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ptovo parke. Čia buvo parengtos
kelios kalbėtojams tribūnos. Parkan suėjo apie 100000 žmonių vy
rų ir moterų. Kalbėtojai ragino
žmonis nesiliauti kovojus už vi
suotiną balsavimą renkant seimo
atstovus tol, kol tas nebus iškovo
ta. Dabar ir rando sumanytoj
rinkimo reformoj atstovai renkami
per tarpininkus, kaip ir Amerikoj
ir tie tarpininkai dar padalyti į
kliasas sulyg savo turtingumo. Su
sirinkę pritarė ir 100000 žmonių
pasižadėjo kovoti toliau už žmonių
laisvę ir lygybę rinkimuose.
Nors Prusai tveria Vokietijos
dalį, bet rinkimų tvarka Vokieti
joj visai kitokia negu Prūsų Sei
man* Vokietijos parlamentan at
stovus renka visi suaugę vyrai, rin
kimuose visų tiesos lygios, Prūsų
seimo atstovai renkami išrinktų rin
kėjų ir tie rinkėjai padalyti į grupas sulyg jų turto. Randas bijosi
Prūsuose įvesti tokią rinkimų tvar
ką, kokia yra Vokietijoj, nes bijosi,
kad seiman nepatektų socijalistai.
Ir ištikro prie dabartinės rinkimų
tvarkos Prūsų seime, teip kaip
Amerikos kongrese, socijalistų at
stovų beveik nėSi.
Pasibaigus—dcalboms. susirinkę
pradėjo Marsailietę dainuoti, bet
sudraudus vadovams, nutilo. Iš
siskirstė ramiai ir vėl susirinko dar
bininkų susirinkimų vietose. Ant
gatvių, kurioms traukė žmonės, kad
jų ne erzinti, policija buvo praša
linta.
Valdžia vienok laukė riaušių,
nes kareiviai Berlyno garnizono vi
są dieną stovėjo su ginklu rankoj,
pasirengę ant pirmo pašaukimo
traukti žmonis malšinti. Bet ne
buvo reikalo.
Panašios demonstraciojs buvo ir
kituose Prūsų miestuose, kaip an
tai: Breslaue, Bochume.Dortmunde
Essene, Duesseldorfe ir Stettine.
Kadangi Vokietijos iždo išlaidos
didinasi, kas metai reikalaujama
vis daugiau ir daugiau pinigų kariumenės ir laivyno reikalams, pa
prasti surinkimai ne gali už
dengti
augančių
reikalavimų,
tai
rando
sujnanyti
mokes
čiai nuo miestų ir valsčių tur
tų. flš to šaltinio iždas tikisi surinkti kas metai $7500000. Bet
to vis gi nepakaks, nepriteklių uždengimui reiks jieškoti naujų surinkimų šaltinių, arba naujas paskolas užtraukti ir nuo jų palukus
mokėti.

prieš albaniečius ir tie sutiko grįžt
namon. Randas pažadėjo ištirt
albaniečių pasiskundimus ir visut
teisingus reikalavimus išpildyti, jei
gu jie išsižadės tolesnio karo.
Albaniečiai yra tai karingiausia
Turkijos tautiška giminė. Prie nu
mesto nuo sosto sultano Abdul
Hamido jų buvo didžiausia įtekmė
Konstantinopoli j. Albanija^kraštas
sunkiai prieinamas, kalnuotas, jį
valdo beveik neprigulmingai pats
albaniečiai, kurių skaito suviršum
2 milijonu; (ialis jų yra mahometoniško tikėjimo, kita gi dalis krikš
čionys. *

dė iš laikraščių kun. Šnapščio ra
šytus straipsnius, kur visai pana
šiai kalbėta, kaip aprašyta toj ko
respondencijoj, kur žydams priki*
šama visokios nuodėmės, išvadinta
jie “dielėmis”, išreikšta noras, kad
jie “pasiretintų”. Dėl to, anot
adv. Tarchovskio, redaktorius ir
galėjo panašiai atsišaukti į “Die
vo tarną”.
>■
Ir Teismo Rūmai- apskričio teis
mo nutarimą atmainė ir Joną Vi
leišį išteisino.
Be reikalo tik “Šaltinis” su “Vie
nybe" pirm laiko taip džiaugėsi....

Pažiūrėkime dabar trumpai antrąjan skyrinu, tan skyriun, kur
sutalpinta tautiniai liaudies dailės
išdirbiniai.
Nei vienoje pirm buvusiųjų pa
rodų nebuvo šis skyrius taip dide
lis kaip šioje ketvirtoje dailės
parodoje. Ir kas čia nėra šitame
skyriuje: čia ir daugybės įvairių
žiurstų, juostų, divonų, mezginių,
užvalkalų, užgalvių, rankšluosčių,
Čia nemažai ir drožtų iš medžio
daiktų, čia ir pora senobinių lietu
vių muzikos instrumentų ir tt. Ir
vis tai lietuviška, savotiška. Visa
tai musų liaudies rankomis išdirb
ta, išmarginta, išgražinta.
Gal yra tarp šitų darbų ir mėqkosi--vertės daiktų, bet apskritai
imant — tai puikus skyrius, visą
šią parodą puešiąs.
Žinomas ir
to dalyko mylėtojams daug čia yra
naujo, pamokinančio.
Iš liaudies skyriaus jau daugy
bė daiktų parduota. Iš paveikslų
gi tuo tarpu dar nedaug tėra par
duota.
*
■
. ,
Apskritai imant, įspūdį iš šitos
parodos -ajdankymo išneš kiekvie
nas, kas ją aplankys, gerą.
Aplankius šitą parodą, nenoro
mis 'veržiasi galvon mintis, kaip
jau toli pažengė pirmyn musų
dailė.
— Kovo II dieną buvo čia Vil
niaus muzikalinės mokyklos dra
mos kursų mokinių egzamino
spektaklis. Tarp vaidinusiųjų mo
kinių buvo ir vienas lietuvis, p.
L. Gira, “Vilniaus lietuvių artistųmėgėjų kuopos’* rezišierius. Vai
dinta bent keturi veikalėliai. L.
-Gira vaidino tlį vakarą bent tri
juose veikaluose, vadinas, turėjo
net tris roles. Suvaidino jis savo
roles puikiai. Ant rytojaus buvo
egzaminai iš teorijos, kuriuos p.
L. Gira taip-pat išlaikė kuopuikiausiai ir gavo dipliomą.
Smagu man pažymėti šį faktą,
kad ir lietuvių scenos veikėjų tar
ife jau atsiranda artistų, įgijusių
tam tikrą mokslą. Neabejoju, jog
netolimoje ateityje susilauksime to
kių artistų ir daugiau. Tuomet,
žinoma, ir musų scena pakils augščiau.
Avė.

nušlavė visą sodžių. Nesuspėta
nieko nė iš triobų išnešti. Že
maitkiemio sodžius jau nuo 3 metų
rengiasi išsikelti j viensėdžius, be(
niekaip negalėjo susitaikyti dėl
sodybų. Taigi besitariant ir nelai
mė ištiko.
[
Sodiečiai pasiskubinkite keltis į
viensėdijas ,kol dar gaisras nesu
naikino jūsų triobų!
Šarvuotis.
("Šaltinis”).

Iš VILNIAUS.,
, IV Lietuvių Dailės Paroda jau
visa sanvaitė kaip atidaryta ir iš
rodo- daug puikiau, negu pereito
sios trįs; buvo. Paroda dar bus ati
daryta iki balandžio 1 d. įėjimas
tik 30 kap. (mokiniams 15 kap.).
V ertėtų visiems, kas tik gali, ši
paroda atlankyti. .
Davanos už sodiečių geriausius
darbus jau paskirstytos.
Pirmą
IŠ KUPIŠKIO, UKMERGĖS
dovaną — 15 rub. gavo BataičiuPAVIETO.
kė iš Lukšių (Suvalkų gub.) už
Nors
čia
gyvuoja “Blaivybės’
(A’mo musų korespondento).
prijuostę. Antrą — 16 rub. Praskyrius,
bet
girtuoklių nestinga
Kovo 2 d. atidengta Vilniuje
nys Iliakis (Pbnevėžid pav.) už
Vasalo
18
d.
ūkininkas D. G.
PRANCŪZIJA.
ketvirtoji Lietuvių Dailės Paroda.
gerai įkaušęs, su savo sėbrais grį
Prancūzijos parlamentas užbaigė seną vienrankf (liepinį). alui ir Si paroda tęsis Vilniuje visą mė
žo iš mugės namo. N Jie, matyda
savo tarnavimo laiką ir likosi pa kitus daiktus. Trečią —; 10 rub. nesį, t.’ y. ligi balandžio 1 dienos.
mi, kad jau jų draugas mažai pa
leistas. Nauji rinkimai atsibus ba Morta Rašiukiutė iš THz& už šil Paskiau bus perkelta ji Rygon, bet
jiegiąs eiti, patarė jam palaukti!
landžio 24 dieną. Partijos ir ran kines juostas. Ketvirtą -A 5 rub. kuomet ji bus Rygon perkelta, dar
kol jie parėję namo pasakys šei
das rengiasi jau prie naujų rinki Jonas Remeika iš Tvarlakfy (Šiau nežinau. Girdėjau, buk Rygos lie
mynai, kad parsivežtų. Jiems nu
mų. Ministerių pirmininkas Briand lių pav.) už bliudelį ir medžio iš tuviai norį, kad ši paroda butų
ėjus toliau, žmogelis, nieko ne
pradėjo jau savo agitatyvišką ke dirbinius.
pas juos vasaros metu, kuomet bus
Kovo
2
dieną
Vilniaus
Teisino
laukdamas,
pasirįžo vienas eiti na
lionę, laiko kalbas ir aiškina rando
latvių giesmių šventė, tuomet ji
Rūmai
peržiurėjo
buvusio
“
Vil

mo.
Eidamas
per lieptą įkrito
programą. Mieste Saint Chamond
turėtų dar didesnį pasisekimą.
niaus
Žinių
”
redaktoriaus
adv.
Jo

upėn.
Potvinis,
ir vanduo bėgt
Briandą patiko nemalonumas.
J
Puikiame bent iš astuonių kaili
no
\
ileišio
apeliacijos
skundą.
—
didelis.
Jo
laimė,
kad užsirito ant
salę, kur buvo parengtas didelis su
barių susidedančiame bute (kam
1800
m.
“
Vilniaus
Žinių"
No.
59
ledo.
Tiktai
už
4
-viorstų jį ii*
sirinkimas, ir Briand laikė kalbą,
pas Vilniaus ir Preobraženskos
buvo
atspauzdinta
korčsprvtdcncija
traukė.
Sako
,kad
jau
antrą kar
įsiveržė anarchistai ir pradėjo
gatv.) tilpsta ši ketvirtoji Lietuvių
iš
Tauragnų,
kur
tarp
kitko
pasa

tą
šis
žmogus
taip
išsimaudęs.
;
triukšmą kelti, nenorėdami leisti
Dailės Paroda. Paveiksiu (ir skapkyta,
jog
kun.
Šnapštys
kolioja,
P.
B,
kalbėti. Kadangi šauksmai negel
toriškų darbų) šitoje parodoje ne
(“šaltinis”)..
bėjo, įsiveržėliai pradėjo iš revol keikia žmones už skaitymą pir- perdaug — nes tik šimtas ir pen
meiviškių
raštų,
prikalbinėja
su
verių šaudyti, bet ir šūviai kalbos
ki numeriai. Užtat lahai platus
I§ DAUGUČfŲ, UKMERGĖS*
nesustabdė ir šaudant, Briand tęsė pirmeiviais jokių ryšių neturėti, ir didelis tautinis dailės skyrius,
PAVIETO.
savo kalbą ramiai, aiškino rando kviečia skaityti “Vien.", “Salt.” kuriame yra net 204 numeriai.
Pas mus gana plėtojasi apšvie
ir tt., pataria palaikyti dvarpo Taigi, išviso parodoje yra virš tri
progrmą.
timas. Nors musų kaimas nedide
Jam išvažiuojant, tie pats tie nius, neapkęsti žydų kaipo didžiau jų šimtų paveikslų ir liaudies dai
lis, bet laikraščių ateina 4 egz
monstrantai, matyti norėjo jį su- sių priešų ir tt. Ant gal » dar bu lės daiktų.
Tik tas pas mus negera, kad at
mušti, pastojo kelią ir apsiautė mi- vo toksai atsišaukimas į kun. šn.:
Peržiūrėkime dabar nors trumsiranda žmonių. Jcurie slapta deg-;
ništerių pinnininką. Bet už jį už- “Dievo tarne! apmąstyki ką kal j>ai tuos skyrius atskirai. Pažiū
tinę
pardavinėja. Suptas degtinės
stojo jo draugai ir šalininkai demon bi!! Ruoši tamsią mimą prie bai rėkime, kas juose yra.
pardavinėjimas
labai tvirkina Jau
strantų neprileido. Suareštavo čia saus juodašimtiško darbol....”
Aš, kaipo ne dailininkas,, ir, ga
nuomenę,
kuri,
pasislėpus nuo iėKn. Smfity* pasijuto užpilturofallils'
tūlą demonstrantų skaitlių.
girtuokliauja.
vy,
Prancūzijoj sustreikavo rezęr- ta korespondencija, ^r |>adavė \T1- peržvalguis atlikti gerai negalėsiu,
Skapisk. draugas.
vos jurininkai tarnaujanti ant pre niaus prokurorui skundė, kad pa tat pasitenkinsiu tuo tarpu xtrum(
“
šaltinis
”).
kinių laivų/ Marseillej manyta bu trauktų Joną Vileišį teisman. Sa pa jtaviršutine peržvalga, pasiti
vo jų parėmimui surengti visuotiną vo skunde kun. Šnapštys tarp ki- kėdamas, kad kAs nors, geriau tą
Iš ANYKŠČIŲ, UKMEIILGMS
streiką, bet tas nepasisekė, nes la toko. taip sako: "Kiekvienas tos dalyką išmanąs, plačiau ‘ir rim
PAVIETO.
Į \
korespondencijos
sakinys
kvepia
bai mažai darbininkų sutiko strei
čiau tą dalyką aprašys.
Vienas, neseniai dar vedęs jau
kuoti. Ir jurininkų streiką laiko baisia, mirtina neapykanta prieš
Pirmiausiai turiu pažymėti, kiek
nas
žydelis, palikęs žmoną, iške
nepasisekusiu, kadangi mažai prie kunigiją.... kaip redaktorius, taip dailininkų dalyvauja parodoje ir
liavo
Amerikon. Tačiau Ameri
ir
jo
rašalinis
draugas
r
Vyturė

streiko prisideda, pagclbon nerei
po kiek kuris savo tvarinių yra
kon
jo
nepriėmė. Sužinojusi žmolis
”
(koresp.
autorius)
stengiasi
kėjo šaukti jurininkų nuo kariškų
joje išstatęs. Taigi, dailininkų pa
na
,
j°g
j°s vyras grįžta atgal, iš
su
pageiba
laikraščio
'
“
Vilti.
Ži

laivų. Laivai turi pakaktinai žmo
rodoje dalyvauja U, kurių: čiur
gėrė
vitrijoliaus
įr nuo to pasi
nios"
pakast
(
podorvat
)
autori

nių ir visi į laiką išplaukti galėjo.
liams išstatė 8 savo darbus, Ba
mirė.
♦
r.
L. A. S. P.
tetą,
įtekmę
kunigijos
į
liaudį,
dar

Kaip paduoda laikraštis “Figajorūnas — i, T. Daugirdas— I,
(“V-tis”).
U
IŠ
ŽIEŽMARIŲ,
TRAKŲ
P.,
šukelti
(vraždebno
nastroit)
da
gi
co”, Prancūzijos prezidentas FallieA. Jaroševičius — 36 (tarp jų
VILNIAUS
GUB.
bar
tikinčias
žmonių
minias
prieš
res rengiasi važiuoti, parodymui
30 kryžių & Kauno gub. piešinių),.
Čia pirmiau buvo tik viena liau IŠ ANDRIEJAVO j RASEINIŲ
Prancūzijos prilankomo Italijai, j kunigų luomą.... matyti, jog aky P. Kalpokas — 9, J. Kodis — r,
PA\’IET0.
dies
mokykla su mokytoju rusu.
se
kaip
redaktoriaus,
taip
kores

Rymą į svečius pas Italijos ka
J. Mackevičius — 2, P. Rimša —
Sausio u d. buvo Andriejavo
Dažnai
atsitikdavo,
kad
mokyklo

pondento
—
pirmeivis
tas,
kas
ne

ralių.
3 (du skaptorišku darbu ir viena
apkenčia kunigijos, sptauja į ją. įkrustacija), K. Stabrauskas — 33. je trukdavo vietos, ir daug vaikų valsčiaus rinktinių sueiga: reikė
o kas kiek nors pagodoj® — tas J. Zikaras — 3 ir A. Žmuidzina pasilikt) be mokyklos. Dėlei to jo paskirti valsčiaus vyriausybei
PIETINĖ AMERIKA.
įkurta Žiežmarių valsčiuje kita pra algas.. Susirinki man atvyko ir že
BALKANŲ PUSSALIS.
Pietinėj Amerikoj užgimė dideli aršiausias atžagareivis.. G Juk 4 vičius — 8. Taigi, kaip matome,
minėti koresp. kunigai akyse re 11 musų dailininkų išstatė šioje dinė mokykla, o senoji' paaugštinta miečių viršininkai. ■ Pabaigus' šį
Nors likosi prašalinti gresianti labai nesutikimai terp ^republikų
į dvrkliasę. Dvikliasėje mokykloje darbą rinktiniai pareikalavo iš vir
daktoriaus ar korespondento verti parodoje net 105 daiktus.
karu nesutikimai terp Bulgarijos Perų ir Ecuadoro. Abudu kraštai
šininko, kad jis jiems permainytų
beveik kartuvių.... Išeina, kad
Iš išstatytųjų šitoje parodoje pa dabar trįs mokytojai ir išguldoma
ir Turkijos, bet ant Bulkanų pus- traukia ant rubežiaus savo kariunuo priėmimo Lietuvoje? krikščio veikslų geriausi bene bus K. Sta-J lietuvių kalba nors žemesniuose raštininką. Dabartinis raštininkas
salio ramumo nėra. Kiti kraštai to menę ir laukiama karo. Nesutiki
nybės Tauragnose kunifjai buvo brausko paveikslai; ypač man pa-' skyriuose. Naujoji pradinė moky Voiikas taip išpuikėjo, kad prie jp
pussalio neprigujmingas viešpaty mai užgimė už mažą žemės skly
tik juodašimčiai ir, redaktoriui su tiko iš jų — tai Portretas. Iš tok) kla dabar ne Žiežmariuose, bet nei prieiti, nei pasikalbėti jau ne
stės gali priversti ramiai užsilai pą, kurį nori sau pasilaikyti ir vie
koresp. kaip ant pykčio, kun. Šn. į jį žiūrint, taip ir rodosi, kad gy Grabliauciškių sodžiuje. Tą mo begalime.. Pasipūtęs, it kalakutas,
kyti, bet ant Turkijos pavaldinių na ir kita respublika.
toks pat.... Argi čia > nematyti vą matai gamtoje žmogų, o ne kyklą lanko apie 40 mokinių. Vi panorėjo visus valsčiaus reikalus
jau teip didelės įtekmės neturi, nes
Išpanija atsišaukė j randus abie
si mokiniai — lietuviai, išskyrus paimti į savo rankas. Mėgino kib
teisių, nei jų nesutinkančių respublikų ir pa aiškaus tikslo — sukurstyti žmo nutepliotą ant 'drobes tik jo pa
sulyg terpianti škų
keletą stačiatikių. Nors daug dau ti prie mokytojaus, bet mokytojaus
neturi tie- siūlė joms savo tarpininkystę prie nes prieš kunigus ir prirengi ku veikslą. Puikus taip-pat ir kiti
jokia
viešpatystė
giau lietuvių negu rusų, bet moki gudraus butą, ir raštininkui nesi
vidurinius sutaikymo. Kadangi lygiai Peru, nigų persekiojimą?!” Paskui kun. paveikslai, bet nei vienas nepri
kištiesi
į
sos
Šnapštys “išrodęs”, kaip toj ži traukė taip manęs prie savęs, kaip na juos rusas, nieko lietuviškai davė už nosięs vadžioti.
viešpatystės
reikalus. kaip ir Ecuador apgy ventos ispa
kitos
Pritruko valstiečiams kantrybės
nesuprantąs. Mokinių tėvai rūpi
nutėj užgaunami ir “tikybiniai minėtasai paveikslas.
Rods Amerikos prezidentai bandė niškos kilmės žmonių, nes abudu
tokią
dielę savo valsčiuje turėti.
nosi
gauti
mokytoją-lietuvį
ir
bu

Gražus taip-pat ir p. A. Jaroše
kartais kištiesi į tūlų mažų Euro kraštai buvo ispaniškos valdybos, jausmai”, toliau sako: “Apart to,
Susitarę
visi prispyrė viršininką,
vo
padavę
net
du
prašymu,
bet
pos viešpatysčių reikalus, bet iš to tai manoma, kad Išpanijai pasi korespondencijoj išeina aikštėn dar vičiaus paveikslai. Ypač senankad
duotų
jiems kitą raštininką.
jų
prašymai
liko
neišklausyti,
ir
kio' įsikišimo nei jokių pasekmių seks jas sutaikyti ir prašalinti ka viena ^‘šviesi” žymė pirmeiviško zuolio kelmas, prietema ir daržely dabar kankina vaikus mokytojas A’iršininkas dar magino užsimoti '
nebuvo, nes ypač Europoj politiška rą, nors Perų gyventojai* geidžia korespondento ir redaktoriaus, t. je; į pastarąjį žiūrint, taip ir ma rusas.
Juozas Ąžuolas , . R raštininką, bet tai nieko
Amerikos įtekmė menka. Taigi karo. Mieste Lima atsišaukė 15- y. neapykanta dvarponių ir' stengi tosi tau lietuvio grįčia su darželiu
bėjo: valsčius nenusileido. Ir tu
(
“
šaltinis
”).
kiti kraštai negali ir Turkijos tau 000- liuosnorių norinčių karan masis sukelti prieš dvarponius prie jo, o tame darželyje skaisti
rėjo viršininkas valsčiaus reikilavalstiečius. Apie pasekmes gi to geltonplaukė lietuvaitė tautiniais
tas nuo sukilimų sulaikyti, nors ir traukti.
IŠ VELIUONOS, KAUNO P. vinią išpildyti.
kių darbų musų laikąi^ nereikia rūbais pasirėdžiusi.
kasžin kaip sukilimų nenorėtų.
Vienybė — žmonių galybė!
miškuose
dirba
kalbėti. Į mano hipis korespon Gražus ir Kalpoko su Žmuidzi Tiškevičiaus
Ir dabar priešais Europos norus
į i 11, Valstietis.
AMERIKA.
dentas deda žodžius gynimo dva navičium paveikslai. * Žiūrint į daug darbininkų, atėjusių iš ttisukilo mylinti karus ir kraujo pra
(
“
šaltinis
”).
Jungtiniuose valsčiuose užgimė rininkų. žodžius įkalbt^ėjimo žmo kai-kuriuos jų, taip ir matosi aky liaus. Neseniai 11 darbininkų, ga
liejimus albaniečiai Pristinos apskandalas vidaus reikalų ministeri nėms gyventi santaikoj jsu dvari se Lietuvos gamta su jos grožy- vę algą, atėjo į Stakius pasilinks
JS KELMĖS, j R.
skrityj. Pirmame susirėmime alPAV.
minti. .Pralėbavę miestelyje visą
joj,
girių ir viešų žemių skyriuj. ninkais, gerbti jų rufiesnius apie bėmis^
VOKIETIJA.
ban iečiai suinušė prieš juos išsiųstą
Pas
vieną
ūkininką
atėjo
koks
Už pagarsinimą viešai tų skan žmonių gerovę; o tie žodziąj ausy .Čiurlianio šitoje parodoje ne naktį, ant rytojaus į mišką prie
\ 10 d. balandžio daugely) Prūsų turkišką kariumenę.
Kada iš
tai
nepažįstamas
tžinogtfš.
apsime

dalų prezidentas Taft atstatė nuo se korespondento ir re■ (aktoriaus daug tėra išstatyta paveiksiu, bet darbo grįždami kelyje užmušė vie
- miestų laisvesnių pažiūrų žmonės Konstantinopolio atsiuntė daugiau
tęs
labai
dievotu.
Paprašė
ūkinin

vietos Roosevelto draugą Pincho- skamba pasibiaurėtinai, nešvariai, i£ tų nedaugelio (tik 8) aš visai ną savo draugą Kazimierą Marti
kėlė demonstracijas prieš rando su kariumenės, tai pasisekė traukian
ko
20
rub.,
už
kuriuos
žadėjo
su

tą, bef tuom kalbų nenutildė? Pin- kaipo “juodi”, neatleisi nai nuo- nesuprantu — manau, kad ir dau šių. Užmušime dalyvavo 7 dar
manytą Prūsų seimo atstovų rinki čius ant Pristinos albaniečius su
grąžinti 100 rub. ■ Ūkininkas šiaip- '•
chot gi iškeliavo Europon pasitikti dėmingi. Taip!
Matjti kores guma parodos lankytojų taip-pat bininkai ; du suimta, kiti išsislap
mo reformą.
Berlyno policijos laikyti. Mūšyje" iš abiejų pusių
taip sudarė kelieliką rub., 1<lavė
grįžtantį iš Afrikos buvusį prezi pondentas ir redaktoriuj nori iš nesupranta — nes tai nieko iš stė.
viršininkas iš syk buvo uždraudęs krito daug kariautojų. Albanie
4am
dievotajam žmogeliui ir dar
(“R. Garsas”).
dentą Rooseveltą ir jam ,visą daly kunigų lupų išgirsti priešingai, bū gamtos nėra, o vien kažkokios,
laikyti susirinkimus, bet paskui, ka-, čiai išsyk išsiskirstė sunkiai priei
į Šiaulius Jiuveža, ir jį tas ūki
ką išaiškins. Nors Rooseyelt da tent: “kelkis nuskriaust
valstie- nežinia ką reiškiančios, fantazijos.
da laisvųjų parlamento partijų at-į namuose kalnuose, kur susidrutininkas tiek ir matė.
bar nei jokio urėdo neturi, bet jo ti-žntogau! Žiūrėk, dvar| liai valIš skaptorišku darbų — puikus Iš BIRŠTONO, TRAKŲ PAV.
stovai užtikrino, kad susirinkimai no, jiems iš pietų atėjo- pagelbon
Vasario 27 d. kilo baisus gais
įtekmė Amerikoj ant pilitilcos kur do didelius žemės plotu
gyvena yra P. Rimšos “finale” ir Zikaro
("šaltinis”).
J M
atsibus ramiai, pabūgo žmonių, kui jų vientaučiai. Mušis atsinaujino,
ras, kuris sunaikino Žemaitkiemio
kas
didesnė
negu
prezidento
Tafto.
turtingai
—
eik,
imk,
pleški
Taip
“
manytojas
”
.
rie ir be to skundėsi ant polici bet susidrutinusių'albaniečių tur
IŠ LIEPOJAUS. ■ . gM
Visą šitą skyrių galima sakyti sodžių. 21 ūkininkas liko * be pa
jos žiaurumo ir sauvalios, leidimą kams nepasisekė sumušti, nors ir Pinchot Italijoj, mieste Porto Mau- pagal musų pirmeivystės” ir tt.
Vasario 14 d. buvo? visubtiųaj
rizio susitiko su Rooseveltu ir tas
Pagal šito tai skundo pernai tik ir puošia JC. Stabrausko, kai- stogės, be duonos kąsnio ir be
davė.
albaniečiai neįstengė turkų sumuš
jį labai draugiškai priėmė. Susiti rugsėjo 9 d. Vilniaus apskričio kurie ŽmuidžmavflHaus, Kalpoko ir pašaro gyvuliams. Gaisras kilo Lietuvių Šelpimosi Draugijos stisi11 vąl. ryto žmonės pradėjo ant ti. Prasidėjo tarybos ir kaip da
kimų bus daugiau, kol Pinchot vis teismas buvo nuteisę* Joną Viiei- Jaroševičiaus paveikslai, o taip-pat iš vieno ūkininko triobos kamino, rinkimas^JTame susirinkime bu- <
gatvių rinktiesi ir būriais po IOO bar praneša, kariaujančioms puyo duota 1909 n-etų apyskaita .p. J
ką
Rooseveltui išaiškį.
šį 7 paroms arešto. Dabar teismo Rimšos “finale” ir Zikaro “ma- kuris jau seniai nebuvo valytas.
/onių traukė į paskirtas vietas;I sems pasisekė susitaikyti. Šiuomt
Didelis vėjas į pusantros valandos.Barono pranešimo: Draugija šiai*ii
bangiausiai žmonių susirinko Tre-Ikartu Turkijos randas mtsilenkėl
-i. ‘s .
I. -...v
J

MASKOLIJA.
Laisvių metuose, kada valdinin
kai buvo pasikavoję, o laisvės drau
gai didesnę turėjo ant žmonių įtek
mę, po revoliucijonierių dangčių
susiorganizavo visokios rušies tam
sios ypatos, kurios griebėsi taniau
darbų.. Tos organizacijos veikė niėva rl?voliucijonierių vardu, bet pa
prastai savo naudai, o revoliucijai
labiaus kenkė, negu padėjo. Jų pa
pildyta daug užmušystų, o dar
daugiau plėšimų. Paėmus valdžiai
viršų, užstojus reakcijai, jai pasi
sekė išgaudyti arba išvaikyti tik
rus revoliucijonierius už žmdnių
. laisvę kovojusiu*, bet anų tamsių
^organizacijų jai nepasisekė išgaudyĮti. nes jai ir nerūpėjo taip tas orga
nizacijas sėjančias netvarką išnaikyti. Pasibaigus revoliucijai, tos
organizacijos vienur persikeitė į
paprastų plėšikų burius, kitur, negagalėdami iš revoliucijos, jai puo
lus, naudos sau turėti, tokių tam
sių organizacijų nariai prisidėjo
prie juodašimčių ir drauge'su ka
zokais rengė žydų skerdynes. Teip
būva visur nenusisekusiose revo
liucijose, neš jose vieni kovoja,
gyvastį aukauja t už žmonių labą,
kiti stengiasi savo naudai iš gi
musios netvarkos pasinaudoti. Rei
kia paskui ilgo laiko, kol pasiseka
, tikrą tvarką įvesti.
Didžiausios biurokratų sauvalios
laikuose Maskolijoj žmogui sunku
buvo ginklai gauti, nes jų be val
džios leidimo sankrovos niekam ne
pardavinėjo ; dideliuose miestuose
todėl ir gatvių plėšikai revolverių
neturėjJ*. nes jų gauti ne buvo ga
lima. Revoliucijos laike prigsįbenta ginklų kovai su randu, ginklai
atsirado Vertų ir nevertų rankose.
Tie nevertieji iš ginklų ir dabar
savo užpuolimuose naudojasi.
1 d, balandžio ant Kaukazo,
madynių mieste Kizliare, pulkas
ginkluotų plėšikų įsiveržė į mie
stą ir užpuolė ant rando kasos.
Užmušė 17. ypatų, tame kareivius,
kasos. urėdninkus ir teip gyvento
jus. Ant Kaukazo ir pirma plėši
kų ne truko, nėšį ten valdžios buvo
suorganizuota- vietinė milicija, mi
licijos kareiviams buvo išdalinti
ginklai, ir daugelis tokių kareivių
su ginklais išsiskirstė po sunkiai
prieinamus kalmts ir ten susiorga
nizavo į plėšikų pulkus. Su jais,
teisybė, ątsieina ir valdžiai susi
remti, bet jie neaplenkia ir ramiai
* gyvenančių žmonių. Ir už plėši
kų užpuolimus valdžia, negalėdama
tikrų kaltininkų pasiekti, baudžia
paprastai niįeko nekaltus žmones.
Tokiose saįnlygpse, suprantama,
ramumų* negali būti.
Laikraščiai ptaneša, jog caro
hioterei protas ptadeda irti. Tame
nieko įstabaus nėra. Ją gazdina
nuolatai garsinami neva suokalbiai
aht caro' ir ant jo šeimynos gyva
sties psikėsinima), Iš kitos pusės ją
.erzina intrigos prieš ją caro mo
tinos ir didžiųjų kunigaikščių, ku
riems ant kelio jų siekiuose stovi
jos nemetis sumiš. Yra caro gimi
nės kunigaikščiai, kurie noriai su
tiktų prašalinti sosto įpėdinį ir pats
iš rankų silpno proto caro valdžią
paimti. Carienė tai geęai žino ir
dreba už caro, savo ir savo sū
naus gyvastį. Tą nuolatinė bai
mė, neturėjimas ramios valandos
ir naikina silpną moteries sveikatą.
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Katilius. M. Matulaitis atsisakė
įstoti | valdybą. Susirinkimas nu
tarė: 1) narinio mokesties mokėti
I rub. metams; 2) iki ateinančiam
susirinkimui nupirkti knygas, vie
nas nutarimų užrašymui, kitas-gi
kasos vedimui, taipgi įtaisyti ants
paudą rateliui; 3) išrašyti iš rate
lio nariams bandymui bulvių 6
pudus geriausios sėklos, gai^ina-

ko mrt vietų ir pavyzdžiai* priro- kaip lietuvių^ aon lietuvių-valstiė- tdj. Pardavėjam* ,‘pagdbon paak '
tetui/tikėt apietai
tautini* muzejua ir archyvas, ši abejoju, jpg į tą dalyką
dysiu, kodėl valstiečių banko dar
tuose skyriuose taip-pat yra nema
bas eina taip pamažu. Kodėl pas1 kaip rusų. Vyriausybė čionai gru- delkos ir juos aplaistė kerosimi
žai daiktų surinkta. Ir visam tam
Avė.
mus, Lietuvoje, valstiečių bankast do visbkius rusus “peresclencus” tuščiais buteliais mėtė jiemįįl galtaip-pat reikia nemažai vietos.
veikia pamažu, mums, atstovams- — grūdo juo* iš mažiau kulturiš- vą, badė juo* su skrybėlinėmš spil- ’
* tr
“
Viso turto L. M. Dr-ja turi dau
lietuaįams, visai aišku: Lietuvoje■ kŲ gub-. i kuštu riškesnes . vietas. kortis. Po pietų pardavinės vėl
Iš ' fcosjęovo PRIE DONO. ’
giau kaip už 40000 rub.
valstiečių bankas užsiima ne aprū Suprąntama todėl, kad tie atėjūnai likosi uždarytos. Tokiu budu žy
Dabartinis butas, kuriame tilp-•(Tautišką? lietuvių susipratimas pinimu valstiečių žeme — kurisf jautėsi tarp svetimų esą ir, dažnai diškos moterys protestuoja prieš
palietė lietuvius ir Rusijos mie- tai darbas pagal įstatymų jam tik ar tai išleizdavo savo ūkį nuomon, košerinės mėsos pardavinėtojus už
tas, bet ir pavojingas iš atžvilgio stuoJ|? gyyenančius. "Nepasilieka .ir priderėtų varyti — bet politika. ar tiesiok išsižadėdavo jo, ar kai- pakėlimą jos kainos.
,
ugnies. Jei iškiltų gaisras, sunku nuo ; kitų ir Rostovo lieuviai. O politika tokiam klausime kaip kada pavirsdavo driskiais ir, gyven
Noreika ir A Žilinskas; 4) atei butų ir išgelbėti turtą, nes nėra na Trumpu laiku čia buvo surengta valstiečių žemės valdymo sutvar tojų nelaimei, vesdavo nedorą gy
PRIEŠ PULLMANO KOMPA
nantį susirinkimą padaryt balan muose nei vandens pravedimo (vo- du Jietuvių vakaru: vienas sausio kymas, kaip tik blogas patarėjas. venimą, didindami vagių ir plėši
NIJĄ.
džio 17 d. Domeikuose, o kitus su doprovodo)^ nei kitokių nuo ugnies 2 d., o kitas vasario 13 d. Per Delta tai banko darbas ir eina taip kų skaičių, šiaip ar taip, svarbu
IVashingfott, D. C. Terpvalstisirinkimus daryti trečią nedėldie- apsaugojimų. Antrą vėl, butas šis abu vakaru buvo dainos, dekliama- išlengvo. Pirm negu plačiau kal
visgi žinoti, kuri žinia yra tikres jinė vaizbos komisija nutarė suma
nį kiekvieno mėnesio.
gautas iš Vilniaus Lietuvių šelpi tijos, gyvieji paveikslai, šokiai ir bėti apie tą klausimą, aš nurody nė: ar ta, kurią mums suteikė fi
žinti kainas lovų Pullmano karuo
Prikalbinėti naujus narius į ra mosi Draugijos laikinai tik, ir kiti. Merginos buvo apsitaisę tau siu dar vieną dalyką: šiandien fi
nansų ministęris, ar tą, kurią pra se. Sulyg komisijos nutarimo, vir*
rt. u.”j.
telį.
Pinigų kasoje narių mo Draugija vėl gali atsiimti butą, jei tiškais, rūbais. Abu vakaru labai nansų ministeris pasakė: “valstija
neša Vilniaus general-gtibemato- šutinės lovos kaina turi būt $I.JO,
kesties ir aukų yra 16 rub. 2 kap. jai jis bus reikalingas; butas gi smagiai nusisekė.
i
netun skirstyti savo gyventojus į riaus valdybos išleista knyga? Lai o apatinės $i.5o.^xllat Pullmano
IŠ SUVALKŲ GUB.
Nuo vyriausybės sužinojome, kad šis V. L. S. Dr-jai gali būti grei
Pirmasis vakaras buvo moterų grupas (dalis) ir vien«ūs daugiau bus teisinga ir mmisterio suteiktoji kompanija per daugį' uždirba: per
Šįmet mokytojai pradinių Su ratelis legalizuotas, ir dabar jau, tu laiku reikalingas mokyklai, nes
kliube.
Lenkai labai pyko ant rūpintis,, o kitais mažiau”. Ne žinia. Bet ir tuomet visgi klausi 11 metų ji kompanijos nariams,
valkų direkcijos mokyklų turėjo taip sakant, atsistoja ant savo ko mokinių skaičiui dabartinėje dvilietuvių už atsiskyrimą. Jie no taip dar seniai — >910 m. sausio mas, koki nogi budu Valstiečių Ban apart paprastos dividendos, ’ išmo
daug pašalinio darbo: mat jau ir jų.
M. Mtulaitis.' kliasėje lietuvių .mokykloje augant, rėjo^ kad vakaras butų rengiamas 18 d. — biudžeto komisijoj minikas, kurs pagal mmisterio žodžių kėjo nepaprastą 50000000 doL
Lenkijos gub. pakelta klausimas
(“Žemė”).
reikės ir didesnio mokyklai buto, P° jų iškąba. Net buvo boikotuo steris kitaip kalbėjo. Tuomet už pas mus veikia taip-pat kaip ir Kompanija nepasiganėdina komisi
apie visuotino mokinimo įvedimą.
o šie namai,' kur dabar tilpsta L. ta ir atkalbinėta sulenkėjusieji lie klaustas, kodėl Kauno ir Vilniaus Rusijoj, '-i—labiau ir geriau aprū jos nusprendimu, ji kreipiasi į teisGminų mokytojams užduota susta Iš IGLIAUKOS, MARIJAMPO M. Dr-ja kaip tik ir duoti miesto
tuviai. Antrajam vakarui lenkai gubernijose taip ^markiai globia- pina vienus gyventoju*, o ne visus
tyti gminų plianąi ir gyventojų są
LĖS PAVIETO.
valdybos lietuvių mokyklai.
pažadėjo ir butą duoti lietuviams ma neskaitlinga valstiečių senti - lygiai be skirtumo tautos ir tikė
rašai. nurodyti, kiek iž kur reikia
Igliaukoje tapo įkurta valdžios
Visa tat apsvarsčiusi Lietuvių dovanai, kad tik nuo jų nesiskirtų. kių ir atėjūnų pravoslavų grupa. jimo? Kokiuo tai budu tas-pat
UŽMUŠĖ MISIJONIERIŲ.j
atidengti mokyklas, idant visi nuo mokykla, todėl buvusioji iki šioliai Mokslo Draugija (tikriau sakant,
Net pažadėjo padėti rengti va
atsakė.: “tai kas. kad valstie- valstiečių bankas, kaip tai nurody
Pittsburg,
Pa. Priemiesty j VVood
8 ligi u metų vaikai galėtų tilpti. “Žiburio” mokykla, kurioje moky josios Komitetas) pripažino reika
karą. Pasisiūlė pastatyti gyvuo Čių bankas dar kiek daugiau ru- ta "Vilenskam Vremeimike”, ru Run, išėjus iš bažnyčios, ant gat
Mokykla nuo mokyklos pagal pro tojavo p. J. Lapinskas, reikėjo už lingu jieškoties sau kito buto ar
se paveiksluose Jagailą Su Jad pinasi rusais valstiečiais,
uztai sams valstiečiams nupirko ir išda vės likosi nušautas misijonieriūs
jektą, tnurėsianfi būti netoliau* 6 dengti. Per "Žiburio” susirinki ba statyties Vilniuje nuosavius na
vyga. kuomet vienas kitam pa jis vertėtų tik pagirti”.
lino ar dar išdalįs 22 dvaru, turin Skala,, o jo draugas Gay mirtinai
viorstų, taip kad vaikai į kiekvie mą mokytojas davė apyskaitą. Ka- mus. Gauti kur nors išnuomuoti
duoda
ranką.
Lietuviai
len
Finansų ministeris pasakė.* kad čius 21 tūkstantį dešimtinių že pašautas.
Skala savo pamoksle
ną mokyklą rinksis nuo trijų vior son sugrąžinta 21 rub. ir malkų už Vilniuje tinkantį Draugijai butą
kų pagelbos nepriėmė, o patįs su Lietuvos valstiečiai, ir rusai ir ne mės. o lietuviams vos 4 dvarus, išsitarė, jog jis už krikščionybę pa
stų apielinkės. Manomi taip-pat .6 rub. Malkos padovanota moky labai sunku, antra reikėtų tuomet
statė vakaro programą ir surengė rašai,
1
aprūpinami žeme be jokio turinčius 4800 su viršum dešim sirengęs gyvastį aukauti. Mat pro
t dar. įrengti vieną mokytojų semina tojui.
Paskui mokytojas meldė ilgam laikui kontraktas daryti, nes .vakarą. Lenkai būtinai norėjo va- ,skirtumo taip, kaip visoj Rusijoj,
tinių? Aišku, kad tokĮ banko pa- ga gyvastf atiduoti* pasitaikė jam
riją, nes įvedant visuotiną, moki draugijos pašelpos, pagal nutarimą dažnai kraustyties iš vieno buto
dovahti vakare.
kad jokios politikos ten nėsą. Aš sielgimą negalima pavadinti ly- greičiau negu pats tikėjo. Užmu
nimą, neužtektų mokytoj ų>
5 rub. mėnesiui, prie mėnesinės kitan perbrangiai atsieitų. Apsvar
Iš surinktų pinigų paskirta 25 |prirpdysiu, kad pas mus valstie gi u ir vienodu visiems krašto K5- šėjas yra koks ten Jonas RadąviAntrame1 Suvalkų direkcijos mo algos 15 rub., nes kasoje buvo 40 stęs tai Komitetas priėjo prie to,
rub. knygynėliui; 35 rub. bažny- čių
1
l>ankas veikia ne taip kaip ventojams.
čia. Jis rods pabėgo, bet policija
kyklų rajone (Naumiesčio, Vilka rub. su viršum. Susirinkimas pri kad vienas išėjimas Draugijai lie
čios pastaty mui ir 17 rub. labda Rusijoj. Taip bent reikia spręsti
tikisi
jį suimti. ‘)
viškio, Senapilės ir Kalvarijos p.) žadėjo, jei atliks nuo kitų išlaidų. kasi — tai nuosavus namus staringoms draugijoms.
|pagal cirkuliarų (paliepimų) ir nu
nuo vasario mėnesio atsidengia 20 Klebonas patarė dabar tų pinigų tyties A’ilniuje.
Padorus ^vakarai vienija lietu- 1rodymų, . kurie yra atspauzdiuti
SUŠALO.
naujų mokyklų. Dalis mokytojų neskirti ir itidėti kitam kartui, o
Lietuvių Dailės Draugija, suži vius ir kelia jų tautišką susiprati- 1knygoje "Įstatymai ir vyriausybės
Byors,
C
ai.
Utaminke po Vely
joms jau t paskirta. Teiti skiriami iš esančių pinigų nupirkti akėčias.
nojusi, jog Liet. M. Dr-ja ketina mą.
Pr. Uakutis.
paliepimai apie valstiečių gyveni
kų
siautė
šitose
aplinkinėse snjego
šiuo laiku.
V—k.
Mokytojas padėkavojo draugijai stafyties sau ųamus, irgi labai su
(“Šaltinis”).
mo sutvarkymą" (Sbornik uzakodargana.'
Darganos
užkluptas. 16
(“Lietuvos Žinios”). .
vardan mokinių ir jų tėvų, o la- sirūpino tuo dalykui
nenij ir rasporiaženij pravitelsva
metų vaikinas, George Marrs, ne
SOCIJALISTAJ LAIMĖJO.
biaus tos mokyklos įkūrėjui, bu
O selskom sotojanii). Tą knygą
MUvaukee, Wis. . Laike pasku toli savo tėvų riamų sušalo.
Kovo 9 d. Varšavos Teismo Rū vusiam klebonui, kun. Katiliui, iš Kovo 4 d. posėdyje L. D. Dr-jos
jATSAtiNIMAS
BULOTOS
Iš
į
Išleido vidaus reikalų ministerija. tinių miesto viršininkų rinkimų
mai peržiurėjo “šalt” redakto reiškė širdingą ačiū. Mokytojas Valdyba, apsvarsčiusi savo draugi
NEY YORK.
jos reikalus, pripažino, jog ir L. \. DUNIOŠ įskai POSĖDŽIŲ.. Taigi ja ja galima pasitikėti.
laimėjo čia socijalistai. Miesto ma
riaus kun. J. Vailokaičio ir kores gavo — “išgrauš”.
Finansų
ministeris
sakė,
kad
į
Kovtj
(xhcną,
besvarstant
švie

D.
Dr-jai
reikalingas
nuolatinis
Nezu
York.
Nėw Yorko gatvei
joru išrinktas socijalistų kaldi
pondento Girniaus apeliacijos skun
(“šaltinis T
timo
ministerijos
reikalus,
vėl
PuKatmo
gub.
iš
kitų
gubenijų
valir
gelžkeliai
turi
1646 mylias ilgib.
butas/
L.
D.
Dr->
turi
jau
nema

ntas Eroti Slidei, kuris gavodą. J. Vailokaitis buvo nuteistas
.
stiečių
negabeųama.
Jis
bent
ne

riškevici^
susikirto
‘
su
‘
kairiaisiais.
Požeminiais
ir
vitšutiniats
geiikė-.
žą
nuosavių
paveikslų
rinkinį,
turi
27622 balsus, o jo priešininkas de
150 rub. užmokėti arba mėnesį at IŠ PILVIŠKIŲ, MARIJAMPO
,, ,
M
žinąs
tokios
įstaigos,
kuri
tuo
uzKaukazo;
atstovas
C»egečkori
ne

liais
pernai
surinkus
kiek
liaudies
namų
dailės
važiavo
1400
mokratas Schoemacher tik 20514.
sėdėti už atspauzdinimą “Šalt.” N.
LĖS PA V.
gražiais zo<|žiais išplūdo Puriške-. siimtų. Aš gi manau,, kad jeigu Naujoje miesto rodoj bus 21 so- milijonų žmonių .taigi beveik tiek,
išdirbinių,
kurie
bus
kaipo
pama

31 1909 m. korespondencijos apie
Buvo krata pas .Oną Liutdvineteisingą mokesčių ėmimą nuo navičiutę. J ieškojo daug-ko, sun tas dailės ruuzejus. daro kasmet vičią. už ką pirmininkavusysis ku ministeris butų pareikalavęs iš vijalistas, 10 demokratų ir 4 re- kiek išviso ant žemės gyvena žmo
nių. Miesto gelžkeliai turi tik i
Garliavos vartotojų draugijos, o ku ir surašyti. Klausinėjo apie parodas ir tt.; — visam tam reikia nigaikštis \ olkonskis pasiūlė Ge- Kaunp gub. Valstiečių Banko sky- publikonid.
1
tiaus
žinių
apie
t
tai,
iškur
ten
gečkorį
atšaGnti
nuo
posėdžių
mylias ilgio.
tam
tikro
buto.
Taigi.
L.
D.
DrJ. Girnių už parašymą tos kores kokią draugiją “lietuvišką", ar turi
t
atsirado
atėjūnai
—
‘
•
’
pereselencai",
dviėn)
dienom.
Čia
pakilo
Bulota
jos
Valdyba
Šiame
posėdyje
nutarė
DINAMITAS
VIETOJ
ŽAGRĖS.
pondencijos. Kaltininkais to ne-, ryšius pu Aleksą ir tt. Krėtė žan
SUGRIUVO STOGAS.
Sportenburg. S. C. Gyvenantis
teisingo mokesčių ėmimo kores daras Kislinskis iš Marijampolės. kreipties į Liet. Mokslo Draugiją ir atkartojb Gegečkario pludinimo> kuriais taip labai, ten rūpinamasi,
u
Sanbroock,
Con, Nugriuvo sto
tai
butų
galėjęs
atsakyti,
jog
jie
žodžius,
pasakytus
į
Purišk^i
’
ičių.
ir
pasiūlyti
bendrai
tokiuos
namus
netoli
nuo
čia
vienas
farmeris
užsi

pondencijoj menami buvo buk tar Paėmė apie 50 laiškų ir knygutę
Tada pirmininkaujantysis pasiūlė atgabenti iš Mogilevo gub.. iš manė pabandyti savo lauko arimui, gas šapų Shore Line Trolley Coį.4’
naujantis Suvalkų mokesčių rū su skolininkų užrašais (ji siuvėja). statyti.
ir Bulotą atšalimi nuo posėdžių 5, Mintaujos ir tt. Toliau, užklau- vietoj plūgo, panaudoti dinamitą. ir užbėrė 12 darbininkų. Ar jie
Lietuvių
Mokslo
Draugijos
Ko

muose du raštvedžiai žydai. Ape* Girdėjau, buvo kratos ir Kaksuose.
dienomis; bet patarė Bulotai atsi-. stas, ar finansų ministerija negau- Ant vieno akro ariamos žemės jis dar gyvi, nežinia. Vieną išėmė*
mitetas,
gavęs
L.
D.
Dr
jos
Valdy

liacijos skundą (nubaudimą) Teis
mti
savo žodžius atgal. Bulota, na ' daugybės lietuvių valstiečių {kasinėjo dinamito patronus ir juos dar gyvą, bet jis tuojaus pasimirėtbos
nutarimą,
apsvarstė
dalykų
sto

mo Rūmai abiem patvirtino.
' ' ft ll ' ;'į
vį ir nutarė: statyti namus ben griežtai atsisakė tai padaryti. Ta skundų, kad jiems neparduodama pjivertė expiioduoti. Minėtas farNELAIME
ANT
KARIŠKO |
žemė, ministeris atsakė, kad ne — merys užtikrina, kad toks arimo lau
Iš LIUDVINAVO, KALVARI drai su lietuvių Dailės Draugija. da pirmininkaujantysis pasiūlė Bu
I.AIVO.
IŠ SINTAUTŲ, | NAUMIESČIO
Taigi busimieji namai bus Lietu lotą atšalintį nuo dalyvavimo 15 skundų negaunama. .Aš tinku, kad ko būdas daug parankesnis ir pi
JOS PAVIETO.
PAVYTO.
Santa Clara, Cal. Ant Amėri- Į
į pačią finansų ministeriją tų gesnis negu arimas plugu.
posėdžių,
kas
daugumu
balsų
ir
vių
Mokslo
ir
Dailės
Draugijų
sa

Kovo 12 d., 1910 m. buvo čia
ko* kariškojo skraiduolio “Maryskundų ateina mažai; užtai dau
liko nutarta.
Pernai
sintautiečiai
buvo valsčiaus sueiga. Tartasi apie mo vastimi.
nutarę šventadieniais monopolį ir kyklą. Jau seniau buvo nutarta
Tokiu budu Bulota liko išmestas gybėmis jie plaukia į vietines fi SUĖMĖ SU NETIKRAIS PINI land” truko garinė dūda. Expfio~
Kadangi abidvi draugiji netur
zijos vienas jurininkas likosi ant
GAIS.
karinamas uždaryti- • Nors durįs steigti Liudvinave dvikliasę mo tingos, savo kapitalų neturi, tai iš V. Durnos posėdžių kokiam mė nansų ministerijos įstaigas 'ir į
lYifiona, Mich. Čia likosi poli vietos užmuštas., ;b
\ ir buvo uždarytos nuo gatvės, bet kyklą vieton buvusios gminos mo busimiemsiems namams statyti pri nesiui ar daugiau laiko ir. svar žemės tvarkomąsias komisijas. Tie
sa.
lietuviai
valstiečiai.
Įcurie
nėra
cijos suimtas vienas vyriškis,
J
. per užpakalines duris galėjo- vjsi kyklos (be tos dar čia yra kita verstos bus rinkti aukas.
stant Lietuvos mokyklų reikalus,
gavę žemės, pasakojo man, jog Charles Duke. Pas jį rado 200 NELAIMĖS ANT GELŽKELIŲ^
eiti karčiamon, kiek tik kas
nebus,
kas
užtars
lietuvius.
Jau
išrinkta
tam
tikras
komite

vienkliasė mokykla).
Kada gi
Augusta, Ga. Njetoli Berzdia,
L. 7
rėjo. Šįmet vasario 20 d. per su valdžia paketino tiek pašelpos duo tas ,kurin įeina: Dr. J. Basanavi
Liūdnai žiūrėti, kaip statantieji Kauno Banko skyriaus valdininkai dol. netikrų popierinių pinigų. Bu
ant
Georgia gelžketio susimušė du
taip
jirms
atsakydavo:
“
taip,
jūsų
vo tai 10 doliarines popieros, at* .eigą nutarta leisti Jokimavičiui ati ti kiek valsčius ' duos, tatai pada čius, A. Smetona .ir Jonas Vilei save ant priešingo Puriškevičiui
traukiniai.
Prie to du vyriškiai likosi
prašymų
pas
mus
daugybė,
bet
mes
spaustos tik ant vienos pusės, o
daryti karčiamą, kurioje butų ga- ryta nepaprastas susirinkimas . ir šis. Šis komitetas turės išdirbti žemėsgalio atstovai taktikoje nusi
užmušti,
o
vienas baltparvis ir ke
juos
išmetame
į
balą
”
.
paskui abidvi pusės suklijuotos
1
Įima ir degtinė 'pajrdavinėti....
valsčius nutarė duoti 3800 rub. atsišaukimą į visuomenę, kad dėtų lenkia iki - lygybės su juodašim
......
j
turi
negrai
sužeisti pavojingai.
Užtai galiu jus užtikrinti, kad krūvon.
Skaudu darosi į tai žiūrint. Vi Tiesa, atsirado keli valstiečiai, ku tam tikslui pinigus.
čių vadu, tampa savo tenųieraniensur mažina karčiamas, o pas mus, rie priešinosi šitam nutarimui (ko
Prie Lietuvių Mokslo Draugijos to aukomis; gi tame tarpe Lietuva norinčių pirkti kiekvieną patekusį
EXPLIOZIJA.
E . , . mat, jų permaža dar buvę.... nuo Liedvinaviškių negalima, ro atidaroma tani tikras pinigų fon netenka tos menkos užtaros, kurią valstiečių bankui dvarą atsirasdavo SVETIMI PINIGAI AMERI
N
avite,
Ter.' Dirbant alkūnę
KOJ.
I
Kada gi bus tam galas?!
gali jai suteikti mūsiškiai atstovai ir atsiranda daugybė lietuvių-valdos, tikėties), tačiaus valsčius gali das šitiems namams statyti.
Terco
gelžkelio
atsitiko baisi dina
K Oli į į
' 1 *
Duktė.
.Amerikonai
mano,
jog
jie
yra
stiečių; žinau gerai, kad aplinkiniai
pasigirti šviesos kėlimu. Garbė
Galima tikėties, jog visuomenė trečioje Durnoje.
mito
expliozija.
Užmušta 8 dar-;
valstiečiai,
dažnai,
to
pat
dvaro
turtingiausi
pasaulyj,
jog
gali
sko

(“šaltini*” >.
("R. Garsas”).
Liudvinaviškiams. .
šitam L. M. Dr-jos ir L. D. Drnuomininkai buvo padavę daug linti pinigus kitiems. Ištikro vie bininkai, o daug jų mirtinai sužei
jos sumanymui prijaus, ką priro(“šaltinis”).
IŠ PAEŽERIŲ, VILKAVIŠKIO
daugiau prašymų, negu bankas tu nok yra kitaip: Amerikoj daug sta. Mat ardant uolas per anksti:
dys gausiu aukų siuntiniu tam tiks
‘ PAKETO.
padegimui' dinamito paleista elek
IŠ RYGOS.
A. BULOTOS KALBA DŪMOJ rėjo parduoti dvaro žemės. Bet daugiaus yra svetimų kapitalų ne
lui.
Užpernai musų valsčiaus buvo
triką, ji dar nepasitraukus ilarbiRygos miesto valdyba paskyrė
gu
amerikoniškų
svetur.
Centrališbankas
jiems
neparduoda;
dar,blo

• hutarta įkurti dar trįs mokyklas: šiems 1910 metams, kaip
Kad Lietuvių Mokslo Draugi APIE VALSTIEČIŲ BANKO
ir pergiau, jis išmėto nuo žemės gyve ko rando skola yra 2647600000 rrinkams pagimdė dinamito exVEIKIMU LIETUVOJE.
K. . ; < Dbšrutuose, Parausiuose ir * Svy nai, 400 rublių “Žvaigždės” moky- jai ir Lietuvių Dailės Draugijai
nusius
ten nuomininkus. Daro tai dol. Į Amerikos gelžkelius įdėta plioziją. • Toj vietoj dirbo loo
Aš kalbėsiu, apie Valstiečių Že
griuose. Taigi jau šįmet nuo va klų reikalams. Pinigai jau gauti. nuosavus namai reikalingi, dviejų
- !
tam,
kad
tą žemę apgyvendinti ru- I$2400000000 angliškų pinigų, $520- darbininkų.
nuomonių ir būti negali. Tai la mės Banko veikimą. Rankas gau
sario mėnesio tos mokyklos valna 14 milijonų rublių iš‘Va/stijos sais-pereselencais ir sentikiais, atga- <000000 prancūziškų, 425000000
(“R. Garsas”).
bai aišku. * Tik, man rodos, kad
F. Į---- > džios užtvirtintos. Kovo 9 d. Pa
Coltheu'ah, Ten. Išlėkė į pa
bentais Iš kitų vietų tos-pat Kati vokiškų, 300000000 holandiškų.
statant takiuos namus, nereikėtų iždoį ir svarbiausią savo užduotį
rausių ir Ožnugario (Svygriai pa
danges
parako dirbtuvės Chattąno gub., iš yjlniaus gub. ir net 125000000 belgiškų.Išviso Amerikoj
užmiršti ir musų teatro.
Įgyti — aprūpinimu žeme valstiečių —
keisti Ožnugariais) mokyklose jau
nooga
Powder
Co.
ExpliozijĮti»
iš Mogilevo gub. ir iš kitų.
yra svetimų kapitalų $4020000000,
ir mokslas prasidėjo. Parausiuo LIETUVIŲ MOKSLO IR DAI mums Vilniuje atskirai nuosavi sa pildo labai blogai. Valstiečių ap
du
vyriškiai
likosi
sudraskyti.
■
Toliaus finansų ministeris sakė, o amerikoniškų kapitalų, svetur
DRAUGIJOS
KETINA lė vaidinimams ir koncertams — rūpinimą^ žeme eina labai blogai
se paskirta mokytoju Eug. Kuk- LĖS
kad Kauno gub. aprūpinta žeme tik $700000000,
staitė, o Ožnugariuose — Alek. STATYTI SAU VILNIUJE NA sunku. Statant gi L. M. Dr-jai ir Tai galima išaiškinti tuo, kad apie
295 šeimynos nišų ir 449 šeimynos
MUS.
L. D. Dr-jai namus, pridėti dar pardavimą^ mažiausio žemės skly
II
Buragas.;- Kadangi dar jfiokyldorhs
PROTINGAI.
lietuvių. Iš to išeina ,kad lietuvių
pelio
(kelių
dešimtinių)
pagal
šių
(Nuo musų korespondento iš
prie jų salę koncertams ir vaidini
butai nepastatyti, -tai mokinama
Albany,
N. Y. New Yorko val
šeimynų
daugiau
aprūpinta
ir
mi

Vilniaus}.
mams, man rodos,, nebūtų tai bran dienų įstatymų taria net 4 ministe
vaikai kol kas ūkininkų pirkiose.
’ Cleveland, O. Konduktoriau
stijos
legislaturos
komisija pada
nisteris,
remdamasis
tuo,
tvirtino,
Jau keli metai, kaip gyvuoja gus dalykas, o Vilniaus lietuvių rijų įstaigos, buteni: finansų mi
Obšrutai dar neturi mokytojaus.
vė
teisių
sumanymą,
kuriame
už

Lake
Shore gelžkelio nutarė strei
jog
bankas
Lietuvoj
nieko
ne*
Garbė už tai paęžeriečiams, kad Vilniuje Lietuvių Mokslo Draugija scenai labai butų gerai, nes nerei nisterija, kiršiausioji ūkio ir žem
Skriaudžia, o lygiai visais rūpinasi. drausta valgio produktus šaldyklo- kuoti jeigu kompanija atmes jų
dirbystės
valdyba,
vidaus
reikalų
kėtų jieškoties salės samdyti. Pa
rūpinasi savo apšvietimu.
ir Lietuvių Dailės Draugija.
Pirmiausia prašau atsiminti, kad se laikyti ilgiau kaip 60 dienų. Su 1 eikala vimus.
imkime
tik dabar Vilniaus “Rū ministerija ir, rodos, dar teismų
Į, ■ ’ •
Alfonsas Juosyla.
Lietuvių Mokslo Draugija turi
ministerija. K*ur septynios nešio- Kauno gub. rusų valstiečių tėra manytos už peržengimą to uždrau- ,
(“Šaltinį”).
dabar labai ankštą butą, nes vos tą”. Ji moka dabar už visai neko
f Cincinnati, O. Konduktoriai
tės ten vairai 6e kojų ir akių, — vos i—2%, t. y. apie 40 tūkstan dimo bausmės: pirmą kartą 50
iš dviejų kambarių tesidedantį, ku kį butą virš 1000 rub. nuomos į
Ddaware,
Lackawanna & \Vestern
doL,
antrą
100
dol
toliau
po
100
čių.
Be
tų
žinių,
kurias
čia
prane

‘iŠ 2URIŲ-GUDELIŲ, VILKAriame negali, sutalpinti viso savo metus. O dar kitos draugijos, kol kelių dešimtinių klausimas pra
—
500
dol.
arba
kalėti
iki
vienų
R.
R.
Ca
nutarė streikuoti iško
šė
mums
ministeris,
pas
mane
yra
eis
visas
tais
įstaigas,
žinoma,
turi
VISKIO PAVIETO.
turto.; Reikia žinoti, kad pernai rengdamos vakarus-spektakKus, iš
metų.
vojimui
didesnių
algų.
dar
žinios,
pasemtos
iš
“
Vilenskij
K
Kovo 5 dieną buvo ,čion susi- tik metais Lietuvių Mokslo Drau moka svetimiems už sales bent ke išeiti nemaža laiko, o pirkėjams
Vremennik.
Knyga
4.
Rusų
kai

B
rinkimas Marijampolės Ūkininkų gija įgijo daugiau 2000 tomų įvai letą šimtų rublių į metus. Jeigu prisieina tuotArpu laikti ir laukti.
NARSIOS ŽYDĖLKOS.
* f Columbus, O. Čia nangianato
Draugijos skyriaus; pribuvo iš 15 rių knygų, šįmet taip-pat jau gauta gi mes turėtumėm nuosavią salę, ’Valstiečiams žemė reikalinga; val mai Kauno gub.” (Tą knygą iš
leido
Vilniaus
General-gubematoN
nu
York,
s
Čia,
rytinėj
miesto
buvo
tarnaujančių ant gatvinių ka
užsirašiusiųjų u narių. Turiu pa- žpie 2000 tomų naujų knygų, išvi netik nereikėtų pas kitus salės sam- stiečių bankas turi jos keletą mili
riaus
Valdyba).
Šitoj
knygoj
pri

i
a
iv
j,
užgimė
vaidai
terp
žydiškų
rų
streikas,
bet tarnaujanti ant
minėti, kad valdyba buvo išrinkta so gi L. M. Dr-jos knygyne yra dvti ir jiems pinigų mokėti, bet jonų dešimtinių; bet ačiū musų
vestos
kitokios
skaitlinės.
Ten
yra
galo
sntiko
priimti
kompanijos siū
moterų
ir
košerinės
mėsos
parda

valdininkų
biurokratiškam
darbui,
susitvėrus rateliui dar pereitą me- , yirš ipooo tomų knygų ir skai dargi patįs mes galėtumėm savo
pasakyta,
kad
Bankas
aprūpino
že

lomas
išlygas.
Tarnaujanti
gaus
vinėtojų
ir
tokios
mėsos
pardavi

vežimas
vis
dar
ant
vietos
tebe

tą, bet dėl kai-kurių kliūčių susi- čius jų vis kaskart didinasi. Juk salę kitataučiams išnuomuoti. Jei
me
rusų
479
šeimynas
(taigi
kar

po
ic.
daugiau
už
darbo
valančią.
nės
likosi
uždaryto*.
Kada
pardastovi.
Finansų
ministeris
šiandien
į\£'|į|^hrinkimai negalėjo įvykti iki šiam 10000 tomų knygų — tai jau stam tik salė butų nemaža, atsakančiai
Glikui, taigi ir valdyba pasiskirstė bus knygynas. Tiek tai knygų su padaryta, išnuomuotojų atsirastų ir pasakė, kad žemės parduota apie kas daugiau, negu nurodė ministe vinių savininkai ant rytojaus atida
f Fort Worth, Tex. Iširo ta-*
rfeš’mtinių: tuotarpu biu- ris), o lietuvių ne 449 šeimynas, rė pardavinių duris, narsios žy
SKa||vu vietas šiame susirinkime: pir- talpinti reikia nemažai vietos. OI sali gerą pelną mums duotų. Rei
’ - •-•SrA praneša, kad par-| kaip sakė tai ministeris, bet tik 97. delkos susirinko prie durų su ke- .rybos terp anglių kasyklų savinin
^^^^^■ninku M. Merkevičius, jo pa- L. M. Dr-jos butas, kaip minėjau, I kia žinoti, kąd gerų salių VHmn;.
Pasirodo todėl, kad rusų valstie rosino pripiltai* buteliais ir kerosi kų Texase ir darbininkų. KasyI
Bhminku J. Naudžius, sekreto- labai ankštas, vos iš dviejų kam-l^labai mažai. .
duota žemės daug mažiau.
i
Dabar
pėteisiu
prie
veikimo
ban-|
čių
aprūpinta 5 kartus daugiau mi apliejo kiekvieną mėsos šmo
‘
rįl Si V. Stnrpnn.-K, iždininku P. barių tesusidedąs.
Busimųjų namų statymo komi-

gu kitusyk, bet nežiūrint f tai jo*
turtas pasididino ant 80 rub.
Vasario 20 d. Liep. Liet šelp.
Draugijos salėj buvo surengtas
apektaklis. Lošė dvi vienaveiksmi
Itomediji: “Vienas iš musų tur
apsivesti” ir “Tarnas įpainiojo’*.
Buvo sakomos dekliamacijos. Pir
mojoj komedijoj • ypač gerai atli
ko “Kristupas” ir’“Ona”; “Tarnai
įpainiojo” pavyko dar geriau. Pui
kiausiai buvo atlikta rolė kareivio
“Jono” taipogi gerai atlikta ofičiero “Naujikio” ir “Jadvygos” ro
lės. Dekliamacijos1, irgi atlikta ge-
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1$ DARBO UDKO.
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1
VARDAN TEISYBES.*
1®se ir jie šitais ginčais, anaiptol,
Kovo 20 dieną rado negyvą Pet
Nors nuostolius panešė draugija,
Galima būti užterštu savo iškvė- ^aip loto. Teip pat, nevisi žmo*
y
Nr. 3 “Lietuvos” tflpo kores nėra kliudomi. Mano apie soci- pa viniai s. Bet dar kenksmingesnis
bet yra joje vyrų, kurie nepaiso rą Danusą ant elektrikos gelžkelio.
nės turi tą patį muzikos gabumą 1
tų nuostolių ir žada dar rengti tan Nežinia kokiu budu jis ten radosi. pondencija iš Benin, jH., rašyta jalistus atsiliepimo priežasčia buvo yra kitų žmonių išfcvėpavimai. vienas išmoks ją greičiau kaip ki
kiau perstatymus, kad su jų pa- Velionis paėjo iš Kauno gub., Ra J. T. Adomaičio. Joje kuvo Sašy- ypatingai pats Raulinaitis, faliekųs Ateitije, įlipęs į gatvekarį, tėmyk, tas. Bet dabar abelnai visų giedo
gelba prikelti ir Hammondo lie seinių pav., Viduklės parapijos, kai ta, jog “beeinant darban, patiko ne trimilijoninc tautelę ir einęs prie kaip, toli tavo kvėpavimo organai jimo mokytojų yra pripažinta, kad
nui Vėjukų. Amerikoj išgyveno laimė Joną Lenkutį, nuo viršaus gaujos, vien tik dėlto, kad ten yra nuo kitų žmonių tų pat organų. kiekvienas galį šiek-tiekj išmokti
Bedievis.
Harrison, N\: Y. Organizuoti tuvius iš miego.
18 metų; turėjo 40 metų. Palai nupuolęs akmuo, vargšui nulaužė spėka. Šitos nuomonės laikosi ne Kaip^daug tau reikia įtraukti į sa giedoti.
„ darbininkai International Steam
dotas
ant lietuviškų, nešventintų koją. Kadangi čia ligot&učid nėra, tik Raulinaitis, bet ir visi mus ve kitų išpusto oro. Tėmyk tą
IŠ LAWRENCE, MAS.
Pump Works pareikalavo prašali(Šėriau yra užmokėti už balse
kapinių.
Velionio buvo už ka tai Lenkutį net po dviVjų sanvai- mažai-skaitę — o daug-žiną soci- penkcentinitiose teatruose, tenai lavinimo pamoka^ kaip už vaisius
šv. Onos Moterų Draugija, pri
nimo neprigulinčių į organizaciją.
gulinti prie S. L. A. 127 kp. pines užmokėta, o kaip reikėjo lai čių nuvežė ligonbutin. J Juonį rū jalistai. Pas šitos eilės žmonės kur dirbi ir savo gyvenimo rui ir gydytojams. Giesmininkai ne
,Į[ Kansas City, Mo. Sustreikavo Laivrence, Mass. 2 d. balandžio doti ir vėl išnaujo reikalavo dva pinasi L. U. K., kurio Lenkutis dailės ir prakilnybės jausmų sun muose. *
paprastai yra svėflcais ir stipriais
čia 200 ledo išvažiotojų, kadangi turėjo metinį balių Music Hali. siškas vadovas. Velionis paliko buvo nariu”. Pamatęs aprašymą. ku jieškoti, jų vienintėlis tikslas,
Žinoma, , negausi džiovą, plau ir jų ilgas ir
klus gy venimas
darbdaviai atsisakė pripažinti jų Griežė dr. V. Kudirkos orchestra pačią su mažais vaikeliais Lietu Lietuvių Ukėsų Kliubo nariai .pa tai lengvis, kuris užstdbia jų va čių uždengimą arba šaltį kiekvieną paliudija jų u;
uimo sveikumą.
reikalavo nuo J. T. Adomaičio, lią ir neleidžia jų sielai prakilny syk, kada tik įkvėpsi suteršto oro, Gilus kvėpavimas reikalaujamas ge
. uniją.
naujausius• A.,
šokius.
ir kitoJoakimo
 voje. Leteipgi Buvo
į Draugiją
A. tapo
a. Petras Danusas buvo tei kad pataisytų klaidas, kurias pa bės jausmų plėtoti. Jie gali būti bet kiekvienas toks įkvėpimas ram giedojimui yra gyvadavin ir
kį pamarginimai
■ levelio, : betdekliamacijos,
po metų ligos
Į[ New York. 400000 gclžkelių lekiojanti krasa; už daugiausiai at singas žmogus, niekam neliko sko darė, neteisingai aprašydamas at gerais tarnais, gerais vergais ir net bus žingsniu atgal prie minėtų Ii- kraujavaliji.. Tolydinis krutinės,
išbrauktas iš draugijos. Kadangi
krutinės.
kompanijų tarnų tapo pakeltos al virukui, jas gavusi ypata apturėjo lingas, visą laiką gyvendamas Ame sitikimą.
juodašimčiais, kurį išsitarimą Rau gu.
kįlimas ir sluginjas balso išdavime
velionis ilgą laiką raštininkavo migos.
rikoj,
dirbo anglekasyklose.'
Taisydamas klaidą, viršminėtas linaitis be teisybės nori priskaityti
šias dovanas:
Eidamas gatve, dirstelk į lan- yra naudingiausiu pilvo raumenims,
nėtoj- draugijoj, tai ji buvo
visados
f- 4
J.
Petrikys.
korespondentas
štai ką rašo 14 No. man, bet ne kiltų jausmų. žmo- gus: pamatysi tik labai retai kur užtikrinančiu gerą var.skutimą,
I. Alena
I^baniutė
—
puikų
1 jam prilauki ir da gyvam ėsant iš
*F Pittsburg, Pa. Atsibuvusios čia vazoną kvietkų; II, Malvina Rasta“Lietuvos”:
nėms. Šitą aš kalbu netik iš te juos pravirus. - Eidamas į ofisus, kuris patarnauja geram valgumui. |
mokėjo posmertinę. Juozas Rugietarybos darbininkų. ir kasyklų sa navičiutė,_ puikius 6 margučius;
IS
READING,
PA.
“Lietuvoj”, korespondencijoj p. oriškos, bet ir iš praktiškos pusės. tėmyk ventiliacijos. Rasi jos labai Plačiai atidaryta gerklė ir gerai
> nius paliko pačią ir dukterį. Kaip
vininkų 4 delegatų liko be pasek III, A> Baronas — stovylą juodyOras atšilo, medžiai sprogsta, tik Adomaičio iš Herrin, tilpusioj No. Man esant aiškiu musų teisatikių mažai.
ištemptos užnosinės tuštumos pa
■ buvo laisvamylis, teip ir palaidotas
musų broliai tamsybėse skęsta. Nė 3 įsiskverbė šios klaidos! pasakyta, socijalistų priešininku, vienas vie
mių. Delegatai, nieko nenutarę, lui ir plunksną.
Argi mes ne pagaminame tuom kaktinai įleidžia Šviežio oro, kuris
• be tikėjimiškųapeigų ant angliškų
išsikirstė. Darbininkų buvo už
ra čia bus
inteligentų, kurie galėtų mie kad Joną Lenkutį, einant darban, tinis gerais norais, bet siaurai ma džiovas ir tuos visus plaučių užlaiko aplinktaką veiklia ir kūną
Labiausiai
puošė iForestRilt
tą balių lietu Tegul
, kapinių
manyta užgimusius nesutikimus viškas benas Nemunas, kuris savo gančius kelti. Kitur lietuviai dar patiko nelaimė, turi būti ėinant ka- tąs “susipratėlis” sakėsi mane su- uždegimus, kurių tiek daug turi tyru.. Reikalinga liaunybė, kuri
a. a. Juozui Rugieniai šita Amepavesti santaikos teismui, bet kasy griežimu Irikos
tautos labui, čia ty ku, ridoriumi, turi būt ligonbutyj pa mušiąs kur gatvėje susitikęs. To, me ?
linksmino
J. Yūkas.
žemeli jaunumenę.
lengva ilsėtisbuojasi
amžintisavo
l
yra viena iš dabartinių taisyklių
klų savininkai' tą, užmanymą atme Šv. O. M. Draugija apdovanojo viskas kaip apmirę. Viskas ką simirė trečią dieną, o ne po .as rods, jis nepadarė, bet jis padarė
pas visus gerus balso mokytojus,
ti.
- P
beną puikiu bukietu gyvų rožių. mes turime, tai viena pašelpinė Šv. tuonių sanuvaičių’*. Neteisingos ko ką kitą. Taikėsi man kartą ant
suteikia pailsį ir ramumą savo I
Publikos buvo pilna svetainė, Antano draugija ir toje neperge respondencijos daro daug blogo ir pasilinksminimo vakaro nueiti kur
veikme ir padaro stebuklus . viso
GELBĖJIMAS KŪDIKIŲ. •
V Roehester, A1.. Y. Streikilbjan- Draugijos vardu tariu jai šir- riausiai laikosi. Vien saliuninkai pertai priversti Herriniečiai esa jis buvo pastatytas drabužius pri
Per žiemą, kuomet žmonės būva nervų taislo statyme. Atidarymas ]
ti alaus leidyklų darbininkai susi dingą
už apsilankymą. Ti- pas mus gerai laikosi, ką rodo jau me atsiliepti. Kad suprast dalyką, imti pasidėjimui. Ore tąsyk smar užsidarę stubose, tuomet sugedu žemutinių plaučių Į reiškia labai
taikė su darbdaviais; abidvi pusės kiuosi, kadl publika visados atsi- tas, kad vienas nuo kito saliuną aprašom teisingaiatsitikimą.^ 5 kiai lijo ir ip^no plosčius buvo vi
sio oro ligos ir mirtys siaučia pa daug vidutiniškai moterei. kadangi’* i
nusilenkė.
■ i
f y . lankys Šv. O. M. Draugijos ba- pirkdami, moka po 5006 dol.
dieną sausio 1910 metų Jonas Len sas šlapias. Jis jį paėmęs teip ge sibaisėtinai. Bet laike vasaros mė retai kuri alsuoja žemiau krutinės f
Čia yra daug dirbtuvių. Mieste kutis pametė darbą Point Creek rai suglamžė, kad po dviejų va nesių- mirtys pereina ant kūdikių. ruožo. Fiziškos išplėsties ir Mime- • j
liuose, nes visada stengsimės ją
Terre _ U a ule, Ind. ' Kasyklų užganėdinti.
gyvena visokių tautų žmonės; lie kasyklose ir, nuėjęs į ruimą ap- landų man jį atsiėmus, jis išrodė Jie miršta nuo vidurių arba dt- niško stosnio laimėjimas tuoSaus
savininkai sutiko šito distrikto an
tuvių yra apie 120 ypatų. Daugu reikšt lioderiams, kad jis, Jonas kaip tik iš šuns gerklės ištrauktas. arrhoealinių ligų. Tos ligos pa yra pastebiamai^ pas balsą plėto
O. Ramanattskicnč.
gliakasiams pakelti algas ant 5%,
mas pavienių gyvena pas lenkus; Lenkutis pasitraukia nuo darbo ir Aš ant jo nei kiek užtai nesupy prastai atsiranda nuo purvino pie jančius. Plati krūtinė, tiesus į pe- |
jeigu jie nuo p medelio eis dar
yra ir tokių, kurie savę lenkais va kad loderiai, iškrovę anglis duotų kau; tas butų buvę bereikalinga; no, t y., nuo pieno turinčio savy čiai, gražiai stovinti galva, Įp^nas ’■ 7
IŠ PEABODY, MASS.
ban ir dirbs, kol nepasibaigs tary
šitame miestelyj Šv. Jurgio dina. -Teip gi čia, kaip ir kituose tžinią checkwhegmanui,' kiek iš tai buvo jo argumentas; jis geres je tos ligos gemalus.
kaklas ir įtrauktai palvas — viekas’ į
t
bos.
draugija parengė iškilmingas pra- Amerikos miestuose, yra daug lie ruimo išėjo anglies (mat jis dir nio neturėjo.
>
Apie metas atgal, Chicagos Svei padaro gerą išvaiždį ir patogią eikalbas su dekliamacijoms ir muzi tuvių sulenkėjusių, ne trūksta ir to bo prie mašinos ant kontrakto,
Šitie “išmanėliai” į musų tautiš katos Skyrius, gelbėjimui kūdikių, ąeną.
Trenton, N.
Sustreikavo ka ; pakviesti buvo kalbėtojai iš ki kių, kurie pats nežino kuom yra, kur nuo tonos yra mokama). Jam
kus darbus lygšiol žiurėjo su šie- išreikalavo, kad visos karvės, ku Gydytojai turėtų patarti šiitą plį- j.
čia 5000 darbininkų, daugume atei tų miestų: A. Antonov, kuris tik todėl, nors yra tikrais lietuviais, bekalbant, nupuolė akmuo nuo vir
jį 'yra
puliu ant lupų kaipo į senovės prie rių pienas gabenamas į miestą, turi tojimą savo ligoniams. jis
yra j
vių, Roeblingo drato dirbtuvių ir dideliuose miestuose kalbėdavo, ta savę lenkais vadina.
šaus ir nulaužė -koją, ir po dviejų tarus ir tuos, kurie juos veikė, va būti išbandomas tuberkulinu ir kad daug geresnis už gimnastiką ar
dirbtuvės likosi uždarytos..
/. Skučas.
'!<
po užprašytas ir į musų miestelį.
dienų tapo nugabentas ligonbu dino “nesusipratusiais”, vadinas, pienas, jeigu rasta jame kas nege atletiškas žaismas jaunimui, hįgiai
Antonov aiškino naudą mokslo ir
suagusiam ar nep< ■rstipriam. Lauk
tin vSt. Andrew. Morfisboro, III. tamsuoliais. Dabar Raulinitis stai ro, butų pasteurizuojamas.
*T Winnipcg, Manitoba. Sustrei draugijos. Jo- kalba patiko, buvo
' IŠ WILSON, PA.
Juom rūpinosi Lietuvių Ukėsų ga atsisukęs neyviškai klausia: Kas
<39os ir ugdini
Pasteuralizavinni vadinama įkai- stynės yra teip sf"
kavo čia 500 siuvėju. V isos dirbr ir tokių, kuriems pasirodė neteisin
Darbai pas mus eina neblogiau Kliubas ir Lenkutis sugrįžo iš čia? Nesupratimas, ar melas? no tinimas pieno iki tokiai temperatū toks laipsniškas,: kad jeib vi is
tu vės likosi uždarytos.
ga.
Tas nestebėtina: žmonės siai, atvikę iš kitur gali darbą iigonbučio 20 d. kovo ir baigia rėdamas tuomi parodyti, kad jis, rai (karščiui), kuri užmuštų visus drąsiai gali jas dairyti. Smarki gimmat ne pripratę prie tokių kalbi;. gauti.
gyti; vietoje seniai pasipurusio, jis o tauta, tai du neperskiriami bi- vodingus gemalus, nesugadindama nastika nevienailnI jaunikaičiui! yfa
Žmones vienok; kurių prisirinko Lietuvių Wilsone vedusių yra 10, yra gyvas. Kadangi Lenkutis turi ciuoliai buvo ir yra. Du Januso vidurinių, madingųjų pieno da užkenkusi. Giefloj imur gi nei i IS
gana daug, nes visos sėdynės buvo pavienių bus apie 45. Apšvietoy daug draugų ir giminių Amerikoj, veidai ant vienų pečių riogso: lelių. (Tos madingosios - pieno nepasigadino. 7 j ai butų tikras iš f
stovime ant paskutinio laipsnio. Po teipgi Lietuvoj turi motinąj brolį linksmas ir rustus. Pas mus so dalelės esti sugadinamos, kuomet ganymas tienis^ jcuriemju gilėsią
užimtos, užsilaikė ramiai.
išmokesčiui
daugelis' neina darban ir seserį, tai jis nofėįp nuo anų či jalistu? yra teip: jei kas gero
Antras kalbėtojas dėl kokios tai
pienas užverda).
Ši taisyklė plaučių ligos; keista, kad gydyto
’ Iš W. HANįMOND, ILL.
kokias
4
dienas,
ir musų socija paslėpt nelaimę ir nereikalavo, kad yra padaryta, tai jie šaukia: "Tai buvo užžiurimą metą laiko. Da jai šito niekad itejpasįtebi te nepaPert rauko
priežasties
nepribuvo,
3 d. balandžio čia buvo sureng
buvo dekliamacijos te muzika. listai darbuojasi tokiu budu darbi kas garsintų apie jo nelaimę, po mes tą padarėme”, bet jei kas bartiniame laike ji sutiko pasiprie siunčia savo džiovininkų į kon
tas draugijos D. L. K. \ ytauto se
Dekliamavo ^Eleonora Butkevičiu- ninkų ir savo gerovei. PrelekvijaS draug ir apie tą išmisjyta jo mirtį. blogo, tai jie nusikreipia ir sako:
šinimus; te dabar jai yra daug servatorijas. Sužadinimas žingei
teatras. Lošė L. S. S. dramatiš
dumo gyvenitni
įtrnja IBtMcf
Prakalbos rengia ne teip kaip kitur, bet pas Taigi mes, Herriniečiai reikalau “Tai ne mus, tik vienatos darbas*', priešingų.
tė
ir
Izabelė
Šidiškiutė.
kas Ratelis, Br. Vargšo dramą,
mus jos traukiasi po kelias dienas. jame, kad “Lietuvos” leidėjai to Kaip tą suderinti nežinau ir nežibalso lavinimo
pfcs ptisfiir
dekliamacijos
gerai
nusidavė,
tik
Paskutiniame
miesto
tarybos
su

“Pirmi Žingsniai”. Ne aiškinsiu
muzika susirinkusių neužganėdino. Bet gana rašyti apie musų blogus kių melagingų korespondencijų ne nau, ar jie patįs begalėtų tą pa- sirinkime, aldemanas Hey padavė gonius. Pradėjus lavinti balsą tiiočia pačios dramos turinio^ nes per
darbus, o gerų neturime. Yra pas talpintų, korespondentą kad at daryti. Susipraskite gi dar sykį. reikalavimą, kad pieno pasteuriza- jaus užeina norą$ šį-tą žindei apie
■■ ■
daug užimtų vietos. Tiek •turiu A. Antonovo moteris žadėjo griežti
mus trįs draugijos: šv. Jono statytų nuo tarnystes, nes meluo
dva-
Kazių Juozas.
vimas butų panaikintu. To išeiga muziką abelnai. Taš reiškia dva
pasakyti, kad L. S. S. Dramatiškas ant smuiko, bet smuiko neatsivežė,
Krikštytojo, pašelpinė, S. L. A. janti korespondentai naikina užsisios
lavinimą
ir
smegenų
plėtoji

o
piąrias
buvo
netikęs'
ant
kurio
jau.
Panašios
polemikos
Gana
gali būti tas, jog j Chicagą bus
Ratelis šį veikalą atliko gerai abel
116 kp. ir T. M. draugijos 57 kp. tikėjimą skaitytojų ir teisingoms laikraščiui netinka. Jos priešingos vėl įvežama purvinas pienas. Tas mą. Dainoms einant daugyn te
negalima
skambinti
;
tai'
tik
‘
truputį
nai imant; kiekviena ypata atlošė
rBet ir jos nieko neveikia.*
žinioms, šitas atsitikimas nepir- ir paskutiniems laikraštininkų nuta reiškia, jog priverčiant vartoti ne sunkyn žingeidumas muzikališkatis
savo roles kaipo tikri artistai. paskambino ir tuomi niuzika užsi
Nežinomas paukštelis.
baigė.
J.
Bareška.
mas, bet tegul būva paskutinis ne rimams, prie ko ir polemistai turi tyrą pieną, kūdikių mirtys pasi įalykais didinasi. Ilgainiuibesi
Programas turėjo būti sekantis:
1
mokinantis ima giedoti oratorijai
tik Herrino korespondentams, bet taikytiesi.
Red.
daugins.
prieš atidarant sceną turėjo būt
IŠ KENOSHA, WIS.
IŠ CLEVELANDO, O.
ir visiems, kurie siunčia žinias j
Sveikatos Skyrius stengiasi, kad ir ■operas. Vien;
padainuota “Lietuva Tėvynė mu2 ir 3 dieną balandžio buvo 212 laikraščius, Patvirtinimui teisinguKaip kitur, teip ir čia lietuviai
buvusi taisyklė butų kaip buvusi. siektas atgabena
' sų”, ką turėjo išpildyti J. C. Ketu
kuopos S. L. A. surengtas teatras mo žinios, po šituom sttaipshiu UŽTERŠTAS ORAS — DŽIO Tas priguli nuo žmonių noro. Jei nyš"yra stropus i
ęs
rakio orchestra; bet jos nebuvo. nesnaudžia, rengia balius, teatrus
vienos šakos pažinimas padaryk ga
Atlošta drama Živilė, 5 aktuose,, pasirašo ir apskelbtas numirusiu,
VOS
PRIEŽASTIS.
gu
pieno
pardavėjai
yra
priešais
ir
prakalbas.
Antrą
dieną
balan

Eilės “Litevvskiemu dziecku”, ku
8 atidengimuose. Perstatymas pra bet dar gyvas John Lenkutis.
Dulkės ir negeras oras, užterštas kūdikius, klausimas, kam žmonės lima kitą. Turint vidutinišką tai
rias turėjo dekliamuoti V. A. Ser- džio 14 kp. S. L. A. parengė ba
) ?
sidėjo 8 vai. vakare. Žmonių per
Liudija Lietuvių Ukėsų Kliu vodingomis dulkėmis, gemalais, turi darbuotis: pieno, ar kūdikių są su tikru atsidėjimu stropus as
bent, perkelta po pirmam aktui. lių ir užkvietė Teatrališkają choro
muo
lengvai
g
augsabu vakaru buvo apie 500. Pasi bo nariai:
gazais ir puvėsiais yra visa džio labui ?
Reikia paminėti, kad dekliamato- draugiją surengti perstatymą ko
lesnius muzikali
5 praguntei
sekė lošimas neblogiausiai, publi
Jonas
Žebrauskas,
vos
priežasčia.
Tas viskas yra
medijos
“
Neatmezgamas
mazgas
”
.
1908 metuose, Chicagoje dirius atKko tą ir kitas 2 dekliamaturėti
tikrai
gerą
laiką
tą beaįsiekoj galima buvo net verkiančius
IVm. Adomaitis,
priežasčia džiovos, nuo kurios vien ąrrhoea mirė 3459 kūdikiai; 1909
cijas, kaip Lietuvos elgeta kalba Vakaras gana gražiai atsibuvo. įko
kiant.
Laimėjimas
kalbamam
bal
matyti, kada Živilė ėjo ant laužo
Kazimieras Rumsū. Suvienytose Valstijose kasinėtą į metuose mirė 2991. Pasteurizapoterius :buvo nusigandęs, rodos sėjai savo roles atliko gerai, tik
sui
iškalboje
ir
ištarmėje
yra
teip

.
šimtą šešiasdešimts tūkstančių žmo vimo 1908 m. nebuvo. Jis buvo
laukėį kad publika nuvarytų jį nuo tai žydas buvo per lėtas, bet jis j
gi
žymus.
Mikčiotojų
terp
halsų
Dainuota “Lietuva Tėvynė mu
nių miršta. Kas yra priežasčia to«> 1.909 m. ir tuomet išgelbėjo 468
estrados. Abelnai jo dekliamasijos pirmą kartą ant scenos išėjo. Žmo
sų.”. Žmonės ne visi sustojo. De SUPRASKITF. GI DAR SYKĮ. baisios ligos, kurią Suv. Valstijose kūdikius. Tas reiškia 468 laidotu lavinančių nerasi. Jų kalbami 'bal
nių
atsilankė
neperdaug,
bet
atsi

buvo ne tikusios, tą' patį žodį at
kliamavo eiles “Tėvynė musų” A.
Raulinaitis “Lietuvos” num. 14 serga mažiausiai penki milijonai ves mažiaus; dėl to apsimoka pai sai kuone visuomet yra gerai sutai
kartojo po kelis kartus, kol kitą lankę verti pagyrimo, nes manda
kyti ir malonus, jų balsės yra ap
Ašmiukė, “Linkėjimas”—V. Jure nei pats nežinodamas kaip, atsidūrė žmonių. Dėl ko kas metas išeikvo- syti.
pasakė, kas labai alsino publiką. giai užsilaikė, laike perstatymo per
valios ir atviros,, o priebalsės' žo
vičiūtė. Duetą “Tėvynė” atliko K. lygiai ant tos vietos, kurion pirma jama šimtai milijonų doliarių!
Nagi, kad jūsų malonė, ar ne
Dekliamaciją po pirmam aktui at visą laiką. Dabar rengia balių Lie
džių
galuose nėra nukertamos ar
M. Vinciutė ir D. Bendikaitė, de pats spiovė. To paties laikraščio
Kiek dulkės sveikatai yra. ken galėtumėte pasikalbėti su savo di
liko panelė K. Makaveckaitė; vie tuvos Sūnų Draugija ir pakvietė
prisegamos
prie kito žodžio pra
kliamavo vaikai “Lietuva Tėvynė num. 9, pradėjęs nuo “— tautas kiančiomis, patikriitimu "gali būti strikto aldermanu, ir pareikalauti
toj monoliogo “Kunigo Gaspadi- teipgi Teatrališkąją choro draugi
džios,
kaip
tas tankiai yra girdi
nė”, dekliamavb “Kur meilė yra”. ją atlošti ‘‘IšgaTnlrI~23-4. balandžio. mano” Z. Braževičiutė, “Viltis” ir panaikinsime — kada socijalizmas tas, jog kuo ne visi metalų ir pečių jo, kad jis stotų drauge su Sveika ma žmones darant. Vaikai, kurie
“
Už
giružės
”
V.
Braževičiukas.
įvyks”, jausdamas lyg kad jam gludintojai, cigarų dirbėjai ir ty- tos Komisijonierium, kovojančiu
“Po antram aktui dekliamavo J. Lietuvos Simų’ Kareivių draugija
biauriar mikčioja, neranda jokios
“
Sugrįžimas
”
,
daina,
vyrų
choras
pirštinių
reikėtų tautiškus dalykus pųgrafai (raidžių statėjai, raidžių už kūdikių gerovę? Jeigu įneši
rengia
prakalbas
ir
dainas
su
deBriedis “Apleistas beturtįs” ir “Iš
kliūties giedoti.
eiviai”.. Šios dvi dekliamacijos bu kliamacijoms 29 d. gegužio mė dainavo “Lietuvos didi Dievai”. čiupinėjant ir laukdamas, kad jam dirbėjai ir spaustuvių darbininkai) mas bus priimtu, pieno pa$teurizaVisiems tėvam! priderėtų skatin
Viskas
išėjo
gerai
tik
mažai
at

jo tautą ir kalbą pakeis socijalybė miršta nuo plaučių ligos. Tų ama vimas bus panaikintu. Dabartinė
vo atliktos geriausiai, nes didelį nesio. Dabar pas mus liovėsi ba
ti
T įspūdį padarė publikoj. Po tre lius rengti be teatrų, jves visai mar jautė musų lietuviai Živilę: sakė su savo sotybe ir kokiu esperantu, tų darbininkus, daugumą iš jų, pasteurizavimo taisyklė turėtų būti savo vaikus prie balso lavinjmo.
Jauni žmonės, kurie pusėtinai, pa
dulkės neišvengilmai užmuša.
nepaliečiama.
Reikalaukite savo gieda visuomet pa pageidaujam ir
čiam aktui" kalbėjo monoliogą “Se žai kas eina ant vieno baliaus, kad perbrangus tikietai; bet jei 12 numeryj jis bandė pasakyti,
Oras tik tuomet gali būti geru, aldermanu balsuoti santikmėje su
nas dvarponis” J. Mickus; atliko žmones pradėjo suprasti vertę te- parengia perstatymą bažnyčios bau kad jam ir jo bendruoliams niekuo
mielai priimami geron draugijon. . . J7 |
dai nors po $1.00 už tikietą, tai, met nei į galvą neparėjo tauty kuomet jame nėra vodingų mede- Sveikatos Skyriaus reikalavimais;
gerai, publika buvo užganėdinta. atru ir juos pamylėjo.
jakenčia prastą
nieko nesako, nes tai Dievo gar bės idėją niekinti. Paskutiniame- gų. Todėl nei vienas negali leng reikalaukite jų balsuokite kūdikių Žmonės daugiau
. .•
■ • . 1i Vyturis.
Po ketvirtam aktui jokių dekliagiesmininką
kaip
prastą
instrumenbei, o čia Susivienyjiuias< kur pri gi, 14 num. “Lietuvos” jis jau drą va širdžia neatboti užteršto vodin pagelbai.
macijų nebuvo, prasidėjo šokiai.
talininką.
Mok™
pianu
,
i
guli vieni socijalistai! Nesupranta siai klausia: “Kas čia? Nesupra gomis dulkėmis oro, oro kuriame
Sveikatos Departamentas.
IŠ SCRANTON, PA.
Publika užsilaikė ne ramiai, ypač
binti yra geru daiktu ir prie balso y
lenkai; negeriausiai ir iietuviai: lai
vo 21 dieną, po ilgai ligai, mat, kad tautai ne vien bažnyčių timas, ar melas?” — kliūtis daro skrajoja mirties medega — nuo
lavinimo kuone neišvengiamu, bet ;
,
ke perstatymo gafsiai kalbėjosi ir mirė Juozas Rugienius, išgyvenęs reikia. Rodosi daug pelno 212 kp. mas musų tautiškiems darįjams pri- dai.
valandos reikalaujamos padarymui
Tais nuodais yra dulkės:. dulkės
Vaikščiojo po salę, darė ne tvar 47 lėtus, Amerikoje 26 metus. neturės, nes daug lėšavo drapanos skaityti soči j alininkams? Jis stebi
BALSO PLĖTOJIMAS IR~ net vidutiniško skambėjimo genaus
ką kas trukdė publiką ir artistus. Paėjo\ iš Suvalkų gub., \ ilka- ir tt., ir balius buvo be svaiginan si, kaip aš ir V-tis^ lyg‘susitarę, metalų, akmenų, anglių, stiklo, švi
butų praleidus žaismėse ore, jei ,
SVEIKATA
Vienu žodžiu publika nesupranta viškio pav., Šunskų gmino, kai čių gėrimų. Po teatrui ir dainų galime sakyti, kad sociįlininkai no etę. ir dulkės drauge su’ligų ge Jei didėji gaubtais pečiais vyrų mokinys nėra labai gabus ir dru- |
tos dramos. Kuomet nuo scenos mo Bebirninkų. A. a. Juozas Ru buvo duota nuo 212 kp. dovana yra dailės, teatrų, dainų ir kon malais. Tais nuodai® teipg’, yra ir įdubusiomis krūtinėmis moterų tas. Be geros
buvo girdėti žodžiai “chamas, cha gienius tikėjimiškų pareigi; nepil draugei K. M. Vinciutei — gyvų certų priešais ir priveda visą Nau oras užterštas chemiškais gazais: minia patirtų balso plėtojimo ver sudėjimo mokytis pianu skambinti
is
muiškvepiamais’
mai”! tai visi garsiai jtiokėsi. Kuo dė, buvo laisvų pažiūrų, baigė dvi gėlių vazonas ir laiškas drukuotas josios Anglijos socijalistų darbų gazais
umis vaikus! tik
tę išvaizdos padarymui, tai giedoji yra žaling
su
žodžiais:
“
Nuoširdžiai
ačiū!
sų
kūno
ir
paeinančiais
nuo
ži
eilę ant šitos dirvos kaipo faktą,
met Murinskis pasakė pačiai, kad kliasas Marijampolės gimnazijoj.
mokinti, ątsiMusų iškvėpuojamas mo mokyklas turėtume ant kiekvie po truputį
užkvietė 100 kazokų išvaikymui Mėgo skaityti knygas ir laikraš Nuo visų narių 212 kp. S. L. A. kad socijalistai yra dailės .mėgėjais, bintuvų.
ikenktų
jų sveinos “kertės ir jų mokinius kiekvie žiūrint kad tas ni
mužikų, tai vėl publika garsiai juo- čius, prigulėjo į JSusivienyjimą L, draugei K. M. Vinciutei, mokin tuomi prieštaraudamas,, pasigauna- oras yra ne kuo kitu, kaip musų name gatvetarpyj. Bet, gal kas katai. Bet
giedojimas niekuomet
I
tojai teatro Živilė, 2 d. balandžio, mam socijalistų obalsiui:
kūno gazais. Jis negali būti įkvė
- kėši. Iš kogi juoktis? Juk čia ne
neužkenkia ir visuomet pagyvina
pasakys,
kad
ne
visi
gali
giedoti,
1910 m., Kenosha, Wis.”.
juokai, tik verksmas perstatomas
“M-ums duonos pirma, o paskui puojamas atgal į musų kūną be nes ne kiekvienas turi balsą. Ka sveikatą.
Iš “Health”.
Ačiū
gerbiamam
klebonui
J.
buvo! ■>
•
daugiaus ko!” Bet .aš apie Nau kenksmo, teip lygiai, kaip durnai, dangi tas patiy balso organas, ku
Klonauskiui už pasidarbavimą 212 josios Anglijos socijalistus nieko ne išeinanti iš degamų medegų, negali
Publikos prisirinko apie 30a vi
ris yra vartojama kalbėjimui, rei
kp.,
lošėjams, dainoriams, daini minėjau; teip pat, rodos, ir p: būti vartojami atgal be kenkssokių tautųdaugiausiai lenkų; lie
kia teipgi vartoti giedojimui, tai
Oras, kurį žmogus pa
ninkams ir komitetams, ypač gi Vtis. Neigi aš sakiau, ar sakau, •mo.
tuvių patėmyta tik apie 20 vpatų
kiekvienas, kuris nėra tikras
mokytojai ir teatro vedėjai Vin kad visi musų socijalistai yra savo gadina, pagadys patį žmogų. Tą
išskiriant minėtos draugijos na
nebylys gali ir gtedoti. Tas
ciutei.
rius. Pelno jokio ne buvo iš teatro
tautiškų darbų priešais.
ra žmo pagadinimą bus galima užvadinti žinoma, kad ne kiekvienas giedos
kainose, kuopos Ir pavilios ;
Nedėlioj, 212 kp. draugas Juo nės, kurie nežiūri vardo, ar parti džiova, plkučių uždegimu, gripi,
ir baliaus.
Nuostolių panešė
lygiai gerai- Bet kalbamas balsas malonės siųsti Dr jos Ut Kor
šalčiu,
galvoskaudžiu,
nemiga,
prięzas
Macnorius
nuėmė
paveikslus
\ draugija D? L. K. Vytauto apie
jos, tik žmonių labo. Tokių soci
vienų žmonių yra malonesnis kaip Hvi ir redaktoriui.
J. LAUKIS.
I
lošėjų, dainininkų ir dekljamatorių. jalistų turime netik Bostone, bet tvarium — ar šdp ar teip vadinsi,
$30; turėjo iš savo iždo uždengti,
Vai pa raišo.
•1 Brick »t.
kitų,
taigi
ir
giedamas
balsas
vieno
1
vis
bus
ta
pati
priežastis*
sugebu
Kenoshietū.
ypač,
iž kitur, bet jie yra randami dau• 1 kas labai užkenkė1 draugijai ypač
bus daug malonesnis ir skambesnis
mažai (draugija turi*
turi 32
giausiai musų tautos darbininkų ei32 narius).!
narius).
K
nr...
. ?
•

f
land
mė
prie

Grensburg, Pa. WestmoreCoal Co. netoli Mensor užgi
streikai. Kompanija išvisur
darbo gabena streiklaužius.
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Pranešimasu apie Trečiąjį T, If.
l>. Seimą. Siuomi pranešame yisomš T. M. D. kuopoms ir visiems
r ‘
***
jos
D. seimas atsibus šiuosmet mieste
svetainėse
Masonic
Chicagoje,
Parašė, bendradarbiaujant kitiems mokslininkams,
Templč (tame pačiame name, kur
bus posėdžiai ,XXV S. L. A sei
mo). T. M. D. seimo sesijos (po
Teologijos profesor. Amsterdame,
sėdžiai) atsibus sekančiai: pirmas
Vertė J. Laukis
posėdis prasidės 6 d. berželio (pa, nedėlyj) lygiai nuo 8 vai. vakare
svetainėj Nę. 811 (ant 8 lubų,
Kunigų priedermes galime pasakyti tik abelniausiais
.Masonic Temple); antrasai posė
ruožais.
Jie turėjo tarnauti dievui sulyg ritualo taisyklių,
dis atsibus 9 d. berželio (ketverge)
surengti
šventes
ir vesti procesijas, rengti ir duoti aukas;
teipat nuo 8 vai. vakare svetainėj
priegtam
jie,
žinoma,
turėjo užžiurėti šventnamio pajamas
po No. 309 (ant trečių lubų).
ir
saugoti
jo
reikalus.
Jų priederme buvo teipgi visokių
Meldžiame visų T. M. D. seimo
ženklų
ir
sapnų
aiškinimas.
Pats karalius skaityta augšdelegatų būti pasiruošusiais ant
čiausiuoju
visų
šalies
dievų
kunigu;
visur ant šventnamių
šių dviejų vakarų.
sienų
matome
karalių
stereotypiskame
dievmaldiniame pa
Kadangi šiųosmet išpuls trečiam
dėjime
prieš
dievų
paveikslą,
atliekantį
kunigišką
priedermę.
T. M. D. seimui atlikti nepaprastai
Kasdieninės
šventnaminės
pamaldos
ritualas
žinomas
daug darbo iš priežasties priėmimo
mums
tik
paviršutiniškai
iš
išlikusių
rituališkų
knygų;
ant
naujos konstitucijos (kuri netrukus
kiek
galime
spręsti,
viskam
buvo
labai
griežtos
taisyklės;
pasirodys organe) kaip lyginai bus
d?ug kitų . - reikalų, o aplinkybės pasijudinimai šventai veikiančių kunigų, kalbėjimai ir mal
neleidžia pašvęsti tam ilgesnio lai dos prie kekvieno veiksmo, — visa kas buvo prisakyta iško, užtatai visus priruošiamuosius kalno iki menkiausių smulkmenų. Abidose kunigui reikėjo
ir pradinius seimo darbus dėlei už-, atlikti 36 ceremonijos prie kasdieninio dievybės apžiūrėji
čėdyjimo ir teip trumpo laiko pa mo ir jos gyvenimo apvalymo. Tėbuose ritualas buvo dar
vedame atlikti komisijoms prieš sudėtinesnis: ten reikėjo atlikti 60 ceremonijų. Dievas, gy
atidarymą seimo, teip kad seimui venas šventnamyj, kasdien turėjo gauti maistą: todėl mai
atsidarius, tos komisijos butų ga stas ir gėralas kasdien buvo dedamas ant aukinio stalo.
tavos su savo raportais ir negai Kaip prie karališkų pietų neturi trakti gėlių, teip ir švent
šintų ir teip trumpo laiko. Prie namyj jos lošė svarbią rolę, linksmindamos dZ*vų širdis.
tokių darbų priguli sutvarkymas Per didžiausias šventes, kurios reikia tikėti, buvo didelių
prisiųstų kuopų įnešimų, diktokai liaudinių iškilmių priežasčia, kunigai su iškilminga proce
užimantis laiko ir patikrinimas de sija nešė aplinkui šventnamį laivą su dievo paveikslu, —
legatų mandatų. Todėl šiuomi egyptinio gi dievo negalima suprasti be laivo, — yra tai
paskiriame šias dvi komisijas ir pa pobudinga šalies ypatybė, priklausanti visiškai nuo Nyvedame joms sutvarkyti ‘įnešimus liaus. Teipgi'lynvo-daroma dramatiškieji vaidinimai mytoir patikrinti mandatus ankščiau ati logijos vaizdų akomponuojant giedojimui ir muzikai. Pro
darymo seimo, teip kad jos rapor cesijos kartais įgydavo pobūdį maž daug diktokos kelionės
tai butų priduoti seimui atsidarant Nyliumi; teip, štai drevė Hator lankydavo kartą per metus
Šiosna komisijosna skiriame po dievą Horusą Edfu’je. Kiekvienam šventam veiksmui bu
vieną delegatą iš sekančių kuopų: vo duotas tam tikras ritualas, maž-daug nuodugniai išdėtas
i) Komisijon sutvarkymo kuopų tekstuose *ir piešiniuose: bet ikišiol pasisekė suvokti tik kaiįnešimų po vieną delegatą nuo: kuriuos jų. Steigiant šventnamį. kaip nurodė Leferbure,
33 kuopos iš So. Chicagos, 13 kp. buvo aukojama žmonės, idant jie paskui saugotų trobą; bet
iš Valparaiso, Ind. ir 28 kuopos šitas paprotys buvo užmestas prie Ramessidų; priegtam ka
iš Chicagos; 2) Komišijon sutvar ralius ir kunigai turėjo atlikti visą, griežtai įsteigtų ir pri
kymo ir patikrinimo delegatų man sakytų ceremonijų eilę. Pašventinimas obelisko atsibūdavo
datų po vieną nuo:
kuopos iš teipgi su didelėmis ceremonijomis, kurias pusėtinai pažysta^
Chicago, nuo kuopos iš Joliet, III. me iš paminklų.
Šventnamio pajamos, .iš kurių turėjo užsilaikyti dievais
• ir nuo
kuopos iš Clevelando, O.
ir
jo
kunigai, išpradžių susidėjo iš gera valia sunešamų
Mandatų komisija nereikalaus dau
dievobaimingų
žmonių paaukojimų; vėliaus gi šventnamiai
giau kaip 2 vai. laiko ir todėl jon
pamaži
pradėjo
turėti nejudinamą nuosavybę, ačiū paauko
paskiriame delegatus iš tolimesnių
jimams
karalių
ir gal, teipgi privatinių žmonių. Rodosi,
kuopų, nes jiems nebus, reikalo atjog
naujos
viešpatybės
gadynėje žmonių dosnumas: pilnai
; važiuoti dėlei to aųksčiaus. Ko
buvo
pakeistas
valstybės
dosnumu; karaliai davinėjo komisijai sutvarkymb įnešimų reikės
losališkas
dovanas
savo
numylėtam
dievui Amonui-Ra, ir\
atlikti darbą ankščiaus, paskui jos
šita
prigulmybė,
į
kurią
valstybė
save
pastatė, vis ėjo
nariams susinešus.
pavojingyn.
.
'
- ’i
Iš tos priežasties visos kuopos
Senovės
Egypte
švenčių
buvo
labai
daug;
be
didžiųjų
teiksis ’ prisiųsti savo nutarimus
prieš 5 d. berželio ant rankų 1Cent- visos tautos švenčių, kiekvienas šventnamis turėjo savo
ro sekretoriaus tokiu antrašu: Mr. nuosavas šventes, turinčias susirišimą su įvairiais mytišV. A. Greičius, 28 Stiles Hali, kais iš dievo gyvenimo nuotikiais; kiekvienas šventnamis
Valparaiso, Ind. Jis savo laiku turėjo savo atskirą švenčių kalendorių. Be to buvo nemaža
progų švenčių įrengimui: Nyliaus užtvinimas ir meto se-/perduos juos komisijai.
Įnešimai kuopų turi būt surašyti zonų pakaita, karalių gimimo- diena, ’ arba karaliaus užėjiant vienos pbpieros, delegatų man mas ant sosto ir tt. Herodotas ypatingai daug pasakoja
datai ant kitos, o pasveikinimai apie Neit dievės švyturinę šventę Saise; bet tolygios švyseimo vėl ant atskiros popieros. Po turinės šventės, regisi, būdavo gana tankiai; apie jas mi
visais nutarimais ir mandatais turi nima dar vidurinės viešpatybės tekstuose. Egyptiečio die
būt parašai visų kuopos viršininkų. votumas apsireikšdavo ne vien jo dalyvavimu oficijalinėse
Viską reik rašyt plunksna ne pai šventėse/ kur j’is atiduodavo garbę savo dievui; —priešin
šiuku (ne alavėliu). Delegatai mi gai, jis savo tikėjimiškiems jausmams priduodavo grynąi
Pas jį namuose
nėtų komisijų teiksis turėti atski asmenišką kasdieninio gyvenimo šešėlį.
buvo
mažas
jo
numylėto
dievo>
arba
piutės
dievės
paveikslas,
rus tam tikrus kuopų įgaliojimus.
prieš
kurį
jis
kalbėdavo
savo
maldas
ir
nešdavo
aukęjimo
Visas kuopas kviečiame būtinai
dovanas;
ligose,
jei
magiškoji
priemonė
negelbėjo,
jis krei-’
sušaukti prieš seimą mitingus ir
pėsi
prie
kokios
nors
dievybės,
pagarsėjusios
raganyba
ir
surengti naudingus musų draugijai
stebuklais,
ir
po
pasveikimui
iš
ligos
nešė
jai
dėkingumo
įnešimus, gerus: patarimus ir seimo
Po
pasveikinimus. Senos ♦ ir jaunos, auką, arba pašvęsdavo jai mažą atmintinę jiekštą.
šventu
medžiu,
kuriame,
kaip
jis
žinojo,
gyveno
demonas,
■
didelės ir mažos kuopos privalo
jis
dėjo
aukojamus
valgius;
jis
turėjo
didelę
guodone
šven

imti dalyvumą šitoj didelėj musų
tiems gardinto ’ dievo gyvuliams. Nuo demoniškos galy
draugijos šventėj.
,
bės, piktų akių, raganybės ir ligos jis apsaugojo save atliu
B. K. Balevičius,
lėtomis, — sulyrg visa ko kito jis ėjo su drąsia dvasia gy
T, M. D. pirmininkas.
venimo keliu ir, nors nebe baimės, kartais atsimindavo apie
P. S. Tolimesni paaiškinimai ir
mirtį, bet užtai lengvai suraminimą rasdavo ir stiprinosi
pranešimai tilps organe vėliaus.
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Tikėjimų Istorijos Rankvedis
P. D. Chantepie de la Saussaye,

dvasia atsiminęs, jog mirus, jis, atlikęs paskutinę kelionę,
dirbs gražių gražiausiuose Oziriso karalijos laukuose.
Matėme jau, kokią didelę rolę lošė magiškasis elemen
Pirmiausis šiuosmct piknykas
tas
egyptiškame
tikėjime ir suopročiuose egyptiečio apie gy*Kaip Chicaga yra Chivaga, tai dai
venimą
anapus
kapo;
kulte magija yra sutinkamą ant kiek
turhut iki šiolei nieks nebandė kelt?
vieno
žingsnio.
Malda
turėjo turėti magišką veikmę, ka
teip anksti gegužinės, kaip to už
dangi
tikrieji
žodžiai,
pasakyti
visai taisykliškai, priverčia
stmanė 28 T. M. D. kuopa nu<
dievus
padaryti
tą,
kas
reikalaujama;
ačiū tokiam supra
West Sidės. Nei mažiau, nei datr
timui,
rituališka
malda
susiliejo
ant
visuomet
į tam tikras
giau ji užsimanė surengti tikrą ge
ir
neatmainomas
formas;
pasakymų
griežtumas
turėjo, ži
gužinę ir pagarsino savo piknyką
noma,
didžiausią
svarbą.
Liuosi
himnai,
tikėjimiškos
eilės,
ant i dienos gegužio Bergmanu
sutinkamos
tankiai
papirusuose
ir
paminkluose
yra
daug
Grove, Riverside. Apart to,, kad
tai bus pimiiausis piknykas šiuos- mažiau įtempti ir daugiau turiningi. Kaip egyptiečiai žiu
met tūrbut visoj Chicagoj, jis turi rėjo į aukojimą, sunku yra pasakyti. Gal jie suprato, jog
atsižymėti dar keliomis ypatybė dievai arba numirėliai — per šermeninius aukojimus,
mis, apie kurias neverta . užtylėti. džiaugiasi teikiamos aukos kvapsnimi.
Keldama šitą piknyką 28 kuopa
' Magija savo įtekmę rodė ne tik šventuose veiksmuose,
užkvietė savo svečiais visas Chi- bet ir kasdieniniame gyvenime. Geriausiais budais vaisticagos T. M. D. kuopas ir visiems ninkybėje skaityta stebuklingi žavėjimai, kurie suteikdavo
T. M. D. nariams Chicagoj, o jų. vaistams išnašesnę gydymo galybę. Nežiūrint į didelį įsiyra arti 500, suteikia tikietus įžen- tikėjimą, įgytą egypjtiškųjų gydytojų, kaipo visokių ligų
gos visai dykai, ko berods iki šio žinovų, ligos visuose laikuose buvo priškaitomos piktiems
r# lei nedarė nei viena dar draugija, demonams, kuriuos galima buvo išvaryti tik su švento
tą Tą: dieną (nedrlioj) išpuola dar- mis amulėtomis ir galingai veikiančiais raganiškais^ žavė
įrinbminkų šventė ir todėl piknyke jimais; tam tikrą žavėjimo formulą tankiai reikėjo at
■Mkipart reguliariškų šokių, žaislų bei kartoti kelis kartus, su visokiomis apeigomis. Žinomi buvo
Mu *ėryinų. bus surengtos už dyką pra- neapsirenkami receptai sutaisymui meiliškų gėralų ; mokėta
^B'tV^bos ir dekliamacijos. Iš kalbė- teipgi prašalinti iš kelio nevidonas su magiškai iššauktos
^nemiegos pagelba. Pasakojo, kaip vienas žmogus bandė su
ant Penkto pu«l.)

mazinasi. Priekyje kiekvieno apygardinio šventnamio kuni
gų dar vis tebestovi apygardm® valdininkai pildąs augs
ciausio kunigo pareigas ir vietinis kultas visas dar liekas,
mumija,'bet ir gyvi žmonės karslėši visokiais šventais
vietinių draugijų priederme, . Tuo tarpu teologijos darbai
daiktais,:f idant apsaugoti save nuo nelaimių bei pavojų.
Mažos papiruso juostelės, išrašytos barbariškais, nesirieina pirmyn ir 17ta skaidma mirusių kn. Jžui šitoji
sančiais žodžiais, skaityta turį stebuklingą galybę ir buvo gadynėje pasirodo aprašyta trimis pa teinij imu eiliomis.
labai vartojamos. . Sapnai rūpestingai buvo atmenami ir Apie svetimažemišką įtekmę į egyptinį tikėjimą ikikobil
aiškinami kunigų. Daugelyje parašų pasakojama apie tai,
nėra ne kalbos. Egypto užkariavimai ikikolai buvo krei
kaip dievai sapne pasirodė faraorfui ir apreiškė jam savo va ptami tik i pietus ir, žinoma, barbariškoji įtubija negalėjo
lią. > Mokslas apie laimingas ir nelaimingas dienas naujos
daryti jokios įtekmes į tokią kultūringą tautą, kaip egvp- .1
viešpatybės gadynėje buvo išdėtas visame savo pilnyj’.
♦ ^ernieniniaj tckstai iki šiam laikui buvo rašotųi ant
Rankvedis pasirinkimui laimingų dienų, telikęs Salljero IV kapo sienų, dabar juos tankiai randame parašytus arit medimų karstų
■ pi
papiruse, piešia mums pobudines šitos niektikybės ypatybes.
Dienos buvo išdėta sulyg pripuolančių jose mytiškųjų nuo, ^^pi^dimu Hiksų, azijatiškos paeigos tautos, buvo su
tikiu; tam tikrose meto dienose reikėjo nesiprausti, kitose gniuždyta galinga 12tos dinastijos vie.špatybė; apiei- šitos
reikėjo neklausyti linksmių dainų; kartais yra užginamas
tautos tikėjimą męs neturime jokių žinių; egyptiŠkasis die
visokis darbas ir tokiose dienose reikėjo būti namie; žmo vas Sėt buvo jų tautišku dievu, bet. abelnai imant, regisi]
gus, gimęs 4tą Paophi, mirs nuo girtybės, ir tt.
egyptinė kultūra ėmė viršų ant užkariautojų; po pirmam]
be abejonės, pragaištingam prispaudimui, pergalėtojai pra
Jei antgalo atsikreipsime į tikėjimišką egyptiečių dorą,
tai išvysime, jog esame srityje, kurios versmės labai yra dėjo branginti ir guodoti egyptines įstaigas, išdalies gi ItH—
menkos. Augšėiaus turėjome progą nurodyti į tai, jog do tautišką Egypto tikėjimą. Hyksų šeimininkavimas nepaliko
riškų velionio ypatybių svarba mirusių teisme, sulyginant tiesioginiu pėdsakių egyptiškame tikėjime.) ■ |
/
su visokių raganiškų būdų role, išreikšta neaiškiai. Magiš
Kares vėlukas už išvadavimą buvo pakeltas Tėbų ir
kasis tikėjimo elementas kenkė labai daug idėjos išsiplėtotėbiškieji karaliai, išvalę visą Nyliau
nuo svetiniame]
jimui sulyg to, kad doriškumas yra veiksniu, lemiančiu mes “užpavietrintos tautos”, iškėlė sa vi nį tėhiškąjjJdieį
žmogaus likimą amžinastyj. Abelnai egyptietis mėgo gy vą Amoną-Ra į augščiausios Egypto
,
venimą ir nekentė myrio; laidojant kartais buvo giedama bar Amon-Ra visai aiškiai pasirodo saulįniu dievu, augs]
giesmė, kviečianti gėrėtis gyvenimu ir linksmybe. Bet vie- • tesniu dangiškos šviesos veiksliu ir gyvasties davėju, ; Jis
name vidurinės viešpatybės papirusų randame pasakojant, palaimino ginklus tautiškai kovai ir jam užtai buvo duotas
kaip vienas žmogus bėgo nuo svieto ir laikėsi tamsaus pesi gausus atlyginimas. Kelias į Aziją buvo atidarytas i rtar:
mizmo. Su mokslu apie dorybę iš dalies apsipažvstame iš sus karalius traukė prie užkariavimų; ir čion Amono-Ra
doriško turinio priežodžių rinkinių, iš pamokinančių moki daliai teko nemažas Tatmesų ir Amenchotepų laimikes. Jų*
nius mokytojų raštų,, iš biografiškų antkapinių parašų ir garsas ir turtas smarkiai iškilo; kiti dievai liejosi sU juo.;
teipgi iš teisinamos išpažinties, išdėtos 125toj-skaidmoj*.mi šiteip męs kartais sutinkame jį su Mno ar Chnumo vpatvberusių knygos. Egyptas yra tirštai apgyventa šalis, kurioje mis. Amono kunigai, valdžiusieji visais dievo turtais tam
draugijiskumo dvasia ir sanlydumo jausmas išsiplėtojo ačiū pa galinga viešpatybės spėka. Šitas Amano-Ra kulto pragamtos sąlygoms. Kasmetinis Nykaus išsiliejimas, nuo ku žydėjimo laikas buvo pertrauktas trumpam revoliucijos lai]
rio priklausė visas šalies burtas, tiktai tuomet duodavo pil kui, kuri pasirodo egyptinės kultūros istorijoje vienintėl|u|
apsireiškimu, vienok esančiu vienu iš įdomiausių jos valandų] ’
ną laimę žmonėms, kaip, kiekvienas žmogus kaip reikia pil
dė savo priedermę; todėl egyptiečiai buvo išlavintais žmo
Karalius . Amenchofcepas IV, didžiojo užkariautojo
nėmis, kurie draugijines priedermes ir dorybę dėjo ant pir Amenchotepo III ir jo žmonos Ti sūnūs, po nedaugelio mes
mutinės vietos. Jau senesniame laike buvo pas juos griežti
tų užėjus jam ant sosto, pradėjo. Amono-Ra kultą perse
įstatymai. Tikėjimiški motyvai teipgi lošė nemenką rolę kioti; tai buvo verstina reakcija; Amono vardas visur buvo
gyvenime. “Aš nedariau nieko tokio, kas yra priešinga- išnaikintas, net nuo privatinių asmenų paminklų w
dievams”, turėjo sakyti velionis Ozirisui; šituomi suprasta, karalius • kurio vardas paėjo nuo neapkenčiamo
apkctjčiamo jam dievo
l>av., jog velionis nesuteršdavo savęs šventnamyj, nedarkė < vardo, pradėjo vadinti save Chunateįui
lenu — “saulės skri_ ””
. ;____
___ -1- iš‘ 1_______________
•
J
auksinių javų, neardė procesijų tvarkos, bet teipgi ir tas. *..1:^2.
tuliožara
savo__sostinę
Tėbų perkėlė, kurie
jam1 buvo
kad jis nemelavo, nevogė, nesinaudojo apgavingu sverklu nemalonus savo kolosališkais šventnamiais Amofto garbei
ar saiku ir tt. '
’
ir savo prigimtinai nevidoniškais gyventojas, ir apsigy veno
Moters padėjimas Egypte buvo labai augštas. Poliga dabartiniame Tell-el-amarne, kur įsteigė naują puikią jbuklęj
mija nebuvo užginta, bet. aplamai, buvo retu atsitikihiu ir "Bet šita revoliucija apsireiškė ne tik iš n<
yvyskos puses
liarėniai būdavo tik pas karalius. Moteris visuose laikuose reakcijoje prieš Amono kultą, bet ji turėy ikslų įvesti ką
užima šlovingą ir gana savistovią vietą: ji turi pagarbės kitą; tuo gi nauju nebuvo kas kitas, kaip monotęistiškasis
prievardį “nainų šeimininkė’’. Į vaikus žiūrėta kaipo ’į mokinimas. Su tuo mokinimu męs apsipd" ę labai mažai,
•
dievišką palaiminimą; bevaikis vinčas, priešingai, buvo skai ir vienintele musų versme yra parašai at Fell-el-aoiarno
tomas didele nelaime, nes kas tuomet rūpintųsi prosenių
rakštų. Šito mokinimo pasekėjai garbino sąvdę, kaipii viekultu? Abelnai egyptiečiai buvo žmonėmis praktiškais, to natinį'dievą po vardu Aten — “saulės skritulys”, | Šitas
limais amžinai romantybei ir poezijai; išmintį jie statė dievas išsireiškė saulės ritiniu su žiupsniu išsiskirs
išsisl*_,taik
___ ių
augščiau kaip narsą ir visų augščiausiai statė draugijines ■ spindulių, — jokis kitokis dievybės išreiškimas nebuvo lei
dorybes. Mąstys panašios tai, kurią išreiškė numiręs Beka,
stas. Vienintelis žinomas mums tekstas, paliečius Ateno kul-Į
sakydamas, jog jis savo širejyj nešiojo dievą, abelnai laliai
tą, yra tai himnas, paeinąs, rasi, nuo paties karaliaus, kils
retos. Atigšti žodžiai ant kapinių paminklų, kaip patėmija ris ištikto turi savyje daug gyvo jausmo ir gražių minčių]
minčių.
Erman, nėra ypatingai augštos vertės ir4 tankiausiai yra
Suprantamas dalykas, kad buvo nemaža ginčų sulyg šito
stereotypuotais poetiškais žodžiais; vienok jie piešia nuims Ateno kulto; skaityta jį semitų įtekmei, vienok tas yra bė
dorišką idealą, sutvertą egyptiečių ir šitoje prasmėje jie yra pamato. Greičiausiai, tai Atėnas buvo tiesiog viena sau-;
mums įdomus.
•
iinio dievo formų, paeinanti iš Heliopolio; apie
Lpie ją ne kartą
ir
prieš
Chunateno
gadynę;
vyriausias
jo kutiiyra minima
B
~
patį
prievardį,,
ką
ir
heliopoliškasis
vyriausias
24. EGYPTINIO TIKĖJIMO IŠSIVYSTYMO
gas turi tą
prievardį*
•
APRAŠYMAS.
kunigas; kartais šitas dievas vadinta Ra arba abiejų kori*
Iš pirmesniųjų skirsnių lengva yra matyti, jog peranksti
zontų Clorusu. Priežastys, pastumusios jauną karalių iš
butų imtis prie Egypto tikėjimiškų suopročių istorijos išdė- drysti imtis už tokio pavojingo mėginimo padaryti monovra
jinio ir laipsniško jo tikėjimo vystyifio. Paskutiniu laiku
tejybę valstybišku tikėjimu, nevisai yra aiškios; tas yra
‘ įsteigimo
: 7 i
Tiele išdėjo egyptišką mytologiją nuo istoriškosios atžval tikra, jog jo motina labai daug prisidėjo prie
kulto;; sulyg ko dauginus parsieina pasitenkinti spįs-j
spė-t
gos; bet tai yra jierdaug drąsus bandymas, nors ir. atliktas
AtėnoJB
raštininko labai užimančioj formoj, šitame aprašyme nu jimais. Politiškosios bei tikėjimiškos pažii
rodysime tik abelniausias egyptinio tikėjimo ypatybes ir pa-, mėti karalių prie panašios netikėtos perinamos. Anjono
sistengsime įdėti jas į istoriškus rėmus.
kunigų galybė, žinoma, buvo pavojinga šaliai ir buvo labai
geistina
politiškiems ir tikėjimiškiems tikslams vienu smu-?
Musų egyptinės kultūros pažintys siekia netoliau kaip
giu
įsteigti
tikėjimišką vienumą visame Egypte. Įdomu
ketvirtos dinastijos gadynę. To laiko tekstai parodo tikė
teipgi,
jog
drauge
su tikėjimišką revoliucija gimė visai nau
jimą, kaipo ką tokio pilnai užbaigto. Svarbiausias perėji
jas
palinkimas
dailėje;
Išlikusiuose Tell-el-amamo griuyėmas nuo nayviškos į reflektyvišką pažvalgą jau pilnai įsi
siouse
graznose
bei
dailės
dalykuose matome didelę Jaisvę
vyravęs. Teologija jau pilnai pradėjusi savo darbą; svar
ir
prigimtybę
medžiagos
apdirbime.
Karalius leido save
besnieji vietiniai dievai liovėsi buvę išimtinai vietiniais die
piešti
pilnai
reališkai
ir
sutinkamai
su
.tikrybe;
negražus jo
vais, ir iš dalies yra suvesti įgenealogišką bei kosmogoniš••
’
*
’
-“
’
-^nkavimo
metais
asmens
paveikslai
paskutiniais
jo
šeimii
ką sistemą; jau prasideda tapatinimo procesas, varydamos!
paveikslų,
kurie
griežtai
skyrėsi
nuo
jo
ankstp
esnio
perioę
.pantejybeje pasiekti savo augščiausią išsiplėtojimą, bet suosulyg
stiliaus
labai
buvo
artimi
jo
pranokėjų
paveikslams.
protis apie tokius dievus kaip Horus, dar nevisai aiškus ir
reiškus. Kulto formos reikia tikėti, jau toje gadynėje buvo Savo neperdaug ilgo šeimininkavimo bėgyje jam pasisekė
Cbunatenui
tvirtai įsteigtos ir šermeniniai papročiai drauge su šermeni įvesti Ateno kultą visan Egyptan, bet niirus diunatenui
..........
’
’
---—
1
—
:
’
,geso
pati;
mirė nepafanatiškoji
revoliucijos
energija
išgeso
jis
nepa
nėmis pamaldomis įgavo reiškų pobūdį. Oziriso mokslas,
jo
pasekė
ai
labai
greitai
likdamas
vyriškosios
padermės,
o
pasekėjai
nors ir pasiekė pilną išsivystymą, bet vis dar nesuspėjo iš
stumti senesniųjų šermeninių dievų. Vyriausiais dievais perkeitė politiką kunigų labui.
Įvykusi potam reakcija iš tikėjimiškos pusės padarė
skaityta tie patys, kurie ir vėlesnėse gadynėse užima pir
veikmę
ir uždėjo savo antspaudį ant viso ateinančio laiko,
mutinę egyptiškame panteone vietą. Įstabus yra dievo Ra
ypatingai
ant 19tos dinastijos gadynės. Anm-Ra vį tapo
kultas, kurį.ypatingai globėjo penktosios dinastijos karaliai;
egyptiškuoju
tautišku dievu ir įgavo daug didesnę jiegą ir
tolesnių nurodymų į šitą kultą męs jau nerandame likusių
galybę
negu
pirma
Chunateno revoliucijos. Panteistiškoji
vėlesnėsės gadynės tekstuose. Teipgi ir gyvų karalių kultas
teologija,
kuri
visą
laiką
nesiliauja sunkinus viso egyptinio
tik tame laike rybojosi pačiu Egyptu. Doriškosios ir drau
panteono,
stengiasi
dabar
patenkinti apsireiškiantį siekigijinės dorybės, išreikštos labai sename Prisiškame papi
mąsi
’
prie
tikėjimiško
vienumo
ir josios simboliškieji ai ški ruse nieku nesiskiria nuo tų, su kuriomis susitinkame ir
nimai
sušvelnija
labai
daug
fetišines
kulto formas, Tuo
visuose kituose laikuose.
svietą
tarpu
saulinė
teologija
bando
užkariauti
teipgi ir L
__
Bet męs visgi galime pesekti tūlą egyptiško tikėjimo
anapus
kapo.
Oziris
keičiasi
į
saulinį
įafievą,
o
atsiradęs
išsivystymą*tistoriškojo laiko bėgyje; rods, yra tai išsivy
stymas greičiau vidurinis, negu išlaukinis, bet kuris vie Tėbuose mokslas, kaip tas buvo nuodugniau išdėta anan^Į,
nok, įtraukė vartojiman visą naujų idėjų eilę, radusių sau skirsriyj, įkelia Ra į visos anapus kapo karalijos faraono
laipsnį. Teip pat senovės primityviškos pažiūros į Ra nu
vietą resnuose, suteiktuose istorijos ir saugojamuose aštrios
stojo
visai savo vidurinės prasmės ir išlaikė savo, teip sa
konservatybęs. Ir teologija ir politiškieji nuotikiai nema
kant,
lukštą. Susinėsimų apsikeitimas su Azija ir semitiš
ža prisidėjo prie šito vystymos ir šitame dalyke ėjo ranka
kąją
kultūra
naujos viešpatybės gadynėje buvo labai braz
rankon vienas su kitu. Naujos karališkos dinastijos globėjo
dus.
Tūkstančiai
semitiškų belaisvių buvo vedama Egyp
savo gimtinės apygardos dievus ir vietinė teologija pasisku
tan,
kur
povaliai
išaugo
žymus semitiškų gyventojų skaitą 2
bino sugrupuoti aplink juos žymiausius egyptiškojo pan
liūs.
Šituo
keliu
semitiškieji
dievai buvo įvesti Egyptan ir
teono atstovus. Ir teip buvo visur.
apturėjo
sau,
ypatingai
Žemutiniame
Egypte, savistovų kul
Jau vidurinės viešpatybės gadynėje susitinkame at
tą,
nepadarę
vienok
įtekmės
į
egyptinį
tikėjimą.
Ą >
skirus dievus sujungta su Ra; drauge su tuo saulinė teolo
Kariškieji
19tos
dinastijos
karaliai
stipriai
globėjo
vy
gija pergalinčiai smelkiasi į pietinius egyptiškus kultus;
riausių
dievų
kultą;
išlaidos
dievų
ir
kunigų
užlaikymui
kas
Sebek pavirsta dabar į Sebeką-Ra, Amonas gi į Amoną-Ra.
Oziriso mokslas galutinai praskina sau kelią ir Abidos tam karas vis labiaus gulė ant valstybės. Kunigai ir ypatingai
pa jo garbintojų šventu gardu. Didžiausias 12tos ir^l3tos Amono-Ra kunigai tapo įtekmingiausiais šalies žmonėmis
dinastijų gadynės kapinių paminklų skaitlius pareina iš ir bažnytinėje valdyboje susiriko baisi j daugybė žemių.
j
(Toliais ^**>2
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lis buvo mano įsigeidimas, kad man nusidavė, džiuosius vartus; aš nužemintai klaupsiu ten gistras, o kadangi čia klausimas siek ti** papust)
lyg kad silpna šviesa nukrito nuo mano kak ir kaip ’palaimintieji eis, tai aš ant jų veidų ^^j^ djcvybę, tai jis nedrįstąs ir neapsumąs tojų pasižadėjęs
B. Bale
tos teipgL
matysiu šviesą. Ąš girėsių giedojimą dar jį išrišti. Senam pusgalviui, Montaržio kle vjčiųs apie darbini
šventę,
Dievas tarė;
“Ar tu negirdi giedojimo že ir šukavimą ant kalno šono —”.
bonui, kurs čiajau sebrijoje buvo, tie juokai Nekurie perser
__
kuopą,
kad
darže?
”
Dievas tarė: —r. “Tas negali būti;” •— jis ir pasityčiojimai taip patiko, kad jis dagi pa ji perdaug rizikuoja ir, rengiant
Verte J. Laukis.
Aš tariau: — “Ne, aš-negirdžiu nieko; aš rodė išeiti.
j
į
sikvietė jauną išdykėlį prie.butelio vyno, pri teip anksti piknyką, dargi duoda
Ir aš sušukau« — “Jei aš negabu būti siekdamas savo žila barzda, būk jis patsai, bū ma apie ,500 tikieųTdykos įžengos,
jaučių. Nei vienam nevalia jis ilgai laikyti, tik karūną tematau”. Ir aš apkurtau nuo įsi
jis visiems priklauso ir jie nuėjo tarpmede. geidimo; aš užmiršau visas žemesniojo Dan Danguje, tadjęisk mane Pragaran, aš sujung damas V illono metų, buvęs toks-pat neprausta gali dikčiai praldšį Bet su jab
Aš tariau Dievui: - “Tai įdomi šalis. Aš gaus puokštes ir giedojimą ten. Ir aš išbė siu vyrų ir moterų i rankas ten ir pamaži, vie burnis, ištvirkėlis, kaip ir šisai.
trumpa šneka: “Mes,
!es» girdi, no
maniau, kad neregybė ir raišumas yra didelė gau pirmyn, numečiau savo ploščių ant že nas ,'kito rankas laikydami, męs kasimos augš
Oras buvo gailus i£ šaižus, bet nedaug že rim nors sykį į metus
tas susiprašyti
mis nelaimėmis. Čion žmonės priverčia juos mės ir pasilenkiau paimti vieną didžiulių įran tyn?’
miau zero; ir snaiguolės buvo didelės, drėgnos visus T. M. D. narius vienon kru-.
kių, gulėjusių ten. Aš negalėjau nuo žemės
- Dievas vis rodė išeiti.
džiaugtis.”
•—kur krito, ten prilipo. Miestas storai buvo von ir arčiaus susipažinti terp sa
Ir aš puoliau ant žemės ir šaukiau: — apklotas. Visa kariūmenė būtų galėjusi per vęs, o jeigu liks koks pelnas, tai
Dievas tarė: — “Tu manai tad, icad meilė jo atkelti.
Dievas tarė: — “Kur užsipelnei stiprumą “Žemė tokia maža, tokia nelemta! Tai nėra eiti iš vieno krašto kitan, ir menkiausio žings
akių ar rankų reikalauja?”
lai jis eina apšvietos rcikalarai.
jį
pakelti?
Pasiimk savo ploščių.”
pakeliama sielai mačius Dangų vėl būti iš jo nių garso nebūtų galima buvę išgirsti. Jei Nesibijokit, musų kuopa nesusiIr. aš ėjau šviečiančiu taku su painiomis
Aš pasiėmiau ploščių ir ėjau ten, kur Die ištremta.”
abišaliai. Aš tariau Dievui; — “Nuo pat ma
kokie vėlyvi paukščiai da tebeskrajojo dausose, bankrutys!” Mat, toj kuopoj yra
vas
vadino; bet atsižiūrėdamas atgal, mačiau
Pievas uždėjo savo ranką ant manęs ir jie galėjo matyti didelį, į salą panašų, baltą lo nemažai šaunų vyrų, kuriems iš
no mažystės, kuomet aš vienas sėdėjau ir ver
kiau, apie .šitą šalį aš svajojau ir dabar aš iš karūną tvoskiant, mano karūną, kurią aš my tarė: — “Eik ant žemės atgal: tas, ko tu pą ir tiltus, yt kokias plonas baltas gaires, per mesti penkinę, arba dešimtinę T.
jieškai, yra ten*.
*
jos neisią Aš liksiu čia ir šviesiu” Ir aš lėjau.
mestas ant juodo upės dugno. Augštai vir M. D. reikalams tai yra, girdi, nie
Męs lipome vis augštyn ir augštyn, oras
Aš pabudau: buvo rytas. Nakties tyla ir šum galvos katedros tarpbokščiai buvo sniegu kis. Teip ir šiuom kartu vienas
pradėjau nusirengti drabužius, idant galėčiau
šviesti, teip kaip kiti šitoj šalyj; bet, pasižiū- vis darėsi skystesnis. Nei medžio, nei žolės tamsa praėjo. Per savo siaurą pašelmeninio užmesti. Daugelis išduobų kupinai užpustyta; tos kuopos narys (berods p. Ur• rėjęs, pamačiau, jog mano kūnas nešviečia. ant plikų uolų nebuvo, o tyla buvo nepertrauk- kambario langą mačiau kitos dienos šviesą. daugelis stovylų savo šventąsias ir darkiusias bikas) apsiėmė pats užmokėti už
•Aš tariau Dievui: —r “Kodėl teip yra?”
’ kiama. Mano alsavimas pasidarė sunkus ir Aš užmerkiau akis ir užsikreipiau į sieną: ne galvas pasipuošė ilgais baltais muturais. Sto visą daržą, jeigu kuopa turėtų de
galėjau žiūrėti į atbukusią, tamsią pasaulę.
Dievas atsakė: — “Ar tavo širdyj nėra tankus ir kraujas subėgo į pirštų galus,
gų latakai pavirto milžiniškomis kumpomis, ficitą; kiti nariai gvarantavo teiptariau Dievui: — “Ar tai čia DanŽemiau gatvėmis vyrai ir moterįs plaukė žemyn nudribusiomis nosimis. Lapijų puoš gi po $5.00 už muziką ir kitokias
juodo kraujo; ar ji neužrustinta nei ant vie
gus?”
šimtais; aš girdėjau jų kojų trypimą į grįšią. menos turėjo pūpsančių pagalvių išvaizdą išlaidas. Na, ir ką tu su jais pa
no ?”
Dievas
tarė:
—
“
Teip;
tai
yra
augščiauVyrai ėjo prie savo užsiėmimo; tarnai su įsa Vėjo protarpiuose buvo girdėties bažnyčios darysi! Esant gražiam orui, reik
Ir aš tariau: — “Teip —;” man toptelėjo
sias.
”
kais;
vaikai skubinosi į mokyklą; apsunkę apyribėj duslus krintančio sniego dūzgimas.* tikėtis daugybės žmonių ir reik
— “Dabar metas visa, ką lygšiolai rengiau
Ir
vis
męs
lipome.
Aš
tariau
Dievui:
—
profesoriai
išlėto žingsniavo sena gatve; pasi, Dievui išpasakoti, kaip biauriai žmonės su
Šv. Jono kapinynas atsiėmė savo dalį snie velyti 28 kuopai gero pasisekimo
“
Aš
negaliu
alsuoti
teip
augštai
”
.
leistuvai,
vyrai
ir moterįs vos vilko savo ko go. Kiekvienas kapas buvo patogiai apdeng už jos energiją ir pasišventimą.
manim pasielgė. Kaip jie klaidingai mane su
Dievas tarė: — “Dėlto, kad oras tyras?” jas po pereitos nakties laidokavimui; daili tas. Augšti trobesių šelmeniai stovėjo aplin
prato. Kaip aš norėjau jiems būti geras ir
Koresporidentas.
Ir
mano galva svaigo ir belipant kraujas ninkai, greitais, nekantriais žingsniais; vaiz kui baltuose rimtybės rūbuose. Gerbiamieji
duosnas, o jie —” Ir aš pradėjau Dievui pa
bininkai užsisakymų; maži vaikai duonos jieš- miestiečiai buvo jau senai sugulę, pasimovė Nuo 25 kuopos p. J. Byta rašo,
sakoti; bet, kad aš pažiūriu, ogi visos puokš prasimušė man iš pirštų galų.
Gabaus
męs
užėjome
ant
nuošalios
kalno
koti. Aš girdėjau srovę trypiant.' Tofiaus galvas baltomis, lyginai rkaip ir jų gyvatai, ke prašydamas paskelbti per organįį
tės nuvyto nuo mano kvapo, ir aš nutilau.
Viršuės.
ant gatvės kertės, sulužusi katarinka kleketa puraitėmis. Visoj kaimynijoj žiburiai buvo kad jų kuopa susirinkime kovo Mi
Dievas pamojo man eiti augščiau ir aš,
1
Jokia
gyvybė
nejudėjo
ten;
bet
toli-toli
ant
vo, tai drebėdama, tai kuone nutildama, tai užgesinti, tik bažnyčios angoj augštai kabojo, d. visais .balsais nutarusi patarti
pasamonus pasikėlęs, .sekiau paskui.
Uolos visur ėjo augštyn ir skardyti; ant- ■ apvienėjusios kaukaros aš mačiau vienų vieną vėl. pradėdama, lyg suiręs žmogaus balsas.
vėjo supama, vienintelė lempa ir, siūbuodama Centro Valdybai paskirti kokią
Aš klaasiausi; mano širdis vos judėjo; ji šian ir ten, neapribotus blakštė' šešėlius. De kuopą, kuri išrinktų komisiją ’ iš
galo męs priėjome prie vietos, kur buvo dide žmogystę stovint. Ar tai buvo vyras,-ar mo
lis kalnas su pranykstančia už debesių viršūne. teris, negalėjau pasakyti; tarvtum buvo kaip buvo šalta kaip švinas. Negalėjau kęsti atei šimtą valandą mušant praėjo nakčiasargiai, trijų asmenų, ar ir daugiau T. M.
Ant jo šono aš pamačiau žmones dirbant; di ir moters paveikslas, bet jo kūno dalįs buvo nančios ilgos dienos; bandžiau vėl užmigti; nešini lempa- ir ragotinėmis, ir trankydami su D. seimap įnešimų sutvarkymu:.
džiuliais kapliais jie beldė žemę; mačiau, kad didžiulės, vyriškos. Aš paklausiau Dievo, ar bet aš vis girdėjau grįšiu kojas trypiant. Ir stingusias nuo šalčio rankas. Ir šv. Jono ka Šitos komisijos adresas turėtų
aš staiga išgirdau juos betrypiančius garsiai pinyne jie nieko įtariamo nematė.
jie dirbo sunkiai. Vieni dirbo būriais, kiti po tai yra vyras, ar moteris.
tilpti organe ir visos kuopos pasių
Dievas atsakė: — “Žemiausiame Danguje šaukiant: — “Męs jieškome! —7 Męs jieškovieną. Ię aš mačiau, kaip prakaito lašai jiems
O tečiaus buvo ten nedidelė trobelė, prisi stų jai savo įnešimus, kuriuos ši
nuo kaktų varvėjo, o jų žąstų raumenįs nuo lytis ima viršų; augstesniajame ji nėra paste- me! — Męs jieškome!” — sulužusi gi katarin glaudusi į kapinyno mūtą, ir kuomet visoj kai ta komisija* galutinai apdirbtų ir
ka ant gatvės kertės gaikščiojo: — “Grožy mynijoj žmonės saldžiai sau knarkė, toje tro tuom sutausotų ' laiko gaišinimą
įtempimo buvo išsiveržę. Ir aš tariau: -— biama, o augščiausiame jos nėra visai".
Ir aš mačiau žmogystę lenkianties prie sa bės! — Grožybės! — Grožybės!” O mano
“Aš nemaniau, kad žmonės danguje teip dirb
belėje da budėta, ir būdėta nelabiems tikslams. seime bergždžių įnešimų taisy
tų !” Ir man atėjo į galvą daržas, kuriame vo darbo ir dirbant sunkiai, bet ką ji tokio dir širdis, kuri buvo užmiršusi, su kiekvienu trink Išlauko vargu buvo tatai pastebėti; tik gerai mui, kurie, girdi, visi skamba ka p
telėjimu šaukė; -— /‘Mailės! — Tiesos! —«- Gro įsižiūrėjus rasi būtų buvę galima įmatyti augš- vienas.
žmonės giedojo ir mylėjo, ir aš stebėjausi, kaip bo, negalėjau matyti.
Aš tariau Dievui: — “Kaip ji čia atėjo?” žybės? — Grožybės!” Tai buvo muzika, ku
gali kam norėtis ant šito pliko kalno šono
tiniu laukan besiveržiančias smalkes, juodą lo Ar šitas 25 kuopos įnešimas yra
Dievas tarė: — “Kruvinais laiptais. laip rią aš Danguję girdėjau ir negalėjau giedoti.
dirbti. Ir aš pamačiau ant dirbančių žmonių'
pą stoge, kame sniegas buvo nutirpęs, ir prie praktiškas, tai lai patį Centro VaL
1 Ir aš išbadau yisai.
kaktų šviesą, lašai gi, kurie, jiems dirbant, tas po laiptui ji lipo iš žemiausio Pragaro ir
durių keletą pusiau išsitrynusių pėdų. Bet dyba apie tai nusprendžia; vie
diena po dienai, Pragarui einant tolvn. o Daū _
Ant nublukusios užklodės skersai mano lo viduryje, už -uždarytų** langinių, poetas Fran nok išvengimui visokios įtarties,
nuo jų krito, buvo švisųs.
J
gui nesiartinant. ji pasikabino viena tei dvie- vą ilgas, geltonas London^saulėšviečio brukšIr aš paklausiau Dievo, ko jie jieško.<
sua Villon ir keletas kitų vagilių, su kuriais kuri gali būti daroma, musų nuo
Dievas palietė mano akis ir aš pamačiau, jų pasaulių. V alanda po valandai šitoj irėioj nis dryksojo. Jis spindo per mano siaurą pa-, jis sėbrą vos, linksmai sau smagiuos, leizdami monė, geriausiai ta.> įimtų palikus
kld tas, ką jie rado, buvo maži akmenįs, kur kovoj jos kūno dalįs ėjo didyn, kol jos drabu šelmeninio kambario langą.
pačiam seimui, nežiūrint į jokią
iŠ rankų į rankas butelį.
Aš nusijuokiau ir atsikėliau.
man peršviesųs-buvo pirma į juos žiūrėti, ir aš žių, kuriuos ji dėvėjo, skarmalas po škannalui
T. .W, D. ftedaAvr/?. '
Skliautuotoje pakuroj degė didelė žarijų sugaištį.
Buvau linksmas, kad visa ilgoji diena bu krūva ir leido karštą žėrinčią šviesą. Prieš
patyriau, kad akmenų šviesa ir vyrų kaktų švie nuo jos nukrito. Lašai varvėjo jai iš akių,
1
sa buvo tos pačios. Ir aš mačiau, kad vienas, ra jai jomis besmeigiant; kiekvienas žingsnis Ih> priešais mane.
pakurą sėdėjo išsižergęs Brolis Mikalojus, Pi
Paryžius ir Londonas, ,•
dęs akmenį, perdavė jį kitam, o tas kitam, o taSj buvo krauju aplietas. Gabaus ji išėjo čia.”
kardijos
vienuolis ir, pasikėlęs skvernus, šildė
Ir aš atsiminiau apie daržą, kur žmonės
trečiam. Nei vienas akmens, nelaikė, kurį jis
si
atkartoje
savo riebias plikas blauzdas. Mil
rado. Kartais, didelį akmenį atradus, jie į giedojo, rankomis apsikabinę vienas kitą, ir
žiniškas
jo
šešėlis
skyrė butą į dvi dali; šviesa
didelį būrį susirinko ir teip šukavo, kad visas apie kalno šoną, kur jie būriais dirbo. Ir ma
iš
pakuros
galėjo
praeiti
tik abišoniais jo pla
dangus skambėjo; paskui. jie vėl ėjo prie ne papurtė.
RORFRTAS LUI STEVENSON.
taus
stuomens
ir
į
nedidelį
liūgą tarpe išskėstų |Į Laikraščiai, praneša, buk Pran
Ir aš tariau Dievui: — “Argi nėr baisu
darbo.
jo kojų. Jo veidas turėjo didelių girtuoklio iš euzijos prezidentas rengiasi va
Ir aš paklausiau Dievo, ką jie darė su at čia vienam?”
NAKVYNE.
vaizdą: išpurtęs, suveltas, išrašytas visu tin žinoti į svečius į Italiją.
■ “Jis ne vienas!"
Dievas tarė
rastais akmenimis. Ant to man Dievas vėl
klu subrinkusių gyslų, paprastai melsvai rau
Ką jis turi už tą visą darAš tariau: palietė akis’ idant jos butų stipresnės, ir aš
tai yra
donas.
o dabar palšai melsvas, nes kadir sėdint ĮĮ Prancūzijos parlamentas, išbą?
Aš
jokio
atlyginimo
už
tai
nematau.
”
išsiskirstė. <
pažiurėjau; ties pat mano kojomis buvo didelė
baigęs
tarnystą.
nugara į ugnį nusigrįžus, šaltis gnaibė kitą jo •Dievas palietė mano alus ir aš žeminus
Nauji
^rinkimai
atsibus
24
d. ba
karūna. Nuo jos tvoskė šviesa.
pasaka apie vieną mažesniųjų gyvenimo
pusę. Pašiau užpakalin nusmukęs jo gaubtu
4
Dievas tarė: j— “Aleivieną akmenį, kurį jie mus pamačiau nusitiesusias Dangaus ir Pra
landžio.
I
vargų, paprastai vadinamų bėda.
vas turėjo pavidalą dviejų kažinkokių keistų
garo lygumas ir visa, kas jose buvA.
randa, įdeda čia”.
ragų, kyšančių abipus jo storo ir trumpo
Dievas tarė: — “Nuo tos nuošalios augs|j Japonijoj, Kobe uoste užsi
Karūna buvo > padirbtą pagal - įdomią iš
Iš anglų kalbos vertė
sprando. Taip sėdėjo jisai, išsižergęs, urzgė
tybės,
ant
kurios
jis
stovi,
visi
daiktai
yra
at

vaizdą; viena išvaizda buvo perdėm, o
degė
dinamitą galinantis laivas ir
L. Jūras.
damas, ir milžinišku savo šešėliu skyrė Imtą
viri. Jam yra aiškus švietimas darže, jis mato
dinamitais expliodavo. Expliozijos
kiekviena dalis buvo kitokia.
į dvi dali. 3 ypatos tapo sudraskytos, daug
Aš tariau/ Dievui: — "Kaip jie žino ku- puokštę pražydint ir srautą tivyliuojant; nėra
Tasai' Kartuvė buvo didis savo laikų ir
Dešinėj buvę susispietusiu prie pergamento namų sugriauta.
to
sušukimo
ant
kalno
šono,
kurio
jo
ausis
riam kur savo akmenį įdėti, kad išvaizda pasavo tėvynės rašytojas, davusis pradžią nauneišgirstų. Jis mato karūną augant ir šviesą jagadynei ffane ūsų raštenybei.... Susekama gabalėlio Villon ir Giui Tabary. Villon rašė
j
■ ’j
i
yf ■' f i
sidarytų?”
: ■ .
balada, kurią jis buvo įvardinęs "Balada |Į Paryžiaus universiteto’ profe
Dievas tarė: — “Kaip nuo kaktų šviesa nuo jos tvoskiant. * Visas Pragaras yra jam didi■■
Rablė
(
Rabelais
).
o
per
Rablė,
jo įtįkmė į
jiems puola, tai kiekvienas mato visą karūną atviras. Jis mato takus einančius augštyn tiesiai ir'iiefiesiai. ima apsireikšti .vis gilesnis, apie Keptą Žuvį”, o Tabary, žiūrėdamas jam sorė, lenkė Curie-Sklodovska su
per petį, negalėjo atsistebėti ir bepaliovos lie rado naują chemišką elementą, kurį
silpnai užbriežtą”.
‘
\ Jam Pragaras yra daigykla, iš kurios randasi nepaliaujamas, augus dvasios įkvėpimas....
Dangus.
Jis
mato
kįlantį
brazdą.
”
žuviu plakė. 1
Ir aš tariau: — “Bet kaip tas yra, kad
ji praminė “palonhsm". - Naujas,
Didžiausiasjojo įkvėpimo šaltinis, tai —
Ir
aš
mačiau
žmogystę
lenkianties
prie
Poetas
buvo
vyras
iš
pupų
nevaromas
:
pa

kiekviettąs akmuo savo briauna yra teip su
elementas
leidžįi spindulius dar
mirtis; tai—r ūmos ir liūdnos atmainos, kurio
jungtas su kitu; jog niekur sudurimo nesi savo darbo ir jos veido šviesa švietė ant jos. se gaišta £./<autįo.grožybės; — tai įvairiausios juodęs, mažas, sudžiūvęs. įdubusiais žandais smarkesnius negu jos vyro surastas
, Aš tariau Dievui: — “Ką jis daro?”
mato?” * • . ,
pervartos] kufiįse didžios gėrybės ir garsybės ir retais juodais garbiniais. Jis varė jau dvi- radium, bet greitai tuos spindulius
Dievas atsakė: — “Muziką!”
dešimtketvirtuosius savo neramaus, verdan žudo, radium gi juos ant visados
Dievas tarė:^ — “Akmenįs yra gyvi; jie
pervirsta į iena kapų dulkių sau jale; tai —
Ir
jis
palietė
mano
ausis
ir
aš
išgirdau.
čio
gyvenimo metus. Godas rūkšlėmis išva palaiko.
suauga”.
visiškas žlugimas visa to, kas buvo kadaise
Ir po ilgos valandos aš prašnabždėjau Die
gojo jo paakius, nelabas šaipas iškraipė jo bur
Aš paklausiau: — “Ka jie savo darbu pel
mylima, galinga....
vui: — “Tai yra Dangus”.
no?”
“Didžiojo Testamento” dienos (1461), tai ną. Jo gymyje kovojo išvien kiaulė ir vilkas. J| Šįmet sukanka 25 metų raštiš
Dievas paklausė manęs, ko aš verkiąs. Bet
Buvo tai iškalbus, aštrus, darkus, tamsus, kaip ko besidarbavimo lenkiškai rašiu
Dievas tarė: — “Jie mato savo tarpą už
paskutinės dienas poeto biografiją. Sutvėręs
aš iš džiaugsmo negalėjau atsakyti.
kad
žemėmis apneštas veidas. Jo rankos maz- sios lietuvaitės, Marės Radzevi
pildytą".
tą stebėtiną ir atgrasų veikalą jis grįžta atgal
Ir veidas nusikreipė nuo savo darbo ir
guotais,
yt virvė, pirštais? buvo mažos ir čiūtės. Iš jos apysakų — Dievaitis
‘Aš tariau: — “Bet tie akmenįs, kutie pas
naktin, iš kurios buvo išėjęs.... .\elemtas
kiausiai įdėta, uždengia tuos, kurie pirmiau šviesa nupuolė ant manęs. Tąsyk pasidarė valiūkas, beabejo, bet akylumo pilnas, palaidu graibščios. Jos nei valandėlės negalėjo pa ir Žemės dulkės išverstos lietuvišteip šviesu, kad aš negalėjau atskirti vienų
būti ramios: aštriais krutėjimais ir raiškiomis kon kaft>on.
j‘ |
įdėti; o tie vėl paskui kitų bus uždengti”.
ir aštriu, sąmojingu liežuviu ir nesuvaldomu
uždengiami, bet daiktų nuo kitų; ir kas buvo Dievas, kas žmo gašliu temperamentu.. Išticsų, pagailėtiniau- maivomis jos tuopradėm dirbo bežadės kalbos
Dievas tarė
fJie yra
'
darbą. O kas.atseina Tabary: užteko pama || Šįmet Varsavoj (Lenkijoj)
nepaslepiami. Šviesa yra jų visų šviesa, Be gus, kas aš, aš negalėjau pasakyti; -męs visi sias asmuo visto (tdrsenybių sąraše.
buvome sujaukti. Ir aš sušukau į Dievą: —
rjbsis kaip agurkas, jo nuolatos seilinos bus parengta moterų darbo paroda.
pirmutinio negali būti paskutinio.
tyt jo įjosi
\
R. L. Steveuson.
kad
Ir aš tariau:— “Kuomet šita karūna bus “Kurtu!?” — bet atsako nebuvo, tik muzika
lūpos,
1pažinus vėplą ir pasikakinusį iš sa Paroda apims visokius moterų dari
ir šviesa.
š
vęs pusgalvį. Viršiausiuoju netyčių iėi
Rėmimu, bus.
užbaigta?”.
.Po to kaip aptemė vėl tiek, kad aš galėjau
kurios rikiuoja žmonių-žąsų ir žmonių- asilų
t
Dievas tarė: — “Pažiūrėk augštyn!”
I
t'H l •
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NAKVYNE.
gyvesniu, jis būtų galėjęs pasilikti padoriau- ]| Australijoj, anf Salomono sa
Aš dirstelėjau; augščiau manęs* niūksojo matyti daiktus kas sau, aš išvydau save besto
stasai miestelėnas, kaip kad jis patapo vagis. lų. po vadovystė čiabuvių vadovo
kalnas, bet jo viršūnės aš negąlėjau pamatyti; vint drūtai apsikutojusį savo senu pilku že
■į 1
Po kairės nuo vienuolio, Montiny ir Teve^ Šito susitvėrė čiabuvių orgairaaęi-.
ji nyko debesiuose. .
' r ' miškuoju ploščiumi, o Dievas ir žmogus buvo
PIRMOJI DĄLIS.
atskirtas
vienas
nuo
kito
ir
nuo
manęs.
nen Panset lošė kaulukais iš pinigų. Nuo ja, kurį užąiiirririejo skerdimu cuDievas nieko daugiau nesakė.
Aš neišdrįsau sakyti, kad man nogu eiti
Ir ai-pasižiurėjau į karūną-; dabar mane
Montiny, yt nuo kokio puolusiojo angelo, dvel ropieč ių turinčius čiabuves mote*
Buvo tai paskutinėse Lapkričio mėnesio, kė tūlas pakilaus gimimo ir auklėjimo kvapas: ris ir daug jų išskerdė. Prieš t ure
apėmė įsigeidimas. Lyg motinos pasiilgimas šalę žmogaus ir tverti muziką. Aš žinojau,
kūdikio, kurį mirtis atėmė; lyg draugo išsiil kad aš jam nepasieksiu nei iki kelių ir nepaju keturiolikta šimtų penkiosdešimt šeštų metų, tas jo ilgumas, liaunamas ir mandagumas as- skerdėjus išsiuntė 200 ginkluoti
policistų. Susirėmime 17 skerdė
gimas draugo, kurį gyvenimas palaidojo; lyg dinsiu jo instrumento, kuriuo jis žaidė. Bet dienose. Sniegas dribo ant Paryžiaus dide meriyj; tas eretiškumas ir santėmis veide.
įevenen — menka dvaselė — buvo geriau jų užmušta, pats Šito likosi suim
mirštančių akių troškimas gyvatos, kuri pas- aš maniau stovėsiąs ten ant savo kaukarėlės liais gabalais ir atkakliu patvarumu. Kartais
.v
prusta; lyg sielos įsigeidimas meilės prie pir ir jo didžiajai muzikai giedosiąs akompania- pašiaus iš kažinkur smarkesnis vėjo pūtis, pa siame ūpe. Tą dieną po pietų jam gerai pa tas.
mo jos sužadinimo, toks, bet dar stipresnis mentą. Ir aš pamėginau, bet mano balsas vi keldamas sukurių-sukurius, kartais visai nutils' vyko gelžudos darbas apie Fobūr Sen-Žak, o
sai netiko. Jis gergždė ir drebėjo. Aš tos ir, snaiguolė po snaiguolės, krinta iš tamsių dabar visą naktį jam sekėsi išlošti iš Montiny. || Australijoj, įprie Naujų Hebri
sigeidimas buvo manyje.
nakties daušių, krinta sukdamos, tyliai, nepa Seklus jo veidas linksmai šypsojos; mėnuliu dų salų čiabuviai užpuolė ant lai
geismės
negalėjau giedoti. Aš nutilau.
Aš sušukau į Dievą:
Dievą : -r- “Aš "ir dirbsiu čia;
liaujamai.' Vargšai žmonelės, žiūrėdami iš-po švietė plika makaulė, apjuosta raudonų susi- vo wSt Joseph įį! Trįs jurininką
Tąsyk
Dievas
man
parodė,
kad
aš
iš
Dan

š įdėsiu akmenis, stebuklingojon išvaizdon, ji
šlapių antakių, stebėjos, iškur jo tiek verčiasi. vėlesnių garbinių vainiku. Žerdamas kišeniun likosi užmušti.
ugs po mano ranka. .Ir jei atsitiktų teip, kad gaus išeičiau.
vienok pa
Ir aš melste Dievo meldžiau: — “E, leisk Popiečio metu, smūklėje prie lango stovėda išloštuosius, jis tylomis keknojo, ir tuomet sisekė pakelti inkarą ir pabėgti
š, dirbdamas čia metų metus, nerasčiau nei
ieno akmens, tai aš bent busiu su žmonėmis, man būti čia! Jei ištikro teip yra, kaip aš mas ir žiūrėdamas į siaučiančią pūgą magi kratės jo pusėtinas išverstas pilvas. .
Čiabuviai mat atkeršino laivui tf
__ Lieklygu? — klausė Tevenen.
išgabenimą čiabuvių moterų, kurioi j
urie čia dirba. Aš girdėsiu jų džiaugsmė šu- žinau kad yr, jog aš nesu gana didelis ant stras Fransua Villon sumojo, kad tai būsią
pasimirus vyrams, turėjo būt ui J
Mantiny piktai krestelėjo galva.
ivirnus prie kiekvieno akmens atradimo; aš kalno giedoti, nei gana stiprus, kad ant jo viena iš dviejų: arba pagonių Jupiteris Olim
arba šventieji angelai tirpstą.
rišidėsiu prie jų džiaugsmo, aš šauksiu* su šono dirbti, ar šviesas gana, idant šviesti ir pe žąsis
muštos
ir įų kūnai suvalgyti.
(Toliaus bus).
tik varguolis Dailenybių M*-'
kis; aš matysiu karūną augant.” Toks dide mylėti darže, tai leisk man bent eiti pas di Jis pa T.
r- ■ ik
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skaitlius nųisų x<brolių lietuvių,
saujalė žmonių susirinko iš visos
todėl čia etant ikaitlingoms lie
didelės lietuvių kolicuijos. Suėję
tuviškoms /hririSms draugijoms,
tik tie, kurie muziką šrek-tiek su
Lietuvių Ratelio Skaitykla
galėsime įsakančiai apvaiščioti
pranta jau nuo seniai; naujų atsi
tą musų tai^iŠką* šventę visi kar
vertėlių į ją nebuvo. Kuomi tą
Butą atdara;.
* —'
(Žemaičiu Razbaininkas)
—r-,
,
tu, ko iškilmingi ausiai, ko man UtamUkais nuo 7 iki 9*jval. • vakare.
musų nepaslankumą išaiškinus, ne?
Kotvergais nuo 7 iki 9 vai. vakare.
Atsižymėjus savais darbais kaipo geriausia Chičagoj Dr-ja
dagiausiai. r>,
Su bato mis nuo 7 iki 10 vai. vakare.
žinau, bet, kaip mano klaidingam
Birutė stato ant scenos Žemkalnio 4 veiksmhj ir vieno paveik*
Nedėliotais nuo 3 Iki I po pietų.
alo dramą ‘‘Svieto Lygintoja*’’ (Blinda * Žemaičių Razbainin
Dėlei to1 ir kviečiame šiuomi
protui rodos, tai tam kalti mes
6 kai tykios l'žveioda.
kas). Turinys paimtas iš žmonių pasakų paskutinių baudžia
Jūsų
draugiją
tyą
visais
gerbia

patįs,
kurie,
suprazdami
muzikos
rašties “EI Universal”, o jo redak
vos laikų. Visas pelnas skiriamas “Aušros” naudai (sušelpi*
Jonas
Gurauskas.
Susimildamas.
ANTRAS
PUIKUS
BALIUS!
mais
nariai*,
imti
dalyvumą
iii
svarbą
ir
gražumą,
neišaiškiname
toriai suareštuoti užtai, kad laik
mui moksląeivių)
Lietuvių
Paželpinis
Klluba*-,
Chica

corfore apvaikščiojime jubileji- go, UI., parengia antrą pulkų balių,
raštyj tilpo straipsnis reikalaujan Vaizdelis. 1'ilnius, 1910 m. '“Lie to nesuprantamtiems. Be abejo,
Nedelioj, 17 Balandžio, 1910m. SZV. JURGIO PAR
tuvos Žūti?" išleidimas. ‘No. 1. tam kaltas vėl ir musų laiko netu
nio XXV seimo .kuris atsibus kurs atsibus Bubėtos vakare, 23 d.
tis geresnių muitų teisių.
;
balandžio (April). ISlOlė., Freibęit
MOK. SALĖJ, Kampas 32 Place ir Auburn Aveniu.
30 /mjL \
nedėlioję, 5 d. berželio 1910 m. Turner salėj, 3417 80. Halsted St,
rėjimas ar, gal, teip pat nemokė
Pradžia lygiai 7 valandą vakare. Po vadinimui Balius,
Paroda visame pilnume pra 7 vai. vakare. |žajtąa 25c. ypatai.
jimas prie visuomenės suopročių
||-Atkakus daugiau turkiškos kai
Šokiai, lietuviški ir kitų tautų.
Orkestrą
po
vadovyste
A.
J.
Belecko.
rinmenės i Altanij,. ).i pa^ė
-No. 38. š>Um« „u- prieiti su Šij6o teip svarbiu musų
sidės 3 vai. po pietų, nuo Brid- Ateik ir atsivesk savo draugus, nes
Tikietai po $1.00,.75c., 50c. ir 25c. Moksląeiviams puse prekėj
albaniečius, traukiančius ant Pri- meryj • tripa sekant, _ stratpsma.: tautai pienu. Šiaip ar teip butų,
geporto, Auburn avė., 33 ir Mor visi busite užganėdinti — pašoksite
ir pasilinksminsite prĮę> geros muzi
stinos sulaikyti po dvieju dienų Geručio - Garbinio ir jo gimimų yra laikas mums muzikos pamylė
Atsilankykite, o neapsivilsite, pažinsite gyvenimą musų
gan gatvių, ir ęis linkon Coltim- kos.
Kviečia
/ Komitetas.
pratėvių, jų vargus, budus, kokiais jie maofr tuos vargus pra- i
mūšio, kuriame S abiejų pusių žu- mtomonfe. Jakšto - H VI So- jimo platinimu užsiimti ištiktųjų
biis teatro svetainės, kuri yra
Šalinti ir smagiai, linksmai, naudingai perleisti laiką, o centais
to daug žmonių. Albaniečiai tau- to'jovo (etlėst. Ktm. Smųpelskto nes kitaip negalime laukti savo
prie Wabash ąve., terp 18 ir 19
DIDELIS BALIUS!
užmokėtais už tikėtus sušelpsite moksląeivius. 1
Parengia
Sustvienyjimas
Lietu
vi
kų
iria pastiprinimo nuo savo vienUu- - Kunigo vikaro trimri. V. T. tautą pastatyti ant tvirtų pamatų.
gatvių.
Draugysčių, Chicago, IU., Balandžio
Tikietus galim* gtntjfivetainij dienoje vaidinimo,o pirmiau;
čiu iš Pietų Manoma, kad mušis - Ap« Dievo esmų Stapelto - Turime juk keletą gražių kompo-| ’ Pasitikime, kad neatsisakysi (April) 17-tą d., 1910 m.,' Freiheit
tuvos” rėd., 3252 80. Htlsted 8Lt '‘Kataliko’* rtd. 3244 So. Morgan St. ir
ų
r
Šlovė. Jakšto — Iš Solovjovo zicijų ir paties p. Petrausko ir ki-|
Turner svetainėj, 3417 80. Halsted
Mikolo J. Tananevičio off.se, 670 West 18lh St. ir pas sanariut “Birulės**
te, bet prisidėsite prie papuoši St. įžanga 25c. porai. Užkviečlame
neuzilgio atsmauks.
_ .
. .
ir ‘'Aušros** Draugijų.
■'"Įį']
(eiles). Kun. Skvireckio —»• Apie tų musų kompozitorių: D-ro Ku
mo to tautiško lietuvių vainiko. visus lietuvius ir lietuvaites, senus
H Netoli Dangeness, Anglijoj, kometas. Jakšto-Mnsųnaujie- dirkos, pp. Sasnausko, Naujalio ir
Tuomi pasirodysime akyse sve ir jsunus atsilankyti ant šio musų
iškilmingo baliaus, 'kuris bus pui
an angliško pasažierinio garlaivio jie laikraščiai.
Bibhograftja tr Storastos; su šitais musų muzi
timtaučių, jog pas mus yra vie kiausias po Velykų. Bus puiki lie
-Caintrona”, moterų dalyj atsitiko kritika. .B K. Sumanymą.. Lte- kos veikalėliais mūsų visuomenė
nybė ir susipratimas, kad riša- tuviška muzykė, po vaddvyste A. J. mat, naudingai perleisti laiką, o cen J. Stankevičia pajieškau savo pus
Pilacko, daug atsižymėjusio.
Visas tais užmokėtais už tikietus sušelp brolių Jurgio ir Jokūbo Grigų; posmarks espliozija, kurios vienas tuvių spartos turinys. Svettmtau- labai mažai yra apsipažinusi. Už Į mės į draugijas ir vienyjamės pelnas
eis statymui lietuviškos *sve- site moksleivius.
eina iš Suvalkų! gub., Vilkaviškio
L
vaikas tapo užmušus, o daug nu> tinęs spaudos turinys. Kom.teto šitą, be abejonės, yra kaltos mūsų
Komitetas.
į Susivienyfimus, kaip ir visos tainės. Bu guodone
pav.. Kaupiškių gm., Kurpikų kai
mo; pirmiaua gli dėjau gyveno lilino- į
ten, ir vaikų sužeista: išviso yra kun. Jauniaus rasums letsri apy- dailės draugijos, tokios kaip “Bi-| civilizuotos * tautos.
NAUJŲ
LIETUVIŠKŲ
DRAUGIJŲ
DIDELIS, PUIKUS TEATRAS!
juj- Labai norėčiau su juo susira
ATYDAI.
,
20 vpatų sunkiai sužeistų, o 50 su- skaita. Prisiųstos redaketjon kny- rutė” ir kitos. Sitų draugijų prie
Su tikra viičia lauksime nuo Lietuvių Giesmininkų Draugiška Kiekviena naujai susitvėrusi Drau šinėt.
Dr-«tė rengia Teatrą, Sv. Mykolo Baž
J. Stankevičia
žeisu nepavojingai. Minėtas laivas gos.
Naujos knygos svettmose dermė turėtų būti visus šituos nrtiJūsų atbalsio prisižadant imti nytinėje svetainėje, 1644 Wabansia gija-turi daug darbo su sutaisymu
Boz 72, Summerset Co Gevome. Pą.
plaukė įTmerik,; ant jo buvo 900 kalbose. Redakcijos atsakymai,
Are., North Side, Chicago. Iii., 17 (statų. Draugijų komitetai yra kvie
zikališkus veikalėlius pačioms įgyti,
dalyvumą. Su godone,
d. Balandžio (April), nedėliojo. , Pra čiami. kad atsišauktų į ''Lietuvos**
J. Valiotas pajieškau Kazimiero
išmokti juos sudainuoti ir prie
M. J/ Damijonaitis pirm.
pasažierių. Sunkiau sužeistus at,
džia 7 >4 vai. vakare. Bus lošta *'Vel Rėdystę, o mes pareikalaujantiems Gričuno .paeina iš Kauno gub., Pane
nias Spęstuose" ir “Knarkia Palie pasiųsime Konstitucijų “sampelius”, vėžio pav., čipėnų voL. KurpalfŠkių
kiekvienos progos j uos_ visuomenei
.1. S. Vitkus, rast.,
įgabeno į Dover ir patalpino ligoni
pus”. Apart to, bus Dainoj Deklia palengvinimui sutvarkymo įstatų.' Už par., žadaikų BodL Trys metai atgal
padainuoti. Tai yra svarbus dar
1522 W. Adams^ st.
macijos ir Prakalbos. Kviečiamą, at- tai suvis nieko neskaitysime jums. gyveno So. Boston, Mase., o dabar
bas ir jo negalima dėti niekais.
vijankyji
kuoekaifllngiauBial, nes kas Adresuokite: 3252 80. Halsted st., nežinau kur. Jiedu patys ar kas ki
P. S. Praneškite apie nuta
apsilankįs,
nesigailės praleidęs va Chicago, III.
J. Laukis.
tas malonės duoti žinią adresą:
|| Kadangi užgimė didelį nesutiy j y - (jyvenilTlO.
rimą savo draugijos per laišką, karą.
(
Komitetas.
J. Vai Intas
kimai galinti karą iššautai terp
,
,
o vėliaus mes pranešime, kada
105 W. Main St.,;
St. Charles, III.
DIDELIS
ROŽINIS
BALIUS.
pietinės Amerikos respublikų Peru
§v. Kryžiaus parapijos svetaiKeturiolikta Aušros prelekciją
bus susi rinkinius vi%ų imančių Parengtas I^eb4Jvardijęs Didžio L.
Pajieškau savo brolio Itafolo Ali
ir Ecuadoro, tai Ispanijos randas nė j Chicagoj buvo susirinkimas temoj Moksliškai-Doriški Pamoki
dalyvumą d ratuoju Ątstovų ap K. Vytauto, 1-ma Dlv. Raitelių ant
jošiaus iš Kauno gub., Raąeinių pav.,
'Bridgej»orto,
Chicago,
III.
Ant
nau
ąbiem pusėms pasisiūlė bandyti jas delegatų apkalbėjimui mūšio po nimai lytiškuose reikaluose, skai
Pajieškau Onoe Alckšerunienės, po ir parap., DumsiŠkų sodo(; girdėjau
kalbėjimui tvarkos, koltiomis gat dos pataisymo Uniformų Kareivių
tėvais Borbulicė, 46 metų amžiaus, gyvena kur Montanoj.
Jis pats ar
įtaikyti
Gruenvvaldu apvaikščiojimo. Per tys Dr. A. K. Rutkauskas. 17 d.
Gvardijos.
Atsibus nedėliojo, \7 d. 5*^ pėdų augščio, geltonais plaukais; kas kitas malonės duoti žinią adresu:
vėmis maršuoslme ir tt.
f**
_
I33U-*!
T! ■■
pamokslą buvo užsakyta susirinkti balandžio, 1910 m., Lithuania sve
Balandžio (April). 1910 m., Ad. Mlc- plrmlaus gyveno Piimonte, Va. Kaip
Miss Petronėlė Alijoėutė
Ar gavo visos draugijos minėtus) kevičtaus svetainėj, 3398. 80. Mor- persiskyrėme, jau 15 metų. Malonė 3231 Auburn Avjį,
* >.
Chicago, UI,
■ Į{ Prancūzijoj sustreikavo ju- 7%‘vak vakare, o susirinkimas ta- tainėje, 3149 So. Halsted st. Pra
, gan St. Prasidės 5 vak vakare. Tlrininkai prekinių laivų, kadangi!po atidarytas 15 minutų prieš 9 džia 3 vai. po pietų. Įženga Iac. j pakvieti„„.s. > ar Irano, .priričmč kietas 25c. porai. Užkviečlame visus liau apie ją žinoti. KAs apie ją man
praneš, gaus atlyginimą.
dalyvauti minėtame apvaikščiojime,, liežuvius ir lietuvaites be skirtumo,
,Mr. William Aiekszenmas
randas ant krasos laivų priėmė tar- vai., nes žmonės nebuvo susirinkę, ypatai.
ir Ja.unua ant žlo ižkilmingo 130 So. Vicktor St., Waukegan, III.
dar mums nėza žinoma, o yra di- senus
nyston arabus ir kitokius nfe pran- Susirinkimą atidarė kun. Kriaubaliaus, kožnge alsilaakantls atlai
kys puikią rožę. Teipgi bus visokių
Pajieškau brolį Joną Dergintį; 5
*“ l!uo
euzus.
Pirmiausiai sustreikavo žiunas. Jis apreiškė, jog pereitame NUO AUSROS DRAUGIJOS. dc"ai swį’
t
'ciausiai. Todėl visas draugijas, gėrynių ir užkandžio, tr prie geros metai kaip Amerikoj pirmiau gy■■ ■■
i
prancūzai jurininkai ant krasos lai- susirinkime didelė klaida padaryta,
Visos tautos daug turto ir dar-Lkurios gavo ųpo ^ius pakvietimus muzykės galėsite linksmai laiką pra veno Waukegan. 111.; girdėjau, kad Pardavimui Galiūnas. už prieinamą
|
lobti.
Užkviečia visus
kad
nenurodytas
reikalingumas
išvažiavęs | San Francisco; paeina
vo "Moise”.
bo pašvenčia apšvietimui savo jau- rejjca|c
Komitetas.' iš kaimo Lapelių; parapijos Janopo- kainą, nes savininkas užsideda kitą
minėto
apvaikščiojimo
prieglaudos namo našlaičiams. KuJis biznį kitame šteite. Atsišaukite pas
lio, pav. Telšių, gub. Kauno.
numenės: rengia ir užlaiko viso
savininką, 2024 Canaifx>rt* Avė.. Chi
D1DĘLIS BALIUS!
|Į Turkijos provincijoj Albani- nigas Ambrazaitis teisinos, kad jis kios rūšies mokyklas ir kitokias XXV seimo ir kupos nutarė daly
paU ar kas kitas malonės duoti ti- cago, III.
Gubotos
vakare.
16
d.
Balandžio
adresu:
joj prieš valdžią sukilo gyventojai. nežinojo į katrą pusę musų tau įstaigas, išduoda tam tikslui mili vauti in corpčftr, yripgi kurios nu April), *. *4 Ad. Mickevičiaus sa nią
Antanas Derglntis
Pardavimui penki arba deiimts akI
Waterbury. ConnL rif ant kampo 40-tos gatvės ir MilJ u suvaldymai iš Konstantinopo- tiečiai trauks. Kunigas Kriaučiu- jonus doliarių. Mes, lietuviai, apie skyrė atstovus apkalbėjimui ap- lėje, 3310 S. Morgan et. Chicago. 111. 824 Bank St.,
S. L. Am. kuopų Chicagoj. rengiama
įinio
tvarkos,
šiuomi
kvie-.
liaus išsiuntė 14 kareivių batalijo- nas nurodinėjo neatbūtiną reikalą tokį darbą negalime nei svajoti L e ątsfladįptl į' susirinkimą 23 šis Baltus 25 8. L. A- qe«mo naudai, Pajieškau dviejų brolių Frano Vik- lwaukee Avė., visai pigiai. Kreipki*
, tčsi adresu: 3344 North 40-th Avi.,
nu. Sukilimą pagimdė nauji ant rengti našlaičių namą; jam pritaką atsibus šią vasarą. Birželio mėn.
ir Jobo Grušo po patėviui,*
Chicago. Vienas arba daugiaus akru
ir. tuįime pasiganėcUnU Mok.a-tok» L balandžio, 8 vai, vakąre, J119- Kviečiama minėtas .KnMun visi gerb. toravicioe
Irpusbrolio
Kuštanti
n*
Gedmine.
J
gyventojų .uždėti mokesčiai..,
re.kan. Skripka ir Staniukynas.
■ gr'tma pirkti.
.
paadba musų moksleiviams, l ne». zapo Ri<įikQ
lill tautieriat 4r’ užtikrinama, jog laikas etų sodos. Lūkės par.:-!6 metų Ame-1
Paskui nutarta sušaukti kitą susibus linksmai praleistas.
Bus gera rikoj; nesimačiau su jais 10 metų; |I Pardavimui ant ketnrių lubų na^
nors prijaučiančių tam dalykui yra
k<Ttė 33
muzykė. įvairus šokiai ir bovos iki ji® gyveno apie Hartford, Conn. Jie
'[ Ant prigulinčios Prancūzijai 1 rinkimą 10 d. balandžio į §v. Jurpo 6 ruimas ant kožnų Jtibų,
terp ^uvių gana daug, bet priMu|m yra $wbu zino(i - 1>iko vėlybam laikui. įžanga vyrams .tik patys ar kas kitas malonės duoti ži mas,
viskas gerai įtaisyta, arti lietuviš
salos Guadeloupe užgimė plianta-|gio parapijos svetainę 7*4 vai. ra
kos bažnyčios.
Adresas: 2342 So.
sideciinčių darbu ar skatiku yra vi- kiek draugijų ims daivvnmą ap_ 25c- moterims dykai. Pradžia 7V» nių adresu:
vai. vakare. Bilietai gaunama prie
S. J. VIctoravič
j. Jie išdegi- kare ir teipgi nutarta įianaikinti nu
Oakley Avė., Chicago, I1L
~—
cijų darbinikų maištai,
sai nedidelis būrelis, ir todėl ypa-1 y-jūkščiojūne, kad žinoti, ar nebus kasos, svetainėje.
Komitetas.
Boz 19.
Newburg, N. Y.
tarimus pereito visuotino delegatų
no daug pliantacijų.
Pardavimui. Kampinis namas ant
tingai svarbus ir verti pažymėjimo! r
CoIumbus teatro svetaiPRAKALBOS. BALIUS IR DEKLIAJul. Vllončikas pajieškau savo drau 49th Av. ir 14th St. ant dviejų lėtų,
susirinkimo. Pereitame susirinkit
'
tie neskaitlingi prisidėjimai, kurie nėję, ar gal reikės kitos didesnės
MACUOS.
gų: Petro Malinausko. Triškonių sod- bučdrnė Jr aptieks, ir gyvenimai ant
ž Įj Ispanijoj, mieste Candeleda, nie nebuvo nutarta, kur dėti atlispindi kaip aiškios žvaigždės ant| j ieškoti? Užtai dar kartą meldžia- 8. L. A. 74 kp.. 80. Ch i ragoj. pa- Li n kavos par.. Panevėžio pav., Kauno šešiųt fam iiijų. Atneša raudos 3120. .
rengia puikų balių su gera muzika. gub. ir Mikolo Jonaičio, Papiškių Savininkas nori išvažiuoti į Seną
merginos atmestas jaunikis atėjo kusj nuo apvaikščiojimo pelną,
apsiniaukusio dangaus musų gy-ĮJ^ draugijų, katros nutarė daly- 17 d. balandžio (April), Fr Aršauskio kaimo. Li n kavos par., diaullų pav., Krajų
ir todėl parduoda šį namą.
paskutinį kartą atsisveikinti ir dir-LApie tai delegatai turėtų pranešti
sveL. 8750 Houston Avė.
Prakalbų Kauno gub. Jiedu patys ar kas kitas Atsišaukite ant šio adreso: 4845 W.
" '’ venirno ir lyg kurstyte kursto ’ki I vauti, praneškite
mums
tuojaus
žė
atsinešė
dinamito
patro- draugijoms ir tik tąsyk jie butų
pradžia 2:30 po pietų, o baliaus 5:30 malonės duoti žinią adresu:
14th st, Granf Works, IU.
tu s'' teipjau daryti.
Jul. Vllončikas
(laišku, paminėdami, ‘kiek Jūsų vak. iki vėlyva! nakčiai. Visi aplin
Atsisveikindamas,
prie įgalioti balsuoti, dabar gi sauvana.
Dėlei augščiau- minėtų priežas- Į draUg,ja turj narįų įr paskirti at- kiniai lietuviai ir lietuvaitės malo 1217 W. Jefferson St- Springfleld, III. Pardavimui groremd ir bučemd,
prikišo
degantį
ci-hįškas nutarimas neturi nei jokios
patrono
nėkite ant to baliaus susirinkti, o nauapgyventoje vietoje vienui
čių
Aušros draugijos i kuopa (ku- stovaį teįbsis atsilankyti įminėtą dingai ir linksmai praleisite laiką. Pajieškau Antano Buntino. Jis gy lietuvių
Patronas ' expliodavo svarbos.
Jurgis Kairevičia.
viena. Biznis išdirbtas. Vietą nuo
garą/.
rios tik,lu yra prigelbėti norin- susiril)kj,n,
vena ChicagoJ. III. Jis pats as kas seno laiko. Gera vieta ir geras bfz-*
įžanga 25c. ypatai.
ir abudu į šmotus sudraskė.
Komitetas.
kitas malonės duoti žinią adresu:
ris. Turinti gerą kapitalą malonėkitiems apsišvteatt) istana strdmgi
Vanlu rengėjų XXV šamo SuAntanas Bagdonas
Merginos gi- numylėtinis, radęs ją
3 šio mėnesio dieną “Aušra” pate atsišaukti adresui 11749 Micbigan
TEATRAS IR BALIUS! ‘
ačhi
ponams
M.
Petrauskui
ir
IJe(ovil|
Amerikoj,
Red I>odge, Mont
Avė., Chicago, IU.
“
*Parsiduoda
“
dėlto,
sudraskvtą, gavo proto sumaįšy- rengė muzikališką vakarėlį vienoL. 8. 8. A. 58 kp., Kenosha, Wis.,
jog savininkas su neatbūtinais reika*
Pociui už koncertų duotų Aušros
M
Danljjoi,aitia,
rengia
teatrą
ir
balių.
10
d.
balandžio
je
mažoje
Chicagos
svetainėlių,
nuo
Pajieškau
save
draugo
Jono
Mikocmą.
mis išvažiuoja t Lietuvą
naudai; o sykiu ir ttžkviečta vts
*
(April), 7:30 vakare.
Perstatymas kio, Kauno gub- Telšių pav., Žarė
kurio pelnas ketino eiti moksleivių
prasidės
8
vak.
Bus
Columbia
Hali,
nų parap. Trys metai Amerikoj. Gy
Parsiduoda
lietuviška
btticrnd,
suomenę skaitlingiau prisidėti dar
Į|‘ Siberijoj, Omsko gubernijoj naudai. Programe dalyvavo du
173 Mllwaukee Avė.
Perstatys du veno Chicagoj. Jis pats ar kas kitas Great Neck, N. T. miestelyje. Miestebu ar skatiku prie šio svarbaus rei-1
*•
veikalu:
vieną
mažrusių
kalboje
“
Po
malonės duoti žinią adresu:
lis nedidelis, bet apgyventas tirštai
gyventojus pasiekė badas. Terp žymiausi musų dailininkai — dai
revlsil”, ir antrą rusų kalboje "Ne
Ignac Druobas
lietuvių. Nors lietuvių yra daug. ..vie
(šelpimo moksleivių).
Tk J 1
a 2____ •
išbadėjusių žmonių siaučia limpan nius p. Petrauskas ir pianistas kalo
znavšy
brodu,
ne
sulsla
v
vodu
’
’
.
III.
15710 Halsted StHarvey,
nok krautuvės nėra jokios, tik viena
Arčiausia pmga tokia.,, prisidėJ Redakcijos atsakymai,
r *
Visus lietuvius širdingai kviečia atsi
šita, mėsos krautuvė.
labai geroj
p. Pocius^ Programas buvo gana
čios ligos.
■
r
me

Komitetas.
Pajieškau Raulo Kapočiaus; du
Adomaičiui, Herrine. Nedaryk lankyti.
vietoj, netoli New Yorko; mėsą parsi
įvairu^ ir užimantis. Pirmojoj jo jimui butų — atsilankyti vaidinant
ili..
tai atgal gyveno Spring Valley.
vežu iš Flushing ir Jamafca. Par
IĮ Prancūzijos sostapilyj Pary dalyj musų garbusis dainininkas “Blindą”. (Svieto lygintoją) P«- Tamsta juokų su korespondencijų I DEŠIMTAS METINIS APVAlKftčIO- o dabar nežinau kur. Jis pasidavęs duodu todėl, kad noriu važiuoti į Lie
J1MA8.
kita pravarde, bet galima suprast ant
žiuj susitvėrė orchestra iš vienų sudainavo Mozarto "Per pieta” ir rengtą ^Birutės draugijos Aušros taisymais. Rašai Tamsta ką kitą. Dr-stė ftv. Franciškaus Ser.. rengta kalbos, nes mikčioja. Kas apie JJ tuvą. Norinti pirkti, teiksitės! kreip
tiesi antrašu:
|<
naudai.
\
aidinimas
atsibus
sv.
|
o
j^d
redakcija
iš
rašto
vėl
apvaikščiojimą .kuris bus nedėlioję man praneš gaus atlyginimą, arba
daktarų, vien harfistė ne daktaras, Rimskio-Korsakovo “Migk mano
Paul Sapiega
24 d. balandžio, šių metų; prasidės
Great Neck, N. Y
bet daktaro duktė. Pelną iš savo [jaunuolėle” iš operos “Maiskaja Jurgio parapijos svetainėj, 17 d. ką kitą padarytų. Paskutinis pa anrtą valandą po pietų. Draugystės, jis pats, jeigu gyvas, lai maloni Boz 403,
atsišaukti antrašu:
balandžio,
7
vai.
vakare,
g
taisymas
.
teip
.
patalpintas,
kaip
kurios dalyvaus tame apvaikščiojime.
koncertų jie skiria įrengimui Pa noč”. Toliau s p. Pocius paskam
Miss Mary Skrinckutė
Aušros draugijos 1 kuopos
Brooklyn, N. J.
Tamstos buvo pataisyta. Juoką- užprašomos susirinkti ant pirmos va), 57 N. let 8t..
ryžiuj paveizdingti prieglaudos na bino Padarevskio “L’antiąue”, o
po pietų J Apveizdos Dievo svetainę.
I
aldyba.
votį
mes
laiko
neturime.
Iš ten eisime iki Pulasklo svetainės,
po jaWi~vėt-p. Petrauskas padaina
Pajieškau
mų.
Pajieėkau savo (išdės Tamošiaus
ant Ashland Avė., tarpe 18 ir 17 gatv. Mockaus. Paeina
iš Kauno gub.. Ra
I
vo
penkias
svetinių
kompozitorių
Prakalbos, dainos ir dekliamacijos seinių pav., Kražių par.. Trakšelių
j| Prusnose nesiliauja demonstra
CHICAGOS
_ ■=
PRANEŠIMAS
Reikalingi 1000 darbininkų prie 0 t
prasidės 4 vai. po pietų. Meldžiame sod. Apie 12 m Amerikoj.
Labai
cijos prieš sumanytą rando rinki daineles jr vieną savo: - “Nakties
lietuvaites ir lietuvius kuodai tin noriu žinot, kur jis yrą. Jis pate ar vedimo geležinkelių Mtanesoioe. So
LIETUVIŠKOMS
JV1SKOM5
DR-JOMS
A
DP
A
DCIBITlff
A
T
rasa
”
.
susirinkti ant tos iškilmės. kas kitas malonės duoti žinią adresu: Dakotos ; ir N. Dėkotos valstijose
mo seimo atstovų reformų. 10 d.
xxv seimo
Ai uAKdIFlirlAL giausiai
1
Vardu dr-stėa užprašo
Alga 31.75 I Jdleng
Telpgl 500 dar
Kazimieras Mockus
Po trumpai pertraukai Pocius NUO rengajv
balandžio Berlyne demonstracijo
Komitetas.
100 Roosevelt Avė.,
Beloit, Wis. blnlnkų prie farmų darbų į Mibneso *LIETUVIŲ
---------------SUSI
VIEN
YJIMO
paskambino
žavinančią
Beethovese dalyvavo mažiausiai 100000 sotos ir So. Dakotos valst.; alga
Jį
AMERIKOJE.
JIESKANT 'SVEIKATOS.
Pnji^kan savo draugo Francifikaus mėnėsį ir valgis su ruimu. Kiekvie
PRANEŠIMAS'DRAUGYSTĖMS.
cijalistų ir progreristų. Iš syk po no Sonatą, "Quasi una fantasia”;
nas turi užsimokėti kelto kaštus ii
Paprastai gydytojo patarimas iš Dr-stė Sv. Marijos Panoe Ražhn- Brajaus. Jis paeina iš Kauno gub.. Chieagos
licijos perdėtinis buvo uždraudęs toliaus dainininkas padainavo dvi
38.00. <Teippat reikalingi
Vietiniū kuopų S. L. A. Valdy
cavos Panų ir Moterių, rengia balių. Radviliškio aplink. Apie 4 ar 5 me
įmesnj orą at- š|met. Freieit Turner Salėj, ant Brid- tai Amerikoj; 1907 m gyveno Am- darbininkai J C^lcagą ir aplinką
susirinkimus laikyti, bet kada so-Į daini —‘ vieną Moniuškos, kitą ba rengimo XXV seimo pradžioj. siųsti ligonį j
cijalistų vadovai užtikrino, jog su- Į Griego; paskui p. Pocius paskamagimdo šeimy- geporto, Chicagoj, 22 dienoj o palių bridge. Pa. Turiu svarbų reikalą Atsišaukite tuojaus. arba rašykite sa
[gavimui sveiki
kovo mėnesio išsiuntinėjo sekan
(October), todėl ši draugystė meldžia Jis pats ar kas kitas malonės duoti vo kalboje, įdėdami 2e. markę ataaky-f
noje didelį npęmagumą. Nekurie kitų draugysčių toje dienoje nedaryti žinią adresu:
sirinkimai atsibus, ramiai, leidimą bino Mendelssohno Rondo-Caprimul.
Adresas: J.* bucas, 13(3 W
čius pakvietimus visoms Chicagos
Chicago Avė., Chicago, 111.
žmonės^ dažinoję, jog po ilgų me balių, kad viena kitai neužkenkti.
davė. Žmonės susirinko parke, kur cioso” ir ir galiaus p. Petrauskas
Jonas Grakauskas
1
’
f
lietuviškoms draugijams:
Dr-etts Komitetas.
100 Roosevelt Avė.,
Beloit, Itis.
tų nepaisymo ^prigimties tiesų su
■i
L •
i -i .
«
buvo laikomos prakalbos.
užbaigė šeštomis savo ir svetimų
■ ’
v
Reikalingi 3 )osn« vaikinai, norint!
gadino savo ,£vcikatą, j ieškodami SVIETO LYGINTOJAS (BLINDA)
.—v—- komponistų rainelėmis; terp tų
Pajieškau savo brolio Mikolo Ba mokintis dirbti cigarus. Išmokusiam
joro, Vilniaus gub., Jeizno vol., Tra darbą užtikriname. Telpgl reikalau
pražuvusio to()savp turto važinėja
*u Prancūzijoj, mieste Saint viena buvo jo naujai sudėta MaiŽEMAIČIŲ RAZBAIN1NKA&
kų pav., Anglininkų kaimo. Septini jame agentų po aplinkinius mieste
PAKVIETIMAS.
Atsižymėjus
savais
darbais
kaipo
iš vienos šalie^ į-kitą. Kiek tai
Chamrod, susirikime aiškinant mi- pionio poemos žodžiams: Kada atmetai kaip Amerikoje.
Malonėčiau lius.
Duodame gerą nuošimtį. No
geriausią Chicagoj Dr-ja "Birute" sta
Gerbiama................ ................. vertesnis žmogus,^ kuris stengiasi to ant scenos Žemkalnio 4 veiksmų su Juonį susižinoti. Jis pats ar kas rinti dažinoti plačlaus, malonėkite at
nisterių pirmininkui Briandui ran- pibus mus Tėvynė?
kitas teiksis duoti man žinią antrašu: sišaukti ypatiškal arba laišku.
Rodos, jau žinote iš laikraš rasti pagelbą |eip ,yęikiai, kaip tik ir vieno paveikslo dramą “Svieto Ly
do programą, į salę įsiveržė anarIr dainavimas ir skambinimas
Miss Anna Bajorutė
Jonas Jankauskis. savininkas,
J
gintojas’*
(Blinda, žemaičių Razčių, kad šįmet Susiv. Liet. Am. pasirodo pinuj sveikatos negeru baininkas). Turinys paimtas iš žmo 10 Danborth Avė., Pittsfield, Mass. 4407 So. Lincoln St., Chicago ,111,
chi’stai, šukelė trinksimą, pradėjo 1 klausytojams, kaip matyt, labai pa
XXV seimas atsibus pas mus mai! Žiūrint,, jeimi tie negerumai nių pasakų paskutinių baudžiavos lai
šaudyti, bet Briand to nepaisė, tiko. Ponui Petrauskui padainaPajieškau savo draugo Jono PušlVisas pelnas skiriamas Anžroz
Reikalauju pusininko prie Į! MpnM
Chicagoje; seimas išpuola Jubt- pradeda apsireikšti, mažu arba vi kų.
traukč ramiai savo kalbą ir ją pa- vus jo naujai sudėtą dainelę, pa
Mo. Kauno gub.. Trakių par., ii Triš arba zecerio. Gera spaustuvė ir agen
naudai (rašei pi m ui moksleivių).
baigė. Jam išvažiuojant, užstojo nelė M. Montviliutė padavė jam . liejinis 25 metų gyvavimo Susi- sišku netekimu popo valgyti ir su Nedėlioj, 17 d. balandžio, 1910 m . kių miestelio. Jis pats ar kas kitas tūra. Kas supranta tą bizn|, arba
ftv. Jurgio parap. mok. salėj, kampas malonės duoti žinią adresu:
kas turi norą dirbti prie spaustuvės, j
vienyjimo Lietuvi? Amerikoje, mažėjimu jiegų, mes nurodome 32
* kelią anarchistai, bet ministerio ša- gražių gėlių ryšį. Nemažesnės garJonas Silinčkis
Pi. ir Auburn Avė. Pradžia ly
malonėkite atsišaukti. Biznis iadirb* J
kuris dabar yra viena iš di Trinerio Amerikoniško Kartaus giai 7 vai. vakare. Po vaidinimui 2092 Marvin Avė.,
Scranton, Pa. tas per penkis metus ir gerai eina; I
linhikai jį apsiautė ir nuleido nieko bės užsipelnė ir p. Pocius, jo
blogo daryti.
Į technika yra tikrai, be jokio užmedžiausių lietuviškų organizacijų Vyno Elixirą. Jis gromuliojimo balius. šokiai (lietuviški Ir kitų Pajieškau savo brolį Petrą šauklį, todėl vienam darbus atsakančiai per
tautų) ir visokį kiti pasilinksmini
sunku atllktL Spaustuvė randasi lie- j
, ‘ . •
. .
..
tūno ant kiek rašėjui ji yra su- .pasaulyj. Priguli prie jo su- organams suteiks prigimtą veikmę, mai. Tikietų kaina po 31 00, 75c., iš Palangos miesto, da nėra metų tuvių, lenkų ir kitųttautų apgyvento* j
kaip
išvažiavo
iš
Lietuvos.
Pirmiau
50c.
ir
25c.
Moksieivianis
pusė
kaiJI 8 d. gegužio ISpan.jo, atsibus
anM.
5kambini„lc atjaučiaišvalys
kraują
ir
padidys
jiegas.
je
vietoje. Meldžiu greito atsakymo. |
viršum 10.000 narių, ir turi per
gyveno . Brazilijoj. Pietinėj Amerikoj,
.nos.
14. G- Valaskas
1
L rinkimai parlamento atstovų; se-1 a ivairjausiuppnrtžių šešėliai; taiSkilvio,
kraujo
ir
vidurių
ligose
penkiasdešimts tūkstančių dolia“ v“"
v
Kenslnton Avehue,
Tikietus galima gauti svetainėj die dabar nežinau kur. Jis pet* “
kitas
malonės
duoti
žinią
adresu:
l natorių rinkimą, bus. 22 d.
L galima tikėti ,kad su laiku p. PoTrinerio
Amerikoniškas
Kartaus
noj
vaidinimo,
o
pirmiau:
“
Lietuvos
”
rių turto. Išleidžia savaitinį laik
Kensington, Chicago, I1L
Miss Monika ėaukalaitė
red. 3252 80. Halsted St, “Kataliko”
gūžio.
•
l,jur
skambinimu pataikys užraštį “Tėvynę” kaipo savo orga Vyno Elixiras gali daugiaus pa red. 3244 So. Morgan St. Miko J. 1644 North Are.,
Chicago, III
Reikalauju vietos firie bučem/Sį
gelbėti negu kokia nors sveikatos Tananevičiaus ofise 670 W. 18th St
ną.
•
ĮĮ Ant Kaukazo, mieste Kizlar Į-žavėti ir tikruosius muzikos žjnoTą darbą esmių gerai išsilavinęs.
Ir pas sąnarius “Birutės" ir Aušros
Pajieškau Prancičkaus Banio; turiu Kalbu tris kalbasi' Lietuviškai, lemj
Mes, vietinės kuopos S. L. A., jieškojinto vieta. Aptiekose. Jos. Dr-Jų.
M 30 ginkluotų plėšikų užpuolė ran- vus.
oas j| svarbų reikalą. Jeigu kas žino
Kreipkitės! an>l
Triner.
1333
—
*339
So.
Ashland
Atsilankykite o n® apsivilsite, pa u>te jj, malonės pranešti man sekan kiškai ir angltfilbtb I
^^Bdo kasą, užmušė 17 vyrų, tame
Dailininkų tad turėtume, tik šilaikome už didžiausią lainię ap
ginsite gyvenimą musų pratevių jų tu adresu:
Kr. ,Woltner
J
į/j®enkis kareivius, untoroficierių. ka-1 tiems savo dailininkams neturime
vaikščioti jubilejtnį XXV seimą avė., Chicago, III.8. W. Banys
vargus, budus
jie mane tuor
urmus kokiam
nui
1800 Washburae Avė., Chicago, HM
K^^krių ir buchhalterį.
Chicago, IU..
mieste Chicago, kur yra didelio]
piiblikos. Ant šito vakaro vos
vargus prašalinti1 ir smagiai, links- 716 W. Madison St,

Draugysčių reikalai.

|Į Šiaurinėj Ausrtralijoj buvo
kruvinas mušis terp dviejų čiabu
vių tautiškų giminių. Mušyjjli
Politiškoji ekonomija, kas ji ir
juodparvių tapo i užmuštų, ' o 40
ko įtekina. Pagal D-rą 1. B.
sunkiai sužeistų. f
Alarčhlevskį ir kitus. Sutaisč ir'
išleido
l\ K. Račkauskas, Philadell| Venezuelės sostapilyj melste CaphiapPa.
1909 m. 81 f>uslaf>.
racas tapo valdžios uždarytas laik-

HAOJI RASTAI

bu6uose

Svieto Lygintojas ‘Blinda’

1

Iš Chicagos Lietu-

Pajieškojimai..,

Ant Pardavimo.

Reikalavimai

i

-k-

*

JI

UfcTjlVA
Itf musų namus anj pardavipersitikrinslte, kad jums go- PeL Bartkevičius,

St.

m nameli arba dideli namų,
moteriškų drabužių siuvimą.
linų pardavimui tokius naZbb. Juclarlčiua,
155th St
būti gerai sušfpažlnfc su savo dariu.
jums visiškai patiks, ir steTeipgi reikaliagas geras prosintojas
HARTFORD, CONN.
moteriškų drabužių, ūžmokestfa ge
teip pigias kalnas.
Kar. Leaevlčlus, ..
40 Mulbęrry st
ras. Darbas ant visada. Norinti
ditą'sanvaltę mes nepaduodamo kai
ros vietos atsišaukite sekančiu adnų jokių namų, nes turime per daug;
resu:
J. T. Adomaitis,
Boa 701.
Mr. Loti i s Kasper
pasakyti - galime, kad parduosime
HAZLETON. PA.
jums gerų namą už >1000 iki >6900.
3139-31 Wentworth Avenue
Shukls,
103. N. Wyomlng St
Teip pat turime labai pigių lotų
Phone Yards 2263.
Chicago, IU. gerose vietose taip bizniui kaip ir
IND.
INDIANA HAB.
pastatymui gyvenimo namų.
Todėl
Yasiulis,
Deador St
kas nori turėti lotų> už >600 iki
>1500, tas jf ras pas mumis. Pas mus
Kanoeha, Wla. '
gali pirkti bėdnas ir bagotas, ar turi
oml *
-T2 N. Chicago
daug, ar mažai pinigų. Mes duoda
. Iš priežasties, kad “Lieuvos” spau me pagelbą kiekvienam geram žmo
stuvėje randasi statymui raidžių ma gui.
MINERSVTLLE, PA.
Laikas pirkti namue yra da
Bot 538,
šinos, parsiduoda daug visokių ly bar. Ateikite tuojaus, o mes Jums
gaus statymo ir Jobsinių raidžių; vi duosime visus reikalingus paaiškini
sos abelnal i>o 20c. už svarą. Rai mus dykai.
džių didutnas nuo 6 punktų iki 72.
Drauge su raidėms parsiduoda kastas
V. Ambrasezičia,
178 Ferjy Street
po 25c, Ir stovai po >1.50.
* '

1

Drukoriu Naudai.

A.OIszewskl

Mokykla Šokių.

I

1811 Wharton SL

G. Miliauckas,

Prof. Julius S. užtikrina, kad išmo
kys šokti kiekvieną Jauną ar seną..
Išmokina val6ų 6 rųšių ir taip kad*
gali drąsiai eiti šokti publikoje. Taip
gi išmokys ir kitus šokius su 6 va
karais; vakaro nuo 8 valandų iki 11.
' Kas moka vaikščioti, tas gali išmokti
ir šokti. Kas nori mokytis tegul at
eina ( svetainę, ,1900 Union Street,
kampas 19tos. arti Halsted Street
Mokinama kas utarninkas, seredos ir
pėtnyčlos vakarais. Prof. Julius S.
praneša visiems, kurie nori išmokt
tuos šokius, kad ateitų ant sekančio
adreso: 2124 South Halsted Street
Ofisas ant 3člų lubų.
Atdaras nuo
5 iki 8 vai. vakare.

f

Plttsburg, Pa.

3252 S. Halsted St

Labai Pigus Lotai!

Kur gauti “Lietuvą.”
-Galima - gauti

kiekvienų

NQBWOQD. M ASS.
B. A. Tumavlčius,
28 Auatm St

savaitę

Peterson
Plttston, Pa.
Kasakovičia,
103 No. skia SL

Brookiyn, N.
a. Fromes,
73 Grand Street
37 Hudson ava
215 Borry Street
T. Jermalas,
124 Grand at
J. Milevski.
258 Wjrthe Avė.*
S. Simanavičius,

Plymouth, Pa.
Poteliunas,
345 E. Rlver St

ROCKFORD, ILL
Adomas Kazakevič'a, »!♦ E. State et
BALTIMORE. MD.
John Louia,
657 W. Baltimore St
SO CHICAGO. ILL.'•
*
Pet. Ostro vskis. 8701 Com marčiai' A v.
« BROCKTON. MASS.
SL
Pocius,
175

Chicago, III.
M. Kaltis,
1644 W. North Arą
J. Tananevtče.
670 W. 18th St.

Dar ir šiądien labai gera proga
pirkti gerų ir pigų lotų tame nau
jame mieste Gary. Ind. Mes turime
EUZABETH, N. J.
labar gerų ir_ pigių lotų ant lengvų D. Bočknš, •
211 First St
išmokeečių — >10.00 iš augšto ir po
JERSEY
CITY,
N. J.
>5.0.. “ ant mėnesio, Kelionės kaštus
234 Wayne 3t
mes sugražiname,
Platesnėms žl- Ant Rėklaitis,
nioms kreipkitės ypatlškai arba laiš-'
. 1 Lawrence, Mase.
ku pas generališkų agentų:
A. Ramanauskas,
101 Oak Street
M. A. UBER « CO.
IND

R P. Mlaaklnis.

Dovana tai ne juokas.
4000 lietuviškų laiškų, su puikiau
siais pasiskaitymais. Kiekvienų sanvaitę vis atspaudinu naujus. Kiek
vienam priahmčiu pusę tuzino, kas
prisius 5c. stampoms persiuntimo lė
šų apmokėjimui. Kiekvienas parašy
damas gerai savo adresų, a trasuoki te: Jeta
V. V. Strygas
8307 E. Salmon St., Pbiladeiphla, Pa.

ib Arthur SL

N.

224 Atheaa Street.
28 W Broadway

G. Gegužis.

•pringfleld. III
G. Tachllauckas, 12hJ W. Jefferson SL
Geo. Baltrūnas.
Juoa. Petrikya.

-

2018 Lueejne St.
1514 Anas Ava

8hena«ideah. »a
T, Kryžanauskas. 38 E. Centre St

Union City, Conr.
D. F- Etaaltls.
<5 Bi

Nsw Haven, Conn.
Watert>ury,
Vaitkevičius. . 227 Chapei St J. žemaataukhs. 39
Jmfio žemaitis,
Phliadelphla. Pa
VVorcester,
olas, 1028 So. 2-nd Street
Ant Bernotas.

Conn.
W. Forter
/' 824 Bank
Maas. 48 Ward

Portiand, Oreg.

Naujausios Knygos

Foreign and Domestic
Periodical A Nevrspapor Agency

(įmuks “LMiim” RMakcijtj.
APIE BALTRŲOYRTrOKLJ. Vali
delis iš gyvenimo Baltraus' girtuoklio
Rygoje. 1909 l Pusi. 32 .............. l«e.

DĖDE
EIBUTONIETI!
Atsiimk
ARCHAlOiJOGiėKJ TYRINAJIMA1
“TJėtuvos” Redakcijoje Marcėlinaičio M. Paltanavičia. 15 Milbury Street.
J. J.» Kalakauskas.
55% Greee St. Gaidės apylInkile. Kun. Juoze*t> hto•įEMMĮ,
'•
,
'
Į'“
go. Su 21 paveikslėliu, (lė “Lietuvių
Tautos”*).
Vilniaus. 1909.
Puala:
pių 23 .........
46a
i
ANTANO BARANAŲSKia (A. a.
kunigo vyskupo) laiškai |'profesorių
Joną Baudouin’ą de Courtenay. (Iš
Kiekvienas žmogus, jeigu gauna kyti Lietavą'* metama ar pusei
lietuvių Tautos**), Vilnius, 1909 m.
kokį daiktą dykai, vadina tą. dova metų ir užsimokėti.
Pusi. 28..........
40c.
na, ir yra dėkingu. “
Iš visų daiktų Jonas Jaaušas keliaujantis Agentas
gyvenime žmogaus namas yra reipo Illinois valstiją.
BURTAI.
Zigmanto Przybylakio
kalinglausiu. Mes turime daug nav tonaveiksme komedija.
Išvertė ir
ipų kurte pasilieka visai dykai po
Brooklyn, N. Y.
išleido Liudas Gira. Vilnius. 1909.
kelių metų. Tokį namai atneša di- J. Ambrozėjus,
120 Grand st Pusi. 16 .....................'.........
10c,
10c
delį pelną ant įmokėtų pin:<7 ir per A. Lesniauskas,
298 South Ist
kelis metus tas pelnas . sugrąžina Jos Matulis.
262 Metropolitan Av.
DŽIOVA. JOS PRIEŽASTIS IR
pirkėjui įmokėtus pinigus su pro
KOVA SU JA. Dr. K. Jokanto. (Ma
centu. Namas tada pasilieka amži
•altimore. Md.
rijampolės paškaita), Vilnius, 1909.
na pikėjo savasčių ir pinigai su- Petras Glaveckas, 635 W. Lombard st Pusi 38 ..................... ...:........... 10c.
grfeta jam į kišenių. Tas išrodo ne L. Gawlis,
1834 N. Castle Street
galimu daiktu, o vienok teip tikrai Yiacaa kalvis,
GI I-A A. Dzūkų legenda ir BORU
603 So. Paca st
yra. Kas ateis į musų ofisą tas per
TAS- VARGAI. Parašė Vincas Krėvė.
sitikrins kad mes sakome teisybę.
Vilnius. 1909. Pusi. 42
10c.
' Chicago. UI.
Pirkti namus dabar yra geriausias J. I. Bagdžlunas, 2334 S. Oakley Ava
laikas, nes pavasary] kiekvienas gali And. Jurevičia,
GIMDYMO SLĖPINIAI. Parašė Vi333J Aubum Av.
gražiai padabinti savo kiemus žoly Vlnc. Links.
1tLJ_ String 3t donas. Labai naudinga ir verta per
nais ir gyventi tikrai gražiai. Kiek Jon. Masalskis.
663 W 18th St. skaitymo kiekvienam šitų knygelę.
vienas, kas turi nemažiau -kaip >300 Stan. Petrulis.
3312 S. Halsted SL Tilžėje, 1909 m. Pusi. 96. Kaina 45.
Iki >3000 sučėdytų pinigų, gili pas Geo. Pupausky.
1112 S. Leavttt St
mus nusipirkti namą- Mes turime ir K. Steponis,
3143 S. Halsted St
Iš SEINŲ VYSKUPYSTfiS HI8TO
pigius ir brangius, mažus ir didelius, Jonas Visockis,
8139 Vincennes Rd. RIJOS.
Parengė spaudon J. Basa
paprastus ir naujausios mados pui
navičius ir K. Grinius. (Iš "Lietuvių
kiausius namus. Jeigu reikalaujate
Cleveland, Ohlo.
Tautos”). Vilnius. 1909. Puslapių 41.
randos, tai visupirm ateikite pas miis Pov. šūkis, 6524 Forman A ve. 8. B Kaina ............................................. *Oc

Dykai.

i

“Lietuvos” Agentai

KLAIDA.
Apysak^' parašyta Laslynų Pelėdos. Ka»>š1
rašLnlnkės
alegoriškai

Chlea-

parašytu.

............ 10c

Ji parašyta iš lietuvių gyvenimo, Vil bm, 1G. Vienair*, M. Tėvas ir sūnūs
nius, 1910.
Pusi. 52d .......... >1.00.

| kuriuos žmonės nuolat šiuri, bet jų

._______ si * ui

“LIETUVIŲ TAUTA“. L. Mokslo 11 žmonių gyvenimo. Chica*D, 11L 1908,
Labai naudinga knygai ė tiema kurto
Draugijos raštai. Knyga l. daito 8.
svietų, daugybę bėdų ir vargų išken nori auštanti, iš ko darosi zalbaL
Vilnšus, 1909. .......................... >125.
tėjo. Antra laida. Iš lenkiško verti gric-usmai, liatua ir (sniegas. Kas yra
debesiai, ant ko >• laikosi ir tt Chi
MUSŲ GERASYS. Dviejų veikusių
No. 27 Gyvenimo mokykla. Parai* lapių 66.
cago, III. 1894, pusi. 79. .................. 25o
komedija.
Parašė ž^naitė. Vilnius,
tfems arčiau susipažinti n oro ypa
10a
1909. Pusi. 26
tybėmis, verta jerbkaityti. Chicago,
atjosiu žmonių. Labai naudinga kny vų. Priedas prie sulygiramosies my- IU. 1907. puai. 23a.
»... .... 76o
NUO AUDROS. PASISLAPU8. Pa ga. Didelio formato. Chicago, Iii. thologljos. Parašė Paul Lafargue, p*,
rašė AemajtA Vilnius, 1909. PuaL 16.
8145 gal vokiškų vertimų lietuviškai sutaiKaina ..........................
5c. Apdaryta
•„140
No. 1200 Angliškos Kalbos Vadovė
10c
RAŠYBOS LAVINIMOSI DARBAI.
No. 114 Ponas Ir bernas. Apysakė-’
Pradėdaaaomsioma mokykloms. Sutai dantį iš devynių sekančių gražių pasa
aluose reikaluose. 8 įtaisė J. Laukta.
sė mokytojas 8. Vhanells su pagel- kaičių: Atsisveikinimas, Vagia, Kas
Antra pataisyta laida. Chicago, Iii.
AfaullaU_19O9 Pusi. 112. kalus, Gatvės valkai. Paparčio žie lių kaimiečių, žingeidi norintiems sa- 1908, pusi. 90. ..
...»
.... .... ate
20c. das, Miško sargas. Signalus, Keleivis,
Kaina
lių kaimiečių gyvenimo, ji verčia
No. 1300 Rankvedya ar»g..iko. kai
Būvio esybė. Chicago, Iii 1902. pus skaitytoj* drauge jau-ti su vargo prtlapių 99............................. ..
.... 15c sUgtais žmonomis. Chicago, IU 1904,
laajf IoilWisikl TeftalaL
weH far kitus surašė į. Laukis. Tm
Lietuviška muzika ČESLOVO 808tai praktiškiausi* knyga išsimokini
NAJJSKIO.
mui angliškos kalbos pačiam per salių bei Velnių. Pasakos surinktos d-ro
No. 124 Robinzonas Kruzius. Graži
i V. Sąsluva. UŽMIGO ŽEMA. Su J. Basanavičiaus, šioje knygoje telpa mocališka pasaka. Antra pataisyta
1906. pusi. 307.
>145
....
statyta vienam balsui, fortepianui pri keli šimtai grašių pasakų, apie rojų
Apdaryta. ....
$1-50
tariat. žodžiai Maldonio. Peterbur (danguj, čyščių. peklą; apie giltinę,
ge. 1909 m..................................... 50a marų, cholerų; apie dvasins (dūšias),
No. 130 Revoliucijos *monės. Para
velnius, jų vaidln<mųsi ir tL Pasakos šė A. Nlemojevrakl. vertė K. Puida,
VI. Susiuva. Ta pati daina UŽMI užrašyto# kokioje tarmėje. kokioje bu torius, 7. Paukštis, 8. Ponas Jėzus kos kalbos. (Delta L) Šutais* A. LaGO ŽEMA.
Mlšriema baisams a vo girdėto#. Panevėžy] — pagal tar Variavoje. Knygelė (domi kiekvienam. lis. čia rasi visus lietuviškus žodžius
capeila. Peterburge. 1909 - m. .. 50c. mę panevėžiečių; Šiauliuose — pagal Chicago, IIL 1908. pust 7& ............ 20c išguldytus angliškai. Kožnas žodią patarmę šiatriiočfų; Suvalkų gub. — pokokio gramatikas skyriaus Jis prigult.!
VII. Šiluva. , SKUBINK PRIE
No. 185 žmogus nepHutkis. Verti 11 Knygos formatas 6x9 colius. Kieti
KRYŽIAIS.
Vienam balsui, forte voje — pagal tarmę Prūsų lietuvių;
pianui arba vargonams Ir smufhui Dzūkijoj — pagal tarmę dzūkų ir tt rodė su varginga mergina ir laimtm audimo apdarai. Chicago. m. 1902,
pritariant žodžiai kun. M; Gustaičio. Chicago. iii. 1903. puaL 478. Popieros gtan gyveno už kitus, apsivodnsius «u P«M»i 381 ...................................... 82.00
81.75
•140 turtingcirs.
Šita apysakėle užimk Popieroe viršala
Peterburge. 1909 m............. . ......... 60c.
Audimo apdaruose.
82.00 kiekvieną jauną vaikiną ir merginą ir
lė, kaip turtingo prekėje mum apal'
VIII. Susiuva. SIUNTA MANĘ MOTelpa ėta sekanti epaaKymal: 1. Šun i Ne. 1327 žodynas anglįškai-netuvA ‘
No.
63
Karės
Laukuose.
(Kareivio
Liaudės daina, keturiems
TINKLĄ,
takiais. 2. Viesulu L Motiejus Balia. ko« kaiboa. (Dalis H.) Sutaisė A. La.
atsiminimai.)
Parašė
Vsevolod
Garšln.
mišriems balsams. Peterburge, 1999.
4. Laisvės šventė. 5. Juras. 6. Redak- Hs. čia rasi visus angliškus žodžius
Kaina ............................................ . 50c. Vertė A-Laiis. Užimanti pasaka iš lai
angliško žodžio kabėse yra pridėta
kų karės maskolių su turkais ChicatAnnė, kaip žodžius angliškai tarti,
IX. Sąsiuva. KARVELALI. Liau
telpgi kiekvienas žodis paženklintas
No.
200
Akis
už
aki.
dantią
už
dandės daina keturiom* mišriem* bal
kbrsyvoms litaroms prie kokio gra
tj. Juokai vteaama akte. Perdirbta iš
sams. Peterburge, 1909 m.......... 40a
matikos skyriaus jis priguli. Knygos
vokiško. Chicago, UL 1907, pusi. 29.
formatas 6x9 colius. Gražiais drūtais
Kainu
.............................................
10c
X, Susiuva. TUJMA*NO MOTINĖLĖ
apdarais, nugara ir kampai drūtos,
I.iaudės dainų
Duetas sopranui ir
gražios moroko skures, šonai audimo,
altui, arba dvibaMihiam moteriškam Surinko Dr. J.. Basanavičius. Dalis L
ant nugaras parašai aukso iitaroms.
čia
telpa
141
labai
gražių,
juokingų,
No.
210
Dėd*
atvažiavo.
Komedija
chorui. Peterburge. 1909 m. .. >1.00
>4 00
išmintingų fc žingeidžių pasakų. Chl- viename akte. Pagal lenkiškų autai- lapų kraštai marmuruotL
Ta pati knyga pop.eios apdar
33-00
8145
- XL Susiuva. LAKK SAKAITEI
•140
Liaudė* daina, keturiems mišriems Drntai apdaryta
balsams. Peterburge,. 1909 m. .. 50c.
No. 1328 Žodynas lletuviškai-angliėNo. 68 Lietuviškos pasakos (vairios
Surinko Dr. J. Baranavietus. Dalis Ii. kad. KomedVa viename akte. Pagal kos ir aagiiėka. lietuviškos kalbų (a.bl
GIE8MŽ j PANBLf ŠVENČIAU
dalys — I ir II. t.y. No. 1326 ir No/
Čia telpa 205 labai gražių ir juokingą
SIA- Vienam balsui (Barytonui
15o 1327) vienoje knygoje. Yra tai reika
pasakų, berijančių kiekvieną skaity
Mesaooo pranul) su vargonais,
lingiausia knyga norintlem? gerai pa
toją ir klausytoją ir labai naudingos.
žinti anglišką kalbą. “
zika Juoeapo Naujalio. Op. 11.
No. 257 Kun. Gramu los raštinyčlo darai tokie pat kaip
Chicago, Ui. 1M3. pusi. 330. .... 8145
No. 1327. 6600
45c.
nas.
Kaina
Drūtai apdaryta............................. >1AO je. Komedija viename akte'. Parašė
kun. Fr. Hudor. Grašiai parašyta ko
No. 69 Lietuviškos pasakos įvairios. medija. tinkanti pert tatymui. Chica
No. 1329 žodynas.
Kaip
Vaikams gražios su parkuotais
Surinko Dr. J. Basanavičius. Delis IIL go. Ui. 1906. pust 14. ................ 15e No. 1328, tik pilnai apdarytas : i .npiešinėliaią-pavcikslais
čia telpa 203 dar gražesnės ir juoktngla. gražia moroka skūra, (čia audimo
Knygeles.
genės pasakos
Chicago, III. 1904.
No. 262 Mindaugls, Lietuvos karo- Bėra u* tlsklo.) .... .... .... 8740
I. Gražus pavęi k.Idai, bet dar
8145
gražesni aprašymėllai. Vilnius, 1910. Drūtai apdaryta.
81AO sa Lenkiškai parak* Julius 31owšo
No. 1457. Dangaus Augštumas ir
Kaina .......... z. L.. J................ 10a
ki. Lietuviškai verti V. Kapsas (Dr. Žmogaus Senumas; Anykščių šilelis
No.
70
Lietuviškos
pasakos
(vairios.
•X z J
V. Kudirkai. Chicago. 111. 1900, pua ir daugelis naudingų žinių., SažafM
IT. Kas atsitiko kiaulių namuose. Surinko Dr. J. Baaanaviėius. Dalis IV.
VItolus, 1910. ..X.
10c
! IIL Klok daiktelių "ivairiją — ttek
eilučių įdomių! . ;7t ’ Vilnius, ihio m. kų. telpa keli šimtai užimančių ir juo
Kaina ............................
10a kingų pasakų. Kiekvienas, nusipirkęs
iš paminėtų knygų t. H, III ar IV
TV NeatgatMsi. vaikeli, perskaitęs
šitų knygelę! Vilnius. 1919.......... lėc.
|I45
šernam g pasakų turtų.
A1A0
Drūtai apdaryta..........
V. Sveiki gyvi! Vilnius, 1918 m.
Kaina .........
10c.
No. c71
aškredlnlnko atminimai.
VI. Dėdės Tomo Trobelė. Vilnius, Pasak Erkman-ėatrljauą sutaisė 8. M.
1910 XX ................................
15c.
jų kariavimų. Chicago, UL 1M7, pus
VII. Kiek čia (vairių žvėrių ir na lapių 44............
ISO
minių gyvulių!...*. Vilnius, 1910 m.
Kaina .......................
15c.
No. 7* Maalin Gorki]. Pasakojimai.
Pelenė.
Vilnius. 1910 m.
VI1L
Kaina
......................................... 15c. nyu: Giesmė apie sakalų. Nenaudėlis.
Makaras Cudra. Rudenyj, Dridetamu
IX. Robinsonas. Vilniun. 1910 m. šeši ir viena. Chlbago, IIL 1306. pus
Kaina ........................................... 15c/ lapių 103...................................... «... 25s

No. 1420 Tikyba .wį '«Ufcak
las. Drama parašyta iš revoliucijos jlmiskl. moksliški ir draugi
judėjimo Lietuvoj. Chicago. UL 1969. tiškl tyrinėjimai, surankioti
lapių 211. ..
Ne. 298 Piotro Caruos. Vieno veik
V' '■
smo drama. Parašė R. Bracco. Vertė
No. 1521 Paslaptys Magijos bei Spi
K. Puida. Veiksmo vieta —Nes polis,
ritizmo šviesoje mokslo. Pagal sve
šių laikų atseikimas. Chicago, ni.
timus šaltinius lenki.>kal autais* F. J.
Lietuviškai vertė J. Laukis. Yra tai
No. 302 šiaurės Karžygiai. Keturių išaiškinimas monų darymo, šioje kny
veiksmų tragedija. Parašė H. Ibsen. goje atrasite visas monų ir burtų pa
Iš rusų, lenkų ir vokiečių vertimų ver slaptis ir jas suprasite, nes aiškiai
tė K. Puida. Veikimas atsibūva Nor aprašytos ir paveikslais parodytos vi
vegijos Siaurėja karaliaus Eriko Kru sos slaptybės ir budai Jų darymo. Chivinojo Kirvio laikuose. Chicago. Ilk. cago. Iii. 1903. pusi. 262............. 50a
1908, pusi. H-............. .. .... .... 25c

t

mui. Knygelė pamokinanti, kaip ra
šyti gromatas j firmas, pažjstamua,
gimines, prieteliua, mylimus ir myli
mas prieš upslvodiuią, | praus, kuni
gus, vyskupus ir kitas augštoe luo
No. 381 Gyvybė (kantatas) ir kitos tuos ypatas. Pasveikinimai ant Nau
trumpor poėmos. Prrašė Jonas Vis- jų metų, dienoje varduvių, gimimo ir
koėka. Telpa čia /eilės: Gyvybė. Iš kPtroee atsitlkimuosa Chicago, 111.
tvirkėlis. Vylius, 3, sonetai, Proverbal
ir Jautimai. Chicago, UL 1907, pus
No. 1515 Naujai pilnas Orakulas
lapių 41............................................... 15c arba knyga burtų, m >nų ir visokių pa
slapčių ir praktiška C. O. SL Germaln
No. 397 Keptos kančios. Eilės. Pa Delnažinystė, su paveikslėliais. Su
rašė Liepų kas. Chicago, Iii. 1909. pus rinko ir išguldė iš svetimų kalbų J.
lapių 28................................................. 10c Laukis. Yra tai didžiausia ir praktiš-

No. 331 Žilė galvon — velnias vuodegon. Komedija viename akta Pu
gal lenkišką sutaisė M. P—is. Chs
cago, UL 190X.pusl. 81- .... ... 10ž

No. 90 Olitipa. Graši apysaka iš
X. Raudonoji kepuraitė- Vilnius,
1910 jn. Kaina ............................. 15c. laikų savitarpinei karės Siaurines
Amerikos mdljooų. Vertė A. OlševXI. Gal' šiandieną jau uat šieno.v. skis. Antra pataisyta laida. Chicago,
Vilnius. 1910 m. Kaina .............. 26c. IU. 1906, pusi. 95............................. 25c
įmint kartu visą 11 vaikų knyge
No. 97 Pamokslai išminties Ir tei
lių. nuleidžiama 25% arba visos už
sybes, Mguldinštl galvočių visų am
žių Lietuvon vaikeliams. Parašė kum
Tatare. Trečia laida, čia telpa 128
juokingų, bot išmintingų ir pamoki
nančių pasakaičių, mokinančių doros
ir išminties. Chicago, UI. 1899. pus
de Maupt.s*anto, verti J. Laukis. lapių 183............................................. 50c

Knygų Kataliogas

Žemiau patalpintas paveikslas parodo dabartini stovi aalutlnal pastatytu fabriku, In kuriuos rolkalauoa tuksiauGzlus darbininku
prie visokiu darbu miesto Garu, Indiana ’
■

-- Į----------
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Bus sekančios dirbtuvės: Pirmiausiai, didžiausios plieno liejyklas, ką
randasi visam sviete, UNITED STATES STEEL CORPORATION, šios
---- plieno liejynės įrengimas kaštuos $150,000,0001
Jo* sunaudos 10,000,000
tonų geležinės rudos į metus. Dirbtuvėse bus 16 tarpinimui rudos pečių
.. (Fumece), 84 vėjiniai pečiai ir 6 volai, vieni volai išvarįs 75,000 tonų plieno
relių į mėnesį, f tas plieno dirbtuves reikalaus 25,000 darbininkų, kada
užbaigs statyti. Daugel jau yra galutinai pastatytų fabrikų.
Dabar jau
patilpsta tūkstančiai darbininkų prie darbo. Šias dirbtuves skubina statyti ir
kas dieną reikalauja dagiau darbininkų prie visokių darbų. Antras, THE
AMERICA^ CAR AND FOUNDRY Co., didžiausia plieninių karų dirbtuvė;
reikalaus 12,000 darbininkų. Šita karų—drebiu^ padirbs 125 gatavus karus
per dieną. Trečia; THE AMERICAN BRIDGECoT^us didelė tilių dirb
tuvė; ji reikalaus 5,000 darbininkų. Ketvirta, THE AMERICAN STEEL
AND WIRE Co., bus plieninės drataunės, reikalaus 6.000 darbininkų. Penkta,
THE AMERICAN LOCOMOTIVE* Co., bus didžiausias lokomotyvų arba
inžinų fabrikas visoj Amyrikoj'e. Jame padirbs 45 gatavus inžinus į mėnesį.
Dirbtuvėje bus reikalinga 15x100 darbininkų. Šeštą stato, 1,^630 COKE
OVE.NS keksinių peč?t|? kuriuose degs tiktai dėl tų viršminėtų fabrikų koksus.
Teipat rengiama < statyti ir daugiau fabrikų umu laiku. Taigi tamsta
perskaitęs, apsvarstik it kitam paaiškink, koks skaitlius darbininkų patilps į
tuos fabrikus, kada j*iė bus galutinai užbaigti statyti. Šiuose, virš minėtuose
diddarbiniuose fabrikuose bus galima gauti visokių darbų ir su geni užmokąsniu. Taigi, j’eigu nori pikilti naudingoj** vertėje, tai pirmutinė proga yra
pirkti lotą arba namą natij'ai prasidedančiame diddarbiniame mieste C AR Y
INDIANA.
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Miestas auga labai smarkiai ir4 umii laiku kur ir tavo loto kainos
sykiu užaugs į trigubus pinigus, bėgančiu,’ trumpu laiku. Miestas GARY,
dar tik treti meatai kaip prasidėjo statytis, * tuo trumpu laiku jau yra apie
25,000 gyventojų, ir kas dieną didinasi' didyn. Dar bėgyje kelių metų apsi
gyvens apie 250,000 gyventojų, pagal tnkundą darbininkų darbavimos, šiuos
virš minėtuos diddarbiniuos fabrikuos,* kada’užsibaigs statymas. Taigi tamsta
suprask kaip augštai pakils lotų ir namų kšfnos trumpame laike. Todėl dabar
kiekvienam yra gera proga padvigubinti ’šavo pinigus perkant dabartiniam
laike lotus ir statyti namus? Randas molda brangias, reikalinga tūkstančiais
naujų namų. Miestas statomas labai puikioje vietoje, visur yra lygumos ir
prie didelių vandenių, Michigan ežero, ir jiš yra nepertoli nuo Chicagos, tik 26
mylios. Miesto gatves arba strytus fiėja cementu, šalimais strytų medžiais .
sodina. Per miestą bėga upė Little Calumet River. kuri labai miestą dabina
ir naudinga gyventojams.
. ,*
Mieste Gary yra sveikas oras ir geras vanduo. Mieste Gary turime jau
įtaisytas, gatavas, keturias Public moksiaines, didžiausios ką randasi Indianos .
State. ' Yra penki hoteliai, penkios bankos, daugel brangių namų, kurie ‘
kaštuoja .po $100,000. Yra dypas, kaštuoja $250/300, yra geriausi įtaisymai
ugnies gesinimui. Miestą stato pagal naujausią madą; vienu žodžiu sakant,
bus didžiausias ir gražiausias miestas Indianos State, nes yra ant geros vietos
ir trakto statomas; treinai prieina iš daugelio miestų. Stoja 60 treinų per
dieną. Teipat Ir laivais vandeniu privažiuojama, Elektrikiniais gatvių karafs
arba strytlcariais galima nuvažiuoti iš -Chicago*, teipat ir iš kitų aplinkinių
miestų. Žinoma, yra daugel aprašymų apie visą miėsto stovį Ir jo vertę;
teipat tamstai yra sunku viską suprasti i? apskaitymų, apie augimą šio viri

minėto miesto, pakolei nepamatytu Todėl geriausiai padam
persitikrinti savo akimis; kaip pamatysi visą miesto stovį ir ver.,r------ —
iš to užganėdintas. Mes tikriname, kad nesigailėsi savo kelionės. Ir tuo,
dabartiniu pirkimu lotų, be abejonės, padvigubinsi savo pinigus bėgančiu*
trumpu laiku. Mes priskirsime tamstai lotą Rinkančiose vietose, kur tiktai!
norėsi po visą miestą Gary tiž prieinamiausias kainas. Dabartinės lotų kainos
po $200 ir augščiaur Jeigu tamsta negali visų pinigų užmokėti už lotą, tai
mes duodame ant lengvų išmokėjimų: $50 įmokėti, o likusiu! {po $10 ant*
mėnesio. Teipgi statome nSnus ant lengvų ršmokesčių ir skoliname pinigu.-,.
Aprašome nuo ugnies įr sužeidimų prie turtingiausių Insurance kompanijų.
Abelnai visus kitus reikalus atliekame; ko tiktai nori ir ko jieškai, kreipkis į
musų ofisą asabiškai arba laišku rašyk, d mes su noru išklausysime tamstos}
reikalus, konogeriamial.
*.

GARY SECURITIES COMPANY
Incorporuota

First National Bank Bldg. «*»* 7 Gary, Ind
Mike Rozenski,

Vice-Prezident&s ir general Agentas

Ghlcatjo OltlMS: 668 W. I8tli St. netoli Union St.
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klausia monr knyga, burtų ir delnątinystės mokslo. Formatas 6x9 co
lius, ant viršaus apdarų koloriuotas
paveikslas burtininko, ruimo. Chicago, IH.1904. pusi. 412. .... .... 82.50
Apdaruose................................
$3.00

23 AKMENŲ.
Gal r a te užsukamas Ir
austatomai Vyrą u
Moterių dydžio.

No. 134 Sidabrinis kryželis arba dai
lidė iš Nazareto. Apysaka iš laiką
kankinimo Kristaus. Eugenijus 3ue.
Vertė J.- Laukia Cbicago, UI. 1906,
pusi.
(Aitų knygelę Vilniaus vys
kupas uždraudė lietuviams skaityti.)

dviu’rtMi- -.-uz-U-omuo
s* iukftiu>s>>, ingreve
/■TiTiimOl ruotu* Tikrai geras
ŪRl>l ■ i^l JJ '* k:> r<41y'' *' g'-izke
l'KsStaMvK.1*1,0 Z'uon-nis. rriKalaujautiems ger> laikrjdilo.

Nėr visam pasaulyj ligos, katra šitie daktarai neapsiimtu pasekmingai gydyti striu
kam laikė, be skirtumą, ar ta liga yra viru, ar moterių, šviežia, ar užsenejus.
Šitie garsingi daktarai gafta darodyti tukstančiems ir tukstančiems laišku, iš gydy
tųjų pacientu rašytu/’'
KITJ DAKTARAfGARSINA PATYS SAVE, DAUG ĄPIE SAVE ŠNEKA, BET NET
- PAPRASTA IŠGYDYMĄ NEGAL TINKAMAI DARODYTI.
Nereikia niekam kentėti, pamesti sava laime ir atsisakyti nuo visu linksmibiu, bet
tuojaus atsišaukti in šituos mokitus daktarus.
?•?
>'•
Rašyk, arba atsišauk ypatiškai ant šituo adresa:

BY
DtLtClUNS.

TOJ BANKOJ LIETUYYS NOTARAS
Išdirba “Doviernastis” — Kon
traktus, Raštus pardavimo
ir visokius kitus dokumentus, ir už
tvirtina visokius dokumentus pas
konsulių. Inkorporuoja draugijas ir
atlieka visokius kitus notarijaltikus
darbus.
,
Visokiuose notartjal Ūkuose reikaI :ose kreipkitės j

J. į. Hertnianowicz

The Collins N. Y. Medical Institute

3252 So. Halsted st., Chicago.

140 W. 34th Street, New York City.

(Notary Public)

Dr. S. E. Hyndman, viriausis daktaru.

Naujas Išradimas

Sustiprinimui ir užlaikymui plauką.
Tūkstančiui plikų žinomų atgaro puik ’;s plaukus, sula.ko. nkiiua niaukų
galvos lubai trumpame laike. Vietoje
seną atauga nauji, gražu* plaukai. Visokiai**
lai mmlta dykai. Artesnėms žinioms reikia r*

No. 516 Iš kur atsirado musų nami
niai gyvuliai ir auginami augmenys?
Pagal taunkevičių sutaisė Šernas. Su
paveikslėliais Cbicago, 111. 1901, pus
lapių 73;...........
20c

MŠOF. J. M. BKUNDZA

“DAGIS“

“DAGIS” Publ. €0.3

Raštininkas: V. A. Greičius,
28 Stiles Hali, Valparalso, Ind

812-33rd St.,

Iždininkas: A. J. Povilaika,
804 Bank st,, Waterbury, Conn

Priima ligoniu — Kaadiena nuo 10 iki 1 ir nno 2 iki 5 vai., šventadienais ir nedaliomis nuo 10 va! ryta iki 1
vat po pietų, utamikais ir petničiotnis nno 7 iki 8 vakare.

Vlonatinš Lietuviška Sąkron.

No. 525 Kaip gyvena augmenys? JAU LAIKAS VISIEMS UŽSIRAŠYTI
Pagal Lunkevičių ir kitus sutaisė šer
nas. Su paveikslėliais. Yra tai apra
šymas apie jvalrtus musų žemės aug.v
lūs. Jų sudėjimų ir atmainas, gyvį ir
ILIUSTUMTIS, LinUTUStt. IMTUOS, UTTIOS
plėtojimąsi nuo pat menkiausių pavi
e # is juoui Btaon unuins. ė o
dalų iki didžiausių ir tobuliausių. Cbi
Eina
iš Cblcagos, antri metai, 20
cago, III. 1901, pusi. 129...............
35c
pusi. 7x10 formate knygos, su viršiallais. f
Lgrąta metame |1.00, pavienis num. 10Č7~**I5Bg34o^_ telpa J vai
TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ DR-STES
rus lietuvių piešti paveikslėliai Iš mū
CENTRO VALDYBOS ANTRASAI:
sų politiškojo lauko ir visokį link
smus pasiskaitymai. "Dagis” turi ra
Pirmininkas: B. K. Balevičius,
913 — 32nd st., Chicago, III. stis kiekvieno lietuvio name, tat gy
duolė nuo visokių “Izmų” ir kitų ligų.
yice-PIrmlninkė: O. Ramanaucklenė.
Siunčiant pinigus ui prenumeratą arba raitus,
101 Oak st.. Lau-rence, Masj visados reikia adresuoti šitaip:

Naujiena Kuri Nudžiugins ir

ir agentūra Bteraturos ant “Nertb Side" Cbicago
čion galim* gauti moksliškų, svietišką ir dvaašT

Palinksmini Daugel Sergancziu,
Silpnu Ir Dualiniu Vyra kantrybės. tttvilkas, nupuola* sveikatoje? Ar peržengei tiesas sveikatos

britvų. .tarto,kopų ir dangalso kitą daiktą. Ne.
ssštnirškit* atsilankyti. o tassits nžgaašdinU.

PETRAS M. KAITI8
1S44

Narth ev*>

!■'
j1
šfjmT "yĮžgfcu

.!///

Chicago, Iii

F. P. BRADCHULIS
Attorncy A Counselor at Law

132 S. Clark, Cor. Madlson st.

NyjĮF
v

•
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Atwood Bldg., Room BOS

Chicago, Illinois.

silpninanti laputi tr iiBearto u gyvybė; jeigu turi guzuotas te susisukus** gysla*, jeigu kauti nuo

Dr-asW.A.Martišus 6p. 3112 S. Halsted st, arti 3laos
Telephone Yards <390

Ofisas R. 42 Auditorium Bldg.

306 Wabash ava., Chicago.
Gydau visokias ligas kaip šviesias
te i p ir otslsenėjuslas
Ypatingai vi
durių Ilgas, moterų valkų ir vyro.
Teipgi priLtikau akinius ir patai
sau nesveikas akis.
į Offiso valandos: nuo 9 ryto iki 5
po pietų. Kitoms dienoms ir bedėHoms offisas TMnrat ...tiktai
__ _
pagal
sutarimą.
Phone Harrison 1300.

t i, kaip nuo ją
apsisaugoti, kokias g)
duo>s naudi u,

’

didžiausiame prfvatiškume ir aenm laike. Mns tarime labai didelį
pat irimą gydyme u*ioa rašte* ligą ir užtikrinant* išgydymą. Me« netiktai palengviname, bet Ilgy
dama tikrai ir ant visados. Ateik ir pasižiūrėk net akaitliana lietuvių kurtuoe mes MgytUme. Mes
išgjrdyaigm MpUksai kaip acaiUakai paa mua Silpni vyrai, kurte nustojote rtllj pasveikimo besi
gTdjrtausi kur kkar.a»t«* paa mu., au urtMOgillM aną >uaw»ą-or«OaU«k| aųrdą UU> jog ai-

IŠGYDYTI IR TB PADARYSIME.

PATARIMAS I* AtTRINEJIMAB VISAI DTK AL

pboto^raybietae
Photographistas iš Lietu
vos (seno krajaus) irAme
rikos mokslą pabaigęs.

gaut.. r .veikslai ir prkės y-Tairiųkrepiacčll
ir gydančių ntullų. PerHjB
fumų, El< ktro-gydan
čių aparatų, Roben.SSgB
nių i&lirbimų. Monv.
bH
Painų, blukų. Drukuojauių Mašinėlių, Armonikų, Koncertinų,.
Britrų, Pavinčezonii,
ir šimtai kitokią kož
natn reikalingų daly
Hkirpk šitą apga»
ginimą ir prisiųsk mum, o tuojau* gausi visai dy
kii kataiiogą.
John I. Bagdziunas, Proor-

JOHN'I 8UPPLY HOU8E
83k-.-2-'Ce SO. OAKLEY AVĖ., CHKAGO, BX.

Stase.

Nori mokinti* Barzdaskutyklos?

344 SO. STATE ST., arti Harrison gatves,

CHICAGO, ILL.

staliauk t i tarp tą valandų, tai gali atsišaukti trr p 10 Ir lt NodėUom. Atsišauk aaabiškaš

Mes Išgydom Vyrus
Mys trokltam. kad vist kurte yra MOžganMIntl su kitais
gydymai*, ateitu pa* mus ir pamėgintu musą tikrą ir iltiklgydymą. Męs paaUHrinaim teu Miko kiti gydymai tarą*
n*Hlgyd« ir kaip mąs tavu išgydysim.

Padarome gražias ir dailias fotografijas labai pigiai,
męs nuimame fotografijas atsakančiai nuo veselijų.
Męs kalbame lietuviškai.

Kraujo Uinuodyjimas^E^

W. H. TOENGES
3452 So. Halsted Strest
, CHICAGO.

tu prie lelmynilko gydytojau*, rudos plėmo*. lopai burnoje,
skauduliai aut Iteiiuvta. *11 akims* plauką, skausmas kanluoM.sunariuose. plžmo* aut kūno, jauslu* tekanti skauduiUL
MES IŠGYUOM ŠiTGK| PAUEjlMA—MES NELOPOME,
tlssknmlsmml Ar Ranki”*
nubčglmal paeinantinno

RUDBginiai

°
mai. nuaųnimas, sUpea atminiu, gaivia
skaudėjimai, plėmal prieisi akis, nerviškumas, skausmai strė
nose? Ar pats ėsi apimta* norą vienu U tą ženklą? Ateik pas
mus, na fs tave išgydysim ne* kitaip nereikalauji mum mokėti.

VYRU LIGAS R ŪIFNAS
ISGYDAU | UILIlnU
lAftvnAII I

114AILImaleia 1

(FDBMrtimD.iy.lu)
........................................ B* Į-Uto .r

Neria išgydyti kiekvieną vyrą sargauti liplšrimti lytišką šalių gy» ą. strlkturą nė*lkrėšiatni'* kraujo nuodus, nervišką mnagalėjimą. pūšlugimą lytišką dalią ir liga* liečtanštaa
■vyru*, šils* nuoširdus pasinllnia,** yra atviras vlslam*. kmia praleido daug pinigų aal dak
tarų ir žaistų bs jok o* naudos :r nuo notų yra parodyti viaiass šitiems imoatems. kurie
buvo gydomi dt š tat es ar daugiau daktarą be jokio pcsis-kttaA kad *1 turiu vienh>tš)į būdą
kuriuomi tiktai išgyuau

Nemokėli už gydymą b. naudo. — mokėk už tikrą Išgydymą.

- Tamistn šį amatą gali Iš

A* tikrai Fgydau ilga* skilvio, plaučių ir inkstą, net ir labai užaedintas.

Išgydo kad botum
įteikta.
llgvdoma erei ta L tikrai irto pil
ną *|l.p<ybe. Nervų nml paOll
■ ia. a opi: o ■«» •▼•Ikatoa iudy
■a :a ttlpry b's, nuMgiina< kr* tjo.
uinve4l)Una«, Uap unUli gaišt)*

Plaučių ligos.
Dnte'ta. B- uchiie* Kr k Boa pb-*

Patarimai ir
ištyrimas dykai.

Dr. O. C. MEINE

Dr. ZINS

DENT1STAS

OFISAS-Kampas 31 ir Sa. Halsted pi.
(gyvūnas nriapSaku.) <’L CUICAM, ILL

Specialiais* vyrų U
moterų ligą
_____________

uzsiKinisinial

>£ Abelius Nusilpnėjimas

Nedaro skirtumo koks ta-

jeigu tam i* tą kankina de
ginimai. plikinantis šlaplnima*. pu,lė* nesveiku
mas, erzinimai, tanku* noras ištuštinimo, męs
išgydom viriui minėtu* padėjimu* be vartojimo
peilio ir be siuntimo į ligonbutį.

Csižlssimel

ouiininisi

na*. ne**Un(uma* prie darbo arba llnksmema gyvenimo, nuhtlmaa. yvalru* gėdinanti
Bllpnumal. irtt. ATIDRJIMAI YRA PAVOJINGI-PASIRODAVIK SU MVMI DABAR.

Odos Nesveikumai^*^

Všdeglmsl. sutina ir skausmingi

.
lopai, netobu
lumai. iaizdo* akaudullal, pageiton.ru, ir
išblylku* oda. pajuodavj paakiai. Vyrai, yra
jum nno to visko vaiitaa, aUilaukUnt pas
nu* ant gydrmoaL GALI UŽMOKĖTI KA
DA BUSI IŠGTD1TAR.

ušsisenė^ ilgos kurio* padaro
gyvenimą nelaimingu. IŠGYDOMOS ANT VI
SADOS BE ŽUDIMO LAIKO.

Moterų ligos.

Gužuotos ir Susisnke Gyslos Jy.£kro.-

Viduriai* ilges sk tutsiai strė
nose Raitoaioa tviriimaa ir Rimt
Ilgos (Ikrai l*urn<m>e. Ui pake
lia*, žarnos uit d.nioa ir nerti 1-

dasl visur ant žemesnė* (šalie* kūno, bet daugiau-.'
alsi kairi] pusėj. jo* padaro žmogų labai nesamų;
yra silpnas velkanti* jautimas daugmaž n uola tat
Gyslos yra užčiuoptame* ir nurodo kaip botagas. ,

Utnuodijimas
kraujo,

Atsišauk tuojau* jeigu esi klapsi.

ir visos odas ilgos, kaip ve pulkai
J ik loji dedervinė, šuore • s. n te
lul s, hemcr ilVa'. surtiprinlm i* aislą. naikinanti oubėgimaL
įsipenėjusios ilgo*.

AŠ KALBU >
- LIETUVIŠKAI.

41 SO. CLARK ST. phira(rn
(tarp R.ndolph Ir Lake)
Ulllbfl&tll

Vslsndoa: Nuo 8 ryt* Iki • vakaro, NodMIej istso • ryto iki 4

p elą.

lakštu. Pūsles ir Sėbras Nesveika*
mal lukštą netvelkumaš gali lš*lvy*tyu
Illdl į pavojinga, komplikacija*, ir jeign neatbota*. pagimdy* kita* ilga* ir komplikaci
ja*. Ar manai apalveatl? Ar e»l tikrai aveikaat

ILLINOIS MEDICAL INSTITUTE AND SANITARIUM
ISO SO. CLARK ST, arti Madison tatvo. CBICAGO, ILL.

vtmm tiktu
OBlIMiS DYKil
. ka* gali būt matyta*

81LERIJ0J
i MOKSLO
344 SO. STATE ST.
CHICAGO, ILL.
near Harrison St.

Žmgmdnmai Patologijos
tilptiiliinisl Oataclogijoa

Linksmose pavasario dienose linksma yra išvažiuoti, o išvaževus gražu
žiūrėti, kas turi dailias drapanas. Taigi reikalaudami gerų siutų ir dailiai pada
rytų atsilankykite pas mus, o visuomet gausite tokius siutus, nes męs užlaikom

geras drapanas ir dirbam ant užsteliavimo kokius tik kas reikalauja ir už ma
žesnę prekę.
—-■

•

Kas perka pas mus siutą, tai tam prosinam per visą metą. Tai g*
S.

•

.-

užprašome visus atsilankyti ir persitikrinti apie musų drapanas ir preĮcęs. .
1
’■

.

Sako

Kad sergi, jau nesivargyk ilgiau; ateik ar pan

Per 30 metų daktaravęs,
tyrinėjęs medicinos mokslą ir gyduo
lių veikmę, kurios geriausia gydo
žmogaus kūną. Pabaigęs universitetą
per 20 metų gydžiau DidŽiatnjam

Vyras ir Moteris
greitai ir gerai.
M
10 metą atsidavęs mokslui žlutli*
javau metodą Paryžiuje, Londone,
Berlyne ir kitur, surasdamu naujau
siu gyduoles išgydymui visokių ligų.
■ Sugrįžus i| Europos daktarų bendrovė
išrinko savo pinnsėdžiu; odabar al
kviečių sergančius su visokioms ligo
mis, nes paaukauju visa savo mokslą
sergamiems.
Sveikus mokinsiu kaip užlaikyti
sveikatą, o sergančius išgydysiu, nes

BE SVEIKATOS NĖRA LAI?™
šį-,- na-darbininkui, ,aė bisųiėriuk: į į

PROGRESAS MEDIKALISZKAM MOKSLE I
Ttk tie daktarei pasekmingai išgydė, katrie tėmija i medicinos mokslo pro
gresą. katrie to nedaro, negali sergančių išgydyti, už tai kad uirs-o gyduoles
ne nanlausio budo, nes naujausi medicinos pagerinimai tokiems daktaram
nežinomi yra. Ar tai jie užmiršo ar nenori žinoti, netėmfjant Į mokslą, kad

Gyduolės, kurios nępgtąiso kraujo yra negeros ir negali
J išgydyti ligas, nes blogas kraujas pradžia visokių bOfiį';'

NAUJAUSIAS BUDAS PRITAIKYMUI GYDUOLIŲ!
ržttkrinu, kad mano visos gyduolės yra pritaikytos orto kiekvienos Ilges,
aš tai ir daugiausiai eerganeln išgydau Ir taos, ką kiti daktarai nejutengė.
Jei aš pasakysiu, kad galiu tave išgydyti, tai (i
A .^Sergėkis, nesiduok suvilioti humbugo Instittitui,
1
Viii, kurį valdo visai ne daktaras,' bet šariaianų kom
panija; kaip matoma, gulėjo surinkti kuponu paveikslėlius iš tabako bei nuo
cigaretų pakelių, buk ta! IšpytivBį, šu mirusiojo daktaro paveikslu vidtAįyje.
Daktaras, kurio jau nėra ant svieto, nieko negali išgydyti; o geras-teisingas
daktaras, kuriam sarmąta, ąu_ apgavikais draugauti, tei Jiems 'nebernaus.
•p A C A t?

Kad apginti
nae savadiietąją, tai prašant draugani-daktarams. Ir
tehiagiema žmonėms, kariuos Hgydžiaa, aš apsigarsinau, kad serganti
žinotą, kar atrasti tikrą sveikatai pagelbą.

ATSISZAUKUSIUS APSIMU ISZGYDYT1
Renmadsmą, »kaudšjinią aąnarią, kasią, ititaą, koją, pačią ir šoną. LtkleU;.m* ,K*n<i«j tną
ir nedirbi** vidurių ealvos skutui*, airdlea, lakatą ir plaučių llgM. Greito palUlmo, *takana kv*pavlxo, slogą, U n«*Upn*J*«in» v^s*. Didelio tapykime, d *p»p«l'o*, ne-' ą Hgot,
teipgi nuo jaanr.Ua klaidų, įgautų ne*voik«*oą, ntklc* nnMglmo, blogą tapnų. Maotią ašalkraėlamą t'aptą ligą T*)p-pal JIOTBNę: aknaemingą mAneetnlų, baltąją te*ŠJim<>, gumbe
ir viaoklą mcteriiką ligą: neatbokit kad kiti daktarai Jum. nepageso, a* kad apilim u, ui Ir
išgydyalu švietiae ir uial*aa*jn*La* liga*. Gertao, kad ia karto ;ae mana ataišauktum, pirmiau
aogn kar kitur; Jai na aaabtžkal, tai parark lietuviškai. Kaayk kaip moki ir kaip janti nearat
kame* tevyja, aš eapraav. ūttrata,daoalu rėdą, kad reikia pritaikysiu gydą..;*., kurios yra
ir naujsuaio išradimo, o apturšelt sveikatą, M aklrtama kaip toli gyvenate AMERI
KOJK, KAMAD3JK, ANGUJUJB ir klt».
BIKPKUėlOTDAU ANT SARGO

“““* Dr. Ferdinand Hartmann M. D.
218 East 14-th stM

New York N. Y.

* Ofiso valandos kasdien nno 11 ft ryto iki 1, nuo 2 iki 5 vai. po pietų.
Šventadieniais nuo 10 iki 1. •
Vakarais Panedėlyj ir Pėtnyčioj nuo 7- -8.

D R J A. L. GRAICZUNAS
3312 So. Halsted St.,
Chieago, III.

P/teS. ‘

Yerko Daktaras

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
ti asabiškai, nes ligos negali būt gydomos teip pasekmingai per susirašinėjimą
kaip ligoniui ataišaukiu pačiam. Nerašyk bet atsilankyk.

Pksekmingai gydau visokiu Ilgas vyrų, moterų-ir vaitų,'
neaplenkiu ir paslaptinių.
AtsišaukiantegMM !š kitur suteikiu sąžiningus patarimus per laiškus.

.^4 OlSZEVSK/.

įįįSr ferdinand kari

KRAUJAS YRA TAI PAMATAS IR SZALT1NI8 SVEIKATOS.

2322 South Leavitt Street

mokti mte 4 iki 0 savaičių.
Kainuos tau tik 830. Mes
duosime vi«ą setą skutimo
prietaisų. 8 is amatas yra 1
tinkami^ perdėm visame
švietė ir tamista turėsi ta
da savo ypatiškąverteivys- Į
tę busi savo darbdaviu. Rašyk pas:
NOSSOKOFF’S BARBER SCHOOL !
1405 Penu Avė.,
Pittsburg, Pa.

OYDOOLRS DYKAI IKI IŠGYDYMtTI

CHICAGO MEDICAL CLINIC

PHOTOGRAPH1STAS

... .f

J lesta*.

visai dykai, ir jrlgu išgydymas bos galimas, tai mes išgydySime už koiemiausią kain^ Ne užsidedi ant savy* jokių pa
rvtgąslaišaukdamsa p«s įpus dė( beįuolvttinio pasiteiravl»*. M f* perstatys imepediė)in*i vigo Malfko t ikroje švteeoj*.
e tad* galėti gydytu jeigu noriai.

Nil Doforlt ItoNiks Mokėti Pakol Ntbusi Ihfaaadlntas Savo Looooj
HHotyj kad Moo Esama Taiilaji, Pilnai Atsakanti Ir Kisitlklmi.

irto H-ų. 11 r... n.-ue-ų
ir v.< . j t.,uv i<> ko

Mg

*ė abejonė jog randasi užsivilkusi chroniška Ites dugnyje
tavo klapatų. Ui atsišauk aut ži rniaus paduoto ad>eso. o ap.
turėal patarimą ir IšOrinėjimą dyka?: Me, ištirinėsline tavą

riko)*. Veda visokia* bylas, civiliškas Ir krist*.

Knygiua: J. Simanavičius.
331 Barnes ai'- Plvmyuth. Pa

•

Kiekvienas, katras nors viena sykiu atsišaukė in šituos geriausius daktarus, palika
laimingas,dėkingas ir daugeli yra šeitninu,katros šitie geriausi daktarai padare laimingais,
kadangi sugražina pralaimėta sveikata Tėvams, Motiname ir vaikams.
'•Ja.e

galite aprūpinti visus
savo reikalus

No. 508 Gamtos pajlego* Ir kaip Ii
Jų naudotis.
Pagal Bitnerį sutaisė
šernas. Svarbios moksliškos vertės
knyga, su daugybe paveikslų įvairių
mašinerijų ir kitokių pnetalsų išnau
dojimui gamtos pajlegų. Cbicago, III.
1904. pusi. 138’.............................
6Oc

(^ĮEa

katrie jau išgydė tiek daug Lietuviu.
VADOVAS

A. 01szewskio Bankoj

No. 507 Gamtos Isterija Pagal Bert
vertė Dr. A. Bacevičia. Knyga su dau
geliu vabalų, tuvių, žmonių* medžių
ir akmenų paveikslėlių; trumpai, aiš
kiai ir suprantamai išaiškina gamtos
istoriją, ypač tuoe dalykus, | kurtuos
žmonės žiuri, bet Jų gerai nesupranta.
Chicago, IU. 1903, pusi. 209.......... 50o

. kuri* prisią* keletą
markią, musą No. S
kataiiogą. didžiausią
lietuviškoj kalboj, M
dideli puslapiai. Jame

THE COLLINS NEW YORK MEDICAL INSTITUTE

Gvarnntuotas 20 m«tą. Sią.lm š tą laikro
di visiem* C. O. D. e* M.7S ir ex preso Kiša išegzaminavimui. Jei nebus tok*, kaip sakom,
Non-akėkite nei centą. ATMINKIT, kitur už
mokėsite ui tokį laikrodį į m doL Auksuota*
retezėH* ir leketas Dykai *a kaina laikrodžiu

No. 490 Dvi Kellonl Į Tolima Šiau
rę. Sutaisė S. Matu luitie. Labai žin
geidus ir paudingas aprašymas 1S ke
lionės | Siaurės polius*. Cbicago, III.
Kaina..........................................;... 20c

KBŽNAS GAUS DYKAI

ii gydytu pacientu darodyja kogeriausej apie didžiausias nupelnąs žinamu visam pasaulyj
daktaru
■'
. r q i

i

No. 480 Biologija arba mokslas apie
gyvus daiktus. Pagal profesorių Nuebau mg sutaisė Šernas. Mokslas, ko
kiu budu radosi gyvi sutvėrimai ant
musų žemės, kaip Jie vystėsi, pradė
jus nuo rįaių vabalėlių, iki daėjo lig
paukščių, žvėrių ir paties žmogaus.
'Su paveikslėliais. Cbicago, IU. 1901,
pusL 147.........................
40c

LiieratiiKani Komiteitu: . J. Gabrys.
11, me Sommerard, Paris. France.
V. Jokubjmas,. 318 W. . Broaderay,
So. ficetoh. Mass.*- J. Laukis, 50T
« Brick it.. Valparaiso, Ind
~

PADEKAVONES ŠIMTĄ TUKSTANCIU

Gelžkilii LiHiredis.

Tlrlnek intake* ilge* Ir peMatuvyste*. per
statyta* gyvo didumo figūrose, sveikuose ir
ligotuose padėjimuos* baru* iszrodinetoja*
atsakinėja visokiu* klausymus. Didžiausi*
proga iavo,gvvąnlm«.

DIŽENGA DYKAI

Telefonas
Yards 3162

LIUOSO UŽĖMIMO MUZEJUS
Mokslisika Žiiųeidonui.Žinojunas-Galybe
gal ir įdomiai Mtverti. Vytai, tiarai
BMilankykit Į Kitę 1
stebėtiną liuoso inšengimo Muzėjų.
Šimui interesuo
jančią pavydalą
žmoga u, k uno svei
ka m ir sergančiam
stovyje. Chirurgiškos operacijos,
žingeidumai, keis
tumai, ml I i išlikųmai. Teipgi pilnas
Istoriškas tauriu
kis karia niekad
ne buvo parodytas
dykai Kitai kraite.
Kai užprašoma* tlrinėti nuoatebumu* Astronomi
jos. Fiziologijos. Chemijos ir Patholiogijoa.
Iszpnnlazka Inkvizicija. Valkata Galerija.
Paveikslai Itzkllmla tr Pagarsėjusia Aaaaems.

inleidžjAmj tiktai vyrai

UUOIO INŽEKCIIM MUZEJUS
MOMUlKU atMĖlDUMI)

UUOSA 8ALBUA MOKSLO

150 SQ. CLARK ST., CHICAGO, itL.

344 So. State St. CHIČAOO, ILL.

artTMadiaon Gatves

=LOANS=
Norėdami pirkt Lotą arba Namus, Naujam mieste
GAR Y, IND. arba apielinkčj, tai pirmiausiai atsišaukit arba atsilankykit pas:

Szymanski & Son
1335 Adams St.

GARY, IND.

REIKALINGOS MERGINOS
Norinczios mokinties marszkiniu

= SIUVIMAS“
Gera alga*

Darbas visada

BROOKLYN
SHIRT
CQ.
abrisą Avė
BROOKLYN, N Y.

Čor. N.

