duoti žinią adresu:
siminimas, neveikta.
• K. Miestowski
rarsiduoda
grosernt
ir
bučernd
Draugijos < Association of Lithu- S. Sarpalius, M. Sarpalius, etc., kaltinamų advokatai, nesitikėjo.
džia 3 vai. po pietų. įžanga' 10c. 156 Quarry St., Grand Rapids, Mich Biznis išdirbtas. Vienatinė tarp šim
Užrubežinių dalykų ministerija:
anian Patriotš), išduoti jai Tėvy užsimokėjo už 1910 m.
to daugiaus lietuvių familljų |r kitaypttai.
Šistematiškas tautiško jausmo er
Pajieškau savo brolių Antano ir tatiek svetimtaučių.
Parsiduoda to
nės Mylėtojų Draugijos Čarterį ir
74 kp. Philadelphia, Pa., M.
meĮ
Vinco Pundeuių. Antanas gyvena kur dėl, nes savininkas važiuoja į Lietu
|| Anglijos budžeto' .šiems
zinimas, vienas dipliotpatiškas Tsu
Mahanoy City. Pa., o Vincas kur vą su geru kapitalu. Artimesnėm*
paskirti bėgantį iš eilės numerį.
Deksnis už ifjot) ir 1910 m.
tams
kariškojo
laivyno
įeiAnt Town of I^ke svetainėj Wešt
Simą po kitam.
V'irginia.
Yra labai svarbus
33 kp. So. Chicago, III., I. Pet- kalams paskirta 200 milijonų do- University of Chicago Settlement, reikalas. Meldžiu atsišakti po ad^ žinioms meldžiu kreiptis adresą;
Musų kuopa ir kiekvienas jos
Profesorius Chubinski, rašyda
11749 Michigan Avė., Chicago, III,
<
narys iš savo pusės apsiima ir pri raitis už 1909 m. )
liarjų, arba 27 milijonais daugiaus 4630 Gross avė., arti kertės 47 str. tesu:
' L '
i *1mas laikraštyj “Zaprosy Žizni”, su
Pundiniutė
Parduodami lotai. Ant Archer A v.
žada pildyti ir elgtis pagal visus
3 kp. Brooklyn ir New York, negu pernai. Sumanyta padirbti ir Ashland avė., 20 kovo 1910 m., 822 N. 4thOlesė
St ,
Philadelphia, Pa J vakarus nuo Argo 10 akrą prie*
veda pernai metų nuotikius ir pa
Tėvynės Mylėtojų Draugijos įsta N. Y., V. J. Daunaras už 1910 m., penkis didelius mūšio laivus, 20 bus skaityta “Aušros" prelekcija,
Archer Avė. Po 2 ir 5 akrus arba
rodo, kad pagerėjimo nesimatoratPajieškau savo tikro brolio Augusto
tymus ir reguliacijas, kuriomis P. Gyvis ir V. Vickert už 1909 ir torpedų it (liktai povandeninių lai- temoj Hygiena ir Pataliogija dan- Albrikt, paeina iš Kauno gub., Ra po 3, 2 ir 1 akrus. Puikios vietos
galeiga auga ir rengia padaryti
namams, daržams, sodams, vištų auseinių pav., Tauragės vol. ir par.,
Draugija šiądien-rėdosi. ar gal rė 1910 m.
vų.
tų.
Skaitys Dr. A. Zimontas. Galminų sodž.; 11 metų Amerikoje; gykloms. žeme labai naši. Archer
aršesnę pairtuvę ateityj.
Avė., strytkariais iki . Leafy G rovė.
dytis ateityj pagal T. M. D. su
88 kp., Tacoma, Wash., F. VensPradžia 7 vai. vakare. įžanga 10c. plrmiaus gyveno Serą n ton, Pa., o da
. “Liūdna tai pereitų ir užpereitų
W. I. Cronin, sai -u n i-a s,
bar nežinau kur Jis yra. Jeigu kas
sivažiavimų nužiūrėjimą ir nu kus už 1910 m., A. Norvil, V. KuKolumbijoje mieste Bogata, Įvpatai.
metų ėhronika ir mums sunku turėžinote -.jo adresą, arba jis pats, masprendimą.
likauckas, J. Adomavičius visi už gyventojai kėlė neprilankias ame
lonėkite man prisiųsti adresu:
•li įprastas Naujų Metų iliuzijas,
117 \l llll iiau8‘V PoPterų. 38
Patvirtinimui visko viršminėto 1909 ir 1910 m.
John Albrikt
U L 0I1UU gatunkų su gražioms
rikonams
demonstracijas.
Ameri

ypatingai atsimenant, kad Durna,
1726 80. 6th St., Cedar Rapids, Iowa.
dainelėms ir put- .
ir pagal norą ir įgaliojimą savo
26 kp., Thorp, Wis., L. Aleksan konai, gatvinių karų kompanijos
kioms
kvietkoms bet
kon vertais, .
vienas regimas ženklas skiriantis
Pajieškau
Cicilijos
Pakaušičios; Teipgi ir visokių knygų
kuopos pasirašome.
dravičiūtė ir J. Volteraitis už 1909 viršininkai, turėjo dumti* nuo
,j>opien|
mus nuo buvusio vežimo neduoda
Melinlų, Nugeiažių ir Kazimiero Buti kataliogą siunčiu už 4c stempą
Rei
Kuopos Viršininkai:
ir
1910
m.
nio,
Porijų
sodž.,
Vabalninku
par.,
žmonių
piktumo
'į
Amerikos
ainjokios vilties. Teisybė, kad Durna
kalauju pardavėjų ir duodu gerą pel
ir
Petro
Bernoto,
Beniuniškių
sodž.,
Pirmsėdis .........................................
37 kp., Chicago, III., K. Balt basadą. ' j
ną.
VIDURIŲ KATARAS.
yra laikoma dabar ne kaipo savyVabalninku par.; visi Kauno gub.,
M. bukaitis
už
1909
ir
1910
m.
Raštininkas
......................................
Tai
yra
vienas
iš
paprasčiausių
Panevėžio
pav.
Jie
patys
ar
kas
sta galybė, tik kaipo valdžios pa
227 E. Main st New B.itain. Conn.
k.tas
malonės
duoti
žinią
adresu:
|| Paryžiuj likosi suimtas koksai nesveikumų, pagimdantis vidurių
58 kp., Grand Rapids, Mich.
dėjėja.
Durna nėra pripažinta Iždininkas.........................................
x
Kazimieras Graužinis
Duez, kuris -prisipažino, jog prisi- plonplėvių uždegimą.
Paprastai 115 — 6th SL, Grand Rapids, Mich
Pastaba. Susitvėrusios kuopos R. Sliltieni už 1909 ir 1910 m.
kaipo įgaliota autoritybė, veikianti
5 kp., Waterbury, Conn., M. Jok- savino sau milijoną doliarių iš pi- jis genia nuo neikusio ar perdaug Pajieškau savo draugo Augftsto
žmonių vardu. Ji turėjo prisitai skaitosi legališkomis Tėv. Myl.
/teikalinpas jatouM žmognz prie nor
kyti prie tikrosios Rusijoje galy Draugijos kuopomis nuo tos die ša, J. Mazlaveckas, N. Krakaus- nigų gautų tį parduotus bažnyčių valgymo ir gėry ino. Daugumoje Kulyčiaut; paeina iš Kauno gubern,. m y, kuris norėtų pri sergėt i namui
Šiaulių
pav.,
Joniškės
vol..
Rosninta

turtus. Iš t*žn\<6ų turtų tikėtasi atvejų žmonės jį vadina vien ne kų sodž.; plrmiaus gyveno Nevr Yor- ir pagelbėti naminiuose <
bės, biurokratijos. Bet tai ne ta nos, kurio] joms išduotas Tėv. Myl. kas visi už 1909 ir 1910 m.
Pav. \Vaterbury, Conn., J. Ta- gauti mažiausiai 200 milijonų do-1 gronitiliojimu ir bando jį jjagydyti ke. Jis pats ar kas kitas malonės Alga gera geram žmogui,
me dalykas. Svarbiausiu dalyku Draugijos Čarteris. Kuopos virši
kitą mm: J. Galinski, 1337
■ .tb
liarių ir tuos pinigus manyta ap-1 valgydami rūgščius valgius ir ger- duoti žinią adresu:
yra tas, kad pačios Durnos dalis ninkai, išpildę šitą blanką pagal reila už I909 ir 1910 m.
( ourt/ Grand Works, 111.
FTank Kazimieiaitls
energiškai stengiasi sumažinti at kuopos įgaliojimą, turi sugrąžinti . no kp., Girardville, Pa., J. Do versti įvedimai pensijų seniems darni stiprius alkocholinius gėra- 1344 80. Canal St.,
Chicago, III.
Reiffalinoi 50 vyrą lčb<nų u omo*
meika.
darbin’.nkams. .,1 '
pus; Tačiaus tas padaro silpniems Pajleškku savo kūmo Aleksandro tininkif; geras užmokestis; visada
stovaujančio kūno rolę ir svarbą, ją T. M. D. Centro sekretoriui.
* a.
Viduriams daugiaus blogo, negu Namejuno; Kauno gub., Vilkmergės darbas. Platesnėms žinioms rašykit*
o vedanti diduomenė atsižymi di
Dar nevisos kuopos prisiutė Cen I V. A. Greičius, T. M . D. sekr.,
pav.; du ipetai atgal jis gyveno arba atsišaukite ypatiškai tik su be
28 Stoles Hali,
|| Anglijoj, mieste Manchester, galinta manyti. Vieninteliu teisin Brooklyn, N. Y„ vėliaus girdėjau pir toms vakarais nuo 6 vai. iki 9.
dėle nepastovybe ir visokio prin tro sekretoriui išpildytas aplikacijų
>8 — 45 La Šalie St, arti Lake
Valparaiso, Ind.
cipo bei energijos trūky be • Dūmos blankas.,
is biržės likosi išvytas amerikonas &u va’s^u Yra * rinerio Ameriko- ko farmą. Jis pats ar kas kitas mą Room
8t., Chicago. V mich. ne agentas.
lonės
duoti
žinią
adresu:
specijalistas iš Chicagos Pattin už n*n*° ^artaus V yno Elixiras, nes
teises apginti. •
(Nereikia mokėt už darbą).
Patariame tokioms kuopoms su
Jonas Jonulis
Chicago, 111. * Reikalauja, darbo 'kottutneriškaa
Pažvelgus į Tėvynės Mylėtojų nedorus darbus ketiant kainas med- i*8 jlrauKe sužadindamas vidurius, 8427 Union Avė.,
“Lygšioliai buvo spalininkai, ku- šaukti mitingus ir tą reikalą veikiai
kjiaučiut. mokantis vteą darbą ir
‘ rie buvo šita diduomene ir jie ypa atlikti. Ypatingai atkreipiame kuo- iDraugijos dabartinį* stovį negali vilnės ir kviečių. Žinoma, biržie- iuos sudrutina teip, jog jie jjali Pajieškau savo vyrą Antaną But- mylintis
gyventi ne i perdideliamd
visokį maistą. Kokia ne kų. kuris manę apleido du metai mieste. Kreipkitės! šiuo adresu: | .
1
Bet antra vertus čiai visur per arti su dora nesilaitingai atsako už parlamento nepa- pų atydą į aplikacijų tilpusią pasta- nepasidžiaugti.
f
atgalios.
Metai atgal Jis gyveno
vidurių kataro priežastis,^ Tri- Lynn, Mass., o potam Brocktone,
A. Smuičunas
i .»
bą, iš kurios matyt, jog kuopos pamatai, kad jos nariąi toli gražu ko, bet Amerikoj jie mažiau doros Į
stovybę ir politišką sauvalių.
Mass. Turiu priė tamstos svarbų rei 1825 W. D)vision St., Chicago. 111.
, “Išeiga musų blaškios politikos skaitysis legališkomis kuopomis nevisi tuomi T. M. D. augimu bei paiso taegu kur kitur. Tegul kiti I nerio Amerikoninio Kartaus Vyno kalą,
malonėkite tamsta prie manęs
Reikalingi 15
kriaučių prie
Elixiras
greitai
ją
pataisys.
Var

Durnoje ir baudinės politikos val nuo tos dienos, kada bus joms iš gera jos kločia gėrisi. Tas verčia kraštai parodo, kad ir kitur net
parvažiuoti, arba nors laišką atra moteriškų drabužių siuvimo.
Tari
tok
jį
visada,
kuomet
patėmisi
per

šyti. "
būti gerai susipažinę su savo darbu.
džioje yra jau matorna netik blo duotas čarteris. Pakolei T. M. D. mus jausti, kad dar mes nepriau biržėse doros reikalaujama, o tą
Marcelė Butkorienė
mainą savo apetito arba savo sti
Teipgi reikaltngas geras prosistojas
gose pasekmėse namie, bet ir ne- 1nebuvo inkorporuota ir pakolei in gome iki didesnių darbų nuveiki- syk, ar nori, ar ne, ir amerikoniš719 Main St.,
Cambridgeport, Mass. moteriškų drabužių. Užmokesti^- ge
prumo.
Vartok
jį
nusilpnėjus
vi

ras. Darbas ant visada. Norinti ge
mažame Rusijos iliuzijos, kaipo korporacijos reikalas nebuvo visai mo. Tą aiškiai paliudija dabarti- kiejie spekuliantaį turės doresnį
duriams, žarnoms, nervams jjr krau Pajieškau savo pusserėa Kaštane!- ros vietos atsišaukite seka nč i d ad
švieti nės galybės nužudyme. Mes užbaigtu, ji (T. M. D.) skaitėsi nai kivirčai dėl visuotino balsavi kelių griebtiesi. Patteną ant gat
jos Petrui yčios; paeina iš Kauno
i
jui. Aptiekose. Jos Trįner, 1333 gub., Panevėžio pav., Subačips. par., resu:
Mr. Louis Kaąper * ;. J t
n»galime atgal atgauti, pirmesnio tik draugija bendro uzsitikėjimo, mo. Nežiūrint į tai, kad iš tų vės apsiautė žmonių minia; tik pa
TauniOnų . sodž.; ji ženota
Juo 3129—3131. Wnthworth Aye,
—
1339
So.
Ashland
avė.,
Chica

itbsų stovio terp- tautų, jei sąly ir ant to pamato buvo tveriamos vaidų kėlėjų (kurie bando užmest siskubinusi policija amerikoną nuo
šapu Gurkliu. Du metu gyveno Omą- Phone Yards u "“
go, UI.
_ ...^ ; . •
ir pripažintos kuogosj bet kada Centro Valdybai despotybę), nei minių piktumo išgelbėjo.
gas pasiliks tokios, kokios yra.

iš antros, blogdarius, saumylius ir
f žmonis pikto noro. Perskaitė šį
I straipsnelį, kunigai sakys, kad ji
• rašė bedievis, priešas tikėjimo; soi cijalistas gi tvirtįs, kad tai darbas
- buržujo, atžagareivio. Vadinkite
mane kuom norite; aš ištariau tai,
!ką privalo pasakyti kiekvienas žmo
gus mylintis tiesa; pasakau atvirai,
jog pjudymai, nesutikimai, vaidai,
viskas yra tai veidmainystė ir niek
šiškas darbas.
Dar —’ oš.

“Vakarai ir rytai turi patirti,
kad jokis asteigos darbas nėra
dar Rusijoje pradėtas, darbas, ku
ris - reikalauja didžausių kaip val
džios teip ir žmonių pastangų, dar
bas, įgiris, norint būti veikiu, turi
apimti aleivieną rusybės gyvenimo
skyrių ir kuris be širdingo žmonių
palaikymo ir užsidegimo negali bū
ti padarytas. Bet sunku yra pasa
kyti iš kur tas užsidegimas ateis,
jeigu viso valdžios veiklumo ©bal
siu “pirma nuraminimas, paskui re
forma” ir jeigu raminimas yra to
lygus prešnorinei tylai, su kuria
ilgai kenčianti Rusijos žmonės yra
teip gerai apsipažinę. savo istori
joje ir apie kurią mažarusių dai
nius- parašė: “Nuo Kaukazo iki
Suomijai yra visuotina tyla visose
kalbose7~nesr-H4atai^.šaliai klojas.”

Draffysčiyeikaia:.

Pajieškojimai.

Tėvynės Mylėtojų
Dr-stės Reikalai

HADJI RAŠTAI

iš visur.

Ant Pardavimo.

Iš Chicagos Lietu
vių Gyvenimo.

APGARSINIMAI

Reikalavimai.'

.

j

S-L- 1

j--

t

Namine Mokykla.

/

Į
Į
;
,

Mirė Petrą* Vaišvila, 14 metų amžlaus, paeina iš Kauno gub., Panevėžio pav., Pumpėnų p*r., Kryklių kaimo; 4 metai Amerikoj;, paliko Ame
rikoj tris brolius Jonų, Antanų, Bo
leslavų ir seserį Feliciją, o I4®tuvoje
motinų ir brolį. Pųlaldoat 13 d.
kovo ant šv. Jurgio kapinių, Chica
go, III. Giminė*, norėdami daugiaus
dažinoti apie velionį, kreipkitės šiuo
adresu: 828 — 34th SL, Chicago, IU.

GraiMtika tmfflukoi kalbos moky
tis b* molėtojo (apdaryta).. |1.00.
Veikų Draugtu arba kaip mokyti*
skaityti* ir rašyti be mokytojo.. 15c
Nantas Budas mokytis rašyti be
mokytojo ...........
- 10c
Aritmetika mokytis rokundų be
mokytojo (apdaryta) .................. 35c
Pinigu* siųiklte per Money Order
šiuo adresu:
P. MIKOLAINI8,

P. O. Box 62, New York, N. Y.

Kur gauti “Lietuvą.”
Galima

gauti

kiekvienų

.,.1J“nParengt
S
RUOŠ.

spaadpn J. Basa

aavaitą naviau* ir K. GHnioč (Ii “Lietuvių

BROCKTON, MA8&
Pocius, ‘
175 Ame* St

Tauto*"), Vilniuj
Kaina ........................

Puslapių 41.
50c.

.......

KLAIDA. Apysaka i paraš;
dynų Pelėdos. Kaa Uo* raštininkės
veizdelius skaitė*, t**1 šino jų vertę,
73 Grand Street ir nesigailės šių knygelę perskaitęs.
87 Hudaon ava Ji parašyta iš lietuvių gyvenimo. Vii
811 Barry Street niu*, 1910. Puto. 524 .......... $100.
124 Grand *t
J. Milevskl,
I*
258 Wythe Ava.
8. Simanavičius,
"LIETUVIŲ TAUTA". L. Mokslo
Draugijos raštai. Knyga 1, dalis 3.
BALTI MORE, MD. '
|L35.
John Louta,
662 W. Baltimore St Vilnius, 1909..................

“VISUOMENE”

Chicago, IH.
1844 W. North J
Statosi *au tikslu suspiesti apie P. M. Kairia
870 W. 18th St
save susipratusius ar tebesusiprantan- M. J. Tananeviče,
čius nuoseklaus visuomenės demokra
JERSEY CITY, N. J.
tizmo šalininkus, bendrai pasiaiškinti
Rėklaitis,
234 Wayne St.
įvykstančias musų gyvenime permai
nas, išsidirbti bendrų jiems visuomeA. Ramanauskas,
101 Oak Street
niniai-kulturinio darbavimosi būdų.
Eis ii Vilniaus sykį į m&sesį.
Montsllo, Mas*.
B. P. Mlaskinis,
- 35 Arthnr 8t
KAINA MASKOLIJOJE:
Metams ........ ..................
3 rubliai
Pusmečiui
1 gub. 55 kap.
N*w Hav*n, Conn.
Trims mėnesiams
80 kap. J. J. Vaitkevičius,
583 Grand Avė.
Atskira* numąri* ................. 30 kąp.
KAINA UŽSIENIUOSE:
Phlladetphla. Pa. Metams . .;..ž.......... —.... 4 rubliai
Ignotas. 1028 So. >-nd Street
Pusmečiui ............................. 1 2 rubliai
Trims mėnesiams .,.. 1 rub. 20 kap.
Portland, Oreg.
Redakcijos ir AdminisL Adresas: John Broirman. Browman Ne**
Ca
“Visuomenė”
Užupio (Zarečnaja) gatvė, 16 b. 26,
Vilnius, Lithuania-Russia.
Foreign and Domestie
. Periodikai A New*paper Agency

MUSŲ GERASIS. Dviejų reikšmių
komedija.
Parašė žemaitė. Vilnius,
1909. Puri.'26 .............................. 10c.

=

"•■ •" •* «n-«~ •—»JM«.
wSurinko Dr. J. Basanavičius. Dalis L
čia telpa 141 labai gražių, juokingų,
išmintingų t žingeidžių pasakų. Chlcago. DL 1903, pnsL 380........... 81-23
Drūtai apdaryta............. . .... 81-60

Itijt lidknllsdl Yelhlii.

Geriausi Rankvedžiai ir Vadovėliai
Lietuviškoms Mokykloms gaunami

“Lietuvos

“Lietuvos” Agentai

Knygų Kataliogas

Šokių.

Naujausios Knygos
gaunamos “LietuYOs” Redakcijoj.

J. J.

FRANKJ.BAGDZIUNAS

>

Dr.O.C.HElNE

A.OIszevvski

3252
Agt) onrevzS.
’j Halsted SU™**™ ***

l

į

tiems išmokti gerai gnakaitoti
Pi*
dali*. Surink*
Rlirinka p.
O Bendorn_
moji dalis^
r. Daugirda Antras petaiąytas
d imas. Kietu aptaisu. Vilnius
pusi. 104. ..............

1830 DOVANELE. Skaitymo ir ra
šymo Mokslas. Elementorius ir pir
moji knygelė. Sutaisė Ksaveras Va
nagėlla
Su daugeliu paveikslėlių.
*ietu aptaisu.
Vilnius 1909. Pb&|.
.......................
50c.
1834 LIETUVIŲ PASAKOS. Valkų
rinkinys, čia telpa 38 pasakos vai
kams, gražios ir pastumiančios valkų
protauti.
* *
“
Vilniuje
1905,
p
73. ....
........... .......... ‘rh-I i I '-įp įj.l. J t. i j f
1037
NAUJA
ELEM ENTDRI ( <4
Vaikam* dovanėlė
Parašė A—iš—B.
Trecias išleidimas.
Lengviausiai > Ir
parankiausiai iš jo mokytis. Tilžėje
1907, pusi. 48. .r..T7..;..L™

1641 PIRMIEJI? SKAITYMAI L u•ų vaikams paverti. Sutaisė A. Ada
ta. Bu daug gražių pasakaičių, dai
nelių fr paveikslėlių; teipgi yęa ir
rt’o:josios litai*** norintiems pramok
1280 MUSŲ DIRVA. Skaitymo kny ti skaityti raštų. Rygoje 190$, puri.
ga liaudies mokyklai ir gimnazijai. 51 j-..........i-...*;......... ij5ų.
Sutaisė M. Vasiliauskas ir J. MatuIcičius.
Su daugeliu paveikslėlių.
1644 RINKINĖLIS VAIKAMS įpĄ.
Kaune 1907, pusi. 159..................... 85c. sakelės, apsakymėliai, dainelės; žais
lai, mįrilal ir tt. Vilniuje 1904, pūd.
1317 TRUMPA LIETUVIŲ KAL ** ................................................. L. Ui.
BOS GRAMATIKA. Pradinėms mo
kykloms vadovėlis. Sutaisė mokyto 1645 SKAITYMO* toCTGA i maži
jas Juozapas Damijonai tis.
Kaune 'ir dideliem*. . a*|bU8 J. Gabrys,
1909, pusi. 89. ............................. 35c.’ je telpa išrinktieji raštai musų n
ninku su jų biografijomis ir pav«
1326 ŽODYNAS LIETUVIšKAI-AN- lais. Tai yra didelė < h ręstom a
GLIšKOS KALBOS. (Dalis I.). Su sustatyta sulfrg Vakari; Europos
taisė A. Lai i a čia rasi visus lietu kyklų pavyzdžių. Tilžėje 1908, t
i ;o(.
viškus žodžius išguldytus angliškai. 308.....................................
1 ožnas žodis paženklintas kursyvoms
ii tarom s prie kokio gramatikos sky
1647 VAIKŲ SKAITYMftLIAI
riau-: jis priguli. Knygos formatas Lietuvos žemlapiu. “Kas skaito, ra
6x9 colius.
Kieti audimo apdarai. šo, duonos nepošo "; Vilniuje 1905,
Chicago, III. 1902, pusi. 382. $2.00. pusi. 259. ...IL...................
40c.

1328 ŽODYNAS LIETUVIŠKAI-ANGLISKOS IR ANGLIŠKALLIETUVIŠK3S KALBŲ (abi dalys — I Ir II,
t y. No. 1326 -Ir No. 1327) vienoje
knygoje. Formatas ir apdarai tokie
pat kaip No. 1327.
-----.. 16.00.

!I
į

1648 VAIKŲ ŽVAIGŽDUTE. 'M
gc!ė I ir II mokyklos skyriui ir. ris
kams nramokuAr is skaityti.
* —‘
skaitymai ir pij
■ t''grami
žinios.
Sutaisė
tokytojar P.
dorins. (Apdaru e). Vilui uj*
puri. 1x4. v..-i.į
I Ii5 111’ iU- ■ I m II141
al648 VAIKŲ ŽVAIGŽDUTE. :
r Ji dalis.
Knygute
antrajam
--- ---T
........ m
Ciajfim pirtlrvlrlr»«t
mokyklos lialrJrHni
skyriui ir vUlHi
vi
lems skaityti] Sutaisė
mokantiems
tojas P. 2
Bendori
—iertkis (Kietu aj
Vilnius 1909, pui

1327 ŽODYNAS ANGLĮ Š KAILI ETUVISKOS KALBOS. (Dalis II). Su
taisė A. Lalis. čia rasi visus angliš
kus žodžius išguldytus lietuviškai.
Pilė kiekvieno angliško žodžio kabė
se yra pridėta tarmė, kaip žodžius
angliškai tarti, teipgi kiekvienas žod . paženklintas kursyvomls Ii ta roras
prie kokio gramatikos skyriaus jįs
priguli. Knygos formatas 6x9 coljus.,
«. -azials drūtais apdaris, nugara ir
kampai drūtos, gražios moroko sku->
ros, šonai audimo, ant nugaros para-^
šas aukso literoms, lapų kraštai mar-*
rriyuoti........... .............................. $4.00

,

Su
1649 VAI.. Ų | jR^-UGAS.
ir išleido P. Mik
Ftaį.« Su 11C
veikslelių. Tilžėj
64

Knygelė
1650 ŽIUP8NB Llfll
kam* pasiskaityti ir padmokytitaisė Ladislovas L Knyga sdsi
1626 ARITMETIKOS UŽDAVINIŲ Iš 138 pasakų, 11 torljų. elitų
ir pavyzdžių Rinkinys pradedamom- lių. turinti suvici 4i tn 4 0 paveiksi
sioms mokykloms ir žmonėms, noria Vilniuje 1906. p ui i 193,. .:7..x
i . -S

A. Olszevvski

i

3252 S. Halsted Street

—

coc

BS MIEIMS šfe

Noria Hjydjti ktakvient vyrų eergantįĮlinkimu ly:tilta dattųj*T»
kiMiaai' i kraujo ftuodut. nerviJka »UDegalėjlmi, pažlugimz ijtilkų ditiių
vtrot. šlu ■ naoStrdas paaiulinimie yra atvirs. vlti*n», ku U praleido d. r Pinigų **į
ŽKOaiMM. .
tarų ir valetų b<> jok oe uaudos rat-ao oocu yra porodvti vftįems f
fturju vieniatSll;
buvo r v domi d> I tnt ai at daug m u daktarų be jokio paeit kinu, kad
kuriuotni tikrai l.'gyaau

Nemokėk už gydymą b* naudo* — mokik už

Al Ūktai iigydau ligai skilvio, plaačiųųr lakatų, not ir Isbaiila:

Moterų ligos

Išgydo kad butus
■ raikai.

VMurin** Ilze*. *kum**l ate*nota, Malt
------3ioaiMk*MMM it kUo*
Ilso* ukr- ‘JKie.m*.
ilt» d.BUS
Unči i*rn<

Hrydotna freltsl. tikrai ir «u pil
na »l»ptyb*
Ncrviį uu.-lpnėiira is. n u pi • *u avrikato*. rudy
m a atipryMa,
kraują,
uinuodijimas, EapiimUS- gaiitja

Uti^uodijii
kraujo,
•*•«*■* lipo 1 kaip

Plaučių ligos.
ntup'ya Bronchitai ir kito* pla«Cn» llžoa t k-ai, Ūzyčcroa mano,
vėliauatu būda širdie* Ilgo*.

Patarimas Ir
ištyrimas dykai.

Dr. ZINS
Valandos:

t

piktoji dedervinė. *■«
Zluh*. b»in<r-i'>«'*t.
ma vislų. In»iktn»nil
įsit«*ėjMŠ>« ligos.

.u>a

AŠ KALBU
I
LIETUVIŠKAI. į J j

Specialiu* ■ vyrų Ir
moterų ligų

.. ŠO. CLAUK^įĮ^

t

(tarp Randolph Ir

Nu* g ryto iki • vakar*, N*d*iioj *u* •

40-000 žmonių rasi darba

nuo pirmo Gegužio *)
Karčemos bus valna laikyti, yri geras miestas dėl bizpio, mu
su kompanija dovnojo gabala žemės dėl lietuviškos
1’ "—
bažnyču—t-A
čiame viduryje miesto; prie bažnyčios dar’ turime keletą gerų ne>rel t ir
brangių lotų, karias parduosim lietuviam už nuo
ant lengyųAšmokesčių. Norėdami pirkti, kreipkii
lU9i
H

LITHUANIAN REALTY

A. 01szewskio Bankoj

ii:

Knygyne.

733 TRUMPAI ŽEMAS APRAŠY
MAS Pirmieji geograf'jos uždaviniai
■u apsakymėliais ir kitais pasiskai
N®. 68 Lietuviško* pasako* įvairias tymai*. Vertė iš rusų kalbos 8. Me
čius. Vilniuje 1906, pusi. 113. tuc.
eta telpa 205 Ubai grašių ir juokingų
pasakų, bovijančių kiekvienų skaity
730 TRUMPA GEOGRAFIJA arba
tojų ir klausytojų ir labai naudingos. žemės aprašymas, (bu paveikslėliai*
Chicago, m. 1908, pust 830. .... 81-26 ir žealapiais). Sutaisė Nėris, čia
Drūtai apdaryta.......................
$1.50 trumpai, bet suprantamai aprašyto*
viso* penkto* įvelto dalys, su 74 pa
No. 69 Lietuviško* pasako* įvairios. veikslai* mapų, žmonių, gyvulių ir
Surinko Dr. J. Basanavičių*. Dalis III. medžių. Tinkamiausia geografija vai
čia telpa 203 dar gražesnė* Ir juokln- kams pradinė** mokyklose. Chicago^
geanės pasakos. Chicago, I1L 1904, III. 1898, pusi. 94. ......................... 25c.
pusi. 338....................... ;................... 81-26
724 TRUMPA LIETUVOS ISTORI
Drūta! apdaryta............................. 81-60
JA.
Antra* pataisyta* išleidimas
No. 70 Lietuviškos pasako* įvairios. Vilniuje 1808, pusi. 79............... 20c.
Surinko Dr. J. Ba*anaviėiuB Dalis IV.
131> ARITMETIKA.
Sutaisė' B
Chicago, I1L 1905, pusi. 299. Moję da
lyje, teip kaip ir pirmesnėse dalyse S’ ačkauskas. Lengvas būda* išmok
ti
skaitliuoti
(rokuoti).
Knyga pa
Dro. J. Basanavičiaus surinktų pasa
kų, telpa keli šimtai užimančių ir juo dalyta J penkis skyrius. Skyrius J
— Apie skaitlius Skyrius II — Trukingų pasakų. Kiekvienas, nusipirkęs p alai
Skyrius III — Dešimtiniai
Iš paminėtų knygų I. II. III ar IV trupiniai IV — Prilyginimai ir pro
dalį, turės per visų savo amžių nelš- porcijos. Skyrius V. Propercijų pria
semamų pasakų turtų................. 8IA8 n dinės.
Chicago, III. 1897, pu*].
Drūtai apdaryta. ....................... 41*60 3 ...................................................... 25c.

KUNĖ SVEIKAS
PROTAS!
NUO AUDROS PASISLĖPUS. Pa-,
Esu pasirengęs, laikas nuo laiko,
rašė žemaitė Vilnius, 1909. Pusi. 16.
parašyti straipsnį, apie sveikatų.
Kaina ................................................. 5c.
Nors 'sveikam kūne sveikas protas,
bet nešvartani-neėystam kūne negali
RAŠYBOS LAVINIMOSI DARBAI
būti, ne sveiko proto ne sveikatos
Pradėdamomsioms mokykloms. Sutai
Roda, nors iš karto dar kaip jauni
sė mokytojas 8. Varnelis su pagel
ir Jaučiasi neva sveikų, bet už mė
Šiauliai, 1909. Puri 112.
nesio bei kito, teip kaip migla ims
30c.
Kaina
ligos ant nešvaraus žmogaus kristi.
Už tai už vis labiausia reikia būti
švarių, kadangi vanduo ir muilas yra
nebrangų, o kad ir butų brangu, tad
Lietuviška muzika. ČESLOVO 808diksni į laikų sučėdys vėliau de
šimts.
. NAUSKIO.
Todėl nėra skirtumo, kokį darbų
V. Susiuva. UŽMIGO ŽEMA, 8ukas dirba, bet kiekvienam neatbūtinai
statyta vienam balsui, fortepianul pri
reiaia, kas sanv&itę ar tai vanoję
tariant. žodžiai Maldonio. Peterbur
ar tai pirtyje, save gerai Išsiprausti
No. c71 -alkrodlnlnko atminimai.
ge, 1909 m...................................... 50c.
išsimaudyti, o po maudynei apsi
Pasak Erkman-Aatrijanų sutaisė g. M.
vilkti šviežioms apatinėms drapa
VI. Susiuva. Ta pati daina UŽMI Paveikslas iš Napoleono I paskutinių
noms. Kaip šalta neiti laukan iš
Worc«st*r, Mas*.
GO ŽEMA
Mišriems balsams a jų kariavimų. Chicago, Ui. 1907, pus
. trio bos iki visai neatveši, kad napa’ Gražus Miestas.
13*
capella. Peterburge, 1909 m. .. 50c. lapių 44............
•gautu šaltis. Jeigu kuriems paranDidžturčiai ir neturtingi žmonės, vi M. Paltanavičia, 15 Milbury StreoL
' ku .tad labai gerai, kad ko tankiau- si lygią! myli ir gyventi gražiuose
VII. Susiuva.
SKUBINK PRIE
No. 76 Maalm Gorki]. Pasakojimai.
. šia maudytisi, ypatingai vasarų, nes namuose, gražiame mieste.
Bet ne
KRYŽIAUS.
Vienam balsui, forte- Iš rusų kalbos vertė A. L—ta. Turi
' po maudynei tai kaip naujos gyvybės visi supranta, kad gražumas miestų
piaAui arba vargonams ir smuikui nys: Giesmė api* sakalų. Nenaudėli*,
i (gyja Ir sveikata labai susidrutiha. ir namų pridera nuo pačių gyvento
pritariant-, žodžiai kun. ŠI. Gustaičio. Makaras Čudra, Rudenyj, Dvlėeeimts
kaip visus prakaitavimus numazgoji. jų. Paimk bilę kokį nahų, ar mū
.. 50c. ėeii ir viena. Chipago, UI. 1906, pus
Pas šiuo* agentu* genai* uzalaa Peterburge, 1909 m.
Teipat nors visi prausiasi bumų rinį ar medinį, ar pigų ar brangų,
lapių 103............................................ 25o
kas dienų iš ryto, bet labai gerai, kad nuvalyk jį švariai, nutepliok, apžiū kyti ‘ Lietuvą'’ melams ar pusei
VJTT. Susiuva. SIUNTĖ MANE MG
net tris sykius praustus! t. y. visada rėk sklypelį žemės apie namų, ap metų ir užsimokėti.
No. 90 Olltlpa. Graži apysaka U
TINELE.
Liaudės daina, keturiems
prieš valgį.
Vakarais kurie aeturi sodink medžiais ir gražiomis žolėlaikų savitarpmėr. karė* šiauriai*
vanų namuose, kad su kempia-spou- mis, o tavo namas bu* gražus, svei- Joną* Janušas keliaujantis Agentas mišriems balsams. Peterburge, 1909
po Illinois valstijų.
Kaina ................. -......................
50r Amerikos indljooų. Vertė A. Olš*včiu. save, nusimaudytų visa kūnų, ir 'kas ir bus malonu jame .gyventi, Apskls. Antra pataisyta laida. Chicago,
kad su toms apatinėms drapanoms, leisk ■ gi ir geriaūsį namų, o pat*
25c
Brooklyn, N. Y.
IX. Susiuva. KARVELALI. Liau III. 1906, pusi. 95........................
kų per dienų nešioja neitų gulti, bet ■flioml pasibiaurėsi. Jeigu visi žmo298 South Ist 8t dės daina, keturiems mišriems bal
apsivilkti
naktinėms
drapanoms ųės tų suprastų, tal~~TmMių__visi na A. Lee n lauš kas.
No. 98 Pragaro atgijimas. Parašė
113 Grand
sams. Peterburge. 1909 m. .... 40,-.
“night gown”; tie dalykai s+arbųs mai butų gražus, gražios butų musų Jonas Lutkauskas,
L Toistoi. vertė Z. A. Kritiškas pie
labai sveikatai kiekvieno žmogaus.
gatvės, gražus butų miestai, ir gražus
Baitimsre, Md.
X. Susiuva. TU-MANO MOTINĖLĖ, šinys dabartinės draugijos tvarkos
Dr. Ferd. Hartmann.
butų musų gyvenimas.
Petras Glaveckas, 635 W. Lombard et Liaudės daina. Duetas sopranui ir alegoriškai, parašytas. Chicago, 111.
218 EastiSt., New York.
Vienok tų gali atsiekti tiktai sa I.. Gawiis.
1834 N. Castle Street altui, arba dvibalsiniani moteriškam 1908, pusi. 22......................................
vininkai namų. Kas gyvena pasam Vincas želvis.
603 So. Paca st chorui. Peterburge, 1909 m. .. $1.00
kambariuose, tam sunku ir
No. 100 Pasaka apie kantrių Alanų,
Gera proga! Didžiausias išpar dytuose
Chicago, l!L
svajoti apie tokias malohes permai
XI. Susiuva. .-LEKE SAKALĖLI dukterj turku ciesoriaus Antonijaus,
davimas Lotų naujuose . nas. Bet. kadangi kas išsigali kas J. I. Bagdžiunas, 2334 8. Oakley Avė. Liaudės daina, keturiems mišriems gurt per 23 mete* vaikščiodama j o
3143 8. Halsted St
mėnesį apsimokėti savo randų, beveik K. Steponis,
balsams. Peterburge, 1909 m. .. 50c. •vietų, daugybę bėdų ii vargų išken
miestuose.
1813 String
Vlnc, Linka.
kiekvienas
gali
išsimokėti
ir
namelį;
tėjo. Antra laida, iš lenkiško vertė
Vietose prie didžiausių dirbtuvių,
8139
Vlncennes
Rd
Jonas
Visockis,
GIESMfi! į PANELĘ ŠVENČIAU A. Olše.skis. Chicago. Iii. 1902, pus
prasidedančiuose miestuose, klausimas yra ar daug dar yra lietu Ant žukau'kls,
naujai
871
—
14th
PI
SIĄ. Vienam balsdi (barytonui arba lapių 66.............................................. 20o
Gary, Indiana ir aplinkinėje, kaip vių, kurie velija gyventi pasamdy
Mezzosopranui 1 su vargonais.
Mu
tai: Telleston, So. Gary, Godair Park tuose kambariuose, be jokio pagrųžiCleveland,
Ohio.
No. 397 Kėpio* kančios. Eilė*. Pa
zika Juozapo Naujalio. Op. 11. Kau
ir Gary on the ' rlill ir tt. Visose nlmo ir vigados, vieton užpirkt sau Pov. Sukis, 6524 Forman A v*.
namus,
ir
juose
dailiau,
sveikiau
ir
nas.
Kaina ...................... k - -.45c. rašė Liepukas. Chicago, 111. 1909, pus
vietose turime dau 5 lotų ir akerių želapiu 38..................................................
i o
j
jįE8*|. Lotai parsiduoda po $100 ir pigiau gyventi.
Cambriagepert, M**r
Pereitų metų šimtai lietuvių vien
augščiaus, ’ lengvomis išmokestimis.
paržuotais
Pet. Bartkevičius,
919a Main SL Vaikams gražios
No-436 RavoHuc1.1?* dainos. Suran
10 dol. iš augšto' ir no 5 dol. kas ant Bridgeporto apsipirko sau nuo C.
Kivolius.
42 Washington
kiotos iš visur 24 d.dno* naujos ga
piešinčliais-paveikslais
mėnesis. Nereikia m Mėti procentus musų namus lengvomis išmokestimis.
dynės iš re volių jijos atbalsių. Chicanei taksas, nes tų viskų męs patys šfmet męs esame pasirengę |>atarnauHAMMOND. IND.
Knygelėm r ‘
’ go. 11L 1908. pusi. 30. ................. 15c
ti kitiems šimtams namų pirkime.
apmokame. Laiką ligos, būnant be
St.
235 — lS5th
1. Gražus paveikslėliai, bet dar
Turime pardavimui namų visokioms Zen. Juclavlčius,
darbo ar kokioj nelaimėj, pats nerei
gražesni aprašymėliai. Vilnius, 1910.
No. 471 Akyvi *p*lr*ltklm«l *vlet*,
kainoms, nuo $1000 iki aukščiausios
Hartford, conn.
kalauji mokėt. Gary miestas ketvirKaina .......................'..U.............. 10c. i kuriuos žmonės nuolat žiuri, bet jų
I tas metas kaip prasidėję* ir dabar kainos. Kas turi $300 ar daugiau su- Kar. Leoevlčius. , • 40 Mulberry
gerai nesupranta. Su 7 pavatkslėliata.
: -» ■ »
*’
. ’fyį t t f r
taiipintų pinigų galt pas mus nusi
turi suviršum 25JJOO gyventojų; ten
H. Kas atsitiko kiaulių namuose Labai naudinga knygelė tiem* kuri*
pirkti sau namų. Kas pirmsenis, tas
Herrin. Illinois.
yra didžiausios pl|eno dirbtuvės Ame
.................. 10c. nori sužinoti, iš ko darosi žaibai,
Box 708 Vilnius, 1910.
turės geresnę progų pasiskirt sau tin J. T. Adomaitis,
rikoje, neužilgio galinčios perviršyti
grirnsmai. lietus ir sniegas. Kas yra
kamų namų. ' Todėl nevilkinkite il
Pittsburgų;- tuose fabrikuose dabar
III. Kiek daiktelių įvairių — tiek debesiai, ant ko jie laikosi ir tL Chi
INDIANA HARBOR, IND.
giau. bet ateikite tuojaus į musų
dirba-daugiau kalą 20.000 darbininkų.
3604 Deador 81 eihičių įdomių!.... Vilnius, 191(7 ra. cago, III. 1894, pusi. 79......... .... 25c
bankų ir pasiskirkite sau tokį' namų, B. Yasiulis,
Apart to dabar pradeda statyti daug
Kaina ......................................... 10c tiems artis u susipažinti su oro y pa- *
I haujų fabrikų, kuriuose neužilgio kokn jums patiks.
lybėmis. v*rta ?erskaityti. Chicago,1
Kencsha, Wis.
čia paduodame trumputį surašų plgaus darbų apie 2^0.000 žmonių dauPetrauskas,
72 N. Chicago
IV. Nesigailėsi, valkeli, perskaitęs BĮ. 1907, pusi. 23a ............L. .L. 75c
•gesnių namų; peržiūrėkite juos:
giaus^ Garyje kuogeriausiai įtaisy
šitų knygelę! Vilnius, 1910............. 10c. Apdaryta. ...............................
8140
tos vandens traukimo sistemos ir
MINERSVILLE, PA.
4) 2 lubų mūrinis namas, 4 pa
538.
Ramanauskas.
Box
"suros”, teipgi eįlektrika ir gazas gyvenimai po 4 kambarius.
V. Sveiki gyvi! Vilnius. 1910 m.
botas
No. 20U Aki* už akį, dantį* už d»nTen yra 5 didelės įBankos ir daugiaus 30Vjx147 pėdas, Kampinis. Randos
Kaina ....................... a............ . - 10c. tį. Juokai vienama akte. Perdirbta M
“■
\ yra
*įugdąi h otelių,. »mokyN*w Brltain, Conn.
mažesnių,
Vist iškaščiai
neša 1480 | metus.
vokiško. Chieago, 111. 1907. puaL 39.
r klų ir bažnyčių,
bažnyčių. |{ o dabar jau yra $55 J metus. Iš kalno reikia įnešti
J. Čeponis, 21 Pleaaant Street VI. Dėdės Tomo Trobelė. Vilnius, Kalni*................... . ........... .... 10c
aprinkta velta .i^tuviškai bažnyčiai, tiktai 11200. Kaina ............. $3.750.
1910 m. .........
15c.
Novvark,
’ Trumpai sakant, mieste Gary yra
17) 2 lubų pulkus muro ir medžio
No. 185 žmogus nepiluškta. Vertė Iš
178
Ferry
Street.
V.
Ambrazevičla,
VII. Kiek čia įvairių žvėrių Ir na švediško Neris, dsinu grasi apysekegeriausi įtaisymai ir surėdymai. To- namas, 2 pagyvenimai po 6 kamba
Vilnius, 1910 m. vedu *u varginga mergina ir laimin
minių gyvulių!
dėl. draugai, pasiskubinkite, nes jau rius su maudykloms. Staldai nauji.
.................... 15c. giau gyveno už kitu*, apsivedusius su
kiekviePlttsburg, Pa.
Kaina .............
netoli pavasaris! Pavasary]
“
'
Lotas 25x125. Randa $420 į metus.
Šo. 22
nd_____
. Mm gerai išvažiioti ant gryno oro. Visi iškaščiai $42 į metus. Iš kalno Jonas A. Ignotas, 46
BtreeL
turtingom*,
šita apysakėlė užima
musų reikia įmokėti $1500. Kaina $3.000. J, G. Mlliauckas,
pasivaikščioti.
Pamėginkite
37 So. 19th'st
VIII.
Pelenė.
Vilnius, 1910 m. kiekvienų Jaunų vaikinų ir merginų ir
i pardavimus, o persitikrinsite, jog męs
Kaina ........................... .
15c. lė, kaip turtingo prekėje sūnūs apei
29) 2 lubų muro ir medžio namas.
Telpa čia sekanti apsakymai: 1. šun
esame pasirengę kiekvienam atsakan
NORWOOD, M A SS
3 pagyvenimai 1-4, 2-3 kambariu^.
čiai patarnaut, ’^ikietai dykai kiek
Tumavičius,
28 Austln St
IX. Robinzonas. Vilnius, 1910 m takiai*. 3. Viesulą, 3. Motiejus Balta.
Lotas 25x52. Randą $228 Į metus.
■ 15c. 4. Laisvė* šventė. 5. Juras, 6. Redak- j
vienam, kas atsišauks po žemiaua pa Visi iškaščiai apie $28 J metus. Iš
Kaina .......................
inoklnn tmogtško* doro*. Chlc*g*\
duotu adresu, kaiieta dykai kiekvie
P*l«r*on N. J.
Kaino reikia a įmokėti $500.
Kai
Ui- 1U9. i j*l 8&
. ............... m*
70 Lafayett* St,
Va; rškevičius.
X. Raudonoji kepuraitė. Vilnius.
nam norinčiai^ p imatyti lotus, t Ne
na .............
$1.500.
1910 m. Kaina .................... ... 15c.
praleiskite šitos progos, kad nesiJ
Pitt«ton, p*.
' gailėtute
_ t.
30) 4 kambarių, geras .medinis na
ij kad <I nepąsiliktute užpa
No. 210 Dėdė atvažiavo. Komedija
Kazakevlčla,
)03 b'j. JlIu St.
XI. GuF šiandienų jau ant šieno... viename akte. Pagal lenkiškų autalkalyje kitų. Ytpac pasiskubinkite api- melis. Randa $120 į mteus. Lotas
liįetuviškos
Vilnius. 1910 m. Kaida........ ... 20c.
pirkti lotus arti
t ................
*
-bažnyčios, 25x52- Visi iškaščiai apie $20 į me
Plymouth, Pa.
taučial kasdiena perka tus. Iš kalno reikia Įmokėti tik $300.
nes svetimtaučiu
20*
Imant kartu visų 11 vaikų knyge
S.
Poteliunas,
345
E.
Rlver
St
daugybes lotų. T bliaus palaukus gf4 Kaina ......................................... 81.000
lių, nuleidžiama 25% arba visos už
No. 225 Geriau* vėliau*, negu nie
resnėse vietose k: id ir norėtum, ne
81.10.
37) 2 lubų medinis namas, 4 pa
ROCKFORD, ILL
kad. Komedi/a viename akte. Pagal
Platesnėms gyvenimai.
galima bus lotų gauti.
Lotas 25x125.
Ruda Adomas Kazakovič'a. 810 K. State *L
lenkiškų šutai** K. B—a ir M. P—i».
Žinioms kreipkite! ii per laiškų arba $540 į metus.
Visi iškaščiai apie
Chicago, ID. 1902, pust 48. ...... 15c
ypatiškai, sekančt u adresu?
$60 į metus. Iš kaino reikia (nešt
t
80. Boston, Masa
’
Frank Stasuli^
apie $1400. Kaina .................. $2.700. N. Gendrolius,
224 Athens Streiu
No. 257 Kun. Gramui o* raštlnyčl*.
Chicago, 111/
4528 So* Wood St.,
63)
9
kambarių
puikus
medinis
na

J*. Komedija viename akte. Parašė
iu
Gudų
r
.
Ig
arba pas
Bpringfleld. III.
ay,
Gary. Ind- mas, 2 pagyvenhnai. Lotas 25x125.
Broad
__
21 St. Ii
• No. 4 Alium* ir kilo* pasakos Guy kun. Fr. Hudor. Grašiai parašyta ko
Aukštas ponamis. Randa $276 į me Geo. Tachilauckas,
701 E h/ason st
medija, tinkanti perstatymui. Chica
Ward and Gili Office.
de Maupassanl’o, vert* J. Laukia
tus. Visi iškaščiai, apie $35 Į metus.
Telpa šios pasako*: 1. Ailuma, 2. Ne go, III. 1906, pusi. 14. M.‘...........16c
Acranton, Pa.
Kaina ......................................... $2.100. >
tikri brangieji akmenys, 3. Baimė,
87) 9 kambarių puikus medinis na
Petrikys,
1514 Aosa
No. 262 Mindaugls, Lietuvos kara
4. Du maži kareivi*!, 5. Dienynas pa
mas. 2 pagyvenimai. Lotas 25x125.
lius. Istoriška* pat eikslas 5-*e aktuo
Mokykla
dūkėlio,
6.
Mėnesienoje,
7.
Vaiduty*.
Randa 3216 į metus. Visi iškaščiai
Bhenandcah, Pa.
8. UžšaAisioj padangėj, 9. Atsikirti se. Lenkiškai parašė Julius 8lowaoProf. Julius S. užtikrina, kad išmo apie $33 į metus. Iš kalno reikia T. Krytanauskas,
Cherry Street mas, 10. Vienatvė, 11. Tėvas ir aunu* kl. Lietuviškai vert* V. Kapsas (Dr.
kys šokti kiekvienų jaunų ar senų. įnešt apie 8500. Kaina ...... $1.600.
V. Kudirka). Chicago. III. 1900, pus
ir 13. Rožė. Guy de Maupassant yra
Išmokina valcų 6 rųšių ir taip kad
77) 9 kambarių puikus medinis
•
Union City, Conn.
vienas ii geriausių raštininkų pasakų lapių 88............................................... 25*
gali drąsiai eiti Acįkti publikoje. Taip namas,, 2 pagyvenimai su 1 maudy D. F. Elmaitis,
65 Brennan
iš žmonių gyvenimo. Chicago, iii. 1908,
Lotas 26^x125.
Randa $264gi išmokys ir kitus šokius su 6 va kla.
pusi. 136. ........................................... 36c
{
metus.
Visi
iškaščiai
apie
$35
į
karais; vakare nuo 8 valandų iki H,
Kas moka vaikščięti, tas gali išmokti metus. Kaina ......................... 81,700. J. žemantauskas. 39 W. Porter SL
No.f7 Gyvenimo mokykla. Parašu
824 Bank
ir šokti. Kas nori mokytis tegul at
100) 5 ruimų mūrinis namas. Lo Jurgis žemaitis,
galite aprūpinti visos
Orlson Svett-Marden. Lietu v lik on kaleina į svetainę. 1900 Union Street, tas $25x125.
Randa $180 į metus.
bon
išvertė
K.
žegota.
Užrašai
pagar

savo reikalu*
Worc**ter, Masa.
kampas 19tos, ajli Halsted Street. Visi iškaščiai apie $35 į metus. Kai
Mokinama kas ut^rninkas, seredos Ir na .......................... 81.800. Ant Bernotas,
45 Ward St sėjusių žmonių. Labai naudinga kny TOJ BANKOJ LIETUVYS NOTARAS
ga. Didelio formato. Chicago, UL
pėtnyčios vakarais. Prof. ^Julius S.
55) 9 . kambarių murinta namas.
pusi. 235...................... L1,. .......... 81-25 Išdirba “Doviernastis” — Kon
praneša visiems, kurie nori išmokt Lotas 25x131. Randa $180 į metus.
traktus, Raštus pardavimo
Apdaryta............ ............................. •1-80
tuos špkius, kad ateitų anV sekančio Visi iškaščiai apie $30 Į metus. Iš
ir visokius kitus dokumentus, Ir už
adreso: 2124 ’ South Halsted Street. kalno reikia įmokėti apie $500.' Kai
Ne. 35 Gyvenimo vaizdeliai, suside tvirtina visokius dokumentus pas
Ofisas ant 3člų 10bų.
Atdaras nuo
na ...................
$2.000.
danti iš devynių s^tamtfų gražių pasa konsulių. Inkorporuoja draugijas ir
5 iki 8 vai. vakšre, pedėftomis, pa54) 4 kambarių mūrinis namas.
kaičių: Atslsvelkjpiaiąš, Vagis, Kas atlieka visokiu* kitus notarljališkus
nedėliais, kPtvergalis Ir subatoms. Mo Lotas 25x56. Randa $144 į metus.
kaltas. Gatvės vaikai. Paparčio žie darbu*.
kina visokius šoklus: Burk, Skirt, Visi iškaščiai apie $25 į metus. Iš
Visokiuose notarijališkuo** reika
APIE BALTRŲ-GIRTUOKLĮ. Vaiz das. Miško sargas,'* Signalas, Keleivis,
airiškų Jig. španiŠkų Clock, Sand Jig, kalno reikia (mokėti apie $300. Kaidelis iš gyvenimo Baltraus girtuoklio. Būvio esybė. ChVsago, 4U 1902, pus- luose kreipkitės į
Straight Jigįjr kitus.
' ;
.... 81.500. Rygoje, 1909. Pusi. 32 .............. 10c.
na ..........k..................... .
Prof. Juliaus-šokių mokykla uisiu»1’*”................. Y-Mr................ ,te
Hertmanowicz
---------- po
171) 2 lubų medinis namas, 12
-daro prifeš Velykas tų nedėlių.
(Notary Public)
ARCHAIOLOGIŠKI
TYRINĖJIMAI.
kambarių. ‘ 3 pagyvenimai.
Lotas
Velykų ji vėl bus atdara.^
4
No. 43 Ii gyvenimo lietuviškų Vė
27^x125. Randa apie $336 į metus. Gaidės apylinkėje. Kun. Juozapo žio lių b«l Vainių. Pasako*' surinkto* d-ro 3252 So. Halsted st, Chicago.
go.
Su
21
paveikslėliu,
(Iš
“
Lietuvių
Visi iškaščiai apie $40 į metus. Iš
Vilniaus, 1909.
Pusla J. Basanavičiaus, šįoje knygoje telpa
TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ dr-stEs
kalno reikia $700. Kaina .. $2.200. Tautos”).
pių
23
..........................
40c. keli šimtai gražių ' pasakų, apie rojų
CENTRO VALDYBOS ANTRAŠAI:
Šitie visi namai yra musų paskirti
(dangų), čyščlų, peklų; apie giltinę,
geriausi namai už pigių kaina, grei
marų, cholerų; apie dvasias (dūšias),
ANTANO
BARANAUSKIO,
(A.
a
Pirmininkas: B. K. Balevičius,
tam pardavimui. Išlygos yra kiek
913 — 32nd st, Chicago, III. vienam prieinamos. Ateikit* greitai kunigo vyskupo) laiškai J profesorių velnius, jų vaidin<mų*i ir tL Pasakos 3351 Auburn svo.,
Chicago, III.
Jonų Baudouin’ų de Courtenay. (Iš užrašyto* tokioje tarmėje, kokioje bupasiskirti'sau v fenų iš jų.. '
Band ir OrchEstra
.Vice-Pirmininkę: O. Ramanauckienė,
lietuvių Tautos”), Vilnius, 1909 m.
121) 8 kambarių mūrinis namas. Pusi. 28 .........
101 Oak st... Lawrence, Mas*.
40c. vo girdėtos. Panevėžy] — pagal tar Muzikų pristatau visokiem* reikalams.
Lotas 24x120. Randa $204 Į metus.
mę panevėžiečių; Šiauliuose — pagal Duodu lekcijai aut smuiko ir mandoRaštininkas: V. A. Greičius,
Visi iškaščiai apie $28 j metus. Kai
BURTAI.
Zigmanto. Pnybylsklo tarmę šiauliečių; Suvalltų gub. — pa Hdo.Mokytojas prie Schmoli’s Acadamy
28 Stiles'Hali, Vai pa raišo, Ind.
na ..................
$1.750: vienaveiksmė komediją.
Išvertė ir gal tarmę suvalkiečių; Prūsų Lietu of Music. Room 87, Auditorium Bldg.
Iždininkas: A J. Povilaika,
j
804 Bank st, Waterbury, Conn.
13) 2 lubų mūrinis namas. Krau išleido Liudas Gira. Vilnius, 1909. voje — pagal tarmę Prūsų lietuvių;
10c. Dzūkijoj — pagal tarmę dzūkų ir tt.
tuve ir 3 pagyvenimai po 4 kamba Pusi. 16 ..........................
Knygius: J. Simanavičius,
Chicago, 111. 1903, pusL 470. Popleros
rius. Randa $300 į metus. Visi iš
DŽIOVA, JOS PRIEŽASTIS IR apdaruose.
331 Bames et. Plymouth, Pa. kaščiai apie $600 į metus. Iš kalno
.......................... 81-80
KOVA SU JA. Dr. K. Jokmfto. (Ma
apdaruooei ....................... 82-00
LiteratUluuU Ki litetas; J. Gabrys, reik įnešt apie $600. Kaina $2.600. rijampolės paskaita), Vilnius, 1909. Audimo
•
i
•
’
L 11, rue Sommi ird, Paris, France.
Pnsl. 38 ......................................... 10c.
V. Jokubynas, 118 W. Broadway,
ataimfaimai ) Parašė Vsevolod Garšia.
>1 Ir <8. MtMpt.
So. -Boston, M
J.
“ "Laukis,
"501
GILEI. Dzūkų legenda ir BOBU
>, Ind.
. Bričk st., Vali
TES VARGAI. • Parašė Vincas Krėvė tų karės maskolių «u turkais ChicaSVEIKAM

■

j

D K W*lsHltn Mag.

1212-14 Broadway
K

t
REIKALAUJAME

AGENT

Apsukrus, sumanų*, geri vyrai gali likti vert«fv<imi* (biznieriais)
priimdami musų patarimų. Jei tamsta *si vienu it tokių vyrų, męs
turime tau kų užimančio pasakyti. - Neišleisi nei vienų ei.tų priimdamas
musų darbų, o męs pastūmėsime tamstų teip. jog | alėti rasti tame
pasekmę. Musų geriausi vyrai padaro nuo $500 iki $700 į mėnesį.
By vienas vyras, nore su mažu biznio atjautimu, padarys $100 ąr
daugiaus į mėnesį. Ateik, pasimatyk su mumis ir apšnekėk daljką.
Męs turime tik aprubežiuotų skaičių vietų, todėl turi greithi apsvarstyti.

-

J. LWILSON-

1215-131 U Sdle Street

CHICAGO, ILL.

f

D-rasW.A.Martišus F.f.BRADCHUUS
Ofisas R. 42 Auditorium Bldg.

Attorney & Counselor at Law

306 Wabash ava., Chicago. 132 S. Clark, Cor.Madison St.
Gydau visokias ligas kaip šviežias
teip ir užsisenėjusias. Ypatingai vi
durių liga*, moterų vaikų Ir vyrų.
Teipgi priUlkau akinius ir pataiiki 5
po pietų. Kitoms dienom* ir nedėM*m* offlsas atdaras tiktai pagal
Pilone Harrlson 1300.
eutartmg

■

rikojc. Veda visokia* bylas, civiliikas ir krtanL

6p. 3112 S. Halsted sL, arti 3l*ts
m

-i

IrieigejM OoUins New York Medical Institute.

Sifkortes ir Pinigu Siuntimas

ĮTEKA VISAM PASAULYJ DAKTARĄ,
KURIS GALĖTU GARSINTI IR LIUDYTI
“'APIE SAVA STEBUKLINGA GYDYMĄ,

Jei nori, kad tavo kifkortč butų gerai ir greitai išsiųsta ir
kad tavo pasažieriusagerai atvažiuotų, tai siųsk ją per,

A. Olszevvskio Banką

Collins New York Medical Institutą. Parodyti
* i greitai išgydyti, apte ka liodyja jo pavarčionai pacientai būva labai
dies, adresai ir padėka laiš
Kiti daktarai garsinas ir 1
_
padėka laiškai*, l«»t jiem nekas nevierij. Musu daktarai gydą kai
*u ligonio, nekaip visi kiti kruvoi mate išgydytojo savam amžioi.
daktarai
tik įgeriausi
,--------- ----------

Jei nori, kad tavo siųsti pinigai greitai ir gerai nueitų, tai
•iųsk juos teipgi per —

A. Olszevvskio Banką .

.

Olsxewskio ofisas siuntimui pinigų ir šifkorčių tapo įsteigtas
prie laikraščio, “Lietuvos” išleistuvės 1893 metuose mažytėje pa
samdytoje stubelėje po No. 941 jjrd Place, o kad žmonių reikalus
kaipo tai: Siuntimą pinigų, Šifkorčių ir kitus reikalus geriau ir tei
singiau vedė kaip kiti, tai šiądien tas pats Olszewskio ofisas randasi
savame, didžiausiame ir gražiausiame šios miesto dalies name
vertame $110.000.00 ir gėrisi geriausiu pasisekimų, kurio net musų
konkurentai mums užvydi. Męsgi ant keno užvydėjimų nepai
some, bet savo biznį kasdien platiname ir stumiame pirmyn, ir
Čia vėl paduodame dabartines kainas Pinigų ir šifkorčių, kad žmo
nės žinotų kiek jos kaštuoja ir kur jas geriausiai pirkti.
Dabartinis pinigų kursas yra $52.25 už xoo rublių.. Dabartinės
Šifkorčių kainos atvažiuoti Amerikon, nuo Tilžės iki Chicago yra
•einančios:

1. HoUand-American Linija, perplaukianti mares iš Rotterdam į
New Yorką per 8 iki 10 dienų ............................................ $66.10.
2. North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Bremo į
Jlaltimore per 12 iki 16 dienų.............................................. ? $61.15.
3. North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Bremo į
’ New Yorką per 9 iki 12 dien.............................................. $64.70.
4.. North Germąn Llpyd, E.rj>resine Linija, perplaukianti mares
iš Bremo į Kew Yorką per 6 iki 8 dienų ...».................... $69.70.
Hamburg-Americiin
linija, perplaukianti mares iš Hamburgo
5į,Hew Yorką per 10 iki 14 dienų . .......................
$64.35.
6. Red Star Linija, perplaukianti mares iš Antwerpo į New
Yorką per 8 iki 10 dienų ....................
$66.30.,
Canadian
Pacific
R.
R.
Linija,
perplaukianti
mares
iš
Antwer'7po į Montreal per 12 iki 15 dienų .................................... $60.30.
Russian-American : Linija, perplaukianti mares iš Liepoj aus
į New Yorką per 13 iki 18 dienų
....................................... $57.50.
Hamburg
Philadelphia
...................................
$59.10.
9Dabartinės šifkorčių kainos išvaziuou Eurojpon nuo Cbicagos
iki Tilžės yra sekančios:
H olland'American Lutija, perplaukianti jnąres iš New Yorko
į Rotterdamą per 8 iki, 10 dienų ....................
$57.60.
2. North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Balūmore
į Bremą per 12 iki 16 dienų .................................
$53.201
North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš New
Yorko į Bremą per 9 iki 12 dienų 5...........
$56.20.
North German Lloyd, Exfiresini Linija, perplaukianti mares
iš New Yorko į Bremą per 6 iki 8 dienų ....................
$61.20.
Hamburg-American
Linija,
perplaukianti
mares
iš
New
Yorko
5į Hamburgą per žo iki 14 dienų................... ;......................... $55-85
6. ed Star Linija, perplaukianti mares iš New Yorko į. Antwerpą per 8 iki 10 dienų
......................... *................... $57.80.
7- Canadian Pacific R. R. Linija, perplaukianti mares iš Monireal į Antwerpą per 12 iki 15 dienų ..........
$56.80.
8. Russian-American Linija, perplaukianti mares iš New Yorko tį Liepojų per 13 iki 18 dienų ..................
$5300
Išvažiuojantiems . Lietuvon parūpiname ir pasportus nuo
Rosi jos konsulio, teip kad kiekvienas gali drąsiai eiti per rubežių policijos netrukdomas.
. Reikalaujanti šifkorčių j kitus miestus rašykite mums į kur
norite išvažiuoti ar iš kur parvežti, o jeigu su vaikais, tai paduo
kite mums visų vaikų metus, o męs -»tgal pačta prisiusime jums
visų linijų kainas, tada jus pasirinkę san liniją kokią norėsite,
prisiųsti mums pinigus per Money Orderį ir męs jūsų šifkortes
kuo greičiausai išsiųsime.
Adresuokite mums visada Rteip-:

«.

E

A. Olszevvski
3252 So. Halsted St.

Chicago, III

I. Frtnk Severietti, Cleveland, MIm. —K Justo
UeruandM, Huntlngtoo. AHt, — 8. Jo*. Mleulka,
R. F. D. Na L E. VMraord, Tez. — 4. Frsnciasok
Lew*ndowskLN.Šld8a. Jackaonst. 80. Be rui, Imi.
». Auabretn Luksic, Tonop*. X«v. — 10. Antonlao
Lo Castro. IMTbiuop Avė. Brooklyn —11. Martin
Ellaa, AVHgbta, CaL—15. J. JaoobaonlSpermatorehoca. Nebr.-li Ludvrik Solek. 1UW. Klnny SU.
Newark. N. J.—IT. Lucija Ton. Bos li», Meadow
Landa, Pa.—1A Don Sime Gulan, Zx<lar. Dalmacia.
24. Kraatio Jordanoff. Bos N. :«7. Jeeon>e.OAria. —

M ps trokitam, kad viii, kurie yra nentranėdinti tu kitai*
gydymai*, ateitu pat mm ir pamėgintu miltą tikrą Ir ištiki
mą gydymą.
paaiškinsim tau dėlko kiti gydymai tavęs
neišgydė ir kaip mgt tave išgydysim.

Kraujo UžiHiodyjimas

•
**
rią ligonis nenori kreip
tis prie šeimyniško gydytojaus, rudos plėmot, lopai burnoje,
skauduliai ant iiežiuvio, slinkimas plauką, skausmas kauluo
se, sunariuoae, plėnio* ant k ano. Jauslu* tekanti skauduliai.
ME^ IŠGYDOM ŠITOKĮ PADĖJIMĄ—MJiS NELOPOME
llllhafrimoi
h»vg nubėgimal paeinanti imi
nUūulįllTlul pvriengimo gamtos tiesą, vyriški silpnu©
. mai. nualinimas. silpna atmintis, galvos
skaudėjimai, plčmni priešai akis, nerviškumas, skausmai strė
Ar pats ėsi apimtas nors vienu li tą šenklą? Ateik pat
Bus. mgs tave išgydysim ne* kitaip nereikalauji mum mokėti

Užsikimšimai

Nedaro skirtumo koks taV
mišios nesveikumas yra,
< l
Jeigu tamistą kankina de. ginimai, plikinantis Ilspinimas, pūslė* nesveiku
mas, erzinimai, tankus noras ištuštinimo, mę»
Išgydom viršui minėtus padėjimus be vartojimo
pe|Uo ir be siuntimo į ligonbutį.

Clliirtimoi
uUlinillluI

VžtiegimaL šutinį ir skausmingi
kantrybę atimančios
užsiseuėĮį ligos kurios padaro
gyvenimą nelaimingu, IŠGYDOMOS, ANT VI8.MDOS BE ŽUDIMO LAIKO.
;
-

Gizaotos ir Susisukę Gyslos
daii visur ant žemesnės dalies kūno, bet daugiau
siai kairėj pusėj; jos padaroįžmogą labai ueramą;
. yrą silpnas velkantis jautimįas daugmaž n uola tai
Gyslos yra užčiuopiamos ir nurodo kaip botagas.

Atsišauk tuojaus jeigu esi klapate. ’

Ateinąs Nusilpnėjimas
ma*. negnlinguma* prie darbo arba linksmu
mu gyvenimo, nuilsimas, yvairus gėdinanti
silpnumai, ir tt: ATIDĖJIMAI YRA PAVO
JINGI—PASIRODAVIK SU MUMI DABAR.

Odos Nesveikumai

lopai, netobu
lamai, žaizdos skauduliai, pageltonavus ir
išblyškus oda, pajuodavę paakiai. Vyrai, vra
jum nuo to visko vaistas, utsjšauklant ]>a*
mus ant gydymosi. GALI UŽMOKĖTI KA
DA BUSI IŠGYDYTAS.

Inkstv, Pūsles ir Sėbrus NesveikuInkstą nesveikumas gali išsivystyti
llldl į pavojingas komplikacijas, ir Jeigu neatbotas, pagimdys kitas Ilgas ir komplikaci
ja*. Ar manai apsivesti? Ar esi tikrai sveikus*

ILLINOIS MEDICAL INSTITUTE AND SANITARIUN
ISO SO. CLARK ST., arti Madison gatves, CHICAGO, ILL.
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 4 po piet. Nuo 6 iki 7 vakarais. Nedėldieniais
ir Šventadieniais nuo 10 iki 12 tiktai. Ypatos geidžiančios gydymo turi atsišauk*• abiškai, nes ligos negali būt gydomos teip pasekmingai per susirašinėjimą
ligoniui atsišaukus pačiam. Nerašyk bet atsilankyk.

DR.
A. L. GRAICZUNAS
Pasekmingai gydau visokias ligas vyrų, moterų ir vaikų,
Atsišaukiantiems iš kitur suteikiu sąžiningus patarimus per laiškus.

3312 So. Halsted St.
Ch
III.

Telefonas
Yards 3162

X. Y. City.—ZL J
Roh.Abbie.Nebr

Dr. 8. E. Hyndman, viriausis daktaras.
Jaus paeiunime Jums naudinga knyga “Vado
vas in Sveikata’’ parašyta Dr. E C. Collins.

-____ (

i

Jeigu Amerikoje nemoki Anglišku
■ Kalbą, tai gerai tinai, kad esi

Jovanai

kaipnebylysf

W
" Bet kiekvienas lietuvis gali gerai ir len
gvai išmokti, jeigu tiktai nori, DOVANAI. Kiekvienas, kurs tik per mane.užaiI rašys, arba kitą naują laikraščiui skaitytoją prikalbins, prisiuntus <2.00 ant na a
no vardo, gaus vieną iš čion paminėtų laikraščių: “Lietuvą”, “Vienybę LiOt*^
arba “Kovą” per metus, teippat gąrsiąją, didelę knygą, verstą iš prancūzų kalbot
Baltramiejaus Naktį kurios kaina 75c ir teippat Gramatiką Mokintoją An
glų Kalbos parašymą visiems gerai žinomo J. Laukio. Kaip tik kuris prisius dn.
dolieriu už naują skaitytoją, tuojaus viską apturės. Metas skaitosi nuo dienos uŽSį
si rašymo. Duodu dovanas, kad laikraščių
■
aaa _
■
■
skaitytojai daugintus! ir lietuviai kaip sve|r|
į timtaučiai turėdami gramatiką, išmoktų
agiišką kalbą. Raistą dar galima gauti.
prisiunčiant 1 doL viršaus. Pinigus siųsti
New York, N. Y.
Money Orderiu Ir Adresuoti tokiu adresu:
Teipat kiekvienam pasiunčiu savo ka’aliogą, visokių iš naujausiu lietuviškų knygų. Aflaiųak už 2c. štampą.

Mes sutinkam apkeist, persiunčiant pirkėjo išlaidoms (remianties ant mus. kainų) Šitą
Copenhagen Tabokos pakelį, arba bile mus iidnrbystės taboką, bile kada per laiką iki pažen
klintai dienai, jeigu ši taboka netaps pagadyta pa išsiuntimui iš fabriko.
Tiktai pilni pakeliai bus apkeisti, ir mums ttsri būt pranešta su priežastims apie išdirbius,
pfarmiaus negu išsiunčiama.
/
Copenhagen Taboka padirbta iŠ geriausių senų, pilnai gerų tabako lapų, prie kurių
tik tokios dalįs pridedamos, kurios naturaliŠkos tabako lapui ir tyros kvėpalų ištraukos. Ta
bokoj palaikytas visas tabaku gerumas, o prašalinta naturališkas tabako kartumas ir acidas.

S
159 E. 127-1 h St.

Copcnhagcr Taboka yra geriausias tabakas kramtymui Ir uostymui.

Viršuj esanti gvaranclja yra vteuotoe Copenhagen Tabokos pakuose.

Tabokos padarymas yra moksliškų pri ruošimu tabako, žmonių vartonei. Tas pats su
tabaku, kaip virimas maisto ar rauginimas vyno. Copenhagen Taboka svarbiausiai vartojama
kaipo kramtymo tabakas. Ji yra gero tabako sėklų todėl stipresnė ir ilgiau gali tesėti.

Jeigu nėra jus aplinkoje, męs prisinsim už tikrų kainą, apmokėdami, į visas Suvienytų
Valstijų dalis, bile kokį reikalaujamą tabokos Copenhagen b-centinį pakelį.

Broliu Lietuviu Atydai

AMERICAN SNUFF COMPANY, Dtpt S, 111 Fifth Avenue, N«w York, N. Y.

Aš parduodu Furničius, Karpetus ir visokias Mašinas

Naujos ir puikiausios mados Siutai Vyrų, Ponų ir Moterų rasit čionai.

Atėję visada palaukit No. 73

JAU LAIKAS VISIEMS UŽSIRAŠYTI

JOSEPH G.

“DAGIS“
• to II JMS| BtMKin UUIUim. to •

Eina iš Chicagoe, antri metai. 20
pusi. 7x10 formate knygos, su viršialiais. Prenumerata metama 11.00. pa
vienis num. 10c. “Dagyje’* telpa įvai
rųjį lietuviu piešti paveikslėliai iš mu
št, politiškojo lauko ir visokį link
smus pasiskaitymai. "Dagis” tari ra
stis kiekvieno lietuvio name, tai gy
duolė nuo visokiu “izmu“ ir kitu Ilsų.

8l2-33rd St.,

Nori mokintis Barzdaskutyklos?

Tamiat* šį amatą gali Iš
mokti nuo 4 iki 0 sąvaičiu.
Kainuos tau tik 130. Mes
duokime vi»ą tetą skutimo
prietaisų. 8 is smstss yra
tinkamu perdėm visame
kvists irtamista turėsi ta
da savo ypatiškąvertetvystę busi savo darbdaviu. Rašyk pas:
NOSSOKOFF’S BARBER SOHOOL

1405 Peno Avė.,

Prie Lake Front ir 12-tos Gat.
Musu specijaliszkas treinas eina 9-ta Vai. ryte.
I

Tnkstančlai pliką žmonis atgavo pui
kiu* plaukus, sulaikosMukimą plauką
gnlra-labai trumpame laike. Vietoje
seną atauga nauji, gražu* plaukai. Visokia in
formacija dykai. Artesnėm* Žiniom* reikia ra
šyti įdedant kratos ženklelį.
FROF. J. M. BRUNDZA
•
■mADWAT S M. CT1 CT.
nOOU.TR «W TOM.

Vienatini Lietuviška Sąkrova.
ir agentūra literatūros ant ”Nortb Side" Cbicafo
Čion falima gauti mokališką, avKtiiką ir dvaaiš*
ką knygą. rakančią, škapharią. abrOaUią, visokią
jaikraščią, Amerikos ir Europos ir popierą gro<i
matoma. Taipgi uilaikau uisokib tavero: Juo
dyto, paiielią. plunksną, drukuojamą mašiaikią,
britvą. stereoskopą ir daugelio kitą daiktą. No>
užmirškit* atsilankyti, o busite ukgaakdmti.

PETRAS M. KAITIS
Chicago, III

(OŽNAS GAUS DYKAI
kuris patalą* keletą
markią, mu.ą No. S
kutui iogą, didžiausią
lietuviškoj kalboj, M
dideli puslapiai. Jatne
telpa aprašymai su v iri
tisą, vyrą, moterą I
ir vaiką, pasuko nuo ko
Jos prasideda, kaip Jas
pažinti, kaip nuo Ją
apsisaugoti, kokias gy
duoles naudoti, kiek
jos prekluoja ir knr Ja*
gauti. Paveikslai Ir pre
kės y vairią kvepiančią
Ir gjjdaučią muilą, Peifumą, Elektro-gydan.
čią aparatą, Roberinią iLirblmą. Maną.
Pdiną, štoką. DrukaoJamą* Maėinėlią, Ar-

JOHN’S SUPPLV HOUSE

Per 30 metų daktaravąs, tyrinė
jęs medicinos mokslą ir gydpolią veikmę, kurios geriausia
gydo žmpgaus kūną. Pabaigęs
universitetą per 20 metų gy-r
džiau Didžiamjam New Yorke
VYRUS IR MOTERIS ir iš
gydžiau greitai ir gerki.;
f

isz C. C. & L. R. R. Central Stoties

Naujas Išradimas

Briteq. Pavlnčvvonlą
ir (‘.totai kitokią kai
nam reikalingą daly
ką. Iškirpk šitą apgar.
‘□imą ir prlsiąak mum, o tuojau* gausi visai dykutaliogą.
John I. Bagdziunai, Pron»-

sako:
Jei eerri, Besikankink, bet pribak arka parašyk pas mane, aš iširydysin!

Naujai Budavojanty Miestą,

Pittsburg, Pa.

1644 W. North ava.

Ferdinand Hartmann M. D.

LENA PARK, INDIANA,

Chicago, Ulinei*.

Ant pasirinkimo 1000 Lota bos parduota po $10 ir ankszczian
Popieros ir abstraktai gvarantvoti per
Abstract Title and Guarantee Co. Knox, Ind. Visai Dydai.

<

Gaukit dėl sawes Tikieta pas

Charles Urtiich
Lietuvy* Generaliszkas Agentas,

45 La Šalie St.

Phone Main 1769

Nedeiioj ženklas musu Agentu bus: Baltos Kepu
res su pa raszu LENA PARK.
Musu specijaliszkas treinas sustos dėl paėmimo pasažieriu,
važiuojaneziu in Lena Park sekaneziose vietose: ant31-mosSt.
43 ežios, 58»czios (Hide Park), 63-czios (Woodlawn), Grand
Crossing, Kensington, Riverdale ir Hammond, Ind.
Pasargas Del labo tu, kurie negali važiuot NedęUoj, Kompa
nija parengsi.ypatinga treina kožna diena, ant kurio tikieta galit
gaut dykai drdžemjem Office:
' • "

Thė Sąuare Realty Co.
85 Dearbofii 81.

Ph»„eR«r.<ioiphj“’’

'

GARSUSIS NEW YORKO DAKTARAS

Nedelioj, 20 d. Kovo, 1910,

“DAGISr Publ. Co.,k

'

Tilo 12'th Širšei Storo,

DYKAI

Siunčiant pinigus ui prenumeratą ar ha raštus,
visados reikia adresuoti šiteip:

DELLAS

LietuTiikas pardavėja* pa*

Ekskursijos Važiawimas

ilmtmtm, iiniimai, urraa. UTIMI

80. OAKUSY AVĖ., CNKA30, ILL

neaplenkiu, ir paslaptinių.

140 West 34th Street - New York City

knr rasite tikra pagribe sveikatai.
Priima ligonius; Kasdiena dno 10 vai. ryto iki
1 vai. po pietų ir nuo S vai. po pietų iki 5 va
karu. Bventmlienais nuo 10 vai. iki 1 vai. po
pietų, o ntarnikau ir petničiotnia nno 1-8 vak.

Išmoksi Anglišką Kalbą

Sustiprinimui ir uttaikymul plauką.

Mes Išgydom Vyrus

The Collins N.Y. Medical Institute

S. Ida Johnson, Cioguet. Minn.—7. O. Robi ak. 8 wed<—bore, N. J.—b. Aire. Marle Doboa. (MOGrsjid b L
Brooklrn. N.Y.-1A Mrs. John Gurk*, E- R^hvrav,
N. J.—ISUohn Gurk*, E. Rahvray, N. J.—14-Maria

Chicago, II*.

Jaunesniems kais 18 metu tikieto noduodam.

JO metų atsidavęs inokalui
praktikavojau Paryžiuje, Iajddone, Berline ir Peterburge,
surasdamas naujausias gyduo
les išgydymui visokių ligų. Su
grįžus iš Europos daktarų bend
rovė išrinko savo pirinsėdžin; o
dabar užkviečiu sergančius vi
sokioms ligomis, nes paaukauju
visa savo mokslą sergantiems.
Sveikut mokinėtu kaip užlaikyti sveikatą, o sergančius išgy
dysiu, nes be sveikatos nėra laimės nė darbininkui nė biznieriui.

■ PROGRESAS MEDIKALIŠKAM MOKSLEf •
Tik tie daktarai pasekmingai iAfydo, katrie tėmĮja į medicinee urtUo pregresą; katrie to nedaro, negali sergančią išgydyti, užtai kad užrašo indučio
ne naąjaasle
nes našausi
______
j
~~ bedo, __
2 " mediefnM pagerinimai
—* Atokiems
'*‘*
• daktarams
nežinom! ir ar tai'jie užmiršo ar nesori žinoti, netėmijant į mokslą, kad

KRAUJAS YRA TAI PAMATAS SVEIKATOS IR GYVASTIES.
Gyduolės, kurios nepataiso kraujo yra negeros ir negali
išgydyti ligas, nes blogas kraujas pradžia visokių ligų.

NAUJAUSIAS BUDAS PRITAIKYMUI GYDUOLIŲ! :
Užtikrinu, kad mano visos gyduolės yra pritaikytos prie kiekvie
nos ligos; už tai ir daugiausia sergančių išgydžiau ir tutįe, ką kiti
daktarai neįstengė. Jei aš pasakysiu, kad galiu tave išgydytų tai
tikrai apturėsi sveikatą.
į IT i
{.
A c a -D r A • Sergėk*8 garsinamų profesorių, nes tai yra pasamdyti k otru
r AoAKCrA. panijų šarlatanai kaip ir bumbugo Instituto šarlatanai, net
numirusį daktarą Kalinsa garsina už savo daktarą profesorių. Žinok gerai,
jog peras daktaras niekad ui algą nebernaus. Matant tokiais neteisybes, kad
apginti nuo apgavikų, tad pagal prašymą draugų daktarų ir žmonių, kuriuos
išgydžiau. kad serganti žinotų kur atrast tikrą pagelbn si eikatai, ap.->igan>inau.

AP81MU JUS IŠGYDYTI

Real-Estate
=LOANS=
Norėdami pirkt Lotą arba Namus, Naujam mieste
GAR Y, IND. _arba apielinkej, tąi pirmiausiai atsL
šaukit arba atsilankykit pas:
■

Szymanski & Son
1335 Adams St.

GARY, IND.

•

nuo reumatizmo, skaudėjimo sąnarių, kaulų, strėnų, kojų, pečių ireonų.
Užkietėjimą, skaudėjimą ir nedirbimą vidurių. Galvo» skausmą, širdies,
inkstų, kepenų ir plaučių ligas. Greito pailsimo ir sunkaus kvėpavimo, per
šalimo, slogų, sveikatos nusilpnėjimo ir vyriškumo. Greito supykinto, Dysp«*
psijos, neuralgijos bei nervų ligos; te i p-pat nuo saužagystės irįšlo įgautų
nesveikumų, sėklos nubėgimo, blogų sapnų, nemigos ir nuo visokių užsikre
čiamų kavarieriškų ligų — nudegimo, Teip-pat MOTERĄ: skausmingų ir
neregulisriškų mėnesinių, baltųjų tekėjimo, gumbo ir visokių moteriškų ligų:
nepaisykite, kad kiti daktarai Jums nepagelbėjo; aš kad apsiimu tai ir išgy
dysiu šviežias ir užsisenėjusiaa ligas. Butų geriau, kad iš karto pas>mane
atsišauktum, pirmiau negu kur kitur; jei ne asabiškai, tai parašyk lietuviš
kai, nėra skirtumo kur tjrreni. Rašyk kaip moki ir kaip jauti nesveikumus
savyje, aj suprasiu, ištirsiu, duosiu rodą; kad raikės pritaikysiu gyduoles,
kurios yra gariaesios i r naujausio išradimo, o apturėsi! sveikata, be skirtumo/
kaip toli gyvenate Amerikelą, Kanadoje, AnąHjeįe ir kitur. Biednus* gydai

DR. FERDINAND HARTMANN M. D.
- (ofisą atoinančhisv priimu kasdien: nuo 13 iki 5 valandai po pietų.
Sventadieuiaia "uo 11 iki 1 po 1

