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žemėlapiui išleisti yra susi
telkusi tam tikra kuopa iš 
dešimties žmogystų. Žemė
lapį siūdins geriausioje tos 
rųšies užsienio įstaigoje.

■

CHK’AGO, 1LL., PETNYCZ1A, 8 d. KugHėjo (September.) 1905 m. 
~ Ch1CAOo7Tlu"7<Zt OFFIC»'*7Z^it(7H7i>*7?7^» matT*B

------------------ --------------------------------------------------------------------------- ---------------------j___________________ _____________

ir. 36

Sunvoliltiia L,alkras*tla

* A. OLSZEVVSKIS.

Politiszkos žinios.
« I

Karė Maskolijos su Ja
ponija pasibaigė-

Pereitame „Lietuvos” nu
meryje trumpai paminėjome, 
kad Japonijos ir Maskolijos 
delegatai Portsmouthe susi
taikė, karė — viena iš di
džiausiųjų šios gadynės ka
rių —f pasibaigė. Kaip jau 
buvome pirmiau rašę, svar
biausiais nesusitaikymo 
punktais buvo Japonijos rei
kalavimai t nuo Maskolijos 
karės pragaiščių atlyginimo 
ir Sachalino salos. Tas ir 
tęsė tarybai teip, jog rodėsi, 
kad jas jau neetengs prie ga
lo prieiti} kad prisiųsti ant 
tarybų abiejų pusių delega
tai išvažinės namo nesusitai
kę. Ištikro, Maskolijos de
legatą- Vitte buvojau įsakęs 
net savo daiktus supunduoti 
kelionei atgal į Maskoiiją, ir
pašnekose su laikraščių re
prezentantais išsitarė, kad 
vilties ant susitaikymo Jis 
jau neturįs, Maskolija karės 
pragaiščių Japonijai nemo
kėsianti Į,, nė kapeikos”, o 
Japonija be to nesi tai Rysian
ti. Paskutinis delegatų po
sėdis buvo atidėtas ant utar 
ninko. Utaminke po pietų 
susirinko delegatai . ant pa
skutinio posėdžio, butas, ku
riame buvo laikomos tarybos, 
buvo apsiausta.-, žmonių mi
niomis, daugiausiai laikraš
čių koresp 
rių. Visi
jo posėdžio rezultatai.

ondentų, politikie- 
laukč, koki bus to- 

Ir 
štai, apie trečią valandą po 
pietų, delegatai apreiškė, 
kad abi pbsi susitaikė ir kači 
karė, tokiu budu, yra jau 
pabaigta. Siisitąikymas įvy
ko ant tokių sanlygų, kokių 
niekas nesitikėjo, kokių, tur 
būt, nesitikėjo nė pati Ma
skolija. ’Vittės besigyrimai, 
kad .Maskolija nemokėsianti 
Japonijai nė kapeikos karės 
pragaiščių atlyginimui, teip 
ir išsipildė: Uaponija, mato
mai, trokšdama užbaigimo 
karės,’kuri tiek žmonių aukų 
ir pragaiščių reikalauja, 
pagalios atsisakė nuo reika
lavimo pinigiško atlyginimo, 
o Sachalino salą sutiko pasi
dalinti pusiau. Visos gi san- 
lygos, ant kokių įvyko san 
taika, suglaudime yra se
kančios:

Korėja pereina po Japoni
jos globa.

Mandžurija sugrįžta į Chi- 
nijos raėkas. Lygiai Ma- 
skolijos, kaip ir Japonijos 
kariaunos turi iš Mandžųri- 
jas pasitraukti. (

Japonių paima nuo Ma
skolijos pusiausalį Liaotung 
su Port Arthuruf Dainų irsu Port Arthuru 
Sajomis Blonde ir Eilioti.

Maskolija atiduoda Japo
nijai* rytų geležinkelį nuo 
C barbino iki Port Arthurui.

Chinų duota 1896 metuose 
kdhcesija ant geležinkelio 
šiaurinėje Mandžurijoje, tu
rinčio sujungti sibiriškąjį ge
ležinkelį su geležinkeliu Us- 
suri, patenka tokiai permai
nai, jog ant toliaus tą gele
žinkelį kontroliuos patįs Chi- 
nai su pagelba chiniškos ka
riaunos.

Japonija turi gauti gausų 
pinigišką atlyginimą už už
laikymą skaitlingų rusiškų

Japonijos žvejai įgįja pil
ną tiesą fcvt 
jūrių šunis 
Siberijos pa 
riua nuo Bei

Japonija 
chalino salo 
šiaurinė igi 
Maskolijos rankose.

Ant tokių tai sanlygų ir į- 
vyko sandara bekariaujančių

ti ir gaudyti 
maskoliškosios 
aščiuone į šiau- 
igo užtakos.
a ima pusę Sa- 
pietinę jos dalį, 
ialįs pasilieka

pusių. Dabar pasiliko tik 
išdirbti atsakomos traktato 
popieros ir po jomis abiejų 
viešpatysčių vyriausybėms 
pasirašyti. Ar ant tokių pa
darytos sandaros sanlygų abi 
pusi yra lygiai užganėdintos, 
reikia abejoti. Maskolija, 
kurią per visą karę japonai 
pliekė, kuri kiekviename mū
šyje buvo sumušta lygiai ant 
sausžemio, kaip ir ant jūrių 
ir kuriai tolesnis karės tęsi
mas teipjau nedaug pasise
kimų lėmė, Juo kad ir pačios 
maskoliškos kariaunos buvo 
nuolatinių nepasisekimų su- 
demoralizuotos irA nenoriai 
pradėjo savo netikusi!} vado
vų klausyti, nors tą faktą 
maskoliai stengėsi užslėpti 
nuolatiniais garsinimais apie 
„didžiausią tvarką, paklusnu
mą rusiškų kareivių ir Jų 
veržimąsi į mūšį,” — Masko
lija, sakome, iš santaikos 
ant tokių sanlygų gali būt 
užganėdinta. Bet Japonija! 
Ar Ji lygiai užganėdinta, ar 
džiaugiasi tos teip kruvinos 
karės pasekmėmis, savo lai
mėjimais!

Kada po paskutinio tarybų 
posėdžio, taigi kada delega
tai viešai apskelbė apie susi
taikymą, Vitte grįžo iš tary
bų buto į savo hotelį, Jo vei
das švietė didžiausiu pasiga- 
nėdijimu, džiaugsmu, sveiki
nantiems jį dėlei laimingo 
tarybų užbaigimo, Jis su pa
prastu sau gyrių ir išdidumu 
pasakojo, kad viską ant savo 
pastatęs, kad Maskolija, nors 
ant karės lauko ir nieko ne
laimėjusi, tai Ji nedaug nė 
žudžiusi, o santaikos tarybo
se Ji, taigi Maskolija, neper- 
daug žemai nusilenkusi Ja
ponijai ir ant savo garbės 
nieko nenukentėjusi. Jis, 
Vitte, iš kalno pa sakęs, kad 
apie pinigišką atlyginimą ka
rės pragaiščių Japonijai ne
gali būt nė kalbos, Maskoli
ja to nemokėsianti ,,nė ka
peikos” teip, girdi, ir išėjo. 
Teisybė, Sachalino pusę Ma
skolija atidavusi Japonijai, 
bet tatai Jau ne teip esą svar
bu. Kuomet Vitte didžiavo
si, grįžo iš tarybų buto ir Ja
ponijos delegatai — Komu- 
ra, Takahira. Ant ovacijų 
ir sveikinimų .jie atsakinėjo 
rimtai, šaltai, veidai Jų buvo 
rusti, akys nežibėjo ta šviesa, 
kokia švietėsi rusiškųjų de
legatų akys. Ant klausimų, 
ar jie pilnai pakakinti tary
bų pasekmėmis, . Komura 
trumpai atsakė: „Išpildėme 
savo ciecoriaus valią”. Tai
gi, matyti — karės laimėji
mais, įkūnytais taikos tary
bose, Japonija nelabai užga
nėdinta, ypač turi būt neuž
ganėdinti patįs Japonijos 
žmonės, kurių sūnus tiek sa
vo gyvasčių karės dievui au
kavo. Jeigu tikėti laikraš
čių pranešimams, Japonijos 
žmonių neužganėdijimas pra
deda apsireikšti net jau atvi- i 
ruošė maištuose prieš savo i 
valdžią. Gal todėl ne be pa
mato ir patįs Japonijos dele
gatai, po užbaigimui taikos 
tarybų, pusiau lupų išsireiškė, 
kad, sugryžus Jiems atgal tė
vynėn, jie bijosi susitikti ten 
su savo žmonių neužganėdtji- 
mu. Kodėl tad Japonija 
taikėsi ant teip menkų sau 
^derėjimų! Mikado sakos, 
Jis trokštąs tolesnės karės ir 
tolesnių skerdynių užbaigi
mo varde žmogiškumo ir ci
vilizacijos. Nemažinsime Ja- 
me tų teip augštų jausmų, Jo 
dvasios kiltumo, bet vis tik 
reikia manyti, kad ne vien 
tas palenkė Japoniją ant tai
kymosi. Ta maskolių vadi
nama ,,laukinė”, o ištikrųjų 
toli jau spėjusi pralenkti pa-

čią Maskoiiją civilizacijoje, 
susilyginusi tame su Vakarų 
Europa, viešpatystė, turėjo 
nužvelgti daug gilesnes prie
žastis, stumiančias ją daryti 
didelius Maskolijai nusileidi
mus, kad tik užbaigti karę. 
Ji, matomai, nužvelgė visą 
eilę Europos viešpatysčių, vi. 
sų jų vainikuotų galvų, teip 
sakant, suokalbį atkreiptą 
prieš save. Ji matė, kaip 
Maskolijos carą rėmė, neper- 
daug tame slėpdamąsis, Vo
kietijos keizeris, o jam, tylo
mis, pritarė Austrijos cieco- 
rius ir Italijos karalius. A n 
glija, ta neva Japonijos bi
čiulė, savo politiką vedanti 
visados apsimaskavus, visada 
aprokavus, kokiu bud u vien

i tik sau *Į>asiuaudoti lygiai iš 
priešių, kaip ir iš draugų, 
Japonijai buvo gerai pažįsta
ma, ir ant jos ji nepasitikėjo.

i Francuzija, Maskolijos ben- 
, drininkė, karės laike, tiesiog, 

laužė terptautiškas neutrali- 
škumo tiesas ir savo valdybų 
pertuose šelpė Roždestveu- 
akio laivynę. Amerikos Su
vienytos Valstijos, na, teip. 
Suvienytos Valstijos.... bet 
jos, rūpindamos savo pirkly- 
bos reikalais ir bijodamos už 
likimą ateityje Filipinų salų, 
ne labai malonia akimi turė
jo žiūrėti ant augančių Japo
nijos pajiegų. Suvienytos 
Valstijos caro nesibijo, o su
tvirtėjusi Japonija galėtų už
daryti joms duris į Azijos 
rinkas. Tą uuožvalgi Japo
nija turėjo suprasti. Taigi, 
kuomet Portsmouthe tęsėsi 
tarybos, Europos valdonai 
tylomis taravosi, galvojo, 
kokiu budu geriausiai butų 
gelbėti carą ir apryboti Japo
nijos besi siek i mus, neleisti 
jai įgyti per daug didelę ga
lią. Pinigiškai Maskolija 
stovi gana sunkiose sanlygo- 
se, bet karė pastatė ir Japo
niją į nelengvą tame atžvib. 
gyje padėjimą. A (tart trijų 
ar keturių teip vadinamų na
minių paskolų, Japonijai pri
siėjo teipjau skolintis ne ma
ža nuo užrubežinių viešpaty
sčių bankierių, kaip antai: 
Suvienytose Valstijose, An
glijoje ir k.. Tas skolas rei
kės išmokėti,. todėl tarybose 
Japonija reikalavo nuo 
skolijos pi n i gi šk o karės 
gaiščių atlyginimo. Iš syk 
buvo reikalauta bene 
stančio milijonų doliarų, bet 
paskui nuleido ant aštuonių 
šimtų tūkstančių doliarų. 
Tuos pinigus, žinoma, Japo
nija butų sunaudojusi ant 
apmokėjimo savo skolų ir, 
be abejonės, ant da geresnio 
savo pajiegų sudrutinimo. 
Bet tas nebuvo Europos vie
špatystėms, kaip ir Suvieny
toms Valstijoms, pageidauja
ma, kadangi tokiu budu Ja
ponija. pasiliuosavus iš savo 
kreditorių tinklų, galėtų per
daug savo kariškose pajiego- 
se sudrutėti ir, gaižaus, susi
ėjus į artesnį ryšį su savo gi
minaičiais chinais, lengvai 
galėtų prašalinti iš Azijos 
rinkų daugiausiai įkirius eu 
ropiečius, kaip ir Suvienytas 
Valstijas. O toliaus, kas ga
li tvirtinti, kad susijungę ja
ponai su chinais neužsigeistų 
net visai atimti kolionijas 
nuo tų viešpatysčių, kurios 
tokias sau Azijoje įsisteigė. 
Anglijai teipjau prisieitų 
drebėti už savo valdybas In
duose.

Maskolija tą numanė, žino
jo, kad už jos nugaros stovi 
cuone visa Europa ir Suvie
nytos Valstijos, todėl tarybo
se V itte teip drąsiai ir pasa
kė, kad pinigiško karės pra
gaiščių atlyginimo Maskolija 
nemokėsianti nė kapeikos.

Bet tą suprato ir Japonija, 
todėl, po41gų tarybų ir basi- 
derėjimų, pagalios atsisakė 
nuo reikalavimų pinigiško 
atlyginimo ir susitaikė. Ką 
galėjo išderėti ir ką Maskoli
ja sutiko jai duoti, paėmė, 
suprasdama, kad karę tęsiant 
toliaus, nors ji ir toliaus 
pliektų Maskoiiją, kaip plie
kė, bet vis tik sykį turėtų 
prisieiti prie galo, prie dary
mo taikos tarybų, kuriose 
vargiai bau jai kas daugiau 
duotų negu dabar duodama, 
o tuo tarpu tik labiau save 
suvargintų, labiau prasisko
lintų. Ir teip įvyko susitai
kymas.

telegrafų valdybos įsakymo, 
Lenkų žemės gubernijoje ga
lima liuosai siųsti lenkiškus 
telegramus.

Tas valdybos aplinkraštis 
palietė ir Vilniaus apskritį, 
t. y. ir Suvalkų guberniją, 
kur neužilgo ketina leisti 
siuntinėti ir lenkiškus tele- 
gramus. Reiktų tada, kad 
Lietuvoje leistų lietuviškus 
telegramus.

Rugpiučio 17 d. visose 
Vilniaus spaustuvėse darbi
ninkai buvo pametę darbą ir 
dėlto visi Vilniaus dienraš*. 
čiai visai ne|>asirodč. „Vil
niaus Žinių” tiktai pusė nu
merio teišėjo.

Vilniaus Savitarpinio Šel
pimo Draugija nutarė išduo
ti 300 rb. metinės pašeipos 
tokiam lietuviui mokytojui, 
kurs išsirūpins atverti Vil
niuje mokyklą pradedamają 
su išguldymu lietuviškos 
kalbos. Šv. Mikalojaus ba
žnyčios klebonas žada duoti 
tai mokyklai gana didelį 
kambarį. Šeip mokytojas 
privalo viską taisytis iš savęs; 
tiktai už nepasiturinčių tėvų 
kūdikius i Draugija teippat 
ketina i»ati mokėti mokyto
jui, kiek bus sutarta.

Kenčia išleisti Lietuvos 
Žemiapį.

„Vilniaus Žinios” paduo
da. jog yra rengiama išleist 
didelį ir tikrai gerai įdary
tą Lietuvos žemėlapį. Žemė-

Iš Vilniaus.
Balandyje sekančių 1906 

metų sukaks lygiai keturi 
šimtai metų nuo įsteigimo 
Vilniaus katalikiškos filija- 
linės šv. Jurgio bažnyčios. 
Pastatydino Ją 1506 metuose 
vaivada kunigaikštis! Mikalo 
Jus Radvila.

Iš valdžios gėry m ų sandėlio 
Vilniuje išleista į visokias 
privatiškas gėry m ų Įpardavy- 
klas, pardavinėjimui vien 
Vilniaus mieste, 1908 metuo
se viso 27529 vied rus gėrymų, 
1904 m. 32492 viedru ir pir
mame pusmetyje šių metų 
15989 viedrus. Iš to mato
me, kad daugis sunaudojamų
gėrymų Vilniuje kas metas lapu apims ir Latvius. Tam 
didinasi.

Peterburgo-Varsa voe gele
žinkelio valdyba nutarė į- 
steigti Vilniuje ir Baltstogė
je specijališkus atikcijonų 
ruimus išpardavinėjimui ne
atimtų nuo geležinkelio san
krovų ta vorų.

Rkatalikiškoe konsistori
jos raštinyčiose suštraikavo 
raštininkai ir kiti pritarnau- 
tojai, reikalaudami jtadidini- 
mo m o kės ties, kadangi ui 
gaunamus iki šiol nuo 5 iki 
12 rublių ant mėnesio algos, 
negalima pragyventi. Kon
sistorijos valdyba kreipėsi į 
R. k. Dvasiškąją Kolegiją su 
prašyme^, ar nebūtų galima 
bent kiek konsistorijos dar
bininkų algas padidinti, ant 
ko gavo nuo kolegijos atsaky
mą, kad, ištikrųjų, Jijė pri
pažįstanti neužtektinumą al
gų prasimaitinimui konsisto
rijos darbininkų, bet kadan
gi tų reikalų^prižiurėjimas ir 
apsvarstymas ' užimsiąs ilge
snį laiką, tad, tuom tarpo, Ji 
patarianti sumažinti konsi
storijos raštinyčiose dirban
čių darbininkų skaičių, o iš 
sutaupotų tuomi pinigų, mo
kėti didesnes algas likusiems 
raštininkams.

Vyriausias statistikos ko
mitetas įsakė vietiniam komi
tetui pranešti smulkias ži
nias apie Vilniaus guberni
jos žemininkus. Statistikos 
komitetui jei kalinga žinoti, 
kiek turi žemės: 1) dvarpo
niai, 2) bažnyčios, vienuoly
nai ir panašios joms įstaigos, 
3) kiek iždo ir „dovanotos” 
žemės, 4) kiek turi žemės u- 
kininkai, 5) ar turi žemės gy
venusieji gubernijoje sveti
mų šalių pavaldiniai. Ko
mitetas patėmija, kad, jeigu 
minėtų žinių nebūtų iždo rū
me, tai jos galima butų su
rinkti per policijos valdybas. 

. Visos tos žinios turi būti 
pristatytos ligi 1906 m. sau
sio 14 dienos.

Pastaruoju laiku labai pa
brango duona: stambios duo
nos svaras — 8 k.; baltos — 
3| k.. Apskritai mieste 
Jaučiamas didelis duonos tru
kumas.

Sulig vyriausios krasų ir

Kunigai lenkintojai.
,,Vilniaus Žinių'’ kore

spondentas Vidniškiuoee, Vil
niaus gub., rašo: Videniškių 
parapija yra grynai lietuvi
ška, o pamaldos ir (>amokslai 
atliekami tiktai lenkiškai. 
Matyti gana gerai, kad Vil
niaus vyskupystėje nuo am
žių viešpatauja sulenkinimo 
sistema: lenkus kunigus ke
lia į lietuviškas |parapijas, o 
lietuvius į. sulenkintas ir 
baltrusiškas.

Pirma čia buvo kunigai: 
Markevyčius, Rutkauskas ir 
Stasiūnas, kurie skelbė Die
vo žodį lietuviškai. Bet jau 
32 metai sukako nuo to laiko, 
kaip čia atėjo dabartinis 
klebonas kunigas Alfonsas 
Grybauskas. Tasai kunigas 
yra gimęs Balninkų parapi
joje, Kauno gub., o užaugęs, 
kaipo vargoninko sūnūs, 
Meišogaloje. Čia atvykęs 
jau 32 metai, kaip sako tik 
lenkiškus Įtamokslus, o gie
smes vien tik lenkiškai te
gieda. Po lenkiško pamok
slo žmonės išėję iš bažnyčios 
klausinėja viens kitą, ką ku
nigas sakė, o nesuprazdami, 
visaip tą pamokslą išguldo. 
Žmonėms pareikalavus lietu
viškų pamokslų, kunigas at
sakė: Jei jus, chamai, nebe
norite klausyti pamokslo ci
vilizuotoje lenkiškoje kalbo
je, tai eikite laukan iš bažny
čios!

Žmonės vengia išpažinties 
eiti pas savo lenkininką kle
boną ir turi purvą bristi ke- 
ias mylias ne tik į kitas arti

mas bažnyčias, bet da gi į Že
maičių vyskupystę, į Želvius, 
kur lietuviai kunigai. Dėlto 
kun. Grybauskiui labai retai 
te atsitinka klausyti išpažin
tos.

Bažnyčia labai apleista. 
Viduryje aslos išgriuvusios 
plytos: reikia saugotis, kad 
nepakluptum. Iš lauko 
gzimsai ir laistąs krinta drau
ge su plytomis.

• Šičia, sekdami žemaičių vy- tuose punktuose reikalavo to 
- skupystės pavyzdį, žmonės paties, ko ir visas valsčius), 
i namie mokinasi skaityti. ~

Tik ketvirtą arba penkta da
lis skaityti nemoka. Aš pa
klausiau, kodėl čia visi dar 
ąepramoko! I Man atsakė: 
„Parapija lietuviška, o kuni
gas lenkas inua trukdo!” Ba
ko, kad per painokslus krrihi- 
gas Grybauskas keikia lietu
viškus laikraščius ir knygas, 
kad žmonės nepirktų ir ne
skaitytų.

Kaip kada koks svetys ku
nigas lietuvis atvažiuoja, tai 
žmonės verkdami prašo, kad 
pasakytų jiems lietuviškai 
pamokslą.

Porą karti} }>arapijonys 
skundėsi ant kunigo Grybau
sko vyskupui.! Vyskupas jį 
pavadinęs paįdausė, ar jis 
moka lietuviukai. Atsakė, 
mokąs, .tuo ir pasibaigė. 
Teisybė, jis lietuviukai moka, 
bet parapijoiiys lietuviškos 
kalbos iš Jo liįpų niekad nė
ra girdėję.

Ar gi Jau i|e laikas pava
dinti lietuvius kunigus iš 
gudiškų parapijų Dianos ir 
Vileikos pavietų, teipoagi iš 
Gardino gubernijos į lietuvi
škas jtarapijaa, o tokius len
kuojančius į ten perkelti? * 

Lietuviai tojaukia, bet jei 
ilgai nesulauksią tai suštrai- 
kuosią ir per lenkišką pamok
slą išeisią visi iš bažnyčios, 
arba užgiedosią per pamok
slą „Dievas musų gelbėto
ja*-”

Rengia leist naują lietu*
. viską laikrašt|.

* Anot „Vilniaus Žinių” 
pranešimo, I)r, . Basanavičius 
rengiasi leisti Vilniuje laik
raštį, pašvęstą musų tautos 
tyrinėjimui; tą laikraštį ke
tina praminti „Lietuvių Tau
ta.’’ • >

Trečiojoje visas valsčius 24 
punktuose prašė visokių pa
lengvinimų.

Susirinkimas dėl viso val
sčiaus prašymo buvd per du 
kartu. Pirmą kartą susirin
kus valsčiun, valsčiaus valdi 
įlinkai kasžinkur atsišalino, 
sakydami, kad tai maištas. 
Per antrąjį susirinkimą buvo 
atvykusi viresnėji iš Šiaulių 
policija,, o p. Nariškinas at
siuntė iš Žagarės 25 raitus 
dragūnus, nes neprielankus 
žmonės pradėjo visokius nie
kus ant musų kalbėti, buk 
tai dvarus ardysią, guberna
torius mainysią ir tt..

Bet viskas pasibaigė kuo- 
gražiausiai. Tiktai terp so 
diečiu ir žemiečių viršininko 
buvo pakilęs ginčas už padi
dinimą algos raštininkui ir 
mokytojui. Visi trys prašy
mai liko išsiųsti per žemiečių 
viršininką.

Pas mus platinasi karbun
kulas. Jau daug išgaišo ar
klių ir karvių. Buvo atsiti
kimų ir su žmonėmis. Kaip 
kuriems pagailo odos, ėmė 
lupti, užsikrėtė ir mažne 
staiga mirė.
; Kiti drąsuoliai lupa odas 
sodybose, velka dvėsenas per 
pievas ir dar ne labai giliai 
užkasa. Tokiu budu užkre
čia muses, ir uodus, gerian
čius ligotų gyvulių kraują; 
užkrečia ir žolę, paskui ki-

užtenka. Odas skubiai veža 
pas odininkus į Šiaulius, ta
pydami, jog raugas panaiki
na užsikrėtimą. Policija gal 
apie tą ir nežino, nes ji dabar 
turi daug kitokių darbų.

Speck von Sternburg, jaune
snysis brolis Vokietijos pa
siuntinio Suvienytose Val
stijose. Nupirkęs tą dvarą 
Sternburg tuojaus padovano
jo vokiečių ciecoriui Vilhel
mui, todėl mena, kad Wa- 
lenthalio tikruoju pirkėju ir 
yra Į)ats ciecorius, o baronas 
Sternburg patarnavęs jam ta
me tik kaipo agentas.

Iš Škotijos.
6 ir 7 d. rugpiučio, tai pa

minėtinos dienos lietuvių gy
venime šios apielinkės. 6 d. 
rugpiučio lietuvių šv. Kazi
miero parapijos klebonas kn. 
J. Čuberkis atsisveikino su 
parapijonais ir tam tikslui 
Mossende, airių bažnyčioj, 
atlaikė lietuviams mišparą ir 
pasakė pamokslą.
‘7 d. rugpiučio ,,Lietuvių 

Teatrališka Draugystė”, kaip 
kun. Čuberkis per pamokslą 
paaiškino, tam tikslui paren
gė lietuvių vakarą, ant kurio 
vaidino komediją iš lietuvių 
gyvenimo ,,Amerika Pirtyj , 
Je.”

Ir vienas ir antras dalykas 
svarbus yra musų gyvenime 
Škotijoj, todėl ir stengiuos 
juos plačiau paduoti.

Iš kalno buvo pagarsinta 
parapijos komiteto išleistuo
se pašaukimuose, jog išva
žiuojant kun. Čuberkiui, 6 d. 
rugpiučio, 12 vai. dienoj bus 
laikyta suma ir kita dievmal- 
dystė lietuviams, airių bažny-

lš Šiaulėnų, į Šiaulių pav. 
Kauno gub..

Šiaulėnų terapija yra ga
na didelė, viršaus per 5000 
para pi jonų: ir, išskyrus du- 
tris dvarininkus ir treja tą 
bajorų — visi .lietuviai. Rei
kia pasakyti,; musų bajorai 
visi turi lietuviškas pavardes 
ir visi gerai supranta musų 
kalbą. Nežiūrint į tą daly
ką, Šiaulėnų klebonas, kiek
vieną nedėlią skaito lenkiškas 
evangelijas, o per dėvi ntinį 
klebonas įvedė lenkišką gie
smių giedojimą. Galima su
prasti, koks tai yra giedoji
mas, jeigu žmonės gaudo 
apgraibomis žodžius, nieko 
jų nesuprazdami. Nežinau, 
ar lenkiškose gubernijose 
giedą lietuviškai! Tur-but 
ne. Ar tai ilietuvių l^ąlba 
Šiaulėnų klebonas laiko už 
nevertą bažnyčioj giedoti! 
Aš bet esu girdėjęs per de- 
vyntinį ir lietuvišką giedoji
mą. Matytiį kitų kunigų 
kitokia nuomonė, ne tokia 
kaip musų klebono. Labai 
trokščiau išgirsti nuo jo pa
aiškinimo. Man rodos, Šiau
lėnų klebonui labiau lenkų 
karalystės praplatinimas ru
pi, negu Dievo garbė., O ir 
kitos giesmės čia giedamos 
pusiau lenkiškai su visokiais 
„maenais”, „nesmertelnais”, 
„viečnais” ir t. t.. ,,V.Ž.”

į
Is Gruzdžių,: Šiaulių pav..

Pereitą mėnesį, kaip pra
neša „Vii. Žia.”, gruzdiečiai 
išsiuntė 3 pirašymus į mini- 
sterių komitetą. Pirmąjį ra
šė susitelkusibs moters, pra
šydamos monopoliaus panai
kinimo ir paalškindamos blo
gas pasekmes, kįlančias iš 
girtuokliavimu. Antrąją — 
bežemiai, 
valdžia a]

Kareivių mobilizacija-
Rugpiučio 28 d., caro įsa

kymu likosi pagarsinta mobi
lizacija kareivių dvylikoje 
konskripcijinių paviečių, ku
rie apima teipjau ir Lietuvos 
gubernijas: Vilniaus, Kau
no ir Gardino. Įsakyme pa
sakyta, kad mobilizuojami 
kareiviai busią išsiųsti Azi- 
jon sudrutinimui Maskolijos 
armijos Mandžurijoje. Gal 
būt, kad tą mobilizaciją ca
ras apskelbė vien pagrasini
mui Japonijos, kad priversti 
ją greičiau taikytis ir atsisa
kyti nuo savo statomų san
taikos tarybose reikalavimų, 
taip Maskolijai nemalonių. 
Kaip ten ne butų, tarybos 
jau užbaigtos, bekariaujan
čios pusės,ant galo, susitaikė, 
todėl, gal būt, kad ir pradė
ta mobilizacija bus vėl at
šaukta.

Iš Griškabūdžio, Naumies
čio pav..

Šiomis dienomis keletas 
ypatų, kurioms rupi lietuvių 
tautos apšvietimas, sumanė 
įsteigti Griškabūdyje „žeme
snę ūkišką mokyklą su 3-me- 
čiu kursu.” Įstoti į tą moky
klą galės kiekvienas baigusis 
pradedamąją mokyklą. Su
manymas neilgai pasiliko su
manymu, nes tuojau vietinis 
klebonas kanoninkas kuu. 
Juozapas Marma prižadėjo 
duoti dovanai busiančiai mo
kyklai 2 j valako (75 margus) 
žemės su reikalingomis trio- 
tomis. Nenorėdamos pasi
likti užpakalyje, ir kitos y- 
patos pažadėjo duoti pradžiai 
po 100 ir po 50 rubl.. Kada 
surinks atsakančią mokyklos 
išlaikymui pinigų sumą, tuo- 
jaus prašys vyriausybės lei
sti jiems įsteigti mokyklą.

Iš Prūsų Lietuvos.
Garsų Prūsų Lietuvoje ri- 

cierių dvarą Walenthal nu
pirko dabar baronas Juozas

Diena buvo graži. Bažny
čia lužtinai pilna prisirinko 
lietuvių. Atlaikė kun. Ču- 
berkis sumą, užlipo sakyti 
pamokslą. Ir, iš-ties, pasakė 
pamokslą niekur nieko ne- 
kliudydams, tik gerokai į- 
graudino sąvo žodžiais. Štai 
maž-daug kun. Čuberkio žo
džiai: „Aš, kaipo piemuo 
dvasiškas, besirūpindamas 
jumis, nors ir ne per ilgą lai
ką, padėjau visą savo šylą 
spaviedodams ir išrišdams 
jus nusidėjimus, siunčiau 
pas Dievą, ' o dabar mano 
sveikata daugiau nevalioja 
(geriau būt kun. Čuberkis 
pasakęs: dabar mano kiše- 
nius jau nebvalioja rinkti nuo 
jus šilingus, nes kun. Čuber- 
kiui apsiėjo kožnas mėnuo 
mažiausiai į 20 svarų« 400 
šil. algos ir pilnas užlaiky
mas, be kitų įėjimų. Važinė
damas į Glasgovą ir aplinki
nes bažnyčias, ėmė teippat 
po 1 svarą), ir todėl palieku 
pūsčioję jus, savo avis, terp 
kurių randasi jau ir vilkų;” 
ir, nors jis čia daugiau nebu* 
sęs, bet melsis už likusias sa
vo avis, idant nepaklystų.

Nusidirbę, nuvargę, o net 
nualę žmoneliai. verkė gai
liai, net pilnu balsu. O 
kaip gi ir neverkti! Vis-gi, 
atsiskyrus nuo savo gimtinio 
krašto, gana sunkios ir ne
priprastos gyvenimo sąlygos, 
vargai, kuriuos gimdo dau
giausiai nesusipratimas, tam
sumas ir girtuoklystė, kuri 
čia plačiai išsiplėtusi, vis gi 
kožną sugraudina, kožną ap
ima neramumas, o ypač da ir 
cunigas, palikdamas avis 
pusčioj, išvažiuoja. -

As maniau sau: bent ant 
pabaigos nė vienų nekliudo; 
palieka, tai palieka pusčioj... 
Bet kur tau, ne teip tai bu- ' 
vo. Po mišparo, laikyto „su 
įstatymu”, vėl įsilipo šaky- 
klon, persergėjo, kad pirma, 
pamokslą besakydama, pa
miršęs kaip kuriuos daiktus. 
Apsakė, visu-pirmu, kad pa- 
nedėlio (7 d. rugpiučio) va- 
care busiąs lietuviškas teatras 
Bellshiiryj, parengtas tik
slui jo išvažiavimo, idant ne
palikti kunigą melagiu (nes

Jį
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mat buvo seniau paiadčjęs 
per pamokslą ir pavienėms 
ypatoms parengt teatną),'pa
ragino idant visi ateitą ir ne
sigailėtų ■ kas šilingo, kas 
dviejų, o čia galėsią gražiai 
terp saviškių praleist [ ramiai 
vakarą. j H L

Užbaigus tą, pradėjo tikrą
jį pamokslą. Pradėjo tokius 
perkūnus laidyt, kad net 
baugu pasidarė. „Atsirado, 
girdi, kaip jau pirma sakiau, 
jus tarpe visokių vilkų, 
griautojų bažnyčios, bedie- 
vių-sooijalistų. Saugokitės 
jų didžiaus kaip pikčiausios 
ligos, nes jie visi ėsą didžiau
si jialeistuviai-bedieviai. Ne- 

. kalbėkit su jais, neklausykit 
jų kalbų, neskaitykit jų kny
gų, nors jie duotų jums tas 
dovanai; sakau juinsr neskai
tykit Hipi 
Kų”, ^Lietuvos” ir tų socija- 
lietų „ Balso", ■ sočijalistų-de- 
mokratų „Balso” (turbut ku
nigėlis iš karščio užmiršo ti
krąjį vardą, arba gal mažiau 
prisiėjo matyti) ir kitas 
visas knygas, nes tie 
raštai esą išleidžiami bedie
vių, Šliuptarnių, ir geri žmo
nės jų skaityt negali. Visi 
tie raštai, girdi, prakeikti per 
šv. tėvą-popiežių ir kas juos 
skaito, tas „griešyja smertel- 
nai” iš ko reikia spaviedotis;

. o kartais nė kunigas už tokių 
raštų skaitymą negali duoti 
išrišimoj Norintiejie skaity
ti, girdi, galit sau pasirūpint 
dvasiškų raštų, galit skaityti 
„Žvaigždę” ir da „Kataliką”. 
— Galų gale pagyrė ir vieti
nį laikraštį „Laiką” ir pa
tvirtino, buk tasai stovįs po 
dvasiška priežiūra, todėl jį 

, galima teip-gi skaityti.
Antras dalykas, tai paren

gimas „Lietuvių Teatrališkos 
draugystės” teatro, tikslui iš
leidimo kunigo.

Pirm teatro buvot rodomos 
kokio ten i Grudžejausko iš 
G lango w magijos paslaptys. 
Kokį tikslą turėjo tie magi
ški parodymai, nežinau, o pa
tį parodymą galima tikrai 
pavadinti magišku. Tokių 
parodymų galima gana prisi
žiūrėti vaikijoxų parodymuo
se, nereikia eit nė ant lietu
viško teatro ir da mokėti 2 
šil. įžangos. Apart iškrai
pytos angliškos kalbos ir vi
sokio lankstymosi, nieko 
nebuvo daugiau matoma, o 
to viso galima užgirsti ir pas 
vietinį girtą lietuvį. Suval
gymas peilio, buvo aiškiai 
matomas, kaip magi kas įsilei
do jį į rankovę, o jei kuris to 
nematė, tai magi kas pats pa
aiškino savo žodžiais: „gal 
mislijat, kad aš į rankovę į- 
sikišau.” Paliudijo tai, jog 
magikas, besikemšant į bur
ną popietį, į kurį buvo įvy
niotas peilis, per neatsargu
mą rankoje sudribo. Valgy
mas anglio ir ugnies, buvo 
pasibaisėtini.

Po magijos parodymo, pra
sidėjo teatras. Pirma vei
kmė sekėsi nieko sau. Gy- 
vumo bebuvo, bet aktoriai 
nesimaišė nė kalboj, nė veik
mėj. Vien darkė pasirody
mas kokiuose ten draiskaluo
se persi rėdžiusio magiko iš 
uždangos ir per daug raudo
nai nudažyti aktorių veidai.

Antroje veikmėje akto
riams jau nesisekė. Triko 
kalboje ir parodyme nieko 
nebuvo paveikslingo. Be- 

• kam pis tik, rodos, ar nebuvo 
užmigęs ant pečiau.-, nes salė
je buvo aiškiai girdimas 3 ar 
4 sykius balsas režišieriaus: 
„Bekampi 
čiaus!”

Ant minėto teatro vis-gi 
buvo subirinkę į 100 ypatų; 
buvo keletas škotų ir škočių.

Iš savo pusės, aš patarčiau, 
jeigu tik teip ką nuveikti, 
tai geresniai jau visai nieko. 
Nes tokiu pa rodymu mes sa
viškių nepakelsime, o svetim
taučių akyse, juo žemiaus nu
pulsi me.

Isz Amerikos
Pleaaiku nelaisvėje.

Clkvaland, O. čianykštis len
kų šv. Stanislovo parapijos kuni
gas Rosinski buvo telefonu pa
šauktas neva pas ligonį po nr. 389 
Cądar avė. Atėjus jam į pašauk
tą vietą,(tuojau du vyriškiai ir Vie
na moteriškė -r visi lenkai 
ėmė jį, apkūlė, 
kitus vertesnius 
privertė kunigą 
bankčėkiu ant
doliarių ir du vekseliu ant tokios 
jau sumos. Suimtąjį laikė pas sa
ve visą parą, kol parašytiejie čė- 
kiai ne tapo bankose išmainyti. 
Plėšikai vienok likos areštuoti, pi
nigus teipjau pasisekė kunigui at
gauti.

su- 
atėmė pinigus ir 
daigtus ir galiaus 

parašyti jiems du 
sumos tūkstančio

ro skėčio, prie kurio buvo pritai
syta trapecija gimnastikui William« 
sui rodyti savo akrobatiškus mik
lumus nusileidžiant žemyn, bet 
Williams, iššokdamas iš baliono 
laivelio, nepataikė nusitverti už 
trapecijos ir nuo 1200 pėdų augš- 
čio nupuolė žemyn. Suprantama, 
užsimušė ant vietos. Jo draugas 
gi laimingai nusileido.

Guzu explios|Ja.
Sugar Notch, Pa. Du darbi

ninku,lenku, nuėjo į senas, jau ap
leistas anglių kastynes ir vienas iŠ 
jų, Piotrovski, norėjo užsirūkyti 
pypkę, {braukus briežiuką, urnai 
ekspliodavo susirinkusiejie gazai 
ir Piotrovski likos į šmotus 
skytas. Jo draugas buvo 
atsilikęs, todėl ekspliozija 
siekė ir jis išliko gyvas.

šudra* 
toliau 
jo ne

Vienybės Lietuvnin-

lipk nuo pe-

J. G. iš N.

Redakcilos atsakymai.
VoKizČrui. Korespondencijų, 

po kuriomis rašytojai nepadeda sa
ro, tikro vardo, pravardės ir adre
so, laikraščiai negali sunaudoti. 
Redakcijos turi žinoti, kas kores
pondenciją rašo. Vieno pseudoni- iššoko iš baliono laivelio kad nu- 
mo neužtenka.

Lynczo sudaa.
Nkwbk*n, N. H. Susirinkusi 

prieš paviečio kalėjimą, miestelyje 
Grosen, gauja maskuotų žmonių, 
privertė kalėjimo užveizdėtoją, 
atiduoti jiems raktus, po ko įšiver- 
žė kalėjiman, išvilko iš ten juod- 
veidį Johną Moore ir tuojau ant 
ulyČios žibintuvo pakorė. Moore 
buvo į kalėjimą patekęs ir laukė 
sūdo nusprendimo už užmušimą 
pirklio George Eubanko pačios.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Ties Logansport susimušė pa- 

sažierinis trūkis su tavoriniu. Peč- 
kurys Eversole likos uzmuštąs, o 
mašinistasGrady sunkiai sužeistas. 
Iš pasažierių tik keletas 
lengvai aptrankytų.

radosi

Isz darbo lanko.
Skundžia bltl* už vagyste.

Niw York. Vienas ČianykŠčių 
cukrinių fabrikantų j>asiskundė 
"sveikatos užveizdai ir policijai, 

j kad į dirbtuvę atlekia tūkstančių 
tūkstančiai bičių ir vagia saldumy
nus. Mat netoli dirbtuvės gyvena 
vienas bičių laikytojas, turįs 28 bi
čių kelmus, iš čia jos atlėkdamos 
ir vagia. Kas blogiau, kad dėl bi
čių įgylimų nė darbininkai negali 
dirbti.

Baisus piešei k u darbas.
Skattlk, Wash. Kokie tai plė

šikai užpuolė ant esančios prie 
Kerrystown gelžkelio stacijos kar- 
čiamos, nužudė jos savininkus, 
P. Rossą ir jo moterį, apiplėšė 
namus ir pabėgo. Prie to, kad už
slėpti savo piktadarystę, plėšikai 
karčiamą padegė, užmuštųjų la
vonus rado labai apdegusius. Iki 
Šiol plėšikų nepasisekė surasti.

Mirtis aplanke abudu ant syk.
Nzw York. Prie Coney Island 

prigėrė bankierio Johnsono mote
ris, atsilankiusi iš Little Rock, 
Arkansas valst., į New Yorką. 
Kada prigėrusios lavoną nugaben
ta į jos draugės namus, urnai atei
na iš Little Rock telegramas, pra
nešąs, kad ten bankierius Johnson 
pasimiręs. Taigi mat mirtis toje 
pat valandoje aplankė moterį ir jos 
už 1000 mylių gyvenantį vyrą.

’ \ i ’‘; 1

N uskendo laivas.
Amerikoniškas pirkliškas laivas 

„Peconic", ištikus smarkiai au
drai, nuskendo netoli Floridos 
krantų. Iš buvusių ant laivo 22 
jurininkų pražuvo beveik visi, išsi
gelbėjo tik du. Laivas vežė ang
lis ir Philadelphijos į New Or- 
leans. •

Lincolno gimtines likimas.
Kentucky * valstijoj likos ant Ii- 

citacijos parduota farma, kurioje 
buvo gimęs didis Amerikos vyras, 
išliuosuotojas juodųjų vergų, Ab- 
raomos Lincoln. Parduota tą 
Lincolno gimtinę už menką sumą 
3600 doliarių, * nupirko gi ją New 
Yorko bankierius Collier.

5 Suvienytų kalnakasių organi
zacijos prezidentas John Mitcbell 
važinėja dabar po Pennsylvaniją ir 
organizuoja kalnakasius. Rengia
si mat neužilgo įvykinti anglių ka- 
stynių darbininkų štraiką ant iš
kovojimo aštuonių valandų darbo 
dienos. Mat ateinančių metų ko
vo mėnesyje pasibaigia , terminas 
kontrakto, padaryto kalnakasių su 
kastynių valdytojais, todėl dabar 
darbininkų organizacijos preziden
tas ir stengiasi juo drūčiausiai su
organizuoti kalnakasius ir prireng
ti juos į naują kovą už išreikalavi- 
mą geresnių darbo sanlygų, ge
resnės mokesties ir trumpesnės 
darbo dienos. Mitchelio agitacija 
išduoda vaisių, kalnakasiai skubiai 
organizuojasi, iki šiam laikui orga
nizacija skaito jau per 150 tūk
stančių sąnarių. Prezidentas M it- 
chell apreiškė, kad organizacijos 
kasoje yra jau du milijonu doliarių 
štraiko reikalams, ir tikisi, kad iki 
ateinančio kovo mėnesio susirinks 
tam tikslui per tris milijonus do
liarių.

• Chicagoje tęsiasi spaustuvių 
darbininkų štraikas. Prie pirmiau 
jau sustraikavusių firmų darbinin
kų prisidėjo da spaustuvių darbi
ninkai firmų Rogers & Smith Co. 
Rogers & Co. ir Hali Printing Co. 
Štraikieriai apstatė pikietas apie 
štraiko apimtas spaustuves, idant 
neįleisti į jas štraiko laužytojų.

’ Lapkrityje Šių metų žada atsi
būti Chicagoje suvažiavimas visų 
minkštųjų anglių kastynių savinin
kų apŠnekėjimui ir nutarimui, ką 
daryti ir kaip veikti,idant atsispirti 
prieš kalnakasių reikalavimus.

* Nzw Badzn, III. Čianykš* 
čiai angliakasiai štraikuoja, neži
nia, kada jų štraikas pasibaigs. 
Daug darbininkų kraustosi į kitas 
vietas darbo ir uždarbio j ieškotis.

vakarinę mokyklą lietuviams. Bet, 
b’K P^r prievartą surinkti, sąnariai 
paliovė ir ant susirinkimų ateiti ir 
duoklę mokėti, o bet o, žinoma, 
sunku kas ir nuveikti. Neseniai 
kn. Šlamas buvo sušaukęs kliubo 
sueigą, kad galutinai nutarti ir 
pradėti knygyną rengti, bet ant 
susirinkimo atvyko vos keli. Pa
tarus aukauti po kiek pinigų ant 
išsirašymo knygų ir laikraščių, 
susirinkusiejie vos per porą dolia
rių sudėjo. Pradėjus rinkti kny
gininką, pasirodė, kad nė vieno 
tinkamo nesiranda tam urėdui už
imti. Teip viskas ant niekų ir nu
ėjo.

Kunigas Šlamas buvo besirūpi
nąs įtaisymu parapijinės moky
klos, pasirodė, kad ir ta negali iš
silaikyti, niekas į ją nesilanko. 
Lietuviams mat nė jų pačių, nė jų 
vaikų apšvietimas nerupi.

Užtatai musų broliai moka kel
ti savo vardą netikusiais darbais. 
Štai ką rašo angliškas dienraštis 
„St. Louis Post Dispatch" iš rug
piučio 29 d. š^jn.: „Vėlai suba- 
tos vakare, prie 418 Collinsvilte- 
avė., policistai Fitts ir Sullivan 
areštavo 12* lietuvių ir lenkų už 
muštynes ir netvarką. Policijos 
teismas nusprendė kai-kuriuos ant 
užmokėjimo bausmės po 50 dol.; 
kiti gi likos ant parankos paleisti, 
jų byla atsibus vėliau." — Ar tas 
dailu? O panašių atsitikimų daug 
pasitaiko.

Tikras Lietuvis.

deda, ir tai nemažas, aukas šelpi
mui sukilusių prieš Maskolijos 
valdžią žmonių. Dar didesnė gė
da yra ir musų kunigėliui, jeigu 
jis išdrįsta revoliucijos reikalams 
surinktus pinigus imti suvartoji
mui ant kitokių tikslų. Geografi
ja be abejonės reikalinga, kaip 
reikalingos ir visokios kitos moks
liškos knygos, bet dabartiniame 
laike daug svarbesnę vietą užimą 
Lietuvos žmonių kova su prispau
dimu. Šelpimui bekovojančių su
rinktas aukas apversti ant daug 
mažesnės vertės reikalų, yra labai 
nedoriu, paniekinimo vertu, dar
bu.

IBZ
Lietuviszkn dirvų.

Kam pinigai nebrangu.
Milwauk», Wis. Čianykščio 

National Banko viceprezidentas, 
William Allis, į dvi dieni pralošė 
kortomis 41 tūkstantį doliarių. Pa
gailo vienok jam tų teip slidžiai 
nuėjusių pinigų, todėl norėdamas 
juos atgauti, suskundė savo sėb
rus policijai. Policija visus ko- 
zyrninkus areštavo.

Pinlguocziu apvogė.
Stamford, Conn. Iš piniguo

čiaus Pauliaus Bonker vasarinio 
palociaus Nirvana-on-the-Sound, 
vieną naktį nežinia kokiu tai budu 
prapuolė didelė ir sunki piniginė 
šėpa. Šėpoje buvo padėta 150 
doliarių pinigais ir per 20 tūkstan
čių doliarių vertės yvairių brangių 
gražnų. Kaip vagiliai teip nepa- 
tėmytai galėjo tą vagystę išpildy- 

Šiol detektivai negali su-ti, iki 
sekti.

Naujas Hoch.
York. Čia likos suareš-Nzw 

tuotas tūlas George Witzhoff, ap
kaltintas už tokius jau darbus, 
kaip ir pagarsėjęs Chicagos Hoch, 
būtent už vedimą daug moterių ir 
paskui nuodijimo ir užmušinėjimo 
jų, idant po to paimti už jas iš gy
vybės apsaugojamų kompanijų pi
nigus, kaip ir jų pasogas. Sako, 
kad Witzboff buvęs vadovų tokių 
jau kaip jis 27 žmogžudžių, kurie 
savo biauriam tikslui išgalabiję 
jau apie 500 merginų. Witzhoff 
pagal profesiją yra dentistas.

Nupuole 1900 pėdu.
Prie miestelio Cahoikia,Ill., Red 

House parke buvo rodytas publi
kai lekiojimas balionu. Kada ba
lionas išsikėlė į augštį, eronautas

Iš East St LouIb, III.
Gyvena čia apie 80 lietuvių šei

mynų ir per 500 pavienių. Tau
tiškas čianykščių lietuvių susipra
timas, doriškumas ir apšvietimas 
kaip nesipiatino,teip ir dabar men
kai platinasi, tokių aptemusių lie
tuvių tur būt niekur Suvienytose 
Valstijose nesiranda. Ne nuostebu, 
kadangi čia, lig ant nelaimės, ge
resnių, šviesesnių tautiečių neap
sigyvena. . Karčiamų turime dau
giau, negu reikia, tose ir laiką pra
leidžiame, tik biski nesmagu, kad 
miesto majoras užsigeidė daryti 
mieste tvarką, pradėjo aštriai da
boti, kad visi girtavimo lizdai bu
tų nuo 12 vai. nakties uždaryti, o 
nedėliomis ir jau nepavelija kelti 
tokias gužynes kaip pirma. Pir
ma tai rods buvo kur pasitranky
ti....

Draugystės šv. Jurgio ir Šv.Juo
zapo, nors sąnarių turi po daug, 
bet jos be jokių augštesnių tikslų 
ir tvarka tarp jų menka. Gyvuo
ja dar ir S. L. A. kūpa, bet ta vi
sai silpnai laikosi. Mat vietiniai 
lietuviai nelabai supranta tautiš
kus reikalus, todėl tokią draugys
tę laiko už nieką ir tie pats sąna
riai, ką dar kuopon priguli, tokie 
nesugabus, nedarbštus. Mislyk 
tik! kada buvęs kuopos organizato
rius Ražokas ką kalbėdavo apie 
tautiškus reikalus ir S. L. A. sei
mą, tai kiti iš sąnarių klausdavo: 
kur, girdi, tas seimas gyvena? 
Mat manė, kad kalba eina apie ko
kį žmogų, vardu Simeoną ar Si
moną. Tarp teip menkai išma
nančių tautiečių, žinoma, sunku 
tautiškas idėjas paplatinti.

Minėtas draugas (turbūt p. Ra
žokas. R.), su kunigo Šlamo pri
sidėjimu, • buvo
„Jaunų Lietuvių Politišką Kliu- 
bą", į kurį buvo prisirašę kelios 
dešimtys lietuvių. Organizatorių 
manymu buvo su pagelba Kliubo 
įtaisyti knygyną ir pasirūpinti apie

B Sprlng Valley, III.
Darbai čianykščiose anglių ka- 

stynėsė šiuo laiku eina vidutiniš
kai, dirba po 5 dienas ant sanvai-, 
tės; naujai atkeliaujantiems darbas 
sunku gauti.

! Lietuvių gyvena čia gana dide
lis būrelis, bet su tautiškais dar
bais jų gangreit visai negirdėti. 
Lietuviškų draugysčių turime iš 
viso penkias, iš kurių keturias 
bažnytinės, o viena tautiška ,,Lie
tuvos Sūnų Didvyrių" draugystė. 
Šią paskutinę kitčs draugystės, 
kaip ir daugumas prie draugysčių 
neprigulinčių, niekina, vadina ją 
Šliuptarnių, bedievių držugyiteir 
tt. Iš to jau galime matyti, kokio 
supratimo čianykščiai lietuviai. 
Kada pereitą metą susitvėrė nau
ja draugystė vaido šv. Vincento, 
ji savo konstitucijon įdėjo para
grafą, garsinantį, kad kas nors iŠ 
šv. Vincento draugystės sąnarių 
prigulės į kokią nors tautišką 
draugystę, tas turėsiąs būt urnai 
iš Vincento draugystės prašalin
tas. Tas paragrafas buvo įbruk
tas pagal musų prabaščiaus kn. 
Valaičio patarimą. Rods tai pri-, 
vatiškas draugystės reikalas, dary
ti sau įstatus, kokie jai patinka, 
jeigu tik sąnariai ant jų pristoja, 
bet privedėme čia tą paragrafą 
vien dėl to, kad parodyti, kaip tai 
siaurai musų tautiečiai apryboja 
savo manymus, savo tikslus ir vei
kimus. Kaip gi gali musų tautos 
vežimas sparčiau pryšakin pasiirti, 
jeigu mes teip save apsirubežiuo- 
jame ir dagi tautiškus reikalus nie
kiname.
Šiais metais čianykščius musų žmo
nes kliudė didelės nelaimės. Dar
bai buvo visai sumenkėją, uždar
biai sumažėję ir tik pastarame lai
ke ką truputį pradėjo geriau dar
bai eiti. Dabar vėl subankrutijo 
čianykštis „Spring Valley Natio
nal Bank," kuriame daugelio žmo
nių, o tame ir lietuvių, sunkiai 
kastynėse uždirbtų pinigų buvo 
padėta. Piniguočiai mat randa 
visokius budus kaip tuos vargšus 
darbininkus išnaudoti, apvogti. 
Į nusibankrutijusį banką valdžia 
paskyrė teip vadinamą „receive- 
rį", bet kada žnionės nuėję klausi
nėja, ar jiems kada nors padėti 
pinigai bus sugrąžinti, tas urėdi- 
ninkas atsako: „I do not know" 
— nežinau. Vargiai bau kada de- 
pozitoriai atgaus nors dalį savo 
pinigėlių.

Iš Brooklyn, N. Y.
( Pakviktimas).

Sus. Liet. Laisvamanių Brook- 
lyno kuopa, ant paskutinio savo 
susirinkimo buvo nutarus, per va
saros karščius nelaikyti susirinki
mų, o tik rugsėjo menesį pradėt, 
užtai dabar pirmas susirinkimas 
tos kuopos pripuola rugsėjo 
TSept.) 3 d., nedėlioję; atsibus sa
lėje po nr. 73 Grand st. Brooklyn, 
N. Y., 7 vai. vakare. Po to, 8 
valandą toje pačioj salėj laikys su
sirinkimą vietinė ,.Aušros" drau
gystės kuopa.

Po pietų, ta pačią dijeną ir toje- 
pat salėje, 8 vai. bus susirinkimas 
19 kuopos Liet. Soc. Part. Am. 
Užtat prigulinti į minėtas organi
zacijas nepamirškite būtinai ateiti, 
o ne prigulinti galėsite prisirašyti 
ir varyti tautišką ir darbininkišką 
vežimą į prišakį.

Varde Komitetų J. Naujokas.

Iš visų Europos miestui daugiau
siai gyvena žydų Varšavoje; čia jų 
gyvena daugiau kaip 220U00; po to 
seka: Budapešte 166000, \indobc- 
noje 149000, Londone 120000,. 
Berlyne 88000, Paryžiuje 75000, 
Amsterdame 56000, pfmberge 
(Lvove) 48000, Stambule 40000, 
BukreŠte 9000, Peteri inge 2800, 
Ryme 2500, Lisabonoje 2400, 
Madride 800, Atėnuose J100, Stok
holme 120. Iš Amerikos miestų, 
žydų daugiausiai gyvenai New Yor- 
ke, kadangi skaitlius Čia siekia 
daugiau per 700 tukstatįčių žydų.

■-.......... f'
II Šveicarijoje vieŠiat|tį Ameri

kos gelžkelių magnaĮą Gouldą 
kliudė nelabai jam priimnus atsiti
kimas. Su savo moterie ir sūnu
mi važiavo jis autoinobiliumi iš 
Lucern į Kuessnachtą it kelyje su
sitiko su kaimiečio vežimu, trau
kiamu dviejų jaučių. Ant Gouldo 
reikalavimo pasukti iŠjkelio, kai
mietis nenorėjo to padaryti ir kada 
Amerikos magnatas pradėjo rė
kauti ir keikti, kaimietis, išsitrau
kęs rimbą, ėmė autįpmobilistus 
šventinti. Gerokai apkulęs visus 
tris, kaimietis nuvažiavo sau to- 

1 liau. i;

Iš Mary vllle, 111.
šiame kaime teipjau gyvena tū

las lietuvių skaitlius, turi net dvi 
lietuviški karčiami. Angliškas 
dienraštis ..Republic" praneša, 
kad čia neseniai tapusi sutverta 
kokia ten šv. Antano iš Paduos 
susišelpiamoji draugystė. Mat 
šventųjų „susaidės" dygsta visur 
kaip grybai po lytaus, nors jos lie
tuvystei jokios naudos neatgabe- 
oa. Tuo tarpu suorganizuoti ko
kią S. L. A. kuopą, T. M. D. kuo
pą ar L. S. P. A. kuopą yra labai 
sunku. Tatai miestuose St. Lou- 
iš, New Baden, Maryville, Glen 
Carbon, Tailorville; Green Ridge, 
Virden ir tt. — visur lietuvių di
desnis ar mažesnis skaitlius gyve
na, galima butų juqse bent S.L.A. 
kuopeles suorganizuoti, bet mat 
visur trūksta mums sumanesnių 
darbininkų, trūksta susipratimo.

J. Pašalinis. .

II Maskolijos šviefimjo ministeri
ja nutarė, ant galo, beržiurSti ir 
pataisyti universitetų* statutus iš 
1904 metų. Tų statutų, kaip ži
nome, aė profesoriai, pė studentai 
Maskolijos universitetuose neno
rėjo jokiu budu pripiažinti. Ant 
vieno susirinkimo, kuriame daly
vavo 843 profesoriai, iąutarta neiti 
į universitetus ant lekcijų teip il» 
gai, pakolaik, valdžios primesti 
jiems statutai nebus ' permainyti. 
Valdžia, mat, pasirįžo pagalios 
nusileisti. '—J1...ji

I Neseniai likos pągarsinta sta
tistika išleistų begyje, pereitų 1904 
metų knygų. Pagal'tą statistiką, 
daugiausia knygų IŠlėista Vokieti
joje, būtent 27680; ' Francuzijoje 
išleista 1*2261 knyįių, Italijoje 
9975, Anglijoje 8382,j Suvienytose 
Valstijose 7856, Niderlandijoje

skaitlių išleista kitose viešpatystė
se. .Visose Šalyse, apskritai imant, 
bėgyje 1904 metų išleista viso 150- 
nno i000 knygų.

T. G.

suorganizavęs

Isz visur,
' U Pietinėje Vokietijoj, Lotarin
gijoje ir kituose upės Reino ap- 
skričiuose pereitą sanvaitę siautė 
baisios viesulos, pridirbusios žmo
nėms daugybę pragaišties. Smar
kiausios viesulos buvoSedane ir jo 
apielinkėse, kur prie audros prisi
maišė da kruša ledų, didumd ba
landžio kiaušinio. Hotaniškas so
das išnaikintas, medžiai ir telegra
fų stulpai visur išvartyti, daugybė 
trobų sugriauta ir išnešiota. Vi
sa apielinkė tarp Charvele ir Ba
zei! les sunaikinta, išpustyta, kai- 
kur net geležinkelių Šėnys išdras
kytos teip, kad bėgiojimai trukių 
turėjo apsistoti. Neapsiėjo ir be 
žmonių aukų, daug yra flžmuštų ir 
sužeistų.

H Ugnakalnis Veznvius, Italijoj, 
pradėjo smarkiai įvykti ir mesti iš 
savęs čielas lavos Upes. Kalno 
viduriuose girdimas smarkus, it 
griausmo, dundėjimą*. Teipjau ir 
ugnakalnis ant Stromboli salos 
meta iŠ savęs lavą. ' Visa sala ap
sidengė tirštu dūmų debesiu. Ar
čiau prie kalno gyvąnantiejie žmo
nės apleidžia kaimujs ir išsigandę 
bėga į tolimesnes apygardas.

II Kaime Podgorpdzkoje, netoli 
Maskvos, žandarai susekė slaptą 
revoliucijonierių spaustuvę, tenjau 
daugybę atspaudintų prokliamacijų 
ir kitokių revoliucijinių raštų ir 
keletą bombų. Visi buvusiejie to
je spaustuvėje, žandarų užklupti, 
gynėsi Šūviais iš revolverių, bet 
buvo įveikti, suareštuoti ir nuga
benti iki teismo kalėjiman. Tuo 
pačiu laiku susekta kitą tokią 
spaustuvę Maskvoje. .

jau

siieisti žemyn su pagelba tam tik-

Iš Cambrldge Port, Mass.
Rugpiučio 25 d. čia atsibuvo mi

tingas Lietuvos Sūnų draugystės. 
Likos nutarta ateinančiame mėne
syje laikyti susirinkimą su prakal
boms, teipgi nutarta būtinai par
sikviesti, kaipo kalbėtoją, kunigą 
Žilinską. Nors yra kalbėtojų už
tektinai ir be kunigo, tik mat 
draugystės komitetas nori įgyti 
garbę ir palaiminimą nuo tamsuo
lių, kad paliautų vadinę juos be
dieviais ir draugystę bedieviška. 
Jei mat kunigas dalivaus, tai ir 
žmonės įtikės, kad jie esą geri ka
talikai ir jų draugystė palaiminta. 
Su tokiu užmanymu tausų agitato
riai tikisi padidinti skaitlių sąna
rių. Kun. Žilinskis su noru ketina 
pribūti, kaip tik bus žodis duotas. 
Užtat paaukauti centai, kurių 
draugystė nori, kad butų paskirti 
ant revoliucijos reikalų, gal vėl ir 
čia pereis į kunigo rankas, kaip 
tatai atsitiko Brocktone, Bostone 
ir Lawrence ant jo užmanytos 
knygos geografijos. Gėda butų 
musų Cambridge'o lietuviams, kad 
jie užmirštų tokį svarbų darbą, 
o pristotų prie to daug jau men
kesnės vertės darbelio. Gėda 
mums butų nė tik prieš savuosius, 
bet ir prieš svetimtaučius, kurie 
nė nepaeina ii Maskolijos, o tik

II Kaimiečių maištai pietinėse 
Maskolijos gubernijose auga smar
kyn. Ant Kaukazo, Gorijos ap
skrityje, valsčionys grūmoja mir
tim dvarų savininkams, jeigu tiejie 
neapskelbs per laikraščius, jog pa
veda valsčionims savo žemes su 
sanlyga, kad valsčionys grąžins 
dvarininkams dešimtą dalį surink
tų nuo laukų vaisių. Apsilankius 
kaimiečių miniai į kunigaikščio 
Muchranskio valdybą, užpuolė ant 
jų kazokų būrys ir išskerdė apie 
70 ,,maištininkų," nors žuvo ir ka
zokų keletas. Kunigaikštis Much- 
ranski su vargu ištruko iš kaimie
čių nagų.

|| H Varšavos praneša, kad ap
linkinių paviečių kaimiečiai, susi
organizavę, pasirįžo išnaikinti 
plėšikus, kurie paskutiniame lai
kės, esą,' užpuldinėja didelėmis 
gaujomis ant kaimų, plėšia juos ir 
degina. Rugpiučio 26 d. Mion- 
zowna (?) pavietyje kaimiečiai už
mušę vienuolikę ir. sužeidę apie 
penkiasdešimt plėšikų, užpuolu
sių ant jų čielu buriu. Tiems į 
pagelbą pribuvus iš Varšavos da 
didesnė plėšikų gauja, kurie, atsi- 
keršydami už užmuštus savo sė
brus, pradėję deginti visus aplin
kinius kaimus. Valdžia ant to 
žiūrinti per pirštus.

II Kariškas teismas Peterburge 
nusprendė septinto kariaunos pul
ko oficierių, Godlevskį, ant degra
davimo, išvijimo iš pulko, atėmi
mo visų valstiečio tiesų ir dviejų 
metų ir aštuonių mėnesių kalėji
mo tvirtynėje. Caras tą nuspren
dimą patvirtino. Godlevskis buvo 
kaltinamas už agitaciją ir platini
mą revoliucijinių raštų tarp karei
vių.

II Ik Odesos praneša, kad kariš- 
kas teismas nusprendęs ant sušau
dymo du vaiku, vieną trylikos, ki
tą penkiolikos metų, už tai, kad 
jie, nuo namų balkono, Šaudę iš 
revolverių į kazokus. Nūspręstie- 
jie myriop vaikai buvę/prie stulpų 
priraišioti ir kazokų sušaudytiI

II Vokiečių valdybose, pietinėj 
Afrikoj, įvyko kova tarp vokiečių 
jurininkų nuo kariško laivo Bus- 
sard ir pakėlusių maištą čiabuvių 
juodveidžių kareivių. Kovoje žu
vo iš abiejų pusių apie šimtas žmo
nių, o apie penki Šimtai prigėrė 
upėje.

II Varšavoje likos kariško teismo 
pasmerkti ant nužudyme 24 karei
viai ir 12 oficierų. Jie buvo nu
spręsti ant sušaudymo, bet kada 
pašaukta pėstininkų pulkelį išpil
dyti teismo nusprendimą, visi ka
reiviai atsisakė į pasmerktuosius 
šaudyti. £

II Varšavoje likos suareštuotas 
tarnavęs gubernatoriaus kancelia
rijoje, policijos skyriuje, urėdinin- 
kas Kurtz. Kaltina jį už išdavimą 
viešpatystės. Gubernatoriaus pa- 
lociuje areštuota ir daugiau ypatų, 
įmaišytų į tą dalyką.

II Apskrityje Honan, Chinuose, 
pulkas chiniškų kareivių, susijun
gęs su vietiniais gyventojais, pa
kėlė riaušę ’ prieš krikščionius. 
Maištui gesyti Chinų valdžia pa
siuntė kitus kariaunos pulkus.

II Japonijos kontradmirolas pra
nešė savo valdžioms į Tokio, kad 
japonų laivai subombardavę 
dvi sargos staciji, gulinti ant pie
tinio Amūro kranto. Tos stacijos 
buvo neseniai maskolių sudrutin- 
tos.

II Varšavoje, padarytoje nakties 
laike kratoje, ulyčioje Przejazd 
žandarai užtiko vienuose namuose 
sankrovą ginklų, šūvių ir durklų. 
Visi tų namų gyventojai tapo sua
reštuoti.

II Radome, Lenkijoje, mesta ir 
sprogusia bomba likos sužeistas 
policijos viršininkas Gorski ir trįs 
praeiviai, netikėtai čia pasitaikę. 
Suokalbininkai, kurių, sako, buvę 
du, pabėgo.

II BerlynoNacijonaliŠkoji paveik
slų galerija nupirko nuo vieno leip- 
cigiečio garsų Menzelio paveikslą 
, .Ballsouper", už kurį savininkui 
užmokėjo 160 tūkstančių markių.

II Čiabuvių maištai vokiečių kolio 
nijose Afrikoje nesiliauja. Tiems 
maištams gesyti Vokietijos val
džia rengiasi pasiųsti Afrikon da 
40 tūkstančių kareivių.

II Caras, sako, dovanojęs baus
mę užmušėjui Viborgo viršininko 
Kremarenkos, Prokopui. Tą my- 
listą Prokopui išprašęs nuo caro 
didkunigaikštis Vladimir.

II Chinų valdžia atpirko 
Amerikos milijonieriaus Morgano 
ir bendrų chiniškąjį geležinkelį 
tarp Cantono ir Hankovo. Už
mokėjo už jį 6750000 doliarių. 
Ta Morgano bendrija, kurion pri
gulėjo teipjad' Belgijos karalius, 
atsisako nuo tiesų pravedimo to
lesnės Chinuose geležinkelio lini
jos ilgio apie aštuonis šimtus my
lių.

nuo

II Brukselyj, Belgijos sostapilė- 
je, prasidėjo kongresas teip vadi
namų santaikos mylėtojų ryšių. 
Visi svietiškiejie parlamentai pri
siuntė savo delegatus. Kongteso 
atidengimas prasidėjo susivažia- 
vusių delegatų išreiškimu padeka- 
vonės prezidentui Rooseveltui už 
jo pasistengimus, .'sutaikyti beka
riaujančias viešpatystes, taigi Mas- 
koliją su Japonija.

|| Varšavoje atėjo į fabriko 
„Lilpop, Ran ir Loewenstein" 
direktoriaus Jankovskio namus 
koks tai darbininkas ir pasisakė, 
norįs su direktoriumi pasikalbėti. 
Išėjus pas jį Jankovskiui, nepa
žįstamasis du sykiu šovė į jį ir pa
bėgo, Jankovski gi, sunkiai sužei
stas, po valandos numirė. Užmu
šėjo nesugauta, i

II Andalūzijos provincijoje, Is
panijoje, gyventojai jau nuo kelių 
mėnesių kenčia badą. Nuo bado 
daug žmonių miršta, kadangi susi
dedąs iš žolių ir šaknelių maistas, 
kokiu gyventojai maitinasi, ne
stengia palaikyti gyvasties. Val
džia nesirūpina apie suteikimą pa- 
šelpos baduoliams.

II Chinų valdžia išsiuntė tam 
tikrą komisiją tyrinėti Europos ir 
kitų šalių viešpatysčių parlamentų 
įstaigas ir užduotis. Mat Chinų 
ciecorienė-našlė pasirįžo bėgyje 12 
sekančių metų įsteigti Chinijai 
parlamentą. Komisija pirmiausiai 
keliaus į Japonij 
riką, keliaus į Ei

, iš ten, per Ame- 
opą.

II Odesoje, Maskolijoje, rugpjū
čio 29 d. ant francuziŠkojo bulvaro 
kas toks metė bombą, kurios 
ekspliozija užmušti likos du, sako, 
revoliucijonieriai.

II Ardėnuose, Mense departa
mente (Francuzijoje), siautė dide
lės audros, kurios pridirbo daugy
bę pragaišties. Daug žmonių pra
žuvo. .

‘ II Panamoje,tarp darbininkų,dir
bančių prie kasamojo kanalo dar
bų, apsireiškė baisi liga — azija
tiška džiuma. Vienas darbinin
kas jau nuo tos ligos numirė.

II Mieste Nižui Novgorod, Mas- 
kolijoj, darbininkų štraikais pa
gimdytos riaušės aptilo, uždaryti 
fabrikai pradeda viens po kito pra
dėti darbus.

II Erfurte, Saksonijoje, rengiama 
atnaujinti istoriškąjį šv. Petro 
klioštorių. Jo atnaujinimui paskir
ta vienas milijonas markių.

II Varšavos generalgubernatorius 
Mazimovič atsisakė nuo vietos. 
Tą urėdą, sako, užimsiąs geoeral 
adjutantas Skallon.

II Porte Kanzanillo, Meksikoje, 
ekspliodavo dinamito sandžlis. 
Ezpliozijos likos užmušti 20 dar
bininkų.

II Maskolija nori išderėti nuo 
amerikoniškų bankierių paskolą 
ant sumos šimto milijonų dolia-

it Maskvos generalgubernatorius 
Durnovo padavė viršiausiai valdžiai 
prašymą paliuosuoti jį nuo urėdo.

II Korėjos pakrantėse, laike au
dros, nuskędo keturi šimtai japo
niškų žvejų.

H Rytiniuose Prūsuose apsireiš
kė azijatiškoji cholera.

In L.L 8. kuopas.
Draugai! Visos senų ir naujų 

gadynių tautos, kurios Šiek tiek 
atsikratė nuo sloginančios dvasiš
kos vergijos ir iškariavo sau liuo- 
sybę žodžio pastumėjimui doros ir 
teisingumo j priešakį, turi pasidė- 
kavoti vien tik tokiems žmonėms, 
kurie pirma išdrįso viešai pasiprie
šinti despotų užvestam mokslui, 
— kurie išdrįso kitaip mislyti, 
kitaip mokinti, negu despotų įsta
tymai reikalavo. Bet tokie drą
suoliai, tokie laisvamaniai, pasirį- 
žę griauti nors dalelė tų įstatymų 
systemos, arba išrodinėti melagin
gumu kunigų mokslo, įskiepyto 
smegenyse bet kokios draugijos, 
pripratintos prie paklusnumo, kai
po novatoriai ir priešai despotų, 
visi turėjo žūti ir savo kančiomis 
ir krauju tiesti kelią, kuriuom męs 
eidami -galėtumėm jj praplatinti, 
skiepydami visuomenės smegeny
se išmanymą, kad prisilaikantiejie 
despotų sutverto' mokslo klysta ir, 
nežinodami, pildo pasibiaurėtinas 
nedorybes. Parodymui tos teisy
bės nėra reikalo privadžioti pa
veikslus. Juos galima matyti 
kiekviename Lietuvos kaime ir vi
sose lietuviškose kolionijose Ame
rikoje. Pamėginkime tik pasaky
ti susirinkime tvirtai įtikėjusiems 
kunigiškiems mokslams, kad jų 
monopolistai yra tų draugijų pik
tadariais, o ne geradėjais, tai už 
suteiktą mislį tuoj liksime apsiau
sti Šimtais priešų, kurie .reikalaus 
mus myrio, kaip antai garsus kle
bonas Bostono Žilinskas reikalavo 
iš pamokslinyčios vidurinių am^ių 
įrėdnės, idant mane sudeginti gyvą 
už priešingą jo mokslui kalbą, 
žinote, Draugai, kad skaitlius ne
reikalaujančių tokių įrėdnių (in
kvizicijos) visur dauginasi, tik iŠ 
priežasties gudrybės kunigų ir 
despotų piktumo dauginasi ir 
skaitlius tokių laisvamanių, kurie 
bijosi viešai kalbėti, viešai mokin
ti ar susirinkimuose^ ■ ar per laik
raščius, ar mokyklose ir universi
tetuose iŠrodydami, kad kunigai 
visų pramanytų tikėjimų yra pir
mais ir didžiausiais piktadariais, 
u^laikytojais visokios vergijos. O . 
žinote, kad baimė tai pirmas žing
snis prie vergijos vedantis. Iš 
žinių, talpinamų laikraščiuose, jau 
matome, kad kunigai noriai užima 
vietas šnipų ir žandarų. Taigi 
žmonėms, laisvai manantiems, 
sunitu bus išlaikyti Lietuvoje, ir 
jų skaitlius turės sumažėti. Rei
kia būtinai rūpintis, idant sustip
rėjus cariškam sostui per įsteigi
mą „gosudąrstvennoj dumy" ir 
susiliejimą stačiatikiškos žapdar- 
mėrijos su romiškąją, ir skaitlius 
tikrų laisvamanių pasidaugintų. 
Apsaugojimui dvasios mus draugų 
nuo baimės teip Amerikoje, kaip 
ir* Europoje reikia išleisti mažą 
knygutę, bet aiškiai išrodančią 
„dievo geradėjystes" ant kurio 
kunigai- remia vergiją palaikantį 
mokslą. Knygutė jau papiešta, 
reikia tik pinigų, idant ją apŠčiai . 
paplatinti. O kąjl' Centrališkame 
ižde ne daug . tesiranda, tai iŠ čia 
paduotos atskaitos kiekvienas są
narys Susivienyjimo persitikrins.

{ztda.
Po seimui 21 g<_ g, liko kaso

je .................j............... >28.00
A. Stočkus, mėnesines ............1.35
Mokslo Dr-te iŠ Baltimores 

per S. Vencių J. Ji.........
Wilkesbarre kuopa mėn.... 
Ant čarterio ............................
M. L Motiejūnas mėnesinės
Scrantono kuopa mėnesinės.. 18.90 
Ant čarterio........ ......................    1.50
BrOoklyno kuopa per V. Jan- - 

kaucką................................
Per B. Vaivada................ . .. . ;
j. G. Alinskaus čarteįiui........
Auka nuo 20to S. L. A. sei-:

mo per Skritulska...............
Philadelphijos kuopa mėn...

16.67
.1*35
...50
...45

12.55 
.4.80 
..:50

1.00
4.15

.8.60 
10.00 
.8.54 
.6.50

44.20
10.00 
.4.50

95

>88.29 
Iš tos 

kad 25

Iki 31 d.rugsėjo 1905 įeigos >91.82 
IŠtIGA.

K. Balčiūnui kelione............
Užspaudą Atsiliepimų.... 
Už jų persiuntimą.............
Už pečetį........ ...................... ,
Už 3, 4 ir 5 numerį „D.Bal 

so"........... ............ ..........
Revoliucijai seimo užgirta. 
Už spaudą čarterio ,...........
Už expresą ir markes*......

IŠaigos gi
Taigi lieka kasoje >3.53. 

atskaitos meldžiu užtėmyt,
dol.seimo užgirių sušelpiami „Ko
vos" neliko užmokėti. O admi
nistracijai „Darb. Balso" Centr. 
Komitetas uzgyrė užmokėti už 5tą 
numerį (>14.51), ko pagal nutari
mą seimo neturėjo tiesos padaryti. 
O ir administracija „D. B." to 
nereikalavo. Reikalavo tik, kad 
per jos kaltę pasiųstas kuopoms 
5tas numaris taptų sugrąžintas!?

Iš atskaitos matate, kad Čarieris 
atspaudiutas ir bus kuopoms iš
siųstas drauge su atspaudin- 
tais lapeliais paženklinimui mė
nesinės mokesties kiekvieno sąna
rio, kurs nenorės būti panašiu į 
nevaisingą medį. Taigi: Pirmyn 
Laisvamaniai! Lai socialistų par
tijos reikalai nesulaiko jus nuo 
pildymo toli svarbesnės užduoties
L. L. S. Su pagarbe,

Kun. V, Depbskis, 
Centr. Sekret.

828 Federal at. z 
Philadelphia, Pa.
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/ įkasto istorija
Parai A. B. Schnitser’L

acalinis ra&tas. ^Raštas tas pritaikytas prie 
greito rašto, bet dėl daugelio išraitymų sun
kiai skaitomas. Ti rašto forma visokiuose 
knygynuose Enroj>oj daug yra parašytų 
rankraščių, ypač 'Vidurinių amžių gadynėj, 
visokiose kalboee; skaityti tuos rankraščius 
reikia didelio papratimo, teip sunkiai jie

b) Seni itališki alfabetai,
Grekonių pagerintas ir papildytas feni- 

kiškas alfabetas greitai pradėjo platintiesi 
' po visus Europos kraštus. Laikuose, kada 

dalis grekonių apleido savo tėvynę ir persi
kėlė į pietinę Italiją, kur atsirado skaitlin
gos grekiškos kolionijos po vardu ,,Didėsės 
Grekijos”, persikėle į Italiją ir grekiškas al
fabetas, kurį perėmė veik visos tautos gyve- 
nusioš*ant Apeninų pussalio, taigi dabarti
nėj Italijoj. Visokpiose laikuose iš atga
bento j Italiją gnekiško alfabeto, išsidirbo 
vietiniai etruskiškae, umbriškas, oskiškas, 
falliškas, sabelIškas, seuas-lotyniškas ir 
kiti, kurie iš pradžių niekuom nesi
skyrė nuo grekiškojo, bet, laikui bėgant, tu
rėjo taikytiesL prie reikalavimo kalinis, o 
drauge au tuom ir savo pavidalu tolinosi nuo 

J ’ grekiškojo.
Rodosi, kad rtruskiškasis alfabetas bu

vo pirmutinis išsidirbtisis Italijoj iš greki- 
‘ škojo. Tuom raštu padarytų užrašų rado 

daug Italijoj, bet su perskaitymu tų užrašų 
neina teip lengvai, kaip galėtų rody tiesi: 
etruskiški užrašai dar iki šiol nė specijalistų 
mokslinčių neišaiškinti. Painumą daro čia 
ne raštas, bet etruskiška kalba, kuri išnyko, 
beveik neliko jos ženklo, visi besistengimai 
mokslinčių surasti paėjimą tos kalbos, jos gi- 

: minystą. su kitoms, neišdavė vaisių. Be pa 
žinojimo kalbos ir užrašai nesiduoda per
skaityti? Pažinojimas literų nedaro nė jo
kio painumo, užrašus galima perskaityti, bet 
negalima jų suprasti nepažįstant kalbos, ne
galima žinoti, ką perskaityti žodžiai reiškia; 
rodosi, kad terp lotyniškos ir etruskų kalbos 
nėra nė jokios giminystes, kadangi jeigu 
terp vienos ir kitos kklbos butų artymesnė 
giminysta, su supratimu užrašų nebūtų lo
kio painumo. Nors etruskai gyveno kaimy- 

. nyatoj su lotynais, bet kalboje šitų tautų, 
matyt, nėra nė jokio panašumo. Ant galo ir 
etruskų alfabetas pateko Į rašto tiriuėtojų 
rankas visai netyčia. Griuvėsiuose senovės 

-• etruskų miestų rado daug varų ir urnų iš
margintų užrašais, literoms alfabetiškame 
paeilumeį ant tūlų, drauge su etruskų rašto 
literoms, 1. paraleliškai su joms, eina literos 
grekiško alfabeto. Matyt rašymas alfabeto 
ant išdirbinių imu* etruskus buvo praktišku 
padailinimų daiktų: nusipirkęs kokį daiktą 
žmogus turėjo progą išmokti ir alfabeto, jei
gu tik mokytiesi norėjo. Gal būt teipgi, 

r kad etruskai su pagelba vazų ir urnų sten
gėsi terp žmonių išplatinti apšviėtimą, kurio 
pamatu yra juk raštas, nepažįstantis rašto 
nepriguli prie apšviestųjų.

r Kaslink gi paėjimo et ruski ško alfabeto, 
tai šiądien nieks jau neabejoja, kad jis iš
sidirbo iš grekiškojo, o ne iš fenikiškojo, 

* kaip manė pirma. Ir ištikro, kaip matyt ir 
aut Čia padėto paveikslėlio, savo išveizdžiu 
etruskiškos literos niekuom nesiskiria nuo

ir iš visų tų užrašų aiškiai matyt, kad tasai 
raštas perimtas nuo grekonių labai seniai, 
tuose laikuose, kada grekonys, <4eip kaipjr 
semitai, rašė nuo dešinės, kairės link pusės, 
ant visų surastų užrašų eilės bėga nuo deši
nės, kairės link pusės.

Bet visi tie senovės itališki alfabetai ne 
ilgai laikėsi. Kada visas tas mažas, išsiskir
sčiusias tautas apvaldė Rymas, visi tie alfa
betai išnyko, jų vietą užėmė rymionių raštas, 
kuris, laikui bėgant, išsiplatino po visos ci
vilizuotos žemės kraštus.

c) Lotyniškas alfabetas.
Nėra abejonės, kad Rymo gyventojai 

vartojo raštą nuo labai senų laikų. Seno
vės ištikimi raštininkai praneša apie raštus 
N urna Pompilio, Servijo Tulijo, larųuinijo, 
apie kunigų komentarijus ir apie pranašystą 
arba Sibileines knygas, taigi apie raštus lai
kų tuojau* įk> uždėjimo Rymo. Originalai 
tų senų raštų liekanų buvo Įper. ilgą laiką 
užkavoti prie garsių žinyčių kaipp šventeny
bė; apie jas tūli raštininkai rašo kaipo apie 
daiktus jų ypatiškoms akims inatytus. Isto
rikas Dionisius iš Haltkarnaso pasakoja, Jog

Paėjimai* senų itališkų alfabetų.
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grekiškų. Tas pats yra ir su eilių bėgimu. 
Grekonys, kaip irjetruskai, per ilgą laiką ra
šė teip kaip semitai ~ nuo dešinės, kairės 
link pusės. į Ir skambėjimų ženklais etruski- 
škas alfabetas ė|tovi arčiausiai grekiškojo. 
Etruskų alfabete nėra nė vienos literos gre
konių perimtos iš fenikiško, bet paskui iš
mestos, bet jame yra jau tokios tikrai greki- 
škos literos, kaip: Y, F, Ps, kokių niekada 
nebuvo fenikiškame alfabete, kokias tik vė
liau išmislijo grekonys paženklinimui tokių 
grekiškos kalbos skambėjimų, kokiems ne
buvo žėnklų fenikiškame alfabete.

Tik viena litera yra nauja etruskiškame 
alfabete, tai litera turinti f skambėjimą, ku- 
ęi, kaipo vėliau pffimta, padėta alfabeto ga
le ir, iš tikro, ir toje litera niekuom daugiau 
nėra, kaip padvigubinta grekiška pA, bet et
ruskai palaikė ir ;grekišką literą /, taigi ma
tyt, etruskiškųj ^Mboj buvo ypatiškas skam
bėjimas, kurū*ų>ažeaklinimui neužteko gre
kiškos literos /. Etruskiškame, vienog, al
fabete visai nėra literų: B, D, K ir O, kokios 
yra grekiškame alfabete, tur-but tokių skam
bėjimų nebuvo etruskiškoj kalboj.

; . Etruskišką alfabetą, be žymesnių per
mainų, perėmė umbrai, oskai, Babeliai, kelti- 
bėrai gyvenę Ispanijoj, kurių likučiais yra 
dabartiniai baskai, gyvenanti šiaurinėj Išpa- 
nijoj :į Pietinėj Prancūzijoj. Iki šiol sura
do daug užrašų čia paminėtų tautų padarytų

KNUT HAMSUN:

BADAS.
(Pluoštas ii apysakos)

IlKilP l/iuuimuc' W liaunu, —~
Dianos žinyčioj, buvusioj ant Aventino kai- Įgalėčiau

Kiltu llllt kurio nvAia eravos Ryme, jis malė bronzinį butą, aut kurio 
buvo surašytas sutarimas Servijo Tu lijo su 
Latium miestais. Ta* pats istorikas matė 
teipgi sutarimą vieno iš Tarųuinijų. Bet 
visi tie istorikai nemini nieko apie tai, ko
kiu raštu padaryti visi tie senų laikų užra
šai, ar tuom pačiu, kokį mes dabar vartoja
me po vardu lotyniško, ar kitokiu. Rašti
ninkas Livius Quiutilianus savo raštuose nu
rodo ant skirtumo buvusio terp seno rymiško 
rašto ir vėlesnio; ant ko rėmėsi tasai skirtu
mas, raštininkas to neį>aaiškiua. Istorikas 
Livius vienoj savo istorijos vietoj sako: „Ry
me yra senos tiesos, parašytos senu raštu ir 
senoj kalboj, kad pretoras kas metą, rugsėjo 
Idoj, įmuštų vinį į žinyčios sieną; kiekviena 
tokia vinis reiškia metus. Bet koks yra tas 
senasis raštas ir senoji kalba, istorikas nepa
aiškina.

Klausymas, kokį senovėj Ryme vartojo 
raštą, yra labai svarbus, ypač, kad iki šiol 
neišaiškinta ganėtinai nė tas, iš kokio alfa
beto išsidirbo lotyniškas raštas. Tame ir 
specijalistai rašto tirinėtojai ne vienokios 
yra nuomonės. Vieni specijali.-tai tvirtina, 
jog rymionai, teip kaip ir kitos Italijos tau
tos. alfabetą perėmė nuo augščiaiisiai kultū
riškai stovėjusių Italijoj etruskų, kiti gi 
specijalistai stengiasi pertikrinti, jog raštas 
rymiouų likosi perimtas nuo grekonių. Ir 
vieni ir kiti perti-krinimui priveda svarbius 
motyvus. Vieni remia savo spėjimą aut to, 
jog etruskai kultūriškai stovėjo augščiau už 
rymionus ir kitas Italijos tautas, jie pradėjo 
vartoti raštą daug pirmiau negu rymionai, 
jų civilizacija buvo, teip sakant, Įtamatu su- 
rėdant Rymo viešpatystę; jeigu jų civilizaci
ja teip didelę įtekmę turėjo ant Rymo, tai 
etruskai, drauge au kitais civilizacijos vai
siais, turėjo rymionams, neturėjusiems rašto, 
duoti ir savo alfabetą. Tą, pagal nuomonę 
šalininkų etruskiško paėjimo lotyniško alfa
beto, rodo ir skambėjimas literos C. Iš pra
džių, iki antrai puniškai karei, litera C |»as 
rymionus turėjo dvigubą skambėjimą: kietą 
ir minkštą, ji buvo lygiai C, kaip ir G. .Pa
veikslam vardą Gajus rašė Gajus, vietoj vige- 
gimus, trigeri mus rašė viepsimus, t riceri mus, 
vietoj legione* rašė leciones, vietoj magistrą’ 
tus — macistratus ir t. t.. Tik III amžyj pr. 
Chr. į alfabetą įvedė literą G, kuri, kaip pats 
jos išveizdis rodo, yra tik nežymiu perdirbi
mu literos C. Etruskų gi rašte teipgi nebu
vo skirtumo terp literos C ir G, litera C rei 
škė teipgi C ir G. Kadangi grekiškame al
fabete yra litera G, o lotyniškai Raibai ji 
teipgi reikalinga, tai .jeigu rymionai alfabe
tą butų perėmę nuo grekonių, tai jie nebūtų 
išmetę iš grekiško alfabeto literą G, kad vė
liau ją vėl išmislyti. Teip mano šalininkai 
etruskiško paėjimo lotyniško alfabeto.

Šalininkai gi grekiško paėjimo lotyniško 
alfabeto mano, jog jeigu rymionai perėmė al
fabetą nuo etruskų, tai iš kur jie paėmė to
kias svarbias Jiteras kaip B, D, O, Q, X, ko
kių visai nėra etruskų alfabete; tuom tarpu 
tos literos savo išveizdžiu visai panėši į tas 
jau literas grekiško alfabeto.

Taigi kiaušy n-as paėjimo lotyniško al
fabeto dar galutinai neišrištas, apie lai net 
terp specijalistų mokslinčių nėra vienos nuo
monės, bet ir jie prisilaiko dvejopos ir teip 
vieni, kaip ir kiti savo nuomonę remia ant 
gana svarbių išvadžiojimų. Katra iš tų 
nuomonių yra teisingesnė, sunku pasakyti; 
be abejonės, teisybė čia bus viduryj. Grei
čiausiai rymionai, kaip ir kitos Italijos tau
tos, iš pradžių vartojo etruskiškę alfabetu ar
ba bent artymoj su juom stovintį giminystėj, 
tik vėliau, IV arba V amžyj pr. Chr., tu
rint daugiau susinešimų su grekiškoms ko- 
lionijoms, senas etruskiškas alfabetas išpa- 
lengvo nyko, jo vietą užėmė kitas, teip vadi
namas, klassiškasis-lotyniskas, išsidirbęs iš 
grekiškojo.

Paskutinę nuomonę paremia ir seniausios 
Rymo rašto liekanos. 1880 m. tirinėtojas 
Heinrich Dressel iškasė Ryme aukų indelį 
Duena, ant kurio užsiliko užrašas lotyniškoj 
kalboj, kokį laiko už seniausią rymišką užra
šą, iki šiol kur-nors surastą; jis padirbtas V 
amžyj pr. Chr.. Raštas ant to indelio užima 
tarpą terp etruskiškojo ir grekiškojo. Žo
džiai parašyti literoms, kurių dauguma labai 
panėši į etruskiškas. Visai etruskiška yra 
litera M, teipgi literos: C, F, P, R, labai 
panašios į etruskiškas. Ant to užrašo nėra 
dar visai literų: B, G ir Z, litera gi C, teip 
kaip ir etruskiškuose užrašuose, turi dvejo
pą skambėjimą, taigi ji yra ir C ir G. Vi
sas gi užrašas parašytas nuo dešinės, kairės 
link pusės, taigi teip, kaip rašė etruskai. 
Yra tai vienaitiuis rymiškas užrašas parašy
tas semitišku budu, taigi nuo dešinės, kairės 
link pusės. Taigi aišku, jog rymionai, teip 
kaip ir etruskai ir kitos Italijos tautos, iš 
pradžių rašė pagal semitų būdą, tik vėliau 
pradėjo rašyti atbulai. Tas pats buvo ir 
pas grekonis, bet grekonys pirmiausiai pra
dėjo atbulai rašyti.

(Toliaus bos.)

.... Valgyti norėjosi man teip bai
siai, jog nebežinojau nė ką daryti. 
Raičiaus ant suolelio Šeip ir teip, 
atremdsmas krutiną į dvilinkai be
veik sulenktus kelius; iš bado ką- 
tik nesiutau. Kada jau sutemo, 
ėmiau rėplioti rotušės linkon; die
vai vieni tik žino, kaip iki ten nu
rėpliojau ir patvoryje atsisėdau. 
Išplėšąs vieną sermėgos kišenių 
pradėjau jį kramtyti ir čiulpti, vi
sai be sąmonės, nusiminąs, akis 
ištempąs žiūrėdamas į pryšakį, bet 
nieko nematydamas. Girdėjau, 
kaip daugybė vaikų bėgiojo aplink 
mane, siautė; instinktyviškai ga
lėjau dagi atskirti žingsnius vaikš
čiojančių gatve žmonių; toliaus 
netekau sąmonės apie visa, kas 
aplinkui dėjos.

Urnai ateina man į galvą, jog 
i nueiti į kurią nors mėsi- 

nyčią gauti ten bent gabalėlį ža
lios mėsos.. Atsikeliu, išlendu pro 
tvorą ir žirglioju skersai ulyčią į 
artimiausią mėsininko krautuvą. 
Kada jau prisiartinau prie krautu
vės, Šaukiu, atsigrįždamas atgal, 
neva vydams nuo savąs įkirų Šunį, 
paskui kreipiuos prie pirmojo nuo 
krašto mėsininko.

— Bukie, tamista, teip malonus 
duoti mano Šuniui kokį kaulą, — 
sakau. — Vieną tik kaulą, visai be 
mėsos, kad turėtų bent kuo pasi
džiaugti.

Ir ištikrujų gaunu kaulą, puikų, 
nors ir nedidelį, kaulą, ant kurio 
šen ir ten radosi trupučiai mėsos. 
Greitai pasikišu kaulą po skvernu 
ir dėkavoju mėsininkui teip Širdin
ga^ jog tas net stebisi žiūrėdamas 
į mane.

— Nėra už ką! — atsako.
— O, nesakyk to, tamistėle, — 

suniurnėjau: — iš tamistos pusės 
yra tai didelis mandagumas.

Tą pasakąs, išėjau.
Nuslinkau gatve Scbmiedegang 

teip toli, kaip tik galėjau, kažin 
kokin kieman ir susilaikiau prie 
apmusijusių tvarto durių. Visur 
buvo tamsu, baisiai tamsu. Ėmiau 
kaulą griaužti.

Kaulas vienok nebuvo skanus; 
trenkė aštria kraujų smarve, todėl 
urnai pasidarė man bloga. Po 
valandėlės pradėjau vėl graužti. 
Kad tik kaip nors tuos mėsos kąs
nelius galėčiau palaikyti viduriuo
se, tada mano tikslas butų pasiek
tas; ėjosi vien apie tai, kad pilvas 
nepasiliktų tuščiu. Bet akimir
koje pasidarė man vėl negera. 
Piktumas mane apėmė, su įnirti
mu įleidžiau dantis į mėsą, atplė
šiau mažą gabalėlį ir greitai prari
jau. Bet niekas negelbėjo; maži 
mėsos gabalai sušilo pilve ir urnai 
pradėjo eiti atgal laukan. ■ Pasiu
time sugniaužiau kumŠčias; jaus
damasi bepajiegmgu, ėmiau verkti 
ir griaužti kaulą, it beprotis. Ver
kiau teip gailiai, jog nuo ašarų 
kaulas sušlapo ir susiteršė; ver
kiau, tartum butų mkn širdis ply 
šus, ir pradėjau alpti. Kada tru
putį atsipeikėjau, pradėjau siųsti 
baisiausius keiksmus visam pasau
liui.

Tyla. Jokio žmogaus aplinkui, 
jokio žiburėlio, jokio bildėsio. 
Apėmė mane baimė. Sunkiai dū
sauju, prie to balsiai raudu ir dan
timis griežiu kas sykį, kada tik 
priseina išmesti iš savąs mėsos 
gabalėlius, kurie, kažin, gal butų 
stengą bent kiek mano alkį nura
minti. Kadangi vienok niekas o 
niekas negelbėjo, nors jau neži-
nau kiek sykių buvau be pradedąs 
išnaujo griaužti, trenkiau kaulą į 
duris ir, pasiutimo pilnas, apimtas 
bepajiegingos apmaudos, Kaukia, 
grūmodamas dangui, staugiu iki 
apkimimo, dantimis grieždamas 
ištariu žodį: ,,Dievas”, pirštus su
lenkiu pavidale erelio nagų ...

Tyla.
Drebu iŠ nerimasties ir Šalčio, 

stevėdams vis toj pačioj vietoj; iŠ 
krutinės veržiasi man keiksmai ir 
biaurus šmeižimai; klpauju da po 
kartaus raudojitpo ir įsuoju abelną 
nusilpimą po neišmintingo apmau- 
dos išsiveržimo. Stoviu teip gal 
valandą, gal daugiau, alpauju ir 
šnabždu, atsirėmęs visu savo sun
kumu į duris. Vėliaus girdžiu 
bahus, pašneką dviejų, kažin ko
kių, vyriškių, užsukusių į Schmie- 
degang gatvą. Pasitraukiu nuo 
durių, velkuos išilgai namų sienų 
ir atsirandu vėl vidur apšviestų 
gatvių. Beidamas Youngbakken 
gatve, staiga pradedu įdomiausius 
svajojimus svajoti. Ateina man į 
galvą, jog tos menkos budos ten 
rinkos gale, vertelgų budos ir me
diniai barakai, kur pardavinėjama 
drabužius, yra tai tik teršimu vi
sos miesto daliesI Darko visos 
vietos išžiūrą ir biaurina miestą, 
— tfiul šalin su tomia kiaulidėmisl 
Aprokuoju teipjau galvoje -lėšas 
perkėlimo Geografiškojo Instituto, 
kurs visada man labai patikdavo, 
kada tik pasitaikydavo pro jį eiti. 
Toks perkėlimas jo apseitų maž
daug nuo septyniųdešimčių iki 
septyniųdešimčių dviejų tūkstan
čių kronų*), — gražią sumą, rei
kia pripažinti, gražią sumetą....

•) krona — pinigas vertės 38 centą. 
Vert.

ha, ha, ha... .teip ant pradžios, 
ka? Ir linguodams savo tuščia 
galva, pripažįstu, kad ant pradžios 
butų tai visai o visai nebloga su
melė. Drebu vėl visu kunu, kar
tas nuo karto alpaudamaš, kaip 
paprastai, po graudaus verksmo.

Jaučiaus, jog jau nedaug man 
belieka gyventi, jog baigiu pasku
tines valandas. Tas vienok J>uvo 
man visai beskirtiška; net nė va
landėlės apie tai nepagalvojau. 
Leidžiausi per miestą bulvarų lin
kon, kassyk vis toliau nuo savo 
lindynės atsitolindamas. Etl mir
ties valandoje užtenka ir ant pli
kos žemės atsigulti. Kentėjimai 
palengva padarė mane nejausliu; 
teisybė, kojos pirštuose, kurius 
Šiądien vežimo ratas netikėtai per
važiavo, kažin kas virpo ir draskė, 
aštrus skaudėjimas širdį siekė.... 
Et, menkniekis! Daug blogesni 
buvo jau su manim atsitikimai, o 
tik išlaikiaul

Nuslinkau ant gelžkelio bulva
ro. Jokio trenksmo. Tik Šen ir 
ten buvo galima nužvelgti kokia 
kuopelė žmonių, nešiotojas arba 
jurininkas, einantis su sukištomis 
į kelinių kišenius rankomis. Nu
žvelgiau kokį tai raišą žmogų, 
kurs, eidamas pro šalį, pradėjo 
į mane stebeilyti*. Priešais savo 
norą susilaikau, Šypsaus ir klausiu 
jo, ar jau ,,Vienuolė” iškeliavo. 
Po to nestengiu jau susilaikyti, ir, 
mojuodamas kumšČiomis jam po 
nosies, atkartoju:

— Teip, po šimts velnių, teip, 
„Vienuolė!”

Ta pati „Vienuolė*1 — garlaivis, 
kurį andais buvau matąs porte ir 
apie kurį buvau visai užmiršęs! 
O vienok mintis apie jį, matomai 
bcsužiningai, įstrigo mano galvon: 
nešiojaus ją su savimi, pats apie 
tatai nežinodamas.

Bet, dėl Dievo, „Vienuolė” jau 
senei išplaukė svietan. Tikrai, ar 
jis negalėtų man pasakyti,kur ji iš
keliavo?

Raišasis užsimąsto, atsistoja ant 
savo ilgesnėsės kojos, o trumpes- 
niąją pradeda Švaistyti tai vienon 
pusėn, tai kiton.

— Ne, —- atsako po valandėlės.
— Ar tamista nežinai, kokios rų- 
šies įkrovą tas laivas su savim pa
siėmė?

—- Ne, — atsakau.
Bet tuojau užmirštu apie „Vie

nuolę” ir imu šlubį kvosti, kaip 
toli galėtų būti iki Holmestrand, 
rokuojant geromis geografiškomis 
myliomis.

— į Holmestrand? Man rodo
si ....

— Arba į Vaeblungsnaes?
— Ką norėjau pasakyti.... man 

rodos, į Holmestrand bus....
, — Palauk, palauk, tamistėlė, 
kad neužmirščiau — pertariau vėl 
jį: — ar nebūtum teip geras duoti 
man žiupsnį tabako, mažą, mažutį 
tabako žiupsnelį....

.... Ant Havnegade gatvės kam
po sustojau ir atsirėmiau į muro 
sieną. Staiga drebulys nupurto ma 
ne nuo galvos iki kojų galų. Sten
giuos pasijudinti iŠ vietos, eiti to
liau, bet negaliu; spėkos visiškai 
mane apleido. Žiuriu tatai prieš 
save akis tamsumon įstebeilijąs, ir 
tyčiojuos sau iš visokios ambicijos, 
iš visokios gėdos,kaip štai pastebiu 
prieš save, akis į akį, redaktorių 
dienraščio „Komandor”.

Tampu biauriausiu akižaga, ir 
žengiu žingsnį pirmyn, idant at
kreipti ant savąs jo atidą. Darau 
tą ne dėlto, kad sukelti jame pasi
gailėjimą, bet tik kad pačiam iŠ 
savąs jjasityČioti, išsijuokti, ap- 
sigėdinti. Kad galėčiau, volio* 
čiaus ant gatvės grindimo ir prašy
čiau „Komandoro” redaktorių my
nioti mane kojomis ir *spiaudyti 
man į veidą. Nė nepasisveikinu 
su juo.

Redaktorius, turi būt, prijautė, 
kad su .manim kas-nors negerai da
rosi, kadangi ėmė palengviau 
žingsniuoti. Užkalbinu tatai jį, 
norėdams jį sulaikyti.

— Bučiau jau senei pas tamistą 
atsilankąs ir atnešęs kokį rankraš- 
tėlį, bet nieko o nieko uestengiau 
da parašyti. <

— Teip? — paklausė. — Nieko 
da tamista neturi parengęs?

— Nieko. Nesidavė.
Redaktoriaus mandagumas iš

spaudė man iš akių ašaras. 
Kriauklių, kosėju, kad priduoti 
sau drąsumo. Redaktorius ėmė 
atidžiau į mane prisižiurinėti.

— O ar tamista turėjėi kuo-nors 
per tą laiką gyventi? — klausia 
vėl manąs.

— Ne, nieko o nieko neturėjau,
— atsakiau. Šiądien teipjau nieko 
nesu da valgąs, bet....

— Viešpatie, susimylėk! žmo
gau, ar tai galimas daiktas teip 
badu stipti! — šaukia ir siekia į ki
šenių.

Tas sukelia manyje gėdos jaus
mą; traukiuos prie sienos, sten
giuos atsistoti tiesiai, matau, kaip 
redaktorius j ieško savo kaplyje, 
bet netariu nė žodžio. Duoda 
man dešimt kronų. Be jokių pa
sargų duoda man tiesiog dešimtį 
kronų, atkartodamas podraug, jog, 
vage, negalimas tai daiktas teip 
badu stipti.

Išstenėjau kalėtą Aodžių, bet pi
nigų neimu. Butų, sakau, man 
dideliu pažeminimu.........• butų
tas, sakau, perdaug....

— Skubinkis, tomistai — atsi
liepė, žiūrėdami į laikrodėlį. — 
Laukiau trūkio, dabar girdžiu, kad 
jau ateina.

Paėmiau pinigu*. Džiaugsmas 
neapsakomas apvaldė mane, ne
stengiau jau nė žoidžio ištarti, nė 
nepadėkavojau dagi.

L — Tie pinigai tegul tamistos vi
sai nevaržo, — priduria redakto
rius. — Gaišaus jię tamistai bus 
atrokuoti iš honoraro.

Ir nuėjo sau.

Neužilgo po to, —-/> gali būt ir 
gerokai vėliau po to, .tikrai jau ne
žinau, — nesuprantamu jau man 
budu atsidūriau ant Tomtagaden 
gatvės, nr. 11. Viršum durių bu
vo parašas: „Užeiga ir valgytuvė 
pakeleivingiems.” i Paprašiau 
kvynės ir tuojau gavau lovą.

Vietines Žinios.

na-

, — Pereitą paneiėlį buvo toks 

atsitikima*: laike viešo koncerto 
Union parke, susitariu* vaikiozų 
gauja pradėjo užpuldinėti ant mo
terų ir merginų, darydami joms 
visokius priklumus. Apsigynimui 
nuo įkirių vaikiozų, moterį* krei
pėsi prie parko policisto, Czara- 
pato*, ir kada ta* norėjo labiausiai 
neramiu* suareštuoti, patsai likos 
baisiai vaikiozų sumuštas, o jam 
į pagelbą pribuvusiam kitam poli- 
cistui tapo sulaužyta ranka. . Duo
ta tada žinią miesto policijai, kuri, 
dideliame skaitliuje pribuvus, ap
stojo visą parką ir;neleido išeiti nė 
vieno iŠ publikos, pakolaik ne tapo 
visi nenaudėliai suareštuoti.

■ — Chicagoje ti^k priviso plėši
kų, kad ne tik naktimis, bet ir die
no* viduryje užpuldinėja jie ant 
žmonių. Policijas viršininkas, 
kadangi žmonės 'skundžiasi jam 
ant policistų nerangumo saugoti 
gyventojų turtą ingyvastį, teisina
si, kad ant tokio npieato kaip Chi
cago turįs per .mažą policistų 
skaitlių, todėl reikalauja priėmimo 
tarnyston da bU) policistų.

Ar męs IŠNlgemame?
Kas yra su mumis? Antropo

logai sako, buk męs sparčiai eina
me silpnyn ant kūno ir proto. 
Žmonės dabartės greitai nuilsta ir 
nėra tikę ilgam, sunkiam darbui; 
tūlos didelės korporacijos patemi- 
jo tą ir atsisako priimti darbinin
kus per 40 metų amžiaus, kuria
me žmonės turėtų būti pačiam 
traškume. Kas per priežastis li
tam nupuolimui? Męs gyvename 
per sparčiai, neturime gana pasil- 
sio ir miego, mųsų organai yra 
užkamuoti. Tu negali dirbti su 
nuvargintais raumenimis; tu nega
li valginti su nuvargintu skilviu, 
jei nevartosi Trinerio Amerikoniš
ko Eliksyro Karčiojo Vyno, šitas 
vaistas veikia ne vien ant skilvio, 
bet ir ant kožno organo, nes jis iš
valo ir atnaujina kraują, kuris ne
ša maistą kiekvienai daleliai mųsų 
organizmo. Su maistu jis teipgi 
neša pajiegą ir sveikatą, nes jis 
niekuomet nedaleidžia vodingoms 
sudėtinėms būti krauje. Vartok jį 
kada tik vai gumas yra menkas. 
Gaunamas visose aptiekose arba 
pas patį pabrikantą Juozapą Tri- 
nerį, 799 So. Ashland avė., Chica- 
go, III.

Aukos reikalams revotiucytalo 
judėjimo 3*ask<HU<4.

Būriško Jonas Krapovickas, I^avlMoa. 
M*.: J. Krapovickas, A. Kraueslukaa 
po 81.00; M. Planadumts, J i* va Vnitia- 
klane, Fr. Vaitiekų*, M. Fr*Bokn*, J. 
Zarkovskis po 50c j; Fr. Mimoatas, J. 
UotauskU, Barb Lisudaotkalcsai, Bark. 
Bsibuteiesia, Ona Antaną v ieziens. Kas. 
Zidehs po 25e.; viso 86.00.

Isz Shirley, Mas*.: A. Viikauskis, VI. 
Psielgavskis, 8«. Pauliaafu*, L. Kairi*, 
P Gilia, J. Saulis, V. KovaJamki* po 
81.00; J. Kundrotą*, V. P*zelgoraki*po 
50c ; viso 88 00.

Chicago (B,aelandJ, III. Nedalioj Tl 
d. rugpiucsio 1905 pas p. Kuleiasias ant 
varduvių Anasiasijus K u leiszienaa sudė
jome revoliucijos reikalam* sedaati:

K. Varaunauakas, R. Binkis, 8t. Vo- 
1^**, A. Janulis, V. Valsckiene, M. 
Valeckas, An. Kulcisziene, T. Kulto- 
•sius, J. Vedluga, 81. Dnžaa, F. Valgi
ose, Kas. Markūnas. Pat Blieka, Ant. 
Likiane po 25c.; 8c. Vagų lis, JusoKn- 
leissiuta, LueiaKulaisziute po 10*.; Aat. 
žinka, K. Žinka po 5c.; viso83 00.

Visus skiriam d*i rcvlucijmio judėji
mo Tėvynėj* Lietuvoj*. »u guodone

Jonas Vedluga.

Draugysczin Reikalai
BaliuMl

Dr t* Bzv. Kazimiero Karalaiczio turės 
savo bailu 31 d. nusio 1906 m., Freiheit 
Turners ulėje, 3417 8. Halited 8l. ir 
praazo visu kilu draugyseziu nedaryti ta 
diena balių n* kitokiu pasilinksminimu, 
idant tuomi vieni kitiem* neukežuktu- 
me. Su guodone. Komitetas.

(8—tX)

Dideli* Balius. °
Draugyste Szvento Juozapo New Bri- 

ftin*. Oonn. parengė dideli baltu ant 9 
ienoa rugsėjo Turner nlej*. Prasidės 

7 vai. vakare ir trauksis iki 13 naktie*, 
luženga 25c. Visus lietuvius ir lietuvai
tes ulkviecziame pribut ant uito ba
liaus. kaip vielinius teip ir in aplinkl-

Pigiai ant pardavi mo grotams ir hu- 
c>erne su visokiom* inuisom* — arklys, 
vežimas ir bog*; biznu didelis ir ssaisi 
iszdirbc**, geriausi* vieta Tarimui Ma
nio azioj aplinkinėj parsiduoda miz pr**- 
žastie* iazvažiavi tr.o locniniko ant kai
mu, ant savo nuosavybių. Dasižinokiie 
Bed. „Lietuvos'*

(8—IX)

Pigiai ant pasavimo ant dvejų laba 
medieis namas vietoje lietuviu apgy van
toje. Ix>ta* 26X115 pėdu*5ruimo yra 
4szeimynom»; rando* atneša* >36 kas 
meneais. Preke 83400 00. Adresas: Ptoer 
Zierpes, 18 W. 17 th PlM Chicago.

(8~IX)

Ant pardavimo pigiai skustuve gotoj 
vietoj, seniai tnreogia, 3 krose*, gena 
1 n taisymas, pigi randa, persiduoda tas 
priežasties ligos. Adresas: io*. Santagota 
2422 Kensington Avė.. Kensingtou.

avė., kasžin koks rvyriškis užšoko 
ant platformos ir pradėjo iš revoi- i 
verto šaudyti į orą. Nusigandę 1 
pasažienai ėmė grūstis laukan, bet 
tuo tarpu Šaulys Jušoko nuo tram-

. . ‘ vajaus ir nubėgę., Taigi pikto 
niekam nepadarė,j tik ką išgązdi- 
no. Turi būt buko koks puspro
ti- ■ I

— Nepažįstama moteriškė, bei
dama Wells gatve, nepatėmijo,kad 
tame laike būvi atidarytas ant 
upės tiltas garlaiviui praeiti, todėl 
nupuolė į vandenį ir prigėrė. Tą 
atsitikimą matė apie du tukstanČiu 
garlaiviu iš eksktįrsijos grįžtančių 
žmonių, bet nešaimingaijai nieks 
nestengė paduoti, pagelbą.

— Tūlas Noah Letts, gyvenąs 
po nr. 4316 Calumet avė., papildė 
patžudystą. Prieš nusižudymą pa
rašė jis savo sunpms raštelį, kuria
me persergi juos; neimti nė į bur
ną jokių svaiginančių gėrymų, ku
rie jų tėvą priveijčią nusižudyti.

-r Tarnavęs Monroe cigarų krau
tuvėje, ant Dearjborn ui., pritar
nautojas Kari Steinkamp, pabė
go, pašlavąs iš kasos 2000 doliarių. 
Pabėgdams paliko korčiukę, ku
rioje persiprašo krautuvės valdy
toją už savo darbą, bet teisinasi 
tuomi, kad sunkios apystovos pri
vertą jį tą vagystę papildyti, ga
baus prižada jam pinigus sugrą
žinti, kaip veikiant kojų atsisto
siąs.

— Tarp restauracijos savininko 
Van Vorhees ir jo moteries, gyven. 
prie 82 ir Benson ulyČių, užgimė 
vaidai, kurių greitesniam užbaigi
mui, abudu pasistvėrą revolverius 
ėmė kits-kitą Šaudytis. Matyt mo
teris buvo, geresnė šovė ja, kadangi 
jos vyras pirma* puolė ant žemės' 
negyvas. Moterį areštuota.

— Dr. Marią Dowiat pargryžo 
iŠ vakacijos sbbatoj, 9 rugsėjo. 
Pacientai turinti reikalus gali da
bar rasti kožpą dieną namieje, 
723 W. 18th st,

Širdinga dėkui!
Del Dr. E. C. Collins Medical 

Institute, 140 We»t 34th 8tr., 
New York. Npra aš prastas ir ne- 
mokitas ir negailėdama augštais žo
džiais, Jusu Kfokslui Atidekavot, 
tai ištariu širdipgiausą Ačiū! už iš- 
gydimą maną nuo ligos, kurą jums 
buvau aprašęs,lingavusia, per neži- 
nystą ir tamsumą; o perskaitęs Jus 
garbinga knygą „VADOVAS IN 
SVEIKATĄ” persitikrinau, kodėl aš 
esu gyvas nors, bet kaip numiręs;1 
nerokuojant tu sunkumu, kad kaip 
švino buvau pripiltas ir vos kojas 
tik pavilkt gailėjau, bet dieglei šo- 
nuosą, krutinėję ir galvos skaudėji
mas, svaigimas;apart sunkaus kvė
pavimo, skrepliąvimo ir naktiniu nu
bogintu, abelnas nusilpnėjimas ne- 
išpasakitai manę kankino.

Visos platesnies pasekmes mano 
ligos, tai yra jus knygoje „Vadovas 
ii^Sveikata” ant puslapio 98 apra
šyta, nuo kurios Jus tikrai Stebuk
lingi vaisiai man sutaisiti, pilnai 
išgydė; dabar Ir su savo Moterą la
imingai gyventi. Kitiems daktarams 
be naudos daug pinigu išmečiau o 
Jus maną tik in tris sanvąites laiko, 
kaip naujai atgymusi padaretą. Už 
tai kiekvienam sergančiam tautiečiui 
netrotijant laiko, rodiju kreiptiea 
prie Profesoriahs garsingo virš pa
minėtą Instituto — ir dar kartą išta
riu Ačiū ir laikraščiams dėkavoju, 
kad toki tikrai teisinga Profesorių ir 
Institutą garsina. Su didelia guo
done Joseph Mlchalaukas,

P. O. jBox 46, Trescow, Pą,

Komitetas.

Didelis A belus* Susiriukiiuse.
Chicago. Ateioanczi* subata, 9 d 

saio meti., 8 valanda vakare bus laiko
mas Didelis Tautlszkas susirinkimas pas 
M. Meldaži. 88 25 str. su prakalbomis 
apie visokius tautiszkus reikalus ir ypa
tingai apie nauda Sus. Liet. Am. — ko
kia jis nauda neesą tautai ir kokia nauda 
duoda prigulimiems in ji. Kas gyvas 
ateikite pasiklauspti tu teip maloniu 
kožnam lietuviui dalyku. Bu goodone

Komitetas.

Pigiai ant pardavimo groserne Ir b*>- 
crerne geroje vietoje, biznis e.ua geni. 
Norinti tesikreipia adresu:

Mat. Packevicziu*.
118 North 4 th str., kerte Berry str. 

Brooklyn, N. T.

Pigiai ant pa r d avimo geras namas sa 
dviem lotais, kuriame lai pinasi hotelis 
ir saliuos*. Chicago H ei g h ta. Ui. Mie
telis Chicago Height* yra arti minto 
Chicago*. apgyventa* lietuviu lenku ir 
kitu tautu, pilna* visokiu fabriku, kar 
biznis gerai eina. Davažiuoti in Chica. 
ga galima už 15c Atsiszaukite pa*

Frank Knazcziokaiti,
1414 Wentworth avė.,

Chicago Heighis, III.(29—IX)

Pajieszkoiimai.
Pajiesskau Ąląkaundro Uminos, 3 me

tai algai gyveno We»tviUe,IIl.; tariu prie 
jo labai svarbu raikai*. Jis pats, ar 
ka* kita* teiksi* duoti tina adresu:

M ra K. Dargsviczien*.
3347 8. Morgan et., Chicago, UI.

Pajieukau savo brolio Šimėno Czia- 
lio. Kauno gub., Bsiauliu pav., iss mie 
•lėlio Link«*,pu*trecziu metu kaip Ame
rikoj*, gyveno Cbieago, paskui iszvažia
vo in 8t. Louis, Mo. Jis pat* ar ka* 
kita* teiksi* duoti man žino adresu:

Dom. Czielis,
2451 Kenaington avė., Pu 11 man, UI.

Pajiesskau savo pusbrolio Povilo Vai
tiekūno. Kauno gub., Bsiauliu pav.. Ly
gumu Parap., Sakalu kaimo, 3 metai at
gal gyveno Philadelphijoje. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žinia adresu:

Kazimieras Petrauckaa, 
3201 Brevertou avė.. Pi t tabu rg. Pa.

Pa j tesakau savo žento Juozapo Ssi mė
lio, melai kaip žengtas su mano dukteria 
Petronėle; po veeeilei koki laika gyveno 
Scrantoue, paskui mvažiavo in Oalifor- 
nlja. Pa. netoli PilUburgo. Jis pala ar 
ka* kita* teiksi* d uoli iine adresu:

K. Milkintas,
1514 Koss avė.. Bcranlon. Pa.

Pajtesakau »avo pusbroliu Divašiau* 
Kibirkszcsio ir Morkaus Volungevi- 
oziaus, abu Vilniaus gub.. Traku pav., 
Merkines vol.. Druskininku kaimo, 
palys ar kas kitas teiksi* duoti žinia

Jie 
ad-

Morkus Baltulioait, 
E. Windsor, Coan.

Pajioszksu tavo brolio Fraoiazkaua 
Badauakio. Kauno gub., Panevėžio pav., 
Smi giu parap.,Pažveriniu aod.,13 metu 
Amerikoje, metai atgal kaip gavau nuo 
jo paskutine gromata isz Cleveiando, O. 
Ji* pala ar ka* kita* teiksis duoti žinia 
adresu.

Elsbieta Juodiene,
805 8.3rd *t. Bear No 3. Philadelphia,Pa

Pajienkau Julijono* Maceiinakiccea, 
Kauno gub., Joninke* parap.. Procsili
nu aod., neseniai atvažiavo itx Lietuvos, 
ir Marei jono Dambraucko bei Vincento 
Balkaus, paskutiniai du Meiaiesiu sod., 
tos paeito* parapijom Jie patys ar kas 
kitas teiksis duoti tinę adresu:

Juosas Kasimieraitis,
38 8. Prane *t., Flusbing, N. Y.

Reikalauja 8000 darbininku in miestus 
Ir kaimus; algos nuo 81.75 iki 82 00 už 
diens; moterų ir vyru in pabrikus, ak
menynes, lenlpioves, restauracijas, visas- 
namius Ir prie visokiu kitu darbu; 500 
darbininku In Tykiojo Pakraazczio val
stijas, pigu* kelias, algos nuo 83.00 83.00 
už disua, darbas visnvalinis, oras sziltas 
per afiskritks metus; 180 akru valstybi
nes žemes dykai ir gera proga ten bile 
kokiai vaubai. Isajleeakom* algas, duo 
dame rodąs provoas. Lietuvisakas agen
tas J. Luoas, 666 Milwaukee Ava., Chi
cago, Ui.

Reikalauja darbininku su szsvelai*, Il
gs* darbas ir 83.00 už diena misste. Uni
jos ofisas 52 8. Halsted st. arti Madison 
st. auksstai.

Ant pardavimo H otelis au Sallunu 
28 ruimai au visai* rakandais, lovom ta, 
kerpėtais irvisukuo, kas prie ruimo re.* 
kalinga; aaliųnui lalsni* iszpirktas nuo 1 
geg.; namui lysaa padarytas ant 8 metu. 
Viską parduodu ui 8300.00. Kas tokio 
biznio jieszko, tegul naudojasi iss progos. 
Vieta puiki prie paežiu fsru ir stotie* 
Ooonsy laland karu; biznis atdara* diena 
ir nakti. Adresai: A. J. Zanovricz, 32 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

Temiklte ChicaKiecaiai.
Pransszu hetuviams. kad a*z užsiima 

perkraustymu. n e vežu daiktus ant De
pot. ar kur reikalinga, vežu in namus 
anglis, malku ir lt. Patarnausiu tariu- 
kiam* už prieinamiausi* preke. Reikale 
meldžiu kreipti* adresu.

Juozas Baceviczia, 
3311 80. Haiated SU. Chicago, UL

(1X22)

*uu-
Mokykla visiems.

Nuo 80 d. rugsėjo iki 30 balandžio taš
ei* kas savaite po lekcija Anegliszkos, 
Vokiazkos ir LietutiMkoekalbu. Baszy- 
mo. Skaitymo ir Prašau* žodžiu au'lyg 
gramatikos.. Prenumerata už visa ta lai
ka 81.00. Adr.-suokite;

J. J. Bickvich.
32 Grand st., Brooklyn, N. Y

(2»-IX)

.Dovana už AOc.
Kožnam bevieliam knygomis arszeip 

kitokiais daiktai*, kuriuo* galima pasi
rinkti in muiu kaialiogo, kam kas ge
rinus tinka. Baszyk sziadien, indeda- 
mami už 3c. sumpe. o an iszainkinaia, 
kaip U dovana galima ingyti.

John M. Smith,
Easthampton, Mana.Box 718.

Kare Kuškio nu Japonija
Jau pasibaigė ir galima važiuoti in 

kraju, todėl kas nori važiuoti, o ne labai 
turi už ka, tegul kreipiasi prie manas, 
atz iszleisiu ant darbiniu laivu. Artes
nėm* žinioms rassykite indedami ui 2c. 
■lempa.

Joseph Boseell,
4 W*shington st.. N. Boston, Mas*.

Gera Proga!
Lietuviam* pigiai ingyti žemes ūkiama 
niauri ne}e daly] Michigano vslatijea 
terp Superior ir Michigano storu pro kur 
bu» katama* plukdomas kanalas ruožtu

tolymesniu* miestus pasitrumpins. Arte
snėm* žinioms kreiptis reikia pas Waa 
Žukovskį, 235 Hervey 8t., Ckieago, Ui 
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PINIGAI!
Dauguma žmonių, geriau nežinodami, 

*1 u n ežia savo pinigu* in kraju per viso
kiu* žydelius ir kitokius svetimtauesiua, 
kuriu dauguma tankiai subankrutyja, 
pabėga ir žmonių pinigai pražūva.

Jei nori siusti pinigus in kraju, tai 
dusk juo* per „Lietuvos” redakcija, o 
tavo pinigai su 14 dienu bus rieto, 'pri
imti ir niekados ne centas nežus. , Lto- 
tuva” jau 13 metu kaip stovi ant aro 
kojų, turi aavo didelius, be jokiu *1 olų 
oamua, 8 lotus, drukarne ir už kele de
ni m tis tukstancalu dol. vertes ta voro 
knygomis ir kitokiai* daiktais. Bsia- 
dten per „ Lietuvos” redakcija siuaczia 
tavo pinigus viii lietuviai, lenkai, vo- 
kiecziai ir austrijokai. „Lietuva” yra 
tai didžiausia* bankinis kamora* ir 
paežio stacija, isz kurios pinigai plaukia 
in kraju pundai* kožna diena.

Jei reikalauji uifkortes, tai pirk ją 
..Lietuvos” redakcijoj, ežia tave* Deep 
gaus Ir gausi laive koki norėsi. Raszsyk 
tuojau*, o gausi prekes visu szif korcalu 
ir pinigu prekes.

Adresuok ant.vardo „Lietuvos” išš
ertojo ssiteip:

A. OL8ZEW8KI8.
83rd 8t. Statioo 60. Chicago, III934

Pinigų Prekė-
Iki 500 rubliu, rublis po................  52|
Nuo 500 Iki 1000 rubliu, rublis po. .53|e 
Virs* 1000rubliu, rublis po.............

Prie kiekvieno siuntinio reikta pridėti 
30c. ant paczto kasztu.

Jei norite, kad pinigai greitai Ir gerai 
suvaikasesiotu ir niekur neėulu, tai siū
ki te per „Lietuvos” redakcija, adresuo
jami: A* <
9S4 88rd8t>< Chica<o, UI]

e.ua
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MALDAKNYGES,

LIETUVA

■ntoįUkUtka maldų kny- 
Įto*t*n**, srakarine*. prie 
m. Bi*tiu. miszparu ir 
lu niekios (U abroz-ItaB; 
ltocuwitzki ir lotlnisaki;

atbus, aiszku* draka* 
britu knygeliu apdarai Smagumas ir Neprigulmybe

l&Ol Maža* Aukso Altorius, pra- 
■ štai*. <Mut*|s apdarai*, auto- 

(tais, be apkali- 
L.....................3O«

1013 Maža* |Aakto Altoriai, 
pra»uL*<irui*t» apdarais. *ak-. 
■Intai* IcraJtžU. apkatutyto*M 
briaunom* j paaidabruotomi* 
btoieHtnis. *• kabu to.... 73a

Laukia kožuo, kuris turi norą ir energiją pamėginti uždėti sau prekybą.
Jei tik norėtum pamislyti apie tą pelną duodančią pajiegą vidutinidkiausiai pasekmingos 

prekybos, tai nesisvarstytum pašvęsti savo laiką, smegenis ir turtą prekybai.

Didžiausi pirkliai musu laiku pradėjo pirklybą su savo mažais 
su tau pi n i m a i s, būdami paprastais darbininkais.

Tavo sutaupinimai ir tavo sumaningumas, apversti ant tavo paties naudos, netikėtinai 
trumpu laiku pastatįs tavę į jierėjimą

Smagumo ir Neprigulmybes.
Negaišink traškumo savo spėkų dirbdamas pas kitus. Męs įtaisėme prekybas daugeliui 

vyru, kurie dabar yra pasiturinčiais pirkliais, Pavelyk mums įtaisyti tave
Rašyk pas mus apie tai,

• KAIP PRADĖTI PIRKLYBĄ SU MAŽU KAPITOLU"
Parašyk mums apie savę, o męs duosime tau širdingą patarimą ir ištikimą rodą. Męs pa- . 

sakysime tau,ar apsimoka tau daryti tą žingsnį ar ne.

Paširodavyk su* Lietu visiku Daktaru

Chicago Metai Clinic
| 344 So.State St., Chicago, III.

Silpni,-Nerviszki ir Serganti Vyrai.
Jeigu esi apimtas .kokia liga, ar ligų kornplikacijoms, tu turi rašyti arba at- 

silankyl 
amžinai

Ar

1BO3 Maža* Aukso Altorius, 
■aorokoskarda minkžtai* apda
rai*. apv; 
stati kraiti 
k. .• -ka L...

LYON BROTHERS,
Geriausi Aplamiški Pardavėjai Visokių Abelnų Tavorų Amerikoje.

Madison, Market ir Monroe ui., Chicago, III
(Dep. A. L)

i pas mus pirma, męs gvarantuojam nuodugnį išgydymą kuris pasiliks 
, jeigu rasime tavo ligą išgydomą.
u esi nerviškas ir nusiminęs, nusilpnėjęs, nuvargęs rytmetyj, trūksta 
greitai pailstantis, gėdingas, piktu išrodantis, neužsitikintis, nusigą- 

lespakainas ir užerzinantis?
itmintis prasta, lenki draugiją, trūksta energijos ir sveikatos, turi juo-

iliafi kampais, auk
su parai* i* ir 

. 41AJ3

1SO4 Maži* Aukso Altorius, 
franetuiėku^ gtuodnio* *knr*- 
|į* apdarai*, apvaliai* kam
pais. auksino kvtotko kryžių* 

irkn«*|-.-........... 41.30

1903 Mažas Aukso Altorius, ap
dėta baltai* i tlontana kaulai*, 
•u 3 aaedauklliai*. aksomo nu
gara. apkaustyto* briaunos si
dabruotomis btotetomto. su ka-

IMIHI Mažas Aukso Altorius, balto* 
celiulioido* apdarai, iikilusto* 
kvtotko*. a* kauline kabate, auk

siniai kraitai,.............. U 30

ISO? Mažas Aukso Altorių*, bal
to* eeilulioiduu apdarai, kvietko* 
*nt vieno tono liklota* lidabru ir 
periu, m kaoliną kabute, aukiin- 

U kra4Ul...l..............4YŽ OO

Pinigus siuskite ant adreso: 
A. OLSZEVVHKI,

LA 88-rdSt. Chicaasv, I

DR
Daneszu visiem kad szioee die
nose asz perkaliau savo ofisą ant

167 DEARBORSUST.
ANT KAMPO MONRO* «T. . 
ROOM S06. 5TO KUORO

CHICAGO. ILL.
Czionai su dadejimu yvairių elektro- 
gydancziu maszinu ir instsįunentu, 
esmu pasirengęs priimti ligonius fr 
isztirti ja ligas su dideliu pasiseki- 
mo. Per su virsz gx metu asz savo

B. M. ROSS

Dr. Karolis Butkeviczia,
Tikras lietuvys, specialistas, gydo visokias užsisenėjusias ligas. 
Laiko ofisą mano aptiekoie kasdiena nuo 2 iki 6 valandai po pietų 

The Red Cross Pharmacy, pirmiau Giaėo, 
4556 So. Ashland Avė., Čhicago, III.

Po nauja užveizda viskas nauja. Vaistai švieži, prekės žemiausios, 
receptai už pusę prekės. Trejos-devynerios ką tik pargabentos iš 
Lietuvos.

Jonas BorOHskiH, aptlekorius, 
THE RED CR0SS PHARMACY.

PREKYSTEI ,r
____  vissUą nMikalIU q intirernaatą.

gromatoms drukuojamų mašinėlių, ir kitokių tavorų.
Koznam kuris atsiųs už 2 centus marką, prisiųsiu 

lietuvišką Kaulingą dykai. Kuriame yra šim
tai visokių daiktų paveikslai ir prekės, 
iš kurio matysi jog mano tavorai pirmos 
kliasos, o prekės prieinamiausios.
A/ste/iariatui atlieku greitai, ir išsiun

čiu | visus Amerikos miestus. Atiretat:
M. J. DAMIJONAITIS,

3108 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

stantis,
Ar_ . ._. . r___ . ..

dus paakius, pučkus, plėmus ar kokius nors pratrukimus ant skuros, nemora- 
liškus s!
neišsiv;

. naktį, siausmą strėnose, inkstų ar pūslės ligą, Puletekį, Pasididinimą Gyslių ar 
Užakimią Varpos? •

ų turi, męs gvarantuosim amžiną ir užtikrinantį išgydymą, jeigu męs 
tad tavo liga yra išgydoma. Kožna periškada vedusiam gyvenime bus 
ta. Rašyk pas mus prašydamas klausymo lakštd. Ligoniai yra gydo- 
džiausiu pasisekimu per laiškus. Gyduoles siunčiame be atkreipimo 
po visas dalis pasaulės.
Raszyk klausymo lakszto ir gausi rodą.

ipnus, nubčgimus sčklos, patrotytą vyriškumą, lytišką nusilpnėjimą, 
sčiusias ar šaltas privatiškas dalis, nusistoj imą šlapume palaikius per

rasime 
prašąlir 
mi su d 
atydos,

Chicago Medical Clinic, .
344 S. State Street, arti Barrison ui., CHICAGO, ILL

Kantoras Jaunuomene*
Matydamas terp kitu tautu būda suai- 

paiinimo jaunuomenes ir jos tolesne* 
sueigos in ryszi moterystes, pasiryžau 
pasidarbuoti ir au labui lietuviszkos ir 
lanki ožkos Jaunuomenes, uždėjau tam 
tikra agentūra ir mano rupeatia neliko 
be naudos, nes turiu tuksiančius laiuku 
nuo vaikinu ir merginu jaunu ir suau
gusiu, turtingu ir neturtingu, naszliu, 
mokintu ir nemokintu visokiu tikėjimu 
su užpraszymais adresu merginu ir vai
kinu. Todėl vaikinas ar mergina, rei
kalaujantis mano tarpininkysiea tegul 
raszo pas mano, nurodvdams kokia jam 
ypata tinka, o asz ja reikalavimus isz- 
pildysiu kuogeriausisi.

C. G. Agent,
Sta. W. Box 14, Brooklyn, N. Y.

Lietuviu darbininku laikrasstin

„Kova“
Talpina pilnas Ir taisingas žinias apie 

judėjimą darbininku pasaulyje ir cxia 
Amerikoje. Straipsniai, apysakos, eiles 
ir kiti visi tilpę raasteliai yra kiekviena 
užimanti ir pamokinanti.

Platinkite, draugai „Kova**, vieninte
li laikraszti, kurs gina žmonių darbinin
ku reikalus.

Preke: ant metu 12.00; ant puses metu 
•1 00.

Raszydami adresuokite sziaip:
„KOVA,“

Pbiladelphia, Pa.412 Siegel slr.,

JOHN’S GONOKURA 
vra gvduol* kuri nnoszakniai iszgydo TSIFf SY 
arba HUTEKY laike 10 dienu. Persztejitnaa ir 
deginimas laike azlapinimo D besimas pultu 
apautoj*. Ligoni* guaną palengvinimu nuo 
pirmo* dieno*. Iszvuro nuodu* tau kraujo ir 
Ilgu niekad neuugryitu. Galima varto* nie- 
kani nežinant Preke *u priiiuntimn paeitu 
41.00 ui akrynele. Muau gyduolių katalioge 
»zita liga yra labai placzlai apraazyt* kury 
aut pra*zymo nuaiuiime dykai.

JONN’S SUPPLY NOUSE ILt

Dr.O.C.Heine
DBNT1STAS

Kerte 31-mos ir So. Halsted olycziii.
Gyvenimas viriui Aptiekus.

CHICAGO, ILL.

Pasarga sergantieniA vyrams.

mala* yra Uk vilioji*** pinigu nao ligoniu J*to

Bžntkrteaiamu lyti*ak a bot norviaak* ir kiloki* 
ilgu (iaagydomu ano girtybe* — uMl***t galima 
laduoti gydaole*) musu Naujausia Metheda.

|KoenigMberg>pecialists, 
Bos MM, No. Soaih^tigbl struet. W llliaaaaburt 

Brooklyu, N. Y.

1 M
2 o □

MAKJA IX)WIATT Lietutviszka Aparatu Dirbtuwe.
LIETUVIU DAKTARAS

Kauno gub. Snnalln pavieto.

Guodotinom* tautiazkoma ir baž-i 
u^inenaa ,»ta-.—“— ■
Koimžmo, 
Waliawaa,

Igvttema tozdirt*:-' 
merikonlazkasi 
karpas, Juos-1 
laa, Ženk lai i u a.

723 W. 18th Ktreet.
Aoi kaliu *anv*icziu iuvažiuoju net 
▼akacijų ir In offiaa ataiianko lik *pa- 
nadehai* ir kttvergaia nuo 8 ikt 13 ryt

TbAmubm: ęatoal 7033.
Taiafonots galima laz kiair viaaoa 

apliek oa.

j Guudotinieiaa Kunigam* iudir 
įba;- Kapas, A {vata*. DalmaU- 
’koa, Alba*. NUIm ir w>su* bož- 
įnyonio* parėdus. Visokį darbą at
lieka arti*taikai in laiką.
i Norėdama* nodotina* Dr-te*. 
arba guodotini Kunigai, kad Jusuparodas.

darbas butui pndenuzcaiai atlikta* ir tuon Mozei pu astro tautele, paveskite ji tikrai 
betavsiuaų .

- T. ANDRUSZEWICZ & CO.
115 W. Pirislon 8t, Chicago, III.

F.PBradchulis
Aitoruey acd Counselor it Ltv. 
Cbamber o! Comioerce Bidš- Bronį 701 
S. R. Cornor LaSalle Waahington tu. 

CHICAGO, ILL.
Telaphooe M ai n 3643.

Wienint*lu Iietuvys advokatas, baigąa 
•noktlj furtaprudenci io* cxion Amerikoj 
i¥eda provaa kaip ei Viliukas ieip ir 
vriminaliazk** Vituose suduoto.
ttea.31 12 S .Habtterl arti 31 mos.

' Td. Vanta 6048

cijalistas visoj Chicagoi. Mano gy- 
gyduoles net i randa jokioj aptiekoj, 
nes jos yra mano israstos ir man 
vienam tik imamos. Per laiszka 
arba asabiszkai duodu rodą dykai.

UhJiįiJ j i įjjįh L. i! una S j..............

Daktaras M. Kahn,
Ofisas ir gyvenimas 4624 S. Ashland Avė.

i nuo 8 iki 10 ryto 
Ofiso vainojo* į nuo 1 iki 3 po pietų 

ir vakarais.

Traukia dantis be jokio skau
dėjimo, instato auksinius, ar ko
kius kas nori. Darbą savo gva- 
rantuoja.

Tai.: Yards »M.

Reikalauja. tnojaiiB
Dvieju moteritzku pardavėjų. Ge

rs sl<a ir tikra vieta.
Klein Bros.

f lalsted ir 2O-ta ui.

Kozminski & londorf 
73 Dearbom St. 

TURTENYBE IR PASKOLOS.
Skolina pinigus ant lengvų išlygų namų
statymui Agentai už atvestus kostu- 
merius bus kuogražiausiai traktuojami.

Lietuviu Laikrasztis
Itzeina kas sanvaite Peterburge su I 

iliustrac,jomis didelio; knygos formato, • 
16 puslapiu,pasivestas.literatūrai, moks
lui ir politikai. Prenumerata ant motu j 
kasatuoja Amerikoje >6 Jrub. (Pirmes- 
u i uosius numerius galima gauti nuo pra
džios.

Redakcijos adresas;
Peterbueg, Ekatarininskij kan. No. 10?

Nau|smiai Iszrastet'Htdicinot: n**>u*-

Prot. J. M. Brundza
New York ABrooklyn, U. S. A.

^k. Kaulai kur tu 
be*!? Nugi pas 
Petrą Salėki nes 
labai isztroszke*. o 
pas Ji galima atsl- 
vedyti, noe jis turi 
puiku ir sxalta ba- 

” varške siu, gardžia 
ru*ka oczlszczena 
arielka, cigarus net 

iss Havanos, o iszsigerus gauni žmogus 
puiku užkandijkiokviena diena, ui jau 
ilgiau su^Umisu kalbėti negaliu. Lik 
veikas turiu skubintis. Prie to jis turi 
puikia salefdel vesellu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypacz už tlumocsiu 
susikalbeti'anglisskai. AtelkiU pąa ma
ne, o ass jumj paUrnnusiu ui dyka viso
kiuose reikaluose ir provose. Atvažiavę 
isz kitu miestu galiu gauti pas mane 
geriausia nakvyne.

Petras Szlakls,
8321 Aabnrn ar., Cbicago, 111.

(Tarpe 83-ioe ui. ir 83-io PI.) 
Telepbonas Yards 6012.

Skaitykite ka sako Dr. L. Landės!!!
Aš turiu didžiausią praktiką terp Lietuvių Suvienytose Valsti

jose ir Kanadoje.
Per 20 metų aš pasišvenčiau gydymui vyriškų ligų speciališkai.
Aš gydau vyrus ir moteris, ir jei apsiimu, tai ir išgydau. Jei 

pasakysiu, kad J ūsų liga yra išgydoma, tai ir išgydysiu. Kiekvie
name reikale atsišaukite į mane ypat\kai ar per laišką.

Ligas pūslės ir inkstų, kraujo .r išbėrimo ligfts, blogą atmintį, 
pražudytą vyrišką pajiegą per savi-a^ybų, išgydau pasekmingai. 
Mano gydymas nesulaiko nuo darbo ir atsi ieka be skausmų. .

Aš tukstančiua išgydau vienais metais.
Aš darau Šimtus operacijų kas mėnesis.
AŠ galiu jums namie būnant išgydyti jus, jei negalite atsilan- 
Ataiminkite reikale atsišaukti ar rašyti pas [kyti*

Dr, L Landės, 140 East 22nd St, New York City.
Atsiųskite 4c. markėmis, o aplankysite* Dr. Landės naują knygą 
turinčią 82 puslapiu ir 24 abrozus. Tą knygą perskaitę nesigraudysite

STEBĖTINA GALYBE TIKRU VAISTU'
Ir deltos prezasties, mes apreiškiame skaitytojams 

laikraščio —* kad:
DR. E. C. CCLLINS MEDICAL INSTITUTE

Kožną pienesi šimtais ligoniu liekasi išgydyti; ir pailginant daugiau ne kaip kok< 
Amerikoje, i

TAS B5STITUTAS yra geriaūse žinomas visiems, su veliauaeis moksliškais išrodymais vaistu 
tld išgydimp, sergančiu paprastoms ir Chroniškoms (uuolatinens) ligoms.

SPECIALISTAS IR VYKIAL’SES VADOVAS TO INSTITUTO, per daug metu veda kitus 
daktarus, bu geriaūse pasekme išgydimuosc ir sugražynant kožną metą, tūkstančiams žmonių, nuo 
pfrmiaus irusia sveikatą.

VASTLI TO INSTITUTO, šendien yra gerai žinomi veik kožnuosę n am u ošę ir kožnoj šeiminoj 
už tai kad y ra vaistai (liekanos), kurios išgydo nelaimingus sergančius tokiose ligosę, jog be ju, tai 
senei ne bi tu buvę ant paviršiaus žemes gyvais ir sveikais.

Už tai nes laikome sav už pereiga, parodytie sergantiems žmoniems su visokioms ligoms: tiesu 
kelią in sv< ikatą.

SKAITYTOJAU ! klausyk balso tu kurie pirmiaus sirgo ir jems pasaule išrodė šlykščia, o per to 
Instituto Afigšta Mokslą ir išgydimą, Šendien yra sveiki, linksmi ir džiaugėsi gamtos dovanoms Širdin
gai dėka vedami:

:goniu išgydyti
■!

kokem Institute

Kaip

JEIGU SLENKA
PLAUKAI

tai nelauk kol Jie vlaiizkal 
n nualink*. Dailu*, tanku* 
D Ir Ilgi plauk*! padabina 
K žmogų Ir yra didiiauaiu 
/K grožybe* taria. John'* 
y“ A Halr Invtgorator au- 
. laiko įlinkima plauku, 
> _/ lutrirtlna *xakni*. in
gy įteigia apartu augimo 
B ir vieton iaipuolualu at-
■ augina nauju*, azvelnlua, 
BdaUiua ir ilgua plauku*. 
W laznaikina pletokanaa ir 
|/visokiu* neczyatumu* 1 gaivoje. Žilu* plaukui 
į angražln* in naturallaz- 
1' ka purvą. Tukitanczial 
8 Amoniu apaiaaugojo nuo 
M praplikimo vartodami
■ John’* Halr Invigorator. 
1 Kam vaikazcziot au ne- 
[r. dailiai*, retai*, nutriu- 
Mf azuaiai* plauk*!* ar pra-
■ plikus!* galva kad gali-

ma užsiauginti dailius 
■k ir ilgu* planku*. 
Vi\ Preke >1.00 už bu- 
fc? toly. « buteliai už 

4j8^8S.OO. Dideli* gyduo-
Uu katalioga* dykai,

Joha’s Supply Heose, 21 SU. K, Chicago. OEO KLEEK.^Poolvlll*.H.Y.

Geriausia sekcija vidurinėj NewYorko val
stijoj, M) akru *ž 1000, n akrai už 11400, 
134 akrai už 44000. Gero* triobo*. geriau
si** vanduo, tu *p*zczia girion, tat lengvu 
lazmokeecsiu. Jau keli liatuvlaiki f*rm*riai

Puikiausios ant svieto 
15 rusxiu gromstomt popieru liotuvitskai 
ir lenkiukai, su gražiais paveikslais ir 
dainelėmis pu gimines, senus tėvus, 
brolius, seseris, mylimas, pacsias ir vai 
kelius; teipgi pu draugus, vaikinu pu 
merginu ir merginu pa* vaikinus su mei
liais pasikalbėjimais ir gražiomis rožėmis 
su 2 rankom susiėmusiom; 12 parduoda
me už 25c.: 5 tuzinus už 11.00; 100 tuz. už 
•7.50. Užlaikome didele krautuvo viso 
klu lietuvitzku be. lenklszku knygų, a- 
brozu, pastatomu altorėliu, ukaplieriu, 
ražancsiu ir geriausia tikrai lietuviuką 
trajanka. Musu perplrkllal uždirba po 
•4, 15 ant dienos. Norint artesn'u žinia 
prisiunskite 4c. stempomis už pasiunti
mą musu didžiojo kataliogo.

Mathevs Zukailis, 
227 E. Main 8t,, Ntv B rita! n, Conn.

VAINA PASIBaIGE!
Maskolija su Japonija susigeri no

VAINA PASIBAIGE.
Dabar, kan nori, gali važiuoti į Krajų, jau į vaiuą 

nevarys.
Važiuojant į krajų yra geriausia pirkti-

ŠIFKORTES „LIETUVOS" REDAKCIJOJE.
Mea turime ftifkortes ant greičiausių laivų, kurie 

perplaukia jūres su 6 dienoms. "
Prekės m ubu te i p pigios, kaip ir abelnuose kom

panijos ofisuose.
Jei nori gauti gerą fcifkortę parvažiuoti į krajų,
Jei nori, kad tavo pasiųsti pinigai į krajų gerai ir 

greitai taptų ten priimti,
Jei nori gauti ruskų pinigų, tai ateik | ,,Lietu vos” 

Redakciją, o čia viską gausi, ko tik reikalausi.

A. OLSZEWSKIS, 
924 33-rd St., Chicago, UI.

•uak* lig*. a_u 
gyvnot raitojai 
Įlavinta* diegto
tukliai

galutinai ue| 
mirsiu ir ataiatauklau pa* jum!*, tai 
nu valatu pati jutau daug atlpreanl* 
treeziua vartodama ir per 7 nedelia* 
atlikau sveiki

mirsiu ir

nuo pirmlaus ii spraly- 
jog per daug melu turėjau

skausmo* kratinėje, tkrep- 
iunuot* ir Vitam kūne nelipa- 

— taip kaip žąsiukas Si 
kad 

pinigu vi* tiek, jog
Millmut Profesoriau:

Pon»» Profesoriau:
Čionai* prisinFiu paveikti* tavo ir tuntas.

atlpreanl* antru* ir 
p<- P*veiaaia saro ir tanaus,

ir linksma* taip kaip jtoeikMam*. dideli dėkavotlma. jog man aunu 
t, ui tai nėra žodžiu su kūrei* latrai J s.lUkurt^'Sto‘‘a^'"',!:U Ly

v sveikata ir gyvasti.kuri* per iMigandvnta Šunie*.
stacei mirtie* nasrouae buvo ir pats netikrinu xad 
1"* “ “lietu iigydlt kad jus i*gydtt tai yra ate- 
r;—■-* motina ir visa fanuiia erame nėižpasa- kitai dėkingi Jum*. -r-n.

ALKA'ANDRA CZEKAS.
8. John bu., Hartford, Co^u.

jum* |t*llucaia;*tiduk*vot, už jua brangiau** 
skarbo. — Ah l’lužpalie.talyra galybe mok- ‘‘“P «B1‘* 
akt! Tegul vl*| pašauto garbino jumis ir *4 -- 
dėkinga*. JONAS HIKLTZ,

Boa 80, Heltortown, Pa.

ilgydeknuo abelno nutilpupimo ir jaaytie* 
R.' venime klaidu, nor* butu sarmata apveiki! 
Vita buvusi nelaimingumo, bet velidani* d< 1 
broliu slaptinguose atsitikimuose opeuret Uk- 
ra ižgydim* kad kreiptųsi prie jus. ir kad vi
sokiem be paaaaukimo daktaram* pinigu b*

ganiusiu iaikaUms
JUOZAS ŽAK

,—Donu, vtaKien, A T.

ŠIMTAIS TOKIU DĖKINGUMU, gali būt parodyta Offise to Instituto. Ir kad taip daueir pa
sekmingai likosi išgyditu nuo visokiu ligų, Skaitytojau! Kode! tu negali būt išgyditas? leiuo Tave 
kankina Rbumatismas, Vyduriu ligos, Sloga, Kosulis, Plaucziu, Kepenų ir Širdies' 1^ Skaudeiimas 
krutinės,dreglei šunuose ir viduriuose Inkstu (keadneys) liga, Nerviškumas, Galvos skaudėjimas vvdu 
riu nedirbimas ir nikietejimas, Savžagystes Spaugai ant veido uodos ir kraujo nečyslumas Niežeii'ni is 
Blogi sapnai ir sekios nubegimas, abelnas ir lytiszkas musilpnyejimas. Moterų nerv-uliariszkos irbalto- 
sios antdrapanes, bei kitos šeimiuines ligos, užsikreCenos lytiškos ligos įr kurios ant žmonių nelaimes 
atsiranda |r t. t.

Virai ir Moreris, kuris tik sergate, atsišaukite prie Specialistu su pilnu užsilikejinu kurie be jo
kio svyravįmo taip kaip tūkstančius išgydė Specialistai Collins Medieal Instituto, taip irTave išgydis.

Jeigo negyveni New Yorke, aprašyk savo liga prigimtoi kalboi, plačei ir aiškei kiek gali o bus 
jums sutaisiti ir pntaiku vaistai, pagal jus silpnybes vis tiek kaip ir asabiškai pribuvusiam? ’

Rašyk dar šendien adresuojant:

Dr. E. C. Collins Medical Institute,
140 W. 34th Street, NEW YORK, N. Y.

Jeigo negali suprast savo liga gerai, tai prašyk atsiūk dovanai garbinama, knie-a Vndovaa in Sveikata/* parašyta Prof. E. C. Collins, prisiunčiant keletą štampu, iš kurios galiniu ” M ’peisui*,- parašyta rrui. r, v. vonins, pnsiunciant Keletą štampu, iš kurios galinsite nasiskirt s-at 
Specialistą Daktara aprašant silpnybes ligos. Vaistus išsiunčiame in visas dalis Suv. Valstiiu Am<w4L-<.* 
Mexica ir Canada. Savo adresa rašyk aiškei.

Instituto vai , nuo 10-iki ę po piet. Nedelioms nno ic-iki i. i •
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