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INVOLIUCIJA MASKOLIJOJ 
I t Mcskolijo^ v.ddzi.i. nc- 
I j‘>s butinio, •u j-tvn-
I kra-i". neįrengia
B vi<ų rvvliucijo-

lįOjjlįis \iete] pag.i' .u-nan-
■ kurie varo toliau darbą 

‘pradėtą ir u ip bu-> tol.
prieš

I tai ji pakvietė \ i-u- ki- 
I įt<wiliz''"n,x k™"111' ’a'I V, risi rods kramtai padeda caro 
I bet visgi net terp be<i- 
I ^^ančių tautų at-iran- 
I įįjkios, kurios padeda gamlvti 
I l^vės Srekštaučius Ma-kolijo» 
B v’sa‘ užmiršdamos, kad
I žmonės reikalauja
I to ko kitos l-.uropos tautos 
i jja seniai sulaukė. \ aidžios tu- 

u paropos kraštų gaudo ma>ko- 
jįkoosius pabėgėliu-, ptrsekiojžr ( 
jpos už tai, kad jie trokšta laisvės 

h ypsk. lijos žmonėm- nor- 
■ tokios kokią turi visos Europos 
'ė Aminkos gyventojai. Areštuo- 

i ^mskoliškus pabėgėlius -\eti- 
S injose kraštuose už takius dar- 
1 bus, koki kitur daleisti, už ką 

negalima bau-ti. Kad įtik-
■ ti aetiku-io caro \ aidžiai, tūlos 
■grflimoto- l?tr..i - \ U -pat} <U- 
oaynioja net savo krašto tiesas, 
I mikoHškno-m- pala geliu-, znio- 
® ms pabėgu-1 u- nuo kartuvių are- 
Ktuoja ir jeigu tik gali, i-duoda 
^■lėliams i-dm da ir.-k-taiuiem- 
■Kkalto žmonių kraujo caro biu- 
^akratams. nors krašto ir terp- 
■htiško-io- tie-o< to nedaleiilzia : 
■jlyg terptauti-kujų tie-ų. politi- 
Mnsi< pra-ižengėli- kokio nors 
VfaštO, ištrukę- nuo per-ekiotojų. 
mpkėgę- į kitą, ten turi turėti 
I Ogia■■■■lą. tokio negalima išduo-

kiotojams," l'tiorn tarpu
■ 4ri®tulo- buropo- \ ie-patj-t« -, 
’Murikalavus maskoliškiems sni-
■hs. kokių yra visur užrubežiuo- 

areštuoja ir tankiai išduoda 
maskoliškoms - valdžioms. Tokiu

■ Kdolrisvos Europ< - tauto- -to- 
-Ijisi padėto jom- ir palaikytojoms
JĮMauriausio despotizmo, šašo an(

Bo Europos tikros vergijos —| 
HKežiuoto- caro valdžias 
ttbiančios kraują 140 milijonų 

tauriausiai persekioja ne tik 
■holišk uosius rev < diucijon^e.-

studėntų is Maskolijos labai su- < 
mažėjo ir tas skaitlius vis dar ma- 
zmasi. gal prieis iki tam, kad Vo
kietijos moksliškose įtaisose iš ne- ! 
labai turtingų ne liks nė vieno 
maskoliško studento.

1 ersekioja \ okietijoj ne vien 
jieskanciųs niokslo maskoliškuo
sius stmlentus. bet ir darbininkus 
iš Maskolijos. Ir tiems sunku Čia 
užsilikti dėl policijos persekioji
mų. Jeigu dar nuvalyti Vokieti
jos žemės savininkų laukus įlei
džia kiek darbininkų iš Maskoli
jos, kadangi tokiems darbams 
.trūksta darbininkų Vokietijoj, tai 
|pa>ibaigus laukų darbams, nTas- 
koliskuosius darbininkus policija 
gaudo ir varo atgal į Mhskoliją.

Šveicarija iki neseniai buvo vie
na iš laisviausių' ir geriausiai su
rėdytų Europos kraštų, joje pa
prastai rasdavo prieglaudą perse
kiojami kitur dėl politiškų persi
tikrinimų ; dabar vienok ir čia 
nyksta laisvė, prasideda persekio
jimai svetimų ir to reikalauja ne 
tiek valdžia, kiek laisvo krašto 
gyventojai, kurie pradeda atžaga
riai laisvę suprasti. Šveicarijoj 
dabar teipgi labai apsunkintas ap
sigyvenimas ypač neturtingiems 
maskoliškiems ukėsams, ypač gi
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jiems piokėti už tris savaites dar
bo.

—- Berželio 12 d. Vilniaus ka
rės apskričio teismas pašmerkė 
miriop J. Kojį, 18 metų, kaltina
mą už pasikėsinimą ant policisto 
gyvasties.

— Berželio 10 d.‘Stepono gat
vėje sprogo bomba į kuri sugrio
vė namų sieną. Iš žmonių nieks 
nenukentėjo.

— Tą pačią dieną policija su
ėmė korespondentų Vilniaus lai
kraščių, Birinčiką, kurį pasodino 
į Vilniaus gubernijos kalėjimą.

kratos. Pas Žičkų rado ir atėmė 
šaudyklę, kurią jjs buvo pasisko
linęs nuo uriadninko ir kardą, už- 
silikusį pas jį‘nu tarnystės japo
nų karės laike. Iš raštų paėmė— 
"Skardo" No. 15 ir po vieną nu
merį* "Liet. Ūkininko” ir “Šalti
nio". Pas Magdžiuką nieko nera
do. Žičkus ir Magdžiukas dar lai
svi. Krata buvo padaryta todėl, 
kad miestelyje dažnai būdavo iš
mėtyta daug visokių atsišaukimų; 
policija norėjusi susekti jų san
dėlį.

kus pilnam skaičiui rinktinių, tu
rėjo ir tie patįs, nieko nenutarę, 
išsiskirstyti. Tada paaiškėjo nuo
monės rinktinių apie mokyklą. 
Girdi, jeigu atvažiuos lietuvis -A 
paskirt jam algą didelę, bet jei 
rusas — tai duot algą tokią ma
žą, kad pats nepanorės būt. Ir iš- 
tikrųjų, ant antros sueigos, suėję 
rinktiniai ir, patįs pamatę moky
toją lietuvį, paskyrė jam algos 
500 rublių ant metų, bet su tokia 
sąlygą: jeigu mokintojas moky
tų vieną kalbą — tada alga per 
pus. Tas buvo padaryta tam, 
kad kaip - kurie manė taip: girdi, 
valdžia gali mus apgaut,* dabar 
paskyrė mokytoją lietuvį, bet 
kaip męs duosime jam algą dide
lę — ims tada ir atsiųs mums ru
są, o tie mums daėdė jau iki so
čiai!

Dabar mokytojas pradėjo jau 
mokint 
vasaros
20.

dama jiems atvirai kalbėti, per- , 
tratinėti visokius žmonių reika
lus, tikisi savo priešams apsun
kinti rinkimus atstovų trečiosios 
durnos, kurie tai rinkimai turės 
ant naujų pamatų neuzilgio atsi
būti. Ar valdžia savo apsirokavi- 
muose ne apsiriks, tą už pusantro 
menesio pamatysime. Geistina 
vienok butų, kad ji apsiriktų ir 
dabar, kaip apsiriko du kartu.

Kad bent ūkininkus patraukti 
į savo pusę, caro valdžia užsimanė 
prieš trečiosios durnos susirinki
mą apdirbti sumanymą aprūpini
mo kaimiečių žemės plotais. Tam 
tikslui ji paveda 10 milijonų de- 
siatinų žemės, kurią vietinės gu
bernijų žemės komisijos turi pa
dalyti reikalaujantiems žemės kai- 
miečiams ant lengvų išmokesčių. 
Bet vargiai rando sumanymas už- 
ganėdys kaimiečius.

Tuom tarpu, nors visuose kraš
tuose kaimiečiams trūksta žemės, 

. nors dėl jos trukumo daugyliė 
• Lietuvos žmonių priversta Ameri- 
> koj duonos jieškoti, caro valdžia 
. dar vis neišsižada kvailų savo 
j siekių — maskolinimo Lietuvos 
. kolionizavimu jos maskoliais.par- 
: trauktais čia iš visokių Maskoli- 
į jos kraštų. Žemę jiems dalina 

studentams ir darbininkams. Laik-į kaimiečių'bankas, kuris ją super- 
raščiuos šveicarai teirinari.kad tie 
apsunkinimai padaryti todėl, kad 
Šveicarijoj sukrovė sau lizdą ma- 
skoliskiejie anarchistai, kurie, ne
norėdami priderančiai užsilaikyti, 
ne kartą įtraukia Šveicariją į ne
sutikimus su Maskolija, užtraukė 
ant jos visokios veislės išmetinė- 
jimus. 'Pas gal būt išdalies ir tie
sa, bet ir tąsyk reikia persekioti 
ir bausti kaltus, bet ne užkabinėti 
ne kaltų. Kuomgi kalti pride
rančiai užsilaikanti, jeigu terp 140 
milijonų Maskolijos gyventojų at- bet ji 
siranda tūlas skaitlius ir nemo- reikalais, rūpinasi vien sudrutini 
kančių svetur priderančiai užsi- mu japoniečių 
laikyti. įtraukiančių davusį jiems ko.s laivynės.
prieglau<ląr kraštą į nemalonius tuvės antai dabar gavo prisakymą 

iššaukiančius reikalą dirbdinti net kelis didelius, galin
čius patalpinti 22000 tonų, taigi 
didesnius net negu kokio nors ki
to krašto laivynės, neišskiriant 
Anglijos, mūšio laivus.

22 d. liepos Peterburge policija 
suareštavo vieną studentą ir mo
terį, policijos nužiūrėtus. Padarė 
kratą jų gyvenimuose ir rado pija
ntis caro rūmų Petcrhofe ir Car- 
skame Sele, teipgi plianus 
tvirtynių Petro ir Povilo 
Kronstadtc. Policija mena, kad 
ji susekė naują sukalbį ant caro 
gyvasties.

Maskolijos demokratai rengėsi 
atlaikyti Peterburge susirinkimą 
apkalbėjimui partijos reikalų, bet 
policija nedavė daleidimo. Dabar 
jie rengiasi pradžioj rugsėjo susi
rinkti Finlandijoj, o jeigu valdžios 
neleistų, tai Švedijoj. Bet laikant 
susirinkimą Švedijoj, randas galė
tų tą sunaudoti apsilpninimui de
mokratų partijos renkant trečio
sios durnos atstovus: policija ga
lėtų neįleisti grįžtančių iš Švedijos 
susirinkime dalyvavusių ir jie ne
galėtų dalyvauti rinkimuose.

įtekmė Maskolijos, dėl nepa-

prietikius, 
pasiteisinti kaimynams artesniems 
ir tolymesnicms?

Prancūzijoj jau tokio persekio
jimo maskoliškųjų ukėsų, kaip 
Vokietijoj arba ir dabar Šveicari
joj, nėra, nors Prancūzija ir susi
rišusi su Maskolija. Taigi aišku. 
Vad norint pasipriešinti neteisin
giems Maskolijos reikalavimams.

Iš KAUNO.
gubernatorius paskyrė 
bausmės ! “Nedėldicnio 
redaktoriui už patalpi-

Katino 
100 rub. 
Skaitymo” 
nimą No. 23 straųisnio “Šis-tas 
apie žemės klausinių".

Dagi “Ned. Skaitymui” kliu-

Kauno darbininkų tarpe prasi
dėjo dideli vaidai. Vieni iš jų 
nori, kad viskas butų lietuviškai, 
kiti gi — lenkiškai. Tuos, kurie 
save lenkais vadina,* palaiko ir 
Žemaičių vyskupas Paliulionis. 
Neseniai jis paaukavo lenkų "en- 
dekų” mokyklai 300 r.

vaikus ir nežiūrint, kad 
metas, susidarė jų apie

ka nuo dvarininkų. Ir dabar yra 
Kauno gub. rando sutrauktų 40 
stačiatikiškų šeimynų iš Mažrusi- 
jos. kurios atkako net su gyvu
liais į Lietuvą ir beveik toks jau 
skaitlius maskoliškų šeimynų iš 
tikrosios Maskolijos. Lietuvos 
kaimiečiams trūksta žemės, o ran
das, po senovei,.traukia čia k< dio
nisais iš Maskolijos apsilpnini- 
mui lietuvių.

Nors randui trūksta pinigų 
svarbiausiems žmonių reikalams, 

vietoj rupintiesi žmonių

li ALUNTOS, 
Ukmergės apskr.

Gegužės 14 d., I 
dauguma jau buvo atlikę mugė
je savo reikalus ir rengėsi va
žiuoti namo, staiga pasklydo po 
miesčiuką šauksmas: “gelbėkit, 
muša’! Mat aludėje keli Naiki
nai ir keli rusai gėrė alų. Jų ten. 
begeriant alų. susimušta. Tada 
vienas rusų, išsprukęs pro langą, 
ėmė rėkt, kad juo* ten nori už
mušt. Tuojau* pribūto uriadni- 
kas su sargybiniu. Karkiamoje

išnaikytos karia 
Baltiko laivų dirb

IS LIEPLAUKIO, 
. Telšių apskr.

• Musų parapijoje yra dar tokie 
netikę tamsuoliai ir pikti žmonės, 
kad, turėdami ant ko piktį ir no
rėdami įtikti valdžiai, eina ir ap
skundžia policijai visai nekaltą 
žmogų. Taip, Julijoną Vaičiulį, 
kaltinamą už kurstymą prieš val
džią pagal 129 str., įdavė savo 
piktais parodymais K. Norman
tas, J. l’etrauckis, J. Gailius, A. 
Blažys, V. Jonikas, A. Norvai
šas, J. Antonavičius, P. Grigu- 
tis, K. Vinča ir du Bubeliai. Ap
kaltinimo akte jie visi įrašyti,

Iš MARIJAMPOLĖS APSKR.
Pas Ivoniškio dvarininką (žy

dą i berželio 20 <1. š. m. atėjo 3 
vaikinai ir pareikalavo 500 ar 
200 rublių ir darbininkams pa
lengvinimų. Vienas dvarininko 
svečių, be>ikalbant aniems vaiki
nams su dvaro valdytojais, iš už-

kada žmonių Pampės paleidęs šūvį į užpuoli*
kus ir buk sužeidęs vieną jųjų. 
Tada šitie ėmė irgi iš revolverių 
pyškyt ir užmušę tą svečią.

Iš GELGAUDIŠKIO.
Igamliskio dvarininko

maro advokatą Nirimą | 
kažkas dėlei girių kirtimu.

, Z. T

klebonas gi Pranekevi-

ke visi jie namie sėdėjo. ~~ .
Nėra ką stebėtis, kad p&s mus 

žmonės tamsus, nes nėra kur apsi
šviesti : pradinė mokykla niekam 
netikus,
čia per 40 metų tik pinigus ra
miai sau j maišą pylė. Kuomet 
parapijonų rūpesčiais atkeltas bu
vo antras kunigas, tai klelnmas 
baisiai ėmė iš to piktintis, saky
damas, kad dabar svietą arda vi
sokie "be«lieviai" ir “cicilikai”, 
reikią todėlei melstis, kad Die
vas išgelbėtų nuo jų svietą.

Ueplaukiškis.
(Iš “L. U,”)

IS EIROGALOS, 
Kauno apskr.

, Gegužio, 4 <1. Krakių viršaitis 
Bačkys su 4 sargybiniais parda
vė per licitaciją vieno valstiečio 
arklį už neįnešimą mokesčių.? Ar
klys buvo geras, bet sargybiniai 
pardavė jį už 22 rub. 50 kap., nors 
galima butų ir brangiau jį par
duoti.

1 aip tat valdžios tarnai atima 
valstiečio turtą už mokesčius.

Ei rogal iškis.

IŠ,KRIKLINIŲ, 
Panevėžio apskr.

Kovo 26 d. š. m. pasimirė čia 
tarnaitė P. Krikščeliunaitė; ji tar
navo pas savo švogerį A. Toma- 
šiuną. imdavo algos per metus 10 
rub. ir 20 svarų linų, bet užstojus 
šeimininkauti J. Tamašiunui, gau
davo tik 10 rub,, o per paskuti
nius metus, kuomet jau negalėjo 
daug dirbti, nieko negaudavo, l>et 
ant galo-pagalios visai jau spėkų 
netekus, tapo išmesta į patvorį, 
.kur ir pasimirė. Velionė kruvinu

bet visus Maskolijos ukėsus.kiti kraštai gali jos reikalavimus, 
oose ir apskritai Vokietijoj,'atmesti. Rods ir Prancūzijoj, 
ugi Vokietijos, ypač gi Pru- nurodžius caro šnipams, policija 

’-- - •* ‘ • * o—-... Areštuoja kartais maskoliškuo
sius ukėstis, bet jų neišduoda ca
ro valdžioms; jeigu neparanku 
laikyti, kartais liepia iš Prancū
zijos išvažiuoti.bet svarbesnių ap
sunkinimų. ypatiškų persekiojimų 
maskoliškų ukėsų dar Prancūzi
joj nėra, l Prancūzija išduoda tik 
kriminalistus, bet ne politiškuo
sius pabėgėlius. Žinoma, caro 
valdžia kiekvieną, kurį tik nori į 
savo nagus sugriebti, kurio tik 
suareštavimo reikalauja, perstato 
kriminalistu, bet Prancūzijos, 
teipjau ir Amerikos randai reika
lauja darodymo, kad reikalauja
mas iš tikro yra kriminalistu; jei-

^Kiėtikro negalima laisvu kraštu 
■Kati. Čia tikros laisvės ir loc-* 
■ okėsai neturi, o jau kitų 
Kraštų žmonės Prusnose atiduoti 
BĮonci policijos teipjau kaip ir 
gpJaskolijoj. Dabar, kaip rffatyt iš 
■buitinių žinių, l’ru'-uo^c net pa> 
■jinga parodyti 1 ia-k<>liškąjį -pa- 
■ortą. nes jis yra ženklu, kad pa- 
■kto savininkas paeina iš Mas- 
P«ijos, o tokiu-, tankiai areštuoja 
Pt jokios priežasties. Prusnose 
■®®r persekioja ne vien iš caro 
l^zldžios nagų ištruku-iu- rvvoliu- 
ponierius, bet visus Maskolijos 
|«ėsus. kurie neturi tiesų apgyni- 
|®°. Žinoma, sanlygo- -paudžia 
FMiausiai beturčius, nes turčiai 

*t nno didžiausios neteisybės ir 
^sekiojimo įstengia i-sipirkti, už 
kl&s užstoja dar ir netikusi caro

Iria, kuri apie vargšus visai 
frtipina. Sunkiausiai, vienok, 
nenormališkosios sanlygps at- 
■ >nt jieškančių Vokietijoj 
M® moksląeivių. Jiems dabar 
rik negalima užsilaikyti Vokie- 
5 augšte-nių mokslų įtaisose. 

7*^ dar užsilaikyti vaikai 
tėvų, turinti, caroĮ val- 

Protekcijų, nors ir tokių 
^vieną žingsnį daboja porcija; 

protekcijos, neturtingi 
^^fcntai visai negali dabar gy- 

6 Vokietijoj. P,e jokio pasi- 
^HN^valdžia veja tokius lau- 
.HRVokietijos, jų gyvenimuose 

plentas kaip ir Maskolijoj, 
skaito jų laiškus ir ra- 

wJ£et dar palikti studentai 
: ar naktyj pas juos
t gęJ^nkys policija, ar rytoj jų 
^j.^8neva krašto \aidžia

> sanlygose, suprantama, 
t^Salirna mokytiesi. To- 
l metuose skaitlius lan-
I universitetus
» au8^tesnes mokyklas

gu tik caro randas negali darody-.■sėkmingos karės su Japonija. nu-
ti, Prancūzijos valdžia suareštuo
tus tuojaus iš areštų paleidžia.

Tikrą vienok prieglaudą politi- 
škiejie prasižengėliai randa vien 
Anglijoj, o gal ir Japonijoj. An
glija ncis<luoda nė užmušėjų, jei
gu tik užmušysta papildyta dėl 
politiškų siekių. Todėl caro ran
das į /\nglijos randą ne bando 
siųšti kbkių nors reikalavimų. 
Kiti kraštai susiaurino pirma pri
pažintas politiškiems prasižengė
liams prieglaudos tiesas, viena 
Anglija laikosi senų tiesų, ji vie
na iki šiol nesidavė išstumti iš 
tikrų vėžių, ne paisė nė meldimų, 
nė gazdinimų caro valdžios.

Persekiojimai raštų Maskolijoj 
nesiliauja. Net lietuviškiejie Vil
niaus laikraščiai: "Žarija ir L- 
kininkas” ne ateina. Matyt jų 
numeriai likosi sukonfiskuoti. Net 
kunigų, labiau valdžiai tarnaujan
tis negu Lietuvos žmonėms laik
raštis, “Nedėldienio Skaitymai”, 
užsitraukė jau 100 rabi, bausmę. 
Tegul bausmių bus daugiau, jos 
gal ir kunigų laikraščius privers 
žmonėms tarnauti. Valdžia mat, 
persekiodama laikraščius,uždrauz-

mis ir, žinoma, visns iš ten išvai
kė. Čia žmonės, kitas gal nesu
pratęs kame dalykas, kitas gal ty
čia, ėmė kibt prie uriadniko. Sis, 
parodydamas savo drąsumą, išsi
traukė kardą, o čia jcas-žin kas iš 
minios davė jam akmeniu į spran
dą. Reikėjo tik pradžios. Tuoj 
kiti pradėjo svaidyt jį akmenimis 
ir garsus Aluntos karžygis turė
jo, kaip tas Knrupatkinas, "atsi
traukt pilnoje tvaticoje“. Gerai, 
žinoma, ir padarė, nes ant galo 
pradėjo į jį leist kas akmenis, kas 
pagalius — ką tik kas pastvėrė. 
Ant to da nepasibaigė. Atsirado 
keletas drąsulių, kurie, nusivy- 
ję uriadninką, išdaužė buto lan
gus. I ą pačią naktį pribuvo su 
astuoniais 
pristovas.

sargybiniais Utenos 
Už tąjį triukšmą are- 

Petrauskj — iš Padek- 
Runionių sodž. 4 vy

atitraukė ntio 
mugės ne jie 

kalčiausias ta- 
nriadninkas —

16 GARLIAVOS, 
Senapilės apskr.

girių
prekininkas žydas Alielis Solc- 
kis. Gegužės 12 d. atsilankė pas 
jį trjs ginkluoti vyrukai, ir atsta
tę revolverius, pareikalavo nuo

gandęs žydas, revolverį atidavė, 
pinigų gi pasakė neturįs. Tuo
met tie vyrukai išėjo, pasakę, kad 
pinigai butų parūpinti už dviejų 
sanvaičių: jie tuomet ateisią jų 
atsiimti.

Kazvs Garliauckinis.

puolė labai, stumia iš tūlų Azijos 
kraštų maskolius net chinicčiai. 
Prieš karę antai Mongolijoj buvo 
daugybė maskoliškų agentų, ku
rie, galima sakyti, buvo tikrais 
Mongolijos valdytojais. Po karei 
Anglija ir Japonija pareikalavo, 
kad maskoliškiejie agentai butų 
atšaukti, ką caro valdžia turėjo 
padaryti. Pasitraukus caro agen
tams, turėjo pasitraukti ir mas
koliškiejie prekijai, juos iš 
golijos išstūmė ch i n iečiai.

Mon-

snės ir iš 
rus: du broliu Giulvilius,. Ant. 
Umbrasą ir Mat. Tūbą. Buvo 
areštuotas ir D. Raišys, bet jį 
tuojaus paleido. Juos visus nu
varė į Ukmergės kalėjimą. Už 
ką juos dabar areštavo ir tokiame 
svarbiame laike 
darbo? Juk ant 
vieni buvo. P,et 
me, tai Aluntos
perdaug jau jis drąsus buvo.

Sargybiniai atsigrūdo, kaip pa
sirodė, ne vien dėl to atsitikimo. 
Mat ahintiečių ne buvo kaip rei
kiant pataisyti keliai. Pasiėmė 
starostas, važinėja jie po sodžius 
ir varo taisyt kelius. Uždavė ge
rai žmonėms, bet ne pasigailėjo 
ir starostų. Aluntos starostą Ja- 
kučionį taip pridaužė šaudyklių 
apy sodais, kad dabar guli ant pa
talo.

Nebcpirmas.

IS LIETUVOS
IS VILNIAUS.

Vilniuje, berželio 6 d„ 
odos dirbtuvių darbininkų 
važiavimas, kuris tęsėsi kelias 
dienas. Per susivažiavimą išsi
aiškino, kad dirbtuvėse yra dau- 

, gybė išdirbtų odų, kurių nėra 
kam pirkti. Todėlei dirbtuvių sa- 

, vininkai daugybę darbininkų at
stato nuo darbo. Darbininkai 

, nutarė, kad odų fabrikantai prieš 
paliuosavimus nuo

buvo 
susi-

Aluntoje yra valsčiaus moky
kla. prie užlaikimo kurios prisi
deda visi Aluntos.'valsčiaus ūki
ninkai. Ant kiek ji mums buvo 
ikišiol naudinga, gali kiekvienas 
suprast, nes joje, 
buvo mokytojas 
žinoma, nerūpėjo 
vinimas, bet tik jų rusinimas.

Ilgai reikėjo ko1 ot, pakol išga
vom pamintas sai > tiesas, 
sigraudino” antg 
širdįs ir paskyrė r Aluntą moky
toją - lietuvį JaudĮgį. Dar prieš 
jo atvažiavimą, buvo sušaukta 
valsčiaus sueiga dėki paskyrimo 
mokytojui algos. Bet nesusirin-

IŠ KRIUKU, 
Naumiesčio apskr.

Žmonės per visus metus be pa
liovos kurstomi Žemosios Pane
munės (Fergiso) kunigų prieš 
marijavitus, kovo 19 d., naktį 12 
valandą užpuolė Servydų kaime, 
Dabravalėš v., ant namo Bernardo 
Januševskio, šaudė per langus, 
net basliais (buomais) daužė 
teipgi sąsparas ir sienas ir 
per išmuštus langus mėtė paga
liais ir lazdomis. Toji pat “tik
rųjų katalikų” gauja nuo 12 iki 3 
valandai tą pačią naktį panašiu 
budu sudaužė šių marijavitų na
mus: Šimo Dabašinsko, Baltra
miejaus Mašanaucko, Andriaus 
Ašmencko ir J ievos šopienės. 
Visų virsminėtų namų gyvento
jai. « ypač moters ir vaikai, bai
siai nusigando ir dėlei išmuštų 
langų nakties laike ir prieg tam 
šaltam laike — peršalo ir apsirgo 
7 ypatos. Byla paduota teisman; 
gegužės 20 d. tirinėtojas iš Su
valkų traukė į Naumiestį Servy- 
dų marijavitų liudininkus. Di
džiausiais kaltininkais pasirodė 
kunigai. Kaip byla baigsis —- pa
rodys laikas.

Feliksas.
(Iš “L. U.”)

1 kaip ir visur, 
liisas, kuriam, 
fiusų vaikų la-

Šu
lo biurokratų

IŠ DOVAINIU, 
Užpalių v., Ukm. p.

Yra čia 28 gyventojai — 15 lie
tuvių ir 13 rusų. metuose 
vienas rusas davė valdžiai moky
klos pastatymui žemės gabalą ir 
ėmė prikalbinėti kitus ūkininkus, 
kad jie irgi duotų im> kiek n< r- 
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žemės tai mokvklai. tai tuomet >prakaitu buvo užsi(lirbus ruk# 
pliacius bus didesnis ir valdžia,‘mjrdaina padavč juos j geras ran_ 
girdi, duos "nagrados” po du ’kas rubus savo paliko giminėms, 
tuk-tančiu. .Atsira<lo tokie, kurie jbet visus gimines J. T. su pagaliu 
panorėjo gauti tuos 2000, na ir..........................- * --
pasirašė po tam tikru nutarimu. 
Bet. žmoma, po pasirašymu apie 
tuos dvejus tūkstančius su jais 
niekas ir kalbėti nenorėjo.

Dabar tas pats rusas pastojo 
moky tojumi Dovainių sodžiuje. 
Mokina rusi-kai ir lietuviškai, bet 
lietuviškai pats labai mažai ką 
Itosupranta. tąi be reikalo tik vai
kus kamuoja.

Balandžio 19 <1. pas ūkininkus 
K. Miškinį ir J. Vairą atribaldė 
sargybiniai kratos daryti. Jie bu
vo įduoti, kad dirba, ir laiko pas 
save ginklus, bet rasti nieko ne
rado, nors visus kampus išlan
džiojo ir viską iškrėtė, dagi net 
žemę kardais subadė. Spėjama, 
kad juos įdavė tas mokytojas už
tai, kad jie kartais gaudė žuvis 
upėje, kuri prieina prie jo lauko. 
Brangiai norėta atsilyginti už žu
vis !

išsivaikė ir keikė velionę, kad ne
paliko jam tų 117 rub. Tai dar
bininko - žmogaus likimas!

Kriklinietis.

Baravvkas.
(Iš “L. U.")

IŠ LUOKĖS, 
Šiaulių apskr.

Musų parapijoje visi žmonės 
kalba lietuviškai. Vienok bažny
čioje skaitomos lenkiškos evan
gelijos. Daroma tai dvarpo
niams, kurie nors, kaipo čia gimę 
ir užaugę, supranta musų kalbą, 
bet, laikydami save lenkais, 
nori turėti “savo” evangeliją, ki
tokią, negu “mužikų”.

Iš UKMERGĖS KALĖJIMO.
Dabar yra Čia šie politikos ka

liniai: 1) J. Madeikis Kupiškio 
valse., 2) P. Degulis Utenos v., 
3) N. Rauba ir 4) K. Kastinke- 
vičius Anykščių m., 5) P. Gaspa- 
rauckas Puponių v., 6) Ig. Gave- 
naviČius Alotų v., 7) A. Sriubas 
Debeikių v., 8) A. Metaikis ir 9) 
J. Viliunas Užpalių v., 10) J. ir 
it) R. Gudeliai Alotų v., 12) V. 
Pamernackis Žemaitkiemio v.,
13) B. Mecelica Antalepčio v.,
14) Kotrina Janiulytė Troškūnų 
v. Iki šiam laikui dar musų ka
lėjime buvo 15) ir 16) A. ir St. 
Didžiuliai išsiųsti teisman į Kau
ną, 17) A, Stasevičius, 18) J. Ka- 
linauckas, 19) J. Gritenas ir 20) 
A. Bilinauckas—visi trįs išsiųsti į 
Panevėžį ant teismo. 21) P. 
Mackevičius; Vilniaus teismas jį 
išteisino, 22) P. Jančis, nuteistas 
8 metais katorgos, išsiųstas į 
Kauną, 23) J.Kuzmickienė iš Ko- 
varsko paliuosuota ant parankos, 
24) A. Šiaučiuno bylos nebetęs. 
Beto yra dar administratyviškai 
pasodyti: 25) J. Mickunaitis ir 
26) J. Tumas Indrioniškio v., 27) 
V. Poškonis Užpalių v. Kaiku- 
riems nori surasti kaltę, todėlei 
varinėjo juos palei monopolius ir 
policijos kalėjimus.

Kalinys Juozas.
(Iš “L. U.”)

IŠ ERŽVILKO.
Gegužės u d. pas aptiekorių 

ŽiČkų Ir siuvėjų Madžiuką buvo

IŠ DOBROVALĖS, - 
Naumiesčio pav. 

(Ištrauka-iš laiško).
Dobrovalės Bujanauckis 

vis vatu, 
Pradžioj 
Turbut 
rinks.

Dabar 
d imas, 1 
žmonių sukilimo, 
ną valsčiaus raštynėj iš valsčiaus 
turi būt arklys ir žmogus. Jeigu 
kas, paliepus šaltyšiui, nenorėtų 
duoti, tai reikia mokėti ' bausmę 
3000 rublių, arba 3 mėnesius ka 
Įėjime sėdėti. Kaimų viršaičiams 
prisakyta, jeigu išgirs kur apie 
streikus, arba kokį žmonių suki
limą, kad, nesibijodami atsakymo, 
griebtų keno nors arklį ir lėktų 
raštynėn, arba pas zemskį prane
šti apie tai. Jeigu nepadarytų, 
tai turės pats užmokėti 3000 rub. 
bausmės, arba 3 mėnesius kalėji
me sėdėti.

Nuo 20 d. gegužio pas mus už
stojo šalčiai, buvo net gruodas; 
buvo ir lytus su ledais. Gero už- 
derėjimo ne laukiame todėl ma
nome, kad bus sunkus metai. 
Viskas brangu, vargšams ypač 
sunku gyventi, kadangi algos ne 
kįla lygiai su kainoms reikalin
giausių daiktų.

Knygas ir gazietas iš Amerikos 
gavome. Ačiū, kad neužmiršta
te savo žmonių. Pas mus tokių 
laikraščių kaip amerikoniniai 
sunku gauti: čia labiausiai išsi
platinęs Seinų kuniginis laikra
štis. Kunigams jis tinka, tai jie. 
nori, kad ir žmonės vien jį skai
tytų, nes jis padeda geriaus lupti 
žmonėms odą.

Po Kalėdų valsčiaus susirinki
me načelninkas pasakė, jog žmo
nes, jeigu nori užsirašyti laikra
štį, tai gali ir užklausė kokį kas 
laikraštį nori. Žmonės suriko: 
“Vilniaus Žinias”. Načelninkas 
atsakė: “Vilniaus Žinias negali
ma; imkite^ girdi, “Ūkininką", tai 
žinosite bent kaip syti ir ūkę ves
it (nežinojo mat načelninkas. kad 
Vilniaus “Ūkininkas” ne mokina 
sėti).

Ačiū tau už laikraščius, labiau
siai gi už ūkininko knygutes. Vi
siems jos patinka. sNet vengras 
iš Austrijos, pamatęs tas knygu
tes, prašė, kad jam duočiau pasi-

dar 
nes rinkimų ne buvo, 
berželio bus rinkimai, 

žmonės daugiau jo ne

pas mus 
valdžia.

didelis pri^pau- 
turbut, bijosi 
Kiekvieną die-



Ma

daviau. IrSkaityti ir, žinoma, 
uaugiau žmonių ateina ir prašo 
duoti pasiskaityti. 'Firmiau, bū
davo, kaip skaitydavau žmo
nėms susirinkus, tai sakydavo, 
negerai rašoma, o dabar tie pats 
'žmonės ne gali, atsigėrėti. Kas 
tik ateina, visi prašo knygučių ir 
laikraščių. Visiems, kurie skai
to Amerikos raštus, jau akįs atsi
darė. Kartais manę net juokai

I ima. Kartais klausiu žmonių: 
na, ar ne teisybė, ką apie musų 
padėjimą ir reikalus rašo Ameri
kos laikraščiai? Visi atsako: tei
sybė, teisybė! Platinkite geras 
žinias, kad ir jums kaštuoja per
siuntimas. Aš iš to pelno netu
riu, bet daug žmonių laikraštis į 

» protą įvedė. Matyt jau, kad 
žmones pradeda pažinti savo 
priešus, širdys jų dega ir tos ug
nies neužgesys jau ne joki žmo
nių priešų besistenginiai!

M. S.
REIKIA MUMS KAIMO MO

KYTOJU - MERGINU!
Kas nesupranta šiandien švie

sos reikalingumo! Pats didžiau
sias tamsuolis ir tas, jeigu nesu
pranta.• tai bent atjaučia tai, kad 
be šviesos sunku žmogui gyventi. 
Kiekvienas rūpinasi^ kad ir į jo 
langelį įsiskVerbtų nors mažas 
šviesos spindulėlis. Tik didžiau
si žmoniųi priešai, tik tie, kurie 
savo viešpatavimą remia ant žmo
nių tamsumo, bijo šviesos ir nori, 
kad žmonės visados skęstu tam
pos ruknose. , Bet šviesos šalinin
kai jau sujudo ir subruzdo, ėmė 
kovoti už tai, kad šviesos spindu
liai dasiektų kuotolimiausių že
mės kampų.kad jie apšviestų kuo- 
plačiaustas žmonių minias.

Tie šviesos draugai ėmė steig
ti mokyklas ir mokyklėles, kurios 
skleidžia šviesą tarp tamsių mi
nių.

Valdžia suprato nebeįstengsian
ti ilgiau užlaikyti tamsos ir pri
žadėjo daugiau šviesa imti rupin- 
ties. prižadėjo įvesti, nors netiku
sįjį. visuotinąjį mokinimą. Bet 
kolai tas bus, reikia mums patiems 
rūpintis žmonių apšvietimu. Kur 
tik galima, reikia steigti kaimų 
mokyklėlės, kur vaikai per žiemą 
galėtų mokyties skaityti ir rašyti. 
Tokioms mokyklėlėms būtinai rei
kalingi ir tam tikri mokytojai, ar
ba mokytojos. Geriausiai, man 
rodos, tą darbą galėtų atlikti mer
ginos, prisirengusios per vasarą 
tam tikrose mokyklose prie to 
darbo. Vaikus mokyti skaitymo 
ir rašymo nepersunkus juk darbas 
ir didelio mokslo nuo tokios mo
kytojos nereikalauja; daugiau rei
kia čia gero noro ir pasišventimo. 
Tokių kaimo mokyklėlių Lietuvo
je jau ir šiandien nemaža yra ir, 
kiek man žinoma, mokina jose 
paprastai merginos; užlaikymą ir 
algą duoda joms kaimai, kur jo
sios mokina. Vargas tik, kad dar 
mažai tėra Lietuvoje tokių moky
klėlių. kur butų rengiamos tokios 
kaimo mokytojos. Man yra žino
ma tik viena tokia mokykla. Tai 
valdžios leista Senapilėje “Švie
sos” draugijos mokykla.

Kita.tokia dar tik rengiama 
viename Kauno gubernijos dvare. 
To dvaro savininkas, kaipo, šali
ninkas žmonių švietimo, jau nuo 
seniai nemaža darbuojasi 'šviesos 
praplatinimui tarp žmonių^ šį
met, kaip girdėtis, rengia jisai to
kią mokyklėlę, kurioje merginos 
galėtų prisirengti būti kaimo mo
kytojoms. To dvaro antrašas tuo 
tarpu negali būti garsinamas, to- 
dėlei kas nori šįmet vasaros laike 
pasimokyti toje mokyklėlėje, te
gul kreipiasi su tuo reikalu į 
“Liet. U-ko” redakciją. Sąlygos 
mokyties bus, rodos, labai priei
namos. A. M.

VALSTIEČIU AT YDAI.
Pereitais mokslo metais gana 

diktas Kauno pradinių mokyklų 
skaičius našlavo ir da tebenašlau- 
ja. Kuomet žmonės reikalavo 
lietuvių - mokytojų, Kauno direk
cija teisinos, kad nėra iš kur jų 
paimti, nes visi tarnaują Lenkijoj; 
kolai gi mokslo metai nepasibaigs, 
nė vieno iš ten nepaleidžia. Taip 
ir buvo. Kai-kurieitis mokyto
jams Kauno direkciją davė vie
tas, bet Lenkijos pradinių moky
klų viršininkai sulaikė juostuos 
Lenkijoje.

Taigi, šiuomi pranešu, kad mok
slo metai jau pasibaigė ir iš Len
kijos visus lietuvius-mokytojus 
paleidžia. 1 aigi, kad neatsikarto
tų pereitų metų istorija, t. y. kad 
Kauno direkcija su paskirstymu 
lietuvių - mokytojų nelauktų ru
dens, kuomet Lenkijoj prasideda 
mokslas, valstiečiai privalo pasi
stengti, kad mokyklos butų apru-

pintos savais mokytojais liepos 
mėnesyj. Jeigu vasaros laike musų 
mokyklos nebus aprūpintos mo
kytojais, tai ir vėl jos gal pasilik
ti be jų, arba susilaukti rusų-mo- 
kytojų, kurie šiais metais pabaigs 
Panevėžio mokytojų seminariją.

Jonas Sepetokas.

NAUJI RINKIMU INSTA- 
TYMAI.

Rinkiniai į trečiąją Durną pra
sidės nuo rugsėjo 1 d. šiųnietų. 
taigi mažiau kaip už trijų mėne
sių. Trečiosios Durnos sušauki- 

1 mo diena paskirta lapkričio i’d., 
taigi beveik už penkių mėnesių. 
Rinkiniai į trečiąją Durną sutai- 

i syti pagal pirmųjų rinkimų pa- 
I matų, tačiaus padaryta juose ne- 
• mažai permainų. Nauji rinkiniai 

įtrinka su anais tokiuose dalykuo- 
SC: rinkimai gubernijose bus da
romi, kaip ir pirmiau, atskirais 
visų luomų susirinkimais. Visi, 
kurie dalyvavo anuose rinkimuo
se, turės teisę dalyvauti ir 
šiuose rinkimuose. Skiriasi 
gi naujiejie rinkinių įstatymai nuo 
senųjų tuo, kad patikrina kiekr 
vienai luomai, o ne vieniems tik 
valstiečiams kaip pirmiau, bent 
po vieną atstovą nuo gubernijos. 
Tačiaus “labiau kultūriškoms” 
luomoms (dvarininkams ir mie
stiečiams) suteikiama tiesa iš
sirinkti į gubernijos rinkimus di
desnį rinkėjų skaičių, negu “ne- 
kulturiškoms” luomoms (valstie
čiams), kas neleis valstiečiams 
paimti viršų ant dvarininkų. Nuo 
valstybės pakraščių atstovų skai
čius sumažintas, “kadangi jo pa
kraščiai (Lenkija, Kaukazas) dar 
nesusiliejo ant tiek su valstybe, 
kad jų atstovai galėtų persiimti 
supratimu jųjų reikalų bendrumo 
su tikrųjų rusų reikalais”. Kai- 
kur rinkiniai laikinai visai atmai
nyti. Sumažintas ne rusų atsto
vų skaičius, padidinta rusų atsto
vų skaičius, kad kitų tautų atsto
vai “negalėtų spręsti grynai ru
siškųjų reikalų” Durnoje, kuri 
“turi būti rusiška dvasioje”.

Rinkimai nuo Lenkų gubernijų 
ir miestų, taip - pat nuo Enisė- 
jaus ir Irkucko gub., lygiai nuo 
Lublino ir Sedleco gub. stačiati
kių ir nuo Vralaus kazokų pave
dami pagal įstatymų išleistųjų 
1906 m. 1 .... . .Kitose gi gubernijose, o taipgi 
miestuose: Petrapilėjė, Maskvo
je, Kijeve, Odesoje ir Rygoje 
rinkimai pravedami pagal naujų
jų taisyklių.

Atstovus rinks skyrium tik tie 
miestai: Petrapilė. Maskva. Var- 
šava. Kijevas. Lodžius, Odesa ir 
Ryga. Nuo V ii niaus atskiras at
stovas nebus renkamas, kaip pir
ma. Petrapilėje, Maskvoje. Kije
ve, Odesoje ir Rygoje atstovai 
renkami tiesiu balsavimu.

Atstovų skaičius nuo Kaukazo 
ir Lenkijos sumažinta: nuo Kau
kazo tik 10 atstovų; nuo Lenkų 
tik 14. (kurių tarpe du rusu)

Kuo Vilniaus gubernijos ren
kami skyrium vienais rusais du 
rusu atstovu; nuo Kauno gub. 
vienas rusas atstovas ir nuo Var- 
šavos miesto 
vas.

Turkestane, tyrlaukių sryčitio- 
se ir Jakutų srytyje (Sibiriujc) 
rinkimų laikinai visai nebus.

Visose Rusijos gubernijose, 
kur rinkimai pagal naujų įstaty
mų (taipgi Vilniaus ir Kauno 
gub.),, išskyrus Archangielsko 
gub., turi būtinai būti išrinktas 
vienas dvarininkas.

Keliose gubernijose, tarp jų 
Gardino ir Kauno gb., turi būti
nai praeiti Dūmon vienas mie
stiečių atstovų. Kitose gi gu
bernijose (tarp jų ir Vilniaus 
gub.) net du atstovu nuo miestie
čių.

Petrapilės, Maskvos, Vladtnii** 
ro, Ekaterinoslavo, Kostromos ir 
Charkovo gub. būtinai renkamas 
vienas darbininkas.

Nud Kauno gub. renkami viso 
6 atstovai, jų tarpe 1 rusas; ka
dangi dar būtinai turi būti išrink
ti 1 dvarininkas ir 1 miestelėnas, 
tai Kauno gub. pasiųsti daugių- 
daugiausia galės į trečiąją durną 
tik tris valstiečius.

Nuo Vilniaus gub. važiuos Dū
mon viso 7 atstovai, jų tarpe du 
rusu; kadangi be jų, iš Vilniaus 
gub. būtinai renkami du miestelė
nu ir 1 dvarininkas, tai valstiečių, 
geriausiame atvejyje, galės pa
tekti Dūmon iš Vilniaus gub. tik 
du atstovu.

Suvalkų gubernija siunčia tik 
vieną atsotvą.

Viso atstovų, pagal naujų įsta
tymų, bus 442.

vienas rusas atsto-

(Iš U.”)

Iš AMERIKOS.
ATEIVIAI.

Nuo 1 d. liepos pereitų 
iki tokiam jau laikui šių metų j 
Ameriką atkako 1285349 ateiviai, 
netoli 300000 daugiau negu per
nai. Šešiuose šių metų mėnesiuo
se iš Maskolijos atkako 132185 at
eiviai. Iš atkakusių ateivių 5962 
likosi atgal sugrąžinti.

metu

ATEIVIAI ATKAKĘ AMERI
KON.

Berželio mėnesyj atkako Ame
rikon 154734 ateiviai,arba ant 34- 
834 ypatų daugiau negu pernai. Iš 
Vokietijos atkako 3552 ypatos, iš 
Austrijos 19117, Vengrijos 18554, 
Italijos 41644, Maskolijos ir Fin- 
landijos 32112, Šveicarijos yyj.

LIETUVĄ■ T
II Marriato^vn, jN. J. Streikavo 

čia triobų ^atyi^o darbininkai. 
Skebauti jjasisiiąjė augštesnių 
mokyklų moįuntinįai.

i j
St Lc^ųis. Mo. Pasibaigė 

čia streikai plumbęrių, kurie trau
kėsi trįs s^nvaites. Plumberiai 
reikalavo 6 (tol. UjŽ dienos darbą, 
bet ne visk^ gavę^

San Fr^nciaco, Cal. Streikai 
telegrafistų dar vis nepasibaigė, 
bet ir neišsiplatino ant kitų miestų* 
Telegrafo kompanija pasiūlė tele
grafistams ant 25% didesnes al
gas ir pasižadėjo priimti atgal 
80% streikavusių telegrafistų, bet 
jie pasiūlymo1 nepriėmė. Gal už
gims streikai ir kituose didesniuo
se Amerikos miestuose.

Nuo Ameri- 
"Minnesota” 
pabėgo 160 

liepos pabc-

San Francisco, CaL Streikar 
vę čia telegrafistai sugrįžo prie 
darbo ant senų išlygų. Nesutiki
mus jų su kompanijoms išris san
taikos teismas.

NARSUS JURININKAI.
Norfolk, W. Va. 

kos kariškojo laivo 
tik vienoj sanvaitėj 
jurininkų; 16 dieną
go 15. Kiek gi pabėgtų jų, jeigu 
užgimtų karė? Ne be pamato, 
matyt, vienas japoniškas admiro
las pasakė, jog Japonija nereika
lauja drebėti prieš Amerikos lai
vyną, kadangi, užgimus karei, 
pusė jos jurininkų pabėgtų.

far-
jgavęs

BEPROČIO DARBAS.
Kunka, Mieli. 50 metų 

meris. Henry Scutcheon. 
proto sumaišymą, pagriebė kirvį
ir užmušė : sūnų, jo pačią ir jos 
tėvą. Paskui nušovė beprotj, jo 
užpultas, farmeris McClellan.

PASKENDO LAIVAS.
Eureka. Cal. Pereitos nedėlios 

naktyj, plaukiantis iš SanFrancis
co j Port I and garlaivys “Colum- 
bia" ant jūrių susimušė su garlai
viu “San Fedro”. Pirmutinis 
garlaivys paskendo, su juom pa
skendo 97 ypatos.

KARŠČIAI.
New York. 18 <1. liepos atėjo 

čia karšta vilnis, veik visą dieną 
termometras ncnupuolė žemiau 
<jo°l'. šimtai žmonių ėjo j parkus 
ir ten nakvojo, kadangi gyveni
muose buvo per karšta.

TVANAI.
Pittsburg. Pa. Dėl smarkių ly

tų Pennsylvanijoj, Ohio ir \Vest 
Virginijoj, užgimė tvanai, kuriuo
se pražuvo ir tūlas žmonių skait
lius. Upės ir upeliai išsiliejo per 
krantus, vanduo nunešė daug til
tų. sugriovė triobas, paplovė ge
ležinkelių pylimus, dideli geležin
keliu plotai vandens apsemti. 
Nuostolius tvanų padarytus vien 
Preston pav, \V. Va. skaito ant 
milijono su viršum doliarų. Yra 
daug miestelių vandens apsemtų.

NELAIMES ANT GELEŽIN
KELIU.

Detroit, Mich. Pereitos suba- 
tos dieną, netoli Salem, Mieli., 
susidaužė geležinkelio trūkis. 
Prie to 30 ypatų likosi ant vietos 
užmuštų; sužeistų gi tapo 
100 ypatų.

apie

IŠ DARBO LAUKO
11 New York. Sustreikavo čia 

siuvėjai. Streikuose dalyvauja 
apie 10000 darbininkų.

U New York. Amerikos spau
stuvių darbininkai mano strei
kuoti iškovojimui 8 vai. darbo 
dienos. Palaikymui streiko ren
ka jie pinigus visoj Amerikoj.

li Plymouth, Pa. Darbai eina 
čia gerai, darbininkų be darbo ne
matyt.

U Blue Canyon, Mich. Whal- 
come Lonping Co. pirko šitose 
aplinkinėse anglių plotus ir pa
rengs kelias kasyklas. Reiks čia 
išlavintų angliakasių. Darbas 
trauksis 8 vai., už ką mokės po 3 
dol.

V Kansas City, Mo. Partneriai, 
nu valiniui laukų, reikalauja dar
bininkų. Moka po $2.50 už die
nos darbą, bet darbo laukuose 
yra tik dviem mėnesiams. Tu
rintiems pastovesni darbą, rodo
si, neverta ant farmų keliauti, nes 
žiemą ten darbo nebus. Dabar 
ten, ypač turinti didesnes far
sas tiesiok gaudo darbininkus, 
bet pasibaigus laukų * darbams, 
darbininkų ne reikalaut.

LIETUVIAI AMERIKOJ,

per 150 ypatų ir visi linksminosi. 
Buvo tai pirmutinis lietuviškas 
pikninkas šiame krašte. Gailatkad 
čia teip mažai yra “gražiosios ly
ties”. Butų geistina, kad daugiau 
melginų atvažiuotų.

Pikninkiečiams mažumą nuil
sus bešokant, Petras Kietis pra
dėjo kalbą laikyti, aiškindamas 
neudą socijalizmo darbininkams, 
jeigu jie nori pagerinti savo būvį. 
Paskui kalbėjo draugai: J. Mar- 
tinkaitis ir Aleks. Kalvaitis; abu
du trumpai pasakojo apie naudin
gumą S. L. Amerikos, jo mierius 
ir praeitį Lietuvos. Kalbos buvo 
trumpos ir įturingos. Kartkartė
mis davėsi girdėti plojimai ran
kų, buvo galima matyti ir šluo
stant ašaras, kalbant apiė Lietu
vos galybę ir kad musų laimė ko
voj už būvį yra vienybėj, o paki
limas Lietuvos — musų patrijoti- 
zmc.

Lietuviai, parengę pirmą Lietu
višką pikninką ir sutverę draugy
stes, gali pasidžiaugti. Prisirašė 
keli nauji sąnariai. Aukų revo
liucijai sukolektuota $31.60.

D. Maskevičius.

dirba 
tai ir

IŠ BE N L D. ILL.
Darbai eina ėia silpnai, 

3 — 4 dienų sąnvaitėj, per 
uždarbiai menki. Yra -čia 3 ang
lių kasyklos, bet ir tos pačios toli 
nuo miesto: 2 — 3 mylių. Pali
jus. dumblo yra iki kelių, o pagar
sinta. kad kautynės naujos ir dir
ba gerai ir buk darbas nesunku 
gauti, Tuom tarpu yra kitaip: 
žmones čia laukia ir kelis mėne
sius, kol gauna darbą. Kadangi 
darbas čia prastas, tai kiti darbi
ninkai darbą meta, bet ne lietu
viai. Lietuviai čia nesivadųia lie
tuviais bet ruskiais (turbut ne vi
si teip daro? Red.). Neperseniai 
čia susitvėrė lietuviškas K1 tūbas, 
liet ir iš jo nėra ąiaudos. Alus ir 
degtinė tai šaltiniai, iš kurio dau
gelis lietuvių šviesą semia, bet tas 
šaltinis, kaip, kiekvienas numano, 
ne gerai apšviečia, apšviečia jis 
visai atžagarią!.

Terp čianykščių lietuvių vienok 
yra ir sumanus,, besidarbuojanti 
tautos labui, suprantanti ir dar
bininkų reikąlus,.

2 d. berželio buvo parengtos 
prakalbos. Kalbėtoju buvo atsto- 
vas L. S. D. P.» Grigaitis. Susi
rinkimas buvo Mikocki6 svetai
nėj. Žmonių prisirinko diktas 
būrelis, nebuvo visiems nė kur 
atsisėsti. Atidarius susirinkimą. 
Kilikevičienė, su savo mažoms 
dukterims jiadainavo revoliucijos 
dainą.

Grigaitis savo kalboj ragino 
viso svieto darbininkus rištiesi 
krūvon. Ragino aukauti, kas kiek 
išgali, sušelpi m ui ir palaikymui 
rąvoliucijos Maskolijoj. Aukų su
rinkta $26.65. Pinigai tie paskirti 
L. S; D. P. Renkant aukas, vie
nų vardus užrašinėjo, o kitų ne. 
Tas negerai. Reikėjo arba visų 
vardus užrašyti, arba jų visai ne

Pabaigus aukų rinkimą. Matu
levičiūtės jiadainavo dainą apie 
“Birutę”, o Kilikevičienė su savo 
mažoms dukterims dainą: “Kur 
dingo Lietuva tavo didybė.”. Dar 
Kilikevičienė dekliamavo eiles ir 
trumpai aistru kartu kalbėjo Gri
gaitis.

Pašalinis.

IŠ SEATTLE, WASH.
Valdžios išsiųstas į Alaską, at

važiavęs čion 3-čią dieną liepos, 
patyręs, jog negalėsiu išvažiuoti 
iki 6-tos dienos liepos, pradėjau 
teirautis, kur lietuviai gyvena. 
Kad ir turėjau adfesą mano gimi
naičio gyvet>ąąičife miestelyjGeor- 
gcto\vii, nctpįi §ęattle, jo nera
dau dėlto, kąd jift „ateina tik į ži
gu n ę parsinešu siuntinius, o mie
stelis susidedu išt;piažiausia kele- 
tos šimtų namų; kad ir man klau- 
sinėjus keletu y^atų, kurie veik 
visi vokiečiais buvo, nepasisekė 
surasti. Gab^jaM* kaip čia bus 
laikas praleisti ikųjšplauksiu į Al
aską. Užėjau/|>p. 153 Washington 
St., “Standard Saloon”. Čia ra
dau tautiečių, turbut, iš visų kam
pų žemės, išgirdau ir lietuviškai 
kalbant. Taigi mat kartais ir kar- 
čiama būva reikalinga, nes ki
taip nebučia radęs lietuvių. Jie 
manę užprašė ^nt pirmojo lietu
viško pikuinko^ kurs čia atsibu- 
vo; o . •> ,

Pikninką parengė Sąjunga 
draugysčių: Didžio Lietuvos Ku
nigaikščio ęędųjtino ir 112 tos 
kuopos S. L. Amerikoj.

Pikninkas ą^ibųvp 4-tą dieną 
liepos darže “Rainier Park”, 
Georgetowne. Lietuvių susirinko

Iš LAWRENCE, MASS.
Liepos 8 d. atsilankė ir pas 

mus lietuviški artistai: M. Pe
trauskas ir Z. Skirgėla. Davė 
koncertą Saundary Hali, kurio, 
žinoma, apšviestesniejie lietuviai 
ne galės užmiršti. Linksma 
mums, kad ir mes sulaukėm to
kių žiedų musų tautos; linksma 
klausyti grynai lietuviškų melio- 
dijų. Ypač “Jūrių Bangos”, daina, 
daro didelį įspūdį; “Pavasario bal
sai”, rodos, kelia musų tautą iš 
miego ir stumia pirmyn. Patiko 
“Viversėlis” ir kitos dainos mu
sų tautiečių komponuotus. Pas
kui buvo svetimų komponistų 
kompozicijos, kaip tai:- Schuma- 
no, Chopino, Čaikovskio, ištrau
kos iš operų. Gaila, kad musų 
muzikai tokiam laike pribuvo: 
dabar karštas vasaros oras ken
kia renginiui tokių koncertų. To
dėl musų artistai pasiliko Naujo
je Anglijoje ilgiau pasilsėti, o 
kaip Išsitarė, gal sugrįž vėl į Eu
ropą. Gaila butų, jeigu išvažiuo
tų ne aplankę lietuvių apgyventų 
kolionijų. Priderėtų eiti ant to
kių koncertų visiems lietuviams, 
nes gera muzika, giesmė gerai at
likta, pakelia dvasią ir jausmus. 
Gaila. ne visi lietviai tą atjaučia 
ir supranta: buvo ir tokių, kurie 
laike koncerto nemokėjo užsilai
kyti žmoniškai. Geriau* toki pa
darytų, 
ateina, 
rančiai.

jeigu neitų, bet jeigu 
tai tūri užsilaikyti pride-

Buvęs ant koncerto.

Iš NEW BADEN, ILL.
Lietuvių yra čia pusėtinas bū

relis. .Vyrai dirba anglių kasy
klose Ir uždirba ne blogiausiai, 
tik gaila, kad uždarbio nemoka 
naudingai sunaudoti. Po kiekvie
nam algų išmokėjimui čianykš- 
čiai lietuviai laiko susirinkimus 
svetainėj ir čia svetimtaučiai ap- 
svarstinėja rusų reikalus ir nuo
dėmės (Lietuviai mat savę ai
škiais vadina, nors nė vienas ru
siškai kalbėt nemoka, 
gėdisi vadytiesi, visai 
mi kodėl). Gaila, kad 
kiman jie ateina ne iš
lios, bet dėdės atveda ir čia gana 
tankiai atseina gerai kišenių pa
kratyti. Teip atsikartoja laike 
veik kiekvieno algų išmokėjimo 
ir tuom panieką ir nekentimą už
traukia ant musų tautos.

J. Miller.

lictuviais 
nežinoda- 
ir susirin- 
geros va

pas Juos geria Ir kazyruoja 
taip linksmai laiką prah 
Christus ne tik neėmė j 
nuo varguolių, be f .
dabartiniai įpėdiniai daro at^° 
neduosi rublio, tegul vaikas 
šta be krikšto; be pinigų

atgautų ponai baudžiauninkus 
(klysta rašėjas: sukilimas lenkų 
1863, buvo ne dėl baudžiavos pa
naikinimo, bet buvo tai tautiškas 
lenkų sukilimas. Caras tik, iš 
sukilimo pasinaudodamas,norėda
mas nubausti ponus ir jiems ne- 
daleisti susiartinti su baudžiau
ninkais, jau paskui baudžiaunin
kus paliuosavo, patiems ponams 
nedavė paliuosuoti. Red.). 1803 
metuose kunigai .ne kišo žmonėms 
į akis tikėjimo, jj visai užmiršo. 
Lenkmečio laikuose kunigai visai 
kitaip elgėsi^ kitaip kovojo su val
džia už lenkystės tiesas. Kuni
gai nelaukė, kol žmonės iš geros 
valios pristos prie maišto, ne rin
ko aukų, kiek kas panorės: nak
tims ateidavo j sodžius būriai po
nų ir tamsių žmonių, nesupran
tančių keno naudai lieja savo 
kraują, tuose būriuose būdavo ku
nigai ir jie visiems jaunesniem- 
siems vyrams liepdavo eiti drau
ge, o jei kas bandydavo pabėgti, 
pasipriešindavo, tokius kardavo. 
Atėję j namus rinkti maisto, pa
šaro ar pinigų, jie neprašydavo, 
bet ėmė viską, kas jiems patiko. 
Jeigu kas mėgindavo ginti savo 
savastį, toks tuoj atsirasdavo ant 
balkio.

Bet valdžia buvo drūtesnė, įvei
kė sukilusius pqnus ir jų sėbrus 
kunigus, daug žmonių žuvo. Ir 
daug kunigėlių atsirado kalėji
muose ir Siberijos tiruose, bažny
čios liko be piemenų. Paskui ku
nigai aptyko, bet neužmiršo besi- 
stengimo laikyti žmonės tamsy- 
l»ėj, pamoksluose įkalbinėti žmo
nėms, jog mokslas jiems ne tik 
nereikalingas, bet vodingas, išve
da iš doros kelio ir tt.

Ir dabar, sukilus žmonėms, vėl 
kunigai darbuojasi, tik darbuoja
si visai kitaip. Kadangi žmonės 
neklauso, sulyg jų pasakymo, 
“Dievo leistos' valdžios, kunigai 
vėl stoja į kovą tik ne su valdžia, 
ne su žmonių skriaudėjais, bet su 
savo penėtojais žmonėms. Dabar 
pamoksluose musų kunigėliai, pil
vus susiėmę, rėkia, kiek galėdami: 
“neklausykite maištininkų, cicili- 
kų, kurie drysta priešintieji Dievo 
leistai valdžiai! Kas neklauso 
valdžios, ne klauso Dievo ir toks 
pateks į patį pragaro dugną!” 
Teip, musų kunigėliai, kurie lenk- 
nietyj liepė žmonėms kovoti su 
valdžia, dabar stengiasi tą pačią 
netikusią caro valdžią palaikyti, į- 
kalbą žmonėms,buk ji Dievo duo
ta, todėl jos, teip kaip Dievo, rei
kia klausyti. Jie niekina, bjauro
ja, keikia socijalistus ir pirmei
vius už besipriešini mą valdžiai, 
bet, turbut, ir dabar nueis jų triū
sas ant niekų, kaip buvo ir lenk- 
metyj, nors tąsyk jų triūsas rė
mėsi ant daug doresnių negu da
bar pamatų. Kiekvienas, jau šiek 
tiek akis pratrynęs, mato gerai, 
keno naudai darbuojasi musų dva- 
siškiejie piemens ir kam vodingi 
yra jų keikiami socijalistai. So- 
cijalistai negriauja tikėjimo, nė 
bažnyčių, bet stengiasi išnaikyti 
visas neteisybes, stoja kovon su 
vargdienių skriaudėjais. Jeigu 
pas hius kartais kas iš socijalistų 
užkabina ar Dievą, ar bažnyčią, 
tai ne paties socijalizmo kaltė, bet 
tas paeina nuo to, kad socijaliz- 
mas dar pas mus ne susikonsoli- 
davęs, pas mus dar ir ne socijali
stai su socijalistai* susimaišę: 
kaip pirma jie tvėrė vieną ryšį su 
laisvamaniais, teip dabar terp so
cijalistų, ypač Amerikoj, yra ir 
anarchistai, nors jų mokslas ir ne
sutinka su mokslu socijalistų. At
eis laikas, kad anarchistai pasi
trauks, kaip pasitraukė laisvama
niai.

Taigi matome, kiek mums gero 
daro musų kunigai! Jie mums 
žada dangų pasimirus, bet kodėl 
jie patįs nesistengia pasimirus 
dangų užsipelnyti, liet stengiasi, 
gyvenant čia ant ašarų pakalnės, 
taigi ant žemės, rojų turėti. Jie 
apsiskelbė Christaus įpėdiniais, jo 
mokslo palaikytojais ir platinto
jais, bet pats to mokslo nepildo, 
Christaus prisakymus išvirkščiai 
išverčia. Christus liepia mylėti 
artimą, šelpti varguolį, bet šiądie- 
niniai neva jo mokslo platintojai, 
jeigu galėtų,atimtų varguoliui pa
skutinius marškinius. Christus 
varė iš bažnyčios renkančius joje 
pinigus perkupcius, dabartiniai gi 
jo įpėdiniai bažnyčias padarė į- 
rankiu rinkimo pinigų, jose, už 
brangius pinigus, pardavinėja sa
kramentus, už juos nuo varguolių 
tankiai paima paskutinį skatiką 
Christus užstojo vargdienius, ba
rė didžturčius, išmetinėjo jų ne
teisybes, mokino meilės ir atlei
dimo, šios dienos įo mokslo neva 
palaikytojai susijungė su piniguo

čion, ne laidos pasimirusjįjT* 
Christus jiems liepė pardavinėti 
sakramentus už brangius piouZ 
ar jis liepė lupti nuo varguolį 
paskutinį skatiką? Ne, Christu, 
liepė apaštalams eiti į visus svieto 
kraštus, skelbti jo ant meilės ir 
teisingumo paremtą mokslą, 
stoti už varguolius, jiems padėti 
Dabar nėra Christaus apaštalą, 
musų kunigus galima netikrais 
vadinti, nes jie sudarkė Christans 
mokslą, pavertė į niekus viską, 
kas jame yra gero, paliko tik 
formą ir dagi tą sudarkė.

Ne socijalistai todėl griauja 
bažnyčią ir tikėjimą, bet tą atlie
ka vadinanti savę Christaus vieti
ninkais ant žemės, taigi kunigai. 
Jeigu šiądien bažnyčios pamatai 
braška, jeigu jos įtekme puola, 
ne socijalistų tai kaltė. Bažnyčia 
turi ant doros pamatų remtieM, 
nedora ją sugriaus, tuom tarpu 
bažnyčios valdytojai ją pavertė J 
skriaudų ir nedoroj platinimo 
įrankį. 1 as tai naikina labiausiai 
bažnyčios pamatus ir jos įtekmę 
ant žmonių. "

J. Kudlauskas.

Bet visgi. Prūsų 
turi pasirūpinti visa 
Susivokietinti 

neturime leisti,
gelbėti. Kaip, kokiais 

— tai tik pats svarbiau-

jiems
turi-

MUSU KUNIGAI.
Klausydami pamokslų 

kunigų ir juos perkratinėdami, tu
rime stebėtiesi, kodėl jie teip toli 
skiriasi nuo viens kito, teip nevie
nodai, tiesiok priešingai supranta 
Christaus mokslą, kuris juk vie
nas,nesiduoda tampyti kaip avino 
žarna. Matydami tokius priešta
ravimus, neprisilaikymus, tiesiok 
myniojimus Christaus prisakymų, 
daugelis žmonių kalba, jog musų 
kunigai žmonių labui nieko ne 
veikė ir neveikia. Kaip gi nevei
kė 1 Laike teip vadinamo , lenk
mečio 1863 m. jie visas spėkas pa
dėjo palaikymui sukilimo, buvo 
kunigai, kurie pats giriose vedė 
žmonis prieš kareivių durtuvus: 
tokiu antai Lietuvoj buvo kunigas 
Mackevičia. Kada ponai prarado 
baudžiauninkus, kunigai netylėjo, 
nepasiganėdino dicvmaldystoms 
ir sakramentais, jie metė maldas, 
bažnyčias ir visas šventenybes, 
ėjo su ponais į girias, sakė pamok
slus, šaukė žmonis sukibti, neklau
syti caro valdžios, su ja kovoti 
iki paskutiniam kraujo lašui, kad čiais, gina jų reikalus, kadaug

musų

PRUSAI IR LIETUVA^ 
II.

Lietuvos No. 24 patilpo ma
no straipsnis jx> viršmiaėtu ant- 
galviu, kurio tikslu buvo atkreip
ti musų visuomenės ir laikrašti- 
jos akįs į apverktiną Prūsų Lie
tuvos padėjimą. Iš dalies tas 
straipsnis pasiekė savo tikslą, bet 
ar jis pasieks tą. ko aš geidžiau— 
parodys netolima ateitis.

Štai “Liet. Ukinin.” No. 25 ran
du ištraukas iš mano straipsnio, f 
paimtos svarbesnės straipsnio vie- į 
tos ir pridėtas prierašas, kuris t 
manęs visiškai nepakakirta ir ta
rytum nori atitraukti į šalį nuo 
apkalbamojo dalyko ir vesti pole
miką apie ką kitą. Paduodu čia 
peržvalgos vedėjo nuomonę:

“Pilnai visame kame pritarda
mas Sagai, turiu tik patėmyti, kad 
męs nesame dar Didžiosios Lietu
vos atgaivinę, dar tiktai ją gaivi- 
nam, taigi ir jiegų dar neturime 
perdaug....
lietuviais
Lietuva, 
galutinai 
me juos 
keliais?
sias klausimas, ir jis turi būti mu
sų visuomenės ir laikraštijos pla
čiai ir giliai apsvarstytas”.

l iek tiktai tepasakė “Lietuvos 
Ūkininkas” apie tą “labai svarbų 
ir opų dalyką”.

Nežinau, kodėl p. St. Ld.» per
žvalgos vedėjas, nori būtinai at
kreipti savo skaitytojų atidžią į 
tą, kad męs Didžiosios Lietuvos 
dar neaAgaivinome, o ne į tą, kad 
tą DidžiąjąLietuvą begaivindami, 
neteksime Prūsų Lietuvos ir, kai
po ateities tauta,liksime be išeigos 
į pasaulį, be nuosavo kelio, eiti 
turėsime samdytu keliu....

P. St. Ld. tvirtinimas ir pabrė
žimas. kad męs “Didžiosios Lie
tuvos neatgaivinome”, "kad ne
turime dar perdaug jiegų” — iš
rodo man neteisingu ir štai kodėl.

Jeigu nedidelė sulyginimai tau
ta, kaip męs, neveizdint j pekliškų 
tautos dvasiai slopinti Muravjevo 
koriko priemonių laboratoriją, ne
žiūrint į keturesdešimties metų 
dvasišką badą, užsienio leidimais 
vargingai ir paojingai tėvynėn gar 
benamų, maitinimą nenumirėme, 
jeigu męs. sauja, kuri skęsta tarp 
šimto penkesdešimties milijonų 
Rusijos gyventojų, drįsonie mes
ti į akis šiaurės meškinui “E pur 
si niuove!” (O visgi ji sukas)— 
tas reiškia, kad męs jau atgulė
me, o dabar varome tolesnį to 
tautiško atgimimo darbą, o ne 
atgimstame, nes jeigu dar dabar, 
sulyg p. St. Ld., nėsame atgimę, 
tat galiu tvirtai pranešti liūdną 
naujieną, kad męs niekuomet ne- 
atgimsime.^ Dabar męs esame at
gimę ir turime tautos kultūrą —* 
štai kur slepiasi nesusipratimas 
tarp manęs ir p. St. Ld.

Kas link antro pabrėžimo, *kau 
neturime perdaug jiegų — ta* aS 
atkreipčiau p. St. Ld. atidžią į tą, 
kad cituojant, ar pabraukiant sve
timą nuomonę, reikia būti atsar
gesniu ir stengtis suprasti straip
snio autorių, o nesielgti su sveti 
nomis nuomonėmis kaipo s« oda,



tlvojol 
moniųj 
įe* slrun

kiekvieno kurpalio temp- 
Tokio pasielgimo 

gali kartais labai nemalo- 
Pa$ mane pasakota: 
? o ne “perdaug jie- 

kito sakinio 
girtumas. čia jau visiškai 

svetima "
sąžiniškai bcs«l-

tuoae musų laikraščiuose nė tiek 
nerandame žinių iš Prūsų Lietu*

varinėti ir gainioti po laukus cha 
mus t

skaistume keliį* ^maištą

na!ar pažiūrėsime,ar męs tun- 
kuriomis privalome

1 darbo? Aš ėsu tos nuo- 
kad jieg” mums netruk* 

Lietuvoje, į du tris metus 
’ kelioltą tįk nc 

iva‘ri|i drauKii'J« lc‘d<»- 
»e keletą laikraščių (apie 10) — 

darbui buvo juk reikalingos 
Los, buvo reikalingi darbįnin- 

ir jie buvo ir dirbo. Pičia- 
* Vilniuje sutvėrėme keletą 
^iją. kurios kuone vien i| in- 
^rttijos susideda — juk tai ir 

Dirbame, darbo 
įtime bct ici8ui kas l<asa‘ 
ptij kad be to darbo dar turime 
užsikrauti ant savęs kitą darbą, 
t atsisakytumėme? Ar ne- 

gimtuntėnie už to naujo dafbo? 
Ar męs nepratiestumėme pigal- 
lot rariką musų žustantiemk po 
•vekiskosios kultūros” jungu bro- 
kjnj?— Męs eitumėm pagelbon 
taip, kaip jie “Aušros" laikais ėjo 
pjplbon mums. Męs nešt lime
nę jiems tą. ką patįs turime ir 
įngtinnėniės. bet to darbo niekas 
ajunis dar nenurodė. Ir turime 
prisipažinti, kad ir męs ir jie čia 
įalti. Męs. kad jais nesirupino- 

jie — kad nepranešė mums 
savo vargų ir nepratįesė brolis į 
brolį rankos. Abiejų kaltė. — 
Perdaug jiegų neturime —- bet 
KgŲ turime, o jeigu, kaip sako 

p St Ld.. jų perdaug neturime 
s.iprask: kad kitus jomis sušelp

ti galėtumėm) tat turime jas tu
rėti — nes tai musų pareiga!....

Tuo noriu užbaigti polepiiką 
p. St. Ld. ir labai malonėčiau, 

kad daugiau polemizuoti nereikė
tą tokiuose dalykuose. Polemi
ką principališkai klausymą išri
jant, yra geistina ir reikalinga, 
Ėb« polemika, kaip rusai sako: 
pila krasnaho slovca" — bciįeika-

voa, Kiek "VU. Žiniose”.
Nematęs Prūsų lietuvių laikra

ščių, jų neskaitęs, negaliu tvir
tinti ir kalbėti apie tą, kaip ir ką 
prusiečiai rašė ir manė apie musų 
gyvenimą. Kartais tekdavo išgir
sti žinias apie jų spartesnį tauti
šką judėjimą, bet tai būdavo ži
nios nespaudoje, bet nuo pakel
eivingų žmonių, kurioms pats ne
žinojai ar tikėti, ar ne. Rodos, 
kad ir Amerikos laikraščiai ne

Jis tam ir dvarininkas, kad taip 
gyventi.

Neseniai sutikau pažįstamą 
dvarininką. Eina susitraukęs, ap
siašarojęs. ... Klausiu—kas yra?

— Mužikai, prakeikti muži
kai!....

*— Ką jie padarė tamstai?
— Šonkaulius įlaužė, dvarą 

degino, mano pačią išlojojo.
— Už ką?
— Už ką? Eik tamsta jų

. .Man vieno chamo duktė 
labai įkirto į akį, aš ją norėjau pa- 
meilauti, jie kaip užpuls ant ma
nęs su kuokais: tu, girdi, bajor- 
galio šmotas, musų dukteris biau- 
riosi! Ir kad ims čaižyti, kaip 
velniai nebeklauso nė mano šauk- 

. . smo: aš jųsų ponas esu! aš jums
kiąs nmas, kokias prūsų laikraš- kai|ills nulupsiu! Pasiutę inuži- 
čiuose ras. Bet ar laikraštija gali kai! Galu galc <|ar vagiu Uva(li. 
pasikakinti tomis žiniomis — tai no

• k
kiek platesnes žinias už mus tu- klausk.
ri apie prusiečius. Bet ši klaida, 
mano nuomonė, lengvai pataiso
ma. Reikia tik musų redakcijoms 
parašyti laiškus į prusiečių ,laik
raščių redakcijas, prašant mai
tomis siųsti laikraštį ir tam 
dalykui galas. Spauda turės to-

jau kitas klausimas, jo aš nema
nau čia judinti—tą tik laikas ir 
laikraščiai galės parodyti. Bet 
tos musų laikraštijos klaidos rei
kia kuo greičiausia pataisyti.

su

pa-

Kaip tamstai tinka? Dvari
ninkas ir vagis! Tu, girdi, atė
mei su kazokais iš musų ganyk
las, pievas ir mišką, męs tau ne
dovanosime ! » Sugrąžįk mums!

K.a KUO greičiausia pataisyti. Ir vėl muša. Aš atėmiau? Man 
Norint em pagalbon musų tau- 1>ievag ,|avė o jei L)icvas duod> 

tiečiams, mano nuomonė, reikėtų 
dar ir šis-tas apkalbėti apie jų bū
dą, papročius, įpročius ir sve
timos, vokiečių/kultūros įtekmės 
pasekmės. Vienu žodžiu, aš ma
nau, reikėtų smulkiai ištirti pru- 
sų-lietuvių šiądieninis gyvenimas, 
kad reikalui atėjus, lengvai, be

ėmęs naujus tūkstančius vergų Ir 
uždėjęs ant likusiųjų liuosais dide
lius mokesčius, sugrįžo ir pradėjo 
kasti ež^r^, didesnei savo miesto 
garbei, šalyj savo rūmo, kuriame 
buvo tūkstantis šeši šimtai kam
barių augštai ir tiek pat žemai. 
Su dideliu vainiku ant galvos, pri
dengtos baldakimu iš. strauso 
plunksnų, laikomų vergų, apsto
tas iš abiejų pusių pusiau nuogų 
vergų, žiurėjo Faraonas į darbą, 
be pertrūkio mosuodamas lazda, 
išdailinta įvairiausių parvų ak me
nais, į kurią visados atkreipę turė
jo akis tijūnai, vaikštinėjanti su 
botagais paskui vergus. Nepakė
lus akmens, sustojus, arba par- 
griuvus, mušė botagu tol, kol ver
gas nepašoko, arba, apsiliejęs 
krauju, ne pasiliuosuoja nuo bota
gų ant visados. Kiekvienas ak
muo, kiekvienas šmotas molio, 
kiek viena pėda išmūrytos sienos 
buvo aplaistyta krauju ir prakai
tu vergų. Kūnai kritusių nuo bo
tago smūgių, alkio ir darbo au
go drauge su siena, o faraonas, 
šaltai į tą žiūrėdamas, galvojo 
apie naujus tūkstančius vergų, 
kurie jam priklauso ir paliepus, 
turi pulti j upę Nilą, žinodami 
gerai, kad ten juos laukia išsižio
jusios baidykles. Sienomis apie 
dvidešimt su viršum pė
dų storio laipiojo vergai, kaip ne
suskaityta minia skruzdėlių, pri- 
spansti naštų molio ir akmenų, 
neturėdami tiesos tarti žodžio, 
pasiskųsti, pasipriešinti tijunafns, 
kurie be pertrūkio kapojo juos 
botagais.

Faraonas sėdėjo šalyje ant 
augščiausios sienos, kuri spėjo 
jau Iškilti ir laikas nuo laiko link
smai šypsojos, jaugdamas neper
veikiamą galybę, kurios'visi bi
jo, prieš kurią tukstinčiai ver
gų dreba ištempę surimbėjusias 
nugaras. Urnai pašoko valdonas 
nuo sėdynės. Vienas iš vergų 
stūmė su kumščia į krutinę tijū
nui ir, ištraukęs iš jojo rankų kru
viną botagą, numetė j šalį. Mo
stelėjus faraonui lazda, apsuptas 
šimtų sargų, stojo nepaklusnasis 
prieš baisias akis savo ‘Viešpa
čio.

— Kuom ėsi? — sušuko valdo
ną*.

— Esmu ju«ų šviesiausios di
dybės vergu, — priklaupęs ?nt 
vieno kelio ir padėjęs kaktą ant 
žemės, atsakė vergas.

— Kokios giminės ir iš kur 
ėsi paimtas?

— Semitas, iš Azijos....
Vienas po kitam krito botagai 

ir nugara nuo pat viršugalvio iki 
kojų akismirksnyje pastojo v ic- 
noda. raudona masa. Be žado 
gulintį, ligotą, liepta sargams į- 
mesti sumuštąjį į urvą čia pat 
apačioje paties Viešpačio rūmo. 
Pagarsino laiką nužudymo nepa- 
klusnojo. jeigu sulauks to laiko 
gyvas I Faraoną nunešė į rūmą, 
pavadintą grekonių "Labirintu", 
Vos spėjo išrinktos iš visos salies 
gražiausios vergės išmazgoti 
viešpatį ir ištepti odą kvepančiais 
aliejais, kaip atėjo žinia, jog ver
gai nustojo dirbę. Liko pašauk
tas augštas, laibas, išdžiuvęs ži
las senelis, kuriam niekur neva
lia buvo išeiti ir nieks apie jį ne
turėjo žinoti ir nežinojo. Žinia 
ir paslaptis darbo, kokį jis pildė, 
turėjo mirti drauge su juom. nes 
kitaip griūtų stipriausias įrankis, 
ant kurio rėmėsi viskas, kas di
delio ir neprieinamo vergams yra 
faraone. I am šventam darbui 
rinkosi žmogus su tvirtu balsu 
tik dėlto, kad paskirtoje valando
je užliptų ant bokšto ir per atvi
rą, mažą langelį galingu balsu iš
tartų žodžius, kokius paliepia fa
raonas.

Kada galutinai nuvargę ver
gai, kuriems, pagal šventą tiesą, 
nevalia pailsti, su ištriškusiu iš 
burnos krauju, su sutinusioms ir 
kruvinomis rankomis ir kojomis, 
su daugybe tamsiai mėlynų šmo- 
rų ant nugarų, suvirtę į grobę, 
arba atsirėmę į sieną, sunkiai 
kvėpavo, o sargas vis dar be per
trūkio kapojo juos botagais, su
skambėjo galingas balsas kur ten 
augštai, padangėse ir nusileido 
žodžiai pilni bausmės, spėkos 
ir nepermaldaujamos galybei 
“Aš, valdytojas žemės, saulės ir 
dangaus, liepiu jums dirbti ir 
klausyti mano pasiuntinio, o jū
sų Viešpačio faraono galingojo!" 
Dar valandėlę, ištempę ausis, 
klausės gyvi lavonai, bet žodžiai 
dingo ore ir išsiskirstė į tūkstan
čius mažų atbalsių, atsimušė į 
vėlę kiekvieno vergo. Ir ėjo jie, 
lipdami per viens kitą, dirbdami 
ir skubindami iki paskutinio atsi
dūsėjimo, p palaiminti dangaus

botagas, sudėtas iš kelių šikšninių 
diržų, vėl švilpė ant jų galvų.

Tamsi, juoda naktis pridengė 
miestą Tebus. Tik dabar pirma 
kartą sukrutėjo nepaklusnasis ver
gas uryc ir laužydamas apdžiū
vusį šašą žaizdų ir sukepusio 
kraujo, mėgino atsistoti. Tuom 
tarpu jo ausį daėjo žodžiai:

— Kadeš.... Kadcš.... ar tu 
čia?

— čia, — išsiveržė žodžiai per 
išdžiuvusias Kadešo lupas.

— Ar tu gyvas? — Vis arčiau 
ir arčiau slinkdamas, šešėlis jo 
klausė.

— Aš gyvas.... Kas čia atėjo 
prie manęs šią tamsią na».J?

— Tai aš čia, Kadeš, aš tavo 
sesuo Mechil....

— Mano sesuo Mechil? — iš
tiesęs rankas, sušuko Kadeš ir 
užmiršęs skausmus, puolė į šalį, 
iš kur plaukė žodžiai.

— Bėgkim.... bėgkim, — at
siliepė sesuo, — dabar visi mie
ga.... Naktis tamsi ir šalta. Ap
liesiu tavo žaiždas žolėmis ir bu
sime ryto vėl laukuose, prie avių.

Pastiprintas viltims išsiliuosa- 
vimo, išėjo Kadeš paskui seserį 
ir pradėjus švisti, jie buvo jau to
li už miesto.

Vėl ramiai viešpatavo faraonas 
Ananemha, vėl skambėjo padan
gėse žodžiai pabarimo, bet vel
tu. \ <Js praslinko keli metai po 
išsiliuosavimui Kadešo, sukilo se
mitų tauta ir užpuolė ant Egip
to, vis arčiau ir arčiau ėio prie 

1 ebų. Stoka maisto ir pievų pa
lengvino darbą Kadešo. Sukė
lęs visus, nuo seno iki mažo, ėjo 
atkeršyt už sunaikinimą seniau 
tvirčiausios semitų tautos. Neiš
sipildė vienok svajonės Ka
dešo.... Netoli miesto Ninictt 
patiko maištininkai suorganizuo
tą faraono kariumenę. apsiginkla
vusią ilgais durtuvais ir gere
sniais saidokais, liko galutinai su
mušti, atidavė nelaisvėn savo 
vadovą Kadešą, kurį praminė vė
liau karalium. Ilgai, pamauta 
ant durtuvo, kafuijo, galva Kade
šo ir kada kirminai išėdė smege
nis maištininko, galva liko įme
sta į ežerą, kurio vanduo buvo iš
maišytas krauju ir jirakaitu Ka
dešo giminių, o grekų istorikas 
Herodotas pavadino "Karaliumi 
ežerų”. Nepasisekus Kadešui pa- 
Imosuoti tautos iš po jungo fara
onų, paėmė jie į savo rankas čie- 
jla pasaulę ir valdo nuolankia 
žmoniją, nors žodžiai galybės ir 
bausmės nustojo skambėję pa
dangėse.

davo, o nėsant skatiko, atlygindar 
vo skolą kiaušiniais,burokais,svo
gūnais, arba ir ridikais; tai buvo 
vienatinė draugė, kurios ir dabar 
ne užmiršo atlankyti. Ta pati 
Malkė, kaip visados, linksmai su
tiko Petrienę, bet Petrienė jau 
buvo ne ta moteris,ne tas žmogus, 
kokį Malkė matė paskutinį kar
tą. Kūdikis trejų ar ketui ių mė
nesių nemielaširdingai čypė, dra
skydamas rankutėmis išdžiuvusią 
ir purviną Petrienės krūtį, o ji, 

negirdėdama to spaudžiamo 
alkio verkimo, vis labiau ir labiau 
spaudė prie įlinkusios krutinės 
— arčiau prie širdies, laikydama 
už rankutės dar vaikutį trejų me
tų. Kūnas motinos buvo pri
dengtas vienais pakuliniais mar
iki nias, į ragą pastyrusias nuo 
purvo, nuo kraujo ir nuo ašarų, 
juose, susupusi, tvirtai laikė ir sa
vo kūdikį. Kruvini motinos mar
škiniai, kuriai^ dengė kūdikį, bu
vo nudrįskę, matyt buvo purvinas, 
išmargintas žaizdomis kūnas. 
Atidavusi viską, kuom galėjo su
šildyti savo vaiką, stovėjo" ir 
vaikščiojo ji beveik nuoga prieš 
minią linksmai besišypsančių vai
kų. Ir ji šypsojos, ir ji juokės....
Sušalęs į akmenį veidas ir širdis 
juokės; ji matė ten toli saulėte- 
kyj savo Petrą.... Ten toli jis 
rinko savo sutrupintus kaulus ir 
vis, rodos, lingavo galvą- į jos ša
lį, tardamas: “nelauk.... ne
lauk .... nesugrįšiu”.

Atai beprotės akyse sublizgėjo 
dvi dideli kaip žirniai ašari. 
Skaudžiai, matyt, draskė tie mar
škiniai kūnelį vaiko beprotės, 
motinos rankose esantį, bet ji, 
gal norėdama pasidalinti savo 
širdgėla, norėdama atiduoti pusę 
savo kančių artimiausiam, kokį ji 
turėjo, gyvam sutvėrimui, vis la
biau ir labiau vyniojo į marški
nius vaiką, vis labiau jį spaudė 
prie savęs.

Malkė. žiūrėdama į apvilktas, 
stiklines akis Petrienės, j pamėly
navusias lupas, kurios ant jokių 
klausinių nė nesudrebėjo, į jos iš
džiūvusį ir pageltusį veidą, su
prato,kad jos geroji Petrienė išėjo 
iš proto tik dėlto, kad jos Petrą, 
,su kuriuo visados linksmai dali
nuosi vargais, su kuriuo gyveno 
kaip du karveliai, paėmė ta neper
maldaujama vyriausybė į karę ir 
ten jis liko užmuštas. Nebera mo
tinos, nebėra tėvo, nebėra nė Pe
tro, jos vienintelio draugo pasau
lyje, nebėra duonos, tik du gyvi 
sutvėrimai drasko išdžiūvusį mo
tinos kūną.... Atkišo žydelka 
šmotą baltos duonos, atkišo kokį 
ten pinigą, bet Petrienė nė ne pa
žiūrėjusi, atsisuko ir išėjo atgal 
ant gatvės, kur jos laukė dar di
desnė minia žingeidaujančių žiop
lių. Ir vėl vaikai džiaugėsi, ty
čiojosi iš beprotės.... Vėl stum
dė jąją, draskė, badė lazdomis, o 
kada išėjo už miesto, kažin-kas 
sušuko:

— Akmenai*,.... akmenais iš- 
1 y dėkit!

— Urra, vaikai! — sušuko ki
tas ir lytus akmenų, didesnių ir 
mažesnių pasipylė ant beprotės.

Bėgo Petrienė, drūčiai prispau
dusi kūdikį prie krutinės, antrą 
traukdama už rankutės, ant galo' 
artymiausiame nuo miesto miške 
pasislėpė.

— Nebegrįž jau daugiau, .... 
nebegrįž, — kalbėjo terp savęs 
besiskirstanti minia.

Ir iš tiesų nieks jos daugiau 
mieste ne matė._ _ _  1

1ŠYISŪR.
[| Šitame pusmetyj Vokietijos 

universitetuose sumažėjo svetimų 
studentų skaitlius; labiausiai su
mažėjo skaitlius studentų iš Mas- 
kolijos, kadangi jiems valdžios 
daro didžiausius apsunkinimus. 
Pasididino tik skaitlius studentų 
japoniečių. Pasimažino ir skait
lius amerikonų, kadangi ir jiems 
mokyklos stato dabar didesnius 
negu pirma reikalavimus.

|| Teismas mieste Karlsruhe, 
Badene (Vokietijoj), pasmerkė 
mirtim profesorių \Vashingtono 
universiteto, Karolių Hau. Jis 
buvo apkaltintas už užmušimą sa
vo vuošvės, kad apturėti jos palai
kus. Teisme jam nepasisekė išsi
teisinti. Jo apgynėjas vienok ža
da bylą varyti toliau, apeliuoti. 
Terp žmonių apsireiškė simpati
jos apkaltintam. Reikėjo šaukti 
net kariumenę. Vaikant nuo tei
smo triobos minias, kelios ypatot 
tapo gana sunkiai sužeistos.

šiandien.... Rytoj Ji vėl užsi
vilks šiandien ntflnesY^jį rūbą, ry
toj ji vėl skelbė* krikščioniškos 
doros galybę. <hr ‘galingiau ją 
kumščia ir varu parėkdama.... 
feet vieną naktį iš 365 naktų ji 
nori būti laisva, tą nflktį ji nepri
pažįsta jokių teisių ~!tą naktį ji 
gamtos kūdikis — galinga, lai
sva, nepriklausoma..’.

Porą dienų atgal Vilniaus mie
sto gatvėmis, vyskupui Roppui 
dalyvaujant, krikšč&Ays šventė 
Dievo kūno šventę..,. Minios, 
tūkstančiai, gal dešimtjs tūkstan
čių įvairių miesto gyventojų ti
kybų toje šventėje dalyvavo. 
Miesto gatvėmis traukė procesi
ja ilga, begaliniai ilga procesija; 
kiek čia buvo žalumynų per gat
ves ištiestų, kiek įvairių plačių 
kaspinų su dievobaimingos ir 
krikščioniškos minties užrašais, 
ilgos eilės įvairių vėliavų, prade
dant bažnytinėmis ir baigiant 
cechų vėliavomis; ilgi špalerai 
baltais rūbais irvelionais apsitai
siusių mergaičių — tat “Dievo 
kūno” šventę šventė krikščioni
škasis Vilnius....

Porai dienų praslinkus, tas 
pats Vilnius, kurs tūkstančiais 
sekė per Dievo kuuo šventę pas
kui procesijos — tas Vilnius pa
sipurtė, numetė nuo savęs krikš
čioniškos doros rūbą ir šventė.....
didžiausią stabmeldžių šventę......
jis šventė Jonines!

Stovėjau ant Nerio kranto ir 
mintį* vėsulos greitumu lakstė 
po galvą.... Upe plaukė žalu
mynais ir žibintuvais papuošti 
laivai — tikra įvairių varsų kas
kada... Viduryje laivų plaukė 
didelis botas, nuo kurio girdėjos 
orchestras ir choro daina.... 
Visa upė apsėta mažomis ugnelė
mis, kurios išmėtytos į visas pu
ses, vandens nešamos.plaukė į to- 
lę.... Tąt vakarykščiai krikš- 
čionįs - šiandieniniai stabmel
džiai švenčia Joninių šventę....

Pankui visi šventėj dalyvaują 
nuėjo į Bernardinų sodną, kur 
per sukurtus laužtis, per augštai 
ištrinkusią liepsną šokinėjo ...

Tat “apvalančioji” stabmeldy
stės laikų ugnis.... stabmeldiš- 
škoji išpažintis....’veiksmo lai
svė.... laisvė dvasios....

Kuršėje ta šventė yra plačiai ir 
iškilmingai švenčiama, pas mus, 
Lietuvoje, gęsta, užmiršta ją, bet 
netrukus ji prisikels iš numirusių 
ir visame stabmeldiškos laisvės 
skaistume pasplis plačiai po Lie
tuvą. ...

Mintįs skraidė po galvą, kruti
nėję kaž taip laisva..., taip lai-

negalima atsisakyti, reikia priim
ti, jis dar užsirustytų*. Kas kal
tas, kad mužikams visagalis nieko 
neduoda? Kur ištvirkt’iams ir 
tinginiams duos. Męs dvarinin
kai tik verti apdovanojimo! Pri
mušė mane, tik gyvas kudašių iš- 

Įnešiau! Šit dabar atvažiavau pas 
, kad prie 

kiekvieno mužiko po tris kazokus 
pastatytų, kurie penkius kartus 
su nagaika į dieną išpliektų jiems 
kailį. Kaip tamstai rodos, ar ini- 
nisteris išklausys manęs?

— O, ministeriai labai geri žmo- 
Inės. Užsistos, visuomet užsistos 
už dvarininką, jie labai myli dva- 

[rininkus!
Dvarininkas apsidžiaugė, išgir

dęs tokius mano žodžius, nuėjo
me į restauraciją ir ant intencijos 
muzikų plakimo, gerai išsitraukė
me.

jokių kliūčių, galėtumėme su jais ministerių me|8ti>
susikalbėti. Pankui galime pakel
ti klausimus. “Kaip ir kokiais ke
liais? eiti jiems pagalbon. Tuo
met bus parankiau, patogiau ir 
iegviau.

Kaip ir kokiais keliais eiti jiems 
pagalbon, aš šiuo kartu nekalbė
siu, atidedu tą kitam straipsniui.

Saga.

*) Yra medegos ir vokiškuose 
laikraščiuose ir tai senesnės.

Mažas feljetonas.
Prašaliečio laiškai iš Rusijos.

L . \ 8...Brangiausia Felicija!
Ach, tie muzikai, muzikai! Kaip 

tik ateina pavasaris, vasara — jie 
tuojau ir pasiunta: ima pleškėti 
dvarai, ponams makaulės skįla — 
vis mužikų darbas. Vargšai tie 
dvarininkai. Jie turi drebėti, iš- 
skėtę akis, 
su sugniaužta kumščia. Tai atė
jo laikas! Seniau, koks penkias
dešimtis metų atgal, mužikas ant 
kelių šliaužydavo prieš savo vieš
patį. o dabar daeis lig to, kad po
nas šliaužys prieš mužiką__ .Blo
gi laikai, oi blogi ? Rodos valdžia 
šviečia mužikų1’ tuščias galvas, 
bet nieko iš to neišeina. Visą 
valstybą priveisė sargybiniais su 
nagaikomis, gerais kardais ir šau
dyklėmis, padidino dvigubai žan
darų ir policistų — vis kad cha
mus mokintų — nieko negelbsti; 
atidarė jiems dykai universitetus 
—kalėjimus—kur, prigrudę, sargai 
juos rapnikais verčia ant gero ke
lio — o nieko.... žodžiu — atėjo 
paskutiniojo teismo cjiena. Val
džia ir geruoju ir bloguoju su jais 
kalba — o mužikai, atstatę ragus, 
bliauna:

— Mums reikia žemės ir lais
vės !

Cha! cha! cha? .... Mužikams 
žemės ir laivės!

Argi jie laisvės neturi, kiek 
tik nori: jiems niekas neužgina 
atkišti sargybiniui dantis, kad iš
muštų, niekas neužgina suėsti 
beržo košę, kuria vaišina mužiką 
dvarininkas, niekas neužgina,kuo
met tik nori, badu numirti....

Kokių laisvių mužikui daugiau 
bereikia!

Žeirįės trokšta ?Ar ne turi’Kiek- 
vieną numirusį įkiša į žemes, ne
duoda varnoms ir šunims mėsga
lių išvalkioti.

Mužikas 
gali pasiimti žemių, smėlių, žvy
ro ir ryti, kiek nori, užsinorėjai 
miego, drėbkies ant pliko suolo, 
ant akmenų, ant mėšlyno ir knark, 
gerdamas mėšlo aromatus; na, o 
jei neturi kuo apsivilkti, gali pa
vaikščioti plikas. Adomas su 
J ieva ne tokie ponai buvo ir tai 
pliki gyveno....

Tam jis ir mužikas, kad taip 
gyventi! . ~

Kitas kas dvarininkas. Jo kū
nelis minkštas, jam reikia ilsėties 
pūkuose; jo viduriai pripratę prie 
šampano ir bordo, prie paštietų ir 
ntsteksų, jam reikia ir vyno ir

Irafas Kuku.

| Visiškai teisingai p. St. Ldj sti- 
Id klausimą: kaip, kokiais kirliais 
■fPrūsų Lietuviams pagalbon? 
K dar žingsnį žengčiau ątgal. 
kii kol pakils tasai :“kaip, kokiais 
Idiais” klausimas, butų mums 
ibku su kokiais žmonėmis męs 
atarėsime reikalą? Iš pradžių, ma
lto nuomonė, reikėtų peržiūrėti ir 
perkratyti tas žinias, kurias rasti 
iftiime musų raštijoje apie pru- 
hįs-lietuvius, peržiūrėti jųjų! kul- 
prišką turtą, bent tautiškai-kul- 
ifcrišką turtą, sulyginti jį su hiųsų 
fkultirrišku turtu ir tik tuomet jau 
Begalime galvoti apie tuos .Budus 
pr kelius, kuriais jienis pagalbon 
Bti privalome.
Į Pirmas, t. y. peržiūrėti žinias, 
įkurias męs turime apie prusus 
įketurius musų raštijoje. Spėju, 
ocbus sunku, nes, kiek pamenu, 
tai vįskas iš reališko jų gyveni- 

’ fflo, kas mums yra žinoma ir ką 
jie mums pranešti teikėsi —j tilp- 
JU keliose “Vilniaus Žinių” ko
respondencijose. Pervertęs Vil
niaus Žinias” už 1905 metu^, ra
te šiuose numeriuose šiokiąs-to- 
kias žinias iš prusų-lietuvių gyve
nimo: No. 4, 5, 10, n, 15, 16, 29. 
4I; 44- 45. 55. 58. 69, UI ir, 
jeigu neklystu, tuo ir baigiasi vi- 

žinių šaltinis.*) Tų korespon
dencijų turinio nemanau plačiau 
pildenti, nes kiekvienas, kuris 
Motės šį-tą patirti apie prūsų 
^tuvius, gali lengvai, pasiėmęs 
Vilniaus Žinių” kbmpletus, per- 

Vfrsti ir sulyg nurodytų numerių 
^rosti tą, ko įieško. j 

begaliu užtylėti ir praeiti pro 
^1 tokio žymaus fakto, kaip šal- 

beatidingas musų raštijos at- 
tesunas į Prūsų laikraštiją. Kiek 

k* nė vienoje musų laik- 
’teią redakcijoje nesurasi nė pa- 

prūsų lietuvių laikraščių, 
“teet Amerikos laikraščiai visi 

tems žinomi ir visose redak- 
rast' Rabma. Vienos 

Vilniaus Žinios" savo gyve- 
ta”0 Pradžioje plačiai užsirūpino 

f ^^J^tuviais. Jose galima ra- 
platų Amerikos lietuvių gyve- 

11,0 tprasynią. lietuvių išeivių iš 
Rusijos miestų, pradžioje 

bėk apie prusus-lietuviiis, il- 
Prūsų jau nė Jos žinių 

e®telav° ir galų-gato 1906 m. 
randame “Lietuvių laik- 

tojo” straipsnį, kuria- 
^ERtero<1o reikalingumą žinių 
■^^^^I-ietuvos. Bet ir po j—.. ------- -
I ’P^nio tų žinių visgi neat- sveikos mėsos; jo rankos baltos, 

Dlcinin ", “Aaltinv- ?ijo pūslių — kur dvarininkas 
f Skait” ir ki- iirbs, jam užtenka, išsisprtndus,

Trupiniai.
- 1.

Joninės.
Joninės — tai viena didžiausfų 

stabmeldiškų Lietuvos laikų 
šventė. Naktis iš berželio 23 d. į

ar nepamatys mužiko '-*♦ d- yra Joninių šventės laikas.

Jei jis nori ėsti,

Garsus vokiečių dramaturgas 
G. Sudermann parašė dramą iš 
prūsų - lietuvių gyvenimo ir |>a- 
vadino ją “Johanisfeuer” (Joni
nės). Tą naktį, kurią yra ap
vaikščiojama Joninių šventė — 
jis pavadino stabmeldystės šven
te. Pas mus ta drama dar nevai
dinta. bet “Vilniaus Kanklės” šį 
rudenį 'ketina ją pastatyti Vilniu
je. Svarbesnės rolės jau išdalin
tos ir artistai atidžiai jas studi
juoja.

Ta drama, tai žodis apie stab
meldystės “ugnis”, kurios tik vie
ną kartą į metus dega, galbūt — 
tik vieną kartą per visą žmogaus 
gyvenimą. Vieną tiktai giesmę 
gieda žmogus — sako Sudermann 
— per visą savo šėmą, — trum
pą pasaulio būtybės laiką. ' Ta 
giesmė kasdieniniame 'W’©gaus 
gyvenime užslopinama rupesnių, 
vargų, pareigų.... dienų bėgyje 
ji lyg nutyla, lyg apmiršta, lyg 
kad jos visiškai nebegirdėti — 
bet dvasios gelmėje, žmogaus 
jausmų paslaptyje,skamba ta sto
pingos žmogaus gyvenimo gies
mės gaida savotiškais, kitiems 
žmonėms nesuprantamais geidu
liais. Amžinoje žmogaus kovoje 
su savo norais, geiduliais, tos slė
piningos giesmės gaidos įkvėp
tais, ir su gyvenimo medegiškais 
reikalavimais — tai nutyla, tai 
prabyla žmogaus dvasios trošku
lių nesuvaržoma, neįveikiama, 
tik stabmeldystės laikams pažį
stama, dvasios laisvės gaida. Bet 
ateina naktis — Joninių šventės 
naktis — ir stabmeldiškosios dva
sios keršto liepsnoje žmogus nu
meta nuo savo pečių gyvenimo 
užkrautą jungą ir laisva dvasia 
laisvai laisvės naktį giedą stebu- 
klingą-slėpingą įkvėpimo hym- 
ną....

Tat švenčia iš praeities griuvė
sių prisikėlusi, bet nemari, galin
ga stabmeldystės dvasia savo ne
marios būtybės šventę!."... 
Krikščioniškojo dvasios despo
tizmo pavergta buvusiojo anuo
met stabmeldžio dvasia pasipur
to, sudreba, numeta nuo vėlės pa
viršiaus paviršutinį krikščioniško
sios doros rūbą ir visame stab
meldiškųjų laikų dvasios laisvės

' Tat likusioji nuo amžių dvasios 
gelmėje pasislėpusė stabmeldy
stės kibirkštis sužibo....

Ir savaimi kįla klausimas: kas 
tvirčiau sėdi musų dvasioje: ar 
prigimtosios stabmeldystės lieka
nos. ar. prieš nepilnus penkis šim
tus metų užvilkta, krikščionybės 
dvasia ?

Kas yra galingesnis,.ar prigim
ta dvasia, nuo amžių protėvių 
gaivinama, 
neseniai 
dvasia?

Kaip 
išrištas, 
liks tas, 
je sėdi

nuo
ar nuo. sulyginamai.

priimta krikščionybės

klausimas ir nebūtų 
viena, aksioma pa

mušų dvasios gelmė- 
liekanos

tas 
vis 

kad 
stabmeldystės

taip giliai, jog dar šiandien jos iš
trykšta yt iš užgesusios ugnavie- 
tės stebėtinai užsilikusi kibirk
štis;. šiandien, mums matant ant 
scenos senovės gyvenimo pa
veikslus, kaž-kas krutinėję atsi
liepia. kaž-kas šnabžda mums 
artimą giminystę su tos 
praeities likučiais — tat kalba 
mumyse nemirštamoji protėvių 
stabmeldiškoji dvasia....

Ir Vilnius šventė “Dievo kū
no” šventę — bet jis šventė ir 
Jonines.... ir, ranką ant kruti
nės padėjęs, sakau —- Joninėse bu
vo daug daugiau majestato, daug 
daugiau prakilnumo, galybės ir 
slėpingumo.

Praeitis galingesnė už dabar
tį!....

Praeityje dvasios laisvė — da
bartyje jos vergija?....

Joninės — tat1 laisvos dvasios 
šventė!............ >

žilos

d n . Ramota.

Maištininkas.
Parašė Br. Vargšas.

Dar daug metų prieš užgimimą 
Christaus, viršutrhiame Egipte 
pradėjo statyti miestą Tebus, ku
ris su laiku tapo puikesniu ir gra
žesniu už Memfisą. Laraonas A- 
naneniha, sumušęs kaimynus, pa-

Išlydėjimas.
Parašė Br. Vargšas.

Didžiąją gatvė ėjo didelis bu- 
ris, pirma vaikų, paskui suaugu
sių vyrų ir moterų ir vis dar nau
ji ir nauji žiopliai bėgo iš visų 
pusių vis į tą .patį būrį. 
Langai visur atsidarinėjo ir kiek
viename atsidariusiame lange ga
lėjai tėmyti tik galvas su akims, 
įsmeigtomis į vidurį būrio. Mi
nia ėjo, rėkaudama, švilpaudama 
ir stumdydamas!: tik galėjai ma
tyti einantį iš būrio ir su skvernu, 
aęba su rankove, o languose su 
skepetaite šluostant nuo veido iš
siveržusias iš gilumos krutinės, a- 
šaros. Ir policija, persispaudusi 
per suspaustą eilę žioplių, susto
jusi, pažiurėdavo į vidurį, bet kaip 
ir daugumas žioplių, ėjo toliau 
palikusi cielą processiją tokiam 
pat žvėriškame pasityčiojime iš 
to, kas buvo viduryje, iš ko galė
jo tamsi minia iki valiai pasijuok
ti ir pasityčioti, troško visi pasi- 
liuosuoti. Pasiliuosuoti teip, kad 
jau niekad, niekad nebetektų ma
tyti, nes vienbalsiai buvo pripa
žinta. kad tai yra teršimas ne tik 
didžiausios gatvės, bet ir čielo 
miesto gražumo. Minia ėjo, pasi
suko iš didžiausios gatvės į ma
žesnę, kavodama kaž ką žingei- 
daus, kaž ką nematyto ir nepa
prasto, užklydusi© užimti su- 
snudusius , paskedusius vieno
dume miestelėnus. Kiekvienas, 
pamatęs žmonių pilną gatvę, bu
vo perimtas nepaprasto žingeidu
mo ir pribėgęs, ilgai stumdėsi, 
kol nedasigavo teip arti, kad jau 
galėjo tą “viską”, tą paslaptį sa
vo akimis pamatyti, ir eidams at
gal, su pasibiaurėjimu pasakojo 
kiekvienam užklaususiam: "kas 
ten darosi, tą ką ten matė I” 
Štai minia pasuko į šalį ir susto
jo arti, visai arti mažutės krautu
vėlės. Tik dabar galėjo pama
tyti tą paslaptį.... kas buvo mi
nios viduryj. Tai atėjo Petrienė 
pas Malkę, pas kurią viską pirk
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I' Išvyti iš Italijos 22 čigonai 
bandė persikraustyti j Šveicariją; 
traukė jie^per švento Bernardo 
terpkalnę, bet Šveicarijos valdžios 
jų neįsileidžia, todėl jie negali nė 
atgal grįžti, nė toliau keliauti, ap
sistojo kalnuose 8ooo pėdų augš- 
čiau jūrių paviršiaus. Jeigu nė 
vieno krašto randas jų neįsileis, 
atseis jiems sušalti, švento Ber
nardo klioštoriaus zokoninkai su
teikė jiems šiltesnius drabužius, 
duoda maistą, bet į klioštorių ne-

]Į Dėl pasitraukimo nuo sosto 
Korėjos ciecoriaus, valdžius jam 
kraštą 44 metus, mieste Soeul už
gimė maištai. Žmonių minios 
šaudė į japoniečius ir užmušė jų 
25. Koreaniškų kareivių rota ap
leido kazarmes ir užpuolė ant po
licijos sargybos.^ Paskui 
dinėjo ant japoniečių.

užpul-

laivv-|| Didžiųjų viešpatysčių 
nai turi mūšio laivų: .Anglija 57, 
terp kurių 18 yra pasenusių; Su

leidžia ateiti, kadangi jis yra jau vienytos Valtijos Siaurinės Ame
rikos 18, terp jų 4 persenę: Pran
cūzija 20. terp jų 6 persėję, \ o- 
kietija 20, terp tų 9 persenę. Japo
nija 11, terp tų 2 persenę. Už
dengtų kreiserių turi: Anglija 
32, Suvienytos \’alstijos 12, 
Prancūzija 18, Vokietija 6, Japo
nija 10.

Sveicarijoj.

ĮjSala Islandija yra toli nuo 
sausžemio, ji priguli Danijai. Da
bar vienok islandiečiai užsimanė 
su visu pasiliuosuoti nuo Danijos, 
pastoti savistoviais. Nors Islandi
ja yra didelė, bet gyventojų turi 
vos apie 100000 galvų. Sala ta, 
pasiliuosavusi nuo Danijos, grei
tai galėtų patekti kokiai kitai 
viešpatystei; tokiam mažam gy- 

— ventojų skaitliui nelengva būt sa- 
vistovystę apginti. Po valdžia Da
nijos islandiečiai turi daug dau
giau laisvės, negu galėtų turėti, 
paveikslam tai salai patekus \ o-

|Į Mieste London, Ontario (Ka
nadoj) sugriuvo augšti namai ir 
užbėrė diktai žmonių. Iš po griu
vėsių ištraukė 5 užmuštus ir 3 
sunkiai apkultus, trūksta dar še
šių ypatų, suskurtoms nežinia, kas 
atsitiko.

|Į Mieste Kutais, ant Kaukazo, 
likosi mestos bombos sudraskytas 
gubernatorius jenerolas Alicha- 
nov, atsižymėjęs žiaurumu laike 
gruzinų sukilimo. Jenerolo sūnūs 
ir duktė jenerolo Glebov0 tapo 
sunkiai sužeisti.

ĮĮ Korėjos ministeriai pareika
lavo, kad ciecorius to krašto pa
sitrauktų nuo sosto ir jį atiduotų 
sosto įpėdiniui, kadangi siųsda
mas nekviestus delegatus į Haa- 
gos santaikos kongresą, jis paže
mino Korėją kitų viešpatysčių 
akyse. Rodosi, be pasipriešini
mo ciecorius neišpildys ministe- 
rių reikalavimo.

ĮĮ Maskolijos ministerių rodą 
. nutarė kloti antraš šėnis Siberijos 

geležinkelio. Nors tam tikslui 
bus reikalingi ne maži pinigai, 
bet ministerių rodą, visai nesi
klausė žmonių atstovų. * Caro 
manifestu nuo 21 d. liepos Peter
burgas likosi pastatytas po karės 
lauko tiesoms.

|Į Peterburgo apeliacijos teisme 
prasidėjo byla 169 pirmosios du
rnos atstovų, patekusių teisman už 
išleidimą į žmonis garsaus Vibor- 
go manifesto.

[Į Mieste Teheran, Persijoj, ma- 
hojnetonai bandė išskersti žydus, 
bet nepasisekė, kadangi policija 
dar į laiką apie tokius mahometo
nų mierius dažinojo ir apsiautė 
žydiškąją miesto dalį. Visgi, vie
nok, nužudė apie 20 žydų.

|Į Pareikalavus ministeriams, 
atsisakė nuo sosto Korėjos cieco
rius; jo vietą užėmė sosto įpėdi
nis. Pasitraukė nuo sosto ir pri
vertę cfecorių apleisti sostą mini
steriai. Korėjos sostapilėj Soeu- 
le ant sienų likosi išlipinėti atsi
šaukimai kalbinanti gyventojus 
pasikelti ir išskersti visus japoni
škus ’urėdninkus.

|| Austrijos sostapilėj Vindobo- 
noj siautė 18 d. liepos audra su 
debesų praplyšimais, nuo ko užgi
mę tvanai, labai • daug nuostolių 
pridirbo; prigėrė nemažai žmo
nių, bet skaitlius dar nežinomas. 
Užtvinę vandens išnaikino du 
priemiesčiu.

|| Tūluose Austrijos kraštuose 
16 d. liepos buvo dideli šalčiai, 
kaip kur termometras rodė io° 
šalčio. Kalnuose gerai pasnigo 
teip, kad trukių bėgiojimas apsi
stojo.

|| Šiaurinėj Afrikoj, Morrokko 
viešpatystėj tvarkos ,visgi nėra, 
mūšiai terp sukilusių gyventojų ir 
sultano kariumenės nuolatai atsi
tinka. 22 d. liepos, netoli Melila 
buvo smarkus mušis, kuris neži
nia dar, kaip pasibaigė.

|| Danijos karalius, jos ministe- 
irių perdėtinis Christensen ir 40 
parlamento sąnarių iškeliavo į 
Islandiją, kuri stengiasi suvi- 
su nuo Danijos atsiskriti ir pasi

garsinti neprigulminga respubli
ka.

|| Pirmoje pusėj šių metų, iki 1 
dienai liepos, nuo maro Indijose 
pasimirė 1060067 ypatos.

[Į Prancūzijos iždas paskyrė ne 
mažus pinigus įsitaisymui galin
čių lėkti prieš vėją orlaivių; to
kius orlaivius turi turėti kiekvie
na Prancūzijos tvirtynė; kariu
menės štabui dirbdina didesnius 
dar negu tvirtynėms orlaivius.

Į Maskoliškos valdžios konfi
skavo kadetų laikraštį “Reč” už 
patalpinimą spėjimo, kad Masko- 
lija sulauks karės su Chinais ir 
vėl gal būt sumušta, kadangi ne- 
užilgio Chinai bus teipjau galingi " 
kaip ir Japonija.

NUTARIMAS "ŽINYČIOS.”
14 d. liepos, direkcija Žinyčios, 

savo susirinkime, viebalsiai nuta
rė: jog visi sanariai, įmokėją 
įžengtinius mokesčius, arba už- 
pirkę akcijas, bet kurių ne išgalė
jo pilnai išmokėti, atgaus visus 
savo pinigus pilnai, su procentu, 
iš pelno, likusio užmokėjus visus 
kaštus, procentus tikriems dali
ninkams. ir dividendą priptiolan- 
čią kožnai dalei.

Sulyg tiesų visų korporacijų ir 
visokių kitoniškų draugių, sana- 
rįs. ne išpildęs savo kontrakto,žu
do visus pinigus, dėlto ir sąna
rys “Žinyčios", neišpildęs savo 
pažadėjimų, ne galėtų reikalauti 
sugrąžinimo pinigų, vienok di
rekcija “Žinyčios”, ne norėdama 
naudotis iš savo brolių lietuvių 
prakaito, pagal savo galę, sugrą
žys kožnam, kas kam priguli.

“Žinyčios” 1
musų tautos istorijoj, dėlto 
vardo korporacija trokšta, 
tas vardas ir dabartiniame 
reiškime reikštų teisybę.

Stovis "Žinyčios” yra

rėtų is eilės nurodyti užduotis ir 
reikalus vfsį užkliudytų Vilniaus 
draugijų, n’^s Vilnius,tikiu pritars 
visi vilniečiai, “toli ne “Kanklė
mis” gyvuoja, 'čion daug ko yra 
kitoniško, ' kas susiautč ir laiko 
lietuvių buritiS' atsidavusius ko
vai už tėvynę su priešų debesiais.

Žinoma, mari, besilaikančiam 
daugiau **Savltarpiečių”, negu 
"Kankliečių”, nes pirmosios drau
gijos esmi pirmininku, antrosios 
gi tiktai tikruoju sąnariu, nesino
ri ginčytis apie “inteligentišku
mą” tos ar kitos draugijos, nes 
tas žodis nieko, stačiai nieko ne
ženklina, ir dar daugiaus — jis 
nėra saikomas tų dviejų draugijų 
turiniu. Vienas yra neabejotinas 
ženklas didesnio inteligentiškumo 
“V.Kanklių”, tai tas, kad publika 
tankiai peikia vakarus “Vilniaus 
Kanklių", kadangi, eidama lietu- 
viškon firmon, randa ne lietuvišką 
turinį.

.Gal tas ir išreiškia didesnį inte
ligentiškumą, bet dovanok p. Vil
nieti, ne iš lietuvio pažiūros; tą 

[pasakė “Vilniaus Žiniose” ir p’.

Sodiečių sukilimai Ispanijoj, 
Katalonijoj, 15 amžiuje.

Paraše A. J—tis.

žmones, gana tankiai prisidengdamas karaliaus var
du. Galimas dalykas, kad karalius norėjo per sodie-

pavarydavo nuo vietos, ir jie nežinojo, k 
Arendą pakeldavo kas kartą augštyn iri 
kad mažai kas belikdavo. Prisieidavo ui 
užsimokėjimui už žemę. O ponams prisitl 
didinti savo dvarus. Pradėjo atsirasti vii 
gelumbių pabrikai; jiems reikalinga^^tT 
nuo avių. Ponai, beaugindami avis, i'aUi 
giat.'s uždirbti negu iš lažų. Todėl savo d

čius ap-ilpninti ponus, o savo vildži4 padidinti, naikino gyveni,nu. „žleizdavo dirvo^^S 
Galima, teipogi dalykas, kad jis slapu ir kurstė. P-evas..ganyklas kadI buty v.etos .rims,

■ sigadejo nieko, karalius jicin*. padėjo ir ginį
Ponų kariumenė gyventojus nuo savo žemės, triobas griovį 

..... ......... ...ipiatino po kitas vy- ganykla-. d/,a„K, -,. netekę po savo ai, « ’
Sknpystes. Maištininkai ima vieną miestą po ki- tnobelčs. n.cknr nerūko nė venas mužiko 
to. Prisideda nauji žmonės. Ponai vėl galvoja v.s tyra, apl.nk, o po juos galnna medžioti. lni 
apie dermę. Sala sutinka tai padaryti. O tuom nyti. O av.ų ganymu, maža, žmonių tereikia. t 
tarpu jo brolėnas. Baltrus Sala, varė agitaciją tam. daug žmomų l.ko be darbo, be duono. k- 
Viclie vyskupystėj. Tai buvo padaryta tyčia, kad Negana to. kad ponai pavarydavo 
besiderini, butų galima judėjimą pastiprinti ir la-|savo žemes, atm.davo dar svetimą. Tankiai 
biaus užsigulti ant ponų.

Tarp sodiečių priešų — ponų, miestiečių 
karaliaus — nebuvo vienybės, vieni kitiems neuž- 
sitikėjo, bijojos apsigauti. Barcclonos miestas rei
kalavo, kad karalius eršhiai pasipriešintų sodiečiams, 
kad uždraustų jiems sąeigas ir tt. Karalius raitės, 
kaip galėjo.

Sala gi varė savo darbą toliaus. 
po kits kito pereidavo prie jo. l_„.

Tasai dalykas neišsiaiškino.
Maišto pradžia buvo gera, 

tapo išblaškyta. Maištas išsi

to. Prisideda nauji žmonės.

s i gailėjo nieko, karalius jiems padėjo ir ginį

alvoyoK 
monių- 

skurt

tikdavo, kad sodžius turėjo bendrą ganyklą 
I »■ < 4 ri t « k ** t- *t ♦ t /I n » ___ . .ir ru, tai ponas atimdavo iš sodžiaus, aptverdavo tv®.
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ra. Už išnaikinimą tvoros įstatymai, tų pjįj- 
nų išleisti, skaudžiai bausdavo. Arba buda\0 
pikčiaus: atimdavo stačiai nuo kaimiečio žemędg. 
to, kad ponui prireikė ganyklės.

Prisidėjo dar naujos priekabės; refurmadk 
Ponų pulkai Daug žmonių mito arenduodami žemę nuo vietmo- 

Kur buvo iš vienų lynų. Karalius, ponai užgrobė visą, įvesdami^ 
bajorų sudėti, tenai dar jie drąsiai šokdavo ant so- ją tikėjimą, o arendorius pavarė be niekur nieko 
diečių, o kur buvo darbininkai ąr ūkininkai, perei- Arba atimdavo daug gyvenimų is ūkininkų ui ų, 
davo prie maištininkų, arba nelabai ponams padė- buk prisilaiką senojo tikėjimo, prisilaiką stabmel- 
davo mūšiuose. dystės.

Sodiečių laimėjimai labiaus įgązdino ponus. Įvarių tikėjimų dievuočiai yra visur vienodi- 
Sodiečiai užima miestus net tokius, kur to nesiti- priešingas jiems tikėjimas vedąs j pragarą, o jų 
kėjo. Vieną miestą buvo teip paėmę: ant turgaus pats tikrasis. , Už nebijojimą velnio, pragaro ir *>.

Apie p. p. M. Petrauskį ir l a- atėjo į miestą keli persirėdę vyrai, o paskui atida- rą prapuldyti dūšią, kankindavo atimdami mantą. 
Hat - Kelpšą pridursiu, kad jų rg \ar^u>. Miestą maištininkai apiplėšė. O kara- Beveik visur buvo tokios reformacijos, visur 

rmiejie \ ilniuje garsus debiutai |jus ramino bajorus, kad nieko baisaus nėra, geriau- teip darė, lygiai ir katalikai elgėsi su svetiniti- 
Sodiečiai kiais. Žodžiuose, meilė Dievo, dangus, mielaširdy-

vardas garbingas L>. . . . ............Ziemaite, pasakys gal ir kiti.'tonjoj, dėlto ir to
kad 

apsi-
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k 
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Gal to reikalauja “V. Kanklių” 
taktika? Aš to neužginu. Bet 
pasakysiu, kad ta taktika prie ge
ro neprivedė, kas ištarta visuotino 
“V. Kanklių” susirinkimo.toks, 

tolesnį jos 
Organizaci- 
inkorporuo- 

Knygos užvestos ir vedamos 
Ikuoaiškiausia. Administracija pa
statė bondus išduotus geriausios 
Amerikoj kompanijos — “Ameri
can Surety Compiny of New 
York”, certifikatai dalių (akcijų) 
išdirbti: visi turinti akcijas, pil
nai išmokėtas, gal sugrąžinti kvi
tas, o gaus certifikatus, arba di- 
pliomus, su parašais viršininkų ir 

Ipcčėčiu korporacijos. Iš išleistų 
Įdalių (akcijų) mažne visos yra 
jau išparduotus, ir trumpame lai
ke kapitalas “Žinyčios" bus pa
keltas išleidimu daugiau akcijų.

Dar ne užsimokėją pilnai už 
akcijas tegul pasiskubina, kad 
galėtų gauti dipliomus.

Svarbiausiu dabar dalyku^ ko
kiu direkcija užsiima, yra suradi
mas žemės uždėjimui kolionijos. Į 
Komitetai jau apžiurėjo keliose 
vietose, o trumpame laike dar 
apžiūrės kitas, o paskui atsakau 
čiausią paskirs ir užpirks.

Musų broliai lietuviai, 
apsigyventi ant savo 
luviškoj kolionijoj 
tegul, nelaukdami ilgiau, atsišau
kia prie musų, nes pirkdami že
mę, galėsime užpirkti tiktai tokį 
plotą, kokį išgalėsime. Paskui, 
kas norės apsigyventi prie musų, 
turės daug brangiau mokėti už tą I 
pačią žemę. Apart to: juo dide
snį plotą galėsime užpirkti, juo 
pigiau ir ant lengvesnių išlygų 
gausime.

Įstatai “Žinyčios” surašyti an
gliškoj kalboj 
čios”, - dabar 
kan.
Pirmsėdis,

Juozapas J.
137 .Augusta st.,

Chicago, Illinois. |

kad abejojimai apie 
gyvenimą pradingo, 
ja pilnai sutvarkyta, 
ta.

|| Sudžia tirinėtojas užbaigė jau 1 
tirinėjimą policijos apkaltintų už Į 
sukalbį ant caro gyvasties. 20 
suimtų atiduos nubausti kariškam 
teismui; 3 nužiūrėtiems pasisekė 
pabėgti.

| Platinos kainos kįla vis la 
biau, kadangi ji randa vis platesnį j 
pritaikymą, o jos yra ne daug, 
daugiausiai jos produkuoja Mas- 
kolija. Dabar jau uncija platinos 
kaštuoja 30 dol., taigi daugiau ne 
gu auksas.

|| Netoli Branyieska, Vengrijoj, 
tiltas per upę Maros likosi dina
mitu drūčiai pagadintas. Mat 
besipriešinanti Vengrijoj magya- 
rų valdžiai rumunai stengėsi til
tą išgriauti, kad apsunkyti kariu- 
menei persikėlimą į kitą upės pu
sę. Matyt rumunai rengiasi atvi
rai pasikelti.

| Ryme. laikeŽolinės procesi
jos, ant gatvių užgimė muštynės 
terp dalyvaujančių procesijoj ir 
laisvamanių, kurių procesija ta
po išvaikyta. Vienas vyskupas ir 
tūlas kunigų ir teip žmonių skai
tlius tapo sužeistų.

Į| Mieste Palermo ant gatvių 
užgimė smarkios muštynės terp 
užstojančių už suareštuotą už pa
sisavinimą 500000 dol. iždo pini
gų ministerį Naši ir policijos. Su
sirėmime net keli šimtai žmogių 
likosi sužeistų. Valdžios, malši
nimui žmonių, sutraukė 
vių artileriją ir pašaukė 
laivus.

ant gat- 
kariškus

jenerolą

pirmiejie Vilniuje garsus debiutai jį
buvo ne
vitarpiečių” iškelti, f'
"Savitarpicčiai”, ir ką jie blugo 

[padarė “V. Kanklėms”, lai paliu
dys "Savitarpicčių" už 3 metus at
akai tos .kurias čion prisegu ; ir gal 
“Lietuvos" redakcija teiksis joms 
pasinaudoti.

Gaila vien, kad už inteligentiš- pra 
ko darbo imasi “neinteligentiško- Miestiečiai ir ponai džiaugės. 

Į mis rankomis" p. \ ilnietis.—Bet, ėmimo nutarė jį nužudyti.
kaip moka, teip šoka! ką daryti! nigu. Bevedant ant mirties, išėjo 1 
Dar

Kanklių , bet “Sa- sįa — geruoju išnaikinti baudžiavas. Sodiečiai kiais. Žodžiuose, meilė Dievo, dangus, mielaširdy- 
Kaip <‘lgėsi | |aį|U£davo vis daugiaus. Kartais ir jie pralaimė- stė, o širdyje godulystė. noras įgyti turtus, pasity- 

davo mūšį, bet tas nenugązdydavo jų. Žudymai, čioti iš žmogaus, kuris nori kitaip būti išganytu! 
kartuvės — negelbėjo. Ant galo ponų kariumenė 
užklupo iš netyčių sodiečius ir daug jų paėmė gy
vais, daug užmušė ant vietos. Tarp paimtų buvo 
ir sodiečių vadas, Petras Sala, t 
pėščiais kareiviais, nugabeno jį į Barceloną. .Sala i katalikų tikėjimo, \\ aliyngham’e (Norfolk) atrado 

išė karaliaus dovanoti jam gyvybę, bet veltui, žmonių -ukalbą prieš bajorus ir diždponius. Šitas 
. Ant rytojaus po su- sukilimas nepavyko, nes anksti jį susekė, jų vado- 

Ejo ant kartuvių su ku- vus nužudė. Žmonės dejavo, gailėjos, kad surado 
mynios vienas šituos žmones. Viena moteriškė pasakė:

miestietis (Petras Fet) ir prašė Petro Salos prieš gaila, kad nutvėrė šituos \\ alsingham’o vyrus, nes 
nuodėmklausį (spaviedninką) pasisakyti, jog jisai niekuomet nesulauksime geresnių laikų, kol neiš- 

|(Fet) jį suėmęs, o ne kas kitas. Sala patvirtino naikinsime ponų; neturime geros dienos, kol viešpa-: 
tai. Dabar Fet galėjo tikėties gauti žadėtas dova-liauja šitas musų karalius Henrikas VII”. Ponų 

4nas — 500 raudonųjų (florinų), kuriuos buvo pa- raštai vadina tą moterį pasiutusia ir atkaklia. To- 
skyręs karaliunas tam. kas sugaus sodiečių vadą, liaus siekia kitas sumanymas, paduotas 1540 m.: 
Sunkiu mirčių mirė Sala. Jį pririšo prie trijų asilų, kad trjs arba keturi geri vaikinai, kiekvienas sa 
kurie vilko jo kūną iki pat jurei. Tenai nukirto varpeliu naktį jotų per sodžius ir miestelius ir kiek-t 

kininkų, 15 d. liepos, vienbalsiai Ja,n Ralvą. kūną suplėšė į 4 dalis, o galvą iškabino vienoj vietoj, prajodami, šauktų: į Swafham, į Svvaf- 
atmestas įnešimas užtarti Stens-|*nt miesto bokšto kitų išgązdinimui. 
landą, aptogusį banką ant Mil- 

|\vaukee avė., kadangi toks jų pa-
norinli sic,K‘,uai» užtrauktų neužsitikėji- puldinėdavo ant ponų dvarų, patįs slapstydavo^ gi- ko: 

žemės lie i žmonių, o tas sumažintų jųjr*°*^» nedavė niekam ramiai gyventi. 
“Žinyčios", P ~ 1. . •«

gai sako, buk jo sveikata esanti J110* pnspirti pasiduoti, 
pavojuje; tuom tarpu užveizėto- ’ 
jas kalėjimo sako, kad Stenslan-Į*ur įkalbinėjo sodiečiams susitaikinti, 
das jaučiasi visai sveiku ir pasku
tinėse dviejose sanvaitėse kūno 
svarumas pasididino 15 svarų.

I as \iskas iššaukia pasipriešinimą.

Visuose sodžiuose, tarytum, virte virė. Jau 1537
Apstatę raitais iri m. šiaurėje (Yorkshire) sukįla žmonės apginimui
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|Į Prancūzija paskyrė
Deracroix vyriausiu kariumenės 
vadu, -jeigu užgimtų didelė karė. 
Dabar vienok dar tokio pavojaus 
nėra.

Lenkijoj, netoli Radomio, 
kaime Machnikovvo, ūkininkas 
Stelko su diržu mokino savo pa
čią paklusnumo. Užtai naktyj 
apleido ji savo vyro namus, paliko 
miegančius vyrą ir ketvertą vaikų, 
tarnaitę ir berną, bet išeidama, už
degė namus. Namai sudegė ir vi
sos juose miegojusios septynios 
ypatos.

|Į Vokietijos valdžia prašalino iš 
mokyklų atimtose nuo prancūzų 
1871 m. provincijose su visu pran
cūzišką kalbą.

|| Japonijoj, anglių kasyklose 
Togooka atsitiko baisi dujų ex- 
pliozija, kurios net 470 darbinin
kų tapo užmuštų.

|| Bėgant iš Maskolijos per Au
strijos rubežiy 37 žydams, ant jų 
užpuolė kaimiečiai kaimo Zelne- 
cos ir užmušė 25 žydus. Tūlą už
mušėjų skaitlių suėmė.

|| Sicilijoj, netoli Girgenti, už
sidegė sieros kasyklos. Kasyklų 
olose užtroško 50 darbininkų.

|| Švedijos pakrantėse, netoli 
Marstrandt apvirto laivas. Prie to 
prigėrė 14 ypatų, tik viena išsi
gelbėjo.

41 Chili pakrantėse susidaužė 
Argentinos garlaivys “Toro”. 
Prie to prigėrė 17 įgulos žmonių.

ham! (miestelis už 1 mylios nuo Nor\vich’o), kad 
Sodiečiai neteko vado. Jie nenusiramino vie- tai ant rytojaus susirinktų mažiausiai 10 tukstan- >• 

nok. Permainė kovos būdą. Mažais būreliais už- čių žmonių; tuomet lai koks drąsus vaikinas pasa- 
Vyrai, susirinkote ant galo, žinote, kaip ponai I 

Kur galėda-1 u mumis apsieina, kaip jie blogo mums velija; e:’ 
bankų ^H-lną. Steivdando draii-|m*» bajorus ir kunigus. Tuomi norėjo kime dabar į jų namus, tenai rasime ginklus, pini

gus ir valgymų. Kurie priešysis mums, tuos nu 
Vi- galabįsim. Butų puikus daiktas, kad Norfolke b’ 
ne- tų tik tiek ponų, kiek baltųjų jaučių”! Teip rand; 
su-lme ponų raštuose; iš jų matyt, kad buvo už ką nei 
21 Įapkęsti ponų, matyt, kad žmonės nerimastavo.

Ponai nepaisė to, po senovės veržė žemę, lau
kan varė žmones, nematė, jog dangus užsiniaukiąs, 
greitai prasidės audra. Teisybė, vienas iš augščiau- 
sių valdininkų buvo užmanęs ištirti dalykų padė
jimą. peržiūrėti, ar tikrai žmonėms teip blogai yra, 
bet išrinktoji komisija nieko neveikė, o karaliaus, 
naujos bažnyčios popiežiaus įstatymai aštriai buvo 
pildomi.

Neramumas terp žmonių vis augo. Kas kartą 
daugiaus būdavo slaptų susirinkimų. Sako, buk 
viename susirinkime buvo teip pasakyta: “jau męs 
nebeiškentėsim, qebeištrivosim tokios neteisybės, 

kalėjimu 'keliųl^Jūo ;^ūįj7tasįaš bu™ Anglijoj. ‘ ‘ ■mums ji jsikirėjo. ‘ Verčiau, pa-
Karalius Henrikas VII įvedė čionai rc(orma. m>k.me g.nklus sujudys.me dangų .r «mę. negu dar 

dgiaus kęsti tokias skriaudas. Juk gamta davė 
vienodus vaisius kaip mums teip ir ponams, davė 
vienodai dūšią ir kūną. O kažin ar tai jau visi var
gai, ką męs nuo jų matėme; gal bus dar piktesni? 
Pažiūrėkit į juos ir į mus. Ar męs neturime vie
nodos išveizdos? Ar jie kitaip gimsta kaip męs? I Kaif

t
O ti 

Išlaušime ir suardysime tvo- ■ Mek

Karaliaus agentai skraidė ir sukinus visur.
Ponai 

galėjo įveikti, kova per ilgai užsitęsė ir nutarė 
sigerinti su maištininkais.* Sic padėjo ginklus, 

i dieną balandžio 1486 m. karalius išleido manifestą, 
kad baudžiavos ant visados išnaikintos. Ir jos ne-

2i 
Tai ’ 
Niek 
Jis 
Jis

I

— Teisėjas Gro\e pasmerkė begrįžo. Kova ir maištai parodė ponams, jog jos 
$200.00 ir uždėjo teismo kaštus Krąž-inti nebegalima.
“kupčiui” gyvojo tavoro, vaikinui
24 m., R. Steuartui. Apkaltintas | _ .

advokato'“Žiny- P'* bu'° už P»r.laviiičjinią mer-
verčiami lietuvis- 1

Sulyginus jo kaltę su bausme, 
drąsiai galima sakyti, kad tas jo 
nepataisys; už pavogimą bandų- atsiskiria nuo katalikų.Hermanovičia
tės duonos vertės 6c. teismas mo
terį nubaudė I

I mėnesių, o čia, už atėmimą žino-Į 
gui laisvės. 1

, lino daugeliui mergaičių, bausmės Į 
keli doliariai! Juos spės uždirbti 

m. pardavęs vėl kelias mergaites.

Sodiečių sukilimai Anglijoje, 
16 amžiuje.

16 amžiuje randame naujas bažnyčias, kurios 
Įveda jas karaliai, ponai, 

nes atsiskyrime nuo Romos turėjo gerą pelną. Teip

už suardymą gyveni-Įciją. t. y. atsiskyrė nuo popiežiaus, pramanė naują 
“vierą", tikėjimą. Vieton Romos popiežiaus, ap
garsino savę popiežium ant anglų bažnyčios.

Kodėl jisai įvedė reformaciją, buvo kelios prie
žastys. Karalius Henrikas nenorėjo, kad popie
žius kištųsi į naminius Anglijos reikalus; toliaus, 
teisybę sakant, popiežiaus painių ir kišimosi ne
labai teprisiėjo bijotis, nes Anglija toli nuo Romos. Į 
popiežiaus įtekmė giliai nesiekė; buvo svarbesnė 
priežastis: katalikų kunigija privalė klausyti popie
žiaus, kaipo bažnyčios galvos;

VILNIEČIUI!
No. 24 “Lietuvos" šių 1907 1 

tilpo pranešimas p. Vilniečio apie 
Vilniaus Lietuvius, geriaus sa
kant, apie Vilniuje lietuvių susi- 
bendravimus. Priderėtų mums 
vilniškiams pasidžiaugti iš to, kad 
gerbiamoji “Lietuvos” redakcija 
plačiai praveria duris musų viešė
jimui. Matyti iš viso, kad ji nori 
vaišinti savuosius tėvynainius, li
kusius Lietuvoje, atlapomis kriu- tokią mintį,
tinėmis atsiremti prieš, reakcijos šęs velnią,
rūstumą. Tokiame rimtame liki- šimtu doliarių bausmės, mokantlnc Romos popiežiaus, 
me pridera ir mums—-vilniškiams 
užsilaikyti rimtai ir iš doro pasi
elgimo Amerikos redakcijos re- 
kliamos naudai “Vilniaus Kan
klių”, nesinaudoti negražiais į- 
rankiais; nes tas yra nepride- 
rančiu ir.... nepatogiu....

Jeigu jaų^p. Vilnietis, reklia- 
muodamas “Vilniaus Kankles”, 
prašo Amerikos Lietuvių pinigų 
“tokiam naudingam iš visų at
žvilgių darbui....”, tad lai sau ir 
prašytų stačiai, neviliojant. Lai 
sau Amerikos Lietuviai ir duotų 
tuos pinigus, ir męs Vilniaus “Ne- 
kankliečiai” apsidžiaugtumėme 
ir padėkavotumėme, nes kam 
kam, o “V. Kanklėms” pinigų kad 
reikia, tai- reikia....

Bet kam-gi rekliamuoti .vie
nus, skriaudžiant kitus! Kam vie
ną brolį risti ant žemės, kad ant 
jo pasištiebtų kitas brolis! Jeigu 
p. Vilnietis tikrai norėjo Ameri- ; 
kiečiams duoti doras žinias apie ] 
Vilniaus lietuvius, tad jam pride- 1

— Nors ir retai, bet visgi gir
dėt kartais apie buvimą velnio. 
Prieš teisėją Landis stojo vaiki
nas 19 metų, S. Berg. apkaltintas 
už padirbimą money orderio ir 
prisisavinimą $6 pinigais. Ant

Kodėl jų gyvenimas, jų likimas skyriasi nuo mu
sų? Blogiaus negali būti, męs darysim iki pasku
tiniai, ką tik galėsim. 1
ras, užpilsim grovius. atidarysiu! ganyklas visiems 

• kuniiriia turi reika-1visokias tvoras- kurios daugiaus blogo negu gero 
’ ........t—---- ‘juk jie

Karalius, pakol nelabai galėjo paimti ku-l,s«frč mum9 krau« « g(slų >r iščiulpė smegenų
užklausimo, kodėl tai darė, Berg||us su žmonėms, arti jų stovi., taigi turi įtekmę ant|Pa^aro’ v**k3 sulygįsim su žeme 
atsakė, kad velnias jam įkvėpęs įmonių. 1

Bet teisėjas, užmir- nigiją į savo rankas;’todėl reikėjo save pakelti į
liepė užmokėti du bažnyčios galvą, kad kunigija klausytų karaliaus, o

po $2 kas sanvaitė.

— Policijos viršininkas Shippy 
žada uždaryti visokius apgavys
čių urvus, kurių Chicagoje yra 
gana daug, ir išsiuntinėjo po mie
stą daug detektyvų. Kaip matyt, 
tas nė kiek nebaugina lengvai no
rinčių uždirbti ponaičių, nes vis
kas kaip ir buvo, ir eina; jeigu 
jam ir pasisektų urvus uždaryti, 
tai jie padarys teip, kaip daroma 
su saliunai£ Ė»ėw Yorke nedėldie- 
niais. Priešakius durys dailiai 
uždarytos tF l&gai užlaidyti, o 
šoninės . durys atidarytos ne 
tik per dieną, bet ir per naktį, apie 
ką policija gerai žino.

v Vienuolynai, klebonijos, vyskupijos buvo tur
tingos, turėjo daug žemės, miškų, dvarų, ir iki šiol 
neprigulėjo nuo karaliaus. O jisai praleisdavo ga
na daug turtų, prauliavodavo, perlinksmai gyveno, 
todėl užsinorėjo užgrobti tuos turtus, (veždamas 
naują bažnyčią, jis tą padarė. Prarijo tuos bažny
čios lobius, praleido, išdalino mylimomsioms, po
nams, o žmonės, kaip vargo, teip vargo, permai
nos jokios nematė, našta nė kiek nepasilengvino.

Tokia reformacija neužganėdino net ir tų žmo
nių, kurie buvo priešais Romos katalikų bažnyčios. 
Plėšimas, draskymas žmonių atsitikdavo nuolatos. 
Nedyvai, kad žmones ėmė bruzdėti, kilti prieš po
nus, reikalauti geresnės dienos; ypač nerimastavo 
sodiečiai.

iš kaulų; ganyklos, kurias turėjo musų tėvai ir tė
vų tėvai paliko mums, dabar jas atėmė ponai, ap
tvėrė tvoromis, apkasė grioviais.”....

Nerimastavo žmonės. Ant galo neramumas 
apsireiškė.

16 amžiuje Anglijos gyventojai buvo daugiau- 
artojai, gyveno iš žemės. Pramonė buvo men- 
išaugusi, tik kur nekur pradėjo austi vilnas.

— Cook Coūnty užmanė uždėti 
mokesčius ant visų špitolių ir 
klebonijų, kadingl tiesose pasaky
ta, kad “tik tokie ligonbučiai yra 
liuosaiš nuo mokesčių, kuriuose 
priimami ligoniai už dyką be skir
tumo tikėjimo ir tautystės”.

siai 
kai 
daryti iš jų milus, gelumbes.

Tarp gyvenančių ant laukų randame tokius klo
dus: ponus didžiūnus, bajorus, mužikus - ūkinin
kus, įnamius ir bežemius. Ūkininkai buvo ar tai 
saužemiai ar arendorial; blogas buvo padėjimas 
saužėmių, nes ponai labai tankiai ažimdavo jų že
mę, išplėšdavo, nuvargindavo. Arendorius taukiai

Pradžioj liepos mėnesio 1549 metų teip atsi-1 
tiko. Buvo §v. Tamošiaus Bereto diena. Susino- | 
ko daug sodiečių NVymondham’e. Iš to naudojo^ 
vadovai, kad prikalbinti prie maišto daugiaus žmo~ 
nių, susitarė paskirti dieną maištui. Iš ten minia 
jau traukė pas vieną neapkenčiamą dvarponį ir*** 
aužė visas jo tvoras. Ponas mato, kad nieko neįveiks, 
nesipriešino, tik, sakė, tą patį padarykite ir P38 
Ket’ą, jo kaimyną, su kuriuom jis gyveno piktuoju- 
Davė net žmonėms už tą magaryčių pinigais. 
nes nuėjo ir pas jį. Ket, išėjęs, paklausė, ko a 
jo. Jie atsakė, atėję tvorų ardyti. Ket sutiko, pa
dėjo pats pirmasis pas savę pradėti tai daryti. ,c* 
nok jis pasisakė žmonėms, kad to pennažai, 
susitarti, išrinkti vadovą, žadėjo net pats juoni • 
ti. Neužilgio žmonės paėmė jį vadovu. • 
jog ir pirm to jis buvo žinomas žmonėms 
laikė žmonių pusę. Buvo tai energiškas, darMl*| 
be abejonės doras, žmogus ; darė, ką galėjo, kad 
tvarkyti, suorganizuoti minią. Robertui ^etul . j 
dėjo jo brolis Vilimas. Norėjo iš nepratusią " I 
karės ūkininkų padaryti tinkamu^ kareiviu*- I

(Toliaus bus).
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^siekimo augštybės 
parašė Jonas Viskoška.

nori attikti teitįfbf,
Tur burgi tunkį/bį.

onnacija.
3 vienuo
lini nau- 
ar nieko. 
<ų už tą, 
stabmel-

vienodi: 
h o jų tai 
aro ir no- 
m mantą. 
>s, visur 
svetimti-

. aoksas, mat auksas yra teip blėdingas, 
į. pasaulėj klejones niekingas!

j/yj ar auksas pas žmones atėjo. 
!^lę teip aogšto gyvatos 'vedėjo?

,ra0nės ji P»ty-’. P.'ev»- s"»*10-
’ ’ , aprėdė augštybėnti, vado.
i; ano»^ )"» Pro,e “,ni*u
Kišką kvailesnį išrasti mokėjo: 
£ pamatus tvėrė be tikslo augštesnio, 

mat nesupaisė dar nieko geresnio; 
riens neišlavints, nė penktąją dalį, 

į plOlca išlavintu supaisyt negali, 
nįyką lUgštumas, kad naudą suteiktų.

tinkančios vietos, kurioje jis veiktų, 
^kančioj vietoj jis nieki) neduoda: 
n kiaulei, daleiskim. augštybės priduoda? 
Toliais akims- proto pradėjus matyti. 
ytS€ina kvailystes senovės taisyti: į

pamatus musų sutvertus be proto. 
Tusyti iš naujo, ant naujo varstoto. 
fr vietą, ką auksas išdryso užimti, 
Ttfės kas augštesnis ant galo paimti, 
jį* užduočiai tokiai, kaip auksas pateko, 
Įjj jokiais gabumais jisai neatsako. 
Bet. jeigu nebūtų nė tas įvykdyta. 
T»t turi bent gale jo likt sunaikyta. 
Tur jojo sauvalė, perdidė. išnykti, 
Tur tortų lygjbė geresnė įvykti.

is, pasity- 
gany tu! Kokia tai juokinga žmogaus saumyfystė! 

Rakis egoizmas! kokia trumpregystė! 
Visuomenei bijos nors kiek patarnauti: 
Jis mano, kadysvietas tur jatnjam vergauti! 
Nejaučia, beširdis, kad kožnas gyvūnas 
Tumorus teip lygiai, kaip jojo tur kūnas l 
Jis sako: kam kito reik paisyt, žiūrėti, 
Ąbu apie save atidžią turėti;
Patsai gi. vienok, jei tik kitas užkenkia, 
Ni kiek nenutyli, galvos -nenulenkia. 
Bet stengias guodonės tokį išmokyti: 
'JŠ vertas guodonės!” —- juk reikia manyti 
Jei jis kam nors kenkia, nereikia žiūrėti, 
Nes jo tai dalykas, kam kenkti galėti: 
Asabiškus daiktus nereik kritikuoti — 
□ apšmeizą gali tave areštuoti....

• Ja« <537 I 
apginimui 
k) atrado < 
us. Šitas j 
, jų vado- 
ad surado 
: “Labai 
vyrus, nes 
kol neiš- i

col viešpa- 
I”.' Ponų 
įklia. To-

1540 m.: 
:vienas su 
us ir kiek- 
m. į Svvat- 
ch’o), kac| 
o tukstan-i
:inas paša- į Mes, varge, jei juosius pradėsime jodyt 
kaip ponai f 
velija; e'W 

įklus, pini ■ 
>, tuos nu I 
Drfolke b’ I 
Peip rand; ■ 
> už ką nefl 
įastavo. 
žemę, lau- 
isiniaukiąsJ 
š augščiau- 
lykų padė- 
blogai yra,’ 

karaliaus, 
štriai buvo

Pksaulėje viską “asabiški” tveria: 
.Vore faktas teip tikras į akį mums veria, 
Bet męs to, vyručiai, neturim atboti — 
Arabiškus daiktus mums reikia guodoti!

tepiim, po nogiu; kam miegą išbudyt, 
Otas tai tik blėdį atnešti turėtų: 
Baisu, jeigu “klapai” bruzdėti pradėtų!

Kas kartą 
Sako, buk 

: ‘*jau męs 
neteisybės, 
arčiaus pa- 
ę, negu dar 
mta davė 
lams, davė 
iu visi var- 
r piktesni? 
urime vie- 
kaip męs? 
i nuo mu- 
ikt pasku

bsime tvo- 
as visiems, 
negu gena 

“Juk jie 
i smegenis 
tėvai ir tė- 
ponai, ap-

įeramumas

teip atsi- 
u Susirin- 
i naudojosi 
giaus žmo*- 
ten minia 

■ponį | 
:o neįveiks, 
ite ir Pa3 
o piktuoju. 
rais., Žmo* 
sė, ko ate- 
sutiko, ža- 
iryti. ' ,c‘ 
ižai, reikia 
j juom bu' - 
u. Matyt, 
nis matyt* 

darbštus, 
jo, kad su- 
Ketui pa

ausių Pn< I 
riuS-

£ Žmogus godulinga*, tai vergas kvailumo, 
Tai vergas pats savo geidimų žemumo.... 
Sieks žmogų nevergia, tarnauti nevaro — 
Jis pats save tokiu bepročiu padaro. 
Jis rūpinas, dirba, kankinas, galvoja. 
Ką prigriebia lupa, visaip išnaudoja. 
Be pertrūkio skundžias, kad pelno pė.rmenka, 
Bet juo daugiaus tur, juo labiaus neužtenka: 
Jo norų pakakyt nieku netesėtum.
Nore pragaru gerklę užkimšti galėtum. 
Atrodo, lyg jamjam daugiausiai neik ėsti. 
Dagiausiai reik lakti ir visko af4clesti. 
Istikro, žiūrėkit, jus, žmonės teisingi, 
Žiūrėkit, kaip turtai didžturčių juokingi: 
Jh žmones, gyvūnus turtybėms vadina! 
Jie sako, kad juosius užlaiko, maitina! 
fieli kontinentai laukų jų savybė!
Ją vandenys, pilys, kereivių daugybė! 
žkrekit, kas proto nors mažumą turit, 
turėkit, kas matot, kas šviesą įžiurit! 
Ar matot, koks niekšas, biatirybė jus valdo, 
Koks, purvo nevertas, jums šonu* apmaldo?

^a‘P viską apžiojęs viens laiko, 
Naip apvagia svietą gerovei jo vaiko? 
Ar matot, kaip vienas briljantnos pragaišta, 

takstančiai vargšų be duonos nugaišta? < 
Meldžiu, atsakykit, ar jus gi ne žmonės? 
Af reik jums didžturčių ir jųjų “malonės”? 
Ar savęs negalit, kaip reikia, valdytis? 
Af prakaitu savo nestengiat maitytis?

jums reikalinga, kad jumis kas ėstų, 
kas išnaudoti], ant sprando užsėstų ?

Ar užduotį jūsų ištvirkėlius šerti.
Raudeliams dangų ’ant žemės sutverti, 
**bro ir aukso maišus jiems prikrėsti, 

l*rtns gi iš vargo ir bado padvėsti?....

^1> manot, valdžia yr šventa ir tikrąją, 
iš dangaus, nuo pat Dievo, siųstąja,

P mums kunigai ir valdonai darodo? 
tokios šventybės seniai jau nubodo!)

į g sutverkim sau valdžią augštesnę, 
J1 mums duotų teisybę geresnę: 

uJ°s’°s valdžios tur kiekvienas klausyti, 
uiekyt negali bandyti;

T • va^ria ta bus Dievo mums duota, 
v dangaus augštuągų importuota:

B;t0S au£štybės klausyti nemėgtų, 
evo, fr musų, baudos neišbėgtų!

KieUv- .. nas> ^urs blogo, ar kvailo ką daro, 
‘r ’šteisymą sau pasidaro:

Ir Jokio -nė niekšas neveikia,
k. maL nors kokio, išteisymo reikia,

aave šventi kunigėliai, 
■avelių mašnų vanagėliai. 

Išteisina save girtuokli*!. laidokai. 
Ištvirkėliai, ponai, plėšikai, viliokai. 
Išteisina save ištvirkę veikėjai, 
Beprotiškų pavyzdžių svietui davėjai. 
Žodžiu, išsiteisina kožnas, kam reikia, — 
Kiekviens, kam tas naudą nors kokią suteikia. 
Tcippat ir Jokūbas išteisino viską, 
Kas žudė, jo siekius naikinantį, blizgą. 
I>et niekas, išties, neišteisys niekybės. 
Nė vienas melais nesumažys teisybės: 
1 eisybė, tikrybė ir liksis teisybe, 
O melas liks vylium, melu ir niekybe.
Juokingas žmonių supratimas, išmanytus: 
Jiems rodos, kad melas, tai jųjų išganymą; 
Istikro gi, melas laimingų nedaro, — 
Jis auką kankina, iš laimės išvaro. 
Kodėl dabar svietas kančias tokias kenčia? 
Todėl, kad jis melui buvimą pašvenčia. 
Išrodo, lyg žmogus l>e melo pražūtų: 
Teisybę pasakant, koks melas nė butų, 
Nė vienas su juo j u dailiau nenugaišta; 
Ant svieto kiekvienas vienodai pragaišta, 
Vien tas tik skirtumas, jei niekšas nusprogsta, 
Jam džiaugsmų, paniekos nė viens nepristokstą 
Geram gi numirus sviets gailestyj plaukia, 
Kiekviens jį apraudžia, garbingu apšaukia, 
Kiekviens išmanumą jo stengias pasekti. 
Jo talentų dydin maloni patekti.
Išteisinims savęs, kad verčia jį būvis 
Niekumų laikytis — netinkantis suvis. 
Kaip tie tat gyvena, kur laikos teisybės? 
Gal jiejie neturi jautimų, gyvybės? 
Gal jiejie ne žmonės? šventiejie gal koki? 
Ne: žmonės jie lygus visiems, ne kitokį. 
Tik jie susipratę, teisybei eikvojas. 
Kiek pajiegos leidžia, gerovei aukojas, 
Ką kožnas juk gali lengvai ištesėti. 
Kurs tikrąją šviesą įstengia regėti. ' 
Visų priderystė duot gero daugiausiai. 
Gyvatą praleisti visuonaudingiausiai: 
Kas šito, kiek gali, nedaro, neveikia. 
Nenaudėliu tokį apkaltinti reikia. 
Tegul tas, kurs veikia, kvailai nesistato, 

baisiai daug žino, supranta, Užmato, 
viskas ant svieto prieš jįjį tik niekis, 
ramstis jis visko, o saulė jo siekis: 
tokis parodis: jam niekis veikimas, 
mielas didumas ir žodžių reiškimas:

Toks žmogus nestovi ant kelio tikrybės. 
Tokiam nebus duotas vainikas augštybės. 
Nenaudėlis kožnas, kurs savęs nemato — 
Sakau aš, nemato: kiekviens save mato. 
Tik savo klaidų ir niekų neįžiūri — 
Nors mažmožiams kito geras akis turi: 
Jis save išteisiu dėl kito niekumų, 
Dėl svieto žemumo. draugijos kvailumų. 
Bet, sąžinės balsas parodo teisybę, 
Jis išveda aikštėn kiekvieną biatrrybę, 
Nuo jo pasislėpti ir niekšai negali. 
Nors jo neklausyti, jį niekinti gali. 
Tiesa, kas neatskiria blogo nuo gero. 
Manau, tie kvailiai, kur neprotiškai daro. 
Kurie be supratimo kitiems atsiduoda. 
Tokiems, kurie vergišką mokslą jiems duoda. 
Kurie jiem* šventybėms. Dievu skuta vilnas, 
O sau prisigruda mašnas auk>o pilnas, 
.l oki tai, sakau, doriškumų nemato, 
Guodoja, ką kitas galvon jam įkrato: 
Dalykus juokingus vadina dorybėms. 
Dorus, reikalingus pramano niekybėms. 
Bet. kartais, iš šito ir niekšai naudojas, 
Tuomi išsiteisin. ir doriškais stojas: 
Paniekina sąžinę, nes ji klaidinga, 
Beto dar ir jųjų darbams nenaudinga. 
Mat smegenys musų prie visko pritinka: 
Ką dedam, tas telpa, ką metam — iškrinka; 
Męs galim į jąsias pridėti dorybių. 
Bet galim, jei norim, prikrauti niekybių. 
Šiurkštumų. nepaisymų, pykčių ir kerštų.
Neapkantą,

Jog

es
ik

vaidų, ir gėdiškų nerštų.

kaip jau ir dangums, abejoja, 
pakilti toliaus nesumoja.

Jokūbas, 
Buk svietas 
Jog daiktas negaliins atigščiatis jam pasiekti, 
Jog viskas senovėj, kvailystėj patiekti;
Nors keičiasi viskas, bet tas tik iš vardo: 
Kas vietoms pakyla, — vėla išsiardo. 
Nors galima butų, kaip tinka, manyti, 
Idėjas ir viltį kilimo žudyti, 
Tačiaus -gi neturim užmiršti teisybę: 
Iš kur gi, nekylant, įgijom augštybę? 
Nors musų augštybė, ištikro, nekokia, 
Nors pamatas kudas didžiuotis su tokia. 
Bet žinant mus sentėvių kilties žemumą. 
Mus veislėje buvusį gyvuliškumą. 
Kuris dar ikišiol iš mus neišėjo, 
Nors smegens palikti jį tolyj mokėjo, 
Męs tikim, jei kilti ikšiolaik galėjom, 
Jei tolaik nelaimėms duot rodą mokėjom, —< 
Negalim tada ir toliaus apsivilti, 
Bet, galim augštybėn, kaip kilom, ir kilti, 
F’akol neatsieksim didžiausią augštybę, 
Pakol neįgysim kilčiausią gyvybę.

Klaidingai tie daro, kuriejie neveikia. 
Bet laukia, kol kitas ką gero suteikia, 
Kol Dievas, gamta bei likims, susmylėjęs. 
Be rūpesčių, vargo, išvysto atėjęs. 
Ne laukti mums reikia, bet veikti ir kilti! 
Darbavimais, rūpesčiais laimę sau skilti! 
Juk patys anęs esam gamta, kurią matom, 
Pats esam Dievais, kuriems aukurus statom, — 
Dievu, kurį garbina daugel krikščionių! 
Męs vystomės patys, be kito malonių! 
Jei patys augštybėn nepaisysim svirti, 
Nė joki blogumai nestengs mus prispirti! 
Nė jokia mus Dinas*), jei męs nenorėsim, 
Jei priešaiorganiBcus pasėlius sėEhn, 
Nekels mus, nevystys, nė meilės nerodys. 
Bet kaipo beverčių gyvavimui vodys. 
Ar, tiesą pasakius, męs patys sau kenksbn. 
Sau duobę iškasim, pats save pasmerksim.

•) čia kalbama apie vt»u* žmones, o juk ne visi vienokį 
Dievą pažysta.

Męs patys ką galim valdytis,
Ką galim, jcLiJorį^i, skausmuose kinkytis, 
Ar laimėj, džiaugsipuose, kaip jurėj, panerti, » 
Ką galim sau vargą, ar laimę sutverti. 
Žmogus neprivalo gamtos daug atboti, 
Nes protu ją gali, kaip nor, išnaudoti, 
Ją gali priversti jo norų klausyti, 
Gal savo drauge, ar verge, padaryti.
Tat stengkimčs, sekime grūdus augštybės, 
Ir laukime vaisių — pelnytos gėrybės. 
Nė vienas mus laisvės, tiesų ncapleiskim. 
Pats save valdykim, kitiems nedaleiskim! 
Kas musų. tą. nieko neklausę, paimkim! 
(Kas keiktų, netbokim, į galvą neimkim, 
Atbokim vien to, kas teisybę mums teikia); 
Kas mus, neapleiskim! (mums kito nereikia)’! 
Tiesų apleidimas kilimą mus trimdo. 
Nepaisymas savęs mums pragarą gimdo!

Nuo turčių męs gražumu nieko negausint. 
Nors melsim per amžius, nors verk sint, gailausimi 
Kiekvienas, kas prietikius kokius turėjo. 
Kas kovą su svieto galinčiais regėjo, 
Kiekvienas šių žodžių užtvirtys teisybę!
Užtenka mus ponų įžeisti carybę, 
Užtenka pajudyt, paliest neklaidumą, 
Ar drysti įžeisti valdžių protingumą, 
Kad niekšų, benaudžių vardus, užpelnyti, 
Kad gauti belangėn griežtai įtupdyti. 
Jie turi prieš tave kanuoles, šaudykles, 
Tikybas, tiesas ir visokias taisykles : 
{statymai liepia vadovų klausyti — 
(Jstatpną laužyt — tai tvarką gadyti), 
Vadovai gi, vieton žiūrėti tikrybės, 
Mus lupa, kankina be jokios teisybės. 
Uždraudžia mums šviestis, liuosybę turėti. 
Neleidžia, prieš norus jų, kilti, stiprėti; 
Jie viską, ką daro, jiems tiesos daleidžia, 
O mumis to, tiesos, nė mislyt neleidžia. 
Didžturčiai, galinčiai inunis smailiai pasako. 
Kad jeigu kas siekiams jų stoja ant tako, 
Jie tiesą tur gintis, sau taką valyti, 
Tur tiesą jų priešiams tą patį daryti. 
Gerai, bet jie šito, apspangę, nemato.
Kad savo teisybę nevietoj pastato. 
Kad melui jie galvas nužemintai lenkia, 
Kad siekiais blogaisiais geriemsiems užkenkia. 
Juk siekis negali būt lygus siekimui: 
Viens esti gerovei, kits — blogui, vergimul. 

r Bet, sako, kad siekį ant svieto kiekvieną
Męs galim išvysti- nedoru by dieną;
Ant šito męs tariam, kad doras siekimą*. 
Nors kęsti jam reiktų sunkiausias likimas, 
Negali | blogą, į nieką išvirsti:-.
Negal juk teisybė niekyste pavirsti. 
Vien, siekiam*- įgijus didesnę galybę. 
Jie greitai patenka j niekšų savybę, 
Nes veikti tam visad genaus aptimoka, 
Kurįjį jo darbas pelningai apmoka: 
Kurs dirba be pelno, teisybę guododams. 
Nė jokių suktybių, niekų neatbodams. 
Tokiam nė kvailysčių lokių nebereikia, 
Kurtosios nenaudėliams galę suteikia. 
Benaudžiai, pasavinę siekius, sudarko. 
Jie išvelka juosius iš doriško švarko. 
Teippat gi iškraipo reiškimą siekimo 
Ir žmonės neturinti jo supratimo. 
Bet geras siekimą* gerti pasilieka. 
Jis ne už si i»e Ino baudimo panieka.
Kada bus dorybė keno nors paminta, 
Kcno nors bus puldoma. arba užginta, . 
Prieš puldančius visad męs turim kovoti. 
Nors reiktų ir būvio ir visko nustoti. 
Bet niekad negalim doros neapkęsti, 
Negalim už tai ją griovimui nuspręsti. 
Kalta ne dorybė jei žmonės ją laužo, 
Jei, turinti galę, ją biauriai sugniaužo.

Nieks gražumu pelno nenori žudyti: 
Sutiks nors ir galvą už jį paguldyti. 
Kas jam pasišventęs. Nors, veikiant teisingai, 
į prietikius žiūrint labiaus išmintingai. 
Jis, kartais, galėtų daugiau* užpelnyti: 
Galėtų pats sau ir kitiems padaryti, • 
Už auksą brangesnę, ant svieto gerovę, 
Galėtų išaugštyti svietą, draugovę.
Bet žmones ne protas tiek valdo, kiek ūpas — « 
Jis riša mislis jų, veikimus ir lupas: v
Žmogus neatboja nė jokios teisybės, -
Nesigėdi kartais nė jokios niekybės, 
Kad ūpą jo, kvailą, galėtų įvykdyt.
Užtenka ką, bekritikuojant, jpykdyt. 
Kad priešių, kenkėją veiksmams pagamyti.

i Nors, giriant jį, sėbru galėtum matyti. 
Netaktiškai, tipu su kuom nors kariauti. 
Tai savo ir sandraugų pajiegas griauti:

, Lyg uodui užmušti, apseinant su smilga,. 
Beprotiškai griebtume! geležį ilgą.
Jis, vieton nesutikmes taktiškai gvildyt, 
Ir tuomi sau garbę ir naudą papildyt,

i Kvailai užsispyręs, bevelyja žūti, 
: By tipas galėtų įvykdytu būti.

Ant svieto rimtai nieks svarbaus neįvyksta, 
Nieks žmogiško, kilto kaip reik, neišdygstat 
Ką turime gero — per prievartą gavom,’ 
Vis tai revoliucija išpranašavom.
Kiekvienas žmogus^ ar jis blogas ar geras, 
Už ypatą savo’ su priešginoms deras; 
Už ūpą, ar kelia ką nors jis ar puldo. 
Kiekvienas kovoja ir gyvastį guldo. 
Todėl, kad teisybę geresnę surasti, 
Kad naują suijėdyfpą, tvarką įvesti, 
Kuris parazitams atneštų nenaudą, 
Sumažintų galę įų, norins per šiaudą, 
Parseina aštriausią kovonę vartoti, — 
Su ginklais prieš ginklus ir pajiegą stoti. 
Gerai būt žiaurumų išvengti kiek galint, 
Neaantaikas dailiai išrišti, prašalint, 
Bet jei, atsiekimui tikrosios gerovės, 
Negalima esti išvengti žiaurovės, 
Tad ją atsieina ^pagirtina myti, 
Ir drąsiai niekybes šit jąja naikyti. 
Jei Hutas, įsiutęs, ant musų užpultų, 
Ką mumis daryti, ko griebtis išpultų? 
Nors būtum doriausi, mums reiktų vartoti. 
Kad gyvastį gelbėt, savęs nenustoti.

Tą apsigynimą, kokis parankiausias, — 
Vištide, ar jis butų žiaurus, ar niekiausias. 
Kiekvienas gerumas suteikia blogumą, 
Kiekvienas blogumas suteikia gerumą, — 

1 Nors dalį gerumo.. Blogumas ir geras, 
Yra tai gyvūnų išmanymo peras.
Drauge su geru išsivysto blogumas, 
Bet jo nevisur esti lygus daugumas. 
Gerumo blogumui, nenaudai veikimas — 

1 ai jį panaudojimo nesupratimas.
Blogumas tuoni geras, jog verčia sukrusti; 
Jisai patarnauja kaip kam atsibusti, 
Kurį niekas kits neįstengia prikelti, 
Nieks kits nesumano jį protan pakelti. 
Bet, blogas yr niekai. Vienok, kaip sakyta, 
Negali būt vaistai vienoki statyta. 
Negali vienoki visiems būt vartoti: 
Kas mumis į galę pagelbės įstoti, 
Kitam gal pagelbės nupult ar pražūti. 
Todėl jie privalo pritaikomi būti
Prie laipsnio sveikatos, prie pajiegų kūno, 
Prie laipsnio gabumo, augštumo gyvūno. 
Kitaip ir geriausi blogus vaisius duotų, 
Ar gal nevaisingų vietas užvaduotų.
1 at kovą pritaikom prie laipsnio augštumo. 
Prie dvasios ir supročio svieto daugumo: 
Su augštu, protingu kalba susiprasim, 
Nesupročiams galą gražiais keliais rasim; 
Su vaikišku, vaikiškais ginklais kariausim, 
Kaip vaiką auklėsim, silpnumą jo griausim; 
Su šunvuodegiautoju niautis turėsim, 
Jį pertikrint stengsimės, kiek įgalėsim, 
Bet niekad jam viršų neturime duoti, 
Kad blogo tarnais tuom save neįduoti; 
Prieš niekšu?, kurie neatboja teisybės, 
Kurie neguodoja nė jokios dorybės. 
Kurių nepataisoma biaurųs kivinklai,

, Vartota tur būti naikinimo ginklai.

Vietines Žinios.
— Chicagos policija išleido pri

sakymą užginantį vaikščioti vai
kinams ir mergaitėms gatvėmis 
po 10 vai. vakare. Kiekvienas po- 
licistas turi užklausti mc^aitės 
einančios po laikui mierį kelio
nės, o jeigu ji to nesuteikia, turi 
areštuoti. Vietinė dvasiškija prie 
to prisidėjusi, žadėjo skambinti 
varpais 10 vai....... Visai kaip
Maskolijos gimnazijose! Pama
tysime, kaip piliečiai tą “naują” 
įstatymą sutiks.

— 18 d. liepos užsibaigė byla 
Billiko. Jis likosi pasmerktas 
mirtim. Billik įsimylėjo į moterį 
Vrzal ir nuo 1903 iki 1906 metų, 
drauge su jąją, nunuodino: Jos 
vyrą ir keturis vaikučius, kad 
gauti asekuracijos pinigus iš ase- 
kuracijos kompanijos, kurioje bu
vo užrašyti. Billik, gavęs pinigus, 
pametė Vrzal, tai ji nusižudė.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
Andriui Kaunui. Negalime ra

to suprasti, todėl jo ir talpinti ne 
galime.

Męs eisim prieš galę, prieš ugnį. prieš pikę! 
Xors mišinį šaknelėms miškuose iškrikę. 
Nors kartuves gausim iš kraugerių rankų. 
Nors odą mums lups, musų sąnarius degys, 
Nors plaks mus, naikys, musų moteris žagys, 
N’etbosime nieko! Męs nieko nebijom! 
Męs tokią teisybei kantrybę įgyjont, 
og viską, ką turim, noriai paaukausimi

. ą turim išvysti! Ir tolaik kariausim, 
<ol ji neįvyks, musų brangi teisybė! 
L’ž ją męs neapveikiamoji galybė!....

ŠTAI KUR PINIGAI!
Kas prieš 3 Augusto 1907 pirks 

lota verta $400.00 gaus ji už 
$300.00. Štai kur užčedyji $100. 
1 ie lotai po 3 Augusto bus vėl po 
$400.00. Todėl ne miegok bet 
pirk lota, dabar už $300, nes kita 
meta už juos mokėsi $500.00. 
Naudokis kada yra proga. Atsi
šauk pas

A. Olszewski, 
3252 S. Halsted st., Chicago, I1L

APGARSINIMAI.
Mus valdo mus ūpas ir užsispyrimas, 

Toli daug mažiau protingums, patyrimas. 
Daugumas, ką veikia, visai neatboja. 
Žmonelė* kaip plunksnos, ką vėjas nešioja: 
Jei papūtė jąsias iš vietos senosios. 
Jos lekia -be idėjos* prasmės tikrosios, 
Jieškodamos laimės, kurios neregėjo. 
Kurios nė suprasti, kaip reik, negalėjo. 
Męs visada turime progą valdytis. 
Išmanymu, protu augštybę darytis. 
Ne protas be darbo, sunkumo, ko geisti 
Darbštumą, išmanymą tinginiu keisti. 
Gerai, jeigu ūpas, ar užsispyrimas, 
Geru pasitaiko, jei musų likimas 
Aklai pasiduoda mums gerą išvystyt. 
Bet jei ūpas taktą mums nori suklysdyt. 
Jei užsispyrimas kvailu geidžia būti. 
Tad mumis atseina be naudos pražūti. 
Koksai gi. paveizdan, žmonių yra protas, 
Ką mokslan tikybų šsentų sunaudotas? 
šimtais suskaitysim tikybų daugumą, 
Kuriose atrasim tą patį kvailumą, 
Tą patį siekimą, tą pačią gudrybę, 
Tą pačią kiq>imo avelių dorybę, 
Bet, tėmykim, jausmą kokį jos padaro, 
Kad pragarą kitai kita atidaro, 
Kad save tik šaukia šventąja, teisinga, 
O kitą, jai lygią, prakeikta, niekinga. 
Žmogus, kuris svarsto, lengvai gal sumoti, 
Jog visos tikybos negali buvoti 
Ant syk pragare ir danguj, kaip išrodo 
Iš jų viena tiktai pasiūlomo klodo. 
Paimkime partijas, luomas visokias, 
Atrasim pas jąsias augštybės vienokias. 
Vienokias politikas, siekius, niekybes, 
Vienokį purvyną, vienokias šunybes. 
Kožną iš jų įieško ne žmogui augštumo. 
Bet sau tik beprotiško pelno, gerumo. 
Susilupa pinigus, griebia galybę, 
Ir ką su ja daro, gal sėja šviesybę, 
Gal prietaisas mokslui, kilimui išstato? 
Gal kitą pagelbėti reikalą mato?

galės jie įieško, kad ką išnaudoti, 
ką pasivergti, valdžia pažeboti, 
būti skaudėjais, nekenčiamais svieto, 
priežasčia būti daug kraujo pralieto! 
geidžia mums gero, kas turi dorybę, 
turtų neturi,,negauna galybę, 
šiądien tas valdo, kas nieko netboja, 
viską, ką gali, Įlipimui naudoja;

“MESK FIZIKAS ŠUNIEMS, 
Aš JU NENORIU”.

Shakespeare, Macbeth V. 3.
Paprotys imti daug fizikų, t. y. 

visokių pilių ir aštrių gyduolių 
nuo žarnų užsikimšimo yra pa
prastu dalyku sviete, o šitas yra 
didžiausia padaroma klaida. 
Imant vaistą atsakančiame laike, 
jisai būva labai naudingu, vienok 
imant nuolatai padaro jis vien 
blėdį. paraližiuoja žarnas. Jeigu 
tamista atrandi nereguliariškumą 
veikime gromuliojimo organų, ta
da ne j ieškok vien palengvinimo, 
bet stverkis už šaknų to bjogo, 
idant prašalinti viską galutinai. 
Norint tą atsiekti tamsta turi bū
tinai vartoti Trinerio Ameriko
niškąjį Eliksyrą Karčiojo Vyno. 
Šitas vaistas veikia tiesiai ant 
skilvio ir priverčia jį priimti val
gį ir perleisti be jokių kliūčių į 
žarnas galutinam išdėstymui. 
Vaistas veikia tiesiai ant deli- 
katnų raumenų žarnų priversda
mas jas maistą pilninteliai išdė
styti, sugromuliuoti maistą pil
nai ir pagaminti naują kraują, o 
po trumpo laiko tamsta galėsi vi
siškai pamesti vartojęs pilės arba 
plotkeles. Vartok vaistą nuo vi
sų nesveikumų skilvio ir žarnų. 
Gaunamas aptiekose. Jos. Tri- 
ner. 799 So. Ashland avė., Chi
cago, III.

Draugysčių Reikalai.
i

Kad 
Kad 
Kad 
Kas 
Tas 
Nes 
Kas
Si priežastis musų didžiausios nelaimės. 
Gimdytoja vargo, žemumo ir baimės. 
Tat sviete visur neišvengtinas niekis. 
Visur beprotystė, niekvertiškas siekis.... 
Kiekvienas gyvena todėl, kad gyvuoja; 
Kaip sapnas, kaip dulkė, be vertės, dūluoja 
Kiekviens, kaip išmano, teip jieSko gerumo, 
Gyvena ir veikia betrokšdams lengvumo, 
Kurį, galbūt, niekam netaikęs regėti, 
Nors būvyje viską galėjo turėti....

Lengvumų nereikia, męs trokštam teisybės! 
Męs trokštam prigulinčios laisvės, lygybės! 

į Mums reikia pritinkančio žmogui buvimo! 
Mums reikia tikrai apskaityto veikimo! 
•Gyvenims teip trumpas, ir kam gi gyvent!, 
Jei reikia kaip šuniui nudvėsti, pasenti?...♦ 
Mums reikia už tiesą tikrai užsispirti, 

ilr kelią prie žmogiuko būvio praskirti! 
I Ncpaisykim tinginio, laukan jį meskim, 
Save darbštumu į gerovę nuveskiml 
Mums galės nereikia, bet reikia teisybės! 
Męs vergti nenorim, męs norim liuosybės!

(Toliaus bus.)

APGARSINIMAS PIKNINKO.
New Britain, Conn. Dr-stė Sv. 

Jono Evangelisto Hartford, Con^ 
parengė pirmą didelį pikninką, 
subatoje, 27 d. liepos (July), 1907 
m., Rentschler’s Parke, Ne\v Bri
tain Conn. Prasidės 2 vai. po 
pietų ir trauksis iki 12 nakties. Į- 
ženga vyrams 25c., o moterims ir 
merginoms dykai. Nepamirškite, 
kad tas pikninkas parengtas pasi
linksminimui visuomenės, nes 
puikiausiame darže, kur daug la
puotų medžių, bus gera muziku 
gardžių gėrynių ir daug kitokių 
pasilinksminimų. Kiekvienas bu* 
labai užganėdintas. Užtai tegul 
atvažiuoja ant pikninko kiekvie- 

1 nas nuo jauniausio iki seniausio.
Daržan galima nuvažiuoti kožnais 
karais, tik paimkite transferus ant 
Arch gatvės karų, kuris neveža iki . 
daržui. Maloniai užprašo.

Komitetas.

URA, URA, VISI VYRAI ANT 
PIKNIKO!

Chicago. III. Dr-stė Lietuvos 
Brolių - parengė ketvirtą didelį 
pikniką, nedėlioja 28 d. liepos 
(July) 1907, Schutz Parke, River- 
side, III. Piknikas prasidės.9 va
landą ryto ir trauksis iki 12 nak-



Kuri norėtų apsivesti malonėsčia. įženga vyrui su motete 25c.
^yžprajęroę ant pikniko visus jau- atsišaukti adresu: 

nūs Ir senus, didžius ir mažus at-S. W 
atlankyti, užtikriname, kad busite 
užganėdinti.

Komitetas.

moterims
Atsiminkite, kad tas pa-

DIDELIS VISUOMENIŠKAS 
PIKNIKAS.

Chicago. III. 139 kuopa S. L. 
A., Kensington, III., parengė di
delį pikniką 28 d. liepos (July), 
J907 m. Patils Grove, 123 st. ir 
Union avė., West Pullman, III. 
Piknikas prasidės 9 vai. ryto. 
Įženga - vyrams 25c., 
dykai.
rengta* pasilinksminimui visuo
menės,
žiausiame vasaros laike; ant pik
niko, be abejonės, sutiksite daug 
pažįstamų ir linksmai dieną pra
leisite.

Nuvažiuoti galite: visais karais 
iki 63 gatvės, o 63 iki \Vhite 
City, iš ten \Vest Pullman karai 
nuveš iki Union avė., nuo kur rei
kia paeitrtįktai du bloku iki dar
žui.

Kviečia 139 kp. Komitetas.

gražiame parke ir gra-

DIDELIS PIKNIKAS.
E. St. Lbuis, III. Dr-stė šv. 

Jurgio ir šv. Juozapo parengė 
pikniką naudai bažnyčios Nekal
to Prasidėjimo Panelės šven
čiausios. Pikninkas atsibus 28 d. 
liepos (July), 1907 DcnwerMde 
Parke. Prasidės 2 vai. po pietų. 
Grajys gera muzika. Įženga vy
rams 25c., moterims ir mergi
noms dykai. Ant pikniko kiek
vienas galės smagiai pasilink
sminti. Kviečia visus lietuvius 
ir lietuvaites ant pikniko atsilan
kyti.

Komitetas.

NAUJA DRAUGYSTĖ.
Brooklyn. N. Y. 22 d. kovo su

sitvėrė čionai nauja dr-stė vardu 
šv. Petro. Iškarto prisirašė 24 są
nariai. Komitetų vardai: Jonas 
Žebrauckas — prezidentas; Juo
zas Kuras — vice-prezidentas ; Jo
nas Pietatis'— sekretorius; Pe
tras Bepirštis — iin. sekretorius; 
Juozas. Gėnitis — maršalka.

Varde Komiteto, 
k- J. Pietaris.

PAJIESKOJIMAI. -t

Pajieškau Antano Petrikonio, 
kuris prasišalino neseniai iš Phi- 
ladejphijos aplinkės. • Jisai Kauno 
gub., Panevėžio pavieto, Kupiš
kiu parapijos, Bakšienų sodžiaus, 
apie 2 metai kaip iš Lietuvos. 
Kalba lietuviškai, lenkiškai ir ru
siškai. Kas duos man apie jį at
sakančią žinią tam duosiu $15.00 
atlyginimo.

B. štaškauskaitė, 
434 Darien st., Philadelphia, Pa.

Pajieškau žmogaus gerai išma
nančio bučeriaus ir groseriaus 
darbą. Tegul atsišaukia tokia, 
kuris turi gerą patyrimą, sykiu 
turi pristatyti paliudyjimus tų, 
pas kuriuos dirbo.

Teipgi turiu trijuose miestuose 
bizniškus namus ant randos, ku
rie visi yra lietuvių apgyventose 
vietose. Galite juos gauti dėl sa- 
liuno ar kitokio biznio, prie ang- 
liakastynių ar viršutinių fabrikų. 
Atsišaukite greitai.

A. G. Baltrushaitis, 
Kewanee, III.

Pajieškau savo brolio Antano 
Poškos ir pusbrolio Jurgio Pauli- 
ko. Abu Kauno gub., Raseinių 
pavieto, Tauragės parapijos, Ged- 
kaičių sodžiaus. Antanas gyveno 
.V’isconsine, o Jurgis, girdėjau, 
Chicagoje, III. Jie patys ar kas 
kitas teiksis duoti žinią adresu:

Kasp. Poška
Box 571 Geneva, III.

Pajieškau Juozo Lipskojo, gy
venusio Rygoje. Girdėjau, kad 
atvažiavo Amerikon, f Jis pats ar 
kas 
su:

kitas teisis duoti žinią adre-

123
W. Pleckovič-

String st. Chicago, III.

Pajieškau Felikso Matusevi
čiaus ir Juozapo Valantino. Pir
miau gyveno Worcestėr, Mass. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duo- 

■"fiNŽinia adresu:
Frank Matus

4403 So. Wood str. Chicago, III.
i

Pajieškau apsivedimui geros 
gaspadinės, našlės arba mergi
nos, nejaunesnės kaip 30 metų ir 
nesenesnės per 40 metu. Esu 

- našliu, turiu 45 metus amžiaus, 
laikau grot’crnę. turiu savo namą

Mateušas Urbonas
Box 28 Ledford, III

Pajieškau dėdės Povilo Parei
gi©, Kauno gub., Raseinių pav., 
Vevirženų parapijos, Rudgalvių 
sodžiaus; teipgi pajieškau savo 
draugo Leonardo • Lygnugario, 
Kauno gub., Andrcjavo parapijos, 
Tickienų sodžiaus. Jie patys ar 
kas kitas teiksis duoti žinią adre
su:

Fran. Vielavičia
1193 S. Oakley av. Chicago, III.

Pajieškau savo draugo Jurgio 
Dailidės, Suvalkų gub., Naumies
čio pav., šilgalių gmino, Giliškių 
kaimo. Turiu pas jį labai svarbų 
reikalą. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žinią adresu:

Mat. Kalvaitis
Box 60 Renton, Wash.

)
Pajieškau savo brolio Andriaus 

Eitczo, Kauno gub., Raseinių pa
vieto, Eržvilkos volosties, Stir- 
baičių kaimo. Pirmiau gyveno 
Illinois valstijoje. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žinią adresu:

Anton Eitczas,
Box 607 Collinsville, III.

Adomas Vainavičius ir Marė 
Sinkevičienė pajieško Magdės 
Rimavičienės (Jušinskiutės). Pa
eina iš Suvalkų gub., Vilkaviškio 
pav., Bartininkų parapijos. Gy
vena Chicagoje, III. Ji pati ar 
kas kitas teiksis duoti žinią adre
su :

Marė Sinkevičienė 
niRoebling st. Brooklyn, N. Y.

Pajieškau savo brolio Kazimie
ro Mataičio, kuris kovo mėnesyje 
atvažiavo iš Lietuvos ir tapo dak
tarų sulaikytas. Girdėjau, kad 
bule nuvažiavęs Argentinan, Pie
tinei! Amerikon. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žinią adresu:

Joseph Mataitis
8 Prospect st. Pittston, Pa.

Pajieškau savo pažįstamo Vla
dislovo Tautkaus, Kauno gub., 
Šiaulių pavieto, Lukiškės parapi
jos. Kitados gyveno Pittsburg. 
Pa. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žinią adresu:

Alcks. Leneberskis' 
3342 Fisk st. Chicago, III.

Pajieškau savo vyro \ inco Da- 
račiaus, Kauno gub., Telšių pa- 

Alsė- 
Pirmiau gyveno

Paliko pačią su

vieto. Žvirblaičių sodžiaus, 
džių parapijos.
Kensington, III.
2 vaikais. Turiu svarbų reikalą 
pas jį, nes noriu
Važiuoti tėvynėn, ar likti čia: pa
sibaigus bylai už brolį gavau biskį 
pinigų. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žinią ant adreso:

Barbora Daratienė,
2381 Kensington avė., 

Kensington, III.

pasiteirauti ar

Ant Pardavimo
Pigiai ant pardavimo 2 pentrų 

mūrinis namas su lotu, ant Hal
sted Street, arti “Lietuvos” redak
cijos. i-mas pentras — storas ir 
gyvenami ruimai; 2-ras pentras 
— gyvenimai dviems šeimynoms 
Prekė $4200.00. Sis namas stovi 
ant svarbiausios biznio ulyčios, 
lietuvių apgyventoje dalyje, tinka 
visokiam bizniui. Gera vieta lie
tuviui. Randa jo atneša nuo $50 
iki $60 ant mėnesio tai yra 16% 
procentas nuo įdėtų pinigų. I to
kį namą įdėti pinigus yra geresnis 
pelnas negu aukso mainos. 16% 
pamislyk sau. Dasižinokite “Lie
tuvos” redakcijoje.

Ant pardavimo ar išrandavoji- 
mo didelis biznis. Grosernė ir 
bučernė, su namu ir tvartu. Biz
nis apie 20 metų senas, gerai iš
dirbtas. Storas didelis, puikiai 
įrengtas ant Halsted ulyčios, ne
toli “Lietuvos” redakcijos. Sis 
biznis yra airių savastis, o kada 
Halsted ulyčia didumoj lietuviai 
užgyvena tai airiat’rtori parduoti 
ir pasitraukti iš tarpo lietuvių. 
Parduoda viską už $8000.00. Treč
dalį reikia iš viršaus užmokėti, o 
reštą ant ilgų išmokesčių. Jei ne
nori pirkti gali randavoti; už na
mą, tvartą, storą su geriausiais 
įtaisymais randa $55.00 ant mėne
sio. Kas nori persitikrinti apie šio 
biznio gerumą, štoro savininkai 
priims jį ant nedėlios ar dviejų į 
darbą į savo storą, o ten padirbė
jęs kėlės dienas persitikrins, ką 
biznis vertas. Biznis yra tikrai 
jeras. Dasižinokite “Lietuvos” 
cdakcijoje.

Parsiduoda pigiai bučernč ir 
grosernė; biznis gerai išdirbtas, 
parsiduoda dėlto, kad savininkas 
išvažiuoja į seną krajų. Atsišau
kite adresu:

Chas Petkus,
414 Belveder st., Waukegan, III.

Parsiduoda pigiai iš priežasties 
išvažiavimo pačios Lietuvon bu- 
Černe ir grosernė; lietuvių apgy
ventoje vietoje. Arba pajieškau 
pusininko, kuris galėtų įdėti j 
biznį $1000 ir pats darbu prisidė
tų. Daugiau dasižinokite adresu: 

VVlad. Buttvill,
2001 Lake st., Melrose Park, III.

Parsiduoda pigiai arba išranda- 
voja medinis narna* ant dviejų 
augštų su lotu po rir. 493! W. 
tąth st., Grant \Vorks, III. Ap
linkui yra daugybė fabrikų; na
mas vertas $6000.00, bet atiduo
siu už $5500.00. Ramios atneša 
ant mėnesio $65.00. Dabar name 
yra saliunas, bet namas tinka vi
sokiam bizniui. Pamatas namo 
mūrinis, skiepas išcementuotas. 
Norinti pirkti arba randavoti te
gul atsišaukia adresu:
4931 \V. ląth st. Grant \Vorks,Ill.

GERA PROGA.
Parduosime $400 lotus po $250. 

ant lengvų mėnesinių išmokėjimų. 
Geriausia proga padėti savo pini
gus ant didelio nuošimčio, geriau 
negu batikoje. Sujieškosime at
sakančiam žmogui gerą, pastovų 
darbą. Paskolysime pinigus bu- 
davojimui. Atsišauk vakarais nuo 
6 iki 8 vai.
45 La Šalie st.,

(Room 8) 
Chicago, III.

GERA PROGA PIRKTI NAMA
Parsiduoda pigiai namas su lo

tu po nr. 3312 Emeral avė. Na
mas keturioms šeimynoms. Ge
ra vieta apsigyvenimui; randos 
atneša per mėnesį 30 dol. 
drauge su naminiais
$2500; yardas su daržu ir 
tižiais. Atsišaukite ant paduoto 
adreso:

Juozapas Mockus,
Emerald avė., Chicago, III.

Prekė 
daiktais 

me

33»-*

Reikalaujame 4000 darbininkų 
prie visokių darbų vakarinėse val
stijose ir Chicagoje. Gera moke
stis. Reikalaujame angliakasių 
valstijose \Vashington ir Colora- 
do; išperka pusę kelionės kaštų 
nuo Chicagos. Reikalaujame 400 
darbininkų Michigan ir Wiscon- 
sin valstijose prie girių kirtimo; 
mokestis nuo $26 iki $35 mėnesiui 
su valgiu ir guoliu. Kelionė dy
kai. Reikalaujame 400 darbinin
kų ant ūkių North ir South Dako- 
ta ir Minnesota valstijose; gera 
mokestis, pigi kelionė. Reikalau
jame 1000 darbininkų prie gele
žinkelių darbų vakarinėse valsti
jose. Ateik tuojau arba rašyk sa
vo kalboje, įdėdamas už 2 c. pačto 
stempą prisiuntimui informacij't. 
(Lietuviškas agentas).

J. Lucas,
128 S. Clark st. (Room 3), 

Chicago, III.

Reikalauja vyrų dirbti giriose 
Michigan ir VViseonsm valstijose. 
Mokestis nuo $30.00 iki $40.00 mė
nesiui su valgiu ir guoliu. Dykai 
kelionė su pirmininku (foreman). 
Teipgi 
prie 
tuojau

reikalaujame darbininkų 
geležinkelių. Atsišaukite 
pas:
Asping & Sweet,

So. Canal st., Chicago, III.81

PRANEŠIMAS.
Pranešu draugams lietuviams, 

kad nuvažiavę ant piknikų apsi
saugotų nuo vagių, 21 d. liepos 
nuvažiavau ant Ąpveizdos Dievo 
dr-stės pikniko Bergman Grove 
ir ten pavogė man lietsargį. Liet
sargis buvo prastas, vienok kas 
nurodys man tikrai vagį, tam 
duosiu 10 dol. atlyginimo.

Jurgis Palilionis
1572 Jackson Blvd., Chicago, III.

PRANESIMAS.
Atidarysiu Philadelphijoje va

karinę mokslainę. Lietuviai, ku
rie nori išsimokyti skaityti, rašy
ti, aritmetikos, geografijos ir isto
rijos, tegul atsišaukia laišku ar
ba asabiškai ateikite, o gausite 
platesnias žinias.

MOKSLAINB
1028 So. 2nd st. Philadelphia, Pa.

(Pas M. A. Ignotą)

AUKOS “AUŠRAI” VILNIUJE 
Iš Seattle, Wuh. Petras Sinu-

LOTAI! JOTAI!
Prie ^at viršutinio Metropolit

an gele/inkJf?t). “
Prie didelį fabHkų. , •
Arti Grant Works fabrikų.
Netoli nuo ^\’o*tiiwesteru Elec

tric Works. { JI
Gera ir pi^į k<^unikacija. Už 

5c., su 20 mmuttt gali atvažiuoti 
j miestą MdttopdMtan geležinke
liu, arba 12-Us 8D karais. Svci-

mos.
Lotų prekės po $350 ir augščiau.

Toje vietoje šįmet šimtai namų 
statosi, tad lotų prekės kasdien 
kyla augštyn.

Pirkęs čia lotą už $350.00, už 
meto laiko lengvai gausi už tą 
patį lotą $450.00. Reikia supra
sti, kad kur teip gausiai nauji na
mai statosi, ten lutų prekės kas
dien kyla augštyn.

Pirkite kol pigus- t
Atsišaukite pas

A. OLSZEWSKI, 
3253 So. Halsted St., Chicago, III.

“LIETUVOS ŪKININKAS”
Laikraštis skiriamas Lietuvos 

darbo žmonėms. Išeina kas sąvai- 
tę iš Vilniaus, Lietuvoj. Spaudo
mas ant gražios popieros, 16 pu
sių ir mėnesiniu priedu.

Vienatinis laikraštis, kuris tė
vynėj daugiausia prasiplatinęs, 
nes jis suteikia teisingiausias ži
nias iš Lietuvos ir kitų dalių svie
to. Amerikos - lietuviai užsirašy
kite minėta laikraštį arba užrašy
kite savo gentėms tėvynėj gyve
nantiems. Lietuvoje metų prekė 
$1.85, o Amerikoje $2.50. Vienas 
numeris ant pamatymo 5 centai. 
Amerikoje vyriausiu agentu yra:

M. J. Damijonaiti*, 
8252 80. Halsted St., Chicago, III.

Laivu kalendorius
Kas nori važiuoti j Krajų, te

gul perskaito šį surašą, o jame at
ras, kada, iš kur, j kur ir koki lai
vai išplaukia, ir kiek šifkortės ka
štuoja. «

šioms klienom* išplauks šitie 
laivai:

NORTH OBRMAN LLOYD 
LINE.

Rugpiučio, 5 vai. ryto išplauks 
iš New Yorko į Drėmą laivas 
KAISER WILHELM H. 
Perplaukia mares su 7 die
nom. šifkortės prekė. $44.15

Rugpiučio, 10 vai. ryto išplauks 
iš New Yorko į Bremą lai
vas PRINZESS ALICE. 
Perplaukia mares su 10 die
nų. šifkortės prekė.. $38.15

Rugpiučio, 10 vai. ryto išplauks 
iš New Yorko j Bremą laivas 
BREMEN. Perplaukia ma
res su 10 dienų. šifkortės 
prekė...................... . .$38.15

30 Liepos, 10 vai. ryto išplauks iš1 
New Yorko į Bremą laivas 
KAISER WM. DER GROS- 
SE. Perplaukia marės su 7 
dienom, šifkortės prekė....

6

8

7

13

3

TO Rugpiučio, U vai. ryto išplauks 
iš New Yorko laivas GRAF 
WALDERSEE. Perplaukia 
mares su 12 dienų.'.Šifkortės 
prekė.........v*.......... $37-8°

15 Rugpiučio, 9 vai. ryto išplauks 
iš New Yorko laivas BLUE- 
CHER. Perplaukia mares su 
12 dienų. . šifkortės pre-

. kė ...........     $37 «°

3

10

(>

kia stačiai į kontinentą, o laivai 
visų kitų linijų plaukia i Angliją, 
o iš Anglijos kiti laivai perveža į 
kontinentą.

Didžiausias iifkorčių ofisas

A. OLSZEWSKIO
3252 Sc. Halrttt St, Ckicap, UI.

■» r-f

ta, ra daugybė paveikslų r 
ii neri jų Ir kitokių prietaisų i 
dėjimo gauto* pajlegų. Chl 
1904, pu*l. 5b0 > rv«um anas •«

527 Kada Ir k<

CUNARD LINE.
Rugpiučio, n vai. diena iš

plauks iš New Yorko laivas 
UMBRIA. Perplaukia ma
res su 7 dienom. Šifkortės 
prekė ........   $4180

Rugpiučio, 7 vai. ryto išplauks 
iš New Yorko laivas CAM- 
PANIA. Perplaukia mares 
su 6 dienom. Šifkortės pre
kė ...................................... $4i«o

Rugpiučio, 8 vai. ryto išplauks 
iš Bostono laivas SAXSO- 
NIA. Perplaukia mares su 
8 dienom. šifkortės pre
kė.....................................$37-®o

Knygų Kataliogas.
88 Ll*tuvl4ko* Pasako* YvsIHos. 

Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis 
JI. Čia telpa 205 Ubai gražių ir Juo
kingų pasakų, bovyjančių kiekvieną 
•kaitytoji ir klausytoji Ir labai naudin
go*. Chicago, III. 1903, pusi. 330 91-25 
Drūtai apdaryta............................. 91-50

69 Lietuviško* Pasako* Yvą irios. 
Surinko Dr. J. Basanavičių*. Dali* 
III. Čia telpa 202 dar gražesnė* Ir 
juoklngosnės pasukos. Chicago, IIL 
1904, pusi. 333   H-25
Drūtai apdaryta..............................91-50

Meyer. Ii vokiečių kalbos ♦*«* j 
gandas. Knygelėje aprašytą 
pabaiga. Kas nori dariny y./'** 
kokiu budu gal svietas pasibaktj ’’ 
gul perskaito šitą knygsį^^L**" 
Iii. 1906, pusi. 135............  ...

"Pinigus prlslųsklt per Mooey 0^

A. 0L8ZEW8K|,
8252 8. Halsted 8t, Ch

Stereoskopal arba TUtsbpn

Rugpiučio, 2 vai. po pietų iš
plauks iš Baltrmorės į Bre- 
mą laivas RHEIN. Perplau
kia mares su 13 dienų, šif
kortės prekė............ $38.15

[ Rugpiučio, 7*30 vai. ryto iš
plauks iš New Yorko į Bre- 
mą laivas KRONPRINZ 
WILHELM. Perplaukia ma
res su 7 dienom, šifkortės 
prekė.... .. ..................... $44-« 5

RED $TAR LINE.
Rugpiučio, 11:30 vai. diena iš

plauks iš,NeW Yorko į Ant- 
verpą laivas VADERLAND. 
Perplaukia miręs su 8 die
nom. Šifkortės prekė. .$39.80

» • t U:

IO

3

8

► Rugpiučio/6:3a vai. ryto iš
plauks išYorko laivas 
KROONLAND. Perplaukia 
mares su djėpom. šifkor
tės prekė _ ______ __ $39.80

HAMBURp/AMERICAN 
LINE.

Rugpiučio, i vai. po pietų iš
plauks iš New Yorko į’Ham
burgą laivas PRESIDENT 
LINCOLN. Perplaukia ma
res su 13 dienų. šifkortės 
prekė .w ............ $37.80

Rugpiučio, 5 vai. ryto išplauks 
iš New Yorkf> laivas KAISE- 
RIN AUG. VICTORIA. Per
plaukia mares su 10 dienų, 
šifkortės prekė ..

75 Maxlm Gorki]. Pasakojimai. Iš 
rusų kalbos vertė A. L-i*. Turinys: 
Giesmė apie sakalą. Nenaudėlis, Ma
karas Čudra, Rudenyj, Dvidešimt* šeši 
ir viena. Chicago, 111. 1906, puslapių 
103 ........................................................25c

Rugpiučio, 8:30 vai. ryto iš
plauks iš New Yorko laivas 
CARMANIA. Perplaukia
mares su 6 dienom, šifkor
tės prekė.......................... $43-«°

Liepos, 8 vai. ryto, išplauks iš 
New Yorko laivas CARO- 
NIA. Perplaukia \jmares su 
7 dienom. , šifkortės prekė 
............................................<43 Ho

CANADIAN PACIF. R. R- CO. 
LINE. \

Rugpiučio, 3 vai. po pietų iš
plauks iš Montrea! laivas 
LAKE MANITOBA. Per-, 
plaukia mares su 8 dienoms, 
šifkortės prekė..........$37 80

Rugpiučio, 3 vai. po pietų iš
plauks iš Montreal laivas 
EMPRESS OF IRELAND.
Perplaukia mares 
nom. šifkortės prekė. .$37.80

T TUO 1 210 Dėdė *tvaži«v©\ Komedija vie-DOMINION LINE. L. K
Rugpiučio, 5 v. ryto išplauks iš Ba lr M P.|B chicsgo, Jll. 1902, pu- 

Montreal laivas SOUTH- slapių 62 ....................................... 20c
WARK. Perplaukia niares 
su 8 dienom. Šifkortės pre-1 225 Ger,aug ne9u niekad-

t « Komedija viename akte. Pagal lenkl- “ . ......... >37ro fek< įtaigą k. B a ir M. P I*. Chlcs-
1 Rugpiučio, 5 v.ryto išplauks iš Hl- 19('2, pu,!j- 48..........................15c

Montreal laivas CANADA. x7 Gramulos Raštinyčioj*. Ko- 
Perplaukia mares su 8 die- j mediją viename akte. Parašė k un. Fr. 
nom. šifkortės prekė..$37 bo'Hodur Gruž ai parašyt* komedija, tln- 
WHITE STAR LINE. kantl perstatymui. Chicago, III. 1906.

pusi. 14.......................  10c
Rugpiučio, 11 <30 vai. diena is- 1

plauks iš New Yorko laivas 262 Mindsugi* Lietuvos Karalius. 
ARABIC. Perplaukia mares Istoriška* paveikslas 5-ae aktuose. Į 
su 6 dienom. Šifkortės pre- Lra^t^al parašė Julius Stoveckl. IJe- 
, . ’ Ro tuviškal vertė V. Kapsas (Dras V. Ku-
ke .......................................41 50 dirka). Chicago, III. 1900, pusi. 86. 25c

Rugpiučio, 5 vai. po pietų iš
plauks iš New Yorko laivas' 331 Žilė galvon - velnis. vuodegon. 
u * 1 -rT4- T> 11 Komedija vienam akte. Pagal lenkiBALTIC. Perplaukia mares BU(aJsė M P.|B chicago, m. 1902. 
su 6 dienom, šifkortės pre- pug|. 31........................... 10c
kė ... ..............  $41.80

j 471 Akyvi apsireiškimai sviete, ant 
Rugpiučio, 9:30 vai. ryto iŠ- kurių žmonės nuolatos žiuri, bet jų
plauks iš New Yorko laivas nesupranta.. Su 7 paveikslėliais. Len- 
CEDRIC. Perplaukia mares 
su 7 dienom, šifkortės pre- 
kė ........................................$41-80

Liepos. 3 vai. po pietų išplauks 
iš Bostono laivas REPUB- 
LIC. Perplaukia mares su 8 
dienom. Šifkort. prekė$37.8o

AMERICAN LINE.
Rugpiučio, 9:30 vai. ryto, iš

plauks iš New Yorko laivas 
ST. PAUL. Perplaukia ma
res su 6 dienom. Šifkortės 
prekė.................  $43-80

Rugpiučio, 9:30 vai. ryto iš
plauks iš New Yorko laivas 
NEW - YORK. Perplaukia 
mares su 6 dienom, šifkor
tės prekė

Virš parodytos prekės yra nuo 
New Yorko iki Tilžės. Prekės 
i
kaip į Tilžę, o į Bajorus 55c. bran
gesnės kaip į Tilžę. Tikietas iš 
Chicagos į New Yorką kaštuoja 
$16.00, j Bostoną $16.00, į Mont
real $15.00, į Philadelphia $15*50.

VAIKAMS ŠIFKORTĖS.
Už vaiką nesenesnį kaip. 1 me

to šifkortė ant laivo $a.oo. Už 
vaikus nuo 1 iki 12 metų šifkor
tė ant laivo kaštuoja pusę to ką 
dideliam, o virš 12 metų pilna šif
kortė.4
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124 Robinsonas Kruzius. Graži mo
rališka pasaka. Antra pertaisyta lai
da. Chicago- II). 1903, pusi. 83 ....25c

134 Eldabrinis Kryželis arba Dailydė 
iš Nazareto. Apysaka Iš laikų kanki
nimo Kristau*. Eugeniu* Sue. Vertė 
J. Lauki*. Chicago, III. 1906. pusi. 169. 
(šitą knygelą Vilniaus vyskupas už
draudė lietuviam* skkitytl).. .. ..50c

185 Žmogus nepliuški*. Vertė iš 
švediško Nėris, iarbal graži apysakė
lė, kaip turtingo p re k ė jo sūnūs apsi
vedė su varginga mergina ir laimin
giau gyveno už kitus, apsivedusius su 
turtingoms. šita apysakėlė užima 
kiekvieną jauną vaikiną ar merginą ir 
mokina žmogiškos doros. Chicago, III. 
1899, pusi. ?3 ................................... 10c

Stsreobsopas arba Teleskopą* yr* tai 
prietaisa arba žiūronas su padidina*, 
čiais stiklais, per kuriuos kad žiūrai 
ant abrozėlio, abrozėlis pavirsta | na 
turališką paveikslą, kuriame matai 
las gripas žmonių, triobų, visą sie
stą. plačius laukus, miškus, daržus ir 
teip toliau, teip kaip kad pat* toje vie
toje būtumei ir viską savo akimi m*, 
tytumei. Teleskopas paverčia j nata 
raiišką ėsybę, padidina j{ atskiram 
žmogų nuo žmogaus ir išrodo jau ns 
paveikslu, bet tikru atsitikimu.

Męs turime dabar ant pardavimo gra
žiausius stereoskoplškus paveikslu, 
kaip matote žemiau rurašytu*.

_________. 200 Aki* už ak|, dantis už dantį, 
su 6 die- J00*1** Viename akte. Perdirbta Iž vo

kiško. Chicago, Ui. 1907, pusi 29.. 10c

kiškal parašė Promyk. Pirmą syk) iš
versta j lietuvišką. Labai naudinga 
knygelė tiems, kurie nori sužinoti iš 
ko darosi žaibai, griausmai, lietus ir 
sniegą*. Kas yra debesiai, ant ko jie 
laikosi ir tt. Chicago, III. 1894, pu
slapių 79 ............................................ 30c

472 Apsireiškimai Atmosferoj arba 
Meteorologija. Pagal profesorių Vojei- 
kov'ą sutaisė šernas. Aprašo iš ko 
susitveria ore žaibai ir griaustiniai, 
nuo ko atsiranda ant dangaus {vairios 
šviesos ir šešėliai, ir daugybė visokių 
kitų {vairiausių ore apsireiškimų. Pla
čiai ir labai suprantamai paaiškinta 
kaip galim* sužinoti oro permainas ir 
daug kitų {domių dalykų, 
aprašymas, dėl aiškesnio 
parodomas ant paveikslo, 
arčiau susipažinti su oro
verta perskaityti. . Chicago, III. 1907, 
pusi. 238 .........................................75c

Kiekvienas 
supratimo 

Norintiems 
ypatybėms.

• $43 ko Apdaryta • S 1.00

473 Apie žemą Ir kitus svietu*, jų 
buvj Ir pabaigą- Pagal Hedlperną, Fal- 

Eydkunus yra 5c. brangesnės bą ir kitu*, sutaisė Šernas. Apraėo 
kas yra žemė, IS ko ji susideda, ant 
ko laikosi ir kaip sukasi. Kas yra 
saulė, žvaigždės, mėnulis, planetos, ko
metos Ir kito* retai matomos žvaigž
dė*. Su 30 astronomiškų paveikslų. 
Yra tai vienatinė knyga iš kurios žmo
gus tikrai gali apsišviesti. Chicago, 

III. 1896, pusi. 225.   75c
Ta pati apdaryta ............................>1.00

GELEŽINKELIO TIKIETAI 
VAIKAMS.

Amerikos geležinkeliai vaikus 
iki 5 metų veža dykai; nuo 5 iki 
12 metų, ima pusę tikieto, o nuo 
12 metų pilną tikietą.

Prūsų geležinkeliai veža vaikus 
už dyką tik iki 4 metų; nuo 4 iki 
10 metų ima pusę tikieto, o nuo 
10 metų pilną tikietą.

Laivai Linijų NORTH GER- 
MAN LLOYD, RED STAR ir 

. . $43.80IHAMBURO AMERICAN plau-

480 Biologija arba mokslas apie gy
vus daigtu*. Pagal prof. Nusbaum*, 
sutaisė Šernas. Mokslas kokiu budu 
radosi gyvi sutvėrimai ant musų že
mės, kaip jie vystėsi pradėjus nuo ma
žų vabalėlių iki daėjo lig paukščių, 
žvėrių ir paties žmogaus. Su paveik
slėliais. Chicago, III. 1901, pusla
pių 147..................................................40c

507 Gamtos Istorija. Pagal P. Bert, 
vertė D-r** A. Bacevyčia. Knyga su 
daugeliu gyvulių, vabalų, šūvių, žmo
nių, medžių ir akmenų paveikslėlių; 
trumpai aiškiai ir suprantamai išaiški
na gamtos istoriją, ypač tuo* dalykus, 
ant kurių žmonės žiuri, bet jų gerai 
nesupranta. Chicago, III. 1903, pu
slapių 238 ........................   50c

508 Gamtos psjiegos Ir kaip Ii jv 
naudotis. Pacai Bit&erį sutaisė Šer

SERIJA I.
Susideda Iš 12 Stereoskopiškų paveik

slėlių pundelyje. Prekė 50c. už 
pundelj.

2

3

5 
6

7

8

9

10

11

12

Štai ką juose gali pamatyti:
Stebėtini griovai Yellovv-Stone Par

ko.
Kvietkinė paroda, mieste Ssrato- 
gos, N. Y.

Bowery gatvė New Yorke.
Didysis vandens puolimas, Yeltov- 
stone Parke.

Typiška tabako farma, Kuboje.
Sūdo butas mieste Honolulu, ant sa
los Havraii.

Žuvų rinka, mieste Manilės, ant Fi
lipinų salų.

San Jose gatvė, mieste San Juan, 
Porto Rico.

Puikiausia pili* mieste Rheinstein, 
Prūsuose.

Puikiausias Žurandelis Salone de 
Jenet*, mieste Vienoje.

Švento Mykolo paiocius, Peterbur
ge, Ros f joje.

švento Petro bažnyčia ir pliaciua 
Ryme.

SERIJA II.
Susideda iš 25 Stereoskopiškų paveik

slėlių bakselyje. Prekė 75c. už 
bakselj.

štai ką juose gali pamatyti: 
Gražiausias vandens puolimai. H ar 

vana Glen, N. Y.
Grandžių sodas. Floridoje.
Didžiausias pačto budink**, New 

Yorke.
Stebėtinas vandens puolimas, Niar

1

2 
3

5

G

7 
8

9
10

ii

12

13

14

15

16

17
18
19
20
21

Puikiausia svetainė United State* 
Kotelyje, mieste Saratogos, N. Y. 

Kupčiška gatvė, Obispo, mieste Har 
vanos, Kuboje.

Ūkininko namai, Kuboje.
(plukdymas galvijų mieste Manilės, 
ant Filipinų salų.

Geležinkelis ant salos Hawaii.
Gatvė miesto Manilės, ant salos Fi

lipinų.
Kapelija ‘’Sousa” ant Paryžiaus pa

rodos, -Francuztjoje.
Paimu daržas mieste Frankfort, 
Prūsuose.

Merginos parduoda kvietkas mie
ste Kopenbagen. Danijoj.

Puikiausias kvietkų darželis, mie
ste Monte Carlo.

Rustoenval vandens puolimas, Nor
vegijoj.

Opera avenue gatvė, Paryžiuj^
• Frančų rijo j.
Moterų duelės su kardais.
Moterys prie arbatos.
Motina kudikj prausia.
Kaip labai dideli tie mažiukai.
Vakaro diskusijos.
Ir keturi kitokį paveikslėliai.

SERIJA III.
Susideda ii 25 Stereo*kopiikų paveik* 

slėllų ii Kriatau* gyvenimo. Pe* 
kė 81.00 už bak*el{ su 22 paveik
slėliu.

Štai ką juose gali pamatyti: į 
Kristau* užgimimas Bedėjau* Štai- 
nėlėje.

I Trys Karaliai atlanko gimusj Kri
stų dovanas jam kloja.

I Kristus, dar kūdikiu būdamas, mo
kina daktarus Jeruzoliau* bažny
čioje.

i Kristus ant svodbos. Kainoj Gali
lėjaus. Permaino vandenj j vyną.

i Kristus ant kalno kalba 
žmonių minią.

I Judesius savo pabučiavimu 
Kristų žydams.

' Simonas pagelbsti Kristui 
nešti.

I Šventa Veronika apjuosto 
Kristui.

I Jėzus ramina moteris, kad 
verktų.

10 Jėzus prie kaino Golgotos, 
žiavojlmo vietos.

2

3

5

6

7

8

9

prieisią

(Įduoda

kryžių

veidą

jo

nuMT



šv. Petras prie kalno

kriti Kristų prie kry-
^llh.

paveda savo motiną Jonui.
Kristui myrio dekretą ant

8vlėto 
kada ir 
‘«ti, te-

...35c

Orde^ 
ešuodg.

•9o» III,

kun* ima nuo kryžlaua- 
Kristus keliasi Ifi erabo. 
Kristus žengia | dangų.
neryti* ifoMenlnto

•JZttadlen terodo Stainelė, ku-

; ^jyįta&preiikituo Šv. P. Marijos. 
I^syčia budavota ant grabo šv.

’ p. Marijos., .
f «KsiP Mdk,Q terodo Kristaus gra-

M*
r; Aląden išrodo Kalvarija, kur 

Įmintus mirė..
po vardu Jėzaus “štai Žmo-

fri*-.

71 Yokohama, Japonijoj. Altorius, 
šamas jaunų gerbėjų Matsurl 
procesijoj.

172 Japoniški Taikai. noAanti pokyllnį 
Mateuri altorių. Yokohamoj.
Matsurl pokylis, musikos pas t olas 

tr šokėjai. Yokohama, Japonijoj. 
Joj.

Yokohama, Japonijoj. Daržovių 
pardavinėtojas, rodantis savo 
turtą.

Japoniški kūdikiai ledinės Smeto
nos šėtroj, Yokohama.

Japoniškas žvejys prieplaukoj, Yo- 
kohama.

Japoniečių būdas eiti pailsta.
Trepal | Kigomlzų žinyčių, Kyo- 

to, Japonijoj.
Kyoto. Japonijoj. Klgomizų žlny-

173

174

175

176

177
178

179

180

didinau.
i žiūrai

štai čle- 
są mie- 
irius Ir 
toje vle- 
imi mic 
t natų- 

iškirsto 
jau no

’eikslus.

paveik. 
50c. už

SERIJA IV.
iš 100 Stsreoskopiškų paveik- 

bakselyje- Prekė $2.00" už

gjtoje serijoje yra 4 sykius tiek pa- 
^.-ytoHų ką pirmutinėse, serijose. Ir 

jtd ką Joos*
BĮBtartinanti audra ant ežero Erie. 

jU N«w York. Tavorų krovimas į di
lelį oceaninį laivą.

jU York. Pilies daržas (Casttle 
Garden).

}H Boston Ežeras viešame darže.
1«6 Atl*ntic City. New Jersey. Pama-

1Ą6 Ntogars. Patkavinis vandenskri- 
tys nuo ožinės salos. (Horse 
Shoe Fslls from Gost Island).

U? Chlcago. Auditorium viešbutis 
Michigan Avenue.

k s storins ir pokylinė svetainė.
p. Parodos 1904m.

1M Moki tndtjonas namieje.
HO Moki indijonų gyvenimas.
]H Sloez indijonų vadas, He-No-Fraid. 

fgrtininkai (The Sentinels) 3,043 
pėdų augščio, Yosemite, Cal.

113 Motina girių, 63 pėdas apėmia Yo-
semite Klonyj. Cal.

III Magdelenos Kolegija. Ozford, Ang
lijoj-

115 Airija. Killarney, pilis Ross.
114 {ėjimas į Muckross Klioštorių, Al-

’JoJ-
117 šiaurinis miestas. Gibraltar.

Berlynas Bondler tevis ir Kate-

ir

13 Voklejja. Griuvėsiai viduramžinės.

>ne Par-

Sarato

Yc!low-

toje.
, ant sa-

, ant KI

n Juan,

M Vokietija. Laivas apleidžiantls Ko 
Nenc ą, ant Rhelno upės.

21 Švedija. Stockholmas nuo vandens 
pusės.

12 Stockholmas Karališkas palocius.
23 Švedija. Ant kelio | Odde.
24 Švedija. Lejono pilis, Goteborge.
125 Šveicarija. Mount Blanc žiūrint 

' nuo Chamoniz.
126 Tbun. Šveicarijoj.

Ihivinis kiemas, Alhambra, Grana
da. IšpanljoJ.

MIEatedr.i Notre Dame, faskada. Pa- 
Francuzijoj.

L 1» Mitrinu daržas, Paryžiuje, Fron-
feinsteln, rijoj.

r HlKgbciai tautų ant upės Seina’os, 
į t' BNryiiaus Paroda, 1900m.
■ 131 Veaus de Milo Louvre, Paryžiuje, 
į ’ Franci jo j.
Bįtt dės Champs Elys^ks, Paryžiuje, 
f g; .Francijoj.*
Bn Didžiosios operos palocius, Pa- 
l I vyžiuje. Francijdj.
' 134 Tvirtynė šv. Jono ir Katedra,Mar-

■ seilles, Francijoj.
pBtlaivų užplauks fr ežeras. Vlllefran- 

che, Francijoj.
128 Caralche kelias ir ežerėlis Vllle- 

franche. Francijoj.
127 Pajūrinis kraštas Casino, Monte 

Carlo.
128 Vatikano daržas ir Šv. Petro ka

tedra, Ryme, Italijoj.
19 Rymas žiūrint nuo bokšto šv. Pe

tro katedros.
144 Didžioji galerija C.olona palocluje. 

Ryme, Italijoj.
III Skliautas Settinio Severo, Ryme, 

Italijoj.
142 Koloseumas. Ryme, Italijoj.
W3 Neseniai atkastas palocius, Pom- 

pejo. Italijoj.
144 Seaatas ir Kanalas, Milane, Itali

joj.
145 Kelias šv. Juozapo, Venecijoj, Ita

lijoj. r
146 šėrimas karvelių ant pleciaus San 

Mareo, Venecijoj.
Kelias §v. Andriejaus, Venecijoj, 

Italijoj.
Mahometonų bažnyčia Omare.

W Oceaninis pakraštls, parodantis ke
lio užuolanką, Alglere.

® Gėry aro fontanas ir gatvė Sename 
Kaire, Egipte.

I Besimeldžianti dervišai kieme ma
hometonų bažnyčios Gamoa E) 
Ala.

• Mahometonų bažnyčia Sultano Ha- 

žiūrint, nuo Ciadelio sienų 
Kaire, Egipte.

Pyrsmidos tr Arabų vilij^, žiūrint
154 Duo ^zeh kelio, Kaire, Egipte. 

Arabija. Daržas išdžiūvusiame 
upės take. ‘ # -

į palocių, Singapore, Indi- 
toj.

^Į?rsau8 diena Singapore, Indijoj. 
Tautiškasis greitasis trūkis, Slnga- 

158 todlJci-
stacija Hong Konge, Chl- 

\ “Joj.
1W nu US Hong Kon®e- Chlnijoj. 

vienbuoriniei laivai į 
151 a akoJ HonŠ Konge, Chlnijoj.
K2 Ž?!2118*8 kellas Shanghal, Chlnijoj. 

ant viešO8 turgavietės,

lone de

’eterbur-

pliacius

paveik.
75c. už

kas. Ha*

s.

as,

New

Nia-

I States 
i, N. Y. 
»ste H&-

tlanilės.

iii.
alos FL

taus pa-

kfort,

is mle*

mie-

ks. N o o-

iluje,

paveik-

paveik-

s Stal-

sj' Kri

is, m<>
bainy*

j GalP 
| vyną, 
•riešais

įduoda

kryž^

veido

jo ne-

nukry-

V***8 Priešpiečių namas ant 
I5( T Java. ' ' 
^g^Japonijoj. iriso gražybės

JaPonijoj. Prūdas egip- 
lotus kvletkų pilname žy-

®^Tų žinyčia Honmoku, Yokoha- 
147 Toto!’ JtP°nl,oJ-
S»- -m&’ Japonijoj. Šiaučlus dir- 

,5,^^“?',kun>e8
««aina, Japonijoj. Kriaukllnlų 

IBI Iterdavinėtojaus stotis.
^R^aseslnlų atletų, Yoko
Japonijoj.

J*8®8, Japonijoj Kvietkų dar-

181

182

Auksinis paviilonas ant ežero Kln- 
kakujl, arti Kyoto, Japonijoj.

Senoviška tinyčia Fujiyama, Mt. 
Fuji, Japonijoj.

Teatro gatvė, ilgio vieną milią, 
O“ak>, Japonijoj-

183 Naro, Japonijoj. Tūkstantis žlbln 
člų prie Ka-suga-No-Myla žlny- 
čios.

Nikko, Japonijoj. Senovės akmeni
nis šuo. sergiantis Nikko žinyčių 
nuo Piktojo.

Hawaiiški mokyklos kūdikiai.

84

185 Hawailški mokyklos kūdikiai.
186 Paimu daržas ant kranto Monoloa

187
upės. Honolulu, Hawal.

Daktilinių paimu kelias, Honolulu. 
Hawai.

Hawališka moteris, gaudanti Pee- j 
heai, mažiukę kriauklinę žiūrai- 
tę.

Chiniečiai renkanti ryžius. Havral.
Gyvenimas Pretorljoj, Pietinėj Af

rikoj.
Įplauka Ir planklrntl laivų taisymo 

dirbu vč Vai para i so, Chile.
JamaicoB Brookline gatvė, Port 

Aatonfo.
San Francisco gatvė. Mezlco City.
Didysis pliacius, Mezico City.
“Jojimas šėnlmis“.
Mano apginėjas.
Kalėdų rytas.

“Tėve musų, kuris esi danguose".
Pagalvėlių karė.
Šėrimas kačiukų.

Teleskopas Ir 100 virt paminėtų pa
veikslėlių kaštuoja............................13 00

100 tų pačių paveikslų bakselyje
be teleskopo ................................>2 00

25 paveikslai IS Jėzaus gyveni
mo ....................................................>1.00

PFts vienas teleskopas be paveikslų 
kaštuoja >1.00.

188

189
190

191

192

193
194
195
196
197
198
199
200

Męs mokame 3 nuošimtį už visus pas mus gRdąįys pinigus 
nuo vieno dolerio augSčiaų-u r j

THE STOCK YARDS SAVINOS BANK
Naujas Banko Namas, 4170 So. Halatod Street 

Union Stock Yards, Chlcago
Veda Abelną Bankinį Biznį
_ „ ---------------VIRŠININKAI j
5. R. t-lynn, presidenta* J. A. Spoor, vice preetdenia* T. * Firfcįerald. katieriu*

P. A. Valentine Loato F. Swift Netoon Morn* Jame* H Aabby J. A. Spoor 
Artbur G. Leonard Frectonck S. to’iaeton S. R. Ftynn Samuei Cozaena

PASARGA. Ranka atdara nue 9 iki 4. Šaradom* nue 9 iki 6. Subaiomj nuo 9 iki 9. 
Iddavlmaa bankčoklų. Tauplnimas pinigų. Apsaugos skrynelių.

Gold filled Laikrodėlis
Fabriko gvarantuotas ant 20 metų; Elgin ar 
Waltham. Prekė...............................^1Ž.5O
Tikrai Sidabrinis Laikrodėlis
Elgin ar Waltham. Prekė....*........$8.50

Prisiųibk pinigus arba duok orderį nnt C.O.D., o 
laikrodėliu bus greitai prisiųstas. Pirkdami im* mano 

. u/čedysite pinigus.

B. K. Bruchas
3316 So. Morgan Street Chlcago, III.

Geriausias lietuviškas dantų daktaras

A. J. Zimontas (lietuvy s)
3252 So. Halsted sL, Olszewskio name.

Trauki* darnia be akau»iuo, toevdo Skorbuta, 
Netiraiitiia. *1 įdeda nauju* vieton llpuoltMUu. |>rt- Į

Nettoiiout.: ano • r. iki S'vak

Seno Krajaus Gydytojas

Dr. P. G. Wiegner
'H Rygos)

Atidarė ofisą ant aptiekus J. I.t*szcKyn%ko
3315 So. Morgan St, Chicagą, Ui.

Gydo visokia* ligas.

Lietuvių Daktaras

Dr. Marija Dowiatt-sass
723 W. 18thSt. CHICAGO, ILL.

SERIJA V.
Susidedanti iš 12 maišyto gatunko pa

veikslėlių pundelyje. Prekė 35c. 
už pundelį. I

Trtofoniioti galima l< ktokvtonoa a l 
Gydo paarkium^ai viaofciaa Ilga* br aki

Lietuvių Gydytoja* ir Chirurgas
Šitoje serijoje, kiekviename punde 3255 *°* Ha,sted St ■ c' *9° ;

lyje. bevelk vb> kitokį |»ėelk.l«ll.l. UI1 <irdo r'“*1“ ’alk,‘ lr
yra maišyti IS vlnkl, s.tunky. Juose Tvru Te|i>sl •*'«“•’« P™iUk« Ir 
yra: ,ražlau>l<> uleatn. ba.nyčlo Ir R‘1° *—*■»•«»*»• limpančia,
kirų bagetų trtobenių paveikslai, telp-1 ■■‘•‘^ėjusias Ir pasUptlntias vyru l|.

-----Daro operacijas pasekmingaigi ir tomiški paveikslėliai. Si serija 
yra gera tiems, kurie nori pinigus už- 
čėdytl, nes ji kaštuoja tiktai 35 c., o 
joje galima tiek daug pamatyti kaip 
ir serijoje I.

Ras.

12
SERIJA VI.

teio <>at maišyto gJRunko paveikslė
lių pundelyje. Prekė 75c. už pun
delį.

Mare Laukiene
Atsakanti Akušerka 

3246 S. Halsted St. Chieacn, III.
IXi<>d* tuok t* ir puriau. 
• Je Pa*^kmiu*al *11

Kimd' u><>Tr datlurl atsakančiai p<> lindimo OS-

Šitoje serijoje gražiausi paveikslė
liai. Labai aiškus, yra dirbti gabiau
sių artistų, brangaus darbo. į juos 
žiūrint matai viską teip aiškiai kaip 
kad prieš akis nebūtų lokio paveikslė
lio, bet tikrai gyva regykla.

Atminkite, krd virš parodytos pre
kės yra tik už paveiksiėltes, be Tele
skopo. Pats Teleskopas kaštuoja $1. 
Vieno Teleskopo užtenka ant visų ir 
visokių paveikslėlių turėti, tai vienas 
Teleskopas užtenka jiems visiems.

Vienas teleskopas užtenka visokiems 
paveikslam Kada turi teleskopą, tai 
gali imti paveikslus kokius tik nori ir 
visi tiks ( ta patį teleskopą.

Siųsdami pinigus ant teleskopų ar 
ant kitokių reikalų visada adresuokite:

A. OLSZEWSKI,
3252 So. Halsted St, Chlcago, UI.

NAUJI TAUTIŠKI PAVEIKSLAI.
Dabar tik išėjo Iš po spaudos labai

gražus tautiški paveikslai (abrozdal).
1. Didis 

tautas.
2. Didis 

tutis.
3. Didis

girdas.
4. Didis 

deminas.
Paveikslų miera 22X28 tolių.

Lietuvos Kunigai kiti s Vy

Lietuvos Kunigaikštis Keis-

Lleluvos Kunigaikštis

Lietuvos Kunigaikštis

Al-

Ge-

• Prekė 35c. kožnaa
Nusipirk po vieną šių paveikslų, 

galėsi gražiai papuošti savo ruimą.
o

Prisiųsdamas pinigus adresuok:
A. OLSZEVVSKI,

3252 So. Halsted St., Chlcago, UI.

LIETUVOS” AGENTAI.

Montello, Mass.
B. P. Miškinis, 775 Montello

New York, N. Y.
A. Lesnleeskis, 144 E. Houston

Nik. Gendrolius,

st.

St.

8o. Boston, Mas*.
224 Attens st.

Newark,
V. Ambrazevičia,

N. J.
178 Ferry St.

Brooklyn, N. Y.
Stan. Rinkevičius, 73 Grand SL

Shenandoah, Pa.
Andrius Mačls, 131 S. Mala

į- ■. • . ■ '

Scranton, Pa.
Jos. Petrikis, 1514 Itoss Avė.

St

CENTRAL 
BUSINESS COLLEGE
Schiller B1<U . 109 E. Radolpli St.

Praktiškiausia kolegija išsimokinimui 
kalbų ii* biznio, kaip tai; Buchhaltrrijos, 
Stenografijos ir tt , kas prie biznio reika
linga. Mokina dienoms ir vakarais Pla
tesnių informacijų norėdami, atsišaukite 
ar rašykite, o gausite kataliogą.

Telefonas Central 3203.
W.H.Harmon, W.l.Tinus, principaiai.

Waterbury, Conn.
Jonas Žemantauckas. 39 W. Porter

New Brltain, Conn.
M. J. Cheponls. 21 Plessant

St

St

Baltimere, Md.
2018 N. Washtagton, 

711 W. Lombard St.
26 So. Green St
521 Coltunbia Av.

L. Gawlls, 
Jonas Želvls, 
J. Luls, 
J. Diemedis. 
Wm. J. Moran,

8. E. cor. Sharp aad Camden Str.

St

Philadelphia, Pa.
Ignotas, 1028 So. 2-nd St.

Pittsburg, Pa.
Jonas Ignotas, 13 Diamond Sųuare S.S.
I. M. Maskeliūnas. 2134 Forbes St

Elizabeth, N. J.
Wm. Boėkns, ■ 211 First St

Westvllle, III.
V. S. Kreivėnas.

Mlnersville, Pa.
Juozas Ramanauskas.

Springfleld, III. 
J. Kleęnbauskas, 

Worce*ter, 
Antanas Bernotas,

Gilberton, Pa. 
J. Ambrazevičius, Boz 4.

-7 Mlllrow
Mas*.

12 Harlem St >

Pittsburg, Pa.
F. J. Bagočius, 2216 Tustin st.

New Haven, Conn.
K. Llažaitls, 217 Ferry SL

ML Carmel, Pa. 
Jonas Banls, Box 541.

E. St. Louls, III.
Fellz J. Galmlnas, 537 ColHnsvllls Ar.

EI. Froomes,
A. Diržulaltis,

Brooklyn, N. Y.
78 Grand SL 

Metropolitan Ar.115

Brockton,
K. BaJSlunas, /

Mase.
571 N. Mala St.

F. P. Bradchulis
ATTOKNEY S COUNSELOK at U* 
Chamtor oi Coaiaisrcs Bldfl., Room 709 
S e. Coraar La kalis aad Waakiagtea (tresto 

CHICAGO, ILL. 
TELEPMONE MAIN M42

Lietuvy* advokatas, baigę* mokslą 
jurisprudencijas čia .Amerikoj. Veda 
visokias provas, civiliškas ir krimina- 
liškaa, visuose teismuose (suduoso). 
Gyv. 3112S. Halsted >L, arti 31 mot faiHs 

TataeMas Varde OOM

Dr.O.C.HEINE
DENTISTAS

0/77248—Rampas 3 J-mes ir 
biuth Hahttd Gatutu ::::::

G Y HUNUS VHt&ZU! APTItKOt

Traukia dantis bi jokio
SKAUDĖJIMO, TMSTATO NAUJUS,

MOKI. Darba cvarantuoja

NAUJAUSIAS ISZRAOIMAS
DERMATOLOGIJOS MOKSLE.

lM*o taipgi it nuo vidurinių ligų-

prr apsltoidlmą. Gydosi pas 
daktarus ar agentu*. kurie ilk

I. gal. ir arnsų atduoto* 
Mlatne nua, darodvil. 
,u»ų gyd<u-tomis apgau-

mat! plaukusiai. tai tai

ių teisingas rinkta- 
a* nori paraitlkrla-

.T M HKUNDZACo .Chemlst 
New York dk Hrooklyn U.K- A..

::UNI-VER-SAL GYDUOLES::
Visi žmonės užaitiki mums ir musų 

gyduolėms, kuriems duodame teisin
giausią rodę per laišką dykai.

Kais lis i g »d vii Rupturę, Akių liga. 
Galvos ligą. Slinkimą plaukų ir Pliki
mą, Ptičkus. Saulės įdegimą. Didervi- 
nss. Niežus ir lytiškąjį brudą. Gydso-

ją užtrinų tik 10c. Męs turime apie pu
sę milijono laiškų su padt-kavontmis 
nuo žmonių visokių tautysčių. Rašyk 
pas mus: J. B. C 
996-998 Broadwsy,

BRUNDZA C0.
Brooklyn, N.Y.

Rautai kur tu begi?
Nugi p** Petrą 

SzlakL nes labai Iš-
troškęs. o pas jį ga
lima alsi vėdylt, nes 
jis turi puikų, šaltą 

*Ju, gar- 
očiščeną

bavaraki 
džia rusi

' i-Havanos, OHS14- 
rrM gauni žmogus 

puikų užkandį klaipiau* dieną, tai įau 
negaliu ilgiau su tanlist* kalbėti. Lik 
sveikas, tunu skublAtiSk Prie to jis turi 
puikią salę vestuvėms, mitingams ir pa
klauso kiekvieno, u* vertėją susi
kalbėti angliškai. Ateikite P** mane, o 
aš jums patarnausiu už dyką visokiuose 
reikaluose ir provose Atvažiavę iŠ kitų 
miestų gali gauti goriausią nakvynę.

Petras Belaki s,
3321 Auburn HyM-A. Chteafo, III. 
Tarpe 33-c«l*a gatva* ir 33-aaio Plaoa. 

Telefonu’Yarfe 3011

m-AM 17 Akmena
31 Railroad 

Laikrodėlis
r -

•Sjtf >>v3.tzfet'4>;'?.^^ H r ■ '--•- '.<■
' • -Xj-. •'"'> > W '■' $' * 'B - •
■ ' ■ ■ ^M J! K ^r!(/,.,

h r ’k ’ " • 1 • n ': .
nu r--l.. Visur
v.rtoj.ma.

ffĮj'TĮMflįl ĮįB kalio tarnu kaipo tal-
tipingai laika rodan-

*VM ava raut »*ataa ant
SS matu. Aha laikrodėli pasiųsime C.O.D. ant 
kiekvieno adreso, su paielyjimu Utegzarnlnuotl. 
asi::
SiEKSffiJFžSSfirfS 
pridedame 14K auksintą labai graių laaclugdlį tu

Excelsior Watch Co.
•00 Central Bank Bldg., Chlcago

Pirma Lietuviška Banka Amerikoje
Ir Didžiausias Ofisas

Szifkorcziu ir Pinigu Siuntimo
3252 So. Halsted St., kampas 33čios, Chicago, III

A. OLSZEWSK1S, Savininkas.

c— . i Banka. i i
Šioje bankoje kiekvienas lietuvys gali gauti pasiskolinti pinigų pirkimui 

namų, lotų ar farmų už prieinamą procentą ir ant lengvų išmokesčių. Teipgi 
kiekvienas lietuvys gali čia pasidėti savo pinigus kada nori ir atsiimti kožname 
laike. Už sudėtus pinigus ši banka moka 3% ant metų.

Šioje bankoje yra geriausiai ir saugiausiai įtaisytos skrynelės (boxai) pi
nigų užkavojimui, prie kurių nė ugnis, nė vagis negali prieiti. Skrynelės yra 
parsamdomos žmonėms po $3.00 ant metų.

Pinigų Siuntimas.
Šita banka išsiunčia į svietą daugiau pinigų negu kokia nors kita banka. 

Per čia siunčia pinigus ne tik lietuviai, bet ir amerikonai ir kitos tautos, ir ne 
vien aplinkiniai, bet atvažiuoja net iš kitų miesto kraštų čia pinigus siųsti, 
todėl kad šios bankos siunčiami pinigai greičiausiai nueina.

SifkorteS\
Šitoje bankoje talpinasi agentūros visų laidinių kompanijų. Čia galima 

gauti šifkortes ant kiekvienos linijos į kur tik norrišvažiuoti ar atvažiuoti. Šif- 
korčių prekės Čia tokios pat kaip ir pačių kompanijų\>fisuose. Čia kožną dieną 
galima gauti laivą išvažiuoti j krajų; o daugiausiai laivh išplaukia subatomis, tai 
iš Chicago reikia išvažiuoti ketvergais. \

Real Estate. f
Šita banka parduoda namus, lotus ir farmas. Jeigu manai ką nors pirkti 

mieste ar kitur, tai pirmiau dasižinok apie parduodamas vietas ir jų prekes šioje 
bankoje.

Ko tik reikalausi, čia viską gausi.
Jei reikalauji pirkti namą, lotą ar farmą — čia juos gausi
Jei reikalauji jų nupirkimui pinigų — teip-pat čia gausi.

' Jei nieko nenori pirkti, bet nori savo pinigus nuo vagies ir ugnies apsau
goti — tai pasisamdyk už $3.00 šioje bankoje skrynelę, o nė vagis nė ugnis prie 
jų neprieis.

Nori važiuoti į krajų ar savo gimines iš krajaus pargabenti, — kreipkis į 
čia, o gausi geriausią šifkortę.

Nori pasiųsti pinigus j krajų, — siųsk juos per šią banką, o greičiausiai 
ir saugiausiai nueis.

Ant galo, kokių tik nori knygų — ir tas visas čia gausi.
Gyvenanti kituose miestuose teip-pat čia gali viską gauti per susirašymą, kaipo tai: 

šifkortes, pinigų pasiuntimą ir bankon pasidčjimą. Turi kelis dolerius, nori juos sutau- 
poti (uičedyti), prisiųsk šiton bankon pačto money orderiu, o gausi nuo musų bankinę 
knygelę ir visą reikalingą informaciją.

Rašydami su bent kokiais reikalais visada adresuokite šiteip:

A. OLSZEWSKI

Vienatinė Lietuviška Sankrova

s PINIGŲ PREKĖ.
Iki 500 rublių, rublis po.....................52%
Nuo 500 iki 1000 rublių, rublis po..52 
Virš 1000 rublių, rublis po............51%

Prie kiekvieno siuntinio reikia pri
dėti 25c. ant pačto kaštų.

Jeigu norite, kad pinigai greitai Ir 
gerai suvaikščiotų ir niekur nežūtų, 
tat siųskite per “Lietuvos” redakciją, 
adresuodami telp:

A. OLBZEW6KI 
3252 80. Halsted St, Chlcago, III.

-Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe.’’Į
Guodotmom* tautiszkoms ir baž-1 

nytinems Draugystėms iszdirba:-' 
Karūnas, Amerikonlezkas 
We1iawas, Szarpaa, Juos
tas, Kukardas, Ženk lėlius. 
Kepures ir dėl Marszalku 
parėdus.
darbas butu prideraneziai atliktu i 
lietuwaitiai,

T. ANDR
115 W. DiVision St.,

r tuom suszelpti

USZEWI

' Guodotiniems Kunigams iszdtr" g 
!ba:- Kanas, Arnotas. Palinati- 1 
J kas, Alnas. Stulas ir wisusbaž-l 
, nytinius parėdus. Visoki darbą at- ■ 
'lieka artistiszkai in laiką.
Į Norėdamos guodotinoa Dr-tes, ■ 
iarba guodotini Kunigai, kad Jusu M 
sawo tautetę, paveskite ji tikrai ■ 

cz & co. į
Chicago, III. J

ir agentūra litersturo* ant “North Side” CbicagoJ. 
Čion galima gauti mokallikų, avietirkų ir dvaal- 
ikų knygų, rakančių, Ikapltorių, abrozėlių, vtoo- 
klų laikraMlų. Ameriko* ir Europos ir popierų 
gromatom*. Taipgi užlaikau vitoklo t a voro: juo
dyto, paliellų, plunkiau,drukuojamų mašinukių, 
britvų, atereoakopų Ir daugelio kitų daiktų. Jio- 
uimirlkite atoilankytt, o buaite užganėdinti 

Petras M. Kaltis

Mačuli kur bėgi?
Bėgu į v»l»tita W*»hlngton, ne* ten yr* daug 

darbo ir uždarbiai geri, o pas Dom. Milių galim* 
užeiti ir gauti Tiaokias geras rodąs; be t o gali gauti 
šalta alų tr kitokių geriausių gėrimų irrusklnių. 
Jo karkiama yra vo* du bloku nuo Union stoties.

“Standard Saloon”
•53 VVssMngtea 8L, SMttto, Wtoh.

Mgs skolijame Pinigus ant turtenybią ir jri 
tu reugieal turtenybf pirkti, mp «u daiaugMBS 
prigelbėaime, paskolindami tau dalį pirkinio pf 
nlgų. Greita* Teikimą*. Lengvo* iilygoa. Agaa* 
iri apmokami dosniai.



Parmos' Farmos!
Nėra geresnio daikto už Farmą.
Žmogus, turįs farmą nebijo straikų, bedarbės, boso, nes 

pats yra bosu, nebijo vagių, plėšikų, nes ant farmų jų nė
ra, nebijo ligų, kurios miestuose smaugia vaikus ir didelius, 
nereikalauja mokėti daktarų bitas, nes ant farmos yra ty
ras oras, sveikas maistas iš ko ligos negali veistis; nebijo 
pražudymo pinigų biznyje ar bankoje, nes jo pinigai sudė
ti farmoje, kurios nė vagis nepavogs, nė ugnis nesudegins, 
o žemės prekės kasmet kyla augštyn, už kurią vėliau jis 
gali gauti dvigubus pinigus. Nebijo nė suirimo šeimyniš
kame gyvenime, nes ant farmų nėra saliunų nė gembler- 
nių, kuriose vyras galėtų pasileisti ir pamesti savo pačią ir 
vaikus, nėra nė burdingierių, kurie galėtų jo pačią pavilioti 
ir išvesti. Taigi tik ant farmos žmogus gali ramiai ir lai
mingai gyventi ir džiaugtis šios šalies liuosybe.

Męs turime ant pardavimo daugybę Farmų, mažų 
ir didelių, pigių ir brangių, su triobomis ir 

be triobų, grynų laukų ir miškų, 
kas tik kokių nori.

Musų farmos randasi valstijose Michigan, VVisconsin, 
Missouri ir. Alabamoje. Laukų prekės nuo $5.00 ir aug 
ščiau už akrą.

Norinti pamatyti musų farmas atsišaukite į musų ofi
są, o musų agentas, Antanas Kiedis, važiuos drauge su 
jumis ir viską jums išrodys. Jeigu jums nesidabos vienoje 
vietoje, ar valstijoje mus agentas nuvež jus į kitą. į trečią 
ir tt. Męs turime visokių vietų ir tikrai galime jums da 
rinkti tą ką jus norite. Nepirkite tol kitur kol nepamaty
site musų parduodamų farmų.

Pinigų pirkimui farmos daug nereikalauji; įmo
kėsi mažą dalį iš viršaus, o reštą ant 

mažų ir lengvų išmokesčių.
Kiekvienas sveikas darbininkas privalo pirkti sau far

mą ir dirbdamas gali ją lengvai išmokėti. Pirk farmą šį
met, nes kitą metą jos bus brangesnės. Žemės preke kas
dien kyla augštyn.

Kur šįmet pirksi akrą už $10.00, kitą metą ta pa
ti žemė jau gali kaštuoti $15.00.- Taigi tavo 

įdėti | farmą šįmet pinigai, už poros 
metų gali pasidvejoti, kad teip 

yra, tai patys matote.
Wisconsine lietuviai, 10 metų atgal, pirko akrą po 

$6.00, šįmet už tą pačią žemę jau moka po $40.00 už ak
rą. Taigi per 10 metų žemės prekė pasiseptyneriopojo. 
Kas tada pirko žemę už $100.00 ji šiandien verta $700.00; 
kas pirko už $1000.00, šiandien verta $7000.00. Ar gali 
rasti nors vieną biznį, kuris per 10 metų vertėje butų pa- 
siseptyneriopojęs?

Nėra ant svieto nieko geresnio nė saugesnio 
už Farmą^

Lietuviai gyvenanti kituose miestuose ir norinti pama
tyti musų farmas, rašykite mums, o męs jums prisiusime 
pilnus aprašymus musų farmų, ir pranešime kur galite 
susitikti su musų agentu, kurs jums viską aprodys.

Kas pas mus farmą perka, tam kelionės kaštus męs 
sugrąžiname.

Rašydami adresuokite:

A. OLSZEVVSKI
Real Estate Dep’t

3252 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.
Męs teipogi turime ant pardavimo daugybę gerų lotų 

ir namų mieste Chicagos. Norinti namo ar loto atsišauki
te musų ofisan, o męs kožname laike esame gatavi jums 
juos aprodyti.

A. L. Graiczunas, Ph. G., N. D.
3202 So. Halsted Street, kampas 32ros gatves, Chicago, III-

Lietuvis!, nesiduokite ssve spgaudinėtl visokiems profesoriams, spccijalistams ir 
šundaktariams, pas kuriuos tik pinigus sukit.te, o sveikatos ir teisingos rodos negaunate. 
Jei Sergi kokia liga, eik pas Dr. A. Grsiėuną, jis duos teisingą rudą dykai ir pasakys, 
ar galima išgydyti ir kaip ilgai gydymas trauksis. —

Dr A. L. Graičunas nesuvadšiojo dar jokio ligonio ir i* pirmo pamatymo pasako, ar 
ligonis yra išgydomas, ar ne; kurį apsiitu* ityydyti, iigydo gn-ital ir už tusią ižmokeslį.

Ui sužeistus visada užstoja ir kompanijų agtntai nenu|>erka roanp L't įstiems 
prie darbo, karų, geležinkelių ir tt., suteikia greitą pagelbą ir rodą, o sužet e- J, klausą 
Dr. Graliu no rodos, gavo visada gerą atlyginimą.

&ydo tiiotiat ligat bt lAdrtumo: VgrUtiu, A!ottriiitu ir TaU^ li^ a
' Valandof pritmimo ligoniu RatdUnir Mtiiliotfu: ATmo « ryto uU 10 vai C. t ro.

Taldfona* 73*b Yard*.

THE WEST SIDE TRUST & SAVINGS BANK 
12 ta IR HALSTED GATVĖS - - CHICAGO 

VIRŠININKAI
S. R. Flynn, prezidentas, Ira N. Morris, vice-prezidentas, 
Chas. F. Hoerr, kasierins, C. N. Stanton, Kasteriami pagcib.

direktoriai 
Nclson Morri* J. A. Spoor Ir* N. Morris . L. H. Heymann 

Arthur G. Leonnrd S. R. Flynn Chsrle* F. Hoerr 
B A N K O S VALANDOS

Nuo 9 ryto iki 4 po platu Panedėlyj nme • ryte Iki 8 vakar* 
Subato] nuo 9 ryto iki 12 pietų Sub*toJ nuo 5 po pietų Ikl8v*k.

Parduodame laivakorte* ant geriausių^linijų ir siun
čiame money orderius ir chekius į visas dalis svieto už 
pigiausią prekę. Perkame ir parduodame kitažemiškus 
pinigus. Atdara subatos ir panedčlio vakarais. Taupini- 
mą (ččdijimą) gali pradėti su vienu dolerio. Už sudėtus 
pinigus mokame 3%.

OPPENHEIM & 
FINKELSTEIN
500 South Halsted Street

Vieta, kurioje jausiesi 
kaip namieje

Lietuviškas Štoras
Atdaras NadŠIlom* visą Dieną.

Drapanos ir Galanterijos 
Skrybėlės ir Apautuvai 
už labai pigią, prieinamą prekę 
VIENA J°REKE VISIEMS

Męs patarnausime atsakančiai, 
duok mums progą.

500 So. Halsted St

VISIEMS DOVANAI!
Lletuvlikas katallogaa, katrame yra šimtai visokių 

daiktų, paveikslėliai Ir Jų prekių kaip tai:

Lietuviai nesiduokit Ii naudoti visokiom apgavikam.

JONUTĮ Į»du<«1»n.i rov< i.iį < .puiils K A 1 A LIŪGĄ 1MJV A-
KAI ir busit aptupia t i grrots • teUingnU daiktai, |]|įįį Į Į į ||g

Vienatini lietuviška prakyati Amerikoje, luirj
išaiunčla visokius daiktus spstoluojsnt per laišku*, Į visus Amerikos 
Ir Canados miestus Ir kalmillus, per paštą arba eapreesą. Adreeas:

M. J. DAMIJONAITIS,
3252 So. Halsted SL, Chicago, III.

KODĖL KENTETTTYLIAI? |
Jeigu esi Jaunas, senas ar vlduramtla N|

Męs Tave išgydysime.
Mą* padarėme speeialukumą begydy darni y pati
lk* s, ne r \ tška> ir chroniika* vyrų ilgas prr 20 metų.

Ta laka medicinos tapo ausų gyvenimo studija. 
Sergantiems neduodame auvtllojantį nusprendi- 

majų Ilgo*. Vi tad a. pri i m darni gydyti, duodame

lAIIUIIC UVDIIC kenčiam lusniiojaunybtcsiMJy- 
JAUNUd VinUdkumų. pilnai iigvdome.
wyn t uo ' m

’ nAMo nyksta, sutelkiame galutiną iigydyma. 
išgydoma greitai ir pasekmingai: kraujo u/nuodijimą, varicocelj. Inkstų Ir pū

slės ligas. reumatUmą, neuralgija, skilviu ir kepenų Lgaa, raudoną fa gyslą, vokia, 
pasididinusias gile* ir visas odos ligas.
ATUINf kad n'^W ra*°me pacljentams ypati.kai ir jų pečių kalboje ir niekados 
Almlnlk neiAduodame jų paslapčių.

Męs pristatome visas gyduoles musų pacljentams ir išsiunčiame į visą svietą. 
Prašyk dykai Išpildymo Slankos, Jeigu negali jutis pribūti mųsų ofisan.
Jojo Išaiškintos {vairios Ilgos, ir kaip nuo jų gali išsigydyti namieje. -

HŪŪA DYKAI! VALANDOS: ^'l.’’nuo. ,ki IX

DR. JOS. LISTER & CO.,
ROOM 604 L. 40 DKARBORN ST. CHICAGO, ILL. U. S. A

Iszgydau in 5 dienas HYDROCELE
_______________________________________ (t » SVtlSSj

lėttydau kiek vieną sergantį Vartcocele, Strlkturo, telpgt uikroėiančlus kraują užnuedv- 
jlmus, nusilpnėjimą nervų, Hydrocelą arba vyrų lytiškas ligas. Tokias ganias ofertaa tel
kiame visiems tiems kurie buvo gydomi nuo keliolikos visokių daktarų be pasekmės ir iėdavė 
savo pinigus dykai, vardan parodyti jog ai turiu vienintelį būdą M kurio pagelba ant visados 
Jus ityydysiu

NdMdkėklto ui ngliąydymą. liktai už Kąyėytną.
Skaudėjimus skilvio, kepenų ir inkstų, nors Ubai užsiaenėjuaius, iėgydau galutinai. )

PLAUČIAI

8er*anttejie dusuliu, bronchitu 
atb* džiova iėgydomi galutinai 
naujausia mano metodą per įtrau
kimą O 1 a 1 i no gazų.

PRIVATIŠKAS VYRU LIGAS.

Ai iigydau kiekvieną greitai ant 
visados ir didžiausioj paslapty).

VISOKIOS PATARMES 
DOVANAI!

laigydaa **iuUa*
' MOTERIŠKAS LIGAS.

Patinimus gimdos, skaudėjimu* 
pečių, bahligę. pagal mano meto
do! lutaisytu! vaiitus iėgydau pa- 
Mtadagtauilal.

KRAUJO UŽNUODYJIMUS. 
ir odea ilgai, pavelzdan: .llbėri- 
tnuo, įkandu liūs, plaukų nutilo-

Bpeoialisla* moterų ir 
tyru lipu.

ase įsiutau ast visata*.

KALBU LIETUVIŠKAI.

Dr. L. E. ZINS, 41 S. Clark Street, CHICAGO, ILL.
Priėmime valandom mm • vai. ryte IU S įsi. vsksrs. Nedėiiemtož aee • vai. ryte M 4 vėl. h liete.

Dabar laikas iiudokites.visi!
R U I 1,1-ai H

« J ‘ " .ĮM Skr.; k u A, I,r' . t>> . K ..n. ..tu. 'I r. u I u ir ,1a u) !-■ \ i-<k u
•* • ii-'runM-nt.i i ,.t u I >/! u a u k.-l i> 11.. u. v im k □

1 ' 11‘ *■-' ri‘ ,ir n ‘ tn. m u u.' ! f.a; ra f ;U . K' 1-
veriu, Strii lbu, Eli-ktnkintu l.iatnpukiu. Robiniu Litam, A<lr<--

I Fain l’lui šou »uk»iuiu [fountain ju-n], Gr»n>atiku,Ži>-
yfj M ▼ d y 11 u. Iktonėku ir Ma.du k n \ gu, ri.-ok iu granu Popieru dėl ra-

■i B tymo grotu.tu rt< viaoklaia ap*kattyn>ai. ir daiaomis lavina* ui
2fc-. * tuzinai už fl.OA Odeli druhuojama maiinakė gana gra

šiai ir greitai drukunja. Ittaroa Ir viaa naminukė padaryta II grriau.la plieno. Prekė tik H.M.
Užlaikau kitokiu IMarbiu mallnukin keliu (ratuoku ir daugybe nBu- 

dingu viaokiu daiktu. Kas nef apturėt katologn tegul priaiuntia uėfcv 
nark; ir teisinga adriaa, c apturi* M puslapiu dideli i:o meto NAUJA 
KATLLOGa DYKAI: Kuriame ra Šimtai., visokiu daiktu, su virėdg 

u teroras praaoa
kbasos, pr< k--» pigiasne, kaip kitur. ir Perloriatu
parduoda visokiu, ta vorus Ubai pigiai, duodu dideli rabata adreauoklt:

K. WILKEWICH 112 GRAMO ST.. BROOKLTM. M. f.

Tmš, kurspageibl nelaimėj; bet ar gali raetia sunkesnė neisima žm
’ p B kaip būti vsrginamu Ilgos?

Tuom gelbetojum nuo visokių ligos kankynių į- silpnybių, yra Dr. CoHint 
New York feledlcal Institutas, nes tą Jrtstltutą Visuomene vadina gyvastie*gelbą. 
tojum ir geriausiu prietellu, už išgydymą daugiausia ir nuc visokių ligų, ne kaip kokle 
kiti daktarai, Institutai, ar Ligonbučiai, išgydant ir tokias ligas, kurių kitur neįstengė it 
gydyt, tuos ir pagelbėjo. • iromėH.iėmm aKur mokslas, vienybė - ten yr galybė; per tat Institutai, gydyme turi gen 
pasekmę, kad jame apart Daktaro Profesoriaus, darbuojasi tikri Specia istai ir tam In,t’ 
tute yra daugiau daktarų, ne kaip rokuojant visus, | krūvą, kurie iiąna laikraštyje pagar. 
sinti. Vaistai, kurie tik žinomi daktariškame moksle kaipo geriausi, tai iš visos pasauli, 
yra pargabenti; apart tų, ką Instituto Specialistai nuolatos darbuojasi, išrandant naujausiu, 
vaistus, kuriuos kitur negalima gaut. Per tai pasekmingai yvainos ligos ir tampa peru. 
lėtos, jog tokia galybe darbuojasi ir geri gryni vaistai vartojami. • * .

Jeigu nesvelkasTtai nealvargyk ligoms, neatidėliok!
Kad n* asabiškai, tai aprašant U9ą atsišauk « būti *n]yte* 

kaus hvšpavlM*. tr*il* pailsimo, kosulio, kopom. Ir inkstų
>anių *k>«** Ir Uaodbflmo vMurių. Imuos*. tuštymuoM Ir H^rulh*. Galvos 
bei kurtumo. Krau|* nečystumo, ftbšrimo *pt*S*is, |uo4f*i»sm» Ir parkoms, U?!*!!*
tirpimo kūno. Rmimatlzmo, skaudėjimo po vIm kūną smafonlę, kaulu* Ir
ant *volkato* Ir lytiškai < Mjbfumą-nemello). Blogus sapnus y sekios nubegumo. Nuo 
tėkmėms sugriovimo Bveikatbi. Pflrpuolio, nuomtrio. nerviikumo, aroi jNktifOiO. Nuo lytišku MŽlikioėiiMaStepių) ligų - kokio jos verš* ar skyriaus nebūtų, J trumpa laikų ^^m**^*^

n ov Patrūkimo Nomoroteų. Nomlopojlmo, sunkumo kolos*, rankose Looldmyl Oraugiiot Mteršjlmo v**stein ir kRą dmtty 
stepių Ilsų vyrų, kaip Ir motorų: skausmlnfų Ir nerefelteriškų mšn**iąiu, neturim*ar»Srap*nių. he"UN**allų|u i, 
Ilgo* varfinimui žmonių atsiranda. Po Ištyrimui, kad apsiima išaydytl ir duoda raistus, tai uifiknnte sveikata ir tšfytyp*^ 

Slaptybe šventai uSlalkoma!

Kad vi*ošilo* Ilgo* tampa Išgydytoa, tai pato darbai už aavo kalba ir Iš daugyMa Išgydvtų, popi j. 
norą, norą koletą petalplnam padbkavonlų; ką kiti daktarai negali padaryt. Šatai ką Išgydyti kate*;

OmsžMImi Prnėeoeriaullnetltutn!
Nors daug daktarų perleidau, b»i jie lik mano ligą nisrndioo tegydant, nors ir gerai* vadinasi, buk Hospitalės *1*, m°hs ita 

aavo Ofise paduotose valandose, nuo ryto Iki vakaro namirje sėdi. H«-t kaip į Jus gloi^ atsidaviau, aproiąsllgą. ir prineštą* eyėr-t-Į 
suvartotu, tai prapuolė skaudėjimas strėnose, rankose, kojose, peėluose ir visa Ilga, kurtą buvau |g*vfs per ueifanintingą rosirig^ą, 1^ 
yro aproėyta Jus knig«.)r,.¥**•*•*, •vnMtatą’’antie* puslapio. Dabar esu sveika* kaip niekad nesirgj* ir uėkiagM, užkabą m 
rudą o labiausiai už geros gt) na* gyduoles. CM. G ALŲ K Ab. Boi Iii. Mu.»t<rrj. Karu**

Ir ruuibngėliMo. taukaus skausmingo ėtapinimosl ir baliųjųilrkėjimo. su skaudėjimu kruUnė. ir vlsm-sr saaartanaa. Kars M-sniktym, kata 
nors i**,ii. kožaas daktaras papydp apk-ido. aU-ko iM-par-lbėdamas FM-i kaip j Jus garbia** atsmaukiau ir neaallMstfM
dėl mano .veikalo, dnrbavoSėa, tai tai jau po suvartojimo tų paskutinių gyduolių |*r»lUkrinau, kad sau pilnai ligi jus; tu taiiiMastas- 
fiu didele pedėkavonr Tuo. kelia žodžiu* Buriu, kad >«*araiatuiuėt į laikraėi), kad r»iksiau)auti žinotų, kur tikrą pM«Ibą nukalsi 
rali rasti • F BOtoELILhE. 10*6 Mcviiet Avė . Ml&ueapuiia, Mina.

Kaip plnmnu *kun<l*lnu*i prr ligų* varfiniau*: sunkaus kvėpavimo Ir skaudėjimo ėoonns*, krūtinėj, skrrp’.avimo ir valkRtajanĄ,

„Vadovas į Sveikatą”
Tat Institutas ne tik yra gelbėtojom sveikatos ir gyva

sties, bet kad yra g*riau*iu prietellu ž*M*ių, tai 
IMavo labai naudingų daktarišką knygą „Vadovas j Svei
katą". suvirt^ŽOO didelių lapą didžio. Kuris tą knygą 
perskaitys. M tik mokės nuo visokią nelaimią Ir ligą 
apsigint, bet ir kitus galės pamokyt Toj knygoj teip- 
pat yra plačiai aprašyta, apie vyrą ir motorą lytiškų gy. 
venimą ir tt, su daug paslaptybių atidengimo. Ir tą 
naująją didesnią knygą trečio išdavimo. kožnas ^apturės, 
kuris atsiąs 10 centą įtampomi* už atsiuntimą ir savo 
adresą. Violoms Dovanai!

re u maumo, 
tiyapepMjm, 
kataro, 
vos tlcudė. 
jimoir nb

pn pažirta* 
nei Ardoms, 
Dr.CoilIns 
Institutas
į trumpą tei
kt išgydė.

P. Vasiliauskas,
Boa 116 Gramptan, Pa.

Į prietoUa ir gelbėtoja* gyvastie*.

Pirmiau dirbi 
nefalaHAun*
kino kosu
ly*, nerviš
kumą*, abel- 
nau nusilp
nėjimas nuo 
slapto* ligos

I nuo ilgo lai
ko ; pasek
mingai liko
si išgydyta*.

SL Baka|u«, 
Box 335, Pructor, Vi.

I Bereikalo vargintis ligoms ir silpnybėms, kad atsakančiai gali būt išgydytu, atsilankant 
! asabiškai ar parašant (lietuviškai) kas kenkia. Gyduolės išsiuntinėjamos po visą

Ameriką ir kitas dalis svieto.

I Rašant knygos bei pagalbos sveikatai pax Daktarus, visados reikia adreeuot teip: 

.• Dr. E. C. C0LL1NS MEDICAL INSTITUTE, — 
140 West 34 St. (arti Broadway) NEVVYORK, N. Y.

Prlimimo valandos kasdiena: Nu* 10 Iki 5 vai. p* pietų.
šventom* dienom*: Nuo 10 vai. ryt* iki 1 vai. po pietų.

Gera Naujiena Kencziantie 
Musu Draugam Lietuviam!

Skaitytojau, jeigu esi apimtas kokios ligos ar painiais nesveikumais, užsimoke 
tau atsiszaukti in Madison Medical Institute, Room 1, Haymarket Theatn 
Building, priesz ėjimą gydytis kur kitur, nes jie užtikrina tau nuoszakni ir lai
kanti iszgydyma kožnos ligos kuria priima ant gydymo. Ar esi nerviszkas it 
nusiminęs, silpnas ir nuilsės, pavargęs rytmecziais, trūksta ukvatos, be gyvybes 
lengviai nuvargstantis, gėdingas, iszrodai sunykęs, neuzsitikintis, iszsigastantis 
suerzinantis ir neramus? Ar atmintis tavo prasta, gediniesi draugijos, truksti ! 
energijos ir tvirtumo, akys indube ir neezystos, pajuodavę paakiai, spuogai, pie
niai, ar koki kitokį iszberimai ant odos, nemoraliszki ir

Nusilpninanti Sapnai, Patrotytas Vyriszkumas, Sekliszkas Silpnumą
III nesuaugia ir szaltos dalys, nusistojimas szlapume paliktam per nakty, pienetas szlapuma^ III skausmai strėnose, turi nesveikumą pūsles ar inkstu? Iszsiputima gyslių maiszelyj, Užs^* III d’nta Puleteky, Užakimą Varpskyles, Syfilitiszka Užnuodyjima Kraujo, ar kokia kitokia III K^'nga, nervu odos, kraujo ar užsendinta liga? Ar skruostai indube. žymus rupesezio is* - III reiszkimas ant veido, neramus naktyje, mainanezio ūpo, silpno vyriszkumo. turi u. Burdulį ■- sias dalis, prieszlaikini nykimą, skausmus kauluose, puolimą plauku, skaudama gerkle n III teip toliau?

JEIGU TURI, TAI MADISON MEDICAL INSTITUTE

I
 užtikrins tau pilna ir laikanti ant visados iszgydyma, jeigu jie nusprens kad to* 

vo lir- -— 1 _
save karalium terp vyru ant kūno, proto ir szirdies. Niekas teip------
jaunus ir pusamžinius vyrus kaip iszbegimai sekios nakties laike, arba slapti 
gas nubegimas sekios su szlapumu. Tas padaro žmogų netinkaneziu prie darbd 
ženatves ir smagumo. Nedaro skirtumo, ar tas paeina nuo jaunystes blogu dar
bu, naturaliszko silpnumo ar nuo pertankaus užganedinimo lytiszku geidavi®'1*

MES TIKRAI TAVE ISZGYDYSIME.
III Mes ’r iszgydom sekios nubegimus, nervu nusilpnėjimą, užsenejusyIII nenaturaliszkus bėgimus, patžagysta, inkstu ir pūsles ligas, teisybe sakant, iisas » 

LIGAS. Visos kliūtis laimingam ženybiniam gyvenime bus praszalintos. TukstancziM^I I I nu *r pusarnžiniu vyru kasmet priesz laika nuszluoja in graba jaunystes iszdykuinžL 
j .■ vM. . tapkus susikuopinimai ir kraujo ligos. Jeigu turi nors viena isz virsz j>aminetu ženk*l»|H III rodavik bu mum pakol da ne per vėlu.

RODĄ TAU NIEKO NEKASZTUOJA.
||° užezedyti daug kentejimu. Valandos, laike kuriu priima ^Son^us:,na3 
I I ryto iki 4 po piet, ir nuo 6 iki 7 vakare. Nedeliom ir kitokiose szveųtes di 
I. I nu0 M ryto iki 12 valandos pietų tiktai. Adresas:
I I MADISON MEDICAL INSTITUTE
I | 161West nadison įt.^,; „.Chicas«.1

— — —— —— —- ******«^** • T j j a. a a v*ą jwi^aa J,v — — —

g a yra iszgydoma. Jausi pagerejima isz pirmos dienos, ir neužilgio atras 
karalium terp vyru ant kūno, proto ir szirdies. Niekas teip nesunaikto*
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