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gali. Bet caras ir jo tarnai, ren
kami iš urėdninkų purvyno, to su
prasti negali. Tokiu budu jie pa
tįs rengia dirvą ateinančiai kruvi
nai revoliucijai. Šiądien dar ne
visi Maskolijos ukėsai supranta
sanlygas, kokiose gyvena, bet at
siranda vis daugiau suprantančių.
Ir Prancūzijoj, valdę kraštų ari
stokratai ir kunigija to suprasti
negalėjo. Todėl ir revoliucija teip
kruvinai pasibaigė. Jeigu Pran
cūzijoj, pirma valdžiusi kraštų
aristokrsatija su kunigija butų ge
rai supratusios savo vietą ir savo
darbų svarbumų, nebūtų leidusios
prietikiams prieiti prie terroro lai
kų ir kraujo praliejimo, prie guitotinos laikų. Valdiriinkai to ne
suprato, todėl terroro laikai tu
rėjo ateiti ir jie Prancūzijoj atėjo.
Ar caro tarnai tą supranta, neži
nia* Iš jų dabartinio pasielgimo
galima manyti, kad jie to- nesu
pranta. Bet revoliucijos laikai ir
juos galėjo persergėti, nes tuose
laikuose ne buvo lietuvių, nebuvo
lenkų ir kitų ne maskolių, buvo
vien Maskolijos ukėsai geidžianti
laisvės. Dabar, išgaudžius valdžiai
revoliucijos veikėjus, supratusius,
kaip Maskoliją galima sudrutinti.
urėdninkai paėmė viršų, bet ar
ilgam ? Atsiras kitr suprantanti,
kurie geriau supras susidedančios
iš visokių tautų M įskolijc* ukėsų
reikalus. Tąsyk jau ne fanatikai
Maskoliją valdys.

o, (May), 1910 m

1893, at the Po*t Office at Chicago,

staliais yra valdžios pildomi, be
pritarimo tautos atstovų. »
Nors Anglijos kariškasis laivy
N1ASKOLIJA.
nas, valdant Edvardui, buvo drū
‘Maskolijbj visokiuose kraštuose
čiausias ir ji jį stengėsi turėti druspecijališkai išsiųsti senatoriai vi
tesnį už dviejų kitų tvirčiausių ant
sokiuose urėduose daro revizijas
jūrių tautų laivynus, bet lenktyir visur suseka prasižengimus caniuojant visoms kitoms tautoms,
;ro‘ tarnų.
Prasižengimai
tie
Anglijai savo veitą vis sunkiau iš
teip begėdiški, teip biaurus, aiš
laikyti, tas reikalauja labai didelių
kiai parodo, jog teip valdyti kraš
išlaidų. Laivynas suėda labai daug
tą kaip iki šiol, be kontrolės ukėpinigų, per tai Anglijos žemės kastj atstovų negalima nes .toks val
riumenė labai silpna. Bet šiądien
dymo būdas palengvina urėdninypač Anglijai, turinčiai po visą
.kams vagystas, sunkina vagvstų
pasaulį išmėtytas valdybas, be že
susekimą. Didžiausios vagystes,
mės kariumenės labai sunku jas
kaip pasirodė, papildytos kaapginti, nes su laivynu turinčius
. riumenės intendenturos urėdnin
tvirtų žemės kariumenę nelengva
kų.
Darančių revizijas sena
įveikti. Jau besirišant Anglijai su
torių susekta, o jie, žinoma, visko
Prancūzija, prancūzai jai pastatė
susekti negalėjo, nes vagystėse da
reikalavimą įvesti Anglijoj priver
lyvavo ir augščiausiejie kariume
stinų tarnavimą kariumenėj visų
nės perdėtiniai, kyšiais ir tiesiog
anglijonų, kaip tai yra Prancūzi
vogimu kariumenei paskirtų pini
joj arba Vokietijoj. Bet anglijogų sau į kišenių į trumpą laiką
nai, kaip ir amerikonai ne irtėgsta
supylė apie 50 milijonų rublių, ži
priverstinos kariumenėj tanęstos,
noma, su skriauda kareivių. Teip
angliška, kaip ir amerikoniška kabesielgiant tiems, kurių pareiga
rumenė susideda iš samdininkų.
aprūpinti kareivius, argi reikia dar
Dėl silpnumo žemės kariumenės
stebėtiesi, jeigu maskoliškasis kaAnglijos politiška įtekmė nupuolė.
reiyis yra tikras driskius, pusba
Ji, teip kaip ir Amerika, stengėsi
džiai maitinamas, kur tik progą
iš tolo laikytiesi nuo civilizuotų
'gauna, vagia ir pats viską, kas
tautu ryšių. ’ Buvo laikai, kada
■ - jam į rankas papuola. Kitur, ypač
Anglija iš to turėjo naudą, bet
laike kariumenės manevrų, kur ka
atsiekimui svarbesnių siekių pati
riumenė ateina, gyventojai kareiAnglija persilpna. Todėl prieš akis
. vius priima kaipo'krašto apginė
naujo4 Anglijos karaliaus stoja
j
jus,' tautos žiedą, Maskolijoj jų
naujas reikalas, apie kurį jo pasi
pasirodymo gyventojai teip bimiręs tėvas nesirūpino — drutinti
jjos kaip maro, nes jie tiesiog plė
ANGLIJA.
žemės kariumenę, nesiduoti ant
šia nuo žmonių ypač maisto pro
6 d. gegužio pasimirė Anglijos jūrių kitiems savę nustumti, ir
duktus. ’ Ką gi darys, išalkę pats karalius Edvardas ’ /III. Karalius jieškoti sau draugų, remti ir kitų
būdami 1
ką tik sugrįžo iš savo kelionės, politiškus siekius, kad tie kiti, už
Maskoliškos intedenturos negra bet sugrįžęs, gavo plaučių *>’
ėjus reikalui, Anglijai padėtų.
žus darbai žinomi nuo seniai ne ar gal jų uždeginą, ir pasimirė.
tik Maskolijoj. Yra sena saty Nors pasimiręs karalius buvo
ra išjuokimui intendenturos dar Prancūzijos šalininku, bet jis, kai
ROOSEVELTO KELIONE.
bu parašytą. ' Joje pasakyta, jog po konstitucijona inis valdonas,
Buvęs Amerikos prezidentas
velnias, norėdamas Paryžiuj revo mažai kišosi į Anglijos siekius,
Roosevelt važinėja toliau po vi
liuciją sukelti, ant Paryžiaus bar nes kreipti politika sulyg savo nosokius Europos kraštus, visur jis
stė iš augštybiii javus, miltus ir ro negalėjo. Angliją valdė ir jos
svečiuojasi pas valdonus, kur jį
Šieną iš maskoliškos intendenturos politikai pakraipą (lavė žmonių at
priiminėja kaipo valdonų.
Da
magazinų, todėl juose visada pa stovai. Bet visgi Edvardui pasinijoj, jis buvo svečiu karaliaus,
sirodo kareiviams reikalingų pro sekė prašalinti Azijoj nesutikimus
.teipgi Norvegijoj.
Norvegijoj,
duktų trukumas, nes velniai savo Anglijos su Masto 4ja. per jo pri
Christanijos akademijoj jis laikė
tikslams, jų daugybę suvartoja.
sidėjimą prašalinta antagonizmas
kalbą prieš Nobelio dovanos komi
Intoiidentų vagystes aikštėn iš Maskolijos su Ai iglija
ir labiau
i|
tetą apie tautų santaiką. Jis kalbi
ėjo kiekviename kare. Jų vagy jis Angliją suartii o su Prancuzino visas tautas daryti saitaikos
stes ir prigavystės išėjo aikštėn jaAnglija rengėsi kąran su
traktatus, o prašalinimui karų, su
laike Krimo karo; tas pats pasiro Vokietija, su kuria daugiausiai tusijungti tvirtoms tautoms, kurių
dė laike, paskutinio karo su Tur ri nesutikimų. Bct kad Anglijos
pareiga butų, kad ir su prievarta,
kija. 1 Kareiviai gaudavo duoną kariumenė menka, ne tvirtesnė ne
ne leisti silpnesnėms karus kelti.
su smėliu maišytą, arba visai ne gu Amerikos, tai Gena kovon stoti
Graži tai Roosevelto svajonė, bet
gaudavo. Kada bandyta atsiųsti su Vokietija negalėjo. Todėl tai
kad ji nė ant teisybės remiasi, tai
peržiūrėti kepančias duoną karei Anglija susidraugtvo su Prancū
negalima jai daug vaisių prana
viams duonkepes, lyg tyčia jos zija, kuri teipgi turi daug nesuti
šauti. Argi tik tvirtos tautos pri
sudegdavo. Tas pats buvo su ka kimų su Vokietija o jos kariumesilaiko teisybės, o silpnos jų ne
reivių drabužių magazinais. Su nė ne kiek silpnės iė už. vokiškąją.
reikalauja? Argi tik tvirtos gali
klegus magazinams, žinoma, kalti- Jeigu tiek kareivų Prancūzija nesu'ginklu rankoj ginti savo kitų
ninku surasti nebuvo galima. Lai- ■gali pastatyti kiek Vokietija, bet
įžeistą garbę, o silpnesnėms tas. tu
■ kė paskutinio karo su Japonija bent kareivių gin1 tiai Prdncuzijoj
ri būt uždrausta? Roosevelto sva
pražuvo net keli Šimtai .gelžkelių gal geresni už vokiečių ginklus,,
jonės todėl ne gali karų terp tautų
.. vagonų, su sunčiamais kariųme- tas gali atlyginti i|ž mažesnį pran
prašalinti, bet greičiau juos gali
nei daiktais turbūt todėl, kad pra cūzų kareivių skaJtlių.
padauginti. Juk ir silpnos tautos
buvusiuose vagonuose daiktų ne
prisidėjo, turi tvirtesnių užtarimų, o tos gaK
Edvardas labi* .tįsiai
1
buvo. Prapuolusius tokiu stebu kad nesutikimai tlž Azijos plotus
klingu budu vagonus reikėjo pas terp Anglijos ir Maskolijos tapo stoti apgynime silpnesnių. Todėl
kui paslėpti; todėl juos teijsiog prašalinti ir Maskolija susiartino su tai Roosevelto svajonės gali nau
t parduodavo urėdninkai savo nau Anglija. Pasimiręis Anglijos kara- ją priežastį karams suteikti, jeigu
kas bandytų silpnus, jeigu jie
dai ir tai labai pigiai privatiškjoms liūs Edvardas valdė kraštą ne il
skriaudžiami, versti tylėti apie sa
ypatoms, vien kaipo netinkamą, gai, bet per visą Jo valdymo laiką
vo skriaudas.
Norvegijoj neiš
jau seną medegą'.
Anglija bent svaibesnių karų ne mintingai Roosevelto kalbai rods
Laike įmušto Roždestvenskioį lai turėjo. Jo vieŠĮ jatavimas perėjo
plojo nariai Nabelio dovanos ko
vyno po Cušima, net maskoliškie- santaikoj,, nes su svarbesniais prie
miteto, bet plojo jam vien kaipo
jie laivyno oficierąi laikraščiuose. šais, dėl silpnumo! savo žemės kabuvusiam Amerikos prezidentui ir
rašė, jog japonų kulkos į jų ne riumenės, Angliją karų vesti netikėdami, kad jis, sugrįžęs Ame
va plienu apkaustytus šarvuočius galėjo.
rikon, dar kartą loš svarbią po
lindo kaip į sviestą. Taigi inatyt
Pasimirusio Eovardo vietą už litišką rolę, bet ne dėl jo kalbos
tie šarvuočiai ne plienu buvo ąp- ėmė jo antrasis sūnūs, kunigaikš
svarbumo.
kaustyti.
Paprasti jurininką! dar tis Vali jos, kuris l viešpataus kaipo
Iš Norvegijos Roosevelt keliau
to nesuprato, keno kaltė.
Anglijos karalius. Jurgic V. Ka
ja Vokietijon, bet čia jį laukia jau
Prigavystės, lupiniai, nuo gyven dangi jis asabiškai labai su
apsirikimas: Vokietijoj jau nepri
tojui, kyšių spaudiniai pasirodė ne sidraugavęs su Maskolijos caru ir
ims jį kaipo kokį valdoną. Karštą
tik intendenturoj, bet ir kituose Vokietijos ciecoriti, tai \ okietijoj
priėmimų jo sunaikino Anglijos
urėduose, ypač policijoj. ; Po- mano, kad jam viešpataujant, An
karaliaus mirtis.
Buvo sutarta,
- licija bauginimais, areštavimais ne glijos politika bus prilankesnė Vo
kad Vokietijos ciecorius patiks
kalto žmonių, mėtymais privatiš- kietijai, o mažiau prilauki Pran
Rooseveltą ant gelžkelo stoties,
kuosę namuose - bombų ir uždrau- cūzijai, ir tokiu budu jis prives
o paskui parsiveš į savo rūmą.
: stų raštų stengėsi kyšius išlupti. Prancūziją labiau taikytiesi su Vo
Bet iš to nieko nebus. Vokieti
Tokios jau prigavystės buvo ir kietija.
Ar vokiečių viltys išsi
jos ciecorius pranešė Amerikos
i viešpatystės turtų uėveizdoj. Tas pildys, sunku įspėti. Ne reikia
ambasadoriui, jog buvusio Ame
dabar, darant senatoriams revizi užmiršti, kad Anglijos politika ne
rikos prezidento negalės nei ant
jas-visur išėjo aikštėn.
visada taikosi prie valdonų norų.
gelžkelio patikti, ne galės jo nei
Toki valdininkų darbai turi įgri Politiką ten veda ne valdonai, bet pas savę priimti. Mat Vbkietijos
sti visiems doresniems, jų skriau tautos atstovai, valdonai, ar nori ciecorius važiuoja Anglijon daly
džiamiems Maskolijos ukėsams. ar ne, turi taikytiesi prie parla
vauti laidotuvėse savo giminaičio
-Gerų gi ir dorų valdininkų, tur- mento užgirimų, prie tautos norų. Anglijos karalaus Edvardo. ’
j būt nėra ir tame pnrvyne; kokia-i Anglija, tai ne Maskolija, kur vien
> - jne. jie gyveną r dori išridjrbti ne- caro norai,- tankiai »u tautos nuo-
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Illinoi*, under Act of March ąrd. 1879.

Turiu pasakyti dar porą žodžių
apie buvusią salėje publiką. Pu
blika šį kartų, nors tai buvo ir
IŠ VILNIAUS.
inteligentai, nepagirtina, nes užsi
Latvių koncertas buvo miesto laikė blogiau už sodiečius. Deko
salėje balandžio 3 dieną Lietuvių racijas mainant, tiek daug buvo
buvo nedaug, nes buvo ant "Spar darbo, kad ir prie didžiausių norų
nų”. Patsai koncertas — daina ir rūpesčio, jokiuo budu negali
vimas, grajijimas ir choras — bu ma buvo suskubti permainyti grei
tų geras, tik “Vilniaus Latvių tai jąs. Antraktai nenoromis tu
Draugijos” pirmininko ne vietoj rėjo tęstiesi bent valandą (antrasai
pasakyta prakalba taip pagadino antraktas tęsėsi kiek trumpiau —
ūpų, jog nei patsai koncertas į au 40—45 minutes). Publika gi tuo
sis 'nelindo. Dar po prakalbai 3 laiku trypė salėje, nelyginant ar
kartus "Bože caria” giecitoo su kliai. Kojomis trypimas, kėdėmis
ura .
\
beldimas per abudu antraktu atsi“Vilniaus Žinių" buvęs redakto *kartojo ,kas, žinoma, ne tik nerius P. Vileišis patrauktas įeisman pridavė artistams dvasios,1 bet ne
už atspauzdinimą “V. Ž/’ >jo. 106, vienam gal atėmė ir energiją, o
1907 m. žinutės "Iš Paprti >es gy- per tai ne vienas, man rodos, silp
veninio“. , Beto redaktot ius P. niau ir suvaidino.
Vileišis įdavė teismui ir tol koresAnt rytojaus,, balandžio 17 d.,
pondencijos tariamą autorių, pasi vaidinta “Genovaitė". Vaidino tie
rašiusį K—lis. Tai yra apskritai patįs artistai, ką ir “Sparnus”, tik
imant retas atsitikimas, 6 lietuvių vienas - antras
gal
naujas
laikraštijoj pirmutinis, kad redak įėjo. Ir čia vėl kliutįs. Artistė
torius išduotų korespoildentą be p-lė G. Lapkauskaitė nei iš šio nei
jo' sutikimo.
' ’ t
iš to praneša vaidinimo dieną, jog
(“L. U.”).
.
ji atsisako vaidinti. Kas daryti?
Maksimo Gorkijo leidžiamajame Tiesiog prisieina atidėti. spektaklį.
“Znanije" pasirodė "Alkanų žmo Reikia žinoti, kad p-lė Lapkauskai
nių” autoriaus K. Jasiukaitio ru tė turėjo svarbiausiųjų veikale rolę
siškai parašytas veikalas ,“.xa bul- — Genovaitės rolę, kurios nei vie
varie”. Nejaugi jaunas musų ra na kita artistė nei sykio neskai
čius, negali exprontu suvaidinti.
šytojas pradėtų rusiškai rašyti?!
latvių dienraštis “Dzimtenes Bet kų darysi, ir čia artistai duo
da sau “rodą”: vakaro, ncatideda,
Wehstnesią* (No. 76) pradėjo ver
o tą rolę apsiima vaidinti expromtimus penkių lietuvių liaudies daitu p. Skrinskaitė, kuri buvo speknų. \ ertė — Bidem J U ris.
tžklin
atvykusi ,nieko nežinodama
(“V-tis”). <
apie p-lėš I^apkauskaitės atsisaky
Iš VILNIAUS^ .
mą. Nors p-lė Skrinskaitė ir nei
(Ano Hiiisų korcs^ontįtidąj..
sykio nebuvo per repeticijų, nors
Balandžio 16 ir 17 d.. ‘Rirtpjc nei sykio nebuvo ir rolės skaičiusi,
buvo surengta vakarai-spektaldaRiv w<i sutiko ir ėmė tuoj rengtis
“\ iiniaus ' lietuvių artistų-mčgėjų vaidinti.
kuopos" artistai, dramos artistui
Apįe pusę dešimtos valandos* va
Liudui Girai režisuojant* balan kare scenarijui pranešus publikai,
džio 16 d. vaidino triveiksmę Siau- jog p-lei I^apkauskaitei tų pačių
dienų atsisakius vaidinti, Genohndžio 17 d.- žinomą visoje Lietu vatės rolę vaidins exprontu p-lė
voje dramą "< ienovaitė”. 1
Skrinskaitė, prasidėjo vaidinimas
Šiaulėniškio drama “Sparnai”, Puikios dekoracijos, tiesiog arti
nors išspauzdinta jau 1907 metai*, stiškas artistų vaidinimas malonų
bet vos šįmet tik pramos cenzūros darė įspu<lį ant klausytojų, kurių
leista, nei syki^ darkLietuvoje (ro susirinko apie 80—90 žmonių.
dos, ir ne Lietuvoje) TiebuVo vai Golius (L. Gira), Sigytas (J.
dinta. "Sparnai” — sunkiai įvei Strazdas), Genovaitėj Skrinskaitė),
kiama vaidintii drama, . reikalau Brunas (Dirsė), Alkis (Kasiulaijanti didelės dcenos, puikių deko tis), Berta (Poznanskaitė). Raga
racijų. daugelio vaidintojų. "Rū na ( Moisiepevienė), .Mauras (Ro
tos” gi salės scena nedidelė, nėra dževičius), Benukas (M. Strazatsakomų dekoracijų, tačiaus “Vil daitė) ir kiti savo puikum vaidini
niaus lietuvių artistų-mėgėjų kuo mu tiesiog užžavėjo publikų. Kaž
pa" ,su “Rūtos" pagdba, kiek kuriose scenose,• kaip: Genovaitė
galėdama visas tas kliūtis stengėsi kalėjime sėdinti, jų nuvedus girion
prašalinti,
kad
tik parodžius nužudyti ir Sigytui Genovaitę at
“Sparnus”.
Kai-kurie šiek tiek radus ,0 taip-pat Sigytui Go|ių lie
daugiau nusimaną apie dekora piant kalėjimai! įmesti, daugelis
cijas artistai patįs padirtx> urnai iš publikos , tiesiog verkė žiurėda
jas, nors ne vienam jų gal prisiėjo mi į vaidinimų; verkė gi šitose
ir be pietų ne vieną dieną likti ir vietose ne tiktai klausytojai, bet ir
bent po keletu nakčių nedamiego- patįs kai-kurie vaidintojai.
Žmonių, kaip jau augščiau mi
ti. Bet jie su dviguba energija
dirbo, kad tik* kuo-geriausiai viską nėjau, susirinko' į šį vakarų apie
atlikus. - Ir štai balandžio 16 d. 80—90, kurių dauguma buvo nepriskaitomieji prie musų inteligen
pamatėme “Rūtoje” “Sparnus”.
Nedidelė “Rūtos” salė, kurioje tijos. Musų gi inteligentai, išsky
gali tilpti maximum 150—200 rus keletą, neatėjo, matyti, bijoda
žmonių, pusiau tuščia. Susirinko mi, kad nesutepus savo pirmeiviš
vos nedidelė dalis lietuvių inteli kosios “čy statos”. Musų pirmei
gentų, kiti gi nežinia kodėl nebu viai tiesiog šį vakarą boikotavo.
vo taip malonus atsilankyti, nors Užtat musų ne inteligetai, buvę
šis veikalas, rodos, turėjo visus šiame vakare, parodė mums, jog
“Ruton” sutraukti. Kitataučių vi jie teatre geriau moka užsilaikyti
sai nebuvo. Mat, gavėnios laikas, už savo tėvus-švietėjus inteligen
<
taigi spektaklis be šokių, pertat ir tus.
“
Genovaitė
”
,
kaip
girdėjau,
dar
nėjo jie.
bus
porą
sykių
atkartota
papigin

Apie .10 vai_ vakare prasideda
tomis
kainomis.
vaidinimas, kuris ir tęsiasi ligi 1
— Balandžio 20 d., t. y. trečiąją
vai. naktį. Artistai vist kaip vie
nas, kiek įmanydami, steigiasi iš Velykų dienų (šen. kai.), “Vil
paskutinųjų gerai savo roles atlik niaus lietuvių artistų-mėgėjų kuo
ti, kas jiems visiems, išskyrus gal pos” artistai važiuos su “Rūtos”
veiną-antrą vietelę, ir pavyksta choru Minskan vaidinti. Buvo nu
Ypač gi gerai atliko savo •les p. tarta vaidinti ten Petliuko fararsas
L. Gira (Mekaniko ( -tauto. “Neatmezgamas mazgas”, bet nei
sparnų išradėjo rolė), p-Ht J, Lie- cenzūruoto egzemplioriaus, nei afi
tuvninkaitė (Libertos rolė),, p-lė šos neturint sunku gauti leidimų,
Skrinskaitė (Mildos rolėj, p-lė tat prisiėjo veikalų pakeisti kitu
Viburytė (Famos rolė), pt Mar to paties autoriaus veikalu4 “Vel
Avė.
cinkevičius (Rimkaus r.) į ir 7. nias — ne boba”.
Juodvalkis (Norvilos r.); f.neblo
gai taip-pat suvaidino pp. | Straz IS ANTAZAVOS, ZARASŲ
PA V., KAUNO. GUB.
das (studento Algirdžio t.), Dir
Sausio
mėnesį šių metų Anta
sė (prof. Jantakio r.) ir Kasiuzavėj
susitvėrė
ūkio ratelis. Prie
laitis (prof. Cirkelio r.). Apskri
Antazavės
ir Dusėtų
ratelio
rašosi
a
tai imant, vadinimas pavyko ne
iirie
ūkininkai.
Yra
blogai.
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prisirašiusių jau apie 40 narių.
Nario mokestis po 1 rub? metams.
Ratelis daro susirinkimus pirmąjį
nedėldienį kiekvieno mėnesio po
pamaldų. Per pirmąjį susirinkimą
tapo išrinkta valdyba, per antrų
susirinkimą kovo 7 d. nutarė par
sitraukti dirbtinių trąšų ir išsirašy
ti visokių daržovių ir žolių sėklų.

IS PALANGOS, KURŠO GUB.
Neseniai, važiuojant per mišką,
buvo užpultas plėšiko Novickis,
Grušlaukės dvaro komisorius. No
vickis buvo sužeistas šmotais į
kuprą. Užpuoliko surasti policija
parsikvietė* iš Vokietijos mokytą
šunį ir kelis policijantus. Šuva po
liciją nuvedė į vieną sodžių ir su
rado ten užpuoliką.
Sužeistasis
Novickis taip pat pažino užpuoli
ką, nors anas užpuldamas buvo
moteriškai persirengęs.
M. Dveigys.
(“šaltinis”).

M

arklių ir vienas perdūrė peiliu aijklį, o kits smarkiai perpiovė žmo
gui rankų. ‘Žmogelis, susimetęs
atgal, atlėkęs į Prienus, pasiėmė
žemsargj ir pasiviję du ištvirkėlių
tuoj suėmė ir nugabeno j šaltųjų.
Gėda pakuoniškiams I ‘
Šakytis.
(“Šaltinis-)

IŠ VILKAVIŠKIO, SUVALKŲ
GUBERNIJOS.
Antgalo Vilka vi skiečiai susilai
kė
naujo
vaito.
Sųeigoje per vaito rinkinius ' vai
stiečiai išrinko vadų -Best ogių
kaimo Dobrilų. Dabartinio vaito
p. Jakubausko jau seniai vaistięčiai norėjo atsikratyti, tik vis ne
įveikė. Bet šiuo kartu Jakubaus
kui nepasisekė, nors ir rūpinosi dar
pavaitauti.
Į perdidelius ponus
jati buvo išvirtęs. Mat, buvo už
miršęs, kad tai jis turi valstiečiams
tarnauti, o ne valstiečiai jam.
" ‘
K. K.
(“šaltinis”)

1S SKIRSNEMUNĖS, RASEI
NIŲ PAVIETO.
IŠ TŪLOS, RUSIJOJE.
Pavasariais, Nemunu medžius
Lietuvių čia yra apie 50 asme
varant, žmonės turi čia gerų uždar nų. Uždarbiai i menki. Kunigą
bį. Tik tas uždarbis neina jiems turime lietuvį. Nieks laikraščių ne
naudon. Atsiėmę visos sanvaitės skaito Išskyrus vieną kunigą.
pelnų, dažnai subatomis ir visų pra
Vladas G aiImuos. •
geria. Štai kovo 20 d. trįs vyrai,
(“šaltinis"). 1 ’
gerai įkaušę, vėlai grįžo namo.
Beeidami susipešė, ir Vincas Ur
banavičius užmušė Ant. Stasiulaituką, 19 metų amžiaus vaikinų.
Vos mėnesis praėjo, o jau antras
užmušimas. Vis tai degtinės dar
bai.
. Lakštiiigalėlis.
(“šaltinis”).
Iš PLUNGĖS, TELŠIŲ PA V.
Kovo 22 d. iš ryto gaisras grei
tu laiku sunaikinęs apie 20 triobų. tarp jų yra ir monopolis. Nuo
stolių padaryta j/žo tūkstančių rttb.
Petras Laičius.
(“šaltini*”).

IŠ ANYKŠČIŲ, UKMERGĖS
PAVIETO.
Kovo 31 d. klebonas Veinbra
nepaspėjo sakyklon įlipti ir patėmijęs, kad tonikose sėdi kampinin
kė su mažu vaiku, tuoj užsipuolė
ant visų kampininkų: girdi, jus
kampininkai, neturit tiesos toni
kose sėdėti, l>a prisakysiu brostvininkams, kad išvestų iš bažnyčios.
Kampininkai (grintelninkai) iš
ėję po visam susitarė visi ir para
šė skundą vyskupui. Klebonas dažinojo apie tai, ir dabar kur tik
susitikdamas kokį kampininką vis
įkalbinėja ,kad* jam (klebonui)
nieko nepadarysią.
Kovo 29 d. per metinį vartoto
jų draugijos susirinkimų revizijos
komisijai buvo ■ išrinktas vienas
grntelninkas Kastiuška; bet klebo
nui tas nepatiko ir pradėjo prikal
binėti. kad reikia išrinkti Bara
nauskas 80 metų senelis. Tai kaip
klebonui nepatinka grintelninkai.
Pieliunas.
(“L. U.”).

IS ALUNTOS, UKMERGĖS
PAVIETO.
Prieš Kalėdas pražuvo bernaitis
E. Bartkus iš Untaliežių sodžiaus.
Nieks nežinojo, kur jis galėjęs
būti. Dabar atrasta jo lavonas Virinčio upėje. Policija tyrinėja, ar
čia nėra užmušimo. Nabašninkas
mėgęs gerai išsigerti.
Jievos su nūs.
(“Šaltinis”!

IS UTENOS, UKMERGĖS P;
Girdėti, Utenos vartotojų drau
gijos sankrovos kasoje netenką
2800 rub. pinigų. Vieni kaltina
tame Utenos dvarininkus, kiti kun.
Svagždį, o gal ir pati valdyba kal
ta.
Ds.

(“V-tis”).
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VIENYBES KIBIRKŠTĖLĖ.
Baltijos juros pakraščius nuo
senų senovės “buvo apgyvenusios
lietuvių-latvių, suomių-igaunių ir
skandinavų tautos. Visos šitos
gretimos tautos senovės laikuose
dažnai tarp savęs susidurdavo, la
biausiai karuose ir prekyboje.

kur mini štedus ir suomfečfus, gi
beveik visos musų tautos pa
sakos yra bendros ir latviams į
Mat senovės laikais tarp lietuvių
ir latvių nebuvo tokio skirtumo
kaip dabar, nes lietuviai ir latviai .
buvo visai artimos tos pačios tau
tos šakos. Tuomet latvių kalba
buvo daug panašesnė į lietuvišką. ’
Tuomet latvių ir lietuvių buvo vie- '
na bendra tėvynė, bendra tikyba, į j
bendri papročiai....
Tik vokiečiams latvius apgalėjus, senoji latvių-lietuvių tauta li
ko perskirta į dvi dali, ypač, kadai i
nelaimingas likimas surišo mus su
lenkais.
(
Nuo to laiko, per ištisus J700
metų perskirta j'dvi dali tauta plė
tojosi atskirais keliais. Latvius bu
vo pasijungę vokiečiai, b mus! —
lenkai, todėl ir dabar didesnė pu
sė latvių ženi^s vokiečių baronų
rankose. Lietuvps — lenkų-šlėkfos.
Pastaruoju laiku, įvykus atmai
noms istorijoje, latviai šiek-tiek
laisviau kvėptelėjo. Naudodama
si šiokiu-tokiu_ palengvėjimu, jje
suskubo stirinkti tos laisvės tru
pinius, ir savų didžiu darbštūinu
ir kantrybę jau augštokai pakėlė
savo šalies gerovę. Tuotarpū mes,
lietuviai, iš lenkų j “broliškai" žu
dančių kilpų pakliuvome pO Mu
ravjovo ir jo : pasekėjų kančiumi.
Nuo tokio kančiaus, kokiuo pasta- f
ruoju laiku mus plušino; fbdos, ;
priderėjo niunįs pabusti; bet kad
visi įrankiai iš musų buvo atimti:
nei knygos, nei laikraščio, nei mo
kyklos.... Tad tuo pasinaudojo
lenkų tautininkai, kurie, turėdami
užtektinai savo veikėjų d vantose :
ir klebonijose, slaptomis ir viešai
varė karštai ir klotingai lidtuvių J
lenkinimą, gudriai- dangstydamiesi j
savo tautišką propagandą katalikų j
tikyba. Ir rites, apjakinti lenkų
gudrumu, sekėme paskui juos- į
prapultį kaip avis paskui vilką į
mišką. Musų krašte iš musų pa
čių kraujo priviso daugybė lenkui '
kurie dabar mus labiau žudo negu
visi musų neprieteliai iŠ šalies;
Pastaruoju laiku rusų valdžia, į
išmėginusi įvairias priemones Cje- :
tuvai maskolinti ir yisomTs jomis j
apsivylusi, sumanė gabenti is llaskolijos gilumos į Lietuvą masko
lius. Daug-daug Lietuvos žemės, f
ypač Kauno, Vilniaus ir Gardino
gubernijose liko išdalinta ateii
viams.
Lenkai-dvarininkai, ne-z»^

IS PRIENŲ, SUVALKŲ GUB
Per Panelės Sopulingosios atlai
dus ėjo iš Prienų namo keli Pa
kuonio parapijos vaikinai, gerai ifc
sigėrę. Eidami viduriu kelio, ne
norėjo praleist važiavusio paskui
žmogaus; tas užsispyrė pro juos
prasilenkti, bet vaikinai nutvėrė už, Si

&
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duoda Lietuvoje savo dvarus val
džios bankui leisti maskoliams.
Matydami, kas darosi, mes ne
privalome nuleisti rankų ir laukti
paskutinio galo. Mes turime įtemp
ti visas musų jiegas, kad atsigynus nuo pražūties.
' Dabar šitoje svarbioje valando
je, laikas mums, lietuviams ir lat
viams, atsiminti senovę, kuomet
mes buvome viena tauta. Nors
700 metų atskiro gyvenimo mus
Žymiai atitolino vienus nuo kitų,
tačiaūs paskutiniai nestengė per
skirti, ir ekonominiame žemės
klausime musų sutartinis darbas
šiandien galėtų būti abiem pusėm
labai naudingas....
Tačiau s pirma to mums reikia
bent kiek atnaujinti senovės saitai.
Tam dalykui dabar taikosi gera
proga. Netrukus į Rygą atvyks
iŠ Vilniaus Lietuvių Padailijos pa
roda.
Kad tai ta musų paroda taptų
• kibirkščia, iš kurios įsigautų musų
senovės vienybės, meilės ir bendro
veikimo žiburys!
t
Esmaitis.
(“R. Garsas”).

Čia jus pamatysite tokius punktus,
kuriuos vien žandarai, policmeiste
riai ir Švarco išauklėti pedagogai
tegali išgalvoti. Mokiniams užgi
nama vaikštinėti (spacieruoti) gat
vėmis, buvoti ant skaitymų ir lek
cijų. Ant vieno laipsnio su lekci
jomis ir skaitymais pastatytas ir
palestuvystės
namų
lankymas.
Jiems ten, žinoma, yistiek, jų au
sys prie to pripratusios. štai vie
noje tokioje taisykloje (Varšava)
mes randame: “paleistuvystės na
mų lankyti mokiniams nevalia, ant
skaitymų gi ir lekcijų jie gali bu
voti tik vyriausybei leidus”.
Toliau vėl skaitome (Penzoj):
‘"uždrausta yra lankyti paleistuvy
stės namus, traktierius, bufetus, o
taip pat ir teismo posėdžius”. Ži
noma, niekas nereikalauja, kad
mokiniams galima butų tas vietas
lankyti. Bet ar jums nekoktu, ar
nekoktu kiekvienam žmogui, ku
rio neauklėjo p. Švarcas ir polici
jos departamentas, tyada teismo po
sėdžiai prilyginti ką tik minėtoms
anoms įstaigoms? Peterburgo mie
sto viršininkas (gradonačalnikas)
dar smulkiau išdėstė, kaip turi elg
tis mokiniai. Jis ųurodo, kur ir
su kuo negalima vaikščioti, su kuo
negalima eiti į atskirus pirties nu
merius ir tt. Ir išeina, kad jau
nuomenė, kuri dažtiai net ir neži
no, kas tai yra atskiri kabinetai,
atskiri pirties numeriai, kas tuos
pirties numerius ląnko, gavę tas
taisykles, “apsišfieč
Ir tai ačiū
Peterburgo viršininkui.
Taip-pat neužmirjš
a mokinių
ir tuomet, kada ie yra namie.
Grovas Uvarovas ionai jau pa
sakojo, kaip mokytojai laipioja
per tvoras ir vartus, kad supfiipinėti ką ten mokiniai namie veikia,
kaip mokytojai įsiveržia į svetimus
butus, daro kratas ir tt.

lekcijas nėt apie tokius nekaltus
dalykus, kaip cholera, rauplės,
Halleyo kometa, šiandien gauta
telegrama, kad Eicaterinoslavo gu
bernatorius neleido vietinei mokslo
draugijai susirinkti nužudyto dak
taro Karavajevo atminties gerbi
mui.
Daktaras Karavajevas, 2
Durnos atstovas, buvo nužudytas
Rusų Sąjungos narių. Jis buvo
uolus apšvietimo platintojas. Tie
sa, tai užgynė vidaus reikalų mini
sterija, bet ar ministeris Švarcas
kuomet nors protestavo prieš pa
našius vidaus reikalų ministerijos
darbus?! Ne. Taip jis elgiasi
dėlto, kad tai nėra paviršutinė, ži
banti žmonių švietimo ministerijos
veikimo pusė, bet tikras žmonių
švietimas.

Dabar aš noriu paaiškinti, kaip
musų vyriausybė su žmonių švieti
mo ministerijos pritarimu šviečia
kitataučius. Žinote gerai, kad sulyg paskutiniųjų vyriausybės cir
kuliarų tikrais rusais skaitoma vien
didžrusiai, visi gi kiti Rusijos gy
ventojai — tai “inorodcai”. Juos
tai ir globia savo slaptais cirkulia
rais vidaus' reikalų ir žmonių švie
timo ministerijos, štai neseniai iš
leistas cirkuliaras, kurio liepiama
A. BULOTOS KALBA APIE
persekioti ir varžyti kitataučių
ĮMONIŲ ŠVIETIMO MINIdraugijas, nors jos tik žmonių ap
' .
STERIJĄ.
švietimu rūpintųsi. Vidaus reika
lų ministerijos valdininkai vis suDabar apie viduriniąsias mokyj ieško jose “kramolą”, atranda, kad
klas. Apie tai čionai jau buvo
jos griauna Rusijos valstijos tvar
kalbėta. Taigi aš nekartosiu' čia
ką ir, žinoma, tuoj uždaro jas.
nei to, kaip šimtais žudo save mo
Tai daroma netik Lenkijoj, Lietu
kiniai, nei to, kad tas savęs žudy
voj ir Latvijoj, bet ir Ukrainoj;
mas ’ paeina nuo baisaus tų moky
ukrainiečiai dabar irgi “inorcįdklų vyriausybės mokinių persekio
cais” paskaityti. Yra dar ir kito
jimo. Čia buvo skaitomi laiškai,
kį cirkuliarai. Laikraščiuose jie
iš kurių matyt, kodėl 13—14 metų
nėra atspauzdinti, bet aš turiu apie
vaikinai daro sau galą: šeimyna,
juos tikras žinias. Ministerių pir
iš kurios jie paeina, nėra tam prie
mininkas išleido paliepimą, kad
žastis; tos priežasties priseina j ieš
Lenkijoj, Lietuvoj, Latvijoj, Baltkoti tankiausia tvirkinančioje mo
Yra
dar
ir
toki
paliepimai,
ku

gudijoj
ir Ukrainoj jokių valdiškų
kyklos įtekmėje, — tos mokyklos,
riais
liepta
prižiūrėti,
kokius
mo

vietų
—
taigi ir mokytojų vietų —
kuri yra tvirkinama žmonių švieti-,
kytojus
(korepetitorius)
tėvai
,
sa

kitataučiams
neduoti: turi būti
mo ministerijos. Vienok ir čia vie
vo
vaikams
samdo.
Pasirodo,
ka<W
skiriami
vien
rusai
ir pravoslavai,
na ministerijos veikimo pusė ne
ganėtinai dar buvo apšviesta. Tai ir čia žmonių švietimo ministerija, štai ir pavyzdys. Marijampolės
šnipavimo sistema, kurią ministe rūpindamasi žmonių aptemdinimu, (Suvalkų gub.) gimnazijoj pernai
vasarą buvo matematikos mokyto
rija stengiasi įskiepyti ir mokyto uždėjo savo leteną. .
jams ir mokiniams. Iš direktorių
Žinoma, esant tokiai sątaikai jo vieta. Tą vietą norėjo užimti
Jam pasakė, kad į tą
reikalaujama du kartu į metus tarp vidaus reikalų ir žmonių švie- lietuvis.
pranešti ministerijai apie mokytojų itmo ministerijų, policijos nuova vietą bus paskirtas tik toks moky
tipą ir padėjimą. Anksčiau moky- dom tapo vietoms, kur auklėjama tojas, kurs galės būti podraug ir
Tokiu budu iki
tojai duodavo charakteristiką bai jaunuomenė, štai Rygoj suėmė inspektorium.
giančių gimnazijos mokslą moki ant gatvės dvi gimnazisti. Jas Kalėdų 6—7 gimnazijos kliasos
nių; dabar-gi direktorius turi pra nugabeno į policijos nuovadą. buvo be matematikos mokytojo,
nešti ministerijai smulkiausias ži Ten jas’pralaikė ilgą laiką; turėjo, nes ruso neatsirado, o lietuvio ne
nias apie kiekvieną mokytoją. mat, išklausinėti, kad protokolą priėmė. Bet tai dar neviskas. At
Priegtam ministerija stačiai nuro surašyti. Tos mergaitės turėjo sė kėlė matematikos mokytoją-inspekdo, į kokius klausimus direktoriai dėti nuovadoje, kur laikoma suimti torių, o iškėlė rusų kalbos mokyto
turi atsakyti: išskyrus reikalingus girtuokliai ir nepadoriai vedančios ją, kurs pirmiau čia buvo inspek
klausimus, t. y. kaip mokytojas ve save ^jnt gatvių paleistuvės-mote- torium t— ir štai kas atsitiko: gim
da savo darbą, kiek jis prie vaikų rįs. Išeina, kad nuovada — ge nazijoj, kur rusinimo politika ve
mokymo yra prisirengęs, -t- yra riausia vieta ištirti, kuo kuris-nors dama, dabar nėra kam mokinti ru
ir gana keisti klausimai:’ ką moky mokinys prisikalto vaikščiodamas sų kalbos.
tojas veikia namie, apie ką jis kal miesto sode arba kodėl jis vaikš
Tai mat, kaip atsitinka, kad žmo
basi *su mokiniais ir tt. Taigi jau čiojo gatvėmis neužsisagstęs vir
nių švietimo ministerija varo vi
prisivarė iki tam, kad žingeidauja, šutinio apsiausto. Maža to. Ardaus reikalų ministerijos darbą.
ką> mokytojas veikia namie I Ka- mavire tie policistai pedagogai dar
zaniaus apskrityj buvo išleista pa geriau pasielgė: Jie prikalbino Maža to, kad neskiria mokytojų
liepimas, draudžiantis mokytojams 14—15 metų mokines važiuoti į lietuvių, Bet "ir* rusus mokytojus
dalyvauti mylėtojų teatruose ir smuklę, ten nugirdė jas ir elgėsi atsiunčia tokius, kad Dieve gelkoncertuose. Žinoma, visi tie pa su jomis taip, kad iš šitos tribūnos bėk. *šit Panevėžio mokytojų seliepimai turi antrašą “slaptas”, įsa net nepadoru yra pasakoti. Apie minarijos lietuvių kalbos mokytokyta apie juos niekam nieko ne tai buvo rašyta laikraščiuose. Žo j u paskirtas rusas Sorfonovas, kurs
sakyti, ypač laikraščiams nepra-" džiu, žmonių švietimo ministerija taip ipenkai supranta lietuviškai,'
nešti: iš to, mat, gali pasipiktinti su policijos pagelba taip auklėja jog neatskiria žodžių “nosis” ir
mokytojai, mokiniai. ir net pati jaunuomenę, jog mums kasdien “burna”, “mokinys” ir “mokyto
visuomenė; apie tai, kad neskelbti prisieina skaityti laikraščiuose, kad jas”. . Nesunku įspėti, kaip tie jo
tų paliepimų laikraščiuose. yra ir tai čia tai ten moksleivis pasidarė mokiniai gražiai kalbės lietuviškai!
Toliau į tą-pat seminariją, kuri yra
slapti paliepimai. Taip rūpinamasi sau galą, nusižudė.
pačiam Kauno gub. viduryj, kur
suaugusiais žmonėmis—mokytojais.
gy
vena bemažo vien lietuviai ir kur
Kas-gi
darosi
pačiose
mokyklo

Visai- kitaip prižiūrima mokinių el
mokytojai
reikalingi irgi lietuviai,
gimąsi. Cia^Žmonių švietimo mi se? Čia, kaip ir anais laikais di
lietuvių
priimama
vos trečdalis ar
nisterija — antras vidaus reikalų rektoriai ir inspektoriai vėl pra
ketvirdalis.
Vietinių
rusų tiek ne
dėjo
slapta
žiūrėti
per
plyšius,
ką
ministerijos numeris. Žmonių švie
atsiranda,
prisieina
išrašyti
juos iš
mokiniai
veikia
per
lekcijas,
ką
jie
timo ministerija nesijaučia tiek
kitų tolimesnių gubernijų. Beto ir
daro
per
pertraukas;
vėl
mokinius
stipri ir galinga, kad viena galėtų
pridaboti mokinius.
Todėl, ne baudžiama belangėmis, kurios jau tiems pat lietuviams įstojimas, į
Panevėžio seminariją labai apsun
sančiais arba bent nežinomais įsta niems vaikams įkvepia vien moky
kintas: reikia gauti leidimas ne tik
klos
baimę
ir
neapykantą;
moki

tymais remdamasi, žmonių švieti
iš globėjo, bet iš paties ministerio;
mo ministerija įkūrė tam tikras niams vėl lieka vienas tik kelias—
per tai lietuviui prašymas paduoti
kuogreičiausia
pasistengti
mokyklą
tarybas, kurios turi išdirbti taisy
prisieina keletą mėnesių ankščiau,
užmiršti
ir
gyvenimo
klausimų
iš

klės, kaip čią geriau prižiūrėjus
negu rusui. Toliau, kada lietuviai,
rišimo
jieškoti
kur
kitur,
tik
ne
mokinių elgimąsi. Į
Žingeidu, iš
nepastoję į mokytojų stminariją,
ko susideda tos tarybos — yra mokykloj; jaunuomenė taiso savo
laiko kvotimus ant mokytojaus liu
ratelius,
kurie
dažnai
net
ir
Medin

tai pilnas šusiviertijimas pirmo ir
dijimo prie šalies, tai ir čia juos
antro numerio yidaus reikalų mi- gi esti, nes jie slapti ir suaugusieji
nuolat skriaudžia.
Taip Kuršo
savo
gerais
patarimais
nęgali
atei

nsterijos. Taip Rostovo prie Do
gub.
keletas
lietuvių
ir
rusų išlai
ti
pagelbon
jauniemsiems.
no į tą tarybą įeina: pirmininkas
kė
kvotimus.
Mokytojų
taryba
— gradonačalninkas. vyrų ir moApie privatines mokyklas nėra
ųutarė
išduoti
visiems
tam
tikrus
tęrų gimnazijų direktoriai, kunigi ko ir kalbėti: jas dabar tiesiok už
liudijimus.
Bet
liaudies
mokyklų
jos atstovai ir prokuroras. Sara daroma arba varžoma tiek, kad nu
tovo pedagogų taryboj dalyvauja: bodama net ir tai, ką ir ant kokių inspektorius leido išduoti liudiji
gubernijinis ir gelžkelio žandaru kursų galima priimti,-*kiek galima mus tik rusams; lietuviams gi neiš
viršininkai, - policmeisteris ir tt. priimti žydų ir tt.; sodžių privati davė, nežiūrint į tai, kad jie ir ge
Kodėl gi tat žandarų pulkinin nių mokyklų užveizdos verste ver riau, kaip rusai atliko kvotimus.
kams, rotmistrams ir policmeiste čiami būti šnipais, kurie turi sdeti, Tai daroma tam, kad mažiau butų
riams nepabandyti eiti lenktyn iš kur kas atvažiavo, kur gyvena; lietuvių mokytojų.
su tokiais garsiais pedagogais^o- o paskui tik žiūrėti, ar jis gali iš
šit dar vienas įdomus atsitiki
kytojais), kaip Ušinskis, Račins- laikyti kvotimus, kad toliau mo mas. Taujėnų mokyklos (Kauno
kiš, Staniuninas ir kiti! Dabar kytis, ar ne. Apie platinimą ap- gub.) mokytojas Antanavičius * li
^pažiūrėkime, kaip tos taisyklės yra švietos lekcijomis, kursais ir kito ko prašalintas iš mokytojaus vietos
■ustatytos, kas pagal jų mokiniams kiais šalę mokyklos budais ir užsi- už tai, kad jis dalyvavo apšvietos
■ra leista ir kas neleista daryli. minti nevalia. Draudžia Aaityti | draugijose ir išrašinėjo valstie-

čiams lietuvių laikraščius.
Tos
draugijosūr tie lietuvių laikraščiai
vyrausybė* leisti.
Čia žingeidu
dar j tas, kad vietinis žemiečių virštrinkas, nrusas, užsistojo už tą
mokytoją ir išdavė jam kuogeriausį paliudijimą: girdi, politiškai iš
tikimas, gerai mokina vaikus ir
joks revoiiucijonierius. Nežiūrint
į tai, jis visgi buvo prašalintas.
Toliau, aš turiu žinias apie vieną
Kauno miesto mokyklos inspekto
rių — tūlą Božko. šis Božko per
veidą ir kur pakliūva muša moki
nius. Jo sumušta apie 40% mo
kinių. Tas žinias aš pasėmiau ne
iš laikraščių, bet iš vyriausybės
apie jo veikimą padaryto tardymo.
Mokytojai, kurie apie tai pranešė
vyriausybei, liko palaikyti neištiki
mais, į juos kreivai žiūrima, o
inspektorius Božko kaip buvęs,
taip ir tebėra tos-pat mokyklos
inspektorium.
Dabar keletą žodžių apie augėles
niąsias mokyklas.
Kad žmonių
švietimo ministeris nori visai pa
naikinti autonomiją, aišku iš to
įstatymo sumanymo kurį jis su
statė. Pagal to Sumanymo: visa
valdžia bus redaktoriaus rankose.
Tiesa, redaktorius yra pačių pro
fesorių renkamas, bet ministerija
gali joj neužtvirtinti ir tuomet ji
pati jau paskirs tokį, kokį norės.
Žinoma, kada taip žiūrima į augė
lesniąsias mokyklas, kada visokiais
budais persekiojama studentus, —
tai vėl universitetuose prasideda
riaušės, kitaip ir būti negali.
Žmonių švietimo ministerija tik
dėl žmonių akių rūpinasi apšvie
timo pakėlimu; ištiktųjų gi ji
trukdo apšvietimą, nes gerai žino,
kad liaudies apšvietimas ‘ tai di
džiausias visokių sauvalių priešas.
Tai nekartą jau buvo pasakyta.
Tuo tik ir galima išaiškinti, kodėl
p. Švarcas visokiais budais rupi.H
H .
. ..
naši prašalinti is universitetų mo
teris^ kodėl jis visaip varžo įsto
jimą į universitetus, kodėl kaikurie tamsybės apaštalai nuo šitos
štai tribūnos stengiasi purvais
r
....
drabstyti mokslus einančią jaunuo
menę! •
Nors tos juodosios jiegos ir
drabsto purvais mokslus einančią
jaunuomenę, nors jos ir šmeižia
moterių tie? jaunuomenė nei moterįs neturi- nusiminti. -Tos tam
sybės galybės nesibijo tai daryti,
nes žino, kad teismų ministeris pa
sirūpino apginti juos nuo pabau
dos. Lai moksleivija tik įieško
šviesos ir’ mokslo, lai ruošiasi būti
savo tėvynės piliečiais, lai eina į
liaudį ir neša jai šviesą ir mokslą.
Liaudis supras ir seks ją, kaipo
save vadovą.
(“Lietuvos Žinios”).

1S AMERIKOS.
IR VĖL BAISI NELAIME

KASYKLOSE.
Birminghain, Ala. Netoli nuo
čia, anglių kasyklose Palos No. 3
5 d. gegužio atsitiko baisi dujų expliozija, kurios apie 185 darbinin
kai tapo užmušti, tame skaitliuje
45. baltparviai, kiti buvo negrai.
Išgriebė tik 13 negyvėlių, kadangi
dėl prisirinkusių nuodingų dujų,
į olą negalima įeiti. Po expliozijai iš olos išsiveržė liepsna, kuri
pakilo iki 200 pėdų augštin. Ka
syklos tos priguli Palos Coal Co.
PASIŠVENTĖLIAI DEL DEG
TINES.
Hamtington, Ind. Šitame mie
ste uždrausta pardavinėti degtinę.
Atkakęs iš kitur keleivis, užsimanė
gurkšnį degtinės išgerti ir pa
klausė pirnno patikto, kur jis jos
gali jgautk1 Praeivys pasakė, jog
tokius, gėrimus tik aptiekoj
lima'Kgauti. Ištroškėlis nuėjo aptickoh, beit ten jam pasakė, kad
degtinę gali gauti tik žmonės nuo
dingos gyvatės įkasti. Matyt ke
leivio butą labai ištroškusio, iis
už gurkšni degtines buvo basirengęs duotiesi ir gyvatei ąfatsti.
todėl paklausė aptiekoriaus, kui\
čia gali tokį sutvėrimą rasti. Aptiekorius davė adresą, kur tyčia
ištroškėliams buvo gyvatė laiko
ma. Keleivis ten ir nuėjo. Bet
ten rado tokią daugybę laukiančių
savo įkandimo kaleinos, kad gy
vatė atsisakė kasti, ji sustreikavo.

Įvirtas

vaikšciotojas.
New York. 2 d. gegužio at
kako čia į miesto rūmą iš San
Francisco 77 m. metų senelis Edvard Ponson VVestern. Visą ke-

lionę nuo vieno oceano iki kitam
GAISRAI.
jis perėjo pėkščias j 77 dienas.
Food City, Pa. Sudegė dirbtu
New Yorko miesto majoras jdavė vės Pittsburg Plate Glass Co.
seneliui 400 dol., kuriuos sudėjo Nuostolius gaisro padarytus skai
miesto gyventojai.
to ant 1500000 dol. Minėtose dirb
tuvėse dirbo 5000 darbininkų.
NESINAUDOJA Iš SAVO
Norryood,’ Ont. 6 d. gegužio
TEISIŲ.
Šįmet renkant miesto majorą siautė čia gaisras,' kuris pridirbo
Kansaše ir Topeka ir moterys ga nuostolių ant 150000 dol.
lėjo rinkimuose dalyvauti.
Bet
mažai jų naudojosi iš savo teisių:
Canoierville,. Iii. Netoli nuo čia
mieste Kansas iš 14051 balsavusių, sudegė Dougloso namai. Ugnyje
moterų buvo tik 3798; Topekoj, pražuvo patsai Douglas, jo mote
iš 9135 balsavusių, moterų buvo ris ir du vaikai dvynučiai.
tik 2577.
B altini are, Md. Sudegė čia me1
KRUVINOS MUŠTYNES.
belių krautuvės Gumprecht &
Pittsburg, Pa. Netoli Yokon, Benesch. Nuostolius gaisro paprie kasyklų Westmoreland Coal darytus skaito ant 250000 dol.
Co. pereitos nedėlios dieną buvo
kruvinas susirėmimas terp strei
Karnas City, Mo. Sudegė čia
kuojančių darbininkų ir ginkluotų krautuvės Peet Broą Manufacturkompanijos pasamdytų .kasyklų ing Co. Nuostolius gaisro pada
sargų. Buvo vartojami revolve rytus skaito ant pusės milijono doriai ir karabinai. Vienas darbinin liarių.
kas tapo užmuštas, du mirtinai pa
šauti. Pašauti ir trįs kasyklų sar
gai.

15 DARBO LAUKO

SUftUS NUŠOVĖ GIRTUO
KLĮ TĖVĄ.
Woodburn, Ga. ,13 metų vai
kas, Abner Brown, nušovė sąvo tėvą. Tėvas mat parėjęs gir
tas namon, pradėjo motiną mušti;
pagriebė ją už plaukų ir valkiojo
po kambarį. Pamatęs tą Vaikas,
pagriebė karabiną ir gelbėdamds
motiną, nušovė girtą tėvą.

f San Francisco, Cal.

Darbai
šiuom kartu eina čia negeriausiai,
matyt darbininkų be darbo.

Chicago, III. Gelžkelių vago
nų iškrovėjams likosi algos pa
keltos ir tuom jie tapo užganė
dinti. Todėl streiko nebus. Va
gonų stumdytojai gaus 10% dau
giau, o chekeriai ir klerkai 5 dol.
mėnesyj daugiau.

NEMETIS ŽMOGŽUDYS NU
ŽUDYTAS.
- f Chicago, III. Vagonų iškroDe Land, Fla. Čia likosi pakartas yejai čianykščių gelžkelių pareika
teismo mirtim pasinertas 15 .metų lavo pakėlimo algų ant 10%.
Irving Hamhett, kuris užmušė 13
metų mergaitę, Clevis Fedder. .
| Chicago, III. Daugelyj duon
kepių Chicagoj sustreikavo darbi
DEL RIEBUMO GRĄŽINA ninkai, kadangi duonkepių savi
ATGAL.
ninkai nenori pripažinti unijos.
New York. Ant pasažierinio
garlaivio “George Washington į
Chicago, III. Streiko vagonų
New Yorką atkako iš Vengrijos iškrovėjų čianykščių gelžkelių gal
pas savo svainį Petras Wegman, ne bus, kadangi gelžkelių kompa
bet ateivių užveizda nutarė jį grą^ nijos padarė darbininkams gana
žinti ir tai todėl, kad jis per sto žymius nusilenkimus.
ras, kad per daug^ riebus. Kasžin kokias priežastis gražinimui
^Danville, III. Čia terp strei
dar išmislys New Yorko atei kuojančių darbininkų ir sugabentų
vių užveizda?
streiklaužių užgimė nestitikimai.
Gynimui streiklaužių atkako dvi
TIK DU STIKLU ALAUS.
kompanijos milicijos.
IVashington, D. C. Cianykščiai
alaus leidėjai pripažino darbinin| Boston, Mas. Nuo 30 d. ber
kams 8 vai. darbo dieną, bet užtai želio iki 25 d. liepos iš Waltham
leista darbininkams laike darbo Watch Co* dirbtuvių paleis 3500
gerti alaus ne dugiau kaip du darbininkų, kadangi padirbtiems
stiklu. *
laikrodžiams nėra pirkėjų.

VETROS.
Kansaj Valstijoj 2 d. gegužio
siautė vėtros, kurios labai daug
nuostolių pridirbo. Vėtra išgrio
vė suvisu turinti 400 gyventojų
miestelį Plymouth. Mieste Kan
sas City nuo daugelio namų nu
plėšė stogus.

| Detroit, Mich. Konduktoriai
ir .motormonai čianykščių gatvinių
karų nutarė streikuoti, jeigu kom
panija ne sutiks pavesti gimusius
nesutikimus santaikos teismui.

IŠ LEVISTON, n£j J
28 d. balandžio atsilankė čia
kun. T. Žilinskas išklausyti vely
vely-
kinės. Laikė
KMlbėjo
cikė ir prakalbą.
prakalbą.; Kalbėjo
apie tautą, tautiškus reikalus’ ir
draugijų naudingumą. Terp kitko
pasakė: jog kiekvienas žmogus 1
privalo savais reikalais jrupintia,
teip lygiai ir tautos privalo savais
reikalais rūpintieji. Girdi mes vi
si turime motiną gimdytoją, btt
visi turime vieną bendrą motiną,
taigi Lietuvą, kurioj mes gimėme
ir augome. Mes ją turime mylėti
ir jos reikalais rupintiesi, mylėti ją
ne žodžiais, bet darbais ir pasiek,
girnų. Kad musų bendrai motinaU .
galėtume priderančiai tarnauti, tu- •
rime šviesties. Apšvietą gi galima
įgyti skaitant laikraščius ir lavi
nančias protą, taigi moksliškas
knygas. Kiekvienas . lietuvis pri- •
valo skaįtyti Lietuvos istoriją, tai
žinos, kaip senovėj Lietuva buvo
tvirta ir galinga, žinos, kaip per
Lietuvos vaikų kaltę ji nupuolė* '
Žinos, kaip musų bočiai gy nė savo
tėvynę. Ragino skaityti geografi
ją, kad susipažinti su musų ap
gyventa žeme; reikia skaityti ir
astronomiją, kad susipaįžinti su
kitais dangiškais svetais, kuriuos
mes matome kiekvieną vakarą ant
dangaus skliauto. Turime skaity
ti ir hygieną, kad žinotume, kaip
gyventi, kad sveikais būti; ‘ tąsyk
ne reiks išleisti šimtus visokiems
šundaktariams. Ragino susipažin
ti su raštais aiškinančiais darbinin
kų padėjimą ir reikalus, nes musų
tauta susideda vien iš darbininkų.
Kada viską gerai suprasime, su viso
pasaulio darbininkais pastatysi|nę
savo reikalavimus ir-jie turės būt
išpildyti ir dabartnis surėdymas
bus perkeistas.
Toliaus kalbėjo apie draugijas.
£šakė, jog draugijom .įkoloaH ji
nebūtų, jeigu tik jos mieriai ge
ri,
mes privalome
rašvtiesi,
vis tiek, ar ji butų tautiška, ar
bažnytinė; kas nepriguli nei į jo
kią draugiją, tas esąs! nevertas
žmogaus vardo* Girdi, apšvieta
mus išgelbės ir su-jos pagelba
mes pa vyksime kitas, mus pralen
kusias tautas. Mes svaiginantiems
gėrimams kas metai išleidžiame
milijonus doliarių; jei- atidėsime
nors dalį tų pinigų knygoms ir
jei jas skaitysime visi, musų xtau
ta greitai pakils, kaip pakilo irjkltos tautos. Seniau, girdi, buvo
verti papeikimo ir kunigai, nds
bažnyčios, vietoj garbinti Devą,
buvo įnagiais lenkinimo lietuvių.
Dabar, girdi, jau vis daugiau at
siranda kunigų, kurie dirba lietu
vystės labui.
Vakaras
pasibaigė
dainoms.
Merginos ypač dainavo blogai.
Aukų surinkta 10 dol. tik nežinia
kokiam mieriui.
V. PetroniJL !

Sedalia, Mo.
Sustreikavo
mašinistai dirbanti . varstotuose
IS SPRINGFIELD, ILL.
Missouri Pacific gelžkelio. Tą pa
NELAIMES ANT GELŽKELIŲ. tį padarė mašinistai dirbanti var
1 d. gegužio, 29 kuopa 1L- Sį s.
Springfield, O. Ant Ohio Elec stotuose Little Rock, Ark.
parengė čia prakalbas paminėji
tric gelžkelio susidaužė viena trau
mui darbininkų šventės. Kalbėto
U Providence, N. J. Buda vonių
kinio dalis. Prie to dvi ypatos ta
jai buvo: F. Klembauskas, J. Gu
kontraktoriai
susitaikė su sustrei gas, K. Airašunas ir keletas kitų,
po užmuštos, o septynios sunkiai
kavusiais darbininkais ir daugu kurių vardų ne atmenu. Visi kal
sužeistos.
mas darbininkų sutiko grįžti dar
bėtojai savo kallx>se išrodinejo,
Hillard, Mo. Netoli nuo čia su ban.
kaip darbininkai yra išnaudojami.
simušė du bėganti į priešingas pu
Buffalo, N. Y. 6000 konduk Aiškino 1 d. gegužio šventės pfroses gelžkelio traukiniai. Prie to torių New York Central gelžkelio mę, nuo kada darbininkai pra
vienas gelžkelio tarnas tapo už į rytus nuo Bu f falio gaus ant 30% dėjo švęsti, kaip tą dieną viso {pa
muštas, vienas mirtinai sužeistas, didesnes algas. Algos bus teipgi saulio darbininkai ąpvaikŠčioja.
sunkiai gi sužeistų yra 22 ypatos. pakeltos konduktoriams Delaware. Aiškino ir moterų padėjimą ir
,
Lackawanna & Westem gelžkelio, skriaudas, kokias jos kenčia. ,
Clarksburg, Wz. Va. Ant Baltiteipgi Delavvare & Hudson gelž
Žmonių susirinko apie 70, ar gal1
mote & Ohio gelžkelio netoli nuo kelio.
daugiau, moterų buvo tik dvi.
čia susimušė du prekių traukiniai.
Gaila,
kad musų moterėlėj *etp
f Pereitą sanvaitę Jungtiniuose
Prie to fienas gelžkelio tarnas
menkai
dalyvauja viešuose darbuo
po užmuštas, o trįs pavojingai ap- Valsčiuose buvo 191 nusibankruse.
O
kalbėtojai teip vaizdžiai
tinimas, arba 3 daugiaus negu už
kulti.
aiškino
moterų
reikalus, jų sunkų
pereitą.
padėjimą! Ragino ir jas ąvieEZPLIZIJOS.
f Neto York. Traukiasi čia duon
Greensburg, Pa. Vienuose na- kepių streikai, kurie jau ir Brook- stiesi, skaityti lavinančius protą
raštus. Vienas kalbėtojas peikė
muose atsitiko čia dinamito explio- lyną apėmė.
jaunimą, kad jis, vietoj šviesties,
zija, kurios du maskoliški darbi
brangų
laiką smuklėse praleidžia.
Cohtmbus, O. Streikuojanti
ninkai tapo užmušti, o du labai
Kasyklos
ne dirba nuo 1 d. ba
pavojingai sužeisti. Kas dinami- tarnai Columbus Railway & Light
landžio;
nieko
nežinia, kada pra
Co. nutarė grįžti darban. Streikas
tą padėjo, nežinia.
> *. ■ į
užgimė už prašalintus nuo vietų sidės darbai.
;
Buvęs
prakalbose.
keturis
tarnus.
Ottazva, Ont. Dirbtuvėse General Expliosives Co. of Canada,
Youngstovn, O. Pakeltos alIŠ RUMFORD, ME. ; į f:
netoli Hull, atsitiko baisi expliogos nho 6—io%> darbininkams
Vietinė pašelpinė Šv. Roko drau
zija, kurios 15 ypatų tapo užmuš
Youngstown Sheet and . Tube
gija buvo parengusi prakalbas.
tų, o 50 sužeistų. Expliozija. išnai
Works ir Republic Iron & Steel
Kalbėti buvo užprašytas “Kelei
kino viską ant ploto
mylios.
Co. dirbtuvių.
Net mieste Ottawa, 4 mylios nuo
vio” redaktorius S. Michelsonas,
expliozijos vietos, namų langai iš-,
Washingtone, D. C. Darbo ko bet nežinia dėl kokios priežasties
byrėjo.
misijai pranešta, jog darbininkai jis nepribuvo. Midielaono nepriplieno dirbtuvių South Betlehim buvimąs padarė labai nemalonų
Macon, Ga. Važiuojant gaisrą gauna vien saugbjaučias nuo ba įspūdį^ Susirinko žmonės prie sa
gesinti, expliodavo viena garinės do mirties algas: už 12 valandų lės ir , čia išgirdo, kad užkviestas
čirškynės dūda.' Prie to trįs ug- nakties darbo jie gauna tik po kalbėtojas ne atvažiavo, nes buk
nagesiai tapo užmušti, o .trįs pa I2%c. už darbo valandą.
jis susirgęs. Mums rodos, kad
vojingai sužeisti.
jam pirmiau reikėjo mums praneš-J

'gražesnis* už žodį m cdega! Ar- daiktus turime vadinti: zt moterai, T. M. D. kuopą. Kuopa negal
valyti patįs nenorėtumėtej*
19.III.io, Laike vakarienės
Gyvename
Jotame
šimtmetyje;
gi
lietuviams mėgasi turėti savo debesai, akmenai ir tt., kaipo vy susidėti iš mažiau kaip 5 narių.
laikraštininkų suvažiavi
civilizacijos
ir
mokslo
amtmatykalboje
juo daugiaus švirkščiančių, riškos lyties.
mo (amžinajai stipendi
X Tose vietose, kur jau yri
16.00 J je, kuriame svietas jau ažeip !toli į šiurkšrianrių ir birzgiančių silabų ? , Dar keli žodžiai apie svetimus senesnė T. M. D. kuopa, nauja
ja*) ...............................
nužengė ir vis žengia pirmyii! ir Į Ar gi ne malonesni žodžiai ir ar vardus.
Europos
lietuviški gali susitverti tik iš nemažiau,
4.V. 10, Auka S. L. A. 219
1
ir
pirmyn, taigi, vyručiai, mekeUcite ne malonesnė kalba, kurioje kuo- laikraščiai
vietų
vardus kaip 15 narių.
kuopos, Roslyn, Wash.
rašyti
1
teip - kaip
jie
(p. V. S. Jokubyną)
7-00 po musų laikraščius peštynių, nes mažiausiai yrą birzgitnų, gergždi- bando
3. Kuopos, atskyrimui jų vie
mų ir y vairių dūzgimų? Juk si- 1neva išsitaria, teip daro ir su na nuo kitos, yra paženklinamos
laikai jų seniai praėjo. 5
r
i! IŠ SO. BOSTON, MAS.
St. Militouckasi
laba “džia” yra tiesiok prikli au- <svetimais žmonių vardais
$916.28
Viltis” paeiliniais numeriais pagal ju su- į
I d. gegužio, 2 vai. po pietų,
sims. Tokiu budu ir tokius žodžius net
1
Stolypiną perkeitė į Stoluipi- sitvėrimą. Kuopų susirinkimai gali
Dahlgren Halley buvo prakalbos,
Išlaidos.
kaip “vuodega” ir “uodega” reik- ną.
1
Teip daro tik laukiniai. Iš atsibūti teip tankiai, kaip kuopa
parengtos Lietuvių Ukėsų draugiSausio 25. J. Fr.................... $25.00
tų
vartoti
“
nuodžiaga
”
,
“
uodžia'
tarmė
čia ne svarbi, nes ne visus matys tą reikalingu, vienok geisti
DĖLEI P. LAUKIO IR KITŲ '
• jos; tuom buvo apvaikščiota 1 d.
Sausio 25. V. B.....................$50.00
ga
“
.
1
Svetimus
vardus galima gerai teip na, kad kuopos būtinai laikytų
KALBAŽINYSTĖS NŪRODY- I
gegužio šventė.
Publikos prisi
Sausio 25. Fr. V. M.......... $25.00
Narys.
Sis
žodis
šiuo
kart
yra
]
parašyti,
kaip jie išsitaria. Pati nors po vieną susirinkimą kas berMAI.
rinko pilna svetainė, apie 500 zrtioSausio 25, Fr. Maž............. $50.00
labai
mėgiamu,
mat,
sulyg
dabar

“
Viltis
”
dar
vokiškus ir iš dalies tanis.
Praeituose dviejuose- “Lietuvos”
nių. Nors kalbėtojai buvo yvaiSausio 25, K. Jasiukaitis $25.00
tinės
nuomonės,
žodis
“
naryti
”
ga]
prancūziškus
vardus
panašiai, kaip
numeriuose tilpo pono Laukio
5. Kuopa turi tiesą balsuoti vi
' irių pažiūrų ir tūlų kalbų klausyti
$1.00
Ii
atstovėti
žodį
“
sunaryti
”
arba
.
jieišsitaria
parašo,
bet angliškus
straipsniai
kaslink
lietuvių
kalbos
suose
draugijos reikaluose ir gali.,
nelabai, norėjosi,* bet
publi
$50.00
Gegužio 2, J. Fr*)
“narys” yra tuo patim ką ir “są kartais teip parašo, kad nežinia ką
taisymo.
Rasi
kiek
jo
nurody

dalyvauti
T.
D. seime per savo
ka užsilaikė ramiai.
Vedėju
$50.00 muose ir teisybės yra, bet čia ver narys” (sunaris) arba "sąnaris”. turi reikšti. Anglijonai nei vieno įgaliotinį, arba nusiųsti seimui sa
Gegužio 2, V. B
buvo .minėtos draugijos pirminin$1.00 stina nurodyti nekurtas jo mokini Na jeigu sąnarį perkrikštyti ant svetimo vardo tikrai gerai ne iš vo nutarimus apie įvairius drau
P- Stanis. L. Grikštas savo
"nario”, tai kodėl palikti: sąjungą, 1taria, bet užtai jie juos rašo tei gijos reikalus.
muose klaidas.
kalboj stengėsi išaiškyt prasmę f
sąmonę, sąskaitą, sąrašą, sąlygą, singai. Teip daro teipgi vokie
IŠ TORONTO, ONT.
$277.00
d.’ gegužio, iš kur, ir kada prasi
Pirmiausiai, kas link tos įsigar6. Kuopos reikalais rūpinasi;
Darbai šiuom kartu čia eina ge Todėl tuomi sy kiu lieka ižde $639.00 duotos galūnės “ybės”. Pas p. sąžinę, etc., neperkeitus į: jungą, čiai, prancūzai ir visos civilizuotos kuopos vyriausybė, susidedanti išr
dėjo, bet kadangi pats niažai ką
monę,' skaitą, rašą, lygą (arba li tautos vartojančios lotyniškas li
apie .tai žinojo, tai ir išaiškyt ne rai ; ir iš kitur pribuvusiam gali
Laukį kuone didesnė daiktvardžių
pirmsėdžio, jo pagelbininko, rašti
gą),
žinę ir tt?
teras ; maskoliai, nors nevartoja
galėjo, tankiai pats sau prieštaravo. ma darbas gauti. Algos irgi ne
baigiasi
su “ybė”, net
ninko ir iždininko (pagal reikalą
•) Pastarus $100 pasiunčiau tep dalis
Viešpatija; Karalija.
Šiuodu lotyniškų literų, bet kad svetimus
prirenkami iždo globėjai, rtiaršal*^
Paveizdan jis'sakė: "Draugai ir visai niažos: nuo $1.50—2.00.
žodžiai
visasvietiniai,
vienaip
liaus negu buvo liepta komiteto
žodžiu vartoja daugiausiai p. Lau vardus galima būt suprasti, kabėse
Lietuvių gyvena čia diktas budraugės, mums reikia mokslo, apvartojami,
kaip:
šovinizmas,
kos, knygius ir kiti). Visi yra
per savo neapsižiūrėjimą. Ant ne
kis vieton vartojamų “viešpatystė” rašo lotyniškoms literoms, kaip tas
į Švietos, susipratimo, kad nuverst relis. Yra čia dvi draugijos: §v. laimės, laiškų nešiojau kišeniųje fanatizmas, etc., pas jį vartojasi
renkami ■vieniems metams iš gerai
ir "karalystė”. Gal būt tas parem vardas rašosi, taigi tuomi jau pa
šitą biaurų surėdymą, kurį palaiko Juozajo ir S. L. A. kuopa, bet ilgiaus negu reikėjo. Tikiu, kad — “šovinybė”, “fanatybė” ir tt.
stovinčių kuopos narių.
tas ant šalies vadinimų, kaip: Že rodo, kad ant ištarmės remtiesi ne
republikonai; demokratai ir soci abidvi narių turi tik po keletą ir man atleis moksleiviai (ko bent Tikri dyvai, kuom “izmas” gali
maitija, Vokietija ir tt., bet tada galima.
Terptauškuose geografų
jalistai”.
Jis pats neva so- tie pats atšalę, nenorams lankosi prašiau per laiškus).
būti biauresniu už “ybę”? Žodžiai:
kam Valstiją perdirbti į Valstybę! kongresuose susiyažiavusių, žino Priderinės kuopos vyriausybės.
į
susirinkimus.
>30
d.
balandžio
Cijalistas, o liepia griaut socijareforma, rinirmą^ hygijėna, etc.,
J. Šliupas, iždininkas.
Jeigu ir teip butų, tai visgi, sulyg ma ne musų filologų, sutarta vietų Pinnsėdis.
listišką tvarką, kurios da niekur Šv. Juozapo draugija turėjo ba
sulyg jo, vartofari: “reformybė”,
prasmių, yra tinkamesniais žodžiai vardus rašyti teip kaip juos rašo
lių
su
šokiais.
Iš
pradžių
viskas
7. Prižiūri visus kuopos reikalusnėra, , lygiai su republikoniška.
“cinybė”, “sveikatybė” ir tt. Iš
“vešpatystė”,
“karalystė”,
nes anglijonai, nes Anglija, turėdama ir veda kuopos susirinkimus; už
gerai
ėjo,
bet
kada
išgertas
alus
Antras buvo iššauktas D. L. K.
tikro
neteko
niekur
patėmyti
tiek
NORINTIEMS MOKYTIS.
“viešpatija”, “karalija” ištikro i.e didžiausius žemės plotus po savo laiko po savo globa kuopos čarteVytauto draugijos pirmininkas, A. pradėjo veikti, kilo nesutikimai, 12
“ybių”, kiek fa pHrikalęs p. Lau
Pranešu, kad naujas bertainys
šalį gali reikšti, bet karalių gentę, globa, daugiausiai ir vietų vardų rį. Jam negalint savo pridermių
vai.
nakties
teikėjo
svetainė
už

Latvinskas, kuris, kaipo nekvie
Valparaiso Universitete prasidės kis. Ar kur reikia, ar kur nerei arba pačius karalius, imant visus turi. Jeigu ir mes teip darysime, pildyti dėlei kokių nors priežasčių^
daryti,
ne$
tik
iki
tam
laikui
sve
stas, kelis žodžius prataręs, atsi
gegužio mėnesyj.
Geriau butų kia, vis, "ybė". Lyginai, kaip p. drauge; sulyginkime: žmonija, vai- tai bent pamatę kokios vietos pa jo vietą užima jo pagelbininkas.
prašė, jog neprisirengęs. DekKa- tainė buvo duota. _ Pamatę salės
Sutkui “jojo”: kaip įsigardpos, tai
mavo Klemarauckiutė.
Paskui gaspadorių ateinant su raktais, už pribūti čia kelioms dienomis pirm ar kur reikia ar ne reikia visur de kija, vilkija, ėtc. Nors ir žodžius rašytą vardą, žinosime, ką tas turi Raštininkas.
kalbėjo “Keleivio" išleistojas J. darė barą ir čia susirinkę susi- naujo bertainio pradžios,idant da- dama “jojo” arba "josios”. Kaip “karalystė”, “Viešpatystė” galima reikšti, nes dabar ištikro kartais
8. Veda protokolų knygą ir
Gegužis apie 1 d. gegužio šven stumdė. Trįs vyrai turėjo susi sižinoti apie mokslo skyrius ir apie “ybė”, teip. ir “jojo”, kur jos rei butų sulyg prasmės' nesutikdinti negalima žinoti.
atlieka visą kuopos korespondenci
tai, kokiąs kam lekcijas geriausia
imant: “žmogystė”, “vaikystė” —
Kas pasaky ta apie svetimus var
tę. Potam dekliamavo 3 dekEa-j rinkusius mėtyti nuo trepu laukan.
ją (susirašinėjimą); prižiūri, kad
kalingos, ten pats kalbės skambėji
bet
"karalija
”
visgi
bus
tuomi
blo
butų
paimti.
dus,
tą patį reikia pasakyti apie
.
J.
K
neras.
* piacijas J. Blažis; jis netik deiždininkas laiku išsiųstų kuopos
mas jų reikalauja. Pagiriu kalbos
gesnė už “karalystę”, kad ji ne mokslišką terminologiją, kurios
Merginos ir vaikinai, prie švie
kliamaciją mokėjo gerai iš atmin
mokestis Centro iždan; pristato
gražumą Dr. Kudirkos, p. Šerno,
vartojama žmonių kalboje, kalbą mes neturime, kiekvienas rašantis
sos! Mokslas — galybė.
IŠ EXPORT, PA.
ties, bet ir judėjimą gerai nudavė,
Centro sekretoriui surašą visųipilp 1
p. Lalio, teipgi Janonio: nuo jų
ne filologai, bet žmonės tveria.
įveda savają, o vėl kitas paniekina
18
dieną
balandžio
išėjo
ant
Tie,
kurie
norėtų
platesnių
ži

/* Keleivio” redaktorius S. Michel-!
nų kuopoje narių; ižduoda rapor
galima imti gerus pavyzdžius. Jų
Geriausiai priimti žodžius teip, jau visiems suprantamą, o įvedji
sonas savo kalbą pradėjo Markso streiko 1360 angliakasių darbinin nių apie šią moksląvietę, tesikrei kalba sanlydi, trumpai ir aiškiai
tą (pranešimą) Centro valdybai
kaip
jie lengviaus suprantami mu vėl naują. Teip darant, negalima
■ Įžodžiais: "darbininkai visų šalių, ku, dirbančių Exporte, Pa., minkš pia į Lietuvių Knygyną. 751 Cyrus vartojama, be
apie savo kuo|X)s stovį; išdalina ■
galūnių, £ur
sų visuomenei, ypač tada, kada pastovios terminoliogijos įvesti.
vienykitės ! 'Jus nieko neturit pra-. tų anglių kasyklose Westmoreland št., Valparaiso, Indiana.
kuopos nariams T. M. D. knygas.
reikia ar nereikia, — tame^ ir gra perkeitimas tokio žodžio nieku ne
Galima butų dar daug tokių
• llaimėt kaip tik retežius”. Ilgoj ir Coal Co. Darbininkai reikalauja,
M. B H adžius.
žumas^ Jeigu jie vartoja naujus
*
pataiso ir nepagerina nei žodį, nei klaidų nurodyti, bet ,tuosyk užteks
• ' rimtoj sa\d'’ kalboj jis išaiškino kad \Vestmoreland Coal Co. pri
žodžius, tai jie esti harmoninei,
Iždininkas.
kalbą.
ir
tiek.
Vienokas.
daug svarbių dalykų. Rodės pą- pažintų uniją U. M. W. of Ame
gražiai skambanti ir malonus au
9. Laiko savo globoje kuopos!
Dabar,
kaslink
žodžio
nei.
Mu

* ’ blika tapo užhyphbtizųota, užvieš rica. Kompanija, prispaudus, an
siai. Pas šiuos rašytojus' nerasi
iždą: savo laiku išsiunčia Centro
Į KĄ PAVIRTO!
sų kalboje šis žodis apsireiškia,
patavo tokia tyla, kad ir -ty-i gliakasius vargina per 20 metu,
iždan prigulinčias nuo kuopos mo
Keli mėnesiai atgal, iš žingeidu me tokių žodžių kaip “nusijaulo- .sulyg tarmių, trejopai: nie, nei,
klausias žodis buvo girdėt. Kada nenorėdama nieko gero darbinin
jimai
”
,
“
nusisiuhtimai
”
,
kur
neži

kestis. Pagal kuopos reikąlavimą
mo ką pasakys mokyti (aš ir krei
nė. Visi trįs jie turi vienokį reiš
. » kalbėtojas užbaigęs savo kalbą, nu- kams suteikti, bet atsiboda darbi
jis
užsistato tinkamą paranką! U
nia
ką
iš
jų
galima
išvesti
-y
jau

piausi prie mokytų, o ne prie
kimą, ar Dievas, Deivas (deivė —
* lipo nųo> estrados, tai publika ne- ninkams tokį sunkų jungą nešti,
čius
ar
siuntinius.
(kauciją).
barties mokančių) vyrai, pakėliau
*
. ■ .•
moteriška — Dieve) ir Dėvas; ' Visus raitus T«v. Myi. Dr-Jos rei
pasiganėdino delnų plojimais, bet dėlto kiekvienas mainieris aplei
10. Naujai susitvėrusi. kuopa
klausimą, dėlko socijalistai nekuAnglai
turi
turtingą
kalbą,
bet “niekas”, reiškia “nė kas" arba kaluose, kuopos Ir pavienius ypatus
šaukė antrą kartą kalbėt, bet tur do darbą kasyklose ir pasižadėjo
skaitosi
teisota T. M. D. kuopa tik .
rie niekina tautystę? . Nors pats ar daug jų žodžių yra tikrai an “nei kas"; nėra — ne ’ra (ne malonės siųsti Dr-jos L1L Kom. na
būt kalbėtojas per daug pavar patol negrjžt prie darbo, kol
riui ir redaktoriui.
nuo
to
laiko,
kada jai yra išduotas
esmu socijalistiškų pažvalgų, bet gliškais? Didesnė dalis žodžių yra); “tiesa” (įstatymas) — teiJ. LAUKIS,
go. nes daugiau nekalbėjo. Pas VVestnioreland Coal Co. nepripaW1
Brick
st,
Valparaiso,
Ind.
T.
M.
D.
čarteris.
savo žn/onių, iš kurių pats esmu yra suimti iš kitų kalbų — loty sa .(teisė) ir tt. Todėl visviena,
kui Birutės Kanklių choras padai- žįs unijos ir 8 valandų darbo diekilęs, ne niekinu, ir prigultą kalbą niškos, grekiškos, franeuziškos, vo kaip tas žodis vartosis, bet jis sykį
, navo “Marsailietę”, "Jaunų tėvy ną.
godoju
ir statau ją pirm kitų, ku kiškos ir kelių kitų. Tariaus jie priimtas vartoti nė ar nei ar nie
Kaip yra tveriamos naujos kuopas.
Pranešam visiems apie tai, kad
nainių dainą, ir vieną tautišką dai
rias
moku
ne
prasčiau
prigimtosios
yra
perdaug
kultūriški,
kad
neap

turi vienaip ir vartotis, antraip ĮSTATAI TĖVYNĖS MYLĖ Atsiradus nemažiaus 5 esmenims,
nelę. į Publika buvo labai užga nieks nevažiuotų į Export, Pa.
ar jokiu budu negalėjau suprasti kęsti visų svetimų žodžių, kuriuos mes nesusigaudysime. Musų ra
kurie neri pastoti T. M. D. na
Mainieris.
nėdinta ir po kiekvienai dainai il už streiklaužį.,
TOJŲ DRAUGIJOS.
kodėl žodis tauta musų socijalistų jie senovėje pasisavino, ir dabar, šyboje pirmiausiai buvo vartojama
riais, iš jų galima sutverti naują
gai plojo delnais.
Skirsnys IX. Narių priderinės ir
laikomas
žemiau
kritikos.
Aš
ma

T.
M. D. kuopą. Visi norintieji
be
jokio
reikalo,
kraipyti
juos
į
nei;
vėliaus
pasirodė
tas
netinkan

* IŠ PITTSTON, PA.
teisės.
Paskutinis kalbėjo daktaras F.
niau,
kad
ištikro
musų
mokslo
vy

sutvertinaują kuopą, arba abelnai
^angliškus
”
.
Teippat
ir
su'
lietu

čiu, perkeitė ant nė; gerai, var
Nr. 16 “Lietuvos” tilpo kores
1. Kiekvienas narys pačiu savo
Matulaitis. Kalbėjo neilgai, bet
rai tą klausimą mažiau ■ žinantiems viais ; nors dabar lietuviškus žo- tokime nė. Bet neužilgio, brūkšt,
naujais prisirašantieji, turi būti
pondencija
iš
musų
miesto,
kurioj
T. M. Draugijon įstojimu, apsi
rimtai ir užimančiai, \’isy kalbėapsipažinę su T. M. D. mieriais
išaiškins, Bet veltui to laukiau; žius keisime, tą patį kas metas ant jau nė negeras, vėl pasiimta nei;
tojų tema buvo darbininkų ir lie buvo aprašyta, jog už nenorėjimą
ima teisingai pildyti jos įstaty
ypatiškus . užsipul- kokio kito, tai musų kalba bus tik gerai, dabar vartosime nei; tik
sulaukiau
ir įstatais. Pirmu žingsniu, tve
pirkti
alaus,
vienas
lietuvis
buvo
tuviškas klausimas,, blogas surėdy
mus ir seimų nutarimus.
ir
besikoliojitnus, ru jovalu.
dinėjimus
riant naują kuopą, yra išrihkin^aa
baisiai
sumuštas.
Suimti
tapo
bro

klausimas
•
—
kaip
ilgai?
—
turbūt
mas visos draugijos, ir sunkus pa
narys
2. Kiekvienas T. M. D.
i - ,,
“Kodėl
socijaliklausimas:
iš tarpo savęs kuopos vyriausybės,
liai
Skičiai.
29
d.
balandžio
\Vil.
tol,
iki
kuriam
“
kalbąžiniui
”
tas
Dabartiniame padėjime, klausi
dėjimas lietuvių. Besibaigiant pra
moka per metus draugijos iždan
tautystę” — pa mas lietuviškos rašybos j^ra visait nenusibos. Tas paprasta.
susidedančios iš asmenų, kaip pa
štai
niekina
kesbarrių
teisme
pasibaigė
jų
by

kalboms, buvo renkama smulkios
fciteip:
virto į klausimą 1— kuris iš be- paiku.
sakyta
skirsny j IX, 5. Tą padar*
la.
Teismas
rado
kaltu
tik
vieną
Tas pats ir su žodžiu męs.
Reikia stebėtieji ypač
aukos uždėngmui lėšų, -bet kiek1. Amerikoj — 60 centų.
sikoliojančių: J. P. Raulinaitis, ar iš to, jog tas pats žodis, kur buvo» Dzūkai jį ištaria “mes”, kas išrorius, naujai išrinktas , iždininkas
Miką
Skicių.
Nuteistas
jis
vie

surirtkta, nebuvo apreikšta.
2. Didžiojoj Lietuvoj — I rub.
Kazių Juozas, turi daugiau smege du syk priimtu ir apie du syk at• do, jog kuris nors nori “mesti",
surenka nuo visų narių jų metinę
3. Prūsų Lietuvoj — 2 marki,
Nors jau pervėhų bet kad niems metams kalėjimai!. Jo bro
nų.
liai
rasti
nekaltais
ir
iš
kalėjimo
mestu, dabar tampa vėl priimamu,, o žemaičiai itšaria męs (njens). ir 4 kitose viešpatybėse sumą, ly mokestį, o kuopos raštininkas su
niekas
nepranešė
laikraščiams,
rašo vardais it pavardėmis naujus
paleisti.
Per
tuos
metus
jis
galės
Vyručiai!
ką
mums
rupi
jūsų
o gal už metų vėl bus atmestu. Išsyk vartota “mes”, bet kadangi gią vertėje 1 rub.
tai aš paminėsiu- nors keliais žo
narius, paženklindamas kiek ku
nuo
sau
apsvarstyti
savo
darbo
biaurusmegenys!
Mes
ne
laukėme
visų buvo vartojama tas reiškia paėjimą nuo žodžio
3. Nariai teipgi moka kuopos
džiais, kad 16 pereito mėnesio taris iš jų užsimokėjęs. Paprastai
mą,
bet
to
darbo
pasekmių
jau
nejūsų,
kad
jus
tirinėtumėte
savo
“mes’ “vienija”, “terp”, tada p. “mesti”, tai vėliaus perkeista ant reikalams pagal savo kuopos nu
jjo. "atlošta tragedija "MindaugisT.
pirm to kas nors pasirūpina gauti
sugrąžįs.
Neprigulintis.
galvas,
bet
laukėme,
kad
jus,
ma

Laukis ir kiti neatbūtinai gynė “męs”. Dabar gi "męs” nusibodo sprendimą.
UoŠė teatrališku kuopa “Žaibas,’.
nup Centro naštininko tani tikrą
nydami
pats
bent,
už
mus
daugiau
“męs”,
“vienyja”, ir vėl paimta “mes”. Gerai, ga
4. Kiekvieno nario pridėtinė
vartojimą
Atlošė' teip gerai.: kaip nei nesiti
aplikaciją gavimui kuopos čarteIŠ \VHITSETT, PA.
žinančiais
tuos
dalykus
mums
iš

yra rūpintis draugijos gerove ir
*ttarp”, bet kaip veik tapo priimti lime “mesti”, bet tik ar ilgai?
kėta, nors Raibas ir pirma atlošaiškinsite.
bet
jei
negalite
L
da

Anglių
kasyklose
pradėjo
jau
Moterų. «Sį žodį vieni vartoja jos padidinimu; saugoti ir ginti rio. Šita aplikacija turi būti iš
jų ginami žodžiai, teip veik jie
davp gerai; ypatingai 2 svarbiąs
pildyta kuopos susirinkime ir pa
lyko
išaiškint,
tai
visai
laikraščio
dirbti,
darbininkai^
d.
gegužio
su
“
moterių
”, kiti “moterų”.
Ta- draugijos reikalus ir jos garbę.
dabar vartoja pirmiaus jų niekin
ias roles — Mųidaugio —- Basiųsta Centro raštininkui kartu su
skilčių
neterškite
asabiškais
pesidarbdaviais
susitaikė.
Dabar
čia
čiaus
visas
daiktvardžių
minkštas
tus “mes”, “vienija”, “terp” ir
5. Visi getai stovį draugijos
* dočiūs/o kryžeivių pasiuntinio 4surasit visų naujų narių ir su jų
koliojimais,
neverskite
laikrhščių
ne
sunku
darbas
gauti
ir
iš
kitur
kitus. Kuo tokį besimėtvmą ga galūnes galima keisti tik paliekant nariai turi lygias teises; turi tiesą
>
S>. Bakanauskis, atliko kaip tikri
metinėmis
mokestimis, teipogi tur
į
purvyną,
su
kurių
pagelba,
kaip
atkakusiam.
{
dvi
sanvaiti
ga

minkštumą:
moterys,
debesys,
ak

balsuoti draugijos reikaluose; ga
lima išaiškinti, sunku] pasakyti, jei
srtrstai.
Publikos buvo mažiau
būti
pridėti
antrašai visų kuopos
su
samčiais
purvais
drapstotės
vie

lima
uždirbti
$35
—
40.
—
moterių,
demenys,
asmenys
li būti renkamais pagal savo kva
bent norėjimu būti visada priešin
>-'>kaip perstantant “Kauno pilies isviršininkų. Pinigai geriausia sių
ni
kitus.
Neterškite
laikraščių
sa

Lietuvių
yra
čia
3
vedusių
šei

asmenių,
kaipo
besiu,
akmenių,
lifikaciją (tinkamybę) į įvairius
gu priimtam žodžių vartojimui ir
Kgrovimą”, bet -visgi gryno pelno
sti per “Money orderį”. Ant to
Pirmiaus vo ginčais. Pakels balsą toki žmo būti “originališku”.
moteriškos lyties, Jeigu sakysime: draugijos ar kuopos urėdus.
liko keliasdešimtis dol. Publika mynos, o 4 pavieni.
moterų, debesų. akmenų, tada
6. Visi pilni T. M. D. nariai kio “Monėy orderio” reik visados .
Užsilaikė ramiai ir labai buvo už buvo daugiau, bet užgimus strei nes, kurie dalyką žin6 ir paaišMan rodosi, visviena, kaip tie
kui, išvažinėjo kitur darbo j ieš kįs žmonėms tą, ko męs reikalau
gauna dovanai T. M. D. knygas, padėti vardas CentraJinio isdininganėdinta.
J. P .Raulinaitis.
žodžiai
bus
vartojami,
bet
jie
eiors
jame; per jūsų ginčus, brolyčiai,
koti.
4
Antanas Babušis.
darbininkai buvo suvalkiečiai, jie išleistas tais metais, už kuriuos ko ir jo antrašas, bet šitą “Money
kartą turi visada buti'priimti Var
ir mokyti žmonės turi tylėti, nes
raštuos įvedė suvalkiečių dijalektą. metinė mokestis yra mokama; pir- orderį’ reikia siųsti kartu su naujų
IŠ gAand' rapids, mich.
toti
vienaip.
Nes
visuomenė
"tai
nenori reikalų su tokiais žmonė
Ir kalbos grynumo dabotojas Jab mesnius T. M. D. išlęidimus turi narių surašu C entro raštininkui.
ne
avių
būrys,
kuris
gali
bnti
nuo. Kiekvienas lietuvis jaučia nemis turėti, kurie, nežiūrėdami tei
Iš ST. MICHAEL, PA.
lonskis buvo teipgi suvalkietis. To tiesą gauti puse kainos.
4 Centro raštininkas, viską pažen
latai
klaidinamai
sulyg
keno
nors
, Į smagumą, jeigu jo vientaučiai ką
klinęs savo knygose, pats persiųs
kiu budu suvalkiečių tarmė, per
Tegul nieks nevažiuoja j Ma sybės, ar etikos vien mėšlu moka
ūpo.
Teip
elgianties,
mes
‘
niekada
negero padaro, Už blogus darbūs
money orderį iždininkui, o kuopai Į
besidarbavimus iš Suvalkų guber
ry land Coal Co. Colman Shaftą, drabstytis. Gana, vyručiai, tuščių
kelių, jis turi raudonuoti tprieš sve
nerasime
lietuviškai
kalbati
tinka

suteiks numerį ir čarterį.
Skirsnys X. Pagarbos nariai.
nijos lietuvių raštininkų “Varpo”
nes čia streikas. Kompanija nori ginčų, nes skaitytojai ir teip to ge
timtaučius.
Grand Rapidso
mų
žodžių.
*1*
•'*
1. Be paprastų narių yra dar
gadynėj, kaip tai buvo ir kitur,
uniją sudraskyti ir algas numušė ro net per daug turi visur. Na
angliškuose laikraščiuose . nuolatai
Praeitame
“
Lietuvos
”
num.
p.
mie
ginčai,
žmonės
fiasigėrė,
daro
pagarbos
nariai. Pagarbos nariais Skirsnys -XII. Prasikaltimai fr
tapo
literatiška
lietuviška
tarme.
lietuvių
čia
yra
. galima rasti aprašymai peštynių, vietoj pakelti,
Laukis
išvedė,
jog
arklys
paema
triukšmus
namuose,
muša
moteris;
gali
būti
tik
asmenįs, užsitarnavu
Prisidėjus
žemaičiams
raštinin

bausmės.
atsitinkančių lietuvių tarpe, o tie mažai — tik 3 šeimynos ir tiek
nuo
žodžio
aklys..
Įdomu
nuo
ko
vis
neramumas,
prie
darbo
bosai
sieji
draugijoj
dideliais nuopelnais.
kams,
jie
nenorėjo
apsileisti,
ant
pavienių.
jau
aprašymai pažemina mus visus, d
1. T.'M. Draugija, neduodama
užpakalyje stovi, vis su suraukto paeina arklas —- argi nuo galo gal nenorėjo gerai susipažinti a. 1 Pagarbos nario vardas gali
Jonas Miehnevičia.
tokių negražių atsitikimų būva net
savo
nariams piniginio pelno, ne
mis kaktomis, žmogus, radęs ra “aklas”!! Tokiu budu žodį ark, su vartojama jau raštuose suval būti suteiktu tik pagal tam tikrą
per daug.
skiria
teipgi jiems jokių piniginių
mesnę valandėlę, paima laikraštį galima išvesti, sulyg Laukio, pa kiečių tarme, pradėjo taikyti tar T. M. D. Seimo nusprendimą.
bausmių
už draugijos įstatų lau
balandžio,
bjeto
dieną
einančiu nuo žodžio ak, o toliau, mes teip, kad nei vienos nenu
3. Šios rūšies nariai yra paNUO “AUŠROS” DRAUGIJOS. į rankas ir mato, kad ir ten žmo
žymą.
Vienįok,
atsimindama tą
simokinant
ir lavinant
prones raunasi plaukus nuo plikų gal besigilinant Į žodžio prasmę gali skriausti. Per tai ir išėjo miši liuosuoti nuo visokių priverstinų
Įeigos 1910.
jog
tik
ten
gali
būti
pasekmingai
tą
smuklėj
HVH ' lietuviams vienas
velių!..*. Ištikro, nejaugi svie ni^ jbus žodį arti išvesti paeinan nys, nuo kurio mes negreitai dar mokesčių, bet gauna T. M. D. iš
atliekama
darbas,
kur
yra tvarka,
iš teip besilavinančių pramušė ki Nuo pereitų metų liko iž
tas teip yra pagedęs, kad jau čiu nuo žodžio akti arija apspangti. atsikratysime. Kitur tarmės tik leistus raštus lygiai su kitais na
de ........................ ... $830.85
kur
visi
dirba
pagal
vienodus
nu
tam galvą, turbur, f manydamas,
riais.
Jie
turi
tik
patariamąjį
balžmogus niekur negalėsi rasti sau Ar ne?
žodyną naujais žodžiais papildė,
rodymus,
draugija
savo
tvarkos,
kad per skylę- iš lanko daugiau’ į 22.II.10, Jasiukaičiur—čekiai
'
są
draugijos
reikaluose,
jeigu
be
ramią vietelę ar valandėlę!
/ Reikia pastebėti dar nekuriuos, bet literatiška tarmė liko. Pas mus
galvą
proto
galės
įdii.
sugrąžinti ..................
4918!
Vyručiai! jeigu mokate parašyti dabar pamėgtus, žodžius.
daroma kitaip — taikome įprmes pagarbos vardo nenešioja vardo vardo ir gerovės apsaugojimui, ga
li savo narius nubausti už tokius
Kiek laiko po tam, išėję iš vestu 25.II. 10, D-ja D. L. K. Ge
Medžiaga*) — kodėl šis žodis ir tai norime, kad tarmių mišinys' veikiamojo nario.
tai parašykite mums žingeidžių
prasižengimus šrteip:
dimino (p. A. Kalvaitį)
vių, tūli linksimi vešelninkai, nuėję
urnai butų priimtu. Jr dagi pas
Skirsnys X^ Kuopos.
straipsnelių, iš kurių ipes galėtu2. Narys, kuris žodžiu, raštu,
Seattle, \Vash.........
ant gatvės, pradėjo peiliais bady
10.00’ me šio to pasifnokyti, ar nors žmO;
kui
rugojame,
kad
maskoliškoji
♦) Žotfį medžiaga vartoja že
j.
Tūlas
skaitlius
norinčių
įstoarba
kitu kokiu budu, platintų ką
tis. Trįs Suareštavo ir už tokį gra 2.IV.10, Jurgis Kazakevyvaldžia
užtikrina,
kad
lietuviškos
niškumo ir mandagumo išmokti, maičiai. Kol “Varpas” buvo kal
•tį
T.
M.
Draugijon
gali
sutverti
’
nors
žeminančio
ir neteisii^ail
žu darbą turėjo užmokėti $27.30.
čius iš Pittston, Pa........
literatiškos
kalbos
nėra.
Red.
3-00* bet ae sėkite tokią sėklą, kurią bos nurodytoji!, kadangi jame san-

ti (ne visada tas galima, nes liga
ne visadą laukia parankaus laiko.
Red.). Jeigu jau pats negalėjo
pribūti, tai savo vietoj galėjo kitą
; atsiųsti. Juk Bostone netrūksta
kalbėtojų.
K. P.

var
Dar gražiau aisizynirjv
atsižymėjo Ii u.
d. gvge
gužęSjĮ kada socijalistai dalino ne
toli bažnyčios savo plakatus. Ku
nigas, išėjęs iš bažnyčios, pradė
jo barti socijalistus, kad jie nuo
jo ne išmeldė leidimo plakatus da
lyti. Socijalistai atkirto, kad ne
buvo reikalo leidimo melsti. Nuo
to prasidėjo' kova žodžiais, bet
prisirinkus daugiau uolių bažny
čios teisių apginėjų, pradėjo muš
ti socijalistus kuorą kas galėjo:
metė pagaliais, dumblu, grumstais.
Žinoma, socijalistams nebeliko nie
ko daugiau, kaip prasišalinti nuo
teip nemandagių tautiečių. Daro
tai tankiausiai tie, kurie sayę va
dina doros ir meilės artimo užta
rėjais ir apginėjais ClJristaus mok
slo.
Jonas Danta.

Tėvynės Mylėtojų
Dr-stes Reikalai

Į

pertai jis tampa, iš vienos pusės, nepergalimu karės dievu, kana. Bet Mardukui iškylant į babilioniškąjį karalių ir
vi»ą draugiją, jos valdybą, kuopą 1
vedančiu kareivijas prie pergalės ir pustijančiu nevidoningą Nebo įeina į augštesnių dievų glitą, kadangi į jį teipgi atsi
arba narį; arba kuris išduotų esan
šklį, iŠ; kitos gi pusės, yra pavietrės dievu ir numirėlių ka liepia jo tėvo didybė. .Nabu reiškia — pamokslininkas, pra
čias draugijos paslaptis su nuo
ralijos1 valdovu. Žmonių suopročiu šitie sanprotaviniai yra našas. Jis yra ne tik vyriausiu dievų pasiutiniu, bet ir, pa
stoliu draugijai, gali būti, radus
Su paveikslais
artimi vienas kitam. Himnuose, šaukimais! prie jo, kaipo našiai Mardukui, jis suteikia karaliams skeptrą ir karališ
jį kaltu, prasergčtu, atšalintu, arba Į • __
saulės 'dievo keičiasi su besikreipimu prie jo kaipo didžiojo kos valdžios ženklus; nuo jo paeina tiesos ir įstatymiškas
Parašė,
bendradarbiaujant
kitiems
mokslininkams,
viešpatavimas; kaip ir Mardukui, jam žinomos žavėjimų
išbrauktu iš draugijos.
nbmir$!ių gardo dievo, atliekančio savo aplinkaigą nakčia,
bei
orakulų slaptybės; jis teipgi siunčia laimingus sapnus ir,
3. Narys, kuris stengtųsi, kai
šitos dvi, greta esančios ir tarytum, nesuvienijamos priešta
lygiai
kaip Mardukas, duoda ir saugoja gyvastį ir gali
po draugijos urėdninkas arba jos
ringos Nergalio ypatybės, kuris yra ir saulės ir požeminio
/
z
Teologijos
profesor.
Amsterdame,
prikelti
iš numirusių. Ir kaipo geras ir gailestingas die
narys suvartoti sivo - vąldžią arba
svieto dievu, yra išaiškinama naikinančia Babilionijoje va
vas,
jis
yra prišaukiamas žavėjimo maldose degionų-sargų
įtekmę savo paties-naudai, arba ki *
sarinio saulės karščio veikme. Vienok pažiūra į jį, kaipo
Vertė J. Laukis
vardais
sėdu
ir lamassu. Bet svarbiausia priežastis teikimo
tų naudai su šios draugijos arba
į numirėlių karalijos , prisakinėtoją, yra vyraujančia. Jo
jam
augštos
vertybės,
vienval augančios iki naujachaldėjiškuopos skriauda: kuris stengtųsi
gardas Kutą yra ypatingai numirėlių gardu. Kaipo pože- ;
kojo periodo, buvo tame, jog jis buvo kunigų dievu. Augš^permainyti arba panaikyti draugi- jybė ir garbinama jo priekyje, teip pat ir Sin ir Šamas pri- ’ minio svieto dievas, jis yra teipgi vaisingumo dievu, išei
Ijąs mierius ir jos užduotis; tei- simena dar pirma jo, nors assyrų šeimyninkavimo laike
nančio iš žemės gilumos. Sutapatinimas Nergalio su liu- čiausias jo atžymėjimas yra tame, kad jis nešįoja dievišką
pogi kuris stengtųsi permainyti Assur, vyriausias assyrų dievas, kaipo jų tautiškas dievas
tagalviu dievu ir pripažinimas sparnuoto liūto jo simbolu sias likimo lenteles, atženklina ant jų gyvenimo dienas ir turi
draugijos įstatų veikmę budu ne ir užima augštesnę vietą, bet Marduko kultas mažai tesiyra teipgi tikėtinais, vienok irgi neprirodomais, kaipo ir galybę gyvenimą prailginti; didžiausia išmintis išmintingiaupatvirtintu draugijos įstatais, arba keičia ir Babilionas, šito kulto verpetas, liekasi ir assyrų
susirišimas Ninibo su kolosališkais buliais. Liūtas yra sio irn uoregi a tįsio dievų yra mokėjime ant lentelių rašyti. Jis
kuris kenktų, arba stengtųsi kenk karaliamsyšveritu gardu, kur jie atlieka šventas keliones.
tinkąmu naikinančiai pietinei saulei*). Himnuose Nergal'is yra šito mokslo tvėrėjas, kurio jis mokina ir įmones. Jis
ti bent kokiai draugijos įstaigai,— Nauja-Chaldėjiškos viešpatybės periode garbinimas Mar
yra visasvietiniu raštininku. Visas neįkainojamas tikėji*) Pastebėjimo vertas pasergėjimas, esantis viename dievų suraie,
toks gali būti pasergėtu, atšalintu duko pasiekia savo augščiausią laipsnį, teip kad kiti dievai
miskas turtas ir visa išmintis yra molinėse plytelėse, be
jog vakarinėj ialyj Nergal vadinama Serrapu, vardas skambąs panailal
kurių nėra galimos jokKrftceremonijos, aukojimai, žavėjimai
biblijinlams
Serafinams,
kurte
tokiu
budu,
gal.
yra
susirikime
su
spar

iš draugijos.
1
pasirodo beveik tik jo vasalais. Nesenai surasta dvišalė nuotomis dievybėmis, turinčiomis Hutų pavidalus su žmogaus galva,
ir žynavimai, kaipo ir amžina atmintis ir minėjimai didelių
4. Kiekvienas draugijos ufėdnuotrauka, kurios tęsinys pražuvęs, ant vienos pusės išskai
veikalų, — visa kas tas yra išminčia priklausančia dievui
ninkas, ar narys, kuris prasižengs to trisdešimts dievų, terp kurių yra Ninib, Nergal, Bei,
vadinama galingu buliumi.
Nebo. Bet šita molinių plytelių išmintis, su jų tikėjimišku,
prieš draugijos įstatus, sulaužyda Nebo, Sin, Šamas, Ramman; ant kitos. pusės šitie dievai
Kaipo deginančio, naikinančio karščio dievas, Nergal
astrologišku
ir žynavimišku turiniu, buvo išmintingai už
mas kurį jų paragrafą, arba sei yra prilyginami prie Marduko įvairiose jo apsireiškimo for
gali būti prilygintas prie Gibil’io. Bet pilnas idėjiškas gi
slėpta
kunigiškų
mokyklų slaptybe ir vienval augančia jų
mų, ar kuopos nutarimą, arba su mose. Labai daug senbabilioniškųjų ir vėlesnių cilinderinių
miningumas yra tik terp Gibil’io ir Nusku dievų, nors pir
galybės
versme
viešpatybėje
ir pas žmones, f įito dėl Nebo
laužys duotą prisieką (jei butų antspaudžių parodo Garduko kovą su slibinu Tiamat; Jis
mapradinė jų prasmė ir nesusitaiko. Gibil yra ugnis viso
ypatingai
yra
kunigų
dievu.
Bet podraug jis išdidus ir
drugijos urėdninku), — gali būti vejasi baisią sparnuotą baidyklę, būdamas pats apsirengęs
kiame jos pavidale. Iš vienos pusės jis yra artimame gimi
baisus
visiems,
nes
jo
rankose
yra
likimo knyga, gyvasties
nubaustas pasergėjimu, atšalinftnu, sparnuotais rūbais. Jo ginklu yra arba lankas ir prikištas
ningume su Ninibu ir Nergaliu, vadinasi, deginančiu sau
ir
mirties
knyga.
Nė
vienas
dieviškas
vardąs neina teip
arba išbraukimu iš draugijos.
spindulių seidokas, arba ginklas turįs dvigubo trinagio pa lės karščiu; jis yra Anų sūnūs, ugnis, ateinanti iš dangaus
tankiai
sudėjiman
tikrųjų
daiktvardžių,
kaip
'Nebo vardas.
5. Narys už prisisavinimą drau vidalą, kuriame galima matyti saulės spindulių išreiškimą.
žaibo pavidale, krintanti iš debesių; jis yra Belo sunumi.
Su
tuomi
supuola
ta
įdomi
buitis,
kad
prie
kaikurių
babigijos, arba kuopos turto ir neno Vienas babilioniškų karalių paliepė nupiešti žalčio pavidalo
Vardas: Gibil-birku [Gibil (yra) žaibas] stovi ypatingai’
rėjimą jo sugrižinti, dėl paties jo baidyklę ant Marduko šventnamio durų.
lioniškųjų
vėlesnio
laiko
valdytojų
Nebo
gauna
pirmybę
artimame susilietime su šitąja jo apsireiškimo-forma, kurio
atsisakymo \ ra išbraukiamu iš
Saulinis ir pavasarinis mytas, įeinąs apie svieto sutvė je jis yra jiaženklinamas kaipo žėrinčio skeptro nešėjas. prieš Marduką, — Tasmetu yra Nebo žmona, Bosippos ka
draugijos narių.
rimą legendos sudėjiman, yra teipgi didesnėsės babylionie Čion priklauso ir jo vardijimas, drauge su Rammanu, bai ralienė; panašiai jam, ji yra Marduko duktė.
Be kitų mažesnių dievų šalę didžiųjų dievų tankiai
čių šventės pagrindu, jų naujametinės šventės cakinuku, singa audra ir priskaitymas jo drauge su anuo prie audros
Tlpeliacija.
minima
dangaus dvasios ir žemės dvasios: Igigi ir Anunarba akitu, per kurią yra garbstoma pavasarinės saulėš' per apsireiškimo. Bet jei jis tokiu budu giminiuojasi su sauli
6. Narys, manąs, kad nuospren
naki.
Tai
yra pagelbininkai ir pasiuntiniai, pildanti dievų
galė ir valdymas svietu. Jau Gudea primena apie naujame niais dievais, tai nuo kitos, lygiai teip pat galimos atžvaldis sulyg Jo kaltės nėra teisingu,
valią.
Vienųk
atsitinka, kad ir patys didieji dievai turi
tinę šventę savo parašuose. Juose minėta šventė yra dievės- gos, jis .yra sujungtas šu požeminiu svietu, kuomi ir išsiaiš
gali apeliuoti šitokiu budu:
šituos
vardus:
motinos, žemės dievės Ba’u. Prie jos buvo prijungta ir kina tas, jog jis viename paraše apturi vieną po kitam se
a) Nuo kuopos pirmininko nu
saulinis dievas Ninib. Šita šventė todėl buvo pašvęsta že kančius vardinimus: “Anų atžala, pirmadėlys Belo sūnūs
31. BABILIONIŠKOSIOS DIEVĖS. — ISTAR.
sprendimo gali apeliuoti i visą kuo
ir Ea tvarinys”. Jis yra žemiška ugnim, gludančia slaptymės
dievei,
nes
pavasarį
saulė
susiriša
moterybės
ryšiu
su'
Kaip žodis iltu, reiškiąs dievę yra gramatinguoju iš- z
pos susirinkimą tame pačiame su
žeme. Kadangi sulyg šitos šventės šventimo yra liudiji biškose gelmėse, valdomos Ea srities. Jis valo auksą ir si- vedimu nuo vyriškos lyties formos ilu, teip, vėlesniame lai
sirinkime.
j
mai saulės garde Sippare, tai sulyginant su švente cakinuku, darbą ir tarpina nauges. Todėl jis yra kalvių bei auksorių ke ir įvairios dievės, esančios išimtinai dievų pačiomis, yra
b) - Nuo kuopos nusprendimo
pašvęsta babilioniškam Mardukui, greičiau reikia manytų dievų. Bet kaipo žemės ugnis, jis ypatingai yra teipgi sar moteriškomis esybėmis* tolygiomis atsakantiems joms die
gali apeliuoti j Centro valdybą> o
jog Sirpurla’je, Sippare ir Kutoje švęsdavo saulegryžtį. gu ir globėju naminio židinio, kurio liepsna yra jo būties vams. Senesniame laike daugeliui dievų, matomai, pri
nuo šios paskutinės nusprendimo
Artimesnes žinias iš vėlesnių assyriškų ir naujababilioniškų simbolu, todėl jis yra šeimynos apgynėju. Dėl šitos tai klausė savarankiška didžiųjų dievių-motinų rolė, esančiu
j T. M. D. seimą. .
laikų paduoda mums šitos šventės aprašymas. Jos centru priežasties jis yra namų ir gardų statytoju ir šita prieža-' moteriška vaišingumo ir gyvasties susižiedimo pradžia,
c) Visos apeliacijos turi būti pa
buvo Marduko šventnamis Babilione. Didžiausia šventės stis be abejonės yra senesnė už tą, kurią nurodo vienas assy priešingai vyriškai tveriančiai pradžiai. Gudejos panteonas
duota nevėliaus dviejų mėnesių
vieta, tai dievų surinkimas puikioje, paskirtoje jai erčioje, rų karalius, buk mėnesis Ab, kuomet išdžiūsta šaltiniai ir dar turi apštį moteriškų dievysčių, kurių pobūdžio negalima
nuo paskutiniojo nusprendimo iš
kuri yra šventnamio šventove ir tikru dievų susirinkimo vie žemė darosi sausa, pašvęstas ugnies dievui Gibeliui. Augš- arčiau ąpsklembti. Vėliaus moteriškų dievybių kultas blykš
davimo.
tos danguje išreiškimu, sulyg apsakymo pasakoje apie svie tesnė garbė jam yra duodama kaipo šventai, skaisčiai au ta, jei tik neturi po savim kokio nors ypatingo pagrindo,
to sutvėrim^. Iš Borsibos ant dievų laivo su iškilminiais kuro liepsnai. Jei jis, iš vienos pusės, yra linkęs susivienyti
k. v. Nana dievės kultas Uruke, iš legendos atskiros mio
Skirsny* XIII. Organas.
giedojimais
atplaukia Nebo, Marduko Sūnūs, Šamas atva su sauliniais dievais, tai iš kitos pusęs, kaipo aukojimiškoji
Istar, paskui gi suvienytos su ja, kurios paveikslas kadaisia
' i. Apkalbėjimui savo reikalų
ugnis, jis tampa augštesniubju kunigu, žinnešiu ir dievų bei
buvo elamitų išplėštas ir paskui kaipo didžiausias laimikis
draugija naudojasi vienu iš lietu žiuoja iš Sipparo, Nergal’is iš Kutos. Ir kol Marduk le
žmonių tarpininku. Be jo negalima aukoti jokios aukos; su iškilme vėl sugražin/as, arba Gula dievės, .gydytojų jglp-T
viškų laikraščių, kuriame užlaiko mia likimą busimam metui, kiti dangaus ir žemės dievai
jis duoda dievams aukinį maistą ir sumalonina jų rūstybę.
stovi,
lenkdamiesi
jam
ir
rodydami
jam
didžiausią
pagarbą.
bejos kultas. Ypatingą vietą užima teijjgi, rods, atskirai sto
T. M. D. reikalų skyrių.
Ant dievų laivo paveikslo, plaukiąs ant jo dievas turi sau Yra aišku, kad jis turi,lošti žymią rolę tuose žavėjimuose, vinti požeminio svieto dieve Allatu. Bet moteriškų dievy
2.Organu lieka laikraštis iš
lės dievo žymes. Saulė todėl plaukia vandeniu, kad ji vy kurie rišasi su aukiškomis apeigomis ir kurių valanti ugnis bių kultas turi svarbą tik žavėjimo rašliavoje; vienok ir ’4
rinktas šeiminių įgaliotinių ir pa rauja ant žiemos ir lietingo meto laiko. Kaipo saulinis dfeant lygios su nuplaujaučiu vandeniu buvo laikoma labįau- čion jos prasineša tik tąsyk, kuomet dievybė, esanti jų vy
darius tam tikrą sutarimą su laikx
vas ir Nebo atvažiuoja į Babilioną ant laivo. Sauliniai gar siai veikiančiu pamaldos budu (žr. sk. 38). Kad prie šito ru, įgauna nepaprastą pagarbą. Statymas greta abiejų po
.raščo leidėju.
dai turi savo nuosava cakmuku — saulegryžio šventes, per kių apystovų Gibil, nežiūrint į savo giminingumą su Nerrinių dievybių tapo abelna vieta kaip istoriškuose pamin
3. Organas turi būti vedamas
kurias yra garbinamas kiekvieno gardo dievas: Ninib-ba’u, , galiu, ypatingai yra didvu, apginančiu žmones nuo paviet kluose, teip ir J^kėjimiškoje rašliavoje. Jei kokiai dievei
dvasioj ir pakraipoj, kuri atsako
rės ir maro ligų, dievu-gydvtoju, — tai tas neturi mus ste būva pašvęstas nuosavas himnas, kaipo gelbėtojai ir užta
T. M. D. gerovei ir lietuvių tau Sirpurla’je, Šamas Sippare, Nergal’is Kutoje. Babiliono
binti. Tokiomis jau ąpystovomis yra išaiškinamas ir jo
iškylimo
peripde
babilioniškieji
kunigai
iš
šitos
šventės
pa

rytojai sielvarte, tai kiekviena jų be skirtumo gauna atfgštiškiems siekiams.
darė Marduko į dievų karalius iškylimo ajSvaikščiojimą, ku giminingumas su Ea. Be jo svarbos gamtoje, jam dar pri- tesnius prievardžius: Belit, valdovės, visų dievų karalės,
4. Už organo vedimą atsako
skaitoma didelė vertė karžygiško kovotojo su tamsa, kuo valdytojos dangaus ir žemės. Gamtos našumo jiega yra
grieš seimą redaktorius ir Centro riame jis turėjo išimtiną rolę, kiti gi dievai ėmė tik valdų
met sakoma, jog jis įneša šviesą ir į vėlių karalijos tamsą.
dalyvumą. Šitoje liaudies šventėje įdomiausiu dalyku .yra
suopročiu tolydžio vienijamu su kiekviena moteriška die
Iš tos pat versmės paeina ir jo vardijimas himnuose di vybe, o kaipo gyvasties suteikėjos ir kūdikio apsaugotojos
dievų
šventkelionė^Babilionan.
suteikianti
savimi
istorišką
Apie organo kainą garsina- <
džiųjų dievų šviesa, žėrinčiu, apsisiautusiu ugnimi ir tas, motinos yščiuje, dievės turi nuosavą vardą Erua ir Serua.
apie įvairių vietinių kultų centralizaciją.
y ma arba seimo protokoluose, arbaį liudijimą
'
kad prie jo kreipiamasi kaipo prie didžiųjų dievų pasiuti
Tankiausiai ant jų yra perkeliamos formos, kuriose ap
apie tai praneša Centro valdyba.
mo, meldžiant jo tarpininkybės ir galiaus tas, kad jis va sireiškia Istar, arba prigimti jai veiklumo budai. Istar gau
30. KITI DIDIEJI BABILIONIŠKOJO PANTEONO
6. Organo ėmimas nėra priver
dinama augščiausiu die^o Ea teisėju, greta su kuriuo stovi
na dievės vertybę ir drauge su tuo vertybę beitum šeimyninstinas, bet yra geistina, kad jį
' DIEVAI.
Sama ir Sin, negalinti ;be jo teisti, teip pat ir didžiuoju die kės, surratum karalės ir makatum kunigaikštės. Jungimas
skaitytų kiekvienas narys iš savo
Nin-ib (jo vardas visur rašytas idėografiškai ir priimta vų’ tarpininku. Šventa ugnis yra seniausiu ir abelnu die
liuoso noro.
buvo skaityti. Adar) yra Gudėjos parašuose, (kur šitas var vinimo pavidalu pas/visas tautas. Didžioje šviesos kovoje Istar su rytmetine ir vakarine žvaigžde buvo, turbut, nuo7. kuopa turi būtinai išsirašidas parašytas: Nin-gir-su) kaipo karės dievas, smarkus su tamsa, tveriant svietą, ji pasirodo galingu kovojančio pradinių laikų (Sin vadinama jos tėvu, o Šamas jos broliu)
teip pat kaip ir jos buito dvejopybė, išreiškiama vietiniuose
nėti nors vieną egzempliorių or Belo kareivis. Jis yra sauliniu dievu, bet į jį iš pat pra
šviesos dievo pagelbininku, bet pragaištingame tvano darbe, kultuose Agane ir Uruke, nežiūrint į dauginimąsi smulkme
gano kuopos raštininko vardu.
džių įeina karės elementas. Drauge su ugnies ir žemutinio šitas labdaringas ir gero žmonėms velijąs dievas neima jo
nų, paeinančių nuo kiekvienos šitų dviejų pusių (žr. sk. 26).
svieto dievais jis išvieno turi grasaus, baisaus dievo ypaty
kio
dalyvumo.
Senesniąja Istar garbinimo forma regimai buvo jos
. Skirsny* XIII. Draugijos
bes. Kaupo saulinis dievas jis yra žemdirbystės globėju,
Nusku
beveik
vienokias
turi ypatybes su Gibiliu ir kar kultas Uruke. Vakarinė žvaigždė yra jos simbolu kaipo moti. •
"Ženklai.
nuo kurio priklauso geras laukų ir kanalų'padėjimas ir tais susimaišo su juo. Tik jo geradėjinga veikmė rybojasi
nos-dievės, dievės tarpiai žydinčio vaisingumo, aistrios, jaus
T. Draugija turi savo ženklelius, javų augimas laukuose. Teipgi kaipo sauliniam dievui vie
labiau
tarpininkaujamu
dievų
žinnešio
ir
šventnamių
sargo
mingos meilės. Istar yra motina ir dievų ir žmonių, i Iš
kuriuos kiekvienas narys priva nas himnų priskaito jam žmonių teisėjo veiksmą. Kaipo
veiklumu.
Jis
vadinama
visų
Igigi
aukiškų
sunešimų
sar

tvirkęs jos kultas Uruke turi vietinę paeigą; jai tarnauja ten
lėtų nešioti, kaipo ženklą prigu laukų dievas jis žavėjimuose vadinama ir Ningirsu ir
gu;
be
jo nebūva jokia šventnamio iškilmė, jokis aukinis gierodulos moteriškos lyties ir išromytieji. Sulyg šitos
lėjimo prie vienos didelės T. M. Ninib. Jis giminiuojasi ir su Marduku, kurio prievardžiai
smilkymas, ar Samaso teismas (aukojant Samasui kreiptasi pažiūros ji butų neištekėjusi dieve, kuri sulyg savo noro
D. šeimynos.
himnuose pernešama ant jo, ir su Tamuzu, kurio mėnesis
prie jo). Jis yra šventnamio. žinnešiu, atgabenančiu su sa j ieško sau vyro; tokia ji yra parodonja didžiojoj Izdubaro
2. Ženklelių kaina, išvaizda ir buvo jam jpašvęstas. Vienok jis skiriasi nuo abiejų: jis
vim pažadus ir mylistas. Kadangi jis podraug yra dangiš epopėjoj, kurios veikimo vieta yra^jos garde Uruke. Bet
r pavidalas priguli nuo seimų nuta yra saule, slepiančia savo judėjimą Ea sviete, žemutiniame
kąja, didžiojo žinnešio Anų. Belo numylžtinio ir dieviškų šitas suoprotis turi ir išvirkščią pusę: greta su aistriąja
rimų.
sviete ir paskui, išeidamas iš ten, nuveja naktį. Iš to su
•Istar yra kita, žiauri ir myriadarė, kuri siunčia myriop
Skirsny* XV. 'Įvairios papildas. prantama yra jo artima giminybė su Ea; jis vadinama
savo jaunybės vyrą ir paskui savo tužboje seka paskui jį į
i. Visų kuopų raštininkai turi versmių ir marių valdytoju, kuris atranda paslėptas vers-,
požeminio svieto tamsynę. Meilios rytmetinės žvaigždės,
pranešti Centro valdybai apie sa mes, apšviečia vandenyno gilumą ir siunčia vaiskią šviesą
baltos
dienos pirmtakunės paveiksle, išeina didėji ir šventoji
vo kuopų stovį (apie skaitlių na ant naktinio dangaus. Įdomus vieno žavėjamo himno išsi
dieve
pirma
dienos prašvitimo, galingoji prisakinėtoją, ka
rių, jų įmokėjimus, abelną kuo reiškimas, kad jis gali atgal sugrąžinti tą, kurio * lavonas
riška
dangaus
duktė. Ji yra mūšių dieve ir apsiginklavus
pų, padėjimą, jr tt) sykį į metus nusiųstas numirėlių karalijon, priklauso prie tos pačios
lanku
bei
vilyčiomis.
Viename himne sakoma, buk ji eikovo mėnesyj. šitie pranešimai srities. Jis išsikelia iš žemutinio svieto gilumos ir vėl jon
dama
kalnais
šaukia:
“aš. mūšių valdovė”, — ir šftt^cia^.
(raportai) turi būti siunčiama nugrimsta. Užtekančiai saulei bėga prieš akis audros, o
muštis..
Griežtame
mergystinės
dievės paveiksle ji yra
.Centro raštininko adresu ir turi tamsa ir debesys stengiasi uždengti savimi jos užtekėjimą.
Pav. 40. Dievu Nebo.
teipgi
vaisingumo
teikėja.
Vienas
himnas apgieda ją kai
būti patvirtinta kuopos pirmsėdžio Todėl jis pats vadinama audriniu debesiu, Belo pirmdėliu,
po
dangiškos
šviesos
suteikėją,
iškylančią
augščiau žemės
<. ir iždininko parašais.
1
kuriam debesiai yra žinnešiais; todėl tai jo pasirodymas,
pašlaičių karaliaus ugnimi, tai su ypatinga priegaida yra
ir
nusileižiančią
ant
žemės,
ją
bevaisinant.
Augštoj poė*
'2. Fiskališkieji T. M. D. metai jam su galinga spėka išvaikant nakties tamsą, yra prilyginurodotna į jo karišką spėką, prie ko jam duodama vardai:
iki
tiškoj
formoj
garbsto
ją
himnai
esanti
žavėjimui
ligų ir
skaitoma nuo i-mo sausio
nathas prie neatlaikomo užpuolimo kovoje. Jis skrieja ant
daftgiškoji liepsna, skleidžiąs baimę, galingas ugninis die
ji
pati
atsako
besimeldžiančiam
kunigui
antifoniniu
hinmu,
31-mos? gegužio.
audros vilnių, apsisiautęs baisybe ir baidu. Bet kadangi
vas, liepsnojąs švyturys. Jame apsireiškia ir pragaištingas
naišgiriančiu
jos
skaisčia
grožybę
ir
didybę.
Pasakojime
apie
, 3. Visos kuopų ir pavienių
žmonės veržiasi prie saulės, tai jis podraug yra malonum,
naikinančios ugnies veiksmas, kuomet jis vadinama siel
tvaną
ji
pasirodo
žmonėms
motina,
kuri
neišpasakytame
rių metinės mokestįs turi būti su gailestingu, duodančiu gyvastį; panašiai Samasui, jis yra
varto viešpačiu, vadinasi, nelaimių priežaščia. Žavėjimuo
mokėtos iki vasario mėnesiui ir ne dievų-šsdgsa^apšviečiančia visą svietą. Yra labai pasiplase jis stovi užpakalyj Gibilio, nors prie jų kreipiamasi ir nubudime dėl giminingos jai žmonijos pražūties raudoja ’
kaip gimdytoja ir atkakliai spiriasi atimti Belui teisę daly
vilkinant išsiųstos Centro iždan.
tinęs ir/norF'Tr*nepatikrintas, vienok tikėtinas manymas,
drauge.
’• .
•
vauti išsigelbėjusio aukadavybėje. Legendose ir žavėji
4. • Vedimas visų draugijos rei kad sparnuotas bulius, saugojąs rūmų duris yra jo paveikslu.
Nebo (Nabu) išpradžių buvo, turbut, pasaulės dievu.
kalų, be susinešimų su S. V. val Sparnuoti buliai skaityta teipgi sargais įėjimo žemutinio
Borsippoje buvo jo garbinimo vieta septyniais bokštais mo himnuose ant pirmos -vietos yra statoma dangiška Istar
džia ir kitomis nelietuviškomis svietam Panašiai pačiam Ninibtii jo pati Gula skaityta at
šventnamyj, panašiai Belui Nippure arba Mardukui Babi prasmė: ji yra didėji ir tobula šviesa, apšviečianti dangų
įstaigomis ,turi būti lietuviškoj gaivintoja numirėlių, didžiąja gydytoja ir priderančiai tam
lione. Vienok męs nežinome- apie jį nieko tikro iki tam ir žemę; tą patį išreiškia ir pa veikslai ant antspaudžių —
cilinderių. Geriausiai žinomas (assyriškas) paveikslas,
kalboj.
ji buvo garbinama kaipo gyvasties ir mirties valdovė.
laikui, kol Borsippa ir iš kulto pusės patenka į pilną prigul5. Narys gali persikelti iš vie
parodąs
ją sądinčia ant leopardo, su sėdoku, vilyčia ir lan
Arti prie Ninibo stovi Nergal., Jame pirmą vietą uži mingumą nuo Babiliono ir Nebo įgija augštą garbę jau
nos kuopos kiton, gavęs paliudiji ma suoprotis apie naikinantį saulės karštį^ Jis yra degi
ku,
ant
galvos,
jos sieninė gardo karklės karūna, o viršui jos,
kaipo didysai ir mylimas Marduko sūnūs. Nuo jo pirma
mą nuo pirmosios kuopos.
jos
žvaigždė.
Saulė, mėnuo ir Venera tankiai randama
nančio saulės karščio, pliskinančios pietines saulės dievu. pradinio kulto, kaipo gamtos dievo liko tik tas, kad jam
6. Prie draugijos gali prigulėti
drauge
kaipo
emblemos,
atsiskiriančios savo didumu nuo
Tokiu jis eina, Anų sūnūs, kaip jį vadina vienas himnas, priskaitoma lauko javų augimas. Jis atranda versmes, pri
pavieniai nariai, bet jie draugijos giedriu, skaisčiu dangum, ant kurio augštai randasi jo gy
parodytų
greta
septynių
žvaigždžit|.
•
pildo grūdą; be jo išdžiūsta kanalai Ir vandens praleidimai.
IToliaut^.
J'
reikaluose turi tik patariamąjį bal- venimas. Jis dievas su liepsnos kardu, apsisiautęs baisia
Gali būti, jog dieviškasis ioTlaivas yra saulinio kulto liežarą, žudytojas ir naikintojas. Suprantamas dalykas, kad

Tikėjimų Istorijos Rankvedis
i P. D. Chantepie de la Saussay?, >

(Tesą ant penkto pusi.)

ONA Nevadink mane, Mateušai, pone. Aš ly-’csat mano npenuosę! Aš galhi paliepti išmesti jus <o-gi tu teip rūpiniesi? Sakau, išgerk dar vieną —
(f**a nuo ketvirto du*;.)
ant gatvės, kaip šunis!
geriau bus!
gi tau elgeta.
7- Įsta ymai Robertso parlame
ONA. Tėvai,^gauk kur nors vietą ir eisim, mes
ONA. Tuščios yra žmogaus svajonės.... Jud tarinių taisyklių turi būti rankveMATEUŠAS. Žmogus visur turi vietoj rastis.
riausi aš Įritą kartą iš tokių, kokia aš šiandien esu.. Į. džiu kiekvienos draugijos įstai
Kitam nepasakau — “pone” ir supyksta.... Kur čia daugiau nebereikalingi.
VARGULIS..gTuojau bėgu pas pažįstamus, gal
VARGULIS. (Atsigula ant lovos). Teip, žmo-Į gos dalykuose, jeigu tos taisykles
tėvelis ?
į
/
•ors ant poręp diepų gausiu....
gus vis lauki, vis vartaisi....
ONA. Išėjo kambarių jieškoti.
nesipriešina kokiam draugijos įsta
ONA Ifur npbutų, tiktai gauk....
, ONA. (Sėdi prie stalo). Kaip greit eina lai tymui.
' MATEUŠAS. Kaip tai?
į
, Drama 3-še Dalyse. •
kas. ...
TUBANSKIS^ Laukan, greičiau!
ONA. Nebebusiu čia daugiau, Mateušai....
8. Jokia teisė, ar jos dalis ne
VARGULIS,,} Nelabai aš tavęs bijausi, Tu
VARGULIS. (Žiovauja). A..,, ha.... ha! gali būti pakeista, arba panaikinta
Aš.... Suėdė jis mane, apgavo...
ką, antroj pinigus). Ką jisai čia kalba,
nežiūrėk,
kad aš senas, bet šunį užmušti dar ga- Kad gavus kur medžių praskaldyti....
kokiam
žmogui
klojasi
;
MATEUŠAS.
Kaip
pagal norą: kokio nors drau
(Padeda galvą
liepsiu.... Ona.... jis.... aš
lėčiau 1
Pasakysiu
šventą
teisybę:
ONA.
Greit
viskas
mainosi....
Teip,
rodos,
vienam
šiaip,
kitam
kitaip,
gijos
urėdninko, nario, ar kuopos
• ąnt stalo. Ii rankų iškrinta bonka ir pinigai ant
TUBANSKIS.
nesenei siuvau, turėjau darbą, ateidavo Petras, juo manymo būdą.
jis tamstelės tėvą prigavo, Juk jis jau yra vedęs,
^mės. Ona teberanda). '
ONA. Paskubėk, tėvai, .surasti....
kėsi, kalbėjo, skaitė, pasakojo.... Puikus buvo tie
tik su pačia negyvena.
9. T. M^ D. konstitucija, išsky
VARGULIS. Einu. Neužkabink Onos, nes ki laikai, bet jie jau praėjo.
<
j
’
ONA.
Kaip?!
'
rus
jos pamatinius mierius ir šie
(Uždhnga, palengva, leidžiasi).
MATEUŠAS. šventa tiesa. Aš su duonele vi taip savo rankomis nusmaugčiau! (Vargulis išeina).
VARGULIS. (Žiovauja). Ir už kambarį ,rei« ’ kius, gali būti pakeista tik % balsur užeinu ir viską girdžiu.... Nuo gerų žmonių tai
kės jau mokėti. (Užmiega).
sų visų |eimo įgaliotinių.
T
X-ta VEIKME.
girdėjau.
ONA
Jaučiu
iki
šiai
dienai,
jog
aš
jį
mylėjau,
10. T M. D. gyvuoja kolai joj
ANTRA DALIS.
Tubanskis
ir
Ona.
ONA.
To
dar
nežinojau!....
bet
matyt
nebuvau
verta
jo
meilės
ir
dėlto....
Nusi

laikosi
n)ors viena kuopa, suside
' ubanskio kambarys. Viskas turtingai.
MATEUŠAS. Sakysiu tiesą, gailą man Petro.
TUBANSKIS. Tegul tavo tėvas kitu-sykiu bu- leido saulutė ir viskas aptemo; visur nepermatoma danti ne iš mažiaus kaip S narių.
va ramesniu, .nes aš galiu supykęs jį užmušti.
Toks puikus vyras, teip tamstą mylėjo....
tamsuma
(Padeda galvą ant stalo).
(Įeina
Įstati tvarkymo komisija:
.
I-ma VEIKME.
ONA.
Pražuvo
jau
ta
laimė....
ONA. Tą patį gal tau tėvas padaryti.
Petras).
TUBANSKIS. (Vienas). Neatbūtinai nori iš
M. J. Damijonaitis,
MATEUŠAS. Arklys ant keturių kojų su
TUBANSKIS. (Nuduodamas meiliu).
Ma
eiti. Visgi gaila; daili mergiūkštė. Bet kur ji eis
Vincas Ambrazevičius.
V-ta VEIKME.
ir ką išėjusi veiks? Kaip tą juodplaukį pritraukti? klumpa, o žmogus ant dviejų gal labiau suklupti.... tai.... Man labai patinka, kada tu supykusi. Skruo
stai parausta, lūpeles dreba, akys žibą; labai puiku!
Tie patįs ir Petras.
Hm.... Padarysiu kaip ir su kitom, tik blogai, kad Už duonutę, dabar užmokėsit?
T. M. D. KONSTITUCIJOJE
(Nor apkabinti).
r
ONA.
Neturiu
Mateušai,
pinigų....
petras: (Palengva atidaro duris ir nedrąsiai,
jų tėvai ne tokie kaip Vargulis. Su tokiais seniais
KLAtDŲ ATITAISYMAS.
MATEUŠAS. Turbut ponas užmokės. Tegul
OVA N. (Stumia)? Salin! Gana jau!
žvalgydamds eina vidun). Čia Vargulio kamba
bepigu, mostelėjai pirštu, parodei degtinę ir kelis
Sk.
III., pask. 2 — yra: sulau
TUBANSKIS. Atsisveikinant, net pasibučiuoti rys. .
(Artinasi prie Onos). Čia kniupso Ona.
skambučius ir jau gatava; be jokit] moralų sutinka. tik užmoka, nebnešiu jam daugiau duonutės; nenoriu
žymu
;
t iri būti su laužymu; ten
prie tokio žmogaus vaikščioti.
nenori? Kodėl teip? (Į šalį). Daili.... (Balsiai).
ONA. (Pakėlusi galvą žiuri į Petrą). Pet
(Įeina Borodko).
pat
—
neatmetant;
turi būti nelie
OSlA. (Užsimąsčiusi). Jis tur pačią....
Klausyk, ką aš tau pasakysima
ras. ... Petras I Tavo šešėlis čia!....
čiant.
MATEUŠAS. Teip, teip tamstelė.... Bėgsiu
ONA. Nebnoriu nieko nuo tavęs girdėti. Tu
PETRAS. Teip, Onute, aš čia, tavo Petras....
Il-ra VEIKME.
Sk. V]III, pask. 3 — aprybuojau. rVČ Turiu visur apeiti,... Sudie....
ir temoki meluoti, veidmainiauti, prisiekti, kad tik
ONA. (Atsistoja ir paduoda ranką). Petrai,
, Tupanskis ir Borodko.
tas;
turi būti: neaprybuotas.
ONA. Sudie, Mateušai.... (Mateušas išeina). matai tame ką nors, iš ko gali pasinaudoti!
užmiršk viską, atleisk man....
BORODKO. (Sveikinasi). Sveikas!
TUBANSKIS. Kas tau prikalbėjo išeiti- nuo
PETRAS. Mano akyse tu esi teisi ir neprašyk 1
TUBANSKIS. Syeikas, sveikas!
fnanęs
?
Iš Prūsų rašoma man, kad Til
manęs
atleidimo. Tavo kaičia tame yra maža....
BORODKO. Ko-gi sėdi vienas, lyg musė Sme
VlII-ta VEIKME.
ONA. O ko man liko belaukti? Būt pas tave
ONA. Norėjau dar kartą tave pamatyti ir per žėje 5 c. pereito mėnesio susitvė
tonoj?,. E, laimingas tu žmogus,... Kur tavo....
spjaudoma?.... Juk aš dar jauna.... (Įeina Var siprašyti ....
Ona ir Tubanskis.
rė T. M D. ir sutarė prisidėti prie
e, užmirštu vardą....
-'
gulis).
Petras
Ir
jam
gaila
Petro....
Ir
jam
ONA.
PETRAS. Užmirškim viską.... Daug verkiau T. M. D. Amerikoje,’ jos įstaty
TUBANSKIS. Ona?
priminęs tave.... Rūpėjai tu man dieną ir nak mus priimdama; narių tuo tarpu
BORODKO. Ona, Onutė, Onelė.... (Nusijuo buvo geras.... (Įeina Tubanskis, piktas).
XI-ta VEIKME.
TUBANSKIS. Ko sėdį susitraukusi? Kurių
yra 25, bet vis prisidedą jų dautį....
į
kia). Ha___ ha..... Daili mergička....
„
Tie patįs ir Vargulis.
ONA. Ne linksmas buvo ir mano gy venimas, giau. Valdybon yra išrinkti: p.
TUBANSKIS. (Linksmai). Jau ketina strei velnių trūksta ?!
ONA. Gali rėkaut paskutinę dieną. .
VARGULIS. (Linksmai). Jau turiu vietą! ne! Daugiau buvo karčių valandų ir ašarų, negu Vydūnas — pirmininku; p. Petriks,
kuoti, sako atbodo....
—
TUBANSKIS. Gal sau turtingesnį radai?.... I^abai gerą vietą, pas pažįstamus.
iždininku; panelė Marta Raisukylaimės....
- BORODKO. Susirasi naują.... O ką pati
ONA. Nebesijuok tu iš manęs. t
ONA. Jau yra vieta, tada einame. (Ona išbėga
PĘTRAS. Aš tą žinau.
*
tė, 20 Anger,} Tilžė, raštininke’,
rašo?
*----- —
TUBANSKIS. Iš kur pas tave tokia energija per šonines duris ir ten apsivelka tais pačiais rūbais,
ONA. Iš kur tu tai žinai? Kaip tu mane prie kurios su draugijos reikalais
TUBANSKIS. Kaipgi.... Dar metus pas tė
atsirado?
I
kokiais buvo pirmoje veikmėje).
suradai ? Sėskis, papasakok!
reikią kreiptis.
vus žada viešėti.
ONA.
Tavo
darbai
mane išmokjno. Suv.ylei
VARGULIS. Ką tu su mumi padarei? Ką?
Jie klausia, ar juos musų drau
PETRAS. Viskas dėjosi netikėtai. Atvažia
BORODKO. Sakau,, dangiškas tau gy venimas.
mane žadėdamas apsivesti, o kaip pasirodo tu turi Buvom mes ef^ėtos^ bet visgi turėjom savo kertę, ge vęs vėlybu vakaru, užėjau pas ma^io draugą. Buvo gija priimsianti ir ar jie gausią
(Greit įeina Peirof).
■
pačią ir vaikus. Viskas liko suminta į purvą!....
rą vardą, o ką turim dabar? Kur dings dabar Ona?.... ten ir daugiau pažįstamų. Pradėyo vienas po kito Kudirkos raštus ?
Nenorėdamas
TUBANSKIS. Nenori — atsiras kita. Daug
TUBANSKIS^ (Su pašaipa). Jauna mergaitė anekdotus, atsitikimus, prietikius pasakoti. Kalbą vi trumpą laiką gaišinti ir su valdyIII-čia VEIKME.
tokių j ieško duonos. Kita mokės gyventi nenuduo- sjal visados gerai gyventi.
si baigė apie jauną mergaitę, apie jos visą gy venimą bą rašinitis aš jiems į abudu klau
Tie patįs ir Petrof.
VARGULES. Vu dar juokiesi.... Dar tau ma- ir patvirtinimui to visko, vienas iš pažįstamų parodė simu atsakiau: teip. Teisybė, or
nekaltą __
mergaitę....
Žinau___
aš„ todama ideališkai
_______ _____
o__ ,___ ______
TURBANSKIS. Kur teip skubi uždusęs?
kius paukščius! Imkfką galima nuo gyvenimo — nes žai mūsų ašarų!.... (Įeina persivilkusi Ona).
paveikslą, kuriame pažinau tave, Onute.... Žiurėjau gane valdybos buvo rašyta, kad
PETROF. (Svekinasi su Borodko). Ir tu čia?
kitas pasiims.
ONA. Dabar galim eiti.
ir netikėjau. Sužinojęs kame gyveni, paskubėjau ateiti, Kudirkoj raštų dalinimas naujiems
Aš skubiu su gera naujiena. .
į,
TUBANŠklS. Keliaukit pikti nuskurėliai!
)NA. Ir imk! Suras tėvas vietą ir imk, vogk
nariams pasibaigia su gegužio 1
kad tavę pamatyti.,..
BORODKO. Kas-gi teip?
•
VARGULES. Pasididžiuok dabar savo darbu,
kiek au tinka.... Meluok, apgaudinėk!....
ONA. Pasiilgau ir aš tavęs, nors neturėjau ant d.; bet įčia turi būti padarytą iš
PETROF.' Šiandien atvažiavo Purnis - ir, ant
'TUBANSKIS. (Į šalį). Vis-gi gaila palei- kraugery!
to tiesos.
imtis iš dviejų pusių: viena, šita
kiek sužinojau, turi su savim arti trijų tūkstančių.
. — daili, o pati dar užtruks. (Balsiai, nuduosti.
ONA. Einame, tėvai! Ne pirma aš ir ne pasku
PETRAS. Kodėl tu teip kalbi? Dėlko teip nu kuopa siusitvėrė 5 4. pereito mė
Tuojau žadėj’o būti kliube. Galėsim jį biskį aplengdamas meiliu). Sakai nebebusi prie manę*
tinė, einame..... (Ona ir Vargulis eina per duris). siminusi ?
nesio, nors nežinodama *t musų
vinti. Tu padėsi korta§, aš perpilusiu ir.gatava.
Tiesa, neturiu kur eiti, bet ir čia ilgiau
ONA.
TUBANSKIS. (Einant jiems per duris). Su
ONA. Laukiau aš tos valandos, kada tave pama draugijas tvarkos, pinigų dar
BORODKO. Ir visiems lygiai.
4
nebu< iu!
visa savo kraite! (Juokiasi). Ha.... ha.... ha!.... tyti teks, laukdamas kartu tavo atleidimo, kuris neduo neprisiufitė; antra, draugijos už
TUBANSKIS. Neatbūtinai.
TUBANSKIS. Susitaikysim. Dabar visur teip: f Ona ir Vargulis išeina).
da man ramumo. Nieko aš daugiau nuo gyvenimo daviniu yra lietuvystę platinti; taiPETROF. Taigi paskubėkim, kad kiti neuž
•m gerai, kitiem blogai. Na. kaip?....
arignii
Uždanga.
1
nelaukiu; viską jau turėjau. Mylėjau ir buvau myli gi šita proga labai gerai mus
imtų vietų.
ONA.
(Nerviškai).
Ne!
Gana
aš
kentėjau,
mą.... Vargau pusnuogė ir dėvėjau šilkus.... Iš suveda su prusiškiais lietuviais,
BORODKO. Einame.
bet dar nežinojau, dar apgaudinėjau pati save, dar
TRECIA
DALIS.
mėginau viską; vargą, iškilmes, meilę, panieką, ba kuriems musų draugijos patarna
TUBANSKIS. (Rengiasi). Tikiuosi, jog par
turėjau viltį, o ko aš galiu laukti šiandien! Ko. Dekoracija pirmos dalies, tik nėra siuvamo
dą.
Dagyvenau net iki tam, kad mano paveikslas te- vimas yra labai reikalingas. Prie
1'VIOS.
tija baigsis į mūsų naudą.
žmogžudy-!
sirodo
slapta, girtose draugystėse.... Jau gana tu taro, minėtoj kuopoj yra asmePETROF. (Išeidami). Kitaip neapsimokėtų
TUBANSKIS. Jeigu tu nežinojai, tėvas turėjo
nįs, tokie kaip ve p. Vydūnas,
riu....
Toliau nebėra kur eiti....
I-ma VEIKME.
eiti poną Purnį pasitikti.__ (Visi juokdamiesi išpasakyti.'
apie kuriuos, galima laukti, susiPETRAS.
Gali
dar
būti
laimingesnė
už
daugeeina). '
ONA. (Viena, sublogusį, sėdi ant lovos). Gal
ONA. Tėvas.... tėvas, Ką tėvas galėjo saspies nemažas lietuvių būrys ir —■
va sunki.... Kad butų ką išgerti.'... Nepamenu ka H kitų*.
kyti, kad tu nedavei praaiškėti jo protui; girdei jį
didžiausias musų troškimas — pruONA.
Kaip
tai?!
IV-ta VEIKMĖ.
‘
da vakar parėjau....* Negaliu priprasti prie tokio
diena iš dienos.
PETRAS. Ar ir dabar tu nepasakysi, kada ve siškiai ir Didėsės Lietuvos lietuviai
gyvenimo ir kasdien vis blogyn, vis labiau nuodijuosi
• ONA. (Viena. 'Įeina iš šoninio kambario nu
TUBANSKIS. Bet ar tu žinai kas tavęs lau
stuvės.... Aš jaučiu tą patį. Mylėjau tave ir my per T. M. D. susilies į vieną tvir
šiuo pasruliu..,. (Įeina Vargulis).
siminusi, puikiuose rūbuose). Ne, ilgiau aš čia ne
kia? Badas, vargai, skurdas.
tą brolybės kūną.
liu....
bebusiu. Čia kaž-koks urvas kur susirenka tamsios
ONA. Geriau skurdas, negu tokios biaurios i:
Taigi į šitą viską atsižiūrėjus,
ONA. Su tavim.... apsivesti. ■ (Karčiai nuriIl-ta VEIKME.
ypatos.... Jau pusę metų laukiame vestuvių, bet tur
kilmės. (Įeina Vargulis).
manau,
kad mano savarankybė bus
juokia). Ar tu supranti, kas tai yra pati? Ne, tu
Ona ir l argulis.
Tut jų nesulauksiu-. AŠ jam buvau reikalinga....
Laukis.
atleista.
to nesupranti....
ONA. Kur tėvas teip'ilgai*buv.trO, Petrai, šventi tavo žodžiai!.... (Iš lengvo įeina
lX-ta VEIKME..
PETRAS. Nesuprantu, kas yra turėti draugę
VARGULIS;
Neįspėsi.... Padėjau žmogui
Vargulis).
—_______
Tie patįs ir Vargulis.
Patėmijimas. Pirmoj dalij til
medžius į augštą sunešti, o jis man dvi griveni ir gyvenimo ?...'. Klysti!
.
VARGULIS.
Negaliu
gauti
kambario.
(Pama
pusių
T. M.’ D. įstatų įsibrauki
ONA..
Ne!
Žinodamas
nekalbėtum
to
visko
V-ta VEIKME.
atskaitė!
to Tubanskį). Nelaukiau1 to nuo tavęs.
kelios
žymios zeceriškos ir taisy
man....
Brangus
mano
jaunikaiti!
Ar
ima
kas
to

ONA. Tėvai, kas su manim darosi.... Pati
Ona ir Vargulis.
TUBANSKIS. Mes k i tok i žmonės, dėlto ir savęs nejaučiu.,..
mo
klaidos
; apie jas bus parašyta
kias,
kaip
aš,
saū
viso,
ilgo
gyvenimo
draugėmis?.
...,
\ ’ARpULIS. (Apsižvalgo). Tu viena? Nie
mūsų nuomonės skiriasi. Jus kaltinate mane, — •
sekančiam
numery
j, kada jau visi
Argi
aš
ir
man
panašios
gali
jomis
būti?
Tavo
VARGULIS. Taigi, matai, aš niekur neužklykur neduoda-kambario; ant rankos reikalauja. Sker
<aš jus.
įstatai
bus
perėję
per
organą. Gei
draugai
visi
galėtų
mesti
baisius
žodžius,
spiauti
į
dęs parbėgau namo su pinigais.... Sakyk, ką par
sai, išilgai išvaikščojau. Ko tu teip nusiminusi?
kaltas.
VARGULIS.
Kuo
aš
stina,
kad
kuopos
išreikštų
savo
veidą
ir
tu
tam
negalėtum
priešinties,
nes
tai
butų
Nesirūpink....
nešti ?
nuomonę
apie
šiuos
įstatus
III
T.
TUBANSKIS.
Aš
toks
žmogus;
imu
viską
nuo
teisybė,
jie
turėtų
tiesa....
Atbostų
tau
viskas;.,..
ONA. Parnešk, tėvai, biskį degtinės ir raugintu
ONA. Aš kenčiu čia teip, kaip žmogus begali
M.
D.
seimui,
kuris
nuodugniai
gyvenimo,
ką
tik
galima
išnaudoti.
Esi
liuosas,
eik
toliau
nuo
tokių
ir
kitur
sau
jieškok
agurkų....
f
» kentėti. ..j.. Vakar liepė man važiuoti pas kokį ten
juos svarstys; jeigu yra kas kuo
VARGULIS. Kame sąžinė, kame žodžiai?
laimės....
VARGULIS. Daugiau nieko?
jo draugą, bet kada aš nesutikau sumušė, mane,-..,
poms, ar nariams neaiškaus —■
TUBANSKIS.
(Ironiškai).
Sąžinė,
žodžiai.
...
PETRAS.
Nieko
aš
nesibijau.
Tegul
visa
paONA. Nieko. Oi, tėvai, kaip atbodo man toks
VARGULIS. Apgavo jis mudu, apgavo! Brikreipkitės į seimą, arba Centro
Kas
ant
nekurio
laiko
paslėpė
tas
gėrybes,
tam
at

saulė
kalba,
bet
aš
to
viso
negirdėsiu,
nes
perdaug
gyvenimas.... Nežinau ką su savim daryti.... Ar
žadėjo tave vesti, man užlaikymą duęti, kaipo sšviui,
valdybą, kuri duos paaiškinimus į
sivėrė
akys
ir
pamatė
teip
daug
puikių
daigtų,
iš
tave myliu....
,
,
teip reikės viską užbaigti varge?....
o šiandien apie tai ir girdėti nenori ir kada aš atei
rimti
ir pamatuoti patarimai kaip
kurių
galima
pasinaudoti,
apie
kuriuos
pirmiau
ma

ONA.
Atsibos
klausyti,
paės
tau
širdį
tas
viskas
VARGULIS. (Išeidamas). Nelaimingas tu madavau, liepdavo tarnui išmesti mane kaip kokį šunį.
kuopų,
teip ir narių yra visados
žiausio
supratimo
neturėjo.
ir
tu
pats
nejausi,
kaip
išsitarsi:
“
aš
nelaimingas!
’
’
vaikas.
...
(Vargulis
išeina).
.Kaip aš buvau, įtikėjęs jam!.... maniau, kad geriau
no
geistini tik jie privalo būt išreikšti
VARGULIS.
Klausau
tave
kalbant
ir
šiurpu-'
Tu
pripratęs
iš
geros
pusės
į
žmonės
žiūrėti,
—
pr.mudviem bus.... Dabar nekalba apie vestuves....
rimtoj ir švelnioj formoj, tinka
liai mane krato.... Žaltys, rodos, šnibžda, o ne žmo- A
ONA. (Viena). Kad bent kokio karštumėlio pratęs jiems tikėti....
Papuolėm mudu kaip žiurkės!....
moj
musų garbios1 organizacijos
PETRAS. Prižadėk, Onute, padaryk mane lai
butų.... Ir parduoti nebturiu ką.... Sveika bučiau,
ONA. Tėvas visame kaltas.... Butų dabar
vardui.
Nelemtas kai-kurių pa«į
TUBANSKIS. (Piktai). Nutilk, girtuokli!
viskas, rodos, kitaip eitų.... Jokios pagelbos nėra mingu. ...
' Petras.... :
protys
rėkauti,
kolioti ir tuščias
VARGULIS? Tegul aš busiu girtuoklis, žmo Iš kur laukti, jokio artimo žmogaus; gero žodžio net
ONA. O, kad aš galėčiau parodyti tau širdį,
VARGULIS. Nebekalbėk, kas praėjo....
girnas
malti
neturi
turėti čia vie
ONA. Jieškok, tėvai, kuogreičiausiai kambarė gus pražuvęs, bet sakysiu tau teisybę. Nieko aš ne neišgirsi.... (Trumpa pauza). Vartaisi žmogus, daug joje išskaitytum; sunku viską išpasakoti....
tos,
nes
tas
žemina
draugijos
var
lio.... Kaip ištruksime iš tų spąstų aš pati tau nu bijau; nebeilgas jau mano gyvenimas, tik man gaila kaip šąšlava, užimi tik bereikalingai vietą.... Nie Tikėk, jog aš tave myliu ir tik vardan tos" meilės
dą
ir
gadina
skaitytojų
mandagu

mano vienatinės paguodos, Onos. Apgaudinėjat tu kam tu nereikalngas, o gyveni, vargsti, skursti ir išpildyk mano vieną prašymą....
pirksiu ir padėsiu išgerti...,.
mo
ir
švelnumo
skonį,
vietoj
juos
VARGULIS. Teisybė, geriausiai išgerti.... Ei mane ant kiekvieno žingsnio. Tu man prižadėjai pa kam?....'Kaštavęs laukia? Sapnuoji tiktai, apgati- v PETRAS. Sakyk! Viską padarysiu!
ONA. Eik, ir užmiršk mane ant visados, — išdirbinėti.-^Apart iždininko sieks- jsiu vėl landyti, kol neišstums kur.... (Išeidamas). imti Oną sau pačia tuomet, kuomet tu turi pačią ir ylinėji pats savų, ger,ai žinodamas, kad tu jau niekam,
vatikus! Viską dabar žinau tik pervėlai!.... Vagis, niekam ant svit^o nereikalingas.... (Įeina Vargulis). ant v-isadoa 1 Tu dar teip jaunas, gali sutverti laimę ninės atskaitos apie stovį T. M.
Nėra vietjos žilą galvą priglausti....
D. iždo, yra dar prisiųsta pluoštas
ONA. Tiktai skubėk,, tėveli.... (Vargulis ir žmogžudys — tai tavo vardas 1
lygę sau....
Į,
IV-ta
VEIKME.
naujai
prisirašusių narių. Šitas
TUBANSKIS. (Karštai). Žinok su kuo kal
eina): • i
PETRAS. Kur aš rasiu laimę, kada ji tavo
viskas
tilps
tuojaus sekančiuose
bi ! Ne nuo tavęs man tą girdėti girtuokli! Von!!
Vl-ta VEIKME.
rankose!
Qna ir Vargulis.
numeriuose organo, kiek tikjiJ^Mįį
VARGULIS. Dailiai tu kalbėjai: “Tavo duk
VARGULIS. (Prabunda. Pakėlęs galią žiuri
ONA. (Viena). x Turbut geras daiktas degtinė.
VARGULIS. (Su degtine ir agurkais). Ko tu
galima bus atrasti liuosds vietos. '
Kaip tik mano tėvas išgeria tuoj linksmesnis palie rą apsivesiu, tau visą užlaikymą duosiu”. Kame tavo teip galvą nuleidusi? Kaip išgersime, dukrele, tuoj į Petrą. Atsistoja ir eind arčiau. Į šalį). Ar-gi tai
ka. Visus vargus užmiršta. Nors trumpą valan žodžiai?.... Kame?....
lengviau paliks! (Pripila ir išgeria). Gerk Ir kąsk. jis būtų?....
T. M. ’ĮD. kuopai So. Omaha,
ONA. Ko teip tėvas žiūrai? Ar nepažįsti Petrą?
TUBANSKIS. O iš kur tu girtuokliavai? Tie
dėlę jaučiasi laimingu. Pamėginčiau ir aš žinodama,
ONA. (Iigeria). Tai tau gyvenimas!....
Nebr.
Jūsų prisiųstos žinios bus
PETRAS. Nors ir išvarytas, bet sugrįžau.
jog rasiu tame nusiraminimą. (Pauža). Ką reiks pinigai buvo mano!
VARGULIS. Greičiau užsikąsk, geri agurkai
sunaudotos, kaip tik atsiras vieta F ;
VARGULIS. Petrai.... Tai tu? Nemaniau
pradėti, vėl pradėjus iš naujo gyventi?.... Iš kur
VARGULIS. (Meta pinigus į Tubanskį). Šia, (Iigeria). Gerk dar vieną.
organe.
tave
pamatyti.... Atleisk man, Petrai, viską....
darbą gauti, juk visi apie tai žino, o ir dirbti at jeigu jie tavo!
ONA. Dabar bus gana.
PETRAS. Aš senęi viską užmiršau.
pratau....' Tėvas toks pat.... Rankos dreba, aki
TUBANSKIS. (Piktai). Laukan! Laukan!
VARGULIS. Sušilk, gal geriau jausies!
PAJUDINKIM, VYRAI, 'jį
VARGULIS.
Matai, Petrai, lig ko mudu dasimis blogai mato.... (Įeina Mateušas).
ONA.
Negaliu
dieną
išeiti
nei
darbo
pajieškoti,
Kad nematyčiau daugiau tavęs mano namuose! Gir
nas
ŽEMĘ!.
di ?! Laukan! Ir pasiimk su savim šitą moterį, savo tokiuose rūbuose.... Gatve praeiti negali, spiaudo gyvenova.... Tai vis Tubanskis padarė. O, kai»
Laike pirmojo T. M. D. se’rnĮ^t
Vli-ta VEIKME.
mano seną galvą apsuko!....
dukterį!
visi....
Scrantone, Pa.,
metais, viįgei
' 1 Ona ir Mateušas.
VARGULIS. Tiesa, Onute.... Ai dar vieną
ONA. Tylėk 1
nas iš delegatų, ragindamas
(Toliaus btis).
TUBANSKIS. Nenžmiršldt jus, elgetos, jog išgersiu. (Išgeria). Negerčiau, bet užkąsti gardu.,.. 1
MATEUŠAS. Gerą dieną ponutėie!
’
Z . ■
i F

BR. VARGŠAS

ŽMONES

1
.....
, naikinti T. M. D., karstai išsitarė, Albanijos

==

APGARSINIMAI.

nebuvo parodę didelio noro prie i nutraukti ir ruĄ^jo:^pkit jus padIraugiškt pasilinksminimai bei žaidi
Pajieškau Jono Marazo; paeina* iš
miestų — miestą Oiamai. Grieš geriausia muzika Euro- Kauno gub., Panevėžio pav., iVAbal
reguliariško skaitymo.
Prie to los nuo kupar<&" £et tiedu sėdi
® pritaikydamas šituos garsius žo kova.
piškus šokus. Teipgi bus puikus ba Jdnkų par.. Unčiškių ••d.; is metų
ras su skaniais užkandžiais.
kaip Amerikoje; 1909 m. gyveno Pittsmums visiems žinoma, kaip musų sau ir gana. l'Ant-^os kąskartas
džius: “Pajudinki))), vyrai, žemę,
PRIEŠAIS BLAIVYBĘ,
šis piknikas parengtas, ant naudos burg. Pa., užsiimdavo visokiais biz
|| Maištas Chinuose, prasidėjęs žmonės neužsitiRi ir nekalčiausia- didesnio šauksnio, lead liptų nue
Kalinių. Geistina, kad musų niais.
o draugiją atgaivinkim”.... Ne
Dabar nežinau kur jis yra.
Geriausias prieš blaivybę bota Rusijos
provincijoj
Huenan, < išsiplatino me dalyke kitą kartą nori matyt kuparo, atėjo ifbud^ Vėdarienė ir
visuomenė nepraleistų šios progos bu- Turiu pas j( svarbų reikalą. Jis patai
praėjo trejų metų, ir šiądien tie
gas randasi žmonių rankose. Tik nant-sunikuslame mieste, bet skaitlin ar kas kitas malonės duoti žinią
jau provincijoj Kiangsi.
— kad tai koks nors “gešeftas-biz- vėliaus Vėdaria, nan ir atidengus
žodžiai* beveik išsipildė: šituom
gai atsilankytų ir praleistų šitą dieną adresu:
i -•
nis”....
'
kuparą rasta p^idus^į Vėdariuką. tai prisilaikymas ne vien nuo gė ant gryno oro tarpe kvletkų ir ža
trumpu laikų T. M. D. vardas žai
Į| Europoj, mieste Monaco yra
rimo, bet ir valgant, ir nuo viso liuojančių medelių. '
P. O. Boz 411,
Raytnond, Wash.
Užlaikymas viešo knygyno, nu- Į Pratarus V ėdami: “tai tau gerasis”,
bu perlėkė lietuviškąjį pasaulį, ir lošimo rūmai/ Kompanija užlai
kių įpročių yra reikalingu. Pasi- Davažiuotl' galima: Metropolitan
Pajieškau Mike fimith arba įj. JanŠiądien vargiai rastum lietuvį, kuris kanti tuos namus pereituose me samdymas namo, užlaikymas pri- perstatymas užsibaigė, nors pu- laikymas yra pamatu gerovei ir Eliveite (Garfield Unija) 4ki 48tal
Av., nuo ten La Grange karais iki son, apie 6 pėdų augščio. tamsių plau
žiurėtojo
ir
kiti
su
tuom
surišti
dadar
nenorėjo
apleisti
savo
sėtikrai yra lietuviu, kad jis T. M. tuose turėjo ant 2% milijono fran
sveikatai. Vienok terp didesnės daržui. 22os gatvės karais iki 40tai kų, per vidur] Šukuojamų; apie 19—
Avė., nuo ten La Qrange karais Iki 20 metų senumo; kalba lietuviškai Ir
D. nepažintų. Maža to: naudin kų pelno daugiau negu užpernai. lykai, neskaitant jau pačių knygų, dynės.
dalies žmonių kartais pasilaikymo daržui. 12tos karais iki 40tai arba latviškai;
Blue Sarge nešioja siutų ir
reikalauja
išdėjimo
diktokų
lėšų
Perstatymas,
rodosi,
nesitraukė
gas darbas musų draugijoj ir jos Akcijonieriai užlaikanti namus,
taisyklės būva atmetamos ir neat- 48tai Avė., nuo ten La Grange karais kietų skrybėlę; ifaliluri kaip koks
Tas
mažas
knygynėlis,
kuriuom
nc
*
P
us
ę
valandos.
iki
daržui.
Kviečia
visus,
t
r
angelas; labai lėtai šneka.
Prasi
kilti mieriai platinti apšvietą ir nuo akcijos vertės 500 frankų,
bojimas atneša negerumus. To
Suvien. Komitetai.
šalino 3 garuzio. 1910 m. Jeigu kas
Lošime, kaip buvo pagarsinta,
chicagiečiai 'naudojasi jau daugaivinti patrijotizmą (tėvynės mfei- gaus po 350 frankų diį’idendos.
kį negerumai -turi būti išsyk gy
kur tokį ų^tėmytų, meldžiu duoti
giaus negu pusę metų dykai, ap- dalyvavo vien moterys,
I
Lošė:
DIDELIS PIKNIKAS!
lę-) trankia prie jos burius lietuvių
man kinių, u± kų duosiu 25 dol, nadomi,
kad
neįpulti
į
sunkią
Hgą.
Simano Daukanto Draugystė. 22 d. grados ir busiu dėkingas.
siejo knygyno užveizdai keletą sto I Katkevičienė —*• Vėdarį, Moskienė
iš visų šalių.
ų
♦
Jonas Lukauskis
Į| Respublikoj Costa Rica, vi rų šimtų doliarių. Taigi knygyno — Vėdarienę, Damijonaitienė — Tokiuose atsitikimuose mes pasiū Gegužio (May), nedėlioję, 1910 m.,
Aurora, III.
lome Trinerio Amerikonišką Kar parengia didelį pi kn i n ką. Piknikas 215 Cedar St.,
durinėj
Amerikoj,
baisus
žemės
atsibus Bergmann's Grove, Riveraide,
užveizda, nežinodama, kaip publi Vėdarui Zenoną, Kalvaįčiutė —
■
'i 0' ' p Į 'J ]
Nauja kuopa Berlyne. Štai iš
taus Vyno Elixirą. Jis greitai III. Simano Daukanto Dr-atė visas
Pajieškau savo dviejų pusbrolių,
1 tikrų šaltinių gauta žinia, jog pra drebėjimas išgriovė veik su visu ka šitą pirmą viešą skaityklą pri 1 \ ėdarių Oliuką, Montviliutė — gydo skilvio sugedimus, teip, jog lietuvaites ir lietuvius širdingai kvie Antano
M liaus ir Jono Milaw: apie
mieštą Cartago. Čia pražuvo ma ims, ir teip iš pradžių daug rizi Marytę, Miščikaitienė — tarnaitę
čia tą pikniką atlankyti, nes apart 8 metai Amerikoj; girdėjau gyvena
džioje šio mėnesio susitvėrusi kuo
jis tuojaus gali įstengti sumalti vi šoklų -ir kitų pasilinksminimų bus
apie Chicagų. Jiedu paeina Iš
pa Berlyne, sostapilyj Vokietijps. žiausiai 1000 gyventojų, Terp su kavo. Dabar, po pusei metų, ma Žilvičiutė ir Kenutienė — kaimo sokį maistą. Lygiai kaip kraujo galima sočiai sveiku oru pakvėpuoti. kur
Kauno gub., Šiaulių pav, Vaiguvos
griautų
triobų
yra
ir
Carnegies
tydama, jog šimtai lietuvių lanko berniukus..
Piknikas prasidės 9 vai. ryte. Įžan parap.. Meškučių sodos. Jiedu patys
1 I Ponas J. - Gabrys, grįždamas iš
nusilpimuose jis yra neapsakomos ga 25c. porai.
Komitetąt.
teisių rumus.
Skaitlių sužeistų si ir naudojasi, kad pirmutinis nekitas malonės duoti žinią adRolių atlikimas, sulyg teisybės,
Tilžės Paryžiun, sustojo Berlyne
resu:
vertės, teip jau ir vidurių, skilvįo
tūkstančiais
skaito.
Miestas
Car

užsitikėjimas pamažu pranyko, ir buvo vidutiniškas, abelnai. KaipBALIUS!
! ir ten skaitė referatą susirinkime
K. Urbanavlčia
ir nervų ligose. Jis išvalys krau Jahnų Vyrų Draugiškas Kliubas
273 Myrtle St., New Britain, Conn.
vietinės Lietuvių Draugijos. Ber tago buvo prie vulkano Irazu, tu kad skaitykla įgijo daug sau drau kurios moters savo roles atlošė vi ją ir pagelbės išnešioti maistą j rengia
Gegužini
Balių,
15
d.
Gegužio
rėjo 10000 gy ventojų.
gi), nutarė bandymus užbaigti ir sai gerai; prie tokių priskaitysilyniečiai buk labai pritarę T. M.
(May),'1910 m., Frelheit Tumer sve . Pajieškau savo seseries Rožės SVavisas kūno daleles.
Aptiekose. tainėj.
8417 80. Halsted St.. Chicago. zaitės; Kauno gub.. Šiaulių pav.
atidaryti reguliarišką knygyną ir me ponias: Katkevičienę, Miščikai! D. darbavimui ir, matomai, tas ne
Jos. Triner, >333— *339 South III.; pradžia 6 vai. vakare; muzykė Velkinų par, Padvarių sodos Gir
tienę, Moskienę, Montviliutę. Ber
buvo paprastas komplimentas, bet . |Į Dėl pasimfruno Anglijos ka skaityklą ant tvirtų pamatų.
bus F. E. Cansijaua.
Malonei už- dėjau, kad yra Amerikoje. Ji pati ar
Ashland Avė., Chicago, III.
kviečiame jaunas mergeles ir vaiki kas kitas malonės duoti žinią adresu:
Teip aiškino vienas iš knygyno niukai gana padoriai išrodė. Po
, gryna teisybė, nes tuojaus sutver raliaus, buvęs Amerikos preziden
nus atsilankyti | musų tą balių, ant
Misa Anna ėvasaitė
ta čia formališką T. M. D. kuopą tas Roosevelt bent oficijališko iš ir skaityklos užveizdos. Mums tik nia Damijonaitienė išpildė užduotį
kurio visi priimniai pasiviešėsite prie in HospitaI,
Bryn Mavr, Pa.
■
H
r
u
geros muzikos ir kitokių žaislių pa
iš keliolikos narių. Terp narių kilmingo priėmimo Vokietijoj ne lieka pasveikinti tokį chicagiečių neblogai, bet negana tiko savo ro
rengtų Jaunų Vaikinų Kliubo. Sis
Pajieškau sayo draugės Barboros
šios kuopos yra teipgi Dr. Gaiga turės. Vokietijos ciecorius prane sumanymą ir velyti tam naudin lei ; vieha, nenudovė vyrišką balKliubas ir jo baliai jau visiems gera! Švažai tės; Kauno gub.. Šiaulių pav.,
Ji žadėjo važiuot j
žinomi: jeigu jis parengia balių, tai Velkinų par.
laitis, garsus Prūsų Lietuvos vei šė Amerikos ambasadoriui, jog ne gam darbui kuogeriausios pasek- są, o antra, negana buvo drąsi vyesti didžiausiu jaunuomenės užga- Lietuvą, bet girdėjau, kad dar tebėra
BesimeilaviLietuvių Ratelio Skaitykla jis
kėjas, narys Vokiškojo Landtago. galės ant gelžkelio Rooseveltą pa mės. Negalima nei abejoti, jog riškain apsiėjimui.
nėdinimu.
Nepamirškite tik 15 d. Brooklyne, N. Y. Ji pati ari kas ki
3149 te. Halsted Si.
tas malonės doutl žinią adresu:
Gegužio.
Komitetai.
r. j Kuopos pirmininku išrinktas p. tikti. negalės jo nei pas savę pri šits ant pirmos pažiūros nedidelis me su tarnaite galima buvo patėBeva atdara:
P. Wolska
M. Posingas. teipgi populiariskas imti. Todėl Roosevelt Vokietijoj dalykas užsirašys auksinėmis rai- myri mažą kontrastą, būtent, tar- Utarnitekals nuo 7 Iki 9 vai. vakare,
PIRMAS DIDELIS BALIUS!
in Hoepital,
Bryn Mžtąrr, Pa.
Ketvergate
nuo
7
iki
9
vai.
vakare,
dėmis
Chicagos
lietuvių
istorijoj,
naitės
buvo
vyriškesnis
balsas
kaip
Dr-stė Meilė Lietuvių Amerikoje
asmuo Berlyno lietuvių kolionijoj bus trumpesnį laiką negu manė.
Bubėtomis nuo 7 iki 10 vai.
_____
vakare.
a.
v}to.
Katkevičienę negalima bu Nedėliotais nuo 3 iki 6 po pietų. rengia pirmą balių, kurs bus Freiheit Pajieškau savo brolio Jurgio PoTurner salėj, 3417 80. Halsted St., nižausko ir pusbrolio Jokupo. Poni6 kepyklos Užveiaia.
vo iš pirmo požvilgio pažinti ar
"‘
gub. ir pav., Gel14 dieną Gegužio (May), 1910 m.; žausko; - TVilniaus
Tilžė ir apiggrdė.
Tilžėje ir . || Ispanijoj atsibuvo parlamento
Moterų draugija “Apšvieta”, 7 ji vyras, ar moteris; tą galima T: M. D. 37 kuopos susirinkimas prasidės 6 vai. vakare ir trauksis iki vanų par, Pusilgiškių kaimo. Bro
jos apigardoje T. M. D. teipgi atstovų rinkimai., Išrinko: 69 li d. gegužio, Pulaskio svetainėje tu- buvo patėmyti tik iš figūros. Misi bus 15 d. gegužių 3 vai. po pietų. 3-čiai vai. ryto. Įžanga porai 25c. lis 10 metų, o pusbrolis 8 metai Ame
rikoj; pirmiaus gyveno Baltimore, >
pradeda leisti gilesnes šaknis. Čia beralus, 34 konservatyvus, 3 res rėjo balių su pridėjimu ŽemaitėsĮčikaiteinė atlošė gana pavyzdingai, Visi nartai teiksis pribūti susirtnki- Muzika bus pirmos kliasos, kurt grieš Md,
o dabar nežinau kur. jiedu pa:
man | J. Paugos sale, Union st, kertė puikiausius šokius. Bus teipgi gerų
■ šiuom laiku’ yra jau kelios dešjm- publikonus, 3 karlistus ir -5 atsto- komedijėlės “Musų Gerasis
\ akaro pelnas buvo skiriamas 19 st. ir užsimokėti prigulintį mo gėrymų. kvepiančių Mgarų ir gardžių tys ar kas kitas malonės duoti žipią
užkandžių. Visus kuoskaitlingiausiai adresu:
kestį po 60c.
tjš T. M. D. narių ir trumpu laiku vus kitokių partijų.
Komedijėlė būva lošta dviejuose studentei Balčauskaitei. Tačiaus
Frank Panezevskis.
užkviečiame atsilankyti Ir linksmai
galima tikėtis ne vienos kuopos.
600 Madison St, Beaver Dąm, Wls.
aktuose ar tai veikmėse, nors iš vargu kas begalėjo likti pelno, nes NAUJŲ LIETUVIŠKŲ DRAUGIJŲ praleisti laiką. Su guodone
i '
Komitetas.
\ lėtiniai lietuviai, abelnai vadina ■|| Australijoj, mieste
ATYDAI.
Sydny^po- tiesų jiedu abu vienam aktui bu- žmonių, dėl lytingos dienos, SU- Kiekviena naujai
Pajieškau Savo švogerio Antano
susitvėrusi Drau
mi prūsais, pradeda narsiai judėti: licija sugriebė plėšiką,
Marcinkaus; paeina iš Kauno gub,
Teis./.e jis tų pertrumpi. Sulyg veikmės, ko- sirinko gana mažai, o išlaidos bu- gija turi daug darbo su sutalsymu
ir Kauno pav, čiakiškės par. Paba
nors daugumas iš jų yra dar dik(statų. Draugijų komitetai yra kvie
meldė sumažinti bausmę, nes tai mędijėlę galima perstatyt visai be vo pusėtinos,
lių kaimo. Iš Lietuvos jis atvažiavo
čiami, kad atsišauktų | “Lietuvos”
J čiai apaugę vokiškomis samano
( Chichgą, 1907 m. Jis pate ar kas
prmutinis jo esąs įsiveržimas. Teisė pertraukos, o sulyg trumpumo ją
Perstatymo įspūdžius labai su- Rėdystą, o mes pareikalaujantiems'
kitas maionės duoti žinią adresu:
mis, tai vienok terp jų jau nestos
pasiųsime Konstitucijų “sampelius”,
jau pažadėjo tą padaryti, jeigu nu galima priskaityti prie vaudevihš- j gadino netikumas svetainės. Scenų palengvinimui
Pajieškau- Aleksandro Biusto; paA. Paskevich
j ,
sutvarkymo (statų. Ra
kįa energiškų ‘tėvynainių, kurių
iš
spręsto pasakojimai pasirodys tei kų aktelių, koki nuolatai esti per- apšvietimas buv4 teip menkas, jog šydami priminkite ar Dr-stė Tautiška, eina iš Kauno gub.;. Šiaulių pav.
309 Second Avė, 80. Seattle, Wasb.
Kuršėnų. Tr(s metai Amerikoj. Va
(darbas jau pradeda išdavinėti Ste
singais. Persitikrinimai apie tei statomi vaudeviliniuose teatruose, sunkiai galima buvo pazyti lošėjus ar Katalikiška ir kada uždėta. Ra žiuodami ( Ameriką susitikome Pro Pajieškau savo draugo Ptįvylo Juršydami priminkite kokių sampelių no
buklingus vaisius tautiškame prūsų singumą pasakojimo, nuo jo paėmė
Komedijėlės turinys paimtai is iš veidų. Teipgi lošiančių balsas rite: Konstitucijų, Mokesčių knyge suose. Amburge, o potam nežinau gelionles; .'paeina' iš Kauno gub., Ukatgijime. T. ‘ M. D. per savo, iten pirštų atspaudimus ir. juos pa
ku> jis yra. Turitf svarbų reikalą. mergės pav, Kupiškio par. Jis pats
Žmonių gyvenimo, nesakysiu “lie- teip svetainėje išnyksta/ jog jo tik lių, Tikietų, Plakatų ir tL, ir pažen Jis pate ar kas kitas malonės duoti ar
kas kitas malonės1 duoti žinią adklinki! kiek katro darbo turi būt
esančius narius ir kuopas, tikimės,
siuntė Anglijon ir Vokietijon, kur tuvių gyveninio , nes panašiai ga- labai hiažas nuo'šimfis atsimuša į padaryta: 100, 200, 300 ar 500 ir tt. žinią adresu.
resu:
nlemažai prie to darbo prisidės.
Jonas Drazdauskis
Jos Opsega
upelius paduoto žmogaus pirma gyventa. Ir iš Ii atsitikti kiekvienoje šalyje, terp publikos ausis; nors ir arti esant, Mos prlsiųzdami sampelit
. Lewiston, Mą.
siine kainas, kiek kas kašti
.—-luoja. Pri- 310 Kensnigton Avė, Kensington. III. 273 Botes St.,
Siaifien prusai dar Jyg neužsitikį
tų pirštų atspaudimų pasirodė, įvairių žmonių. \ eikalėlio idėja bet reikėjo gerai gaudyti kalbą, siųsdami' mums darbą turite ir sam
Tf. M. D. Išlygoms, nes būdami pakad Anglijos ir Vokietijos teismai tokia pati ką ir Dėdės Atanazo apy-1kad šdprasti kas kalbama. Linkė- pelius atgal mums prisiųsti. Už tai Pajieškau sau apsivadimui mergi Pajieškau Jono Riškaus ; Kauną
t < dikčiai sugennapizuotais ir pro- už plėšimus jau septynis kartus jį sakėlės “Kandidatas j kunigus”. • įtina, kad dėl tokių priežasčių lietu- suvis nieko neskaitysime jums. Ad- nos arba našlės, tik be vaikų, senu gub, Telšių pav, Alsįedų p«ir., DiŠlių
Aš esu sod.; 5 meta! kaip iŠ Lietuivos; gir
resuokit Av Oiszewski, 3252 South mo nuo 30 iki 35 metų.
t‘Stonais, jie dar lyg baidosi | Jo
našlys; turiu savo namą. Platesnėms dėjau jis ^sąs Kensipgtone, iu. Jis
turėjo.
Paprasčiausias nuotikis: Vėde- viai. niekada daugiaus perstatymus Halsted St, Chicago, III.
žinioms meldžiu kreiptis per laišką. pats ar kas kitas malonės duoitl žlit niškomis raidėmis spauzdįitų
Mikolas Radzevičius
rių Zenonas, mielas, giriamas \ e- ten nerengtų.
Viskas. . DIDELIS TEATRAS IR BALIUS!
nią adresu:
vadindami
jas
“
ŽemaitišK
Benld, III.
Franciškus Butkui
Rengia Mindaugio L. D. K. Kliu Boz 47,
derienės
sūnūs,
lankė
gimnaziją
ir
|| 9 <1. gegužio pasimirė Angli
ir “katalikiškomis”.;,..
k jmis’
298 First Avė,
Mflwau kee. Wis.
bas naudai šv. Jurigio parap. Moky
Pvjieškau keturių jaunų merginų
buvo
rengiamas
leisti
į
kunigus.
8
d.
gegužio,
8
vai;
vakare
Chiklos Chicagoje "Kova prie talgirio"
J e patįs vartoja knygas gotiškomis jos karalius Edvardas VII. So
ant kvatieroe pareiti; turiu dailius
Pajieškau savo trijų draugų, bro
(GruenwaldoJ. Loš “Btrates” draugi
nidėmis spausdintas. Kad ne ta, stą užėmė jo sūnūs, kunigaikštis Jis buvo truputį “suponėjęs nes cagoj atsibuvo mitingas veikian- jos artistai: 15 d. gegužio, 1910 m, ruimus; laikau dykai — bet turi dar lių. Kazimiero ir Anteno j ir Petro
kalbant
mylėjo
atkartoti
žodį
“
pa-1
čių
komitetų
rengiančių
apvaikšbu
atidirbt
vakarais.
Navickų; Kauno gub. Jie patys ar
nedėlios vakare. Pradžia 7 vai. va
i: šalies žiūrint, menka priežastis, Valijos. Karalius Edvardas gimė
Prof. Julius
kas kitas malonės dusti žinią adresu:
kare, 6v. Jurgio Ralfįe, kertėj 32-ro
1 M. D. turėtų Tilžėje kur kas 1841 metuose, sostą užėmė, pesi- ne ir šeip, matyt, buvo neperge- čiojimą 500 metų sukaktuvių niū Place ir Auburn Avė, Chicagoje ant 2124 So. Halsted St, Chicago, III.
J. Chernauskis
Susirinkimas Bridgeporto. Po teatrui dainuos “Bi
ant 3-čių lubų.
įauginus narių, negu šiądien. Da- minis jo motinai \’itorijai 1901 riausias paukštelis, nors jį moti- šio prie Žalgirio.
.
Graęt town. 'Wl, Va.
tjar
priguli tik šviesiausias ele m. Sosto įpėdinis Jurgis gimė na visada vadydavo “musų gera- nutarė galutinai apvaikščioti tas rutės” choras, vadovystėje musų kom Pajieškau tėvo Jono, brolio Antano
sis ; kartą prasitaręs, jog mylįs sukaktuves. Buvo rašyta tūluose pozitoriaus ir dainiaus M. Petrausko. Kleivių; paeina iš Kauno gub, Ra
mentas, geriau jau tautiškai atgi 1865 m.; jrs užėmė sostą kaipo
Po viskam bus Baliui. Įžanga 8100,
seinių pav., Skirsnemunės parap, Antjus. Terp T. M. M. narių iš! šio Jurgis V. Prezjdentars Taft, dėl prisigerti, na, o tėvas jį nužvel- laikraščiuose, buk nekurios drau- 50c. Ir 25c.
kalniškių kaimo; 20 metų Amerikoj;
Jf.
D.
L.
Kl.
Komitetas.
gęs bemerginėjantį; anot jo, “koks gijos nedalyvaus apvaikščiojime,
dirbo mainose apie Pittsburgą, Pa.
: pškričio užtėnjyjame vardus ke- pasimirimo Angljos .karaliaus pa
Pardavimui, kampinis namas ant
Jie patys ar kitas malonės duoti žinią
iš jo galįs būti do kunigas’. 1 iek bet^ pasirodė susirinkime, kad daly
KONCERTAS. . •
1 iu plačiai žinomų musų patrijjotų, siuntė sanjausmo telegramą savo
49th Av. ir 14th St. ant dviejų lotų,
adresu:
Trečias
didelis
lietuviškas
Koncer

to; bet kada kaimo berniūkščiai vauja visos, kaip bažnytinės teip tas. parengtas Chicagos Lietuvių Mu
Joną# Kleiva
bučernė Ir aptieka, ir gyvenimai ant
<1 terp jų ir1 gerai amerikiečiams ir Amerikos tautos vardu.
Naugatuck, Conn. šešių familijų. Atneša raudos $120.
norėjo pas juos padaryti gužynę, jr tautiškos. Sekantis susirinkimas zikantų draugovės, po vardu “Lietuva 114 Galpln St.,
;au pažįstamą p. Vanagaitį, “BiSavininkas nori išvažiuot) ( Seną
tai jis spyrėsi neįeisiąs, neš tai esąs visų delegatų bus 22 d. gegužio, Band”, atsibus su baloj, 21 d. gegu ' Pajieškau savo brolių Kostanto ir K-ajų
ir todėl parduoda šį namą.
lutės” leidėją. Tikimės, kad greit
žio, 1910, Frelheit Turner svetainėj.
ištvirkėlių elgimasis. Po šito jis g va] vakare, Sv. Jurgio bažnyti- Svetainė atsidarys 6:30 vai. vakare; Karaliaus Gelažauckų; iš Suvalkų Atsišaukite ant šio adreso: 4845 W.
Iteisi laikas, kada visi mes: prusai,
gub, Seinų pav., Lišktft'os par, Ra- i4th st, Grant Works, III.
pastiro, buk tai nuo galvos- skau- njj svetainėj 32 Place ir Auburn Koncertas prasidės 7:30 vai. vakare. diščiaus
kaimo; turiu svarbų reikalą,
emaičiai, augštaičiai, dzūkai ir
Po koncertui balius. Ant minėto kon
bučemė,
dėjimo, bet kiti sakė, jog nesvie- avfe Nutarta nusamdyti apvaikš- certo bus grajytos geriausių kompo meldi i tų jie patys ar kas kitas ma Pardavimui (jrorcmč
Amerikos lietuviai — paduosime
»je vienui
lietuvių apgyventoje v
žinią adresu:
tiskai nusilakęs, nors tokiam misi- (jojimui svetainę First Regiment zitorių melodijos. Kas atsilankys, iš lonės duoti
Vieta nuo
Motiejus Geležauskas
viena. Biznis išdirbtas
au broliškai rankas ir dirbsime
girs, ko da negirdėjo. Reikalaujančių
geras biz
lakmui nebuvo matoma priežastis; Ąnuory, kertė 16 gatvės ir muzikos, meldžiame atsišaukti pas ši P. O. Box 334, ■
Vandergrift, Pa. seno laiko. Gera vieta
erovei musų visų ir visų benni alonėkiris. Turinti gerą kkpit
liesa skaitykla. Pereitame nu- g<d būt pirmiaus nusigėrė; o simp- YVabash avė. Nutarta pakviestil to bėno vadus:
Michigan
ros motinėlės — Lietuvos. T.
Aš Ona Mockienė. 3 nedėlios kaip te atsišaukti adresu: 11
Petras Budria, 917 — 33rd St.
merij pranešėme, kad “Lithuania" tomai tik vėliaus apsireiškė. 1 as apvaikščioti draugijas aplinkinių Jonas
lodą dėlto,
atvažiavusi iš Lietuvos pajieškau sa Avė, Chicago. III. Parį
Budris, 918 — 32nd St.
f. t), tikimės, panorės šiam tiks
skaitykla ir knygynas yra uždary tačiaus abejotina, nes, sulyg lo-Llieste|ių: Grant Works, South Antanas Pileckas. 1823 Striųg St. vo vyro, Juozapo Mockaus, paeinan jog savininkas su neatb įais reikali pasidarbuoti: tegul jos kuo
K. J. Filipovich. 826 W. 34th St. čio iš Kauno gub.. Raseinių pav.. Sar lais išvažiuoja ( LiOtuvi
ti kelioms sanvaitėms iš priežasties Šimo, jis pirmiaus neišrodė nei Chicago, Kensingtono ir North- Gausite
Jis
teisingas kainas ir geriau tininkų vol.. Margiškių sodos,
jos padeda atsiekti musų visų ben
■as saliutai. Pigiai,
Pardavimui geras
žymaus jo padidinimo. Arčiaus kiek įsigėrusiu. Dėl tokios urnos Ljdės.
pate ar kas kitas malonės duoti iisią patarnavimą. Su gonone,
drus tautiškus jieškinips.
Aplink apgyventai lietuvių ir lenkų.
'
1
Komitetai.
nią adresu:
susipažinus
su
dalyku,
galima
da

jo
negalės
pasidarė
sujudimas,
na
Teiksitės|
visos
d
raU
gijos
pri<
Parsiduoda už $31!0o0 su 1 isukuo. su
Mrs Ona Mockienė
bar beveik užtikrinti, jog knygynas ir, žinoma, nusileido uždanga ir
delegatus neatbūtinai
PUIKI IR ŠĮMET NEGIRDĖTA
1624 Newberry Avė.,
Chicago, III. didelis cigarų sankrova ir forničiais
ant. dviejų Datų. įtaisius
Lietuviškai Jaunuomenei naujiena,
ir skaitykla nebus atidaryta publi buvo galas pirmosios vėikmės.
ateinantin susirinkimam
,
jog 15 d. gegužio (May) bus pirmas
Pajieškau savo vyrą Antaną Staz- už visą metą. Biznio darios! už $60
Antroji veikmė, tame pačiame
kai aukščiaus 20 d. gegužio. Kny
Parsiduoda dėl1 savininko
Pfkninkas, parengtas Draugystės Dar savskį; Kauno gub., Raseinių pav., kasdien.
»Veikiančio komiteto pirmsėdis— bininkų
Atsišaukite per laišką
Lietuvių Sąjungos, musų guo- Kražių vol. Jis pats ar kas kitas nesveikatos.
gyną padidinta apie keturiais šim kambaryje (bent teip buvo per
P. Mažeika,
pas: Theodore Kendall, 6 Wabash
dojamai visuomenei. Mes Dr-stė Darb. malonės duoti žinią adresu:
tais naujų knygų ir brošiūrų ir statant), perstatė Vėdariutės ir jų
Avė, Chicago, Ill.-J % Delanėy 4b
Liet. Sąj. kviečiame visus: be skirtu
Mrs Stanislava Stazsavskienė
Sekretorius — J. Jaukštiš.
mo atsilankyti ant to mus Iškilmingo 4514 S. Paulina St.
todėl yra reikalinga sutaisyti nau mergos (arba tarnaitėj) besirenChicago, III. Murphy.
pikniko, nes visi bus užganėdinti.
c
jus kataliogus ir tinkamai sugru gimą gulti. Vėdariutė eina į gu
Parsiduoda lietuviukas taliuuas ant
Piknikas bus labai dailioje vietoje,
Aš Vincas Rinkevičius, pajieškau
Dircctory
koni— Chicago
[| Sulyg išeinančio Philadelphi- puoti naujas knygas pirma, negu žynę ir tarnaitę vadina, bet toje
Parsiduoda
Gera vieta.
vadinamoje Leapy Grove; iš Cbicagos savo pusbrolio Jono Aleksaičio iš Canal st.
joj laikraščio ‘ “Episcopal Record- galima jas pavesti skaitančiai pu “ir tingi ir nenori”, todėl pasiliko panija pradėjo .. surašinėti . gy- kaštuoja 15c.; iš visų pusių važiuo Baltrušių kaimo, ir draugų: Juozo pigiai. Parsiduoda dėl to. kad savi
reik važiuoti iki Archer Avė. Ir Čepaičio iš šunckų kaimo. Pijušo Ga- ninkas elnk , ( kita bizn(. Adresas:
Įtr”, ant viso žemės, paviršiaus blikai. Atidarius šitą knygyną iš namieje, prižadėdama, jeigu moti ventojus tikslui, 7 Suęašų Knygos jant,
paimti Archer Limite karus, o pas lesevičiaus iš Aglinčiškės kaimo. Vin 1112 So. Canal St.. Chicago, Iii.
Lrikfečionių yra 477 milijonai, Kon
arba Mięsto Vadovo (City Direc- kui Chicago Jollet karus iki L^py co Rynkevičiaus iš Išdegos kaimo ir
naujo, pasirodys, jog chicagiečiai na klaustų, pasakyti, jog al>i be
Pardamimui Valgių ir Mėsos Krau
Vardan draugystės visus šir Jono Gnelzevičiaus, kuris yra siuvė
fucijaus išpažintojų 250 milijonų, galės pasigirti ne tik tuom, kad jie miegančios. Vos Vėdariutei išėjus, tory). Todėl minėtoji kompanija Grove.
dingai kviečiame atsilankyti
ju. Visi jie iš Suvalkų gub. Nuo jų tuvė: pigiai; gera pramonė ir gera
meldžia
apskelbti
lietuviams,
kad,
Komitetai.
tiindų 190 milijonų, mahometonų pirmi visose Suvienytose Valstijo stypt pro duris ant galų pirštų įsė
iškeliavimo iš Lietuvos ( Ameriką ne vieta; po nt. 3228 Fisk St. Turi būti
parduota dėl to. jog nori apleisti mie
j 73 mil., buddistų 145 mil., taoistų se turi ir užlaiko viešą, visiems lino į jos kambarį Vėdarienės “ge atėjus surašinėtojui, jie nesibijotų DIDELIS 15os METŲ APVAIKŠČIO- žinau kur jie randasi. Jeigu kas apie stą- Kviečiame ateiti perilurėtt ir
kur) jų žinote, arba jie patys, meldžiu
jam
suteikti
reikalingas
informaviJIMAS. i
43 mil., šintoistų 24 milijonai, prieinamą skaityklą, bet kad toji rasis”. Kuomet “gerojo” atsilan
pasiūlyti kainasuteikti man žinią šiuomi adresu:
Thos Boruta
; Surašinėtojai tupi blekę su Dr-tė švento Petro ir Povylo Įren
jas.
Vincas M. Rynkevičius
stabmeldžių 117 mil.
f
skaitykla žada būti viena iš di kymo tikslas vos buvo bepradeChicago, III.
gia dideli Apvaikščiojimą savo 15
Fisk St.,
minėtos kompanijos vardu ir dau- metų gyvavimo sukaktuvių, kuris bus 262 Hamilton st, Grand Rapids, Mich. 3228
džiausių ir parankiausių šaltinių damaš atsiekti, į duris pasibarški
gumas nešoja su įsavm didelį Mie- nedėlioję 22-rą d. Gegužio (May), Pajieškau savo dėdės Andriaus Dėl[ - || j Anglijos sostapilin* Lonęonan apšvietos. Praktiškai, po atidary no motina: Tarnaitė “garąjį” tuo
1910 m., Pulasklo salėje.t'1711 So.
Suvalkų gub., Kalsto Vadovą (knygą).
Ashland Avė., Chicago, III. Apvaikš- kaus; paeina iš
atkako garsus šiaurinio žemgalio at mui knygyno iš naujo, jame ga jaus įbruko kuparan ir pati, saky
či oj imas prasidės 4-tą vai. po pietų, varijos pav., Janavo gm.. Deivonišradėjas, amerikonas Peary. An lima bus rasti visas knygas, kokios tum per miegus, atsako motinai,
su prakalbomis, dainomis ir deklia- kių kaimo; girdėjau buk pirmiau gy
macijomia
Po prakalbų bus balius veno Mahanoy City, Pa. Turiu svar
glijamai priėmė jį labai širdingai. tik iki šiam laikui išėjo lietuviškoj jog abi begulį. šiam sugadini
ir šokiai. Įžanga 25c. porai. Visas bų reikalą, dėlei pasim irimo dėdės
Jteikalauju gaspadinės (hausekeep.
*
kalboj. Apart lietuviškų, čia ga mui praėjus, po valandėlės sal
lietuvaites ir lietuvUis meilingai už- Adomo Delkaus. Jis pate ar kas kter), suaugusios merginos arba naš
tas malonės duoti žinią adresu:
kviečia
atsilankyti
ant
tos
iškilmės,
||' 4 d. gegužio, Norvegijos so- lima bus rasti knygų, teipgi ir laik daus ramumo užėjo antras, kuo
lės. Gera mokestis. Atsišaukite ant
Anna Endroll
Kas. SaimoHui. Jeigu kun. Ha- pasiklausyti dainų, dekliamacijų ir
• K!1
met kaimo vaikėzai ėmė balzgintis
Chicago, III. rašu:
200Į So. Halsted St,
stapilin, Christianion atkako buvęs raščių svetimose kalbose.
prakalbų,
teipgi
smagei
pasišokti.
laburdą užgavo “Katalikas”, tai Su guodone
P. M. K&ttfa
j
Dr-stės
Komitetai.
Ikišiolei knygynas ir skaitykla' į jos miegruimio duris. Kandi
Amerikos prezidentas Roosevelt.
Pajieškau - Matildos Klslauskienės; 1607 N. Ashland Avė., Chicago, I1L
jam reikia ir atsakymas siųsti.
datui
į
kunigus
vėla
atsiėjo
lysti
Ir čia jį, kaip ir kitur Europoj, negalėjo pasigirti savo geru sto-*
Kauno gub., Raseinių pav., ii BaU
Teip laikraštininkų susivažiavime
Reikalingi prasilavinę vyrai dirbti
Chicagiečių atydai.
klų miesto. Girdėjau gyvena Chicalabai širdingai priėmė ne tik val viu. Teisybė, laikraščiais skaity kuparan. Vaikėzų tačiaus nepaikšDidžiausias Terptautiškas Piknikas. go, 111. Ji pati ar kas kitas malonės gelžkelių kieme (jarde), teipgi geras
nutarta.
Tik
svarbiuose
viešuose
džios, bet ir gyventojai.
kla buvo užtektinai apžiūrėta, bet čių butą: jie veik pradėjo teiraukarpytojas. Nuolatai darbas ik* gera
Parengtas
“Suvienytų
Socijalistų”, duoti žinią adresu:
mokestis geriems darbininkams.
M■ J. P. Vargdieneles
knygų skyrius buvo menkokai Bet ties, su kuo jinai kalbėjusi ir besi reikaluose galima išėmimas daryli, Lietuvių, Latvių ir Rusų triusu. Ge
jeigu užgavęs laikraštis atsisako rai lietuviškai vtsuomeniai žinomam 9 Monroe St, New York City, N. Y. Cohen A Son, 39-th SL ir Ashland
[Į Kova sukilusių albaniečių su knygyno užveizda šitą teip išaiš žvalgant, patėmiję kuparą nuAvė., Chicago, III.
"Bergman’s Grove”, Riverside.
pasiteisinimą užgautojo talpinti. darže
1
' i I t i*'
Į:
nl
Pajieškau savo giminaičių ir drau
III., nedėlioj, 15 d. gegužio (May),
I ir kiška kariumene Įraukiasi ten kino: “Jus gal žinot, kad šitą skai žvelgtinai prasivėrusį, jiedu brūkšt
Čia gi telpa asmeniški kun. liala- 1910 m. Prasidės 9 vai ryto. Įžanga gų. Aš esmių iš Kauno gub, Rasei Reikalauju 4 merginų pagelbėti mo
K ų. Turkams rods pasisekė už- tyklą ir knygyną įsteigė ir užlaiko ir
susirangė
abudu
ant jo
y patai 25c. Programas bus labai (vairus. nių pav., Eržvilko pav., Tuzalčių kai kinimui jaunuomenę šokti; kurios
B i Kashanik terpkalnę, 1>et po mažas būrelis gero noro chicagie- antvožo. Tarnaitė bijodama, kad burdos reikalai. Raštelis todėl per Turėsite progą išgirsti Keturių Tautų me. Jie patys ar kas kitas malonės mokate šokt, malonėkite ateiti po ant
rašu: 2124 80. Halsted St., Chicago,
Dainuojančius Chorus. Apart dainų duoti žinią adresu:
atėmė vieną iš svarbesnių čių. Jus teipgi be abejonės žinot “gerasis” neužtrokšti’. vaikščioda- j luotas “Katalikui.
ant 8-ėįų lubų, pas Prof. Julius. Gp
Antanas Bertulis
bus prakalbos: Anglų, Lietuvių, Lat
ChtcM«. Ill.|ra mokestis. . - .
,
rkiam mušiui albanicčiai nuo ic tą, kad lietuviai iki šiolei dar ma aplink kuparą stengėsi juodi I
vių ir Rusų kalbose. Toliam bus 676 W. 18 St.

"'4

1 Draugysčiyjeikalai.

Pajieškojimai.

Ant Pardavimo.

Iš Chicagos Lietu
vių Gyvenimo.

g VISUR.

Reikalavimai

Redakcijos atsakymai.

•

i

-?

M-

—■

Reikaling 1? Gera Krianczin

i‘

bužių siuvimo.
Turi
moteriškų
[pažinę su savo darbu.
būti gerai
___ geras pi Intnjas
Teipgi __
reikalingas
moteriškų_
drabužių.____Užmokestis ge
ras. Darbas ant visada. Norinti ge
ro® vietos atsišaukite sekančiu ad
itisv*

i

Mr. Louis Kasperį
3129-31 Wentworth Avenue
Phone Yards 2263.

.

Chicago, 111.

Burtininkų Kazyros (Kortos)
Visi žinote, kad burtininkai (Ame
rikoje vadinami Fortune Tellera) spė
ja žmogui laimę ar ateiti su pagelbų
Kažyrų (Kortų). Ay' toki burtinin
kų spėjimai iš nukeltų Kazytų turi
kokių vertę, mes apie tai bekalbė
sime, tik pasakysime, kad yra tūk
stančiai žmonių, kurie pas ^tokius
burtininkus lankosi Įspėjimui savo
ateities ar laimės ir moka jięms liž
tai po kelis ir po keliolika dblierių.
Garsiausia ant svieto burtininkė buvbuvo tai pone L
LENORMAND Pary
ibtivįo
žiuje, Francuzijoje,
tiuje,
Francuzljoje, kuri su pagėlba sato Kazyrų visiems (spėdavo ateiti,]. "Pas
jų vaikščioja kelti Khzyras viso svieto didžiūnai, įtunigaiįtščiai ir kai
ir kiekvienam, JI atedtj įspėdavo.
Po myriui i virš minėtos burtlnin■kėsR jos Kazyros pateko | svietų ir
šlųdien jomi aaudojafei garsiausi svie
te burtininkai Jr kiekvienas, kas jas
turj, gal! su J joms (spėti ateiti teip
'gėriai kaip ir burtininkai. š|os Ka
zyros su pilnu išaiškinimu lietuviškoje ir lenkiškoje kalbose, kaip jas
vartoti ir kaip ateiti (spėti .yra dabar
gaunamos musų Store.
Kaina jų 75c.
Šios Kazyros yra geriausia bovykla
liuosame laike ir su jom, ne tik save,
nubobet ir visus • kitus geriausiai
*“
vy^i. šeimyniškuose ir draugiškuose
susirinkimuos^.
nigus
Siųsdami pln
„ . ant kazyrų adresuokite:
_____ CLOTHIĮNG Co.
THE BRIDGEPORT
3246 So. Halsted St., Chicafco, 111.

■H

The Bridgeport Clothing Co.
3246 So. Halsted St

CHICAGO. ILL.

apielinkėje. Miestas Gary prasidėję,
ketvirtas metas, o dabar jau turi
25.000 gyventojų, turi didžiausias ant
svieto plieno dirbtuves ir daugel kitų
kurios dabar Jau pradėtos statyti, c
neužilgio ir daugiaus dirbtuvių prs
dės statyti.
Dabar dirba tenai dau
giaus kaip dvidešimts tūkstančių dar
blninkų, o neužilgio dar kitatiek biu
reikalaujama. Jis turi geriausias ant
svieto vandens nubėgimo ir traukime
prietaisas, teipgi elektrikos šviesų
turi' daug brukuotų gatvių, ten pri
eina visos didžiausios gelžkellų llni
Jos. žodžiu sakant Gėry, Ind. yr»
geriausiai {taisytu miestu. Čia yyp
_ didelių
____ _______
_ Baž
daug
Bankfį.
Hote|lų.
nycių ir Mokyklų. Jau
J— Ir lietuvis
kai bažnyčiai paimta vieta, ir Jų ne
užllgio pradės statyti. Apart Gary
turime ir kitas'vietas, tokias kair
Gary on the Hill, Godar Park, S<
Gary ir tL * Lotus parduodame ar.
lengvų išmokesčių: $10.00 Iš kalu
ir po $5.00 Į mėnesį; nereikia m<
keti procentų nei tak§ų, nes tų vii
ką mes patys apmokame. Laike 1>
gos, arba būnant be darbo, nereikalau
Ji mokėti čia yra geriausios vietos sa
hunams, nes saliunai per metų laike
buvo uždarytais, o dabar vėl atsi
daro ir pigiai Išsiduoda, todėl kas
pirmesnis, galės geresnę vietų išsi
rinkti.
Meldžiame pamatyti musų
pardavimo vietų ir pamėginti musų
pirkimų, o persitikrinsite, jos mes
esame pasirengę kiekvienam patar
nauti ir padėti pagal išgalę. Broliai,
pasiskubinkite nelaukdami Ilgai, nes
svetimtaučiai pluste-plusta Iš visų pu
sių Ir perka lotus;, ilgiau palaukus,
kad kas ir norėtų negalės gauti ge
ros vietos, ypač netoli lietuviškos
bažnyčios. Todėl dabar pasirūpinki
te, pakol dar laikas, nes pavasaris
artinasi ir kainos greitai kyla augštyn. ,Platesnėms žinioms kreipkitės!
pas į
«
FRANK STASIUL18
4528 įSo. Wood St.,
Chicago, III.
Telephonas Yards 720.
Offisas 21st St ir Broadway,
Gary, Indiana.
Telephonas 180.

Tėmykite, Lietuviai!

pastatymui gyvenimo namų.
Todėš
tas nori turėti lotų už 8600 iki
41600, tas j| ras pas mumis. Pas mos
giuinos ‘itetius" Redakcijoj.
pdl pirkti bėdnas ir bagetas, ar turi
laug ar mažai pinigų./ Mm duoda
APIE BALTRŲ-GIRTUOKLĮ. Vali
nti pagalbų kiekvienam geram žmo delta ii gyvenimo Baltraus girtuoklio.
ni!.
Laikas pirkti namus yra da Rygoje, 1909. :>PumL'M ........ 10c.
tar. Ateikite tuojaus, o mM jums
ARCHAIOLOGIŠKI TYRINĖJIMAI
iuosime visus reikalingus paaiškini
Gaidės apylinkėje. Kun. Juozapo tlonūs dykai.
. i
30. Su 21 payelkaUliu, (Ii "Lietuvių
Tautoe”).
Vilniaus, 1909.
Pusla
pių 23 ...Ljv. ,.»U..............
40c.

Naajauęidi Knygos

A.OIszewskl

3252 S. Halsted St.

Kur gauti “Lietuvą

M

Galima gauti kiekvieną aavallę
Lletuvų** už 5c. pas šluos agentui

Brooklyn* N. Y.
73 Grand Street
E. Fromes,
InL Jankauskas,
f. Jermalas.
J. Mllewskl.
3. Simanavičius,

37 Hudson avė
216 Berry Street
124 Grand st
258 Wythe Avė

BALTIMORE, MD.
John Louis,
657 W. Baltlmoie 8t.
BROCKTON, MASS.
J. Poetus,
176 Ames St

Chicago, III.
P. M. Kaltis,
1644 W. North Avė.
KI. J. Tananeviče,
670 W. 18th SL
’
ELIZABETH, N. J.
211 Firat SL
D. ■ Bočkus,
JERSEY CITY, N. J
234 Wayns 3l
Rėklaitis.

Lawrence, Man.
Ramanauskas.
101 Oak strwL
M on tolio,
B. P. Mlszkinls,

35 Arthur St

' New Hsven, Conn.
J. Vaitkevičius,
227 Cbapel SL
Phllsdelphia, Pa.
M. A. Ignotas, 1028 8o. 2-n« Street

Piffiai partiduoda iiOB knįfffot:
Portland, Oreg.
1. Mokslas, sveikata ir kultūra. John Browman, Browman Novs Ca
Proto lavinimasis ir išsivystymas
žmogiško kūno kultūroje, su 19ka
Šokių!
gimnastiškų paveikslėlių, parodančių,
Foreign and Domestie
Prof. Julius S. užtikrina, kad iš kaip išlavinti ir ištobulinti žmogaus
Perlodlcal & Newspaper Agoncy
Kiekvienam labai naudinga
mokys šokti kiekvienų, jaunų Ir senų. kūnų.
Išmokys 6’ rūšių valcų teip, kad ga knygelė.
Kaina .........
25c.
Worcs«ter, Mas*.
lėsi drųsiai e|ti publikoje šokti. TeipM. Paltanavičla. 16 Milbury StrceL
2. Vadovas, arba mažas žodynas. J. J. Malakauskas,
gt išmokys Ir kitokius šokius su 6
55% Green St.
vakarais, kasvakaras nuo 8 vai. iki Antra laida. Gerokai padidintas ir
ilJ
Kas moka vaikščioti, tas gali naudingesnis už pirmąjį; išmokimui
Kaina 40c.
išmokti Ir šokti. Kas nori mokytis, teisingai angliškos kalbos.
tegul ateina ( svetainę po humerlu
3. Vabafhyklečlų Dainos.
Surink
2119 So. Halsted st. Mokipajua kas
dien, apart šventų dienų. Frof. Ju tos lietuvių senovės ir dabartinių lai
Pas šluos ageuuis gauuia ussisalius 8. praneša visiems, norintiems kų; gražiausios lietuviškos dainos. kyti 1 Lletuvų” metams ar pusei
Kaina
...........
*5c.
išmokti šokti; kad ateitų adreųu: 2124
metų Ir užsimokėti.
bo. Halsted st., ant 3-čių ilubų, |
4. Pasakos. Pritikimai. Veselijos ir
ofisų, kuris buvo atdaras m|o 5 iki
Joaaa Janušas keliaujantis Agentas
8 vai. vakarę. Prof. Julius S. prane Giesmės. Surinktos kun. K. Oleknapo Illinois valstijų.
ša visiems. Jiurię nori išmokti šokt viclaus. Antra laida. Pulki knyga.
kadrilių būdami toli nuo Chicagoe, Kalnia ......................... -................. 80c.
r
Brooklyn, N. Y.
kad atsišauktų per laiškų; kadrilių
J*, /mbrozėjus,
120 G rand St.
5. Vadas prie Moterystės.
Labai A. Lesn i suskas,
galima išmoiti be pagelbos kilto.
298 South Ist 3.
262 Metropolitan Av.
Pranešu visiems, vaikinama ir mer- žingeidi knygelė; epigramlškl, iš da J03 Matulis,
ginojn3- kadi rašytusl | Klijubų, va lies satyriški išsireiškimai link mei
Bsltimore, Md.
dinamų "Burk 8 Wing”.
Džikų lės prietikių. Būtinai reikalnga per
(gig) išmokinu ant lengvų išmokė skaityti kožnai merginai norinčiai Petras Glaveckas, 635 W. Lombard sL
1834 N. Castls Street
jimų. Kiek !tai yra dailių lietuvaičių priimti stonų moterystės. Kaina 15c. L. Gawlis,
Vincas želvis,
603 So. Paca st
kų gali lošti teatrus, bet kas iš to,
6. Burtininkų Paslaptis. Labai aky
jeigu jos bus su nerangioms kojoms
Chicago, III.*
ir bile kur eidamos, jeigu užmins ant va knygelė, talpinanti savyje naudin
bananos lupynos, parvirs, įkaip: il gus apskaitymus. Kaina .......... 25c. J. I. Bagdžlunas, 2334 S. Oakley Avė
And. Jurevičiu,
3337 Atiburn Av.
gos, ant šaligatvio. Kada kojos iš
7. Morališkas Kabalas. Paimtas iš Vlnc. Linka.
1813 String St
lavintos, tada drųsiai galima mint
3312 S. Halsted St
ant bile lupynos ir neparvirsf Ateik Salemono knygų; pasakanti žmogaus Stan. Petrulis,
1112 S. Leavitt St
mokintis džikų. kurių išmokinu 50 laimę ir nelaimę. Kaina .......... 15c. Geo. Pupausky,
K. Steponis,
3143 S. Halsted SL
rųšių. Vienų lekcijų duosiu dykai.
8139 Vlncennes Rd.
8. Tikrosios Dainos. Iš visur su Jonas Visockis,
Jeifcu nepaims noras daugiaus mokin
tis. tai galėsi nesimokintL Aš žinau rinktos: Kariškos, Darbininkiškos ir
Clevelsnd, Ohlo. :
ant pats savęs; kada pradėjau mo juokingos dainos. Kaina ...... 15c.
Pov. šūkis, 6524 Po r man Av’.'S. E.
kintis, tai noras ima daugiaus ir dau
9. Teisingos Paslaptis. Daktarišką
giaus lavintis teip ,jog ir dabar dar
CAMBRIDGĘ. MASS.
Imu lekcijas nuo artisto. Kas mahe knygelė: naudinga merginoms ir mo-*
jtsite kiek terlms: iš ko gali atrasiti didžiausių Pet. Bartkevičius, 8.7 Cambndge St.
pažystate, ateikite, o» pamatysite
42 AVashingtuu
25c. C Kavolius.
sau laimę. Kaina
rjnimų.
aš turiu nuo artisrto užtikrf1
Ar gi ne butų dailu/jeigui per koHAMMOND.- IND.
lo. Dainos Vasaros Grožybių,
ki vakarų, po dainų, pašoktum dži
235* — 155th st
Zen. Juclavičiua,
kų, o po pa plojimui delnalp vėl ki bai puiki knygelė. Kaina........ 20c.
toniškų ir teip toliaus? Todėl stengHartford, conn.
11. Apgailestavimo Balsai.
Graži
kimės šviesti musų tautų išj visų pu
40 Mulberry 9t>
dainų knygelė. Kaina
......... 15c. Kar. Lecevičius,
sių!
'
| ■
Prof. Julius S., 2124 S. Halsted St.
Herrln, Illinois.
12. šlėktų Malonės, arba Majuvka.. 4
Svetainė: 2119 9. Halsted SL
Box ros
Prasčiokėlio eilės. Kaina .......... 10c. J. T. Adomaitis. '
Chicaęp, UIHAZLETON. PA.
13. Dvasiški Vadovai Ir Parmazonai
Shukts.
103 N. Wyoming St
arba vaisumas Dievo Rūstybės. Ant.7 Ant
LIETUVIŠKAS DARBO B|IURAS.
ra laida.
Aprašymas, kaip kunigai
INDIANA HARBOR, 1ND.
Reikalingos Merginos | I Hotelius, mokina žmones, o Jie patys kitaip
Yasiulis,
3604 Deador SL
Restauracijas. | privatiškus darbus, daro. Naudinga perskaityti kožnam B.
geram katalikui. Kaina .......... 15c.
| skalbyklas ir yvairius Fabrikus.
Kenviha, V/is.
Šios visos knygos yra išleistos M.
Hanczuk Ir Wisnlewiki
A
Petrauskas,
72 N. Chicago
1719 W. 47 St.,
* CMcago, III. G. Valasko spaustuvėje.
Perkupčiams, kas ims nemažlaus
• MINERSVILLE, PA.
kaip už $10, nuleidžiam šešiasdešimtų- i. Ramanauskas,
Box 538.
petiktų procentų ($65%).
Mes galime iiimti pasidėtus pinigus
Norinti gauti šias knygas adresuo
ii visų Maskolijos Bankų ijr parsiųsNew Britaln, Conn.
kite:
Bponis.
31 Piešiant Street
dinti juos | keturias sanvaites laiko.
M. G. VALASKAS,
Už parsiųsdinimų tokių pinigų imame 345 Kensington Avė., Kenslngton, III.
Nswark, H. A
po $1.00 už, kiekvienų $106.00 ir po
Chicago.
50c. už kiekvienų $100 viršaus $500.
V. Ambrazevlčia,
178 Ferry Street
Mes teipgi atliekame įstatymiškus
r komercijališkus reikalus.
PataPittiburg, Pa.
Imams ir nurodymams kreipkitės prie
Jonai A. Ignotas, 46 So. 22-nd Stfeet
RUSSIAN AMERICAN BUREAU,
J. G. Millauckas,
1811 Wharton St
.6 Fifth Avė.,
Chicago, III.
Kiekvienas žmogus, jeigu gauna
NORWOOD, MASS
kok( daiktų dykai, vadina tų dova B.
TumavičiUs,
28 Austln St
na, ir yra dėkingu. Iš visų daiktų
gyvenime žmogaus namas yra reiPatereon N. J.
kalingiausiu. Mes turime daug naVme&kevičiua, - 70 Lafajette St,
mų kurie pasilieka visai dykai po
kelių metų. Tok| namai atneša dlPlttstoe, Pa.
del| pelnų ant (mokėtų pinigų, ir per
Kazakevičla,
103 F.
SL
kelk metus tas pelnas sugrąžina
Pranešu visiems giminėnįs ,ir pažy- pirkėjui (mokėtus pinigus su pro
Plymouth, Pa.
stamiems, kad šiomis dienomis per centu. Namas tada pasilieka amži & Poteliunas,
345 E. Rlver st
siskyrė su šia pasaule Andrius Bag- na pi kėjo savasčių ir pinigai su
danavičius' .apie 43 metų senumo, grįžta jam | kišenių. Tas išrodo ne
ROCKFORD, ILL.
buvo nevedęs; šiam miestelyje pragy galimu daiktu, o vienok teip tikrai Adomas Kazakevičla, 310 E. State sL
veno 15 metų; jisai turi Amerikoj -yra. Kas ateis | musų ofisų tas per
80. CHICAGO. ILL.
tikrų brol|, vardu Antanas,, gyvenanti sitikrins kad mes sakome teisybę.
Pirkti namus dabar yra geriausias Pet. Ostrovskis, 8701 Commercial
Shenandoah’ryje, Pa. Kas norės pla. tesnių žinių ,meldžiu kreiptis šiuomi laikas, nes pavasaryj kiekvienas gali
•o. Boston, Msss.
gražiai padabinti savo kiemus žoly
antrašu:
224 Athens Street
nais ir gyventi tikrai gražiai.' Kiek N. Gen d polius,
A. Zelan
G. Gegužis, ”
28 W. Broadway.
Box 706,
Turner Pails, Mass. vienas, kas turi nemažiau kaip 8300
iki 83000 sučėdytų pinigų, gali pas
mus nusipirkti namą. Mes turime ir
•prlngfield, III.
pigius ir brangius, mažus ir didelius, G. Tachllauckas, 1217 W. Jefferson SL
LABAI GERA PRoĮgA!
paprastus
if
naujausios
mados
pui

Mieste Sheboygan ,Wis„ labai gera
•eranton, Pa.
proga pirkti bučernęi. . i"čia lietuvių kiausius namus. Jeigu reikalaujate
gyvena apie 800. Buče/nė3 parsiduoda randos, tai visuplrm ateikite pas mus Geo. Baltrūnas,
2018 Luzerne SL
apžiūrėti. musų namus ant pardavi
su visais įrankiais: 3 vogos, stalai,
Juo*. Petrikys,
1614 Ros* Are
mo,
o
persitikrinsite,
kad
Jums
ge

malimui mėsos ir dešrų kimšimui
riau užsimokės nelaukiant ilgiau nu
mašinos, teipgi arklys su plėškėms ir
Shenandoah, Pa.
sipirkt sau nameli arba dideli namą.
vežimais.
Labai čia butų reikalinKryžanauskas, 38 E. Centre St
Mes turime pardavimui tokius na
ras lietuvys bučierius.
Kreipkitėsi mus, kad jums visiškai patiks, ir ste
Kreipkitės!
pe** laiškų arba ypatiškši antrašu: bėsitės, kaip mea galime parduoti už
Union City, Conn.
65 Brennaa
D. F. Simaitis,
C. Marcinkevičius
teip pigias kalnas.
410 N. 8th St.
Sheboygan, Wis.
šitą sanvaltę mes nepaduodamo kal
Waterbury, Conn.
nų jokių namų, nes turime per daug,
W. Pjrtsr
kad visus paminėti, bet tiktai tiek
614 Bank
TĖMYKITE LIETUVIAI!
pasakyti galime, kad parduosime Jurgis žemaitis,
Didžiausias išpardavirgas lotų nau- jums gerą namą už 81000 Iki 36000.
^^mię LOS
'’r didži
-------ausių
‘
dirb- - Teip pat turime labai pigių lotų
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Ortam Bvett-Marden. Lietuviškan tai-
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Apdaryta

Palinksmins Daugel Serganczis,
. Silpnu Ir Nualinta Vyrn įį&r“*

81.50

tį

Ne. 36 Gyvenimo vaizdeliai, suside
danti iš devynių tekančių gražių pasa
kaičių: Atsisveikinimas, Vagis, Kas
kaltas, Gatvės vaikai. Paparčio žie
das, Miško sargas. Signalas, Keleivis,
ANTANO BARAtfAUSKIO, (A. a. Burto esybė. Chicago, III 1302, pua
kunigo vyskupo) laiškai | profesorių lapių 99................................................. 15c
Jonų Baudoutn'ų de Courtenay. (Iš
lietuvių Tautos"). Vilnius, 1909 m.
No. 43 Ii gyvenimo lietuviškų Vė
Pusi. 28 .........
40c. lių bei Velnių. Pasakos surinktos d-ro
J. Basanavičiaus, šioje knygoje telpa
BURTAI.
Zigmanto Prsybylskio keli Įimtai gražių pasakų, apie rojų
vienaveiksmė komedija.
Išvertė ir (dangų), čyžčių, peklų; apie giltinę,
išleido Liudas Gira. Vilnius, 1909. marų, cholerų; apie dvasias (dužias),
Pusi. 16 ............ *........................... 10c. -velnius, jų valdlnimųsl ir tL Pasakos
DŽIOVA, JOS PRIEŽASTIS IR užrašytos tokioje tarmėje, kokioje bu
KOVA SU JA. Dr. K. Jokanto. (Ma vo girdėtos. Panevėžyj — pagal tar
rijampolės paskaita), Vilnius, 1909. mę panevėžiečių; Šiauliuose — pagal
Pi:sL 38 ......................................... 10c. tarmę šiauliečių; Suvalkų gub. — pa
gal tarmę suvalkiečių; Prūsų Lietu
GILŠĖ. Dzūkų legenda Ir BOBU
voje — pagal tarmę Prūsų lietuvių;
TĖS VARGAI. Parašė Vincas Krėvė.
Dzūkijoj — pagal tarmę dzūkų Ir tL
Vilnius, 1909. Pusi. 42 .......... 10c.
Chicago, III. 1903, pust 470. Popleros
apdaruose. ...................................... 61^0
GIMDYMO SLĖPINIAI. Parašė Vi- Audimo apdaruose. ....................... 52.00
dunas. Labai naudinga ir verta per
skaitymo kiekvienam šitą knygelę.
No. 381 Gyvybė (kantatas) ir kitos
Tilžėje, 1909 m. Pusi. 96. Kaina 45.* trumpos poėmos. Prrašė Jonas Vis
ko* k a. Telpa čia eilės: Gyvybė, IiIš SEINŲ VYSKUPYSTĖS HI8TO- tvlrkėlis. Vylius. 3 sonetai, Provorbal
RIJOS.
Parengė spaudon J. Basa ir Jautimai Chicago, DL 1907, pus
navičius ir K. Grinius. (Iš “Lietuvių lapio 41-.............................................. 15c
Tautos”), Vilnius, 1909. Puslapių 41.
Kaina .........
JOc.
Ne. 397 Kepios kančios. Eilės. Pa
rašė Lleputas. Chicago, III. 1909, pus
KLAIDA. Apysaka parašyta Laz lapiu 28..................................................
dynų Pelėdos. Kas šios raštininkės
No. 435 Revoliucijos dainos. Suran
velzdelius sk itęe, tas žino Jų vertę kiotos iš visur 24 dūluos naujos ga
ir nes'.gailės šių knygelę perskaitęs. dynės iš revoliucijos atbalsių. Chlca- J
JI parašyta iš lietuvių gyvenime, Vil go, I1L 1908, pusi. 30.................... 15c
nius, 1910.
Pusi. 520 .......... 31-00.
No.471 Akyvi apsireiškimai sviete,'
"LIETUVIŲ TAUTA”. L. Mokslo | kuriuos žmonės nuolat žiuri, bet jų
Draugijos raštai. Knyga 1, dalis 3. gerai nesupranta. Su 7 paveikslėliais.
Vilnius, 1909............................... 61.25. Labai naudinga knygelė tiems kurie
nori sužinoti, iš ko darosi žalbM.
MUSŲ GERASIS. Dviejų veiksmių grii usm^i, lietus ir sniegas. Kas yri
komedija.
Parašė žemaitė.. Vilnius, debesiai, ant ko jie laikosi ir tt. Chi
1909, Pusi. 26 ........................ ė.. 10c. cago, IU. 1894, pual. 79................... 25c
tiems arčiau susipažinti su oro ypa
NAŠLAITĖ. Drama keturių veik tybėmis. verta /erskaityti. Chicago,
mių. Parašė M Vallnčius. Boston, 111. 1907, pusi. 23ė .............. .... 7Ec
Apdaryta. ..................................... .....
Mass. 1909, pusi. 22. Kaina .. 10c.
No. 1209 Angliškos Kalbos Vadovė
NUO AUDROS PASISLĖPUS, Pa- lis tiems, kurie nori trumpu laiku pra
rašė žemaitė. Vilnius. 19*09. Pusi. 16. mokti angliškai susikalbėti kasdieni- Į
Kaina ................................................
5c. niuoso reikaluose. Sutaisė J. Laukis, i
Antra pataisyta laida. Chicago, III.
25c
• RAŠYBOS IJLVTNI51OSI DARBAI. 1908, pusi. 90. .j...................................
Pradėdamomsioms mokykloms. Sutnisė' mokytojas S. Vaznelis su pagel
No. 1300 Rankvedys angliškos kul
ta J. J. Šiauliai. 1909. Pusi. 112. bei. Pagal Ollehdorfų, Harvey, Maz
Kaina
20c. geli Ir kitus surašė J. Laukis. Yra
tai praktiškiausia knyga išsimokini
mui angliškos kalbos pačiam per sa
ve be pagalbos mokytojo. Chicago, III.
1905. pusi. 307 ............................. 61.25
Lietuviška muzika. ČESLOVO SOSApdaryta. ..................................... 81-50
NAUSKIO.

Nauji MoziUliszkl Veikalai.

V. Susiuva, UŽMIGO -ŽEMĖ. SuNo. 1326 Žodynas lletuvlškal-angllėstatyta vienam balsui., fortepianul pri koe kalbos. (Dalis I.) Sutaisė A. Lė
tariant. žodžiai Mairionlo. Peterbur liu. .čia rasi visus lietuviškus žodžius
ge. 1909 m. .......... .1................... 50c. išguldytus angliškai. Kainas žodis pa
ženklintas kursyvoms lltaroms prie
VI. Susiuva. Ta pati daina UŽMI kokio gramatikos skyriaus jis priguli.'
GO ŽEME.
Mišriems balsams a Knygos formatas 6x9 colius. Kieti
capella, Peterburge, 1909 m. .. 50c. audimo apdarai. Chicago, IU. 1902,
pusi. 382............................ ...<.. 82.00
VII. Susiuva.
SKUBINK PRIE Pontonu viršals. ............................ 81.75
KRYŽIAUS.
Vienam balsui, fortepianui arba vargonams ir smuikui
. No. 1327 žodynas anglIėkaMistuvIŠpritariant, žodžiai kun. M. Gustaičio.
kos ksIboK (Dalis II.) Sutaisė A. LaPeterburge, 1909 m. ............ 50c. ils. čia rasi vlšus angliškus žodilur
angliško žodžio kabėse yra pridėta
VIII. Susiuva. SIUNTĖ MANĘ MO- tarmė, kaip žodžius angliškai tarti,
Liandės daina, keturiems teipgi kiekvienas žodis paženklintas
TINftLĖ.
mišriems balsams. Peterburge, 1909. kursyvoms lltaroms prie kokio gra
Kaina ........................................ . . 50c. matikos skyrl&s jis priguli. Knygos
formatas 6x9 colius. Gražiais drūtais
IX. Susiuva. KARVELĖLI. Liau- apdarais, nugara ir kampai drūtos,
dė3 daina, keturiems mišriems bal gražios moroko skuros, šonai audimo,
sams. Peterburge, 1909 m.......... 40c. ant nugaros parašas aukso lltaroms,
4apų kraštai marmuniotl............. 84.00
X. Susiuva TU MANO MOTINĖLE, Ta pati knyga popieios apdar. 83-00
Liaudės daina. Duetas sopranui !r
altui, arba dvibalsintam moteriškam
No. 1328 žodynas iietuvlškai-angllėchorui. Peterburge. 1909 m. .. 31.00. kos ir angliška lietuviškos kalbų (abi
dalys — 1 Ir *’., t.y. No. 1326 ir No.
I. Susiu a. LĖKK SAKALĖLI. 1327) vienoje knygoje. Yra tai reika
Liaudės daina, -keturiems mišriems lingiausia knyga norintiems gerai pa
balsams. Peterburge, 1909 m. .. 50c. žinti angliška kalbų. Formatas ir ap
darai tokie pat kaip No. 1327. $6-00
GIESMĖ J PANELĘ ŠVENČIAUŠIĄ. Vienam balsui (Barytonul arba
No. 1329 žodynas. Tas pats kaip
Mu- No. 1328, tik pilnai apdarytas bran
Mezzosopranui) su vargonais.
zil:a Juozapo Naujalio. Op. '11. KSu- gia. gražia moroko skūra, (čia audimo
nas.
Kaina ................................. 45c. nėra aė tiekio.) ......................... 87.00

Vaikams gražios su paržuotais
piešinčliais-paveikslais
Knygelis.

Naujiena Kuri Nudžiugins ii

įėjusių žmonių. Laba! naudinga kny
ga. Didelio formato. Chicago, HL
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▼Ūkas, nnpuolM sveikatoje f Ar peržengt i tiesas rrelkatm
arba gamtos! Ar manai apsivesti? Ar .-si tinkat>';..tn u ..«•
Jlme užimti užduotis žen
----L*
—— y ratu ažiaagyvenimo?
Jeigu
sė abejonė Jog randasi
▼Ūkusi chroniika liga d ugnyje
tavo klapatų. tai atsi
ant žemiaa* paduoto admso. o sp.
turėsi patarimu ir iSt
visai dykai, ir Jeigu
•ime už kotam lausiĮ k
rei<ų atsiUnkdamas P“ maa dėl betnokeatinio paaiteirarl■o. Mps perstatysime padėjimu viso ilulyko tikroj* Brtesojn,
o tada galėsi gydjrtls Jeigu norėsi.

MgI Dolerio Norolks Mokėti Pakol Nebusi Ikganedintas Savo Locnej
tttatyj kad Mos Esamo Teisingi, Pilnai Atsakanti Ir Užsitiklml.
įiMvaikumų lakštų, po*lS* ar llapntno turelių, Jeiga Jauti nMtnagum| ir skausmų. Jeigu randasi
koka padėjimas dėl kurio neiinart kreipti* prie šeiaynllko gydytojaus, ku po tai: illpuuraat, nee
tiška negalė, ailpna arba sumažinta atmintis, nemiegojimą*, gėdingumas, u u bėgimai, nuvaro ėjimai,
silpninanti sapnai ir išnaudota gyrybė; Jeigu turi gužuota* ir *u*Uukuaes gyilaa, jeigu kenti ta*e
užaikreCiamų ligų kokio* nebot rūšie* kurto* tam bitei daro neimazumų; jeigu turi a-r* vienų M
akaitlingų ligų kuriom vyrai gali būt apimti; jeigu kenti nuo perlenkiu daaiieidimų; jeigu tur, vo
tia, skauduliu* burnoj* ir ant lieiiuvio; Jeigu plaukai tavo įlealca; Jeigu turi s lapt iag| liga; jeigu
turi nšnuodlntų kraujų arba non viena iš ligų kurių auka tampa vyrai—TAI MES GALIME TAVE
IŠGYDYTI IR TA PADARYSIME. Ateik pasikalbėti tu mumi didž>a<ismme privatiškume ir su
kreta, o m f* padėsime atsikratyti nuo vl»ų kliūčių kotrumptautiam laike. Me« turime laba i didelį
patirimf gydyme tokio* rašte* ligų ir uttikrinam* išgydymu. Me» betiktai palengviname, bet išgydome tikrai ir ant visadoa. Ateik ir pMišiurėk ant skaitUau* lietuvių kuriu..* in-» iAgydėme. Me*
išgydytame teip tikrai kaip atsišauksi pa* m u*. Silpni vyrai, kurie nustojote viltį pasveikimo be»igydydami kur kitur, ateikit pa* mu». me* atkreipsime ant Jut musų ipeoijališk| atydų teip jog at
gausite savo vyriškumų ir busite vadovai* tarp savo sandraug^,

PATARIMAS IR IŠTIRINĖJIMAS VISAI DYKAI.

į
I
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GYDUOLĖS DYKAI IKI IŠGYDYMUI

CHICAGO MEDICAL CLINIC

į

344 SO. STATE ST, arti Harrison Salves, CHICAGO, ILL.
Musų ofiso valandos yra nuo 10 valandos ryto iki 4 po pfet )r nuo 6 iki 7 vakare. Jeigu negali
aUĮšaukti tarp tų valandų, tai gali atsišaukti terp 10 ir ’ U Nedėliota. Atsišauk -arabiškai.
Mm kalbama lietuviškai;
•
' i
111 ;i !' ’1 I i iflr i

APSKELBIMAS

APIE NAUJA MIESTĄ GARY INDIANA. J
Mieste GARY jau yra nemažas būrelis lietuvių apsigyvenę
ir kasdiena dauginasi daugiau. Visi gyvena sutikime. Darbų yra
iki valei visokių; iš kitų miestų pribuvusiems darbą galima gauti
kasdieną. . Teipo-gi jau pradeda tverti lietuvišką para
piją, NES GARY SECURITIES KOMPANIJA dovanojo lotus
dėl lietuviškos bažnyčios statymo, delto-gi dabar
yra gera proga pirkti lotus arti bažnyčios arba ir
be skirtumo po visą miestą GARY, nes dabar dar parduodam že
momis prekėmis ir ant lengvų išmokesčių.

PASARGA tiems, kurie norite pirkti fotą arba namą,
ateikite tiesiog prie musų, nes męs esame savininkais
•ž e m ėf*s, nes atsiranda tokių -agentų, kurie pardavinėja ant musų
kompanijos vardo be musų žinios, ir išsidfukavoja korteles, pienus
ar kur sugriebę ir vadinasi GARY SACURITIES COMPANIJOS
AGENTAIS. Bet paklauskite anų, ar jie turi paliudysimą
nuo KOMPANIJOS. Norėdami dasižinoti tikrai kur bus lietu
viška bažnyčia, atsilankykite j musų offisą, o męs tik
rai parodysime kur y ra dovanoti lotai dėl lietuvių ant statymo
bažnyčios.

’I T

MES TEIP-GI STATOME NAMUS ANT LENGVU
IŠMOKESČIŲ. Skoliname pinigus. Teip-gi ir visus kitus propertinius reikalus atliekame kuogeriausiai ir pigiausiai.
Noaėdam^ pirkti lotą arba namą ir pamatyti visą
miestą GARY, neikit pė kati, ateikite į musų offisą ir
paimkite musų AUTOMOBILIU, kuris jums nieko nekal
tuos, o męs apvežiosime ir aprodysime abelnai visą jo stovį ir
vertę.

GARY SECURITIES CO.
Capital stock 50.000.00

Rcom 6-7 First National Bank Bldg, Gary, Indiana.
Chicago Office: 668 W. 18-th St, Chicago, III.

> PHOTOGRAPHISTAjS
Padarome gražias ir dailias fotografijas labai pigiai,
męs nuimame fotografijas Atsakančiai nuo veselijiį.
f
t Męs kalbame lietuviškai.

W. H. TOENGES
3452 So. Halsted Street
| CHICAGO

No. 1457. Dangaus Augštumas Ir
TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ DR-8TES
Žmogaus Senumas; Anykščių ėilelis
CENTRO VALDYBOS ANTRA8AI:
ir daugelis naudingų žinių. Sutaisė
P. M. Pusi. 11S................................. 15o Pirmininkas: B. K. Balevlčiua,
918 — 32nd st., Chicago, III.

'i
IŠPARDAVIMAS

Vyrams, Moterims ir Vai
I. Gražus paveikslėliai, bet dar
Vlce-Pirmininkė: O. Ramanauckienė,
gražesni aprašymėlial. Vilnius, 1910.
No. 1420 Tikyba vr mokslas. Tikėkams
101 Oak *L, Lawrence, Mase
10c. Jlmlškl, moksliški ir draugiškai-poliKaina
Stecno
Didek'j
Krautuvėj
tiškl tyrinėjimai, surankioti D-ro J. Raitininkas: V. A. Greičius,
3442 3444 kalsted SL Chicago. i
28 Stiles Hali, Valparaiso, Ind.
II. Kas atsitiko kiaulių namuose. Šliupo. Antras pstsicytas Ir padidin
Vilnius, 1910..................
10p. tas spaudimas. Chicago, Iii. 1901, pus- Iždininkas: A. J. Povllaika,
S04 Bank st., Waterbury, Conn.
50c
III. Klek daiktelių įvairių — tie> lapių 211.....................................
Knygius:
J. Simanavičius,
eilučių |domių!.... Vilnius, 1910 m.
331 Baimes st • Plvmmth. Pa
No. 1521 Psslaptys Msgijos bei SpL
Kaina .. . ..................
10c.
ritlzmo šviesoje mokslo. Pagal
Literatiikaąįs Komitetas: J. Gabrys,
IV. Nesigailėsi, vaikeli, perskaitęs tlmus šaltinius lenkiškai Nutaisė F. J.
1L rue Sommerard, Paris, France
šitų knygelę! Vilnius, 1910............. 10c. Lietuviškai vertė J. Laukis. Yra tai
V. Jokubynas. 318 W. Broadway,
galite aprūpinti visus
išaiškinimas monų darymo. Šioje kny
So. Boston, Mass. J. Lankia, 501
savo reikalus
V. Sveiki gyvi! Vilnius, 1910 m. goje atrasite visas monų ir burtų pa
Brick it., Valparaiso, Ind.
Kaina ........
.1,....................
10c. slaptis ir Jas suprasite, nes aiškiai
TOJ BANKOJ LIETUVYS ROTARAS
Išdirba “ Dov iemastis" į—i Kon
VI. Dėdės Totrio Trobelė. Vilnius, aprašytos Ir paveikslais parodytos vi
1910 ra........................ 4................. 15c. sos slaptybės ir budai jų darymo. Chi
traktus, Raštus pardavimo x.
cago, Iii. 1903, pusi. 262. .....> ,50c
ir
visokius
kitus dokumentus, ir už
VII. Kiek čia (vairių žvėrių ir na
DBNTISTAS
tvirtina visokius dokumentus pas
minių gyvulių!... Vilnius, 1910 m.
Ne. 134 Sidabrinis kryželis arba dai
OFIUS-Ktapit 31 Ir u Htlzted pjį.
kcnsullų.
Inkorporuoja
draugijas ir
. S............... 15c. lidė I* Nazareto. Apysaka U laikų
Kaina ................!.
kankinimo Kristaus. Eugenijus Sus.
darbus.
,
Pelenė.
Vilnius, 1910 m. Vertė J. Laukis. Chicago, Ui. 1905,
VIII.
Visokiuose notartjališkuose relka.....................................
15c. pusi, k Y (fiitg knygelę Vilniaus vys
Kaina
‘ ’ -ose kreipkitės |
kupas uždraudė lietuviams skaityti.) LIUOSO INŽESSIMO BUZEJUJ
IX. Robinzonas1. Vilnius, 1910 m
... 15c.
Kaina
Moksliuki h«ftid»mu.Žiiioiiiiias (ial>be ' J. J4 Hertmanowicz
. (Notary Public)
No.
480
Biologija
arba
mokslas
apie
Me* tram bahninVilnius,'
X. Raudonoji n kepuraitė.
gai ir Įdomiai au- 3252 So. Halsted st, Chicago.
gyvus
daiktus.
Pagal
profesorių
Nu>1910 m. Kaina ........... .... 15c.
tverti. Vyrai, tirtai
baumų sutaisė šernas. Mokslas, ko
auilankyklt Į šitų
XI. Gul* šiandienų jau ant lieho.... kių budu radosi gyvi sutvėrimai ant
atebėtinj liueso inImant kartu visų'11 vaikų knyge musų'žemės, kaip Jie vystėsi, pradė
žengimo Muztjų.
Šimtai interesuo
lių, nuleidžiama 25% arba-visos už jus nuo mažų vabalėlių, iki daėjo lig
jančių psvydalų
Vilnius, 1910 m. Kaina .............. 20c. paukščių, žvėrių ir patlos žmogaus.
žmogaus kūno svei
Su paveikslėliais. Chicago, Iii. 1901,
kam ir sergančiam
pust 147^.. ...»
............... . 40o
stovyje. Cbirurgii-

A. Olszevvskio Rankoj

Dr. O. C. MEINE

AQ. ZALATORIUS

ĮPbotograpbtetag

kos operacijos,
žingruiuTnai. keis
No. 525 Kaip gyvena augmenys!
tumai,
mlUintlkuPagal Lunkevičių ir kitus sutaisė šer
mai. Teipgi pilnas
nas. Su paveikslėliais^ Yra tai apra
istoriškas sanrinNo. 4 Ailuma Ir kitos pasakos Guy šymas apie įvairius musų žemės auga
kis kuris niekad
de Maupassant’o, vertė J. Laukia. lus, jų sudėjimų ir atmainas, gyvj ir
ne buvo parodytas
Telpa šios pasakos: L Alluma, 2. No- plėtojlmųsi nub pat menkiausių pavi
dykai šiam krašte.
tikri brangieji akmenys, 3. Baimė, dalų iki didžiausių ir tobuliausių. Chi Esi utpr*šom*» tirinėti nuoetebvmua AstronomiJo*.
Fiziologijoa,
Chemijo*
it
Patholiogijo*.
4. Du maži kareiviai, 6. Dienynas pa cago, Iii. 1901, pust 1». ..f. .... »•

Knygų Kataliogas

dūkėlio, 6. Mėnesienoje, 7. Vaidulys,
8. Užšąlu šioj padangėj, 9. Atsikirti
No. 526 Kada Ir takiu budu svietas
mas, 10. Vienatvė, *1. Tėvas ir sūnūs sutvertae. Paraiė Prot Dr. M. W.
Meyer. U vokiau
kalbos---vertė J.
ir 11. Rožė. Guy de Maupassant
w--------vienas ii geriausių raitininkų paaak? I Rgaudaa. Apvalyta, kokiu bodu tra

1NLEIDŽ1AMI TIKTAI VYRAI

ūmo HŽEMINO RUZUOS
MOKSUŽKU hMEIDUMU

susitvėrė, teipgi. kokiu bedu atafc 150 SO. CLARK ST., CHICAGO, ILL.

Photographistas iš Lietu* ivos (seno krajaus) ir Ame
rikos mokslą pabaigęs.

2322 South Leavitt Street

Naujas Išradimas
U plikų žmonių aigSi
at, »uUikoįlinkima t
ii trumpame laike. '
sena atau g* n bu ji, gražu* plaukai. VMdi
teroractte dykai. Artraaftna žinioms Niki*
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PADEKAVONES ŠIMTĄ TUKSTANCIU

Ar moki Angliszka Kalba?

ii gydjtu pacientu darodyja kogeriausej apie didžiausias nupelnąs žinamu visam pasaulyj
daktaru

Ar Nori Ja Iszmokti?

THC* COLLINS NEW YORK MEDICAL INSTITUTE

Teip, nori, nes žinai kad žmogus Amerikoje be an
gliškos kalbos yra nieko nevertas ir kad mokantiejie ją
visur užima pirmas vietas. Taigi ir tu nori ją išmokti ir
labai geistum, kad’ kas tau nurodytų būdą, kokiu ją ga
lėtum greitai ir gerai išmokti. Todėl mes čia nurodysime
tau būdą, kokiu anglišką kalbą galima išmokti labai grei
tai ir gerai. ’,w .

katrie jau išgydė tiek daug Lietuviu^
' .
.
.
• .
Kiekvienas, katras nors viena sykiu atsišaukė in šituos geriausius daktarus, palika
laimingas,dėkingas ir daugeli yra šeiminu,katros šitie geriausi daktarai padare laimingais,
kadangi sugražina pralaimėta sveikata Tėvams, Motinams ir vaikams.

VADOVAS

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.

Sztai musu būdas;

Šitie garsingi daktarai gal ta darodyti tukstančiems ir tnkstančiems laišku, iš gydy
tųjų pacientu rašytu.
KITI DAKTARAI GARSINA PATYS SAVE, DAUG APIE SAVE ŠNEKA, BET NET
PAPRASTA IŠGYDYMĄ NEGAL TINKAMAI DARODYTI.
* Nereikia niekam kentėti, pamesti sava laime ir atsisakyti nuo visu linksmibiu' bet |
tuojaus atsišaukti in šituos mokitus daktarus.
Rašyk, a r ban t si sau k ypatiškai ant šituo adresa:

Pirmiausiai perskaityk Knygelę ‘‘VADOVĖLIS”, ku
rią rasi nųisų Katalioge po No. 1209 ir gerai įsitėmyk ką
ji mokina. Paskui perskaityk Knygą “RANKVEDIS
ANGLIŠKOS KALBOS”, kurią rasi musų Katalioge po
No. 1300. tai šita supažindys tave su angliškos kalbos pa
matais ir konstituciją; o tada paimk musų vėliausiai išlei
stą Knygelę vadinamą

Kaip laiszkus raszyt lietuviszkjo ir
angliszkoj kalboj
tai šita Knygelė su trumpu laiku išmokins tave netik
angliškai kalbėti, bet ir laiškus rašyti angliškoje kalboje.
Jokia gramatika, jokia kita knyga negali teip greitai ir teip
gerai žmogų išmokinti angliškos kalbos, kaip kad rašymas
.[laiškų angliškoje kolboje.
Rašydamas laiškus, žmogus turi mislyti, turi daryti
pilnus sakinius, aprašyti tokius- dalykus, kokių jokioje ki
toje knygoje nerti, tokius, kurie jį tankiausiai, ir labiausiai
apeina, o to viso mokina virš paminėtoji Knygelė. Kny
gelėje “KAIP RAŠYTI LAIŠKUS LIETUVIŠKOJE
IR ANGLIŠKOJE KALBOSE” yra daugybė yvairiausios
rūšies laiškų į visokias ypatas, visokiuose atsitikimuose.
Laiškai tėvų į vaikus, vaikų į tėvus, vaikinų į merginas,
merginų į vaikinus, darbininkų į darbdavius, darbdavių j !
darbininkus, pirkėjų į firmas, firmų į pirkėjus ir tt. Tie
visi laiškai yra abiejose kalbęse, lietuviškoje ir angliškoje
žodis į žodį, teip kad žmogus perskaitęs nors vieną an
gliškos kalbos rankvedį, ir paskui paėmęs šią Knygelę, iš
pįnnos dienos galės parašyti laišką angliškoje kalboje į
kur tįk norės. Juk visi žinote, kad žmogus perskaitytus
dalykus knygoje greitai užmiršta, bet dalykus aprašytus
sayo paties ranka atmena ilgai, arba ir niekad jų neuž^mirštą. Tędėl nėra lengvesnio budo išmokimui angliškos
kalbos kaip rašymas laiškų angliškoje kalboje, o rašyti
tokius laiškus- juokina tiktai virš minėta Knygelė "KAIP
RAŠYTI LAIŠKUSA
•
1
I
Ši Knygelė ne vien mokina laiškus rašyti, ne vieu
mokina angliškos kalbos, bet ji dar, mokina ir tlaugybės
kitokių labai naudingų ir reikalingų dalykų, kokių panio
kinimų jokioje knygoje nerasite. Ji mokina:
Kaip daryti kontraktus pirkimo, pardavimo, samdymo
ir; visokių formų biznio , reikaluose; kaip daryti vekselius
skolinant pinigus; kaip daryt testamentus; kaip vesti drau
gysčių reikalus, ir • visokį kiti pamokinimai. „ Teipgi mo-_
Įeina formų kaip žmonėse apsieiti visokiuose atsiltkimuosej ’
antai kaip: svečiuose, apsilankymuose, supažindinime vie'no su kilu’ pakalboje vieno su kitu, kaip užsilaikyti ban
ketuose, vestuvėse, krikštynose, pagrabuose. atsilankant
ant metinių’ švenčių ir tt. Toliau Knygelėje yra šimtai pa
tarlių vartojamų angliškoje kaitroje ir išverstų į lietuvišką,
kokių da niekad negirdėjai, ir ant galo yra Žodynėlis šve
ntinių žodžių, vartojamų y vairiose kalbose, išver?Tir~pdietu; -viską kalbą ką jie reiškia. - •
Šita Knygelė turi 293 puslapius. Jos kaina, popicros
.apdarais 75c.. o drūtais, gražiais audimo apdarais $1.00,
bet pagal savo tūrinį ji yr verta mažiausiai $5.00.
Už pinigus mes jos neparduosi^ie niekam nė už $10.00;
b^t kurie užsirašys musų laikraštį "Lietuvą’’ ant 18 mėnej - sijii ir užsimokės $3.00 prenumeratos, tiems šią Knygelę, t
' popieros apdaruose, duosime dovanų, ir siusime "Lietuvą
pęr pusantrų metų.
i. ’
Tie, kurie jau turi "Lietuvą” užsirašę ir prenumeratą
uižsimokėję, o norėtų šrą Knygelę gauti dovanų, tai turi
prisiųsti teip-pat ^3.00 prenumeratos tolesnicm 18 mė
nesių. tada ir jiems duosime šią Knygelę, popieros apd’a- *
- rais, dovanų.
1 , j O tie, kurių prenumeratos laikas jau yra išsibaigęs, ir
. norėtų gauti šias dovanas, tai turi prisiųsti $4.00 užden
gimui dviejų mettj prenumeratos, tai ir jiems duosime šią
| Knygelę, popieros apdarais, dovanų.
Kas norėtų gauti šią Knygelę su audimo apdarais,
tai turi pridėti 25c. virš minėtų prenumeratos kainų.
Už pinigus šios Knygelės niekam neparduosime nė
tiž $10.00, tiktai dovanosime' ją ‘•Lietuvos” skaitytojams
Į Užsimokantiems prenumeratą, kaip virš minėta.
^.Už” prsiųstus $3.00 prenumerata bus pakvituota ant 18
mėnesių, o už $4.00 ant 2 metų, kaip paprastai.
Šios dovanos bus duodamos tik iki Liepos. 1, 1910 m.Todėl, kas norite gauti teip brangios vertės Knygą dovanų,
kuri duoda daugiau naudos moksle negu metų mokyklos
lankvmas, tai pasiskubinkite su pn’siuntimu prenumeratos
lįž “Lietuvą”, O minėtą Knygelę gausite tuojaus atgale
pačta.
Pinigus siųsdami, laiškus adresuokite “Lietuvos ’ išleistojui, šiteip:

A. OLSZEWSKI
3252 So, Halsted St,

Chicago, III,
VYRAM TIKTAI
įdėjimas dykai
kas gali būt matyt*

GALERIJOJ
MOKSLO

AKIU LIGOS.

Ar turi galvos skausmus?
, Ar akys vandeniuojs?
Ar jas niekti?
! Arieipgi ij- spaudžia?
> Ar daiktai iJrodo dvigubi?
’ Ar įjie'buva neaiškus, migloti?
I Ar turi uždegtas akis?
> Ar įjos greit pailsta skaitant?
‘ Ar jjas skaudina šviesa?

DAUG ŽMONIŲ

t turi akių nesveikumų, kurių visai
k selino, ir sirgdami nejaučiaskau; sm,o ir n€ jokio nesmagumo, bet
J j e turi nešioti akinius, kad išgelų bet i savo regėjimą ateityj.
Mokslinio laipsnio okulistas

u

S. GINSBVRG

i 138 S. Halstud St netoli 21 g.

1,11111.1.................. nu

t

344 SO. STATE ST.
CHICAGO, ILL.
•

Įj
H 9
^4

.

near Harrison St

Žingeidumai Patologijos
Žingeidumai Oateolojįjos
Žingeidumai Groaraliavimo Organu

Tirinek pradžia ir iszsivystima Žmo(iszko!
Rasos nuo Lapsėjo iki Grabui. Pamatyk Kei
stumu* Gamtos. Žingeidumu* ir Milžiniszkumus.
Tirinek intekme Miros ir paleistuvystes, per
statytu- gyvo didumo figūrose, sveikuose (r
Jigotuose padėjimuose. Garus iszrodlnetojas
atsakinėja visokius klausymus. Didžiausia
proga tavo gyvenini*.

INŽENOA DYKAI
Atdaryta kasdiena nuo I ryto iki vidurnakežiui

UUOSA 6ALERUA MOKSLO ~
344 So. Stote SL CHICAGO, ILL.

The Collins N. Y. Medical Institute
140 W. 34th Street, New York City.
Dr. S. B. Hyndnun. Tirutuūs d>ktan*.

*

Priima ligoniu* — Kasdiena nuo 10 iki 1 ir nuo 2 iki 5 vai., Rventadienai* ir nedeliomi* nuo 10 vai ryta iki 1
▼ai po pietų, utarnikai* ir petničiomi* nuo 7 iki 8 vakare.
1

KOŽNAS GAUS DYKAI

dBnS

j

|^F Vysai Dykai Del Viru

l‘arin,i- kaip nuo jų
apslsausoti. koki** *j
duobs mludoti, kie»
)<>« prrkiuvp ,r kur jai
ynitl. Va veikslai ir p'r
kės > vairių KV-pĮan/li
7
ireydaučiu muitų, J.iXįftl
tumų. El-ktro-pvdar
'
ė.ų aparatų. Raber •
“**
Mour
Vainų. Atukų. I>r u kuo>
jamų Marinėlių. Ąrmonikų, Kouoertin*.
Britrų, Pas inėu vonių
fs
ir limta) kitokių koi
nam ttIkaliauų daly
k%- JUrtrpkUtf spgsr
tinimu Ir prisiųsk mum, • tuojau* tranai visai dy
g. .1 k*t*lio<|.
John L Baj-dsiunaa, Proisr

1^3

.

UOHN’S SUPPLV HOUSC

Ta knyga yra stebuklinga Ir siustą yra tyk dėl vyra.
Knyga ta prastais, suprastais žodžiai* pasaka kaip gal
atgauti vyrižlrama, iaigyditi nuo uznuodijima kraują
arba »y pi Ii, nubiegima siekio*, pa trot i t u s t y pribe, puikus
ir kitus ižmietimus, t negromulavima,
patrotitu
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, runa*
tisma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas,
strictura irvysasvyru lygas, gal būti iiįidomas sava
namuse privatiKkai, slapta ir labai pygjai.
Ta, dykai Įgauta knyga, pasakis jum* kodėl jus
kentat ir kaip galėt galutina] iaigyditi. Knyga ta yra
krautuvi žinios, katras ture žinoti kožna* Tede* arba
nevedąs vyras. Ta knyga yra parakta par Daktara,
katra* *tsydave
atsydave ilgo lajk*
lajfca tyrinėjau* tu, specijalisku
lygu. Temvkit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai,
. Nesiusk
užmoka* ui pačto, ing tižpečetita konv<
_______
_
adreaaant
nekokiukpiningu,
tyk paralik sava varda,
žemiau* paduot* kuponu, katra siusk mama Stndena.
DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
ML JOS. usm & CO.. L MS 22 FM Avsms. Ošo**:
•’

Pinigu Siuntimas

8X-50. OAKLEY AVB., CMKZAOO, BJU

Dabartine^ pinigu kainos siuneziant in Lietuvą: ^^
8ta$s.

F. P. BRADCHULIS
Attorney & Counselor at Law
132 S. Clark, Cor. Madison St.
Atwood Bldg., Room 806

nkoje. Veda visokias bylas, civiliška* ir Kruni-1
naliikas visuose teismuose (soduose).

6p. 3112S. Halstedst., arti 3lmos

50,000

BUK
VYRAS

kaUllovą, didžiausi*
lietuvitkoj kalboj, 64
dideli puslapiai. J*me
telpa apraiynud suvirl
lirų. A vrų.TU'te-ų
i.-vaikų. pajuko nuo ko

Už 1 rublį ..
jo rublių
Už 50 rublių

- S* %C.. $5-26$26.26.
-. $5*50-

GMotiaaa Taaiista: Pagal Tanristo* prUadiejnin. ai L
—
JogTamista priainatunsei man vynai dykai vtnajnau knyga dėl vyra.

Už 1OO HJbliu
Ui 500 rublių
Ui 1000 rublių .......................................................................... $520.00.
Prie kiekvieno siuntinio reik dar pridėti 25c. ant pačto lėšų.
Išpirk savo pačte “Money (3rder” ant reikalingos sumos (tik nepa
miršk pridėti 25c. pačto lėšoms) ir prisiųsk jį 'su geru Lietuvoj
gyvenančio adresu j A. OLSZE\VSKIO banką, o atgal paėtu gausi
kvitą ir tavo pinigai tuojaus bus pasiųsti į Lietuvą, Siųsdamas
pinigus ar Mcney Orderį A. OLSZEVVSK1O Banko::, adresuok
šiteip:

Mes Išgydom Vyrus
Mf* trokitan. kad visi, kuria yra aruigan-dlntl sukilai*
gydymais, ateitu pas mus ir pamėgiatu musų tikrg ir ittUci“»rydy“V My* paalikinsim tau dėlko kili gydymai tavęs
nedgydė ir kaip męs t» ve itgvdysim.

Kraujo Užnoodyjinias^~^

ti* prie ėeitnyniėko gydytojau*. rudo«rplėiuo«, lopai burnoje,
skauduliai ant lieėiuvio. slinkimas plaukų, ėlmusmlis kauluo
se, sąnariuose, plėmoa aut kūno, jauslus tekanti sfcai
iaudulisi.
‘
MES IŽGYDOM ŠITOKĮ PADtlIMA-NES NELOI
•POM E.

Telephone Yards t39<L <

“DAGIS“

šifkorčių kianos įxt vandenį tankiai mainosi, ir todėl kas nori
HHBTkBoiu, imuiokn. nmiM, urnos
I dasižmoti, kiek šifkortė kaštuoja ir visas kelias, atvažiavimui jo
* «k II JCOiy BhfMIJ LJUIUiTB. « «
pasažieriaus iš Lietuvos į Ameriką, arba, kas nori dasižmoti kickEina iš Chicago*, antri metai, 20
pusi. 7x10 formate knygos, su vjršia- kaštuoja šifkortė važiuoti iš Amerikos Lietuvon, tegul kreipiasi į
liais. Prenumerata metams 11.00, pa mumis per laišką, o atgal pačta gaus tikra atsakymą, su nurodymu
vieni* num. 10c. .“Dagyje” telpa/{vai
visų linijų, kainų, su visais reikalingais paaiškinimais kas link grei
rus Meti vių piešti paveikslėliai iŠ mu
sų politiškojo lauko ir visokį link tumo laivų ir reikalavimų Amerikos valdžios, apie pašportus ir tejp
smu* pasiskaitymai. “Dagis” turi ra toliaus.
’
sti* kiekvieno lietuvio name, tai gy
Jeigu
daugiau
kaip
vienas
pasažierius
važiuoja,
tai reikia
duolė nuo visokių "izmų” ir kitų ligų.
Siunčiant pinigu* ui prenupieratų ar^a raitus, paminėti, kiek pasažierių ir paduoti jų metus.
Tas tyčias: ypatin
visados reikia adresuoti iiteip:
gai vaikus.
%
-I
“DAGIS” Publ. Co.,
MES PARDUODAME šĮFKOJ^TE^ ANT 20 GERIAUSIŲ
8l2-33rd St.,

Chicago, III indis.

Atvažiuoti Amerikon: Pigiausia $36.50; brangiausia $48.00.
Važiuoti Lietuvon: Pigiausia $31.00; brangiausia $46.90..,

Im. 23 AKMENŲ.
Gelžkilio Laikridis.

dvianbuoaa utda'omuo
•a Tukituoaa. ingrevaruotas. Tikrai geras
la'ko rodytojai pelika
no įmonėms, reikalau
jantiems garo laikro
džio.
Gvaraatuotas 20 me
tų- Siųsim t.tą laikro
di visiems C. O. D. ot JS.7B Ir axpreso lėta* i*.;
•gzamlnavlmui. Jai nebus toks, kaip r akom.
mokėsite ui tokį laikrodį į 38 d*l. Anksssota*
retetžlia Ir leketaa Dykai su kožnu lai k rodžiu

Dr-asW.A.Martišus
Ofisas R. 409 Tacoma Bldg.

ladison & LaSalle Sts. Chicago.
Gydau visokias Ilgas kaip Šviežia*
teip Ir užsisenėjusias. Ypatingai vi
durių Ilgas, moterų vaikų ir vyrų.
Taipgi pritdkau akinius Ir patai
kau nesveika* akis.
Offiso valandos: nuo 9 ryto iki (
m pietų.
Nedėtoms offisas atdaras
tiktai pagal sutarimą.

Laivai perplaukia jūres:
Greičiausieji su 4 dienoms ir 20 valandų, o kiti perplaukia su 6,
iki
dienų.
. SlUSŲ CIRKULIORIAI parodo kiekvienos linijos laivų gaiTumą 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 tvisus veikalus, lyčiančitis atvažiavimą
Amerikon ir išvąžiavjmą Lietuvon. Į f
Reikalaudami pirkti šifkortę. rašykite pas mus, o mes pasiųsime
visus paaiškinimus. » Adresuokite šiteip:

Tarnut* U*m*tf gali Iimokti nuo 4iki 6 savaičių.
Rainuos tau tik 830. Mes
duosime visą sėt* skutimo
prietaisų. SI* amatu yra
tinkamu perdflm visame
sviete ir tamlsta turtai t*j
d* savo ypatiik|vertelvysbusi savo darbdaviu. Rąžyk pas:
BARBBR SCHOOL

yr*.
jeigu t-amislf kankina de
ginimai. plikinantis Klapinimis. pūslė* nesveiku
mas, erzinimai, tankus noras iŠtuStinlmo. męs
iigydom virtu F miuė’us na dėjimus be vartojimo
peilio ir be siuntimo į ligonbutį.

Ciifinimnl

Uždegimai, sutinę ir tkautmlagi
uUlinirndl
^nu-ybf atiman&o*
_
utshenė lęBpgos kurios padaro
gyvenimų nelaimingu, ĮLYDOMOS ANT VI
SADOS UE ŽVDIMO LAIKO.

Gužuotos ir Susisukę Gyslos
dasi visur ant žemesnės dalies kūno, bet daugiau
siai kairėj pusėj; jos padaro žmogų labai neramų;
yra silpnas velkantis jautimas daugmai nuoiatai.
Gyslos yra uaiiuopiamo* ir nurodo kaip botagas.

Abelnas Nusilpnėjimas
tnas. negali ngu tn n s prie parišo arbų linksmu
mu gyvenimo, nuilsima*, yruirus-gėdinanti
silpnumai, ir tt. ATIdRJIMAI YHA PAVOJ1NGI—PASIRODĄVJK bO MUM| DABAR.

Odos Nastaikumai

“ ■

spuogui,
nelobu!urnai, žaizdos skauduliai, pagelu—
navus ir
iiblyikus oda, pajukdavę paakiai. Vyrai, yra
jum nuo tq visko Vaistaj, at*'* ikiant —
*"
pas
mus aut gvdvmosi. GALll'ŽJ
DA BUSI IŠGYDYTAS.

Inkstu, Pūsles ir Sėbrus Nesveiku• Inkstų nesveikumas gali Uaivystyti
lUdl į pavojingas koraplikųcijis, |r jeigu ne
št botai, pagimdys kitas ligps ir k)>mplikneijas. Ar manai apsivestif Ar esi tiknki sveikas t

ILLINOIS MEDICAL INSTITUTE AMD SAIIITARIUM
150 SO. CLARK ST., arti Madison gatves, CHICAGO, ILL.
Ofiso valaudo*: nuo 10 ryto iki 4 po piet. Nuo 6 iki 7 vakarais. Nedčldieniais
ir Šventadieniais nuo 10 iki 12 tiktai. Ypatos geidžiančios gvd\ mo turi atsišauk
ti asabiškai, nes ligos negali būt gydomos teip pasekmingai per susirašinėjimą
kaip ligoniui atsišaukus pačiam. Nerašyk bet atsilankyk.
p .

VYRŲ
LIGAS R DIENAS
lAnvnail ■
IIILllnU ^0%^
irapurtlm,, S».lų>
ISGYDAu |
- p r *"*
Neria ilgydjtl klekrtenS vyrų sergantį Hplėtimu lytHkų r'allų jrys.ų. strik t ura u>aikrėdlamus kraujo nuodus, nervftkf ►nn-galėjirny. pailugimf ljtilkų dalių ir lira* llMianCia*
vyru*. SlUa nuoiirdu* pasiuliaimst yra atviras vl*iem», kurte | raleiio d iuc piu-gų ant dak
tarų ir vaistų be jokio* naudo* it mano nota yra parodyti visiems IViem* Stroaiemt kuri*
baro gydomi drg.mt *s at daugiau daktarų be Jokio pasišokimo, kad ai turiu vienintėlį b >da
kuriuoml tikrai kJgya.au

NomoMk už gydymą be naudos — mokžk už tikrą Ižgydymą.
Ai tikraiUgjdau ligas skilvtaų plaukių Ir inkstų, Mt ir labai užsedintaa.

. A.,OI.SZEWSKI

llgydo kad butus
•veiks*.

CHICAGO, III.'

a»ii.halStdiStnei.

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

iigydomn graltai. tikrai ir au ali
nu slaptybe.
Nervų umilpielim t*. ntipuo mas sveikatos ėudy
■s* s U orybės, nutžg imas krs-ija,
uiauodljtmas, ilapamiiAs gatttja

Plaučių ligos.

ik

REIKALINGOS MERGINOS
'

Patarimas ir
Ištyrimas dykai.

Moterų Ilgos.
Vidurinės ligta. skausmai strŽ*
no** Baltosios tek-įima* ii kita*
ligos tikrai i‘gvįl ■ >a. UĖpak*IInė* tanios
- d ato* Ir nervu-

Užnuodijimas
kraujo,
ir Tįsos odos rot kaip Teptukai
piktoji dedervinę, ėanra *, »fetiul's, herocr <i * ai. su-tipriaim<s Uslų. naikinanti n u tie girnai
į»i:»n-Jutioi ilgM-

Dnsa'.ja.'Bronchita, ir kito* plsačių lijo* t krat Ūaydoma mano
vėliausiu būda. Širdie* ligos.

Norinczios mokinties marszkiniu
Nori mokintis Barzdas k u tykios?

uzsiKinisiniai

ll4*ILSsmXtNedaro skirtumo koks ta-

Atsišauk tuojaus jeigu esi klapate.

Dabartine* szifkorcziu kainos, vien peftvandeni:

Galvute atsukamas Ir
nustatoma* Vyrų ar
Moterių dydžio. _

Miiknsvimni Ar kankina Uvg nubėgltjuii paeina ati nuo
nUUCEllIluI Paržengimo gamtos tiesų, vyrilki silpnuO
tnai, buallninuis,- silpna atmintis, galvos
skaudėjimai, plėmai prteėaiakis. n«rrlėkumt»s, skausmu strė
nose? Ar pats ėsi apimtas nors vienu lt tų ženklų* Ateik paa
mus, męs tave išgydysim nes kitaip nercikaluu ji minu mokė-i.

Szifkorcziu kainos:

JAU LAIKAS VISIEMS UŽSIRAŠYTI

SpecUlfstss vyru it
moterų lig^.

AP KALBU
LIETUVIŠKAI.

Dr■ ■ ZINS
41(tarp
S0,Randolph
CLARK
ST,
"■ "®
ir LA*)
Chicago.
Valanda*!

Nūs • ryt* iki 8 vskaės, NsdilioJ nūs • ryt* iki 4 p* pi*tų.

= SIUVIMA^=
Gera alga*

7

Darbas visada

BROOKLYN SHIRT C0.
. Cor. N. 9th « Drta. Are . t

BROOKLYN, N. Y.

DR.
A. L. GRAICZUNAS
Pasekmingai gydau visokias ligas vyrų, .morera ir vaikų,
neaplenkiu ir pastaiptrriių-

3312 60. Halsted 8L,
Chlcaao, IH.

ton;

ta
ta-

