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MASKOLŲA. __ .
Maskoliškasis randas, ’pildyda 

mas norus fanatikų, pradėj'ū^er- 
sekioti žydus, vaikyti juos iš di
desnių miestų; kaimuose jiems 
teipgi neleidžiama gyventi. Taigi 
lieka tik laikvtiesi mažuose mie- 

• stekuose rubežiuose senovės Lie
tuvos ir Lenkijos, arba nešdintiesi 
visai laukan iš caro valdomos šven- 

■ -jos, arba teisingiau sakant, prakei- 
kinių Dievo pasmerktos Maskoli- 
jojį." (Bet miesteliuose žydai, susi- 

/ grttdę kaip silkės bačkoj, negali 
< - yi’\i»tii nes uždarbiavimas jiems 

apsunkintas. Neįstabu, jeigu to- 
kfosė sunkiose sanlygose gyvenda
mi/ verčiami gyvenimo aplinkybių 

. ljjįižyti per daug juos varžančias 
ię-fses ir augšta dora Lietuvos žy

liai negali girtiesi. Prispaudi- 
v ir. aprųbežiavimais žmonis ga

liškai nupuldvti, bet tokiais 
:u pakelti negalima. Mąs

tą, kaĄ/ydai jiems ken- 
lyli’J'.įręt už kągi turė- 

Ar; iiž tas skriaudas, 
.askelių ir maskoliš- 
ifėhčia? Skriaudėjų 

myli;' o žydai caro valdžios 
būvio- skriaudžiami; tokiu 

pats randas demoralizuoja 
iš jų~daro savo priešus kaip 

•ntiį ne maskolių, kuriuos teip- 
'^'itkŪia'.

tą-'sau V, tę vien iš Kijevo 
ų, paliko jiems la
ją užbaigti mieste 
Išvyti amatininkai 

ininkai. Į trumpą 
varstotus, pardavi- 

.as be nuostolių negali- 
. aigi ir čia išvvti žy.dąi ne- 

**ž;fi turės nuostolių. Randas ir 
kurstanti fanatikai rugoja. kad 

yra rando priešininkai. Nieks 
r nebuvo niekada draugu sa- 
iaudėjų, tai ir draugais ran- 
/ali būt žydai; pats randas 
padarė tokiais, kokiais jie 
Kodėl nei Amerikoj, nei 

Jdijoj, nei Prancūzijoj ant žy- 
ne rugoja? Turbūt dėlto, kad 

kraštuose žydai niekuom ne
bežinoti juos valdžia nuo 
įdų apgina teipjau, kaip ir 

tėsus, jie naudojasi iš ly
totais gyventojais teisių, 

'vemia, kuom gali juos ap- 
’radą, nesigaili pinigų vie- 
eikalams. Maskolijoj yra 
*ia žydų ne kenčia krikščio- 
.4 ir jie tuom pačiu užmoka 
‘iaudžiantiems, ant jų siun- 

krikščionims. Siundy- 
įtarėjų ir draugų pelnyti ne-

ie'
reitą sanvaitę Peterburge bu- 

skolią bajorų ir dvarininkų 
sas. Susirinkę beveik vien- 
ttžgyrė reikalauti, kad ran- 

,iar labiau susiaurintų žydų 
Dvarponiai gi ant masko- 

t j rando turi labai didelę įtek- 
,iodėl ir jų užgyrimai nepasi- 

be pasekmių; dvarininkams 
aria ir caras ir ministerių pir- 

iminkas Stolypin. Peterburge 
dvarininkų kongrese užgirta iš
skirsti žydus nuo viešos tarnvstos, 
užgirta prašalinti juos iš kariume- 
nės„ uždaryti žydams augštesnes 
mokyklas, o bet reikalaujama nuo 
jų didesnių mokesčių. Žydų urėd- 
niiikų, išėmus vien menką labai 
skaitlių slaptoj policijoj ir teip be
veik ne buvo. Kadangi antai Lie
tuvoj miestai žydiški, miestų už
laikymas guli ant žydų sprando, 
tai mažesniuose miesteliuose į 
miestų rodąs patekdavo! ir žydai. 
Dabar gi dvarponių reikalaujama, 
kad žydams butų visai uždrausta 
kandiduoti į viešus urėdus, kad jų 
nepriimtų nei kariumenėn, o užtai, 
kad jie 
mokestį, 
tarnauti 
kraują, 
randą, kuris juos vien skriausti 
mokėjo! Dar žydams leista buvo 
advokatauti ir ištikro advokatų žy
dų daug yra »< terp jų yra gana 

Bet žydų advo- 
-i.-j: ministeris 
-Dabar gi lando

•piga.-.K*
ir ■

u
------------- --------------------

1 -
Iraug ai dvarininkai užgyrė reika- 

, UwRįj kad žydai butų nuo advoka- 
tyftės išskirti visai. Nuolatai ap- 
rtibežiuojamas jų pramitimo 

; laukas. Žydai • suprato, kad gy- 
' venant tokiose sanlygose vienaiti- 

nis išsigelbėjimas yra' moksle ir 
’ apšvietime. Todėl jie mokinosi 
1 daugiau už krikščionis. Augštes- 

nėse mokyklose, ypač fakultetuose 
lavinančiuose žydams leistas profe- 

1 sijas, žydų buvo daug. Ir tą švie
timo ministeris patėmijo ir apru- 
bežiavo žydų lankančių augštesnes 
mokyklas nuošimtį. Visur sunkino 
jiems besilavinimą. Tokiu budu, 

1 kaip kiekvienas numano, gerų ukė- 
’ sų išlavinti negalima. Krikščionys, 

yp.ač maskoliai, nesiskverbia teip 
kaip žydai į augštesnes mokyklas, 
o randas ir užtai baudžia žydus, 
atima jiems galę lavintiesi.

Žydams dar palikta buvo laisvė 
vaizbos mokyklose, prie kurių už
laikymo ir įsteigimo žydai savo 
pinigais daugiausiai prisidėjo. Tos 
mokyklos yra po užžiura vaizbos 
ministerio. Jis todėl užsimanė ir 
tose mokyklose žydų mokinių 
skaitlių aprubežiuoti: prisakė į to
kias mokyklas priimti žydų nedau
giau kaip 15%. Prieš tai viefiok 
pakėlė protestą vaizbos organiza
cijos, nes prie užlaikymo tokių mo
kyklų daugiausiai žydai prisideda; 
jeigu žydai neduos pinigų, o duoti 
juos priversti negalima, tai daugelį 
vaizbos mokyklų atsieitų uždaryti, 
nes krikščionys ne mėgsta teip 
kaip žydai pinigus mokykloms au
kauti. To jau ir ministeriai nusi
gando. Todėl ministerių taryba 
panaikino vaizbos ministerio pri
sakymą ir vaizbos mokyklosna 
do priimti žydų iki 45%.
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nėjo lengvai. Susekė vienok kad 
numestasis nuo sosto sultanas Ber
lyno viešpatystės banke turi sudė
jus 3 milijonus doliarių. Prikalbi
nėjimais ir gazdinimais prikalbėjo 
Abdul Hamidą tuos pinigus ati
duoti Turkijos iždui. Tas sutiko 
ir davė Turkijos randui raštų lei- 
džantj iš Berlyno banko pinigus 
paimti. Berlyno bankas. viepok 
atsisakė išduoti pinigus, nes prie 
reikalavimo nebuvo pridėtas sulta- 
no pečėtis, kaip su banko buvo su
kalbėta. Turkijos randas kreipėsi 
su reikalavimu Vokietijos augštes- 
nin teisman, bet ir teismas Turki
jos rando reikalavimą atme
tė. Teismas pripažino, jog nume
stasis nuo sosto sultanas yra kaipi 
nelaisvis, todėl ir išdavimas pini
gų gal būti paduotas ne iš gero no
ro, jis tą daryti gali iš prievartos. 
Ką dabar darys Turkijos randas, 
dar nežinia. Bet reikia pripažinti, 
kad atmetimas reikalavimo Vokie
tijos teismo motyvuotas gana tei
singai.

buvo prirengta riaušes

lei-

džio, (April), 1910 m
lt Chicago, Illinois, under Act of March ąrd. 1*'

santaikos teismui, jog jis- 
8 dienoms pertraukimo k;: 
teismas neužbaigs savo lx idymo 
sutaikyti. Estrada sako, -ji g ga
lutinam sutaikymui jis nepri bis ki- 

apart Jungtinių Valsfi 
tarpininkystės. Tas 
daugelis mano, jog 
vien Jungtinių Valsti 
ir buk jis, prikalbėtas

leidžia
!»,' kol

tų, 
do 
nes 
yra 
giu 
koniškų agentų, ir revolitifją su
kėlė.

Pabėgėliai iš revoliucionierių 

 

kariumenes į Managuą aįgabeno 

 

žinią, buk prezidento MjįTJz ka- 
riumenė užpuolė ant reiųliucijo- 
nierių valdomo miesto lauefield. 
Revoliucijonieriai pasitramt 
iš Rama ir traukia visas javo pa- 
jiegas ginti Bluefieldą. i 
nok pasibaigė mūšiai pr 
fieldo, apie tai žinių dar."fra.

ran- 
stabu, 
strad.a

įna- 
meri-

I visai

ip vie-
■ Blue-

1 ’»•
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Metas XIX

mokėtų iždan specijališką
Rods žydai kariumenėj 

ne mėgo, nes kam lieti 
kam gyvastį statyti už

1 Balkanų pi :.
Pereitą sanvaitę Kašanik tefp- 

kalnėj net kelias dienas traukėsi 
mūšiai turkiškos kariumenes su 
sukilusiais albaniečiais. Kelis tur
kų užpuolimus albaniečiai atmušė. 
Turkiškas vadovas paskui pradė
jo tarybas su sukilėliais, bet tie 
atmetė jo reikalavimą padėti gin
klus, todėl pereitos sanavitės ket
verge mušis atsinaujino. Turkams 
pasisekė užimti svarbią kalvą prie 
šiaurinio įėjimo terpkalnėn, kurią 
gina 10000 albaniečių. Turkiškos 
kariumenes vadovas suvaldymui 
sukilimo iš Konstantinopolio pa
reikalavo sustiprinimui kariumenes 
atsiųsti mažiausiai 60000 kareivių. 
Mūšiuose turkai turėjo dideles 
nuotrotas. Turkams pasisekė už
imti miestą Oshamieh, bet jį ver- 

■ žiant, nužudė jie 600 kareivių.
Albaniečiai reikalauja panaikini

mo naujai uždėtų mokesčių ir sa
vivaldos savo kraštui. Gubernato
rių jie išsirenka brolį Turkijos so
sto įpėdinio, kungaigkštį Medadą. 
Nežinia dar, ar Turkijos randas 
sutiks išpildyti sukilėlių reikala
vimus.

Perėtos subatos dieną prie Ka
šanik terpkalnės mušis atsinauji
no. Turkams šiuom kartu pasise
kė terpkalnę užimti po ilgam mū
šiui. Albaniečai terpkalnę apleido, 
nes turkai be mažo jų neapstojo. 
Turkai paskutiniame mušyj nužu
dė 100 kareivių, albaniečiai gi 500. 
Mat sukilėliai ne turėjo kanuolių, 
o turkai turėjo pakaktinai artile
rijos ir ja gerai mokėjo pasinau
doti.

Dabar Turkijos randas mano, 
kad jis paėmė viršų ant sukilėlių 
ir tiki, kad jie pasiduos. Bet sa
vo viltyse dar randas gali apsirikti, 
kaip jau Albanijoj jam ne kartą 
atsiėjo apsirikti. Vakarinėj Eu
ropoj mano, kad galu gale Alba
nija neužilgio pasiliuosuos nuo Tur
kijos visai, kaip jau nuo jos pasi- 
liuosavo Grekija, Rumunija ir Ser
bija, kurios teipgi Turkijai prigu
lėjo.

Paėmę viršų Jaunieji turkai, iš
varę į Salonikų numestą nuo sosto 
sultaną Abdul Hamidą, jo rūme 
rado dokumentus ir kelis milijonus 
turkiškų svarų pinigų. Pinigus, 
žinoma, paėmė, o iš dokumentų 
susekė, kur yra daugiau pinigų. 
Sudėtus Turkijos bankuose pini
gus išgavo, bet su sudėtais svetur

)
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VAKARINĖ EUROPA.
Pirmą gegužio dieną Vakarinėj 

Europoj darbininkai apvaikščiojo 
savo . I gegužio šventę. Šįmet ji 
veik visur atsibuvo ramiai, riaušių 
mažai buvo. Italijoj, kur Ryme, 
Balognoj ir Milane streikuoja mū
rininkai, bijojo riaušių, todėl ka- 
riumenė
stabdyti, bet susirėmimų -su po
licija nebuvo. Buvo susirinkimai 
soduose, bet smarkus lytus išvaikė 
minias; žmones turėjo pastogės 
jieškoti, o po stogu riaušes kelti 
neparanku.

Berlyne, nors Vokietijoj dar ne- 
visur budavonių darbininkai su
sitaikė su^kontęąktgriais. nirms r 
gUi-io pi’ifjO' rjitn.-.’j.į 
teipgi nebuvo.

Šveicarijoj darbininkų parodos 
buvo visuose didesniuose miestuo-. 
se, bet susirėmimų su policija ne
buvo niekur, išėmus Genevos. Ge- 
nevoj užgimė muštynės terp anar
chistų ir policijos. Iš abiejų pusių 
buvo sužeisti, suareštuota trįs kėlę 
riaušes anarchistai.

Londone, Hyde Parke susirinko 
20000 darbininkų. Buvo laiko
mos prakalbos. Dalyvavo socijali- 
stiškos draugijos. Svarbiausiu kal
bėtoju buvo socijalistų atstovas, 
parlamento pasiuntinys iš Man- 
chester. Viskas ir čia atsibuvo 
ramiai. Ramiai savo šventę darbi
ninkai apvaikščiojo ir Belgijoj.

Nebuvo svarbesnių minių susi
rėmimų su policija nei Prancūzi
joj, nors Paryžiuj laukė riaušių 
ir kariumene kazermėse buvo pri
rengta, bet jos nereikėjo šaukti. 
Ministerių pirmininkas, pabūgęs 
riaušių, ne leido darbininkų orga
nizacijoms demonstruoti ant gat
vių.

Iš

ROOSEVELTO KELIONĖS.
Buvęs Amerikos prezidentas 

Roosevelt iš Prancūzijos iškeliavo 
Belgijon, toliau buvo Holandijoj, 
kur ne tik valdžioą, bet ir gyven
tojai labai širdingai jį priėmė. Ir 
viename ir kitame krašte jis at
lankė valdonus, buvo jų svečiu.
Holandijos sostapilio gelžkeliu nu
keliavo į Vokietijos uostą Kiel, 
o paskui į Danijos sostapilį Ko
penhagą. Ir čia, kaip ir kituose 
Europos kraštuose Rooseveltą pri
ėmė kaipi kokį nemažo krašto val
doną, matyt Europoj mano, kad 
jis gali dar tapti ciecoriu Ameri
koj. Ar ištikro Roosevelt mano 
dar monarchu tapti, tą tik jis pats 
ir jo draugai žino, laikraščių skel
bimams ne visuomet galima tikėti.

Laikraštis “Washington Post” 
užtikrina, jog Roosevelt ant toliaus 
mano visai nuo politikos pasitrauk
ti; jis buk su visu užganėdintas iš 
Tafto ir jam kelio nenori užstoti. 
Ar ištikro Roosevelt mano gyventi 
kaipo paprastas ukėsas, apie tai 
teip Amerikoj, kaip ir Europoj 
daugelis abejoja.

VIDURINĖ AMERIKA.
. Nicaraguos revoliucijonierių va
ldovas Estrada pranešė Amerikos

ėmė 
tėvai 
nors 
Vai- 
ant-
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IŠ VILNIAU
Užsienio lietuviški J ii•- '.iždiniai

(laikraščiai, knvgos) Iii •. įįct per
vyriausiąjį užsienių spai> . ■-.i; cen-
zuros komitetą Peterbu "ir Var-
šavoje. Dabar gi jau a Įėjo eiti
per Vilniaus cenzūrą. :> jau ir
pasekmės: kaikurių 1;> LlŠčių iš-
kerpa nepatinkamas vi< arba ir
visai konfiskuoja.

Knygų lietuvių k.: 909 ir
Rusijos valstijoj išl<> dyg vy-
riausybės žinių J egz.
už 99866 relr ■U ti-
kybinio ttir" K-
kūsioi ’
kny& liniti.
S ’

pu. a ia-
bo lietuvių k>._ jų 80%
tikybinio turinioit .no,, 1864
iki 1904 met- tundrai orio spau-
etos gadynę) ' «įvgų iš-
leista tik 37% > t jčįaus.

Jeigu tai ne klai< Ų tai toksai 
augštas tikybinių knygų procentas 
1909 m. verste verčia pagalvoti, 
kurlink mes krypstamc. Argi iš- 
tikrųjų vėl mes grįžtume į aną mal
daknygių, kantičkų ir žvvatų šven
tųjų gadynę?

Tam . pačiame šaltinyje (Rieč 
No. 38), iš ,kurio semiame šias 
žinias, randame pereitų metų sta
tistiką ir kitų tautų knygų. Išei
na, kad tikibinių knygų tais metais 
išleista rusti kalba 11,5% visų kny
gų skaičiaus, lenkų — 11,3%, lat
vių — 8%, žyčlų-gi — 35%. Tai
gi pagal tikibinių knygų procentą 
1909 m. lietuviams priguli pirmu
tinė vieta tarp visų. 45 Rusijos 
tautų.

Pagal 
lietuviai 
lietuvius
neskaitant: rusų, lenkų, vokiečių, 
dar latviai (626), žydai (601), to
toriai (383, estai (355}, armėnai 
(190).

(“Lietuvos Žinios”).

skaičių-gi išleistų knygų 
stovi ant ptos vietos. Už 

daugiau išleido knygų,

“Šaltinis” No. 12 š. m. už įžan- 
giamąjį “Žemės reikalai Lietuvoje” 
cenzūros komiteto konfiskuotas, o 
redaktorius kun. Vailokaitis pa
trauktas teisman.

(“Lietuvos Žinioj”).

IŠ MALĖTŲ, VILNIAUS PAV.
Džiaugėmės, kad nors privatiškai 

buvo leista išguldinėti liętuvių kal
bą valsčiaus mokykloje, ■' bet dabar 
ir tas jau užginta. Reikėtų malė- 
tiškims pasirūpinti gaulį mokytoją 
lietuvį, nes dabar esąs rusas, nors 
geras žmogus, bet nieksi lietuviškai 
nesupranta, ir vaikai nedaug teturi 
naudos iš mokyklos. Kalnietė.

(“V-tis”). -
IŠ VIEVIO, TRAKŲ PAV.
Netoli Vievio, rodos, Kazokiškės 

parap. net trise susidėjusios mote
rėlės nužudė tik gimusį kudykį gy
vanašlės, vyrui iš Amerikos grįž
tant. O pačte guli 300 rub. siun
čiamų žmonai.... Pasidžiaugs, 
pargrįžęs!

(“V-tis”).

IŠ ZABLOTIŠKIO, ŠVENČIO
NIŲ PAVIETO.

Pereitais metais buvo čia toksai 
atsitikimas. Zablotiškyje yra se
niūnijos grudų magazinas. Susi
rinko visos seniūnijos ūkininkai, 
kuriems šitas magazinas pridera. 
Atvyko taip-pat susirinkiman ir 
vaitas su raštininku, kurie pasiūlė 
susirinkusiems parduoti magaziną 
ir gautuosius už tai pinigus įnešti 
valsčiaus kason kaipo valsčiaus 
rinkliavą už pusmetį; bet kai- ku
rie ūkininkai pasipriešino ir 
barties su jais: musų, sako, 
šitą magaziną statė, tai mes 
išsigersime už šituos pinigus, 
tas ir raštininkas pasikvietė
stolį, kurs suėmė du ūkininku, pa
sipriešinusiųjų vadu, ir pasodino 
juos kalėjimam bet uždėjus kau
ciją, jie liko paliuosuoti. Eina tar
dymas. Kuo visa tai pasibaigs — 
nėra žinios. Garnys.

(“V-tis”).
IŠ BUTRIMONIŲ, TRAKŲ P.

Valsčiaus “ponų": viršaičio, tei
sėjų ir kitų rinkimai esti pas mus 
už pinigus: kas nori likti kokiuo- 
nors valsčiaus “ponu”, turi duoti 
rinkikams kyšį, o kas daugiau duo
da, tas ir lieka išrinktas. Nežiūri
ma, koks renkamasai žmogus, by 
tik kyšį gerą duoda ir renkama 
jis. Taip atsitiko ir šiais metais 
viršaitį renkant. Na, o už kyšius 
išrinktieji “ponai” žinoma, atlupa 
paskiau iš tų pačių rinkikų išlei
stuosius kyšiams pinigus kelerio
pai.

Žmonės dar tamsus. Užtat gir- 
tuokjįavknas labai išsiplatinęs. 
Kiekvieną šventadienį ir antra
dienį galima matyti visai girtus 
žmonės, slankiojančius žydų pa- 
kamptivds. Pereitą vasarą, va- 

. mbtlar&Įls is i '/m,iu.tų, -yargyh’ 
nis peršovė vežėją dėlto tik, kad 
jis buvo girtas.

Daugelis keliauja Amerikon, o 
parsinešę iš ten uždirbtų pinigų, 
skolija vienam žydui už visai mažą 
procentą. Prisirinkęs tokiuo budu 
pinigų, nusipirko žydas prie-pat 
bažnyčios gr. Tiškevičiaus pliacių 
ir dar 45 dešimtines puikios žemės. 
Pirko, žinoma, ne savo, bet musų 
brolio kataliko vardu. Argi jau 
patįe musų broliai negalėjo tos že
mės nusipirkti!

Butrimonių para pi jonai. 
(“V-tis”).

IŠ SKAPIŠKIO, EŽERĖNŲ P.
Musų miestelyje yra net penkios 

lietuvių sankrovėlės. Tik vienas, 
p. Griciunas parsisiųzdina laik
raščių ir pardavinėja.

Mokykla nedidelė, vos sutelpa 
60 mokinių. Pirmiau, kaip buvo 
čia rusas mokytojas, tai vietos mo
kykloje užtekdavo, bet dabar prie 
mokytojo-lietuvio vietos mokyklo
je trūksta ir dar daug vaikų visai 
be mokyklos lieka. Dar moko 
pas save urėdninko duktė ir, nors 
ima nuo mokinio už mėnesį po du 
rub. ir daugiau, bet ir jai mo
kinių netrūksta. Ar-gi nevertėtų 
skapiškiečiams pasididinti mokyklą, 
vieton to, ką dabar liekate be moks
lo arba turite brangiai už jį mo
kėti. Kukutis L.

(“L. U.”).
IŠ ABELIŲ, UKMERGĖS PA V. 

1908 metais rinktiniai pareikala
vo iš žemiečių viršininko, kad prie 
Abelių sodžiaus butų įsteigta mo
kykla. Žmonės iš savo pusės ža
dėjo mokyklai vieną geros žemės 
dešimtinę ir šimtą rublių pinigais. 
Viršininkas prižadėjo tuo reikalu 
pasirūpinti. Bet iki šiai dienai jo
kio 
me

ii vyrukai, bet ir mergaitės; va
duoja taip-pat ir kai kurie vedę 
žmonės, palikę ūkį ir žmoną su 
vienu ar keletu vaikų. Bėga jie 
Amerikon turtų jieškoti, o užmirš
ta, kad čia, tėvynėje nemažiaus 
palieka turtų, kurie tik per jų 
neišmanymą niekais pavirsta. Bėg
dami Amerikon, ūkininkai išduoda 
savo žemę, o sugrįžę randa ją ap
leistą, nualvtą. Kaikurie, palikę, 
išvažiuodami Amerikon, savo žmo
nas su vaikais, atranda, sugrįžę, 
savo lizdelį pasididinusį vienu ar 
daugiau “paukštelių”.

Sugrįžę iš Amerikos beveik visi 
nebenori užsiimti ūkininkavimu, o 
griebiasi prekybos, kas labai pa
girtina; tik blogai daro tie, ką 
steigia “traktierius” ir aludes, nes 
tokios įstaigos labai musų žmonėms 
kenksmingos. Geriau padarytų, 
kad užsiimtų tuo, iš ko ir patįs ga
lėtų išgyventi ir kitiems butų nau
dingi.

Policija pradėjo šnipinėti apie 
kokį tai daktarą, gyvenantį Ame
rikoje (pavardė tikrai nežinoma), 
tūrio buk turinti sugriebus laišką, 
rašyta J. Vilkaičiui. Amerikos lie
žuviams vertėtų būt atsargiais su 
.aiškais, nes gali pakliudyt ar pra
žudyt nekaltų žmonių.

Patyręs.
(“L. U.”).

IŠ

■TV

Juodanugaris.
(“V-tis").

SINTAUTŲ, NAUMIESČIO 
PAVIETO.

Pernai nuo Šakių į Sintautus 
buvo vedamas pliantas. Šalę plian- 
to per tai daug javų nuvažinėta. 
Podriadčikas nuostolių atlyginti 
nenorėjo. Kai-kurie valstiečiai pa
davė skundą gubernatoriui. Taigi 
šių metų kovo 14 d. patraukė ko
misija visus nuskriaustuosius, pri
buvo ir podriadčikas, pašaukta trįs 
taksuotojai, kurie turėjo taksuoti 
po prisiega. Žydas nusiminė, bet 
pinigus žadėjo užmokėti tik už 10 
metų. 5. G.

(“Šaltinis”).

atsakymo negauta. Nebežino- 
nei kas daryti. J. K.

(“L. U.”).

GRUZDŽIŲ, KAUNO GUB.
Ištiko gaisras iš 13 į 14 d. ko

vo. Sudegė visokio turto apie 40 
tūkstančių rub. Liko be pastogės 
apie 300 žmonių, krikščionių ir 
žydų kuone per pusę. Komitetas 
renka aukas padegėliams.

(“V-tis”).
IŠ RAGUVOS, UKMERGĖS 

PAVIETO.
Šįmet daug žmonių išvažiavoi 

Amerikon. Važiuoja ne tik jau-

IŠ

kap., 
kap.

buto

IŠ NAUMIESČIO.
“Šviesos” skyriaus likvidacijos 

susirinkimas buvo balandžio 3 (ko
voji) d. š. m. Pribuvo 9 nariai 
(iš 14 narių). Skyrius įsteigtas 
buvo gruodžio 8 d. 1907 m. ir 
valdžios uždarytas tapo spalių mė
nesyj 1908 m., taigi išviso gyvavo 
.11 mėnesių; narių turėjo 64 (vyrų 
48 ir moterų 16). Išviso buvo pa
daryta du visuotinį susirinkimai ir 
11 valdybos posėdžių. Iš skyriaus 
darbų pažymėtina: suruošta vienas 
vakaras-spektaklis, kuris davė g[_v- 
no pelno 49 rub. 84 k.: įkurtas 
knygynas su skaitykla, į kurį buvo 
išrašyta visi lietuvių laikraščiai ir 
vienas rusiškas dienraštis ir 104 
tomai lietuviškų knygų. j kasa 
skyriaus Įplaukė: 1) narių mo
kesčių 61 rub. 90 kap.; 2) aukų 
113 rub. 34 kap., 3) pelnas nuo 
surengto vakaro 49 rub. 84
4) už skaitymą knygų 80 
Išviso 225 rub. 88 kap.

Išleista: 1) už nusamdymą
knygynui skaityklai 70 rub., 2) už 
išrašytas knygas 33 rub. 8 kap., 
3) už aptaisvmą knygų 25 rub. 
25 kap., 4) už laikraščius 18 rub.,
5) už rakandus 30 rub. 36 kap.,
6) pašelpa Centr. Komitetui 6 rub.,
7) kelionei atstovui ant visuotino 
skyrių atstovų susirinkimo 5 rub.,
8) smulkios išlaidos 13 rub. 22 k. 
Išviso išleista 200 rub. 91 kap.

Dabartinis skyriaus turtas: 1) 
grynais pinigais kasoje 24 rub. 
97 kap., 2) skaityklos rakandai 
vertės 30 rub. 30 kap., 3) knygos 
(aptaisytos) vertės 58 rub. 33 k. 
Išviso 113 rub. 66 kap.

Čia reikia pažymėti, jogei kny
gos ir rakandai nurodyta, kaip bu
vo užmokėta perkant, parduodant 
gi nuo rakandų reikės nuleist maž
daug '/į dalis, nuo knygų gi apie 
pusė kainos.

Susirinkimui išklausius tos at
skaitos, pirmininkas pakėlė šiuos 
klausimus: 1) Ar knygyną paau
kauti kokiai nors apšvietimo drau
gijai ,ar parduoti ir 2) Kokioms 
apšvietimo įstaigoms paaukaut vi
sas skyriaus turtas. Dėl pirmo 
klausimo kilo ginčai: vieni sakė, 
kad knygas paaukaut vietiniam 
“Žiburio” skyriui, kiti-gi Darbi
ninkų Savitarpinės pašelpos Drau
gijos vietiniam skyriui; treti — 
parduot ir pinigus paaukaut kokiai 
nors apšvietimo Draugijai. Galų 
gale nutarta viskas parduoti ir vi
sas turtas ir pinigai paaukauti “Ži
burėliui” ir Vilniaus lietuvių dvi 
kliasei mokyklai po lygiai.

Dėlei apkainavimo ir išpardavi 
mo knygų ir kito skyriaus turto 
išrinkta komisija iš trijų žmonių 
A. Kutaičio, K. Skirgailos ir V 
Leveckio, kuriems ir pavesfe galu
tinai užbaigti visi likvidacijos rei 
kalai ir po tam apie atliktą darbą 
pranešti per lietuvių laikraščius.

Pirmininkui patarus, išrinkta 
kontrolės komisija: J. Sabaitis ir 
J. Lukšys, kurie prižiūrės likvida
cijos komisijos darbus.

Susirinkimo pirmininkas
K. Skirgaila. 

Sekretorius rA. Kutaitis.

IŠ
Rusų

Kurše neseniai laikė Mintaujoje 
visuotinąjį savo susirinkimą. Drau
gija turinti 250 narių. Draugija 
šelpianti 100 rusiukių, lankančių mo
kyklas — lygiai senatikių, kaip ir 
stačiatikių. Nutarta steigti kuo- 
daugiausiai savajiegių skyrių ir to- 
kiuo budu skleisti draugijos veik
lumą kuoplačiausiai. Draugijos 
valdyboje veikia augšti 'valdininkai, 
kaip antai: Mintaujos 
skyriaus viršininkas 
kurs' pirmininkauja, ir

Naktį policija 
je ir apylinkėje 
18 kratų. Visi -miesto 
stoliai su užveizdais ir 40 polici- 
stų, slaptoji policija ir urėdninkai, 
vedami apskričio poTičijoš", dar
bavosi nuo 1 vai. ligi 7 ryto. 
Suimta 12 ypatų.

Katalikų gatvėje 
spaustuvė, keliolika 
voliucijonieriškų raštų ir laikraščių 
ir daug ginklų.

Tarp konfiskuotų uždraustų 
daiktų esą daug egzempliorių ir 
latvių revoliucijonistų laikraščio 
“Zihną” (Kova).

— Susekta mieste slaptas pa
leistuvystės urvas, kur susieidavę 
gimnazistai su gimnazistėmis.

(“R. Garsas”).

MINTAUJOS. 
apšviečiamoji draugija

sod. banko 
Bordonos, 

kiti.
Mintaujo- 

padarė 
prie-

užeita greitoji 
tūkstančių Te

27 d. kovo buvo padaryta daug 
kratų. Kratas darė vietinė žan
darmerija ir pagelbon iš pavietų 
sušaukta policija. Daug suimtų. 
Pas kaikuriuos rasta atsišaukimų, 
taip-gi ir latviškos litearturos, Tą 
Ipačią naktį “slaptoji policija” buvo 
'suėmusi kaikuriuos gimnazijos mo
kinius VI ir VU kl. ir šiaip žmo
nių, kurie grįžo iš svečių, buk dėlto 
kad tame bute, kur jie buvo, esti 
susirinkimai slaptosios meilės są
jungos. Ištardę ir nieko nepešę 
paledo, tik direktoriui pranešė. Ar 
ne Puriškevičiatis donosai ant jau
nuomenės jau mus policijai atsi
rūgsta? Mokinys.

(“Lietuvos Žinios”).

IŠ RYGOS.
Slaptas latvių socijal-demokratų 

laikraštis “Socijaldemekratijas 
\Vestnesis” guodžias, jog paskujais j 
laikais tarp socijaldemokratų privi- 
ę labai daug išdavėjų ir juoda- ** 

iimčių.
Dėl bedarbės vienas vargdienis 

>6 metų aną dieną pasikorė, kitas 
šoko į Dauguvą, bet liko išgrieb- 
as.

Caras atvažiuosiąs šią vasari Ry- 
,on ir pribusiąs prie atiJ^gimr 
’etrui Didžiamjam

Didis latvių chorų 
o Rygoj, kovo 28 
ų Draugijos salėje.

naišyti chorai. Keletą dainų dai
navo visi keturi chorai drauge — 
išviso kokia pora šimtų ypatų. Pa
dainavo apie 20 dainų. Beveik 
visos dainos—tautos dainos, labai 
gražiai suharmonizuotos ir puikiai 
išpildytos, didžiai gražiai S.kambė-

paminklo. 
koncertas bu- 
d. Amatinin-

Dalyvavo 4

I išpildytos, aidžiai gražiai SKamoe- 
jo didžioje salėje. Klausant šitas



E.
dailiai apdirbtas liaudies dainas, 
skverbėsi galvon mintis: kodėl tai 
musų kompozitoriai taip yra ap
leidę puikias musų liaudies dainas? 
Ar jie jų nesupranta? Ar jie jas 
niekina? Vyručiai, imkime pavyz
dį iš latvių....

Rygos apskričio sodiečių reikalų 
komisorius jieškąs rusų norinčių 
samdyti valdžiai priderančius dva
rus Baltijos krašte.

("R. Garsas").

IŠ NICOS, KURŠO GUB.
Kovo 14 d. naktį plėšikai už

puolė keleivį, važiuojantį iš Pa
langos į Liepojų, Ant rytojaus 
buvo atėję gaudyti plėšikų, bet tą 
dieną nesurado. Apsinakvojo jie 
Lucės karčiamoje miške. Naktį, 
kaip visi sumigo, atėjo tie plėši
kai ir apvogė tą karčiamą, kurioje 
policija nakvojo.

Bet kovo 17 d. policijai pasisekė 
nuimti tuos plėšikus. Pasirodė, 
kad visi esą vietiniai gyventojai- 
latviai, su jų vadu Čiaure.

Dar čia turiu priminti, kad Ni
cos gyventojai visada sakydavo, jog 
užpuolimus darą vis “leišiai” (lie
tuviai). Dabar, turbut, jau taip 
nebesakys.... Maš. Dveigys.

("šaltinis”).
£

IŠ MARIJAMPOLĖS. 
(Nuo musif korespondento).

Po audros dienų, Marijampolės 
gyvenimas apmirė. Jokio žymes
nio bei pažangesnio darbavimosi 
nematyti. Vietinė klierikalinė in
teligentija, neturėdama po šonu ne
malonios viešnios “Šviesos” pra
dėjo saldžiai miegoti. Pirmeiviai, 
jei dar yra kokis užsilikęs, lauk
dami giedresnių dienų, ir-gi nieko 
neveikia. Tarpe vietinės mokslą 
einančios jaunuomenės jokio soli- 
dariškumo bei bruzdėjimo nema
tyti. Tiesa, dar pasirodžius “Auš
rinė” lyg kad ūpą jų sukėlė, jau 
šen-ten išgirsti besitariant apie 
įsteigimą kuopelės, kas labai yra 
pageidaujama.

Čia yra filija “Žiburio”, kuri tu
ri pradinę mokyklą ir mergaičių 
progimnaziją, kurią manoma per
dirbti į gimnaziją. Pastaroje 
mokslas pastatytas vidutiniškai. 
Beto — yra čia skyrius “Blaivy
bės”, kuris ""savo siekį sugebėjo 

^pasiekti tik tarpe negeriančiųjų, 
; o kas mirko skistimėlyje, teip ir 

bemirksta. Dar yra skyriai kokių 
tai šv. “Rąžančių, bei moterų kata
likių”, kurios savo veiklumu suvis 
viešai nepasirodo.

Iš visų draugijų tai gal bus vei
kliausia “Marijampolės Ūkininkų 
Draugovė”, prie kurios priguli ke
letas darbščių mokslo vyrų.

Ši draugija mano vasaros metu 
surengti ūkininkų parodą. Ant 
kurios jau padarė pasikėsinimą 
Lietuvos kunigija; mat pavydi, 
kąd visa garbė liks svietiškajai in
teligentijai, o ne jiems. Bet visą 
darbą suardyti, turbut, jiems nepa
vyks, ačiū uoliam darbštumui tos 
draugijos narių.

Nors vakarai rengiami gana re
tai, bet scena žymiai nupuolė užda
rius "Šviesą”. Kame to priežastis, 
sunku įspėti ,nes scenos mylėtojų, 
bei artistiškų pajiegų tarpe vietinės 
jaunuomenės būt užtektinai. Gal 
viską kliudo dar visur įsikerėjas 
indeferentizmas

Silpnutis-Svyruolis.

A. BULOTOS KALBA APIE 
ŽMONIŲ ŠVIETIMO MINI

STERIJĄ.
Trečią kartą prisieina svarstyti 

žmonių švietimo ministerijos veiki-’ 
mą, trečią kartą prisieina kartoti 
tai, kas jau pirmiau buvo nurody. 
ta. Labiau žinomų faktų aš nemi
nėsiu, nurodysiu tik kai-kuriuos 
iš jų. Pirmučiausia, žmonių švie
timo ministerijos veikime reikia 
pabrėžti dvi viena į kitą nepanaši 
ir viena kitai prieštaraujanti to 
veikimo pusi: viena graži ir bliz
ganti — tai paviršutinė pusė, ski
riamoji Valstijos Tarybai, Durnai 
ir visuomenei: čia rasi daugybę 
trukšmingų įstatymų sumanymų; 
apie visuotino mokinimo įvedimą, 
apie liaudjes mokyklas, apie augš- 

^tegniąsflš mokyklas, apie dvimeti- 
nius pedagogiškus kursus ir tt. 
Taip-pat vien pasirodymui įneša
ma įstatymo sumanymai apie padi
dinimą skiriamų žmonių apšvieti
mui lėšų. Prie blizgančios lygiai 
pusės reikia priskatyt ir tuos nuo 
šitos štai tribūnos pasakytus mini- 
sterio užtikrinimus, jog jis rūpina
si žmoaių apšvietimo pakėlimu, 
stengiasi tą apšviestimą platinti, 
kad jis ,'iudi, kad Rusijos liaudis 

taip tamsi, ta liaudis, kuri care 
valia yra pašaukta atstovauti Val
stybės Durnoje savo šalies reikalus. 
Bet yra ir kita pusė, paprasta mi
nisterijos veikimo pusė, kurios nuc 
šitos tribūnos ir apskritai viešai ne
skelbiama. Tą pusę galima rasti 
visokiuose ministerijos paliepi
muose (cirkuliaruose), ant kurių 
podraug yra parašyta "sekretno’ 
(slapta).

Rodos, žmonių švietimas nėra 
jau taip uždraustas, taip revoliuci- 
jinis darbas, ypač jeigu juo už
siima gerbiamasai ministeris Švar
cas ir jo sądraugai, kad jis reikė
tų slėpti ir dėti antrašas “slapta”. 
Tame ir dalykas, kad tas trumputis 
žodis “slapta” parodo tikrąjį mi
nisterijos veikimą; pasirodo, jog 
toji blizgančioji pusė ministerijos 
veikime tai tik fygos medžio la
pas, kuriuo ministerija stengiasi 
pridengti savo biaurų ir pūvantį 
nuogumą. Žmonių švietimo mi
nisteriją ir pagal savo veikimo ir 
pagal tų žmonių, kurie joje dirba, 
tai tokia ministerija, kokios visai 
neturėtų būti ir kokios, žinoma, 
niekur kitur, kaip tik Rusijoj, nė
ra. Man atėjo į galvą viena ope
ra — šaržas — “Vampuka” va
dinama. Joje išedama visos ope
ros ydos, — žodžiu, nurodoma kas 
neturėtų būti operoje. Dabartinė 
žmonių švietimo ministerija irgi 
parodo, kokia ji neturėtų būti — 
tai ta-pat “Vampuka”.

Svarbiausias tos ministerijos vei
kimas tas, kad ji išrodo einanti 
pirmyn, rūpinantis žmonių apšvie
timu, vis šaukianti mus: bėg- 
kim, skubėkim, skubėkim, bėgkim, 
greičiau, greičiau — tuotarpu vis 
tebestovi ant vietos. •

Dabar aš apsistosiu ant to, kaip 
ir kiek tos ministerijos veikiama 
žemesniojo ir vidurinio mokslo sri
tyse. (

Imkime žemesniąsias mokyklas. 
Kad įvesti Rusijoj visutiną moki
nimą, reikia 250000 mokyklų. Tuo
tarpu dabar jų yra tik 46000. Ne
žiūrint į tai, kad 1908 ir 1909 m. 
buvo paskirta 13 milijonų rublių 
naujų liaudies mokyklų atidengi
mui, žmonių švietimo ministerija 
suvartojo vos pusę visų tų pini
gų. Taigi matot — pasirodymui 
reikalaujama pinigų, o ištikrųjų 
jais nesinaudojama. Pinigų suvar
tojimas parodo aiškiai, kaip pas 
mus besirūpinama liaudies apšvie
timu. Turiu dar pabrėžti, kad že
mietijos ir šiaip kitos įstaigos pra
šė iš ministerijos pašelpos naujų 
mokyklų atidengimui. Pašelpos 
prašyta apie 15 milijonų rublių. 
Bet dažniausia ministerija arba vi
sai neduoda, arba jeigu ir duoda
vo, tai ne visos tos įstaigos galėjo 
paskirtus pinigus, kaip reikiant, su
vartoti, nes neturėjo reikalingų 
tam tikrų žinių: ministerija nega
lėjo, ar nenorėjo suteikti žinių, kur 
ir kaip paskirti pinigai reikia iš
leisti.

Pereisiu prie to, kiek yra pas 
mus liaudies mokyklų, mokytojų 
ir koks jų padėjimas. Norint 
įvesti visuotinąjį mokinimą per 10 
metų, prireiktų apie 150000 naujų 
liaudies mokytojų. Taigi kasinė
tai turėtų baigti mokslą apie 15000 
mokytojų. Jeigu gi dar pridėsime 
prie to skaičiaus tuos, kurie turėtų 
užimti mirusiųjų arba metusiųjų 
mokytojų vietas, tai kasmetai iš- 
mokytojų seminarijų turėtų išeiti 
apie 20000 mokytojų, jei dar ne
daugiau. Tuo tarpu šiais metais 
ministerija nori atidengti tik 6 
mokytojų seminarijas, kurios kas
metai galės prirengti vos 250 nau
jų mokytojų. Laimė dar, kad 
žmonių švietimo ministeriui Švar
cui atėjo pagelbon karo ministe
ris. Jis patarė skirti mokytojais 
"praporščikus” (praporščik zapa- 
sa) ir visus tuos, kurie iš savo 
liuoso noro užsilikę kariumenėje 
patarnavo 10—15 metų. Į pra
porščikus, kaip žinoma, išeina ir 
unter-oficieriai ir feldfebeliai už 
gerą ir pavyzdingą tarnystą—kvo
timas, tiesa, reikia laikyti, bet vi
sai menkas. Bet ministerija pa
abejojo, kad geri kareiviai butų 
podraug ir gerais mokytojais ir 
kad jie mokėtų prigulinčiai mokyti 
ir apsieiti su mažučiais vaikais. 
Todėl ji patarė prieš tai, kaip to
kius praporščikus skirti mokyto
jais, siųsti juos 6 mėnesiams pas 
tam tikrą liaudies mokyklų vy
riausybę to amato pasimokinti. To
kiu budu žmonių švietimo mini- 
sterį išvadavo karo ministeris: 
žmones ir švies praporščikai.

Toliau, mokytojai yra suvaržyti 
iŠ visų pusių.

KOKIAIS GINKLAIS KOVO
JAMA SU SAVO PRIEŠAIS.

Apšviesti, prasilavinę žmonės, 
jeigu nori, kad ir kiti taip jau ma
nytų, kaip jie mano, tai stengiasi 
savo
giasi kuoaiškiausiai prirodyt, kad 
jų teisybė, o ne kito. Jokių gąz- 
dinimų, jokių persekiojimų tokie 
žmonės nevartos, nes žino, kad 

. Rusijoj yra 100’žmogui proto j galvą kalte neįkąl-
4
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pašelpos draugijų — jų nariai 
daugiausiai liaudies mokytojai. 
Tarytum visai nepavojingos drau
gijos. Bet štai, kada jie panorėjo 
suvažiuoti, kad pasikalbėti apie sa
vo bėdas-nelaimes, kad aptarti pa
dėjimą tų mokytojų, kurie kenčia 
šaltį, gyvendami dažnai nekuriana- 
mose sodžiaus grįčiose, tai pusant
rų metų jiems prisėjo mindžioti 
visokių departamentų ir ministeri
jų slenksčius ir, turbut, ačiui taip 
uoliai p. Švarco jų reikalais rupi- 
nimuisi ir iki šiai dienai negavo 
dar leidimo susirinkti.

Tą-pat reikia pasakyti ir apie 
liaudies mokytojų stengimąsi švie- 
sties, lavinties. Štai pavyzdys: 
Maskvoj gr. Bobrinskienė sumanė 
suruošti liaudies mokytojų atsilan
kymą (ekskursiją) į užsienį. No
rinčių atsirado 345 žmonės. Bet 
štai už 2 ar 3 dienų prieš pat jų 
išvažiavimą musų rūpestingoji 
žmonių švietimo ministerija, tur
but, drauge su vidaus reikalų mi
nisterija, išrado, kad liaudies mo
kytojams negalima lankytis pasau
lio sostapilėse, Paryžiuj ir Londo
ne. Prisiėjo visą kelionės plianą 
mainyti. Tai, mat, kaip rūpinasi 
mokytojų apšvietimo pakėlimu. 
Dar pavyzdys: 1909 m. Peterbur
ge buvo įtaisyti mokytojams vasa
riniai kursai. Atsirado žmonės, 
kurie sutiko pasidalinti savo moks
lu ir žinoma su liaudies mokyto
jais. Žmonių švietimo ministerija 
ilgai nedavė leidimo ir sutiko tik 
paskutiniomis dienomis. Kursų 
įrengėjai nespėjo visiems pranešti 
ir per tai turėjo nuostolį. Čia ne 
piniguose dalykas, bet tame, jog 
mokytojai norėjo įgyti daugiau ži
nių, kad jomis pasidalinti paskui 
su liaudimi, bet ačiū vyriausybei 
tai negalėjo padaryti. Taip tai 
pasielgė vyriausybė Peterburge ; 
visai kitaip elgiamąsi kituose mie
stuose: Ufoj, Vladikaukaze, Novo- 
čerkaske—ten kursų taisyti stačiai 
neleidžia, mat ten nėra ko bijoties, 
ten galima numesti fygos medžio 
lapelio priedangą ir pasirodyti at
virai. Dalykai virto taip, kad per 
miesto mokytojų suvažiavimą, mo
kytojai kuone vienbalsiai niUsjėsl^^ 

o viei 
ii“£

JgLSUiir

atsikratyti žmonių švietimo mini
sterijos globos ir pereiti žemietijų 
ir miestų valdybų žinion, f~~ ' 
rai žinojo, kad su visuomenės or
ganizacijomis jie greičiau susitars, 
negu su žmonių švietimo ministe
rija, kuri buk tai rūpinasi liaudies 
apšvietimu.

Ką gi mes galime tarti •liaudies 
mokytojams? Jų padėjimas sun
kus; išskyrus tuos, kurie prijaučia 
rusų sąjungai, visi jie išsijuosę 
dirbą laudies apšvietimo eilėse, jie 
apšvies ir paliuosuos liaudį nuo 
slegiančios ją dabar vergijos. Mes 
galime jiems viena tik pasakyti: 
“kantrybės! Liaudis jūsų neuž
mirš. Ateis laikas — jūsų darbas 
bus šimteriopai apmokėtas, jus bu
site ir medegiškai ir doriškai 
nai aprūpinti, 
tie

pil- 
kadMes tikimės, 

laikai nepertoli.
(“Lietuvos Žinios”).

MUSŲ REIKALAI.
Skverbte skverbiasi galvon suly

ginimas musų dabartinės svietiš- 
kės ir kuniginės jaunosios inteli
gentijos. Rodos, abidvi iš to pa
ties molio sutvertos, bet darbais 
kaip toli viena nuo kitos dabar 
skiriasi. Jaunieji kunigai ir klie- 
rkai kiek įmanydami stengiasi 
dirbti, žinoma, savo pakraipoj. 
Nebereikalo 1909 m. išėjo Didžio
joj Lietuvoj 125 knygos tikybinio 
turinio iš 155 viso lietuvių kalba 
knygų skaičiaus. O svietiškės jau
nosios inteligentijos kur pereitų 
metų darbai? Argi toksai sulygi
nimas neturėtų priversti raudoniu 
užkaisti ne vieną jauną musų svie- 
tiškį inteligentą? Pasitikime, kad 
snudulio laikai praeis ir vėl mes 
pamatysime savo jaunouomenę 
naudingu visuomenės darbu užim
tą. Reikalinga tuotarpu tolydžių 
jaunuomenė žadinti prie tokio dar
bo, “reikalingas, anot “Aušrinės”, 
kiekvienoj organizacijoj sveikatos 
branduolys?”

(“Lietuvos Žinios”).

priešus įtikinti, t. y., sten-

Ir^taip elgiasi visi, kurie tvir- 
j savo skelbiamo mokslo

. .LIETUVA
Ir*taiP elgr*asi visi, kurie“ tvir

tai tikj į savo skelbiamo mokslo 
ar nutnionės tikrumą, nes žino, 
kad ar ankščiau ar vėliau teisybė 
turės JSimti, viršų, — teisybės ne- 
nųmarhsį. Klaidingas gi mokslas 
vistielę (yrės pražūti.

Jsesiięri sakyti, kad musų klieri- 
kaįąi iperitai, o kunigai ypačiai 
nejtįkėtijį savo skelbiamo mokslo, 
savo riiomonių tikrumą, o ir į 
savo priešininkų nuomonių ir jų 
mokslo’ neteisingumą. Bet žiūrint 
ir klauant, kaip jie kovoja su sa
vo prįšininkais, nenorortls kįla 
mislis: ar patįs į tai, ką skelbia, 
tikrai (ki, arba esti taip menkai 
apsitryrę, taip mažai apsišvietę, jo
gei mato, kad galima verste pri
versti ką nors sau lygiai manyti. 
Štai šią'savaitę tik į dvi dienas 
gavome net 9 laiškus, kur guo
džiamas ant kunigų persekiojimų 
už skaitymą nepatinkamų jiems 
raštų. Štai Lukšių ir Šakių kuni
gai apslelbė, jog negaus išrišimo 
visi tie, kurie skaitys “L. Ūkinin
ką”, “įę Žinias” ir kt. panašius 
raštus.”"Lankeliškių vikaras irgi 
liepė per išpažintį būtinai pasisa
kyt, kofaps laikraščius skaito, o 
jau, girdi, kunigas, kaipo jūsų 
sąžinės aidžia, nuspręs kaip tame 
dalyke apsiverst.... “Ščodraba- 
voj” (Kauno gub.) žmonėms jau 
taip įsifyko kunigų keikimai ant 
pirmeivi; ir jų laikraščių, kad 
pradėjo įau beveik visai neklausyti 
pamokslį — tuoj po sumai ir iš
eina. Už tat klebonas išsimislijo 
užrakintuįuris ir neišleisti nei vie
no iki p Į pamokslui.... Griška
būdyje rauv. gub.), Gruzdžiuose 
(Kauno /gub.) ir kt. žmonėms 
brukte bf.’kama “Pirmeivių žiedai” 
ir tam įanašųs raštai. Kitur 
(Griškabu 'e) pas karabelninkus 
nieko (ne flementoriaus) negali
ma gauti 
Žiedai” ir
(Kauno t 
MHbinėja-. 
knygyno 
sokios 1* 
kunigai

zra tik “Šaltinis”, “P. 
f našus). Kretingoj e
) visokiais budais at- 
žmonės nuo lankymo 

me parduodama vi- 
’aikraščiai. Kiti 

piktumu, tai 
kad. tik 

naščių, 
išyti 
ve-

Uk.”, “L. 
daugelį num<

tie kunigai 
u dievystę. Kuo

d,?
keliu, ua 
timu4 lai 
Žin.”) ir®- 
neatiduodi.*

Kaltina toi 
daugiausia /
met kas atsęį į kad nemato bedie
vystės, tai imą aiškinti, kad ten 
taip gudriai .parašyta, jog prasti 
tamsus žmonės negali atskirti, 
jiems gi, kunigams, visai tai aiš
ku. Bet kad butų kur kunigai 
prirodę tų jų taip keikiamų raštų 
bedieviškumą, tai dar negirdėjome.

Prie viso to jei dar.pridėti “Šal
tinio”, “Vadovo”, “Vienybės” ir 
“Vilties” burnojimus ir pačių daž
nai išmislytas pasakas ir kt.; tai 
ir bus silpnas paveikslėlis, kaip mu
sų klierikalų kovojama su savo 
idėjos priešininkais.

Taip, bereikalo tik “Šaltinis”, 
“Vadovas” su kompanija neriasi 
iš kailio, kad prirodyti, jog jie esą 
“tikraisiais” pirmeiviais ir vienin
teliais mokslo skleidėjais. Lai bus 
ir taip, bet mes tokios pirmeivybės 
jiems nepavydime. Mes pirmei- 
vybę tarp kit-ko suprantame ir ta
me, kad kovojame už tikėjimo liuo- 
sybę — tegul kiekvienas liuosai 
be prievartos išpažįsta savo tikėji
mą, tegul nepersekioja kitatikių. 
Bet tokios pirmeivybės mes kaip 
tik ir nęmatome pas mus kunigė
lius. Tąigi lai vadinasi jie save 
pirmeiviąis, bet tai bus jau kitoki 
pirmeiviai kaip viso svieto.

A-
Ant galo turime priminti čionai 

Christauš žodžius: “Kokiais gin
klais koVosite,1 nuo tokių ir žūsi
te”, t. y? kaip pilną mierą neteisy
bių prilydysite, tad nieks jums 
nebetikės1 ir..;. kas tada bus, 
galvokite.

■ ("L. U.”).

pa-

1S AMERIKOS.
SENIŲ PORA PABĖGO.

St. Louis, Mo. Pabėgo 75 me
tų bankierius Thomas H. Elliott 
su 68 metų mergina Adelina Led- 
better. Teip jauni jaunavedžiai, 
atbėgę iš Merfreesboro čia apsi
vedė. Abutįų .yra labai turtingi. |<š Ruthefordo, N. J., Kliubo rui-

SUGAUTI PRIGAVĖJAI.
Nevu York. Čia ir pietiniuose 

miestuose prigautą daug jubilerių, 
kaip kalba, prigavystės siekia 2 
milijonų doliarių. Suimta devy
nios ypatos. Šitie gudruoliai, su 
pagelba suklastuotų dokumentų 
apie savo turtus išgaudavo kredi
tan deimantus nuo jubilierių. Bet 
juos gavę, arba prasišalindavo iš 
miesto, juos pardavę, arba pasi
garsindavo bankrutais.

DAN-NUPUOLĖ AKMUO IŠ 
GAUS.

EI. Paso, Tex. Netoli nuo čia, 
Mexiko pusėj, nukrito degantis 
akmuo iš dangaus, jis prisigrie
bęs*'žemės oran, smarkiai per arą 
lėkdamas, užsidegė ir sutirpo, pa
sidalino į dalis ir uždegė girią ir 
gaisras daug nuostolių pridirbo.

TEISMAS ATMETĖ FANATI
KŲ REIKALAVIMUS.

Kalifornija norėjo atimti natū
ralizacijos teises: armėnams, sy- 
rijonams ir žydams paeinantiems 
iš Azijos, bet kongresas pripažino, 
kad jie gali tapti Amerikos ukė- 
sais, kadangi išskyrimas azijatų 
lytisi tik mongolų.

SVIESTAS ATPIGO.
Elgtn, III. Čianykštis sviesto 

trustas paskyrė 29c. už svarą svie
sto kainas, taigi 3c. pigiau, negu 
buvo pereitą sanvaitę.

KAPŲ NAIKINTOJAI.
Tonawanda, N. Y, Dar nesu

gauti koki niekšai įsiveržė naktyj 
ant kapinių ir išplėšė vieną kapą. 
Pavogė karsto viršų ir graznas 
nuo numirėlių.

PRIGĖRĖ UNIVERSITETO 
PROFESORIUS.

Madison, IPis. Mudota eže
re, 500 pėdų nuo krašto, prigėrė 
buvęs Illinois universiteto politiš
kos ekonomijos profesorius Geor
ge M. Fisk.

DAUG ATEIVIŲ.
New York. Pereitą sanvaitę į 

šitą uostą atkako 25 garlaiviai iš 
Europos su ateiviais. Garlaiviai 
tie atgabeno 30000 ateivių.

O- M YNAI AMERIKOJ
Amerikonai mėgsta saldumynus. 

1850 metuose jų Amerikoj, suval- 
iCTių -S® milii°nus doliarių. 1905 

m. saldumynams išleista jau $87- 
087253, o 1908 m. $101478000.

IŠNAIKINO MOSKITUS.
Moskitai tai vienas iš nemalo

niausių Dievo sutvėrimų; negana 
kad kanda, bet dar platina viso
kias ligas. Todėl Amerikoj užsi
manė juos naikinti ir bent klam
pynėse New Jersey, kur jų dau
giausiai buvo, pasisekė tuos nema
lonius sutvėrimus išnaikyti, kas 
dieną pilant kerosiną ten, kur bu
vo jų lizdai.

DVI OPEROS AMERIKOJ NE
GALIMOS.

Nevu York. Operos užlaikyto- 
jas Hamerstein atsisakė ant toliaus 
operas Amerikon traukti, kadangi 
Amerikos publika negali jų už
laikyti, nors antai Paryžiuj, arba 
Berlyne užsilaikio po trįs ir keturos 
operos trupos. Giesmininkai, ke
liaujanti Amerikon ne garbės joje 
jieško, bet pinigų, todėl ir dides
nius reikalavimus stato, 
lankytojams čia per
Mananhatan operoj Tetazini, 
Metropolitan Caruso negalima 
ropoj girdėti už 25c. Čia gi 
kia mokėti doliarį mažiausiai, 
dėl abidvi operos šįmet turės 
priteklių. Amerika mat ne dailės 
kraštas, bet pinigų.

Ir kainos 
didelės, 

o
Eu- 
rei- 
To- 
ne-

NEIEIDŽIA KAUCIJOS.
Kansas City, Mo. Čia traukiasi 

byla D-ro Hyde, apkaltinto už 
nuvarymą su nuodų pagelba savo 
pačios tėvų ir giminių į aną pa
saulį. Jis siūlė kauciją iooooo dol. 
už palikimą jo laisvų, bet teisėjas 
Latshavv nepriėmė kaucijos.

NEGERO VALGIO VAISIAI.
San Jose, Cal. Piknike valsti

jos mokyklų mokinių nuo negero 
valgio apsinuodino 19 mergaičių 
mokinių. Daktarai vienok 
visas apsirgusias mergaites 
mirties išgelbėti.

tikisi 
nuo

BEPROTIS.
New York. Įgavęs proto su

maišymą 19 metų Clarence Wood

me peršovė merginą Oną Kipp, 
policijos perdėtinį ir vieną poli- 
cistą. Paskui paleido ir sau kulką 
į galvą ir atliko ant vietos.

GAISRAI.
Butte, Mont. Sudegė didelės 

medžių krautuvės Sand . Pointe, 
prigulinčios Humberd Lumber Co. 
Sudegė 60 milijonų kobiškų pėdų 
medžių. Nuostolius gaisro pada
rytus skaito ant pusės milijono do
liarių.

Oakland, Cal. Chiniečių apgy
vento; miesto dalyj siautė gaisras, 
kuris pridirbo nuostolių ant 150- 
000 dol.

Nevu Orleans, La. Cianykščia- 
me uoste ant garlaivio “EI Alba” 
atsitiko expliozija, kurios penki 
įgulos jurininkai tapo užmušti.

IS DARBO LAUKO.
Į[ Kansas City, M o. Gelžkelių 

traukinių mašinistai 5 per valstiją 
bėgančių gelžkelių reikalauja di
desnių algų, kitaip žada streikuoti. 
Jie reikalauja 3c. daugiau už dar
bo valandą.

|[ Philadelphia, Pa. Streikas 
gatvinių karų kompanijos tarnų 
jiems atsiėjo $412000. Jiems pri
tariančios darbininkų organizacijos 
nustojo algoms $2000000. Karų 
kompanija nustojo $1400000 pel
no, o darbdaviai pritarėjų strei
kams 1 milijoną doliarių žudė. 
Visoki miesto užsiėmimai nužudė 
8 milijonus doliarių.

New York. Erie gelžkelis 
susitaikė algų reikaluose su kūrė
jais. Algos kūrėjų bus pakeltos 
ant 3,2%.

Chicago, III. Cianykščiai bu- 
davonių darbininkai nutarė strei
kuoti, jeigu kontraktoriai neišpil- 
dys jų reikalavimų.

Shamokin, Pa. 10000 anglia
kasių Nortumberland ir Colum- 
bia paviečiuose atsirado be darbo, 
kadangi nuo smarkių lytų užtvino 
kasyklos.

Princeton, Ind. Varstotuose 
Southern Railroad Co. ant 3j4c. 
už valandą pakeltos darbininkų al
gos.

f Pittsburg, Pa. Šito distrikto 
kalnakasių tarybose su kasyklų 
savininkais pasisekė susitaikyti. 
Streikas traukėsi vieną mėnesį, bet 
darbininkai sutiko dabar grįžti 
darban.

f Pereitą sanvaitę Jungtiniuose 
Valsčiuose buvo 187 nusibankruti- 
nimai.

Cleveland, O. Tarnaujanti 
Columbus Street Car Co. nutarė 
streikuoti, kadangi kompanija atsi
sakė priimti atgal kelis pirma tar
navusius.

Cihcinnaie, O. Cianykščiai 
dailidės nutarė streikuoti. Jie rei
kalauja po 50c. už darbo valandą. 
Daugelis kontraktorių sutinka iš
pildyti darbininkų reikalavimus, 
todėl reikia manyti, kad streikas 
trauksis ne ilgai.

Sedalia, Mo. Sustreikavo ma
šinistai Wisconsin Pacific gelžke-
lio. Jie reikalauja po 1 centą 
daugiau už darbo valandą, negu 
kompanija jiems pasiūlė.

jį O malta, Nebr. Telegrafistams 
Postai Telegraph Cable Co. nuo 
1 d. berželio pakeltos algos nuo 
5—35%. Didžiausia telegrafisto 
alga bus 95 dol.

įf Gelveston, Tex. Tarnaujan
tiems ant Gulf, Colorado & Santa 
Fe gelžkelio bus pakeltos algos 
ant 6%. Tai pirmas ant šito gelž
kelio algų pakėlimas nuo 10 me
tų.,

UEmiAUMFW.
IŠ SHEBOYGAN, WIS.

Iš musų miesto beveik nesimato 
laikraščiuose žinučių, pertai, ma
žai kas ir težino apie musų gy
venimą, ir musų lietuvius.

Musų miestelis gražus; kur ne
pažvelgi, visur šalygatvės medžiais 

apsodytos, kurie vasaros laike sa* 
vo plačiais lapais uždengia nuo 
karštų saulės spindulių nuvargus; 
darbininko veidą.

Čia yra daugausia medžių dirb
tuvių ; darbai lengvi, bet ir algos 
mažos: už 10 vai. darbininkas gau
na $1.25 iki $1.75. Yra 1 pirštinių 
dirbtuvė, kurioj už 10 vai. darbo 
moka $1.25 iki $1.85; yra r au
tuvų dirbtuvė, 2 alaus leidyklos, 
kuriose už 8 vai. darbo moka 
$2.50, yra keletas geležinių lie
jyklų, 2 odų dirbtuvės, jose dirba 
austrijokai ir ungarai. Apart virš- 
minėtų dirbtuvių, yra prieplauka 
(Coal Dock) ir kas metas apie ba
landžio mėnesį pasirodo garlaiviai 
su anglims ir druska. Dokus 2 d. 
vasario išnaikino ugnis. Dokuose 
reikalaujama darbininkų laivų iš
krovimui. Dokuose darbai trau
kiasi iki grupdžio mėnesio; pas
kui darbininkus paleidžia. Čia 
žmonės dirba sunkiai, už 10 vai. 
darbo gauna $2.00 iki $4.50.

Lietuvių yra su viršum 300. 
Lietuvių pramonininkų čia nėra, 
apart gertuvių. Gertuvių yra 5, 
beje ir 1 laikrodžių krautuvė. Mė
sos pardavinė keletą mėnesių jšr 
buvus, tapo uždaryta dėl stokos* ’ 
pirkėjų.

Yra čia ir S. L. A. 231 kuopa, 
T. M. D. 63 kuopa (abi 1909 m. 
įsteigtos) ir Lietuviškų Ukės-ą 
Kliubas, bet jis jau beveik miręs 
Yra 2 bažnytinės pašelpinės drA- 
gijos, bet jos iki šiol nieko r 
kia. Čia keletas jaunų vaik’ 
dovaujant kun. A. Balin 
mokino lošt komediją 
Pirtyje. Ją sulošta 2: 
džio. Lošėjams klaid 
nėšiu, tik kambario si . 
Kambarys buvo per mįžas^į 
galas buvo teip permatomas 
nebuvo reikalo jį atidengti 
publika viską galėjo peryaatyt 
žiūrėtojų pusės buvo t\aug u 
kurie neužsilaikė maiši aį per 
šėjų kalbos nei jie p; atyS neg4’ 
ir maišiems žiūrėto)

P.

IŠ E. ST. LOT
24 d. balandžio 1 

turtingiausias lietuvis, 1. 
trušaitis tapo su muzika iš t. 
kęs bažnyčios palaidotas ant Ka
pinių. Jis, gyvendamas, į baž 
nyčią nevaikščiodavo, susirgęs, ša
kės kunigo, bet negalėjo pask 
nių Sakramentų priimti, gavr 
paskutinį patepimą. Laidoi 
atsibuvo be mišių .tačiaus mot 
apturėjusi $85000 palaikų pat 
kalavo, kad per 30 dienų butų la 
komos mišios, nes teip velionis bi 
vęs jai sveiko proto būdamas f 
kęs. Velionis Povilas prigul 
prie Šv. Juozapo Draugijos, 1 
gana skaitlingame būrelyje jį ' 
dėjo į bažnyčią.

Tą pačią dieną iš ryto btn 
sirinkimas Šv. Jurgio Dra< 
kurios velionis buvo uždėto, 
narys per 8 metus, bet dėl 
nesusipratimų su administra< 
jos išstojo prieš dvejus metu 
lionio žmona meldė draugijc 
in corpore imtų dalyvumą lai 
vėse, žadėdama gerą atlygini 
bet jos meldimas likosi be pas 
mių, nors tą dieną ant sumos <’ 
gija in corpore buvo bažtr 
apvaikščiodama savo globėje 
Jurgio dieną. Kiti kaltina Šv. j, 
gio draugiją už nedalyvavimą 
pamiršimą, kad ir musų pratę 
samdydavo raudotojus dar p 
Perkūno aukuro. O kame š 
dienos Christaus meilė?

Tūli nariai Šv. Jurgio draugi jo 
tarėsi eiti su ženkleliais, bet nuo 
to tapo atbaidyti $5 bausme, jeigu 
kurs pasidrąsytų teip padaryti.

Pasididinus parapijonų skaitliui 
ir darbams gerai einant, prasidėjo 
lietuviškos bažnyčios dabinimas ir 
jos padidinimas. Dar manoma 
sutverti draugovę pirkimui žemės 
ir statymui namų apie bažnyčią, 
kad vaikams butų patogiaus tau
tystę užlaikyti, krūvoje gyvenant.

Jau nuo kelių mėnesių, vietinis 
klebonas, užsakydamas draugijų 
susirinkimus, kalbino apsvarstyti 
apvaikščiojimą .500 metų sukaktu
vių mūšio priežalgirio, bet tieji 
klabinimai likdavo be pasekmių. 
17 d. balandžio pats atėjo Jaunuo
menės draugijos po Priegloba Šv. 
Kazimiero L. K. susirinkiman ir 
kalbino atsisakyti nuo peiktinų 
draugijų papročių kelti balius su 
svaiginančiais gėrimais, o geriatis 
griebtiesi traukime naujų narių ir 
rengimo tokių vakary, kurie ati
traukia jaunimą nuo karčiamų ir 
žadina jų prakilnesnius jausmus,-

t y’i'-
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prie tokių reikia ir 500 metų mū
šio Žalgirio sukaktuves priskaityti. 
Tas jo įnešimas tapo priimtas ir 
nepaprastas draugijos susirinkimas 
tapo per atvirus laiškus sušauktas 
25 d. balandžio.

"Lietuvos’’ skaitytojas.
i

IŠ HARTSHORNE, OKLA.
24 d. balandžio, Motiejus Tu- 

lisko, kuris jau nuo seniai turėjo 
protų netvarkoj, naktyj, visiems 
sugulus, atsikėlė, išėjo į kasyklas 
ir nupuolė į olą gilią 250 pėdų ir 
žinoma, rado ten galą. Paliko jis 
pačią, su kuria vienok ne gyveno 
ir 3 vaikų. Paėjo jis iš. Suvalkų 
gubernijos, Marijampolės pav.

Juosas Giraitis.

Iš IRON RIVER, MICH.
Darbai gerai eina ir iš kitur pri

buvusiam nesunku rasti užsiėmi
mas. Nuo ateinančio mėnesio pa
sidaugins darbai, nes botai pradės 
vežti rudą, kurią dabar į krūvas 
pila.

Šitą mėnesį gausime didesnes 
algas; mat kompanija bijo, kad 
streikas nekiltų. Tik nėra žinios, 
kaip kompanija priims darbininkų 
organizaciją, kuri neseniai susitvė
rė.

7 d. lapkrčio "Gadas Miller” su
organizavo darbininkų saujalę kai- 
o No. 209 Werstern Federation

Miners. Dabar ji auga, bet ne- 
' kaip bus toliau kada stos ant 

Rengėsi pradžioj berželio 
Streikas rengiamas, kad 
•izacija pripažinta, kad 
nepriimtų skebų prie 

ijimui 8 vai. dienos 
daugumas dirbo 10 
lidinimui ant $2.50-- 
moka nuo $2.30— 

į 10 valandų).
I į 22 d. naktį du 
iko nelaimė Doom- 

i kasyklose: nuo vir- 
s rudos šmotas, užmu- 

aitiekų Šilkas, o antrą, 
r sužeidė, kad nugabentas 

.Įin, į 24 vai. pasimirė. Abu- 
id Buvo nevedę, blaivus, apie 23— 

24 metų amžiaus.
J. S. Kraujalis.

-Iš ČEDAR POINT, ILL.
Nuo pirmo balandžio visos an- 

'•asyklos sustojo pasibaigus se- 
kontraktains su darbinin- 
’one visi darbininkai, gyve- 

kalų spiriami, išvažiuoja 
•bo jieškoti. Bet visur 
į nestokuoja, darbo nėra, 
.rįžta, kiti važiuoja; jei 

.rie ir gauna darbą, bet tokį, 
neverta pavydėti.

elžkelių kampanijos iš žmonių 
rbės naudojasi, nes dabar dvi- 
5, jeigu nedaugiau, žmonių 

.nėja. Reikia žinoti, kad 
■guma geležinkelių ir kasyklų 
guli toms pačioms kompani- 
ns; o joms juk vistiek, ar iš 
'kelių, ar iš kasyklų pelnas ei- 

,<w Todėl kompanijos, pinigų 
’is ir anglių sandelius turėda

mi nesiskubina taikintis su 
įkais. Tokiu budu dar- 

bedarbe paakinti, sutinka 
ms pačioms išlygoms, nors 
■ja milžiniškai kįla. Net 

, darosi, matant tokį darbda- 
.1 godumą, o dėl jų godumo dar

bininkas negali pastoviai gyventi. 
Taigi dabar, žiūrint į musų mieste
li, jis rodosi lyg išvogtas.

Nuo pernai metų čion gyvuoja 
D. L. K. Vytauto draugija, ji 
puikiai augo, bet pastarame laike 
truputį susilpnėjo. Čia lietuviai 
laikraščius skaito, pas kiekvieną 
buvo galima matyti laikraštį. Atei
na—«įa: “Katalikas”, “Tėvynė”, 
“V. Lietuvninkų”, “Darb. Viltis”, 
“Saulė”, o daugiausiai “Lietuvos”, 
Mat pernai “Lietuvos” agentui V. 
Pukui po šią apielinkę važinėjant, 
pas mus apie 8 ypatos prienumera- 
vo “Lietuvą”. Bet pasibaigus šiai“ 
prenumeratai, vargiai kas beatnau- 
jįs. Taigi prie šios progos pami
nėsiu dėlko musų žmonės, kiek 
paskaitę laikraštį, vėl pameta. 
Lietuviai, kaip visiems žinoma, 
daugiausiai susideda iš skurdžių 
darbininkų. Svarbesnių straipsnių 
mažai kas skato ir jų nesupranta. 
Nors, tiesa sakant, laikraštis su ge
rais moksliškais straipsniais tai šal
tinis apšvietimo. Bet bemokslis iš 
tokio laikraščio nesinaudoja: mat 
ne pagal jo profesiją laikraščio 
įtalpa. Taigi tokie žmonės nori, 
kad laikraštyj butų rašoma apie jų 
profesiją darbą. Kada vasario 
ir kovo mėnesiuos darbininkų de
legatai važiuoja ant konvencijų su
darymui naujos sutarties, ir kada

ten buvo svarstoma apie darbinin
kų reikalus, tai lietuviški laikraš
čiai visai mažai (beveik nieko) 
savo skaitytojams, apie sutarties 
bėgį žinių tesuteikdavo. Todėl 
lietuviai, perimti žingeidumo, klau
sinėdavo pas kitataučius, ką jų laik
raščiai rašo apie streikus. Taigi 
dėlto musų darbininkų, ypač be
moksiu .kurie vos nevos žodį su- 
siliabizuoja, musų laikraščiai neuž
ganėdina. O tas gali būti visiems 
aišku, kad musų laikraštininkai, 
nepermatydami didžiumos savo 
žmonių nuomonių, skriaudžia save 
ir tuos pavargusius ant dvasios 
proletarus. K. Šnuolis.

it.

IŠ RIVERTON, ILL.
29 d. kovo pasimirė lietuvis Ka

zimieras Plinius. Palaidotas t d. 
balandžio ant Kalvarijos kapinių, 
Springfielde, Ulinois. Velionis pa
ėjo iš Kauno gubernijos, Raseinių 
pavieto, Kokonų sodžiaus. “Lie
tuvą” skaitė per du metu, ar gal 
ilgiau. A. Stankus.

IŠ GARY, IND.
Čia didžiausios dirbtuvės, ku

riose jau dabar dirba 24000 dar
bininkų. Mieste, nors jis neseniai 
užsidėjo, gyvena visokių tautų 
žmonės. Lietuvių yra 40 šeimynų, 
o skaitlių pavienių sunku sužinoti. 
Yra čia 242 kuopa S. L. A., narių 
turi tik 9, yra ir pašelpinė lietu
viška laisva draugija, kurion pri
guli 32 nariai.

23 d. balandžio buvo neva lietu
viškas, bet pusiau lenkiškas balius, 
kurio pelnas apverstas dektinei ir 
rudžiui. Balius atsibuvo pn. 1105 
Jefferson str. ir kaip girdėt, pel
no diktai davė. Čia galima buvo 
pamatyti daugumą sulenkėjusių 
lietuvių. Laisves Mylėtojas.

AMERIKIEČIŲ DOMAI!
Amerikoj gyvenančių lietuvių 

yra blogas paprotys, rašant laiš
kus į tėvynę Lietuvą, juose ko
kiu nors budu, įžeisti carą ir jo 
bernus; mano jie, kad tuom at
keršys už padarytas jiems visas 
skriaudas. Įsidėmėkit, kad Lietu
voje daugelis laiškų atidaroma, ar
ba dėlei blogo parašymo antrašo 
ir toki laiškai iš netyčių papuola į 
valdžios rankas, tokiu budu jus 
galit pražudyti savo pažįstamus, 
brolius ar tėvus.

Tais savo užgauliojamais Rusi
jos valdžios nieko gero nepadarote, 
o jei jus norit ištiktųjų apšviesti 
savo brolius ar draugus gyvenan
čius Lietuvoje, tai bus daug ge
riau, jei jiems išrašysit laikraštį iš 
Lietuvos: “Lietuvos Ūkininką” 
“Lietuvos Žinias” ar “Visuome
nę” ar iš Amerikos, negu tais sa
vo užpuldinėjimais laiškuose ant 
netikusios Rusijos valdžios.

Silpnutis-Svyruolis.

PRANEŠIMAS NUO RENGĖ
JŲ XXV SEIMO S. L. A.

Jau buvome pirmiaus pranešę 
“Lietuvos” nr. 15, kad apvaikš- 
čiojimas XXV seimo atsibus nedė- 
lioj, 5 d. berželio, Columbus teatro 
svetainėje ir kad paroda prasidės 
3-čią vai., tai šiuomi pranešame vi
soms draugijoms, kurioms tik bu
vome išsiuntę pakvietimus ir ki
tiems, kad įviko permaina svetai
nės: užėmėm didesnę svetainę — 
FIRST INF. ARMORY HALL, 
kuri yra prie Michgan Avė., ker
tė 16-tos gatvės. Todėl ir ap- 
vaikščiojimas bus ne 3-čią vai., 
bet lygiai 2-rą vai. Prasidės nuo 
Bridgeporto maršavimas, todėl 
ankščiaus, kad butų daugiaus lai
ko apvaikščiojimo apeigoms atsi
likti FIRST INF. ARMORY sve
tainėje, o tą patį vakarą nuo 8-tos 
vai. bus Muzikališkai-Dramatiški 
veikalai lošti Columbus teatro sve
tainėj.

Tokia permaina yra mums ne
labai maloni, bet pasirodžius, kad 
iš pakviestų draugijų, kiek iki šiol 
patėmyta yra 25 draugijos pasi
žadėjusios dalyvauti, ir dar kitos 
rengiasi ir nėra abejonės, kad nu
tars dalyvauti minėtame apvaikš- 
čiojime, todėl į Columbus teatro 
svetainę jokiu budu nei pusės ap- 
vaikščiojime dalyvaujančių svečių 
negalėjo sutilpti. Ir nors musų 
fondas yra labai menkas stilvg iš
laidų, vienok mes norime, kad visi 
svečiai galėtų sutilpti, o svetainė 
FIRST INF. ARMORY gali su
talpinti 6000 žmonių, tai ir ne
abejojant, kad ji bus pilna, apart 
draugijų, bus daug dalyvaujančių 
svečių ir iš aplinkinių miestelių.

Atstovai lietuviškų draugijų, ku
rios imsite dalyvumą XXV seimo 
apvaikščiojime, teiksitės atsilanky
ti 7 d. gegužio 8 vai. vakare J. 
Ridiko svetainėn, 3251 Ulinois 
Court, apkalbėti tvarką parodos, 
kuri bus didžiausia, todėl reikia ir 
prisirengti.

Varde rengėjų XXV seimo Sus. 
Lietuvių Am.

M. J. Damijonaitis.

PRANEŠIMAS CENTRALIŠ- 
KO RAŠTININKO REIKA

LUOSE S. L. P .D.
Vardai draugijų, kurios pritarė 

Susivienijimui Lietuviškų Pašelpi
mų Draugijų:

1. Lietuvos Sūnų draugija, 
Springfielde, III., 2. Lietuvos Sū
nų Dr-ja VVillmerdinge, Pa., 3. 
Žirgvaikio Dr-ja, New Britaine, 
Conn., 4. Šv. Vincento Dr-ja Ta- 
ringtone, Conn., 5. Šv. Andriejaus 
Dr-ja New Britain, Conn., 6. Lie
tuvos Ukėsų Dr-ja, Pana, III., 7. 
Lietuvos Ukėsų Dr-ja Spring 
Valley, III., 8. Lietuvos Laisvės 
Kliubas Los Angeles, Cal., 9. Dr- 
ja Lietuva, , Philadelphia-Frank- 
ford, Pa., 10. D. L. K. Keistučio 
Dr-ja Johnston City, III., u. Lie
tuvos Sūnų Dr-ja Worcester, 
Mass., 12. D. L. K. Gedimino 
Dr-ja Meriden, Conn., 13. D. L. 
K. Gedimino Rhode, Pa., 14. 
Lietuvos Brolių Dr-ja Waterbury, 
Conn., 15. D. L. K. Vitauto Dr- 
ja Boston Mass., 16. Lietuvos 
Sūnų Dr-ja Lavrence, Mass., 17 
Lietuvos Brolių Dr-ja Toronto, 
Ont., 18. Šv. Petro ir Povylo Dr- 
ja VVestville, III., 19. D. L. K.
K. Gedimino Dr-ja Rocester, N. 
Y., 20. šv. Jurgio Dr-ja Passaic, 
N. J., 21. Lietuvos Sūnų Dr-ja 
VVaterbury, Conn., 22. B. P. Lie
tuvių Darbininkų Dr-ja Courtney, 
Pa., 23. Šv. Juozapo Dr-ja New 
Britaine, Conn., 24. D. L. K. Vi
tauto Dr-ja New Haven, Conn., 
25. šv. Antano iš Padvos Dr-ja, 
Maryville, III., 26. D. L. K. Ge
dimino Dr-ja Renton, Wash., 27. 
Lietuvos Sūnų Dr-ja Clinton, Ind., 
28, Lietuvos Sūnų Dr-ja Spring 
Valley, III., 29. L. D. K. Gedimi
no Dr-ja. Levinstone,Maine., 30. 
Simano Daukanto Dr-ja, Bahi- 
niorėj, Md., 31. L. D. K. Gedimi
no Dr-ja Mt. Carinei, Pa., 32. 
D. L. K. Keistučio Dr-ja Ells- 
worth, Pa., 33. Apšvietos Dr-ja 
New Britaine, Conn., 34. Šv. An
tano Dr-ja Carnegie, Pa., 35. D.
L. K. Gedimino Dr-ja, Buvkfort, 
N. Y., 36. Kazimiero Dr-ja St. 
Louis, Mo., 37. Lietuvių Darbinin
kų Pašelpos Dr-ja Passaic, N. J. 
38. (vardas nepriduotas) ir Steger,
III.

Taigi gerbiamosios draugijos! 
Jeigu ką klaidingo patėmysite, ma
lonėkite atitaisyti, prisiųsdamos 
paaiškinimus teipgi prisiųskite sa
vo raštininkų ar tai pirmininkų 
adresus, nes artinas laikas nomi
nacijos centrališkon valdybon, o aš 
ne turiu adresų visų draugijų.

Malonėkite prisiųst ne vilki
nant laiko, idant galėtume be klai
dų susižinoti su gerbiamomis drau
gijoms reikaluose S. L. P. D.

Draugijos gi, kurios da ne pri
siuntė savo nutarimų t. y. ne 
pristojo- prie S. L. P. D., teiksis 
apsvarstyti naudingumą šio ryšio 
ir pristoti eilen su kitoms drau
gijoms dirbti iš vieno geresniam 
savitarpiniam sušelpmui atsitikus 
nelaimei savo brolių lietuvių. La- 
bausia griebkimės apsvarstyti punk
tą konstitucijos, kuriame pažymė
ta. jog gali susivienyti tik tos 
draugijos, kuritj įstatai nevaržo 
sanžinės narių. Tą punktą mes 
turime šaltai gvildenti ir reikėtų 
visiems susitaikyti teip, kad galė
tume visi, t. y. visos draugijos su
sivienyti ir dirbti gerovei žmoni
jos. Mes žinome, jog visose drau- 
gjose pašelpinėse randasi tikrų ka
talikų, bet mes visi galime su
sitaikyti. Padėkime sau: jeigu 
prisieitų keltis iš draugijos, kurios 
įstatai ne palyti bažnytinių apei
gų į tokį miestą, kur yra draugija 
su bažnytiniąjs įstatais, tai jei narys 
bus katalikiško tikėjimo, jis pil
nai sutiks ir su įstatais, o jeigu ne, 
tai tik draugija, atsitikus nelai
mei, patarnautų, o šeip jis galė
tų prigulėti, t. y. medegišką pa- 
šelpą gauti nuo savosios. Ma
lonėkite visi šio svarbaus punkto 
ne praleisti, bet išgvildenti geras 
ir blogas puses ir duoti patarimą.

Atminkime, Broliai! jeigu mes 
suvienytomis spėkomis imsimės 
darbo, tai mes apturėsime iš savo 
darbo gausius vaisius; bet jeigu

LIETUVĄ „ 
imsime skirstytis į partij apsektas', 
ar šeip kokias nors orgaįįzacija^, 
priešingas viena kitai, musįj1 darbai 
bus nevaisingi.

Rimtai svarstykime šitą užmany
mą, o pamatysime, jog tai vie
nas iš geriausių būdų savitarpinio 
susišelpimo. Šiandienį ifors ir 
prigulint į draugijas, mokame pi
nigus, bet jeigu mums prir<ikia kel
tis į kitą miestą ( kas tanloai atsi
tinka), mes nustojame vilties gaut 
sušelpimą iš tų draugijų. ’ Kas iš 
to, jei gali gaut keletą dviliakių, 
atsitikus nelaimei būvant kitame 
mieste, bet mes ne galme gauti 
broliškos pašelpos, nelaimėje nieks 
mus ne atlankys, nieks nesurantys 
nors būtume ddžiausioje nelaimė
je. Jei norime turėti draugišką 
patarnavimą, tai turime senas 
draugijas ir įmokėtus ten pinigus 
palikti ir iš naujo į kitas draugijas 
rašytis. Antra-gi, draugijoms pa
čioms geriaus butų, nes nieks ne 
galėtų jų išnaudoti. Dabar, kas 
nori išnaudoti draugiją tai išva
žiavęs į kitą miestą, pasiduoda, 
kad serga; žinodamas gerai, kad 
nieks nežinos, išsiima nuo daktaro 
paliudijimą (kas labai lengva gau
ti) ant kelių sanvaičių rėva sirgi
mo ir draugija turi išmolėti. Su
sivienijus gi, teip daryti tebus ga
lima, nes visi žinos, ktr katras 
narys yra. Pažvelgkinte toliaus: 
girdime, jog susivažiavime letuviš- 
kų laikraštininkų užmanyą įsteigti 
banką pirkimui Lietuvoj dvarų, 
t. y. skolinti pinigus lietuviams pir
kimui žemės Lietuvoje.: Šis su
manymas yra svarbiausas lietu
viams ir šį sumanymą gilėtų pa- 
remt lietuviškos pašelpinė draugi
jos, kurių pinigai, sukraati Ame- 
koniškose bankose (kur ne kartą 
kruvinai uždirbti pinigai prapuola, 
subankrutijus bankui), si žmonių 
sudėtais pinigais Amerilos biznie
riai daro sau lengva gyvenimą!, o 
mes skurstame var: i5ė- Argi 
mes negalime savo ‘jttus cen
tus suvartoti teip Velti? 'Ar

vrų tvar- 
vr-ką turi- 

vieny'bės! 
ks ' per 

Jfeigu 
3s tai-

Kokių 
•pie ta’-is reika

lus, jeigu suprasi1^ jog mes esa
me broliais ir sese uis nuvargin
tos Lietuvos, tčfj-r ‘js musų, tai 
mes į trumpą laixą pakelsime sa
vo tautą ir susišelpsime medegiškai 
ir draugiškai pats tave .

Todėl draugijos, apsvarstę rei
kalus S. L. P. D., kurios pritaria 
tam sumanymui prisųskite savo 
nutarimus. Su pinigškais reika
lais, kaip pirma buvo garsintą, bu
vusios komisijos, kad reikia duoti 
po $r.oo, tai šiuomi lartil nęsiųs- 
kite pinigų, apie kitus dalykus vė
liaus pranešime.

C. raštininkas S. L. P. D.
Jonas T. Kazlatękas, 

177 Ashmut Str., 
New Haien, Conn...

KALBOS DALYIUOSE.
Nors laikraštininkų buvo tarta 

laikytis kalbos ir rašytos vienodu
mo, bet kiek matyt, ta musų laik
raščiai eina kaip ėję savo senais 
keliais. Vieni jų lailosi daugiau 
kalbos ir rašybos viemmo, kiti gi 
visai mažai. Kaipo jriežastį tam 
jie deda staigių pernuinų negeru
mą skaitytojams. Jie sako, kad 
grynos kalbos jų skaiytojai nega
lėsią suprasti, bet mai rodos kad 
tikra tam priežastis /ra kaikurių 
musų laikraščių redaktorių ir jų 
bendradarbių pačių bežindjimas, 
kame kalbos grynumas yra: Šilą 
sakydamas aš visai to1 neperdedu, 
bet sakau tikrą teisybę. Žinoma, 
šitą nuosprendį kitięąs išduoda
mas, aš nenoriu pasakoti, kad aš 
lietuvišką kalbą pilnai gerai išma
nau ; toli man gTažu iki to. Bet 
tas man nekliudo matyfi kiąidas ir 
nemokėjimą kitų. Antai, man S. 
L. A. Konstituciją išvertus, “Tė
vynės” redaktorius visfj mano dar
bą pertaisė savotiškai, pats nežino
damas nei kam, nei dėlko. Pav. 
mano buvo išversta “Pildomoji Ta
ryba”; tuomi aš supratau to
kią tarybą, per kurią susivienijimas 
savo reikalus pildo. Jis tą visur 
perdirbo į “Pildančioji Taryba”, 
kuri pati nuo savęs pildo, nebūda
ma įrankiu kito; čia, kaip matome 
jis iškreipė mintį ne tik mano, bet 
ir Konstitucijos, o tą padarė dėl
to, kad jis neišmanė geriau. To
kių nereikalingų taisymų jis man 
padarė gana daug. Bdt nežiūrint

mes ne turm- 
kyti reikal”
me, t'1 
Vk>

esame nuomonių

to, mano vertinyj visgi liko daug 
kas ir mano ir “Darb. Vilties” sa- 
tyrininkas, paskaitęs jį atrado rei- 
klingu • pašiepti, sakydama?, kad 
“S. L. A. reikalingas vertėjas savo 
Konstitucijai iš tautiškos kalbos į 
lietuvišką versti”. Jei jis butų 
numanęs, kaip jis tuomi pats save 
pajuokia, tai jis tikrai to nebūtų 
pasakęs. Bet jis to nenumanė ir 
to nenumano daugumas musų laik
raščių bendradarbių, kurie visai nė
ra apsipažinę, ar labai mažai su 
savo kalbos dėsniais, lytimis, ar jų 
savotybėmis.

Akyvaizdoje tokio padėjimo 
laikraštininkų nutartis laikytis kal
bos ir rašybos vienodumo, sekant 
Kriaušaitį, nedaug tesvers. Reikia 
idant musų raštininkai patįs ži
notų, kame kalbos grynumas yra. 
Taigi žinoti norinčių naudai ir laik
raštininkų nutarties įvykinimo pa
lengvinimui aš įsigeidžiau, kiek 
pats išmanau, šį-tą pakalbėti apie 
musų kalbos grynumą. Šitam sa
vo tikslui aš visur remiuos nuro
dymais musų kalbos žinovų: pp. 
Būgos, Bytautų d-rų Spudulio, 
Šlapelio ir kitų, kurie kalbos da
lykuose beveik visame susitaiko su 
Kriaušaičių.

Tankiausia paklįstis pas mus 
yra pasturdėlio -ystė vartojime. Ji 
yra vartojama pas mus net ketu
rioms sąvokoms išreikšti, kurių 
kiekviena turi savo nuosavą pa- 
sturdėlį. Šitai pasturdėlis -ystė 
yra vartojama: 1)kokybės išreiški
mui (vietoje -urnas); 2) rinkti
nių sąvokų išreiškimui (vietoje 
-ija) J 3) pasielgimų išreiškimui 
(vietoje -ybė) ; ir 4) daiktų vaiz
do ir padėjimo, ar priegimties iš
reiškimui, pav. dievystė — esybė 
su dieviška priegimčia; žmogystė 
— esybė žmogaus pavidalą turinti. 
Iš šitų keturių lyčių tik ketvirtoji 
ką musų kalbai tinka; trįs pirmu
tinės turi būti padaromos su pa- 
sturdėliais: -ūmas, -ija, ir -ybė, 
pav. broliškumas = brolio koky
bė; brolija •= brolitj būrys, visi, 
kiek jų yra; brolybė = brolio pa
sielgimas. Galima pasakyti: men
kas tavo broliškumas; kryžiuočių 
brolija; mylėti artuolį yra broly
bė; jiedu gražioje brolystėje gy
vena. Bet ir šitame paskutiniame 
atvejyje p. Būgos nuomone -ystė 
visai reikia atmesti ir jos vietoje 
vartoti -ybė. Europos raštininkai 
vienok to nedaro ir pasturdėlį 
-ystė čia vartoja.

-Uolis reiškia asmenį, turintį ži
nomą kokybę, kaip va: gudruolis, 
drąsuolis, prastuolis, tamsuolis (ne
apšviestas), šviesuolis (inteligen
tas).

-įninkąs dažniausiai pridedama 
prie daiktvardžių ir reiškia žmo
gaus užsiėmimą, jo vietą visuo
meniškame darbo padalinime: ūki
ninkas, apatininkas = esąs po kito 
valdžia; blaivininkas — kuris save 
ir kitus daro blaivais (teip pat- 
blaivuolis, nuo blaivas); brangi
ninkas, — kuris brangina. Liudi
ninkas netinka sakyti ,ens -ininkas 
nėra jungiama prie veiksmažodžių, 
todėl reikia sakyti — liudytojas.

-Elis tarnauja asmenvardžiams 
iš veiksmažodžių: apjakėlis, atbo- 
jėlis; teip pat -klis: girtuoklis, 
arklys, ar aklys — nuo akt, apakt, 
arklys.

-Ynas reiškia ne visus žinomos 
rųšies daiktus, tik jų vietinį susi
jungimą, arba tiesiog vietą, kur 
daug daiktų žinomos rųšies yra, 
k. a. aglynas, beržynas, skiedry
nas, žolynas.

-Ija reiškia visus duotosios rų
šies daiktus, prietam vietinio su
sijungimo momentas visai čia iš
nyksta: žodija yra raštija ir tau
tiška poezija; Žinija yra visos duo
tos rųšies žinios, antai, gamtos Ži
nija.

-Ija reiškia teipgi luomą: — 
ponija, kunigija, proletarija, advo- 
katiia, -ynas ir -ija pridedami prie- 
daiktvardžių.

-Uomenė pridedama tik prie būd
vardžių, ir padaro sluogsnį asme
nų turinčių duotąją kokybę: jau
nuomenė — jaunų žmonių sluoga
ms ; diduomenė = didžių žmonių 
sluogsnis, aristokratija; visuomenė 
= visi žmonės; šviesuomenė = 
inteligentija; tamsuomenų = tam
suoliai.

-Urna reiškia ne ypatybes (tikru
mas, amžinumas, būtinumas) ir ne 
daiktus tas ypatybes turinčius (tik
rybė, amžinybė, būtinybė), bet pa
dėjimą duotąja ypatybe apibudina
mąjį, pav.: būtinumą verčia mane 
tą daryti; amžinumo) gyvena tik 
Dievas; tikrumoj viskas yra kitaip, 
negu yra manoma; žuvis jieško gi

lumos, o žmogus gerumos.
-Urnas reiškia kokybę, pav. ge

rumas, blogumas, sakydamas — 
širdies gerumas, žmogaus malonu
mas, gyvulio kantrumas. Bet jei
gu reikia pavadinti daiktas suside
dąs iš duotos kokybės, tąsyk reikia 
vartoti galūnė -ybė, pav.: šita ge
rybė (ne gerumas) visiems tinka; 
malonybė (ne malonumas) žmo
gų iškelia; kantrybė (ne kantru
mas) ne pas kiekvieną tėra randa
ma.

-Ūmo vietą kartais užima -ė, 
pav. Dievo gale, produktų vertė, 
bet kova už būvį yra didelė socija- 
liškoji galybė; aukso daiktai yra 
didelės vertybės.

Galutinė -is reiškia ir daiktą ir 
kokybę: ilgs — ilgas daiktas ir 
ilgumas; kietis — kietas daiktas 
ir kietumas; gyvis—gyvas daiktas 
ir gyvumas. Kriaušaičio priveda
mi iš žmonių kalbos payyzdžiai: 
Kas to gyvio gyvis; kas to sūrio 
suris; kas to ilgio ilgis.

Vartojimas budžodžių, k. a. am
žinas, blogas, geras į vietą daikt- 
žodžių yra svetimybėmis ir jų rei
kia išvengti. Reikia sakyti ne am
žinas geras, tik amžina gerybė; 
ne viešas blogas, tik vieša blogy
bė; neišvengiama blogybė; Dievas 
yra amžina gejįbė; dirbti dėl vi
suomenės gerumos (ne gero); 
šviesa yra didžiausia žmogaus ge
rybė (ne geras), tamsa — blogybė 
(ne blogas; šviesos platinimas pri
sideda prie visuomenės gerumos 
(ne gero), o tamsos platinimas 
prie visuomenės blogumos (ne blo
go)-

Nuo veiksmažodžių y padaro
mi: 1) veiksmo ir stovio veiksmo 
žodžiai pridedant šias galūnės: 
-imas ir -mas: vėrimas, šaudymas; 
-imos (-imasi) ; rupinimos (rūpi
nimąsi) ; -is: bėgis; -yba ir -ybos: 
pirklyba, derybos; -smas: šauks
mas ; -stis: lūkestis; -sis—klegėsis; 
-mė: giesmė; -na: eisena; -va: 
baudžiava.

2) veikiančių asmenų ir daiktų 
vardai; -ojas ir -ėjas: mokytojas, 
audėjas; -ikas: kūlikas; -ovas: žiū
rovas; -uvas: šautuvas; -lys: naš
lys ; -ulys: spindulys; -ėlis: nu
mirėlis ; -klė: tiesyklė; -snys: 
rėksnys; -la: stovyla; -klis: girtuo
klis.

3) neveikiamajai prasmei iš
reikšti: -snis: kepsnis; -inys: ma
linys; -klas: audeklas; -as: pada
ras; -a: pagarba; -is: mirtis, pirtis.

4) Veikimo vietai išreikšti: 
-uvė: dirbtuvė; -kla: gulykla; -nė: 
gimtinė.

-mas ir -ymas išreiškia veiksmą; 
-as, -a ir -is išreiškia veiksmo iš
davą, tą kas iš veiksmo išeina pa
sidaro, pav.: įtaisymas yra veiks
mas ; įtaisas = kas įtaisyta, veiks
mo išdava; pasaka — pasakojimo 
išdava, kas yra pasakojama. Ga
lima pasakyti: Įsteigimas moky
klos, bet reikia sakyti — mokykla 
yra švietimo įstaiga.

Padarymui šito atskyrio reikia 
patėmyti, kad pereinamojo veiks
mo vardas visuomet reikalauja da- 
pildos ir valdo gimtiniu linksniu. 
Todėl jei veiksmažodinis daikt- 
žodis neturi šalyj savęs dapildos, 
tai jis reiškia ne veiksmą, bet iš
davą; pirmame atvejyje reikia var
toti -mas, ar -ymas; antrame -as, 
-a, ar -is: spaudimo išradimas, — 
bet: spaudimas yra naudinga iš- 
rada; karo apskelbimas; laikraš
čiuose telpa apskelbos.

-yba (ir -ybos) reiškia veiksmo 
eigą; k. v. penyba = penėjimo tą
sumą; teip pat — dalybos, aryba, 
šerybos, derybos, auklyba.

Teip pat šitie musų kalbos ži
novai yra priešingi vartojimui iš 
svetimų kalbų paimtus žodžius sve
timų musų kalbai galųnių -istas, 
-izmas; vietoje -istas jie vartoja 
-ininkas; vietoje -izmas -ybė, pav. 
jie sakytų ne socijalistas, tik soci- 
jalininkas; ne socijalizmas, tik so- 
cijalybė.

Toliaus jie reikalauja, idant 
svetimi žodžiai, vartojami musų 
kalboje butų imami tiesiog iš tų 
kalbų, kurioms jie priklauso, o ne 
per lenkų ar rusų kalbą; šiteipos 
jie sako: autoritate — ne autori
tetas ; universitatė — ne universi
tetas: historija — ne istorija: re- 
ligionė — ne religija; klasė — 
ne kliasa.

Kaikurie šitų žodžių gali skam
bėti mums gana keistai, bet tai 
tik dėlto, kad mes prie jų ištarimo 
nesame pripratę. Priegtam musų 
mokslininkų kalbos taisymai nėra 
sunkus suprasti, o kadangi jie yra 

butini, tai aš nematau nieko kito 
kaip tik jų klausyti.

J. Laukis.

Tėvynės Mylėtojų 
Dr-stes Reikalai
Visus raitus T6v. Myl. Dr-jos rei

kaluose, kuopos ir pavienlos ypatos 
malonės slysti Dr-jos Lit Kom. na
riui ir redaktoriui.

J. LAUKIS,
101 Brlck st., Valparalso, Ind.

ĮSTATAI TĖVYNĖS MYLĖ
TOJŲ DRAUGIJOS.

Skirsnys I. Organizacijos vardas.
1. Šita organizacija vadinsis: 

Tėvynės Mylėtojų Draugija (Lith
uanian Patriots Association); su
trumpinus rašoma T. M. D.

2. Tėvynės Mylėtojų Draugij; 
susideda iš atskirų kuopų ir pa
vienių narių.

3. T.M.D. yra inkorporuota pa/ 
gal Illinois valstijos teises ir jot 
vyriausias oficijalinis butas ran
dasi mieste Chicago, III.

Skirsnys II. Draugijos mieriai
1. Šita draugija stato sau tiks

lu platinti apšvietą ir lietuvišką li
teratūrą.

2. Draugija stengsis savo na
rius kelti doriškai ir protiškai ii 
gaivins bei stiprins juose patrijoty- 
bę (savo tėvynės meilę).

3. Šių tikslų atsiekimui draugi
ja pagal savo išgalę išleidinėi 
moksliškas knygas, rengs paskaita: 
ir prakalbas, darys tautos ir tau
tiečių atminimui apvaikščiojimut 
ir, abelnai naudos visus tinkamui 
pragumus apšvietos skleidimui ii 
mokslo vi suomenij imui

4. Draugija siųs dykai į visas 
viešas įstaigas: knygynus, skai
tyklas, ligonbučius, čia ir Lietuvoj, 
po kelis egzempliorius savo išleistų 
knygų, toms įstaigoms reikalaujant.

5. Draugija dalins dykai po vie
ną egzempliorių savo išleistų kny
gų visiems savo teisuotiems ir pil
niems nariams.

6. Reikalui esant, draugija, pa
gal savo išgalę, dalins savo išlei
stas knygas ir beturčiams. Tą ji 
gali atlikti arba po savo pačio? 
priežiūra, arba pašalinę tarpiniu- 
kybe, bet tik per tarpininkybę sau 
gerai žinomų ir ištikimų organiza
cijų, bei asmenų, arba pagal jų 
rekomendaciją (patarimą).

Skirsnys III. Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos Seimai.

1. Vyriausią valdžią šioj drau
gijoj turi įstaiga, vadinama T. M. 
D. Seimu. Seimas susideda ii 
teisingų kuopų įgaliotinių.

2. T. M. D. Seimas turi išim
tinę teisę papildyti įstatymus ii 
taisykles, pagal kurias šita drau
gija turi valdytis; teipogi ji turi 
originalinę, apeliacijinę ir galutinę 
sprendimo teisę visuose atsitiki
muose, kurie yra surišti sulau
žymu, arba mainymu šios draugi
jos įstatymų, taisyklių ir papročių, 
netmetant Draugijos pradinio 
mierio.

3. T. M. D. Seimas atsibus kas 
metai; jo laiką ir vietą paskirs pa
skutiniojo Seimo įgaliotinių balsų 
diduma.

4. Seimo vedimui yra renkama 
sekanti vyriausybė: a) Seimo 
Pirmsėdis, b) Pirmsėdžio Padėjė
jas, c) Raštininkas ir jo pagelbi- 
ninkas ir d) Seimo Maršalka su 
pagelbininku.

5. Kiekvienas Seimas turi dar 
šiuos stovius komitetus: a) Man
datų priėmimo komitetą iš 3 na
rių; Finansų peržiūrėjimo komi
tetą iš 3 narių; Korespondencijos 
komitetą ir 3 narių ir spaudos ko
mitetą iš 3 narių. Pagal reikalą 
gali būti išrinkta ir kiti, čia ne
įvardinti. komitetai.

6. Seimą atidaro Centralinis 
T. M. D. pirmininkas. Jo pakvie
sti kuopų įgaliotiniai sudeda savo 
mandatus (įgaliojimus) T. M. D. 
Centraliniam raštininkui, kuris kar
tu su mandatų priėmimo komitetu 
išduoda apie juos savo sprendimą, 
Visi įgaliotiniai, kurių mandatai 
tapo pripažinti teisuotais tveria T.
M. D. Seimą.

7. Patvirtinus įgaliotinių man
datus, Centralinis T. M. D. pirmi
ninkas prisiekdina įgaliotinius ir 
potam Seimas imasi už savo tik
rojo darbo. Įgaliotinių prisieka 
skamba šiteip:

Mes, T. M. D. kuopų įgalioti
niai,, turintieji būti šios T. M. D. 
nariais, viens kitą imdami liūdi-
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ninku, apsiimame ir prižadame kas 
sau ir visi podraug: prisilaikyti 
šios draugijos teisių, ir įstatų ir 
pilnai prie jų taikytis; pildyti są
žiniškai, be bainės ir bešališkai šio 
Seimo įgaliotinių priedermes ir vi
suose aptarimuose ir šio seimo nu
tarimuose elgtis tokiu budu, kuris 
yra naudingu šiai Tėvynės Mylė
tojų Draugijai ir Lietuvių tautai.

8. Seimą atidarius reikia pri
silaikyti tokios tvarkos:

1. Centralinio pirmininko Seimo 
atidarymas.

2. Paskyrimas mandatų komite
to ir tuolaikinio Seimo Raštininko 
(Skiria Centro pirmininkas).

3. Raportas mandatų komiteto 
ir jo patvirtinimas.

4. Seimo įgaliotinių vardošaukis.
5. Įgaliotinių prisieka.
6. Seimo vyriausybės rinkimas.
7. Seimo pirmsėdžio prakalba.
8. Paskutinio Seimo protokolo 

skaitymas (pagal reikalą).
g. Pranešimai (raportai) Centra

linės T. M. D. valdybos: Pirminin
ko, Raštininko, Iždininko, Iždo 
globėjų, Knygiaus ir stoviųjų 
Draugijos komitetų.

10. Priėmimas ir padalinimas 
prisiųstos korespondencijos tarp 
tam tikrų komitetų; jos skaitymas.

11. Nepabaigti reikalai.
12. Nauji reikalai.
13. Naujos Centralinės valdybos 

rinkimas ir jos prisiekdinimas.
14. Vietos ir laiko paskyrimas 

sekančiam Seimui.
15. Seimo uždarymas.

g. Išrinkus naują Centralinę 
valdybą, jos nariai sudeda sekančią 
prisieką:

Aš ................................... išrink-
(Vardas Ir pravardė)

tas T. M. D..................................
urėdan, prisiekiu savo vardo šlo
ve ir prižadu, kaipo tikras Lietu- 
vys ir T. M. D. narys, elgties ir 
veikti sulyg T. M. D. įstatų dva
sia; ištikimai ir teisingai prisilai
kyti kaip jų,teip ir šio Seimo nu
tarimų; juos daboti ir ginti ir sa
vo urėdą sąžiniškai ir pagal savo 
išgalę pildyti.

19. Šitą prisieką priima žodžiu 
Seimo pirmsėdis. Jeigu išrinkta- 
sai nebūtų seime, bet butų užtikri- 

—’- nimas, kad jis priims jam paskirtą 
vietą, tai Seimo pirmsėdis priima 
šią prisieką laišku; autentiškas pa
rašas po žodžiais minėtos prisiekos 
skaitysis legališku prisiekos priėmi
mu.

Skirsny s IV. N epaprastas Seimas.
1. Nepaprastasai Seimas gali 

būti užgirtas paprastame Seime, ar
ba gali būti sušauktas Centralinės 
valdybos, atsitikus nepaprastai svar
biam reikalui, arba pagalios reika
laujant bent )4 visų T. M. D. 
tuom laiku teisuotų kuopų.

2.. Nepaprastame Seime gali 
dalyvauti tik buvusiejie paskuti
niame Seime įgaliotiniai, arba jų 
atstovai, su kuopos žinia ir pri
tarimu.
Skirsnys V. CentralinS valdyba.

1. Visais draugijos reikalais rū
pinasi Seime išrinkta Centro val
dybą susidedanti iš šitų penkių na
rių : Pirmininko, Papirmininkio, 
Raštininko, Iždininko ir knygiaus. 
Be to prie Centro valdybos yra 
du iždo globėju ir Literatiškasai 
Komitetas.

2. Centralinės valdybos prieder
mės yra tokios: Centro valdyba 
turi abelną priežiūrą ant visų T. 
M. D. reikalų terpsejminiu laiku; 
turi saugoti ir vesti draugiją tei
singoje, šiais įstatais aprybuotoj 
pakraipoj; turi daboti, idant kiek
viena T. M. D. pastovi, ar laikina 
įstaiga, teipgi kiekvienas draugi
jos narys elgtųsi ir veiktų sutik- 
mėneje su draugijos įstatais ir jų 
dvasia; po savo priežiūra turi T. 
M. D. oficijalinį organo skyrių; 
po abelna priežiūra turi visas kuo
pas ir pavienius narius.

3. T. M. D. narys, esantis na
riu Centralinės valdybos kitoj ko
kioj organi?acijoj, negali būti na
riu Centralinės valdybos šioj or
ganizacijoj.

4. Iš visų Centro valdybos na
rių tik nuo pirmininko ir iždininko 
reikalaujama, Idant butų Su v. 
Valstijų ukėsais.

5. Visi Centralinės valdybos na
triai renkama kasmetai. "

Skirsnys VI. Centro Valdybos 
Narių pridermės.

Pirmininkas.
I. Abelnai priežiūroj turi visus

(Tąsa ant penkto pusi.)

Tikėjimu Istorijos Rankvedis
Su paveikslais

Paraše, bendradarbiaujant kitiems mokslininkams,

P. D. Chantepie de la Saussayč,
Teologijos profesor. Amsterdame.

Verte J. Laukis

paslėptos ir giliausios išminties viešpačiu. Viską nuplau- 
jąs vanduo yra jo elementu. Jam priklauso visos raganiš
kos spėkos (žr. sk. 38), sapnai būva jo apreiškimų budu. 
Jis yra dievu ir žmonių patarėju, kuriems maloningai ir 
su noru pasakoja savo išmintį, nes jis žmones myli. Ka
dangi jis gyvena gelmėje, tai jam priklauso visos naudingos

Pav. 35 Babilioniškasis dievas žuvies pavidale, 

naugės ir jis yra kalvių bei daildarių dievu. Visų išdar 
bysčių pabūklai paeina iš jo srities, išmintis pamokina juos 
naudoti, todėl jis yra visokios dailės ir mokslų dievu, vi
sokio amato, tikras kultūros dievas.

Suprantamas dalykas, kad jis yra jūreivių dievu-globė- 
ju. Sancherib (assyriškas) pirma ėjimo laivin į juras me
ta kaipo aukojimo dovaną auksinę žuvį ir auksinį laivą. 
Visas šitas ypatybes randame pasakoje apie tvaną. Ea 
išgelbsti Sit-Napistimą laive ir užtaria išgelbėtąjį prieš su
pykusį Belą. Jis sapne persako Sit-Napistimui ką jis girdė
jęs dievų taryboje ir duoda jam sumaningus nurodymus 
sulyg statomosios arkos didumo. Bet tuojaus pajunta tą: 
kas be Ea gali tą padaryti, tas žino vienok visokį Ea mierį. 
Bet Ea moka jį nuraminti ir jį prilenkti išgelbėto pusėn.

Iš visa ko labai gali būti, kad Beroso pasakojimas apie 
žuviažmogį Oannesą ir žvyniniuose rūbuose dievo pa
veikslas atsineša prie Ea. Žuvis yra jo simbolu, pedantiš
kame gi supratime apie svieto pradžią — akmeninis ožys su 
žuvies vuodegą. Bėros pasakoja, kad Oannes kas rytas iš
eina iš jurų bangų, idant žmones šviesti, mokinti juos žemę 
dirbti, šventnamius ir gardus statyti, amatų ir dailių mo
kinti, vakare gi vėl slepiasi j juras*). Teisybė, kad alego-

*) Ksisutros. nuo tvano išgelbėtas, anam perėjus užkasa Sippare ply
tas, ant kurių buvo visas mokinimas Įbriežtas.

riškoji prasmė nurodo į saulinį mytą; saulė užteka iš van
denyno ir vėl leidžiasi vandenvnan. Galbūt šitame mytc 
Ea sujungtas su savo sunum Marduku, išeinančiu iš jm(ų 
rytmetine saule. Kadangi jis buvo visų žavėjimų valdovu, 
tai jo kultas negalėjo būti nustumtas į užpakalį, teip pat 
kaip ir Anų ir Belo kultai. Kaipo veikiantis asmuo jis 
teipgi pasirodo retai.

Be Anų, Belo ir Ea yra dar kita didėji trejybė: Sin. 
Šamas ir Istar, arba Sin, Šamas ir Ramman. Juose apsi-

1
t

Pav. 36. Dievas Sin priima garbinimu, 

reiškia dangiškų dievų veikmė į gamtą; vienvalinė įlekiu? 
daroma jų į žemę.

Sin, mėnulio dievas su savo apšviečiančiu naktį švie 
tylu visuomet stovi saulės priekyje. Sulyg to pas semitu- 
pradžia dienos skaitoma nuo saulės nusileidimo. Jis jau 
labai senuose laikuose buvo pripažinamas Samaso ir Ista 
ros tėvu, Gudea pasakoja apie jį, jog jo vardas niekam ne
buvo atidengtas. Viename himne iš Uro šnekama, kad Sin 
neturėjęs ant savęs jokio teisėjo. Jis stovi augščiau teisėje 
Samaso. Augšta jo vieta terp dievų yra pažymėjama tame 
pačiame himne augščiau nurodytu jo vardinimu Anų, die
vų ir žmonių ir visų gyvų daiktų leidėju. Pirma visa ko jis 
yra augmeniškosios srities dievu. Nuo jo žodžio auga aug- i 
menys ir dauginasi kaimenių vaisingumas. Su savo išaugš- 
tinta grožybe jis yra augščiausiu karališko laipsnio pavyz
džiu; ant jo uždėta žėrintis karališkas vainikas dviragio 
pjautuvo mėnulio pavidale. Kaipo Nannar, šviečiančiam ir 
karaliaujančiam jam priskaitoma teipgi Samaso veiklumas: 
jis duoda žmonėms įstatymus ir teisingumą. Bet su mė
nulio dievybe astrališkieji suopročiai ankščiau sujungta, 
negu su Samasu. Astrališkas mytas apie mėnesio užtemi
mą, kuriame pasakojama apie užpuolimą ant mėnulio dievo 
septynių piktų dvasių ir Marduko išgelbėjimą jo, turi liau
dinį pobūdį. Išsireiškimai augščiaus minėto himno “patsai 
tveriąs” arba “patsai augąs vaisius” reikia išimtinai su
prasti dangiškojo apsireiškimo prasmėje, mėnulio augimo. 
Įdomu yra, kad svieto sutvėrimo ir tvano istorijoje Sin 
pasirodo visai nuošaliai. Pasakojime apie svieto sutvė
rimą apie jį prisimena tik kaipo apie mėnulinio švietylo 
dievybę, valdančią naktim ir dalinančią laiką savo vainiku 
(augančiu ir dylančiu).

Saulinis dievas Šamas, kaipo Sino sūnūs, užima že
mesnę vietą už aną, bet kaipo dieninės šviesos dievas, jis yra 
didžiuoju ir mylimu dievų ir žmonių draugu. Jis su Sinu 
dalyvauja kasmetinio žemės gaivinimo dalyke išdavimui vai
singos augmenybės ir užtai skaitoma didžiuoju žmonių ge- 
radėju. Samaso svarbumas, kaipo dangaus švietylę^ apsj*- 
reiškia ir vėlesniame laike mažesne galybe negu Sino. ^ocįs, 

įo šilta, pergalingas jo ėjimas dangiškąja tvirtuma, spin
dįs jp kelias, viskas tas reiškiasi visuose pavidaluose ir 
įugštpje, poetiškoje formoje. Vienok saulės poetiškieji 
vaizdai himnuose ir mytuose neužtemdo savimi suopročių 
ipie dievą, šeimininkaujantį danguje, kuris apsireiškia tik 
tvoskiančioje saulinės šviesos didybėje. Augštesnis suo- 
protis^nesinaikina išlaukiniu sanprotavimu apie saulės judė
jimą. . Priešingai, nė pas jokį kitą dievą doriška svarba 
neprasineša teip daug, kaip pas Samasą: jis yra dangiškojo 
ir ženiiškojo svieto teisėju, nes savo šviesa jis persismelkia 
per visokią tamsą iš dangaus augštybės į paslėpčiausias 
žemės gilumas. Jis yra didžiuoju dievų teisėju, dangaus 
ir žemės teisėju. Ir jo teismas yra teisingas. Todėl jis 
yra visokių naktinių tamsių darbų priešu. Prasižengėliai, 
vagys ir riaušininkai prisidingi jo ir dreba prieš jį, melas 
bėga nuo jo ir visokios naktinės baimės, raganių ir demo
nų užleidžiamos nyksta nuo jo vaiskios šviesos. Jo šviesa 
pasiekia teipgi ir užslėptas paslaptis. Jam žinomos visos 
pranašybų ir sapnų paslaptys. Antra gi vertus, šitas die
vas yra labdaringu silpnų ir prispaustų pagelbininku ir ap
gynėju. Jis gali surištą paleisti, sergantį išgydyti. Todėl 
jis garsi kaipo dievas numirėlių prikeliąs. Apie jį, kaipo 
apie apsaugojančią dievybę, teisingai sakoma, jog jis eina 
drauge su keleiviu sunkiuoju keliu. Kaip giliai įsikerojo 
suoprotis apie dorišką saulės dievo veiklumo svarbą, reiš
kia! matyt iš to, kad net pasakoje apie žaltį ir arelį, žaltys 
kreipiasi prie Samaso melsdamas užstojimo ir atkeršinimo 
už arelio jfžpuolimą. Pasakojime apie tvaną jis ima daly- 
vumą gelbėjime Sit-Napistimo, paduodamas tvano pradžios 
ženklą, sulyg kurio Sit-Napistimas turi elgtis.

Babilioniečių mytai iš didesnės dalies yra sauliniais 
mytais; bet kaikurie jų liečia ne Samasą, tik Marduką, kai-

Pav. 37. Šamas rytmety! išeina per rytines dangaus duris.
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po užtekančią, ar nusileidžiančią saulę. Kaip dieninis, teip 
ir metinis saulės apybėgis yra išpuošti mytiškais sanprota- 
vimais. i ipos parodyta ant senbabilioniškųjų cilinderių 

dievas su palmos rykšte rankoje, išeina švie
sinu terp atkeltų dangaus vartų, drauge su 
il!>. ženklinančiomis, gal, rytą ir vakarą. Ant 

’’ra parodytas kovojančiu su beginkle fi- 
o; (ai yra saulė, kuri degindama ir 

rinasi linkui saulinio nusileidimo 
ju pergalėtojo vainiku. Ant 

> prie Samaso sosto surištą 
jjoną, pietvakarinį vėją. Ba- 

h .raguose yra teipgi ir poetiškasis saulės die
vo paveikslas, kuris važinėja su savo tarnais saulės ratuose, 
laidydamas įkinkytus prie jų ugninius arklius, kurių ko
jos nepažyst; 'pilsimo. Jausmiškais sanprotavimais, atsi- 
nešančiais pi .<>aulės judėjimo skaitoma ypatingai jo gar
binimo forma himnuose: jam atidarant’dangaus vartus ir 
iškėlus galvą viršuj svieto, visas svietas apsilieja šviesa, 
dievai ir žmones su dideliu džiaugsmu žiuri į jį, visų tvari
nių garnytoją, dangaus ir žemės apšvietėją, plačiosios že
mės vėluninką; jis vienas pereina plačiąsias juras, — kas 
kits gali pereiti jas? sakoma Izdubaro epikoje. — Šviesybė 
jo leidžiasi į vandenyną ir plati, galinga jura baidosi jo 
šviesos, kuri, varydama baimę, pasiekia ir nežinomas šalis. 
Šviesa yra linksmybė, šviesa duoda sveikatą ir gerovę, — 
šitas yra išpasakoiama visuose himnuose Samasui,

Par. 38. Ramman, audros dievas.
;i iii

Trečias antros dieviškos trejybės asmuo yra lietaus 
ir audros dievas, Ramman*) “griaustulis”, ir apskritai die-

•) šitas vardas, Ilgą laiką buvęs ginčijamu, tapo surastas viename 
žavėjime parašytu fonetiškų budu sakinyj ilu Ram-ma-nu-rl-lh-su tikrą 
daikvardf reiškiantį Ramman (duoda) audrlnis lietus.

vas visų atmosferinių apsireiškimų, esančių terp dangaus 
ir žemė^. Lietaus dievas kartkarčiais vadinama ir versmių 
dievu, nors sulyg pradinės prasmės šitas užvardis jam ne
turėtų prigulėti. Audros, tai jo žinnešiai ir jis pats vadi
nama “Audra”, žaibai, tai jo ginklas. Panašiai Belui, ku
rio pildenybės perėjo ant jo, jis turi labdaringą pobūdį, ka
dangi jo lietus apvaisina žemę, bet jis ir baisus naikinančiu 
elementinių spėkų veiksmu. Todėl, jam piktume bevažinė
jant drauge su tarnaujančiais jam audrinių vėjų demonais 
ir naikinant viską ant dangaus ir žemės, net dievai pasi
slepia nuo jo rūstybės. Žavėjimo himnai ir karališki pa 
rašai (assyrišlieji) atsineša prie Rammano su pagelba, 
kuomet išreiškiama koks nors baisus užkeikįmas, arba no
ras kokįos nors pražūtingos nelaimės: jo prašo užleisti ant 
nevidoningos šalies ar namo baisias audrinęs bangas, nai
kinantį lietų, arba griaujantį uraganą, sukelti valdinius 
prieš jų vaiaonus, atnošti su savim visokias nelaimes, saus

metį ir badą, savo baisiais žaibais išnaikinti šalį. Himnuose 
(ypatingai assyriškuose) vienval yra garbinama jo visa
galinti naikinanti galybė. Jis yra piešiamas su ugnies kardu 
ir griausmo vilyčiomis.

Ramman neatimamai surištas su babilioniškąja pasaka 
apie tvaną. Jis ypatingai vadinama audringų bangų valdo
vu. Nors jis ir nedalyvauja dievų taryboje, bet pildo jų 
nusprendimus, matomai, kaipo Belo atstovas su nožmiu 
džiaugsmu ir baisia spėka. Su griausmu išvažiuoja jis 
juodame debesyj; jo audrinęs viesulos ir bangos pasiekia 
dangų, teip kad išsigandę dievai išbėgioja. Visur jis apsi
reiškia kaipo elementinis dievas.

Tas pats atsikartoja ir ant assyriškų paminklų. Ar 
nors jau apie 2300 metais vienas pietinių babilioniškųjų 
karalių Larsame vadinta Nur-Ramman “Šviesa (yra) Ram
man”, vienok yra galimu, kad jo kultas perėjo Babilionijon 
iš šiaurės. Assyrijoje jo vardas tikrųjų daiktvardžių su
dėjime yra minimas jau seniausiuose laikuose. Gali būti, 
kad assyrai savu žarų gavo jį nuo savo syriškųjų kaimynų.

Sala, dirvų dieve, yra Ramman’o pačia.

29. MARDUK.
Nusitiuntimo raitai. Alfr. Jeremlas, Htralpsnla Marduk Rošero leksi

kone graikiškos ir romiškos mytologijos. II. pusi. 2340—2372 (1895).
Marduko vardas drauge su Sino ir Samaso vardais yra 

senesniuose babilioniškų valdovų parašuose. Bet nė vieno 
dievų padėjimas panteone nesimaino teip labai kaip Mar
duko iki jis iškyla augščiau visų kitų. Žavėjime, atrastame 
Eridu’je, jis vadinama Ea sunumi. Prietikiai, kuriuose jis 
yra sename kulte Eridu’je, nurodo į tai, kad jau seniau- 
sieme laike jis skaityta terp Babilonijos dievų. Išpradžių_
jį garbino kaipo saulės dievą, duodantį rugius, kviečius, ir 
miežius, verčiantį augti žalią žolę ir daryti maistą žmo
nėms. Visi parašai vienbalsiai liudija tą, kad jis buvo skai
tomas rytmetinės saulės dievu. Jis vadinama Ea sunumi, 
arba vandenyno, pirmadėliu, nes rytinė saulė kasdien iškyla 
iš vandenyno gilumos, pergalingai išvaikydama ūką. Kas
dieninei, užtekančios saulės pergalei naktinės tamsos at 
sako kasmetinė pergalė pavasarinės saulės, kuri po ukar 
žieminių mėnesių siunčia ant žemės savo vaiskią š 
Kad Marduk šitoje dvejopoje prasmėje buvo gari’ 
jo kulto garde, Babilione, tai yra patikrinama paeii 
Babiliono svieto sutvėrimo epopėjos išdėjimu; tei 
vaikščiojimu babilioniškos šventės caktnuku (žr 
Švintant dienai, švintant pavasariui (nauji meta 
kėlus į svieto pradžią, švintant sutvėrimui, Mar 
savo pergalingą spėką. Kaipo saulės dievas, 
vandenyno gelmių, jis yra išminties dievu, išne1 
savo tėvo Ea paslaptis, jo atidengiamas dievar 
nėms; jis yra dievų išminčia. Šviesusis ir išmin 
dievas, jis savo akimis permato žmogų perdėm 
skaisčių žavėjimų dievas (žr. sk. 38), labdaringas 
kas perduodąs Ea paslaptis, piktų užžavų naikintoja, 
kantis demonus, gydantis ligas, “kuris myli prisikėlin.., 
mirėlių” (kaipo pavasario dievas), gailestingas dievas.

Viešpatybės Chammurabi įsteigimas (terp 2300 ir 2200 
m.) bėgyje dviejų šimtų metų padarė Babilioną tikėjimišku 
visos Babilionijos centru, o su tuo ir Marduk, vietinis Ba
biliono dievas, tapo dievų valdovu. Patsai Chammurabi 
apie save sako, jog jis, Babiliono karalius, pasiekė Mardu
ko išsikėlimą. Babilioniškųjų kunigų pasistengimams pasi
sekė Marduką iškelti į augščiausią dievų laipsnį. Iš Caktr 
ku šventės jie padarė Marduko terp kitų dievų iškėl 
garbsymą; jie sudėjo svieto sutvėrimo epopėja, kurioje 
tvėrimo istorija padaro tik antraeilinį dalyką, esantį p 
nimui įspūdžio, padaromo Marduko iškėlimu į dievų 
liaus laipsnį. Daugybė himnų jam, kuriuose jam pris 
ma kuoįvairiausios dievų karaliaus ypatybės, Belo u 
turi savyje mytologiško apie svieto sutvėrimą pasakoj 
įtekmę' Priegtam ant jo galutinai perkialiama visos didžių, 
dievų teisės ir galybė. Epopėja apie svieto sutvėrimą y- 
sauliniu mytu. Marduk yra sutvėrėjas — svieto surėdyt 
jas. Šitų budu yra garbstoma abi Marduko veiklumo p4, 
sės — kaipo svieto dievo ir kaipo išminties dievo (žr. sk 
36). Marduk apveikia baisų slibiną Tiamat, presiantį dan 
giškųjų dievų valdybai; vadinasi, šviesa pergali tamsą. 1‘ 
slibino gi uodegos jis padaro svietą. Už šituos amžinai at 
mintinus nuopelnus jis gauna dovanų dangaus ir žemės vak 
dovo vardą, jam perduodama likimo lentelės ir jis tampa 
dievų ir žmonių likimo lėmėju; “jis rodo kelią dangiškor 
žvaigždėms ir visi dievai, kaip avys, yra jo ganomi”. S 
to valdovu pavadina jį dievas Bei, tokiu budu perduoda 
jam savo paties teises. Tą patį daro ir jo tėvas, 
džiaugdamasi savo sunaus pagarsiu, duoda jam augs 
šią garbės prievardį: “lai vadinasi jis teip, kaip ir aš, 
Toj pačioj prasmėj duodama nurodymas viename iš ža)^ 
jamų himnų, vadinančiame jį dievų kunigu. Daug kartų 
Marduk, panašiai Ea, vadinama žmonių tvėrėju. Pačiame 

Pav. 39. Marduk apveikia slibiną Tiamat.

E

pasakojime apie svieto sutvėrimą nėra aišku, ar jis yra pri
pažinamas vieninteliu žmonių tvėrėju. Bet himnas, esantis 
ant šito pasakojimo užbaigos, garbina jį kaipo juodagalvių 
tvėrėją (t. y. babilioniečių). Per visą tolesnį laiką jis yra 
pripažinamas dievų karaliumi. Nors didėji dieviškoji tre-

(Toliau lus)-
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pasaka apie vieną mažesniųjų gyvenimo 
vargų, paprastai vadinamą bėdą.

Iš anglų kalbos verte
L. JURAS.

čių glėbiu! Begu jus manote mane taip paiku 
esant ir to visa nematant? Bet aš biaurėjaus 
tokius darbu. Ir antai prakeiktos jūsų taurės 
tebestovi, kaip stovėjusios; ir štai jus patįs su 
savo širdžia betvaksiančia, kaip tvaksėjus; ir 
čia štai esu aš, pasirengęs vėl eiti sau laukan 
taipjau plikas, kaip ir atėjęs, vieninteliu bal- 
tuku kišeniuje, kurį jus man sviedėte! Ir dar 
jus sakote mane garbės sampročio neturint,
— Perkūnas mane trenktų!

Senis ištiesė savo dešinę.
— Aš pasakysiu, kas jų esate, — tarė jis.

— Jus esate niekšas, vyruti, begėdis, pasku
tinis ištvirkėlis ir valkata. Ištisą valandą 
praleidžiau su jumis. O! tikėkite manim, kaip 
pažemintas jaučiuos! Ir jus valgėte ir gėrėte 
prie mano skobnio! Ne, ilgiau nebegaliu, ne
benoriu jūsų matyti. Diena pradeda aušroti, 
ir nakties paukštis, tejieškai savo ląstos. No
rėsite eiti pryšakyj ar paskui?

— Kaip tinkami, — atsakė poetas, kelda
mos iš krasės. — Tikiu pilnai jūsų pakilumu.

Susimąstęs ištuštino savo taurę.
— Gailiuos tik negalįs pridėti jus ir pro

tingais esant, — tęsė toliau, barškindamas 
krumpliais sau į kaktą. — Gadynė! gadynė! 
surembėjusios tavo smegenįs ir ligūstos!

Senis, iš savigarbos atžvilgio, ėjo pirma; 
Villon sekė paskui, švilpaudamas, nykščius 
už juostos užsikišęs.

— Tesusimilie į jus Dievas, — tarė prie 
rių Briztuto viešpats.

— Sudiev, tėte, — atsakė žiovaudamas 
n. — Ačiū žemai už šaltą avieną.
<urįs užpakalyj užsidarė. 
riršum baltų miesto stogų švito aušra. 
3, nemalonus rytas pranokavo

t
t

¥ -LIETUVA 5
ONA. Tėvas džiaugiesi Jo pinigais, bet aš visai 

ne. Niekai pinigai, kur meilės nėra.
VARGULIS. Pamylėsi, pamylėsi.... Iš pra

džių teip rodos, o vėliaus.... (Meiliai). Žinai ką, 
Onute, duok tu man griveną, baisiai man galvą sopa.

ONA. Iš kur aš tuos pinigus imsiu? Ir kas
dien tas pats.... Už pinigus, tėvas, viską padarytum!

VARGULIS. Suprantau gerai, ką tu manai 
tą sakydama.... Tu būk protinga ir nustok meilau
tis su tuo Petru. Koks jis tau jaunikis? — sakyk tu 
man! Vėjavaikis, pienburnis!.... Žinai: pas jauną 
po kumščia, o pas seną po barzda....

ONA. Kokie čia juokai?....
VARGULIS. Ir verkti nėra ko. Tokia laimė; 

toks žmogus ne kur pajieškoti!
ONA. Aš sutiksiu išeiti tik už to, kurį aš 

myliu!
VARGULIS. (Išjuokdamas). “Kurį aš my

liu”. Tu ne erzink manęs: jeigu jis drįs pasirodyti, 
aš jam pasakysiu, kur pipirai auga!

ONA. Nieko blogo jis mums nepadarė.
VARGULIS. Tegul nesuka tau galvą su viso

kiais niekais....
ONA. Tėvai, ar-gi tu nemylėjai?
VARGULIS. Kvailiu ir aš buvau! Turtas, iš

kilmę, šilkus, auksą ji aukaus kokiam ten suskiui, 
elgetos vaikui, o kad jis niekados to nesulauktų!

ONA. Aš jokia ponia neesmiu....
VARGULIS. Kad nei žodžio daugiau! Po

nas Tubanskis pasivadinęs mane sakė: “Gyvensi prie 
manęs poniškai I Duosiu pinigų, duosiu kambarį, 
tiktai tegul tavo duktė sutinka už manęs išeiti”. Ar 
tu supranti, ką tai reiškia?! Tai jaunikaitis!.... 
Juk tai ponas! Supranti? — ponas, gyvenantis mū
ruose, visų miestelėnų guodojamas!

ONA. Nelygi pora iš mūsų būtų....
VARGULIS. Nebūk mažvaikė, apsigalvok ge

rai.... (Vargulis rengiasi eiti).
ONA. Tėvas ir vėl išeini?
VARGULIS. Eisiu.... Galvą labai skauda, gal 

užeisiu kur pažįstamą. (Vargulis išeina).

artimą

oetas stovėjo gatvės viduryj ir
1 raivės.

— Gana kvailas senis, — manė 
jmu, kiek galėtų būt vertos jo taurės?

Finis —

o

BR. VARGŠAS

nuošir-

sau.

ŽMONĖS
Drama 3-se Dalyse.

VEIKIANČIOS YPATOS: 
VARGULIS, — apie 50 metų. 
ONA, — jo duktė, 18 metų. 
PETRAS, — jaunas vaikinas. 
TUBANSKIS, — turtingas žmogus, 40 metų. 
BORODKA }Tubanski0 drauSai- . 

KAIMYNAS, — varguolis.
MATEUŠAS, — 40 metų, su parišta ranka.

PIRMA DALIS.
Mažas, nuskuręs kambarys; ant sienų kabo dra

bužiai; šalyse stovi stalas, lova ir siuvamoji mašina; 
kertėje skrynutė ir vargulio gulykla ant žemės.

I-ma VEIKMĖ.
VARGULIS. (Vienas, sėdėdamas ant krašto 

.ovos). Kad nors kokia grivena būtų.... Galvoje 
lyg kas būbną muša.... Ona teip ilgai nepareina; 
gal parneš kiek pinigų.... Kol tą darbą atiduoda, 
visiems velniams turi kloniotis. (Pauža). O, kaip 
negerai ant Širdies I Devyni perkūnai, rodos, už
gulė .... Keikia visi tuos girtuoklius, bet ką tu jiems 
pasakysi; juk širdies neparodysi išplėšęs.... Kaip 
gerai būtų, kad sutiktų mano Ona išeiti už Tubans
kio; — viskas kitaip virstų. Man prižadėjo duoti 
kambarį, pinigų — vienu žodžiu — pilną užlaikymą. 
Jau kelintą kartą jis mane kalbina.... Kokie namai, 
kokie rūmai, — tiesiog kunigaikštis! Būtų tada pa
girioms grąšių.... (Pikčiaus). Visviena! Kartą 
darysiu galą! Ką aš jos klausysiu! Juk aš šioks- 
toks tėvas, ir kad negalėčiau pasakyti!.... (Pauža; 
liūdnai) kad vis to pinigo nėra. Supykinsiu Oną, 
tada ir grivenukės neduos. Reikės tą visą slapta at
likti. Tą vaikiūkštį išvarysiu; juk sermėgos geros 
netur ant pečių.... Žinau tokius kavalieraičius. Jį 
išvarysiu, Oną šeip-teip prikalbėsiu — ir galas var
gams .... Čia laimė pati prašosi, o ji su savo meile! 
(Įeina Ona).

Il-ra VEIKME. 
Vargulis ir Ona.

ONA. (Su ryšeliu rankoje). Oi, bėdos, bėdos! 
Tai pertrumpa, tai perilga; kiek vargo turi pakelti, 
kol tą rublį užsisiuvi, o dar ir tą tėvas atima pra
gerti. Tėvai, ar ne laikas perstoti? Žiūrėk, į ką 
tu panašus!

VARGULIS. Perstok nors kartą mokinusi! 
Šiandien žadėjo ateiti ponas Tubanskis. Gana tau su 
tais siuviniais vargti. Jisai žmogus turtingas....

ONA. Ir kaip tėvas su juo susipažinai?
VARGULIS. Laimė pati mane su juo supažin

dino. Neseniai jis čia gyvena, o jau visi jį pažįsta, 
— geras žmogus.

III-čia VEIKME.
ONA. (Viena). Teip ir velkasi gyvenimas die

na iš dienos. Nelaimingas mano tėvas.... Senas, 
tarnystės niekur negali gauti, pinigų neturi, taigi ir 
valkiojasi pats nežinodamas kur ir ko eina.... Oi 
Petre-Petreli!.... Koks jis gražus, geras, protingas! 
Rodos visame pasaulyje tokio nerasi.... Nežino jis, 
kaip aš kenčiu, nežino kaip Tubanskis mane perse
kioja .... Niekur aš nuo to pikto žmogaus pasislėpti 
negaliu.... Gana jau man kentėti, nebeslėpsiu ilgiau 
nuo Petro, viską jam pasakysiu.... (Įeina Mateušas).

MATEUŠAS. 
ONA.

bėgioji...
MATEUŠAS.

IV-ta VEIKME.
Ona ir Mateušas.

Gero vakaručio!
Gero, Mateušai, gero! Vis skįu;

PETRAS, Be abejonės, aš. Dabar uždirbu jau 
po dviedešimtj rublių. Laukiu tiktai nuo tavęs žo
džio, kada bus vestuvės. Tik būk atvira...« Teip 
seniai pažįsti mane, žinai, jog aš tave myliu ir vis 
dar bijaisi duoti žodį.,..,

ONA. Kįd tų tojaus apie vestuves kalbi. Ateis 
laikas ir apsivysime.

PETRAŠ. žingeidu butų žinoti, kada tas laikas 
ateis.... 11 1

ONA. (Nayviškai). Ko teip skubiniesi? Pa
matysi sviete gražesnių, turtingesnių, o su manim ap
sivedęs gailėsiįsi....

PETRAS. Aš gailėsiuos, sakai? Ko-gi aš gai
lėsiuos? Ar to, kad paimsiu tave ir su tavim busiu 
laimingu?. ..<■ Nebus tada laimingesnio žmogaus pa-' 
šaulyje, kada tu būsi mano.... Aš išbėgsiu ant gat
vės tada ir šauksiu: “Žiūrėkit, žiūrėkit visi, kad ir 
pas neturtėlius yra meilė, yra džiaugsmas! (Bučiuo
ja Ona).

ONA. Kaip tau tas puikiai matosi....
PETRAS. Teip ij bus. Pasakyk, kada vestu

vės, paskirk niaž-daug laiką....
ONA. Pakalbėsime apie tai kitą kartą....
PETRAS. Vėl, kitą kartą.... Ir kasdieną tas 

pats.... Koks aš, ištikro, nelaimingas.... Pasakyk 
tu man, Onute, atvirai: ar tu mane myli?....

ONA. '(Nedrąsiai). Kaip-gi tave, Petruti, ne
mylėti .... Mįn tik baugu.... Koks ‘ mano tėvas — 
žinai.... apleisti jo negaliu.... Visgi jau senis, o 
kas panorės dovanai jį šerti ir kampą duoti....

PETRAS. Ar tik tokia periškada? Aš to ne
sibijau. Mano viskas jau yra apmąstyta. Ar tokių 
skurdžių yra?'-- o vienok gyvena — dabar gi dėl 
to vieno senio..,. Nesirūpink, Onute!.... Tėvas 
gyvens prie nfisų, perkalbėsime, nustos girtuokliauti 
ir sugyvensime kuopuikiausiai.... Ką tėvas apie ma
ne kalba? Kaip atsiliepia?

ONA. IrJpekalbėk. Žadėjo net tave išvaryti....
PETRAS, Už ką?!....
ONA. Jei nesupyksi, tai pasakysiu.
PETR AŠį Sakyk tik, sakyk....
ONA. 

bijojaus...
PETRAS.' Tubanskis?!
ONA. Tdp.... Viskas dar butų niekai, kad ne 

tėvas....
PETRAS, Ką tėvas ?
ONA. Ijėvąst neduoda man ramumo. Verste- 

verčia eiti ,už jo.,,. (Apkabina Petrą). Padėk man 
Petruti, at ”

PE#
visą Jaiką

OF
Pr

tau,

_jS»iai norėjau tau tą pasakyti, bet vis 
.. Nįane visur persekioja Tubanskis.

' I ' ..1. O t

[U., V

O ką, tamistčle veiksi ? Žmo
gus, kaip skruzdė: kol skubi, tai ir turi, o sustojai — 
ir 
ir

blogai. Vienam dar nieko, o jau su šeimyna tai 
skubant tiek tesiranda.

ONA. Teisybę, Mateušai, sakai. 
MATEUŠAS.

mato. Bėgi, bėgi, žiūrėk — batai prakiurę, alkū
nės nuplyšę, pačiai andaroko reik, tai vaikams kur- 
piukai baigias — ir tiek tesiranda. Vyresnis šią žie
mą į mokyklą eina, — noriu kad pramokti! skaityti ir 
rašyti, — tą reik geriau aprengti, nes kasdien per 
miestą eiga. Kad ne ranką, bučiau tebedirbęs prie 
odų, o dabar, prastai kalbant, reik “makliorystė” užsi
imti ....

ONA. Kokia 
MATEUŠAS.

bas. Po kapeikėlę 
reik ir pabarguoti, 
kad gerų tarnaičių yra. Jau jos pačios duonos neina: 
“Mateušai, tu atnešk!”
Prašiau duonkepio, kad pigiau man duotų, o jis man 
ir pradėjo skaitliuoti, kiek jam viskas kainoja. Sūnus 
mokslus eina, duktė ant partapijonų mokinasi skam
binti; vienu žodžiu, jam mažai lieka. Su ponu juk 
nesiriesi.... Na, gana plepėti.,.. Ar atnešti šian
dien duonutės ?

ONA. Dar negavau, Mateušai, už darbą. Kaip 
atiduosiu pataisiusi, tada....

MATEUŠAS. (Pertraukia). Tai nieko, aš at
nešiu. Iš praėjusios sąvaitės buvo šešios, o šios try
lika kapeikų. Pasiteisime.... Jau man, mano boba, 
ramumo neduoda su tais siuviniais.... Tamstelė jai 
ką nors surauksi ir atsilyginsime. Juk čia ne šimtai, 
ne

Ką čia pameluosi, —- kožnas

■čia “makliorystė” duoną nešioti. 
Bet vis jau, sakant, žydiškas dar- 
nuo kepalo uždirbi, o daugumui 
štai ir po uždarbio. Laimė tik,

— o man kapeikėlė ir yra.

tūkstančiai.
ONA. O, kaip negerai už duoną skolingu būti!
MATEUŠAS. Genys margas, — svietas dar 

margesnis. Visaip atsitinka. Na, bėgu jau, dar daug 
turiu apeiti. 
Petro, tada 
sudie....

ONA.

(Paėėjęs, sugrįžta). Kada išeisite už 
kitaip eisis. Puikus tai vyras.... Na,

Sudie.... (Mateušas išeina).

V-ta VEIKME.
(Imdamosi už siuvimo). Juokdarys tas 

Mateušas.... Į tokį žmogų žiūrint viską užmiršti, 
ir ant širdies lyg lengviau palieka.... Visada jis 
linksmas, laimingas, visukuo užganėdintas. 
įeina Petras).

ONA.

( Greit

Vl-ta VEIKME. 
Ona ir Petras.

PETRAS. Sveika, linksma, paukšteli!
ONA. (Siūdama). Ačiū!
PETRAS. (Bučiuoja). Tu vis dirbi?
ONA. Nėra laiko ilsėtis, Petruli....
PETRAS. Kas naujo? Juk vakar tebuvau. 

Kur tėvas? Ar ne girtas?
ONA. Jau išėjo pažįstamų jieškoti.
PETRAS. Nelaiminga tu, mano Onute!....
ONA. Nežinau, kuris iš mudviejų laimingesnis.

.už jo.,,. (Apkabina Petrą). Padėk
' jitytų nuo to visoko....
O Ir tu nieko man nesakei?.... Tylėjai

V aniau, kad tas viskas praeis....
S, Praeis, sakai...'. Dabar tik aš ma- 

”šnarėjai surišti save prižadėjimu....
'iaų yra gyventi gražiuose namuose, 
r-ž us, gardžiai pavalgyli, negu, iš- 

kasdieną rfipinties rytu.... Bet 
.e, kad jis nežiūrės ant tavęs kaip ant 
ant gyvenimo draugės.... Ne! Tu 

ieje vietoje negu jam patekusi tarnaitė. 
Išmetinės — “tu elgeta, aš tave aptai- 
j gerus namus įvedžiau, dėlto aš ant 
. ” — jis tau neduos ramumo ir tu e■ tylėti.... Onute.... Onute.... Aš,

PETRAS. Nes myliu Onutę ir noriu paimti 
ją sau už pačią. • : ■

VARGULIS. Ką sakai ?! Tu.... nori.... 
mano dukterį ant.... visados paimti ?! Gal tau pro
to trūksta! E?!.... Eik laukan, nususėli!

PETRAS. Už ką, tamsta, mane varai?
ONA. (Petrui pusbalsiai). Išeik dabar, Petrai, 

juk matai, kad girtas.... Paskiau užeisi....
VARGULIS. Ko lauki ?! Pilnos kertės tokių 

jaunikių! Laukan!
PETRAS. Išeisiu. Sudie....
ONA. (Verkšlendama). Sudie, Petruti....
PETRAS. Tėvai, užgavai man širdį išvaryda

mas.... Ir už ką? Už tai, kad aš tave, tavo kam
barį ir tavo dukterį mylėjau, už tai, kad viską dėl 
jūsų gatavas buvau padaryti.... Sakau, mylėjau 
tamstą kaip tėvą, šitam kambaryje norėjau laimę rasti 
ir tik už tai tėvas....

VARGULIS. (Pertrūkio). Maža-ko tu užsi
manysi !....

PETRAS. (Išeidamas, į šalį). Nelaimingas tu, 
seni.... (Petras išeina).

(Tasa nuo ketvirto pusi.) 
draugijos urėdninkus ir draugiją; 
paskiria įvairius komitetus .rei
kalui esant; pasirašo ant visų drau
gijos čarterių ir visų popieru, lei
džiamų draugijos vardu; patvirti
na savo parašu visus išmokesčius 
Seimo užgirtus, arba esančius su
tikmėje su draugijos įstatais; už
laiko iždininko laidą (bondsą).

Papirmtninkis.
2. Pirmininkui atsisakius, ser

gant, numirus, ar prasišalinus, jo 
vietą užima papirmininkis su viso
mis pirmininko pridermėmis ir pri
vilegijomis.

* *• * - J
Raštininkas.

3. Veda ir užlaiko tvarkoje vi
sas T. M. D. knygas (Seimų, pro
tokolų knygą, narių surašą ir tt.); 
užlaiko tvarkoje visus raportus ir 
oficijalinius kuopų pranešimus ir, 
abelnai, visus raštus ir dokumen
tus, paliečiančius visą draugiją; iš
duoda T. M. D. Seimui raportą iš 
visų veikmių, jo urėde atliktų; 
laiko ir tinkamai naudoja T. M. 
D. žymę (antspaudą) ant visų raš
tų, po kuriais reikalaujama pir
mininko ir raštininko parašų; tvar
ko dalinimą nariams knygų; pa
skiria naujoms kuopoms nume
rius ir išduoda čarterius; apskel
bia per organą skaitlių naujų na
rių (kuo tankiausiai) ir nema- 
žiaus kaip kartą į metus išduoda 
abelną apyskaitą draugijos finan
sinio ir narių skaitliaus stovio. 
Gauna algą pagal Seimo nutarimą.

VHI-ta VEIKMĖ. 
Vargulis ir Ona.

(Ona verkia).
VARGULIS. (Pusgirtis). Eik tu, nesuaugęs 

pipiro grūde! Didelę tu čia laimę atneši! Penkio- 
liką rublių į mėnesį! (Nusijuokia). Ha.... ha.... 
ha!.... (Onai). Na, pasakyk man, ką tu jame 
gero matai? Man rodos, kad nei snukiu, nei protu, 
rtei kišenium negal pasigirti.... Kvaila ir galas! Štai 
ponas Tubanskis, tai žmogus! iš karto ir aklas gal 
apčiupinėti.... Atmink, dėkavoti man, dukrele, — 
o neklausysi, šunies balsu kauksi! Atmink, jog po
nas Tubanskis, dabar tavo jaunikis, prižadėjo mudu 
piene maudyti. Nereikės tada prieš Mateušą galvą 
lenkti už duonos kąsnį. Turi eiti už Tubanskio, nes 
kitaip badas.... Einu dabar pas jį, liepė man ateiti, 
kad viską apkalbėti....

ONA. Tėvai, ne ėsk tu manęs. Pasigailėk ma
no jaunų dienų! Juk ir aš noriu gyventi, ir aš turiu 
širdį, ir aš noriu laiminga būti! Neik pas jį! Juk 
aš tavo vaikas, argi tau brangesni pinigai! Sakei 
galvą už mane atiduotum, tuo tarpu pats nežinai ką j įplaukimus T. M. D. iždan; 
darąs!.... Neik, tėveli.... (Ima jį už rankos). i’ ” ’ ”-- — ---

VARGULIS. (Ištraukia ranką). Tu esi dar
Vaikas! cvAtl.,1 ciilaiiVuc manr, mAhl fainrnnt I

galėsi mokinti tokius bepročius kaip tu, o dabar tavo,J 
darbas — tylėti.... Tai gadynė! — vaikai tėvus mo
kina!. ... (Vargulis išeina).

<
Iždininkas.

4. Priima visokius piniginius 
; už

laiko draugijos ženklelius; išmoka 
visus išmokesčius sulyg pirminin- 

Kaip, sveika, sulaukus mano metų, tuomet, I ko paliepimo paliudyto raštininko 
parašu; užsistato paranką (kauci
ją), kuri turi būt didesnė, negu 
esąs pas jį draugijos turtas; iš
duoda apyskaitą T. M. D. iždo sto
vio sykį į bertainį. Gauna algą 
pagal Seimo nutarimą. Iždininko 
parankos užstatymo lėšas apmoka 
T. M. D.

IX-ta VEIKME.
ONA. (Viena). Ką man bedaryti? Bėgti.... 

Bet kur aš nueisiu nuoga būdama.... Juk tokių vi
sur pilna, pilnas pasaulis.... (Įeina Petras, neramus).

ne.., -4-t 
žmogaus 
busi blo 
Teip. I 
siau, aša 
tavęs ir \ 
priversta
teip silpnu damas kalbinu tave, kada tu svajoji 
visai apie Jcitą....

ONA. Ierdaug jau tu išsikalbėjai. Nesitikė
jau, kad tu, Petruli, teip apie mane manytum.... 
eisiu tik už to.... kurį.... aš karštai myliu....

PETRAS. (Šypsodamos). Ar nevalia man 
noti, ką tu myli?

ONA. Ar gi tu nežinai,. ...
PETRAS. (Apkabina ją ir bučiuoja). 

mano.... [Įeina pusgirtis Vargulis).

į VH-ta VEIKMĖ. 
Ona, Petras ir Vargulis.

VARGULES. (Matęs juos besibučiuojant). 
Gražu, gražu, ką ir besakyti... .

PETRAS? Sveikas linksmas, tėvai! Ištrukau 
ant valandėlės, įtaigi ir atbėgau atlankyti.

VARGULIS. Aplankyti.... Ar tu gydytojas, 
ką?!

ONA. Ko tėvas kabiniesi prie kožno žodžio?
PETRAS. Nieko blogo aš tėvui nepadariau....
VARGULIS. Nieko blogo tu man padaryti ir 

negali! ,j
PETRAS! Aš pas tamstą kaip pas tikrą tėvą 

ateinu pasišnekučiuoti, o tamsta į mane, kaip į kokį 
žvėrį žiūrai.

VARGULIS. Nespėjau per slenksnį koją įkelti, 
kaip tavo dorįštumą pamačiau. (Onai). Labai gra
žu ! Jauna ma-gitė su vyru bučnuojasi! (Petrui). 
Pirma aš maniau, kad tu geras žmogus, pildai tar
nystę, darbuojiesi; o jis mat kuo užsiima! — jaunas 
mergaites iš proto'veda!.... (Pikčiau). Tu su ma
nim nejuokauti! Nežinai mano budo! Už savo vai
ką aš galvą atiduosiu! Kaip tu gali, sakyk man, jai 
protą sukti, mėšlungi tu!?

PETRAS.' Tėvai, mano mintis geresnė, negu 
to, kuris bučiuos už pinigus....

VARGULIS.? Geresnė.... Matyti iš tavo akių. 
Tu nežiūrėk, kad aš išsigėręs, — aš viską matau; se
nas vilkas!

ONA. NeSikabinėk tėvai! Išsigėręs esi, velyk 
eitum gulti.... ‘

VARGULIS. Tu perstok mane tampiusi! Su 
tėvu, kaip su broliu! Dabar aš su kožnu kvailiu ne
kalbėsiu I

PETRAS. Kodėl teip iš augšto, tėvas, pradėjai 
žiūrėti ?

VARGULIS. O kas-gi tu per vienas? Tu ma
nai, kad jeigu aš neturiu tarnystės, išgeriu, tai jau 
ir po Vargulio? Ne! Man dabar visur durįs at
viros!

PETRAS. Aš labai iš to džiaugiuosi....
VARGULIS. Džiaugiesi ar ne, man visviena, 

bet, pasakyk man: ko tu kasdien čia atsivelki?

Aš

ži-

Brangi
tu

ar

X-ta VEIKME. 
Ona ir Petras.

PETRAS. Nelinksmą naujieną tau atnešiau.... 
ONA. (Nusiminusi). Kas per naujiena?!
PETRAS. Aš neturiu tarnystės.... Čia visur 

išlandžiojau, vietos niekur negalima gauti.. ..
ONA. (Nerviškai). Tai ką-gi tu manai da

bar, Petruti, daryti?....
PETRAS. Priverstas esmių išvažiuoti.... Onu

te, nepasiduok tėvo valiai, pakentėk ilgiausiai pusę 
metų.... o, paskiau aš atvažiuosiu su keliais rubliais 
ir tada mes apsivesime ir išvažiuosime....

ONA. (Nusiminusi ir verkdama). Ką aš be 
tavęs veiksiu?.... Ir tu mane prieki....

PETRAS. Ar-gi man čia skursti be jokios vil
ties?.... Priimk, štai, nuo manęs žiedą ir pasidalin
sime pinigais.... paliksiu sau tik ant kelio, o toliau 
kogreičiausiai jieškosiu darbo.... (Paduoda pinigus ir 
žiedą). Pakęsk tą trumpą laiką.... (Pastebėjęs, kad 
pareina Vargulis). Tėvas pareina.... Eisiu aš, ne
malonu man su juo susitikti....

ONA. Neik dar, Petruti, gal duosis perkalbėti. 
(Įeina Vargulis, visai girtas).

Tai lai- 
stato ant 
laimės ir 
jaunikai-

XI-ta VEIKME. 
Tie patįs ir Vargulis.

VARGULIS. (Nematydamas Petro). 
mė! (Išima iš kišeniaus bonką degtinės ir 
stalo). Ant galo ir mudu po-nai! Tokios 
sapne ne sapnavau! (Svyruoja). Tai
tis.... Dabar pagyvensiu poniškai.... Reik para
gauti užrubežinės.... (Geria iš bonkos). Nieko, 
geras skonis! (Išima iš kišeniaus smulkių pinigų). 
Štai,mano savi pinigai, supranti! Gyvenkit laimin
gai !.... Mano savi.... (Urzgia sau po nosia).

ONA. Ką darai, tėvai, ką darai?! 
VARGULIS. Aš vardu sotus nebusiu!....
PETRAS. Įėjau pasakyti sudie tėvui ir Onai.... 
VARGULIS. Tu ir vėl čia?!....
PETRAS. Vakariniu trukiu išvažiuosiu....
VARGULIS. Ir gali keliauti.... Driskius.... 

Man pinigų kiek tik nori!.... Degtinė, kambarys, 
viskas 1....

PETRAS. Ir tamsta nejauti sąžinės graužimo 
teip kalbėdamas? Juk tamsta tėvas vienatinės duk
ters. Tu ją parduodi už pinigus ir degtinę.... Bū
damas geru tėvu tą nepadarysi! Jos nelaime tu nori 
nusipirkti sau šiltą kampą!.... (Vargulis geria). 
Gaila man tavęs, pražilęs vargše.... Ankščiatis, ar 
vėliaus nušvis tau akys, bet kad nebūtų pervėlu.... 
(Onai, pusbalsiai). Nepasiduok, Onute! Dabar gir
tas, neperkalbėsi jį, bet kada išsipagirios, maldauk, 
prašyk, baugink jį! Pakentėkim tą trumpą lAiką, už 
tai paskiau busime laimingai.... (Bučiuoja Onai į 
galvą ir eina per duris). Perkalbėk Onute, perkal
bėk. ... Lauk manęs.... (Petras ašarodamas išeina).

XII-ta VEIKME.
Ona ir Vargulis.

(Ona rauda atsisėdus).
VARGULIS. (Atsirėmęs ant stalo, visai girtas). 

Onutė jį..^., pamylės.... (Vienoj rankoj laiko bon- 
•* "i >

i(Toliaus bus).

Iždo Globėjai.
5. Privalo žiūrėti, idant iždi

ninko paranka butų sulyg draugi
jos reikalavimo ir kad butų laika 
sudėta; daboja, idant iždininkai 
savo laiku išduotų laikas į laiką 
bertainines atskaitas ir kiekviena 
laiku gali, matydami tam reikalą, 
padaryti iždo peržiūras, davus ii 
anksto apie tai žinią Centraliniam 
pirmininkui ir iždininkui per Cent
ro sekretorių.

i

Knygius.
6. Užlaiko savo globoje visai 

T. M. D. išleistas knygas; išsiun
tinėja kuopoms ir kitur T. M. D 
knygas pagal Centralinio raštinin
ko paliepimą; išduoda kartą j m® 
tus apyskaitą apie T. M. D. kny> 
gyno stovį. Knygų persiuntime 
lėšos apmokamos iš T. M. D. iž- 
,do. Knygius gauna 10% nu< 
parduotų knygų. Pagal Seimo rei> 
kalavimą užsistato reikalaujamu 
kauciją.

1
Literatiškasai Komitetas.

7. Literatiškas komitetas suside
da iš trijų narių: vyresniojo nario 
arba pirmsėdžio ir dviejų paprastų 
narių.

Jisai sprendžia apie vertę pri
siųstų spauzdinimui rankraščių, ar
ba raštų ir praneša apie tai Cent
ro pirmininkui; prižiūri literatišką
ją pusę visų raštų, išeinančių drau
gijos vardu, jeigu tam nėra kitos 
Seimo paskirtos komisijos.

Vienas iš narių yra redaktorium 
ir veda oficij alinį organo skyrių 
sulyg draugijos reikalavimų.

Visi kiti Komitetai.
Visi kiti komitetai, koki gali 

būti Seimo sutverti, arba Centro' 
valdybos paskirti, veikia pagal Sei
mų ir Centro valdybos nurodymų 
ir sutikmėje su 
esančiais galčj.

draugijos įstatais,
1

Draugijoj turtas. 
turtas susideda is 

ir
1

i

Skirsnys VII.
1. Draugijos 

visų įplaukimų T. M. D. iždan 
iš knygyno.

2. Draugijos turtas skiriasi
dvi dali: viena dalis tveria varto
jamąjį kapitalą, kitoji-gi dalis 
draugijos nepajudinamąjį (geleži
nį) kapitalą.

3. Vartojamasai kapitalas susi
deda iš įplaukusių iždan narinių
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mokesčių, iš įplaukimų už parduo
tas knygas ir ženklelius ir iš aukų, 
jeigu tokios būva teikiamos.

4. Nepajudinamasai kapitalas 
(kitaip — geležinis, arba atsar
gos) susitveria iš atskyrimo 10% 
nuo visų abelnų T. M. D. iždan 
įplaukimų ir iš aukų, tam kapi
talui skiriamų.

5. Šits 10% turi būti atskiria
mas kas bertainis, darant iždinin
kui T. M. D. iždo bertaininę apy
skaitą.

6. Nepajudinamasai kapitalas 
turi būti sudėtas skyrium nuo var
tojamojo kapitalo ant palūkanų 
(procento) ir nekitaip, kaip drau
gijos vardu.

7. Nepajudinamasai kapitalas 
yra sutvertas pridavimui draugijai 
didesnes ištvermės ir negali būt 
panaudotas bėgantiems draugijos 
reikalams. Dideliam reikalui esant, 
draugija pagal Seimų nutarimą 
gali iš jo pasiskolyti, bet tokia pas
kola turi būti sugrąžinta paženklin
tu laiku.

Šiam kapitalui priaugus, jo nuo
šimčiai bus vartojami pastoviems 
konkursams, stipendijoms, ar ki
tiems reikalams pagal Seimų nuta
rimą.

rį, kovo ir balandį); yra teipgi 
dikčiai ir kitos svarbios ir žingei
džios medžiagos, vienok tas vis
kas turės palaukti savo eilės.

Naujai apdirbti T. M. D. įsta
tai tapo pritaikyti pagal I ir II 
T. M. D. seimo nutarimų ir su
tikime su jų dvasia. Visi kiti pa
ragrafai yra apdirbti pagal įstatus 
kelių svetimtautiškų su gera tvar
ka organizacijų. Keli paragrafai, 
kaip pavyzdin: apie tūlas draugi
jos paslaptis, kuri ji turi užlaikyt, 
arba apie galę Centro valdybos at
mainyti tulus paragrafus, jeigu to 
reikalautų neatidėtinas prisitaiky
mas prie valstybinių teisių, toki pa
ragrafai nors yra paprastai orga
nizacijose T. M. D. rūšies, tai vie
nok gal jie reikalaus platesnių pa
aiškinimų T. M., D. nariams. Ti
kimės, kad tą padarys III seimas. 
Šiuom kartu galima tik pranešti, 
jog prie šių įstatų apdirbimo apart 
komisijos prisidėjo netik Centro 
valdyba ir Literatiškas komitetas, 
bet ir pašalinės nusimanančios apie 
panašius reikalus ypatos.

B. K. Balcvičius.

|| Pietinės Amerikos respublikoj 
Venezuelėj atsibuvo prezidento 
rinkimai. Išrinktas kongreso vien
balsiai Juan Vincente Gomez. Da
bar išrinktasis, pasitraukus pre
zidentui Castro, pildė prezidento 
pareigas.

|| Visur Europoj apvaikščiojo 
pereitą nedėlios dieną 1 gegužio 
šventę. Italijoj tą dieną streikavo 
daugelyj miestų mūrininkai. Švei
carijoj, mieste Genevoj tą dieną 
ant gatvių buvo minių susirėmimai 
su policija, kuriame iš abiejų pu
sių sužeista tūlas žmonių skaitlius. 
Londone tą dieną susirinko 20000 
darbininkų Hyde parke. Belgijoj, 
Vokietijoj, Prancūzijoj darbininkų 
šventė apsiėjo be susirėmimų. Ne
buvo minių susirėmimų su policija 
nei Ispanijoj.

|| Albanijoj, Koshanik terpkal
nėj 13 vai. traukėsi mušis terp al
baniečių ir turkų. Albaniečiai nu
žudė 500 užmuštų ir paimtų ne
laisvėn kariautojų, turkai nužudė 
100 kareivių. Albaniečiai pasi
traukė iš terpkalnės.

>

turkiškos kariuthėnėš* užpuolimus 
atmušė albaniečiai. — - ■ -_____ _______ _ Turkai bom-
bordavo miestą todaųnc, kuriame 
užmušė apie 5<lo albaniečių, bet 
ne kariautojų ,tik datfgume mote
rų ir vaikų. , .41

|| Mieste Maijchest^r, Anglijoj, 
buvo parengtos orlaivių lenktynės, 
dovana didžiausia buvo 50000 dol. 
Ją laimėjo prancūzas Paulhan. 
Panlhanui, kaip matyt, nėjo apie 
pelną, nes jis pats ganėtinai tur
tingas ,bet ėjo apie tai, kad pran
cūzai nesiduotų kitiems pralenkti 
ir jam tas pasisekė.

1 Albanijoj traukiasi 
šiai turkiškos kariumenes su su
kilusiais albaniečiais. Iki šiol 
iš abiejų pusių krito jau daug ka
riautojų. Albaniečiai pasigarsino 
neprigulmingais. Prie sukilėlių 
prisideda vis daugiau tautiškų al- 
bannečių giminių. Turkiškos ka- 
riumenės vadovas Djanid paša pa
reikalavo pastiprinimui mažiausiai 
60000 kareivių.

mti-

Recitativas ir romansas iš op. 
“Dubrovvsky”, “I tak vsio 
konceno”, (Rusiškai) .........
.................. .  E. Napravnik, 
“Kadai turėjau mielą tėviš
kę” ........................ Lassen,
Lopšynė “Migk vaikeli” .. 
............ Gretschaninov, 
Vakarinė daina Moniuszko, 

Padainuos M. Petrauskas.
IO minučių pertraukos.

ii.
Aria iš op. “Halka”—“Szu- 
mią jodly”, (Lenkiškai)- .. 
......................... Moniuszko, 
Nokturnas, “Saulutė lei
džias” .................... Grieg,

Padainuos M Petrauskas.
Sonata, quasi tina fantasia: 
Adagio sostenuto, 
Allegretto,
Presto agitato, Beethoven,

■ Pianu paskambins, A. Pocius.
6. a)

c)

d)

e)

g)

4. a)

b)

5-

b)

g VISUR.
|| 1 d. gegužio buvęs Amerikos 

prezidentas Roosevelt iškeliavo iš 
Holandijos į Daniją.

gal> 
sąži- 
įsta-

|| Londone atsibuvo orlaivių 
lenktynės. Didžiausią dovaną, 50- 
000 dol., už nulėkimą be nusileidi
mo iš Londono į Manchesterį lai
mėjo prancūzas Paulhan. Perlė- 
kimui reikėjo 12 vai. laiko.

daugiaus prigavingų dalykų, negu 
kur kitose šalyse. Vienu iš la
biausiai pamėgždžiojamų daiktų 
yra Trinerio Amerikoniškas Kar
taus Vyno Elixiras, kuris po pana
šiais vardais esti platinamas terp 
žmonių. Trinerio Amerikoniškas 
Kartaus Vyno Elixiras yra per il
gą laiką išbandytas ir pripažintas 
tinkamiausia gyduole išgydymui 
skilvio, nervų, kraujo ir vidurių 
ligų. Jis labai geras per pavasario 
laiką, nes jis išvaro iš kūno visus 
nevalumus ir kūną padaro stipriu. 
Vartok jį visuomet, kada tik tavo 
apetitas pradės silpnėti ir pajiegos 
mažės. Jame nėra nei jokių ne
naudingų medegų. Aptiekose. 
Jos. Triner, 1333—r339 So- Ash
land Avė., Chicago, III.

Adomo Mickevičiaus svetainėje, 3310 
So. Morgan St. Prasidės 4 vai. po 
pietų. Tikietas vyrui su motere 25c. 
Visus lietuvius ir lietuvaites kviečia, 

Komitetas.

Skirsnys VIII. Nariai.
1. Šios draugijos nariais gali 

būti tik lietuviai pagal gimimą, pa
ėjimą arba giminybę, — vyrai, 
moterys ir vaikai.

2. Šios draugijos nariais 
būti tik tie, kurie apsiima 
niškai pildyti šitos draugijos
tus dabar esančius, ar galinčius 
būti, — kurie yra kuopų priimti 
ir Centro valdybos užtvirtinti.

3. Narių amžius prieėmimui 
aupribuotas, bet įgaliotiniais T. M. 
D. Seiman, arba T. M. D. komi
sijų nariais negali būti jaunesni 
kaip 18 metų.

4. Naujai įstojant} kuopon narį 
ur rekomenduoti nemažiaus dviejų 
erai stovinčių kuopos narių. To

'ereikalaujama nuo pavienių narių, 
kurie negali būti T. M. D. Sei
muose įgaliotiniais ir kurie tpkįy_ 
budu turi tik patariamąjį balsą.

5. Kandidatas į T. M. D. na
rius-skaitoma teisotu draugijos na
riu tik nuo to laiko, kada jo me
tinė mokestis įeis T. M. D. Centro 
iždan ir kada Centro raštininkas, 
įtraukęs jo vardą Centro knvgos- 
na, praneš laišku apie užtvirtinimą, 
arba pagarsins apie tai organe.

(Pabaiga bus).

Naujoji Italijos ministerija 
parlamente apreiškė savo progra
mą. Ministerių pirmininkas Lu- 
zatti pažada visiems gyventojams, 
mokantiesnis rašyti ir skaityti, su
teikti balsavo teises.

Ant salos Jamaica, mieste 
Kingston 1 d. gegužio pasimirė 
buvęs respublikos Hayti preziden
tas Nord Alexis. 1908 m. jis bu
vo, revoliucijonieriams viršų pa
ėmus iš Hayti išvytas. Jis turėjo 
apie 100 metų. Jis prezidentau
damas atsižymėjo žiaurumu, nu
žudė ar sušaudė daugybę savo 
priešų. Paėmus viršų revoliucijo
nieriams, jis nuo jų pasislėpė ant 
stovinčio uoste prancūziško kariš
ko laivo.

Į| Maskoliškasis randas panaiki
no vaizbos ministerio prisakymą 
į vaizbos mokyklas priimti tik 
15% žydų; sulyg naujo padavadi- 
jimo į tas mokyklas galima žydų 
priimti 45%, kadangi užlaikymui 
tokių mokyklų žydai daugiausiai 
pinigų sudėjo.

|| Pėtnyčioj prieš
nijos karalius paliuosavo nuo kil
pos 23 prasižengėlius, terp kurių 
buvo visoki užmušėjai. Manoma 
Ispanijoj su visu paioaiknti mirties 
bausmę.

Velykas Išpa-

c)

d)

e)

g)

“Kada atsibus mus tėvy
nė? ......... M. Petrauskas,
Aria iš opr. “Zaza”, “Mai 
piu Zaza”, (Itališkai) .... 
........................ Leoncavallo, 

Tautiškos dalinos:
Siuntė mane motinėlė....... .
................. M. Petrauskas, 
Skyniau skynimėlį ........ 
................. M. Petrauskas, 
Lihgo! (Latviškai) .............
................. M. Petrauskas, 
Dovanojo (Dzūkiškai) .... 
................. M. Petrauskas,

Padainuos M. Petrauskas. ..
Koncerte akompaniuja ištisai

p. A. Pocius.

Draugysčių reikalai
~ J

Lietuvių Ratelio Skaitykla
3149 So. Halsted St.

. Būva atdara:
Utarnlukais nuo 7 iki 9 vai. 
Ketvergais nuo 7 iki 9 vai. 
Subatomis nuo 7 iki 10 vai.
Nedėliomis nuo 3 iki 6 po pietų. 

blcaityklos Vžveizda.

vakare, 
vakare, 
vakare.

|| Buvęs Amerikos prezidentas 
Roosevelt 28 d. balandžio apleido 
Prancūziją ir iškeliavo į Bruxellę, 
o iš čia jis kelauja į Holandiją.

|| Turtingiausias ant svieto dai
lės muzėjus yra — Paryžiaus 
Louvre muzejus. Jis kas metą 
gali pirkti skulptūros darbų ir 
abrozdų už 1500000 frankų.

li Prancūzijoj, uoste Marseill su
streikavo jurininkai tarnaujanti 
ant prekių laivų, kas, suprantama, 
labai kenkia Prancūzijos vaizbai 
ant Terpžeminių jūrių.

EXTRA!
Kudirka išsiųstas.

Gabrys.
Tokį telgramą išsiuntė 30 dieną 

balandžio T. M. D. p. Gabrys iš 
Paryžiaus. Taigi didelis darbas 
užbaigtas ir draugijai lieka tik pri
imti ir išsiųzdinėti kuopoms tuos 
raštus, kurių teip nekantriai 
tūkstančiai T. M. D. narių, 
gos bus New Yorke 15 d. 
žio, ateis laivu “Bluecher”.

T. M. D. Centro valdyba dėlei 
greitesnio ir lengvesnio išsiuntinė
jimo knygų kuopoms ir pavie- 
niems, ragina visus kuopų rašti
ninkus daboti draugijos organą ir 
kuogeriattsiai pristatyti reikalauja
mas nuo jų žinias.

.|Į Vokietijos universitetų turtin
gi studentai, prigulinti į studentų 
korporacijas, tankiai savo siaus
mais įgrįsta valdžioms ir gyvento
jams. Dabar antai mieste Bonn 
net keturios studentų korporacijos 
tapo teisman apskųstos.

|| Specijališka, maskoliško ran
do paskirta komisija tirinėja to
liau kariumenes intendentų dar
bus ir suseka vis negražesnius ca
ro tarnų darbus. Jau dabar suse
kė, kad pavogta su viršum 50 mi
lijonų rublių. Dabar susekė, jog 
intendenturo6 privatiškoms ypa- 
toms pardavinėjo gelžkelių vago
nus ir tai labai pigiai — po 100 
iki 1000 rublių už vagoną.
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|| Prusnose, mieste Koelne, gat
vinio gelžkelio tarnai vienam kare 
rado atidarytą urną su pelenais ne
seniai krematorijoj sudeginto mu
rinto iš Nemvieder. Pelenai, 
tie, vežant iš krematorijos, likosi 
pavogti, tik nežinia su kokiu mie- 
riu; greičiausiai tai buvo neprotin
gas siausmas numirėlių deginimo 
priešų.

|Į 26 d. kovo Paryžiuj pasimirė 
garsus norvegų raštininkas Bjorns- 
terne Bjorsson, žinomas visam 
civilizuotam pasauliui. Bjornson 
gimė 1830 metuose Oesterdale, jis 
buvo pastoriaus suims.

| Karas Albanijoj atsinaujino. 
Mušis albaniečių su turkiška ka- 
riumene Kašanik terpkalnėj trau
kėsi net kelias dienas, kuriame žu
vo daug žmonių iš abiejų pusių.

Pora metų atgal T. M. D. už
simanė išleisti V. Kudirkos raš
tus; tuo tikslu atsišaukė į lietuviš
ką visuomenę, lukodama padėjimo 
jai tame darbe. Ant šito jos bal
so atsiliepė draugijos: Liuosybės 
ir Lietuvos Sūnų, kiekviena prisi
dėdamos po $25, laukdamos, kad 
joms tie pinigai butų atliginta 
išleistomis knygomis; dabar, kaip 
girdėti, Kud. 
(dar jie nėra 
Red.). Taigi 
tiki teipgi
'kiamą atlyginimą, 
paaukoja T. M. D. 
jos norėtų gauti atlyginimą kny
gomis. Knygos abiejų draugijų 
reikta siųsti žemiau padėtų adresu.

A. Rttdauskas,
3337 Auburn Avė., 

Chicago, III.

raštai yra atspausti 
atėję 
šios 

gauti

iš Prūsų. — 
dvi draugijos 

savo lau- 
Po $5 jiedvi 
už likusius gi

IIIStoka vietos. Besiartinant
T. M. D. seimui, prisirinko dau
gybė medžiagos ir šiuom laiku or
ganas pasirodo truputį ankštoku: 
negalima sutalpinti jame tiek, kiek 
yra medžiagos ant rankų. Pir
miausią vietą turi užimti naujai 
apdirbti T. M. D. įstatai, kurių pir
ma dalis yra tilpusi šiame nume
ry), o pabaiga bus sekančiame. 
Apart įstatų, aplaikyta teipgi ilgą 
T. M. D. iždo apyskaitą (už vasa-

|| Varšayoj vieną tik naktį pa
daryta policijos privatiškuose na
muose 160 kratų ir tai pas urėd- 
ninkus intendenturos. Daugelį urėd- 
ninkų suareštuota. Lodziuje kra
tos padaryta 18 didelių dirbtuvių 
ir daugelvj privatiškų namų. Ant 
Vislos gelžkelio suareštavo 18 in
žinierių. Grafas O’Rurk, vienas 
iš gelžkelio užveizdų nuo vietos 
prašalintas. Kratos tos padarytos 
prisakius specijališkai iš Peter
burgo atkakusiam tirinėti Lenki
jos urėdus, senatriui Neuhardtui.

Į| Maskoliškas randas vėl, norė
damas įtikti “Lygai tikrųjų mas
kolių”, pradėjo persekioti žydus: 
vien iš miesto Kijevo išvijo 10000 
ten gyvenančių nuo seniau žydų. 
Paliko išvytiems tik penkias dienas 
užbaigti mieste visus savo reikalus.

|| Kanada, nors yra tai angliška 
kolionija, bet stengiasi atsistoti 
ant locnų kojų, nesigaili pinigų 
drutinimui kariškų pajiegų. Da
bar parlamentas paskyrė ne ma
žus pinigus Kanados kariškojo 
laivyno reikalams. Kol Kanados 
neprigulmystei gresia pavojus nuo 
Jungtinių Šiaurinės Amerikos Val- 
tijų, tol ji nebandys nuo Anglijos 
pasiliuosuoti visai, bet ji drutina sa
vo kariškas pajiegas, kad bent su 
Anglijos pagelba galėtų nuo Jung
tinių Valstijų atsiginti, su kurioms 
juo toliau juo daugiau turi viso
kios rūšies nesutikimų.

Nurfoundlando pakrantėse, 
žvejų ir medžiotojų garlaivys “Au
rora”, su 187 įgulos žmonėms pra
žuvo.

| Maskoliškų bajorų susirinki
me Peterburgo nutarta rekalauti: 
nepriimti visai žydų į kariumenę, 
uždaryti žydų vaikams augštesnes 
mokyklas, išskirti žydus iš žemie
tijų ir iš miestų rodų, išskirti juos 
išprisaikintojų teisėjų ir advokatų 
eilių.

Leon, 
lavina 
žmo-

| Išpanijoj, provincijoj 
nusiritusi nuo kalno sniego 
pagriebė vienus namus su 
nėms. Pražuvo prie to 8 ypatos.

| Per paskutinius Prancūzijos 
parlamento atstovų rinkimus iš
rinko: 57 republikonus, 154 radi
kalus ir radikališkus socijalistus, 10 
neprigulmingų socijalistų, 28 su
vienytus socijalistus, 12 nacijona- 
lištų, 53 konservatyvus.

|| Japonijoj, nusiritusi nuo kalno 
sniego lavina su savimi 
bė kaimą Nishimytumia. 
pražuvo su viršum 100 
daugume medžių kirtėjų.

pagrie- 
Pie to 

žmonių,

Į| Japonijoj, uoste Kobe, ant vie
no laivo expliodavo dinamitas. 
Expliozijos užmušta dvi ypatos, 
o 83 sunkiai sužeista.

| Albanijoj atsinaujino susirė
mimai albaniečių su turkiška ka- 
rinmene. Turkai kelis kartus ban
dė užimti Kashanik terpkalnj, bet

Chicagiečių a t.vilti i.
Didžiausias Terptautiškas Piknikas. 

Parengtas “Suvienytų Socijalistų”, 
Lietuvių, Latvių ir Rusų triusu. Ge
rai lietuviškai vlsuomeniai žinomam 
darže “Bergman's Grove”, Riverside, 
III., nedėlloj, 15 d. gegužio (May), 
1910 m. Prasidės 9 vai ryto. Įžanga 
ypatai 25c. Programas bus labai Įvairus. 
Turėsite progą išgirsti Keturių Tautų 
Dainuojančius Chorus. Apart dainų 
bus prakalbos: Anglų, Lietuvių, Lat
vių ir Rusų kalbose. Tollaus bus 
draugiški pasilinksminimai bei žaidi
mai. Griež geriausia muzika Euro- 
piškus šokus. Teipgi bus puikus ba
ras su skaniais užkandžiais.

šis piknikas parengtas ant naudos 
Rusijos Kalinių. Geistina, kad musų 
visuomenė nepraleistų šios progos bū
nant surukusiame mieste, bet skaitlin
gai atsilankytų ir praleistų šitą dieną 
ant gryno oro tarpe kvietkų ir ža
liuojančių medelių.

Davazluotl galima: Metropolitan 
Eliveite (Garfield Unija) iki 48tal 
Av., nuo ten La Grange karais iki 
daržui. 22os gatvės karais iki 40tal 
Avė., nuo ten La Grange karais iki 
daržui. 12tos karais iki 40tal arba 
48tai Avė., nuo ten La Grange karaij 
iki daržui. Kviečia visus.

Suvien. Komitetas.

Iš Chicagos Lietu= 
vių Gyvenimo.

DELEI ŽALGIRIO). APVAIKŠ
ČIOJAMO.

Ateinantį nedėldienį v 
delegatų susirinkimas 
bėjįmo Žalgirio jubilėj 
susirinkime bus Jjantjy 
ir užtrinti kilusius 
Dabar reikalas t£ip 
žius pereitame su 
nius\ nutarimus, U; 
jog daugelis draug 
sidėti ir yra privers 
nuo dalyvavimo tame 
m'e, nuo kurio pelnas t
skirtas našlaičių namui. Ir teip 
iki šiol atsisakė: nuo V'est Sidės 
netik tautiškos, bet ir bažnytinės 
draugijos, nuo Town of Lake yra 
žinios, kad atsisakė Susivienijimas 
draugijų (susideda iš 9 draugijų) 
ir praktiškai visos tautiškos drau
gijos nuo Bridgeporto ir 18 gat
vės. Jeigu ateinantį nedėldienį 
nesusitaikjs, tai krūvoj pradėtas 
darbas turės skilti ir kaltė už tai 
turės pulti ant tų, kurie nenorės 
taikytis. Eina paskalas, kad šitą 
sumišimą buk padaręs kliu. Kriau
čiūnas su pagelba kelių neva tau- 
tiečių-biznierių. Tenka girdėt, kad 
prie ardymo prisidėjo Bijanckai, 
Mažeika ir Butkus, kurie skaito 
save neva tautiečiais (menki vie
nok, matyt, tautos rpylėtojai), ne
kalbant jau apie Marcinkevičių, J. 
Tananevičių, kurie, kaip žinome, 
jau nuo seniai šoka pagal kun. 
Kriaučiūno dūdelę. Ar šitos visos 
paskalos yra teisingos, tai tas pa
sirodys sekantį nedėldienį (8 d. 
gegužio, kur paskutiniu kartu 
bandys susitaikyti. Mums
do, kad tas susitaikymas lengvas, 
jeigu tik kam nors rūpės tikras 
musų tautos' labas rt Žalgirio Ju- 
bilėjus.

išro-

y...
OI Iš' 

PROGRAMAS
MIKO PETRAUSKO

KONCERTO, (KURIS BUS
8 d. gegužės, i'$io "m., 8 vai. 
vakare, Hull House Theatre.

Dalyvauja tame|'koncerte musų 
įžymus pianistas pu A.sPocius.

LID- *!
1 Koncertinė aria “Per pieta” 

(Itališkai) f.-;. Mozart,
l Man skaudėj!) širdis .........

................. M. Petrauskas, 
Tylėk, mano drauge .........
............. P. Tšchaikovsky, 

Padainuos M. Petrauskas.
2. a) Nocturne, op. 9. N 2.........

...................... . F. Chopin, 
b) Fuga II............ J. S. Bach.

Pianu paskambins A. Pocius.
Serenada iš oper. “L’Amant 
jaloux”, "Tandis que tout 
sommeille”, (Prancūziškai), 
.................A. Gretry, 
Snow-flakes, (Angliškai) .... 
»,................į Ja. H. Cowen,

i.a)

b)

c)

3-a)

b)

NETIKĖTAS IR NESIVILTAS 
DALYKAS!

29 dieną gegužio, 8 vai. vakare, 
Hull House bus koncertas M. 
Petrausko mokinių. Busiančiame 
koncerte dalyvaus apie 15 mokinių 
šių skyrių: dainininkų, pianistų ir 
smuikininkų. Tas apsireiškimas 
yra labai nepaprastu netik čia, bet 
ir Didžiojoj Lietuvoj, kadangi vie
šas pasirodymas prieš publiką jau 
tokio mokinių skaičiaus aiškiai sa
ko, kad čia gyvuoja oficijališkai 
ne apskelbta, bet faktiškai esanti 

•uzikos konservatorija.
Manau, šiuo žygių visuomenė 

—ngvidi tam nepaprastam at- 
.....ttttr.ui ir atsilankys pasiteirau
dama ir padrąsindama tuos žings
nius musų kultūriškame kilime. 
Savo varde ir varde visų mokinių, 

Mikas Petrauskas.
Tikietus galima gaut “Lietuvos” 

redakcijoje, 3252 S. Halsted Str. 
“Kataliko” redakcijoje, 3244 So. 
Morgan Str. Pas M. Petrausko 
mokinius ir pas narius “Birutės”. 
Tikietų kaina: $1.00, 75c., 50c. 
25c.

Mikas Petrauskas
Parengia paskutinĮ šiame sezone kon
certą, 8 d. gegužio, 8 vai. vak., Hull 
house Teatre, ant Polk ir Halsted 
gatvių, su plačiu ir Įdomiu progra
mų. šiame koncerte bus dainuotos 
arijos ir romansai garsiausių kompo
zitorių, o teipgi ir jo paties keliatas 
kompozicijų. Koncerto užbaigoje bus 
dainuota kelios tautiškos dainelės, iš 
kurių viena bus dzūkiška ir viena 
latviška. Tikietų kainos: *1.00, 75c., 
bvc. ir 25c. Tikietus pirkite iš ank
sto. Juos galima gauti pas “Birutės” 
dainininkus. Rengėjų Komitetas.

DIDELIS 10 METŲ APVA1KŠCIO- 
JIMAS!

Dr-stė šv. Antano iš Padvos rengia 
apvaikščiojlmą, kuris bus Nedėlloj, 
8 d. gegužio (May), 1910 m., 1 
vai. po pietų, o prakalbos prasidės
4 vai. p. p. Freiheit Turner svetai
nėj. Įžanga 25c. porai. Draugystės, 
kurios apvaikščiojlme dalyvaus, už- 
kviečiamos susirinkti pirmą valandą 
po piet Į Apvelzdos Dievo parapiji
nę svetainę, kampas Union ir 18 gat.; 
Iš ten eisime Į Frieheit Turner sve
tainę, 3417—21 So. Halsted St. Kal
bės atsižymėję kalbėtojai ir dainuos 
puikus dainorlai, šv. Jurgio Parapi
jos choras. Orchestra griež po va
dovyste A. J. Pilacko. Visus lietu
vius ir lietuvaites, senus ir jaunus, 
užkviečiame kuoskaitlingiauslai atsi
lankyti, nes visi busite užganėdinti. 
Po prakalbų bus puikus balius ir 
trauksis iki vėlyvos nakties. Su 
draugystės ženklu Įžanga dykai iki
5 vai., o potam 25c. porai. Užkvie-
čia Komitetas.

J

NAUJI RAŠTAI.

ir

Vadas, Mėnesinis Magazinas pa
vestas Lietuvių Darbo Reikalams. 
Išeina viena siki į mėnesį. E. St. 
Louis, III.

Laikraštis tos pačios rūšies ką 
Barono arba Rutkaus Lapeliai. 
Redaktoriui, matyt, rodosi, kad rė
dyti laikraštį pakanka mokėti li
teras atskirti vieną nuo kito, bet 
rašyti nereikia mokėti. Tokiems 
raštams ir kritikos gaila.

Musų Gerasis. Dviejų veikmių 
komedija. Parašė Žemaitė. Vil
nius, Juozapo Zavadzkio spaustu
vėje. 1909 m. “Lietuvos Ūkinin
ko” išleidimas N. 13. 26 pusi.

Nuo Audros pasislėpus. Parašė 
Žemaitė, 
stuvėj. 
ninko” 
pusi.

Juozapo Zavadskio spau- 
1909 m. “Lietuvos Uki- 
išleidimas. No. 17. 16

ir Žmogus. Parašė D-ras 
Juozapo Zavadzkio 

Vilniuje. 1910 m.

Žemė
P. Avižonis, 
spaustuvėj, 
“Lietuvos Ūkininko’’ išleidimas. 32 
pusi.

Kaip 
dentas. 
stuvėj,

sodus sodinti. Parašė Stu- 
Juozapo Zavadzkio spau- 

Vilniuje. 1909 m. “Lietu
vos Ūkininko” išleidimas” No.
24 pusi.

19.

APGARSINIMAI.
PRAMONIJOS PRIGAVY

STĖS.
Nėra tokios ant svieto vietos, 

kur išsiplėtojus pramonija, kad ten 
nerastųsi pardavinėjimai nuduotų 
pirkinių. Ši šalis nėra išėmimu; 
čia kartais pasirodo pardavimui

BALIUS!
Didelis Balius, parengiamas 

Jono Draugystės, Wilmerding, 
kuris bus subatoj, 7 d. gegužio, 
m., lenkų svetainėje, Watkins 
Prasidės 7 vai. vakare, 
rams ir moterims 25c. 
visus iš Wilmerding ir apielinkių lie
tuvius senus Ir jaunus Į tą vakarą, 
kuriame kiekvienas galės labai gerai 
pasilinksminti. Grais lietuviškas be
itas iš Wilmerding, Pa., širdingai už
prašo Komitetas.

šv. 
Pa., 

1916 
Avė. 

Įžanga vy- 
Užprašome

PUIKI IR ŠĮMET NEGIRDĖTA 
Lietuviškai Jaunuomenei naujiena, 
jog 15 d. gegužio (May) bus pirmas 
Pikninkas, parengtas Draugystės Dar
bininkų Lietuvių Sąjungos, musų guo- 
dojamai visuomenei. Mes Dr-stė Darb 
Liet. Sąj. kviečiame visus: be skirt 
mo atsilankyti ant to mus iškilmli 
pikniko, nes visi bus užganėdt 
Piknikas bus labai dailioje viet< 
vadinamoje Leapy Grove; iš Chica; 
kaštuoja 15c.; iš visų pusių važi 
jant, reik važiuoti iki Archer Avė11VJ, jam, icin vazuuuii »iv.» ’

2-rą' paimti Archer Limitą karus, o 
' kui Chicago Joliet karus iki Le 
Grove. 
dingai

Vardan draugystės visus 
kviečiame atsilankyti 

Komitetas.

Pajieškojimai.
•<1

Pajieškau Aleksandro Biusto; pa
eina iš Kauro gub., Šiaulių pav., iš 
Kuršėnų. TrĮs metai Amerikoj. Va
žiuodami J Ameriką susitikome Prū
suose, Amburge, o potam nežinau 
kur jis yra. Turiu svarbų reikalą. 
Jis pats ar kas kitas malonės duoti 
žinią adresu.

Jonas Drazdauskis
310 Kensnigton Avė., Kensington, III

NAUJŲ LIETUVIŠKŲ DRAUGIJŲ 
ATYDAI.

Kiekviena naujai susitvėrusi Drau
gija turi džug darbo su sutaisymu 
Įstatų. Draugijų komitetai yra kvie
čiami, kad atsišauktų Į “Lietuvos” 
Rėdystę, o mes pareikalaujantiems 
pasiųsime Konstitucijų "sampelius", 
palengvinimui sutvarkymo Įstatų. Ra
šydami priminkite ar Dr-stė Tautiška, 
ar Katalikiška ir kada uždėta. Ra
šydami priminkite kokių sampelių no
rite: Koąptitucijų, Mokesčių knyge
lių, Tikietų, Plakatų ir tt., ir pažen- 
klinkit kiek katro darbo turi būt 
padaryta: 100, 200, 300 ar 500 ir tt. 
Mes prisiųzdami sampelius paduo
sime kainas, kiek kas kaštuoja. Pri- 
Blųzdami mums darbą turite ir sam
pelius atgal mums prisiųsti. Už tai 
suvis nieko neskaitysime jums. Ad- 
resuokit A. Olszewskl, 3252 South 
Halsted St., Chicago, III.

TEATRAS IR BALIUS!
Chicago, III. Moterų Draugystė 

“Apšvieta”, parengė Teatrą ir Balių, 
Subatos vakare, 7 d. gegužio, 1910, 
Pulaskio svetainėje, 18-ta ir Ashland 
Avė. Stato ant scenos, pirmu kartu 
Chicagoje, žemaitės dviejų 
komediją "Musų Gerasis”, 
dalyvaus tik vien moterys ir 
lėse. Pelnas eis ant naudos 
studentei p-lei BalčauBkaitei.
statymui prasidės Balius, su naujau
siais šokiais ir su skrajojančia krasa. 
Kas daugiau gaus atvi rakių, tas gaus 
gražią dovaną. Lošimas prasidės 8 
vai. vakare. Balius trauksis iki 3 
valandai ryto. Įžanga ypatai: 50c., 
35c. ir 25c. Maloniai kviečia visus 

Moterų Dr-stė "Apivieta”.

veiksmų 
Lošime 

vyrų ro- 
muzikos 
Po per-

DIDELIS TEATRAS IR BALIUS!
Rengia Mlndaugio L. D. K. Kliu

bas naudai šv. Jurigio parap. Moky
klos Chicagoje "Kova prie Žalgirio” 
(Gruenwaldo). Loš “Birutės” draugi
jos artistai, 15 d. gegužio, 1910 m., 
nedėlios vakare. Pradžia 7 vai. va
kare, Sv. Jurgio Salėje, kertėj 32-ro 
Place ir Auburn Avė., Chicagoje ant 
Bridgeporto. Po teatrui dainuos "Bi
rutės” choras, vadovystėje musų kom
pozitoriaus ir dainiaus M. Petrausko. 
Po viskam bus Balius. Įžanga JI.00, 
50c. ir 25c.

M. D. L. Kl. Komitetas.

KONCERTAS.
Trečias didelis lietuviškas Koncer

tas, parengtas Chicagos Lietuvių Mu
zikantų draugovės, po vardu “Lietuva 
Band”, atsibus subatoj, 21 d. gegu
žio, 1910, Freihelt Turner svetainėj. 
Svetainė atsldaryB 6:30 vai. vakare; 
Koncertas prasidės 7:30 vai. vakare. 
Po koncertui balius. Ant minėto kon
certo bus grajytos geriausių kompo
zitorių melodijos. Kas atsilankys, iš
girs, ko da negirdėjo. Reikalaujančių 
muzikos, meldžiame atsišaukti pas i 
to beno vadus:

Petras Budris, 917 — 33rd St. 
Jonas Budris, 918 — 32nd St. 
Antanas Plleckas, 1823 Strlng St. 
K. J. Filtpovich, 826 W. 34th St. 
Gausite teisingas kainas ir geriau

sią patarnavimą. Su gonone, 
Komitetas.

LIETUVIAI IR LIETUVAITĖS!
Skubinkitės visi ant Pirmo Rožinio 

Baliaus, kurĮ parengė Dr-stė Apveiz- 
Jos Delvo, nedėlloj, gegužio 8, 1910,

81-

Jei kas žino apie Antaną Vaišvilą 
paeinant) iš Gielsgirlo, Šiaulių pav., 
Kauno gub., kadais gyvenus) Ches 
ter, Pa., meldžiu pranešti antrašu: 

Juozapas Vaišvila
Boston, Mass115 Salėm St.,

apsivedlmul mergi- 
tik be vaikų, senu 
35 metų. Aš esu

Pajieškau sau 
nos arba našlės, 
mo nuo 30 iki 
našlys; turiu savo namą. Platesnėmi 
žinioms meldžiu kreiptis per lifišką 

Mikolas Radzevičius
Box 47, Benld, III

Pajieškau savo draugo Povilo Baltu 
šio, Kauno gub.; Panevėžio pav., 
Skrabuliškių vol.; treti metai Ameri 
koje; persiskyrėme Šou City. Malo 
nėkite atsišaukti atnrašu:

Juozapas Pranckevičia
322 Branner St., Topeka, Kana

Pajieškau savo brolio Jono Jančio 
ko, iš kaimo Puzionių, Šimonių par.. 
Kauno gub. Jis pats ar kas kitas 
malonės duoti žinią adresu:

Miss Veronika Janciokaitė
159 Hamilton st., Grand Rapids, Mich.

Pajieškau savo dviejų draugų, Pran
ciškaus Kairelio ir Juliaus Dunbrau- 
sko; paeina iš Kauno gub., Novalek- 
sandrausko pav., Rokiškio par. 
patys ar kas kitas 
nią adresu:

Juozapas
211 First St.,

Vincentas Norkus pajieškau Antano 
Nemčiauskio, savo gero draugo; pa
eina iš Kauno gub.. Kaltinėnų par. 
Jis pats ar kas kitas malonės duoti 
žinią adresu:

Wm. Norkus
Hillsbow, III.

Jie 
malonės duoti ži

Garolis
Elizabeth, N. J.

Pajieškau keturių jaunų merginų 
ant kvatieros pareiti; turiu dailius 
ruimus; laikau dykai — bet turi dar
bu atidirbt vakarais.

Prof. Julius
So. Halsted St., Chicago, III. 

ant 3-čių lubų.

Pajieškau savo brolio Petro Balt
rušaičio. Paeina iš Suvalkų gub., 
Naumiesčio pav., Paluobių kaimo, 
Griškabūdžio parap. Bus arti trys 
metai kaip išvažiavo iš Škotijos. 
Meldžiu atsišaukti šiuo adresu: 

Jonas Baltrušaitis
Belgovan Terrace N. 8, Bellshill, 

Scotland.

2124

Pajieškau savo sesers Katrės Ra- 
chiliutės, iš Suvalkų gub., Kalvarijos 
gm., Ir pav., Akmenynų kaimo. Kas 
žinote apie ją, ar ji pati, malonės 
duoti žinią adresu:

Peter Mlliauckas
163 North Maln St., Pittston, Pa.

Pajleškau savo draugo Repšo Na- 
višklo, Suvalkų gub.. Kalvarijos pav., 
parvažiavo iš Pittsburgo J Chlcagą; 
Išėjo 
džiu

pasivaikščioti ir neparėjo. Mel- 
atsišaukti šiuo antrašu:

Teofilis Judeiku
Auburn Avė., Chicago, III.3337

Pajieškau brolio Izidoriaus Petrai
čio; 9 metai Amerikoj; pirmiaus gy
veno Plttsburge. vėliaus. Kewanee, 
Chicagoj ir Rockdale. Paeina iš Ba
takių, Raseinių pav., Kauno gub. Jis



pats ar kas kitas malonės duoti žinią 
adresu:

Joseph Petraitis
32 Burleigh St, Cambridge, Mass.

PajIeškau tėvo Jono, boollo Antano 
Klelvlų; paeina ii Kauno gub., Ra
seinių pav., Skirsnemunės parap., Ant- 
kalnlškių kaimo; 20 metų Amerikoj; 
dirbo mainose apie PlttBburgų, Pa. 
Jie patys ar kitas malonės duoti žinių 
adresu:

t
Jonas

114 Galpln St.,
Kleiva

Naugatuck, Conn.

Pranešu visiems giminėms ir pažy
stamiems, kad šiomis dienomis peT- 
siskyrė su šia pasaule Andrius Bag- 
danavičlus .apie 43 metų senumo, 
Shenandoah’ryje, Pa. Kas norės pla
tesnių žinių .meldžiu kreiptis šiuomi 
antrašu:

šios visos knygos yra Išleistos M. 
G. Valasko spaustuvėje.

Perkupčtams, kas ims nemažlaus 
kaip už $10, Huleldžlam šešiasdešimtų, 
penktų procentų ($65%).

Norinti gauti šias knygas adresuo
kite:

M. G. VALASKAS,
345 Kensington Avė., Kensington, III. 

Chicago.

M.

J.

Box 706,
A. Zelan

Turner Faile, Mass.
brolių Kostanto irPajieškau savo

Karaliaus Gelažauckų; iš Suvalkų 
gub., Seinų pav., Liškavos par., Ra- 
diščiaus kaimo; turtu svarbų reikalų, 
meldžiu jie patys ar kas kitas ma
lonės duoti žinių

Motiejus
P. O. Box 334,

adresu: 
Geležauskas

Vandergrltt, Pa.

pusbrolio Leono Ll- 
Kauno gub., Telšių

UVA
Kenedis. Wls.

Petrauskas, 72 N. Chicago at 
1 6- 

minersville, pa.
Ramanauskas, Box 538.

New iBrltdn, Conn.
J. Čeponis, 31 Pleaaant Street

Newark> N. J.
V. Ambrazevlčla, 178 Ferry Street

Pittsturį, Pa.
Jonas A. Ignotas, 46 So. 22-nd Street 

G. Mlllauckas, 1811 WhartonJ. St

Pajieškau savo 
leikio; paeina iš 
pav., Janapolio par., Padvarių sodos. 
Mano adresas:

Jonas Kulertas
2931 Penn Avė. Pittsburg, Pa.

PaPajieškau savo dėdės Antano 
šllio; paeina Iš Kauno gub., Telšių 
pav, Navarienų vol.. Peiltnų sod.; 
teipgi pajieškau Leono Raudžio ir dė
dės Juozo Juškos, paeinančių iš Šiau
lių pav. Triškių vol. Raudis iš Lauk- 
stienų sod, o Juška iš Leilėnų sod. 
Jie patys ar kas kitas malonės duoti 
žinių adresu:

Dom. Pašils
1 East St, New Britaln, Conn.

Mokykla Šokių.
Prof. Julius S. užtikrina, kad 

kys šokti kiekvienų jaunų ar 
Išmokina valcų 6 rųšių ir taip kad 
gali drųslal eiti šokti publikoje. Taip
gi Išmokys ir kitus šokius su 6 va
karais; vakare nuo 8 valandų iki 11, 
Kas moka vaikščioti, tas gali išmokti 
ir šokti. Kas nori mokytis tegul at
eina J svetaine. 1900 Union street, 
kampas 19tos, arti Halsted street. 
Mokinama kas utarninkas ir 
pėtnyčlos vakarais. Prof. Julius S. 
praneša visiems, kurie nori Išmokt 
tuos šoklus, kad ateitų ant sekančio 
adreso: 2124 South Halsted street. 
Ofisas ant 3člų lubų. Atdaras nuo 
5 iki 8 vai. vakare.

išmo- 
seną.

Vaikams gražios su parluotais 
piešineliais-paveikslais 

Knygeles.
I. Gražus paveikslėliai, bet 

gražesni aprašymėllai. Vilnius, 
Kaina . ...........................................

dar 
1910.
10c.

II. Kas atsitiko kiaulių namuose.
Vilnius, 1910.................................. 10c.

III. Klek daiktelių Įvairių — tiek
eilučių Įdomių!.... Vilnius, 1910 m. 
Kaina .. ......................................... 10c.

Pajieškau Juozų DabulĮ, trys metai 
kaip išvažiavo Iš Chieagos; paeina iš 
Šilalės, Raseinių pav., Kauno gub. 
Jis pats ar kas kitas malonės duoti 
žinių adresu:

Jonas Vaitiekus, 
8616 Parnell Avė., Chicago, Iii.

Ant Pardavimo
Pardavimui. Kampinis namas ant 

49th Av. ir 14th St. ant dviejų lotų, 
bučernė ir aptieka, ir gyvenimai ant 
šešių famllljų. Atneša randos $120. 
Savininkas nori išvažiuoti Į Senų 

" ajų ir todėl parduoda ŠĮ namų. 
Išaukite ant šio adreso: 4845 W. 

14th st., Grant Works, III.

•r davimui grocemB ir bučernė, 
iv’ių ' apgyventoje vietoje vienui 
'a. -.Biznis išdirbtas. Vieta nuo 

laiko. Gera vieta ir geras blz- 
’urintl gerų kapitalų malonėki- 

tuktl adresu: 11749 Michlgan 
’eago, III. Parsiduoda dėlto, 
cinkas su neatbūtinais reika- 

Jažluoja Į Lietuvą.

svirnui kriauliikas biznis; siu- 
a vyriškų drabužių ir valymo ir 

■ mo biznis, išdirbtas nuo keturių 
.etų, atneša gerų pelnų. Parsiduo

da labai pigiai dėl priežasties ligos. 
Kreipkitės! antrašu:

J. V. Mockus
1809 So. Union St., Chicago, III.

LABAI GERA PROGA!
Mieste Sheboygan ,Wls., labai gera 

proga pirkti bučernę. Čia lietuvių 
gyvena apie 800. Bučernė parsiduoda 
su visais Įrankiais: 3 vagos, stalai, 
malimui mėsos ir dešrų klmšimul 
mašinos, teipgi arklys su plėškėms ir 
vežimais.
gas 
per

410

Labai čia butų relkalln- 
lietuvys bučierius. Kreipkitėsi 
laiškų arba ypatiškal antrašu: 

C. Marcinkevičius
N. 8th St. Sheboygan, Wis.

Pardavimui geras saliunas. Pigiai. 
Aplink apgyventa lietuvių Ir lenkų. 
Parsiduoda už $3000 su visukuo, su 
dldella cigarų sankrova ir forničials 
ant dviejų flatų. Laisnis užmokėtas 
už visų metų. Biznio darosi už $60 
kasdien. Parsiduoda dėl savininko 
nesveikatos. Atsišaukite per laiškų 
as: Theodore Kendall, 6 Wabash 

‘.ve., Chicago, Iii., % Delaney 
lurphy.

&

Reikalavimai
Reikalauju gaspadinds (hausekeep- 

sr), suaugusios merginos arba naš
lės. Gera mokestis. Atsišaukite ant
rašu:

TĖMYKITE LIETUVIAI!
Didžiausias išpardavimas lotų nau

juose miestuose ir didžiausių dirb
tuvių vietose, Gary, Ind. ir kitur 
apielinkėje. Miestas Gary prasidėjęs 
ketvirtas metas, o dabar jau turi 
25.000 gyventojų, turi didžiausias ant 
svieto plieno dirbtuves ir daugel kitų 
kurios dabar jau pradėtos statyti, o 
neužllgio ir dauginus dirbtuvių pra
dės statyti. Dabar dirba tenai dau- 
glaus kaip dvidešimts tūkstančių dar
bininkų, o neužilgio dar kitatiek bus 
reikalaujama. Jis turi geriausias ant 
svieto vandens nubėglmo ir traukimo 
prietaisas, teipgi elektrikos šviesų, 
turi daug brukuotų gatvių, ten 
eina visos didžiausios gelžkelių 
jos. žodžiu sakant Gėry, Ind. 
geriausiai (taisytu fniestu. Čia 
daug didelių Bankų, Hotelių, 
nyclų ir Mokyklų. Jau ir lietuviš
kai bažnyčiai paimta vieta, ir jų ne
užilgio pradės statyti. Apart Gary, 
turime ir kitas vietas, tokias kaip 
Gary on the Hlll, Godar Park, So. 
Gary ir tt. Lotus parduodame ant 
lengvų išmokesčių: $10.00 Iš kalno 
ir po $5.00 Į mėnesį; nereikia mo
kėti procentų nei taksų, nes tų vls- 
kų mes patys apmokame. Laike li
gos, arba būnant be darbo, nereikalau
ji mokėti Čia yra geriausios vietos sa- 
liunams, nes saliunai per metų laiko 
buvo uždarytais, o dabar vėl atsi
daro ir pigiai Išsiduoda, todėl kas 
pirmesnis, galės geresnę vietų išsi
rinkti. Meldžiame pamatyti musų 
pardavimo vietų ir pamėginti musų 
pirkimų, o persitikrinsite, jos mes 
esame pasirengę kiekvienam patar
nauti ir padėti pagal išgalę. Broliai, 
pasiskubinkite nelaukdami ilgai, nes 
svetimtaučiai pluste-plusta iš vIbu pu- 
Blų ir perka lotus; ilgiau palaukus, 
kad kas ir norėtų negalės gauti ge
ros vietos, ypač netoli lietuviškos 
bažnyčios. Todėl dabar pasirūpinki
te, pakol dar laikas, nes pavasaris 
artinasi ir kainos greitai kyla augš- 

žinioms kreipkitėsi

pri- 
lini-
yra 
yra 

Baž-

Kiekvienas žmogus, jeigu 
kokį daiktų dykai, vadina tų dova
na, ir yra dėkingu. Iš visų daiktų 
gyvenime žmogaus namas yra 
kalinglausiu. Mes turime daug 
mų kurie pasilieka visai dykai 
kelių metų. Tokį namai atneša 
delį pelnų ant (mokėtų pinigų, ir 
keik metus tas pelnas sugrųžlna 
pirkėjui Įmokėtus pinigus su pro
centu. Namas tada pasilieka amži
na pi- kėjo savasčia ir pinigai su
grįžta jam į kišenių. Tas išrodo ne
galimu daiktu, o vienok teip tikrai 
yra. Kas ateis Į musų ofisų tas per
sitikrins kad mes sakome teisybę.

Pirkti namus dabar yra geriausias 
laikas, nes pavasaryj kiekvienas gali 
gražiai padabinti savo kidmus žoly
nais ir gyventi tikrai gražiai. Kiek
vienas, kas turi nemažiau kaip $300 
iki $3000 sučėdytų pinigų, gali pas 
mus nusipirkti namų. Mes turime ir 
pigius ir brangius, mažus ir didelius, 
paprastus ir naujausios mados pui
kiausius namus. Jeigu reikalaujate 
randos, tai vlsupirm ateikite pas mus 
apžiūrėti musų namus ant pardavi
mo, o persitikrinsite, kad jums ge
riau užsimokės nelaukiant ilgiau nu
sipirkt sau namelį arba didelį namų. 
Mes turime pardavimui tokius na
mus, kad jums visiškai patiks, ir ste
bėsitės, kaip mes galime parduoti už 
teip pigias kainas.

Sitų sanvaitę mes nepaduodame kal
nų jokių namų, nes turime per daug, 
kad visus paminėti, bet tiktai tiek 
pasakyti galime, kad 
jums gerų namų už $1000 iki $6000.

Teip pat turime labai pigių lotų 
gerose vietose teip bizniui kaip Ir 
pastatymui gyvenimo namų, Todėl 
kas nori turėti lotų už $600 iki 
$1500, tas jį ras pas mumis. Pas mus 
gali pirkti bėdnas ir bagotas, ar turi 
daug ar mažai pinigų. Mes duoda
me pagelbų kiekvienam geram žmo
gui. Laikas pirkti namus yra da
bar. Ateikite tuojaus, o mes jums 
duosime visus reikalingus paaiškini
mus dykai.

A.OIszewskl
3252 S. Halsted St.

gauna

rei- 
na- 
po 
di- 
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parduosime

Kur gauti “Lietuvą
Galima gauti 

“Lietuvą” už 5c.
kiekvienų savaitę 

pas šluos agentus:

Brooklyn, N.
73E. Fromes,

Ant. Jankauskas, 
Jermalas, 
Milewski, 
Simanavičius,

Y.
Grand Street

B.

J

&

tyn. 
pas

Platesnėms

NORWOOD, 
A. Tumavlčlus,

Psterson
Vareikeviilus,

MASS.
28 Austin

N. J.
70 Lafayette

Plttston, Pa.
Kazakevlčla, 103 No. MUn

Plymouth, Pa.
Potellunas, 345 E. Rlver

SL

SL

St

St

ROCKFORD, ILL.
Adomas Kazakevlčla, 310 E. Statė it

Pet.

N. 
J.

ti.

SO. CHICAGO, ILL. 
Ostrovskis, 8701 Commerclal

Gendrollus,
G. Gegužis,

Av.

So. Boston, Mass.
224 Athens Street

28 W. Broadway.

8pringfleld, III.
Tachilauckas, 1217 W. Jefferson St.

Scran.on, Pa.
Geo. Baltrūnas, 
Juos. Petrlkys,

2018 Luzerne St
1514 Ross Avė

Shenandoah, Pa.
T. Kryžanauskas, 38 E. Centre St.

D.
Union City,

F. Eimaitis,
Conn.
65 Brennaa Bt

J.
Waterbury, 

žemantauskas, 39
Conn.
W. foitar St

Ju gis žemaitis, 824 Bank St
VVorcestor,

Ant. Bernotas,
Man.

45 Ward 3t

Naujausios Knygos 
gaunamos “Lietuvos” Redakcijoj.

APIE BALTRŲ-GIRTUOKLĮ. Vaiz
delis iš gyvenimo Baltraus girtuoklio. 
Rygoje, 1909. Pusi. 32 .............. 10c.

ARCHAIOLOGIŠKI TYRINĖJIMAI. 
Gaidės apylinkėje. Kan. Juozapo žio
go. Su 21 paveikslėlrti, (Iš “Lietuvių 
Tautos”). Vilniaus,} 1909. Pusla
pių 23 ............. .......................... 40c.

______

•likai Į profesorių 
Courtenay. (Iš 

’.llnlus, 1909 m.
•................. 40c.

ANTANO BAFANAUSKIO, (A. a. 
kunigo vyskupo/ 
Jonų Baudoulrl 
lietuvių Tautos 
Pusi. 28 ........

P. M. Kaltis
1607 N. Ashland Avė., Chicago, III.

4528
STASIULIS 

St, Chicago,

T. 
J. 
S.

37
215

Hudson avė.
Berry Street 

124 Grand st 
258 'Wythe Avė.

3URTAI. i 
vienaveiksmė 
išleido Liud-'- 
Pusi. 16 ..

DŽIOVA, 
KOVA SU J 
rtjampolū 
Pi L—

:ųto Przybylskio 
Ąlja. Išvertė ir 

ra. Vilnius, 1909.
....................... 10c. 
PRIEŽASTIS IR 

< K. Jokanto. (Ma- 
% Vilnius, 1909.

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

John

J.

P. 
M.

D.

BALTIMORE, MD. 
Louis, 657 W. Baltinio: C

BROCKTON, MASS. 
Pocius, 175 Ames

Chicago, III.
M. Kaltis, ”
J. Tananevlče, 670 W. ISth

St

St

1644 W. North Avė. 
St.

GILŠĖ. Dz.
TĖS VARGAI,,. 
Vilnius, 1909, 1

GIMDYMO SLk 
dunas. Labai n. 
skaitymo kiekvie 
Tilžėje. 1909 -i..v

legenda ir BOBŲ- 
rašė Vincas Krėvė. 
«1. 42 .......... 10c.

HAI. Parašė VI- 
įga ir verta per- 
1 šitų knygelę, 
i. 96. Kaina 45.

ELIZABETH, N. J. 
Bočkus, 211 First

Ant
JERSEY CITY, N. J 

Rėki,iltis, 234 Wayne

st.

3t.

Iš SEINŲ VY6K UPYSTĖS HISTO- 
RIJOS. Parengė . spaudon J. Basa
navičius ir K. Grinius. (Iš “Lietuvių 
Tautos”), Vilnius, 1909. Puslapių 41. 
Kaina ........................   50c.

IV. Nesigailėsi, valkeli, perskaitęs
šitų knygelę! Vilnius, 1910.............10c.

V. Sveiki gyvi! Vilnius, 1910 m.
Kaina .............. . .....................",... 10c.

VI. Dėdės Tomo Trobelė. Vilnius, 
1910 m............................................. 15c.

VII. Kiek čia Įvairių žvėrių ir na
minių gyvulių!.... Vilnius, 1910 m. 
Kaina

VIII. 
Kaina

15c.
Pelenė. Vilnius, 1910 m.
........................................ 15c.

IX. Robinzonas. Vilnius, 1910 m. 
Kaina 15c.

X. Raudonoji kepuraitė. Vilnius, 
1910 m. Kaina ............................. 15c.

XI. Gul’ šiandienų jau ant šieno...;
Imant kartu visų 11 valkų knyge

lių, nuleidžiama 25% arba visos už 
Vilnius, 1910 m. Kaina .............. 20c.

Knygų Kataliogas
No. 4 Ąlluma ir kitos pasakos Guy 

de Maupassant’o, vertė J. Laukia. 
Telpa šios pasakos: 1. Alluma, 2. Ne
tikri brangieji akmenys, 3. Baimė, 
4. Du maži kareiviai, 5. Dienynas pa
dūkėlio, 6. Mėnesienoje, 7. Vaidulys, 
8. Užšalusio! padangėj, 9. Atsikirti
mas, 10. Vienatvė, 11. Tėvas ir sūnūs 
ir 12. Rožė. Guy de Maupassant yra 
vienas iš geriausių raštininkų pasakų 
iš žmonių gyvenimo. Chicago, iii. 1908, 
pusi. 136................................................S5c

No. 27 Gyvenimo mokykla. Parašu 
Orlson Svett-Marden. Lietuvlškon kai- 
bon išvertė K. žegota. Užrašai pagar
sėjusių žmonių. Labai naudinga kny
ga. Didelio formato. Chicago, III. 
pusi. 235.............................................$1.25
Apdaryta......................................... $1.50

No. 35 Gyvenimo vaizdeliai, suside
danti iš devynių sekančių gražių pasa
kaičių; Atsisveikinimas, Vagis, Kas 
kaltas, Gatvės vaikai, Paparčio žie
das, Miško sargas, Signalas, Keleivis, 
Būvio esybė. Chicago, Iii 1902, pus
lapių 99. 15c

No. 43 Iš gyvenimo lietuviškų 
lių bei Vainių. Pasakos surinktos 
J. Basanavičiaus, šioje knygoje telpa 
keli šimtai gražių pasakų, apie rojų 
(dangų), čyščių, peklą; apie giltinę, 
marų, cholerų; apie dvasias (dūšias), 
velnius, jų vaidinlmųsi ir tt Pasakos 
užrašytos tokioje tarmėje, kokioje bu
vo girdėtos. Panevėžyj — pagal tar
mę panevėžiečių; Šiauliuose — pagal 
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. Popieros 
apdaruose.......................................... $1.50
Audimo apdaruose........................ $2.00

V$- 
d-ro

No. 381 Gyvybė (kantatas) ir kitos 
trumpos poemos. Prrašė Jonas Vis- 
koška. Telpa čia eilės: Gyvybė, Iš
tvirkėlis, Vylius, 3 sonetai, Proverbal 
ir Jautimai. Chicago, III. 1907, pus
lapių 41.............................................. 15c

Reikalingi 15 Geru Kriaucziu
prie

moteriškų drabužių siuvimo. Turi 
būti gerai susipažinę su savo darbu. 
Teipgi reikalingas geras prosintojas 
moteriškų drabužių. Užmokestis 
ras. Darbas ant viBada. Norinti 
ros vietos atsišaukite sekančiu 
resu:

Mr. Louis Kasper 
3129-31 Wentworth Avenue 

Bisau Yards 2263. Chicago, III.

FRANK 
: So. Wood

Telephonas Yards 720. 
Offisas 21st St ir Broadway, 

Gary, Indiana. 
Telephonas 180.

Iii.

B.

J.

Lavvrence,
Ramanauskas,

Mass.
101 Oak street

P.

J.

Montello,
Miszkinls,

Mass.
35 Arthur SL

KLAIDA. Apysaka parašyta Laz
dynų Pelėdos. Kas šios raštininkės 
veizdelius sk .itęs, tas žino jų vertę 
ir nesigailės šių knygelę perskaitęs. 
JI parašyta iš lietuvių gyvenime, Vil
nius, 1910. Pusi. 520 .......... $1.00.

New Haven, Conn.
Vaitkevičius, 227 Chapel St

ge- 
ge- 
ad-

Tčmykite, Lietuviai!
Pigiai parsiduoda Uos knygos-.

1. Mokslas, sveikata ir kultūra. 
Proto lavinimasis ir išsivystymas 
žmogiško kūno kultūroje, su 19ka 
gimnastiškų paveikslėlių, parodančių, 
kaip išlavinti ir ištobulinti žmogaus 
kūnų. Kiekvienam labai naudinga 
knygelė. Kaina ......................... 25c.

Phlladelphla, Pa.
M. A. Ignotas, 1028 So. 2-nd Street

“LIETUVIŲ TAUTA”. 
Draugijos raštai. 
Vilnius, 1909. .

L. Mokslo 
Knyga 1, dalis 3. 
.................. $1.25.

John
Portland, Oreg.

Browman, Browman News Co.

Seattle, Wash.
Forelgn and Domestlc 

Periodical & Newspaper Agoncy

MUSŲ GERASIS. Dviejų velksmlų 
komedija. Parašė žemaitė. Vilnius, 
1909. Pusi. 26 ........................... 10c.

NAŠLAITĖ, 
mių. Parašė M. 
Mass. 1909, pusi.

Drama keturių velk- 
Valiniius. Boston, 
22. laina .. 10c.

Ne. 397 Kepins kančios. Eilės. Pa 
rašė Liepukas. Chicago, Iii. 1909, pus
lapių 28.................................................10o

No.436 Revoliucijos dainos. Suran
kiotos iš visur 24 d.-Inos naujos ga
dynės iš revoliucijos atbalsių. Chica
go, Iii. 1908, pusi. 30. .... .... 15o

No. 471 Akyvi apsireiškimai sviete,
Į kuriuos žmonės nuolat žiuri, bet jų 
gerai nesupranta. Su 7 paveikslėliais. 
Labai naudinga knygelė tiems kurie 
nori sužinoti, iš ko darosi žaibai, 
griausmai, lietus ir sniegas. Kaa yra 
debesiai, ant ko jie laikosi ir tt. Chl- 
cago, IU. 1894, pusi. 79................... 25c
tiems arčiau susipažinti su oro ypa
tybėmis, verta perskaityti. Chicago, 
111. 1907, pusi. 238........................  75c
Apdaryta. ...................................... $1X0

fieikalauju 4 merginų pagelbėti mo- 
^Knlmul jaunuomėnę šokti; kurios 
mokate šokt, malonėkite ateiti po ant
rašu: 2124 So. Halsted St, Chicago, 
ant 3-čių lubų, pas Prof. Julius, 
ra mokestis.

Pardavimui Saliunai, gražioje 
toje, lietuvių apgyventoje, geras
nis; pardavimo priežastis ta, jog sa
vininkas eina Į kltokĮ biznį. Norinti 
nusipirkti gerų biznį atsišaukite ant
rašu: J. S. Nezelskl, 3604 Deodar St, 
Indiana Harbor, Ind.

Ge-

vle- 
blz-

Reikalingi 600 darbininkų Į Mon
tana. South ir North Dakota valstijas 
prie geležinkelių darbų, algos $2.00 

- už dienų, teipgi ( laukų darbus, plo
vimo darbus, liejikles ir girias Min- 
nesotos valstijoje, algos $2.00 už die
nų. Kiekvienas turi užsimokėti už 
nuvažiavimų $8.00. Teipgi reikalingi 
darbininkai prie yvairių užsiėmimų 
Chcagoje ir aplellnkėje. Ateik tuo
jaus, arba rašyk Bavo kalboje Įdėda
mas už 2c. markę atsakymui. Adre
sas: J. Lucas, Ageucy, 746 So. Ca
nal St., Chicago, III.

Už $150.00.
Galima nusipirkti nuo seniai iš
dirbtų kostumeriško kriaučiaus ver- 
teivystę, gerų naujiems darbams, tai
symui, valymui ir nudažymui. ~ 
da tik $15.00.

Gus Lange
1336 Milwaukee Ave„ Rear, 

Kampas Elm St., Chicago.

Ran-

Store

2. Vadovas, arba mažas žodynas. 
Antra laida. Gerokai padidintas ir 
naudingesnis už pirmųjĮ; išmokimui 
teisingai angliškos kalbos. Kaina 40c.

Worcester, Mass.
M. Paltanavičių, 15 Mllbury Street.
J. J. Kalakauskas, 55% Green St.

NUO AUDROS
rašė žemaitė. Vilnius, 1109. Pusi. 
Kaina ..............................................

TASISLĖPUS. Pa-
16.
5c.

No. 1209 Angliškos Kalbos Vadovė
lis tiems, kurie nori trumpu laiku pra
mokti angliškai susikalbėti kasdieni
niuose reikaluose. Sutaisė J. Laukis. 
Antra pataisyta laida. Chicago, III. 
1908, pusi. 90.........................   25o

3. Vabalnykiečių Dainos. Surink
tos lietuvių senovės ir dabartinių lai
kų; gražiausios lietuviškos dainos. 
Kaina .......................................... 25c.

4. Pasakos, Pritikimai, Veselijos ir 
Giesmės. Surinktos kun. K. Olekna- 
vidaus. Antra laida. Pulki knvga. 
Kaina ............................................ 30c.

“Lietuvos” Agentai
Pas šiuos agentus gaurua užsisa

kyti ‘Lietuvą" metams ar pusei 
metų ir užsimokėti.

RAŠYBOS LAVINIMOSI DARBAI. 
Pradėdamomsioms mokykloms. Sutai
sė mokytojas S. Vaznells su pagel
ba J. J. Šiauliai, 1909. Pusi. 
Kaina ..........................................

Naujl Muzikuliszki Veikalai.
Jonas Janušas keliaujantis Agentas 

po IUlnois valstijų. Lietuviška muzika ČESLOVO 
NAUSKIO.

112. 
20c.

SOS-

5. Vadas prie Moterystės. Labai 
žingeidi knygelė; epigramlški, iš da
lies satyriški išsireiškimai link mei
lės prietikių. Būtinai reikalnga per
skaityti kožnal merginai norinčiai 
priimti stonų moterystės. Kaina 15c.

6. Burtininkų Paslaptjs. Labai aky
va knygelė, talpinanti savyje naudin
gus apskaitymus. Kaina ...... 25c.

7. Morališkas Kabalas. Paimtas iš 
Salemono knygų; pasakanti žmogaus 
laimę ir nelaimę. Kaina .........  15c.

8. Tikrosios Dainos. Iš visur su
rinktos: Kariškos, Darbininkiškos Ir 
juokingos dainos. Kaina .......... 15c.

9. Teisingos PaslaptĮs. Daktariška 
knygelė: naudinga merginoms ir mo
terims; iš ko gali atrasiti didžiausių 
sau laimę. Kaina......................... 25c.

10. Dainos Vasaros Grožybių. La
bai pulki knygelė. Kaina.......... 20c.

Brooklyn, N. Y.
Ambrozėjus, 120 Grand
LesnlauBkas, 298 South lst 

262 Metropolitan

J. 
A.
Jos Matulis,

St.
8.. 

Av.

Su-

Baltlmore, Md.
Petras Glaveckas, 635 W. Lombard st 
L. Gawlis, 1834 N. Castle Street 
Viscas želvls, 603 So. Paca st

J. I. Bagdžlunas, 
And. Jurevlčia, 
Vinc. Linka, 
Stan. Petrulis, 
Geo. Pupausky,
K. Steponis, 
Jonas Visockis,

Chicago, III.
2334 S. Oakley Avė. 

3337 Auburn Av. 
1813 String 

3312 S. Halsted 
1112 S. Leavitt 

3143 S. Halsted 
8139 Vlncennes Rd.

St 
St.
St 
St.

Pov.
Cleveland, Ohlo. 

šūkis, 6524 Forman Ava. S. a

V. Susiuva. UŽMIGO ŽEMĖ,
statyta vienam balsui, forteplanui pri
tariant. žodžiai Mairionlo. Peterbur
ge, 1909 m. ..,.. j.p............... 50c.

VI. Susiuva. Tš pati daina UŽMI
GO ŽEMĖ. Mišriems balsams a 
capella. Peterburge, 1909 m. .. 50c.

.,'1' ;)2
VII. Susiuva. SKUBINK PRIE

KRYŽIAUS. Vfenim balsui, forte- 
pianui arba vargonams ir smuikui 
pritariant, žodžiai kun. M. Gustaičio. 
Peterburge, 1909 m. ................... 50c.

” -11 ;
VIII. Susiuva. SIUNTĖ MANĘ MO
TINĖLĖ. Liaudės daina, keturiems

mišriems balsams^ Petsrburge, 1909.
Kaina .........................;... 50c.

CAMBRIDGE, MASS.
Pet. Bartkevičius, 877 Cambridge 
C. Kavolius. 42 Washington

St. 
,jt

IX. Susiuva. KARVELĖLI. Liau
dės daina, keturiems mišriems bal
sams. Peterburge, 1909 m..........40c.

No. 1300 Rankvedys angliškos kal
bos. Pagal Oileodortų, Harvey, Max- 
well ir kitus surašė J. Laukis. Yra 
tai praktiškiausia knyga išsimokini
mui angliškos kalbos pačiam per sa
ve be pagalbos mokytojo. Chicago, III. 
1906, pusi. 307.............................. $1.25
Apdaryta........................................... $1.50

No. 1326 žodynas lletuvlškal-angliš- 
kos kalbos. (Dalis I.) Sutaisė A. La- 
lis. čia rasi visus lietuviškus žodžius 
išguldytus angliškai. Kožnas žodis pa
ženklintas kursyvoms litaroms prie 
kokio gramatikos skyriaus jis priguli. 
Knygos formatas 6x9 colius. Kieti 
audimo apdarai. Chicago, III. 1902, 
pusi. 382............................................ $2.00
Popieros vlršals...............................$1.75

No. 1327 Žodynas angllškal-lletuvlš- 
kos kalbos. (Dalis II.) Sutaisė A. La- 
lis. Čia rasi visus angliškus žodžius 
angliško žodžio kabėse yra pridėta 
tarmė, kaip žodžius angliškai tarti, 
teipgi kiekvienas žodis paženklintas 
kursyvoms litaroms 
matikes skyriaus jis 
formatas 6x9 colius, 
apdarais, nugara ir
gražios moroko skuros, šonai audimo, 
ant nugaros parašas aukso litaroms, 
lapų kraštai marmuruoti............... $4.00
Ta pati knyga popieros apdar. $3.00

prie kokio gra- 
priguli. Knygos 
Graliais drūtais 
kampai drūtos,

Mes galime iiimti pasidėtus pinigus 
ii visų Maskolijos Bankų ir parsiųs- 
dlnti juos ) keturias sanvaltes laiko. 
Už parsiųsdlnlmų tokių pinigų imame 
po $1.00 už kiekvienų $100.00 ir po 
50c. už kiekvienų $100 viršaus $500.

Mes teipgi atliekame Įstatymiškus 
ir komercijališkus reikalus. Pata- 
lmanis Ir nurodymams kreipkitės prie

RUSSIAN AMERICAN BURBAU, 
''6 Flfth AVe., Chicago. Iii,

11.
dainų

Apgailestavimo Balsai. Graži 
knygelė. Kaina ............. 15c.

12.
Praščiokėlio eilės.

šlėktų Malonės, arba Majuvka.
Kaina ........ -. 10c.

13. Dvasiški Vadovai ir Parmazonal 
arba i .alsumas Dievo Rūstybės. Ant
ra laida. Aprašymas, kaip kunigai 
mokina žmones, o jie patys kitaip 
daro. Naudinga perskaityti kožnam 
geram katalikui. Kaina 15c.

Zen.

Kar.

HAMMOND, IND. 
Juciavičius, 235 — 155th

HAP.TFORD, CONN.
Lesevičius, 40 Mulberry

St.

st

Herrln, IUlnois.
J. T. Adomaitis, Box 708.

Ant
HAZLETON, PA. 

Shukis, 103 N. Wyoming St.

INDIANA
B. Yaaiulls,

HARBOR, IND. 
3604 Deador St

X. Susiuva. TU MANO MOTINĖLE. 
Liaudės daina. Duetas sopranui ir 
altui, arba dvibalsiniam moteriškam 
chorui. Peterburge, 1909: m. .. $1.00.

XI. Susiu a. LĖKK SAKALĖLI. 
Liaudės daina, keturiems mišriems 
balsams. Peterburge, 1909 m. .. 50c.

GIESMĖ J PANELĘ ŠVENČIAU
SIĄ. Vienam balsui (Barytonui 
Mezzosopranui) su vargonais, 
zilza Juozapo Naujalio. Op. 11. 
nas. Kaina ........ 1..............

No. 1328 žodynas lletuvlškal-angllš- 
kos ir angliška, lietuviškos kalbų (abi 
dalys — I Ir H, t.y. No. 1326 Ir No. 
1327) vienoje knygoje. Yra tai reika
lingiausia knyga norintiems gerai pa
žinti angliškų kalbų, 
darai tokie pat kaip

arba i
Mu-Į

Kau-1
45c. |

Naujiena Kuri Nudžiugins ii 
Palinksmins Daugel Sergancziu, 
Silpnu ir Nualintu Vyru
vilkas, nupuolęs sveikatoje F Ar peržengei tiesas sveikatos 
arba gamtos? Ar manai apsivesti? Ar ėsi tinkančiam padė
jime užimti užduotis ženybinio gyvenimo? Jeigu yramažlau- 
Bė abejone jog randasi užsivilkusi chroniška liga dugnyje 
tavo klapatų, tai atsifiauk ant žemiaus paduoto adreso, o ap. 
turėsi patarimu ir iStirinSjimę dykai! Mes iStlrinisime tavg 
visai dykai, Ir jeigu išgydymas bus galimas, tai mes iSgydy- 
slme už kožemiausl^ kaiu$. Ne užsidedi ant savęs jokių pa
reigų atsišaukdamas pas mus dėl bemokestinio pasiteiravi
mo. Męs perstatysime padėjimu viso dalyko tikroje Šviesoje, 
o tada galėsi gydytis jeigu norėsi.

Ibi Dolerio Nereiks Mokėti Pakol Nebusi Užganėdintas Savo Loonoj 
NlintyJ kad Mos Esamo Teisingi, Pilnai Atsakanti Ir Užsitlklml.
nesveikumu inkstų, pūslės ar Slapumo ravelių, jeigu jauti nesraagumę ir skausmu jeigu randasi 
koks padėjimas dėl kurio nesinori kreiptis prie šeimyniško gydytojaus, kaipo tai: silpnumas, ner
viška negalė, silpna arba sumažinta atmintis, nemiegojimas, gėdingumas, n u bėgimai, nuvarvėjimai, 
silpninanti sapnui ir išnaudota gyvybė; jeigu turi guzuotas ir susisukuses gyslas, jeigu kenti nuo 
užsikrečiamų ligų kokios nebūt rūšies kurios tamistai daro nesmagumu; jeigu turi nors vien^iš 
skaitlingų ligų kuriom vyrui gali būt apimti; jeigu kenti nuo pertankių dasileidimų; jeigu turi vo
tis, skaudulius burnoje ir ant liežiuvio; Jeigu plaukai tavo slenka; jeigu turi slaptingą ligų; jeigu 
turi užnuodintų kraujų arba nors vienų iŠ ligų kurių auka tampa vyrai—TAI MES GALIME TAVE 
IŠGYDYTI IR TA PADARYSIME. Ateik pasikalbėti su mum! didžiausiame prlvatiškūme ir se
krete, o męs padėsime atsikratyti nuo visų kliūčių kotrumpiuusiam laike. Mes turime labai didelį 
patirimų gydyme tokios rūšies ligų ir užtikriname išgydymų. Mes netiktai palengviname, bet išgy
domo tikrai ir ant visados. Ateik ir pasižiūrėk ant skaitliaus lietuvių kuriuos mes išgydė m e. Mos 
lSfcydyaime teip tikrai kaip atsišauksi pas mus. Silpni vyrai, kurie nustojote viltį pasveikimo besi- 
gydydami kur kitur, ateikit pas mus, mes atkreipsime ant jus musų specijallškų atydų teip jog at
gausite savo vyriškumų ir busite vadovais terp savo sandraugų.
PATARIMAS IR IŠTIRINEJIMAS VISAI DYKAI. GYDUOLES DYKAI IKI IŠGYDYMUI

CHICAGO MEDICAL CLINIC
344 SO. STATĖ ST., arti Harrison gatves, CHICAGO, ILL.

Musų ofiio TaUndoi yra nuo 10 valandos ryto iki 4 po plct Ir nuo 6 iki 7 vakaro. Jeigu negali 
atsišaukti terp tų valandų, tai gali atsišaukti terp 10 ir lž Nedėliotu. Atsišauk asabišLat 

Mes kalbame lietuviškai.

Žmogaus Senumas; Anykščių šilelis 
ir daugelis naudingų žinių. Sutaisė 
P. M. Pusi. 112.............................. 15o

No. 1420 Tikyba ir mokslas. Tikė- 
jimiškl, moksliški ir draugiškai-poll- 
tiškl tyrinėjimai, surankioti D-ro J. 
šliupo. Antras pataisytas ir padidin
tas spaudimas. Chicago, Ui. 1901, pus
lapių 211.............................................. 50c

No. 1521 Paslaptys Magijos bei Spi
ritizmo šviesoje mokslo. Pagal sve
timus šaltinius lenkiškai sutaisė F. J. 
Lietuviškai vertė J. Laukis. Yra tai 
išaiškinimas monų darymo, šioje kny
goje atrasite visas monų Ir burtų pa
slaptis ir jas suprasite, nes aiškiai 
aprašytos ir paveikslais parodytos vi
sos slaptybės ir budai jų darymo. Chi
cago, IU. 1903, pusi. 262. .......... 50o

No. 134 Sidabrinis kryželis arba dai
lidė Iš Nazareto. Apysaka iš laiką 
kankinimo Kristaus. Eugenijus Sne. 
Vertė J. Laukis. Chicago, Iii. 1906, 
pusi, š, i. (šitų knygelę Vilniaus vys
kupas uždraudė lietuviams skaityti.) 
Kaina................................................. 60a

No. 480 Biologija arba mokslas aplo 
gyvus daiktus. Pagal profesorių Nus- 
baumą sutaisė šernas. Mokslas, ko
kiu budu radosi gyvi sutvėrimai ant 
musų žetuės, kaip jie vystėsi, pradė
jus nuo nažų vabalėlių, iki daėjo lig 
paukščių, žvėrių ir paties žmogaus. 
Su paveikslėliais. Chieago, 111. 1901, 
pusi. 147. ......................   40o

No. 525 Kaip gyvena augmenys? 
Pagal Lunkevlčių ir kitus sutaisė šer
nas. Su paveikslėliais. Yra tai apra
šymas apie įvairius musų žemės aug;k 
lūs, jų sudėjimą ir atmainas, gyvĮ tr 
plėtojimąsi nuo pat menkiausių pavi
dalų iki didžiausių ir tobuliausių. Chi
cago, Iii. 1901, pusi. 129. -...............  36o

No. 526 Kada Ir kokiu budu svietas 
sutvertas. 'Parašė Prof. Dr. M. W. 
Meyer. Iš vokiečių kalbos vertė J. 
llgaudas. Aprašyta, kokiu budu tve
riasi dangiški kūnai ir kaip musų že
mė susitvėrė, teipgi, kokiu budu atsi
rado ant jos gyvybė. Su paveikslais. 
Chicago, IU. 1906, pusi. 140. .. ... 35o

No. 527 Kada Ir kokiu budu gali 
svietas kada-nore pasibaigti. Parašė 
Prof. Dr. M. Wllh.Meyer. Iš vokiečių 
kalbos vertė J. Ilgaudas. Knygelėje 
aprašyta svieto pabaiga. Kas nori at- 
ulžlnotl, kada ir kokiu budu gali svl» 
tas pasibaigti, tegul perskaito šitą 
knygelę. Chicago, Iii. 1906, pusi. 135. 
Kaina.................................................... 36o

No. 540 Nematomi priešai Ir drau
gai žmonių. Pagal Bitnerj sutaisė šer
nas. Aprašymas smulkiausių bakteri
jų, gimdančių visokias ligas pas žmo
nes, jų susekimas, vystymąsi ir tt. 
Su paveikslėliais. Chicago, IU. 1905, 
pusi. 113. .........................................   30c

No. 548 Oras, Vanduo, šviesa Ir ši
luma. Lekcija Prof. Blochmano’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. .... 40c

No. 553 Paėjimas organiško svieto. 
Pagal Bltnerį sutaisė šernas. Knyga 
didelės moksliškos vertės. Ji aprašo 
tvėrimąsl viso sutvėrimo ir visų gam
tos sutvertų daiktų; parodo, pagal se
niausius ir giliausius žemės sluogs- 
nius, daug milijonų metų atgal gyvo- 
tusius ant žemės augmenis, vabalus, 
žvėris, paukščius ir tt Su paveikslė
liais. Chicago, IU. 1905 pusi. 137. 35o

No. 569 Svieto pabaiga. Iš rusiško 
vertė Pr. Siūlelis. Kas nori atslžlno- 
ti, kada bus svieto pabaiga, tegul per
skaito šią knygelę. Chicago, Iii. 1902, 
pusi. 31............................................... 10o

Formatas ir ap- 
No. 1327. $6.00

No. 1329 žodynas. 
No. 1328, tik pilnai 
gia, gražia moroko skūra. (Čia audimo 
nėra nė bisklo.) ............................. $7.00

Tas pats 
apdarytas

kaip 
bran-

No. 1457. Dangaus Augitumas Ir

No. 1525 Rankvedls gromatų rašy
mui. Knygelė pamokinanti, kaip ra
šyti gromatas į firmas, pažįstamus, 
gimines, prletelius, mylimus ir myli
mas prieš ųpjl7odl.ną, Į ponus, kuni
gus, vyskupus Ir kitas augštos luo
tuos ypatas. Pasveikinimai ant Nau
jų metų, dienoje varduvių, gimimo ir 
kituose atsitikimuose. Chicago, IU.

No. 1515 Naujas pilnas Orakulas 
arba knyga burtų, monų ir visokių pa
slapčių ir praktiška C. C. St. Germaln 
Delnažinystė, su paveikslėliais. Su
rinko ir Išguldė iš svetimų kalbų'J. 
Laukis. Yra tai didžiausia ir praktiš
kiausia mon’: knyga, burtų ir delntt- 
žlnystės mokslo. Formatas 6x9 co- 
Uub, ant viršaus apdarų koloriuotas 
paveikslas burtininko ruimo. Chica
go. 111.1904, pusi. 412......................$2.50
Apdaruose..................   $3.00

No. 507 Gamtos Istorija Pagal Bert 
vertė Dr. A. Bacevlčla. Knyga su dau
geliu vabalų, žuvių, žmonių, medžių 
ir akmenų paveikslėlių; trumpai, aiš
kiai ir suprantamai išaiškina gamtos 
istoriją, ypač tuos dalykus, Į kuriuos 
žmonės žiuri, bet jų gerai nesupranta. 
Chicago, IU. 1903, pusi. 209.........  50o

No. 508 Gamtos pajlegos Ir kaip Ii 
jų naudotis. Pagal Bitnerj sutaisė 
šernas. Svarbios moksliškos vertės 
knyga, su daugybe paveikslų įvairių 
mašinerijų ir kitokių prietaisų Išnau- 
dojlmul gamtos pajlegų. Chicago, IU. 
1904, pusi. 238...................................... 5Oc

No. 63 Karės Laukuose. (Kareivio 
atsiminimai.) Parašė Vsevolod Garšlo* 
Vertė A. Lalls. Užimanti pasaka iš lai
kų karės maskolių su turkais. Chica
go, IU. 1906, pusi. 81...................... žoo

No. a44 lt Gyvenimo 8amojidų. 
Apie LlzdiniukU3 ir kiti naudingi pa
mokinimai...............................   10o

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ DR-STĖS 
CENTRO VALDYBOS ANTRASAI:

Pirmininkas: B. K. Balevičius,
913 — 32nd st., Chicago, III. 

Vice-Plrmlnlnkė: O. Ramanaucklenė,
101 Oak st., Lawrence, Mass.

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

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

Knygius: J. Simanavičius.
331 Barnes st. Plymouth. Pa

Literatiikasis Komitetas: J. Gabrys, 
11, rue Sommerard, Paris, France. 
V. Jokubynas, 318 W. Broadvvay, 
So, Boston, Mass. J. Laukis, 501 
Brick it., Valparalso, Ind.

Dr.O.C.HEINE]
DBNTISTAS

OFISAS—Kampaą 31 Ir So. Hšlifed gal,
(OpMUui »lr* aptlakos.) .‘t CHIU60, ILL

A. 01szewskio Bankoj 
galite aprūpinti visus 

savo reikalus
TOJ BANKOJ LIETUVYS NOTARAS
Išdirba “Doviernastis” — Kon

traktus, Raštus pardavimo
Ir visokius kitus dokumentus, ir už
tvirtina visokius dokumentus pas 
konsullų. Inkorporuoja draugijas ir 
atlieka visokius kitus notarljallškus 
darbus.

Visokiuose notarijališkuose relka- 
1 -osc kreipkitės į

J. J. Hertmanowicz 
(Notary Public) 

3252 So. Halsted st., Chicago.

Bchmehl'į sutaisė šernas. Mokslu LIUOSO ĮNŽENGIMO MUZEJUS 
apie subujavojimą kūno visokių žv&. Moksliszku Žingeidumu. Žinojimas-Galybe 
rlų, paukščių, sąnarkojų, žarnapllvlų j 
ir žmogaus. Kiekvienas žvėris arba 
gyvis aprašytas kas sau su visomis jo 
ypatybėmis ir kokią gyvūnų giminę j 
jis tveria. Su paveikslėliais. Chlca- Į
go, U’, 1906, pusi. 313.....................$1^K>
Apda.yta..........................................$1.25

No. 606 Airija. Lapai Iš istorijos 
Airijos. Parašė A. Janulaitis. Chica
go. III. 1908, pusi. 53.................... 15c

No. f3'j 9 Įlinologlja arba mokslas 
apie žent-a tautas. Pagal Dr. M. Ha- 
beriami^ parašė šernas. Su paveikslė
liais. Yra tai svarbiausia moksliška 
knyga apie visas musų pasaulės žmo
nių veisles. JI parodo visų viešpatys
čių, visų žemės kraštų ir net mažiau
sių šalelių žmones ir jų pavelksluš. 
Aprašo jų kilmes, parvą, tikėjimą, pa
pročius, užsiėmimą ir abelnai viską. 
Kas nori pilnai pažinti žmonių isto
riją, tegul perskaito šią knygą. Chi
cago, 111. 1903, pusi. 667................$2.00
Apdaryta. ..........................iv........ $2.50

Mes esam baimių- 
gal ir įdomini su
tverti. Vyrai, tikrai 
atsilankykit į Sit$ 
stebStinf liuoso in- 
žengimo Muzejiį. 
Šimtai interesuo
jančių pavydalų 
žmogaus kūno svei
kam ir sergančiam 
stovyje. Chirurgių- 
kos operacijos, 
žingeidumai, keis
tumai, rnilžini&ku- 
mai. Teipgi pilnas 
istoriškas s a n r i li
kis kuris niekad 
ne buvo parodytas 
dykai šiam krašte.

Esi užprašomas tirinėti nuostebumus Astronomi
jos, Fiziologijos, Chemijos ir Patholiogijos.

Iszpanlszka Inkvizicija. Valkatų Galerija. 
Paveikslai Iszkllmiu ir Pagarsėjusiu Asmenų. 

1NLEIDŽIAMI TIKTAI VYRAI 

LIUOSO ĮŽENGIMO MUZEJUS 
MOKSLIŠKU ŽINGEIDUMU

150 SO. CLARK ST., CHICAGO, ILL.
• ' arti Madiscm Gatves

Atdarus nuo 10 valandos ryto Iki 12 vidurnakčiai
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Pinigu Siuntimas.
Dabartines pinigu kainos siuncziant in Lietuvą:

Už i rublį .............................................................................. 52/4c.
Už io rublių .......................................................................... $5.26.
Už 50 rublių ....................................................................... $26.26.
Už 100 rublių ........................................................ ; $52.50.
Už 500 rublių ......................................................................  $261.25.
Už 1000 rublių ..........   $520.00.

Prie kiekvieno siuntinio reik dar pridėti 25c. ant pačto lėšų, 
išpirk savo p.ačte “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 Bankon, adresuok 
šiteip:

-----------o----------- ; j. ■

Szifkorcziu kainos:
Šifkorčių kianos per vandenį tankiai mainosi; ir todėl kas nori 

Pasižinoti, kiek šifkortė kaštuoja ir visas kelias, atvažiavimui jo 
■askžieriaus iš Lietuvos į Ameriką, arba, kas nori dasižinoti kiek- 

K| štuoja šifkortė važiuoti iš Amerikos Lietuvon, tegul kreipiasi į 
Sumiš per laišką, o atgal pačta gaus tikra atsakymą, su nurodymu 
■ Įsų linijų, kainų, su visais reikalingais paaiškinimais kas link grei
tinto laivų ir reikalavimų Amerikos valdžios, apie pašportus ir teip 

toliaus.
Jeigu daugiau kaip vienas pasažierius važiuoja, tai reikia 

paminėti, kiek pasažierių ir paduoti jų metus. Tas lyčiasi ypatin
gai vaikus.

MES PARDUODAME SIFKORTES ANT 20 GERIAUSIŲ 
LINIJŲ.

Dabartines szifkorcziu kainos, vien pertvandeni:
Atvažiuoti Amerikon: Pigiausia $36.50; brangiausia $48.00.
Važiuoti Lietuvon: Pigiausia $31.00; brangiausia $46.90.

^-Laivai-perplaukia jūres:
Greiciatisieji su 4 dienoms ir 20 valandų, o kiti perplaukia su 6, 

iki/18 dienų.
, MUSŲ CIRKULIORIAI parodo kiekvienos linijos laivų grei- 

-tSttią ir is 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 išvažiavimą Lietuvon.

Reikalaudami pirkti šifkortę, rašykite pas mus, o mes pasiųsime 
visus paaiškinimus. Adresuokite šiteip:

A. OLSZEWSK1
3252 St. Halsted Street. CHICAGO, ILL.

PASARGA: Pareikalavus mes pasiunčiame kiekvienam visokių 
sumų rublių kainas, teipgi reikalingas blankas ir konvertus.

Adresas:.......................................   Stettas.. ....... ...................................

gvėras-

50,000 
KNYGŲ

Vysai Dykai Dėl Viru 
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk dėl vyru. 

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja 
arbasypili, nubiegima sieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietimus, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strietura irvysasvyru lygas, gal būti išgidomas sava 
namuse priyatiškai, slapta ir labai pygjai.

Ta, dykai igauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katras ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku 
lygu. Temvkit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresa ant 
žemiąus paduotu kuponu, katrų siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO.. L 902 22 Fiftk Arame, Cbicego:

Godotinas Tamista: Parai Tamistos prižadiejma, aš noriečjau 
jog Tamista prisinstumei man vysai dykai včna jusu knyga dėl vyru.

Vardas..,............................................... . .................................................
•

REIKALINGOS MERGINOS
Norinczios mokintres marszkiniu

Gera alga, Darbas visada

BROOKLYN SHIRT C0.
Cor. N. 9th ® Drigjjs Avė BROOKLYN, N. Y.

fc*

| DR. A. L. GRAICZUNAS i
N Pasekmingai gydau visokias ligas vyrų, moterų ir vaikų,

neaplenkiu ir paslaptinių.
i į Atsišaukiantiems iš kitur suteikiu sąžiningus patarimus per laiškus. » 
jį 3312 So. Halsted 
| Chicago, III.

Pasekmingai gydau visokias ligas vyrų, moterų ir vaikų, 
neaplenkiu ir paslaptinių.

3312 So. Halsted St.. Telefoną
Yards i•'V,

į 1
’t M

Į’

PADEKAV0NES ŠIMTĄ TUKSTANCIU 
iš gydytu pacientu darodyja kogeriausej apie didžiausias nupelnąs žinamu visam pasaulyj 

daktaru

THE COLLINS NEW YORK MEDICAL INSTITUTE
katrie jau išgydė tiek daug Lietuviu. L-t-š-./jSržSč—-..

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

Nėr visam pasaulyj ligos, katra šitie daktarai neapsiimtu pasekmingai gydyti striu
kam laikė, be skirtumą, ar ta liga yra viru, ar moterių, šviežia, ar užsenejus.

Šitie garsingi daktarai gal ta darodyti tukstančiems ir tukstančiems laišku, iš gydy
tųjų pacientu rašytu.

KITI DAKTARAI GARSINA PATYS SAVE, DAUG APIE SAVE ŠNEKA, BET NET g' 
PAPRASTA IŠGYDYMĄ NEGAL TINKAMAI DARODYTI.
** Nereikia niekam kentėti, pamesti sava laime ir atsisakyti nuo visu linksmibiu, bet ą 

tuojaus atsišaukti in šituos mokitus daktarus.
Rašyk, arba atsišauk ypatiškai ant šituo adresa:

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

Priima ligonius — Kasdiena nuo 10 iki 1 ir nuo 2 iki 5 vai., šventadienais ir nedėliotais nuo 10 vai ryta -’zi 1 
vai. po pietų, utamikais ir petničiomis nuo 7 iki 8 vakare. «

• y . i ' '

Dr. 9. E. Hyndman, viriausis daktaras.

KOŽNAS GAUS DYKAI
kuris prisius keletą
markių, musų No. 3 
kutai ioR§, didžiaUSi- 
lietuviškoj kalboj, 64 
dideli puslapiai. Jame 
telpa aprašymai suvirš 
200 Ilgų, vyrų, moterų 
ir vaikų, pasako nuo ko 
jos prasideda, kaip jas 
pažinti, kaip nuo jų 
✓apsisaugoti, kokias gy. 

duoles naudoti, kiek 
jos prekiuoja ir kur jat 
gauti. Paveikslai ir prę, 
kės y vairių kvepiančh 
ir gydančių muilų, per. 
Tumų, Elektro-gydan 
Čių aparatų, Roberi- 
nių išdirbinių, Mouų, 
Painų, Štukų, Drukuo- 
j&mų Mašinėlių, Ar. 
monikų, Koncertinų, 
Britvų, Pavinčevonių 
ir šimtai kitokių kož 
num reikalingų daly 
kų. Iškirpk Sitį apgar 

rinimę ir prisiųsk mum, o tuojaus gausi visai dy 
tsJ. kataliogų. John I. Bagdziunas, Prop?.

UOHN’8 8UPPLY HOU8E
23^.-? C6 SO. OAKLEY AVĖ., CH1CA3O.IU.

Suka.

F. P. BRAbCHULIS
Attorney & Counselor at Law

132 S. Clark, Cor. Madison St.
Atwood Bldg., Room 808 

Tel. Franklin 1178.
Lietuvys advokatas, baigęs tiesų mokslų Ame. 

rikoje. Veda visokias bylas, civiliškas ir krimi- 
nališkas visuose teismuose (suduose)*

Gyv. 3112 S. Halsted st., arti 3lmos
Telephone Yards 2390.

■

JAU LAIKAS VISIEMS UŽSIRAŠYTI

“DAGIS“
ILIUSTRUOTAS, LITERATŪROS, KRITIKOS, SATYROS 

IR JUOKŲ MEKESINIS LAIKRAŠTIS, G g
Eina iš Chicagos, antri metai, 

pusi. 7x10 formate knygos, su viršia- 
liais. Prenumerata metams $1.00, pa
vienis num. 10c. “Dagyje” telpa Įvai
rus lietuvių piešti paveikslėliai iš mu
sų politiškojo lauko ir visoki link
smus pasiskaitymai. “Dagls" turi ra
stis kiekvieno lietuvio name, tai gy- 
duolė nuo visokių “lzmų” ir kitų ligų.

Siunčiant pinigus už prenumeratą arba raštus, 
visados reikia adresuoti šiteip:

“DAGIS” Publ. Co.,
812-33rd St., Chicago, Ulinois.

20

5 DIENAS S®IO U I u A U I Be Pel|iO ar

krė8iarni,s kraujo^sergantį išplėrlmu lytiškų dalių gys.ų, striktnrt uiti- 
♦jJ“1,' “uošlrdus naruni i 1 uncg^lėjimę, pažlugimę lytiškų dalių Ir ligas liečiančias
tarų ir vaistų be lokio? n,a® y™ atvirai visiems, kurie praleido daug pinigų aut dak-
PUVP gydomi degant'r ,nHUo nori yra parodyti visiems šitiems žnioniems, kurie 
Kuriuomi tikrai išgydau aBu*;au daktarų be jokio pasisekimo, kad aš turiu vienintėlį bud$

Nem Aštikr"*naudos — mokėk už tikrą Išgydymą.
* g)uau ligas skilvio, plaučių ir inkstų, net ir labai užsodintas.

FERDINAND HARTMANN M. D.
sako:

Kad sergi, jau nosivargyk ilginu; ateik ar parašyk, išgydysiu tave

Visiems žinomas 
Garsusis New 
Yorko Daktaras

IA*Pa*arim •Styrimas

Dr. Z

Slaptos Vyru 
t, a H8°’
"4 .UmayRe1'^‘lkr»' lr>“ P»-

nu. ,t|„y
u^uodViim.,, ,la„

Plaučių ligos.

y
’kai.

Valandos. N

4

M g 41 SO. CLARK ST.
(tarp Randolph ir Lake)

Moterų ligos.
Vidurinės Ilges, skausmai strė
nose. Kaltosios tekėjimas ir kitos 
ligos tikrai išgvd< m <s. Užpaka
linės žarnos, užs d.ntos Ir nerviš
kos ligos moterų.

Užnuodijimas 
kraujo,

Ir visos odos ligos, kaip ve pučkal 
piktoji dedervinė, šunvotės, nle- 
žiuhs, hemcr įiot’ai. sustiprlni- 
m is Rišlų, naikinaųtl nubėgimui 
įsisenėjusios ilgos.

AŠ KALBU 
LIETUVIŠKAI.

Chicago.
'/«> Iki 8 vgjįjre, Nedalioj nu- 8 ryto Iki 4 po platų.

SKELBIMAS
ta MIESTĄ GARY INDIANA.

‘RY jau yra nemažas būrelis lietuvių apsigyvenę 
. ;>lsi daugiau. Visi gyvena sutikime. Darbų yra 
is kitų miestų pribuvusiems darbą galima gaut’ 
‘•gi jau pradeda tverti lietuvišką para-

j

Per 30 metų daktaravęs, 
tyrinėjęs medicinos mokslą ir gyduo
lių veikmę, kurios geriausia gydo 
žmogaus kunn. Pabaigęs universitetą 
par 20 motų gydžiau Didžiainjam 

Vyrus ir Moteris 
greitai ir gerai. i

10 metų atsidavęs mokslui studi
javau metodą Paryžiuje, Londone, 
Berlyno ir kitur, surasdamas naujau
sias gyduoles išgydymui visokių ligų. 
Sugrįžus iš Europos daktarų bendrove 
išrinko savo pirmsedžiu; o dabar už- 
kviečiu sergančius su visokioms ligo
mis, nes paaukauju visą savo mokslą 
sergantiems.

Sveikus mokinsiu kaip užlaikyti 
sveikata, o sergančius išgydysiu, nes 

BE SVEIKATOS NĖRA LAIMES 
no darbininkui, nė biznieriui.

lm. 23 AKMENŲ.6elžkel!o Laikrodis.
Galvute užsukama, ir 
nustatomas Vyrų ar 
Moterių dydžio. į

i 
20 metų auksuotas, 

dvigubuose uždarom uo 
se lukštuose, ingreve- 
motas. Tikrai *geras 
la ko rodyto ai gelžke- 
lio žmonėms, reikalau
jantiems gero laikro
džio.
Gvarantuotas 20 me- įf 
tų. Siųiim Š tę laikro*1

dį visiems C. O. D. už $5.75 ir expreso lėšas iš- 
egzamlnavlmui. Jei nebus toks, kaip rakom, 
Narrokėkite nei centą. ATMINKIT, kitur už
mokėsite už tokį laikrodį į 35 do!. Auksuotas 
retežėlis Ir leketas Dykai su kožnu laikrodžiu 
{KELSIM WATCH CO. 800 Athomum Bldg. CHICAGO.

Dr-asVV.A.Martišus
Ofisas R. 42 Auditorium Bldg.
306 Wabash avė., Chicago.

Gydau visokias ligas kaip šviežias 
teip ir užsisenėjusias. Ypatingai vi
durių Ilgas, moterų vaikų ir

Teipgi pritaikau akinius ir 
sau nesveikas akis.

Offiso valandos: nuo 9 ryto 
po pietų. Kitoms dienoms ir 
lioms offisas atdaras tiktai 
sutarimą.

vyrų, 
patai-

iki 5 
nedė- 
pagal 

Phone Harrlson 1300.

Nori mokintis Barzdaskutyklos?
Tamista šį amatą gali iš

mokti nuo 4 iki 6 savaičių. 
Kainuos tau tik $30. Mes 
duosime visą setą skutimo 
prietaisų. Šis amatas yra 
tinkamu perdSm visame 
sviete ir tamista turtsi ta
da savo ypatišką vertei vys

tą busi savo darbdaviu. Rašyk pas:
NOSSOKOFF’S BARBER SCHOOL 

1403 Pono Avą^ Pittaburg, P«,

1
APii

Miestu 
ir kasdiena 
iki valei 
kasdieną. , ,, 
Piją, NES G..RY SECURITIES KOMPANIJA dovanojo lotus 
dėl lietuviškos bažnyčios statymo, delto-gi dabar 
yra gera proga pirkti lotus arti bažnyčios arba ir 
be skirtumo po visą miestą GARY, nes dabar dar parduodam že. 
momis prekėmis ir ant lengvų i š m o k e s č i ų.

PASAROA tiems, kurie norite pirkti lotą arba namą, 
ateikite tiesiog prie musų, nes męs esame savininkais 
žemes, nes atsiranda tokių agentų, kurie pardavinėja ant musų 
kompanijos vardo be musų žinios, ir išsidrukavoja korteles, plenus 
ar kur sugriebę ir vadinasi GARY SACURITIES COMPANIJOS 
AGEN TAIS. Bet paklauskite anų, ar jie turi p a 1 i u d y j i m ą 
nuo KOMPANIJOS. Norėdami dasižinoti tikrai kur bus lietu
viška bažnyčia, atsilankykite j musų offisą, o męs tik
rai parodysime kur yra dovanoti lotai dėl lietuvių ant statymo 
bažnyčios. r

MES TEIP-GI STATOME NAMUS ANT LENGVU 
IŠMOKESČIU. Skoliname pinigus. Teip-gi ir visus kitus proper- 
tinius reikalus atliekame kuogeriausiai ir pigiausiai.

Norėdami pirkti lotą arba namą ir pamatyti visą 
miestą GARY, neikit pėksti, ateikite į musų offisą ir 
paimkite musų AUTOMOBILIU, kuris jums nieko n e k a š- 
t u o s, o męs apvežiosime ir aprūdysime abelnai visą jo stovį ir 
vertę.

GARY SECUR1TIES CO.
Capital stock 50.000.00

Room 6-7 First National Bank Bldg, Gary, Indiana.
Chicago office: 668 W. i8-th St., Chicago, III.

I

PROGRESAS MEDIKALISZKAM MOKSLE A

Tik tie daktarai pasekmingai išgydo, katrie tėmija Į medicinos mokslo pro-, 
gresų, katrie to nedaro, negali sergančių išgydyti, už tai kilti užrašo gyduoles' 
ne naujausio budo, nes naujausi medicinos pagerinimai tokiems daktarams 
nežinomi yru. Ar tai jie užmiršo ar nenori žinoti, netimijant į mokslą, kati

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

NAUJAUSIAS BUDAS PRITAIKYMUI GYDUOLIŲ"
Užtikrinu, kad mano visos gyduolės yra pritaikytos prie kiekvienos ligos, 
už tai ir daugiausiai sergančių išgydau ir tuos, ką kiti daktarai neįstengė. 
Jei aš pasakysiu, kad gailu tavo išgydyti, tai tikrai apturėsi sveikatą.

P A C A p C' A .®Šergėkis, nesiduok suvilioti humbugo Institutui, 
L IaOčlIv'JIi. kurį valdo visai ne daktaras, bet šarlatanų kom- 

, panija; kaip matoma, galėjo surinkti kuponu paveikslėlius iš tabako bei nuo 
cigaretę pakelių, buk tai išgydytų, su mirusiojo daktaro paveikslu viduryje. 
Daktaras, kurio jau nėra ant svieto, nieko negali išgydyti; o geras-teisingas 
daktaras, kuriam sarmata su apgavikais draugauti, tai jiems nebernaus.
Kad apginti žmones nuo suvadžiotoji), tai prašant draugnms-dnktarams. ir 
teisingiems žmonėms, kuriuos išgydžiau, aš apsigarsiuau, kad serganti 

žinotų, kur atrasti tikrą sveikatai pagelbą.

ATSISZAUKUS1US APSIMU ISZGYDYT1
nenmstlsmo, akaudųimą sąnarių, kantų, strėnų, kojų, pečių Ir šonų. Užkietėjimą, akandėjlmą 
Ir nedirbtąją vldnrtų. Galvos ekauemą, širdies, Inkstų Ir plaučių Ilgas. Greito pailsimo, ann- 
kaus kvėpavi r.o, slogų, ir nurllpnėjnslus vyrus. Didelio snpyklmo, dvepepsl os, nervų llgoe,, 
letpgl nuo jaunystės kla'dų, įgautų nesveikumų, sėklos nubėglmo, blogų rapnų, visokių užsl-j 
krečiamų s'aptų ligų. Telp-pat MOTEKŲ: skausmingų mėnesinių, beitųjų tekėjimo, gumbo. 
ir visokių moteriškų ligų; neatbokit ktd kiti daktarai Jums nepagelbėjo, aš kad apsiimu, tai Ir' 
išgydysiu šviežias Ir nžsieenėjuslae Ilgas. Gerlan, kad Iš karto pas mane atsišauktum, pirmiau 

1 negu kur liltar; jei ne asab'.ėkal, tai parašyk lietuviškai. Kasyk kaip moki Ir ka'p jauti uošvei- 
kumes savyje, aš suprasti, Ištirsiu, duosiu rodą, kad reikės pritaikysiu gyduoles, kiudej yra 

' geriausios Ir naujausio išradimo, o apturėslt sveikatą, bė tklrtumo ktlp toli gyvenate AMKjlI
KOJ3, KANAD JJB, ANGLIJOJE Ir kitur. BIBDNU8 GYDAU ANT BAHlŽ^.į

■ rE“s: Dr. Ferdinand Bartmann M. D.
218 East 14-th st., New York N. Y.

Ofiso valandos kasdien nuo 11 iš ryto iki 1, nuo 2 iki 5 vai. po pietų. 
Šventadieniais nuo 10 iki 1. "" Vakarais Panedėlyj ir Petnyčioj nuo 7—s.
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C Naujas Išradimas
Sustiprinimui tr užlaikymui plaukų.

Tūkstančiai plikų žmonių atgavo pui
kius plauku*, sulaiko slinkimu plaukų 
gulvos labai trumpame laike. Vietoje 

senų atauga nauji, gružas plaukai. Visokia in
formacija dykai. Artesnėms žinioms reikia ra

šyti įdedant krasos ženklelį.
PROF. J. M. BRUNDZA

BR0ADWAY & SO. 8TB ST„ BROOKLYN NEW YORK,

V?™ tiktai
INEJIMAS DYKAI

kas Rali būt matyta

GALERIJOJ 
I MOKSLO

344 SO. STATĖ ST.
CHICAGO, ILL. 

near Harrison St.

Žingeidumai Patologijos 
Žingeidumai Osteologijos 
Žingeidumai Gromuliavi- 

mo OrganuTirinek pradžia ir i.zsivystima Zmogiszkos Rasos naoPLol>6zio iki Grabui.
.tumus Gamtos. Žingeidumus ir Milzmisz- 
^^ririnek lntenne ligos Ir paleistuvystes, per- 

'kernus- Dldžlauiu 
proga 4o DyKAj

Atdaryta v.sdięna nui 8 ryto iki vidurnakčiui

LIUOSA GALERIJĄ MOKSLO
344 So. St«te St.CHlCAOO» ILL.

?

AD. ZALATORIUS
IPbotoorapbietag

Photographistas iš Lietu
vos (seno krajaus) ir Ame
rikos mokslą pabaigęs.

2322 South Leavitt Street,

AKIU LIGOS.
’ Ar turi galvos skausmus?

Ar akys vandeniuoja?
Ar jas niežti?
Ar teipgi ir spaudžia? 
Ar daiktai išrodo dvigubi?
Ar jie būva neaiškus, migloti? 
Ar turi uždegtas akis?
Ar jos greit pailsta skaitant? 
Ar jas skaudina šviesa?

DAUG ŽMONIŲ
turi akių nesveikumų, kurių visai 
nežino, ir sirgdami nejaučiaskau- 
smo ir nė jokio nesmagumo, bet 
jie turi nešioti akinius, kad išgel

bėti savo regėjimu ateityj. 
Mokslinio laipsnio okulistas 

S. GINSBURG
2038 S. Halsted St. netoli 21 g.

IIIII

Mes Išgydom Vyrus
Męs trokštam, kad visi, kurie yra neužganėdinti su kitai* 

gydymais, ateitu pas mus ir pamėgintu musų tikr$ ir ištiki
mu gydymę. Męs paaiškinsim tau delko kili gydymaLUvęt 
neišgydė ir kaip męs to.ve išgydysim.

Kraujo Užnuodyjimas

ll7oiVimoimoi Nedaro komu-U£.01r\Illlo|llldI mistos nesveikumas yra,
jeigu tamistį kankina de

ginimai. plikinantis šlapiniinas, pūslės nesveiku
mas, erzinimai, taukus noras ištuštinimo, mps 
išgydom viršui' minėtus padėjimus be vartojimo 
peilio ir be siuntimo į ligonbutį.
CllfinilYloi ^ždeKlraaI« sutinę ir skauGmlngi uUlIlIlIlIuI sukriai, kantrybę atimančios 

užsisenėję ligos kurios padaro 
gyvenimu nelaimingu, IŠGYDOMOS ANT VI
SADOS BE ŽUD1MO LAIKO.

Gužuotos ir Susisukę Gyslos
dasi visur ant žemesnės dalies kūno, bet daugiau
siai kairėj pusėj; jos padaro žmogų labai neramų; 
yra silpnas velkantis jautimas daugmaž nuolatai. 
Gyslos yra užčiuopiamos ir nurodo kaip botagas.

Atsišauk tuojaus jeigu esi klapate.

ILLINOIS MEDICAL INSTITUTE ANO SANITARIUM
150 SO. CLARK ST., arti Madison gatves, CHICAGO, ILL.

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 4 po piet. Nuo 6 iki 7 vakarais. Nedčldieniais 
ir Šventadieniais nuo 10 iki 12 tiktai. Ypatos geidžiančios gydymo turi atsišauk
ti asabiėkai, nes ligos negali būt gydomos teip pasekmingai per susirašinėjimą 
kaip ligoniui atsišaukus pačiam. Nerašyk bet atsilankyk.

Paeinantis nuo užsikrėti
mo arba priežasčių, dėl ku
rių ligonis nenori kreip

tis prie šeimyniško gydytojaus, rudos plėmos, lopai burnoje, 
skauduliai ant liežiuvio, slinkimas plaukų, skausmas kauluo* 
se, sąnariuose, plėmos ant kūno, jauslus tekanti skauduliui. 
MES IŠGYDOM ŠITOKĮ PAD&1IMA—MES NELOPOS1E. 
Nllhnirimoi nubėgimal paeinanti nuo11U Uu UI Iii d I Paržengimo gamtos tiesų, vyriški silpnu- 

® mai, nualinimas, silpna atmintis, galvos
skaudėjimai, plėmal priešai akis, nerviškumas* skausmą i strė
nose? Ar pats ėsi apimtas nors vienu iš tų ženklų? Ateik pas 
mus, mgs tave išgydysim nes kitaip nereikalauji mum mokėti* 

Abelnas Nusilpnėjimas ~ 
mas, negalingumas prie darbo arba linksmu
mu gyvenimo, nuilsimas, vvairus gėdinanti 
silpnumai, ir tt. ATIDĖJIMAI YRA PAVO- 
JINGI-PASIRODAVIK SU MUMI DABAI?.

Odos Nesveikumai lopai, netobu
lumai, žaizdos skauduliai, pageltonavus ir 
išblyškus oda, pajuodavę paakiai. Vyrai, yra 
jum nuo to visko vaistas, atsišaukiant pat 
mus ant gydymosi. GALI UŽMOKĖTI KA
DA BUSI IŠGYDYTAS.
Inkstu, Pūsles ir Sėbrus Nesveiku-

Inkstų nesveikumas gali įšsivystyti 
į pavojingas komplikacija#, ir JHgu nev 

ntbotas. pagimdys kitas ligas ir Komplikaci
jas. Ar manai upsivcssi ? Ar esi tikrai sveikas?

X
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