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klas, tai esanti uoste Jungtinių riausiais skaitomi artistai, o suvai sienų. Atvežus nelaimingąjį šia- pirkti be pinigų (kad padovano
w AUSTRIJA.
duvoti pas gy dytoją, tasai, apžiūrė tu) « girdi, vargonai prasti, ko
Nors randas Austrijos slepia sa Valstijų laivai savo sunkių kanuo- dino labai blogai.
Po lenkiškojo vaidinimo "Rū jęs žaizdas, liepė jį. nieko nelau plyčia numirėliams menka....
vo mierius, bet visgi matyt, kad lių šūviais jo laivą paskandys. Žino
Kuomet po valandėlės raštininkas
MASKOLIJA. i
nesutikimai
Austrijos su Masko- ma, laivo “Venus” vadovui ne tos” choras (tik dalis), p. Lopa kiant, vežti Vilniun.
Apie šiaduvą nemažai šunų iš užklausė, kaip nutariat, visi vienu
Maskoliškoj durnoj prasidėjo lija
|
ii, švelnesiduoda prašalinti, jie vie liko nieko daugiau, kaip atsisakyti tos vedamas, gan
balsu atsakė, kad taksavot. Bet
. perkratinėjimas Stolypino suma- toj
i
revoliucijonierių niai padainavo
tėvynė siūto ir žmonių apriejo.
nykti, eina vis didyn. Masko bombordarimo
raštininkas, kaip įgeltas, liepė skir
nymo supančioti Finlandiją, pa- ■'lijos randui tarnaujančiuose laik stovyklų ir uždraudimas tą daryti musų”, “Kur
.7
Špokas.
ir dar
tis laukan tiems, kurie nori tak
(“Viltis”).
naikinti jos autonomiją. Stoiypin raščiuose pilna rūgo j imu ant Au palengvino revoliucijonieriams per kelias daineles.
daina savot, o klebonas ant gonkų atsi
nori pastatyti Finlandiją teip kaip strijos, bet toje, turėdama Vo galėti prezidento žemės kariume- rimas taip
pastatyti dabar Lenkija: Finlandi- kietijos
]
nos dainos delnų plojimų nebuvo IŠ ŠIAULIŲ, KAUNO GUB. stojęs žiurėjo, kiek bus priešinin
paramą, dabar ne dreba
Iš didžiosios pėtnyčios į* subatą kų. Pasirodė, kad išsiskyrė tik
ja dumon galėtų siųsti vien savo prieš
j
Maskoliją, kaip tai būdavo
Paskutiniai nepasisekimai po galo ir kaikurias dainai choras pri
Šiaulių policija su žandarais vi 46, o 82 likosi klebono pusėj.' čia
ir Maskolijos agentams ne Blueficld ir
- atstovus, bet visa tos kunigaikšty- seniau
;
Rama
ne nu- verstas buvo atkartoti..
Ant galo keturios šokėjų poros durnaktį darė kratas pas kaikuriuo- mes labai stebiamės iš raštininko
stės valdžia ir tiesdarystė butų du leidžia * teip šeimyninkauti, kaip puldė dvasios prezidento Mad
Jo
jeneroiai
pasitrau pašoko šiuos lietuvių šokius: sukti sius įtariamus žmonės; pas siu pasielgimo: ant pirmos sueigos pat
rnos rankose, o ne vietinio seimo leizdavo pirma. Be agentų 'ir šni riz.
ir senato. Tas Stolypino suma- jpų caro randas negali ar ne moka kė, bet jų vyti revoliucijonie- nis, kepurinis, klumpakojis ir no vėją Juozapą Stankūną rado Šiau sai atkalbinėjo nuo tokios aukos, o
nymas atiduoda Finlandiją globai ;apsieiti. Seniau į jų darbus Au riai neišdryso. Prezidentas ima riu miego. Minsko publika, pirmą lių liet, soc.-dem. org. antspaudą dabar taip įsikarščiavęs palaikė
maskoliškų ptėdninkų kaip ir kitus strija per pirštus žiurėjo, dabar kariumenėn -naikus kareivius, savo sykį matanti šituos šokius, labai ir du valsčiaus antspaudu ant paš- klebono pusę.
Beto, bučiau užmiršęs pasigirti:
. -Maskolijos kraštus. Keli Finlan- gi
< tokius caro tarnus areštuoja ir jenerolams siunčia ginklus, amu liko jais patenkinta. Visus iš ei portų spaudžiamu ir nemažai pašsueigai
pasibaigus gavome 10 rub.
dijos atstovai durnoj juk neper- ;atiduoda teismui. Ir dabar laukia niciją ir valgio produktus. Matyt lės šokius peršokus, uždangaijuž partinių blankų; taip-gi rado ke
magaryčioms
; nusipirkom 4 gor
•į svertų balsų dabar randą remian teismo Austrijoj vėl keli Masko jis nori dar kartą bandyti veržti sidengus, publika dar ii, »ai plojo ir letą revolverių ir kiek tai literatū
čius
degtinės
ir alaus ir sustoję
šnipai, kurie, išgavimui Au nuo revoliucijonierių paskutinį jų prašyte prašė dar syk atkartoti, ros su atsišaukimais; pas jį buvo
čių konservatyviškų partijų, kaip lijos
;
apie
valsčių,
kad
užėm, tai užėm,
jų nepersvtria keli Lenkijos atsto- ,strijos kariumenės paslapčių, ne rankose esantį miestą Bhiefield. taip labai patiko, šokėjai, nors ir neseniai apsigyvenęs Viktoras Manet
už
trijų
viorstų
buvo girdė
sidrovėjo kareivius papirkinėti. Su
Revoliucijonierių vadovas Es- labai nuvargę, norėdami patenkinti tuzas siuvėjas ir jį už tą patį kal
vai sėdinti durnoj. •
ti
....
Kiti
vos
auštant
parsiradom.
Minėtą sumanymą rods Stoly- iėmimas šnipų, žinoma, nemalonus Irada pagarsino išlygas užbaigimo publiką, dar kaikuriuos atkartojo. tina, nors V. Matuzas ir* visiškai
Buris.
Ant galo buvo šokiai salėje, ku galėjo nežinot, kas pas J. Stan
pin padavė ir finlandijos seimui, Maskolijos valdžioms, nes teisme evoliucijos. Jis reikalauja, kad
("Lietuvos
Ūkininkas
”).
- bet nuo jo reikalavo priėmimo. turi aikštėn išeiti daug pūrvinų Nicaraguos, gyventojai pats išsi rie tęsėsi ligi 2 vai. naktį.
kūną yra.
Tą pačią naktį krėtė pas Alfon
Publikos į šį vakarą susirinko
Seimas i.r senatis sugrąžino carui darbų tokių šnipų ir pačios varo rinktų sau kitą prezidentą liuosai,
bet kad juom negalėtų būti nei apie pusantro — du šimtu žinomų, są Mickevičių ir pas Joną Me- is MIROSLAVO-SLABADOS,
tą sumanymą karipo priešingą Fin- valdžios.
SEINŲ PAVIETO.
Maskoliškieji laikraščiai, pate Estrada, nei dabartinis prezidentas kurių, galima sakyti, tik pusė bu džiauskj; pas juos rado tik po ke
landijoš pamatiiįėms teisėms. Bet
Pernai
valsčiaus sueigos nutari
cdras ir Stolypinl tą sumanymą lai kus į Austrijos teismo rankas ca Madriz. Tokį reikalavimą Estra vo mokančių lietuviškai, risi gi letą egz. nesuris legališkos litera
mu
priimta
valdžios pasiūlymas
tūros, iš knygų kaikurios buvo lei
ko sutinkančiu su teisėmis, arba ro valdžios šnipams, jų užsiginti da buvo prezidentui padavęs seniau, kiti — kitataučiai.
įsteigti
Pošnios
kaime, Balkunų
Ant kiek teko pastebėti ,visi, kas stos, bet paskui vėl uždraustos. Krėgeriau sakant, ir vienam ir kitam negali, bet teisinasi, kad tai buvo bet tas, pasitikėdamas savo kariuvalsčiuje
naują
mokyklą.
tė
pas
Stasiulienę
ir
dar
pas
kaikuteisės nerupi, nes ir caras ir Sto- agentai atsiųsti tirinėti anarchi ,menės vadovams, tas išlygas at tik į šį vakarą-spektaklį atsilan
Meilutis.
riuos žydus. Juozas Stankūnas
Ivpin nori teip nupuldyti Finlan stų darbus, kurie buk Austrijoj, su metė, Gal po paskutinių nepasise- kė, likosi patenkinti juo.
(
“
šaltinis
”
).
su
Matuzu
sėdi
kalėjime
ir
sunkiai
Garbė
Minsko
Ltetuvių
šelpi

diją, kad ji nestovėtų augščiau tik valdžios žinia ir pritarimu sukro kimų jis bus nuolankesniu.
mosi Draugijai, o ypač# jos nariui 1 kaltinami, o kiti palikti ant tolimes
ros Maskolijos, nori ją teip nu vė sau lizdą. Teisme vienok pasi
dvarininkui p. Prošhiskiui, kurs nio tirinėjimo. Kiek girdėjome, IŠ PUNSKO, SUV ALKŲ GUB.
puldyti, kaip nupuldė Lenkiją arba rodo kas kitas. Už šnipų suėmimą
Po musų parapiją valkiojasi kasdaugiausiai — nes darbu ir pini areštuotieji spėja, kad iš jų pačių
Lietuvą. Caro valdžia nei kenčia, todėl ir pyksta labai maskoliškiejie
žin
iš kur atsibastę ,"geradariai"
gu — prie to vakAro-spektaklio su draugų atsiradę išdavikai, kurie
kad koks nors ‘Maskolijos užka-. laikraščiai. Austrijos gi teismas
ir
prikalbinėja
ūkininkus, kad per
juos amžinai suėdė.
Jrengimo prisidėjo.
riautas kraštas stovėtų aiigščiąu už šnipus dagi baudžia už tai, už ką
juos
parsisiųzdintų
sau kas ko
Nors šis vakaras nedavė drau
("Lietuvos Ūkininkas”).
Iš VILNIAUS.
tikrą Maskoliją. Augščiau megu juos caro valdžia apdovanoja.
reikalauna:
kuliamąją
mašiną, plū
gijai pelno, bet užtat draugija mo
tikroji Maskolija stovėjo ne vien
I
(Nuo musų korespondento).
gą,
drapaką
ir
t.
p.
Ūkininkes
Iš LIEPOJAUS.
CHĮNAI.
Finlandiją, bet teipgi Latvija ir
Balandžio 20 dieną “Vilniaus rališkai pehiė ir užriaiišavo vie
Chinuoae dar nenusiramino, bei"lietuvių artistų-mėgėjų kuopos” ar šame Minsko gyvenime, r-r Air
Lenkija. Todėl menko proto mimą. ėjo kova •‘ tarp senosios par kitokių joms reikalingų daiktų.
nisteriai savo neva reformoms teip neužganėdinti gyventojai jau įsi tistai ir “Rūtos” choro dalis buvo
Kainas paduoda visai žemas. Klau
supančiojo pirma Lenkiją, kad ji statė savo reikalavimus ir tie rei Minske, kur vaidino dviveiksmę Iš CEIKINfiS, VILNIAUS G. tijos (iš vokiečių ii* dalies latvių)'
siami
iš kur jie yra ir iš kur parGegužio r* dieną išvažiavo iš ir latvių opozicijos. Vieną laiką
. jau veik sulyginta su Maskolija, kalavimai ištikro protingi ir gali Petliuko komediją "Velnias — ne
siųzdįs
daiktus, vieni sakosi iš
prigirti prie tamsiausių kraštų. Chinus sudrutinti, užbaigti ne tvar Doba”; choras padainavo keletą Naujųjų Švenčionių Permėn už su latviais ėjo lenkai, lietuviai, ru
Austrijos,
kiti iš Peterburgo, kiti
Panašioms reformoms puldo Lat ką ten viešpataujančią. Gyvento autinių lietuvių dainelių ir ketu- darbiauti 780 vyrų lietuvių: iš Už sai, naujavokiečiai, kurie buvo pa
dar
iš
kitur
ir parodo pasportus.
viją, o tokioms jau puldys ir Fin jų atstovai ir slaptų organizacijų, ios šokėjų poros pašoko kaiku- pelkių (Zablotiškio) valsčiaus 200 sistatę 55 kandidatus (tame skait
Kas
užsisako
kokį
daiktą, turi duo
žmonių iš Mylių 300, išDaugėliš liu je 20 latvių ir 1 lietuvį) ir ga
landiją, kol ne išnaikys jos augšto kokių Chinuose niekur netrūksta, iuos lietuvių šokius. ,t
ti
jam
I,
2,
3
rub.
ir daugiau rank
kio 2oo; iš kitų kampų apie 100. lėjo tikėtis senąją partiją nuversti.
žmonių apšvietimo ir jų gerovės. perdėtiniai padavė reikalavimą,
Kaip Minskas Minsku niekuo
pinigių ir gauna kvitelį.
Gavus
Visi
jie
išeina
sveiki
drūti,
kaip
Bet
priėjus
prie
tikro
lenkai
ir
lie

Nėra abejonės, kad Stolypino kad tuojaus butų pagarsinti rin met nėra buvę jame jokio lietuvių
prekes išsyk pinigų taipogi, giždi,
ąžuolai,
daugiausiai
bernai,
kiti
ve

tuviai
su
rusų
dalimi
palaikė
se

sunjanymą priims durna, nes joje kimai ir kad butų sušauktas iš ’akaro.
Taigi, gyvuojanti čia
nereikės mokėti, nes bus reikalauta
pertvara yra konservatyvų ir ki rinktas parlametas. Susirinko pro Minsko Lietuvių šelpimosi Drau- dę. V isi jie eina, pametę ūkį, pa nąją partiją ir tik vienas beliko iš
tik
dalimis per keletą metų. Dau
tokių rando šalininkų rankose; ir vincijų atstovai sostapilyj ir nuta frija sumanė surengti ta pirmąjį likę vienas moterių senelius ir ma rinktas iš opozicijos. Opozicija
gumas
žmonių įtikėjo ir pripylė
'Stoiypin savo sumanymą apdirbo rė tol neišsiskirstyti, kol nebus lietuvių vakarą-spektaklį. Kadan žus vaikus. Dvasiškoji vyriausybė žada paduoti skundą, nes rinkimai
ateiviams
kišenes pinigų, o
tiems
susitaręs su toms partijos.
Jo sušauktas tikras parlamentas. De gi iš vietinių lietuvių neatsirado privalytų pasirūpinti suteikti išei buvę neteisingais.
laukia
savo
prekių.
dabar
šis atsitikimas parodo kaip ir
sumanymas sutinka lygiai su ca vyni atstovai pažadėjo nusižudyti,, kam sutaisyti vaidintojų ir dai viams nors laikinai kunigą lietuvį,
negeriau
lietuviams
pirkti
Ar
ro norais, kaip ir su Puriškevi- jeigu dabar Chinus valdantis cieco- nininkų būrelio, tai draugija pri kuris galėtų juos suturėti nuo iš mažas būrelis (80—100 iš 986
vartotojų
draugijų
sansavo
balsavusių) gali turėti didelę spėčiaus. Nors gal Puriškevičius vie rius vardu kunigaikštis Tshun pa versta buvo pasikviesti vaidintojus tvirkimo tarp svetimųjų.
krovose,
nes
tokie
ateiviai
tai
ap
Ku n. J. šopara.
ką politiškame gyvenime.
reikalavimus atmestų. ir dainininkus iš Vilniaus, kurie
nu kartu geistų panaikinti visą statytus
gavikai.
Apuokas.
(“Rygos Garsas”).
(“Viltis”).
Finlandijos laisvę, išnaikinti dvie Vaizbininkai atsisako mokėti sten- ir atvyko balandžia 19 dieną Mins
("Šaltinis”).
pelinius'mokesčius,
kol
žmonų
rei

ju šimtų metų ' žmonių darkan skaičiuje 15. \
IS
ZAMOŠ,
DYStfOŠ
PA
V.
IŠ NEMAKŠČIŲ, RASEINIŲ
bo
vaisius, bet fprotingesnie- kalavimai nebus išpildyti. Atkako
šio pirmojo vakaro-spektaklio
IS GEGAUDISKIO, NAUMIES
PAVIETO.
jie
konservatyvai- Žino, kad į Pekiną chiniečių„ delegatai nuo programas buvo toksai: 1) dvi-, Balandžio 9 d. iš miško išėję
ČIO PAVIETO.
Balandžio. 23 d. teko man būti
tas nesiduoda
padaryti vienu Filipinų salų, iš Australijos iri veiksme Petliuko komedija “Vel šeši vilkai užpuolė paifiiškije gano
Dvarininkas
Komaras parsigabe
rankos pabraukimų. Vaisius šim .Amerikos. Ar kunigaikštis Tshun nias — ne boba”, 2) lenkiškai vie mus galvijus. Suėdu# vieną tely Nemakščiuose Sv. Jurgio atlai no darbininkų iš kitur: yra rusų,
to metų darbo galima išnaikinti išpildys žmonių reikalavimus, ne-, naveiksmis Orzeškienės veikalėlio čią ir vilkui besinešant išplėštą mė duose. Per trumpą ten laiką baž
lenkų, — iš viso apie 60—70 žmo
tik palengva, tam reikia teip jau žini. Bet manoma, kad jis vilkįs) “Pokocilo się i Dam nogę”, 3) sos kąsnį, piemenė nebežinodama nyčios išvaizda suvisu atsimainė.
nių, o musų žmones turi važiuoti
Ant
bažnyčios
padirbtas
naujas,
iš išgąsčio, ką bedaryti, ėmė tvoti
kuo ilgiausiai atsakymą ir tas vii-i
"ilgo laiko kaip jų išauginimui.
Tautinės lietuvių dainos, 4) Tau
Amerikon.
įtekmingi
žmones
Anglijoj, kinimas gal žmonis iš kantrybės! tiniai lietuvių šokiai ant scenos ir vilką pagaliu, vilkas, pametęs mė dailiai nuteptas, su augštai įkel
Vargas su musų ponais!
tais
varpais,
bokštas.
Bažnyčio

są,
tvėrė
mergaitę
už
rankos,
bet
Prancūzijoj, net Vokietijoj užtaria išvesti. Ramesniejie gyventojai bi 5) šokiai.
•
Lietuvos Mylėtojas.
greit paleido ir jiasigriebęs savo je tvarką puiki. Geriausią įspūdį
už' pančiuojamą Finlandiją, kelia josi sukilimo, nes maištas galėtų
•j: “\ elnias — ne boba" suvaidinta kąsnį nusiskubino miškan. Mer daro tenykštis blaivininkų bažnyti
("Šaltinis”).
protestus prieš sumanytą caro ran iššaukti įsikišimą svetimų viešpa
laabi gerai. Visi artistai, matyti, gaitė: iš išgąsčio ir nemalonaus nis choras, vedamas_ p. Gudavi
do naikinimą laisvės, protestus tijų. . - ' .
gerai suprato savo rotes, ir atli vilko pasveikinimo, ir dibar tebe čiaus, garsaus konservatoristo. No IŠ ALVITO, VILKAVIŠKIO
siunčia ir durnai, bet nei caras, nei
PAVIETO.
ko jas puikiai. Morta Keraiticnė serga.
‘ J. is M.
rint to choro dar jauno esama, bet
MEKSIKA.
Stoiypin tų protestų nepaiso; pai
giedojimas jau sekasi, ypač lietu-, Neseniai per sueigą raštininkas
(“Viltis”).
Pr-ovincijoj Yucatan sukilo čia- — p-lė Lietuvniukaitė, Klumpicsytų gal tąsyk, jeigu dėl naikini
kienė
—
p-nia
E.
Vėgėlienė,
Grai

viškai. Dalyvauja jame daugiau apskelbė, kad valsčiaus kasoje yra
Randas su4
mo Finlandijos laisvės kiti kraštai, būviai gyventojai.
bus
—
J.
Strazdas,
Tindžiulis
—
siai moterįs, vyrų njažai. Buvę, likusių 165 rublių 85 kap., ir pa
IŠ
PANEVĖŽIO,
KAUNO
G,
kaip tai reikalaujama Anglijoj, valdymui sukijimo siunčia kariuA.
Dirsė
ir
Keraitis
—
J.
KasiuGegužės 22 dieną prtiidės kur sako, seniau ir vyrų daugiau, bet klausė, kam šiuos pinigus paskirti.
pradėtii boycotuoti caro valdžią, menę ir visus, kokius tik turi sa
laitis
—
taip
gyvai
vaidino,
kad
ne
sai, kur bus mokinami bghei ne dėl kokių tai priežasčių daugelio Apšviestesni ūkininkai norėjo pa
kad jai nieks pinigų neskolintų, o vo kariškus laivus. Susirėmimai
lik
lietuviai,
bet
r
lenkai,
lietuvių
skirti našlaičių išlaikymui, kiti til
įveikiamų namų statymo. Kursai atsitraukta.
jįj caro valdžia reikalauja vis dau minių su kariumene jau buvo ir
kalbos
nesuprantą,
negalėjo
atsi

tams,
o dar kiti raštininkuirkasietęsis 10 dienų. Už mokslą mokėti
Gėda jbutų nemakštiečiams šagiau ir daugiau. Juk ir naikinimui daug kraujo pralieta. Čiabuviai
gėrėti
taip
puikum
vaidinimu.
Del
riui
ir
vaitui. Viršų gavo tie, ku
nereikia. Norintieji drfyVauti kur linties nuo tokio prakilnaus kultū
• gerovės reikalingi pinigai ir naiki- skerdžia baltparvius gyventojus,
rie
norėjo
įtikti valsčiaus ponams.
nų
plojimams
ir
artistų
iššauki

suose turi pranešti apie tai’ ligi 5 ros darbo."*’.
Trijų brolis.
degina jų namus. Gerai apgin
jiimo be pinigų negalima atlikti.
Raštininkui
paskirta 70 rub., kasiemams
nebuvo
ir
galo
—
taip
salė
gegužės mėn. kursų komfs#)bs pir
(“Viltis”).
Vaikymas žydų iš Maskolijos kluotų sukilėlių skaito su viršum
riui
70
rub.
ir vaitui — 15 rub.
užte-užė
nu<5
garsių
delnų
plojimininkui V. Meištavičiui Panevė
miestų traukiasi toliau. Išvyti iš 5000.
Ten buvęs.
žyje.
Iš STAKLIŠKES, TRAKŲ PA V.
Maskolijos žydai traukia daugiau
(
“
Šaltinis
’
).
Po lietuvių vaidinimo vietiniai
Stojant kursuosna reilna-mokėti
Didįjį šeštadienį pabėgo čionykš
PIETINĖ AMERIKA.
siai į Lenkiją, kur ir teip žydų yra
Po Bluefieldo ir Rama Nicara- lenkai vaidino "Pokocilo się i Dam skaityti ir rašyti ir, kidt galima, ži čio pačto skyriaus viršininkas Lesdaug, kur ir pirma jiems, miestuo
Iš LUKŠIŲ, NAUMIESČIO
apskritai noti vieną namų statyn^ii artimą nievskis (rusas), pasigriebęs su
se ir miesteliuose sugrustiems ne guos”preridenjokariumenei nepasir nogę”.^, Vaidinimas,
PAVIETO.
*
• t •
savim žmonių pinigų. Sako, jisai
lengva buvo išmisti. Išsinešdinti sekė, prezidento Madriz jenerolaį imant, nekaip tepavyko. Iš visų amatą.
Balandžio
25 dieną Zyplių vals
Rašant komitetui prlriymą reikia pasiėmęs nuo 4—10 tūkstančių
į užsienius negalima beturčiams, tapo sumušti ir su likučiais ka- vaidintojų — o jų buvo trįs: len
čiaus
valstiečiai
rinko teisėją, vai
riumcnės turėjo pasitraukti, At kas “koroniarz”, lietuvis ir jo žmo pranešti savo vardą, tėvo vardą, rublių. Pasklydo gandas, buk jį
nes jie pinigų neturi.
tą
ir
lovininką.
Į
teisėjus išrinktas
na,
o
lenko
sesuo
—
tik
vienas
pravardę ir amatą. 22 gegužės rei jau suėmė Hamburge ar Bremene,
Viename menkniekyj caro val kalvos prie uosto dar užimtos
Gelgaudiškio
vaitas
Mockevičia.
lietuvis
gerai
tevaidino,
‘
kitu
gi
kia pribūti Panevėžio že^iės tvar- bet dar nėra žinios,- ar tai tiesa.
džia,* nusilenkė: sergantiems žy prezidento kariumenės, tikrai neži
Mažai
jį
kas
težinojo,
nes paeina
du
artistu
ir
roles
silpnai
mokėjo
Daugiausiai
pinigų
—
tai
iš
ame

komojon komisijon ir stop į darbą.
dams leista atkakti į Kaukazo gy nia. Veržimas miesto prezidento
(“Saklni3”J. į
iš
svetimo
valsčiaus.
Mat,
teisė
ir,
matyti,
savo
rolių
gerai
nesu

rikiečių.
dančias mudyklas; bet ir tas leidi jenerolams buvo apsunkintas, nes
ją renka keli valsčiai vieną.
(
“
Viltis
”
).
prato,
pertat
ir
vaidinimas
nekaip
mas labai apsunkintas: žydai, no užpulti nuo jūrių pusės Jungtinių
štai su kandidatais į vaijus vi
tepavyko.
IŠ ROZALINO, PAJ®VEŽIO
rinti į tokias maudyklas atkakti, tu Valstijų laivyno perdėtinis ne lei
* PAVIETO. Į
sai
kas kita buvo: kiekvienas vals
Iš
BERNOTĄVO
VALSČIAUS,
ri pristatyti daktarų paliudijimą, do; ne leido jis iš kanuolių nuo - Vilniuje* einąs lenkų laikraštis
čiuje
žinomas kaip ant pirštų.
TELŠIŲ
PA
V.
Gegužės 3 d. ’ pasiutę* klebono
kad Kaukazo maudyklos yra rei jūrių bomborduoti revoliucijonie- “Kurjer Litewski", aprašydamas
Čia
jau
kas nori paponaut! pa
Balandžio
8
d.
buvo
sueiga
parkalingos; apart to, reikia dar iš rių stovyklų už miesto esanfių, nes šį vakarą-spektakiį, pagiria lietu arfklys sukramtė vežėjui pirštus ir
gautas,
šoka
"garsinties”/ pinigus
davimui
grūdams
magazyno
sienų.
vių vaidinimą, o lenkų papeikia. rąnką, vos nenukando visiškai;
sidirbti vietinių .valdžių leidimą,
mėtyt
ir
apie
valstiečius su bute
Pirkikų
—
ir
žydų,
ir
šiaip
žmo^
vargšas tik-tik ištruko iš arklio
kas be kyšių Maskolijoj nėra ga- Prezidento laivo “Venus” vado- Gėda — sako tasai laikraštis —
liais
straksėti,
bet pasiliko juo
niy—
b«BK>
-®a»a,
bet
Leiplaukės
nasrų.
Arklys,
įbėgęs
“
tada
ktitėn,
tnums už tokį silpną vaidinimą.
Kmn. .Neturtingi žydai iš-tos neva \vui buvo pranešta, jog jeigu
kams.
Valstiečiai
nesidavė apmui‘
klebonas
Pukinskis
užsimanė
nuw Inu fu ne galės naudotiesi. »šaudvtų į revoliucijonierių KO•vy- Ir išnešu — gėda, nes vaidino ge-

■ POLITIŠKOS ŽINIOS
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CHKAGO, UJU

linti akių, prisivilioti ir prigauti.
Garbė!....
Vaitu išrinko senąjį Liūdžiu,
Lovininku taipogi senąjį M j Bacevičią. Valstiečiai rinko šį kartą
gana rimtai, tvarka užlaikyta. Už/
sigėrusių nei vieno. Pliaukšti —nieks nepliauškė. Taip pirmą sykį
tenka matyti. Tiktai po^ueigos
valstiečių garbė liko suteršta iš
rinktųjų magaryčiomis.
, ; r 1
Butų jau laikas vyti iš Lietuvos i
tokias “magaryčias”.
Biskutis.
(“Šaltinis”).
Iš NICOS, KURŠO GUB.
Ūkininkas Timleras jau seniai
ketino parduoti savo ukj. Apie tai
sužinoję, vietiniai vokiečiai jau bu
vo susitarę nors ko neverta mo
kėti, kad tik žemė nepatektų j
latvių rankas, bet tai jiems ne
pasisekė.
Suprantąs tą dalyką pardavikas*
12 d. balandžio pasikvietęs savo
du kaimynu, nutarė neparduoti že
mės vokiečiams ir pardavė lat
viams daug pigiau negu vokiečiai,
kad jam siūlė. Vokiečiai jam da
vinėjo net' 10000 rub. ir daugiau, ■
o saviemsiems atidavė tik už 8700
rub.
Tai vokiečiams ir nepasisekė.
”
M. Dveigys.
> (“Saltinia");

APIE LIETUVIŲ MOKSLO IB
DAILfiS. DRAUGIJŲ NAM^.
Kaip praneša “L., Ž.” No. 31
tam reikalui vienu balandžio mė
nesiu prisirinko aukomis 1033 rub
63 kap., neskaitant pasižadėjimų.
Nežinia, deiko tasai sumanymai

neįtiko Kauno ir Seinų laikraš
čiams. Paminėjo jį jie tos pusę
lupų. Aukų, susirinko per “šalti
nį” tik 27 rub. 13 kap. Per Kau
no leikraščiūs neikiek nesurinkta.
Nekursai juokų akademikas A.
J. , “Vilties” N. 50 mena, kad tai
Adomas Jakštas “Garnio” N. 4 na
visai skaniai juokiasi iš to sumany
mo.
Kas sudėjo tuos pinigu? 1033
rub. 63 kap.? Pasirodo, kad ku
nigų pinigų toj sumoj vos! 200 r.;
iš 1200 (ar daugiau) lietuvių ku
nigų atsiliepė aukomis vos 16. “Ir
ne vieni kunigai, bet ir jriša ka
talikų visuomenė kaip ir įu nesi
tikėjimu žiuri į tą sumanymą....
ir vėl bene tik atsistos ant kelio
seni ir bergždi klausimai: kam va
dovauti, kultūros centrą tveriarit?” — rašo "Viltyje” No. 50 P.
K., kurio žiniomis čionai naudojamieš: Ir ištikrųjų nesuprantama
tokis musų kunigėlių.nuo to daly
ko susilaikymas. Argi jie jau
L. Mokslo ir Dailės Draugi ose
bedievybę butų suradę?
(“Lietuvos žinios”).
t

NAUJI KELIAI MOTERIAIS.
. Neseniai visus moksleivius be
skirtumo raginome prie to, kad
rinktus tokį mokslą-amatą, kurt
ateityje leistų tarp savųjų pasili
kus, ne vien sau, bet ir savo vi
suomenei darbuotis. Laikome už
priedermę tame klausime ypatingą
domą atkreipti į mergaitėms, kurios
kasdien didžiau susipranta, jog
kiekvienam Jmogui yra gįMi Mty '
rėti iš svetimų rankų saU duonoi
(vistiek, adytai butų tėvo, brolio at
vyro) ir stengiasi, kaip įmanyda
mos, tapti naudingomis darbinin
kėmis..
*
L J :;'Į ’ Hį
Kad moterims toks uzdarbiavifmo kelias yra dar šiandieh iš įviro
pusių sunkinamas, tas japnų prie
darbo pribrendusių jiegų neturėtų
baidyti, juk kam nors reikia visuo
met pirmam visokie augštyn ve
dantis takai praminti.
Iki šiol Lietuvoje matėm jau ir
mokytojas, dantistes, akušeres, da
gi kelias gydytojas Yri moterų
ir provizoriaus padėjėjų, kurios
<
darbuojasi savo gimtiniame krašte.
Bet noras ir reikalingumas už
darbiavimo kaskart auga, o įstaty- f
mat ir tradicijos dar nevisai pa-l/
leidžia moteris iš amžiaus nukal
tų pančių. Neveltui pirmos mote-, T
rįs visuomet griebiasi laisvų pro
fesijų, kur konkurencija lengviau ,

a i

Įchieagos. Draugas Varkala kalbė f
•u vyrais išlaikoma, nes šiaip mo-l 6) Atskirų prekybų Jakų ir sve
duoda kompanijai, kompanija gi ,jo, dėl ko tą dieną apvaikšcioj a.
prantama lietuvių “kalba paskai stoHų fuduose, daržuose ir lau Mat kelios aanavitės atgal “Ap
terims iki šiai dienai yra sunkiau timų kalbų kursai Gracijono Pyršvietei” kuopos buvo parengtos tuos surašua įduoda ne tik savo Paskui buvo dekliamacijos. Del
tas apie visokius ūkio reikalus. Vie kuose pridirbo.
vietos gauti, o jei ir gauna, tai už kos, Varšavoje (Erivanio gatvė 9).
prakalbos. Išgirdęs apie tai kuni bosams, bet ir kitoms kompani kliamavo Antanas Valintas. Pas
'<
1
7_ '
7) Prekybos vakariniai kursai, na iš svarbiausių temų turėtų būti
tą-pat darbą joms visuomet yra
gas Krasnickas, per pamokslą lie joms. Bosai perduoda juos mėsi kui kalbėjo vėl draugas Varkala
HUSIBANKRUTTNO.
pamokymas ir išrodymas sodie
mažiau mokama kaip vyrams. To Varšavoje (Prosta gatvė 12).
pė -savo avelėms neiti, ;ei gi eitų, ninkams, grocerninkams ir kito- apie lietuvių tautą, nurodė; -kada
čiams buchhalterijos naudos. Už
8) Buchhalterijos kursai, St,
kio mažesnio užmokesnio priežas
kioms krautuvėms, kad apsunkinti lietuvių tauta atsirado Europoj.
ėmus tuo klausimu valstiečius, gal čia fabrikąntafa Joseph G. Ebersole. tai ten kelti triukšmą ir neleisti
• 'I
čių yra nemaž, bet viena iš svar Chankovskio, Varšavoje (Naugar^
kreditą.
Bosai j ieško
vien Kalba visiems patiko.
pasisektų ir pas mus tokias stotis, Skolos ✓ siekia $120000^ o jų už kalbėti; supuvusiais kiaušiniais mė
Čia
laikraščių
pareirfa
gana
biausių, tai moterų neprisirengimas do gatvė 43).
progos
atstatyti
nuo
darbo
unijon
tyti. Tą tai negražų pasielgimą
dengimui turtų visai nėra.
9) Prekybas kursai Chwat-čyn- ikaip Danijoje suruošti, be kurių
daug,
bet
yra
ir
tokių,
kurie
bijo
prie jųjų atliekamojo darbo. To
prisirašiusiu
darbininkus,
paleidžia
tūlų čianykščių lietuvių savo kai-,
ūkių vedimas liks visuomet vien
paimti
laikraštį
į
rankas.
kiam neprisirengimui prašalinti yra skio, Varšavoje (Maršalkovska g.
nuo
darbo
pirmiausiai
nevedėlius;
boj ir privedė kalbėtojas Gegužis,
VĖTROS.
vaikų žaislu su užrištomis aki
*Antanas Valiutas.
kaskart daugiau įkuriama speciališ- 109).
labai peikė tokį neišmanėlių varto teisinasi, buk neturi kur rudos par
Halifas,
M.
S,
Laike
smarkios
mis. kas dabar viensėdžiais išsiTiek
šiam
kartui,
vasarai
duoti,
todėl
atsieina
darbą
ma

kų mokyklų moterims.
vėtros 1 d. rberželio paskendo čia jamą, kovos būdą su kalbėtojais,
skirsčius ūkininkams gali būti
Lietuvoje’ dabar užvis trūksta gant nesykį pasistengsime prie to
šeši laiveliai. Prie to prigėrė 8 nes toki pasielgimai žemina lietu žinti. Pradėjo atleidinėti jau ir PRANEŠIMAS MOTERIMS.
stok pavojinga.
žmonių gerai žinančių pirklybą ir paties klausimo sugrįžti ir kiek
vedusius. Tokiu budu neteko čia
Paskutinėse dienose aplaikiau
Tokių paskaitų suruošimui pri- jūreiviai. Prie salos Miųuelon pri- vių garbę. Priminus kalbėtojui
žemės ūkį, todėl čia moterims gal galėdami suteikti kuodaugiausiai
darbo
daugelis darbininkų- lygiai nuo daugumos moterų laiškas su
apie
kiaušinius,
tuoj
tam
žmogui,
pavalytų intdigentai-specijalistai
ir butų tinkamiausia uždarbiavimo nurodymų apie moterims prieina
kuris pereitan susi rinkiman atėjo vedusių, kaip ir nevedėlių ir at užklausimu ,ar yra kas. bendro su
rodų komitetams pasisiūlyti ir sa
mas
mokyklas
ne
tik
augštesnes,
dirva. Stokuojant vyrų profesijoAugusta, Ga. 3 d. berželio ’O- su
kiaušiniais, dingtelėjo, jog leidimas nesiliauja. Gauti d/rbą musų moterų užmanytu laikraščiu
vo paskaitų turinį pranešti lietu
nalų, jos lengviau ir gal geres bet ir paprasčiausias, kur šiokio ar
tose aplinkinėse siautė tornado tai
apie
jį
kalbama.
Jis atleistam nuo darbo unistui kitose ir užmanytu kokio ten V. J. Petviškų laikraščių redakcijoms.
nėmis išlygomis gautų čia vietas, tokio amato yra mokoma.
. Matome jau ne nuo šios dienos, (smark, vėtra), Da«,g medžių iš pradėjo nerimauti ir teip kaip pe kasyklose teipgi nelengva, nes vi kon, iš Brockton,Mass., kuris siun
(“Lietuvos Žinios”).
jei butų prie tokio darbo atlikimo,
kaip be inteligentų pagelbos musų laužė, nunešė triobų stogus, išver reitą kartą, bandė kelti triukšmą, sur perduoti surašai unijon prisi- tinėja apgarsinimus, buk išlei•Izias
kaip reikiant prisirengusios.
sodiečiams sunku yra žengti pir tė telefonų ir telegrafų stulpus. bet kalbos pertraukti negalėjo; kal rašusių. Tuom tarpti permainęs moterų mėnesinį laikraštį “Lietu
Apskritai imant kiekviena mo- DAR VIENA MUSŲ INTELI
pravardę, arba iš kitur pribuvęs vaitė”, ir renkąs prenumeratą mi
bėtojas užbaigė kalbą.
mus žingsnius prie susispietusio Sužeista ir diktai žmonių.
GENTŲ PRIEDERMĖ.
terė, norėdama senus prietarus apie
darbą
gauna; ypač greitai priima nėtam laikraščiui. Kartu, neku
. Paskui kalbėjo Michelsonas ir
Su pavasariu prasideda Lietuvo kultūros darbo. Negaišinkime to
save panaikinti, turi: i)* rūpintis
tokius,
kurie negali angliškai su rtos iš moterų pasergsti ir katoa,
.
EXPLIOZIJA.
Dr. Matulaitis, bet paskutinis ma
je žemės ūkių parodų sezonas. Iš dėl laiko, ir stengkimės, kas kaip
įgyti kokią nors profesiją; 2) tos
sikalbėti.
Taigi aišku, kad kasy buk V. J. Petkons su kokioms reOgden,
Utah.
/
Akmenų
kasy

žai kalbėjo, nes, kaipo nekviestas
gali patarnauti sodžių apšvietimo
savo profesijos užsiėmimą turi stambesniųjų parodų, kiek žino
klų
savininkams
rupi labiausiai, voliucijoa dainoms neteisingai pa
klose
Union
Portland
Cement
Co.
iš kalno, nebuvo prisirengęs.
ir susipratimo pakėlimui!
įnešti į savo šeimynos gyveninę, me, rengiamos Panevėžyje, Šiau
kad
čia
negalėtų
susiorganizuoti sielgė rinkdamas už jas prenu
expliodavo
400
bačkučių
parako.
Bagočius savo kalboj teipgi nu
(“Lietuvos Žinios”).
> kad visi joje matytų naudingą dar liuose, Marijampolėje.
Expliozijos 17 darbininkų tapo už rodinėjo, kad žmogui būtinai rei darbininkų unija, todėl, ir varo meratą. Tad šiuomi pranešame,
Iš tų, į kurtas jau nesykį teko
bininkę ir išmoktų moters darbą
muštų.
kia mokslo jieškoti, skaityti laik nuo darbo jon pristojusius.
jog šisai musų sumanymas nieko
seniau
žiūrėti, žinome kuoaiškiaugodoti. 3) nesiliaudama sau rei’• Skaitytojas.
raščius
ir
knygas,
gyventi
su
tiks

bendro neturi su VJ.Pe’kono ap
siai, ką jos mums suteiks, jei mes
Allentoum, Pa. Akmenų laužy lu, darbuotiesi savo tadtos labui.
, kalavus su vyrais *lygių teisių
garsinimais. Ponas Pefikon, musų
nepasistengsime
patįs
šiokias
bei
_____ ir darbavimos įgyjimui, ji
klose Lehigh Portland Cement, Co.
Iš PITTSTON, PA.
mokslo
Susirinkime buvo iš So. Bosto
užmanymą pasigavęs ,ir pavartojąs
turi stengtis visuomet pasirinkti, tokias atmainas jose• įvesti.
expliodava
dinamitas.
Expliozijos
Sustreikavo
darbininkai Pennsyl- musų žodžius savo apgarsinimams
no
“
Birutės
Kanklių"
choras,
ku

PINIGŲ DIRBĖJAI KALĖJITose
parodose,
kaip
u
žinome,
tokią profesiją, prie kurios palinki
8 darbininkai tapo užmušti.
ris prakalbų tarpuose dainavo lie vania Coal Co., kadangi jiems ne sumanė pasinaudoti, ar|ba moterų
ME.
vien stambieji dvarininkai rodo sa
mą turi: 4) turi dar stengtis savo
tuviškas daineles ir tokiu budu davė pakaktinai karų. Darbininkai laikraščio įvykdinimui užkenkti.
Jeįferson City, Mo. Prasižen-Pi išdėti prie savo vi- vo išpenėtus gyvulius. Bet ko
NELAIMĖS
ANT
GELŽ
KELIŲ.
viena diena susiorganizavo ir metė
puošė
susirinkimą.
Mari P'iskoškienĄ. •
kią naudą suteikia valstiečiui toks gėlių Lee Jaer ir Jos Vail kam- suomenės susidemokratizavimo.
Birmingham, Ala. 60 mylių nuo
darbą, nes suprato, kad juos kom
Vakaras
buvo
gerai
surengtas,
bary
j
čianykščiame
kalėjime
rado
į
tuos
išpenėtus,
brangiųjų,
sveti

Palengvinimui pasiekimo viso to
čia iššoko iš vėžių Frisco gelžkelio bet publiką reikia papeikti, nes lai panija išnaudoja, o tą ji galėjo da
pasistengsime,' kiek galėdami, su- mųjų kraštų, gyvulių žiūrėjimas? netikrų pinigų dirbtuvę; rado traukinys. Prie to 36 ypatos tapo
ke dainų ir prakalbų neužsilaikė ryti, nes mažai darbininkų prigu ATSKAITA, ATSTOVŲ 28 KF
Žinome visi musų dvarininkų kvarmas ir padirbtus netikrus kvo- ‘ teikti moterims žinias apie visokių
sužeistos, o tame šešios ypatos su įamiai: garsiai šnekėjosi ir tokiu lėjo į uniją; ypač airiai buvo uni
nusmukimą, tik gal nevisi aiškiai terius ir pusdoliarius.
E. S. S.
mokslų-amatų mokyklas.
žeistos labai sunkiai, gal mirtinai. budu kitiems neleido prakalbų jai neprilankus. Dabar vienok ir
Mes
įgalioti
28 kuopos L. S. S.
Šiuo pirmu atveju duodame Ru
klausytį Buvo toki, kurie garsiai jie bus priversti laikytiesi unijos. pareikalauti nuo “Tėvo Kazimie
NAUJI
AUKSO
LAUKAI.
stis.
Gal
kaikuriam
pasirodytų,
sijos įžymesnių ūkio ir prekybos
■ Gaisrai.
sakė: Čia kalbėtojai socijalistai, mes Darbininkų susirinkime nutarta
Iditarad City, Alaska. šitose ap
, mokyklų surašą, suprantama to kad jie perdaug savo visokiems
Suvisu . išdegė ne klausykime; girdi, ir musų neleisti į kasyklas darbininkų ne ro”, kuris per pamokslui visokiais
Portland,
Ore.
niekšais išvadino Shenandoario so
ki U\ kurios yra arba vienoms mo smagumams išleidžia, gal per daug linkinėse. rado naujus aukso plo miestelis I ūgli s. Sudegė ir Orekunigas juos labai keikia,liepia j pra turinčių unijos ženklo.
tus.
Į
juos
dabar
plaukia
pulkai
tinginiauja.
Žinoma,
kad
ir
tai
cijalistus,
idant jis atšauktų savo
terims įkurtos, arba kur moterįs
gon LumberCo. lentų plovyklos. kalbas nuėjus, juos mušti, apmesti
Neprigulintis.
kartais atsitinka, bet mątome ne amerikonų tikėdamiesi laimę ir tur
neteisingus užmėtinėjiimis Shelygiai «»u vyrais yra priimamos.
akmenimis, ar supuvusiais kiau
nandoahrto socijalistam^.
Negalime susilaikyti neištarę lin sykį, kad jųjų darbšteęnieji ir šykš- tus ten rasti, šįmet ten rengiasi
Duluth, Min. Sudegė čia, ant šiniais. Ir ištikro, kol čia nebuvo
IŠ CLEVELANDO, ILL.
su
viršum
5000
aukso
j
ieškotojų
kėjimo ,kad musų tas patarimas tesnieji ir gi nusmunka. Didžiau
17 d. gegužio teikėsi “tpvas KaSupierior gatvės Bradley trioba.
šitame mieste yra apie 4000 lie
neišeitų į niekus Kad kuodidžiau- sia tokio nusmukimo priežastis, tai keliauti Ar ištikro čia teip daug Nuostolius gaisre padarytus skai- kunigo Krasnicko, viskas buvo ra
zimieras“ pasirodyti paisiimtiniams
mu. Žmones, kad ir susirinkdavo tuvių, bet terp jų nieko įdomaus
yra aukso, apie tai
specijalstai
ŪKIU vedimas
VVU^lll<*3 prisitai- |J1«*
___ ___________________
sias lietuvių skaičius suvartotų jį į dvarininkų ūkių
28*kp. L. S. S„ ir ant visų jam da
arba
prie
savo
užgaidų,
abejoja;
todėl
daugumui
laimės
to
ant.tS
0000
prakalbų klausyti, užsilaikydavo ne atsitiko, tik dabar jie mėgina
kant
vien
;
----*
x
....
sau ir savo visuomenės naudai.
romų patėmijimų jis nieko nepa
Susitvėrė neprigulramiai, o dabąr musų dvasiškas darbuotiesi.
latytų ma- Į ten jieškančių atsieis apsivilti.
Ūkio mokyklos: 1) Stebntcvo arba prie Icasžin kur
aiškino pašiuntiniams, teisindama*
vadovas išmokino žmonės triukš mingas benas.
■ ūkio kursai, Peterburge (Aptieko- dų, o ne prie racionįdinio išskait-Į
sis, buk jis socijalistus da užtarė,
29 d. gegužio Joitės svetainėj
mus kelti. Išįtikro jo pamokslai
riaus sėkrsgatvis 10).
Priima liavimo. Visur užsienyje geri ūki
“ir tie, kurie klausė, gal nesuprato
gerų vaisių išduoti negali. Nedė- buvo parengtos prakalbos su dai jo žodžių”. \
mos moterįs baigusios kokią augš- ninkai veda prideramai buchhalte'' M y ' lj’
4^
Specijališka X Ctevcland, O. Buvo sustrei lioms iš sakyklos bjauriausiais žo noms, dekliamaeijoms ir šokiais.
tesnę mokyklą; baigusios valdiš^ riją (knygų vedimą), kuri visuo
Iš pasikalbėjimo;
Parengė tą Gvardija Lietuvos Sū
kas moterų gimnazijas, arba to met aiškiai parodo, kokia ūkio ša komisija tiHnėJ^frti tHsdarių ne kavę laivų tarnai, bet jie ant se džiais plusta, keikia socijalistus ir
paaiškėjo: kad “Tėvas Kaz." ma-f
visus žmones, kurie tik jo bažny nų kareivių; prasidėjo 3# vai. po
ukįyje
skyrium gražius darbus. Užmeta, kad čia nųjų išlygų sugrįžo darban.
kių pat teisių kitokias įstaigas. ka,
KO, >
r- kiekviename
-------- ------------žo supratimo ir menko mokslo; iš
čiai pinigų neduoda, kurie dešim pietų. Pirmiausiai benas uniforUžmokesnis metams už mokslą 125 paėmus, duoda pelną, o kuri nuo- net senatan pateko už pinigus tūli
tikėjimiškos pusės — didelis fana
muose ir vyrų choras padainavo
senatųriai. Užmeta valstijos teis
stuoiį.
--------f Boston, Mas. Sustreikavo čia:į tinės nemoka.
tikas ; kultūriškas pasaulis jam !yra
rub.
8 d. gegužio per pamokslą jisai “Lietuvos hymną“, kurį Clevelan2) Peterburgo šėmis ūkio mo
Danijoje, mažųuklų šalyje, bu eiari ams mėtymą viešų pinigų arba mašinistai, budavonių darbininkai,
mažai žinomas ir suprantamas; ir
liepė persekioti socijalistus; gas- do lietuviai, turbut pirmą kartą iš
kykla (Kamiennyj Ostrov nabe- tų per sunku kiekvienam ūkinin jų pasisavinimą.
antgalo mokslas apie socijalizmą
staliai, tiltų budavotojai. Daugu
padinės kad nelaikytų jų ant bur- girdo ir jis visiems labai patiko,
režn. W. Jįevski 18). Mokslo kur kui mokytą- buchhaltefį užlaikyti,
jam visiškai nežinomas ir nesu
mas darbdavių sutiko darbininkų
do. Katalikai privalą bedievius nori chorui atgiedoti gerai nepa
JIESKO ŽEMĖS.
sas tveria 4 metus. Priimama vai- todėl ten yra ^suruoštos taip va
prantamas.
j
• <.n
L
reikalavimus^ išpildyti.
skųsti bosams, kad nuo darbo pa sisekė, kur nekur giedoriai sumi
k^’asftington, D. C.
Daugybė
kinai ir merginos baigusios 6 dinamos buchhalterijos stotįs. Ii
Ir teip niekint išradi i u s, peikt
varytų, o jei tas negelbėtų, tai pra šo, bet tame nieko įstabaus nėra,
kliasas, tik nejausnesni kaip 17 tų stočių, sulyginant už mažą vž- žmonių šįmet iškeliavo į Monta
mokslą, kaip darė “Tėvas Kaz."
f Los Angeles, Cai. Sustreika
nes choras tas susiorganizavo vos per pamokslus, gali ti! kai ano-.
metų. Kursų tikslas—priruošti mo mokesnį kiekvienas uk niekas gali ną, Oregono ir Wasingtono val vo čia: mašinistai, modeliatoriai ir nešti jam, kunigui.
Musų kunigėlis, teip mandagiai trįs sanvaitės atgal. Klausytojai
kytus agronomus, įvairių ūkio ša gauti tam tyčia suruoštus sąsiuvi stijas, kur tikisi gauti žemės aP~|^3
gus su siauru supratimti ir neapgiseriai. Jie reikalauja 7 dol. už
apsieidamas
su bedieviais ir so gausiais delnų plojimais pasveikino
kų speciialistus ID mokslą mo- nius, kuriuose yra atspauzdinti sky sigyvenimui. Žemės čia rods ne dienos darbą.
šviestas,
nes
tik
tpks
či jalistais į trumpą laiką tiek jų dainorius.
s metam* 100 rub.
riai su nurodymais, kas reikalinga trūksta, bet liuosiems plotams trukIi
pasakyti:
“visi
bedievišPaskui kalbėjo Juozapas šalčius,
3)
-L„4.akio kursai
cinc1„Mli 0 . . TlrnauJan. priveisė, kad nei pats nežino kiek
Prirašytus sta vandens. Iš iškeliavusių perki raštai, knygos yfe vęlnio
ūkininkui užrašinėti.
moterims Maskvoje, prie kuni sąsiuvinius vėl grąžini* stotin ir nai j Kanadą 41871 amenkonų,
ka. jų dabar yra, o jų skaitlių vis dar S. Kimutis dekliamavo eiles “At- išmislas”, arba vėl kitoji vietoje:
gaikščio Golicino gimnazijos. Bai iš ten, kokiam laikui1 praslinkus, | ‘S000 ‘"STišo atgal.
pake|tM ,|gos po ii-jc. už dar duagina, nes kur nepasisuks, vis sibuskim broliai”. Kunigas Ha- “neskaitykit tų prakeiktų knygų
. padaro bedievį. Vaisingas mat mu- laburda kalbėjo apie naudingumą
gusios tuos kursus įgyja agrono gauna jau aišlAai suvesi as atskaitas,
bo valandą. Pakeltos algos ir
ir laikraščių, nes pats . išradimas
, sų kunigėlis. Neužmiršta nei drau draugijų, kalbino rašytieji į viso
mų vardus.
taniams elektriško gelžkelio nuo
spaudos yra velnio išmis as”. Tokurios kaip ant deln< • rodo, kas • SOCIJALISTAI PIETINĖS
gijų, kurios jam nepasiduoda. Ka kias organizacijas, paveikslan S.
’
4) Augštesni moterų kursai Var- ūkyje duoda pelną ir 1 :as nuostolį.
DAKOTOS.
Cincinnati į Toledo.
'•
liaus pamoksluose iškeikė visus iš
dangi “Lietuvos Sūnų dr-ja” ne L. A. ir kitas, nes organižacijos
iavoje (Vlodzimierzo gatvė 3-5),
Pierre, S. D. Cianykščiai visoTokiu budu ukininknujant, kiekradimus, kurie pakėlėĮ *pt"augšto
prašė jo leidimo prakalbas rengti, gali kelti terp žmonių apšvietimą
tarp kitų mokslų yra ir žemės
atlaikė savo
kių
tautų
socijalistai
ukininkui
nėrn
sunku
saKasyklose
laipsnio
paskutiniuose a; tižiuose
Į[
Greenridge,
III.
vienam
tai per pamokslą teip grubijoniš ir tokiu budu atitraukti žmonės
ūkio skyrius, mokslas tveria 3 me
ir apdirbo
vilizaciją,
žmonių kultūrą ir
vo ūkis pakeiti, bet to pas mus metinę konferenciją
darbai sustojo nuo 1 d. balandžio,
kai, kaip tik jis moka, ją išgarbino nuo girtuokliavimo. Paskui dviem
tus, mokestis metams 140 rub. beveik niekas iki šiol i^edaro (kiek partijos ripkimams
pliat formą.
’Jo nuo 24 d. gegužio prasidėjo
tau išradimai paskutini ų amžių
ir siundė ant jos ir jos surengtų balsais dainavo merginų choras
vienas Ginki mų, Šiaulių1 Prioažii
Pripažino darbininkų organizacją
, Priimamos mokinės nuo 16 metų.
streikuopadėjo žmoniją apšviesti ir paro___ . Kaip girdėt,
žinome,
“Pasakyk man mylimas krašte".
Pirklybos mokyklos: 1) Pirkly- pav. grafas Zubovas ), todėl ir “Westem Federation of Labor". janti darbininkai gaus iš vietinės prakalbų pamokslo klausytojus.
dė kelią, kuriuomi turi i engti pir
F. Genys.
Kareiviai savo kapitonui Jonui Ra
bos institutas profes. Dovnar-7.a- matome tankiai, kaip si ambieji dva Nutarta teipgi reikalauti visuotino unijos po 4 dol. sanvaitei, kol dar
myn; antgalo “Tėvas K u
kauskui dovanojo auksinį medalipalskio, Kijeve (Bibikovo bulv. N. rininkai savo išpenėtai} holendrais, balsavimo renkant urėdninkus.
mokslas apie socijalizm į
bai pradės normali škai eiti.
ką. Jis norėjo tarti porą žodžių
Iš CAMBRIDGE, MAS.
24) Mergaitės priimamos baigu švycais parodose besigirdami ir
Adomas Springis.
SVETUR PINIGUS IŠLEI14 d. gegužio buvo čia parengtas padėkos, bet iš susigraudinimo žo
sios vidutines mokyklas. 2) Augš- brangius pinigus už ju>s beimdami,
nes prirodinėti, kad socijklizn
D2!A.
.
teatrai
i škas perstatymas.
Atlošė džio ištarti negalėjo. J. Makdintą- yra mokslu, bet tiktai antil
tesnioji komercijos ir znsuomenis baigia savo miškus tepardavinėję
Garlaiviuose važiojančiuose paSagincnv,'''M\ch. 500 darbininPeterburge ir kaskart giliau skolose klimpsta. sažiežius Europon, berželio mene- kM anRU,i *«'klų Riverside ir dramą “Blinda". Lošimas pasi vičia dekliamavo eiles “Tu Lietu kiška sekta, apie kurią da jis ne
mokslo
mokykla,
(Nevskio prosp. 102). Pirmuose
Nežiūrint į tai, iki šiol musų syj išpirkta pirmos kliasos šifkor- Je,1itown, kurie buvo darban su- sekė 9 gerai, bet publika užsilaikė va”. Skunskio kalba, matyt, su turįs aiškaus supratimo, vienok
sirinkusiems nepatiko, nes jie, jam
išguldoma krašto ūkio parodos yra paverčia čių 17539* Už jas turtingų amekurtuose
dviejuose
met* darbą, kadangi blogai.
esanti labai kenksminga kataliky
kalbant
pradėjo nerimaut. Skri8 d. gegužio buvo parengtos
augštesnė pirklybą ir juridiškai- mos vien į tokių s ambių, išle rikonų užmokėta 5 milijonai dolia- kompanrjk atsisakė jiems pridėti
bei, kaip nuodai, — teip kalbėti
pauskiutė dekliamavo eiles “Žengekonomijos mokslai; trečias kur- pintų, visai prie musu žemos kul rių. O kiek jie Europoj pinigų ^c- kas
kelionei į kasyklas, Lietuvos Sūnų Dr-jos- prakalbos.
gali tik jo nepažįstanti*
Rinkta aukos naudai Cherry naš kim į naują gadynę" ir atliko labai
sąp specijališkai lavinąs atskirose tūros nepritaikintų į y vulių veis
Matomai, tas
is žmoguš
žmogus neduoda
išleis I Ne smagu mat didžtur
gerai. Maišytas choras padaina
pijrklybos Šakose ir visuomenės vei- lių rodymą, į tų gyvulių savinin čiams
Amerikoj gyventi.
SjOTlzkišė, N. Y. Sustreikavo^ laičių. . Surinkta $8.29. iĮ draugiją
sau atskaitos iš to, ką kalba ir pats
vo “Birutės dainą", galiūnas de
kime. Ant dviejų pirmųjų kursų kų tuščią pasilinksmir imą, dėl ku
1200 oĄęanilHtotų drabužių siuvėjų prisirašė 25 nariai..
gal nežino apie ką kalba, nes tam
Cambridge Teatrališkoji kuopa kliamavo eiles “Drąsiai, be abejo pačiam pamoksle, ką pimnaus įtvir
mokama už mokslą metams 125 rio yra iš tolimų miesių rūbai, mu
IS HA VAI SALŲ.
Jie refkžlavė ant 10% didesnių
naujų metų dieną parengė teatra nės .
rub., trečiajame kurse nuo 85 rub. zikantai ,teatrai gabenami. Dar
tino, vėliaus užginčino ir tokį prieš
Ateiviai iš Lietuvos ir Lenkijos, algų. 1C
lišką perstatymą. Atlošė kome
Paskui buvo traukimas auksinio taravimai jo pamoksluose galim*’
iki 125 rub.
kaikurios, daugiausi «vetimos, pir apie 400 darbiuinkų, atsišaukė prie
'
diją “Audra giedroje”. 12 kovo laikrodėlio ir šokiai, kurie traukė patėmyti ant kiekvieno žingsnio.
Iš privatinių mokyklų yra dar klių firmos išstato 1 isokius ūkių maskoliškojo konsuliaus WashingPerėitą^^anvaitę Jungtiniuose
3) Augštesni prekybos kursai J. brangius įnagius ir i iaip kitokius tone melždami jo padėti jiems su- valsčiudie brfvo 160 nusibankruti- buvo parengtos prakalbos Lietuvių si iki galui. Žmones išsiskirstė už
Taigi, jo pamokslai nenuoseklus
Siemiradskienfs Varšavoje (S-to išdirbinius ir visu tuo pasibaigtų grįžti tėviškėn. Tie ateiviai skun- nimų, ^rba 'knt 40 mažiau negu Socijalistų S. 71 kuopos. Kal ganėdinti. Geistina butų, kad toki ir įdomus, ant kuriui .laikas yra
bėjo Baranauskas, atstovas L. S. vakarai čia butų rengiami tankiau.
: Kryžiaus gatvė 30). Tie kursai paroda, jei neišstatytų dar kaikurie džiasi, jog juos čia suviliojo agen- užpercifiį. ?f*’
bergždžiai praleidžiamas ir be jo*
D.-P.
17 d. balandžio Apšvie- Cianykščiai lietuviai, išskyrus gal
yra po prekybos ir pramonės mi valstiečiai, sekantieji /‘ponų ma
kios naudos kaip tikintiem' teip
tai prigavėjai ,0 čia juos stengiasi
CI
tos kuopa parengė prakalbas. Kal kokius
du, tokiems vakarams
nisterijos globa. Priima baigusias das” kelių nešertų arklių ir dar
ir bedieviams.
’ K J Li
vergais padaryti cukraus pliantabėjo Bagočius ir Antonov. 28 d. pritartų, o jie atneštų, ne mažai
gimnaziją. Už mokslą metams 120 neriopsotų kokiame kampe užkišti
Shenandoah,
Pa.
22
—
10.
cijose.
rub.
į balandžio tapo uždaryta vakarinė naudos ypač tiems, kurie nori augšsodiečių audimai.
Komisijos nariai:
angliškos kalbos mokykla gana iš čiau pakilti ir apsišviesti.
4) Prekybos kursai moterims ; O kaip žinome, juk lietuvių valNEVALIA'GĖRIMŲ DYKAI
1
J. KatsrgiĄ,
kilmingai: dainavo angliškas mo
Korespondentas.
Račkovskienžs, Varšava (Maršal stiečių taip Kauno, kaip ir Sugš CAMBRIDGE, MAS.
DUOTI.
‘
V, Tun
terų choras, kalbėjo gi Bagočius.
kovska gatvė 80). Mokslas tveria __
22 d. gegužio buvo čia prakalbos
valkų gub. yra daug daugiau ne
Hanchensteck, N. J. čianykštis
A.
S\
St. Gricius.
Iš ST. CHARLES, ILL.
dvejus metus, arba vienus metus. kaip dvarinnikų, ir j ėmės didesni
teisėjas Milton Demarast uždėjo parengtos Lietuvos Sūnų Dr-jos.
Lietuviai dirba sunkiausius dar
Užmokesnis už dviejų metų moks plotai priguli jiemsj
jiems, nekaip po- valgyklos laikytojui Wenzui baus Kalbėtojai buvo: Gegužis, Bago
bus. Skaito jų apie 400. 2 yra
I§
IRON
RIVER,
MICH.
lo kursą po 120 rub. metams; už nams.
mę 500 dol. užtai, kad jis savo čius ir Michelsonas. Žmonių pri*
Jau pirma buvo “Lietuvoj" ra mėsos pardavinėtojai, keli laiko kar- NUODINGAS PARSTUPAS.
vienų metų mokslo kursą — 100
Vertėtų todėl lieluviams-inteli- valgytojams prie pietų duoda be si rinko pilna svetainė .net sėdynių
Nuodingasis Parstupas auga
šyta, jog gal čia neužilgio kils strei čiamas. Žinoma, lietuviai daugiau
rub.
■
■gentams pagalvoti ir pasirūpinti užmokesčio po vyno butelį. Mat pritruko. ..
laukuose,
giriose daržuose, paker
siai laiko karčiamas. Draugijos
5) Prekybos mokykla Voysbuno, kokiu nors budu padiryti iš paro gėrimų dykai duoti neleista.
Pirmiausiai kalbėjo Gegužis apie kas darbininkų rudos kasyklose.
lėse
ir
net
paežerio pieskynuose.
yra 2 — D. L. K. Vitauto ir šv.
£> Varšavoje (Erivanio gatvė. 14). dų didesnę naudą vdstiečiams ir
musų tautą, kaip' ji kitąkart buvo Bet streiko nebus bent šiuosmet.
Daugumas,
.pepažindami
jo nuo
apsi Kompanija mit, išgirdusi, kad dar Jurgio. D. L. K. Vitauto drau
Mokinėms, kurios lanko 'kursus kad tose parodose atsispindėtų viŠALNOS.
galinga ir didelė, o dal
dingumo,
jį
čiupinėdamas
ar skin
gija
buvo
parengus
apvaikščiojibininkai organizuojasi, rišasi į uni
dieną, užmokesnis metams 150 r.; soS šalies ūkių kultu a, o ne vien
Malone, N. Y, New York© vai- leido' dėl atsilikimo
ją,
išleido
save
šnipus
surinkti
pri-lmą
30
dieną
gegužio,
damas
gali
pavojigai
užsinuodintf.
Buvo
su
.toms kur vakarais tesilanko už dvarininkų.
stijoj daugely) vietų buvo gana moksluose nuo kitų tautij IMusų
gulmčių į uniją vardus. Dabar prakalboms pasikvietę kalbėtoją iš . Nuodingąjį parstupąner
pusmetį 50 rub.
Padaryti visam pradžia butų gal
. -.kUt 3.
• ’ \- 1
.
. #i»A.JL.
,
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p“’ IS DARBO MEKO.

UETOiAI AMF1IK0J

krūvoje natysime vakaruose, irgi tikėjo- tė į jį blekinaitę. Kaiserio sūnūs
žinti. Jo lapai visada auga pc^tris “spell’inimui”. Jei šito laikytųsi kitas švirkština ir birzgma, todė artum šimtas
arba
milijardai
puikiausių
brlijan- tne, vis tikėjome. Na, ir tas mu- ir jo dragai persigando, nes manė, mokinio p. Šileikos. Ženkleliai bu
reikia
pasakyti
:
švirkščiamų
ir
birzkrūvoje. Kartais jį vadinama tri lietuvių kalbos tvėrėjai, tai irieitų
tų,
apsakė,
jog
uo#gi,
qlar
kaij >ų visas tikėjimas nuėjo ant už kad tai bomba; bet pasirodė, kad vo puikus medalių pavidalo
giamų
tarsnių
ar
silabų.
Nega

lapiu parstupu. Pavasaryje jo la prie to paties. Kokia nauda?
‘ vidusvietas
matė,
prie
Halley
sunaus
lima
pasakyti
>
“
Jie
turi
vienokį
riestos uodegos.... bet ne kome tai blekinaitė pupų pripildyta. ryje žirgvaikis, aplink jį
Nevienodumai pas mus yra;
pai esti raudoni, vasarą gi esti gi
ii draperija,
viršuje
karūna,
v
jus
senuose
liai žali ir žvilganti, o rudenį gra teip pat yra atgal gryžimai pi ie to, reiškimą“ nes reiškimas reiškia nebuvo tokia didel&fprisėfaa, kaip tos. Pasirodo, jog Nabuchodono- Stukorių suėmė. Jis pasisakė esąs
0 jos šonuose
koki tai mystiški sifribolai satyrų
žiai škarletiniai.' Dėlei tokio jų kas buvo paniekinta, užmesti, bet veiksmą, o veiksmo negalima paim dabar, nes ji siekia dvidešimts mi zoras apie kometą ne mažiaus iš maskoliškas žydas Abrahomas Fegalvoms su iškištais liežuviais, ož
gražumo žmonės, ypač vaikai ,esti ar tas yra daroma tyčia, visuome ti, ar turėti. Norint kad butų min lijonų mylių, o buinbnrkė tokia di manė už mus astronomus. Taigi derweiss.
kos ausimis ir pora smailių ragu
patraukiami prie jų. Jie juos ski nės erzinimui? Visai ne; tai buvo tis, reikia pasakyti: jie turi vieno delė, kaip du syk sadėjus tolumą dabar kįla klausimas, ar galime ir
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čių.
Tarpe minėtų galvų ir karū
|| Nesutinkančių pietinės Ameri
nasi, neša namon ir būva sunkiai apsirikimai; jie pamatyta ir sten- kią reikšmę. Toliaus p. V. nežinok iki saulei Kiekvienas išsižiojęs kitiems astronomams tikėti? Ar
Čia nė^a ko kad nepereinamieji veiksmažodžiai į viršų žiurėjo, bene įpuls į gerklę galime tikėti, kada jie sako, jog kos respublikų vaiduose Peru pra nos yra raidės S. L. A. 25. šo
giamasi pataisyti
apnuodintais.
ar
guostis;
senesnes raš nepadaro priežastinių veiksmažo kokia žvaigždė. Tūli stubiniai kal- mėnulis yra žemė, o ne suris, jog nešė Jungtinių valstijų, Argenti nuose draperijos žodžiai: Chicago
nusiminti;
Parstupe nuodai randasi visose
tijos
kaip
mųsiškė,
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ilgų inėtų, džių ir nukala žodį “sutikdinti“, bažiniai arba filologai net patį žo Marsas turi kanalus, o ne raukšles, nos ir Braiilijos pasiuntiniams, jog ir 1910, o apačioje: Jubiliejinis sei
jo dalyse: stiebuose, lapuose, šak
dį “kometa” išlinkshiavo ir išty jog saulė šąla ir, ant jos matomi paveda išrišimą nesutikimų ran mas. Sulyg reiškimo, rodosi, jie
nyse ir vuogose. Nuodais yra tirš yra apvalomos nuo ,jū netin|<amy- prasmėje sutikti nuomonėje. Teip
rinėjo ir nusprendė, jog kometa pietmai.... gal tie plėtmai niekas dams šitų tarpininkaujančių respu netinkami, arba, bent man nesu
pat
p.
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tas, lipnus aliejus, galintis leng
yra
lietuviško paėjimo, teip lygiai daugiaus, kaip ' astronomų akyse blikų ir- sugrąžįs savo kariumenę prantami. Man rodosi, jų reiški
vai prilipti prie čiupinėtojo odos. pirmyneiga ir tuomi reikia džiaug vardo nukalti; lietuviškai galima
kaip
poetas Mickevičius, raštinin tamsus taškai, atsiradę nuo peril- nuo rubežiaus. • Kita nesutinkanti mas, iš pažiūros, atsispindi teip:
pasakyti: vienokis, ar vienodas,
Patyrus, jog nuo čiupinėjimo pri tis.
"""'7---kus
Sinkevičius
arba pulkininkas go į saulę žiūrėjimo.... ' .
bet vienokas yra priešingas ir kal
respublika, Ecuador, sutinka dau karūna ir draperija, panaši į ka
lipo prie kūno dalis nuodų, kuoP. V., priskaitydamas man tankų
Kįosėtojas,
t.
y.
—
Kosciuško,
ar

Na, o kaip rodosi apie šį šaltą giau kareivių ant sienos ne traukti. ralių gronostajinį apsiautalą, reiš
greičižu šiai reikia tas vietas gerai rašybos kaitaliojimą, bereika^o'pri bos dėsniams ir ausiai.
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pavasarį?.'.. Ar tik ne kometa' Abidvi nori geruoju vaidus už- kia kokią maždaug demokratiškaiYpatingai tankios pas jį klaidos
apiplauti muilu ir šiltu vandenių. skaito jį man; aš seku tik kalbos
pernikas).
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monarchišką viešpatystę arba val
aplink žemę paliko savo galą uo 1 aigti.
Muilas prašalina taukus ir alie žinovų nuomones, kurios sU įtaiko yra tokios: “jie (vardai) išsita
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o demonų galvos reiškia, gal
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atrado
degos? Brrr.... tegul ją galas,
jus. Plauti reikia gerai, nes leng su mano supratimu; kokių naujy ria”; čia reikia suprasti; kad jie
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jeigu teip visada butų šalta.,..
(Į Chinuose, Pekino ir Nankino
vas nuplovimas gali tuos nuodus bių nesuprantu, tų nei nevartoju. turi burnas, “vardas rašosi” —
dosi,
jog
tą galima buvo kuo tin
tybių,
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plunksną ar paišiuką ir save rašo?
Aną dieną, beeidamas gatve su sukilimas. Svetimi ambasadoriai ir
Plovimas alkoholium šoma: ieškau, jėga ir jie;mano
aprubės.
-----tyt ir tada akmenys puldinėdami tinku nepažįstamą žmogų; jis man konsuliai tuose miestuose gavo per pais arba jgflių vainiku. Karūna
Jis
kritikuodamas
mane,
manau
teipgi yra gerast jeigu gerai nu- ausei jie visuose atvejuose skamba
norėjo mano kalbą pataisyti; aš išrodo tarytum žvaigždės kristų. sako: “Duok, poneli, man nors sergėjimus.
Miestuose išlipinėti ir demonų galvos vi-ai nereikalin
plaunama.
vienokiai ir aš nematau reik Jo jie
Ji? nusprendė, jog jai vardas buvo dešimtuką, aš esmių aklas“. — atsišaukimai kvečianti gyventojus gos.
tuomi
patim
jam
atmokėdamas,
da

Gražus augalas sauskunė arba skirti ir net nežinau kur i • kam
duotas žemaitiškoje kalboje — “Nu, juk tu matai viena akia!” sukilti. Bandas ir ant kareivių
skirpstas kartais klaidingai esti pa tas atskyris reikalingas; to ai nesu- rau tą patį. Tikiu, kad jis priims
ir perstatymų
“komet”, teip jis vėliaus pasiliko — aš tariau. “Tai duokit penkis neturi didelio užsitikėjimo.
Tas
net
vistiotą
su
gera
širdžia.
programas buvo didesnis negu kur
laikomas nuodinguoju parstupu. prantu ir nevartoju. Bet kitus,
priimtu ir visų kitų tautų. "Ko centus’’; — jis atsakė. Kiek toiki šiol matytas, nes 40 puslapių.
Vienok sauskunę lengva atskirti kaip medžiaga, O ne medqa, ra menei ant naudos išeis, kaip jos
met” susideda iš dviejų žodžių liaus radau pašalyj sėdintį žmogų
rašyti.
raštininkai
išmoks
|| Pietinėj Amerikoj respublikoj, Buvo du paveikslai mirusiu S. L.
pagal jos lapus, augančius po pen šau sulyg to paties dėsnio, ką ir
“kon” ir “met”, arba :”ko-met”, su apgarsinimu ant krutinės; di Venezuelėj atsibuvo prezidento rin A. tvėrėjų: J. Paukščio ir. D. į T.
J.
Laukis.
kis krūvoje ir kekes mėlynų vuo- pradžia.
P. V. reikal ivimas
ką išvertus į lietuvišką kalbą bus: delėms raidėms buvo parašyta, jog kimai. Išrinktas Juan Vincento Bočkausko; trečias dabartinio . S.
gų. Nuodingasis parstupas visa -galūnę -džia atmesti yra labai ne“ką-meta”, o vienu žodžhi — “ka- jis yra ant abiejų akių aklas, jog Gomez ir jis jau užėmė savo urė3ą. L. A. pirmininko P. Živatkauško.
da turi po tris lapus krūvoje, o jo yviškas. Jis matyt vienais saldu
meta” arba “kometa”.
Tas nieko blogo, jeigu nebūtų už
jo kreivas kaklas, teipgi jog jis
uogos vasarą buva šviesiai škarle-, mynais užaugintas ir nenėgsta
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| Paryžiuj likosi suimtas mas miršta įdėti įžymesnius S. L. A>
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Rasinija Dr. Juoktvtris,
kolius Markov. Jis mat vienai tvėrėjus, kaip:, D-ras J. Šliupas,
šiurkštybės randamos tani iai ir
nėr,
teip
nėr.
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moterei pavogė pinigus ir deiman kun. Burba, teipgi kun Žilinskis,
kaip kur jos padaro puikią poezv^
pa
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O kad ji kur ta Halleyo kometa 1
tines auskaras vertės 100000 dol. S. L. A. labui, nesulyginamai, dĮnįją. Kodėl gi mes jų neturėtume
kojimu*.
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ATSAKYMAS KRITIKUI.
turėti kalboj ? Kodėl vuodega, Kiek ji sujudino šį margą svietelį!
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Halleyjuko
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jaunam,
turtingam
Kaip matau, pradėsime rūpintis uodega ir vedega, o ne vuoužiaga, Visur tik ir girdėti — Halleyo ko
uodegos vakaruose, kuri ten tu “Ponuli, aš aklas ir apie tai nie caro gvardijos oficierui Buturli- neatbojančių lietuvių kilimo. Kiek
meta,
Halleyo
kometa.
Net
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pažinimu ir valymn savo kalbos. uodžiaga ir vedžiaga, nežinaimu; gal
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astronomija teip populioriska pa-1 rėjo šviesti kaip milijardai brilijan- ko nežinau, nieko nemačiau’*. Pa nui, likosi suareštuotas D-ras Pa p. Bočkauskui rūpėjo lietuvių kili
P. Vienokas, ėmęs mane kritikuoti, vien dėlto, kad teip nėra. M(es var
|
tų.
Nekurie
garsino,
jog
kometa
žengęs kelis žingsnius, sutikau ki rinko. Jį apkaltina, buk jis, ga mas, tą geriausiai parodė jo išlei
nepasigailėdamas sudrožta man už toju e be uodegėlės, nes lengviau sidarė, kaip dar, turbut, niekada.
tai ne kas kitas kaip vien Londo tą žmogų; tas man sako: “Buk vęs nuo giminių užmokėsiu, įčie- džiamas ir rėdomas toks lietuvių
Dabar
kometą
galima
matytit
visur
Į
mano -ybių aibes. Nerodyti klai parašyti, bet jei p. V. uodegėlė pa
ant tvorų, laikraščiuose, vagonuo-l no šufragetė arba Peterburgo teip geras, duok man dešimtuką pijo Butulinui choleros bakterijas, kalbos, rašybos ir taktikos sąšlavy
das yra geru daiktu, • Įtik turiu pa tinka, jis gali ją vartoti, Kriauanarchiste, nepaisanti nei jokių už lovą’’. Aš tariau: “O, teip, nuo ko tas pasimirė. D-ras prisi nas, kelkiu buvo laikraštis “Siū
sakyti, kad jis visgi klysta, many šaitis ją pripažysta teipgi; gali būti se, ant kaklaraiščių, avalinių, liet
sargių, šnypštukų ir tt. Ogi kieki įstatymų, nes kometa visiškai at aš mielai tau duosiu, jeigu ji tik pažino, jog jis panašiu budu ir lė” ir “Linksma Valanda". Jog
damas mane -ybė kur reikia ir kur mes ir męs.
ji atnešė rūpesčių, nusiminimų, ne sisakė astronomų padarytų plianų verta tiek”. Toliaus kitą sutikau: daugiau didelių turtų palaikėjų pa Dr. šliupas ir jo draugai pirmi
Kodėl viešpatija ir. karalija arba
nereikia, vartojant. Ne, vartoju
įsteigė “Susivienijimą visų letuvių
laimių! — nesuskaityti! Ir visiĮpaišyti, atsisakė konors klausyt,. “Ar ne duotum kvoterį poltcijan- siuntė į geresnį svietą, j
ją tik ten, kur ji, pagal musų kal kodėl valstija, teipgi nežinau, bet
Amerikoje“, tą patvirtina tame pa
dėl
to
vieno
anglo
vardu Astronomai pasikasė plikes ir sa to laidotuvėms?” — jis paprašė.—
bininkų nurodymą tinka: pasielgi šitą žinau, kad valstija irjvalstybė
ko: “Už tai teip pasidarė, kad “Te sakau, tau visas doliaris, eik
čiame programe “Trumpos Žinios
Halley,
davusio
gyvastį
savo
to

|
Maskolijoj,
tikrųjų
maskolių
mų ir daiktų vaizdo ir padėjimo, tai yra du dalykai, kuriuos p. V.
kiam sunui-valkatai kaip Halley-1 uodega buvo neapsakomai užsirie ir palaidok juos keturis P’
sanjungoj išėjo jau ne pirmas iš Istorijos Š. L. A.”, sekantai:
ar priegimties pavadinimui, k. v.: sumaišo į valstija yra šalis, o val
tusi”. Žinoma, ką jie vargšai gaskandalas.
Sanjungos pirmininkas Pirmutiniai užmanymai apie reika
kometa.
Aę
šeip,
ar
teip
sakyti,
melagybė, šviesybė, sunkenybė, stybė, valstiją valdantieji žmonės.
juk išbet senovės žmonės niekada nebuvo Įlėjo ir besakyti daug
Kanavicin
atsisakė išduoti at lingumą “Susivienijimo“ pradėjo
lenkybė. Teipogi vietoje svetimos Kodėl moterų ne moterių; dantų,
uodegos
tokiame kvailame padėjime kaip Įaugšto galėjo žinoti,
skaitas
iš
įplaukimų
ir išlaidų. San apsireikšti New Yorke 1886 m.,
ir netinkamos musų kalbai galu- ne dančių; ausų, ne ausiu; akme
būva užsirietę. Tačiaus nereikia
dabar.
Jau
jeigu
kam
kometa
įva

jungos
nariai
reikalaują,
kad Ko-<
Balso“ (Dr. Šlhipoj iš*s -izmas; šiteipos aš sakyčiau: nų, ne akmenių ir tt., tai ir dėlto,
stebėtis atsiminus, jog garsiausias
leidžiamo tuo vardu laikraščio)
navicin
nuo
vietos
pasitrauktų.
rė
protligę,
tai
tik
tada,
kada
ji
ovinybė, fanatybė, cinybe, vietoje kad teip geriau skamba, nors kitur
išnetyčių pasirodydavo ant dan astronomas Ncwtonas išpiovė sie
|| Mieste Baden-Baden, Vokieti Jam užmeta teipgi, kad jis caro draugijos susirinkimuose.
1886
■ šovinizmas .fanatizmas, cinizmas, ir suminkštinta galūnė lygiai yra
f
J. '
noje dvi skyli, vieną didesnę ka joj, staiga pasimirė pagarsėjęs vi vardą panaudoja arabiškiems sa-j m., 17 d. balandžio, tos draugijos
gaus
susavo
visomis
rykštėmis,
I
bet reformybę p. V. bereikalo man vartojama k. a. debesų įr debesių.
kaįdais ir peiliais, bet kol ji buvo tei, o kitą mažesnę kačiukui išlyp- sur mokslinčius, D-ras Koch, lim vo reikalams.
pasidarbavimu, susirinko
__> n«nw
primeta, aš sakau reforma. Kad
Bet mano straipsnyje padaryti
ti laukan, nes per duris nuolatai pančių ligų tirinėtojas.
lietuvių apsvarstyti reikalingumą
matoma
,tai
niekas
nei
sapnuote
abu
arklys
buk
aš tuomi negaliu prieš kalbos dės aklys
Į apie ją nesapnavo. Dabar gi atbu-lĮ juodu ISleidinėti jam pasirodė be
Meksike, aplinkinėse Vera susivienijimo. Tame susirinkime ir
akti,,
nėra manius nusidėti, tai tą matome iš ki paeina nuo---reikalingu laiko gaišiniipu; jis mat
Cruz,
18 ginkluotų plėšikų užpuo įsteigta Lietuvių Susivienijimas.
lai.
Dabar
komėtpalaikės
nei
dūko,
||
Prūsų
seimas
mano
pakelti
tų kalbos pavyzdžių;Į mes nesako mano išvedžiojimu, tik raido jau ęia skaitomos prelekcijos, ra-l negalėjo dasiprotėti, jog per katės ciecoriaus algą iki 30 milijonų mar lė dvarą Bella Vista. Dvaro už- Taigi Lietuvių Susivienijimas tapo
me: katalikizmas/ pagonizmas, tik rinkio paklaida; mano buvo: aklys
somos knygos apie jos susitikimą su skylę kačiukas visai lengvųi galė- kių metams. Iki šiol jis gauna 17- veizda vokiety s ir du tarnai tapo
katalikybė, pagonybė, arba p. V. ar oklys; raidrinkiui pasidarė ma
musų motina žeme, rašomi straips-1Ijo išlysti.
užmušti. .Užveizdos pačią surišo niu. Na, o ponas Bočkauskas?
500000 markių.
-ystei pirmenybę ‘duodant sakome: ža klaida — man didelė. “Nusiniai, piešiamas jos baisus dydis, I
ir subiaurojo. Paskui plėšikai nu Ogi jis, tuomet būdamas redakto
katalikystė, pagonybė. Kam gi tad. jautojimai" • nėra mano žodis, tai
Taigi ant galo ir mes, laimingi
traukė į dvarą La Pomona ir-pri rium “Vienybės Letuvninkų“, tuo
pavidalas
ir
tt.
O
žmonelės
skai
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Ant
Loyalty
salų,
Australijoj,
Jchicagiečiai, po ilgų laipiojimų ant
sakyti: protestantizmas, socijaliz- matyt jis pačiam p. V. priklauso;
vertė jo Užveizdą atiduoti 4000 dol. met gal niekesnės už vėlesnę “Sau
to,
dreba,
virpa,
ruko
kitu
galu
siautė
smarkios
vėtros.
Paskendo
mas, ar kokis kitas Į -izmas, nau aš vartoju žodį išsijautoj imas nuo
stogų, sulaukėme' laimę išvysti diIšplėšė jie ir dar kelis kitus dva lę“, visaip tą lietuvių. pirmąjį Su
pypkes....
Garsingi
astronomai
iš
su
visais
žmonėms
du
laivai.
Ant
Įdžiąją Halleyo kometą visoje jos
jesniųjų musų raštininkų, nepažy- žodžio išsijautoti, vadirtas, jaus
sivienijimą bjauriojo;. niekino, pra
Įaugšto
apskelbė,
kada
Halleyo
su-Į
salų
tų
veik
visos
triobos
tapo
rus.
1 stančių savo kalbos nukaltas? Ant- mus išreikšti; teip pat sakau nusii 3
naus uodega užgaus musų moti-1 brilijantinėje skaistybėje. Ji bu- išgriautos, kokosų ir bananų me
vardžiavo ir ardė. Kad galutinai
/ galo tai nėra mano išrada (bet ne siuntinias nuo žodžio nusisiųsti,
Ivo neapsakomai įspūdinga. Ji butą pirmąjį “Susivienijimą“ sunai
. išradimas); aš tame seku p. Būgos vadinas ne pačiam imti atsakomy ną. Ta baisioji diena buvo 18 d. Į vo teip apjakinančiai šviesi kaip džiai išlaužyti. - Užmušta ir daug
kinti, jis su tokių kunigų pagęlba,
gegužio
(gerai,
kad
ne
13!)*
Apie!
žmonių,
o
likę
neteko
maisto,
nei
nurodymus, kurie nebuvo palodyti bę už ką, tik parodyti Įeitą, kuris
Citrina, teip brilijantiškai blizganti
tą
dieną
pamislijus
net
plaukai
at-l
kaip kun. Vamagiris, sutvėrė kitą
pastogės.
klaidingais. Jis gali tame suklysti, už tą atsako. Gal tai netikę žo
kaip bulvė, o dydžio tokia kaip ko
Įsistodavo.
Net
nieku
nekaltas
žo

susivienijimą,
ir užvadino “Susi
kaipo ir. kiekvienas kitas, bet kol džiai, bet aš juos ėmiaįi iš žmo
pūstas. Jos vuodegą be jokio mievienijimu
visų
lietuvių katalikų
dis
“
uodega
”
išrodė
lyg
kokia
|| Anglijonas Charles Stewart
l jo argumentai nėra sumušti, aš nių kalbos. Geisčiau, lįad p. V. kairi baidyklė. Kiek nuostolių! ravimo galima buvo apspręsti, jog
draugijų
Amerikoje
”.
Tikrasis
I nematau, kodėl visuomenė neturė- parodytų kuomi jie negeri.
neilgesnė, kaip pusantro colio. Nuo Rolls su orlaiviu be baliono per- APVAIŠČJOJIMAS XXV JU- lietuvių “Susivienijimas”, dėl jo
Į
Ūkininkai
nešėjo
laukus,
nes
tetų
I
Kad aš savo kaiboTuežinau teip,
)tų jų laikytis.
jos tokia didelė šviesa, kaip tamso- lėkė iš Anglijos į Prancūziją ir BILfiJINIO S. L. A. SEIMO. persekiojimų, suiro.. O iš pastaro
Jis sako, kad ne filologai (kai- kaip aš norėčiau ją žinoti, tai aš bereikalingas darbas, kiti nemo je nuo pražiodytos burnos.
Sis apvaikščiojimas, be apsiriki
Ant nenusileidęs atgal į pusantros vaToj
vietoj, mo sakant, buvo didžiausiu ne vien jo, kaip progrime nurodyta, išsi
sugrįžo.
bininkal — mano pataisa), bet juk pats tą pasakiau. Mokinuosi kėjo už produktus, o jau skolą gatvių visi buvo parietę galvas landos
perlėkė,
jūrės tu- S. L. A. istorijoje, ne vien di- vystė dabartinis “Susvienijintas”.
žmonės kalbą tverią”; Nežinia ko- jos visur, kur tik gaunu progą. kam atmokėti — nei mislies nie augštyn, teip kaip kometa savo kur
jis
kur
nebuvo.
Ir
štai
sulaukėme
pločio.
Iki džiadsiu lietuvių amerikiečių isto Jeigu ne daktaras Šliupas, ar p.
del laikraščiai netalpina “žmonių“ Todėl p. V. patartį skaityti Dr. Ku
21 ' mylia
uodegą, visi žiurėjo į kometą. Mo ri
Bočkauskas su Paukščiu ir Vardrebantį
pranešimą,
jog
Halleyo
rašytų korespondencijų teip kaip dirkos, ir pp. Šerno, Lalio ir Jano
ters drebėdamos sakė: “Argi ji ne šiol i vieną pusę, taigi iš rijoje, bet didžiausiu vėlesnėje lie nagiriu butų kada tvėrę “Susivie
sūnūs
su
uodega
jau
besąs
rytuose.
jos parašytos, bet vis jas; pertaiso? nio raštus skaitau geru linkėjimu,
rausva?” Mat iš baimės ir snie- Prancūzijos Anglijon perlėkė tik tuvių istorijoje. Jis parodė, jog
Musų žmonės Amerikoje sako: tik man tas jo linkėjimas bereika Nors niekam, rodosi, neteko ma-1Įgas išrodo raudonas. “Kodėl ji prancūzai Bleriot ir Lesseps. Bu mes, lietuviai, ne esame toli atsi nijimą”? Niekada! Ir koks ten
Ityti, bet jeigu laikraščiai rašė, tai
buvo jų Susivienijimas? Ugi tver
“auza”, strytas”, “tinkinu”, “ami lingas, nes aš tą ir be jo patar
negali būt rausva, citrina juk vis vo prirengti sekti orlaivį greičiau likę nuo svetimų tautų, ypač savo ti parapijas! Taigi jie ne lietuvių
jis
ir
buvo
rytuose.
Šiurpuliai
kū

nu”. Ar tai yra lietuviška kalba? ties darau. Bet, man be patard.i
rausva” — sakė vyrai, po trum si angliško laivyno torpediniai lai sutarime ir vienybėje.
susiienijimą sutvėrė, bet parapijų.
Juk žmonių sutverta! — Girdi, kal mas skaityti pavyzdingus šitų mu ną sukrėtė.... Feip, tai su ta pa pam laikui atsttonomai su baime veliai, bet oriai vys juos pralenkė ir
Parodoje dalyvavo į 30 yvairių
O
tikrąjį “Lietuvių Susivienijimą”
bą žmonės tveria...L kuo tad yra sų raštininkų raštus, jis pats ma čia uodega, kuri 18 d. gegužio mu pranešė, jog kometos uodega — toli užpakalyj paliko.
draugijų, apie 3—4 tūkstančiai
pirmasis
sutvėrė Dr. šliupas. Nors
kalbos žinovai, ar ne žmonės? — tyt jų nėra skaitęs, nes jo rasinio sų motinos paviršių apšluostys.... nutruko! Ji pati naikinasi. Bet
ypatų, 8 kapelijos arba benai, Icėtujis
vėliaus
pairo, bet, ant galo, at
Jie yra daugiau kaip žmonės; tai kalba labai ‘yra biauri; visas jo Iš aukšto, rodosi, galima jau buvo kiti įžiūrėjo ir nusprendė, jog ji
ri išpuošti vežimai: mergaičių (ar
||
,
Peterburge
teismas
pasmerkė
siradus
daugiaus
sumanesnių tau
žmonių žiedai. Ir tik jie vieni vi straipsnis yra pilnas svetimybių ir permatyti kaip viesulą viską ne ne nutruko, bet tik pasidalino, tai mirtim 29 jaunus vyriškius ir 18 Birutės) vežimas, Apšvietos Mo
tiečių,
jis
vėl
įsikūnijo^
Bočkanssuomet buvo ir bus kalbos tvėrė gramatiškų paklaidų. Taigi, nors šios, kaip žvaigždės iš dangaus yra kometa pagimdė kometukę.... jaunų moterų ir merginų, kurie terų vežimas, Lietuvių Jaunimo
kas
gi
nebuvo
joks
lietuvių
patrijais. Kalba tai poetų ir kitų rašti jis ir neparodė mano rasto silpny byrės ir kaip pilnas oras bus karš Ar tik ne bus Marsas kąltajtf.... 1907 ir 1908 m. dalyvavo užpuo Ratelio vežimas ir Lietuviškų Par
jotas,
neigi
geradėjas.
-Jo
susivie

ninkų išrada ir padaras, kurią pas bių, tai bent aš jam parodysiu jojo tos ugnies ir dušnaus oro. Ne Dar
davėjų vežimas, apię 20 automo
kasžinkas
iš
Paryžiaus
limuose
ir
piešimuose.
;
nijimas
katalikiškų
draugijų,
ro

kui žmonėę, vadinas, liaudis paša rišto silpnybes, tikėdamas, kad jis kurie tą išgirdę persipiovė gerkles,Ipranešė, jog čia visai ne Halleyo
bilių ir į 70 karietų.
|,
.
Į kiti išsikasė, išmuryjo žemėje
dos, dar gyvavo jau -esant "Lie
una. Anglų kalba, kurią p. V. jų išvengs kitu sykiu. Pav. jis
Apvaikščiojimo paroda prasidėjo
|| VaršavoJ likosi suimtas gana
kometa — Halleyo kometa pasi
tuvių Susivienijimas”, kaipo ardy
stato mum$ pavyzdžiu, yra sutver sako: “nuo jų galima imti gerus skiepus ir ten sulindo, o treti, no- vėlino, kaip amerikoniškas tyukis, turtingas lenkas aristokratas, gra apie 3 vai. po pietų, 5 d. berže
mo šmėkla, bet ji buvo apmirus ir
ta Chauserio, Langlando, Spen- pavvzdžius ’; tai yra svetimybė (ir Į rėdami savo akimis pamatyti tąilir ateis tiktai rudenį. Jog Jtome- fas Roniker. Jis kaltinamas, bulą. lio, 1910 m. Oras buvo labai tin
bejiegė,
todėl Bočkausko ardymo'
cerio, B. Jonsono ir daugybės kitų vėl -ybė); lietuviškai sakąnt bus: baisiąją Halleyo sunaus uodegą,
I tos uodega nutruko, tas smarkiai norėdamas pasisavinti didelius pa kantis, todėl viskas gerai pavyko. darbas nesisekė. Bet užtai jam se
raštininkų. Raštininkų sutverta, raš nuo jų galima imti geri pavyzdžiai, belipdami ant stogų sprandus nupragarsėjo. Net populiarišku pa laikus, užmušė mokytoją Krzy- Į svetainę paroda suėjo prieš ket kėsi teršti musų Fiteraturą visokiais ,
tininkų plėtojama ir užlaikoma. _“....trumpai ir. aiškiai vartoja I silamatojo. Ant galo prisiartino
virtą valandą. Nors svetainė buvo
sidarė. Tūlas vaikas -atsivedė į žanovskį.
žemiausios veislės raštais ir brošiū
Tas yra su kiekviena kalba; argi ma (kalba)”; ką tas reikštų, neži Į ta baisioji 18 diena. Žmonės per
milžiniška, nes į ją sutelpa šeši
mokyklą
šunį;
tasai
mokytojui
teip
romis, bei lapeliais, tokiais kaip:
mes vieni darytume kitaip? Netoli nau. Ar tai butų tik tam tikram Į naktis drebėdami budėjo, laukė
|| Washingtonan atėjo žinia, jog tūkstančiai žmonių, bet susirinku- Jėzaus apreiškmai, kiek jam krau
patiko, jog užklausė, k^p jo var
nuvažiuotume.
. j trumpam laikui ir be jokio slypi begu pamatys uodegą viršuje že
das. Vaikas atsakė, jog jį vadina Nicaraguos prezidento Madriz je- siejie toli į svetainę ne visi sutilpo. jo ištekėjo lašų,. kiek plaukų i$
Z Jis sako, kad anglai pasisavin mos kalba? Teip bent turėtų bū mės besimakaluojant. Švystelėjus
Svetainė randasi ant žymiausios
Įvirs liejyklų šviesai, kiekvieno šir Halleyo Kometa. Kodėl gi jį teip nerolas Lara po Bluefield tapo
dami svetimus žodžius jų neiškrai ti suprantama, — “tame yra gražuChicagoje
gatvės, Michigan boulevadini? — užklausė mokytojas. revoliucijonierių sumuštas ir tik su
žiešiaus Mokslas“ ir tt. Tai Bočpo. Kaip jis mažai juos ir jų1 mas” j gražumas yra kokybės var dis tarytum į bubną pliekė, teip
vardo,
ties
16 gatve, vadinama
Ugi, kad jis tik pusę uodegos te 300 kareivių nuo miesto sienų pa
kausko patrijotizmas!
Į
kunkuliavo
iš
baimės.
Laikraš

kalbą pažysta! Kaip jie tad pada das, kokybė gi be daikto negali
turi, antrą pu«< nužudė — paaiš bėgo. Tokiu budu visos rytinės Pirmas regimentas pėkstininkų
Apvaikščiojimui suėjus svetai
ro juos angliškais? ! Jie turi duoti1 būti; jeigu yra pats vienas, tai jis čiai didžiausioms raidėms rašė, jog
Apart sėdinčių, aplink
Nicaraguos pakrantės yra revoliu Armory.
kino vaikas.
Į
jau
mes
ant
uodegos
sėdime.
Antnėn,
pirmsėdis seimo rengėjų, p.
savotišką išvaizdą; kitaip jie ne turi būti daiktu ir todėl bus: tame
sėdynes buvo susikimšę ir daug
I Tai ■ tokios-tokelės. - Visi tikė cijonierių rankose.
M.
Damijonaitis,
sušaukė drau
bus arijiškais, netiks anglų reika- yra gražybė (anaiptol ne gražystė). rą dieną vėl rašė, kad ne tiesa, —
stovinčių žmonių.
jome,
kad
ką
astronomai
.
‘
sako,
tas
gijų
pirmsėdžius
ir
tolesnį vedimą
nlams, nei dvasiai Jie turi juosi Toliaus jis turi negirdėtą žodį nu- ryt ryte tik užsėsime. Toliaus ra
šis apvaikščiojimas jau gana se
||
Vengrijoj
atsibuvo
parlamento
pavedė
adv.
Bračiuliui.
Kapeli j a ,
•lyra
ir
'turi
būt
tikra
tiesa.
Jie
keisti; ir kad paimdami svetimusi kalęs “mėgsi” kaipo ir “šiurkš- šė, jog jau mes perlindome per
niai buvo rengiamas, todėl viskas
atstovų
rinkimai.
Išrinko
daugu

užgrajyno
tautišką
hymftą,
p. Pet- ’ ‘
mums
iš
anksto
pasakė,.jog
uode

žodžius perkeičia ,tai kiekvienasi čiančių” — tik kalvis tokius žo- uodegą, ir uodegą ryt pamatysirfte
tikrai gerai buvo surengta. Įėji
mą
rando
šalininkų.
,
,
rausko
instrumentuotą.
Tai
buvo
ga
baisiai
didelė
—
aę
mylijonų
nato.^ Jie, rods, stengiasi paliktii džius gali kalti, bet ne kalbos ži- vakaruose. Kitą dieną pranešė,
mui svetainėn nedalyvavusiems
iškilmingiausia
valandėlė.
Visi
žmo

mylių,
mes
tikėjome;
ji*
j°8
jų seną rašybą, bet tuomi jie įbraz• novas; teip pat negalima pasaky- jog neteisybė, nes uodegą dar vis
buvo
ženkleliai.
|| Berlyne, grįžtant nuo kartume- maršavime
nės
sustojo.
Liūliuojanti,
šventi
kometa
šliukštels
i
uodega
dėta į tokį žodžių mišką, kad iši ti švirkščiančiV ir birzgiančių si- Irytuose matyta. Astronomai ap
Ženkleiai buvo nupiešti musų chicagiečio Dailės InstitutoĮhymno garsai, suskubino plakimą
I išeiti negali; jų vaikai pusę sa-jlabų, nes silabos pačios nei švtkš- sakė kurį vakarą ir kurioje vieto musų žemei per ne
mokslalaikio praleidžia vien čia, nei birzgia, tik jas tos nors je ji bus matyt, kaip ji latai švies, žio /nes tikėjome;
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Iš Chicagos Lietu
vių Gyvenimo.
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Tikėjimų ’1storijos Rankvedis

raginę vienytis ir darbuotis, tar
tum tie amžini musų patrijoto Dr.
Kudirkos žodžiai ir jausmai butų
Paraše, bendradarbiaujant kitiems mokslininkams,
liejęsi, kaip nesulaikomas tekėji
mas, į lietuvių sielas. Pulkelis lietuvių-inteligentų jausmingais bal
Teologijos profesor. Amsterdame,
sais giedojo, pritardami tai įspū
Vertė J. Laukis
dingai meliodijai. Hymną atkar
tota antru syk.
į
.
Adv. Bračulis prakalbėjo angliš i ■ ”
Šimą
su
apvalymai^,
tai
yra aišku: jis yra visokių paslapčių
kai, apreikšdamas .tikslą apvaikšvaldytojas,
didysai
magijos
galva, nuo kurio niekas negali
čiojimo ir S. L. A. siekinį. Po
būti
užslėptu
ir
vėl
gi
jis
yra
visų paslapčių ir gydančių
s jam prakalbėjo į publiką Chičagos
šaltinių
valdytoju.
Bet
patsai
Ea stovi perdaug augštai,
darbų perdėtinis p. Mullaney, an
idant
šitame;
dalyke
imti
Jięsų
dalyvumą. Tiktai jo ste
gliškai. Kitas kalbėtojas buvo p,,
bukladaris
vardas
parašyta
ant
žarijinės. Vietą jo užima
Živatkauskas ir vėliaus p. Biršto
jd
didysai
sūnūs Marduį, rytmetinė saulė, išeinanti iš van
nas, iš Shenandoah. Ir vienas
denyno toks pat išmintingas kaip ir Ea, su kuriuo jis dali
ir antras apsirubežiavo nurodymais,
nasi visokių slaptybių pažinčia. Jis, Marduk, didysai žavėji
kaip jis tame laike jaučiasi. P-as
mų kunigas, atneša apvalomą vandenį. Sunkiuose atsitiki
živatkauskas mažumą plačiaus už
muose jis kreipiasi prie Ea ir Ea siunčia jį daryti žavėjimus.
griebė S. L. A. praeitį, minėdamas
Prie šitų dievų prisideda dar Gibil. Kartais vietoje Gibilio
Dr. šliupą, kaipo r vienintelį Susistoja
Nusku, o vietoje Marduko Nebo. Šventas Gibilio ele
vinienijimo uždėtoj ą, teipgi minė
mentas,
ugnis, sudegina visa ką nevalyvo; nuo jos bėga vi
jo kunigų žabangus, Susiv. visus
sokį
burtai
ir tie, kurie juos daro. Be abejonės, jis yra ga
sunkius gyvenimo laikus. Anot
lingiausias
iš dievų, prišaukiamų žavėjimuose. Bet jei jis
jo, Susivienijimas buvo, kaip ipedeprisimena
drauge
su Ea ir Marduku, tai skaitosi trečiu ir
lis tyruose, iš visų pusių audros
prašo
Marduko
padėjimo,
teip lygiai kaip anas kreipiasi
blaškomas
P-as Birštonas, tur
prie
savo
tėvo
Ea.
Viename
nuo demonų žavėjime labai
būt buvo ką pasakyti nepasiren
nayviškai
pasakojama,
kaip
Gibil
eina miegaman Marduko
gęs, todėl jis daug pasakė žodžių,
kambarin,
idant
atsįžinoti
nuo
jo
septynių
demonų paslaptį,
o minčių nei kiek. Jeigu kalbė
kurią
Marduk
ir
atsižino
paskui
nuo
savo
tėvo Ea, drauge
tojas kas dešimts žodžių atkartoja:
su
pamokinimu
apie
jų
žavėjimą.
“aš noriu pasakyt”, “broliai lietu
Prie didelės demonų gaujos priklauso septynios piktos
viai”, “aš noriu jums parodyt”,
dvasios.
Skaitlius demonų niekur nėra žinomas ir yra ne
“aš jums parodysiu, broliai lietu
suskaitomas
kaip danguje, teip ir ant žemės: teip charakte
viai”, tai reiškia, jog jis nori šne
rizuoja
juos
vienas žavėjimas. Visi baisus ir galingi gam
kėt, bet neturi, arba nežino ką.
tos
apsireiškimai*),
visos pragaištingos jiegos, visos ligos
Jo kalba buvo negryna, vartojo
•) Viena žavejamų legendų paremta mėnulio užtemimu, kuris skai
- tokius žodžius, kaip: proce, siratosi nelaimingu ženklu. Septynios piktos dvasios per septynes dienas Ir
tos, palieciavoju ir tt. Jam be septynias
naktis užpuldinėja ant dievo mėnulio. Bet mato sunkų Sino
kalbant, gana daug žmonių išėjo padėjimą ir siunčia Nusku. juros gllumon dievų žinneėj pas Ea, kuris
gali duoti patarimų Ea siunčia savo sūnų Marduką. šitoje vietojo
iš svetainės. Tiesą pasakysiu: kal vienas
tekstas nutrūksta.
Į.
bėtojas norėjo parodyt, jog jis yra
vertesniu už visus klausytojus, jog ir nelaimingi atsitikimai asminama juose. Jie vadinama
jis yra labai svarbiu lietuviams audros dievais ir jie kaip audra užlekia ant žmonių ir na
žmogum ir jog jis nebūtų. gale-1 minių gyvulių. Jie yra pragaro išperomis ir nepriklauso nė
jęs save ir savo sumanumus pa
rodyti, jeigu nebotų tas anglas
apsirgęs, į kurio vietą jis įstojo
kalbėti. Nėra nieko juokingesnio,
kaip kalbėtojo savo ypatos paro
dymai ir šnekėjimai tokių tuščių,
be vertės žodžių, kurių pasaky
mui sumanesni kalbėtojai nejaustų
reikalo nei bumą Atidaryti.
Paskutiniuoju kalbėtoju buvo
D-ras Jonas Šliupas, šis kalbėto
jas kalbėjo pusvalandį, bet pasakė
• dauginus, negu p. Birštonas butų
Pav. 44. Pietvakarinio vėjo demonas.
pasakęs per mėnesį, laiko. Iš tie
Jie atsiranda
sų, D-rui šliupui kalbant, žmo prie vyriškos, nė prie moteriškos lyties.
gus užmiršta viskąį jauti vien ir po žeme, urvuose, iš kurių paeina versmės. “Jie gimė nusigirdi vien tą, ką jįis apkalba. Jo leidžiančios saulė* kalne ir užaugo užtekančios saulės
kalboje nėra nei šešėlio išdidystės, kalne”. Numirėlių karalijoje jie sergsti gyvybės šaltinį.
nei žymelės poiitikavimo, nei kri- Pamylėtomis jų vištomis, kuriose jie tankiausiai laikosi, yra
---- L baimę
-----------2!-----vietos.
T’ ‘— ’Iš
;‘ ten jie
varančios
slelo tuštybės, nereikalingų žodžių tuščios, neapgyven.amos,
ir kokių nors nudavimų. Jis kal išlekia su pasiutusiiu šėlimu ir kaip audra lekia į visas keba vien tą, ką jo dvasia atjaučia turias puses. Jie atsineša su savim tamsą, tvaną, ligas ir
lietuvių ir . lietuvystės labui. Jis myrį, kaipo Belo siuntiniai, kuomet ans naikina žmones, ar
nepaiso kokių jausmų ir kokių ba Rammano, kucmet tas lieja ant žemės audringas tvano
pažvalgų čia susirinkę žmonės, bet vilnis, kaipo raganų tarnai jų raganybėse. Kaip žolė jie
sako tiesiok į akis tikrą, faktišką, dengia žemę, kaip gyvatės įsiskverbia visur, nesulaikomi
gryną tiesą. Tas parodo, jog kal nė durių, nė sklendžių, begėdiški, be mielaširdybės. Jie anbėtojas yra drąsus žmogus ,vertas do naminę taiką. Jie ėda mėsą ir geria kraują; jie ištinka
žmogų visuose jcf sąnariuose; jie pasirodo žmogui kaipo
pilnos pagarbos.
D-ras šliupas trumpai ir pilnai šmėklos, smaugia jį kaipo slogutis, atgabena su savim ma
apkalbėjo lietuvių praeitį iki da- rą ir šiltines, 'išsklaido nuodus, aplieja gelta, suriša kojas ir
bartei, privesdamas tik tokius pa rankas ir tokiu budu paguldo žmogų ant ligos patalo ir at
vyzdžius, kurie apima daug, pa- gabena jam mirtį Tokiu jau budu įslenka jie į tvartus,
rddo tikrą dalyko ir išeigos arba idant užkenkti naminiams gyvuliams ir, nuvaiko paukščius
pasekmės priežastį j ir branduolį ir nuo lizdų. Niekas nė danguj, nė ant žemės nėra liuosas
kurie turi didelę vėrtę dabartiniam nuo jų aršumo. Jie užpuola net ant dievų. — Bet, greta
musų pasimokinimui. Tokia kal su šitomis piktomis dvasiomis, yra ir geros, labdaringos,
ba butų neapsakomos vertės iš sergstanti genijai, kurie piktas dvasias prašalina ir nuvai
girsti kiekvienam lietuviui, nepai ko. Jos buvo išreiškiama bulių pavidale ties šventnamių ir
rupių durimis ir vadinosi sėdu ir lamassu. Jų užduote bu
sant kokių jis butų nuomonių.
Pirmiausiai jis peržvelgė lietuvių vo'daboti namą ar gardą nuo negandų, padaromų piktų aiviešpatystę, kuri nors buvo didelė bedarių demonų. Jie teipgi saugoja ir požeminėn karaliir tvirta, bet nuolatai buvo nai jon įėjimą.
kinama visokių barbariškų tautų.
29. LEGENDOS APIE DIEVUS IR KARŽYGIUS. *
Kaip lietuviški karaliai buvo ga
A. Jeremias, Jzdvftar-JVmrtMl (IMI); E. T.
lingi jis sakė, parodo tas, jog Garper ir Jastrov, —raitai.
Beitr.
Auyr. und vergi, temit. 8pracAw. (II, 1M2,
maskoliškų tautų carai turėdavo 18Q6); Zimmern, pas Gunkelj 1. c.
jam paduoti stiklą pieno; lietuvių
Įdomiausia babilioniečių epiškųjų sakmių yra Izdubaro
kunigaikščui begeriant, jeigu pie epika*). Tai yra saulinis mytas, panašus legendoms: apie
no lašas nuvarvėdavo ant arklio,
- ■ * •) Ilgą laiką rebusinis lito karžygio rardinlmas skaityta kaipo
tai caras turėjo nulaižyti. Lietuviai “Izdubar” ir jame buvo Jleftkota biblijinio Nimrodo vardą Vienas tekstą
įveikė totorius ir sumušė kryžel paduoda, balsine prasmę Izdubar-Gilgamea. Bet Izdubaro epopija netun
bendro su legenda apie G ilga mėsą, žinomą mums ii Eliano. Aitą
vius, kurie buvo bjauriausia ir nieko
vardų sutaikomybė neatmeta Izdubaro Giminingumo galimybės su blbllkkir
žmogžudiškiausia tuolaikinė gauja, Nimrodn.
kuri kur per Lietuvą pereidavo, tai
ten perf septynis metus nei žolė Etaną, apie paukštį audrareiškį Cu, apie Adapą. Čion teip
neželdavb. Už tos kryžeivių-žmog- gi priklauso ir poetiška sakmė iš Sargono karaliaus kūdiky
žudžių gaujos stovėjo Romos po- stės istorijos. Dvylika Izdubaro epikos lentelių yra susiri
piežija, ją stūmė žudyti ir plėšti šime su dvylika zodiako ženklų. Šamas yra karžygio dievu
aplinkines tautas.
Nors lietuviai globėju. Jam pačiam, — kaip sakoma viename žavėjimo
buvo stabmeldžiais, bet jie buvo himne, nukreiptame į dievinamą Izbubarą — Šamas perda
doresni už krikščionis. - Paskui vė skeptrą ir jam pavedė sprendimą ir jis panašiai dievui
kalbėtojas priėjo prie baudžiavos teisia žemės dvasias, Kitame žavėjime apie jį sakoma kaisužinotoją. Kaip Etana, atsinešančioje
ir vergijos laikų, po priėmimui po apie raganyl
krikščionybės. Čia jis parodė, ką piųe jo epikoje esąs teipgi po Samaso globa, teijjgi Nėr,
' lietuviams lenkiška krikščionybė (primenamas kaipo karžygis viename babilioniškų epiškų
suteikė. Jiems suteikė sunkiausią sakmių kataloge) gyvena požeminiame sviete kaipo die
/ joji. lenkai-katalikai lietuvius vai, teip lygiai reikia manyti ir sulyg Izdubaro. Tokioje
>»ėmė teip, jog sunku kur rasti dėstyj jam tinka jo vardinimas raganybės sužinotojo ir že
*ikią pagonišką tautą, kuri kitus miškų dvasių teisėjo. Kad - šita epika, esanti assyriškoje
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nuorašoje, atsineša prie labai nutolusio laiko, tai tas priparodoma daugeliui paveikslų ant senbabilioniškųjų antspau-

džh^^in^h^pa trn t ų iš Izdubaro Ztorijo^= Didelįu ną-

tvano istoriją (lentele 11, žr. sk. 36). Vieną, ką įjįl gali
yviškumu atsižymi antropomorfiškieji sanprotavimai apie duoti, tai apraudojimą nuo klastų. Prie šitų žodžių Izdudievui Pasakojama apie daugybę sapnų, per kuriuos die barą apima sunkus miegas. Sit-Napistim apžavi jį
Įduo
vai įeina į Susinėsimus su savo numylėtiniais. Ant panteono da jam užburtą valgį. Paskui pervažininkas veža n pas
čiukuro yra didėji dieviškoji trejybė: Anų, Bei ir Ea; greta valomąjį šaltinį, kur jis darosi teip skaistus kaip sniegas.'
su ja4cita^Sin, Šamas ir Istar. Atsitikimas dedasi ypatin Atsisveikinant Sit-Napistim nurodo jam dar vietą, Mino
gai Urukef Naikinantis elamitų įsibriovimas Babilionijon je yra gyvasties medis, duodantis žmonėms jaunybę, i Per
esti išoriškuoju vaizdo, pagrindu. Iš išlikusių nuotraukų sunkenybes jis gauna jį, bet žemės liūtas bemielaširdingai
galinį spręsti, kad pasakojimas eina tokia kaleina: Išta išplėšia iš jo vėl. . Nuliūdęs gryžta jis Urukan ir išniaujo
ręs gardas, Uruk yra didžiausiame sumišime. Jau keliatas pradeda raudoti savo nužudyto draugo, kuris yra iš
metų jis kenčia nevidoningų elamitų apgulimą. Dievai pa plėštas ne ligos, ne maro, ne žmogžudingo mūšio, tik paim
sirodo be išjiegos; jie pasiverčia į muses ir laksto aplinkui, tas žemutinio Svieto. Savo tužbomis antgalo jis pasiekia tą,
keliais. Čion išeina ant regyklos Izdubar, kaipo karžygis ir kad Eabani ateina pas jį. Pasakojimo užbaiga apima dar
išvaduotojas. Jis užgrėbia gardo gyventojų jaunikaičius, Izdubaro ir Eabani pašneką. Mirusio dvasia pripažysta
dukteris ir pačias, teip kad niekas negali nuo jo ištrukti. laimingu tą, kas, karžygiškai numiręs, bus palaidotas tėvo,
Tėvai ir patys kreipiasi prie dievės gardo globėjos su dideliu motinos, pačios ir šneka apie liūdną likimą to, kurio atsi
skyrusia vėle niekas nesirūpina.
Po ypatinga Samaso globa yra kitas epiškas karžygis
Etana, daugelyje tekstų vadinmas požeminio svieto dievu.
Nė pradžios, nė pabaigos šito pasakojimo neliko. Sunkiai
sunui gemant, Etana duoda auką Samasui ir prašo jo duoti
jam stebuklingą, gimimą palengvinantį augalą.
Šamas
siunčia jį pas arelį. Etana randa arelį sėdint terp savo
vaikų, kurie jo klausosi, o jis jiems pasakoja.apie sauli
nio dievo paslaptis. Etana prašo jo duoti jam gimimą pa
lengvinantį augalą. Tolesnėje nuotraukoje pasakojama jau
apie tikrą karžygišką Etano darbą, kaip jis ant arelio nu
Ht, 45. Izdubar Ir Eabani ąrumiazi drauge au baiaunalb.
garos užlėkė ant dangaus. Arelis ^vadina jį pabandyti pa
nusiskundimu ant Izdubaro. Jie kreipiasi prie pagimdžiu lėkėti-su juo drauge. Sėdėdamas ant arelio jis kyla ris
sios jį Aruru, ir sulyg jų prašymo Aruru sutveria Eabani, augštyn, pro karaliją Anų, Belo ir Ea prie dievės I$tarės
kuris turi su juo susikirsti. Tai yra baidykime, faunui pa sosto. Iš augšto žemyn rodo arelys Etanui žemę, guli
naši esybė, kurios kūnas apaugęs ilgais plaukais. Jis užsi po jo kojomis. Tarytum koksai kalnas žemė kyšo iŠ j
laiko drauge su laukiniais gyvuliais ir minta žole. Idant kuri it juosta apjuosia sausumą. Dar nuo didesnės
įvilioti jį Urukan, Istarės gierodula sujaudina jį savimi. štumos jura rodosi jiems užliejamuoju perkasu?^
Ji pasakoja jam apie Izdubarą ir jam užeina noras su juo budu pasiekia jie dangų Anų, Belo ir Ea. Bet arelyskhfeša
persiimti ir tokiu budu įgyti jame draugą. Pirma ėjimo jį toliaus, galvatrukčioms lėkdamas prie Istarės sosto. Vel
Urukan, jis bando savo vieką ant baisiai didelio liūto. Bet tui Etanas jį prasergsti .— abudu krinta į bedugnę. Pa
atėjęs Urukan, vietoje kirstis su Izdubaru, jis tampa jo baiga pasakojimo nulužus. Nežinia tikrai, ar su juo tie
draugu. Patys dievai gelbsti šitam susidraugavimui. Ša siog yra sujungta istorija apie arelį ir angį. Jos turinys
mas užlaiko jį Uruke, panorėjus jam eiti savo tirlaukin. toksai: arelys išdraskė angies lizdą ir sulesė jos vaikelius.
Jis, drauge su Izdubaru, turi sunaikinti elamitiškąjį už Angis pasiskundžia teisiajam Samasui, atkeršinančiam už
kariautoją Chumbabą. Ir ištikro.jie gardą išvaduoja. visokią neteisybę. Šamas duoda jai patarimą, kaip ji gali
Chumbaba gyvena slaptingame, šventame cedryne, esančia atkeršinti. Ant kalno guli laukinio buliaus maita. Ji turi
me šventa dievų būkle, kuris Belo yra apsiaustas baidu, įšliaužti į ją^ir, pasislėpti joje, laukti. Kaip Šamas prama
idant niekas nedrystų į jį eiti. Sapnas tris kartus pasako tė, teip ir atsitiko: clrauge su kitais paukščiais ant maitos
jam pergalę. Chumbaba žūsta mūšyje ir Izdubas vaini atlėkė ir arelys su savo vaikais. Teisybė, pas jį yra nu
kuojami Uruko karaliumi. Tąsyk Ištarė siūlo garbingam žiūrėjimas, bet jis jį užmiršta, matydamas kitus paukščius
karžygiui savo meilę drauge su laimingo karaliavimo ža ėdant be jokios sau blogybės. Tik vienas jaunas arelyjis,
dėjimais. ( Bet Izdubas atmeta visus jos prašymus. Jos Atragazis “išmaningasai” prasergsti dar: čion gal pasislė
meilė visuomet buvo pražūtinga jos numylėtiniams. Čion pė angis. Senis arelys akylai apžiūri, bet nepastebėdamas
iš visų nųmojimų, žinoma, turinčių pamatą pirmesniuose nieko nužiurėtino, pradeda snapu maistą lesti. Angis iš
mytuose,
tose, yra aiškus tik vienas nurodymas į Istarės meilę šoko ir suima jį už snapo. Prašymai jo negelbsti, nės, jei
prie Tammuzo. Margam paukščiui Alalla ji
ii sulaužė spar^
sbar^ gu angis jį paleistų, tai pati butų kalta Samaso akyvaizddje.
nūs ir
’ dabąr jis gailiai šaukia girioje “kappi” mano spąrnai; Tad ji atsikeršina.
Visiškai tikrai negalima pasakyti apie Adapą legendos
prasmės. Ji yra ankštai susirišusi su sauliniu mytu, fadangi joje pasakojama apie tokį Adapps veikalą, po ku
riam tuojaus liaujasi pavasarinis ugimas. Bet šitos legen
dos grūdas yra kitas; pasakojimo karžygis Adapa yra arti
nemarybės apturėjimo, bet ją paleidžia iš sayo rankų; ^Kuo
yra Adapa? Myte jis kartą vadinama Ea sunumi. Bet
tokiu jau vadinama ir pietinis vėjas, kuriam jis laužo spar
nus. Kitoj vietoj jis vadinama zer-ameluti, žmogaus sū
nūs. Anų savo norą padaryti jį bemyriu remia tuomi, kad
jis negrynas žmogus, matė dangaus ir žemės vidų. Jis ga
lėjo teipgi kaipo dievų mylėtojas vadintis Ea sunumi ir
Pav. 46. Izdubar užsmaugia Hutą.
būti jo rybose. Viename ir kitame atsitikime žodis Anų
ji piktai pasielgė su liutu ir dievę Sifili pagimdė arklin; įstabus, nes jis duoda savotišką pamatą manomai Adapos
vieną piemeni jį pavertė tigru, teip kad kiti piemenys už apotėozai. Legenda seka šiteip: Adapa Ea sunug, žvejoja
leido ant jo šunis; vieną milžiną ji pavertė nykštuku. Su pamarėje, kurios paviršius lygus kaip veidrodis. Audripykusi nuo gauto jai įžeidingo atsakvmo, Ištarė skundžiasi nis pietų vėjas nuneša jį marėsna. Supykęs Adapa Įį sulau
savo tėvui Anų: Izdubar turi numirti; jo sunaikinimui žo vėjui sparnus. Per septintas dienas nepučia pietų! vėjas.
Anų turi sutverti dangišką bulių, nes kitaip ji visa ką su Augmenys liauja žydėję; pavasario dievas Tammuz ir Giznaikins. Anų išpildo dukters prašymą. Bet Izdubar ir zi-dfc išeina iš savo srities į dangų Anų. Piktume Anų rei
Eabani baisų gyvulį nugalabina. Jie aukoja Samasui jo kalauja Adapą pas save ant teismo. Bet Ea numetė tą
ragus ir juokiasi iš Istarės, kuri karžygį keikia. Uruke jų ir davė jam pamokinimą kaip elgtis. Ji turi apsirengti ge
pergalės garbei rengiama didelė šventė. Šitoje vietoje yra* dėjimo rūbais;, jie abu apleidusieji žemę dievai užklaus Jo,
didelė išlaidą: visos septintos lentelės nėra; tuo tarpu Ea kam jis tą padarė, tai jis turi atsakyti: du dievai apleidžia
bani miršta, turbut, nuo Istarės klastų. Izdubas dėlei die žemę vieninteliai dėlto, kad gauti sau ramybę; tąsyk j jie
vės prakeikimo pabūgsta klastos. Jam nesinori mirti, kaip užtars už jį prieš Anų. Anų vaišins jį, bet tai bus mirties
su Eabani kad atsitiko. Tąsyk jis primena sau didįjį pro maistas ir mirties vanduo ir nuo vieno ir kito jis turi atsi
senį Sit-Napistimą, kuriam dievai dovanojo nemarybę. Jam sakyti. Viskas teip atsitinka, kaip Ea pramatė; tik vienaime
norisi pasiteirauti pas jį ir todėl jis eina ant palaimintų sa jis apsiriko. Apmalonintas abiejų dievų ir Adapos teisinilos. Liūtai užstoja jam kelią; paskui jis prieina baisius mųsi, Anų siūlo jam gyvasties maistą ir gyvasties vandenį,
žmones-skorpionus, kurie tamsoj ėjykloj, kalnuose Masu idant jis, matęs žemės ir dangaus vidų, taptų bemirciu.
daboja mirties vandenį. Pažiūrėjęs į juos jis žudo jaus Atmindamas Ea prasaugojimą, Adapa, ant savo nelaimės,
mus; bet paskui jam paprašius jie atkelia jam vartus. Po- atsisako priimti ir paleidžia dievišką dovaną. — Legenda
ilgo vaikščiojimo didelėje tamsoje jis ateina pas mares ir apie Adapą paeina ne iš assyriškų Asurbanipalo knygyno
mato puikų dievų sodną. Medžiai su vaisiais iš brangių ak nuorašų, tik priklauso prie skaičiaus tekstų, surastų Tel-eli ]
menų ir krišpolinėmis šakomis džiugina jo akis ir širdį. Amarnoje.
Panašiai
pietiniam
vėjui
ir
abelnai
debesių
ir .audrų
Marių karalaitė Sabitu, gyvenanti savo rūme juros gilumo
dievystėms,
audros
debesių
dievas
Cu
yra
išreiškiamas
je jį prasergsti, jog teip toli eiti negalima nevaikščiojame'mis marėmis. Tiktai vienas Šamas žinąs ten kelią. Ga paukščio pavidale., Mytas apie apiplėšimą juomi Mardiiko
baus, pasigailėjusi jo, pasiunčia jį pas pervažininką, kuris visai reiškiai parodo saulės uždengimą audros debesiu.
gali pervežti jį per mirties vandenį į palaimintųjų šalį. Po Cu nuklausė Belą — teip vadinama legendoje Marduk^ —
jo gyvenime. Skaugiam dievui labai norisi įgyti augšoiauketuriišdežimts penkių dienų sunkios kelionės, jie pasie
lęia mirties vandenį, galiaus gi ir palaimintų salą. Dar sios valdžios, ženklai: karūna, drabužiai ir likimo lentelės;
nuo laivo skundžiasi Izdubar savo proseniui ant savo liki todėl jis daro sumanymą juos paglemžti, idant jais/lemti
mo. Bet >Sit-Napistim negali duoti jam jokio patarimo. dievų likimą. Pasaliai slepiasi jis rūme, kuriame stovi len
Dievų'įsteigtam mirties rakui nėra ką priešintis. Bet gi telės, po saulės užtekėjimo kalnu ir laukia ateinant dienos.
Mardukui beišliejant šviečiančius vandenis (aušra), de
dant ant savęs karūną ir sėdanties ant sosto, Cu paglemžta
nuo jo likimo lenteles ir nurūksta su jomis į kalnus. Veltui
Anų prisako savo sunui Rammanui, vėtrų ir audrų valdyto-,
jui atimti atgal nuo paglemžėjo likimo lenteles; veltui žada
jis jam augštesnę vietą terp dievų. Nė jis, nė kitas kuris
dievų neišdrysta ant to. Čia tekstas nutrūksta.
Paminėsime dar, nors trumpai, legendą apie pavietrės
dievą Dibarra (sulygtinis skaitymas). Ji turi savo isto
riškuoju pagrindu didelį vargą, buvusių babilioniškuose
garduose. Iš vienos Dibarros, pražūties apgynėjo kalbos,
matyt, kad žmonių prasižengimai užtraukė ant jų tą baus
mę. Bet Dibarros žiaurumas yra be galo ir Marduk,
Šamas ir Istar smarkiai negandauja dėl išnaikinimo jų kul
to vietų: Babiliono, Sipparo ir Eredu.
Vienoje epiškųjų sakmių nuorašoje terp kitų paminėta
sakmė apie dievą Ner’ą, kuris Izdubaro epikoje prilyginama
'Sit-Napistim pats yra nemirštamas. Pasakyk gi man, ko prie baidyklinio Eabani.' Iš šito pasakojimo nesurasta niekiu budu pasiekei gyvenimą dievų draugijoje? AtsakyCToHau Uasjk
l J . ii J
man ant šito klausimo Sit-Napistim pasakoja Izdubarui
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nius susikišęs vaikščiojo po aslą. Jo geltonas,
žibantis laikrodžio retežis buvo pasidraikęs ant
žmonės butų teip engtfst. Kunigai
krutinės, o tame talpinosi jo visa puikybė. Sį prieštarauti, jgg vi^as jųjų mokslas ištisai iš rėmės i daugumas užkietėjusių krikščionių, jg»» kaip galėdami, tą veigiją rėmė,
'
■*
vakarą, jau gėrimo buvo iki ausą.. *-.»
guldytas Senamjame Įstatyme krikščioniško Talmude nėra tokių blogų prisakymų, kokius iie liepė pono teip klausyti kaip
Apysakėlė iš lietuvių amerikiečių gyvenimo.
tikėjimo. Tankiai girdėti kalbant, jog žydų norėtų rasti antisemitai. Talmudas yra tikė- kokio Dievo. Tai buvo krikščio
Paraše ŠLIBURIS.
klausimas gali būti išrištas tik tuomet, kuo jimiškai-tautiškas įstatas, paremtas ant To nybė! Jeigu vaikinas norėjo apPalionė jau perkeitė savo jausmus: pirma my met žydai grįžtų prie "gryno” tikėjimo Mai- ros prisakymų ir skiriamas vien, žydams. Jei sivesti, turėjo prašjti pono leidilėjo Pilypą, o dabar jau jai Stepas pasidarė žio, ir atmestų 1 almudą. šis pastarasis, gir gu^* kam nepatinka viens ar kits Talmudo
mo, o jeigu jis savo numylėtinę
už visus geriausias. Taip greitai ir taip leng di, tai šaltinis fanatizmų, nes jis savo pama~ prisakymas, gal pakeisti baudiniu įstatu, kurs, pirmą naktį nenorėjo atiduoti savo
j — Mą jis netik geresnis, bet geriausias!
— Paikše, paikšė! Aš ant tokių pasi vai pas ją tas viskas atsitiko.... Neskaudėjo tuose viešai prieštarauja krikščioniškam tikė be abejonės, butų geresnis.
pono bjauriems geismams, tai vai- .
širdį, nei graužė sąžinę žodžiai, kuriuos su jimui.
stojusi į geresnius žiūrėčiau!
Kaip Evangelijoj taip ir Toroj uždrausta kinas tapdavo gyvu' įmūrytas į
J
Palionė truputį parodė piktumą reiškiančią paliudijimu vėlės buvo ištarusi.... Nerūpėjo
Toki reikalavimai yra didei nayviški. Rei žmogžudystės, vagystės, raganavimas ir tt. sieną arba į duobę!
pažinti Stepo būdą; tas jai visai nereikalinga, kalauti, kad žydai išsižadėtų Talmudo, vis taip Talmudas tai yra Toros tąsa, ir savo pama Galop priėjo prie išeivystės ir
miną ir atsakė:.
tik ji džiaugėsi, kad liko apginkluota papuo pat, kad mes reikalautumėm, jog užkietėjęs tuose viens kitam neprieštarauja. Neveizint amerikiečių lietuvių gyvenimo. —— Tai čia dabar įjauja pasaka!
Stepas, rūkydamas cigarą, tankiai žvalgėsi šalais.
(fanatikas) katalikas išsižadėtų Seno Įstaty į žmonijos evoliuciją, dar iki šiam laikui yra Mes sulauksime kuomet nors sa
— Matai! — atsiliepė šeimininkė ir, besi mo, Gyvenimo Šventųjų, o pasiliktų vien daugumas žmonių, negalinčių atsikratyti nuo vo tėvynę liuosą nuo priešų val
į Palionę. Paskui, ajtsigrįžo į šeimininkę ir
džiaugdama, tęsė: — Ką tu gavai nuo Pily Evangelija.
atsiliepė:
XVII amžiaus pažiūrų. Taip, antai, plepa, džios, todėl mums Amerika turi
po?! Jis tik bučkiais ir saldžiais žodžiais tave
— Gerai, kad myli. •..
Tankiai užmėtinėjama žydų tikėjimui vi buk žydai naudojasi krikščionišku krauju, ši būti visoko lįokykfa, kad vėliaus
vylė, o Stepas - išsyk parodė tikrą meilę. sokius nebūtus daiktus, remdamosi ant to, buk tie užmėtinėjimai užgimė per kryžmečius. Se sugryžę tėvynėn, pilni visokių ži— Negerai tik, kad nežino kokį mylėti!
Ar ne?
tas viskas, ką užmėtinėja, yra pabriežta Tal nose Franciuijos (XII amžiaus) krpnikose niy» ją galėtume pakelti ir ii— O gal žino? —į atsiliepė Palionė.
— Gal....
mude. 1 eisybė, mes jau taip pripratę kitus mes randame Šiauriausius užmėtinėji mus. 'Il augštinti. Amerikoje mes atsie-Šeimininkė atsikėlė nuo kėdės, paėmė Pa
Atėjo
Pilypas.
—
peikti, neatsižvelgdami ant savęs. Man vėl gainiui, užmėtinėjimai privertė ir augštesnę kerne daug, bet dar toli ne viską.
liūnei už rankos, privedusi pasodino sale Ste
— Sveika!....
gi rodos, pirm negu pradėti peikti vieną ar krikščionišką dvasiškiją atkreipti ant to atydą. Draugijoms jis padąvė štai kokį
po ir tarė:
— Taip.
. ■
Taip, 1235 m., popiežius Grigalius IX, iš sumanymą: Kiekviena draugija
kitą daiktą, reikia visopirmiausiai apsvarstyti,
— Tai pora! .
Palionė
paraudo
ir net drebėt pradėjo nu- ar pats esmi kompitentišku, ar turi užtektinai tyręs užmėtinėjimtis, išleido specijališką ap turi pasirūpinti, kasmetas ,nors po
— Čia, šposai!
rimtų pamatų. Jeigu mes gerai perkratytu- linkraštį, kuriame pripažino žydus nekaltais vieną centą nuo nario sudėti įstei
Ji greitai pasikėlė nuo kėdės ir tolyn pa siganditsi. Gavęs įspūdį Pilypas tarė:
— Kas yr, mylimoji?....
mėm musų senuosius "Šventus Tėvus”, kurių kas link užmėtinėjimų jųjų tikėjimui, pridur- gimui amatų mokyklos. Kad mes
ėjus pasakė:
— Niekas! — ji piktai atsakė.
rankose ilsėjosi tikėjimiška valdžia, tai persi- dams, jog tų užmėtinėjimų inicijatoriais yra čia ir kitur galėtume pagerinti sa
—-Aš šitaip nenoriu!
— Gal kas meilę pagadino?
gąstumėm tais neišpasakytais raganiaivimais, netikę krikščionys, kurie tikėjimu nori pri vo būvį, sumažinti sav6 skurdų
— Tai paikšė! Ar anas tau įtaisė kartą
kuriuos jie sunaudojo, buk tai labui krikščio dengti savo gotumą prie žydų lėšų (turtų). gyvenimą,, turime griebtiesį.-įtį. lfl:
drapanų, žiedą, arba laikrodėlį nupirko? Ir ’ — Tai meilė.... Butą čia ką mylėti!.
—
Nesitikėjau
nuo
jus
tokių
žodžių!
nystės.
i
Da aiškiau, kaltp popiežius Inocentas IV sa tų ir pramonijos. Be pramoni jos •
. tu jį myli!
I
•iki ššiol
‘
_:
;
_____
Pilypas
jautė
save
kaltu
meilėje;
Kas tai yra Talmudas?
.
vo aplinkraštyje, 1247 m. ir Grigalius XI sa mes negalime pasiūliję augščiaus
— Aš myliu širdį!
To nustojimui politiškos savivaldos, vie vo aplinkraštyje, 1371 m. Jie sako: “užmė- pakilti. Tokia mokykla turi ;buti
• Stepas sėdėjo ir liesisukydamas mėtė aki jo širdis buvo kietai pririšta, . Dabar, symis, tai į Palionę, tai į šeimininkę. Užsitrau- kiu, viskas persikeitė.... Meilė pavirto į griu- ninteliu pamatu tautiško žydų gyvenimo užsi tinėjimai ant žydų — tai vaisiai tamsumo; įsteigiama bent kiekviename di-;
vėsius. „..
liko taip vadinama Tora — šventas mokslas, ištyręs tuos užmėtinėjimus pripažįstu žydus džiujų miestų, j. Kad galėtume; pa
. - kęs durną, papūtė aukštyn, ir prašneko: -*
—
Sudie!
Dievo duotas Maižiui. Ne visi žydai vieno nekaltais”. Taip-pat skamba aplinkraščiai po kilti, apš^etą ir žinias turime
— Kam mylėt vėją? Tokia puiki mergina,
— Keliauk!....
kiai išpažino Torą. Todėlei jie, pagal savo piežių Klemenso VI, Siksto IV, Povylo III, semt iš visur. Klausykime, jeigu
gražiu kaip angelas, gali gaut vaikiną, kuris
Neatsisveikinęs Pilypas, užsidėjo kepurę supratimą Toros, pasidalino į trįs tikėjimiš- Aleksandro VII ir Klemenso XIII. šis pa sakoma teisybė,, nežiūrint ar ją
ją ant rankų nešiotų.
ir, išeič;amas smarkiai uždaužė duris.
kai-tautiškas dalis, arba partijas: —- saduki- starasis taip-pat atsiliepė kas link persekioji sakytų kunigas, socijalistas, tautie
— Aš turiu kojas!
Retežis subyrėjo. ...
jus, farizėjus ir essėjus.
mo žydų Lenkijoj, iš kur ta neapykanta ir tis ar^oedievis. Skaitykime viso
Nutilo.
Net fžilgo
“
Stepas pradėjo rengtis prie vekius raštus, nepaisydami, kas «ko-.
Sadukijai tai konstitucijonališkų pažiūrų per sekiojimas persidangino ir į Gudiją, j {
Šeimininkė pradėjb rengtis ir Palionę va
s tuvių, bet, atsiminė, kad pinigus išeikvojo partija, tikslas kurios —-atgauti politišką lais
‘ j.
Kadangi, po užgrobimui Lenkijos, Gudi kius giria arba draudžia.
dino pasivaikščioti. Palionė matydama, kad
sykiu
su
jaunystės
dienomis.
—
Degtinė....
Kas
mus
ne
kelia,
bet
traukia
vę. Maižio mokslą jie pripažino kaipo praei jai prisiėjo susidurti su žydais, tuojaus pra
negeistinos meilės šmėkla nyksta, pradžiugo Alus.'. Į. Žaislės....
ties daiktą, kuriuo negalima naudotis dabar sidėjo persekiojimai. Pirmasis persekiojimas atgal nurodė šį trijatą: moterų
ir sutiko eiti pasivaikščiot.
Nuėjo
jis
pas
brolį
ir
pasisakė,
kad
norįs
tiniame reališkame gyvenime. Atviresnieji sa žydų Gudijoj apsireiškė 1799 m., prie kurio tamsumas, karčiamos ir bažnyčia,
— Aš palydėsiu — tarė Stepas. apsivesti,
skundėsi
negerumu
gyveninio
jau

dukijai pradėjo laikytis pagoniškų idėjų; tai prisidėjo rusų poetas ir gotus plitlaižys Der- jog moteris neapšviesta labai prisi-.
—- Gal ji nenori? — atsiliepė šeimininkė.
nystėje
ir
galų-gale
pradėjo
prašyt,
kad
brolis
tie "apikorosai" apie kuriuos mini Talmudas žavinas. 1816 m., Gudijos caras Aleksandras deda prie palaikimo tamsumų, kalbė
Galite palydėt r— atsakė Palionė.
paskolintų,
bent
kokią
šimtinę.
Essėjai gerbė Torą, kaipo ateities idealą. I, neva uždraudė plepėti be tikrų pamatų, buk tojas grynai išaiškino, ir tą kiek
Išėj’ę visi trįs ėjo plačia gatve, kuri tęsėsi
— Tai! — nusistebėjo brolis — jeigu jau Tikėjime jie matė visą žmonijos laimę. Gy žydai naudojasi krikščionišku krauju. Bet- jo vienas galime matyti ir suprasti.
į rytus. Einant pro ąptieką Stepas vadino eit
įšsigert obuolių šoko. Šeimininkė atsigręžė vienas būdamas negalėjai susitaupyt, tai kada venimo praktiką ir tikėjimišką formalizmą jie žodžiai pasiliko tik žodžiais. 1823 m. vėl kiloi Neapšvesta moteris stabdo v\ ro pa
gi atiduosi?
atmetė šalin; jie meldėsi tyruose, pasninkavo žydų persekiojimai, kurie tęsėsi 12 metų. Vė kilimą, neleidžia jam išleisti pi
į Palionę ir tarė:
—
Apsivedęs
busiu
namie,
neisiu
pragert
ir laukė dangalus karalystės.
prasidėjo skerdynės nekaltų vergų. Idant su nigus ^apšvietus reikalams* • nelei
— Eikim, kad va ikinas vadina.
atiduosiu.
ir
' Farizėjai užėmė vidurinę vietą. Jiems prasti, kas tai yra skerdynė, užtektinai bus džia j|m skaityti arba ką geres
— Tai ga-li-me..
— Sunku tikėt....
Tora tai idealas dabartinio gyvenimo, kurį priminus 1860 metuose Kišinevo skerdynę, nio mokytis, bet svarbiausiai tam
Susėdo visi prie marmurinio stalo, Prie
— Buk taip geras!....
reik stengtis pĮftaftint prie reališko gyvenimo. o pastaruoju ląiku (1906 m. J skerdynes Balt suoki rpotina savo vaikus užaugina'
šais juos tviksojė dič eli Veidrodžiai ir iš poAnt ga|o brolis pasigailėjo; nuėjęs paėmė Pagal jųjų uuo^ŽAę. Tora, tai vienintlfis pa
•; pieros padaryto^ gėlė>_ Ant kitos sienos kastogėj, Gardino rėdyboj ir Siedlece, (Lenki . niekam nevertais, tamsiais. Ji ne
iš bankos ir paskolino. ’
matas tautiško"žydų gyvenimo.
j^o > merginos, geriančios saldumynus, pajoj). čionai ne j>rošalį bus priminti, kaip ap mato , reikalo vaikams suteikti
' Stepas tuojau nuėjo pas kunigą, apsteliavo
Ne lengva buvo pildyt Toros prisakymus, gaudinėjo rusų valdžia savo carus bei jų gi rųoksją, nemato reikalo vaiką mo-,
veiKslas. Jie gi šnekiėjosi .apie tai, kad graužsakus ir sekmojo sakramento raištį....
kadangi iš visų pusių slėgė nelaimės. Kilo minę. 1844 m., carui Mikui I, jo įpėdiniui, kyti kokios profesijos arba amato
žus oras.
Vėliau susiprašė svečius ir darė sutartuves.
daugybė klausimų apie kuriuos Toroj ne bu didiemjiems kunigaikščiams ir Viešpatystės ir teip ji mus tautą ne kelia, bet
Išėję persiskyrė..
Per sutartuves grajijo ant dumplinės ir ant
— Paikšė! — atsiliepė šeimininkė ir be
vo minėta, taigi geizdami pritaikint tikėjimą Tarybos nariams, tapo paduoti Skripicino raš traukia atgal. Karčiamos gi yra,
birbynėk, o jaunimas šokinėjo ir dainavo.
palaidunystės, niekšysčių ir viso
einant tęsė: — pamesk tu Pilypą!.... Mąprie reališko gyvenimo, kad nebūtų skirtumo tai apie žydų tikėjimą ir jų priedermes.
Paskui broliai suėję į atskirą kamliarį sudėjo
kio
ištvirkimo mokslavietėrrtis. Jis
Stepas sakė, kad tu jį mylėtum, tai jis tuotarp įstatų ir teisybės, reikalinga kiekvieną
Pamatuodamas savo mokslą nayviškom
pinigus pasamdymui vežimų vežti į šliubą.
pripažysta,
jog reikalinga žmogui
jaus kartą drapanų įtaisytų, laikrodėlį ir žie
faktą išaiškint ant tikėjimiškai-doriškų pa knygelėm įlenki jos vienuolininkų ir kuom neJau vestuvininkai buvo pusėtinai įsilinksminę,
po
darbo
išsitraukti
vieną stiklą
matų, reikalinga buvo idant visi nauji klausi kuoni iš Eizenmengerio, Skripicinas stengėsi
dą nupirktų!
kada N ikas priėjo prie Stepo ir sukuždėjo į
alaus
arba
smičkės,
bet,
gėrymas
mai butų prikergti prie reališko gyvenimo; pertikrinti Aukščiausiąją Valdžią, buk žydai
k . — Kad jis mą visai nepatinka.
ausį:
.
vieno
po
antram,
kol
netenka
sągeriau pasakius, reikėjo apryboti tikėjimą. Gudijoj kas metas tikėjimiškiems reikalams
\ . — Tai paikšė! Kaip apsivesi, tas duoną
•
monės,
yra
pažeminančiu
ištvirki

Tą rybą Talmude pavadino rabbinišku prin-'1 sunaudoja apie 10 kvortų krikščioniško kratU
y duos, o mylėt galėsi kokis tau geriau pamu
ir
I
vodingu
savo
svei

| tiks!....
J
cipu. Talmudas tai yra literatiškas apsireiš jo. Toliaus nėra ką kalbėt!
— Ątsargei!....
katai
ir
savo
pakilimui?
Todėl,
jei

kimas tos žydų gyvenimo formos, kuri išsidir
Tie raštai padarė* didelį įspūdį ant Miko
1
Nemokinkite mane taip.
gu manai užsidėti kokią pardavi—
bo
per
ilgus
amžius,
po
nustojimui
politiškos
I
ir
jo šeimynos.
■■fe — „Aš noriu, kad tu taptum laiminga.
— Ką tu žinai apie ją?....
nęį dėkis Čeverykų krautuvę, grosavistovystės.
Dabar mes, maž-daug, žinom apie rusų
— Tai jau čia laimė!. :
— Mą ji patinka. Graži.
seriją ar ką kitą, bet tik ne karčiaTora žydai naudojasi kaipo įstatu, kurį rei biurokratų šunybes. Negana to, jog patys
Pasivaikščioję sugrįžo namo. Palionė jau*;— ^et dėvėta.... O gal jau ir.... Tai
kia įvykdinti reališkame gyvenime. Tai yra biauriai su žydais elgėsi, jie stengėsi, kur tik mą, nes tuomi prisi dėtu m prie
■si rami, nes šeimininkė perstojo įkalbėt jai butų!....
traukimo savo brolių į skurdą, į
_ Otepą. Tačiaus tas. tęsėsi ne ilgai. Antrą
Stepas paraudo, paėmęs ąsotį įpylė alaus gryna teisybė, kurią pripažįsta ir Evangelija. galėjo, kurstyti tamsią minią, su pagelba ku tamsybę. Trečia lietuvių priešų eįli
Evangelija prieštarauja ne-prieš mokslą ir ne rios pastaruoju laiku darė ir daro žydų sker
■^■ikarą Stepas vėl atėjo ir, pasveikinęs Pa- ir stiklą išgėręs tarė:
yra bažnyčios. Lietuviai Amerikoje
prieš
mokytojus-rabinus kaipo žmones, bet dynes.
^M)nę, spaudė jos ranką ir žiurėjo j akis....— O ji visai taip neatrodo....
turi pastatę nuo 50 iki 8o bažny
prieš netikusį tų mokytojų elgimąsi tai yra,
H^nskui išsiėmęs iš kišenės, išvyniojo iš popieSako, kad žydai užkietėję tautiečiai, anti- čių, kurios lėšavo gal ne Vieną mi
— Tu pažįsti Pilypą!?
prieš tai, jog jie neįkunija to mokslo gyveni patrijotai; iš kitos vėl pusės, girdi: —- žydai
žiedą ir prašė, kad Palionė priimtų.
—• Taip.
me.
Farizėjai principališkai ne daleidžia ati — kosmopolitai. Aš, iš savo pusės, pridur lijoną doliarių. Visos tos bažny*
— Mą nereik! Aš turiu vaikiną.
— Jo liežuvėlis!.... Jis nuo angies kiau
čos atiduotos vyskupams, t y,
dalinti tikėjimą nuo gyvenimo. Todėlei krikš siu, jog virš minėtuose užmėtinėjimuose ne
J M— Aš neginu jum turėti vaikiną, tik kaip šinį išprašytų....
.
mes prie jų neturime jdkiu teisių,
čionystė jokiu budu negalėjo sugriauti fari- matau jokios kaltės. Apie tai geriausiai pa
ĮĮjĮaai gražiai merginai, tai ant atminties....
— Nugąsdinai tu mane!....
negalime jas parduoti arba, vady— Aš ir taip atminsiu jus....
Stepas pasidarė rimtas ir jam jau buvo ne zėjų tikėjimą. Krikščionystė perskiria tikė tvirtina žydai, apsigyvenę Anglijoje bei Šiau ti, jog jos yra musų. Čia jis tie
— Bukite taip gera L ...
linksma.... Užimtas žingeidumu jis vėl į jimą su reališku gy venimu, o Kristaus moks rių Amerikos Sujungtose Valstijose, kur žy siai ir., stačiai parodė, kas yra ta
las viešai prieštarauja gamtos mokslui. Dė dų klausimas seniai jau išrištas, ir kur žydai
— Na, tai, jau, ačiū....
Miką atsigręžė ir tarė:
tikėjimiška dvasiški jos organizaci
lei šitų priežasčių dabartinė krikščionystė ne gavo lygias tiesas su visais gyventojais.
Priėmė ji žiedą ir manė nenešiot, bet tik
— O gal žinote ką apie ją ?.
ja ir kuo ji remiasi. Jos žemiau
gali sunaikinti rabbinizmo, juo labiau sudruJau būt gera.,. Bet Stepas jau tikėjosi
— Jau po laiko.
siais agentais yra teip vadinami
tinto Talmudu. Jeigu gi mes pažvelgsime į j
i^^Hręs įtekmę. Tuojau užsteliavo alaus ąsotį
II. „
— Vistiek....
kunigai.
Tie kunigai galėtų rū
Rusų valdžia ir žydai, žydai Gu
«^Bragavo sau linksmai.
Neiškentęs Mikas ir papasakojo.... Ste šitą klausimą iš psichologiškos pusės, tuome:
dijoj prie* pirmąjį padaliniui* Len pintis, tačiaus ir žmonių gerovė to
pamatysime, jog krikščionystė veltui stengias ’
Laimė....
kijoj. Istorija varžymo žydų Gudijo apšvieta, bet jie teip nedaro, arba
pą apėmė baimė.... Tačiaus svečiai išsiskir
je (Katrt II, Povylas II. Sumanymai
Šeimininkė Pilypo nemėgo už tai, kad tas stė linksmi. Šliubas buvo sutartas imti atei žydus išnaikinti fiziškomis jiegomis. Arty į
Deržavino ir Frlselie. Aleksandras I. teip daro tik ląbai mažytė kunigi
miausias Talmudo tikslas yra varžymas ypa-l
^Mlvo negirtuoklis, o Stepas nesigailėjo jai nantį subatos vakarą, šeštą valandą.
Įstatai 1804 m. Vaidila ir žydai. jos dalelė. Jie rūpinasi tik tuo- ’
Mikas I ir 1835 m. Aleksandras III,
tiškos
liuosybęs.- q Visa medega Talmudo pa- I
sfBgarinę pripildyt.... Būdama namie šeimiPasilikęs Stepas, net plaukus sau iš gal
Mikas II). Pasekmės valdiškos po mi, kas galėtų žmones padaryti ge
^^Hnkė sumanė, kaip apgaut Palionę ir, kaip vos pešėsi.... Atsigulęs jis negalėjo užmigti, imta ištisai iš Toros. Skaitydami Talmudą
litikos.
resniais jų klausytojais ir sekė
^»rgina parėjo iš darbo ji pradėjo:
Žydų klausimas Rusijoje reikalauja išri jais ir jiems duotų šltesnį pragy
tik vartėsi lovoje, tarsi ant smėlio padėta mes užtiksima 248 reikalavimus ir 365 už
— Palionė!
trokštanti žuvis.. Paskolinti pinigai, viskas su draudimus, kurieiįštisai paimti iš Toros. Tai šimo, pilnoj prasmėj to žodžio. Pirmiausiai, venimą. Jie stengiasi visus į j
gi tuos 613 i .įstatų, su pridėtoms smulkme šitas klausimas iškilo aikštėn po pirmamjam1 rišti prie tos kunigų organizacijoi .
pirkta ir.... Tikra nelaimė!.....
— Šiądien susiėjau tavo Pilypą ir pasaSubatoje, kada svečiai susirinko, rado Ste noms, pavadino Talmudu. Pats Talmudas sa padalinimui Lenkijos, nuo prijungimo Baltgu- ir kiekvieną padaryti kokių ten ita
Eu, kad tu jau myli.... Stepą.
po kambarį tuščią ir ant staliuko laiškelį, ku ko, jog visi įstatai duoti ant kalno Sinai. Do dijos, tai yra 1772 m. Prieš dalinimą Lenki lų pavaldiniu. Jeigu kunigas bu
E» — Mat! Na, ar taip reikėjo daryt?!
rio turinys šiaip skambėjo: "Aš išnykau.... vydas tuos visus įstatymus suvedė į 11, Iza- jos, Gudija į žydus žiurėjo kaipo į Kristaus tų doru, jis ne penėtų svetimtau
— Tai kas?
čių dvasiškuosius lietuvių sunkiai
Gerkite ir linksminkitės”. Jis, mat, išpleškėjo jus į 6, Mihejas į 3 ir Avakumas į vieną įsta priešus.
— Ką Jis sakė?
Jonas Piktasis, apgalėjęs Polocką, žydus uždirbtais pinigais, ne atiduot,
į kitą pilį, o Palionė pateko į senmergių eilę„.. tą: "Teisingas teisybe bus gyvas”.
Tarp Talmudo ir naujosios doros, princi paškandino Dauguvoj. Įstatuose Aleksiejaus bažnyčių milijonieriams vysku
— Girdi, tesižino.... Ką aš paisau, Aš
Vargšė Palionė!
pališkai nėra .jokio skirtumo. Užmėtinėjimas, (1649 m.), buvo pabriežta, jog už gundini- pams, bet tuos lietuvių pinigus ap
grasiu ir kitą....
buk Talmudas skelbia prieš svetimtaučius ne mą “pravoslavno” prie žydų tikėjimo, žydas verstų . lietuvių pakėlimui, lietuvi,
E. —Mat kokis!
apykantą, jog žydai naudojasi krikščionišku ’vertas mirties bausmės. 1676 m. tapo uždrau apšvietimui ir naudai. Todėl mus,
— Tu apsisaugok su vyrais.... Aš tau
krauju, o ypatingai katalikišku, pasilieka vien hsta leisti Smolensko žydus į Maskvą, o 1727 bažnyčios mus nekelia, mus nieks
| sakiau....
užmėtmėjimafe, vien tamsumo vaisiais. Po !m. visi žydai tapo išvyti iš Rusijos ant visa givenime naudingo neišmokina, bd
A
— Gerai.... Aš dabar žinosiu....
ilgam
tirinėjimui viršminėtų užmėtinėjimų dos. Aižė I, 1736 m., prisakė ištremti žy tik išnaudoja .palaiko prie vergy
— Nuo jų reikia imt, imt ir jiems niekada
viskas
buvo
iškelta aikštėn 70 metuose pereito dus
1
I neduot....
iš Mažrusijos. 1738 m. Peterburge su stės ir neleidžia pakilti. Žinoma
Pagal Ignatjevą Ir Daugel Kitą
amžiaus
Vokietijoj
po
įspūdžiui
antisemitiškų
1degino žydą Borohą. 1742 m. aplinkraštis čiaprivesta tik jo kalbos turinys, ,
Joms bešnekant atėjo Stepas ir, pasveikiSutaisė
raštų : ‘*"Der Talmudiude” prof. Rolingo ir ‘apie tai, idant žydai taptų išgyti iš Rusijos jis tuos klausimus nesulyginama! J
I
laikėsi atsisėsti šalę Palionės. Bešnekant
"Judenspiegel” D-ro Justuso (pseudonimas). !buvo paantrintas.
E spaudė jos ranką ir vis žiurėjo į akis....
JUOZAS KUMCII8.
plačiaus ir pilniaus išaiškino.
■
Turinys abiejų knygų grynai paimtas iš kny
■alų-gale jis išsitarė, kad jis galįs įtaisyti
Rusijos politika po prijungimui Lenkijos, D-ro Šliupo kalba padarė dide- B
gos Eizenmeigerio, gyvenusio pabaigoj XVII nuo 1772 m., persimainė.
Ertą drapanų. Palionė nudžiugo ir tarė:
liūs įspūdžius. Pabaigus kalbėtis
amžiaus. Ta knyga pilna melagysčių. "Ju- 1 Garsinga Katrė II (ta dideji paleistuvė) visi plojo ir šaukė. “Šliupas”,
■ — Tai būtumėte geras!
denspiegel” autorius kalbėjo, buk jis radęs apskelbė, jog visi gyventojai privalo būti liuo- jį neiššaukė vėl pasirodyti, bet kąMT
tik priimsite?“
yra 'Talmudas, * Rabbinizmaa (tari Tahnude net visą šimtą prisakymų, kurių tiks- ’
ačiu ištarsiu.
betoj as pasiteisino, jog pavarJĮy
zeuSystA)? Nateltinci uimMlaėjima'
(Toliaus bos).
Stepas ir rankas į kelinių kišeŠydą tikėjimui. Lagvnda apto utma

RETEŽIS.
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Pardavimai Bučemi Ir Grosernė,
rikoj didelę tautišką organizaciją Desplalness ųpta Jtrtfto. Tai bus valiavo t mišku*.
Viešu balsavimu iš
fjuo kalbėjimo ir daugiaus negali.
pigiai, po nr. 1456 So. Canal st,; atėję
'
'
’
.
Dulkiausias niknikaa*
SU
puikiausias
plknlkųp; narenrtas
parengtas M
persitikrinkite apie gerume Parduo
Taigi reiktų atminti tuos laikus, ti seimo perdėtniai: I ’irmininku — Susivienijimą Lietuvių Ameriko prakalbomis ir kitokioms sobovoms. apturės nuo manęs |5 dovanų,
du dėlto, , kad turin aallunų Ir ne
Visi skundžiasi, kad dabar viskas
Teipgi bus ginnosh kliasos muzykė. no adresas:
je,
kuri
rūpinasi
tautiškais
reika

kuomet dabar paaugštinamas kalbė Liutkauskas iš Brotį klyno; Vicegalia dviejų biznių apžiūrėti.
brangu, o uždarbiai menki, bet dar
Mečislavas Jasevičia .
kuri grieš HežnvišMis ir amerikoniš
yra daug žmonių, kurie netiruplna
Joliet, III
tojas būdavo visu kuo apmėtopias pirminnkas — Biršfl >nas iš She- lais, tai malonėčia, kad 25 seimo kus šoklus; uštalgii nepraleiskite šio 412 Ohta st,
Pardavimui namas su keturiais gy apie sumažinimų savo iškaščių. Prie
pikniko,
o
btnrite
užganėdinti.
Kvie

delegatai
atkreiptų
atidą
į
Vana

nandoah;
Raštininku
I
A. Šliair išniekinamas. Teip, mes toli
Pųjieškau Boleslovo Čarneckio; par venimais, po 6 ruimus kiekviename. trupučio apsirokavimo kiekvienas ga
čiame visus lietuvius ir lietuvaites,
Vitaitis; gaičio leidžiamus laikraščius.
senus ir jaunus be Skirtumo praleisti eina iš Kauno gub., Raseinių pav-. Arti lietuvių bažnyčios. Gerame sto li sumažinti savo iškaičius Ir tokiu
nužengėme ir pamatėme vertę ta kis; Raštininku II Narys utos kuopos Waterbury, savo laikų gsrame^ ore, nors kartų Jurbarko vol., Pastališklų dvaro; 1908 vyje. Keturios karų linijos netoli budu palengvinti savo gyvenimų
Nutarimu ir laiškų skaitymo kom.—
me, ką pirmiaus apspiaudėme.
VienU iš paprastų mėnesinių Iš
m. gyveno kur apie, Chicagų. Turiu nuo tos veltos. — Thomaa Mis, 2342
san vai tėjo, {lango: - 25c.
G. Jk TreUokas.
kaščių yra mokėjimas rančos. TaiJis pats ar 80. Oakley Avė., Chicago, III.*
Pasarga: Imkite '12-toe gatvės ka labai svarbų reikalų
Nors negalima abejoti, jog buvo Dambrauskas, Kvieti* ausaks, Bag Conn.
g- tame dalyke mes galime ateiti su
rus iki apatstųs, paeikite | vakarus kas kitas malonės duoti žinių:.
kalbėtojo priešininkų, bet ką gali- džiunas ; Presos kom. — Bagdžiu
Pardavimui 2 dideli plytiniai na* pagelba ir sumažinti iškasėjus —
P. Vokas
iki upės.
Kaip pereisite per tiltų,
kiekvienam, k
mai
ant
dviejų
lubų
augščio,
su
nas,
Rutkauskiutė;
Jurgeliunas
Vanderbllt, Pa.
pasisukit po kairei, kur rasis pik Boa 92,
,ma padaryti, jeigu jis grynai į
tvartu. Geri
“ ‘ “
- - ir
- -lenkai
- - 'hai- lietuviai
Mes paliuoeuosime Jus nuo mokė- .
niko uieta. Kviečia
Komitetas.
Maršalkos
—
Bijanskas,
Jokūbai

akis sakė teisybę. Teisybę galima
Piglal, Jeigu persiduos da- jimo randoe — ant viso amzio. Mes
Aš Morta Andriušiunaitė pajieškau mynai.
Kreipkitės antrašu: 1800 W. turime namus — kas tik jų reika
dviejų brolių ir sesers. Brolių var
PIRMAS DIDELIS PIKNIKAS!
neapkęsti, bet gilumoje savęs kiek tis; Peržiūrėjimo knygų kom. —
lauja.
Parengta*
Lietuvių
Jaunikaičių dai Antanas ir Mikalojus Andriušiu- 46 St, 2-nd floor. Randa $100.
Bridickas,
Ivaškevičius,
Usevičius.
vienas ją pripažins teisybe.
Mokėdami randų jus mokate savi
naičiai
ir
sesers,
po
vyru
Ona
TanslDainos
Mylėtojų
Dr-*tė*.
nedėlioj,
19
Olive Cchrainer, Sapnai. Verti
Delegatų pribuvo apie 70.
Pardavimui propertf su mašinoms ninkui 10 nuošimt) nuo namo ver
“Liet.“ Rep. ■
d. berželio (June), 1910, Puikiame golskienė, Kauno, gub., Panevėžio pa
dirbimui
popso,
Ginger
Alle
ir
Salsetės -— pirkdami namų mokėsite tik
.Terp jų yra pribuvęs p. J. Ga Laukis. Chicago, IU. 1910 m. parke, Leafy Grove. netoli Willow rapijos, Lepšių sodžiaus. , Jie patys
Sprintą, IU. Praaidi* 9 vai. iš ryto. ar kas kitas malonės duoti žinių ad- rio 'Gary, Ind. Pigiai. Skyrium, ar tai 6 nuošimti už skolų Targa^L terp
Išleista
“
Lietuvos
“
,
79
pusi.
brys
iš
Paryžiaus
(Prancūzijoj),
viskų sykiu. Su išdirbi m uA papso ga p "kimų ir samdymų namo yra pa
Vakare po seimo apvaikščiojiĮžanga į darių. vyrams 25c., mote
lima gerų pelnų turėt, ne* ten tokio prastai 4 nuošimtis, o tankiai ir 5,
Šitas veikalėlis tilpo pirma “Lie rims dykai. Nuoširdžiai užprašom
■ Morta Andriušiunaitė- niui .Cohimbus teatre, buvo pir atstovaujantis Paryžiaus ir kitas
r*- visu* vaikinus 4r merginas, senus ir Boz 83,'
Farmington, W. Va. biznio nėra. 'Atsišaukite pas savi arba dvigubai turj mokėti už
ninkų. Aut. Wember, 89 — 13 st. samdytus kambarius, negu jie yra
mas seihio vakaras
Perstatyta Europiškąs kuopas. Jo vardą pa tuvoj”, todėl skaitytojai galėjo su mažus kuoskK%<ilgiausiai atsilankyti
verti.
T..
N. Chicago, III.'
melodrama “Birutė“ ir ėpera "šie- minėjus padaryta jam trukšminga jo verte susipažinti. Bet galima ant šio pi r m o puikaus šio* Dr-stės Aš Clciltja Valčlkausklutė pajieš
čia tiek pridėti, kad knygutė verta pikniko, o busite vi*L užganėdinti. kau savo brolio Vinco Vaičikausko, j Pardavimui BuCernd su namu arba Jeigu moki 10 doleriųrandos j
ovaciją.
napiutė”. Lošimas ir visas vaka
rnėnes), tai Išleidi 4 dolierius dau- '
Išgirsite mų* Dr-stės choro malonia* pirmiaus buvusio ChicagoJ. Jis pats
Pirmiausiai buvo svarstymai, ką perskaitymo.
ir saldžias lietuviškas daineles, ku ar kas kitas malonės duoti žinių ad- atskirai, teipgi arkly* ir vežimas. Ar giau negu būtinai yra reikalas. Pirk
ras teip gerai įvyko, jog geriaus,
ba duodasi ant randos. Nauji pada damas namų, tuos 94 galėtum sudėti
rio* visų širdi* pradžiugls. Prie tam.
neabejoju,; nebuvo atlikta .niekada pirmiausiai paimti veikimui. Nu
rai ir elektriškas motoras darymui kas mėnesis ( bankų ir, gale metų,
puiki orkestrą grtež lietuvišku* šo
J.
Andrlulaitis
"Lietuvos
Ūkininko"
Sveikata,
dešrų. Apgyventa aplinkui lietuvių. trrėtum 948.
Jeigu gyveni kamba
pirmiaus. Visi lošėjai ir giesmi tarta skaityti II seimo protokolą,
kiu*, teip kad senam ar jaunam pa 27 Lafaytte st,
. Patereon, N. J. Arti lietuviška bažnyčia. Parduodu,
riuose pasamdytuose už >10 ( mėne
priedas, N. 4. D-ras Skcteris, tiks, kurie tik atsilankys. Visus
bet
pasirodžius
jog
raštininkas
jį
ninkai atlošė artistiškai ir atgie
jog nemoku šnektt lietuviškai,
sį, tai tavo uždarbis į sanvaitę tan
kviečia
Komiteetas.
Pajieškau Juozapo Kneižio. paei duosiu pigiai. . Adresas: 2337
pusi.
So. kiausia yra $10, arba |12 į sanvaitę,
dojo gražiai ir gerži. Visos scene- užmiršo pasiimti, pereita prie kuo Karštines. 8
Pasarga: Važiuojanti ant pikniko nančio iš Kauno gub., Šiaulių pav. Leavitt St, Chicago, III.
o gal būt kad Ir mažesnis.. Taigi Jei- *
• Nors knygutė ir maža, bet nau Iš visų dalių miesto, važiuokit iki Ar ir parap.. škllariėkių sodž.: girdėjau
rijos buvo gerai .'pritaikintos, švie pų reikalavimų. Iš paviršium per
gu uždirbi 812 sa avaitę. tai per 4
dinga.
Aprašyta
kas
yra
karšti

gyvena
Elizabetb,
N.
J.
Meldžiu
atsb
cher
Avė.,
tenai
imkit
Archer
Limite
sanvaites gauni 848. Nusipirkęs na
sos efektai arba scenų apšvietimas bėgtų reikalavimų pasirodė, jog
karu*
ir
važiuklte
ko)
vež,
o
nuo
ten
šaukti
antrašu:
nės, kokios priežastys jas gimdo,
mų, kasmetų užčėdytum tiek pinigų,
buvo
pilnai
atsakantis;
šis 20 kp. pripažįsta Centro Vald. ge
Ignacas Jankūnas
Joliet karai nUvež iki pat parkui.
kad be jokio sau nuostolio galėtum
kaip
nuo
jų
apsisaugoti,
ką
daryti
Philadelphia,
Pa
1713
paimti sau 4 sanvaiteę atailsio-vafca* *
sykis buvo daug geresniu, negu rai ’elgianties, o tam priešinosi apie
PUIKUS
DIDELIS
BALIUfe
’
susirgus. Vienu žodžiu, naudin
rijos. Atsilsys duoda sveikatų, svei
Reikalingi
10
10
orda
arba
15
rjrrę,
vyrų,
ne
ki

anas, kuomet buvo lošta Garrick kelios kp. Visuotino balsavimo rei
Petronė
BruKiOvienė
pajiekkau
S. L. A. XXVTsSelmo. subatoe vaka
Aš____ ________ ___
kata ženklina laimę. Todėl, sa tru
gų pamokinimų yra daug, iš ku re, berželio 11
South Side savo vyro Juozo Bruščiaus, pirmiaus tokių, . tik lietuvių', Unijistų, plieno pučiu apsirokavimo tose pačiose kų
. teatre. Orchestra buvo gera, susi kalauja apie 18 kp. Ir daug ki
moulderių.
Užmokestis
83.50
už
9
rių lietuviai turėtų protingai na u- Turner Hali. 3143-47 South State St.. gyvenusio East St Louls, 111.; maloir šendie* sųnl.'gose gali laimingiau
dėjo iš 14 ypatų, vedama buvo tokių smulkių reikalavimų.
United t ~entl. L
tarpe 31 ir 32 gatvės. Prasidės 7:30 nėčlau apie J) sužinoti, ar Jis gyvas, vai. dieno*. Darbas visada.
dotiesi.
perPaskui
nutarta
nesfeaityt
Engineerlng
A
Foundry
Co.,
VanTeipgi pajieškau Juozo
valandų vakare. Tikieta* 50 porai. ar mlręx
kompozitoriaus p. Petrausko,
Gal netiki tam. kas čia parašyta?
Apart šoklų ir muziko* bu* kalbotf Apanavičiaus, gyvenusio Molya. III. dergrfft. Pa.
Ateik ( musų ofisų persitikrinimui.
šiuose perstatymuose dalyvavu dėm laiškus, bet pereit pne KonPlačiau
apie
tai
norėdami
dažinoti
XXV seimo delegatų iš kitų miestų Jo pamečiau adresų. Jie patys ar
Jeigu turi pinigų ir gyveni pa
atvažiavusių. Todėl nepraleiskite šios kas kitas malonės duoti žinių adresu: rašykite įdėdami 2 centinę markę samdytuose kambariuose, tai darai
sius sunkiai galima kaip nors kri stitucijcs apsvarstymo ir ją sulvatsakymui.
Adresas: Yokoe Houee, dar didesnę klaidų, nes tavo šutau- -•
progos, kas atsilankys bus užganė
M ra. P. Bruščiuvlenė
tikuoti, nes veik visi atliko gerai ginti su kuopų reikalavimais,
' .
dintas.
Komitetas.
1424 St Clalr Av., N. E.. Room 14. Boz 92, Vandergrift, Pa.
pinti pinigai tankiai ne atneša tau
M.
D.
su
kilus
klausimui,
jog
T.
Cleveland. Ohio.
, ir buvo gerai išsiląvinę.
jokio nuošimčio, o Jeigu taupini banReikalinffi proaintojai ir rankovių koj, tai gauni 3 nuošitį, o moki 10
ANTRAS PUIKIAUSIAS PIKNIKAS!
Kaslink veikalų vertės,* “Birutei” lyg čarterio turi vadintis kie "Drau
Parengtas
Lietuviškos
Tautiškos
Pajieškau savo giminės Kazio Slapi- durgjai didelėje žiponų šapoje. Ateik oi pasamdytus kambarius.
LENGVAT PRIEINAMAS.
Kitais .
gija
“
,
kaip
konstitucijoje
vartoja

Nathan žodžiais sakant, žudai 7 nuošimtį.
iš visokių atžvilgių galima pripa
Draugystės Vienybės, nedėlloj, 12 d. kaičio; pirmiaus gyveno Red Lodge,. pažiūrėti ar rašyk ypatiškai
Teip
greitai,
kaip
greitai
kokia
sėjos (June). 1910, Bergmanas Grove____
ma, bet "Draugystė”, tam pralei
Mont________
Paeina Iš Suvalkų gub., Vil- Wager, 415 — 3-rd st., Milwaukee,
Tas yra svarbus reikalas. Ateik )
žinti didesnį kreditą.
nors kūno dalis nusilpnėja^ ji bū (darže), Riverslde, 111. Piknikas pra- kaviškio pav., Valtkaballų gmino ir Wls.'
musų ofisų pasikalbėti plačiau.
sta
į
pusantros
valanda,
laiko
ir
Beje, nors primininmas nepa
sidės 9 vai. ryto, nktetas 25c. porai. į kaimo. Jis pats ar kas kitas malova lengvai prieinama visojeių ligų, Kvlečiame kuoskailingiauaiai atšilau- Qųg duoti žinių adresu:
taisys, bet priminsiu porą, visų pa- pasiliko be rezultato, pal ikta, kad
ypač
tokių, kurias pagim<k> neįžiū kyti ant musų pulkaus pikniko kaip) 4
Not. Verbyla
tėmytų apsirikimų. Tai buvo Kei-p)Ut vartojamas \arda^» 1^eip, kaip
senus teip ir jaunus, nes kožnas bus
Bank st,
Waterbury, Conn.
Mokykla Šokių!
rimi
gyvūnėliai.
Vienatinis
būdas
stučio nerangumas, sudeginant Bi-1an* charterio, nors si.ulyg kalbos
priimtas ir užganėdintas visokiomis I
Prof. Julius S. užtikrina, kad išmo
pasisaugoti
tokių
ligų
arba
už

zobovomi*.
Podraug
bus
garsi
mu-1
~
Ųajieškau
mano
draugo
Ignaco
rutės drabužius ant užgesusio (tu- grynumo reikalavimų, kaip tą prikys šokti kiekvienų Jaunų ar - senų.
zykė, kokios
KOKiov uir
dar nei vienas
rieu*a nėra e
gir-^Hžinauako;
11 |nrizinauuo; b8 metui
metus gyveno juif
Afrirėjo degti arba bent smilkti kas rodė p. Gabrys, vardas turėjo būti kirsti joms kelią yra pataisymas dėjęs, tęipgi ir kokiai trauksis Hgyė- kOj, o dabar Amerikoj. Labai noriu Išmokina valcų • rųšių ir teip, kad
nusilpusio organo teip, kad jis luinos vakare,'kur Pnžnas galės links dažinoti. kur Jis dabar randasi ir gali drųsiai eiti šokti publikoje. Teip
nors) aukuro; jis, vieton į ugnį pataisytas.
gi išmokys ir kitus šokius su 6 va
meldžiu. Jis pats ar kas kitas malo karais; vakare nuo 8 valandų iki 11.
galėtų įimti į save jam reikalingą mai pasišokti.- Su godone
įmesti, numetė šalia aukuro, o pasSulyg reikalų daugumo ir sun
Komitetas ■Dr-stis Vienybę.
nės duoti žinių adreau:
Kas moka vaikščioti, tas gali išmokti
maistą. Tada kūnas ganėtinai su
J*. Tvaranavičia
Galima gauti kiekvienų savaitę
ku! vaideliutė nutraukė į aukurą, kūmo juos greitesniu laiku apspręir šokti. Kas nori mokytis tegul atei
TEMYKITE
LIETUVIAI!
Boz 6203, Johanneeburg, S. Africa. na ( svetainę, po numeriu, 2119 So. “Lietuvų” už 5c. pas šiuos agentus t
tvirtės. Geriausias vaistas pada
ką jai nepriderėjo daryti. Antra sti, reikia manyti, jog T. M. D.
Amerikos Ižitvių Soe. Darbininkų
Halsted St, mokinu kas dien .apart
rymui ir palaikymui sveikatos ir Federacija.
Pajieškau .apsi vedimui
merginos, šventų dienų. Prof. Julius S. prane
Chicagos sekcija. surengė
paklaida buvo “Šienapjūtėje", pra- Seimą ir į 3 vakarus dar nebus gaBrooklyn, N. Y«
tvirto apetito, teipgi geram gro- Piknikę. redMicjJ 12 d. berželio nuo 18 metų iki 25 metų senumo. ša visiems, kurie nori išmokt, tuos
dedant giedoti. Bet tai mažnie- Įima užbaigti.
“Liet." Rep.
E. Fromes,
73 Grand Street Aš
eriniu darbininkas, mylintis moks
prie
12
(June),
1910.
'Schultz
Grove.
mulk-jimui yra Trinerio Ameri
šokius, kad ateitų sekančio adreso:
kiai ir jię įspūdžius mažai, arba
----------gatvė* ir EJspiaines upės k raito, lų Ir skaitymus, 26 metų amžiaus. 2124 South Halsted St.
koniškas Kartaus \’yno E1ixiras. Prasidės 9 vat iž lyto. Ant pikniko Geistina butų tokių pat moterį rastL Ofisas ant 3-čių lubų. Atdaras nuo Ant Jankauskas, '37 Hudaon avė.
visai nesužeidė..
Lietuvių Soc. Ą kp. vakariene.
215 Ba-ry Street.
Tai puikus sužadintojas organų yra parengta ,visokio skyriaus zebo- Maknėkite atsisukti antrašu:
5 iki 8 valv vakare.
J. Mile traki.
124 Grand *L
Aleksandras Zuole
vos. terp kurių bus šaudymai, te-1
Operų giesmininkais-lošėjais bu- 6 d berželio vakare, re<taurane
Prof. Juliaus šokių mokykla užsi S. Simanaviėius,
258 Wythe Ava '
Nors ir raiusial šaujanti gąns dovanęs:
Stockton
Cape Yelllson House.
vo: Birutė — M. Horodeckaitė, pn 3X|9 So ĮIa|stcd gi chica_ •veikimo ir taisytojas.
daro June 25, JI vėl bus atdara SepSprings, Me.
švelniausi viduriai, nepriimanti jo - Moterims t*4»u>abbus visokios žaistember 2.
BALTIMORE. MD.
jos tėvas
B, \ aitiekunas, I bro- gOje>
L S. S. kuopa parengė
lės su iėlai«Wta>iK.. .Tikietas 2|c.
Joln Louia,
657 W. Baltinio*e SL
kį maistą, bet šią gyduoklę priims ypatal. ;.'žn*,iistę* - .**
J*7*
♦
• K. Kasputis, II brolis
vakarienę. Tikslu buvo pasikalbėir sutvirtės. Patartina juos var Tarpuose žaislių «rie* .paiki rasinė
-u
BROCKTON, MASS I:
M. Dūda, Keistutis
V. \ itke- jjnias su svečiais, pribuvusiais į
J. Pocius, J
176 Amet
toti visuose skilvio nesveikumuose, muzyka. prie kurios visi linksmai lai
Burtininką Kazyros (Kurtos)
kę praleisim.
________ ... •
r vičia, senas vaidila
A. Zacha- g
ą seimo apvafleščiojimą,
nemalimuose. nerviškumuose, už Pasarga: Važiuojanti imkime 12
IIL
revičia, berniukas
A. Bagdana- |casjjnk reikalų, besiartinant L S.
Pardavimui puikus saliunas. paran
P. M. Kaltis,
1607 N. Ashland
puolime sausgėlos, nuolatiniame gatvės karus ir važiuokit Iki Displai- kioje
veltoje,
biznis
nuo
seniai
išdirb

K. Strums- g susivažavimui, įrba seimui,
•70 vi. isth SL
vičia, Zundsteinas t
U. J. Tananeviče,
nes upei .tenai išlipę paeikit po kai
galvos skaudėjime, anemijoje ir rei | vakarus, laike 10 minučių daei- ėtas, yra lalsnis, parsiduoda už priei
kis,, I karžygis
K. Raulinaitis, Į gve^jy buvo apie 30 ypatų, terp jų
ELIZABETH,
N. i.
namų
kainų.
Priežastis
pardavimo
—
visokiose kraujo ligose. Aptieko- eit parkų, kur atsibus piknikas. Su
kitas biznis.
D. Bočkus,
II karžygis
2 Stogis, Xilli
buvo: Dr. J. šliupas,) p. Šernas, p.
211 First
godone
Komitetas.
se. Jos. Triner. 1333—1339 So.
B. Bružas
Nepamirškit musų Antrų Pikni
A. Linkus, Klaus J. Buragas, 2ivatkauskas ir kiti. Dr. šliupas
JERSEY
3230
So.
Ashland
Chicago,
111.
CITY.
N. J.
kų. nedėliej. 3 d. liepos. 1910, šiame
Alt Rėklaitis,
Lizdeika
J. Juška, Krivi — J- Lurėjo kalbą ant klauūmo, ar gali- Ashland Avė., Chicago, III.
234 Wayne
darže.
Pardavimui bučernį ir ęrosemd,
Ilgaudas ir vaideliutės, aukininkai
jjetuviams socijalistams Amerilietuvių apgyventoje vietoje, biznia ei
na gerai, kasdien parsiduoda produk
ir kareiviai.
koje jungtis su svetimtaučiais. Jis
tų nuo 40 dol. iki 75 dol. vertės, o suŠienapiutėje dahvavo. Masiulio nurodė, jog tokį susivienijimą gaMentalia, Mase.
betomis daug daugiaua. Atsišaukite
K. Kasputis, Aldoną — M. Jak- |jma
pasilaikant prie
kinis,
• M Afthur St
antrašu; 1705 So. Canal St.. Chicago,
EI.
ševičaitė, Gotautas
\. Ęrus<*" savo tautos. Lietuviai pirmiausiai
kas, Juškus
F. Zachareyičienė, Lj 9USjjungfĮ su ^tuviais, t. y. . Lietuvių Ratelio Skaitykla
Pajieikau savo sunaus Stanislovo
Penta etatui. Kampinis namas ant
L J. Vaitkevičius,
227 Chapel St
3149 Se. HaMež St
Norbuto; pirmiaus gyveno Newark. N. 49th Av. ir 14th St. ant dviejų lotų,
<
, mergaitė — M. Horodeckiutė.
sutverti savo federaciją; susijungti
Būva atdara:
J. apie keturis olėtus. J b paeina i* bučernė Ir aptieks, ir gyvenimai ant
PMIadelphia, Pa.
I ’ Orchestra pertraukose pagrajyno I
Lictuvos
, pasijos ir Lat- Utarni-kals nuc 7 iki 9 vai. vakare, žvlncių par.. Raseinių pav.; turiu la šešių
familijų. Atneša rando® 9120.
M. A. Ignotas, 1028 So. 2-nd Street*
Ketvergnb
nuo
7
iki
9
vai..
vakara
bai svr.rbų reikalų. Malonėkite atsi Savininkas nori išvažiuoti | Senų
M. Petrausko maršą specijahskai I
Kiekviena taijta turi turėt
Sukatomis nuo 7 iki 10 vai. vakar*.
K < į ir todėl parduoda š( namų.
šiam seimui parašytą, uzvadimą I
fe(laradją> o tįs fe<ieradjos Nedėliosią nuo 3 iki • po pietų šaukti adresu:
George Norbut
Atsišaukite ant šio adreso: 4845 W.
kkaitgklos
ūtveisda.
John Brovman. Browman Ners
“Maršas 25 Seimui S. L. A.“, teip-ventrą ipana-iai kaip
12020 Halsted SL. W. Pullman, 111. 14th st, Grant Works, III.
gi Lietuvišką Lassąl ir Tautišką L. unįjos Tokiu
susijun NAUJŲ LIETUVIŠKŲ DRAUGIJŲ
Pajieškau savo brolio Jokūbo GuParsiduoda prosemd ir bučemi,
•
ATYDAI.
Foreign and Domės tie
Hymną.
.
gus, lietuviai nebus kitų nuskriau- Kiekviena naujai susitvėrusi Drau- šajskio; paeina iš Aevardienų sod., Ansonia. Conn., lietuviais Ir lenkais
Periodical A Newspaper Agoncy
šį vakarą ir jame dalyvavusius Pį. Atskjrai lietuvijį^ prisidėjus gija turi daug darbo su sutalsymu Varnių par.. Telšių p«v., Kauno gub.; apgyventojo vietojo. Biznis 483 Main
Visi žinote, kad burtininkai (Ame
įstatų. Draugijų komitetai yra kvie- apie 50 metų amžiaus, našlys; 8 me St Priežastis pardavimo — nemoka rikoje vadinami Fortune Telieps) spė
artistus verta užrašyti ( hetuvių
. svetimos ^7, jje
VVorcester,
ri-ml kad atsišauktų j “Lietuvos” tai kaip Amerikoj, ilgai gyveno apie lietuvių kalbų. Atsišaukite antrašu:' ja žmogui laimę ar ateit) su pagalbų
-istoriją, kaipo pirmt^, gerai at-padaugindami Rėdystę, o mes pareikalaujantiems New Y orkų. Nor'.u Jįjį surasti ir pa F. Vokietaitis, 20 Bridge St, Ansonia, Kazyrų (Kertu). Ar toki burtinin J. J. Balakauskas, Milbury SU
55% Gneen
kų spėjimai iš nukAtų Kazyrų turi
pasiųsime Konstitucijų “sampelius“, pasakoti svarbų dalykų apie Jo ūkę Conn.
lojusius
pirmutinius hetuv.skus svetimtaučių cilę
-Liet“ rep.
kokių vertę, mes apie tai nekalbė
palengvinimui sutvarkymo įstatų. Ra Lietuvoje. Ji* pats ar kas kitas ma
mnzikalinius veikalus — operas.!
'
šydami priminkite ar Dr-ctė Tautiška, lonės duoti žinių adresu:
Pardavimai saliunas, tik vienas lie sime. tik pasakysime, kad yra tūk
Aleksandras Ivanauskis •
ar Katalikiška ir^ada uždėta. Ra
tuviškas visame miestelyje. Tarp ge stančiai žmonių, kurie pas tokius
‘ musų kalboje pirmas ir originališ
šydami priminkite šokių Kampelių no 1__ — 137 St., Indiana Harbor, Ind.
rų darbų. Uždarbis nuo 92.70 iki 88 burtininkus lankosi (spėjimui savo
kai parašytas 'musų žymiausio P. VANAGAIČIO LEIDŽIAMI rite: Kohatitucijų, Mokesčių knyge
ui 8 vai. Lietuviai visi dirba maino- ateities ar laimės ir moka Jiems ui kytl ‘ Lietuvą” meOd ar pusei 'JTJ
Pajieškau savo brolių Franciškaue
lių. Tikietųė Plakatų ir tt, ir paženkompozitoriaus ir musų klasiškos
LAIKRAŠČIAI.
■e. Biznio daroma suvirk du šimtu tai po kelis ir po keliolikų dolierių.
klinkit kiek katro darbo turi būt ir Kazimiero Pėeigausklų Ir Juozapo doi. | mėnesį. ; Laimis pigus, tik Garsiausia ant svieto burtininkė bu- motų ir užsimokėti.
muzikos pradėtojo p. M. Petraus-I Paėmęs į rankas “Byrutės“ šeš padaryta: 100. 200, 300 ar 500 Ir tt. Valrikauskio. Paeina iš Kauno gub.,
9125 metams. Randa tik 915 mėne buvo tai pono LENORMAND Pary
ko. Tai yra įžymus ir svarbus šis tą numerį, atverčiau pirmą pusla- Mes prisiųzdaml sampelius paduo Šiaulių pav., Vekšnių par.. Dargių siui ui visų namų. Saltunas, svetai žiuje, Francuzijoje, kuri su pagalba sa
po Illinois valstijų.
Teipgi pajieškau savo brolio
kainas, klek kas kaštuoja. Pri- sodž.
nė Ir 3 ruimai užpakalyj. .Pardavi vo Kazyrų visiems (spėdavo ateit). Pas
momentas busiančiai musų kultu- pj, j akis puolė trumpos eilutės sime
si uždam i mums darbų turite ir aam- Franeiškaus Pšelgauskio. Turiu svar mo priežastis — kitas biznia * Ad- Jų vaikščioja kelti Kazy ras viso svie
Brooklyn, N. Y.
Į
to didžiūnai, kunigaikščiai ir karaliai J. Ambrozėjua,
rai.
surimuotos S. Ramonato, kurias pellus atgal mum* prisiųsti. Už tai bų reikalų Jie patys ar kas kitas
120 Grand 3
malonės
duoti
i~nių
adresu:
ir
kiekvienam
j)
ateitį
(spėdavo.
nieko neskaitysime jum*. Ad
John Ambrose
perskaitęs, negaliu Užtylėti neiš suvis
Petronėlė Pšeigauskiutė
Po myriui virš minėtos burtinin
resuoki! A. Ol*aew*kl, 3252 South
Burnett, Ind.
298 Soflth tat i)
68
Joiner
St.,
Rochester,
N.
T.
kės jos Kazyros pateko ( svietų ir
XXV SEIMAS S. L. A.
reiškęs padėkos tiems vyrams, ku Halsted St, Chicago, III.
šiųdien
joml
naudojasi
garsiausi
svie

JO3 Matulis.
262 Metropolitan A*
Pajieškau ’jbo- giminaičio Juoza
Pardavimst Bučernd Ir groeernė.
Seimas prasidėjo pagedėlyje, 6 rie kelia lietuvius iš tautiško mie
te burtininkai, ir kiekvienas, kas jas
DIDELIS PIKNIKAS!
Išdirbta vieta. Geras biznis. Tik ši
po
Atgalainio;
'paeina
iš
Kauno
gub.,
turi,
gali
su
joms
(spėti
ateit)
teip
d. berželio, 8:30 ryte.
go. Tose eilutėse, kaip veidrodije,
Parengtas šv. Petro ir Povilo DrRaseinių pav.,- Šimkaičių vol., Akme- viena lietuviška bučernė visame mie gerai kaip Ir burtininkai, šios Ka
Seimo viršininkais išrinkta slap atspindi lietuvio dvasia, jos šau stės JCensington, III.; įvyk* berželi* niėkių kaimo; pirmiaus gyveno Pitts- telyje. Parsiduoda dėlto, kad savi zyros
su pilnu išaiškinimu lietuviš
12 dienų, š. m., P. Kareckio Darže
burge. Pa. ir išvažitevo J Lietuvų; da ninkas važiuoja su reikalais ( Lietu koje ir lenkiškoje kalbose, kaip jas
tu balsavimu sekančios ypatos: kia kiekvienų lietuvį pabusti iš Pauls
Grove. 123 *t. ir Union Avė..
1334 N. Caatir
girdėjau, -#eg *ė! sugrįžo Ame va. Norinti dasižinoti meldžiu atsi vartoti ir kaip ateit) (spėti yra dabar L. Gavrlis,
Pirmsėdžiu — K. Gugis; Vicepir-I miego ir pamesti svetimų tautybių We*t Pullman, III. Įžanga 25c. po bar.
rikon. Jis pats ar kas kitas malonės šaukti adresu: 12022 So. Halsted sL. gaunamos musų štore.. Kaina jų 75c.
rai. Piknikas prasidės 10 vai. ryto.
Vlaca*
šelvis,
«03 So. Pi
Chicago, III.
mininku — V. Birštonas; Raštinin maskas, vienytis, glaustis prie lie Guodotini viengenčiai ir viengentės duoti žinių adteeu:^
Šios Kazyros yra geriausia bovykla
Viktoras ♦ Jocius
liuobame laike ir su jom, ne tik save,
ku I — J. V. Vitkauskas; Rast. tuvių, gėdintis skriausti savo Mo- nepraleiskite to* geros progos, nes
Pardavimui perus biznis. Judančių bet ir visus kitus geriausiai nuboBoz 628,
™ Westvllle, III.
bu* užvis puikiausias piknikas, kokio
paveikslų teatras ir laikraščių per vysi • šeimyniškuose ir draugiškuose
II — J. Naveckas; Prie laiškų
Tėvynę Lietuvą; nefl ja kita- da
J. L Bagdžiunas. 2334 8. Oakley A<
šįmet nebuvo, bus ūbai pulki mu
Apie 500 kootumerių. susirinkimuose.
Pajieškau Behšasikus Stelmoko. Jis davlnyčia.
skaitymo — A. Barčius, A. Bri- Į bučiai užsmaugti nori. Bet lietu- zykė, grlež visokius šokius, kas kokio paeina
3337 A u bu ra Avi
Siųsdami pinigus ant kazyrų adre And. Jurevlčia,
iš VUnlhus <ub, Trakų pav., Teipgi cigarų ir salddmlnų krautuvė,
dickas; Presos komitetas — Adv. vįų į^ta va|įa jr meilė brangios tik norės.
Nemajūnų panašai d hėnų kaimo. Tu parduodama dėlto, kad silpna savi suokite:
Pasarga: iš Chicago* važiuoti iki
ĮSU Strlng 3L
svarbų reiklių. -MJis pats ar kas ninko sveikata. Kreipkitės adresu.
The Bridgeport Clothing Co.
■Hračulis, J. Bcndoraitis, J. S. Tėvynės neatšalo; ebt gilios žaiz- vvrhlte City, iš tenai* paimti West riu
Wm. Balsevicz, Steger, III.
kitas malonės duot fe žinių adresu:
Stan. Petrulis,
’ Lopata, J. . Kučinskas, S. Vitaitis; Ljos' ijjęo tautystės kunt, kurios Pullman karus Ir važiuoti J West
334U tų. Maiste* SL
CHICAGO, ILL
Jonad Tanrulynas
Pullmanų. Tenai* reikia išlipti ant
Perdavimui attekantis seniai utsiGeo. Pupausky,
Cnmbridge, Mase,
Maršalkos — F. Golubickas, A. dabar reikia gydyti. Lietuvių liu- Union avė., ir eiti ( pietus, iki dar 35 Jefferson st.
taikantis Groseris Ir Saldumynų krau
e nt
K.
Steponis,
Beržinskas.
i
teronų tarpe yra “Byrutė”, kuri žui. Visus širdingai kviečia
Pajieškau savto pusbroli Franciškų tuvėlė, su 5 metų kontraktu krautu
Komitetas.
vės
ruimo,
po
nr.
2214
W.
23
Place.
Taulkevičia; paeina iš Kauno gub.,
Delegatų viso suvaižiavo 119.
gydo kiekvieną, ramina jo sielą
AR TURI DALĮ LIETUVOJ?
Raseinių pav.. Pašilės par.; gyveno Chicagoje, teipgi arklys Ir vežimas
Akreipiame at ydų viaų. kurie turi
PIKNIKAS -V
Šv. Onos Dr-jos 127 S. L. A. I sotina prie meilės Tėvynės, nuAplink
apgyventa
lietuvių;
vienas
Chieago, III. Turiu labai svarbų rei
Clevetand, Ohio.
dalis nepadalintos tėvyškės Lietuvoje,
Dr-Ja Sv. Izidoriau* Artojo, kure kalų. Meldžiu, atsišaukti Jis pats, ar blokas iki lietuviškai bažnyčiai.
Jog. jeigu per 10 metų po tėvų mir P. Szukys,
kuopa, iš Lawrence, Mass.,- pri- rodo, kaip seniaus lietuviai gyve- ataibua
1408 E. 25th St.
nedėliojo, 26 d. birželio, 1910 kas kitas apie J| pranešti antrašu, o
čiai tos dalies visai nepasiima, tai nu
. I
siuntė puikų vainiką, širdies pavifcaįp juos vergė kitataučiai, ir m., Darže “Whlte Eagle Grove”, kam gausite 5 doL dovanų.
Parstdaoda
foraičių
frakendų)
žudo prie jos savo teises.
Todėl,
CAMBRIDGE, MA9S
(
krautuve. Puiki proga lietuviui, nu
pas 83 gatv. ir Marųuette avė., bo.
Mečislavas Jasevičia
dalo.
kiekvienas, norintis neprapuldytl sa
teip visokių naudingų pasiskaity Chicago,
Ui.
Brolučiai ir sesutės! 412 Ohio st,
Joliet, UI. simanančiam nors kiek apie blznj vo teises prie tėvų palikto turto, tu Pet Bartkevičius, 877 Cambrnlge St
Lietuvių Moterų Apšvietos Dr- mų. Velytina, kad pas kiekvieną Tas piknikas yra parengtas jūsų pa
Vieta labai gerai Išdirbta. Jau net
ri pasirūpinti gauti pripažinimų savo
42 Washington .>t
ja, iš Chicagos, prisiuntė gražų gė lietuvį atsilankytų ji su savo pata silinksminimui ant tyro oro. Turi Pajieškau savo brol( . Vladislovų per 10 metų čia lietuvys laikė biznj dalies pirm suėjimo dešimties metų. C. Kavolius,
me pasigirti, jog nusamdėme gražu Belsk); paeina II Kauno gub., Rasei Galima lafatl gražų gyvenimų pada
Gyvenant Amerikoj šituos reikalus
lių bukietą.
. .
rimais ir daktariškomis gyduolė daržų Ir su gražioms žaisiėms. Pa nių pav., Pašilės par., Karklėnų mie ryti mokant su žmonėms apsieit. Ap galima
GRANT WORKS, ILL.
atlikti Lietuvoje per savo iš
Panedėlyje daugiaus nieko ypa mis. Bet paprastai pas lietuvius tarnavimas teipgi bus geras. O (žan- stelio; 28 m. senumo. Noriu kuo- link apgyventa lietuvių, lenkų ir ki tikimų draugų — plenipotentų, ku Jonas Likkonis,
Bm 19d
ga tik 25c. ypatal.
greičiaus J( rasti, nes turiu labai tokių žmonių. Biznio per metų pa rt m reikia pasiųsti atsakant) raštų,
tingo neatlikta. Utarninke prasi žiūrima per pirštus į pradedamus
Vtleviečia Romi tetau.
HAlrfMOND. IND.
svarbų reikalų. Jis pats ar kas ki daro nuo 11 iki 12 tūkstančių dol. teip vadinamų “dovierennost”, notaro
Pardavimo priežastis — nesutikimas paliudintų, o konsulio užtvirtintų.
dės. įnešimų, skaitymai.
tas malonės duoti žinių adresu:
Zen. Juclavičius,
235 — 155th StJ
darbus, teip ir yra su “Byrate”
PIRMAS DIDELIS PIKNIKAS!
tarp dviejų pasininkų. Norinti apie
Juozapas Belskis.
Visus netaria) likus raštus geriau
mažai turi skaitytojų, finansai plo
Parengtas Lietuvių Tarptauėkos kp., 130 Vanderbllt ave.,< Detroit, Mich. tai dauginus dasižinoti malonėkite siai atlieka lietuvy* notaras.
HAP.TFORD, OO!«.
kreiptis per laiškų arba ypatiškai šiuo
III SEIMAS T. M. D.
ni. todėl sunku ką nors nuveikti 29 vardos Soe. Partijos. Piknikas at
JOS. J. HERTMANOWICZ
Kar. Leeevičius.
49 Mulberry si
sibus nedėiioj. 19-tę berželio (June)
antrašu:
PajIeškau
savo
pusbrolio
Pranciš

Turintis
ofisų
musų
banko).
Seimas prasidėjo 8 vai. vakare, gero lietuviškai tautai.
' 1910 ra. Pradžia 10 vai. ii ryto. Dar . kaus Tautksvičios; 4 metai atgal
^unmc
Ame- |ižs Schult* Grove, ant 13 gatvė*
'^ berželio.
Ifr
-i
CbicagoJ, p*SMkui girdėjau M-

Apsirok a vilnas.

».
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E
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A.OIszewski
3252 S. Halsted St.

Kur gauti “Lietuvą.”

Ant Pardavimo

Draugysčių reikalsL

Paj ieškojimai

“Lietuvos” Agen

C

E.

I 1

LIETO'
1

‘SSS

I -

■

GIESMĖ Į PANELĘ ŠVHNCIAUNo. 1329 žodynas. Tas pats kaip
HAZLETON, PJL
' Ant Shukis,
103 N. Wyoming St 814. Vienam balsui (Barytoaui arba Nalltt tik pilnai apdarytas bra»
gi* gražia moroko skara. (Čia audimo
sika Juozapo Naujalio. Op. U- Kau nėra nė bisfcia) .... .*............... 87X0
- INDIANA HARBOR, IND.
45c.
B. Yaslull*
8604 Deador St nas. Kaina ........................
Na 1457. Dangaus Augštuma* ir
Žmogaus Senumas; Anykščių šilelis
Kenoeha, Wl*
M- Petrauskas,
72 N. Chicago st Vaikams gražios su paržuotais ir daugelis naudingų ..žinių. Sutaisė
P. M. Pust 112. .... ................ Iš*
piešinėliai s-paveikslais
MINERSVILLE. PA
J. Ramanauska*
Box 538.
Knygeles. .
Ne. 1420 Tikyba .v mokslą* Tik*I. Gražus paveikslėliai, bet dar
gražesni apraSymėlial. Vilnius, 1910. Jlmiški, moksliški ir draugiškai-poliNew Britai* Conn.
84 4 Oegnnls, 21 Pleasant Street Kaina ........................ 10c. tiškl tyrinėjimai, surankioti D-ro J.
Šliupo. Antras pataisytas ir padidin
I
i
II. Kas atsitiko kiaulių namuose. tas spaudimas. Chicago, I1L 1901, pus
Kl»—U
8
Vilnius, 1910.................................. 10c. lapių 211. ....................
5te
V. Ambrazevičia,
178 Ferry Street
m. Klek daiktelių Įvairių — tiek
No. 1521 Paslaptys Magijos bei Spi
. Vilnius. 1910 m
Plttsburg, Pa.
eilučių {domių!
ritizmo šviesoje mokslą Pagal įve
.
...........
i...
10c.
Kaina
..............
Joną* A. Ignotas, 46 So. 22-nd Street
tlmus šaltinius lenkiškai sutaisė F. J.
IV. Nesigailėsi, valkeli, perskaitęs Lietuviškai vertė J. Laukis. Yra tai
J. G. Miliauckas,
1811 Whartoą St
šitų knygelę! Vilnius, 1910. ..L. 10c. išaiškinimas monų darymo, šioje kny
goje atrasite visas monų ir burtų pa
NORWOOD, M A SS.
V. Sveiki gyvi! Vilnius, 1910 m. slaptis ir jas suprasite, nes aiškiai
B. A. Tumavičiu*
28 Austln St
Kaina
10c. aprašytos ir paveikslais parodytos vi
*
%
Patorson N. J.
VI. Dėdė© T opa o Trobelė. Vilnius, sos slaptybės ir budai jų darymo. Chi
JA Vareškeričius,
70 Lafayette St
15c. cago, IU. 1908, pusi 262. .......... 50e
1910 n.
I
Plttaton, Pa,
VII. Kiek čia (vairių žvėrių ir*na
No. 134 Sidabrinis kryželis arba dai
J Kazakevičia,
103 Ko. il-in St minių gyvuliui
Vilnių* 1910 m lidė Iš Nazareto. Apysaka iš laikų
... 15c kankinimo Kristaus. Eugenijus Sne.
Kaina ..............
Plymouth, Pa.
Vertė J. Laukis. Chicago, 111. 1906,
VIII.
Pelenė.
Vilnius, 1910 m P®*1- >?• (Sitų knygelę Vilniaus vys
8. Poteliunas,
345 E. River St
.L. 15c. kupas uždraudė lietuviams skaityti.)
Kaina ..................... ........... .
ROCKFORD, ILL.
IX. Robinzonas. Vilnius, 1910 m Kaina .... ...» .... .... .... ėda
Adomas Kazakevičia, 310 E. State st
.1. 15c.
Kaina ........ .........................
No. 480 Biologija arba mokslas ap*a
SO. CHICAGO, ILL.
X Raudonoj! kepuraitė. Vilnius, gyvus daiktus. Pagal profesorių NusPet Ostrovskls, 8701 Commerclal Av.
15c. baumų -sutaisė šernas. Mokslas, ko
1910 m. Kaina
kio budu radosi gyvi sutvėrimai ant
•a Boston, Mas*
XI. Gul* šiandienų jųu ant šieno.... musų žertės, kaip jie vystėsi, pradė
N. Oendrolius,
224 Athens Street
Imant kartu visų 11 vaikų knyge jus nuo mažų vabalėlių, iki daėjo lig
J. G. Gegužis,
28 W. Broadway. lių, nuleidžiama 25% arba visos už paukščių, žvėrių ir paties žmogaus.
Vilnius, 1910 m. Kaina .J..J.. 20c. Su paveikslėliais. Chlcsgo, Ilk 190L
pusk 147. ........................................
40e
•pringfield. III.
G. Tachllauckas, 1217 W. Jefferson St
No. 525 Kaip gyvena augmenys?
Pagal Lunksvičlų i> kitus sutaisė Šer
Scranton, Pa.
nas. Su paveikslėliais. Yra tai apra
Geo. Baltrūnas,'
2018 Luzerne St
šymas apie įvairius musų žemės sugis*
lūs, jų sudėjimų ir atmainas, gyvj ir
Na 4 Alluma ir kitos pasakos Guy
Jnoa. Petrikyz,
1514 Roes Ava
plčtojlmųsi nuo pat menkiausių pavi
de Maupassant’o, vertė J. I sinkia
dalų iki didžiausių ir tobuliausių. Chi
Shenandoah, Pa
Telpa šios pasakos: 1. Alluma, 2. Ne
T. Kryžanauskas, 38 E. Centre St tikri brangieji akmenys, 3. Baimė, cago, UI 1901, puaL 129................... 35s
4. Du maži kareivUi,”?. Dienynas pa
Ale. 526 Kada Ir kokiu budu avietes
Union City, Conn.
dūkėlio, 6. Mėnesienoje, 7. Vaidulys,
D. F- Eimaltis,
65 Brennan et 8. Užžėlusioj padangėj, 9. Atsikirti sutvertas Parašė ProL Dr. M. W.
Meyer. Iš vokiečių kalbos vertė J.
mas, 10. Vienatvė, 1L Tėvas ir sūnūs Ilgandaa. Aprašyta, kokiu budu tve
Waterbury, Conn. ir 12. Rožė. Guy de Maupassant yra riasi dangiški kūnai ir kaip musų že
J., žemantauskas, 39 W. Porter st vienas iš geriausių raštininkų pasakų mė susitvėrė, teipgl, kokiu budu atsi
iš ‘žmonių gyvenimo. Chicago, 111. 1908, rado ant jos gyvybė. Su paveikslais.
ZĮ
pust 134.............
.... 36c Chicago, UI. 1906, pusi. 140. ...... 35o
Jorgia žemaitis,
824 Bank st

Knygų Kataliogas

Worcester, Misi.
Ant Bernotas,
45 Ward 3t

Naujausios Knygos
gaunamos “Lietuvos” Redakcijoj.

Na 27 Gyvenimo mokykla. Parašu
Orison Svett-Marden. Lletuviškon kaibon išvertė K. žegota. Užrašai pagar
sėjusių žmonių. Labai naudinga kny
ga. Didelio formato. Chicago, m.
pusk 235...................
.J $1.25
Apdaryta...................................... I 11.50

'* APIE BALTRŲ-GIRTUOKLĮ. Vaiz
Na 35 Gyvenimo vaizdeliai, suside
delis iš gyvenimo Baltraus girtuoklio.
Rygoje, 1909. Pusi. 32 ............. 10c. danti iš devynių sekančių gralių pasa
kaičių; Atsisveikinimą* Vagis, Pa
ARCHAIOLOGIŠKI TYRINA HM AI. kaltas, Gatvės vaikai. Paparčio žie
Gaidės apylinkėje. Kun., Juozapo žio dą* Miško sargas. Signalas, Keleivis.
go. Su 21 paveikslėliu, (Iš **Lietuvių Būvio esybė. Chicago, III 1902, pus
Tautos”).
Vilniaus, 1909.
Pusla lapių 99.......................................... J.. 15c
pių 23 ...................... .|..........
40c.

(

ANTANO BARANAU$KIO, (A a.
kunigo vyskupo) laiškai ( profesorių
Jonų Baudouin’ų de Courtenay. (IŠ
lietuvių Tautos”), Vilnius, 1909 m.
Pusi. 28 ....
40c.

BURTAI.
Zigmanto Przybylskio
vienaveiksmė komedija.
Išvertė ir
išleido Liudas Gira. Vilnius, 1909.
Pusi. 16 ......................... 1.............. 10c.
DŽIOVA. JOS PRlEžASTJS IR
\ KOVA SU JA Dr. K Jokanto. (Ma
rijampolės paskaita), pilnius, 1909.
Pusi. 38 ........ ......... į......... ... 10c.

'•

- GILšfi. Dzūkų legenda ir BOBUTAS VARGAI. Parašė Vincas Krėvė.
Vilnius, 1909. Pusi. 42 .... lite.
GIMDYMO SLĖPINIAI. Parašė Vidunaa. Labai naudinga ir verta per
skaitymo kiekvienam šitų knygelę.
Tilžėje, 1909 m. Pusi. 96. Kaina 45.

IS SEINŲ VYSKUPYSTAS HISTORIJOS.
Parengė spaudon J. Basa
navičius ir K. Grinius. (Iš “Lietuvių
Tautos"), Vilnius, 1909. Puslapių 4L
Kaina
........ . .į....... 50c.

KLAIDA. Apysaka parašyta Laz
dynų Pelėdos. Kas šios raštininkės
vaizdelius sk .itęs, tas 4iQo Ji) vertę
ir nesigailės šių knygelę perskaitęs.
Jį parašyta iš lietuvių gyvenimo, VII. nins, 1910. > PusL 520 ............ *>1.00.
“LIETUVIŲ TAUTA”.
L. Mokslo
Draugijos raštai. Knyga ii, dalis 3.
Vilnius, 1909................... 1......... >1.25.
“ MUSŲ GERASIS. Dviejų velksmių
komedija.
Parašė žemaitė. Vilnius,
1909. Pusi. 26
..................
10c.
NAŠLAITA. Drama keturių veik
mių. Parašė M. ValinČius. Boston,
Mass. 1909, pusi. 22. Kaina .. 10c.

NUO AUDROS PASISLAPUS. Pa
rašė žemaitė. Vilnius, 1909. Pusi. 16.
Kaina ........................................
5c.
RAŠYBOS LAVINIMOSI DARBAI.
Pradėdamomsloms mokykloms. Sutai
sė mokytojas S. Vaznehs su pagel-.
ba J.“ J. Šiauliai, 1909. Pusi. 112.
Kaina ..................... t—..j............. 20c.

Nauji lozlkuliszki Veikalai.
Lietuviška muzika. ČESLOVO SOSNAUSKIO.

V. Susiuva. UŽMIGO ŽEMA. Su
statyta vienam balsui, fortepianui pri
tariant. žodžiai Mairionio. Peterbur
ge, 1909 m. .................. J............ 50c.
VI. Susiuva. Ta pati daina UŽMI10 ŽEMA.
Mišriems balsams a
capella. Peterburge, 1909 m. .. 50c.

. VII. Susiuva.
SKUBINK PRIE
KRYŽIAUS.
Vienam balsui, forte
pianui arba vargonams ir smuikui
pritariant, žodžiai kun. IM. Gustaičio.
Peterburge, 1909 m......... L... ..1.. 50c.

VIII. Susiuva. SIUNTA MANĘ MO
TINĖLĖ.
Liaudės daina, keturiems
mišriems baisams. Peterburge, 1909
Kaina ..................... ..-..... 5Uc.
IX. Susiuva. KARVE1ALT. Liandaina, keturiems n|išriems balPeterburge, 1909
40c.
X Susiuva. TU MANO Motinale:
daina, keturleips mišriems
arba dvibalsintam moteriškam
* Peterburge, 1909 m. .. $1.00.

” LIKK SAKALALI.
Duetas %npran >.' jy
>urge, 1909 m. .J

No. 43 Iš gyvenimo lietuviškų Vė
lių bei Velnių. Pasakos surinktos d-ro
J. Basanavičiaus, šioje knygoje telpa
keli šimtai grašių pasakų, apie rojų
(dangų), čyščių, peklų; apie giltinu,
marų, cholerų; apie dvasias (dūšias),
velnius, jų valdin<mųsi ir tu Pasakos
užrašytos tokioje tarmėje, kokioje bu
vo girdėtos. Pai
pagal
mę panevėžiečių
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub. — pa
gal tarmę suvalkiečių; Prūsų Lietu
voje — pagal tarmę Prūsų lietuvių;
Dzūkijoj — pagal tarmę dzūkų Ir tt.
Chicago, III. 1903, pusi. 470.
epicros
. 81-50
apdaruose. .... '.... .... ,
Audimo apdaruose................ .
. 52.00

No. 627 Kada Ir kokiu budu gali
svietas kada-nors pasibaigti. Parašė
Prof. Dr. M. Wilh.Meyer. Iš vokiečių
kalbos vertė J. Ilgaudaa. Knygelėje
aprašyta svieto pabaiga. Kas nori ab
oliuoti, kada ir koktu budu gali svi»
tas pasibaigti, tegul perskaito šitų
knygelę. Chicago, III. 1906, puel 135.
Kaina.................
.... 36©
No. 546 Nematomi priešai Ir drau
gai žmonių. Pagal Bitnerj sutaisė šer
nas. Aprašymas smulkiausių bakteri
jų, gimdančių visokias Miras pas žmo
nes, jų susekimas, vystymusi ir tt.
Su pavelksišlisis. Chicago, III. 19M,
pust 113........................
30c

Na 548 Oras, Vanduo, šviesa Ir ši
luma. Lekcija Prof. Blochtnsno’o. Su
taisė šernas. Visiems suprantamai ap
rašyta ypatybės chemiško ir fiziško
proceso, aiškesniam parodymui kurio
yra daugelis tam tikrų paveikslėlių.
Chicago, IU. 1907, pusi. 138. ...« 40o

Svietiszki Abroiza

Drūtai apdarytai ..ifc

*®je — Juodai ant Balta

fcr 5-lala spalvuotais

Dro. J, BaaanaZičiaul surinktų paaa- liekanų

kingų pasakų. Kiekvienas, nusipirkęs svleto
Iš pam’nfitų knygų I. II, III ar IV
Dntai apdaryta.
..aikrodlnlnko

istorija

šemla-

nuo sakiausių laikų.

nupuolin** Rymo viešpatystė* Chica81X0
81-25
JUO Drūtuose apdaruose.

Senų gadynių Išnykę gyvi

Na 566

atminimai.

šernas, fla paveikslėliais. Aprafc aenlauaių gadynių įvairius sutvėrimus,

lapių 44.
išgaldytaa lietuviškai. Prie kiekvieno
radimų žmogaus. -Šiandien tų šutvėanglį* randa giliai palaidotus že
mėja Tūlų sutvėrimų atraėo Melu*,
nesugadintus kunus, užklotu* kelioli
kos sieksnių storio žemė* oildk Jie
Graži apyaoka iš yra šiandien išetatytt (vairiame musėNOb90
karšo Siaurinto juo** iš kurių žmonės mokinasi am
žinti, kaip sena yra musų žemė. Moklaida. Chicago,
mės aluogsnių, kortuose tų sutvėrimų
kunus randa, gali spręsti, kaip-sena
Na 97 Pamokslai išminti** Ir tei yra muaų žemė ir kaip seniai žmogus
sybės^ išguldinėtl galvočių visų am ant Jos atsirado. Chicago, III. 1900,
žių Lietuvos valkeliams. Parašė kun.
81X0
Tatarė. Trečia hrida Čia telpa 128 Apdaryta.
juokingų, bet išmintingų ir pamoki
nančių pasakaičių, mokinančių doro*
N©. 65? Istorija Suvienytų Valstijų
ir Išmintiea Chicago, Iii. 1896, pus ėiaurinė© Amerikos nuo atradimo ir
lapių 183...............
SOs dar prieš atradimų Amerikos iki 1896
Na 98 Pragaro atgljlmaa Parašė a* Aprašo, kaip Kolumbas atrado
▲morikų, kokie čia tada žmonėa gy
filnys dabartinė© draugijos tvarko©, vos* kokie žmonės pirmiausiai iš
alegoriškai parašytas. Chicago, UL Europos pradėjo plaukti ( Amarikų,
1908, pual. 22. .... .... .................. 10© kokio© karė© buvo, už kų kariavo ir

Maldaknyges.
Mažas Aukso
Katalikė
ka Maldų knyg,
šios 7 knygelėsFJ ra naujausto spau
dimo ir gražesnės už seniau soaušia-

No. K663 Kasim. Pulaokia
Na K8T7

Juoz. Poniatovskis.

kljos Karalių*, sumuša Turku* ties
Vindabona 12 Rūgs. 1683 m.
No. K760 Dabartini* Popiežių* Piu*
X-*4s. Lier* 18x25. ........................... 36©

No. K928
pneeikalas.

Anluola* sargas, -gražu*
Miera 22x28.............. 50c

No. K891 Kražių *k«rdyM. Paveik
slas ano balsaus atsitikimo 22 d. lap
kričio 1893 m. Kražių miestelyje, Ra
seinių pav^ Kauno gub. Miera 22x24
Kaina..................................................... 50c

bus, didumas knygelių 3X4% coli*
Maldos: rytmetinės, vakarinės, prie
apavlednės, komuuijo©, mišių, mišųUk
rų, ir daugybė kitų. Mišių maldos S*
•brozėlials; mišparai lietuviški ir lo
tyniški. Keletą* lotyniškų giesmių,
giedamų prie Išstatymo šš. Sakra
mento, procesijų, pakrapinimo ir tt.
6 Lltanijo* psalmės 8v. Marijos’!^
ir Karaliaus Dovydo, aktai, rašančiai,
stacijos, karunk* keliolika šventų
giesmių ir tt.
No.1801 Prastais, drt’teij ppdaral*
aukrintri* kraštai* b* apkal-mo. 90*

No. 1802 Prastais, drūtais apdarala,
auksintais kraštais, . apkaustytoms
briaunoms pasidabruotoms blėtelėiųa,
su kabute.

No 8766 Gedamina©, Didis Lietu vo©
Na 1803 Moroko skaros minkštai*
Kunigaikštis apima Kijavoe pll| 1318 apdarais, apvaliais kampais, auksinti
metais, o maskoliai f puola prieš Jj kraštai, parašai ir auksuota kr etta
ant kelių ir paduoda jam duonų ir ant vieno šono. .... ................... 81^5
raktus. Miera 17x24..................... 30c
No. 1804 Fraacuziškos slidžios ska
No. K820 Martin Luthsr. Miera relės minkštais apdarais, apvaliai*
auž8. ..........................
50c kampais, aukso kvietk* kryžius, pa
rašai
rašai,.ir
ir kraštai.
kraštaL........................... 31X0
No. 899 Martin Luther su visa savo
Na 1306 Atidėta baltale slontau*
šeimyna Miera 22x28. .................. 50c
kaulais ir celulolda, 3 sidabriniai meNo. K9 Visi Popiežiai ant vieno ab- dalikėllai kabo ant lenciūgėlių, akso
mo nugara, apkaustytos briaono* ■*rozo, nuo pirmutinio šv. Petro iki Ledabruotomi* blėtelėmis, su kab*'auk
ono XfIL Miera 24x30................ 81-25
sinti kraštaL ............................... 81.25

No. K853 Išpanlja priima Kolumbų
N o. 1807 Baltos celuloidos apdairi,
dentų, kokly ir klek kuris gero šiai mieste Barcelo^oje 15 d. balandžio ant vieno šono kvietkuotas kielika*
šaliai padarė. Prie galo knygoa talpa 1493 m., kada sugrjžo, atradęs Ame- su kauline kabute, auksinti kraštai
Suvienytų Valstijų Konstitucija, kuri rikų. Miera 28x42. .... .......... 81-50 Kaina......................
81TB
yra reikalingiausia žinoti kiekvienam

dukterį turkų ciesoriaus Antonijaus,
kuri per 22 metu* vaikščiodama po
■vietų, daugybę bėdų ir vargų išken
tėjo. Antra laida. Iš lenkiško vertė
A. Olševskl*. Chicago, 11L 1902, pus-

'

Chicago. UL 1898. pusi. 364. ...I 81X0
Ta pati audimo apdaruos* aukso
literos ant nugaros ir šono. .... 81JS

thologljoe. Parašė Paul Lafargue, paNo. 658 Istorija Chicago© Lietuvių,
gal vokiškų vertimų Uotuviškal sutai jų parapijų ir kun. Krančuno prova su
sė P. Miškinis. Chicago, Iii. 1908, pus* laikraščiu “Lietuva”, buvusi balan
ląstų 3L............ ..................................10c džio mėnesyje 1899 m. čia telpa ap
rašymas: kiek lietuvių ym Chicago
J* kiek lietuviškų draugysčių, su ko
kiai* vardai* ir siekiai*; chronolo
llų kaimiečių, žingeidi norintiems su giška peržvalga Chicago* lietuvių dar
sigėrint! su buri* ir aųlygom* masko bų nuo pat čia jų atsiradimo iki pa
lių kaimiečių gyvenimo; ji verčia baigai 1900 metų; i k to rija Jų parapi
skaitytojų drauge Jau ti su vargo pri jų ir prova kun. Kratfčuno su “Lie
slėgtais imonėmį* Chicago, I1L 1804, tuva". Chicago, UL 1901. pusL 580.
Peri. 60..............
15* Kaina ...
81X0
Apdaryta
81X0
Na 130 Revolkicijė* ♦monė*. Para
šė A. Niomojew*AL' gertė K. Puida,
No. 678 Lietuviu Pratšvlal Mažojo
toriu* 7. Paukšti* >. Poną* Jėzų*
Varšavojo. -Knygelė (domi kiekvienam. Azijoj© ano senovė© iki Jie pateko po
valdžia Per©ų. Parašė Lletuvo© My
Chicago, UI. 19(Mtlpual. 74
lėtojas (Dr. J. šliupas). Knyga turi
A,
Na 186 tmegi
VorU 11 283 puslapius ir 4 didele© mapai, pa
apyaakč- rodančias vieta*, kur seno vėjo gyve
švediško Neri*
vedė su vargint mergina ir laimi*. no lietuvių pratėviat. Aprašo lietuvių
gtan gyveno už kitu*, kp©1 vedusius ■« padėjimų dar 808
prieš Kristau*
Curtlngou--*
šita apysakai e užima gimimų. Chicago, in/1899.......... 60e
kiekvienų jaunų vaikttų tr mergiM i*
14 kaip turtingo prokžjo auna* ap*6
Na 861 Apie turtų išdirbimų. Pa
Telpa čia šokanti apaakymai: L Šun
takiai* 4 Viasulg, 3. Motiejų* Bali* rašė Bebram. Vertė K M. Veikalas
4. Laisvė* šventė, I. Jura* 6 Redak- gvildenantis politiškų ekonomijų. Ko
ąnoktna tmo«i*kQ* doro* Chtcagj* kiai* keliais išsidirba turtai, kaip jie
IU- UC3, iJ*L 834OO susikrauna ir kaip atsiliepia ant gy
venimo draugijos. Chicago, DL 1900,
Na 200 Akis už *k(, dantį* už dan- pual. 189...............
35o
U. Juokai vlenamo akt*. Perdirbta iš
vokiško. Ckicago, UL 1907, puri. 28.
Kalne................................................. 10*
No. 856 Aukos Karės Dlsvul. Parašė Jonas Gražy*. Si knygelė aprašo.
No. 210 Dėdė atvažiavo. Komedija kokio* kad* buvo karės, ka* buvo jų
viename akta. Pagal lenkiškų Mtai- priežasči* kiek blėdies padarė ir daro
žmonėm* ir ka* ( jų* žmouljų stumi*
Chicago, UL 1902, pu*!. 40............. 10©

N a 553 Paėjimas organiško svietą
Pagal BltnerJ sutaisė šernas. Knyga
didelės moksliškos vertės.1 Ji aprašo
tvėrimus! viso sutvėrimo ir visų gam
tos sutvertų daiktų; parodo, pagal se
niausius ir giliausius žemės sluogeGins, J e ug milijonų metų atgal gyvonuti’js ant žemės augmenis, vabalus,
žvėris, paukščius ir tt Su paveikslė
Na 225 Garinus vėliau* n©gu nie
No. 381 Gyvybė .(kantatas) U kitos liais. Chicago, IU. 1905 pusi. 137. 35o
kad. Komedija vienam© akte. Pagal
trumpos poemos. Pr.ašė Jonas Vislenkiškų sutaisė K.;B~-a ir M. P—ia
koėka. Telpa čia eilės: Gyvybė, išNa 569 Sviete pabaiga. II rusiško
tvlrkėlia, Vylius, 3 sonetai, Proverbal
vertė Pr. Siūlelis. Kas nori atslžlno
ir Jautimai Chicago, UL ll r, pu»ti, kada bus svieto pabaiga, tegul per
Na257 Kun. Gramuloa raštlnyčlo
.. 15c skaito šių knygelę. Chicago, iii. 1902,
lapių 41.................... .................
ja Komedija viename akta Parašė
No. 397 Keptos kanžio*. Eilės. Pa pusi 3L................ ............................ 10c kun. Fr. Hudor. Gražiai parašyta ko
medija tinkanti perstatymui. Chica
rašė Liepukas. Chicago, III. 1909, pust
Na 597 žvėrys Ir Žmogua Pagal
lapių 28.................................... 1 .1.. 10c Schmehl*} sutaisė šernas. Mokalea go, UI. 1906, puaL 14 *.............. I5o
No. 436 RevotlucL'os daine*. Suran apie subudavojimų kūno visokių žvė
kiotos iš visur 24 dainos naujos gar rių, paukščių, sęnarkojų, žarnapilvių
Na 262 Mlndsugls, Lietuvos kars*
dynės iš revoliucijos atbalsių. Chica ir žmogaus. Kiekvienas žvėris arba llua Istoriška* pavaikai** 5-*e aktuogo, UL 1908, pusi. 30.................
15c gyvis aprašytas kas sau su visomis jo ■e. Lenkiškai parašė Jullua Blosrao
*
i >r i
ypatybėmis ir kokių gyvūnų giminę kL Lietuviškai vertė V. Kapsas (Dr.
No. 471 Akyvi apsireiškimai sviete, jis tveria. Su paveikslėliais. Chica V. Kudirka). Chicago, 11L 1900, pu»
| kuriuos žmonės nuolat šiuri, bet Jų go, D L 1906, pust 311.................. 81X0 Upių 86.
.... .... s,.............. 25o
gerai nesupranta. Su 7 paveikslėliais. Apda.yta.......................................... |1Ji
Labai naudinga knygelė tiems kurie
No. 258 Pirmi žingsniai. Drama ke
nori sužinoti, iš ko darosi žaibai,
Na 606 Airija. Lapai iš istorijos turiose veikmėse. Parašė Br. Varg
griausmai, lietus h* sniegas. Kas
Airijos. Parašė A. Janulaitis. Chica še* Drama parašyta iš revoliucijos
debesiai, ant ko Jie laikosi ir tt. CkL go, IU. 1908, pusi. 53........................15c judėjimo Lietuvoj. Chicago, UL 1909,
cago, III. 1894, pusi. 79. ,... .L. 25c
Puri. 60............................................... 20©
tiems arčiau susipažinti su orė ;
No. 63G 2tiinologlja arba mokslas
Na 296 Piotro Carusa Vieno veik
tybėmis. verta perskaityti.
apie ten; ja tautas. Pagal Dr. M. HsUL 1907, pusi. 23a.
J.. 75c beriandų parašė šernas. Su paveikslė smo drama. Parašė R. Bracco. Vertė
Apdaryta. .... . .
. 51X0 liais. Yra tai svarbiausia moksliška K. Puida Veiksmo vieta —Neapolis.
knyga apie visas musų pasaulės šmo- 61ų laikų atsitikima* Chicago, m
1808, pusL U.
*............ .... 10©
No. 1209 Angliškos Kalbos Vadovė nię veisles. JD parodo visų viešpatys
lis tiems, kurie'nori trumpu laiku pra čių, visų žemės kraštų ir net mažiau
mokti angliškai susikalbėti kasdieni sių šalelių žmones 4r jų paveikslus.
nluoęęt reikaluose. Sutaisė J. taukia. Aprašo jų kilmes, perta, tikėjimų, pa
Antra pataisyta laida. Chi<
III. pročius, užsiėmimų ir \belnal viekų. Iš rusų, lenkų ir vokiečių vertimų vei<
1908, pusi. 90. .........................
250 Kas nori pilnai pažinti žmonių lito- tė K. Puida Veikimą* atsibūva Nor-rijų, tegul perskaito šių knygų. Chi vegljo* šiaurėje karaliau* Eriko Kru
cago, Iii. 1903, pusi 667............. 82X0 vinojo Kirvio laikuose. Chlcagov UL
No. 1300 Rankvedys angliško* kal Apdaryta.......................................... 82-50 1908, pusL 77. ....
................25o
bos. Pagal Ollendovfų, Harvey, MaxH.
well ir kitus surašė J. Laukia Yra
Na 1525 Rankvedls gromatų rašy
No. 331 žliš gripotf! — velnias vuotai praktiškiausia knyga išsimokini mui. Knygelė pamokinanti, kaip ra
mui angliškos kalbos pačiam per sa šyti gromatas j firmas, pažjstamus, degon. Komedija .vieųamo akt* P*
ve be pagalbos mokytojo. Chicago, III. gimines, prietelius, mylimus ir myU- gal lenkiškų suUdaė M. P—1*. Chš
1906, pust 307. ........................... 81-25 maa prieš Lpzivodimų. | ponus, kuni cago, UL 1904 pnri.-ŠL .... -... 104
Apdaryta........................... ................ 81-50 gus, vyskupus ir kitas Uugštos luoN* 641 Geografija Arba žemėn ap
mos yputas. Pasveikinimai ant Nau
rašymą* Pagal Geikl* Nrikovskj ir
jų metų, dienoje varduvių, gimimo ir kitu* sutaisė šernas. Su pavelkslėNo. 1326 Žodynas lletuvlškal-nngllš- kituose atsitikimuose. Chicago, IU.
*1mLs. Aiškiai ir suprantamai aprašo
kos kalbos. (Dalis I.) Sutaisė )
lis. čia rasi visus lietuviškus tžodžius ' No. 490 Dvi Kollonl j Tolimų šiais- rusų žemę, jo*jg»vM*lų» didumų ir
išguldytus angliškai. Kožnas žo<
>418 pa rę. Sutaisė S. Matulaitis. Labai žin ęlatumų^ jo© kal*n*Jų vardus, augšvulkanus, met*n£|u> iš savęs ugženklintas kursyvoms litarotm
na prie geidus ir naiMlngas aprašymas iš ke
kokio gramatikos skyriaus Jis priguli
L
lionės j šiauBs poliuzų. Chicago, I1L aj; iš kokių sluogsniųgnisideda žemė
kur ir kiek jojo, yrangngHų. geležie*
Knygos formatas 6x9 colius,. Kieti Ksinn.............................
20s aukso, draskę© ter kttų» gėrybių; kiek
audimo apdarai. Chicago, III. 1902,
marių, ežerų, upių, jg vardai Noti*
pusi. 382................... ................ ..
82.00
Na 516 iš kur atsirado musų nami gylis; kokie kuriuosė vandenys: aoPopiefoz viršais. .... .... .J.. 81.78 niai gyvuliai Ir auginami augmsnysf
rus, prėski, kartų*; .kokie juo©© gyPagal i^inkevičių sutaisė šernas. Su
No. 1327 Žodynas angllškai-lletuvlš- paveikslėliais. Chicago, IU. 1901, pus llmis: išskaityto* visos Viešpatystė*
kos kalbos. (Dalis II.) Sutaisė A. La- lapių 73................................................. aoo karalystės, kunigaikštystės. re©p«bliko* ir tt. Kiek kurioje žemėje yrv
11* čia rasi visus angliškus žodiiur
4
angliško žodžio kabėse yra pridėta > No. 87 Lietuviškos pasakos |vairloa gyventojų; kokie Jų tikėjimai, kalbos,
tarmė, kaip žodžius angliškai tarti Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalia 1. papročiai, užsiėmimai, pramonės, iš
teipgl kiekvienas žodis paženklintas čia telpa 141 labai gražių, juokingų, darbiai, fr tiesos; kokie miestai, su
klek gyventojų, fabrikų, pramonių;
kuršy voms Ii taroms prie kokio gra išmintingų ir žingeidžių pasakų. Chi
kur kokie orai: šalčiai ar karščiai,
matikos skyriaus jis priguli. Knygos cago, III. 1903, pusi. 280............. 81-25 ’ytųs ar giedro*: kur koks ilgis die
formatas 6x9 colius. Gražiais drūtais Drūtai apdaryta................. .... |1XG no* ir nakties. Knyga didelė 6x9 co
apdarais, nugara ir kampai ! drūtos,
drūtos.
lių. ant geros standžios Dopieros b rau
Na 68 Lietuviškos pasakos (vairios dinta Chicago. 11L 1906, puri. 469
gražios m o rok o skcros, šonai audimo,
’
Surinko
Dr.
J.
Baraaavičiu*.
Dalis
H
ant nugaros parašas aukso IIj taroms,
Kaina...............
................ 82,00
lapų kraštai marmunioti. ... ... 54-00 čia telpa 205 Ir na! gražių ir juokingų
pasakų,
borijančių
kiekvienų
skaity

Ta pati knyga popieros apdi r. 53.00
tojų ir klausytojų ir labai naudingos Nuo seniausių laikų Čbtaljo* —• 2300
No. 1328 Žodynas tletuvliu^i-angllš- Chicago, UI. 1903, pusL 336. .... 81.26 m- pr. Kr. iki galutiniam tšdaUnimul
kos Ir angliška, lietuviškos kalbų (abi Drūtai apdaryta. «... ...................81-50 imperijos Aleksandru Makedonižkojo
1<6 m. pr. Kr. taraM Dr. A. Bacovv
dalys — I ir IT, Ly. No. 1326 ir No.
No. 69 Lietuviškos pasakos (vairios. čia Su paveiriH©j*. parodančiai* tų
1327) vienoje knygoje. Yra tai reika
Surinko Dr. J. BManšričtaa. Dalis Ilt laikų prataria* sienas putų, tvirto
lingiausia knyga norintiems gargi pr
* j“* r ,
■ • -r "i
*1
I' “
'
gražesnės Ir juokiu- vių; ty?u“ kunigu ir kareivių. Hiero
''Mneųn
VII
VAAž
glifu* Akkadų rašto ir tL Chicago, UL

Plotis 22,

Lletuvoja - U rusų kalbos vertė V.
Gintaute* Nurodymai, kaip lenkiška
kalba sunaikino ir sudemorallzavo
Lietuvę ir. Udp ji kenkia lietuvystei
sulyg šiai dienai Chicago, Ui. 1903,

Na 907 Kaip žmoni© ©u ponai* ko
vojo? Sodiečių sukilimai Ispanijoje
XV amžiuje, Anglijoj XVI amžluja
Parašė A. J—ti*. Chicago, I1L 1908,
pusi. 34.....................
10©
Na 921 Labdarybė pirm lauš Ir da
bar. Parašė P. Lafargue. Vertė M.
N—«* Telpa čia: I. Senovė* pagonų
labdarybė, II. Vyskupų ir vienuolių
labdarybė ir III. Buržuazų labdarybė.
Chicago, IU. 1908, pual. 36. .... 10o
Na 925 Moterie Ir jo* vieta žmoni
jojo. Parašė J. Lauki*, šita knygelė
aiškina moterų klausimų, todėl yra
rams. Kalbėtojai joje atras sau daug
medžiagos. Chicago. LB. 1908, pual. 47.
Kala* .
. ........................ ........... lėo

Na 946 Priedelis prie lietuviško
klausima Rašteli* gvildenantis lietu
vystė* reikalus po valdžia Rusijos ir
po jtekme lenkystė* Chicago, UL
1906, pual. 38............... '. .... .... 10©

Naujiena Kuri Nudžiugins Ir
Palinksmins Daugel Serganczi*
Silpnu ir Nualintu Vyru
vilk**, sūpuotas sveikstojsf Ar peržengei tie*** sveikas*©

■čsbejonė jog randui užalrilkuii ehronižka liga d ugnyje
tavo klapatų. tai atsitank ant teminus paduoto adreso, o aę.
turėsi patarimu Ir iitirin^Jimę dykai! Mes Htirinėsime tarę
visai dykai. Ir jeigu iigydytna* bus galima*, tai mes' l|ltJWW.
sime už koiemlausię kalnę. Ne užsidedi aat savęs jokių pa
reigų atsita^kdama* pa* mua dtl bemokestinio pasIteimtU
mo. Męa perstatysim« padėjimu viso dalyko tikroje Irt ąja,
o tada galėsi gydyti* jeigu norėsi.
J

M Dolerio Nereiks Mokėti Pakol Nebusi Užganėdintas Savo LoceoJ
tllBtyj kad Mos Esane Teisiagl, Pilnai Atsakanti Ir UžsItlkimL
nesveikutnę Inkstų, postas arttapomo rsvelių, )ei*u jauti nesmagumų ir sknaunę, jeigu rtodsai
koit* padėjimą* džl kurto nesinori krtipti* prie fcimyaiiko gydytojau*, kaipo tai: Silpnumas, ner
viška negalė, silpna arba sumažinta atminti*, nemiegojimsi, gėdingumas, nubėgimai, nuvarvčjinoti,
■ilpninauti sapnai ir Hnaudota gyvybė; jeigu turPgusuotas ir susliukuse* gy*las. j--l?n ke t:: nuo
užsikrečiamu ligų kokio* nebot ruiies kurio* tamiitai daro nesmagumu: jeigu turi noM\visaataBk
ikaitlingų ligų kurtom vyrai gali būt apimti; jeigu kauti nuo pertankių dasiteidimų; jeigu turi **■
U* Skauduliu* burna*) ir ant Iteibivto; jeigu plaukai tavo stenka; jeigu turi slaptingą liga; jei**
tart užnuodlntų kraujų arba non viena U ligų kurių auka tampa vyrai—TAI MES GALIME TAVU
IŠGYDYTI IR TA PADARYSIME. Ateik patlkalbėti *u mumi didžiausiam* prlvatiškume tt i*
krėtė, o męs padėsime atsikratyti nuo vt»ų klinčių kotru m plaustam laike. Mes turime labai dkriĮ
psMrimų gydyme tokio* ruiies ligų ir tfžtikrinam* Ugydymų. Mes netiktai palengviname, bet i?gydoass Ukrai lt ant visados. Ateik ir pasižiūrėk ant skaitliam lietuvių karino* me* Ugydėme. MM
UgydysitM teip tikrnikalp atsišauksi pas mus. Silpni vyrsl, kurte nnstojote viltĮ pasveikimo berigydydaml kur kitur.ateikit pa* mus, me* atkreipsime ant jus musų spacijaU&f atydų teip jog a*
gaMttn savo vyrilknmų ir bosite vadovais tarp savo sandraugų,

PATARIMAS IR IŠTIRIb'ĖJIMAB VISAI DYKAI.

GYDUOLĖS DYKAI IKI IŠGYDYMUI

CHICAGO MEDICAL CLINIC
344 SO. STATE ST, arti Harrison Salves,

CHICAGO, IU.

etsUeokti terp tų rsUndų, Ui guli *UiUu)cti terp 10 ir U Nedėliom. AUlieok ***bi
M*s kalbam* UeturOtat

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

W. H. TOENGES
3452 Šo. Halsted Street

CHICAGO

DR. A. L. GRAICZUNAS

Pasekmingai gydau visokias ligas vyrų, moterų ir vaikų,
l.
neaplenkiu ir paslaptinių.
Atsišaukiantiems iš kitur suteikiu sęžtningus patarimus per laiškus.

3312 So. Hilstod St,
Chicago, III.

TtVYNE* MYLĖTOJŲ DR-ėr£8 i
CBNTRO VALDYBOS ANTRAŠAI:
Pirmininkas: B. K. Baleviėius,
913
32nd st, Chicago, IU.
Vice-Plrminlnkė: O. Ramanaucklenė,
161 Oak *L. Lavrrenc* Mas*
Raštininkas: V. A. Greičiu*
28 Stiles Hali, Vriparalso, InJ

;

Telefonas
Yards 3162

Dr. O. C. MEINE
DENTISTAS

OFISiS-faųpn 31 ir h. Hikhd prt.

. Na 970 Tautiško* Politiko* Knygy Iždininkas: A. J. Povilaika,
nėli*. Telpa čia Ruaijoa policijos vieš
804 Bank *t, Waterbury, Conn
patavimas, persekiojimas ypatoe lais- Knygius: \ Simanavičius,
vėa, draugijų ir susirinkimų, laisvės
331 Bkrnes st- Plymouth. P*
žodžio ir aušinės, ir kame išganymas.
Tukstanfital pilkų žmonių atgavo
Littraiiilcatit Komitetai: J. Gabry*
Chicago, UL 1907, pusL 47. ....
klos plaukui, sutaikosltaKimapta
11, rue Sommerard, Paris, France.
galro* labai trumpame laike Vie
▼. Joknbyna* 818 W. Broadway,
formacija
dykai.
žiniom*
. Na 1102 Auginimą* ir maitinimas
8a Boston, Maa* J. Laukis, 501 tfu Įdedant kraao* Artesnėm*
ženklely
mažų kūdikių. Parašė Dr. J. Kulia
Brick *L. Vriparalso, Ind.
K
N*. J. 64 SKUNOZA
Chicago, 11L 1907, pusL 28. .... 10o
M0AI>WAT ė U. m n.
HMKITH

Naujas Išradimas

Na 1140

išsivystymas vaisiau© gy-

galiu paveikslėlių iŠ embrioflogljoa
Chicago, UL 1901. puaL 2L .... 10©

A. 01szewskio Bankoj

LIUOSO IIŽENGIMO NUZT. /t
galite aprūpinti visus
savo reikalus
Moksliųjų Zl»tekimo.ZhoJ«z;-Gi:»t>e
TOJ BANKOJ LIETUVYS NOTARAS
trwti. Vyrai, tiarai
Išdirba “Doviernastis” — Kon
■Ullankyklt į litų
traktus, Raštus pardavimo
■UMUnę liuoso 1»-

Na 1157 Koks privalo žūti valkų
auklėjimas? Rankios rašte, parašytų
D-ro J. Šliupo. Chicago, III. 1908, pus
lapių 91. ...................... .'. .... .... 25c ir visokiu* kitus dokumentus, ir už
tvirtina vlsokluę dokumontu* pa*
konsulių. Inkorporuoja draugija* ir
atlieka
visokius kitu* notarljališkh*
Na 1176 Pamate* Visokiai Refor
mai. Vadovas sveikatai, turtui ir lais darbu*
Visokiuose notarijališkuoee reiks
vei. PopuUariškas raštas apie klausi
Ime*
kreipkitės
J
mu valgybou Ųarašė Otto Carųua
Su raštininko leidimu vertė J. Lauki*
Knygutė nurodo, kad mėsa ir kai-ku(Notary Public)
rie kiU. teip pavadinti dilginanti vaL 3252 So. Halsted st, Chicago.

ŽTDgil&O Mll*4jU
Šimui tnter<-suo-

■lovyje. Cbirnrgižko* opsrseijoi,
iiugeiduniai, keis
tum*!, m.zauiSku-

j. J. Hertinanowicx

i»tort*ka» »anri©kto kuri* niekad
u< b0'0 P*r>xlj-ta*
”_______ dykai (tam kraite.
R*l ©žprstonia* tirlnėti nnmtebamu* Artrcnomljo», Viatalogijo*, Chetnljot ir Patboliogijo*.

■

DIDELIS ČEVERYKU
užlaikymų Sveikatos. Pagal Bernesų,
D-rų Nnll Ir kitu* • sutaisė šerną*. Ka*

IŠPARDAVIMAS
Vyrama, Moterim ir Vai-

©iaaugotl
čieiybėje
vo amiiB
tu* savo

nuo visokių Il«ų. užlaikyti
savo *v©ikatų, pailginti ©a
ir ažaagintl BR|N8a Ir tvir
valku*. Chicago, DL 1897.

■ .? ’ikgms

Sterno DUMij Krautuvėj
Ą442-3444 Halsted St. Chicago.

1NLEIDŽIAMI TIKTAI VTRAI

UUOSG INŽEIUMO MVZEJUS
MOKSUiKtl ZINKIDOMU
’bO SO. CLARK ST., CHICAGO, ILL.
arti Madison Gatves ..-Ji

PADEKAVONES ŠIMTĄ TUKSTANCIU

Ar moki Angliszka Kalba?

oo°

Ar Nori Ja Iszmokti?
Teip, nori, nės žinai kad žmogus Amerikoje be an
gliškos kalbos yra nieko nevertas ir kad mokąntiejie ją
visur užimą pirmas vietas. Taigi ir tu nori ją išmokti
’ ’"** ir
labai geistum, kad kas tau nurodytų būdą, kokiu ją ga
lėtumv ..
greitai
išmokti.
čia nurodysime
l.._
. ir gerai
o
. , Todėl
-. mes
1
tau būdą, kokiu anglišką kalbą galima išmokti labai grei-<
tai ir gerai.

Sztai musu būdas:

iš gydjrt« pacientu darodyja kogeriausej apie didžiausias nupelnąs žinamu visam pasaulyj
daktaru

THE COLLIN8 NEW YORK MEDICAL INSTITUTE
I
I
I

katrie jau išgydė tiek daug Lietuviu.
VADOVAS

Kiekvienas, katras nors viena sykiu atsišaukė in šituos geriausius daktarus, palika
laimingas,dėkingas ir daugeli yra šeiminu,katros šitie geriausi daktarai padare laimingais,
kadangi sugražina pralaimėta sveikata Tėvams, Motinams ir vaikams.
r

rs
SVEIKATA

, 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.

i

BY

Kaip raszyt laiszkus lietuviszkoj ir
f
Pirmiausiai perskaityk Knygelę “VADOVĖLIS”, ku
rią rasi musų Katalioge po No. 1209 ir gerai jsitėmyk ką
ji mokinai s Paskui perskaityk Knygą “RANKVEDIS
ANGLIŠKOS KALBOS”, kurią rasi musų Katalioge po
No. 1300, tai šita supažindys tave su angliškos kalbos pa
matais ir konstitucija; o tada1 paimk musų vėliausiai išlei-stą Knygelę vadinamą
4
tai šita Knygelė su trumpu, laiku išmokins tave netik
angliškai kalbėti, bet ir laiškus rašyti angliškoje kalboje.
Jokia gramatika, jokia kita knyga negali teip greitai ir teip
gerai žmogų išmokinti angliškos kalbos, kaip kad rašymas
laiškų angliškoje kalboje.
Rašydamas laiškus, žmogus, turi mislyti, turi daryti
pilnus sakinius, aprašyti tokius dalykus, kokių jokioje ki
toje knygoje nėra, tokius, kurie jį tankiausiai ir labiausiai
apeina, o to viso mokina virš paminėtoji Knygelė. Kny
gelėje “KAIP RAŠYTI LAIŠKŪS LIETUVIŠKOJE
IR ANGLIŠKOJE KALBOSE” yra daugybė y vairiausios
rųšies laiškų j visokias ypatas, visokiuose atsitikimuose.
Laiškai tėvų j vaikus, vaikų j tėvus, vaikinų į merginas,
merginų j vaikinus, darbininkų į darbdavius, darbdavių j
darbininkus, pirkėjų į firmas, firmų j pirkėjus ir tt. Tie
visi laiškai yra abiejose kalbose, lietuviškoje ir angliškoje
žodis į žodį, teip kad žmogus perskaitęs nors vieną an
gliškos kalbos rankvedį, ir paskui paėmęs šią Knygelę, iš
pirmos dienos galės parašyti laišką angliškoje kalboje j
kur tik norės.’ Juk visi žinote, kad žmogus perskaitytus
dalykus knygoje greitai užmiršta, bet dalykus aprašytus
savo paties ranka atmena ilgai, arba ir niekad jų neuž- •
miršta. Todėl nėra lengvesnio budo išmokimui angliškos
kalbos kaip rašymas laiškų angliškoje kalboje, o rašyti
tokius laiškus mokina tiktai virš minėta Knygelė “KAIP
RAŠYTI LAIŠKUS”.
r /
ši Knygelė ne vien mokina laiškus rašyti, ne vien
mokina angliškos kalbos, bet ji dar mokina ir daugybės
kitokių labai naudingų ir reikalingų dalykų, kokių pamo
kinimų jokioje knygoje nerasite. Ji mokina:
Kaip daryti kontralrtus pirkimo, pardavimo, samdymo
ir visokių formų biznio reikaluose; kaip daryti vekselius
skolinant pinigus; kaip daryt testamentus; kaip vesti drau
gysčių reiljęaiuę, ir visoki Joti pamokinimai._ Teipgi mękinąr formų kaip žmonėse apsieiti visokiuose atsitikimuose;
no su kitu, pakalboje vieno su kitu, kaip užsilaikyti ban
ketuose, vestuvėse, krikštynose, pagrabuose,. atsilankant
ant metinių švenčių ir tt. Toliau Knygelėje yra šimtai pa.tarlių vartojamų angliškoje kalboje ir išverstų į lietuvišką,
kokių da niekad negirdėjai, ir ant galo yra Žodynėlis sve
timų žodžių, vartojamų yvąiriose kalbose, išverstų į lietu
višką kalbą ką jie reiškia.
I
/
šita Knygelė tun 293 puslapius. Jos kaina, popieros
apdarais 75a, o drūtais, gražiais audimo apdarais $1.00.
bet pagal savo turinį ji yr verta mažiausiai $5-*X>.
Už pinigus mes jos neparduosime niekam nė už $10.00;
bet kurie pžsirašys musų laikraštį “Lietuvą” ant 18 mėne
sių ir užsimokės $3.00 prenumeratos, tiems šią Knygelę,
popieros apdaruose, duosime dovanų, ir siusime “Lietuvą”
per pusantrų metų.
Tie,"kurie jau turi “Lietuvą” užsirašę ir prenumeratą
užsimokėj|, o norėtų šią Knygelę gauti dovanų, tai turi
prisiųsti tįeip-pat $3.00 prenumeratos tolesniem 18 mė
nesių, tada ir jiems duosime šią Knygelę, popieros apda- •
rais, dovsmų.
~ .
O tiej kurių prenumeratos laikas jau yra išsibaigęs, ir
norėtų gaįti šias dovanas, tai turi prisiųsti $4.00 užden
gimui dvięjų metų prenumeratos, tai ir jiems duosime šią •
Knygelę, popieros apdarais, dovanų.
Kas horėtų gauti šią Knygelę su audime) apdarais,
tai turi pridėti- 25c. virš minėtų prenumeratos kainų.
Už pinigus šios Knygelės niekam neparduosime nė
: už $10.00,- tiktai dovanosime ją “Lietuvos” skaitytojams
■ užsimokantiems prenumeratą, kaip virš minėta.
Už pi jsiųstus $3.00 prenumerata bus pakvituota ant 18
mėnesių, o už $4.00 ant 2 metų, kaip paprastai.
šios dovanos bus duodamos tik iki Liepos I, 1910 m.
Todėl, kas, norite gauti teip brangios vertės Knygą dovanų,
kuri duoda daugiau naudos moksle negu metų mokyklos
lankymas, tai pasiskubinkite su prisiuntimu prenumeratos
bž “Lietuvą”, o minėtą Knygelę gausite tuojaus atgale
pacta.
Pinigus siųsdami, laiškus adresuokite “Lietuvos” išleistojui, šiteip:
•
" r •

A. OLSZEWSKI

Šitie garsingi daktarai gal ta darodyti tukstančiems ir tukstančiems laišku, iš gydy
tųjų pacientu rašytu.
KITI DAKTARAI GARSINA PATYS SAVE, DAUG APIE SAVE ŠNEKA, BET NET
PAPRASTA IŠGYDYMĄ NEGA^ TINKAMAI DARODYTI. “

• „Nereikia niekAm kentėti, pamestiva ląime ir atsisakyti nuo visu linksmibiu, bet
tuojaus atsišaukti in šituos mokitus daktarus.
•
Rašyk, arba atsišauk ypatiškai ant šituo adresa:

4

The Collins N. Y. Medical Institute
140 W. 34th Street, New York City.
--------- ..

KOŽNAS GAUS DYKAI

Mes Išgydom Vyrus
M p* trokitam. kad visi, kurie yra neužganėdinti »ti kitai*
gydymai*, ateita pa* mu» te pamėgintu mmtį tikrais iOtikimf gydymg. Mę* paalikiaslm tan dėlko kiti gydymai tavg*
neišgydė ir kaip tnę* tave Ugydyrim.

• 1teta v Ūkoj kalboLM
• dkteli pitelapteL J*aw

O-l p* aprašymai auvlrė
W0 U**, vrą.RKHerii

Kraujo Užnuodyjlmas
ti* prie leimynUko jrydytojan*. rado* plėmo*, lopai burnoje,
skauduliai ant lieiiuTio. tlipkima* plaukt}, akauernaa kaulae•e, auMriuoae, plento* ant kūno, jaualua tekanti SkaudnlinL j,
MES IŠGYDOM ŠITOKĮ PADĖJIMĄ—MES NELOPOME.
Ar kaukinataae nubėgimai paeinanti nuo
NlinAIT||Jiai Paržengimo grunto* tie»ų. r)riiki silpnu© mal, nualinima*,. silpna atminti*, gaivo*
skandėjimai, pernai prieisi akis. ncertėkuaMls, *ka*iimai*trCnoae* Ar pat* ė»i apimta* nor* vienu ii tę ženklu? Ateik pa*
m u*, mg* tave iigydyaim ne* kitaip nereikalauji mum mokėt L

. H* yrelriv ktrpUnCin

II4aILImX1mmI Kataro

uzsiK imsifnai

■f

Brltvų, Pavlntevouių
W
V
ir Irtu tai kitokių ko*.
- .
asm reiknUngų dnty
v
<■
tų. Hkirpk tUtų npgna
tinime ir prislųsk mum, o tvojau* r*n*l vtsnidy
b_J kaulioc*.
John L iUfdsiutms, PiofS

CuIlnlmAl VMecimal, sutinf ir skansmlnfi
uUllninidl »unari»'. kantrybę atimančios
ww>*>**na*a* u4gitenJ)t
kurlo,

UOHN’S •UPPLY MOUSE

Pinigu Siuntimas.

iryvenim* nelaimia**. IŠGYDOMOS ANT
SADOS BE ŽUDIMO LAIKO.
i

6jv. 3112S. Kalstaist., arti 3lnos

1 rublį
52^€IO rublių
$5.26.
50 rublių
IOO rublių . ...AvUv.
500 rublių ..........
. ....->201.25.
1000 rublių ....... .j...........................................
>520.00.
Prie kiekvieno siuntinio reik darpridėti 25c. ant pačto lėšų.
Išpirk savo pačte “Money Order” ant reikalingos sumos (tik nepa
miršk pridėti 25c. pačto lėšoms) ir prisiųsk jį su geru Lietuvoj
gyvenančio adresu į A. OLSZEWSKIO banką, o atgal pačtu gausi
kvitą ir tavo pinigai tuojaus bus pasiųsti į Lietuvą. Siųsdamas
pinigus ar Money Orderį A. ;OLSZEWSKIO Bankori, adresuok
šiteip:
y

Telephone Yarde 1380.

O

■ 1

■......................

1

F. P. BRADCHULIS
Attorney & Counselor at Law

132 S. Clark, Cor. Madison St.
riboj*. Vada visokias bylas, civiliškas ir kriaš-

Už
Už
Už
Už
Už
Už

1i

“DAGIS“

Dabartines izUkoralu kainos, vien penvandeni:

6elžkl,,° LiikrHh.
*

Galvot* atsukama* ir
BMtatom** Vyrų *1
Moterių dyiliko.
dTirubuoae uždaromu*
sa lakituoae, a< tava
ruota* Tikrai seras

itiems garo teikto. Slųsim *:tg iaikro*
dĮ v|am*s C. & D. ut M.7B Ir expreso lėta* 14•gsamlnavimul. Jei nebus toks, kaip (akom.

HEMUS BTUI
kas gali but matyta

‘
>
;
‘
>
*
i
>
1

'
•
;

DALERIJOJ
MOKSLO'

AKIU LIGOS.

Ar turi galvos akaustniuf
Ar akys vandenfuoja?
Ar Jas niežti?
Ar telpgi ir spaudžia?
Ar daiktai išrodo dvigubi?
Ar jie būva neaiškus, migloti?
Ar turi uždegtas akis?
Ar jos greit paiiita skaitant?
Ar jss skaudi1 Tšviesa?
E"
’“ ŽMONIŲ
DAUG
turi akių n
eik urnų, kurių visai
i nejaučia skau
nežino, irsi
smo ir oe j
sti o, bet
kiniu*, kad išgelj.e turi neš
fmf ateityj.
bėti savo
Mokslinio laipsnio
—110 okul
okulistas

S. GIKBBURG
2«5» 5. HatotM M net

II W

N
M

CHICAGO, ILL.

JI

n«ar Harriaoa 8t

Tj

---- 1 Patologijos
Žiagetdumai Osteclogijo*
Žiagiidamt1 Groaaa&avi«no Organu

Ą J

Tiriaek pradžia ir teaai-vystima Žmogiaakt
Rasos nuo Lopizto iki Grabui. Pamatyk K*

kurnu.
Ttrlnek intekme Ilgo* Ir pnMMnvystM, per
statytu* gyvo didumo nguroae.
ligotuos* padėjimo®** Laru* U
a įsakinėja Višakiu* klausymu*
proga tavo gyvenime.

į

DTŽKMGA DYKAI

>44 So. Stoto SL CMięAOO^U

Gydau visokiu Ilgu kaip Ivletla*
taip ir uisieenėjuslu. Ypatingai vi
durių Ilgu, moterų valkų Ir vyru.
Teipgi prlUlkau akinius ir patai
sau nesveiku akis.
Offiso valandos: nuo 9 ryto iki (
po pietų.
Nedėtiems offisas atdaras
tiktai pagal sutapimų.

—Inkstu nesveikumas gali išsivystyti i
■ui į pavojingas komplikacijas. Ir jeigu ne- :
atbotas, pagimdys kitas ligas ir komplikaetei.:

ILLINOIS MEBICAL INSTITUTE AND SANITARIUN

--/a «« m adbt ct

-*..— rmriryt r
ISO SO. CLARK ST. arti Madison aSalves,
CHICAGO, ILL.
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 4 po piet. Nuo 6 iki 7 vakarais. Nedėidieniais
ir Šventadieniais nuo 10 iki 12 tiktai. Ypatos geidžiančios gydymo turi Staliaukti asabiškai, nes ligos negali būt gydomo® teip pasekmingai per susirašinėjimą
kaip ligoniui atsišaukus pačiam. Nerašyk bet atsilankyk.

VARICOCELE

VYRAI IŠGYDOMI 15 DIENAS

HYDROCELE
(PapMrtimaa rys’tt'

SsmoMk už gydymą be nsudoe— moMk už tikrą Išgydymą.
Ai tikrai iifydau li£a* skilvio, plaučiu, kepeny ir inkstų, nori* ir labai uisvdmta*. j

Slaptos Vyrą Ligos
išgydoma greitai, tikrai ir su pilna
slaptybe.
N arn, nueilpntjimas,
nupuolimas sveikatos, tudymaa
stiprybė*, nubtgimas kraujo, *ž■•odyjima*. Šlapuminės gaištys.

Plaučių Ligos.
liausiu bodo.

Motorų Ligot.

Išgydo kad balom
sveika*.

Kraujo Užnuodyjlmas
ir viso* odos li£o*,kaip ve puikai
piktoji dederviut, šunvotės, aiešiulys. bermohiodsi, sustiprinimo

Širdie* Uos.

(■Styrima* Dykai.)

Sp*cijalt*f aa vyn, ir

AŠ KALBU LIĘTUVIŠKAI.

Dr ZINS

|

41 So.Clark St
(tarpe Randolpb Ir Lake)

Laivai perplaukia jūres?
Greičiausieji stx 4 dienoms ir 20 valandų, o kiti perplaukia su 6,
iki 18 dienų, š ’
'?
MUSŲ CIRKULIORlXl parodo kiekvienos linijos laivų greiv
tumą ir iš kokio porto išplaukia ir į kokį portą atplaukia;. kiek
kaštuoja per vandenį, U. S. Head Tax, Europos ir Amerikos gele
žinkeliai ir paaiškina apie visus veikalus, lyčiančius atvažiavimą
Amerikon ir išvažiaminą (Lietuvon.

Rcika1au<lagBB..’|*rkti šifkortę, rašykite pas mus, o mes'pasiųsime
visus paaiškinimui^ Adresuokite šiteip:

cmcjtl ILL

c- st;
■*
»•
■ ,X‘ . * '
PASARGAr pareikalavus mes pasiunčiame kiekvienam visokių
sumų rublių kainas,..teipgi reikalingas blankas ir konvertus.

T

“LAISVOJI MINTIS”
Vienintelis mokslo ir literatūros iliustruotas laikraštis, tal
pinantis rimtus ir gerai apdirbtus straipsnius iš įvairių mo
kslo šakų: Hirtorijst, Kiltim Nubriju, Auta Kikily, Draugijiiiį Moksle,
ir f. t., lygiai ir trigiiiliikii prtfytu įpyuku H gyty gymiai.
Kaina metams $1.00; pusei metų >1.00; Į atelenĮ >2.50

Kas, [-risiųsdamas mums prenumeratą, prisius iškirpęs ir
šį apgarsinimą, tas gaus dovanas knygomis: užsirašantiems
‘t. Kiltį” metams duodame knygų už $1.00 užsirašantiems
pusei metų už 60«.
Paskubinkit—Dovanas n«Ilgai tedvoslmo.

Adresas:

“Laisvoji Mintis,”
1401 N. Main Avė.

Scranton, Pa.

a

REIKALINGOS MERGINOS
i

Norinezios mokinties marszt

Del žinios visų Lietuvių!
Šiomis dienomis tapo atidaryta

Nori
_■! d amtti
Kainuos tau tik MMO. Man
•AętkuUao
smalų yra
Ha visame
a turini taif verteivys-

PIRMA LIETUVIŠKA VALGINYČIA

Gera alga,

BR

Darbas visada

KLYN SKIRT C9.
Mm* Sv*
W-‘

brooklyn. n. y.

'

Iakstį, Pusles ir Sėbrus Nesveiku*
yra silpna* »rlkntil jautimas diuuniu ■ uola tai.

Atvažiuoti Amerikon: Pigiausia $36.50; brangiausia >48.00.
Važiuoti Lietuųpn: Pigiausia $31.00; brangiausia $46.90.

Dr-asW.A.Marlišus iW Sl-IiMs) M.
Madison & LaSallt Sts. Chicago.
I M
Ofisas R. 409 Tacoma Bldg.

Odos Nesveikumai^

lopai, netobu
lamai, žaizdo* skauduliai, pageltonavus te
iiblyėku* oda, pajuodavę pšakiaL Vyrai, yra
jum nuo to vilko veista*. ataUteukiant paa
asus ant gydymosi GALI CŽMOKETI KADA BESI IŠGYDYTAS.

krai iigyda*.

f

šifkorčių kianos per vandenį tankiai mainosi, ir todėl kas nori
HNRiaNTas, uTtanMM. iimm, utimi
dasižinoti, kiek šifkortė t-kaštuoja ir visas kelias, atvažiavimui jo
• • ii iNq stKLiu uradm. « •
pasažieriaus iš Lietuvos^ Ameriką, arba, kas nori dasižinoti kiekEina iš Chicagos, antri metei, 20
pusi. 7x10 formate knygos, au viršia- kaštuoja šifkortė važiuoti iš Amerikos Lietuvon, tegul kreipiasi į
liais. Prenumerata metams 91.00, pa mumis per laišką, d atgal pačta gaus tikra atsakymą, su nurodymu
vienis num. 10c. "Dagyje” telpa įvai
visų linijų, kainų, su visais reikalingais paaiškinimais kas link grei
rus lietuvių piešti paveikslėliai iš mu
tumo
laivų ir reikalavimų Amerikos valdžios, apie pašportus ir teip
sų politiškojo lauko Ir visokį link
smus paeiskettymai. "Dagia” turi ra žoliaus.
stis kiekvieno lietuvio name,\žai gy
Jeigu daugiau kaip vienas pasažierius važiuotu, tai reikia
duole nuo visokių “izmų“ Ir kitų ligų.
Siunčiant pi nitu* už prenumeratą arba raitu*, paminėti, kiek pasažierių ir paduoti* jų metus.
Tas’^yčiasi ypatin
▼isado* reiki* adresuoti iiteip:
gai vaikus.
u
“DAGIS” Publ. Co.,
MES PARDUODAME ŠIFKORTES^ANT 20 GERIAUSIŲ
812-33rd St.,
Chicago, Illinois.
. LINIJŲ.

Im. 23 AKMENŲ.

Ateinąs Nusilpnėjimas
ma*. negalingumas prie darbo art* linksmu
mu gyvenimo, nuilsimas, y vairu* gėdinantiį
•lipnumai, irti. ATIDĖJIMAI YRA PAY’O-,
JINGI—PASIRODAVIK 8V MUMI DABAR.

Nori* ilgydyti kiekvienų vyrų sergantį iiplfnmu lytiikų dalių gyslų, strikt erų,, ■ uisikre
čiamo* kraujo nuodu*.ncrviikų suegalijitnų.pailugimų lytiškų dalių ir ligas liečiančia* vyrus,
šitas nuoiirdu* pasiulinima* yra atviras visiems, kuri* praleido daug pinigų ant daktarų ir

*

Szifkorcziu kainos:

JAU LAIKAS VISIEMS UŽSIRAŠYTI

VI

Gužuotos ir Susisukę Gyslos

. Dabartines pinigu kainos siuneziant in Lietuvą:

tor ir

skirtumo koks t*-

.
jeljru tsasisų kaakln* doKinimal. pUkiMatis Uaptnim**, pa*M* nesveiku
mas. ersluimai, Uokų* noras iltultinimo, mg*
Mgydom viriui minėtus neJėjimu* be vartojimo
peilio ir b* siuntimo į lifonbutį.

j AJ OLSZEVVSKI
VYRAM TIKTAI

F .

vaL po pieta, utarnik&i* ir petničiomii nuo 7 iki 8 vakare.

Chicago, III.

3252- So. Halsted St,

.

rNaataraatto)

po No. 3249

So. Halsted St., Kerte 33 Gatves

/. Šioje valginyčioje bus parengta visoki lietuvyški valgiai, o
ant pareikalavimo ir šios šalies sistemoj. Lietuviai yra kvie
čiami ateiti ir persitikrinti. Nepamirškit vietos

f ^reet.

į

