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gerovei. Yra Maskolijoj klioštoriai, kurių kapitalus skaito šimtais
milijonų rublių. Žmonės vargsta,
o klioštoriai nežino ką su savo tur
tais daryti. Neįstabu todėl, jeigu
atsiranda norinti iš tų turtų pasi
naudoti, Štai dabar 18 metų kai
mietis iš Maskvos soboro nuo ste
buklingo abrozdo Motinos Dievo
buvo pavogęs brangias deimanti
nes graznas, bet jų išnešti ne įsten
gė, kadangi cerkvė buvo kareivių
apstatyta, kuriuos čia sutraukė tuojaus, susekus vagystą. Išeinant
vagiliui, jį ir pagavo kareiviai ir
tokiu budu Motinos Dievo dei
mantai tapo atgauti.
Pastojo ' moterų klioštoriun ku
nigaikštienė Elzbieta, moteris užmušto Maskvoj caro dėdės Sergi
jaus, sesuo carienės Aleksandros.
Su maskoliškonts kunigaikštėms
tankiai teip atsitinka: jos tokiu pa
sišventimu, prasišalinimu nuo svie
to mano atlyginti žmonėms už tas
skriaudas, kokias jų vyrai padarė.
Kunigaikštis Sergijus tų skriaudų
nemažai pridirbo, nes jis buvo
veinas iš žiauriausių caro giminės
narių.

lyg paskutinių žinių — maištai išsi
platino labiau į provincijos vidurius.
Moterys su vaikais bėga iš maišti
ninkų apvaldyto miesto Tshangsha.
Sukilėliai išdegino kaimus ir mie
stelius Tshangsha aplinkinėse. Vi
stu ^nt tvorų ir sienų išlipinėti at
sišaukimai raginanti skersti svetim
taučius. Krikščioniškieiie misijonieriai bėga iš kraštų toliau nuo
jūrių, kur buvo jų misijos. Misijų
trioi^os ch i n iečių išdegintos, turtai
misijų išnaikinti teip, kad misijonier^i vos gyvastį išnešė ir atbėgo
į miestą Hankau. Sutraukti upėj
chiniški ir angliški kariški laivai
laiko savo kanuoles
miestan
Tshangsha nukreiptas, matyt mano
miestą bomborduoti, arba bent gin
ti bėgančius iš miesto europiečius.
Buvęs už miesto angliškas konsuliatas tapo teipgi išdegintas. Mie
ste yra 3000 rando kareivių. Dalį
jų Urnai išsiuntė toliau nuo miesto,
matyt ginti svetimtaučių savastį.
Skerdžiami ne tik svetimtaučiai,
bet sukilėliai užmušė nemažai chiniečių. Sudeginta neseniai įrengta
techniškoji mokykla ir 30 mokinių
sudegė. Prisiartinus prie miestu
kariškiems laivams, sukilėliai aplie
jo kerosimu buvusias uoste chiniškas valtis, tikėdami uždegti kariš
kuosius laivus.
Provincijos gubernatorius ir ciecoriaus vietininkas provincijoj Han
kau užtikrina, buk sukilimas suval
dytas, bet misijonicriai užtikrina,
kad maištai platinasi- vis labiau
krašto viduriuose.

rinktojo už magaryčias viršaičio. dėti, Bankas atgabęsiąs čia stačia davinėjo trąšas, o paskui pabran
Rinkimai - apskųsti gubernatoriui. tikius.
Mažažemis.
gino — atsakė, kad išsyk niekas
Pažiūrėsime, kaip virs dalykai.
(“V-tis”).
pas juos nenorėjo pirkti, tai jie
MASKOLIJA.
IS LENTUPIU, ŠVENČIONIŲ
Adomas iš Rojaus.
pigino, kad nors savo pinigą at- PAVIETO.
Maskolijos ministeriai vis dides
IŠ TRAKŲ PAVIETO.
X“Saltiniaw).
siėmus, o paskui, kada pamatė,
nį nuolankumą rodo dvarininkams,
Pirmą syk būdama kermošiuje
Žmonės ir taip menkai ką teiš kad Jau jiems konkureųcijos nė
.Stengiasi jiems patarnauti, padėti
per Sv. Kazimierą Vilniuje, dažnai
Iš SEDOS, TELŠIŲ
TELŠIŲ ; PAV.
mano, o dar kaip ant nelaimės nė ra, pabrangino, kad atsiėmus ir už
net priešais esančias teises. Ir da
girdėjau sodiečius tarp savęs kal
Kovo 4 d. kilo miestelyje dide ra kam nei paaiškinti. Viena, nė tą, ką išsyk pigiau pardavinėjo.
bar rando buvo sumanyta pakelti
bant lietuviškai. Pasigerėjusi tuo, lis gaisras: išdegė kuone trečdalis ra apsišvietusių žmonių,' o kita — Taip, sakė jis, reikalaująs pirkliš
muitus ant žemdirbystės mašinų;
kad Vilniuje nors kermošiuje lie miestelio. Telšių ugnegesiams bet kunigai tokiems žmonėms dar “na- kas interesas.
bet išgirdę, kad didesniems mui
tuviška kalba skamba, paklausiau pasisekė suturėti ugnis. Sudegė į ravą” įvaro: pagrąsina išpažinčia:
Tai vienas dalykas.
tams nepritaria durnoj sėdinti dvar
vieną žmogelį, iš kur jis atvažia- 30 namų, šią žiemą jau ketvirtą jeigu, girdi, skaitysite tuos ir tuos
Toliau daugeliui žmonių įsuke
Jis mąn atsakė, — iš Len- kartą kįla gaisrai.
poniai, ministeriai savo muitų rei
laikraščius, tai tikrai negausite iš vietoje šešpudžių maišų, kokie pa
pa ra pi jos. Nusistebėjau
kalavimą durnai nutarė ne duoti
tupiu
Adomas ii Rojaus.
rišimo ! Su tokiomis kalbomis ir prastai parsiduoda, penkpudžius.
visai, bet be durnos žemdirbystės
tuorn atsakymu, nes atmenu kun.
(“Šaltinis”).
pamokslais kunigai taip įbaugina arba kiek daugiau, šio atsitikime
mašinas pastatyti terp daiktų paJono Kunigėlio polemiką su kun.
žmones, kad šie, pamatę pas par- kelis faktus t^riu iš taip prigautų,
Villiuosuotų nuo muitų trims metams.
Račkausku “Kur. Lit.
IS KRETINGOS, TELŠIŲ
davinėtoją ir “Šaltinį'’, ar ko- kurie apsižiurėjb^tai net žydas vė
tyje”, kur kun. Radauskas už
Ministeriai, nors sulyg teisių, klau
PAVIETO.
kią dvasišką knygutę, ir tų bijo liau pinigus atgrąžino, o kiek nepuldinėjo ant kun. Kunigėlio, buk
symas muitų priguli, durnai, bet
Vidutinio didumo pasienio mie nusipirkti • ir kalba: “Nėra gak> apsižiūrėjo!
jis nereikalingai I^ntupių paruk- stelis. Žmonės nuskurdę girtuo- šitiems su šitais velnio raštais“.
kad dvarponiams įtikti, laužo net
Taip yra su voga, o jką bekal
vijoje jieškojęs- lietu|nų, nes jų klybėje, tamsybėj, \ ienintelis švie
teises.
Labiausiai žmonės tokie neišma bėti apie trąšų vertę, jų stiprumą |
suvis nesą. Girdėdartia Lentupiu sos šaltinis, knygynas, nelanko nėliai apie laikraščius Trakų ap neva ant maišų parašyta procentas,
Varžymas Finlandijos traukiasi
parapijos žmogų gerii lietuviškai mas. Keli inteligentai, kurie čia skrityje, tai apie Darsūniškį, Kruo
toliau. Dabar caras išleido savo
bet kas jį išbandė?*
kalbant, sakau jam, juk Lentu- gyvena, ištolo lenkiasi knygyno. nį, Žižmarį, Jezną, Stakliškį. Jei
manifestą, kuriame aprubežiuoja
Štai vėl atsitikimas.
piouse nėra lietuvių. į tą užklau Bijo nustot kunigų malonės: — gu jiems pasiūlai laikraštį pirkti,
savistovystę Finlandijos senato.,
Vienas žydas, norėdamas papa
stas atsakė; “Dnokt man Dieve sėdėt dtaug su jais už "žaliojo sta tai klausia, ar pašvęstas; jei, gir sakoti, kaip Smarkiai pirko žmo
atima nuo jo tiesą savistoviai užgirti
tiek rublių, kiek ten yra lietuvių, lelio“ ir gert gardu vynelį, bei “Lie di, nepašventyti. tąi čia tie, ką ku nės pereitą rudenį [trąšas, pasigy
kraštui r naujas teises, senato nu
tik ne visi ųori lietttv|škaį kalbėti“. tuvos" alutį gerai. Musų garbus nigas sakė iš sakyklos; — nepirk rė, kad jis da, turbut, 1908 me
sprendimai turi pereiti per viešpa
Matyt, ir visur tokia 1 teisybė.
tystės tarybą.’ Caras savo mani
inteligentai vieton skleisti susipra siu už jokius pinigus, nors man tais nusiuntė trąšų vagoną į Griš
t
Kalnieti.
feste teisinasi, kad tas jo prisaky
timą tarp tamsių minių, per“ nak ir davanai duok, ant galo dar kabūdį, bet tenai niekas jų nepir- ■
mas nėra varžymu Finlandijos satelę dtaug su "tėveliais“ losja kor prideda.
ko ir taip jos tenai išbuvo per me
PRANCŪZIJA.
vistovystės, bet tuomi jis noris
toms. Net ir tampus valstiečiai
Kai-kada tenka matyti škaplier- tus. Maišai sutruko, viskas subi
IŠ LUOKĖS, ŠIAULIŲ PAV. pradėjo piktintis, pavadindami vie ninkas su visokiais ten “sapninin
Kaip kituose kraštuose, teip ir
vien ankstesniais ryšiais surišti
ro ir susimaišė. 1909 metų rude
Nors Luokės miestelis nedidelis, nuolyną “zajezdnas namas".
Finlandiją su Maskolija, bet ištik Prancūzijoj kaip kokį nepaprastą
kais“, “salemonais” ir kt.; o pa nį, kada Pilviškiuose trąšų pritruko,
!>et degtinės įmonės dang išgeria.
to jis griebiasi naikinimo tos ku valdoną priima buvusį Amerikos
Ir kam ištikro mokintiemsiems
klausi, kodėl nepardavinėja laik jis tas trąšas iš Griškabūdžio par
Pernai išgerta monopolyje už 30
nigaikštystės savivaldos, nori ją prezidentą Rooseveltą. Laikraščiai
Kentėti dėl prastų žmonių?
raščių, kalendorių ar šiaip naudin vežė. atgal ir paėmė už jas tiek,
tūkstančių rub., o ‘ traktiriuje už
teip nupuldyti, kad iš krašto, kur perstato jį kaipo vieną iš geriau
Kam vargą kęst' jiemsiems,
gų “svietiškų“ knygų, tai atsako: kad, kaip jis išsireiškė, jam apsi
20 tūkstančių rub.. ' Aludės visuo
Pary
apšvietimas stovi augščiausiai, pa sių Prancūzijos draugų.
Netekti gėrimų skanių?
“Oi, kaip aš pardavinėsiu....\ Ar mokėjo ir už nuvežimą ir už par
met pilnos. Šįmet per Meną jodaryti tokį jau, kaip jeib koks žiaus universitete jis laikė kalbą,
Knygyno • (1905 m.) įsikūrimo tu negirdi, ką kunigėlis sako už vežimą ir da gerą pelną turėjo^
marką (kermošių) išgerta mono
lamsus tikros ‘Maskolijos- apskri kurioje išgyrė prancūzus. Nors
dienose visi be skirtumo, kaip dva tuos jūsų laikraščius?’’
Taigi žydas džiaugėsi, kad pelnė,
polyje už 4°°^
tys. Jam pavydu, kad ne mas Roosevelt dabar ne pildo nei jokio
Tai ką gali tokiems žmonėms o žmonės, kurie tokias trąšas pir
siškiai, taip ir pasauliniai inteli
Nėra kuo luokiečiam* pasigirti.
kolių apgyventa kunigaikštystė urėdo, nors jis yra paprastas sau
gentai, kaip klierikalai, taip ir kunigėliai įkalti! Kaip ten kokius ko. gal graušis pirštus, {nematyda
PriefeHs.
VIDURINE AMERIKA.
spėjo augščiau pakilti, todėl nai žmogelis, gal labiau apsišvietęs
pirmeiviai — puolė, rėmė, kaip pliaukštuf tai vėlina ir turi parda mi jokios ųaudos.
■ (“Saltiim").
Tasynės prezidento Madriz
kindamas laisvę, stengiasi ją nu už dabartinį prezidentą Taftą, bet
Taigi,, žmonės, neieškokite trą
įmanydami knygyną, su pagelba vimui, o gero, tai jau saugokis ir
puldyti, gyventojus į vargą nu Europoj jį priima Jeip, kaip gal, caraguoj su revoliucijonieriais dar
knygų tikėjosi apšviesti prastą kai- paklaust, ba kad gausi atsakymą, šų kapeiką viena pr kita pigiau, 7
IS BURIŲ, SIAURIU PA V.
stumti, kaip padarė su tikrų mas keliaujant, nepriimtų Maskolijos nepasibaigė. Revoliucijonieriai, sutai tik čiaudėsi.
Skurliukas.
bet kur jos gali įpjti Jleisingesnes
Ntto balandžio t d. i
Bubių
*■*—
kolių apgy ventais apskričiais, gy varą. Matyt Europoj mano, kad mušti respublikos viduriuose, pair geresnės.
Šapalėlis. ■
didė
are (12 varstų* nuo Šiaulių)
T^ikai minėsi. Reakcija du
ventojus nori atiduoti savo tarnų Roosevelt savo tarnystes neužbai sitraųkė į sunkiai prieinamą Blue- dv;
(
“
Šaltini*
”
).
jo. Visu pirma atpuolė nuo knygė. Ir^AniČrild^aic^Jruksta ma field apskritį, kur vėl susidrutino, atidengiama nauja ūkio mokykla.
išnaudojimui.
gyno
dvasiškieji, per pamokslus IŠ NAUMIESČIO, SUVALKŲ
Pirmasis jos globėjas ir įkūrėjas
Vardan tų ankštesnių ryšių su nančių, kad Roosevelto karjiera nes čia gyventojai revoliucijonieGUBERNIJOS.
- IŠ ZYPLIŲ, NAUMIESČIO
— dvarininkas D. Zubovas. Beto. pradėjo keikt tą nelaimingą “be
tikra Maskolija caro valdžia pana dar ‘neužbaigta, kad pasibaigus riains prielankus; jjems atėjo liuosKovo
1
d.
atvežta
į
Naumiestį
PAVIETO.
mokyklai skiriama pašelpa ir iš dievybės’’ lizdą (kunigų žodžiai) ;
šiai elgėsi ir elgiasi ir kituose ne Tafto tarnystai, Roosevelt gali už noriai iš neprilankių prezidentui
iš
Kutų
kaimo
Usuką
su
peršauta
Jau
artinas
musų valsčiaus vai
vyriausybės. Mokymo programa visiems skaitytojams, knygyno sa
maskolių apgyventuose kraštuose, imti dar augštesnį negu preziden kaimyniškų respublikų. Kada rekoja
pas
gydytoją.
Gydytojas
at

to
rinkimai.
Daugelis nori į tą
— ūkio dalykai; ypatingai gi at vininkei p. Negevyčienei ir kny
ir kitur ji pūkio gyventojų gerovę, to urėdą. Juk Amerikos didžtur voliuvijonieriai tapo pergalėti, pre
vietelę
patekti.
Kai-kurie jau vai
sisakė
gydyti
ir
paliepė
vežti
kuogyno rėmėjams siūlė pragaro kam
jau kreipiama akfe į pienininkavimą.
uždaro mokyklas, sunkina žmo čiai nuo seniai trokšta, kad jų mo zidentas ~ manė, kad
greičiausia
Kaunan
operacijos
da

šina
degtine
ir
alučiu, kad pa
Mokslas tęsis pustrečių metų; pas čias. Pamokslų vaisiai pasirodė
nėms kiekvieną darbą galint >į žmo teris ir dukterys namieje turėtų naetsigriebs, toclėl ne bandė vyti.
ryti,
nes
kulka
nukirto
gįslą.
Gal
traukus
į
savo
pusę
daugiau baK
šitokie: inteligentai, išsigandę ku
nis apšviesti, pakelti juos materi- ciecorišką dvarą, kad nereiktų pa* Besilaikant toli kariumenėms vie- kutinioji metų pusė skiriama gry nigų keiksmų, pradėjo rečiau lan reikės koja nupiauti. Pašovė jį sų. O vienas net žada duoti kiek
nai praktiškiems darbams. Mo
jališkai. Lenkija ir Lietuva seniau pirkimais spraustiesi į Europos cie- nos ir kitos pusės naminis karas
tikras brolis Antanas, beprotis. Jau vienam šaltyšiui po tris rublius
kesnis — 60—80 rub. metanu, kytis knygyne, t) šiandien jau jie
augščiau stovėjo už tikros Masko corių ir karalių draugystę, kur jų gali trauktiesi ir kelis metus, arba
tas beprotis seniai keršija tai vieį pragėrimui. Vyrai, nebūkime tam
net
ir
ta
gatve
bijosi
praeiti.
Nuo

skaitant kartu ir mokinių užlaiky
lijos apskričius. Todėl juos puldė nelabai pageidauja. Roosevelt to toje ir teip maža respublika turėtų
ną, tai kitą nušauti, neišskiriant ir suoliai, neparsiduokime už degti
latiniais
knygyno
lankytojais
be

mą. Nuo {stojančių reikalaujama
visokį Kaufmanai,\^Muravjovai, kiam augštam urėdui ir tinka, nes pasidalyti j dvi dali.
pasiliko kaimo inteligentai ir val- tėvų. Revolverį nuolat kešenėje nę ir alų. Rinkime į vaitus dorus
Prezidento Madriz valdžia manė, liudijimas apie užbaigimą liaudies
Orzeyskiai, kol neištiaikino visko, ypač drąsos jam netrūksta.
", Yra čia ir ūkininkų rate nešiojasi. Turi dviratį ir dažnai ir blaivus žmones, kad nuėjus į
Nors praneuziškiejie laikraščiai kad po paskutiniam mušiui, kuria mokyklos, o jo neturint reikia lai-1 stiečiai.
kas žmonėms naudą galėjo atga
lis,
kuriame
kunigas Petreikis, su pliantais važinėja. Reikia jo pa raštinę su reikalais nereiktų lauk
egzaminas iš liaudies mokybenti. Vardan tu ankštesnių
;
ry- Robseveltą perstato . ištikimiausiu me revoliucijonierių vadovas Cha- kyti
savo
talkininkais
dvarponiais ir sisaugoti, o geriau gal išvežus jį į ti poros valandų vai«o' iš karina
Gr.
nieko Prancūzijos draugu, bet tokiu jau marro likosi sųvisu sumuštas, nuo klos kurso.
šių su Maskolija, kadangi
1
’ ,
*
kunigais
iš
apjehnkės
varo plačią bepročių namus arba kur. namie mos pareinant.
(“Žemė“). kito neliko, valdžia Lietuvą kolio- savo draugu perstato jį ir \ okieti- mūšio lauko pasitraukė tik su li
Totoriaus tentas,
agitaciją, ‘neleist vaikų į liaudies uždarius. Už pasikėsinimą ant bro
nizuoja niekiausios 'veislės masko- joj, o toje juk visada buvo svar kučiais kareivių į Rluefield ap
(“šaltinis“).
mokyklas, kur mokytojauja “ne lio gyvybės Antaną jau policija su
Bet IS VIEKŠNIŲ, ŠIAULIŲ PA V.
tamsiausių biausiu Prancūzijos priešu. Ne skritį, kad jie pasiduos,
bais sugabentais iš
i
Pietinis.
ėmė.
Sargybinis Dargyfc suėmė žmo paklusnus kunigų norams ir iš
Iš VIRBALIO, VILKAVIŠKIO
Maskolijos kraštų; vardan • tų galima būt ištikimu draugu vienos kada pasirodė, kad tos vii(“šaltinis”).
tvirkę
lietuviai
mokytojai
;
tas
pats
tys tuščios, išsiuntė kariumenę j gų su netikrais pinigai?. StiimtaPAVIETO. * ' ■ / j
ankštesnių ryšių uždarinėja lietu tautos ir jos priešininkės.
kunigėlis dalina juodašimtiškas
Iš Prancūzijos Roosevelt ke Bluefield apskritį. Dabar, žinoma, sai, jei tikėti jo pasportiii, yra Kar
viškas apšvietimo draugijas, moPereitų
metų
sausio 27 d. Čia '
PILVIŠKIŲ,
SUVALKŲ
IS
knygeles, išrašo “Šaltinį ’ ir tt.
■ kyklas, draudžia urėduose vartoti liauja Vokietijon, kur jam, paro karas reikalaus daugiau aukų, nes tinos valsčiaus, Telšių pav., val Buvo bandymai (p. Nagevyčienės)
įkurta vartotojų draugijos sankro
GUBERNIJOS,
prigimtą žmonių kalbą, nes tuomi dymui Prancūzijai,.: kad ne vien pergalėti susidrutinusius revcliuci- stietis. Pas jį rasti 12 netikrų platint pigesniasiąs brošiūrėles do
Kovo 25 d. Naumisečio žandai va. Iš metinės apyskaitos dabar
gali apsunkinti apsišvietimą žmo ji gerinasi per Rooseveltą Ame jonierius kur kas sunkiau, negu sidabrinių rublių, Štumtasai aiš- vanai, bet ir nuo . to bėgdavo, sa ras su Griškabūdžio žemsargiu matyti, kad draugijos narių turėta
pirkęs (uos pinigus
]
nėms; vardan tų ankštesnių ryšių rikai, parengs gal dar iškilmin neduodant susidrutinti, vejant juos kino policijai,
areštavo Barzdų Pov. Brazaitį; 234, kurie įmokėjo 2 tūkstančiu
jose
nežinom^
jam žydą kydami, kad paskui kunigėlis ne Krečiant paėmė rankraščių etc. 655 rub. Su šiais pinigais ir įkur
Telšiuose
pas
gesnį priėmimą. Istikro, turbut tuo jaus po pergalėjimui. Bet," tur
varžo spaudą.
priims išpažintin.... Atidengiant
' Finlandijoj dabar caro valdžia Roosevelt yratokiu jau draugų but ir prezidento kariumene mū ir užmokėjęs po 10 kap. už kiek Beniušiui “traktierą” kunigas paš Nuvarytas Naumiestin. Už ką areš ta sankrova. Kasa apyvartos j>a-.
/•
datė daugiau 30 tūkstančių rub. ;
daro tą, ką seninus darė kituose Prancūzuos, kokiu draugu yra ir šyje daug kareivių nužudė, todėl vieną netikrąjį rublį.
J—s.
ventino namą ir pats pirmą čer- tavo — nežinia.
(
“
V-tis
”
),
pergalėtų
priešų
vyti
ne
išdryso.
rakandų įsitaisyti už 507 rub. .
ne maskolių apgyventuose kraštuo Vokietijos. Jis juk amerikonas,
kutę išgėrė....
P. S.
Dabar Amerikos konsulius BlueGryno pelno gauta 2 tūkstančiai ’
se, kad ne maskoliai negalėtų aųgš- tai jam ir rupi Amerikos, o ne
IŠ ŠIMONIŲ, UKMERGĖS
IS PILVIŠKIŲ, MARIJAMPO rub., kurię šiaip padalinta: 500 r.
čiau kultūriškai už maskolius pa Prancūzijos nauda. Seni kraujo fielde. pranešė VVashingtonan, jog
PAVIETO,
atidėta atsargos kapitalai!, 265 r.
LĖS PAVIETO.
kilti. Jeigu jie pirma jau spėjo ryšiai su prancūzais jau turbut iš 2000 kareivių prezidento Madriz/
Pernai musų valsčius per suei I§ PASVALIO, PANEVĖŽIO
• Neilgai Žagrės sankrova dar 50 k. užmokėta nariams procentų
pakilti, tai. varžymais laisvės sten dilo, o auklėjimo ryšiai jo, turbut, vedamų geriausių, •sumaniausių jo
PAVIETO.
buojasi, o jau šio ir to reikėjo pri už pajus, 600 r. paskirta dovanų
giasi juos nupuldyti. Finlandijos artymėsni su Vokietija, nes jis per jenerolų, traukia is dviejų kraštų gą nutarė surinkti 5 tūkstančius
Per
vestuves
pas ūkininką §. tirti. Taip atsirado vienas-kitas, pirkikams, 150 rub. paskirta <k>-<
ant
miesto
Bluefield,
kurį
laiko
redu
metu
lankė
Leipcigo
universi

rub. ir pastatyti tokią mokyklą,
senatas ir seimas nepritaria, ir ne
vpliucijonieriai. Pryšakinė koriu- kaip Kupiškyje. Šią vasarą, regis, prisirinko daugybė neprašytų sve kuris įėjęs į sankrovą, kada dau vanų sankrovos tarnautojams ir ®
gali pritarti caro sumanymams, nes tetą.
Pasigerinus prietikiams Anglijos menės tos idalis yra tik 20 mylių jau bus pradėta statyti. Dieve čių, kurie ėmė net savaip šeimi giausia žmonių, ima rėkti ant ve- 484 r- 50 k. palikta kitiems reika
jų žmonių atstovų pareiga ginti
ninkauti. Už papeikimą arba už diko, kad jis tą ir tą brangiau lams. Dovanų pirkikai gauna po
kukutis L.
žmonių reikalus. - Galima manyti, su Vokietija, prancūzus apėmė ne nuo miesto. Revoliucijonierių va duok!
išvarymą
pradėjo akmenimis svai parduodąs, kad jis savo valia kai 4 kap. nuo rublio, kurias išmoka-^
dovas
Estrada
savo
kariautojus
pa

(“šalti:
kad caras išvaikys Finlandijos sei ramumas, kad Anglija nuo Pran
dyti.
Keletas
svečių net sužeista. nas pekeliąs. — Ir taip atgrąsina ma prekėmis. Žmonės sankrova
statė
ant
svarbesnių
vietų
ir
pasi

mą ir labiau aprubežiuos rinkimų cūzijos nepasitrauktų, nes dabar
Nei
vienas
svetys
nebegalėjo išeiti vieną-kitą pirkiką. Tuo tarpu gi užganėdinti. Ūkininkai, kurie pir
rengęs
stoti
mušin.
laisvę, jeigu jau ne Seiman, tai se Anglija tuos ryšius palaiko tik to
IŠ ŽYDIKIŲ, TELKTŲ PAV.
oran.
Tik
rytmetyje
ateivius nu kainos tos pačios kaip visur; o jei miau pirkdavę tik pas žydus, jau
Prezidentas
Madriz
į
Bluefield
natai! įspraus daugiau maskolių dėl, kad užgimus karti! su Vokie
Vasario 10 d. buvo Valsčiaus
vaikė
policija.
Vienas
suimtas.
uostą
atsiuntė
karišką
laivą
“
Vegu kai kurių prekių augštesnė dabar vartotojų sankrovoje prade
urėdmnkų, arba gal visai panai- tija, Prancūzija jai padėtų su sa
rinktinių sueiga naujo viršaičio
S.
Truputis.
nus
“
padėti
mušyj
žemės
kariumekaina, tai jos yra geresnės rųšies. da pirkinėti, . j 1
kys Finlndijos seimą, kaip tai pa vo žemės kariumene. Jeigu An- 1
rinkti. Jau iš ryto vienas žydas
nei
imant
miestą.
Revoliucijonie

(
“
Šaltinis
”
).
Reikia tik daugiau lietuvių vie
Vedikas vėl negali kelti kainų, nes
darė pirma Lenkijoj. Paskui ateis glija, nesibijodama toliaus Vokieti- 1
ėmė rinktiniams į delnus spauzriai
iš
senų
laivų,
juos
apšarvavę,
nybės
ir susipratimo, tai sankro
jis
sunkiai
atsakytų
prieš
valdybą,
laikai uždarinėti mokyklas ir drau -jos, nuo ryšio su Prancūzija pa- 1
dinti po rublinę, o kitas degtine
įsitaisė
sau
kanuolinius
laivus
ir
parduoda
tokia
kaina,
kokia
jam
vai
dar
puikiau klosis.
ŽADEIKIŲ,
PANEVĖŽIO
gijas ir viską, kas tik žmonis gali sitrauktų> toje liktų beveik viena j
vaišino, kad rinktų senąjį viršaitį. Iš
nori
bandyti
paimti
rando
laivą
Sankrovos
narys A. Ryckis
PAVIETO.
paduota.
protiškai ir materijališkai pakelti. nes užgimus karui, nupuolusi ir 1
Kiti Tinkliniai, su tuo nesutiko ir
“
Venus
“
.
Caro valdžia mat nemaskolių ap- draskoma neramumo, šiuom kar
(“šaltinis”).
Žadeikiai tai dvaras už 3 viorAš spėju, kad tokie rėksniai gal
tarėsi rinkt naują viršaitį. Suė
Taigi reikia čia laukti kruvino jus valsčiaus bųtan tuojau keletas stiį nuo Pasvalio. Žemės turi 800 būti žydų, ar keno kito pasiųsti,
K ventuosė kraštuose žmonėms tu Maskolija nedaug galėtų pa
IŠ RYQOS.
eko gero neduoda, bet vien jų gelbėti, o Vokietija karan su Pran mūšio, kuris tas tąstnęs gali už rinktinių pakėlė senąjį viršaitį ir dešimtinių. Prieš 10 metų, šitą kad gadinti draugijos darbą.
baigti. Jeigu revoliucijonieriai bus po kambarį nešiojo, šaukdami dvarą nupirko buvęs per garsiąją
Tovę tik naikinti moka; ji ne- cūzija stotų ne viena.
Čia drauge noriu pasidalinti kai30000 rublių pabaudos likę Už
sumušti, naminis karas turės pasi “yra" ir tt. Kilo triukšmas. Prie Kražių istoriją antstoliu — Iva kuriomis žiniomis su tais, kurie dėta Balti jos-Vagonų fabrikui dėl
skohams yra tikra pamote ir
baigti.
Jeigu gi revoliucijonieriai
. L- CHINAI.
. bjauriausios veislės.
perka mineralinių trąšų Pilviškiuo nepildymo štempe^n^s rinkliame
novas.
sumuš
rando
kariumenę,
kaip
dau

Paskutinės atėjusios žinios iš
Paskutiniu laiku išlipyta _ Pas se kaip jie buvo pereitų metų rudenį įstatų.
plaukus, pramušė yienim net nosį.
~ .laskolijos klioštoriuose ir cerse sukrauti toki turtai, kokių Hunan provincijos, Chinuose, ne gelis mano, jie iš Bluefield apskri Bet didžiuma pasirašė už senąjį valyje apskelbimai, jog šis dvaras išnaudoti ir kaip jie neapsižiuri,
19 kalinių kovo 21 dieną lyj
me ..
. . ,
.
,.
įsiose įstaigose jau kitur me- patvirtina valdžių garsinamų žinių, čio sutvers visai atskirą respubliką. viršaitį. Nepasirašiusieji pareika parduota Valstiečių Bankui ir jog ką perką.
nai paleista iš kąli jiino.
Taip vienas Pilviškių žydelis už- mėn. buvo paleista 29 kaliniai
nėra ir tai ant žmonijos nąu- buk sukilimas aplinkinėse Tshang 0 toliaus, susidrutinę galės bandyti lavo sustatyti naujo “prigovoro” Ijalandžio 20, 21 ir 22 d. bus to
nes tie turtai neina žmonių sha tapo suvaldytas; priešinga^ su- apvaldyti visą Nicaraguą.
taip-pat lygtinaį. į.' Vadinasi,

POLITIŠKOS žinios.

IS LIETUVOS,

Prie to 11 pasažierių nuo teatre ir baliaus $121.66, iš
leista $101, tai pelno liko $20;
pusė to pelno kuopai, o kita agi
Trrne Haute, Ind. Netoli nuo tacijai.
čia, gelžketio traukinys, įleistas į
Krepėmės į teatrališką kuopelę
netikras vėžes, užbėgo ant stovin L. S. S. A. Oiicagoje j jos pirmčio vagono, kuriame buvo darbi sėdj B. Vaitiekūną, bet j tris sanninkai ir vagoną sudaužė. Prie to vaites atsakymo negavome; krei
trįs ypatos tapo užmuštos, o as pėmės teipgi prie S. Strazdo, irgi
tuonios mirtinai užgautos. Visi žinios negavome; prašėme ir vieti
sužeistiejie yra gelžkelio darbinin nių draugų lietuvių giedorių; ke
kai.*
li draugai sutiko, bet kiti ne, tai
turėjome kreiptis prie gudų.
1 Kenoshietis.

geUbetio.

‘
Valdyt a
Susivienijimo Teati
kuopų
sių ir apie joo pavienių. Dirba
susideda iš:
daugiausia geležies dirbtuvėse, keli 3 vaL po piety, pasimirė čia vie
I. Prezidento, kuris rūpinasi or r
nas
ii
garsiausiu
Amerikos
dabar

prie dailidžių ir rubsiuvių. Dar
ganizavimu ir palaikymu ki NĮ
ir kaipo orgamzacijdfe galva,
bai visur eina prastai, o viskas tinį rąėtinjnlty, -Samisd Langhom
brangu, ir da vis kįla kainos visct
žiuri, kad kuopos prisilaikytų ir
k;ų produktų; viens šeip teip gali Mark |Cwaii#t Pasimirė jis nuo
pildytų konstituciją.
pragyventi, bet su šeimyna ne už širdies dige*5- a Clemens gimė 1835
Pasarga. Prezidentas renkacįaas
tenka pragyvenimui. Tiesa, yra m. mitute . Florida, Mo. Turėda
gerai apie sceną ir idailę nusutktnjij ■
uždirbančių po x sv. 10 šil. ir po mas 13 tpetų, jis kaipo mokinys
artistas, galįs duoti kuopoms pa- ■
2 sv. sanvaitėj, bet tokius' galima pastojo į spaustuvę; turėdamas 18
tarimus.
i
ant pirštų suskaityti. Yra Glas- metų pastojo tamyston ant garlai
II. Sekretoriaus^ kuris atlieka
gowe 2 draugijos r— šviesos drau- vio. Paskui buvo sidabro j ieško
susinešimus su kuopous, veda •us.
Uetuvių Socijalistų San- toju Nevadoj, aukso kasėju CaliTeatr. kuopų knygas; ir pagal ina •
jungas kuopa, abidvi turi po 16 fornijoj ir ant galo mieste San
organe sykį į 3 mėnJ bėgį gyvavi
narių.
Francisco tapo laikraštininku,
mo S. T. K. ir jo finįansišką stovį.
f Pereitą sauvaitę^. Jungtiniuose
L. S. S. kuopa turi savo kamba keliavo daugelį kraštų kaipo
III. Iždininko, kuris priima nuo
SUSIVIENIJIMO TEATRALIŠ
Valkčiuose bavo 193 nusibankrutirį, kur laiko susirinkimus, rengia porteris. Kaipo raštininkas
kuopų duokles, veda iždo knygas
KŲ KUOPŲ REIKALUOSE.
subatvakariais šokius, kaip kada dirbo jis nemažus pinigus ir pasi nimai, arba 14 mažiau negu užir pasiunčiu sekretoriui kas 3 męn.
Pagarsinimai šaukianti teatrališ
nedėldieniais koncertėlius ir kaip purę kaipo gana pasiturintis.
pereitą.
sykį iždo stovį pagarsinimui orgar
kas kuopas susiorganizuoti į vieną R
* ’
1 ’ i
kada diskusijas. Turi knygyną su
•, ».l 'TO
organizaciją pasekmingęsniam vei
f IVaskington, D. 'C. Kongre
sidedanti daugiausiai iš gamtos
salnos.
IV. Administratoriaus, kuris už
kimui savo Uiku-buvo paskleista
mokslų ir socijalistiškų ir laisva
Oklahoma ęity, Okla. Paskuti sui paduotas sumanymas, kad gelžlaiko Sus*. Teatr. K. rubus, rū
plačiai ir galėjo pasiekti bent dau
maniškų knygų. Laikraščių pa nės šalnos. ię sniegas labai daug kelių tarnai nedirbtų ilgiau kaip 14
pinasi apie rūbų gerą stovį, pasiun
gumą teatrininkų.
Pasiskundus
reina: iš Amerikos — “Lietuva”, nuostolių pridirbo visokiuose Ame valandų.
čia juos S. T. K. priklausančioms
paskui atsišaukimuose ant teatri
“Vienybė Lietuvninkų”, “Kova” ir rikos kraštuose. Javams šalna ne
kuopoms, sulyg sekretoriaus gautų
Springfield, HL Augščiau- ninkų . neveiklumo, organizuojan adresų, priima juos atgal ir pa
iš Lietuvos — “Lietuvių Žinios”, daug užkenkė, bet vaisiniams -me
tiems buvo patarta sutaisyti pama
Šviesoj Draugija ne turi savo kam- džiams užkenkė labai, daugelyj siasis teismas pripažino teisingu
garsina sykį į 6 mėn. apie-S. T.
tus taisyklių,
kurių
busiantis
bario, susirenka privatiškame kam vietų žiedus visai nušalnojo, šal legisliaturos priimtą sumanymą,
K. rūbų stovį, ir jų stoką išpildy
Sus. Teatr. turėtų laikytiesi, kad
baryje, kaip kada parengia vaka nos išgriebė vaisinius medžius ry kuriuom valstijoj uždrausta mote
mui reikalavimų.
, .
kuopos žinotų prie ko prisideda.
rus, turi knygyną, kuriame yra tinėj dalyj Oklahomęs, žemesnėse rims dirbti ilgiau kaip 10 vai.
Pasarga 1:-Iždininkas ir admi
Organizatoriai nenorėjo savintis
knygos gamtos mokslų, Lietuvos vietose Kansase, Illinois valstijoj
nistratorius užsistato kauciją, su
vardo budavotojų pamatinių įsta
istorijos^’ ir apysakos. Laikraščiai šaltis siekę io° žetniau užšalimo
f Boston, Mas.
Waltham
lyg vertės. ant jų rankų laikomų
pareina, Amerikos — “Lietuvos" vietos, šalnos buvo teipgi Wis- Watch-Co. savo dirbtuvėse mažina tų tearališkoms * kuopoms. Dėl to S. T. K. turtų.
tai kreiptasi prie teatrališkų kuopų,
3 egz., ^Vienybės Lietuvninkų” 3 consine, Mirmesotoj, Nebraskoj, darbą.
100 darbininkų paleido
Pasarga 2. Visi viršminėti vir
kad jos prisiųstų savo nuomones.
egz., “Kį>vos” 1 egz. ir “Dilgėlės”; Arkanse, Missouryj, Ohio.
nuo darbo, 800 dirba pusę laiko.
šininkai skaitosi centrališkais, ir
H gautų patarimų, tilpusių “D.
iš Lietuvos: “Lietuvos Žinių” I
svarbesni reikalai atliekami sulyg
V.” No. 10, 11 ir 12 1910 m., tapo
egz., “Lietuvos Ūkininko” 4 egz.
ISGRIQVE NAMUS.
jų balsų daugumos, rybose taisy
f Cleveland, O.. Nuo I d. gegu sutaisytas
žeminus
talpinamas
ir “Rankpelnio” 4 egz.
Prairie City, la. Su dinamitu žio bus pakeltos algos čianykščių
klėms jiems veikti leidžiančių tei
“
Projektas",
kurį
paduodame
te
28 d. kovo buvo Glasgovve švie likosi išgriauti namai Jesse Quick. dokų darbininkų. Bus pakeltos al
sių.
sos • Draugijos vakaras.
Svečių Juose gyveųo ką tik apsivedęs gos ir mašinistų Big Four gelžke- atrininkų kritikai.
V. Dviejų kasos j lobėjų, kurie
buvo apie 100 ypatų. Vakaro pro daktaras Hali.
Suėmė merginą lio.
prižiūri
kasos stovį i pasirašo ant
GARBUS. BENDRADARBIAI
gramas buvo margas: dainos, de- Mary’ Gųthric, kuri buvo į daktakiekvienos
atskaitos, kurią kašieLIETUVIAI TEATRININKAI!
kliamacijos, prakalbos ir šokiai. rą įsimylėjusi.
rius
siunčia
patalpinjmui į organą
f Toledo, O. Pasibaigė streikasNesirustinkite ant mus už musų
Būrelis vyrų ir moterų sutartinai
čianykščių vežėjų, kuris prasidėjo drąsą, kad mes kalbame apie te per sekretorių.
. !
padainavo daineles: “Žveigždė vil
D^GAj PRAIRIJOS.
IŠ LUSOS, LIEP.-ROMNŲ
(“L. U”).
Pasarga: Kasos globėjai renka
iškovojimui didesnių algų. Vežėjų atrininkų reikalus ir apie taisykles.
ties žibėt nustojo”, “Ant marių
Edmtfftfon, Altą, Kanada. Pro reikalavimai išpildyti.
GEL2K. ST.
mi
iš tos kuopos, kurioje yra, Iždi
Galutinas užtvirtinimas konstitu
kranto, Palangos miestelyj" ir vincijoj,, Alberta dega prairijos.
• Naktį į kovo 15 dieną netoli
TAI NE BE ANIE JAU
ninkas
arba iš. artimiausios kuo
cijos, ar kaip mes ją už vardysime,
“Ant kalno kafklai siūbavo". 4 Ugnis kąip kękiose vietose eina 10
LENKAI. ‘
Lušos stoties nežinomi piktadariai
Toledo, O. Didesnė dalis priklausys nuo daugumo balsų pri pos. Rinkimus atlieka vien kuo
užmušė žydą. Užmuštasai vežio
Kuomet xįename iš paskutinių mergaitės ir vienas vaikinas padai mylių pląčia, juosta. Netoli Ver- streikavusių čianykščių vežėjų su
sidėjusių prie “Susiv. Teatr. Kuo pa, iš kurios renka
davo iš Lušos Ylakiuosna prekes V>. Durnos švietimo komisijos ta navo “Sveiki broliai dainininkai". million ąudegė du vaikai.
Visi viršminėti
tehgrįžo darban.
pų”. Kam rupi pakėlimas musų
ir dažnai turėdavo prie savęs ne rybos posėdžių A. Bulota pareika J. Lebedis trumpai nupiešė lietuvių
nu
kami
į
valdybą
visu<
scenos ir jos bujojimas — skubin
mažai pinigų. Kiek jis šį kartą lavo, Kauno, Vilniaus, Vitebsko ir tautišką atgijimą, potam buvo ren
'£era tvarka.
f Pittsburg, Pa. Anglių kasy kitės prisiųsti savo pritarimą Sus. pilnų narių balsavūnįi ir pildo save
turėjo pinigų — nežinia. Užmu Gardino/ g., kur gyvena lietuviai ir kamos aukos Lietuvos kankiniams.
H'ashington, D. C. Vedime Jurklų savininkai šito distrikto pa Teatr. kuopų, kad ir jųsų |>ųlsai užduotis sulyg konstitucijos nuro
šėjai nesusekti. ,
A. Dagys.
latviai, kad butų leista ir jiems Vakaras buvo geras ir programas gįp Wastiingtono universiteto pa garsino, jog jie sutinka priimti
dymų, savo vietas j ina per < mėprisidėtų prie S: T. K. taisyddių.
(“V-tfa”).
jų prigimta kalba mokytis liaudies atliktas gerai. Tik reikia pastebė
konstiluęi
darbininkų organizacijos apdirbtą
Nelaukite ir nepasitikėkite, kad tus, bet jei peržęn
mokyklose, tuomet lenkai, antrą ti,, kad buvo matyt ir gerai apsi- kad iš , užrašo Corvorano 200000
įtinami visuotinu
ją, gali būti •
naują
algų
tabelę.
jus
darbą
attiktų
kas
kitas!
Or

t?
Svetys.
dol., nuo kurio tik palukenos galė
kartą tą sumanymą svarstant, bal švietysių degtine.
ganizuojanti nesijaučia pašauktais balsavimu irr j|irm laiko.
jo būt vartojamos, liko tik 16000
. ŽMONIŲ DAILE.
savo
su
visais ■ desiuiaisiais
i
Pittsburg, Pa. Sustreikavo dirbti daugiaus už kitus sandarbt
Kuopok.
'It
dol. ir tie pats pinigai paremti ant darbininkai Pressed Steel Car Co.
Lietuvių Dailės Draugijos įreng atstovais prieš tai, kad Kauno, Vil
ninkus teatrališkoj dirvoj! Svar
Prisidėjusios
prie
S.
T.
K.
kuo/‘f
hypotekos savasties, kuri verta tik Schoenvillėj. 20 d. balandžio buvo
to) ketvirtoj iš- eilės Lietuvių Dai niaus ir Gardino gub. lietuviai ir
biausia užduotis pasekmingam or pos naudojasi pilna autonomija sa
lės Parodoj turime gerą progą kitos tautos turėtą savo prigimtą
8000 doL
jau susirėmimas streikierių si^ po- ganizavimui S. T. K. — išrinki
vo kuopos gyvenime ir pildo S.
pamatyti musų žmonių, dailės rin kalbą liaudies mokyklose.
Icija.
Susirėmime, vienas pOlici- mas valdybos tvarkymui jo rei
NUŠIBANKRUTINO.
T. K. konstitucijos reikalavimus
GAISRAI.
\
kinius ir pasigėrėti, net pasimo
Su kokia širdimi visa Lietuva
stas ir keturi darbininkai tapo pa kalų.
bendram
S. T. K. darbe. Prisi
Decatur, Ala. Nusibankrutino
Toledo,O. Sudegė įstaigos Clover
kyti mio jų taip vadinamo dailės tą žinią sutiko— nesunku išrivaizšauti.
dedant
prie
S. T. K. kuopa krei
Knight Vancy & Co., viena iš di Leaf Elevator Co.
Nuostolius
skonio. Kq nerasi ketvirtojoj lie dinti!
piasi
prie
S.
T. K. sekretoriaus,
tuvių dailės parodoj. tautiškosios
Ir taip tatai pasielgta tos tautos džiausių medvilnės pardavimo fir gaišto padarytus skaito ant 150000 •f McKees Rock, Pa. Streikuo PROJEKTAS KONSTITUCI
pranešdama
apie
savo norą prisi
dailės skyriuje? Nuo įvairių įvai atstovų, kurios laukus tik maži mų. Skolas firmos pereina 4 mi dol.
ja čia darbininkai , Pressed Steel JOS SUSIV. TEĄTR, KUOPŲ.
dėti
priė
S.
T.
K.
susipažįsta su
riausių juostų raštų, nuo įvairiau kapčiai skiria nuo musų. Taip lijonus doliarių. Koki kompanijos
Car Co. dirbtuvėse.
S.
T.
K.
konstituri|a,
ir jei sutin
Lincoln,
Nebr.
Uoste
Chicago,
siai kvietkuotų prijuosčių net akįs pasielgta tų, kurie nuolat ant tie* turtai uždengimui ,tų skolų, dar
Tikslas.
ka
su
josios'
mirodj
’
mais
ir reika
Burlington
&
Quincy
gelžkelio
22
nežinia.
.
. ' raibsta. O vėl daugybė puikių žuvio galo turi musų praeitį, plau
Susivienijimas Teatrališkų Kuo
f Pittsburg, Pa.. Streikas darbilavimais,
prisiunčia
ijCęntrališkam
d.
balandžio
siautė
gaisras,
kuris
mezginių, puikiausiais raštais austų kusią su jųjų viena bendra vagą.
svetimtaučių, pų stato sau tikslu rūpintis visais
ninku,
daugume
rankšluosčių (abrusų, divonų, pa Taip pasielgta tų, kurie draug su UŽMUŠĖ PAČIĄ IR SĄVę. pridirbo, nuostolių ant 150000 dol. dirbtuvėse Pressed Steel Car Co. prieinamais ir galimais budais pa S. T. K. sdfcretoriui vardus, pra
vardes ir adresu savo narių, o centtiesalų) aiškiausia parodo, kad mu mumis metų metais ragauja užgiBloomington, III.
Gyvenantis
artinasi prie galo, nes kamponija kelti lietuvių sceną ant augščiausio
rališkam S. T. K. Iždininkui įžen
Oakland. • Užsidegė čia kerosų žmonės supranta, kur gražu, o nimų ir uždraudimų politikos sko čia 43 metų Philip Berry peršovė
gauna vis daugiau t darbininkų. dailės laipsnio.
giamąją mokestį už kiekvieną na
kur ne, moka sutaikyti spalvas ir nį! Tų — kurie visur balsiai ir savo nuo jo atsiskyrusią pačią ir sino rezervoaras Standard Oil Streikuojantiems atsakomas kredi
Darbas. *
rį. Kas mėnesis pasiunčia Cehtr.
raštus. - Pavyzdžiui gali būti aiškiai p^briežia savo “Lietuvos” pats savę. Pašovimai abiejų mirti Co., kuriame yra 350000 bačkų tas krautuvėse, o jie pirkti proTam stengiasi įtraukti į vieną S. T. K. iždininkui duokles, o Var
audėjos
šitametė
juosta
iš atstovų: vardus! Tų, — kurių ti ni. Berry atėjo pas savo pačią ir kerosino. Mano, ■ kad sudegs vi dūktų negali, nes pinigų trūksta.
bendrą
organizaciją visas scena dus ir pravardes j 4 |T. K. sekrt J
- Ukmergės pavieto, austa greičiau krų btblių kūdikiai Poznaniuje kalbino ją susitaikyti, bet jije atsi sos rezervoaro įtaisos vertos 3
besirūpinančias
kuopas, grupas ir toriui. Pildo visus konstitucijoj
milijonus* doliarių.
sia nei rašyti, nei skaityti nemokė po rykščių smūgiais neišsižada sa sakė. Užtai jis ją ir peršovė.
Pa. Telegrafi- pavienius, idant: a) palaikyti kuo prierašus ir siunčią admnistratofih
f
IVilkesbarre,
jusios baudžiauninkės. Kaip pui vo prigimtos kalbos! Tų paga■
Preca, Neb.
Netoli nuo čia, štai Dalaware & Hudson gelžkelio pų darbavimąsi vien sceniškos dai riui, kokius! turi, rūbus.
kiai joj sutaikyta raštai ir spalvos! liaus, kurių broliai šįmet iškalbin NAUJO MEXICO TURTINGU
Prisidėjusios prie) $. T. K. kuc«
ant farmos, sudegė namai našles nutarė streikuoti, jeigu jiems al lės srityje, saugojant nuo kraipyTą pat galima patėmvfi ir ant dau gai ir prakilniai kviečia “broliusMAS.
mosi į visas puses, prisidedant prie pos skaitosį priklausančioms pri«
Miner. Sudegė namų savininkė gos nebus pakeltos.
gelio kitų juostų. — Yra jau juo litvinus" draug su jais švęsti
Iki šiol teritoriją Naujo Mexico
įvairių
draugijų ir partijų; b) gau S. T. K. npo laiko pagarsinimo sel
ir penketas, jos vaikų.
stų ir kiek modemuotų, tariant, Gruenwaldo sukaktuves, prisidėti
Amerikos laikė už visai be vertės
nama
nuo
perstatymų lietuvių sce kretoriaus ^atskaitoje S. T. K. orj
. padarkytų matomai apšviestesnių prie visuotino lenkų tautos kongre
žemės plotą. Ištyrus geriau, pa
niškos
dailės
pelną stengtis apver ganė. Nito to laiko naujaj prisil
D.
Sudegė
čia
Meadow,
S.
šių dienų budėjų darbo.
so VVashingtone;... Ne! .Mes sirodė, kad išvedžiojus vandenį,
sti
daugiausiai
paramai ir pakėli dėjusi kuopa naudojasi lygioms !sre
Ugnyje
pražuvo
Millerio
hotelis,
Tokie audiniai kabo greta su ana lietuviai aiškiai matome, kad tai
didelius plotus galima padaryti dvi inoteri. ■ .
mui
jos;
c)
prigelbėti
kuopas nau kitoms priklausančioms prie
T*
šimtamete juosta.
ne tie, kurie tokiuose garsiuose, vi vaisingiausiais ant svieto; tokių
Iš NEWARKO. N. J.
dingais
ir
prąktiškate
patarimais
K. kuopoms sprendime reikalų S>Tas pats ir su kitais žmonių same pasaulyje perskambėjusiuose
plotų yra daug milijonų akrų.
Čia susitvėrė nauja lietuviška ir materijališka parama; d) steng T. K. ir naudojasi S. T. K. turti^
Philadelphia, Pa. Sudegė čia
dailės išdirbiniais. Juo seniau aus protestuose gynė savo kūdikių sie
Rado čia teipgi didelius anglių lau departamentinė krautuvė George draugija vardu “šviesa”. Nauja tis bendroms pajiegoms įtaisyti tin
Kuopa neužsimokėjusi duoklių^
tas rankšluostis, divonas, skepeta, las nuo svetimųjų prievartos! Ne,
kus. Sulyg išskaitymo geologų, B. David & Co. Nuostolius gais draugija užsiima skaitymu ir pla kamus lietuvių scenai rubus; e) į 3 mėn; suspenduojamą. Neužsi-l
• juo seniau rnegstas mezginys — tai ne tie, kurių vardas nuo amžių
anglių čia. yr^ milijardai tonų. ro padarytu^; skaito ant 150000 tinimu knygų ir tokiu budu .skleis prigelbėti išleisti sceniškus ir mu- mokėjusi duoklių į 6 mėn. skaitosi
juo jo raštai įvairesni, malonesni, yra pragarsėjęs kaipo laisvės nuo
Iki šiol tie anglių laukai buvo sle dol.
šviesą. Ji turi savo komitetą ir zikališkus scenai vokalus ir remtis nepriklausančia (mirusia) kuopa. t.
'p»
savotiškesni. Ir juo tię patįs daik visokių prispaudėjų pasikėsinimo
piami, apie juos tik kapitalistai ži
komitetėlius.
Viršininkais jos yra: visus prakilnesnius j Susivienijimą
Nepriklausanti prie Sus. Teatr. |
tai naujesni (aplamai imant), juo apginėjų! Ne tie^ kurių kaulai
xl „< ri*
no
jo.
pirmininkas
—
J.
Borovskis,
sek-i
priklausančių
kuopų
užmanymus.
Cinrinftiti,
Sudegė
čia
ThoKuop.
norinti gauti paskolinti ru
labiau * panašus į fabrikų darbo Vienos, Prancūzijos, Italijos, Ame
retdrius
—
J.
Lapenas,
kasierius
—
ma
hotelįs.
Pp
degėsiais
rado
trįs
bus
nuo
S. T. K. moka už jų pas
• tokius išdirbinius. Kaime yra net rikos laukuose išbjašfcyti guli, bet
Tvarka.
P.
Brozovskis,
knygius
—
P.
AuNUBAUSTI
MERGŲ
PREKEsudegusiu
y»taskolinimą
kainą paskirtą atdmini- >
stačiai fabrikinių išdirbinių kopi- kurių atminimas tol bus garbina
gustauskis.
/.
Brosovskis.
JAL
Susivienijimas
Teatrališkų
kuo

? - JOS.
•
‘ J
stratoriaus,
ne brangesnę už tą,
ir>'
mas, kol žmonių krūtinėse neuž
pų
susideda
iš
neaprubežiuoto
skai

EXPŲbOZIJA
KASYKLOSE.
Belleville,
III.
Čia
likosi
teismo
kurią
ima
kitos
rubus skolinančios
Arba vėl medžio išdirbiųfau Štai ges teisybės“ liepsna.
čiaus,
atskirų
kuopų,
sutinkančių
pasmerkti
500
dol
bausmės
ir
pu

firmos
ir
siuntinėjimo
lėšas. Prie
Iš KENOSHA, WIS. Birminghai*; Ala. Mulgo an
guli ant stalo senoviškos tikros lie
Ne, tai ne tie, ant kurių lautos
su
Susivienijimu
T.
K.
statomoms
sei
metų
kalėjimo
du
broliai
—
to
turi
užsistatyti
kauciją
arba
glių kasykloje expliozija išardė
16 d. balandžio tapo 58 kuopos
tuviškos kanklės ir Garalevičiaus dvasios sargybos tebestovi Micke
išlygoms,
priklausomo
į
jį,
darba

Louis
ir
Philipp
VVatchman.
Jie
gauti
gvaranciją
nuo
artimiatisios
olas ir jope užberta 40 darbininkų, L. S. S. A., parengtas teatras ir
“pagerintos" kanklės. Kas ten yra vičių, Slovackių, Krasinskių geni
buvo apkaltinti, jog mieste East 15 baltpšvvty ir 25 negrai. Iš tų balius Columbia salėj. Pirmas vei vimosi jame ir užsimokančių pil priklausančios prie S. T. K. kuo
bendro? Pirmosios peiliu drožtos, jai!
f
--------St. Louis jie suviliojo tūlą mergų darbininkų nei'vieno nėra gyvo, vi kalas buvo rusų kalboj “Neznaja nai Susivienijiman T. K. paskirtas pos.
jau apšiupėję; bet savotiškai pa
Ne! Mes lietuviai tikrai žino skaitlių Chicagos paleistuvystės na
si jau nuo’gažų turėjo užtrokšti.
Priklausančios prie S. T. K.
brodu, ne suisia v vodu”, antras duokles.
dirbtos, išraitytos, įvairiais margi
me, kad tai ne tie. Jie neteptus mams.
Pasarga: Iš mažesnių lietuviais kp., naudodamosios S. T. K. rū
rusinu kalba — “Po rėyizii”. Lo
niais išdailintos. Antros gi —
tokiais darbais ir kitų tautų pri
Utopija nišų citros. Taigi reikia
Birmingham, Ala. Anglių ka šėjai buvo iš Chicago Dramos apgyventų kolionijų į S. T. K. pri bais, moka pusę kainos ir siunti
spaudimo pelkėmis nevilktų tos
riK
tik gerai pnsiziurei
prisižiūrėti marginiams
AMERIKOS RAŠTININKAS syklose Mulgč Minė Birmingham Kliubo Progress. Perstatymas pa imama tik viena, pįrm’iaus prisi nėjimo lėšas. Priklausančios priė
brangios vėliavos, kurią prakilniau
- .
Sus. Teatr. kuopų kuopos, įdėj’“skrynelės”, paskui “vienrankio”
SERGA.
Coal and Iron Co. atsitiko explio- sisekė neblogiausiai, publika buvo dėjusi kuopa.
sios Lenkijos dvasios audė savo
užganėdinta, ką liudijo delnų plo
"“alui pilti, arba Jaroševičiaus lieSusivienijimas T. K. valdosi: sios tūlą sumą pirkimui rūbų, a
Redding,
Conn..
Pagarsėjęs
hu

zija,
kuri
išgriovė
kasyklų
olas
ir
kovomis, kančiomis, užsidegimu.
j
tavišky kryžių paveikslams nuo
jimas. Žmonių buvo apie 300 dau 1 Nurodomais S. T. K. konstitu ba atidavusios į S. T. K. savo t
Taip, mes lietuviai .tai žinome, bet moristas Mark Twain ((Siemens) jose apie 40 darbininkų tapo už
i
Saločių )lr Krokų kapų "ir suly*
giausiai lietuvių. Dekliamavo eiles cijos, priimtais ir pataisomais vi bus, moka:
paojingai
apsirgo.
Mark
Twain
bertų.
Velikih
atėjo
žinia,
jog
to

vardan tautų susibroliavimo, prie
'r ■ ’
j L'i '
1 ginti su tais marginiais, kuriais kurio nesiliausime žengę, ’ reika yra vienas iš nedaugelio ameriko se kasyklose 25 darbininkai tapo lietuviškai Vitautas Braževičiu^as suotinu nilnai užsimokėjusių kuo Iki S. T. K. atsilygina užtrai tol
kai kada dar papuošia kokį daiktą
“Akyvas buk broli, kad ėsi lietu pų narių balsavimu. 2. Nurody tą pirkimui rūbų skolą — pus$ k Į
laujame. kad ir lenkų tauta tų niškų raštininkų kurio raštus ver užmušti.
dabartiniai musų dailydės, ir pavis" ; gudiškai — Kaz. Braževi- mais daugumos S. T. K. centrališ- nos. Užmokestį nesiunčia p
čia
ir
į
svetimas
kalbas,
daugumos
savo atstovų darbus pavadintų tuo
matysime didelį skirtumą.
NELAIMES ANT GELŽKELlŲ. čius. Lošėjai, rinko aukas savo kos valdybos, veikiančios sulyg nu gaiš,, o atsiskaito ją iš įdėtos > y
kitų
raštininkų
veikalais
svetur
ne

vardu, kurio jie pilnai usitamavę
Labai didelio skirtumo nematyti
Pittsburg, Pa. Netoli nuo čia draugui
Altšulerui.
Surinkta rodymų visuotino balsavimo priim T. K. Paskolos. ^J'o to kaip S.,
yra!
i “Lietuvos žinios"). sirūpinama, nes jie yra menkos
|g|Kk prijuosčių raštuose, gal būt dėl
l š vėžių iššoko karas Pennsylyania|$6.5i operacijai jo akių. Įplaukė tų taisyklių.
K. bus atsilyginęs užtrauktą iš MBMI
paleisti, neatsėdėjus jiems paskirto
laiko ir, jei jie daugiau nenusidės,
tai neatliktoji pabaudos dalis bus
jiems visiškai dovanota. r Bet jei
nusidės, tai antru kartu bus nu
bausti sunkiaus ir dar bus pridėti
ir dkbar lygtinai atleistoji pabau
da.
Pargabeno iš Šveicarijos šiomis
dienomis Landfordą ir Eftanovičių, kuriuodu pereitą rudenį ap
gaulingu budu buvo išėmę iš Ry
gos bankų 80000 rub.
Sušauktieji anuo kartu lietuviš
kųjų Rygos draugijų atstovai su
tarė parsikviesti Rygon Vilniuje
laikomąją dabar lietuvių dailės pa
rodą. Kanklių draugija apsiėmė
išgauti tam reikalui valdžios leidi
mą savo vardu, ir tą leidimą jau
tari. Beto, išrinkta tam tikras ko
mitetas iš 5 ypatų: pp. Bremeno,
Linarto, Matijošaičio, Tomašausko
ir Vizbaro, kuriems pavesta pasi
rūpinti surasti tam tinkamas butas
ir vesti kiti parodos reikalai. Bu
vo jau turima akyje keletas, bet
visi jie nepilnai dera parodai, to*dėl dar. nėra nęi ant vieno tvirtai
apsistota.
,
. ■
Pažymėtina viena parodos ko
miteto yda: jo nariai veikia nesu
sižinoję, kaip reikiant, tarp savęs:
ikišiol nebuvo sušaukta nei vieno
bendro susirinkimo parodos rei
kalams apsvarstyti....
. . .Tarp latvių musų daįlininkų pa
roda yra sukėlusi didį užsiiritere~ savimą lietuviais ir dar didesnį
mums prilankumą, negu ikišiol bu
vo pastebėta; todėl galima paro
dai pranašauti didį • pasisekimą.
•Betgi komitetas privalytų darbuotięs geresniame sutarime....
,
(“R. Garsas”).

to, kad dabar jau toe * prijuostės
“iš mados” išeina ir atsiųstosios parodon vis dar užsitikf nuo senes
nių laikų. Be to, beveik visos pri
juostės tai iš Suvalkų gub.; iš
Kauno gub. yra tik Sutaitės (Zalasų pav.) pora puikių rinktinių
prijuosčių, kurio® nors “dugnu”
žymiai skiriasi, nuo suvalkiečių,
bet raštais ne: taip ten, taip čia
tulpės. Reikia dar pridėti, kad šie
dvi prijuostės dar naujos.
Iš retenybių, bet, galima sakyti “naujienų” žmonių dailės
dirbiniuose reikia paminėti: Sekšnytės (šaulių pav.) šiaudais atau
stus patiesalus (austa kaip ir abrusai) ir Šileikienės poterkinius
kaspinus. Iš senų ir retai kur už
einamų daiktų — tai “Labanorių
dūda” (Švenčionių pav.), prieverpsčio lentelė su kaiščiu” (Tel
šių pav.), pintinis krepšys Kauno
gub. (kunigas pas ligonį važiuoda
mas imdav>), vienrankis alui, kan
klės, sagės iš XVII ar XVIII amžiaus ir skrynelė su tam tikru atidarymu.
\
Iš visko matyti, kad musų tikroji žmonių dailė pamažu nyksta.
Negaila tos dailės butų, jeigu ji
butų menka; bet žinovai sako, kad
musų žmonių dailė verta ne tik
užlaikymo, kaipo kitos, “senovės
liekanos", bet ir palaikymo. To
dėl visi turėtų pasirūpinti tą žmo
nių dailę išgelbėti nuo bereikalin
go “ištautėjimo”.' ,Tuom» kol kas
rūpinasi beveik tik L. Dailės Drau
gija arba atskiri jos nariai. Gera
pradžia^ padaryta T. Daugirdo ir
Jaroševičiaus. Bet čia turėtų L.
Dailės Draugijai ateiti į pagelbą
ir patįs žmonės, siųzdami parodon
arba jos muzėjtm dailiuosius savo
išdirbinius.
R.

I§ GLASGOWO, ŠKOTIJOJ.
Lietvvių čia bus apie 100 vedu

oĮ TININKAS.

tapo sunkiai snėeistų.

15 DARBO UŪKO.

UETIfflAI AMMOJ.

t
t

socijalistų ugnia spiauna ir už vis sakant, jog aš apie'Naujos Angli teatrams, baliams, alui, degtinei ir kari daryti jam, jei ne žodžiai kai- jui nėra lengva nauji žodžiai tuo-1 P
m
ti?*). Ir jis juos kala, sėdi ant jų J jaus suprasti ir jie galvon įsidėti, '
tą juos kritikuoja, bet pats nieko jos socijalistus nieko nekalbėjęs, saldumynams.
didesni tįJĮ
III. Atsimink, kad šventadie galvoja; kaip atngalo, su dideliu Į bet raštininkui yra
neveikia, į jokius tautiškus vaka tuo tarpu jį pripan/jaų'1 (P) vi
rus nesilanko; jau bus apie J m., sokiais epitetais, nors jist gyvenąs niais turi namus daboti, burdin- vargu savo mintims jis suranda sunkenybė jie surasti. Tai yra nct|l
kaip aš minėtą tautietį pažįstu, bet didžiausiame Naujot Anglijos mie gieriams ir man į laiką valgyt pa žodžius, tai jį redaktorius iškriti- išvengiamas dalykas. Mes norime
kuoja sakydamas, kad jo žodžiai kitus pasivyti; todėl didesnę dažbo
lietuviškai tautiškuose susirinki ste. Kiek • augščiatf jis tnan yra duoti.
IV. Nemylėsi nei motinos, nei tik kokioj vienoj parapijoj tėra ran- naštą turime ant savęs užkrauti,
muose jo nemačiau nei kartą, tik privedęs patarlę, buk vagis manąs
užsipylusį akis, jau daug kartų jį visą svietą vagimis esant, šita tėvo savo, nes- jie yra mano vuoš- darni, ar kad jie kalti, pridurda- Ką kiti savo kalbą šimtus metų
mas: “Jei mes šiteipos naujus žo- tvėrė, tai mes tą užsimanėme pa-'
mačiau ,bet šmeižti kitus (socija- patarlė kaip reikia geriau tinka jam viais.
V. Nesimušk, buk nuolanki. t
džius kalsime, tai į porą metų pri- daryti dešimtimis metų — ir tą M ’
listus) tai geriau nemokės nei K. pačiam. Jis matyt savo ginčus veda
VI. Nesvetim vyrauk.
eisime prie to, kad žmonės visai beveik padarėme, kuomi galime tik
J. ir visada toki žmonės negana 'tik dėl savo seklių asmeniškų tikslų
VII. Pinigų nuo manės nevogk, mus nesupras”. Nesupras? Aš didžiuoti%-4) ne eimanuoti dėl to:,
kad patįs nieko neveikia ,tai da ir ir jam rodosi, kad kitaip ir negali
bet nup kitų gali.
tikiu, kad jie nevienas ir dabarĮšiteip sparčiai bedirbant būtinai
kitiems kenkia, pavydi, ir net šmei būti.
VIII.
Niekad
man
nemeluok.
nesupranta; yra tokių Jurgių ir turi rastis ir netobulybes^ bet kal
Bet toliaus jis labai nayvišku pa
žia, apsimaskavę tautystės maska
IX.
Nepavydėk
man
turėti
kitą
Jonų,
kurie visą savo gyvenimą tinti reikia ne darbas pats, tik jo
viską, kas tik tautiško, jei tik ne sirodė mano žodžius — du Janu
moterį
nuošalyj.
tiek
ir
žino, ką juos jų motinėlės netobulumai: ne žodžių kalimas,
so veidai ant vienų pečių riogso—
jų nagais tas yra atlikta.
X.
Nereikalauk
nuo
manęs
nei
išmokino.
Ir ne pas mus vienus .tik jų negeras, ar nereikalingas ka
Ir tas liūdna, kad minėtas K. J. pritaikydamas prie tų musų socija
pečių
šveisti,
nei
indus
plauti,
nei
.šitie
Jurgiai
ir Jonai yra; rusų limas. Jei redaktorius vietoje sa
yra neištikimas tautietis, jeigu sle listų, kurie tautiečių eilėse dirba.
drabužius
skalbti,
nei
vaikus
ne

Vankos
juk
rusiškai
kalba: — pa-lvo pastabos, butų tą pataitę*, kaip
piasi po skraiste pseudonymo, ypa Jis. sakosi, nors mažai skaitąs, bet
LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ!
šioti,
nei
namieje
sėdėti,
žodžiu,
duok
jiems
rusišką
laikraštį
— jie jam raštininkas butų dėkingas už
daug išmanąs. Jei šituos jo žo
Garbus Redaktoriau “Lietuvos”. tingai dabar, kada po laikraštininkų
nerekalauk
nieko,
kas
varžytų
ma

nesupras.
I tai.
nei
trečios
dalies
džius aš turėčiau imti už gryną
ATSIŠAUKIMAS. <
Leizdamas Kazių Juozui 15 nr. susivažiavumui tą daro, tai išro
no
laisvę
ir
mano
noras.
Amen.
Tas
pats
yra
su
lenkų
Mackais
ir
Teip pat redaktoriai daugiaus
Į Lenkus, Lietuvius ir Rusinus “Lietuvos” šmeižti ypatas, vadinti do, kad musų tautiečiai ir laikraš pinigą, tai apie jo dorą labai že
F.
J.
Gricius.
kitų
tautų
užtausėliais.
Argi
toki
turėtų
rūpintis pataisymu raidrinmai man prisieitų manyti. Bet aš
Scrantone ir aplinkinėse.
■“juodašimčiais, be dailės, prakilny čiai tik juokus daro iš minėtų laik
pasturlakai
gali
mus
laikyti
ant
kių
paklaidų,
kurios mintį teip apš
neoriu
laikyti
jį
blogu
žmogum,
Už poros mėnesių ateis diena, bės, vergais” ir k., paskui uždary raštininkų nutarimų.
vietos
?
Kam
tad
dar
kokie
raštai
?
temdo,
kad
jos
visai, negalima šųkad
jis
tyčia
mano
ąodžių
turinį
J, P. Raulinaitis.
kurioj lygiai lenkai, kaip lietusiai damas skiltis “Lietuvos” apšmeiž
ARGI
NEREIKIA
ŽODŽIAI
Tamsiu
juk
galima
būti
ir
be
tų
Į
prasti,
Lietuvos
” num. 14 skai
iškreipia,
todėl
esu
priverstas
ti

ir rusinai apvaikščios, arba bent tam pasiteisyt, pasielgėt neteisin
KALTI?
raštų,
kurie
nieko
nėpamokina.
tau
“
Doriška
tolybė
kėti,
kad
protas
nėra
perdaug
švie

karai'',
tnurėtų apvaikščioti 500 metų su gai, nes "Lietuva”, ant kiek aš su
Kalba,
kaip
visi
žinome,
yra
sus.
Mano
buvo
pavadinti
su
Ja

Musų
naujų
žodžių
nesupratimo
kas
šitą
pasakymą
suprašai?
^ATSAKYMAS
RAULINAICIUI.
kaktuves mūšio prie Gruenwaldo, prantu, nėr kokis partyviškas laik
priemonė,
kuria
žmonės
savo
min

1)
gal
vi-Į
Tik
toliaus
beskaitydamas
šurads^l,
Sufiktr
yra
su
.plikiu
peštis,
bet
nuso
veidais
tokie,
ką
ant
savo
priežastis yra trejopa:
.kur kariumenė susidedanti iš lietu raštis, tik tarnaujantis abelnai vi
tis
išreiškia.
Kiek
pas
žmogų
yra
kad
tai
turėjo
būti:
Doriška
toW .
su
neišmanančiu
priešininku
gin

kalbos
nušispiauna,
o
paskui
vėl
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suprasti
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2)
gal
di

vių, rusinu ir lenkų, vedama kara siems be skirtumo pažvalgų lietu
gybė
karui.
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paklaidų
yttrĮ!
minčių
ir
sąvokų,
tiek
pas
jį
turi
čytis
yra
dar.
sunkiau.
Plikas
ne

ją
paima;
kas
gerai
tą
skaitė
ne

dele
sunkenybė
yra
savo
smegenis
liaus Jagailos ir jo brolio \ itauto viams, dėlto neturėjot panašei pa
būti
ir
atskirų
žodžių
jų
išreiški

pilna
musų
laikraščiuose.
Jei
jos
turi
plaukų,
nėra
už
ko
nusitverti
galėjo
kitaip
suprasti.
1
truputį
palamdyti,
ar
3)
gal
rąidį dulkes sutrynė baisią kryžiokų sielgti.
butų
pataisytos,
tai
redaktoriąityi
I
mui.
Pas
kuriuos
žmones
yra
ma

Kazių
Juozas.
—
griebei,
nieko
nenutvėrei
ir
rinkio
paklaida
—
kuri
tankiai
at

galybę, nukreiptą prieš tas tųs tau
“Keleivis” yra partyviškesnis,
sąvokų,
tų
ir
kalba
mažai
te

žai
nereiktų
raštininkams
pastabas
dapeštynės
pasibaigė.
Bet
ncleip
yra
sitinka
—
neleidžia
suprastitas,' sujungtas po viena valdžia.
bet kada tilpo Ikso straipsnis, užturi žodžių. Laukinio žmogaus
Tie, kurie naujų žodžių nenori I D*1’ kad jie bereikalo žodžius ka
Teisingu ir geistinu yra, kad tas gaunatis lietuvišką kalbą, tai Ge ginčų vedimas su tuo, kuris, vieto
kalba
viso,
gal,
turi
kelis
šimtus
su
prasti,
negali būti paisomi; jiemsPaA Laukis. .
je
argumentų
davimo,
tik
žodžiais
KAPITALISTO
POTERIAI.
* penkių šimtų metų sukaktuves ap- gužis pats stojo priešais Iksą, ne
žodžių
neskaitlingų
jo
pažinamų
,-vaikščiotų tos tautos drauge, su žiūrėdamas. kad Iksas yra geres mala jų nesuprasdamas. Jis įsiPinege musų.
patinka tik sena .įprasta vežė ir
iQi buvo kitur, nes ktelnin^i
jungtoms pajiegoms ir kad sukak nis jo šalininkas dešims kartų, kaip vaizdo sau nebūtus daiktus, priskai
Tėve, pinige musų, kursai esi daiktų pavadinimui; joje žodžių jie nesitraukia iš jos, nors jų ratai
'"M
1
tuvės butų pamatu santaikos ir vie jums K. J., teipgi ir dar dėlto, jog to juos savo priešininkui ir paskui pasaulio
dievaitis
visogalis, nematomoms sąvokoms išreikšti iki apačių stebulių butų nugrimzdę Hnaujus žodžius, turi tikra
Red.
nybės tų trijų tautų vaikams čia kada aš rašiau atsakymą K.J., tai veda su jais kovą, kaip Don Kicho kursai nukreipi upių bėgimą, pe visai dar nėra, nes šitos kalbos purvynam Jiems visokia naujiena
pasidaryti.
Amerikoj gyvaujantiems. . Musų jus viską, kas svarbesnio ir skau tas su malūnais, laikydamas juos reini kalnus, atskiri žemes ir jun žmogus jų nepažįsta. Jis turi už- koktu fyra girdėti, nors ilgžrinTur
"
~
~
paveikslą išeks ir Europa, nes pa desnio išbraukėt, (išbraukta ko- savo priešininku.
gi tautas! ouivciivj«u
pienių, sai» tik tuos daiktus, kuriuos jie pripranta prie jos ir būva ge KAIP IŠFILTRUOtl VANDE- j.
Sutvertojau prekių,
šal- Į vadinęs
Lygiai tas pats yra ir su Rauli tini gyvasties, kurs valdai karalius')“ kasdi,n ma,° ir Pa2isU'
matys, kad galima drauge darbuo- liejiniai si, nes
rai. Jule atmename kaip žodis tau
laikrašjie
NĮį?' •
naičiu
; jis atsakymai! man net ir pavaldinius, ponus ir sarndinin- J>® P“'""' d'7a “ dltnos e,na d1’ ta nelemtai skambėjo ausyse tų,
♦ tiesi' naudai visų trijų tautų ant čiui netinka,
ne inotyvai.
Amerikoj labai retai kur galinta j*
j^'dyn;
jis pastebi naujus gamtos ap kurie buvo papratę girdėt naradą;
tris didelius puslapius yra prira kus, ateik, pinige * musų iš viso
lygty tiesų ir su vienodu tikslu.
j
tikrų
motyvų
nėra
gauti tyrą, gerą vandenį. Kad tty 1'.
sireiškimus;
jis
jiadaro
sau
pir

Priešai ne tik Lenkijos, bet ir tam straipsny j. Reti.), leidot tik šęs, kiirių atsakomu tiktų pava pasaulio! Duok daugybę pirkėjų
dabar tauta visiems žinomas ir nei rėti tyrą vandenį, reikia jį filtruoti.
Lietines ir Mažrusijos terp tų tri silpnesniems motyvams, (rašte tik dinti viso gal penkios eilutės. musų prekių kaip gerų, teip ir blo-1 miau neturėtus daiktus -7 ginklus, vieno nepeikiamas žodis. Bet dar
.Vandenį galima išfiltruoti su labai
jų jautų, kurios per ilgas amžių rų motyvų nei ne buvo, Red.), Prie jų jis prideda ilgą nusiskun gų. Duok mums 1vkTgiis darbi- |r>kus. irankius ir visus )uos )“ mW tunme gana svet.mybių,, va^ Į mažo,,lis igddom, _ iapie už JT
eile^ gyveno drauge, spėjo pasėti dėlko jis. pasinaudodamas iš pro- dimą ant Redakcijos, kuri nenori ttnkus, kurie autmki’tik-mebtis ir savotiškai pavadina, sutveria jiems tojarnų vietoje musų gražiai skam-Į
ną dešimtą dalį cento už galioną.
sėklą nesantaikos ir neužkantos. gos, net pasididžiuodamas “juoda- duoti jo tuščiam atsakymui vietos, dirbti kiekvieną darbą be' murmė > naujus žodžius, nukala juos; ir teip bančių žodžių: šitai, kutra yra va
Reikia daryti sekančiai: a) pasiju*- Į
kalba
drauge
su
žmogaus
minčia
Politiškai nepriaugę lenkiški va šimčiuoja” nesuprazdamas lietuviš- paskui priveda mano žodžius, iš jimo už menkiausią mofcštį!
dinamu soželka; liūnas — prudu;
kitę didelę'stiklinę bonką, daleiski pletojas,
šakojas,
skečias
į
visas
jų turinį ir prikergda
dovai namieje, nesuprasdami pa kos patarlės, kad vagis mano, jog kreipdamas
nuodėmė — grieku, nors griešiji- me — 5 galionų dydžio.; žiūrėkite ji-M
1
Duok mums daugybę pusgalvių,
puses.
prie
jų
savotiškus
išvadus
ir,
dėjimo, reikalų, užsikimšę sau au visas svietas iš vagių susideda, teip mas
mas jau pakeista griekavimu; teip
1
kurie tiki ir garbina mus. Lai
Ar yra kur galas ^itam kalbos pat metavonė vadinama pakilta, kad butų vali; b) parimkite stdijljsis, kad negirdėti teisingų reikalA-’j -ir jam rodosi, kad visi juodašim antgalo, didelę vietą |>ašvenčia pa visi musų skoliniųkai prigulinčiai
nį arba blėtinį piltuvą (leiką apie
tautiečių, kurie užsivari- atmoka skolas mums ir lai bankos I---- s..: p — jo nCgajį būti, jei žmo- kuri, anot musų sena vėžių, pakute
vinių lietuvių ir rusinu, davėsi pa- (čiai....* Ištikro išrodo, kad tas peikimui'
1
6 colių dydžio, teipgi žiuf0wę,i L
ant socijalistų, patįs nieko ne priima musų popieras, lai kalinys Igaus protas vystosi toliaus ir jo na; bet, jei tai butų lietuviškas žo
naudoti savę kaipo įnagį ir užsi- žmogus
.
pats nežino, ką kalba, nes nėja
1
kad .ji butų švari U-č) paswml$|ei ‘ į1
pažintis eina didyn.
Paimkime dis ir pereitų nuo žodžio pakutenti,!
veikdami
— lyg j kad norėdamas
degė terp brolių kova.
paskutiniame savo straipsny j (15
niekumet mums neatsidaro už
1
geros rupios filtravimo popierĮuM^’
Kova ta persikėlė’ ir į Ameriką nr. “Lietuvos”), pats sau priešta tuomi protestuoti, kam aš tik ant skolas! Atitolink nuo musų bah- anglų kalbą; ji yra labai išdirbta tai jis butų su trumpa a ir reikštų
(coarse filter paper), tokios kaip
ir~čia laisvoj Washingtono žemėj, rauja, sakydamas, jog jis “Apie socijalistų užsipuolu, kuomet tau krutą. o duok mums nuolatinį pel — gal daugiau kaip visos kitos; ne veiksmo užvardį, bet patį vei
laptiekoriai
vartoja, : apie 10 colių
jąja galima išreikšti giliausias min kėją tą, kuris pakutena. K a jp ma
kur visi lygus, kur nėra ir ne pri Naujos Anglijos socijalistus nieko tiečiai yra didesniais nenaudomis ną. Amen.
diametre.
Ji
atsieis apie 50 centų
tis, mažiausius minties skirtumus tome, net nesuomonių griebiamasi,
valo būti skirtumų, lenkai, lietuviai nekalbėjąs”, b manę, tai nei nesi musų tąutos reikalams už socija
už
100
.
lapų.
Geriausios rūšies
ir šešėlius, įvairiausius žmogaus by tik senose vėžėse-pasilikti, už
*
ir rusinai eina skyrium, kiekviena juto, kaip pripenėjo visokiais epi- listus.
Laimė nntsų.
filtravimo';
’
popiera
filtruoja per-’
upus, pajautas; ji turi įvairiau mirštant vieną svarbų dalyką, kad
tauta sau, širdije augina nekenti- titais, nors aš ir gyvenu didžiau
Iš to visko aš privalau jam atlėtai.
\
artok
du
lapu
pusiau pel-Sveika laimė, kuri spaudi ir en siems daiktams vardus — viskas,
mą, leidžiasi savo nustumti visai siame meste Naujos Anglijos. Jis, sakyti, — iš širdies velydamas
tuomi mažinama vertė ir musų
lenkdamas;
d)
įtaikink
popierą į
nuo kitų, nuo tų, kurie su jais drau sako: "Neigi aš sakiau, ar sakau, jam, kad jis bent kartą mane su- gi darbininką, kuri plėši jam vi kas tik pasaulyje yra sužinota, kas kalbos, ir musų tautos; svetimtau
piltuvą
ir
piltuvą
įkišk
bonkon.
ge gyveno, per amžius, kariavo, kad visi musų socijalistai yra savo► prastų — tik ant jo prikaišiojimų durius, bdperstojimo kankini, kuri žmogaus širdies yra pritirta ir at- čiai, šitą matydami, mano, kad mes
Leisk
vandenį
piltuvan
ir
jis ftldžiaugėsi, kentėjo per amžius ir tautiškų darbų priešais”; jiaskui iš. man neteisingumo. Patim pirmu priverti jį parduoti savo laisvę ir .jausta, šita kalba galima išreikšti, tai tik svetimų tautų padraikos,
truosis.
'
ji.
,
||H
ji
puolė drauge po priešų smūgiais. girta kitus socijalistus, kad jie pil tiniu jo užmetimu man ir “Lietu savo gyvastį už duonos kąsnį, kuri Bet ar ji neauga daugiau ? Kalbos nieko savo neturį.
Antai, Al.
Filtruok Icelis galonus vandms .
Kodėl čia Amerikoj turėtume dą nepartyviškų socijalistų progra vai” yra buk man “Lietuva" lei naikini norą priešintis ir per tai'^novai sako, kad yra nultalama Brueckneris mano, kad mes visą
iš
karto. Pirmą puskvortę filtruo
būti priešais? Kodėl turėtume už- mą, ir dirba ant tautiškos dirvos, džia vadinti juodašimčiais, be dai užkrauni ant darbininko, jo pačios kas metas nemažiau kaip šimtai savo civilizaciją ir net didesnę pu
to
vandens išliek, nes jis būva lu
. daryti musų širdis ir plėšti iš jų bet baigdamas minėtą savo straips lės, prakilnybės, vergais, o jam ir vaikų amžiną darbą darbavietėse naujų angliškos kalbos žodžių.
sę musų kalbos esame pasisavinę
druožlėms
iš filtravimo popieTOji.
prigulinčiose mums kapitalistams.
tą brolišką meilę, kuri terp musųl
Kalba, kuri tiek daug įvairių nuo lenkų. Civilizaciją mes, rods,
nį sušunka, “du Januso veidai: ant “apšmeižtam”, norinčiam pasitei
Tokis
išfiltruotas
vanduo t bus
Mes esame laimingi ir mylistos žodžių turi, nepatenkina žmonių gavome nuo jų, kuri net iki nesenų
žydėti turėtų. Kodėl, vietoj rody- vienų pečiu riogso". Kad socija- sinti, uždaro laikraščio skiltis.
I pilni,
j
geresnis,
negu
*
geriausi
-altinių
Pinige
šviesiausias,
kuris
ir jie sau kala naujus naujoms laikų įstengė palaikyti mus tamsoj,!
. ti paveikslą dirbti krūvoj labui vi listas negali dirbt ant tautiš|ęos
Kuomet priešininkas be jokių
vandenys,
^rangus
filtrai
nėra
rei
sų trijų tautų ir tuom rodyti, jog dirvos, ir būti geras socijalistas, o motyvų ir prirodymų šitą |>asako, suteiki kapitalisjui pelną ir pri- sąvokoms išreikšti, ar naujiems bet be jų kalbos, kurią jie mums
kalingi.
Parduodathi,
Parduodami,
tam
-{tyčia
tyčia
prie gero noro ir nusilenkiant, ga- kad tarpe lietuvių socijalistų yra ką jam g^ima atsakyti? Jis vis vertei prieš mus nusižeminti pri daiktams pavadinti. Ką gi bely brukte įbruko, mes apsiėjome ir
padaryti, filtrai, jeigu neatsarįgjai ’
lihia gyventi santaikoj lygiai Ame tokių, tai jis juos išvadina neišma ką, kas fnčuose buvo pasakyta, spaustą darbininkų luomą buk ginti prie jos tokią kalbą kaip mū galime apsieiti toliaus; mes nerei
prižiūrėti, vandenį padaro bloges
palaimintas
pinige,
jautriai
ir
ge

siškė, kuri jos tvėrėjams vos spė kalaujame nuo lenkų žodžius sko
rikoj kaip ir Europoj, pučiame tą nėliais, ir paskutiniu kartu sušun priima ant savęs ir rėkia, kad jo
niu
negu nefinltruotas.
tai
sergėk
visokius
musų
pelnin

jus civilizacijos pradžias tik pa linti savo gražesnių turėdami# ir
nesikentimo ugnį, plojame to ka: “Susipraskite gi dar sykį!” Ir kailiui karšta.
Raulinaitis guo
užsiėmimus
ir
musų
draugus
siekti, likosi nustelbta svetimų gai parodymui to, kad mes jų skolini
kiems darbams kurie yra vaisiumi kaip čia suprasti panašų K. J. iš džias, kad aš jį šmeižiau. Bet ko
gus. Amen.
nesikentimo jausmų.
valų ir buvo naikinama iki ne mo nereikalaujame, mes turėtume j
vedimą? Jis tam pačiam straips- kia man nauda, ar reikalas jo as
senam laikui? Ar daug jąja min savo kalbą nuo visų lenkybių ap PIRMOJI APALPUSIAM
Broliai Lietuviai ir broliai Ru nyj už tuos pačius darbus socijali menį kliudyti? Nei aš jo pažystu,
GELBA.
Tikiu į kapitalią.
sinai !
čių galima išreikšti, žodžių neka valyti kuogeriausia.
stus garbina, ir už tuos pačius šau nei jis man kuo nusidėjo, kad aš
Atsitikus apalpimui, gana itanTikiu į kapitalą, kuris valdo lus? To nereikia pasakoti tam,
^[eskime tą kovą čia. Tegul kia prie metavonės, prie “susipra jam norėčiau keršmti. Atsiliepiau
Tiems, kuriems sunkenybe yra
kiekviena tauta gyvena savu gy timo”. Tokiu budu išeina, kad ant jo rašinėjimų vien dėty), kad kūną ir dvasią; tikiu į pelną ir kas bandė ką-nor^ musų kalba pa- savo smegenis lamdyti, į to vietą kiai pasitaiko, jog aplink esanti
venimu, bet drauge, krūvoj, bukime aš, nors "mažai esu skaitęs”, bet mačiau, jog jis niekus rašo; jo krellitą.
Kapitale šventas! Aš rašyti. Nekartą tiikosi, kad pa- nieko geresnio patarti negalima. žmonės, vieton pagelbėti, apalpu-, ]
su savimi kuo anksčiausiuose ry jo'štraipsnį suprantu geriau už jį asmens kliudyti visai nemaniau ir tikiu į auksą ir sidabrą, kurie kan čiai pirmai minčiai išreikšti jis ne Pasaulis nq>aiso tinginių ir savo šiam kenkia. Kas gi turėtų būti
šiuose, užmegskime terp savę nau patį, nors jis esąs “daug skaitęs”, nemanau; man laikas yra perdaug kinami mušyklose, atmušti kaipo randa žodžio; norėdamas ją iš keliu eina pirmyn, nepaslankiuo daroma? Atsakymas priguli nuo
ją ryšį, naują uniją, kuri mus krū bet mažai žino, ir tai dėlto aš nie brangus, idant aš; jį galėčiau pa pinigai, įstatymu leisti vaikščioti reikšti, jis turi jai žodį nukalti, ar sius palikdamas užpakalyj pražūti. atsitikimo, tačiaus yra keli paprasti
von sujungs ir iš mus padarys tik kad nemainyčia savo mažo mokslo švęsti tokiems menkiems tikslams skersai ir išilgai pasaulį per visų ba ją pasakyti svetimos kalbos žo Argi šitą linkėtų savo tautai re dalykai, kurie apalpusiam pagelbės. ‘
Apalpus merginai paprastai,.koks
rus tautininkus.
ant p. K. J. didelio, nes mokytas
Jis privetla sugraibytus iš visur, rankas ir turi sugrįžti į musų ban džiais, kurie turi būti paaiškinta, daktorius, patardamas nekalti nauširdingas
žmogus laikys j člęs
Pasitaiko mums gera proga da žmogus niekaip neišdrystų teip palaidus mano žodžius ir pavadina kas. Tikiu į palukenas po 6% nuo kam jie yra. Bet svetimos kalbos jų žodžių?**) Teisybė, skaitytonub
žemės
jos galvą. Tas
bar, 1 kurios neturėtume praleisti.
biauriai niekyt kito, kaip kad da juos šmeižimu.
Kodėl jie yra šimto ir į ligiai tikrą vertę akcijų. žodžių savinimas yra leistinas tik
rai.
Pati,
prigimtis
paguldė Štr-;
Penki šimtai metų atgal lietuvių, ro p. K. J. Iš Bostono keli tau šmeižimu? Ar jie nebuvo (Mų-emti Aš tikiu į didžiąją knygą viešpa tąsyk, kaip vartojamai {kalbai trūk
♦) Liekasi priimti terptautišką gančią merginą tokian padėjinian, '
sta
dėsnių
ir
lyčių
(fb<^nų)
žodis
rusinu ir lenkų bočiai kovojo drau tiečiai, kurie už tautą galvą guldo, jo paties motyvais? Ar aš be tystės skolų, kuri apsaugoja ka
terminologiją kaip tai yra ar frn- kokiame lengviausia Veikti Širdžiai.
ge už viešpatijos čielybę, kurią pa o socijalizmą į paraką sumuša, bet priežasties juos pavartojau? Juk pitalą nuo fiziko pirklyboje, pra padaryti. Bent musų kalbai retai
vo kitose .geriau už mūsiškę ii/obu-Į Tegul ji guli ištisa. Neleiskite ją
tįs sudėjo ir kurios buvo nariais, dirbt tai Dieve sergėk: kaip sla jis to neparodo ir parodyti negali monėje. Tikiu į ypatišką savastį teparsieina skolinti svetimi žodžiai;
tintose kalbose, kol specijalistų fco-| apstoti žmonėms. Jai' reikalingas
kovojo vardan brolybės ir vienybės pukai slapstosi nuo tautiškų dar Be dailės, prakilnybės ir vergais svetimo darbo vaisių^ ir į jos gy ji savo dėsniais ir lytimis yra teip
misijos neišdirba savas, bet /en visas oras, kurį tik ji gali gauti.
reikalų. Mes todėl, jų vaikai, tu bų, ypač tas duodasi matyt ant aš pavadinau ne jį tik kiekvieną venimą iki amžių pabaigai. Tikiu gausi, kad mes, pasturdėlį pakei
kiekvienas raštininkas, užsimanęs Jeigu ją apspis aplink mirtiL^ji
rime šiądien stoti drauge, krūtinė viešų lietuviškų perstatymų, pra tokį kaip jis — tai yra didelis į reikalingumą'skurdo, kuris duo tę tuo patim žodžiu galime išreikš
ne kali savos.
Vokiškoj fca/bo; negaus pakaktinai bro.
Atliuoprie krutinės, privalome santaikoj, kalbų, prelekcijų ir tt.
skirtumas, — kuris pamatęs trimi- da mums nuolankiu! samdininkus ti tris, ar keturias sąvokas, kuo vokiškoji terminologija išdirbta «esuok
visas
ją
veržiančias
drapanas,
su broliška meile širdyj atmušti
met
kiti
gali
tik
vieną.
Todėl
vei

16 dieną š. m. buvo lošta lijoninę tautelę, bėga prie tų, kur musų užsimanymuote. jTikiu į
seniai; pirma karinmenės termino-1 kad lengvai galėtų vaikščioti kraty-: I \
misų .priešą, kuris terp *mus nesu- tragedija “Mindaugis” istoriškai yri spėka ir galybė. Šitam jo samdininkybės amžinumą,> kuri ap simas musų kalboje {svetimų žo
logiįa buvo prancūziška, mokslo jas. Nesulenk jai kaklą. Tegul M
ikimus kelia ne todėl, kad vienai tautiškas veikalas; perstatyme buvo principui leidus plėtotis toliaus, gina darbininką nu® rūpesčio dėl džių — kas teipgi yra kalimu —
gi dalykuose lotyniška ir grefctrfcG; jos rankos, galva ir visas kūnas
iš tų tautų padėti, kad ją išliuosuo- netik visi vietiniai lietuviai so argi mes iš jo nesulauksime juo nuosavybės. Tikiu į naudą pailgi yra menkinimu kalbos. Pav. kam
prancūziškoj gi; »drs ji, turbut, ne guli tiesiame padėjime. A7ilgyk
ti, padaryti ‘ją didele ir neprigul- cijalistai, bet suvažiavo net iš dašimčių? Kiekvienas, kuris įieš nimo darbo dienos ir sumažinimo sakyti hygiėna, ar suambrinus giblogiau už anglišką išdirbta, ir šaltu vandeniu jai veidą.
minga, bet kad per vaidus lietuvių, Worccsterio, Lawrenco, Cambri- ko tiktai lengvybių, yra priverstas darbininkų algos. Tikiu(į dogma- gijčna, jeigu ta sąvoka puikiai ga
šiądien vartojama- terptautiška ter-\ Leisk jai būti ramiai, nespirk ją
lenkų ir rusinu, apsilpnyti tas tau dgio, Brightono ir tt, o likusioji išsižadėti visokios idėalybės; jam tą pirkti pigiai, parduoti brangiai. lima išreikšti žodžiu sveikatybčP
minologijanuo švitimų perimtuose} keltis nuo aslos, kol ji ncatsigaus.
tas su visu, apvaldyti ir ištautinti. publika susidėjo iš pritariančių so- meilė, brolybė, lygybė, teisybe sve Tikiu į amžinus musų šventos baž
Kalti žodžiai mums reikia, jei
užvadinimuose. Jeigu kiekvienas Leisk jai apsiverst ant šono jeigu
Paųieskime nors tai vienai die cijalistams, bet tikro tautiečio nei ria tik tiek, kiek jis jomis gali pa nyčios, politiškos ekonomijos pa mes norime savo raštiją turėti; be
raštininkas savaip kaltų ferfnūto- jai nesmagu, arba jaučia vidurių
nai musų’vaidus, užmirškime juos vieno, kad nors ant veislės! Jau sinaudoti savo paties reikalams. matus ir kunigų žiaurius pasielgi to nei viena tauta neapsiėjo; ne
logijos žodžius, lai ištikro učgim/w
ir semkųpe iš to gražaus paveikslo, kam, bet "Tėvynės” redaktoriui Argi neišeina, kad toksai žmogus mus su parapijomis. Amen.
galime apsieiti nei mes. Mokslo, tokia maišatis,kad Sunku butą moks skausmą. Kada ji jausis stipresnė,
kokį mums suteikia mušis prie Jokubynui, tautišką duoną valgant gali būti tik vergu, tinkamu žemuzikos, dailės sritįs, jureivyba, lišką raštą suprasti ir tai ne per\ duok jai truputį vandens, jeigu ji
nori. Neragink ją. Neduok jai
Gruenwaldo, pamoką, ką musų vie reiktų neatbūtinai į panašius per miausiems darbams? Jei Raulinai
Dešimtis vyro prisakymų.
kareivyba, teismija ir kitos žmo
‘'atsilikėlių” keitę, bet greičiau per' degtinės. Niekada neduok degti
nybė ir sutikimas gali nuveikti ir statymus lankytis. Jeigu socijali tis tuomi užsigauna, tai matyt jis
gaus
gyvenimo
pusės,
tai
musų
Aš esmi vyras, kurdai imu tavę
reformatorių raštininkų kaltę. An
nuveiks. *
stai lošia, tai kad butų ir tevyniš- nėra pakilęs augščiau šito laipsnio už pačią ir išgelbiu nuo senmer kalbos dirvonai, kurių mes lyg- gliškoj kalboj juk daugumas ter- nę pusiau nesąžiningai ypatai.
Keli metai atgal gana įžymi
Mes ištiesiame jums,, lietuviai kiausias veikalas, tai reik boycotuo- ir jis ką beskelbia augštesnes idė gystes.
šiol nearėme. Užeis musų rašti
menų teipgi ne angliški. teris buvo užgauta apopleksijos. Ji <
ir rusinai brolišką ranką ir užkvie- ti,- ir parodyt, kad “socijalistai yra jas kitiems, turėtų pirma pats jo
I. Nemylėsi kitų vyrų kaip tik ninkas ant šitos dirvos ir liekas
Red.
prisigriebė aptiekon bepagelbiuga- I
čiame dalyvauti apvaikščiojime 500• priešai dailės”.
nebylys;
jis
gali
būti
pilnas
min

mis persiimti.
manę vieną.
♦♦)
Redaktorius
geistų,
kad
tuom
ine stovyje. Aptiekorius davė jai «
metų sukaktuvių mūšio prie Guenčių,
ar
jausmų,
bet
pas
jį
nėra
Porą sanvaičių atgal teko -man
Toliaus jis nori parodyti mano L II. i Neimsi nho manės pinigų
jvaldo ir prašome atsiųsti sekantin užeit pas vieną tautietį, kurią ant prieštaringumą sau pačiam, man . sparnuotoms skrybėlėms, šilkams, žodžių jie išreikšti. Kas kitas lie- užsiimtų kalbos žinovų komisijos, degtinės k pašaukęs vežimą nu-dR
|
4.
*
i’**'' * . ■ :

Jūsų atstovus, kad galėtu
pų paskolą
rios pinigus arba rubus kuopos ga me drauge tuos dalykus apkalbėti.
Drauge užprašome visas lenkiš
li jais naudotis už % kainos.
Siutinęjimo lėšas visuomet už kas draugijas, be skirtumo persi
tikrinimų, atsiųsti savo delegatus.
si moka kuopos.
|
’ i
...
•• *** ‘.\T
Neina čia apie reikalą kokios par
• Turtąs:
tijos, bet yra tai tautiškas reikalas,
;S. T. K. turtas susideda iš: a) o toks kiekvieną lenką turi inte
Įsirašymo mokesties . b) Mėnesi resuoti.
nių duoklių į S. T. K. priklausan
Posėdis bus I d. gegužio, 5 vai.
čių narių, c) Gaunamos už pas- po pietų Palonia svetainėj, kam
kolę rūbų mokesties. d) Iš kiek pas Pittston avė. ir Elm str.
vienos -kuopos skiriamų 2% nuo
Vardu Komiteto Gruenwaldo
gryno pelno statant veikalus ar pa ap vaikščiojimo
vienių aukautojų aukų, f) Iš pi
Jos. Kovalevski, prez.,
nigų, pareinančių į S. T. K. iždą,
Jos. Drąsevski, sekr.
mirus ar pairus priklausančiai prie
S. T. K. kuopai.

•iunte Ją ligonbutin. Ligonbučio
Užveizdos, atidarę vežimo duris,
rado bežadę moterį labai atsiduo
dančia degtine. Jie ją palaikė
nesužiningai girta ir pasiuntė po
licijos stacijom Ten ji numirė.
Ligonei sustiprėjant, jeigu bu
tų reikalingas koks sužadintojas
(stimuliatorius), duok jai 15 lašų
Ammonijos
kvepiančio “ spirito
(Aromatic Spirits oi Ammonia)
trečdalyje stiklo vandens, šis yra
geru stimuliatorium, jeigu kur rei
kalaujama, Jeigu moteris į kelias
nejaustų
pagerėjimo
minutes
Tas ypač
pakviesk gydytoją.
neapsietina su senesniais žmonėms, labiau negu su merginomis,
nes senesni tankiausiai alpsta nuo
širdies ir kitų organų ligų, kokiuo
se atvejuose reikia gydytoja •
* Jeigu alpimas paeina nuo prie
puolio (nuomario), tegul apalpęs
guli ištisas. Susukęs į virvę ir sudvilinkavęs skepetaitę, įkišk ligoniui
burnon į tarpdantį ,k»d jis nepersikąstų liežuvį. Perėjus upui, li
gonis tūlą laiką bus apkvaitęs.
Leisk jam ramiai, be jokių kiviršinimų pagulėti kol pereis kvaitu-lys'
Jegu apmirimas butų nuerapo\plekcijos, tada ant veido išsimu
ša raudonumas ir daugumas ligo
nių ima vemti. Tegul toks ligo
mis guli išdrikai ir, kiek galima, be
mažiausių jam neramumų. Ne
trauk arba nejudink ligonį dau
giaus, negu reikėjo" jo pagelbai.
Pašauk gydytoją.
Tad matome, jog tokiuose bežadiniuose atsitikimuose, mes per
daug sujundame, ir perdaug pada
rome.
Chicagos Sveikatos Dept.

^Panašiai Urui, šventasis gardas Eridu su jo kultumž1 pirmą vietą terp senovės šventų Babilionijos gardų.
J__ KF »

Tikėjimų ‘Istorijos RanMis f>
Su paveikslais

Parašč, bendradarbiaujant kitiems mokslininkams,

P, D. Chantepie de la Saussay?,
Teologijos profesor. Amsterdame,

Verte J. Laukia

Pav. >34. Dievu Samu ir jo emblema
ant > aukuro.
•

27. ^BABILIONIŠKOJO PANTEONO PRADŽIA IR
J
v TOLESNIS BABILIONIŠKOJO TIKĖJIMO
ij
;
PLĖTOJIMOS.

;Trečįame tukstantmetyj, drauge su šiaurinės ir pietinės
Babilionijos sujungimu ir babilioniškasis panteonas įgavo
sau abelną, vienodą išvyzdį. Kaip viešpatybės plėtojimos
užsibaigia Babiliono iškėlimu svarbesnio gardo laipsnio,
teip ir babilioniškųjų dievų sistema užsibaigia -šito gardo
globoje, dievo Marduko iškėlimu į dangaus ir žemės, dievų
ir žmonių valdymo ir karaliaus laipsnio. Šitame besiplėtojime dalyvavo, kaip smulkių tikėjimiškai centralizuotų
apyvartų vietų perėjimas į viešpatybinę formą bei politiš
ką vienumą, teip ir babilioniškųjų kunigų įtekmė. Dar ir
dabar galime aiškiai matyti šito plėtojimos žymes augš
čiau minėto Sirpurloje panteono skirtume nuo vėliaus
įsteigto, Sino kultą perkeliant iš šiaurės į pietus, perkeitime
Marduko padėjimo terp kitų babilionišku dievų. Šitos pa
čios žymės pastebiama ir skirtume genealogijų, surištų su
rvieno ir to paties dievo vardu, o kurios teip pat tankiai
savo pamatų turėjo'vietinėse sąlygose, kaipo ir, antra ver
tus, asmeninėse pačios dievybės ypatybėse. Artima tokių
kultų giminybė, kokia buvo Aganėje ir Uruke, gali būti
išaiškinama savitarpiniais politiškais susinėsimais. Greta
so oficialiniu kunigų tikėjimu ir babilioniška monarkija, ne
siliovė turėję savo pirmesnės galybės ir vietiniai kultai, teip
kad kiekvienas miestas garbino savo dievą-globėją daugiau
už kitus. Persikėlę į Samariją Kutos gyventojai, paėmė
su savim ir savo Nergal’į, o Šefarvaimo gyventojai suvie
nijo Molocho kultą su sauliniu savo gardo kultu. Iš kitos
pusės, iš Babiliono gardo istorijos ypatingai aiškiai mato
ma, kokią stebiančią ir giliai perimančią įtekmę galėjo turėti
kunigija. Kunigams pavyko iškelti Marduką į visos vieš
patybės vyriausio dievo augštį tokiu laiku, kuomet dievų
dalinimas į jų laipsnius senai jau buvo visų priimtas; ir jie
ne tik pastatė savo vietinį, dievą augščiau visų kitų, bet su
pergalingo, į visus dideliai veikiančio kulto ir tautiškosios
mytologijos, Marduką garbinančios pagelba, jie iškėlė jį į
galingiau^ dievo laipsnį. Kunigų tveriniu reikia visiškai
skaityti tą dvilypį elementą, kuris vienval ir ypatingai pasi
rodo babilioniškoje teologijoje, būtent kosmogoniškų bei
astrologiškų suopročių suvienijimą su dievų svietu. Šen,
- Sąmas, Istar, išpradžių yra visai gamtiški dievai ir saulė,
mėnuo bei Venera yra tik jų apsireiškimo formomis. Vė
lesniuose suopročiuose Sin, Šamas ir Istar pasirodo įkū
nytais saulėje, mėnesyj ir Veneros žvaigždėje. Teip pat ir
planetos buvo išskirstyta terp vyriausių dievų ir kiekviena
jų apturėjo sau tam tikrą danguje vietą. Tokiu budu sak
mėje apie 'svieto sutvėrimą pasakojama, buk Marduk pasky
ręs trims augščiausiems dievams jų gyvenimo vietas dan
giškame rūme, įrengė svarbiausių dievų būklę (būtent dan
guje)- ir pastatė žvaigždės kaipo jų paveikslus. Tankiau
siai žvaigždiniai elementai būva žavėjimuose. Yra žavėjiminhi vėlesnio laiko himnai, nukreipti į ikišiolai nežino
mus dievus. Liaudžiai šitas kuniginis tikėjimas pasiliko sve
timu? Net pačiose kuniginėse mokyklose ir vėlesniame lai
ke pastebiama vien valinis’'svyravimas sulyg dievų vieniji
mo su žvaigždėmis ir sulyg įsteigimo sąryšio jų su tam ty
čia nurodytomis ^vietomis ant dangaus. Viena dievų var
dų, sulyg jų vertybės sustatymo kaleina, nors nevisuotiniausiai priimta, pasiekė net musų laiką musų savaitės dienų
varduose: Šamą saulė, Sin mėnesis, Nergal Marso pavidale.
Nebo — Merkuįo, Marduk — Jupiterio, Istar — Veneros ir
Ninib — Saturnp. f Babilioniškųjų dievų rangos kaleina pe
dantiškose kunigų1 mokyklose buvo dar tuomi reiškiai įsteig
ta, kad dvylika vyriausių dievų buvo ženklinama tam tikro
mis skaitlinėmis. Suopročiai apie svieto sutvėrimą ir svie
to tvarką buvo nevienoki. Męs randame čion išsivysčiusią
ir pedantišką kosmogonišką sistemą, ankštai susirišančią su
australiška teologija. Bet šitoje sistemoje yra daugelis pir» mapradinių idėjų. Apie sutvėrimą ir tvaną mytų asmenyje
ir žavėjimo legendų asmenyje yra liaudiniai suopročiai. 1
•, Kuoprasčiausiame pavidale jie pasirodo legendoje apie Eta
ną (žr. sk. 39). Greta su dievų garbinimu su nesumenkusia
galybe buvo tikėjimas į demonus. Daugybė liturgiškų nuo
traukų, esančių žavėjimo tikslams, kurie yra toli skaitlingesniais už likusią pamaldinių himnų rašliavą, nurodo teip
gi. jog tikėjimas į demonus ir žavėjimą turėjo gilias liau
dyje šaknis.
Pradedant nuo chaldėjų pasirodymo, apie 1100 m.,
versmės žinių apie babilioniškąjį tikėjimą eina mažyn. Bet
jos yra užvaduojamos assyriškų karalių parašais. Pan
teonas, su Marduku priekyje iš svarbiausių abelnų pusių lie
kasi neatmainingų, tik vis priemoniškai vystosi tolyn. Jis
neatsimainė ir paskutinio Babiliono didybės pražydėjimo
laiku prie naujachaldėjinės viešpatybės. Bet juo istorijoje
einame toliau, juo tvirčiau babilioniškame tikėjime įsigyve
na monarkiškasis pobūdis drauge su be galo skaitlinga
daugdievija. Tą matome kaip iš karališkų Nabuchodonosoro ir Nabodino parašų, teip ir iš pastebėjimo vertų vardų
liudijimų, duodathų jiems begaliniame skaičiuje įstatymiš
kais dokumentais.
•

oro jiegų dievu. Audrų demonai, tai jo tarnai ir pasiunti
niai. Drauge su juo yra garbinama valdovė Beltis, kaipo
jo pati ir didėji motina bei žemės dieve.
Babilionas išpradžių dar liekasi užpakalyj augščiau mi
nėtų gardų, teip pat ir giminingas jam gardas Borsippa išei
na į aikštę tik vėliaus, pilname prigulmingume nuo Babi
KASLINK STUBŲ SAMDY- lono, teip kad babilioniškasis saulinis dievas Marduk skai
MOSI.
toma Neba, saulinio Borsippos dievo tėvu. Kadangi MarNorėdami kraustytiesi j kitas duko kultan daug kas buvo perkelta iš Belo kulto Nippure,
stubas, kur gyvena jums nežinomi tai sulyg senojo vietinio Babiliono kulto su tikrumu galima
žmonės, pirmiausiai daSižinokite, pasakyti tik tiek, kad Marduk buvo garbinamas kaipo sau
kas jose gyveno. Gal jose gy linis dievas. Sarpanit yra Marduko pačia, spindulinga gyveno koki džiova ar kitokioms pa vastinės jiegos dieve. Galbūt tai ji asmina savimi aušrą.
vojingoms ligoms sirgę žmonės.'
Pirmesniuoju buvo Nergal’io kultas Kutoje. Jau seSu tuo reikia būti labai atsargiems. nesniame laike pats Nergal, išpradžių buvęs sauliniu die
Įšikrauštę į tokius ruimus, kur yra vu, drauge su savo pačia Allatu, buvo pastatytas į artimiau
limpančių lįgų gemalai, jus toms sius prietikius su požeminiu sveitu. Ir patsai požeminis
ligoms užsikrėsite. Tokių atsitiki svietas, kaipo mirusių gardas, buvo pavadintas gardo vąrdu,
mų yra nemažai, todėl reikia būti kuriame buvo Nergalio kultas, Kutą. Bet ir kaipo pože
labai atsargiems. Gal tuose rui minio svieto dievai, Nergal ir Allatu buvo dievais gy vasties
muose gyveno žmonės su sergan ir vaisingumo tvėrėjais.
*
čiais difterija arba kriokte vaikais;
Didesnę svarbą ir didesnę įtekmę įgavo vietiniai pie
ten jsikrausčius ir jus kūdikiai ga tinės babili^piškos viešpatybės kultai. Centrališka jos vieta
lėtų užsikrėsti'.
buvo Ur, kuriame buvo garbinamas mėnulio dievas Sin,
Teippat labai didelis pavojus yra vadinamas Nannar, šviečiąs. Jis vadinosi vyresniuoju Belo
su "kaimynais. Jeigu kaimynai gy sunumi, bet skaitėsi pirmuoju iš dviejų. Jis neša šviesą
vena biauriai, jeigu jų vaikai turi tamsion naktin; jis yra drūtas, jaunas, dauginis, laukinis
gerklės ligas, verčiaus ten nesi- veršis, dievas tvėrėjas. Ant vieno senbabilioniškojo cilinkraustyti, nes jus vaikai suėję su derio antspaudžio iš Uro jis yra parodytas ant sosto irt vir
kitais į krūvą, gaus tas pačias li šui jo mėnulio piautuvas. Semitų supratimu mėnuą svambes
gas! Nevalus kaimynas, neatbo- nis yra augmenims negu saulė, kuri savo deginančiu, nai
jantis savo vaikų sveikatos ir gy kinančiu karščiu tankiai gyvastį užmuša. Jo pati Naną yra
venimų čystumo yra daugiaus pa didėji valdytoja; jos šventnamis vadinosi dangaus namu.
vojingesnis negu blogos tiesos, ne Vėliaus ji yra sumaišoma su Istar. . Ur keletą kartų už
gu bloga valdžia, arba blogos gat leido atigštesnį šeimininkavimą Larsamui su jo sauliniu
vės, arba nešvarios alėjas (Alley), kultu ir Nippurui; bet iš tikėjimiškos pusės mėnulinio dievo
arba kitoki kiemų puvėkšliai. Kol gardas išlaikė savo pirmutinę augštą vietą ir turėjo labai
yra nešvarus kaimynai, tol tos vie žymę įtekmę į šiaurinį bailioniškąjį tikėjimą.
tos apsigyvenimas negali būti be
Atkasos Sirpurla’je (Tellock) apima seniausias pieti
pavojaus.
nėj babilioniškos1 kultūros liekanas. Manoma, jog ant! SirŠiame laike žmonės pradeda la purla stovėjęs senoviškasis Lagas. Parašai čion ypatingai
bai kraustmėties iš vietos į vietą.- yra įdomus tuomi, kad jie jau Sirpurla’je karalių-kūnigų
Todėl, dažinokite, kas tuose rui valdymo laikuose, apie 2800 m., nurodo į turtingą ir išsi
muose per pereitą pusmetį gyveno, platinusį kultą su išdirbtu jau babilionišku panteonu. Vie
jeigu pasirodytų, kad gy venoliguisti tiniu dievu Sirpurla’je buvo Ninib (Ningirsu), kariškas
žmonės, turi visi ruimai būti di- saulinis dievas; ginklų savininkas, smarkus Belo kovotojas.
sinfekcijuoti, asla, ypač miegruimių Greta su juo stovi jo pati Ba’u, kuriai buvo pašvęsta nuo
gerai ^mazgojama, sienos nuplausava šventė meto pradžioje, dievų motina, miclaširdingoji,
jamos, arba atnaujintos. Jeigu Anų, dangiškojo dievo duktė. Ant lygios su Ba’u skaityta
ruimai nebuvo disifekcijuoti, tą at jos sesuo Nįna, vandens dieve, taigi ir derlingumo, vėliaus
lieka Sveikatos Departamentas. Ta prilyginta prie Istarės.
riaus reikia atminti, jog geras iš
Vietiniu Unuko dievu buvo dangiškas dievas Anų (su
valymas iš išmazgojimas, 4 drauge savo žmona Anatu). Bet ^turimos žinios nurodo kuone
lu geru išvėdinimu ir saulės spin išimtinai į Istarės kultą, kuri Uruke vadinta Nana. Ji buvo
duliais ruimuose, yra geriaus negu garbinama čion kaipo vakarinės žvaigždės dieve ir, kaipo
disinfekcijavimas.
tokia, vadinta, dangiškąja valdytoja. Jos šventnamis va
Chicagos sveikatos Departamen dinta dangaus namu. Nana kultas Uruke yra labai pana
28. AUGŠTESNIEJI BABILIONIŠKOJO PANTEONO
tas veda surašus stubų, kuriose gy šus į Anunit kultą Agane’je. Jos paveikslai kaipo epikos
DIEVAI.
veno limpančioms ligoms sirgę karžygės, apie Izdubarą (žr. sk. 39) randama ant cilinBabilioniškojo panteono čiukurą užima didėji dieviš
žmonės. Tas surašąs siekia atgal derinių antspaudžių kaip Uruke, teip ir Agane’je. Ji, kaip
koji trėjybe: Anų, Bei ir Ea. Jie yra dievais visa ko, kas
per porą metų. * Todėl kraustyda- ir Anunit, yra karės dieve ir valdytoja gamtinės gyvybės.
randasi ant dangaus, ant žemės ir po žeme. Pažvelgus į
masis pasiųsk Departamentui laiš Tik Uruk’inėje Nana stipriau pasirodo jautrios meilės diejuos ir^vėli pasirodo pirmapradinė dar, prigimtinė pažiūra.
ką, užklausdamas apie namų stovį, uės pobūdis ir, atsakančiai tam; ji turi čion teipgi tamsų
Anų, dangaus viešpats, yra bendrume su Belu, trejybėje už
į kuriuos kraustais!.
imančiu1 žemės ir ant jos veikiančių gamtos jiegų valdytojo
pobūdį, kaipo žudininkė, myriadarė dieve.
vietą,
jeigu gi abu sujungti su vandeniniu Eridu gardo
Teipgi bukite labai atsargus ir
Tammuzo, kaipo saulinio dievo kultas, regis, teipgi
dievu,
kuriam trejybėje priklauso viso slaptosios ir ste
su rakandais, ypač tokiais, kurie buvo Uruke nuo pačios pradžios.
buklingosiom
požeminės jiegos ir kuris savo būklę turi van
perkami iš antrų rankų. Toki ra
Pats pietinis Babilionijos gardas yra Eridu. Labai
denyno
bedugnėse,
šitam dalinimui beveik atsako ir babi
kandai gali būti labai pavojingi jū gali būti, kad jis buvo įsteigtas prie juros, arba visai arti
lioniškasis
suoprotis
apie
tris svieto dalis. Bet kas atsieina
sų sveikatai. Imdami iš antrų ran nuo jos. Čion buvo Ea, gero marinio dievo kultas, kuris
kulto,
tai
1
Anų
ir
Bei
pasirodę,,
nublankusiomis jau žvaigž
kų rakandus, su jais galite parsi gyvena juros gilumoje ir yra apsaugotoju neišmatuojamai
dėmis.
Teisybė,
kad
jiems
dievobaimingai
duodama vieta
gabenti į savo ruimus ir mirtį. Per gilios ir slaptybinės išminties. Nė viename vietinių kultų,
priekyje
visų
kitų.dievų
ir
net
dievai,
turį
veikalą
su žmo
kant rakandus nuo žinomo žmo — jei neskaičius Marduko vėlesniame laike, — dievybė
nėmis
ir
tverią
jiems,
kreipiasi
prie
jų
su
tokiu
jau
dievo
gaus, žiūrėkite ar pas juos nebuvo neturėjo tokio stipraus susirišimo su pirmutine savo garbi
baimingumu,
bet
visgi
nuo
jų
pasiliko
beveik
vienas
’ tik
kas sirgęs džiova ar kita bloga li nimo vieta, ir nebuvo nepertraukiamai sujungta su ja žmo
vardas.
Jie
stovi
perdaug
augštai
ir
atitolinti
neišmatuo

ga. Bet imant rakandus iš sen- nių sučprotyje, kaip marinis devas Ea su gardu Eridu.
jamu toliu. Jų veikmė į svietą vyksta per kitus didžiuosius
krovinių reikia būti dešimteriopai Šitas nurodo teipgi ir į pirmapradinę, nepaprastą Ea’o svar
dievus, ypatingai per Sino, didžiojo Anų sunaus tarpininatsargiais. Toki rakandai turi bū bą kaipo vandeninio dievo, kurio nesupuolė nė su jokia
kybę spindulingų saulinių dievų, savo šviesa duodančių gy
ti pilnai disinfekcijuoti ir atnaujinti. kita kurio nors dangiškų dievų. Iš Eridu paeina galingi ža
vastį ir gerovę, audrų dievo, kuris pasiųsdamas ant žemės
Tačiaus ir tokis atsargumas nevi- vėjimai. Vanduo yra vaisingame susijungime su žeme
savo smarkaujančius tarnus bei žinnešius ir .apvaisina ir
sada būva saugiu. Tą galima pat- Davkina, Ea pati, yra žemės valdytoja ir, kaipo jos vyras,
tveriąs marinis dievas, turi teipgi prievardi žemės valdyto- žudo, panašiai senovės Belui; per Istar, dangišką karalę ir

žemės valdovę, viso jos derlingumo leidėją ir visų tvarinių
motiną. Tik Ea ir kulte užima pirmutinę vietą, ir net tąsyk
kaip Marduk ir Gibil, ugnies dievas, arba kiti dievai veikia
sulyg jo įsakymo; perduodami svietui jo išmintį, tai jis
Ea užlaiko savo tvėrėjo ir apsaugotojo vietą, kaipo dievas
neišmatuojamų ir neišsemiamų požeminių svieto gyveninio
versmių.
į
i. )•.
. Šita trejybė: Anų, Bei ir Ea yra randama jau para
šuose Sirpurla’je. Anų, Gudejos parašuose Sirpurla’je be
tolesnių pridėtinių apženklinimų, pasirodo dangaus valdovu
ir žemės dievės, motinos-dievės Ba’u tėvu. • Jis yra augščiausias viešpats visa ko esančio, dievo tėvas. Daugelis die
vų skaitosi Anų sūnumis. Jo vardu abelnai ir dievybė va
dinama anutu. Jo prisakų klauso visi dievai ir visi jie
sunkiose aplinkybėse kreipiasi pri jo.
*
Pats jip niekuomet
neveikia be kitų tąrpininkybės. Pavojinguose padėjimuose
jis stengiasi psistumti kitą kokį dievą prie sunkaus užda
vinio, žadėdamas visokią dangiškų jiegų pagelbą: teip jis
elgėsi tverdamas sveitą, teipgi tvano istorijoje, — neturė
damas pats ką veikti, — legendose apie paukštį audros pra
nešėją Cu, išplėšusį saulės dievui likimo lenteles ir apie
Adapą, sulaužusį pietiniam vėjui sparnus, gabaus astrališkame myte apie mėnesį, persekiojamą septynių piktų dva
sių (mėnulio užtemimas). Teisybė, kad svieto sutvėrimo
)
*
istorijoje
šnekama, jog dieviškoji trejybe: Anų; Bei ir
----------------1■ '
•) Sulyg padėjimo mytuose užimamo dievų apie svieto sutvėrimu
Ir tvaną nuaisiunčiame prie nuoseklesnio jų i&dėjimo sk. 36. Abu šitie
mytal. apie kuriuos ir čion reikėjo paminėti, pasiekė mus savo dabarti
nėje formoje nuo to laiko, kaip iėsivystymas babiliouiško panteono buvo
užbaigtas. Neiėvengiami atkartojimai gal priduoda aiškumo.

Ea, pati buvo augštesnėsės dieviškos poros sutverta ir ta
ryba prieš kovą su žalčiu Tiamat yra vedama jos tėvo
Ansaro. Bet Tiamat nori padaryti savo vyrą Kingu augš'
tesniu už visus dievus tuomi, kad ji uždeda jam ant'iįkrūtinės likimo lenteles ir tuomi įkelia jį į Anų laipsnį, (tat
tai ir šitame reiškiasi atbalsys to, kad Anų užima augsčiausią vietą. Nepavykęs jo užpuolimas ant Tianiat pa
*
tarnauja (jergalingo Marduko pragarsėjimui, kuriam jdo
vanų ir atiduodama likimo lentelės. Bet duodant jam augštesnį laipsnį, yra sakoma: Galybei tavo nėra lygios, žodis
tavo yra Anų. Pasakojime apie tvaną, jis drauge su Belu
ir pragaištingais -saulės spinduliais pasmerkia žmones pra-!
žuvimui. Bet ištikrų tvano kaltininku yra Bei. Anų tik
kliudoms prisimena, šnekant apie tai, kaip dievai išsigandę
tvano, pasiekiančio dangų, bėgo į tą dangų, kuriame-gy-'
vena Anų. Žavėjimo himnas, nukreiptas į jį, vadina jį
šventuoju dangaus viešpatim, ženklų ir sapnų aiškintoju^
Gudėjos parašuose Belui duodama žemės valdytojo
vardas, kurio paliepimai yra neatmainingi. Jo šventnamis
panašiai žemei vadinama “kalno namu” (sutinkamai su šuo
*
pročiu apie žeminį kalną). Senbabilioniškieji karaliai savo
\aldžią gaudavo nuo Belo, kurio jie buvo šaukiami val
).
*
dyti
Jam, kaipo jo valdymo sritis, priklauso žemė stl
•) Šit
*
pažiūra užsiliko Ir laike assyriško valdymo. Assyriškiems
karaliams, kaipo (statymiškiems Babiliono valdytojams. Belo šventnamyj
buvo daroma apeiga, panaši vainikavimui. Belu šitame atvėjije, žinoma,
buvo Marduk. ant kurio daugelyje atsitikimų buvo perkelta senovės Belo
kulto ypatybės.
f
. Įį,

gyvenančiais ant jos žmonėmis. Jam ypatingai priklauso
visos demoniškos jiegos; jis yra visų žemės dvasių karaliu
mi. Kaipo žmonių paliepėjas, jis yra tikras Bei, tariant
*
viešpats, valdovas ypatingai, skiriąs žmogui dalį labiausiai
gi jo mirimui laiką. Užimdamas tokią vietą, sulyg tikrų
semitiškų pažiūrų, jis turi dvigubą pobūdį: iš vięnos pusės
jis yra labdaringu, iš kitos pražūtingu dievu.
Jog Bei, kaipo antras dieviškos trejybės esmuo nėra
vien oro ir audrų dievu, tai į tą nurodo jo užimamas padė
jimas pasakojime apie tvaną. Jo elementų pykinimas nėra
jo kaičia, tai žmonių pasileidimas, ką iššaukia jo naikinantį
pyktį. Žemė šitame atvėjije-yra Belo galybės sritimi. Sit:
Napistim savo tėvynainiams' nurodo tokią priežastį ark 3
statymo: “Bei neapkenčia manęs; todėl aš negaliu ilgiau
gyventi jūsų garde; ant Belo žemės nėra man vietos galvai
priglausti”! Kaip jis siunčia lietų, skleidžiantį palaimini
mą, teip jis gali užvesti ant žmonių pražūtingą tvaną. Nors
ir kiti dievai dalyvavo taryboje, bet tvanas,buvo Belo nu
tartas; taį buvo jo teismo nusprendimas,’kuriuomi jam no
rėjosi išnaikinti visą žmoniją už jos nuodėmes, ir jis su
pyko, vienam žmogui išsigell^jus. Tokiu budu jis pasiro
do dievu naikintoju ir Ea suramina jį supykusį dėlei SitoNapistimo išsigelbėjimo, tik patardamas jam sudrausti vi
sokius nuodėmininkus baigmėmis — maru, badu irj ■ar
kiniais žvėrimis. Bet tas pats Bei paskui pasirodo malonum
išsigelbėjusiam žmogui ir jo pačiai, laimina juos ir paskiria
jiems gyvenimo įdėtą ant palaimintų salų.
p
Suoprotis apie jo įtekmę į visas gamtos tvėrimų jiegas,
veikiančias ant žemės su ypatingu versmu išeina iš to, kad
astrališkame myte apie septynes piktas dvasias jis yra -vadi
namas Sino, Samaso ir Istarės tėvu. Bet geriau už kitus
Belo sunumi vadinama Sin.
f
,! . — L I J
Ea, gerasis dievas, yra trečias didžiosios dieviškos tre
jybės asmuo. Jo vardo ištarimas dar nėra sulygtas tikrai
).
*
•) gitas vardas visuomet yra rašytas ideografiškfcl. Pas Damoscijt,
lis skaitosi Aoj Galimas daiktas, kad iš šventos baimės jis rašyta rebuse
paveiksle kadangi vardas Ea yra didele, neišaškinama žavėjimo paslaptimi.
Šitame varde, buvusiame ant iarijiuės žavėjimo apeigų darant, buvo augščiausl burta? Net dievai nežinojo. Ea vardo.

j
.i- Į; L kr
Žemutinio svieto dievu jis vadinama dar Gudėjos parašuo
se; jis yra šventos vietos, Eridu gardo karalius, viešpats,
duodąš išmintį. Vienas su kitu ankštai susiriša. Ea gy
vena jurų gelmėje, todėl jis yra požeminių versmių valdy
toju, iš kurių darosi šaltiniai ir upės, duodančios saliai na j
sumą. Šaltinio vanduo yra brangi dievo dovana. Vieni .
gardo vartai Sargono karaliaus Assyrijoje iš dėkingume]
vadinta, “Ęa* atidaro savo šaltinį”, Jis turi net upių valdy
tojo vardąA ^odėl, kuomet jis vadinama žemės dievu, kai- ’
po našumu dievas, paeinančio iš gilumos, tai tas nėra įsi-i
veržimu į Belo sritį. Su šita gamtiška Ea jiega surista \
teipgi jo užvardžiai, kuriais himnuose tankiai yra išreiškia
ma jo padėjimas, kaipo gyvasties pradinės visokios gyvybės
versmės valdovo, visų žemiškų tvarinių valdytojo. Viena
me žavėjimo himne jis vadinama viešpačiu žmonių, kuriuos
jis sutvėręs. Aplamai jis tankiausiai vadinama sutvėrėju,
sutvėrėju visko, net ir dievų, kas yra išreikšta varduose Eaepes-ili ir Ea-iluti-ibni. Visi šitie prievardžiai yra anksta
me susirišime su pirmapradiniu suopročiu, jog tvėrimo j iega,
iššaukianti gamtą gyvybėn, gludo žemes
paslėptoj gilumoj gyvuoja visa kas slapto, p/odd
yra

(Toliau
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— TokioS ramybės rųšrs, malonus pone, atsake Villon, rodydamas savo pirštus, — jei
tai pašoko iš krasės, kurion kątik buvo atsi
(T««a nuo ketvirto MBCZ.1
<
sėdęs, ir tylomis yt katinas, vikriai ėmėsi ty karuose labai paprasta.
gu šia dešimčia talentų nebūčiau mokėjęs su virtinti sekančiu baisiu atsitikimu
, ‘ Karas; tai garbės laukas, — su pasidi sišelpti. Jie buvo mano motinos-aukl^ojos ir Pusantrų metų atgal tap j su#
rinėti kambarį. Pasvarstė rankose auksinius
ąsočius, pasklaistė folijantus, apžiurėjo šar- džiavimu atsttkė senis. — Kare žmogus stato mano tėvą i-penėtoj ai.
rėštuota tūla moteris, apkaltinta už
*<
tai yra
važenklius ir audinius, kuriais buvo išmuštos savo gyvastį mirties pavojun; čia jis kovoja
—
Galėtumėte
da
gailėties
ir
pasitaisyti.
nužudymą
penkių savo šeimynos
pasaka apie vieną mažesniųjų gyvenimo
krasės; kilstelėjo langų užlaidas ir pastebėjo, vardan savo yiešpaties karaliaus, vardan savo
—
Gailiuos,
kasdien
gailiuos,
—
atsakė
narių.
Pirmiausiai
mirė jos sū
vargų, paprastai vadinamą bėda.
kad langai įsodinta brangiais varsingais sti V iešpaties Dievo ‘ir visų Jo šventųjų ir an poetas. — Mažai rasis žmonių, kurie labiau nūs; už poros menesių kitas sūnūs;
Iš anglų kalbos vertė
n j;
klais paveiksluose, daugiausia, kiek jis, galėjo gelų.
savo nuodėmių gailėtųs, nekaip bėdinas Frau- kiek trakus mirė jos giminaitė; vė
L. JURAS.
Leiskime, kad aš ištikrųjų būčiau va- sua. O sulig pasitaisymu, lai kas-nors pirma liaus jos vyras, dar vėliaus — mirė “
įžiūrėti, iš karo žygių. Galiaus atsistojo kam
*arė Villon: — argi man tad nepri- pataiso mano apystovas. Žmogus negali ap- vyriausias sūnūs.. Del tokių neį
stos ligi-pat kojų pirštų galų. Kelinės bema- bario viduryj, giliai atsikvėpė ir, skruostus iš
seitų
kilpon
savo galva kišti, ir dagi ar ne seiti be valgio, vis-vien kad jis ir bepaliovos, prastų mirčių puolė nužvelgimas.
pūtęs,
sukdamos
ant
vienos
kulnies,
žvalgėsi
\ tant ėmė stirti Mirtis nuo sušalimo žiūrėjo
pavojingesnėn?
aplinkui,
tartum
norėdamas
giliai
domon
įsi

dieną ir naktį gailėtųs.
Atkasta negyvėlius ir ištirta, jog :
, be juoko į akis. Prie to atsiminė save džio— Dėl pelno, ale ne dėl garbės.
—- Pataisa turi pirmučiausiai prasidėti jie visi mirė nuo aršeniko. Mote- į
von linkusį esant, ir smarkus kosulys pradėjo dėti mažiausį kambaryj daiktelį.
Dėl pelno? — truktelėjo pečiais poetas. širdyje, — iškilmingai atsiliepė senis.
— Septynetas lėkščių, :— manė sau. —
ris apkaltinta nužudyme ir paso
jį.piauti.
—
Dėl
pelno! Jei vargšas nori vakarienės,
Jei
būtų
dešimt,
bandyčiau.
Puikus
namai
ir
— Mielas pone, — atsakė poetas: — begu dinta kalėjiman. Praėjus pusantrų !
Bet pavojaus dydis sustiprino jo dirksnis.
jis turi ją kaip-nors gauti, pasiimti. Lygiai jus ištikrųjų manote, būk aš vagiąs dėl pa metų, žinomas universiteto profe
Atsitraiį<ęs keletą šimtų žingsnių nuo durių, puikus senas ponas — kaip Dievas danguj!
taip daro kareivis karo lauke. Dieve mieliau sigėrėjimo? Anaiptol. Biauriuos vagies dar sorius sumanė ištirinėti kambarius,
Išgirdęs
grįžtančio
šeimyninko
žingsnius
kur jį taip biauriai sukaneveikė, jis sustojo ir
sias
! kas gi yra tie taip vadinamieji karo teisių bu lygiai taip, kaip by-kokiu kitos rųšies darbu kuriuose niekas dar nebegyveno.
jis
skubiai
atstypčiojo
savo
krasėn
ir
nieku
mąstė, pirštą prie nosies prisidėjęs. Bematė
reikalavimai,
apie kuriuos taip tankiai girdi ar pavojumu. Man visada dantis barška kar Betirinėjant lovą, šienike (matradėjęs
ėmėsi
savo
šlapias
kojas
spirginti
prieš
vieną tik būdą gauti sau nakvynę, būtent, Jsi?
Jei
tatai
ne pelnas tiems, kurie ima, tai tuves pamačius. Tečiaus aš reikalingas val įce) rasta tūlas daugis aršeniko, r
me
miegančių
žarijų
puodą.
veržimu.
tik-jau
nuostolis
tiems,'iš kurių imama,
Senas
ponas
įėjo
viena'ranka
nešinąs,
mė

gyti, reikalingas gerti, reikalingas maišyties I Aršenikas yra teip pavojingais j
Netoliese pastebėjo namus, į kuriuos^ jam
ninkai
geria
sau,
ugnis susikūrę, o vargšas kokioj-nors draugijoj. Šimts vilkų! Žmo I nuodais, jog nėra reikalo jį gerti,
sos
lėkšte,
antra
—
vyno
ąsočių.
Padėjęs
mė

. rodės, nebūsią sunku įsibriauti. Ir nieko ne
laukdamas slinko artyn, svajodamas pakeliuj są skobnin ir pamojęs Villoną slinkties arčiau, pilietis turi sau nagus graužties, užmanydą- gus juk ne by-koks vienstypis — c ui Deus užtenka, kad jo tūlas daugis rastųapie šiltą kambarį, apie nenukraustytą po va atnešė nuo lentynos dvi tauri 'ir abidvi pri mas kuo nupirkti jiems vyno ir malkų. Ma foeminam tradit. Padarykite mane karaliaus Įsi lovoje, kambario sienose, ar
čiau pats laukuose daugybę medžiuose iškar maistininku, padarykite mane Šv. Dijoniąo j kur kitur ir jis gali nužudyti na
karienės skobnį su gausiomis valgio liekano pilė vyną.
stytų ūkininkų. Vienoje vinkšnoje suskaičiau vienuolyno perdėtiniu^arbg., pagalios, padary miškius. Toks nužudymas tęsiasi
tarė
—
Linkiu
geresnėn
jūsų
laimęn,
—
mis, kame jis galėsiąs praleisti likusiąsias tamjų net trisdešimt. Grasu buvo žiūrėti. Pa kite mane Patatrako vaivada, tuomet aš tikrai palengvėle. Žmogui ‘ miegant, vi
senis,
rimtai
palietęs
Villono
taurę
savaja.
; sias valandas, o rytmetyj nejusčiomis vėl išklausiau tūlo "žmogaus, už ką juos pakarta, ir pasitaisysiu. Bet kolei leisite man būti var sos kūno r ’oje skyleles išsižioja,
—
Geresnėn
mudviejų
pažintin,
—
atsakė
sprudįsiąs, brangių lėkščių glėbiu nešinąs. Jis
atsižinojau:
užtai, girdi, kad jie nestengę su gingu moksleiviu Fransua Villoirj be skatiko kad išleisti iš kūno susirinkusius
įsidrąsindamas
poetas.
dagi pagalvojo ir apie tai. kokie valgiai ir vykrapštyti
pakankamai
muštinių karininkams prie kūno, aš, žinoma, turėsiu pasilikti tuo, gazus ir įtraukti kunan orą. Tai
Kiekvieną
šiaip
žmogų
būtų,
beabejo,
apė

7 nai jam dabar geriau tiktų, ir beskaitant ant
patenkinti.
mus
didžiausia
pagarba
taip
viešlam
ir
man

gi tada, kada žmogaus kūnas kvė
kuo buvęs.
.
pirštų magiausius savo poburniuš, jam prisiTokie
dalykai,
tai
neišsilenkiamos
karo
dagiam
senam
ponui,
bet
toli
gražu
ne
Villoną.
puoja, aršeniko garai per išsižio
— Dievo maldhė yra visagalė.
vaidijo kepta žuvis. Keistas mišinys linksmu
būtinybės,
kurias
žemutinieji
sluogsniai,
liau

Nekartą
prieš
tai
teko
jam
linksminti
ponaijusias
odos skylutes traukiasi į
—
KlaidatikysJ
būčiau,
jei
tuo
abejočiau,
mo ir baimės apvaldė Jo siela.
dies,
turi
kantriai
nukęsti.
Nesispyriosiu,
kad
didžiūnai,
ir
pamatė
juos
tokiaisjau
juojasiekūną
ir
tokiu budu pamaži užnuo—
•"
pritarė
Villon.
—
Jisai
padarė
jus
Briztuto
— Tos balados aš niekada nebebaigsiu, —
tūli
viršininkai
perskaudžiai
apsieina;
visuose
liais
niekšais
esant,
kaip
kad
jisai
pats.
Ta

dyja
visą
kūną. Neilgai trukus
viešpačiu
ir
Patatrako
vaivada;
Jis
man
nieko
manė sau; ir staiga, atsiminęs, krūptelėjo, —
sluogsniuose
rasime
žmonių
beširdžių,
neži

tai
nieko
nelaukdamas
sėdos
prie
skobnio
ir,
žmogus
jau
netinka gyvenimais ir
daugiau
nedavė,
kaip
tik
sąmoją
po
mano
ke

O, prakeikta ta jo raudonoji guogė! — su
nančių
pasigailėjimo;
tatai
ir
tarp
karmihkų
vilko
rajumu,
ėmė
paisyti
padėtąjį
valgį,
kuo

[miršta,
miršta
užnuodytas aršeni
pure
ir
tuos
dešimt
pirštų
ant
mano
rankų....
šuko didžiausiu įširdimu, ir atsisėdo sniegan.
yra
daug
nėkiek
negeresnių
už
paprastuosius
met
šeimyninkas,
atsilošęs
į
krasės
atkolę,
įdo

kuu r 1 r’I sM il
Leisite
man
truputį
vyno?
Žemiausią
ačiū.
Minėtuos namuos iš pirmo žvilgterėjiplėšikus
ir
žudikus.
miai
ir
akių
neatitraukdamas
stebėjos
į
savo
Kokiu
budu
aršenikas
pateko |
Jūsų
vynas,
dievai,
puikių-puikiausias.
- mo atrodė visai tamsu esant; tečiaus arčiau
—
matote,
—
tarė
poetas,
—
jus
pa

svečią.
matracą?
Tirinėjant
moterį,
suži
Briztuto
viešpats
vaikščiojo
'iš
vieno
kam

apžiūrinėjant ir jieškant panagesnės vietos
tįs
negalite
atskirti
kareivio
nuo
plėšiko.
Ant.
—
Jūsų
petys,
matau,
kruvinas,
—
tarė.
nota
štai
kas.
Tūlą
laiką
prieš
bario
galo
kitan,
rankas
užpakalyj
susinėręs.
įsilaužimui, Villon akį palietė mažytis šviesos
Turbūt išeinant iš trobelės Montiny kaip- ra vertus, ir vagis juk ne kas kita, kaip pa Galbūt jis vis nebuvo da nusiraminęs tuo ne laiką, kada atsitiko pirmoji mirtis,
spindulys, besiveržiąs išvidaus pro vieną lan
nors
buvo uždėjęs jam ant peties Savo kruvi vienis plėšikas, tik daug už tąjį atžyalgesnis. maloniu palyginimu vagies su kareiviu; gal minėtą matracą jie nusipirko iš sent
go užlaidą.
Žmo nąją dešinę. Širdyj keikė jis dabar Montiny. Aš pasivogiau gabalėlį, kitą avienos, nėkiek būt poetas užėmė jį, gal palietė kokią-nors krovinio. Matracas buvo plauki
— Šimts pragarų! — manė sau:
— Aš niekeno kraujo nepraliejau, — pa netrukdydamas žmonėms miego; ūkininkas užuojautos stygą; galbūt, pagalios, jo min- nis. Jie davė jį išvalyti ir atnau
nės da riekirmyja-1 Rasi koks studentpalaikis
truputį papyksta, jpariaumoja, tečiaus ramiai tįs tapo sujauktos taip ilgu ir taip jam ne jinti. Plaukus valyta su kokiais
ar šventuolis, kad jis lieknais nueitų! Nez. siteisino.
— Aš taip ir nemanau, — lėtai atsakė šei pietuoja sau sveikas tuo, kas likos. O ateinate paprastu protavimų? Bet kaip ten nebuvę, chemikalais, kuriuose buvp daug
.'gali mat, prisigėrę, drybsoti savo migyj ir
jus, kariauninkai, j didingai trimitais pūzdami, jis širdingai troško atvestį tą jaunikaitį į ge [aršeniko. Nepaisantis valytojas,
knarkti, kaip kad jų kaimynai. Šunims ir myninkas. — Peštynės?
— Nei peštynės, nei ne peštynės, — h t sakė ir pasiimate sau ivisą avį, ir priedui da patį resnį kelią, tiesusi rązdamas tiek drąsos, kad menkai išplaudamas, paliko daug
tie nakčiasargiai, ir vardininkai, yt velniukai
ūkininką primuša|e. Aš neturiu nėjokio tri išvyti jį vėl gatvėn.
aršeniko. Patirta, jog prieš nur
bešokinėjantieji varpinėse ant virvės galo? Villon drebančiu balsu.
mito; aš esu tik Jonas, Baltrus ar Petras; aš
— Čia yi*a kažinkas tokio, ko aš niekaip isiant kiekvienas namiškis tūlą lai
Kuriam galuį diena, jeigu žmonės naktimis ne
— Gal kokį žmogų užmušta?
— Ak, ne, neužmušta, — teisinos poetas esu valkata ir šuo, ir dagi būtų gaila virvės negaliu suprasti, — pradėjo jis. — Jūsų lie ką toje lovoje gulėjęs. Tas arše
miega, — diegliai juos suremtų!
'
Bet Susigriebęs, kur jis su savo logika va vis ir vis labiau maišydamos. — Buvo gė-1 mane pakarti,,— ar ne tiesa? Btt pasiklaus žuvis begalo buklus, ir velnias pertoli jus iš nikas juos ir užmušė. Nekaltą mokitę ūkininko, katrą mudviejų jiį geriau be
žiuojąs, prikando liežuvį.
ruoju.... užmušta netyčioms. Aš nei piršto
vedę iš kelio. Bet velnias, tai tik silpna dva Iterį, jau susinaikinusią, paleista ii
velijąs,
katro,
labiau
nekenčiąs?
’
Pasiteirau

— J'iesa, kiekvienas žmogus savo darbo nepridėjau, ir Dievas teištinkie mane, jei me
sia prieš Dievo tiesą, ir visi jo buklumai nyk (kalėjimo laisvėn.
kite, katro dėl jis naktimis neužmiegąs ir iš sta prieš grynos tiesos žodį, kaip kad nyksta ^Kiekviename plaukiniame matžiūrįs,-!— mąstė toliau. — Jei čia koksne- luočiau! — pridėjo karštai.
mktto tamsa''prieš tekančios saulės' spindu-^ee lieka tūlas daugi, aršeniko.
miga tebebūdi, Dieve mieliausias! raši aš ir . — Atsiprašant, vienu galžuda, sakyčiau, visos savo sielos keikiąs?
naKties^ianuMi 1
_
W
_
'Nuo gyvulio paimtus plaukus pir
—- Pasižiūrėkit į mudu, — tarė Briztuto liūs Paklausykite manęs da sykį. Aš esu
visai patogiu būdu vakarienės pavalgysiu, ir mažiau, — pastebėjo šeimyninkas.
velnią įgriebsiu!
-— Taigi, taigi, galite drąsiai sakyti: vie viešpats. — Aš esu senas, stiprus ir gerbia nuo senai įsitikinęs, kad pakilus žmogus pri miausiai reikia išvalyti, nes jie su
Drąsiai priėjo prie durių ir tvirta ranka nu galžuda mažiau, — pritarė Villon, ir ant mas. Jeigu kas rytoj išmestų mane iš mano valo gyventi dorybėje, mylėdamas Dievą, ka vartoti į matracus biauriai atsi
.. pabarškino. Abejuose pirmesniuose atsitiki širdies jam daug lengviau pasidarė: — ir da namų, šimtai skaitytus sau garbę esant duoti ralių ir jo sužieduotąją; ir nors man teko ma-j duotų. Nuvalant, vartojamas teip
muose jis barskinos labai nedrąsiai, tartum tokiu nelemtu galžuda, kokį vargiai bau kitą man prieglaudą. Vargšai žmonelės eitų lau tyti daug keistų dalykų daroma, aš vistik sten-l kitko ir aršenikas. Ar šeip ar teip,
bijodamas, kad jo neišgirstų; bet dabar, atsi- rasi nuo čia lig-i>at Jeruzolimo. Užvertė ko kan ir su savo vaikais nakvotų gatvėje, jei tik giaus savo gyvemmą vesti sulig minėtąja tai jo tūlas nuošimtis liekasi plaukuo
niekinus mintimi laužtinai laužties vidun, pa- jas, yt avinas. Tik žiūrėti buvo laliai biąuru. aš duočiau suprasti norįs sau vienas likties. sykle. Ji randama įrašyta netik kiekvienoje se ir jis ar daugiaus ar mažiaus
sibarškinimas į duris atrodė jam visai paprastu Atsiprašau, ar jums, viešpatie, teko savo am- O jus matau besibastant, pastogės sau neran pakilioje istorijoje, bet ir kiekvieno žmogaus nuodyja ant jo miegančius žmones,
ir nekaltu dalyku. Bildenimo skardas skam žyje matyti negyvėlių? —t pridūrė, Žiūrėda dant, berenkant skatikus iš negyvų šalikelėse širdyje, by-tik jis norėtų ją skaityti. Jus
J. diskas.
moteriškių ’ Aš nesibijau nėjokio žmogaus, kalbate apie valgį ir vyną, ir aš labai gerai
mi r
. f
bėjo plonais klaikiais atgarsiais po namus, lyg mas į šarvus.
— Labai daug, — atsakė senis. — Aš, niekcf; o jus mačiau drebant, drąsą žudant ir žinau, kad badas kęsti nelengva; liet jus nie
kad -jie butų visai tušti buvę. Tečiaus vos
spėjus skardui aptilti, pasigirdo lįsiartiną ma kaip galite numanyti,, savo dienas praleidžiau akis slepiant prie žodžio. Aš ramiai laukiu ko neužsimenate apie kitokius būtinus reika
valandos, kuomet Dievas pasišauks mane, sa lus: jus nieko nesakote apie garbę, apie išti
tuoti žingsniai; atšauta porą sklendžių, ir vie karionėse.
vo
namuosna, arba gal kovos lauke, jei kara kimybę Dievui ir kitiems žmonėms, apie viešVillon padėjo ir peilį, ir šakutes, kuriuos
na durių pusė plačiai atsivėrė, tartum šio gy
lius
vėl teiktųs manęs pareikalauti. Jus gi lumą, apie lyrą meilę. Galbūt aš nesu labai
vate jnamiams buvo nepažjstama nėjokia kla ką-tik vėl buvo pasiėmęs.
Visus raitu Tėv. llyl. Dr-joe rū
žvagotės
J kartuves! Žiauri, ūma mirtis, be protingas — nors manaus esąs —, tečiaus jus kaluose,
— Ar tarp jų buvo taipjau ir plikagalvių?
sta nei klastos baimė. Angoje stovėjo augškuopos Ir pavienios ypatų
jokios vilties ir garliės! Argi tarp tųdviejų man atrodote, lyg būtumėt žmogus, kurs sa malones siųsti Dr-jos Lit Kom. na
tas, raumeningas ir liesas, truputį sulinkęs vy — paklausė.
t .
riui . ir redaktoriui, .
vo kelią pametęs ir savo gyvenime padaręs di
— Ogi. Buvo ir ‘tokiais žilais plaukais, nėra nėjokio skirto?
ras; galva tvirta, stambi, dailiai sužiesta; no
J. LAUKIS,
— Taip didelis, kaip nuo čia lig mėnesio, delę paklaidą. Jūsų doma atkreipta į mažus >01 Driek at, J Valparaiao, Ind.
sis, apačioje bukiai užkirsta, viršuj patogiai kaip ve manieji. ,
— Žili tai da nieko,tarė Villon. — Jo — pritarė Villon. — Bet jeigu aš būčiau gi reikalėlius, ir visai užmirštate didžiuosius ir
jungėsi su pora tvirtų,'“atvirų antakių; burna
męs Briztuto viešpačiu, o jus būtumėte’ bė tikruosius reikalus, yt žmogus, kurs PaskutiUŽSIMOKfiJO:
ir akįs apsiaubtos smulkiomis rūkšlėmis, visas buvo raudoni.
gi'.veidas įsodintas tankion balton, kertuotai
Ir vėl ėmė jį krėsti drebulys ir tampyti ne dinas moksleivis Frausua, ar tuomet tasai nioje Dienoje užsimanytų sau dantis gydjr- Broekton, Mass.,- 85 kp.; A.
apkarpyton barzdom Žiūrint prie neaiškios, suvaldomas juokas; tąjį vienok pataikė užge skirtas būtų kiek mažesnis buvęs ? Ar aš tuo ties. Nesą tokie dalykai, kaip garbė ir meilė Balnis, J. Dragūnas,
met nesišildyčiau savo kelių prie šito ve žari ir ištikimybė, yra netik pakilesni už valgį ir Dės Moines, lovva, 981 kp.; J.
rankojle laikomos lempos šviesos jis, rasi, atro sinti dideliu vyno gurkšniu.
jų
puodo, o jus negraibinėtumėte skatikų snie gėrį, bet, mano galva, mes esame kur-kas jų Parlackas už 1909 ir 1919 m.
dė pakilesnis, nekad priderėjo, tečiaus vistik < — Kaip tik aš apie tai atsimenu, man tuo
ge?
Ar, aš nebūčiau kareiviško jus — vagis? labiaus reikalingi už pastaruosius, ir kur-kas Philadelphia, Pa., pav., A. Pebuvo tai dailus veidas,, labiau garbus nei inteli- jau negera darosi, — tęsė toliau. — Pasižinau
Vagis? — sušuko senis. — Aš — va skaudžiau kenčiame dėl jų stokos. Kalbu į litskis už 1909 ir 1940 m.
<gentiškas, tvirtas, atviras, nuoširdus.
su juo, kad jis skradžiais! ’Prie to, nuo šalčio
gis
!
Jei
sveikas suprastum savo žodžius, la- jus, žodžiais, kuęiais manau, būsiu geriausiai Kensington, BĮ., 113 <kp.: A.
»— Sveikasis taip vėlai barškinies, -— tarė žmogui ima kartais vaiduoliai rodyties, ar nuo
lui
jų
gailėtumeis!
’
jūsų suprastas. Argi jus, taip stropiai besi Jagminas, P. Žilavičia, N*. Hudovaiduolių šaltis krėsti — jau nebežinau, kaip
.senis skambiu, mandagiu balsu.
Villon
išskėtė
rankas,
drėbtelėjęs
nepase

rūpindami prisikimšti sau pilvą, ne niekinate ba, M. Valaskas, M. Bilevięia, K.
Villon susimaišė ir, žemai nusilenkęs, ėmė tikriau būtų.
kitu
savo širdyje geismu, — geismu, kurs ne Januškevičia; K. Bražeika, R. Do
kamu
begėdingumu.
— O pinigų ar turite? — paklausė senis.
atsiprašinėti ir melsti pasigailėjimo. Toje va
—
Jei
jūsų
mylista
būtų
padaręs
man
ma

leidžia
jums pasigėrėti savo gyvenimu ir kurs brovolskis, J. Liberis. O sekanti
— Vieną baltukąj — juokdamos atsakė
landoje apsireiškė jame pats paskutiniausias
lonę
ir.
sekęs
tąliau
mano
išvadžiojimus!
—
daro
jus
amžinai nelaimingu?
trjs už 1909 ir 1910 m.: A. Dima,
elgeta — tasai žmogus-genijus nesižinojo da poetas. — Radau jį prieangyj sušalusios merg
tarė.
Visas tas pamokslas poetą skaudžiai su P. Pivarionas, A. Draugelis.
šės antėje. Nabagė! gulėja taip pastyrus, kaip
bar, kur, iš gėdos, savo akis pas lepus v
—" Aš jums perdaug malonės darau tuo, erzino.
Iš Varšuvos kalėjimo, pav., V.
. .— Sveikasis sušalęs ir alkanas, — atkar Cezaris, ir šalta, kaip bažnyčia, įsegtu j plaukad
esu čia jūsų akyvaizdoje, — pertarė kari
— Jus skaitote mane esant be jokio gar Mickus už 1909 ir 1910 m.
tojo senis. — Taip. Prašau gi vidun, — pa kuosėn kaspinėlio trupučiu. Šiuo žiemos metu
kvietė, pakiliui rankos mostelėjimu rodydamas persunki būsena ir vilkams, ir palaidūnėms, ninkas. — Pasimokinkite geriau valdyti lie bės' sampročio! — sušuko jis. -— Taip, esu Lawrence, Mass., 7 kp.: K.
žuvį kalbant Su senais* ir. gerbiamais žmonė amžinas skurdžius! Ir apmatidas ima, matant Vaiciekutis, M. Šlekys, Chicago,
gyvatom
ir tokiems pabastoms, kaip aš.
— Turbūt koks labai didelis ponas, ’ —
— Aš — tarė senis — esu Angeran de la mis, šiaip kas-nors už mane smarkesnis galė turtuolius šiltomis pirštinėmis, kuomet pa Jį!., nauja 114 kp.: A Žebrauckas,
čiam reikiži rankos pūkščioti. Tuščias pil V. Ardzinskas, J. Jokautas, A
manė sau Villon tuo tarpu, kuomet šeimynin- Feii, Briztuto viešpats, Patatrako vaivada. O tų jus pamokinti daug aštresniu būdu.
Pakilęs ėmė vaikščioti aslos galu, kovoda vas, tai šiauriausia liga, nors jus taip lengvai Petraška, P. Agustauckas, A Zaka», pasistatęs lempą ant kaurais klotų prie- sveikasis kas gi būtum ?
apie ją kalbate. Jei jus būtumėte tiek sykių nauskis — visi už 1909 ir 1910 m.,
menės grindų, trūsėsi užsklęsti durių sklen
mas su pykčiu ir neapkanta.
Villon atsistojo ir mandagiai nusilenkė.
juo
sirgę, kaip aš, jus kitokia gaida giedo o J. Grikietis ir J. Bilskis tik už
des.
.
Villon neųiačioms prisipylė taurę ir pasi
— Esu Fransua Villon, — atsakė, — bė
tumėte.
Tečiaus vistiek. Aš — vagis, galite 1910 m.
1 •
. i j- jim
-t- Sveikasis atleisi man, jei aš eisiu pirma, dinas vietinio universiteto Dailenybių Ma taisė geriau savorsėdynėj, susikeizdamas ko
manyti
sau
apie
jį
kaip
tinkami,
bet
aš
ne
iš
; — tarė senis savo darbą atlikęs, ir plačiais gistras.
Žinau šiek-tiek latinų kalbą ir ei jas ir pasiremdanjas galvą ranka, alkūne atBaltimore, ’Md., pav., K. Ado
laiptais vedėsi poetą augštyn į erdvą kam bes niekų. Moku sudėlioti giesmeles, baladas, šlieta į krasėst antelę. Buvo dabar visai so pragaro ištrūkęs velnias, — Perkūnas mane maitis už 1969 ir 1910 m.
barį, prisūdytą žerplėjančių žarijų puodu ir dainas, sutartines ir ratelines daineles, beto tinas ir sušilęą, savo gi šeimyninko nėkiek ne trenktų! Tatai žinokite, mielas pone, kad aš Waukegan, IU., 77 lepu: vieton
apšviestą didele, lubose kabančia, lempa. Be labai mėgstu vyną. Gimiau palėpyje, o mir sibijojo, apvertinęs jį tuo mastu, koks tik ga turiu taipjau savą garbę, nėkiek neblogesnę L. Juče vičia už 1909 ir 1910 m,
veik jokių rakandų kambaryj, nebuvo. Tik siu galbūt kartuvėse. Galėčiau da pridėti, kad lėjo būti tarpte tųdviejų taip skirtingų ašme už jūsiškę, nors ir nesigiriu tuo, yt višta kiau turi būti: K. Jurgaitis už 1909 ir
1 , keletas aukso lėkščių ant lentynos; keletas fo- nuo šios nakties, pone, liekuos ant visados nuo nių. Nakties didžiuma buvo jau. praleista, ir šiniu, tartum turėti ją būtų tai kokie Dievo 1910 m.
dagi taip ištaigingu būdu. Beto jis doriškai stebuklai. Laikaus ją uždaręs dėžėj, kol ne Spirit Lake, Idaho, pav., M. Gi
lijantų; tarplangyje pastolas su šarvais; ant lankiausias jūsų tarnas ir valdinys.
— Nėjoks mano tarnas, — atsakė ka- jautėsi ryto metą išeisiąs ir sveikas ir nie prireikia. Štai,-žiūrėkite: kaip ilgai esu čia lius už 1909 ir i 1910 m.
sienų kažkokie rašyti kaurai, kurių viename
su jumis viename kambaryj? Argi jus nesiatvaizdinta Kristaus nukryžiavimas, antra riaunininkas.—Esate tik šiąnakt mano svečias, kieno neįtariamas.
Chicago, III, 22 kp.: A. Kara
sakėte man esą vienui vieni namie? Dabar
—
Pasakykite
man
vieną
dalyką,
—
at

me — scena piemenų ir piemenaičių prie te ne daugiau.
lius, A Margevičius, K. Balta, A.
kančio upelio. Viršum pakuros kaliojo šar
— Labai dėkingas svečias,
mandagiai siliepė gabaus sustojęs senis. — Jus ištikrųjų žiūrėkite, kiek da aukso lėkščių! Jus esate Rudanckas, V. Jonušas — visi už
stiprus, jeigu norite, tečiaus seni ir beginkliai,
vas kydis.
tarė Villon, ir tylomis užgėrė šeiąiyninką.
esate vagis?
o
aš turiu peilį. Man nieko daugiau nereiktų, 1909 ir 1910 m., o J. Savickas ii
—
Išsitikėdamas
švenčiausiomis
svetingu

>—• Prašau sėstis ir atleisti man. kad va
— Ir gudraus gi jūsų esama,J— tęsė toJ. Debeikis tik už 1910 ra.
landikę svečią vieną paliksiu, —>- tarė šeimy- liaus Senis, barškindamas sau į kaktą: — Ul mo teisėmis, — atsakė poetas, — prisipažįstu: kaip tik viena ranka smokterėti, ir štai jus Montreal, Canada, 38 kp.:t Ąj
būtumėte begulį šaltu plienu pilve, o aš beninkas. —■’ Šiąnakt vienas tesu namie, todėl bai gudraus. Jus esate mokinti; esate rašyto 'aip, pone, aš — vagis.
Bandrius už 1909 ir 1910 m.
kad sveikąjį kuo pavaišinus, priseina pačiam jas; o tečiaus nesidrovėjote paimti menką pi
— Jus da taip jauni esate, — pastebėjo maunąs gatvėn, nešinąs aukso taurių ir lėkš- Aurora, I1L, pav., T. Šurna A
eiti jieškoti.
nigėlį iš negyvos, gatvėje gulinčios, moteris '•V’auninkas.
1909 ir 1910 m.
(Toliams bus).
Vos spėjus šeimyninkui išeiti, Villon grei- kės. Juk tai yra savos rųšies vagvbė!
— Aš nei to amžio nebūčiau susilaukęs, — Į
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šiam laikui galutinai sutvarkyta, galėjimą. Per pavasarį ją turi
Reikalauju pusiminko prie Usnis
arba eecerio. Gora spaustuvė ir agei>
vienok per kėjis pirmus mėnesius vartoti kiekvieną šeimyna išvalymui
ture. Km supranta ,ti bizn|,: *rb«
jos gyvenimo ją atlankė“ jau šim ir sustiprinimui kraujo. Ji api- Pajieškau Btapunės želeckaitės, kas turi norą dirbti prie spaustuvė*
tai, jeigu ne tūkstančiai žmonių. ! brangintina malimo organų ligose, Maudžiorų kaimo, Lūkės par., -Tel malonėkite Atsišaukti. Biznis išdirb
šių pav., Kauno gub. Girdėjau, kad tas per penkis metus ir gerai eina,šitos skaityklos bųjas' yra po No, nerviškumuose, nužudyme kuniš- atvažiavo | Ameriką; nežinau kur todėl vienam darbus atsakančiai pei
3149 So. Halsted ^t., terpu 31 ir kų ir jausmiškų pajiegų ir kraujo gyvena. Ji pati ar kas kitas malo sunku atlikti. Spaustuvė randasi Ife
tuvių, lenkų ir kitų tadtų apgyvento
nės duoti žinią adresu:
32 gatvių. ‘Landose skaityklos stiprinimui. Aptiekose. Jos. Trije vietoje. Meldžiu greito atsakymui
.Antanas Gricius
E. Arington, Vt
M. G. ValaskM
Lietuviai privalo didžiai būti ant mėlyno lauko ištolo galima pa-1 nėr, 1333—1339 So. Ashland Avė., Box SS,
345 Kensinton Avenue.
dėkingais augščiau minėtoms ypa- tėmyti parašu didHėmis auksinė Chicago, III.
Paj ieškau
brolio,
Antano
Kensington, Chicago, UI.
Rumševičiauz, Kauno gub. ir pav..
toms už nuveikimą teip naudingo mis raidėmis:
Veliones vol., Naujininkų kaimo. Ke
Reikalauju vietos prie buiemds.
LITHUANIA, Skaitykla ir Sve
mums lietuviams darbo.
turi metai Amerikoj; 3 motai atgal Tą darbą esmių gerai išsilavinęs.
taine.
*
gyveno Waterbury, Conn.
Jis pats Kalbu tris kalbas: Lietuviškai, len
K S". Zttbriekas, pirmininkas,
ar kas kitas malonės duoti žinią kiškai ir angliškai. Kreipkitės! ant
Arčiau priėjęs, patėmysi, jog
J. Prašau c kas, raštininkas,
rašu:
adresu:
GeorgeJ.Greeiokas, kasierius. . skaitykla atidara šiomis dienomis
Kr. Woltner
t j
t
Izidorius Rumševiėia
20 Bridge 8t.,
Ansonia, Conn. 1800 Washburne Avė.. Chicago, III.
ir valandomis: utaminkais ir ketLietuvių Ratelio Skaitykla
vergais nuo 7 iki 9 vakare, suba
Pajieškau brolio Jurgio Sinkevi
Reitalauju merpinos,
mokančios
PAVEIKSLAI VALDŽIOS
čiaus, Suvalkų gub., Vilkavižkio pav.. lenkišką kalbą ir raštą ( Grosernę,
tomis nuo 7 iki 10 vakare ir neBara atdara:
Gižų gm.. Išlančių kaimo. Jis |
PARDUODAMŲ, APDRĖKIN
pardavėją. Artimesnėms žinioms
“ J
dėldieniais nuo 3 iki 6 po piet. UtarnUkais nec 7 iki 9 vai. vakare. ar kas kitas malonės duoti žinią ad- už
meldžiu atsišaukti greitai,
Nore ji
Ketvergei* nuo 7 ik! 9 vai. vakare.
TŲ ŽEMIŲ.
Įžanga dykai. Jau nuo pat pra Su bato mis nuo 7 iki 10 vai.vakare.
butų tą darbą ir nedirbusi, aš apsi| 2i d. balandžio Prancūzijos
_____
Paskutinė proga. T. M. D.
Pas Apgyvendinimo Agentą,
Antanas Sinkevičia
imu Ją išmokinti. Adresas:
Nedaliomis
nuo
3
iki
9
po
pietų.
džių
'buvo
nemažai
lankiusių,
o
šiuosmet ir pemaį davė ypatingai sostapilin Paryžiun atkako buvęs Suvienytų Valstijų Reikalų Ui213 80. Chesnut St, Shenandoah,
Ignas Pietkievricz
Haity klos Užveista.
264 Pine St,
Kenosha, Wis.
retą ir gerą lietuviškai visuomenei Amerikos prezidentas Roosevelt, žiurėjimo ofise, ruime 802, Fe- šiuom laiku, kada neužeisi visados
Pajieškau savo dėdės Valerijono
progą gauti didžiausį ir gražiausį kur jj prancūzai labai širdingai, derai triobėsyj, Chicagoje, yra iš čia atrasi būrelį Sukišusių galvas
Počiukevičiaus. Praeitais metais gy
Reikalauju oaspadinis (hausekeėpveno Burlingtone, N. J., potam neši
veikalą lietuviškoj literatūroj beveik kaipi kokį monarchų priėmė. Jis statoma parodymui eilės valdžios į laikraščiui ir knygas. Knygyno
nau kur jis gyveno. Jis pate ar kas er), suaugusios merginos arba naš
užveizda,
kaip
girdėjome,
netru

Parengia
prekutin|
šiame
sezone
kon

atlankė
Prancūzijos
prezidentą
ir
už nieką, dalindama 7 tomus Ku
lės. Gera mokestis. Atsišaukite ant
parduodamų vakarinėse Amerikos
kitas malonės duoti žinią adresu:
rašu:
kus praneš, jog knygynas bus už certą, 8 d. gegužio, 8 vai. vak., Hull
dirkos raštų visiems savo nariams | jos užsienių ministerį Pichoną.
Antanas Petrulevičius
nouse
Teatre,
ant
Peik
Ir
Halsted
dalyse žemių paveikslai. Tie įdo
PrM. Kaltis
1109 Oak St.,
DeKalb, IU.
darytas
per
vieną
ar
dvi
sanvaitid
gatvių,
su
plačiu
ir
(domiu
progra

už metinę mokestį 60 Kentu. . T.
1607 N. Ashland Avė., Cbicago, III.
mus paveikslai buvo Seattlėj, Alasnes žymiai padidintą skaityklą ke mų. šiame koncerte bus dainuotos Pajieškau Aleksandro Bloslo;
IĮ Maskvoj, <š stačiatikiško UsM. D. duoda tuos visus raštus ir
ka-Yukon-Pacific Parotloje, O vėarijos ir romansai garsiausių kompo
liais šimtais naujų knygų ir laik zitorių, o teipgi ir jo paties kei latre eina iš Kauno gub., Šiaulių pav., iš
šiuosmet prie jos prisirašiusiems, Į Pinsko soboro, nuo abrozdo steliaus Kolizeum, Chicagoje, Laukų
Kuršėnų. Tr|s metai Amerikoj. Va
raščių ir pirm pavedimo jų skai kompozicijų. Koncerto užbaigoje bus žiuodami
jeigu jie užsimoka 60 centų ir už buklingos Motinos Dievo nestigauį Ameriką susitikome PruParodoje. Tie paveikslai dabar
dainuota kelios tautiškos daineles, iš
pereitus 1909 m. Bet šita reta pro- H vagiliai pavogė deimantų ir ki- yra pastovia minėto ofiso savas- tančiai publikai renkalinga su kurių viena bus dzūkiška ir viena i suoae, Amburge, o potam nežinau
kur Jis yra. Turiu svarbų reikalą. moteriškų drabužių siuvimo,
Tort
ga jau neilgai trauksis. Centro vai- tokių brangių akmenų už milijoną čia. Kadangi jų yra labai daug, tvarkyti ir skaityklos kataliogus latviška. Tiktetų kainos: >1.00, 75c.. Jis pats ar kas kitas malonė® duoti būti gerai susipažinę su savo darbu.
Ir 25c. Tlkietus-pirkite iš ank
Teipgi reikalingas geras prosintojre
papildyti naujomis knygomis.
dyba išleido apskelbimą, kad visos rublių.
• ,
sto. Juos galima gauti pas “Birutės” žinią adresu.
tai jie čia bus parodomi po dalį
moteriškų drabužių. Užmokestis ge
Jon» Drazdauskis
Čia reikia patėmyt, jog skaity dainininkus.
Renpdją Komitetas.
kuopos raštininkai užbaigtų sura310 Kensntgton Avė., Kensington, ui. ras. Darbas ant visada. Norinti ge
iš karto. lankytojai gali ten die
Maištai Chmuose, prasidėję
ros vietos atsišaukite sekančiu ad
kla ir knygynas yra užlaikomi šva
šus savo kuopų narių ir praneštų
na nuo dienos lankydamiesi juo^
Pajieškau savo brolių Petro ir Jo resu:
Centro sekretoriui, kiek kiekvienoj I rn’este - Tshangsha, išsiplatino ir
riai ir be jokių kitokių pašalinių
Tbatras
“
ŽIVILE
”
.
nato Davidonių. Jie paeina iš Kau
visus pamatyti. Paveikslai parodo
Mr. Louis Kasper
kuopoj priguli Kud.' raštų apda-|^*uosc apskričiuose.. Sukilėliai iš žemes, užvaisintas išvadžiojimais tendencijų: čia rasi įvairiausio tu Mokydamies praeitę atrasime kelią no gub.. Panevėžio pav., čipėnų vol.,
| geresnę ateitį!
Malonus lietuviai |
3129-31
Wcntworth Avenue
Kuprieližkių
par.,
Megonių
sod.;
2
be apdarų.’ Visos I griovė protestonišką misiją mieste
rinio knygas pradedant nuo švent ir lietuvaitės! Malonėsite atsilankyti Į
ruošė* ir tiek
1
kanalų; jas Suv. Valst. valdžia
Chicago, ni
metai nuo Jų negaunu jokios žinios. Pbone Yards 2263.
šitos žinios turi būt išsiųstos prieš Hingsiang, misijos mokykla mie- žmonėms parduoda ant lengvų ilgo raščio ,ir šventųjų gyvenimų ir ant šio istoriška veikalo, kuris tikrai Turiu svarbų reikalą. Jie patys ar
daug žinių apie Lietuvių Isto-1 kas kitas malonės duoti žinią ad
baigiant vaikų skyriaus elemento- atneš
Yi-Yang uždengta. Europieriją. To istoriško veikalo ne|stengė
. 15
gegužio Taigi iš to matyt,
laiko išmokesčių, be jokių palukų,
resu:
*
.i
‘
čiams
vienok
iš
maištų
apimtų
riais
ir
skaitymėliais.
Trumpu
lai

pastatyti ant scenos nei viena Chikad po 1 d. gegužio Kudirkos raš
Antanas Davidonis
tik už tiek, kad uždengti irigavimo
cagos draugija.
Kiekvienas atsilan 402 Chesnut Št,
miestų
paJseke~~
r
Tvi
ihų
į
ajjį
išnešti.
ku
skaitykla
įgijo
*daug
draugų
ir
Athol, Mare.
tai jau visai nebus dalinami ir rei
kęs ant šito teatro pamatys, kaip
išlaidas.
karštų rėmėjų. Lenkiškoji ir an-| musų prabočiai gyveno keli šimtai Pajieškau savo giminaičio Antano
kės juos pirkti už reguliarišką kai
|| Paryžiaus automobilistų kliugliškoji Vietinė laikraštija teikėsi metų atgal; pamatys, kaip kariavo Lakavičios; paeina iš Kauno gub..
na, kuri bus kelis kartus augštesnė
Valiuoja pirman piknykan nebisu nedorais kaimynais, kurie nuolat Raseinių pav., Švėkšnos par., KelPranešu visiems giminėms ir pažybas
paskyrė
dovaną
150000
frankų
apdovanoti šitą jauną lietuvišką užpuldinėdavo ant Lietuvon.
negu dabar. Taigi vos kelios die
vetų sod.
Pirmiau gyveno Sprin- stamlems, jog 13 d. balandžio, Šiuos
kaip. Buvo jau pranešta, jog pir
Pamatysite tuos Lietuvos kuni
i field. III. ; 2 metai kaip išvažiavo | metuose, Pranas Dragūnas persiskyrė
nos liko tiems, kurie norėtų gauti tam orlaivių išradėjui, kuris orlai- mą šiais metais piknyką rengia 28 instituciją (įstaigą) pagiriamaisiais gaikščius.
paąidėkavojant
kuriems Washtngtoną. Jirf pate ar kM kitas su šiuo pasauliu. Jis buvo 33 m. am
vyj
be
baliono
nulėks
iš
Paryžiaus
r*
lipšniais.
Nuo
savęs
mes
vė

Lietuva
išliko
g^a
ir
buvo
tapus
ga

tas visas paveiksluotas knygas dy
T. M. D. kuopa Bergman Grove
žiaus; buvo nevedęs; . Bittsburge iš
malonės duoti žinią adresu:
gyveno apie 8 metus; prigulėjo prie
Ted Yawni*
kai ;jie turi prisirašyti prie T. M. j Bruxellę. Kita dovana. 50000 (Riverside) dienoj 1 gegužio liname jai kuo^ęrausios kloties, nes lingesne už kitas Europos viešpatyD. L K. G. draugijos. Iš Lietuvos
D. laike šių dviejų sanvaičių — po frankų paskirta už nulėkiraą iš (ateinantį nedėldienį). Kuopa pa tikrai tai vieną iš paudingiausių iri Listuvių Jaunimo Ratelis, suside 2218 Peoria Road, Springfleld, Ui. paėjo iš Kauno gub., Vilkmergės pav.,
Paryžiaus
j
Londoną.
dantis
iš
spscijallškų
aktorių
Ir
pra

reikalingiausių^
ehieagiečiams
įstaiPajieškau savo draugo Andriaus Troškūnų vol.,-Toslunų sod Palaido
15 d. gegužio Kud. raštai -jau vi
sikvietusi pas save svečiuosna visas
silavinusių lošėjų, (stengė atlošti Chi- Klimavičiaus. Suvalkų gub, Kalvari tas su bažnytinėmis apeigomis ant
sai nebus dalinami; kaip girdėt, jų
cagoje.
Dabar matydami
atneštą jos pav, Raudenio^gm , Skersabalių lenkų kapinių. Paliko dideliame nu
Chicagos kuopas ir išdalinusi joms
Į| Prancūzijoj, nuo gelžkelio sto
P. S. Paskutiniu laiku dasiži- naudą visuomenei, Lietuvių Jaunimo kaimo; teipgF pajieškau Andriaus liūdime Mikolą ir Petrą Navickus,
neperdaug ir liko.
d.
kelis šimtus tikietų dykos įžengos
ties Grenoble . pavogtas siuntinys
jiojome, jog “Lithftania” skaityklai Ratelis vdl atkartoja aitą Veikalą.
Slavicko, paeina i* Suvalkų gub, Povilą ir Antaną Bernodus ir* Joną
Visos Chicagos draugijos, kuopos,
28 kuopa randasi ant West Side
Kubilių. Tegul jis silsisi šaltoje že
su 30000 frankų auksiniais piniužsidarė nuo pereito panedėlia (iŠ kliubal ir rateliai malonėkite atsilan Kalvarijos pav:/ Rūdninkų, kaimo melėje.
Jeigu kas apie jj norėtų pla
Jie patys ar kas kitas malonės duoti
ir matomai turi nemažai ten drau
kyti
ant
šito
vakaro,
kuris
atsibus
balandžio) ir bus uždarytą per dvi
Bus tikros mokyklos suaugu gaiš. Vagiliai nesusekti.
tinus žinoti, tegul rašo antrašu, pas
t
.
gų . Štai mums praneša ,kad vie
nedėlioję 1 d, gegužio (mojaus), šv. | žinią adresu:
jp draugus: 2230 Forbes 8t., PittoStanislovas Zajankauskas
sanvaiti, kol nebus ^nšvarkyta šim Jurgio Parapijinės Mokyklos salėje.'
siems. Neseniai daug rašyta mu
na iš didžiausių vietinių draugijų
Box 99.
’• Niantic, IH. burg, Pa., U. S. A.
fenikertė
32ro
PI.
ir
Auburn
Av.
Prasi

||
Bavarijoj
pakėlė
ant
4
tai naujų knygų; brošiūrų ir laiksų laikraščiuose apie lietuviškas
“Lietuvos Ūkininko” draugija* nu
dės lygiai 6 vai. po pietų. Po teat
Jei kas žino apie Antaną Vaišvilą,
mokyklas, apie “liaudies universi gių už literį alaus kainas, Gyvenrui balius są^tetuviškais šokiais:
tarusi dalyvauti piknyke ir tai dar
paeinanti iš Gielsgirio. Šiaulių pav..
boycotojai
už
tai
pradėjo
alų
tvkla vėl bus MMatVta skaitančiai' klumpakoju. suktiniu, našliu, ago- Kauno -gub, kadais gyvenusi Cbestetus” suaugusiems. Daug pakalApie Plaukų Gražybę!
nebekaip: ji pasiima sau specijaiišnėle ir kitais.
■ Išgydoma plaukų ir galvos ligos;
ter.
Pa,
meldžiu
pranešti
antrašu:
r
bėta, bet, rodos, tik tuoni ir užsi tuoti. - Kasžin, ar ilgai jie be alaus ką gatvekarį, ar du, išdabins jj publikai. , - /
Lietuvių Jaunimo Ratelis su mielu
pleiskanos, niežulis, kritimas plau
Juozapas Vaišvila
noru kiekvienai draugijai, j| užk v te
baigė. Tuom tarpu vos tik išsipe- išbus?
kų
tt, pagal Europini būdą. Pri115
Salem
St,
Boston,
Mass.
lietuviškomis vėliavomis ir tautiš
kiančiai, patarnaus dailėje, ka! po: te% ųsk 20c., o gausi gyduoles su pa
rėjusios T. M. D. kuopos, be dide
atruoee. dainose ir tt
—
I
d.
gegužio,
1910
m.
atsibus
komis
spalvomis
ir
važiuoja
pikny

aiškinimu.
Tūkstančiai išgelbėti nuo
Pajieškau savo draugo Slmano ža
Su pagarba.
lių kalbų, matomai, pradeda vyk-<| |( Vengrijoj išdegė kaimas Felplikimo!
Prof. Brundza, 220 South
“
Aušros
”
Dr-jos
J
kuopos
susirin

bo;
plrmlaus
gyveno
Chicago,
IH.;
kan
“
triumfališkai
”
.
.
.
r
Mus
pra

Lietusią Jaunimo Ratelis.
dinti tą apie ką kiti sapnavo.( T
...| senfalva. Sudegė 200 namų. Ugjau 3 metai kiap nesimatėme; jis Elghth, Brooklyn, N. Y.
šo teipgi pranešt, kad reik važiuoti kimas Lithuania svetainėj, 3149 S.
paeina iš Kauno gub, Šiaulių pev,
M. D. skvriuje jau nesykį buvo ni užkreti vaikai siausdami deganBergman Grove daržan 22 gatvės Halsted str. 2:30 vai. po pietų. NAUJŲ LIETUVIŠKŲ DRAUGIJŲ Papilės par. Jis pats ar kas kitas
minėta, kad tai viena, tai kita kuo- [č’a’s brežiukais.
ATYDAI.
.
duoti žinią adresu:
karais iki sustoja ir permainyti Malonėkite atsilankyti kaip seni Kiekviena naujai susitvėrusi Drau malonės
į
Mokykla Šokių.
Stanislovas Slavinskas
pa pradeda pagal savo išgalę siste'
nariai, teip ir norintieji prisirašyti gija turi daug darbo su sutalsymu
juos
ant
La
Grange
karų,
kurie
Cedar River, Mich.
f Prof. Julius S: užtikrina, kad išmo
mtiškiam darbą platinimo apšvieH Ant Balkanų pussalio siautė
Draugijų komitetai yni kvie
kys šokti kiekvieną jauną ar seną.
prie “Aušros” Dr-jos. Apsvarsty (statų.
čiami. kad atsišauktų | “Lietuvos”
tos: neminėdami prakalbų, kokios srnar^us btus» kurie pagimdė tva- priveža iki vietai. Žada būt teipgi
Pajieškaf
apsl vedimui merginos, Išmokina valcą 6 rųšių ir taip kad
mui bus daug svarbių klausimų.
Rėdystę. o mes pareikalaujantiems doros. lietuvaitės, apslšvietuslos. my
yra rengiamos daugelio kuopų, |nus; DaugiausiaL
DaugiausiaLlvąnai
tvanai nuostolių prakalbos, dekliamacijos ir tt.
Bali drąsiai eiti šokti publikoje. Taip
pasiųsime Konstitucijų "sampelius”, linčios mokslą, nesibijančio* skaity gi išmokys ir kitus šokius su 6 va
Korespondentas.
pridirbo
Kragujevatso
apskrity
j.
palengvinimui
sutvarkymo
(statų.'
Ui
mo
laikraščių
ir
knygų,
nuo
17
metų
mes buvome pažymėję ne vieną
karais; vakare nuo 8 valandų iki 11,
tai suvis nieko neskaitysime 'jums. iki 20 metų amžiaus. Artesnėms ži- Km moka vaikščioti, tas gali išmokti
kuopą, kuri užvedė pas save regu- Čia 12 ypatų tvanuose prigėrė,
Adresuokite: 3252 80. Halsted St, nionll malonėkite kreipties antrašu: įlr šokti. Km nori mokytis tegul at
liariškas paskaitas, surengė po ke-1 tiostoliai tvanų padaryti labai
Cbicago, III.
Mr. J. M.
eina | svetainę, 1900 Union Ktreet,
P. O. Box 171,
., PittsfieM. Mass kampas l&tos, arti Halsted Street.
lėtą prelekcijų ir tt. Dabar mums Į
___
Mokinama kM utarninkas, seredos ir
SULAUKIMAS GEGUŽIO!
praneša, kad 33 T. M. D. kuopa
Rašybos Lavinimosi Darbas, Chicagos Latvių skyrius Socijali- Pajieškau sau apsivedimui mergi pėtnyčios vakarais. Prof. Julius 8.
atsi
South Chicagoje jau' nuo seniai
II Respublikoj Guatemalėj
nos arba našlės, tik be valkų, senu praneša Tįsiems, kurio nori išmokt
pradedamomsioms mokykloms. Šu stų Partijos rengia Subatoje. 30 d. mo nuo 30 iki 35 metų. Aš esu tuos
šokius, kad ateitų ant sekančio
balandžio (April), 1910 m.. Pulasklo
kiekviepame savo mčnesirname su- ^uvo prezidento rinkimai, Išrin
Jaunas dailininkas gavo tris me tais? mokytojas S. Vasnelis stt svetainėj. 18-ta ir Ashland gat. Su našlys: turiu savo namą. Platesnėms adreso: 2124 South
sted Street,
sirinkime turi netik naudingas pas- ko
P®1!’ Cabrerą prezidentu to- dalius. Jaunas Chicagos dailininžinioms meldžiu -kreiptis per laišką. Ofisas ant 3člų lubų
.tdaras nuo
pagclba J. J. Šiauliai Brcndos laukimą Gegutts. Vąkaro programas
Mikolas Radaevlėius
5 iki 8 vai. vakare.
kaitėles moksliškos rūšies, bet dar pesniam laikui.
vienas iš geriausių: P-as A. M. 81Benld, 111.
kas-lietuvis, p. Jonas Šileika, šio spaust irt'?j. 1909 m. 112 pusi.
mon, Chicago Daily Socialist redakto Box 47,
■a
'
* mis dienomis aplaikė tris auksi
įvedė pas save sistematiškus derius. turės kalbą; giedos Latviškas
(ginčus)
apie
įvairius
klau»
Chi
"
UOM
.
provincijoj
Huenah.
NAUJAS DAUGDARB1N1S MIESTAS
vyrų ir maišytas choras; orchestra
batus
nius medalius, pripažintus jam už
"Aušrinf”, “Lietuvos Zinitį” Li pagrais
GARY, IND.
puikius Įnuzikos šmotus; bus
™
gimus, Ginčuose vengiama “aš- suki,«
jo paveikslus, kurie buvo išstatyti teratūros ir mokslą neapmokamas teatrališki perstatymai ir kitokį pa
Kuriame dar parsiduoda pigiai lo
klausimų,
.langiaus
imama
biau
Aplinkinčse
Tshangsha
daug
tai ant lengvų išmokėjimų, nes tik
Po programų! bus
trių”
pernai “Šviesos” parodoj \Vater- priedas. No. 2.
Tam numeryj 1 silinksminimai.
- —
- - miestelių 'išdeginta.
310.00 iš augšto ir po 15.00 | mėnes|.
Balius. Tlkletai 35c. Pradžia 8:30
naudingus, praktiškam
gyvenimui
“<«">«• , Visur
‘'sur ant
ant sies.e- burije, Conn. Apkainavimui tePardavimui.
Kampinis
namas
ant
telpa sekanti straipsniai: Monolo vai. vak. Visus lietuvius ir lietuvai
Lotų turime su vaisių medžiais, kur
Bnkamus reikalus gvildenti. Mums n« išHPin4,i »'į«“'‘in?ai kvieūantt
49th Av. ir 141h 8L ant dviejų kitų, ant loto yra su viršum 20 medžių;
pliorystės skyriaus buvo “Šviesos” gas Vlado Jamdos. Eilės, Ant ka tes kviečiame atsilankyti.
bučernė
ir
aptieks,
ir
gyvenimai
ant
Komitetas.
jie dabar visi balti nuo žiedų. Tu
pasakojo vienas tos kuopos narys, Į 'Versti europiečius.
pakviesti #tam tikri expertai, kurie po, parašytos Rumio. Apie smuL
šešių famllijų. Atneša raudos >120. rime pigių lotų prie lietuviškos baž
Savininkas
nori
išvažiuoti
|
Seną
kaip pas juos mėnesiniai mitingai
TEATRAS. PRAKALBOS IR
nyčios, kurią tuojaus statys
Pasi
ir pripažno jaunam chicagiečiui kųjį kultūros darbą. Pumpuro ei
K rajų ir todėl parduoda š| namą. skubinkite kol dar pigu. Apmokame
DEKLIAMAC1JOS.
Vedasi. “Kiekvienam susirinkime”
|| • Likosi sugautas vagilius ap pirmąją, antrąją ir trečiąją dova lės — Lai tik kas gyvas dirbs,
Atsišaukite
ant
šio
adreso:
4845
W.
138 kuopa L. S. S. rengta 1 d. ge
I abidvi puses už kelionę. Su pagarba
sakė jis, “mes pirmiausiai perskai - vogęs Maskvoj abrozdą Motinos ną.
krutės.
Apie gyvenimą lietuvių gužio. 7:30 va), vak., Hull House teat 14tb stj Grant Works, 111.-M. A. UBU « CO.
re. kertėj Halsted ir Polk gatv. Bus
tome ir išguldome tuos reikalus, Dievo Uspenskame sobore. VagiPrie šios progos reik priminti, studentų Maskvoje'60-tais metais, lošta
dviveiksmė komedija "Lėkė kaip ■ Pardavimai procemd ir bučernė,
apgyventoje vietoje vienui
kurie buvo organe pakelti per mė- liūs yra 18 metų kaimietis. Jis, jog p. Šileika pirmus žingsnius te- Mintys.
Liūdnas mano balsas. Sakalas, nutupė kaip Vabalas”. Vi lietuvių
viena. Biznis išdirbtas. Vieta nuo
sus
kviečiame
atsilankyti.
nesį laiko. Tai, žinote. Tamsta, pavogęs nuo abrozdo deimantinius pliorystėje padarė Valparaiso Uni Feljetonėlis.
LABA1 GERA PROGA!
Man
seno laiko. Gera vieta ir geras bizEeiles
Komitetas.
Mieste Sheboygan ,Wis.t labai gera
išlavina genis narius ir pas mus papuošimus, pasislėpė po altoriu- versitete, kuriame jis buvo vienu skaudėjo širdis.
ria. Turinti gerą kapitalą malonėki
pa< Reikia
čia lietuvių
te atsišaukti adresu:_ 11749 Michigan proga pirkti bučernę.
DIDELI8 PENKTAS BALIUS!
ziekvienas yra apsipažinęs su vi- mi, tikėdamas pabėgti, bet susekus iš pirmųjų toj vietoj lietuvių. Nuo žinti gimtoji kalba. Varpai, Nuo
Dr-stė Apveizdos Dievo No. 1, 30 Avė.. Chicago, III.- Parsiduoda dėlto, gyvena apie 800. Bučernė parsiduoda
sais draugijos reikalais. Potam vagystą, soborą apstatė kareiviais keturių metų jis lanko Chicagos
visais (rankials: 3 vagos, stalai,
Atsa d. balandžio (April), 1910 m.. Frei- jog savininkas su neatbūtinais reika- -su
audros pasislėpus, kritika.
taalimui mėsos ir dešrą kimšimul
kas nors šį. tą užimančio paskaito, teip, kad nieks negalėjo išeiti. Jau Dailės Institutą, kuriame yra ga kai. Priedžodžtai. Savyje. Iš Pe belt Turner svetainėj. 3417—24 80. lais išvažiuoja | Lietuvą.
mašinos, teipgi arklys su plėškėms ir
r.aisted St.. rengia didelj penktą ba
d kitą kart ir debatus surengiame. ną vagilių badas ir troškulys pri vęs .teipgi pagyrimus už savo dar
Waukegane. III., iš- Vežimais.
Labai čia butų reikalinterburgo LietirHųr studentų drau lių. Prasidės 7 vai. vaje įžanga Pardavimui; štoras,
* kuriame pir
randuojamas
lietuvys bučierius.
Kreipkitės!
Tokiu btidu pas mus T. M. D. vertė išeiti iš pasislėpimo vietos.
bus.^ P. Šileika yra dar jaunu dai- gijos gyvefiimOj/ Jas . Statistika. 25c. porai. Kviečiame višbs lietuvius miaus
per
štoms
parsibuvo aptieka.
laišką arba ypatišk»l antrašu;
ir lietuvaites | š| musų iškilmingą
kuopos mitingai ne yra nuobodus
linirlku, apie 24 metų amžiaus ir Musų laikraštijou apžvalga. Kriti balių, kur bus puiki muzykė, po va randuoja su visomis (taisomis, tinka
C. Marcinkevičius
Sheboygan, Wla.
ĮĮ Moteris Didžiojo kunigaikščio apie jį grupuojasi maža šeimynėlė
ir nariai lankosi juosna, kaip, sa
Ant J. Pllacko, gerai žino momis Ir reikalingomis aptieksi. Yra 410 N. 8th St.
ka M. Gintaičio vertimo Mickevi dovyste
mo muzikanto.
Atsilankę galėsite geroje, lietuvių Ir lenkų apgyventoje
kykim, kliuban: ir laiką linksmai Sergijaus, užmušto Maskvoj, pa kity lietuviškų dailininkų-studentų, čiaus sonetų, j
Labai pagei
........
‘ j'
|0
dailiai pasišokti ir linksmai laiką vietoje. Waukegane.
daujamas lietu vys aptiekorius. Kreip
praleidžia ir šį-tą naudingo užgir stojo j klioštorių. Ji tarnaus mo kurių iš viso Dailės Institute yra
TtMYKlTE LIETUVIAI!
i
praleisti. Su guodone
kitės! šiuo antrašu:
Didžiausias išpardaMmas lotų nau
terų ligonbutyj jos vyro vkrdo, 4 ar 5. Pernai p. Šileika teipgi
A. D. No. 1 Komitetas.
sta” — užbaigė southchicagietis.
A. Rynkszel
juose miestuose ir didžiausių dirb
1007 Marion St.,
Waukegau, 111 tuvių vietose, Gary, In£ ir kitur
Kad toks vedimas susirinkimų įrengtame 1905 metuose.
dalyvavo IIIMuetuvių Dailės paro
DIDELIS 10 METŲ APVAIKKIOaplelinkėje. Miestas Gary prasidėjęs
vertas vardo pavyzdingo susirinkiJIMA8!
doj Vilniuje iH ten savo darbais
Pardavimpi 8 ruimų namas, su ketvirtas metre, o dabar Jau turi
||
Pereitą
subatos
dieną
pasibai

Dr-stė šv. Antano iš Padvos rengia maudyne Ir : pritaisytu gazu žibini- 25.000 gyventojų, turi didžiausias ant
atkreipė teipgi Sbelną atydą.
kimo — apie tai, berods, negali būt
apvalkščiojimą, kuris bus Nedėlioj, mui; parduoda savininkas; kaina svieto plieno dirbtuves ir daugel kitų
dviejų nuomonių. Lieka tik ir ki gė Prancūzijoj rinkimai parlamen
Sveikindami jį, aplaikius jam
SAVITARPINE .FAŠELPA. ’ 18 d. gegužio (May), 1910 m., 2-rą 12250. Kreipkitės! antrašu: 1323 S. kurios dabar jau pradėtos statyti, a
vai. po pietų, o prakalbos prasidės
toms kuopoms šitą pavyzdį sekti. to atstovų. Buvo 3000 kandidatų, pirmuosius liaurus, podraug veli
neužilgio ir daugiau* dirbtuvių pra
Kaip nelaimingu butų musų gy 4 vai. p. p. Freihelt Turner svetai 48 Court, arti 14 gatv.
rinkti gi reikėjo 597. Reiks antru
statyti.
Dabar dirbą tenai davė
>'
'
Solgis.
jame jam tapti ateitije žymiu stul venimas, jeigu mes vieni kitiems nėj. (žanga 25c. porai. Draugystės, Parsiduoda naminiai rakandai arba dės
glaus kaip dvidešimts tūkstančių dar
kartu rinkti 84. Rinkimai atsibu
kurios
apvalk^čiojime
dalyvaus,
užpu Lietuvių Dailės.
abs.
negelbėtume. Jeigu ištinka mus kviečiamos susirinkti pirmą valandą fornišiai. labai pigiai, ant Desplaines bininką, o neužilgio dar kitatls* bus 1
gatv., po nr. 4X4, ant trečio augšto reikalaujama. Jis turi geriausias ant
6tai kuopai. ,Jums čarteris yra vo ramiai, išėmus vien St.
kokia
nelaimė, musų kaimynas ar po piet | Apvaizdos Dievo parapiji (floor), tarp Van Buren ir Herrison svieto vandens nubėgimo Ir traukimo
Entienne apskritį, kur buvo riau
išsiųstas ir jį turėjete jau gauti.
nę svetainę, kampas Union tr 18 gat; gatv., lengvai galima rasti.
prietaisu, teipgi elektrikos šviesą,
Pirmoji vieša skaitykla. Chica- ba draugas mums pagelbsti. Li išjen eisime | Frieheit Turner sve
šės. Mieste Chambon riaušininkai
turi daug brukuotų gatvių, ten priga gali pasididžiuoti, jog ji gal goje tas yra neapibranginamos ver tainę, 3417—21 So. Halsted 8t Kai
eina visos didtlausios gelžkelių linisugriovė miesto rūmą. ■
atsižymėję kalbėtojai ir dainuos
jos. žodžiu sakant Gėry. Ind,
Mano pranešime, pereitame nu
pirma pasistengė įkurti viešą lietu tės.
Jeigu jus , liga apsireiškia bėc
puikus dainoriai, šv. Jurgio Parapi
geriausiai (taisytu miestą, čia yra
meryje buvo padaryta klaida,
višku skaityklą ir knygyną. Nors drauge su menkėjimu apetito ir jos choras. Orchestra griež po va
daug didelių Bankų. Hbtellų. Baš
dovyste
A
J.
Pllacko.
Visus
lietu

urečias'punktas turi skambėti teip:
nycių ir Mokyki^. Jau ir lietuvi*
sutvėrimas tokio apšvietos šaltinio umu nusilpnėjimu, kiti jums patars'
vius ir lietuvaites, senus ir jaunus,
bažnyčiai paimta vieta, ir ją no
■kiek kuopa turi narių, kurie yra
yra vienu iš svarbiausių prajovų vartoti
Trinerio
Amerikoniško užkviečiame kuoskaitiinglausiai atsi Reikalingi 3 jauni vaikinai, norinti kai
mokintis dirbti cigarus. Išmokusiam, užilgio pradės statyti. Apart Gary,
lankyti,
nes
visi
busite
užganėdinti.
Berašę 1910 m., bet neužsimokultūriškame gyvenime netik Chi- Kartaus Vyno EIixirą ,kuris jums
turime ir kitas vietas, tokias kaij
Po prakalbų bus puikus balius ir darbą užtikriname. Teipgi reikalau
^Ksių už 1909 metus ir todėl
cagos, bet ir abelnai visų lietuvių, pagelbės, ši gyduolė sutaiso skil-! trauksis iki vėlyvos nakties. Su jame agentų po aplinkinius mieste Gary on the Hill, Godar Park, So
Duodame gerą nuošimti- No Gary ir tt. Lotus parduodame ant
PADĖKA. _ *
.■rinčių tiesos gauti Kudirkos
tai vienok musų laikraštijoj neat vio ir ^idurių veikimą ir padaro draugystės ženklu (žanga dykai iki lius.
rinti
dažinoti
plačlaus, malonėkite at lengvų išmokesčių: 110 00 Iš kalns
UžkyieIr po 95.00 | mėnes|; nąreikia mo
Štuomi Lietuvos Brolių Drau kreipta j tai priderančios atydos. gerą, turtingą krauju. Ji suteikia 5člavai., o potam 25c. porai.
sišaukti
ypatiškai
arba laišku. ' -•
'■ ■/
K. Batevičius.
Komitetas.
kėli procentų nei taksų, nes tą vis
jonas
Jankauskis,
savininkas,
gija, Waterbury, Conn., išreiškia Teisybė, toje skaitykla nebuvo iki visam kunui nauja® pajiegas ir iš4407 So. Lincoln St, Chicago ,111. kų mos patys apmoi
K'

d__
Tacoma, Wash., 88 kp., b. Ged
minas.
Waterburv, Conn., 5 kp., V.‘
■S Leščinskas už 1910 ir 1910 m.
| Ispanijoj, netoli Saragassos,
moterų
katalikiškame klioštoriuj,
Elizabeth, N. J., 51 kp.: J. Vekkoplyčioj
atsitiko expliozija, kurios
*’ . teris, J. Morkūnas, paskutinis už
dvi
minyškos
tapo sunkiai sužei
191b m.
stos.
Pasirodė,
kad anarchistai ko
W. New Brighton, N. Y., pav.,
plyčioj
pametė
trįs dinamito bom
J. L. Augaitis už 1909 ir 1910 m.
bas.
Kensington, III., 113 k.: J. Ša
mas, V. Žlibinąs, J. Žlibinąs, M.
U Iš Jungtiniu Valstiją nuo 31
Baltušis, P. Smilgevičia — visi už
d.
kovo 1909 m. iki 1 d. kovo
1909 ir 1910-01.
y. A. Greičius, T M. D. rast. 1910- m. Kanadon išsikraustė 95375 ypatos, nuo 1897 m. jų išsi
28 Stiles Hali,
kraustė 520830, kurie išsigabeno
Valparaiso, Ind.
500 milijonų doliarių.
i

naHėLa Chicagos
I
padėką
lietuviams: kun.
M. Kriaučiūnui, kun. A. Skripkai,
p. J. J. Elijošiui ir p. Mreldažiui
už iškovojimą lietuvams atskiros
rubrikos visuotiname Jungtinių
Valstijų Amerikos gyentojų SU

Pajleškojimai.

Draugysčiijreikalaj.

Mikas Petrauskas

Reikalingi 15 Gere Krianciio

Iš Chicagos Lietu
vių Gyvenimo.
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HAUJI RAŠTAI

Ant Pardavimo.

■

APGARSINIMAI

•

Reikalavimai

VIETINES ŽINIOS.

r

?»■

37 Hudson are
gos, arba būnant be darbo, nereikalau Ant Jankausku*
315 Berry Street
ji mokėti ■Čia yra geriausios vietos sa124 Graad st
Milmrskl, w
buvo uždarytai* o dabar vėl atsi
daro ir pigiai išsiduoda todėl kas
BALTIMORE. MD.
pirmesnis, galės geresnę vietą išsiJohn Louls,
657 W. Baltlmore
rinkti
Meldžiame pamatyti musų
pardavimo vietą ir pamėginti musų
BROCKTON, MA8S.
pirkimą, o persitikrinsite, jos mes J. Pocių*
171 Amas St
esame pasirengę kiekvienam patar
nauti fe padėti pagal išgalę. Brbliai.
Chicaga IIL pasiskubinkite nelaukdami ilgai, nes
1644 W. North Avė
svetimtaučiai pluste-plusta iš visų pu P. M. Kalti*
J. Tananeviče,
670 W. 18th St
sių ir perka lotus; ilgiau palaukus,
kad kas. fe norėtų negalės gauti ge
ros vleto* ypač netoli lietuviškos
211 First St
bažnyčion, Todėl dabar pasirūpinki D. Bočkus,
te, pakol dar laikas, nes pavasaris
JERSEY CITY, N. J.
artinasi ir kainos greitai kyla augš- Ant RekLdtls,
234 Wayne 3l
tyn. Platesnėms žinioms kreipkitės!
pas
Lawrenc*
FRANK STASIULIS
101 Oak Street
4528 8o. Wood St,
Chicago, UI.
Telephonas Yards 720.
„Montello,
< Offisas 21st St ir Broadway,
35 Arthur St
B. P. Miazkinls,
Gary, Indiana
, . - •
Telephonas 180.
New Hsven, Conn.
J. Vaitkevičius,
227 Chapel St

DŽIOVA. JOS PRIEŽASTIS If
KOVA SU JA. Dr. K. Jokanto. (Ma
tjampolės paskaita), VUaius, 1999
PusL 38 ....................... fc.....Ą. 10c

vb« šiauliečių

Na 361 Gyvybė (kantatas) h kitos
tnunpor poėmos. Pe rais Jonas Via Pagal Lunkevičių fe kitus sutaisė ter

yra roUcalingtausta žinoti klekviepaa ?
tmoguL gyvenančiam šiąje šalyj*
Chteaga 111. 1896, pusi. 3CL .... ąix)fl į
Ta pati audimo -apdaruose, aukac

Dzūkijoj — pagal; tarmą d»«hų fe
tvlrkėlta, Vylius, 8 sonetai, Proverbai
rthicago, III. 1903, pusi 470. Popie
ir JantimaL Chicago, UL 1907, pus lūs. jų sudėjimą fe etas*ins* gyvį fe
GILŠE. Dzūkų legenda ir BOBŲ apdaruose.......... U.
lapių 4L.............................................. 15e
VES VARGAI. Parašė Vincas Krėvė Audimo apdaruos*
12.00
■
kilnius, 1909. Pusi. 42 .......... 10c
Na«58 tetari ja Gkici
No. 397 Keptos kančios. Eilės. Pa -aga UI. l’JVl, pusi. 129.
jų parapijų fe tam. Krani
Na63 Karės Laukuose. (Kareivio rašė Llepnkas. Chicago, 111.1909, pus
GIMDYMO SLĖPINIAI. Parašė VI itatmtetmai.) Patašė Vševolod Garėtą
lapių 28................................................. 10c
tunas. Labai naudinga ir verta per Vertė A. Lalis. Utim“!' pasaka iš lai
Na 526 Kada fe kokiu būdu svietar Ižio mėnesyje 1899 za Cda telpa a> •
No. 43ė Revoliucijos dainos. Suran
jkąitymų kiekvienam šitą knygelę kų karės maskolių su turkai* Chiea- kiotos U visur 24 dUnos naujės ga *u1 verta* Parašė Prof. Dr. M.
rašymas: klek lietuvių yra Chicago
Hlžėje, 1909 m. Pusi. 96. Kaina 45>
dynės tt revoliucijos atbalsių. Chica Meyer. M voki-čtų kalbos vertė J ją kiek lietuviškų draugysčių, su ko
U
gaudo*.
Aprašyta,
kokiu
bud
u
t
ve
kiais vardais fe siekiai*; ckronaio
N* >44 Ii G«wenlfps Samojšdą ga UL 1908, pusi. 30.................... 15*
IA SEINŲ VYSKUPYSTES HISTC Apie Llzdialnkus ir kiti naudingi partasi dangiški kūnai ir kaip musų že
RIJOS.
Parengė spaudos J. Baas tnoklalmaL............................
mė
susitvėrė,
tolpgt,
kokiu
budu
atai
N* 471 Akyvi apsireiškimai svietą,
1Oo
navlčlus Ir K. Grinius. (Ii “Lietuvių
rado ant jos gyvybė- Si paveikslais baigal 1900 metų; istorija ją parapi
i
rautos*'), Vilnios, 1909. Puslapių 41
Chicago, UL 1996, pusL 140. .. ... 86c jų fe prova kun. Kraučuno eą “LtoNa 67 Lietuvlškon pasakos (valrioa
Kaina ............................................. 50e Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis 1. Labai naudinga knygelė tiems "kūne
tuva”. 'Chicago, IU. 1901, pusi. 580.
'N* 627 Xsda fr kokiu budu gali Kata*....................... .. J.......... L, 81.OQ
čia telpa 141 labai gražią Juokingų, nori sužinoti, iš ko darosi žaibai,
KLAIDA. Apysaka parašyta Lax išmintingą ir žingeidžių pasaką Chi griausmai, lietus ir sniegas. Kas yra svietas kada-nor* pasibaigti. Parašė Apdaryta.......................
.... |140
dynų Pelėdos. Kas šios raštininkės
debesiai, ant ko jie laikosi fe tt. Chi Prof. Dr. M. Wilh.Meyer. Iš vokiečių
caga III. 1908. pusi. V80.
velzdellus sk itęs, tas žino jų vertę
kalbos
vertė
J.
Ilgaudas.
Knygelėje
Na
678
Lietuvių
Pratėvlal
Mažoje
•1AO cago, UL 1894, pust 79..........«... 25c
Drūtai apdaryta.
ir nesigailės šią knygelę perskaitęs
tiems arčiau susipažinti su oro ypa aprašyta svieto pabaigą. Kas nori at- Azijoje nuo senovės iki jie pateko pa
Ji parašyta iš lietuvių gyvenime, Vil
No. 68 LlstuvIScos pasakos įvairins. tybėmla, verta ^erskaltytL Chicaga uliinott, ka'da fe kokiu budu gali svta valdžia Persą Parašė Lietuvos My«
nius, 1910. PusL 520 ...... 11.00. Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis IL
. 75c t» pasibaigti, tegul perskaito šitą, lėtojas (Dr. J. Biiųpasf. Knyga turi
Čia telpa 205 labai gražių ir juokingą Apdaryta.
61J0 kuygelą Chicago, UL 1906, pusL 136. 283 pualaptus fe 4 d>de|es rnapas. pa"LIETUVIŲ TAUTA”. L. Mokslo pasakų, berijančių kiekvieną skaity
rodančias vieta* kur senovėje gyve*> lietuvių pratartai. Aprašo hetuvių
Draugijos raštai. Knyga 1, dalis 3. toją fe klausytoją Ir labai naudingos.
No.
1209
Angliškos
Kalbos
Vadovė

padėjimą dar m raetŲ prieš Kristaus
Vilnius, 1909. .............. |L25. Chicago. UI. 1903, pust 330. .... »1Jė
Na 546 Nematomi priešai fe drau
lis tiems, kurie nori trumpu laiku pra
Drūtai apdaryta. ..................... Al jo
gai žmonių. Pagal Bitnerj sutalaė Ber
Phlladelphla, P*
mokti
angliškai
susikalbėti
kasdieni

MUSŲ GERASIS. Dviejų veiksmlų
Lietuviai! M. A. Ignotas, 1028 So. 2-nd Street komedija
niuose reikaluose. Sutaisė J. Laukia nas. Aprašymas smulkiausių bakteri
Parašė žemaitė. Vilnius,
No.851 Apie turtų Išdirbamą P*
Na 69 UetuvHkoe pssskoe |valriaa Antra pataisyta laida. Chicago, III jų, gimdančių visokias ligas pas žmo
Pigiai fdrsiduoda iiot knygot:
1909. Pusi 26.........
10c.
rašė Schram. Vertė S. M. Veikalas
Surinko
Dr.
J.
Basanavičius.
Dalia
IIL
nes,
Jų
susekimas,
vystymąsi
ir
tt
1. Mokslas, sveikata ir ‘ kultūra.
1996,
pusi.
90.
....................................
26o
Portland, Oreg.
Su paveikslėliais. Chicago, pi. 1906, gvildenantis politišką ekonomiją. Ko
čia telpa 202 dar gražesnės Ir juokinProto lavinimasis ir Išsivystymas
NAŠLAITE. Drama keturių veik
Browman. Bromman News Ca
....
.... 30c kiais keliais išsidirba turtai, kaip Jie
gesnės pasakos. Chicago, UL 1904,
žmogiško kūno kultūroje, su 19ka
No. 1300 Rankvsdys angliškos kal pusi. 113...........
mių. Parašė M. Vai inMus. Boston.
susikrauna ir kaip atsiliepia ant gy
pusL 833.
.
gimnastiškų paveikslėlių, parodančių,
bos. Pagal Olleodorfą, Harvoy, MaxMass. 1909, pusL 22. Kaina .. 10c.
venimo d raugijo* Chicago, III. 1900,
ujo well fe kitus surašė J. Laukis. Yra
Drūtai apdaryta.
kaip išlavinti ir ištobulinti žmogaus
Na 548 Oras, Vanduo, šviesa Ir ži
Foreign and Domestlc
pusL 139.............
.1.................... 35o
kūną.. Kiekvienam labai - naudinga
tai praktiškiausia knyga išsimokini luma. Lekcija Prof. Bloehmann’o. Su
NUO AUDROS PASISLĖPUS. Pa
Periodlcal & Newspaper Agency
No.
70
Lietu
v
likos
pasakos
įvairios.
knygelė.
Kaina ..... . .. ................ 25c.
mui angliškos kalbos pačiam per sa taisė Bernas. Visiems suprantamai ap
rašė žemaitė. Vilnius, 1909. PusL 16.
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalia IV.
Kaina ................................................. 5c. Chicaga 111. 1805, pusL 289. Aloje da vo be pagalbos mokytojo. Chicago, IU. rašyta ypatybės chemiško ir fiziško
Na 856 Aukos Ksr*« Dievui. Para
2. Vadovas, arba mažas žodynas.
1906, pusL 307. ........................... 61*25 proceso, aiškesniam parodymui kurjo šė Jonas Grašys, ši knygelė aprašo
lyje, telp kaip ir pirmesnėse dalyse
Antra laida. ' Gerokai padidintas ir 1L Psltanavičia 15 Mllbury StreoL
Apdaryta......................................... 61-50 yra daugelis tam tikrų paveikslėlių. kokios kada buvo karės, kas buvo ję
55H Green* St.
RAŠYBOS LAVINIMOSI DARBAI. Dro. J. Basanavičiaus surinktų pasa
naudingesnis už pirmąjį; išmokimui J. J. Kalakauskas,
Chicago, IU. 1907, pusi. 138.......... 40c prlažasčia, kiek blėdies padarė fe dan
Pradėdamomsioms mokykloms. Sutai kų, telpa keli šimtai užimančių ir juo
teisingai angliškos kalbos.
Kaina 40c.
žmonėms ir kas j jąs žmoniją stumia
Ma13M žodynas lietuviškal-amglli
sė mokytojas B. Varnelis su pagel- kingų pasakų. Kiekvienas, nusipirkus
Na 553 Paėjimas organiško svieto.
• 3. VabaTnykiečlų Dainos. ' Surink
Šiauliai, 1909. Pusi. 112. Ii paminėtų knygų !, II, III ar IV kos katbea (Dalis L) Sutaisė A. La- Pagal Bltnerj sutaisė Bernas. Knyga Chicago, 111. 1902, pusi. 40. .... 10<
20c.
ils. čia rasi visus lietuviškus žodžius didelės moksliškos vertės. Ji aprašo
tos lietuvių senovės ir dabartinių lai
Kaina
semamą pasakų turtą.
IIJ8 išguldytus angliškai. Kožnas žodis pa tvėrimąsl viso sutvėrimo ir visų gam
kų; gražiausios lietuviškos dainos.
Na861 Dr. J. Basanavičių* Lenkai
Pa* lino* agentu* gaiuua mala*UJO ženklintas kursyyoms litaroms prie tos sutvertų daiktų; parodo, pagal se- Lietuvoj* Iš rusų kalbos vertė V.
Drūtai apdaryta ....
Kaina ...........................
25c.
kytl ‘ Lietuvą” metams ar pusei _
VelhkL
kokio gramatikos .skyriaus jis prigult niausfis ir giliausius žemės' sluoge- Gintautas. Nurodymai, kaip lenkiška
Lietuviška muzika ČESLOVO 8OS4. Pasakos, Pritikimai, Veselijos ir metų ir užsimokėti.
Na c71 -alkrodlnlnko atminimai. Knygos formatas 6x9 colius, Kieti Gius, J<ug milijonų metų stgal gyvo kalba sunaikino fe sudemoralizavo
Giesmės. Surinktos kun. K. CHeknaNAUSKIO.
Pasak Erkman-Batrijaną sutaisė 8. M. audimo apdarai. Chicago, III. 1802, Gustus ant žemės augmenis, Vabalus, Lietuvą ir kaip JI kenkia lietuvystė!
vk-iausT: Antra laida. Puiki knyga. Jonas Janutas keliaujantis Agentas
Paveikslas tt Napoleono I paskutinių pusi. 383................. . ....................
;Žvė.’l* paukščius fe tt Su paveikslė sulyg šiai dienai Chicago, UL 1903,
. po Illinois valstiją.
-SuV.
Susiuva
UŽMIGO
ŽEME,
Kaina ........................................
30c.
jų kariavimų. Chicago, UL 1907, pus Popieros viriais............................. 61*76 liais. Chicago, UL 1905 pusL 187. 35o P®*L 4L............ J................................ įso
statyta vienam balsui, fortepianui pri
lapių 44. .... «... •••• •••• .«•. Uo
Brooklyn, N. Y.
tariant. žodžiai Mairionio. Peterbur
5. Vadas prie Moterystės.
Labai
No. 907 Kaip žmonės su ponais ko
Na 569 Svieto pabaiga. Iš rusiško
J. Ambrozėjus,
120 Grond St gą 1909 m...................................... 50c.
Na 1327 žodynas angUtkal-lletuvĖžingeidi knygelė; eplgramiškl iš da- A. Lesu lauš kas,
Ne. 76 Maxlm Gerki]. Pasakojimai.
vertė Pr. Siūlelis. Kas nori atsižino- vojo? Sodiečių sukilimai Ispanijoje
298 South Ist St
' lies satyriški išsireiškimai link mei Jos Matulis,
Ii rusų kalbos vertė A. L—i*. Turi koe kslboa (Dalis II.) Sutaisė A> lA- tt, kada bus svieto pabaiga tegul per XV amžiuje. Anglijoj XVI amžiuje.
262 Metropolitan
VI. Susiuva Ta pati daina UŽMI nys: Giesmė -pis sakalą. Nenaudėlis, lls. čia rasi visus angliškus žodžius
lės prietikių. Būtinai reikalnga per
skaito šią knygelę. Chicaga IIL 1902, Parašė A. J—tie. Chicago. IIL 1508, j
GO
ŽEME.
Mišriems
balsams
a
skaityti kožna-i merginai norinčiai
Makaras čudrą Rudenyj, DvtoOSimts angliško žodžio kabėse yra pridėta risL 3L .... ..............................
10o
10c pusL 34. ................... k.........................1Oo
Baltlmore, Md.
eapella
Peterburge,
1909
m.
..
50c.
priimti stoną moterystė* Kaina 15c. Petras Glaveckas, 635 W. Lombard st
šeši ir viena. Chicago, UI. 1906, pus tarmė, kaip žodžius angliškai tarti
Na 597 Žvėrys Ir žmogų* Pagal
lapių 103. ........................ .... •'••• 25o telpgi kiekvienas žodis paženklintas
Na 921 Labdarybė plrmiaus Ir da
Ik Gawlis,
1834 N. Castle Street
VII. “ Sąsiuv*
SKUBINK PRIE
6. Burtininkų Paslaptis. Labai aky
kursyvoms litaroms prie -kokio gra
bar. Parašė P. Lafargue. Vertė M.
Vincas želvi*
603 So. Pace st
KRYŽIAUS.
Vienam balsui, forte
Na M Ojltipa. Graži apysaka Iš matikos skyriaus Jis priguli. Knygos apto subu lavoj imą kūno visokių žvą
va knygelė, talpinanti savyje -naudin
N—as. Telpa čia: I. Senovės pagony
pianui arba vargonams ir smuikui laikų savitarpinės kerės Aiaurlnės formatas 6x9 colius. Gražiais drūtais rių, paukščių, aąnarkojų, žarnapllvlų labdarybė, LL Vyskupų fe vienuoli®
gus apskaitymus. Kaina
25c.
Chicaga HL
pritariant žodžiai kun. M. Gustaičio. Amerikos indijonų. Vertė A. Olšev- apdarais, nugara fe kampai drūtos, Ir žmogaus. Kiekvienas žvėris arba
7. Morališkas Kabalas. Paimtas iš J. I. Bagdžiunas, 2334 3. Oakley Ava. Peterburge, 1909 m.'...................... 50c. skla Antra pataisyta laida Chicago, gražios moroko skuros, šonai audimo, gyyls aprašytas kas sau su visomis jo labdarybė ir III. Buržuazų labdarybė.
And. Jurevičia,
3337 Auburn Av.
UI. 1906, pusL 95............
.... 25c ant nugaros parašas aukso litaroms, ypatybėmis ir kokią gyvūnų giminę Chicaga IU 1908, pusi. 30......... 1E»
Salemono knygų; pasakanti žmogaus Vlnc. Linka.
1813 Striag St
laimę ir nelaimę. Kaina ...... 15c. Stan. Petrulis,
lapų kraštai marmuruott............. 64-00 jis tauria. Bu paveikslėliais. Chica
VIII. Susiuva. SIUNTA MAN® MO3312 S. Halsted St.
Na 925 Moteris ir jos vieta žmoni
No. 97 Pamokslai Išminties Ir tei
Geo. Pupausky,
1112 S. Leavitt St TTNALA
Liaudės daina, keturiems sybės, išguldlnėti galvočių visų am Ta pati knyipi popieros apdar. 68*00 go, UI 1906, pusL 312................ »1XX> joj* Parašė J. Laukis. Bita knygelė
8. Tikrosios Dainos. Iš-visur su K. Steponis, ‘
Apda.yta.
.........................................
»1J»
3143 S. Halsted St mišriems balsam* Peterburge, 1909.
aiškina moterų klausk: ą. todėl ym
žių Lietuvos vaikeliams. Parašė kun.
rinktos: Kariškos, Darbininkiškos ir Jonas Visockis,
8139 Vlncennes Rd. Kaina ....................................
50c.
. juokingos dainos. Kaina ...... 15c.
Tatarė. Trečia laida, čia telpa 128
Na 1328 Žodynas lietuviškal-anglIB
No.ėOė Airija. Lapai U istorijos rams. Kalbėtojai joje atras sau daug
juokingų, bet išmintingų fe pamoki koe Ir angliška, lietuvlškoe kalbų (abi Airijos. Parašė A. Janulaitis. Chica- medžiagos. Chicago. UL 1908, pūsi 47.
Clevsland, Ohla
IX. Susiuva. KARVELtLI. 'Liau
9. Teisingos Paslaptis. Daktariška
nančių pasakaičių,: mokinančių doros dalys — J fe IL Ly. No. 1326" ir Na ao. I1L 1908, pusi. 53. ........ 15c Kaina .... ....................................... 15e
dės daina, keturiems mišriems bal
knygelė: naudinga merginoms ir mo- Pov. Buki* 6524 Forman Ava 8.
fe išminties. Chicągo, III. 1899, pus 1327) vienoje knygoje. Yra tai reika
sams. Peterburge. 1909 m. .... 40c. toniu 111. ....____ .________________
terims;.,iš ko gali atrasiti didžiausią
No. 835 Etimologija arba mokslas
lingiausia knyga norintiems gerai pa
CAMfiRIDGE, MASa
s^u laimę. Kaina......................... 25c.
žinti anglišką kalbą Formatas fe ap apie ten:ta tautas. Pagal Dr. M. Hs
tEvynEs mylėtojų dr-stEs
Pet Bartkevičių* 877 Cambridge St
X. Susiuva. TtT MANO MOTINĖLĖ
>L vertė Z. A. Kritiškas pie- darai tokie pat kaip Na 1337. 684)0 berlandą parašė Bernas. Su paveiksią
42 Washingtou
Liaudės daina Duetas sopranui ir šlnys
10. Dainos Vasaros Grožybių. La C. Kavolių*
Bals. Yra tai svarbiausia moksliška CENTRO VALDYBOS ANTRAŠAI]
.bartlnės
draugijos
tvarkos,
altui, arba dvibalsintam moteriškam
jai pulki knygelė. Kaina ....... 20c.
knyga apie visas mėsų pasaulės žmo Pirmininkas: B. K Baievičius,
ai parašytas. 1 Chicago, UL
HAMMOND. IND.
chorui. Peterburge, 1909 m. .. >1.00.
nių veisles. Ji parodo yfeų viešpaty*100*.
L 22. .....................................10a
Juciavičius,
235 — 155th St
913 — (ŽDd at, Chicago, UL
Na 1328,T tik pilnai apdarytas" bran Uą visų žemės kraštųJr net mažiau
11. Apgailestavimo Balsai Graži
XI. Susiuva. LŽKK SAKALĖLI
gia.
gražia
moroko
skūra.
(Čia
audimo
dainų knygelė. Kaina
15c.
sių šalelių žmones ir jų paveikslu* Vlee-Plrmlninkė: O. RamanauckieiA
Na
100
Pasaka
apie
kantrią
Aleną,
HARTFORD, CONN.
Liaudės daina, keturiems mišriems
niro aė Nikio)............................ 67.00 Aprašo jų kilmes, parvą tikėjimą, pa
Leeevlčfus,
40 M ui berry st balsams. Peterburge, 1909 m. .. 50c. dukterj turkų ciesoriaus Antonijaus,
12. šlėktų Malonės, arba Majuvk*
f
pročius, užsiėmimą ir abelnai viską.
kari per 23 metus vaikščiodama po
Prasčiokėlio eilės. Kaina ...... 10c.
• Na 1467. Dangaus Augštumss Ir
įninkąs- V. A- Greičiu*
Herrin, llllnol*
GIESME J PANELE ŠVENČIAU svietą, daugybę bėdų fe vargų išken žmogaus Senumas; Anykščių šilelis
28 Stiles Hali, Valparaiso, lud.
riją, tegul perskaito šią knygą.' Chi
Box 708. SIĄ. Vienam balsui (Barytonul arba tėjo. Antra laida Iš lenkiško vertė
13. Dvasiški Vadovai fe Parm^zonal J. T. Adomaitis,
ir daugelis naudingų žinių. Sutaisė cago, III. 1903, pusL 667................ 62J0 Iždininkas: A. J. Povilalk*
Mezsoaoprasui) su vargonais.
Mu ▲. Olševskls. Chicaga UI. 1901 pūs
arba Baisumas Dievo Rūstybės. Ant
................... 160 Apdaryta. ................................
HAZLETON, PA.
62-50
• 804 Bank st, Waterbury, Conn.
ra laida Aprašymas,* kaip kunigai
šiką Juozapo Naujalio. Op. 11. Kau
Ant Shukis,
103 N. Wyomlng St.
nan Kaina ................................ 45c.
mokina žmones, o jie patys kitaip
Na 641 Geografija artos žemės ap Knygius: J. Simanavičių*
Na 103 Pasaka apie Adom, Ir Jl»
daro. Naudinga perskaityti kožnam
No. 1420 Tikyba .ir mokslą* Tikė- rašymą* Pagal Geikle, Nalkovskj fe
331 Barnes st- PlymouCh. vP*
INDIANA HARBOR, IND.
geram katalikui Kaina ......... 15c. B. Yaslulis,
jtmiškl, moksliški fe drauglškal-poU- kitus sutaisė Bernas. Su paveikslė
3604 Deader St
Vaikams gražios su paržuotaia gal vokišką vertimą lietuviškai sutai tiškl tyrinėjimai, surankioti
J. liais. a iširtai fe suprantamai aprašo Lttaratiikatit Komitetai: j. Gabry*
U, TUO Sommerard, Paris. Francą
šios visos knygos yra išleistos M.
picšinčliais-pa veikslais
sė P. Miškini* Chicago, III. 1908, pus šliupo. Antras pataisytas fe padidin musų žemą jos pavidalą didumą ir
Kenoehs, Wl*
V. Jokubynas, 318 W. Broadvsy,
G. Valasko spaustuvėje.
Petrauskas,
72 N. Chicago
lapių 3L......................
.. 10® tas spaudimas. Chicago, IU. 1901, pus platumą; jos kalnus, jų vardus, augšKnygeles.
80. Boston, Mass. I, Laukte, 501
Perkupčiams, kas ims nedailaus
lapių 211............................................ 5Oo X, vulkanus, metančius iš savęs ugI. Gražus paveikslėliai, bet dar
Brick sL. Valparaiso, Ind.
kaip už $10, nuleidžiam šešiasdešimtąaj; Iš kokių sluogsnlų susideda žemė,
1910.
gražesni
aprašymėUal.
Vilnių*
penktą procentą ($65%). •uauskas,
Box 531 Kaina
lė L. Tolstojsus iš gyvenimo manko*
No. 1521 Paslaptys Magijos bei Spi kur ir kiek joje yra anglių, geležies,
10c.
..............
.
...............
.
Norinti gaut] šias knygas adresuo
New Britaln. Conn.
lių kaimiečių, žingeidi norintiems su ritizmo šviesoje mokslą. Pagal sve auksą druskos ir kitų gėrybių; kiek LIUOSO ĮIŽERBIMO NIŽEJIS
kite:
,
s
spenį*
21 Plessant Street.
II. Kas atsitiko kiaulių namuose. sipažinti su būvis ir sąlygoms masko timus šaltinius lenkiškai sutaisė F. J. marių, ežerų, upių, jų vardai, plotis,
s
M. G. VALASKAS,
Vilnius, 1910...................................... 10c. lių kaimiečių gyvenimo; ji verčia Lietuviškai vertė J. Laukia Yra tai gylis; kokie kuriuose vandenys: sū Moksliuko Žiofeiduii.liujiiiU'iiibbe
345 Kdhsington Avė., Kenstngton, III.
skaitytoją drauge jauni su vargo prt- išaiškinimas monų darymą Aloje kny rus, prėski, kartus: kokie juose gy
Newsrk, N. J.
|7 "
Chicago.
m. Kiek daiktelių įvairių — tiek slėgiais žmonėmis^ Chicago, UL 1904. goje atrasite visas monų ir burtų pa vena gyvūnai ir tt. žemė aprašyta da
V. Ambrazevlčia,
178 Ferry Street
eilučių |domlų!.... Vilnius, 1910 m.
slaptis ir jas suprasite, nes aiškiai limis: išskaitytos visos viešpatystė*
auilankykit 11
Kaina .............
10c.
aprašytos it paveikslais parodytos vi karalystės, kunigaikštystės, respubli
Btebftini Kuosoj
u _
P ttsburg, Pa
kos
ir
tt
Kiek
kurioje
žemėje
yra
No. 130 Revoliucijos žmonės. Para sos slaptybės fe budai jų darymo. Chi
Jonas A. Ignotą* 46 80. 22-nd Street
IV. Nesigsilėsi, vaikeli, perskaitęs
gyventojų;
kokie
jų
tikėjimai,
kalboą
J. G. MUiauckas,
1811 Wharten St šitą knygelę! Vilnius, 1910............. 10c. kė A. NiemojevskL vertė K. Puida, cago, UL 1903, pusL 262.............. 60c
papročiai, užsiėmimai, pramonės, iš
torius, 7. Paukštis, 8. Ponas Jėzus
Kiekvienas žmoguą, jeigu gauna
V. Sveiki gyvi! Vilnius, 1910 m. Varšavoje. Knygelė Įdomi kiekvienam.
Na 1525 Rankvedls gromatų rašy darbiai, fe tiesos; kokie miestai, bu
NORWOOD, MASS.
•lovyje.
kokį daiktą dykai, vadina tą dova- B: A. TumavlčiuA
20* mui. Knygelė pamokinanti kaip ra kiek gyventojų, fabrikų, pramonių;
28 Austln St Kaina ............................................. 10c. Chicago, UL 1908, pusi 76.
kur kokie orai: šalčiai ar karščiai
aia, ir yra dėkingu. Iš visų daiktų
šyti gromatas j firmas, pažįstamus,
žingpiduniei
VI. Dėdės Tomo Trobelė. Vilnius,
Na 186 žmogus noplluškl* Vertė 16 gimines, prietelius, mylimus ir myli lytus ar giedros; kur koks ilgia die
gyvenime žmogaus namas yra reiPatereon N. J.
kalinglausiu. Mes turime daug naVmeškevičius,
70 Lafayetto St, 1910 m. ...................................<*. 15c. •vediško Nėris. Labai graži apysaka mas prieš apslvedimą | ponus, kuni nos ir nakties. Knyga didelė' 6x9 co
net Teipgi pilnu
vedė su varginga mergina ir laimia,
lių, ant geros standžios popieros apso
mų kurie pasilieka visai dykai po
VII. Kiek čia įvairių žvėrių ir na ginu gyveno už kitus, apsivedusius su gu* vyskupus (r kitas augštos luo- dinta. Chicago. UI. 1906, pust 469.
kelių metų.. Tokį namai atneša diPRtston, Pa
minių gyvulių!
Vilnius, 1910 m. turtingoms
Bita apysakėlė užima mos ypatas. Pasveikinimai ant Nau Kaina.................................. .... |2X»
į dėlį pelną ant įmokėtų pinigų, ir per
Kazakevičla,
303 Na MUn St Kaina <............
. .................. 15c. kiekvieną jauną vaikiną ir merginą ir jų metų, dienoje varduvių, gimimo ir
dykai6U m
\ kelte metus tas pelnąs sugrąžina
M, kaip turtingo pr ‘ - -------------------- - kituose atsitikimuose. Chicago, III
Na 655 Istorija abelna. Dalffe L Esi niprOomM tirlnftU nuattetomnioi A-tnjuotni1 pirkėjui įmokėtus pinigus su pro
Plymouth, Pa. Pelenė.
Vilnius, 1910 m. Telpa__
VIII.
Jo«,
Fiitologijo*.
Cbemij
‘
>4
ir
Patholiogijo*.
: 1. sun.
čia___
sekanti_ a;
Nuo seniausių laikų Chinijos — 2800
Poteltunas;
345 E. Rlver St Kaina
centu. Namas tada pasilieka amži
......................................... 15c. taktai* 2. Viesulą i. Motiejus Bali*
No. 1515 Naujas pilnas Orakulas m pr. Kr. iki galutiniam išdalinimui
na pi kėjo savasčių ir pinigai su
IX Robinzonas. Vilnių* 1910 m. 4. Laisvės švente. •; Jura* 6. Redak* arba knyga burtų, monų ir visokių pa imperijos Aleksandro Makedontškojo
ROCKFORD, ILL.
INLEIDŽSAMI TIKTAI VYRAI
grįžta jam ^kišenių. Tas išrodo ne
nokina žmogiško* doro*. Cbicagą slapčių fe praktiška C. C. St. Germain 64to m pr. Kr. fourašė Dr. A. Bacov>
<••• •..< 40*
galimu daiktu, o vienok telp tikrai Adomas Kazakevič!* 310 E. State *t Kaina ............................................. 15c. UI. HC3, 1 J*L H.
čia Bu paveikslais, parodančiais tų
UUOSO UŽEISIMO MOZEMS
Delnažinystė,
su
paveikslėliais.
Su

yra. Kas ateis į musų ofisą tas per
laikų pin-nida* sienas pyių, tvirto
X. Raudonoji kepuraitė. Vilnius,
SO. CHICAGOJLL. ,
No. 200 Akle už ak], dantį* už dan rinko fe išguldė iš svetimų kalbų J. vių; typu* kunigų ir kareivių. Hierositikrins kad mes sakome teisybę.
MOKSLIŠKŲ Z
1910 m. Kaina ............................. 15c. tį. Juokai vienam* akte. Perdirbta iš Laukis. Yra tai didžiausia ir praktiš glii
Pet
‘
Ostrovskis,
8701
Commercial
’us Akkadų rasto ir tt. Chicago, UI
Pirkti namus dabar yra geriausias
150
SO.
CLARK ST., CHICAGO, ILU
kiausia
mom:
knyga,
burtų
fe
deln&r
laikas, nes pavasaryj kiekvienas gali
1904, pusi. . ................................... 6140
XI. Gul* šiandieną jau aut iieno.... vokiško. Chicaga UL 1907, pual 29.
arto Madison Gatves
6o. Boston, Masą
10* žlnystėe mokslo. Formatas 6x9 co Ta pati tvirtuose apdaruose. ... 61-25
gražiai padabinti savo kiemus žoly
Imant kartu visą 11 valkų knyge Kaina. ...........................................
lius, ant viršaus apdarų koloriuota*
224 Athens Street lių, nuleidžiama 25% arba visos už
nais ir gyventi tiktai, grąžtai. Kiek N. Gendroliu*
G. Gegužis,
28 W. Broadway. Vilnius, 1910 m. Kaina.............. 20c.
vienas, kas turi nemažiau kaip 3300
No. 210 Dėdė atvažiavo. Komedija paveikslas burtininko ruimą Chica
Na 722 Trumpa senobės Istorija
62.50
įsi. 412.
* .i
iki 33000' sučedytų pinigų, gali pas
■viename akte. Tagal lenkiiką sutai- go, 111.1904,
63.00 Pagal prof. R. Vlpper vertė iš rusų
mus nusipirkti namą Mes turime ir
tprlngfield, IIL
kalbos D. Su paveiksiąs senoviškų
pigius ir brangius, mažus ir didelius, G. Tacbllauckas, 1217 W. Jefferson St
Na 134 Sidabrinis kryželis ertos dai liekanų fe 5-iais spalvuotais žemla- j
. paprastus ir naujausios mados pui
lidė Ii Nazaretą Apysaka ii laiką pisis (mapomis). Yra tai tikriausia
kiausius namus. Jeigu reikalaujate
•ersnton, Pa
No. 225 Gsrlaus vėliaus, negu nie kankinimo Kristaus. Eugenijus^ Sua svieto < istorija nuo seniausių laikų,
I. raudos' tai vlsupirm ateikite pas mus Geo. Baltrūną*
2018 Luserne St
Na 4 Alluma ir kitos pasakos G«j kad. Komedija viename akte. Pagal Vertė J. Laukia Chicaga HL 1906, daug metų prieš Kristaus gimimą iki
apžiūrėti musų namus ant pardavi
de Maupassant’a vertė J. Laukia lenkišką sutaisė K^B—* fe M. P—ia pusi. h?. (Bitą knygelę Vilniaus vys nupuolimo Rymo viešpatystės. Chica
mo, o persitikrinsite, kad jums ge
kupas uždraudė lietuviams skaityti) go, Ui. 1904, pusi. 305................ 61-00
Telpa šios pasakosi 1. AHuma 2. Ne
riau užsimokės nelaukiant ilgiau nu
*
•
.< ’S
Shenandoah, Pa
Drūtuose apdaruose. ..................|U6
tikri brangieji akmenys, 3. Baimė,
sipirkt sau namelį arba didelį namą
Kryžanauskas, 38 E. Centre St
Na 257 Kun. Gramutos rsštlnyėla
4. Du maži kareiviai, i. Dienynas pa
’ Mes turime pardavimui tokius na
■ No. 480 Biologija *taa mokslą* apl*
ja
Komedija
viename
akte.
Parašė
dūkėlio, 6. Mėnesienoj* 7. Vaiduly*
mus. kad jums visiškai patiks, ir ste
Na 566 Benų gadynių Išnykę gyvi
gyvu* daiktu* Pagal profesorių/Nn»Union City, Conn.
8. Užšalusio] padangėj, 9. Atsikirti kun. Fr. Hudor. Gražiai parašyta ko baumą sutaisė Bernas. Mokslą*, ko sutvėrimai. Pagal Hutehinsoną sutaisė
bėsite* kaip mes galime parduoti už o. F. Elmaltis,
65 B
medija,
tinkanti
perstatymui.
Chica

mas, 10. Vienatvė, U. Tėvas fe sūnūs
telp pigias kainas.
kiu budu radosi gyvi sutvėrimai ant Bernas. Su paveikslėliais. Aprašo se
fe 12. Rožė. Guy do Maupassant yra go, UL 1906, pusL, 14. ............... 15o musų ž*Biė*, kaip jie vystėsi, pradą niausių gadynių įvairius sutvėrimus,
Bitą sanvaitę mes nepaduodame kai
Waterbury, Conn.
galite aprūpinti visus
vienas iš geriausių raštininkų pasakų
nų jokių* namų, nes turime per daug,
Jus nuo mažų vabalėlių, iki daėjo lig gyvenualus ant žemės dar prieš atslsavo reikalus
No.
262
Mlndauųls,
Lietuves
kara

iš
žmonių
gyvenimą
Chicaga
UL
1908,
kad visus paminėti, bet tiktai tiek Jurgi* žemaitis.
paukščių, žvėrių fe paties žmogau* tšguldytus lietuviškai. Prie kiekvieno
TOJ
BANKOJ
LIETUYYS NOTARAS
lius.
Istoriškas
paveikslas
5-oe
aktuo

į-pasakyti galime, kad parduosime
Su pavelkataliata. Chicaga UI 1901. radimą žmogaus. Šiandien tų sutvė
se. Lenkiškai pasašė-Julius 81owao> pu*L .................................................. *«>• rimų kunus žmonės, kasdami gilius
jums gerą namą už $1000 iki $6000.
Išdirba
“Doviernastls” — Kon
kl Lietuviškai vertė V. Kapsas (Dr.
Tetp pat turime labai pigių lotų Ant Bernotas,
šulinius, kanalus, arba imdami Iš že
45 Ward St
Na 27 Gyvenimo mokykla Parašė.
traktus, Raitos pardavimo
Na 490 Dvi Kellonl | Tellmą šiau mės anglis, randa giliai palaidotus že
V. Kudirka)
1800, pu*gerose vietose telp bizniui kaip ir
Orison Svett-Marden. Lietuvlškon kairę.
Sutaisė
S.
Matulaiti*.
Labai
žin

Upių 86. ...
pastatymui gyvenimo namų. Todėl
mėje. Tūlų sutvėrimų atrado Melus, ir visokius kitus dokumentus, fe už
bau Išvertė K. Begota. Užrašai pagar
geidus ir naudingas aprašymas iš ke nesugadintus kunus, užklotus kelioli tvirtina visokius dokumentus pas
kas nori turėti lotą už $600 iki
sėjusių žmonių. Labai naudinga kny
No. 286 Pirmi žfogsftlal. Drama ke lionės į šiaurė* poiiusą Chicaga DL kos sieksnių storio žemės eile. Jie konsulių. Inkorporuoja draugijas ir
31'*00. tas Jį ras pas mumis. Pas mus
ga Didelio formato. Chicago, UL turiose veikmėse. Parašė Br. Varg Kaina................................C............. .69*
atlieka visokius kitus notartjališkus
gali pirkti bėdnas ir bagotas, ar turi
yra šiandien išstatyti įvairiuose musė- darbus.
pusi. 235................
g1JS šas. Drama parašyta' iš revoliucijos
daug ar mažai pinigų. Mes duoda
juose,
iš
kurių
žmonės
mokinasi
poApdaryta.............. .. .... ...... giJO judėjimo Lietuvoj. Chicago, UL. 1909,
No. 507 Gamtos Istorija Pagal B*rt
Visokiuose notarljališkuoee reiksme pagelbą kiekvienam geram žmo
tinti, kaip sena yra musų žemė. Mok
Pu«L 50..............................
20o vertė Dr. AL Bacevičia. Knyga *u dau šilučiai, pagal storumą fe senumą že Iriose kreipkitės | 'i
gui Laikas pirkti namus yra da
geliu vabalą žuvią žmonią medžių
APIE BALTRŲ-GIRTŪOKLJ. Vaiz
bar. Ateikite tuojaus, o mes jums
mės sluogsnlų, kuriuose tų sutvėrimų
4
N*85 Gyvenimo vaizdeliai, suside
J. J. Hertmanotfici
No. 295 Piotro Caruee. Vieno veik fe akmenų paveikslėlių; trumpai, aiš kunus randa, gali spręsti, kaip sena
duosime Visus reikalingus paaiškini delis iš*gyvenimo Baltraus girtuoklio. danti 11 devynių sekančių gražių pana(Notary Public)
kiai ir suprantamai išaiškina gamtos
Rygoje,
1909.Pusi.
32
..............
i0c.
smo
drama.
Parašė
R.
Bracco.
Verta
mus dykai
yra musų žemė ir kaip seniai žmogus
K. Puida Veiksmo vieta —Neapoli* istoriją ypač tuo* dalykus, | kuriuo*
3252
So.
Halsted st, Chicago.
ant
Jos
stafesda
Chicaga
UL
1900,
ARCHAIOLOGIBKI TYRINĖJIMAI. kaltas. Gatvės valkai. Paparčio žie šių laikų atsitikima* Chicaga UI žmonės žiuri, bet Jų gerai nesupranta.
Gaidės apylinkėje. Kun. Juozapo žio das, Miško sargas. Signalas, Keleivis, 1908, pust tt...................................... 10S Chicaga IU- IMS- Pu*L 309......... 60c pusi. 370..........................................H-00
go. Su 21 paveilfslėliu. (Iš “Lietuvių
Tautos”).
Vilniaus, 1909.
Pusią lapių 89.
16c
Na 506 Gamtos pajlegos Ir kaip Iš
No. 66? Istorija Suvienytų Valstijų
Pili 23 ..............................................40c.
Jų naudotis.
Pagal Bltnerj sutaisė
veiksmų tragedija Parašė H. Ibsen.
šiaurinės Amerihes nuo atradimo fe
Bernas.
Svarbios
moksliškos
vertėt
ANTANO BARANAUSKIO, (A. a
dar prieš atradimą Amerikos iki 1896
Na 43 Ii gyvenimo lietuviškų Vi II rusų, lenkų fe vokiečių vertimų ver
mokti nuo 4 iki 6 savaičių
kunigo vyskupo) laiškai | profesorių lių bei Velnių. Pasakos surinktos d-ro tė K. Puida Veikimas atsibūva Nor knyga, su daugybe paveikslų jvafeių m. Aprašo, kaip Kolumbas atrado
Kainuos tau tik 830. M«
mašinerijų
ir
kitokių
prietaisų
linas
Joną Baudouin’ą de Oourtenay. (Iš J. Basanavičiaus. Oloje knygoje telpa vegijos Šiaurėje karaliaus Briko Kru
. duosime ivija setą zkutim
| prietaisų.r sis amatas yn
lietuvių Tautės”). Vilnius. 1909 m. keli šimtai gražių pasakų, apie rojų vinojo Kirvio laikuose. Chicaga HL dojimul gamtos pajiegų. Chicago, IU.
F tinkamu perdėm
ėėc. (dangų), čyščlą peklą; apie giltinąBuropos pradėjo plauku j Ameriką
Galima gauti kiekvieną savaitę PusL 28 ........ t...........................
K ,
1 svieto ir tomiste t
marą, cholerą; apie dvasias (dužias),'
••Lietuvą” už 5a pas šiuo* agentas:
BURTAL
Zigmanto Przybylskio velnius, jų vaidlnlmąsl fe tt Pasakos
r ‘
'
vienaveiksmė komedija
Išvertė ir
kokie fe klek kuris gero štai
[Brooklyn, N. Y.
ttieide Liudas Gira VHniaą 1909.
B. Eros***,
n Graad 8tr**t
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“Lietuvos" Agentai
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Knygų Kataliogas

M

A. Olszewskio Bankoj

Naujausios Knygos
gaunamos “Ljfttmos” Redakcijoj.

A.OIszevvskl

3252 S. Halsted St.

Kur gauti “Lietuvą.”
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LI B WU M A

PAOEKAVONES ŠIMTĄ TUKSTANCIU
įfi gydytu pacientu darodyja kogeriau«ej apie didžiausias nupelnąs žinamu visam pasaulyj;
..
,
daktaru

THE COLLINS NEW YORK MEDICAL INSTITUTE
'katrie jau išgydė tiek daug Lietuviu. .

-s

! VADOVAS

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

? SVEIKATA

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. '

””

. Pinigu Siuntimas.

t

Dabartines pinigu kainos siuneziant i n Lietuvą:
i rublį ......
. 52)4c.
io rublių ....
. S5-26$26.26.
50 rublių . v
$52.50.
loo rublių ...
$261.25.
500 rublių ....
$520.00.
1000 rublių ..
Prie kiekvieno siuntinio reik dar pridėti 25c. ant pačto lėšų.
Išpirk savo pačte “Money Order” ant reikalingos sumos (tik nepartiiršk pridėti 25c. pačto lėšoms) ir prisiųsk jj su geru Lietuvoj
gyvenančio adresu į A. OLSZEWSKIO banką, o atgal pačtu gausi
kvių ir tavo pinigai tuojaus bus pasiųsti j Lietuvą. Siųsdamas
’ pinigus ar Money Orderį A. OLSZEWSKIO Bankon, adresuok
Steip:
Už
Už
Uz
Už
Už
TfJž

The Collins N. Y. Medical Institute
140 W. 34th Street, New York City. <
Priima Ugouhis — KaadSena nuo 10 iki 1 ir nuo 2 iki 5 Tai., iventadienai* ir nedėliotais nuo 10 vai ryta iki 1
vaL po pietų, utamikai* ir petničiomi* nuo 7 iki 8 vakare.

CBMW, Ilk KOŽNAS GAUS DYKAI

1

PASARGA: Pareikalavus mes pasiunčiame kiekvienam visokių
numų rublių kainas, teipgi reikalingas blankas ir konvertus.
------------o------ •—

kuri* prisius keletą
markių, musų No. 8
katallogą. didžiausių
lietu Vilkoj kalboj, M
d10'11 Potepiai. Jame
teipu aprašymai
iiffb
m«te’ų
ir vaikų. pasako ano ko
Jos prasideda, kaip Jas
pažinti. kaip nuo Jų
apsisaugoti, kokia* gy
duole* naudoti, kiek
Jos prekluoja ir kur Jai
gauti. Paveikslai ir pre
kes yvalrlą kveptančli
ir gydančių mulių. Pertumų, Elektro-gydan
čių aparatų, Boberr
nių Hdtrblmų, Mouų
Painų, A t ūkų. Brukuo
jamų Maliuėllų, Ar-

Tari —

Szifkorcziu kainos:
Šifkorčių kianos per vandenį tankiai mainosi, ir todėl kas nori
dasižinoti, kiek šifkortė kaštuoja ir visas kelias, atvažiavimui jo
pasažieriaus iš Lietuvos į Ameriką, arba, kas nori dasižinoti kiekkaštuoja sifkortė važiuoti iš Amerikos Lietuvon, tegul kreipiasi į
mumis .per laišką, o atgal pačta gaus tikra atsakymą, su nurodymu
Kvisų linijų, kainų, su visais reikalingais paaiškinimais kas link grei
tumo 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
gą! vaikus. .
MES PARDUODAME SIFKORTES ANT 20 GERIAUSIŲ
LINIJŲ.
Dabartines szifkorcziu kainas, vien penvandeai:
1
Atvažiuoti Amerikon: Pigiausia $36.50; brangiausia $48.00.
Važiuoti Lietuvon: Pigiausia $31.00; brangiausia $46.90.

’
' Laivai perplaukia jure*:
y
Greičiausieji su 4 dienoms ir 20 valandų, o kiti perplaukia su
Iki 18 dienų.
MUSŲ CIRKULIORIAI parodo kiekvienos linijos laivų grei
tumą ir iš kokio porto išplaukia ir į kokį portą atplaukia; kiek
kaštuoja per vandenį, U. S. Head Tax, Europos ir Amerikos gele
žinkeliai ir paaiškina apie visus veikalus, lyčiančius atvažiavimą
Amerjkon ir išvažiavimą Lietuvon.
Reikalaudami pirkti šifkortę, rašykite pas mus, o mes pasiųsime
visus paaiškinimus. Adresuokite šiteip:

W
W

'

Britvų, Pavinčevonių
ir,įimtai kitokių koi

»,m reikalingų daly
ųg
kų. Hkirpk litųapgar
rlstin* ir prlsiųsk mum. o tuojau* gaust visai dy
katallogų.
John I. Bagdiiuoas,' Protas
JOHN4 • U PPLY MOU8E
3aS->'«* 90. OAKLBV AVB., CMCAOOkKL

vyru
ligasi
iSGmu

Vysai Dykai Del Vinį
knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk dėl vyru.
Knyga ta praataia, suprastais žodžiais pasaka kaip gal
atgauti vyriškumą, iaigyditi nuo uznuodijima krauja

ir
kitus išraietimuA,
negromalavima,
patrotita
atypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, rumatizma, gonorrhoea arba triperi, naujai igautas lygas,
strietura irvysasvyru lygas, gal būti išgidomas aava
narnose privatiškai, slapta ir labai pygjai.
Ta, dykai Įgauta knyga, pasakis jums kode! jus
kenžat ir kaip galėt galutinaj isigyditL Knyga ta yra
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara,
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmn tu. specijalisku
Sj-u. Temrkit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai,
mokam už pačto, ing utpečetita kon verta. Nesiusk
nekokiu piningn, tyk parašik sava varda, ir adresa ant
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DB. JOS. USTU A C0., L M2

22 FM Amsb*, Oiow«

Godotina* Tomistą: Pagal Tamisto* priladiejma, ai ■orlečja*

Vardas.

Norinczios mokinties marszkiniu

= SIUV1MA=
Gera alga*

Darbas visada

BROOKLYN SKIRT C0.
Cor. N. 9ih ® Dri&įs Avė

BROOKLYN, N. Y.

strlkior* ■♦•!ligas liečiančias
piaigų ant dak

•

kūrinami tikrai jlgyaan

Moterų ligos.
vidurinė* Ilgia skųstasi strėio*n Haltaates teksilaka* it. kito*

Plaučių ligos
L heBOT <1M *i. *u»tipri*i*l*lų. nsiklBsnll Bubsimai
•ėjų*!** Ilgo*. • <
•'

F. P. BRADCHULIS

AŠ KALBU
LIETUVIŠKAI.

W. H. TOENGES
1452 So. Halsted Street >

CHICAGO

PROGRESAS MEDIKALISZKAM MOKSLE!
Tik tie daktarai pasekmingai lieji*, katrie Unlj* į medicinas mokslo pro
gresu katrie to nedaro, negali sergančią išgydyti, ui Ui kad užraše gyduole*
ne niajanrie bodo, nes naujausi medicinos pagerinimai tokiem* dakUram*
nežinotai yra. Ar tai Jie užmiršo ar nenori žinoti, netėmijant į mokslą, kad

Palinksmins Dangei Sergancziu,
'Silpna Ir Dualiniu Vyra

132 S. Clark, Cor.Madlson SI.
Afwood Bldg., Room 809

KRAUJAS YRA TAI PAMATAS IR SZALTINIS SVEIKATOS.

Vilkas, nupuolęs sveikatoje? Ar peržengei tiesa* sveikata*

rife oje. Vada visokias bylas, civihikas ir krintinaliikas visuose teismuose (suduose),

•ė abejonė Jog randasi užsivilkusi cbroniika liga dugnyje

Gp. 3II2 S. Kalstai st., arti 3lmos

turėsi patarimų ir iitirinėjimų dykai! Mes Utirinėsime tavj
visai dykai, ir Jeigu ilgydytsa* bu, galimas, ui mea iigydy»ime uš k<>armiau,l| kainų. Ne ui,įdedi ant savęs Jokių pa
reigų auliaukdamaa pa* mira d#l be mokestinio pasttelravlmo Mfs pentatysime padėjimų viso dalyk* tikroj* Ivteaoj*,
o tad* galėsi gydyti* Jeigu noečai.
»

Telephone Yarda 2390.

JAU LAIKAS VISIEMS UŽSIRAŠYTI

“DAGIS“
• • 11 juoki ■Eauian uuKuinj. * «
Eina iš Chlcagou, antri metui, 20
pusi. 7x10 formate knygos, su viržialiais. Prenumerata mėtoms 91-00, pa
vienis num. 10c. "Dagyje” telpa įvai
rus lietv.vių piešti paveikslėliai iš mu
sų politiškojo lauko ir visokį link
smus pasiskaitymai. “Dagis*’ turi ra
stis kiekvieno lietuvio name, tai gy
duolė nuo visokių “Izmų” ir kitų ilgų.
Siunčiant pinigus ui prenumeratų arba raitu*,
visados niki* adresuoti iiteip:

• “DAGIS” Publ. Co.,<
812-13 rd St.,

Im.
'

Chicago, Illinois.

23 AKMENŲ.

t

Gyduolės, kurios nepataiso kraujo yra negeros ir negali
išgydyti ligas, nes blogas kraujas pradžia visokių ligų. t

NAUJAUSIAS BUDAS PRITAIKYMUI GYDUOLIŲ!
Užtikrinu, kad mano visos gyduolės yra pritaikytos prie kiekvienos ligos,
ni tai ir dauglsnsial serganėiu ižgydan ir taos, ką kiti daktarai neiMengė.
Jei až paeakiMu. kad gailu tave išgydyti, tai tikrai aįmiįtel sveikatą.

Ihl D«lorto Ihroiha Makoti Raksi dobusi UŽganodlntas Savo Leono]
mintyj kad Mos Esamo Teisingi, Pilnai Atsakanti ir UžsitikimL

T) Ą Q Ą "D
į\
Sergėkis, nesiduok suvilioti humbugo Institutui,
1 /IDriklVyJuLi kurj valdo visai ne daktaras, bet Šarlatanų kom
panija; kaip-matoma, galėjo surinkti kuponu paveikslėlius Hl tabako bei nuo
cigaretų pakelių,- buk tai išgydytų, su mirusiojo daktaro paveikslu viduryje.
Daktaras, kurio jau nėra ant svieto, nieko negali išgy dyti; o geras-teisingas
daktaras, kuriai^ sarmata su apgavikais draugauti, lai jlfms nebeniaųs.

nesveikumų inkstų, $U*tl* ar Šlapumo teveliu. Jeigu Jauti netis*gu«|Jr skausmų. Jeigu randasi
kok* padljimasdM kusi* *e*taorl kreipti* prte laimynliko gydyto jau*, kaipo Ui: silpnumas, n*rvilka negalė, tilpaa arbasumailat* atmintis. n«mtegoJima*.gMingutna*,*ubčgimai, nuvarvčjimai,
silpninanti sapnai ir Maaattota gyvy M; Jeigu turi gusuotaa ir susisukuses gyslas, jeigu b*ntl m*-.
uisikrečiamų ligų trokte* nebsitrulie* kurios tamlstai daro nesmagumų; Jeigu turi nors vienų ii
skaitlingų Ilgų kuriom vyrai gali būt apimli; Jeigu kenti nuo pertankių datileldlmų; Jeigu turi v»
U*, skaudulius burnoje Ir ant Iteliuvio; jeigu plaukai tavo stenk*; Jeigu turi slaptingų ligų; Jeig*
turi uinuodintų kteujų arba nors vienų ii ligų kurių auk* tampa vyrai—TAI MES GALIME YaVI
IŠGYDYTI IRTA PADARYSIME. Ateik pasikalbėti su mumi didila.islama privatiikume ir •«krėtė, o mus padėsime atsikratyti nuo visų klinčių kotrumpiaudam laike. Mes turim* labai didelĮ
patinmų gydymo tokio* mite* ligų ir uitlkrinam* iigydymų. Mes netiktai palengviname, bčt ilgydome tikrai ir ant visados. Ateik D pasltiurėk ant skaitiiau* lietuvių kuriuo* mes ilgydėme. Me*
ilgydysime teip Ukral kaip staliauk*! pa* ■>■*. Silpni vyrai, kurie nustojote vii tĮ pasveikimo be«lgydydami kur kitur, ateikit pa* mus, mes atkreipsima ant Jus musų specijaiUkų atj-dųMlP jog at
gausite savo vyriškumų ir busite vadovai* tarp savo sandraugų.
P* 1 A:W 1AS IR IŠTIRINŽJIMAS VISAI DYKAI.

teitiafieM ŽmoMėat, kirliM išrydžUo, «Š upsiz-ansitiAu, kad MMl
Šiaotų, kar atrasti tikrą sveikatai pagalbą.
<

ATSISZAUKUSIUS ARSIMU ISZGYtiYTI
Raumatlsmų, «kaad*Jtai* sųnarlų, kanlų, strteų, kojų, pačių ir šonų. EtkleteJlmų, skauėėjim*
ir nedirbi*** vidurių. Galvo**k*Mmų, slidi**, lakatų Ir plaačių Ugne. Greito pailsimo, *spkau* kvdpavt to, alogų, ir nusilpndjaata* vyru*. Didelio eupykimo, dy*p*p*Lo*t nervų ilgo*,
telpgi nno Jaunyste* klaidų, įgautų nMtetkamų, sdklo* nubdglmo, blogų tapau, visokių erei
kiečiamųs aptų ligų. Toip-pat MOTERŲ: skanamingų m*nes;nlų,baltųjų tokMhno, gumbo
ti
ilgų;; neatboklt kad kiti daktarai J
urna nepagelbėjo,
ir vtookt'ų
vtookl'A moteriškų ligų
J*m*
nepagelMJo, a* kad apsti**s, tai ir
l*gydy*tc švieti** ir utatoMdinala* ilga*. Gerta*, kad 1* karto pa* man* *tal*auktur L±--LL--kur kitur;
kitur; >1 n* alablėkaL
Uahldkal, tai parašyk lietuviškai. Rašyk kaip moki ir kaip jant
Jnegu k*r
.... . .
... . --------- Ui------------- .
. .
ka
kumu* **vyj*, aš supraaųų ištirsiu, dt>o«l(f rodą, kad reikė* pritaikysiu gydaolM,
geriau*** ir naujausio išradimo, o apturtelt aveikatų, bė skirtumo kaip toli gyvenat* i KRI
KOJA, KAMAD AJZ, ANGLIJOJE ir kitur.
BIEDNU8 GYDAU ANT ll RGO.

GYDUOLES DYKAI IKI IŠGYDYMUI

CHICAGO MEDICAL CLINIC
344 SO. STATE ST., arti Harr’ison gatves, CHICAGO, ILL.
Musų ofiso valandos yra nuo 10 valandos ryto iki 4 po piet ir no* 6 iki 7 vakare. Jeigu negali
atelšaukti terp tų valandų, tai gali atsijas k tl terp 10 Ir lt Nedaliom. Atailauk asablikaL
M** kalbam Betų v ilgai.

ussu.1 pf Ferdinand Hartmann M. D.

6tlžk«li« LalkroGs.
Galvute užsukama* Ir
nustatomas Vyrų ar
Moterių dydftio.
d rimbuose uždarom uo
*e lukžtnoae, lugreveruotas Tikrai gera*
la ko rodyto ai geižkelio zmonams, roiaalaujanuem* gero įnikto.

Auksuota*

Ataiiauktootlems Iš kitur sutelkiu sąžiningus patarimus per laiškus.

3312 8u. lialated St.,
------...

PETRAS M. KAITIS
Ohlcago, ll>

Telefonas
Yarda 3162

Mes Išgydom Vyrus

Naujas Išradimas

Mf* trokltam, kad vtal, kurie yr* neužganėdinti avį kitai*
rydynmia. ateitu pa* mus ir pamėgliuu musų tikra U iėtikim*<ydym^. Mę* paaiiktasim tau dėlko kiti gydymai tave*
BeUgjrdė ir kaip męs tave Ugydysim.
$

km, pisukuK siiiHikn,imkim*plsukų
galvo* laksi trwspame )*lke? V tetoje
senų Steugn nauji. gaMuapinukai. Visokia h*,
b.tmaclla dykai. AteMnSm* tlnStvm* reikia mlyti Įdedant kraso* KSskMĮ.
TOS.

Vienatim Lietuviška Sakrora

1844 W. North ava.

vyhm TIKTAI
IDLERIJOJ
i MOKSLO
344 SO. STATE ST.
CHICAGO, ILL.
n«*r Harrisoo St

306 Wabash aw., Chicago.
Gydau visokia* ligas kaip 'Šviežias
teip ir uisteenėjusia*. Ypatingai vi
durių ligas, moterų vaikų ir vyru.
Taipgi priuikau akinius ir patai

sau nasveikas akla
Offlsd valandos: nuo 9 ryto iki I
po pietų
Kitoms dienoms ir
tiems offisas atdaras tiktai pagal
Pitone Harrieon 1300.

New York N. Y.

Ofiso valandos kasdien nuo 11 ii ryto iki L nuo 2 iki 5 vai po pi »tų.
Šventadieniais nuo 10 iki 1. •
Vakarais Panedėlyj ir Pėtnyčioj n no 7—8.

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

puor. uaauaauNDZA
Et'.KUTIH itllt.
MaKLYR

ir agaatura literatūros ant "North Sida” Chicag*
čion galim* Jauti moksUkų, svistiikų ir dvasiT
kų knygų. rąžančių, ikapliarių, abrosklių. riaukiu
jaikraičių, Amerikos ir Enropoa ir popiarų gromatoms. Taipgi užlaikau visokio tavero: juo
dyto. paižabų, plunksnų, dnskuojamų m aki nikių,
bntvų. stereoskopų ir daugaUo kitų daiktų. No-'
užmirikite atsilankyti, o busite užgančdinti.

218 East 14-th st,.

DR. A. L. GRAICZUNAS

Žuųtateumai Patologijo*
Žiageidumai OMeeloKijo*
Žagcsdumai Gromuliavimo Or<ana

•

AKIU LIGOS.
Ar turi galvos skausmui t
Ar akys vandeniuojat
Ar ja* niežti?
Ar telpgi ir spaudžia?
Ar daiktai išrodo dvigubi?
Ar ji* būva heaiškųs, migloti?
Ar turi uždegtas skis?
Arijos grsit pailsta skaitant?
Ar jas skaudina ivissa)

DAUG ŽMONIŲ
turi akiųnesveikumų, kurių visai
nežino, ir sirgdami nejaučia skau
smo ir nė jokio nesmagumo, bet
jie turi nešioti akinius, kad Išgel
bėti savo regėjimą ateityj.
.Mokslinio laipsnio okulistas .

& G1N8BURG
2031 S. Halsted St. netoli 21 g.

•tarnu* Guoto*. Ziugeidumu* ir MUtiatez
kuRMI**
Tirinak tntekme Ilgo* Ir paleistuvyste*, per
statyta* gyvo didumo figufoee, sveik**** ir
ligotuose padėjimuose, tavu* turodinetojn*
atsakinėja visokia* kiaušy mus. Didžiausia
progų tavo gyvenime.

INŽENGA DYKAI

UUOM 6ALEMJA MOKSLO

Kraujo Užnuodyiimas

*
**
rių ligoni* nfnori kreipti* prie šeimyntlko gydytojau*, rudos plėnio*, lopai burnoje,
skauduliai ant lieiluvfo, slinkimas plaukų, skausmas kauluo•e,sa*ariuo*e, plėmp* antkuuo. Jauslu* tekanti skauduliai.
MES IŠGYDOM ŠITOKĮ FADPJIMA—MES NĘLOPOMF.
Illlharrimo! Ar kankina tavj n ubėgimal paeinanti nuo
nUUukllilul peržengimo gamtos tiesų, vyrižki silptiu0
mal, nuĮdinkmas, silpna atmintu, gajvc*
skaudėjimai, plėmai prieini aki*. nerv»fi. ūmas, -kausimu strė
nose? Ar pat* ėsi apimta* nors, vknu ii tų ženklų? Ateik pa*
mus, mf* tave Ugydysim ne* kitaip neteikatauji mum mokėtL
V«sil*IsmaIsbaI Nedaro ikirtumo koka ta“‘•‘o*
yre.
jeign tamlsta kankina de
maa negallnguma* prie darbo ari>a‘iinksniž>
ginimai. plikinanti* Ktepinimu, pūslė* nesveiku
mu gyvenimo. nulMitnas. yvairus gėdinanti
mas, minimai, tanku* noraa iituJUnimo. me*
•ilpnumai. irtL ATIDĖJIMAI YRA PaVQ.
ižltydem viriui minėtu* vadėjimn* be vartojimo
J INGI—PASIRODAVIK SU MUMI DABAR.
peilio ir b* siuntimo! ligonbutĮ.
Eczcma. i»bė.
rimai, spuogai,
lopai, be tobu
uasteenėjf ilgo* kurio* padaro
lumai, žaizdo* skauduliai, papeitonnvu* ir
Ubiyfku* oda, pnjuodavį paakiai. Vvral yra i
jum nuo to vi»ko vaistas, atalteukiant pa*

II
UZSIKimSlniBl

Abelnas Nusilpnojlma^^^

- Odos Minimai

Sutinimai

Gizuotes k Susisukę Gyslos

Ofisas R. 42 Auditorium Bldg.
Padarome gražias ir dailias fotografijas labai pigiai,
mus uuimame fotografijas atsakančiai nuo veselijų.
. '<■'
Męs kalbame lietuviškai.

BE SVEKATOS. NĖRA LAEZ

Naujiena Kuri Nudžiugins ir

Attorney & Counselor at Law

Dr-asW.A.Martišus
PHOTOGRAPH1STAS

Vyrus ir Moteris
greitai ir gerai.
•
10 metą atsidavęs mokslui studi
javau metodą Paryžiuje, Londono,
Berlyno ir kitur, surasdamas naujau
sia* gyduoles išgydymui visokių ligų.
Sugrįžus iš Europos daktarų bendrovė
išrinko savo pirm sėd žiu; o dabar už
kviesta sergančius *u visokioms ligo
mis, nes paaukauju visą savo mokslą
sergantiems.
Sveikus mokinsiu' kaip užlaikyti
sveikatą, o sergančius išgydysiu, nes

Užnuodijimas

S paeisi tetas vykų ir
Aaapss *

c

tyrinėje* medicinos mokslą ir gyduo
lių veikmę, kurios geriausia gydo
žmogaus kūną. Pabaigęs universitetą
per 20 metų gydžiau Didžiamjain

iigvdoma naitak Alkiai ir su pik
"t slaptybe
wvtJW-

■

Sako: .

Per 30 metų daktaravęs,

• —

........... Al Ukml Pgjdav ligas aktlvK Plaučių Ir inkstų, uai it labai utondinta*.

Patarimas ir
Ištyrimai dykai

•

Kad sergi, jau neaivargyk ilgiau; ateik ar parašyk, išgydysiu tarę!

Nemokto už gydymą to naudos — mokik ak tikrą Išgydymą.
]*;ydo kad butai
? mtditfemM ■

FERDINAND
HARTMANN
M. 0.
.
_

ne darbininkui,
nė biznieriui.
J

■šokėsite irt tokj laikrodį į 38 doL

REIKALINGOS MERGINOS

Garsusis Rew
Ysris Daktaras

Be Įgilto ar skausmo

De. ZBMS^^^tSr CMc*E*.

Gvarantuotas 20 me
tų Siųsim ė tų ta Ik ro

Steitaa

5 DIENAS

Kena
krKIsm"* t

T

50,000
KNYGŲ

Dr. 8. E. Hyadman, viriatuds daktara*.
- _
,
-

•

A. OLSZEWSKI
S252 So. Balsted Street.

Šitie garsingi daktarai gal ta darodyti tukstančiėms ir tukstančiems laišku,įj
tuju pacientu rašytu.
,
,
F
' KITI DAKTARAI GARSINA PATYS SAVE, DAUG APIE SAVE ŠNEKA, BET NET
PAPRASTA IŠGYDYMĄ NEGAL TINKAMAI DARODYTI.
• Nereikia niekam kentėti,įmesti sava laime ir atsisakyti nuo visu linksmibiu, bet
tuojaus atsišaukti in šituos mokitus daktarus.
>
Rašyk, arba atsišauk ypatiškai ant šituo adresa:
>
. ’

AD. ZALATORIUS
- pbotograpbtetag
Photographistas iš Lietu
vos* (seno k rajaus) ir Ame
rikos mokslą pabaigęs.

DA BUSI IŠGYDYTAS,

dusi »i»ur *»t iemesnės d*|ie* kup<KJbet d augteošiai kairėj pusėj; Jo* padarožmogųjabai ner«teų;
yH silpna* velkanti* Jantimat daugmaž nuolatai.
Gyslos yra užčiuopiamo* ir nurodo kaip botagą*.

Atsišauk tuojaus jeigu esi klapate.

Inkstu, Pūsles ir Sėbrus NesveikoInkstų nesveikumu gali Uhįvystytt
i pavojingas komplikacijas, ir jėlgu B«atbotas. pagimdys kits* linas ir kmnfalikacb
Ja*, Ar manai apsivesti? Arvsi tikraiąraikMD

ILLINOIS MEDICAL INSTITUTE AND SAIITARIUM
150 SO. CLARK ST., arti Madison gatves, CHICAGO, ILL.
ir
ti

Ype

