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Bolitiszkos žinios.

lygiai Japonijoj,

turėjo tietoĮ daugiau

Karė Maskolijos su Ja
ponija.

Karė .Maskolijos pasibaigė, 
bet sandaros traktatai dar ne
padaryti, dar sutarties neuž
tvirtino nė caras, nė mikado; 
jeigu raudas katros nors vieš} 
patystės neužtvirtintų Ports- 
mouthe padaryto sutarimo, 
karė gali atsinaujinti. To, 
vienok, turbut. nebus, ka
dangi iš ilgesnės karės nė 
vienai pusei nebūt naudos, 
karė brangiau kaštuotų, ne
gu pergalėtojas galėtų pel
nyti, o Maskolija atsigriebti 
jau negali.

Rods,
kaip ir Maskolijoj daugelį 
neužganėdina sandaros išly
gos. tūliems maskoliams ro
dosi, kad Japonija perdaug 
gauna, tūli gi japoniečiai 
mano, kad už tas aukas Japo
nija
gauti. Bet, turbut, dar ne
buvo ant svieto padarytos 
sandaros, kurios išlygos vi
sus užganėdintų. Po karės 
su Chhiais Japjonijoj dar 
daugiau buvo neužganėdin
tų sandara negu dabar.

Jeigu dėl padarytos sanda
ros, tūluose Japonijos mie
stuose buvo maištai, tai, išti. 
kro. juos pagimdė p>olicija, 
kuri su neužganėdintais ban
dė ejgtis maskoliškai, vaikė 
susirinkusius ap>kalbėti san
daros išlygas žmonis. Už tai 
policijos pjerdėtinię likosi 
nuo vietos prašalintas, dalei- 
do žmonėitB . išreikšti viešai 
nuomones ir geismus ir tas 
pasirodė geriausiu ginklu 
nuraminimui neužganėdin
tų.

Amerikos, laikraščiai, iš
girdę apie apjsirgimų vyriau
siojo Japonijos tarybip dele
gato, Kamuros, pasiskubino 
paleisti paskalų, buk jis, bi- 
jodamaa grįžti namon, ban
dė nusinuodinti ir, buk. jo 
liga, tai nuodų pasekmė; to
liau gi garsino, buk Kamura 
tik tų-syk liovėsi nuodinęs 
savę, kada nuo mikado gavo 
padėkavonę už pasekmingų 
užbaigimų tarybų. Tas laik
raščių paleistas paskalas ir 
mažai protaujančiam žmogui 
negali pa® rodyti teisingu. 
Kas gi, norėdamas nusinuo
dinti, besinuodinimų varys 
po truputį p>er ilgų laikų? 
Kas nori nusinuodinti, nuo
dų paima tiek, kad jų užtek
tų, nieks nesinuodina p>er il
gų laikų pm truputį jų imda- 
- kadangi kentėjimai nuo 
nuodų tie pats bus teip nuo 
mažesnės, kaip ir nuo užten
kančios dozos. Daktarai Ka
muros ligų pripažino už šilti
nę. Čia teipgi negalima da- 
leisti, kad net neįpratęs 
daktaras negalėtų atskirti 
pasekmės nuodų nuo šiltinės. 
Rods, atkakęs į Amerikų ja
poniškų laikraščių reporteris 
įkalba ' anykščiams laikraš
čiams, buk Kamura neturi ko 
grįžti į Japonijų, kadangi 
ten, už padarymų sandaros, 

'jis busęs nužudytu. Bet ir 
toki reporterių užtikrinimai 
neturi didelės vertės.

Iš tikro, kaip paduoda pa
skutiniai telegramai, Japoni
joj žmonės nusiramino; rods, 
žmones dar vis kreipiasi prie 
rando su prašymais, kad ne
užtvirtintų sandaros padary
tos ant nutartų Portsmouthe 
išlygų, bet protestuojančių, 
turbut, yra ne daugiausiai ir 
pats protestai atsibūva dabar 
ramiai. Japoniški prekėjai 
keliauja jau į Vladivostoku, 
norėdami ten vėl atidaryti 
dėl karės uždarytas japoni
škas krautuves; 
jai jaučia, kad 
nai pasibaigė.
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Metas X.ilf

Karė abiem pusėm kaštavo i 
nemažai pinigų, bet Japoni- i 
ja, turėdama ant sveikesnių 
ekonomiškų pamatų pastaty
tų pramonę, greičiau atsi- ; 
griebs, nors jai ir nepasisekė < 
nuo Maskolijos atgauti nė 
dalies karės kaštų. Neskai 
tant nužudytų laivų ir gin
klų, vien grynais pinigais, 
karė Maskolijai kaštavo su 
viršum 2000 milijonų rublių; 
ant tiek Maskolijos skolos pa
sididino, nuo jų, neskaitant 
jau reikalo dirbdinti naujus 
laivus vietoj nužudytų, reiks 
Maskolijos žmonėms ‘mokėti 
220 milijonų palukenų. taigi 
ant tiek reiks daugiau mokė
ti mokesčių, o žmonės ir da
bartinių nepakelia. Di
džiausi Maskolijos mokesčiai 
buvo nuo žemės, bet iš to šal
tinio negalima jau daugiau 
išspausti; pramonė gi, dėl 
vargingumo, dėl neturto tve
riančių 80% gyventojų kai
miečių negali labai pasikelti, 
kadangi nėra kam pirkti fa
brikų išdirbinių. Į užrube- 
žius Maskolijos išdirbinių ei
na labai mažai; kadangi visur 
gali gauti pigesnius ir gere
snius už maskoliškuosius. 
Prieš karę diktai maskoliškų 
išdirbinių gabeno į Cbinus ir 
Persijų, kadangi maskolių į- 
baugytos šitos Azijos viešpa
tystės darė visokius palen
gvinimus maskoliams, nedry
žo nė jokių sunkenybių dary
ti, dabar gi, dėl neposekmin- 
gos karės baimė chiniečių iš
nyko. todėl nėra a be j 
kad iš Chinų maskoliškus iš
dirbinius išstums japoniški, 
o iš Persijos angliški.

Taigi px> karės Maskolijos 
žmonis laukia dar didesnis 

. vargas, negu buvo laike ka
rės, netikęs randas neįstengs 
žmonių būvio pagerinti,, ka- 

, dangi ant to neturės nė rei
kalingų pinigų. Neapjsiriko 
todėl vokiškas statistikas 

, Martin, garsindamas, jog į 15 
. metų Tdaskoįija turi nusi- 
į bankrutinti, ji neįstengs mo- 
i keti nė palukų, nė skolų sve- 
, tur užtrauktų. Tas gal atsi- 
t tikti, bet pirm to, dėl vargo 

žmonių, maištai gali apimti
■ visų Maskolijų, kurie gali 
t šluote nušluoti visų caro ran

dų, Maskolija gali griūti, pa- 
. sidalinti į jų dabar tverian- 
; čias dalis. Griuvo juk jau 

neviena, geriau už Masko- 
lijų surėdyta milžiniška vie
špatystė, gali sugriūti ir Ma- 
skolija.

Tūluose kraštuose pietinės 
Maskolijos buvo maištai; ran
do agentai Čia vėl stengiasi 
užsiundyti tamsias kaimiečių 
minias ant žydų. Kostromos 
gi gubernijoj kaimiečiai už
puldinėja ant privatiškų y- 
patų ir rando dvarų.

Ant Kaukazo, caro išsių
stam tirinėti priežastis užgi
musių skerdynių, prancūzi
škam kunigaikš.Ludvikui Bo
naparte, pasisekė bent tuom 
tarpu sutaikyti armeuiečius 
su totoriais ir, bent tuom tar
pu, padaryti galų caro agen
tų pagimdytoms žmonių sker
dynėms. Mat prancūzas vis 
gi doresnis už maskolių. Ne 
reikia, vienok, užmiršti, kad 
čia jau sykį totoriai buvo su
sitaikę su armėnais, bet tvar
kų vėl išnaikino nedori caro 
tarnai, kurie jau nusirami
nusius totorius vėl užsiundė 
ant armėnų; tie agentai gali 

mano, kad tie šovėjai ir gim- vėl išnaikinti vaisius bes i at en

miestus siunčia iš tikros Ma
skolijos vis daugiau masko
lių kareivių. Garnizonai 
Helsingforse. Viborge, Abo, 
žymiai likosi sudrutinti; siun
čia vis daugiau kareivių ir į 
vidurius Finlandijos, net į to
kias vietas, kur pirma jų vi
sai nebuvo.

Maskoliški rubežiaus sar
gai Kiniškoj jūrių kojoj pa- 
tėmijo kokį ten nužvelgtinų 
garlaivį. įgula to garlaivio, 
patėmijuai, kad maskoliški 
sargai artinasi, pati paskan
dino tų laivų, kad jis nepa
tektų į caro tarnų rankas. 
Nusiųsti narai, panėrę, rado 
paskaudytame laive naujau
sių ginklų krautuvę. Ran
das mano, kad finlaudiečiai 
sp>ėjo slapta parsigabenti 
daug gerų ginklų, o kad Fin- 
landi joj yra apie 100000 ge
rai susiorganizavusių gimna
stikų ir šovėjų. tai randas

pas Vokietijos ciecorių. An
glijoj mano, jog Maskolija 
stengiasi atsisakyti nuo ry
šio su Prancūzija ir susirišti 
su Vokietija, o Prancūzija 
pristos prie susirišusių jau 
Anglijos ir Japonijos, prie 
kokio tai ryšio vėliau pristo
sianti ir Amerika. Ar toks 
pranašavimas išsipildys, 
užilgio pamatysime. *

Revoliucija Maskolijoj.
Revoliucija Maskolijoj žen

gia savo keliu. Caras, gal 
bijodamas revoliucijonierių, 
išplaukė su savo šeimyna ant 
jūrių, kur jo bent karštai jį 
mylinčių pavaldinių (kaip 
rando tarnai užrubežių re
porterius stengiasi perti
krinti) bombos negali pasiek
ti. Caras su savo šeimyna 
plaukinėja dabar Finlandijos 
pakrantėse, geriau šnipų sau
gojamose vietose išlipa net 
ant kranto, priėmė deputaci
jas žvejų ir kaip randui tar
naujanti laikraščiai stengiasi 
įkalbėti, gyventojai caro tar
nų smaugiamos Finlandijos 
priima jį labai širdingai ir 
buk jis 4 išklauso žmonių pa
siskundimų. Klausyti gali, 
bet ar išpildys žmonių prašy
mus — apie tai galima abejo
ti. Juk caras savo tarnams 
turi duoti kų nors spausti ir 
išnaudoti, be to jie mat nega
li apsieiti, turi kų nors lupti.

Kad Finlandijos žmonės ne 
teip labai, kaip rando laik
raščiai pjerstato, myli carų, 
geriausiai rodo ir caro vai- 

karė galuti džių pasielgimas. Jos dabar 
į visus žymesnius Finlandijos

taigi prekė-

nastikai urnai gali sutverti 
gerai išlavintų pasikėlėlių 
armijų, geresnę gal už caro 
kariumenę, pergalėti pasikė- 
lėlius kalnuotame, turinčia
me mažai kelių krašte nelen
gva būt yp.>ač, / kad 
Finlandijos paveikslų gal už
simanytų sekti ir kiti caro 
valdžių prispausti Maskolijos 
kraštai, kaip antai: Lenkija, 
Lietuva, Latvija ir Kauka
zas. Suvaldyti pasikėlimų 
visuose tuose kraštuose per 
karę apsilpnytam caro ran
dui, neturint paramos net 
tikrų maskolių, butų jau la
bai sunku.

Caro valdžių, monyjiroul 
žmonių, užmanytas rinkimas, 
neva prižiūrėjimui rando 
darbų, gyventojų atstovų ne
randa didelio pritarimo, ypač 
inteligencija rengiasi boiko
tuoti visų tų komedijų. Da
rant surašus turinčių tiesų 
balsuoti, ypač didesniuose 
miestuose neužsirašė nė de
šimta dalis galinčių balsuoti 
gyventojų, didesnė dalis mat 
nenori dalyvauti rando už
manytoj komedijoj. Jeigu 
gyventojai nepritaria rinki
mams, tai jų gali visai nebūt, 
kadangi nebus kam rinkti. 
Pirm rinkimų, žmonės reika
lauja laisvės rašto, susirinki
mų, kalbų, agitavimo, be ko 
rinkimai negali atsibūti, žmo
nės juk turi pažinti siekius 
ir programus kandidatų, 
jiems išreikšti savo geismus. 
Randas, vie )k, tokios lai
svės nenori pripažinti, ka
dangi bijosi Viat laisvės rašto 
ir susirinkimų, ant kurių 
žmonės galėtų nuo apšvieste- 
snių žmonių išgirsti daug tei
sybės apie negražius caro 
valdžių darbus. Mat kas tu
ri suterštų saužinę, tas -teisy
bės labiausiai privengia.

25 d. rugsėjo, Maskvoj 
prasidėjo kongresas visos Ma- 
skolijos žemiečių delegatų, 
teipgi delegatų Lietuvos ir 
Lenkijos miestų ir valsčių 
apkalbėjimui rinkimo žmo
nių atstovų į viešpatystės du
rnų. Garsus Trepx>v iš pra
džių buvo uždraudęs atlikti 
kongresų, bet kad žemiečiai 
nenorėjo klausyti, tai jis, ne
norėdamas erzinti dar labiau 
žmonių, ant galo sutiko da- 
leisti susivažiavimų, bet ap> 
rubežiavo jo programų. Jis 
uždraudė delegatams viešus 
susirinkimus, laikyti kalbas, 
kurios neturi susirišimo su 
rinkimais. Laikraščių re
porterių ant kongreso įleido 
labai mažai. Ant jo. yra 
urėdninkas Maskvos general
gubernatorius, kuriam prisa
kyta tuojaus uždaryti susi
rinkimų, jeigu kas nors iš su
sirinkusių peržengtų valdžių 
nurodytų susirinkimo progra
mų.

Kari-

ant sanvaitėe —r px> 1 rubl., 
gaunantiems daugiau — px> 
1 rubl. 50 'kap.. Darbas 
knygų pardavinyčių turi 
trauktiesi nuo 9 vai. ryto iki 
8 vai. vakare. Ant didesnių 
švenčių, algos dvigubai dide
snės. Kas metų pagelbiniu- 
kai turi turėti px> < sanvaiti 
atsilsio, žinoma, su alga. 
Tarnaujanti reikalauja pilnų 
algų ir laike štraikų.

Vilniaus gubernijiniame 
kalėjime iš-viso yra dabar už
daryta 897 y pa tos, kurių 
skaitliuje —- 10 moterų.

Vilniuje suareštavo Šel- 
kovskį. kuris bandė mieste li
pinėti ant sienų revoliucijo- 
nieriškus atsišaukimus.

Vilniaus apsaugojimodrau-lmokytiesi: vieni nepatelpa į 
gystės biuruose, išgrųžęs aky -1 mokyklas dėl stokos jose vie- 

į les geležinėj kasoj kasti n kas1 tų,' kiti nenori lankyti jų,
Kasoj i kadangi jų tėvai nesupranta 

dar buvo 40000 procentinėms dar mokslo naudos, pats ne
si vakarais nuo 7—10 vai.. Įpjopieroms, bet tų vagilius ne- turėjo progos su juom susi- 

Po tam prapuolė drau- pažinti.
gystės sargas ir jo pati, tai j Ant sekančių metų Minsko 
mena, kad jis tuos pinigus ir gubernijos žemiškų įtaisų į-.

Isz Lietuvos.

U H-

iš Vilniaus.
Dailininkų ir pramoninkų 

kuopelė parengė Vilniuje 
piešimo kursus aut pamato 
programo apdirbto garsaus 
vilniečio, skulptoriaus Anto- 
kolskio. Kursai tie tilps rui
muose žydiškos amatų moky
klos. Atidarė juos nuo Itipjašlavė 1759 rubl.. 
d. rugsėjo. Mokslas traukia-

ir valdžios px>pų reikalavimų 
klausė, nors savo uždraudi
mais jos erzino net visus Go
resniuosius maskolius.

29 d. rugpiučio, miestelyj 
Ostrošicuose, likosi revoliuci- 
jonierių nušautas urėdtrin
kas Miliukevičia. 'i

Minsko gubernijoj išdegė 
miestas Starobin. Sudegė 
500 namų, krautuvės ir par
davyklos ir 8 žydų sinago
gos, išliko iš-viso tik 80 na
mų.
- Lietuviškame Minske, ant 
102100 gyventojų, yra 15000 
vaikų turinčių lankyti moky
klas, bet mokyklas lauko tik 

i8850 vaikų abiejų lyčiif o li
kę 11000 vaikų neturi kur

mos medegos (bombų) dirb
tuvę. Butų samdė tūlas vai
kinas, kuris tuoj išvažiavo.

Apart piešimo, lipinimo, te- ėmė. 
plioryetos, mokina teip>gi ar
chitektoniškų stilių.

laikraštis ,,Severo-Zapad- pašlavė, bet jo dar nesugavo, j ėmimai išskaityti ant 1441773 
noje Slovo” paduoda, buk Kaip yra
VHuiaus lenkiškoji ir lietu- slinkus 5 mėnesiams bus iš-i ti teip: ant taisymo kelių — 
viškoji inteligencija ketina j rinkti visi sųuariai į ciecory-i 216271 rubl., ant administra- 
garsių viešpatystės dūmų (ta- stės tarybų. Peterburgo na- cijos ir px>lieijos 386814 ru- 
rybų) rinkti atstovų žydų iš mų savininkai, naudodamiesi < bliu, pagerinimui bygieniškų 
Vilniaus. Tame nieko įsta- tuo, kad rinkimuose galėsiu' sanlygų — 482616 rubl., už- 

kadaiuri išrinkti ‘ dalyvauti tie nuomoain’kai. i laikvrnni dvasiškiios —

žinia, tik p>ra rubl.. Išleidimai gi išskaity-

gimų Bonaparto.

Švedija.
Susi važiavusiems

stadte Švedijos ir Norvegijos
delegatams, ant galo pasise
kė au-visu susitaikyti. Nor
vegija be karės pastoja ne- 
prigulminga viešpatyste ir, 
kaipM) nepriguiminga. galės baus nėra, kadangi išrinkti'dalyvauti tie nuomo|inkai, j laikymui dvasiškijoe— 143- 
buti ant lygių tiesų su kitoms lenkų ar lietuvį nėra vilties, kurie moka p>er metus 45 ru-, 872 rubl., žmonių apišvietj- 
viešpatystėma, vien apgyni- žydų Vilniuje daugiau negu 
mui savo tėvynės, susirišti į krikščionių ir jie turtingesni, 
krūvų su giminingos kilmėsįo pagal tiesas, tik turtingi 
švedais. Kaip mano, dabar įgalės rinkti, beturčiams atim-

blius kambarinių ančdėlių, mui — 181986 rubl., užlaiky- 
pakėlė nuomas (randas) už mui kalėjimų — 20048 rubl.. 
didelius savo namus. Už• Minsko gubernatorius pri- 
tuos kambarius, už kuriuos sakė visiems miesto namų sa-

ištikro galima bus padaryti tas balsas. Klausymas dar, pirmiau mokėdavo per metus viniūkams vesti gyventojų 
tvirtų ryšį iš trijų nepriguT^ar iŠ tikro tie atstovai bus 1,200—1.300 rubl.*, dabar mo* knygas, melduotf vėliausiai į
mingų skandinaviškų viešpa
tysčių: Švedijos, Norvegijos 
ir Danijos. Geresniam pa
traukimui prie tokio ryšio 
Danijos, Norvegija nori pa
kviesti ant sosto Danijos ku
nigaikštį Valdemarų, kam 
pritaria ir Švedija.

Apart visko, terp Norvegi
jos ir Švedijos likosi padary
tas dar sutarimas, ateitėj vi
sokius galinčius užgimti terp 
jų nesutikimus pavesti išriši
mui Haagos santaikos sūdo, 
kas ateitėj gali prašalinti ka
res terp) šitų tautų.

Nėra mat to blogo, kuris 
negalėtų išeiti ant gero, ir at
siskyrimas Norvegijos 
Švedijos, išeis ant gero 
jų šitų tautų.

ndb 
abie-

Austrija.
Visi besistengimai sutaiky

ti Vengri jų su Austrija neiš
davė nė jokių vaisių. Cieco- 
rius pakvietė pas save žyme
snius vengrus ir apreiškė 
jiems, kų jis daugiausiai gali 
vengrams pripažinti, reikala
vimų vengrų pripažinti atski
rų Vengrijos kariumenę Au
strijos ciecorius atmetė, o tas 
buvo svarbiausiu vengrų rei
kalavimu. Vengrų delega
tai iškeliavo iš Vindobonos, 
nieko nenuveikę. Be abejo
nės dabar dar labiau pakils 
vengrų neužganėdinimas, 
kuris gali pasibaigti visišku 
atsiskyrimu Vengrijos nuo 
Austrijos. Vengrai stengsis 
padaryti tų patį, kų padarė 
norvegai, taigi pasigarsinti 
už visai neprigulmingus nuo 
Austrijos.

iš Latvijos.
Revoliucijonieriai Rygoj 

užpuolė ant kalėjimo, užmu
šė kelis sargus ir prileistas ir 
iš kalėjimo išliuosavo du ten 
pasodytu revoliucijonieri ų • 
vadovu. Vietoj paliuoeuotų, 
raudonsiuliams pasisekė su
imti du nauju.

Besimokinantiems Kuršės 
mokyklose, valdžia uždraudė 
pasirodyti ant gatvių p» 8 
vai. vakare..

Kuršėj likosi pagarsintos 
karės laiko tiesos.. • Čia už
drausta žmonėms rinktiesi 
krūvoms, važinėti ant bicyk- 
lių, nešioti ginklus, šaudyti, 
medžioti, pardavinėti revol
verius, peilius, durtuvus. 
Namų savininkai Mintaujoj, 
Lieprjuj, Windavoj, turi lai
kyti px> sargų dabojimui tvar
kos ir pagelbai policijai. 
K romai, net valgyklos, turi 
būti uždarytos 8 vai.. Už 
paržengimų tų valdžių prisa 
kymų paskirta bausmė iki 
8000 rubl..

29 d. rugpiučio, į Peter
burgu atvažiavo 4 atstovai iš 
Kuršo gub., nuo Weudeno 
pav. valsčių paduoti vidaus 
dalykų ministeriui prašymų, 
kad paliuosuotų valsčių nuo 
apaigyvenusių ten kazokų, o 
kitų prašymų — žmonių švie 
timo ministeriui, kad įvestų 
vietinėse mokyklose mokslo 
išguldymų latvių kalba.

(Ii „Vlfi Žn ”Jrenkami. Dideliuose Masko-
Ii jos miestuose tų caro durnų ' giau. 
visi sumanesnio jie
bando boikotuoti, net turė-į kuriuos paskirti toki dideli Inamuose gyvenančius svečiai 
darni tiesų rinkti, atsisako|r •-»-**-* *—* 1 11 •—s- tiu «
balsuoti. Antai <
ant 500000 gyv., turinčių tie- ciecorystės tarybų, 
sų balsuoti yra apie 9000, (i* „vin. žn.’ų
bet iš viso miesto užsiregi
stravo tik 115. Panašios ži-j

burgo, Maskvos ir kiti} dide- mų mirties žydų sijonistų va- skiria bausmes iki 500 rubl., 
lių miestų. Jeigu nebus no
rinčių balsuoti, negalės būti 
nė rinkimų. Mat visi dore- 
suiejie ir sumanesniejie Ma- 
skolijos gyventojai nenori 
prisidėti prie įvykdinimo ca
ro užmanytos komedijos, to
dėl ir komedijos gal nebūti, 
jeigu nebus kam jų lošti. N& 
caras, nė jo tarnai vieni be 
žmonių neįstengs pats jų su
tvertos komedijos atlošti.

Į I Vilniaus vaikinų gim
nazijų priėmė šįmet naujų 
mokintinių: į prirengimo 
kliasų 67, o tame skaitliuje 6 
žydukus, į pirmų kliasų 58, 
o tame 6 žydukus. Į II gim
nazijų piriėmė: prirengimo 
kliasų 48, o tame skaitliuje 5 
žydukus, į pirmų kliasų 85 
krikščionis ir 7 žydukus.

30 (f. rugpiučio, Vilniuje 
atsilankė Persijos valdonas, 
bet jis buvo vien ant geležin
kelio stacijos, į miestų neya- 
žiavo.

Kaip skaitytojai žino, da
bar Lietuvoj lietuviai katali
kai nuo katalikų gali pirkti 
žemę be jokių aprubežiavi- 
mų, bet nuo maskolių po se
novei uždrausta. Lietuvoj, 
vienok, apart maskolių, že
mę turi ir totoriai. Vietinė 
administracija, besistengda
ma katalikams apaunkinti že
mės pirkimų, stengiasi toto
rius priskaityti prie masko
lių ir katalikams nedaleidžia 
nuo Jų pirkti žemę, kadangi 
caro manifeste totoriai nepa
minėti. Tuom tarpu Lietu
vos totoriai dvarponiai yra 
sulenkėję ir> juos todėl reikia 
prie lenkų priskaityti.

Vilniaus knygų pardavi
nyčių savininkai pakėlė al
gas tarnaujančių pardaviny-

ka nuomos 1400 rubl. ir dau- 24 valandas policijai apie 
O ir publika pradėjo į kiekvienų žmogų jų namuose 

žmonės j samdyti tokius kambarius, už apsigyvenusį. Atsilankę pas

atsisako ančdėliai, kad galėtų daly-1 negali būti ilgiau kaip iki 1 
Odeeoj, ■ vauti rinkimuose atstovų į valandai. Ginklų pirekėjai 
nMn neturi tiesos niekam parduo

ti ginklų nė amunicijos be 
I piolicijos daleidimo. Už p>er- 
, žengimų to prisakymo guber-Iš Lydos, Vilniaus gub.

Apvaikščiojant paminėji-I n % torius, savo vien valia, pa-
1 mu uilnniatu VQ. v.—..ii.! RAM kl

dovo Herzlio. užgimė čia iarba kalėjimo iki 3 menesių 
smarkios muštynės terpi žydų kiekvienų sykį.
sijonistų ir pirigulinčių prie
socijalistiškos Bundo organi- niaia mergaitė rado pamestų 
racijos. Bundo sauariai įsi- Iblekinaitę, kurioje buvo ez- 
vertė į binagogų. nu<5 sakiny- plioduojanČios medegos ir 
čios prašalino rabinų ir jų parsinešė jų namon. Beai- 
kalbetojai laikė socijalisti- stengiant namieje atidaryti 
škas prakalbas.

Mieete Pinske, ant gatvės

paskui vėl *

Prancūzija
I Užgimė dideli nesutikimai 
terp Prancūzijos ir pietinės 
Amerikos respublikos Vene- 
zuelės, kuri pertraukė jau 
dipliomatiškus susinešimus 
bu Prancūzijos pasiuntiniu.

Nesutikimai Prancūzijos 
bu Vokietija už Morokko, ro
dosi, su-vlsu išdilo. Pasise
kė abiem kraštams galutinai 
susitaikyti ir už Morokko jau 
karės, tnrbut, nebus.

Garsus caro tarnas Vitte iš _ . _
Paryžiaus iškeliavo tiesiog Čiose: gaunantiems po 8 rubl.

blekinaitę, joje esančios me
degos expliodavo, expliozijos 
mergaitės motina teip sun- 

gubom.. ! kiai tapx) sužeista; kad ant
Smorgonė senovėj pagar- rytojaue pasimirė.

sėjo iš to, kad čia Radvilo, Naumiestėlio pavietyj, 
kuris nesirūpino apie rengi- Minsko gub., šių vasarų siau- 
mų mokyklų žmonėms, buvo į audros su ledais, kurie iš 
parengta meškoms akademi- inu§§ beveik su-visu javus 
Ja. Dabar gi garbė šito Lie- aut laukų 33 kaimų.
tuvos miestelio jau daug ge
resnė: Smorgonė dabar gar
si iš baronkų ir odų išdirby- 
nlų.

Smorgonėj dabar yra apiie 
30 didelių ir mažų odų išdir- 
bynių: vienos p>er sanvaitę 
išdirba 50—100 odų, kitos 
po 800—500. Visose tose iš
dirby nėse -dirba apie 1500 
darbininkų, žydų tame skai
tliuje yra 40%, likusių dalį 
tveria: lietuviai, lenkai, ma
skoliai, karaimai ir vokiečiai. 
Dirbtuvės, vięnok, čia įreng
tos senoviškai, nė elektrikos, 
nė naujų mašinų nėra, darbų 
mašinų atlieka darbininkų 
rankos.

Iš Smorgonės, Vilniaus

Iš Dinaburgo, Vitebsko g.
Ant arčiausio susirinkimo 

čianykščio apskričio sūdo bus 
parkratinėjamos 5 provos ap
skųstų kaimiečių už užpuoli
mus ant dvarų, kirtimų me
džių giriose ir ganymų ant 
dvarų pievų. Apiskųstų yra 
apie 500 kaimiečių, iš jų 40 
sėdi dar kalėjime. Liudinin
kų pašaukta 1000.

Dinaburgo paviete labai 
trūksta duonos; čia visai ne
užderėjo javai; daugelyje 
vietų žemė ūkininkams nesu- 
grųžino nė sėklos; laukai iš
arti, bet nėra kuo jų užsėti. 
Sodiečius dar labiau apjsun- 
kina „aštrioji apsauga”; val
dininkai dar aštriau elgiasi

lš Kauno
29 ir 80 d. rugpiučio, Kau

ne buvo kaipti šventė, darbi
ninkai nedirbo, dirbtuves, 
pardavyklos, varstotai — 
viskas buvo uždaryta. Gar 
laiviai ant Nemuno neplauki- 
nėjo, net bėgiojimas gatvinių 
karų pasiliovė. Šventė trau
kėsi dvi dieni,
pirasidėjo darbai. Kaunpli-’ 
kosi pagarsintos karės laiko 
tiesos. Uždrausta žmonėms 
vaikščioti pulkais. Kur ne- 
kur ant pliacių stovi sutrauk
ta kariumetoė.

Iš Virbalidtfų.lUkniergčs 
pab/

28 d. litųW Virbališkių 
valsčiuje buvo valstiečių su
sirinkimas. kuriame nutarė 
paduoti carui paticijų prašy
dami, kad jis leistų jiems pa
tiems išsirinkti lietuvį kata
likų raštininkų ir mokytojų. 
Išrinko teisdarius ir jau 
jiems ketina nebemokėti al
gų. Senų'viršaitį už kyšius 
ketina atstatyti ir rinkti 
naujų.

(Ii „Viln. Žo?’]

Iš Panevėžio, Kauno gub-
Pasibaigė egzaminai norin

čių pastoti į čianykščių reali- 
škų mokyklų, bet, kaip visa
da, visi egzaminų išlaikę ne
gali patilpti dėl stokos vietos. 
Mokykloj toj yra 250 mokin
tinių, o valdžia nenori pa
rengti paraleliškų kliasų. 
nors tos ne daugiausiai ka
štuotų.

Iš Minsko.
Pradžioj rugsėjo atsibuvo)negU pareitais metais: pri- 

čia susivažiavimas stačiatiki- j v-er-stinai išplėšia mokesčius
škų popų apkalbėjimui, kaip 
sulaikyti stačiatikius nuo 
perėjimo pulkais į kataliki
škų tikėjimų/ Kų nutarė po
pai, dar nežinia. Iki Šiol jie 
kito kelio išrasti nemokėjo.

ir ančdėlius iš pavargusių so
diečių. Laukia, visi laukia 
sumiSimų.

Tų patį galima patėmyti ir 
Riežicos paviete.

Iš Suvalkų.
Maskoliški ir lenkiški laik

raščiai garsina, buk grafas 
Patocki (turbūt savininkas 
Zyplių dvaro), atsišaukė į 
augštesnes valdžias su prašy
mu daleisti jam parengti Su
valkuose privatiškų 7 kliasų 
prekystes mokyklų, žinoma, 
su lenkiška mokinimo kalba.

kaip kreiptiesi prie valdžių, Baltstogės, Gardino gb. 
kad uždraustų stačiatikiams I...................
pareiti į katalikiškų tikėjimų pav.), užtiko slaptų sprogsta-

Slabados kaime (Baltstogės

Iš Gražiškių, Nauni- pav..
Ties PilviSkių stočia, pas 

ūkininkų Jurkšaitį, prisiarti
nus rugepiutei ir šienapnutei, 
suštraikavo darbininkai, rei-



I

i’

t

LIETUVA \

T

h

n

■, gg 1 - JIS——S
kalaudami mandagesnio su 
jais apsiėjimo, geresnio val
gio ir t. t. Štraikas nesu
teikė pageidaujamųjų page
rinimų, tik dar labiau sukir- 
ėino, kaip ūkininkus, teip 
darbininkus. P. Jurk&aitis, 
neilgai galvojęs, atstatė vi
sus štraikuojančius darbiniu 
kus. Pastariejie iš savo pu
sės ajiskelbė boikotu ir pradė
jo bausti kiekvienų išdrįsusį 
dirbti p. Jurkšaičiui darbi
ninkų. Iš pradžių visi aplin
kiniai gyventojai žiurėjo į tų, 
kaip į juokavimų. Todėl iš 
aplinkinių darbininkų atsira
do tokių, kurie pradėjo dirb
ti pas p. Jurkšaitį. Naktį, 
į 14 d. rugpiučio, visų tų su
laužiusių boikotų darbininkų 
liko išgriautos triobos ir iš
daužyti langai. Šis paskuti
nis atsitikimas teip įbaugino 
aplinkinius gyventojus, kad 
dabar, kaip girdėti, p. Jurk- 
šaitis visai negauna darbinin
kų; o kadangi jo kolionija 
nevisai maža (120 margų), 
tai jis pats jokiu budii neį{ 
stengs jo priderančiai ap
dirbti. „V. Ž.”

Iš Griškabūdžio, Naumie
sčio pa v..

Čia buvo šiokis įdomus at
sitikimas. Pias ūkininkų 
Bankų petnyčios dienų dar
bininkai vežė* mėšlų. Mėži- 
kai, atėję į griųčių ant pusry
čių ir patėmyję ant stalo ne- 
baltytų pienu viralų, pametė 
saukštus ir išėjo, sakydami, 
kad su pasnykti nevalgysiu ir 
nedirbsiu. Šeimyninkas tei- 

. si n os i, išsigandęs, kad jo ku
nigas išpažintin nepriimsiųs, 
jeigu jis išdrįsiųs duoti šei
mynai pėtnyčioje pieniškus 
valgius. Bet mėžikai nepri
pažino to už pasiteisinimų ir 
nėjo prie darbo. Tada Ban
kus paprašė darbininkų pa
laukti, kol šeimyninkė neiš
virs jiems geresnio valgio, o 
pats sėdo ant arklio ir nuple
škėjo pas Griškabudižo kle
bonų.

Voa-nevos po ilgų maldavi
mų šis pastarasis teikėsi susi
mylėti ant ūkininko ir leido 
darbininkams ^ėtnyčiomia 
valgyti su pienu; tik patarė 
ūkininkui, kad jis nelaikytų 
pas savę į,bedievių’1 kursty
tojų. ; ,.V. Ž.”

Iš Prusą Lietuvos.
Šįmet iš Lietuvos į>er Sma’ 

liniukus įėjo 1800 selią su 
medžiais. Juos pirko Klai
pėdos ir Karaliaučiaus me
džių prękėjai.

Klaipėdos ligonbutyj pasi
mirė raštininkas grafo Tiške
vičiais iš Kretingos, kuris, 
susivaidijęs J su polici
jos raštininku, likosi peršau 
tas. .

Tilžei amatų paroda likosi 
uždaryta. T’ ‘ 
lankytojų įplaufcimų buvo 
130000 Mrk.. Žinomas lietu
viškų maldaknygių išleisto- 
jas, vokietis Mauderodė, ga- 

’ vo ant parodos auksinį meda-

Už įžangą iiuo

Tilžėj ineea neišpasakytai 
pabrango: svaras jautienos 
kaštuoja 80 pfen., kiaulienos 
— 75 pf., rūkyta mėsa iki 1 
Mark. 20 pfen.. Prustj ran
das rengiasi daleisti gabenti 
ant sanvaitės po 3000 kiau
lių iš Maskolijos, iki šiol lei
do tik pusę toskaitliaus; Til
žės miestas atsišaukė į val
džias reikalaudamas, kad bu
tų da leista kas sanvaįtę j Til
žę iš Maskolijos parsigabenti 
po 300 kiaulių.

Isz Amerikos.
I ----------

Protestai Maskolijos prieszu 
»New York. 16 d. rugsėjo atli
ko čia susirinkimus 53 prišingos 
carizmui visokių tautų draugystės 
ir kėlė protestus prieš prilankius 
carui darbus Amerikos rando ir 
prezidento Roosevelto.

Nelaimes ant geležinkeliu. j biznis, kol nieks ne sirgo, lietuviai 
Arcadia, Mo. Netoli nuo čia

iššoko iŠ rėlių pasažierinis geležin
kelio trūkis. Prie to du trūkio 
tarnai likosi užmušti, o 15 pasažie- 
rių tapo sužeistų.

Harrtsburo, Pa. Prie Mount 
Holy Spring, and Philadelphia, 
Harrisburg & Pittsburg geležinke
lio, susimušė du bėgati į priešin
gas puses trukiai. Prie to 5 ypa
tos likosi užmuštos, o 8 sunkiai su
žeistos.

Sudegė čia 
malūnai, 

skaito ant

W. Va.

Blėdį
200000

Viduryj

Gaisrai.
St. Paul, Min. Sudegė čia An- 

chor Silver Plate Co. dirbtuvės. 
Blėdį gaisro padarytą skaito ant 
150000 dol.

Toronto, Ont.
Brownd miltų 
gaisro padarytą 
dol.

Charlzston,
Šito miesto siautė gaisras, kuris 
pridirbo blėdies ant 200000 dol.

Nomi, Alaska. Išdegė beveik 
su visu šitas aukso kasėjų sutver
tas miestas. Blėdį gaisro padary
tą skaito ant 300000 dol.

Buttk, Mont. Siautė viduryj 
šito miesto baisus gaisras, kuris 
pridirbo nuostolio ant milijono d<š- 
liarių.

pinigus mokėjo. Dabar, vienok 
sirgęs 9 nedėlias, prigulintis į tą 
draugystę Vincas Daniulevičia, pa
reikalavo nu B. po 1 dol. ant die
nos, bet gavo vos 11 dol. Daii- 
noję apie tai kiti sanariai nenori į 
draugystę mokėti daugiau pini
gų. Per vėlai mat ateina suprati
mas! Argi nepriderėjo nors pa
klausti, kaip ta draugystė vadina
si, kad užėjus reikalui, galima būt 
bent žinoti, kur pažadėtų pinigų 
jieškoti? Na, o pabandyk tuos 
protmylius kalbinti, kad sutvertų 
kokią tautišką draugystę, kad pri
sirašytų prie Tėv. Myl. Dr-tės, 
kad dėtų aukas ant suŠelpimo re
voliucijos, tai atsako, kad jie ne 
nori būt „cincilikais”. O žydelis 
tai ir prie tų „cincilikų” galėtų mu 
sų vyrus prirašyt!

Laikas, rodosi, susiprasti, vie
toj svetimiems duotiesi išnaudoti, 
geriau butų glaustiesi prie savo 
tautos, rupintiesi apie jos labą ir 
reikalus,kartais ant to išmesti kokį 
doliarį, o ne žydus pinigais apdo
vanoti.

viešas. Iš Olševskio prietikių pu
blika ne nukentė, ir nenukęs.

Teip gi ar nežino, kad kun. 
Kraučuno subankrutijimas yra tai 
viešas reikalas, per jo subankruti
jimą turi publika kentėti,nes kredi
toriai žudo pas jį savo pinigu*. Ar 
šito Jonas X nežino?

No. 86 tos j^ačios „Žvaigždės”, 
tūlas Adomas prikaišioja Olševs
kiui nemorališkumą. Nė Jonas X, 
nė Adomas, nė „Žvaigždė” nieko 
nežino anie Olševskio morališku
mą, ar nemorališkumą, ir netari 
tiesos viekai davinėti savo nu
sprendimus, kad neprisieitų už tą 
sprendimų kada teisintis.

Olševskio prietikiuose bus sū
dąs, tasai ištirs, kęno kaltė ir jisai 
išduos nusprendimą. Pirm sūdo 
niekas neturi tiesos kišti savo no
sį terp vyro ir pačios, nes čia yra 
ne kun. Kraučuno subankrutiji
mas. -

A. Olševskis, „Lietuvos" 
Išleistojas.

Kap. Brolis.

reikalinga cenzūra,
nepataisytos klaidos ir ne-

Isz darbo lauko,

Iš 8t. Louis, 111.
Čia susitvėrė Tėv. Myl. Dr-tės 

kuopelė, prie jos prisirašė 5 są
nariai, o mes tikėjomėsi, kad pri
sirašys bent kokia 15 sąnarių. Iš 
susirinkusių, vieni greitai pritarė 
ir prisirašė, kiti gi visą užmanymą 
nupeikė, gal visai nesuprasdami, 
kodėl tą daro. Tikimės, kad su 
laiku ir tie priešai susipras ir pa
matys, kad stabdydami gerus už
manymus, blogai doro. Tikimės, 
kad neužilgio sąnarių skaitlius pa- 
sididįs.

buvo siustą 
9 num. At-

buvb siustą

Pasibaigė čia 
Štraikai. 
iškovojo

M. Ros.

M d. ‘ 
dirba 
dalies

Tayloro 
i visose 

blėtos

Pa. Luck

1 VVhkaling, W. Va. Darbai 
šitų aplinkinių dirbtuvėse eina pra
stai ir darbininkų yra daugiau ne
gu reikia, todėl iŠ kitur pribuvęs 
negali gaut darbo.

5 Albany, N. Y.
spaustuvių darbininkų 
Per štraiką darbininkai 
8 vai. darbo dieną.

* CUMBKRLAND, 

geležies dirbtuvėse 
dalyse, išėmus vien 
dirbimo.

1 Mt'Kzzs Rocks,
hardo dirbtuvėse vienoj dalyj dir
ba su 3 darbininkų atmainoms, ki
toj gi su dviem.

* Pittsburg, Pa. \Vayne Iron 
Works dirbtuvėse dirba su 3 dar
bininkų atmainoms.

1 Allzgheny, Pa. Dirbtuvėse 
Pittsburg Iron Forge Works dir
ba mažai, vos trečdalį laiko.

TMateracų dirbėjai New Yorke 
suštraikavo ant iškovojimo 
nių algų.

1 Evkrist, Ia. Darbai 
aplinkinėse eina prastai.

dides-

Šitose

ISZ

Lietnviszku dirvų
Iš Plymouth, Pa.

^Lietuvos" skaitytojai gal at- 
mfena, kaip buvo rašyta apie kun. 
Vizgirdą, kad jis atvyko į Ply- 
mouth’ą naikinti apšvietimą ir 
šliuptarnius. Ir stengėsi kunigė
lis, kiek galėdamas, savo užduotį 
išpildyti.

Štai 3 d. rugsėjo pasakė puikų 
pamokslą savo parapijonams, ku
rį negreit jie užmirš. Kad keikė, 
tai keikė laikraštį „Vienybę Lie
tuvninkų", Susivienyjimą L. A., 
Dr. Šliupą, šliuptarnius, „Vieny
bės" skaitytojus, ir tuos visus, ku
rie šelpia tuos, kurie kovoja už 
Lietuvos laisvę.... Paėmęs po 
vieną numerį „Vienybės” ir „Ko
vos", perskaitė iš ,,V-bės" 27 nu
merio straipsnį, kur parašyta, kad 
„Kun. Kravčiunas yra tikru kuni
gu,” bet nepasakė, kad tas yra iš
imta iš dvasiškų knygų, kaip dva-< 
siškija turi elgtis tam tikruose at
sitikimuose. Prie to perskaitė dar 
„Ponų poterius”, patilpusius 
„Kovoje” N. 15. įkalbinėjo, Luk 
tai išjuokimas poterių. Paskui 
kun. Vizgirda pradėjo šaukti visus 
perkūnus į bažnyčią, kad užmuštų 
„Vienybę” ir jos skaitytojus. Bai- 
lesniejie parapijonai net persigan
do, mislijo, kad jau trenks į ku
nigėlį, ir spruko laukan, bijodami, 
kad ir jiems nebūtų karšta, o kiti 
žiurėjo ir juokėsi iš keiksmo.

Prakeikė Susivienyjimą L. A. 
už tai, kad per 20-tą seimą nuta
rė duoti $500.00 išliuosaviniui 
Lietuvos iš po caro despotiško 
jungo. Matyt kun. Vizgirda ge
ras užtarėjas caro, ir jo biauriau- 
sio despotizmo!

Lietuvis.

Sugriuvo pliatforma.
L t Bellviljle, III. Sugriuvo čia 
jomarkui parengta muzikantų pliat
forma. Prie to 3 ypatos likosi 
mirtžaai sužeistos, lengviau sužei
stų yta apie šimtas ypatų.

Expli<Mt|O8. 
4

Pincouning, Mich. Edwardo 
Jennings dirbtuvėse easpliodavo 
garinis katilas. Expliozijos 5 dar
bininkai likosi užmušti, o 9 sun
kiai sužeisti.

Iš Easton, Pa.
Musų brolių supratimas, matyt, 

ne augštai pakilęs;, geriausiai pa
rodo tą sekantis atsitikimas. 1908 
m. gyvenantis čia žydelis B., po 
skraiste gero užmanymo, užsima
nė iš lietuvių pinigų pasinaudoti. 
Jis visiems įkalbinėjo, kad reikia 
sutverti draugystę ir ištikro pri
kalbinėjimas išdavė vaisius. B. 
prikalbėjo čianykščius lietuvius 
prigulėt į tokią draugystę, kurios 
vardo nieks nežino,* tiek musų lie
tuviai žino, kad įstojimo reikia 
mokėti 3 dol., o paskui ant mėne
sio po 1 dol. (kam reikia pinigus 
mokėt? Ar B.? Rd.). Užtai 
žydelis sergantiems lietuviams ža
dėjo po 1 dol. ant dienos. Ir ėjo

Iš Chicagos, 111.
Kitur kunigai, bent kaip kada, 

pasirūpina apie lietuvių labą, Chi- 
cagoj gi tokių gero savo broliams 
geidžiančių nėra. Čia jie drau
džia žmonėms viską, kas ant gero 
gali išeiti, liepia saugotiesi tų, ku
rie ko gero galėtų pamokyti.

Chicagoj butų labai reikalinga 
gera lietuviška mokykla, papra
stos vakarinės mokyklos pasimo- 
kinimui angliškos kalbos neužilgio 
bus atidarytos, bet iš jų labai ma
žai lietuvių naudojasi, kadangi iš 
tikro mokyklos, kuriose mokinto
jas negali su mokiniais susikalbėti, 
ne daug naudos atgabena. Reikia 
čia todėl pasirūpinti apie lietuviš
ką mokyklą. Rodosi tuom pride
rėtų užsiimti kunigams, kaipo tur
tingesniems už kitus, bet jie šiuom 
kartu rūpinasi vien apie savo mi- 
nyškų mokyklas, kurios teipgi ne 
daug naudos atgabena.

P. Gulvydis.

„Žvaigidei”.
„Žvaigždės" No. 38 tūlas Jonas 

X. sako:
. „Lietuva” apie kun. KrauČiuno 
„Subankrutijimą" jau nutilo. Pir
miau p. Olševskis visokius niek
niekius į savo laikraštį talpino, by 
tik užtraukti parapijonų ir kitų lie
tuvių ant kunigo neapykantą. 
Tuotarpu dabar patsai ant savęs 
užtraukė lietuvių neapykantą už 
atkaklybę savo šeimynoje. Pir
miau jis per „Lietuvą" garsino, 
kad kun. ' Kraučiunas tada ir tada 
turės sudan nešti savo parapijos 
knygas, o dabar pats p. Olševskis 
turės tąsytis po sudus.”

Ne niekniekius, ne išmistus 
„Lietuva" pagarsino, bet tikrą 
faktą, kad Kraučiunas atėjo 
į sūdą, pakėlė ranką ir prisiekė, 
kad jis su savo overkučiais, laik
rodėliu ir visu turtu yra vertas tik
tai $110.00. Tai ne niekniekis, 
bet dyvas, naujiena, didžiausia iš 
lietuviškų dirvų, kad prabaŠčius 
turtingiausios lietuviškos parapi
jos Amerikoje, nesigėdijo ateiti ir 
prisiekti sude, kad jis yra bankro
tas, vertas tik $110.00, kad biedni 
žmonelei negalėtų nuo jo atgauti 
pinigų, kam jis kaltas. Ar gali 
„Žvaigždė" rasti svarbesnę žinią 
„iš lietuviškų dirvų”?

Jonas X. sako: „Lietuva” apie 
subankrutijimą kun. Kraučuno jau 
nutilo.”

Vertėtų juk žinoti, kad „Lietu
va” visokias žinias pagarsina tik 
vieną sykį; atkartoja jas tada, jei
gu tame kas nors naujo atsitinka, 
arba jei dalykas neužbaigtas, tai 
paduoda jo bėgį. Ar Jonas X to 
nežino? Tegul Jonas X paklau
sia, kada sūdąs pašauks kun. 
KrauČuną ant paskutinio nuspren
dimo,tai „Lietuva” vėl pagarsins, 
ką sūdąs su bankrutu padarė, iš
teisino jį,ar apkaltino. „Lietuva” 
svarbių žinių neužslėps, tegul Jo
nas X nenusigąstą. Juk dar pro- 
va nepabaigta, ar Jonas X ir to ne
žino?

Jonas X, dengdamas kun. Krau
čuno subankrutijimą, prikaišioja 
Olševskiui atkaklybę jo šeimyno
je, stengiasi surišti kun. Krauču
no viešą subankrutijimą su OI- 
ševskio ir jo pačios privatiškais 
prietikiais ir stengiasi įkalbėti, buk 
tai pagarsinimas kun. Kraučuno 
subankrutijimo užtraukė ant Ol- 
ševskio nelaimę.

Ar Jonas X to nesupranta, kad 
Olševskio su pačia prietikiai yra 
tai jo privatiškas dalykas, o ne

Kam
Kur 

atliktas kaip reikia darbas, ypatin
gai reikaluose pinigų, ten ne pa
gelbės nė cenzūra.

Spalinio 26, 1903 m. 38 kuopa 
Sus. L. Am. Brooklyn, N. Y., 
siuntė kasieriui Tarnui Paukščiui 
$51.77, kurie kvituoti 7 num. At
skaitos.

Lapkričio 16, 1903, buvo siustą 
$3, kurie tapo nepriskaityti į 7 
num. Atskaitos,ne 8.

Balaudžio 28, 1904 
$82,76, kurie kvituoti 
skaitos.

Gegužio 2, 1904
$6.74, kurie vėl nepriskaityti ne 
prie 9, ne 10 num. Atskaitos.

Liepos 26, . 1904 buvo siustą 
$79.53 ir pakvituota 10 num. At
skaitos.

Rugpiučio 8, 1904 siustą $1 ir 
vėl nekvituota nė į 10, nė 11 num. 
Atskaitos.

Tokiu budu 38 kuopos pinigų 
yra likę pas ex-kasierių S. L. Am. 
$10.74,- kurie priguli Susivienyji- 
mui.

T. Paukštys, matyt, neužrašė tų 
pinigų į knygas, jeigu nepriskaitė 
jų Atskaitose prie abelnos sumos, 
nė skyrium nepaminėjo.
"Apie du pirmutiniu atsitiki

mu aš parašiau prez. J. Ta- 
reilai, liepos mėn. 1904 m., kuris 
savo atsiliepime, liepos 18 dieną 
1904, man broliškai padėkavojo už 
nurodymą, pažadėdams ištirt ir pa
taisyt, tą atsitikimą, patardama* 
man: „atleist ir tylėt, nenorint nu- 
stot mandagumo.”

Vienok tie pinigai iki šiol nepri
skaityti į Sus. kasą.

Turbut todėl 20 seimas įvedė ir 
cenzūrą, ant pareikalavimo prez. 
Tareilos, kad apie panašius daly
kus visi tylėtų.

J. Naujoka*.
Mums rodosi, kad cenzūros ant 

nurodymo klaidų ir peiktinų virši
ninkų darbų nėra, yra vien cenzū
ra ant raštų bijančių pasirodyti, 
bijančių atsakymo už savo raštą. 
Už kiekvieną raštą turi juk kas 
nors atsakyti. Kodėl nurodytojai 
peiktinų darbų,stojanti už teisybę, 
ne gali, teip kaip Naujokas, pasi
rašyti savo pravardę. Jeigu reika
lavimas apreiškimo ypatos po raš
tu yra blogas, tai ir užsipuldinėji
mų pasislėpusių teipgi negalima 
girti ypač kad pasislėpę peikėjai 
ne visada prisilaiko teisybės, o už 
neteisybę jie neatsako, todėl drą
siai drabsto purvais į visas puses. 
Dratatymuose purvais pasislėpu
sių klerikalų į jiems nepatinkan
čias ypatas gal ne rastam nė de
šimtos dalies teisybės, nuo jų to 
paties kovos įnagio išmoko ir ne 
klerikalai. Tas yra jau blogu ir 
tą reikia taisyti. Melas, insinua
cijos, iškreipimas teisybės yra tai 
niekiausias kovos įnagis, o mes tą 
įnagį net per daug pamėgome.

Rd.

Atsiliepimas iš Lawrence, 
Mass.

Keletas sanvaičių atgal pasirodė 
korespondencijos' lietuviškuose 
laikraščiuose, kaip „Lietuvoj”, 
„Vienybėj", „Keleivyj”, „Vil
niaus Žiniose ir kituose apie kuni
gus Žilinską ir Pežą, buk jie su- 
kolektuotus So. Bostone, Brock- 
tone ir Lawrence, Mass. pinigus 
ant revoliucijonierių, apvertė ant 
kitų nereikalingų dalykų. Kas ri- 
šasi suLawrenc’o lietuviais,tai mes 
atsišaukiftn su paaiškinimu, kaip 
iš tikro tas dalykas stovi.

Mes Lawrenc’o lietuviai, ypatin
gai Draugystės: Šv. Laurino, Lie
tuvos Sūnų, teipgi parapija Šv. 
Pranciškaus, nutarėme sudėti ko
kią auką vargstantiems ir perse
kiojamiems musų broliamsLietuvoj 
ir paskyrėme po 8 delegatas kaip 
Draugystės teip ir parapija.

Draugystė Lietuvos Sūnų: An-

Šašeiką;
Draugystė Švento Laurino: Mi

kolą Narkuną, Petrą Aurilą, Petrą 
Navicką;

Parapija Švento Pranciškaus: 
Juozapą Šašeiką, Petrą Šimonį, 
Juozapą Haibavičių.

Delegatai susirinko, apgarsino

balių ant balandžio 29 d. Balius šus nesusipratimai lai ne daro blogo 
pasisekė, o pelno pasidarė įspūdžio,bet rankas suėmę,kovoki- 
(kiek? Redakcijos juk to negali 
žinoti. Rd.). Pinigai tie pasili
ko ant rankų išrinkto kasieriaus, 
kol ne nutarsime, ant ko juos pas
kirti.

Paskui Draugystė Šv. Laurino 
parengė balių 80 gegužio. Užpra
šė kunigą Žilinską atlaikyti mi
šias, laikyti prakalbą. Garbus ku
nigėlis priėmė musų užprašymą ir 
pribuvo su prakalba, kuri visiems 
patiko. Kalbėtojas,baigdamas kal
bą, aiškino, jog reikia padaryti ko- 
lektas parėmimui ir platinimui 
patriotizmo, sustiprinimui lietuviš' 
kos dvasios, aiškino kokiu budu 
galėtume prikelti iš grabo musų 
motiną Lietuvą, kad tam tikslui 
geriausiai pažadinti musų jaunuo
menę, išleidžiant kokią mokslišką 
knygą. Pabaigęs kalbą kalbėto
jas pats perėjo per salę, o aukos 
pasipylė, išviso pasidarė (kiek? 
Sumas reikia paduoti, redakci
joms juk nepaduotų reikalingų 
faktų nieks ne įkvėps. Rd.), bet 
kožnas žinojo ant kokios intenci
jos deda auką. Kun. Žilinskas pa- 
dėkavo visiems ir apleido salę.

Paskui išrinkti delegatai pada
rė mitingą ir nutarė — pelną nuo 
baliaus buvusio 29 d. balandžio iš 
viso (ir vėl nėra kiek. į redakcijas 
reikia siusti užbaigtus raštus. Rd.) 
atiduoti ant rankų kunigo Žilinsko, 
sudėti į vieną vietą, padaryti $100 
ant parašymo ir išleidimo naudin
gų knygų, o pasilikusius nusiųsti 
ant revoliucijonierių naudos. Kun. 
Žilinskas išpildė musų visų (tur- 
but ne visų, jeigu atsiranda pro
testuojanti, Rd.) Lawrenco lie
tuvių norą, už ką mes ištariam 
ačiū kunigėliui ir visients, kurie 
prisidėjo prie to darbo.

Atšaukiant apjuodinimą darbš
taus tarno bažnyčios ir tarno tė
vynė*. Paniekiname meluojančius 
korespondentus. Geriau pašven- 
sti laiką ant geresnių ir naudinges
nių tėvynei darbų.

Meldžiame tų sūnų susiprasti, 
melagingoms žinioms ne erzinti 
žmonių! šaukiame prie savęs pa
didinti musų kanumenę, kad ga
lėtume geriau kariauti su musų 
tėvynė* nevidonais.

šis atsiliepimas nutartas visų, o 
ypatingai draugystės šv. Laurino, 
kuri didžiausią storonę darė.

Vardan draugystės Šv. Laurino 
pasirašo savo ranka, sekretorius ir 
augščiau minėtas delegatas Drau
gystės,

Mikolas A. Narkus, 
Box 118,

Lawrence, Mass. 
Rugsėjs 4, 1905.

me krūvoj už laisvę,o savo siekius 
atsieksime, dėi kurių musų tėvai 
buvo ant laužų deginami ir kito
kiais budai* kankinami I į kovą 
draugai, kuom ka* galime. Da
lykai tie su pinigais surišti, su pi
nigais tik galima kovą varyti, tik 
aukaudami pinigus, galime laisvė* 
laivą pryšakin varyti!

Iš atskaito* matyt, kad tik 8 dol. 
58c. yra musų kasoj, todėl pasi
skubinkite užvilktą mokestį užmo
kėti, teipgi už čarterį, pągal seimo 
nutarimą, nes valstijos |r spaudos 
lėšas reikėjo užmokėt, i Yra ir ki
tokį reikalai. Sulyg seimo nuta
rimo, reikia „Kovai” duot 25 dol. 
pašelpos. Spaudoj yra jau knyga 
„Dievo piktadarystės, parašyta 
prancūziško protmyiio įšeb. Fau- 
re’s.

Reikia čia dar pridurti, jog terp 
lietuvių yra diktai savę gadinančių 
laisvamaniais, bet jie ne remia lais- 
vamanystės, toki nieko • gero, bet

bena. r
L. L. Sus. prez. Naujokas.

RUDENYJ.
Buvauno žmogaus pasakoji

daug teisingesnė ir daro daug ga
lingesnį įspūdį, negu geriausi ir 
artistiškiausi aprašymai mirties.

Jaučiaus blogai — ne tiek iš 
priežasties mano draugės kalbos, 
kiek dėlei nepakenčiamu jau tapu
sio šalčio. Tylomis vaitojau ir 
dantimis griežiau.

Tą pačią beveik valandėlę paju
tau ant pavęs dvi šalti, maži ran- 
kuti — viena palytėjo mano kaklą, 
kita švelniai prigludo prie mano 
veidę, ir vienkart su tuo išgirdau 
tylų, baimingą, sanjausmo pilną 
balsą:

— Kas tau ?....
Galėjau manyti, kad tai klausia 

manęs kas-nors kitas, tik ne Nata
ša, kuri prieš valandėlę visus vy
riškius išvadino niekšais ir velijo 
jiems pragaišties. Bet štai jijė 
pradėjo greitai kalbėti, tartum kur 
skubindamas!....

—; Kas tau.... a?.... šalta? 
Labai šalta?.... Oi, tu!.... Sė
di ir tyli,- kaip t pelėdai Reikėjo 
seniai pasakyti man, kad sušalai.... 
Na..^. gulkis ant žemės.... išsi
tiesk .... ir aš atsigulsiu.... ot 
Šiteip! Dabar apkabink manę ran
komis .. ., stipriau.... Gerai.... 
na,dabar tur būt jau tau šilčiau.... 
a? O paskui gulsiva suglaudę nuga
ras.... Naktelė šeip-teip pra- 

Kas tau, mėgsti išsi- 
Darbo netekai, išvijo 
Et, menkniekiąli...
manę.......... Stengėsi

idant niekada neprabustų joje są
monė savo nupuolimo..nėsa ta
tai butų bereikalingu ir bevaisingu 
gyvenimo kentėjimu....

Nauji Basztai
1 ---- •----- A
Ang1i*zkai-Lietuvi«zk*« Žody

ną*. SutaiM UUi*. ChicAgo, IU. 
1005 m. 8Z3 pu*l.

Yra tai antra dalis Lalio sutai
syto Žodyno; pirma dalis, Lietu- 
viškai-Angliškas Žodynas, jau pir
ma išėjo, dabar yra jau visas. So- 
taisymas jo užėmė daug laiko ir 
reikalavo ne mažai darbo, bet ir 
nauda to darbo, ypač Amerikos lie
tuviams, kur aplinkybės kiekvieila 
verčia išmokti angliškai, yra ne 
maža.

Kepė-

slinks.,..
gerti, ką?

Ramino 
įkvėpti drąsos..........

Tebunu trigubai prakeiktas! — 
Kiek tai buvo man tame ironijos! 
Tik žiūrėkite! — AŠ tatai buvau 
tuomet visai rimtai užsiėmęs žmo
nių buitimi, svajojau apie perdir
bimą draugijos surėdymo, apie po
litiškas pervartas, skaičiau vel
niškai išmintingas knygas, — ku
rių minčių gilumas, turbut, buvo ir 
patiems autoriams nepasiekiamas 
— ir vienkart įvairiais budais ren
giaus prie atloŠimo svarbios drau
gijos gyvenime rolės. Kartais 
man net rodėsi, kad jau išdalies 
esu savo uždavinį atlikęs.... 
šeip, vienok, ar kitaip, galvoda-

I. Kaip buvo paimta BantiiljM. 
H poni.

II. Tauto* Mitria* ir ketvirta* 
rugpiuczto. M pusi.

III. Ka atneeze seimą*. 16 
pusi.

IV. Kaip prancūzai nužudė *a- 
vo karalių. 8 pu*i.

Visos tos knygutės apima pasa
kojimus apie atsitikimu*.laike gar
sios didesės revoliucijos Prancūzi
joj, kuri pastūmėjo žmoniją ant 
naujo kelio. Visos tos knygutės 
vertos perskaitymo. Jos verstos 
iš maskoliškos kalbos, išleistos 
Lietuvių Socijaldemokratų parti
jos.

Akin už akh dantie už dantį, 
(užleista Lietuviu Socijalūemo- 
kratų partijos. lAmdone.

Aprašo čia užmušimą uriadnin- 
ko Matulewskio mieste Kovarske, 
Kauno gubernijoj, vieno iš bjau
riausių caro šnipų. Aiškinamos 
čia priežastys užmušimo.

Panaikinkiru kariumeite. Imz- 
leUta Lietuviu SocŲaldemokratu 
partijoM. LondoD. 1905 m. 30 
pusi. (

Aprašyta čia istorija išsivystymo 
pastovių, nuolatai po ginklu sto
vinčių kariumenių ir bloga jų įtek-

Kas kaltas?
Sekretorius Su*. Liet. Laisv., 

kun. Dembskis, atskaitoj už trįs 
mėnesius, apkaltina Central iŠką 
Susiv. komitetą už užmokėjimą už 
„Darbininkų Balsą”, ką buk Centr. 
komitetas neturėjo tiesos daryti, 
nes administracija „Darbininkų 
Balso" to nereikalavusi.

Ką iŠ Central, komiteto kaltina 
kun. Dembskis, pats būdamas są
nariu to komiteto, ypač kad kores
pondencija Susiv. reikaluose ant 
sekretoriaus vardo ateina?

Apie „Darbininkų Balsą" sei
mas nutarė, kad ant toliau tas 
laikraštis visiems sąnariams nebū
tų siuntinėjamas,kad ir tuom tarpu 
atseitų primokėt, nes „D. B.” 
šventą darbą Lietuvoj atlieka, o 
Susiv. Liet. Laisv. ir „Darbininkų 
Balso" siekiai beveik vienoki, to
dėl, vietoj mokėti kapitalistams už 
siuntimą pundais, geriaus pinigus 
apversti ant platinimo musų ir jo 
idealų Lietuvoj.

„Kovą" seimas nutarė sušelpti 
25 dol. Kaip tik galėsime, tuos 
pinigus išmokėsime, bet dabar iš 
tuščio ir Salomonas nieko ne iš
krapštys.

Pirma negu pinigai likosi išsių
sti „Darb. Bals.”, kasierius per 
laišką savo nuomonę išreiškė, tai 
kodėl sekretorius to paties ne pa
darė, kaip tas priimta visuose ko
mitetuose, bet po laikui verkia? 
Tas dalykas ir pirma sekretoriui 
buvo žinomas, kodėl jis savo laike 
ne protestavo?

Jeigu Balsiečiai nereikalavo už
mokesčio už 5 num., tai kodėl se
kretorius ne prisiuntė originališko 
jų laiško? Kada pinigai buvo iš
siųsti, man būvant Phdadelphioj, 
paklausiau sekretoriaus, ar jis pa
tarė siųsti pinigus „Darb. Bals.” 
už 5 num., tai atsakė: „o teip, Su- 
sivienyjimas iš to nuotrofos ne tu
rės, nes aš tuos numerius parduo
tus ir pinigai sugrįž.” Ant galo, 
jeigu ant ateinančio seimo sanariai 
pripatįs,kad tie pinigai,14 dol.51c., 
išsiųsti per mano, ar kasieriaus 
kaltę, tai aš tą kelioliką doliarių 
sugrąžysiu, bet ant toliau, jeigu 
sekretorius, ar kasierius nešilaikys 
aplinkraščių ir nutarimų ir neduos 
apeinančius Susiv. laiškus peržiū
rėt, bet mokės pinigus be mano 

■ pasirašymo, tai užtai aš atsakymo 
ne imu.

Priežodis sako: kiekvienoj'grin- 
čioj yra durnų, kuriuos reikia išva
ryti, todėl malonus sandraugai, 
musų klaidas užtėmyti ir pataisyti 
jūsų yra pareiga; jas mes galime 
padaryti kaipo žmonės ir nenorėda
mi tėvynę ar laisvę parduoti. Pana-

PARAŠė MaXIM GORKY.

(Pabaiga). J
Tas prastas, aiškus sknprotavi- 

mas pripildė manę liūdnumu ir 
skausmu. Jaučiaus, jog jei ilgiau 
tylėsiu, be abejonės imsiu verk
ti.... O butų man gėda prieš tą 
mergaitę, juolabiau, kad'ji juk ne
verkė. Nutariau tatai užšnekinti
H-

— Kas tavę teip snmušė? — pa
klausiau, negalėdamas išgalvoti 
nieko išmintingesnio ir švelnesnio 
kalbos užvedimui.

— Ar kas? ugi Paška .. 
kė balsiai ir ramiai.

— Kas jis toks yra ? |
— Mano mylimasis .i. 

jas ...
— Ar tankiai jis muša tavę?
— Kaip pasigeria, tai ir muša.... i 

Tankiai muša!
Ir staiga, prislinkus prie manęs, 

pradėjo pasakoti apie ^avę, apie 
PaŠką ir apie savo su jno santi- j 
kiu*. Ji buvo viena iŠ tų teip va
dinamų „myluojamų merginų, ku
rios ....’• — o jis buvęs kepėju, 
turėjęs rudus usu* ir gerai ant ar-1 
monikos griežę*. Ateidavęs pas 
ją, į „įstaigą”, ir labai jai patikęs, 
kadangi visada buvę* linksmas ir 
„Švariai" pasirėdęs. Dratftžius 
dėvėjęs už penkioliką rublių, o 
batus turėjęs augŠtus, su „rauky
tais" aulais .... Dėl tų tai prie
žasčių įšimylėjus į jį ir jis tapęs 
jos „kredituojamuoju”. Nuo tų 
laiko pradėjęs imti nuo jos visus 
pinigus, kuriuos gaudavusi nuo 
svečių ant cukrinių, ir pasigerda- 
mas už juos, mušęs ją, o kas da 
aršiau, pradėjęs — ir tai jos akyse 
— „myluotis” su kitomis mergi
nomis ....

— Ar-gi tai man ne į skriauda? 
Ar aš kuo blogesnė už kitas ?.... 
Ji* mat, šėtonas, juokiasi iš ma
nęs. Andai, šeip-teip išsiprašiu
si nuo užlaikytojos, nuėjau pas jį, 
o ten, žiuriu, girta Dunka sėdi.... 
Jis teipjau įsikauŠęs! Sakau jam: 
„o tu, biaurybe! o tu, vagie, kiše
nių vartytojau!” Sumušė manę 
visą. Ir kumščiomis, if už plau
kų — kaip pakliuvo ..J Visa ta
tai niekis, tik, velnias, visus mano 
drabužius sudraskė ...'. Ar-gi teip 
galima?.... Kaip aš dabar savo 
užlaikytojai pasirodysiu? Viską 
sudraskė: ir sejoną, ir žaketuką — 
visai da naują.... penkis rublius 
už jį tnokėjaul.. Ir skepetaitę 
nutraukė nuo g vos.. Dieve 
mano! Ką dabar .‘arysiu? — šūk
terėjo, galiaus, pilnu nusiminimo, 
balsu. v

O Šiaurys be paliovos staugė, 
kassyk aštresnis, šaltas .... Mano 
dantys pradėjo barškinti. Jijė 
teipjau raitėsi nuo šalčio,’ prislin
kus prie manęs teip arti, jog net 
ir tamsoje mačiau jos akių žibėji
mą ....

— Kokie jus, vyrai, esate visi 
netikę, niekšai. Visus jus kojo
mis sutrypčiau.... Jei kuris iš 
jus stiptų ... spiauČiau tik jam į 
snukį be jokio pasigailėjimo! 
Biaurybės!.......... Prisimeilaujate,
prisiglanonėjate, uodegas, kaip 
tas Šuo, kraipydami, bet kaip veik 
kvailė jums pasiduos — jau ir po 
visam! Tuojau norite ją kojomis 
suspardyti.. .. jus, biaurybės, jus, 
nususę gyvuliai!

Keiksmai vertėsi iš jos lupų, bet 
juose nebuvo tvirtumo, spėkų: nė 
piktumo, nė nėapkantos tiems 
„nusususiems gyvuliams” juose 
nebuvo jaučiama. Abelnai jos kal
bos tonas, iš atžvilgio ant jos tu
rinio, buvo nepaprastai ramus: 
keikdama, ji visai balso nekėlė, 
kalbėjo be jokios intonacijos.

Bet visa tatai veikė ant manęs 
daug stipriau, negu stjrtos iškal
bingiausių ir labiausiai pertikri
nančių knygų ir kalbų, kurių gana 
jau ir prieš tai, ir po to prisiklau
siau ir iki šios dienos dą skaitau ir 
klausau. O tai dėl to, jus mano 
balandėliai, kad merdėjančio ( 
skausmai — agonija — visada yra

mas tuomet apie savę. imiau pa,>”ė . kraštų cyveotojų.
lengva persitikrinti, jog turiu tūlą 
ypatingą būtybės tiesą kaipo ne- 
apseinamas gyvenimui gaivalas, 
apteiktas augŠtais gabumais atlo- 

I Šimui didžios istoriškos rolės! Ir 
štai, matykite, šildė manę savo 
kunu parsidavinėjanti merga — 
tas vargingas, paniekintas, visų 
pamintas sutvėrimas, — kuriai gy- 

Į venime nėra nė vietos, nė prekės 
ur kuri griebėsi gelbėti manę pir
miau negu aš galėjau manyti apie 
suteikimą jai Šiokios-tokios pagel
bės. O jei ir bučiau apie tai ma
nęs, tai kasžin ar bučiau mokėjęs 
jai ištikro pagelbėti....

O, norėjosi manyti, kad visa ta
tai yra sapnas, paikas, tuščias, 
sunkus sapnas....

Bet veltui. Negalėjau prisigau- 
dinėti, kadangi ant manęs be pa
liovos lašėjo salti lytaus lašai, prie 
mano kiūtinės tvirtai spaudėsi Šil
ta moters krūtinė, ant savo veido 
jaučiau įos Šiltą kvėpavimą — tei
sybę, truputį degtine tvenkiantį.... 
bet teip gaivingą ... Šiaurys 
staugė ir kaukė, į valties dugną 
lytus plakė, vilnįs blaškėsi ir krio
kė, o mudu, nors drūtai prie kits- 
kito prisiglaudę, virpova nuo šal
čio. Teip, vis tatai nebuvo sap
nas, ir manau, kad, tur-but, nie
kam nesisapnavo teip sunkus ir 
biaurus sapnas, kaip kad ta pergy
venta naktis.

Nataša be paliovos kalbėjo — 
kalbėjo su tokiu sanjausmu, su to
kiu lipšnumu, kaip tik moters gali 
kalbėti. Po įtekme jos žodžių, 
nayviŠkų ir jautrių, kur ten mano 
dūšios gilumoje užsižiebė kokia tai 
liepsnelė ir nuo jos, tarytum, pra
dėjo kas ten mano širdyje tirpti.

Tada iŠ mano akių pasiliejo aša
rų srovės ir nuo mano širdies nu- 

. plovė daug, daug neapkantos, pa- 
sibodėjimo, paikumo ir purvo, ku
rie ten nuo seniai buvo susirin
kę.... NataŠa gi ramino manę:

— Na, neverk, mano mielas, ne
verk! . Nusiraminkie! Duos Die
vas — viskas , atsimainys, sugrįši 
vėl į savo vietą.... Viskas bus 
gerai....

Ir teip kalbėdama, bučiavo ma
nę.... karštai, širdingai.... ilgai, 
ilgai bučiavo....

Buvo tat du pirmi moters bučia
vimai, kokius man savo gyvenime 
pasitaikė ragauti, ir buvo Jie ge
riausi, saldžiausi, kadangi visi vė
liau ragauti parsiėjo man labai 
brangiai ir prie to nieko o nieko 
man nedavė.

»— Na, neverk, bėdžiulėli tu ma
no, neverkie! Jei neturi kur pasi
dėti, aš ryto surasiu tau kokį liz
delį .... — kaip sapne girdėjau jos 
tylų, raminantį Šnabždėjimą....

....Apsikabinę, gulėjova teip 
iki ryto....

Auštant išlindova iš-po valties 
ir nuėjova į miestą.... Čia atsi- 
sveikinova, kaip didžiausi draugai, 
ir jau baugiau niekada nebesusiti- 
kova, nors per kokį pusmetį lan
džiojau po visokius urvus ir sky
les, jieškodamas tos savo, mielos 
mergelės, su kuria pergyvenau aną 
baisią rudens naktį....

Jei numirė — kaip tai butų jai 
gerail — tegul sau ramiai šaltoje 
žemelėje ilsiasil O jei da gyva 
— tebūnie jos dūšelė rami! Ir

Kariumenė yra ne gynimui krašto 
nuo priešų, bet įnagiu randų, įna
giu pančiojimo ir išnaudojimo žmo
nių.

Isz visur.
H Lenkijoj, miestuose Lodz ir 

Vloclavke apsireiškė cholera. Pru
snose, iki Hamtiurgui ji jau išsi
platino. Vokietijos randas užtik
rina, jog ją atvilko maskoliški iš
eiviai, bet nežinia iš kur, kadangi 
ji pirma pasirodė Vokietijoj negu 
tuose Maskolijos kraštuose, iš ku
rių keliauja žmonės į užmarius.

II Japonijos randas paliuosavo 
garsų maskolišką admirolą Nebo- 
gatovą ir kitus caro laivynės ofi- 
cierus, buvusius nelaisvėj; jie gali 
keliauti ar į Maskoliją, ar kitur. 
Rozdestvensky dar nesuvisu pasi
taisė; laivynės oficieras Boisman 
pasimirė nelaisvėj.

II Ant Ęątsramo geležinkelio sta
cijos, prie Berlyno, suareštavo 
mergų prekė ją, amerikoną H airy 
Ratbgerber, kuris su lenkiška mer
gina stengėsi iš Čia keliauti į Ant
verpeną.

į ♦

II Mieste Adrianopoliuj, Turki
joj, nuo padegimo užgimė gaisras, 
kuris išnaikino: 3000 namų, 300 
pardavinyčių, 13 mokyklų, 6 baž
nyčiai, žydų sinagogą ir mahome
tonų klioštorių.

II Popieros dirbtuvėse Ollechan 
Moravijoj Susekė dideles prigavy- 
stes, kokias papildė dirbtuvių di
rektorius ir kasierius: jiė paŠlavė 2 
milijonu kronų dirbtuvių pinigų.

II Iš pasidavusių maskoliškam 
randui jurininkų laivo „Potemki- 
no”, trįs likosi ant pakorimo nu
spręsti, du iŠ jų jau pakorė Seva- 
stopoliuj.

|| Švedija be karės susitaikė su 
Norvegija ir pripažino paskutinei 
tiesą rėdy tiesi kaipo $a visto vei 
viešpatystei. *

II Vokietijoj, mieste Jenoj, 17 d. 
rugpiučio likosi atidarytas metibis 
socijalistų kongresas.

Redakcijos atsakymai.
M ackdonokui. Ką Tamista pa

rašei, pasakykie tą ant parapijos 
susirinkimo. Bus geriau. Kalbė
ti žmogus turi tiesą, bet spaudinti 
laikraštyj negalima visko. Tal
pindami kaip Tamista aprašei, už
sitrauktume provą.o viešos naudos 
iŠ to ne būt. Tamista užgriebi 
ypač privatiškus dalykus, viešų 
paduodi per mažai, skaitlines teip 
rašai, kad jų negalima suprasti.

Pašaliniui. Teip būva visur. 
Imti tą už svarbų dalyką ne ver
ta, ypač tam neverta pašvęsti at
skiros korespondecijos.

Prekes apgarsinimu.
1 colis druko, ui 1 syki....................50c.
Paprasti pajieszkojlmai ar draugys- 

cziu mitingai ar balių apgarsinimai po 
50c. ui koina syki.
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ĮKASTO ISTORIJA
A. B. Schuitser’i.

Viaas skirtumas vieno ix kito alfabeto 
yra vien pavidale literų, bet ir tame, gerai 
priaižiurfcjna literoms vieno ir kito, matyt 
terp jų didelis panašumas: sudėtinės literos

nei deltai, glagolinė p atsako grekiškai pi, 
glagolinė / —grekiškai Ji, glagolinė e yra 
tik atbulai pastatyta trrpkiška pyir/Mzt, Htsra

Slaviški alfabetai: kirilinis, glagolinis ir grekiški prototipai.
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kirilinio alfabeto, atsako tokioms jau sudėti* 
nėms glagolinio; *tas pats yra ir su papra
stoms literoms abiejų alfabetų. Viename ir 
kitame alfabete yra daug literų labai pana
šių; literos gi ženklinančios tikrai slaviškus 
skambėjimus abiejuose alfabetuose yra be
veik vienokios.

.Glagolinis raštas gavo savo vardą arba 
nuo ketvirtosios alfabeto literos „glagoT, ar
ba nuo slaviško žodžio ,,glagolatF, kas rei
škia kalbėti, kadangi alfabete surinkti toki 
ženklai, su kurių pagelba galima išreikšti 
savo mislis, kalbėti. Kada ir kur pirmiau
siai atsirado šitas alfabetas, tikrai nežinia. 
Tiek žinia, kad iš pradžių šitas alfabetas bu
vo vartojamas visų slavų, bet paskui, dėl po
litiškų ir tikėjimiškų vaidij, jį iš tūlų slavi
škų kraštų išstūmė kiti alfabetai. Terp ry
tinių ir pietinių, išpažįstančių stačiatikišką 
tikėjimą slavų, šitą alfabetą su-visu išstūmė 
kirilinis, vakaruose gi, terp slavų katalikų, 
jį išvijo lotyniškas raštas. Ilgiausiai glago
linis raštas laikėsi terp slavų Chorvatijoj, 
Datmatijoj ir Illirijoj, bet ir čia, pabaigoj 
XVIII amžiaus išvijo jį lotyniškas raštas, 
tik popiežius Leonas XIII šituose kraštuose 
daleido vėl spaudinti tuom raštu tikėjimi- 
škas knygas, daleido tų kraštų slavams lai
kyti dievmaldystą slaviškoj kalboj,. vietoj 
lotyniškosios.

Glagolinis alfabetas arba glagolica susi
deda iš 40 ženklų arba literų, turinčių dau
gybę padailinimų ir už aitymų, dėl kuriųt 
ant pirmo pažvilgio, sunku patėmyti giminy- 
stą to rašto su kokiu nors kitu. Dėl tų nž- 
raitymų ir specijalistai ilgai vedė ginčus 
apie paėjimą to slaviško alfabeto. Tūli ra
što tirinėtojai, kaip antai: Anton, manė, buk 
glagolinis raštas išsidirbo iš pirmutinio ru- 
niško rašto, taigi kad išradėjas to alfabeto 
paėmė simboliškus runiško rašto ženklus, 
kokius slavai vartojo prieš priėmimą krikš
čionybės .paženklinimui ne skambėjimų bet 
čielų mįslių, žodžių, kaip antai: metų dalių, 
mėnesių, gamtos apsireiškimų, dievų vardų 
ir t. t..

Rašto tirinėtojas Miller, 1884 m., apie 
išsidirbimą glagolinio rašto išreiškė visai ki
tokiu nuomonę. Jis manė, buk glagolinis 
raštas ne išsidirbo iš seno runiško rašto, bet 
padirbtas vienos ypatos be jokio gilesnio 
protavimo, todėl išradimą to alfabeto Miller 
primetė zokouinkui Kirilui. Kiti gi glago- 
linį raštą laikė ne už kokį svarbų išradimą, 
bet už perdirbimą, sudarkymą kokio nors ge
resnio, praktiškesnio alfabeto, todėl jieško- 
jo panašumo jo literų su literoms kokio nors 
kito alfabeto, teip, paveikslan, docentas Vin- 
dobonos universiteto, buvęs sąnarys Pary
žiaus lietuviškos draugystės ,,Želinuon, Ha- 
muš, stengėsi darodyti panašumą tūlų glago
linio rašto literų ir ženklų germaniškų runų; 
Šafarik gi aiškino panašumą tūlų glagolinio 
rašto literų ir literų tūlų rytinių alfabetų, 
kaip antai: syriško, palmyriško, ir kitų, Mil
ler darodinėjo panašumą glagolinių literų į 
tūlas literas persiško rašto Sassanidų laikų, 
Gregorovič stengėsi išvesti tą raštą iš arabi
škojo ir, ant galo, Geitler darodinėjo, jog 
glagolinis raštas yra tik perkeistu albanišku 
raštu, ji

Visi tie išvadžiojimai neturėjo tikro 
moksliško pamato, buvo tuščiais spėjimais, 
todėl ir tos nuomonės nepriėmė kiti rašto ti
rinėtojai, spėjimai tie buvo vien išreiškimais 
asabiško manymo paminėtų čia rašto tirinė- 
tojų. Ant galo, angliškas mokslinčius Tay- 
lor pastate nuomonę apie paėjimą glagoli
nio rašto ant visai naujų pamatų. Taylor 
apreiškė, jog šaltinio, iš kurio išsidirbo gla- 
golinis raštas, nereikia jieškoti toli, terp tau
tų, su kurioms slavai neturėjo didelių susi- 
nešimų, ne Arabijoj, Persijoj, Syrijoj arba 
kitur, bet kaimynystoj slavų apgyventų plo
tų. krašte, su kuriuom slavai turėjo tankius, 
visokeriopus susinešimus; kraštas toks buvo 
Grekija. Taylor nurodė ant paprasto kur
si vi nio grekiško rašto VIII ir IX amžiaus po 
Chr., kaipo šaltinio, iš kurio išsidirbo slavi
škas glagolinis raštas.

Iš tikro, prisižiūrėjus geriau literoms 
glagolinio alfabeto ir sulyginus jas su lite
roms kursivinio grekiško rašto VIII ir IX 
šimtmečio, ne sunku patėmyti panašumą li
terų vieno ir kito alfabetų. Paveikslan, 
kaip tas matyt ant paveikslėlio, glagolinė li
tera g atsako kursivinei grekiškai gammai, 
litera glagolinė d atsako grekiškai kursivi-

Paėjimas glagolinio rašto.

r — yra atbulai parašyta grekiška ro. Jei' 
gu gi terp tūlų literų nematyt panašumo, 
tai ir tas paeina vien nuo budo rašymo, nuo 
pridėjimo glagoliniame rašte literoms viso
kių užraitymų ir padailinimų. Užtenka su
lyginti kelias tokias literas, o ir terp jų at
rasime didelį panašumą. Paveikslan, suly
ginkime glagolinę literą l su grekiška kursi- 
vine lambda, glagolinę m — su grekiška mi, 
glagolinę o — su grekiška kursivine omikron 
ir t. t..

Lietuvos Socijaldemokra- 
tų Partijos Manifestas. * 
Mums rupi išgriauti caro valdžia 

Ir činauninkų sauvalė, panaikinti 
, visokie vyriausybės prispaudimai 
ir netesybės, prašalinti turtingųjų 
viešpatavimas musų gadynėj.

Mums rupi apginti ir išgelbėti 
visos Lietuvos darbininkai, neski
riant tautos, tikėjimo ir lyties nuo 
pabrikantų, dvarininkų, pirklių ir 
abelnai piniguočių skriaudimo.

Mes sakome, kad darbininkai 
dėlto vargą kenčia ii vyriausybės 
ir piniguočių priežasties, kad da
bartinis musų gyvenimo surėdy* 

. mas yra netikęs. Žemė, pabrikai, 
j visokie tavorai, namai dabar pri- 
| guli tik pavieniems žmonėms, o 
| ne visiems musų kraito gyvento- 
į jams. Ui tai ir visi darbo žmo- 
! nės pas mus priguli nuo tų, ką tur- 
| tus valdo.

Mes sakome, kad praŠalinimui 
tų neteisybių reikalinga, idant pa
brikai, žemė, visi įnagiai darbui 
dirbti,keliai ir vežiojamiejie prietai
sai paliktų visų musų krašto gy* 
ventojų nuosavybe.

Reikalaujame, kad visos tautos 
butų tarp savęs lygios ir nė viena 
nepasisavintų tokių tiesų, kurios 
kitoms tautoms galėtų būti vodin- 
gos (kenksmingos). ■■

Išpažįstame ir pildome darbinin
kų prisakymą: „Visų šalių darbi
ninkai,'eikite išvien," nes tik iš
vien veždami kovą prieš dabartinį 
visuomenės surėdymą, įstengsim 
apgalėti kapitalistus ir visam svie
te įvesti sociįalistiškąją tvarką. 
Pripažįstame kartu, kad kiekvienai 
tautai turi būt leista savo gyveni

Literos glagolinio ir grekiško alfabetų, 
ženklinančios tuos pačius skambėjimus, la
bai, mat, panašios. Bet kaip išaiškinti pa
ėjimą tokių ženklų, kokių nėra ir nebuvo 
grekiškame alfabete, o koki yra glagolinia
me, kuriame literų daug daugiau negu jų 
kada nors turėjo grekiškas alfabetas, paveik- 
elan, grekiškame alfabete nebuvo niekada 
šnypščiančių literų: i, 6, c, b, be ir Lt.. 
Prieš išreiškimą Tayloro nuomonės, didesnė 
dalis rašto tirinėtojų manė, buk literas rei
škiančias tuos skambėjimus, kokių paženkli* 
nimui nebuvo ženklų grekiškame alfabete, iš
mis! i jo sudėto jas slaviško alfabeto, arba jas 
paėmė iš tokių alfabetų, kokiuose buvo žen
klai išreiškimui trūkstančių skambėjimų; il
gai manė, buk, paveikslan, literos i ir e pa
imtos iš žydiško alfabeto, perdirbtos iš žydi
škų bin ir tsade, į kurias, iš tikro, panašios 
reiškiančios tuos skambėjimus literos slavi
ško alfabeto. Taylor, vienog, darodė, kad 
ir paėjimo tų literų nereikia jieškoti kituo
se alfabetuose, kaip antai, žydiškame arba 
kokiame nors kitame; ir toki ženklai, kokių 
nebuvo grekiškame alfabete, be abejonės, 
paimti iš grekiško rašto. VI amžyj greko- 
nys turėjo tankius susiuešimus su slaviškoms 
tautoms, į'grekonių apgyventus kraštus at
kako daugybė slavų^ o dabartiniai grekonys 
savo gyslose gal turi daugiau slaviško negu 
grekiško kraujo, dabartiniai grekonys tveria 
jau mišinį, dėl ko gal ir išnyko gabumas ir 
seni geri palinkimai: dabartiniai grekonys 
nė dailėj, nė moksluose niekuom neatsižymi, 
o senovės grekonys buvo mokintojais rymio- 
nų ir kitų Europos tautų. Dėl tankių ir 
ankštesnių susinešimų. jau VI amžyj greko- 
nims atsiėjo savo alfabeto ženklais rašyti 
slaviškai skambančius žmonių ir vietų var
dus; neretai atsiėjo grekišku raštu išreikšti 
tokius skambėjimus, išreiškimui kokių nebu
vo ženklų grekiškame alfabete, paveikslan, 
skambėjimus: i, c, b, c, be ir t. t.. Daugu
me atsitikimų, kaip matyt ant užsilikusių 
iki šiol dokumentų, tokius skambėjimus, ko
kiems išreikšti nebuvo literų grekiškame al
fabete, grekonys rašė dviem arba kelioms sa
vo alfabeto literoms. Paveikslan, skambė
jimą b grekonys rašė jungdami dvi a, taigi 
kaipo as (teip tą skėmbėjimą rašo ir dabar 
priėmę lotyniškas literas Vengrijos magya- 
rai); skambėjimą c rašė literoms t8 ir t. t.. 
Išsidirbus pas grekonis greitam rašymui, to
ki, paženklinti kelioms literoms skambėjimai 
rašėsi vienu pabraukimu, kaipo sujungtas 
ženklas ir, tokiu budu, laikui bėgant, greki
škame rašte išsidirbo čielos eilės sudėtinių 
ženklų arba, teip vadinamų ligatūrų, iš ku
rių, kaip manė Taylor, ir išsidirbo toki sla
viško alfabeto ženklai, kokių nebuvo greki
škame. Paveikslan, pagal Tayloro nuomo
nę, slaviško alfabeto litera b išsidirbo iš gre
kiško, parašyto vienu pabraukimu, ženklo 
88, kuris, iš tikro, labai panašus į slavišką b: 
litera č galėjo išsidirbti iš grekiško sujung 
to ženklo arba ligatūros t88 ir t. t..

Teoriją Tayloro apie paėjimą slaviškų 
raštų labiau dar išplatino pagarsėję slavištai, 
profesoriai Jagič ir Beliajev, kurie, sutikda
mi su Tayloro nuomone, pataisė tik tūlas 
smulkmenas. Dabar teorija Tayloro apie 
paėjimą slaviško rašto priimta veik visų ra
što tirinėtojų.

Bet, jeigu glagolinio slaviško rašto lite
ros paimtos iš grekiško alfabeto, tai kodėl 
sustatytojas slaviško alfabeto perkeitė litefų 
pavidalą, kodėl visokiais nereikalingais, be- 
misliais pridėjimais sudarkė jas, kodėl nepa
ėmė tiesiok literų grekiško alfabeto daug ge
resnių ir parankesnių? Gal būt, kad išdir- 
bėjui slaviškų literų pasirodė per mažu dar
bu perėmimas svetimo rašto literų, jis geidė 
išradėjo garbės, todėl teip visokiais pridėji
mais perkeitė grekišku literų pavidalą, kad 
net Specijalistai ne greitai galėjo dasiprotėti. 
iš kur paimtos slaviško rašto literos. Tūlos 
literos net rodo, kad sustatytojas slaviško 
alfabeto tyčia, perkeisdamas tikrą pavidalą, 
stengėsi paslėpti šaltinį, iš kurio literos pa
imtos. Kad savo mierį geriau pasiekti, jis 
stengėsi perkeisti grekišku literų pavidalą, 
pridėdamas joms visai nereikalingus ratelius, 
kaip tai padarė su literoms: g, d, l, m, p ir 
t. t.; kitas grekiškas literas pastatė atbulai,

(Toliaut bus.)

mas pagal savo noro susitaisyti.
Manome, kad pirmutiniais grio

vėjais netikusios dabartinės caro 
valdžios pas mus bus Lietuvos 
darbininkai, vadovaujami Lietuvos 
Socijaldemokratų Partijos. Tik. 
jie, surinkę Lietuvoje aplink savę 
dar ir kitus neužganėdytus ^visuo
menės Įuostus, susidėję į vieną 
brolišką armiją su darbininkais ki
tų tautų caro pavergtų, įstengs pa
naikinti dabartinę politikos tvar-

f . L-/ Remdamies viršuj paduodamų 
pamatų, mes šiandien einam prie 
to. kad butų sušauktas įsteigiama
sis Seimas Vilniaus mieste, išrink
tas Lietuvos gyventojų visuotinu, 
tiesiu ir slaptu balsavimu, neski
riant tautos, tikėjimo ir lyties.

įsteigiamasis Seimas turės iš
dirbti įstatymus musųt kraštui.

, įsteigiamamjam Vilniaus Seime 
šitokių įstatymų reikalausim:

1. kad suaugusiam darbininkui 
reiktų kasdien dirbti tik aŠtuonios 
valandos;

2. kad butų užginta samdyti* 
darbui dirbti vaikus lig keturioli
kos metų amžiaus; maži būdami, 
jie privalo tik mokytis ir augti;

8. kad darbas naktimis, dėl jo 
nesveikumo, butų užgintas; nakti
nis darbas gali būt leidžiamas tik 
ten, kur jis reikalingas visuomenės 
labui, arba kur be jo negalima ap
segi dėl dirbamo darbo ypatybių; 
bet ir tuokart gali būt leidžiama 
dirbti tik suaugusiems vyrams;

4. kad bent vieną kartą per ne- 
dėlią kiekvienas darbininkas, ar 
darbininkė,turėtų ištiso pailsio pu
santros dienos ( sakant 36 valan
das);

5. kad įstatymais butų paskirta 
mažiausia alga, vienoda dėl visų 
darbininkų, kurios sumažinti dar
bo davėjams butų nevalia; už vie
nodą darbą vyrams ir moterims 
turi būt mokama lygiai. Kiekvie
nam darbininkui turi būt duota 
uždarbiauti: jeigu žmonės pristig
tų darbo, musų krašto vyriausybė 
turi pasirūpinti darbą jieips atra
sti.

6. kad alga darbininkui butų iš
mokama pinigais, o ne javais arba 
tavoru;

7. kad pabrikai, darbavietės pas 
amatininkus ir triobos kaimo dar
bininkams gyventi butų sveikai už
laikomos, švariai, sausai ir šiltai;

8. kad darbininkai, smulkiejie 
amatinifikai.mažiejie ūkininkai,tar
nai, kartu ir jų visų šeimynos, 
butų apsaugojami iš valstybės pi
nigų nuo ligos, nelaimingų atsiti
kimų, bedarbės ir senatvės. Ne
begalintiems užsidirbti pragyveni
mui dėl vienos paminėtų priežas
čių turi būt duodama iš valstybės 
kasos pašelpa pinigais;

9. kad ne vien miestų ir kaimų 
darbininkai, bet ir visokie tarnau- 
jantiėjie po magazinus ir kromus, 
visokie tarnai, vyrai ir moterįs, bu
tų tam tyčia išduotų įstatymų ser- 
giami nuo piniguočių skriaudimo:

10. kad butų pačių darbininkų ir 
darbininkių renkami prižiūrėtojai 
^inspektoriai) prižiūrėti,‘ar išduoti 
jų apginimui įstatymai tikrai yra 
darbo davėjų pildomi;

11. kad butų įvesti santaikos sū
dai (teismai) išrišimui nesusiprati
mų, kilusių tarp darbininkų ir dar
bo davėjų (trečiųjų teismas);

12. kad užgriebti caro valdžios 
miškai ir žemė Lietuvoje (skarba- 
vi) butų atiduoti visų Lietuvos 
gyventojų nuosavybėn (visiems 
prigulėtų); kad butų palengvinta 
naudotis tąją žeme ypač tiems 
žmonėms, arba čieloms draugo
vėms, kurie savomis rankomis no
rėtų žemę išdirbinėti:

18. kad valkčiai kitokiu budu, 
negu dabar, butų sutaisyti: prie 
naujo valsčiaus lygiomis tiesomis 
turi prisidėti viii, kas jo rybose 
gyvena — darbininkai, valkčionįs, 
Siektos, bajorai, mažųjų ^niesčiu* 
kų miestiečiai, lietuviai kartu su 
žydais, enkais, rusais, abelnai su 
visais to valsčiaus gyventojais, 
neskiriant tautos, tikėjimo ir ly
ties. Valsčiaus rida turi būt ren
kama dviem metam visų suaugusių 
(20 metų) valsčiaus gyventojų, 
vyrų ir moterų, neskiriant tautos, 
tikėjimo ir lyties visuotinu, tiesiu, 
lygiu ir slaptu balsavimu. Už sa
vo darbus rėdą atsako prie! valš- 
čių; reikalui esant, gali būt atsta
tyta rinkėjų ir teismui (sudui) ati
duota. Savo reikalus valkčius ve
da savirankiSkai, nieko nesiklaus- 
damas; reikalingus valsčiaus rei
kalams pinigus surenka iŠ pažan- 
gųjų*) mokesčių, uždedamų nuo 
turto, činauninkai, valkčiui rei
kalingi, paties valkčiaus renkami 
ir atstatomi teismo (sūdo) nutari
mu;

14. kad miestų rėdymas kitaip, 
negu dabar butų sutaisytas. Mie
sto rėdą (durna) turi būt renkama 
dviem metam visų suaugusių mie
sto gyventojų, vyrų ir moterų, ne
skiriant tikėjimo ir lyties visuoti
nu, tiesiu, lygiu ir slaptu balsavi
mu. Rėdą už savo darbus atsako 
prieš rinkėjus ir reikalui ėsant.gali 
būt atstatyta ir sudui atiduota. 
Savo reikalus miestas veda savi- 
rankiai. Reikalingus miestui pi
nigus renka iš gyventojų apdeda- Į 
mų pažangaisiais mokesčiais. Mie- Į 
stas renka sau činauninkus, atsta
tomus ir atsakomus prieš rinkė
jus;

15. kad pavietai kitaip butų rė
domi. Visi suaugę pavieto gyven- i 
tojai, vyrai ir moterįs, neskiriant 
tautos, tikėjimo ir lyties turi ik-i 
rinkti visuotinu, tiesiu, lygiu ir 
slaptu balsavimu savo atstovus 
pavieto Seiman, kuriam paveda sa- 
virankiŠkai vesti pavieto reikalus. 
Seimo nariai renkami dviem me-Į 
tam; už savo darbus atsako prieš 
rinkėjus, turi būt atstatomi ir rei
kalui esant,teismui (sudui) atiduo
dami. Pavietas renka sau činau-, 
ninku*. Reikalingi pavietui pini-; 
gai susideda iŠ pažangų jų mokes
čių nuo turto; r

16. kad visas musų kraštas, Lie
tuva. butų rėdomas pilnai saviran-1 
kiškai. Tam tikslui visi suaugę 
Lietuvos gyventojai, vyrai ir mo-; 
terįs, neskiriant tautos, tikėjimo ir 
lyties, renka visuotinu, tiesiu, ly
giu ir slaptu balsavimu savo atsto
vus Lietuvos Seiman. Seimas iš
duoda įstatymus visam kraštui; jis 
sužino ir veda reikalus visos Lie
tuvos su musų kaimynais, kaip lat
viai,baltgudžiai,lenkai,rusai ir kiti, 
su kuriais tik Lietuva liuosu noru 
susidės į vieną valstybę( į vieną su- 
federuotą žmonių valdomą respu
bliką). Seimas paskiri* mokes
čiu* ir jų suvartojimą kas met; jis 
prižiūri krašto rėdymą, mokslą, 
teismus, sakant — riša visus svar
besnius Lietuvos reikalus. Sei
mas tik vienas; atstovai renkami 
dviem metam,apmokami ir atstato
mi rinkėjų. Rinkėju ir atstovu 
gali būti kiekvienas suaugęs (20 
metų) Lietuvos gyventojas, nenu
baustas už kriminališkus nusidėji
mus ir nenustojusis per teismo nu- j 
tarimą šitų tiesų. Pinigai Lietu
vos reikalams surenkami vien iš 
pažangųjų mokesčių, uždedamų 
nuo turto. Ministrai seimo ren
kami iš paties seimo deputatų ir 
prieš jį už savo darbus atsako; at
statomi ir reikalui ėsant, teismui 
paduodami. Činauninkai, Lietu
vai reikalingi, renkami ir atstato
mi teismo nutarimu;

17. kad Lietuvos gyventojai tu
rėtų tiesą:

a) padavinėtt seimui naujų įsta
tymų sumanymus arba projektus 
(inicityva),

b) atmesti visai arba permainyti 
jau išduotu* seimo įstatymus (ve
to ir referendum), jei tik to norės 
Lietuvos gyventojų dauguma; t

12. kad butų įvesti vien tik pa- 
žangiejie mokesčiai nuo pelno, 
turto ir palikimų; kad visi kiti mo
kesčiai, kaip akcyžės, muitai ir ki
tokie butų panaikinti; kad įstaty
mais butų paskirtas mažiausias 
pelnas, teapdėtinas mokesčiais 
(nuo visų mažesnių jau nieko ne
bemokama):

19. kad už teismą (sūdą) nereik
tų nieko mokėti; teistojai t (su- 
džios) turi būt pačių žmonių ren
kami ir atstatomi nuo vietos teis
mo nutarimu; kad nereiktų nieko 
mokėti advokatams už patarimus; 
jie turi būt užlaikomi iš musų kraš
to pinigų;

20. kad nereiktų nieko mokėti 
už mokslą pradinėse, vidutinėse 
(gimnazijose, realinėse ir kitokio
se) ir augščiausiose mokyklose 
(universitete ir institutė). Turi 
būt dykai davinėjamos visos kny
gos ir prietaisai mokslui reikalin
gi. Pradines mokyklas turi pri-

•) Pavyzdžiui: Jei k**, turint metinio 
pelno tūkstantį rublių, mok* mokesčių 
rublį už kiekvieną ftimtę pelno, o antras, 
gaunanti* du tūkstančiu, jau moka mo
kesčių po pusantro rubliau* ui šimtą, 
trečia* gi. turėdama* tris lakstančius, 
moka po du rubliu ui šimtą ir teip to
liau: tai tokie mokesčiai, uždedami nuo 
turto ar pelno,vadinasi pažangaisiais.

verstinai lankyti viki abiejų lyčių 
vaikai; visos mokyklos yra svietiš
kos;

21. kad visi tikėjimai, musų kraš
to prieš įstatymus butų visai ly
gus; kad kiekvienas Lietuvos gy
ventojas, niekeno nevaržomas, ga
lėtų pasirinkti tokį tikėjimą, koks 
jam butų geras, arba neišpažinti 
nėjokio. Kiekvieno dvasiškiejie 
ir bažnyčios turi būt užlaikomi pa
čių tikinčių be pagelbos iš musų 
krašto pinigų; J

22. kad gydymas, visokia dakta
ro pagelba, vaistai ir pakasynos 
(laidotuvės) reikalingiems butų 
dykai duodama; daktarai ir aptie- 
kos turi būt užlaikomi iš viso 
krašto pinigų;

28. kad nebūtų jokių privilegijų, 
t. y. busimoj demokratiškoj respu
blikoj, susitvėrusioj iš susidėjusių 
liuosu noru kaimyniškų tautų, 
kaip latviai, baltgudžiai, lenkai, 
rusai ir kiti, visi jos gyventojai tu
rėtų lygias tiesas ir butų priversti 
nešti lygias pridermes, kokios jie 
tautystės, tikėjimo, lyties,kilimo ar 
luomo nebūtų;

24. kad Lietuvos gyventojams 
kitokios tautystės, nors esantiems 
mažumoj, kaip žydai, lenkai ir ki
tokie, butų visados skiriami iš mu
sų krašto ka«os pinigai pasistaty
mui ir užlaikimui tokių mokyklų, 
knygynų, muzėjų, kokie jiems bu
tų reikalingi. Pinigai turi būt 
skiriami pagal kiekvienos tautos 
skaitlingumo;

25. kad kiekvienam Lietuvos gy
ventojui butų duota laisvė liuosai 
apie viską Šnekėti, rašinėti po 
laikraščius ir knygas, rinktis į vi
sokius susirinkimus, tverti drau
goves ir liuosai streikus kelti;

26. kad nėvieno Lietuvos gyven
tojo niekas be teismo (sūdo) pa
liepimo negalėtų suimti, iškrėsti 
ir kalėjiman pasodinti; be sūdo ne- j 
gali būt krečiama ir jo tnoba;

27. kad dabartinė nuolatinė ka-; 
riumenė butų paaaikinta ir jos vie- į
ton butų įvestas Lietuvoje visuo- ■ 
tinas žmonių apginklavimas karo 
reikalam* (milicija). Kitaip sa
kant, kad kiekvienas suaugęs sver* 
kas musų krašto gyventojas pri- 
versVnai, bet trumpą laiką, moky
tųsi ginklus vartoti; pramokęs, su 
ginklu grįžtų namon, paskui ret
karčiais trumpai atnaujintų savo 
kariškąjį mokslą ir tokiu budu yi* 
sados butų prisirengęs reikale sto
ti savo krašto ginti. Jeigu iš nuo
latinės kariumenės Seimo nutari
mu dalis butų krašto reikalams 
užtikta, tai kareiviauti ji turėtų tik 
Lietuvoje. Skaičių nuolatinės ka
riumenės ir tarnavimo laiką pas
kirs Lietuvos Seimas;

2gj kad musų krašto rėdąs iš- 
pirainėtų pamaži visų Lietuvos 
gyventojų nuosavybėn Lietuvos 
žemę, pabrikus, geležinkelius, ke
lius, bankus ir kitokius viešus įsta
tymus visur, kur bus visuomė* pri
pažinta naudingu tą padaryti.

j II.
Gerai suprantame, kad saviran- 

kišką, žmonių valdomąj^ietuvą su 
Seimu Vilniaus mieste tik tuokart 
galėsim turėki, kada iŠgriausim da
bartinę carŽ valdžią. Supranta
me, kad tą darbą įveiksim padaryti 
tik susidėję kartu su visais slėgia- 
maisiais musų fkimynų luomais 
(latvių, baltgudžių, lenkų, rusinu, 
rusų ir kitų), ir kartu su jais prieš 
carą sukilę. Manome, kad dabar, 
kaip tik atėjo Ištikus pradėti aršiau
sią kovą prieš senybinę tvarką, 
nes dabar kuolabiausia caro val-
džia susilpninta iš šalies — karu 
su japonais, iš vidaus nepabaiga- 
mais pasipriešinimais, kurie kįla 
visuose rusų valstybės galuose ir 
rodo, kad žmonių kantrumui jau 
galas atėjo. \

Todėl kviečian)e- visus Lietuvos 
darbininkus,.mažuosius ūkininkus 
ir smulkiuosius amatininkus, vi
sus, kam rupi numesti card^+ųagas 
ir įgyti laisvė, kad rengtųs ir k\ltų 
kovą.

Kad kova <pasikeltų visoj Lietu
voj ir smarkiai butų varoma, mes 
kviečiame: 1

1) kad visi susipratę žmonėm, 
kas ir kaip gali, rinktų pinigus 
ginklams ir patįs ginkluotus;

2) kad visi mokytųs ginklus var
toti;

3) kad kiekvienos apygardos 
(sakysim parapijos) susipratę 
žmonės išrinktų iš tarpo savęs 
vietinį revoliucijos komitetą ir jam 
pavestų tvadeinti kilusią kovą;

4) kad vietiniai komitetai susi
žinotų tarp žavęs ir išvieno viską 
darytų;

5) kad platesnių apygardų ko
mitetai susižinotų su vietinėmis 
musų Partijos organizacijomis, ir 
kova tokiu budu visoj Lietuvoj bu
tų vienodai gedama.

6) kad visur butų platinami Lie
tuves Socijaldemokratų Partijos 
raštai, jos Imanifestai ir atsišauki
mai; tokiu budu galima bus sukel
ti pasipriešinimą valdžiai tarp pla
čiausios žmonių mynios.

Kovą prięŠ caro valdžią pradė- 
kit ir leskit šitokiu budu:

7) atsisakykit žinotis ir klausyti 
visų tų įtaisų, kurias pas mus''caro 
valdžia įkut?6. Todėl pabaikit vi
sus reikalui su dabartiniais valš- 
čiais; nebalankyt jo, neklausykit 
jo įsakymųj nebeduokit pinigų jo 
užlaikymui|(panaikinkit algą star-

Šinai ir pisoriui). Nebeik it sudy- 
tįs valščiaus sudan ir sudžioms 
nebemokėkit algos. Nebeikit pas 
zemskį ir jo įsakymų nebeklausy- 
kit. Savo vaikų nebeieiskit val
džios mokyklon.

Kas mieste gyvena, tegul tą pa
tį daro miesto rėdoj.

8) Naikinkit policiją. Tegul 
kiekviena draugovė prisako savam 
dešimtininkui, kad nusikabintų 
blėkę ir su uriadniku jokių reikalų 
nebeturėtų. Uriadnikams, prista- 
vams paliepkit išsinešdint iš musų 
krašto, o piktesnius pasirūpinkit 
nudėti. Žandarus naikinkit pir
mučiausia.

9) Nebeklausykit ir nepildykit 
įsakymų caro činauninkų vis tiek, 
kas jie nebūtų: isprauninkai, žan
darai ar gubernatoriai; priešinkitės 
lig paskutinei, jeigu kurį spirtų 
pildyt.

10) Rudens šaukimo į kari u me
nę, ar mobilizacijos sulaukus, ne
stokit ant liosų ir neikit kariume- 
nen tarnauti. Pasirūpinkit visu- 
pirma, kad Šių metų rekrutai iš- 
anksto terp savęs susitartų, susi
rištų ir ginkluotus; kad jaunimas 
čielų pavietų susižinotų terp sa-. 
vęs per savo parinktuosius, o kada 
ateis laikas ant liosų stoti, tegul 
išgriauna priėmimasias vietas (pri-| 
sutstvas), sunaikina popierius, iš
vaiko činauninkus, išmuša polici
ją, parvaro bailiuosius iš savųjų 
namon ir patįs grįžta pas tėvus.

11) Nebemokėkit valdžiai jokių j 
mokesčių.

12) Nebegerkit degtinės ir pri
verskit uždaryti visus monopolius. I

18) Prie bažnyčių ir turgavietė
se, kiekvienai progai atsitikus, tai- 
sykit demonstracijas su kalbomis^ 
ir dainomis ir viešai balsu platin- 
kit terp žmonių musų reikalavi- j 
mus, — žmonių valdomos Lietu- ' 
vos su Seimu Vilniuje, išrinktu vi- 1 
suotinu, tiesiu, lygiu ir slaptu bal- 1 
savimu.

14) Prie kiekvieno žmonių suki-
limo prieš valdžią prisidėkite prie 
sukilusių patįs ir padėkite jiems 
visokiais budais: užstokit, neiš
duokit ir apginkit tuos, ant kurių 
caro činauninkai imtų gulti. Su
imtuosius ir jų šeimynas sušelpkit. 
Stovėkit visi už vieną ir vienas už 
visus.

15) Šnipus, išdavikus iŠ saviš
kių, višus, kas nemoka liežuvio 
sulaikyti, bauskite teip, kad kitą 
kartą nedrįstų caro valdžiai prieš 
mus tarnauti.

Lietuvos . darbininkai ir darbi
ninkės, mažiejie ūkininkai ir smul
kiejie miestiečisū, jūsų vargo niekas 
jums nepalengvįs, jeigu nepasiru- 
pįsit patįs. Mylistos iš dangaus 
nenukris, ir pagerįsit savo būvį tik 
tuomet, kada paveiksit savo prie
šus, išgriausi! jų valdžią ir savaip 
naują visuomenės gyvenimą sutai
sysi!. Kelkitės, vargo žmonės! 
Ateina laikas užmokėti svieto te- 
rionims krauju už kraują ir ant 
griuvėsių savo vergijos, prispaudi
mo ir skriaudų uždėti pamatai nau
jam, laisvam, žmoniškam darbo 
žmonių gyvenimui.

Centralinis Komitetas Lietuvos 
Socijaldemokratų Partijos.

Lietuviškas Pardavėjas
Adolfas Zaehareviče, 

plačiai žinomas ir mylimas terp 
savo tautiečių lietuvių praneša, 
jog jis apėmė vietą pardavėjo vie
noje iš didžiausių drapanų krautu-
vių „THE HOME CLOTHING 
Co.", 594—596 Blue Island Avė. 
Jis iš savo pusės, iŠ kalno užtikri
na kiekvieną tautietį užganedini- 
mu visuose pirkiniuose, kadangi 
šita krautuvė pilnai aprūpinta ge
riausiais, tinkamiausiais ir naujau
sios mados drabužiais visame Chi
cagos mieste.
THE HOME CLOTHING Co., 

594—596 Blue Island Avė., 
Terp 18tos ir 19tos ui.

Ką šneka ponas Galas?
Ponas B. Galus iŠ Duncan, Ne- 

braskoje, rašo pas mus šiteip: 
„Suvartojau kelias bonkas Ameri
koniškojo Ęlyksyro Karčiojo Vyno 
ir manau, kad tai yra geriausias 
vaistas ant svieto, nuo mano ligos. 
Sustiprina neišpasakytai mano val
gomą ir duoda atgaivingą, sustip
rinantį miegą ir apart to užima 
vietą stalinio vyno.” — Tūkstan
čiai tų, kurie vartojo šitą žinomąjį 
preparatą, sako tą patį. Yra tai 
geriausias vaistas nuo skilvio, ka
dangi be apsirikimo gelbsti kožnu 
kurtu. Kaip tik ir kada tik gro- 
muliojimo organai randasi netvar
koje, nenormališkame stovyje, kas 
įprastu budu apsireiškia sumen
kėjimu v algų m o ar netekimu jo ir 
nužudymu gyvybiškos pajiegos, 
nėra geresnės ir tikresnės pagel
bos per Trinerio Amerikoniškąjį 
Eliksirą Karčiojo Vyno. Yra tai 
grynas vynuoginis skysčius maišy
tas su iŠsunkomis karčiųjų žolių, 
ideališkas vaistas nuo susirgusių 
vidurių. Galima jį duoti teip 
vaikams, kaip ir suaugusiems. 
Gaunamas visose aptiekose arba 
pas patį pabrikantą Juozapą Tri- 
nerį, 799 So. Ashland avė., Chich- 
go, IU.
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Draugyscziu Reikalai

. Susirinkimas Chicagos kuopos 
„Aušros" draugystės atsibus na- 
dėlioj, 1 d. spalių 4 vai. po pietų, 
gyvenime Girijoto, pn. 95 Canal 
port avė. Yra svarbu* reikalai, 
todėl sanariai kviečiami pribūti kuo 
skaitlingiausiai.

Dideli* Baliu*.
Chicago. Dr-te Ssr. Roko parengs 

puiku balių nedalioj, 1 d. spalio, 1005 m. 
Pulaskio salėj*, 800 8. Ashland avė. 
Dury* ataidaris 8 vai. po pietų.; balius 
prasidės 5 vai. vakare. Inženga 25c. 
y patai. Bu* puiki masika ir svecziai 
bu* priimu kuopuikiausiai. Visu* lie
tuvius ir lietuvaite* **irdincai kyieczia 
atsilankyti.
(28—IX) Komitetą*.

Artina*! jau 13tae Mzokt*.
Chicago Nedelioj, 8ta di*n* spaliu 

(October). 1906, atsibus 13tas Šiokia Jau
nu Amerizo* Lietuviu Pasilinksminimo 
Kliubo, Freiheit Turner *ai*j, 3417 Hal- 
sted ui, prasidės 5ta vai. po pietų. Grs- 
ji* prof. Klefer. leženga vyram 35c., o 
moterim 25c. Mylinti puikia muzika, 
dailu pu-i -a ir linksmi* draugija te
gul aUilanko ant musu šiokio, o ne vie
no potam nepralenk* oeatsilanke*. Vai
ku ir mergaictiu mažiau kaip 16 metu 
b* tėvu neišleidžiama. Visi lietuviai yra 
•širdingai užpraszomL'

Komitete*.
(5—X)

Ballua
Obicago. Lietuviuku saliunininku 

Unija parengs dideli balių nedalioj, 1 d. 
epelio, 1905 m. K. Laudanakio salėja 
3110 8. Morgan at., prasidės 6 vai. vak. 
inajimas vyrui su motere 25c. Bu* pir
ai oe kllasos muzika, gerymai ir užkan
dine bus kuogenausi. Atminkite kad tai 
yra saliuninku balina, ud geru gerymu 
netruk*. Visus lietuvius kuoskaitiin- 
giausiai kvieczi* ateilanii.

Komitetas.
<28-lX)

Dideli* Balina.
Chicagu. Dr te Dovydo Karai, ture* 

savo balių nedelioj 1 d. spalio, Freiheit 
Turner saleje, 3*17 B.Halsted «V Prasi
dėt 4 vai. po pietų, toženga 25c. porai. 
Bu* ui pirma* balius po vasaros kern
osiu. ant tuno bus gera muzika ir sve 
ežiai susirinkę gale* gerai pasiazoktl ir 
pasibovytt. Visus lietuviu* ir lietuvai
te* szlrdingai kvteczia atšilankyti.

Komitetas
'i (IX-20)

Didelis Balius.
Chicaro. Dr te Dovydo Karaliau* turės 

savo bailu nedelioj, 1 d. spazio Freiheit 
Turner* aaleje, 3417 8. Halited -8l. P ra 
tide* 4 vai po pietų. Ingeiųr* 25c. parai- 
Bua tai pirma* bajiu* po vaaaro* karu
čiui, ant kurio bu* gera munka ir sve- 
eziai *u*irinke galoe paeiszokti ir pasibo- 
vyti. Visu* lietuviu* ir lietuvaite* nir 
dingai kvieczi* atsilankyti.

Komitetą* 
(28—IX)

Ketvirtas Balius.
Chicago Dr. V.Kudirko* dr le laikys 

savo ketvirta balių su betoj, 1 d. spaliu. 
1805, K. Lendančio saleje, 3117 3121 8. 
Morgan *t. Baliu* prasidės 530 Ba
lius bot kogeriausiai parengtas. Bus 
dekiiamacijos, monolioga* ir kiti not-“ 
ges publikos palinksminimai. Užtai 
dr-te niprasao visu koekaitlingiausiai at 
■ilankyii ir smagiai pasilinksminti. Ka* 
nebus, ta* itailesis, kaip visados ant mu
su balių nebuvęs.

Komitetas

Susirinkimas.
Brcoklyn. N. Y. 38 kuopa 8. L. A. 

turu susirinkimą 1 d. spalio, nedelioj* 
2 vai. po pietų, svetainėje po No. 73 
Grand »t. Uipraszome visu* sąnarius 
užsimoloeti savo kvartaline* duokles ir 
atsivesti naujus asnarias pri*ira*zyti. 
Teipn bu* sprendžiami svarbus reikalai 
musu keopos. Užkvieczia sekretorius

A. Lesniauska*.

Paszventinimas Bužu .vežios.
Nedeboj, 1 spaliu bu* paezventinima* 

Bažnyczio* Stv. Mikolo Ark. parapijoj, 
kerte Marshfield ir Wabansta avės. Ca
re m on i jo* prasidės 10 vai. ryto. Visos 
lietu vis* ko* draurystes yr* k viecnamo* 
susirinkti in tam tikra* vietas ant 8 vai. 
ryto ir teą pasirengti, kad ant 0 vai. ryte 
visos buto gatavo* iszmarszuoti in ocr 
pore. Teipgi yra kviecztami visi lietu
viai vyrai ir moterys ant szio* iszkilmas 
kpo skaitlingiausiai susirinksi. Užpra- 
sxo viso*.

Kun. kleboną* Staszkeviczia ir
Komitetas

Pndekavone
Su sziuomi apreiszkiu, kad dabar e*u 

sveikas ir isigydita* per Dr. E. C. Ool
ito*. Profesoriau* Institutą, ir už taj nu
žemintai dekavoju savo iszgyditojui

Neduok Dieve kokios ligos ar nelai
mes sirgimo, tai visada kreipsiuos prie 
Dr. Collin* M. I. pas joki kita dakta
re nesiszsukslu.

Pasilieku dėkingo-Joe. Sulaki,
Katahdin Iron Works, Me.

Reikalauja
Dvieju pardavėju vyru ir dviejju parda
vėju moterų. Tikros vietos ir gero* mo
kesty*.

L. KLEIN, 
Halsted ir 14tb ui.

Reikalauja 2000 darbininku in miestus 
ir kaimus; algos nuo 61.75 iki 82.00 ui 
diena; moterų ir vyru in pabrikua, ak
menynes, lentpioves, restauracijas, vieša- 
namius ir prie visokiu kitu darbu; 500 
darbininku in Tykiojo Pakraszczio val
stijas, pigu* keli**, algos nuo *2.00 *3.00 
už diena., darbas vienvslinis, oras s šilta* 
per apskritks mstusi 130 akru valstybi
nes žeme* dykai ir gera proga ten bile 
kokiai vaisbai Iszjieszkome algas, duo
dame rodą* provose. Lietuviszkaa aren
ta* J. Luces, 666 Milwaukee Ar*., Chi
cago, III.

Aant pardavimo labai pigiai bu- 
czerne ir groaerne su visom* intaiaom*. 
arklys Ir vežimas; kas nori pirkti tegul 
pasiskubina; bizni* labai geras lietuviu 
apgyventoje apygardoje: savininkas i»- 
važiuoja in Lietuva. Daaitinoti reikia 
„Lietuvos’’ Red.

. (28—IX)

Pigiai ant pardavimo gera* narna* su 
dviem lotai*, kuriame talpina*: hoteli* 
ir *aliuna«, Chicago Height*. III. Mie
teli* Chicago Height* yra arti miesto 
Chicagos. apgyventa* lietuviu lenku ir 
kitu tautu, pilna* visokiu fabriku, kur 
biznis gerai eina. Davažiuoti in Chica- 
ga galima už 15c. AUiszaukite pa*

Frank Kriszcziokaiti,
1414 Wentworth avė., 

(*8—IX Chicago Height*. 111.



Gramatika
ANGLISZKOS KALBOS 

su užtarimu kiekvieno žodžio lietuviu- 
kai — sekanoslai: snow (suok ssiegaa 
know (no\ žinoti, leaf-(lyf), lapes ir tt. 
Knyga apdaryta, 174 puslapiai, su pri
siimtinu *1.23. Pinigus yra geriausiai 
pelai u stl per ,,Poetai Money Ordor" ant 
szio adreso:

P. Mikoiainis,
Box 13, Statiou DU New York.

Pa jieaz kalimai.
Paneaakau Jurgio Meszktvicztous isz 

. Suvalkų gub., Marijampolės pavieto. 
' ' Jis pats ar kas kitas teiksią duoti line 

adresu:
Anton Leteni, 

Holton Bros., Woodruff, VVia
(»-IX)

__  e

Dabar yra laikas
, ė ■■ ■ ■ "

imtis uz vaisbos ir rinkti vaisius rudenines
V ’ t ’ .. -

pirklybos, kaipo ir prisiruoszti prie
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Pasirodavyk su Lietuviszku Daktaru
j .........pas...........

Medical Clinic
i State St„ Chicago, III.

Pajieazkau apsėdimui gražios ir iss- 
mintlngoa lietuvaite*, liuter . o nko ti
kėjimo kokiu ir ass pato eami. Eau 24 
metu senas, o mergico* noriu nao 17 iki 
22 metu. Malonėm te atsiszankti ant szio 
adreso

Bam Baksaa*.
Boa 2, Kandai, Mont.

Pajieazkau savo vyro Petro Bertasziaus 
Kauno gub., Raseinių pav., kaimo Ba
niuliu. apie 5 metai kaip Amerikoj. 
Jis pats ar kas kitos teiksi* duoti žinia

Veronika Bertosziene, 
4510 8. Paulina sti. Chicago. 111.

Pajiesakau Francisakaus Danulevl- 
cziaus gyvenusio Bostone, Mase., Anta
no Yiazniaucko ir Prano. Petrai ožio. 
Viai Kauno gub., Veliuonos v oi os lies, 
Antkalnisskiu kaimo.1 Jie patys ar kas 
kitas teiksi* duoti žinia adresu:

Kas. Liutvinss, 
Box 12, Morgan, Pa.

Pajieazkau savo susiedo Juozapo Ra
manausko, Kurszenu miestelio, 4 metai 
kaip Amerikoje. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti man žino adresu:

Aleksandra 8 ton k anas,
13 Sount su Bomerville, Maas.

Pajieazkau savo broliu Simeono ir 
Aleksandro Šauleliu, Kauno gub„ Rasei
nių pav., Belvestru sodos. Jie patys ar 
kas kitas teiksi* duoti žinia adresu:

Barbora Seatelyczia, 
Lieae-Odau bei Tilsit, Ostpr. (Stolbekenj 

Germany. j

Pajieazkau savo pusbrolio Adolfo Nei- 
mano, Surgaiaukio kaimo, Liudvinavo 
parapijos, Buvaiku gub., turiu prie jo 
labai svarbu reikale. .Jis pats ar kaa ki
to* teiksis duoti žine adresu:

Augustas Nei m u na*.
Cook Bros C'amp 7, Blind River, Ont., 

- Canada.

Pajieazkau savo vyro Jono Masijaucko 
Suveik u gub-, Kalvarijos pav., Liudvi
navo g m., gyveno Baili m orėj e 4 metus, 
pamėtė mane 8 d. kovo satu metu su 3 
mažoms dukterims,, tyriausia 8 metu; 

•' pirmiau ji* buvo Phrladelphoje. Jis pats 
ar k a* kita* teiksis duoti žinia adresu:

Petrone Masijauckiene, 
635 W. Pralt st., Balllmor*, M d.

Pajieazkau Jono Adomaiczio, Kauno 
gub., Ssiauliu pav., Siedavo* miestelio 

—ir parapijos, 3 metai kaip Amerikoje, 
dirbo Allegheny, Pa. Jis pats ag ka* ki
tas teiksis duoti žine adresu: Į

Pet. Akomaitis, ,
1274 Ridge avė., Allegheny, Pa.

Pajieazkau savo pusbrolio Antano Po- 
esiaus, Kauno gub., Raseinių pav., Erž
vilko parap.. Balniu kaimo, pirmiau gy
veno Pittoburge, Pa. Ji* pat* ar ka* 
kitas teiksis duoti žinia adresu «

Antanas Eitczas, 
Box 635, Leechburg, P*.

Pajieazkau savo pusbrolio Liudviko 
Szilkaiczio, Kauno gub. ir pav., Krakių 
vol., Vozbutu kaimo; turiu priėjo labai 
svarbu reikalą. Jis pato ar kas kitas 
teiksis duodi žine adresu:

Liud. Ramąnauckas,
10 Stor st.. Anaonia, Conn.

szventinio laiko
Jokiame metų laike negali pirklys teip urnai panaudoti savo pinigų, kaip dabar 

ir toliau lyg Kalėdų, kuomet maži pinigai yra pajiega iš priežasties šito ūmo vei
kimo.

Apsimislyk Šiądien ir uždėk sau vaiabą; pasirodavyk su mumis kaip tą padaryti su 
mažais pinigais; mųsų rodą ir daugelio metų prityrimas Šituose dalykuose už paklausimą 
be vieno cento kaštų tau; rašyk pas mus apie tai dabar.

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 užstsenėįusias ligas. 
Laiko ofisą mano aptiekoįe kasdiena nuo 2 iki 6 valandai po pietų 

The Red Croatf Pharmacy, pirmiau Giačo.
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 Borowskis, aptiekorius, 
THE RED CROSS PHARMACY-

Pargabentos isz Belgijos.
Pargabenau net iaa Belgija* daugybe 

visokiu popieru raszimųi gromatu, tu 
ivilganežioms kviotkoms, su žalei* lape
lei*. ant paveikslo minu vainikėlis ir su 
iibaneziom* žvaigždelėms, labai pulkei 
tszdabinioa su daileis pasveikinimais, 
aukso literoms ir su paveikslais tinka
mos kožnam raszyti. Yra tai naujai isr- 
raski* kuriu lig szlol nebuvo. Priaiusk 
25 sumpoma o gausi 12 visokiu popieru 
su konvertai*. Reikia mum* agentu 
ir duodam gera uždarbi. Adresuoki* 
sziteip:

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

(X-<) -4

Paaarga serjfantiems vyrami, r 
V Ui iznadiaalaial garsingi gydymai per gro

ge Ūkite la tetoyba ir reikalaujate pagalbos nao 
aSaikrvoilama lytiaaku M nerviazku ir kitokie 
Ugu (Uagydome nao girtybes - Mainant galias 
Išduoti gyduoles! ta musu' Naujau*!* Methada, 
aso kanos takstancalai paaieelbeio Kas aori

įKoenlffnber£Npe<*iaibitti.
Box tos. Me. boaUi^Elgbt Ptraet. Wllltatesberg 

Bruoklyn. II. Y. <

PREKYSTEI
gromatomš drukuojamų mašinėlių, ir kitokių tavorų.

Kanam kuris atsiųs už 2 centus marką, pasiųsiu 
Naują lietuvišką Kataliogą dykai. Kuriame yrašim- 

ta* visokių daiktų paveikslai ir prekes, 
iš kurio matysi jog mano tavorai pirmos 
kliasos, o prekės pricinamiausios.
Atsteiiavi*MS atlieku greitai, ir išsiun- 

čiu į visus Amerikos miestus. Adresas:
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 nuodugnj 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?

Ar atmintis prasta, lenki draugiją, trūksta energijos ir sveikatos, turi juo 
dus paakius, pučkus, plėmus ar kokius nors pratrukimus ant skuros, 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 visas dalis pasaulės.

Raszyk klausymo lakszto Ir gausi ro&ą*
Ofilia* atidarytai kainą Stoną nu* 10 ryto iki 4 pa piatą ir vėl 
iM 6 Iki 7 vakar*. Nedaliom ir Švontodienom aaa 10 iki 12.

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

.................. . . ..................... ! ! _______ M....,,,.............

MAK.IA 1M)WIATT

Kauno gub. Saaullu pavieto.

783 W. 18th Street
Ani keliu sanvaiciiu įsivažiuoju ant 
vakaclju ir in offisa atsilanko tik pa- 
podėliais ir ketvorgais nuo $ iki 13 ryt

Tetarooas: Csmal 7082.
Taiefonuot galima lai kiekvienos 

aptiokoa

Lietuwiszką Aparatu Dirbtuwe

Ktink^t, AmeriUoMiszkaSt 
Wcli«w**, Mzarpnn, J«oi- 
tas, ((skardas, Zaaklalisa,' 
Kepsres ir dėl Marszalku'

' Guodotinieim Kunigam* szdir* 
i ba:- Kapaa, (molis. Dalmati
kų*, Albas, Malas irwwu* baž
nytiniu* jMredu*, Visokį darbą at- 

1 lieka srtiauazksi in laiką.
i Noredamu* gnodotinoa Dr-tes, 
arba gvodotinr Kunigai, kad Jum

baž-

F.PBradchulis
Attornej ud Counselor it U*. 
Chisbzr «f CoBnera Bldt Kms 701 
6. E. Corner LaSalle & Washington sto. 

CHICAGO, ILL. 
Teiephone Main

Daktaras M. Kahn,
Ofisas ir gyvenimas 4624 S. Ashland A v*, 

i nuo 8 iki 10 ryto
Ofiso valandos • nuo 1 iki 3 po pietų 

( ir vąkarais.
Tel.: Yards 9*4.

Lietuviu darbininku laikraaztin

Mokykla viaiesuM.
Nuo 30 d. rugsėjo iki 30 balandžio isz- 

eis kas savaite po Iskoija Aneglitzkoa, 
Vokiaskos ir Lletuviazkos kalbu, Raazy 
mo. Skaitymo ir Prasmes žodžiu aulyg 
gramatikos. Prenumerata ui visa to lai
ka *1.00. Adresuokite: ’

J. J. Rickvich,
32 'Jrand si.. Bruoklyn, N. Y

Aukon reikalams revollucijinio 
judėjimo Maskolijoj.

Isz Los Aagelos Cal. A. Mockuna* 
*6.25; J. Labunskii *6 00; K. Burauckas 
ir D. Valkūnu po *3 00; V.Ambraziejus, 
M- Povylauckiute ir B. Labunskis po 
*2.00; S. Kai ris, V. Degutis, M. G ri ga
liūnu, A Razgaila, A. Grigaliūnas, P. 
Krauczunas, J. Deivis, P. ^zidlauckaa, 
V . Tumia, J. Gutauskas,A. Vosylius, A. 
Vosylius, J. Vadapalas, J. Juzėnas, P. 
M. K., O. M. K.. D. ir M. [>umszai, A. 
Žiugžda. V. ir Z Paketuriai, J. Paketu- 
ris, J. ir J. Aleksai, E. Degutiene, P. 
Degutis, K. Kisielius, A. Rosner ir F: 
Labunskis po *1.00 isz viso *50.00. Pi
nigai buvo puiuati J. Bzllupui,

Temykit«, Lietuviai.
Pigiausias Lietuvrazkaa sztoras „Town 

of Lake'oje'’ visokiu mažmožiu ir dides
niu daiktu — Ko tik pareikaJausit, to 
pigiai gausit pas savo tautieti

Motiejų Szlaužl,
4507 S Wood St., Chicago, 111.

Nebosi plikas
Profesorių* V. Matulionis, 221 Barry 

st., Brooklyn. N. Y. ant plikos galvos 
nžaugina plaukus per 4 sanvaite* ir Slin
kimą plauku tikrai sulaiko. Jo gyduo
le* yra paakiauaio iazradimo ir geriau
sios'; jei plaukai yra. tanai, tai jie negali 
augti. "Norinti turėti ilgus ir dailius 
plaukus raižykite pas prof. V. Matulaiti, 
jis yra senas žiunnas saitu dalyku. L le
vo j e valkszcziojo su prancūzu daktoru 
pardavinėdamas liekarsta*. Maakolijoje 
buvo feldszeriu. Pas ji galima gauti vi
sokiu gyduolių nuo visokiu ligų; rodąs 
davinėja dykai, prūriuncziatiems s tempą 
už 2c. atsakymui. Jis turi didele prak
tika ir už savo gyduoles kasdien gauna 
padekavone* laiazaus, nuo žmonių aptu
rėjusiu sveikata ui mažus pinigus; ge
riausia recepto nuo gėlimo dantų ir pa
mokinimą siunozia dykai; gumbo laszai 
gelbsti neapsakomai daugybei; pirkusie 
Jie nuo jo prūsine tralanka visi sako,kad 
tol geriausia — tik ka isz Prutu parga
bento 30c. baktas; trukžoles 30c; pup- 
laiazkiai 30c; aaruoty* 75c; czyszcziai 
30c; czinciibiero grybelio ir visokiu ki
ta, kas tik kokiu nori žolių. Prlsluntu- 
siemt 50c. JU pasinneu* labai;geru mil
teliu nuo blakių, recepto Ir pamokinimu 
kaip apsisaugoti dykai. Reikalauja 
Agentu. Batorninke, kuriem* paleidia 
daug pigiau* ir tie gauna gera pelną. 
Bastykite tuojau* ir inaidekite adrese, 
nes daugiau nebus garsinama. Pinigus 
siunetiant, jei netoaaeeza doleris, tai gė
liau pasiusti stampomia Adresu tok*:

PROF. V. MATULIONIS,
IM Berry st., Brooklyn, N. Y.

Lietuviu Laikraštis
Isseina kas sanvaite Peterburge su 

iliustracijomis didelio* knygos formato, 
16 pualapiu,pa*sve*toe>literalurai, moka 
lui ir politikai. Prenumerata ant malu 
kasztuoja Amerikoje >6 {rub. įPirmee- 
niuosius numerius galim* gauti nuo pra
džios.

Redakcijos adresas.
Peterburg, Ekatorininskij kan. No. 10

Talpina pilnas ir teisingas žinias apis 
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; ant metu *2.00; ant puse* metu 
•1 00.

Raszydami adresuokite sziaip:
„KOVA,“

412 Siegel str., ' Philadelphto, Pa.

Dr.O.G.Heino
DENTISTAS

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

Gyvenimas viriui Aptiekos. 

CHICAGO, ILL.

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

ĮoHde

i J ,
Nauhtusiai Iszrasto* Medicinos: Ntu>m- 

matu vaistei yra paiekmlaglau^, gydo daugybe 
Ugu . Plaukus tikrai ataugina, įlinkima, plelt- 
kanat, papuevknt ir daugel kitu Ilgu u> naujau 
ils budi Kad Ik ai gydymia. paraižykite paa

Prot. J. M. Brūndza
No ar York dbBrooklyn, U. 8. A.

TAI DAR GALIMA GAUT
TA

DIDELI PA VEIKSLĄ, 
kurs labai žingeidus, pilnas svarbios mis* 
lies ir juokingumo: Pobedonos’b Misijos 
ir kaip Japonas Carui Kaili Engia! Bu 
prisiumimu lik už 10c. įtampoms, adre
suojant

J. NAUJOKAS,
Madison 8q. Bto. 157, 

New York City.
Už kožna toki paveiksią pati caras po 

1000 dol. duotu, kad tik Ju daugiau ne
botu. (11—X)

į *avo tautetą, pawesk;te ji tikrai

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
115 W. Dirision 8L, . Chicago, IH.

Wienintelts lietuvy* advokatas, baigą* 
mokslą jurisprudenci jos czion Amerikoj
Weda provas kaip c i vii Įsakas teip n 
k n mina! laikas visuose suduos*
Kaa. 3112 S. Halsted arti 31 moe.

Tel Yards «Md

Kaulai kur tu 
bo<i? Nutfi paa 
Petrą Salėki ne* 

iaztroezkea. o 
pas ji galima aui-
vedyti, nes jis turi 
puiku ir szalto ba- 

; ranka alų, gardžia 
ruska ocziazczena 
arielka, cigarus net

isz Havanos, o iazsigerus gauni i Blogus 
puiku užkandipciekviena diena, tol jau 
ilgiau suktom toto -kalbėti negaliu. Lik 
veikas turin skubintis. Prie to jis turi 
puikia *al»del veseliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypacz už tlumoeziu 
suaikalbeti*angliszkai. Ateikite pas ma
ne, o aaz juosi patomnusiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provoee. Atvažiavę 
isz kitu miestu galite gauti pas mace 
geriausia nakvyne.

Petras Szlakis, 
3321 Auburn »▼., Chicago, 111. 

(Tarpe 33-io* oi. ir 33-io Pi.) 
Telephonas Yards *012.

Puikiaunioe ant svieto 
15 ruaziu*gromatoms popleru lieiuvtoskai 
ir lenkiszkai, su grąžtais paveikslais Ir 
dainelėmis pas gimines, senus levus, 
brolius, seseris, mylimas, paezias Ir vai 
kelius; tefpgi pas draugus, vaikinu pas 
merginas ir merginu pas vaikinus su mei
liais pasikalbėjimais ir gražiomis rožėmis 
su 2 rankom susiėmusiom: 12 parduoda
me už25o.; 5 tuzinus už SI; 1000 popieru 
už *7.50. Užlaikome didele krautuve viso
kiu lietuvlszku be; lenklszku knygų, a- 
brosu, pastatomu altorėliu, szkaplieriu, 
ražancziu;ir-geriausia tikrai lietuvtsska 
trajanka. Musu perpirklial uždirba , po 
*4, *5 am dienos. Norint artean'u žibiu 
prisiunskite 4c. stempomis už pasiusti- 
ma musu didžiojo kataliogo.

Mathevrs Zukaitii, 
227 E. Main St., Ntw Britoin, Conn.

Ant 17 Akmenų
ta BV taL- Patentuotai reguito-

tori ne, nutuki* užtuk*- 
m*t ir nutt*tom*i, vy ■ 
rlarktr ar rnoUTU/kat, 

tnkauoui. sriaubi 
m' Hunting” lukazt.au 

IKKr t z, a i I • z k v f r: k u < • t»t 
Tikrai rerai laika rodo 
Yra « tur vartojamat 

UKSĮjUmMūn geležinkelio tarnu, 
kaipo geriautia. ia>a 

gvaran. 
tuotaa ant 25 metu. 
Sty laikrodėly patina- 

•tote C. O. D. ant kiekvieno adreto, tu pavelyit- 
■■ iiaegumlauoti. Jeigu būt toki kaip raižo
te*, užaimokek eipretnl SS 7B ir atvesimo 
kM«ta* ir paiiimk laikrodėly, jei ne, namokek 
Svleao oento. Atmink, kad uS toki pat iaikro-

Iv kitur moknei SS6 00. Prie laikrodėlio dai 
pridedama 14C aukilnto labai gr*Su lendu gely 
•u kompaiu dykai.

ftcelslor f ateb Co„
900 Central Bank Bldg, Chicago.

Kozminski & Yondorf 
73 Dearborn St. 

TURTENYBE IR PASKOLOS.
Skolina pinigus ant lengvų išlygų namų 
statymui. Agentai ui atvestus koatu- 
morlus bus k negražiausiai traktuojami.

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

jose ir Kanadoje.
Per 20 metų aš pasišveAČiau 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 j mane ypat'skai ar per laišką.

Ligas pūslės ir inkstų, kraujo .r išbėrimo ligas, blogą atmintį, 
pražudytą vyrišką pajiegą per savuagybę, išgydau pasekmingai. 
Mano gydymas nesulaiko nuo darbo ir atsūieka 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 ra^-ti pas [kyti.

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

VAINA PASIBAIGĖ! 0
Maskolija su Japonija susigerino

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

nevarys. . • )
Važiuojant į krajų yra geriausia pirkti |

ŠIFKORTES „LIETUVOS” REDAKCIJOJE. i
Mes turime šifkortes ant greičiausių laivų, kurie 

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

panijos ofiisuose. • i
Jei nori gauti gerą šifkortę parvažiuoti į krajų, J
Jei nori, kad tavo pasiusti pinigai į krajų gerai ir 

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

Redakciją, o čia viską gausi, ko tik reikalausi.

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

Kožna Tauta turi Didvyrius.
Lietuviai didžiuojasi savo didvyriais, Didžiais Lietuvos Kunigaikščiais: Gedeminu, Keistučiu 

bei Vitautu, kurie Lietuvos neprietelius visada su geriause pasekme pergalėjo. Prancūzija garbin
ga su Napoleonu Bonapartu,kuris ne tik tautos' priešus pergalėjo, bet visai pasauki atidarė vartus į 
laisvą. 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 Ne* York e «uDr. E. C. Collins M. L su knriuom joks kits daktaras nė institutas negali susily
gini, pergalėse ir visokių ligų išgydymuose; nes kur kiti daktarai atsisakė pagelbėti, arba nekurį laiką pa- 
gydę 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, Aervų 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 pamatiškai 
Ir išgydyta liga ne atsin

Dr. E. C. CoUins M(Dr. E. C. CoUins Medikališkas Institutas yra didžiausias ir seniausias Amerikoje, apart paties'profe- 
sonaus, tam tikri.Dautarai Specialistai ant visokių ligų reikalaujančiam sveikatos, visi iš vien ištiria 
ligą, ir kaip prijiažįst^ už išgydomą, tai speciališkai dėl kažno ligonio, sutaiso vaistus su kuriais tu
ri būt išgydytas. Vidtoje vargintis savą ligoms, ir mėtyt pinigus daktarams kurie neūšgydo, arba ku
rie serga o dar nepradėjo gydytis, tai be trotyjimo laiko rašyk stačiai pas visiems žinomą geriausia 
Dr. E. C. CoUins M. I. o jus sveikata j trumpą laiką bus sugrąžinta ir liksi sveikas per tam tikrai pritai
kytus vaistus

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

Iš daugybės padėkavonių, Čionais keletą patalpiname pagal geidimą išgydytų.
' Mylima* Proftaoriaa*! ,
Kaip daag per vl*o* metu* laiko prtk»n 

ėiau ir privargau, taip labai e«|u Juto* dėkin
ga. n* ilgydvrna Ilgo*, kurių j»T motarjttė* 
pųtlgndinltnų butas gavus: nė* neperstojan
ti* gultos skaudėjimą*. vidurių Ir gumbo gėli
mą*. kaip tanku* ėl*pinlm*«s teip krutinėję 
diegliai U abrlnal kunę tkata ėjimas tMlėps- 
•akytal manų kankino, kad n >t gyva buvau 
gatava į Šernų ll*tL Kiti dak arai Irdaktar- 
k<» nieko negelbėje. o tie vii I bobtikl-raga- 
nllkt gydymai, ttealok manų i į*rupait| (tumė. 
O kad jus prUlųttl vaiitai. do manų (utaity- 
t| iėgyd*. tai tikra* stebuklai, ne* ne«itikė
jau kad ka* manų iėgydytų įk> tokio* ilgoaii- 
goa; už tai dar kartų iltariu ii tikro* tirdiei 
dkUi*n*ių padėksvonų. ’

Pilna gnodonė*. j
Julijona Vida,.

STB W Iron St., iįonwood,

llrangus Profeaoriau 1
O dabar as Jonas Prrtky. dSkavoju Jums 

žabai, kad BaM tSgytata. nao biaunų aapnų, 
sėklos nubė*IUK> ir abelnoskausmingo nuallp- 
nSJlmo. kurių tai lirų kaip Jums žinoma (irs- 
ras perkūno raikaiius ir nsiimauymą. Jus 
raistai many kaip naujai, atglmus) padarJ ir 
dabar rengiuosi ienytia ir gyvensiu laimia-

Jums labai dCkingat.

Garbinsi Dr.Oallins Inititato Specialistai.
Šiuoml in didžiauMu džiaozanui prantan 

Jums. l>ad jau aau pilnai sveikas iiftydj ta* 
per Jumis, nuo: sausgėlos reumstlzmo. kuria 
mane kankino per kilikus S nu'tu*. Mano pa 
dėkavonj praiau vietai pagarsint, net kol gy
va* busiu tai Jum* d^liavnain, o nkaklntiu gir 
tuoklystf. per kurių virtas būdama perialau ir 
tų ligų pasigavau su J<m visais kankinančiais 
diegliais: kojose, rankose, str«nų skaudėjimų, 
kosėjimų, skrepliavimjų ir aprando akaudėji- 
mų teip. Jog mane Įbefprotystų vari; kiti dak
tarai nor vadinasi spėt-uUu-tai*, bet man nieko

John Prnky.
190 Horoek> Bt.. Joh»town, Pa.

uepa«»iwjo, • kak Jų< iAgyd^te many, tai 
tikrai prl pažysta Jo* B t primalus apeeialla- 
tus ant vista Amorikta, ua Jus mokalf ir Vai
stus labai, labai eita AUclngaa.

Jų* iigj-dytaa, , 
Jon-ph Škad*.

P. O. Box 245. Dary-a. Pa.

({ristina Parieoka
1814 So. l»h Si , St, Unui*. Mo. 

Įlydyta sirgu* per metus po aunksm paJa«o.

Karolius Čatarys,
40 Walnut St., PhoaaizvUia, Pa. 

Išgydytas nuo ui* Ine nėjusio* vidurinių orga
nų ligos.

Kurio nori, kad išgydytus negarsini, tai užlaikėm didžiausioj slaptybėj.
Kad teip prieinamai, kožnsą atoiSaukęs asabiikai arba per gromatą, aprašant savo ligos silpnybes lietuviškai, koinas ser
gantis tampa išgydytos rje tik paprastoms, bet chroniškoms ir užsisenfijusioms ligoms, Ui be atidėliojimo ateik arba 
rašyk dar šiądien ir nesilįankyk. Jeigu nepermanai savo gerai ligos, tai priaiųsk keletą štampų ui prisiuntimą, bus 
prisiųsta Jums dovanai lįnyga “Vadovas į Sveikatą”, parašyto prof. Dr. E. C. Oolinso, iš kurios didelią naudą apturė
site, nes Ji kaip sveikienis teip ir sergantiems labai naudinga ir tūkstančius žmonių pagelbėjo.

Visada rašyk savoikdresą aiškiai, adresuodama:

Dr. E. C. Collins, Medical Institute,
140 W.34>thSt. (tarp Brndiaj Ir 7 in.) « NewYork, N.Y.

Dėl vietinių Institutas aid iras koiną dieną nuo 10 iki 3 vai. po pietų. Nedėliotus; nuo 10 iki 1 pal. po pietą,

Alotza Šlama, 
Clarekson. Neb.

Išgydyta nuo »k»u«mlngo ir ląltųjų nntdrapa- 
nių bei abeluo aunyklmo.

lukazt.au
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