
hAflajhed every Frlday at Chlcago. III

A4*erti$ing ritei oa ipplicition.

Wa moou eil kinds of Job and Book Printing and TnuuJ&t- 
ag in all modern languagos.

SonvaltInis I

Išeina kas Pėtnyčią, Chlcago, A.

•'L4«Cuv*m apaudfna visokiu Knyiru. RorvNMotfjBa ir viso
kius kitus drukus. Vertimus ii kitą kalbę aUieka imf i>iir -‘

LltKuanian Weekly

A. OLSZEWSKI, Publisher, 
3-« »rwt. Statioe 60, CHICAGO, R.L

CHICAGO, 1LL., PETNYCZIA, IK d. Rugpiučio (Aiigitat.) 1905 m.
EaTKHKlI AT TOK CHICAGO, I1X. PowT OrriO» AB a ECO N D CLABH MATTKR

Metas XIII

A. OLSZEVVSKIS,
924 33-rd Street, Ststien 60.

Politiszkos žinios,

II

Revoliucija Maskolijoj.
Pereitą nedėlios dieną Ma

skolijoj apvaikščiojo gimimo 
dieną caro sūnaus, nors nieks 
šiądien negal įspėti, ar jam 
atsieis kada viešpatauti; gal 
tėvą ir jo sūnų išvyti iš Ma
skolijos pąts žmonės, jeigu 
randas priešysis žmonių no
rams ir vUus ukėsus norės 
laikyti po sunkiu urėdninkų 
jungu, kaip laikė iki šiol. 
Kad teip Maskoliją valdyti 
negalima, kaip iki šiol, tą vi
si supranta, nenori suprasti 
vien caras ir jo ištikimiausi 
rodininkai.

Užsitikinti dar carui lau
kė, tikėdamiesi, kad jis gimi
mo dienoje savo sunaus išleis 
manifestą, kuriuom sušauks 
žmonių išrinktus atstovus, 
apkalbėjimui kokias refor
mas reikia įvelti sudrutini- 
mui ir pakėlimui Maskolijos. 
Diena ta perėjo, o laukia
mas manifestas nepasirodė. 
Rods, rando laikraštis ,,Pra- 
vitelstvennyj Vestnik pagar
sino, buk projektas sušauki
mo žmonių išrinktų atstovų 

* yra jau apdirbtas, reikia vien 
kad caras pasirašytų, bet ko
dėl caras nepasirašo? Reikia 
čia dar pridurti, kad pro
jektą žmonių atstovų sušau
kimo turi užtvirtinti tam ti
kras komitetas, kurio perpe
tinių yra bjauriausias Masko
lijos fanatikas ir reakcijonie- 
riųę, kuris nemažai Maskoli- 
jai blogo pridirbo, perdėtinis 
stačiatikiško sinodo Pobedo- 
scev. Tas laisvės priešas, 
su vaikėięs jau, menko proto 
senis neperleis nieko, kas mi- 
uisterin rodos apdirbtame 
projekte gali būt panašaus į 
laisvę, didesnės laisvės ypač 
jis nepripažįs nestačiati- 
kiams, kurių nekenčia ir bi
josi labiau, negu šėtonas 
švęsto vandens, nors ir stačia- 
tikystei, ilgai valdydamas si
nodą, 
daugiau blogo negu gero pa
darė: sudemoralizavo stačiati- 
kišką dvasiškiją, o per ją iš
pažintojus to tikėjimo. Per 
metų eiles sėjo fanatizmo sė
klą. o dabar ji išduoda vai
sių: vaisiais to yra ypač ne- 
ma-*kolių apgyventose Ma
skolijos dalyse smarkus mai
štai ir kraujo praliejimai.

Gimimo dienoj’ savo su
naus caras nieko žmonėms 
nedavė, bet gyventojai turėjo 
tą dieną apvaikščioti iškil
mingai, papuošti namus vėla- 
vomis ir iliuminuoti namus 
ir gatves, kadangi tas buvo 
policijos prisakyta: kas to 
butų nepadaręs, butų'skau
džiai nubaustas. Papuoši
mai namų, iliuminacijos ga
tvių Maskolijos miestuose, 
ant policijos prisakymo daro
mi vien ant prigaudiuėjimo 
svetimų kraštų, nepažįstan
čių prietikių Maskolijoj; tas 
nėra ženklu žmonių prilan 
kūmo nė carui, nė jo sunui; 
prievarta, kokios griebiasi 
policija, tik dar labiau pyki 

' na ir erzina žmonis.
Pereitą sanvaitę net kelio

se vietose bombos buvo dar
be. Bombos Baltstogėj net 
kelios ypatos likosi užmuštos, 
o dar daugiau tapo sužeistų. 
Baltstogėj suareštavo’ viena 
tik diena apie tūkstantį ypa
tų. Areštavimai buvo teip- 
gi Peterburge, Maskvoj, Var- 1 
šavoj, ant Kaukazo, Kijeve. 
Kas darosi pietinėj Maskoli
joj, nežinia, kadangi iš čia 
randas neleidžia nė jokių ži
nių. Matyt, kad tos žinios 
nelabai geros, kadangi gerų 
randas neslėptų, bet jas teip 
garsintų, Jcaip prisakė laik-

jie savo fanatizmu

raščiams garsinti apie papuo
šimą, ant policijos prisaky
mo, namų ir iliuminavimą 
gatvių visuose Maskolijos 
miestuose gimimo dienoje ca
ro sūnaus. Areštavimai, 
vienok, nors ir daugiausiai 
žmonių suareštuotų, nesudru 
tina rando, bet tik suerzina 
labiau gyventojus, vietoj su
areštuotų stoja kovon kiti. 
Ir Prancūzijoj prieš didęję 
revoliuciją valdžios areštavi
mais stengėsi, nuraminti 
žmonis. Kalėjimai buvo pri
kimšti žmonių, o vienok, pa
skui nuo žmonių sūdo ne išsi
suko karalius ir jo pati: pats 
žmonės abiem galvas nukirto, 
nors nėra abejonės, kad teip 
nubaustas karalius Ludvikas 
XVI buvo daug geresniu, 
gal ir protingesniu už Mika
lojų II. Kas atsitiko šimtas 
metų atgal Prancūzijoj, tas 
dabarj gali atsitikti Ma- 
skolijoj, jeigu caras tik šau
dymais ir areštavimais norės 
nuraminti netikusių valdžių 
į didžiausią vargą įstumtų 
žmonių maištus, jeigu neno
rės klausyti teisingų jų rei
kalavimų. Caro kareiviai 
gali- sušaudyti šimtus, kad 
ir tūkstančius revoliucijonie- 
rių, bet kad toliau žmonės 
negali jau kęsti valdžių iš
naudojimo, atsiras nauji, 
dar didesni pulkai besiprie
šinančių, kol neišvers netei
singo rando. Gaila, rods, 
kraujo ir žmonių gyvasčių, 
bet ką gi galima daryti, jei
gu be to apsieiti negalima, 
jeigu geruoju valdžia neduo
da žmonėms to, kas jiems tei
singai priguli. Retai kur 
revoliucijos apsieina be krau
jo, o juo jo išteka daugiau, 
juo vaisiai didesni. Revo
liucija, jeigu ji ant syk ap
imtų vit>ą Maskoliją. gal ne
reikalautų nė tik žmonių gy
vasčių, kiek caro rando pra
dėta karė su Japonija, o vie
nok ta karė Maskolijos žmo
nėms visai nereikalinga jos 
užsimanė tik caras ir jo tar
nai, o jų nuskriausti žmonės 
turi ne vien pinigus, bet gy
vastį aukauti ir aukauja tik 
per savo nesityratimą, per 
stoką vienybės. Jeigu pa
šaukti po ginklu kareiviai 
visi atsisakytų eiti į karę, 
randas juk su prievarta ne
galėtų jų siųsti paskerdimui. 
Caro sostas laikosi teipjau 
tik per nesusipratimą jo 
skriaudžiamų žmonių.

Netikęs randas, negalėda
mas n uola ta i kįlančių maištų 
suvaldyti, siundo vienas tau
tas prieš kitas, ypač siundo 
krikščionis ant žydų ir ant 
nelaimės, siundymų tų tam
sios, nieko nesuprantančios 
kaimiečių minios gana tan
kiai klauso ir per tai randas, 
toks net:,.ęs kaip Maskolijoj 
laikosi ir spaudžia ir išnau
doja visus ukėsus. Ne be 
pamato sena patarlė sako: 
jog kiekviena tauta turi to
kį randą, tokius urėdninkus, 
ant kokių užsipelno. Jeigu 
Maskolijoj jeib urėdninkėlis, 
jeib valščiaus raštininkėlis, 
jeib policijos tarnas už nieką 
juos užlaikantį žmogų laiko 
ir išnaudoja, tai tik todėl, 
kad žmonės duodasi savę iš
naudoti.

Ką dabar Maskolijos caras 
nori daryti, ar duos žmonėms 
daugiau laisvės, ar griebsis 
dar didesnio pančiojimo, 
sunku įspėti. Žinoma, tas 
paeis labiausiai nuo pačių 
žmonių. Jeigu visi žmonės 
eis išvien, jeigu visi reika
laus laisvės, caras turės ją 
duoti; jeigu nusiramintų, 
jeigu liautųsi reikalavę, nie
ko nuo valdžių gero nesu-

lauks ir pralietas kraujas, 
paaukautos žmonių gyvastys 
nueitų ant niekų, neatgaben
tų geidžiamų vaisių. Nega
lima, vienok, tikėti, kad 
žmonės, sykį pradėję priešių- 
tiesi, pradėję kovą su despo
tizmu, liautųsi kovos, nieko 
nenuveikę. Jeigu pakėlė sy
kį revoliuciją, turi ją vesti 
iki galui, kol negaus to, ko 
visi geidžia, kol neiškovos 
laisvės.

Pereitą petnyėios dieną, 
kaip tik atėjo nuo Wittės te
legramas su paaiškinimu, ko 
Japonija nuo Maskolijos rei
kalauja, caras naktyj iš Pe- 
terhofo, kur dabar slepiasi 
nuo karštai jį mylinčių ūkė- 
sų, iškeliavo į gvardijos sto 
vykias, kur buvo sušaukti vi
si gvardijos oficierai, laikė į 
juos kalbą. Ko nuo jų rei
kalavo, to nieks nežino: vie
ni mena, kad juos kalbino 
drąsiai lieti savo kraują ka
rėj su Japonija, jeigu nej>a- 
siaektų dabar susitaikyti; ki
ti, vienok, mano, kad meldė 
gvardijos oficierų stoti jo ap 
gynime prieš savo ukėsus, 
kadangi pasibaigus karei, 
randas laukia smarkesnių 
maištų Maskolijos viduriuo
se: neužsitiki turintiems gryž- 
ti iš Mandžurijos sumu
štiems, išnikusiems, nuvargti- 
siems kareiviams. Gvardi
jos oficierai, vienok, jau sykį 
skundėsi ir protestavo |>rieš 
sunaudojimą jų prieš Masko
lijos ukėsus.

Pas Witte, caro atsiųstą į 
Ameriką tarybų komisijos 
perdėtinį atsilankė Amerikoj 
gyvenančių žydų deputacija, 
prašyti užtarti už persekioja
mus Maskolijoj žydus. Wit- 
te žadėjo vėliau tą apkalbėti 
ir padaryti, kas tik bus ga
limu. Gerinasi jis ma^ žy
dams. Turbut pas Ameri
kos žydus bankierius j ieškos 
paskolos, kadangi kitaip jų 
deputacijos nebūtų priėmęs. 
Rodą, Witte užtikrina, jog 
jis nemislija Amerikoj pasko
los jieškoti, bet jo užsigyni- 
mas neturi vertės, jis ginasi 
todėl, kad tarybos su ban- 
kieriais dar nepabaigtos. 
Randas dabar Maskolijos vi
duriuose, nuo savo žmonių, 
užtraukė paskolą 100 milijo
nų doliarių, bet daugiau na- 
jųieje gauti negal, reiks to
dėl kreiptiesi prie svetimų 
bankierių.

Karė Maskolijos su Ja
ponija.

Prasidėjo jau tikros ’ tary
bos terp Maskolijos ir Japo
nijos tam tikslui į Ameriką 
atsiųstų delegatų. Pereitą 
sanvaitę japoniškas ministe- 
ris Kamura padavė caro ko- 
misoriui Wittei Japonijos 
reikalavimus. Reikalavimai 
tie buvo laikraščiuose pagar
sinti. Japonija nuo Masko
lijos reikalauja: sugrąžinimo 
karės kaštų, Sachalino salos, 
tiesos žvejonės prie Siberijos 
krantų, sugrąžinimo Cbinams 
Mandžurijos, pripažinimo 
Japonijos globos ant Korė
jos, atidavimo Japonijai 
Port Arthuro ir porto Dainy. 
Daugumo karės kaštų Japo
nija nepadavė, tą paliko ap
kalbėjimui susirinkime abie
jų pusių delegatų.

Nors Witte, išvažiuodamas 
iš namų, žinojo, kad toki 
maž daug bus Japonijos rei
kalavimai, bet jis atmetė 
klausymą sugrąžinimo karės 
kaštų iy atidavimą Sachalino 
Japonijai, tarybų, vienok, 
nepertraukė,!-tarybos trau
kiasi toliau, bet šiuom kartu 
tarybų komisoriai apkalba 
vien kitus Japonijos reikala
vimus, nesigriebia dar perkra- 

tinėjimo klausymo Sachalino 
ir karės kaštų.

Maskoliški komisoriai, pa
sikalbėjimuose su laikraščių 
reporteriais, stengiasi įkal
bėti, buk jie gina Europos ir 
Amerikos reikalus, jeigu ta
rybos iširtų, tai stengiasi 
kaltę suversti ant* Japonijos; 
gazdina, buk Japonija, įga
vusi didesnę galybę, išnaikys 
europinę civilizaciją. Bet 
jeigu tarybos neišduoda gei
džiamų vaisių, tai niekada 
negali būt kalta tik viena iš 
besitariančių pusių. Juk jei
gu Maskolija nebūtų sulau 
žūsi savo visam svietui duo
to pa žadėjimo, kad pasi
trauks iš Mandžurijos, jeigu 
butų pažadėjimą išpildžiusi, 
karės nebūtų buvę. Už karę 
todėl atsakymas puola vien 
aut caro ir jo tarnų. Savo 
reikalus Europos tautos gina 
pačios, nieks apgynimo neiš
vedė Maskolijai ir nuo jos 
nieks nereikalavo, kad ji bu
tų žandaru Europos, besirū
pinančiu apie , jos naudą. 
Aut galo, Maskolija ir dori
škai ir protiškai stovi per že
mai, todėl negalima jai teip 
svarbios užduotės pavesti. 
Ginti Europos civilizaciją 
teipgi Maskolijai uepritinka, 
kadangi ji civilizacijai, gali
ma sakyti, daugiau užkenkė, 
negu padėjo. Jeigu tūloms 
tautoms įtavojiugas susidru- 
tinimas Japonijos, tai dar 
pavojingesnis susidrutiui- 
m a s Maskolijos, kadangi 
japoniečiai tauta daug civili
zuotesnė už maskolius. ■»

Maskoliški laikraščiai teip 
gi priešinasi neva teip dide
liems JajKinijos reikalavi
mams, garsina, jog maskoli
ška kariumenė nenori sanda
ros ant teip sunkių išlygų, 
geidžia mūšių ir tikisi prie
šus ant galo pergalėti, bet 
laikraščiai tą rašo, be abejo
nės, ant rando prisakymo, 
kadangi pirma, kol apie ta
rybas nebuvo kalbos, dauge
lis laikraščių sutiko ant tų 
išlygų, kokias dabar stato Ja 
ponija. Japoniški gi laikra
ščiai juokiasi iš tų maskolių 
gazdinimų ir kalbina Kamo
rą nenusilenkti svarbesniuo
se reikalavimuose, kadaugi 
juo karė užsitrauks ilgiau, 
juo kaštai jos bus didesni, 
maskoliai jau atsigriebti ne
gali; nors jie dabar priešina
si, bet ant galų-galo visgi tu
rės nusilenkti, puikumą pa- 
kavotl. Pagelbos nuo kitų 
viešpatysčių teipgi Maskolija 
negali laukti, nieks padėti 
negal. Galima būt padėti 
tik su laivyne, o dabartinėj 
karėj Japonijos laivynė žy
miai likosi sudrutinta. Vien 
Port Arthuro nostoj japonie- 
čiai išgriebė 70 didesnių ir 
mažesnių čia paskandytų ma
skoliškų kariškų laivų. Iš 
Europos gi ne visi gali sių
sti daug laivų; Amerikagijų 
teipgi nedaug turi aut Di
džiojo oceano. Japonijai juk 
turėtų padėti Anglija.

Japoniška kariška laivynė 
yra dabar prie Kamčatkos 
pakrančių ir prie Komando
ro salų. Teip vieną, kaip 
kitą maskolišką teritoriją ne
sunku apvaldyti. Rodosi, 
japoniška laivynė ir rengiasi 
tą padaryti. Tą-syk masko
liai turės tas teritorijas iš
pirkti ir jau nesipurtįs prieš 
mokėjimą karės kaštų.

Aplinkinėse Jangdapos, 
Mandžurijoj, japoniečiai
pradėjo žengti pryšakin. Į 
Londoną gi atėjo žinia, buk 
Linevič pasitraukė be mūšio 
į kitą upės Tumeu pusę. 
Jeigu todėl tarybos nepasi
baigs greitai, reikia Mandžu
rijoj laukti didelio mūšio, 
kuria, be abejonės, nuolanke
sniais padarys maskoliškus 
tarybų komisorius.

Isz Lietuvos.
Iš Vilniaus.

Likosi .užtvirtinti valdžių 
įstatai ką-tik susitvėrusios 
Ašmėnų žemdirbių Dr-stės. 
Jon galės prigulėti visi žem
dirbiai be skirtumo luomos ir 
turtingumo. Sulyg įstatų, 
šitoji draugystė gali rengti 
pųpul i aviškus žemdirbystės 
kursus pamokinimui mažai 
apšviestų kaimiečių.

Trakų pavietyj, ant kari
škų valdžių prisakymo, kai
mų gyventojai suvedė ar
klius, reikalaujamus kariu- 
menės. Iš Trakų paviečio 
(išreikalauta: iš Zizmarių ap
skričio 36, Kronės — 33, Ža
slių 63; visame (>avietyj pa
reikalauta apie 1000 arklių.

Prie Vilniaus I vyriškos 
gimnazijos yra 3 stipendijos 
besimokinantiems vaikinams: 
viena iš užrašo kunigo-kanau- 
ninko Kmit-Mikulevičo ir 2 
vardo Čiževskio.

Vilniaus apskričio sūdo 
bute bus perkratinėjama pro 
v* 18 metų žyduko, Jankelio 
Barkulo, a (įskųsto už bandy
mą užmušti Baltstogės polici
jos viršininką Metlenko. 
Išpildyti mierio, vienok, ne
pasisekė. Metlenko tapo tik 
sužeistu.

Egzaminai norinčių pasto
ti į I Vilniaus vyrišką gimna
ziją prasidės 21 d. rugpiučio 
mėn.. Vietų yra, vienok, 
tik prirengimo ir pirmoje 
k liesose, kitose vietų nėra, 
todėl į kitas visai šįmet ne- 
priiminės naujų mokintinių-

Tarnaujanti raštinyčioj 
Vilniaus apskričio sūdo pa
davė sūdo užveizdai savo rei
kalavimus. Kol tie reikala
vimai nebus išpildyti, tarnai 
ir raštininkai štraikuoja. 
Matyt iš-tikro riestai caro 
viešpatystėj, jeigu net jo tar
nai urėdninkai drysta štrai- 
kuoti; pirma žemesniejie u- 
rėdninkai buvo vien vergais 
augštesuiųjų, dabar jie dry- 
eta jau reikalauti ir štraikuo- 
ti.

Valdžios daleido Vilniuje 
parengti piešimo mokyklą. 
Ją parengs neseniai susitvė
rusi dailės ir pramonės drau
gystė. Nuo 22 d. liepos mė
nesio pradėjo užrašinėti no
rinčius lankyti kursus. Pri
iminės vaikus virš 10 metų.

Šiuoše metuose prasidės 
darbai prie sujungimo tele
fono linija Vilniaus su Peter
burgu ir Varšava.

Girioj Solečnikų, Ašmėnų 
pav.,* girios sargas pagavo 
nuogą jauną, 18, daugiausiai 
20 metų merginą. Ji atsisa
ko valgyti ir, rodosi, ne pil
no proto, ant klausymų ne
nori atsakyti, nesako savo 
pravardės. Kas yra ta mer
gina, iš kur Ji į girią pateko, 
nežinia.

Ankstybi vasarojai Vil
niaus gub. išrodo prasti, 
Jiems užkenkė šalnos pavasa
ry j; už tai vėlybiejie geri.

Vilniaus gubernatorius 
prisakė, kad ant Vilniaus 
tilto per Nėrį butų pagarsin
tos pasargos kaip reikia va
žiuoti, trijose.kalbos: masko
liškoj, lenkiško] ir žydiškoj. 
Na, o kur dingo lietuviška? 
Vilnius juk ne žydų, masko
lių ir lenkų sostapilis tik 
lietuvių, o caro tarnai visai 
užmiršta apie lietuvių kalbą!

Suštraikavo tarnaujanti 
Vilniaus katalikiškoj konsi
storijoj. Iš tikro, algos tar
naujančių konsistorijoj teip 
mažos, kaip niekur daugiau: 
Jiems moka po 5—12 rubl. 
ant mėnesio. Gėda turėtų 
būt kunigams tokias algas 
savo uredninkams mokėti.

Jie reikalavo padidinimo al
gų, bet Juos tik viliojo, o al
gas vis senas mokėjo. Neži
nodami ką daugiau daryti, 
jie suštraikavo.

Ant geležinkelių stacijos 
Vilniuje suėmė I 
revoliucijonieriškų
Keturis vyriškius, atėjusius 
atsiimti siuntinį, suareštavo.

Antroje pusėj berželio mė
nesio šių metų Vilniaus gu- 
burnijoj buvo 49 gaisrai, 
kurie pridirbo blpdies ant 
368000 rubl..

celių stacijos 
80ob visokių

raštų.

Iš Daugių, VllniHUs gub..
Siautė čia gaisrai, kuris iš

naikino veik visą miestelį, iš 
liko iš-viso vos 2 liamai, kiti 
sudegė, arba drugiai likosi 
ugnies pagadyti. i Gyvento
jai, žinoma, beveik visi žy
dai, neteko nė tur|tų, nė pa
stogės, neturi ką valgyti. Po 
visas aplinkines renka aukas 
sušelpiami padegėlių, kaip 
kur renka aukas n^t kataliki
škose bažnyčiose, |<as nepri
guli prie paprastų atsitiki
mų, kadangi kalglikiški ku
nigai kitaip tikintus Lietu
voj nelaiko net už Dievo su
tvėrimus.

Iš Vitebsko įguh..
Vitebske, prie teip vadina

mo ,, Bajoriško bo<^o”, likosi 
peršautas žandarasi Patriasov. 
Šovė jas paleido į žandarą še
šis šuvius, iš kuriij keturi pa
taikė. šovėjui pžsisekė pa
bėgti.

Kreslavkoj, .Dinaburgo 
įiav., einant (>avie|čio pristo- 
vui čllipenkai, i» vienų na
mų metė į jį suidi narni tinę 
bomba. Cilipeųko likosi 
sunkiai sužeistas.; Metusio 
bombą nesugavo. .

Vitebsko gubernatorius su
šaukė žymesnius Įniesto pre
kėj us ir prašė jų. (>adėti su
valdyti kįlančius maištus. 
Prekėjai, vienok, , atsisakė tą 
daryti, kadangi Į viską, kas 
galėtų žmonis ‘nuraminti, 
pats gubernatorius draudžia 
ir užkalbėjimą apie tai bau
džia žmonis.

Iš Baltstogės, Gardino gb.
Maištai darbininkų čia ne

siliauja. Rods buvo sugrįžę 
prie darbo veik visų žymesnių 
dirbtuvių darbitiinkai, bet 
paskui vėl suštraikavo audė
jai didesnių gelumbių dirb
tuvių. Audėjai reikalauja 
(lakėlimo algų į ant 20%. 
Kaip užtikrina maskoliški 
laikraščiai, šiuom kartu štrai- 
kai užgimė tik dėl ekonomi
škų priežasčių. Darbdaviai 
pradėjo tarybas. I Gal ir pa
siseks susitaikyti,

Baltstogės Blajvystės komi
tetas atsišaukė į miesto val
džias su prašymų, kad mie
stas komitetui dovanotų že
mės šmotą pastatymui liau
dės rūmo. Miestas, vienok, 
atmetė prašymą,; paaiškinda
mas, jog komitetas, platinda
mas fanatiško turinio brošiū
ras, sėja nesutikimus terp 
išpažintojų viąokjių tikėjimų, 
todėl kraštui naudos 
be na.

neatga-

pa
Iš Kauno.

Maskoliški laikraščiai 
duoda, buk ukiųinkui Dauk
šai spaudos užvųizda daleido 
išleidinėti Kauįe, du kartu 
sanvaitėj, naują lietuvišką 
laikraštį.

Ant prisakymo Kauno 
tvirtynės komendanto, likosi, 
už agitavimą tarpe darbinin
kų, išgabenti iš Kauno ir jo 
gubernijos du į broliai Pen- 
ner’iai.

Kauno gubernijos dvarpo
niai pradėjo fodavytiesi ir 
rinkti medegą rbikalingą įve

dant Kauno gubernijoj žemi 
Akas institucijas.

Iš Rygos.
Rygoj pereitą sanvaitę bu

vo gana smarkus maištai. 
Apie 20000 darbininkų kėlė 
neprilankias carui ir jo val
džiai demonstracijas. Aut 
gatvių buvo smarkus susirė
mimai minių su kariumene, 
kuriose daug žmonių likosi 
užmuštų ir pašautų, bet ti
kro pašautų skaitliaus ne 
galima žinoti, rando garsina
moms žinioms negalima tikė
ti. Darbininkai prieš karei
vius vartojo revolverius ir 
bombas.

Angliškas konsuline Rygoj 
atsišaukė į savo randą reika
laudamas atsiuntimo kariškų 
laivų apgynimui Anglijos pa* 
valdinių; Amerikos gi kon
suline pranešė, kad laivų ne
reikia, kadangi gubernato
rius užtikrino, Jog gali visa
da suvaldyti maištus. Ame
rikos konsuliai, vienok, ma
žiausiai pažįstanti prietikius 
kituose kraštuose, o Jau ma
žiausiai prietikius Maskoli
joj, savo žinias semia iš lupų 
gubernatorių, o tie, žinoma, 
Jeigu meluoja savo ukėsams, 
dar labiau reprezentantams 
svetimų kraštų. Europos 
viešpatysčių konsuliai geriau 
pažįsta prietikius Maskolijoj, 
^formacijose savo randams 
nesiremia vien aut guberna
torių žodžių, bet žinias semia 
iš ištikimesnių, toli nuo ran
do stovinčių šaltinių. Kad 
tikras žinias turėti, reikia, 
vienok, konsuliams svetur 
esantiems su visais draugau
ti; ant to Amerikos konsulių 
algos Įier mažos, todėl Jų ži
nios nevisada teisingos.

(ia- 
iš-

lš Minsko-
Likosi gubernatoriaus 

davadijimu uždarytas čia 
einantis maskoliškoj kalboj 
laikraštis ,,Severo Zapadny 
Krai”; uždarė teipgi Jo spau
stuvę, o redaktorių su sau- 
darbininkais suareštavo. 
Dėl kokių priežasčių jie sua
reštuoti, nežinia. Saudarbi- 
ninkus paskui paleido, bet 
redaktorius dar vis sėdi ka
lėjime.

Minsko miesto valdžios at
sišaukė prie gubernatoriaus 
su reikalavimu, kad iš mie
sto butų prašalinti kazokai, 
kadaugi Jie labiausiai prisi
deda prie palaikymo maištų, 
stabdo tvarką. Niekur mat 
nenori turėti kazokų. Po 
tam pareikalavimui guberna
torius pranešė miesto galvai, 
Jog miestan ateina Čielas ka
zokų regimentas, todėl, kad 
butų jiems parūpinti gyveni
mai. Pirma Minske buvo 
tik 200 kazokų. Teip mat 
gubernatorius išpildė miesto 
reikalavimą. Miestui ištikro 
sunku išpildyti gubernato
riaus reikalavimą, kadangi 
nieks nenori samdyti namų 
patalpinimui kazokų. Gal 
gubernatorius užsimanys su 
prievarta iškraustyti gyven
tojus iš namų; kitaip kazo
kams nebus kur gyventi. 
Teip mat juos myli Minsko 
gyventojai!

Ant prisakymo Minsko gu
bernatoriaus, be sūdo suare
štavo mieste už dalyvavimą 
susirinkimuose, 152ypati: 88 
vyriškius ir 69 moteris ir pa
sodino ant trijų mėnesių ka
lėj iman.

Iš Laiško iš Lietuvos.
Iš SenapilOs pav..

Namon da neik, nes pas 
mus didis sumišimas: visur 
verda kaip katile. Jau ir 
po kaimus visaip atsitinka: 
per devintines musų jaunuo

menė uždarė alynes, monopo
lius, krautuves ir uždraudė 
šventomis dienomis pardavi
nėti alų, degtinę ir šeip maž
možius. Socijalistai pradėjo 
viešai dalyti atsišaukimus ir 
laikyti prakalbas: atsitiko tai 
Sasnavoje, Igliaukoje, Sena- 
pilėje; bandė ir Budkoje per 
valsčiaus sueigą 1 d. liepos 
mėn. dalyt tuos atsišaukimus 
ir laikyt prakalbą, bet tuo- 
jaus atsitiko nelaimė: griebė 
staršas sakytojui už krūtų ir 
norėjo areštuot, bet ansai 
greit išsisuko iš jo nagų, pa
stūmė lazdele staršą atgal ir 
atbulas pasitraukęs per gra- 
bę ant plianto, pradėjo pasa
koti savo reikalą; pirmiausei 
paliepė pasitraukti policijai, 
o paskui prašė valsčionių jo 
kalbos paklausyt. Tai atsiti
ko pas klevamedį, ką priešais 
kanceliariją už plianto stovi. 
Bet starša su kitais dviem 
zemskiais nenusiramino, gal- . 
vojo: ,,kak bi jevo poimat”; 
tuoj išsitraukė revolverį, bet 
urnai davėsi girdėti keli šū
viai ir ^tuojau starša nugriu
vo tieš^devu, o Butkinis 
zemskis'šoko bėgt per plian- 
tą į arešto namus, bet ir tas, 
bebėgant gavo porą šūvių, 
tik nemirtinu: viena kulkutė 
perėjo perdėm per pašonę. 
Zemskis ant plianto apsiver
tė, pakilo ir vėl nubėgo; o 
vienakis zemskis į žmones įsi
maišė teip. kad per žmonis 
negalėjo šaut.

Kaune sumišimai nuolatai 
atsitinka: visoj Rosi joj teip
gi. Karė nesiseka, kalba 
kad taikinsią. Peticijas į ca
rą duodame iš visų pusių, ra
šiau ir aš, ir prašiau, kad ir 
jumar išėjusiems į Ameriką 
butų dovanota kariumėniška 
kaltė. Tikimės, kad bus per
maina. Z. Z.

Suval- 
tirinė- 
tai du 
vienas ,

Iš Pilviškių. Senapilės pa
vienio.

Čia kaimiečiai kėlė maištus 
ir sudaužė monopolį arba 
rando degtinės pardaviny- 
čią. Kada paskui iš 
kų atvažiavo komisija 
ti ir Jieškoti kaltų, 
vokietukai kurpiai ir 
suaugęs vokietis, teipgi kur
pius, žinomas girtuoklis, iš
davė daugelį buvusių prie 
daužymo monopoliaus. Šitų 
vokiečių išduotus vyrus suė
mė ir be sūdo išgabeno į Vil
kaviškį ir uždarė kalėjiman; 
nežinia ką su Jais darys. 
Žmonės kalba, buk, neturinti 
dar 20 metų, turės atsėdėti 
po 2 mėnesiu (greičiau, apie 
bausmę spręs sūdai. Rd.), o 
turinti daugiau kaip 20 metų 
— 3 mėnesius. Po sudaužy
mui monopoliaus iš Peterbur
go (padavadijimus gali išda
vinėti ir vietiniai administra
toriai; nereikia Peterburgo. 
Rd.) atėjo prisakymas siųsti, 
iš Vilkaviškio į Pilviškius 40 
kareivių saugoti monopolių.

Į sanvaitę laiko po sudauš 
žymui Pilviškių monopoliaus 
iš Senapilės atvažiavo į Pilvi
škius žemsargių perdėtinis ir 
tai, nakčia, paėmė šešis kar
eivius ir žemsargius ir nuėjo 
prie Juozo Kačergio durų ir 
pabaidę, lietuviškai suriko, 
buk jo karvę vagys veda. 
Žmogus, netikėtai iš miego 
pabudęs, nežinodamas, kas 
čia darosi, pagriebė kirvį, 
basas, išbėgo ant kiemo, kur 
pasislėpę kareiviai ir polici- 
štai jį sugriebė ir nuvilko į 
policiją. Paskui pašaukė 
vaitą, liepė jam užsikabinti 
lenciūgą ant kaklo ir eiti 
drauge. Visas pulkas vėl 
atėjo į Kačergio gyvenimą, 
išlaužė duris, įėję į vidų, pri 
kėlė miegantį Lozoraitį ir jį 
teipgi nusivedė į policiją.

’.50



P. M. Kaitis.

court

Bankroto prasaymaa paUinoitavi-

Isz visur.

Priesz laidotuves.

J. Baronas.

S. M.

Nuožmus.

us grabų fabrikantui, H Variavo j policija suareštavo 
250 žydų socijalistų. Pulkai gink-

Kun. Kravčuno subankru- 
tiflmas-

Kun. Kravčuno provą už su- 
bankrutijimą dabar > peikratinės 
augščiausias Suvienytų Valstijų

LIETUVA

Tik ant rytojaus Kačergienč 
savo vyrui nunešė drabuži jb. 
Laioraitį ir Kačergį išvežė į 
Kalvariją ir pasodino kalėj i- 
man. K į su jais darys ir už 
ką juos kaltina, nežinia. Be 
abejonės, patarnavo jiems il
gi liežiuviai kokių niekšų, ar
ba gal žmonių nesuprantan
čių ką daro. Juk iš tikro lie
tuviai, per savo nesupratimą 
ir ilgą Mežiuvį, ne retai net 
'gerus draugus nustumia pra
pulti n.

iš tarpo varguolių. 9 d. rugpiu 
čio pasimirs katalikiškas vyskupas 
Chapelle. Vyskupas gimęs 1842 
m. Prane arijoj, į Ameriką atkako 
1859 m.

Žydai nori p rausyti.
New York. Čianykščiai žydai 

rengiasi prašyti caro sandoros ko
misijos perdėtinį Witte, kad jis 
užstotų už Maskolijoj valdžių per
sekiojamus žydus. Žydai revoliu- 
cijonieriai vienog tam priešinasi, 
kadangiWitte ir norėdamas, negali 
Maskolijos žydams padėti.

ŠeSupietis.

reikalus
Susi-

Sugriuvo didelis aroiuas.
Albany, N. Y. 8 d. rugpiučio 

sugriuvo čia didelis departa- 
mentinis kromas Jobno G. Meyers 
pn. 39—41 N. Pearl str., Tas at
sitiko suėjus tarnaujantiems prie 
darbo, kurių buvo apie 300. Prie 
to 40 ypatų likosi užmuštų; iš po 
griuvėsių ištraukė 75 sunkiai su
žeistus, iš kurių keli pasimirė.

Perkūną* uidege keroaino roaer- 
voaru*.

Houston, Tkx. 8 d. rugpiučio 
šitose aplinkinėse siautė audriu 
Perkūnas trenkė į kerosino rezer- 
voanis ir uždegė du, kuriuose til
po 100000 bačkų kerosino. Ge
sintojai stengiasi vien ugnies ne
prileisti prie kitų rezervoarų, apie 
užgesinimą degančių negal būt nė 
kalbos.

U

Iš Londono.
Londono lietuviai, kaip 

snaudė, teip ir tebesnaudžia. 
Apiei tautiškus
nieks nė neužsimena, 
rinkimui kitoki kaip apie pa
rapijos reikalus neataibu- 
va. Gal ir tie jau butų išny
kę, jeigu ne Pranas Mikna, 
buvusia parapijos kaeierius, 
kuria, nuglemžęs parapijos pi
nigus. retkarčiais juos paža
dina, norėdamas apdumti pa- 
rapijonų akis ir tokiu bud u 
išsiteisinti prieš visuomenę. 
Mikna, kaip jau minėjau se
niau savo korespondencijoj, 
patilpuaioj ’NolS ,,Lietuvos”,
pašlave iš parapijos kasos 36 
svarus sterlingų (180 dol.), 
kuriuos ar šiokiu ar kitokiu 
budu apvertė ant savo ypati- 
&kų reikalų. Komitetas, po 
vadovyste kun. Talmonto, 
nors apie tę jau 
žinojo, bet parapijonams apie 
tai nepranešė, užtylėjo; ir 
jeigu neapšviestesni ir prie 
organizacijos pripratę- vyrai, 
kaip Mikas Baru lis ir Pranas 
Vaitkevičia nebūtų buvę iš
rinkti revizoriais, tai gal ir 
po šiai dienai Mikna butų po 
kasę šinkavęs. Bet ant lai
mės parapijonų, o Miknos 
nelaimės, dalykas apsireiškė 
tikroj savo šviesoj ir žmonės 
pamate.... Mikna,
vienok, neužsileidžia ir sako, 
kad revizorių atskaita esanti 
neteisinga, nes jie tingėję 
peržiūrėti senovines atskai
tas. Kad užganėdinti Mik
nų, parapijonai sutiko išrink
ti kitus revizorius ir aprin
ko Vinea Žemaitį, Antanę 
Skirinskę ir k.. Mikna di
džiai iš to apsidžiaugė ir ti
kę jos ii, ■ ,,mylėdamas” revizo
rius, ypač Žemaitį, iš savo 
nesmagaus padėjimo išsisuk- 

. ti. Žemaitis karkiamoje, ži
noma, galėjo Miknę raminti, 
bet kada stojo 23 d. liepos 
mėn. akis į akį su pirmaisiais 
revizoriais, turėjo ir jis a- 
niems pritarti, kad tiek ir 
tiek kasoje nepritenka. Tai
gi anot tos pasakos: sykį ap- 
siteršęs —• brudu nenusiva
lysi.

Nors žmonės, taigi parapi
jonai Miknę ir vienę tik Mik
nę randa kaltu prisisavinime 
parapijos pinigų — man ro
dosi, kad kaltas visas parapi
jos komitetas, o ypač jos va
dovas kun. Talmontas!

Nė Talmontas, nė komite
tas negali užsiginti, jog jie 
nežinojo apie Miknos šelmy
stę, kuri buvo pildoma per 
beveik ištisus du metu! Ant 
galo argi galima įtikėti, kad 
kun. Talmontas, kaipo kuni
gas ir žmogus apšviestesnis, 
žiūrėdamas į atskaitų, nema
tytų, jog ne 36 šilingų, bet 36 
svarų sterlingų trūksta! Da
lyvaudamas sueigose komite
to, duodavo patarmes ir tt. ir 
nematė, kad trūksta kasoj 36 
svarų eteri..... Štai ateina 
žmonės svetimi ir už kunigų 
„tamsesni”, peržiūri atskai
tas ir randa nepriteklių; 
greitai, I trumpai ir tvirtai 
pasako prieš visų susirinkimų 
— tiek ir tiek pinigų trūksta 
parapijos kasoj. Tuo tarpu 
kunigas su komitetu vėpeo 
lyg apuokai ir tyli, lyg kad 
jų tas reikalas visai neapei
na Ar tai nenusižengimas 
prieš į; para pi jonus, prieš vi
suomenę!?

Užgriuvo.
VVilkesbarre, ’ Pa. Trusdale 

kastynėse užgriuvo 3 anglekasius 
ir užmušė ant vietos, du kitu dar
bininku sunkiai sužeidė.

30 indijonu prigėrė.
Winnipbg, Manitoba. Netoli 

Spencer tilto, Ashcrofte, Britiškoj 
Columbijoj, nuslinkusi huo kranto 
žemė užtvenkė Thompson upę. 
Užtvinęs vanduo ant syk užliejo 
indijonišką kaimą ir visas - triobas 
ir gyvulius nunešė. Trūksta 30 
indijonu, kurie, kaip mena, turėjo 
prigerti.

\ Numirėlis atgijo.
Des Moinis, Ia. Čianykščiame 

Mercy ligonbutyj pasimirė koksai 
Louis Viel. Apžiūrint daktarams 
pasimirusio kūną, kada Dr. Conk- 
lin paspaudė jo širdį, ji pradėjo 
vėl plakti, Viel atgijo ir į porą va
landų apleido ligonbutį kaipo svei
kas. Be mažo mat gyvą žmogų 
ne nugabeno į kapus. -

Erne

Vargamietra.

Isz Amerikos
Geltona*!* drugy*.

Nivr j Orleans, La. Geltona
sis drugys siaučia vis Šitam mieste 
ir griebia vis naujas aukas ne vien

kurio pribuvo 9 sanariai. Drau
gas St. Dombrauckas laikė pra
kalbą apie vargingą .darbininkų 
padėjimą. Aiškino teipgi, 'jog pri
gulėjimas prie socijalistiškų orga
nizaciją ne kenkia nė jokiam tikė
jimui, kadangi socijalizmas ne ko
voja su tikėjimais tikroj prasmėj, 
jeigu užgriebia kartais tikėjimą, 
tai todėl, kad jo mokintojai gana 
tankiai iškreipia tikėjimo prasmę, 
stengiasi padaryti jį įnagiu kapita
listiškų partijų su skriauda kitų 
luomų, ypač su skriauda darbinin
kų. Socijalizmas propaguoja ly
gybę ir brolystę terp visų žmonių, 
tą patį turi propaguoti ir krikščio
niška bažnyčia, kadangi to Cbri- 
stus reikalavo; tuom tarpu kuni
gai iškreipė teip Cbristaus moks
lą, kad bažnyčia pastojo įnagiu 
ne brolystės terp žmonių, bet luo
mų kovos, ji padeda kapitalistams 
skriausti darbininkus. Kadangi 
teip iškreiptas Cbristaus mokslas 
kovoja su socijalizmu, užstoja jam 
kelią, pastoja įnagiu skriaudimo, 
socijalistai kartais užgriebia teip 
neatsakančiai vartojamą Christaus 
mokslą, bet su tikru jie ne kovoja. 
Socijalistai kovoja su kapitalizmu, 
bet ne su kokiu nors tikėjimu. 
Ant to susirinkimo, pribuvęs iš 
Daytono, Andrius Keidošius, už
manė paaukauti, kiek kas išgali, 
ant sušelpimo revoliucijos tėvynėj. 
Ant to visi sutiko ir sudėjo *2.50. 
Pinigai tie 7 d. rugpiučio likosi 
pasiųsti Dr. šliupui, iždininkui 
Šelpimo Revoliucijos komiteto. 
(Vardai aukautojų ir jų aukos pa
garsintos kitoj vietoj. Rd.).

K. Bielskis.

Iš Los Angolos, Cal.
Mes, Los Angeles lietuviai, teip- 

gi subruzdom.neapsileidžiame kitų 
aplinkinių lietuviams su tautiškais 
darbais. Pereitą pavasarį susi
tvėrė čia Tėv. Myl. Dr-tė ii 7 są
narių, o pereitą mėnesį susitvėrė 
75 kuopa Sus. Liet. Am. su 20 
sąnarių. Antrą dieną liepos, laike 
kuopos susirinkimo, buvo nžma. 
nyta sumesti kiek ant revoliucijos 
reikalų Lietuvoje. Sumėtėme 114, 
bet nepasiganėdiną tuomi, išta
kom draugus: A. Mockuną, D. 
Valkūną ir D. Labunskį rinkėjais 
aukų terp lietuvių. Tie atliko sa
vo darbą gerai, ypač Ą. M. surin
ko 114.00, D. V. 12.00, kiti drau
gai teipgi šiek tiek surinko, ga
na kad sudarėme 143.00. Ant 
susirinkimo 6to rugpiučio buvo 
užmanyta padaryti lygiai *50.00, 
tas ir ūmai tapo padaryta, nes tar
pe m u s-y ra gana sumanių lietuvių. 
Broliai lietuviai Amerikos, paban
dykite mus pralenkti su aukoms, 
tad mus tėvynei neilgai reikėtų 
nešti svetimą jungą, šiame mie
ste nėra nė 50 lietuvių, o sumėtė
me *50.00 ir ketiname rinkti aukas 
ir toliau. Sarmata tiems, kurie 
nemato reikalo padėti revoliucijai, 
juk tik per revoliuciją galima išsi
gelbėti iš po carizmo jungo.

Vardan 75 kuopos Sus. L. Am. 
ir lietuvių.

sūdąs. Perkratinėjimas prasidės 
4 d. rugsėjo, 10 valandą ryto, rui
muose naujojo pačto. Sūdąs iš
siuntinėjo visiems kun. Kravčuno 
skolininkams postalkartes, kad jie 
ant minėtos dienos ateitų į sūdą su 
savo skundais, o tada sūdąs matys 
ką su bankrutu daryti.

Čia vieną iš sūdo siųstų postai- 
karčių patalpiname:
Bankrupt’s Petltiou for Diachar-

New York. Urėdninkai 
geležinkelio pranešė prezidento 
Roosevelto sargybai, buk Pater- 
sone rengiamas buvo sukalbis ant 
gyvasties prezidento, važiuojant 
jam geležinkeliu. Todėl jis apsu
ko Patersoną, važiuodamas kitoms 
linijoms. Sako, buk sukalbinin- 
kai norėjo su dinamitu išmesti į 
padanges prezidento trūkį. Bet 
nė jokio ant linijos parengimo ne 
buvo. Taigi visa ta istorija išro
do ant išmisto kokio štukoriaus.

Kado vulkaną.
Reno, Nev. Kaip garsina čia

nykščiai laikraščiai, galviją bandų 
piemens, Humboldt pav. Nevadoj, 
užtiko metanti ugnį kalną arba 
vulkaną, iš kurio kratero teka de
gantis skystimas arba lava. Apie 
metantį ugnį kalną nieks čia pirma 
nežinojo.

Nelaime* ant geležinkelio.
Cleveland, Oh. Netoli Kish- 

man, Oh. susimušė Niekei Plate 
geležinkelio pasažierinis trūkis su 
bėgančiu į priešingą pusę tavori- 
niu. Prie to 12 ypatų likosi už
muštų, o 25 tapo sužeistos.

Macon, Ga. Ant Georgia Cent
ral geležinkelio susimušė pasažie
rinis trūkis su tavoripiu. Prie to 
3 ypatos likosi užmuštss, 3 mirti
nai sužeistos, o 7 sužeistos ne mir
tinai.

Iš Turners Falh, Mas.
Skaitydami laikraščius, mes iš

girstame apie judėjimą žmonių 
veik po visą pasaulę, ypač gi Mas
kolijoj, kur žmonelės stengiasi nu
mesti nuo savo sprando sunkų 
valdžių jungą, kokį nešė per am
žių eiles, o dabar dar valdžia užsi
manė be jokio reikalo siųsti žmo
nes ant paskerdimo į kokią ten 
Mandzuriją. Carizmas jau ne ma
žai kraujo ir prakaito žmonių iš
gėrė.

Darbininkai, matydami tas visas 
neteisybes ir tuos nereikalingus 
kraujo praliejimus, priešinasi ne
teisingoms valdžioms visokiais bu
dais. ' Lietuviai tame neprivalo 
pasilikti užpakalyj kitų, ir jie sto
ja į kovą su savo biauriausiais 
skriaudėjais. Amerikos lietuviai, 
žinoma geresniejie (mat Čia yra, 
nors gal ir nedidelis skaitlius, car- 
bernių), negalėdami kitaip, stei
giasi bent pinigiškai pagelbėti tė
vynės broliams, deda aukas viso
kiose lietuviškose kolionijose. Kad 
geriau galėtume musų tėvynės bro
liams padėti, visi, kiek galėdami, 
dėkime aukas; užmirškime bent da
bar, teip svarbioj valandoj musų 
nesutikimus, vaidus, jungkime ko
voj visos musų tautos pajiegas. 
Juk visi mes geidžiame laisvės mu
sų tėvynei, tai visi, kuom kas gali, 
ir prisidėkime prie jos iškovojimo. 
Be aukų, be kovos mums tos lai
svės ne duos nieks, reikia ją pa
tiems iškovoti. Draugai, eikite 
per lietuvių gyvenimus, bent tie, 
kurie geriau suprantate reikalus ir 
vargus musų tėvynės, rinkite au
kas, kalbinkite'mažiau suprantąn- 
čius prie aukavimo.

31 d. liepos musų miestelyj pa
simirė geras tautietis, Kazimieras 
Pampalas. Jis prigulėjo į Šv. 
Petro Dr-tę ir Susivienyjimą Lie
tuvių ta., bet dar nebuvo pilnu 
sąnariu. Pasimirė jis ligonbutyj 
Tawksbery, kur likosi ir palaido
tas ligonbučio kaštais, kadangi 
Turners Falls lietuviai per vėlai 
apie jo mirtį dasilinojo. Mes po* 
smertinę išsiųsime jo pačiai.

Velionis paėjo iš Kvietiškių kai
mo, Gudelių vals., Senapiiės pav. 
Paliko pačią su 4 vaikų.

§.

IšCambridge.MaN.
Neperseniai lietuvis šidlauckas 

užmušė savo pačią ir likosi suareš
tuotas, apie ką daug rašė angliški 
laikraščiai. 31 liepos mes atlan
kėme jį kalėjime. Jis gailestauja, 
kad turėdamas vos 28 metus,baigia 
gyvenimą (jis ne turi vilties išsi
teisinti, tikisi, kad jį nnspręs ant 
nužudymo). lis pasakoja, jog 
girtas būdamas, susipyko su pačia 
už japonus ir ją pradėjęs mušti su 
akmeniu. Kada gi pati,atsigynimui 
išsitraukė peilį, tai jis, atėmęs nuo 
jos peilį, dūręs ar į burną, ar į 
kaklą. Jis iki šiol nežinojęs, kad 
pati jo numirė.

Mes kalbinome, kad šidlauckas 
surašytų savo apsivedimą ir visą 
gyvenimą, kad tą galima būt at- 
spaudinti į knygą (angliškiems 
gaudantiems sensacijas laikraš
čiams toks aprašymas gal tiktų, 
bet naudos iš tokių ruštų nėra ne 
mažiausios. Mums reikia naudin
gų raštų, o ne aprašymų užmušy- 
Btų, ypač kad ii kalno galima pa
sakyt, kad šidlauckas literatiškai 
parašyti ne mokės. Rd.).

Šerifas paėmė rastas pas Šid- 
laucką knygas: maldaknygę, apie 
tikėjimą ( ?), Sapnininką, Rankve- 
dį gromatų rašymui, Geoliogiją, 
Apie žemę ir kitus svietus, Lon
done išleistą kalendorių. Jis klau
sinėjo mus, ar tos knygos ne so
či jalistiškos, arba anarchistilkos.

X. X.

Ln th* tnatter ot Matihsw Kr*wosu- 
naa, bankrupi. Ia Bankruptey. No. 
UMO

To the Honorable tbe Judge* of th* 
Districl Court of th* United Blate* for 
the Northern Dlatrlot of Illinola:

Mauhew Kr*wc*unaa, of Chicago, ln 
the county of Cook and Btat* of Illinois, 
ln aald dlatrlot, rrapacifuliy ropreaenu 
ihat on th* tfth day of Aprll, Irai put, 
the wa* daly adjadicaMd bankropt un- 
der th* acto oi Congrara rolating to 
bankruptey; that h* hu daly surrrader- 
red all hia properiy and righta of prop 
•rty, ant hu fully oompli*d wiih all th* 
requirem«nta of aald acta and of th* 
ordera of th* ooort touohing hia bank- 
roptey.

Wb*r*for* h* praya that h* may be 
decroed by th* oourt to hav* a full dia- 
charge from alhdsbto provabl* againat 
hia Mtate und*r aald bankropt acta, 
except auch d*bta ta ar* *xo*pt*d by law 
front auch dhcbarg*.

[>aled ibi* 28lh day of Jun*.A.D.IM5.
Mattbew Kravcsanu.

Bankropt.

Order of Notioe tbereon.
Northern Diactrict of Illinola, Eutern 

Diriaion. a*. — On thia tenth day of 
July, A. D. 1901, on ruding th* forego- 
ing petition, it ta

Ordered by tbe oourt, that a hoaring 
b* had oo the ūme on th* 4th day of 
S*pMmb*r, A.l). 1905, befor* aald court, 
ai the United Balu Court Rooma in ih* 
(lovernmant Buildlng, Chioago, in aald 
dlatrlot, at ton o'clock in th* foronooo; 
and that notlee ihereof b* publlah*d ln 
th*Chicago L*gal N*wa, a n*wapap*r 
priatad la aald dlatrlot, and that' all 
kno*n cradiiora and oiher persona in 
iatemt gaay appear at th* aald tiaae 
and plac* and ahow caua*. if any they 
have,why t h* prajar of ihe aald patiUo- 
o*r ahould aot b* granted.

And it ia further ordered by th* ooort, 
that th* cl*rk thali aeod by mali to all 
know* ereditor* copiaa of aald p*litk>q 
and thia order addreaaed to th*u> at 
th*ir placea of reaidecce u atated.

Witau* th* Honorabi* Jodg* Bethea, 
Judgeuf th* Mid oourt, and tbe aeal 

theroof, at Chlcago, in 
t aald diatricl. oo th* lOth 
1 dayof Jnlv, 1905.

T.C. MaoMlllan, Clark.

ši kortele lietuviškai Šiteip skam-

Keikti* Mai*a*en Kraveaeao, bankro
to. Bankrutypato No. 119*0

• la rarbinfa* Budtias Savieaytu Vai- 
tuja Ihairicto Sodo, Suturimo l baltik
io niiaujMS.

Mtttntitr Krtvcsunaa isx Chl**<r>. 
Cook pavieto, vtltUJot Illitolt, minėto 
ditlricko, n u toniniai aprotsakia. kad ji* 
T! diena pereito balaadiio meoetio Mi
tingai tapo bankrotu pagal kongreso 
tiesa* baakrotyJiMO dalyke; kad jta Mi
tingai parode tavo visa tarta ir turto

Iš Elco, Pa.
7 d. rugpiučio, pasažierinis trū

kis pagavo ir užmušė Motiejų Va
liukevičių. Velionis su savo boar- 
dingbosiu atvažiavo mat į Elco ii 
Pittsburgo. Einant jam ant staci
jos geležinkelio rėlėms, atbėgo 
trūkis ir teip smarkiai sudavė, kad 
numetė 45 pėdas į šalį. Buvo jis 
gyvas dar 2 vai. šaukėsi kunigo, 
bet, turbut, musų kunigo nebuvo 
namieje, kadangi jis pas mirštantį 
ne atėjo.

Motiejus Valiukevičius paėjo iš 
Kauno gub. Tėvynėj yra pati su 
trejatu vaikų.

Gaisrai.
San Francisco, Cal. Sudegė 

čia gazinių mašinų dirbtuvė „Her
cules”. Blėdį gaisro padarytą 
skaito ant 800000 dol.

ISZ 
Lietu viszku dirvų

Iš Sprlngfleld, Oh.
Čia gyvena mažas lietuvių būre

lis, vos 11 ypatų, du apsivedę su 
svetimtautėms gyvena čia nuo 30 
metų, tie jau beveik ištautėję; 
jiems nerupi musų tautiški reikalai, 
likę 9 nevedę, didesnė dalis nese
niai atkako iŠ tėvynės. Visi gy
vena sutikime, besipravardžiavi- 
mų ir vaidų, kaip tai yra kitur, čia 
terp lietuvių nėra. Užtai čia yra 
diktai lietuviškų laikraščių skai
tytojų: ateina ,,Lietuva”, ,,Vieny
bė”, „Kova”, „Ūkininkas” ir 
„Darbininkų Balsas”. Lituviai 
turi ir diktai lietuviškų knygučių 
visokio turinio.

12 d. vasario susitvėrė čia kuo
pelė Lietuvių Socijalistų Partijos 
Amerikoj, iš eilės 12 kuopa. Prie 
jos iki šiol prisirašė 16 sąnarių: 8 
iš Springfield, o 7 iš Daytano, vie
nas nežinia kur išvažiavo, ,6 d. 
rugpiučio privatiškuose namuose 
atsibuvo susirinkimas kuopos, ant

Iš Foxcrott, Me.
Čia lietuviai labai išsiskirstę, bet 

suėjus į krūvą, pasirodo, kad šitoj 
aplinkinėj gyvena jų diktas būre
lis. Porą metų buvo čia tik 2 lie
tuviškos ukes ir keli rankpelniai, 
bet laikui bėgant, skaitlius jų pa
sididino: dabar yra jau 10 lietuviš
kų ūkių, o rankpelnių bus kelios 
dešimtys; tikrą jų skaitlių sunku 
sužinoti. IŠ pradžių net svetim
taučiai gyrė lietuvius už jų darbš
tumą ir gražų pasielgimą, kadangi 
mat pradžioj ne buvo blogai besi
elgiančių; pasidauginus vienog la
biau skaitliui, atsirado ir niekšai, 
teršianti gerą lietuvių garbę; atsi
radus atžagarių katalikų, prasidėjo 
nesutikimai, besipravardžiavimai. 
Gerai dar kad šitame krašte nėra 
raugato, bet ir tas girtuokliavimų 
negali su visu išnsikyti ten, kur 
yra girtuokliai.

80 d. liepos į vieną lietuvių gy
venimą parsigabeno kelis gorčius 
degtinės ir susirinkę tol maukė, 
kol makaulės užkaito; paskui net 
šaudyklės buvo darbe. Gerai dar 
kad protingesniems pasisekė be
pročius numalšyti, apsiėjo bent be 
įsikišimo valdžios. Laikas, rodo
si, mesti tokius netikusius, žemi
nančius gerą lietuvių garbę dar
bus, vietoj peštynių už tikėjimą 
arba už niekšą carą, geriau parsi
traukti knygų ir laiką praleisti ant 
skaitymo.

Tikras katalikas.

Iš Caiiton, III.
Darbai šitose aplinkinėse eina 

gerai, kastynėse dirba po 8—4 die
nų per sanvaitę; dirbtuvės dirba 
pilną laiką. Iš kitur vienok pri
buvusiam sunku gauti darbą.

Lietuvių yra 7 šeimynos, o pa
vienių bus apie 20, bet gero terp 
jų ne matyt, apie tautiškus rei
kalus nesirūpina, apie aukas 
ant revoliucijos naudos negali
ma jiems nė užsiminti, vargai tė
vynės jiems ne rupi. Laikraščių 
nė knygų neskaito, laiką pralei
džia saliunuose, ten dingsta ir 
sunkiai uždirbti pinigai. Yra Čia 
ir viena lietuviška mergina, bet ji 
visai nenori lietuviškai kalbėti (tai 
matyt ji ir ne lietuvė. Apie tokias 
nėra ką lietuviams nipintiesi. 
Rd.).

Iš Worcester,Ma8.
Musų broliai snaudžia, nesirūpi

na apie tautiškus darbus, neseka 
paveikslo kitų kolionijų lietuvių, 
kur žmonės kruta, deda aukas ar 
tai ant msksląeivių, ar ant revo
liucijos, pas musų miesto lietuvius 
tokio sanjausmo tėvynės broliams 
nematyt. Susipraskime mieli bro
liai, nesigailėkime centų, net do- 
liarių tėvynės broliams, kovojan
tiems su netikusio caro despotiz
mu.

sikratyti nno jos! Turime Lietuvą 
patįs savaip surėdytiI Visi Mas
kolių valdžios slėgiami žmonės, 
nerašai, eina mums į pagelbą, nes 
visi jie griauja caro valdžios pa
matus! VBtįs rusai (maskoliai) 
nebeužkepčia valdžios ir griauja

Gana jap kentėti! Griaukim tą 
valdžią! Statykime naujus Lietu
vos pamatus! Sušaukim į Vilnių 
iš visos Lietuvos parinktus galvo
tus vyrus. Tegul jie padeda pir
mutinius busimos Lietuvos pama
tus

Tuojau ^męs norime įkurt Lietu
vos autonomiją! Tai yra norime, 
kad nieks ( svetimas į musų krašto 
reikalus nesikištų, kad nieks Ant 
musų neponautų! Mes norime, 
kaip lygus su lygiais, susidėti su 
kitais Mąskolijos kraštais, kurie 
teip pat sžu autonomijos reikalau
ja. Mes norime, kad Lietuva, 
kaip lygi Įsu lygiais, kalbėtus su 
Lenkija, Finlandija, Kaukazu, ki
tais kraštąis ir su pačia Maskolija. 
Tik apie lįuos reikalus su jais mes. 
tarsimės, kurie ir jiems ir mums 
lygiai rūpės.

Lietuvoje mes turime visiems 
lygias tiesas suteikti, ar tai butų 
vyras ar tnoterė, ar lenkas ar žy
das, ar bąjoras ar mužikas — vis 
tieki Viliems lygus įstatymai tu
ri būti! Visi turi naudoties laisve 
žodžio, spaudos, susirinkimų ir 
draugijų!* Nieks neturi tiesos da
ryti po nimus kratas ar suimti ką 
nors be tam tikro teismo (sūdo) 
paliepimu, ant įstatymų paremto. 
Visi lygiąi, tiesiai, be tarpininkų ir 
slapta (tai yra kitiems nematant 
paduot balsą) gali rinkti savo at
stovus į' Vilnių išdirbti Lietuvai 
naujus pąmatus, naujus įstatymus 
jai duoti?

Visi į kovą! Visi prie to paties 
darbo! Į'

NumeĄim . nuo savo sprando 
dabartinę Maskolių valdžią, atsi- 
kratykim nuo jos, nebemokėkim 
jai mokesčių!

Tegul i musų išrinktas Vilniaus 
seimas pąskirstys, kas kiek mokes
čių mokės, tegul jis paskirs žmo
nės, kurtę visus musų krašto rei
kalus prižiūrės, tegul tai jie, mu
sų ilrinktšejie, turi peržiūrėti visus 
vvnausvbes darbus.

Taigi riengkimės visi prie sušau
kimo į Vilnių įsteigiamojo sn si rin
kimo! Tegul tas Mairinkimas pa
deda naujosios Lietuvos pamatus I

Gana jau murfis Maskolių val
džių* skriaudas kentėti, Gana!

Visi į Šovą!
Lietuvių Demokratų Partija.
Bertelio mėn. 1905.

X* ra r*ikalavijais alnela liesa )r ra
do padsvadljImsis lyp*UDcziai* jo ra- 
bankratyjiato.

Todėl m*ldii* rado pilnai ji pslloo- 
raoti nuo mok*Jlmo visokiu skolų tas jo 
tuno p***! b*a krūtyjtmo ih«a* *p*n 
tu skolų, ouo kuriu lieso* neleidi!* pa
ti uoraoii.

Di*n* W berieho 1906 m.
Mai*'tar** Kravcsunsa.

Bankrotas

Padavadyjimas raikai* aproiaskimo.
Baiaorinia Distriktaa IIlinojaus, Byli 

n** Dalies, aa. — Liepos 10 d.
Suda* perskaitė* riru nineta |*ro*xy- 

ana. paskiria laika p*rkrati*cjimui aai 4 
dieno* rega*jo, 1903 m. prirašai* and* 
Suvienytu Valstijų Budo, Raimuora 
Rando Namo Chicsffofe, minėtame dl- 
atriekta, 10 valanda ryto, ir paliepta 
asia tini* pa<araioli Ch‘c*<o* L*<abes
kuo** laik rančai dom iattinanciiuoa* 
ūme pacxi*me diatrikte, idant visi kre
ditoriai Ir kito* ypatos, turincato* Um* 
raikai*, ateitu in viras mine u vi*u ir 
laika ir pasakytu prieiaaii, jei kokia tu
ri <lel kurio* minai** prassytoja* <ban
krotą* ) n*gali būti paliuoauoua.

Sodas taipgi prisakė raastininkal tan- 
aiuntin*li pacvtu kopijas nio prauymo 
visiems tinomiems kreditoriam* (sko)i- 
□Inkam*i ir aai padavadyjim* ant ju gy
venimo adrrau.

Pasirasso Garbinga* Budria Hethaa 
Budria minėto sūdo, ir pecaetl prispau 

dils, Chicagoje, mine
i sūdo i tam* distriete. liepos 10, 

' ♦ pecaells f JW5 m

T.C. MaeMillaa, Raast.

Taigi 4 dienoj ateinančio mėne
sio išgirsime, ar Suvienytų Valsti
jų sūdąs pripažįs kun. Kravčuną 
bankrutu, ar palieps skolas apmo
kėti.

Žinoma, jei skolininkai įtengs 
darodyti, kad kun. Kravčuno tur
tas yra didesnis negu 1150.00, kaip 
jis sude prisiekė, tai sūdąs jam pa
lieps skolas apmokėti; bet jeigu 
jie nedarodys, kad jo turtas dides
nis per 1150.00, tai sūdąs jį pripa
žins už bankrutą ir žmonių pini
gai, kuriems jis yra skolingas, pra
puls.

tas. Veidą turi rauplėtą, balsą — 
kriokiantį basą, kaklą užsisukęs 
marga skepeta. Kalba dailintu 
stilių.

— Ko jus norite?
— Esmi dirigentu giesmininkų 

choro.
— Tai kogi jus norite?
— Dasižinojęs iŠ daugelio lupų 

apie netikėtą, nepermaldaujamą, 
nė vieno ne aplenkiančią mirtį vie
no iš jūsų giminių, ateinu pasiūly
ti patarnavimą mano choro, kuris 
atkreipė atidą daugelio numirėlių 
ir pasilikusių jų šeimynų!

— Ar jus turite gerai suorgani
zuotą chorą?

— Neprilyginamą. Balsai gies- 
mingi, o basai ūžianti. Ypač vie
nas basas. Kaip užgiedos „am
žiną atilsį”, net numirėlis sudreba 
grabe. Atėjau tyčia ankščiau, kad 
tamsta ne patektum į nagus diri- 
gento choro Teropjevo.

— O tai kodėl ?
- Choras nevertas užsitikėjim'o. 

Atsižymintis tuom, kad tankiai 
biauriai pasielgia.
- — Kaip tai biauriai?

i — Galiu papasakoti.

luotų revoliucionierių Opatove, 
Lubartove ir Variavo; užpuolė ant 
pavietinių kasų, bet jų užpnolnną 
atmušė ginkluoti policistni. Pn® 
to daug žmonių likosi užmuštų ar
ba pašautų. Kaimiečiai uždegė 
dvarą grafo Krasinskio Tikocine, 
Lomžos gub

|| Baltstogėj ir Radomiuj lakate 
bombos; Radomiuj jų likosi sun
kiai sužeistas polic jos perdėtinis. 
Netoli Diatlovo, Gardino guberni- • 
joj, kazokai užpuolė ant susirinku
sių girioj 2000 socijalistų, susirė
mime 2 socijalištai likosi užmušti, 
o 18 tapo sužeistų, 480 suarešta
vo. Balstogėj į 24 valandas sua
reštavo 1000 žmonių.

Vieną 
kartą buvo čia laidotuvės labai 
turtingo namų savininko, kuriose 
dalyvavo daugybė dievobaimingų 
žmonių, o čia ant syk choras, vie
toj užgiedoti „amžiną atilsį” — 
riktelėjo „gyvenk ilgus metus”. 
Teip įžeidžia atmintį pasimirusių!

Po choro dirigentui ateina mote
riškė juoduose drabužiuose. Yra, 
tai raudotoja, einanti paskui grabą 
numirusio ir apraudanti jį, kad su
teikti laidotuvėms liudnesnį išveiz-

—• Ko jus norite?
j — Aš, pone, apraudu pašinai- 
rūsį; verkiu jo brangiausiojo!

— Hm__ _ o ar gerai moki verk-

II Girioj, netoli Lodziaus, socija 
Ilsiai laikė susirinkimą, bet susi
rinkusius apsiautė kariumenė ii 
didesnę dalį suareštavo, tūlą skait 
iių sužeidė. Ant padavadijitno 
VarŠavos . jeneral-gubernatoriaus 
Lodziaus policijos viršininkas ir 
miesto bulmistras likosi ant san- 
vaitės į kalėjimą pasodyti už ne
paklusnumą. <

II Čiabuviai vokiškų valdybų 
pietinės Afrikos, Cuanliamas, už
puolė ant kaimų pprtugališkų val
dybų ir daug čiabuvių išskerdė, 
kaimus iždegino. Paėmė trįs pran
cūziškus misijonierius, bet tiems 
pasisekė pabėgti. Portugališkos ka- 
riumenės jie vienok likosi sumušti 
ir išvaikyti.

O, mano geradėjau ir tai kaip 
dar. Nieks su manim negali ly- 
kintiesi. Numirėliai apsiverktų. 
Neseniai laidojo čia vieną numirė
lį, o aš jį apraudojau, ėjau su lai- 
dotojais ir šaukiu: „Kam gi tu 
manę palikai, mieliausias!” Priė- ’ 
jome prie upės, prie tilto, puoliau 
ant žemės ir rėkiu, o čia atėjo po- 
licijantas, paėmė manę už apika-

II 13 d. rbgpinČio Norvegijos gy
ventojai balsavo: ar pasilikti prie 
Švedijos, ar nuo jos atsiskirti. Ga
linčių balsuoti buvo 400000 suau
gusių vyrų, balsavo -320000. Ant 
3000 balsavusių tik vienas pasiro
dė balsuojantis už pasilikimą vie
nybėj su Švedija.

II Mieste Berdičeve.Kijevo gub. 
darbininkai pakėlė štraiką. Di 
desnė dalis gyventojųjįpleido mie
stą, liko jame tik varguoliai, netu
tinti kur ir negalinti išsinešdinti; 
tie ant vietos badą kenčia, kadan
gi valgio nėra kur gauti.

manę skaudžiai Sumušė už rėkimą 
ant tilto. Mušė manę, o aš, gera- 
dėjau, aš vis nelioviau, staugiau 
„Kam tu manę palikai, mieliau- 
ąiasl” Teip liūdnai kaip aš nieks 
ne įstengs raudoti.

|| Vii naktims maskoliškas kariš
kas laivas garsios Roždestvenskio 
laivynės, transportinis garlaivys 
„Anadyr”, ištruko laike mūšio ir 
dabar sugrįžo į Liepoją, kiti visi, 
arba pražuvo,arba pasislėpti turėjo 
neutraliŠkų kraštų pertuose.

Iš MASKOLių GYVENIMO.
JfiRAŠė Povilas Weinberg.

Maskvoj pasimirė turtingas pre
kijas, iŠ giminių liko tik vienas 
sesers Melionio sūnūs. Velionis 
mirė neseniai. į namus, kaip var
nos ant mūšio lauko, eina visoki 
pristatytojai. Pirmiausiai ateina 
grabų pristatytojas. Linguoja nu
žemintai, žegnojasi kryžiaus ženk
lu ir klapsia velionio turtų palai
kė jo: ji

— Persikėlė į amžiną gyveni
mą?

— Numirė.'
— Te|p tai, teip! Amžiną atil

sį daugaus karalystėj! Visi ten 
eisime! Ar tai buvo jūsų tėvas?

— Ne, dėdė.
— Dęde todėl išpuolė? Teip. 

Geras tąi buvo žmogus!
— Iš tikro, labai buvo geras.
— Ir žmogus šiltas.
Tylėjimas.’
— Ar mierą grabui imti liepsi

te? jį
— Ar1 jus laikote grabų dirbtu-

II Norvegiškas laivas „Terra No
va” surado, už prapuolusią laiko
mą, amerikonišką expediciją, iš
plaukusią tirinėti šiaurinius kraš
tus, Fialos — Zieglerio. Nuo tų 
žmonių nuo 1903 nė jokios žinios 
nebuvo. Laivas jų „Amįerica” 
likosi ledų sutriuškintas, prie to 
nuskendo anglys ir didesnė dalis 
maiste produktų. Išviso dabar 
išgelbėjo 37 žmones. Expedicija 
ta prisigriebė į šiaurius tik ik> 82 , 
18 min. Šiaurinės platumos, nepri
siartino toliau už kitus prie ^Šiauri
nio poliaus: itališkas kunigaikštis 
prisigriebė į Šiaurius daug įtoliau, 
nes iki 86c Šiaurinės platumos.

kro-

Ii Išpanijoj,Sevillės provincijoj, 
kaimų gyventojus kankina badas 
ir jų padėjimas, juo toliau, juo 
sunkesnis. Tūkstančiai darbinin
kų neturi duonos, minta Šakne
lėms ir laukinėms žolėms. Dėl 
bado daugelyj vietų buvo baduo
lių maištai. Alkstanti darbinin
kai užpuolė ant duonos keptuvių 
ir veržte veržė duoną. Vietinės 
valdžios neįstengia suteikti baduo- 
liams kokią nors pagelbą.

išsi- 
upės

— Teip. Dirbu grabus.
— Nedaviau dar nė jokio pada- 

vadijimo. Ar jus dirbate gerus 
grabusn

— Ale, žinoma, geriausio gatun- 
ko, pirmo sorto.

— Na tai gerai; noriu gerai pa
laidoti dėdę.

— Bokite ramus; jau aš žinau, 
kokį grabą tokiam velioniui reikia 
padirbti. Netoli nuo čia gyvena 
teipgi grabų dirbėjas, Petrov, bet 
tas dirbą kartais skandalius su po
nais numirėliais.

— Kokius skandalius?
— Na; štai, neseoiau kaip perei

tą sanvąitę, laidojo čia teipgi tur
tingą prekiją ir Petrov dirbo jam 
grabą. Žmonių daug buvo aut 
laidotuvių; buvo net du jenerolu, 
o našlelė jo paskui grabą ir baisiai 
raudojo. Puikumas buvo didelis. 
Tuom tąrpu pasirodė, kad grabas 
buvo iš ^supuvusio medžio ir urnai, 
prie visų akių, velionis grabą pra
mušė iri iškišo ranką teip, kad visi 
matytų J Ar teip gražu, pasakyki
te ponais?

— _nI, bet ar jus ištikro turite 
getus grabus?

— Ti|c bukite ramus, pone. Trį* 
jenerotos palaidojau ir buvo su vi
su užganėdinti. Lentutes duosiu 
drūtas,, dvicolines. Velioniui 
bus labai paranku gulėt. Ne pra
muš ląntos. Užsitikėkite man,

II 12 d. rugpiučio Peterburge, 
žinoma randas, iškilmingai ap
vaikščiojo gimimo dieną maskoliš
ko sosto įpėdinio. Rando laikraš
tis, nuraminimui žmonių, pagarsi
no, buk ministerių rodos apdirb
tas projektas sušaukimo žmonių 
atstovų reikalauja vien caro para
šo ir bus pagarsintas. Dar reikia 
pridurti, kad tą projektą turi už
tvirtinti komisija, kurios perdėti- 
niu yra garsus Pabedonoscev.

II Maskoliškas kariškas laivas 
„Chrabryj” subombordava ant sa
los Kretos miestą Retimo, kadangi 
salos pasikėlėliai ne leido itiasko- 
lių ant kranto, kur jie norėjo užim
ti diuitinyČią. Mat' jeigu masko
liška laivynė pasirodė teip menkos 
vertės karėj su Japonija, tai bent 
užpuolimais ant svetimų kraštų 
Europoj stengiasi garbę pakelti. 
Jau ją, turbut, ne greit pakels.

Gana |au, gana!....
Kiek tai jau metų Maskolių val

džia slėgia musų tėvynę Lietuvą! 
Kiek ji musų kraujo praliejo! Kiek 
musų kruvinu prakaitu uždirbtų 
pinigų prarijol Kiek musų brolių 
iš tėvynės išvarė į Tolimus Rytus, 
į Sibirą! Kiek musų brolių kalė
jimuose supudėl....

Vis tai jos — tos Maskolių val
džios darbai! Tų jos biaurių darbų 
nė galo nė krašto nėra!

Gana jau to, gana jau mums 
Maskolių valdžios jungą nešti! 
Atėjo gera valandai Turime nu-1 ateina {iešmininkų choro dirigen-

II Belgijos sostapilėj, Bruxellej, 
20—30 d. rupgiučio atsibus terp 
parlamentariškos santaikos draugų 
kongresas. Terp užmanymų, ko
kius perkratinės kongresas, reikia 
paminėti: apie perijodiškus susiva
žiavimus tautų atstovų; apie.terp- 
tautišką santaikos konferenciją; 
apie įrengimą pastovaus tautų 
kongreso. Žinoma, gali būt ap- 
svarstomi klausymai ir ne paminė
ti kongreso programe.

0 Odesos gubernatorius išvežė iŠ 
Odesos miesto majorą, buvusį pro
fesorių Odesos universiteto Jaro- 
šenko. Už ką jį išgabeno, neži
nia ir išgabeno, žinoma, be sūdo, 
bet vierrant kvaito gubernatoriaus 
prisakymo. *

II Sebastopoliuj pasibaigė prova 
53 jurininkų laivo „Pnit”, kurie 
buvo susibuntavoję. Sūdąs 15 ju
rininkų paleido,3 nusprendė ant su 
Šaudymo, 3 ant kalėjimo per visą 
amžį.

11 Mieste Homelyj, kaip garsina 
policija, užtiko bombų dirbtuvę. 
Mieste Eenderuose, Besarabijoj, 
pašaukti po ginklu maskoliški re- 
zervos kareiviai Idaužė žydų 
mus.

I Respublikoj Venezuelyj
liejo per krantus vandens
Aparė ir užliejo miestą San Fer
nando. Užtvinę vandens sugrio
vė, arba drūčiai pagadino apie 800 
namų. v

- H Charbino ligonbučiuose yra 
1200 maskoliškų kareivių, kurię 
pats, matyt norėdami pasiliuosuo- 
ti nuo tarnystes, nukapojo sau di
dįjį pirštą dešinės rankos.

|| Netoli Spremburg, Vokietijoj, 
susimušė du bėganti į priešingas 
puses trukiai. Prie to 25 ypatos 
likosi užmuštos, o apie 100 tapo 
sužeistų.

II Chinuose apsireiškia vis di
desnis nekentimas Amerikos, pre- 
kėjai boycotuoja Amerikos tavo- 
rus, nieks jų ne pardavinėja ir ne 
perka.

|| Mieste Giessen, Vokietijoj, iš
gyvenęs 67 metus, pasimirė pagar
sėjęs sviete vokiškas istorikas,pro- 
fesorius Onckeb.

Redakcijos atsakymai.
Nvožmam. Kaip moteris elgiasi 

su vyru yra tai privatiškas reika
las, tokiais laikraščiai neužsiima. 
Nuskriaustai pusei reikia kreiptie- 
si kitur, kad ir į sūdą, bet ne į 
laikraščius. Laikraštis tai ne ku
nigas, kuris bara kiekvieną, laik
raštis to daryti negal, jis gali ru- 
pintiesi tik apie visuomępės re ita
lus, prietikiai šeimynose ne po 
laikraščių kontrole, į juos kišt i esi 
todėl jie neturi tiesos. Atsiliepi
mus reikia rašyti tik svarbiuose vi
suomeniškuose reikaluose, bet ne 
tokiuose privatiškuose kaip šeimy
nų vaidai.

.P. Gkdvil. Jau savo* patėmiji- 
muose „Lietuva” atsakė, kas rei
kėjo atsakyti. Ginčytis už tą patį 
ir daryti vis tuos pačius užmetinė- 
jimus negalima; reikia bent ką 
naujo paduoti. Parapijų reikalai 
ne teip svarbus, kad jais per ilgą 
laiką užimti visuomenę. Vienas 
raštas su pasiskundimu buvo ge
ras, bet antro su tais pačiais mo
tyvais jau per daug, ypač kad mo
tyvai renkami ne svarbus.
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kairės, dešinės link pusės, taigi teip kaip ir 
mes, per-tai ir raštai tie teip nepanašus į ten- 
diškų.

Vyskupas Mesrop, dirbdamas naujų al
fabeto sistemų, manė, kad gruzinai ir armė
nai per ilgų laikų rašė pagal grekonių būdų, 
taigi nuo kairės dešinės link pusės, todėl 
jiems bus sunku skaityti atbulai, pagal se
mitiškų tautų būdų, prie kokio pritaikytas 
buvo tendiškas raštas, todėl jis pritaikė lite
ras rašymui atbulai, taigi nuo kairės dešinės 
link pusės. Mesropo alfabetai, gruziškas ir 
armėniškas susidėjo iš pradžių iš 36 literų, 
bet paskui pridėjo dar 3 literas paimtas iš 
grekiško alfabeto:

M tt
♦ />k
X kh-M * 4

j . Arw>ėniM«K. - Gtuziniikoc.

Prie gmpb* jraniškų alfabetų reikia 
priskirti dar iudo*baktriškų {alfabetų,, kokį 
vartojo gyventojai šiaurinių Indi jų, ant ru- 
bežiaus Baktrijoe, kokiu parašytus užrašus 
karaliaus Asoki (gyvenusio III aini, prieš 
Chr.), radri ant uolų Kapour di Giri. Savo 
išveiidžiu indttbaktriškas raštas labai panėši 
į aramėjiškųįlieta, bet jame yra 16 literų ne
atsakančių skambėjimams semitiškų kalbų, 
bet paimtų iš seno indiško alfabeto Madauhi, 
kokiuwpadirbtu8 to paties karaliaus Asoki' 
užrašus rado ant uolų Hirnaro, netoli Gunare* 
te. | Indo-baktriško rašto eilės eina teip 
kaip semitiškuose raštuose, nuo dešinės, kai
rės link j)usės.

- i R • -
į b) Giminė indiškų raštų.

Apie paėjimų indiškų raštų net specija- 
listai per ilgų laikų nesilaikė vienos nuomo
nės. Per ilgų laikų daugelis rašto tirinėtojų 
manė, buk pirmutiniu raštu Indijose buvo 
grafiško rašto sistema, žinoma po vardu tkva- 
noį/ari (nuo sanskritiško žodžio dėva,reiškian
čio dieviškas ir nugari — miestinis), kas rei
škia j—dieviškas miestų raštas, kadangi, pa 
gal indiškų padavimų, tų būdų rašymo sutei
kė žmonėms dievas ir jo mokino pirmiausiai 
dideliuose miestuose. Devanagariškas ra
štas labiau žinomas po vardu sanskritiško, 
kadangi juom parašyta gana turtinga san
skritiška literatūra, susipažinimas su ja ir su 
jos kalba'padėjo pamatus naujam svarbiam 
mokslui —- sulyginančiai kalbžinystai.

Ilgai manė, buk sanskritiškas raštas at
sirado labai seniai, apie XVI anižį prieš 
Chr.; prie to rėmėsi ant to fakto, kad san
skritiška kalba, kurioje surašytos šventes 
braminų knygos,išnyko iš žmonių lupų 4 am- 
iyj prieš Chr.. I Nuomonės tos apie didelį 
senumų sanskritiško rašto nepatvirtino tole
sni tirinėjimai. Iki šiol niekur sanskritiško 
rašto liekanų nerado teip senų, kaip surasti 
Užrašai Egipte, Aasirijos, Babilionijoe, Feni- 
kijoe ir Grekijos. Seniausi užrašai sanskri
tišku užrašu parašyti, kokius pasisekė sura
sti, padaryti jau laikuose, kada sanskritiška 
kalba buvo išnykusi iš žmonių Inpų, buvo 
vartojama vien mokslinčių ir bažnyčioj, kaip 
antai vidurinių amžių ir didesnėj daly] nau
jų amžių gadynės mokslinčiai vartojo teipgi 
jau išnykusių, tautos nevartojamų lotyniškų 
kalbų visuose svarbesniuose raštuose ir savi
tarpiniuose susi nešimuose; seniausi iki šiol 
surasti sanskritišku raštu parašyti užrašai 
padaryti I amžyj, o vėliausi XVII amžyj po 
Chr., Taigi reikia manyti, kad visa sanskri
tiška literatūra nebuvo surašyta, ji laikėsi 
tik sanskritiškai kalbančių lupose ir tik pra
dėjus nykti kalbai. IV ir III amžyj pr. Chr., 
jr likosi surašyta. Taigi sena nuomonė 
apie didelį henumų devanagariško arba san
skritiško rašto pasirodė be pamato.

Devanagariškas alfabetas turi daug ypa
tybių skiriančių jį nuo kitų alfabetų, todėl 
per ilgų laikų jį laikė už savistevį, neturintį 
artesnio susirišimo su kitais, vartojamais 
kur-nors ant žemės, laikė jį net mokslinčiai 
už savistovį indiečių proto išradimų. Vo
kiški rašte tirinėtojai Scheyermacher ir Kopp 
bandė surasti giminystų terp sanskritiško ir 
seno semitiško raštų, bet jų nuomonės nepa
rėmė kiti mokslinčiai. Tik suradus seniau
sius užrašus Asoki arba Piadasi, Indijų ka
raliaus, gyvenusio III amžyj pr. Chr., pasiro
dė visas klaidingumas nuomonės apie savi- 
atevystę sanskritiško rašto. Parašų to kara
liaus rado dątttj visuose Indijų kraštuose, 
nuo,šiaurinės prie Himalajų dalies iki pietinei 
pussalio užbaigai. Užrašai tie yra tai kara
liaus paliepimai, garbinanti darbštumų, tei
singumų ir Budrios prisakymus. Raštas aut 
tų parašų dalinasi į du skyrių: į šiaurinį ar
ba indod>aMriiką raštų ir pietinį, arba tikrų 
iutli-iką.' Užrašus šiauriniu raštu padarytus 
rado šiauriniuose Indijų kraštuose, daugiau- 
sia| iškaltus ant uolų Kapur-di-Giri, ant ru- 
bežiaus Indijų ir Baktrijos (dabartinio Af
ganistano). Ipdo-baktriškame rašte eilės 
bėga nuo dešines kairės link pusės, kaip ir 
visuose semitiškuose raštuose ir savo išveiz- 
džiu raštas tas panašus labai į semitiškų.

Dabar jau galutinai ištirta, jog indo- 
-baktriškas raštas išsidirbo iš aramėjiško; 
be abejonės piTfniausiai atsirado Baktrijoj, 
laike viešpatavimo Achemenidų pateko į 
šiaurines Indijus.

Kitokiu ja i raštu parašyti užrašai kara
liaus Asoki, surasti vidurinėse ir pietinėse 
Indijose, terp klt-ko, teipgi aplinkinėse Dehli 
ir Alahabado, ant uolų Girnari, netoli Guzą- 
retho. Raštų tų, kokiu’padaryti tie užrašai, 
vadina tikru indišku raštu, arba raštu ma
gadhi, arba ųiagadgi, teip vadinamo nuo ap
skričio, kur buvo sostapilis karaliaus Asoki. 
Kaštų tų teipgi vadina raštu maurya, nuo 
vardo dinastijos, iš kokios kilo Asoki, raštu 
brahmi ir inricr-pakltiku arba piėtiniu-asoki, 
atskiri m u i jo niuo vartoto šiaurinėse Indijose, 
ant rubežiaus Baktrijos.

4tf^.>T<3-:i>lC*!LJT^T2TT%n«UIAa<3Te:
Ri&teH Dalis prisakymo ka*s iaus Asoki. .

Grekiško*.

■ Savo paviršutiniu pavidalu rastas ma- 
gari b i arba magadgi žymiai skiriasi nuo in- 
do-baktriftko rašto; ir eilės bėga kitaip: ra
šosi nuo kairės, dešinės link pusės, teip kaip 
ir musų raštuose. Savo pavidalu ir savo vi
duriniu surėdymu raštas magadhi yra proto
tipu arba pradine forma davanagariėko arba 
sanskritiško rašto, kurį, žinoma, be pamato, 
per ilgą laiką laikė už pamatini visų alfabetų 
esančių Indijose. Apart to, pasirodė teipgi, 
kad rašte magadhi yra čiela eilė ypatybių, 
rodančių jo giminystą su semitiškais raštais. 
Tokiu budu surasti užrašai karaliaus Asoki 
išaiškino paėjimą indiškų raštų; užrašai su
rašyti magadhi raštu parodė, jog indiški al
fabetai nėra savistoviai • išsidirbusiais, kaip 
tai klaidžiai manė pirma, kada davanagari 
arba sanskritišką raštą laikė už savistovi in- 
diečių išradimą, bet yra atžalos tos pačios 
šaknies, iš kurios išsivystė visi alfabetai var
tojami kur-nors ant svieto. Iki šiol, vienog, 
dar nesurasta j»akaktinai liekanų senų užra
šų, iš kurių galima būt matyt visos pėrė ji mo 
formos iki išsidirbimo visų dabartinių indi
škų raštų ir parodymo kokiu budo indiški 
alfabetai išsidirbo iš seno semitiško; tiek, 
vienog, jau susekta, kad nesibijant slinki
mo, galima tvirtinti, jog indiški alfabetai 
nėra savistoviais, bet visi išsidirbo iš sbno 
semitiško, iš kurio išsidirbo visi alfabetiniai 
raštai vartojami kur-nors ant svieto, o tame 
ir musų alfabetas. Be abejonės juosta jun
gianti semitišką alfabetą su indiškais sutru
ko, tarpinės formos išnyko, bent tokių iki 
šiol nerado, tik viena tokia forma, raštas 
magadhi, užsiliko ir netyčia likosi surasta 
užrašuose karaliaus Asoki.

Gema todėl klausymas, iš kur ir prie ko
kių aplinkybių į Indijas prisigriebė maga
dhi raštas. Apie tai rašto tirinėtojai j*«r ilgą 
laiką nevienokios buvo nuomonės. Rašto ti- 
rinėtojas Brinceps, kuris pirmiausiai išaiški
no ir perskaitė užrašus karaliaus Asoki, ma
nė, buk senas indiškas alfabetas išsivystė iš 
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Paėjimas ir ilsi vystymas ...agadhi

grekiAkojo, kuri* čia galėjo hut atgabenta* 
Aleksandro Makedoniečio; bet toks- many
mas neiAlaikė kritiko*, todėl likosi attneataa. 
Vokiškas moktdiučius Weber bandė aiškinti, 
buk seni indiški alfabetai išsidirbo tiesiog iš 
fenikiškojo, kurį į •Indijas galėjo atgabenti 
fenikiški prekėjai, bet ir ta nuomonė, kaipo 
neparemta ant atsakančių mbtyvų, likosi at
mesta. Prancūziškas rašto t i rinėtojas Hale 
vy manė, buk senas indiškas raštas, teip 
kaip ir kiti Azijoj vartojami, išsidirbo išara- 
mėjiško rašto, tik paskiri, tolesniame jo išsi
vystyme, jis įierėmė daug iš indo-baktriško ir 
grekiško raštų; Halevy mat sename indiška
me rašte rado daug tų pačių yįiatybių, ko
kias patinka indo-baktriškame ir grekiška- 
me raštuose. Mat indiškame rašte rado tū
las literas panašias į a ra mėj iškas ir greki- 
skaa; paženklinimas saubalsių indiškame ra
šte yra toks kaip ir indo-baktriškame rašte. 
Taigi, pagal Halevy nuomonę, indiškas ra
štas išsidirbo iš trijų: aramėjiško, grekiško 
ir indo-baktriško, iš kurių nė vienas, tikrai 
sakant, nepanašus į tų raštų. Todėl nuomo
nės tos nesilaikė kiti; mokslinčiai-tirinėtojai 
raštų, kadangi ji, teip kaip nuomonė Princep 
so, neišlaiko kritikos. Angliškas mok
slinčius Taylor išplatino, suvedė į tvarkų 
manymus prancūziško rašto t iri nė tojo Le- 
normanto, kuris, patėmyjęs tūlas panašias 
ypatybes indiškame rašte magadhi ir tūluose 
raštuose pietinės Arabijos, ypač gi gimjari- 
tiškame ir ethijopiškame, manė, kad giminy
stes indiško rašto magadhi reikia jieškoti 
pietiniuose 'semitiškuose raštuose, koki var
tojami buvo gyventojų pietinės Arabijos, o 
iš čia išsiplatino Afrikoj. Bet Lenormant 
neįstengė surasti pamatų, parodymui kokiu 
budu jungiasi indiški raštai su raštais pieti
nės Arabijos, visi jo privesti motyvai buvo 
nepertikrinanti, nepakankanti. Taylorui 
tas pasisekė geriau. Jie susekė, jog indiškas 
raštas išsidirbo ne iš gimjaritisko, nė iš ethi- 
jopiško, kaip manė Lenormant, bet iš sabi- 
ško, kuris literų pavidalu ir kitoms savo ypa
tybėms labai prisiartina prie indiško rašte 
magadhi, labiau negu koks nors kitas varto
jamas ant žemės. Tų geriausiai galima ma
tyti ant augščiau padėto paveikslėlio išsivy
stymo magadhi rašto. Ant paveikslėlio ma
tyt, jog daugumas literų indiško rašte — yra 
paimtos iš sabiško rašto, kitos gi yra jau in
diškos, išrastos paženklinimui tekių indiškos 
kalbos skambėjimų, kokių nėra sabiškoj kal
boj. Kad Tayloro nurodomos pamatinės li
teros paimtos tiesiog iš sabiško alfabeto, 
nieks neabejoja; kaslink gi ženklų paženkli
nimui tokių skambėjimų, kokių nebuvčTsą- 
biškame alfabete, tai ir jų paženklinimui už 
pamatų paimtas eabiškas alfabetas. Pažiu-

(Toliau* bua.)

Maištai darbininkų Lo
dziuje

(11 „OtVOBOŽDKNljK").

Nuo visuotino subruzdimo, ap
ėmusio sausio ir vasario mėnesiuo
se miestus ir pramonės vietas Len
kijoj, Lodz buvo viduriu judėji
mo, augančio su neapsakomu grei
tumu. Maištai tęsėsi. Juose da
lyvavo tūkstančiai darbininką, di
džiausią dirbtu vią (Scbeiblerio, 
Kunitzerio, Poznanskio) pramo
nininkai^ kurpiai, siuvėjai, mėsos 
pardavinėtojai ir elementai nieka
dos lyg šiol nedalyvavę maištuo
se, k.a. tarnaujantiejie bankuose ir 
kantaruose ir k.. Čia, Lodziuje, 
visi kariavo su didesniu narsumu, 
negu kituose miestuose todėl, kad 
Lodziaus darbdaviai atsižimėjo 
ypatingu kurtumu, šykštumu ant 
reikalavimą darbininką. Teip, 
paveikslan, savininkas uždarydavo 
dirbtuvę ant 5—8 sanvaičią, ma
nydamas darbininkus badu perga
lėti. Žmonės įsibrukdavo į dirb
tuves ir likdavo jose per dienas ir 
naktis, besigindami nuo kariume- 
nės, besistengiančius juos iš ten 
išvyti. Susirėmimai su kazokais 
ir kareiviais atsitikdavo kas valan
dą. Gatvines manifestacijos, 
vaikščiojimai su raudonomis vė- 
lavomis, laidotuvės su demonstra
cijomis, revoliucijoniškbs dainos 
bažnyčiose, išmušinėjimas snipu- 
ką ir kitokią policijos tarną — 
viskas tai buvo Lodziuje paskuti
niame laike kasdieniniu atsitikimu. 
Su atsišaukimais ir prokliamaci- 
joms nesislėpė; ant gatvią atsilik
davo didžiausi mitingai, laike ku
rią kalbėtojai aiškiai ragino klau
sytojus prie revoliucijos.

Galima tad suprasti, kokia bu
vo dvasia tukstančią darbininką 
dėl takią aplinkybią.

Pirmoje dienoje gegužės darbi
ninkai, žinoma, nedirbo: šventė 
tą dieną eile demonstraciją, pasi
baigusią kur ne kur šaudymais. 
Pabaigoj ta paties menesio susirė
mimai pasididino, ypač tada, ka
da su demonstracijomis laidojo kū
nus savo draugą, užmuštą 28 die
ną. Ant rytojaus tapo nužudytas 
kaltininkas išmušimo darbininką, 
antstolis Choloduchin. Pirmo
je p”sėje liepos mėnesio nebuvo 
dienos, kad netekėtą kraujas ant 
Lodžiau* gatvią. Vėl buvo nužu
dytas antstolis, kurs liej>ė karei
viams šaudyti į darbininkų^, susi
rinkusius prie vienos dirbtuvės.....
Cariškoje dienoje kareiviai užmu- 
?e tris vaikinukus už draskymą ran 
do vėlavę. Antroje pusėje 'to pa
ties mėnesio vis tankesni atsitiki
mai parodė reikalingumą revoliu- 
cijonilko sujudimo.

18-oje liepos dragūnai užpuolė 
ant grįžtančią nuo demonstracijos 
darbininką ir ant vietos užmušė 7. 
Daugybė buvo sužeistą (skaito ją 
57), iš tą 5 ant rytojaus mirė, 
įpykimas gyventoją buvo neišpa- 
sakomaa. Nutarta ant rytojaus 
laidoti kunus su demonstracijomis 
ir padėti galą visiems darbam*. 
Komitetas P. P. S. Lodziujg, spe- 
cijaliŠkame Atsiliepime, apreiškė 
vietinei valdžiaj, kad jei rytoj 
ginkluoti kareiviai darys kokia* 
norsklTutis laidotuvėms, tai polic-' 
meisterį ir viršininką kareivią 
Chrzanovski laukia mirti*. Utar- 
ninkr, 21 liepos, atsiliko laidotu
vės 5 užmuštą darbininką. Visas 
Lodžius štraikavo; nė vežėjai, nė 
karai ant gatvią nepasirodė. Di
delė minia žmonią lydėjo darbi
ninkus, kurie nešė 5 grabus su 
daugybe vainiką, raudonais kaspi
nais surištą. Laidojančius lydėjo 
teipgi ir kariumenė. Kada karei
viai norėjo atsilikus) nuo kitą vie
ną grabą apsiausti, grabas nudil- 
dėjo ant žemės ir kūnas liko išme
stas ant gatvės; be mūšio, rodėsi, 
neapseis. Bet rengėjams laidotu- 
vią pasisekė nutildyti draugus ir 
pertikrinti kareivius nekelti sumi
šimą. Prie kapinią susirinko apie 
20000 žmonią. Kapinės urnai pri
sipildė darbininką, 5 kalbėtojai 
viename laike įvairiose vietose 
laikė revoliucijoniŠkas kalbas. Vie
nas iš kalbėtoją maž daug teip 
kalbėjo: „Juk mes esame pasi
rengę į mūšį. Juk kad mums 
duotą ginklus,mes žinotumėm kaip 
juos sunaudoti. Juk nevienas išrau
są, jeigu prisieitą galvą padėti, nė 
valandėlės nelauktą”. Minia at
sakė šauksmais drąsumo ir neapy
kantos valdžios.

Ant rytojaus turėjo atsitikti lai
dotuvės kitą užmuštują. Vėl vi
sas Lodžius Štraikavo, vėl susirin
ko milžiniški būriai darbininką su 
vainikais, - raudonais ir juodais 
ženklais. Policija naktyj išvežė 
iš ligonbučio kunus užmuštują 
slapta. Minia susijudino. Išėjo 
kalbėtojai ir ragino žmonės prie 
mūšio. Po tą kalbą darbininkai 
nukeliavo,dainuodami revoliucijo
niŠkas dainas. Teip vaikščiojo 
8J4 vai., be t ūmai, jau pačiame vi
duryje miesto, įsiveržė kazo
kai su dragūnais ir pradeda šaudy
ti į žmones. Puola užmušti ir su
žeisti, vyrai, moterys ir vaikai. 
Dalis darbininką atsišaudinėja iš 
revolverią, kiti bėga į visas puses, 
slepiasi, kareiviai ir tuos pąrsekio- 
ja, šaudo net į bėgančius. Tam 
užpuolimui atsitikus, tikriems ma
nifestantams kantrybė išsisėmė. 

| Jau tą pačią dieną vakare susirė-

mimai pėrė jo į tikrą mūšį. Dar
bininkai stato iš lentą, bačką, 
maišą tvirtynėles arba barikadas 
ant gatvią, jungia jas telefoninėms 
vieloms. Dirbtuvėse niekur ne
dirba. Visas miestas persimainė į 
karės lauką, ant kurio išmokyti 
ginkluoti kareiviai Šaudo į begink
lius žmones. Visos degtinės krau
tuvės likosi sugriautos, degtine iš
pilta, ir patys namai uždegti. Teip 
tęsėsi iki pat nedėlios. Daugumas 
sužeistują gulėjo ant gatvią per iš
tisas dienas, kareiviai, mat, nelei
do rinkti kunus ir šaudė į kiekvie
ną einantį gatve. Kazokai įpul- 
davo karts nuo karto į namus, mu
šė ten gyvenančius be skirtumo 
lyties ir amžiaus. Jau subatos 
vakare užmuštują skaitė apie 2000, 
nors tikras skaitlius lyg Šiol da 
neištirtas. Turtingėsniejie gyven
tojai apleido namus ir pabėgo iš 
miesto. Subatoje pabėgusią skai
tė apie 15000. Užmuštą kareivią 
ir oficierą tik kelios dešimtys.* 
Užmušė Andrejevą, pulkauninką; 
jenerolą (kazoką) Martyzovą, ku
ris liepė pėtnyčioje šaudyti į būrį 
moterą, stovinčią prie vienos dirb
tuvės; darbininkai sugavo jį va
žiuojant ir sušaudė. Kariaujamo
ji organizacija P. P. S. metė bom
bą į kazermes ir užmušė 4 ir sun
kei sužeidė 16 kazoką. Dėl tokio 
stovio dalyką Lodziuje ir jo ap- 
skrytyj įvestos karės laiko tiesos.

Vertė Raganiukas.

rą politiškai, eko-
ikail
u tisais, kas tik
valdžios pamatus

Visi dabar išvien | kov$!
Atsikratykim įuo Maskolią caro 

'biurokratą valdžios, kuri per tiek 
metą slėgė Lieti 
nomiŠkai ir taut

Eikim iš vien 
pasiryžęs yra to 
griauti!

Lietuva pati gavimi turi rupiu* 
ties, ir nieks kitžį į jos reikalus ne
privalo kištįesl Mot patįs turime 
pasirūpinti busimosios Lietuvos 
surėdymu! Tą ' turi atlikti įstei
giamasis susirinkimas Vilniuje’, iš
rinktas visotinu* lypu, betarpišku 
ir slaptu balsMvinįu, neišskiriant 
tautos, lyties ir |ikėjjimo.
•. įsteigiamasis |susirinkimas Vii* 

niuje tesustato pamatiniu* autono
miškosios demokratiškos Lietuvos 
įstatymus. ,

Demokratiškoji tik Lietuva te
gali kovoti už lįuosybę ir ji tik te
gali gvarantuoti visoms kitoms, 
kad ir mažiausioms tautoms, pil
nai lygias tiesazl *Į

Kad kuoteisęų 
likti rinkimai į įjti 
kimą Vilniuje, |uri būt prieš tai 
užtikrinta laipioĮ žodžio, spaudos, 
susirinkimą ir draugiją, ypatos ir 
namą nepaliečiiimybė; turi būt su
teikta tiesa pągrjžt į tėvynę vi
siems teip vadinamiems politiŠ-

— Lenkas Karolius Barta, vai
kinas 19 metą, atėjęs į saliuną pn. 
446 Dearborn str., išsitrauki re
volverį ir paleido sau šūvį į galvą. 
Kodėl jis nusišovė, nežinia.

— Saliune Warreno, pn. 383 
West Van Buren str. kelneris Ed- 
vard Daley nušovė savo pačią Ka- 
tariną. Subėgę žmonės butą už
mušėją lynčavę, bet policistai nuo 
minią piktumo apgynė.

— Pereitos nedėlios naktyj, ant 
kertės Van Buren ir Clark str. trįs 
plėšikai užpuolė ant gyvenančio 
pn. 784 W. Van Buren str. Otono 
Gumpel ir butą be abejonės ištuš
tinę kikentus. Bet ant užpuoliką 
nelaimės, į pagelbą užpultam pa
siskubino du paslaptį policistai ir 
ne tik kad užpultąjį išliuosavo, bet 
suėmė visus trįs užpuolikus.

Komitetu

Susirinkimas.
Draugyste Saldžiausios Mrdias Jė

zaus utpraszo savo sąnarius pnbatl ant 
susirinkimo 10 d. rugsėjo ir sudėti savo 
korteles atlikimo velykines isepa Maliesi 
kuris nepristatis tr. mėtos korteles, bus 
iss draugystes praasAlintae.

Komitr .a

tusiai butą at- 
'iamąjį susirin-

Nauji Rasztai 
------- E-----------  

Revoliucijos Ikainoa. Londone. 
1WOA tu. iazieisto* Lietuviu 8o- 
cUU-l>eniokr»tu partijos. 8<> pus

Telpa čia sekančios revoliucijo- 
nierią dainos; Internacijonalas, 
Marsailietė, Darbininką marsailie- 
tė.Lietvią marsailietė, VarŠavietė, 
Raudona vėlava, po Krakosme- 
čią, Darbo žmonią giesmė, Kas 
auksą žemėj randa, Pirmują kovo
toją giesmė. Sveikinimas darbi
ninką, Drąsiai draugai, Kalinio 
daina, Dirbk ir melskis, Laisvosios 
dvasios giesmė. Terptą eilią yra 
visokios, geriau ir silpniau suei
liuotos.

Kas tai yra tie nov IJ ai Letai ir ko 
Jei nori? 14MN5 m. Isaieista «o- 
vŲai-demokmtu partijos. 1A pus 
lapių.

Telpa čia trumpas socijalizmo 
pamatą aiškinimas, trumpai, net 
per trumpai paradyti jo mieriai. 
Knygutė verta perskaitymo, su ja 
turėtą susipažinti teip socijalizmo 
šalininkai, kaip ir jo priešai, ypač 
paskutiniems priderėtą ją perskai
tyti. Protingas žmogus, jeigu ko 
ne kenčia, tai bent žino už ką; 
musą gi socijalizmo priešai jo ne 
kenčia todėl, kad nežino visai, kas 
jis toks yra.

Berželio įnėn. 1905.
Šioje žvarbiose* valandoje kvie

čiame visus demokratiškus ele
mentus prie datjbo išvien nurody
toje pakraipoje^ Kviečiame par
tiją žmones susitelkti tam laikinam 
veikimui į krUėrę, išvien padaryti 
darbą.

Mes įkūrėme (kovos iždą. Kvie
čiame rinkti tam iždui pinigus vi
sur, kam tik brąngi idėja autono
miškosios Lietuvos, ant demokra
tišką j>amatą ^surėdytos. Kvie
čiame jus glaudies į vieną krūvą, 
steigti kovos kuopas, skelbti terp 
liaudies tą idftją žodžiu ir raštu, 
organizuoti dabartinės valdžios 
boikotą; apskaitai sakant, remti 
kiekvieną žingsnį, kurs veda muš 
prie įkūnijimo: musą ' dabartinio 
svarbaus momshto tikslo.

Mes Šiuo žygiu paduodame ini- 
cijativą sutvėrifnui kovos centra- 
liško komiteto,’į kurį įeitą partiją 
ir ne partiją zmonėa; į tokį komi
tetą ir musą atstovai su tam tik
rais ištekliais jgalės įeiti. Jeigu 

’----- ’• * negalima butą
į nors netikėtą

tokio komitet 
įvykinti dėl k 
kliučią, musąi kovos komitetas 
veiks sąvaran 
pritraukti ___ _
višką žmonią. Varys jis kovą vi
sokiais ginklais* kurie prigulės nuo 
laiko, aplinkybią iš Lietuvos spė
ką.

Lietuvią Demokratą Partija.

, stengdamas 
ugiau ir neparty-

Tyrinėjimai

Leke kaip sakalus, nulupę kaip 
vabalu*. Komedija 2 velkamuo
se. Londone. 1IMK5 m. 31 pusi.

šitas veikalėlis perdirbtas iš 
maskoliškos kalbos. Jame atsi
muša Maskolijos žmonią gyveni
mas, demoralizuojanti caro rando 
įtekmė. . Veikalė'is geras, jis tin
ka perstatymui ant scenos, kur kas 
geresnis ypač už Amerikoj gana 
tankiai perstatomus,nukaltus žmo
nią mažai susipažinusią su sceniš
kaiš raštais ir su pačia lietuviška 
kalba.

Mokat!nesiūs Tvardauckas. A- 
pyaaka tas žmonių imdaviimu. 
Len kioskai paraaze J. I. Kra- 
asewakl. Lietuvlazkal IsggiildeF*. 
M. Piymouth, Pa. ItMKJm. 17A 
pi tai.

Yra tai žinoma apysaka, parašy
ta garsaus lenkiško raštininko 
Kraszewskio, bet ji nors ne priguli 
prie geriausią šito autoriaus raštą 
nepriguli ir prie blogą. Lietuviš
kas vertimas jeigu ne geriausias, 
tai ir ne blogas; vertėjas vartoja 
daug polionizmą ne vien žo
džiuose, bet ir sakiniuose. Apy
saka šita parašyta užimančiai, ge
riau negu daugelis musą origina
lišką apysakaičią, todėl knyga ver
ta skaitymo. .

„Pleperis“ Menesiui* Laik- 
rusėti*. Philadelpbląj. **•»- 
leidžiamas Antram akio.

Taigi pradėjo išeidinėti naujas 
lietuviškas humoristiškas laikraš
tis. Porą metą atgal Prūsuose 
bumoristišką laikraštį bandė išlei
dinėti Martinas Jankus, bet ne il
gai laikėsi, Jankui, kaip ir su ki
tokiais laikraščiais, nesiekė. A- 
merikoj dar bumoristiško lietuviš
ko laikraščio ne buvo. Gal Čia 
Astramskui seksis geriau. Laik
raštis ne blogas, juoką jame yra, 
reiktą tik redakcijai pasirūpinti 
apie grynumą kalbos, tas yra rei
kalingu ir humoristiškiems raš
tams.

Draugo organizacija pradėjo iš
leidinėti Genevoj laikraštį ,,Dar
bininką”, kuris išeidinės kas mė- 
nesis. Išėjo jo pirmas numeris, 
kuriame telpa sekanti straipsniai: 
Ką mums reikia daryti? Nekaltas 
musą brolią kraujas atmonijimo 
Šaukias. Į kovą (eilės). Apie žy
dą mušimą. Žinios iš visokią Lie
tuvos kraštą.

Patėmijusf pirmą kartą

Iš Waukegan, III.
Pereitame numeryj „Lietuvos” 

radau korespondenciją iš Wauke- 
gano, kurioje, Žvaigždelė aprašo 
savo kančias dėl kun. Ambrazai
čio. Ištikro Žvaigždelė ne mato 
nieko gero ant lietuviškos padan
gės.

Žinoma, žmonės pripratę gar
binti numirusius,ją nekada neužga
nėdina gyvi, todėl ir-kun. Smo
lenskas, kol buvo Waukegane, ne
užganėdino Žvaigždelės, kuri* iš- 
mislinėjo ir ant jo nebūtas daik« 
tus, bet kada, jam pasimirus,atka
ko kun. Ambrazaitis, tai pirmas 
tapo geru* nes numirusiam ne 
mačys nieko peikimai ir apkalbi
nėjimai, tai reikia peikti gyvus,už
ėmusius pasimirusią vietą. .

Dabąr kalba, buk kun. Ambra
zaitis 
sako Žvaigždelė, pirmiaus gyve
no kaip vaikai vienos motinos. 
Gerai butą, jeigu tai butą teisybė, 
bet Čia eina visai apie ką kitą. Mat 

-Žvaigždelei ne patinka, kad kuni
gas yra parapijos prezidentu ir 
kontroliavo bažnytines knygas ir 
kolektas (neteisybė, kad į savo 
rankas užgrėbė). Prie kun. Smo
lensko komitetai darydavo su baž- 
nitiniais pinigai, ką tik užsima
nė. Kad dabar teip daryti ne ga
li, tas ir nepatinka Žvaigždelei.

Prašau nužemintai, Garbingos 
Redakcijos,patalpinti mano straip
snelį; turiu vilti, kad iŠpiidysite 
mano prašymą, nes kaip menu, re
dakcija turi būti neutraliŠka ir 
priimti kaip „pro” teip ir „con- 
tra”, nes kitaip nieks nežinos, kur 
yra teisybė.

>laškė lietuvius, kurie,kaip

PaliMZkolImsi.
Pajieazkom* brolio ta.nlteeitu ja mo

tu kol locija. Ozion mus nuo 7 d. berže
lio apeipirko 32 *zeimyoo* Lietuviu ir— 
I^enkn. Korianija paskyrė 10 akru 
božnyczial ir duoda medega pastatymui 
jos dykai ir kiekvienam pastato gyvena
mus namus; lauka* parsiduoda nuo *5.00 
iki 915 00 už akeri; arti geležinkelio. 
Kas tsz Tautiecziu malonėtu dažinoli ar
ėsią us, tegdl raazo iemisu paduotu adre
su.

Su broliszku pa i ve k t m u 
' 8. lllebavicz, 

Cabls, Wis.

Psjieszkau savo pusbrolio PoviloSk rip
kos, Suvalkų gub . Seinų pav., Lazdijų 
miestelio, t metai taigai kaip pribuvo io 
Niujorką. Ji* pats ar kas kita* teiksis 
duoti žine adresu:

Myk. Žeruakeviczius, 
17 Third avė , Taunton, Masa.

Pajieszkau savo ueuzlu Vinco Bosiu
ko. Jono Burinsko ir Juozo Makausko, 
Mtkaliszku gm., Marijampole* pav^ pir
miau gyveno Mabaooy Cityje; turiu 
prie ju labai svarbu reikalą. Jie patys 
ar ku kitu teiksis duoti žine adresu: 

Juozas Kazlauckaa,
55 Sudbury st.. Boston. Mas*.

<25^—VIII).

. Pajieszkau vergi no* dėl apaivedimo. 
amžiau 19 ar 20 melu; meldžiu aist- 
tzaukti adresu:

Kuls Paliokam*, J 
Boz 181, Footan*t„Ind.

Pajieszkau uvo pu*brolio Antano Kst- 
dosziaus. Su valkti g*K, Marija rr. polas 
pa v., Szuncku gm ir kaimo, 21 metas 
kaip Amerikoje, pirm aus gyveno Penn- 
aylvanijoje: turiu prie jo labai svarbu 
reikale. Ji* pats, ar kas kitu teiksis 
duoti žioe adresu:

ElaMete Dzedolikiene, 
Boz 432, ! ■ Collinsville. IU.

Lietuvineka* Agentas.
Reikalauja 1000 darbininką vedusiu ir 

pavieniu ant geležinkeliu, algos nuo *2 
iki 92 2* 1000 darbininku ia Michiga- 
no ir Wisconsino pabrskus ir ginas, pa
prasta mokestis 126 30 00 ant menesio 
kožnoje ašakoje, teipgi darbas miesto 92 
per diena.

Room 18, 157 VVasbington st.. Chieago. 
(28—VII 25—VIII)

Lengva* Darbaus.
Brukuojama mastine su Ueiuvisz- 

koms literams spaudymui visokiu popte- 
ru, knygeliu ir it., vertes 960.00. parai, 
duoda tik už *35.10. Atsmaukite pu

Parapijoms.

per 
žiūronus kanalus ant planetos 
Marso, daugeliu mokslinčią mani, 
kad iktikro tą kanalą ten nėra, jie 
teip tik rodosi ‘musą akims, kurios 
gana tankiai mato tą, ko nčra. 
Dabar Amerikos, laikrakčiai, ne 
nuolatai jiekkanti sensacijos, visa
da meluojanti kasdieniniai, bet 
specijalitki astronomiški, praneša, 
buk po ilgą gaudymą Amerikos 
astronomui L<&ell’ui pasiseki nu
imti toiografiškį) paveikslą Marso 
kanalą, leigu tai teisybi, tai ka
nalai ant Marso iš tikro yra, ka
dangi fotograftškas aparatas ne 
klysta teip kaip žmogaus akys, bet 
nuima tik paveiksiu* tikrai esan
čią daiktą; kadžiai gi tie tik gyve
nančią ant Marso žmonią gali būt 
padirbti ir tie žmones turi būt 
daug protingesni už mus, žemės 
gyventojus. į

t Prancūzas, Mariellac rengiasi 
atlikti kelionę, prie šiaurinio že
mės poliaus, kĮuri kaštuosianti tik 
90000 franką. ‘ Kelionę jis atliks 
ant galinčio lėkti prieš nelabai 
smarką veją orlaivio. Paims jis 
tulus jo paties išmislytus įstrumen- 
tus moksliŠkiešis tirinėjimams. p 

=4==

Vietinį Žinios.
- J1 1 .■ "F

Gyvenantis pn. 8416 Supę- 
rior avė. LudVikas Ureanski, pa
sūdytas policijos arešte, bandė 
pasikarti, bet Jpatėmijo tą polici- 
stas Scott ir stengėsi ne duoti, bet 
Ureanski šoka, ant policisto ir no
rėjo jį užmušt* ir gal butą tą pa
daręs, bet kovl) patėmijo kiti poli
cistai ir savo draugą išliuosavo iš 
bepročio nagą į

— Policistai Oskar Benson už
mušė laikrodžią. pardavinėtoją 
Mamerą ir mitrinai pašovė Kitti- 
ną. Mamer rriat policistą apskun
dė į sūdą nev^ už pavogimą triją 
laikrodžią ir kaip apskąstasis už
tikrina paliktajne laiške, apskundė 
neteisingai, (’ž tai jis užmušė 
skundėją, o paskui ir pats nusišo
vė.

j— Mergina Estera Hocken, su
sipykusi su sęvo tėvu, apliejo jam 
veidą su karboli ne rūgščia. Užtai 
pateko į kalėjąną, bet tėvui pagai* 
lo ir jis atėjo' išliuosuoti dukterį, 
toje vienok ątsisakė naudotiesi iš 
laisvės. į

Konkursas.
Ant prsėjusio susirinkimo 

ną Amerikos Lietuvią Pasilinks
minimo Kliubo likosi nutarta kliu- 
bo kaštais atspaudinti vieną ai 
daužau knygą. Minėta knyga 
turi būt parašyta kankintinio, arba 
moksląeivio ir gali būt beletristiš- 
ka arba moksliška, neužkabinanti 
tikėjimo.Diduma* knygos apie nuo 
100 iki 200 puslapią. Tematąs: ka
rė Japoną su Maskolija ir dabarti
nis judėjimas Maskolijoj, butą 
geistini. Už parašymą kliubas at
lygį* rašė j ui, pagal jo reikalavimą, 
ir dčos 10 nuošimtį nuo parduotą 
knygą, kol toks kankintinis, arba 
moksląeivis reikalaus pašelpos. 
Jeigu kas turi parašęs kokį raštą, 
tegul prisiunčia, paduodamas pre
kę. Tegul susineša su kliubo raš
tininku: Jonu Bagdžiunu, 3314 
Mospratt st., Chieago, III.

* Komitetas.

Jau-

1520 Penu are., Piuaburg, Pa.
(25-VIII)

Ant pardavimo seniai insteigta krau
tuve gėrimu ir k s rėžiams, savininkas 
apleidžia pirklyba, užraudavo jo visa na
rna ir parandavojama dali, kas palieka

tes yra isztyriaso; lytas vienas vertas

ta lietuviukai vai»bai.
J. Elitą, 11512 Front st , 

Kensington, Chieago. 111 arti Pullasano, 
(28—VIII)

Ant pardavimo labai pigiai I kresems 
graži skustuve, vintą issdirbta per 9 me
tus. pelnas geras, puikus sztoras su pra
gyvenimu randa *15 00 ant menesio At- 
siszaukite ypstiszkai pas Dom. Sbopes, 
544 Grsnd ar., Chioago, tik

Neišgydoma.
Ponia Ona Kvinta iš Halletsvile, 

Texuose, rašo pas mus Šiteip: 
,,Per daugiau kaip du metu sir
gau ne paprastu nusilpnčjimu, o 
kadangi visokį vaistai kuriuos var
tojau, o vartojau ją labai daug, 
nesuteiki man nč mažiausio pa
lengvinimo, tikėjau, kad jau nie
kad nepasveiksiu. Ant galo mano 
atydą atkreipi ant Trinerio Ame
rikoniško Eliksyro Karčiojo Vyno 
ir Šiądien dėkinga esiu tiems, kurie 
tą padarė. Eliksyras padarė tikrą 
stebuklą. ‘ Mano viekas gryžo 
sparčiai ir labai trumpu laiku ta- 
tau sveika, j>ajiega ir pilna gyvy
bės ir šiądien su senoviška energi
ja ir pakantrumu galiu atsiduoti 
gerbimui savo vaikelią”. Trine
rio Amerikoniškas Eliksyras Kar
čiojo Vyno yra bebėjo geriausiu 
vaistu atitaisymui naujo kraujo, 
kuris yra pamatu sveikatos ir vie
ko ir privalo ‘ būti vartojamas vi
suose atsitikimuose, kaip tik stoka 
valgomo ir silpnumas pradeda ap
sireikšti. Nėra geresnio už ši
tą vaistą sugedusiems viduriams. 
Gaunamas visose aptiekose arba 
pas patį pabrikantą Juozapą Tri- 
nerį, 799 So. Ashland avė., Chiea
go, III.

Ant pardavimo puiki bueserue. te
steigta 1876 m.; savininkas apleidžia 
pirkly be, parduos pigiai.

Cha* Arnuriua.
3255 S. Halsted et., Chioago. I1L

Ant pardav.cno maža gnsene ir bu- 
czerne už labai maža preke, gera proga 
nemokancaiam iszai lavinti tokiame Ma
nyje ant tolesnio laiko. Atsissaukite pas 
locnininka 613 8. Union sa, Chicagu, III.

(25-V1II)

Pigiai ant pardavimo groserne ir bu- 
eserne su vieokiems i o taisoma — arklys, 
vežimas ir boge: biznis didelis ir seniai 
(atdirbtas. geriausia vieta varmui biz
nio szioj aplinkinėj, parsiduoda tsz prie
žastie* užvažiavimo loentniko ant kai
mu. tnt savo nuosavybių. Pasižinokite 
Red. „Lietuvos"

<25—VIII).

PIGIAI ant pardavime 2 pentru, 3 fa- 
mtliju mūrinis namas ant Emerald avė., 
arti Halstek ir 33csioe ui. Arti tos vie
tos airiai budavoja beinyczia. tai namas 
nesi didele randa. Pinigai i n dėti in szi 
narna atneša didesni procentą neng auk
so maino*. Preke pigi. Dasižlnokite 
„Lietutos" Redakcijoj.

Aukot* reikalams revpliuctjinio 
judėjimo MaMkol'JoJ.

laz Chieago, UI. Sudėjo: J. ligaudav 
11.00; Ei. Sabanskiute 10c. Viso *1.10..

In Springflel, Ohio 8. Dombrauokas 
50c . K Bielskis, J. Bucsinskas, A. Mi- 
lasais, F Aniulia, J. Petrauokas po 25c. 
Viso *1.75.

las Dayton, Ohio. A. Keidoszius, V. 
Keidossiua, A. 3u r vi las po 25c. . Vito 
75c. Visi aukavę yra sanariai* 12 kuopos 
L Š. P. A.

Draogysczin Reikalai
t J. Naujokas.

Isz Braoklyuo, N. Y. Priėmiau su-
rinklus pinigus nuo:

K. Mockaus .......... ........ *4 05
P. Stankevieriaus............ .....................1 50
J. Zacharaucko................ ...J.............. 65
A. Brazdsonio. |................ ....;...........3
Gar m ūso........i................. .....................1.70
P. Draugelio .................... .. ...............2.00
Blanka No. 46.;.......... .. .....................1.25
Blanka No. 50.......... . .. ...............so
Blanka No. 52................... ........................ 50
Paaukavo J. Pranaitis... .. . ................... 50
Per Likvidacija ui Mildos Giesai-

ninku Dr iMssepa .... .................<.5 00

. Viso M! 06

Isz Oosl Gate, lad. Tar. F. Karsukas. 
M. 9xuk»ites, Jozeps tyd«s po*1.00; V; 
Szemis, J. Lsvecki*. J. VaiaUis, F. Lo- 
vsskis. R. Narakas. A. Gadrikis, L Du
ra. P. Vslminokas, A. Karsakas. J. Vaaz- 
kalis, A. Latenas, J. BoloUs V Judai- 
Us po 50c.; 8. batonas, A VasakaMon*. 
A. VJlminckiene, 8. Livinas lydąs. L 
Bzepperis, M. Rasteuikas po 25a. Viso

7 Susirinkimas 8. L. Am.
Chioago. Suaiv. Lietuviu Amerikos 

36ta kuopa turės menesiui susirinkimą 
nedelioj, 20 rugpiuozio 1905, L. Ruigio 
saloje po nr. 3301 8. Morgan st., 1 vai. 
po pietų. Visi sanariai privalo būti. 
Teipgi kviecziamc visus neprigulincsius 
dar prie 8. L. A. atsilankyti ant mus su-
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vyrams!dykai!

tunka liga. austo* zvadijimM dtoglai. Jau ka

Oarieatia sekcija vidur! a* j NcvrYorko v*l-

O KO. KLEKk, Poolvill*. N.Y.

Dr.O.C.Heine
DENT18TAS.

įl

IJb

litriniai diegia! Hunuote ir Vitam kuue nelipa- 
•akital mane kankino — 0tp kaip žąsiuko* II 
parari tikrai tikėja ui 1 tilpt po vaiana, bet kad 
galutinai na pagailėdami pinigu via tiek Jog 
miniu ir ateiiMuklau paa Jumit, tai nuo plr-

Te4ei »«aa: Irtai 7<M»3.
Teief o anot galima iat tmviHM 

aptlekoe

l*xmok**c*iu J*« kali Iteinvlatkl farn-riat 
gyvtna ctioa. Rattant nvmi tlDiomi

*k>! Tegul v 1*4 pasauk barbina Jumis ir ai 
deki*<e». . Jonas bif.liz.

Bot N, Heileru>«vn, P*.

mu vaistu pasijutau daug kti'unsni* antru* Ir 
t meilu* vartodama ir per 7 nedelia* laiko, pa. 
sllikan sveika* drūtas Ir linksmas taip kaip 
naujai atgintas, už tal neto žodžiu su kūrei* 
Jums galtocila alldakavot, už jus brangiaus*

Braugn* Profe*oriau in Sprctallital:
Kaip jum* žinoma nūn pirmiau* 11 apraly-

MES IŠTAISĖME SZIMTUS

eitos šalies.

Naujausios Knygos, j
OyvetiltnoValzd*nai*u*fcfedanU HsAtuontu 

sekančia gražiu pasakaičių; Atsisveikinimas; 
— Vagiu; —Mas Baltes; — Gntvvs vaikai; — 
Paparčio žiedas;— MUko sargas; -- Signalas; 
— Ketelvl*. CMtogn. m-t**, pu.l. •..IRO

et* Uatuv lėk** Paaako. Y vairios. Dalia III. Su ■ 
rinko n-ra* Ba*auavtčiu». Chicago. UI.. I«M.
pnat-SŠL Telpa čia M* gražiu ir labui Juokingu Į
Gr^nrU pprtaram. ’.30 

70 Uetatižkoa Pasakos YvtUHoa Dalis IV. Su- Į.. t. -i--.- ■ o, m no*. Į
pu*l. Teipa čta su tebtu ytažlto ir ail- 
hmmič«* paauk**, bnvilaiičv'* kiekviena skai
tytoja ir k Imi y to ja ................... 41. >23
Drutuoae apdaruo** ..................J........... SI.30

U 7 Pamokslai lėmintžM ir Tbiayhė* ItonMirtetl 
ealvočfu riau amžių Chtoago, UI.. Itou. pat
ilptu irt* tonoje kii*Hi*Mj telpa 138 <ra- 
žkm, Jonkingo* ir iėnuntiagu* pasakaitė* Kas 
nori turėti gražiu, juokiu*u ir pamokinančiu 
.kaitymu. tevul n**lpetk* *l» ktiyiraie. o turto 
ka pa pašalėm i irnat ktekvtouo klausimo mu

kto duoti Uminttnga atsakyme 3Oc
1<H» dteaku apte Kantria Atena. kuri per ii 

metu vaikHtostamn i» »Vteta daugybe itodu ir 
vargu tokentė>». Chtcagn.Ūl. 1908.pusi.OB AJOr

drang* *a prislėgtai* variu žmou«*to....15c

lžž3 Žmogus Nepliutoi* Vertė l» ėvediiko Nėris 
chtoago. Ilk. IH8*. pasl SI Graži suvsakėlė'. 
kaip turtingo prrtcėjo **nus a*>*i«edė su var- 
ginga mergina ir laimingiau gyveno už kitus, 
su turtlngoai* apsivedusiu*. . . . . ........1 Oo

810 Deda aženžisva. Komedija viename akte, 
i’agul lenktika sutemę K, K-a ir M. p is. Chi- 
c*ro. Iii. MM, pusi a*. Šit* koiuedl> buvo : 
kelt* kartus loėte Itotuvtoko. draugystes Pu- i 
tortam. Atask»ltz>to Ji yra maakoliėkos 
valdžKU eenraruota it todėl ja galima Ir į j 
Lietuva psmslusti. MaskoUjo. raidžia Jo* nar- 
siunuįeng»itrni*iižiž ...... ...  UOc ;

sause akte. Pagal lenkiėka šutei** K/Bę* tr
M. P-i*. Chicago. m WW- pusi- «- Šita , 
kuvgutožsip kaip ir Ko. fflO yra Msskolijoe i 
ernzuroadateiste ir gali būti Lietuvon aiun- ■ 
čiama....^............krtsT}................................16c

G f t'3 Mindaugo-Lte’uvo*. karalius. Chicago. III. , 
19UU p*ML M In.iritksa i>*veikslas |•■ukiuo•e i 
sktuote. lukiškai parsis1 Julius Stovaeki. 
lietuviukai vert# Vincą, Kapsas (Dra* Kudir- |

LIETUVA

Pasirodavyk su. Lietu viszku Daktaru

I J-

I

į

Gerai insteigta prekyba
yra garbingiausia ateitis, kokia žmogus

paBemingoB pirkly bos tankiai yra didesni negu jie yra galimi kokiam nors kitam
įstatymiškame pajaukime ar profesijoje.

žmonių bu labai mažu kapitolu, kurie šiądien yra skaitomi terp žymiamam atstovų

MUS YRA SENIAU8ES
ir DidiiauaiaB Abelnų Tavom Namas Amerikoje ir galime įtaikyti tave pirklyboje

bu didžiausiu užtikrinimu pasekmės.
Kart y k pas mus Šiądien dėl dadėtinio padavadijimo.

....... U................................................... ;
331 Žite goivon — velnU* vuodegon. Komedija 

vienam* Mte. P*g*> tonkitk* Mtaine M. Fto. ’ 
Chicago. UL i^l- fc* knygute tein ‘ 
«alp ir No. sw Vtn MasltoHjnn ceniavo* dalei- 1 
•a it lodei gali būti Lietuvon siunčiama. lOo ‘ 

.*71 Akyvi apalrwulkjm»i svtotr. ant kuriu žmo- 
aė* nnolatni žiuri, bet ju gersi ne«u'gante, 
i-htoaito. III.. I***, pusi 7*. bu paveikslai*. 
I*an«i<i 14 ko darosi žaibai, griausmai- lietu*

LYON BROTHERS,
Geriausi Aplamiški Pardavėjai Visokių Abelnų Tavorų Amerikoje. .

Madison, Market ir Monroe ui., Chicago, III
:«ov

laikosi ir kmp sukask ka* yra 
. n^nulis ir kaip Jo* toli rie 

na nuo kiti*, ka* yru pi lašėto*, koansta* ir ki
to* retai malonau žvaigždė*.Yr* tai vienatinė 

A kurio* žntogu* g*li tikrai aps**^i**ti 
Urmuose, gražiuose apdaruose ..........*1-00

473 Aritmetika Knsza iUiniokiinniul rokun-
d^. ■ Prekėj......... ĮT.... .;................ j..

in*. Pagal ptof, Nu.bauta* -iutai*ė Sxerua». 
Cbtoaea. Ui.. IW. po*!. MT- Sn p*veikslėliau *■•_ x - - - - K * a 111 *i

60 7 Gamta* Tstcrite, pagal Povilą Bert, verte Dr. 
A.-žlaoevlčis. ,ftonda „Lietuvos.** Chicago. 
IIL 1983. pe,l. M. Knygele su daugeliu pa- 
velksteltu: gy vuluavabaiu. žaviu, žmonių, me
džiu ir akmenų, truripai. aiškiai ir suprante- 
ruai teatokius gamtos MtosU*k IJtpaė tuos da
lykus, ant kuriu žmoae* nuotatai žiuri, bet ju 
gerai tenorui1*....................................30*?

60*4 Gamtos pajtegoa ir kaip Uju naudotis. Pa, 
gal iiitanm > u teito sierna*. Chicago. IIL 19M

007 Kražių Skerdvtto ir Jn* pasekmės. Papteėė 
kn. J. Ž-. Viucngii. IIL. 1887. pual. »7. Aprato 
ana baisu atsitikima, kada 188(1 m. maskoliai 
užpuolė ant bnžayčio* Kražių miestelyje, mu
šė. šaudė ir ptovė nekaltus luotą*. Hgriovė 
altorius ir itapečėtijo bažnyčia. . ....... 13<-

6 80 Kaip žmogui gvveno. ant žemes* Paroto S.
M. I4taidoT M. il pusi <7. Chicag., III. 
Knygute aprato visa smogaa* g* re n ima ant 

“ Basite* nuo pat Jo (įsiradimo iki pnateklmoei- 
vtiiiaeljo*. S6 paveikslėliai penai.* ranovra 

. žtotaoaln vartotu* altmeniniam inraakiua. na
mus ir tt......................................................lOc

L6U1 Paslapty* Magijos bei Spirtttamo Svteaoje 
mokslo, ragai svetimu* šaltiniu* tenkiAkai 
sutaisė F. J., Itetuvižitai verte J. Lauki*, t'he- 
«ago, UI.. 19U8. pu*L SM. Yra tai išalikini- 
n*a* monu darvmo. Dabar jau su monu kny
gomis nieks lietuvin neprtgnodtana. ne, nusi
pirkę šia knyga atrasite joje vtea* nonų ir 
burta paslaptis ir jas sut nsaite. ne* aiškiai

!<» |v w»*t**m*v-ntm *ni ■*■ am t rnJt
snftevrei ■*<**—JT ’ ***!?-^ Lunkeviein tntaiaė 
Sz-raan, Chicago. Iii. HDI. pu»l. 78. Su paveik
slėliai*.......................................................... - -’Oc

3123 Kaip Įtrvena tugmeajrtĮ cbiraeo.IU . l*ot. 
puti. IM Su paveikslai* A prato y vairiu* vu- 
»u tento a«Mca,u*. ju ludėjmi* amam** «nr- 
vi ir piėto^iua.ii nuo memkiputiu augalėliu iki 
iiidkiautiuir toboiiauaiu ..."............ ’35c

pu*;, lis Su paveikslai*. Aprašymas visokiu 
remiu bakterijų, mikrobu, banilliu ir kitu 
smulkiausiu gyvūnėlio. gimdančiu svarbiau
sia* liga* terp kaaaaiu. kaip tai: mara. chole
ra. raupu* dittrnja. »iMB* yru geriau žinoma* 
neng praucuzligė. ir tL.......... ........... ItOe

*4taj*ė bstrua*. Che

įteku* Mtyrutetimna mutoktu* požeminiuose 
>inc«*nlue»-. Knysra didelė* mokaliėko* ver
te*.........................F?...j........................... 33c

300 Sena Gadynių Unyke Sutvėrimai. Pagal
Huu-hiaaoaa »i*ta*to &irrn**.Cb>c*go.Iii. Itokk

u ,nt»ėrir>u kasu* iraonė* kasdami etilu* 
todiaiu*. kausiu*, ar taMiami iš žento* »nglu 
randa žemėje. Tule »utvėkima atrado čtelu* 
ne*«ur»dinta* kunu*. kurte šmndi^n yra iž»t»- 
tyti yvairtuoae mažėjuose ir Uju žmooto mo- 
ktassi pažinti, kai p ran* yra moto ranto. klek 

- d*UK milijonu tnecu reikalavo pakol ant miru
sio žvėries kūno užaugo eilė žemė* keliolikos 
stateaalu ctoeio ir pa<*l įtarumą Ir manu že- 
mto sluoksniu, kteiooae tu sutvėrimu kurnu 
randa, moskiinčiai apskaitė kaip sena yra m*.

Apdaryta 
5« 7 Spėka ir M<

prteiaviia. ki-k K* kaėtsvo, kiek 
Betos padare ir daro, ir ka* į ja* *

lOo
071 Užmušima* caro Aleksandro II. Paroto Jo 

na* Gražva. lUsMta Sualv. Liet. Latev. Chi- 
engo. II!.. 190*. pusi.*!. Knygute šproto ki
limą ir lank*tvma*i ravoltucijiėko judėjimo 
Rosijoj. kova *u carizmu ir kaipo parakine 

tas kovoa, užmušima minėtojo caro... 13b
«7lU Lietuviu protėviai Matote Azijoje 

novė* iki jie pateko po vaidila persu. 
Lietuvos M»tetoje*, l'hteago I1E. 18M 
m* tr 4 didelė* mapo*. parodančio* vtel 
senovėje lietuviu protėviai gyveno Si' 
prieš Kristau* gimimą...................

Ka n turas Jaunuomenes
Matydama* terp kitu tautu būda ausi- > 

pažinimo jaunuomene* ir jo* tolesne* 
sueigos in ryasi moterystes, pasiryžau Į 
pasidarbuoti ir aaz labui lietuviszko* ir • 
lenkiazko* jaunuomenes, uždėjau tam 
tikra agentūra .ir mano rūpesti* neliko 
be naudos, ne* turiu tukatanciu* iaisaku 
nuo vaikinu ir merginu jaunu ir suau- 
iruąju, turtingu ir neturtingu, naazliu, 
mokintu ir nemokinta visokiu tikėjimu 
su už prasi y mals adresu merginu ir vai
kinu Todsl vaikinas ar mergina, rei
kalaujantis mano tarpiniukystes tegul 
raižo pas mane, nurodvdams kokia jstn 
ypata tinka, o aaz ju reikalavimus laz- 
pildyaiu kuogeriausisl.

O. G. A geni, 
St* W Box 14, Bruokljrn, N Y

• (I- IX >

PREKYSTEI urtrą.
—____________________________ - viMkitį muzikaliu, instnHMntą,

gromatoms drukuojamų mašinėlių, ir kitokių tavorų.
Koznam kuris atsiųs už 2 Centus markų, prisiųsiu 

Naują lietuvišką Kataliogą dykai. Kuriame yra Šim
tai visokių daiktų paveikslai ir prekės, 
iš kurio matysi jog mano tavorai pirmos 
kliasos, o prekės pncinamiausios.
Afsttli4vimm atlieku greitai, ir išsiun

čiu į visus Amerikos miestus. Adresu:
M. J. DAMIJONAITIS,

3108 So. HALSTED ST„ ‘ CHICAGO, ILL.

......................... A1(M>
......................... UU5

principai prigimtinio su- 
IP *u morališkų mokslu 
Btom» suprastinai paraėė 
ar. pagal XIX vokilka 

___________ ,__ ėčkai, U senesniu laidu 
iietavUkai pergdidė Dra* J. BSliupas, Chieago 
lik, 1903, pusi. 3*0. ui paveikslu ir biografia 
raėaliaus. Yra ’ai mokslą* gvildenantis gam- 
toa dalykus kuriuo* iinbues vadina IMevo su

rėdymu___________________________U.5O
Gražino*, drūtuose apdaruose .........*\2 OO

set»

iengo. Irt.. 19ŪUpn»!.33 
MMp visa* vandeni 
kaip ils persikeičia ir 

tveria debesiu*, debesiai 
padangtoe atvtoe. keičia*1 tu vandeni lafcliu* 
ar sniego lustelio* ir vei krinta ant žemė*, lė 
kabo* buvo pakilę* ir čia sniegą* kartai* nž- 
Ilengia ėiela* kaimu* ir laidoja lavo pusnyse 
Įmone* ir gyvuliu*, paskui tirpdam* nuo sau
lė*. keičiasi in vandeni Ir užlieja laukn*. Urė- 

1* opeli na ir k a vejasi požeme, 
atl darba. ka ir ant v Liaus 

.......lOc
Pantos. M UieidoT.M D.

amalu tvėrėsi žemė, koki* ant Jo* pir
miausiai radosi gyvybė, kaip ji vystėsi iė že
mesni* veislių in sugtoesties, ir tt.......... lOy

007 AT vyskupą* Valančiu,£Valančauskns] ne 
buvo viliugu liežiivyaitoi Paraėė ,kn. Demb- 
skls. lėlekio Susivtenlfimas Lietuviu Lativ*-

les žmonių vetales Ji 
čtu. vtou žemes kraštu 
liu žmonis ir ju paveikslo*. Aprašo ju kilmes 
parva. tikėjimą, papročiu*, užsiėmimą ir abri
sai viską. II patilpusiu paveikslu matysite 
žmonių gražiu, prastu ir biauriu. tolu visa* 
kūnas plaukais apželes. veidas į beždžione* 
panašu*. Ratoas šventa* ndeo: „Sutvėrė Die
vas žmogų ant sbrozo ir paveikslo savo,” bet 
pnžvnimu į tolu žmonis veislių veidus, mato
me dideli nevienodumą, tada nežitie kurie iš 
Ju yra panašus paveikslui Dievo. Ka* nori 
pilnai pažinti žmonių istorija tegul perskaito 
šia knyga. Preke ueaištaryto*........ 112.00
Apdaryta gražiuose ir drūtuose audimo auta- 
rooa*....,. .................  IU5O
1 Genorafija STlia Žemė* apraėyma* Pairai 

(teikto, Nalkorakl tr kitu* Šutai*? Ssernas.Cbi- 
<-aco. III. IH8P. pini. M9. Su paveikslėliais. Ai
škiai ir suprantamai šproto visa nuuu žeme. 
5>* pavidalą, dalum» ir platuma, to* kalnu*, 
j u vardus, vulkanus metančiu, i* save* 
u<til . iė kokia sluoksniu snskieda žento, kur ir 
k tok Joje aa*[liu. Įtekėto*, aukso, druskos ir 
kita mineralu; ktett teariu, ežeru, opiu; ju 

ardai, plotis, <ylis; kloki kariuose vandenys: 
.arus, prėski, sakius ar kartus, koki juose gy
vūnai Kyveua. ir tt. Klek kanoje žemėje yra 
aventoju: koki Ju tikėjimai, kalbu*, papro- 

li, užsiėmimai, pramonė* ir tiesos; koki ui to
stai. su kiek iryventoja. pabriku. pramonių; 
kur koki orai: tolčirtKarViai. lietu* ar gie
dro* ; kur kuka il*i* dienos ir naktie*: kur vi- 
.ada yra lygi diena ir naktis, kur saulė per ke
letą dienu uenusiteždiia arba neužtek*, ir 
tL Preke ............................................... žtd.OO
Apdaryta....................... . J......... .  112.30

033 Istorijaabelna. Dali* i. Parašė Dras A. 
biacevtoia. Uuc.*«<y UI.. I»M, pusi. «9*. Su pa- 
veikslaU. Aprašo viską, ka* ant svieto dėjosi 
«so laiku prieš Krtštaus gimimą iki 

H6 po Kristaus gimimui.............11.00
*1.126

©37 Istorija Suvienytu Valstija Sziaurinė* A- 
teerlko* Chtoago. Iii.. Itotm pusi. 864 Ap- 
rato Itaip Kolumbas atradę Amenka.koki čia 
tada žmoato gyveno, koki žmonės pirm Įau
stai i* Europos pradėjo Amerikon plaukti, ko
kio* karės buvo, už kakariavo ir kokiuose tne- 
tno*e;ktok prezidentu buvo, koki ir kiek ku
ri* gero šiai žemei yra padare*. Teipgi telpa 
Suvienytu Valstija konstitucija, kuri yra rei
kalingiausia Amerikoje gyvenančiam dėl su
pratimo kokis* jis čia turi tiesa*, ks* jam yra 

vaite daryti,kas ne.. ..................... 11.00
Apdaryta.............................. ....................*1 423

076 Lenkai ir Lietuviai nno 1ŽZ8 iki 1*30 m. 
Parašė pagal lenkižku* istoriku, Žemkalnis. 
Cbicago. Iii.. 18W. pusi. M. Yra tai aprašymą* 
Matavo* ,u Lenkrja susivienijimo ir Jo pasek
tai*. Kaip lenkai i-asielgė su Lietuvos knni- 
p&IČiai*: Keistučiu. Vytautu ii kitais, ka 
yžMkatte suprasite, ar mums prietelystė ten

ka naudingu, ar būdinga...............     16c
04MB Išturite Ouoago* Lietuviu, ju parapijų ir 

ka. Kraučiuuo urova su laikraftiu ‘Lietuva" 
indžio mėnesyje, I8M. Chicago. III . 
I to čia surinkto, viso* tikriausio* 
i kAiioago* Ltotuviu* ir via* kn. 
peuva. kurt testolner 5 dienas ko
te žade, žodis m fodl: teipgifoto

>u*iuadvokatu. kn.Kr*učiuno. 
•tojo, redrttoriau* ir paveik 
. Jurgio liet bažnyčio«M.OO

te Antaus* Lalu. Chicago. III.. UAB. pu* L 
380. Yrs tai pirmoji dali* lietuviškai angliš- 
ko žodyno. t Antroji dali*, angliškai lietuviš
ka dar spaudojei. Yra tai <lidii*u»i** ir ga
rinusias žodynas ii visu Ijrgšiol išleista lietu- 
vlskai-angiisku žodynu. Rasite lame Vitu*

tenezystyte krauta k 
varo nšnifikusiu* nu

5O<' ■u. Kugydo spuogu*. I 
(akaUru*. istoku*. pto-

lietuviiku* todilu* ifeuldvtu* »n<liiko»H kai- 
boję, kiekviena* indi* paženklinta* kurti- 
vom* liiarotn* prie kokio jit ■ramatikoe *ky. 
riau* prisuH. Knyga «r# colius didumo. Kle- 
tuoae jnu.iu mėlyno audimo apdaruose, ant 
nugaros itopauata tidabrinemis literomis to* 
titulą*......................................................43.OO

1133 Hygieaa. Daktanika knyga arba moks
las apie uslaikyma .veikalo*, ii kurio* gali b* 
pageli** daktabi iiiigvdvti nuo daugybė* Il
gu. Chicago. III., I*W, nosį. UL S* i ta kayge 
& privalo rastis kiekvtoniKme namuose, ne* 
ka* ja *u atida perskaiti*. patelk i* apsisaugo
ti nuo tukstančiullgu. užlaikyti čielyoėje svei
kata. pailginti savo asui ir užauginti sveikai* 
Ir tvirtai* savo vaikeliu*.....................33e

11270 Ltetnvlška* Lementoriua *a poteriai*, 
katekizmais ir mistranturu. VUninje, IMS. 
pu*l. M......................i.......................... I5e

1-400 Tikyba ar mokslas’ Tyrinėjimai tikėjl 
miški. moksliški ir draugijiškai politiški. An 
tra laida su priedu. Chicago. 11L. I9UI.£mL

140H Lietuviška* Sapnininkas, lurinkta* U 
daugelio svetimtatitišku sapnininku ir surėdy
ta* pagal tikra persiškai egi pulk* sapnininką 
— sa S10 paveiksiu ir aprašymu planetų bai 
paslapčių, kokia* senove* žmonės vartojo ta- 
spėjimui ateitis. — Cteriausial išguldo viso
kius sapnu*. Chicago. III. 1888. pusi. M 6Oe 
Apdaryta*.. ........................................... O3<

1513 Sanjas Pilna* Orakulas arba knyga bur
tu monu ir visokia paslapčių, ir praktiška C, 
C- St. Gerinsiu Dalnaztayste, su pav*ik*Hliai* 
Surinko ir išguldė 12 svetimu kalbu J. Laukis, 
Chicago. 11L. UMM. pusi. ŠU. Knygos formatas 
Sz9 oollns. ant viršau* apdarn kollornota* pa
veik* La* burtininko ruimo. Yra tai didžiau
sia ir praktiškiausia knyga monu. barta irdel- 
uažtaystė* mokslo..........................»:t <>O
Apdaryta.................................................S35O

1303 Rankvedisgromatu rašymui. Pamokinan
ti knygelė kaip rašyti gromate* visokiuose 
reikaluose in viaokiu luomu žmones: in gimi
ne*. draugus, prekijus, ponu*, kunigu*, u- 
ršdmnku* ir in pati caro Teipgi meiliški laiš
kai Jaunikaičta in merginas ir merginu in Jau
nikaičiu, reikale susipažinimo ir apsivedimo. 
Chicago. IIL. 1886. pusi. 115.. .............4Oc

1510 Priedelis prie lietuviško klausimo. Chica
go. IIL. 1906, pusi. M Politiška* Lietuvos 
klausima*................................................15c

500 Baudžiava Lietuvoje. Parašė Žmogus. Iš
leido T.M.D.. Chicago IIL, pusi, 74 Yra lai 
baudžiavos istorija, kokiu bodu Ji Lietuvoje 
invyko. kaip kankino lietuvin*. kaip ilgai tvė
rė. kada tr kaip tapo panaikinta....... ,...16c

742*3 Trumpa senobė* Istorija. Pagal prof. R.
Vipper. vertė iš rusiško* kalbos D. Hu paveik
slai* senovišku liekana ir 5 kolioruotal* žem- 
laptai* Liuapomi*]. Chicago, IIL, 1904. puti. 
306. Yra tai tikriausia svieto istorija nuo se
niausiu laiku, daug metu prieš Kristaus gimi
mą. Iki nupuolimui Rymovlešpatystė* 41.00 
Apdaryta.........;.................................... — 01 *33

720 Trumpa Geografija. Sutaisė Nėris. Chicago
IIL. 1808. pusi. 94. Su paveikslais ir manomis. 
Trumpai ir suprantamai aprašo visas 5 dali* 
svieto ir visa žento* Istorija, toip kaip didelė 
geografija. JI geriausiai atsako reikalams 
pradiniu mokykla.............. . ................. ..S25c

501 Dr. J. Basanavičius. Lenkai Lietuvoje. Iš
rusiško išguldė V. Gintautą*. Chicago. III. 
1903. pusi. 41. Išrodymai kaip lenkiška kalba 
sunaikino ir sudemoralisavo Lietuva ir kaip 
ji kenkia lietuvystei sulyg šiai dienai.....15c

870 Dvyniai Vairiu. Parašė kn. Demtaki*. Iš
leido Susiv. Ltet. Laisvamaniu Amer. Su pa
veiksiu autoriaus ir jiavėlkaiėliu Loakoono 

, grupos, Chicago. IIL. 1908. puti. 88. Knygelė 
patiekta reikalui pakėlimo moteriškė*. Ji nu
rodo priežastis, dėlei kuriu moteriškė tapo že
mesne už vyriški ir paduoda rodykle* ant te* 
pakėlimo..............................................123c

S51 Apie turtu išdirbima Parašė Schram. ver
tės. M.. Chicago. III.. 1900. pusi. 138. Veika
las gvildenanti* politiška ja ekonomitekoklal* 
keitei* išaidlrba turtai, kaip jie susikrauna ir 
kaip stalliepia ant draugijos gyvenimo..35c 

010 Kaip Maskolija persekioja Lietuva. Pagal
L’oppresiion ruase en Lithuanie, suplėšė kn. 
V. Dembaki*. Chicago III., 1900. pusi. 15. lOc

Pinigu* siuskite ant adreso:
JL. 0LhZKW8KI,

012*4 83 rd S t.. Chicmav. TU.

Sutirvitinakrau>. Pirk* »u prisiuutimu *1 ja

Vyrai, Visi pas T. Bakauauck*!

Ji* yr* visiems gerai žinom**, užlail o 
nviežia alų, gera degtine ir kilu* rerj - 

m ui bei cigaru*
High ir Harrison gal., Nashua, N. H.

A (18-81

Pasarga sergantiems vyrame.
Ylai taaadtenlntai pelui gydymai per <ao- 

matas yr» tik viliojimą pinigu nuo ligoniu J*L- 
gu tikite in toteyb* ir raikalaajnte pagalbon nuo 
ušaikrecziama lyttozka bai aervisaks U kliokia

teduoti gyduole*! tu musu Naujautia 
ano kūno* takitancaiai p**i<*lb*io

Koenifnberg Specialiste.

Brooklya. N. Y.

Clricago Medical Clinic
344 So. State St, Chicago, III

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

silankyti pas mus pirma, męs gvarantuoj&m nuodugnį išgydymą, kuris pasiliks 
amžinai, jeigu rasime tavo ligą išgydomą.

Ar tu esi nerviškas ir nusiminęs, nusilpnfcjęs, 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, plčmus ar kokius nors pratrukimus ant skuros, nemora- 
liškus sapnus, nubčgimus sekios, patrotytą vyriškumą, lytišką nusilpnėjimą, 
neišsivysčiusias ar šaltas privatiškas dalis, nusistojimą šlapume palaikius per 
naktį, skausmą strėnose, inkstų ar pūsles 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 atkreipimo 
atydos, po visas dalis pasaulės.

Raszyk klausymo lakszto Ir gausi rodą

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

MAK.IA 1X»WIATT

dėl

733 W. I8tb KtreeL 
Ani keliu eanvaiesiu ia«valiuotu anl 
vakaciju ir in uftt*a atsilanko tik pa 
nedeli-i! ir ketvergei* nuo 8 iki lt ryt

Kepures ir dėl Nepereiki

Mittkrt, A«aerita.oBinzkn*

arfa* guodotmi Kunigai, kad J asu 
tavo tautelę, paveskite ji tikrai

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

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe
Amata*. Dalmati- 
Meta* ir ariau* bat-

F.PBradchulis 
Alloroej aid Csonselor it Lii. 
Chm be r o! taamerce BI<U Rooi 701 
S E. Uoroer LaSaile A Wa*hinjrton ate. 

CHICAGO, IL1*.
Telephooe Ngin 9643.

Wienioteli* lietuvy* advokatas, baigė*

Weda pro*aa kaip eivUieskas teip ir 
krisinahirtkaa vnsuone suduota.
Km. 3112 8. Habtted arti 31 mosi.

Tel.Yardi 8048

Lietuviu Laikrasztis 
lazein* k*a Kovaite Peterburge >u 

iliustracijomis didelio koygo* formato, 
18 puslapiu,pMzvesta* literatūrai, moks
lai ir politikai. Preoum*rnt* ant metu 
kasztuoj* Amerikoje 6 rub. Pirmes- 
niooaiu* numerius galim* gauti nuo pra
džios.

Redakcijos adresas.
Peterburg, Eksterininrtij kan. No. 10

LIETUV18ZKA SANKROVA.
Pigiai parduodu geriausiu* Baldu*, Girs
ta*. patiesalus, kakaliu* ir tt. Geriau
sia* priėmimas pas jusu sena drauga 
lietuviazkoje sankrovoje.

R. L1PNYKA9, 
709 W. Baltimorest, Baltimore, Md.

Ar nori pamatyti Port Arihura?
Nusipirk Abrou, kuri* tik k* iszajo 

i*z po spaudo*; parodo paakutini Japonu 
užpuolimą ant Porto Arthuro ir jo pa
veržima. Abroza* penia to (markiausia 
mtMzi Japonu *u Maskoliais gražiai ir 
siszkiai padirbtas, m i era 22x28. Pre
ke...............................................................30c.

Prekes apgarsinimu.
1 coli* druko, už 1 syki.....................30c.
Paprasti pajieszkojimal ar draugys

čių mitingai ar balių apgarsinimai po 
50c už kožna syki.

iiiIr iŠ
Naajaniai l*zra*te* Medicino*:

jSj 
® ® s

Prot. J. M. Brandus 
Ne* York ABrooklyn, U. 8. A.

Kaulai kur tu 
begi? Nugi pa* 
Petrą Bzlekl ne* 
labai iastromkea, o 
pas ji galima aUi- 
vedyti, ne* ji* turi 
poiku ir unitą ba- 
vanka alų, gardžia 
rurta ooziMCzena 
arielka, cigaru* net

i*x Havanos, o isssigerus gauni žmogus 
puiku užkandi kiekviena diena, tai jau 
ilgiau sulumiata kalbėti negaliu. Lik 
veika* turiu skubinti*. Prie to jis turi 
puiki* sale dėl veseliu ir mitingu ir pa- 
klauao kiekvieno, o ypaos už tlumoczm 
susikalbėti angliszkai. Ateikite pas ma
ne, o mz jum patarnnusiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provoae. Atvažiavę 
iss kitu miestu galite gauti pas mane 
geriausia nakvyne.

Petras Szlakis,
3321 A u baru av., Chicago, 111.

(Tarpe 33-io* ui. Ir 33-io PI.) 
Telephonas Yards 0012.

Kozminski & Yondorf 
73 Dearbom St. 

TURTENYBE IR PASKOLOS.
Skolina pinigu* ant lengvų išlygų namų 
statymui. Agentai už a t realu* koalu- 
meriua bu* kuogražiauatai traktuojami.

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

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

pasakysiu, kad Jūsų liga yra išgydoma, tai ir išgydysiu. Kiekvie
name reikale atsišaukite į mane ypatZškai ar per laišką.

Ligas pūslės ir inkstų, kraujo ir išbėrimo ligas, blogą atmintį, 
pražudytą vyrišką pajiegą per saviaagybų, išgydau pasekmingai. 
Mano gydymas nesulaiko nuo darbo ir atsi-ieka be skausmų.

Aš tūkstančius išgydau vienais metais.
Aš darau Šimtus operacijų kas mėnesis.
Aš galiu jums namie būnant išgydyti jus, jei negalite atsilan- 
Atsiminkite reikale atsišaukti ar rašyti pas [kyti.
Dr. L Landės, 140 East 22nd St, New York City.

Atsiųskite 4c. markėmis, o aplankysite'* Dr. Landės naują knygą 
turinčią 32 puslapiu ir 24 abrozus. Tą knygą perskaitę nesigraudysite

Lietuviu darbininku laiknuutis

„Kova“
Talpina pilna* ir teisinga* žinia* apie 

judėjimą darbininku pasaulyje Ir esia 
Amerikoje. Straipsniai, apysakos, eile* 
ir kiti visi tilpę ranteliai yr* kiekviena 
užimanti ir pamokinanti.

Platinkite, draugai „Kova”, vieninte
li laikrassti, kur* gina žmonių darbinin
ku reikalus,

Prek*: ant metu 82.00; ant puse* metu 
8100.

Ra*xydarni adresuokite sziaip: 
„KOVA,"

412 Biegel *tr., Philadelphia, P*.

OFFISAS:
Kerte 31-mos Ir So.Halsted ulyczlu.

Gyvenimas viriui Aptirto*.

CHICAGO, ILL.

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

DR. B. M. ROSS
Daneizu visiem kad ežiose die
nose a*x perkėliau savo ofiaa ant

167 DEARBORN ST.
ANT KAMPO MONROE «T. 
ROOM 500. STO FLORO

CHICAGO, ILL.
Czionai su d adė j imu yvairiu elektra- 
gydančiu maszinu ir mitrume n t u, 
eamu paairenges priimti ligoniu* ir 
isrtirtiju ligas su dideliu pasiseki
mu. Per su virs* 22 metu asz savo 
praktika paszvencsiau vien ant gy
dymo uisiseuejusiu ligų ir penai 
■zeudien esu pasekmingiausias «pe- 
cijalista* visoj Chicagoi. Mano gy- 
gyduoles nesiranda jokioj aptiekoj, 
nes jo* yra mano atrasto* ir man 
vienam tik žinomo*. Per laiazka 
arba asabiukai duoda rodą dykai.

STEBĖTINA GALYBE TIKRU VAISTU
I r deltos prežasties, mes apreiškiame skaitytojams 

laikraščio -- kad:
DR. E. C. CCcLINS MEDICAL INSTITUTE,

Kožną meneai šimtais ligoniu liekasi išgydyti; ir pailginant daugiau ne kaip kokem Institute 
Amen k oje. t J| e

TAS INSTITl’TAS yra geriause žinomas visiems, su veliauseis moksliškais iš r adymais vaistu 
išgydimo, sergančiu paprastoms ir Chroniškoms (nuolatinėm) ligoms.
SPECIALISTUS IK VYKIAUSES VADOVAS TO INSTITUTO, per daug metu veda kitus 

daktarus, su geriau*? pasekme išgydimuose ir sugražynant kožną metą, tūkstančiams žmonių, n po 
pirmiau* suirusia sveikatą.

VANTAI TO INSTITUTO, šendien yra gerai žinomi veik kožnuosą namuosą ir kožnoj šeiminoj 
už tai kad yra vaistai (liekartoa), kurios išgydo nelaimingus sergančiu* tokiose ligoeą, jog be ju, tai 
senei ne butu buvę jant paviršiaus žemes gyvais ir sveikais.

Ui tai mes laikbmesav už pereiga, parodytie sergantiem* žmoniems su visokiom* ligoms: tiesu 
kelią in sveikatą. į j

SKAITYTOJ A U ! klausyk balso tu kurie pirmiau* sirgo ir jems pasaule išrodė šlykščia, o per to 
Instituto Augšta Mokslą ir išgydimą, šendien yra sveiki, linksmi ir džiaugėsi gamtos dovanoms širdin
gai dėka rodami: j

MlllnJM Profesoriau:

Itdydeknuo abelno nnsilpajjituo ir Janysiea 
gyvenime klaidu, nors butu sarmata apreikš! 
visa buvusi nelaimingumą, bet velidams dėl 
broliu slaptinguose atsitikimuose apluret tik- 
ra lėgydhna kad kraipiusi prie Ju*. ir kad vi
sokiem be pasisukimo daktarams pinigu be 
nuodo* nemetitu. Dabar ai esu sveikas ir drū
tailant visu daliu kurni — lūs vanta, ruletu* 
garsinsiu lalkldam, joiguodone.

JUOZAS ŽAK. 
Boz it*, Waktaa. N. Y.

, . . t------ ---’ °— —’ ’—-—“j — -e..***! Instituto. Ir kad taip dauEfir r>a-sekmingai hko»t Jgyditu nuo visokiu ligų, Skaitytojau I Kodėl tu negali būt išgyditas? Jei/o Tave 
kankina Reumahsmas, Vyduriu ligos, Sloga, Kosulia, Plaucziu, Kepenų ir Širdies liga, Skaudėjimas 
krutinės,dieglei šuhuose ir viduriuose Inkstu (keadneys) liga, Nerviškumas, Galvos skaudėjimas vvdu- 
nf1 n5d,rbnna.s ,r P^’etej'nias, Savžagystes Spaugai ant veido uodo* ir kraujo nečystumas, Niežėjimas 
Blogi sapnai ir sekios nubegimas, abelnas ir lytišzkas musilpnyejimas. Moterų nereguliariazkos ir baltoj 
šio* antdrapanes, Į>ei kitos šcmrinines ligos, užsikrečeno* lytiškos ligos ir kurios ant žmonių nelaimes 
AisirsnuA ir x* t*

5 irai ir Mopedą, kuris tik sergate, atsišaukite prie Specialistu su pilnu užsitikejinu kurie be jo
kio svyravimo taipikaip tūkstančius išgydė Specialistai Coiiinii Medical Instituto, taip ir Tave išgydis.

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

Rašyk dar šendien adresuojant:

Dr. E. C. Collins Medical Institute,
140 W. 34th Street, NEW YORK, N. Y.
a savo liga gerai, tai prašyk atsiust dovanai garbinama kniga VndoYas in
Sveikata, parašyta Prof. E. C. Collins, prisiunčiant keletą štampu, iš kurios galiesite pasiskirt sav 
Specialistą Daktara aprašant silpnybe* ligos. Vaistus išsiunčiame in visas dalis Suv, Valstijų Amerikos 
Meaica ir Canadaį Savo adresa rašyk aiškei. »«»ju Amensos,

Instituto vai, nuo io-iki 5 po piet Nedelioms nno io-iki 1.

Ponas Profesoriau: ,
Čionai* prislnčlu pareik*!* »*vo Ir tunaus 

išreikšdama* dideli dek*votim*. Jog man lunu i 
išgelbejote suteikdami brangeuste detoanta t y 

P^'*»‘g»ndyma tunte. ' 
stačęl mirtie* nasrouae buvo ir pat* netikėjau sad ' 
ha* J‘ raitotu išgydit kad ju* išgydit tai yra su- ' 
bukta*. U motina irvlaa famUtaesamenelšnasa ' kitai dek ingi J ums. o*i*pa»* (

ALEXANDRA CZKKAS.
, - ------------------------ - - — 4 John Str„ Hartford, Conu.

ŠIMTAIS TOKI L DĖKINGUMU, gali būt parodyta Offise to
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