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Utena *

Politiszkos žinios.
Karė Maskolijos $u Ja- 

poniįa.
Tarybos Maskolijos ir Ja

ponijos užtvirtintų delegatų 
Portsmouthe tęsiasi Jau apie 
dvi sanvaiti, bet iki šiol iki 
galo da nepriėjo. Ant dau
gelio sąlygų, i įduotai iš Ja
ponijos pusės, Maskolijos de
legatas \Vitte šeip-teip susi
taikė. užkliuvo dabar vien 
ant svarbiausiųjų Japonijos 
reikalavimų, aut kurių jokiu 
budu Maskolija nenori taiky
tis, kadangi rokuoja tą dide
liu savo garbės pažeminimu. 
Tuo paknupimo akmeniu, 
ant kurio nestengia pareiti 
susipratiman, yra sekanti Ja
ponijos reikalavimai: užleidi
mas Japonijai Sachalino sa
los; užmokėjimas pinigais ka
rės pragaiščių; didis aprube- 
žiavimas Maskolijos jūrinių 
karės pajiegų rytinės Azijos 
pakraščiuose: atidavimas Ja
ponijai tų Maskolijos kariškų 
laivų, kurie randasi dabar 
įsielėpę svetimų viešpaty
sčių pertuose.

Ant *tų tai reikalavimų 
Witte ir nesutinka, galiaus, 
nė ne jo galėję, esą^ taikytis 
ant tokių sanlygų. Tarybos 
pereitą pėtnyčią likos per
trauktos, tolesni bųsirokavi- 
mai atidėti iki utaminko.

Kada Suvienytų Valstijų 
prezidentas Rooseve 
apie nesutartį, jis

t išgirdo 
urnai pa

siuntė pas Witter pasiuntinį, 
prašydamas, kad kuoveikiau-
šiai atsilankytų įs , 
įgelbininkas, ! i|mr6nas Ko
še n, ant pasišnekėji

jį Wittės

Ką 
prezidentas šnekėjo su Wit- 
tės pasiuntiniu, žinoma, pa

 

silieka slapta, ant Įaikraščių 

 

reprezentantų klausinėjimų 
Rosen, J atsakė, k 
jiems įsakyti ne 
sišnekėjimus prezid 
įėjo teipjau ir su 
pasiuntiniu Kane 
priežasties Čianyk 
raščiai mena, kad 
geisdamas suvesti 
sutartin, siūlosi, teip sakant, 

 

į tarpininką ir kviečia juos 
daryti iš abiejų pusių kom
promisus.

Ar, vienok, iš tikrųjų pre
zidentas Roosevelt kviečia 
juos į kompromisus, negali
ma nieko žinoti, viena, ką ga
lima tikrai manyti, yra tai, 
jog jeigu Maskolija atsisakys 
nuo visokių kompromisų, 
tai taikos konferencija turės 
užsibaigti nieku. Japonija, 
prie to, tvirtai laikosi savo 
feikaiavimų, taigi kad jai bu
tų užmokėta karės pragai
štis pinigais. Gali būt, kad 
reikalaujamą sumą ji ir suma- 
žįs, bet ris gi be to neritaiko. 

Prie tį.Ji: būtinai reikalauja 
ir atidavimo jai salos : Sacha- 

. lino. Labai gali būt, kad 
bekariaujančių pusių pleni
potentams • neausitaikant, 
klausimo išrišimas pereis, jei
gu da nėra įrėjęs, iš pleni
potentų rankų įį tankas jųjų 
viršijusiųjų valdžių, iš Ports- 
moutho Peterburgan ir To
kio. Kokios, vienok, tolime
snių tarybų pasekmės bus, 
prie kokio galo prieis, pama
tysime toliau. Maskoliškie- 

Jie laikraščiai, ypatingai at
žagarei viškiejie, gundo val
džią nesitaikyti ant tokių 
sanlygų, kokias tarybose sta
to Japonija. I Maskolija, gir
di, galinga viešpatystė, per 
daugelį šimtmečių savo gy

venimo ją buvę { atikę nema
žesnės nelaimės, o vienok ji 
tik ant galų pagalios visada 
išeidavusi su garbe, visada 
buvusi pergalėtoja savo prie
šių, ji turinti išeiti ir išei
sianti pergalėtoja ir dabar-

nieko 
lįs. Pa
ntas tu- 
aponijos 
, tos dėl 

laik- 
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abi pusi
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tinėje karėje su Japonija. 
Sunkus sandaros reikalavi
mai, kokius statanti Japoni
ja. daromi vien pažeminimui 
Maskolijos, ant ko juo vei
kiausiai reikėtų, girdi, atsa
kyti Japonijai visišku per
traukimu tarybų apie santai
ką ir varyti karę iki galo, iki 
ginklai rusiškų kariaunų ne
apsidengsianti pergalėjimo 
garbe. Žmonės, girdi, jau 
suerzinti, kareiviar. esanti 
ant karės lauko, anaip toli 
negęidžianti begėdingos san
taikos ir veržte veržiasi ko
von. Nelaikąs, esą, taikytis.

Toki a t Žagarei viekų laik
raščių siundymai rando į to
lesnę pragaištingą karę ma
tomai pamatuojami ant kvai
lų, prigavingų žinių, kokias 
Mandžurijos kariaunų virši
ninkas Linevič ir jo bepro
čiai sėbrai siuntinėja kartas 
n no karto Peterburgan, buk 
kariaunos esą juogeriausiame 
stovyje, buk kareiviai pilni 
kariškos drąsos, buk veržiasi 
jie karėn su priešiumi ir vi
sai negeidžianti grįžti tėvy
nėn neapsidengę pergalėjimo 
garbe. Tokią žinią nuo Li- 
nevičiaus — ant kiek tam ga
lima tikėti amerikoniškų 
laikraščių pranešimams — 
gavęs dabar ir Maskolijos 
plenipotentas Witte. Line
vič praneša, buk kariaunos 
\i>ai priešinasi santaikai ant 
teip begėdingų sanlygų, ko
kias Japonija statanti.

Matomai ir Japonija nela
bai tikisi, kad kas gero iš 
pradėtų tarybų išeitų, ka
dangi jos prisiruošimai tole
sniam karės vedimui nesiliau
ja. Mandžurijoje šią vasarą 
buvo neįprastai smarkus ir 
ilgai besitęsianti lytus. Ša
lis pasidarė gyva klampynė, 
keliai be galo įmurę, teip, 
kad kelionė artilerijai ir sun
kiems transportams labai ap
sunkinta. Ypatingai dideli 
lytus buvo sėjos ir liepos mė
nesiuose, nors, paprastai, ten 
lytų laikas prasideda tik lie
pos mėnesyje. Kloniai į ry
tus nuo Mandžurijos geležin
kelio pavirto į neapmatomas 
pelkes, keliai patvinę, neiš- 
bredami. Prieš prasidėjimą 
lytų Japonijos kariaunos bu
vo pilnai pasirengę kovon ir, 
be abejpnės, jeigu tik dabar
tinės santaikos tarybos nueis 
ant niekų, kaip tiktai šalis 
siek tiek pradžius ir pasilen
gvins kariaunoms judėjimas, 
kova užgims visame pilnume, 
kova, kuri pasibaigs gal tik 
visiška vienos ar kitos pusės 
pragaištim. Mukdene, Tie- 
linge ir kitose vietose japo- 
niečiai parengė dideles kari
škas krautuves. Japonijos 
kariaunų veiklumai buvo nu
kreipti ant pergabenimų 
amunicijos, medegos kari
škiems tiltams statydinti, tai
symo kelių ir nepaliaujamam 
kariškam lavinimuisi karei
vių. Kokią pakraipą tarybos 
ne priimtų, japoniečiai mat 
nesėdi rankas sudėję, kiek
vieną valandą jie yra 
ruošę į tolesnę karę.

Maskolija.
‘ Seniai žadėtas ir teip 
lauktas caro manifestas
sušaukimą žmonių reprezen
tantų ant galo pagalios likos 
apskelbtas. Tie žmonių at
stovai sušaukti bus ne vėliau 
kaip sausio mėnesyje sekan
čių 1906 metų, ir tvers jie 
teip vadinamą viešpatystės 
durną („goeudarstvennaja du
rna”). Savo manifeste caras 
praneša savo valdiniams, 
kad ta valstybės durna bus 
tik patarėja svarstymuose 
viešpatystės reikalų, ji teip
gi galėsianti parūpinti pro-

prisi-

ilgai 
apie

jektus ir perkratinėti viešpa
tystės biudžetus. Dūma, 
vienok, įti nieko užgini ne
gali. Manifeste aiškiai pa
brėžta, jog visa viešįtystės 
valdžia ir ant toliaus pasilie
ka pilnai caro rankose. Vi
sokį įstatymai bus parengia
mi, kaip ir pirma, ministerių 
komiteto, caras gi juos už
tvirtins, o žmonių atstovai — 
na, tiems duoda tiesą ramiai 
sau sėdėti, krapštyti nosį ir 
pritarti: „tėgi, tėgi.” Caro 
manifeste, teisybė, nėra teip 
tiesink ir pasakyta, kad atsto
vai turės nosį sau krapštyti 
ir sakyti „tėgi”, bet tą Jau 
galima išvesti, perskaičius 
manifestą.

Viešpatystės durna susidės 
iš 412 žmonių atstovų, išrink
tų iš 50 gubernijų, taigi iš
eis vienas atstovas ant trijų 
šimtų tūkstančių gyventojų. 
Renkami jie ant penkių me
tų, bet caras pasilaiko sau 
pilną tiesą kiekvienoj valan
doj prašalinti nuo vietos bet 
kokį sau neįtinkamą atsto
vą.

Durna gali padavinėti vir- 
šiausiaijai valdžiai užmany
mus ir projektus, bet tik to
kius, kurie nieku nekliudys 
pamatinių viešpatystės įsta
tymų. Aiškiai pasergėta, 
kad visokį politiški reikalai 
nebus žmonių atstovų per- 
kratinėjami. Durnos tary
bos įprastai turės būti atli
kinėjamos prie uždarytų du
rių. Ant viešų posėdžių, du
rnos pirmininkas galės įsilei
sti laikraščių .reprezentantus.

Rinkimai žmonių reprezen
tantų atidėti da ant tolesnio 
laiko. Yra , tai da tik pro
jektas, kurį senatas ir mini
sterių rodą turės da stvar
styti ir užgirti, o caras, pagal 
savo norą, da galės viską aug- 
štyn kojomis apversti, su
griauti visa, kas da nėra ant 
tvirtų kojų įstatyta. Pa
gal tą projektą, tie 412 žmo
nių atstovų bus renkami gu
bernijos rinkimų komitetų, 
kuriuos vėl rinks didelių tur
tų savininkai, valdytojai 
dvarų ir turintiejie mažesnę 
ar didesnę nekrutinamą nuo
savybę ūkininkai. Miestai 
tegalės išrinkti tik dvide
šimt aštuonius savo delega
tus, visi likusiejie bus rinkti 
iš gubernijų. Valsčių ir 
provincijų rinkėjai balsuoja 
ant delegatų slaptu baisa vi* 
imi. Balsuoti gali tik savi
ninkai žemės, siekiančios 
vertėje 1500 rublių, teipjau 
menkesniejie ūkininkai pri- 
gulintiejie į paviečių ir žem
dirbystės draugystes.
stuose balsuoja tiktai tie, 
kurių nekrutinama nuosavy
bė išneša vertėje tris tūkstan
čius rublių.

Nepasakėme da, kad augš- 
čiau minėtas atstovų rinkimo 
projektas paliečia vien pačią 
Maskoliją. Užgrėbti Masko
lijos kraštai, kaip antai: Len
kija — žinoma, prie jos pri- 
rokuota ir Lietuva — Kau
kazas, Finlandija, Turkesta
nas ir Siberija, taigi kraštai, 
stovinti po ypatingomis tie
somis, iš minėto atstovę rin
kimo budo yra išskirti, tiems 
kraštams bus da surengtos 
ypatingos tiesos, žinoma, la
biau aprubežiuojančios, la
biau varžančios. Išeina ta
tai, kad ta nauja „konstitu
cija”, kurią geltonoji, netik 
Maskolijos, bet ir uįrubežių, 
spauda spėjo jau į padanges 
iškelti, išaugštinti, kaipo ap
sireiškimą naujos aušros de
spotiškoje caro viešįtystėje, 
kaipo pilną politišką išsiliuo
savimą žmonių, nėra nieku 
kitu, kaip paprasta šopka 
apdumimui akių, kaip mestu

nugraužtu kaulu žmonėms 
tuotarpiniam nuraminimui. 
Kasžin tik, ar žmonės tuo- 
kaulu nusiramins. Iki nese
niai Maskolijos valdžiai pasi
sekdavo panašiais budais, o 
jei ne tokiais, tai kazokų na- 
gaikomis, kalėjimais ir Sibe- 
rija žmonis nuraminti, suval
dyti, bet dabar jau vargiai 
beįtasiseks. Bėgyje pereitų 
karės metų žmonės Maskoli- 
joje {Atgyveno daug, per 
vienus metus susipratime 
nužengė tiek, kiek prie pa
prastų pirmesnių sau lygų 
butų reikėję pergyventi de
šimtis ir dvidešimtis metų. 
Apskelbimas manifesto apie 
sušaukimą žmonių atstovų, 
kokios Jis vertės nebūtų, vis 
gi padarytas ne iš liuoso val
džios noro, bet tai yra pase
kme atkaklios kovos žmonių, 
neužganėdintų viešpataujan
čiomis politiškomis ir ekono
miškomis gyvenimo sanlygo- 
mis. Negalima todėl tikėti, 
kad sykį žmonės susi prati
mai! parėję pasiganėdintų 
kokiu-nors menku kauleliu, 
mestu Jiems iš caro malonės. 
Tegul nesitiki to nė caras su 
visa biurokratija. Sykį žmo
nės neužganėdinti viešpatau
jančiomis sanlygom’.s, sykį 
supratę, iš kur visos gyven
tojų nelaimes ir vargai paei
na ir sykį pasiryžę kpvon už 
tų sanlygų permainymą, už 
išsiliuosavimą iš per šimtme
čius retežiais pančiojusių jų 
politišką ir ekonomišką, kū
nišką ir dvasišką gyvenimą, 
nebesudės ginklo, pakolaik 
neiškovos sau to, ko reika
lauja. Revoliucijos dvasia 
apsiautė visus gyventojų 
sluogsnius, bet to negana, jį 
spėjo Jau įsiskverbti ir į svar
biausius caro palaikytojas — 
kariauną, lygiai sausžemio, 
kaip ir Jūrių. Farodė tą ai
škiai daugelyje vietų atsisa
kymas čielų pulkų šaudyti į 
minias beginklių žmonių su- 
kylirnų vietose, kai-kur tie 
patįp kareiviai ažuot atkreip
ti, pagal savo perdėtinių pa
liepimą, ginklus į žmonis, at
kreipė juos prieš pačius ofi- 
cierius. Maištas „Kuni
gaikščio Potemkino”, „Jur
gio Pergalėtojo” ir vieno tor- 
pėdinto laivo, kurios dėl prie
žasties nusigandusi valdžia 
pasiskubino nuginkluoti ki
tus Juodųjų jūrių eskadros 
laivus, bijodama, kad maišti
ninkai neapvaldytų Jų į savo 
rankas; riaušės jurininkų Re- 
velyje, Liepojuje ir kitur ai
škiai parodė, kad tie pasku- 
tiniejie Maskolijos absoliu
tizmo ramsčiai lūžta ir ant jų 
card sostas jau nebetvirtai 
laikosi. Sykį revoliucijos 
dvasiai perėjus į kareivių ei
les, Ji jau nebesustos, bet 
platinsią su nesulaikomu 
greitumu, jaja užsikrės ir bu
vę iki-šiol ištikimiausiejie 
caro tarnai. Dabar eina gan
das, buk Maskolijos jurinin
kai tariasi padaryti abelną 
sukilimą, jeigu tik valdžia 
išdrįs išpildyti nusprendimą, 
kariško teismo myriop pa
smerktų tūlų pasidavusių 
valdžiai „Potemkino” maišti
ninkų. Laivynės komendan
tas Revelyje štai ką‘išsitaręs: 
„Kariškų laivų jurininkai 
Liepojoje labai neramus ir 
rengiasi maištam Man įsa
kyta iki paskirtos dienos pil
nai aprūpinti visomis karės 
reikmenimis savo laivą ir bo
ti pri ši rengusi u keliauti Lie- 
pojun ant pirmo įsakymo. 
Kol kas, turiu da laiko nu
vykti Peterburgan, kad išai
škinti laivynės departamen
tui, jog pasiuntimas manęs 
Liepojon suteiks tik dide-

snes pajiegas maištininkams. 
Kamiu pilnai persitikrinęs, 
kad kaip veik išplauksime į 
jūres, aš busiu savo paties 
jurininkų nužudytas, taigi 
vietoj suvaldyti kitus, mano 
laivas patsai pereis į maišti
ninkų rankas.” Tą žinią 
semiame iš amerikoniškų 
laikraščių, galime jai visai 
netikėti, korespondentai čia- 
nykščių laikraščių užrubežy- 
je moka pranešinėti, sensa
cijos iššaukimui, visokių pra
manytų dalykų, bet nesieto 
bėsime, kad tas ir ištikrujų 
Įvyktų. Faktus jau turėjo
me, be abejonės turėsime jų 
ir daugiau.

Angliju.
Vice-karalius Anglijos val

dybų ludijose, lordas Curz 
on, atsisakė nuo sayo urėdo. 
Karalius Edwardas jo atsisa
kymą priėmė, Curzono vie
ton liekasi paskirtas vice-ka- 
raliumi Earl of Minto. Prie- 
žasčia Curzono atsisakymo 
buvo jo nesusitaikymas su 
angliškų ludijose kariaunų 
viršininku, lordu Kitchener, 
žinomu pergalėtoju būrų 
pietinėje Afrikoje. Kitche
ner mat reikalavo padidini
mo ir perorganizavimo armi
jos ludijose, Curzon gi tam 
buvo priešingas, ir kadangi 
Anglijos randas labiau pri
tarė pirmamjam. tad atrasis 
atsisakė nuo vice-karalystės, 
užleizdamas ją savo priešinin
kui.

iš Vilniaus.
Vilniaus mokslinio apskri

čio vidutinių mokyklų užvei- 
zdos išsiuntinėjo tėvams be
simokinančių užklausimus, 
prie kokios tautystės priguli 
ir kokią kalbą jie laiko už 
prigimtą. Nė vienas katali
kas neprisiįžino, jog ma
skoliška kalba yra jiems 
prigimta, bet visi už prigim
tą kalbą priįtažino lenkišką 
arba lietuvišką. 'Ievai vai
kų gyvenanti Vilniuje ir ki
tuose dideliuose Lietuvos 
miestuose daugiau įdavė 
lenkišką kalbą už prigimtą, 
gyvenanti gi kaimuose, už 
prigimtą padavė lietuvišką 
kalbą. Apart to, Vilniaus 
mokintiniai lenkai atsišaukė 
į Vilniaus apskričio numy
kiu užveizdą su reikalavimu, 
kad vidutinėse Vilniaus mo
kyklose ateinančiuose mok
slo metuose butų mokinama 
lenkiška kalba ir literatūra 
teip kaip ir maskoliška.

Pradžioj rugpiučio mėne
sio Vilniuje atsibuvo susiva
žiavimas visų Lietuvos mo
kyklų perdėtinių apsvarsty
mui klausymo mokinimo len
kiškos ir lietuviškos kalbų 
Lietuvos mokyklose. Mat 
mokyklų perdėtiuiai surinko 
žinias apie tautystę mokinti
nių, lankančių mokyklas. 
Kur jie nutarė įvesti mokini
mą lietuviškos kalbos ir kas 
jos mokys, dar nežinia.

Vilniuje štraikuoja darbi
ninkai odų išdirbinyčių. 
Gubernatorius pakvietė pas 
savą dalį darbininkų ir kal
bino juos gryžti prie darbo, 
pagazdino išsiuntimu į gim
tinius kaimus nepaeinančių 
iš Vilniaus darbininkų, jeigu 
jie neužbaigs štraiko.

Visame Vilniaus moksli
niame apskrityj, taigi Lietu
voj ir Baltgudijoj, dabar yra 
iš-vieo 10 vyriškų vidutinių 
mokyklų (augėlesnės visoj 
Lietuvoj ir Baltgudijoj nėra 
nė vienos), moteriškių 4. 
Taigi viena vidutinė vyriška

mokykla išpuola tąnt 474000 
gyventojų ir ant
tvirtainių viorstų Joto; vie
na gi moteriškoji vidutinė 
mokykla išpuola aįit 1186000 
gyventojų ir ant

06000 ke-
bininkai rando degtinės di- 
stilerijos. Jų vietoj buvo 
priėmę kitus, bet tie įbugo 
ir teipgi pristojo prie štrai- 
ko.

gyventojų ir ant 26500 ke
tvirtainių viorst^ ploto. 
Teip mažai mokyklų vakari
nėj Europoj nitĮcur nėra. 
Mokyklos negali 
Ją norinčių įetot 
das nesirūpina iipie Jų pa
dauginimą.

iki šiol ant pacto ir tele
grafo Vilniaus pačtiniame 
apskrityj negalėjk) tarnauti 
nė tarnas, nė urėaninkas ka
talikas; katalika galėjo tar
nauti vien Suvalkų guberni
joj. Kadangi daug pačto u- 
rėdninku ir telografistų iš 
Lietuvos išsiuntė 
riją, tai Lietuvoj pritruko 
yįč telegrafistų 
išlavintų maskoli | pritruko, 
tai į Kauno ir Vilniau* gu
bernijas atsiuntėliš Suvalkų 
gubernijos tūlą kątalikų urėd- 
ninkų skaitlių, tie abejonės 
bus tai pradžia ir gal ant to
liaus ant pačto ir telegrafų 
priiminės ant tarnystes Lie
tuvoj ir katalikus lietuvius. 
Iki šiol į esančią Vilniuje 
pačto ir telegrafo mokyklą 
priimdavo labai n lažą nuošim
tį katalikų, uuc ateinančių 
mokslo metų ketina juos pri
iminėti be jokio aprubežiavi- 
mo. Žinoma, tą randas jei
gu įdarys, tai { įdarys ne 
dėl meilės lietuvių, bet todėl, 
kad nėra įkaktžnai masko- 
irųr 
grafo urėdnlnkų mažos, to 
dėl čia maskoliai nesiveržia.

Atvažiavo į Vilnių žinoma
sis mokslinčius d-ras Basauar 
vičius ir ketina čia ilgiau į- 
gyventi. . ,

fli „Vila. Žn‘
>

ls Baltstogės. Gardino gb.
15 d. rugpiučio šitame 

mieste mušė žydus. Einant 
kariumenei, iš vienų, žydų 
apgyventų namų, nežinia 
kas metė bombą. Kareiviai 
įsiveržė {taškui į namus ir iš
skerdė veik visus jų gyven
tojus. Čia užmušė 40 žydų.

Baltstogėj tarnaujanti ant 
ulyčinių karų iškovojo įkė
limą algų: -velėjai iki šiol 
gaudavo po 90 kap. ant die
nos, nuo dabar gaus po 1 ru
blį; konduktoriai gaus vietoj 
1 rubl. po 1 rubl. 25 kap., 
kontraktoriai 1 rubl. 25 kap. 
Tarnaujanti dabar reikalau
ja, kad algos butų a įkaito
mos ant mėnesio, o ne ant 
dienos, kad ui Apleidimą die
nos jiems nenutrauktų algos, 
kaip darė iki š|ol.

Baltstogėj susitvėrė drau
gystė aįaugojimo darbinin
kų nuo nelaimių. Draugy
stė ta veiks viįjoj Lietuvoj ir 
Baltgudijoj. !

29 d. liepos į dvarą Rafa- 
lovka, netoli Baltstogės, atė
jo 4 vyriškiai : ir nuo dvaro 
savininko, Kavelino, įreika- 
lavo 300 rubl. ant revoliuci
jos. Kavelin atsisakė duoti. 
Tą-syk vienas aš atėjusių vy
riškių kišsitraukė revolverĮ ir 
norėjo šauti, bet Kavelino 
brolis išmušė ijevolverį. Tą- 
-syk anie vyr įkiai išbėgo į 
netolimą girią^ bet ten juos 
užklupo dvaro tarnai. Užgi 
mė šaudynės, 
ahų vyriškių 
j ingai pašauti 
tvirtasis gi pa

18 d. liepos 
kas darbininkų užpuolė ant 
savo sandraugų gyvenančių 
be šliubo su mergoms; dau
gumą tokių št imynų privertė 
apsivesti. Kitus, vyrus ir 
jų sugulovesį važiojo karu- 
kuose ir išvertė į balą. *

Baltstogėj žuštraikavb dar

įtalpinti į 
, bet ran-

| Mandžu-

Kadangi

Iš Žeimės, Kauno gub..
Kaip tik pasklido garsas 

apie „viršiausiąjį” paliepimą 
su lyg mokyklų, tuojaus keli 
Žeimės valsčiaus ūkininkai 
kreipėsi į mokyklų vyresnybę 
prašydami, kad Žeimės val
sčiui duotų mokytoją lietuvį- 
-kataliką, o buvusį iki šioliai 
mokytoją rusą kad perkeltų 
į kitą vietą, kur gyvena ru
sai. Mokyklų vyresnybė pa
sakė terp kit ko, Jred gal, 
girdi, ne visas valsčnis nori 
lietuvio-kataliko mokytojaus. 
Tada sugryžę iš Kauno ūki
ninkai per vieną Žeimės vals
čiaus sueigą pranešė visam 
valsčiui, ką girdėjo nuo vy
resnybės. Tuomet visi Žei
mės valsčiaus ūkininkai vie
nu balsu {»adarė nusprendi
mą. jog Žeimės valsčiaus mo
kyklai reikalingas yra moky
tojas lietuvis-katalikas ir į- 
davė tą nusprendimą vyre
snybei.

Vietinis mokytojas stačia
tikis M. Lagovoi, patyręs, 
jog jau į jo vietą ketina būti 
lietuvis, atsisakė nuo vietos 
ir išvažiavo į'Minską. Išva
žiuodamas artymiemsiems pa- 
žinstamiems, atsisveikinda
mas, įsakė: „Aš matau, kad 
dabar Jau kitokis laikas vir
to. Dabar aš čion jau ne

nės pradėjo iš bažnyčios bėg 
ti, daugeli apėmė baimė.. .. 
bet nelaimių su žmonėms ne
atsitiko. Kunigas negalėjo 
pabaigti to skaitymo ir turė
jo nulipti žemėn nuo saky
klos. Policija tuojaus atsi
rado ir pradėjo savo darbą, 
bet nieko nesuėmė. Po va
landos atvyko pusė švadrono 
raitelių bet jau buvo issiskir- 
stę visi žmonės.

Ir tėte- rMkHkig®*:

u kuriose 3 iš 
likosi nepavo- 
ir suimti, ke-

, :>ėgo.
i Baltstogėj pul-

mergoms; dau-

jie mokina; moky
ti savųjų”/ Nepoilgo parėjo 
{tas Žeimės kunigus iš Min
sko nuo dvasiškos stačiatikių 
vyresnybės užklausimas, kaip 
elgėsi, gyvendamas Žeimėje, 
mokytojas M. Lagovoi, nes 
jis norįs Minske eiti į stačia
tikių kunigus.

Taigi buvusia Žeimės mo 
kytojas M. Lagovoi nepame
lavo, iškeliaudamas savo kra- 
štan: tapęs šventiku savo 
krašte Jis galės būti labai 
naudingu žmogum; o pas 
mus, per tiek metų begyven
damas, Jis kas-žin ar padarė 
bent kiek naudos musų žmo 
nėms, nemokėdamas lietuvi
škai. Jei. kas pas mus šią
dien moka kiek įrašyti ar 
Dievui iš .knygų į pasimelsti 
ar įgiedoti, tai Jis tą mok
slą įgijo greičiau namieje 
nuo tėvų ar kitų artymų gi
minių, o ne mokykloje. Nors 
buvusia mokytojas M. Lago
voi ir buvo gana geras žmo
gus, bet, lietuviškai nemokė
damas, jis negalėjo gerai vai
kų mokyti.

Da iš vyresnybės nėra ži
nios, bet tikimės, kad šitiems 
metams jau turėsime moky
toją lietuvį-kataliką.

A. Miknius iš MiknaiČių. 
(U „VIa.' Žn.”].

Iš Lietuviško Minsko.
raikai darbininkų buvo 

čia įsiliovę, bet vėl atsinau
jino. Suštraikavo darbinin
kai elektriškų žiburių staci
jos, todėl užgeso mieste žibu
riai ant gatvių. Suštraikavo 
teipgi darbininkai vandens 
traukimo įtaisu, bet jų vietą 
užėmė kareiviai. Antguber-

štavo čia 200 darbininkų už 
neva dalyvavimą buvusiuose 
maištuose; suareštavo dau
giausiai žydų.

[Ii „Vln.'to.”].

Draugai kailiadirbiai! 
(Alsi laukimą*).

Kuomet caro valdžia nieki
na visus teisingus darbinin
kų reikalavimus — męs pa
tys turime ginti savo tiesas. 
Kuomet prieš-pat savo mirtį 
caro valdžia ginasi nuo kil
siančio proletarijato vien tik 
kariumene ir durtuvais — 
darbininkai turi įtempti vi
sas savo spėkas, kad tik pa
skubinti puolimą caro val
džios. Šiądien labiau nei 
kuomet, mums reikalinga 
vienybė ir organizacija. Vie
nybė visame: veikmėje ir ’ 
streikuose! Draugai kailia
dirbiai! Kodėl teip mažai 
pelnėme laike paskutiniojo 
kailiadirbių štreiko vasaryje? 
— Todėl, kad pas mus per
dažai tebuvo vienybes! 
Štraikas keliamas tam, kad 
visiems darbininkams butų 
geriau ir todėl turėtų visi eit 
išvien. Dabar, tamsiuose 
Roeijoe užkampiuose, darbi- 
cinkai stoja

Iš Senapilčs.
30 d. liepos, musų bažny

čioje kun. klebonui Senkui 
beskaitant iš sakyklos naują 
gromatą vyskupijos valdyto- 
jaus praloto Antanavy- 
čiaus, žmonės ėmė rėkti: „ša
lin tokius pamokslus!” Žmo-

mą ir prieš valdžią. Gėda ir 
paniekinimas tiems, kurie 
neina drauge, iš vien su ki
tais draugais! Daugelyje 
miestų darbininkai lieja 
kraują ir guldo savo galvas 
už pagerinimą būvio ir lai
svę, o pas mus, Vilniuje, 
daugelį kailiadirbių draugai 
turėjo»mesti už apikaklių iŠ 
fabrikų laukan arba net lau
žyti vartus, idant priversti 
štreikvoti. Kas eina prieš 
š tvaikus ir • darbininkų veik
mę, tas yra darbininkų prie 
šu. Daugelis dėlei savo tam 
sumo to neišmano. Aiškin- 
kim ir švieskim juos. Išda
vikus gi, tyčioms kenkiančius 
darbininkų reikalams, mo- 
kinkim aržuoline. kad to ne
bedarytų. To užsitarnavo 
toks Jonas Oblakavičius, 
kurs visą štraiko laiką dirbo, 
o yįč Antanas Bukauskis, 
kurs uostinėjosi.! su žinomu 
latru ir šnipu Hofmanu, ku
rio seniai laukia užmokestis 
už visas jo šunybes. Panie
kinimas tebūna tiems, kurie 
įrduoda Šventus darbinin
kų reikalus už degtinės sti
klelį. Aržuolinės verti ir* 
tie, ką laike , štraiko dirbo 
naktimis. Draugai kailia
dirbiai! tebūna busenčiuose 
musų reikaluose daugiau vie
nybės, organizacija musų rei
kaluose mums įgelbės!

Bendrai! Caro Mikalojaus 
valdymas ir prislegimas mu
sų krašto skaito paskutines 
savo dienas. Visoms spė
koms sukilkim, idant drauge 
su kitų kraštų darbininkais 
sutrupinti caro jungą ir ap
turėti laisvę sau ir musų tė
vynei Lietuvai. Rengkimės 
prie Streikų ir demonstracijų 
ant gatvių iš naujo. Kenki
me valdžiai ir jos tarnams 
kaip ir kuom įmanydami. 
Daigely j miestų (Rygos, Re- 
velio, Petropilės ir daug ki
tų) darbininkaį nutarė boi
kotuoti caro monopolį, su į- 
gelba kurio valdžia suluį 
šimtus milijonų pelno. Tūk
stančiai darbininkų sutaria 
nebepirkti ir nebegerti caro 
degtinės arba alaus. Tegul
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Isz darbo lanko.

atsitinka.

K. Rutkus.

prie visti

Tayloro 
dirbtuvių

smar- 
Japo- 
atgal 
juros 
laivy-

valdžia turi kuomažiausiai 
pelno, kurį ji sunaudoja 
musų nelaimei, karei ir pri
spaudimui tautų. Ir Vil
niaus fabrikų darbininkai 
neseniai nutarė boikotuoti 
monopolį: nebepirkti ir ne
begerti degtinės bei alaus ir 
iš tikrųjų teip daro. Ir męs, 
Vilniaus kailiadirbiai, seki
me pavyzdį kitų draugų. 
Tegul joks.dųrbininkų skati
kas neina per monopolį į pik
tadario caro ir jo valdžios ki
šenių. Prižadėkime visai ne
begerti degtinės bei alaus ir 
pelnas musų priešo caro žy
miai sumažės, o ir mums pa
tiems bus naudinga. Šalin 
caro degtinė! Nė lašo bur- 
non! Vkėsaij kailiadirbiai! 
Revoliucija Maskolijoj 
kiai žengia pirmyn, 
nai, kurie keletu dienų 
sumušė maskolius ant 
ir visai paskandino jų
nę, labai paskubįs tą revoliu
ciją.
prie sienos.
na, veržiasi prie geresnio lai
svo gyvenimą Proletarija- 
tas ir darbininkai vadovauja 
re toli uci jonieriškam j udė j i- 
me. ' Revoliucija — sukili
mas prieš valdžią gali mums 
duoti viską, o nustoti nieko 
neturime, nes ką galima nu
stoti turint ne žmonišką gy
venimą, bet nelaisvės ir iš
naudojimo pragarą. Revo
liucija suteiks mums laisvę, 
pageris padėjimą, duos mums 
galę patiems valdyti savo ša
lį. Tegul ir jus, kailiadir
biai, suvienyja abelni visų 
darbininkų siekiai į geležines 
nepersilaužianias eiles.
. Draugai! stokim visi po 
viena vėliava, ant kurios 
krauju jūžrašra: mirtis caro 
valdžiai. Tegyvuoja liau
dies sukilimas! Tegyvuoja 
laisva Lietuva! Tegyvuoja 
įstatimdąviškas seimas Vil
niuje! Tegyvuoja 8 valan
dų darbo dieąa! Tegyvuoja 
socijalizmas.
t Vilniaus Liet. Socijal- 
demokratų Partijos Komi
tetas.

Valdžia prispausta
Vis, kas gyve-

Vorai ir muses.
(Versta iš V. t.iebknecht’o).

Kiekvienam yra žinomas 
šitas biaurue, kuprotas vaba
las. Tamsiose kerčioee^kuo- 
toliaus nuo saulės šviesos tai
so jis savo lizdą, į kurį įpuo
la neatsargios musės ir žūna. 
Atkari baidyklė su ilgomis 
užkumpusiomis kojomis, tar
tum ant to sutverta, kad gau
dyti ir smaugti savo aukas.

Ta baidyklė — voras; rei
kia stebėtis, kaip jis nesi
judindamas sėdi savo kampe 
ir tykauja, ar nepapuls kas 
j jo nagus. Kaip gudriai pi
na jis prapultingą tinklą, ku
riame kuo stipriau galėtų su
painioti vargšę musę!

Vabalas tas nesigaili laiko, 
savo žabangus išpina plonais 
siūleliais, kad tvirčiau laiky
tų, kad papuolusi auka nors 
kasžin kaip blaškydamos ne
galėtų sutraukyti tų žabangų 
ir ištrukti.
J Viską sutaikęs voras grįžta 

į savo kampą, susiriečia ir 
laukia atlekiant kokios išba
dėjusios musės, jieškančios 
maisto. Neilgai prisieina 
laukti: atlėkė musė ir bema
tant įkliuvo. Žinoma jos at
eitis!

Voras išlenda iš savo urvo 
ir artinasi prie aukos. Nėra 
ko ir blaškytis. Voras gerai 
žino, kad pakliuvusi į jo tin
klas auka negali išbėgti, tai
gi slenka artyn įsmeigęs į ją 
savo išsivertusias akis. Mu
sė stirsta.... zirza, blaškosi
— niekas negelbi, o voras 
tuom tarpu artinas. Kas va
landa ploni siūleliai stipriaus 
ją painioja, ant galo pavar
gusi žūna sąvo žudytojaus 
naguose. O jis užganėdinęs 
tam tarpui savo kraugėrišką 
troškimą, palieka savo auką;
— po valandos vėl sugryžta 
.... Kančios tęsiasi ilgai, 
ilgai, kol tik jaučiama auko
je nors truputis gyvasties,
ko] užsiliko joje nors lašelis 
kraujo. .[jį Voras siurbia iš 
vargšės musės gyvasties spė
ką, tunka jos krauju. |—

Musė ant galo skrimba; vo
ras išmeta nereikalingas lie
kanas iš savo tinklų, sotus ir 
prisigėręs grįžta į savo kam
pų.

Muse, kurių žudo, kurios 
krauju minta, kurių paskui 
išmeta — tai jus, miesto ir 
sodžiaus vargdieniai, tai jus, 
jungvilkiai žmonės, jus, fa
brikų darbininkai, jus, ne
drąsios mergaitės, visi tie, 
kurie nedrystate pareikalau
ti savo tiesų, jus, kareiviai, 
jus, visi apvogtiejie, žudomie- 
jie ir pavergtiejie, ant galo 
išmestiejie, nes jųsų spėkų ir 
kraujų išsiurbė žudytojai. 
Jus, savo tėvynės širdis, tau
tos spėka, o vienok priversti 
esate gyventi vargingai ir 
mirti smirdančiuose urvuose 
už tai, kad maitinate savo 
valdonus ir žudytojus — ti
krus vorus — savo katorgos 
darbu, savo prakaitu, savo 
visomis spėkomis!

Vorai — tai ponai, tai bliz
ganti plėšikai, dvarponiai, 
didikai, kunigų luomą, vyĮjo
janti visokiais apgauliais pa
skutinį skatikų!

Voras — tai jungas, po 
kuriuom dejuojame, tai įsta
tymai, kurie slegia ir varžo 
mus, tai kankytojai carai, 
kurie kalėjimuose žudo ir 
kankina mus. Vorai — visi 
tie, kurie maitinasi ir naudo
jasi iš tautos spėkų, visi — 
kurie mindžioja mus po ko
jų, išniekindami musų sten- 
gimus išsiliuosuoti.

Musė — tai vargšas darbi
ninkas, kuris privalo neturė
damas kam pasiskųsti lenkti 
sprandų, gniaužomas val
džios ir ponų, turi lenkti, 
nes kitaip nustotų menko 
kųsnio duonos.

Voras— tai fabrikantas, 
kuriam darbininkas uždirba 
kas dienų 5—6 muštinius, o 
kuriam jis už tų moka 5 ar 6 
grivenas už 12 valandų dar
bo; ir už tų dar reik būti dė
kingu.

Musė — tai šitas nujuoda- 
vęs darbininkas, kuris svei
katos, o tankiai ir gyvasties 
nustoja smirdančiame fabri
kų ir dirbtuvių ore, arba kas
damas ir traukdamas iš že
mės turtus, iš kurių jam ne- 
žad^ta^audotis.

Voi ......................
kuria
taigiima vogti 
nuo darbininkų, 
tie pareikalauja 
mokesčio, tai 
blaško juos kulkomis: 
akyse tie vargšai — maišti
ninkai!

Musė — tai tas mažiutis 
kūdikis, kuriam jau vysty
kluose begulint yra nulemta 
vargti visų amžių fabrike ar 
prie pono ūkio, kad nenumir
ti.

Voras — ( tai baisi muųų 
gadynės tvarka, kuri suteikia 
darbininkams įstatymus, nai
kinančius jų žmoniškus jau
smus ir griaunančius darbi, 
ninku šeimynų.

Musė — tai mergaitė, kuri 
norėdama pelnyti duonų tau*, 
kiai yra priversta tapti auka 
paleistuvingo pabrikanto ar
ba jo šalininkų.

Voras — tai jaunas ponai
čiukas, kuris apgauna nekal
tas mergaites ir dar giriasi 
tuom.

Musė — tai tu, nuskriau
stasis žemdirbį, kurs prakaitu 
aplaistai piniguočių žemę, 
sėji duonų, kurios neragauji; 
tu dirbi, o vaisius tavo pra
ryja besotis ponas.

Vorai — visi žemės valdo
nai, kurie verčia išdirbėjus 
ir samdininkus dirbti iki pa
stips, sumažina algų, pakelia 
samdų, o vis dėl to, kad pa
tys gyventų linksmai ir tur
tingai.

Vienu žodžiu, musės —visi 
nuskriaustiejie, s u vargi n t ie- 
jie, jungo slėgiamiejie žmo
nės.

Voras — tai prispaudimas, 
lupi Inas, despotizmas viso
kiuose paveiksluose apsirei
škiantis.

Musės — tai męs visi sta
liukai, papratę nuo mažų 
dienų lenktis prieš ponus, 
drebėti klausant kunigų pa-

mokslus, tikėti jų melagy, 
stfims apie pragaro kančias.

Vorai — tie kunigai, kurie 
liepia su nusižeminimu ver
gauti ponams didikams; vo
rai— kunigai, kurie iškei
kia kiekvieną subruzdimą 
vargdienių kovoje prieš krau
gerių skriaudėjų jungą.

Kitą kartą tie vorai pyne 
savo žabangus sėdėdami dva
ruose, dabar išsklido po mie
stus ir kaimus, visnr, kur tik 
išgauti ką galima; kas valan
da dauginasi skaitlius paspę
stų tinklų, kuriuose vargsta 
žmonių mynios ir tyliai mir
šta.

Kokia baisi ta kova su vo
rais, kiek kančių, kiek var
go!

Laikas akis pratrinti, lai
kas stoti iš vieno kovon! 
Rinkimės į talką, kad suvie
nytomis spėkomis ktio vei
klaus suardytumėm paspęstus 
mums žabangus, sutraukytu- 
mėm musų retežius!

O kad jus tik visi užsino- 
rėtumėt! kaip veikiai palik- 
tumėt kitokiais!

Vorai, nors dideli, bet jų 
visai nedaug. Jus gi, musės 
— mažiutės, bet jūsų dau
gybe ir čia jūsų spėka!

Kad tik panorėtumėte, su- 
sivienyję, vienu savo sĮtarnų 
suplustėjimu sutraukytumė
te visus tinklų siūlelius, var
žančius jus, tų tinklų, ku
riuose blaškotės, ir ant galo 
privargę, sunykę, pHžunat. 
Jus veikiai sunaikintumėt 
vergystę, kad tik panorėtu
mėte.

Norėkite!

geležinkelio trūkis ant skersai šė- 
nių bėgančio elektriško karo ir ka
rą sudaužė. Prie to 8 ypatos li
kosi užmuštos, o 10 likosi sužei
stų.

McDonald, Pa. Pereitos suba- 
tos naktį susirinkusių ant geležin
kelio stotės pasažierių buris laukė 
ateinančio trūkio. Trūkiui pasi
rodžius, buris pradėjo grūstis, kad 
užimti sau vagonuose geresnę sė
dynę, kaip tatai netikėtai priešinė
mis šėnimis atbėgo tavorinis trū
kis ir lokomotyvą įšiveržė į besi
stumdančių pasažierių būrį. Trįs 
žmonės likos mirtinai sutrinti, 
daugybė radosi sunkiai apkultų.

Isz Amerikos
Nelaime akmenų akaldinyezioee.

Allknton, Pa. Akmenų kasty- 
nėse „Lehigh Potrland Cunent 
Co." nugriuvo nuo viršaus dideli 
uolų šmotai ir užbėrė 18 darbinin
kų, 12 tapo užmuštų, o 6 sužeisti, 
o tame skaitliuje 2 sužeisti mirti
nai. Beveik visi nukentėją darbi
ninkai buvo slovakai.

1 Springfikld, III. Telefonų 
kompanija prisakė tarnaujančioms 
merginoms nešioti uniformas, bet 
jos nutari štraikuoti, nepildyti 
kompanijos prisakymo.

1 Ntw York. Darbininkai žy
diškų duonkepių išlošė štraiką. 
Darbdaviai sutiko išpildyti visus 
darbininkų reikalavimus, todėl jie 
sugryžo prie darbo.

1 Connkllsvillr, Pa. čianykš- 
Čiose geležies dirbtuvėse dirba tik 
tūlose dalyse, didesnė dalis dirb
tuvių stovi. Hamberto blėtos dirb
tuvės teipgi stovi.

1 Chicago, III. Geležinkelių 
vagonų iŠkrovėjai pareikalavo ant 
10% didesnių algų. Jeigu reika
lavimas nebus išpildytas, jie nuta
rė štraikuoti.

• Chicago, III. Štraikai wood- 
workerių Chicagoj dar nepasibai
gė, bet tarybos dar vis vedasi. Gal 
pasiseks susitaikyti.

■ 1 McKkks Rocks, Pa. Lacb- 
ordo geležies dirbtuvėse dirba su 
trims darbininkų atmainoms, dar
bai eina gerai.

• SPRiNdytCLD, III. Kietose 
anglių kastynėse suštraikavo kal
nakasiai. Nesutikimai užgimė už 
paraką.

5 Washington, Pa. Suštraika
vo darbiginkai McCleere geležies 
dirbtuvių, bet Štraikai greitai pasi
baigė.,

1 Pittsburg, Pa. Crescent dirb
tuvėse visi pečiai dega, 
dirba pilną laiką.

5 CuMBKRLAND, M D. 

blėtos dirbtuvėse pusė
dirba, bet kita pusė stovi.

5 Kitvaning, Pa. Čianykščio- 
se geležies dirbtuvėse dirba mažai, 
prie 18 pečių nedirba,

5 Nrw York. Suštraikavo dar
bininkai American Bridge Co.

pasirodė. Jie ne patėmijo, kad 
Centr. Kom. priklauso nuo S. L. 
A. ir poliai dienai sanariai nežino 
apie provos reikalus; gaila kad p. 
M. pasitraukė ii prevos komisijos. 
Dabar niekas negalės žinoti teisy
bės provos reikaluose.

82 num. „Vilties" p. A. B. Stri
maitis, straipsnelyj „Ar mylime 
teisybę", aprašė apie šį ir tą ir 
prie progos paklausė: „Bet ką gi 
tie darbininkai nori atsiekti, kurie, 
pasislėpę už slapivardžio, kaipo 
už kokios tvirtynės, mėto visokius 
ne švankius žodžius ant dirbančių 
ant viešo labo." Jegu p. S. myli 
teisybę, kodėl ne parodai tųjų dir
bančių ant viešo labo darbininkų 
pravardžių, kaip ir slapivardžių, 
kurie tuos darbininkus apšmeižia, 
kiti gal mislyti kad Vai. ar Pas. 
yra dirbančiais ant viešo labo dar
bininkais (Strimaičio straipsnelyj 
nebuvo visai kalbos nė apie Vai., 
nė apie Pas. Rd.). Jeigu už pa
rašymą į laikraščius gauna jie auk
sinius medalius, teipgi ir pinigais, 
tai jų yra privatiškas reikalas.

Kaslink 80 kuopos, tai S. L. A. 
XX seimas paklydo netalpindamas 
atskaitoj, „V. L." yra organu S. 
L. A., o savo Ipaltose patalpino 
ir buvo tinkama, iš to niekas nega
lėjo pasipiktinti.

Su slaptyvardžiais galima kovo
ti išrodant jų netaktiškumus (ne
taktiškumai buvo ir raštuose ne
sislepiančių, užsiimti jais redakci
jos ir laiko neturi. Rd.). Jeigu 
rašo į kelis laikraščius po tuom 
pačių staptyvardžiu, tai jau jis ži
nomas keliolikai ištikimų ypatų, 
(bet tos ypatos ne turi tiesos iš
duoti po slaptyvardžiu pasislėpu
sio, tai jis visgi pasislėpęs. Ne 
slaptyvardžiai blogi, tik iŠ jų pasi
naudojimas ant blogo, 
mus net per tankiai 
Rd.).

tuos dalykus nuodugniai, kad ant 
ateinančio seimo delegatai galėtų 
išreikšti nuomonę padaryti atsa
kančius nutarimus.

V. Bigelis.

Man rodosi, draugystės sanariai sotintas akis ir ilgas rankas. Jie 
geriausiai padarytų, jeigu jo vietoj užimdavo svetimas šalis tik tašn.

jf — tai piniguočius, 
negana didelių pelnų, 

be sautinės 
O kada ši 
padidinimo 
kapitalistai

Naw Orlkans, La. Geltonasis 
drugys mieste Ne# Orleans vis 
siaučia, kasdieną pasitaiko po ke
lias dešimtis naujų apsirgimų. 
Netoli New Orleano, miestelyj 
Thibodant apsirgo 100 žvejų. Li
gą čia, kaip mena, atvilko italijo- 
nai iš New Orleano.

Palengvinimai ate! v tanui.
Iki šiol su neturinčiais pinigų 

ant kelionės į paskirtą vietą Ame
rikoj ateiviais, ateivių užveizdos 
urėdninkai elgėsi be didelių cere
monijų, tokius gražindavo tankiai 
atgal. Dabar likosi išduoti val
džių nauji padavadijimai, neturin
čius tolesnei kelionei pinigų atei
vius sulaikyti Amerikos pertuose, 
bet laikyti juos vien teip ilgai, kol 
gyvenanti Amerikoj jų gipsinės ne 
atsiųs reikalingų pinigų kelionei 
geležinkeliui į paskirtą vietą.

I Nudure urednlnka.
Cincinnati, O. Tūlas Albert 

Barnes, neseniai atvykęs čia iš 
Atlanta, Ga., nudurė peiliu miesto 
urėdininką Joseph Marą. Suareš
tuotas Barnes teisinasi, užmušy- 
stę esąs papildęs ant apsigynimo 
nuo urėdininko užpuolimo.

Geltondrugta nesiliauja Niautos.
Nkw Orlians. Įsivyravusi bai

si liga geltondrugis siaučia čia be 
paliovos. Žmonis didelėje bai
mėje. Sulig paskutinių žinių, iki 
šiol skaitlius visų apsirgimų buvo 
1385, pasimirusių gi viso 198.

Nelaime laike paazventinimo 
kampinio akmens.

Ptttsburg, Pa. Pereitą nedė- 
lią atsibuvo čia žydų synagogos 
kampinio akmens pašventinimas. 
Laike iškilmės, po sunkumu susi
rinkusių apie 500 žmonių sulužo 
padaryti jiems pastoliai ir visi su
krito j synagogos skiepą. Mirti
nai užmuštų neatsirado, bet sužei
stų labai daug, tarpe tų sužeisti ir 
trįs rabinai.

Gaisrai.
Ncw Castlk, Pa. Pereitą ne- 

dėlią sudegė čia didelis fabrikas 
New Castle Forge and Bolt Co. 
Per šešis šimtus darbininkų nete
ko tuo tarpu darbo. Pragaištis 
ugnies padaryta siekia apie šimtą 
tūkstančių doliariu.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Norfolk, Va. Važiuojant ant 

pasilinksminimo negrų draugy
stės, nuo atidaryto tilto nupuolė 
trūkis į upę ir nugrimzdo 12 pėdų 
giliai. Mažiausiai pražuvo čia 20 
—30 negrų; tikro pražuvusių skait- 
liaus dar nežino.

Cinci^nati, Oh. Ant čianykš- 
čio priemieščio užbėgo expresinis

ISZ 
LietuViszku dirvų

ReikaluoHe 8- L- A.
Tankiai užtinki laikraščiuose pa

siskundimus ant cenzūros užgirtos 
ant paskutinio S. L. A. seimo 
(teip kalba vyrai pasislėpę po 
pseudonimais). Po XX seimui 
plačiai apie S. L. A. reikalus ap
rašė Centr. Komitetas, Tareila ir 
Žemantauckas, nurodydami, kad 
seimas tik todėl nutarė reikalauti, 
kad rašanti apie reikalus S. L. A. 
pasirašytų savo pravardę, kadangi 
buk, pereituose metuose nekurios 
ypatos per laikraščius ne teisiai 
apšmeižė pasislėpę po pseudoni
mais. Bet ką toki apšmeižė? nė 
delegatai XX seimo, nė dabartinis
S. L. A. Centr. komitetas nepa
rodė tų nuskriaustų ypatų pravar
džių, (ypatos nesvarbia lošia rolę, 
svarbesnė yra organizacija. Rd.). 
Kad S. L. A. XX seimas praktiš
kai viską atliko, tai niekas neabe
joja. Bet, kodėl ne paėmė ant 
apsvarstymo provos reikalų su 
Rymionais. Mes gerai supranta
me, kad provai besitęsiant kaštai 
darosi. O kasgi yra kaltas? Argi 
čia kaltė tų, kurie pasislėpę rašo? 
Man rodosi, čia yra kalte provos 
vedėjų, kurie mažai apie provą rū
pinasi, bet labiau, kad jiems kaš
tai butų apmokėti, tai prova gali 
trauktiesi4r dešimtį metų. XX sei
mas to neužtėmijo.

Kas skaito laikraščius, ir svarsto 
tautiškus reikalus, tas gerai žino, 
kad Valentinavičius, Paseckas ir
T. Paukštys, (buvęs kasierius )priel 
visuomėnę yra nusikaltę, ir kad 
apie provos reikalus plačiai apra
šė P. Mikolainis. Bet tie ponai 
prieš visuomenę ne išsiteisino, ką 
P. M. buvo jiems užmetęs. Ko- 
dėlgi jie liko ir ant toliau komisi
jos sąnariais? Man rodosi, tie, 
kurie laužo seimų nutarimus, tie, 
kurie nori atiduoti S. L. A. turtą 
musų priešams, ne tik kad negal 
būt provos vedėjais, bet dar turė
tų būt prašalinti iš S. L. A.

Kada apsvarstymui to reikalo 
visos kuopos S. L. A. bandė šauk
ti extra susirinkimus, Tareila ir T. 
Astramskas stengėsi nurodyt są
nariams, kad jie neturi tiesos Šauk
ti susirinkimus, apię ta reikalą 
Centr. Kom. pasirūpins ant atei
nančio seimo. Tąsik teip išrodė, 
kaip kad butų papirkti!? Vieni 
norėjo turtą atiduoti musų prie
šams, antri teipgi ne praktiškais

Reikaluose 8. L. A.
Ant pereito S. L. A. seimo įne

šimas tūlų kuopų apie padidinimą 
metinės mokesties ir posmertinės, 
kaip pasirodė, likosi atidėtas, ne 
parėmė kuopų delegatai. Dalykas 
tas vienog turėtų užimti vieną ii 
pirmiausių vietų.

S. L. A. pagal savo mierį, yra 
ne tik apsergėjimo gyvasties drau- 

ir, kaipo tokia, turi būti pa
statyta ant to pamato, kaip su
tvertos panašios amerikoniškos 
draugystės ir tiktai tada S. L. A. 
galės atlikti, kaip reikiant, savo 
užduotį ir užganėdinti prisirašan
čios.

Apsergėjimas gyvasties yra tai 
amerikoniškas paprotys. Nerasi
me, galima sakyti, nė vieno ame
rikono, turtingo ar darbininko, ku
ris nebūtų apsergėjęs savo gyva
stį atsakančiose draugystėse ar 
kompanijose _ užtikrinimui būvio, 
ar pagelbos likusiems našlaičiams. 
Jeigu apsergėjimas gyvasties pa
geidaujamas turtingesnių, tai jau 
darbininkui yra reikalingas kaip 
kasdieninė duona.

Dabartinė metinė mokestis S.L. 
A. du doliariai yra menkniekis: 
kiekvienas darbininkas, nors men
kiausiai uždirbantis, gali sučėdyti 
ant užmokėjimo gyvastiės apsau
gojimo ne tik du doliariu, bet daug 
daugiau. Jeigu jis tik sumažįs sa
vo nereikalingus išleidimus.

Lietuvis datbininkas, prigulėda
mas į S. L. A. ir žinodamas, kad 
mėnesinė mokestis yra du, ar trį» 
doliariai, gavęs užmokestį už dar
bą, nepraleis bereikalo pinigus, 
supras, kad tuos kelis doliarius 
jis padeda suŠelpimui savo šeimy
nos.

Reikia tik daugiau darbo, agita
cijos, o vietoj penkių tūkstančių 
sąnarių Susivienyjime turėtume 
dešimtį kartų daugiau. Susirinki
mai kuopų turėtų būt mėnesiniai, 
o ne į trįs mėnesius vieną kartą, 
tik susirinkimui mokesties.

Pagal skaitlių Lietuvių Ameri
koj Susivienyjimas turėtų turėti 
mažiausiai penkiasdešimtis tūk
stančių sąnarių, ar daugiau. Pa
sididinus iki tokiam skaitliui sąna
rių ir užaugus turtams, Susivieny
jimas galės lengvai įtaisyti kolio- 
nijas savo sąnariams negalintiems 
dirbti kasyklose ar šiaip dirbtuvė
se, galės sušelpti lietuvystės reika
lus, moksląeivius, kankinamus iš
trėmimuose, su laiku, kilus revo
liucijai Maskolijoj, galės duoti pa- 
gelbą iš savo kasos, (bet revoliu
cija ne laukia, ji kįla tąsyk, kada 
laikas parankus. Rd.), o kaip da
bar dalykai stovi, tai prasidėjus 
revoliucijai (jau ji prasidėjo ir su
laikyt ne galima. Rd.), nebus už 
ką nupirkti kokį ginklą sukilu
siems.

Palikus Susivienyjimą dabarti
nėse jo vėžėse, jo kilimas bus ap- 
rubežiuotas dėl negalėjimo užga
nėdinti lietuvių reikalų. Visi ži
nome, kad daugelis lietuvių ver
telgų ir darbininkų rašosi į ameri
koniškas „Life Insurance" ir kitas 
draugystes, kaip „Foresters", mo
kėdami brangią metinę duoklę 
toms institucijoms. Tai aiškus 
dalykas, jog lietuviai, jeigu juos 
užganėdįs S. L. A., nereikalaus 
rašytis į svetimas draugystes ir sa
vo doliarius apversti ant naudos 
svetimtaučių. Taigi pridera Su- 
sivienyjimo kuopoms apsvarstyti

lšWaterbury, Con.
18 d. rugpiučįo atsibuvo balius 

D. L. K. Gedinbino Dr-tės, kuri 
savę vadina taktiška, laisva, bet, 
nežinia, kuom tirs jos- tautiškumas 
apsireiškia, kadangi tąutiškų jos 
darbų niekur nematyt. Visur da
bar Amerikos lietuviai renka au
kas ant sušelpimo revoliucijos 
Maskolijoj, kuri gali Lietuvai at
gabenti jeigu jau ne laisvę, tai 
bent geresnį, laisvesnį gyvenimą. 
Waterburyj yra vietinis rinkimo 
aukų ant revoliucijos komitetas. 
Minėtas komitetas per laišką atsi
šaukė prie D. L. K. Gedimino 
Dr-tės, prašydamas, kad ji teiktų
si kiek paaukauti ant sušelpimo 
revoliucijos tėvynėj, kreipėsi su 
užsitikėjimy, kad prašymo ne at
mes, kadangi tojė draugystė juk 
savę vadina tautiška, jos sanariai 
ir vadovai, todėl, turi būt tautie
čiai, prijaučianti tautiškiems musų 
reikalams, o revoliucija tėvynėj 
yra svarbus (tautiškas reikalas. 
Vienog draugystės vadovai, di
džiausi rėksniai ir pagyros ant su
sirinkimų, kurie savę vadina tau
tiečiais, dagi laisvamaniais, labiau
siai priešinosi aukavimui; jiems 
mat rodosi, kad užtenka įgijimui 
garbės patiems gii tiesi ir vadinti 
savę tautiečiais, draugystei turi 
pakakti pasivadinti tautiška ir ji 
už tokia turi būt visų laikyta, tau
tiškų darbų ir aukų visai ne reikia. 
Mat jie tikisi pigiai įgyti vardą 
tautiečių. Todėl D. L. K. Gedi
mino Dr-tė ant teip svarbaus rei
kalo, kaip revoliucija tėvynėj, ne 
paaukavo nė cento, nors ji gana 
turtinga, betiuž tai parengimui ba
liaus, ant alaus paskyrė iŠ kasos 
20 dol. (jeigu teip, tai ir balius bu
vo privatiŠbu draugystės reikalu; 
apie privatiškus reikalus ar tai pa
vienių ypatų, ar teip siaurai apsi- 
kapčiavusių, matančių tik savo 
privatiškus reikalus draugysčių 
nėra ką nė užsiminėti; ypač apie 
tokius balius , vien padidinimui 
draugysčių iždo rengiamų laikraš
čiams ne paranku garsinti. Rd.). 
Ant baliaus su teip „prakilniais" 
mieriais be mažo ne užgimė revo
liucija, tx?t sumanesniems pasisekė 
karŠtakraujus ‘apmalšyti. Tokios 
mat aukos yrattulų musų tautiškų 
draugysčių aut tautiškų reikalų, 
o vadinanti saęę gerais tautiečiais 
ir dagi laisvamaniais yra prita
rėjais tokio budo šelpimo savo 
tautos. Argi dar reikia stebėtiesi, 
jeigu prie tokio musų besielgimo 
musų tautiškas vežimas teip pa
lengva slenka ir svarbesnių tautiš
kų reikalų nuveikti mes ne įsten
giame. Pakėlimui tautos ne pa
kanka mat besigyrimų ir žodžių, 
bet reikia darbo traukų. Tuščiais 
besigyrimaiš, be aukų ir darbo,d ar 
nė viena tauta Ine pasikėlė.

Draugas.

išsirinktų sau kitą, protingesnį 
prezidentą ne despotą, bet tokį, 
kuris galėtų įvesti tvarką draugy 
stėj, kadangi jeigu draugystėse 
nėra tvarkos, į tokias ’ nieks neno
ri ralytiesi,. be sąnarių gi nė jokia 
draugystė ne gali laikytiesi.

J. S.

Reikalinga pašelpinę or
ganizacija.

Mes turime daug visokių musų 
pašelpinių organizacijų, bet terp 
vienų ir kitų yra nesutikimai, vie
na kitos ne paremia, bet kenkia, 
mes dalinamės į mažus būrelius, 
kurie nė savo sąnariams negali di
delės naudos atgabent. Vaidai 
musų tarpe, nesusipratimai, stoka 
vienybės labiausiai paeina nuo 
menko musų brolių protiško išsi
lavinimo (yra ir svarbesnės nesu
tikimų priežastys. Rd.). Suma- 
nesniejie, apšviestesniejie lietuviai 
laiko visus už lygius, už tai baž
nytinėse draugystėse tokius išmeta, 
tokių nekenčia, o dar labiau? kur 
dėtiesi, kur pagelbos jieŠkot įpuo
lus į ligą? yra vietos,kur mažai yra 
lietuvių, kilt dėlto mažo skaitliaus 
nė pašelpinės draugystės negalima 
užlaikyt.

Taigi, man rodosi, reikia sutver
ti vieną pašelpinę organizaciją ant 
visos Amerikos, į kurią galėtų pri
gulėti visi sveiki lietuviai, be skir
tumo pažiūrų. Jie mokėtų po 
50c. ant mėnesio ir įstojimo po 1 
dol. Tokia organizacija turėtų 
apmokėti centrališką komitetą, ku
ris gana turėtų darbo. Prie tokios 
organizacijos galėtų prisidėti ir 
dabar kur nors gyvuojančios drau
gystės. Dabar, kaip matyt, laiko
si mažos pašelpinės draugystės, 
kitos mažos nusibankrutina, didelė 
gi nereikalautų irti.

Ant XX Susiv. Liet. Am. seimo 
94 kuopos iš Turners Falls, Mas. 
buvo užmanyta, kad Susivienyji
mas duotų sąnariams pašelpą li
goj, bet nors Susiv., rodosi, butų 
parankiausiai suorganizuoti pašel
pą ligoj, paimti tą į savo rankas, 
minėtas užmanymas nerado prita
rėjų. Geistina būt, kad ant toliau 
pritarėjai atsirastų. Klausymas 
tas, man rodosi, gana svarbus.

Šimkonis.

Iš Gardner, Mas.
Šitame mieste yra diktokas bū

relis lietuvių, 'bet gerų tautiečių, 
prijaučiančių musų tautiškiems 
mieriams, aukaujančių ką nors ant 
tautiškų reikalų*ne matyt. Skai
tančių lietuviškus raštus čia mažai, 
per tai mažii yra suprantančių 
tautiškus reikalus, jų ne šelpia,. 
Šelpia už tai saliunus.

Nors nuo šių metų Čia saliunų 
nėra, bet raugklo ne trūksta, par
sigabena iš l&tur. Subatoms už
tenka pereiti ‘lietuvių apgyventas 
gatves, tai jvisiūr matai alaus bač
kas, gabena jas palinksminimui 
lietuvių čiela; vežimų eilė. Mat 
daugeliui čianykščių lietuvių ro
dosi, jog Dievas juos sutvėrė tik 
tuštinimui . alkus bačkų. Nesu 
pranta mat, kad labiaus netiku
siais darbais jie užsitraukia sve
timtaučių paąieka ant visų lietu
vių.

Rodosi, kad ir čia pradeda kilti 
lietuvių suprktimas, tik gaila, kad 
suprantančių dar mažai yra. Yra 
čia jau toki, kurie geidžia turėti 
bent gerą pašelpinę draugystę. 
Rodosi pernai susitvėrė čia lietu- 
tuviška Šv. Petro ir Povilo Dr-tė. 
Ant syk prisirašė 70 sąnarių, bet 
daugiau nieks ne nori raŠytiesi, 
kadangi draugystėj nėra tvarkos, 
ant mitingų būva daugiau riksmų 
negu naudingų nutarimų. Drau
gystė dar neturi nė įstatų, nė 
charterio, o jau į 2 ar 3 mėnesius 
turi penktą sekretorių. Tai kiek 
jų reiks per metus? Prezidentas 
mėgždftioja carą, vien prisakymus 
davinėja ir, rodosi* nori likti amži
nu prezidentu (tas juk ne nuo pre
zidento noro,*bet nuo sąnarių,pa ei
na. Rd.). Prezidentas mat yra 
senas kareivis, tai statosi išmin
tingiausiu už kitus, tik tas yra 
įstabiu, kad savo pravardės nemo
ka parašyti. Ne moka jis pride
rančiai nė savo prigimtos kalbos, 
apie lietuviukus tautiškus reikalus 
ne nori nieko žinoti. Užkalbinus 
užsirašyti lietuviškus laikraščius, 
prezi&entas sako, jog iš jų nėra nė 
jokios naudos.. Ką jis, rodosi, ga
li žinoti apie naudingumą ar ne
naudingumą lietuviškų laikraščių, 
jeigu dar, turbut, nė vieno ne skai
tė!

Iš Montreal, Canada.
Lietuvių yra čia diktas būrelis. 

Nors čia jie nuo neseniai pradėjo 
da keliauti, bet dabar skaitlius jų 
nuolatai didesnis, beveik kiekvie
ną sanvaitę atkanka jų vis dau
giau, ypač iš Anglijos ir iš Škoti
jos, atkanka nauji* ateiviai ir iš 
Lietuvos. Pagirtinų darbų Čia* 
nykščių lietuvių vienok ne matyt, 
musų tautiški reikalai jiems ne ru
pi. Laikraščių ne skaito, bijosi, 
kad skaitydami ne taptų- socija- 
listais arba bedieviais. To jie la
biausiai bijosi, bet už tai nesibijo 
ne gražiai elgtiesi, nepaiso mat, 
kad negražus darbai kelių biaurina 
garbę visų lietuvių. Daugelis Čia- 
nykščių lietuvių už svarbiausią 
žmogaus, ypač lietuvių pareigą 
laiko: eiti į saliuną ir ten pasiger
ti, o paskui su svetimtaučiais muš
tis. Teip jie kelia lietuvystę! Teip 
kelia lietuvių garbę!

Zanavykas.

Šalin, caro valdžia!
Šalin caro valdžia iš musų kraš

to, Lietuvos, išsinėšink iŠ Rusijos 
tokion vieton, kur nėra žmonių, 
kuriuos tu galėtum varginti.* Ar
ba pražūk, sugriauta rankomis ta
vo valdomųjų, nes jau atėjo me
tas, kad milijonai žmonių pasikel
tų iš caro vergijos ir pradėtų gy
venti, kaip žmonėms tinka.

šalin caro valdžia už tą, kad iš 
pat gimimo lyg Šiai gadynei visa
dos plukdeis žmonių kraujuose. 
Rusijos carai nuo seno vis puola 
ant savo kaimynų, pamuša naujas 
tautas ir užima naujas šalis. Už
pakalyje carų visados ėjo ir eina 
nelaimė. Kariaujant žūdavo tūk
stančiai vyrų, degdavo kaimai ir 
miestai, badas ir ligos dabaigdavo 
kloti tuos, kam pasisekdavo išlikti 
nuo kardo. Ašaromis ir piktu žo
džiu patikdavo ir lydėdavo žmo
nės svieto plėšikus. Už tat šian
dien caras Mikalojus turi apžiojęs 
šešta dalį visos pasaulės, valdo 
pusantro milijono žmonių ir tary
tum iškėlė savo sostą nepasiekia- 
mon augštybėn.

Bet mes tau, care, nepavydim 
tavo galybės. Tavo sostas stovi 
ant kalno iš žmonių kaulų; tavo 
valstybės žemė pirkta svetimu 
krauju ir tavo stiprumas, kaip tas 
muilo burbulas — sukrus svietas, 
ir reiks jam plyšus pranykti.

Ir jau sukruto. Dabar nebe su 
ašaromis ir piktu žodžiu, bet su 
kulkomis ir basliu patinka, ir lydi 
žmonės tavo tarnus. Jau musų 
širdyse išaugo dėl tavęs didelis 
kerštas už tą, kad tavo bočiai nuo 
seno užpildavo mūšų kraštą var
gu ir krauju, o tu pats išdrįsai nu
kloti Mandžurijos laukus musų 
brolių kaulais. Už jų galvas mes 
pareikalausim iŠ tavęs pilnos ro- 
kundos.

Šalin caro valdžia iš musų kraš
to už tat, kad esi vagių gušta. 
Rusijos carai visados turėjo nepa-

kad pasisavinti svetimus turtus ir 
iš žmonių mokesčius plėšti. Jie 
tiek to darbo pramoko, kad šian
dien caras Mikalojus iš alkanų pa- 
donų kas met išplėšia du tūkstan
čiu milijonų rublią.

Bet mes tau, care, nepavydim 
vogtų turtų. Tu, kaip tavo bo
čiai, reškučiomis barstai auksą sa
vo reikalams. Tavo giminėms 
leista yra dotintis- iš valstybės pi
nigų. Tavo mipisteriai, senato
riai, gubernatoriau išvagia ne ma
žiau už tavo brolius ir dėdes. Iš 
likusio žmonių turto jus užlaikot 
žmonėms suvaldyti pulkus karei
vių, visą valstybę apsėjo činau-

■ ninkais, žandarais ir policijantais,
■ kad tie mus jodinėtų ir voro budu 
trauktų iš musų paskutinius syvus. 
Jus sušelpiat iš musų pinigų nu
tukusį pirklį ir fabrikantą, statot 
jiems geležinkelius ir uždedat mui
tus, kad tiems lengviau botų pasi
pelnyti. Išleidę kuo ne visą su
rinktą iš žmonių turtą savo ir savo 
sėbrų reikalams, jus vienok drįstat 
svietui ir mums patiems sakyti,kad 
visiebis gerai klojasi po caro val
džios sparnu.

Meluojat, žmonių dielės!„ Po 
caro valdžios sparnu darbininkams 
užginta kovoti su ponų skriaudi
mais, nevalia šviestis, vienytis, 
reikalaut geresnio būvio dėl sa
vęs, nors butum juodo vargo pri
slėgtas. .

Po caro valdžios sparnu kaimie
čiai skolų nebeiŠmoka, parduoda 
gyvulius ir paskutinę duoną mo
kesčiams apsimokėti, laukus pa
lieka nearę, o paskui čielomis gu
bernijomis badu miršta. Bet jus 
ųepasigirsit, kad žmonių vargus 
gydot kazokų nagai komis, kalėji
mais ir kareivių kulkomis. Jums 
nedrąsu prisipažinti, kad tik vie
nais šiais metais iš paliepimo caro 
valdžios Šimtai darbininkų ir var
gingų valščionių tapo sukapota, 
tūkstančiai nušauta, tūkstančiai 
kalėjiman susodinta.

Vagįs ir galvažudžiai visados 
buvo bailus prisipažinti, bet mes 
jums padėsim. Kada ateis valan
da pasirokuoti su caro valdžia, tei
singai pasversim ir varguolių 
kraują, pralietą po miestus ir kai
mus ir ašaras alkanų vaikų, pali
kusių be tėvų ir duonos kąsnio ir 
tuos tris tūkstančius milijonų rub
lių, išplėštus vienais metais alka
nam svietui ir jau išpustytus berei
kalingam karui su japonais.

Ir už viską teisingai jums užmo
kėsią).

Kur kitur žmonės nuo seno švie
są pamėgo it Šviesą įgijo. Moks
las juos išmokino pakinkyti darban 
vietoj savęs gamtos spėkas. Ma
šinos palengvino žmonijai darbą 
ir padidino josios gerovę. Pasku
tinis nuvargėlis šiandien geriau 
ten gyvena, negu senoj gadynėj. 
Mokslas žada žmonėms, vis naujas 
dovanas ir jau dabar toli nušvie
čia taką, kuriuo jiems reikia eiti 
jieškotų savo laimės ant žemės.

Bet carų viešpatystėj nuo seno 
tamsuma viešpatauja. Jie visa
dos daugiau kalėjimų statė negu 
'mokyklų ir žandarai pas juos bu
vo geriau užlaikomi už mokslo 
vyrus. Carai visados neužkęsda- 
vo šviesos ir už vis rūpindavos, 
kad jųjų padonai butų kuotam- 
siausi. Tamsus žmonės nematė 
viso biaurumo valdžios darbų ir 
buvo jai paklusnus.

Bet dabar jau nepasislėpsit. Be
pročiais buvot ir tu, care,'ir visi 
tavo bernai, manydami, kad bota
gu galima prie savęs žmonės pri
rišti, 
sti, 
Mes jau nebe gyvuliai, 
jus galėtumėt skersti, 
kant.
jums kalnus pinigų ir ne tamsuo
liai, kuriems valdonu būti tiktų ir 
pusprotis Mikalojus.

Suktybės ir kančios, datirtos iŠ 
vyriausybės, mums veltu nepražu
vo. Tai jais penimas užaugo pas 
mus didelis kerštas prieš terionus 
ir šiandien jau, nebesu laikomas 
veržiasi iš suvargintos musų kru
tinės riksmas: Šalin caro valdžia 
iš musų krašto, Lietuvos! Jau 
mums nebereikia carų iš Dievo va
lios. Mes galim paiks valdytis, 
mes norim patįs valdyti*

Dabar, vyrai, metas pasisku
bint, kad musų noras darbu pa
virstų. Kol caro valdžia susilp
ninta, griaukime ją. Nemokėki
me mokesčių, neikim vaiskan ca
rui tarnauti, negerkim degtinės, 
varykim caro činauninkus laukan 
iš Lietuvos.
tuokart paimsim viršų ant caro 
valdžios ir sunaikįsim ją. Tuo
kart patįs išrinksim savo atstovus . 
visuotinu, slaptu, tiesiu ir lygiif x 
balsavimu Vilniaus Seiman ir jam 
duosim valią rūpintis Lietuvos rei
kalais.

Kada musų kraštas paliks liuo- 
sas ir žmonių valdomas, tuomet ir 
.varguoliams išauš ant galo giedres
nė diena. -

Taigi:
Teprasmenga caro valdžia! 
TegyvuojaVilniaus seimas! 
Tegyvuoja socijalizmas!

Centralinis Komitetas Lietuvių 
Socijaldemokratų Partijos,

Vilnius, berželio mėn. 1905 m.

Nors ginet mums apsiŠvie- 
esam vienok jau susipratę, 

kuriuos 
kada patin-

Mes ne vergai uždirbinėti

Bukim visi iš vieno,
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rėjų© į paveikalėlį, aiškiai matyt, kad net 
tos rašto magadhi literos, kurių nėra ©abi- 
škame alfabete, yra tik ne labai žymus per
dirbimas pamatinių literų sabiško alfabeto 
ir tai tokių, kokios stovi giminystėj su skam
bėjimu, kokiam reikėjo sutverti nanjų žen
klą. Teipk pa veikslam ženklas ilgosios u, 
padirbtos iš trumposios a sabiškojo alfabe
to, ženklas M — iš pamatinės 6, ženklas dh 
— iš pamatinės d ir t. t..

Jeigu jau atmesti panašumą ženklų ma- 
gadhi ir sabiško alfabeto, tai lieka dar isto
riški faktai, kurie teipgi paremia Tayloro 
manymą apie paėjimą seno indiško rašto. 

. Tuoeą laikuose, kada tvėrėsi indiškas raštas, 
Indijos vedė plačią prekystą sa gyventojais 
pietinės Arabijos, ypač su sabijonais. Sa- 
biška viešpatystė, buvusi vietoj dabartinio 
Yemeno, buvo beveik vienaitine vieta, kur 
Indijos gabeno savo produktus, kaip tai: 
sloniaus kaulą, auksą ir brangius akmenė
lius; čia 4avo tavoms mainė ant atgabentų 
iš kiti} kraštų, ypač iš vakarų, via egipti- 
jonai pardavinėjo audeklus, stiklą ir papy- 
rusą, syrijouys j— vyną, alyvą, bronzą, feni- 
kijonai — ginklus, purpurą ir kitokius tavo
ms atgabentus ypač aš Europos. Supranta
ma, kad prekystoj reikalingas raštas; indi©- 
čiai, neturėdami savo rašto, per ilgą laiką 
turėjo naudotieji iš sabiškojo, taigi iš rašto 
to krašto, kur gavo reikalingus sau tavoms. 
Todėl tai pamatu indiško rašto ir buvo sabi- 
Aka&į Apskritai, nuomonė Tayloro apie pa
ėjimą indiško rašto pasirodo teisingiausia, 
todėl jos prisilaiko dauguma mokslinčių.

Iš rašto Asoki išsidirbo Indijos© ir kra
štuose buvusiuose po |tekme Indijų'civiliza- 
cijos čiela eilė alfabetų, daugelis jų jau iš
nyko, bet irntiįe išnykę gana svarbus, jie 

• tveria augštesnį laipsnį išsivystymo rašto 
magadhi, flreria perėjimo formą terp magad
hi ir vėlesrkoko rašto,* vadinamo devauagari.

Reikia čia dar pridurti, jog ant salos 
Velykines, ant Didžiojo oceano, atskirtos 
nuo kitų salų ir sausžemių dideliais vandenų 
plotais, rado aut medinių lentučių išpjausty
tus pėrasus, kurių, vienog, iki šiol mokslin
čiams nepasisekė perskaityti. Raštas tas sa* 
vo paviršutiniu išveizdžiu labai panašus t 
raštą magadhi. Gyvenanti ant tos salos čia
buviai, tą raštą teipgi nemoka perskaityti ir 
nežino,;ką jis reiškia. Ant tos salos randa 
teipgi daug' akmeninių paminklų, būda vo
nių, kas rodo, jog- seniai gyvenę čia žmonės 
stovėjo ant daug augštesnio kultūriško laip
snio, negu dabartiniai čiabuviai, kurių liko 
voaapiellOO. »3ala ta maža dabar, bet se
niau buvo daug didesnė, baisus žemės drebė
jimai išnaikino ją, didesnė jos dalis, arba 
gal čiela|| salų grupa, nugrimzdo jūrėse su 
žmonėms. Reikia todėl manyti, kad tą-syk 
pražuvo ir visi augščiau kultūriškai stovinti 
gaivalai, pažįstanti raštą, išlikę gi arba ne
pažinojo rašto, arba sunkiose sanlygose jį su- 
visui užmiršo. Gal būt, kad čia buvęs raštas 
prisigriebė iš ludijų. Užrašu tuom raštu 
yra diktai Europos didelių sostapilių muze- 
umūoee, Berlyno muzeume yra kelios tokios 
nežinomu raštu išmargintos lentutės.

Iš išsivysčiusių iš Asoki rašto alfabetų 
geriausiai ištirti yra sekanti:

1) Raštas užrašų surastų vakarinėse In
di j ii pakrantėje, požeminėse buddistiškų zo- 
koninkų žinyčiose; daugumas tų užrašų pa
dirbti 1 a u, z y j po Chr..

2) Raštas užrašo, surasto ant akmeni
nės koliumnos Alahabade, padirbtos ant 
prisakymo vieno karaliaus iš dinastijos Kop
ta; užrašas tas padirbtas 319 metuose po 
Chr..

3) Raštas vadinamas kutilay iš kurio iš
sidirbo sanskritiškasis, arba devanagari al
fabetas.
Chr..

Kaslink gi kitų vartojamų Indijos© ra
stų, paeinančių nuo rašto Asoki, tai juos ga
lima padalyti. Į du skyrių: į šiaurinius ir 
pietinius raštus. t

Prie pirmutinio skyriaus priguli raštai 
išsidirbu iš devanagari arba sanskritiško ra
što, pritaikyti prie visokių kalbų ir dijalek- 
tų, šiaurinių Indijų, kaip antai: bengališko, 
kašmiriško, maehratiško, gudzera tiško ir 
daugelio kitų* iš dalies ir bindostauiško. 
Prie to skyriaus priguli teipgi tibetiškas ra
štas pa&epa, perdirbtas iš tibetiško XIII am- 
žyj po Chr., laikuose viešpatavimo Kubilai- 
•Chano, perdavimui žodžių chiniškos kalbos.

Prie antrojo skyriaus priguli visi alfabe
tai, vartojami pietinėse Indijose, ant salos 
Ceylou ir ant kitų salų Indiško archipelago 
ir visuose kraštuose, kur drauge su buddisti- 
šku tikėjimu išsiplatino ir indiški raštai. 
Čia 'priguli alfabetai: pahliškas, singalėli
škas (cey toniškas), sijamiškas, birinaniškas, 
javaniškas (raštai Kavi), mala j iškas, teliga- 
niškas (telugasiškas) ir daugelis kitų.

Isz visur.

1 '
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Užrašas tas padirbtas 992 m. po

XII.
GIMINE EUROPEJINIU ARBA GREKO-ITALIŠKU 

RAŠTU.
a) Grekiškas alfabetas.

Dabar jau nieks neabejoja, jog terp vi
sų Euroj>oj vartojamų raštų yra artima gi- 
minysta, dabar jau galutinai ištirta, kad vi
si europiniai raštai išsidirbo iš seno semitų 
rašto, visi europiniai alfabetai išsidirbę iš 
fenikiško alfabeto. Ištirto teipgi galutinai, 
kad su fenikijonų alfabetu iš visų europinių 
tautų pirmiausiai susipažino grekonys, o nuo 
tų alfabetinis raštas išsiplatino po visą Eu
ropą, o iš čia ir po kitos svieto dalis, kur al
fabetinio rašto dar nepažinojo.

Darodymų, kad grekonys savo alfabetą 
perėmė nuo semitų, ne trūksta, todėl nėra ką 
apie tai kalbėti, kadangi apie tai jau pami
nėjome pirma, aiškindami padavimą apie 
Kudmą. Darodymui nėra reikalo remtiesi 
ant ne visada ištikimų padavimų, kadangi 
tą rodo aiškiai ypatybės grekiško alfabeto, 
pavidalas literų ir paeilumas, kaip viena li
tera eina po kitai: grekiškame alfabete alfa, 
beta, gamina, dėlto ir t. t., žydiškame: alef, 
bet h, gimei, daleth.

Pavidalu literos grekiško alfabeto, ko
kios yra ant seniausių užrašų, surastų Greki- 
joj, beveik su-visu nesiskiria nuo feuikiškų. 
Panašumas jų teip didelis, jog^ant pirmo 
pažvilgio kiekvienas nuspręs, kad terp vieno 
ir kito alfabeto yra giminysta, ir tai labai 
artyma.

Darodymų artymos giminystes terp gre
kiško ir fenikiško alfabetų yra paeilumas li
terų. Iš tikro literos grekiškame alfabete, 
kaip jau minėjome, viena po kitai eina teip- 
jau kaip žydiškame arba fenikiškame ir var
dai jų beveik tie pats. To spaugu atsitiki
mu aiškinti negalima.

Jeigu grekonys nebūtų perėmę nuo se
mitų alfabeto, tai butų visai nesuprantama, 
kokiu budu grekonių alfabeton pateko semi
tiški literų vardai. Pas semitus kiekviena 
litera turėjo savo vardą ir kiekvienos literos 
vardas reiškė kokfnors daiktą. Paveikslan, 
alef žydiškai ir fenikiškai reiškia bulių, JAeM 
— namus, gimei — jungą, daleth — duris ir 
1.1.. Grekonys gi vartojo tuos pačius, tik, 
žinoma, truputį iškreiptus, literų vardus, ko
ki grekiškoj kalboj nieko nereiškia, grekiškų 
literų vardai: alfa, beta, gamina, delta yra 
tik literų vardai be jokio reiškimo, tokių žo
džių grekiškoj kalboj nėra, tik vėliau pasi
dalinusių upių įtakose žemės plotus greko
nys pavadino delta ir tai tik todėl, kad tie 
žemės plotai turi pavidalą literos deltos.

Reikia dar pridurti, kad grekonys iš 
pradžių rašė teip kaip ir semitai, taigi nuo 
dešinės kairės link pusės. Užsiliko nemažai 
parašų, kur eilės bėga teip kaip ir semiti
škuose raštuose, taigi nuo dešinės, kairės 
link pusės. Taiari aišku, kad grekonys nuo

II Ant galo ilgai laukiamas caro 
manifestas apie sušaukimą žmonių 
atstovų likosi pagarsintas. Mani
festas tas gana ilgas, bet ne aiš
kus, kaip ir visi Mikalojaus mani
festai. Caras sako, jog jis sušau
kia nuo ateinančių naujų metų 
Maskolijos žmonių atstovų susi
rinkimą pasirodavimui su jais apie 
viešpatystės reikalus. Atstovus 
galės rinkt 50 gubernijų, ne galės 
jų rinkti gubernijos spaudžiamos 
ypatiškų tiesų. Taigi reikia ma
nyti, jog nė Lietuva, nė Lenkija, 
nė Finlandija, nė Kaukazas nega
lės siųsti savo atstovų, kadangi 
čia, žmonių pančiojimui, yra carų 
išduotos ypatiškos tiesos. Taigi, 
matyt, su pagelba maskoliškų gu
bernijų atstovų carpalaikis bandys 
dar labiau spausti ir išnaudoti ne- 
maskolių apgyventus kraštus. 
Manifeste ne pasakyta, nė kokias 
tiesas ir pareigas turės tie žmonių 
atstovai. Taigi su nauju savo ma
nifestu carpalaikis Maskolijos ukė- 
sams vėl metė kaip šunims kaulą, 
kad jie už tą kaulą terp savęs 
piautusi. Ar tas supuvusiai val
džiai pasiseks, sunku įspėti. Vis
kas paeis nuo Maskolijos žmonių 
supratimo ir doros.

II Maskolijoj paplito naujas po
po Gapono atsišaukimas. Atsi
šaukime aiškinama, kad kaltinin
kais Maskolijos žmonių vargo ir 
tamsybės nėra žydai nei niekas ki
tas, kaip tiktai patsai caras ir jo 
Činovnikai. dideli ir maži urėdnin- 
kai, pagalios prie tamsinimo ir 
apiplėšinėjimo žmonių prisideda 
nemažiau ir. dvasiŠkija — nuo 
augščiausiojo bažnyčios Šventiko 
iki mažiausio poppalaikio. ,, Kur jū
sų vaikai,žmonelės? skamba at
sišaukime: — Gal sužeista, sukane- 
veikta juos; gal išskersta juos, 
kaip avis, Peterburge 22 dieną 
sausio; gal vaitoja jie kalėjimuose. 
Kas ėda jūsų vaikus, kas smaigo 
juos bagnetais, kas užmušinėja 
švinu? Ne žydai! Tą darbą at
lieka patsai caras Mikalojus II, tą 
daro jo ištvirkę ministeriai, nepa
sotinami žmogėdos, išdavikai žmo
nių. Jie tai siunčia savo kazokus 
ir kareivius, taigi tuos pačius liau
dės vaikus žudyti biednus kaimie
čius ir miestų fabrikų darbininkus, 
taigi tikrus savo brolius,. tėvus ir 
motinas; žudyti vis tuos, kurie už 
savo tėvynę atiduoda savo liuosy- 
bą ir gyvastį!’*

II Maskolijoj prasidėjo kaimie
čių kongresas, ant kurio suvažia
vo kaimiečių delegatai iš 22 guber
nijų. Kaimiečiai reikalauja: kad 
seimo sąnariai butų renkami visuo
tinu balsavimu; kad atstovų seimas 
turėtų tiesą išdavinėti tiesas ir 
panaikinti senas netikusias, kon
troliuoti iždo išleidimus: kad 
klioštorių, rando ir ciecoriaus že
mės plotai butų išdalinuterp ūki
ninkų. Matyt ir Maskolijoj ūki
ninkai ne teip kvaili, kaip randas 
norėtų. Ir jie mat jau kreipiasi 
prieš randą; gaila vien, kad mažai 
dar yra sumanių ūkininkų ir tan
kiai randui baisias jų minias pasi
seka užsiundyti tai ant žydų, tai 
ant inteligencijos.
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II Laikraščiai praneša, buk ar
šiausias Maskolijos reakcijonie- 
rius, Pobiedonoscev, aplaikęs nuo 
maskoliškos revoliucijonierių ,,Ko
vojančios organizacijos** laišką, 
kuriame pranešama jam, jog į 
trumpą laiką jis busiąs nudaigotas. 
Rašto būdas panašus į raštą laiš
ko Plevėi, aplaikyto kelioms die
noms prieš jo nužudymą. Paskli
do paskalos, buk dėl tos prieža
sties Pobiedonoscev rengiasi kuo- 
veikiausiai slapta dumti į Peter
burgo. Jei vienok tas teisybė, ne
toli jis iš Peterburgo nudums.
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II Iš Novorosiisko, Maskolijoje, 
rašo: ant Vladikaukazo gežlkelio 
linijos straikuojantiejie darbinin
kai norėjo prievarta sulaikyti išėji
mą trūkio, ginančius gi trūkį ka
zokus stengėsi akmenims išvaikyti. 
Žmonės pradėjo jau ardyti gelžke- 
lio šėnis, bet pribuvęs pėstininkų 
pulkas paleido į minią tris suvius. 
Žmonės gelbėjosi bėgimu, kazo
kai gi vaikėsi juos ir su įsiutimu 
plakė nagaikomis. 53 žmonės li
kos užmušti, tarp tu keletas mote
rų ir mažų vaikų; daugiau kaip 80 
radosi sužeistų; prie to daugybę 
suareštuota.
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II Ant salos Mauritios pradėta 
dabar jieškoti paslėptų turtų ver
tės apie 150 milijonų doliarių. 
Tariama, buk kadaisi ant salos 
Mauritius gyvenę jūrių plėšikai 
Šen ir ten kalnuose paslėpę dide
lius turtus, ką liudija ir tas, jog 
kai-kuriose vietose patįs gyvento
jai jau esą dalį tų turtų suradę. 
Dėl tos priežasties dabar pakvie
sta daugybę darbininkų, kurie su 
visu užsidegimu rausiasi kalnuose 
apie Juodąją upę, jieškodami me
namų plėšikų lobių.

II Nusprendimui, ar Norvegija 
privalo pasilikti vienybėj su Šve
dija, balsavo 368000 suaugę vyrai; 
už pasilikimą Norvegijos ryšyj su 
Švedija balsavo tik 184, kiti balsai 
buvo už neprigulmingą Norvegi
ją

Ii Po apskelbimui caro manife
sto apie sušaukimą žmonių atsto
vų, pereitą subatą KiŠeneve pa
rengtos buvo nepakakintųjų tuo 
manifestu elementų neprilankios 
valdžiai demonstracijos. Demon
stracijose dalyvavo keletas tūk
stančių žmonių. Išvaikymui de
monstrantų pribuvo gaujos polici
jų ir kariauna, įvyko šaudymai, 
bet apie jų pasekmes da trūksta 
žinių, Apie panašias demonstra
cijas pranešama ir iš kitų Maskolį- 
jos miestų.

II Paryžiuje pasimirė rugpiučio 
20 d. garsus prancūzų tepliorius 
Adplphe Quillaume Bueguereau 
(tark Bugetoj. Jo iškilmingos 
laidotuvės atsibuvo pereitą seredą. 
Palaidota jį ant Montparnasse ka
pinių.

II Iš Honolulu pranešama, kad 
pakraštyje Mani ties Spieckelville, 
užbėgo ant kranto amerikonišk as 
laivas „Spartan", plaukiąs iš New- 
castle, Australijos, į Kaanapali. 
Laivą, sakoma, išgelbėt jau nebus 
galima.

II Europinėj Maskolijoj (be Fin- 
landijos) dabar yra gyventojų 126- 
586525, tame skaitliuje yra: stačia
tikių 87121604, sentikių ir sektan
tų 2204500, mahometonų 12906- 
972, katalikų 11467994, žydų 
5215805, protestonų 3572653. Ne
mokančių nė skaityti, nė rašyti yra 
99070436, mokančių rašyti 26569- 
585, tame baigusių augštesnius 
mokslus 104321, baigusių viduti
nes mokyklas 1172925.

II Ant salos Sumatros, pietinėj 
Azijoj, pasikėlę atekiniečiai už
puolė ant mažos holandiškos ka- 
riumenės dalies, užmušė 2 oficie- 
ru ir 22 kareivius; tik 6 kareiviams 
pasisekė pabėgti, bet ir tie tapo 
pašauti.

II Botzene, Tiroliuje, pasikorė 
kalėjime anarchistas Jovi. Jis bu
vo apskųstas ir į kalėjimą .paim
tas neva už suokalbį ant gyvasties 
ciecoriaus Prano Juozapo, kurs 
nesenei buvo į Botzeną atsilan
ką- V

II VarŠavoj 300 kareivių peter- 
burginio pėstininkų pulko padarė 
riauŠę, reikalaudami geresnio val
gio, geresnių drabužių ir odos če- 
batams pasitaisyti. Riaušininkai 
likos garnizono kalėjimuose su
kimšti. Suareštuota prie to ir ke- 
lioliką civiliškų nenuoramų vado
vų, su kuriais kareivių delegatai 
taravosi apie savo blogą padėji
mą.

II Gubernatorius vokiškų kolio- 
nijų Rytų Afrikoje pranešė savo 
valdžioms, kad kolionijų čiabuviai 
pavaldiniai vis ir vis neramesniais 
darosi ir kad padėjimas esąs labai 
kritiškas. Vokietijos ciecorius pa
liepė dviems kariškiems laivams 
tuojau į Rytų Afriką keliauti. į 
trumpą laiką bus teip jau pasių
stas sausžeminės kariaunos pulkas 
neramiems čiabuviams suvaldyti.

II Budapešte, Austrijoje, vietinė 
valdžia suareštavo tūlą maskolišką 
neva dezertierių, Abroma Reinišą, 
kadangi nužvelgė jį kaip Maskoli
jos Špiegą. Tyrinėjimuose pasiro
dė, kad areštuotojo pravardė 
yra Petras Abramov ir kad jis yra 
maskoliškuoju agentu, pasiųstu 
gaudyti bėgančius į užrubežį rusiš
kus kareivius.

. H Paduodamos iš maskoliškų Šal
tinių Žinios garsina, Siberijos pa- 
krančiuose, apie Kamčatką,demon
struoja nedidelė,ii skraiduolių susi
dedanti,japonų eskadra. Generolas 
Linevič apskelbė Amūro apylinkės 
gyventojams, kad tuo tarpu jie ne
turėtų jokios baimės ii šalies japo- 
niečių ir kad ramiai užsilaikytų.

II Mieste Berne, Šveicarijoj, ant 
reikalavimo Maskolijos ir Turki
jos, Šveicarijos randas pradėjo 
gaudvti maskoliškus ir turkiškus 
revoliucijonierius, tūlą jų skaitlių 
^suareštavo, kiti išbėgo iš Šveica
rijos. Areštavimai ir gaudymai 
buvo teipgi Zeuriche, Genevoj ir 
kituose Šveicarijos miestuose.

|| Londone likos suareštuotas 
žinomas piniguočius ir parlamento 
sąnarys Hūgli Watt. Skundžia jį, 
buk jis siulijęs tūlam detektivui 25 
tūkstančius doliarių, idant tas ko
kiu nors budu atviliotų Watto pa
čią į jo namus ir čia ją su chloro
formo pagelba nunuodytų.

II Laikraščiai garsina, buk ant 
Havai salų, čiabuvė Hana, apsi
vedusi su chiniečiu, pereitos san- 
vaitės ketverge pagimdė vieną vai
ką, du nedėlioj, vieną panedėlyj, 
du utarninko rytą, o vieną vakare, 
taigi drauge 7 vaikus. Visi vienok 
pasimirė.

II Czenstachowe, Lenkijoj, laike 
mišių, prie įėjimo į bažnyčią Ste
buklingos Motinos Dievo nepažį
stamas vyriškis nušovė 2 stovin
čius prie bažnyčios durų policistu 
ir pašovė vieną moterišką.

. || Vengrijoj išdegė miestelis 
Kirchdorf. Sudegė 300 gyvena
mų namų ir daug negyvenamų. 
Sudegė teipgi 6 ypatos, o daug 
apdegė pavojingai, tame skaitliuje 
yra ir mirtinai apdegę.■ . I

II Lenkiški laikraščiai garsina, 
buk koksai turtingas lenkas, re
dakcijoj lenkiško laikraščio ,,Kur- 
jer Waršawski*’ VarŠavoj, sudėjo 
100000 rubl. ant rengimo lenkiškų 
mokyklų Lenkijoj.

H Vokiečių valdybose Rytų Afri
koje čiabuviai nužudė katalikišką 
vyskupą Spiesą, du misijonieriu ir 
dvi klioštoriaus seteri. Užmušė 
juos ant kelio, bevažiuojant jiems 
iŠ Kilvos į Livelį.

H VarŠavoje suareštuota keletą 
svarbiausių vadovų žydų darbinin
kų organizacijos „Bundo", daly
vavusių slaptame socialistų susi
rinkime Novominske, atsibuvusia
me pereitą sanvaitę.

II Pasiųstas į Kamčatką Japoni
jos eskadros komendantas pranešė 
savo randui, kad rugpiučio 13 die
ną jis sugavus Petropavlovsko uo
ste maskolišką transportinį garlai
vį „Australia”.

II Pereitą sanvaitę Odesoje,Mas- 
kolijoj, likos suareštuota apie 400 
ypatų, ypatingai iŠ inteligencijos, 
būtent daktarų, advokatų, laikraš
tininkų etc. Nugabenta jucs į tvir- 
tynės kalėjimus.

II Iš šancfiai, Chinų, praneša, 
buk chinieČių boikotavimas Ame
rikos atgabenamų tavorų pradeda 
povaliai apsistoti. Amerika tiki
si, kad į trumpą laiką jis visai pa
siliaus.

II Prancūzijos sostapilėj, Pary
žiuj, likosi įrengta specijališką or- 
laivystės mokykla, išlavinimui 
užsiimančių orlaivystė. Bus tai 
pirmutinė tokia mokykla ant svie
to.

II Londone likos teismo nusprę
stas ant nužudymo tūlas aptieko- 
riaus pagelbininkas Devereaux, 
kuris kovo mėnesyje š. m. užmušė 
savo pačią ir dvejetą vaikų.

II Francuziškį laikraščiai paleido 
gandą, buk maskoliškasis ministe- 
ris gr. Lamsdorff nuo savo urėdo 
rezignavęs. Tuo tarpu rusiški 
laikraščiai tą gabdą užgina.

II Mieste Wiborge, Finlandijoj, 
kariškas sūdąs ant pakorimo nu
sprendė vaikiną Prokopą, kuris 21 
d. liepos nušovė Wiborgo polici
jos viršininką Kremerčenko. Ap
skųstas ir liudininkai atsisakė liu
dyti, kadangi provą perkratinėjo 
ne Finlandijos sūdąs,bet maskoliš
kas kariškas, ko nedaleidžia Fin
landijos konstitucija. Prieš guber
natoriaus rūmą susirinko 5000 
žmonių ir kėlė protestą prieš ne 
atsakantį provos vedimą. Ant 
sudrutinimo kariumės atsiuntė čia 
čiela dragūnų regimentą

II Maskoliškas randas sugrąžino 
jo atimtas pirma armėniškas mo
kyklas ir bažnyčias ant Kaukazo 
esančias.

H Siedlecuose, Lenkijoj, keturi, 
darbininkų drabužiais pasirėdę, 
vyrai, dienos laike prisiartino prie 
einančio ulyčia žandarmėrijos ofi- 
ciero Michailowskio ir keturiais 
revolverio šūviais padėjo jį ant vie
tos. Užmušėjai pasislėpė.

|| Iš Varšuvos praneša, buk so
cialistų pasistengimai iššaukti vi
suotiną darbininkų štraiką nenusi
sekę. Straikas įvykęs tik kelete 
fabrikų ir dirbtuvių.

|| Generolas Linevič praneša Pe
terburgo valdžioms, kad rugpiučio 
16 dieną rusiškų kareivių pulkelis 
apskrityje Luntšan užpuolęs ant 
būrio chiniečių-plėšikų ir tąjį iš
naikinęs. Tarp daugybės kitų, už
muštas likos plėšikų vadas ir du 
japoniečiu.

|| Ant salos Sicilijos, pietinėj 
Italijoj, mieste Granm’chsia 16 d. 
rugpiučio buvo gana smarkus su
sirėmimas štraikuojančių darbinin
kų su kariumene. Susirėmime 7 
darbininkai likosi užmušti, o daug 
tapo sužeistų.

II IŠ Rygos praneša apie dide
lius tenai- žmonių neramumus ir 
neprilankias valdžiai demonstraci
jas. Ant namų iškabinėta juodas 
ir raudonas vėliavas.

|| Vokiškose valdybose Afrikoj, 
Kilvos apskrity), čiabuviai ušmu- 
še katalikišką vyskupą, du misijo
nieriu ir dvi myniški.

|| Anglijos laikraščiai pagarsino, 
buk Chinų valdjžia gavus Belgijo
je paskolos $2400000 pravedimui 
Lubano geležinkelio.

II Paryžiuje pasimirė pagarsėjęs 
franeuzų tepliorius, Jonas Henner, 
75 metų amžiaus.

II Berlyne pasimirė žinomas te
pliorius Albert 
nęs 98 metus.

Korneck, pragyve-

Mažumas apie Valparaiso 
Universitetą

Rodos jau nebereikėtų daugiau 
apie tai berašyti, nes ganėtinai pa
garsėjo, bet da ir aš užsimaniau 
savo nuomonę apie tai išreikšti, o 
tą semiu ne ant kitų pasakos, bet 
vien tiktai ant savo paties patyri
mo. Patrauktas nuolatiniu apgar
sinimu apie minėtą mokyklą užsi
maniau jąją ištirti ir tam tikslui 
pašvenčiau 4 sanvaičių laiką. Tai
gi paduosiu čionai vien savo paty
rimus.

Mokykla vadinosi pirma papra
sta „College”, bet 17 d. š. mėne
sio likosi Indianos gubernatoriaus 
permainyta į „Valparaiso Univer- 
sity”. Mokykla susideda iš trijų 
didelių namų ir kelių mažesnių. 
Paskutinį terminą mokinosi apie 
3000 studentų ir studenčių. Atei
nantį terminą nebusią tiek daug, 
bet ant žiemos atvažiuosią apie 
4000. Taigi sulyg to studentų ne
maža. Miestelis pats nedidelis, 
viso 7000—8000 gyventojų su stu
dentais. Miestelyje yra ir viena 
High 5iphool, bažnyčių apie tuzi
nas, o saliunų ir nedaugiau už baž
nyčių skaitlių. Bet daugumas baž
nyčių nieko nereiškia, nestabdo 
mokinimosi. Pačios mokyklos 
užveizda žiuri labai ant doriškumo 
studentų. Pasigerti nevalia, du 
sykiu persergsti ir duoda karštus 
pamokslus <pamokslus studentams 
duoda kasdien), tada trečiu kartų 
išvaro iŠ mokyklos ant visados. 
Abeinai pasakius, mokyklos už
veizda žiuri labai ant studentų be- 
simokinimo ir nori, kad studentai 
mokytųsi, sako, męs nenorime jų- 
sų pinigų nė jus buvimo, bet nori
me, kad išmoktumėte ir sau ir ki
tiems naudą darytumėte.

Kaip sakiau, mokykla susideda 
iš trijų didelių namų ir kelių ma
žesnių. Mokina ant dienos abel- 
nai 10 valandų yvairių mokslų. 
Užmokėjęs už terminą $10.00 gali 
eiti į visas kliasas, bet žinomas da
lykas, jeigu eisi į visas kliasas, ta
da neišmoksi nė vienos, nes užsii
mant 4—6 valandas ant dienos jau 
reikia gana sunkiai dirbti, idant 
butų galimą išmokti. Mokina vi
sokių mokslų, nuo žemiausių iki | 
augštesnių. Svetimtaučiams, nemo
kantiems da angliškos kalbos, su
rengtos speciališkos kliasos angliš
kos kalbos ir mokintojai geriausi. 
Medicinos Šakoje mokina tiktai du 
pirmutiniu metu, o antru du moki
na Chicagoj, kur yra mokyklos li- 
gon būtis ir specijaliŠka mokykla. 
Taigi nieku nesiskiria mokslas ki
tose mokyklose, bet tokis jau 
geras, ką ir kitur, arba da geres
nis, nes mokykloj ilgesnes valan
das mokina negu kitur, o supran
tamas dalykas, kad ilgiau besimo
kinant ir daugiau išmokti galima. 
Ateinantį terminą pradės mokyti 
Valparaiso dentistikos(iki šiol vien 
Chicagoj temokino), ligbnių pri
žiūrėtojų mokslą ir prancūzišką 
kalbą. Laboratorijų yra nemažiau 
kaip 6: chemijos, fiziologijos, fizi
kos, zoologijos, anatomijos ir ki
tų, visos išrėdytos naujausiais apa
ratais ir tyrinėjimo objektais, įeip 
kad kiekvienas studentas turi labai 
gerą progą praktiškai laboratorijoj 
lavintis. Mokyklos bilioteka yra 
gana didelė ir apima kelis 10000 
tomų. Knygų daugiausiai moks
liškų, angliškoj ir kitose kalbose. 
Poezija visų gadynių raštininkų, 
originališkoj kalboj ir vertime. 
Biblioteka visiems atvira, studen
tui ir nestudentui. Taigi progos 
mokintis yra ir tai da labai pi
giai, tiktai reikia noro ant mokini
mosi.

Lėšos (kaštai) mokinimosi ant 
metų (50 sanvaičių) parsieis su 
viskuo apie $150—200. Šiteip: 
mokslas $50, valgis ant sanvaitės 
nuo $1.50 iki $2.00, (rokuosime 
po $1.50 ant sanvaitės) $75.00; 
ruimas dviems krūvoj nuo 50— 
75c. ant sanvaitės (rokojant po 
50c. $25.00). Iš viso aplamai 
$150.00. Prie šito prisidės da kiek 
apskalbimas. Šviesa, kuras ant žie
mos ir knygos, taigi abeinai su 
$200.00 galima, ekonomiškai gyve
nant, išeiti. Sulyginus brangumą 
mokslo su kitų mokyklų brangu
mu, o teipgi ir mokinimo valan
das, pasirodys, kad tenai daug 
daugiau už pigesnę mokestį gali
ma išmokti negu kur nors kitur. 
Bet tenai gyvenant arti prie mo
kyklos, neužima atėjimas mokyk
lon nė kiek laiko, nereikia mokė
ti už karu?, o laiką ir mokestį už 
karus prirokavus pasirodys vėl ga
na dikta suma. Esant miesteliui 
nedideliam, nėra nė kur pinigai 
išleisti, jeigu jų turėtum daug, tai
gi viskas išeina ant studento gero. 
Tą pats galite geriau apmąstyti. 
Beje, yra tenai apie 100 ar dau
giau mokinių, kurie patarnauja 
prie stalų, už ką gauna valgį dy
kai. Yra ’ir tokių, kurie gauna 
mokslą ir valgį už dyką, žinoma 
turi dirbti ir subatomis, bet dir
bant daug, nelieka kasžin kiek lai
ko ant mokinimosi.

Mokinasi tenai netik jauni 
žmonės, bet ir pusžiliai, suaugę, 
pačios su vyrais drauge, tėvai su 
vaikais. Nėra skirtumo. Ten at
važiuoja iŠ visos Amerikos moky
tis. Yra daugumas iš kitų Šalių. 
Mano buvęs ruimo draugas buvo 
iš Porto Rico, sūnūs turtingo val-

• dininko, mokinasi tiesų; yra ir 
daugiau iŠ tenai, iš Mezico, Cali- 
fornijos, net viena vaikų mokytoja 
nuo salos Islandijos. (Ant kiek 
Islandijos gyventojai pasikėlę yra, 
rodos, jau nereikia niekam sakyti, 
ten nėra nė vieno, kuris nemokėtų 
skaityti ir rašyti. Taigi jie teip 
augštai šiaurėj gyvendami, atskirti 
nuo visų susinešimų, kur-kas ge
riau mokyti mus. Nagi ar ne «*- 
da mums, kurie turime visą svietą 
po nosią?) Ant vasaros atvažiuo
ja mokytojai tenai augštesnių 
mokslų mokytis. Pažinau vieną 
iš Texas, kuriai valdžia už mokslą 
mokėjo. Taigi* jeigu mokytojai 
iš visur atvažiuoja, tai kodėl ne
būtų galima ir mums mokytis? ar 
męs kuom už kitus mokytesni? 
Primįsiu ir tą, kad tenai atvažiuo
ja tiktai tokie mokytis, kurie tik
rai nori įgauti mokslą, o ne tingi
niai, o tas priduoda norą ant moks
lo.

Visi mokiniai ir mokintojai turi 
terp savęs draugišką ryšį. Luo
mų nėra. Baigiantis augštesnį 
mokslą mielai mokina mokinį vos 
pradėjusį suprasti. Šitą draugiš
kumą labiausiai palaiko preziden
tas ir kiti mokyklos užveizdai ir 
mokytojai, duodami visada geriau- 
sį draugiškumo pavyzdį. Ištikrų- 
jų, nemačiau niekur^ tokio ryšio, 
kaip tepai. Budus prezidento ir 
vice-prezidento labiausiai charak
terizuoja šitie atsitikimai. Buvo 
Valparaiso tęlegrafijos mokykloj 
mokinys, kuriam nepatiko besimo- 
kinimas telegrafijos (ta mokykla 
nepriguli prie Valparaiso Universi
teto) ir su 50c; kišeniuje atėjo pas 
prezidentą mokyklos prašyti ro
dos. Užsimanė jisai mat mokytis 
ant daktaro be pinigų. Preziden
tas užmokėjo kelionę į Cbicago ir 
duoda jam Chicagos Medical Col
lege mokyklą dykai. Už valgį ati
dirba, o už mokslą užmokės tada, 
kada išsimokįs ant daktaro. Ar 
ne pagirtinas darbas!? O tas ne 
pirmas atsitikimas! Vice-prezi- 
dentas yra perdėtiniu visų moky
klų valginyČių. Paskutiniame ter- - 
mine atliko nuo valgio $3000, taigi 
už tuos jisai nupirko mokiniams 
geresnius valgius ir vaisių. Šitas, 
žinoma, neteip įdomus dalykas, 
kadangi tie pinigai prigulėjo mo
kiniams, bet vi stiek tūrių pasaky
ti, kad budai mokytojų yra pagir
tini. Kad sviete daugiau tokių 
žmonių butų, kaip Valparaiso Uni
versiteto prezidentas, tai be abejo
nės žmonija aukščiau stovėtų.

Ne mano tikslas išgirti mokyklą, 
bet tiesą pasakyti, nes jaučiu už 
užduotį. Pasakau tiek, kad pa
buvus tenai kelias sanvaitės sunku 
jau skirtis su draugais ir mokyto
jais ir lyg magiška pajiega traukte 
traukia mokslan, o ta pajiega ge
ra, nes parodo kelią avšvietai. O 
mokslas mat galybė!

Nepažįstantiems visai angliškos 
kalbos ir neturintiems pinigų ne? 
veliju į tenai važiuoti, nes per 
daug laiko ant niekų nueina besi
mokinant vien kalbą, o žinote, kad 
daugiausiai daliai žmonių kalbos 
mokinimasi nuobodus dalykas. 
Verčiau dirbti ir mokytis vakarais, 
tąsyk nė kiŠenius neatjaus teip la
bai. Pasakau tiek, kad geriau yra 
imti privatiškas lekcijas kokias ke- • 
lias sanvaitės pas gerą mokytoją 
dėl išgavimo tikrų garsų angliškos 
kalbos, ant gatvės ar mokykloj to 
negalima išmokti. Reikia tuom 
specialiŠkai užsiimti. Mokantiems 
jau kiek anglišką kalbą ten labai 
gerai mokytis. Gali pasiimti gam
tos mokslų skyrius ir mokytis, o 
juk męs teip mažai tą gamta tesu- 
prantame. Vienok .veliju, kad 
kuodaugiausiai lietuvių į tenai pri
važiuotų, tai bent kiek pramoktų, 
pamatytų geresnio apsiėjimo ir 
svieto.
' 17 d. Š. m. buvo įšventinimas 
Valparaiso Universiteto ir išdali
no diplomus pabaigusiems augš
tesnius mokslus; po visų ceremo
nijų leido visus salėje Susirinku
sius per šerengą. Indianos guber
natorius, prezidentas mokyklos 
ir kitas kokis sveikinosi su visais 
susirinkusiais.; Kalbėdamas gu
bernatorius išniekino miestų virši
ninkus: Chicagos, Philadelphijos 
ir valstijų viršininkus už parsida
vimus. Kiek matyti iš jo viso ap
siėjimo, yra jisai žmogus gana ge
ro budo ir trokšta savo ukėsams 
labo. Sako, tiesas pats žmonįs 
-daro, visa, ką tiktai žmonės nori, 
gali padaryti, tai kam jie išsirenka 
sau piovikus, kam išsirenka sau 
skriaudėjus? Amerikos tiesos ge
ros, tiktai reikia jas pildyti, o jei
gu tokios ne geros, tai reikia pa
laikyti ir įvesti geresnes. Jisai 
uždraudė valstijoj cigaretns rūky
ti, saliunus ir kazyrninkus išnaiki
no. Gal padarytų ir geresnio, kad 
tiktai žmonės reikalautų. Juokin
gai pasakė prezidentas, kad guber
natorius daro tą, ką jisai nori. 
Žinoma, tą privalytų .kiekvienas 
urėdininkas daryti. — Užteks. Ki
tą kartą ką nors geresnio prane
šiu, kada busiu rėguliarišku tenai- 
tinės mokyklos mokiniu.

J. Ilgaudas.

t Astronomai Lieko observato
rijos surado dangaus ruimuose 
septintą planetos Jupiterio mė
nulį.

«
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Pataisymas.
Kolektoriaus Juozo Mikalavi- 

čiaus iš Minersvitfe, Pa, surinktos 
ir „Lietuvos" nr, 32 pagarsintos 
aukos Revoliucijos fondas nesutin
ka su aukautojų vardais. Pagal 
vardus turėtų būti 331.82, pagarn 
sinta gi 322.40, tokiu bud u pagar
sinta 58crv-daugiau. Klaida yra 
paties raštininko J.;Ramanaucko, 
kuris prieš išsiuntimą pinigų 
Centr. Iždininkui Dr. Šliupui, per
žiūrėjęs aukautojų vardus, parei
kalavo nuo mus kasieriaus J. Mer
kevičiaus 58c. tvirtindamas, buk 
tiek trūksta pinigų. Jis matomai 
buvo klaidingai! surokavęs, J. Mer
kevičius reikalautus jo 58c. pridė
jo nuo savęs, kas rokundpse ir yra 
viršaus. I j ’

Atskaitoje kolektorių J. Ali- 
Šausko ir Andr. Gil o yra klaida. 
Pagal vardus turi būti surinkta vi
so 312.00, pagarsinta, gi tik 311.75, 
tokiu budu aat 25c. mažiau.

J. M. Jasulevičius.

Gerai insteigta prekyba
yra garbingiausia ateitis, kokia žmogus

PELNAI
pažemiu gos pirklybos tankiai yra didesni negu Jie yra galimi kokiam nors kitam 

|etatymi^kame pašaukime ar profesijoje.

MES INTA1SBME SZ1MTUS
žmonių su labai mažu kapitolu, kurie šiądien yra skaitomi terp žymiamsin atstovų 

šitos šalies.

Pasirodavyk su.Lietuviszku Daktaru
« .........peš...........

Chicago Medical Clinic

Iš retuos.
Taryba sveikatos miesto Chica- 

gos vėl išdavė brošiūrėlę šiuose 
metuose, kuri pamokina žmones 
kaip gyventi Mitros laike, idant 
apsisaugoti nuo pavojingų to laiko 
ligų.

Visi tie padavadijimaįi susieina 
j vieną punktą, beje apie užlai* 
kymą sveikatos ir gerą sveiką veik
mę organų gromuliojin^o. Mųsų 
žmonės žino gerai ir iš patyrimo, 
jog Trinerio Amerikoniškasis Elik
syras Karčiojo Vyno yra netik 
vaistu, ant kurio galima pilnai at
sidėti visuose atsitikimuose skilvio 
ligų, bet ir visose silpnybėse apsi
reiškiančiose nužudymu valgumo ir 
nusilpnėjimu kūno, visose silpny- 

, bėse kraujo ir odo$, visose negalė
se nervų ir raumenų. Sveikiems 
žmonėms yra labai priimnas, gai
vinantis ir stiprinantis Širdvaistis, 
geriausias gerti laike vasros karščių 
Gaunamas visose 1 hptiekose arba 
pas patį pabrikantą Juozapą Tri- 
nerį, 779 So. Ashland aye., Chica- 
g°, IlK j i

MUS YRA SEMAUSES
ir Didžiausias Abelnų Ta vorų Namas Amerikoje ir galime įtaisyti tave pirkly boję 

su didžiausiu užtikrinimu pasekmės.
Rašyk pas mus šiądien dėl dadėtinio padavadijimo.

LYON BROTHERS,
Geriausi Aplamiški Pardavėjai Visokių Abelnų Tavorų Amerikoje.

Madison, Market ir Monroe ui., Chicago, III

Pajieszkojimai
Burtus*

Maksucko, 
pnv., pir- 

Cilyje; turiu 
Jie patys

ko. Jono Buri tuko ir Juoao Maksui 
M t kaltuku gm.. Marijampolės pav., 
miau gyveno Mahanoy Dilyje; ti 
prie ju labai avarbu reikalą. Jie p 
ar kas kitas teiksis duoti tinę adresu 

Juozas Kazlauckas,

Draugyscziu Reikalai

Chicago. Dr t* Apvetzdos Dievo tu
re* savo metini pikninkš, dienoje „La- 
bor day”, 4 rugsėjo, Reissigs Grove, Ri- 
verside, III. Prasidės 9 vai. ryto. In- 
jgnga 25c. porai. Bus lenktyn**, pst- 
rspijnHai chorai dainuos ir bus daugybe 
visokiu kitu sabovu. Todėl visus lietu
vius ir lietuvaites szipitngsi kvi*cziame 
atsilankyti ir pasilinksminti ant szvie- 
tio ir sveiko oro. Imkite karus 22ro* ar
ba 13tos ulyoziu iki 52rai are isz ten La 
G ra n g* karas iki daržui.

Komitetas.
U-IX) '

Susirinkimas Giedoriu Dr-tes.
Chicago. Dr. V. Kudirkos Giedoriu 

Dr-te ture* menesiui įMririnkima ne
dalioj, 27 rugpiuezio 1905 L. Ažuko sa
lėje ponr. 3301 A n bara ar*. 3czia vai. 
po pietų. Vist sąnariu privalo būti ant 
susirinkimo dėl spsvartytno daug rei
kalu. Teipgi s*irdingai kviecziam* my
lėtoju* dainų Lietuvius ir lietuvaites 
prisiraszyti prie mus draugystes, kurios 
mieriu yra gerai iszsilavinti dainavime 
ir vaidinime spektakliu; pasitikime, kad 
Chicago* visuomene geidžia lietuviszko 
tautiasko choro, kuri* galėtu atsakan- 
cziai giedoti hetuviazka* meliodijas, 

' taigi mes ir sza u k. * m e m talka prie to 
. garbingo darbo prisidėti.

Komitetas.

Praneszlmas Liet. Draugystėms.
Chicago. 8»v. Jono Knksztytojo Dr- 

te laikys savo balių 28 d. sausi* 1900 m. 
Freihcit saleįe 3417 ir 4421 80. Halsted 
st. ir praszo visu kitu draugyscziu neda
ryti baliaus ta diena, idant vieni kitiems 
neužbegti už akiu. Su guodoue 

d; •! i Komitetas.

Prauesziuias Draugystėms.
Chicago. Liuosybes Dr-te laikys savo 

5 bsUin pirma nndelia po velyku, 
22 d. balandžio Freiheit Turner salėj* 
3417 Se. Halsted st. ir praszo visu kitu 
draugyscziu susilaikyti nuo darymo ba
liau* t* dtena, idant per uf vieni kitiems 
neuikenktum*. Su g uodo ne

Komitetas.

55 Sudbury st., Boston, Mss*.
(25-VIII).

Pajieszkau Jono, Mikolo ir Simo Jok- 
szu, Suvalkų gub., Vilkaviszkio pav., 
Pažeriu vahcziaus, Jurksru kaimo. 
Jie patps ar ka* kita* teiksi* duoti žinia 
adresu:

Ant Vosylius, 
55 Limeriok st., Gardner, Mas*.

Pajieszkau savo vyro Jono Vaaelke- 
vieziaus, Kauno gub., Sziauliu pav.. Po
neliu vai*-, Akmene* parap., Tragalavo 
kaimo, 30 metu Amerikoje. Su geru ar 
blogu mieriu ji* mane apleido 4 mene
siai atgal. Ji* pats ar kas kitas teiksi* 
duoti žine adresu:

P. Vaaelkeviczene,
9 Loveli st., Bostoa, Maas.

Pajieszkau savo vyro Szupienio,Suval
kų gub., Marijam pole* p.,Kiebiazkiu ra 
Pirklavieszo kaim. Ji* yra 5 pėdu auksz- 
czio, mėlynu akiu, nusiskutęs usus, 
nykszcsiai trumpi ir tn galus stori, ko
jos iszlinke, szneka isz lėto, du pryaza- 
kiniai dantys nuo pypkes išslinko. Do- 
szimtas menesis ji* mane paliko varge 
su ketvertu maža vaiku, kuriu vyriau
sias turi 9 metus, antras 5 metus, tre- 
czias 2 metu ir jauniausia 3 menesius; 
neturiu ne ka valgyt no kur prisiglaust. 
Ka* man apie ji praneš gaus 35.00 dova
nu.

Marijona Szupiene,
H Congress st., Rumford Falls,Me.

(1—XI)

Pajieszkau savo duktsru Ludvikoe 
ir Zofijos Nieaztariukiu, Kauno gub., 
Raseinių pa v., Paprudžiu sodos. Jas pa
ėstos ar kas kitas teiksis duoti žino ad-

Kaz. Nieszteri*.
473 S. Halsted st., Chicago, III.

Lietuvtazka* Agentas.
* Reikalauja 1000 darbininku vedusiu ir 

pavieniu ant geležinkeliu, algos nuo 32 
iki 32.25 1000 darbininku in Miehiga- 
no tr Wisconaino pabrikus ir girias, pa
prasta mokestis 320—30.00 ant menesio 
kožnoje szakoje, teipgi darbas mieste 32 
per diena.

J. Luoša,
Room 18, 157 Washington st., Chicago.

(28—VII 25—VIII)

Reikalingas geras duonkepis; atai- 
szaudamas privalo nurodyti kur yra dir
bės ir prisiųsti rekomendacija; apie mo
kesti susitaikyta bus toliau. Kreiptis 
reikia.

John Panikas and Co..
P. O; Box 145, Union City, Cenn. 

(1-IX)

Chicago. Apveizdos Dievo draugyste 
parengė puiku pikai aka nedalioj, 3 d. 
rugsėjo, J0O5 m. Bergmano darže, River 
Side, III.. Visas piKninko surengimas 
bus kuopuikiausias, o prie tam ant ry
tojaus pripuola Darbo dienos szveute, 
taigi po pi km a kai gerai bus pasilsėti. 
Isz žaismių bus lenktynes' Ir kitokios 
žaismes. Pikninkas prasidės 9 vai.ryto. 
Inejimas vyrui su moceris 25c.

Važiuojant galima imti karus 22 arba 
12 ui., o paskui La G range karai daveža 

’ iki daržui. , *
Komitetas.

(1—IX)

Susirinkimą*.
1 8pringfield,m. Dr te isldžisusiosBzirtt. 

Jei. uipnizo savo sąnariu* priboti ant 
susirinkimo 10 d^ rugsėjo ir sudėti savo 
korte!** atlikimo velykines iszpažinties; 
kuris neprisUtis minėto* korteles, bu* 
isz draugystes pnszalintas.

i. _ Komitetas.

Susirinkimą* ir prakalbo*.
W. Lyno, Mas*. Szv. Kazimiero drau

gyste, T7 kuopos 3. L. A. paren?* susi
rinkimai? prakalbas 3 d. rugsėjo, 1905 
m. Sgetauieje 100 Market ir kerte Mon
roe si. ant kurio kvieczia aut lankyti vi
sus lietuvius vietinius ir aplinkinius, ne* 
bus garsus kalbėtojai.

i* K Komitetas.

Didelą Metinis Pikninkas.
Elizabeth, N. J: Liet. U kęsu Kliubas 
medelyj per Darbo Dieno* Szvente, 4 

“ hli metini plknin- 
lizabeih avė., ku- 
fytolr trauksis iki 
mikj muzike, ko- 
> ir visokios tais
os. Inejimas vy- 
ir merginoms dy- 
Clizabeth ir splin- 
m i-susirinkti.

Komitetas.

panedelyj per i 
d. rugsėjo parėti 
ka Union darže, 
lis prasidėt nuo 
volai nakežiai, 
kios dar niekad 1 
lems kožna ūžiu 
ritms 25c. Mote 
kai. VteilteKuvii

Kantonui Jaunuomene*.
Matydamas terp kitu tautu būda tusi , 

pažinimo jaunuomenes ir jo* tolesne* 
sueigos in rytai moterystes, pasiryžau 1 
pasidarbuoti ir asz labui lietu visiko* ir I 
lenkiszkos jaunuomenes, uždėjau tam 
tikra agentūra ir mano rūpestis neliko 
be naudos, ne* turiu tuksiančiu* iaiszku 
nuo vaikinu ir merginu jaunu ir susu 
gusi u, turtingu ir neturtingu, naszliu. 
mokintu ir nemokintn visokiu tikėjimu 
su užpraszymsis adresu merginu ir vai
kinu. Todėl vaikinas ar mergina, rei
kalaujantis mano tarpini n kystęs tegul 
rasto peš mane, nurodydama kokia jam 
ypat* tinka, o asz ju reikalavimus iaz- 
pildysių kuogeriausisi.

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

(I-IX)

Lengva* Dariui.
Drakuojama maszina su lietuviss- 

koms literom* spaudymui visokiu popie- 
ru, knygeliu ir lt., vertes 390.00, parai, 
duoda tik už 135.00. Atsmaukite pas

O. A. Barone, 
1530 Penn ava., Pitiaburg, Pa.

(35—VIII)

Paaarga sergautieiuM vyrams.
▼1*1 *aaadi«alolal *ar*ia<l gydymai per tre

mai** yra Uk viliojimą piaign ano ligoala Jal
ta Ūkite la teisybe ir reikalasJate pagelbo* ano 
aiaikNoslama lyU*ska bei aorvteska ir kitokie

e no kanos takitaaeaiai p*ai(*Ibeio Ka* bot!

Koeui<*berg Specialiste, 
Box 108, No. SoathjElskt Straet, Wil|UuBibar< 

Braokly*. M. Y.

Lietuviu įLaikraHztis
Iszeina ka* sanvaile Peterburge su 

iliustracijomis didelio} knygos formato, 
10 puslapi u, pasivesta*)! i terštu rai, moks
lui ir politikai. Prenumerata ant metu 
kasztuoja Amerikoje 6 rub. (Pirmee- 
niuoeiu* numeriu* galim* gauti nuo pra
džios. j _J J*'

Redakcijos adresas.
Peterburg, Eksterimnūtj ksn. No. 10

i s*

■asa vaistai yra p**etmlniri*uti, gydo dauvyb* 
Mg*. Plaukas tikrai stangia*, sliaklaa, plait- 
kasa*, papuerka* ir Saagel kita Ilgu *a aaujau 
du būda Badikal gydymą*, paraasykite pa*

Prot. J. M. Brundza
N** York ABrooklyn, U. 8. A.

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

Naują lietuvišką Kataliogą dykąi. Kuriame yra šim- 
tai visokių daiktų paveikslai ir prekės, 

i; kimo og pirmos
khasos, o pr< kės pn< inanuausios.

k u gr< i’siun-
čiu j visus Amerikos miestus, .f./rryjj.-

M J. DAMIJONAITIS,
3108 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

72 ž W. 18th 8treeū~ 
Ani kaliu sanvaicziu įsivažiuoju aut 
vakacija ir in offisa ststlsnko tik *pa- 
nadellai* ir ketvertais nuo • Iki 13 ryt

Silpni, Nerviszki ir Serganti
Jeigu esi apimtas kokia liga, ar ligų komplikacijoms, tu turi 

silankyti pas inus pirma, męs gvar&ntuojam nuodugnį išgydymą 
amžinai, jeigu rasime tavo ligą išgydomą.

Ar tu esi nerviškas ir nusiminęs, nusilpnėjęs, nuvargęs 
ukvatos, greitai pailstantis, gėdingas, piktu išrodantis, 
stantis, nespakainas ir užerzinantis?

Ar atmintis prasta, lenki draugiją, trūksta energijos ir
- dus paakius, pučkus, plėmus ar kokius nors pratrukimus ant 

tiškus sapnus, nubėgimus sėklos, patrotytą vyriškumą, lytišką 
neišsivysčiusias ar šaltas privatiškas dalis, nusistojimą šlapume 
nakt|, skausmą strėnose, inkstų ar pūslės ligą, Puletekį, 
Užakimą Varpos?

Jeigu turi, męs gvarantuosim amžiną ir užtikrinantį 
rasime kad tavo liga yra išgydoma. Kožna 
prašalinta. Rašyk pas mus prašydamas klausymo lakšto, 
mi su didžiausiu pasisekimu per laiškus. Gyduoles siunčia 
atydos, po visas dalis pasaulėš. j

Raszyk klausymo lakazto ir sausi

rafiyti arba at- 
, kuris pasiliks

rytmetyj, trūksta
nusigą-

sveikatos, turi juo- 
it skuros, nemora- 
tišką nusilpnėjimą, 
)ume palaikius per 
lididinimą Gyslių ar

išgydymą, jeigu męs 
bus

liai yra gydo 
be atkreipimo

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

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe.
! Guodotimeuu Kunigams iszdir* 
, b*:-Kapas, Aruetas. Dalmati-

Woliawaa, hrarpao. Juos
ta*. Km kardas. Ženklelius,1 
Kepures Ir dėt Marazalku 
parėdus.
darbas batu priderančiai atliktas ir tuooa susseipd uwo teutete, paveskite ji tikrai

T. ANDRUSZBWICZ & CO.
115 W. DivUlon St, • Chicago, III.

' Norėdamos guodotincs Dr tęs, 
'arba guodouni Kunigai, kad J tisu

F.PBradchulis 
\ttorney aod Coonselor it kr. 
Cbambtr 3f Conimerce Bldg. Rooa T0I 
S. E. Corner LaSalle A Washington-sta.

\ CHICAGO, ILL.
Telephoae M ai n 3043.

VedaprovrM kaip eivriltezkaa taip ir 
rrim) naliszkaa visuose suduos*.
tiem. 3112 R. Kateteri su-ti Sl mos.

Tel.Ysrds 0040

Pigiai ant pardavimo namas su lotu. 
Namas ant vienu lubu, ant dvejn fami- 
Uju, ruimai dideli" ir basem«ntas turi 7 
pėdas augszczio, lota* 125 pėdos ilgi* ir 
25 pėdo* ploczio. Atsiszaukit pa*

Mrs. Doskocil,
2938 Quinn si., Chicago, III.

Ant pardavimo seniai insteigta krau
tuve gėrimu ir kareziama, savininkas 
apleidžia pirklyba, iszrandavojo visa na
rna ir ps^andavojama dali, kas palieka 
jam rando* 320 antmen. —ta* vien* ver
tas yra isztyrimo; lysa* vienas verta* 
p raižo mos prekes, mainys snt geros nuo
savybes ar parduos už pinigus. Gera vie
ta lietuviszkai valsbai.

J. Ellis, 11512 Pront st., 
Kensington, Chicago, III. arti Pullmano, 

(25—VIII)

Ant pardavimo labai pigiai 3 kresems 
graži skustuve, vieta issdirbta per 9 me
tus, pelnas geras, puiku* sztors* su pra
gyvenimu randa 315.00 ant menesio. At- 
■iszaukite ypstiszkai pa* Dona. Shopes, 
544 Graad av., Chicago, III.

(25—VIII)

Ant pardavimo maža grosene ir bu- 
czerne ui labai maža preke; gera proga 
nemokaneziam iszsilavinti tokiame biz 
nyje ant tolesnio laiko. Atsiszauklte pas 
locnininka 813 S. Union st., Chicago, III.

(25—VIII)

Pigiai ant pardavimo groserne ir bu- 
czerne su visokioms intaisom* — arklys, 
vežimss ir boge; bizni* dideli* ir senisi 
iszdirbtas, geriausia vieta virimui biz
nio szioj aplinkinėj, parsiduoda iss prie
žasties issvažisvimo locniniko ant kai 
mu, ant savo nuosavybių. Dasiiinokice 
Red. ,.Lietuvos”

(25-VIII)
PIGIAI ant pardavime 2 pentru, 3 fa- 

millju mūrinis namas snt Emersld avė., 
arti Halstek ir 33czios ui. Arti to* vie
tos airiai budavoja bažnyczia, tai narna* 
neaz didele randa. Pinigai indeti in ssi 
narna avnesz didesni procentą neng auk
so maino*. Preke pigi. Dasižinokite 
„Liutuvo*” Redakcijoj.

•

_ _ . _ varska alų, gardžia 
ruski ocziszczena 
arielka, cigarus net 

isz Hsvsnos, o iszsigerus gauni žmogus 
puiku užkandi kiekviena diena, tai jan 
ilgiau sujtamista kalbėti negaliu. Li k 
veikas turiu skubintis. Prie to jis turi 
pulkis sale dėl veseliu ir mitingu ir pa- 
klauso'kiekvieno, o ypacz už tlumocziu 
susikalboti>nglisskal. Ateikite pas mi
ne, o ssz jum patarnausiu už dyka viso
kiuose reikaluose Ir provoee. Atvažiavę 
isz kitu miestu galite gauti pas man* 
geriausia nakvyne.

PetraH’Szlakis,
8321 Auburn av., Chicago, III.

(Tarpe 33-los ui. Ir 38-io Pi.) 
Teiephonas Yards 0012.

LIETUVUBZKA SANKROVA.
Pigiai parduodu geriausius Baldus,Cira
tas, patiesalus, kakalius ir it. (Geriau
sias priėmimas pas jusu sena drauge 
lietuviszkoje sankrovojo.

R. L1PNYKA8, 
709 W, Baltimore st,, Balti m o re, Md.

Kozminski & Yondorf 
73 Dearbom tt. 

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

Skaitykite ta 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 ypariskai ar per laišką.

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

Aš tūkstančius išgydau vienais metais.
Aš darau Šimtus operacijų kas mėnesis.
AŠgaliu jums namie būnant išgydyti jus, jei negalite atsilan* 
Atsiminkite reikale atsišaukti ar rašyti pas [kyti.
Dr. L Landės. 140 Eut 22nd St, N«w York City.

Atsiųskite 4c. markėmis, o aplaikysite' Dr. Landės naują knygą 
turinčią 82 puslapiu ir 24 abrozus. Tą knygą perskaitę nesigraudysite

Lietuviu darbininku lalkraastia

„Kova“
Talpina pilnas ir teisingas žinias apie 

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

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

Preke* ant motu 33.00; ant puses metu 
31.00.

Raižydami adresuokite sziaip:
„KOVA,“

412 Biegel str., Phlladelphia, Pa.

Dr.O.G.Heine
DENT1STAS.

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

Gyvenimu viriui Aptiekęs.

CHICAGO, ILL.

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

Gananti* t*kel> n4nrt*»j N*wYorko r*i 
•UJoJ. M akre at R00. 7S akrai ui SIIOO

isimokracsiu Jau keli ICetuvUakl fermeriai 
gyvena osi*a. Bastant oem* Stalone

OEO KLKEk,JPool»ill«, NY,

DR. B. M. ROSS
Daneszu visiem kad azioee die
nose asz perkėliau savo ofisą ant

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

CHICAGO, ILL.
Czionai su dadejimu yvairiu elektro- 
gydaneziu maszinu ir instrumentu, 
ešmu pasirengęs priimti ligonius ir 
isztirtiju ligas su dideliu pasiseki
mu. Per su virsz za metu asz savo 
praktika paszvencziau vien ant gy
dymo uzsisciieįusiu ligų ir pertai 
szendienesu pasekmiiiĮ’iausias spe- 
cijalistas viso) Chicagoi. Mano gy- 
gyduoles nesiranda jokioj aptiekoj, 
nes jos yra mano išrasto* ir man 
vienam tik žinomo*. Per laiszka 
arbš asabiszkai duodu rodą dykai.

STEBĖTINA GALYBE TIKRU VAISTUI
Ir deltos prežasties, mes apreiškiame skaitytojams 

laikraščio — kad:

DR.; E. C. CCLLIN S MEDICAL INSTITUTE,
- Koiną mene* šimtais ligoniu liekasi išgydyti; ir pailginant daugiau ne kaip kokem Institute 

Amerikoje.
TAS INSTITUTAS yra geriause žinomas visiems, su veliauseis moksliškais išradymais vaistu 

dėl išgydimo, sergančiu paprastoms ir Chroniškoms (nuolatinens) ligoms.
SPECIALISTAS IR VYR1AUSE8 VADOVAS TO INSTITUTO, per daug metu veda kitus 

daktarus, su geriąųee pasekme išgydimuose ir sugražynant kožną metą, tūkstančiams žmonių, nuo 
pirmiaus suirusia, sveikatą

V ASTAI TO INSTITUTO, Šendien yra gerai žinomi veikkožnuosę namuosą ir kožnoj šeiminoj 
už tai kad yra vablai (bekartos), kurios išgydo nelaimingus sergančius tokiose ligosą, jog be ju, tai 
senei ne butu bi$e ant paviršiaus ietues gyvais ir sveikai!.

Už tai mes laikome sav ui pereiga, parodytie sergantiems žmoniems su visokioms ligoms: tiesu 
kelią in sveikatą..

SKAITYTOJAU ! klausyk balso tu kurie pirmiaus sirgo ir jems pasaule išrodė šlykščia, o per to 
Instituto Augšta Mokslą ir išgydimą, šendien yra sveiki, linksmi ir džiaugėsi gamtos dovanoms širdin
gai dekavodami:

Braunui Profesoriau in Specialistai:
Kaip Jum iinom^ nito pirmiau* U aprUy- 

nio mano ligoe, Jog f“-r daug meta turėjau 
■ unke liga. austa ivanljlma* dteglei. Jau ka 
gyvaot gailėjau, o sk^uttnaa kratinėje, tkrap- 
llavima*dleglel iunuote.lr vtata kuna nelipa- 
•akital manė kanktad — taip kaip Žąsiuką* Ii 
parari tikrai tUteJaaot tilpt po valena, bet kad 
galutinai uepagailedsint pinigu via tiek Jog 
mirsiu ir atsiaiaukiau pas Jumis, tai nuo pir
mu vaistu pasijutau daug stipresnis antras Ir 
trvcalu* vartodami ir per? nedalias laiko, pa. 
si likau sveikas drūtas ir linksma* taip kaip 
naujai atgimęs, ui tai nėra iodilu su koreis 
Jums galieetla atidekjsvot, ui Jus brangiau*** 
skarba. — Ah VMpatie, taiyra galy b* mok
slo’ Tegul vlsj pasamle garbina Jumis ir ai 
dėkingas. ' JONAS HIKLIZ,

Ponai Profesoriau:
i' ion.l* i»i«in«u paveiksi* ssnj ir tanaus. 

UrelitKianias dideli dekavollm*. Jos man aunu 
ilfellM^te suteikdami branireusia'deimanta t r 
sveikata ir gyrastiAuris per itaigandvmalunies 
statei mirtie* nasruos* buvo ir pats netikelau <ad kas H calletu liūdit kad Jus iMydit Ui vL su-

UTta* fsaliia asame ae it posakiui dėkingi J ums.
ĄLEXAN'DRA CZEKAfi. 

B Jobu Mr„ Hartford, Cona.

MUIidm Profesoriau:
DeglngM e*u u* Jos rai»tn». kurie m**e 

isgydeknuo abelao nu»U**fjimo |r >ayMe* 
gyvenime klaidu, norą būt* šarmai* apveikei 
vi»a buvusi nelaĮminguma, bet velidanis dvi 
broliu slagtinguose auitikitnaoM aptarei tik- 
Mktem'li?1! k*d Pn< J“* * k*<1 **•
►akiem be p**(aukįmo daktarams pinigu be 
nandoą nemeiliu. Dabar a< esu sveikas ir drū
ta* aa t visu dalia kūno— jus varda Tįsiem* 
ganiusiu laikidatus puguodoue. '

JVOZASŽAK.
1 • — • * -uuu o»r„ naniora, Cona. Boz <1*. Waktea N V

ŠIMTAIS TOKIU DĖKINGUMU, gali būt parodyta Offise to Instituto. Ir kad taip daug ir pa
sekmingai hko|i išgyditu nuo visokiu hgu, Skaitytojau] Kodsl tu negali būt išgydita*? Jeigo Tave 
kankina Reumatismas, Vydunu .gos, Sloga, Kosulis, Plauczin, Kepenų ir Širdies ligą, Skaudėj mas 
krutinės diegtei Šunuose ir vidunuose Inkstu (keadneys) liga, Nervifkumas, Galvos skaudėjimas vytu
riu nedirbimas Ir nzkietejimas, Savžagystes Spaugai ant veido uodos ir kraujo nečyntumas Niežeiimas 
Blogi sapnai ir (sekios nubegimas, abelnas ir lytiszkas musilpnyejimas. Moterų nereguliariuos ir balti 
sios antdrapanes, bei kitos Šeimiuines ligos, užsikrečenon lytiškos ligos ir kurios ant žmonių nelaimes 
atsiranda ir t. u . • .

Virai ir Moreris, kuris tik sergate, atsišaukite prie Specialistu su pilnu užsitikeiinu kurie io 
kio svyravimo tpip kaip tūkstančius išgydė Specialistai Coiiins Medical Instituto, taip irTave išgydė

Jeigu neg? reni New Yorke, aprašyk savo liga prigimtoi kalboj, pUCei ir aiškei kiek troli o bus 
jums sutaisiti »r pntaiku vaistai, pagal jus ailpnybes vis tiek kaip ir asabiškai pribuvusiam ’

Rašyk dar šendien adresuojant:

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

J«go negali suprast savo liga gerai, tai prašyk atsiust dovanai garbinama knio-a V.Aa*.*.
Ttet?Šyta E 15’ ( Pri8iunčiant keletą štampu, iš kurios galiesite pasiskirt sav 

Speciahsta Daktaro aprašant silpnybes ligos. Vaistus išsiunčiame in visas dalis Suv, Vąl«tiju Amerikos 
Mexica ir Can|da. Savo adresa rašyk aiškei. J ^menuos,

Instituto vai. nuo io-iki(5 po piet Nedelioms nno loiki i.
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