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Politiszkos žinios.
Karė Maskolijos su Ja- 

ponifa. 1
! Pereitą sanvaitę, rašydami 
apie dalykų begi forte- 
mouthe, tikėjomės, kad šią 
san vaite:.; tarybos bekariau
jančių pudių plenipotentų 
pasibaigs ir galėsime pranešti 
skaitytojams apie tų tarybų 
išduotą vaisių, ką tie pleni
potentai nuįarė: taiką, ar ka
rę aut toliais. • ! To, vienok, 
pranešti da negalime, bera
šant šitą, tarybos da nėra pa
sibaigę. jos vis da tęsiasi, 
plenipotentai susieina, laiko 
trumpus posėdžius, pertrau
kia juos, atidėlioja ant kitos 
dienos — in teip diena nuo 
dienos tęsiaši. Kaip jau per
eitame „Lietuvos” numeryje 
rašėme, taryboj plenipoten
tai užkliuvo ant svarbiausių 
iš Jai»oiiijo8 pusės statomų 
reikalavimų, būtent, atidavi
mo Sachalino salos Japonijai 
ir užmokėjimo jai. karės pra
gaiščių. Tos sanlygos ypa
tingai ir tęsia tarybų užbai
gimą. kadangi mat Maskoli- 
ja ant Jų Jokiu budu nenori 
pristoti. Kaip ilgai da tos 
tarybos nusitęs, nežinia, tuo 
tarpu abiejų pusių delegatai 
be paliovos susi neši nė j a su 
savo valdžiomis, matomai, 
reikalaudami nuo jų instruk
cijų, ką'daryti tdliau. Su
vienytų V •Ms: prezidentas! 
Rooeevelt stengiasi visokiais 
budais suartinti abi pusi, tai
kyti jas, tankiai Kviečia pas 
save tai vięnoe viešpatystės 
delegatą ant pasišnekėjimo, 
tai kitos, podraug komuni- 
kuojasi su Peterburgo ir To
kio viršiausiomis valdžiomis, 
matomai, k vien lamas abi pusi 
daryti kompromisus. kad 
kaip nors tą pragaištingą ka
rę užbaigti.! Prezidentas Roo- 
sevelt mat pirmutinis atsi
šaukė į bekąriaujaučias vieš
patystes kviesdamas Jas, 
varde žmoniškumo ir civiliza
cijos. daruti taiką, ant Jo 
kvietimo Maskolija su Japo- 

, nija ir pradėjo tarybas, todėl 
Rooseveltas ir trokšta, kad 
pradėtos tarybos nepasibaig
tų nieku, ka i neišeitų, teip 
sakant, fiasco. * Amerikos 
valstiečiai, kaip žinome, yra 
didus žmonės, didžiuojasi jie 
skvimi, savo šalia, savo kul
tūra; Suvienytos Valstijos 
buvo iniciatoriumi taikymo 

Į kariaujančių pusių, taigi jei
gu kariaujantiejie, pradėję 
tartis, neeusitartų, jeigu Ja
ponijos ir Maskolijos delega
tai išvažiuotų iš Amerikos 
nesusitaikę, Suvienytos Val
stijos, be abejonėj jaustųsi 
tuomi lig savo nacijonališką 
garbę įžeistą esant. Todėl 
tai prezidentas Roosevelt ir 
stengiasi visą savo įtekmę 
panaudoti priešių sutaiky
mui. Besitęsiant karei, Su
vienytų Valstijų, kaip ir 
daugumo Europos viešpaty
sčių. simpatijos buvo Japoni
jos pusėję. Paskutinėse, 
vienok,-dienose ta simpatija 
Japonijai lygiai čia Ameriko
je, kaip ir Europoje, gerokai 
ataušo, Ji, galima sakyti, la
biau palinko į Maskolijos pu
sę. Mat, ilgai taryboms prie 
galo neprieinanti pradeda 
nykti viltis apie susitaikymą, 
ir jei nepasitaiko, tai, mena
ma, vien dėlto, kad'Japonija 
statanti perdaug didelius 
reikalavimus ir nenorinti nė 
kiek nusileisti, norinti per
daug didelės sumos pinigais 
kaipo karės pragaiščių atly
ginimo. Lygiai amerikoni
ški kaip ir Europos laikraš
čiai išreiškia nuomonę, jog 
santaika galinti įvykti, jeigu 
Maskolija atsisakysianti nuo
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yra ją apvaldę, 
priešininką, 

negalima ' tikėti 
nuo Sachalino,

Sachalino salos, ar bent jos 
dalį atiduosianti Japonijai, o 
Japonija,iš savo pusės, Jei at
sisakysianti nuo savo reika
lavimų piiiigiško karės pra
gaiščių atlyginimo. Kas at
sieina Sachalino, tai iki šiam 
laikui ąpię Ją mažai paisėta, 
tartum ji Jokios vertės netu
rėtų. Tik nuo laiko, kada 
Japonijos kareiviai Ją užėmė, 
pradėta garsinti, kad ta sala 
— tai, teip sakant, raktas į 
Ja pon iš kasias Jūres ir į gu
lintį prieš Ją sausžemį, dagi į 
visą Ramųjį oceaną, teip kad 
su sykiu ta sala tapo neap
sakomai svarbiu strategišku 
punktu ir prie to turinčiu 
didelę svarbą vaisboje (pir
kly boję). Beto, pradėta 
skelbti. Jog ant salos randa
si milžiniški gamtos turtų 
šaltiniai, kaip tatai: aukso, 
vario ir kitokių naugių, dide
li šaltiniai naftos ir t. t.. Jei
gu teip yra tikrai, tai nėra 
nė ko stebėtis, jei abi beka
riaujanti viešpatysti nori tą 
salą pasilaikyti. Japonija, 
vienok, šiąndien rodosi įgi
jo didesnę tiesą prie tos sa
los. negu Maskolija, įgijo tą 
tiesą kaipo užkariautoja, ap
valdė ją per karę, taigi lėšo
mis pralieto kraujo, pagalios, 
jug japoniečiai buvo tos sa
los atidengėjais, kaip ir ati 
dengėjais jos vertybės. Ne
galima todėl tikėti, kad Ja
ponija išsižadėtų tos salos 
valandoje, kada jie patįs at
kreipė visų atidą ant jos ver
tės ir svarbumo; valandoje, 
kada Jie jau 
apgalėdami 
Juo labiau 
atsisakymui
kadangi Japonija, parodžius 
Maskolijai, kokią ištikro turi 
ta sala vertę ir svarbą iš kari, 
ško ir vaisbos atžvilgio, pati 
paduotų savo priešininkei 
kardą į save atkreiptą. At
gauti gi Sachaliną spėka, to
lesniu karės vedimu, Masko
lija nestengs, kadangi nužu
dė visą savo laivynę, be lai- 
vynės prie salos neprieis, 
kuomet Japonija dabar turi 
galingas jūrines pajiegas, di
delę laivynę, kuria gali visą 
salą apjuosti. Jeigu, duoki
me sau, Linevičiui pasisektų 
net sumušti Oyamą, Jis visgi 
nusivytų Jį ne toliau, kaip 
iki pajūrio, - kadangi neturė
damas laivynės, negalėtų to
liaus paskui Jį gįtis. Taigi, 
rodos, visai teisinga butų, 
Jeigu Japonija tą salą pasi
laikytų, kadangi Ji Ją apval
dė kare, neteisinga gi butų, 
jei Ją vėl nuo Japonijos at
imtų ir pavestų Maskolijai, 
kuri nė mokėjo gerai išnau
doti, nė padaryti jos tvirta 
atsispyrimo vieta, nė gi jos 
apginti. Japonijai nepride
rėtų nuo Sachalino atsisakyti 
dagi ir dėl to, kad ji buvo ir 
pirmiau tos salos valdytoja, 
Maskolija tik savo klastomis 
išplėšė ją nuo Japonijos lai
kuose, kada Japonija buvo 
da menkai organizuota, sil
pna viešpatyste.

Kitaip dalykai persistato 
su Japonijos reikalavimais 
pinigiško karės pragaiščių 
atlyginimo — samprotauja 
politikieriai. — Pirmiausiai, 
girdi, negalima užginti fak
to, kad Maskolija nereikala
vusi ir neprašiusi Japonijos 
taikytis, da nebuvusi prispir
ta pasiduoti Jos malonei ar 
nemalonei, ji sutikusi tik 
aut prezidento Roosevelto 
propozicijos, idant ištirti, ar 
negalima butų susitaikyti ir 
prie to sužinoti, kokias Japo
nija statytų santaikos sanly- 
gas. Maskolija, girdi, nėra 
da teip visiškai beginklė, be- 
pajieginga, pačios Maskolijos

viešpatystei negręsia da Jo
kis Įiavojus, Jokia priešius, 
jos tvirtynių da niekas ne- 
apvaldė, jos visų kariaunų 
da niekas nesumušė, taigi, 
girdi, Ji nėra da pasidavusi 
ant priešių malonės ar nema
lonės teip, kaip kad buvo 
prieš trisdešimts penkis me
tus Francuzija, kada vokie
čiai, sumušę visas jos kariau
nas, atsidūrė pas Paryžių. 
Moskvon, girdi, japoniečiams 
teip toli, jog be abejonės ne- 
išdrystų net kėsintis iki Jos 
prisigriebti, idant neišgaišti 
kelionėje nuo nuovargio ir 
kitokių sunkių apystovų. 
Karės pragaiščių atlyginimo, 
girdi, Japonija nebent tada 
tik galėtų reikalauti, Jeigu 
jie butų Jau apėmę visą Sibe- 
riją ir persigriebę per Uralą; 
bet to, girdi. Maskolijai nėra 
ko bijotis.

Teip pradėjo paskutiniame 
laike samprotauti, kaip mi
nėjome, įvairi Amerikos ir 
Europos politikieriai. Labai 
gali būt, kad tokią nuomonę 
įkalė jiems galvon didžiausie- 
Jie Maskolijos reakcijonieri 
ški laikraščiai, kaip tatai: 
,,MoskovskiJa Viedomosti” ir 
kiti, kurie be paliovos siundo 
savo valdžią tolesnėn kąrėn, 
užsimerkę aut to, kad tęcimas 
karės toliau rengia Maskoli
jai pragaištį. Teip, antai, 
tos pačios ,, Moskovskija Vie
domosti”, šnekėdamos apie 
dabartines santaikos tarybas, 
sako: „Jau patsai Vittes va
žiavimas į Washingtoną darąs 
didžiausią Maskolijai gėdą. 
Ko, girdi, jis ten važiavęs! 
Ar kad sužinoti apie Japoni
jos reikalavimus! Bet Juk 
da iki šiol neišpildytas, gir
di, musų ciecoriaus reikala
vimas: parblokšti priešių ir 
nubausti Jį! Ir kodėl, girdi, 
mes Jau teip trokštame suži
noti Japonijos reikalavimus! 
Kodėl ne Japonija — musų 
reikalavimus! ■ Juk patsai 
noras sužinoti priešių reika
lavimus rodąs, kad mes neva 
prisipažįstame, Jog esame 
pergalėti. O Juk mes visai 
neėsame įveikti, toks many
mas esąs tik įžeidimu Masko- 
lijos. Kokia gi čia galinti 
būt kalba apie taikymąsi!! 
Jeigu Jau Japonija norinti su 
mumis taikytis, tai didžiau
sias nusileidimas jai, kokį 
galime, girdi, daryti, butų 
nereikalauti nuo Japonijos 
atlyginimo mums kariškų 
pragaiščių,
me užsileisti negalime, 
škus tai dalykas, girdi, kad 
Japonija turinti išsinešdinti 
iš Mandžurijos; teip jau ai
šku, kad Korėja privalanti 
arba pasilikti visiškai nepri
klausoma valstija, arba per
eiti po Maskolijos globa, — 
tas, girdi, priklausysiąs nuo 
to, kaip 
veikimų 
svio — 
Pavelyti, 
idant Ji
mums iš po nosies Korėją, tai 
butų, girdi, didžiausia mums 
gėda. Negalima todėl, gir
di, pavelyti ant nieko tokio, 
kas liudytų apie mus, jog 
esame silpni ir kvaili.... 
Aišku teipjau, girdi, yra, 
kad Japoniečiai privalą aplei
sti Maskolijos žemes — Sa
chaliną ir prieamurio šalį. 
Jeigu, girdi, galime nereika
lauti nuo Japonijos atlygini
mo karės pragaiščių, tai tik 
dėlto, kad įvykime karės esa
me, girdi, ir mes iš dalies 
kalti, kadangi nesirūpinome 
į laiką apsaugoti savo tenykš- 
čias valdy bas.... Kalbant
apie susitaikymą, girdi, butų 
juokinga, jeigu savo sampro
tavimus remtume ant to, jog

Niekame kita-
Ai-

mes žiūrėsime ant 
nelaimingo belai- 
Korėjos ciecoriaus. 
vienok, Japonijai, 

prievarta užgrobtu

kas ten įgijęs devynias perga
les. Ar, girdi, ne vis vien, 
kas pergalėjo! Maskolija, 
girdi, nors ir dvidešimtyje 
mūšių butų buvus sumušta, 
tai tik gi ji visada pasilik, 
sianti stipresne už Japoniją, < 
o tuomi ji ir pasiliksianti 
pergalėtoja Japonijos*’. — 
Privedėme, čia tą ištrauką iš 
„Moskovsk. Viedomosti” vien 
dėl to, kad parodyti, kaip to
li savo aklume ir begėdystėje 
gali nužengti Maskolijos at
žagareivių organai. Komen
tuoti gi tą nėra reikalo. Nuo- 
stebu tik tas, kad toki be
protiški — jeigu nepasakyti 
daugiau — maskoliškų atža
gareivių laikraščių klajoji
mai, stengia apdumti protus 
net užrubežinių politikierių.

Ant karės lauko, Mandžu- 
rijoj, tuo tarpu nieko da 
svarbesnio neįvyko, kartas 
nuo karto atsitinka terp ma
žesnių priešių būrelių pasi
šaudymai, bet didesnių mū
šių nėra. Lytų laikas pasi
baigė, dienos gražios, pavir
tusios į klampynes šalys pra
deda palengva išdžiūti. Lau
kiama dabar tik taikos tary
bų pasekmių: jeigu jos užsi 
baigs susitaikymu, nu vargu- 
siejie kareiviai abiejų pusių 
gryš tėvynėn, bet jeigu iš 
tarybų niekas neišeitų, abi 
pusės pas i rengusios į naują 
kovą, į naują skerdynę, pasi
lies vėl kraujų upės už tėvy
nę Iš japoniečių pusės, iš ma
skolių gi pusės — už beprotį idant tuomi nuraminti 
carą, už godumą gaujos did- 
kunigaikščių, už sauvalybę 
biurokratijos, už tolesnį lai
kymą žmonių dvasios ir kūno 
vergijoje, už tolesnį perse
kiojimą ir kankinimą šimtų 
milijonų Maskolijos pa val
dinių!

• manevrų ties Carskoje Belo. 
Riaušininkai reikalauja žmo
niškesnio apsiėjimo iš savo 

i perdėtinių — oficierų pusės 
. ir geresnio maisto.

Didesniuose pramonės mie
gotuose Lenkijoj — štraikąs 

Varšavoje, Lodziuje ir kitur 
fabrikai beveik visi uždaryti. 
Lodtiuje Įvyko dideli sumiši
mai, štraikuojantiejie darbi
ninkai didelėmis miniomis 
vaikščioja ir užpuldinėja ant 
fabrikų ir dirbtuvių, kurios 
nenori prie štraiko prisidėti. 
Apsistojo bėgiojimai trukių 
fr tramvajų, šen ir ten išvar
tyti telegrafų ir telefonų 
stul|>ai, susi nešinėjimas per
trauktas. Lodtiuje nebeiš
eina Jokis laikraštis. Varša- 
▼os gubernija likos pastaty
ta po karės laiko tiesomis. 
Daugybė žmonių areštuota, 
ir kadangi' Varšavoa kalėji
muose negalima jau visų su
talpinti, teip Jie mat prikim
šti, tai dalį jų išgabeno į Mo- 
dliną. Netoli Badomo likos 
į padangę išlėkdintas gele
žinkelio tiltas. Pietinės Ma 
skolijos gubernijose kas kar
tas smarkiau apsireiškia kai
miečių maištai. Minios žmo
nių degina ir naikina dvarus. 
Klisavetgrado zemstvos pir
mininkas atsišaukė | augšte- 
*nę valdžią su prašymu leisti 
sušaukti kaimų ūkininkų su
sivažiavimą apšnekėjimui kai
miečių reikalų ir budo jųjų 
gyvenimo aanlygoms pageri n-

Revoliucija Maskolljoj.
Maskvoje atsibuvo skaitlin

gas viešas susirinkimas mie
sto rotušėje, ant kurio buvo 
apšnekėtas naujasis caro ma
nifestas apie sušaukimą žmo
nių atstovų. Vienas iš kal
bėtojų smarkiai tą manifestą 
sukritikavo, kaipo įrankį to
lesniam žmonių akių muilini
mui, kitas gi kalbėtojas tie
siog ragino žmonis j nevei
kiausiai daryti sukįlimą, pra
šalinti carą nuo sosto ir gin
klu rankoje išsikovoti Masko
liai pilną laisvę. Bet pa
skui į susirinkimą pribuvo 
miesto pirmininkas, - kuni
gaikštis Golicin, ir daugiau 
miesto nrėdninkų, kuriems 
prie apšneku prisidėjus, buvo 
galiaus priimta rezoliucija, 
apreiškianti, jog susirinki
mas pripažįstąs didelę svarbą 
viešpatystės durnos konstitu
cijai, kaipo pirmam žing
sniui prie suteikimo žmonėms 
tiesų dalyvauti valstybės į- 
statymda vystės darbuose.
Bet — sako toliaus Rezoliuci
ja — tikrasis žmonių randas 
galimas tik tuomet, kada visi 
Maskolijos žmonės įgysią vi
sas valstiečių tiesas, spaudos 
laisvę ir ypatos nepaliečia- 
mybę, pagalios, kad ramybė 
visoje šalyje galėsianti už
viešpatauti tik tada, kada 
bus žmonėms duotos tiesos 
visuomeniško, lygaus, tiesaus 
ir slapto balsavimo.

Laikraščiai praneša, buk 
Maskolijos priemiesčiuose li
kos susektas platus terp pa
prastų kareivių ir oficierų 
suokalbis. Suareštuota apie 
26 suokalbininkai. Mat re
voliucijos dvasia juo toliau, 
Juo labiau pradeda skverb
tis į rusiškų kariaunų eiles. 
Teip antai Peterburge visas 
gusarų eskadronas pakėlė 
riaušę ir atsisakė visai eiti 
ant kariškų besilavinimų ir

juos ir užgesyti teip smar
kiai besiplatinančius maištus. 
Baltstogėje, taigi Lietuvoje, 
valdžios siundymais įvykin
tos vėl skerdynės žydų. Apie 
tas skerdynes pilnų ir tikrų 
žinių dą nėra, kadangi val
džia aštriai cenzūruoja visus 
telegramos, teisingas žinias 
sunku gauti, jos pasirodys 
tik su laiku; nrėdiški gi pra
nešimai, kaip papigtai, vi
sada valdžią teisina', bėdą 
verčia ant nenuoramų darbi
ninkų. tikriems faktams sten
giasi visada priduoti labai 
sušvelnytą formą. Anot tų 
pačių určdiški/ pranešimų, iš 
susirinkusios žydų krūvos 
kas-tok s metęs į kareivių bū
rį bombą, kurios espliozijos 
likosi keletas kareivių užmu
šti. Kareiviai tada pradėję 
Į žydus šaudyti, tokiu budu 
užmušti tapę 40 žydų, o apie 
180 sužeista. Ta žinia, kai
po iš maskoliškų urėdiškų 
pranešimų paeinanti,žinoma, 
labai sušvelnytą. Kuršo ir 
kitose Baltijos pajūrio guber
nijose teipjau maištai nesi
liauja. Įvyko keletas politi
škų užmušysčių. .Maištų ju
dėjimu vadovauja revoliuci- 
Jinis komitetas, kurs, kaip 
mena, prisilaikąs Rygoje. 
Dėlei tų maištų, Kuršo gu
bernija likos pastatyta po ka
rės laiko tiesomis.

Karės teismas Liepojuje 
išdavė Jau savo nuspręndimą 
ant 187 laivo „Potemkino” 
maištininkų. Iš Jų aštuoni 
likos pasmerkti sušaudymui, 
bet, matyt, valdžia pasibijojo 
tuo savo žvėriškumu iššaukti 
kitų Revelio ir Liepojaus Ju
rininkų maištus, kadangi tų
jų portų Jurininkai iš anksto 
valdžiai tuomi pagrasino, to
dėl myrio bausmę apkeitė ant 
paamžinio kalėjimo; kitus 
devynioliką maištininkų nu
sprendė ant kalėjimo ir sun
kių darbų ant įvairių termi 
nų.

Laikraščiui esant Jau pa
rengtam atiduoti preson, par
eina iš Portsmoutho žinios, 
kad Maskolijos ir Japonijos 
delegatai susitaikė, 
taigi karė p a s i b ai-

g ė. Japonija jatsisakė nuo 
savo reikalavimų atlyginimo 
Karės pragaščių*. Sachalino 
salą pasidalina įpusiau: pie
tinė dalis pereinįi į Japoni
jos rankas, šiaiirinę gi dalį 
pasilaiko Maskolija. Pla
čiau apie tą pakalbėsime se
kančiame numeryje.

Isz Lietuvos.
Iš Vilniaus.

Vilniaus amatnlnkų cechai 
panaikinti 1893 m. turėjo 
kiekvienas savo ypatingus 
ženklelius, vėliavą su kokio 
šventojo paveikslu, kurį jie 
išrenka savo amato glebėj h, 
arba paišiuėliai: raktas, ba
tas ir kiti atsakanti kiekvie
no cecho amatui. Išdildžiua 
cechus, tie ženklai liko atim- 
tidr, gubernatoriui įsakius, 
padėti į miesto valdybą.

Šįmet, kada buvo leista 
viešai viešai R.-katalikams 
daryti procesijas ir visokius 
bažnytinius a p vaikščiojimus, 
amatu inkai reikalauja, kad 
tie Jų ženklai ir vėliavos butų 
padėtos ne miesto valdybos 
archive, bet Vilniaus R.-ka
talikų bažnyčiose^

Tos vėliavos su šventųjų 
paveikslais gali atkreipti į 
save ypatingą archeoliogijos 
mylėtojų atydą.

Kalba, kad išguldinėti len
kų kalbą leista visoms ypa
tumą turinčioms naminio mo
kytojo diplomą, o teip-pat ir 
mokytojoms. A|He lietuvių 
kalbą iš to atžvilgio nieko ne
girdėti.

,,V. 2.” rašo: 7 d. rugpiu
čio, Kaune 6 vai. vakare, iš
einant Rekošo dirbtuvės dar
bininkams iš dirbtuvės ir rė
kiant jiems . Aabaš”, jojan- 
tiema pro juos raiteliams kar
eiviams pasirodė, kad darbi
ninkai kelia riaušės, ir todėl 
vienas iš kareivių šovė ir už
mušė netikėtai dviejų darbi
ninkų motiną Ji^kevyčieuę. 
Paskui antru šuiįiu liko už
muštas dirbtuvės pasiuntinys 
Leonavyčiua. Į vietą kruvi
no atsitikimo atvyko Tilman- 
ao, Suvalo. Šmidto ir kitų 
dirbtuvių darbininkai, gu
bernatorius Verevkinas 
žandarų gubernijas valdybos 
viršininkas A. Šlichtingas. 
Pastariejie stengėsi nura
minti darbininku^ ir prižadė
jo gerai ištirti šį atsitikimą, 
tečiaus įniršęs darbininkų 
būrys primušė akmenimis po
licijos valdininką Dmitrijevą 
ir policmeisterio pagelbinin-

Kitą dieną pametė darbą 
beveik visų dirbtuvių darbi
ninkai, dailidės, spaustuvių 
rinkėjai ir kiti. Paliovė va- 
žinėję vagonėliai, garlaiviai, 
liko uždarytos vidos sankro
vos ir restauracijos.

Krikščionių ir žydų darbi
ninkų minios patraukė į už
muštųjų Juškevyčienės ir Le
onavičiaus namus Ankšta
me skersgatvyje ties minėtais 
butais susirinko 10 tukstan 
čių žmonių. Kiti sakė pra 
kalbas, prašė kad susirinku- 
siejie nedarytų jokių sumiši
mų per laidotuves. 7Į vai. 
procesija su užmuštųjų la
vonais patraukė Mykalojaus 
prospektų ligi Tilmanso dirb
tuvės į bažnyčią. Lavonus 
lydėjo ramiai 10 tūkstančių 
žmonių būrys. Tvarką sau
gojo patys darbininkai, ku
rie turėdami rankose žvakes, 
sustojo į eilę abipus gatvės. 
Paskiaus visi ramiai išsiskir
stė ir susirinko kitą dieną. 
9 d. rugpiučio, 10 vai. ryto, 
darbininkai nešė: lavonus iŠ 
bažnyčios į kapines. Ties 
grabais darbininkai nešė 11

vainikų su raudonais kasny- 
kais (juostomis) ir su įvai
riais parašais. Buvo vaini
kas ir nuo Kauno krikščio
nių ir žydų proletariato. Ant 
kapinių pasakė kelias lenki
škas, žydiškas ir rusiškas pra 
kalbas. Per visą iškilmę 
darbininkai išlaikė pavyzdin
gą tvarką. Tik pasibaigus 
laidotuvėms gatvėse, didelio 
žmonių prisikimšimo ven
giant, buvo pastatyti karei
viai. 12 vai', susirinkusiejie 
išsiskirstė, ir neužilgio liko 
atidarytos sankrovos, dirbtu
vės ir miestas gavo vėl pa
prastą savo išveizdą.

Ištirti tą kruviną atsitiki* 
mą Kaunan atvažiavo tuoj 
Vilniaus karės apskričio gen. 
majoras Fajenberg.

Vyresnis Vilniaus guber
nijos fabrikų inspektorius 
išleido visoms pramonės į- 
staigoms aplinkraštį, kur įsa
kė, kad Jų valdybos pristaty
tų Jam iki 28 d. rugpiučio 
žinias apie savo darbininkus, 
kiek jų yra, ką jie dirba ir 
nuo kurios iki kuriai valan
dai dirba. Šios žinios reika
lingos yra sustatymui stati
stikos apie darbininkus.

Jeigu darbdaviai, paduo
dant tokias žinias, sutiks ko
kias klintis, tai inspektorius 
prašo, kad jie dėl to kreiptų
si į jį raštu arba ypatiškai.

iš Kauno linkon Jurbarko 
pastebėjo ties Veliuonos mie
steliu plaukiojantį Nemune 
skenduolio lavoną. . Garlai
vio vyresnybė tuoj davė žinią 
Veliuonos šimtininkui, o tas 
urėdninkui, bet šis nenorė
damas baldos su lavono pa
laidojimu, prisakė perkelti 
lavoną į anapus Nemuno (į 
Suv. gub.) ir davė žinią Kriu
kų valsč. valdybai. Toji, at
vykus ir apžidlf^’is lavoną 
davė žinią Plokščių valsč. vir
šaičiui, bet pastarasis galuti
nai atsisakė palaidoti sken
duolio lavoną, nėsa lavonas 
buvo ant Nemuno vidurio sa
los, tai jį turint aprūpinti 
Kauno gub. policija. Kuo 
viskas pasibaigs, nežinia, o 
lavonas jau 9 diena, kaip 
pūva ant saulės ir niekas ne
sirūpina apie jo palaidojimą.

Iš Kuršo gub.
Mintaujos gubernatorius 

išleido paliepimą, idant kiek
vienas, važinėjąs veloeipėdu, 
visada turėtų prie savęs poli
cijos tam tikrą leidimą važi
nėti velocipėdu ir prie to, sa
vo fotografišką kortelę, netu- 
rintiejie tokių velocipėdistai 
bus skaudžiai baudžiami ka
lėjimu ir piniginėmis bausmė
mis. Tą savo įsakymą gu
bernatorius motyvuoja tuo
mi, kad ,,visokį kurstytojai
žmonių” greitai važinėją iš 
kaimo kaiman su savo pra
gaištingomis agitacijomis ir 
lengvai ant velocipėdu iš
trūksta iš policijos nagų.

Riaušės ir įvairus politiški 
prasižengimai Pabaltmario 
krašte dar vis nesiliauja, y- 
pač labai neri moja Gazempo- 
to pav. (Kuršo gub.), gyven
tojai, kur liko užmuštas dvar
ponis baronas A. Bistramas.

Iš Vilniaus gubernijos.
2 d. rugpiučio, Vilniaus 

gubernijos kalinys ūkininkas 
V. Kaprinavičius 40 m. am
žiaus, pasmerktasis ant 4 me
tų į katorgą už padegimą, nu
šoko nuo 4-to buto 
ir užsimušė.

Vilniaus gubem 
ba. 8 d. rugpiučicy 
tistikos žinias s 
ir vasarinių javi 
Vilniaus gubernijoje. Sulig 
tų žinių, žieminių javų užde- 
rėjimas pusėtinas, vietomis 
geresnis, vietomis blogesnis 
už vidutinį.

Menkiausi Javai Vilniaus 
paviete: čion nuo kiekvienos 
dešimtinės prikirto 4—6 ka
pas pėdų. Kituose pavieto 
valsčiuose pripiovė nuo 1 de
šimtinės po 10—16 kapų pė
dų rugių, o Ašmenos paviete 
— dagi 18 kapų pėdų rugių.

Kaikuriose vietose, iškil
ius, 100 pėdų davė 6—7 če- 
tverikus grudų. Vasarojus: 
avižos, miežiai, žirniai — ne
kokį. • Ankstyvesniejie Ja
vai — nepergeri, vietomis, 
dėlei sausumo, dagi blogi, 
o vėlyvesniejie —- pusėtini. 
Vileikos paviete (Kamencinų 
ir Kabanų kaimuose), 7 birže
lio, javus išmušė Indai. Li
nų Vilniaus gubernijoje sėja 
nedaug, tik namų reikalams. 
Bulvės, matyti, šįmet gerai 
užderės. Pievos šįmet teip- 
pat buvo prižėlusios, sėjamos 
pašarui žolės — pusėtinos. 
Surinktas šienas — geros 
rųšies, ypač suvežtas prieš 
14 d. liepos. Daugiausia 
priaugo šieno ir žolių (dobi
lų, motiejukų, vikių) Lydos, 
Trakų ir iš dalies Ašmenos 
pavietuose. „V. 2.”

Sulninkų kaime, Varnėnų 
valsčiuje, apsireiškė kiaulių 
liga, teip vadinama raudono
ji liga. Nugaišo jau 8 kiau
lės, o 20 apsirgo.

Nuo 24 d. liepos iki 28 d. 
Vilniaus gubernijoje šiltine 
apsirgo tiek ypatų: Vilniaus 
pavieto — 2, Vileikos — 42, 
Lydos — 5, iš viso 49 ypatos: 
vidurių šiltine: Dianos pa
viete 11 yp., Lydos — 22; 
Ašmenos — Š ir Trakų — 2 
ypati. „V. 2.”

. ..“Numirėlįpalaidok’ ...
,,V. 2.” praneša, kad lie

pos 28 d.plaukdami garlaiviu

gyvenimo 
» „V. 2.” 
ios valdy
davo ata- 

ie žieminių
užderėjimą

Is Palangos, Kuršo gab..
Palangoje, 30 d. liepos, sa

kė pirmą kartą prieš sumą 
lenkišką pamokslą, mat pri
važiavo šįmet į Palangą daug 
lenkų, užtat ir išrado reika
lingu sakyti jiems lenkiškus 
pamokslus.“ Sulyg vietinės 
policijos žinių, šįmet atvažia 
vo į Palangos maudykles apie 
2000 žmonių, daugiausia iš 
Lenkijos. Atvažiavę iš Len-Z 
k i jos lenkai nesupranta lie
tuviškų pamokslų, per tat 
atvažiavusiejie kunigai-len- 
kai per keturias są vai tęs sa
kys Jiems lenkiškus pamok
slus.

Tiekai svečių privažiavus, 
Palanga nebeišrodo žemaiti
ška. Jei tik ne senoviški Čia 
Lietuvos paminklai, jei per 
muges neatsilankytų žemie
čiai ir savo tautiškais rūbais 
latviai, sakytum, kad tai 
Lenkija. Tik šventomis die
nomis įėjęs į bažnyčią ir pa
matęs daugybę pilkų kam- 
zuolių ir baltų skepetų jau
tiesi esąs Žemaičiuose.

K- Kirvinskia
„V. 2.”

Iš Baltstogės, Gardino gb.
1 d. rugpiučio, 1 vah dien., 

Suražo gatvėje staiga pasimi
rė bepildydamas pareigas 
miestsargis Barcevičius. Ap
žiurėjus lavoną, anot ,,S. Z. 
S.” pasirodė,“ kad veidas ir 
akįs buvo aplietos kokiu nuo
dingu skystimu.

Tame pačiame mieste gy
ventojams trūksta duonos. 
Tramvajai sustojo. ,,V. 2.”

Iš Liepojaus.
Liepojuje, dar iki šioliai 

nepasibaigė užmušimai, plė
šimai. Nėr tokios dienos, 
kad nebūtų kokio nors kru
vino atsitikimo. Pvzd., lai
dojant į kapines pasimirusį 
vežėją, kasžin kas šovęs į du
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. einančiu ties kapinėmis žan
daru ir vieną iš juodviejų ui- 
mušė ant vietos. Tą dieną 
vakare cirke Aleksandro gat
vėje m 
bihinfc

i kareiviai su dar- 
ir i [publika 26 d. 

liepos sunkiai sužeidė iš re
volverio dirbtuvės darbiniu-

IŠ Minsko-
3 d. rugpiučio, Riečico pa

viete kriušaiir ledai baisiai 
išmušė sėjimus. Plotas iš
muštų javų užima 4 tūkstan
čius dešimtinių.

Iš Kauno.
Gubernatorius išleido ap

linkraštį, patardamas žemie
čių viršininkams, su atyda 
prižiūrėti valsčių susirinki
mus, kurie yra ūkininkų sa
vy vajdos organais. ,,V. Ž.”

Iš Šimonių, Kauno gub., 
p Ukmergės pav..
J Į ,,V, į j rašo: Per praė
jusį valsčiaus susirinkimą že-‘ 
m iečių, viršininkas reikalavo, 
kad padidintų policiją, nuro
dydamas ant neramių laikų. 
Bet vyrai atsakė,. esą blogi 
metai ir neturį nereikalingų 
pinigų, kuriuos galėtų pa
skirti policijai padidinti; o 
pasiremdami ant paskuti
niuose laikuose duotų mani
festų išrinko sau raštininką 
lietuvį Antaną Matulionį, 
kurs pirma raštininko pagel
bininku tarnavo. Tai to pa
ties valsčiaus ūkininko sū
nūs, baigusis pradedamąją 
mokyklą. Tokių vaikinų 
Lietuvoje atsirastų daug ir 
jie galėtų neblogiau už rusus 
raštininko pareigas pildyti.

Skaitančių lietuviškuslaiki 
raščiui skaitlius Šimonių 
valsčiujeridis didinasi. ; i 

l4epq^^5(l, Šimonių mie
stelyje perkūnas užmušė dvi

mokesčius ir ančdėlius. Vir
šininkas prižadėjęs paleisti 
telegramą gubernatoriui ir 
sakęs ūkininkams, kad bus 
išpildyti jų reikalavimai. Te- 
čiaus pasakė, kad kareivius 
nelabai geistina leisti pas 
ūkininkus į darbų, kad kar
tais kaimiečiai nesukurstytų 
jų pakelti maištą. Bet kuo
met tūlas drąsus ūkininkas 
pasakęs, kad šarvuočio „Po- 
temkin’o” jurininkai ir be 
ūkininkų pakėlė maištą, tai 
viršininkas tikrai prižadėjo 
išpildyti jtj reikalavimus ir, 
matyti, buvo pakakintas, kad 
jam ūkininkai pasiskundė. 
Žinoma, butų labai gerai, 
kad viršininko prižadėjimas 
įvyktų.

Tankiai tenka girdėti ai
manuojant, kaip ūkininkus, 
teip bežemius ir miestelėnus. 
Mano nuomone, paskuti- 
niems dabar daug lengviau 
gyventi, negu ūkininkams, 
nes dabar duona nebrangi, o 
uždarbiai dideli.

Prieš 15 metų samdininkas, 
sunkiai dirbdamas, gaudavo 
per dieną 25—30 kap., o už 3 
pndus rugių tuomet mokėda
vo 3 r., 3 r. 50 k. ir 4 r., o 
dabar vos pasiseka parduoti 
3 pndus rugių už 1 r. 80 k., 
2 r., o samdininkai ima pelno 
po 50—70 k. per dieną.

„V. Ž.”

atelyje perkūnas užmušė 
žydi -r jauną ir seną. 
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Iš Panevėžio.

Panevėžio miestas yra 
naa iš didžiausių tarp pavie- 
tlnių miestų Kauno guberni
joje, čia yra apie. 17000 gy
ventojų. Bet kejsta, kad 
ikišiol dar neatsirado jokios 
lietuvi&kų knygų' pardavy
klos. i Visi panevėžiečiai ir 
aplinkiniai gyventojai pernai 
džiaugėsi tautiškos spaudos 
sulaukę, turėjo viltį lengvai 
gauti reikalingas sau knygas 
ir laikraščius iš Panevėžio, 
kur tada buvo norėta įrengti 
lietuvišką knygyną. Bet 
▼61 ti troškimai! Visai ne- 
teip atsitiko, kaip iš pradžios 
regėjosi: visame Panevėžio 
mieste galima gauti tik mal
daknygių ir tai maišytuose 
knygynuose :— Feigenzono 
ir Reiderio ><Jžydų), kurie ir 
už tuos nežino ką prašyti; 
teip tokių knygų pasiskai
tymui negalima gauti. Kol 
buvo užginta lietuviška spau
da panevėžiečiams lengviau 
buvo gauti, nes atnešdavo į 
namus..... ,,V. Ž.”

vie-

6) Išvykime visus zemskius, 
žandarus, netikusius teisda- 
rius (audžias) ir mokytojus, 
vaitus ir raštininkus, neš 
valdžia turi būti pačių 
žmonių rankose.

Atminkime, kad mokesty a: 
akčyžės, patentai ir bandero
les, tai stipriausias valdžios 
ramstis. Viso to netekęs ca
ro sostas ir dabartinis rėdąs 
urnai sugrius, o nemokėjimas 
mokesčių, neklausymas val
džios, tai didžiausias smūgis 
caro sostui.

L. S. D. P. „Kova” 
Suvalkų org..

II.
MIRTIS!!!

Gubernatoriams, viršinin
kams, zemskiams, žandarams, 
šnipams, išdavikams, skun
dikams ir tirinėtojams!!!

Per šimtą suvirtum metų 
kentėm baisų caro jungą, 
bet dabar atėjo laikas jį nu
sikratyti nuo savęs.

Lietuviai patįs turi Lietuj 
voje valdytis. , Tegul žino, 
kad bus užmušti ir sušaudy
ti visi tie, kurie norės mums 
tame darbe kelią pastoti. 
Teipoegi bus nunaikinti ir 
nunuodyti kareiviai ir jų va
dai, kurie drys stoti su gin
klu prieš buriua žmonių jie- 
škaučių liuosybės, tiesos!

Nėr dovanos ir tiems, ku
rie pliapa, zaunyja perdaug 
ir liežuvio už dantų nemoka 
laikyti. Atsiminkite baisią 
MIRTĮ nekuriu caro tarnų, 
nuo musų rankos kritusių. <.

po skurdžiausiai gyvenanti, sun
kiausiai dirbanti ir prie to purvi- 
niausi žmonės.

Siuncsia tureliams pe k liukai

Nkw York. Vieniai bankieriai, 
kaip antai 1. H. Schiff, broliai 
Guggenbeim ir kiti aplaikė nežinia 
kėno siunčiamas pačtu pekliškas 
Ynašinaites. Tokią jau peklišką 
mašinaitę aplaikė ir vietinės poli
cijos viršininkas O'Reilley. Maši
naitės susideda ik cigarų skrynu
tės, pripildytos trenkiančioja med
vilne: viduj prilipinti briežiukai, 
kurių galvos atremtos į prilipdytą 
prie dėžutės viršaus pieskinę po- 
pierą, teip kad prie greito dėžės 
atidarymo brežiukai įsibraukia ir 
uždega trenkiančia* medegas.

Aukoti „Potemkino“ maiaatiniu- 
karna.

New Yorko socialistai pradėjo 
rinkti aukas ant naudos ,,Potem- 
kino" maištininkų, besirandančių 
dabar, skaitliuje apie 400, Rumu
nijoje ir Ryme. Socijalistai mat 
nori prigelbėti jiems atvykti į A- 
meriką, kadangi maištininkų gyve
nimas ten yra da pavojingas ir var
gingas.

Zeiuen <lret»eJiinaM.

Pereito utarninko naktį jaustas 
buvo žemės drebėjimas net kelio
se valstijose, kaip antai pietinėj 
dalyj valstijos Illinois ir kai-kurio- 
se dalyse valstijų Missouri, Ten- 
nessee ir Indianos. Smarkiausiai 
buvo jaustas mieste St. Louis. 
Prie to buvo girdėtis koks tai po
žeminis dundėjimas, panašus į 
perkūniją, ir žaibavimai. Dauge
lyje vietų žemės drebėjimas buvo 
teip smarkus, kad namuose nuo 
sienų nulekiojo paveikslai, išsigan
dę žmonės pradėjo iš namų bėgti. 
Drebėjimas tęsėsi vienok neilgiau 
kaip minutę.

Dach buvo

Iš Prūsų Lietuvos.
Nimersate, užėjus smar

kioms perkūnijoms, perkūni
ja trenkė į ūkininko Macpre- 
iškio triobas ir viską pavertė 
į pelenus. Gyventojai vos 
nuogą gyvastį išneše, pražudę 
viską, ką turėjo.

Dėlei netikusio aunaus pa
sielgimo ir blogo šeimynin- 
kavimo, Šilokarčiamoje pasi- 
piovė išimtininkas K..

Klaipėdoje rengiama pa
statyti paminklą žinomam vo
kiečių lyrikui (eilininkui), 
Simonui Dach.
sūnūs lietuviško sudžios tul- 
ko, to paties vardo, gimęs 29 
d. liepos, 1605 m., miręs gi 
balandžio 15 d., 1659 m.. Pa 
rašė jis daug eilių, terp jų 
geriausiomis rokuojamos ei
lės „Anke von Tharau.”

Rusnės upėje, prie Baltru- 
škiemių, rado vyriškio lavoną 
ir prie jo keletą laiškų tūlo 
Frenkelio iš Tilžės. Tyrinė
jimai išaiškino, kad išgrieb
tasis ir yra patsai Frenkelis, 
kurs prastose apystovose gy
vendamas, pirm kokių trijų 
sanvaičių buvo prapuolęs.

Iš Suvalkų gubernijos.
Įvedus Suvalkų gub. karės 

stovį, atsitinka daug suėmi
mų dėlei mėtymo įvairių at
sišaukimų ir šeip politiško 
kurstymo. Dvarų darbinin
kai apie Senapilę ir Vilkavi
škį, per darbymetę buvo pa
metę darbą, bet, padidinus 
gerokai algas, vėl pradėjo 
dirbti. Valsčių sueiga daro 
nutarimus, kaip reiktų per
taisyti šalies tvarką, norint 
išvengti įvairių bruzdėjimų, 
ir savo nutarimus per vieti
nes vyresnybės rankas leidžia 
į Peterburgą. „V. Ž.”

Prokliamacijos.
Žemiau talpiname dvi 

prisiųstas mums hektogra
fuotas prokliamacijas, plati
namas Lietuvoje. Talpina
me jas tik kaipo dokumentus 
šiltligės perijodą pergyvenan
čios lietuvių draugijos, to
kias prokliamacijas tik ir ga
li pagimdyti sunkus, didei 
anormališkas politiškas 
ekonomiškas 
mas. Rd..

ir
tautos gyveni-

I.
VALSTIEČIAI

Suvalkų organ..

[sz Amerikos
l’muMyste ir patlndynže.

1 Los Angeles, Cal. Tūlas B. 
Beebe nušovė savo pusseserę Lot- 
tie Beebe už tai, kad ji, priešais 
jo norą, pamilėjo kitą jauną vaiki
ną. Nušovęs pusseserę, jis tuojau 
tuo pačių revolverių nusišovė ir 
patsai.

Sairdia dnzinej krutiue* pusėj.

Los Angeles, Cal. Vietiniam 
paviečio ligonbutyje daktarai, da
rydami operaciją ant tūlo daržinin
ko, Malcolm Rose, su nusistebėji
mu atrado, kad pacijento širdis 
guli ne kairėje krutinės pusėje, bet 
dešinėje. Visi kiti organai 
normaliŠkame padėjime.

ISZ
Lietu viszku dirvų

Suilege.

Atlanta, Ga. Apie tris mylias 
nuo čia sudegė vieno farmerio gy- 
venamiejie namai ir kitos triobos. 
Neapsiėjo ir be žmonių gyvasčių, 
kadangi ugnyj pražuvo 60 metų se
nas John Matthews ir moteris Ro- 
sa Thompson.

Alus ir degtine.

Sulig urėdiškai surinktų ir pa
garsintų žinių, per pereitus metus 
Suvienytose Valstijose ■ išgerta 
degtinės 704600 galonais mažiau, 
negu užpereituose metuose, bet 
užtatai alaus išgerta 39000000 ga
lonais daugiau.

Nusižudė daktarai
Philadelphia, Pa. Pereitą se- 

redą čia papildė patžudystę dakta
ras Tilphman Koons, 52 metų se
numo. Priežastis nežinoma. Jis 
buvo atvykęs į Pbiladelpbiją iš 
Buffalo.

Nelaime fabrike.

Buffalo, N. Y. Farike Ameri
can Radiator Works sulužo 40 pė- 

1 dų augštumo pastoliai. Ant pas
tolių dirbo aštuoni darbininkai,ku
rie puldami žemyn senkiai susikū
lė, vienas gi ant vietos užsimu
šė.

Iš Kalvarijos, Suvalkų g..
Pas mus jau prasidėjo dar- 

bymetė. Trūksta darbinin
kų; ūkininkai bėgioja šen ir 
ten, jieškodami samdininkų, 
bet vjeltui, nena buvusioji čia 
mobilizacija išblaškė beveik 
visus darbininkus. Tūli drą. 
sesni ir mokanti rusiškai ūki
ninkai nuėjo pas pavieto vir
šininką ir prašė jo, kad jis, 
pasikalbėjęs su įgulos valdi
ninku, leistų ūkininkams į 
pageltą kareivius ir pridūrė, 
kad jei ūkininkai daug nu- 
kęsią javų 
tai turėsiaj

nuo laukų valyme, 
atsisakyti mokėti

LIETUVOS
IR VISI DARBININKAI!

Idant greičiaus sugriauti 
dabartinį rėdą ir virstantį ca 
ro sostą, išpildykim šiuos 
musų reikalavimus:

1) Atsisakykime mokėt vi
sokius mokesčius, per 
valsčių sueigas, pakol nebus 
išpildyti musų reikalavimai, 
nurodyti peticijose, ir visus 
valsčių sueigų nutarimus įra
šykite į nutarimo (prigovoro) 
knygas.

2) Naikinkim, 
,, monopolių” svaiginančių 
gėralų caro valdžios užvestus 
ir kitokią valdžios savastį.

3) Nepirkime ♦ patentų, 
markių ir banderolių į kar-

Daktaru kongresas.

Halifax, N. S. Seredoj atsi
darė čia mėtinis kongresas kana- 
diškosios daktarų draugystės. Ant 
kongreso susivažiavo daugelis gy
dytojų ir chirurgų netik iš Kana
dos, bet teipjau iš Suvienytų Val
stijų ir Didėsės Britanijos. Kon
gresas tęsis iki subatos.

Krittkuoja caro manifeNta.

Pereitą subatą New Yorke gy
venantiejie rusiški revoliucijonie- 
riai laikė susirinkimą apšnekėji- 
mui naujai caro išleisto manifesto 
apie sušaukimą šalies atstovų. 
Susirinkusių buvo apie trįs šimtai 
ypatų. Visi kalbėtojai aštriai su- 

griaukim kritikavo tą caro projektą kaipo 
toli nepakakinantį žmonių reikala
vimų. Tūlas Dr. Szilovski, tarp 
kitko, pasakė, kad visas tas pro
jektas vertas paniekinimo jau vien 
dėlto, kad jame reikalaujama, 
idant žmonių atstovai sudėtų pri-

čiamas, sankrovas, dirbtuves siegą ištikimumo caro patvaldy
je tt.. O kurie pirks, tuos stei, priegtam kad rinkimuose at- 
turgsim
priešus, • Lietuvos liuosybę 
varžančius.

4) Neleiskime vaikų į mo
kyklas, pakol nebus mokyto
jai mus pačių renkami ir 
mokslas prigimtoje kalboje 
išguldomas.

5) Atsisakykime nuo 
rudenio ant liosų eit ir 
riumenėje tarnauti.

nubausti kaipo stovų balsuoti tegali tik turintiejie 
šiokį ar tokį turtą, galiaus, anot 
manifesto, caras pasilieka neapry- 
buotą tiesą atmesti visokius žmonių 
atstovų užgyrimus,nors jie ir dau
gumu balsų butų priimti.

šio 
ka-

Dovana popiežiui.

New Yorke gyvenantiejie italai 
pasiuntė į Rymą dovanų popiežiui 
Pijui X arnotą, kaštuojantį 5000 
doliarių, ir 3500 doliarių petragra* 
šių. Amerikoje italai žinomi kai-

44 kuopos ir prie D. L. K. Gedi
mino draugystės Rhone, Pa. M. 
Akelis tarnavo vienus metus Su
vienytų Valstijų kariumenėje, ant 
salos Kubos, laike išpaniškos ka
res. Prigulėjo jis į Lietuvos Sū
nų draugystę Wilkes Barre, Pa. 
Palaidojome juodu abudu vienoje 
duobėj ant Nanticoke kapinių.

G. G.

nepakriko,likusiejie sąnariai dirbo, 
kiek galėdami, kad prikalbinti 
daugiau sąnarių ir jų darbas nepa
siliko bergždžių: prisirašė prie 
jos keletas prakilnesnių vy
rų, draugystė gerokai su- 
drutėjo ir jos sąnarių skaitlius da
bar siekia 23. Sutvirtėjus drau
gystė nutarė mokėti sav<$ sąna
riams, atsitikime ligos, 7 doliarus 
ant sanvaitės. į draugystės virši
ninkus likos išrinkti: pirmsėdžiu 
V.Stankus,raštininku M.Daniunas, 
iždininku A. Glebauckas, maršalka 
A. Tulminas.

Pagalios čianykščiai lietuviai 
įstengė sutverti jau savo parapiją. 
Likos paskirti trįs delegatai ke
liauti pas vyskupą su prašymu, 
idant duotų naujai parapijai lietu
višką kunigą.

Mike Daniunas.

limą ir kokiu butų geriausiai 
pasidarbuoti ant j jų pažadinimo iš 
miego, kaip patraukti juos prie 
gyvenimo, krutėjimo. Galiaus 
mano naujas draugas atsakė, kad 
neapsimoka, ginii, jų judinti, nes 
tuojau apšauksę bedieviu, šliup- 
tarniu ir galiaus, nebus galima 
gauti nė merginos apsivedimui 
(apšviestas žmogus to niekada ne
būtų pasakęs. |Rd.). Tatai tau 
ir apšviestunasl!

Zagarėlis ,, Liet u vos" nr. 81, 
atsiliepdamas aut mano korespon
dencijos, išgyrė čianykščių lietu
vių pirmžengystę, gerus darbus 
draugystės (keįkios? ['R.) iškėlė 
iki debesų (neteisybė,, to visai 2a- 
garėlio atsiliepime nėra. R.), bet 
visai bereikalo. , Prigulėjimąs prie 
pašelpinių draugysčių nerodo žmo
gaus apšvietimą, prie pašelpinių 
draugysčių priguli ir visai nemo- 
kantiejie skaityti, prigulinčiu į to
kias draugystes: mieriu yra ne ap
sišvietimas, kadangi jos apšvieti
mo reikalais nesirūpina, bet vien 
dėl medėgiško susišelpimo ligoje. 
Teisybė, yra čią T. M. D. kuopa, 
bet ir ji tik iš vardo gyvuoja. Jei
gu mes suprantame reikalingumą 
mokslo ir apšvietimo, kodėl ne 
prigulim prie įtokių draugysčių, 
kaip, paveiks o, „Aušros" drau
gystė. kurios tikslu yra šelpimas 
einančios į augštesnius mokslus 
lietuviškos jaunuomenės? Juk 
Šelpdami moksląeivius, išauklėsi- 
me šviesius lietuviškus veikėjus,

I savo tautos mokslo vyrus, daili
ninkus, kurių į mums dabar teip 
trūksta. Žagafėlis sako, kad pas 
mus čia yra teipjau, kaip ir kitose 
kolionijose. Tas ir yra bėda, kad 
pas mus to da pėra, laikui bėgant

i gal ir čiaiŲFkščiju lietuviai pradės 
labiau darbfrotiĮ, apsišviesti, įeis į

II tą srovę abelno lietuvių krutėjimo, 
i bet tuo tarpu eĮame da užpakalyj

kitų pasilikę.
Senas Krivaitis.

Iš Springfleld, III.
Buvęs čia lietuviškos parapijos 

prabaščius, kunigas Bukaveckas, 
po ilgų ergelių, apleido savo ave
les ir išvažiavo nežinia kur. Ant 
savo buvimo atminties, apleizda- 
mas Springfieldą, kunigas parapi
jos knygose paliko akyvą užrašą, 
kuriame buvusius savo parapijo
ms išvadina aklais mulkiais, nieko 
nesuprantančiais kunigo skvernų 
laižytojais. Kaipo tokias kai ku
rias aveles net įvardijo. Tas ku
nigo užrašas, kad ir mulkiams, 
suprantama, labai nepatiko, užtat 
dabar savo buvusį vadovą keikia. 
Kn. Bukaveckas, būdamas čia, 
teisybė, tankiai mėgdavo vadinti 
parapijoms asilais, nieko neišma
nančiais mulkiais, bet išdalies jis 
ir teisybę sakydavo ir rodos dabar 
nereiktų užtatai ant jo pykti ir 
keikti. Kiekvienas žmogaus užsiė
mimas ir darbas turi savo vardą, 
kokį darbą žmogus nė dirbtum — 
nuo žemiausio žemdirbio ar bandų 
ganytojo iki augščiausio mokslin
čiaus. Kokį kas darbą dirba, to
kiu vardu ir yra vadinamas. Kad 
Springfieldo lietuviai nepriguli 
prie apšviestų, mokslą mylinčių, 
tai kunigas ir negalėjo juos pava
dinti apšviestais, mokintais, pava
dino juos tik tokiais, kokiais yra. 
Už tai nėra ką pykti, šiuomi tar
pu parapija da kunigo neturi. Buvo 
iš kažin kur atsibaladoję du dūšių 
ganytojai, bet jie, nupeikę pirma 
buvusį kut>. Bukavecką, vėl sveiki 
išsinešdino. Mat kunigai daro teip, 
kaip ir visi biznieriai, kada užside
du sau naują biznį, duokime sau 
karčiamą: karČiamninkas giriasi, 
kad jo gėrymai geriausi, o biednas 
tamsus žmogelis ištikro ir tiki jam 
ir nueina paragauti tų teip kar- 
čiamninko giriamų nektarų. Be
ragaudami įkaista, ir ne tik kad sa
vo sunkiai uždirbtus skatikus pra
geria, bet ir proto netenka, 
tas yra ir pas kunigus, 
savo draugą išpeikti, o 
girti savę, savo tavorą, 
žmonelius prie savęs 
Biznis bizniu ir pasilieka, pakol 
“kostumerių” netrūksta, vis ge
riau, negu, duokime sau, fabrike 
arba anglių kastynėse dirbti ir pra
kaitą lieti.

Lietuvių gyvena čia daugiau 
per tūkstantį galvų, medegiškai 
pasilaiko neprasčiau už kitų vietų 
savo tautiečius, bet tautiškame 
krutėjime apmirę. Jeigu visi čia 
gyvenantieji* lietuviai paaukautu- 

i mėm ant tautos reikalų bent po 
' 25 centus, tai susidėtų kaip bema- 
I tant 250 doliarių, kas butų jug vi- 
įsai nesunku, nuo to nė viens nepa- 
: vargtumėm, o bekovojantiems mu
sų broliams už laisvę ir Lietuvos 
neprigulmystę bent mažuma su- 

! šelptumėm. šelpdami musų ko- 
1 vejančius revoliucijonierius, su- 
teiktumėm jiems pastiprinimą, la- 

: biau pakeltumėm jų dvasią toles- 
i nėję kovoje prieš tironišką caro 
! valdžią. Bet apie tokius dalyk us 
Į čia musų broliams nė neužsimink, 
tuojau apšauks bedieviu, cicilistu, 
tokių užmanymų netik neparems, 

i bet da reikia pasidaboti, kad gal- 
Ant bėgančio, į vos nepramuštų. Vis tatai paei-

yra

Mat 
pirma turi 
paskui iŠ- 
kad aklus 
pritraukti.

liauMiue pakorimu.

St. Louis, Mo. Pereitą pane- 
dėlį likos čia pakartas tūlas Henry 
Heusack, teismo prasudytas už 
užmušimą savo uošvio, Augusto 
Rafael. Iki paskutinės minutos 
prasudytasis tvirtino nekaltu esąs, 
jo moteris ir duktė teip jau tą pati 
tvirtino. Tikrų davadų apie jo 
kaltybė nė teismas neturėjo, nusu- Į 
dijo jį, pasiremdami aut nelabai 
ištikimų liudijimų. Gal būt, kad 
žmogus ir visai nekaltai nukentė
jo, nors, apart to, kaltina jį, buk 
aštuoni metai atgal jis užmušęs sa
vo motiną.

Audros.

Minesotos valstijoje pereitą utar- 
ninką siautė smarki audra. Aud
ra pridirba daugelį pragaišties, 
ypatingai, javams, be to pražuvo 
teipgi keletas žmonių.

lš Taunton, Mhhh.
Darbai tuotarpu čia eina gerai, 

naujai atvažiuojantiems darbas ne
sunku gauti verptuvėae, teipgi ma
šinų fabrike.
- Miestas Taunton yra labai puiT 
kioje vietoje, aplinkui žaliuoja gi
rios, yra upių, ežerų — žodžiu, 
gyventi Čia labai patogu. Lietu
vių vienog gyvena čia nedaug, gal 
apie kokie 80 ypatų abiejų lyčių,bet 
ir tie pats negeriausiame sutikime 
gyvenaC kokie tie nesutikimai ir ko 
kios jų priežastys? R.). Iš lie
tuviškų laikraščių ateina čia vos 
keli egzemplioriai „Lietuvos" ir 
„Saulė"!

Gegužio 30 d. š. m. ' senos ži
nios laikraščiams netinka garsinti, 
apie tą reikėjo ankščiau pranešti. 
R.) vietiniai lietuviai susiėję pas 
savo tautietį, M. Januškevičių,su
tvėrė, nors ir su dideliu vargu, 
draugystę, apkrikštijo ją Šv. Kazi
miero Karalaičio vardu. Cbarterį 
draugystė gavo nuo S. L. Ameri
koje. Draugystės vyriausybėn iš
rinkti: Y. V. Gudaitis piftr m sėdžiu, 
M. Valukonis pagelbininku, A. 
Baginskis prot. sek r., J. Zakaraus
kas finansų sekr., V. Baniuškevi- 
čius kasier., Kazlauskas ir Zylonis 
kasos globėjais.

Kas Norėjo.

Reikaluose šelpimo revo
liucijos.

Rugpiučio 20-tą tapė atliktas 
Philadelphijoje suvažiavimas sąna
rių Centrališkojo Am. Liet. Rev. 
šeip. Komiteto. Perskaityti buvo 
privatiŠki pranešimai veikėjų Lie
tuvos revoliucijoje ir apsvarstyti 
paskutinių laikų Lietuvos politiš
ki atsitikimai, kokius galima pa
tirti iš tikrų šaltinių, taigi iš Euro
pos užrubežinių liet, laikraščių: 
„Darb. Balso", „D-go" ,,Varpo" 
su „Ūkininku”. Taigi męs, kai
po išrinktas komitetas ne nuo ko
kios vienos partijos, bet nuo čielos 
Amerikos liet, visumenės, ir ka
dangi aukas revoliucijai deda žmo
nės visokių kliasų, pažiūrų ir per
sitikrinimų, tii męs paskirstome 
iki šiolei sudėtas aukfis ant sekan
čių dalių:

Liet. Socijald* mokr. Partijai .......7. E. '...

„Draugiečiams"..................
Liet. Demokratų Partijai..
Atskiriems revol. Lietuvo-
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raugysčių. Balius 
p 29 d., pelno susi- 
U centais. Laukė- 
jkinkimo tam tikro 
^šelpėjų komiteto, 
pinigus įteikti. Ant 

k viskas kitaip vir-

Nelaime* ant geležinkeliu.

Butte, Mont. Z 
žmonių pilno, tramvajaus, ant i 
skerskelio užbėgo netikėtai gelž- 
kelio trūkis. Tramvajus likos su
ardytas, 9 pasažieriai užmušti ir 
keliolika sunkiai sužeisti.

Netoli Wh’tefish Bay, Wis., 
prie “užsisukimo šėnių apsivertė 
tramvajus, prie ko vienas pasažie- 
rius likos užmuštas, o keletas leng
viau sužeisti.

EiplioziJOM.

Bosworth, Mo. Ant valties 
upės dugnui valyti ekspliodavo 
mašina, kuri plyšdama sudraskė į 
šmotus keturis darbininkus.

na iŠ tamsybės, nesistengimo apsi
šviesti, neskaitymo laikraščių nė 
pamokinančių knygų. Tamsus 
mat žmogus bijosi paimti į rankas 
kokią knygelę, nebent maldų, sa
kydamas, kad iš raštų jokios nau
dos nėra, kad jas skaito tik bedie
viai. Taigi tamsiems mat apsi
šviesti nereikia todėl, kad neiš* 
virsti į bedievius; jiems mat nau
dingesnių darbu yra girtuokliavi
mas ir kortavimas, ką jie nuo šir
dies ir daro. Turiu priminti, kad 
tame čia ir musų moterėlės neap- 
sileidžia .vyrams, jos teipjau la
bai myli užsitraukti miežinio rau- 
galo, ypatingai atsilankant Jo
nams ir Petrams į svečius. Besi
linksminant, įkaista galvelės, pra-

Matarai.
Portland, Ori. čia išdegė da

lis miesto, teip vadinama Old East j sideda visokios kalbos kalbos 
Portland.
namai buvo mediniai.
darytą pragaištį rokuoja ant 
tūkstančių doliarių.

Su mažu išėmimu, visi °e labai padorios, negražios, tų 
Ugnies pa- i kalbų prisiklauso ir maži vaikai ir 
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Isz darbo lanko.
1 Chicago, III. Woodworke- 

rių štraikas pasibaigė, į darbą su
grįžo 2500 darbininkų. Štraikas 
tęsėsi jau nuo pradžios liepos mė
nesio, bet galiaus darbdaviai susi
taikė iš dalies ant darbininkų rei
kalavimų ir 12 firmų pasirašė po 
kontraktu, sudarytu ant 3 metų. 
Darbininkai gaus po 30 centų už 
darbo valandą. Kompanijos suti
ko teipjau nepriimti į savo fabri
kus neprigulinčių į ,,woodworke- 
rių” uniją darbininkų. Taigi mat 
darbininkai štraiką laimėjo.

1 Chicago, III. Darbininkai 
87 didelių čianykščių spaustuvių 
pareikalavo nuo spaustuvių savi
ninkų įvedimo aštuonių valandų 
darbo dienos. Darbdaviai ant to 
reikalavimo nesutinka, todėl dar- 
bininkų-tipografų ryšys ruošiasi 
straikan. Štraikas žada apimti ne 
tik vien Cbicagos spaustuves, jis 
išsiplėsiąs ir kituose miestuose. '

tas, žinoma, ant jų doriško išauk
lėjimo atsiliepia juobiauriausiai. 
čia moterėlės, išleidusios vyrus į 
darbą ir turėdamos užtektinai liuo- 
so laiko, galėtų pasiskaityti kokį 
laikraštį ar knygelę, pasimokintų, 
kaip savo mažus vaikelius išauklė
ti dorais ir gerais draugijos sąna
riais, kokiu budu pagerinti sanly- 
gas savo vargingo gyvenimo ir tt., 
bet apie tatai joms nė į galvą ne
ateina. Suprantama, kad sunku 
žmogui pačiam iŠ tamsybės išsiri
sti, jeigu nėra, kas jį galėtų pa
mokinti, jam ranką paduoti. To
kia stoka apšviestesnių žmonių, 
kurie budintų savo tamsius brolius 
iš miego, kurie pradėtų rūpintis jų 
apšvietimu, jaučiasi ir čionai. 
Kuomet kitose lietuvių apgyvento
se kolionijose rengiami visoki su
sirinkimai, teatriški perstatymai, 
dainos, knyginėliai, pas mus nieko 
tokio nėra, nėra kam rūpin
tis apie panašius dalykus, pake
liančius žmonių protą. Jei ir yra 
čia koks šviesesnis, suprantantes- 
nis, tai su tuo bijosi pasirodyti, 
kad neužsipelnyti bedievio vardą. 
Sykį teko suseiti čia su vienu ap
sišvietusiu vaikinu; šnekėjova apie 
čianykščių lietuvių dorišką nupuo-

Iš La w nence. Mus.
Skaitydami laikraščius apie tai, 

kas dedasi Maskolijos viduriuose', 
kaip smarkiai platinasi revoliuciji- 
nis judėjimas prieš netikusį caro 
rėdą, visur subruzdo rinkti aukas 
Šelpimui kovotbjų už laisvę. Čia 
Amerikoje lietuviai teipjau neatsi
lieka, šen ir t< r. jie išrinko vieti
nius komitetus! rinkimui aukų re
voliucijos reikalams. Lawrenco 
lietuviai ir-gi nepanorėjo ūme ki
tų užpakalyje ipasilikti. Kovo 19 
dieną š.m.(koqėl teip suvėlinta ži
nia? Rd.) vietinė Lietuvos Sūnų 
draugystė užmanė parengti balių, 
nuo kurio susirinkusį pelną apver
sti ant revoliudijos reikalų. Buvo 
išrinkti trįs vytai pakvietimui į pa- 
gelbą kitų d 
įvyko balandžiu 
rinko 65 dol. s 
me dabar tik i! 
revoliucijos' j 
idant jam tuos 
nelaimės vienoj
to, surinkti pinigai pakliuvo ne re
voliucijos fondkn, bet visai kitur. 
Mat kunigai, 
pamatę, kad | 
tuojau sumanė! kitokį pliaoą tų pi
nigų suvartojimui: pagarsino kon
kursą ant parašymo knygos. Kn. 
Pėža pradėjo darbuotis Brockto- 
ne, kol neišgayo surinktų revoliu
cijos reikalamž 100 doliarių, kn. 
Žilinskas gi, ktvykęs gegužio 30 
d. į Lawrencel laikė prakalbas ir 
surinko 51 doliarį konkursui; ne- 
pasiganėdydamas tuo, jis savo gra
žia iškalba patarė, kad jam pave
stų ir tuos pinigus, kurie tapo su
rinkti revoliucijos reikalams, ka
dangi, girdi, Iras iŠ tos bombos, 
kurią jus nupiįksite, iš to, girdi, 
nieko nebus,' atiduokite geriau, 
girdi, tuos pinigus ant išleidimo 
knygos, tai 'bus geresnė nauda. 
To tik ir reikėįjo musų avinėliams, 
tarp kurių yra' nemažai carbvrnių, 
kurie verkia 4iro ir keikia revoliu
cionierius. Visų draugysčių ko
mitetų susirinkimas vienbalsiai 
nutarė revolideijai surinktus pini
gus • atiduoti Į kn. Žilinskui. Tei
sybė, Lietuvąs Sūnų Dr-tės sąna
riai smarkiai 1 tam priešinos, kad 
syki jau pinigai yra kokiam tikslui 
paskirti, tam tikslui jie ir turi būt 
suvartoti, betj galiaus pamatę, kad 
kunigo šalinii 
čias smagint 
nutilti. Teifj 
į kunigo Žilinsko rankas ant garsi
nimo konkursų.

Žilinskas ir Pėža, 
migai yra surinkti,

tikslui jie ir turi būt

ikai pradeda jau kumš 
i, opponentai turėjo 
tie pinigai ir perėjo

Pleperis.

Iš Thomas, W.Va.
šis miestel s ne mažas ir lietu

vių nuo senai apgyventas. Gy
venančių Čia 
visai menkas 
žmonių nedaug, galima juos ant 
pirštų suskai :yti. Užtatai ir tau
tiškas krutėj mas čia, gali sakyt, 
užmigęs. K sietas šviesesnių tau
tiečių sutvi rė Lietuvos Sūnų 
draugystę, k irion iš syk prisirašė 
apie penk
Štai atsiranc a priešininkai, kurie 
pradeda visa i] 
pagalios ap laukė ją bedieviška 
(mat pas 
epiteto niekur negalima apsieiti) 
ir, ant galo, Aad ją sunaikinti, su
tvėrė kitą, i savo draugystę, ap
krikštiję ją šv. Juozapo vardu. 
Lietuvos Sūnų draugystė vienok

lietuvių skaitlius ne 
bet šviesesnio proto

olika ypatų- Bet

ip draugystę niekinti,

mus be to

Iš Cambridge, Mmss.
į visas Amerikos lietuvių užgy

ventas pakampes atsiliepė balsas 
iŠ Lietuvos, Šaukiąs Čianykščius 
brolius šelpti juos kovoje prieš 
Maskolijos valdžią, gelbėti jiems 
prieš kazokų kardus ir kulkas. 
Ant to balso, kaip matyti iš laik- ■ 
raŠČių, subruzdo visur dėti aukas 
revoliucijos Šelpimui, net tokiose 
vietose, kur vos keletas lietuvių 
gyvena, čia vienok, Cambridge, ; 
nors lietuvių gyvena ne keletas,' 
bet apie penkis-ŠeŠis Šimtus, tik 
su aukomis tam reikalui labai pra
stai atsižymėjo, tartum to kovo
jančių už Lietuvos liuosybę brolių 
balso nė girdėti nenori. Rodos ir 
Čia netrūksta vestuvių, krikštynų 
ir šeip visokių pasilinksminimo su
sirinkimų, kur susiėję teip links
mai ir ramiai laiką praleidžia, bet 
apie parinkimą aukų, nors po čen- 
tą, niekas neatsimena, rodos bū
tumėm visai užmiršę, kokia sunki 
caro letena spaudė mus pačius, 
gyvenant da Lietuvoje. Juk gal 
daugumas ir bėgome į Šią liuoses- 
nę Šalį ne dėl ko kito, kaip tik nuo 
sunkaus prispaudimo išsigelbėti, 
o vienok, čia atėję, užmirštame, 
kad pasilikę ten musų broliai po 
ta pačia letena tebekenČia. At
minkime, kad caro galybė butų vi
sai niekai prieš mus, jeigu tik tarp 
musų butų vienybė visuose musų 
darbuose ir veikimuose kovoje su 
savo prispaudėjais. Lietuvoje 
musų broliai smarkiai sukruto, to
dėl vienykimės su jais, Šelpkime 
juos, aukaukime centus jųjų parė
mimui, b pamatysime, kokią nau
dą atneš musų darbas ir aukos. -

A. Avižonis. *

je ...............j....................U-. 100
Kadangi ižde iki šiolei sudėta » 

700 dol., tai išsiuntinėjus minėtas 
sumas nebeliko nieko. Pasiųsta 
tapo 23 rugpiučio; Vientaučiai, 
tikrai trokštanti savo tėvynėj lais
vos ir laimingos ateities, pasi- 
stengkite ir toliaus nenuleisti ran
kų: aukauti patiems ant to švento 
darbo* ir parinkti nuo kitų. Visos 
tautos veržiasi iŠ po carizmo jun
go, visoms įgriso vilkti gėdingą, 
nežmon;Šką vergiją. Męs, kurie 
perdėm istorijoje esam atsižymėję 
meile savo prigimto, laisvaus kraš
to, ir kurių proseniai vedė už lais
vę ilgas, nuožmias kares,—argi . 
dabar jau pasiliktume užpakalyje 
kitų net mažiausių tautų?

Tegyvuoja revoliucija!
Tegyvuoja laisva liaudinė Lie

tuva* *
Amerikos Liet. Rev. Šeip. Cen- 

traliŠkas Komitetas.

Vietines Žinios.
— Chicagos vakarinės miesto da 

lies parkų komisija prašalino nuo 
j darbo 37 daržininkus, rezignavo gi 
nuo urėkų superintendentas Gar- 
field parko tvartų ir superintenden-' 
tas Union parko. Prašalinta teipjau 
nuo urėdų virinusius užveizdėto- 
jus parkų Humbold, Garfield ir 
Douglas, kadangi tie urėdninkai, 
nors nieko o nieko nedirbdavo, bet 
imdavo dideles pensijas. Ant to
linus jokių tituluotų vietų nebus, 
bus vien tik darbininkai.

— ,,Aušros" Draugystės kuopoš 
susirinkimas atsibus nedėlioj (rug
sėjo 3 d.), 4 valandą po pietų, pas 
J. Girijotą, 95 Canalport avė. Vi
si sąnariai, kaip ir norintiejie da 
prie draugystės prisirašyti, malo
nėkite pribut ant susirinkimo.

— Dirbtuvėje Euston & Co. prie 
Blackhawk ir Hawthorne gatvių, 
eksplioduojančios garinės dūdos 
likos užmuštas darbininkas Frede- 
rick Hofsaes.

— Cbicagos upėje surado lavoną . 
tūlo Thomas Platto, išbuvusio van
denyj 10 dienų.

— Čianykštis suvienytų viešpa
tysčių Švedijos ir Norvegijos 
konsulius, J. R. Lingren, pasilie
ka konsulio urėde ir ant toliaus,' 
bet jau tik vienos Norvegijos.

Iš Somerville, Mass.
Darbai eina čia prastai, pioviny- 

čios dirba po 5 dienas ant sanvai- 
tės. Daugumas lietuvių dirba 
Boston Bridge Works dirbtuvėse, 
dirba jie pigiau už kitų tautų dar
bininkus, ir dirba sunkiau, užtat 
jie ir darbą greičiau gauna, mat 
darbdaviams tokie darbininkai la
biau patinka, kurie pigiau ir geriau 
dirba. '

Lietuvių gyvena pusėtinas būre
lis, gaila tik, kad visi tebemiega, 
apie skaitymą laikraščių ir knygų 
nesirūpina. Kalbinant užsirašyti 
sau kokį laikraštį, tankiausiai at
sako, kad skaitymas jokios naudos 
neatnešąs, tik žmones kvailinąs. 
Mat kas ko nežino, tą ir peikia. 
Jie mat mano, kad daugiau išmin
ties priduoda alus ir kortos, negu 
knygos. Tautiškiems reikalams 
ir šelpimui revoliucijinio judėjimo 
Lietuvoj aukų iš Čia nematyti.

Antanas Gargas.

lš Rhone, Pa.
Rugpiučio 12 d. netoli Nantico

ke, anglių kastynėse likos užminti 
trįs darbininkai, o vienas sunkiai 
sužeistas. Tarp užmuštųjų yra 
du lietuviai: Motiejus. Akelis, 38 
metų amžiaus, paeinąs iš Suvalkų 
gub., Marijampolės parapijos, ir 
Antanas Zakarevičius, 27 metų

Redakcijos atsakymai
Keleiviui, Johannesburge. Apie 

tokius atsitikirrius, kaip susipeŠi- 
mai ant vestuvių, neverta į laik
raščius rašinėti, tokie atsitikimai 
labai paprasti ir pas mus, jų apta 
šinėjimais laikraščiai neužsiima. 
Tamistos raštelio todėl netalpinsi- * - 
me. Yra jug daug svarbesnių, ne
gu karčeminės etc. muštynės, atsi
tikimų tenykščių lietuvių gyveni
me, pranešinėk tamista apie jų gy
venimą, jų reikalus, krutėjimą, tas 
bus ir svarbu ir naudinga visuo
menei žinoti. -

Senam Krivaičiui. Tamistos 
korespondenciją turėjome gerokai 
trumpinti. Korespondencijas nei
kia rašyti trumpai, aiškiai, padu o- 
ti tik faktus,* nedaryti korespon
dencijoje ilgų išvadžiojimų nė pa<^ 
mokslų. ,,Atsakymą Z^garėliui" 
laikome visai bergždžių, tamista 
anoje savo korespondencijoje pa
sakė savo patėmijimus, Žagarėlis 
pasakė savo — ir užbaigta. Kam ’ 
tie ginčai dėl tuščio maišo. At
kreipkime labiau akis ant svarbes
nių musų reikalų, vietoj ką per 
laikraščius ginčytis už visai tuš
čius ir niekam neapeinančius daly
kus. Pagalios tokiais ginčais laik
raščiai nė užsiimti negal.

N. L. Ceitunga klausia: Kas 
žino Prieprową, Galvijams Sztri- - 
kių Ėdimą nupratinti? — Męs, 
žinome. Prieprowa visai netinka, 
gereisnis bus vaistas: Sztrikins 

• duoti galvijams visai suėsti, tik 
senumo, paeinąs iš Vilniaus gu- ( reikia pridaboti, kad neprisigrieb- 
bernijos, prigulėjęs prie S. L. A. tų prie virvių.



įkasto istorija
1’agiU A. B. Sciinitaer'l.

. semitų perėmė' ne vien literas, jų vardus, 
bet ir semitiški rašymo būdą nuo dešinės, 
kairės link pusi, tik vėliau, po įtekme tūlų 
aplinkybių, apie kurias vėliau pakalbėsime, 
perkeitė rašymo būdą, priėmė tokį, kokio ir 
mes prisilaikome, bet ir tą padarė ne iš syk, 
bandė dar rašyti vieną eilę nuo dešinės, kai
rės link pusfee, ū sekančių atbulai, taigi nuo 
kairės, dešinės link pusės; tik vėliau galuti
nai užmetė semitišką rašymo būdą ir pradėjo 
rašyti nuo kairės, dešinės link pusės; tą bū
dą jau nuo grekpnių, drauge su raštu, perė
mė kitos EuroĮjos tautos ir prie tokio rašymo 
budo taikė savo alfabetus.

Taigi. kari grekiškas alfabetas išsidirbo 
iš fenikiško, nieks jau neabejoja. Gema, 
▼ienog, kitas klausymas: kada grekonys su
sipažino su fenikišku alfabetu? Iš surastų 
iki šiol grekiškų užrašų seniausiais yra užra
kai surasti ant salos Thera, dabar vadinamos 
Sant&rin, kur senovėj buvo fenikijonų ko- 
lionija ir iš kur jie pirmiausiai perėjo į Gre- 
kiją.

Ant tų užrašų yra seniausių grekiškų 
raštų pavidabu ir tai ne vieno laiko, bet ke-

• lių, vartotų kelių žmonių gentkarčių; iš tų 
; todėl užrašų aiškiai matyt palengva* išsivy-

f stymas grekiško alfabeto iš fenikiškojo.
Therišiki užrašai, pagal jų padirbimo 

laiką, dalinasi | tris skyrius. Pirmąjį sky
rių tveria seniausi užrašai. Juose eilės bėga 
dar teip kaip ir fenikiškame rašte, taigi nuo 
dešinės, kairės link pusės, literų pavidalas 
mažai skiriasi nuo fenikišku. Alfabetas be 
veik nesiskiria nuo fenikiškojo, nusideda iš 
23 literų, trūksta dar paskui išsidirbusių 
grekiško alfabeto literų: yi, Ai, ywrir ai.

į Užrašai pirmo skyriaus galėjo būt pada
ryti ne vėliau kaip IX arba pirmoje pusėj 
VIII amžiaus priefe Chr..

Prie antro -Įkyriau* Theriškų užrašų 
priguli tie, kuriuose matyt besistengimai už
mesti semitišką eilių rašymo būdą nuo deši
nės., kaires link puses, besistengimai rašyti 

^ftbulai, pagal dabar visoj Europoj vartoja- 
Xihą būdą. Tuose užrašuose eilės bėga jau 

maišytai, grekonių pramintu boštropedon bu- 
du, taigi jos parašytos teip, kad viena eilė 
bėga nuo dešinės, kairės link pusės, o sekanti 
atbulai, sekanti vėl teip kaip pirmutinė, o 
tolesnėji vėl atbulai ir tt.<. Parašai to sky
riaus padaryti VIII ir pirmoje pusėj VII 
amž. prieų Cnr.. ;

Trečio skyriaus parašai parašyti jau teip 
kaip mes rašome, taigi nuo kairės, dešinės 
link pusėž ir juose atsirado jau tūlos greko- 

■; nių išmislytoe, pritaikytos prie skambėjimų 
jų kalbos literos, kaip antai: yi, chi, psi, 

t omega (f, ch, ilgoji o), ir kitos. Parašai 
tie padirbti, antroje pusėj VII amž. prieš 
Chr.. Prie to skyriaus priguli teipgi pagar
sėjęs graikiška*, žinomas kaipo Abu-*nibcli-

* ^mariui Ipsam-buliškas užrašas, teip pra
minta nuo miesto P*ama, kur likosi surastas. 
Parašas tas i skali n etas ant kojos milžiniškos 
Ramseso II stovylos iškaltos iš vieno uolos 
šmoto, stovėjusios prie Įėjimo žiiiyčion prie 
antrojo Niliaus vandenskričio. Ant užrašo

. aiškiai pažymėtas laikas, kada jis tapo pa
darytas: aiškiai parašyta, jog parašas tas 
padirbtas grekiškų samdininkų, buvusių ant 
tarnystei* pas karalių Psametichą, būvant 
jam Elephantinoj, taigi apie 600 prieš Chr. .t

Seniausi gTekiški užrašai padaryti IX 
amžyj prieš Chr., bet net seuiausiaine rašte 
yra jau diktai savistovių ypatybių, kokių 
nėra fenikiškame rašte, kaip ženklinimas

be sau balsių. Tam tikslui jie paėmė semi
tiškas literas: alef, he, chet, ain, Jod, van ir 
pradėjo jas vartoti kaipo sau balses: a, e, S. 
o, i, y. Tokiu budu semitiška litera alef 
persikeitė Į grekiškų a (alfa), he — į (epsi
lon), ain (gh) — | o (omikron), jod — į i (jo
ta), van — į y (ypsylon), chet, iš pradžių 
vartojama kaipo A, su laiku persikeitė į. d 
(eta). J

Toliau, kelios perimtos Iš fenikiško al
fabeto literos, vėliau pasirodė visai nereika
lingoms grekiškoj kalboj, todėl jas išmetė iš 
alfabeto. Kadangi grekiškos literos reiškia 
teipgi skaitlius ir tie skaitliai likosi priimti 
iš pradžių, tai iš to galima manyti, kaip iš 
pradžių grekiškame alfabete ėjo literos. 
Grekiškame alfabete buvo litera F (van arba 
dinama), kuri iš pradžių buvo kvapine sau- 
balse ir buvo ištariama kaip musų V. Lite
ra ta išsidirbo iš fenikiško* vav ir teip kaip 
fenikiškame alfabete užėmė 6 vietų; ji pasi
liko skaitlių paženklinime ir reiškia 6. Vė
liau, įvedus grekiškų literų /, ji pasirodė ne
reikalinga ir persikeitė (ypsylon), kuri jau 
užėmė kitų vietų alfabete, pirmų terp pridė
tų literų, tuojau* po t (tau).

Grekiškame alfabete gana ilgų laikų lai- į

Isz visur.

kvapinjų ženklų, pusbalsių perdirbimas į 
saubalėee ir daugelis kitokių savistovių ypa
tybių, tai reikia manyti, kad perėmimas fe
nikiško alfabeto turėjo atsibūti anksčiau, 
gal X amž. prieš Chr..

Perėmę fenikišką alfabetą, grekonys tu
rėjo Jį taikyti prie savo kalbos ypatybių, 
greitai pradėjo daryti jame permainas. Ir 
eilių bėgimas jiems nepatiko.

Iš pradžių grekonys rašė teip eiles 
kaip ir fenikijonai, nuo kurių perėmė raštą, 
taigi nuo dešinės, kairės link pusės; tą rodo 
seniausi grekiški užrašai surėsti ant salos 
Thera. Paskui, kaip rodo daugelis vėlesnių 
užrašų, bandė eiles rašyti teip kaip artojas 
aria vagas; paveikslan, jeigu pirmą eilę pa
rade nuo dešinės, kairės link pusės, tai se
kančią rašė atbulai, taigi nuo kairės, dešinės 
link pusės, tračią vėl teip kaip pirmutinę, 
taigi nuo dešinės, kairės link ir tt.. Kadan
gi šitame rašymo bude eilės ėjo teip, kaip 
eina, ariant, jaučiai, tai tokį būdą grekonys 
ir praminė vardu bostropedon. Tokiu budu 
parašytos Soloųo tiesos, Sigėjiški užrašai, di
desnė dalis užrašų, surastų ant salos Thera 
ir daugelis kitur surastų grekiško rašto lie
kanų. I

Nuo Herodoto laikų, taigi nuo IV amž. 
prieš Chr., toki* rašymo būdas pasitaiko jau 
retai ir ant galo su visu išnyksta ir grekonys 
eiles pradeda rašyti vien nuo kairės, dešinės 
link pusės, kadangi toks rašymo būdas pasi
rodė parankiausiu, mažiausiai alsina ranką 
ir protą, tas rašymo būdas paskui išsiplatino 
po visą Europą.

Paėjimas ir išsivystymas grekiiko alfabeto.

Kitą, gana svarbią reformą grekonys 
padarė ir pačiame alfabete, kadangi feniki- 
škasis ne su visu tiko grekiškai kalbai, ku
rioje buvo ir toki skambėjimai, paženklini
mui kokių fenikiškame alfabete truko žen
klų. Pirmiausiai grekonys negalėjo apsieiti

—1 'I
tomai tik turtinguosius pripažįsta 
žmonėmis ir tik su< jais nori savo 
valdžia pasidalyti! Bet jums, Lie
tuvos darbininkai Ir darbininkės, 
mažieji ūkininkai ir smulkąs mie
stiečiai, nuo tokią permainą nėr 
ko gero laukti. Turtingieji savo 
atstovais' išrinks turtinguosius ir 
tie, žinoma, rupįsis tik piniguočią 
reikalais.

Tokie žmonią atstovai nesuma
žintą jąsą mokesčią, nes tuomet 
daugiau prisieitą mokėti bago- 
čiams.

Jie įstatymais nesutrumpintą 
jums darbo dienok, nepadidintą 
algos, neapsaugotų iŠ valstybės 
pinigą nuo ligos, bedarbės ar se
natvės sulaukus, nes tai sumažin
tą piniguočiams pylną.

•Jie nesirūpintą jąsą apšvietimu, 
nės turtingam geresnis yra tamsus 
ir nesusipratęs darbininkas.

Jie neįtaisytą teisingą sūdą, ku

tą „Laivas". Siužetą dramai pa
sirinko jis Šarvuočiau* „Potemki- 
no” maištą. D’Annuncio, kaipo 
raktininkas, priklauso prie teip 
naujoje literatūroje vadinamą im- 
presionalistą-simbolistą, kioje gi 
savo naujoje dramoje jis nuo tos 
savo numylėtos simbolistikos nu
krypsta ir užmano duoti visą eilė 
baisaus realizmo vaizdą.

beveik gerai, bet tai buvo viskas. 
Pirmą pusę dienos ėjo kaip įku- 
nyjimas piktumo: lojo, šnypštė, 
čiaudėjo, prunkštė, kvarkė teip, 
kad laike tokią paroksizmą pats 
savo balso negalėjau girdėti. Už
tikrino, kad visoj viešpatystėj ne
rastume laikrodžio, kuris ką pana
šaus galėtą padaryti. Ant išteisi
nimo mano laikrodžio nors iš da
lies, pridursiu, jog antroj dienos 
pusėj vėlinosi teip ir teip daug žu
dė laiko, kad visi laikrodžiai, ku
riuos buvo pralenkęs, lengvai jį 
galėjo pavyti. Paisibaigus dienai 
buvo ant savo vietos, rodė tikrą 
laiko valandą. Tokiu budu mano 
laikrodis laiką matavo kaip reikia 
ir nieks neturėtą tiesos jį apkaltin
ti, jog neišpildė savo pareigą. Bet 
toks kada nekada rodymas teisin
gai laiko ne priguli prie pageidau-< 
jamą laikrodz.o, ypatybių. Nune
šiau todėl mano įnagį vėl pas kitą 
laikrodininką. Pasakė man tie- 
siok, jog plunksna yra nuluŽusi. 
Parodžiau dėlto užganėdinimą, 
kadangi galėjo būt blogiau. Sa
kant atvirai, ne tarėjau nė jokio

i tuvoje, yra kuodidžiausis, jąs dau- 
i giausia pasiąsit Seiman savo atsto- 
. vą, o atstovais'rinksit tik tokius, 

žinoma, kuriem* rūpės jusą gero
vė.

Taigi, jeigu caro Činauninkai to
kį sumanymą butą sugalvoję, kaip 
Vilniaus seimas dėl Lietuvos, bū
tumėm jį priėmę. Bet geruoju jie 
Šio nesugalvos ir neduos. Caras 
tik tuokart perleis savo valdžią 
žmonią atstovams, kada bus pri
spirtas prie sienos. Todėl spirki- 
me jį! Ardykim dadartinę netiku
sią tvarką. Nebemokėkim vyriau
sybei mokesčią. Nebeikim vais- 
kan tarnauti ir neleiskim kitą. 
Uždrauskim caro valdžiai pardavi
nėti degtinę musu miesčiukuose, o 
jeigu pati monopolią 
griaukim juos. Kaip 
pradėkim ginkluotis, 
prie valdžios su jokiais 
viską patįs savomis spėkomis at- 

rią ^apitalistai nebegalėtų papirk- j bukim.

Jie nepalengvirjtą karumenės 
sunkenybių, nes jos gula tik ant 
beturčių. O jeigu teip vra, tai ša
lin toks caro Sumanymas, ku
ris tik turtingiemsjems leidžia at
stovus rinkti! 
sprando nešiojot. visokius pilvo-' 
Čius. Dabar jum* reikia, kad tai- Į nas, lygus, tiesus ir slaptas balsa- 
syti naują valdžiąileista butą lygiai rimas! Tegyvuoja laisva, žmonią 
beturčiui ir bagotąm. I valdoma Lietuvai Tegyvuoja Lie-

Caro vyriausybė.ilgus metus jus tuvos seimas Vilniaus miestel 
vargino už tą, kaj esat lietuviai ir ; Centralinis Komitetas Lietuvos 
katalikai. Datirti prispaudimai i Socijaldemokratą Partijos. • 
jums aiškiai parodė, kokia tai ne
teisybė persekioti žmogą už jo 
tautystę, tikėjimą arba varžyti jo' 
tiesas tik dėlto, kad jis gimė mo- j 

----------------- , teriŠke o ne vyru. Todėl Šiandien, į 
užtvirtinimo. Kulikovskio advo- vlSų įįu|u sajų archipelago. Pre- kada ištvirkusi senybinė tvarka ža-
katas į n ošė dabar karacijos skun- ridento duktė mat, drauge su ka- da žūti, privalot Rūpintis apie tą,
d4* rėš mbnisteriu Taftų, buvo pas tą kad busima žmonią įtaisyta vy<

II Maskvoje karikkas sūdąs per
kratinėjo dabar prie uždarytą du- 
rią bylą revoliucijonieriaus Kuli- 
kovskio, užmukėjo gr. šuvalovo. 
Kulikovski ant teismo ikpažino, 
kad jis esąs sunumi iktremtinio j 
Sibetiją, gimęs Tobolsko- guberni
joj. Per 15 metą jis buvęs moky
toju ir ik savo algos turėjęs užlai
kyti visą keimyną, Kada pas jį 
buvo daryta pirmutinė krata, tą
syk jis da neprigulėjęs prie jokios 
partijos, nors pas jį ir rasta val
džios uždraustą raktą, už ką bu
vęs nuspręstas ant 15 mėnesią ka
lėjimo. o paskui iksiąstas į Jakut- 
sko apskritį. Ik ten jis pabėgęs 
ir tąsyk jau prisidėjęs prie sočia- 
listą-revoiiucijonierią partijos. Tos 
partijos komitetas pavedęs jam dar 
bą užmukimo gr. šuvalovo už jo 
nedorybes, papildytas Odesoj, ką 
jis ir išpildęs. Kulkos, kuriomis 
kovęs į šuvalovą, nebuvę užnuo-

ll Kaipo atsakymą ant caro ap
skelbto manifesto apie sušaukimą 
žmonią atstovą, Lenkijos sociali
stai apšaukė visuotiną darbininką 
štraiką Lenkijoje. Ant to pašau
kimo pirmiausiai atsiliepė darbi
ninkai ir tarnai pavyslio geležinke
lio ir kitą liniją. Trukiai visai pa
liovė vaikščioję. Prie suštraika- 
vusią prisidėjo jau teipgi darbinin
kai, dirbantieji? yvairiuose Varša- 
vos, Lodzio, Pabianicą ir kitą 
miestą fabrikuose.

neuždarys, 
įmanydami 

Nebeikim 
reikalais ir

kėši litera kappa. susitvėrusi iš fenikišku*; dyt08« buvus tik viena
kof. Literatą galima patikti senuose gre-!ku,ka- kuri4 J‘8 patekęs sau. 
kišknoae raštuose, ant senų užrašų, ant senų Pat8a* v,enok nusišauti nespėjęs 
pinigu. Paskui ji kaipo nereikalinga, likosi | kadan«> h tuo'aus 8Uėm* Teismo

II 1§ Peterburgo rato: Nuolat ai 
besitęsianti ir atsinaujinanti darbi
ninką Streikai pagimdė baisias pa
sekmes. Putilovo dirbtuvią Strei
kuojanti darbininkai su savo šei
mynomis kenčia baisiausią badą.

užmesta, jų už*toja litera k (kapįia, turinti ru*me Kulikovski per visą laiką I skaitlius badu (nirštančių pasibai-
toki jau skambėjimų. Stengė užlaikyti Šaltą kraują. - įtinąs. I *

Taa pats atmtiko ir *U grekonių paimta Revoliucijinį judėjimą ir revoliu- da blogiau, čia skaičius badu mirš-
U fenikiško alfabeto litera t*a<le, iė kurio* c,>on‘«‘Y dar^8 J,s a,^l0° tu°- t*nčią darbininkų d* didesnis,
susitvėrė grekiška litera san arba tampi, kai- Z”1’ a ..**a ’ ?,s .e °,e Ryk°)e tri8 tūkstančiai darbininką 
po nereikalingų, jų išmetė grekonys iš alfa- “uo va,dl,os la,mėt‘ kovoja 8U *ra«fa ra« kečias mė-
beto. bet paženklinimui skaitliu ji pasiliko (Nusprendimą te.smas apreiškė nuo.
ir reiškia 900. ‘ prie atdarą durių, Kulikovskj pas-1 ----------------------

Toliau fenikiško* šnyi>ščiančioe literos: . b K .. - ^UIU sa Bananas, Monamed
uersikeitė i orekiška zeta (z) AatMch__i ru,man’ a,ke by,os« buvo Tamajamatu Kiran, siūlosi Suvie-

b, Xi "k K"hko,sl,io p,,i ir'° V.I.U), pr.nd.nto Koose-
), O«cArn .1 w vaiką. Nusprendtmas paduotas velto dukterri Alice už vyrą, pri-

ęadai’ęi paženklinimui grekiško* kai- Maskvos generalgubernatoriui ant tadėdama8 padaryti ją valdytoja 
bo* ekambėjimų neužteko fenikiško alfabeto 
ženklų, truko skambėjimų: pA, cA, p«, tai 
paženklinimui tų skambėjimų grekony* iš- 
mielijo tam tikrus ženklus, nauja* litera*, | 
kuria* jie išdirbo iš buvusių jau grekiškame 
alfabete literų, teip, paveikslan, skambėji- I 
mas f išsidirbo iš ženklo th (thetoa), litera 
ch — iš A, psi (ps)— iš f (phi) ir, ant galo, 
ilgoji o (omega) likusi padirbta sudedant dvi 
trumpi o.

Per pridėjimus ir išmetimu* nereikalin
gų ženklų, ant galo, ir išsidirbo teip vadina
ma* joniška* grekiškas alfabetas. Jame yra 
24 literos: A, B,G, I), E, Z, E(ilgoji), Th, t, K. 
L, M, N, K», O, P, R, S, T, Y, F, Ch, Pš.

Tasai pagerintas alfabetas atsirado pir
miausiai pas joniškus grekus, kadangi jame 
buvo visi grekiškai kalbai reikalingi skam
bėjimai, tai j| priėmė ir kitos grekiško* tau
tos giminės.

Reikia čia dar pridurti, kad teip vadi
namas kadmiškas. taigi seniausiasis greki- 
ška* alfabetas ne pas visas grekiško* tautos 
gimines perėjo tas pačia* permainas. Viso
kiose grekiškosė republikoše dar prieš išsidir- 
bimų joniško alfabeto išsidirbo vietiniai alfa
betai, teip antai: colo-doriškas turėjo 23 lite
ras. joniškasisiM attiškas 21, alfabetas gy
ventojų grekiškojo archipelago 27 litera*.

Iš tų keturių alfabetų tiktai du vystėsi 
toliau: alfabetas joniškų arba Mažosios Azi
jos grekų ir colo-doriškasi* arba senasis EI- 
lado* alfabetas. Pirmutinis iš jų, taigi Jo
niškasis, prie Euklydo likosi oficijališkai Į- 
vestas Athenuose, iš čia išsiplatino į>o visų 
Grekijų, iš visur išstūmė vietinius alfabetu*. 
Kitų gi alfabetų, teip vadinamų chalcedoni- 

perėmė Italijos tauto* ir iš jo išsidirbo 
du svarbų* alfabetai: etniAhį. kurį, su tū
loms permainom*, vartojo: umbrai, oskai. 
saluliai ir tūlos kitos Apeninų pussalio tau 
tos (Italijos) ir lotyniškai iš kurio išsidirbo 
visi vakarinės Europos alfabetai, o tame ir 
mūsiškis.

I

Per ilgus laikus grekiškas alfabetas per
gyveno gana daug visokių permainų. Se
niausiuose grekiškuoee užrašuose ir rankraš
čiuose literos išrodo labai kampuotos, nely
gios, apskritai literų pavidalas mažai skiria
si nuo fenikišku ir senų žydiškų. Bet lai
kui bėgant, raštas darėsi vis apvalesniu, ly
gesniu, literos išrodė vis apvalesnės ir graže
snės. V ar VI amžyj Grekijoj išsidirbo teip 
vadinamas inicijalinis alfabetas, kuriame li
teros ypač gražios. Iš to inicijaliuio rašto

tokį jau skambėjimą. sėtinas. Ivanovoznesenske yra

II Peterburge likosi suareštuotas , 
žinomas profesorius . Miliukov. ; 
Vienuolika metą atgal Miliukov j 
buvo istorijos profesoriumi Mas
kvos universitete, bet už jo poli
tišką agitaciją valdžia jį areštavo, ( 
atėmė nuo jo profesūrą ir išvijo iš < 
Maskolijo*. Atvykęs į Ameriką jis ( 
tapo Chicagos universiteto pakvi- , 
stas užimti profesoriaus katedrą. , 
Prasidėjus vienok šįmet revoliuciji j 
niam bruzdėjimui Maskolijoj, Mi-

Gana ant savo

šultaną svečiuose, ir laike ją besi- riausybė jau nieko nebeslogintą 
vieiAiimn. uultana* i «>vr> vrlas ar lietuvis, katalikas ar nra.vielėjimo, sultanas į savo viefaę 
įsimylėjo. Ar RoosevelČiutė pri
ims sultano pirilybas, nežinia.

Varykim caro činaunin- 
kus laukan iŠ musą krašto, o pik- 
tesnius guldykim ant vietos. Tai
sykime demonstracijas su kalbo
mis — prie bažnyčią, turgavietė
se, susirinkę būriais šaukim atvi- Į supratimo apie tai, kas tai. yra 
rai prieš caro tarnus:

Šalin caro valdžia! Šalin vagįs 
Činauninkai! Tegyvuoja visuoti-

plunksna, nenorėjau vienok prieš 
svetimą žmogą išduoti mano neži
nios. Pataisė todėl plunksną; ir 
laikrodis, laimėjus iŠ vienos pusės, 
nužudė daug iš kitos. Ėjo kokį 
laiką ir vėl ant falo laiko pradėjo 
įlsti ir teip toliau; ilgumas antrak
tą paėjo nuo jo gero noro. Kiek
vieną kartą, pradedamas eiti, darė 
Šuolį labai panašą į pastūmė j imą 
atgal šaudyklės po šuviui. Pir
mose dienose vaikščiojau su kruti
nę labai vatos prikimšta, bet ant 
galo vėl nunešiau pas laikrodinin
ką. kuris dar mano laikrodžio ne 
turėjo savo rankose. Tas išardė 
jį į dalis, kiek galint smulkiausiai, 
kiekvieną tirinėjo joer padidinantį 
stiklą ir apreiškė, jog švytuoklei 
kas ten trūksta. Pataisė ir sutei
kė laikrodžiui vėl naujas ypatybes. 
Nuo to laiko ėjo labai gerai,tik kas 
dešimtis mmutą rodyklai susileis- 
davo kaip žirklės ir teip susikibu

sios maršavo drauge. Nė seniau- 
Vieną kartą užmiršau jį užtrauk- i s**s musą žemės žmogus neįsteng

ti, todėl sustojo. Tą atsitikimą tą au tokio laikrodžio pagelba pa- 
palaikiau už ženklą nelaimės ir nu- j ženklinti pabaigos ir pradžia- die- 

I liudau. Įtikėjimas toks vienok ’nos a,ba nakties ir tas privertė

Vilniuje, liepos m. 1905 m.

.Mano laikrodis.
Parašč Mark Twain.

Mano naujas, gražus laikrodis 
įėjo pusantrų metą gerai, nesisku- 

. , . .... bino, nė nesivėlino; jo įtaisymas2yd.s ar katalikas ar pra- oitkaJa oegc(Jo įr Bi<.kada s0.
voslavas, vyras I ar moteriškė — . .' c t B .. . T! . J , stojo. Suprantama, buvau persi-
yiti turi būt pnel Įtlatymus b kl* . tjkri ud io rodyk|.i rodami 
>r»i.,ems tun bot le«t. dmom, vaUodas j, „,kuodls nc k,y!U ir 
at!l°\US kad sudėjimas jo kūno ir būdavo-

Todėl kalm tok. emo uėmany- nė kau| įki svic(0 pabaj.
mas, kuris žydą Ir moterų prie nn- p .

leidžią. ,

II Laike apvaikščiojimo cieco
riaus Juozapo gimtuvių, mieste 
Semline, prie chorvatą rubežiaus, 
apie pusantro Šimto mokytoją, su- kimų neprileidži|. 
sirinkusią iŠ pietinės Vengrijos, Balsavimas žmonių atstovus ren 
parengė neprilankia demonstraci- kant turi bet: • palaikiau už ženklą nelaimės ir nu- ( ženklinti pabaigos ir pradžioš'die-
ją, laikė kurios nutraukę nuo visuotinas — kiekvienas Lietu-1 Hudau Įtikėjimas toks ‘ vienok no» »,ba nakties ir tas privertė
„millenium" bokšto Austrijos vė vos gyventojas) turi tieaą balsuo-1./ . j . ištraukiau manę prie naujo laikrodžio taisy-

liukov pasiskubino grįžti tėvynėn, | sudrasU j, į Otelius, ti (paduoti tudU), laikrodį; nustačiau teip ant nuo-! ™>.
Daugelį demonstrantą areštuota, tiesus — rinkėjas balsuodamas monė$ jr sten|fiiusi nustumti nuo Į Ypata, prie kurios kreipiausi, 
jie bus visi pašaukti teisman. j>ats turi paduoki kortelę^ užrašęs sayęg Ant rytojaus užėjau | syk surado pakrypimą ak-

---------------------- ant jos vardą to, ką jis renka į at-
Ii Neustadte, Vokietijoj, tapo stovus, Į . tyti mano

suareštuotas žinomas chemikas, j lygus— kiekvienas Lietuvos gy- a g • ran^as> 
Dr. Moeslinger. Kaltina jį, buk j ventojas, ka* ji* nebūtą, turi \ie-1 ,
jis davinėjęs receptus yvairiems . ną balsą; 
vyną fabrikantams, kokiu budu 
galima falšuoti vyną teip, kad nie- i są slaptai, kad tiekas nežinotą, ką 
kas to negalėtą susekti. Į ji* renka, ir pilkai turtingas pa-

n ■ i brikantas, padėįcim, negalėtą ker-
II šveiciirijoj suareštuota dvi šyt neturtėliui Harbininkui, pas jį

ypati, kaltinami, buk jie buvę pa- dirbančiam, jeilu tas paduotą bal-'^ |aikrodis rodo keturias minu. 
darę suokalbį ant gyvasties Itali- są ne už darbo ^davėją. ! -.................. ...
jos karalienės-našlės Margaritos,, Caras Mikalojus pripažino, kad 
laike kada ji važinėjosi automobi- j jo činauninkai betinka patįs vieni 
Hutni. : valstybei valdyki ir nori tiems duo-

---------------------- i ti patarėjais ži nonią išrinktus at
stovas. Jąs, 
datyrę gerumą

idant vėl savo darbu prisidėti prie 
abelno bruzdėjimo. Be abejonės 
jis žinojo, kas jį liaukia, sugrįžus 
Maskolijon, bet mat žmogus ne- 
pasibijojo už idėją nukentėti, ir 
sugrįžo.
areštuotas
Gorki, bet paskui tapo -paleistas 
ant liuosybės, nors po aštria poli
cijos priežiūra. Nepaisydamas 
vienok ant tos priežiūros, jis su 
da didesniu smarkumu atsidavė 
darbui, ir štai vėl jį areštavo. 
Turbut dabar priseis jam važiuoti 
arba į Siberiją, arba ant ilgą metą 
į kalėjimą.

Miliukov buvo slapta 
draugė su Maksimu

II Ant gelžkelio stacijos Liapice- 
vo, Caricino gub., Maskolijoj, 
koks tai nepažįstamas vyras, besi
šnekėdamas su arbininkais, pasi
sakė esąs vienu iš „Potemkino" 
maištininką, grįžtąs iš Rumunijos, 
kadangi begalo iŠsilgęs savo tėviš
kės, savo žmonią, giminią. Išsi
pasakojęs,nepažįstamas tuojau ne
žinia kur pasislėpė, bet gandas 
apie maištininką ūmai pasiekė žan
darą ausis ir tiejie tuojau pradėjo 
medžioklę. Maištininką pasivijo 
apie 6 verstus nuo stacijos, bet tas 
matydamas, kad negalės iš žanda
rą ranką ištrukti ir suprasdamas, 
kas jo laukia, urnai pats nusižudė.
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H Vindobonoje, ciecoriaus Juo
zapo gimimo dienoje, krikščioniš- 
kiejie socialistai susirinko ties re
dakcija socialistiško laikraščio 
„Glos ludu” it padarė demonstra
ciją. Krikščionią demonstracijai 
tuojau atsiliepė socialistai, pa
rengdami priešingą pirmiemsiems 
demonstraciją ir įvyko tarp abieją 
pusią muštynės. Įsimaišiusi poli
cija visus demonstrantus išvaikė 
apnuogintomis Šoblėmis, prie ko 
kelioliką žmonią sužeidė, 
demonstrantą areštuota.

Daug

darbi- 
norėjo

H Varšavoj apsiginklavę 
ninkai, socialistą vedami, 
padaryti didelę demonstraciją, bet 
vos tik pradėjus traukti, su iškel
tais vielukais, gatve, Šoko ant de
monstrantą buris kozoką. Įvyko 
smarkios muštynės, bet tęsėsi ne 
ilgai; kazoką pajiegos buvo dides
nės ir demonstrantams prisiėjo bė
gimu gelbėties. Aštuoni sociali
stai likos ant vietos užmušti, dau
gybę sužeista, o da daugiau areš
tuota ir į tvirtynės kalėjimus nuga
benta.

Išaidirbimas visokią grekiško raiio pavidalą, 

paskui išsidirbo teip vadinamos didėsės lite
ros.

Beveik tame jau laike Grekijoj išsidir
bo kita rašto forma; teip vadinamas kursivi- 
nis raštas, pritaikytas prie kasdieninių žmo
nių reikalų; kursivinis raštas yra dar apva
lesniu už teip vadinamų inicijalinį ir kur-kas 
smulkesniu. Ant galo IX amžyj išsidirbo 
forma greitojo rašto, teip vadinamas minu-

(Toliaue bus.)

II Vokietija pasiuntė naujas ka
riškas spėkas į savo valdybas Af
rikoje. Mat čiabuviai keizerio pa
valdiniai nelabai mėgsta po prie
varta uždėtą ant ją vokiečią jun
gą ir daro maištus, kurie juo to
liau, juo su didesniu smarkumu 
apsireiškia. Pietvakarinėse val
dybose neužllgio bus prašalinta 
kariška diktatūra, įsteigti perei
tuose metuose.

II Žinomas itališkas dramaturgas 
ir poetas, Gabrielius d’Annuncio, 
rašo dabar nauja dramą, užvardy-

v * * i. * ■ savęs baimę. Ant rytojaus užėjau surado
pas geriausią laikrodininką nusta- mens ir cilindeno ir apart to dar. 

laikrodį. Savininkas, surado, kad lakrodziui trūksta pu- 
__ •__ _ į._| sės jo mechanizmo. Viską tą su- 

Vėlinasi keturias minutas.rei-! vedė į tvarką geiai ir greitai teip, 
kad laikrodis pradėjo eili gerai, 
tik kas aŠtuomo- valandos, vidu
ryj kas ten subarškėjo ir subimbė 

laikrodis eina gerai. Bet nesida- ‘‘•’P bitis ir rodyklai pradėjo teip 
’' vė pertikrinti: jo Jcopustinė galva greitai suktiest, kad išrodė kaip 

nematė nieko daugiau, vien tą, ratelis paleistas ant laikrodžio 
2_- - ••___________ 1___ ___ _1^j- ienklų. Į šešias, ar septynias mi
tas vėliau ir kad reguliatorius turi autas matavo laiką dvidešimties 
būt truputį pryšakin pastumtas, keturių valandą, paskui, su dide- 
ką jis ir padarė. Prie to darbo h“ trenksmu, sustodavo.
baimingai tupinėjau apie laikrodi- Su apsunkinu širdžia nuėjau vėl 
ninką, besistengdamas jį permal- Pas laikrodininką ir prisižiūrėjau 
duoti,kad laikrodį paliktą ramybėj < jo ardymui. Norėjau su laikrodi- 
ir liautųsi pavojingo darbo. ninku pakalbėti aštriai, nes dal\ -

Nuo to laiko pradėjo eiti per grei- kas buvo ne jdoko vertas.
tai ir dagi kasdieną skubinosi vis Laikrodis kašUvo du šimtu do- 
labiaus. Pirmą sanvaitę pradėjo , Iraną, ant taisymo išleidau du iki 
karščiuoti, pulsas plakė Šimtą pen- į triją tūkstančių doliarią. Tuom 
kiasdeŠimtis kartą per minntą ir tarpu pasirodė, jog laikrodininkas, 
tai šešėlyj. Po triją mėnesią pra-; kurį atlankiau, yra mano senas pa
lenkė visus laikrodžius miesto ir žįstamas: buvo mašinistu ant gar- 
tai teip, kad negalėjo susitaikyti laivių »tai ne geriausiu. Apžiu- 
su karendoriu ant trylikos dieną. | r*ięs kiekvieną dalį laikrodžio sky- 
Įsmeigė į lapkritį ir valanda nuo Į rinm, teip kaip darė ir kiti prieš jį, 
valandos laukė sniego, o iš tikro su lyg**1 aniems persitikrinimu ap- 
vėjas vien pradėjo purtyti medžią 
lapus, kadangi buvo dar tik spalių 
mėnesis. Dagi suskubino laiką 
mokėjimo už gyvenimą, metinių 
rakandą ir tam panašią dalyką, 
kas galėjo manę materijališkai iš- 
naikyt ir todėl negalėjau į jį ramiai 
žiūrėti.

NunęŠiau laikrodį pas laikrodi
ninką nureguliuoti. Pradėjo tiri- 
nėtiarjau daviau kada laikrodį tai
syti ir kada. Užgyniau, užtikrin
damas, kad dar niekada ne buvo 
taisytas... Laikrodininko akyse 
sužibėjo liepsna pikto užganėdini-

... , , . , i k i a pastumti reguliatorių.
slaptas - rmltitM paduoda bal-' Bandiiau ,olaikyti jį „„„ ir 

stengiausi pertikrinti, kad mano 
I laikrodis eina gerai. ]

II Berlyno Metropol teatre, laikė 
repeticiją, sulužo parengtas vir
tum scenos tiltas, prie ko 20 akto- metus mokėję i

ant.savo nugaros 
caro valdžios, ilgus 

terionims duoklę
rią, daugiausiai merginą, sunkiau krauju ir skatil :u, jąs gerai žinote, 
ir lengviau sužeista, tarp ją keturi kad caro činau linkai niekam neti-
sužeisti mirtinai. jus tegali būti vie- 

jąs nejinkit jiems 
la ateis revoliuci

ja, ikvykit juos visus it musą kraš
to, kartu su caru, ir paveskit rėdy
mą musą kramto reikalą žmonią 
atstovams, p4£>ą žmonią išrink- i 
tiems visotinuį, tiesiu, lygiu, slaptu 
balsavimu, neskiriant tautos, tikė
jimo ir lyties, i

Todėl Šalini toks caro sumany
mas, pagal kėrio žmonią iŠrinkfi 
atstovai turėtą būti činauninką 
pagelhininkai| ir patarėjais!’ ,

Bet mums netinka vienas bend
ras visoms, ; gyvenančioms rusą 
valstybėj tautoms, seimas, koks 
caro norimas badaryti, nors tokiam 
seimui butą atiduota visa valdžia 
valstybe rėdyti.

Musą krašto, Lietuvos, reika
lus, geriausiai pažįstam męs patįs. 
Todėl tik mę£ patįs geriausia galė
sim juos suprasti ir aprūpint. Męš 
nenorim teippat, kad tas tak
tiškas prispkudimas, kurį dabar 
iš caro valio* kenčiam, sugrįžtą ir 
vėl ant musą užgultą tuokart, ka
da valdžia bus žmonią atstovą 
rankose. Nps jeigu vienas seimas 
rupįsis visą iautą reikalais, tai nie
kas mums Užtikrinti negali, kad 
rusai, būdami skaitlingpsniais, ne
panorės visko savaip daryti ir net 
gaspadorauti musą krašte.

Todėl mupis nereikia vieno tik, 
bendro visoths rusą valstybės tau
toms, seimo,

Mums reikia, kad Lietuva pati 
rūpintus savais reikalais. Todėl 
reikalinga, kad Lietuvos gyvento
jai pirmučiausia išrinktą risuoti- 
nu, lygiu,tiesią, slaptu balsavimu, 
neskiriant tautos, tikėjimo ir lyties, 
savo atstovus į Vilniaus seimą. Te
gul taf seimas išdirbs įstatymus 
musą kraštui. Tegul jis nutars, ko- 
kiuo budu Lietuvai bus naudinga 
su savo kainynais susidėti vienon 
valstybėn ii tegul jis paskiria žmo
nes, kurie ątliktą derybas su kai
mynais. Teip išrinktas Vilniaus 
seimas tikrii rupįsis jusą reikalais, 
Lietuvos dirbininkai ir darbinin
kės, mažieji ūkininkai ir smulkieji 
miestiečiai^ nes jusą skaičius Lie-

kę. Jiems pa 
nas atsakymas——————— nas jų

II Kurlandijos gubernija, dėlei patarėją, bet kadi 
žmonią neramumą ir riauŠią, li
kos pastatyta po karės apgulimo 
tiesomis.

ilį kovų už Vilniaus nei* 
mą!

Draugai! Tvarka caro valsty
bėj iširo lig galui. Tolimuose Ry
tuose japonai be pailsio muša al
kanus, išvargintus pulkus musą 
brolią. Jurą gilumoj jau pasken
do du rusą laivynu. Valstybės 
kasoj pritruko pinigą ir susirupi- 
nus vyriausybė jau nebegali rasti, 
kas jai norėtą paskolint. Nes var
gingieji caro padonai, darbininkai 
po miestus ir dvarus, valŠČionįs 
po kaimus, net pati kariumenė su
judo visuose kraštuose ir ruošiasi 
šalin drėbti nuo savo sprando sau
jelę ištvirkusią Činauninką, kartu 
su caru," kad ją vieton pastatyti 
žmonią valdžią. Išgązdintas, pri
spirtas prie sienos caras Mikalojus 
pats pripažino, kad dabartinė vy
riausybė netikus ir pažadėjo pa
kviesti žmonią atstovus rėdyti val
stybės reikalus.

Jau yra žinios, kad tie rinkimai 
žada neužilgo prasidėti. Kaip gi 
reikia priimti tas caro sumanymas 
jums, Lietuvos darbininkai ir dar
bininkės,mažieji ūkininkai ir smul
kieji miestiečiai?

Dar nėra gerai žinoma, kas caro 
sumanyta, bet jau rašoma yra, kad

1. rinkti žmonią atstovus bus 
leista tik tiems, kas turi po kai
mus didesnes žemes, o miestuose 
savo namus;

2. žydams ir moterims rinkti vi
sai busią neleista;

8. renkamas busiąs tik vienas 
seimas, bendras dėl visą gyvenan
čią rusą valstybėj tautą ir

4. tam seimui busią leista tik 
duoti vyriausybėj savo patarimus, 
o užtvirtinimas visą įstatymą, vi
są mokesčią, visą svtfrbesnią rei
kalą po senovei prigulėsiąs nuo ca
ro ir jo činauninką.

Lietuvos valstiečiai! Cars ma-

reiškė.
— Padirba per daug garo. Rei

kia parakyti sunkenybę ant apsau
gojimo uždangos.

Sudaužiau jam galvą ir liepiau 
palaidoti; kaštus palaidojimo apsi
ėmiau užmokėti.

Mano dėdė Jurgis (ant nelaimės, 
jau miręs).turėjo paprotį atkarto- 
ti, jog geras arklys tol bus gtru 
arkliu, kol jo iš koją neišvarys ir 
jog geras laikrodis tol bus geru, 
kol jo negaus į savo nagus visoki 
meisteriai.

Klausdavo teipgi: kokio užsiė-
mo. Atidarė greitai antvožą, prie mimo griebtųsi; katilioriai, ginklą 
akies pridėjo padidinantį stiklą ir dirbėjai, kurpiai ir kalviai, jeigu iŠ 
įsigilino į tirinėjimą mašinerijos. ■ tikro amato išmisti negalėtą. Ant 
Apreiškė, jog reikia ištepti ir apart; to klausymo vienok nieks negalė
to nureguliuoti ir liepė ateiti už i° )am atsakyti.
sanvaitės.

Kada mano laikrodis buvo iŠva- Didelis pareikalavimas. 
Ivtas, išteptas su alyva ir nuregu- Ponas Juozapas Trinaris, gerai 
liuotas, pradėjo irti palengva kaip ' tiaomas ^dirbėjas Amerikoniško 
švytuoklė bokštinių laikrodžių. ■ Eliksyro Karčiojo Vyno, išsiuntė 
Nuo to laiko nuolatai vėlinausi pįjną karą šito vaisto į Naujorką 
ant trukią, ant susirinkimą buvau * pereitą savaftę. Šitas be abejo 
paskutiniu, ant pietą ateidavau yra geriausiu d a vadu populiariš- 
teipgi per vėlai, laikrodis trįs die- ‘ kūmo pono Trinerio išdirbinio, 

i kuris sparčiai tanda naujus drau
gus kožnoje tautoje. Tai ištikro 
yra pilnai ištikimas vaistas nuo vi
są skilvio liga ir krauju, kuris su
teikia gerą kožnam ir blogo nė 
vienam. Kam tik trūksta sj^eką 
ar valgumo, tas negali rasti geres
nio vaisto už Trinerio Amerikoniš
ką Eliksyrą Karčiojo Vyno. Jis 
sustiprina vidurius; jis išgrynija ir 
atnaujina kraują; jis padaugina 
pajiegą raumenų; jis apmalšina ir 
sustiprina nervus; jis užlaikis tave 
pilnoj sveikatoj ir prailgins tavo 

' gyvastį. Moterys išblyškę ir nu- 
silpnėję,turinčios vien valinius skau 
dėjimus galvos,neturi vartoti nieko 
kito. Jis turi būti kožnuose namuo
se kaipo geriausias naminis vaistas 
Gaunamas visose aptiekose arba 
pas patį pabrikantą Juozapą Tri
perį, 799 So. Ashland avė., Ckica- 
go, III. į

nas pertesė į keturias ir dėlto pra
dėjo protestuoti rubsiuvis. Pa- 
lengvo pradėjo grįžti prie vaka
rykščios dienos, paskui prie perė
jusios sanvartės. Ant galo įga
vau persitikrinimą,kad pats vienas 
trankausi pe jjusioj sanvaitėj, jog 
visas syietas nyksta man iš akių.

Jaučiau kokį ten ypatišką palin
kimą prie mumiją esančią mušėjuo
se ir turėjau didelį norą klausinėti 
ją apie naujausius atsitikimus. Ir, 
vėl kreipiausi prie laikrodininko.

Laukiant man nusprendimo, jis 
išardė visus ratelius ir tarė, jog ei- 
linderis pasiliuosavęs; užtikrino, 
jog į trįs dienas padarys mano 
laikrodį tokiu, kaip reikia. Po tai 
paskutiniai operacijai laikrodis ėjo
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Drangyscziu Reikalai

Ghieago.' Dr. į. Kudirkos Gisdoriu 

Dr-te tereę 
dilioj. 37 rūgpienio 1805 L. Aiuko sa
lėjo po nr. B301 Aubum avi. Soste vai. 
po pista. Visi sacanai privalo būti ant 
sažiriakimo dėl epsvartymo daug rei
kalu. Taipgi szirdingai kvisceisme my
lėtojus dainų Listuttaa ir lietuvaites 
prisirauyti prie mus draugystes, kurios 
mieriu yra gerai iszdlavlati dainavime 
ir vaidinime spektaklio; pasitikime, kad 
Chiesgos visuomene geidžia lietu visiko 
tautiuks shoro, kuris galėtu atsakan 
ožiai giedoti ItetuviBzkas meliodijas. 
taigi mes U szaaktsme in talka prie to 
garbingo d a> be prisipili-

Komitetas.

Pikniukita! Pikniukas!
Ciiicago. Apveiidos Dievo draugyste 

parengė puiku pikninka nedelfoj, 3 d. 
rugsėjo, 1905 m. Bert m ano darže. River 
Side. Il|. Visas pikniako surengimas 
bus kuoptaikiausias, o prie tam ant ry
tojaus pripuola Darbo dienos ssvente, 
taigi po pikninkų i gerai bus pasilsėti. 
In taisai u bus lenktynes ir kitokios 
žaismes. Pikninkas prasidės 9 vai.ryto. 
Lnljimas vyrui sp m o tena 35c.
Į Važiuojant galima imti karus 32 arba 
12 ui., o paskui La firange karai daveia 
iki daržai

susirinkime ne-

KotnilKu.
<įi-4»

Metinis Pik n inksto,
Chicagv. Parapija Apvaizdos Dievo 

r taras savą mestai pi išninka, dienoje „Ls- 
bor day”, 4 rugsėjo. Reissigs G rovė, Ri- 
verside, H. Pras Jas 9 vai. ryto In 
žengs 35c. porki. j Bus lenktynes, pa
rapijiniai chorai daiauos ir bus daugybę 

' visokiu kitu zabovu. Todėl visus lietu
vius tr lietu vaitos szirdingai kvieesiame 
atsilankyti ir pasitinksminti ant szvie- 
žto ir sveiko oro. 1 mkite karus 22ros ar
ba 13tos ulycziu iki SSral avė. iss ten La I 
Drauge karus iki daržui.

(' H Komitetas.
<l-IX)

* Balinsi
Dt-ta Sxy, Kaotuiero Karaiaicno turės 

savo baltu 31 d. sausio 1906 m„ Freiheit 
Tu r ners salėja, 3417 8. Halsted 8t. ir 
prasso visu kitu draugyscziu nedaryti ta 
d r na balta ne kitokiu pasilinksminimu, 
idant toogii \ en kitiems neukežuktu- 
me. Su guodune Komitetas.

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

Jei tik norėtum pamielyti apie tą pelną duodančią pajiegą vidutiniAkiausiai imBekmingon 
prekybos, tai neeisvaratytum pašvęsti savo laiką, Minegenia ir turtą prekybai.

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

Tavo sutaupinimai ir tavo tmmaningumaH, apversti ant tavo paties naudos, netikėtinai 
trumpu laiku pastatįs tavę | perėjimą

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

vyru, kurie1 dabar yra pasiturinčiais pirkliais, Pavelyk mums įtaisyti tave
Rašyk pas mus apie tai,

“KAIP PRADĖTI PIRKLYBĄ SU MAŽU KAPITOLU"
ParašykYnums apie savę, o męs duosime tau širdingą patarimą ir ištikimą rodą. Męs pa

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

LYON BROTHERS,
Geriausi Aplamiški Pardavėjai Visokių Abelnų Tavorų Amerikoje.

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

Pajiesz: 
ku gub.,1 
P: r k’sv es

ajiesz kojiniai.
au savo vyro Szupienl<\Suval- 
srijimpoles p.,Kleb'iszkiu <m. 
to katra. Jis yra 5 pėdu suksi
mu akiu, nusiskutęs ubus, 
trumpi iria galus ston, ko- 

s, szaeka «sz lito, du prytzs-
nyl

kiniai dantys nuo pypkes inlinki. De- 
sz i m tas meuesis jis mane paliko varge 
su ketverto mažu vaiku, kuriu vyriau
sias tari 9 metus. antras 5 tratas, tre-

ItelkaliugaM geras duonkepis; atsi- 
szsudamss privalo nurodyti kur yra dir
bės ir priaiusti rekomendacija; apie mo 
keai susitaikyta bus toliau. Kreiptis 
reikia.

John Penikaa and Co..
P. O; Box 145, Union City. Csnn. 

(1-IX)

Reikalauja 3000 darbininku in mieatua 
ir kaimus; algos nuo 81.75 iki 82 00 už 
diena; moterų ir vyru in pabrikus, ak
menynes, lentpioves, restauracijas, viees- 
namius ir prie visokiu kitu darbu; 500 
darbiniukitJu Tykiojo Pakraszczio val
stijas. pigus kelias, algos nuo 83.00 83.00 
už diena, darbas vienvalinis, oras sziltas 
per apakritks metus; 130 akru valstybi
nes žemes dykai ir gera proga ten bile 
kokiai vaiabai Injieezkome algas, duo
dame rodąs provose. Lietuvisakas agen
tas J. Lucas, 666 Milwaukee Avė.. Chi- 
cago, UI.

KantonM Jautiuoiueur*
Matydamas terp kitu tautu būda susi 

pažinimo jaunuomenes Ir jos tolesne 
sueigos in ryssi moterystes, pasiryžau . 
pasidarbuoti ir asz labui lietuvisakoe ir , 
lenkintos jaunuomenes, uždėjau tam 
tikra agentūra ir mano rūpestis netiko 
be naudos, nes turiu tuksiančius laissku 
nuo vaikinu ir merginu jaunu ir susu 
gusiu, turtingu ir neturtingu, nanliu. 
mokintu ir nemokintu visokiu tikėjimu 
su užpraszymais adresu merginu ir vai- 

■ kinu Todėl vaikinas ar mergina, rei
kalaujantis mano tarpininkystee tegul 
raižo pas mane, nurodvdams kokia jam 
ypata tinka, o asz ju reikalavimus in- 
pildysiu kuogiriausiai.

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

(I-IX)

PREKYSTE!“ *^‘1 »'
gromatoms dnikuojamą mašinėlių, ir kitokią tavorą.

Konam kuris atsiųs už 2 centus markę, prisiųsiu 
Naują lietuvišką KlUliogą dykai. Kuriame j ra Šim- 

tai visokių daiktų paveikslai ir prekės, 
iŠ kurio pirmos

gSHįMaB khasos, o pr< kės pti< mamiaustos.
1 iš-iun-

čiu J visus Amerikos miestus.
M. J. DAMIJONAITIS,

3108 So. HALSTED ST.. CHICAGO. ILL.

Paiarfa serrantieniM vyrams.

neturiu ne ks valgyt m kur prisiglaust.
Kas man i pi e ji,'pranta gaus 35.00 dovi

11 OengresM st . Rumford Filis,Me.
j į

Pajieszkau Petro Vienažindžio, kuris 
nežinau ar gyviui ar miręs; paskutini lai- 
szka jis rasze 10 d. pereito balandžio isa 
Gali tora įjos, Pa. Jis pato ar kas kitas 
teikstoduoū žinia adresu:

' Į Juozapas Misiūnas, ,
Pittsfield. Man-47 John 8».

| Pajiesskau Fase kaus Ritakeviaziaus, 
du metai atgal gyveno pas mane ir isz- 
važiavo pas savo tevis in Johnson a, N*. 
Y., po ko asz apie ji negirdėjau. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti žine adresu:

Adomas Kovarskas,
Cbicago. III

Pigiai ant pardavimo namas su lotu.. 
Namas ant vienu labu, ant dveja fami- 
lijo, ruimai dideli ir basomontas turi 7 
padas augszczto. lotas 125 pėdos ilgio ir 
25 pėdos pioezio. Alsiszaukil pas

M ra. Doskocil, « 
2938 Quinn tt., Chicago, III.

Pigiai aut pardavimo grosorne ir bu- 
czerae su visokioms intaisoms — arklys, 
vežimas ir bogo; biznis didelis ir seniai 
izzdirbtas, geriausia vieta vari m ui biz
nio szioj aplinkinėj, parsiduoda isz prie
žasties iszvažiavimo locniniko ant kai
mu. ant savo nuosavybių. Dasižinokite 
Red. „Lietuvos”

(8—IX)
Migiai ant paadavimo ant dvejų lubu 

medinis namas vietoje lietuviu apgyven
toje- Lotas 26Xl 15 pėdu; ruimo yra 
4 szeimynoms: randoa atnešsa 336 kas 
menesis. Preke 83400 00. Adresas: Peter 
Zierpes. 18 W. 17-th Pi., Chicago. J__

uui yra tik viliojimu ptatgu aue llgoalu Jei-

uialkrseatamu Įjunks bet narrtezka ir kitokia

KoenlgMbe r g^B per lai Im ta, 
Boz toZ. Nu. Soatk'Klgll Street. W Ullamsbarg 

Brooklya. N. Y.

MARJA DOWIATT

LIETU VIU DAKTARAS
Kauno gub. Szaulin pavieto x

72S W. 18th Street
Ant kiliu aanvaicziu i «v įtino j n ant 
vakaciju ir in offl** a tai lauko tik *pe 
nedelia.1* ir katvirglii nuo 8 iki IJ ryt

Ttieiuuaii; (MmMTOSS.
Tmefonoot galima isz kiekvienos 

aptiekto

Pasirodavyk su Lietuviszku Daktaru
.........pas...........

Chicago Medical Clir

Silpni, Nerviszki ir Serganti 1
Jeigii esi apimtas kokia liga, ar ligų komplikacijoms, tu turi 
įkytiipas mus pirma, męs gvarantuojam nuodugnį išgydymą,

rašyti arba at
kuria pasiliksailankytijpas mus pirma, męs gvarantuojam nuodugnį 

amžinai, jeigu rasime tavo ligą išgydomą.
Ar tp esi nerviškai ir nusiminęs, nusilpnėjęs, nuvargęs rytmetyje trūksta 

ukvatos, greitai pailstaritis, gėdingas, piktu išrodantis, neužsitikintis, nusigą 
stantis, nespakainas ir užerzinantis? ♦ •

Ar atmintis prasta, lenki draugiją, trūksta energijos ir sveikatos, turi juo
dus paakius, pučkus, plemus ar kokius nors pratrukimus ant skuros, ne mora
liškus sapnus, nubegimus sekios, patrotytą vyriškumą, lytišką nusilpnėjimą, 
neišsivysčiusias ar šaltas privatiškas dalis, nusistojimą šlapume palaikius per 
naktį, skausmą strėnose, inkstų ar pūsles ligą. Puletekį. Pasididinimą Gyslių ar 
Užakimą Varpos?

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

Roszyk klausymo lakszto ir gausi rodąi

(pHicago Medical dinic,
344 S. State Street, arti Harrison ui., CHICAGO, HL

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuvve

Kamaja, AMcrikoeiazkaM^

iktotiue.

.bu- Kinas, Arnotas. Dalmati
kas, Alnas, Stalas ir irisus baž
nytinis* parėdus. V noki darbą at- 
1 lieka artistiszkai in laiką.

Norėdamos gu<*lotinos Dr-tea,

F.PBradchulis
Ittornej and Counselor it Liv. 

Ctantar of Commerce Bldg. Romi 191 
S. E. Corner LaSalle A Washington ste 

CHICAGO, ICC. 
Teiephon.- Mala 8648.

■ T. ANDRUSZEWICZ & CO.
115 W. IMriAlon St, - Chieago, III.

UedsprovM kaip eivUiaskas tetp ir 
rriminallnkaz visuose suduoti.
ties. 3112 B. Halsted arti 31 ame.

•^1 34-lh.Pl

Pajieszuau savo brolio Andriaus Js- 
kaic*i<x Kauno g^b. Panevėžio pav., Re- 
ostga'.os parap., Jutameha sod., 6 meta- 
kaJ^> Amerikoje, gyveno Brooklyne, N.Y 
paskui iacvaiisvo in Pittsburga; 4 men. 
kaip pribuvau isz Lietuvos ir turiu prie 
joavarbe reikale. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti Mne adresu:

J uozus Jakaitis,
141 Grand St., f Brooklyn, N. Y.

i j J
Pajieeskau Jono ir Matjosziaus Ka- 

jaucku, pavalkų gub , Kalvarijos pav. ir 
pąrap., J anavo gm„ Dambsukos kaimo, 
apie 20 metu kaip Amerikoje; turiu svar
ba reiksią. Jie patys ar kas kitas teiksis 
duoti žineadnmi:

Viacas Skroblas,
Union City, Conn.

Ant pardavimo pigiai skustuvo giroj 
vietoj, seniai i n rengia, 8 kreeea, geras 
intaisymas, pigi randa; parsiduoda isa 
priežasties ligos. Adresas: Joe Santageto 
2422 Kensington'Ave.. Kensington.

(8-IX)

Gera Proga!
Lietuviams pigiai ingyti žemes ūkiams 
ssiaurineje dalyj Miohigano valstijos 
terp Superior ir Miohigano ežeru pro kur 
bus kasamas plukdomas kanalas ruožtu 
Au Train in Escanaba, per ka kelione in 
tolymesnius miestus pasitrumpins. Arte
snėms žinioms kreiptis reikia pas Wm. 
Žukovskį. 235 Hervey 8t., Chicago, UI.

(8—-IX)

Boz 134,

Pajieezkau Antano Norbutaiczio, Su
vaikę gub.. Starapolee pav., Pilviszklu 
pirap.; Gudeliu gm., Stoniszkes kaimo, 
apie 20 m et u amtiaua, auksstas, balto vei- 
dk>, garbiniuoti plaukai. Kas pranaši apie 
t gaus dovana.

K. *1 Bzimkonis.
z 071, Turners Filis, Misa

I Pajiesskau imtvo szvogerio Julijono 
|t:ckevicziaus, pirmiau gyvenusio Ma- 
kanoy Cityje, Pa. Ir iszvažlavusio in 
KeatvUle. m. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žinia adresu:

L. Mickevicze, 
W James St.. Philadelphia, Pa.

Pa)tesekome Broliu Tautleesiu.
Muši naujoj kalioaljoj ozion aplipir- 

ko jau 35 sęeimynoi vienu Lietuviu ir 
Trenku arti miesto ir geležinkelio Kom
panija pastato spsigyvenusiam gyvena
mus namus dykai, duoda bažnycriai 10 
Ikru žemes ir medega pastatymui joe. 
Norint ptaižinotl daugiau reikia rsszyti 
adresu; Cable Land. Office, Oable, Wis. 
Ant pardavimo Hotelta su Balioną 
33 ruimai su visais rakandais, lovomis, 
kerpėtais ir visu kuo, kas prie ruimo rei* 
kalinga; šaitanui lustus isapirktas nuo 1 
geg.; namui lyses padarytas ant 8 meta. 
Vilka parduodu ui 8308 00 Kas tokio 
biznio jieszko. tegul naudojasi isz progos. 
Vieta puiki prie paežiu įsru ir stoties 
Ooooey Idand karu; bUnis atdaras diena 
irnakiįli Adresai: Ą. J. Zaneirics, 33 
Grand Bt . Bi “* - -

Aukse reikalams revoHuc<jtnk>

A. Duoba, B. Duoba po 82 00; K. Voi- 
roda. M. G vnzdaiczittte po 81.00; I. Vii 
ni. K 8lrus. D. IRovm, A. A domu lis po 
50c. K. Jankus,#- Pbester, P. Birus, A. 
Joninę^ P. Anuszkeviczia po 25c. Viso

H jFeczetjN Dovanu!
sę tavo adresu dykai, jei pirkai 1000 gra
žiu su apskaitymais popieru gromatoms 
au konvsrtsis už 86; 500 su konvertais už 
84 ir Peczetys dovanu. Raszyk sziandien 
O. A. Baronas. 1520 Penn Avė., Pitts- 
burg. Pa.

□ Lietuviui Laikraštis
Iszetns kas Movniie Peterburge tu 

iliuztrac.jotnii didelio knygos formato, 
16 puslapiu,piMveetestlitemuirai, moks
lui ir politikai. Praoumsrau ant molu 
kainuoja Amerikoje <6 frub. įPirmeo- 
niuosius numerius galima gauti nuo pra
džios.

Redakcijoa.adreaas.
Peterburg. Ekatūrioioakij kati No. 10

este raistai yra p*»-iūaLnįTauU. <j3o ^a«<y1 
li»B . Plaukai tikrai atauaiaa. siiekiM, pwl

Skaitykite ka sako Dr. L. Landės!!!
Aš turiU didžiausią praktiką terp Lietuvią Suvienytoje Valsti

jose ir Kanadoje.

PINIGAI!
Dauguma žmonių, geriau nežinodami, 

siunezia savo pinigus in kraju per viso
kius žydelius ir kitokius svetimtauezius, 
kuriu dauguma tankiai subankrutyja, 
pabėgs ir žmonių pinigai pražūva.

Jei nori siusti pinigus in ktaju, tai 
siusk juos per ..Lietuvos” redakcija, o 
tavo pinigai su 14 dienu bus vilto, pri
imti ir niekados ne centas nežus. *, jie- 
tava” jau 13 metu kaip stovi ant svo 
kojų, turi savo didelius, be jokiu s! olų 
□amus, 3 lotus, drukarne ir už kels dė
tai m tis tukstaneziu dol. vertes tavoro 
knygomis ir kitokiais daiktais. Szis- 
dien per „Lietuvos” redakcija siuiczis 
tavo pinigus visi lietuviai, lenkai, vo- 
klecziai ir austrijokai. „Lietuva” yrs 
tai didžiausias bankinis kamoras ir 
paeito stacija, isz kurios pinigai plaukis 
in kraju pundais kožrta diena.

Jei reikalauji szifkortes, tai pirk ją 
„Lietuvos” redakcijoj, ežia teves neap 
gaus ir gausi laive koki norėsi. Raszsyk 
tuoj aus, o gausi prekes visu salfkorcziu 
ir pinigu prekes.

. Adresuok ant tvardo „Lietuvos” išt
eistojo ssiteip:

A. OL8ZEW8KIS.
83rd St. Station 60. Chlcago, III,

New York ABrooklyn, U. 8. A.

net

Kantai kur tu 
be*i? Nugi pas 
Petrą Beleki nei 
labai izztroszkee. o

vedyti, nee jis turi 
puiku ir neita ba- 
▼irskl alų, gardžia 
ruski ocziazczena 
kritiki.

turi

isz Havanos, o Iszsigerus gauni žmogus 
paiku ažkandipdikviena diena, tai jaa 
ilgiau su^tamista kalbėti negaliu. Lik 
veikas tariu skubintis. Prie to jis tari 
puikia sale>del veseliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypacz už ttamocziu 
susikalbeti>ngllszkal. Ateikite pas ma
ne, o mz jumj patarnnuzia až dyka viso
kiuose reikaluose ir provose. Atvažiavę 
isz kita miestu galite gauti pas mane 
geriausia nakvyne.

Petras^Szlakls,
3391 Aubarn'av., Chlcago, III.

(Tarpe 88-loe ui. ir 83-io PI.) 
Telephonas Yards 6013.

934

Pinigų Preke.
Iki 500 rubliu, rublis po.................... 52|
Nuo 500 Iki 1000 rubliu, rublis po. .52|c 
Yim 1000 rubliu, rublis po................52|c

Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti 
80c. ant paeito kasstu.

Jei norite, kad pinigai greitai ir gerai 
suvalkszcaiotu ir niekur nežutu, tai sius
kite per „Lietuvos” redakcija, adresuo
jami : A. Olsievski,
924 33rd Bt.. Chictųro, III.

.. . . . . —. ‘ /. ■' ■■
Kozminski & londorf

73 Dearbom St.
TURTENYBE IR PASKOLOS.

Skolins pinigus ant lengvu išlygą namą 
statymui. Agentai ui atvestus kostu- 
meriusbus kuograiiausiai traktuojami.

Aš gydau vynu ir moteris, ir jei apsiimu, tai ir išgydau. Jei 
pasakysiu, kad Jūsų liga yra išgydoma, tai ir išgydysiu. Kiekvie
name reikale atsišaukite į mane ypat\kai ar per laišką.

Ligas pūslės ir inkstą, kraujo .r išbėrimo ligas, blogą atmintį, 
pražudytą vyrišką pajiegą per saviutiybą, išgydau pasekmingai. 
Mano gydymas nesulaiko nuo darbo ir atsi.ieka be skausmą.

Aš tūkstančius išgydau vienais metais.
Aš darau šimtus operaciją kas mėnesis.
Aš galiu jums namie būnant išgydyti jus, jei negalite atsilan- 
Atsiminkite reikale atsišaukti ar rašyti pas [kyti.

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

Lietuviu darbininku latkraactbi

„Kova“
Talpina pilnas ir teisingas žinias apie 

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

Platinkite, draugai „Kova”, vieninte
li lalkraszti, kuri gina žmonių darbinio- " 
ku reikalus.

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

Raazydami adresuokite sziaip:
„KOVA,“

412 8tegel str , Philadelphia, Pa J

Oenseaia eekelja vidurinėj NewYork«' vai

isimoknacaia Jau keli lieuivisiki farmeria 
gyvena ovton Ratine t sėmė tlakims

OKO. KLERK, PoolvIlls.N V

BuikiaiMiofl ant svieto 
15 russiugromatoms popieru lietuvisskal 
ir lenklsskai, su gražiais paveikslais ir 
dainelėmis pas gimines, senus tavus, 
brolius, seseris, mylimas, paezias ir vai
kelius; taipgi pas draugus, vaikinu pas 
merginas ir merginu pas vaikinui su mei
liais pasikalbėjimais ir gražiomis rožėmis 
su 3 rankom susienąnllom; 13 parduoda
me už 35c.; 5 tuzinus nž 81.00; 10 tus. už 
87.50. Užlaikome didele krautuve viso
kiu lietuvissku bei Isnkisaku knygų, a- 
brosu, pastatomu altorėliu, szksplieriu, 
ražaneziu Ir geriausia tikrai lietuvisska 
trajanka. Musu perpirkliai uždirba po 
84, 85 ant dienos. Norint artesn'u žinių 
prisiunskite 4c. stempomis už pasiunti
mą musu didžiojo kataliogo.

Mathevrs Zukaitis, 
227 E. Main 8t., New Britain, Oonn.

Reikalauja tuoj aus
Dvieju moterinku pardavėju. Ge

ra alga ir tikra vieta.
Klein Bros.

Halsted Ir MO-ta ui.

Dr.O.C.Heine
DENTISTAS.

OFFISAS:
Kerte 31-mos ir So.Hilsted įlycrii

Gyvenimas viriui Aptiekei.

CHICAGO, ILL.

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

DR. B. M. ROSS
Daneszu visiem kad ežiose die
nose asz perkaliau savo ofisą ant

167 DEARBORN ST.
ANT KAMPO MONRO! ST. 
ROOM 5OB. 5TO FLORO

CHICAGO. ILL.
Czionai su didėjimu yvairiu elektro 
gydaneziu maazinu ir instrumentu, 
eemu pasirengęs priimti ligonius ir 
isztirtiju ligas su dideliu pasiseki
mu. Per su virsz 22 metu asz savo

szendien esu pasekmingiausias spe- 
djslistas visoj Chicagoi. Mano gy- 
gyduolel nesiranda jokioj aptiekoj, 
nes jos yra mano israstos ir man 
vienam tik žinomos. Per laiszka 
arba asabiszkai duodu rodą dykai.

STEBĖTINA GALYBE TIKRU VAISTU
Ir deltos prezasties, mes apreiškiame skaitytojams 

laikraščio — kad:
ŪR. E. G. CCLLINS MEDICAL INSTITUTE,

Kožną raeneai šimtais hgonia liekasi išgydyti; ir pailginant daugiau ne kaip kokem Institute 
Amerikoje.

TA8 ISSTITI’TAS yra geriause žinomas visiems, su veliauseis moksliškais išrodymais vaistu 
de! išgydiiniž sergančiu paprastoms ir Chroniškoms (nuolatinens) ligoms

SPECIALISTAS IK VYKIAt’SES VADOVAS TO INSTITUTO, per daug metu veda kitus 
daktarus, ai.'geriausė pasekme išgydimūose ir sugražynant kožnę metę, tūkstančiams žmonių, nuo 
pinniaus Suirusia sveikatą. į '

VAS-TAI TO INSTITUTO, šendien yra gerai žinomi veik kožnuosę namuosę ir koAioj šeiminoj 
už tai kad ym vaistai (bekartos), kurios išgydo nelaimingus sergančius tokiose ligonę, jog be ju, tai 
senei i e butu buvę ant paviršiaus žemes gyvais ir sveikais.

Ui tai rijęs laikome sav už pereiga, parodytie sergantiema zmoniems su visokioms Ligoms: tiesu 
kelią in

Instituto
! klausyk balso tu kurie pirminis sirgo ir jems paša ule išrodė šlykščia, o per to 
ir išgydimę, šendien yra sveiki, linksmi ir džiaugėsi gamtos dovanoms širdin-

Brangus Profesoriau in (pecialistai: 
Kaip jums žinoma nuo plrmlaua ii apraly-

lanka lig*, aafbe zranDimaz dieglcl. >u ka 
g yrant gall«jai£ o akausmaa kratinėje, »krvp- 
liarin>aidke|ti«l}lunuoae ir tisam kūne nelipa 
•akliai mane kinklno — taip kaip Aaaiukai U 
parari tikrai tif 
(siutinai nepa| 
miniu tr altitz 
muralatn (nuIJi 
trecii u* vartodi____ _ —  ____ __  „.
piUkaa avelkaajdrutaa ir llaksmaa taip kaip 
naujai atgimęs, ui tai nare iodiiu au karei* 
jum, iririiecila atldakarot, už jus brangiau** 
•karb*.-—Ab Įjlelpaue, uiyra galybe mok
slai Tegul ri*ę pamala garbina jumis Ir ai 
dėkingas. į JONAS BIELIZ,

: Box to, Ueiiartuirn, Pa.

pjausi tilpt po veleną, bet kad 
alkdami pinigu vi* tiek jog 
iukinu put Jumis, Ui nito pi
liau daug stipresnis antras ir 
ims ir per 7 nedeliaa laiko, pa.

l'onas Profesoriau:
pehin?iu paveikslu savo tr sunaus. 

dekaraUma, Jog msn Sunu 
iigelbejote suteikiami brangeusia deimantu t. y 
•"j*'*1“ >5 Krva.tl.kuri» per itaigandvnta tunles. 
statei minias nasrouse buvo ir pats nvtlkeUu sad 
kasllgalieluUgyditkad lusiigydit lai yra au

ĄLEXANDRA CZKKAS.
8. Jobu btr.. UarUurd, Cuuu.

Hgj-dvknuo abelno nnailpnfpmo ir
CJ veoime klaidu, n<>rs butu sarmata afieikš* 
visa buvusi nelaimingumu, bet veiidams Ori 
broliu stopttaguoM atsitikimuose aptarei lik.

snaiembe Jiasraukimo daktaratus pinigu t<e 
nandos neateinu, ištara* esu sveikas irdra tma ant »4.s. A-l.- i___

JUOZAS ŽAK 
Bot m. V aMen. B. Y.

ir pa
X ! - M wvru» v-udb. Bok 41° Uuldrn k Y

. DĖKINGI M U, gali būt parodyta Offise to Instituto. Ir kad taip daug ir pa
sėkmingai likosi isgyditu nuoį visokiu Ilgu, Skaitytojau! Kode! tu negali būt iSgyditas? Jeigo Ta*?e 
kankina Rėumahsmas, Vydūnu hgos, Sloga, Kosulis, Plaucziu. Kepenų ir Širdies^ lig. Skaudeiim» 
krutinės deglei šunuose ir viduriuose Inkstu (keadneys) liga, Nerviškumas. Galvos skaudėjimas vvdu- 
riu nedirbitias ir nžkietejimas, Szvžagystes Spaugai ant veido uodos ir kraujo nečyętumas J NieSejimas 
Blogi sapnęi ir sekios nubegimas, abelnas ir lytiszkas nausilpnyejimas. Moterų nereguhariszkoaJrbalto- 
sios antdra^anes, bei kitos šeimiumes hgos, užsikrečenos lytiškos ligos ir kurioTžit žmonių nelaimes

VirAfjir Koreris, kuris tik sergate, atsišaukite prie Specialistu su pilnu užsiJkejinu kurie be jo
kio svyravirno taip kaip tūkstančius išgydė Specialistai Coiiins Medical Instituto, taip ir Tave išgyda.

Jeigo aegyTeai New Yorte, aprašyk savo liga prigimto! kalboi, plačei ir aiškei kiek gali, o bus 
jums sutahiti ir pntaiku vaistai, pagal jus silpnybes vis tiek kaip ir asabiškai pribuvusiam. I

. Rašyta dar šendien adresuojant: i

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

Jeigo negali suprast savo liga gerai, tai prašyk atsiust dovanai garbinama knipa Vadnvaa In 8veiKKteJ* parašyta Prof. E. C. Collins, prisiunčiant keletą štampu, iš kurios galiesifte nasi-kirt <nv 
Specialistą. Daktara aprašant silpnybes ligos.. Vaistus išsiunčiame in visas dalis Suv. Valstijų Amerikos 
Mexica ir fanada. Savo adresa rašyk aiškei. ■. J «m«wos,

Instituto vai. nuo 10-iki 5 po piet Nedelioms nno 10-iki 1.
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