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Metas XVI

GIJA MASKOLIJOJ. 
įvaikius dūmą. Maskolijoj už- 

jft reikcijos laikai. Jeneral 
Arnatoriai išleido visur pro- 
ĮkiiflPpB“ kuriose uždraudžia 

rink ties i kur nors (hde- 
S s pulkais, laikyti susirinki-

uuUjmoŽ-l Laikraščiams drau- 
(įitpčftti1 valdžių darbūs, net 

kritfltuoti. Už mažiausią 
valdžių darbų žada uz-

įi J mėnesių kalėjimo ir 3000 
Htblią. Matyt caras savo šuny- 

' vėl liuosai paleido kandžio
ti žmoms. Tuom jis tikisi teip 
nugąsdinti žmoni*, kad jie, kaip 
tš totvo pirma, prieš caro tarną
nė lupų dr> stU atverti.

Bet biurokratai jau ne kartą 1 
. pkbėsi Maskolijoj reakcijos. Pa

prastai laike kurių, o kad jos veik 
visada pradžioj ėjo caro valdžiai 

* stldemoralizuoticjie biu-
nkratai. nors pats stūmė kraštą 
į kruvinas kares, visko, kas karėj 
reikalinga, neturėdavo prirengę, 
tai jie .jwadži< j karės paprastai 

paliuosuoda\o žmonis 
varžančius pančiu^, kad įgauti jų 
pritarimą ir per tai ir už nepasėk- 
tniugas kares ant-žmonių atsaky
mą. krauti; užtai po karei, ypač 
jeigu iŠ jos caras išėjo pvrgalėto- 

fc įjj tuojaus griebdavosi kuo biau- 
nansios : s. persekiojimo

^.žmonių, dar didę-nio jų prLpaudi- 
. mo . ( . t

Taip buvo laike Krimo karės, 
kada maskolius musė prancūzai; 
teip buvo ir laike paskutinėsės 

LAmiriškos karės, kurioje.' nors ca
ro ramias, mekeno nestabdomas.

pusę metų trankė kareivius 
aut Turkijos rubeziaus be karės 

BHbtlbinT'>. o po apskelbimui dar 
porą mėnesių nędryso persikelti 

' per Danajų. Pradžioj turkai veik 
visur mušė caro sosto apginejus. 
ir butų gal jr karę laimėję,

<į ten popų ir biurokratų išsvajo
tu z\ntichristą, nė prieš nukryžia- 
vojusius kada ten Christų žydus, 
kuriuos ta pati netikusi caro val
džia spaudžia dar labiau negu ti
krus maskolius, bet prieš pačius 
siundytojus, bandančius dar dabar 
žvejoti drumstame vandenyj.

Ir dabartinė reakcija todėl ne 
nauja, randas jos griebėsi jau ne 
kartą. Kol žmonės mažiau buvo 
susipratę, kol nematė tikros ne
laimių priežasties, reakcija galėjo 
juos kokiai dešimčiai, ar daugiau 
metų nuraminti, vėl tūlam laikui 
nutildyti ir užmigdyti, bet susi
pratusių nė kalėjimai, 
klojimai negali nutildyti, kadangi 
.toki žino, kad reakcijos tarnai ir 
yra didžiausia visą kraštą naiki
nančių nelaimių priežastis; žmo
nis galėtų nuraminti vien išpildy
mas jų reikalavimų; be to nė jo
kia reakcija jų negali nuraminti, 
kadangi ji įstumia žmonis į dar 
biauresnes sanlygas, į dar didesnį 
vargą, nors jie ir po našta dabar
tinių vargų vos kvėpuoti gali. 
Randas to nesupranta ir griebiasi 
nuraminimui žmonių senojo, jau 
atšipusio dėl tankaus vartojimo 
ginklo, kuris vienok, labiau žmo
nėms susipratus, negali išduoti to
kių vaisių kaip seniau. Negali 
žmonių užganėdinti ir susiaurin
tos jų teisės renkant trečiosios 
durnos atstovus, todėl jų nenura- 
mys ne nauju badu išrinkta tre
čioji durna.

Reakcija ne tik negali prisidėti 
prie nuraminimo žmonių. įvedimo 
tvarkos Maskolijoj, bet ji dar la

ibiau suerzys ir be reakcijos jau 
gana netikusių caro tarnų ir jų 

(draugų suerzintus žmonis. Kas 
gali dar Maskolijoj atsitikti iki 
rinkimų trečiosios dūmos atsto- 

, vų, dabar nė didžiausi pranašai 
negali įspėti. Vieną vienok įspėti 
galima: kad kova žmonių su ran
du nepasiliaus, kadangi žmonės 
vien per kovą gali priversti val
džią prieš savo norus nusilenkti, 
liautieji persekiojimų, o griebtieji

mė labai širdingai. Ir Prancūzi
jos užrubežinių reikalų ministe- j 
ris parlamente apreiškė, jog Pran- 1 
euzija privalo stengtiesi draugi- < 
škai sugyventi su rytiniu savo I 
kaimynu. Ant to atsiliepė tuo- < 
jaus Vokietijos rando laikraščiai, < 
išreikšdami geismą labiau susiar- < 
tinti su Prancūzija. Kad tokius 
turi norus Vokietijos ciecorius, 
nieks neabejoja, kadangi šiuom 
kartu erzintiesi su Prancūzija bu
tų gana pavojinga: Vokietija ant 
savo su ja susirišusių draugų — 
Austrijos ir Italijos karėj negali 
per daug užsitikėti, kadangi antai 

nė perse- Austrijoj persvara perėjo į slavų 
pusę, jie visi neprilankus Vokie
tijai; Italija gi atvirai krypsta į 
Prancūzijos pusę, karėj gal nė Au
strija, nė Italija negalėtų padėti 
Vokietijai; užtai su Prancūzija 
turėtų, sulyg padarytų sutarimų, 
eiti ne tik Anglija ir Ispanija, bet 
ir Japonija; ypač .Anglija įieško 
vien progos apsilnyti Vokietiją, 
bet be Prancūzijos pagelbės ne
gali karės pradėti. Todėl tai Vo
kietijos ciecorius gerinasiPrancū
zijai, stengiasi jos mierių nestab
dyti, pritaria didesniam susiarti
nimui,susidraugavimui su vakari
niu kaimynu, kadangi vien jis y- 
pač Angliją gali nuo karės su Vo
kietija sulaikyti.

Prancūzijos pietiniuose depar
tamentuose terp vyno augintojų 
vėl atsinaujino neramumas. Vy
no augintojų neuzganėdina parla
mento užtvirtintos tiesos regulia
vimo vyno auginimo. Miestų ir 
valsčių viršininkai, kurie buvo su
tikę užimti vėl savo urė<lus, laiko 
susirinkimus ir daugumas pasi
rengę vėl streikuoti.

Gen. RennenkamP, atsižymė 
jęs pernai rudenj kaipo Sibiriaus 
numalšintojas, kuris laikinai pil-, 
do vyriausiojo Vilniaus apskričio 
kariumenės vado pareigas, išlei
do labai smarkius ^paliepimus, 
draudžiančius kareiviams vaikš
čioti svarbesniomis Vilniaus gat
vėmis ir viešuose dafžuose, taip- 
pat uždrausta kareiviams užeiti į 
aludes.

Ist.

Kaip girdėti, Vilniuje padidin
ta šnipų skaičius. vK. L.” rašo, 
kad prie kaikurių namų vartų 
stovi nuolat šnipai ir uoliai da
boja įeinančius ir išeinančius ir 
dagi čia pat.užrašo Javo patėmiji- 
mus.

‘ j Tsi.
Berželio 5 d. valdžia konfiska

vo rusų laikraštj 
los" No. 453.

Teismas palieja uždengti ei
nantį Vilniuje lenkų laikraštį 
“Topor” (Kirvis).

Keletas dienų atgal Vilniuje su
ėmė visą soc.-revoliucijonierių ka
rišką organizaciją. Tarp kitko 
paimta ir slapta spaustuvė. Ke
lioms dienoms praėjus, policija 
surado dar vieną soc.-rcvbliucijo- 
nierių spaustuvę ir suėmė vieną 
moteriškę.

Kad ne knygos, tai labai sun
ku čia butų kentėti: nevienas 
gauna nervų ligą, nevienas iš pro
to išeina (tokių pas mus yra ir 
dabar), kitas galą sau pasidaro — 
štai pasekmės tos pašėlusios tvar
kos.

Balandžio. 12 d. pasikorė vie
nas politiškųjų, Maculevičius, pa
sodintas atskiron kamerom Kal
tinamas jis už agitaciją tarp 
Švenčionių apygardos valstiečių. 
Kentėjo jis ne vien nuo kalėjimo 
tvarkos, paliko jis namie badau
jančią pačią ir keletą kūdikėlių; 
nepakėlė vargšas naštas ir krito 
kaip apušės lapas: nepasitikėjo, 
matyt, į savo spėkas, jausmai ap
temdė protą ir.... padarė sau ga
lą....

Dėlei to atsitikimo politiškiejie, 
prie kurių prisidėjo didelė dalis 
kriminališkųjų, nutarė badauti ir 
atsisakyti nuo pasivaikščiojimo, 
išreikšdami drauge pasigailėjimą 
mirusio draugo ir protestą prieš 
kalėjimo tvarką, vedančią kalinius 
prie kilpos.

13 d. balandžio nieks po kiemą 
nevaikščiojo; tie, kurie dar neži
nojo nutarimo, buvo išėję, bet tuo
jau* pagrįžo, 
kas. Badavo 
nemaža <jalis 
rie pripažino, 
kad ir jie kenčia 
priešų, kad ir jie taip-pat atjaučia 
draugo^ likimą. “Jei męs nėjome 
visame išvien”: šaukė kall>ėtojai 
|>cr langus, tai bent draugo mirtis 
tegul mus visus suriša,, tuomet tik 
pasekmingesnia bus musų kova 
su visa tvarka, ypač-gi kalėjimo 
surėdymu, nes męs visi Vilniaus 
gubernijinio kalėjimo kaliniai ken
čiame nuo to paties priešo”. Ne-

Žiburio draugija, ji tai tikrai, gir
di, gera.

Ragino dar dievobaimingus įsi
rašyti į naują draugiją “Šeimy
nėlės Marijos”.

Liūdna, liūdna, turint tokį kle
boną, bet dar liūdniau, kad jis pa
vertė musų bažnyčią į vietą melo 
ir apšmeižimo!.... A.

(Iš “L. U”) .

atsišaukimus namiškiai visai-neži
nojo: juos padėjo, matomai, bc- 
krėz.dama policija.

Tą pačią dieną Anykščių prista* 
vas su sargybiniais darė kratą Ix>- 
tovėnų dvare pas K. Akuličienę 
Rado apie 20 atsišaukimų. 
Gamtos grožybe nesinaudojantis.

(Iš “Sk.”)

patyrę kame daly
vis! politiškiejie ir 
kriminališkųjų, ku- 
kad ir jie žmonės, 

nuo tų pačių

jeigu butų turėję daugiau drąsos ko geresnio, be ko žmones negali 
ją perkelti į Maškoliją, ne laukę 'gyventi, kas pakėlimui krašto bu- 
ff.^skoliškos kariumenės sutrauki-! tinai yra reikalingu, o ko sudemo- 

|mo. Turkiškiejie jenerolai, jeigu 'ralizuota biurokratija duoti ne no- 
1 ir mokėjo gintjęsi, mokėjo mušti,r* ’r negali. Su ją todėl žmonės 

priešus, bet nenjokėjo naudotiesi t turi tol kovoti, kol savo mierių ne 
iš prilankių sau aplinkybių. Mat atsieks. Žmones negali liautiesi 
čia susitiko dvi jsudemoralizuotos kovos, kokia ji nebūtų, kruvina 
pajiegos. Užtai kares su laisve-,ar kraujo, kadangi caro valdžia 
snėms tautoms, 
prancūzais, maskolių biurokratai

kaip antai su žmonėms išdavė kovą.
Iš tikro biurokratai labiau su

bruzdo ir pradėjo saviškai kovoti 
su žmonėms. Kadangi žmones 
savo norus išreiškia laikraščiuose, 
juose pasiskundžia, tai caro tar
nai, kaip paprastai, griebiasi per
sekiojimo laikraščių, kad j\i skai
tytojai negalėtų žinoti, kaip žmo
nis skriaudžia netikę, sudemorali- 
zuoti caro tarnai. Persekiojimai 
laikraščių pasiekė ir musų tėvynę 

i Lietuvą. Vilniuje likosi uždary- 
maisto ant sayo tas ir lietuviškas laikraštis “Skar-

niy pritarimo. Paskutinė pasek- ■ 
; aringoji Maskolijos didesnė ka-'

re buvo prieš į^iveržusį į Masko-! 
liją Napoleoną. Ją caras laimė
jo todėl, kad ją prieš Napoleoną 
vedė ne caro valdžia, bet žmonės,; 
kurie nesigailėjo didžiausių aukų.1 
pats naikino sa^o namus 5r tur- Į 
tus, kad Napoldono kareiviai ne
turėtų nė kur nuo šalčio prisiglau- .
sti, ne rastų n£ i.._ū z — „-----
kelio. Ne caro jenerplai todėl mu-Jdas”, kelių kitų konfiskuoti atski- 
šiupse sumušė Napoleoną, bet ri numeriai. Kaip galima many- 

■žmones, naikindami savo turtus.1 ti iš pagarsinimo patilpusio Lietu 
Sukėlimui vienok žmonių prieš vos Ūkininke”, konfiskuotas jau 
prancūzus popai Napoleoną ap-Jir vietoj “Skardo atsiradusio dar- 
šaukė Ąntichriitu, atėjusiu ma- bininkiškojo laikraščio “Žarijašaukė Ąntichrištu, atėjusiu 
skolių tikėjimą; griauti ir žmonis 
pragaran varyti. .

Ir paskutinėj karėj su Japonija 
biurokratai stengėsi japoniečius 
priešais tikėjimo apšaukti, norin-
čiais vien išgriauti bažnyčias ir 
patį tikėjimą, j Todėl su i... ........
popai laimino iškeliaujančius j ka 
rę jenerolus ir'admirolus, J

No. 2. Peterburge, Maskvoj, 
Varšavoj laikraščiai dar labiau 
persekiojami, kadangi ten jų yra 
daugiau negu Vilniuje. Tegul vie
nok siunta Stolypino ruja: juo la
biau ji sius, juo greičiau sulauks

’ JAPONIJA.
Kįlant visdidesniems nesutiki

mams Amerikos su Japonija, pre
zidentas Roosevelt nusprendė pa
siųsti dalį kariukų laivų iš Atlan- 
tiko ant Dodžiojo oceano, kas vėl 
labiau suerzino japoniečius, ka
dangi tas prezidento Roosevelto 
padavadijimas tiesiog kreipiasi 
prieš Japoniją. Žinoma, erzina 
japoniečius ir siundymai tūlų A- 
merikos laikraščių. Europoj ma
no, kad neužilgio gali užgimti 
karė terp Japonijos ir Amerikos; 
mano, kad japoniečiai ją pradės 
pirma, negu Amerika suspės per
gabenti visą savo laivynę iš At- 
lantiko į Pacifiką. Europos spe- 
cijalistai mano, jeigu užgims išti
kto karė, kad ji bus neišrišta, ka
dangi nė Amerika ne įveiks Japo
nijos, nė tojė .Amerikos. Susiri- 
šusioms su Japonija viešpaty
stėms,Prancūzijai irAnglijai labai 
butų neparanki karė, kadangi ir 
jos butų j ją įtrauktos, todėl jos 
stengiasi raminti nesutinkančias 
puses.

Japonijos liberališkiejie laikra
ščiai smarkiai užsipuola ant Ame
rikos, bet rando laikraščiai rami
na žmonis, užtikrindami, kad ka
rės nebus. Bet nereikia užmiršti, 
kad randas ir prieš karę su Ma- 
skolija ramino žmonis, o vienok, 
atėjus laikui, pats karę pradėjo. 
Ir dabar, jeigu tik Japonijos ran
das pajus, kad atėjo tinkamas ka
rei laikas, pats ją pradės. Sulai
kyti nuo karės galėtų stoka pini
gų, bet juos, sulyg padarytų 
traktatų, pažadėjo parūpinti 
glija ir Prancūzija.

Vilniuje, berželio 3 d.po miestą 
išlipintas gubernatoriaus paliepi
mas. kuriuo įtraukiama platinti 
žodžiu arba |>er spauda melagin
gos žinios apie vftldžios darbus. 
Tuks-pat fuliepinias išleistas ir 
Kauno gubernatoriaus. Prasikal 
tėliai bus baudžiant iki 3 mėnesių žiūrint j užveizdų šauksmus, kai 
kalėjimo, arba piąiginc bausme 
iki 500 rub. J—s.

' IS ŠIMONIU VALSČIAUS.
Čia žmonės tamsus. Laikraš

čių neskaito. Pereina tik keli 
“Liet. Uk.” egz.; “Šaltinio” ir 
“Ned. Sk.” kiek daugiau. Vals
čiuje yra dvi mokykit -L Šimony
se ir Juodupėnuose. Pirmoje — 
mokytojas lietuvis pirmeivis, ant
roje — rusas irgi žmonių šalinin
kas, platina tarp jųjų naudingas 
knygeles. Be to dažnai skaito 
jiems rusiškus pirmeivišku-, lai
kraščius, j 
jųjų turinį. Abelnai jis visados 
bičiuliaujami su žmonėmis ir nie
kas nematė jo besidraugaujant su 
valdininkais. Rudenyj ketina mo
kyti vaikus lietuviškai.

Netoli Šimonių yra Dopšių so
džius, kuris ypač atsižymi savo 
tamsumu. Žmonės jokių, laikraš
čių neskaito ir gyvenimo klausi
mais nė kiek neužsiima. Net ir 
apie pačią Durną nieko nežino ir 

i klevena (pliauškia) apie ją viso 
t kius nebūtus daiktus. Čia pat 
. yra ir Nociunų sodžius, kur tokia 
j pat šviesa žmonių tarpe viešpa

tauja, kaip ir Dopšiuos. Porą 
sanvaičių atgal čia suėmė V. Gu
do berną. Jį suėmė dieną be
ariant. Suimdami,sargybiniai bai
siai sumušė ir varydami per so
džių. liepė bėgti arklių pryšaky
je. Kaltina jįjį už monopolių dau
žymą.

bos skambėjo visą vakarą prieš 
badavimą.

Kcletą dienų atgal Vilniuje po
licija surado pasportų dirbtuvę.

Berželio 7 d. sprogi bomba, 
žmonių niekas nenukentėjo.

z\n-

Kalinys B, 
(Iš “L. U.”)

Iš ONIŠKIO. 
Zarasų pav.

Komaro dvare darbininkai sam
domi paprastai, visiems metams. 
Bet, pasibaigus darbams, kada at
eina jau žiema, pdnas pradeda 
jieškotį kliūčių darbininkus at
statyti, nepasibaigus metams: 
mat, tuomet esti proga išskaityti 
iš algos, nemokėti už žiemos liuo- 
sesnjjį laiką. Kliaučių atrasti ne
sunku, pačių darbininkų tarpę at
siranda, kurie išduoda savo drau-

aiškindamas lietuviškai ž'118' Nitą kartą nebcprisieina jie
» - - - ... ! L * • ■ a» M j-k — "T _ w • • .

Daugvardis.
(Iš “L. U.”)

škoti ir progos—išvaro stačiai: k^ 
gi gausi vargšas žmogus iš didi* 
ko pono, kurio pusėj ir valdžia ii 
teismas, tik ne.... teisybė.

Keleivis. •
* (Iš “Sk.”)

IŠ TIRKŠLIŲ.
TeLių pav.

čia yra įsigalėję nemaža vagių 
ir plėšikų. Nelabai seniai Spur- 
gonių .sodoj plėšikas naktį užmu
šė iš šautuvo nuomininką Radvi
lą. Numirėlis gulėjo • nepalaido
tas tris dienas, kolei policija tei
kėsi atvažiuot surašyti protokolo. 
Plėšiko nesurado niekur. Suimti 
buvo keli įtariamiejie žmonės, 
tarp jų ūkininkas Knašas, pas ku
rį būdavusi chunganų sueiga ir 
ųusiųsti į Sedą pas pristovą. 
Bet žmonės nelabai tiki, kad juos 
pasodintų kalėjimam Sako: “pro 
vienas duris įleidžia, pro kitas iš
leidžia”. Dėl to vyrai, susirinką 
valsčiuj, nutarė savo tiesa išsiųsti 
juos

1 j 
ikonoms £a,°-

- -J Nors biudžeto neužtvirtino du- 
§iuom ma ir nors randas, sulyg pačių 

kartu vienok tjoks žmonių kvaili-‘ministerių apdirbtų pamatinių 
nimas neišdavė tokių vaisių kaip neturi tiesos didinti išlaidų, 
Napoleono laibuose, kada jie,apart ministerių rodą daleido iždo mi- 
tikėjimo ir caro daugiau nieko ne 
njatė, nesuprato nė jokių kitų rei
kalų. Mat niekada nesiliaujantis 
badas, netvarka, valdžių siutimas 
ir maskolius šio to išmokino. 
Nebereikalo patarlė sako: jog 
vargas geriausias žmonių lavinto- 
jas: juo blogiaįu, juo geriau. Var
gas ir spangam atidaro akis, 
išniekina greičiausiai pažinti 
priešus nelaimę užtraukian
čius. Dabar jiu daugume Masko
lijos kraštų iij kaimiečiai supran
ta, kad caras -su rujoms jo tarnų 
biurokratų yrą ne žmonių geradė- 
ju, bet įų ijjiaudotoju — todėl 
monės jau šiaušiasi ne prieš ko-

nisteriui išmokėti iš iždo 3® niili- 
jonų rublių apginklavimui naujų 
kariškų laivų. Randas mat rupi 
naši ne žmonių reikalais, bet vien 
drutinimu kariškų pajiegų, kadan
gi kariumenė ir policija yra svar
biausia palaikytoja braškančio ca 
ro sosto; žmonėms gi tas sostas 
nieko gero ne davė ir duoti negal.

PRANCUZIJA.
Prašalinimui užgimusių nesuti

kimų su Vokietija dėl Morokko, 
Prancūzijos randas atsiuntė Ber
lynan specijališką pasiuntinį, je- 
jierolą Etienne, kurį Vokittijos 
ciecorius ir visi valdininkai priė-

IS LIETU VOS
IŠ VILNIAUS.

Vilniuj, gegužės 19 d., ant Jur
gio prospekto (didžiausia gatvė 
Vilniuje), šnipai su policisto pa- 
gelba suėmė vieną lietuvį. Da
bar jau ir dieną ant pačios di
džiausios gatvės galima tikėtis 
suėmimo.

Gegužio 20 d. išvežė į Senapilę 
(Suv. g.) ant apsigyvenimo, se
niau suimtą ir jau išbuvusia ka
lėjime apie mėnesį, Lietuvnin- 
kaitę.

Vilniaus karės apskričio teis
mas šiose dienose pasmerkė pa
karti valstiečius, 
plėšimą. Kada gi biurokratams 
bus gana žmonių kraujo?....>

kaltinamus už

IŠ VILNIAUS GUBERNI- 
JINIO KALĖJIMO.

Gal nėra visoje Lietuvoje to- 1 
kio kalėjimo, kuriame .taip kauki- j 
na žmonės, kur taip be gailesčio! 
traukia kalinių syvus, kaip Vil
niaus gubernijiniame kalėjime. 
Beveik visas kalėjimas tai kame
ros pavieniams; suseiti ir pasi
kalbėti su žmogumi — beveik ne
galima, tik galt; žmogus prakal
bėti porą žodžių laike pasivaikš
čiojimo. Visa kalėjimo admini
stracija — pradedant nuo už- 
veizdos - šnipo, baigiant viršinin
ku — tai žvėrįs, ne žmonės, — 
norint ką prašyti, ar skųsties, tai 
geriaus tylėti, nes nieko nekuo- 

negausi, prisiklausysi tik 
kaip ant kokio gyvulio 

ir dar pikčiau, kitas piemuo ir su 
gyvuliu geriau apsieina. Vaikš
čioti po kiemą išleidžia vieną sy
kį per dieną ir tai tik 15—20 mi
nu tų po 12—15 žmonių. Prau- 
sties ir apsikuopti (apsivalyti) 
leidžia vieną sykį iš ryto ir tai 
kaip reikiant neatliksi, nes tuo- 
jaus rėkia, kad perilgai prausiesi. 
Valgis prastesnis negu kituose 
kalėjimuose (tiktai duona gera)
— skystas, be uždaro: retai kada 
sudegintą spirginį bepamatysi; 
kalėjimo kopūstų gero šeiminin
ko kiaulė nelabai beėstų. Kali
nių šelpimas labai menkas: jau 
du mėnesiu kaip nieko negauna
— matyt visuomenė su “Raudo
nais kryžiais” jati seniai atšalo 
nuo to užsidegimo, kuriuo anais 
metais buvo kpimta; tik atskiros 
ypatos gauna šį-tą nuo savo gi
minių ir draugų, tuomi 
si su artimesniaisiais. 
jų daugiau šimto; jie 
starostą, bet jo, tiesos 
varžytos. Knygynas, pažiurėjus 
į kataliogą, but^ ne šio nė to, bet 
geresnės knygos sunaikytos, net 
ir skaityti jų negalima, naujų gi 
niekas neaukauja. Knygyno rei
kalus veda viršininko paskirti 
žmonės; politiškųjų, kurie rasi 
geriau tą galėtų atlikti, neprilei
džia, nes agitacijos bijo.

mct 
rėksmų,

ir dalina- 
Politiškų- 
turi savo 
labai su-

IŠ KALVARIJOS KALĖJIMO.
Musų kalėjime yra daugelis taip 

vadinamų “cicilikų“, kurie pateko 
į kalėjimą už visokius juodus dar
bus, kuriuos darė laisvi būdami 
dorų žmonių vardu. Įpratę laisvi 
būdami išdykauti, nesusivaldo sa
ve ir kalėjime. Gegužės 7 d. keli 
tokie ištvirkėliai, besistumdydami, 
per daug pn>ibruk«> prie karvi\u» 
stovinčio “karaule”. Šis atstūmė 
juos su šautuvo pagalba. Tuomet 
viens jojų atsinešė akmenį ir no
rėjo mesti į tą kareivį, gerai, kad 
nors kiti jį nuo to sulaikė, bet vis
gi jis akmeniu pagrūmojo karei
viui. Iš to kilo didelis triukšmas, 
nes žinia apie tai tuojau* dasiekė 
pulkininko:, mat, dižurinis oficie- 
ras sustatė apie tai protokolą. 
Tuomet kalėjimo viršininkas, ma
tydamas busią blogai ir jam pa
čiam, nubaudė kalinį, pasodinęs jį 
ant 7 dienų į karcerį. Kadangi 
kalėjimas liuosas ir apie tai žino 
valdžia ir iš to. neužganėdinta, tai 
viršininkas kreipėsi prie mus, kad 
męs jam tame dąlyke pagelbėtu- 
mem. Tuomet susirinkęs poli
tiškųjų būrelis, susitaręs pirmiau 
su kriminalistais, nutarė: 1) pasi
vaikščiojimą paskirti į dvi dali — 
2 vai. prieš piet ir 2 vai.po piet,2) 
viršutinio koridorio kameros turi 
būt atidarytos, apatinio gi, kur 
yra kriminaliniai ir politiškiejie, 
tur būt uždarytos. Kaliniai tokį 
musų nutarimą beveik visą priė
mė.

Tikrųjų politikos kalinių yra 
dabar 22 vyrų.

Kalinys.
(Is “L. U.”) '

I§ LIUDVINAVO. 
Kalvarijos pav.

Musų klebonui kun. Orintui 
labai nepatinka “Šviesos” draugi
ja. Todėlei Gegužės 12 d., skelb
damas Dievo žodį, apšmeižė ją 
tartum koks “tikrasis rusas”. “Su
sitvėrė, girdi, Liudvinave “švie
sa”.... Ne! ne šviesa, bet tamsa 
jąją reik pavadinti, nes išmokys 
ji jus vogti, plėšt, kryžių išjuokt, 
nes ji, girdi, žydams parsidavus. 
Tie, kurie “šviesai” aukavo, tegul, 
girdi, atgal atsiima savo pinigus, 
nes “šviesos” draugijoj, tai vagis, 
“tazbaininkai” ir žydams parsida- 
vusiejie. Ot, girdi, reik sutveri

IŠ GRAŽIŠKIŲ.
Gegužės 18 d. susirinkusiejie 

vaikinai pas ūkininką Snapkaut- 
ską dainavo revoliucijos dainas. 
Tuo tarpu keli juodašimčiai ir 
šnipai landžiojo patvoriais ir da
liojo, kas dainuoja. Ant rytojaus 
zemsargiai nustatė protokolą ant 
ūkininkaičio M. Matulevičiuko, 
buk tai jis dainavęs revoliucijos 
dainas ir t urįs ginklus. Dabar 
jam gresia kalėjimas. Kaltino 
ir kitus, bet ne teip smarkiai. 
Šnipinėjime įtariami Snapkaut- 
skas ir jo bernas J. Jonušaitis, M. 
Martinaitis ir J. Augustaitis.

Mišką.
(Iš “L. U.”)

IŠ PAPILĖS. 
Šiaulių pav.

Lentpiuvių fabrike sustreikavo 
darbininkai, reikalaudami sutrum
pinti darbo dieną. Fabriko už- 
veizdos ėmė išpradžių gązdinti 
dragūnais ir kazokais, bet darbi
ninkai iš to tik nusijuokė. Pribu
vo ir fabriko valdininkai. Jie ge
ruoju ir piktuoju prašė darbinin
kų eiti prie darbo, kreipėsi prie 
advokato, kvietėsi policiją, bet ji 
pasakė nesikišianti — ne jos rei
kalas. Tačiaus už kelių dienų at
statė du darbininku, kaipo strei
ko vadovu. Kad tarp darbininkų 
butų vienybė, turėtų pareikalauti, 

atstatytuosius priimtų atgal.
v . Svirpliukas.
\ . (Iš “Sk.”)

kad

is-
Gu-

IŠ TROŠKŪNŲ. 
Ukm. pav.

Gegužio 13 d. Ukmergės 
prauninkas Markov kratė 
dėlių kaimo ūkininką I. Jonelį: jo
duktė Kotryna sėdi Ukmergės ka
lėjime. Nebuvo menkiausios vie
telės, kur jie nebūtų išknisę. Šu
linį išmaišė, išdrumstė su karte- 
mis: visą dieną negalima buvo 
vandeniu naudotis. Kūdras (so- 
žclkas), kurios arčiau namų, taip 
gi išdrumstė. Stogus su durtu
vais ir kardais išbadė, išraižė. 
Taip besidarbuodami, pravertė 7 
valandas. Surinko apie keliatą 
desėtkų legališkų knygučių, pa
ėmė fotografijas ir keliatą laiškų. 
Ant galo, kelius kartus iškrėstoj 
kamaroj, prie pat durių, rado apie 
100 atsišaukimų lietuvių, lenkų, 
rusų ir žydų kalboj. Apie tuos

į tolimesnį kraštą .
Salva.

(Iš “Sk”)

1IŠ DAUGĖLIŠKIU.
’ Švenčionių pav.

Labai čia apsileidę žmonės. 
Kiekvienas “ponaitis”, ar raštinin
kas, ar urėdninkas jodinėja an( 
sprando, pinigus lupa. Žmonės gf 
kenčia, tyli ir..,, rankas bučiuo 
ja. Dar neseniai tiktai prašaliu' 
tas iš musų valsčiaus raštininkas. 
Biaurus tai buvo žmogus, daug 
ką jis nuskaudė. Ateis, būdavo, 
valstietis su kokiu reikalu, ne taip 
ką pasakys, — ir gauna nuo “po
no antausiu. Taip ir elgėsi visą 
laiką; kalti čia, žinoma, patįs val
stiečiai, duodamies save taip nie
kinti. Apie tai jau buvo rašyta 
"Skarde” ir pravardės minėtos, 
l ik vienas atsirado žmogus, tai p. 
Kuncevičius, kuris pasirūpino ap
laužyti taip įsigalėjusiam "ožiui” 
ragus: gubernatoriui apskųstas, 
raštininkas buvo perkeltas kitan 
valsčiui!.

Apšvietimas čia stovi žemai: is 
tukstanties vargiai atrasi 20 žmo
nių, kurie mokėtų rašyti. Pats 
musų “rinktasis” viršaitis (starši- 
na) 
toli

viršaitis 
savo pavardės raides vedžioja 
blogiau, kaip piemuo vagą.

(Iš “Sk.”)

IŠ KUPIŠKIO.
Ukm. pav.

Seniai jau Kupiškyj laikom? 
sargybinių gauja. Pagaliaus par 
sigabeno musų miestelin ir prasto
vas iš Raguvos. Iki šioliai jis be 
veik neturėjo ko veikti, jei bent 
žmones mugės dieną nagaikomi* ' 
kapoti. Bet štai pilkojo skįstinv 1 
mylėtojai apiplėšė bevežant išKu , 
piškio Panedėlin degtinę: atsiti 
ko tai tarp Laukminiškių ir Le 
bėdžių sodžiais iš 3 ant 4 gegu
žės. To užteko musų išdykė
liams rankas paleisti. Kupiškic 
pristovas nupyškėjo krėsti Lauk
miniškių. Visą sodžių jau buve 
iškrėtę ir nieko nerado, bet šta 
kas ten nurodė ant Gabriuno kie 
mo ir čia pagrįžę antrą kart, at 
rado agrastų kelme 4 pusbuteliu 
ir 4 “Skardo” numerius. Tuoja t 
suėmė šeimyninką ir jo sūnų: pat - 
kųtinįjį baisiai sumušė, abu suim . 
tuosius atvežė Kupišlįo kalėj* 
man. Tėvą geg. 8, o* sūnų 9 die<



kąją, visur

____ I"?-—

ną paleido. Reikia pastebėti, kad 
sargybiniai, atradę pi 
save gausiai vaišino.

Gegužės 7 d. buvo krečiami It- 
konįs ir Vėžonįs; Itkonyse nieko 
ypatingo neatrasta, jei neminėti, 
kad jie gerai policiją pavaišino 
šnapsu ir valgiais. Vėžonyse at- 
važavo pas Adomų Piėžų. Buvo 
padaryta krata; atrasta: anie 10 
“Sparvos” egz., apie 30 atsišaoki- 
ųių “Draugai darb. ir darb.”, L. 
K D. P. C. K. išleistų ir apie 50 
*Naujosios Gadynės” įvairių nu
merių ; paėmė dar rusiškų knygu
tę “Molodaja Žižn.”. Bekrėsda- 
ma, policija pasigedo Adomo su
naus, Povilo; sargybiniai, 'primu
lę šaudykles, šoko vyties, bet ne- 
bepasivijo. Krėtė kaiuliynų kloji
mus. bet ir ten nebesurado. Pas- 

. ■ kui buvo krečiamas Kazys Pėža; 
pas jį nieko neatrasta. Toliąus 
krėtė pas Vireliuną: rasta dvi 
priešingi knygutė Su savo gu- 

.viu poli^Ij^ parsidangino mieste
lin. Kratas darė uriadninlos, žan
daras ir du sargybiniu. Bet štai 
ateina iš miestelio žiniai, kad tuo- 
jaus pribūtų Ad. Pėža ir Petras 
Vireliunas pas pristov^: juodu 
įkišo kalėjiman: prieš įdedant ka
lėjimam pas P. V. atrasta dar ke
lios knygelės; Pėžų policija keti
nanti tuomet paleisti, kąi ateisiąs 
jo sūnūs pavaduoti. Ant ryto
jaus vėl atlėkė jau pristavas šu 
sargybinių gauja pas P4žą, bet ir 
tuokart Povilo nerado;!jis, “ma
tomai*, pasitraukė į “lagerius”.

Gegužės 12 d. Pėžų ir \ ireliu- 
. nų išvarė Raguvon pas tardyto

jų. Tų pačių dienų, sargybiniai, 
bevažiuodami Lebedžiuosna. dar 
kartų užvažiavo į Vėžonis Ad- 
Pėžos kieman: klausinėjo sunaus.

Musų tvarkoj dabotojai duo
da didelę valių savo rankoms. 
Taip, gegužio 7 d. jie labai sumu
šė V'ėžonių sodžiaus dešimtinin- ščių 
ką Pilkauckų. jam pasiprašius at
leisti jį nuo važinėjimo šu polici
ja. Už kelių dienų apdaužė nu
ėjusius kalėjimai! prilankyti sui- 
imtųjų P. \ i'reliuno ir A’J. Pėžos. 
P. Žebrį ir K.-Pėžą; mušė kardais

Kuomet dvarinikai parduos 
ukes, o žmonėms liks tik badas, 
ašaros ir begalinis skurdas.

Dvarininkai skubina kirsti kuo- 
greičiausia miškus, gabena juos j 
užsienį, prisipila pilnus kišenius 
pinigų, paskiria už gerą patari
mų provininkui štrimui 10% nuo 
visų pinigų atimtų nuo valstie
čių.

Iš vienos pusės valdžia, iš ki
tos pusės dvarininkai su kuni
gais, stipriai susitarę, kovoja 
prieš valstiečius. Jų ateityje lau
kia turtas, o valstiečiai tik galės, 
tarbas užsikabinę, rankas ištiesę, 
maldaut pagelbos. O gal valstie
čiai susipras ir kitokį, geresnį ke
lią apsirinks! Oi. butų jau ir lai
kas susiprasti!....

J. Jakuitiš.

vietiniai komitetai ir vienas ben
dras visam kraštui centro komi
tetas. Tie komitetai turi peržiū
rėti visus žemės ginčus tarp 
stiečių iš vienos ir dvarininkų — 
iš kitos pusės. Be to, kad nebū
tų eikvojamas bereikalo miškas; 
komitetai gali, reikalui esant, už
ginti kirsti ir parduoti miškus.

(Iš “Sk.”)
. -3

NELAIMĖS ANT GELEŽIN
EI «ELIU.

Keyport, K. Y. Važiuojant iš 
parko sttvinHtkui muilo dirbtuvių 
Iforandhii, atit jo automobiliaus 
užbėgol geležlhkelio traukinys ir 
automrtHilių Hįiudaužė. Prie to 
Horandt likosi užmuštas, o keli 
jo šeimynos*Sąnariai sunkiai su
žeisti. '«*

• . I* *

IŠ AMERIKOS

ir nagaikomis.
(Iš

IŠ PAŽERIU. 
Vilk. pav.

AntrųSekminiij dieną si 
J Štratus pas ūkininkų 
sargybiniai suimti Armii 
jo neradę, paėmė Išknuęš 
sivežė; žvėriškai mušdami, nusi-” 
vežė į Gudelius pas Šukį] kuriam 
ir gi teko nuo jų; tik. Šukienei ė- 
mus kolioti, paleido abtųlu. 
kui gegužio 28 d. naktį 

' Stimiškius Š. ir Ž. ir nv
\ ilkaviškį. Kiti sargybiniai krė
tė tuo tarpu Sarmacinuosc Česie
nę ir Šeštokų, bet ir čia n 

, . rado ir nesuėmė. Pas
ypač jieškojo šautuvo ir jc sunaus 
Konstantino, kurio nebu 
mie; šautuvo bejieškodanįi, gero
kai iššluostė palėpes, be( niekur 
nerado ir išvažiavo, nieko nepešę.

t važiavo 
škaucką 
no; bet,

Pas- 
suėme 

si vežė į

lieko ne- 
Seštoką

na-

(Iš “Sk.”)

IŠ GELGAUDIŠKIO, 
Naum. apskr.

Iš ANYKŠČIU, 
Ukmerg. apskr.

\'yrų mokykloje du mokytoju. 
Rusas — vyresnysis Baravykas 
ir jaunesnysis Gorinąs lietuvis. 
Lietuvio mokytojo biaurus padė
jimas. gyvena jis ant augšto it ur
ve. Ant augšto vėjai vaidinasi. 
Rusas tai jo ir tėvas ir dievas. 
Lik šiam laikui nėra čia jokios 
valdžios žinios apie išguldymų lie
tuvių kalbos, per tai Gorinąs, pri
gulėdamas visai nuo ruso Bara
vyko, nežino kaip mokįti lietuvi
škai ir kiek mokįti. per tai jis mo
kina lietuviškai taip, kaip nurodo 
Baravykas (jis mat didžiai bijo 
Baravyko). Žmonės didžiai pasi
piktinę Baravyku. Per valsčiaus 
sueigą žmonės norėjo sumažinti 
algų rusui, bet Gorinąs prašė 
žmonių, kad to nedarytų, bijoda
mas, kad valdžia paskui nekaltin
tų jojo, buk jis pamokino žmones 
taip daryti. Gorinui gi sueiga pa
didino algų ant 14 rub.

Dar mažas apsireiškimas Anyk- 
mokykloje. Kuomet rusui 

sumažino algą sargo užlaikymui 
iki 32 rub. (pirma, mat, gaudavo 
6j. rub.). jis suvis atsisakė ir nuo 
likusių 32 rub. ir pareikalavo, kad 
jam viršaitis nusamdytu., to dėlei 
visa savaitę nemokino vaikų. 
Kuomet vaikai susirenka, jis at
sako, kad nėra kam krosnį pakurt 1 
ir paleisdavo vaikus namon. Taip’ 
buvo per visą sanvaitę, kolai vir
šaitis nenusamdė jam sargų. Žmo
nės butų seniai jį išginę, kad ne 
anstolis ir gauja sargybinių. Di
rekcija viską žinojo, bet savo bi-

nukliudė. Tegul taip pada- 
lietuvis — atsidurtų, kur pi- 
auja. J. Perkūnėlis.

Čiulį 
rytų 
pirai

valstiečiams trūksta 
tam trukumui

AUKOS APVAIKŠČIOJIMO 
D. LIEPOS.

Ncvv York. Nė vienuose me
tuose nepraeina apvaikščiojimas 
amerikonų patrijotiškosios šven
tės be didelių aukų: sudėjus jas 
krūvon, pasirodo, jog Amerikoj 4 
d. liepos užmuša ir sužeidžia 
tiek žmonių, kaip susirėmimuose 
priešingų armijų karts laike. Šį
met Ne\v \'orke 7 v patus likosi 
užmuštos, 6 mirtinai sužeistos, 12 
ypatų nužudė rankas, o 423 sužei
stus reikėjo gabenti i ligonbutį, 
neskaitant privatiškai besigydan
čių.

4

to miesto iš relių iššoko 
žmpnių elektriškas karas 
puolė nuo augšto pylimo j 
Prie 
Št6s, 
stos.

to
o

Netoli ši- 
pilnas 
ir nu- 
grabę. 
užmu-dvj ypatos likosi 

devynios sunkiai - sužei

IŠ DARBO LAUKO

MUŠIS TERP CHINTECIU.
Philadclphia, Pa. 7 d. liepos 

užgimė čia kruvina^ mušis terp 
chiniečių. Du chiniečiai likosi 
užmušti. Policija suėmė kelioli
ka chiniečių.

f Alaskoj darbai eina 
kaip visada, bet darbininkų yra 
daugiau negu reikia, garlaivių 
kompanijos atgaluiia dar vis nau
jus. Dėlto ir darbininkų algos 
puola, kadangi aukso kasyklų sa
vininkai turi jau

U New York, 
slavų važiotojai 
darbo, kadangi 
pažadėjo ištirt jų

Allenport, Pa. Daug šitose 
aplikinėse esančių anglių kasyklų 
pristos prie uniios.

Cleveland, O. Darbai eina 
čia gerai, darbininkų be darbo nė
ra.

iš ko pasirinkti.

Cianykščiai ša- 
sngrįžo. prie 

miesto majoras 
pasiskundimus.

SCHILLERIO PAMINKLAS.
St. Paul, Min. 

’ diena 1 ienos
Couro parke, 
likosi atida- 

s u rink tų nuoaukų 
vokiškojo raštininko

paminklas. Du
gyventojų
Schillerio
jo veikalai: Vilius Tcll ir Orlea-

kai.

MUŠTYNĖS TERP LENKU.
Utica, N. Y. Cianykščiamc 

priemiestyj Yorkville, terp išme
stų iš saliunb lenkų ant gatvės 
užgimė kruvinas mušis. Du len
kai: Ge.->kowski ir Szeczelk liko
si užmušti ir j kanalų įmesti; Ma- 
liiKMVski teipgi likosi į kanalą 
įmestas, bet jam pasisekė išsigel
bėti. Suareštuota 12 lenkų.

New York. Pasibaigė čia 
streikas vežėjų American Ice Co„ 
kadangi kompanija pažadėjo pri
imti atgal streikavusius vežėjus.

f! Cleveland, O. Sustreikavo 
čia išnaujo darbininkai Globė lai
vų dirbtuvių? kadangi kompanija 
dar ncprašalino sugabentų čia 
streiklaužių. r

Deųver, Col. Konvencija 
\\ estern t edera t ion oi Mincrs , . . .. >
vėl brinko savo viršininkai- val
džių apkaltintus Moterų ir Hay-
tvooda. , ,. * 4 - / a

INGABENTI DEIMANTAI
Ne\v York. Per New Yorko 

portą šiuose metuose (nuo 1 d. 
liepos pereitų metų iti tokiam jau 
laikui šių metų) įgabenta dei
mantų už 41 milijoną doliarių. 
Didesnė pusė deimantų iškastų 
pietinėj Afrikoj eina į Ameriką.

St. Louis, Mo. Darbininkai 
čianykščtų nu-belui dirbtuvių 
pakėlė streiką. ’! Jie reikalauja 8 
vai. darbo diettos ir po 35c. už 
darbo vahthHĄ

LIETUVIAI AMERIKOJ.
SUGRIUVO NAMAI.

Indianopoiis, Ind. Sugriuvo 
čia dveji mūriniai namai ant ker
tės Mcridian ir Miriland str. 
Sugriuvę namai paskui užsidegė. 
Nuostolius padarytus skaito ant 
$250000.

Rudenį 1905 -m. valstiečiai, iš
baigę per vasarą malkas, važiavo 
miškan, nes turėjo tiesas ant ser
vitutų sausų medžių. Kii-kūrie 
pakirto medžius vertės nuo 60 k. 
iki 2 r. Dvarininkai taip 
kuostoriausius medžius, ii dabar 
viską už iškirstus medžius už
dėjo ant musų sprando, < pskun- 
dę mus pas kamisorių. Kami so
dus, laikydamas dvarininkų pu
sę, prisudijo kiekvienam Valstie
čiui nuo 41 rub. iki 300 rub., t.y. 
šimteriopai viršaus,’ negu buvo 
verta. Ant to valstiečiai padavė 
skundų į gubenrijos'jcomisįjų, bet 
žinomas priežodis: “varnus var
nui akies nekerta” ir ten užtvir
tino komisoriaus muspreindimą. 
Žmonės, matydami, kad neteisy
bė- ima viršų, toliau ir nes iskun
dė.

Kai-kurie valstiečiai užrašė sa
vo ukes tolimiems giminėms, o 
patįs išbėgo į užsienį, kad bereik
tų neteisingų bausmių mdkėt ir 
kad nors kiek vaikams turto pa
likti.

Balandžio 29 d. pas valstiečius 
pradėjo lankyties kamarninikas iš 
Šakių ir pradėjo dėt areštas pa
gal nusprendimo. Bet negąna to. 
Pagal nurodymų dvarininkų bi
čiulio, provihinko Štrimo, ką 
išbėgo į užsienį, ant tų uždėtą 
bausmę turi užmokėti tie, ku
riems tapo ūkės užrašytos, taip 
kad kai-kuriems valstiečiams, tu
rintiems 6 margus, priseina mo
kėt po 300 rub

> gą. vežė

vienuolynų, cerkvių.

LIETUVOS SOCIJALDEMO- 
KRATU ATSTOVU PRA- 

' NEŠIMAS APIE ŽEMĖS 
KLAUSIMA LIETUVOJ.

Lietuvos socijaldem't^kratų kuo
pa įdavė durnai sekantį pranešimų 
apie žemės klausimą Lietuvoj:

Lietuvos
(stinga) žemė 
pakakinti gali būti paimtos: val
džios, caro giminės, vienuolynu 
(klioštorių), cerkvių, bažnyčių ir 
šiaip savininkų žemės,kaip didžių- 
jų.taip vidutiniųjų žemininkų ; že
mės santykiai ir pats ūkis Lietu
voj turi savo ypatybes. — taigi, 
dėl to viso Lietuvos socijaldemo- 
kratų atstovų kuopa reikalauja, 
kad žemės klausimas Lietuvoj 
butų išrištas vienu laiku, kaip ir 
visoj valstybėj. Pamatai, ant ku
rių tas klausimo išrišimas turi bū
ti statomas — tokie:

1) Visa, kuri yra Lietuvoj, val
džios žemė, miškai ir ežerai, caro 
giminės,
bažnyčių ir šiaip savininkų, kaip 
didžiųjų, taipi ir vidutiniųjų že
mininkų — htimama be išpirkimo.

2) Iš atimtosios žemės, vande
nų ir miškų susidaro vadinamasai 
Lietuvos žemės fondas, perduo- 
damas Lietuvos seimui, išrinktam 
visuotiniu, lygiu, tiesiu ir slaptu 
balsavimu, heskiriant lyties, tau
tos ir tikėjimo.

3) Lietuvos seimas nuspren
džia, kokio didumo žemė nebega
li jau būti atimta; jis nutaria tai
pogi, kokiomis sąlygomis vietiniai 
gyventojai galės naudoties minė
tuoju fondu.

Pirma gi, kolei tos permainos 
bus įvykdintos, reikalinga, kad:.

1) Butų panaikinti visi varžo- 
miejie žemės įstatymai, butų lei
sta jiems savo žeme liuosai nau
doties.

2) Kad butų panaikinti išper- 
kamiejie mokesniai “palaidiem- 
siems” (valniemsiems, liuosiom- 
siems) žmonėms.

Žemės klausimui svarstyti ant 
vietos ir pirmamjam žemės refor
mos darbui atlikti reikalinga į- 
steigti demokratiškai išrinktiejie

GAISRAI.
Minncapolis. Min. Sudegė čia 

ant 4 lubų namai pn. 247 Nierlett 
avė. Nuostolius skaito ant 200- 
000 dol. Gaisras užgimė nuo feier- 
verkų, kurie pats užsidegė.

Montgomery, Ala. Sudegė čia 
\Vestern Alabama and Atlanta 
geležinkelio frachtų krautuvės, 
sudegė įturis 42 vagonų.

Berželio mėnesyj Amerikoj 
gaisrai pridirlx> nuostolių ant 
$14765000, ,0 per šešis šių metų 
mėnesius ant $117477500.

EI Paso, Tex. Gila rezervacijoj 
siaučia girių gaisrai. Ugnis iš
naikino jau kelis tūkstančius ak
rų girios.

VĖTROS.
EI. Paso. Tex. Tūluose šteto 

Texas apskričiuose 2 d. liepos 
siautė smarkios vėtros, kurios 
veik su visu išgriovė miestelius 
Merkei ir Rochester. Prie to ir 
tūlas žmonių skaitlius tapo sužei
stų, bet užmuštų nėra.

AUDROS.
Milvvaukec, Wis. 4 d. liepos, 

vakariniuose \\ isconsino kra
štuose siautė audra ir vėtra, kuri 
daug nuostolių pridirbo; smar
kiausiai ji siautė aplinkinėse La 
Crossė; Dakdalėj beveik visos 
triobos sugriautos, arba drūčiai 
pagadytos. Prie to ir kelios de
šimtys žmonių likosi užmuštų.

I-o n g Pine, Nebr. 7 d. liepos 
šitose aplinkinėse siautė audra ir 
tornado (vėtra); puolė teipgi di
deli ledai, kurie daug nuostolių 
pridirbo. Vėtra sugriovė daug 
trioby mieste, tame ir metodistų 
bažnyčių. Nuostolius vėtros pa
darytus skaito ant 100000 do*.

IŠ HEINEMAN, W1S.
30 <1. berželio parengėme 

balių. Susirinko ne mažai lietu
vių. keli latviai, o tik viena mer
gina, kuri didesnį prilankomų ro- 

!dė latviams negu 1ietu\iams. Tas 
ir supykino lietuvius, iš to užgi
mė ir muštynės.

Lietuvių yra čia apie 40. Baž
nyčios nėra, bet užtai saliunas 
arti, tai lietuviams labai paranku 
jame pinigus praleisti. DSugiau- 
siai vienok vaidų kįla dėl esan
čios čia vienos merginos, kadangi 
visi mat norėtų jos prilankumų tu
rėti. o daugeliui tas juk visai ne
galimu.

čia

Iš LORATN, O.
Darbai eina čia gerai; uždar

biai ne vienodi?*. nuo $l.6a iki 
$3.00 ir daugiau ant dienos. Iš 
kitur pribuvusiam darbas nesun
ku gauti; lietuviai turi ne pras
čiausius darbus.

Cianykščiai lietuviai bunda iš 
miego ir pradeda darbuotiesi. 23 
d. berželio susitvėrė čia S. L. A. 
kuopa. Tautiškas lietuviu supra
timas teipgi kįla: ..pirma savę va
dindavo leninis, ^abar jau lenda 
iš svetimo kailo, ^įsitvėrus kuo
pai, prie jos. j>ris(oja. Žinoma ir 
dabar dar yjjt sa.^ lenkais vadi
nančių. besilaikančių lenkiškų or
ganizacijų. |>ęt pieš neprivalome 
paisyti to, tarime musų darbų 
toliau varyti^ « 9<

Kuojos sąnarys.
-.m ifi'

Iš BENLI>. ILL.
Mes sanari<il 155* kuopos (ar S. 

L. A.? Red$, nenorėdami pasi
likti užpakalyj kitų vietų lietu
vių, 2 diena berželio užprašėme 
drg. Grigaitį, atstovų L. S. D. P. 
ir parengėme prakalbas. Pakvie- 
čianti susirinkiman pliakatai ne
buvo dalinami, bet sulaukus vaka
ro, žmonių prisirinko pilna svetai
nė vyrų ir moterų; buvo svečių iš 
Collinsvilles. Iš vietinių lietuvių 
tie tik susirinkiman neatėjo, ku
rie nesupranta, kas tai yra laisvė 
tėvynės, kurie, kaip šikšnospar-

niai, bijosi šviesos, nuo jos tam
siose olose kavojasi.

Susirinkimas likosi atidarytas 
7x/i vai. Pirmiausiai mažos mer
gaitės Kuiikauskiutės dekliamavo 
eiles. Drg. Grigaitis kalbėjo apie 
dvi valandi. Jis aiškino, kaip mu
sų broliai kovoja už laisvę. Ra
gino lietuvius prie kovos prisidė
ti aukaujant nors pinigus, kurie 
būtinai kovotojams reikalingi, 
l'uli, atėję susirinkiman, išgirdę, 
jog kalbinama dėti aukas, prasi
šalino, bet aukų visgi surinkta 
$26.65 (aukautojų vardai pagar
sinti kitoj vietoj. Rd.).

Matulevičiūtės padainavo dainų 
apie Birutę. Paskui vėl kalbėjo 
drg. Grigaitis. Jis aiškino netiku
sią dabartinio surėdymo, ypač gi 
netikusį Maskolijos surėdymų, 
kur žmones valdžios labiausiai 
prislėgti. Atsirado vienas tamsu- 
nas, kuris pertraukė Grigaičio kal
bų. pradėjo girti carų, išrodinėjo 
neva gerus jo darbus. Užklaustas 
koki tie geriejie caro Mikalojaus 
darbai, atsakė: ugi caras išliuosa- 
vo musų tėvus nuo baudžiavos 
(ne Mikalojus panaikino baudžia
vų. bet Aleksandras II ir tai vien 
todėl, kad panaikinus jų visuose 
Europos kraštuose, ji ir Maskoli- 
joj negalėjo ilgiau laikytieji. Iš- 
tikro baudžiavų Maskolijoj ne ca
ras panaikino, bet prancūzai, ku
rie, sumušdami maskolius 1856111., 
parodė žmonėms netikumų ir silp
numų caro valdžios. Red.). Mat 
žmogelis kitų nuopelnus priskai
to carams, o užmiršta, kad jis 
pats nuo caro pyragų turėjo dumti 
į laisvesnį, geriau surėdytų kraš
tų duonos jieškoti.
.Juk tėvynėj revoliucijonieriai.ir 

kovoja su caro randu, kad žmonės 
.svetimuose kraštuose nereikalau
tų duonos ir laisvės jieškoti, kad 
Lietuvoj butų tokios jau sanlygos 
kaip Amerikoj ar*kituose vakari
nės Euro|>os kraštuose. Kad ir 
Lietuvoj žmonės galėtų diibti la
bui gimtinio krašto, kad galėtų 
savo būvį pagerinti, pasiliuosuoti 
nuo skurdo ir prispaudimo.

Pinigai perduoti “Lietuvos” 
redakcijom Skiriame 
Irucijonicriams I

|| Montenegro sostapilųj Ceti- 
nijoj suareštavo 15 armijos ofi- 
cicrų. Juos apkaltina už sukalbj 
prieš randų.

|| Vokietijoj, mieste Heidelber
ge pasimirė pagarsėjęs protmylis, 
universiteto profesorius Kūno Fi- 
scher.

|| Biscayos jūrių kojoj pasken
do prancūziškas garlaivys “Sow 
Benito”. Prie to prigėrė kapito
nas ir šeši jurininkai.

|| Prancūzijos parlamentas pri
ėmė tiesas 8 vai. darbo dienos vi
sose Prancūzijos kasyklose.

|| Daugelyj vietų Vokietijoj le
dai labai daug nuostolių laukuo
se pridirbo.

riškos citatos ir prirodtnėji 
kokiu budu' šimtmečiais sk<j 
svetimose jūrėse musųd^L 
kai. Iš ŽmuidzinartfjJJ^j ’ 
snio matyti, kad jis pirma
įkurti dailininkų draugiją, 0? 
paskui rengti parodų. Gal 
priduria

....draugijai įsikūrus, 
siblaškę po visų pasaulį, lietUvi. | 
dailininkai žinosime į ką 
ir tada tiktai galima bus 
pinti apie surengimą Vilniuje a, i 
tistiškos parodos. Medepoa'Jl 
dos, netruks.”

Taip galvojo, atsiliepdamas r ] 
Žmuidzinavičius ant Petro Rim i 
šos straipsnio. Tokiu budu 
lės parodos reikalingumo klausai 
me išsitarė du žmogų, ir, mano 
nuomone, labai svarbus šiame da 
lyke žmonės — nes abudu buvo 
dailininkai, abudu pažinojo daili- 
ninku pasaulį ir gerai žinojo — 
kokia galėtų būti pirmoji lietuviu 
dailės paroda. Jau A. Žmuid., 
vo straipsnį baigdamas, rišo; 
"medegos, rodos, netruks.” Lyg 
kad to tik kai-kurie ir laukė, kad 
savo atsiliepimu pritarti tokiam 
svarbiam lietuvių jaunutės kultū
ros sumanymui.

no “V. Ž." num. randame va 
skausmo (A. Staugaičio) straip
snį: “Apie tautiškos dailės reika
lingumų”. 7o straipsnio autorius, 
pačioj pradžioje, ilgai negalvoda
mas, stačiai sako:

“Savotiškos dailės palaikimas— 
tai yra vienas iš svarbiausių rei
kalų tautiškame musų šių dienų 
atgimime”.

Toliau jis paduoda trumpas P. 
Rimšos ir A. Žmuidzinavičiaus 
bijografijas, kurias, nors ir vertė
tų dėlei parodymo, kaip gyvena 
ir kokiu budu skina sau gyvenimo 

| takus musų talentuota jaunuome
nė parodyti, tačiaus čia apleisiu. 
A. Staugaitis karštais žodžiais ra
gina visuomenę visomis jiegomis 
stengtis tverti “dailininkų draugi- 

5m.) ją”. Gale savo straipsnio pridu- 
randanie straipsnį: “Reikalinga ria: "Juk musų jaunuomenė, tai 
lietuvių dailos mylėtojų draugija”, mttsų viltis.—Šviesesne ateitis!”— 
— To straipsnio autorius, skapto- Ir matote, kad Rimšos pasėta 

juos revo-jrius - dailininkas Petras Rimša. Pirmosios Lietuvių Dailės paro- 
S. D. Partijos. 'špradžios, apskritai kaįliedamas dos idėja nedingsta, nenutyla — 

A. Urzy. <*pi»* lietuvius dailininkus, nurody-p^t kas - kartas dažnesni ir kar
kiamas jų skaičių (“apie porą de- p’tesni balsai jai pritaria. Kįla 

Iš DAYTON, O. !<tkų”|, paaiskindanias jų gyvc-,lautiskos kultūros krausime pole- 
27 d. berželio, žyej<xlamas.jnifno sąlygas, pabrėždamas inu<u ””ka. kuri paskubina susitverti ir 

įpuolė į Vandenį 12 metų sūnūs bažnytinės dailės visišką n u puoli-1 viešai apsireikšti ilgus metus ne
lietuvio Zibavičians ir prigėrė. »«ą. galų - gale prieina prie paro- legaliskai gyvavusiai “Žiburio” 
Mat vaikinas, traukdamas iš van- d<»s i lėj«»*. l iesa, tame pa‘ 'draugijai. Prie parodos sumany- 

plens meškerę, paslydo ir puolė j straipsnyje jis mini ir rengiamąi,no atsiliepia dar P. Rimša No. 
uj>ę. Kol spėjo atbėgti pagelba. lietuvių dailininkų draugijų. “Kas 
vanduo vaikų nunešė ant dar gi- galima — negalima, rašo Pc- 
lesnės vietos, kur jis ir prigėrė. B ras Rimša. — bet visuomet bu-

Velionis lankė mokyklą, moki- p V galinta surengti mums, lictu- 
nosi gerai, kiek galėdamas, sten- viams dailininkams — skapto- 
gėsi ir kitus pamokyti. Nors bu- riams. teplieriams — \ ilniujc, 

i- musų sostapilyje, parodą. Tam 
mielai pritaria \’ilniaus lietuviai, 
žada, reikale, padėti. Čia užkvie- 
stume ir kaimų drožikus. kur ga
lima užtikti gana originališkų dar
bų. .Apie tų prašau draugų atsi
liepti.”

Ir taip, pirmutiniu Pirmosios 
Lietuvių Dailės Parodos sumany
toju. kaip matome iš viršui prive
stų žodžių, buvo skaptorius - dai
lininkas Petras Rimša. Jo suma
nymas, kreipimasis į kitus drau
gus - dailininkus, nepraskambėjo 
tuščiai. Štai “V. Ž.” No. 86 ran
dame dailininko - tapytojaus, An
tano Žmuidzinavičiaus straipsnį: 
"Tautiškos dailės dalykuose”, ra-

PIRMOJI LIETUVIU DAILĖS 
PARODA VILNIUJE.

1 (Gruodžio 27 d. igo6m. — Vasa
rio 15 d. 190701.)

Dar taip nedaug nuveikta mu
sų kultūros dirvoje, dar tiek dar
bo — ir tai- pamatinio darini — 
laukia mus ateityje, kad šiųdien 
vos keletas kultūriškojo darbo 
faktų iš Lietuvos gyvenimo tepri- 
guli istorijai.

Šio straipsnio tikslas-surinkti ir 
vienon kuopon suvesti faktus ir 
aplinkybes, kokiose gimė Pirmoji 
Lietuvių dailės Paroda Vilniuje. 
Busimam Lietuvių Dailės istori
jos rašytojui šis straipsnis duos 
vienų tiktai sausų faktų rinkinį. 
Bet. spėju, tie, nors ir sausi, fak
tai, visgi turi užimti musų visuo
menę — ypač tautiečius, Ameri
koje gyvenančius ir Lietuvos kul- 
turiškuoju darbu besirūpinančius.

Straipsnis parodys, kuomet gi- 
hnė* Parodos idėja, kas pirmasai 
pakėlė Parodos klausimų, kaip ėjo 
organizacijos darbas, pagalios iri 
pačios Pandos sąstatą.

L

vo dar mažas vaikas, bet jau su 
prato naudų ir reikalų mokslo.

IŠ VISUR.
|| Delegatai Šveicarijos univer

sitetų nutarė maskoliškuosius ir 
kitokius svetimų kraštų studen-

kokių nuo jų reikalaujama jų 
gimtiniuose kraštuose.

|Į Vengrijos parlamente pasi
traukė iš parlamento 40 kroatų 
atstovų. Jie mat tokiu budu pro
testuoja prieš priverstinų varto
jimų magyariškos kalbos ant 
Kroatijos geležinkelių.

|| Ant prigulinčių 
Azorų salų, mieste 
Hcroismo pasikėlė 
Kariumenė atsisakė 
žmonis.

Portugalijai
Angra de 

gyventojai, 
eiti prieš

[ Dėl šimtmetinių 
gimimo dienos garsaus itališko 
patrijoto Garibaldžio, karalius at
leido kaltę visiems politiškiems 
prasikaltėliams, išėmus vien anar
chistų.

!j Žinios ateinančios iš Indijų 
patvirtina neužganėdinimų indic- 
čių, kuris juo toliau, juo smar
kiau kreipiasi prieš Anglijos val
džių ir platinasi vis toliau.

Į| Italijoj, mieste Palermo užgi
mė visuotinas darbininkų strei
kas; streikuose dalyvauja 15000 
darbininkų.

|Į Mieste Tiflise, ant Kaukazo, 
ant kapo sayo motinos, nusišovė 
policijos perdėtinis, pulkininkas 
Buladanskij.

Į| Airijos sostapilėj Dubline ne 
sugauti vagiliai iš tvirtynės pavo
gė už $250000 visokių viešpaty
stės savasčia esančių brangeny
bių. 5 |

sukaktuvių

Kaip iš straipsnio matyti, P. A. 
Žmuidzinavičius karštai pritaria 
draugo Rimšos sumanymui. Be 
to, tame straipsnyje randame ga
na charakteristiškų būdų išsitau- 
tinimo musų dailininkų. P. Ant. 
Žmuidzinavičius, matyti, gerai ži
nodamas. dalykų stovį, rašo apie 
tai:

“Aplinkybės priverčia kiekvie
nų dailininkų važiuoti ant studijų 
į užsienius. Ten jį sųlygos daž
nai teip priremia, jog. noroms-ne- 
nororns, turi dirbti Svetimtau
čiams, nes egzistencija jo nuo to 
priguli. Tokiu budu musų daili
ninkas tankiai išdirba pas juos sau 
garsų vardų, maž-pamaž persiima 
jų daile ir idėjoms,apsigyvena ten 
ir ant galo visai prisiriša prie tos 
tautos, kuri davė jam garbę ir 
turtų, — žodžiu, dailininkas ištau- 
tėja.

širdis skauda, kad pamanai, 
kaip lietuviai dailininkai su visu 
atsidavimu prakaituoja stiliaus iš
dirbiniai svetimai tautai, arba ra
šo jiems operas su veiksmu, atsi
liekančiu pagalKriokatų ir su me
lodijomis, paimtomis iš lietuviškų 
dainų.”

ši trumpa ištrauka iš p. A. 
Žmuidzinavičiaus straipsnio ge- 

(riau parodo, negu kokios-ten isto-

186 “V. Ž.” (190601.). paskui “V. 
Ž.” No. 218 Antanas Jaroševičius 
— juodu abudu reikalauja para
mos iš visuomenės ir gyvenimo 
pačių dailininkų parodos idėjos 
interesavimos.

Tuo tarpu gyviausia parodos 
klausimu užsiėmė dailininkas-ta- 
pytojas Antanas Žmuidzinavičius. 
Štai jis atvyksta Vilniun ir prade
da teirautis, kaip apsireiškia pas 
vietinę lietuvių inteligentijų Dai
lės Parodos idėja, pradeda rinkti 
nuomones ir balsus. Atmenu vie
na gana įdomų faktų. Vienų die
nų ateina p. A. Žmuidzinavičius 
nusiminęs, susirūpinęs, susikrim
tęs į šio straipsnio autorių ir nu
siskundžia vietinių kaikurių lie
tuvių inteligentų nerangumu, jų 
Parodos sumanymui nepritarimu. 
Skundžiasi, atvykęs Vilniun kuo- 
puikiausių minčių ir norų veda
mas ; tikėjųsis čia rasiųs gyvų ir 
karštų savo sumanymams prita
rimų — bet skaudžiai apsivijęs ir 
jau netikįs, kad kas-nors iš nia- 
namosios Parodos išeiti galėtų. 
Tuomet paaiškinau p. A. Žmuidzi
navičiui, kad vietinių lietuvių in
teligentų nepaprastas darbo apsi- 
krovimas yra to atšalimo ir pessi- 
mizmo priežastim. Patariau kla
binti ir judinti visus, įkalbinėti ir 
aiškinti pačios Parodos svarbumų 
iš kiekvieno atžvilgio. Ir štai “V. 
Ž.” No. 222 (Spalių 7 d. 190601.) 
randame straipsnį: “Pirmoji Lie
tuvių dailininkų artistiška Paro
da”. Straipsnio autorius, p. Ant. 
Žmuidzinavičius, pačioje straip
snio pradžioje praneša, kad \ il- 
niuje organizuojasi Parodos Ko
mitetas, kuris , neatidėtinai rupį- 
sis Parodos surengimu. Tas pa
rodos tikslas busiųs, anot p. A. 
Žm.,: duoti gyvavimo pradžia mu
sų dailei tarp kitų tautų dailės; 
parodyti viešai, kad ir pas Lietu
vius dailė yra ir gyvuoja.

Taigi, p. A. Žmuidzinavičia vi
sas atsiduoda Parodos įrengimui, 
kviečia pagelbon vietinę lietuvių 
inteligentijų ir galutinai susitvar
ko Parodos komitetas Spalių 13 d. 
ir 15 d. apskelbia “V. Ž.” No. 229 
atsišaukimų į visuomenę. Į ^aro-^ 
dos komitetų įeina šios ypatos 
inž. Petras Vileišis, D-ras J. Ba|



us, kun. J. Kukta, advok. 
kun. VI. Mironas, dail.

D-ras Ant.
inž. K. Puida. Čia rei- 

buvo
Dr-as Xfat|ilaiti3 

Bagdonai Pirmasai. 
f*bulaitis, lyg norėjo ir lyg 
^io nrt*’1 i5'"1' ’ |,*r',’‘los 

’ P'|C p:"''akC 
k°c1' * nas partijos (soc.„.te rausiąs pa* 1

I F‘ Umonfe. Uip )« • M
*"^*4 - f po Pas..e> av..no 

įstoti į komitetą — mato-
’^ipartija
■ELd,,^al»k.n.lar..a-r l.u-

„kurnu- Ir taip M>ittta» 
L kaip ir Bpradzi.'S bmo . [IK’A r
”siX d- 1906 m' 1 a|” 
Jįto. “Sąlygos dalysimo l'a-

• NaoHo* ,ai dT,,r 
phma skaityti tikrąją pralos 
5teiginK> pradžią-

Gana charakterišku 
w bikraščių atsinehmas į Pi“*

įkimas “V. Ž ” Komitetu biv 
^Įpintas Spalių 15 >r Sąlygos 
gyvavimo parodoje Spalių 17. d- 
Bnvo ir per laikraštį ir žodžiu 
prtšoma perspauzdinti tuos daly
kus vietinių lietuvių laikraščių. 
-L. Ūkininkas” vos 9 d. perspau- 
riino; “Naujoji Gadynė 
čio 23 d. “šaltinis” ir " 
nioskaitymai laukė, kol juos kas 
viešai nepa ragį s atsiliepti ant kul- 
turiškų lietuvių darbų.

A. Žmuidzinavičiaus ir 
balsai, sukėlę, lietuvių

Parodos klausimą., ligšiol

nesuprantamiems tą išaiškinti ir pasielgimu D-r© Basanavičiaus,
polemizuoja su kun. prof. P. 
Bučiu, kuris sako, kad “V. Ž.” iš
rado, jog Vilniuje reikia padaryti 
lietuvių dailės paroda.. Žinoma, 
“Šaltiniui” ir "Nedeldienio Skaity
mams” nepatiko kun. J. Tumo 
viešas paraginimas (“V. Ž.” No. 
X>7)perspauzdinti po 6 pražiopso
tų sanvaičių ParodosKomiteto at
sišaukimą ....

Štai literatūra, kuri paduoda is
toriškus Pirmosios Lietuvių dai
lės Parodos faktus, sulyg kurios 
galima sekti nuo pačios pradžios 
ligi galui. Kai ką, kas neturi is
toriško svarbumo, apleidau.—

II.
Pirmoje sio\straipsnio dalyje 

naudojausi tam tikra medžiaga, 
kurią galima rasti musų laikraš
čiuose. Dabar, prieidamas prie 
aktyvinto darbo, turėsiu semti me
džiagą iš atminties ir iš Parodos 
Komiteto jHisėdžių protokblų.

Prieidamas prie pačios Parodos

yra mu-
’^irmą-

\tsi-
...jvo jatidengiino, noroms - ne ųoroms. 

turiu paliesti vieną labai nemalo
nų atsitikimą. Būtent D-ro J. Ba
sanavičiaus kalbos pasekmes pa
rodą atidengiant. Sakau, kad tu
riu paliesti, nes toliau prisieis kal
bėti apie tokius dalykus, kurie 
ankštai rišasi su tos kalbos pasek
mėmis.

Iš patilpusios “V. Ž.” No. 289 
(1906111.) Dro J. Basanavičiaus 
kalbos matyti, kad ji visiškai ne
atsakė tokios svarbios lietuvių

Lapkri- 
alėldie- ir iš ko tas prote-

d. Parodos Komi- 
buvo . svarstomas

P.Ritn-
dailės .kultūriškame gyvenime valandos 

nebuvo pažymėjimui. Ir pačios Parodos
sutikę nė vieno ne pri e lankia u s bal- Komiteto sąnariai dvasioje nc-su- 
so. Visuomenė gausiai dėjo au- tiko su taja kalba. Tiesa, Komi- 

; _ tas reiškė, jog visuomenė , teto sąnariai pavedė D-rui Basa-
pilnai pritarė ,mūsų artistų - dai- jnavičiui, kaipo Komiteto pirmi- 
lininkų sumanymui. Visuomenė, ninkui, prirengti prakalbą. Bet 
kaip karvelis, tarytum.ą;ejdė prieš j D-ras Basanavičius, neveizdint į 
ateitį pamatyti dabarties lietuvių tą. kad jam buvo pavesta surengti 
kultūriškojo darbo vaisiusį; visuo- kalbą, neskaitė reikalingu per
matė geidė, gal apie tą ji nemanė, įkaityti ja Komiteto sąnariams — 
pasidžiaugti, pasigėrėti, pasigro-.tame jo kaitė. Is kitos pusės — 
zėti, šios dienos "lietuvių ’ darbais Komiteto sąnariai galėjo ir turėjo 

i i *, ir, keletui metų pradinkus, su- paprašyti D-ro Basanavičiaus pir- 
hginti praeitį su dabartimi ir iš* ma. negu ta prakalba praskambės 
vesti kultūriškojo darbo rezultatą, p iešai, perskaityti ją Komiteto 
Be pirmosios parodos ji; nebūtų [sąnariams ir gal kas butų turėjęs 

i galėjnsi teisingai spręsti
trosios parodos vertę 

į imant ir sulyginant
darbus su praeities darbais. Piru čiaus galima juk numanyti, kad

Hninkų sumani mui.

apie an-įšį-tą pridėti, ar butų panorėjęs šį 
apskritai

šie s dien»>s
tą iš jos išmesti, to gi jie nepada
rė — tame ir yra jų kaltė. Ta-

j:| moji panda, kokia ji ter) ir butų
pravedė Basanavičių ir dėlto nereikalavo, 

nekontroliavo to, 
ruošimasis kas turėjo būti jų visų vardu iš-

giliavusi, būti turėjo — ji
Komiteto sąnariai pasitikėjo D-ru

kelią į naują darbą, jos pasekmė1- kitaip tariant,
1 mis buvo gyvesnis r *"'**•"' »...♦
V apie Dailės Draugijos įsteigimą kilmėn susirinkusiems žmonėms 
f. — žodžiu, pirmoji paroda sutvėrė pasakyta. 1 as tai D-ru Basana- 
B mošų krašte naują įstaigą, kuripičiu perdidelis Komiteto sąnarių 

ilgainiui, be abejo, suloš svarbią I pasitikėjimas ilgainiui ir apsirei-
l 1 ... T 1 _ ' 1 T _ " _ - - _ - _ - — ! L- I • /-s ** _istorijoje ir škė gana nemaloniomis pasekmė

mis. Neskaitant to, kad pačio
rolę Lietuvių dailės

l gyvenime.
Bet, neveizdint į tą, kuo galėjo Komiteto buvo kviestos įvairių 

būti pirmoji paroda ateityj, ne-1 tautų ypatos, 
Kšreizdint į nuskurdusias 1L*_. ::: ““x

gyvenimo sąlygas, apskritai imant škai.
— atsiliepė vienas balsas

I rinko baisas, — Adomo
kiaris šiurkščiai kalbėjo apie ren- bernatorius su žmona ir general -

* , prakalba buvo 
lietuvių' (trumpa) lietuviškai, (ilgi) rusi- 

. Kodėl taip buvo? — Aiš- 
—- daili- kinties tuo, kad ilgai kalbama bu- 
VarnošJvo rusiškai dėlto, jog atvyko gu-

į jianiąją parodą, kuris v
pažino, jog "tautai — pamotei,, tusi bailiam nusilenkimui p 
tėvui-i-girtuokliui” džiova kul- galingą kazoko bizūną. Dargi 

Igtara neganfinama. o jvigiįi ir gami-[sų kalbos "officijaliskumas , : 
plttina, tai jiems, kaipo tokiems, kų, rusų ir lietuvių akyveizd

iešai pri

ji nesuteikiama ir savo ld 
■, pajuokom ir pasityčiojim|> nėišsta-

učių ant

tomą. Jis viešai (“V.Ž.” No. 235)
•odipje. Pri-itsisakė dalyvauti par<

vedu to atsisakymo motjviis:
“Lietuvos lailininkai gyvena 

šiądien baisiai nenbrmalįškose są
lygose. Tauta dar jiems pamotė
— svetimų meistrų gjarbintoja. 
Tokiose sąlygose įvykdinta dailės 
paroda niekuomet nepasiseks sa
vo tyrojd tikslo. Taikiinties gi 
prie buržuaziškų ir supelėjusių 
tautos norų, surengti jeib kokią 
parodą tuose patamsiuose, kokiais 
apsuptas dailininkų gyvenimas, ir 
gauti už tai silkės- uodegą — la* 
bai žemai ačiū! Nesu tautos tar
nu ; ėsu jos sunumi, nojrs ji man
— pamotė.

Neišmiegotos naktįs. 
pilvas, dūsaujanti krūtinė, krau
jais varvančios akįš — tegu neda- 
miega, tegii badauja, tdgu dūsau
ja, tegu akįs varva ir toliau....

Pajuokos iš savęs nedarysiu, — 
ir kam?;...”

Tokie tai Adomo Varnos atsi
sakymo dalyvauti parodoje moty
vai. Daug juose teisybės, daug 
kankinamos dvasios ir kūno kan
čių bet nėra kam ant to visko 
atsiliepti ir nieks- neatsiliepė, m’ar 
tvti, kad atsiliepti nieks nedrįso. 
Žemiau paduotame parodoje daly
vavusių žmonių .sąrašu Adomo 
Varno 'nerandame — jį ištęsėjo 
skaudų duotąjį sau žodį ir... .ne
dalyvavo.

1 oliau randame dar 
Žmuidzinavičiaus

badaująs

gubernatoriaus atstovas — lygin
tus! bailiam nusilenkimui prieš 

i ru- 
len- 

akyveizdoje, 
neišaiškina tokio pasielgimo. Ko
mitetas privalėjo ankščiau tą 
klausimą ištirti ir išrišti jį taip, 
kad nė viena pačio Komiteto pa
kviesta ypata nebūtų užgauta Pa
rodos šeimininkų.

Tos kalbos pasekmės netrukus 
apsireiškė ir tai labai nemaloniai. 
Jau nekalbant apie lenkų laikraš
čių užpuldinėjimus, apie užmeti
mą, dargi labai sunkų užmetimą: 
"buk lietuviai valdžią palaiką” — 
ta prakalba turėjo ir kitas, nami
nės rųšies pasekmes. Svetimtau
čių akyse kaip buvo, taip buvo
— bet gi, negražu buvo. Ir nuo
stolis, kokį dėl to nukentėjome — 
tai tik tūlos dalicsi atskirų sve
timtaučių simpatijos nustojimas,
— bet ir tas yra negeistinas. 
Mums nenustoti reikia simpatijas 
žmonių, kad ir nežymių, bet steng
tis kuodaugiausia jų įgauti.

Naminės pasekmės buvo daug 
kartesnės. Komitetas turėjo kuo 
veikiausia susirinkti ir perspėti 
galimus dar sukilti nemalonumus. 
Ir štai Gruodžio 29 d. (i9o6m.) 
Komitetas-pilnoje sąstatoje pa
kėlė D-ro Basanavičiaus kalbos 
pasekmių klausimą. Reikia pasa
kyti, kad tai buvo vienas nema
loniausių komiteto posėdžių, ku
rie Ilgšio! tvarkoje 
praeidavo.

Imu iš tos dienos 
tokolo citatą, vieton aiškinti inci
dentą savais žodžiais:

"Dailininkai A. Žmuidzinavi
čius ir Rimša nuo savęs, ir

vienas nema-

ir santaikoje

posėdžio pro-

kura, jiems meldžiant prieš dieną 
atvėrimo parodos, atsisakė per
skaityti projektą savo prakalbos, 
o paskui, laikant ją prie parodos 
atidengimo, užtylėjęs apie lietu
vius dailininkus dalyvaujančius 
parodoje, kalbėjo apie gimimą ir 
darbus ištautęjusio lietuvio skap- 
toriaus Velionskio (Velioniškio), 
kuris parodoje visiškais nedalyva
vo ir žinomas kaipo lietuvių prie
šas”.

Taip skamba to posėdžio ištrau
ka iš protokolo. Ar reikia, kad 
daugiau pridėti, kad dar aiškiau 
tą faktą apšviesti? (ial ir reikia, 
bet, dovanokite, aš nieko daugiau 
nepridėsiu. Jau aišku ir taip....

Be to liūdno apsireiškimo, Pir
moji paroda turėjo dar vieną šlyk
štų faktą pergyventi. Tai buvo 
“didžiųjų” patrijotų protestas 
prieš pakvietimą parodos atiden- 
giman vyskupo Roppo kaipo sve
čio. Protestas buvo apskelbtas 
šių metų "Vilniaus Žiniose” ir 
dėlto jo čia neatkartosiu. Bet 
pats faktas, kad tas protestas, 
apskritai imant, galėjo gimti tar
pe lietuvių inteligentijos, nurodo 
į .... jokios politikos, dargi Ga
miniuose reikaluose, pilniausią 
nenuvok imą.

Reikia sugrįžti truputį atgal ir 
parodyti, kaip 
stas gimė.

Gruodžio 24 
teto posėdyje
svečių pakvietimas, parodą ati
dengiant. Posėdyje dalyvavo 7 
Kom. sąnariai ir trjs svečiai (du 
dailininkai), kuriems nutarta lei
sti naudotis Komiteto sąnarių tie
somis. Kad būti bešališku, ant 
kiek tas žmogaus jiegose yra, vie
ton savais žodžiais pasakoti fak
tus. kurie iššaukė nemalonius ap
sireiškimus, imu citatą iš Proto
kolo IX, posėdžio Gr. 24 d.

“Sutinkant visiems ant pakvie
timo General - gubernatoriaus. 
Gubernatoriaus ir Miesto Galvos, 
prieš pakvietimą Vilniaus vysku
po bar. Roppo griežtai protestarvo 
viens D-ras Basanavičius. D-ras 
Basanavičius motyvavo tą dideliu 
neprielankumu vysk. Roppo prie 
lietuvių. Balsuojant, pasiredė. 
kad prieš pakvietimą buvo, 
apart Daktaro Basanavičiaus, 
vienas iš naujai pribuvusių (p. 
Jurašaitis), P. Rymša visiškai 
nuo balso atsisakė, visgi kiti buvo 
už pakvietimą. lokiu budu, di
dumu balsų buvo nuspręsta už
kviesti ir Vilniaus vyskupą”.

Taip buvo išrištas kai-kurių 
svečių parodos atidengiman pa
kvietimo klausimas. Kaip paskui 
išsiaiškino, protestą rašiusiejie 
pasekmes ir komiteto nutarimus 
(J. Kriaučiūnas) apie balsavimą 
patirdavo iš D-ro Basanavičiaus. 
Teisybę sakant, komiteto nutari
mai nebuvo slepiami, kas tų nuta
rimų reikėjo viešai apgarsinti, tas 
buvo garsinama, kas gi nebuvo 
garsinama, tai, matyti, ar neturė
jo visuomeniškos vertės, ar patsai 
komitetas nenorėjo, kad įvairios 
jo posėdžiuose apkalbamos smulk
menos butų garsinamos . Ir dail. 
A. Žmuidzinavičiui užsipuolus ant 
D-ro Basanavičiaus, kad is Ko
miteto išnešamos ir platinamos 
žinios, kurių platinti nereikėtų, 
D-ras Basanavičius prisipažino, 
kad apie balsavimą kas link sve
čių pakvietimo jis davęs žinias Jo
nui Kriaučiunui.

Iš tokio netaktiško D-ro Basa
navičiaus pasielgimo pasinaudojo 
musų “didiejie” oatrijotai ir su
rengė nepaprastai šlykštaus ir 
bjauraus turinio protestą, kurį pri
siuntė Parodos Komitetui. Ta
me tai, Gr. 29 d. Komiteto posė
dyje buvo svarstomi abu klausi
mai: D-ro Basanavičiaus kalba 
ir protestas.

Dar reikia paminėti, kad po pro
testu pasirašiusiejie reikalavo iš 
parašų rinkėjo (J. Kriaučiūno), 
kad tas protestas niekur nebūtų 
garsinamas, tačiaus, neveizdint į 
tą, protestas buvo atspauzdintas 
rusų laikraštyje “Svobodnoje Sto
vo” be parašų, bet pridėta, kad tai 
protestuoja "žymus lietuviai vei
kėjai”. Paskui gi, kuomet Pa
rodos Komitetas nutarė, neveiz
dint į D-ro Basanavičiaus protes- 
tavimą, apgarsinti “V. Ž.” prisių
stąjį protestą su visomis pavardė
mis, kad parodyti visuomenei, kas 
tai tokie tie “žymus veikėjai”, ką 
ir padarė, pasipylė parašų atšau
kimas. Kaip juokinga ir vaikiška 
išrodė ta ekzercicija: pasirašyti 
po protestu, bet viešai savo pavar
dės neapskelbti, *0 kuomet viešai

įvai

kuri, žiūrėdama ant Lietuvos, kai
po ant istoriškos lenkų nuosavy
bės, negali ikišioliai sutikti su at- 
siskirimu lietuvių nuo lenkų.

Pasibaigus parodai Vilniuje, 
tuojaus susitvėrė draugija, užduo
timi kurios yra gaivinti ir kelti 
savistovią lietuvišką dailą. Į tar
pą sąnarių šios draugijos įėjo žy
miausi musų dailininkai-artistai ir 
šiaip pašalinės ypatos, prijaučian
čios tos draugystės mieriams.

Čionai turiu už malonią parei
gą patėmyti, jog sušelpimui mate
rijai iško stovio viršminėtos drau
gijos paskutinis XXII Seimas S. 
L. A. paskyrė $100. Nuo vieno iš 
sąnarių tos draugystės esu aptu
rėjęs laišką su pranešimu, jog yra 
rengiama išleisti knygelę su apra
šymu buvusios lietuviškos dailos 
parodos V ilniuje. Norėdamas su
rinkti kuodaugiausiai medegos, 
rašytojas kreipiasi su maldavimu, 
kad jam pasiųsti visas iškarpas 
iš lietuviškų ir lenkiškų ameriko
niškų laikraščių, kuriuose bent 
kas buvo paminėta apie parodą 
Vilniuje.

Negalėdamas pats to atlikti, 
ypač kad ir laiko šmotas nuo pa
sibaigimo parodos praslinko, šiuo- 
mi kreipiuosi pas tautiečius 
maldavimu 
ke. Busiu labai dėkingas visiems,! 
kurie maloniai teiksis pasiųsti ant Į 
žemiau* paduoto antrašo bent ir 
trumpiausią žinutę iš amerikoni
škų: lietuviškų ir lenkiškų laikra
ščių apie Dailos parodą Vilniuje.

Žinučių galima tikėtis laikra.- 
sčiuose, pradedant nuo lapkričio 
mėnesio pereitų metų.

B. K. Balevičia,
380 Adams str., Chicago, III.

atsikartoja dabar kaa valanda be
veik, už ką činovninkai, judošiai 
ir juodašimčiai nuo valdžios gau
na pagyrimus ir dideles dovanas. 
Žmonėms nieko nelieka daugiaus, 
kaip tiktai greitai išnaikinti to
kią valdžią su šaknimis, o jos vie
toje sutverti savo — žmonių val
džią, savyvaldą tokią, kaip Su
vienytų Valstijų, iš kurios mes 
pasinaudojame.

Bet naikinti tą senąją nuožmią 
valdžią pirmiausiai reikia pradėti 
žmonių smegenyse — prote, kur 
toji valdžia yra įsišaknyjusi ir už
silaiko, žmonės.dėl savo nesupra
timo, gina tą valdžią ir palaiko, 
nes jie nežino geresnės valdžios, 
tiki, jog toji valdžia yra Dievo 
leista, jos reikia klausyti, išdavi
nėti budeliams tuos, kurie išrodo 
tos valdžios nuožmumą ir rody- 
ja sutverti savo valdžią, kuri at
sakytų gyvenimo reikalavimams, 
apgintų kiekvieną žmogų nuo vi
sokių siurbėlių.

Mes, amerikiečiai, tame galime 
didelį darbą atlikti. Nėra lietu
viškos šeimynos, namų, nė so
džiaus, iš kur nebūtų vienos ar-į 
ba keletos ypatų Amerikoje. 
.Mes visi-galime būti agitatoriais

bus labai dėkingu. Lietuvoje 
daugelis ir norinčių negal gauti 
geresnių knygelių, kiti vėl netur 
už ką nusipirkti. Taigi visi ame* 
rik iečiai pastokime agitatoriais 
savo namuose ir kaimuose per 
minėtas knygeles, o atliksime la
bai svarbų darbą. Dėlei to (Joha
no nė vienas nepavargsime.

Pinigus geriausiai yra siųsti 
pačtu per Money Ordev aut ii© 
adreso:

P. Mikolainis,
P. O. Box 62,

New York City.

ir vardu buvo apskelbta, greitai atšaukti 
draugo Ciurlianio, išreiškė savo savo parašą. . ___

'<£* pas tautiečius <u savo šeimynose, namuose (tėviš- 
1‘aRe’^ti >iame daly- kėje). savo sodžiuje, nes dabar 

- veikiantiejie agitatoriai negal pa

nija, nes parašai mrdėltorbuvo at
šaukiami, kad po feto pr/jfestu pa
sirašiusiejie butų javo pksielgimo 
klaidą pripažinę, bėt vien tik dėl
to, kad parašų rinkėjas savo pri
žadų neiitesčjo. Tas buvo stačiai 
pabraukta kaikurįuosc parašų at
šaukimuose, laiškuose, kurie patil- 
po"V.Z.” r j|

Ir taip tas posėdis ,(užsibaigė 
D-ro Basanavičiaus išstojimu iš 
Komiteto. Ir vieton Basanavi
čiaus buvo išrinktas Komiteto 
pirmininku dailininkas A. Žmui
dzinavičius.

Be to, minėtojo protesto suma
nytojas, J. Kriaučiūnas, nepasika- 
kino pačio protesto sutaisymu, bet 
parašė dar laišką į P. Vileišį, ku
riame išsitarė: "kad patyręs apie 
judošišką (sic!) kai-kurių Komi
teto sąnarių pasiryžimą išduoti 
lenkams” ir tt. pasirašiusius po 
protestu, reikalavo, kad tas pro
testas nepatilptų "V. 2.”, tačiaus 
”V. Ž." redakcija neatkreipė j tą 
jokios atidžios ir protestą apgar
sino. (Kaip matyti, žinia apie 
Komiteto nutarimą apgarsinti 
protestą buvo gauta lygiai iš D-ro 
Basanavičiaus).

Ir visgi nemalonus santikiai 
tarp tūlos dalies inteligentijos, 
D-ro Basanavičiaus ir po protesto 
pasirašiusiųjų, paliko ir lig šią
dien. Įneštas tapo naujas disso- 
nansas į neskaitlingą lietuvių in
teligentiją, neskaitant jau party- 
viško dissonanso.

Bet ant to dar ne galas.
III

Ilgainiui, beaprašinėjant 
ritins laikraščiams Lietuvių
mosios dailės Parodą, buvo pa
duota klaidinga žinia apie Paro
dos sumanytoją, t. y. inicijatorių. 
Jau iš pačios matui straipsnio pra
džios matyti gana aiškiai, kas bu
vę Pirmosios musų parodos suma
nytoju ir kaip ta paroda gimė.

Lenkų laikraštyje “Svviat”, p. 
L. L’zięblo, aprašinėdamas musų 
parodą, vadina save tos parodos 
sumanytoju. Tą tiesą, vadinti sa
ve parodos sumanytoju, jis pare
mia buvusiu jo straipsniu buvu
sioje "Gazeta \Vilenska", kur jis 
kalba apie parodą, bet ne apie 
dailės parodą ir ne apie lietuvių 
dailės parodą. Taigi, p. L. L’zię- 
blos pagyrų puodas — taukuoja 
jį pati-

Posėdyje Komiteto gr. 29 d. 
D-ras Basanavičius buvo labai pa
sipiktinęs tuo, kad rusų valdiška
sis laikraštis "\Vilenskij \\ iest- 
nik”, 1 
apie parodos atidenghną, pavadi- rašyboje, užvardijime, sintaksije, 
no jį (D-rą Basanavičių) "Ivanu”. 
Bet kįla klausimas, kodėl D-ras 
Basanavičius lygiu budu nepasi
piktino tuo, kad toje pat vietoje 
buvo parodos “sumanytoju pa
vadintas? Kalbėdamas apie tą. 
nė neužsiminė ir visgi, kiek ne
laukė tikriejie Parodos sumanyto- jkėti kalbėti ir rašyti gramatiškai 
jai, D-ras Basanavičius tos, klai
dinančios kitatautišką visuomenę, 
žinios neatšaukė.

Užbaigdamas t.T straipsnį, tu
riu pridurti jo skaitytojų žiniai tą. 
kad faktai, kurie prie Pirmosios 
Lietuvių Dailės Parodo# susidė
jo, daro patį straipsnį lyg kad ten- 
dentišku. Bet aš turiu pažymėti, 
kad rinkau medžiagą, kuri buvo 
ir ėmiau ją tokia, kokia ji atsiti
kimuose apsireiškė. Mano užda
viniu buvo surinkti faktils, turin
čius istorišką vertę ir paduoti juos 
tokiais, kokie buvo, nesistengiant 
nė kiek jų reikšmės kokion-nors 
pusėn pakreipti.

K. Puida. •

LIETUVIAMS PROGA.
Tiesos skyrių*

sirodyti tarpe žmonių, nes juos 
tuojaus senosios valdžios tarnai 
ir judošiai nužudytų.

Daug yra lietuviškų knygelių 
išrodančių tą nuožmumą seno
kos valdžios, kurią neatbūtinai 
reikia išnaikyti ir jos vietoje su
tverti naują — žmonių 
kuri rūpintųsi žmonių 
Tūlos knygelės 
gyvenimą kitose 
tys gyventojai "

parodo 
šalyse, 
savimi

valdžią, 
gerove, 
žmonių 
kur pa- 
valdosij

S (Department ofįtveria ir leidžia įstatymus pagal 
Justice) \\ ashingtone reikalauja Kyvcmmo reikalavimusS kas ma
na turai izac i jos inspektorių (Natu-Is<’ žmonėms yra svarbu žinoti, 
ralization Inspectors) užėmimui j’dant ir jie visi pradėtų to reika- 
tuščių vietų ir naujų, kur atsiras Paut*.
reikalas. Metams alga prasideda knygelių parinkau leng-
nuo $1000 ir augštyn. Darbas bus:

porą Ant.
stra psnių, ku- u.au^u -------- ■ - , .. ._

riaia jis stengiasi parųdos tikslo pasipiktinimą ir .neužganėdinimą, £ vai 1 1 isr e t
Sakau, kad juokin-

AR NE VERTA?
14 nuin. “Lietuvos**, terp kit

ko, užmaniau, kad Amerikos lic- • 
tuviai, perskaitę knygeles, lai
kraščius, nenumestų, nesudrasky
tų, bet, užlipinę kiek reikia mar
kių, pasiųstų pažystamiems ar * 
giminėms į Lietuvą; kadangi te
nai musų broliai nekartą neturi 
už ką druskos nusipirkt, tai kny
gų. nė laikraščių negali nusP 
pirkt. Minėjau, jog visus Ame
rikos lietuviškus laikraščius siun
čiu be skirtumo. Prašiau per 
■Lietuvą”, kad kiti laikraščiai at

kartotų, kad jųjų skaitytojai su
naudotą literatūrą, vietoj naikv- * 
ti — siųstų neturtingiems bro
liams j Lietuva. Nors trjs mė
nesiai praėjo, bet nė vienas lai- • 
kraštis neatkartojo mano užma
nymo kokiu budu skleisti Lietu
voj apšvietimą. Gal musų lai
kraščiai mano, kad jie ne apšvie
timui išleidžiami, bet vien yra ’ 
ypatiški įnagiai ergeliams kelt 
terp lietuvių, privalo tarnauti 
vien partijoms ir partijėlėms? 
Vienok “Kova”, pūslėtų lietuvių 
darbininkų Amerikoje kaštais iš- . 
leidžiama ir nuolatos kalba, jog , 
rūpinasi apie vargdienių labą, o . 
neatkartojo mano prašymo.

Aš nekalbinu siusti literatūrą • 
grafui Oginskiui. Tiškevičiui ir 
kitiems didžturčiams, bet tik ne- - 
turtingiems.

Man rupi apšvietimas brolių 
tėvynėje esančių, tai meldžiu lai
kraščių, kuriems tas rupi, kurie • 
dirba idėjai, paskatyt savo skai
tytojus, kad perskaitę laikraš
čius ir knygas, nenumestų. nesu
draskytų. bet siųstų Lietuvon ne
turtėliams.

J. Daugmatis.

viausiai suprantamas, geriausiai 
reikalavi

mus, kuriomis a]xlovanokime sa
vo gimines ir pažįstamus Lietu
voje, o tuomi juos suvienysime 
mieryje, idėjoje, patrauksime prie 
vienodo veikimo, mislies. Iš dau
gelio Lietuvos šalių girdime pa
siguodimus, jog ten ir ten, arba 
musų apielinkėje, žmonės* yra 
tamsus, šalininkai senosios val
džios. Taigi nusiųskime tokiems 

o už-

tirinėjimas teisingumo aplikacijų tvirkinančias tokius
ir liudininkų, kurie paduos prašy
mus (aplikacijas), norėdami pa
stoti Suv. Valstijų ukvsais, pagal 
naujuosius įstatymus.

Egzaminai bus laikomi Liepos 
(July) 17, 1907, iš 1) diktanto 
t^ielling) 20 žodžių retai vartoja*- 
mų angliškoje kalboje, 2) gražra- 
ščio, raportas pagal duotą temą. 
3) aritmetikos, 4) raporto rašy-

k,..u, ....v...... ...... .nūs pagal <luotu> -faktus - kur «n>ia.is paminėtas knygas,
talpindama* trumpą žinutę bus tėmijatna į klaida* formoje, tikrinu, jog gavę ir jterskaitę jas,

- - • , pradės ir jie reikalauti geresnės
stiliuje, grupavime faktų ir išvedi- 'aidžios, įstatvmų, stengsis nai- 
me, 5) praktiški klausimai apie 
natūralizacijos įstatymus, 6) ga
bumo ir praktikas. — Komisija 
nurodys egzaminams vietas.

Kandidatai norinti pastoti natū
ralizacijos inspektoriais turi mo-

pradės ir jie reikalauti geresnės

SKAITYTOJU ATYDAI.
Vienu iš žymiausių apsireiški

mu kultūriškame gyvenime dabar
tinės Lietuvos, be abejonės, buvo 
neseniai užsibaigusi paroda Lie
tuviškos Dailos Vilniuje.

Sako, jog daila — tai kultūri
škas tautos termometras: juo 
augščiau kur daila stovi, tuo'aug- 
štesnės kultūros galima tenai tikė
tis. Tauta, neturinti savo dailos, 
negali nė svajoti apie vardą kul
tūriškos tautos. Lietuvių - daili
ninkų ne truko niekados, bet iki- 
šiolei, ačiū įvairioms, ypač politi
škoms aplinkybėmis, jie puošė sa
vo darbais svetimų tautų vardus.

Paskutiniuose laikuose, kada 
tarp lietuvių prasidėjo stiprus 
tautiškas judėjimas, einantis prie 
sutvėrimo savo locnos tautiškos 
kultūros, musų jauni dailininkai, 
nors ir išsiblaškę po visą Europą, 
buvo vienok pirmi darbininkai ta
me naujame tvėrime. Apie įspū
dį, kokis liko nuo parodos lietu
viškos dailos, gerai visi žinome: 
apie jį galima spręsti nors pagal 
aimanavimui lenkiškos spaudos,

bent vieną iš šių kalbų: lietuvi
škai, lenkiškai, maskoliškai ir ge
rai angliškai; kad galėtų rašyti ra
portus be gramatiškų ir sintaksio 
klaidų.

Kandidatai turi būti Suvienytų 
Valstijų ukėsais (citizens). ir ne 
jaunesni per 20 metų, sveiki kū
niškai, dėlko turės paliudyti dak
taras blankoje.

Dėlei aplikacijų rašykite:
U. S. Civil Service Commission,

• Washington, D. C.

KandidataT aplikacijoje turės 
paduoti 2 .arba 3 liudininkus 
(Form 1141), kurie paliudytų, 
jog kandidatas gerai moka lietu
viškai, lenkiškai arba maskoliš
kai.

Lietuviai, mokanti minėtas kal
bas tepasinaudoja iš šios progos. 
Visas tas tris kalbas mokantiejie 
lietuviai dabar turi geriausią pro
gą pastoti inspektoriais, nes len
kai ar maskoliai lietuviškai nemo
ka, o mokant (langiaus kalbų, 
tuomi geriaus. Tokie inspekto
riai yra reikalaujami, kurie mo
ka prancūzų, vokiečių, rusinu, 
slovakų ir kitų ateivių kalbas.

P. Mikolainis.

VISI PASTOKIME AGITATO
RIAIS.

Maskolijoj viskam sugrįžus į 
senąsias vėžes, neliko nė šešėlio 
duotų žmonėms laisvių, valdžia 
sumynė visas žmonių tiesas, nors 
buvo tūlas pažadėjusi popierinia
me manifeste, gyventojai tapo 
pasmerkti sauvaliai činovninkų, 
šnipų ir juodašimčių, kurie gali 
žmogų be jokios įtarties vidur
naktyje iškratyti, apiplėšti, are
štuoti, įgrūsti į kalėjimą neapru- 
bežiuotam laikui, ištremti Siberi- 
jon, ir net sušaudyti ar pakarti, 
Išgėdinti moteris ir merginas, kas

kinti senąją. Pastokime tad agi
tatoriais taq>e savo žmonių, savo 
namuose (tėviškėse), sodžiuose, 
o atliksime darbą naudingą ir ne
atbūtinai reikalingą visoje 
voje. Neužmirškime, jog 
turi didesnę pajiegą negu 
arba nagaika. Kulka gali 
šti tironą, bet idėja, geros kny
gos, išnaikys tironiją.

Čion paduodu surašą knygų, 
kurios privalo rastis kiekvienuo
se namuose Lietuvoje:

Lietu- 
knyga 
kulka, 
užmu-

2. Ypatos ir namo nepaliečia- 
mybė.

3-
4- 

ja?
5-
6.
7-

Tiesų lygybė.
Kas tai yra politiška parti-

ir

Kas tai yra konstitucija?
Apie žmonių atstovus.
Žmonių atstovų rinkimai.

8. Visuotinas, lygus, slaptas
betarpiškas balsavimas.

9. Žmogaus tiesos.
10. Ir pasklido garsas po Lie

tuvą plačią.
11. Jaunumenės švietimas ki

tur ir pas mus.
Kaip valdosi amerikiečiai.
Holandijos ūkininkai.
Šveicarija ir jos kalnai.
Kaip japonai gyvena

12. 
1J- 
14.
15- 

bar.
16.

da-

Naujoji Zelandija ir jos gy
ventojai.

17. Vaina arba karė.
18. Nuolatinė kariumenė ir 

lieja.
19. Ar gali žmonės 

kunigus?
20. Teismas (sūdąs) 

priklausomybė.
21. Vaikų draugas.
22. Naujas būdas.
23. Pasakojimai iš 

revoliucijos.
24. Kokia mums 

tvarka.
25. Ko reikia valstiečiams.
Visas čionai paminėtas knygas 

apsiimu nusiųsti į Lietuvą pagal 
paduodamus, aiškiai parašytus, 
adresus už viena doliarį, pačtu 
apsergėtai teip, jog kiekvienas 
jas gaus ištikrujų, ir dovanotojui

rinkti

ir jo

nu

sau

ne-

prancuzų

reikalinga

Mažas feljetonas.
PRAŠALIEČIO LAIŠKAI IŠ RUSIJOS.

5-
Brangiausia Felicija.

Rusijoj yra miestas Odesa. Ten 
viešpatauja generolas Kaulbars.

Odesa dabar lal>ai garsus mie
stas. Tiesa, ten susuko savo liz- ' 
dą maištininkai. Pernai kart-kar- 
tais kjlo jurininkai ir bombardavo 
miestą, norėjo respubliką iš Ode
sos padaryti, tik nenusisekė jiems 
tas įvykdyti. Maištininkai gavo 
gerą užmokcsnį: Smrdt ir jo pa- 
gelbininkai sulindo į žemes, jau 
jų ir kaulai supuvo. Taip ir rei
kia!

Bet kas svarbiausia, kad Ode
soj yra generolas Kaulbars ir ti- 
kriejie rusai sąjungiečiai, jie ten 
knibždėti knibžda.

Pirmiau Odesa buvo miestas, 
kaip ir kiti miestai, nekuo ypatin
gu neatsižymėjo, bet Kaulbars su 
sąjungiečiais jo vardą taip pagar
sino, kad visa Europa, akis išpū
tus, žiuri į jį. Sykį kitos valsti
jos jau net savo laivynus norėjo 
pasiųsti prie Odesos, kad kanuo- 
lės su kulkosvaidžiais galėtų pasi
matyti.

Taigi aš tau apie Kaulbarsą ir 
sąjungiečius ir ketinu šiame laiške 
rašyti.

Generolas Kaulbars buvo karėj 
su japonais. Kareiviai, kurie bu
vo po jo vadovavimu, juokiasi iš 
jo, pasakoja visokius daiktus.

§it, girdi, generolas veda mus j 
mūšį. Laukai platus, platus; ja
ponai, tartum į žemę Sulindo, nė 
vieno nesimato. Generolas raitas 
vis pirma, prieš kareivius laksto, 
mušasi į krutinę, šaukia, kad jis 
pirmas gulsiąs už tėvynę Rusiją, 
liepia ir mums, kareiviams, be 
baimės lysti ant priešo durtuvo, 
arba išsižiojus laukti, kol kulka 
neįlėks į gerklę.

Einame.
Si.t ir japonas.
Generolas visa gerkle sušunka:
— Šturmu!
Męs puolame ant priešio, bet 

dairomės, dairomės-kur dingo tas 
musų garsusis generolas. O jis, 
jau velniai žino, kur atsilikęs,žeg
nodamasi, lenda j griovį azba*



taip kiaulė, knisasi po akmeniu, 
feA neprisieitų japono kulkos 
praryti

Ir kuomet męs, nelaimėję, im
davom bėgti atgal, nubėgdavom 
toli, toli, žiuYime, jau musų gene
rolas stovi ir laukia mus.

— O jūs velniai!
šaukti ant musų —l _ _ _ . , . .
guldote už tėvynę galvas! Žiu- tė negyvas.
rėkite į mane: aš visur pirnias. Į — Vikriai? — šaiposi juodašim- 
manę, kaip trenkė japonų armota, tis.
net čia atnešė. Į — Gerai, vikriai! Te 20 kap.

_O akmens! — prasitaria kas- ant degtinės. Darbuokis, — pa- 
žin-kas iš kareivių. į gyrė generolas Kaulbars juoda-

_ Kas ten plepa L— vėl šaukia šimtį ir nuėjo.
generolas, — kas ten maištą ke- Kaulbars nesnaudžia. Japono 
lia! Aš jus visus paliepsiu sttšau- nė vieno neužmušė, bet maištinin- 
(jytij • kų kiek nudėjo — vargiai besu-

Ir kuomet vyriausybė paklausė skaitytum! Drąsus generolas. Kad 
jo, kodėl jis bėga atgal, jis paai- visi tokie butų, nejudėtų sostas! 
škino: Pagarsino jis Odesą!

_  Matote, Kuropatkin, visuo- Garbė Kaulbarsui!
met liepė trauktis atgal, o kadan- Grafas Kuku.
gi aš esiu ištikimas žmogus ir -------------------
visuomet klausau savo vyriausy- _
bės, tai kitaip ir negalėjau daryti. CrčllaS.
Kas vyriausybės neklauso, tas Parašė Br. Vargšas.
maištininkas! Aš visuomet uorė- Mažam kambaryje ant ketvirtų 
davau muštis, bet Kuropatkin.... lubų dvokė spiritu, chloroformu, 

Suprato vyriausybe, kad Kaul- pušiniu aliejų, kamparu ir vos, 
bars kalba teisybę; paglostė, davė vos galėjai jausti kvapą gyvų 
jurgius ir paskyrė vięšpatauti jam rožių, nors jų didelis pundas, su- 
Odesoj, kur maištas yra susukęs merktas į vandenį, stovėjo ant 
biaurų dvokiantį savo lizdą. mažo keturkampio stalelio. Vie- 

Kaulbars padėkavojo ir pasakė: nas stalo kraštas buvo apkrautas 
— Aš nepaliksiu akmens 1 ant vaistais bonkose, krabutėse ir sti- 

akmens! kluose, antras — gurbu knygų, o
Ir jis nuvažiavo Odeson. viduryj stovėjo pigi liampa su 
Pirmų - pirmiausiai jis apgar- melsvai žaliu stiklu. Apart stalo, 

sino tokį savo manifestą: lovos, kėdės, ir kelių paveikslų
“Atvažiavau aš į Odesą. Ap- kreivai užkabinėtų ant sienų, nie- 

skelbiu karę. Kariausiu tol, kol ko daugiau tame kambarėlyje ne- 
čia neliks nė vieno maištininko, buvo.
nė vieno žydo! Revoliucija Ode- Toli girdėjosi barškėjimas ratų 
soj perdaug įsivyraver, aš ją su- sunkiai čiaužiančių gatve, šauks- 
traškysiu, prarysiu ją su kaulais mas vežėjų ir tarsi po žemė kalba 
ir kailių. Dabar aš parengiau apatiniame gyvenime. Ramus ir 
tūkstantį vieną mirties nusprendi- drėgnas pavasario vėjas išlcngvo 
mą. Saugokitės? Nepasigailėsiu, judino užlaidą lango.
Aš paliepsiu pastatyti mieste ant kiemo čirkškėjo žvirbliai, 
kiekvienos kryžkelės kartuves, f)ras pilnas vabalėlių paslaptingai 
teprimena jos kiekvienam, kad ga- drebėjo,tik kregždė,perkirtusi kar 
Ii ant jų kaboti! tais or^ sparnais, sustabdo ant se-
, Visiems Odesos gyventojams kundos tą melodiją, o paskui vėl 

prisakau: juokas gamtos, vėl tas pats ra-
1) Nevaikščioti visam žmogui, mus, panašus sapnui gyvenimas, 

gali eiti tik pusė žmogaus1; Jau augštai pakilusi saulė kaiti-
2) Užginta žodžiais ir balsais no žemę ir spaudė iš jos paskuti-

kalbėti, reikale galima susikalbėti nj drėgną garą, kuris be meilės 
pirštais; \ troškino ligonį.

3) Užginta išeiti iš namų; kas gu]ėjo Povj|as ir s(jn
nori peržengti saro slengstį, kosėdamas, draskė kruti*
turi pranešti šnipui, kuris jį pa- Draugai žinojo, jog jis kilęs 
skui seks, jį neturtingos šeimynos, žmogus

4) Ant pirmojo pareikalavimo mąs,antjs> p^inojo jj kaipo po-
policisto ar kazoko - atiduoti |itja(ą prasikaltėli, kuris ilgus 
jiems saro kapsius, j - metus praleido kalėjime ir ištrė-

5) Vietiniai laikraščiai tegah mjmc b(_t t)i(.ks llcpaiinojo jo
rašyti: šiądien oras giedras, va- pižįurų pagrvius a,ga| pric |nok. 
kar vienas šuo ir du kauna, nu- s|<) žuvQ jame mciI£. iuvQ 
sprogo, rytoj, ka.p girdėjome is jr gai|estis pasiįventi,nas ir spė_ 
tikrų šaltinių, žvirbliai žada .s- ka hko skau(1(js pasitvčiojin,as 
kilmingai vestuves daryti, s.ą nak- jr ncapvkanla Mokėj0 mylėti ir 
tyj kas-žin kodėl .sblyskusiai mė- (lžiaugtjs gvveninu)i k()| ii paįak. 
nulis švietė ir paskui visai nusi- • , ___ .a ._ . . , . nių vėlės netapo sugniaužta ir suleido. Daugiau nieko nerasvtt. .__ ... , ,.... . trupinta spėka tame laike, kadaJei dar trūksta medžiagos, tai di- . . . . .... ... ..-L. kraujas verda, mintis ant sparnųdėlėmis raidėmis atspauzdinti:_ .. .. ... . .. . .. . , .... pasišventimo lekia 1 platų orą,vui Odesos žurnalistai sukvailėjo . . . . , , .. . svajodama, ir gaudvdama laimęir todėl nebegali rašyti; . . . . . ...J — kaip laisvas viturvs. Ta liuo-

6) Kiekvienas gyventojas vaka- soji mintis sutrupėjo> sugniužo,
re. eidamas gulti, turi pasimelsti atidaužė sparnus į storas, šaltas 
Dievui, nes negali žinoti, ar jis kalėjimo sienas. Tos šaltos sie- 
naktyj išliks gyvas. nos įščju|pė paskutinę spėką, iš-

Toks mano manifestas. Jei tik degino ir supudė viską, kas bu- 
b^ prieš jį mažiausias prasižengi- vo vidurije, ant galo paleido, ap- 
mas, aš pusę miesto sugriausiu, kabintą nepermaldaujamos gilti- 
pusę žmonių išmušiu! nės žiūrėdavo jis akimis pilno-

Bet yra Odesoj žmonės, kuriuos mis meilės, pilnomis pavasario 
aš labai myliu, kurie šito manife- gyvybės į pievas, apimdavo jas 
sto gali nepildyti, tie žmonės — vėlės rankomis k drebėdamas iš 
tai “tikriejie rusai“. Jie pas manę džiaugsmo, spausdavo tą paveik- 
visuomet ras užuojautą ir pagel- slą prie krutinės. Plaukė tada 
bą. Jus,sąjungiečiai. nesidrovėkite per tas pievas slapti, pilni palie- 
vardo “juodašimtis“: tas. vardas pimų, aidai šnabždėjimo ar dai- 
labai garbingas, dirbkite išsivilkę, nos: musų.... musų.... atimki- 
už kiekvieną maištininką ir žydą me. Bet vos spėjo atsižvelgti, 
gausite geras dovanas!“ tas viskas jau pranyko.... Žu-

Tokį manifestą išleido genero- vo be pėdsakio, nepalikęs nė še-e 
las Kaulbars. šelio savo buvimo, kaip vaga iš-

Pasekmės jo buvo kuopuikiau- ar^a ant ežero paviršiaus mažo 
sios: pogromas prasidėjo už po- laivelio, kuris kažinkur į nežino- 
gromoy kur tik nedėsi kojos, vis nuplaukė.
ant užmušto žydo užlipsi; studen- Povilas gulėjo pridengtas plo
tai ir moksląeiviai, kaip zuikiai, nu apdangalų, kuris buvo jam 
bėgiojo, juos gaudė tikriejie rusai sunkiu akmeniu, akmeniu to ka- 
ir trupino jiems pakaušius. Įėjimo, kuris ant visados prispau- 

Juodašimčiai dirbo! dė jį prie lovos. Išdžiuvusios
Kaulbars džiaugėsi! rankos be pertrūkio mėtės. Kru-
Šit generolas susitinka sąjun- tinė retai, bet augštai kilnojos, iš

leisdama su kiekvienu atsidūsė
jimu ne tai išmetinėjimą, neapy
kantą, ne tai šauksmą gailesčio ir 
kruvino keršto. Pageltęs veidas.

— O ką darai tuo pagąliu ? — 
klausta generolas. **'

— Trupinu!
— Parodyk man, kaip tu dirbi, 

aš noriu savo akimfc pamatyti.
— Galiu.
Kaip tyčia netoliese ėjo senas

ima jis žydas. Paukštelėjo j galvą, seniui 
1 ar jus taip smegenys išsirito, žydas apsiver-

kias, kalba..4c Ilsiesi.... pa-(atsiliepimas | lietuviškąją visuo- 
varęai!.,.. Kiek tu kentėjai ne
teisingai apkaltinimų? Kiek gerų 
norų miega ir tu geidi juos pri
kelti? Kiek smulkmenų gyveni
mo užgavo tavę ir tu verkiai.... 
verkiai kaip kūdikis, — klausda
vo miegančio

Buvo jau 
liampa, savo 
lino kambarį 
gelsvai - raudoną šviesą apačioj, 
o viršun melsvai - žalią, tik ant 
lubų drebėjo baltas, šviesus ra
tas. Nutilo kalbos, sumigo paukš
čiai, negirdėt buvo pyškėjimo bo
tagų nė barškėjimo ratų, tiktai 
ištolo plaukė skambėjimas prie
kalo mušamo kūjais. Nebuvo 
kam džiaugtis tais balsais... .Už
miršęs viską, sėdėdavo Povilas, 
atsirėmęs alkūnėmis ant stalo ir 
ilgas valanda« gyvendavo su 
tuom sutartinu mušimu kūjais ir 
skambėjimu priekalo.... Jis 
matė, kaip suplakė pajuodę ske
letai pusiau nuogi, su veidais 
perimtais kruvinos kovos už bū
vį. pripiltais nuodų kantrybės, 
jis matė, kaip lygiai ir šaltai kil
nojo vienas už kitą didesnius kū
jus. Tame graudžiame skambė
jime mušamo priekalo girdėjo 
Povilas sunkų, uždususį kvėpavi
mą, plakimą širdies, keikimą ir 
griežimą dantų, šimtai minčių.... 
šimtai paveikslų....

Ligonis sudrebėjo. Prasidėjo 
sunkus, troškinantis kosulys pa
našus kriokimui smaugiamo jau
no liūto. Keli lašai šalto prakai
to sublizgėjo ant kaktos.

— Trokšta, trokšta, — sušuko 
draugas, — reikia gydytojaus! — 
ir taręs tuos žodžius, išbėgo.

Išegzaminavęs ligonį, gydyto
jas sausu balsu tarė;

— Teip, džiova., 
paeinanti nuo tėvų ir 
kalti....

Po vilas.
vakaras. Uždegta 
silpnute šviesa da- 
į dvi dali. Leido

Džiova 
jie tam

gietį.
— Sveikas. Z
— Sveikas.
Abu pasibučiuoja. „ . ----- 1
— Na, kaip darbas eina?-—klau-j per kurį išilgai gulėjo spindulys* _.___ « * *šia generolas. - įsiveržęs per langą, su daugybe
— Gerai! Tik ką grįžtu nuo raukšlių ir geltonai - melsvais šla-

darbo; penkis maištininkus nudė- kais drebėjo kaip apušės lapas, 
jau! Giliai įpuolusias akis jau nuo

— Vyras esi! j pusnakčio nė kartą ne atsivėrė ir
— O, aš nuo maištininko krau- ne pažiurėjo į pav-«tno saulutę, 

jo greičiau apsvaigstu. negu nuo kuria jis visados gėrėjos. Labai 
štuopos degtinės! — Šaukia juo- mėgdavo Povilas žiūrėti į mie-i 
dašimtis, grąsindamas ore kuoku, gantį, kada jo veidas kruta, juo

— Ne.... ne...., — pašokęs, 
sušuko Povilas, — aš ne gimiau 
su džiova.... melagystė!

Gydytojas atšoko nuo lovos.
— Draugai.... Štai išdavikas,

— rodydamas pirštu į gydytoją, 
tyloms tarė Povilas ir su ašaroms 
akyse, atsigulė....

— Dovanok,.... atleisk man,
— atsiklaupęs prie lovos ir įsmei
gęs akis į Povilą, sumurmėjo gy
dytojas.

— Mano prakeikimas iš gilu
mos supuvusios krutinės, pasku- 
tinioj valandoj, tegul puola sun
kiu akmeniu sukepusio kraujo 
ant tavo galvos ir ant tavo su
terštos sąžinės.... — ramiai pa
sakęs Povilas, padėjo galva, už
merkė akis ir nutilo....

Visi išvaikščiojo; kaip visada, 
liko vienas sargas. Povilas ra
miai kvėpavo. Jau vėlu, nak
tis .... Draugas pradėjo snau
sti, vis tankiau linguodamas gal
va ant knygos. Ant galo knyga 
nupuolė ant žemės ir tas užmigo, 
persvėręs galvą per atramą kėdės.

Miegojo visi.... visur....
Ligonis palengva atsisėdo. Pla

čiai atvėrė akis ir žiurėjo į tam
sų langą, ir ilga cilia slinko mis
ija ir atsiminimai, kaip ilgas sun
kiai praeitas kelias, kuriam atėjo 
galas.

— Miegok saldžiai drauge......
Miegok, —- sušnabždėjo Povilas, 
žiūrėdamas į miegantį draugą ir 
viena po kitai greit, slinko iš
džiuvusiais veidais kaip perlai 
ašaros. Apsuptas ir suspaustas 
mintimis praėjusio, jausdamas, 
kad tas viskas jau.... jau praė-i 
jo ir niekad.... -niekad nebesu- 
grįž, troškinamas gailesčio ir ne
apykanta gyvenimo, Povilas už
migo.

Anksti pabudo sargas. Pašo
ko nuo kėdės ir jausdamasi kaltu, 
puolė perkeisti vandenį ant gal
vos ir įpilti vaistų į sudžiuvusio 
draugo burną, bet.... Povilas 
jau ne kvėpavo. Veidas pastojo 
dar geltoncsniu, akys dar giliau 
įlindo į terpkaulius, o pamėlyna
vusios lupos tarsi dar kalbėjo: 
musų.... musų.... atimkime....

Vėl barškėjo ant gatvių sun
kus vežimai, vėl švilpė botagai ir 
žvirbliai ant kiemo čirškėjo. Kal
vis jau vėl kalė ir priekalas skam
bėjo, bet kitoks jo aidas buvo. 
Priekalas ilgai dejavo netekęs tos 
ypatos. kuri jo dejavimą girdėjo 
ir suprato.

Ramus pavasario vėjas pa
lengva judina užlaidą ant lango. 
Baigias liampoj medega ir ji pati 
užgeso.

NAUJI RASTAI.

menę Dr**J. Sirupo. Shenandoah, 
Pa. >907,p. w

Yra tai sutrauka kalbų Dro J. 
Šliupo laikytų Waterburyje, Uni
on City, >£dwardsvillyj ir Scran- 
tone vasario mėnesyj 1907 m., ku
rios teip daug triukšmo buvo terp 
lietuvių ypač tėrp socijalistų pa
dariusios. Dr. Šliupas ne tiek kri
tikuoja patį ^socijalizmą, kiek 
musų soči jai istiškus veikėjus, da
ro jiems 'Visokius išmetinėjimus, 
daug tų iSmėtihėjimų yra parem
tų ant asabiškų prietikių ir pri- 
vatiškų laiškų. Tokia vienok me- 
dega nevisada ištikima. Asabi- 
škuose gi prietikiuose paprastai 
sunku pačiam būt sudžia. Nemo 
judex in sua causa — sako patar
lė. Knygutėj asabiškumo yra net 
per daug ir tas mažina ir pačios 
kritikos socijalistų pasielgimo ver
tę-

Lietuvių tauta. Laikraštis ski
riamas lietuvių praeities ir dabar
ties tardymui Redaktorius - iš
leidėjas Dr. J. Basanavičius. Knį- 
ga I. Vilniuje. 1907 m.

Yra tai naujas laikraštis pašvę
stas Lietuvos tirinėjimams; išvi
dinės jis 2 — 3 kartus per metus 
knygos vidutiniškai po 160 pusla
pių pavidale. Pirmoje knygoje 
telpa straipsniai Dro Basanavi
čiaus: Levas lietuvių pasakose; 
Meška -lokys - lūšis,‘Keli lietuvių 
vardai ir jų etymologija; Baudžia
va Lietuvoj; Karaliaus Mindau- 
gio žymespaudis. D. D. — /\do- 
mas Jucevičius. Būga — Pavar
džių prisiega. A. Z. — Apie ka
raliaus liūną. Demereckio — A- 
pie senovės žemaičių šermenis ir 
Pabaigtuvės Žemaitijoj. Žemdar- 
bio — Dekretas piršliui melagiui, 
lupulio—Lietuvių Mokslo Drau-

Priedas prie Kataliogo lietuvi* 
skų knygų gaunamų lietuviškame 
knygyne * “Lietuva**. Vilniuje. 
1907 m.

Lavinimosi knygynėlis. Pirm
eiviškųjų knygų lavinimuisi tin* 
kamujų surašąs, j Sutaisė S. Ma
tulaitis (šviesa Nr. 16). Vilniuje. 
1907 m.

Tykras krikščionis. Atspausta 
kaštais Presbytcrijonų komiteto 
Pitsburge. 30 puti.

Angliškame laikraštyj “The 
Princeton Teological Riview“ pa- 
tilpo ilgas D-ro Šliupo raštas p.a. 
Lietuva ir jos senovės kalvyniš- 
kos bažnyčios.

Vietines Žinios.

Lietuviai! Ar gerais keliais 
žengiame priešaky n? Nuoširdus^ jungo.

— 3 d. liepos, Aušros Vartų 
bažnytinėje salėje buvo prakalba 
drg. P. Grigaičio. Stebėtinai už- 
interesavo savo kalboms drg, Gri
gaitis visuomenę, nes kas kartas 
vis daugiau ir daugiau klausytojų 
atsilanko klausyti P. Grigaičio 
kalbų, o ant paskutinės tiesiok 
vietos neužteko. Reikia patėmy- 
ti, kad daug padėjo ir vietinis kle
bonas, kun. Ambrozaitis; pasiro
dė jis iš tikro kunigu dirbančiu 
žmonėms. Kun. Ambrozaitis il
goj kalboj išrodinėjo vertę mok
slo, iš labai geros pusės perstatė 
savo parapijonams drg. Grigaitį 
ir abelnai mokslo ir pasišventimo 
vyrus ir kas* svarbiausia,- liepė 
remti revoliuciją ant kiek galima, 
paaiškindamas, jog tik su ginklu 
rankose baudė įgis savo tiesas. 
Ragino prie susipratimo, kuris 
ves mus keliu teisybės ir drau
ge prie aukų. Reikia mums tokių 
kunigų, bet kur jie?! “Aukausiu 
ir aš, kiek išgaliu, tvirtai tikėda
mas. kad tie pinigai pasieks musų 
nuskurusius įę suvargintus bro
lius, už kuriuo^ jie įgaus ginklą!“ 
Aukų surinkta $44.17.

4 d.liepos atsižymėjo visgi Chi- 
cagoj aukomis džiaugsmo, nors 
policija persekiojo šaudymą iš re
volverių. ir leidimą pavojingų ug
nių. Užmušta 6 ypatos, o sužei
stu lengviau ir sunkiau 124 ypa
tos, iš jų dvi jau pasimirė ligonbu- 
tyje. Kaip pasirodo iš pasakoji
mų, sužeistųjų retas te žino rei
škimą 4 liepos Suvienytų Valsti
jų istorijoj. Bcngališkos ugnis 
teipgi atliko savo užduotę. Sutir
po liepsnose keli privatiški nafhai 
ir kelios dirbtuvės; dirbtuvėje S. 
Taffe ugnis pridirbo nuostolių ant 
$10,000, Smith Wood Working 
Co. ant $15,000. Tai nuostoliai 
nekalto džiaugimosi dienoje pasi- 
liuosavimo piliečių iš po Anglijos

Sodiečių sukilimai Ispanijoj, 
Katalonijoj, 15 amžiuje.

’ Paraše A. J—tis.

Tankiai kruta žmones Geron’os vyskupystėj. 
Pabaigoj 13 ir pradžioj 14 amž. buvo tenai keletas 
maištų, nes tenykščiai kunigiškiai nenorėjo atlikti 
sunkių lažų. Ponai įtaise skerdynes: korė, žudė so
diečius; jie keršydavo užpuolimais ant kelių, dra
skymais, plėšimais ir tyčidjimais iš bajorų ir ku
nigų. Abiejų pusių įnirtimas vis augo. Geron os 
vyskupas Bernardas dėl Vilamari (131a—1318) pa
dėjo daug darbo ir pinigų, kol įtaisė kartuves ir 
užlaikė jas čielybėj ir tvarkoj; nes daug darbo buvo 
su aplinkiniais nieklaužomis-sodiečiais, kurie nuola
tos naikino jiems paskirtąsias kartuves, o joms rei
kėjo tankiai naudoties. Kartuvės ir skerdynės ne 
veikė nieko. Sodiečiai nesiliovė, nepasidavė. Jie 
n«t. pabaigoj 14 amž. buvo užmanę slapta įeiti į 
Geron’ą ir išpiauti ten visus ponus dvasiškuosius ir 
svietiškuosius. O pradžioj 15 amž. sodiečių pulkai 
po 400, o paskui net ir po 1000 vyrų, tankiai ban
dydavo įsilaužti j miestą, padegti katedrą, kur gu
lėjo padėti visi jų raštai su duoklėmis ir lažomis. 
Nenumanė jie, kad bajorai ir kunigai gali naujas 
knygas ir dokumentus surašyti.

Žmones erzindavo ir tas, kad ponai vis didin
davo mokesčius. Nesykį dėlto iškildavo maištai..

Žmonių prispaudimu atsižymėjo ypač jau vir
šui mnėtiejie Geron’os kunigai, kurie slėgdavo 
sodiečius pikčiaus svietiškųjų ponų. Vienas tos 
vyskupystės bažnytinis sinodas (susirinkimas) nu
tarė, kad kunigiškiai negali atsipirkti nuo baudžia
vų. Negalėjo atsipirkti vienturtė duktė. O jeigu 
pinigai jau buvo įmokėti, tai vistiek laisvės neduo
davo, sako tai kenkią bažnyčiai šventai, o pinigų 
negrąžindavo. Niekur visoj Katalonijoj nebuvo 
teip. bloga gyventi kaip Geron’os kunįgiškiams, 
niekur nebuvo tokių skriaudų ir nedorybių kaip 
Geron’oj. Todėl nėra ko stebėties, kad čionai buvo 
didžiausias įnirtimas ant ponų.

Pabėgusia j miestą baudžiauninkas nustodavo 
visų savo turtų sėdžiuje; daug nukentėdavo, jeigu 
jj sugaudavo bebėgant. Vienok bėgunų skaitlius 
augo, sodžiai ėjo tuštyn. Tuomet ponai pasijuto, 
jog negerai tat yra, ir rūpinos kitokiais budais su
turėti žmones: ėmė mažinti duokles, lažas, pyliavas, 
versti baudžiauninkus į čyžininkus ir laisvus nuo
motojus (randaųninkus). Šiųjų skaitlius dikčiai iš
augo — tai liuosi žmonės, kurie mokėjo už žemę 
čyžę ir randą.

Ponai nevienodai imdavo žmonėms išsiperkant. 
I as įvairavo pagal vietos, laiko ir kitokių aplinky
bių: ar daug ponui pinigų reikėjo, ar daug turėjo, 
ar sunku sulaikyti sodiečius ir ar pats žmogus pi
nigų daug turėjo.

Ant tolesnių permainų sodiečių padėjime di- 
didelę įtekmę turėjo pašaliniai, netikėtai atėjusiejie 
dalykai, j kuriuos įvairus gyventojų klodai savaip 
žiūrėdavo.

Nuo 1333 m. prasideda Katalonijoj visokios ne
laimės: badas, maras, džuma aplankė tą kraštą ir 
prarijo daugybę žmonių, ypač vargdienių; jų liko 
vos trečdalis. Tos nelaimės tankiai atsikartojo. 
Žmonės sujudinti O dar prie to prisidėjo saulės 
užtemimas, žemės drebėjimas. Žmonės išsigando. 
Dar ir dabar žmonės išsigąsta, o kogi norėti tuo
met. apšvietimui teip žemai stovint. Vienuoliniai, 
vieni |>er tamsumą, kiti dėl pelno, ėmė bauginti 
žmonės, tai esanti Dievo rykštė už žmonių pačių 
nusidėjimus. šaukė pasitaisyti, ir žinomas dalykas 
— mokėti duokles.

Kas kita buvo miestuose. I enai atsirado mo
kyklos, išėjo mokyti vyrai. Kitaip jie aiškino tuos 
pačius gamtos atsikimus, skelbė ką kitą, negu tam
sus vienuoliai pranašavo, nors pasiremdavo. ant to 
paties Šventraščio: interesai spyrė juos jieškoti ja
me ko kito. Ką jieškojo, tą ir atrado.

Vienas advokataas, pasiremdamas ant pranašo 
Isajaus žodžių: “Padėkite prispaustam, bukite tei
singi našlaičiams, apginkite našlę”, reikalavo, kad 
lygus butų teismas visiems, kad ir sodietis galėtų 
jame apskųsti bajorą ir kunigą, nors tai ir butų jo 
ponas. Dar aštriau šaukdavo Geron’os advokatas 
Mieres, kuris ėjo prieš pačias baudžiavas ir reika
lavo jų panaikinimo. Jisai rėmėsi ant kitos Šven
traščio vietos: “Taigi klausykitės, karaliai, ir su
praskite. pasimokinkit, pasaulio sudžios! Išgirskit, 
daugybės valdytojai, ir puikybės pilni prieš kitus! 
Dievo duota jums valdžia, spėka Visagalinčio su
teikta. kuris ištiręs jųsų darbus ir bando jųsų no
rus. Nes Jus, būdami jo karalystės tarnais, nesu- 
dijot teisingai, nepildėt prisakymų ir ncsielgėt su- 
lyg Dievo valios. Baisiai ir greitai pasirodys Jis 
jums, — ir skaudus bus teismas ant vyresniųjų“. 
(Salemono Mandr. VI, 1—5). Negana jam buvo 
šitos vietos, jisai surado dar baisesnį Isajaus pra
našavimą: “Bėda tiems, kurie rašo neteisingus įsta
tymus, ir rašo skaudžius teismo sprendimus, kad 
atstumti varguolius nuo teisybės ir atimti teises 
silpniemsiems iš mano tautos, kad iš našlių pasida
ryti grobį ir apvogti našlaičius. Ir ką jus veiksite, 
atėjus apsilankymui, atėjus prapulčiai iš tolo? Ko 
jus prašysit pagalbon? Kur paliksite jus savo tur
tus?“ (X, 1—3).

“Žinokit, užbaigia Mieres savo raštą, jog nė ka
ralius, nė seimas negalėjo ir negali išleisti įstatymų 
priešingų Dievo valiai, o jeigu išleido, tai jie ne
turi nė jokios vertės; žinokit, jog skriausti ir var
ginti sodietį priešinga Dievo prisakymui, kuris lie- ' 
pia mylėti artimą ir nedaryti jam pikto, o atimti iš 
jo turtą, tai vistiek ką pavogti, užgrobti.”

Advokatai, tos gadynės inteligentai, daug ken
tėjo nuo to, jog nelygios žmonių teisės. Toks pa
dėjimas atsiliepdavo ir ant jų interesų. Nėra ko ' 
stebėties, kad visai kitaip žiurėjo į tai vienuoliai ir 
vyskupai, nors ir iš pat Romos jie butų atsiųsti. '

Ponai, apsvarstymui savo reikalų, suvažiuoda
vo į seimus, išleizdavo įstatymus. Jie vieni ten ' 
buvo. Todėl mažai rūpinos, kaip čia padėti nelai
mės ištiktiems sodiečiams. Atpenč, mažiaus žmo- ' 
nių likus, galvojo, kaip padaryti, kad jų pelnas ne- 1 
sumažėtų: norėjo padidinti dažų ir duoklių naštą

Karalius gi buvo užimtas padidinimu ir suMp< j 
mu savo valdžios. f ■

Ilgainiui pradėjo rastięs ir samdyti darvinini 
Jų skaitlius žymiai išaugo. Badas ir mar ’s, išl 
vusis daugybę žmonių, padarė daug atmainų ifl 
padėjime. Žmonių skaičiui sumažėjus, 
pabrango. Tarnai, bernai ir kiti samdiniSų^^ 
streikus ir reikalauja algos net 5 sykius 
negu tat pirmiaus būdavo. Ponai, dvasišk?^! 
svietiškiejie, reikalauja iš karaliaus užtarimo1*”; 
sirodo pirmiejie įstatymai apie darbininku* 
darbininkų interesus. Karalius Petras IV ^**1 
išleidžia tokį įstatymą, pagal kurio įvesta darU3 
ko alga ir užmokestis už kiekvieną darbą;
kalaus daugiaus, turės užmokėti štriuopą 0 • 
dar nepriims ir neklausys, tam nukirs ranka° 
Jęismai pildydavo tą įstatymą: kam ta ra^a 
ponams pelno neduoda! Tame pačiame įsuf^’ 
buvo uždrausta darbininkams tvertiea į djL - ? 
daryti .^įėjimus, kelti šutves (streikus). Tu*”8’*’ ! 
čiu laikų karalius paskyrė komisiją algom»°X'^ * 
įvykusioms atmainmos persitikrinti. Toliau u ’ 
nigams bu\ prisakyta maldyti žmoneT^O 
n.okslus, per išpažinti (.pavietinę t įkalbinėti 2! į 
nems. kad maža. rritahat, ir pon, B, 
Z.nomas rtalykas^tonai Dievą vartoj., 
nų interesų apginėja- ir globėja.

\ icnok tos visos priemonės negelbėdavo > 
nė. vis trankė į ntiest'^ kur .engve-nė 
oras latsvesn.s. XeRelb^, ir „,e„k„ėiai pale“., 
namai ponų daromi. Kuoluos prašo karalT,^ 
stoti juos, suvaldyti miestus.\

Karaliai elgėsi nevienodai tame laike Kit 
vat-bai. pasididinu, reikalavimam^ karaliai „rS 
ir .laug.au, pmigų Bajorai su savo seitneltais va 
zydavo juos, trukdydavo jų politika? lie ste„„- 
g kara,i') sa"vali?- kur ji jų reikalu, pakų 
Kantlttt, kovoj su bajorais ir kunigais ui palaike’ 
daro atsktat nuėstus, tat net sodiečius baudziauein- 
kus. Neretai jie užsimindavo apie panaikinimą bau- 
drovų. Ktsdamiesi j santikius tarp p„no ir batt. 
dziauntnkų. kurte pirmiaus jų neapeidavo, norėjo š; 
tą pelnyti. Karalius Jonas I 1388 liepė savo pa- 
siuntimui paprašyti popiežiaus, kad tasai įsakvtti 
kunigams atleisti savo žmones iš po baudžiavų, nes 
Senojoj Katalonijoj kunigiškių buvo daugiaus‘negu 
kitų, o ir blogiau gyveno, ne> palengvinimų jokių 
nebuvo gavę. Karalius pats neišdrįso pasiūlyti ku
nigams. prašė popiežiau^ pageli. Popiežius nieko 
nedarė. Greitai tasai mirė, jo sostą užėmė kitas1 
popiežiuj Karalius ir jam pasiūlijo; dabar žadėjo 
uz gerą tarpininkystę ir jam ir sau po 2 auksiniu 
(liukatu) nuo kiemo; nemaža butų suma susirinkusi: 
kunigiškių toj vyskupijoj buvo apie 15—20 tūkstan
čių. Popiežius atmetė tą sumanymą, nes panaiki
nimas baudžiavų gali užkenkti-bažnyčias šventos 
reikalams. Karalius kreipėsi prie vyskupo, norėda
mas jį perkalbėti, bet ir čia nieko negavo. Siek 
tiek sustiprėjęs, pagaliau* iš ponų ir kunigų nesu
laukdamas pagelbos. sumanė ir be jų apseiti.

Ėjo tiesėtais keliais. Pradėjo perkratinėti ponų 
dokumentus, ar teisingai žmonėmis valdo; kur jie 
negeri buvo, žmones paleisdavo, sau už tai nemaž 
pinigo pasimdamas. Advokatai ir sudžios mielai 
padėdavo karaliui. Ponai buvo užvaldę kartais ka- 
rališkius, todėl visus juos atėmė iš jų. Žinomas 
dalykas — tas įvykdavo su sodiečių žinia: jie eida
vo į susėjimus, apsvarstinėdavo savo reikalus, kal
bėdavos apie savo vargus ir bėdas. Tik ant jų pa
siremdamas, tikėdamasis iš jų pagelbos prireikus, 
karalius galėjo teip drąsiai eiti prieš ponus.

Į ž keletos metų karalienė prašė popiežiaus, 
kad įsakytų kunigams atleisti žmones, sakydama, 
jog baudžiavos — tai nedorybė, kuri gali apsunkyti 
dūšios (velės) išganymą, priešinga Christaus mok
slui. Ir dabar tas prikalbinėjimas neturėjo kloties, 
kaip ir pirmaus.

I olesniai įvairuoja karalių apsėjimas su žmo
nėmis. Nerūpėjo jų labas. Kur buvo didesnis pel
nas, to pusę ir palaikydavo. O galėjo dabar tatai, 
nes už pinigus galėjo pasisamdyti kareivių ir suvM- 
d\ti nenuoramas, kas pirmiaus nebuvo galima. 
Karalius kartais atima karališkius iš ponu, tai 
' čl jiems parduoda, pritrukus pinigu. \ ienas ka
ralius. pritrukus pinigų, leido ponams atnaujinti 
baudžiavas ten, kur jos jau buvo išnvkusios. Kar
tais sodiečių padėjimas kitose vietose eidavo blo
giu. nes įstatymai išleisti, lig laikui miegodavo. Ar
ba karalius dar gudriau padarydavo: paimdavo pi
nigus is abiejų pusių ir jas apgaudavo. Negauda
mas pinigų iš |>onų. palaikydavo sodiečių pusę. 
Ponams tas nepatikdavo. Jie norėjo, kad karalius 
visame kame jų klausytų ir jų rcikulus gintų. To
dėl šiaušdavos prieš jį. ėjo prieš jo valdžią, nebe
duodavo visai pinigų, kuriuos buvo žadėję; karalius 
atsikeršydavo dar pikčiaus: ant ginčo dar labiaus 
palaikydavo sodiečių pusę, nors šie jam nerūpėjo. 
Pasibaigė net tuomi, jog karalienė, karaliaus vieti
ninkė (jisai gyveno Neapolyj),*) pati atleido žmo
nės bjauriausio pono — Geronos vyskupo. Poną? 
pamatė, jog jų privilegijos sulaužytos, jog gali būt 
atleisti visi žmones, todėl gązdino revoliucija. Ka 
ralienė pati pamatė, jog ji pertoli nuėjo, norėję 
traukties atgal ir padarė tokiu budu. Sodiečiai ja 
sumokėsią visus išperkamuosius pinigus, o ji atsily 
gįsianti su ponais; už tarpininkystę žadėjo pasiimt 
geras palūkanas. \ ieną sykį ji buvo surinkus to
kiu budu 64 tūkstančių auksinių. Iš tų pinigų po
nai negavo nieko, sodiečiai teippat nematė jokių pa 
lengvinimų. Sodiečiai pasijuto apgautais, bet bau 
džiauninkais savęs nebeskaitė ir ponų nabeklausė 
Pcyiai nori suvaldyti juos. Šie nepasiduoda, išsiun 
čia pric karaliaus j Neapolį pasiuntinį. Karalių; 
pasikvietė bajorus, bet tie nenorėjo nė rokuoties.

Mirus tam karaliui, užėmė sostą kitas. Prasi 
dėjo ta pati istorija su sodiečiais ir ponais. Kara 
liūs nori puikiai gyventi, uliavoja, praleidžia bau 
džiauninkų pinigus. Karalius visokias priemones 
vartoja savo pelno padidinimui. Susiginčijus sodie
čiui su ponu, liepia tą bylą perkratinėti karališkam 
teisme (buvo dar dvasiški ir bajoriški teismai), už 
ką gaudavo jisai užmokestį. Ponas, žinomas daly
kas, buvo tam atžagariu.

1 (Toliau bus).
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NSvajus
Tragedija Poema j 

gįfc- siekimo augštybės 
parašė Jonas Viskoška.

Jum nori atriekti teiojfbį,
Tur būryj iik^sti itidiiaunų tunkybę.

SVAJUS
benki, mieloji, nors pražutirj, eisiu.

14 ve uoiodosiu, nė minčia nežeistu.
k “tavęs man laimė, dangus ir ramybė, 
E 0«s - piyw- sarbč ir

’ SCENA III.
M apielinkė. Didelis publiikas susirinki- 

, išpuoštuose yt airi^ 
uis, ir visokiais, stebėtinais, iydalais; visi

Viskas turi ste-

šventimą.

Cįmėnls puikiuose pavėduos e.
- ---------

^Lį^idiniais vainikais ant gan-iį.
išžiur<i.

DIEVAITE.
E^Svajau, stovėki ir viskam stebėkis,. 

gW«ą, i prot? sau dėkis.
Išiądien apvaikščios \ isatos šventimą, 

Atminkla ęęntėvių už jųjų kentimą.

SVAJUSl
Kokia čia gražybė. daiktai g' ", 
^puikus tie žmonės, kaip miela žiūrėti! 
Kasš ėia? dangaus?-ar kitokios augštybės? 
Kas valdo tą viską? ar Dievo gįalybės?

DIEVAITĖ.
Le žmonės yr patys DJevais ir viskuomi.

SVAJUS. 
j^titjie,ką laksto. — ein' vandeniu tuomi?

DIEVAITE.
Tai žmonės jau Tūkstantį metų gyvenę — 

t Prateidt tiek laiko nė sirgę, nė šen;. į 
t ’ - i'’'
I *^YAJrsi

Kaip įstabu viskas; viskuom -etsigėri....
0 tkiie kas toki, ką blizga ir žėri?

' L i"- ' 
t DIEVAITE.
Tai moters — dievaitės ir perbi Visatos.

Kastosios, lyg mulės, ką daugel teip matos?
Į M

DIEVAITE.
Tai medegos svieto saugalės šviesybės.

SVAJUS
žmonės tie pilni doros ir teisybės?

DIEVAITĖ.
Melo čia nieks nieko negali laimėti.

SVAJUS j
Ar žmonės tie teipgi tur vargti, kentėti?

DIEVAITĖ.
a šičion papuolęs turėtum numirti, 
es tavo esybei reikėtų datirti 
okią sunkenybę nuo kokios ji žūtų.

** SVAJUS.
žmonės be vargo išmirę jau butų?

į K/ DIEVAITĖ.
Jie kenčia, bet džiaugias: jie galius, laimingi, 

s - asprantą, pažystą, pasauk turtingi.

S kančios, sunkumai — tai penas, smag 
Įįnnj, bei vargo todėl neatjaučia;

Jie keičias ir valdos teip lengvai, lyg siaučia.

• SVAJUS. ž -’-i
am musų gi vargsta be laimės daugumas? 1 
.odėl gi negalim turėti ir męs tą augštumą? 
am mums tik ragauti be naudos kartumą?

DIEVAITĖ.
ž vargą jus, šitai, anūkai laimingi.

SVAJUS. ' 
uom męs nusikaltę, kad męs nelaimingi?

Į ’ \ ‘ DIEVAITĖ.
Jas yr augštesniu už kurį daugiau kęsta, 
Kuriam daugiau vargo ir darbo pašvęsta. 

B cvai jus sunkiau ir už jus dar kentėjo — 
^uk jiejie teippat gi kalčių neturėjo?.— 
Atmink, kad tenai tik yr laimė; žadėta, 
Kur daugel gabumų ir proto padėta.

SVAJUS.
•et kodėl gamta gi neapteikė musų 
'rotu ir gabumais be vargo ir triūsų?

DIEVAITĖ.
es sviete ne jys tik vieni begyvenat, — 
yvena su jumis ir jus priešininkai:

!f Jus kovas terp savęs bepertrukio genat — 
ijVisi jus už buvius savus kariauninkai. 
, Bet kovą gamtoje kas laimi, tas būva, 
Kas ją gi pralaimi, tas miršta, pražūva. 
®xe jus tik vieni norit galę turėti: 
ybj nori ir priešiai jums lygiai stovėti. 
*Covon stot už būvį visi lygiai gali, 

tet tai tik gyvena, kas kovą nugali.
• e jus vieninteli, ką kylat galybėn: 
ųs priešginos teipgi vis eina stiprybėn.

SVAJUS. 
kam gi esybės nutvertos kovoti?

DIEVAITĖ.
Nes viskas Visatoj tur tiesą buvoti.
Tur tiesą užimti tą vietą augštesnę, 
Kurioje kits būva, —- už šito geresnę.

SVAJUS.
Kas musų yr priešiais pasaulėj didžiausiais?

DIEVAITĖ.
Jus patys vien esat sau priešiais niekiausiais....
— Jums priesiais vadinas: kas laimę jus trukdo, 
Kas syvus jus siurbia, kas kraujus jus plukdo. 
Bet priešių didžiausiu jus — nežinė esti: 
Už nešinę sunkiai tur kožnas jus kęsti.

SVAJUS. 
fprisiklausydamas )

Girdėti giedojims ir mielas žaidimas:
Tas viską teip kelia, patraukia, sau imas..... 
Tikrai, tie balsai ne iš lupų išeina....

DIEVAITE.
l ai laukiams apvaikščiojims šičion ateina.

f Judėjimas regykloj, prisiartinant paradai, pasididina).

Choras už scenos. '•ŠP
Visatos apvaikščiojant šiądien atmintį, 
Ir pratėvių kovą už musų išmintį — 
Juos primenant šiuomi, jiems teikiam padėką, 
Aukaujam ką galim, nors ačiū, už spėką...« į

SCENA IV.
Paroda.. Neapsakomai puiki išžiūra. Didelis dvigu
bas choras ir dviguba orchestra, Dievaitės-šokėjos.

Visas choras ir orchestra.
Gyvybė pasaulių — augštybe Visatos, 
Išmintis gyvūnų, tai išeiga būvio, . 
Būtybė gi visko — slaptybė esatos. 
Eigoms prie augštybės. tai išeiga žuvio.

Slaptybę esatos męs turim savyje, 
Esybėje savo, galvos smegenyse: 
Pažydami save jausloj, omenyje, 
Męs matom būtybę Visatos dalyse.

Gyvybė Visatos — buveinė skirtumų, 
Visatoj skirtumai yr vaisiais būtybės. 
Skirtumai — judėjims. jieškonė smagumų, 
Siautimas esatos, jautimas esybės. > v

i

Gamta yra Dievas, gyvūnai — jo sūnus. 
Jie vaisiai buvimo, stenginios, siekimo. 
Gamta yr paini, jos įstatymai tunus, — 
Ji valdos akląja teisybe likimo.

(Pertraukoje atsibūva Ukilmingi, rimti šokiai, Kur
ioj ir augštybės muzika),

r-'

Visas choras ir orchestra.
Už sentėvių kovą męs, šitai, laimingi, 
Męs turim dalykus, ką jie nesapnavo. 
Už jųjų stengimos męs esam galingi, . 
Męs atjaučiam viską, ko jie neragavo.

Ir tariam: stebuklų gadynėj gyvenam!
Męs esam galyl>ė, ką viską padaro, -v 
Męs viską suvaldom, sugėbim. išmanom, 
Kiekvienas iŠ musų tik gerą bedaro.

Klydimas pas mumis negalims dalykas: 
Męs viską atjaučiam, apskaitom išanksto, 
Mums žinoms kiekvienas likimas, įvykas, ** 
Kaip daiktas koks keičias, ar kaip išsilanksto.

Męs prietikius būvio sunkiausius iškenčiam, 1 
Išlaikom teip lengviai, kaip dar negalėjo 
Joks žmogus senovėj; mus būvį męs švenčiam 
Tik gerui, kaip švęst nieks seniau nemokėjo.

Męs mylime save, apkenčiam, guodojam, 
Mus bočiai gi savęs nepaisė, nekentė, ♦) 
Męs kakųs iš musų, ant labo atbojam. 
O bočiai tik puldės, sau pragarą rentė.

Bet buvę paikumai jiems suprotį davė, 
Iš tų niekingumų jie praktiką gavo, 
Nelaimės juos protu ir išmonių avė. 
Ir kančios likimp jiems laimę šapavo. *’

■' Vyrų choras. " x
Nors daug giminė mus praleido biaurybių. 
Bet vistik prie laimės ant galo priėjo, 
Už butas nelaimes, už daugel kartybių, 
Gerovę, vertybę pelnyti turėjo. w

Senovėj tėvai mus už mumis kovojo, 
Gyvatą*ir kraują už ateitę davė. 
Už labą jie spėkas ir vislab eikvojo, 
Kelius į gerovę anūkams jie šlavė.

Tiesa, nevisi iš mus bočių teip darė: 
Kiti jų kilimą tik stabdė, naikino. 
Niekybėms gerumą iš svieto bevarė. 
Rakino juos, plakė, nekentė, kankino.

Kankinami kentė už mus pasišventę, 
Už mus tik jie save kančioms paaukavo, 
Jię sielvartais savo mums laimę parcntę, 
Pražuvo be laimės nelaimėje savo.

Už tą geradėjus tuos turim atminti, 
Privalom atlygint, kaip mokam, už spėką. 
Nors savo augštybe jų vėles raminti, 
Siųst ačiū, nors ačiū, jiems kaipo padėką.

Visas choras.
Už tą geradėjus tuos turim atminti, 
Privalom atlygint, kaip mokam, už spėką, 

ftbėl•) Faktiškni. čion nemeilė yra tame, jog žmonės, 
nai kvailai, egoistiškai elgdamiesi, daro sau bloga, pragaru 
o b'oge darymas nėra meile. Kas save myli, tas nedarys ki 
tam. pačiam nepageidaujamus dalykui.

Nors savo augštybe fų\ėles raminti, 
Siųst ačiū, nors įčiu, jiems kaipo padėką..,.

■ >1;
Tiesa, jie negirdi nejaučia, nemato, 
Nepaiso ant mu^ų padėkų benaudžių, 
Bet, mus skolingumas, mus privolėn stato, 
Gerovei pačių, afminį praeitę skaudžių.

P . i ..

oi ■ (i* 
Visas choras.

Darydami labą, ^ęs privolę pildom. 
Vien privolę paprastą savo atliekant. 
Niekybes visokias męs protu išdildom — 
Biaurybės čia naudą nesuteikia niekam.

Moterių choras.
Ką esam atsiekę, iš šito matyti,
Kad kūdikiai gema jau mumis protingais: 
Galvočiams senovės juos galim lygyti, 
Statyt su senovės žmonėmis mįslingais.

ie kalba, protauja, dar tikką užgimę. 
Supranta dalykus, kokių dar nėr matę, 
ie jauslus, priimnųs, lyg seniai įrimę, 
l'uoj vaikščioja, veikia, lyg butų pripratę.

Visas choras.
<ą esam atsiekę, iš šito matyti,
<ad kūdikiai gema jau mumis protingais: 
Galvočiams senovės juos galim lygyti, 
Statyt su senovės žmonėmis mįslingais.

ie kalba, protauja,,dar tikką užgimę,
Supranta dalykus, kurių dar nėr matę, 

ie jauslus, priimnųs, lyg seniai įrimę.
Tuoj vaikščioja, veikia, lyg butų pripratę.

i.

O męs, smegenims mus, sugėbim matyti 
dalykus ir veikalus tolyj didžiausiam, 
udėjimus tolyj įstengiam valdyti, 
valbvti mislyje mus sėbrui toliausiam.

Męs galim lekioti be priemonių jokių, 
Vien valdymu nervų ir kūno svarumo;
Mus kraujas nepaiso ant priešių nė kokių. 
Su nuodais kariauja be jokio sunkumo.

Męs tūkstantį metų lengvai išgyvenam. 
Be jokių ligų ir nė kiek nenusenę;
Mirties link kiekvienas išnoro kiutenam,
Atėjus mus laikui, ikvalei gyvenę.

(Pertraukoj iškilmingi dicvaiši^-moteriiĮ šokiai).

Visas choras.
Už tą geradėjus tuos turim atminti.
Privalom atlygint, kaip galim, už spėką, 
Nors savo augštybe jų vėles raminti, 
Siųst ačiū, nors ačiū, jiems kaipo padėką....

t

SCENA V.
Svajaus vargingas gyvenimo ir studijavimo kambarys i

- SVAJUS. '
(Pamatu atsipeikėdamas iš svaigulio),

O! kur aš?.... aš, šitai, guliu kambaryje!...»
Tai sapnas, tik sapnas stebėtinas buvo...«
Man liko, kaip buvę, juodumai dalyje,
Aš gyvas kaip pirma. Tai sapnas.... Jis žuvo..

O, atminčia visko! Ne sapnas toks matymą! 
Ne. sapnas toks niekad negali bebūti: t
Teip gyvas paveikslas, toks jausmų sustatytus, 
Nežinomas svietas, dalykai nebūti I

Tą viską, lyg rodos regiu dar akyse, 
Teip aiškiai šviesumai dar blizga ir veria. 
Tos giesmės, tie žodžiai dar skamba ausyse, 
Dar viskas lyg juda, už jausmų vis tveria.

O kokią man galę tas viskas įdėjo.
Ir įkvėpė dvasią, stiprumą ir drąsą!
Kaip noras gyventi į mane įėjo.
Kariauti, nešt niekšams panieką ir grąsą!

Teip rodos, lyg viskas išnaujo būt gimę, 
Net sienos ir lubos išrodo dailesnės, 
Net baldai lyg kokiu reiškiman įgrimę, 
Net musės ant lango išrodo smarkesnės.

Viskas, kas tik regis, energija' gieda. 
Masina į kovą jausmų paslaptybė, 
Viskas tik į dangų. į ateitę rieda, 
Ir šaukia išvieno: “lai žūva niekybė!”

Vienok, atminimas gyvenimo seno....
Užteko! Gana jau liūdėti" ir rausti! 
Liudėjims pasaulėj nė vieną negano, 
Gana jau slopytisjlviert'‘sielvartus jausti!

Ne verkt ten vietą, kur už buyį reik kautis, - 
Ne tam yr gyveninis, kurs raudžia, maldauja; 
Be ašarų, drąsiai prie laimės reik briautis; 
Nieks laimę verksmais nė maldoms neužkauja.

•><i m.

Varguolių išganyms kovonėj betuno, 
Supaisyme gero žmogaus priderysčių, 
Galybėj, energijoj* clvasios ir kūno, 
Lygybėje svieto, panieVyme vysčių.

Į mokslą! nes mokslas yr.būvio slaptynė, 
Yr gale, šviesybė ir laimė kiekvieno!
Iš mokslo užšvis mums naujoji gadynė, 
Ką teiks supratimą ir meilę išvieno. .

Tik vienas išmanyms suteiks mums tą gerą. 
Ką laimė klejonėj man leido atjausti;
Tik mokslas įskiepys į mumis tą perą.
Kurs teiksis mus jausman dorybės (siausti.

Mokykla mums viskas ką girdim, ar matom. 
Visur, jei tik jieškom, ją galim atrasti* 

dokyklą męs savo galvoje pastatom, 
J ei norim, jei trokštam dalykus suprasti. Vietines Žinios.
. ei norime save pakelti, apšviesti, 

’irmiausial privalom pažyti kas buvo, 
baskui gi kas yra su protu apskriesti, 
’ažyti ką davė mums tiejie, ką žuvo.

^ats save privalom pažyti geriausiai, 
. ei norim valdytis ir gero sulaukti;
stengti, iškęsti, atlikti daugiausiai, 

Nuo tų tik, ką valdos, juk galime laukti, 

<iekystės terp musų todėl viešpatauja, 
Cad mulkių yra ką nor būti naudotais: 

Jei kožnas suprastų, ko jis reikalauja, 
1 ai niekšai ant žemės išnyktų netbotais.

vas gali gyvuoti ant svieto, gyvuoja, 
O kas to negali, tas žūva, išnyksta;
r niekšai ten dera, kur jiemis dūluoja, 
vur nieko nepelno, tenai jie nedygsta.

I enai tik visoki niekai užsilaiko, 
<ur žmonės jiems vietą ir dirvą suteikia: 

Jei tokių nebūtų, ką juosius palaiko, — 
Nė vienas netarptų, kurs labui priešveikia.

Dabar gi bujoja vieni tik begėdžiai, — 
Kas paiso ir gėdis, tas vargsta ir džiųsta; 
Linksmai tik gyvena vieni dykaėdžiai, 
O doras atstumas tik kremtas ir liųsta.

1 urtus susiplėšę visokį didžturčiai. 
Smagumais ganėdina kūną nelabą, 
O jųjų išjuokti, išsiurbti beturčiai, 
Paliegę, nueina be laiko j grabą...

Jei žmonės valdytus, valdžių jiems nereiktų, 
Kurios juos kankina, kaip gyvulius tvoja, 
Jei jiejie būt žmonės, kaip žmonės suteiktų. 
Teisėjų nereiktų, ką melą plėtoja.

Kad žmonės bus žmonės, ne žvėrys, ne avys, 
Jie spėką ir turtą, ką karėms išmėto, 
Dės mokslui, švietimui, vien protus belavyi 
Rinks laimę iš lauko dorybe užsėto.

•

Dabartėj mus turtai neatneša naudos, 
Kadangi neprotui jie laidomi esti : 
Jais,žmonės tik naikos, slopinąs ir šaudos. 
Ir protui ir mokslui neleidžia subręsti 

s,---

— Antrą dieną liepos atsibūvi 
visuomeniškas susirinkimas Pra
monės Darbininkų Columbia sa
lėje ; buvo kalbėta apie susiorga- 
nizavimą visų darbininkų, dirban
čių skerdyklose, (Stock-Yarduo- 
se), nes dabąr jie organizacijos 
neturi.

— P° triukšmingų jieško- 
jimų atsirado ant galo Chicagos 
teisme turtingiausias žmogus A- 
merikoj, John D. Reckefeller. 
I určių laikraščiai, su pasigėrėji
mu, aprašinėja, kurią koją di
džiausias žmonių išnaudotojas pir
miau iškelia iš automobilio, kada 
sukosėjo ir panašius dalykus. 
6 d. liepos Rockefeller stojo prieš 
teisėją Landis.

— F. Mosinnis atvedė į offisą 
miesto majoro F. Busse teliuką ir 
paliko jį kaipo dovaną majorui. 
Klerkai labai buvo sumišę, neži
nodami, "ką su ta dovana daryti, 
nes assistencija teliuko offise ma
joro daiktas priklus, o čia kaip ty
čia ir paties majoro nebuvo.

— Liet u vys aptiekorius D. Gia- 
čas liko teismo pasmerktas užmo
kėti $100.00 atlyginimo ir teismo 
kaštus tik už tai, kad be jokios 
priežasties pareikalavo pinigų nuo 
atvažiavusio iš Europos lietuvio, 
kuris savo pravardę padavė tei
sme kaipo Biliakov. Mat apticko- 
rius Giačas, dasižinojęs, kad “gri- 
norius“ turi diktai pinigų, tikėda
masis. kad tie pinigai pavogti, pa
reikalavo 10.000 dol. Bet ne tik 
neuždirbo — atsėjo dar savo pri
kišti.

( darbą! į darbą! reik žmones sukelti, 
Sujudyt, paakyt, energijos duoti!
Reik jiems patarnauti, šviesybę įskelti, * 
Jų vargą paguosti, pagelbą įduoti!

— Sūnūs O. Stenslando, Theo 
doras. buvusio perdėtinio banko 
ant Mikvaukee Avė. ir tupinčio 
dabar už grotų Joliet’e, ir Olson, 
vienas iš viršininkų banko, renka 
parašus nukentėjusių po prašymu 
paliuosuoti O. Stenslandą iš kalė- 

ijimo. Kiek žinia, keliolika parašų 
jau gavo.

Reik jiemis parodyt, ką reikia daryti. 
Kad vargą prašalyt ir laimę atrasti, 
Parodyt, kaip alkį nuo savęs varyti. 
Kaip nandą, kentimą ir būvį suprasti.

liepos turi būt pildo 
sulyg kurių policija 
areštuoti kiekvieną, 

, už-

Reik jiemis parodyt, kad jiejie nemato, 
Jog jųjų buvimas kaskartas vis puola. 
Jog jiejie mašinas ir murus išstato, 
O patys j vargą, nelaimę bepuola....

Mašinos jų duoną ir būvį suėda,
Ir vieton palengvyt, labiaus tik užkenkia, 
O turčiams sukrauna gėrybes net gėda, — 
Jų auksas, supiltas, net aslas įlenkia.

mos tiesos, 
turi tiesą 
“nors jis butų milijonierių”, 
kabinėjantį moteris, kur tas neat
sitiktų: teatre, hotelyje, arba ir 
ant gatvės. Tas buvo ir pirma, 
bet urvai paleistuvystės visgi bu
vo pilni ir reikia tikėtis, kad jie 
bus ir toliau.

Reik jiemis parodyt, jog viskas tur būti 
Visų darbininkų, žmonijos savybė. 
Jog niekšai, siurbikai privalo pražūti. 
Valdžių, savininkų tur dingti galybė.

Kas veikia, draugijoj kas tur dalyvumą, 
Tas turi iš visko ir lygią gaut dalį: 
Ne viską apglėbęs, per savo biaurumą. 
Koks niekšas laikyti tik vienas begali!

Todėl gi reik vargšui akis atdaryti,
Kad jis paregėtų nors lašą teisybės,
Kad niekšams besočiams neduotus praryti, 
Neduotų išsiurbti iš savęs gyvybės.

Tat, vargše! ei, vargše! pakilki, atbuski!
Buk žmogum! buk tvirtas, buk doras, protingas! 
Nelauki pagelbos — pats dirbti sukruski! r 
Kas laukia pagelbos, tam būvis verksmingas!

— “Lietuvos” redakcijos na
muose. pn. 3252 S. Halsted str., 
apsigyveno jaunas lietuvis, dantų 
gydytojas Dr. Zimontas. Lietu
viai su skaudamais dantimis gali 
kreiptiesi prie savo tautiečio.

— Vėl žuvo sudėti per ilgus 
metus darbininkų dešimtukai: su- 
bakrutino Assekuracijos kompani
ja “The Marųuctte Mutual Life 
Insurance O?.” Peržiūrint kny
gas. pasirodė iš viso $700.00 pini
gais ir daug polisų neišmokėtų 
šeimynoms mirusių. Australijoje 
ir Naujoje Zelandijoje panašios į- 
staigos yra rankose valdžios, dėl
to nieks apie bankrutijimą ne su
pratimo neturi; čia Amerikoje jos 
yra pri vatiškošė rarjkose, per tai 
ir žūva sudėti žmonių dešimtukai-

Už tave ant svieto nieks kilti negali. 
Tau reikia pačiam tą. kaip norins, atlikti! 
Anksčiau, ar vėliau, tau reiks kilti, vargšeli: 
Jei miela gyvuoti — tau tą neišlikti.

Visi tat j darbą, įvykdyt teisybę!
Gyvenimą, laimę kožnam padaryti! — 
Kovoti nors sunku prieš melą, galybę, 
Bet męs juk neturim nė ką nužudyti!

Męs visada siekini tik augšto, doringo, — 
Kvailystes su prietarais laukan nutrenkim, 
J ieškokim tik grožės, tik proto garbingo, 
Be pailsio priekin, didybėsna žengkim.

Nė vienas pralenkti kitiems nesileiskim, 
Bet eikim kiekvienas didvyrių paveizdu! 
Akluosius mus brolius teippat neapleiskim, 
Nes jiejie mus puldys, žemumo bus vaizdu.

ATŠAUKIMAS.
“Lietuvos'” num. 20 šių metų 

tilpo apgarsinimas prieš kun. J. 
Žebrį. kleboną Lietuviškos Sv. 
Andriejaus Bažnyčios, New Bri
tam, Conn. Straipsnis pilnas be
gėdystės ir melo, parašytas vadi
nančio savę parapijonu, ne kokio 
Juozo Laurinaičio, nuo 323 Park 
str. New Britain, Conn. šiuom 
“Lietuva” viešai apreiškia, kad 
minėtą straipsnį patalpino nety
čiomis per nesupratimą apgarsi
nimų rašėjo, dėlto atšaukia.

Gaila, kad atsiranda per laikra
ščius skelbianti ne teisybę. Argi 
jie nesupranta, kiek tokiu darbu 
blogo daro? Argi jie nesupranta, 
kad toks darbas yra nedoras, biau« 
rus. Red. •

APGARSINIMAI.
Neduokimės niekam aplenkti teisybėj, 
Tyrume, doroje, augštuosc darbuose, 
Energijoj, prote, nė valios stiprybėj, 
Nė jausmuos, gabumuos, nė siekiuos didžiuoie.

Energiją, galę tik darbas padaro, 
Tik darbas, galvojims mus protu apteikia, 
Be atlaidos siekis tik dangų atdaro. 
Tiktai pastovumas mums duoda, ko reikia.

(Toliaus bus).

VIENATINIS PADĖJIMAS.
Hobson, važiuodamas ant eks

pedicijos Indijon pasakė: “Jeigu 
aš nuvažiuosiu sveikas Indijon, 
tai tas bus vien tik ačiū mano ge
ram sugromuliojimui maisto”. 
Šitas turi didelę reikšmę. Jisai 
gerai žinojo, kad užsiėmimas ko
kio didelio darbo priguli viena- 
tinai nuo gromuliojimo sistemos, 
ir kad tol negali užsiimti dideliu, 
svarbiu darbu, kol neturi gera



eugromtrliojimo. * Jeigu gi palai
kysi grdmuliojimo sistema geny
je tvarkoje, tai visada galėsi pa
sidžiaugti ^era sveikata, užt^i ne- 
daleisk apetitui sumažėtu Var
tok Trinerio Amerikoniškąjį Elik
syrą Karčiojo Vyno kaip tik pa
jausi, jog neesi tokis kaip visa
da; jog apetitas mažinasi ir gro- 
muliojimas netokis kaip pirmiau; 
vartodamas tą vaistą tuojau at
gausi savo sveikatą ir pajiegas. 
šitas gamtiškas vynas ir žolių! 
vaistas veikia tiesiog ant kiek
vieno skilvio, pagamina gerą ape
titą ir atgaivingą miegą; jis pa
daro žmogų atsakančia darbui 
ir pagardina jam valgį. Vaistas 
pagamina naują, gryn^ kraują, 
padaro veidą skaistu, priduoda 
organizmui pajiegų ir energijos. 
Gaunamas visose aptiekose. Jos. 
Triner, 799 S. Ashland avc.t Chi
cago, III.

SUSIRINKIMAS SUSIV. L. A. 
36-tos kuopos.

Chicago. Nedėlioję, 14 d. lie
pos, 1907, 1 vai. po pietų, J. Rui
gio salėje po num. 3301 So. Mor
gan, kertė 33 gatvių, bus pusme
tinis susirinkimas 36-tos kuopos 
S. L. A.; ant jo kviečiami visi są
nariai užsimokėti prigulinčią mo
kestį, ir norinti prisirašyti prie 
S. L. A. organizacijos, atsilanky
kite virš minėtame laike.

Komitetas.

PAJIEŠKOJIMAI.

L. KLEIN KRAUTUVĖ BUS 
UŽDARYTA NEDĖLIOMS 
Yra tai pirmutinė krautuvė ant 

*‘West Side”, kuri uždarė nedė
liomis savo krautuvę, tokiu bu
du duodama ir savo darbininkams 

: progą* pasidžiaugti liuosu laiku.
Senei jau darbininkai norėjo įgy
ti tokias-pat sąlygas kaip ir vi- 
durmiestyj, bet iki šiol jų pasi
stengimai vis buvo veltui. Galų 
gale, vienok, atsirado vienas, po
nas L. Klein, kuris, nesibijoda
mas nė konkurencijos kitų krau- 

. . tuvių, išpildė darbininkų gei-
* smus. Pereitoj nedėlioj buvo L. 

Klein krautuvė uždaryta pirmu
tiniu kartu bėgyje jos 38 metinio 
gyvenimo. Užtai pranešame sa
vo skaitytojams, kad daugiau ne
važiuoti) pas L. Klein nedėliomis 
pirkti ką nors, bet tegul nusiper
ka viską reikalingą šęip dienomis. 
Atminkite, kad ir krautuvių dar
bininkai nori turėti bent vieną 
dieną liuosą, užtai paremkite juos 
pirkdami toje krautuvėje vien 
šeip dienomis. Darbininkai L. 
Klein krautuvės stengiasi priver
sti ir kitas krautuves uždaryti ne
dėliomis. todėl ^gelbėkite jiems 
jų pasistengimuose nepirkdami 
nedėliomis, o tuomet ir kitps krau-

- tuvės uždarys nedėliomis.

PAAIŠKINIMAS.
Nuo pačių išgydytų žmonių ir 

iš laikraščių, serganti persitikri
nę, kad geriausią pagelbą sveika
tai, žemiau pasirašiusiame Insti
tute galima rasti, — tad daugy
bės sergančių per laiškus (gro- 
matas) atsišaukia, prašydami sau 
rodos, išgydimo, kiek kaštuos ir 
ar dar galioja išgydyti; bet apie 
ligą ir kuom serga, kaip senei, 
kas kankina, tankiai neparašo.

Už tai, kad tokių laiškų atėju
sių yra labai daug, tad ant kart 
priversti paaiškint! Norint aptu- 
rėt užganėdinimą ir sveikatą per 
mus, tad rašant laišką su viršui 
paminėtais klausimais į Institutą, 
drauge neatbūtinai reikia para
šyt: kaip senei sergat, ar gydy- 
tės pirmiau ir kpr? Kas per liga 
arba ką skauda bei kas labiau
siai sveikatai kenkia t. y; ligos 
silpnybės, kiek dietų amžiaus, vy
ras sr moteris, vedęs ar ne, tėvai

• gyvi ar ne, o kad numirė ar ne
žinai kokia liga — parašykie.

Pagal mus metodą gydymo 
bus viskas ištirta profesoriaus ir 
daktarų ir duotas visas reikalin
gas atsakymas, o kad dar ligą 

. galima išgydyt ir ištirineję pri-
• pažinsime, tai gali būt ramus, 
- jog apturėsi savo pirmutinę gerą

sveikatą ir visas reikalingas žmo
gaus laimei pajiegas. Rašant, vi
sada parašykit savo adresą aiš
kiai, kaip geriau gali, o ne rašyt 
ir braukyt, tai gatvę, tai nume- 

■ rius. Ant konverto į Institutą 
adresuokit:

Dr. Collins N. Y. Medical In
stitute, 140 W. 34 str. Nevv York,

Draugysčių Reikalai.
DIDELIS PIKNINKAS.

Nevv Britain, Conp. Draugystė 
Žirgvaikio parengė pifmą didelį 
pikninką subatoj, 20d. liepos, (Ju- 
ly), 1907, Rentschler’s Parke, ga
le Arch gatvės. Prasidės i-mą 
vai. po pietų ir trauksis iki 12 
nakties. Kviečiame visus lietu
vius ir lietuvaites, kaip vietinius 
teip ir iš aplinkinės atsilankyti ant 
to puikaus pikninko. Įženga 25c. 
kiekvienam. Vožiuodami paimkite 
Arch gatvės 
iki daržui.

Pajieškau savo pačios Onos 
Vaškienės, • Pušalątės parapijos, 
Dekanelių sodžiaus. Apie 30 me
tų senumo. Pereitame mete rug- 
pjutės mėnesyj išdūmė nuo ma
nęs. Kas duos man apie ją žinią 
tam busiu labai dėkingas.

Kasp. V’aškevičia,
1627 So. loth str., 

Philadelphia, Pa.
Pajieškau lietuvaitis merginos 

apsivedimui, jaunos doros, be skir- 
tnmo tikėjimo. Esu jaunas, tikras 
lietuvys, daraus, lėto budo. Mer
ginos, norinčios tikrai apsivesti te
gul atsišaukia adresu:

Vladas Naujokas
26 Theodor st., Delray, Mich.

Pajieškau savo draugo. Jono 
Jurkaus, Kauno gub., Raseinių 
pavieto, Labardžių vok, Dalgunu1- 
sodžiaus. 4 metai kaip Ameriko
je, pirmiau gyveno Easton, Pa. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 
žinią ant adreso:

St. Gedvilas, 
865 — 33rd place, Chicago, III.

Pajieškau savo giminaičio, Mi
ko Danelavičiaus, Suvalkų gub., 
Senapilės pavieto. Kvietiškio gmi- 
no, Parešuvkos kaimo. 4 mėne-i 
šiai atgal buvo Grane! Rapids, 
Mich., ir iš ten išvažiavo į kasy
klas. Turiu labai svarbų reikalą. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 
žinią ant adreso: ,

J. Stiklakis.
687 So. Union st. Chicago, III.

Pajieškau Pranciškaus Berna
tavičiaus, Kauno gub. 8 ar 9 me
tai kaip Amerikoje su pačia ir vai
kais. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žinią ant adreso:

Juozas Gumauckas, 
202 John st., East Newark, N. J.

Pajieškau Antano Petrikonio, 
kuris prasišalino neseniai iš Phi- 
ladelphijos aplinkės. Jisai Kauno 
gub.Į Panevėžio pavieto, Kupiš
kiu parapijos, Bak'ienų 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 savo pusbrolio Fran- 
ciškaus šemeto, Kauno gub., Ra
seinių pav., Rietavos parapijos. 
13 metų kaip Amerikoje. 4 mė
nesiai atgal gyveno Elizabeth- 
port, N. J. Turiu labai svarbų rei
kalą. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žinią ant adreso:

\ Ant. Lutkus,
311Į) S. Morgan st., Chicago, III.

Pajieškau savo dukterų: Mari
jonos ir Zosės Evoškiučių. Zosė 
pirmiau gyveno apie Chicago, o 
Marijona Bostone. Turiu labai 
svarbų reikalą. Jos pačios ar kas 
kitas teiksis duoti žinią ant adre
so:

August Evoškus, 
Box 1730, Bisbee, Arizona.

Pajieškau savo draugo, Jono 
Bakaus, Suvalkų gb., Vladislava- 
vo valsčiaus, Gelgaudiškiu kaimo. 
Vieni metai kaip Amerikoje; pir
miau gyveno Brooklyn, N. Y. Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti ži
nią ant adreso:

Ant, Sprainaitis, 
Box 25, Heineman, Wis.

Pajieškau žmogaus gerai išma
nančio bučeriaus ir groseriaus 
darbą. Tegul atsišaukia tokis, 
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, 
Kevvanee, III.

dock, Paw o kitas Brooklyn, N. Y. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duo
ti žinią aat adreso: ’

J. Sulainis,
Box 506, Collinsville, Conn.

Pajieškau Viktoro Stiro, Kau
no gb., Naumiesčio pavieto, Pau- 
delių vol., Buivanių sodžiaus. 
Turiu labai svarbų reikalą. Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti ži
nią ant adreso:

Povylas Baltrūnas,
299 Portland str.,

Cambridgeport, Mass.
Pajieškau Juozapo čižausko, 

Kauno gub., Šiaulių pavieto, Jo- 
niškės miestelio. Apie 6 metai 
kaip Amerikoje. Jis pats ar kas 
kitas teiksis duoti žinią ant adre
so:

Juozas Urbonas, ii 
1112 Kishtvaukee st.,

Rockford, III.

Pajieškau Onos Brusokiutės, 
Suvalkų gub., Senapilės pavieto, 
Balbieriškiui gmino, Gudelių kai
mo ir parapijos. 6 metai atgal 
gyveno Brooklyn, N. Y. Ji pati 
ar kas kitas teiksis duoti žinią ant 
adreso:

Jonas Balenauckas, 
9107 Cottage Grove avė.,

» Chicago, III.
Pajieškau savo brolio, Juozapo 

Gužo, Suvalkų gub., Vladislava- 
vo pavieto, Bublclių gmino, Mei- 
štų kaimo. Pirmiau gyveno Wis- 
consin valstijoj, o dabar, girdėjau 
gyvena 
pats ar 
nią ant

West Pullman, III. Jis 
kas kitas teiksis duoti ži- 
adreso:

John Gužas,
Suleyville, Ind.Box 8l,

Pajieškau savo pusbrolio, Fe- 
leksijono Druktėnio, Kauno gub., 

1 Raseinių pavieto, Gedminiškių so
džiaus. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žinią ant adreso:

Bron. Valentinavičius, 
944 — 33fd st., Chicago, III.

AUKOS REV.
Iš W est\ille, III. F. Norkus 

50c.; J. Vitkus, V. Mostrika, V. 
Uiskienė, J. Viskis, E. Vitkienė 
po 25c.; F. Jokubitis ir M. Saba
liauskas po 10c. Gauta viso $2.05. 
Skirti L. S. D. P.

Iš Benld, I1D (Laike Grigaičio 
prakalbų) Wm. Gižaitis $1.25; J. 
Gugužinskas, J. Guževičius, R. 
Mačiulis, P. Naikelis, K. Rudai
tis D. Matulaitis, O. Zigmontie- 
nė, J. Valantiejus, L. Žvingila, J. 
Raudonis po $!.oo; M. Matulaitie
nė, O. Kilikevičienė, A. Uržy, K. 
Andrušis, K. Graževič, Ch. Spud- 
vilas, A. Ramlis, Wm. Mačiulis, 
Wm. Paulukaitis, K. Mačiulis, P. 
Danilevičius, P. Astraukas, P. 
Makštalis, S. Padra\vskis, F. Da
nilevičius, F. Poška, M. Giraitis, 
J. Akelaitis, P. Ariajutas po 50c.; 
A. Armunatis 45c.; S. M. Moluza 
40c.; A. Krakauskas, Wm. Ozbic- 
kis, V. Plickaitis, M. Matulevičie
nė, A. Bilunas, J. Dzidolikas, VV. 
Bukavičius, O. Baltrušienė, Wm. 
Baltrušis, J. Biliūnas, P. Galutis, 
M. Baltrušiutė po 25c.; VV. Ma
čiulis 20c.; M. Mičiulienė, A. Ki- 
likevičiutė. F, Kilikevičiutė, 
O. Bickienė, J. Gužeyičienė, 
Biliūnienė po 10c.; J. Bičkus 5C-

karus? . kurie nuvež

Komitetas.

Pajieškau Antano Kubiliaus ir 
Mateušo Stasalo, abu Kauno gb.. 
Vilkmergės pavieto, Subačiau? 
parapijos. Vienas gyvena Brad-

Ant Pardavimo,
Pigiai ant pardavimo 2 pentrų 

mūrinis namas su lotu, ant Hal
sted Street, arti “Lietuvos” redak
cijos. 1-mas pejitras — storas ir 
gyvenami ruimai; 2-ras pentras 
— gyvenimai dviems šeimynoms 
Prekė $4200.00. Šis 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. Į to
kį namą įdėti pinigus yra gciesnis 
pelnas negu aukso mainos. 16% 
pamislyk sau. Dasižinokite “Lie
tuvos” redakcijoje.

Reikalauja vyrų prie molinių iš
dirbių ; molio deglyčioj. Mecca, 
Ind. Darbas ant viso meto. Už
darbis $1.60 iki $2.25 ant dienos. 
Atsišaukite:

Wm. E. Dee Co.
124 E. Quincy st.. Chicago, III.

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

Wlad. Butvvill,
□oi Lake st.4 Melrose Park, III.

Kalendorius
parsiduoti dėlto, kad savininkai 
išvažiųojįf į |Įną krajų. Atsišau
kite adresu: j

. ^Cllas Petkus,
414 Belyeder $t., VVaukegan, III. 

9 1
Parsiduoda pigiai saliunas prie

didelių fabrikų. Atsišaukite tuo
jau pas:

•'♦Matv Getautis,
1524 Arnold st.,

Chicago Hcights.

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 dienoms išplauks šitie 
laivai:

NORTH GERMAN LLOYD 
LINE.

(8

25

DOMINION LINE.
Liepos, 5 vai. ryto išplauks iš 
Montreal laivas SOUTH- 
WARK. Perplaukia mares 
su 8 dienom, šifkortės pre
kė ............................  $3780

Liepos, 5 vai. ryto išplauks iš 
•Montreal laivas CANADA. 
Perplaukia mares su 8 die
nom. šifkortės prekė..$37.8o

ozų knnua žmonės kr'da. # . 
alus, kanalua, arba ’ t’arp’nin
anflla, randa <1Ua4 niar
Tūlų sutvėrimų Atmainą i 
dlntus kunus, užkU^ 
snių storio žemės ėDe.‘ jjf JJ*!, 
<llen liatatyti jvairiuoae 
kurių žmonėH mokinami putiatj’ 
mda yra musų žemė, kišk į 
uų metų reikėjo pakol ant

pn

GRAŽUS FLATAS ANT Ift- 
RANDAVOJIMO.

6 ruimų kampinis flatas, ant 
antrų lubų4 gražeme name, ant 
kertės Halsted ir 33-čios ulyčios, 
priešais “Lietuvos” redakciją, ant 
rendos už $16.00 ant mėnesio. 
Dėl rendos atsišaukitej “Lietu
vos” redakciją.

GERA PROGA.
Parduosime $400 lotus po $250. 

ant lengvų mėnesinių išmokėjimų. 
Geriausia proga padėti savo pini
gus ant didelio nuošimčio, geriau 
negu batikoje. Suieškosime 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.

DYKAI!
York & Boston

MALKOS
Chicago, New

Refrigator Co7 51-ma gatvė ir St. 
Louis avė., Chicagoje, sugriovė 
daugybę senų freight karių, kurių 
lentas atiduoda žmęnėms dy
kai kaipo malkas, tik reikia parsi
vežti. Kas reikalauja malkų te
gul važiuoja, o gaus dykai kiek 
tik nori.|x

PRANEŠIMAS.
Pranešu savo tautiečiams, kad 

apie 15 d. liejies išvažiuosiu 
savo fardios

ant 
ir apsilankysiu pas 

lietuviusHtsrto jau ten gyvena. 
Užtai, ktrrie rtOrėtumete nusipirk
ti farmą, tai dabar geriausias lai
kas ją apžiūrėti, nes dabar galima 
matyti kas ant fanuos auga, kaip 
ji išrodo ir kokis oras. Taigi, nu
važiavę dabar galėsite viską savo 
akimis pamatyti. Mano farma yra 
.Missuori valstijoj, ir kurie norite 
pirkti farmą, tai galite su manim 
kartu važiuoti. Apie platesnes 
žinias klauskite laišku:

Jos. Zimontis,
31 W. ląth Place, Chicago, III.

Reikalaujame gerų .preserių ir 
kriaučių, teipgi ir merginų ranko
mis siūti, nors ir neinokančių — 
gera proga išsimokinti. Lengvas 
darbas; gera mokestis. Atsišau
kite pas:

\Vm. P. Brown,
253-261 Market str. (2 nd fl.)

Chięago, III.

Reikalauja vyrų dirbti giriose 
Michigan ir VVisconsin valstijose. 
Mokestis nuo $30.00 iki $40.00 mė
nesiui su valgiu ir guoliu. Dykai 
kelionė su pirmininku (foreman). 
Teipgi reikalaujame darlfininkų 
prie geležinkelių. Atsišaukite 
tuojau pas:

Asping & Svveet, 
81 So. Canal st.. Chicago, III.

Reikalaujame 4000 darbininkų 
prie visokių darbų vakarinėse val
stijose ir Chicagoje. Gera moke
stis. Reikalaujame angliakasių 
valstijose VVashington įr Colora- 
do; išperka pusę kelionės kaštų 
nuo Chieagos. Reikalaujame 400 
darbininkų Mięhigan ir \Viscon- 
sin valstijose prie girių kirtimo; 
mokestis nuo $26 iki $35 mėnesiui 
su valgiu ir guoliu. Kelionė dy
kai. Reikalaujame 400 darbinin
kų ant ūktų North ir South Dako- 
ta ir Minnesota valstijose; gera 
mokestis, į>igi kelionė. Reikalau
jame iocxį|darbininkų prie gele
žinkelių darbų vakarinėse valsti
jose. Ateik tuojau arba rašyk sa
vo kalboje, jdcdfcmas už 2 c. pačto 
stempą prišiuitimui informaciją. 
(Lietuviškas agentas).

»hJ. Lucas,
128 S. Clark st. (Room 3)^ 

Chicago, III.

Reikalaujame visokių darbinin
kų ir mechanikų arba suprantan
čių staliorišką darbą. Mokestis 
nuo $15 ir aųgščiau ant sanvaitės. 
Atsišaukite nedėliomis nuo 10 iki 
11130 vai. iš ryto ir vakarais nuo 
6 iki 8 vai. (Ne agentas).

45 La Šalie st., (Room 8)

16 Liepos, 9 vai. ryto išplauks iš 
- „ New Yorko į Bremą .laivas

KRONPRINZ WM. Per
plaukia mares su 7 dienom, 
šifkortės prekė......... $44-15

Liepos, 10 vai. ryto išplauks iš 
New Yorko į Bremą laivas 
GROSSER KURFUERST. 
Perplaukia mares su 10 die
nų. šifkortės prekė.. .$38.15

23 Liepos,-jo vai. ryto išplauks iš
New Yorko j Bremą laivas 
FRIEDRICH D. GROSSE. 
Perplaukia mares su 10 die
nų. Šifkortės prekė.. .$38.15

30 Liepos, 10 vai. ryto išplauks iš 
Nevv Yorko į Bremą laivas 
KAISER WM. DER GROS
SE. Perplaukia mares su "J 
dienom, šifkortės prekė.... 
...............................$44 15

17 Liepos, 2 vai. po'pietų išplauks
iš Baltimores į Bremą laivas

• MAIN. Perplaukia mares 
su 13 dienų, šifkortės pre
kė ..........................$38.15

24 Liepos, 2 vai. po pietų išplauks
iš* Baltinu-res į Bremą laivas 
Brandtnburg. Perplaukia ma
res su 14 dienų 
prekė................

18

20

*7

18

20

«»5

17

šifkortės
. $38.15

RED STAR LINE.
Liepos, 10 vai. ryto'išplauks iš 

New Yorko į Antverpą laivas 
ZEELAND. .Perplaukia ma
res su 8 dienom. Šifkortės 
prekė........................... $39.80

Liqx)s, 7 vai. ryto išplauks iš 
Xew Yorko j Antverpą laivas 
FINLAND. Perplaukia ma
res su 8 dienom. šifkortės 
prekė.....................   $39.80

HAMBURG AMERICAN 
LINE.

Liepos, 10 vai. ryto išplauks iš 
New Yorko į Hamburgą lai
vas AMERICA. Perplaukia 
mares su 10 dienų, šifkortės 
prekė ..... .................... $37.80

WHITE STAR LINE.
17 Liepos, 3 vai. po pietų išplauks

iš Bostono laivas CYMRIC. 
Perplaukia mares su 8 die
nom. šifkortės prekė..$37.8o

18 Liepos, 11 vai. ryto išplauks iš 
New Yorko laivas CEDRIC.
Perplaukia mares su 6 die
nom. šifkortės prekė..$41.80

Liepos, 5 vai. ryto išplauks iš 
New Yorko laivas CELTIC.
Perplaukia mares su 6 die
nom. šifkortės prekė..$41.80

Liepos, 3 vai. po pietų išplauks 
iš Bostono laivas REPUB-
LIC. Perplaukia mares su 8 597 Žvtryt h Žmogus, gutalaė m,
dienom, šifkort. prekč$37.8o gal 8<h,uth!i ‘š' rnas. Mokslu uu 

. subudavojimą kūno visokių ž^ris. 
paukėčlų, sanarkojų, žamaptht, * 
žmogaus. Kiekvienas žvėris srt» —

kos sieksnių storio. MoksHaįhi 
gal storumų Ir senumų 
snių, kuriuose tų sutvėrimų kuj- 
da, gali be apsirikimo spręsti, 
na yra musų žemė ir utp 
gus ant jos atsirado. Chicago in 
pusi. 370..................... .T777,
Ta pati apdaryta.......... 1,41

545 Nematomi prieisi Ir

25

3i

? 1
RtO

j šalt

Aprašymas smulkiausių Ual.terl'u ,2* 
dnnčių visokias ligas pa. 
susekimas, vystymusi ir tt 
veikalėliais. Chicago, UL 1905 * (
pių 113 ............................. ***!

559 Svieto pabaiga, h nwttk<)
Pr. Siūlelis. Kas nori
da bus svieto pabaiga, tegul r&kT 
šių knygelę. Chicago, DL imTT 
slapių 31.........................

.pn* 
P3F 
var 
mu<

1:

E I

11 
ži»< 
H*k 
met

n 
rriiAMERICAN LINE.

Liepos, 9 vai. ryto išplauks iš via aprašytas pavieniai sq viaomia ki 
New Yorko laivas PHILA- * ‘•—*-* 
DELPHIA. Perplaukia ma
res su 6 dienom, šifkortės 
prekė...........................$43.80

27 Liepos, 10 vai. ryto išplauks iš 
Philadelphijos laivas HAV- 
ERFORD, Perplaukia ma
res su 8 dienom. Šifkortės 

prekė.................. $37.80

20
ypatybėmis ir kokių gyvūnų gimiB, 
tveria. Su paveikslais. Chicago, DL 
1906, pusi. 313................ . ...........
Apdaryta ...........................................

u

630 Ethnologija arba mokslas ap e 
žemės tautas. Pagal D-rų M. Hsber- 
landtų parašė šernas. Su psveUr«ų 
liais. Yra tai svarbiausia moksliška 
knyga apie visas musų pasaulės žmo
nių veisles. Ji parodo visų viešpaty
sčių, visų žemės kraštų ir net maziau-

i«ių salelių žmonės ir jų paveikslu.
Viri parodytos prekės yra nuo;Aprašo jy knmes tikėjimų, 

Nevv Yorko iki Tilžės. Prekės {pročlus, užsiėmimų ir abelnai riskų. 
į Eydkunus yra 5c. brangesnės Kas Dort pilnai pažinti žmonių istori
kai;) į Tilžę, o į Bajorus 55c. bran- teR111 Perskaito šių knygų. Chica- 

. .. - t-.. , .. <0. H!. 1903, pusi. 667 ................. $2J0gesnes kaip 1 1 ilzę. I ikictas is 7. . . ; . Apdaryta gražiuose ir drūtuose audi-
Chicagos j Nevv V orką kaštuoja Ino apdaruose ....f.................. $2.50
$16.00, j Bostoną $16.00, į Mont-j 
real $15.00, j Philadelphia $15.50. | 641 Geografija arba žemės aprašy

mas. Pagal Geikle, Nalkovskj ir ki
tus sutaisė Šernas. Su paveikslais. 
Aiškiai ir suprantamai aprašo musų 
žemę, jos pavidalų, didumų ir platumui

t ž jos kalnus, jų vardus, augštį, vulkai 
vaikus nuo 1 iki 12 metų šifkor- nūs metančius iš savęs ugn|; iš kokitf 
tė ant laivo kaštuoja pusę to ką ^ogsnių susideda žemė, kur ir kie« 
..." . . . joje yra anglių, geležies, aukso, dru|dideliam, o virs 12 metų pilna sif-, . ... ... ... . .1’ 1 * skoa ir kitų gėrybių; kiek marių, ežej

kortė. py upių, jų vardai, plotis, gylis; kokid
kuriuose vandenys: sūrus, prėski, kari 

GELEŽINKELIO TIKIETAI kokie JUO8* gyvena gyvūnai ir tt} 
Žemė aprašyta dalimis: išskaitytos 

! visos viešpatystės, karalystės, 
gaikštystės, respublikos Ir tt 
kurioje žemėje yra gyventojų; 
jų tikėjimai, kalbos, papročiai,
mimai, pramonės, išdarbiai ir tiesos^ ji 
kokie miestai, su klek gyventojų, fa- • fiaus 
brikų, pramonių; kur kokie orai: šal- 1 kaip 
čiai ar karščiai, lytus ar giedros; kur 
koks ilgis dienos ir nakties; kur visa- I 
da yra lygi diena ir naktis, kur saulė j 
per keletu nedėlių nenusileidžia arba 
neužteka ir tt. Knyga didelė 6x9 colių 
ant geros, standžios popieros spaudin- 
ta. Chicago, III. 1899, pusi. 469. $2.00 
Ta pati apdaryta audimu, kietuose ap
daruose, auksinėmis litaromis atspau 
sti parašai ant nugaros ir šono.. $2.5C

VAIKAMS ŠIFKORTĖS.
Už vaiką nesenesnį kaip 1 me

to šifkortė ant laivo $2.00.
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VAIKAMS.
Amerikos geležinkeliai vaikus 

iki 5 metų veža dykai; nuo 5 iki 
12 metų, ima prsę tikįeto, o nuo 
12 metų pilną tikietą.

Prūsų geležinkeliai veža vaikus 
už dyką tik iki 4 metų; nuo 4 iki

Liepos, 12 vai. dienos, išplauks 10 metų ima pusę tikieto, o nuo 
iš Nevv Yorko į Hamburgą 10 metų pilną tikietą.
laivas BEDENIA. Perplau
kia mares su 15 dienų, šif
kortės prekė.............. $37.80

Liepos, 5 vai. ryto, išplauks iš
Nevv Yorko į Hamburgą lai
vas DEUTSCHLAND. Per
plaukia mares su 7 dienom, 
šifkortės prekė......... $43 80

Liepos, 6 vai. ryto išplauks iš
Nevv Yorko į Hamburgą lai
vas PATRICIA. Perplaukia 
mares su 14 dienų. Šifkortės 
prekė............................$37.80

laivai Linijų NORTH GER
MAN LLOYD, RED STAR ir 
HAMBURG AMERICAN plau
kia stačiai į kontinentą, o laivai 
visų kitų linijų plaukia į Angliją, 
o iš Anglijos kiti laivai perveža į 
kontinentą.

Didžiausias ŠifkorČių ofisas

A. OLSZEWSKIO
3252 So. Halsted St, Chicago, III.

tusii

1
St:
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20

23

27

30

CUNARD LINE.
Liepos, 9 vai. ryto išplauks iš 

Nevv Yorko laivas CARMA- 
NIA. Perplaukia mares su 6 
dienom. šifkortės prekė 
........................... -.. $43-80

Liepos, 10 vai. ryto, išplauks iš 
New Yorko laivas ETRU- 
RIA. Perplaukia mares su 7 
dienom. šifkortės prekė 
..... ...............................$41.80

Liepos, 9 vai. ryto, išplauks iš 
Bostono laivas IVERNIA. 
Perplaukia mare su 8 dienom. 
Šifkortės prekė...........$37.80

Liepos, 9 vai. ryto, išplauks iš 
New Yorko laivas LUCA- 
NIA. Perplaukia mares su 
5 dienom. Šifkortės prekė 
.....................................$43.80

Liepos, 8 vai. ryto, išplauks iš 
Nevv Yorko laivas CARO- 
NIA. Perplaukia mares su 
7 dienom. šifkortės prekė 
..... ...............................$43-80

Knygų Kataliogas.
124 Robinsonas Kruzius. Graži mo

rališka pasaka. Antra pertaisyta lai
da. Chicago. III. 1903. pusi. 83 ... 25c

525 Kaip gyvena augmenys? Pagal
Lunkevyčių ir kitus sutaisė Šernas. 
Su paveikslėliais. Yra tai aprašymas 
apie yvairius musų žemės augalus, jų 
sudėjimų ir atmainas, gyvj ir plėtoji
mus! nuo pat menkiausių pavidalų iki 
didžiausių Ir tobuliausių. Chicago, III. 
1901, pusi. 129 ...................................... 35c

526 Kada ir kokiu budu svietas su
sitvėrė Parašė Prof. Dr. M. W. Meyer. 
Iš vokiečių kalbos vertė J. Ilgaudas. 
Aprašyta kokiu budu tveriasi dangi
ški kūnai ir kaip musų žemė susitvė
rė,'telpgi kokiu budu atsirado ant jos 
gyvybė. Su paveikslais. Chicago, III. 
1906, pusi. 140 ................................ 35c

CANADIAN PACIF. R. R. CO. 
LINE.

Liepos, 6 vai. ryto, išplauks iš 
Montreal laivas LAKE 
ERIE. Perplaukia mares su 
8 dienom, šifkortės prekė 
..... ...... ............ $37-8o

26 Liepos, 3 vai. po pietų išplauks 
iš Quebec laivas EMPRESS 
OF BRITAIN. Perplaukia 
mares su 5 dienom, šifkor-

20

527 Kada ir kokiu budu gali svietaa 
pasibaigti. Parašė Prof. Dr. M. W1lh. 
Meyer. Iš vokiečių kalbos vertė J. II- 
gaudas. Knygelėje aprašyta svieto 
pabaiga. Kas nori dasižinoti kada ir 
kokiu budu gal svietas pasibaigti, te
gul perskaito šitų knygelę. Chicago, 
III. 1906, pusi. 135 ............................. 35c

553 Paėjimas organitko svieto. Pa
gal Bitnerj sutaisė šernas. Knyga dl- 
dėlės moksliškos vertės. Ji aprašo 
tvėrimąsl viso sutvėrimo ir visų gam
tos sutvertų daiktų; parodo, pagal se- 
niausi u s ir giliausius žemės sluogsnius, 
daug milijoną metų atgal gyvenusius 
ant žemės augmenis, vabalus, žvėris, 
paukščius ir tL Su paveikslais. Chi
cago, 111. 1905, pusi. 137 ................... 35c

566 Senų gadynių Išnykę gyvi sutvė
rimai. Pagal Hutchinsonų sutaisė Šer
nas. Su paveikslėliais. Aprašo se
niausių gadynių yvairius sutvėrimus 
gyvenusius ant žemės dar prieš atsi-

655 istorija abelna.. Dalis pirma. 
Nuo seniausiųjų laikų Chinijos — 
2800 m. pr. Kr., iki galutiniam išdalini J 
mui imperijos Aleksandro Makadoni-' / 
škojo m. pr. Kr. Surašė Dras A.1 l 
Bacevlče. Su paveikslais, parodan-| y 
čiais tų laikų piramidus, sienas pylių. 
tvlrtynių; typus kunigų ir kareivių. Y 
Hieroglifus Akkadų rašto ir tt Chi- | 
cago, 111. 1904, pusi. 498 ............... $1.0C’r

657 Istorija Suvienytų Valstijų šiau
rinės Amerikos. Nuo atradimo ir dar’ 
prieš atradimą Amerikos iki 1896 m.| 
Aprašo kaip Kolumbas atrado Ameri-- 
kų, kokie čia tada žmonės gyveno, ko< 
kie žmonės pirmiausiai iš Europos pra-j 
dėjo plaukti j Ameriką, kokios karėsi 
buvo, už kų kariavo ir kokiuose mef 
tuose; klek buvo prezidentų, kokie i J 
kiek kuris gero dėl šios šalies padarai 
Prie galo knygos telpa Suvienyti! 
Valstijų Konstitucija kuri yra re! kai 
tingiausia žinoti kiekvienam žmogų R 
gyvenančiam šioje šalyje. Chicago, 1111 
1896, pusi. 364 .................................. $1.0(1
Ta pati apdary ta audimu, kietuose apl 
doruose, aukso litaros ant nugaros ir 
šono .....................................................$1.25

658 Istorija Chieagos Lietuvių, jų pa
rapijų ir kunigo Kriaučuno prova su 
laikraščiu ‘•Lietuva”, buvusi balan
džio mėnesyje 1899 m. Čia telpa ap
rašymas: kiek yra lietuvių Chicagoje, 
kiek lietuviškų draugysčių, su kokiais 
vardais Ir siekiais; chronologiška per
žvalga Chieagos lietuvių darbų nuo 
pat čia jų atsiradimo iki pabaigai 1900 
metų; istorija Jų parapijų ir prova ku
nigo Kraučuno su “Lietuva". Chicago 
III. 1901, pusi. 580 ........................... $1.00
Apdaryta  .........................................$1.50

678 Lietuvių Pratėvlal Mažoje Azi
joje. Nuo senovės iki jie pateko po 
valdžia Persų. Parašė Lietuvos Mylė
tojas (D-ras J. šliupas). Knyga turi 
283 puslapius ir 4 didžias m a pas, pa
rodančias vietas kur senovėje gyveno 
lietuvių pratėviai. Aprašo lietuvių pa- I 
dėjimų dar 800 metų prieš Kristaus 
gimimą. Chicago, III. 1899...............50c *

tauta, kokie buvo raštai senovėje 
metų prieš Kristų, kada žmonės

708 Raito Istorija. Pagal A. a 
Schnitzerj sutaisė šernas. Aprašo ko 
kiu budu žmonės rašyti išmoko, 
Išdirbo sau raštų kiekviena
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Isia monų knyga, burtų Ir delną, 
Ttė* mokslą Formatas 6x9 coliui, 
Jiršaus apdarų koloriuotaa paveik- 
^Wurtlninko ruimo. Chicago, Iii. 

v." .................*3-°°
J^andaruoae......................

paslapty* Magijos bei Spiritiz- 
E ė-itaois Mokslo. Pagal svetimus 

ius gutaisė J. Laukis. Yra tai 
Elja! monų darymo. Šioje kny- 
atrasit* visas monų ir burtų pa- 

suprasite, nes aiškini ap- 
Jr paveikslais parodyta visos 

ir budai Jų darymo, (’hiea- 
įjli. 1903, pusi. 262 .................... 50c

21 Vakaro diskusijos.
. Ir keturi kitokį paveikslėliai

I ■ BERIJA III.
Susideda II 29 Stereoskoplškų paveik- 

•lėlių || Kristau* gyvenimo. Pro- 
kė $1.00 už bakselį su 22 paveik
slėliu.

3

Rankvedie gromaty rašymui, 
pamokinanti kaip rašyti gro- ^■Sa] firmas, pažįstamus, gimines, 

mylimus ir milimas prieš 
Sredinii? I ponus, kunigus, vysku- 
& t kitas augštos luomus ypatas. 

ant nauju metu, dienoje 
gimimo, ir kituose atsitiki- 

Chicago. III. 1895. psl. 115 40c

13O Po priedanga Šventlnybėa. lato- 
gpysaka iš Rymo laiku. Parašė

THE WEST SIDE TRUST & SAVUOS BANK
12 ta IR HALSTED GATVES - - CHICAGO

. „ VIRŠININKAI
S R. Flynn, prezidentas, Ira N Morris, vicž-prezldentas,
Chas. F. Hoerr, kasierias, C. N. Stanton, kasicriaus pagelb.

M DIREKTORIAI Įi ul
Nelson Morris J. A. Spoor Ira N. Morris „ K H.iHeymaim

Arthur G. Leonard S. R. Flynn Charles F. nocrr
BANKOSVALANDOS

Nuo 9 ryto iki 4 po pietų . Panedely] nuo 9 ryto iki 8 vakare 
Jsubatoj nuo 9 ryto iki 12 pietų Subatoj nuo 5 po pietų Iki 8 vak.

Parduodame laivakortes 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. Taupinl- 
mą (čėdijimą) gali pradėti su vienu doleriu.

Štai ką Juose gali pamatyti: 
Kristaus užgimimas Bet le tau s Stal- 
nėlėje.

I Trys Karaliai atlanka gimus] Kri
stų ir dovanas jam kloja.

■ Kristus, dar kūdikiu būdamas, mo
kina daktarus Jeruzollaus bažny
čioje.

i Kristus ant svodbos. Kainoj Gali
lėjaus. Permaino vandeni į vyną.

• Kristus ant kalno kalba 
žmonių minią.

i Judošhis savo pabučiavimu 
Kristų žydams.

’ Simonas pagelbsti Kristui 
nešti.

I Šventa Veronika apšluosto 
Kristui.

i Jėzus ramina moteris, kad 
verktų.

i Jėzus prie kalno Golgotos, 
žiavojimo vietos.

Žalniųriai ir šv. Petras prie kalno 
Golgotos.

Kristus paveda savo motiną Jonui. 
Skaito Kristui myrio dekretą ant 
kalno Golgotos.

Žydai ruošiasi kalti Kristų prie kry
žiaus.

Kristaus kūną ima nuo kryžiaus.
Kristus keliasi Iš grabo.
Kristus žengia j dangų.
Regykla šiųdieninio Betlejaus.
Kaip šiądien išrodo Stalnelė, ku- 
kurioje Kristus gimė.

Baznyč.a apreiškimo šv. P. Marijos.
Bažnyčia budavota ant grabo šv. 

P. Marijos.
Kaip šiądien išrodo Kristaus gra

bas.
Kaip šiąden Išrodo Kalvarija, kur 
Kristus mirė.

Ulytėlė po vardu Jėzaus “štai Žmo
gus”.
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G
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8

9

C porteri. Vertė K. J Odesoje. 1905, jo
25cfaL ......................... .

1632 Gyvenimas šv. Tėvo, Pople- 
Bsnedikto IX, valdžiusio apašta- 

Kįh« sostą Ryme nuo 1033 iki 1044 
........................................25c

1535 Lietuviška* Lementorius dėl 
vaikelių. Su poteriais, kataklz- 
|r jnlnstranturu. Vilniuje 18G3, 

peši. . ..........................      ...... 15c

Pinigus prisiųskit per Money Order’į 
n registKvotoje gromatoje adresuoda-

A. OLSZEV/SKI,
3252 S. Halsted St, Chicago, III.

I SMMskopai arba Teleskopai

gMBsreoekonas arba Teleskopas yra tai 
prtrtaisa arba žiūronas su padidinau-

11

12
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u

16

is
19
20

21

23

24

25

priešais

išduoda

kryžių

veidą

jo ne-

nukry-

OPPENHEIM & 
FINKELSTEIN
500 South Halsted Street

Vieta, kurioje jausiesi 
kaip namieje

Lietuviškas Štoras

Drapanos ir Galanterijos 
Skrybėlės ir Apautuvai 
už labai pigią, prieinamą prekę 
VIENA PREKE VISIEMS

Męs patarnausime atsakančiai, 
duok mums progą.

500 So. Halsted St.
Tarpe 12 tos ir 14 tos gatvių

f Pirma Lietuviška Banka Amerikoje
Ir Didžiausias Ofisas

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

A. OLSZEYVSKIS, Savininkas.

r1 i Banka. r-:.-:-:—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 už kavoj im ui, prie kurių nė ugnis, nė vagis negali prieiti. Skrynelės yra 
parsamdomos žmonėms po $3.00 ant metų.

Gold filled Laikrodėlis
Fabriko gvarantuotas ant 20-metų; Elgin ar 
\Valtham. Prekė...............................$12.50
Tikrai Sidabrinis Laikrodėlis
Elgio ar \Valtham. Prekė...............$8.50

PnaiųaK pinigu* arba duok orderi SJit C.O.D., o 
laikrodėlis bus greitai prisitįsias. Hrkdahii |su mane 

. užčėdysite pinigus.
B. K. Bruchas

3316 So. Morgan Street Chicago, III.

101
102

103

E 104js stiklais, per kuriuos kad žiūrai: 
i abrozėlio; Abrozėlis pavirsta ] na 
aJlšką paveikslą, kuriame matai čie- 

grupas žmonių, triobų. vitą mle-
( plačius laukus., miškus, daržus ir 
ątoi&u. teip kaip kad pats toje vte- 
rwtumt i ir viską savo akimi ms- 
siioci. Teleskopas paverčia { natų- 
ttką ėsybę. padidina j] atskirsto 
egų nuo žmogaus ir išrodo jau ne 
teiksiu, bet tikru atsitikimu.
Kęs turime dabar ant pardavimo gra- 
inrtus stereoskopiškus paveikslus, 
ip mtote žemiau surašytus, i

SERIJA I.
įdeda iš 12 Stereoskopiškų paveik
slėlių pundelyje. Prekė 50c. už 
pundelį.

Stai ką juose gali pamatyti:
1 Stebėtini griovai Yel!ow-Stone Par-

* Kvįetkinė paroda, mieste Sarato- 
t P». N- Y.

3 Bowery gatvė Ne v Yorke.
E^^Hyds vandens puolimas, Yellow- 

rtoae Parke.
Į^^jd*ka_ tabako farma, Kuboje.

Į $ Bado butas mieste Honelulu, ant sa-
1 los Hawall.

f Žavų rinka, mieste Manllės. ant Fi
lipinų salų.

I San Jose gatvė, mieate San Juan, 
||k Porto Rico.
|||p^>ikiausia pilis mieste Rheinstein, 

^■■Ktoae.
Byžftiausias Žurandelis Salone de 

K Jenets, mieste Vienoje.
Mykolo palocius. Peterbur- 

į,-.< . S?, Rosi joje.
Petro bažnyčia ir pliacius

Ryme : •-

pa

105 153

106

107

108

109
110
111

113

114

115
116

117
118

119

. 20

121

122
123
124
125

126
127

128

129

130

131

132

155

156
157

158

159
160

161
162

163

Pyramido* fr Arabų vtllja, žiūrint 
nuo Ghizeb kelio, Kaire. Egipte. 

Arabija. Darias Išdžiūvusiame 
upės take.

[ėjimas | paloclų, Singapore, Indi
joj.

Turgaus diena Singapore, Indijoj.
Tautiškasis greitasis trūkly, Singa

pore. Indijoj.
Policijos stacija Hong Konge. Chi

nljoj.
Žibinčius Hong Konge. Chinljoj.
Cbinlečių vienbuoriniai laivai | 

plauko] Hong Konge, Chinljoj.
G ryžusi s kelias ShanghAl, Chinljoj.
Žvilgis ant viešos turgavietės. 

Shanghai, Chinljoj.
Tautiškas priešpiečių namas ant

198 “Tėve musų, kurta esi danguose“.
199 Pagalvėlių karė.
200 šėrimas kačiukų.

Teleskopas Ir 100 virt paminėtų pa 
veikalėlių kaitueąė . ..$3.00

100 tų pačių pąvettost* bakselyje
be teleskopo .......................... $2.00

25 paveikslai it Jėzaus gyveni
mo ....................7............ 11.00

Pf ta vienas teleskopas bo paveikslų 
kaštuoja 81 00.

SERIJA V.
Susidedanti Ii 12 maišyto gatunko pa

veikslėlių pundelyje. Prekė 35c. 
už pundelj.

Muckross Klioštorlų. aI-

miestas, Gibraltar.
Bondler lovis Ir Kate-

164

165

»■ SERIJA II.
įĮy* 25 Stereoskopiškų paveik-

;l bakselyje. Prekė 75c. 
p;taA»eiį.

133

134

1 ką Juose gali pamatyti: ‘ 
“•žlausias vandens puolimas.

Olen, N. Y.
f^džių sodas, Floridoje, 

dusias pačto budinkas,

Ha-

New

vandens puolimas,
®r& Pails, New York,

usu svetainė i nited * States 
mieste Saratogos, N. Y. 

ĮBRk* 8*tvė, Obispo. mieste Ha- 
J*80’. Kuboje.
valako namai; Kuboje.
ĮĮfe**8 galvijų mieste Manllės, 

Filipinų salų.
ezmkells ant salos Kavai i.

, . Bresto Manilės, ant salos

Nikr

Fi-

Sousa'" ant Paryžiaus 
Prancūzijoje.

į£;**^3 mieste Frankfort,

pa-

8:08 Parduoda kvietkas mie- 
® KMenhagen. Danijoj. " i 

kvieiky darželis, nile- 
Carlo.-
vandens puolimas, Nor- 

gatvė, Paryžiuje,S. 101^ duelės su kardais.
P^e arbatos.

b Prausia. . i 
ėideii tie mažiukai.

135

136

137

138

139

SERIJA IV.
Susideda iš 100 Stereoskopiškų paveik

slėlių bakselyje. Prekė $2.00 už 
baksel].

šitoje serijoje yra 4 sykius tiek 
veiklėlių ką pirmutinėse serijose.
Štai ką juose galite pamatyti:

Besiartinanti audra ant ežero Erie. 
New York. Tavorų krovimas | di

dėt] oceanin] laivą.
New York. Pilies daržas (Casttlo 

Garden).
Boston. Ežeras viešame darže.
Atlantic City, New Jersey. Pama

ry].
Niagara. Patkavlnls vandenskri- 

tys nuo ožinės salos. (Horse 
Sboe Falls Irom Goat Island).

Chicago. Auditorium viešbutis ir 
MictHgan Avenue.

Kaskados ir pokyiinė svetainė. L. 
P. Parodos 1904m.

Moki indijonas namieje.
Moki indi jonų gyvenimas.-
Sioux indijonų vadas. He-No-Frald. 
Vąrtininkai (The Scntinels) 3,043 

pėdų augščio, Yoscmite, Cal.
Motina girių. 63 pėdas apėmlo. Yo- 

semite Klonyj, Cal.
Magdelcnb* Kolegija, Oxford. Ang

lijoj.
Airija. Killarney, pilis Ross.
Įėjimas ]

-įjol.
Šiaurinis 
Berlynas, 

dra.
VokieJja. Griuvėsiai viduramžinės, 

pilies.
Vokietija. Laivas apleldžiantb Ko- 

blenc'ą, ant Rheino upės.
Švedija. Stockholmas nuo vandens 

pusės.
Stockholmas. Karališkas palocius.
Švedija. Ant kelio | Odde.
Švedija. Lejono pilis. Goteborge.
Šveicarija. Mount Blanc žiūrint 

nuo Cbamonix.
Thun, Šveicarijoj.
Žluvinis kiemas, Alhambra, Grana

da, Ispanijoj.
Katedra Notre Dame, faskada. Pa

ryžiuj, FrancuzfjoJ.
Tulierinų daržas. Paryžiuje, Fran- 

djoj.
Pa lodai tautų ant upės Selna'os, 

Paryžiaus Paroda, 1900m.
Venus de Milo Louvre, Paryžiuje, 

FrancijoJ.
dės Champs Elysees, Paryžiuje, 

FrancijoJ.
Didžiosios operos palocius. Pa 

ryžiuje, FrancijoJ.
Tvirtynė Šv. Jono Ir Katedra,Mar- 

sellles, FrancijoJ.
Laivų užplauka ir ežeras. Villefran- 

che, FrancijoJ..
Carnlche kelias ir ežerėlis Vllle- 

franche, FrancijoJ. *
Pajūrinis kraštas Casino, Monte

Carlo.
Vatikano daržas ir šv. Petro ka

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

tro katedros.
140 Didžioji galerija Coiona palocluje, 

Ryme, Italijoj.
Skliautas Settinlo Severo, Ryme, 

Italijoj.
Kolosemnas, Ryme, Italijoj.
Neseniai atkastas palocius, Pom 

pejo, Italijoj.
Senatas ir Kanalas, Milane, Itali

joj.
Kelias Šv. Juozapo, Venecijoj, Ita

lijoj.
Šėrimas karvelių ant pleciaus San 

Marco, Venecijoj.
Kelias šv. Andriejaus, Venecijoj. 

Italijoj.
Mahometonų bažnyčia Omare.
Oceaninls pakraštį*, parodantis ke

lio užuolanką, Alglere.
Gėrymo fontanas ir gatvė Sename 

Kaire, Egipte.
Besimeldžianti dervišai kieme ma

hometonų bažnyčios Gamoa Ei 
Ain.

Mahometonų bažnyčia Sultano Ha- 
san, 41wrint, nuo- Ciadello sienų, 
Kairo, Egipte.
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Tokyo. Japonijoj. Iriso gražybė* 
laukai

Yokohama. Japonijoj. Prūdas egip 
tlškų lotus kvictkų pilname žy
dėjime.

Junitų ttayčla Honmoku, Yokoha 
ma, Japonijoj-

Yokohama. Japonijoj. Siaučlus dlr 
bantis lytines kurpe*.

Yokohama. Japonijoj. Krisuklinlų 
tuvių pardavinėtojau* stotis.

Paroda ugnsgestnlų atletų, Yoko- 
hamr^ Japonijoj.

Yokohama, Japonijoj. Kvictkų dar-

šitoje serijoje, kiekviename punde 
lyje. beveik via kitokį paveikslėliai, tai 
r ra maišyti ii visokių gatunkų. Juose 
yra: gražiausių miestų, bažnyčių ir 
kitų bagotų triobeslų paveikslai, telp- 
ri ir komiški paveikslėliai, ši serija 
yra gera tiems. kurie nori pinigus už- 
'ėdytl, ne* ji kaštuoja tiktai 35 e., o 
joje galima tiek daug pamatyti kaip 
Ir serijoje I.

12
SERIJA VI.

telo oat maišyto gatunko paveikslė
lių pundelyje. Prekė' 75c. už pun
deli.

Pinigų Siuntimas.
Šita banka išsiunčia į svietų 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.

Sifkortės.
Šitoje bankoje talpinasi agentūros visų laivinių kompanijų. Čia galima 

gauti šifkortes ant kiekvienos linijos į kur tik nori išvažiuoti ar atvažiuoti. Šif- 
korčių prekės čia tokios pat kaip ir pačių kompanijų ofisuose. Čia kožną dieną 
galima gauti laivą išvažiuoti į krajų; o daugiausiai laivų išplaukia subatomis, tai 
iš Chicago reikia išvažiuoti ketvergais.

Real Estate.
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.

Yokohama. Japonijoj. Altorius, ne
šamas Jaunų gerbėjų Mataun 
procesijoj.

172 Japoniški valkai, nešanti pokylln] 
Matauri altorių. YokohamoJ.
Mat turi pokylis, muzikos pas t oi a* 

ir 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.
Trepsi J Kigomizų žinyčių, 

to. Japonijoj.
Kyoto, Japonijoj. Kigomizų 

cla.
Auksinis pavillonas ant ežero Kin- 

kakuji, arti Kyoto. Japonijoj.
Senoviška žlnyčia Fujiyama, Mt. 

Fuji, Japonijoj.
Teatro gatvė, Ilgio vienų 

Osaka. Japonijoj.
Nara. Japonijoj. Tūkstantis 

čių prie Ka-suga-No-Myia 
ė los.

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

HawaiišRi mokyklos kūdikiai.
Paimu daržas ant kranto Monoloa 

upės, Honolulu, Hawai.
Daktilinių paimu kelias, Honolulu. 

Hawai.
Hawailška moteris, gaudanti Pce- 

heal, mažiukę kriaukltaę žluvai- 
t?-

CNoMM renkami ryžius. H.wri.:

Excelsior Watch Co.
900 Central Bank Bldg., Chicago
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Kyo-

žiny-

Šitoje serijoje gražiausi paveikslė 
Ha!. Ijabal atikus, yra dirbti gabiau
sių artistų, brangaus darbo. Į juos 
žiūrint matai viską teip aiškiai kaip 
kad prieš akis nebūtų jokio paveikslė
lio, bet tikrai gyva regykla.

Atminkite, kad virš parodyto* pre
kės yra tik už paveikslėliu*, 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 | tą pat] teleskopą.

Siųsdami pinigus ant teleskopų ar 
ant kitokių reikalu visada adresuokite:

, in
A. OL8ZEVVSKI,

So. Halsted St., , Chicago, III.
>l» G)l

3252

millų.

žlbln- 
žiny-
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;)o nn
Ant ir Akmena

Railroad 
Laikrodėlis
riti". (iž.iikaaiaa

Ag ir įsriik.is
tr įsK >n.'<

iJCap® .tirtšik. dvigubi iiiint
i'Įg g-nžiHiiJ-

Tikrni
rni lM»ką Visur 

vv'vartojamas gelsiin- 
kalio tarnu kai po ta«- 
teisingai laika rn*an- '7"' (’ *; gvarsnt uotas ant

23 metu. ŠU4 Inlkmdrlj palUpim'’CO.D ant 
• ki<-k' ie«»o adrž»»'> »<« navelyjltnu iAerzaminuoti.

.I»‘iuu itu. tok» knip uA.imokėk rzprrsul
, $5.75 ir atvežimo kaltus Ir jtaiu'k Inikrodr lį ji-j 
I no. nrmokčk n? rtrnncenta. Atmink kati nr tok] 

pat lai k rodytį kitur mokėsim 00- l'rta iuiknyiėiio
’ i prkhHlamt* 14K au

Gyvenimas Pretorijoj, Pietinėj At- kompasu dykai.
rikoj.

Įplauka ir plaukianti laivų taisymo
dirbuvė Valparaiso, Chilc.

Jamaicos Brookline gatvė, Port 
j-nten o.

San Franclsco gatvė, Mexlco City.
Didysis pllactas, Mexlco City.
“Jojimas šėnlmta”.
Mano apgtnėja*.
Kalėdų ryte*. 4

Mačuli kur begi?
IM«n į valalija tVanhln^ton. nei ten yra daug 

darbo ir uždarbiai gori, n pa« Ik>tn. Milių salima 
užeiti ir gauti vlaokiaageraa roda» ; bato gali gauti 
laita alų ir kitokių garbumų gčrimų ir ruaMnlų. 
Jo karčiau a yra voa du bloku nuo Union atotiea.

'ySūandard Saloon”
$83 W**M««žm 8L, SMttl** WaaK

Ko tik reikalausi, čia viską gausi.)
Jei reikalauji pirkti namą, lotą ar farmą — čia juos gausi. ' -Įr
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 j krajų ar savo gimines iš krajaus pargabenti, — kreipkis j 
čia, o gausi geriausią šifkortę.

Nori pasiųsti pinigus į 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 pasidejimą. Turi kelis dolerius, nori juos sutau
pote (užčėdyti), prisiųsk šiton bankon pačto money orderiu, o gausi nuo musų bankinę 
knygelę ir visą reikalingą informaciją.

Rašydami su bent kokiais reikalais visada adresuokite šiteip:

3252 So. Halsted St
A. OLSZEWSKI

Vienatinė Lietuviška Sankrova
Ir agrntura Uteraturoa ant “North Slde” Chicagoj. 
Čion galim* gauti mokiliSkų. ivlnUskiĮ ir dvasi- 
Ikų knygų, rąžančių, ikapllerlų. sbrozilių, viso
kių laikraHių. Amerikos ir Europos ir popierų 
gromatoms. Taipgi užlaikau visokio ta voro: juo
dyk), pnkklių, plunksnų,(kukuojamųmašinukių, 
britvų. stereoskopų ir daugeliakitų daiktų. Ne
užmirškite atsilankyti, o busite užganėdinti.

Petras M. Kaitls
821 Wabai**la Av*. , t Chicago, III. 

(Sale Lietuviško* Bažnyčios).

PINIGŲ PREKE.
Iki 500 rublių, rublis po.................. 52^4
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, 
tai siųskite per “Lietuvos" redakciją, 
adresuodami teip:

A. OL8ZEW8KI 
3252 80. Halsted 8L, Chicago, III.

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe.* |
Guodotinonis tautiukoms ir bai
gtinėms Draugystėm* iszdirba:- 
aruaas, Amerikoaiazkas

nytinems B
Karuaas, 
Weliawas, 8zarpas, Juos* 
tas, Kukardas, Ženklelius, 
Kepu ros ir dėl Marszalktt

115 W. DIvision St, Chicago, III.

darbas butu pridsrancziai atliktas ir tuom suszelpti savo Uutrtj 
lietuwaitiai.

T. ANDRUSZEWICZ & CO.

Guodotiniems Kunigams iszdir* 
b®:-Kapas, Arnotas, Dalmati- 

Albas, Stulas ir wisus baž
nytinius parėdus. Visoki darba at
lieka artistiszkai in laiką.

Norėdamos guodotinoa Dr-tes, 
arba guodotini Kunigai, kad Jusu 

pairsaė:.ts ii tikrai

Mare Laukiene Kozminsky & Yondorf,
Atsakanti Akušerka

3246 S. Halsted St. Chicago, Ui.
Telefonas Yard* ?•••

tao 11 dailuti attekančiai po gimdymo. Podraug 
oranalu. kad dabartini* mano ofitaa raudasi Ol- 
Mewskto name, U4ė S. tiaUted *U SUo auąšta.

73 Dearborn Street. 
Bank ier lai.

skolijame Pinigus ant turtenybių ir M 
ta nngiesi turtenybf pirkti, m p su džiaugsme 
prigalMsime, paskolindami tau dalį pirkialo pT 
algų. Greitas veikimas. Lengvos Lily g o*. AgUSf



S38-0 
JŠt-C y&s;

AUKSINIS ATRANENTAS
yra aaajaatias pabailiatojas taiuba. Paratnh

šiai u atrauiaatu o būt tai aaęirdata naufitaa. 
Praba tib 25c ai bu tai laba ta arlaiaatliaa. 
Siathit aiobasttl Ptnb-Caatiaam marka* pat:

JOHN'S 8UPPLY HOU8E
t2 PIL8EN 8TATION, CHICAGO, ILL.

NAUJI TAUTIŠKI PAVEIKSLAI.
Dabar tik išėjo iš po spaudo* labai 

gražų* tautiški paveikslai (abrozdai).
1. Didis Lietuvos Kunigaikštis Vy

tautas. • į
2. Didi* Lietuvos Kunigaikštis Keis

tutis.
3. Didis Lietuvos Kunigaikštis Al

girdas.
4. Didis Lietuvos Kunigaikštis Ge- 

demioas.
Paveikslų mlera 22X28 colių.

Prekė 35c. kožnas.
Nusipirk po vieną šių paveikslų, 

galėsi gražiai papuošti savo ruimų.
o

Prisiųsdamas pinigus adresuok:
A. 0LSZEWSKI, 

3252 So. Halsted St., Chicago, III.

Seno Krajaus Gydytojas <■

Dr. P. G. Wiegner
(Iš Rygos)

Atidarė ofisą ant aplinkos J. Lessczynsko
3315 So. Morgan St.* Chicago, III.

Gydo visokias ligas.

LIETUVOS” AGENTAI.

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

New York* N. Y.
A. Lesniewskis, 144 E. Houston St.

Sot Boston, Mase.
Nik. Gerįdrolius, 224 Attens st.

Nevvark, N. J.
- V. Ambrazevičia, 178 Ferry st.

Brcoklyn, N. Y.
Stan. Rinkevičius, 73 Grand st.

Shenandoah. Pa.,
Andrius Mačis, ,131 S. Main st

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

Waterbury, Conn.
Jonas Žemantauckas, 39 W. Porter St.

New Britain, Conn.
M. J. Chepcnis, 21 Pleasant SL

Baltimore, Md.
2018 N. Washington, St

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

L. Gavelis, 
Jonas Želvls, 
J. Luis, 
J. Diemedis, 
,Wm. J. Moran,

S. E. cor. Sharp and Camden Str.

Philadelphla, Pa.
M. A. Ignotas, 1028 So. 2-nd SL

Pittsburg, Pa.
Jonas Ignotas, 13 Diamond Squarc S.S.
L M. Maskeliūnas, 2134 Forbes SL

Elizabeth, N. J.
Wm. Bočkus, 211 First St.

Westville, III.
V. S. Kreivėnas.

Minersvitlc, Pa.
Juozas Ramanauskas.

Springfield, III.
J. Klembauskas, j . 7 Milirovr

Worce«ter, Mass.
Antanas Bernotas, 12 Harlem St.

Gilberton, Pa.
J. Ambrazevičius, Box 4.

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

New Haven, Conn.
K. Llažaitic, ■ 217 !Ferry SL

M-t. Carinei, Pa.
Jonas Banis, Bcx 541.

E. 8t. Louis, III.
FeHx J. Galminas. 537 Collinsville

E.
Brooklyn, N. Y.

Froomes, ’ 73 Grand
Diržulaltls, 155 Metropalitan

t
Brockton, Mas*.

Balčiūnas,

Nusipirk už Raudos pinigus 
gerą Gyvenimą.

Gyvenk vienoje ir iszrandavok antrą. 
Už $3200 gali pirkti vieną iš 

50 Naujų, Dviem Augštais, Namų.
Arti Western Eelectrio Co., Sears, Roebuck Co., National Melleable Caalmgs 

Co., Winslow Brolių ornamentališkų geležinių darbų ir amerikinių spirališkų dū
dų išdirbinių.

20.000 Darbininkų Žmonių. $300 Inmokesties.
<b Liekinys po 832.00 kas mėnesis, imant palu k į drauge. Bandos 830.00 ant mė

nesio; 5 ar 0 kambariais, trioba su aukštu tr 7 pėdų panamių su išlietais pamatais 
Georgijo* pušies apdabai; maudykla, šiltas ir šaltas vanduo. Visokį pagerinimai 
įtaisyti ir apmokėti.

14ta Gatve ir 49ta Avenue.
■ /ąap Ag ■ Granto Žemiškosios Bendrijos Podėly j neužilglo
I t 1 I fll pakils savo vertije. (Dovydas B. Lytnan, globėjas. 

■ ^^M Vvillard T. Block, iždininkas)
Mes parduodame juos dabar po $540 ir daugiau ui Lotų $50.00 įmokėti* 

likusiejie $10.00 kas mėnuo.
Nuvažiavimas j Vidurmiostf prekiuoja 5 Centus.

Vienatiniai Agentai

KNOTT, CHANDLER & CO.,
110 DEARBORN STREET

Vietinis Ofisas: 12-ta ui. ir 43-ta Avė. Atdaras kasdien ir nedėliotas. Jas. F. 
Hildreth, užveiada, savinybė* skyrius. Lietuviškas pardavėjas būva , visados sol 
vietos; jis visame jums patarnaus. *

Pinigus paskoliname budavojimui.

KODĖL KENTĖTI TYLIAI?
Jeigu esi Jaunas* senas ar vlduramtlo 

Męs Tave išlydysime. 
Mus padarėme speciališkutną begydydimi ypati- 
škns, nerviškai ir ch toniška* vy rų ligas per 10 metų.

Ta šaka medicinos tapo muaų gyvenimo studija. 
Sergantiems neduodame suvtliojantį nusprendi

mą jų ligos. Visada, priimdami gydyti, duodame 
pifna ir pa*i liekantį išgydymų, musų prekės žemo*. 

JAUNUS VYRUS kūmų, pilnai išgydomo.
VYRAMA v,r* kurie jaučia, kad Jų pajiegs
’ * HAIWo njk*la, suteikiame galutinų išgydymų.

Išgydomo greitai ir pasekmingai: kraujo užnuodiiimų, varicocelę, inkstų ir pū
slės ilgas, re urna d ima, neuralgijų, skilvio ir kepenų ligas, raudoua/ų gyslų, votis, 
pasididinusias giles ir visas odo* ligas.
ATMįUif k*“1 m?* pacientams y pat iikai Jų pačių kai bojbt r niekad oe
Almina noi-doMatne jų paslapčių.

Męs pristatome visas gyduoles musų pacljentams ir išsiunčiame | visų svietų. 
Prašyk dykai Išpildymo Slankos, jeigu negali pats pribūti mųaų ofisan. - 
Jojo Išaiškintos Įvairios Ilgos* ir kaip nuo jų gali išsigydyti namieje.

RODĄ DYKAI! VALANDOS: lx

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

VARICOCELE 
HYDROCELE

Ii*y<Uu kiekvienų sergantį Vnricoeeie, Striktur*. teipgi užkrečiančiu* kraujų utnoodv- 
jimu*. ntuŲpnėjimų nervų, Hydrocelų arba vyrų lytiUua liga*. Tokio gania* oferta* tai
kiame visiems tiem* kurie buvo gydomi nuo keliolikos visokių daktarų be pneekmia ir Ikdavė 
■avo pinigu* dykai, vardan parodyti jog ai turi* vienintelį bodų iu kurio pagelba ant visados 
J u* IJgydy»iu

Nemokėkite už neišgydymų tiktai už išgydymų.
Skaudėjimu* skilvio, kepenų ir inkstų, noe* l*b*i ut*i*enėju*ln*, ilgydau galėtinai.

MAUČIAl
Sergnntiejie duanlin, bronchitu 

arba džiova lig y dora i galutinai 
nau jauaia mano metodą per įtrau
kiau O * a 1 i n o gaių.

PRIVATIŠKAS VYRU LIGAS.

Ai Ugydan kiekvienų greitai ant 
viaadoa ir didžiausioj paalaptyj.

VISOKIOS PATARMES
DOVANAI!

Isigydau cųluiin*

Specialiu** moterų ir 
vyru ligų.

MOTERIŠKAS LIGAS.
Patinimu* gimdo*, skaudėjimus 

peėių. baltligf. pagal mano meto
do* *utal*ytu» v«iatu* iigydau p*- 
Mkmingiausiai.

KRAUJO UŽNUODYJIMUS.
ir odoa liga*, pavelzdan: MMrt- 
mua, skauduliu, plaukų nualin
simu* ir tL

au tezgydsu art vieadM.
KALBU LIETUVIŠKAL

Dr. L. E. ZINS, 41 S. Clark M, CHICAGO, ILL.
Priėmimo valandos: *»o 8 vai. ryte Iki 8 i»l. t»k*ro. Nediliomia: •*« 9 vai. ryte M 4 vai. m N«t» 

i■■ ■■■■■■ i ■■■■■■ i i

Dabar laikas naudokitės visi!
Geriausia vieta dėl pirkimo an grašiai* baloai* Arnaonykn; 

Skripku koncertiniu, Kliarniatu, Triubu ir daugybe vi.okia 
muzlkaliitu instrumentu. Geru Dtiegorėliu aukrtniniu, visokia 
Žiedu, L-nciugėllu, geru Untvu. Albumu dėl fotografijų. Revol
veri u, Stricibu, F.lektrikimu Liampukiu, Robiniu Litaru, Adre
sam PeiėCiu, Pluksnu auksiniu [fountaln pea], Gramatikų, Žo
dynu, Istoriškų ir Maldų knyga, vi'o'.lu gražiu Popieru dėl va
lymo grotuaiu m* visokiai* apskaitymai* ir dainom* tuzinas už 
26c. 6 tuzinai už |I.O). Odeli drukuojama mašinukė gana gra

šiai ir greitai drukuoj*. litaro* Ir visa mašinukė padaryta i* geriausio plieno. Prekė tik |*.*0.
Užlaikau kitokiu Išdarbiu maiinukiv keliu gatunku ir daugybe nau

dingu visokiu daiktu. Kas nor apturėt katologa tegu) prisiunčia ui 5c. 
markę ir teisinga adnsa, o apturi* 84 puslapiu dideli l!o meto N AUJA 
KATULOGa DYKAI: Kuriame yra įimtai* visokiu daiktu, su viri du 
įimtai ailk.u paveikslo ir ii kurio matysit jog mano tavora* pirmo* 
kliaso*. pnkes ptgissne* kaip kitur, štornykam, Agentam ir Per loviam 
parduodu visokiu* ta voru* labai pigiai, duodu dideli r a b* ta adresuokit:

K. WILKEWICH 112 GRAND ST., n.t9

VISIEMS DOVANAI!
Lietuviškas kate Uogas, katrame yra šimtai visokių 

daiktų, paveiksimai Ir jų prakšs kaip tai: r
±.’oSų, laikrodėlių, laneiugėlių, lakatų, salikų, gMiikų, laikro- 
dėių, britvų, armonikų, konoortinhų, klsrnožų, skripkų, bub- 
nfllų, kernotų, mandolinų, vargonų, fonografų, plunksnų, 
drukuojamų maiinolių, kišeninių liampų, knygų irtt.

Lietuviai nesiduokit Išnaudoti visokiem apgavikam, 
kurie po prairtom finnų vardais dankstoai ir apgaudlnrj* visomėsii*. 
Reikalaujanti viriui minėtų daiktu, visados kreipkitės pas M. J. DANĮ*

Ar. JONAITĮ paduodami savo pilnų adresų o gausite KATALIOGĄ IX)VA-
N AI ir busit aprūpinti gerais - teisingais daiktais.

Vienatini lietuviška prokyatš Amerikoje, kurj 
St. Išsiunčia visokius daiktus apsteluojant per laiškus,bt. išsiunčia visokius daiktus apsteluojant per laiškus, Į visus ^murinos 

Ar. Ir Canados miestus Ir kaimelius, per paštą arba eapressą. Adresas:

M. J. DAMIJONAITIS,
Š71 N. Main st3252 So. Halsted St.f Chicago, UI.

Visai Rylai 
Didžiausias Kataliogas 
Lietuviszkoje Kalboje 
|l| Bua nuaiustas kožnam kuris 
||| prisius savo tikra varda, pra- 
l|| varde, adresą ir pora markiu. 
||| Naudingas, reikalingas kož- 
N N N nam lietuviui ir lietuvei.

JAME TELPA
teisingi aprastymsi apie suvirsi 
200 visokiu kunuzku nesveikumu, 
vyru moterų ir vaiku, lasaiszkina 
pradžia, priežasti ir pasekmes ligų 
ir pasako kokias gyduoles naudoti. 
Telpa paveikslai ir prekes visokiu 
naujausiu elektro-gvdancziu apa
ratu, Roberiniu daiktu, Magiszku 
Aparate, Brukuojamu ir Kaszo- 
mu Maszinu, Steneoskopu ir jiem 
Paveikslu, Armonikų Koncertinų, 
Britvu ir daugel kitokiu kožnam 
reikalingu daiktu. Raszyktuojaua.

isskirpk ttlta, Užpildyk Ir pri*iu*k mum, o n* 
dvieju dienu IlidžUusia* LUtuvtozks* KaUUogs* 
bu* tavo namuos*.

Vardai................................................... ...................

Adresą*.................... ............................. . .........................

Miestas Ir State....................... . ........................... .

m John'* Supply House
Mlsen Statlon, Chioap, III.

j GERIAUSIAS PRIETEET 
fe T$$, kurs pagelbi nelaimi]; bet $r g«H r$$tis sunkesnė nelaimė žmogui , 
K kaip būti varginamu ligos?

S
Tuotn gelbčtojum nuo visokių ligos kankynių — silpnybių yra Dr. ColHns 
r New York Medicsl Institutas, nes tą Institutą visuomene vadina gyvasties gelbe.

tojum ir gerisusiu prletellu, UŽ išgydymą daugiausia ir nuc visokių ligų, ne kaip j*- 
S31 kiti daktarai, Institutai, ar Ligonbučiai, išgydant ir tokius ligas, kurių kitur neįstengė iš. 
H gydyt, tuos ir pagelbėjo. *•

Kur mokslss, vienybė - ten y r galybė; per tai Institutas, gydyme turi gCr. < 
pasekmę, kad jame apart Daktaro Profesoriaus, darbuojasi tikri Specialistai ir tam Insti- 

m tute yra daugiau daktarų, ne kaip rokuojant visus, į krūvą, kurie šiam laikraštyje Dagty 3 
U sinti. Vaistai, kurie tik žinomi daktariškame moksle kaipo geriausi, tai iš visos pasaulį 
ji yra pargabenti; apart tų, ką Instituto Specialistai nuolatop darbuojasi, išrandant naujausi09 
Srl vaistus, kuriuos kitur negalima gaut. Per tai pasekmingai yvairios ligos ir tampa persi. 
H lėtos, jog tokia galybe darbuojasi ir geri gryni vaistai vartojami.

Jeigu nesveikas, tai nesivargyk ligoms, neatidėliok!
Kad ne aMbiškai, tai aprašant liga atsišauk, o busi išgydytas nuc: Katare, plaučių nesveikumo, dusulio, trumpuų 

R kaus kvėpavimo, greito pailsimo, kosulio, kepenų Ir Inkstų (kldaeys) ligos, dyspep*i|os, vidurių ligos, nevirinia.*. 
U žarnų stoge* Ir *kaudė|imo vidurių, tonuose, tuštymuose Ir po krutino. Galve* *k»udšįimo. svaigimo, ūžime 
£ bai kurtumo. Kraujo nečystumo, išbėrimo spuogais, juodgalvėms ir parkoms, niežais. Akių ligos. Neuralgijos, 
M tirpimo kūno. Roumatlimo, skaudėjimo po visa kūnų šmugelių, kaulus Ir gysta* boi sanartus. sutinimo. Geltligė*. 
Ll ant sveikatos ir lytiškai (nejlegumų-neme.'lo). Blogu* sapnus ir sėklos nubėgimo. Nuo szužagystos tu jos visoms 
M sėkmėms sugriovimo sveikatos. Priepuolio, nuomario, nsrviškume, greito Ir d dello piktumo. Nuo lytiškų piktų 
M (Slaptų) ligų — kokio |o« vardo ar skyriaus nebūtų, j trumpa laikų liekasi išgydytos. Pūslės Ilgos, skausmingo it taikaus 
M mosi. Patrūkimo Hemoroidų. Nemiegojimo, sunkumo kojose rankose. Lenkimąsi draugijc*. neturėjimo vaistau* ir kita 
K įtaptų t*IM nni. kaip Ir motoru: skausmingų ir nereguliariškų mėnesinių, neturėjimo andrapanių, kenkimo teitųjų ir tafiai 
K ilges varginimui žmonių atsiranda. Po ištyrimui,-kad apsiima Hoydyti ir duoda vaistus, tai užtikrinta sveikata kUgtam** I 
FJ Slaptybš šventai užtaikoma!
9 Kad visokios Ilgos tampa Išgydytos, tai pate darbai už save kalba Ir iš daugybes Išgydytų, pagal Ja 
M norą, norą koletą patalpinam padškavonlų; ką kiti daktarai negali padaryt. Sztal ką išgydyti kaita: |

Ouadotlaaa Prefeoeriaujnotitutel
Lietuvių Daktaras 

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

Teiefonnotl galima U kiekvieno* aptiekei.

Dr. J. KULIS
Lietuvių Gydytojas ir Chirurgas 

3255 8o. Halsted 8t., Chicago, III.
Gydo visokias ligas moterų, valku ir 

vyru. Telpgi tari didelę praktika tr 
gydo pesekmlagal visokias limpančias 
uisisenejuslas ir paslaptingas vyru Il
gas. Daro operacijas pasekmingai.

Ratilai kur tu begi?
Nugi pas Petrą 

Sziaki, nes labai iš-

Iim* *liivėdyIi. ne* 
ji* turi paikų, šaltą 
bavarakf -* ’
džia rusi

Havanos, o i baigė 
rus gauni žmogus 

puiku užkandi kiekviena dienų, lai įau 
negailu ilgiau su tsmista kalbėli. Lik 
sveikas, tunu skubintis. Prie to jis turi 
puikių salę vaaluvėm*. milingam* ir pa
klauso kiekvienu, o ypač už vertėjų susi
kalbėti angliškai. Ateikite pa* mane, o 
aš jums pašaroauaiu už dyka visokiuose 
reikaluose te ptovose Atvažiavę iš kitij 
miestų gal*gauti geriausių nakvynę.

Chicago, III.

F. P. Bradchulis
arroRNEY * counselor »t u*

CHICAGO, ILL.
TCLIPNONK HAIN M42 .

—C=3t 1 H
Lietuvy* advokatu, baigęs mokslų 

jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda 
visokias provas, civilišku ir krimina
li škas, visuoos teismuos* (suduos*). 
Gyv. $112 S. Hsisiad SL. arti Šiam gatvės

Dr.O.C.HEINE
DENTISTAS

0FFl8A8-~Kampaa 31-moa Ir 
South Hahtbd Gatvių ::::::

CHICAGO, ILL.
GYVENIUM YIR8ZUI APTIEK08

Traukia dantis bk jokio 
SKAUDCjlMO, INSTATO NAUJUS* 
AUKSINIUS AR KOKIUS KAS 
mori. Darba gvarantuoja. ::

NAUJAUSIAS ISZRAOIMAS
IMT Q€R»*TOIOGIJOS MOKSLE.

I>ai>ffyl>ė odoa ligų paeina nuo 
iM^varaus uz.ilalkyu,.. ir 
tosto tmpgi ir nno vidurinių ligų. 
Baugumą, gauna pnėku*. piel»- 
kana*.atiukima plaukų, vilkima 

per *pailel<ltM|. Gydosi paa tirataakanMuI 
daktaru* ar agentua, kuri* tik pinigu* i*rt- 
iio)a. o f mm tart raSota mum*, kad e mėtė daugy
be gyduolių *1 įvairių apgavikų ir pagelbo* 
negavote ir S*» opt.Sad. gal, ir muaų gyduoiS* 
necelbė*. ('Baigi taeldžiatne mum* aarndyti, 
koki* žmogų* Ilonai muaų gydnolėmia apgau
ta*). Turima tukatanflu* ortginalllkų pad<- 
kavonių ir ta galima ant audo prisiekti. Tegul 
bent vlruaa oaktaraa parodo mum tiek padė-

ŽVIIA, tai1ab*ewi negali m*, bet )*i*u jau
na*, o turi ratu* piaažtu«, o ant odoa matyti* 
maži plauko**i. iMlam galima (uteikti pa- 
S riba; plautas *ėaa pry bal—viena diena neiA 

ig>. AUlIartktanStamt uutlųaime dyka in- 
formaclja, plakta *pralymu. Ne* D*a I u to
me prt*r*py*a«AVo«*du<>llu. teliiujta* dakta
rai to nfl viena* nedaro. Kaa nori peraitlkrin- 
ti tegul ražo pa* ,n*a Adrr»aa

A Co .Chemlst

rrUNI-VER-SAL GYDUOLES::
Visi žmonės užsiiikl mums ir musij 

gyduolėms, kuriem* duodame telsin- 
giatisię rodę įwr laiške dykai.

Kaip išsigydyti Ruplura, Akiu I ga, 
Galvos liga. Slinkimą plaukų ir Pliki
mą. Pnčkus, Saulės įbegimą, Didervi- 
nes. Niežus Ir lytiškąjį brudą. Gyduo
lės nuo dantų geriausios už 20c. Nuo ko
tų užtrinų tik !0c. Męs turime apie pu
sę milijono laiškų su padėkavonėmia 
nuo žmonių visokių tautysčių. Rašyk 
posmus: J. M. BRUNDZA CO., 
990-998 Broataoy, Brooklyn, N.Y.

Nors daug daktarų perleidau, bet jie tik mano ligų uieendino begydant, nors ir gera i* vadinasi, buk Hospiutf* <1^ 
•avo Ofiso paduotose valandoae, nuo ryto iki vakaro namieje *Mi. H< t kaip į Jų* globų atsidaviau aprašp. ligų, ir yruiųiuz gyteta

rudų, o labiausiai uz geras gryna* gyduole*.

Mialas Dr. Prafaaoriau Ir Spuiallatail

CH GALUVAS. Bo* 114 KullbetTj. Kaus**.

Nors ė Irius m«-t*» prisikankinau trip labai skaudžia Ilga, bM kad Jus įstenrėu- mane iėgydyti nuo to gaivos skaudamo, vidnr ■ 
ir gumbo gėlimo, tankaus skausmingo lUpinimosi ir Laltttjųjlekėjimo, sn skaudėjimu kratinės ir visuose sąnariuose Kors 
nor* iėgytl, nes koėuas daktaras pagydys apleido, nieko nrpagelbėdama*. Ik-1 kaip Į Jus garbingų Institutų atsiės<>kmu tr i.-aatk>.»;.., 
dėl mano sveikatos darbavotė*. tai tai jau po suvartbjimo tų pa*kuttulų gyduolių per, i tikrinau, kad esu pilnai ISgijns: už tai taonsise. 
ėiudid-lų pad*kavos»|. Tuo* keli* žodžiu* nonų, kad pngara.ututaėl į laikraėtį, k d reikalaujanti žinotų, kur tikrų į 
calirantl. Mrs. P. UObELIEKE, ICSSNtcoUet Avė , Miuucapulia, Mina.

Deuggal'ngan Dr. Šaltina Med. lest.t
Kaip pirmiau skundžiausi per ligos varginimus: sunkaus kvėpavimo ir skaudėjimo lonnone, kratinė), skrop'iavimo ir 

dieglių po visų kūnų, tai per Ju* storonų ir geras gyduoles, kuria* suteikėt, likausi jau i-gdy taa. Nor* ii pradžios v-noj^te**r, 
jautis u* savyj* kaip revoliucijų, bet u.liaus vi* ir vi* darėsi geriau, o daž»r pasilikau pilnai • veika* ir lairaing^s, ne* Įima u-alaiaaajia* 
daugiau; ai tai labai dtkavvju. Kutinu linini ingai padarp*, kad ii kart prie Jutų būt tau kreipiasi*, ne kaip prie tų. kų S bei S ps*eik>bb

prtetelu ir gelbčuija* gy vattn*.

Pirmiau dirbt 
negalėjo, kan
kino kosu
lys, nerviš
kumas. abal- 
nu nusilp
nėjimas nuo 
slsptos ligos 
nuo ilgo lai
ko ; pasek
mingai liko
si išgydytas.

SL Baksiu*.
Boi 335, Pructor, Vi.

ttgydytes nuo 
n uuiatizEk., 
‘’ytpepJjm, 
kataro, g»k 
vos akaudė- 
jiiaota svsi. 
gimo; per 
kitus buvo 
pripažint** 

n- rodoa*, 
Or.Colllas 
institutas 
į trumpų lai
ka išgydė.

„Vadovas j Sveikatą”
Ta* institutas ne tik yra gelbetojum sveikatas Ir gyva

sties, bet kad yra geriausiu priotoliu žmonių, tai 
išdavė takai naudingų daktariškų knygų „Vadovas J Svei
katų", tuvirš’200 didelių lapų didžio. Kuris tų knygų 
perskaitys, no tik mokės nuo visokių nelaimių ir ligų 
apsigint bet ir kitus galės pamokyt Toj knygo| teip- 
pat yra plačiai aprašyta, apie vyrų ir moterų lytiškų gy. 
vėsimų Ir tt, su daug paslaptybių atidengimo. Ir tų 
naujųjų didesnių knygų trečio išdavimo, kainas ;apturės, 
kuris atsiųs 10 centų įtampomi* už atsiuntimų ir savo 
adresų. Visiems Dovanai! P. Vasiliauskas, 

Box 116 Granapiaa, Pa.

Bereikalo vargintis ligoms ir silpnybėms, kad atsakančiai gali būt išgydytu, atsilankant 
—- j ar parašant (lietuviškai) kas kenkia. Gyduolės išsiuntinėjamos po visa 

Ameriką ir kitas dalis svieto.
Rašant knygos bei pagalbos sveikatai pas Daktarus* visados reikia adresuot teip:

Dr. E. C. COLLINS MEDICAL INSTITUTE,
140 West 34 St. (arti Broadway) NEWY0RK, N. Y.

FrUmimo valandos kasdiena: Nuo 10 Iki 5 vai. po pietų.
$vontoms dienoms: Nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

asabiškai

GERA NAUJIENA KENCZIANTIEM
Musu Draugam Lietuviam!

Skaitytojau, jeigu esi apimtas kokios ligos ar painiais nesveikumais, užsimokės 
tau atsiszaukti in Chicago Medical Clinic, 344 South State St, arti Harrison. 
priesz ėjimą gydytis kur kitur, nes jie užtikrina tau nuoszakni ir laikanti 
iszgydyma kožnos ligos kuria priima ant gydymo. Ar esi nerviszkas ir nusimi 
nes, silpnas ir nuilsės, pavargęs rytmecziais, trūksta ukvatos, be gyvybesi 
lengviai nuvargstantis, gėdingas, iszrodai sunykęs, neužsitikintis, iszsigastantisj 
suerzinantis ir neramus? Ar atmintis tavo prasta, gediniesi draugijos, trūksta 
energijos ir tvirtumo, akys indube ir neezystos, pajuodavę paakiai, spuogai! 
plemai, ar koki kitokį iszberimai ant odos, nemoralisžki ir |

Nusilpninanti Sapnai, Patrotytas Vyriszkumas, Sekliszkas Silpnumas

I
nesuaugia ir szaltos dalys, nusistojimas szlapume paliktam per nakty, pienetas szlapumas 
skausmai strėnose, turi nesveikumą pūsles ar inkstu? Iszsiputima gyslių maiszelyj, Užsen- 
dinta Puleteky, Užakimą Varpskyles, Syfilitiszka Užnuodysima Kraujo, ar kokia kitokia 
gėdinga, nervu, odos, kraujo ar užsendinta liga? Ar skruostai indube, žymus rupesezit; 
iszreiszkimas ant veido, neramus naktyje, mainanezio ūpo, silpno vyriszkumo, turi užskur
dusias dalis, prieszlaikini nykimą, skausmus kauluose, puolimą plauku, skaudama gerkle 
ir teip toliau? i

JEIGU TURI, TAI CHICAGO MEDICAL CLINIC 
užtikrins tau pilna ir laikanti ant visados iszgydyma, jeigu jie nusprens kad ta j 
vo liga yra iszgydoma. Jausi pagerejima isz pirmos dienos ir neužilgio atrasi 
save karalium terp vyru ant kūno, proto ir szirdies. Niekas teip nesunaikiJĮ 
jaunus ir pusamžinius vyrus kaip iszbegimai sekios nakties laike, arba slaptioi 
gas nubegimas sekios su szlapumu. Tas padaro žmogų netinkaneziu prie darbOj 
ženatves ir smagumo. Nedaro skirtumo, ar tas paeina nuo jaunystes blogu dari 

. bu, naturaliszko silpnumo ar nuo per tankaus užganedinimo lytiszku geidaviinol

MES TIKRAI TAVE ISZGYDYSIME.
8 11 Mes gydom ir'iszgydom sekios nubegimus, nervu nusilpnėjimą, užsenejusi puleteky. svMl
III nenaturaliszkus bėgimus, patžagysta, inkstu ir pūsles ligas, teisybe sakant, visas ViKJj 
R | I LIGAS. Visos kliūtis laimingam ženybiniam gyvenime bus praszalintos. 1 ukstanczi^ 
iii iaunu *r pusamžiniu vyru kasmet priesz laika nuszluoja in graba jaunystes iszdykumai, 
III tankus susikuopinimai ir kraujo ligos. Jeigu turi nors viena isz virsz paminėtu 
■ 11 pasirodavik su mum pakol da ne per vėlu.

RODĄ TAU NIEKO NEKASZTUOJA.

o gali užezedyti daug kentejimu. Valandos, laike kuriu priima ligonius: nuo 1 
ryto iki 4 po piet, ir nuo 6 iki 7 vakare. Nedeliom ir kitokiose szventes dienose, 
nuo 10 ryto iki 12 valandos pietų tiktai. Adresas:

CHICAGO HEDICAL CLIN1C
344 South State St., Arti Harrison, CHICAGO, IL
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