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POLITIŠKOS ŽINIOS.
žydaiš, tik vien su finais Finlan- 

Idijoj. Mat finai kultūriškai augš- 
Įčiau už Maskolijos žydus stovi, 
tai iž finus ir užstoja augščiau 
kultūriškai stovinčios tautos. An

urijoj net parlamente kįlo reika
lavimas; kad valdžia užtartų už 
skriaudžiamus finus, o jeigu tas 
.negelbėtų, kad Anglija pradėtų 
boycotuoti Maskojiją, kad tai ne
teisingai valdžiai pinigų neskolin
tų.

Žinoma, Anglijos randas nepa
klausė mažumos parlamento narių

MASKOLIJA.
• Vaikymas žydų iš Maskolijos 
miestų jau prasidėjo, vaiko juos 

•. . ne tĮk iš tikros Maskolijos miestų, 
bet ir iš Kijevo, kurs yra jau ri
bose L buvusios Lenkijos. Kijeve 
pradėjo vaiklti varguolius, kurie 
negali kyšių policijai duoti. Pe- 

.1 . .. .... .. ..reitą sanvaitę- is Kijevo išvijo 300 
betaftčių šeimynų. • Varguoliai tie 
su saivo krutančiais turtais, sukrau
tas! į vežimu;, tapo policijos išly- reikalavimo, bet jau ir tas daug 
dėti įiž miesto vartų. Moterys su | sveria, kad parlamentas peikia pa- 

. mažais vaikais verkdamos ir ri „ .
dodatnos gan iai traukė iš miesto, ukėsais. 
kurį laikė savo tėviške.,, Kur dings stovai ištikro priversti ne tik An- 
tos aht dar didesnio vargo išvytos gliją, bet ir Prancūziją šalintiesi 
šeimynos, tas valdžiai nerupi. nuo Maskolijos rando, jam žmo-

Kituose neliestuose buvo net | riių persekiojimams pinigų nesko- 
juokingi atsitikimai. Iš Maskvos linti. Tas, be abejonės, pagelbėtų, 
išvijo penkių metų vaiką, o moti- nes caro valdžia ne gali apsieiti be 
nai jo. leidžia gyventi. Motina to svetimų paskolų, kadangi jo val- 
vaiko yra akušerė, ji turi tiesą džios nualintoj Maskolijoj pinigų 
Maskvoj gyventi, bet užtai jos vai- nėra.
kas penkių niętų, žinoma, neturėjo Maskoliškos durnos komisija pri- 
progos įgyti.{kokį specijališką, ar ėmė sumanymą pripažinti miestų 
augštesnį mokslą, todėl jam pri- ir valsčių rinkimuose moterims bal- 
sakyta išsinešuinti iš miesto. Ži- savimo teises lygias su vyrų teisė- 

. noma, be motinos penkių metų vai- mis. Bet nežinia ar tą sumanymą 
kas iškeliauti {negali. Atsieis trau^- durna priims pilname savo posė- 
tiesi ir motinai. . { dyj. Jeigu ir durna priimtų, tai

Tokių atstikimų kaip Maskoli- dar jos užgirta sumanymą gali at- 
. joj, dabar civilizuotuose kraštriti^e mesti iš reakcijonierių' \sidedanti 

jau niekur nėra. Pasielgimas ca- viešpatystės taryba ir caras, 
ro valdžios sju žydais aiškiai ro
do, ko kiti ne maskoliai Ąuo tos] PIETINE AFRIKA.

1 valdžios gali sulaukti. Gėro\fiesu- Ilgai traukėsi kruvinas karas 
lauks. Pakaks pasiundyti valdžią Anglijos su neprigulmin’goms pic- 
Puriškevičiui, Zamislovskiiii ar ki- tinės Afrikos respublikoms Trans- 
tanj sudemoralizuotam fanatikui, yąaljaus ir Oranijos. Abidvi re- 
o gali valdžia pradėti vaikyti iš spublikos buvo uždėtos holandiš- 
ipsigyvenimb vietos pp žydų ir ki- kos kilmės gyventoj ų Anglija ui
tus,? sunkinti gyvenimą nemasko-1 simanė tas respublikas užkariauti, 

-.7 lianis locnoje tėviškėje. Ines per jas reikėjo-li£slį__gelžkelis
Žinoma negalima, paveiks'lan iš]jungiantis pietinę Afriką su Egyp- 

Lietuvos išvyti lietuvius, iš Lat- fU> gulinčių šiauriuose. Apart, 
vijos latvius, gruzinus iš Kaukazo, LOj Transvaaliuj yra daug aukso ir 
lenkus iš Lenkijos ir kitus, nes di-1 deimantų kasyklų ir jos sukėlė 
deli žemės plotai liktų neapdirbti, anglį jonų godumą.. Todėl tai An- 
sumažėtų ranjdo surinkimai, nes glija nesigailėjo pinigų ir žmo- 
Lietuypj, Lenkijoj, Latvijoj mas- njų pavergimui tų respublikų, ka- 
kofįn ySp per inažai. Lęt Lietuvoj ran siuntė tiek rkareivių, kiek 

% su pagelba valstiečių banko, kuris TransVaaliųs turi iš viso vyriškos 
superka dvarus ir ant dvarų že- lyties baltparvių gyventojų. Ir tai 
mėš stengiasi kuo daugiausiai mas- dar, jeigu pirmutiniai būrų vado- 
kolių apgyvendinti, valdžia sten- vaį:tbutų gėriau sumanę apie karo 
giasi maskoliui priveisti. Jeigu jų I vedimą, gal Anglija nebūtų jų įvei- 
pasisektų daug priveisti, jau val-lj^y^ Kada atsirado sumanesni j 
džia ir su lietuviais ceremonijų ne- va^ovai, jau negalima buvo atitai- 
darytų visai, riors ir dabaz mažai svtj;to, ką pagadino pirmiejie. Rei- 
jų. daro: jiems Lietuvoj žemės vi-K-j0 parduoti, nes anglijonai bu- 
sat ^pardavinėja ir nepardavinės. U farmas išdegino^ o moteris ir 
Žemė mat diliausia parama ta^-suvar- . paskirtas vietas po 
tystės, todėl tą žemę ir stengiasi kareivių priežiūra, ten bu-
lietuviams išpešti, kad paskui su \^mvnoms atsiėjo nekartą ba. 
jais galėtų teįp eigtięsl, kaip da- Ljas kęsti 
bar'elgiasi stį žydais. Nuo žv- _ .... ....-v < " . | Is pietines Afrikos anglišku va
du pradeda.-nes žydai apsukresni. , . ..... f , .... dvbų ir buvusiu būrų respublikaNorą ju tiesos labiau negu knks- ' . A ... . .7 - . 1. , . f likosi sutverta autonomiška fede-. čidnių aprubeziuotos, bet valdžia x ... .... ... x ... ratvviska angliška valdyba, tokia, 
neįstengia ju išnaikinti. Atstumti , :. x . .... .1 .i , . . , kokioms antai vra angliškos Au-nuo žemės, ztdai į savo rankas ... ., . _. . .... .. . Strahios valdvbos. Pirmutinis tos

• paėmė vaizba ir pramonę, is dalies j ' . . . .. valdvbos gubernatorius, taigi An-* ' ir amatus. .Nors daugelis jų varg- .-- 1 . . n Igliios- atstovas vra Gladston, bet
sta mfeslfiose; bet visgi pragyvena. °. . ... ...., . , .. visi numstenai renkami is vietiniu
Jeigu valdžiai juos pasisektų is ! ; . „ . ...J * .... r. . ovventojų. Dabar ministerių pir-
Maskohios persekiojimais įskraps-\ . • . . , .. mmjnku tapo vienas is sumamau-fvti, paskui to paties budo ji ga- .• j , , .. . - ’ H.............. .... siu būrų vadovų laike karo su An-lėtu gncbtiesi ir prieš kitus nemas- J.g , • . ...* . . I • , ... ghią, svarbiausias buvęs Anglijoskokus, apsviestesntus Maskolijos p /y . , T.• . *, r- , •- kpnešas — jenerolas Botha. Jis. ,gaivalus. Is palengvo is tikro ca- 5 , • ■ r u, * , , bos i drauge ir žemdirbystes nuniro valdžia ir pradeda tą daryti ne I 2. . . ., ....... T . . L* - - . stenu. Taigi, pasidavę Anglijaitik Lietuvoj, Uet ir ten kur zmo- .T r . ,

- 1 u- • • F •• • * ir V IburaA, nors nužudė ncpngulmystę. nes labiausiai ąpsisvietę —. rinlan-| 1’ ................... ...
... . . . T \ .. . u ... bet ąnt valdžios jie įgauna vis di-• dijoj, teipgi Latvijoj, Mazrusijoj. į . J .
\ \ . 1 • v • 1 I desnę ir didesnę įtekmę, nes pie-. . Žvdų atstovas durnoj, Fnedman F: „ .... ,, .. . ' , '. _, . .. tinės Afrikos angliškose valdyboseviename durnos posedvj -pranese, t , .... ...

’ . ... į..............  ... d irvvdna daugiau holandiskos kil-jog vietine policija išvijo atkakti- t
. . 1 . . mės būrų negu anghjonų. .sius į Kaukazo gydančias maudy-l « e> o

klas gydytiesi žydus. Teisybė, tie
sos ne 1 
zo gyvent], bet; gydytiesi jiems btv 
vo leista atkakti; dabar jau ir tą 
nori t žd rausti;
čiam ‘ydytiesi, tai jau dabartinėj 
gadynėj per žiauru.

Kada dvidęšimts metų atgal Bis- 
markis iš Prūsų pradėjo vaikyti 

k 'lenkus .kad ir nuo seniai apsigyve- 
la nusius; Poznanės provincijoj, vf 

-aP^oj civilizuolkj Europoj kilo balsai 
ii karianti už vejamus lenkus, da- 
paj^r, kada caro valdžia teipjau el- 

su žydais, kiti 
svetur doresnių

au-| steigimą svetimo rando su savo 
Toliau gal žmonių at-

k id J Kretai duota butų pilna savi- 
v»kla po Turkijos viršininkyste, 
p rma sulyginus teises krikščionių 
ii mahometonų. Bet ar tas užga- 
nidys gyventojus krikščionis? Jie 
n>ri Grekijai prigulėti. Peterburge 
a sibuvo Kretos reikaluose tarybos 
ambasadorių Anglijos, Prancūzi
jos ir Italijos su Maskolijos už- 
sienių ministerių, bet kas nutarta, 
nežinia.

Karas turkų su sukilusiais alba- 
n ečiais neužsibaigė, bet šiuom tar- 
p 1 apsistojo: albanięčiai paskuti- 
n uose mūšiuose nužudė daug ka
riautojų, tai jie drutina savo pa- 
ji?gas, turkų gi jenerolas teipgi 
b< pastiprinimo ne drysta žengti į 
Albanijos kalnus, ries ir jis mū
šiuose daug kareivių nužudė.

VIDURINE AMERIKA.
\V ashingtonan atėjo žinia nuo 

Nicaraguos revoliucijonierių vado
vo Estrados, jog aplinkinėse Blue- 
fi dd nuo kelių dienų traukiasi mu
ši ii revoliucijonierių su prezidento 
M adriz kariumenė.
ni?« nuo revolucijonierių ateinan
čios ne-visada si rodė-teisingoms,
gj na tankiai jie net savo nepasise
ki uis garsindavo didelėms perga- 
‘ nus; bet teip ne kartą darė ir jiems 
priešingoji pusė, taigi randas pre
zidento Madriz*. Dabar vienok 

m dalykai šiek tiek- išsiaiškino, 
n<s žinios atėjo ir nuo Jungtinių 
Vilstijų konsulio Bluefielde.

Iš tų žinių matyt, kad susirė- 
m muose už miesto Bhiefield sie- 
mi revoliucijonieriams . nesisekė, 
jiems atsiėjo vieną po kitai pozici- 

apleisti ir trauktiesi į miesto 
aplinkines. Dabar jų visos pajie- 
ges surinktos jau Bluefieldo apjin- 

mėse. Kadangi abiejų pusių pa- 
jifgos čia yra sutrauktos ir mu
šis jau prasidėjo, tai reikia neuž
ilgo laukti šiokio ar tokio jo pa- 
sil aigimo.

Teisybė, ži

lei

ja

JQ

ki

Kaip pranešė Amerikos konsu- 
lius Mospat, 30 d. gegužio prie 
Bluefieldo atsinaujino mušis rc- 
voiucijonierių su prezidento ka
ru 1 
dė

leidžia žydams ant Kauka-

Drausti sergan

keviČių neturėta, pradėjo mušti pa
tį Jackevičių, jo žmoną ir dukterį 
Oną Saniulevičienę; primušę pasi
slėpė. Ant ry tojaus kaimynai ra
do Jackevičienę jau nebegyvą, Jac
kevičių ir dukterį sunkiai sužei
stus. Pribuvęs kun. A. J’ctrulis, 
suteikė sužeistiemsiems paikutinius 
S. S. Sakramentus: Atvykusi po
licija su gydytoju nugabeno 
žeistuosius Gardino ligonbutin.

(“Rygos Naujienoj”).

su-

IS GIEDRAIČIŲ, TRAKŲ
Bažnyčioje pamaldos atliekamos 

vieną sekmadienį lietuviškai, o kitą 
lenkiškai. Vargonininkas, regis, 
turėtų mokėti ir vienaip ir kitaip, 
nes kaip gi jis gali mokyti gies
mininkus. Tuo tarpu čia- yargoni- 
niakas nemoka ir lietuvių Nekenčia.

Zuikis iš kari lyno.
(“Šaltinis”), 1

P.

KUPIŠKIO, UKMERGĖS 
PAVIETO.

Šįmet apie Kupiškį daug pasiu
to šunų ,kurie lakstydami po so
džius daug sukandžiojo šunų ir 
kitų gyvulių.

Sukandžiotus šunis ar gyvulius 
žmonės tuojau griebiasi gydyt paš 

M j — dakta— 
kurių esama daugybė apie 
Vieni duoda duoąą užkal-

visokius burtininkus 
rus”, 
mus.
bėję, kiti rašo korčiukes, kurias 
reikia duot, kad suėstų sukandžio
tieji gyvuliai. Rodos, jau reiktų 
suprasti, kad toks gydyinas nieko 
negali pagelbėti.

Bet musų žmonėlėms( nei ne
pasakyk, kad tai nie)(o negelbės 
toks gydymas. Jie su .didžiausia 
viltim kreipiasi prie tų .“dakta
rų”. Ir per tai sukandžiotieji šu- 
nįs pasiutę išbėga neužmušti ir 
lakstydami sukandžioja i dar dau
giau.

Gėda tokiem* gydytojais, ku
rie daro žmonėms dvigubą Medį.

. ^Ar netas.
(“Lietuvos Ūkininkas”). ;

IS

Atvažiavus pagelbininkui paspė
jo susirinkti užtektinai valstiečių, 
kurie be didelio triukšmo ir išrin
ko vaitu tą patj Sniečkų, pagre- 
čiam vaitavusį' 27 metus. Keletas 
buvo jam priešininkų vien tik dėl
to, kad taip ilgai vaitaudamas nie
kad degtinės nedavė prisigerti* 
Bet jau dabar girtuoklių Lestnist- 
vos valsč. mažai yra, ir tie patįs 
nebeturi nei balso, nei įtekmės.

Nežinia keno, nors naudingas, 
bet neperdaug išmintingas sumany
mas išbarstyti vieškelius žvyru jau 
daug sykių buvęs valstiečiams 
skelbtas, — tapo vienbalsiai vals
tiečių atmestas. Valstiečiai teisi
nasi : žvyro nesą. Vyresnybė sa- 
,ko: “Ugi Nemune ar maža žvyro! 
— Na tai atvežkite, ponuliai, per 
10 mylių kelio!” — užbaigia val
stiečiai. — Tiesa, keliai blogi, pa
tiems valstiečiams negera, vyriau
sybė nori - kelius pagerinti, tik ne 
iš to krašto pradeda.

Toliaus vaitas apskelbė, kad vy
riausybė yra leidus dar tris mo
kyklas Lestnistvos valsčiuje įsteig
ti. Viena mokykla jau buyo Rau
galuose — tai dabar jau bus ke
turios mokyklos. Vyriausybė duo
da mokyklos namams statyti me
džius ir dar po 500 rub. Jau ir 
mokytojai yra. Vyriausybė po 
valsčių šiaip paskirstė mokyklas: 
i) Rubleliuose, 2) Keturnaujienėje, 
3) Žėgliuose, 4) Bliuvuose. taip, 
kad nuo vienos mokyklos ligi kitai 
butų nedaugiau — 5 viorstai. Bet 
vaitas pasiūlė išrinkti iš 4 žmonių 
tam tikrą komisiją, kuri rūpintųsi 
ne tik mokyklų statymo reikalais, 
bet ir paskirimu mokykloms vietų, 
kur butų parankiau patiems val
stiečiams. Tai-gi čia jau komisija 
ir. buvo išrinkta.

Baigiantis susirinkimui, buvo kal
bama apie likusius nuo taupymo 
kasos pinigus, kuriuos paskyrė vai
tui. Paskui rinko šaltyšius. • Be
je, dar buvo iššaukti vardais ir 
pravardėms liosininkai, ir susirin
kimas išsiskirstė.

Labai šlykštu buvo ant pabai- , 
gos žiūrėti, kaip du ar.trįs girti 
valstiečiai skeryčiojo* po susirinki- 1 
mą, manydami, kad tai labai gra- 1 
žu.

kimus ėjo smarki kova tarp dvie
jų valsčiaus kraštų: “Griškabū
džio” ir “Barzdų”, kiekvienas 
“kraštas” norėjo. išrinkti viršaitį 
iš “savo krašto”. Per rinkimus 
“Barzdų kraštas” turėjo daug kan
didatų ir pralaimėjo.

i I
' • A. S-tis. 

(“Lietuvos Ūkininkas”).

IŠ LIUDVINAVO, KALVARI
JOS PAV., SUVALKŲ GUB.

Naktį, iš 2 ir 3 gegužės šių mė
tų grįžo iš Liudvinavo ūkininkaitis 
B. su kitu vyruku. Jiems pasto
jo kelią keturi žmonės ir ūkinin
kaitis B. tapo sumuštas ir sušau
dytas (kitas vyrukas suskubo pa
bėgti). Sumuštasis nuvežta į 
Kalvarijos ligonbutį....

Daugiau apie tai nėra ką rašyti, 
nes perdaug tiems niekšams gal 
būt išto garbės. Jei ką galima 
pastebėti, tai rasi tik tai, kad prie 
to priguli kai kurie ūkininkaičiai 
ir da sumuštojo kaimynai!

Mažai dar praslinko laiko, kaip 
sntoklės šventadieniais atdaros, bet 
per tą trumpą laiką jaunuomenė 
stebėtinai įsiuto: prasidėjo pešty
nės, kerštai.... na ir liejasi krau
jas šventomis ir šiokiomis dieno
mis. _ J

Nežinia, ar dar ilgai reiks laukt 
iki valdžia išklausys puikaus vals
čiaus nutarimo apie smuklių šven
tadieniais uždarvmą ir tuo užkirs 
kelią panašiems atsitikimams?!

M-sas.
. . * (“Šaltinis”). ..

tydami, kad jiems žemės neteks, 
pardavinėja pusdykiai savo daikįtus, 
apleidžia savo tėvynę ir keliauja 
į Sibirą, kur tikisi gausią žemės.

Laikui bėgant, bus matyt, ką ge
resnio suįsilauks Pabalti jos baronai 
iš savo tokių darbų. Paprastas ver
žimas žemės iš vietinių gyventojų 
rankų neduoda jokios naudos ne 
tik vietiniams gyventojams, bet nei 

į M ai. Dveigys.

I ---- ’V b?
rankų neduoda jokios naudos

ateiviams; j
(“šaltinis”).

'' I§ NICOS, KURSO QŪB.i
Kovo 9 d: čia upėje atrastas J. 

Brunas, kuris t8 sausio d. 1 m. 
apie 10 valandą nakties, g;rai in- 
kaušęs, bandė laiveliu pasivėžinti, 
bet nabagas iškrito ir prigėtiė. Lai- 
‘ ’ atrasta pirštinės ir pipkė.

Nicos
Tel šių 
koro-

- ---- - pnigirlo.
iekkip negali jų išnaikibti,

Brunas, kuris t8 sausio d.

velyje tik; * ' / .
Dar turiu priminti, kad 

upė (didumas kaip Venta, 
pav.). su. girtuokliais labai 
ja: nes kasmet ji po 1—2 dt 
Tik 
nes

nu 
nemažai yra.

Maž. Dveinys 
(“šaltinis”).

1

IŠ VILKAVIŠKIO.
Paskutiniais metais ,ačiu Die-

RAMBUS ESAME į

Jau visas mėnuo, ilgas 1 
praslinko, kaip j Mokslo ir 
Draugija pakvietė mus, visus lietu
vius, į svarbų darbą, sumeni, su
nešti, sukrauti medžiagą nors men
kiems nameliams, — nors mažai 
postogei-prieglaudai tų draugijų 
rinkiniams. O kas per tiek laiko 
padaryta? Tiek, jog žiūrono rei
kia, kad to musų darbo pasekmes 
pamatytume!

Pabriežkime Storai

menuo 
Dailės .

surinkta 
mė- 

ir tai kam ?
tautos dvasios 

prieglaudai, tautos mokslui, daiki!
Draugijos šaukia — turime jau 

pundą rinkinių, turime jau bran
duolį gražiam muzejui, turime de
šimtį tuksiančių tomų knygų, turi- t 
me pažadėjimą viepo musų vien
genčio pavesti. musų globai | rinki
nius arti 15 takstančiį įvairiausių 
daiktų, — bet tik du mažų kam
barėliu teturime, o ir iš jų gal 
dar mus išmesti; daiktai guli su
versti, plėksta, pelija pintinėse, 
krepšiuose; knygyno negalima su
tvarkyti, nelaimei ištikus, 'viskas 
gal ugnelėj supleškėti, — tautiečiai, 
pasirūpinkite nors mažus su banko 
pagelba namelius įgyti tiemis rin
kiniams ir nuo pragaišties gelbė
jamiems musų praeities liekanoms, 
musų dvasios apsireiškimų rinki
niams, pasirūpinkite vardan musų 
bočių prieš 500 metų galvas savo 
už tėvynę suguldžiusių ties Žal
giriu !.... ‘ta

1 Ir mes rupiitasnės
mėnesį, - per gana prasiplatinusio 
laikraščio redakciją, laikraščio, kur
sai kultūros kėlimą, musų tautos 
reikalų gynimą pasistatęs yrą pir- 
,mojoj savo rūpesčių vietoj, tani 
reikalui sumėtėme 300 muštinių!

Kokį liudijimą tuo išsitatome ?!
Gerai, jei tik migių-nerangių — 

gal pabūsim, sukrusim; bet jei at
šalėlių. neišmanėlių ,bergždųolių_? 
Kaip tuomet bus su mumis, kurie 
taip dažnai mėgstame girtips ’ir 
-.lidžiuoties esą ainiais to Vado, tų 
vyrų, ką prieš 5 amžius Žalgirio 
laukuose savo siekius siekė, savo * . 
mintis, troškimus vykdė?

300 muštinių tautos dvasios rū
mams, ir tai tik saujalės prakil
nesniųjų sumesta.... Kur gi kiti 
tautos vaikai? Kur “inteligeptaį”, 
laikraščių registruojami, Lietuvos 
iemelės sultimis išpenėti, išauginti? 
Kur minios išeivių, kur minios “ąp- 
sišvietusios” kaimo jaunuomenės? 
Pas mus atskiros parapijos stan- * 
giasi pasistatyti puikias bažnyčias 
(ir drauge išlaikyti eiles “karia
mų”, monopolių), okčion juk Šven
tykla, visos .tautos šventykla, be 
skirtumu tikybos, įsitikinimų,....

Kitur tokiam-pat reikalui ir per - į 
tiek-pat laiko jau butų surinkta į 
tiek skatiko, kad darbą butų gali
ma jau pradėti, o po metų viskaą 
butų atlikta. > j

Tiesa, - mes neturtėliai. Tačlati | 
čion ir turtų nereikia — skatikų

. . . . • ... .. *«uiiwmuic storai — SUrtniVU, .terado .hagau m jmoni, žimtli m
mtehgentlĮ, kūne yra lolę ls prastu nesj! Tįk _ »■
žmonių. ._ . 1 autos t rūmams, tautos dvasi

Tarp šitų inteligentų galima pa- 
mįpėti pavieto taksatorių Kučins
ką,- viršininko pagelbnininką Gri- 
kietį, veteęinorių Jašinską, biuro 
referęntą §tepšį, magistrato kasie- 
rių Matulevičių, daktarą Kudirką. 
Tarp šitų visų inteligentų dau
giausiai atsižymi ponas taksatorius 
Kučhvskas, kuris kildamas iš pra
stų žinomų ir užimdamas gerą vie
tą neieškojo sau pačios iš kokių 
tai bajorų dvarponių, o surado sau 
žmoną iš tų pačių prastų — ser
mėgių žmonių. Jo žmona yra Lat- 
vlnskiutė, kurios artimesnieji gi
minės, Latvinskai, ūkininkai gy
vena arti Vilkaviškio. Labai sma-i 
gu butų, kad ir kiti lietuviai inte
ligentai imtų sau pačias taipgi 
tų-pat žmonių. • Buimsis.

(“Lietuvos Ūkininkas”).

IŠ RYŽOS.
Latvių dailininkas-kritikas J.Ma- 

demiekas laikraštyje “Dzimtenes 
Vestnesis” su pagyrimu rašo apie 
Stabrauskio ir Čiurlianio paveiks
lus,: ir gailisi, jog to paskutinio 
veikalai, kur buvo išstatyti Peter
burge, neliko Rygon draug su ki
tais atgabenti. Neatkartodamas 
visų recenzijos smulkmenų, lai
kau vis dėlto už priedermę šito 
straipsnio pradžią čia privesti: 
“Pirmas susiartinimas pradėtas.... 
ir pradėtas idealizmo dirvoje. Dai
le pratarė | mus musų svečiagen- 
tįs. Daile jie mus pasveikino, dai
lė pirma suvedė mus į pažintį. Dai
lė pamokė mus jų sielos kultūrą 
atjausti. Vien džiaugtis galime, 
jog ta paroda davė mums progą 
musų 
dailės

PAŠVINTINIO, ŠIAULIŲ 
PAVIETO.

. Antroj dienoj V’elykų, pusiau 
sumos, kada žmonių buvo pilna 
bažnyčia ,krito vargonų dūdos. 
Krizdamos labai suniušė vieną 
merginą ir keletą žmonių lengvai 
užgavo. Nelaimingoji . nugabenta 
pas gydytoją. Kalninis.

(**Rygos Garsas”).

imcne. Prezidento vadovai ban- 
nuo vakarų pusės užpulti ant 

miesto. Užpuolimą pradėjo jene- 
ro o Lara kariumenė, bet jo už- 
puslimą, kaip kitus pirma bandytus, 
re roliucijonieriai atmušė ir dagi 
pa“mė nelaisvėn 200 prezidento 
ka*eivių. Tie nelaisviai, atvesti į 
miestą pranešė, jog kareiviams je- 

■olo I^ara trūksta maisto. Mušis 
vienok galutinai dar nepasibaigė, 
poĮ pietų jis atsinaujino, bet jene- 
rolui Lara ir antru kartu nepasi
sekė mūšį laimėti: jis, besistengda
mas kairįjį revoliucijonierių spar
ną! apeiti, nužudė (liktai savo ka
reivių.

Drauge su Lara, nuo pietų ant 
miestometėsi ir kita prezidento 
Madriz. kariumenės dalis, bet tą 
užpuolimą revoliucijonieriai teipgi 
atmušė. Už tai prezidento kariu- 
menėi pasisekė paimti kalvas val
dančias uostą ir muitinę jau mie
ste esančią.

Bhiefield uoste stovi ir Jungti
nį^ Valstijų kariškiejie laivai. Jų 
vadovas pranešė abiejų pusių va
dovams, jog ne leis mieste mūšio 
kelji. Bet prezidento jenerolai 
juk miesto be mūšio paimti negali, 
o kad nuo uosto pusės, ir pr i veži
mai maisto neperkirstas, nes pre- 
zidbntas turi tik vieną apginkluotą 
laitą, ir jam trukdo Jungtinių Val
stijų laivyno vadovas, tai revoliu- 
cijčnieriai gali laikyties ilgą laiką. 
Prezidento Madriz laivas “Venus” 
norėjo nuo jūrių pusės bombor- 
(luoti miestą Bhiefield, bet jam tą 
daryti ne leido Amerikos laivyno 
vadovas.

ne
IŠ ILAKIŲ, TELŠIŲ PA V.
Balandžio n d. iš ęyto, Vabalų 

kaime, per neatsargumų iškilo gais
ras, ugnis pasitaikė pavėjui ir su
degė 12 ūkininkų gyvenimų, ku
rie pasiliko be pastogės ir duonos 
kąsnio.*' Dabar manoma skirstyties 
į viensėdijas, kad vėl neištiktų to
kia nelaimė. 1 Patauška.

(“Rygos Naujienos”).

Fe, šlykščaiu nebereikia!
Buvęs ant susirinkimą. 

(“Lietuvos Ūkininkas”).

SINTAUTŲ, NAUMIESČIO 
PAVIETO.

Nakčia 4 į 5 gegužio kilo čio
nai didelis gaisras, kuris sunai
kino 8 pantus; tarpu jų 4 sankro
vos ir » aludės. Nuostoliai dideli. 
Priežasfis dar neišsiaiškino, ale, 
turbut, neatsargumas.

J., Dėdinas.
(“šaltima”).

15

is

IŠ

NAUMIESČIO, SUVALKŲ 
GUBERNIJOS.

Balandžio 19 d. buvo sušauktas 
Bublelių kaime Lestnistvos vals
čiaus susirinkimas. Į susirinkiki- 
mą iš anksto atvažiavo naujas pa
vieto viršininkas ir peržiūrėjęs kai- 
kurias raštinės knygas, aplankęs 
kalėjimą, pašaukė šaltyšius, Bet 
kaip tų nei vieno dar nebuvo atė
jusių, tai buvo beskiriąs visiems po 
4 dienas kalėjimo, tik paskui rie- 
nam kitam šaltyšitti atsiradus pa
naikino bausmę/ Klausinėjami 
dėlko taip vėlai atėjo, < »vi- 
saip teisinosi: tai galvą skaudėją, 

,ta pati serganti, tai toli ateit; 9 už 
durų kalbėjosi tarp saięi, girdtjiki- 
tąsyk susirinkdavonie ant paragin
to laiko, tai ginlil taukdavortie- 
laukdavome, nubosdavo, išalkdavo- 
me, tai vos, girdi, p 
ninkas atvažiuodavo^ 
viršininkui nei yi 
apie tokias buvusi 
komedijas papasako 
šininkas apibarswoj 
nerangų pildymą jo 
baigdamas, pasakė, “p 
if jį gali bausti 
paskirtame laikęs ’
Valstiečiai galva* kraipė klausy
dami, o viršininkas išvažiavo, pa
žadėjęs atsiųsti

IŠ

žemės. Valdžia net ir labai

SVETOSINO, NAUMIES
ČIO PAVIETO.

Svetošino dvarą pernai nupirko 
bankas išparceliuoti. Jau atsikrau
stė 6 šeimynos sentikių, kuriems 
duota po 15 dešimtinių (30 mar- 
gv)
jais rūpinasi, nes žada ir triobė- 
sius 
javų ir paskolą be nuošimčių, kad 
tik apsigyventų. Vietiniai gyven
tojai jau dabar jais skundžiasi, o 
kas bus, kaip jie įsivyraus, pasi- 
daugįs. ' Mat, kaip valdžia rūpi
nasi lietuviais. Lietuviai ir už pi- 
ninigus negali savo krašte gauti 
žemės, jų prašymai atmetami. ,

Bepigu butų, kad ir mums val
džia taip rūpintųsi, ir mes tada ne
siskųstame ir nedejuotume I....

Bijūnas.
(“šaltinis”).

jiems pastatyti; duoda sėklai

pačių dailės pajautimus 
troškimus pagilinti”.

* J. Galdinas.
(“Lietuvos Žinios”).

ir

BALKANŲ PUSSALIS.
Prižiūrinčios. tvarką ant salos 

Kretos Europos tautos: Prancū
zija, Anglija, Maskolija ir Itali
ja vėl laukia ant tos salos naušių 
ir žmonių sųkilmo. M*rtWoš vieš? 
patystės noriai atsisakytų globos, 
nes ji patraukia tik bereikalingas 
išlaidas, o naudos ne duoda. Gy- 

prisi-

sala 'priguli Turkijai, ' toje, 
ne išbandžius ginklų, nenori 
ją Grekijai atiduoti. Karui gi už
sidegti ant Balkanų pussalio Eu-

ventoj ai Kretos nori 
dėti prie Grekijpš, bet

IŠ

E UETUYCs

Maskolijąj
tyli. Kjla ...— --------, s .

onių protestų balsai, bet prote-.ropos viešpatystės nenori eisi.
* ; <r -/į k Prancūzių suma

Ejon-si
. ištai

MARCIKONIŲ, VILNIAUS 
GUB., TRAKŲ PAV.

Neseniai, vieną vakarą, jau su
gulus, nežinomi žmonės įsiprašė 
Jackevičiaus gryčion prie pat Mar
cinkonių stoties. Įsigėrę gerai 
degtinės, pareikalavo pinigų; ga
vę tiktai iq rub., nes daugiau Jac-

. Bet į akis 
s neišdrįso 

vitšininkų 
Galia u vir- 
IstieČius už 
iepimo, už- 

valst iečiai 
-įstatymų, yti

GRIŠKABŪDŽIO, NAU- : 
MIESCIO PAV.

Buvo viršaičio rinkimai. ' Iš
rinktas valsčiaus taupomai-skolina- 
mos kasos banko pirmininkas. Šie 
rinkimai pažymėti tuo: a) prieš 
rinkimus buvo pamažu tartasi ne
rinkti tų, kurie piršis į viršaičius 
už degtinę; b) rinkikai už degtinę 
pasijuto . smarkiai įžeistais, nes 
dviem didziausietn kaimam B. ir 
BL paskirta “magaryčių” tiktai

IŠ
ap- 
iš-

IŠ KURSO.
Pastaruoju laiku Vošputės 

škulyje daug valstijos žemės 
matuota bežemiams, bet vis dau
giaus duota vokiečiams keliom- 
stams. Baronai trukdo kiek ga
lėdami, kad tik žemė nepatektų 1 
į latvių rankas*, bet geriaus pade
da ją ingyti kolionistams, atke- ■ 
liavusiems iš kasžin kurių Rusijos 
pakraščių.

Durbės dvare ir jo palivarkuos 1 
beveik visi darbininkai kolionistai 1 
— 60 šemynų. — kuriems, sako. 1

di

5 rub.; c) per rin-
ąnę ptiĮpntm tublio, o tie tikę- taip-pat bus visiems duota žemės

-----. . ------ •_ Vietiniai gyventojai latviai, ina-



tūkstančiai, šimtai tūkstančių. Bet 
to ikšiol nemaįtyti.

Dėlko taip yra? Dėlto turbut, 
kad tautos šventyklų reikalingumo 
mes dar nesuprantame, neatjaučia
me; dėlto turbut, kad musų kiek
vienas turime tautos reikalų supra
time savotiškas šventyklas, o musų 
širdyse dar neskamba tautiškasis 
hymnas; dėlto, kad musų kaimai 
dar miega, dar gyveliuoja, kaip tas 
žemės augalėlis, nors juose ir klai- 

• džioja šviesos ir tautiškojo susipra
timo žaltvykšlės; dėlto, kad musų 
neva inteligentija, iš tų kaimų daž- 

• mansiai kilusi, reta/ nešasi sų sa
vim kokius platesnius idealus, retai 
stengiasi suprasti, jog pati gamta, 

. įsakydama petį visuotiną evoliuci
jos dėsnį ingimtas, kaip kūno, taip 
sielos, 'ypatybes auklėti, klesdinti, 
gerinti, plėsti, griežtai liepia ru- 
pinties ir visais tautos reikalais, ir 

. dėlto dažniausiai skubina prisiplakti 
. • prie svetimųjų^ gyventi t jų gy

nimu ir mintimis, tapti tik “žmo- 
nine” medžiaga, jei ne blogiau, ki
tų veiklesniųjų tautų darbams, ar
ba, kaip šliužai, tuno savo keva
luose, svajodami, kad gal atskrie
jęs iš begalio likimo dievaitis pa- 

V sirupįs tautos dalykais....
O tuo tarpu tik darbe tik varge, 

“kovoj savo teises atitiksi”, vargšė 
lietuvi* kaip ir kiekvi

• - Ar tai taip eitų sta 
Rūmų, jei kiekviena

Paroda Rygoj padarė 
labai daug gero: sužadino 
nupuolusią dvasią, suteikė 
norą darbuoties, pridavė 
drąsos, tvirtumo, _ o kas

tektų, tik kad tuos skatikus mestų Daug toje parodoje apsilankė sve
timtaučių. šie pamatė, kad mes 
jau nebemiegame, kad mes jau ne- 
tie pastumdėliai, su kuriais vi
saip galima elgties, kad mes savo 
tarpe turime jau labai gražiai žy
dinčias gėles, kurios savo kvepėji
mu gali pritraukti ir svetimtautį, 
gali iškelti mus pačius net labai 
augštai. 
mums 
musų 
mums 
mums
svarbiausia, iškėlė lietuvių vardą 
kitataučių akyse. Dabar jie visai 
kitaip į mus žiuri. Po visus laik- 'v* « J ! e . _ *rašei u s taip ir skamba lietuvių var
das, ir tai. skamba balsiai ir ma
išiniai.

Matydami tokį didelį dailės 
svarbumą ir tokį musų Vilniškės 
Dailės Draugijos reikalingumą, 
mes, broliai, privalome visokiais 
budais paturėti ir šelpti tą Drau
giją; Rašykimės į jos narius, duo
kime aukas, o po keletos metų, 
gal būt, Dievas padės mums iš
vysti čia, Rygoje, dešimteriopai di
desnę ir gražesnę musų parodą, o 
gal kada nors susilauksime Vilniu
je savo muzėjaus, savo tautos dai
lės rūmų. .Tik nesnauskime!

(“Rygos Garsas”).
vargšas.... 
is Tautos 
tų < raugi- 

ja tėvynėj ir užmariuose p iškirtų Iš AMERIKOS

lietu-

irimindami saviems

surengi tam fikslui po kok: 
kaitą, koncertą ar ką kitą?

Kad kiekvienas susipratęs 
vis atmestų tam dalykui no's vie
nos dienos, sakysime, vardadienio 
“uždarbį”, ir pasistengtų parinkti 
kiek skatiko ir tų tarpe, kurie pa
lįs dar nesupranta, negali suprasti 
tų da ktų; kad visi musų laikraš
čiai rnktų tą tautiškąją mesliavą, 
kas n umeryj
skaitytojams jų tautinę priedermę; 
kad sumaniusios tą darbą draugi- 

. jos po visus' stambesnius lietuvių 
susitel rimus 
tinius 
kokius 
liūs ai krasož 
panaši s suman 
liu vedami, 
žio ž ngsniu Įslenką
Gruen valdo dovanai surinko mili
jonus,' 1
Didį Vadą ir didvyrius pagerbia
mu 3» muštinių, surinktų per 
ilgą mėnesį!. .L. ’

Į darbą, b rodi ai, vyrs į vyrą, 
Pirmyn su mokslu įstabiu! 
Paimsime kardą, arklą, lyrą, 
Ir eisime nauju keliu!__ _
Tau į, eisime, eisime, tik kaip.... 

apatini im girnų pusėm. ...

KAD TAI MULAS MOKĖTŲ 
KALBĖT.

Srin Bernardino, Cal. Sugrįžo 
čia iš tirų vienas aukso jieškotojas 
Durham su šlubuojančiu mulu. Ti- 
rinejant priežastį šlubavimo, terp 
kojos ir pakausto rado $50 vertės 
aukso šmotą. Bet aukso j ieškoto
jai aukso nerado-, nors jo butą, tik 
vietos, kur jo butą nežino, ir ne
žino iš kokio tirų krašto tas auksas 
paeina. Mulas gi kalbėti ne moka, 
tai pasakyti negali.

cimus paskirtų savo ingalio- 
aukų rinkimui, kad išleista 
tam ty a sutaisytus laišk

ius ? Visur kitur 
ai butų tokiu ke-' 

mus gi viskas vė- 
Lenkai

vokiečiai taip-pat, tik iries

GAL PROTAS SUSIMAIŠĖ.
Brooklyn, N. Y. Gyvenantis čia 

koksai John R. De Guelph atsišau
kė j Anglijos parlamentą ir lordų 
butą, reikalaudamas sau Anglijos 
sosto, nes jis esąs tikras sūnūs mi
rusio Anglijos karaliaus Edvardo 
ir pirmosios jo moteries, 
abejoti, ar jo reikalavimas 
pildytas.

Galima 
bus iš-

liai, vyrs j vyrą, 
mokslu įstabiu!

įauju keliu l....

1 v-(“Vilti*”). .
K.

DVI KALBOS.
Valstijoj Rhode Island 

teip daug italijonų, kad visoki ofi- 
cijališki dokumentai ten išduodami 
dviejose kalbose — angliškoj ir 
itališkoj. Matyt italijonai net už 
vokiečius moka geriau ginti savo 
prigimtos kalbos tiesas.

gyvena

lyties gražios gėlės 
iai reikia daug ši- 

ir ketais. Toji šiluma, tas 
tai musų mokyklos, musų

ATSTATYTAS NUO VIETOS 
POLICIJOS PERDĖTINIS.
Cieveland, rO. Likosi atstatytas 

nuo vietos čianyštis policijos perdė- 
tinis Frederick Kohler. Jam už
meta visokius negražius darbus ir 
prasižengimus prieš dorą, išnaudo
jamą urėdo privatiškiems savo rei
kalams.

F? RODAI PASIBAIGUS.
Mu<ų tautiškas gyvenimas da

bartiniame laike panašus į pievą, 
kuri vos pradeda žaliuoti, kur tik
rai .pradeda 
(kviet tos), 

„lamos 
lietus,
geros knygos, geri laikraščiai, te
atrai ir visoki dailės apsireiškimai. 
Dailė yra labai plačiai supranta
mas dalykas, ir ji visuokiuose sa
vo apsireiškimuose yra labai rei
kalinga, ypač ip mums lietuviams, 
ne^ mes, būdami priešų ir vargų 1 
prislėgti, apsuhkinti -'darbais, pa- ' 

♦ žeminti svetimtaučių, turime kilti 
į viršų nors savo dvasia, savo šie- 1 
la. Iškelti gi nieks taip negali * 
kaip dailė.

Musų pievojie jau yra šiek-tiek 
gėlių — veikėjų, kurie, supratęs 
dailės reikalingumą, įsteigė musų 
brangioje sostinėje — Vilniuje 
Dailės 'Draugiją. Toji Draugija, 
daug darbu 
niosi savo t; 
kėlimų tarp 
Lietuvoje 4 dailės parodas, apie 
kurių naudą 
šįmet gi ta 
su rygtečiais, įrengė Rygoje lie
tuvių parodą.

Nors lietuvių ir nelabai daug te
silankė joje, bet atsilankiusieji šu-: 
pratp, kiek r. tie Stabrauskiai, 
Žmuidzinavičiai, Kalpokai, Rim
šos, Zikarai ir kiti padarė ge
ro musų brangiai tėvynei, kiek 
brangių minčių išreiškė savo dar
buose. Musų dailininkų darbuose 
mes matome savo senovės galybę, 
savo nupuolimą, savo K nelaimes, 
hrargus, viftį ateityje ir visokias 
brangias mums svajones, mintis.

ŽINGEIDUMAS MIRTIES 
PRIEŽASCIA.

Scranton, Pa. Į chemišką la- 
baratoriją D-ro Lange atsilankė čia 
New Yorko milijonierius Dickinson 
prisižiūrėti D-ro Lange išradimui, 
kuris sakosi, buk išrado būdą ne
brangius metalus paversti į sidabrą. 
Laboratorijoj vienok milijonierius 
nuo nuodingų dujų apsvaigo ir su
grįžęs New Ybrkan, pasimirė.

damosi ir ruptnda- 
utiečių iš miego pri- 
kito ko sutaisė jau

riėra ko ir besakyti.
Draugija, susitarus

KOKI KIAUŠINIAI PATEN
KA Į ŠALDYKLAS.

Vienas sąnarys senato komisijos, 
tirinėjusios produktus šaldyklose, 
.pagarsino laikraščiuose, jog šaldy
klose laikomi kiaušiniai padalinti į 
keturis skyrius, iš jų paženklinti li
teromis C. ir D. yra smirdinti, Nr. 
G. kiaušinius vartoja kepėjai, o 
D., kol šaldyklas valdžios komisijos 
tirinėja, dabar ne. parduoda, bet 
pirma ir tuos pardavinėjo teip kaip 
įir geriausius ir nuo jų ne vienas 
darbininkas gavo chronišką pilvo

■ ■ -s -■

IŠVEŽĖ ITALIJONUS.
Durham, Ceorgia. Gubernato

rius atsiuntė čia miliciją. Karei
viai suėmė 25 italijonus darbinin
kus, kadangi buk jie kėlė riaušes 
ir gazdino kasyklų urėdninkus. 
Suimtus italijonus atgabeno j Chi- 
camagua. Čia juos mano paleisti, 
bet jie negali grįžti | kasyklas at-

BAUDŽIA UŽ PASILEIDIMĄ.
Cherry, IIL Našlės likusios po 

užmuštų kasyklose angliakasių, įpy- 
kusios, kad viena iš jų nei metų ne
išlaikė, bet pradėjo meilautięsi su 
kitais vyrais, nuėjo į jos namus 
ir biauriai ją sumušė.
iį' ■'
nušovė vyrą ir tarnaitę

Henderson, Ky. Moteris turtin
go arklių augintojo B. W. Ebshen 
nušovė savo vyrą ir negrę tarnaitę. 
Tas atsitiko minėtos moteries na
muose. Atlikusi savo darbą, mote
ris apie tai pati pranešė policijai.

UŽMUŠĖ PAČIĄ IR KUNIGĄ. 
St. Paul, Min. Gyvenantis čia gy
vulių auginntojas Gibbons nušovė 
savo pačią , o paskui nuėjo į ka
talikišką kleboniją ir ten įvarė dvi 
kulki į galvą kunigui Walsh ir jį 
užmušė. Mat pati prisipažino, kad 
fa 
tai

su kunigu rišo artesni ryšiai, 
vyras abudu mat nubaudė.

PELNE 100000 DOL .
A'ew York. Pagarsėjęs orlaivi- 

ninkas Curtis, savo orlaivyj be ba
lino nulėkė į dvi valandi iš Alba- 
ny į New Yorką, taigi 137 mylias 
ir gavo dovaną 100000 dol.

SAKO BUK HALEYO KOME
TA PASIDALINO.

Tucson, Ariz. D-ras A. E. 
Dengias, profesorius Arizonos uni- 
ve-sitetp, užtikrina, buk jis patė- 
mijo, j°£ garsi Haleyo kometa pa
sidalino į dvi dali, viena dalis nuo 
kitos esanti 3000 mylių atstu. .

VIS DAR KOMETA GAZDINA 
ŽMONIS.

Brooklyn, N. Y. Pas numirėlių 
laidotoją atėjo čia gyvenantis EcL 
va:'d Miller ir pareikalavo karsto. 
Tas paklausė, kam jis reikalingas? 
M iller atsakė, jog jam pačiam, nes 
kada kometa sugrįž, jis bus reika
lingas. Numirėlių laidotojas 
davė jį policijai, nes mano, 
j arti protas sumišo.

ati- 
kad

PASKENDO LAIVAS.
'Port Huron, Mich. Ant ežero 

Huron susimušė du garlaiviai ir 
vienas iš jų, “Frank H. Goodyar” 
paskendo. Prigėrė prie to 17 įgu
los žmonių. Minėtas laivas 2 mė
nesiai atgal išplaukė iš South Chi- 
cago.

GAISRAI.
Galesburg, III. Sudegė čia hote- 

lis. Ugnyje pržauvo du vyriškiai, 
o vienas, iššokęs nuo antrų lubų 
degančios triobos per langą, labai 
sunkiai, gal mirtinai užsigavo.

Albany, N. Y. Sudegė čia Cham- 
plain hotelis. Nuostolius gaisro pa
darytus skaito ant 250000 dol.

Dės Moines, la. Sudegė čia va
gonų stovykla “Dės Moines City 
Railway Co.” Sudegė 20 karų. 
Nuostolius gaisro padarytus skai
to ant 200000 dol.

NELAIMĖS ANT GELŽKELIŲ.
Pueblo, Colo. Netoli Cucheras 

Junction iššoko iš vėžių gelžkelio 
traukinys. Prie to 14 ypatų tapo 
sužeistų. Terp suleistų yra ir pa
vojingai, gal mirtinai sužeisti.

K DARBO LAMO.
f Pittston, Pa. Kasyklose N<5. 

14 Pennsylvania Coal Co. strei
kuoja darbininkai. 24 d. gegužio 
buvo pirmas susirėmimas streikie- 
rių su policija ir konstabeliais.

jį Oakland, Cal. Central Labor 
Concil nutarė nubausti $25 kiekvie
na savo narį darbininką, kuris tu
rės kokius nors susinėsimus su azi
jatais.

jį Webb City, Mo. Sustreikavo 
500 darbinikų čianykščių cinko ka
syklų. Darbininkai reikalauja di
desnių algų. Kompanija prie dar
bo; sugabeno itališkus streiklaužius.

. ff Kansas City, M^. 15 anglių 
kasvklų savininkų distrikto No. 14 
susitaikė su astovais 3500 darbi
ninkų. Darbininkai gaus tokias al-

gaS, kokios užgintos Cincinnati 
konferencijoj. Manoma, kad ir ki
tos kasyklos priims tas išlygas ir 
Kansas valstijos kasyklose visur 
praMdės darbai.

,1 . •

jį Sfrringfield, UI. Atkako čia 
savininkaįgnglių kasyklų, Belleville 
distfikto apdirbti su darbininkais 
naują algų tabelę. Manoma, kad 
pasiseks susitaikyti ir dar šią san- 
vaitę dalis kasyklų Illinois valstijoj 
pradės dirbti. • Kasyklose St. Clair 
pavieto 2000 darbininkų sugrįžo 
darban.

f Miiincapolis, Min. Visi di
desnio j te malūnai pakėlė savo dar
bininkams algas.

f Columbus, O. šimtas krimi
nalistų sėdinčių čianykščiame ka
lėjime atsisakė dirbti, kadangi buk 
jiems duoda pagedusią mėsą.

f Fishvttl Landing, N. Y. 1000 
darbininkų padirbtų akmenų dirb
tuvių paliovė dirbę. Jie reikalauja 
sumažinimo darbo laiko. .

ĮJETOVUIAIFRIROJ.
Iš EAST ST. LOŪIS, JLL.
Kaip buvo nutarta. Jaunuomenės 

Draugijos po priegloba §y^ Kazi
miero K., 25 d. balandžio tapo iš
siuntinėti atsišaukimai į aplinki
nius miestelius ir jų lietuviškas 
draugoves, reikale sujungto
mis spėkomis apvaikščioti 500 me
tų sukaktuves mūšio prie Žalgi
rio, St. Louiso, Mo. draugija šv. 
Kazimiero K. atsiaskė, nes anais 
metais, apvaikščiojant 25 metų su
kaktuves “Aušros” nebuvo užga
nėdinta ir nęmatę niekur atskaitos 
iš neva jnilžįpiškų tos dienos įplau
kimų. , ,

Iš Collinsvillės, Livingstono ir 
Benld, IIL atsakymų negauta, šv. 
Jurgio K. draugija iš šio miesto 
paskyrė)3 atstovus ir davė įgalioji
mą daryti; josios vardu tą, kas 
butų naudinga ir reikalinga pakė
limui šito miesto lietuvių vardo. 
Susineštu su vietiniu klebonu kun. 
J. A. Gadeikiu, sušaukė nepapra
stą susirinkimą 22 d. gegužio su
taisyti kareivių būrelį. 16 vyrų 
atsirado, kurie apsiėmė savais pi
nigais kareiviškus drabužius įsitai
syti, o kitiems klebonas sumanė, 
paduodant vardą, mokėti $1.00, 
imant mierą $1.00 ir gavus dra
bužius $1.00, o likusius išmokėti 
kas mėnesis mokant po $t.oo. Su- 
sirinkiman užkviesta, apart vieti
nio klebono, kun. V. Daukantas, 
(lietuvis), kun. D. Chomiak (rusi
nąs), kun. C. Gilmartin (airys). 
Iš svietiškųjų kalbėtojų nėra kvies
tų, nes jų čionai nėra, o kad ir už
klysta iš kur, tai savo kalbose tan
kiai užgauna tikinčių jausmus.

Nedavimas atskaitų labai kliudo 
kitų vakarų rengimą. Tą turėtų 
suprasti ir po kiekvieno viešo va
karo duoti pilną atskaitą.

Prasiplatinus paskaloms, kad su 
šito miesto lietuviais apart kar- 
čiamų, kurių čia' yra 28, 
nieko gero • negalima nu
veikti, bet patyrimas rodo visiškai 
ką kitą. "15 d. gegužio lietuviai 
turėjo vieną iš puikiausių parodų, 
o kas įstabiausia, kad tą parodą 
rengė be jokio prisirengimo. Su- 
batos vakare, vėlai,, pasirodė atsi
šaukimas vietinio klebono, kad ry
toj reikia stoti panodon ir patikti 
J. M. vyskupą S. S. Ortynskį, kurs 
atlankys lietuvių bažnyčią ir paliks 
savo privatiską sekretorių velyki
nes klausimi#. Daugumas juokėsi, 
kad iš tų šiaudų nebus grudų, bet 
3 vai. po pietų prie S. Jocio salės 
sustojo muz&a iš 68 vaikų “Father 
Dunne’s Ne\ys Boys” iš St. Louis, 
Mo. Žmones kaigo bitįs pradėjo 
spiesties; pirmoje vietoje stojo na
riai Jurginėsvdraugijos, toliau Juo- 
zapinės, o užstos. Kazimierinės na
riai ir parapijonai. Paroda traukė 
prie namų pavyskupio Bellevillės 
vyskupijos. I;sėjęs J. M. vyskupas 
S. S. Ortynskis pasveikino parodą 
lietuviškai. Jį nulydėjo į bažny
čią, kurios prieangėje jį patiko 
būrelis laukiančių kunigų ir po 
Ecce Sacerdos Magnus ir Dievo 
garbė.... prasidėjo mišpa
rai. Apie 3006 ypatų li
ko lauke, nėš bažnyčioje
vietos permažai buvo. J. M. Vys
kupas lieturiškai pasveikino susi
rinkusius, O kun. V. Daukan
tas pasakė pamokslą lietuviškai ir

suteikęs popiežiaus palaiminimą, 
apleido bažnyčią. Lietuviai jokių 
išlaidų neturėjo, jas uždengi vie
tinis klebonas. Tikimėsi turęti lie
tuvišką mokyklą ir knygyną seno
joje bažnyčioje, nes dievmaldystai 
bus nauja muro bažnyčia pastatyta.

J.'M. vyskupas S. S. Ortynskas 
nevartoja lotynų kalbos savo baž
nyčiose, bet rusinu. Jo apeigos pa
našios į graikų bažnyčios apeigas. 
Jam pavesta Amerikoj rusinu baž
nyčios. “Lietuvos?’ skaitytojas.

Čia lietuvių yra pusėtinas bū
relis. Turi parapiją, kurią veda 
ir prižiūri kun. Jonas Gadeikis. 
Yra Sv. Juozapo, S.v. Jurgio, Sv. 
Kazim. Karalaičio pagelbinė Dr-ja, 
S. M. Moterų draugija, S. L. A. 
88 kuopa ir L. S. S. 87 kuopa. 
Nors pasktuinė buvo užsnudusi, 
bet dabar pradeda atgyti. 15 d. 
gegužio parengė prakalbas. Kal
bėjo K. Rutkus, J. Samuolis ir vie
nas iš Pacahontas, III., (pravardę 
pamiršau). Kalbose buvo aiškina
ma socijalizmo pliatfonha ir mo
terų reikalai ir panašus dalykai. 
Publikos prisirinko pusėtinas bū
relis. Visi ramiai užsilaikė, išski
riant porą ypatų; tie balsiai kalbė
josi terp savęs ir kojomis trepsėjo. 
Vienam iš rengėjų prakalbų papra
šius nusiraminti, aptilo, bet užputę 
kokių ten “maenybių”, tai net kal
bėtojas turėjo sustoti. Kaip gir
dėt, tai buvo atmonijimas sOcija- 
listams, kad jie rengia tą dieną 
prakalbas, neš tą dieną atvažiavo 
vyskupas Ortynski; jo sekretorius, 
kun. Daukantas pasiliko sanvaitę 
E. St Louise, vaikščioja po sta
bas ir renka aukas kokiam ten naš
laičiui namui. . Lietuvos Sūnūs.

I§ PITTSTON, PA.
6 d. gegužio, lietuviškoj Sv. Ka

zimiero naujoj bažnyčioj užsibaigė 
{patingos misijos, kurias laikė pa
garsėjęs lietuviškas misijonieriųs. 
Misijas galima atlikti dvejopu bu- 
du; su gerais mieriais, arba blo
gais; atliekant jas katalikiškoj baž
nyčioj, misijonierius privalo skelb
ti katalikystę; dogmas suteikti ri
kėj imiškai doriškus tikintiems 
žmonėms pamokinimus; pertikrinti 
netikinčius, kad jų netikėjimas yra 
negeras, klaidingas ir tt Aš bent 
teip suprantu ,ir tą tikėjausi iš
girsti ir nuo minėto misijonieriaus, 
bet mano viltis pasiliko apvilta. 
Pamokslų minėtas misijonierius pa
sakė 21. Išskyrus kokius penkis, 
kuriuose iš dalies buvo kliudomi 
tikėjimo reikalai, likusios da- 
lįs susidėjo vien iš keiksmų ir pikt
žodžiavimų. Septintame pamoksle 
net pats misijonierius susigėdo ir 
sušuko: Šiokią kalbą laikant, rei
kėtų išnešti iš bažnyčios Sv. Sa
kramentus ir visas kitas švente
nybės ; panašiai drovėtųsi kal
bėti ir bjauriausi girtuokliai”. Ka
dangi toki pamokslai atsikartojo 
per ištisą sanvaitę, tai pamoksli
ninkas keiksmo skyrių atliko sky
rium.. Pirmiausia iškeikė mokslą 
su visomis jo pastangomis per ktf- 
riuos mokslas platinasi. Toliaus 
iškeikė knygas, laikraščius, susirin
kimus, prakalbas, koncertus, te
atrus, publiškas mokyklas, lietuvius 
vertelgas ir ant galo socijalistus. 
Po kiekvienam iškeikimui, laiky
dama rankoje kryžių, tikinčius pri
saikdino, kad jie neklausys bedie
vių mok^k), neskaitys knygų ir 
laikraščių, neis į teatrus ,nelankys 
koncertų, neklausys kalbų soči ja- 
listų ir tt. Kad skaitytoją per
tikrinti kokias kalbas vartojo Die
vo namuose tėvas kapucinas, aš 
atkartosiu trumpą jo sakinį: Ket
virtame pamoksle misijonierius už
sigeidė žinoti, kur klausytojai ge
riau norėtų eiti, į dangų, ar į 
pragarą? ir liepė balsiai atsiliepti. 
Didesnė dalis atsiliepė, jog geidžia 
dangaus, o mažuma norėjo eiti pra
garan. Pamokslininkas nusistebėjo, 
Jbg randasi Amerikoje žmones gei
džianti eiti į pragarą. Norintiems 
patekti į dangų, antru atvejų lie
pė savo norą atkartoti. Po antram 
atsiliepimui pamokslininkas sušu
ko: “Jus gyvuliai, jus pasileidę 
velnio sutvėrimai, jus norite eiti 
į dangų, o jus klausote prakeiktų 
socipalistų, jus skaitote prakeiktas, 
bedieviškas knygas ir laikraščius, 
jus einate į prakeiktus teatrus, jus 
ląnkotės į koncertus, jus leidžiate 
savo vaikus į protestoniškas mo
kyklas, ir dar jus norite eiti į 
dangų”. Paskui pamokslininkas 
ėmė šaukti visas pragaro baisy
bes, kad toji debugnė atsivertų ir 
visus minėtus nusidėjėlius prarytų.

Ką čion paminėjau, tai tik men
ka dalelė tų baisių pamokslų, ko
kius tas kunigas iškalbėjo per visą 
sanvaitę lietuviškoj bažnyčioj. Vie
name savo pamoksle keikė mote
ris, visaip jas išvadindamas. Vie
name savo pamoksle misijonierius
įsakė: “Aš atvažiavau į Ameriką 
ne vienas, su manim atvažiavo ki
tas sutvėrimas, bet už manę tris 
kartus bjauresnis, atvažiavo su ma
nim liucipieriusl” Norėtume ži
noti, ar tokius keiksmus tinka 
skelbti Dievo namuose, ar jis savo 
namus leidžia paversti į įnagį sėji
mui keršto ir neapykantos? Ar iš
tikto lankyti dorus pasilinksmini
mus, kaip kocertus, ne yra doriau, 
negu 
ir biai

ausyti visokius 
ijimus mokslų?

apvaikSčiojimas
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pjudymus 
Svetis.

ISf

Cukraus dirbtuvių darbininkai 
streikavo. Cukraus dirbtuvių dar
bininkai dirba 12—18 vai. Gal 
kam rodosi, kad ten lengvas dar
bas, jeigu teip ilgai gali dirbti. 
Žmogus traukia per 12 valandų

BROOKLYNO, N. Y.

Nedėlioj, 5 d. berželio po pietų 
bus iškilminga paroda gatvėmis vie
tinių lietuviškų draugijų ir S. L. 
A. kuop., bus .tai rodosi, vienas 
iš iškilmingiausių ir didžiausių ap- 
vaikšdojimų, kokio dar lietuviai 
nebuvo turėję; parodoje draugijų 
yra pasirengusių dalyvauti į J30, 
kuopų S. L. A. 8, su apie 10 mu
zikos benų; kiek bus karietose, dar 
sunku suskaityti, kiek girdėt, bus 
kelioliką karietų su ketvertu ir še
šetu arklių!

i valandą dienos draugijos rink
sis į paskirtą vietą, ant 33 place 
prie Halsted ir sustos iki Auburn 
avė., Aubur avė., nuo 33 place iki 
31 gatvės; susitvarkys į Divizijas 
Paroda prasidės lygiai 2 vai., puc 
33 place ir Halsted įsukant j 33 
gatvę, ta ja iki Michigan Boulevaird; 
Michigan Bld. ir 16 gatve į sve
tainė “1_XST INFANTRY AR- 
MORY”.

Paroda atsibus šiokioje tvarkoje •
I DIVIZIJA; jos maršalka 

Dr A. L. Graičunas.
i„ Miesto policijos komp., iš {24.
2. Leib Gvardija D. L. Kį 'Vy

tauto (iš Bridgeporto).
3. Gvardija D. L. K. 

(iš Town of Lake).
4. Gvardija D. L. K. 

(iš West Side)l
- 5. Aprėdytas vežimas

arklių, jame važiuos Birute 
gėlė.

6. Kuopa 36-tą S. L. A. (iš 
Bridgeporto).

7. Kuopa 74-ta S. L. A. 
Chicago).

. 8. Kuopa 109-ta 
West Sides).

9. Kuopa 122-ra 
Town of Lake).

10. Kuopa 129-ta
18-tos gatv. W. S.). į . .

11. Kuopa 131-ma S. L. A. (iš 
Chicago Heights).

12. Kuopa 183-eia S. 
Nort Sides),

13. Kuopa 226-^. S. 
North Side).

Vytauto

Algirdo

su 4-tu
[er-

pripažinimo unijos, padi- 
algų ir 10 valandų darbo 
jeigu dirbtų ilgiaus, tai 
dvigubai; šventos dienos 
turi būti apmokamas dvi- 
Turi būti atstatyti visi per-

šimtai svarų, vos kojas vakare-pa
velka; Moka i6j4c. už valandą, 
tai už dieną išpuola $1.72 valanda 
pietų neapmokama). Apsiėjimas 
viršininkų su darbininkais biaurus, 
o dar savo centą reikia pragerti 
su perdėtiniais; jeigu nenori, tai 
gazdina išvarymu. Darbas teipogi 
perkamas už pinigus. Jau nuo se
niai darbininkai skundėsi ant vir
šininkų, bet prieš pat Velykas su
stabdė dirbtuvę 21 dienai, o pirmą 
velykų dieną prisakė visiems dar
bininkams eiti darban, o dirbtu
vėse dirba daugiausiai lietuvių, la
bai prie tokių švenčių prisirišusių. 
Darbininkai nėjo dirbti pirmą ve-, 
lykų dieną. Užtai atstatė nuo dar
bo apie 90 darbininkų. Dėlto .tai 
ir kiti sustreikavo. Jie dabar rei
kalauja 
dinimo 
dienos, 
mokėti 
darbas 
gubai.
deriniai, kurie reikalaus nuo dar
bininkų gėrimų, arba pinigų. Per- 
detiniai neturi tiesos atstatyti dar
bininko be trečiųjų teismo. Visi 
darbininkai turi buri priimti į se
nas vietas.

Fabrikantai, matydami jog dar
bininkai ne juokauja, trečią dieną 
streiko atėjo į darbininkų susirin
kimą, poliemonų lydimi ir meldė 
grįžti darban. Žadėjo visokius pa
gerinimus ir žadėjo priimti visus 
darban. Algas žadėjo pakelti. Bet 
nepasisekė darbininkų perkalbėti 
žodžiais. Po kelių dienų iškabino 
apgarsinimus, kad pakelia algas 
ij£c. už valandą. Bet ir iš to 
nieko neišėjo. ‘ Streiko laike dar
bininkai organizuojasi ir rašosi į 
uniją. Nelengva kova buvo ir ’sū 
streiklaužiais,' kurių buvo priga- 
benta iš kitur ir su likusiais prie 
darbo vokiečiais, nes jie turi ge
resnius darbus. Policija stovi fa
brikantų pusėj ir persekioja strei- 
kierius. Darbdaviai, maty
dami, kad nesupiudys darbininkų, 
paprašė atsiųsti delegatus tary
boms. Po dviejų sanvaičių darbi
ninkai streiką laimėjo. lAiija tik 
nepripažinta ir nedėldieniais bus 
apmokama po senovei. Bet su
grįžus- dirbtuven vėl persekioja 
darbininkus; stengiasi išvaryti su
sipratusius darbininkus. Bet kaip 
tik vieną pajudina, tuoj aus sukįla 
visi. Tokiu budu ne gali nei vie
ną susiprastusį darbininką išmesti 
iš darbo. Nors unija nepripažinta, 
bet darbininkai organizuojasi ir 
moka mėnesines duokles. Išrinko 
ir viršininkus, pirmsėdžiui ir raš
tininkui mokama po 15 dol. san- 
vaitėj. Bet ir čia išlenda yla iš 
maišo, pasirodė, kad darbininkų 
pinigai, be jų žinios yra sunaudo
jami. Apie tai davėme žinią mu
sų organizatoriui, kuris ir uždarė 
ofisą ligi susirinkimui. Susirinki
me išrinkti nauji viršininkai, iš
rinkti ir 5 nariai unijos ir vienas 
expertas. Dabar stovi tvarkoj, niu- 
sų reikalai; turime pilnai užsi
mokėjusių narių ne daug, bet kas
dieną skaičius narių didinasi.

Po musų streiko sustreikavo vy
rai ir merginos American Jute 
Rope and Twine Co. dirbtuvėse. 
Reikalauja pakėlimo mokesties ir 
pripažinimo unijos. * •

Unijos 12945 sekretorius,

• J. Mikaitis.

(iš S.

S.

S.

S.

(iš

(iš

(«

L. A. (iš

maršalkaII DIVIZIJA; jos
Pov. Mažeikis:

1. Aprėdytas vežimas su 4-tu ar
klių, Moterų Dr-jos “Apšvieta’*.

2. Simano Daukanto Dr-ja.
3. Teisybės Mylėtojų Dr-ja.
4. Apveizdos Dievo Dr-ja. •
5. Mo. Valančausko, Žem. vys- 

kuopo draugiąja. ,
6. širdies Viešp. Jėzaus Dr-ja.

r- III DIVIZIJA; jos maršalka 
Mot Žičkus: .

1. Liuosybės Dr-ja.
2. Lietuvos. . į Šunų Vakaruose

Draugija, - t -
3. Palaimintos Lietuvos Vaka

ruose Dr-ja.
4. Petro ir Povilo Dr-ja.

IV DIVIZIJA; jos maršalk; 
Aleks. Poška:

1. Aprėdytas vežimas su 6-tz 
arklių ir kitas su 4-tu arklių, Jau
nimo Drama! ško Ratelio.

2. Sv. Vincento Fer. Dr-ja.
3. D. L. K. Gedimino Nr. į t

Draugija. i 1
4. tėvynės Mylėtojų N r. I 

Draugija.
5. Lietuvos Sūnų Nri. 1 Dr-ja.'* j

; 6. “ “ "’
7-

Karaliaus Jagčlos Dr-ja. | ’ 
Sv. Juozapo ’ Dr-ja. 1

Ant

2.
3-

DIVIZIJA; jos maršalkj
Radomskis; • ■ '

§v. Roko Dr-ja..
Apšvietimo Brolių Dr-ja.
S v. Stepono Dr-ja.
Aušros Vartų x>i-ja. - ; :

5. Liet. Jaunimo Dainininkų Dt, !
6. Lietuvos Ūkininko Dr-ja. H' j
VI DIVIZIJA; jos maršalka

Ant. Gricius:
1. D. L. K. Gedemino Dr-ja (iš

North Side). J.
2. Lietuviškų Kriaučių Kliubas 

(ir North Side).
3. Lietuvos Brolių Dr-ja (iš

North Side). • .
4. D. L. K. Gedimino dr-ja iš 

ir viršininkus, pirmsėdžiu ir raš-
6. Karietos ir automobiliai pa 

vienių dalyvautojų. 4
2. Vyriausi maršalkos visos r 4 

rodos yra P. Mažeikis ir K. S 4?
- tokas, raiti ant širmų žirgų. J* 

Visi dalyvaujanti su savo <



gija privalo iurėti jos ženklelį, ne
turinti arba pašalinės ypa-
tos bus įle į svetainę, kurie tu
rės “Apva iojimo” ženklelį, ku
riuos laike wdpvaikščiojimo parda
vinės PRANAS EISMONTAS ir 
jo pagelbimnkai dar prieš pradėji
mą maršavimp; ženkleliai yra ypa
tingai padirbti, auksuoti ,su lietu
višku herbu, atminčiai XXV jubi- 

Jeįinio seimo. Originališkas pieši
mas JONO ŠILEIKOS. Parsi
duoda minėti - ženkleliai po 25c., 
juos pardavi ir prie FIRST IN- 
FANTRY ; MORY lietuvaitės, 
prie durų įeinant.

Suėjus į svetainę draugijoms ir 

 

kitiems svečiams, apie 3 :jo vai. 

 

Prasidės apvaikščiojimo programa, 
sekančiai

1. Įžeuiga. 
rengėjų 25 sęimo, 
mijonaitis.
,_2. Tautiškos hymnas. Sugrajįs 
iš 16 muzikantų benas.

3. Atidaryinas. Kalbės F. P. 
Bradchulis, L. L. B.

4. Pasveikinimas seimo. Atliks 
komisorius viešo darbo miesto Chi
cagos, p. B. J. Mullaney.

.5. Susivienijimas. S. L..A. kal
bės prezidentas, F. Živatkauskas.

6. Maršas pavestas 25-tam sei
mui, M. Petrausko, sugrajįs benas.

7. Letui'iai įrr Draugijos. Kalbės 
Sudžia iš Penpsylvanijos, kuris iš
davė pirmąjį ęharterį S. L. A., p. 
Gorman.

8. Lietuzžai^ Amerikoje. Kalbės 
Dr. Jr Šliupas^.

Kalbos trauksis ne ilgiaus kaip 
iki 6:30, nes Vakare nuo 8tos va
landos prasidės perstatymai CO
LUMBUS TEATRE, netoli ap- 
vaikščiojimo svetaines, prie \Va- 
bash ave.,terp 18 ir 19 gatvių.

Melodrama ;
“ŠIENAPIUT 
lošti nedėlios vakare, yra vienati* 
niai geriausi 
lietuvių kalboje
riui diriguojantį eis lietuviškos me
liodijos nuo

- Kalba pirmsėdžio
M. J. Da-

’BIRUTE” ir opera 
abu veikalu bus

inuzikališki veikalai 
•(, Pačiam korppozito-

liodijos nuo 16-kos geriausių 
Chicagos Thomas orchestros mu
zikantų ir suyiršum šimto balsų 
“Birutės” chord. Atsilankantį pra- 
virkdįs ir palinksmįs tos musų pri
gimtos meliodijos, suminkštįs nors 
ir kiečiausiai užšalusius jatismus, 
pakels tautišką dvasią. Todėl steng- 
kimės visi atsiląnkyti, nepasivėluo- 
kit, nusipirkti tikietą, kad paskui, 
dėl stokos vietos, neliktumėt už 
svetainės.* Tikietų kainos po: 
$1.50, $1.00, 75K., 50c. ir 25c.; jie 
gaunami iki sulbatos vakaro “Lie
tuvos” ir “Kataliko” redakcijose. t

Ūtarninko vakare, 7 d. berželio 
ten pat Columbus.Teatre, bus loš
ta muzikališka komedija: “Pabaig
tuvės
‘Birutės’ 
raš. Ant šio

su dainomis atliks L.M.D. 
vedant p. Petrauskui,cho- 

lakaro tikietų kai
nos po: $1.00, 75c., 50c. ir 25c.

Pasitikime, kad musų balsas ir 
darbas nebus tuščias, bet visi jį 

> išgirs ir pasinaudos ir tuom pa
tim paremsite mūsų sunkų darbą.

S. L. A. rengėjų XXV’ seimo, 
Komitetas.

už-

, li hiard ^jinitington PFright. 

KRAUJO REGYKLA.
n (Užbaiga).

Triukšmas buvo didelis —
kimę vaikiūkščiai siūlė savo pre
kes kiekviename tarpaktyj; vyrai 
šaukė, norėdami pasirodyti vienas 
kitam; nusigėrėliai klykė prajau
tos džiaugsmu; kimus, sulaikomi 
gjųčai; visur kapotas ir skardus 
primityviškas juoksmas. Ilgainiui 
uždengimo užėsi|?padidėjo. Dviems 
imtyninkams 1 įširitv. 
vių ’aptvaran, 
rėjo pavieniais graudenimais ir 
rankoplojais. P9 to užėjo visiškai 
tyla. Į nabašniką panašus ilgais 
plaukais asmuo apskelbė pirmuti
nių dviejų imtyninkų vardus. Iš
siveržė trumpas džiaugsmašaukis, 
po kurio sekė įdomus sujudimo 
sulaikymas. -Imtyninkai ir jų ant
rininkai valandėlę tarėsi. Varpelis 
pasiuntė pirmus grumtyninkus prie 
veiksmo. Tai buvo farsa — far
są kraujo žodž iais. 
pasibaigė. Netrukus antras imty
ninkų užsirito 
Išėjo silpnas reginys, 
lengvas italas be 

išmušė žandąj
Šitam įvykus atližtis perėjo per 

birtą. Pirmutinė 
prasidėjo. Minia 
karščiavos. Vyrai atsistojo ir šau
kė. Nerviškos kojos beldė į pa
laidas aslos grindis. Nuveiktąja^! 

t apalpus \ jo draugams bebandaht 
jį . atgal Iti, pasigirdo tukstanįs 
pajuokti balsų. Iš įvairių pavi- 

’ Ii jono daliu ^ro abelną trukšmą

už vir- 
legėjimas suįvai-

Ji tuojaus

- už virvės, 
kuriame 

didelės sunkeny- 
menkam negrui.

fiziška reakcija
šaukė, rėkė,

veržėsi kvatojimai. Kartais aš
trus švilpis perkirto klegesį.

Nekantrumas didėjo. Svarbių
jų imtyninkų prisiėjo laukti ilgai. 
(Pirmos dvi grumtynės netikėtai 
pasibaigė grieštai). Viršininkai 
lakšte į čia ir atgal. Cigarų ir 
užkandų pardavinėtojai pradėjo vi
sa gerkle vėl šaukti. Apskretę, ver
dančiomis akimis vaikiūkščiai nar
dė po tarptakį bandydami Oaižybas 
gauti. ~ Vyrai . skubinosi iš 
vienos vietos kiton. Durnai da
rėsi tirštesni, šviesos piykščiojimai 
tankesni, betvarkė aršesnė.

Tuo tarpu didelis, juodas gyvu
lys perškėtriojo taku ir įvirto ra- 
tan kaip gorila paskui grobinį.

Paskui jį numaskatavo laibas 
italo stuomuo. ' iU

Flynn, kurio tikras vardas yra 
Chiarigliom, yra romėnas, x pato
gios senovės gladiatoriškos sąma
tos (simmetrijos), kokia pasiekė 
mus manu tire ir akmeny j. Jis yra 
tobulai santykiuotas, kresnos są- 
statos su liaunia raumenų kietu
ma. Jo galva resna 
mantriai ant pečių, 
atjauta sveikatos — 
lengvumą. Cezarių
gladiatoriai kaip Flynn rišdavo 
ihažiaus vikrius karžygius. Dau- 
giaus už kitus jie buvo mylimais 
Romos, vestalių, kurios nusisver- 
damos iš marmurinių amfiteatro 
sėdynių žiūrėdavo į baisią s mirties 
kovas..

Keistas dalykas ^turėti gyslose 
Romos istoriją su jos išdidžia pui- 
ke, pakvaitusiomis orgijomis, pa
šėlusiu išdailintu žvėriškumu. Tau
ta su tokio žvėriško žėrėsio pavil
du nėra be įtekmės, nes tauta, kaip 
ir vienata, yra eilė sluogsnių, ku
rie kiekvienas gauna savo parvą 
ir išvaizdą nuo jo, kuris yra po 
juomi. Kraujo regykla yra Ita- 

Romoje gludo ne- 
Taigi 1 šlovin

ir stovi sta- 
Jis eina su 
pasigiriama 

laikais toki

lijosį istorija 
jaukus atminimai, 
gai žvėriškas yra Flynno pa vi Ida s. 
Jis yra tikru senovės Romos gla
diatoriaus paveikslu, pilnas neval
domos ir vaidingos drąsos — mir
ti, ar laimėti buvo vienatiniu pasi
rinkimu aktoriams; kurie trumpino 
valandas ciecoriškiems monarchams 
Romos didybės metais.

Kitokis yra Langfordo pavildas. 
Jis sakytum yra tikra atsigimtim 
tos paslaptinės žiaurybės, kuri 
slepias į pietus nuo Egipto su sa
vo nedaperėtais dievais ir prie- 
laižinga, gašlia gyvuliškybe. Aš 
manau, kad tai buvo tokios žmogy
stos kaip jis, kurios įsivogė iš 
slaptingųjų 7>ietų Arabijon, arba, 
faraonų dinastijose išsinėrė iš sa
vo gyvuliškų kūnų per Nykaus 
meldis begaudydafiii krokodilins. 
Jis atrodo hėišplėtotu. Jo galva ma
ža, šnervės tinkamos jam uostyti 
po urvus. Jo viršugalvio kaulas 
nusileidžia stačiai. Jo kaklas eina 
nuo ausų iki sukumpusių pečių. 
Jo didžiulės, begalo ilgos rankos, 
nusvirę gležniai priekin, sakytum, 
kad tik kelios gentkartės skiria jį 
nuo tų dienų, kuomet jo' protėviai 
vartojo savo rankas pagelbai ko
joms. Jis, eidamas, tūpčioja ir tūp
čioja. Jo judėjimai yra nutęstais, 
nekemėžnais, liauniais orangutano 
šuoliais. Toki kūnai kaip jo, juo
dai žibą, vagčiomis švysčiodavo 
ant tropikinės saulės iš tamsių ur
vų Abisinijos kalnuose. Tai buvo 
toki kūnai kaip jo, kurie pastatė 
didžiąsias piramides Ramsesų kū
nams; kurie grūmės Kserkso ka- 
riumenėje; kurie buvo įgabenami 
Romon pridavimui savo mirguo
jančių mėlynjuodžių vertybių par- 
vingam Nerono cirkų žibėsiui. Tai 
buvo gyvuliai, toki kaip Langfor
das, kurie buvo varomi grumtis su 
kietais, baltais Romos karžygiais 
murmurinėse arenose, nes parvos 
atskyris patiko Agrippinos sunaus 
grožio skoniui. Etiopai neturėjo 
jokio grožinio ištobulinimo, randa
mo pas romėnus. Jų liejimas 
kraujo, buvo dėl butinimo. Jie 
kovojo su užpuolikais žiauriu go
rilos budu gindami savo esimo 
kvapą, bet niekuomet ne monar
chų nubovijimui. -Etiopijos kuni
gaikščiai siuntę skaitlingas pasiun- 
tinijas cezarių rūmuose kultūros 
prasimokinti. Betjosniekuomet 
negryžo. Kurių gladiatoriai ne- 
išgalabijo, tiems tyčia pergabenti 
tigrai vidurius paleido.

Langfordo kraujo pavildu yra 
primityviška, prigimtinė veiktis. 
Priminė jo gyslos kraujagodybė 
yra kraujagodybė noro gyventi. 
Flynno. kraujagodybe yra savystu 
pergalės godumu, godumu gladi
atoriaus, kuris grūmės ui liaurų 
vainiką ir užkiutusį girto Aktoriaus

ciecoriaus nusišypsojimų.
Bet šitų dviejų muštyninkų su

jungime mes,turime šiandien vie
nintelę išlikusią senovės cežarų 
imtynių panašybę. Ta pati dvasia, 
kpri pripildė amfiteatrus prie kru
vinosios valdžios, užėmė Vemono 
areną. Ta pati sveika kraujago- 
dybė, kuri spyrė minias klykti be
protišku džiaugsmu Cezarų puo
toms daranties žvėriškesnėmis ir 
aršesnėmis, buvo atkartojama il
gais kimiais žiūrovų šauksmais ši
toje naujos gadynės grumtynėje.

Flynnas ir Langfordas pirma 
nufotografuoti. Paskui var- 
balsas stūmė juos vieną ant 
čia nebuvo jokio svarsty- 

jokios bailybės — tik atka- 
baisus lavumas, nepailsta- 

žalias viekas, beveik netikė- 
Langfordas ko-

-j— ■ --------------- s
Purvai musėms, o musėį karšti- 

n<ms- b

buvo 
pelio 
kito, 
mos, 
klus, 
mas,
tinaž’ v&rumąs. 
vės ramiai, išlengvo, be rupesties, 
lyg kad kovotų vien dėl bū
vio klausimo „tikėdamas, kad jį gal 
išlaimėsiąs. Flynnas kovojo pana
šiai Romos gladiatoriui, matan
čiam po savo akių vieną iš dviejų 
— pergalę, ar mirtį; kuris žinojo, 
kad jo kūnas pajaus ar perverimą 
kardu, ar liaurų vainiką.

Vyrai pašokę iš savo sėdynių rė) 
kė. Juos apėmė jų įgimtas žvėriš
kumas. Jie mojo, graudeno, try
pė. Vietos nelemtybė, biauri nu
rūkytų cigarų kvapsnis, spengian
tis riksmas — visa tas jiems nieko 
nereiškė. Jie dabar buvo gyvu
liais, su užsidegimu savo gyslose, 
kraujo skoniu savo burnose, grum- 
ties apkabinimu savo pirštuose—jų! 
kūnai tai patrakusių, karštų, ap
svaigusių troškulių; tyrumas.

Galiaus atėjo pats augštis. Pusę 
valandos negras daužė ir kanevei- 
kė prieš save baltą kūną. Flynno 
burna buvo sudaužyta ir nepa
naši į burną. Jo visas kūnas bu
vo biauriai aptaškytas krau
ju. Jo viekas jį apleido. 
Jo priešininmasi atližo. Jis trau
kėsi, dengė savo bumą rankomis. 
Kelis kartus jis susvyjavo, bet vis 
greitai susigriebė. Jis kėsinasi 
silpnai ant savo priešo su,ta pa
sekme, kad tas greitais kumščio 
smagiais atmušdavo jį atgal. Tik 

jo rankos ant valandėlės nu
dilto, nuo perilsimo. čia greitas 
smarkus smūgis trinktelėjo ir 
Frynnas-be žado pargriuvo ant as- 

ir karšta kraujo srovė patekė- 
burnos.

žiūrovai skubinosi 
į tyrą orą, aš 
ir dairiausi. Visur

► matyt purvmumo ženklai, 
ir nelemtybė buvo po mano 

Biauruma kiekviename kam- 
)uvo matoma.,
andien senovinė parva, išdidy- 
puikė, grožis išnyko. Pusiau 
kiško turtingumo nėra. Rap- 
Įos ir puikios apžiavos yra din- 
j Senasis , pasaulis su savo

štai

tos 
jo jam iš

Kuomet 
laukan 
atsistojau 
buv< 
Visi 
akių 
pc

bė, h 
pasai 
sodi. < 
gę* 
kvapsnimis ir muzika likosi sapnu. 
Ron1; 
savo 
mo 
kos 
Izid;
ir auksą pirm daugelio metašimeių. 
Šiandien pasilieka tik likučiai to 
senon
į pasiutimą varė visą Romą. Jis 
neaplireiškia daugiaus žėrinčiose 
regyklose, bet yra tik savo nuo
goj stiprybėje. Jis yra be patrau- 
kties,

Bet jis turi savyje pradinio gy
venimo šauksmą. Jis tik išvilktas, 
apnuogintas. Bet jo prigimtis yra 
žavinanti.
gumas atgaivina senovinius ir nor
malinius atsiliepimus kraujuje.
mišk; jį gladiatorių išdribimą ant 

Ir
aslos, 
turini iu pusiau apakintus senovės 
arenų) atminimus; viršuj gi jo į 
švieči

a šiandien guli palaidota su 
dievais. Pagoniško žvėrišku- 
šdidybė likosi išsklaidyta tai- 
dievų. Jupiteris, Tanitas ir 

apleido savo lotuso sostus

ės žvėriškumo, kuris kitą syk

bc grožio.

Jo vienas nuo-

turėdamas į šios gadynės'ro- 
, gyslomis jo tvirksint krauju

i inčią juodai mėlynos stipry- 
rovylą — stiprybės, kuri ka-

daisiaj siuntė mystiškus laivus per- 
mėlyrąsias juras Graikijos pakraš
čius plėšti — aš negalėjau susilai
kyti r epą jautęs to keisto plono se
no seiovybės jausmo, lyg kad ši
tuose
tų išl kus ta senovės puikė — ta 
pirma jradinė išdidybė — tai 
ga, aiški barbariška žvėriško 
žio sięla.

dviejuose gladiatoriuose bu-

nuo-

1LES APIE SVEIKATĄ 
JI7. .4. Evonr, Chicago

PAT/.
Z>r.
sz eikatos komisijonieriaus.

Stiprus gėralas padaro silpnus 
žmonek

v . ui
Kada nežinia ką valgy 

valgyk nieko.

Tamsus gyvenimo kambariai ’L- 
greitai augančios žvakės apl’nk ta
vo galvą. . H

Erzinti kūdikį, kad jis " juoktų
si, yra raudojančia gėda.

Ųžgimimas musės reiškia kūdi
kio mirtį; mušk muses ir gelbėk 
kūdikius. - , .

Šiukšlių krūvos apie tavo stu- 
bą yra kapais tavo savęs guodo- 
nės ir tavo pilietiškos pagarbos.

Jei savo plaučius padarai dul
kėms maišu, tai meti pirmą špa
tą, pilną purvų, ant savo paties ka
po.

*

Gyvūnams Dievas davė gyvastį, — 
laukus 

Ir orą, saulės šviesų ir žalius miš- 
! kus, 

Bet žmonės užsidarė į tamsias grin- 
čias 

Ir stebias, jog gyvenant regi vien 
kančiai.

slaviškais išsireiškimais, teip, jog 
mes dabar turime savo kalboje tik- 
rą1 maišatienę grynai- lietuviškų, 
Slaviškų ir vokiškų žodžių.

Kaip sakyta, iki šiol nekurie žo
džiai tapo apkeisti ir dabar keičia-,, 
mi, bet kuo pakeisime sekančius, 
panašius slaviškiems, nors gal ir 
qe visus slaviškais esančius, žo
džius :

Saulė, mėnuo, žemė, vanduo, ak
muo, svietas, šviesa, ežeras, žvaigž
dės, sniegas, žalias, stiklas, karvė, 
ugnis, galva, nosis „siena, malda, 
musė avis, obuolys, grušė, šlyva, 
sodas, durys, barzda, knyga, ge
ležis, baltas, kraujas, ragas, du
rnai, vėjas, vilkas, linas, saldus, 
sidabras, namas, diena, naktis, le
das, malūnas mylėtinis, mislis, krie
nas, erelis, draugas, katė, agurkas 
ir tt. ir tt. Teipgi veiksmažodžiai: i 
sėdėt, stovėt, būt, budėt, eit, lėkt, 
bėgt, tekėt, dusaut, nešt, vežt, pust, 
duot, parduot, pult, sodyt ir tt. 
ir tt. O kiek žodžių yra tik iš 
dalies panašiais, tokių kaip: paukš
tis, rytas, vakaras, senis ir tt.

Nekuriuos tokius žodžius beveik 
negalima nei kčsytis perkeisti, nes 

(viena, nereikalingas dalykas, o ant- 
ra, vargu begalima. Anglų neku
rie rašėjai irgi buvo kėsinęsi iš- 
grynyti savo kalbą, prašalinti vo
kiečių ir franeuzų įtekmę, bet tas 
pasiliko be pasekmės. Reikia ma
nyti, jog ir pas mus, galų-gale, tas 
turės liktis be ganėtinos pasekmės, 
nors musų filologai net su prie
varta bruktų naujus žodžius. Juo 
daugiau bus naujų žodžių nukalta, 
juo mažiau tų nukiltųjų bus žmo
nių vartojama. J. Viskas.

AR GALIMA IŠGRYNYTI LIEr 
TUVIŲ KALBĄ?

Atgijus lietuviškai kalbai, arba 
kitaip sakant, prasidėjus lietuvių 
literatūrai, pradėta grynyti musų 
žodžius, — valyti lietuvių kalbą 
nuo slavizmų. Stengiantasi Vartoti 
tik tokius žodžius, kurie išt do 
gnnais lietuviškais, nepanašiais 
į slaviškus — lenkiški* ir f rusiš
kus — ir vokiškus. Iki šH)l jau 
daug, paprastai žmonių vartojamų 
žodžių rašyboje užvaduota /kitais, 
arba visai naujais, nukaltais žo
džiais, teip jog jau dabartinė lie
tuviška raštiška kalba, daug kuo 
skiriasi nuo žmonių vartojamos.

Gryninti musų kalbą mato rei
kalą beveik kiekvienas. Nekurie 
savo manymuose teip įsikarščiavę, 
jog jiems rodosi jau musų kalba 
pusėtinai apvalyta. Teisybė, iki 
šiol jau gana prašalinta iš jos sla
vizmų, arba bent tokių žodžių, ku
rie dar nespėjo pilnai įsivyrauti 
lietuviškoje kalboje, kaip: cnata, 
k)3ka, griekas, nezbažnas, vaina, 
možna, zopostas ir tt. Bet giliai 
įsišaknijusius musų kalbon žodžius 
dar negalima išrauti, nes tada reik
tų labai atsitolinti nuo didėsės hio- 
inos, išsidirbusios dabar vartoja
mą lietuvišką kalbą. Jeigu žmo
nės nepažįs naują kalbą, tai ji nei 
vertės neturės. Tačiaus svetima, 
slaviška įtekmė iš lietuviškos kal- 
kos nebus niekada prašalinta, kaip 
vokiška negal būti prašalinta iš lat-1 
vių arba net cechų kalbos, arba 
kaip lotyniška nebuvo prašalinta iš 
franeuzų ir anglų kalbų. Lietu
vių ir slaviškų tautų kalbos yra 
teip susipynę savo žodžiais, savo I 
priejungomis ir panašumu, jog no-1 
rint jas atitolinti, reiktų griauti iš 
pamatų, perkeisti visą žmonių var-| 
toj amą kalbą.

Iš musų kalbos slavizmus, da-Į 
leiskime, galima butų per kelis šim-1 
tus metų savistovio darbavimosi Į 
prašalinti; tokioms permainoms I 
reikalingas ilgesnis laikąs todėl, 
kad prie naujų žodžių P"'Į 
prasti musų visuomenė. ( Bet kaip! 
prašalinsime ir kuo uzyaduęsime I 
tokias priejungas kaip: pri-, per-,I 
su-, be-, ap- kitas, vi
sai tokias pat kaip slaviškos? Tie
sa, juk tai, anot nelturių^galbut ki
tos tautos tokį panašumą pasisavi-j 
no iš lietuvių, kaip^ seniausios tau- Į 
tos kalbos. Venok šitas klausimas 
vargu begalės kada būti patenki- Į 
nančiai išrištu. Lengviausiai da-l 
leidžiamą, jog lietuviai, kaipo smul
kesnė tauta, apsupta aplinkui visai I 
skirtomis tautomis, ir nuolatai su 
slavais turėjusi artimus - prietikius, 
galėjo lengviau ir jų įtekmėn pa
kliūti. Tą geriausiai parodo vė
lesnė ji giminysta su lenkais. 2i-| 
noma, nekurtas kalbos įpatybes sla
vai, ypač rusinai, galėjo persiimti! 
ir nuo lietuvių. Bet dauguma lie-l 
tuviškų žodžių, matomai, senovėje! 
tapo užvaduoti slaviškais žodžiais, Į

IgAUKŽLEMS GYDUOLES 

' Raš|nė)a Dr. Juoktviris,
/. l irkoikoj '

Paskufini»i. bilai, niftos 
nos t«p augiui pakilo, jog ir su 

I “guuMomis rankomis sunku jas 
pasiekti, todėl kad mėsa, kaip ui 
lapei dešros, nepavirstų j pančius, 

I atsiėjo naudotiesi gudrumais. Top
telėjo man į galvą kada tai girdė
tai pasakojimas, kaip vokiečiai pėt- 
nyčioj spirgučius valgo. O tai 
teip; gerą spirgi gabalą prisiriša 

j ant galo tvirto siūlo ir teip jį 
duona žvalgo ir nulyja; potam 

(ištraukia atgal ir vėl iš naujo val- 
Igo, teip kad su vienu spirgi^ ga|ji 
gerus pietus pavalgyti. Tai pui- 

|kw įsmislas. Ilgai nelaukęs ėmiau
si išbandyti tą praktiškai. Prisiri
šau prie siūlo gerą gabalą Swifto 

I išdirbto .steiko, : atsiriekiau diktą 
duonos riekę ir pradėjau tirinėji- 
mus. Nuryt nusisekė gerai, bet 

Ikada reikėjo ištraukti atgal tai, 
vyreli, net vidurius traukia per ger- 

Iklę, nieko negali padaryti. Ogi 
kad pradėjo tąsyti, nėr akyse tam

pu pasidarė. Pati pamačiusi, kad 
pisai man ledaka darosi, pagriebu- 
|si peilį nupiovė iš burnos kabantį 
I siūlą, o antrą galą šeip-teip man 
I pasisekė nuryti. Bandymas nenu
sisekė. Tai klausyk bobų pasakų!

Bet is nepavykusio bandymo ne
visiškai nusiminiau. Vėl pradė- 

I jau galvoti, ką čia padarius, nes 
I mėsos kainos dar augščiaus pradė
jo kilti. Atėjo į galvą kita išga
ninga mintis. O tai tokia. 'Daug 
sykių girdėjau pasakojant, o ir 
pats skaičiau, jog jeigu žmogus 
apie ką tvirtai tiki, tai teip stojasi, 
kaip tiki, šventame rašte skai
čiau, jog jeigu žmogus turėtų nors 
tiek tikėjimo, kaip aguonos grū
das, tai jeigu lieptų vienam kal
nui persikelti į kitą vietą, tai tas 
ir persikeltų. Vėl vieną sykį pas 
mus kaimynė užėjusi pasakojo štai 
kokį jos patikrinamą atsitikimą. 
Kokia ten jai pažįstama moteris 
sirgo palagu. Dalykas buvo sun
kus, vargiai pakenčiamas. Išrodė, 
jog moteris neperkęs. Todėl bobu
tė ir patyrusios kaimynės jai įkal
binėjo, kad ji tvirtai mislytų ir ti
kėtų, jog tie skausmai pereina ant 
kūdikio tėvo. Moteris paklausė ir 
jos skausmai urnai sumažėjo teip, 
jog reikalas buvo laimingai ir ne
sunkiai užbaigtas. Parėjus tėvui, 
klausta, ar jam niekas nesidarė. 
Jis atsakė nieko nežinąs ir svei
kas kaip ropė. Teip butų viskas 
laimingai ir užsibaigę, bet po trum
pam laikui atrasta tvarte berną ne
gyvą, susirietusį kaip avino ragas, 

j Tai mat buvo nesmagumas tuo pa
tim Uiku turėti krikštynas ir lai
dotuves. Nors tas gali būti tik bo
bų prasimanymas, bet kitas atsiti
kimas yra tikrai teisingu. Aną die
ną mano draugas, atėjęs, atsinešė

skaįič. Dabar, gerai neatmenu, tai
kioje mokykloje mokiniai įšventin- 

0311 j4 mokinį, jį nusigabeno 
į tam tikrai pramintą, buk tai teis
mo arba egzekucijos kambarį. 
Kambarys buvo visas juodai įtai
sytas, su raudonais žiburiais ap
šviestas, viduje kambario stovėjo 
kulbe, o sale jos du budeliai bal
tuose iki žemei marškiniuose, su 
negyvėlių galvomis ir dideliais kir
viais rankose. Vienas iš atvedusių 
pasakė priešmirtinį pamokslą, kaip 
jis eis į x pragarą, kaip jį velniai 
ten tąsys, paskui užrišo jam akis 
ir prisakė padėti galvą ant kulbės, 
kad ji galėtų būti priderančiai nu
kirsta. Tam padėjus galvą ant 
kulbės, vienas iš egzekutorių smo
gė šlapia mazgote jam per kaklą. 
Kada atsiėjo vaikiną po “įšventini
mui prikelti, pasirodė, jog Jis vi
siškai buvo negyvas. Tai jis tvir
tai tikėjo, jog jam nukirto galvą ir 
nuo to numirė. Tad tikėjimas yra 
Jabai galingas. Jeigu, paveizdan, 
astronomai butų tvirtai tikėję, jog 
Halleyo kometa susimuš su žeme, 
ji butų ič susimušusi. Bet jie ne 
tik ką abejojo ar ji susimuš, bet 
net abejpjo apie tai, ar ji yra ry
tuose ar vakaruose ir abejojo ar 
jos uodega yra ilga gazų šluota 
ar nuotakišku velionu, besidriekian
čiu nuo1 ponios Kometos, bėgan
čios pasiponę Saulę, kad toje su
teiktų jai patarimą, ką padarius su 
penu Mirsu, jog tas nestoja į jšiiu- 
bą ir sulaiižė prižadėjimus.

Taigi persitikrinęs apie įtikėji
mo galę sumaniau iš to pasinaudoti. 
Nusipirkau ilgą dešrą ir ją ant 
šniūro pakabinau po lubomis vir
šuje stalo. Atsipioviau šmotą duo
nos ir valgydamas, žiurid į dešrą 
ir mielinu, jog valgau duoną su 
dešra. Kiek nemislinau, bet vis 
duona ir duona, o dešros nei už
uost. Po San va i t ei tokios prakti
kos teip man pasidarė ant širdies 
silpna, jog atsipeikėjus man pasi
rodė, jog aš ne duoną valgau, bet 
vieną dešrą, o duonos burnoje ne
buvo nei skonio, nors dešra palubė
je kabojo kaip kabojus. Tas bu
vo gerai, bet kad visgi geriaus 
duoną ir dešrą drauge valgyti, tai 
toliau* manau šalę dešros pakabyti 
ir duonos šmotą ir potam atsisėdus 
mislyti, jog valgau duoną su dešra. 
Tada bent pragyvenimas pigiai at
sieis. Kaip šitas bandymas nusi
seks, gal vėliaus pranešiu. Rasi 
toks naujas išradimas labiaus pa
saulį sujudįs kaip p. $utkaičio afn- 
žinai besisukančios pajiegos maši
na. t

ną. Negrai buvo įžeisti, jog * 
jų vagoną įlipo baltas žmogus" ( 
dargi su krokodilium rankose. Jf 
kiekvienas atsilenkė britvą ir, varg. 
šas žmogelis ant sekančios, stotie* ' 
išsinešė savo sandraugą į šmotus *
supiaustytą. Apie pietus priva
žiavome Srutvillę, kur trūkis su
stojo valandą laiko pietų. Aš nu
bėgau į artimiausią restauraciją, 
kad gavus ką sukramtyti. Papra
šiau kavos. Kava buvo teip silp
na, jog neįstengė išlaikyti cukrų. 
Turėjo ir austerių sriubos: bet, 
ant nelaimės, austeriai užmiršo 4 
slaptažodį ir todėl į sriubą negalė
jo įeiti. Vienas vyras šalia ma
nęs sėdėdamas, valgė dešrelę (sa- 
setį). Kiekvieną kartą, kada tik 
jis kando, rasdavo šmotelį medžio. 
Ant galo jis perstojo valgęs ir są- 
ko: “Ei, atsiimkite tą dešrą at
gal ! Nedaug paisau, jog valgau 
šunį, bet tegul mane noglai. jeigu

suvalgyt ir šunio būdą!” I 
buvo iškabintas parašas: 
dešrukes gva rantuojame, 

los”. Tūla moteris perdė- 
paklausė: 
padirbti 
dešreles ?”

turėčiau 
Lauke 
“Musų 
kad ne 
tinio 
galite 
džias

“Kaipl jtj. 
tokias ’gaž-

. Xtot, mes gavome paukštinį šunį** 
atsakė. “Nešėjau!” vienai val
gančių šuktelėjo: — “šita žuvis j 
toli-gražu ne tokia gera, kąip ta, 
ką aš čia gavau apie mėnesi s Jafc- 
gal”. — “Ji turi būt gera”, ne
šėjas atsiliepė, “nes tai yra ta patii 
žuvis". — “Ar turite kiaulės nu
garkaulių?” aš užklausiau. Ne
šėjas atsake, jog jis kiaulės nu
garkaulio neturi,, ir man neprivalo 
rūpėti, kokius jis nugarkaulius tu
ri”. “O kokius turite liežuvius?” 
aš, nepaisydamas, vęl užklausiau* 
“Kiauliškus”, jis atsakė. ’ Vienas 
žmogus, šalę manęs sėdėdamas, 
gėrė pieną, todėl ir aš panorėjau;* 
Bet pienas buvo tartum velnių ap
sėstas. Aš paklausiau šalę sėdin
čio žmogaus, kaip jaučiasi hub pie
no. Jis atsakė: “Veršiškai-.
"Nešėjau”, aš kreipiausi prię pa
tarnautojo- — “ar tas pienai ne
buvo pirm i aus vartojamas?!
“O teip” jis atsakė — “jį gėrė jau 
keli žmones”. — “Nebieskų, jis 
teip labai ir persikeitė”, aš atsilie-į 
piau. Prisivalgęs pietų, jaučiau^ 
tartum kas butų girnų akmenį man 
ant npnkščiausios vietos užritęs. 
Tuo tarpu sušvilpė trūkis ir aš, 
skvernus pasiėmęs, bėgau, kad Uę- 
pavėhioti. Važiuodamas dar apie 
pusę dienos, vis jaučiausi kasžia- 
kuo prie Srutvillės pririštas.

Kartą gavęs “vakaciją” susimis- 
linau kur pasivažinėti. Buvau gir
dėjęs, jog smagiausias laiko pra
leidimas tai žalčius ir aligatorius 
gaudyti. Taigi važiavau į Arkan- 
są. Trūkis, kuriuomi važiavau, bu
vo teip silpnas, jog kas pienkiolk 
ka minutų sustodavo pasilsėti ir 
užėsti. Kartą porą minutų paėjęs 
ir vėl sustojo, bet laukuose. “Kas* 
pasidarė?” paklausiau kondukto
riaus. “Karvė stovi ant trūkio vė
žių” jis atsakė, “mašinistas nu
ėjo ją nuvaryti”. Pradėjus eiti 
ir vėl neužilgio pradėjo apsistoti, 
“Ar kita karvė ant vėžių?” aš už
klausiau. “Ne. Freitas (tavori- 
nis trūkis) mus priešakyje” atsa
kė. Tūlas senis užsimanė žinoti 
kokią stotį privažiuosime ir pa
klausė pas durų sargą. . “Hey”, ta
sai atsakė. ~“Aš norėjau paklausti, 
kokią stotį privažiuojame!” suri
ko senis. Durininkas dar smar
kiau suriko: “Hey!” — “Ar tu 
kurčias, ar kokį nelabąjį!?” su
pyko senis; “Kokia kita stotis?!” 
Durininkas prikišo seniui prię au
sies bumą ir šuktelėjo: “Hey!” 
Senis kreipėsi prie kunduktoriaus 
norėdamas, kad tas jam pasakytų, 
kokia kita stotis, nes durininkas 
nežino. “Hey” kunduktorius atsa
kė. Seniui pasirodė kad ir kun- 
doktorius tokspat žioplas kaip ir 
durininkas todėl paklausė vieno 
važiuojančių. Tas atsakė*: “Hey”. 
Senis kreivai pasižiurėjo, nusispjo
vė ir užkeikė: “Šimts paybelių, ar 
čia tame trūkyje visi kurti, ar pa
šėlusiai kvaili!” Privažiavus Hey, 
viena moteris paklausė kundukto
riaus, per kurį vagono galą išlipa
ma. “Abu galai sykiu sustoja, to
dėl galima per abu išlipt”, tas at
sakė. Iš stoties, vos prieš pradėji
mą trūkiui eiti, pasirodė žmogus 
nešinąs rankose aligatorių. Jis 
teiravosi, į kokį vagoną galį lipt. 
Kundukktorius sakė, kad 
siuntinių vagoną. Pradėj
kiui dt, jis šoko į kokį papuolė, ir 
pataikė į negrų (murinų) vago-

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

kalu ut e. kuopos ir pavientos ypatoi 
malonėj jtųstl Dr-Jos LiL Kem. Ba
riui ir redaktoriui. i *,

J. LAUKIS, 
Brlck bL, Valparaiso. 1*4.

PRIEŠ PATĮ SEIMĄ.
Ateinančios sanvaitės panedėlij 

prasidės III T. M. D. seimas. [PW 
mos “šeiminės” kregždės jau Chi- 
cagoj: pirmiausiu delegatu, atvy
kusiu Chičagon ant .T. M. D. 
S. L. A. seimu, yra p. Ona Ra- 
manauckienė iš Lawrence. Masgį, 
užimanti urėdą vice-pirmininkės T. 
M. D.; teko patirti, jog jos esami 
Chicagoj jau nuo pereito nedėklie* 
nio. P. Ona Ramanauckiehė re
prezentuos T. M. D. seime. Law«! 
1 enco T. M. D. kuopą, kuri ui 
savo darbštumą anuo laiku užsi
tarnavo viešą pagyrimą Centro val
dybos; ji teipgi yra delegate h

S. L. A. seiman.
Į III T. M. D. seimą šiais me

tais žada atvykti kuo ne visa J*.Į; 
M. D. Centro valdyba: apart pirvj 
mininko, kuris yra ant vietos; kaip 
jau augščiau minėta, yra atvykusi 
Centralinė vice-pirmininkė, apie J 
berželio laukiama atvažiuojant 
CentraKnio draugijos iždininko p. 
A. J. Povilaikos iš VVaterburio, 
Conn., Centro sekretoriui, p? V. 
A. Greičius iš Valparaiso, Ind., su 
Centro knygoms bus apie tą patį 
laiką, ar subatoj. Centro knygius, 
p. J. Simanavičia iš Plymouth. Pa., 
dėlei savo užsiėmimo, negalėsiąs 
pribūti. Literatiškąjį komitetą re
prezentuos p.J.Laukis iš Valparaiso, 
Ind. Ėjo gandas apie atvykimą 
p. Gabrio iš Paryžiaus. Gauta ži
nia, jog p. Gabrys apleido Prancū
ziją laivu “Savoye” ir keliauja III
T. M. D. seiman kaipo atstovas 
europiškių kuopų. Kudirkos ras

tru- tai jau nuo anos sanvaitės yra Nevi
Yorke, bet čia buk prasidėjo pa 
prastos tąsynės su brokeriais (yal

L

ir dauguma išsireiškimų užvaduota' anglišką laikraštį ir štai ką pa-
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’džios įgalioti mekleriai, kurie tarpi
ninkauja atėmime iš kitur atvy
kusių Amerikon prekių). Knygos 
išsiųstos jau iš New Yorloo ir yra 

.užtikrinimas, kad knygos dar prieš 
geimų busią atimtos. z N.

H Prusą. Pagal žinias, kokias 
gauna Centro valdyba iš Prūsų 

*■ Lietuvos, galima spręsti, jog T.M. 
? D. pradeda ’ištikro bičiuliudtis su 

prušais-lietuviais. Andai buvo pra
nešta, jog Tilžėje susitvėrė stipri 
T. M. D. kuopa iš žymiausių lie
tuvių netik Tilžės, bet ir artimų 
miesčiukų. Dabar vėl gauname ži
nias, jog Centro valdybai prisiųstas 
diktokas pluokštas naujų narių, 

' kaip iš Tilžės, teip ir iš apielinkių. 
* Europečiai visados skaitė, savo 

“brolius-amerikiečius ’ darbščiais ir 
energiškais kaip abelnuose tautiš
kuose darbuose, teip ir T. M. D. 

‘ reikaluose, bet sprendžiant pagal 
pradžią, ar kartais musų “pruse- 
liai” nepralenks darbštumu ir pa
čių amerikiečių.

Ar šeip, ar teip — bet visgi reik 
tik pasidžiaugti, kad T. M. D. 
atranda karštus savo rėmėjus ir 

' draugus visur, kur tik lietuviai gy
vena. Pirmą ugnį Prūsuose su
kūrė, rodos, p. Gabrys, buvęs kelis 
sykius Tilžėje reikaluose Kudir
kos raštų laidos. Plačiai žinomi 
patri jotai-veikė jai, kaip ve pp.: "V a- 
nagaitis, Storasta ir kiti yra toli
mesniais T. M. D. palaikytojais ir 

abc.

Tikėjimų Istorijos Rankvedls
Su paveikslais

Parašč, bendradarbiaujant kitiems mokslininkams,

P. D. Chantepie de la Saussaje/
Teologijos profesor. Amsterdame,
—Vert® J. Laukte

platintojais.
T. M. D. Austrijoj. T. M. D. 

iki šiolei turėjo savo *kuopas ir 
- narius keturiose viešpatystėse: Su- 

^vienytose Valstijose, 
joj Britanijoj Canadoj 
kolijoj ir . Vokietijoj, 
jų dabar galima

Didžio- 
Mas- 
Prie 

pridėti 
dar penktą — AustnjąJŠiomis die
nomis Centro valdyba gavusi žinią, 
kad būrelis lietuvių, apsigy venusių 
Kriokavę (lenkiškai — Krakow*)^ 
nutarė suorganizuoti pas save T.

• M. D. skyrių.
“Kriokaviečiai”, rašo M. R. iš 

Tilžės “prisiuntė savo metines mo
kestis stačiai Tilžės vietinei T. M. 
D. kuopei, prašydami patarpinin- 

, kauti persiutime Kudirkos raštų, 
kurių jie jau nuo seniai laukte lau
kia”;... , Mat jų bijotasi, kad gal 
jiems reiks laukti pakol T. M. D. 

' neišsiųs jiems knygų iš Amerikos. 
Jų nežinota, jog expedicija Kudir
kos raštų europiečiams bus padary
ta atskirai, pagal plianą, kurį Cent
ro valdyba pavedė išdirbti .Pary
žiaus kuopai. Korespondentas.

*). Krak era) — Sena Lenkijos so- 
stapilė. Padalinus Lenkiją, Kra- 

^kow pateko Austrijai.

So. Omaha, Nebr. Neseniai čia 
vietinė T. M. D. kuopa buvo su
rengusi balių, nuo kurio visas pel
nas buvo paskirtas uždėjimui mi- 

* nėtos kuopos knygynėlio. Gražus 
r •, būrelis susirinkusių lietuvių dai

liai ir mandagiai pasilinksmino ir 
tuomi dar prigelbėjo gražiam T. 
M. D. kuopos sumanymui. -Pelno 
liko apie $35, už kuriuos- ir su
pirkta pirmas pluokštas knygelių. 
Kuopos viršininkai, lygiai ir teipgi 
ir kuopos nariai dikčiai pasidarba- 

—*- vo dėlei sutvėrimo šito knygynėlio, 
nes pradžia visada sunki.
gul žmonės naudojasi tomis kny
gelėmis, tegul, atradę laiką, per
skaito vieną-kitą. Kuopa žada atei
ti je padidinti šitą knygynėlį, moks
liškomis knygėlimis ir naudingais, 
žingeidžiais pasiskaitymais ir žmo- 

". nėms neverta bijotis “bedieviškų 
knygų”; T. M. D. kuopa, kaip ir 
visa T. M. D. .platina nebedievystę, 
bot apšvietą, kuri yra reikalinga 
kiekvienam žmogui. Mes iš savo 
pusės vėliname kaip T. M. D. kuo
pelei, teip ir jos 
luingos kloties.
vardan T. M. D.
svieto* I

Te-

pirma trys augščiausi dievai, paskui didysai Ea sūnūs Mar
duk ir kiti likimų lėmėjai. Prirengimai taikliško kosmoso 
įtaisymo, — kaipo gyvenimo dievams, kaip pasirodo vėliaus, 
— ir augariti dievų galybė, atveda į didelę kovą Tiamat ir 
jos bendrijas su dievais. Prie šito Lachmu ir Lachamu 
visiškai pasitraukia į šalį. Po Tiamat šaliai stoja jos vy
ras Kingu ir vienuolika jų sutvertų baisūnų, daugiausiai tu
rinčių šlykščių ‘gyvačių išvyzdį. Jie yra artimuose prieti
kiuose su zodiako ženklais. Pirmoj Marduko šalininkų gli- 
toj stoja baisus ugnies dievas GibiL Šitas mušis parodo sa
vimi kovą šviesos su tamsa. Nors Kingu yra teipgi ugnies 
dievu, bet jis greičiau yra naikinančia požemine ugnimi. 
Jo tikslu yra sunaikinimas dangiško ugnies dievo. Didie
ji dievai mūšio vengia. Mardukas sutinka eiti kovon, bet 
stato išlygą^ idant jis nuo to laiko butų vyriausiu vadovu, 
kaip dievų susirinkimuose, teip ir lemiant likimą (žr. sk. 
29, šventė Cakmiiku). Iškeliama dievų puota ir kaip išsi
gandę dievai girtai pasigeria, tai Ansar išgauna jų sutiki
mą ant garduko reikalavimų. Jie padaro jį’ karaliumi ir 
jis ‘'‘perėjęs savo tėvus, užima likimo lėmėjo vietą”. Ste
buklas, padarytas vienu žodžiu, duoda augštesnį ir nepa
prastą jo galybės patvirtinimą*). Buvusi prieš jį užlaida

•) šitas B&nprotaTimas apie atliekam:} tik iodžlu stebuklingą velka
mą. padaro apie svieto sutvėrimą epikos ypatybę.

išnyksta jo paliepimu ir vėl teip pat stoja atgal. Apsigin
kluodamas puikiais ginklais, į kurių skaitlių įeina vėjai, žai
bas, perkūno kirvis, žėrintis švyturys ir teipgi medžioklinis 
tinklas, jis, po smarkios kovos j>ergali Tiamat ir jos karei- 
viją ir atima nuo Kingu jo išplėštas likimo lenteles. Paskui 
jis išdalina Tiamat kūną į dalis. Viena jo pusė, dangiško 
vandenyno pavidale nuo to laiko riboja dangišką dievų sri
tį. Ji uždaryta klingiu, idant vanduo iš jos negalėtų lietis. 
Ant bedugnės vandenių Marduko stato dangišką rūmą. Pas
kui eina tvėrimas žvaigždžių, dalintojų laiko, žemės, žmonių 
ir gardų (kaipo kulto vietų?), kiek galima suprasti iš su
gadintų visai nuotraukų. Ar žmonės buvo sutverti vieno 
Marduko, tikrai” negalima išprasti. Bet ant pabaiginės ply
telės apie jį sakoma, jog jisai “tas, ką sutvėrė žmones”. 
Čion galima priimti, kad dviejuose kituose atsitikimuose, 
kuomet Ea tvėrė dievų žinnešį, o’ dieve Aruru vieną kar
žygį, tai abu jiedu buvo žiedžiami iš molio. »Epikos užbaiga 
susideda iš nukreipto į žmones prasergėjimo sulyg to, kad 
jie turėtų dievišką baimę, duodančią ilgą gyvenimą, ir iš 
privesto augščiau Marduko — pergalėtojo, dievų valdovo 
garbstymo*).----------------- Į . - (

•) Nuotraukos ii kitą istoriją apie svieto sutvėrimą priparodo. 
jog (vairiose kunigą mokyklose vyravo (vairios mytologiikoe padavos. 
Ii to aiškiai galima matyti, kad atskirą dievą atsineiimuose prie vieno ar 
kito ivietylo ir kosmologlikuose suopruoČiuose vieši didelės neaiikybės. 
Vienoje tokią nuotrauką apie svieto sutvėrimą, kuri panašiai Ištaria 
pragaran kakimui. privedama viename lavėjime, kova su slibinu neparo
dyta. Ii pat pradžią atsiranda dievą gyvenimai ir žemiškos Ją kulto 
vietos. Marduk drauge su Aruru sutveria žmones, idant Jie užlaikytą 
dievus ją pamylėtose vietose. -Babiltonas yra iventas gardas. Trečia 
nuotrauka perkelia kovą su slibinu ( žmonlą istorijos laiką. Slibinas Tia
mat baisiai spaudžia žmones ir gręsia dievą valdybai. Vienas dievą — 
Marduk? — užmuša Slibiną. Per trejis metus ir tris mėnesius, dieną ir 
nakt( teka prakaitu jo kraujas. | (

Pasakojimas apie tvaną paimtas į skaičių Izdubarinės 
epikos sakinių (žr. sk. 39). Jis yra parašytas ant vienos iš 
geriaus išlikusių plytelių iš skaitliaus dvylikos, padarančių 
epiką. Apie tvaną pasakojimo karžygiu yra Sit-Napistim. 
Ant pabaigos jis vadinama Chazizatra “išmaningiausias, 
arba padoriausias”. Raidžių perkeitimas šitą vardą leidžia 
suvienyti su vardu Xisuthros, kurį jis turi pas Berosą. Su
lyg mytologiško apie tvaną pasakojimo turinio reikia pasa
kyti tą patį ką ir apskritai sulyg Izdubaro epikos. Sit-Na
pistim pasakoja tvano istoriją Izdubarui, kuris, panašiai 
jam, išvengė mirties ir tapo priskaitytas prie dievų draugi
jos. Įdomu, kad nutarto dievų pražūtingo darbo priežasčia 
buvo pasakiško senovės gardo Susippaka gyventojų nuodė
mės, kur gyveno Sit-Napistim. Ea be kitų dievų žihios 
sapne praneša Sit-Napistimui jų nusprendimą. Jo patari
mu ir sumanymu, Sit-Napistim stato arką, prikrauja ją 
visokiais turtais, suveda jom visokios rųšies gyvulius ir už
sidaro joje drauge su statytojais ir savo šeimyna. Su au
dringu jurų priepludžiu susivienija dangaus audra; Anun- 
naki iškelia savo ugninius švyturius. Patys dievai neišpa- 
sakomoje baimėje bėga nuo tvano, kylančio iki dangui. Še
šias dienas ir naktis siaučia audros tvanas; visi žmonės vėl 
pavirsta į žemę. Tąsyk SitfNipistim atidaro langą ir, už- 
tvokstas šviesos, su ašaromis virsta atgal. Ant kalno Nizir 
arka sustoja. Po septynių dienų Sit-Nipistim išleidžia ba
landį, paskui kregždę; abu sugryžta atgal, neradę sau prie
glaudos. -Varnas negryžta. Tąsyk Sit-Napistim apleidžia

protavimai, apsklembiantį trijų svietų formą ir vietą teisin
gai įjdėta jau pas Diodorų Sicilietį: Žemė (žeipės 
Turi Iš apačios išduobto, apversto, apskrkaus laivo įsvyzdp 
Po žemės pluta yra numirėlių karalija. Įdubimas gi pri
klauso Ea viešpaty bei, kuris valdo slaptingąja vandenių gi
luma, juromis, versmėmis ir šaltiniais. Visa kas tas yra ap
siausti vandenynu yt juosta (arba žalčiu). Dangiškasis 
^kliačitas, nusitiesiąs augščiau žeminio kalno ir savo forma 
atsakąs anai, atsidalina nuo antžeminio svieto dangiškuo
ju vandenynu. Pagrindu jam būva horizontas. Iš dan- 
£ausuVidaus, iš dangiškojo gyvenimo išeina saulė. Dveji 
vartai, rytuose ir vakaruose, žymėj a jos užtekėjimą ir nu
sileidimo vietas. Du kalnai, šviesus kalnas rytuose ir tam
sus Vakaruose, esti vaikščiojamo jos viršuj žemės kelio ru- 
bežiais. Po rytiniu kalnu yra dievų susirinkimo vieta, ku
rioje jie, pirmininkaujant Mardukui lemia likimus. Iš to 
paties teismų buto saulė pradeda savo kelionę. Tebesąs po
draug sanprotavimas, kad pavasarinės saulės dievas, kaipo 
Ea sūnūs, iškyla iš vandens gilumos, tam neprieštarauja., 
Nejudinamuoju dangum žvaigždės vaikščioja paskirtais 
joms keliais.

37. SANPROTAVIMAI APIE GYVENIMĄ ’ 
\ PO MYRIUI.
' Vuttettmlimo raitai. Alt. Jeremiaa. Die babyloniech-anyritchen i 

Vorttellungen vom Leben nach dem Tade (1887 m.); Jenaen. Die Kotmo- I 
logie der Babylonier (1890 m.); Gavelį — Revue de Vhittoire dee religione 
(1888 m.) ir — Revue semitigue (1893 m.).

Aršiausia, visų žmonių lygiai laukianti dalis, yra mir
tis. Niekas negali jos išvengti, niekas negali nuo jos 
ištrukti ir žmonėms liekasi tik prašyti prailginimo, ilgo gy
venimo, žilos senatvės sulaukimo. Kas peržengė myrio 
karalijos vartus, su tuo viskas pasibaigta: toksai amžini 
įstatymas. Numirėlių gyvenime nėra nė džiaugsmo, nė vil
ties; tamsi naktis nėra apšviečiama jokia šviesa; visur tik 
rusėjimas ir iš visos žemiškos puikenybės liekasi tik nie
kinga ir apgailėtina šešėlių gyvastis. Rusėjimo dulkės ap
gulę visą numirėlių karaliją; dulkėmis apklotos jos durys 
ir sklendės, dulkės yra maistu joje gyvenantiems: šiteipos 
poetiškoje formoje išreikšta šita mąstis sakmėje apie Išta
ręs kakimą pragaran, kurioje yra aprašymas požeminio 
svieto ir parodyta gyvenimas numirėlių karalijoje. Vaka
ruose, kur nusileidžia saulė, ten yra įėjimas numirėlių ka- 
ralijon, šalin, iš kurios sugryžimo nėra. Allatu, požemi
nio svieto dievės šeimininkavimo sritis yra baisiai didelio 
gardo pavidalo su neapsakomu didumo rumu. Didysai ka
lėjimas apsuptas septyneriomis sienomis. Jokia šviesa ne
šviečia numirėliams. Tamsoje girdima jų gailingi balsai. 
Jie gyvena nuogasties ir verksmo srityje. Karaliai ir ku
nigai ir visi žemės didieji atranda vieną ir tą patį apgailė-, 
tiną' likyną. Prif|š baisiąją Allatu numirėliai stoja nuogais. 
Apsisiautę sparnuotais drabužiais, jie šlaistosi kaip šešė
liai. Nėra jokio skirtumo terp gerų ir blogų, visus laukia 
vienas likimas. Bet yra dar kas baisesnio, negu nuėjimas 
šešėlių karalijon. Dar didesnė yra gėda ir kančia liktis ne- 
palafdotu. Priešui negalima padaryti didesnio skausmo 
ir aršesnės nelaimės kaip kad paliekant jį be palaidojimo, 
arba7 išdarkant jo kapą. Neradęs sau ramybės kape, nera
miai traukosi aplink. — Apie babilioniškas šermenines apei
gas turiipę tik labai menkas žinias. -Nėra surasta jokių 
antkainių parašų, atkastų gi kapų senovybė yra abejotina. 
Visuotinu papročiu buvo lavonų deginimas. Nergalio gar
das, Kutą ypatingai buvo numirėlių gardu. Numirėliams 
nešta maistas ir gėralas ir ant kapų buvo daromi nuliejimai.

Tiktai mytologiškieji sanprotavimai išveda mus iš šito 
tamsaus mąsčių rato. Tūla nedidelė viltis atsiveria my- 
tuose apie Tammuzą ir Istar, apie palaimintų salą, teipogi 
ir galėjime numirėlius prišaukti su žavėjimų pagelba. Pa
čiame numirėlių karalijos viduryj yra gyvasties šaltinis rū
pestingai ir sargiai dabojamas piktų ir skaugių demonų. 
Slaptoj, paslėptoj vietoj auga jaunybės ir gyvybės medis. 
Istar per nevalią įeina per žemutinio svieto vartus ir ten 
sulaikyta, išsiliuosuoja dievų gudrumu. Allatu priversta 
buvo leisti ją apšlakstyti gyvybės šaltinio vandeniu ir gra
žinti jai laisvę. Sit-Napistim atidengia Izdubarui užslėptą 
vietą, kur yra gyvybės augalas. - Bet ji vėl būva atimama 
nuo jo; ir viskas, prie ko jis prisigauna, yra tas, kad Eaba- 
ni, jo mirusio draugo dvasia, išeina iš-po žemės, kaipo vė
jo dvelkimas, idant su juo pašnekėti. Numirėlių žavėjimai, 
turbut, buvo ne kas kitas, kaip ceremonijos, kurios arba da
rė kokį nors pagerėjimą patiems numirėliams, arba turėjo 
tikslą prišaukti dvasias.

Du žmonės, dėlei dievų susimylėjimo, buvo išvaduoti 
nuo abelno likimo. Sit-Napistim ir jo pati, tapę bemirčiais, 
gyvena yt koki dievai ant palaimintų salos. Tiktai tas gali 
išvysti palaimintų salą, kuris, panašiai Izdubarui, išdrysta 
persikelti per mirties vilnis, pergalėdamas baisiausius pa
vojus. Sala ta guli'priešais dviejų sriautų, Eufrato ir Tig
ro intaką. Ant jos yra gydantis gyvybės šaltinis ir graži
nantis jaunybę gyvastims angelhs. Tiktai Šamas žino į jį 
kelią, kuriuomi jis kasdien eina. Labai gali būti, kad palai
mintų sala, nors ji ir yra apie dviejų upių intaką, turėtų 
būti j ieškoma Rytuose, iš kur paeina visokia gyvastis.

leopardo pavidalo/tryauota baidyklė, vyriškos lyties bu keturiais spėr
iąją ir an£ee vuode&. fiita baldyki! žiuri pro virihitin| platos kraštą! ‘ 
kaip pro tvorą, tdp kad snukis jos atkreiptas ( priekinę pusę, o letenos 
paoeta ant pistos krašto. Ant pūpsančios pusės paštam viršuje erdmė 
ullmta dangumi, apienklinta žvaigždėmis ir dleią simbolais žemiaus 
jos yra septynios figūros su gyvulių galvomis, laikančios dangų; gal Ui

- septynių audrų demonai kaipo oro srities atstovai. Trečias skyrius pa
rodo myrio regyklų. Negyvėlis guli, susuktas, lovoje. Aukojimiški rū
kymai parodo žavėjimo apeigos atlikimų. Du žmonės žuvies pavidale, 
parodo auti demonus-apgynėjus, sergsti lovų. Kitoj pusėj niaujasi du 
plkU demonai, žale kurių stovi žmogaus paveikslas su laiminimo žentu. į 
I askutinis skyrius parodo žemutinio svieto kraštų, žemiau plaukančių 
tuvių matyt tiesiai stovinti medžiai. Viršutiniame kampe visokios embiė- * 
mos (ar pabūklai). Ant vandens plaukia luotas ir jame guli parklupęs 
arklys. Moteris stovi vienu keliu ant gyvulio, kita gi koja ant jo galvos. 
Tai yra nuoga figūra su šunie galva; kiekvienoj rankoj ji gniaužia gy- 

krūtų prikibę du llutyčiai. Už jos stovi! sparnuota bai
dyklė, iškėlusi dešinę rankų

V

Vailonį

146.

(T«m ant penkto puel.)

knygynėliui lai- 
Sėkite, draugai, 
sveiku sėklą ap- 

D raugas.

APYSKAITA TĖVYNES MY
LĖTOJŲ DRAUGIJOS.

Maryd, Pa., pav., J. O. Pet
rauskas ..............................• 6o-

Los Angeles, Cal., 48 kuop., 
per M. Eik. ........ .. 7-^°

Du Bois> Pa., 67 kp., per J. ‘
$1140.

Du* Bois, Pa., apdarams V.
Kudirkos raštų ............ .. 9-Z4*

Hndson, Pa., pav., su apda
rais P. Sungaila

So. Boston, Mass., pav., su
apdarais, O. Migauckiutė 144.

lahanoy Gty, Pa., 8 kp., per Į
J. Overaitį ....................... 10.20.

£r..
Pav. 42. Sit-Napistim arkoje.

fiiU - V48 . . . 1 - • . .laivą su visais buvusiais jame sutvėrimais ir ant kalno vir
šaus duoda auką. Dievai vuosto jos kvapsnį ir kaip musės 
spiečiasi apie aukotoją. Pasirodo teipgi ir Bell, tikrasai 
tvano kaltininkas. Su rustumu mato jis, kad vienas žmo
gus su savo artymais išliko nuo jo. Bet Ea suspėja jį 
nuramdyti. Bei įeina arkon ir! duoda savo palaiminimą^ 
Siį-Napištimui ir jo pačiai, kurie tapę panašiais dievams 
nusitolina upių intakon.

Kosmogoniškieji sanprotaviniai, esanti šitų mytologiš I 
kų pasakojimų asmeniu atskiria dangišką dievo Anų svietą t 
antžeminį Belo svietą ir požeminį, priklausantį Ea. " 
žeme yra numirsiu karalija (žr. sk. 37). Svarbiausi san

38. ŽAVĖJIMAI IR DEMOLOGIJA.
raitai. Lenorman, 1, c; tekstai ir vertimai pu Gaveli. ' 

Docummti reliffieuz (1882 m.); Taląuist, Die Ategrleche Beschivoerug*. 
•erie Magiu (1894); Zlmmern, Beitraege gur Kenntiuin der babylonitchen 
Religion (I, 1896); to paties Vater, Sohn ««d Fuertprecher in der baly 
lonitehen Gottetvorstellung (189« m.).

Šitame skirsnyj kaipo papildymą, paduosime trumpą " 
magiškų sanprotayimų apžvalgą. Sulyg tikėjimiškos ras- i 
liavos nusisiųsime prie sk. 34. Gausus aptautintų tekstų tu 
rinys turi savyje labai daug kultūriškai istoriškos medžia
gos. Magiškieji sanprotavimai buvo plačiai pasklidę ir 
giliai įsišakniję pas žmones, bet, nežiūrint į tai, jie turi tik 
antraeilinę tikėjimiską vertę. Jau Gudea stoja prieš žavė
jimus. Juose yra žemesnis tikėjimo suoprotis ir jie esti 
privatiniams kasdieninio gyvenimo tikslams. Kunigai-žavė- 
tojai, esanti atskiru kunigu luomu, vartoja savo ceremoni- 
joms tokias maldinės formulas, kurios išpradžių buvo su- 
dėtos ne magiškiems tikslams. ‘ Oficialiniame kulte- žavė
jimai neturi jokios vietos. Nėra jokių liudijimų apie tai, 
kad dievų š^entnamiai butų buvę kokiame nors susirišime 
su magiškuoju kultu. Pati žavėjimo rašliava turi dvejopą 
padavą apie magiškojo mokslo paeigą. Nevidoningas ke
rėjimas prisiskaito kaimyniškoms svetimažemėms tautoms, 
priešingai gi jam veikiąs smarkus būdas suteikiamas žavė- • 
j ima i s iš Eridu, Ea, Eridu dievo kerėjimais. Nors magiš
kieji sanprotavimai ir siekia seniausius laikus, kuriems y ra 
istoriškieji dokumentai, bet asmeniškai žinomi mums žavė
jimai, gaurių nuo assyrų, priklauso vėlesniam laikui. La
bai tankiai juose lošia rolę Marduk. Ypatingai prie šitos 
rašliavos priklauso trys dievai: Ea, Marduk ir Gibil (žr. 
žemiau). Nebo pasirodo prigulmingu nuo Marduko. ir 
žavėjimuose veikia kaipo ano sūnūs. Paskaidymas prilau
kiamų dievų ir dieviškų porų sulyg jų laipsnio atsako to
kiam pat paskaidymui jų assyrų karalių parašuose. Žavėji- . 
mų priežastim būva visokios ligos ir ligoti padėjimai kaip 
fiziško teip ir psychiško pobūdžio. Liga yra padaroma arba 
piktų demonų, dėl dievų rūstybės gavusių valią ant žmo
gaus, arba raganių ir raganų. Kartais patys užrūstinti die
vai pasinaudoja demonais kaipo jų uždedamų bausmių 
išpildyto jais. Ypatingai pikta dvasia stengiasi sugriauti
šeimynišką gyvenimą. Barniai ir nesutikimai, neapykanta, 
skaugė ir apšnekėjimas padaro joms didelį smagumą. Jei 
žmogus apraganautas ar kipšo apsėstas, tai ant jo guli 
prakeikimas, kurį galima nuimti tik žavėjimais ir su dievų i 
pagelba. Didžiausiu apraganavimo įrankių yra piktos 
akies užmetimas ir raganiški žodžiai, teipgi nuodingas kva
pas ir nuodingos seilės. Bet apskritai visokis tiesus ar ap
linkinis susilietimas su apraganautoju gali įtraukti žmogų 
į užburtą ratą. Bėda ateina slapta ir pamaži, bet neapsi
stodama daro savo naikinantį darbą. Apsigynimo budai 
nuo jos turi iš dalies apsaugojimą, iš dalies gydomą po- 
budį. Abelnai gi užbūrimo ir atburimo budai didumoje yra 
vienoki, kadangi pirmutinė taisyklė užbūrimo tikrybei yra 
tame, idant tokis išvarytų tokį. Sunaikinimui apraganavi
mo galybės, nešioja ant savęs talismanus, akmenis ant kru- : 
tinės graznos paveiksle, kurie prašalina kenksmingas veik
mes ir duoda laimę. Su tokia jau, pasekme amulėtos nešio
jama ir ant kaklo. Bet jei jau kas tapo apraganautas, tai 
jis skaitosi nevalyvai ir dievas jį apleidžia. Jam būtinai rei
kia surasti užbūrimo paeiga, arba ligos priežastis, idant 
prieš jį pastatyti atsakantį priešingą būrimą, arba duoti 
užrūstintiems dievams atsakantį išsipirkimą. Tam reika
linga kunigų-žavėtojų pagelia, kadangi visas dalykas yra 
ceremonijoje pasekančioje žavėjimą per kurią sergata (pa
cientas) turi apsivalyti. Apyalomaisiais . elementais yra 
ugnis, vanduo ir alyva, visoki, tepalai it gydančios žolės.

. Žavėjimo apeigos atsibūva žavėjimo Jormulas murmant. 
Kaip naktis yra demoniškų ir magiškų užsiuntimų laiku, 
teip ji yra ir geriausiu žavėjimų darymui laiku. Du dideli 
assyriškicįi žavėjimų formalų rinkiniai vadinama sudegi
nimu, nuo svarbiausio .magiško budo. Šalę sergančio lo
vos dedama žarijinė ir, kalbant žavėtojui buitiškas formu
las, ant jos deginama visoki daiktai;-turį simboly prasmę: 
gydančios žolės, vaisiai, sėklos, avių ir ožkų kailiai. Kaip 
visi šitie daiktai suplėšoma ir paskui metama^ ugnin,. kaip 
sunaikintos sėklos, gėlės ir vaisiai negali jau augti, avies gi 
vilna negali likti drabužiui, teip turi susinaikinti ir užbūri
mas ir pranykti ugnies dvelkime. Viskas atsibūva prie, švy
turių šviesos. Vietoje simboliško deginimo, arba drauge 
su juo vartojama ir kiti simboliški veiksmai. Apsėstasis 
yra surišamas užburtuoju šniuru, kuris paskui būva atri- 
šamas. Daroma paveikslai iš molio, asfalto, miltų, tuno 
(vaško) ar medžio, išreiškianti piktą dvasią, raganių ar 
raganą; paskui juos apterlioja, naikina, degina, meta upėn, 
užkasa po durų slenksčiu, arba nuneša ant kapinių. Dievų, 
arba pagelbstančių dievybių paveikslai dedami šalę ser
gančio lovos po dešinei ir po kairei pusei; bet kartais tokiu 
pat budu statoma biaurųs, karikatūriškieji demonų išreiš- 
jeimai. Priegtam daroma aukojimiškieji rūkymai ir nu
liejimai. Nuliejimams vartojama tyras vanduo; jei gali
ma, iš šventų upių Tigro ir Eufrato ir gryna augalinė aly
va. Ant jų kaip ir ant deginamų daiktų pereina nevalybė, 
kuri tokiu budu ir prasišalina. Su burtiškų ir apvalomųjų 
pabūklų pagelba jis yra išvejamas tirlaukin, tuščion (eufe- 
mybės?) vieton, kur gyvena demonai. Jei žavėjimas buvo 
pasekmingas, tai -žmogus vėl atsiduoda į mielaširdingas sa
vo dievo rankas.

Iš visų nesuskaitomų dievų, prišaukiamų pagelbon nuo 
demonų ir raganių, žinoma, atsižymi šviesos dievai: Ša
mas, kuris, kaipo užtekanti saulė, turi išvaikyti baimes, 
naktinių dvasių užvaromos; Sin, — naktinės tamsos sįrr 
gas ir apšvietėjas, Istar ir jos vyras Tammuz. Bet pir
miausią vietą žavėjimuose ir valymuose užima ypatingai 
trejybė: Ea, Marduk ir Gibil. Kad Ea turi artimą susiri-

(Toliau tttij.
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- RBTBZIS.
* Apysakėlė iš lietuvių amerikiečių gyvenimo. 

Paraše ŠLIBUBIS.

sparnų neturėjo ir likosi tūnoti, kaip Prometė
jus prikaltas prie kietos uolos.

— Niekai gyvenimas....
• Laikas slinko, tartum juodas, tamsus de

besys, užslėpęs po savimi laimės ir gyvenimo 
saldutę. . ' -

Galų gale Pilypas ėmė manyt apie tai, kad 
• išrasti kokią priežastį, ir pamesti.... Jo vė
lėje prasidėjo kova: du jausmai kariavo prieš 
vienas antrą, bet kova buvo be pasekmės .... 
Nematoma meilės pajiega traukė jį ir jis ne
įstengė nutraukti tą nematomą retežį.... Ant 
galo, metė ginklus ir nuėjo pas savo mylimąją.

— Mylimasis! — pašnekino toje, žiūrė
dama jam į akis; •—J<ad da ilgiau butum ne
atėjęs, bučiau iš ilgesio numirus....

— Aš ir gi labai pasiilgau....
— Kodėl gi taip ilgai neatėjote? '
— Tai taip sau....
— Taip sau. Aš nesuprantu....
— Ko nesuprantate?....

, Et! Nesakysiu....
Kambarįs buvo tuščias. Pilypas ištiesė 

rankas, pažengė du žingsnius artyn prie mer
ginos, apkabino ją ir spaudė, o jų lupos su
augo į daiktą....

Jiedu jautėsi tarytum danguje esanti. Tuo- 
tarpu už durių subraškėjo laipsniai, sušliau- 
žė kojos ir- vos . tik suspėjus jiedviem persi
skirti, įėjo šeimiųinkė. Pilypas, nuduodamas 
rimtumą, sušneko:

’— Nepapasakoji nei kas girdėt pas jus.
— Žinau, bet tyčia nepasakosiu....

* —Kodėl?
— Taip, tyčia!
Šeimininkė buvo parėjusi nuo rinkos. Pa

sidėjo gurbą, prikrautą pilnai mėsos šmotais 
ir daržovėmis. • Ji buvo dar ne sena, bet 
džiuvusi,‘kaip šakalys; žiūrint jai į veidą 
Įima buvę iš jos raukšlių išskaitytu visas 
pergyvęntas valandas.. į

— Malonėkite sėsti -
— Acių.
Pilypas atsisėdęs, šnekėjo apie 

darbas vargina žmones, kad nieko 
užsidirbti ir apie tai, kad lobininkai 
prastus darbininkus.

— Ką mes, praščiokai, jau ant

ji tarė.

su- 
ga- 
jos

kadtai, 
negalima 
išnaudoja

— Ką mes, praščiokai, jau ant to turbut 
esame Dievo leisti — atsakė šeimininkė. — 
Kur pasidėsi ? Gyvas į žemę neįlysi.

— Tubut pasivėlavome užgimti — pritarė 
Palionė. L *■ t

— Kodėl?
-j- Tėvai pasakojo, kad pirmiau žmonės 

geriau gyvendavę, bet jau dabar negali teip 
gyventi. • "

— Blogai.
Pilypas iškrapštęs, iš kišeniaus dešimtuką 

liepė, kad kas eitų alaus parnešti. Nors jis 
nebuvę mėgstantis gerti, *bet kad pas Ameri
kos lietuvius yra papročiu, nuėjus į svečius, 
užsteliuoti ąsotį raugalo, tai ir jis, nenorėda
mas save, sulyg girsnojančių nuomonės, pa- 
sižemiht, siuntė parnešti alaus. Čia pat ne
buvo kam eiti, todėl šeimininkė, paėmus nuo 
stalo pinigą, išnešė į kitą kambarį ir padavė 
Gervazui, liepdama pasiimt ąsotį, paplaut ir 
parnešti alaus. . -

Gervazas išėjo. - ’<
Stiklas už stiklo jie sveikinosi ir gėrė. Ra

ginosi vienas kitą, tarsi rodydami meilę, bet 
tą darė dėlei skystimo.

- Palionė prisilaikė.
Pirmąjį stiklą ji nugėrė tik iki pusei ir, 

paskui, jeigu kas norėjo įpilti, ji uždengė sau
ja stiklą ir sakė:

.. — Mą ir taip perdaug....
— Tokia jauna! — nusistebėjo šeimininkė.
— Kad ir jauna, bet daugiatts nenoriu.
— Aš, kaip tokia buvau, tik duok, būdavo.
— Aš nemėgstu. . ’
— Ką ten nemėgsi! Vaikinas mato, tai ir 

prisilaikai. ...
— Visai ne.‘
— Tegul bus ir ne.
Praleidęs vakarą, atsisveikino su namiš

kiais ir su mergina ir išėjo. Bet, atsisveiki- 
i nant, mergina pamiršo užkviesti, kad kitą syk 
ateitų, o jam jau tas -buvo priežasčia išsi- 

| liuosuoti iš meilės retežių....
Nedėlioję Pilypas eidavo pas merginą ir 

važiuodavo ant tyro oro į gojų, kur jiedu 
1 linksmai praleisdavo laiką besikalbėdami apie 

savo ateitę. Šią gi nedėlę Pilypas jau išva- 
| žiavo su draugais, visai menkai manydamas 
v apie Palionę. Nors jam nematomas kirminas 
£ kando į sąžinę, tačiaus jis visokiais budais 

stengėsi save nuraminti.... Jis manė atsikra
tyti ne todėi, kad ji jam iš ypatos, ar budo ne- 

|r patiktų, bet todėl, kad matė tiek sunkenybių
■ gyvenime, kurios atrodė sunkesnės už bai-
■ siaustą slogą.

. Bevaikščiojant, Pilypas pfiėjo prie Mor- 
caus^ir sušneko:

— Mėginu išsiliuosuoti....
I — Iš kur?.... O, beje.... Gal būt....

— Jeigu tik pasiseks....
'■— Tai juokas! O gal kas blogai?....“
— Visai ne....
— Aš netikiu....
— Kodjpl? Manai aš toks niekius?....

«—• Tai....
— Visai nei mislyje nebuvo....
Morkus nusijuokė, pažiurėjo atydžiai į Pi

lypą ir tarė: */' I - ’ >
— Aš girdėjau, jog....,
— Et, neteisybe!....
— Nepakliųk tik broleli....
Pilypas nutilo ir truputį paraudo; iš jo 

akių ir veido galima buvo išskaityti mintis ir 
įspūdžius. Morkus vėl tęsė:

— Žinai čia, tai ne Lietuvoje....
— Kas?
— Raudonsiuliai....
- Ką ? rr.
— Paima gražiai už rankos, įsisodina, nu

veža ir.... Ir dabar dar nesupranti?
— Tik pajusčiau, tai tuojaus išnykčiau....
— Kasžin ? Jeigu ji butų gudri....
— Tas lakūnas su sparnais ir su akimis.... 

» Palionė pasilikusi namie viena, laukė, žiu
rėjo tai per langą, tai duris atsidariusi. Ta
riaus veltui.... Ta diena jai taip prailgo, tar
si ten butų tilpę keli metai.... Nuėjusi į mie-£ 
gamąjį kambarėlį, pasiėmė, jaunikaičio pa
veikslą ir bežiūrėdama pradėjo verkti, 
tos skaisčios lelijos apsipylė ašarų rasa.

Likimas pilnas nelaimių !....—>'
Vakare, parvaževę iš laukų šeimininkai, 

pamatė Palionę dideliame nusiminime esant. 
Šeimininkė, priėjusi, pašnekino: į

— Kas jumis? Ko taip nusiminusi?
— Tai, aš visada....
—Ką? Turbut vaikinas neatėjo?
Mergina greitai apleido tą kambarį ir, iš

ėjusi, apsipylė ašaromis. Nusiverkusi, po va
landos vėl sugrįžo. Šeimininkė vėl tarė:

— Matai tavo vaikina”.... Aš sakiau!
— Ką jis padarė?... .’
— Nugi jau tave pametė!
— O ką jus žinote? ,:
— Jau matyt....
Per Palionės veidą nusirito dvi žibančios 

ašaros, bet ji stengėsi, kaip galint paslėpti Sa
vo nusiminimą.

— Kur tu dabar dingsi ?_ ..
— Tai, tai, t|il... j

• Tuos žodžius pasakiusi pradėjo verkti. Jos 
širdis prisipildė gailesčiu. Jai prieš akis atsi
stojo gyvenimas, kaip juodas bauginantis še
šėlis .... Pas žmones buvo paprotis pramanyti 
visokias kalbas apie tais merginas, kurios my
lėdavosi su jaunikaičiu ir pasimesdavo. Pa
lionė gerai žinojo, kad ir ją tie patįs liepsno
janti liežuviai keps, todėl ji graudinosi ir ver
kė taip, kad jos jauna, užkerėta šventa meile 
širdis galėjo plyšti iš gailesčio^

Jos laimė dingo.... Išsiverkusi ji nuėjo 
gulti. - T|

Šeimininkas mokėjo truputį žaisti ant 
smuiko. Jis, atsisėdęs, įsitempė stygas ir ke
lis syk patraukė su stryku. Kambaris prisi
pildė balsais senoviškos apsukt inės.

— Tai paika inerga! Verkia!
— Gaila merginos.

' Turbut, kas nors negerąi jai... '
— Oh!.-...• Gal būt....
— Ale, tai meilė!
— Aš ir da taip nemačiau!
— Jis turbut mokėjo meilei įkalbėti.....
— Kad tai tik kalbėti!.. v.
— O, ant galio L... gal....
Rami naktis yisus apėmė į savo ramaus 

pasilsio glėbį, tik Palionė viena, susigraudi
nusi, verkė... * Verkė graudžiai tol, kol šir
dis sukietėjo į kietą skaudų grumulį.... Ka
da jos, ašaromis aplietas, veidas pradėjo džiū
ti, jau dienos šviesa per langą tvino į jos ma
žą kambarėlį ir laikas artinosi eiti prie dienos 
darbo.

Ryte pHis atgijo, — visur apsireiškė kru
tėjimas. Palionė ’ ir gi, atsikėlusi, prausėsi 
nuo verkimo patinusį veidą. -

___Dudos sustaugi penkioliką minutų iki sep 
tynių valandų. Aįt gatvių žmonės kumbrino, 
kiekvienas prie savo darbo.

'Šeimininkas išėjęs ryte, beeidamas, patiko 
Pilypą ir barė, kad apleido merginą. Pilypas 
pažvelgė ir atsakė:

— Juk nesenei buvau!
— Ji tavęs verkė.

,4 — Verkė!? Ir kogi?! • • 
t — Žinai, kad taip negerai....

, — Negerai!? Ir ką padariau?
— Ką galima žinot....
— Užčiaupkit lupas!
Apsisukęs Pilypas nuėjo prie darbo. Pa

saka apie merginos verkimą jam giliai atsimu
šė į vėlę.-... Atsiminė jis penktą dieną liepos 
ir pyko ant savęs už silpnumą galės.... Dirb- 

i damas manė išnykt nuo veido žemės ir gimt 
: vėl nauju, tvirto budo kūdikiu, bet tas jam ne

sidavė ir todėl sulaukęs vakaro nuėjo pas mer
giną. . T,

i _ Palionė. sėdėjo ant kėdės, visai netoli sta- 
i lo ir mezgė iš baltų siūlų mezginį. Pilypas, 

nuoduodamas save nusidėjėliu, priėjęs, pada
vė ranką ir tarė: ' '. -

— Getą vakarą.
— Gerą, ge-rą!....
— Tai ką? Kaip ėjosi?
— Gerai....
— Lyg pikta? .... ♦

Ant

— O ne, ne! r
— Apgaudinėjpjas l
— Ašį? JJ
— Juk nej aš. J -
— Kodėl apgaudinėtojas?
— Nugi, ką šnekėjote? O dabar.,.«
~ Kas gtr dabar?....

• — Visai jau nei neateinate 1
Dabar jis pridėjo prie savo krutinės pirštą 

ir, žiūrėdamas merginai į akis, sakė: •
— O čia kas?
— Pliuškius!
— O sakote, kad visai neateinu.
Šeimininkė, nenorėdama kenkti, apleido 

kambarį ir išėjo. Pilypas apkabino merginą, 
suspaudė ir tarė:

• — Atleiskite mą....
— Aš nepykstu.
— Tai kodėl barate?
— Ar jums negaila taip skaudinti ma

ne ?....
— Juk aš nesenei buvau buvęs.,. .s
— Buvęs.,.. Vaikino meilė I....
Persiskyrė. Pilypas bestovįs žiurėjo į 

merginą, kuri jam atrodė, tartum nesenei pra
žydusi gėlė. Po neilgo tylėjimo Palionė su
kuždėjo:

— Aš jus verkiau.
— Visai bereikalo.
Ji priglaudė savo meile liepsnojančią kru

tinę prie vaikino, galvą padėjo ant peties ir 
pradėjo verkti. *
4

r?

— Mylimiausioji!.............
— Aš negaliu....
Tas jaunikaitį taip nusilpnino galėję, kad 
jau jokia pajiega atskirti nebūtų galėju- 
... Nuo tąsyk vaikinas paaukavo jai savo

į.

ji 
si 
širdį ir manė vargą ir linksmybę dalinties pu
siau.

Ant galo, atsidusęs, išsiėmė iš kišenės 
šnypštuką, apsišluostė prakaitą ir tarė:

— Mylėsi mane visada?.;.. >
— Visada.... .

’— Kas jus priverčia mane mylėti?....
— Aš nežinau....
— Kaip tai?.,..
— Aš jaučiu krutinėję.,.. r
Vėl įėjo į butą šeimininkė ir jiedu persi

skyrė. Palionė pasidarė linksmesnė ir, pri 
ėjusi prie veidrodžio, klastai plaukus; ji bu
vo saumylė ir tikinti į savo gražumą, todėl ji 
žiurėjo į veidrodį ipetik priešais, bet ir iš šono, 
kaip tik ji galėjo $ave matyti.

Tą vakarą parėjęs Pilypas net užmigti ne
galėjo. Vaikinas jau buvo Amerikoje pragy
venęs apie penkis metus, nei sykį nebuvo iš- 
pažintiėš pas kunigą. Tas jam laibai rūpė
jo.... Jį jau aplinkiniai vadino netikėliu....

Nieko nelaukęs jis nuėjo pas kunigą. Prie 
kunigo išsyk negalėjo prieiti, nes neprileido 
kunigo šeimininkė. Ant galo ji išėjusi pasakė:

— Galite įeiti.
— Ačiū....
Kepurę jis pakabino ant vinies, kunigo šei

mininkės kambaryje, kur kabojo Kristaus ant 
I Veronikos šnypštuko nušluostytas paveikslas, 
ir retais žingsniais įėjo.

— Tegul bus pagarbintas....
— O ką?
Pilypas nebučiavo kunigui į ranką, kaip 

kiti, bet, suspaudęs, pasveikino ir tarė:
— Atėjau....
— Ką pasakysi ? .
— Noriu apsivesti.
— Taip. Suprantu.
— Galėsite tą darbą atlikti?....
— Visados.
Iš šnekos kunigas manė, kad tai čia viena 

iš avių...’. Kučūotas avinas.... Akimis jį 
permetė, nusišypsojo ir tarė:
« — Priguli į parapiją?
4 — Ne.

— Kodėl?
— Kad mano motina sakė, kad aš užgi

męs dviem priešakiniais dantimis....
A — Ką tas reiškia?
V —. Dantys buvo kauliniai....

— Aš žinau, kad ne iš molio, bet tas juk 
nesiriša su tikėjimu.

—Visi gimsta be dantų....
— Na, tai ką?
— O su dantimis gimęs yra kitokis....
— Tai tu nėjai į bažnyčią todėl, kad 

tokis! ?
— Žinomai
— Tai tu ilabar negali apsivesti.
— Kodėl??;

— Ęad nepriklausai į parapiją, 
priklausyt....
lune, nusiduodi paiku ir ma- 
rantu! •
gali įsimylėt tokią gražią,

' — Nagil Tai jau tos merginos..;.
— O vaikinai?!....
Pilypas žiūrėdamas į akis, nusišypsojo, su

spaudė ranką ir s orų balsu tarė:
— Kokia jus ypatingai....
— Da tyčiojasi!...............

ūpą ir varinėjo šposus. Nepoilgo kunigas vėl 
prabilo:

— O dėl ko nori apsivesti?.
— Kad myliu.

_ — Visai nesupranti nieko!
— Kaip tai?
— Kam tu gyveni?
— Kad užgimiau. >
Pilypas, stovėdamas baidė nuo kepures 

dulkes ir žiurėjo į duris.... Kunigas parau
do, kaip molis ir, rūsčiai pažiūrėjęs, tarė:

— Tu nemigęs, turi eiti išsimiegot*!
, — Ar su Palionė?

— Eik laukan!
— Garbus Viešpatie! ;
— Eik!
— Mane mergina pames....
— Na, argi gali mylėt tokį mulkį?!

• — O myli.
Dabar įėjo kunigo šeimininkė į kunigo 

kambarį ir kasžinko sukinosi, jieškojo. Pily
pas stovėjo, tarsi nudiegtas. Kunigas nusi
suko į šeimininkę ir tarė: ‘ •

•— Atėjo mulkis, nei žino tikėjimo reikalų 
nei nieko, ir nori apsivesti.

— Yra visokių.
. — Gal galėtum jį poterius išmokyt ?
— Kokių jis nemoka?
— Jis nežino dėl ko žmogus priima mote

rystės sakramentą.
Kunigo šeimininkė greitai priėjo prie sto

vinčio jaunikaičio ir, tarsi nenorėdama, kad 
kunigas išgirstų pusbalsiai sukuždėjo:

— Sakyk dėl išganymo vėlės.
— Lyg mano vėlė gulės su pačia.
Nusistebėjusi šeimininkė. atsigręžė į vieš

patį kunigą ir pasakė:
— Liepkite jam eiti namo.
Šeimininkė išėjo. Kunigas vaikščioda-! 

mas kasžin ką kalbėjo sau vienas. Ant galo 
pakėlė savo juodus tankius blakstienus ir 
tarė:

— Turi eit sau.
-j? Na!
—- Pinigų mokėt nenori.
— Tai pas jus sakramentai už pinigus!?

* — Tu mulki! Išeik! • >
Priėjęs už alkūnės nutvėrė ir išstūmė per 

duris. Pilypas išėjęs į gatvę mane apie tai, 
kad įžeidė kunigą, taip guodojamą ypatą, bet 
kartu jautėsi save prakilnum, kad mokėjo ne- 
siduot savo vilną kirpti.

Nuėjo pas Palionę ir, palingavęs galvą, 
tarė: i <<

— Jus mą per* brangi....
— Branginate savo gražiais žodžiais, o 

tas labiau mane riša prie jus..;..
— Aš visai ne Tą norėjau pasakyt....
— Nagi?....
— Buvau pas kunigą ir šnekėjau.... Rei

kalauja, net dvidešimts penkių dolerių!
— Ve!
— Ką darome?
— Reikėjo prašyt, kad už mažiau.
— Tai pasaka!

ki-

• — Tq, at 
nai, kad aš n

• — Ar
kaip Palionė ?T.

— O, ant fc) tu, matyt, gabus....
— Tai kai J? — suriši, ar ne?
Kunigas stftiraukė, ant jo riebios kaktos 

pasirodė raukšles, kaip ant sūrio. Mat nepa
tiko nemandagi kalba norinčio apsivesti vai
kino. Jis vaikščiojo po aslą ir ant galo pra
bilo:

.' — Penkinę už įstojimą j parapiją, 0 dvi
dešimt už užsakus ir surišimą.

Pilypas nusižiovavo, galvą pakasė, susi
raukė, ir tarė:

— Geriau bučiau laikrodėlį nusipirkęs....
Vėl kunigas nutilo ir nežymei nusišypso

jo. Jis tokius, kaip Pilypas greit išvarydavo 
per duris laukan, bet dabar jis. turėjo gerą

darams V. Kudirkos raštą 1.6& 
McKees Rocks, Pa., 99 J 

apdarams V. Kudirkos raš^

Batavia, IR, 90
rami V, Kudirkos raštų 4.20.

....^ 6o........................L..............6a
Coal, Center, Pa., 39 kp., ap

darams V. Kudirkos raštų, 
M. Sarpalis.... ... ............. gųi

Coal, Center, Pa., 38 kp., me
tinės duoklės ... ... ...... 3.60,

St Louis, Mo., pav., J. Dic- 
kus per B. K. Balevičių 1.2a

St. Louis, Mo., apdarams V.
Kudirkos raštų .................. 85.

Springfield, Mass., apdarams /
V. Kudirkos raštų, V. Na
rį jauckas ............................. 84.

Athens, III., 5 pav., per V.
Keistutį .......................... 3.6a

Athens, III., apdarams V. Ku
dirkos raštų.......... 84.

DeKalb, III., 100 kp., per J.
Pelį .................................. 6.6a

De Kalb, III., apdarams V. <
Kudirkos raštų ............ ! 6.72.

Chicago, III., 37 kp., per F.
A. Juozapaitį .........  jja

Chicago, III., apdarams V.
Kudirkos raštų  .......... 1.68.

Benld, III.; 16 kp., apdarams
V. Kudirkos raštų, per P.
Danelevičių .....................-1 2.52.

Nerwood, Mass., 36 kp., per
J. Ruškį ..............................540.

Sheboygan, Wis., 63 kp., ap
darams V. Kudirkos raštų 
per P. Aleksyną .......... 1.68.

Camegie, Pa., apdarams V.
: Kudirkos raštų, P. J. Lepas 84.
Wilkes-Barre, Pa., 70 kp., per

V. Kasparevičių .......... 1.2a
Troy, N. YT, 60 kp., per S..

i •_............................ į ’ 45-
N. Y* apdarams V.

Nusiminusi -Palionė palingavo galva, atsi
duso nuo pat vėlės ir prabilo:

— Visokie vėjai mudviejų širdis blaško....
— Tai gadynė!
Pilypas pasidėjo ant staluko kepurę ir atsi

sėdo. Pasižiurėjo per langą į gatvę ir tarė:
— Žinai ką!?

. — Nagi....
— Mes galiriie civiliškai apsivesti.
— Kas tas “civiliškai”?
— Mudviejų širdįs jau susirišę, tik neturi

me tiesos daikte gyventi.... Suprantate?....
Ji palingavo galva ir nusiminusi pridūrė:
— Taip....
— Nueisime pas teisėją, gausime popie- 

ras, pareisime ir....
Plona Palionės veido žievė paraudo, ran

kos nusviro žemyn.... Nusigando.... Ant 
galo ji apkabino vaikiną, suspaudė ir pasakė:

— Mą vistiek. •
‘ Sutarę, persiskyrė ir laukė dienos vestu
vių. Pilypas, nors mylėjo merginą, bet at
siminus apie gyvenimo aplinkybes jį ėmė bai> 
mė.... Ką tik jis buvo be pradedąs išmokti 
vienas gyventi, bet dabar nematomas retežis 
veržė į daiktą dvi atskiras širdis....

. Baimė....
Vakare Pilypas atsigulė į lovą, gulėdamas 

žiurėjo į šalę savęs esančią tuščią vietą ir ma
nė apie tai, kad neužilgio šalę jo gulės jo 
brangenybė, dievaitė, angelas....

Užmigo... t
>Sapne jam rodėsi, kad jis jau po vestuvių 

guli drauge su mylima motere.... Jis, apka 
binęs, spaudė jos minkštą krutinę prie savęs 
ir bučiavo plonas, minkštas, truputį rausvas 
jos lupas.... Kiek tai laimės!....

Pabudo.... •
Apsikabinęs beturįs pogalvį glėbije.... 

Mat meilė jaunikaitį, buvo taip apėmusi, kad 
mylėjo netik aukščiausiu savo vėlės pajauti
mu, bet visu kunu buvo persiėmęs tuomi 
jausmu.

Bet laimė neilgai....
Pas Palionę atsilankė Stepas ir, tuojaus, 

vieną, antrą ir trečią ąsotį alaus.... Tas ele
mentas viską perkeičia: jis nuliudusią širdį 
palinksmina, išmintingą apkvailina, o kvailą 
jo vaidentuvėje perstata didžiausiu galvo
čium. šeimininkei Stepas papasakojo apie jo 
siekinį.... šeimininkė tarė Palionei:

— Ką tu, paikše, vieną įsimylėjai, \yg jis 
geresnis už kitus?

(Toliaus bus).

3.60.

• 540-

Danutį
Troy

Kudirkos raštų ..................
Beloit, Wis., 2 pav., per P.

Vačiulaitį .........................   1
Springfied, Iii, pav., A. Če

kanauskas ......................... Į, 1
Chicago, III., 37 kp., per F.

A. Juozapai t į .................. :
Cleveland, O., 20 kp., per J.

Gritę
Shenandoah, Pa., 25 kp., per

V. A. Greitų  ..........y J 1.20.
Union, City., Conn., 2 kp., per

J. Šumskį.......................Ą 13.20.
Union, City, Conn., apdarams

V. Kudirkos raštų ...... fe.72.
So. Boston, Mass., 81 kp., per

1.2a

1.20.

16.80.

M. Mockapetrį .............. 13.8a
So. Boston, Mass., apdarams

V. Kudirkos raštų ...... 84.
New York, N. Y., 43 kp., per

K. Norselių .................   4.2a
Hasting, Pa., pav., su apda

rais V. Kudirkos <aštų, S.
Stang ...................... .-......... 1.5a'

Girardville, Pa., 110 kp., p. J.
Dameiką .............................. 60.

Du Bois, Pa., 67 kp., per J.
Vailionį  .........................   I.20.

Du Bois, Pa., apdaram! .V.
Kudirkos raštų ...............   84.

Tręy, N. Y., 60 kp., per J.
J. Danielių .....................  1.65.

Chicago, III., 37 kp., per F.
A. Juozapaitį ................ ; 1.2a

Chicago, III., apdarams V.
Kudirkos raštų .................. 84.

Syracuse, N. Y., 80 kp., -per
J. KlimanSų .................   - 24a

Forest Gty, Pa., 82 kp., per
J. Juozapaitį .... ..............1 $3-oa

Forest City, Pa., apdarams V.
Kudirkos raštų .................. 85.

Wilburton, Okla., 86 kp., su
apdarais, J.« Kustinas .... 1.68.

Cleveland, O., pav., per J. P.
Garmų .......... j......... ...» 120

Scranton, Pa., pav., su aixla- , .
rais S. Uzas.................... t <45-

Grand Rapids, Mich., 58 M5 *
per J. Dantą .................. 2.4a

So. Boston, Mass., pav., su
apdarais V. S. Jokubynas 1.4a 

Hammond, Ind., naują kp., per
V. A. Greičių ................ į 6.0a

Hammond, Ind., apdarams V.
Kudirkos raštų 84.

Roslyn, Wash., 62 kp., per A.
Ilgūną .........  |

Roslyn, Wash., apdarams V. j
Kudirkos raštų ............ iJ 3.36.

Dės Moines, Iowa, 98 kp. per
Lepeną  .................... t*30-

Allegheney, Pa., pav., J. Vįr- į
bickas .............      1.20.

Collinsville, I1L, 94 kp., apda
rams, J. Stepanavičia .... 84-

Lawrence, Mass., 7 kp., per
K. Ramanatską .............. 4 8a

Lavrence, Mass., apdarams V. (
Kudirkos raštų .............   *3*



VA
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zitorių Elgar ir franeuzų San 
Saens; kaipo kompozitoriai jiedu 
abu .gabus ir žymus, bet Elgar ap- 
sėjime neišsilavinęs, nepatraukiantis 
savo ypata ir diriguodamas, ne
gražiai stovi, kas žemina jo vertę; 
San Saens gi yra gražus, įžymus 
ir pilnai išlavinto elgimosi. Tame 
yra didelė svarba laimėjimui di
desnės pasekmės.

Be abejonės, pradiniams muzi
kams tas nedaug sveria, bet prati
nimasis prie patogaus elgimosi yra. 
visgi dideliu dalyku.

Po koncertui p. Petrausko mo
kiniai savo mokintojui dovanojo 
dvi dideles knygas, kaipo simpati
jos ženklą. Paskui svečiai susirin
ko j to pačio teatro svetainę, kur 
buvo parengta garbei pirmos lietu
viškos muzikos mokyklos vakarie
nė. Laike vakarienės kalbėjo p. 
A. Olševskis ir J. Ilgaudas. Va
karienėje dalyvavo apie 60 ypatų,

Apie tai, kaip yra linksma lie
tuviams sulaukus savo pirmutinės 
muzikos mokyklėlės, nėra ką kal
bėti, nes to vertę ir linksmumą 
kiekvienas lietuvy s atjaučia savy
je teip, kaip žodžiais neišpasakosi
me.

Pajieškojlmai.
Pajie&kau darbo ui pirmarankĮ b» 

čierlą, ar taip prie kokio biznio. E*> 
miu gerai išsilavinęs ir turiu palių* 
dyjimua. Meldžiu atsišaukti: !

A ug 1SL v C'Lis
1*00 Unioa *L, Chicago, III.

Pajieškau savo vyro Juozapo Luk
šo; paeina iš Kauno gub., Panevėžio 
pav., Klovainių par., Gitauffų sodos; 
keturi metai kaip prasišalino nuo 
manęs ( Brooklyuą, N. Y. Turiu pas 
j( labai svarbų reikalų. Meldžiu dtai- 
šaukti, arba kas žinotų apie j| praneš
ti man adresu:

H Meksikf^ provincijoj Chihua- 
hua, Dolores^Jcasyklose atsitiko ex- 
pliozija, kurios vknas darbinin
kas tapo užmuštas, o daug sužeista. 
Expliozija |>agiind( gaisrą, kuris iš
naikino šimtą namų. C

V .
U Prie Ugninės žemės, užbaigoj 

pietinės Amerikos, susidaužė an
gliškas laivas "Svanhilda”. Prigė
rė laivo kapitonas, jo. moteris ir 
13 jūreivių. • > . >

žmogui rėžė per bumą. Prasidėjus 
muštynei kiti žmonės tuo jaus lu
bosi už jojusio žmogaus, norėda
mi ji pamokinti. Muštynėse da
lyvavo daugiausiai lietsargiai ir tie 
nemažai nukentėjo, teipgi nuken
tėjo vėliava ir maršalkos lazda, ku
rios galva nutrukus nusirito j ša- 
Ij., Jojikas iš tarpo apspitusių iš
trukęs nusinešdino j netolimą krau
tuvėlę ir ten užsistūmė. Jj vijęsi 
norėdami jj iš ten išgauti išlaužė 
krautuvės duris. Tada savininkas 
išbėgęs pradėjo šaudyti. Ant šū
vių balso atbėgo policija, bet už
puolėjams spėjus prasišalinti nie
kas nebuvo areštuotas. Krautuvi
ninkas už duris norėjo draugiją 
paduoti teisman, bet gavęs atlygi
ntiną nusiramino.

kas, J. šiugžda, K. Banionis, J. 
Naujokas, M. Gegužis, J. Drau
gelis, V. Šulcas, A. Melninkaitis, 
iJ Sayeikis, J. šemaliunas, Jonas 
šukas, Juozas šukas, J. Vaišvi- 
laitK. P. Tukys, J. Burba, P. Bra- 
kauskas, V. Vizgirda, A. Vasaitis, 
M. Baltrušaitienė.

i Chicago, III., 28 kp.: V. L. Nef- 
fžs, P. Šukys, K. Šukys, J. Ado
niams, J. K indy s už 1*910, o J. 
Jonikis, S. Poccvičius ir P. Ka- 
iiickis už 1909 ir 1910 m.

Cheltenham, Pa., 87 kp., J, Mor-

\Vatcrbury, Conn., 3 kp., V.
' Leščinskas su apdarais.... 2.04.
Sheboygan, Wis., 63 kp., per

P. Aleksyną .... r............ 6.00.
Estevan Lask, Canada, pav.

Anusas Mačiulis ..."...........60.
Chicago, III., už parduotas 

knygas T. M. D., per A. 
Olševskį ... .................. 11.25.

Muncie, Ind., pav., J. J. Nor- 
vaišis ............................... 2.05.

Crystal Falls, Mich., pav., V.
Vaitulionis.............. . .......... I.2O

Newark, N. J., V. Pranio, per
V. Ambrozevičių .............. 6a

Newark, N. J., 41 kp., per V.
Ambrazevičiiį .................. 1.80.

Estevan Lask, Canada, pav., 
už 1910, A. Mačiulis.... 60.

Brockton, Mass., 85 kp., per
"J. Vaičiūną .... 1............ 420.

Elizabeth, N. J,, J. Bujauckas 14.

Ceder Point, III., 2 pav., su 
apdarais per K. šnuolį ....

Chicago, III., 22 kp., per Ą. 
Šliakį . 

Chicago, III.
Kudirkos raštų.....................$-88.

Kensington, III., pav., apda
rams J. Gaubas    ......... 84.

Chicago, IU., 28 kp., per J. 
Bieži .............................. 3-6°-

Chicago, III., apdarams V. Ku
dirkos raštų .................. 5‘°4-

Montreal, Canada, 38 kp., per
’ į J. K. Juškevičių.......... .  •' 18.90.
- Kensington, IU., nauja kp., per

P. Mickevičių .................. 4-80-
Waukegan, III., 77 kp., per L.

Jucevičių ..................      6.00.
* VVaukegan, III., apdarams V.

Kudirkos raštų .............. 7-5^-
” Mahanoy City, Pa., apdarams

V. K. raštų, J. Overaitis 80.
Troop, Pa., 35 kp., per Wm.

Stulpiną.....................       6.00.
Waterbury, Conn., 5 kp., per

M. Brazauską ................. . 4-44-
Muskegan, Mich., pav., su ap
darais J. Demantis .............. 1-44-
Danbury, Conn., pav., su ap

darais J. Tareila ........ : 
Homestead, Pa., apdarams V.

K. raštų J. A. Muzikevičius 85. 
Aurorą, Dl., apdarams V. K. 
A rastų Tady Shuma ........ .
Vaitkabalių kaimo, Lietuvoj 

pav., F. Verbyla ... .........
Newark, N. J., 41 kP-> Per v- 

Ambrozevičių ....”...... 730-
So. Boston, Mass., 81 kp., per • 

M. Mockapetrį ..........
KingsFon, Pa., 84 kp., per P. 

Zuzą .... ............... . ...
Chicago, III., 27 kp., per J.

Jankauskį ................
Portage, Pa., 69 kp., per 

Savitskį .......... ......... .
Phiiadelphia, Pa., 74 kp., 

C. J. Mekšrą............
So. Chicago, III., 33 kp., 

P. Simanavičių ......
Brooklyn, & New York,

Y., 3 kp., per K. Čiuberkį 7.05. 
Brooklyn & New York, apda

rams V. K. raštų.......... 2.52.
Tacoma, Wash., 88 kp., per V. 

Kavaliauską .................. 7.80.
Tacoma, Wash., apdarams V. v 

Kudirkos raštų.............. 3.36.
So. Boston, Mass,, apdarams 

V. K. raštų, M. Stakenas 84. 
Ą Thorp, Wis., 26 kp.? per Pa.

Kavaliauską . ................. 4.20.
Union, City*, Conn., 2 kp., per 

J. A. šumskį  ............ 1.80.
Chicago, III., 37 kp., per F.

A. Juozapaitj f................. :
Brooklyn & New. York, N. 

Y., 3 kpy apdarams A. Rū
kas ...... ............. ..............

___ "’hiladelphia, Pa., pav., ; už 
•1909 ir 1910 Jri., A. ĮPe- 

' litskis ...................
. So. Tacoma, \Vash., pav. 

Gedeminas ...........
Chicago, III., pav., A. Pečiu

lis ........................ ..
Iron River, Mich., pav. A. 

Kraujalis .....?........
Brooklyn, N. Y., 44 kp., ] 

P. K. Ablazevičią ....
Pottsville, Pa., 91, kp., pei 

Aidukaitį ....................
Graud Rapid/, Mich., 58 . 

per J. Dantą................
Grand Rapids, Mich., a] Kla

rams V. Kudirkos raštiį .. 84 
Grand Rapids, Mich., pav., B.

1 R. Gaubas....................
Chicago, III., 37 kp., pet 

A. Juozapaitį .........
čiazleton, Pa.. 2. pav., pei A. 

Šukį ................ 
to. Chicago, III., 33 kp.,. 

P. Šimaitį ................. I
iVilkes Barre, Pa., pav.,j M. 
. Adominiutė ................ J.. 1.20.
’ilzabeth, N. J., apdarams V. , 

Kudirkos raštų ......J..
Ii žabe t, N. J., apdarams V. 
Kudirkos raštų ......... j.....

hieago, III., 28 kp., apda
rams V, "K. raštų J. I”' 
žis ....: ................

Zaukegan, 111., 77 kp., 
L, Jitoe&čių .................

aeomž, Wash., 88 kp., 
Ę. Vcnską ...................

altimore, M<1.. 3^ kp.. sn 
darais, per P. Glavecką 
acine, Wis., pav., A. Bubelis 60. 
[aveHiiHe, Mass., pav., T.
Kašėta ... ■ ............... p... 6a

aryzius Prancūzija, - nauja 
kp., per A. Braką ........ .. 17.14

. .urora, III., Tad Shurn .... 40. 
urtis Bay, Baltimore, Md., 

k , įK. Adomaitis........ .. ...........L2a
ittsburgh, Pa., už parduotas -

. ( knygas T. M. D. per J. 
\ Baltrušaitį . ... ........ • v J5-^-

reicarija, pav,, V. Mickus 1.2a Detroit, Mich’., 68

1.68.

......................  3-fo- 
apdarams V. •

2.04.

S. šafranauską .............. 12.38.
Brooklyn, N. Y. 3 kp., p. K.

Čiuberkį.................  2.10.
Cleveland, O., 47 kp., per G.

Brazaitį .......................... 20.20.
Cleveland O., apdarams V.

Kudirkos raštų ............... 14-38-
Dės Moines, Iowa, 98 kp., per 
' J. Lapeną ...............  7.20.
Kensrngton, III., 113 kp., per ’

P. Macikevičių .....’ 9.60. 
Kensington, 111., apdarams V.

Kudirkos raštų .. —..... 84. 
Lawrence, Mass., 7Įcp^x?r A.

Ramanauską ...................... 4.20.
Spirit Lake, Idaho, 3 pav., per

Batavia, -III., 90 kp., J. Povi
laitis. - - 5

- Valparaiso, Ind., 13 kp., J. Kin- 
čius už 1909 ir 1910 m.

Chicago Heights, III., 54 k.: V. 
Monstvilas, J. Milašis, A. Uznis, 
J. Godelis, I. Godelis, A. Keršis; 
J. Lotoks, L. Zokežas, J. Domi- 
daviče, V. Goldikas, A. Statkus, 
L. Brazaitis, J. Toliušius, P. Run- 
saitis.

V. A. Greičius, T. M. D. sekr.,
28 Stiles Hali, 

Velparaiso Ind.

- || Garsiausias. Anglijos Cam- 
bridge universitetas suteikė buvu
siam Amerikos prezidentui Roose- 
veltui teisių daktaro dtpliomą; ne 
už nuopelnus ant moksliškos dir
vos, tik todėi, kad jis buvo Jungti
nių Valstijų prezidentu ir dar kar
tą gali juom tapti.

|| Prie Bluefield, Nicaraguoj, 
prasidėjo mušis terp pajiegų pre
zidento Madriz ir revoliucijonierių. 
Randas garsina, buk mušis pasibai
gė visišku sbmušupu revoliucijo
nierių, bet patvirtinimo tos žinios 
nėra.

Praeitą nedėlią,* 29 d. gegužio, 
Chicagoje buvo nepaprastai daug 
lietuviškų piknikų. Buvo 5 pik
nikai, vienas balius ir koncertas. 
Piknikai buvo: Liuosybės Dr-jos, 
L. S. S. A. 137 kp., Liet. Sūnų 
Vakaruose Dr-jos, šv. Jurgio B. 
P. Dr-jos ir Apvietimo Brolių Dr- 
jos. Teipgi buvo ir latvių piknikas.

<27 So. Figūra 8t, Los Angies, Cal.
Pajieškau Zopijos Lipskaiįšs; pa

eina iš Kauno gub., Šiaulių pav., 
Kuršėnų par.. Raganų sod.; 4 metai 
kaip Amerikod; girdėjau gyvena apie 
Great Neek, N. Y. Ji pati ar kas 
kitas malonės duoti žinių adresu:

Jos Stupuraa . į
• Congreas S t., Rumford, Me.

Pajieškau savo sunaus Stanislovo 
Norbuto; pirmiau* gyveno Netrark, N. 
J. apie keturis metus. Jis paeina" ii 
Žvingių par., Raseinių pav.; turiu la
bai svarbų reikalų. Malonėkite atsi
šaukti adresu: «

George Norbut
12020 Halsted St., W. Pullman, III.

Pajieškau savo giminaičio Miko 
Valašino. Jis pats ar kas kitas ma
lonės duoti žinių adresu:

General

Pajieškau A. Lakkko; Suvalkų gub., 
Senapilės pav., Kvietinio gm.. Pata
šinės kaimų; teipgi mano moteries dė
dės iš Mankavičių. Suvalkų gub Se- 
napilės", pav., Igliaukos par.,Į Sakai lė
kių kaimo. Girdėjau gyvena Brookly- 
ne. N. Y * * *
Jis pats 
žinių ad

>on. Stasiūnas 
livery, Philadelpfaia. Pa.

Iš VISUR.
su-

5.88. P. Vosylių ..........................240.
Spfrit Lake, Idaho, auka T.

6.60. M. D. ...’................... 1.10.
Wateybury, Conn., 5 kp., per

3.60. V. A. Greičių............... v . - 60.
Durey, Pa., apdarams V. Ku-

240. 
r

. dirkos raštų, p. K. Kulboką 84. 
Chicago, III., 114 kp., per V.

1.20.
r

A. Greičių ...................... 10.80.
Chicago, III., 22 kp., per A.

60. Šliakį ..................................  4-2O-

|] Chinuose, mieste Yiyang, 
kilę gyventojai išdegino ioo namų. 
Urėdninkai ir kareiviai * pabėgo. 
Pasikėlėliai ištraukė iš miesto šiau
rių link ir išdegino daug kaimų. 
Išdegino jieirpusę miesto Tshuau- 
Tshin.

|| Maskvoj palicijos pagarsinti 
vardai 191 žydb pirmos gildijos 
vaizbininkų, kuriems su šeimynoms 
leista Maskvoj gyventi; kiti žydai 
gavo prisakymą išsinešdinti iš Mas
kvos, jiems palikta mėnešis laiko, 
išsidirbti leidimą toliau Maskvoj 
gyventi. . t ..

N.

1.20.

L. i .20. 
i d.

Į. 1.20. 
ger . L 
.. 6.00.
R.

,. 4.80. 
kp.
.. 1.20.

. i.oa 
F.
. 240.

. 1.80.
per
.. 3.60.

.20.

Bie-

1.20.

ap- 
.. 1.68.

|| Prie salos Wright, Anglijos 
pakrantėse, susimušė angliškas gar
laivy s "Skernymore” su vokišku lai
vu “Vinnen”. Angliškasis gar|m- 
vys paskendo, iš jo įgulos išsigel
bėjo tik dvi ypatos, 22 gi prigėrė.

Chicago, III., apdarams V. • • ■
Kudirkos raštų.................... 2.52.

Montreal, Canada, 38 kp., per
K. Juškevičių ...........  I.50.

^lizabeth, N. J., 51 kp., per
K. Latveną ...................... 1.80.

Union City, Conn., 2 kp., per
J. A. Šumskį........................ 6.00.

Union City, Conn., apdarams
V. Kudirkos raštų............. 84.

Brihtoo, Mass., pav., J. P.
Mockevičius ..........................

Herrin, III., 115 kp., per M.
Ročkų ............................... 3.6a

W. New Brighton, N.Y., pav.,
J. L. Augaitis  ......... 1.20.

Chicago, III., 22 kp., per A.
šliakį *.............................. 1140.

Chicago, III., apdarams V. Ku
dirkos rašfų .... .................. 84-

Kensington, III., 113 kp., per
P. Mačiukevičių ............... 6.00.

Kensington, III., apdarams V. 
Kudirkos raštų ..........................84.
VVateHiury Conn., 5 kp., V.

Malinauskas.............................60.

|| Vokietijos ciecoriškos giminės 
kunigaikščiai, Friedrich Kari ir 
Friedrich Sigismund išlaikė eg
zaminą prieš Berlyno amatininkų 
komisiją, kuri vienam davė staliaus 
paliudijimą, o antram sliesoriaus.

|į Vilniuje pasimirė garsi lenkiš
koji raštininkė Eliza Ožeškienė* 
Gimė ji Gardino gubernijoj. Iš
tekėjo už dvarponio, bet po lenkų 
maištui, pamačiusi menką protišką 
ir dorišką savo vyro vertę, nuo jo 
pasitraukė ir apsigyveno Gardine 
Kaipo raštinnkė pasirodė pirmą 
kartą 1866 m. Ji savo raštuose 
gynė silpnus ir paniekintus; buvo 
apginėja kaimiečių ir žydų.

|| Ant salos Kretos Europos vieš
patysčių randai vėl laukia riaušių. 
Prancūzijos ir Ahglijos užsienių 
niinisteriai atsišaukė į Maskolijos 
ir Italijos randus su užmanymu, 
kad į Kretos vietinį seimą butų ir 
mahometonai renkami, kad sala ta 
apturėtų pilną‘savivaldą po Turki
jos viršininkyste. Pėterburge, Masr 
kolijos užsienių ministeris sukvietė 
konferencijon ambasadorius, Pran
cūzijos, Anglijbs Vitalijos tartiem 
apie Kretos likimą.

|| Norvegijoj^iirpstantis kalnuose 

sniegas pagimpė planus. Mieste 
Skedsino gatvėse vjįn^uo siekia iki 
antrų namų lutų. (Jžtvinę i van-

džių; bijosi, kad lie medžiai ne
išgriautų tiltų. ' •

Visa labu pribuvo nuo 1 d. 
vasario iki 25 d. balandžio 
1910 metų ...... .*... $557-17-

IŠMOKĖTA T£V. MYL. DRAU
GIJOS REIKALUOSE. 

Už expresą persiuntime čar- 
terįų V. A. Greičiui ......... 90.

Otto von Mauderodei, Til
žėj už spaudą 3000 mar- 
k’M ...................-........ 717-75-

J. Gabriui, Paryžiuj, reikale
V. Kudirkos raštų .... 100.00. 

Siuntimas pinigų ir smulkus 
išdaviniai iždininko.......2.50.

Viso labu išmokėta nuo 1 d. 
vasario iki 25 d. gegužio $820.15.

Buvo ižde iki vasario, žiūrėk 
“Lietuvos” N. 12, pagar
sinta .........i............................ $2236.64.

Pribuvo nuo I d. vasario iki 
25 d. balandžio .... 557-17-

Visų pribuvimų iki 25 d.
Balandžio ..................  $2793.81.

Išmokėta nuo L d. vasario 
iki 25 d. balandžio, T. M. 
D. reikaluose.... ..;.. 820

Pasilieka ižde iki 25 d. ba
landžio, 11910 metų..

A. J. Povilaika, iždininkas

UŽSIMOTOJO.
Scranton, Pa., 95 kuopa 

Gpliauckas, J. Tiakoriuj, 
už 1910 m., o J. Bielevičius 
1909 ir 1910 m.

Gardner, .Mass., pav., P. J. 
kevičius už 1909 ir 1910 m

Waterbury, Conn., 5 kp. 
Kpindcštis už 1909 ir 1910 m

|| Anglijoj kariškos valdžios at
liko mėginimus naujo orlaivio. 
Naujasis orlaivys paskirtas specija- 
liškai naikinimui kitų orlaivių. 
Žmonių jis ne paima, lėkimui pa- 
jiega — yra elektriką, kurią jam 
suteikia ištolo nuo žemės be vielų. 
Turi jis dūdas mėtymui torpedų. 
Nukreipti j j kur norint galima nuo 
žemės.

II Egypte ne ramu. Gyventojai 
rengia revoliucijų, nori su ginklu 
rankoj su visu pasiliuosuoti nuo 
Anglijds globos. Anglijos laikraš
čiai reikalauja, kad valdžia gaudytų 
ir baustų skaudžiai ne tik sugautus 
revoliucijonierius, bet ir nužiūrėtus. 
Bet Angljos randas nesiskubina 
laikraščių nurodymus pildyti, nes 
aštrus persekiojimas reyoliucijonie- 
rių tik laukiamą sukilimą susku
bintų, o Anglijai trūksta pajiegų 
sukilimą suvaldyti; su laivynu vienu 
Egypto suvaldyti negalima, jeigu 
jo gyventojai pasikeltų.

|Į Šįmet iš lenkų valdorftos Ga
licijos išsikraustė svetur suviršum 
200000 žmonių, nes namieje iš
misti negali. Jeigu teip eis toliau, 
tai iki metų pabaigos išsikraustys 
dešimta Galicjos gyventojų dalis. 
Ne geriausiai mat lenkai ūkę veda, 
ten, kur jie pats valdosi. .

|| Išvijimas žydų iš Kijevo jau 
prasidėjo. Iki 26 d. gegužio-išvy
ta 300 šeimynų. Buvo tai vargšų 
šeimynos, taigi toki, kurie neturėję 
iš ko policijos urėdnnkams kyšius 
duoti. Grįžta mat caro valdomoj 
Maskolijoj vidurinių amžių laikai.

„ || 26 d. gegužio visoj šveicarijįoj 
jautėsi žemės drebėjimar, kurie vie
nok nieko blogo ne padarė, nes bu
vo silpni.

I || Pereitą sanvaitę Vokietijoj 
siautė audros su debesų praplyši-

I nuris, kurie pagimdė tvanus. Per-

Iš Chicagos Lietu
vių Gyvenimo.

Lietutižkos Konservatorijos Mo
kini* Koncertas tyivo 29 d. gegu
žio, Hull House teatre. Koncerte 
dalyvavo 13 p. Petrausko mokinių. 
Koncerto programą ’akaitytojai ma
tė praeitame • "Lietuvos” Nr. Iš 
pilno solistų mažų vaikučių la
biausiai atsižymėjo savo-gabumais 
Antnas Olševskutis ir Vytautas. 
GrAičunukas. Iš paaugusiu — 
Em. Dimijonaitis. Iš giesminin
kių įžymiausia buvo Marijona Jak- 
ševičiutė, o antra geriausia, rodosi 
— Petr. Kriščiokiutė. Patėmytina, 
jog iš koncertų mažai kuris mokė
jo prieš publiką priderančiai apsi
eiti. Reikia neužmiršti, jog pasi
rodymas ir mokėjimas apsieiti yra 
vienu didžiausiu įnagiu patrauki
mui publikos. Publika tėmyja, ar 
artistas paguodojančiai atsineša į 
publiką, ar jis artistaiškai išrodo, ar’ 
jis gražiai publikai ^>ašiklonioja ir 
gražiai eina. Tas viskas publikos 
.akyse artistą labai paaukština. Te
ko būti ant yvairių artistų koncer
tų. Atvažiavo komp. Leoncovalo 
su savo artistais iš Italijos. Buvo 
negražu žiūrėti,^kaij vienas artistas 
išeina kaip makaronų pardavėjas, 
mažai ko bojanfis ig nėt rankas į 
kelinių kišenius sul 
buvo galima niro aį 
publikos išgirsti žo 
artistas jiems ifcpal 
tikrai buvo gerak k< 
kas. Jeigu giesęiini

Apvaikstiojinias 15 met* su
kak tuvi*, Dr-jos Petro ir Po- 
vylo, buvo 22 d. gegužio. Ap- 
vaikščiojimas prasidėjo iš Apveiz- 
dos Dievo parap. svetainės ir ėjo 
Union 'gatve, String, Canalport 
Union, 19-ta ir Ashland gatvėms 
į Pulaskio svetainę. Apvaikščioji- 
me dalyavo 7 draugijos; Leib- 
Gvardija D. L. K. 1 div. raitelių, 
§v. Petro ir Povylo Dr., §v. Fran
ciškaus Serafič. Dr., Sv. Antano 
iš Padvos Dr., Apveizdos Dievo N. 
1 Dr., Lietuvos Sūnų Vakaruose 
Dr. ir Palaimintos Lietuvos pr.

Drauge su lietuviškų draugijų 
apvaikščiojimu buvo ir slovakų 
seimo apvaikščiojimai ir susidūrė į 
krūvą, na ir susimaišė teip, kad 
nebuvo galima atskirti. Dvi slo
vakų draugijos prisiplakė prie lie- 
tiviškų draugijų ir su savo pen
kiomis vėliavomis ir banda (ka
peli ja) nuėjo iki Pulaskio svetainės, 
bet vienok ten joms nepavyko įei- 

■ Įb, nes policija neleido.
* Apvaikščiojime dalyvavo suvirs 
du tūkstančiai žmonių su trimis ka
peikomis.'

Prakalbų programas buvo pusė
tinai ilgas, bet vėliaus kiti kalbėto
jai atsisakė kalbėti, nes publiko
je buvo per daug karščio. Pir
mutiniam kalbėtojų, p. Žaldokui, 
bekalbant publika neramiai užsilai- 

j°£ j° kalba buvo negirdima ir 
turėjo pertraukti. Žmonės švilpė, 
rėkavo, zaunijo tartum karinamo
je. Kadangi prakalbų laike buvo 
parduodami gėrymai, tai nekurie 
šukavo: "Veiteri, atnešk čia alaus 1” 
ir tt Tai buvo lietuviškas ker
mošius su daugeliu ' nu- 
-sigėrusių žmonių. Tik vienas Dr. 
Graičunas juos šilk tiek nuramdė 
aštriai iškoliojęs už tokį užsilaiky
mą. Truputį aprimus Dr. _ Grai
čunas kalbėjo apie drviri’ų na 
dingumą, primindamas musų svar
besniąsias draugijas — S. L." A., 
T. M. D., “Aušrą” ir "Birutę”; 
toliaus — apie lietuvių gyvenimo 
aplinkybes Amerikoje ir apie jubi- 
lėjų.

Giedojo Apveizdos Dievo par. 
**■---- Limonto vadovyste

apie dešimtis deklia-

Redakcijos atsakymai.
P. A. D. E. Aprašymas vysku

po atsilankymo jau tilpo “Lietu
voj”. Teisybė, patilpęs aprašymas 
kitokios dvasios, bet visgi aprašytas 
tas pats atsitikimas ir sulyginus 
su Tamstos korespondencija, mato
ma, kad patilpęs aprašymas gana 
teisingas. Todėl antro to paties 
atsitikimo talpinti negalima. Butų 
tai du grybai barščiuose.

choras po 
teipgi buvo 
matorių.

Po visam
vaikščiojimui buvo balius.

'triukšmingam” ap-

ia. Tuojaus 
ink sėdinčios 
tiųs, jog tas 
ika, nors jis 
to giesminin
kas stovės iš

siskėtęs ir svyruos j šonus kaip 
audros blaškomas medis, jis pu
blikos atydą netiek atkreips į savo 
giesmę kaip į ju^ęjiipą. Ypač ne
gražu, jeigu kas Iš imuikorių ne
gražiai '$uda. ,P2iį Marė Hali 
butų gal žymiausia moteris smui- 
korė, bet ji savo muziką visai su
gadina savo sukihėjimusi ir siųba- 
vmu ir tas jai neleidžia patraukti 
publikos atydą į jos muziką. Jei
gu paimsime pavyzdin Paderevskį, 
tai nesunkiai persitikrinsime, jog 
jis patraukia publiką ne vien savo 
gabumu muzikoje, bet, daugiausiai, 
savo patogumu išžiufoje ir visame 
apsiėjime, teip sakanl — visa'savo

Lietuviai gyvenanti apie 18 ir 
Canal gatvės siuom laiku neblogai 
užsilaiko. Kiekvienas, kas nori 
dirbti nesunkiai gauna darbą. Lie
tuviai čia daugiausiai dirba Crane 
fabrike, ant Canal gat
vės terp 14 ir 12 gatv. Tą dirb
tuvė apipirkus dideliu? plotus že
mės abipus Canal gatvės ir neuž- 
ilgio ketina statyti naujas dirbtu
ves, todėl ten gaus ne vienas tūk
stantis žmonių darbą.

• tinas užmušė daug Įmočių. (ypatų. Suginkime anglų kompo-

APGARSINIMAI.
DRAUGIŠKAS LAIŠKAS.

Su didžiausiu malonumu turiu 
tamistai pranešti, jog aš vėl pra
dedu jausties labai gerai, 
rėjau didelius ^vidurių nesveiku
mus per gana ilgą laiką, išrodė 
jog visai bereikalingai ėjau pas 
daktarus ir gėriau gyduoles ir be
veik nustojau viltį išgyti. Ant ga
lo draugas nurodė man vartoti Tri- 
nerio Amerikonišką Kartaus Vy
no E!ixifą. Turiu prisipažinti, 
jog ši gyduolė mane pataisė tuo
jaus, kaip tik ją pradėjau vartoti 
ir dabar vėl jaučiuosi stipri ir svei
ka ir todėl noriu patarti ir kitiems, 
kenčiantiems skilvio nesveikumus, 
kad vartomų Tmerio Amerikonišką 
Kartaus Vyno Elixirą. P-lė Pran
ciška Sutherlaud, kampas 4-tos ir 
Locust gatv., So. Bethlehem, Pa. 
Mums išrodo ypatingai, kodėl pa
nelė Sutherland šias paskutines gy
duoles pradėjo vartoti teip vėlai 
ir -besigydydama tiek išsikaštavo 
ir prikentė, kuomet su ' toms gy
duolėms galėjo išsigydyti pradžio
je ’savo ligos. Patariame kiekvie
nam nesitrukdyti su gydymu 
skilvio, kraujo ir nervų ligų be
sigydant su nežinomoms gyduo
lėms, bet tuojaus vartoti Trine- 
rio Amerikonišką Kartaus Vyno 
Elixirą. Jos Triner, 1333—1339 
So. Ashland Avė., Chicago, • III.

Aš tu-

vakare.
vakare.
vakare.

DrausysčiųjeikalaL
Lietuvių Ratelio Skaitykla 

S14> »•. Malsled St 
Biii* atdara: 

UtarnKkais nuc 7 ibi 9 vai. 
Ketvergaip nuo 7 iki 9 vai. 
Su ba tom i* nuo 7 iki 10 vai.
Nedėliotais nuo 8 iki 8 po plotą, 

fibaityktos V tvanka.

NAUJŲ LIETUVIŠKŲ DRAUGIJŲ 
ATYDAI.

Kiekviena naujai susi tvėrusi Drau
gija turi daug darbo su sutaisomu 
(statą. Draugiją komitetai yra kvie- 
či-mi kad atsmauktų | “Lietuvo*” 
ROdystę, o mes pareikalaujantiems 
pasiųsime Konstituciją“ “sampelius”, 
palengvinimui sutvarkymo (statų. Ra- 
kydami priminkite ar Dr-stė Tautiftka, 
ar Katalikiška ir kada utdėta. Ra
šydami priminkite kokią sampelių no
rite: Konstituciją, Mokesčių knyge
lių, Tlkietų, Plakatų Ir tt, ir pašėn- 
klinkit kiek katro darbo turi būt 
padaryta: 100, 200, 300 ar 500 ir tt. 
Mes prisiąadami sampelius paduo
sime kalnas, kiek kas kaštuoja. Pri- 
siųsdami mums darbą turite ir sam
pelius atgal 
suvis nieko 
reeuokit A. 
Halsted St.,

mums prisiųsti." Ut tai 
neskaitysime jums. Ad- 
Olszevvskl. 3252 

Chicagę, IU.

PIKNIKAS
Dr-ja įsidūriau* Artojo, kure 

atsibus nedėlioję, 26 d. birželio, 1910 
m., Darže “Whlte Eagle Grove", kam
pas 83 gatv. ir Marųuette avė., bo. 
Chicago. IU. Brolučiai ir sesutės! 
Tas piknikas yra parengtas J ūsą pa
silinksminimui ant tyro oro. Turi
me pasigirti, jog nusamdėme gražu

tarnavimas teipgi bus geraa. O (žan- 
ga tik 25c. ypatat. -

VOtvioeia Kor-’f
DOLERINIS BAL1LS!

Bus laikomas Cu.cagoj, jauuuomė- 
nėe, 4 d. biršeUo (Jane), subatoj, pas

• .Adomaitį svetainėje, po nr. 3338 
Auburn Ava. Balius prasidės 8 vai. 
vakare. P. A. W. J. J.

South
8 d. gegužio buvo šv. AnUno 

iš Padvos draugijos apvaikščiaji- 
mas 10 metų gyvavimo sukaktu
vių Freiheit Tumer svetainėje. 
Apvaikščiojime dalyvavo ir nuo 
18-tos gatv. draugijos. Vienai iš 
tokių draugijų, Palaimintos Lietu
vos draugijai, bemaršuojant Halst-|d*rt« ir" su gražioms Saulėms, 
ed gatve, ties Archer avė., atjojo 
kasžinkoks žmogus su keliatu ar
klių ir nepaisydamas kol praeis 
maršuotojai norėjo perjoti skersai 
marguojančių. Vienas einančių su
davė jo arkliui lietsargiu į galvą. 
Jojikas nušokęs nuo arklio tam

oriu labai svarbų reikalų, 
kas kitas malones duoti

Kavai lauckas r
Box 131 Sta P., Tacoma, Wash.

Pajieškau brolių Juozapo, Vincento 
ir Jono ir seserie* Marijonos Grima- 
llų; visi iŠ Kauno gub., Kelmės mie
stelio. Meldžiu atsišaukti. Mano ad-

Frank Greml! . t t
Necanieum. Ore

Pajieškau savo pusbrolio Felikso 
Šimelis; paeina iš Kauno gub., Šiau
lių. pav.. Lygumų vol.. Stačiūnų so- , 
džiaus. Pirmiaus gyveno Lackport, 
N. H. Turiu svarbų reikalų Jis - 
pats ar kas kitas malonės duoti žinių 
adresu:

John Katulo
Superior, Wi*.’

savo brol| Aleksandrų 
paeina • iš Kauno gub., 

Raseinių pav.. Skaudvilės par.. Gir
- ■ metų kaip Amerf-

'į. Jis pats ar

re***:

Bojt 210,
Pajieškau 

Račkauskui; 
r • * _ _________
diškės kaimo; 20 metų kaip Ameri
koj; gyveno Chjcagoj Jis pats ar 
kas kitas malonės duoti žinių adresu: 

Marijona Vozbinaitė
3528 Parrish Av„ Indiana Harbor, Ind.

Pajieškau savo brolio Jokūbo Go- 
šauskio; paeina iš Nevardiguų -sod., 
Varnių pat, Telšių pav., Kauno gub.; 
apie 50 metų amžiaus, našlys; 8 me
tai kaip Amerikoj; ilgai gyveno apie 
New Yorką. Noriu j|j| surasti ir pa
pasakoti svarbų dalykų apie jo ūkę 
Lietuvoje. Jis pats ar kas kitas ma

nės duoti žinių adresu:
Aleksandras Ivanauskis

■4- — 127 St, Indiana Harbor, Ind.
Pajieškau savo brolių Franciškaus 

ir Kazimiero Pšelgauskių ir Juozapo 
Vaicikauskio. Paeina iš Kauno, gub., 
Šiaulių pav., Vekšnių par., . Dargią^ 
sodž. Teipgi pajieškau savo brolio . 
Franciškaus Pšelgauskio. Turiu svar
bų reikalų. Jiė patys ar kas kitan 
malonės duoti ainių adresu: 

Petronėlė Pšelgauskiutė
68 Joiner St , Rocbester. N. Y.

Pajieškau savo dėdės Vincento Pe
rimi no; Kauno gub., Tiusų pav.. Sė
dos vol., Rubikų sodos; gyveno Bosto
ną Teipgi pajieškau. savo dėdės An
tano Tismino, Kauno gub.. Tinsiu , 
pav.. Sėdos vo!., Dacių eodoe. Teipgi 
pajieškau savo mergino? Antaninos 
Gutakuoktės, Kauno gub . Telšių pav., 
Padaribinlų sodos. Turbut gyvena 
Brooklynę. * Jie patys ar kas kitas 
malonės duoti žinių adreso:

Zigmantas Perimipas
4 Water 8t., Scbenectady, N. Y.

Pajieškau savo brol| Stanislovų 
Audinį iri Barborą. Atsišaukti šiuoml 
adresu:

Į Antanas Audinis
3324 Auburn Avė., Chicago, I1L

TkJIeškau aprivedimul merginos, 
duo 18 metų iki 25 metų senumo. 
Aš esmių darbininkas, mylintis moka- į 
lų ir skarų mua, 26 metų amžiaus. 
Geistina butų tokių, pat moterį rasti. 
Malonėkite atsiaukti antrašu: 

'Aleksandras Zuole
Cape Yellison House.

Springs, Me.
Sto k to*

Ant Pardavimo. 1
Pardavimai taliunai, lietuvių Ir len

kų apgyventoje vietoje, už prieinamų - 
kainų. Parsiduoda dei savininko iš- 
važiavimo ( Lietuvą. Biznis geroje 
vietoje, aes aplinkui randasi daug fa- J
brikų. Daslžinokite arčiaus antrašu: 1

Frank Končius
2636 Archer Avė., Chicago, IU.

Pardavimui puikus tabūnas. paran
kioje veltoje, biznis nuo seniai išdirb
tas, yra laisnis, parsiduoda už prieš- * 
namų kainų Priežastis pardavimo 
kitas biznis. B. Bretaa . J r p . j, 
3230 So. Ashland Avė., Chicago, I1L

Pardavimui bučernč ir grot e mg, 
lietuvių apgyventoje vietoje, bizni* ei
na gerai, kasdien parsiduoda produk
tų nuo 40 dpi. iki 75 dcl. vertės, o su
katom s; daug daugiaus. Atsišaukite 
antrašu: 1705 8o. Canal St., Chicago, 
IU.

Pardavimui. Kampinis namas ant 
49th Av. ir 14tb St. ant dviejų lotų, 
bučernė ir aptieka, ir gyvenimai ant 
šešių tamilijų. Atneša randos 8120. 
Savininkas nori išvažiuoti Į Senų 
K-ajų 'ir todėl parduoda š| namų 
Atsišaukite ant šio adreso: 4845 W. 
14th st., Grasų Works, Ui. , .U,

Parsiduoda proternė Kr h hučemd, 
Anaonia, Conn., lietuviais ir lenkais 
apgyventoje vietoje. Biznis 483 Malu 
St. Priežastis pardavimo — nemoka 
lietuvių kalbų. Atsišaukite antrašu: 
F. Vokietaitis, 20 Bridgs St. A----- “
Conn. _

i



Pardavimui Bučemt su namu arba 
\ataklrai, teipgi arklys ir vežimas. Ar- 

Iba duodasi ant raudos. Nauji pada
rai ir elektriškas motoras darymui 
dešrų. Apgyventa aplinkui lietuvių. 
Arti lietuviška bažnyčia. Parduodu, 
jog nemoku šnekėt lietuviškai. Par
duosiu pigiai. Adresas: 2337 
Leavitt St, Chicago, IIL

So.

Pardavimui 2 dideli plytiniai 
mai ant dviejų lubų augščio, 
tvartu, 
mynai. 
bar. 
46 St,

Geri lietuviai ir lenkai
Pigiai, jeigu persiduos 

Kreipkitės antrašu: 1800 
2-nd floor. Randa $100.

įsu 
kai

W.

Pardavimui grosemė ir bučemė, 
geroj vietoj. Geras biznis. Gvarąn- 
tuoju norintiems tok) btan( pirkti, jog 
pirkęs bus užganėdintas vlsukuo. Par
duosiu pigiai, nes apleidžiu miestą ir 
važiuoju ant farmų. Kas pirks, .tas 
laimės, nes galima gerai gyventi 
Viena bučernė pačioje gražiausioje 

- vietoje, kur aplink apgyventa Uetu- 
< vių ir slavokų. Teipgi sulyg namo 

gerumo ir randa gana pigi. Kas be 
sunkaus darbo norėtų dasigyventi tur
to, tegul kreipiasi prie - 

Vlctor Jackson
125, Blais Station, Pa.

Parsiduoda fomičių (rakandif) 
krautuve. Puiki proga lietuviui, nu
simanančiam nors kiek apie bizn(. 
Vieta labai gerai išdirbta. Jau net 
per 10 metų čia lietuvys laikė bizn}. 
Galima labai gražų gyvenimą pada
ryti mokant su žmonėms apsieit. Ap
link apgyventa lietuvių, lenkų ir kl- 

. tokių žmonių. Biznio per metą pa
daro nuo 11 iki 12 tūkstančių ’4ol. 
Pardavimo priežastis — nesutikimas 

i tarp dviejų pusininkų. Norint! apie 
tai daugiaus dasižlnotl malonėkite 
kreiptis per laišką arba ypatiškai šiuo 
antrašu:

Mąliauckas A Vedzunas 
687 3 Av., cor. 21 st, Brooklyn, N. Y.

Nedidelė suma ii augšto. o likę kas 
mėnesi* lengvais išmokėjimais. Ne 
bus procentų ui likusius pinigus per 
š| metą. Nereiks taksų iki 1912 lus
tui. Dešimta Baužaičių palauksime 
mokėsčių, jeigu*" sirgtum arba neturė
tum darbo. Dykai duodamas lotas, 
jeigu pirma išmokėjimo numirtum. 
Duodama raštu paliudyjimą prie loto 
ir daugumas kitokių palengvinimų, ko
kių kitur negausite. Kodėl gi ne- 
pirkt lotą, jeigu ui savo pinigus gau 
ni tikrai daug? Mus kainos už šiuos 
lotus yra teip žemos, kad jos tokioms 
neilgai gali pasilikt. Kiti žmonis 
Garyje randi laimę, kodėl tau gi ne- 
gai ima f Pasiimk pinigus su savim, 
kad galėtum pasiskirti lotą pirm ap
leidimo šios vietos. Kodėl gi neva
žiuot tuojaus | Cnicagą, jeigu kasdien 
laukdamas vis dauginus žudai pinigų. 
Jeigu negali dabar atvažiuoti, tai at
siųsk pinigų, pažymėdamas sumą, ko
kią nori 'mokėti už lotą, tada mos tau 
palaikysime lotą, bet jeigu pribuvus 
tau tas lotas nepatiktų, tada mes su 
noru j| tau apmainysime ant kito to
kios vertės, kokios vertės sau pasisky
rė! {mokėdamas pinigus.

PADUOK PAS MU8 PARDAVIMUI 
ARBA PARSAMDYMUI SAVO PRO- 
PERTE8, NES MES PERKAME. 
PARDUODAME IR APKEIKIAME VI
SOKIAS SAVASTIS VISOSE SUVIE
NYTŲ VALSTIJŲ DALYSE.

JASON WILSON, Savininku
Reom 616—56-FHHi AM, Chicago, III.

-jj—
ir sumaitoti ilkssščiu* *—

Mes paliuoeuosime jus nuo mokė
jimo ; 
turimi 
lauja.

Mokėdami randą jus mokate savi
ninkui 10 nuošimti nuo namo ver
tės M pirkdami namą mokėsite tik
tai 6 nuošimti už skolą.. Tarpas terp 
p'rkimų ir samdymų namo yra pa
prastai 4 nuošimtis, o tankiai ir, 5, 
arba dvigubai turi mokėti už pa
samdytus kambarius, negu jie yra 
verti.

Jeigu moki 10 dolerių raudos | 
mėnss|, tai išleidi 4 
giau negu būtinai yra 
lamas namą, tuos $4

Kur gauti “Lietuvą.”
rUMn,. t - - - a. -

‘‘Lietuvos” Agen
-*=*

ndos — ant viso estete. Mes 
namus — kas tik jų reiks-

B rvoklyn, N, Y.
S. Fromo*, ft Grand Otreetm i ę
Ant Jankauskas,

Jaaulas keliaujantis Agentas 
po Ullnois valstiją.

Naujiena Kuri Nudžiugins ir
Palinksmins Daugel Sergancziu, 
Silpno Ir Nualintu Vyru
vlika*. aapooiea avcntstoje? Ar pflr*cn.7*l lietai *veikatoa

J. MltevakL

$7 Hudson ava 
218 Berry Street 

124 Grand et

BALTIMORE, MD. ’ 
Jobu Louis, 657 W. Baltiniais St

Ambrozėjus, 120 Grand 8t

A. Lesnlauakas, >98 South Irt 8L 

Jos Matulis, 262 Metropolitan Av.

dolierius dau- 
reikalas. Pirk 
galėtum sudėti 
ir, gale metų, 
gyveni kamba-

BROCKTON, MA88.

$48. Jeigu
.samdytuose už $10 į mėne- 
ivo uždarbis } san vaitą tan-

turėt ui
tuose

3|. tai___ Mi . .. , . ___  __
klausia yra $10, arba $12 | sanvaltą. 
o gal būt kad ir mažesnis. Taigi jei
gu ti dirbi $12 sa nvaitę, tai per 4 
ian vartės gauni $48. 
mą. kasinėtą užčėdytum tiek pinigų, 
kad te jokio san nuostolio galėtum 
paimti sau 4 sanvaites atsilslo-vaka-

kata |enkiina laimę. Todėl, su trn- 
'paMy
ir šendien sanlygose gali laimingiau

Nusipirkęs na-

Atsilsys duoda sveikatą, rvei-

spslroksvimo tose pačiose ką

netiki tam. kas čia parašyta? 
| musų ofisą persitikrinimui.

P.

D.

Chlonga* IIL
M. Kaltis, 160T N. Ashland AT.
J. Taaanevlės, 670 W. I8th St

Petras Glaveckas, 635 W. Lombard St 

L. Gavite, 1834 N. Castie Street

ELIZABUTH. N. J. - 
BoAus, 211 First

JER8EY.CITY, N. J.
Alt Rsklsitta, 234 Way*B

M Arthur

Chlcago, IIL

And. Jurevičta,

stam Petrulis,
Geo. Pupausky,

\ 1813 Btring 0t 
BU & Halsted St 
1111 8. Lesvitt St 

>141 & Halsted St

Pardavimui Lietuviikos Vflavoe, 14 
eolių ilgio. 10 opi. pločio, gero audimo, 
ant lazdučių. Taigi seimo apvaikščio- 
tojai, meldžiu, pirkite jas pas mane.

A. Žukauskas
3304 So. Halsted St, Chicago, TU.

Pardavimui atsakantis seniai užsi
laikantis Groseris ir Saldumynų- krau
tuvėlė, su 5 metų kontraktu krautu
vė ruimo, po nr. 2214 33 Piace,
Chicagoje. Aplink apgyventa lietu
vių; vienas blokas iki lietuviškai baž
nyčiai.

$500.00
grynų pinigų nupirks vtenaakr| Ibtą, 
su 6 ruimų namu ir tvartu. 58-th St.. 
Town of Lake. Kaina 
siejie kas mėnests. 
room 8, 1801 Ashland 
18 gatv., Chicago, III.

AR TURI DALĮ LIETUVOJ?
Akreipiame atydą visų, kurie turi 

dalis nepadalintos tėvyškėe Lietuvoje, 
jog, jeigu per 10 metų po tėvų mir
čiai tos dalies visai nepasiima, tai nu
žudo prie joe savo teises. Todėl, 
kiekvienas, norintis neprapuldytl sa
vo teisee prie tėvų palikto turto, tu
ri pasirūpinti gauti pripažinimą savo 
dalies pirm suėjimo dešimties metų.

Gyvenant Amerikoj šituos reikalus 
galima atlikti Lietuvoje per savo iš
tikimą draugą -r- plenipotentą, ku
ri m reikia pasiųsti atsakanti raštą, 
teip vadinamą “dovierennost”, notaro 
paliudintą, o konsulio užtvirtintą.

Visus notarini iškus raštus geriau
siai atlieka lietuvys notaras.

JOS.
Turintis

Gal
jMį*,.

Jelgji turi pinigų ir gyveni pa
samdytuose kambariuose, tai darai 
dar didesnę klaidą, nes tavo autau- 
ninti pinigai tankiai ne atneša tau 

nuošimčio, o jeigu taupini ban
ko). td gauni 3 nuoėit), o moki 10 
tiž pasamdytus kambarius. Kitai* 
žodžiais sakant, žudai 7 nuoėimt}.

Tąa 
musų

yra svarbus reikalas. Ateik J 
ofisą pasikalbėti plačiau.

A.OIszewskl
3252 S. Halsted St.

3252 So.

J. HERTMANOWICZ 
ofiėą musų bankoj.

A. OLSZEWSKI 
Halsted St., Chicago. III.

Jonas Visockis,

J. Vaitkevičius, 227 Chapol

PMtadelphla, Pa.
M. A. Ignotas, 1028 So. 2-nd Stmat

John
Portland, Orog.

Brovman. Browman Notre Oot

Foretgn and Domestle

M. Paltanavičia. 11 Mlibury Street 
J. J. Balakauskas. - 56H Green 8t

P.
Clovoland, Ohlo.

Szukya, 1408 E. 25th 8t

CAMBRIDGE. MA88.
Pet Bartkevičius, 877 Cambridgs

C Kavolius, 42 Wa*hlngton

GRANT W0RK8, ILL
Jonas Liškonis, Box

HAMMOND, IND. 
Zml Jucteviaus, 235 —

8t

ėt

195.

153th 8t

HARTFORD. CONN.
Kar. Lsesvičlus, 40 Mulberry et

$2.800. Liku-
T. M. Wild, 
Avė., kampas

. Reikalavimai.
Reikalingi 250 unijistų malnierių 

a n gi. a kasių | Ohio valstiją, algos 
5jl4c. už toną; 500 laukų darbininkų 
} Minnesotą .algos $30 | mėnesį ir 
užlaikymas; 200 darbininkų’| Wiscon- 
sino ir Micbigano gires, algos $26 iki 
$30 su valgiu ir ruimu. Turi užsimo- 
kėt kelionę iš Chicagos $8. Teipgi 
reikalingi darbininkai prie gelžkelių 
darbų 4 vakarines valstijas; dovanai 
nuvežimas. Ateik tuojaus arba rašyk 
savo kalboje, {dėdamas 2-centinę mar-. 
kę atsakymui.

J. Lucas, 
746 So. Canal St.,

Agentas 
Chicago. III.

į Storą ar groser-Reikalauju darbo 
nę arba kur } ofisą. Esmių jaunas 
vaikinas, moku kalbėt ir rašyt lietu
viškai, lenkiškai ir rusiškai; šneku 
ir angliškai; apart "šių moku dar ke
turias kitokias kalbas, bet ne tikrai 
gerai. Esmių atsakantis. Reikalau
janti tokio darbininko biznieriai ma
lonėkite atsišaukti adresu: 

Antanas Sbimkus
4537 So. Paulina St., Chicago, III.

Mokykla Šokių!
Prof. Julius 9. užtikrina ,kad išmo

kys šokti kiekvieną jauną ar seną. 
Išmoksta valcą 6 rųšių ir taip kad 
gali drąsiai eiti šokti publikoje. Taip
gi išmokys ir kitus šokius su ’6 va
karais; vakare nuo 8 valandų iki 11. 
Kas moka vaikščioti, tas gali išmokti 
Ir šokti. Kas nori mokytis tegul at
eina | svetainę. 1900 Union st, kam
pas 19tos, arti Halsted st. Mokinama 
kas utarninkas ir pėtnyčios vakarais. 
Prof. Julius S. praneša visiems, kurie 
nori Išmokt tuos šokius, kad ateitų 
ant sekančio adreso: .2124 So. Halsted 
st. Ofisas ant 3čių lubų. Atdaras 
nuo 5 iki 8 vai. vakare.

Kas nori mokintis, tegul ateina J 
svetainę po nr. 2119 So. Ashland St. 
Mokinama kasdien, apart šventų die- 
MŲ. » ’ I

Prof. Juliaus šoklų mokykla užsi
daro 25 d. birželio (June); ji vėl bus 
atdara 2 d. rugsėjo (September). '

Juozapa* Lukis gali atsišaukti ir 
į ant adreso: Mr.■ Charles Haas Attor- 
/ ney at Law. 52,6 Merchants Fruct 

Bldg., Los Angeles, California.

111 'Artaifrvvz Ua/MMP '* >lnie Užimti užduotis ženybiuio pyvėnimo? Jei^u yramsitan- 
až abejonž jog raudasi užsivilkusi chroniMk* Lja dugtiyja 

*' faTO klaP,kt’b U1 auliauk ant iemianis paduoto aAreeo, o ąp.
tartai patarimą ir mirtaSjimą dykąi! Mes litiriniMine tavą 
vi“i dykai, ir Jrigu IJgydymns bus gulimas, Lii mes I.Sgydy- 
eime ui koiemiaiuią kailiu 5e užsidedi ant savęs jokių pa- 
taigų atsmaukdamas pas mus d41 be mokestinio pašile ira»k- 

vM X ®°- petatotjninie padėjimą viso dalyko tJkroje gvieaoja,
gydytu jeigu norėsi.

Ihl DoIbiIb Nereiks įtekėti Pakol Netesi Užganytas SavrLocnoJ 
UMjj kad Mes Esamo Teisingi, Pilnai Atsakanti ir Uisitlkimi.
Mivaikuiną Inkstą, pusiėa ar iiapumo ravelią, jeigu junti ne»mx.cunią Ir skausmą, jeigu raudasi 
kolai padėjimas dėl kurio nneinorl kreiptis prie Seimyniėko gydytojam, kaipo tai: sUpdumm uąr- 
vUka negalė, silpna arta sumažinta atmlaUs. nemiegojhnaa, gėdingumas, nu Ilgimai, nevari ėjimai,

gyslas, Mgę-tmoti 
>igu turi non vien 
ileidtas; jetau turi

tie. skaudulius burnoje ir ant Uežtavio; jeigu plaukai tavo slenka; jeigu tari elapting 
tari nšnuodlnU kraaj% arba nors vten| 11 ligų kurių auka tampa rytai—TAI MES GA1 
IŠGYDYTI IB TA PADARYSIME. Ateik paiikalbttl m niurni didžiausiame privnl

dotna tikrai ir ant viaadoa. Ateik ir pailtiurJk ant akaitltau* lietuvlą kuriuos ibm 
Ikrydyzime taip tikrai kaip aUtlauksi paa ana. Silpni vyrai, kuria nn*v> jote viltį f

PATAB1MA* XB IŠTreiMSnMA* VISAI DYKAI. GYDUOLES DYKAI IKI IŠGYDYMUI

CHICAGO MEDICAL CUNIC
344 SO. STATE ST^ arti Harrison gatves, CHICAGt

atoilauktl tarp tų vataadą, tai <aU ataLAmiktl tarp 10 Ir U Medeliam. Ataliaak ase 
Mm kalbam* lietu viltai.

GARSUSIS NEW YORKO DAKTARAS

Dykai žemes 
Dykai namai

Vertės $2500 iki $5000/
Suvienytų Valstijų Valdžia duos 

tam i s ta i 160 akrų arba 320 akrų že
mės DYKAI. Viskas, ką tamista turi 
padaryti ,tai ant jo* gyventi. Tos 
žemės yra Vakarinėse valstijose. Prie 
kaipkurių yra medžiai, upės ir ge
ležinkeliai. Valstiečiai gali (gyti ge
riausiais, tuojaus.

Tamista gali 
metus pastoti 
nori dirbti ir 
pradėti.

Gerai dera: 
žovė* ir tt.-

Viskas kas reikalinga .tai Dekliara- 
cija pastojimui valstiečiu.

Ateik ir pamatyk mus tuojaus. 
UNITED STATES HOMESTEAD Co.. 
Amerikos ofisas. 79 Dearborn St.. 
Svetimšalių ofisas. 1111 Masonlc 

Temple, Chlcago, III.

tėvynes mylėtojų dr-atės 
centro VALDYBOS ANTRASAI:

Pirmininkas: B. K. Balevičlua, 
913 — 82nd «t, Chicago, IIL

Vice-Pirmlninkė: O. Ramanaucklenė, 
101 Oak st, Lawrence, Mas* 

iiaštm.nkas: V. A Greičius,
> 28 StUe* Hali. Valparaiso, Ind.

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

Knygius: J. Simansvičiu*.
331 Bar nes st. Plymouth. Pa 

Litevai^kasu Komitetai: J. Gabrys.
11, rus Sommerard, Paris, France 
V. Jokubynaa 313 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. J. Laukta, 501 
Brlck sL. Valparaiso, Ind.

“LAISVOJI MINTIS”

ant tų žemių į kelis 
neprlgulmingu, jeigu 
turi šiek-tlek pinigų

vaisiai, .grudai, dar-

Burtininkų Kazy ros (Kartos)

A. 01szewskio Bankoj 
į galite aprūpinti visus 

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

traktus, Raitus pardavimo 
ir visokius kitus dokumentus, ir už 
tvirtina visokiu* dokumentu* pas 
konsulių. Inkorporuoja draugijas ir 
atlieką visokiu* kitu* notarijališkus 
darbui.

Visokiuose notarijaltškuos* relka 
] :osc kreipkitės }

J. J. Hertmanowicz
(Notary Public)

3252 So. Halsted st, Chicago.

UUOSO INŽENGIMO MUZEJUS
Mokslisiku ŽinjreMiiinu.Žiiiojimas fialjbe

' — --------- Mm ėaam belmln-
<•1 ir įdomiai au- 
tvertL Vyrai, tiarai 
aUUaukykit į IHg 
atcMtin| liao^i ia- 
žrDgimo MuzAJų. 
šimtai intatMoo-

žmogau* kunoavri- 
kam ir lergatai.'ini 
atovyje. CbirurglA- 
koe operacljo*, 
žingeidumei. k.U- 
tumal. raililnllku- 
mai. Teipgi pilna* 
litoriKka* aanrln- 
ki* kuri* niekad 
ne būro parodyta* 
dykai liani kraite.

3 i PIGUS IŠPARDAVIMAS.
į Dėlei persikėlimo } kitą miestą, par

duodame viską pigei. Gražiausios 
gromatoms popieros, 43-jų skirtumų, 
15 tuzinų tik už $1.25. Knygos ver
tės $3.50 už $2.00. Teipgi parduosi
me ir spaustuvę su Visąms prietai- 

■soms labai pigei. Kataliogus ir nau- 
fją sato adresą siunčiame už 4c.

M. Zukaltls
227 E. Main St. New Britadn. £onn.

Pykai Kelionė į Chicago ir Gary. 
ą[ Mes duodame dyljai kelionės kaštus 
Ii j Chlcagą ir Gary, gyvenantiems 500 
Į mailių nuo Chicagos. jeigu jie pirks 
I lotus Gary, Indiana. Tiems, kurie 
n gyvena toliaus negu 500 mailių nuo
V Caicagos, prie jų kontrakto duosime 
H kelionės kaštus už 500 mailių. Tas 
į reiškia, jog gali gauti 1000 mailių va- 
| žiuott dykai. Viskas, ko mes rel- 
I f kalaujame, tai kad pirkdamas Į Chi- 
I cagą tikietą gautum nuo gelžkelio 
į kompanijos receiptą, o mes sugražin- 
|. sime tau žadamus kelionės kaštus, ka- 
| da mokėsi už lotą.

Mes turime $500,000 vertės geriau
sių gyvenimo biznio praperčių, par- 

I "duodamų už žymei numažintas kal- 
| inas. Tie lotai randasi apie 7 minu- 
* 'tų ėjimo nuo BYoadvay, arti bažnyčių, 

mokyklų ir biznio namų ir arti fa- 
Jį brikų, kur dirba 60,000 žmoąių. Tų 

jRlotų kainos eina nuo $S"
V kiekvienų, ant lengvų

$750

Vienintelis mokslo ir literatūros iliustruotas laikraštis, tai* 
pinantis rimtus ir gerai apdirbtus straipsnius iš įvairių Mo
kslo šakų: RUtsrijM, lalhim Hūtorijoi, Blatas Ndsly, Draupjiiiy MoIhIį, 
ir t. L, Ijfiii ir er<iaa!iškal ptrdytM apytaka ii aiįtą {yvaaiao.

Kaina metams >1.00; pašei metą $1.00; Į užsienį $2.60
Kas, priniųsdamaa mums prenumeratų, prisius iškirpęs ir 
šį apgarsinimų, tas gaus dovanas knygomis: užsirašantiems 
"L. Niitį" metams duodame knygų už BIJO užsirašantiems 
pusei metų už 50c.

Paskubinkit- Dovanas nsllgal teduoslme.

. »’ Adresas:

“Laisvoji Mintis,”
1401 N. Main Avė., ? Scranton, Pa.

Del žinios visų Lietuvių!
šiomis dienomis tapo atidaryta -

PIRMĄ LIETUVIŠKA VALGINYČIA
po No. 3249 So. Halsted St., Kerte 33 Gatves 

šioje valginyčioje bus parengta visokį lietuvyški valgiai, o 
ant pareikalavimo ir Šios šalies sistemoj. Lietuviai yra kvie
čiami ateiti ir persitikrinti. Nepamirškit vietos : : : :
3249 South l-Ieibateci Street.

Per 30 metų daktaravęs, 
jęa medicinos mokslą ir 
litj veikmę, (Kurios geriausia 
gydo žmogaus kūną. Pabaigęs 
universitetą per 20 .metę gy
džiau Didžiamjam New Yorke 
VYRUS IR MOTERIS ir iš 
gydžiau greitai ir gerai. .ų

10 metu atsidavęs mokslui 
praktikavojau Paryžiuje, Lon 
done, Berlino ir Peterburge, 
surasdarnaa naujausias gydno 
les išgydymui visokių ligų. Su
grįžus jį Europos daktarų bend
rovė iStinko savo pirmsėdžiu; o 
dabar užkviečiu sergančius vi
sokioms ligomis, nes paaukauju 
visa savo mokslą sergantiems.

tyrinė- 
gydno- 
”180813

Sveikus mokinsiu kaip užlaikyti sveikata^ a sergančius išgy
dysiu, nes be sveikatos nėra laimės nė darbininkui nė bieniervM,

PROGRESAS MEDIKALIŠKAM MOKSLE! ■
tokiems daktarams

Visi žinote, kad burtininkai (Ame; 
rikoje vadinami Fortune Telieps) spė
ja žmogui laimę ar ateit} su pagelbą 
Kazyrų (Kortų). Ar toki burtinin
kų spėjimai iš nukeltų Kazyrų turi 
kokią vertę, mes apie tai nekalbė
sime, tik pasakysime, kad yrt tūk
stančiai žmonių, kurie pas tokius 
burtininkus lankosi (spėjimui, savo 
ateities ar laimės ir moka jiems už 
tat po kelis ir po keliollką dolierių. 
Garsiausia ant svieto burtininkė bu- 
btovo tai pone LENORMAND Pary
žiuje, Francuzljoje, kurt su pagelba sa
vo Kazyrų visiems, (spėdavo ateit}. Pas 
ją vaikščioja kelti Kazyras viso svie
to didžiūnai, kunigaikščiai ir karaliai 
ir kiekvienam j| ateit| (spėdavo.

Po myriui virš minėtos burtinin
kės jos Kazyroe pateko | svietą ir 
šiądien jom! naudojasi garsiausi svie
te burtininkai, ir kiekvienas, kas jas 
turi, gali su joms (spėti ateit} teip 
gerai kaip ir burtininkai. Šios Ka- 
zyros su pilnu išaiškinimu lietuviš
koje ir lenkiškoje kalbose, kaip jas 
vartoti ir kaip ateit) (spėti yra dabar 
gaunamos musų Store. Kaina Jų 75c.

šios Kazyros yra geriausia bovykla 
liuosame laike ir su jom, ne tik save, 
bet ir visus kitus geriausiai nuoo- 
vysi šeimyniškuose ir draugiškuose 
susirinkimuose.

Siųsdami* pinigus ant kazyrų adre
suokite:

The Bridgeport Clothing Co.
3246 So. Halsted St CHICAGO, ILL

Eli jrtpmjoma. tirinėtl nuožtehumua Aitronomi- 
}oi, trizioloRiJo., Cbetnijoi ir Pktholiogijo*. 

tespanlizka Inkvizicija. Valkatų (latarlja.
Pavrikalal lazkllmlu Ir Pa<ari«jusla A.mena. 

1NLEIDŽIAMI TIKTAI VYRAI

UUOSO INŽENGIM8 MUZEJU3 
MOKSLIŠKU ŽINGEIDUMU

150 SO. CLARK ST., CHICAGO, ILL 
arti Madiaon Gatvei

Atdaras nao 10 valandos ryto iki 1S vidurnakčiui

Visos šios nepaprastos I
puikios pradėjimo dovanoj

Xad greitai iiplatinti mus garėta*, dvigubai aukraotAmerican LaikrcdiUns, paakiname prie kiek 
vieno laikrodėlio, parduodamo per_aeka(^ia* 30 diedą, ,Įia* DOVAMAS: W^jį|pirtEįg
Cigarams Ir Cicir«tam« Cibu M, sratla moterims Bratia, parą I 
Slipuotae kaklaraiSCIu Spilkaa, rankavgaliu aaaaliuuįr Ir 4 apika .. ________ _______ __
mink, jog mes nemanom duot ka nešą, bei v*Ma daiktus au Hekrienn laikrodihu. 
BMSMSfŽ UIKGOEUS. gVaUMTUOTAS ANT 20 METŲ, U„“ Ss;;ši.«į 
nustatomas, vėliausiu pagennimu, nuikna laiko rodrtojaa. • Boa smagu tt turint. Lukitai dvigubai 
auksuoti, greitai AiaveruoU. Urodo kaip 636 Auksinta Lstkradėllas LaikrodSMa ir dovadoa 
siučiama ai M.M. Siusima C. O. D daleiadami pažiūrėti. Partiurtk vieką Ezpreso Oiiaa; jeigu na. 
antikai, jog tas yra pigisuauu ką matąs parduodama, liepk ageatm sugrąžint mus kaltais: jei priimsi, 
užmokėk H Sir ai Eapresą. Tusmi nailtikuoall Tau nieko nekaituoja patirti 4; pigumą. Ja'gu

motcrlika ar eyriiką nori laikrodėli. I 
NATYAN ■Lba./CHtCAOO. ILL.

i Paskutines Geros Žemes Pigiai
.Puikiausios Ūkiškos žemes arti 

K .Geru Pardavimo Vietų, Tolumo
I KeliuValandu Važiavimo nuo
Į ;phicagos.

Apsirokavimas.
Visi skundžiasi, kad dabar viskas 

brangu, o uždarbiai menki, bet dar 
yra daug žmonių, kurie nesirūpina 
apie sumažinimą savo iškaščlų. Prie 
trupučio apsirokavimo kiekvienas ga
li sumažinti savo iškaičius ir tokiu 
bedu palengvinti savo gyvenimą.

Vieną, iš paprastų mėnesinių iš- 
kaičių yra mokėjimas raudos. Tal- 
gA tame dalyke mes galime ateiti m

K i Juneau Pavietas yra Wisconsin’o darių vieta. P»- ‘ 
« alintos žemės keli mėnesiai atgal buvo turtingais d o- 1 

ilų laukais; šiądien ten gražios ūkės ir tisur sustaty- < 
K' ti puikus namai.
K Ši yra didžiausia proga, kokia kada nors buvo, i 
1*1 darbininkams įgyli savo namus; čia jis gali būti arti 
gf I ^savųjų; čia jo vaikai gali rasti atsakančia* mokykla* 
*. ir gražias bažnyčias; čia Jis gali ne vien įgyti savo u- 

ke, turtą ir smagumą, bet )o pasekmė laikui einant.
.k*. j..M. * •***? į

kn iimterionai **?S’M1** namo* ir parsakiinaa. Vairias, tokio* He valgo, paima dm mvo laa-
doTM ir nzraoi. Trv* m.liM nn?Tin mokam* teip didele*prokta. Ja valkai lanko mokjkl** Ir tatnydla* ir kyta,atato krau* |

t GYVENSI TARPE SAVU ŽMONIŲ.
reikta ėtard^%^ok*tVtar|irt.M^»l?ta^" *hU T,,n* tartibga akis. M*r*lkia mokėti jokie* proemtą* arta mokėtai. *. Vtaa 
lis Ir neprlgalmlnnl rvvJui ‘puikirtMM *“ 01 otrimota? Jei nori kad mąa paaiatrtume namą. nM ta tą taajan* kranaty. ,

<V.1M*" PoS tal.rnuik« U miestai, kop**tal, barSėiai, ra<l*i. motlajakd ir kitoklua dartevM Ir 1
^lp, kad rlakae^ral ri^^ri^^“gT*ad’° U ** *** Lyja pakaktiaal |

Valiuokite su mumis psmstytl tuos įsukus, Jloyrs netoli Chiesgos. .
KeralkaHaga Ullktl dm darbo, jyattaajima* dykei 1

VVisconsIn Laukų Kompanija
45 La Šalie Street, ^t**^***^ * CHICAGO, ILL.

ne naųjaasie bade, nes n*t0ansi medieisM pagei 
nežinotai ir ar tai Jie užmirš* ar ueasri žinoti, 

KRAUJAS YRA TAI PAMATAS SVEIKATOS IR GYVASTIES.
Gyduolės, kurios nepataiso kfSujo yra negeros ir negali 
išgydyti ligas, nes blogas kraujas pradžia visokių ligų. 
NAUJAUSIAS BUDAS PRITAIKYMUI GYDUOUU!

Užtikrinu, kad/ mano visos gyduolės yra pritaikytos prie kiekvie 
uos ligos; už tai ir daugiausia sergančių išgydžiau ir tuos, ką kiti 
daktarai neįstengė. Jei aš pasakysiu, kad galiu tave išgydyti, tai 

tikrai apturėsi sveikatą.
‘ a . Sergėkis garsinamų profesorių, ne* tai yra pasamdyti kanu.PASARGA. panija šarlatanai kaip ir humbugo Instituto šarlatanai, het 
numirusi daktarą Kalins* garsina ui savo daktarą profesorių. ^RĮnok gerai 
jos geras daktaras niekad ui algą nebernaus. Matant tekias neteisybes, «ad 
apginti nuo apgavikų, tad pagal prašymą draugų daktarų ir žmonių, kuriuos 
išadžiau, kad serganti žinotų kur atrast tikrą pagalbą sveikatai, apeigarsinau

APS1MU JUS IŠGYDYTI j . jp 
nuo reumatizmo, skaudėjimo sąnarių, kaulų, strėnų kojų, pečių lt fonų. 
Užkietėjimą, skaudėjimą irnedlrblmą vidurių. Galvos skausmą, širdi<>s, 
inkstų, kepenų ir plaučių ligas. Greito pailsimo ir sunkaus kvėpavimo, per
šalimo, slogų, sveikatos nusilpnėjimo ir vyriškumo. Greito supykinto, Dyspe» 
psijos, neuralgijos bei nervų ligos; teip-pst nuo saufc stčs ir iš to įgautų 
nesveikumų, sėklos nu bėgimo, blogų sapnų, nemigos ir nuo visokių užsikre
čiamų kavarisriškų ligų — nudegimo. Teip-pst MOTERŲ: skausmingų ir 
neregu! i ari škų mėnesinių, baltųjų tekėjimo, gumbo ir visokių moteriškų ligų: 
nepaisykite, kad kiti daktarai Jums nepagelbėjo; aš kad apsiimu tai ir iajy- 
dysiu šviežias ir užsisenėjusias liga*. Butų geriau, kad iš karto pa* mane 
atsišauktum, pirmiau negu kur kitur; jei ne asabilkai, tai parašyk lietuviš
kai, nėra skirtumo kur gyvenk Rašyk kaip moki ir kūip jauti nesveikumus 
savyje, aš suprasiu, ištirsiu, duosiu rodą, kad reikės pritaikysiu gyd 
kurios yra geriausios Ir naujausio išradimo, o apturčsit sveikata, beskh 
kaip toli gyvenate Amsriksfc Kanadoje, AnęH)o|* ir kitur. Biedmu gydai d(

DR. FERDINAND HARTMANN M. O.
218 E. 14-th bU N«wYorkC

i po pietų.I ofisą ateinančius priimu kasdien: nuo 12 iki 5 vt 
Šventadieniais nuo 11 iki 1 po pii

photographisTas
Padarome gražias ir dailias fotografijas labai pigiai, 
męs nuimame fotografijas atsakančiai nuo veselijų.

V Męs kalbame lietuviškai.
W. H. TOENGES

3452 So. Halsted Street ęHlCAGOv

MES JUMI UZSiTIKIAME.
JUSU KREDYTAS YRA GIARAS’

Kiek vienas teisingas Tautietis, kuriame 
jSL krašte is nebutu, gali, pirkti ant krtdtfa, arbt 

ant labai lengvy menesiui? išmpkesczi?, d 
dei graži laikrodį su lenciūgu ir breloku, 

kurt kasztMeja j 30 HMeriii.
Rašikite dar šendien apei artesni paaiškinimą 

prekes ir išligas ir priešinkite* marke del aisiu- 
tima atšaka ir preiskuranta pas firma:

' v WATCH CREDIT Co.
105 Chambers St- New York, N. Y. I

4 . ’ . -

Naujas Išradimas
Tnketanfial plikų Amonių ai 
kine plaukus, sulaiko slinkiu 
galvos labai trumpame talke.

l , Aa,~- 
M. BRUNDZA

10

Dr.O.C.HEINSp
DBNTBTAS

OFISIS-IaBpat 31 ir So. HalsUd gat.
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i Ar moki Angliszka Kalba?
Ar Nori Ja Iszmokti?

Teip, nori, nes žinai kad žmcąęus Amerikoje be an
gliškos kalbos yra nieko nevertas ir kad mokantieji^ ją 
visur užima pirmas vietas. Taigi ir tu nori ją išmokti ir 
labai geistum, kad kas tau jiufndytų 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.

00’;
PADEKAVONES ŠIMTĄ TUKSTANCIU
iš gydytu pacientu darodyja kogeriausej apie didžiausias nupelnąs žinamu visam pasaulyj 

/ daktaru '

1/

VADOVAS

IN

SVEIKATA

Sztai musu būdas?

Kaip raszyt laiszkus lietuviszkoj ir

Pirmiausiai perskaityk Knygelę “VADOVĖLIS”, ku
rią rasi musų Kataloge po No. 1209 ir gerai įsitčmyk 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 konstitucija; o tada paimk musų vėliausiai išlei- j 
stą Knygelę vadinamą 
tai šita Knygelė su trumpu laiku išmokins tave netik 
angliškai kalbėti, bet ir laiškus rašyti angliškoje kalboje. 
Jokia gramatika, jokia kita knyga negali teip greitai ir teip 
gerai žmogų išmokinti angliškos kalbos, kaip kad rašymas 
laiškų angliškoje kalboje.

Rašydamas laiškus, žmogus turi mislyti, turi daryti 
pilnus sakinius, aprašyti tokius dalykus, kokių jokioje ki
toje knygoje nėra, tokius, kurie jį tankiausiai ir labiausiai 
apeina, o to viso mokina virš paminėtoji Knygelė. Kny
gelėje “KAIP RAŠYTI LAIŠKUS LIETUVIŠKOJE 
IR ANGLIŠKOJE KALBOSE” yra daugybė y vairiausios 
pušies laiškų į visokias ypatas, visokiuose atsitikimuose. 
Laiškai tėvų į vaikus, vaikų j tėvus, vaikinų į merginas, 

I merginų į vaikinus, darbininkų į darbdavius, darbdavių į 
darbininkus, pirkėjų į firmas, firmų į pirkėjus ir tt. ^Tie 
visi laiškai yra abiejose kalbose, lietuviškoje ir angliškoje 

Į žodis į žodį, teip kad žmogus perskaitęs nors vieną an
gliškos kalbos rankvedį, ir paskui paėmęs šią Knygelę, iš 
pirmos dienos galės parašyti laišką angliškoje kalboje į 
kur tik norės. Juk visi žinote, kad žmogus perskaitytus 
dalykus knygoje greitai užmiršta, bet dalykus aprašytus 
savo paties ranka atmena ilgai, -arba ir niekad jų neuž
miršta. Todėl nėra lengvesnio budo išmokimui angliškos 
kalbos kaip rašymas laiškų angliškoje kalboje, o rašyti 
tokius laiškus mokina tiktai virš minėta Knygele “KAIP 
RAŠYTI LAIŠKUS”.

j ši Knygelė ne vien mokina laiškus rašyti, ne vien 
mokina angliškos kalbos, bet ji dar mokina ir daugybės 
kitokių labai naudingų ir reikalingų dalykų, kokių pamo
kinimų jokioje Tcnygoje nerasite. Ji mokina:

Kaip dary ti 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- . 

•. kiną formų kaip žmonėse apsieiti visokiuose atsitiki™uote; r 
antai kaip: svečiuose, apsilankymuose, supažindinime vie
no su kitu, pakalboje viend su kitu, kaip užsilaikyli ban
ketuose, vestuvėse, krikštynose, pagrabuose, atsilankant 
ant metinių .švenčių ir tt. Toliau Knygelėje yra šimtai pa
tarlių vartojamų angliškoje kalboje ir išverstų į lietuvišką, 
kokių da niekad-negirdėjai, ir ant galo yra Žodynėlis sve
timų .žodžių, vartojamų yvairiose kalbose, išverstų į lietu-

- viską kalbą ką jię reiškiat >.
šita Knygelė turi 293 puslapius. Jos kaina,, popieros 

apdarais 75c., o drūtais, ^gražiais audimo apdarais $1.00, 
bet pagal savo turinį ji y r verta mažiausiai $5.00.

Už pinigus mes jos neparduosimę niekam nė už $10.00; 
bet kuriėj užsirašys musų laikraštį “Lietuvą” ant 18 mėne
sių ir užsimokėsi;'.$3.00 prenumeratos, tiems šią Knygelę, 
popieros I apdaruose, duosime dovanų, ir siusime “Lietuvą” 
per pusantrų metų.

- Tie.į kurie jau turi “Lietuvą” užsirašę ir prenumeratą 
užsimokėję, o norėtų šią Knygelę gauti dovanų, tai turi 
prisiųsti!, teip-pat $3.00 prenumeratos tolesniem 18 mė
nesių, tada ir jiems duosime šią Knygelę, popieros apda
rais, dovanų., .

O tie, kurių prenumeratos laikas jau yra išsibaigęs, ir 
norėtų gauti šias dovanas, tai turi prisiųsti $4.00 užden- į 
gimui dviejų metų prenumeratos, tai ir jiems duosime šią 
Knygelę, popieros apdarais, dovanų, j

1 Kas norėtų gauti šią Knygelę sų audimo apdarais, 
tai turi pridėti 25c. virš minėtų prenumeratos kainų.

Už pinigus šios Knygelės niekam neparduosime nė 
už $10.00, tiktąi dovaname ją “Lietuvos” skaitytojams 
užsimokantiems prenumeratą, kaip vrršr minėta.

Už prisiųstus $3.00 prenumerata bus; pakvituota ant 18 
mėnesių, o už $4.00 ant 2 metų, kaip: paprastai.

šios dovanos bus duodamos Cik iki Liepos 1, 1910 m. 
• Todėl,-kas norite gauti teip brangios vertės- Knygą dovanų, 

kuri'duoda daugiau naudos moksle riegu metų mokyklos 
lankymas, tai pasiskubinkite su prisiuntimu prenumeratos 
už “Lietuvą”, o minėtą Knygelę gausite tuojaus atgale 
pačta- ‘ /

Pinigus siųsdami, laikus adresuokite “Lietuvos” iš- 
leistojui, šiteip:

A. OLSZEWSKI
3252 So, Halsted St, Chicago, III,
r

AKIU LIGOS.
' Ar turį galvos skausmus?

Ar akys vandeniuoja?
Ar jas niežti?
Ar teipgi ir spaudžia?
Ar daiktai iirodo dvigubi?
Ar jio būva neaiškus, migloti?
Ar turi uždegtas akis?

> Ar jos greit pailsta skaitant?
Ar jas skaudina šviesa?

DAUG ŽMONIŲ
turi akių nesveikumų, kurių visai 
nežino, ir sirgdami nejauči t skau
smo ir nė jokio nesmagumo, bet 
jo turi nešieti akinius, kad iėgel-

bėti savo regėjimu ateityj., . 
Mokslinio laipsnio okulistas

S. GINBBURG
2838 S. Halatod SA netoli 21 g.
IHiililtMWW88l+»

irus Tirui
IŠĖJIMAS DYKAI 

k a* gali bot matyta

GALERIJOJ 
MOKSLO

344 SO. STATE ST.
CHICAGO, ILL.

near Harrison St

Žingeidumai Patologijos
Žingeidumai Osteologijos
Žingeidumai Gromuliavi- 

tno Organu

Rasoe nuo J opszio iki Grabui. Pamatyk Kei
stu mua Gamtos. Žingeidumas ir Miliiniaz- 
kumus.

Tlrlnek I n tekine ligos ir paleistuvystes, per
statytas gyvo dl*mw npamee. evrikorae tr 
ligotuose padėjimuose. Lavų s lizrodluetojas 
atsakinėja visokius kiaušy mus.-Didz uii 
progų tavo gyvooime. • l' *

INŽENGA. DYKAI I
Atdaryta kasdiena nuo • ryto iki vidur na h< riui

UITOSA IALERUA MOKSLO
344 Sb. Statą St. CHICAGO, ILL.

8Y

KOŽNAS GAUS DYKAI

Dotoviškoj kalboj, M 
dideli puslapiai. Jame

ir valką, paeako nuo ko i 
Jos prasideda, kalpjaa 
patinti, kaip nuo ją 
apsisaagoti, kokias gy
duoles naudoti, kiek 
jos prekiuoja ir kur jas 
gmA.Pgvs»sli1 Ir pke. 
kės yvairtą kvepiančiu 
Ir gydančią muūą. Per- 
tua*. jpyse gytatv 
čią aparatu Koberi-

|W į Bionikų. Koncertiną,n Britvų. P»rin<'vvonks
W V te įimtai kteoklų ko*.

ub reikalingą daly 
ką. Iškirpk šitfapgar.

rinini| Ir prtelųsk mum, o tuojaus sausi visai dy
kai kataltoy f. , John L Ba«dslunas, Propo

dOHNt SUPPLV HOUII

Aui-u-a

Sk

F. P. BRADCHULIS
Attorney & Counselor at Law

132 S. Clark, Cor.Madlson St.
Atwood Bldg., Room 806

rikoje. Veda visokias bylas, civiliška* ir krimi- 
šališkas visuose teismuose (soduose).

Gp. 3112S. Kalstei st., arti 3lmos
Triephon* Yards 23S0-

JAU LAIKAS VISIEMS UŽSIRAŠYTI

“DAGIS“
mamNTtt, litmštmm. kdukn, mtymi
• • ii juoki BtlEMiS uikuItu. * «

Eina ii Chicago*. antri metai, 
pusi. 7x10 formate knygos, su virftia- 
lials. Prenumerata metams 11.00, pa
vienis num. 10c. "Dagyje” telpa įvai
rus lietuvių piešti paveikslėliai M mu
sų pd lt Ūko jo lauko ir visokį link
smus pasiskaitymai. “Dagls” turi ra-, 
stis kiekvieno lietuvio name, tai gy
duolė nuo visokių "izmų” Ir kitų ligų.

Siunčiant pinigus ui prsnomvritą arba raštas, 
visados reikia adresuoti šiteip:

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

20

lm. 23 AKMENŲ.
MM*0 talkrtfls.

k Galvute uėeuk.mae t»

Moterių dydi ta.

d vien buoa e ušdaromua 
M inkštuos*. Ingravs- 
ruota*. Tikrai rrraa 
laiko rodyto av eelėke- 
lio imonema, rvlkalaa- 
ja n tleaas gero laikro
di i o.

ty Siųsim šitf Uukro 
dĮ vtojms C. O. D. si $8.79 Ir eipreao tešoa iš- 
•grsDtaaTlmui. Jei nebus toks, kaip rnkon.

retetHis Ir tekėtas Dykai su ketau telk -odėlo

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

Madijon & LaSalle Sis. Chicago.
Gydau visokias Ilgas kaip ivletlaa 

teip ir uiaisenėjusiaa. Ypatingai vi
durių Ilgas, moterų valkų ir vyrų.

Taipgi privilkau akinius ir palai 
agu nesveikas akis.

Offlso valandos: nuo 9 ryto iki k 
.«> pietų. Nedėliotos offisas atdaras 
tiktai pagal sutarimų.

TamįsU ALgjnat* gali Ii 
mokti nuo < iki 6 savaičių. 
Kainuos tau tik S30. Mes 
duosime vi-j selą skutimo 
prietaisų 8 s amatas yra 
tinkamu pentfm. visame 
sviete Ir tamistg tiuisi ta
da savo ypatiikaverteivys-

ta buri savo darbdaviu Rašyk pas: 
NOSSOKOFF'S BaRBER SCHOOL

: i
Nori

THE COLLINS NEW YORK MEPICAL INSTITUTE
I katrie jan ilgydč tiek daug Lietuviu.

Kiekvienas, katras nors viena sykiu atsižaukė in Situos geriausius daktarus, palika I 
laimingas,dėkingas ir daugeli yra šeiminu,katros šitie geriausi daktarai padare laimingais, I 
kadangi sugražina.prąlaimeta sveikata Tėvams, Motinams ir vaikams.

Nėr visam pasaulyj ligos, katra išįtie daktarai neapsiimtu pasekmingai ^gydyti striu- I 
kam laikė, be skirtumą, ar ta liga yra viru, ar moterių, šviežia, ar užsenęjus.

Šitie garsingi daktarai gal tad arodyti tukstančiems ir tukstančiems laišku, iš gydy- I 

tuju pacientu rašytu. ‘ 4 . ■!
KITI DAKTARAI GARSINA PATYS SAVE. DAUG APIE SAVE ŠNEKA, BET NET I 

PAPRASTA IŠGYDYMĄ NEGAL TINKAMAI DARODYTI.
\ - L gi

• Nereikia niekam kentėti, pamesti saya laime ir atsisakyti nuo visu linksmibiu, bet I 
tuojaus atsišaukti in šituos mokitus daktarus.

Rašyk, arba atsišauk ypatiškai ant šituo adresa: •.

The Coliins N. Y. Medical Instituto
140 W. 34th Street, New York City. I

Dr. 8. B. HyDdm*D, Tiri*xBiB <Uktan«.
f-V.' į ' .......... *

Priima ligoniu — Kasdiena nuo 10 iki 1 ir nuo-iki 5 vai., Bventadienais ir nedeliomis nuo 10 vai ryta iki 1 I
• vaL po pietai, utamikaia įr petničiomii nuo 7 iki 8 vakare.

Pinigu Siuntimas.
Dabartines pinigu kainos siuneziant i n Lietuvą:

1 rublį ................ t
10 rublių .
50 rublių

.IQQ .rublių.
500 rublių ,

Už 
Už 
Už 
Ų£ 
Už 
Uė 1000 rublių '

Prie kiekvieno siuntinio reik dar pridėti 25c. ant pačto lėšų. 
Išpirk savo pačte “Money Order” ant reikalingos sumos (tik nepa
miršk pridėti 25c. pačto lėšoms) ir prisiųsk jį su geru Lietuvoj 
gyvenančio adresu j A. OLSZEWSKIO banką, o atgal pačtu gausi 
kvitą ir tavo pinigai tuojaus bus pasiųsti j Lietuvą. Siųsdamas 
pinigus ar Money Orderį A. OLSZEWSKIO Bankon, adresuok 
šiteip:

$26.26.
$52-50-

$26135.
$520.00.

O

Szifkorcziu kainos:
šifkorčių kianoe per vandenį tankiai mainosi, ir todėl kas nori 

dasižinoti, kiek šifkortč kaštuoja ir visas kelia?, atvažiavimui jo 
pasažieriaus iš Lietuvos į Ameriką, arba, kas nori dasižinoti kiek- 
kaštuoja šifkortė važiuoti iš Amerikos Lietuvon, tegul kreipiasi į 
mumis per laišką, o atgal pačta gaus tikra atsakymą, su nurodymu 
visų linijų, kainų, su visais reikalingais paaiškinimais kas link grei
tumo laivų ir reikalavimų Amerikos .valdžios, apie pašportus ir teip 
toliaus.

Jeigu daugiau kaip vienas pasažierius važiuoja, tai reikia 
paminėti, kiek pasažierių ir paduoti jų metus. Tas lyčiasi ypatin
gai vaikus.

MES PARDUODAME SIFKORTES ANT 20 GERIAUSIŲ 
LINIJŲ. *

Dabartine* szifkorcziu kainos, vien penvandeni:
Atvažiuoti Amerikon: Pigiausia $36.50; brangiausia $48.00.
Važiuoti Lietuvon: Pigiausia $31100; brangiausia $46.90.

Laivai perplaukia jūres:
Greičiausieji su 4 dienoms ir 20 valandų, o kiti perplaukia su

18 dienų.
MUSŲ CIRKULIORIAI parodo kiekvienos linijos laivų grei- 

tum4 ir iš kokio porto išplaukia ir j kokį portą atplaukia;* kiek 
kaštuoja per vandenį, U. S. Head Tax, Europos ir Amerikos gele
žinkeliai ir paaiškiaa apie visus veikalus, lyčiančius atvažiavimą 
Amerikon ir išvažiavimą Lietuvon.

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

iki
6,

A., olszewski
3iSi So, H1IM1SM. CHICAGO, ILL

PASARGAI Pareikalavus mes pasiunčiame kiekviėnam visokių 
sumų rublių kaiuas, teipgi reikalingas blankas ir konvertus."'

REIKALINGOS MERGINOS
Norinczios mokinties marszkiniu • _ 
=SIUV1MA= 
Gera alga. Darbas visada 

BROOKLYN SUIRT C0.
Cer. N. M> <B Eri«> Are BROOKLYN, N. Y.

I 
f

50,000 
KNYGŲ

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

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyrižkuma, isigyditi nuo uznuodijima krauja 
arbasypili,nubiegima niekios, patrotitu stypribe, pnčkua 
ir kitus ilmietimus, t, negromuJavima, patrotitu 
stypribe, pylvs, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strictnra ir vysas vyra lygasj gal būti tngidpmas sava 
namus privatiflrai, slapta ir labai py gi ai. <

Ta, dykai Įgauta knyga.' pasakis joms kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutina^ laigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katras tore žinoti koŽnan vedes arba 
nevedea vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atnydave ilgo lajka tyrinejmu tu, apecijalisku 
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą vynai dykai, 
užmokant už pačto, ing užpečetita konvertšL. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk paraNik sava varda, ir adresa ant 
žemiaus paduotu kaponn, katra siask mums žendena. *'

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.

BUK . 
VYRAS

- ■

Godotiaas Tamista: Pagal Tamistos prižadiejasa, aš abriečjau

Vardan...

Užsikimšimai mistos nesveikumas yra, 
jeigu tomistą kankina de-. 

ginimai, plikinantis llapinima*. puste* nesveiku
mas, ersinimal, tankus noras Utuitinimo, mg* 
itgydom viriui minėtus oadėjimu* be vartojimo 
pelito ir be siuntimo į ligonbutį.
Oss+Snlmnl Vldegimal. sntlnf Ir skausmingiduilnllnal ussisenėję ligos kurtos pa. I -o 
gyvenimą nelaimingu. IŠGYDOMOS ANT VI
SADOS BK ŽUDIMO LAIKO.

Gužuotos Ir Susisukę Gyslos
dasi visur ant žemesnės dalies kūno, bet daugiaa
šiai kairėj pusėj; jos padaro žmogų labai neramų; 
yra silpnas velkantis jautimas daugmaž nuolatai. 
Gyslos yra užčiuopiamo* ir nuroA kaip botagas.
' Atsišauk tuojaus jeigu esi klapate.

ILLINOIS MEDIML INSTITUTE AND SANITANIUU
ISO SO. CLARK ST, arti Madison gatves, CHICAGO, ILL.

Ofiso valandos: nuo 10 ryfb iki 4 po piet. Nuo 6 iki 1 vakarais. Nedėldieniais 
ir šventadieniais nuo 10 iki 12 tiktai. Y pa tos geidžiančios gydymo turi atsišauk
ti asabi&kai, nes ligos negali būt gydomos teip pasekmingai per susirašinėjimą' 
kaip ligoniui atsišaukus pačiam. Nerašyk bet atsuankyk.

Mes Išgydom vyrus
M?s trokitom. kad visi, kurie yra ncužgajtediBtl an kitaie 

gydymais, ateitu pas mus ir pamėginta musų tlkr%ir tetiki- 
m| gydymu. Męs paaiškinsim tau gėlko kiti gydymai tavga 
neišgydė ir kaip m js tave ttgydysim.

Kraujo UžnuBdyjlinas^SrEt 
tie prie šeimyniško gydytojaus, rudos pteuta , lopai burboje, 
skauduliai antikei tuvio, slinkimą* plauku. * taus m a* kauluo
se, sąnariuose, ptemos aut kūno. Jauslus tekanti skauduliat 
MES IŠGYDO M ŠITOKĮ PADEJIMA-MK S NELOPOME. 
M siksMivImni Ar kankina Uvj nubėgirr ai paeinanti nuo 
IIUUuRllllal Pf,rt,>i'ginio gamtos tiest*, vyriški silpnu- 

O mai. nualinime*. silpna atmintis, galvos
skaudėjimai, plėmai priešai akis, nerviškumas, skausmaistrč- 
uose? Ar pats toi apimt** nors viena ii tų tonklų? Ateik pas 
mus, męs tave išgydysim nes kitaip nereikalauji mum mokėti.

Ateinąs Nusilpnėjimas X 
mee. negalingumAJ prie darbo atbe linksmu
mu gyveninio, nuilsimas, yiairui gėdinant* 
silpnumai, ir U. ATIUFJIMAT YRA PAVO* 
JINGI—PASIRODA VIK SU MUMI DABAR.

Odos Nesveikumai
lamai, žaizdos skauduliai, . _ 
iiblyėkus oda, pajuod.rp paakiai. Vyrai, yft 
jam nuo to visko vaistas, atoiiaukiant paj 
asas ant gydymosi. GALI UŽMOKfiTI K A 
DA UGSI IŠGYDYTAS.

Inkstu, Pūsles ir Sėbrus Nesveiku 
Inkstą nesveikumai gali tėaivystyi' 
Į paveji n pas komplikacijas, 4r jeigu be

nt botas, pagimdys kitas lidas ir komplikad- 
ja*. Ar manai apsivesitif Ar tol tikrai sveikai!

Čežena, IMK- 
rimai, spuogą, 
lopai, uetobv 

pageltonatūi 1*

atsišaukiant paj

VYRAI IŠGYDOMI I5 DIENAS
Noriu Išgydyti kiekvieną vyrą sergantį išpišrima lytiškų dalią gyvių sMktitfą.. atoišrr 

čiamna kraujo nuodus,nerritką aunegaUjimą.paėlngitną lytišką dalią ir ligas liečiančias vyrus 
Šitas nuoširdus pasiultnimas yra atviras visiems, kurie praleido daug prngą ant daktarą ir 
mai.šs* V. ta. ------—. —2—1   naJ     a-r. .  . n -

mi tikrai išgydau.
- Numokite ai gydymą be na v dos —mokite ui tikrą Išgydymą.

Ai tikrai išgydaa ligas skilvio,, plaučiu, kepenų ir inkstą, noris ir labai atoedtotss.

Slaptoj Vyrų Ligos 
išgydoma greitai, tikrai ir su pilna 
slaptybe. N erei} nusilpnėjimas, 
nupuolimas sveikatos, tadymas 
stiprybės, nubigimaa kraujo, ui- 
auodyjinsa*. šia p ominės gaišty*.

Plaučių Ligos.

liauaia bodu, širdie* lito*.

(Ištyrimas Dykai.)

Dr.ZINS,

Išgydo kad botum 
sveikas.

motery Ii*.

Motini Ligos.
Vidurinis ligos, Skausmai strėno
se, baltosios teksimas ir kitos li
gos tikrai išgydomos Ušpekaii- 
aės karnos, uisodintos ir nerriš-

Kraujo Užnuodyjimas 
ir Visos odos Ugdė, kaip ve pučkai 

šunvotės, nie-

Pasekmingai gydau visokias Ilgu vyrų, moterų ir vaiku, 
neaplenkiu ir paslaptinių.AUlšaukieatic^n s iš kitur •uteHc'- —--4--- —•— - . .

----------------------------- ------ - ------------- l----------------------- -
Valandos nuo 8 ryto iki 8 vakare. Ned. nuo 9 ryto ki 4 po piet

,fc m m m m - : J!' Tž." 'f1 '

316*1
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