
Į

r

Tiso LJttimatuoti Weekly

hMshed every Friday at Chlcago. Iii

’n< in *U modern language*.

A. OLSZEWSKI, Publisher, 
•to SUtion 60, CHICAGO. HX

LIETUVA
Sanvaltitiis I —‘McrnoBtfla

Pn to
•tam.

A. OLSZEWSKIS, 
•u nJKtoNt, taSMto,

Hr. 37 CHLCAGO, LLL., PETN YCZ1A, 15 d. Rugsėjo (September.) 1905 m. 
at th« Chioago, Iia. Pi>t Ornoa ak »eoond oum mattek

Metas XI

Politiszkos žinios. dina sanlygos tėvynėj, ka
dangi, būdami Japonijoj, tu
rėjo progų susipažinti su 
daug geresnėms. Maskoliški 
kareiviai, buvę nelaisvėj Ja
ponijoj sugryžta daug ap- 
šviestesniais, negu buvo pir
ma. Tr labiausiai bijosi ca
ro tarnai, bet turi juos pri
imti atgal.

pra- 
deisti,

Karė Maskolijos su Ja
ponija.

Pasibaigė jau pusantrų 
metų besitraukusi karė mil
žiniškos Maskolijos su maža, 
neseniai susipažinusia su Eu
ropos civilizacija ir mokslais 
Japonija. Iš karės milžinas 
išėjo pergalėtu.

Rods, Japonija sumažino 
savo reikalavimus ir žymiai 
sumažintus priėmė Maskoli
ja, bet ir tas, kų gauna Ja
ponija, ne mažos yra vertės. 
Maskolija pasitraukia iš 
Mandžurijos, atiduoda Japo
nijai didesnę dalį geležinke
lio bėgančio per Mandžurijų, 
teipgi buvusias maskolių sa- 
vasčia kastyues; saugojimui 
geležinkelio gali Japonija 
laikyti Mandidrijoj laivo kar- 
eivins. gali siųsti čia savo ko 
lionistus. Rodą, formaiiškal 
Mandžurija bus savasčia 
Chiuų. bet su savo kolioni- 
štai s, į porų metų jų Japonija 
gali padaryti japoniška ir, 
be abejonės tų padarys, ka
dangi protingų, sumanių, su
prantančių tautos reikalus, 
savo kraštui atsidavusių ko- 
lionietų jai netrūksta^; ma
skoliams kolianizuoti F, Man
džurijų nepasisekė, kadangi 
truko apšviestų kolionistų; 
kaip greitai jie griebė tų chi- 
niskų provincijų, teinegreitai, 
nors per baisius kraujo 
liejimus, ture, 
nieko g?ro
Ženklu buvimo maskolių liko 
vien išdeginti kaimai ir mie
stai, išnaikinti žmonių triūso 
vaisiai. Japonijai patenka 
Korėja, kraštas beveik tokio 
didumo kaip visa Italija, su 
12 milijonų gyventojų, teip- 
gi visas Port Artburo apskri
tys ir pietinė, geresnėj! salos 
Sachalino dalis. Apart to, 
japoniečiai, maskolių nestab
domi, gali žvejoti ir medžioti 
prie Si beri jos pakrančių ir 
prie jos esančių salų.

Rods yra, gal diktaį, Japo
nijoj žmonių, kurių tokios 
sandaros išlygas neužganėdi
na, kadangi karė reikalavo 
daug aukų; tie neužganėdin
tieji© kelia maištus. Tūluose 
miestuose buvo susirėmimai 
tų neužganėdintų su kariu- 
mene, ant gatvių tekėjo 
kraujas, buvo užmušti ir su
žeisti, bet. rodosi, kad tų ne
užganėdintų buvo ne dau
giausiai, kadangi randui grei
tai pasisekė paimti viršų. 
Dabar Japonijoj ramu. Tie 
prisidėję prie maištų, neuž
ganėdinti iš sandaros išlygų, 
Šaukianti vesti karę toliau, 
matyt, pats karėj nedalyva
vo; terp kariavusių su masko
liais, rodosi, neužganėdinimo 
nėra, • kareiviai džiaugiasi, 
kai karė sykį pasibaigė. 
Toisybė, vedant karę toliau, 
gal Japonija butų gavusi 
daugiau, bet ar tas didesnis 
luinas butų uždengęs kaštus, 

9 ar butų sugražinęs užmuštu 
kareivių gyvastį? Žinoma, 
ne. Japonija auti ko suma
žinti savo reikalavimus, ka
dangi tas pasirodė geresniu 
negu ilgesnis karės vedimas, 
žudymas vėl šimtų tūkstančių 
kareivių gyvąjį. Rods nuo- 
trotos maskolių beveik tris
syk didesnės negu japonie- 
čių ir iš to japoniečiai gali 
džiaugtieai, bet Maskolija tu
ri tris-syk daugiau žmonių 
negu Japonija. . į

Jeigu materijališka nauda 
neužgan&ijna tolų japonie- 
čių. tai gal labiausiai todėl, 
kad jie visai neskaito mora
liškos. Morališki karės vai. 
šiai daug Svarbesni už mate- 
rijališkuosius. Per karę per

galėta Maskolija žudo daug 
daugiau, o Japonija pelno 
daug daugiau, negu ant pir
mo požvilgio gali rodytiesi. 
Po pergalėjimui Maskolijos 
Japonija stojasi vadove azi« 
jatiškų tautų, kurios ikį šiol 
nedryso pasipriešinti europie
čiams. Azijatiškos tautos, 
ypač Chinai. nedreba jau 
prieš Maskoliją, kadangi ži
no, kad už juos stos Japoni
ja. Azijoj, nuo dabar di
džiausia įtekmė bus ne euro
piečių, arba amerikonų, bet 
japoniečių. Mažai buvo ka
rių, kurios teip svarbius bu
tų atgabenusios vaisius, kaip 
paskutinė Maskolijos su Ja
ponija. '

Tolesnių pasekmių tos ka
rės ir pergalėjimo Maskoli
jos su baime laukia Europos 
tautos, teipgi Amerika, ku
rios tikėjosi, kad amžinai ga
lės išnaudoti Aziją. Viena 
karė išnaikino viltis baltpar- 
vių tautų.

Dabar visi gerinasi Japoni
jai, visi nori su ja susidrau
gauti. Senas sutarimas An
glijos su Japonija pasibaigė; 
dabar Anglija stengiasi už
megzti dar ankštesnį ryšį su 
pergalėtoja Maskolijos, svar
biausio Anglijos priešo. An
glija nori padaryti dabar su- j 
sirišimą su Japonija ant nau
jų pamatų, kad atimti ma
skoliams norą užkabinti kada 
nors i Anglijai prigulinčias 
Indijas arba Chinus. Pagal

sėroinyčlų; netšnatkLntų AAko taiMegeraft, 
susirišimo išlygas, kiekvienoj 1 
karėj Azijoj Japonijos, An- i 
glija su visoms pajiegoms tu- h 
ri jai padėti; tą patį turi da- i 
ryti Japonija,įsipainiojus An- 1 
gli jai karėn su kokia nors ga
lingesne tauta ar tai Indijose, 
ar kur kitur Azijoj. Nežinia 
dar, ar Anglijos užmanymą 
priims Japonija. Jai draugų 
dabar netruks, galingus kiek- 
'Vienam parankiau draugais, 
’o ne priešais turėti; Arijoj 
dabar nėra galingesnių už 
Japoniją.

Jeigu ant Anglijos siūlomų 
išlygų bus sutvertas ryšis 
Anglijos su Japonija, tai 
Azija ir visos joje esančios

i kitų Europos tautų ir Ame
rikos valdybos bus atiduotos 
ant malonės šitų susirišusių 
tautų. Bet kada Japonija 
suorganizuos Chinus, kada 
Indijų tautos, sloginamos 
dabar Anglijos, geriau susi
organizuos, Japonija ir be 
Anglijos galės pasekmingai

, ginti nuo išnaudojimo euro
piečių ir amerikonų Azijos 
tautas. Jau dabar jaunuo
menė iš visokių Azijos kra-

. štų. net iš angliškų Indijų, 
vietoj keliauti jieškoti mok-

, slo į Europą arba Ameriką, 
keliauja į Japoniją, kuri, to
kiu budu stojasi ne vien aį) 
ginėja, bet ir mokintoja azi-

i Jatų. r . ,
( Maskoliškiems kareiviams

Mandžurijoj pagarsino jau 
apie karės pasibaigimą. Ži
nią tokią jie priėmė įsu

' džiaugsmu. N ©atsižymėję
dideliu sumanumu caro jene- 
rolai rengiasi namon. Ren
giasi namon ir visi rezervos 
kareiviai; jaunesniuosius 
randas nori Siberijoj palikti, 
kadangi bijosi sugrįžimo su
muštos, išnikusios armijos.

Maskoliškas ran derasi 
jau su garlaivių kompani
joms, kurioms nori pavesti 
pergabenimą iš Japonijos ne
išdavių. Maskoliškų karei
vių yra Japonijos nelaisvė, 
65000. Pervežimas tokio
skaitliaus žmonių nemažai 
kaštuos pinigų. Kaip tie 
kareiviai užsilaikys tėvynėj, 
teipgi nežinia. Nėra abejo
nės, kad daugelio neožganė-

Maskoiija
Maištai Maskolijoj nesi

liauja; ypač smarkus jie ant 
Kaukazo. Čia rando agen
tams vėl pasisekė supiudyti 
krikščionis armeniečius su 
mahometonais totoriais, ku
rie pagelbou pasikvietė iš 
Persijos ir Turkijos kelis 
tūkstančius ginkluotų kur
dų. Žmonių skerdynės 
traukiasi čia jau nuo kelių 
sauvaičių. Randas, supiu- 
dęs terp savęs savo ukėsus, 
neįstengia jo paties |»agiro
dytų skerdynių suvaldyti. 
Skaitlių tose skerdynėse už
muštų žmonių paduoda jau 
ant 5000. Aplinkinėse Šu- 
šos totoriai išdegino kelis 
armeniečių kaimus, jų gy
ventojus išskerdė. Mieste 
Šušoj bažnyčios, rando biu
rai, pardaviuyčios, dirbtuvės, 
viskas išnaikinta, gyventojai 
badų kenčia; armėniškas vy
skupas atsišaukė į randų, pa
gimdžiusį skerdynes, su mel
dimu pagelbos. Aplinkinėse 
Baku maištininkai išnaikino 
visas mašinas 3000 kerosi no

kis gali susirinkusius vaiky
ti, ten ne gal būt nė kalbos 
apie kokių nors laimę žmo
nių, ir tas randui, kaip ma
tyt, iš tikro nė nerupi. Ca
ras laike karės turėjo progų 
persitikrinti, kaip kvaili ir 
sudemoralizuoti jo tarnai, tu
rėjo progų matyt, kaip jie 
vagia viešos naudos pinigus, 
kaip jiems mažai rupi laimė 
krašto ir žmonių; toki sude- 
moralizuoti urėdninkai nega
li nieko gero padaryti, tai 
suprantama, kad reikia ap- 
rubežiuoti sauvalių tos rujos. 
Caras, vienok, daro atbulai: 
jis, kaip girtuoklis tvoros, 
rūpinasi vieu apie palaikymų 
sauvalios savo tarnų.

Perdėtiuis Vokietijos stati- 
tiško biuro, Martin, pagarsi
no laikraščiuose, jog į 5—15 
metų, Maskolija turės nusi- 
bankrutyti ir jai kitų kraštų 
paskolinti pinigai turės pra
žūti. Martin užtikrina, jog 
į 15 metų Maskolijos ųkolos 
užaugs iki 53‘milijardų mar
kių, jos valdžių, nuvarginti, 
suįiančioti žmonės neįstengs 
nuo tos milžiniškos skolos nė 
palukenų mokėti. Martin 
rodiją vokiečiams iki tam lai
kui pasirūpinti parduoti e- 
saučins vokiečių rankose 
Maskolijos bondus. Geriau, 
esu, žudyti dabar milijonus, 
negu'i>askui milijardus. Ši
tas vokiškas urėdninkas užti
krina, jog į 15 metų prancū
zai bus ant 20 milijardų ne-

kai ir jų įpėdiniai, pasirem
dami ant įstatymo nuo gegu
žės 14 d., prašo, kad jiems 
leistų pirkti tuos dvarus ir 
nekilnojamus turtus, kuriuos 
valdžia iš jų 1868 m. atėmė ir 
pardavė juos rusams, kurie 
ir dabar tebevaldo tuos dva
rus. Pagal įstatymų nuo ge 
gūžės 14 d. lenkai šiame kra
šte gali pirkti dvarus tik iš 
lenkų kilmės ypatų. Todėl, 
įdomu, kuo tas dalykas pasi
baigs- „V. Ž.”

Gatvėje Zavalnaja, vienuo
se namuose, žandarai padarė 
kratų ir užtiko sandėlį gin
klų, kulkų ir prokliamaeijų, 
parūpintų vietinės žydų-dar- 
bininkų organizacijos ,,Bun- 
do.” Areštuota keletu yj>a- 
tų-

Vilniaus kariškas teismas 
(•erkratinėjo bylų Arono Re- 
genbogeno, apkaltinto plati
nime revoliucijinių atsišauki
mų ,,Į naujai renkamus kar
eivius”. Nuspręsta jį ant iš
trėmimo.

Ta niaujanti e jie R.-katali
kiškoje konsistorijoje rašti
ninkai savo štraikų pabaigė. 
Mat konsistorijos vyriausybė 
prižadėjo jų reikalavimus iš
pildyti, nors, rodos, prižadė
jimas tik prižadėjimu ir pa
siliks.

Eina gandas, buk ant pra- 
aituštinusio an-ivyskupo so
sto busiąs išskirtas Vilniaus 
vyskupas, baronas von der 
Ropp.

kabančias ore 
pavagia arba

gubernatorius

Hnga tiesti šio telefono vielas 
po žeme, nėsa 
vielas tankiai 
sugadina.

Vilniaus
leido susitvėrusiai iš 11 ypa
tų žydų draugijai atverti Vil
niuje naujų spaustuvę, ku
rioje bus galima spausdinti 
visomis EurojKiH kalbomis 
knygas.

Rugsėjo 22 ir 28 d. gele
žinkelio ratelio salėje laiky
sis Vilniaus ūkiškosios drau
gystės sąnarių susirinkimas. 
Tose jau dienose draugystės 
pleciuje bus parengta paroda 
yvairios rųšies gyvulių ir 
paukščių.

Iš VilninuN gubernijos.
Barvaniškių kaime, Šum

sku valsč., sudegė septynių 
ūkininkų gyvenamos ir negy
venamos triobos drauge su 
suvežtais nuo laukų javais ir 
kitokia manta. - Pragaištį 
ugnies }>adarytų rokuoja ant 
apie 8100 rublių, 
kad gaisras įvyko 
gimo.

Nauja-Vileiske, 
dirbtuvėje suėmė
nūs, bandžiusius išdalinti 
darbininkams priešingas val
džiai knygeles.

Mena, 
nuo pade-

Ponelio 
tris vaiki

naščlonlų- **

Cenzūravimas laiškų.
Vilniuje išleidžiamas ma

skoliškas dienraštis „Sievero- 
Zajiadnoje Slovo” rašo: Mums 
įteikta konverta laiško, rių-

tik 600. Amerikos kerosino 
sėminyčių savininkai, ypač 
garsus Rockefeller, džiaugia
si, tikėdamasi, kad jam pa
teks pristatymas kerosiu© 
Suropos tautoms, kur ameri 
tonišką kerosi n ą buvo išstū
męs maskoliškasis.

Maištai pasitaiko dar vis 
Lenkijoj, Lietuvoj, ypač gi 
Latvijoj. Užrubežių laikraš
čiai garsina žinias vis apie 
naujus pasipriešinimus caro 
valdžioms čielų kareivių re- 
gimentų. Kiek teisybės yra 
tose laikraščių garsinamose 
žiniose, sunku įspėti. Tiek, 
vienog, žinia, kad rando už
manyta neva konstitucija ne 
daugelį žmonių užganėdina, 
kadangi ištikro ji yra paro
dija, išjuokimu konstituci
jos. Neva daleista žmonėms 
rinkti savo atstovus, bet tie 
žmonių atstovai negali nė jo
kių tiesų išdavinėti. Taigi 
aišku, kad randas su pagelba 
tokios komedijos bando su- 
drutinti dar labiau savo x val
džių ir jo tarnų sauvalių. Jie 
savo kaltes stengsis krauti 
ant žmonių atstovų sprando, 
o tiems atstovams nepripažį
sta sprendimo tiesos, spren
dėju pasilieka caras ir jo su- 
demoralizuoti
Tokia komedija nė vieno 
protaujančio žmogaus užga
nėdinti negal. Caro gi tar-

i nai, ypač gi garsus Trepov, 
teip svarbiuose dalykuose, 
kaip yra pagerinimas viešpa
tystės surėdymo, neduoda

> žmonėms rinktiesi apkalbė- 
• j i ra ui krašto reikalų, su žan

darais ir kareiviais vaiko su* 
sirinkimus. Na, ir dar caras 
ir jo tarnai drysta kalbėti, 
kad jiems rupi Maskolijos ir 
jos žmonių labas ir laimė!

era ir negal būt laimės be 
laisVėBJtusirinkimų ir apsvar
stymo liuobai visokių krašto 
reikalų. Apie pagerinimų 
krašto surėdymo žmonėms 
juk labiau rupi negu carui ir 
jo tarnams, kadangi pasek
mės kvailo surėdymo žmo
nėms sunkiausiai gula jut 
sprando. Ten, kur žmonėms 
uždrausta rinktiesi ir liuobai 
apsvarstinėti visokius reika- 
lūs, kur jeib policijantpalai-

ministeriai.

paskolintų pinigų pražus 
Maskolijoj.

Straipsnis Martino padarė 
daug triukšmo visuose Euro
pos kraštuose, o labiausiai 
Maskolijoj, kadangi jame 
yra daug teisybės; \ okieti- 
jos kanclerius net Įiaharė 
urėdninką už pagarsinimų 
laikraščiuose, bet tas nepa
taisys dėl minėto straipsnio 
nupuolusio Maskolijos kredi
to. Po karei reiks Maskoli- 
jai nemažai pinigų, bet i>a- 
skolų gauti bus nelengva. 
Laikraščiai garsina, buk caro 
sandaros tarybų komisoriui 
Witte pasisekė nuo Amerikos 
žydų bankierių išderėti pa
skolų 400 milijonų rublių, 
bet užtai, apart palukenų, 
jis turėjo pažadėti sulygini
mų tiesų Maskolijos žydų su 
tiesoms kitų jos ukėeų.

Maskoliški ' muitininkai, 
Botniškoj jūrių kojoj, terp 
Švedijos ir Finlandijoe, su 
griebė amerikoniškų laivų ga
benantį iš Švedijos Finlandi- 
jon 6000 naujausių karabinų 
ir 120000 patronų. Taigi 
aišku, jog Finlandijoj ren
giamas gyventojų pasikėli
mas prieš netikusio caro val
džių. Iš tikro, jeigu visi pa
vergti Maskolijos kraštai bu
tų susiorganizavę ir ant syk 
pasikeltų, jie galėtų nuo sa
vo sprando numesti caro jun
gų; tas ypač dabar, kylant 
neužganėdinimui ir maištams 
tikroj Maskolijoj, nebūtų 
teip sunkiai atsiekiamu 
lyku.

Isz Lietuvos.

da-

Iš Vilniaus.
Po 1864 m. daugelis 

nių ištremtų Sibiran lenkų, 
užsimanė grįžti tėvynėn. 
Nota šioms ypatoms ir sugrų- 
žino tiesas lygias su kitų len
kų tiesomis, tačiaus 
gal įstatymų apie 
žemės šiame krašte
negalėjo prašyti valdžios, 
kad jiems sugrųžintų atimtus 
1868 m. dvarus ir nekilnoja
mus turtus, teippat neturėjo 
tiesos ir pirkti žemės.

Dabar tūli tos rūšies len-

vieti-

jie, pa- 
valdymt. 
lenkais,

amatininkų pakeltas klausi- 1 
mas, kur dingo iš panaikin- - 
tos 1903 m. Vilniaus amati- ' 
ninku valdybos rūmų visoki 
senoviški daiktai, kaip antai: 
senoviški rakandai, puošę ' 
.valdybos rūmas, senobiniai 1 
cechų antspaudžiai, įvairus ? 
išdirbimai iš metalo ir me- 1 
džio, turintiejie archeologi- . 
šką vertę.

Anot „V. Ž.”, Minsko gu
bernatorius, gavęs nuo vidaus 
dalykų ministerio aplinkra
štį. kreipėsi į pavieto valdžią, 
klausdamas, kokia kalba bu
tų ^raukiau laikyti pamal
das vietinėse R.-katalikų ba
žnyčiose. Minsko policmei
sterio ir tūlų pavietų virši
ninkų tokia nuomonė, kad 
tose vietose - jr miesteliuose, 
kur katalikų yra daugiau, 
pamaldos turi būti laikomos 
lenkų kalba, nes lotyniškos 
kalbos liaudis visai nesupran
ta, o tose vietose kur baltru- 
šių skaitlius perviršina lenkų 
skaitlių, ten reikia laikyti 
pamaldas baltrusių kalba. 
Tokiu budu gubernatorius 
padavė prašymą vidaus daly
kų ministeriui, kad bažnyti
nėse pamaldose vieton lotyni
škos kalbos įvestų lenkišką 
kalbą.

Vilniaus priemiestyje Nau
jame Pasaulyje sudegė dveji 
p. JachymaviČienės ir Mie- 
stovo namai. Gaisras prasi
dėjo iš neatsargumo vežėjo, 
kuris turėjo pasisamdęs p. 
Jachimavičienės tvartus, iš 
šių pastarųjų ir kilo gaisras.

Vilniaus R. katalikų vy
skupas baronas von der 
Ropp, apvažiuodamar savo 
vyskupystę, atsilankys šiose 
vietose: Kuznicoje, Odelske, 
Sokolkoje. Knndzine, Šoko- 
lėnuose, Zaliesieje, Hidroje, 
Naujadvaryje, Dambravoje, 
Suchovole, Koreščine, Jana- 
voje, Sokolkoje-Baltstogėje, 
Vaailkove, Supraslyje-Balt- 
stogėj, Suraže, Ugave, Nau
jadvaryje ir Vasiliškiuose.

Vyriausioji krasų Ir tele
grafų valdyba, pradėjus tai
syti telefoną per Vilnių ir 
Baltstogę terp Peterburgo ir

ir gautą Vilniuj© 27 dieną, 
Ant konverto randasi para
šas raudonais rašalais: ,,Doz- 
voleno cenzuroju, 26 julia, 
1905 goda, S.-Peterburg. 
Cenz." (Pasirašymas neį
skaitomas). Klausia ,,S. Z.

Ką tas reiškia? Norėtų
si, girdi, tikėti, kad tai — 
juokai, bet grašis liudija ti
krumą. — Iš tikro, »r jau! 
Maskolija įvezdins atvirą cen
zūrą atidarinėjimui uždengtų 
laiškų ir jų cenzūravimui? 
Iki šiol Maskolijos kraso«e 
teip jau praktikavosi atplėšt- 
nėjimas ir šnipinėjimas lai-, 
škų, ypatingai ateinančių iš 
užsienio, bet tas buvo daro
ma slapta; gal dabar ,.man- 
drios” Peterburgo galvos su
rado, kad vieša uždengtų lai 
škų cenzūra bus praktiške
sne, nereikalaus tiek darbo ir 
keblumo-HU užlipinėjimu at
plėšiamų laiškų teip, idant 
adresantai to nenumanytų.

16 Kuršo gub..
Visoje Latvijoje, anot laik

raščių pranešimų, revoliuci- 
jinis judėjimas virte verda. 
Čielos minios žmonių vaikš
čioja nuo miešto į miestą, 
nuo kaimo į kaimą, terorizuo
ja visus gyventojus. Labiau
siai užpuldinėja ant dvarų, 
plėšia juos ir degina; užpul
dinėja teip jau ant bažnyčių 
ir viską konfiskuoja. Val
džia, sako, ant viso to pro 
pirštus žiūrinti, niekas nesi
stengia teip nuožmiai bešei- 
myninkaujančioms gaujoms 
priešintis ir jas suvaldyti.

Mintaujos kalėjime, savo 
celėje pasikorė tūla Liseta 
Anderson. Sėdėjo ji .Čia už 
revoliucijinę agitaciją ir da
lyvavimą darbininkų riaušė
se.

„V. Žinioms” praneša iš 
Liepojaus, kad tūlas J. Vi- 

‘ stutis įkūręs ten lietuviški,
• knygų krautuvę. Vietinia
• lietuviai pradžiugę, giMi, ga- 
. vę progą viešai nusipirkti

sau dvasiško peno Sankro
va esanti patogioje vietoje, 
ties bažnyčia.

Iš Baltstogės, Gardino gb.
„V. Ž.” rašo: Piovynėms

rugpiučio 12 d. daug surinko 
mieste iš gatvių sužeistų ir 
mirusių žmonių. Baisi regy
kla! Ligonbučiai prikimšti 
sužeistų ir mirštančių, gatvė
se pilna teippat sužeistų ir 
mirštančių, šaukiančių pa
gelbos. Skaudu darosi, žiū
rint į tokių baisių regyklų, 
bet šiais metais visi jau apsi
prato su tuo, nes beveik 
kiekvienam teko jau matyti 
tokių regyklų, jei ne toly- 
muose Mandžurijos laukuose, 
tai namie. Buvo jau mušty 
nės Peterburge, Rygoje, Ba
ku, Lodziuje, Varšavoje ir t. 
t., aplankė tab jos dabar, ir 
jau nebe pirmų kart, ir Balt
stogę. i

Muštynėms pasibaigus, 13 
d. rugpiučio, vietinės žydų 
inteligencijos atstovai prašė 
miesto galvos važiuoti su 
pranešimu pas gubernatorię 
ir prašyti jo prašalinti žval- i 
gus; jei gubernatorius neiš
klausys jų maldavimo, nu
sprendė jie patys važiuoti su i 
pranešimu pas ministerį.

Išklausęs ‘ - miesto galvos i 
pranešimų. gubernatorius l 
pasakė, kad paskirsiąs jis iš
tirti tų dalykų tam tikrų vai- ' 
dininkų ir. jei išsiaiškins, 1 
kad žvalgai nereikalingi ir i 
pranešimas jų teisingas, tuo- 1 
m et prašalinsiu* jis žvalgus.

Rugpiučio 14 d. laidojo*už- i 
muštuosius. Atvyko ypatin- < 
gų dalykų valdininkas ir pra- 1 
šalino nuo gatvių kareivius j 
ligonbučio išnešė 36 miru
sius. Visų grabai buvo juo
di ir ant grabų matyti buvo 
įvairių darbininkų ♦ partijų 
paaukauti vainikai. Numi
rėlius lydėjo apie dešimts 
tūkstančių ypatų ir nors po
licija nesimaišėį tečians tvar
ka visur buvo gera. Palaido
ję velionius, sakė ant .kapų 
per 2 valandi kalbas.

Daug, kaip sako ,,S. Z. 
SI.”, pasigenda savo giminių 
ir pažystamų. Kalba, buk 
dedėlioa rytų daug negyvų 
surinkę iš gatvių.
* Mieste betvarka didžiau
sia. Pabūgę gyventojai, 
kraustosi iš miesto. Kasdien 
daugybė išvažiuoja trauki
niu į kitus miestus ir į mie
stelius.

šiomis dienomis užmuštus 
Baltstogėje lavonus laido
jant, visi Varšavos dirbtuvių 
darbininkai nedirbo. Gar- 
tojo teippat ir geležinkelio 
traukiniai. Vidurinės mie
sto dalys turėjo paprastų sa
vo. išveizdų, bet miesto apie- 
linkėse jaučiasi didelis judė
jimas. Kelis vagonėlius ap
vertė. Duonkepėse nedirbo, 
todėl kitų dienų labai stigo 
duonos. Visų dienų gatvė
mis jodinėjo patrolės. Da-

’ bar viskas vėl ramu. ,,V. Ž.”

šymus, kuriuose nurodomas 
reikalingumas įvykinamo pil- 
nintėlių permainų valsčių 
mokyklose Lietuvoje. Jie 
reikalauja, kad pradinėse 
mokyklose Lietuvoje visas 
mokymas vaikų atsiliktų jų
jų prigimtoje, taigi lietuvi- 1 
škoje kalboje, maskoliška 
kalba butų mokinama kaipo 
atskiras dalykas. Toliaus 
ūkininkai reikalauja, kad į - 
pradines mokyklas Lietuvo
je butų mokytojais priimami 
baigusieji© Veiverių mokyto
jų seminarijų lietuviai, kurių 
skaitoma apie du Šimtu yjia 
tų.

Kokį atsakymų ant tų pra
šymų sulauks nuo globėjo, 
pamatysime toliaus.

Iš Minsko.
Vietiniai mėsininkai ir gy

vulių pardavinėtojai sutvėrė 
sindikatų, idant tuomi suma* 
žinti skerdimų gyvulių ir pa
kelti prekę ant parduodamos 
mėsos. Tų jie ištikrųjų ir 
padarė: už jautienas mėsos 
svarų dabar Minske reikia 
mokėti 15 kap. (paprastai 
buvo mokama tik 8—9 kap.); 
žydai-gi, reikalaujantieji© 
teip vadinamos „košer”, tu
ri mokėti 23—25 kap. už sva
rų. Kas prie pinigų, tas to
kių prekių įkėlimo ant mė
sos nelabai atjaus, bet bet u r* * 
čiui mokėti ko-ne dvigubų 
prekę persunku, nė neįsten
gia, todėl, pakol tas mėsinin- 
skun?uotn/Tp risleis b- 
apsieiti, gavėti.

Policijos sauvalės apsirei
škimas.

Kelios dienos atgal iš Vil
niaus išvažiavo .Virbaliun p. 
B., jaunas vaikinas—fotogra- | 
fas. Vaikinas pasiėmė paeit 
skaityti kelionėje žinomų 
(legališkų) Bebelio brošiūrų: 
,,Pasikėsinimai ir socijalde- 
mokratija.” Jis turėjo prie 
savęs tėippat ir „Puhačevo 
maišto istorijų" Puškino. 
Virbali u je žandarai nepasika 
kino vien tik vaikino paspor- 
tu, bet, pasikvietę į žandarų 
triobų, ten jį iškrėtė. Pama
tęs pas fotografų minėtas 
knygeles, žandaras susiraukė 
ir pratarė: , ,a, demokratija, 
bund!” ir tuo jaus paliepė jį 
sulaikyti. Vaikinas prote
stavo, nurodydamas ant cen
zūros leidimo, bet žandarai 
nenorėjo nė klausyti. Palai
kę kalėjime dvi dieni, 
nuvarė jį’ėtapu į Vilkaviškį 
pas pavieto viršininkų, kuris, 
žinoma, tuojaus jį paleido.

Nukentėjusia nuo žandarų 
sauvalės vaikinas pataria va- 

( žiuojantiems į Virbaliu tesi- 
vežti tik pasakų knygeles 
vaikams.

Iš linkių, Kauno gub.
Rugpiučio 16 d., Įlakių 

miestelyje sudegė 11 žydų 
namų. Gaisras kilo iš šito* 
kios priežasties: miestelyje 
beveik visi žydai slapta par
davinėja žmonėms degtinę. 
Minėtų dienų, atvažiavus iš 
Žydikų urėdninkui, žydai 
pabūgo ir neleido žmonėms 
gerti degtinės jų triobose, 
bet varė juos į tvartus ir dar
žines. Ten, sako, tūli gir
tuokliai, prisimaukę degti
nės, rūkė papirosus ir iš jų 
netyčia uždegė likusįjį bon- 
koje spiritų, nuo ko ir kilo 
gaisras. Čia, matoma, kalti, 
kaip žmonės teip ir patįs žy- 
d»i. „V. Ž.”

Varšavos, pripažino ui reika- Baltstogėje pasibaigus, dar

Iš Vilkijos, Kauno gub..
Vilkijos valsčiaus ūkinin

kai pasiuntė Vilniaus mok
slinio apskričio globėjui pra

Žuvę ant kares Lauko iš 
Lietuvos.

„VI. Ž.” paduoda semtas 
iš „Rus. Invalid” žibias apie 
užmuštus, pažeistus ir pra
puolusius be žinios karėje su 
japonais kareivius, paeinan
čius iš Kauno gub., Vilkmer
gės paviečio.

Prapuolė be žinios: Juozas 
Žadeika, Ignacas Gtablau- 
skas — Traškunų valsčiaus; 
Jonas Kiela — Traškunų val
sčiaus; Justinas Jankauskas 
— Utenos vai.; sužeisti: Ka
zimieras Brožejanauskas — 
Užpalių vai.; Gasperas Pa? 
škanis— Užpalių vai.; Sil
vestras Kilda — Traškunų 
vai.; Mofa Rabyševskis, Ja- 
line Žilinskia — Traškunų 
vai.; Antanas Pakas — Ta
vernų vai; Steponas Luką- 
šunas -— Virbališkių vals.; 
Petras Velbasis — Dagirių 
vai.; Povilai Gaidys — Suba-



čiaua vai.; Antanas Zilevy-
čiua, Petras Urbanavyčiue, . Ntw York. Hobokene papildė 

__  Debeikių patiudystę tūlas Francis Stevens. 
J._______ __ Sšakn. knH nanildnc iia

Patžudystes.

Jurgis Maišia - 
vai.; Antanas $tukas, Vin
centas Gučis —*- Vižonų vai.; 
Kazimieras Geižutis — Varė
nos vai.; Gerasimas Valeris — 
Dobičių vai.; Petras Kava
liūnas— Kupiškio vai.; Jo
nas Gromničkas — Užpalių 
vai.;:Jonas Tomaliunas, An
tanas Kronelis 
vai..

Sako, kad patžudystę papildęs jis 
dėlei sunkių pinigiškų apystovų,

Philadelphia, Pa. Ant Fern- 
wood kapinių, ant savo palaidotos 
moteries kapo, nusižudė 60 metų 
senas Albertas Baker.

Gri pelavo

Iš Prūsų Lietuvos.
Tilžėje, anot „N. L. C.”, 

parengta lietuviška Šventė 
gerai nusisekus, gaila tik, 
kad lankytojų susirinko ne- 
teip daug, kaip reikėjo tikė
tis. Giedotojų draugija sa
vo darbus atliko labai gerai, 
graudžios ir linksmios, širdin
gos ir juokaunos dainos gra
žiai po visą daržą skambėjo. 
Paskui dainuota žalėje. Vai
dino du dramatišku žaislu 
(kokiu — „N. L. C.’’ nepasa
ko). Dainininkės buvo lie- 
Invi&kaia rūbais pasirėdžiu
sios.

Andai*, prie Talių, Prūsų 
žandarai sugavo bėgantį per 
rubežių maskoliškąjį kareivį, 
kurį Prūsų valdžia tuojaus 
nusudijo ant 14 dienų kalė
jimo. Atsėdėjusį bausmę 
kareivį dabar Prūsų žandarai 
vėl nugabeno parubežėu, 
idant atiduoti maskolių vy
riausybei. Sunki bausmė jį 
laukia už stengimąsi pabėgti 
iš kariumenės.

Bajoruose, prie maskoli
škojo rubežiaųs, nakties lai
ke sudegė triobos ūkininko 
K.. Gaisrui gesyti atbėgo 
net visa^ kordonas rusiškų 
kareivių,- fcurie teipjau spėjo 
da šiek-tiek ir mantos iš Jiep- 
snojančių'namų išgelbėti.

Abšrutuose sudegė ūkinin
kės Reinerienės triobos drau
ge su nuo laukų sugabentais 
javais ir kita manta. Ka
dangi laike ugnies užgimimo 
nieks namie nebuvo, visi mal 
buvo išėję prie lauko darbų, 
tai nebuvo kam gesyti.

Pagimdė baiMiina.
Newark, N. J. Vieno 

□inko-kepėjo pati, turinti da tik 17 
metų, pagimdė kūdikį, kurs neliek 
nustebino, kiek nugazdino lygiai 
tėvus, kaip ir visus kitus, kurie tą 
kūdikį matė. Gimęs kūdikis mat 
turėjo du ragu kaktoje, dideles, iš
pustas akis, tankius juodus anta
kius, kurie kuone visą veidą turė
jo uždengę. Rankos ir kojos bu
vo nepaprastai ilgos ir plonos, vi
sa kūdikio oda buvo juoda it sma
la. Tas nepaprastas sutvėrimas 
vienok ne ilgai gyveno, už 10 va
landų po pagimdymo jis mirė. -

darbi-

Klek vienas kalnakasys isskasa 
per metus anglių.

New Yorko pirklybos valdyba 
išrokavo, kiek, apskritai, vienas 
kalnakasys iškasa per metus ang
lių. Anot to aprokavimo, ameri
koniškas kalnakasys gauna du ir 
tris syk didesnę mokestį negu 
Prancūzijos kalnakasys, bet užta
tai čianykštis tokioj jau proporci
joj iškasa daugiau ir anglių. Ame
rikos kalnakašys, apskritai, per 
metus iškasa 1000 tonų anglių, 
Anglijos 287 tonas, Vokietijos 242 
tonu, Prancūzijos 198 tonas, o 
Belgijos 166 tonus. Taigi Ameri
kos kalnakasys iškasa nepalygina
mai daugiau negu kitų Šalių darbi
ninkas, bet užtatai čianykščiai kal
nakasiai aprūpinti juo labiausiai 
ištobulintais darbo įrankiais ir ma
šinomis.

Isz Amerikos
Geollogtazki radiniai.

Tirinėtojai kasmenų teip vadi
namose ,,Bad Lands”, Oregone, 
savo biuletėne skelbia, buk ta ša
lis pnešistoriŠkuose laikuose turė
jus būt ypatingos rųšies baisūnų 
apgyventa. . Jiems mat pasisekė 
iškasti liekanas kiaulės karvės di
dumo, liekanas arklio su trims 
pirštais, teipjau žvėrį panašų į 
kupranugarį, galiaus, ypatingo su
dėjimo žvėrį — pusiau šunį, 
siau stirną.

Aeronauto likimą*.
Greenyille, O. Žinomas 

laivininkas, prof. Baldwin, prie 
susirinkusios skaitliuje apie 25 
tūkstančių publikos darė parodą 
lakiojimo orlaiviu. Kada jis, pasi
ėmęs į savo orlaivį 25 svarus dina
mito, pasikėlė augštyn ant pusant
ro tūkstančio pėdų, susirinkusioji 
publika staiga pamatė didelį durnų 
debesį ir lyg perkūnijos trenkimą 
vietoje, kur buvo iškilęs orlaivys, 
ir tą pačią valandėlę pradėjo lekio
ti žėmyn mėsų šmotai. Mat kokiu 
tai budu paimtas į orlaivį dina
mitas ekspliodavo, sudraskydamas 
Baldvriną į šmotelius. Artime- 
sniefiei Baldvrino draugai mena, 
kad dinamito eksplioziją turėjęs 
jis pagimdyti tyčia, norėdams to
kiu budu savižudystę papildyti iš 
gailesčio dėlei savo brolio mirties, 
apie kurią Baldwio dasižinojęs jau 
besirengdamas į tą orlaiviu lakio- 
jimo parodą.

or-

Sūkurys.
Lawton, Okl. 10 d. rugsėjo,ši

tose aplinkinėse užkilęs sūkurys, 
daug blėdies pridirbo. Prįe to 2 
ypatos likosi užmuštos, o devynios 
sunkiai apkultos.

pu-

Norėjo lyneziuoti.
Butte City, Mont. Apie 

žmonių užpuolė ant vietinio kalėji
mo, reikalaudami išduoti jiems ant 
lynčiavimo tūlą J. Barnes, žmog
žudį. Jie buvo jau kalėjimo du
ris išlaužę, bet policijai gailaus 
pasisekė Lyncho garbintojus iš
vaikyti.

100

Perkūno atiko*.

RiCHHZLD, Utah. Laike kada 
apie pusantro tūkstančio susirin
kusių žmonių prisižiurinėjo arklių 
lenktynėms, netikėtai trenkė į mi
nią perkūnas, užmušdamas ant 
vietos tūlą Atlas Bean ir jo tėvą, o 
keletą kitų sunkiai sužeisdamas. 
Apie du šimtu arčiau stovėjusių 
žmonių buvo ant žemės parblokštų 
ir keletą valandų gulėjo be sąmo
nės. Beto, ižgązdinti arkliai, šok
dami į Šalį, nublaškė nuo savęs 
raitelius, kurių keletas, puolant, 
smagiai apsikulė.

Iš iki

AudroK.
Pereitą sanvaitę ant Superior 

ežero siautė baisios audros, pridir
busios daug pragaišties,
šiol surinktų žinių žinoma tikrai, 
kad laike audrų paskendo keturi 
didesni laivai ir 32 žmonės. Pa
sigenda da apie 20 mažesnių botų 
ir valčių, kurių daugumas,turi būt, 
teipjau žuvo ant ežero drauge su 
žmonėmis.

f

Žinia nno keliauninkno Peary.
Njw Y^rk. Atėjo žinia iš 

šiaurių Grenlandijos nuo žinomo 
keliauninko Peary, užmaniusio 
prisigriebti prie šiaurinio žemga
lio. Peary praneša, kad visi eks- 
pedicijos sąnariai esą sv^ki ir 
trumpą laiką keliausią toliau į šiau
rius.

Gatavai.
1 Portland,Ore. Pereitos sanvaites 
pėtnyčia siautė didelė audra su 
perkūnijomis. Nuo perkūno įtren
kime užsidegė čianykštės laivų 
kompanijos dokai, iš kur ugnis, su 
neapsakomu smarkumu, išsiplėtė 
ir ant visų didžiausių aplinkinių 
triobų. Ugnies podarytą pragaištį 
rokuoja ant apie pusę milijono do- 
liarių.

Nelaime* ant geležinkeliu.
Arti Pennington, N. J., dėlei 

klaidingai paduoto signalo, susi* 
kūlė tavorinis trūkis. Trįs trūkio 
darbininkai likos sunkiai sužeisti.

1SZ 
l.ietnviszku dirvų.

Iš Chicago. 111.
Rengiamos paduoti Japonijos 

pasiuntiniui, Washingtone, petici
jos apie paliuosavimą esančių ant 
Sachalino salos politiškųjų prasi
kaltėlių gal ir neatneš jokios nau
dos, bet vistik tas užmanymas yra 
geras stengtis išliuosuoti tuos, ku
rie,nesigailėdami savęs, budino nu
vargintas žmonių luomas į kovą 
prieš savo išnaudotojus ir prie
spaudą.

Pasinaudodami paduota „Kovo
je" peticijos forma, mudu su drau
gu nprėjome surinkti po peticija 
daugiau parašų, darbas mums vie
nok nelabai sekėsi. Renkant pa
rašus, turėjome išgirsti visokių iš
metinėjimų ir pabarimų, kas jau 
pas musų tautiečius yra paprastu 
dalyku. Vieni kalbėjo, kad, girdi, 
išvarytiejie ant Sachalino esą tos 
bausmės užsipelnę, nes gerai žino
ję,kas valdžiai netinka, todėl ir ne
reikėjo, girdi, nieko jai priešingo 
daryti. t/Patarlė gerai sako, kad 
sotus alkaną užmiršta. Ameriko
je žmonės sotesni negu Maskolijo- 
je, užtat ir mandrus, kožnas daug 
žino, o apie savo nelaimingus, 
skriaudžiamus brolius nebenori nė 
žinoti. Rodos Amerikoj nerasime 
nė vieno lietuvio, atkeliavusio 
vien savo priimnumui, kiekvienas 
esame įvairių sunkesnių priežasčių 
priversti savo tėvynę apleisti ir 
jieškoti duonos svetur. Jei kurio 
valdžia ir negaudė pasodinti kalė- 
jiman arba ištremti ant Sachalino 
ar Sibiran, tai vargai jį persekiojo 
ir varė į svetimą šalį, o jug visi tie 
vargai ir paeina nuo valdžios ne
dorumų. Gaila, kad musų įmo
nėlės da to nesupranta. Galiaus 
susitikome ir su tokiais, kurie tvir
tino, kad paliuosavimas politiškų
jų esą negeistinas tuomi, kad, gir
di, juos paleidus, tik daugiau pri- 
siveisę socijalistų! »■ Paklausus, 
kodėl jie, teip bijos socijalistų, at
sako, kad jie girdi, esą bedieviai, 
neiną į bažnyčią ir visaip stengias 
ardyti tikėjimą. Pertikrinti tokius 
sunku, jie nsat socijalizmą laiko 
už bedievystę, užtat ir bijos jo it 
ugn ies.

NeproŠali gal bus pašakyti porą 
žodžių apie socijalizmą, rasi vie
nas kitas iš teip socijalizmo bijan
čių perskaitys ir supras, kad ne- 
teip velnias ’— norėjau pasakyti 
socijalizmas, baisus, kaip tatai jį 
sau ųeišmanėliai perstato.. Soci
jalizmas nėra toksai, kaip nieko 
neišmananti žmonės tiki tiems, ku
rie ant socijalizmo kalnus nebūtų 
daigtų ir melagysčių verčia. '>Šo- 
cijalizmas nėra ardytejas tikėjimo, 
Socijalizmas nurodo tik kelią, ku- 
riuomi žmonės turi eiti, idant 'pa
siekti ant šios žemės gerovę vi
siems, * taigi idant pasiekti tokį 
draugijos surėdimą, kur nebūtų 
varguolių-beturčių, nė ponų-didž- 
turčių, kur nebūtų nieko nedirban
čių dykūnų, nė jų išnaudojamų 
veegų. {/Socijalizmas reikalauja, 
kad visi žmonės butų lygus. Su 
tikėjimu socijalizmas nieko bendro 
neturi, tikėjimą, kaipo privatišką 
kiekvieno žmogaus dalyką, socija
lizmas nenori nė griauti, nėgi sta
tyti, kaip kas nori tikėti, kokį ti- 
mą išpažinti, arba ir jokio tikėjimo 
neišpažinti — tai visai socijaliz- 
mui ne galvoje. Teisybė, tarp so
cijalistų yra daugybė laisvamanių, 
bet tarp jų yra teipjau nemaža ir 
gerų katalikų arba Šiaip kokio kito 
tikėjimo išpažintojų.

P. Ga'skys.

□ iečiai labai nerimauja ir užmeti- 
nėjimus daro, kad nutarta 20 sei
mo kitą 21 seimą laikyti Chicago, 
įkalba,kad mes neužsipelnėme ant 
tos garbės,jog per mažai iš čia pri- 
sirašusių sąnarių. Taigi pasisteng- 
kime, kad iki 21 seimui prisirašy
tų keletas Šimtų sąnarių, o tuomi 
pasirodysim, kad neapsiriko, pas
kirdami bent į 20 metų atkelti sei
mą į Chicago. Taigi rašykimės kas 
lietuvys prie S. L. A.l

Chicagietis.

Dr. šliupui. Ant susirinkimo bu- dė buvo didesnė už visas iki tol 
vo atvažiavę svečiai iš Daytono: patėmytas žvaigždes, be jokios 
pp. |. Vizgaitis ir A. Survilas, uodegos, be jokių miglų ir žibėjo 
Kadangi musų mieste gyvena men- šviesiau negu Sirius, net labiau 
ka lietuvių saujalė, tai atsilanky
mą iŠ kitur gerų tautiečių sutinka
me su atvira širdžia.

K. Bielskis.

Svietu degimas.
Astronomiškas škicas Felixo Er- 

ber.
Viskas visatoje esančio pavesta 

sugriuvimui, pranykimui; didžiame 
gamtos besivystyme gimdymas ir 
myris lošia didžiausią ir svarbiau
sią rolę. Myris ir gimdymas vieš
patauja lygiai mikrokosme (sviete 
mažo apėmio),kaip ir makrokosme 
(sviete didžio apėmio) ir amžio 
gale kosmiški kūnai teip-jau mirš
ta, dingsta, išsidėsto kaip ir kiek
vienas kitas gyvūnas.

Kad ištikrųjų kosmiški kūnai 
miršta ir gema ir kad žvaigždžių 
svietuose pradžia ir išnykimas 
teip-jau įstatymiškai viešpatauja 
kaip pas mus, tą parodo atsiradi
mas „naujų Žvaigždžių". Tūk
stančiai saulių užsižiebė nuo pat 
pradžios neapimamų laikų begali
nėje visatos erdmėje ir tūkstančiai 
jų jau išnyko; bet da nesuskaito
mi tūkstančiai jų užsižjebs ir pra
dings iki galui begannių laikų. 
Užsižiebimas ir pranykimas reiš
kia ne ką kitą, kaip baisiausias ka
tastrofas, svietų degimus ir svietų 
pabaigas' visatoje. Ilgus laikus 
žmonės manydavo, kad šitos urnai 
atsiradusios žvaigždės esančios 
nauju tvariniu iš „nieko*', nes jos 
nuduotinai atsirasdavo iš „nieko** 
ir vėl pradingdavo jame. Viskas 
tas išrodė neturinčiu jokio ben- 
d r ar y šio su abelna dangaus harmo
nija.

Vienok žinome, kad ir dauso
se neįvyksta jokie netikėti atsitiki
mai, negali niekas iŠ „nieko" su
sitverti arba sutvertu tapti. Zi-

B So. Boston, Mhnb.
South Bostono lietuviai lig ap

tilo besidarbavę ant lietuviškos 
dirvos, nežinia, ar tai pailso jau, 
ar atšalo, ar gal atėmė jiems ener
giją neteisingas pasielgimas tūlų 
musų vadovų su surinktoms au
koms (apie kurias jau tiek sykių 
buvo laikraščiuose rašyta, jog da
bar apie jas nė neminėsiu). Rei
kia vienok savę suraminti bent 
senu lietuvišku priežodžiu, būtent, 
kad po lytaus ištiks giedra,arba po 
tylos — audra, taigi, sakau, gal 
pasilsėję, griebsimės prie darbo, 
jeigu nekarščiau, tai bent po seno
vei: rengsime susirinkimus, pra
kalbas, tankiau ant jų lankysimės, 
rinksime aukas....

Rugpiučio 29 pasimirė Čia An
tanas Juškauckas, geras tėvynai
nis, sinvėjų organizatorius ir, abel- 
□ai, stropus užtarėjas darbininkų 
kliasos ir kovejas prieš kapitaliz
mą. Pasimirus a. a. Juškauckui, 
išsyk nieko tokio nebuvo girdėt, 
bet dabar pradeda žmonės kalbėt, 
buk jo paties moteris jį nunuodi
jus,nors tikrų davadų toms paska
loms patvirtinti nieks neturi. 
Rugpiučio 27 dieną pasimirė (anot 
žmonių pasakos — daktarai pa
plovę) mergina lietuvaitė, nese
niai pribuvusi iš Lietuvos. Mat 
buvo ji suvyliota, užtatai sesuo ir 
kiti gentis nenorėjo jos prie sa
vęs laikyti ir ji prisiprašė prie sve
timų. Turėdama prastą prieglau
dą, iš rūpesčių ir susikrimtimų 
pradėjo sirgti, susirgo pagaliosi nome jau, kad tos „naujos žvaigž- 
teip, kad nė daktarai nebepagydė. dės", kurios mums išrodo labai

Iki šiam laikui oras buvo gražus, mažutėmis saulėmis, yra kur kas 
tik nuo subatos (rugsėjo 2) vaka- didesnės už mūsiškę, ir kad jos vi
ro pradėjo lyti, lijo visą nedėlios sos aplink kitus dangiškus kunus 
dieną teip smagiai, kad po gatves sukasi ir tol suksis, iki kol amži- 
galėjo lietuviškos antys maudytis, nas gamtos įstatymas jų linkmės 

J. R. Raulmaitis. nepermainys
• • Beto žinome šiandie, kad dides

nė dalis Šilų „naujų" arba „laiki-
„Lietuvos nr 85 tilpo korės- priklauso prie

pondencija iš Somerville, rašyta skyriaus „besimainančių", t. y. 
tautiečio Gorgo. Kadangi godo- prįe shyrįgus teip vadinamų „sto
jamas korespondentas kai-kuriuos žvaigždžių", kurios ne vi-
dalykus -parffrU U>
neprošalį čia tas klaidas pataisyti, reguliariškai ar nereguliariškai mai- 
Pirmas — sumaišyta ten į krūvą noJj. 
Somerville su Cambridge, nes 
kiaulių skerdinyčia yra Somervillė- 
je, o tiltų dirbtuvė ( Boston Bridge jį 
Works)-randasi Cambridge. Ant- į:_ 
ra — tautietis Gorgas sako, kad . 
lietuviai dirbą Boston Bridge dirb
tuvėse pigiau ir sunkiau už kita
taučius, už tat jie ir darbą grei
čiau gauną. Tas netiesa. Ten 
nėra nė vieno, kurs dirbdamas tą 
patį darbą, anglijonas ar airys, 
gautų didesnę algą už lietuvį, ir 
darbdaviai lietuvius myli ne užtai,

134 m. prieš Chr. Skorpijono 
žvaigždyne pasirodė,,nauja žvaigž- 
—i”, atsižymėdama dideliu žibė
jimu. šitą žvaigždę patėmijo 
china: ir, kaip rodos, matė ją ir 
Hipparchas, kuris, anot Pliniaus 
pasakojimo, tos žvaigždės pagun
dytas, parengęs žvaigždžių sura- 
M-

123 m.po Cbt.žvaigždyne Ophiu- 
cbus atsirado ,,nau,a žvaigždė" 
ir už keleto metų (130 m.) kita 
žvaigždė toje-pat vietoje. 10 d.

kad jie pigiau dirbtų, tik užtai, kad Kruodžio 173 m. po Chr. pasirodė

Dldžturcziu vargai.
Niwport, N. J. Čia gyvenanti 

milijonieriai nutarė įkurti atskirą 
miestą, teip vadinamą „South 
Nevrport", kur gyventi turės tiesą 
tik vieni kapitalistai, milijonieriai, 
paprastam žmogui, darbininkui 
bus uždrausta net prisiartinti prie 
to kapitalistų lizdo. Jie sakosi, 
kad tą norį padaryti dėlto, kad gy
venimą^ drauge su plebėjais darąs 
jiems dąug vargų ir nesmagumų: 
jie negalį apsisaugoti nuo fotogra
fų, kurie prie visokios progos nu- 
traukmėją ją fotografijas kad pas
kui daryti iŠ jų karikatūras į laik
raščius: jų tarnai esą paperkami, 
kad išpliaukšti visokias kapitali
stų naminio gyvenimo paslaptis, 
kurias paskui Įvairi laikraŠtpalai- 
kiai paleidžiu svietan dagi su viso-

Charlton, Mass. Bėgąs, žmo
nių pilnas, tramvajus nušoko nuo 
šėnių ir smarkiai atsitrenkė į me
dį. Du pasaž&riu likos užmušti 
ir apie tuzinąs radosi sužeistų.

Denver, Colo. Ant Burling
ton & Quincy geležinkelio, netoli 
miesto Brusti, susimušė iš priešin
gų pusių atbėgę tavorinis ir pasa- 
žierinis trukiai.
ninku ir vienas pasažieris radosi 
užmušti, aštuonioliką pasažierių 
sužeistų.

Du trūkio darbi-

T New York. Suštraikavo 
pačto darbininkai, važinėjanti ir 
renkanti iš pačto skrynučių siunti
nius. Štraikas įvyko visai netikė
tai ir, matomai, be jokio didesnio 
darbininkų sutarimo, kadangi sū

kiais nebūtais pridėjimais, idant [štraikavo tik 300 vežimėlių.
tik didžturčių garbę plėšti. Į

Šia

Iš Chicago, III.
Subatos vakare, 9 d. rugsėjo, 

buvo susirinkimas pas M. Mielda- 
žį ,,West Side". Kalbėtojais bu
vo: M. J. Damijonaitis, F. Eis- 
montas, A. Kuėma ir J. Girijotas, 
kurie savo kalbose aiškino mierius 
Susivienyjimo Liet. Am., kokia 
naudą galim įgyti, susirišę. į tvirtą 
ryšį, ir kad Susiv. L. A. yra tau
tiška organizacija kuri mums neša 
keleriopą naudą medegiŠką ir 
kultūrišką. Jeigu visko, ką galė
tų Susiv. L. A. nuveikti, nepada
rė, bet kas kartas tobulinasi, ir 
laikui bėgant, sudrūtėjęs, galės 
daug gero mums atnešti. Ant 
galo M. J. Damijonaitis ragino 
klausytojus, sutinkančius su mie- 
riais S. L. A. prie jo prisirašyti. 
Ant to vienas klausytojas reikala
vo sutvėrimo atskyros kuopos ant 
,,West Sides". Tam kiti pritarė 
ir susirašė 21 sąnarys. Tapo iš
rinkta naujai kuopai vyriausybė: 
Prezidentu — Petras J aukštas,
Raštininku — Vincas Makaveckas, 
Kasteriu — M. Mieldažis. -į Yra 
viltis, kad nauja kuopa gyvuos 
ir skaitlius jos sąnarių daugin
sis. Chicagiečiai pradės suprasti 
naudą S. L. A. ir jo skaitlių sąna
rių didįs, tik reikia gyvos agitaci
jos. Tautiečiail dirbkim, kad ant 
21 seimo galėtume parodyti, jog 
esam gyvais ir darbuojamės, kaip 
galima. Kalbinkime rašytis prie 
Susiv. L. A. kuris su laiku
pašelpą ir ligoj esantiems, tas bus 
geriau negu į kelias pagelbines 
draugystes prigulėti, kurios nieko 
gero tautos labui ne veikia. Da
bar ypatingai griebkimės prie dar
bo, nes 21 seimas bus gegužio 
mėn. 1906 m.Chicago, Pennsylva-

duos

lietuviai geriau dirba ir labiau rū
pinasi darbu, prie to*^la nėra atsi
žymėję jokiu blogu pasielgimu. 
Gal p. Gorgas norėjo pasakyti, 
kad lietuviai mažiau apmokamus 
darbus dirba — tas butų tiesa, ka
dangi lietuviai da ne seniai tepra
dėjo tose dirbtuvėse dirbti, todėl 
da nėra teip darbe išsilavinę kaip 
kad pirmesniejie, taigi anglijonai 
ir k., užtat ir geriau apmokamų 
darbų da neturi. Bet jau dabar 
yra keli, kurie uždirba pusėtinai. 
Lietuvių dirba Čia suvirš 20 vyrų. 
Garbe t-iui Gorgui, kad rašinėja į 
laikraščius šį tą iš savo patyrimų, 
tik rašant, reikia stengtis neiškrai-' 
pinėti faktų, kad tuomi neklaidint 
visumenės, t. Gorgas tugoja ant 
tenykščių lietuvių už jų miegą, 
bet rugojimais jų nepabudinsime, 
reikia darbo. Ar daug t. Gorgas 
pasidarbavo ant jų budinimo? 
Užtatai aš labai malonėčiau susi
eiti su t. Gorgu ir susitelkti su juo 
ant geresnio pasidarbavimo lietu
viškoje dirvoje, teipjau rinkime 
aukų ant revoliucijos reikalų Lie
tuvoje ir ant šelpimo mokslan ei
nančios lietuvių jaunuomenės.

J. Raulinaitis,
34 W. 6th st.,

So. Boston, Mass.

iš Sprlngfleld, Ohlo.
Rugsėjo 3 dieną,vietinė L. S. P. 

A. 12 kuopa laikė mėnesinį surin
kimą, ant kurio pribuvo 7 sanariai. 
Draugas S. Dumbrauskas, kaip 
paprastai, paaiškino apie vargingą 
darbininkų būvį pasaulyje, jų var
gų priežastis ir kaip nuo to išsi
gelbėti, prie to ragino skaityti vi
sokius naudingus raštus, ypatingai 
socijalistiškus, idant tuomi bent 
kiek apsišviesti, kadangi ant iško
vojimo geresnio sau padėjimo 
draugijoje darbininkų luomai rei
kalingas, labai reikalingas apšvie
timas. — Vienas iš draugų užmanė 
paaukauti, po kiek kas gali, Šelpi
mui savo brolių veikiančių revo- 
liucijiniame judėjime Lietuvoje. 
Užmanymui visi pritarė ir tam 
tikslui tuojau buvo surinkta aukų 
11.85, kurias pasiuntėme Centrališ- 
kam Revol. Šelp. Kom. iždininkui

nauja žvaigždė žvaigždyne Cen
taurus, kuri po aštuonių mėnesių, 
besimainydama penkiuose dažuo
se, pradingo. 369 m. užsižiebė 
,,nauja žvaigždė" žvaigždyne Leo 
Major, kurrtelvietė nuo kovo iki 
rugpiučio mėnesio. 386 m. pasi
rodė Nova (teip vadina naujai at
sirandančias žvaigždes) žvaigždy
ne Sagittarius ir švietė nuo ba
landžio iki pabaigai liepos mėn. 
BevieŠpataujant ciecoriui Honorui 
389 m. užsižiebė Nova žvaigždyne 
Aquila ir per tris sanvaites švietė 
dausose aiškiau negu Venus. 827 
m. garsiejie arabiški astronomai 
Haly ir Giafar Ben-Mohammed- 
Albumazar tirinėjo Novą Babylio- 
ne, kurios šviesa per keturis mėne
sius lyginosi mėnulio Šviesai.

945 m. tarpe Cepbeus ir Cassio
pejos, visai arti saulės juostos, 
paukščių kelyje cieconaus Ottoao 
dvaro astronomas patėmijo vieną 
Novą, o 1012 m. pasirodė toki-jau 
grįžratyje Aries, kuriają Hepida- 
nus, minykas klioštoriaus St. Gal* 
len, patėmijo ir aprašė.

Teip užsižiebdavo ir pradingda
vo per šimtmečius daugybė viso
kių ,,naujų žvaigždžių". įdomi 
vienok yra žvaigždė, kurią Hind 
28 d. balandžio 1848 m. Ophiu- 
cbaus žvaigždyne patėmijo; ji bu
vo kraujo dažo ir f>enkto laipsnio 
dydžio. (Žvaigždžių laipsniai ro- 
kuojasi Šiteip: aiškiausiojė žvaigž
dė yra pirmame dydžio laipsnyje, 
mažiausiai žibančios 16 ar dides
nės skaitlinės, sulig žibėjimo. 
Išviso yra 20 laipsnių. Žvaigždes 
1—6 laipsnio galima da paprasta 
akia matyti; 7 laipsnio ir toliau 
vien teleskopu). 1850 m. persi
keitė ji į dešimto laipsnio dydį, 
1856 m. į vienuoliktą ir nuo 1867 
m. pasiliko dvyliktame ir trylikta
me dydžio laipibyje.

Vienok įdomiausios ir garsiau
sios ,,naujos žvaigždės" yra atsi- 1 
radusios metuose: 1572, 1604,1866, | 
1876, 1885, 1892 ir 1901.

Naktyj, 11 d. lapkričio 1572 m., 1 
garsusis astronomas TychoBiache, 
beviešėdamas pas savo dėdę, pa- 1

negu Jupiteris ir Venus. Net vi
durdienyj buvo galima jąją maty.ti, 
o naktį net per vidutinio storio 
debesių sluogsnį. .Tėmijimai, ko
kius Tycbo rūpestingai padarė, 
parodė, kad žvaigždė buvo nekru
tanti. Gruodžio mėn. 1572 m. 
pradėjo jos šviesa mažintis, pra
džioj 1573 m. da labiau ir vasario 
mėn. 1574 m. buvo žvaigždės švie
sa nusimažinus ant šešto laipsnio 
dydžio, o kovo' mėn. 1574 m. visai 
pradingo. • Žvaigždė žibėjo 17 
mėnesių. Cassiopejos žvaigždyne 
galima ir dabar da matyti žvaigždę 
vienuolikto laipsnio, visai arti tos 
vietos, kur 1572 m. Nova buvo 
užsižiebus, ir kaip rodos yra gali
mas dalykas, kad ta žvaigždė yra 
gimininga pasirodžiusioms 945 ir 
1264 m. Jeigu teip ištikrųjų bu
tų, tai turėtume po akių ,,besimai
nančią** žvaigždę, kurios pasirody
mo perijodas išneša 815 metų. 
Didžiausią šviesos laipsnį ta 
žvaigždė turėjo laike Christaus gi
mimo, tokiu budu tojė tychoniš- 
koji žvaigždė, pasirodžiusi 1572 
m., rasi ir bus ,,Žvaigžde Išmin
tingųjų iš Rytų žemės" buvusi, 
kurią tai nuomonę ir patsai Tycho 
savo ginčuose su Cardonus išreiš
kė.

Spalių 10 d. 1604 m. pasirodė 
graži Nova Opbiucbaus žvaigždy
ne, kurią pirmiausiai J.Brunowski, 
Keplerio mokinys, kaipo žvaigždę 
pirmo laipsnio patėmijo. Šitojė 
Nova vienok nebuvo teip šviesi 
kaip tychoniškoji, bet jos šviesos 
vilniavimai buvo didesni negu ty- 
eboniškosios; jos šviesa buvo 
daugdažė ir besimainanti. Šviesa 
jos labai greitai nyko, ir 1606 m. 
ji visai pradingo. Tuo-pat laiku 
patėmijo ir chinai Novą Skorpijo- 
no žvaigždyne, kurios dažas rau- 
donai-gelsvas buvęs 
rodos, buvo ta pati

’ žvaigždė.
Gegužio 13 d. 1866 

(Corona) žvaigždyne 
nauja žvaigždė antro laipsnio dy
džio, kuri laike 4 dienų ant ket
virto laipsnio ir į 17 dienų ant de
vinto laipsnio dydžio sumažėjo. 
Sulyg kai-kurių pasakojimų, pir
miausiai matęs jąją mokytojas 
Hallowell Washingtone, vienok 
obciališkai likosi ji tiktai Schmid- 
to, Atbenuose, pagarsinta, kuris 
jąją 13 d. gegužio ten patėmijo. 
Laike atsiradimo šitos Novos bu-

ir kuri, kaip 
kepleriŠkoji

m. Vainiko 
užsižiebė

buvo Nova dešimto dydžio laips
nyje ir tuo laiku įvyko visai ne
paprastas atsitikimas: iki rugpiu- 
tės mėnesio tų-pat metų persikei
tė ji į planetarišką miglą, kuri ypa
tingai didžiu šviesos spektrumu 
atsižymėjo. Ir čionai akyvaizdo- 
je astronomų įvyko svietų degi
mas.

Vienok įdomiausias iš visų svie
tų degimų įvyko 1901 m. Persejaus 
žvaigždyne.

Arti žibėjime yvairuojančios 
žvaigždės B-Persei (Algol) pa
matė Anderson, Edinburge, nakty
je vasario 22 d. Novą pirmo dy
džio, kuri kone teip-pat aiški kaip 
ir Sirius buvo. Tą pačią naktį 
patėmijo jąją ir kiti mokslinčiai, 
vienok Anderson pirmiausiai apie 
ją centralei astronomiškų žinių 
Kietyje pranešė. 19 d. vasa
rio buvo aplinkė, kuriame žvaigž
dynas Perseus yra, netikėtai Cam- 
bridge’o observatorijoj fotografuo
ta, bet ant minėtos plotos nebu
vo jokia žvaigždė to dydžio. Kaip 
rodos, ta žvaigždė buvo toje die
noje tiktai dvylikto dydžio. Be 
abejonės, yra žvaigždė naktyje 22 
d. vasario urnai užsižiebusi, nes 
21 d. vasario vakare, ant 8# va
landos, darė Plassmann, Muenste- 
re, tirinėjimus apie šviesos dydį 
žvaigždės Algol, jeigu gi jau tąsyk 
butų šita Nova buvusi, tai, be abe
jonės, butų minėtas mokslinčius 
ją užtėmijęs. Beto butų ir moks
linčius Hartwig — Bamberge jąją 
užtėmyjęs, nes jisai tirinėjo tame 
laike planetoidą Eros, kuris tuo 
tarpti buvo linkmėj Persejaus 
žvaigždyno. 9 vai. vasario 22 d. 
Švietė šita Nova teip aiškiai kaip 
gelsvoji Capella žvaigždyne Au- 
riga, o dvi dieni vėliau, kone teip- 
pat kaip Sirius, didžiausioji ir 
gražiausioji stovinčioj! žvaigždė 
ant musų šiaurinio dangaus. Lai
ke keturių dienų buvo šviesa nau
josios žvaiždOs didžiausį laipsnį 
pasiekusi, ir jos Šviesa vasario 24 
d. buvo beveik 65000 kartų aiškes
nė (didesnė) negu 19 d. vasario.

Šitas begalo greitas Šviesos be- 
siplatinimas kiekvienam, nusima
nančiam Šiek-tiek apie žvaigždes, 
įkvepia slaptingą baimę ^ėlei įvy
kusios tenai katastrofos. Iki kovo 
17 d. įvyko labai greitas besima- 
žinimas žibėjimo lanko ir gegužio 
21 d. tų-pat metų persikeitė Šita 
Nova sulig Šviesos yvairiavimo į 
„besimainančiąžvaigždę". Žvaigž
dės šviesos yvairiavimas tapo pe- 
rijodiŠku, be to šviesa buvo peri- 
joduose atmaininga: iš pradžių ji

klioštorius, kurie šiokiu ar tokiu 
budu įsimaišė į maištą;

4. apriboti tiesas katal.kų kuni-

a) statant bažnyčias ir b) uži
mant jiems vietas;

5. prašalinti lenkiškąją kalbą iš 
visų mokyklų;

6. įkurti maskoliškas mokyklas;
7. padidinti algas valdininkams, 

atkeliaujantiems iš Maskoliuos į

ir galų gale
Padidinti popų

atitolinti lietu- 
suartįti juos su 
užmanymas pa- 
ir jis davinėjo

8. sumažinti skaitlių valdininkų 
lenkų.

Memorialas Muraviovo tapo pa
vestas apsvarstyt tam tyčia paskir
tai komisijai 
tapo priimtas.
algoms tapo paskirta iŠ kontribu
cijos apie 400000 rubl.; iki pabai
gos 1864 m. tapo išnaikyta daugiau 
kaip 35 katalikiškų klioštorių; ku
nigai pateko po aštria policijos 
priežiūra; vieton lenkiškųjų mo
kyklų pradėta rengti maskoliškas 
mokyklas; pakėlus valdžiai algas 
valdininkams rusams susispietė į 
Lietuvą apie 1000 rusų, atvykusių 
iŠ Maskolijos.*) 1864 m. kilo 
teipgi užmanymas pritaikyti prie 
lietuviškų raštų maskoliškas lite
ras ir tokiu budu 
vius nuo lenkų ir 
maskoliais. Tas 
tiko Muraviovui,
tam tikrus paliepimus.

17 (29) d. balandžio 1865 m. ta
po paskirtas generalgubernatorium 
fon Kaufman, direktorius kance
liarijos karės ministerio. M u ra vio
vas apleido savo vietą, (apdova
notas grovo titulu), bet jo politiką 
vedė toliaus jo vietininkas. Da 
1865 m. Kaufmanas atkartoja pa
liepimą Muraviovo apie uždraudi
mą lietuviškos spaudos, o 13 (25) 
d. rugsėjo 1865 m. vidaus dalykų 
ministeris Valujev, užtvirtina 
Kauf man o paliepimus, norėda
mas, kaip ir Kaufmanas, „veikiau 
sulieti Lietuvius su Maskoliais ir 
praplatinti maskoliškąją kalbą". 
10 d. gruodžio 1865 m. tapo už
drausta lenkams dvarponiams 
Šiaurvakarių Krašto parduoti že
mę ypatoms „lenkiškojo kilimo". 
1 d. sausio 1866 Aleksandra II iš
reiškęs „save troškimą ir tvirtą

Kraštas butų surusintas'*. 23 rug
piučio 1866 m. tapo užginta spau
stuvėms turėt lenkiškąjį šriftą (li
teras).

Tokį tai testamentą paliko Mū
ra viovas Aleksandrui II-ramjam ir 
maskolių valdžiai. Per ištisus 40 
metų eita pėdomis Muraviovo ir

T w

t • ■■:M k • r • - k - ,.

(įrankis šviesų dažams išdėstyti), 
kuris kiekvieną Šviesos spindulį į 
dažų juostą (spektrumą^ išdėsto. 
Tą aparatą, taigi spektroskopą, 
pasuko Miller — Oxforde ir Sec- 
chi — Romoj tuojau ant Šitos No
vos ir jiedu atrado, kad jos spek
trumas yra panašus į musų saulės 
spektrumą, kuris yra tamsiais ruo
žais dryžuotas. Naujausios žvaigž
dės spektrumas rodė, kad bran
duolys apsuptas iŠ baltai žėrinčių 
medegų susidedančio Šviesos 
sluogsnio (fotosferos); tamsiosios 
dryžuotos linijos spektrume vie
nok parodė, kad ant šviesos 
sluogsnio jau atvėsę gazai nusisė- 
dę ir, galų-ghle, kelios Šviesios li
nijos spektrume parodė, kad 
Novoje buvo vandentnedegė žė- 
rinčiame pavidale ir visokie ga- 
zai.

Čionai, be abejonės, buvo įvy
kęs svietų degimas. Įdomiu Šitos 
Novos buvo greitas besididinimas 
ir besimažinimas žibėjimo lauko 
laike kelių dienų, nes gegužio 19 
d. 1866 m. jau nebebuvo galima 
Novos su paprasta akia matyti.

Į lapkričio 24 d. 1876 m. patė- 
myta nauja žvaigždė Gulbės 
žvaigždyne yra paveizdu greitai 
žibėjime besididinančios žvaigž
dės. Ji pasirodė trečiame dydžio 
laipsnyje, sausyje 1877 m. buvo ji 
sumažėjus ant aštunto dydžio 
laipsnio, o 1878 m. net 
nuolikto.

o gale raudona. Šitą viską ap
reiškė mums teleskopas ir 
metras.-

(Pabaiga bus).

M u ra viovas- K ori k a s 
testamentas.

foto*

ir jo

(Perepaudinta nuo „U ko” atskirsi iš- 
leisto lapelio).

*) Pradžioj 1865 m. mokintojais rim 
nasij buvę jau vieni rusai; rusiškųjų 
mokysiu buvę daužiau kaip 600. pirma- 
mokahams mokyti atvyko Lietuvon ft 
Maskoliuos keli šimtai seminarinių

ant vie- 
Šiandien jau tegalima 

Šitą žvaigždę tik su geriausiais te
leskopais matyti; šviesa šitos 
Novos buvo paskiausiame laike 
monochromatiška (vienadaže), jos 
spektrumas susidėjo tiktai iš vie
nos Šviesios žalios linijos.

Andromeda miglose (tas plėt- 
mas nesusideda iš miglų, bet iš 
begalinės daugybės visokių žvaigž
džių ir yra nuo musų neišmatuoja
mame atstume) užsižiebė rugpiu
čio 13 d. 1883 m. Pasirodžius 
buvo ji Šeštame dydžio laipsnyje, 
vėliau dešimto, o 1886 m. visai pra
dingo. Novą ištirinėjo Seeliger 
Muenchene fotometriškai, o spek- 
troskopas apreiškė, kad jos spek
trumas yra vienodas. Kaip rodos, 
yra tai svietų degimas, gemąs nuo 
užkritimo begalo dėdelio apėmio 
kosmiškos masos ant jau senei at
šalusios planetos.

įdomiau negu visos •Ari šiol pa
minėtos naujos žy«igždės, įsi
skverbė į žvaigždžių eilę Nova 
žvaigždyne Aus'iga, kurią Ander
son sausio ^>3 d. 1892 m. su pa
prasta a^>a pamatė. Pabaigoj 
lapkričio 1891 m. buvo ji septinto 
dydžio laipsnyje, gruodžio 20 d. 
189? m. jau ketvirto dydžio laips- 
nyjų» 0 laike, kada ją Anderson 

tėmijo naują stovinčią žvaigždę užt&nijo, 
Cassiopejos žvaigždyne. Žvaigž- žibėjiB’

Atminimui 40-metiniu sukaktuviu.
Pavasarį 1863 m. kilo maištac 

Lietuvoj. Maištui suslėgti buvo 
paskirtas cariškųjų rūmų ministe
ris Muraviovas, kuris atvyko Vil
niun 14 (26) d. gegužės.

Tame tarpe maištas jau buvo 
mažne suslėgtas, tik kur-nekur 
slapstėsi maištininkai. Todėl Mu
raviovas ne tiek buvo reikalingas 
maištui malšinti, kiek nela.arin
giems maištininkams ir prieŠgi- 
□ iams persekioti, bausti, keršyti. 
Jo kerštas teip buvo didelis, kad 
pasiekė ne tik pasikėlėlius, bet 
apskritai visus Lietuvos lenkus ir 
sulenkėjusius lietuvius, dvarpo
nius, kunigus, valdininkus, žodžiu, 
visą kraštą. Nuo Muraviovo pra
sidėjo nauja gadynė Lietuvos gy
venime, naujas valdymo būdas 
(politika), nauja persekiojimų ei
lė. Muraviovo apsėjimas Lietu
voj teip buvo atšiaurus ir žvėriš
kas, kad gali būt prilygintas tik 
prie darbų Ivano Baisiojo, Nerono 
ir kitų kraugerių. Prieš kunigaikš
tį V. A. Čerkasnį pats Muraviovas 
sykį pasigyręs, kad „tankiai ap
kaldavęs kitus be mažiausios kal
tybės, dagi nesant abejojimo apie 
jų kaltybę".*) Už savo žvėriš
kus darbus jau 11 d.rugsėjo (n. s.) 
Muraviovas tapo apdovanotas Šv. 
Andriejaus ordenu. Spalių mėne
siu, kaip rašo pats Muraviovas, 
maištas buvęs visiškai suslėgtas. 
Muraviovas norėjo atsisakyt nuo 
save vietos, bet, carui paprašius, 
liko dar ilgiau ir užmanė visą eilę 
reformų. Tikslu tų reformų buvo 
išvyti iš Lietuvos lenkus, o į jų 
vietą atsiųsti rusus, įvesti visur 
rusiškąją kalbą, rusiškuosius val
dininkus, popus, platinti cariškąjį 
mokslą, pravoslaviją ir tt. 26 
d. gegužės 1864 m. Muraviovas 
padavė Aleksandrui II „memoria
lą apie kai-kuriuos klausimus val
dymo Šiaur-Vakarių Krašto” ir ta
me memoriale (rašte) išguldė vi
sus sato užmanymus. . Čion męs 
įvardįsime svarbesniuosius Mura
viovo užmanymus:

1. padidinti algas Lfttuvos po
pams iš kontribucijos išteklaus;

2. statyti daugiau cerkvių Lktu-
voj; . . '

3. išnaikinti tuos Rymo-katalikų 
*) Muraviovo aukot: pakaru 188, iš-ių-

ata į arežvantų rota a 4096 ĮSibirę — 
9361. Kai daugiau norėtų >inoi apie 

-• lenkmetį, Muraviovę, ir jo darbna, te
vėl besimažinančiame perskaito „Ūkininkę" 1905 Nr. 1-2 ir 

le. Pabaigoj vasario 1892 m. knygutę „Iš htorijoe Lenkų sukilimo".

Baisi žmogžudyste.
Pietinėje dalyj miesto Chicagos 

pirm kelių mėnesių atrado kūną 
pabuvusios moteriškės, motinos 
gerai žinomos ir gėrėjančiosi 
garbe amerikoniškosios dramatiš
kos artistės josios gyvenime ir me
na, kad tai buvo papildyta biauri 
žmogžudystė. Daktarai, atlikę 
ištyrimą pasakė, jog mirtis tos se
nės paėjo nuo girtybės. Koks tai 
pamokinimas visiems, manantiems, 
jog nesveiki viduriai gali būti iš
gydomi vartojant pigius karčius 
vaistus nuo vidurių, sutaisytus su 
aršiausiu mediniu alkoholiui Tri- 
nerio Amerikoniškasis''Eliksyras 
Karčiojo Vyno yra ištikimiausiu 
vaistu nuo vidurinių ligų. Sutai
sytas jis iš gryno vynuoginio skys
čiaus ir pargabentų iš užrubežės 
žolių. Nesulyginamas vaistas vi
sose silpnybėse nuo 
mo ir nužudymo 
ro kraują grynu 
o gromuliojimą
Gaunamas visose aptiekose arba 
pas patį pabrikantą Juozapą Tri- 
nerį, 799 So. Ashland avė., Chica
go, III.

stokos valgu- 
pajiegų. Da- 

ir apstum, 
kuogeriausiu.

PINIGAI!
Dauguma žmonių, ganau nežinodami, 

atunciia savo pinigus in kraju per rtao- 
kiua žydelius ir kitokiusaveiimtauctius. 
kuriu dauguma tankiai aubankrutyja, 
pabėga ir žmonių pinigai pražūva.

Jei nori aiugti pinigus in ktaju, tai 
tiuak juos per ,.Lietuvon*' redakcija, o 
tavo pinigai >u 14 dienu bus viato. 'pri
imti ir niekados ne centas nežus. *, Lda- 
tuva" jau 12 metu kaip stovi ant avo 
kojų, turi savo didelius, be jokiu a! olų 
namus, 8 lotus, drukarne ir už kete de- 
sslmtia tukstancziu dol. vertes U v oro 
knygomis ir kitokiais daiktais, ^šią
dien jjer „Lietuvos" redakcija siuncaia 
savo pinigus visi lietuviai, lenkai, vo- 
kiectiai ir austrljokai „Lietuva" yra 
tai didžiausias bankinis kastoras ir 
paestb stacija, ias kurios pinigai plaukia 
in k raju pundais kožna diena.

Jei reikslauji szifkortes, ui pirk jj 
„Lietuvos" redskei ,oj. caia u ves neap 
gaus ir gausi laiva koki norėsi. Rasssyk 
tuojaus, o gausi prekes visu saifkorcaiu 
ir pinigu prekes.

Adresuok amt vardo „Lietuvos" išl
eistojo Ssiteiį):

A. OLRZEVTSKIS.
83rd 8t. Sution «0 Chicago, III924

Pinigų Preke.
Iki 500 rubliu, rublis po............ .. 52|
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po. ,52jc 
Virvi.1000 rubliu, rublis po............... 52fc

Prie kiėkVKno siuntinio reikia pridėti 
30c. ant paeito k«X>lu.

Jei norite, kad pi n iri’, greitai ir gerai 
suvaikszcziotd ir nie ur ne&utu, tai atite
kite per „Lietuvos" redakcija, adresuo
tam!: A. Otasevski,
t>24 33rd SU, Chicago, m
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besiplatini- 

laikyti viso-

sude- 
aukų

II Išpanijoje,Viscayos apskrityje, 
užgimė didelis kalnakasių Streikas. 
Laukiama darbininkų riaušių.

II Dragūnų kapitonas Kolinski, 
Wittės pačios brolėnas, Maskvoje 
nušovė tūlą mergaitę, o paskui 
patsai nusišovė.

[| Danijos pakrantėsė paskendo 
norvegiškas garlaivys „Venezia." 
Prie to prigėrė kapitonas, jo pati 
ir 10 jurininkų.

|| Toulouse, Prancūzijoj, 
gė didelis teatras. Žmonių 
nesirado.

II Dėlei didelių neramumų, Kur
šo, Lilliandijos ir Estliandijos gu- 
bernijse bus, sako, paskirti kariški 
gubernatoriai.

II Eina gandas, buk valdžia su
maniusi paleisti visą Vengrijos pa
siuntinių butą ir apskelbti naujus 
rinkimus.

Iš viso 664.14
Nuo seninus įėjo 475.44

|| Gorijoje, ant Kaukazo, likos 
nušautas policistas Avalov. 
mušėjas pabėgo.

H Ryme sudegė šv. Cecilijos 
vienuolynas. Mena, kad vienuo
lynas buvęs nežinomų piktadarių 
padegtas.

Iš viso 11.27
Nuo seniaus išleista..............51.18

|| Užmušėjas Maskvos policijos 
viršininko, grafo Šuvalovo, Kuli- 
kowsky, likosi kariško sūdo nu
spręstas ant kalėjimo per visą jo 
gyvenimo laika.

Ludvlku Suūcvicziz, 
Red Lodge, Mont.

Pajteaskau Antano Blaionio, pirma 
dvicjc metu gyvenusio Ptttatone, Pa.

Komitetas.
(22—IX) ’

,.,.....1.10
CoaL
Mot.
..........11.00

įkasto istorija
Pagal A. B. Sehnitzer’i.

Kituose gi senų laikų rymiškuose užra
šuose, taigi vėlesniubse, aut pirmo jau pa- 
ivilgio galima patėmyti. didesnį rašto Į>aua- 
šumą į grekišką negu į kokį kitą ir eilės bė
ga nuo kairės, dešini link pusės, o etruskai 
per visą laiką, taigi iki jų išnykimo, rašė pa
gal semitų bndą, grekonysgi pirmiausiai įve
dė parankesnį rašymo būdą. Lotyniškų li
terų pavidalas ir vi*as alfabeto sudėjimas la
biausiai atkako grekiškam. Suprantama, 
perėm£nuo grekonių alfabetą, rymionai ne
paliko Jo be atsakančių permainų, kaip pa
darė permainas lotyniškame alfabete ir ki
tos jį perėmusios tautos, tame ir lietuviai, 
bet permainos rymįonų padarytos nezuai- 
mios, jos pritaikytos vien prie skambėjimų 
lotyniškos kalbos. Paveikslan: rymionai iš
metė literas:|Theta, Fi, Psi, kadangi jos lo
tyniškoj kalboj nereikalingos; litera H (gre- 
kiškit ilgoji J, eta), atgavo seną kvapinį rei
škimą, senoji grekiška F (digamma), persi
keitė į lotynišką F (ef). Toliau, rymionai 
grekišką literą gaminą perkeitė į G. Aut 
galo senoji grekiška litera pi, pailginus jos 
kojūką, pastojo P; o jos vietą užėmė litera
R- 1 :: T f ■ ■

*'^1 i i I ‘ i* J L L ’ • • I 1 ' -Perkeistas, tokiu budu, lotyniškas alfa
betas susidėjo iš sekančių 24 literų:

A, B, G, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, 
O, P, Q, R S, T, U, V, X, Y, Z 

ir tokiame pavidale, vien su neatbūtinai rei
kalingais pritaikymais prie kalbos yįiatybių, 
lotyniškas alfabetas likos) priimtas visų mu
sų žemės paviršiaus civilizuotų tautų.

Lotyniškas raštas, kaipo raštas savo lai
ke galingiausios musų žemės tautos, toliau, 
kaipo raštas tikejimiškų kuygų katalikiško 
išpažinimo, platinosi terp nekrikščioniškų 
tautų drauge su tikėjimu, katalikystė pla 
tino lotynišką kalbą ir lotynišką raštą po vi
sus musų žemės kraštus, raštą tą priėmė visos 
tautos turėjusios kokį nors susidūrimą su ga
lingiausia, o drauge su tuom ir augščiausiai 
kultūriškai pasikėlusią Rymo viešpatyste. 
Raštą tą priėmė visbs romaniškos ir germani
škos tautos;1 lotyniškas raštas išstūmė visur 
neparankius pirma ypač šiaurinėj ir viduri
nėj Europoj vartotus runiškus raštus. Lo
tyniškas alfabetai likosi pritaikytas kalboms: 
itališkai, išpaniškai, prancūziškai, angliškai, 
holandiškai, vokiškai ( vokiškas, teip vadina
mas, gotiškas raštas yra tik forma lotyniško, 
vokiškasis alfabetas niekuom nesiskiria nuo 
lotyniškojoj, net tnažai apšviesti lietuviai 
lengvai skaito gėliškoms Prūsų lietuvių 
spaudinius lietuviškoj kalboj laikraščius ir 
knygas), švediškai, daniškai, magyariškai, 
finiškai, lietuviškai, latviškai.
raštą priėmė teipgi visos išpažįstančios kata
likišką tikėjimą slaviškos tautos, kaip antai:

Suprantama,

Lotynišką

likišką tikėjimą 
lenkai, čekai, chorvatai, slovakai, jo nepriė
mė tik išpažįstanti stačiatikišką tikėjimą, 
buvę po |tekme pagadytos per tautų susi
maišymus grekiškojp, teip vadinamos bizanti
škos civilizacijos: maskoliai, serbai, bulgarai 
ir rusinai.

Per ilgus Ja i kils tasai alfabetas pas viso
kias tautas, kadangi to reikalavo visokių 
kalbų ypatybės, turėjo pereiti eiles prisitai
kymų ir permainų, bet tos permainos nežy
mios, sudėjimas lotyniško alfabeto pas viso
kias tautas pasiliko tas pats. Iš pradžių, 
priėmusius lotynišką raštą tautos vartojo 
teip vadinamą kapitališką raštą, taigi rašė 
vien didėm 
raštą prie i

is literoms, bet atsiėjo taikyti 
ulių reikalavimų, padaryti jį 

tintoinčin greitam rašymui. Todėl senas ka
pitališkas raštas pradėjo keistiesi, atsirado 
teip vadinamas uncijalinis raštas, kuriame li
teros turi apvalesnį pavidalą. Tame jau

slavai, kaip antai: chorvatai ir rioveucai. 
Visos tof« Saviškos tautos, drauge su tikėji
mu, priėmė ir lotynišką alfabetą be svarbių 
permainų, net skaitlius pamatinių literų imi- 
Kiliko tas patu, tik paženklinimui tokių sla
viškų kalnų skambėjimų, kokių nėra lotyni
škoj kalboj, jie pridėjo pamatinėms lotyni 
škos kalbos literoms po apačia, arba ant vir
šaus ypatiškus ženklus, teip vadinamus dia- 
kritiškus ženklus, aiba pradėjo jungti į>o 
dvi literi. Paveiksiant čekai, paženklini
mui šnypščiančių skambėjimų, ant viršaus 
literos pradėjo dėti ragožium apverstą stoge
lį, kuris literoms: z, e, s, r ir c lotyniško al
fabeto, suteikia skambėjimą g, e. A, r (ne), č.

Lenkai teipgi, paženklinimui tūlų lenki
škos kalbos skambėjimų, ant viršaus literos 
deda ypatiškus suminkštiuimui tūlų priebal
sių ženklus, Įiaveikslan: rf. d, m, ir tt.. Pa
ženklinimui gi tūlų ypatiškų skambėjimų 
deda dvi priebalses, paveikslan: cz — pažen
klinimui Šnypščiančio skambėjimo d, Sz — 
paženklinimui skambėjimo š; paženklinimui 
skambėjimą šd, lenkai vartoja szcz. Apart 
to, lenkai dar turi ypatiškus nosinius žen
klus paženklinimui nosinės a, taigi — ų, ir 
nosinės e, taigi —

Lietuviams teipgi atsiėjo pridėti tūlus 
ženklus pamatinėms lotyniško alfabeto lite
roms paženklinimui ypatiškų lietuviškos 
kalbos skambėjimų, Įiaveikslan: d, j, ų. ų, 
g, ų, teipgi ilgųjų saubalsių, kokių teipgi 
nėra lotyniškame alfabete. Finai, Į>aženkli- 
nimui ilgųjų saubalsių neišmislijo atskiro 
ženklo, bet žodyj, kur turi būt ilgoji sau- 
balsė, rašo ją du kartu, paveikslan: aa, m, 
uu, ir tt..

Bai vys tymas gotiško, dabartinio vokiJko, ir venecijoniško 
rašto.
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laike išsidirbo greito rašto forma, kuriame 
žodžiai rašėsi vi»nu plunksnos pabraukimu, 
literos jungėsi viena su kita. Ant galo, pra
džioj XIII amžiaus, lotyniškas raštas išsidir
bo į teip vadinamą gotišką, scholastišką, ki
taip vadirrhmą Liudvikinį raštą, kadangi jis 
atsirado viešpataujant Prancūzijoj Liudvi
kui Šventamjam. Gotiško rasto forma grei
tai išsiplatino po visą veik Europą, bet XVI 
amžyj vakarinėj Europoj jį išstumė teip va
dinamas venicijouiškas-lotyniškas raštas, ku
ris iš tikro yra tik geriausioji forma klasiško 
rymiško alfabeto, rytinėj Europoj gotiško 
rašto formą vartojo ilgiau. Dabar gotišką 
lotyniško rašto formą vartoja vien vokiečiai, 
daniečiai, latviai, estai, Prūsų lietuviai, nor
vegai ir tūlos pusiau suvokiefėjusios slavi
škos tautelės, o tame ir protastonai lenkai 
gyvenanti Prusnose, teip vadinami mozūrai, 
bet ir Vokietijoj ta rašto forma, rodosi, ne 
ilgai užsiliks: čia dabar veik visus moksli
škus raštus spaudiua jau tikru lotynišku 
šriftu, tokiu, kokį ir mes vartojame, išleidžia 
vis daugiau laikraščių, net kasdieninių, 
spaudinių tikru lotynišku šriftu, rankos gi 
rašte bruka vis daugiau lotyniškų literų, 
vardus rašo jau vien lotyniškoms literoms. 
Nėra abejonės, kad L 
neparankesnis už tikrą lotynišką, neužilgio 
su-visu išnyks ir T . J’
vartoja; jį palaiko ne protas, bet vien žmo
nių prisirišimas ir papratimas.

Iš slaviškų tautų lotynišką alfabetą pri
ėmė vakariniai slavai, išpažįstanti katalikišką

Iš Tifliso praneša: Vitoje piet
rytinėj Kaukazo dalyje viešpatau
ja gyva anarchija. Totorai sker
džia armėnus, armėnai — totorus. 
Kliūva ir visiems kitiems gyvento
jams. Miestai deginami, šušoįe 
suardyta 200 namų. Žmonės, gel
bėdami gyvastį, slapstosi kalnuo
se. Miestas Baku ugnyje. Prie
miestyje Balachan apsigiklavę 
maištininkai užpuolė ant naftos 
dirbtuvių ir jas padegė. Kruvinos 
muštynės totorų su armėnais įvy
ko kaime Chaukand. Apielinkėje 
Grandlet kaimiečiai novija dvar
ponius. Užmušta vienuoliką žmo
nių. Baku apskričio naftos dirb
tuvių savininkai telegrafavo carui, 
prašydami valdžios pagelbos ir ap
gynimo jų savasties, kuri ,,kas 
mets išmokanti viešpatystei apie 
Šimtą-milijonų rublių mokesčių ir 
visą Maskoliją aprūpinanti šiluma 
ir žiburiu”.

* II Mieste Guanaboka, ant salos 
Kubos, įvyko ant gatvės smarkios 
muštynės tarp kandidato ant pre
zidento, generolo Gomez, Šalinin
kų ir jojo priešininkų. Muštynėse 
viena ypata likos nušauta, o sužei
stų blaškomais akmenimis radosi 
labai daug.

Ii Maskvos zemstvos sąnariai 
laikė Maskvoje, privatiškuose na
muose, susirinkimą, apŠnekėjimui 
žemstvos reikalų kaipogi ir apie 
projektuojamąjį sušaukimą žmo
nių atstovų tarybos. Įsiveržusi į 
susirinkimo butą policija žemstvi- 
ninkus išvaikė.

II Laikraščiai garsina, buk Ja
ponijos sostapilės Tokio gyvento
jai esą labai neužganėdinti padary
ta su Maskolija santaika ir kelia 
viešus protestus. Laukiama riau
šių. Povandeninio telegrafo vie
los, jungiančios Japoniją su konti
nentu, likos nupiaustytos.

d) RUNIŠKI ALFABETAI.
Mes, kalbėdami apie eenumij mneų tau- 

tos, musų kalbos, gana taukiai minimo ru
nas, bet daugumas skaitytojų musų laikraš
čių visai nežino, kas yra tie ruuiški raštai, 
kur ir kas juos vartojo.

Runai arba ruuiškas raštas išsidirbo iš 
idiografiško rašto ženklų, kokius labai se
niai vartojo tautos šiaurinės EuroĮios, prieš 
prisigriebimą lotyniškų arba kokių nors ki
tokių literų; tuos idiografiškus ženklus ir 
vadino runai* ir tą idiografišką raštą — ru 
aišku raštu. Žodis runa paimtas iš gotiško 
žodžio runa arba anglo-saksiško run, kuris 
reiškia paslaptį, arba slepiamą išmintį. Tai
gi runiška's raštas reiškia slepiamą raštą; jį 
vartojo tautos šiaurinės Europos pirma.negu 
susiįiažino su kokiu nors alfabetu. Ar ru- 
nūs vartojo kada nors lietuviai, sunku pana-- 

t kyti, kadangi lietuviškų runiškų užrašų 
bent iki šiol niekur nerado; su ruuišku ra
štu vienog lietuviai turėjo progą susipažin
ti, kadangi lietuvių apgyventuose* Baltiko 
pajūriuose buvo seniai norma u ų kolionijos, 
o normanai, prieš priėmimą krikščionybės, 
vartojo runišką raštą. Kaip išrodė tasai se
nų gadynių runiskas raštas, iš kur jis pate
ko tautoms šiaurinės Europos, kada jis atsi
rado, tikrų žinių nėra; apie tokius idiografi
škus raštus mini senovės istorikai. Senovės 
raštininkai savo raštuose mini, jog senuose 
laikuose; airiai, skandinavai, skytai, ger
manai ir kitus tautos šiaurinės Europos, o 
tame gal ir lietuviškos gentys, vartojo ypa- 
tišk.TH iškarbuotas lazdutes išreiškimui mi
elių ir prie tikejimiškų ajieigų. Iš tolesnių 
senovės istorikų aprašymų išpuola, kad 
kiekvienas ant tokių lazdučių karhas ir 
brūkšnelis reiškė ne literą, bet žodį, net čie- 
lus sakinius, teip kaip ir senovės nieksikonų 
raštuose vadinamuose kskinoioin. Vėlesnis- 
jie runai jau nieko bendro neturi su anais 
senovės istorikų minimais runiškais raštais.

Garsus senovės Rymo istorikas Tacitas, 
aprašydamas Gennaniją, nurodo ant tokių 
lazdučių su išpjaustytais ant jų visokiais 
ženklais ir užtikrina, kad tokios išrašinėtos 
lazdutės vartojamos buvo prie visokių burtų, 
užžadėjimų ir pranašavimų. Tam tikslui i 
tokias iškarbuotas lazdutes išberdavo ant iš
tiesto audimo; kiekvienas iš krūvos ėmė po 
tris lazdutes, o burtininkas aiškino reiškimą 
užrašo; nuo žmonių prasmė tokių užrašų bu
vo slepiama. >

Apie runiškus raštus minima teipgi 
skandinaviškuose poetiškuose padavimuose 
arba eddoee.

Panašins runiškus ženklus vartojo prieš 
priėmimą krikščionybės ir senovės slavai. 
Apie tai paliko raštą pagarsėjęs bulgariškas 
zokoninkas Chrabras rašte „Apie slavišką 
raštą”; vienoj savo rašto vietoj šitas zoko- 
ninkas sako: „bodami stabmeldžiais, slavai 
neturėjo nė knygų, nė alfabeto, bet skaitė ir 
rašė, pasinaudodami iškarbų ir brūkšnelių.” 
Panašios žinios apie slavų raštą yra teipgi 
metraščiuose vokiečio Titmaro ir raštuose 
daugelio arabiškų istorikų, ypač gi raštuose 
arabiško istoriko Ali Massudi, gyvenusio X 
amžyj po Cbr.. Bitas, Įiaskutinis, aprašy
damas vieną slavišką žinyčią, sako: „šitoje 
žiuyčioj buvo išrašinėta daugybė visokių į- 
stabių karbų ir brūkšnelių, vartojamų laike 
pranašavimų ir užžadų.”

Paprotys piaustyti karbus ir brūkšne
lius išreiškimui mielių ir palaikymui ko nors 
atmintyj.be abejonės, pagimdė y pati šką ra
štą, kokio liekanas randa Anglijoj ir Airi
joj. Raštas tas jau yra alfabetiniu; vadina 
jį ogamitišku, arba raštu Ogam\ vardas tas 
paimtas nuo vardo vieno iš dievų airiškos 
mythologijos, nuo dievo Ogmios, kuris, su- 
lyg padavimo, yra išradėju to ypatiško ra
što.

Ogamitiskasis alfabetas suridėjo iš 20 
literų: a, b, c, d, e, f, g, h, i, 1, m, n, o, q, 
y, s, t, v, x, ng (agma).

II Neužganėdinti susitaikymu su 
Maskolija ant teip menkų išderėįi- 
mų, Japonijos sostapilėj, Tokio, 
žmones kelia riaušes. Rugsėjo 6 
d. įvyko jau susirėmimai ir su po
licija, kuriuose du žmonės likos 
užmušti, o apie penki šimtai su
žeisti. Osakoje ir Nagoya žmo
nės nulaikė skaitlingus susirinki
mus su protestais prieš susitaiky
mą ant teip pažiminančių sanlygų. 
Susirinkimai reikalavo teipgi, idant 
dabartinė valdžia atsisakytų nuo 
savo urėdų.

II Kišineve, Maskolijoj, palydė
jimui į kapus ištvirkėlių užmuštos 
žydės, susirinko daugybė žmonių. 
Nors lydėtojai užsilaikė ramiai, 
vienok pribuvus policija ir karei
viai apstojo minią ir pradėjo į žmo
nes šaudyti. Keletą darbininkų 
užmušta, daugybę sužeista, o per 
penkiasdešimt jų areštuota. Su
žeistuosius negabenta į ligonbu- 
čius, kurius,apstoję, kareiviai sau
goja, ateinančių giminių aplankyti 
sužeistuosius neprileidžia.

II Peterburgo laivynės ministeri
ja degradavo admirolą Nebogato- 
vą ir kapitonus: Smirnovą, Gri- 
gorjevą ir LiŠiną už tai, kad jie 
jūrių mūšyje ties TsuŠima su savo 
laivais pasidavė japonams. Visi 
jie bus da karės teismo teisti ir, 
beabejonės, pasmerkti ant sušau
dymo, vargas vien bus su išpildy
mu nuspredimo, kadangi minėtie- 
jie kaltininkai, tuojau po pasidavi
mo japonams, apreiškė, kad į Mas- 
koliją jie niekada daugiau negrį-

II Barceionos pirkliai susitarę 
reikalauja prašalinimo nuo tarny
stos visos dabartinės policijos, o 
jos vieton organizavimo kitos, Jie 
tvirtina, buk dabartinė policija 
veikianti beveik išvien su anarchi
stais, prieš jų darbus nieks nesi
stengia veikti ir ant viso pro pirš
tus žiūrinti. Miesto valdžios pirk
lių reikalavimus žada išpildyti ir 
imtis už naikinimo anarchistų.

Ii Charbine, Rytų Azijoje, neti
kėtu atsitikimu nusišovė berliniš- 
kojo ,,Lokal-Anzeiger'io” karės 

j korespondentas, pulkauninkas, ba
ronas von Binder Krieglstein. Jis 
yra žinomas kaipo karės raštinin
kas, svarbiausiu jo raštu yra trito- 
minis veikalas užvardytas ,,Psy- 
chologie dės Krieges” ( Karės psy* 
choliogija).

gotiškas raštafe, kaipo

tuose kraštuose, kur jį dar
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OgamitiškM alfabetai senovei airių.

Taigi ta
sai alfabetas, 
skambėj i m ų 
ženklais yra 
mėgzdžiojimu 
lot y niškojo 
klasiškų lai
kų, iš kurio 
airiai išmetė 
literą k, kai
po nereikalin
gą, kadangi 
ją airiams už
stoja c, išme- 

literą p,

II Kronštadto porto komendan
tas, Zeleny, atsisakė išpildyti duo
tą jam jūrininkystės ministerijos 
paliepimą kelianti | Liepojų ant 
tyrinėjimų bylos jurininkų, kurie 
ant kariško laivo ,,Car Aleksander 
III* buvo pakėlę maištą.

II Tūkstantis kareivių-jurininkų, 
dalyvavusių maištuose Liepojoje 
ir ant Juodųjų jūrių, tapo masko
liškosios valdžios perkelti į ka
riauną ir, sako, jie busią išsiųsti į 
tolymus rytus ant tarnystos tvirty- 
nių garnizonuose.

II Siautęs visą pereitą subatą ir 
nedėlią gaisras Adrianopolyje, 
Turkijoj, išdegino vieną iŠ didžiau
sių miesto dalį. Ugnis pridirbo 
pragaišties ant penkių milijonų 
doliarių. Daugybė žmonių pasili
ko be pastogės ir be turto.

ii Žinios iš Bulgarijos skelbia, 
kad apie 800 bulgariškų revoliuci- 
jonienų iškeliavo iš Sofijos. Me
nama, kad jie nusidavė į Turkiją, 
kadangi Macedonijoje vėl pradeda 
neramumai platintis.

H Prūsuose platinasi cholera; 
y vairiose vietose susirgimų buvo 
jau 82, numirė nuo 
ypatos. Dėlei ligos 
mo, valdžia uždraudė 
kius susirinkimus.

II Atėnuose, Grekijoįe, vienoje 
armėnų bažnyčioje rado didelį san
dėlį įvairių ginklų, bombų ir leip 
visokių eksplioduojančių medegų. 
Kas ir kokiam tikslui tą sandelį 
čia parengė, nesusekta.

U Prancūzijos valdybose, Indo- 
Chinuose, pereitą utarninką siaubė 
baisi viesulą, teip vadinamas tifu- 
nas,darydamas baisus išnaikinimus 
Pražuvo daug žmonių ant sausže- 
mio ir žvejų ant vandens.

II Plaukęs iŠ Londono į Kapš- 
tadtą agliškas garlaivis „Umzum- 
bi”, netoli Prancūzijos pakraščių 
užbėgo ant povandeninių uolų. 
Laivo įgula, skaitliuje 75 žmonių, 
tapo žvejų išgelbėta.

II OficijaliŠkos žinios garsina, 
kad rugsėjo 2 dieną, taigi jau po 
santaikos tarybų užbaigimo, ant 
Sachalino salos įvyko smarkus 
maskolių su japonais mušys, tęsią- 
sis penkias valandas. Maskoliai 
buvo smarkiai sumušti, nerokuo- 
jant sužeistų, ant mūšio lauko pa
liko jie 130 užmuštų. įaponai iš 
savo pusės mažai žudė.

II Barcelonoje, Išpanijoj, laike 
didelės jurininkų parodos, eksplio- 
davo dinamito bomba, kurios apie 
šešiosdešimtys žmonių likos sužei
sta. Kas metė bombą, tikrai da 
nesusekta, bet nužiūrėjimas puolė 
ant tūlo anarchisto vardu Emilio- 
no Garcia, kurs teipjau buvo eks- 
pliozijos sužeistas. Jį areštuota.

II Eina gandas, buk Hamburgo- 
Amenkos garlaivių draugystė, per 
įtekmę vieno Vokietijos kunigaikš- 
čio, padarė su Maskolija kontrak
tą ant pargabenimo iš Japonijos 
rusiškų karės suimtinių. Už kiek
vieną gabenamą suimtioį garlaivių 
draugystei bus mokama 85L do-

|| Pribuvušio į Honolulu iš Au
stralijos garlaivio ,,Sierra” pasa- 
žieriai pasakoja, jog ant salos Sa
vai (viena iš Samoa salų), 
ugnakalnis smarkiai metąs iš savęs 
lavą. Ant septynių mylių aplink 
vulkaną iŠ išmetamos lavos tveria
si čieli kalnai, apie tūkstantį pėdų 
augštumo.

8.VIII.05, Surinko Sarpa- 
liūs Wannamie, Pa... .

8.VI 11.05, Aukų ii Minerz- 
ville, Pa. (p. J. Rama
nauską) ...........................98.50

4.VIII.05, Aukų it Spring- 
field, III. (p. V. Černaus- 
ką ii Shefmon, III.)........8.55

7.VIII.05, J. Ilgaudas41.00 
ir EI. Sabanskiutt 10c.
(p. A. Lalį) ......

7.VIII.05, Aukos ii 
gate, Ind. T. (p.
šukitą)................  J

7. VIII.05, Aukos Brooklyno
Lietuvių (p. J. Naujoką)..21.66

8. VIII.05, Aukos ii Wana-
mie, Pa. (p/V. Kulvins-
ką).........................................4.80

8.VIII.05, Aukos iiEaston, 
Pa. (p. J. B. Jusaitį)....

12.VIII.05, Kuopa Susiv.
Mainierių unijos No. 1385 
Gilberton, Pa. (p. J.Pau* 
lukonį).................

12.VIII.05, Baliuno ukėje 
sudėtos aukos (p. J. S. 
Pruselaitį, Waterbury„ 
Conn.) ............................. 2.00

12.VIII.05, 12-ta kuopa L.
S.P.A. Springfield, Ohio,
(p. Kaz. Bielskį)................. 2.50

12.VIII.05, Aukos surinktos 
Adomo Vilko,Drousburgh * 
Pa. (p.J. Stasiukelį, Wil> 
son Pa.)........................... 3.00

12.VII1.O5, Aukos ii Chica-
go, III. (p. V.Makavecką) . .8.40

17. VIII.05, Aukos ii Los
Angeles, C ai. (p. P. M.
Kaitį) ............................. ..

18. VIII.05,2irgvaikio drau
gystė, New Britam,Conn.
(p. P. Antanaitį).................4.00

19. VI 11.05. J. Šeitokas
.( Meadville, Pa.)..................50

19.VIlI.05, Aukos iš Phila- 
delphijos Pa. (p. D. Kai- 
revyčių).’......................

19.VIII.05, Aukos iš She 
nandoah, Pa. (p. V. J.
Šliakį)............................... .52.46

22.VII 1.05, Aukos krikšty
nose pas los.Daukštą (p.
Is. Franckų).'................;... 2.06

22.VII 1.05, Aukos išCleve- .
land, Ohio (p. Ant. Sede-
revyčių)............................... .3.18

22. V111.05, Krikštynose pas
F. MazurkęvyČių, Kings-
ton, Pa. (p.^r. Bukaitį) .. .4.00

23. VIII.05, Ii fcochester.N.
Y. (p.K.Voivodą) ..........

25. VIII,05, Aukos per „Vie-
- nybę" surinktos (p. J. J. 

Paukitis & Co.) ...... ...
25. V III.05, Liet« neprigul- 

mingas „Citizenų” kliu-
’ bas Minersvillėje, Pa. (p.

P. J. Staknevyčių)..........
26. V1II.05, Aukos iš St.

Charles, III. (p. J. Statu
lą) ........................... ••...........6.85

26.VII 1.05, S. L. L. (pagal
seimo nutarimą >............... 10.00

28.VI 11.05, Karaliaus Jagė- 
los citizenų draugystė, 
Gilberton, Pa. (p. Ad. 
Vaičiūną)............

28. V UI.05, Aukos iš Chėl
tenham, Pa. (p.S.Urbą) ..10.50

29. VI 11.05, 23 kuopa S. L.
A., Shenandoah, Pa. (p.
Į. Kuncą) .................

29. VIII.05, Aukos Olgerdo 
draugystės, palaidojus J. . 
Noreiką, Philad’a, P*.(p.
Mik. Velykį) ............... ......

30. VI 11.05, Per varduves A. 
Kuleišienės, Chicago,- III.
( p. J. Vedlugą) ..................i

30. VI 11.05, Aukos iŠ Shir-
ley, Mass. (p. Ant. Vit
kauską) ........ ......................... I

31. VIII.05, Aukos iŠ Lewi-
ston, Me. (p. J. Krapa- 
vicką)...................................6.00

atą neprietelių, prieš t carizmą. 
Aprašant darbus besidarbuojančių 
partijų ir Šiaip žmonių, velyk pra
šykime visuomenės, kad ir toliaus 
duosni butų ir savo aukomis rem
tų darbą, negu ginčais užsiimkime. 
Ir tikiu, kad visuomenė išklausys 
mųsų balso, ir duos kaip kad da
vė.

Dar vieną dalyką turiu čion pri
durti, nors jis kišasi mano vardo, 
— tačiaus man ir daro kartais ne- 
priimnumą,kartais keblumą. Žmo
nės, siųsdami pinigus, ant Čekių, 
kratos ženklų, gromatų uždeda 
nebūtas mano pravardes, k. a. 
Slupas, Stupas, Selapas, Selupas, 
Stiupas, Stimpas, Slimpas, ir dar 
dievai-žin kokias. Jeigu krasa ar 
bankas manęs nepažinotų, nesykį 
butų sunku buvę pinigus atimti ir 
reikėję butų atgal siuntinėti dėl 
perrašymo. Todėl gražiai prašau 
visų, rašinėjančių, nemainikauti 
mano pavardės, bet adresuoti ne 
ant Juozo, kūno nėra, bet ant 
Jono Šliupo, o kas ženkluotos Š 
nededa, tegul rašo — Szliupas. 
Su guodone,

Jonas Šliupas, iždininkas.

AtskaitaAušros” Dr-Us 
iždo už riigplutį įnėn. 

1905 m
Įimta tapė..................................0.00
Nuo seniaus įėję buvo .'. .41183.78 

užleista:
14.VIII.05, Miss M. Šaunus

Tilžėje ................................ 11.00
Lėšų persiuntimo........................27

Visu labu 62.45
Lieka ižde ........................ 41121.33

J. Šliupas, iždininkas 
328 Federal st.

Philadelphia,
31.VII1.05.

Balius!
br te Bsv. Kazimiero Karalaicsio ture* 

tavo bailu 21 d. sausio 1906 m., Freibeil 
Turners saloje, 3417 8. Balated Si. ir 
prasso visu kilu draugyscziu nedaryti ta 
diena balių ne kitokiu pasilinksminimu, 
idant tuomi vieni kitiems neukežuktu- 
me.- Su guodone Komitetas.

(8— IX >

S-tas Balins.
Chicago Jaunu Vyru Lietuvninku 

braugiazkas Knubas parengs balių ne
dalioj. Uctuber 29. 190 i Pulaakio saleje 
800 8. Ashland avė. tarpe 17 Ir 18 ui. 
Balius prasidės 6 vai po pietų, ant kurio 
grajis musika profesoriaus Brembal/o. 
Visus lietuvius ir lietuvaites szirdinęai 
uipraszome atailankyu.,

Komitetas.
(Xl-22) ‘

Didelis Balius. ”
Chicago. Dr-te Bsv. R ko ęSrongo 

puiku balių nedalioj, 1 d. spalio^ArOS m. 
Pulaakio salėja, 800 8. ^shįand avė 
Durys ataidans 3 vai. po pietų.; balius 
pras.dea 5 vai. vakare. Ini^nr* 25c. 
ypalai. Bus puiki muzikk*i'r svaeziai 
bus priimu kuopuikiausiaf; Visus lle 
tuvius ir lietuvaite* szirdideau kvieczia 
atsilankyti.

JI* pat* ar ku kita* keiksią duoti 
adresu:

, A. V Savukaitia
P. O. Box 48, Morgan,

Pajieszkau savo pusbrolio Juozo Ak- 
tamitaucko ir Antano Pulszio, Kauno 
gub., Eržvilko pa-ao. Pa vidau jo kaino; 
gyveno pirmiau PitUburge Pa. Jie pa
tys ‘•m kas kitas teiksis duoti žinia ad

Antanas Staainnaltls, 
Bot 727, Oollinsville, III.

Pajieszkau tavo zzvogerio Praacisz- 
kaus Luta c k o, Kauno rub, Raseinių 
pav.t Jurbarko vol., Antkalniszklu kai
mo; keturi metai atgal jis atvažiavo les 
Lietuvos in Bostoną.. Ji nori matyti jo 
seserys ir levai Lietuvoje nori žinoti ar 
jie gyvas ar miręs. Jis pats ar kas ki 
tas teiksią duoti žinia adresu:

John Mickevicz,
25 Second st., Room 20, S. Boston, Kasa.

Pajieszkau savo dėdės Mateuszo Vilko, 
Suvalkų gub., Marijampolės per., Sziau- 
liezkiu kaimo. Jis puta ar kas kitas 
teiksis duoti man žioe sdresuj

Jos. Vilkas,
1777 Brisk avs., Berastos, Pa.

Pajisszkau savo brolio Petro Bilos 
ir Vinco Radvilos, abudu Kauno gub., 
Raseinių pa v., Bilą Eržvilko parap., Bu
trimu vol., Radvila Batakių parap., 
Szeuriazkiu kaimo; turiu prie jn svarbu 
reiksią. Jie patys ar kas kitas teiksis 
duoti žino adresu:

Simas Kavolis,
38 Raštinga at., Csmbridge Port, Masa.

Aukoa reikalams revollac«Jiiiio 
jude|lmo Maakol0<U.

Ne* Baven, Ounn. 84 Suaivicnyjiao 
kuopa paaukavo puse savo turto 110.00, 
tame pat lai k* per. kolekt* sumesta 
81.45. Revoliuci j Oderiu kuopos sąna
riai sumokėjo mėnesines. 8. J ak švi
ežia, 8. Cvirka po 50c.

P. Bajorei ua aukaiektavo nuo J. Ivena- 
kio, J. Iveoakio, Ch Petrilos, Ch. Nike
lio, J. Kuzm'ekio po 25c. Pasiusta Dr. 
Szliupui 814.70. >

Dayton, Ohio; A. Survilas 50c.; Jt 
Vi r gailia 25c.

Kpringfleld, Ohio. K. Bielskis. A. Mi- 
laezia po 25c ; A. Bucziosksa, J.Buczins- 
kaa po 15c.; 8. Dombrauckaa, A. Pliop- 
lia, F. Aniulia po 10c. Viso labo 81A5.

K. Bielskis.
Liepos 4 surinkta ant L. Ukeeu 

pikninko...... ............................ 314 31
Lietuvos Dukterų Dr te paaukavo...5.00 
Paabody ant vėsai įjos A. Baze viezio

M. Vaiconaviczia surinko....... 
Lyn ant prakalbu rugt. 3 ..............
Ant baliaus azv. Kaz. 8o. Boston,

Mas*, baliaus 3 rūgs.........................16.80

Viso 340.06 
M. Pallanaviczia.

J. A Darni jonaiczio auriukta F oriausi 
Ind. O. Kazlauskas S1.C0; J. A. Dami
jonaitis. J. Liach. B Dean (anglas) po 
50c ; V. Damijonaitis. A. Ruzgis, A. Ba- 
lanavicze, B. Szalczius. K Szįnikus. F. 
Abraaarski (lenkas) J* G Mc Loughiia 
(airys),- O. Lest (anglas) po 25c ; D. 
Ns*lin (anglas) 10c. Viso SL«0

Melrose Psrk, Iii. Aat varduvių R. 
K ud n Usnės V 7 u hienas ir F. Raganei* 
sukolektavo tt 50; siootime kasztams pa
imta 10c. Lieka Si 40.

Įėjo visu labo 41189.58

Išleista:
21. VIII.05, J. Naujokui už

kelią į komiteto susirinki 
mą............i.....................

22. VIII.05, Liet, demokra
tų partijai.......................... 150.00

22.VI 11.05, DraugieČiams..225.00
„ „ „ L.S.D. Partijai.225.00
,, ,, „ Atskiriems rtv.

Lietuvoje  .................. 100.00
Krasos lėsos, rašinėjimai, 

ete.....................................4.58
Nuo seniaus išleista buvo .. ..1.75

Iš Viso išleista 1710.33
Taigi lieka ižele ...................*429.25

J. Šliupas, iždininkas
31.VIII.05.

Atskaita revoliucijos 
do už riirpiutį niėn 

1905 m-
1.VIII.05, Susirinkime Lie

tuviško Kliubo, Kensing- 
ton, III. (p. Dr. A. L., 
Graičuną).................   • • • *2.64

1.VIII.05, Aukos iš Na.uga-
tuck ir Union City, Conn.
(p. Juoz. Eidukaitį)..........35.14

1. VII 1.05, Krikštynose pas
Kaz. Jurkų, Chicagą, IU<
(p. $?;mą Ignotavyčių) .

2. V III.05, Aukos Seneca- 
villės, Ohio, Lietuvių (p.
A, Ilgūną)

Komitetu.

Padekavone.
Szv. Kazimiero Karai br te zzirdin- 

gai dek a voj a Draugyaiemz ir visiem* ki
liems lietuviams mal-cejusiems aut lan
kyti aut jos pikninko, buvusio 13 d. 
rugpiuezio meo. sziu metu Bergmano 
darže.Riverzide.III.,ir su džiaugsmu pra
neša*. jog turėjo ^era pelną, ne* 8376.70 
*tmeius visus kautus. Tokiu budu ka- 
sa Inaugyaies išsaugo iki 81134.87 ir 
Dr te liko turtingiausia itz visu.

Velijantis to pasisekimo ir visiems ki- 
tietns/su tikra deki n gyste.

Komitetas.

Paakutinis Besket Piknlnkaa.
Parengtas Wesl Pullmauo Jaunu. Vai

kinu Neprigulmingo Kliubo 17 d. rugsė
jo, 1901 m. Pauls darže ant 123 ulyczioe 
W. Pullman. Pikninkas prasidės 12ta 
ryto. Bus puikiausias pasilinksminimas 
iss visa. Lietuviai ir lietuvaites nirtin
gai kviecziami atsilankyti. Su guodone

Komitetas.

Balins.
Chicago. Lietuviuku saliunininku 

Unija parengs dideli bailu nedalioj, 1 d. 
spaliu, 1905 m. K Laudanskio salėjo 
3119 8. Morgan sk. prasidės 6 vai. vaka 
re; Inoj imu visiems dykai. - :Visus lie
tuvius kuoskaitlingiausiai kvieciia atoi- 
lanti.

P.S. Visuomenei turiu ištarti 
ačiū už jos dosnumą dėl revoliuci- . 
jos reikalų. Kožnas skaitantis 
patėmys, kad komitetas pasiuntė į 
Europą, padalinęs, ir regis teisin
gai, ant keturių dalių. Kaip laik
raščiuose girdisi įvairus balsai par
tijų ar jų šalininkų,, kurie savo 
darbus giria ir į padanges kelia, 
podraug kitus peikdami ar kar
tais niekindami, tas pats at- 
sigarsėjo ir susirinkime Komiteto; 
tačiaus jausmas teisingumo ėmė 
viršų, ir pagelbą gavo visi, kurie 
dirba, teip tie, kurie dirbdami rė
kia, kaip ir tie, kurie tyliai dirba. 
Dabar nelaikąs savo tarpe vesti 
kovasi bet laikas veikimo. Reikia 
visas spėkas nukreipti prieš sveti-

PajieHzkoilmai.
PzjiMzkzu savo putbrolto Juozo Mer- 

kevieziaus, apie 15 metu kaip Ameriko
je, gyveno pirmiau Shenandoah. Pa. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žinia 
adresu.

Juozas Merkeviczius, 
Box 157, Arena, Pa.

Pajieszkau savo draugu Martyno San- 
tockio, Kazimiero Paplausko Ir Motie
jaus Kapocztaua. Jie patys ar kas kitas 
teiksis duoti žinia adresu:

Sjm. Miller, 
Red Lodge, Mont.

Pajieszkau apaivedinaui merginos arba 
nsgzles nuo 30 iki 40 metu amžiaus; asz 
turiu 40 metu. Arty oresnėms žinioms 
teiksis kreiptis adresu:

Andrius Valinskas, 
1623 Indiana avė , bheboygan, Wis.

Pajieszkau savo szvogeno Dominiko 
Zlubino, Povilo Rakevioziaus isz Mar 
ąuette, III Jono Polubinskio ir Augusti
no Rybakovakio isz Green Ringę, III. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti žine

Anot pardavimo labai pigiai bu- 
ezerne ir g tonet ne zu visoms intaiaoma. 
arklys ir vežimfs; kas neri pirkti tegul 
pasiskubina; biznis Isbai geras lietuviu 
apgyventoje apygardoje, savininkas už
važiuoja in Lietuvk. Daaiiinoli reikia 
„Lietuvos” Red.

(29-IX) 
I

Ant pardavimo Kotelis su Saliunu 
33 ruimai su visais rakandais, lovomis- 
karpeiais irvisukua, kas prie ruimo reL 
kalinga; aaliunui laisnis Užpirktas nuo ! 
ger.; namui lytas padarytas ant 8 m«a. 
Viską parduodu už 8300 00. Kas tokio 
bizpio jieazko, tegul naudojasi ias progos. 
Vieta puiki prie paežiu feru ir stoties 
Cooeey Uand karu; biznis atdaras diena 
ir naktį Ad-esauĮA. J. Zanowicz, 22 
Grand 8t., Brouklyn, N. Y. L

Pigiai ant pardavimo groserne ir bu- 
czerne su visokioms intaiaoma — arklys, 
vežimas ir boge; biznis didelis ir seniąi 
uždirbtas, geriausia vieta vari m ui biz
nio szioj aplinkinėj parsiduoda isz prie
žasties iszvažiavimo locnimko ant kai
mu. ant savo nuosavybių. Daaižinokito 
Red. „Lietuvoa” Į r

(Į-IX)
Pigiai ant pardavimo geras namaa su 

dviem lotais, kuriame talpinant hotelia 
ir saliunaa, Ch'cago Beighta, III. Mie
telis Chicago Heighu yra arti miesto 
Chlcagos, apgyventas lietuviu lenku ir 
kitu tautu, pilnas visokiu fabriku, kur 
biznis gerai eina, bevažiuoti in Chica. 
ga galima už 15c. Atsiszaukite pas

Frau k Kriszcziokaiti,
1414 Wentworth avė., 

(28—1X1 Cbioago Beighta, BĮ.

Pigiai nnt pardavimo dvieju familij 
murinta namas su lotu ant Illinois CkmrL 
Daaižinokite „Lietuvoa" redakcijoje.

Gera Proga!
Lietuviams pigiai ingyti žemes ūkiams 
sziaurineje dalyj Michigano valstijos 
lerp Superior ir Michigano ežeru pro kur 
bus kasamas plukdomas kanalas ruožtu 
Au Train in Escanaba. per ka kelione in 
tolymesnius miestus pasitrumpins. Arte
snėms žinioms kreiptis reikia pas Wm 
Žukowski, 2S5 Hervey Bu, Chicago, III

(8-IX)

Rcilcalauja 1000 darbininku in mis* tu* 
ir kaimui; algos nuo SI.75 iki 82 00 už 
diena; moterų ir vyru in pabrikua, ak
menynei, lentpjoves, restauracijas, viesa- 
namiui ir prie viiokhi kitu darbu; 500 
darbininku in Tykiojo Pakraszczio val
stijas, pigus kelias, algos nuo 82.00 03.00 
ui diena, darbas vienvalinis, oras įšiltai 
per apskritks metus; 130 akru valstybi
nas ie mes dykai ir gera proga ten bile 
kokiai vaizbai. Issjiesskome algas, duo
dame rodai provoee. Lietuviukai agen
tai!. Lucaa, 666 Mil*aukee Avė., Chi- 
cago, III.

Pargabentos isz Belgijos.
’ Pargabenau net isz Belgijos daugybe 
visokiu pępleru rasai m ui gromatu. su 
tvilgatfczioma kvistkoms. su žaleis lapa
is is, ant paveikslo minu vainikėlis ir su 
ži bancziums žvaigždelėms, labai puikai 
iasdabiotoe au dailei* paavei kio i mala, 
su kso litarotns ir su paveikslais tinka
mos kožnam raasyti. Yra tai naujai (sp
ręstos kuriu lig sziol nebuvo. Prisiusi 
85 stempoma, o gausi 12 visokiu popieru 
su konvertais. Reikia mums agentu 
ir duodam gera uždarbi. Adresuokie 
rsiteip:

C. G. Arent, 
Ste. W. Box 14. Brooklyn, N. T

atmintyj.be


L187EVA

Temiklte ChlctMcIecciai.
Pranešiu lietuviams, kad *u užsiimu 

perk rausly m u, n u vežu daiktu* ant De
pot. ar kur rėikalit<a. vatu in namus 
anglis, malkas ir lt. Patarnausiu saviss- 
kiams ai prieinamiausi* preke. Reikale 
meldžiu kreipus adresu:

Juozas Bacevlesia,
3311 8o. Balsied st.. Chicago, III.

(IX 32)
A

Mokykla visiems.
Nuo 30 d. rugaejo Iki 30 balandžio tu- 

ei* kas savaite po lekcija Anegliszkoc, 
Vokiukc* ir Lietuviuko* kalbu, Rauy 
ano, Skaitymo Ir Prasmes žodžiu aulyg 
gramaiikoa Prenumerata už vin ta lai
ka 81.00. Adresuokite:

J. J. Rickvich.
M Grand st., Brooklyn, N. Y

(2i>-IX)

Praneszu viaiems aavo pažyaumicma 
ir viaiems kitiem* tautiecsiams, jog pir
kau saliuna ir užlaikau gera alų ir viau* 
k!tn* gerymua bei eigarua. Pasitikiu, 
kad taulieci'ai malones atsilankyti 
mane. Su guodooe

Mike Petkus.
547 S. Cnnal st., Chicago,

pas

m.

Kare Kuškio su Japonija
J*u p**ib*ige Ir galima važiuoti i* 

krajų, todėl kas nori važiuoti, o ne labai . 
turi už ka. tegul k re i pi aki prie manos, 
asz užleisiu ant darbiniu laivu. Artes
nėms žinioms raszykite mdedami už 3c. 
•tempą.

Joeeph Rossell, 
4 Washington *L. N. Boston, Msss. j

Lai visi žino mano dėkingumą.
Didelei mu dėkingas D. E. O. Collins 

Medical Institutui, kad su Įtekintoms, 
likausi pilnai iazgydisas nuo abelno nu- 
ailpnejimo, vidurine* kūno sistemos, 
nervu ir kraujo ne*veikumo (nevalumą)

Nors pas daug daktarą gydžiausi, jie 
man nepaaelbejo; o kad profeaoriaus In
stitutas mane issgyde, nuo taip senos ir 
sunkios ligos ir dabar esą .avmkaa, kaip 
niekad noairgea. tai broliams, rėi*alau- 
jantiea tikros pagelbės sveikaui. radiju 
kreiptis tresiok prie tikra daktaro Profe
aoriaus luditu to. D * bar gyvendama 
pagal pamokinimą knygoa Vadovas in 
Sveikata, buaiu visada sveikas ir dekin-

Jonas Ssvabas.
8558 Buffailo avė., Chicago, 111.

Aut raudo*;
1059 Blae Island avė. sztoras 825.00 ant 

menesio.
923 Blue Islind avė. sztora* ir 40 ruimu. 

Geri mūriniai namai. Kreiptis pas 
Jcnepb Kenny A Sons.

/i. £ Cor. HiJsied dt VVashiogtoo Strs.

“Lietuvos” Ageutai.
NKW YoaK. 17. Y.

A. Leameeakis, 144 E.Houston St.
So. BOSTON, MASS.

Nlkod. Gendrohs. 194 Ąthens Street
NEWARK. N. J-

V. Ambrazevicaia. 178 Ferry *t.
A* Sūnelis, 24 Weet Su

BROOKLYN. N. Y. 
Sun. ELinkevricziu*, 73 Grand st.

SHBNANDOAH. PA.
Andrius Macus. 133 S. Main st.

WATERBURY, OONN.
Vincas Žubrickas
Jonas Žema ritau c kas, 39 W. Porte? 8t.

NEW BRITAIN. CONN.
M. J. Cheponis, 72 Jubilee St„

BALTI MORE. M D.
L. Gavha, 2018 N. Washington st

PH1LADELPHIA, PA.
M. A. Ignotas. 1028 Su. 2nd 8t.

SCR4NTON. PA.
Joeeph Petrikis, 1314 Ross Avė.

Smagumas ir Neprigulmybe
Laukia kožno, kuris turi norą ir energiją pamėginti uždėti sau prekybą.

Jei tik norėtum pamislyti apie tą j>elną duodančią pajiegą vidutiniškiausiai pasekmingos 
prekybos, tai nesisvarstytum pašvęsti savo laiką, smegenis ir turtą prekybai.

Didžiausi pirkliai musu laiku pradėjo pirklybą su savo mažais 
sutaupiuimais, būdami paprastais darbininkais.

Tavo sutaupinimai ir tavo suinaningumas, apversti ant tavo paties naudos, netikėtinai 
trumpu laiku pastatįs tavę į perėjimą

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 PIRKLYBA 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.

Pasirodavyk sulietuviszku Daktaru
) .........pas...........Chicago Medical Clinic

344 So. State St., Chicago, III.

LYON BROTHERS,
Geriausi Aplamiški Pardavėjai Visokių Abelnų Tavorų Amerikoje.

Madison, Market ir Monroe ui., Chicago, III
(Dep. A-1.)

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

The Keti Ch>ms i’harmacy, piriniau Hiaco, 
4556 So. Ashland Avė., Chicago. III.

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

Jonas Borouskis, aptiekoriM», 
THE KED CKOSS PHARMACY.

Daktaras M. Kahn,
Ofisas ir gyvenimas 4824 8. Ashland Avė.

I nuo 8 iki 10 ryto 
Ofiao valandos ■’ nuo 1 iki 3 po pietų

PaMMrgu neriraiitiefus vyrams.
Vi»i *a*adi<*Biuial gamlagi gydymai p*r gro- 

mata* yra Uk viliojimu pialgu ano ligoni* J*l-

Tol.: Yards 9M.

uža>kr*eUama lyuizk* bai a*rvi**ku Ir klūkia 
Ilgu liaagydom* aso girtybe* — aesiuant galima 
tad uoli gydau!**) *• aini Maajaaua Maikada.

Reikalauja tuo jaus
Dvieju motensaku pardavėjo. Ge

ra alga ir tikra vieta.
Klein Bros.

llaleted ir 2O-ta ai.

|Koenl<Mber<^8pecUUista,
Box KM. Xo.8o.ih Eight 8lr**l_ Vllllamibarg

Brooklya. N. Y.

Kozminski & Yondorf 
73 Dearbom St. 

TURTENYBE IR PASKOLOS.
Skolina pinigus ant lengvų išlygų namų 
statymui. Agentai už atvestus kostu- 
merius bu* kuograiiausiai traktuojami.

Lietuviu Laikraszth
Iszeina kas aa n vai te Peterburge su 1 

iliustracijomis didelio knygos formato 
16 puslapiu,paazvestas.literatūrai, mok* Į 
lul ir politikai. Prenumerata ant meto 
kasztuoja Amerikoje •• ,rub. j Pirmes
ni uosius numerius galima gauti nuo pra 
džios.

Redakcijos adresas;
Peterburg, Ekaterininskij kan. No. 10

PITTSBURG, PA.
Jonas Ignotas, 13 Diamond 8quare S S.

MOUNT CARMEL, PA.
Jonas Banis<

ELIZABETH. N J.
218 First st.Dom. Boczkufl,

VFE8TVILLE, ILL.
V. 8. Kreivėnas.

BROCKTON, MASS.
Petras Mareinonia, 63 Blendale, St.

MlNERSViLLE, PA.
Juozas Ramanauskas, 

Keliaujanti Agentai.
StasiMValiackas.
Jur. K*zak«viczia
K. Butkus,
K. P. Szimkonis.
Felik. J..Gal minas

Kur gali gauti ,,Lietuvą” 
.Lietuvos” redakcija turi savo agentus 
Brooklyne, Philadelphtjoj, Baltimoreje, 

Sztai agentu adresai.
« Brooklyn, N. Y.

E. Froomes, 73 Grand st.

Philadelphia, Pa.
M. A. Ignotas, 1018 So. 2-nd St., 

Baltimore. Md.

Cor. Sharp A Camden atr. 
KEWANEE ILL.

A. Wezdžiunas, 520 N. Burr St.
Pa* saituos agentus gausite „Lietuva”

DR. B. M. R0SS
Daneszu visiem kad szioee die
nose aaz perkėliau savo ofisą ant

167 DEARBORN ST.
ANT KAMPO MONROE ST. 
ROOM 5OS. 5TO FLORO

CHICAGO, ILL.
Orionai su dadejiinu yvairiu elektro- 
gydaneria masrinu ir instrumentu.

m n. Per su virsz zt metu asz savo

anądien esu pasekmingiausias epe- 
rijalistas visoj Chicggoi. Mano gy- 
gyduoles nesiranda jozioj aptiekoj, 
nes jos yra mano brastos ir man 
visoam tik žinomos. Per laiszka

PREKYSTEI •' ***%
-— ----- -- - ........ visokių muzlkahikij insintie..tą.
gromatoms dmkuojamų mašinėlių, ir kitokių tavorų.

Koznam kuris atsiųs už 2 centus markę, prisiųsiu 
Naują lietuvišką Kataliogą dykai. Kuriame yra šim- 

tai visokių daiktų paveikslai ir prekės, 
iš kurio matysi jog mano tavorai pirmos a

, 0 kliasos, o prekės prieinamiausios. I 
atlieku greitai, ir išsiun-1

čiu į visus Amerikos miestu*. AJrew:
M. J. DAMIJONAITIS,

3108 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL

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

silankyti pas mus pirma, męs gvarantuojam nuodugni išgydymą, kuris pasiliks 
amžinai, jeigu rasime tavo ligą išgydomą.

Ar tu esi nerviškas ir nusiminęs, nusilpnėjęs, nuvargęs rytmetyj, trūksta 
ukvatos, greitai pailstantis, gėdingas, piktu išrodantis, neužsitikintis, nusigą 
stantis, nespakainas ir užerzinantis? .

w Ar atmintis prasta, lenki draugiją, trūksta energijos ir sveikatos, turi juo
dus paakius, pučkus, plėmus ar kokius nors pratrukimus ant skutos, nemora- 
liškus sapnus, nubėgimus sėklos, patrotytą vyriškumą, lytišką nusilpnėjimą, 
neišsivysčiusias ar šaltas privatiškas dalis, nusistojimą šlapume palaikius per 
naktį, skausmą strėnose, inkstų ar pūslės ligą, Puletekį, Pasididinimą Gyslių ar 
Užakimą Varpos? *

Jeigu turi, męs gvarantuosim amžiną ir užtikrinantį išgydymą, jeigu męs 
rasime kad tavo liga yra išgydoma. Kožna periškada vedusiam gyvenime bus 
prašalinta. Rašyk pas mus prašydamas klausymo lakšto. Ligoniai yra gydo 
mi su didžiausiu pasisekimu per laiškus. Gyduoles siunčiame be atkreipime 
atydos, po visaš dalis pasaulės..

Raszyk klausymo lakszto ir gausi rodą.
Offlzss atMarytas kebą dieną bm 10 ryto IU 4 H pietą ir Hi 
nite 8 Iki 7 vakare. Nedaliom ir Šventadienem nuo 10 iki 12.

Į diicago Medical Clinic,
344 S. State Street, arti Harrison ui., CHICAGO, ILL

MAK.JA LX>WIATT

Kaušo <ub. Saaultu pavieto.

723 W. 18th Street.
Am k»liu sanvalesiu lnvaliuoja ant 
vaktciju tr in atsilanko tik pa 
nedeli«i* ir ketvergei* nuo 8 ik lt ryt

Telefonas: Caaal 7082.
Toiefonuot galima las kiek viaaos 

aplinkos.

I
Liętuwiszka Aparatu Dirbtuwe
ouo^’Uooms tautiukooi* ir b*Ž- 

'Jrsujyilem* oidirtja:- 
Kat Amerikoaiazkaa

«*, Jno»- 
kaklelius, 

Kaparea ir dėl Marškai k a

Goodobmem* Kunigam* iszdir*

'lieka anizttizkai in laiką.
' Norėdamos guodotinos Dr-trs, 
įsrba gnodouni Kunigu, kad Juza 

darbm butu prideraneziai atlikta* ir tuom aūažclpu aavo tautelę, paveskite ji tikrai 
lictuvaitiai,

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
115 W. Divition 8t, Chicago, III.

F.PBradchulis 
Attoroej acd Coanselor it Lai. 
Chimber o! Commerce BI(U- Room 701 
8. E. Corner LaSalle A Washington sta. 

CHICAGO, ILL. 
Telephune Ii ai n 3643.

Vieninteli* lietuvy* advokate*, baigęs 
mokslą įusuprudencijoacsion Amerikoj 
Weda provaa kaip oi vii įsakas teip k 
krimioaliaskas visuose anduo*..
Kee. 3112 S.Hal*ted arti 31 moo.

Tel.Yardi 0OM

Lietuviu darbininką latkrasztis

„Kova“
Talpina pilnas ir teisingu žinių apie 

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

Platinkite, draugai „Kova", vieninte
li laikraazti, kurs gina žmonių darbinin
ku reikalus.

Preke: aut metu 82.00; ant puses metu 
81 00.

Raszydami adresuokite uiaip: 
„KOVA,“

412 Biegel atr., Philadelphia, Pa.

JOHN’S GONOKURA 
yra gyduole kuri noo*z*knlal Užgydo TlIPflY 
arba RJLETEKY laike >0 dienu. Penztejim** ir 
deginimai laike szlapinimo ir bėgimai putlu 
apeiitoja. Ligoni! gauna palenpinima nuo 
f tunuos dieno*. Invaro nuodui nz kraujo tr 
iga niekad neiugryžta. Galima varto! nie

kam nežinant. Preke >u priiiuntimu paeitu 
11.00 ui skrynele. Mulu gyduolių katalktge 
uita liga yra giltai placziai apraizyta kury 
ant praszytno nuiiuiltne dykai.

JOHN’S SUPPLY HOUSE CIK1G0. IU.

Dr.O.G.Heine
DENTISTAS.

OFFISAS:
Kerte 31-mos ir So. Halsted ulycziu.

Gyvenimas viriui Aptieko*.
CHICAGO, ILL.

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

T |

Kožna Tauta turi Didvyrius

9

13 _
Naujausiai Iszrastos Msdicmoi:

Ilga. PliakM

Prot. J. M. Brundsa
Nov York ABroeklyn, U. 8. A.

Kaulai knr tu 
JTi beigl? Nugi paa 

Petrą Salėki ne* 
isztroszkes. o 

pas ji galima alsi- 
rėdyti, nes ji* turi 
puiku ir szalta ba- 
varska ai a, gardžia 
ruska ocziszcren* 
arielka, cigarus net 

laz Havanos, o iszaigeru* gauni žmogus 
pulko užkandipdekviena diena, tai jau 
ilgiau su^tamista kalbėti negaliu. Lit 
veikas turia skubintis. Prie to jis turi 
puikia sale*dsl veseliu tr mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypaoz už tlumocziu 
susi kalbėti >nglisz kai. Ateikite pas ma
ne, o asz jumj patarnausiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provoae. Atvažiavę 
isz kitu miestu galite gauti pas mane 
geriausia nakvyne.

Petras Szlakls,
3321 Auburn av., Chicago, f u.

(Tarpe 33-io* ui. ir 33-io PI.) 
Telephonas Yards 6012.

Skaitykite ka sako Dr. L. Landės!!!
Ai 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 Jūsų liga yra išgydoma, tai ir išgydysiu. Kiekvie
name reikale atsišaukite į mane ypat'»kai ar per laišką.

’ Ligas pūslės ir inkstų, kraujo .r išbėrimo ligas, blogą atmintį, 
pražudytą vyrišką pajiegą per saviut^ybę, išgydau pasekmingai. 
Mano gydymas nesulaiko nuo darbo ir atsi.ieka be skausmų.

Aš tūkstančius išgydau vienais metais.
Aš darau šimtus operacijų kas mėnesis.
Aš galiu jums namie būnant išgydyti jus, jei negalite atsilan- 
Atsiminkite 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 32 puslapiu ir 24 abrozus. Tą knygą perskaitę nesigraudysite

VAINA PASIBAIGĖ!

.ZSa JEIGU SLENKA 
PLAUKAI

tai nelauk kol Ji* vblazkal ! 
nuillnk*. Daliui, tanku* 
ir plaukai padabina 
žmogų Ir yra dldžlauaiu 

r S-rf<jr, Vt- grožybes turtu. John’*
4 .'SOa/l'*1 n**1- Invteorator *u- 
y jMi4ii laiko slinkimą plauku, :
<JJAT*a L nKL sutvirtina nzaknis. lu-

kMCT^I JRlĮEifJ' «teigia tpartu augirna 
ir vieton iszpuolu«lu at- 

jnį VL'MK augina naulu*. izvelnlu*, 
fiuJr f M»4 dailiu* ir ilgus plaukas. 
' J* t naikina pleiskanas Ir
ąW*T’:'į®T[v/ visokiu* neciystumui 

reJLz 1 galvoje. Žilus plauku*
sugražina ln natūrali**- 

" ka parva. Tukati nczlal 
žmonių apsiaaugvjo nuo 
praplikimo vartodami

1 John'* Halr Invigorator. 
Kam valkizezlot *u ne- 

idallial*. retai*, nutriu- 
Iszmlau plaukai* ar pra- 
į pilkutis galva kad galb 
k m* užihugintl dauin* 
IK Ir llgua plauku*. 
\1\ Preke f 1.00 už bu- 

t*>y. fl buteliai u*
■M’ 36.00. Dideli* gyduo- 

Uu kata Uoga* ay kai.
21 SU. K, Ckfcafi

Puikiausio* ant svieto 
15 rusziu gromatoms popiero lietuviszkal 
ir lenkiszkai, su gražiais paveikslais ir 
dainelėmis pas gimines, senus levus, 
brolius, seseris, mylimas, paczlas ir vai 
kelius; teipgi pas draugus, vaikinu pas 
merginas ir merginu pas vaikinus su mei
liais pasikalbėjimais ir gražiomis rožėmis 
su 2 rankom susiėmusiom; 13 parduoda- 

į me už 25c.; 5 tuzinus už 81; 1000 popieru 
' už 87.50.Užlaikome didele krautuve viso 
kiu lietuviszku be. lenkiazku knygų, a- 
brozu, pastatomu altorėliu, szkaplieriu, 
ražaneziu ir geriausia tikrai lietuvtszka 
trajanka. Musu perpirkliai uždirba po 
14, 85 ant dieno*. Norint a riešo'u žinių 
prisiunskite 4c. stempomis už pasiunti
mą musu didžiojo kataliogo. , 

Mathews Zukaitls,
227 E. Main 8t., Ntw Britai n, Conn.

Maskolija su Japonija susigerino
Ir

VAINA PASIBAIGĖ.
Dabar, kas nori, gali važiuoti Į Krajų, jau į vainą 

nevarys.
Važiuojant į krajų yra geriausia pirkti

ŠIFKORTES ..LIETUVOS" REDAKCIJOJE.
Męs turime Aifkortns ant greičiausių laivų, kurie 

perplaukia jūres su 6 dienoms.
Prekės mųsų teip pigios, kaip ir abelnuose kom

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

greitai taptų ten priimti,
Jei nori gauti ruskų pinigų, tai ateik į „Lietuvos” 

Redakciją, o(ia viską gausi, ko tik reikalausi.

Gensosia tekelj* ndarlnej NsjrYorko ral- 
•U)oJ, 10 akru ož 1900. 78 akrai u* *1*00. 
133 akrai už *3UM. Gero* trtobo*. geriau-

iitmokeacaiu. Jau kali llatuviiikl farmerisl 
gyvena czlon. Raižant n«mi žiniom* 
Indek uito, itanp*.
GEC KLERK. ,T’oolvilJ«,MY.

A. OLSZEWSKIS
924 33-rd St.,<Chicago, III

Lietuviai didžiuojasi savo didvyriais. Didžiais Lietuvos Kunigaikščiais: Gedeminu, Keistučiu 
bei Vitautu, kurie Lietuvos neprietelius visada su geriause pasekme pergalėjo. Praacuzija garbin
ga su Napoleonu Bonapartu,kuris ne tik tautos priešus pergalėjo, bet visai pasaulei atidarė vartus į 
laisvę. Kitos tautos ir turi savo didvyrius.

Tarp daktarų didvyrių,kurie visos žmonijos ir visų tautų neprietelius su geriause pasekme perga
li, tai yra ligas visokio skyriaus, tuomi Vokietija džiaugiasi su Prof. Dr. Koch. Berlyne; Austrija Dr. Lo- 
rentz; Amerika New Yorke su Dr. E. C. Collins M. L su buriuotu joks kits daktaras nė institutas nefcali susily
ginu pergalėse ir Visokių ligų išgydymuose; nes kift kiti daktarai atsisakė pagelbėti, arba nekurį laiką pa- 
gvdę pripažino už neišgydomas ligas, tai Dr. E. C. Collins M. L su geriause pasekme tas ligas pergalėjo, 
o ligonius sveikais ir laimingais padarė, juos iŠgydydams nuo: plaučių ligos, kosulio, kepenų,inkstų, 
vidurių ligos, kraujo nečystumo, galvos skaudėjimo, dieglių ir reumatizmo^skuros (odos) ligas ir nie
žėjimą, lytiškas Silpnybes, slaptas ligas vyrų ir moterų, sėklos nubėgimą, savžagystę su jos visais 
apsireiškimo vaisais, nervų ligas, abelną nusilpnėjimą, kataro (slogos)* pūslės, galvoj spiegimą, 
miegustumą, geltliges, skausmingas moterų mėnesines ir baltaises antdrapanes, užsikrečiamas piktas 
ligas, kaip ir kitas kurios ant nelaimės žmonių ir kankinimo atsiranda, į urną laiką išgydo pamatiskai 
ir išgydyta liga ne atsinaujina*

Dr. E. C. Collins Medikališkas Institutas yra didžiausias ir s< niausiąs Amerikoje, apart paties profe
soriaus, tam tikĮi Daktarai Specialistai ant visokių ligų reikalaujančiam sveikatos, visi iš vien ištiria 
ligą, ir kaip pripažįsta už išgydomą, tai speciališkai dėl kažno ligonio, sutaiso vaistus su kuriais tu
ri būt išgydytas. vietoje vargintis savę ligoms, ir mėtyt pinigus daktarams kurie neišgydo, arba ku
rie serga o dar tepradėjo gydytis, tai be trotyjimo laiko rašvk stačiai pas visiems žinomą geriausia 
Dr. E. C. Collins M. L o jus sveikata į trumpą laiką bus sugrąžinta ir liksi sveikas per tam tikrai pritai
kytus vaistu*

Jeigu sergi ir nustojai viltį išgijimo, tai šiądien rašyk ant žemiaus padėto adreso, o busi dėkin
gas, nes niekad pebuvo atsitikimo, kad reikalaujantis sveikatos, dėl jo, su sutaisytais vaistais, varto
jant jr priimant pamokinimus ne butų buvęs išgydytas.

Iš daugybės padėkavonių, čionais keletą patalpiname pagal geidimą išgydytų.
Garbingi Dr.Oollini Instituto Speciali*tai. 

šluoto! *u didiiaailu džiaugsmu pranešu 
jum*. bad Jau e*n pilnai sveika* išgydytai

Mylima* ProfeaorUui!
Kaip daug per viiu* mefn* laiko priken- 

flau ir privargau, telp Ubai e*i« Jum* dėkin
ga. už llgydyma litro*. kurtį per moterystė* 
pailgadinintį buvau gįVus: ne* nepentajaa- 
iii galvos skaudėjimu; viduriu ir gumbo gėli
mas. kaip tankus iUpinhn*.. telp krūtinėj* 
diegliai ir aitrinu k unį skaudėjimai ar U pa

Brangus Profesoriau I
O dabar u Jonu Peraky. dikavoju Jums 

Ubai, kad mane lėgydėle. nuo biaunų sapnų, 
sėklos nubėgimo ir abelnoskausmingo nusilp
nėjimo, kurtį-tai Ilgį kaip Jum žinoma įga-

gatava į ž-my ll.tL Km daktarai Irdaktar- 
ko* nieko negrlbf ja. o) tie viii bobiški raga
niumi gydymai, tletiokimanf i prapultį stumt.

dabar rengiuosi crnytli ir gyvensiu laimia

jam* Ubai dėkingu.

tl l*gyd«,

Pilna

370 W Imn St.

ilgo. Ii-
ii tikro* iirdiet

tnane kankino per ištisus 3 metus. Mano pa
dėka vony prašau viešai pagarsint, ne* kol gy
vas busiu tai Jums dėkavosiu. o niekinsiu gir
tuokly* tf. per kurtį girtu būdam* peršalau ir 
tį Ilgį puigavau su Jos visais kankinančiai* 
diegliais: kojoee. rankose, strėnų skaodėjimį, 
kosėjimį. skrepliavimį ir sprando skaudėji- 
mį te i p. jog manį į beprotystę varė; kiti dak
tarai nor vadinu! Specia>i»tais. bet man nieko 
nepagelbėjo, o kak Jus išgydėte manę, tai 
tikrai pripažystu Jus ni geriausias apaciali*-John Perskr.

180 Horock* 8^’ Johstovvn. Pa.

Ilgydytai nuo už*i*enėJu*iot vidurinių orga
nų Ilgo*.

»tui Ubai. Ubai etiu dėkingas
Ją* Hgydytai,

P. O. Box 346,

Krutina Pavtecka.
1*14 So. I3lh St, St. Lout*. L 

lėgydyta tirpu* per metas po sunkaus palagti

Atolia Šlama.
Clarekion, Neb.

Išgydyta nuo skausmingo tr baltųjų antdrapa-
nlų bei abelno sunykimo.

Kuria nori, kad išgydytus nogarsint, tai užlaikėm didžiausio) slaptybėj.
Kad taip pritinamai, kožnas atsišaukęs asablUcai arba per gromatą, aprašant savo ligos silpnybes lietuviikai, kožnas ser
gantis tampa išgydytas ne įlk paprastoms, bet chroniškoms ir užsiBenėjuaioma ligoms, tai be atidėliojimo ateik arba 
rašyk dar Šiądien ir neslkankyk. Jeigu nepermanai savo gerai ligos, Ui prisiųsk keletą štampų ui prisiuntimą, bus 
prisiųsta Jumis dovanai knyga “Vadovas ( Sveikatą", parašyto prof. Dr. E. C. Oolinso, iš kurios dideli) naudą apturė
site, nes ji kaip sveikiems telp ir sergantiems labai naudinga ir tūkstančius žmonių pagelbėjo.

Visada rašyk savo adresą aiškiai, adresuodams:

Dr. E. C. Collins, Medical Institute,
140 34«tH St. (tarp Broadvay iri Are.) INew York, N.Y*

Ml vietinių Institutas atdaras kožnj dieną nuo 10 iki 5 vai. pe pietų. Nedėliotus; nuo 10 iki 1 pal. po pietų.
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