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dalies, kuri 
po maskolių

Dėl maištų ant 
kur yra didžiausios 
sėmyklos, prekės 
Vilniuje dabar dvigubai di 
desnės negu buvo pirma 
pirma svaras kaštavo 3 į kap. 
dabar reikia mokėti 7 kap..

tus, 
kraštų 
mui sutarimo, 
kariumeuės 
Mandžurijo®, 
trauks iš šiaurinių Korėjos 
kraštų, o jajtoniečiai iš šiau
rinės Sachalino 
dalis sugrįžta 
valdžia.

Dabar išeina į aikštę, jog 
Amerikos prezidentas, įsi kiš
damas į tarpą su 
kad 
stės

Iš Žemojo Panemunio, Su
valkų gub..

Per Žolinę atvažiavo čia 6 
socijalistai. Mat tą dieną 
buvo atlaidai. Jie laikė 
prakalbas ir dalino žmonėms 
atsišaukimu^ Atsišaukimai 
ir prakalbos žmonėms patiko, 
daugelis pristojo prie socija- 
listų.

Buvo keletas žemsargių ir 
jų vyresnysis, kurie iš pra
džių baudė, nedaleisti kalbas 
laikyti, bet kada atkakę agi
tatoriai išsitraukė revolve
rius, tai raudonsiuliai į Šiai* 
to rėvą nuduzgėjo, o vienas 
pasislėpė į karabelniuko bu-

v ie
nų- 
nai

—10 metų, 1 į pataisymo ba- 
talijoną ant 8 metų, 2 — į 
kalėjimą aut 4—8 mėnesių, 
27 ant arešto ant 5 dienų, ki
tus išteisino. Apskųstų bu
vo 187 jurininkai.

22 d. * rugpiučio, Mintau
joj, iš čia esančios ginklų 
krautuvės, revoliucijonieriai 
pa veržė daugybę karabinų, 
revolverių, parako, kulkų ir 
gatavų patronų, 
ginklus išgabeno si 
netolimą girią.

Naujai paskirtas 
jos gubernatorius, 
urėdą, išdavė pirmutinį pa- 
davadijimą ne labai protingą. 
Jis, gazdindamas bausme 500 
rubl., arba kalėjimo iki 8 mė
nesių, uždraudė žmonėms va
žinėti arba laikyti bicyklį be 
jo daleidimo. Mat revoliu- 
cijonieriai, greitesnei kelio
nei, naudojasi iš bicyklių, 
tai jis visiems draudžia to
kias prietaisas turėti. Bet 
revoliucijonieriai teipgi val
go. Argi Latvijos guberna
torius neužsimanys uždrausti 
žmonėms ir valgyti be jo da
leidimo?

Mintaujoje ant gatvių išli- 
pinėjo gubernatoriaus pro- 
kliamacijas, kuriose jis už
draudė žmonėms rinktiesi 
krūvoms, nešioti ginklus, va
žinėti ant bicyklių be polici* 
jos daleidimo, gadinti tele 
grafų ir telefonų vielas, rei
kalauti nuo darbininkų pa- 
liovimo darbo. Kiemų du
rys turi būti uždarytos V vai. 
vakare, o hoteliai, ręst a n ra
cijos, 8 vai.. Už peržengimą 
to i«davadijimo jis žada už
dėti bausmės iki 3000 rubl. 
arba kalėjimo iki 3 mėnesių 
kiekvieną sykį.

įčio Kaune.
Ippo, šašla- 
jau drūčiai 

Jaunos mote- 
, kokių žmog- 
ytos. Burna

Mobilizacija.
Prieš padarymą sandaros 

su Japonija, likosi sumobili
zuoti rezervo® kareiviai iš se
kančių Lietuvos Išviečių: 
Vilniaus. Vileikos, Disnos, 
Lydos, Ašmenų, Šventėnų, 
Trakų. Gardino, Kauno, 
Vilkmergės, Panevėžio, Šiau
lių, Mintaujos, Bausko, Vin- 
daves, Haaenpato, Goldinge- 
no, Grabiuo, Tulceno, Tnk- 
kumo,' Friedrichstadto, Ry
gos ir mieste Rygoj. Tuos 
sumobilizuotus kareivius ren-' 
gėsi siųsti į Mandžuriją. Ka
dangi sandara jau padaryta, 
karė pasibaigė, Mandžurijoj 
rezervo® kareivių nereikia, 
yi>ač, kad ją maskoliai turi 
sugrąžinti Gilinama, o Si beri- 
joj pakanka jaunų, tarnystos 
laiko kareivių, tai nėra abe
jonės, kad sumobilizuoti iš 
Lietuvos paviečių rezervo® 
kareiviai bus paleisti namon; 
laikyti juos po 
tikro reikale.

8 d. rugsėjo, miesto salėj 
buvo parengtas lietuviškas 
vakaras naudai Vilniaus lie
tuviško® savitarpinės pašei- 
po® draugystės.

Nuo pradžios rugsėjo mė
nesio prasidėjo mokslas Vil
niaus vidutinėse mokyklose. 
Mokestį už mokslą Vilniaus 
prekystes mokykloj aut se
kančių metų sumažino: -da
bar lankanti prirengimo klia 
są ant metų mokės 60 rubl., 
o kitas kliasas — 70 rubl. 
(iki šiol paskutiniai ihokėjo 
po 100 rubl. ant metų).

Vieton pasimirusio katali
kiško archivyskupo Sernbe- 
ko, užveizėtojo M ogi levo ka
talikiškos vyskupystės liko 
paskirtas pralotas Danisevi- 
čia: jis valdys vyskupystę, 
kol ne bus užtvirtintas nau
jas archivyskupas. *

Sulyg caro manifesto, ren
kant atstovus į Maskolijo® 
viešpatystės durną, Vilnius 
bus padalintas į 80 dalių, 
kiekvienoj dalyj turinti tiesą 
balsuoti, galės rinkti vieną 
rinkėją, visam gi miestui pa
skirta rinkti 80 rinkėjų. Tie 
80 rinkėjų rinka jau vieną 
pasiuntinį į viešpatystė® du
rną. Iš neturinčių nekrutan
čios savasties tik tie galės 
balsuoti, kurie už gyvenimą 
moka ant metų mažiausiai 
1000 rubl., taigi maž daugį 
turinti metinių įplaukimų 
5000—7000 rubl. Taigi 
kad turėti tiesą rinkti, reikia, 
kaip ant sanlygų Lietuvoj, 
būti labai turtingu. Turin- | 
čių 7000 rubl. ant metų į- 
plaukimų Vilniuje yra ne
daug.

Vilniuje suareštavo 15 me
tų maskolaitę iš Peterburgo, 
dukterį kontraktoriau), kuri, 
Iššlavusi savo tėvui 10000 
rubl., su jaunikiu atkako į 
Vilnių. Mergina iš tėvui 
(>avogtų pinigų spėjo išleisti 
tik 1000 rubl.. Jos suvilio- 
tojui pasisekė pabėgti.

18 Baltstogės Gardino gb.
Gardino gubernatorius 

prisakė visiems miesto namų 
ir pliacių savininkams teip 
užtverti namų kiemus ir plia- 
cius, kad nuo gatvė® nieks 
negalėtų įeiti ir kad ant kie
mų butų įtaisyti naktimis de
ganti žiburiai. Už neišpil- 
dymą to padavadijimo, gu
bernatorius (taskiria bausmę 
iki 500 rublių, arba kalėjimo 
iki 8 mėnesių. Tokią Jau 
bausmę paskiria tiems namų 
savininkams, kurių namuose 
rastų ginklų ar explioduo- 
jaučių medegų krautuve®.

Nuo pagarsinimo teip va
dinamo tikėjimiškos toleran- 
cijo® manifesto iki Šiol vien 
Baltstogė® parapijoj 600 sta
čiatikių perėjo į katalikišką 
tikėjimą.

Maskoliškos policijos de- 
(>artamentas garsina, jog 
Baltstogėj susirėmimą minių 
su kariumene, kuriame pra
žuvo tūlas beginklių žmonių 
skaitlius, revoliucijonieriai 
Išnaudojo agitacijai, platin
dami prokliamacijas. 9 d. 
liepos likosi užmuštas, ant 
geležinkelio stacijos inžinie
rius Meyer, 10 d. liepos už
muštas inžinierius Jankowski, 
užveizėtoje® dirbtuvių Lilpop 
<fc Rau. 17 d. rugpiučio su- 
štraikavo sliesoriai. Paskui 
likosi uždaryti mieste visi 
kromai ir dirbtuvės. 18 d. 
rugpiučio likosi su peiliu, su
žeistas policijos oflcieras.

Pasibaigė egzaminai norius 
čių pastoti į Baltstogės reali- 
šką mokyklą. Ant egzamino 
stojo ir 24 žydukai, bet priė
mė tik 6.

Mokintojui Baltstogės Ba- 
laševui, vyriškosios preky
stes mokyklos, iždo ministe
rija daleido parengti mieste 
7 kliasų prekysto® mokyklą 
mergaitėms. Mokslas toje mo
kykloj prasidės nuo pradžios 
spalių mėnesio.

18 Kubilo
22 d. rugpų 

ant kiemo nam'tj 
vų krūvoj rado' 
pagedus} kūną i 
riškė®, matoma i į 
zudzių nuzudj 
jo® užkimšta Dnvo su gro
muliu suskretusių skudurų, 
rankos šoriško®, ant kaklo 
užnerta buvo vij-vė. Kas yra 
minėta moteriškė, kaip ji pa
teko į sąšlavų krūvą, kas ją 
nužudė, to iki $ol miesto po
licijai nepasisekė surasti.

jiems 
mokyklas ir nuplyšusius da 
apkrovė mokesčiais, kad jau 
nebegali gyventi žmogiškai. 
Valkatos ir atėjūnai, jie pa
statė musų žmones vergo vie
ton, persekioja musų kalbą, 
raštą, tikėjimą, pripildė mu
sų gyvenimą prispaudimu ir 
caro bernų sauvale.

Mes rūpestingai rinkom 
tamsius svieto galiūnų dar
bus ir nešėm juos savo raštuo
se parodyti žmonėms, kad 
susiprastu. Paskutiniais 
metais mes matėm, kaip be
širde vyriausybė, tuščiai savo 
garbei ir pralobėlių naudai, 
pradėjo karą su japonais, iš
rinko musų jaunimą, suėmė 
vyrus ir nugrūdo juos Man- 
džurijon pražudyti. Ir kada 
jų pražuvo šimtai tūkstančių, 
pirmutiniai sušukom: Sukil
kite, žmonės, prieš tironus ir, 
nuvertę Juos, žmonių renka
mą valdžią pastatykit. Ir 
nesiliauname šaukę iki šiai 
dienai.

Bet pasakykite jus, žmonės 
su pūslėtomis rankomis, dar
bo į kuprą sutraukti, ar esam 
paleistuviais ir žmonių prie
šais už tą, ką esam iki šiol 
darę?

Mes pažinom jūsų vargą 
iš Rašto Švento ir knygų, bet 
iš gyvo gyvenimo; mes ma
tėm, kaip klausėt musų pa
mokslų, žinom Jūsų jausmus 
ir esam tikri, kad visur ,mus 
sutiksit, kaipo savo brolius ir 
draugus.

Bet dėl ko didžiųjų kuni-

. tos žmonijos; vien žydai, len
kai ir socijalistiško® organi
zacijos New Yorke kėlė pro- 

į testus prieš remiantį ir gel- 
. bintį despotizmą Amerikos 
. randą. Randas gi remia ca- 
. rą ne dėl meilės rėdo® Ma- 
į skolijoj, bet todėl, kad ap- 

silpnyta per karę Maskolija 
ne greitai vėl susidrutys, to- 

. dėl ji Amerikai ne teip pavo- 
į jinga kaip Japonija.

davo beturčių lūšnele®, kur 
buvo vargas ir 'hadas. Už 
varinį grašį jie drąsiai teik
davo piniguočiams palaimini
mą Kristau® vardu ir Kri
stau® vardu įsakydavo nusku- 
rėliui be pailsio dirbti pralo- 
bėlio naudai. Kitus mokin
dami jieškoti užmokesnio už 
savo darbus po mirčiai, patįs 
rūpinos viską suimti tuojaus, 
nė sanžinės nebijodami, nė 
vagių. Męs nepraleisdavom, 
žmonėms neparodę, tų kuni
gų, kurie Kristau® mokslą iš
mainė ant šiltų klebonijų, 
ant sočių pietų, ant meilė® 
piktų caro Pilotų ir pavadi
nom juos už jų darbus šinko- 
riais Kristaus mokslo. Ir už 
tą jie mums dabar davė be
dievių vardą.

Ar mes paleistuviai ir žmo
nių ’ priešai? Neviliojame 
svetimų moterių, nepastoja- 
me žmonių ant kelio 
name plėšti jų klėčių, 
nes, kaip ir visi, mes

18 Minsku gub.
Neužilgio prašidė® darbai 

prie dirbimo naujo® geležin
kelio alkūnės nuo stacijos 
Ix)ėča, per miestelį Č’ečevi- 
cus. Naujas geležinkeli® 
bėgs per Pinską ir Slucko 
paviečių®.

25 d. rugsėjo, Minske atsi
bus žemdirby»tėH ir naminės 
pramonė® paroda.

Minske miestas rengia su* 
rašus galinčių, sįilyg caro ma
nifesto, balsuoti.renkant }>a- 
siuntiniu® į viešpatystė® durną. 
Ant šimto tūkstančių miesto 
gyventojų, balsuoti galės tik 
1698 yjiatos: 1119 namų sa
vininkų (tame 637 žydai), 
398 prekėjai ir j27 mokanti 
už gyvenimą lOČO rubl. ant 
metų. Ne turtipgi mat, su
lyg biurokratų išmanymo,ne
turi tiesos balsuoti.

25 d. rugpiučio, Minske 
paleido iš kalėjipio 40 ypatų 
suareštuotą 8 d. liepos už de
monstracija® ant gatvių. Yra 
dar diktai sėdinčių kalėjime, 
bet ir tuo® žada ^paleisti. Su
areštavo tą syk 150 ypatų ir 
be sūdo ĮMisodiup ant 3 mė
nesių į kalėjimą! Dalia r gu
bernatorius sumažino jiem® 
savo paties išmiąlytą bausmę.

RMshed every Friday at Chlcago. III 
te Unito® Statot, Cana®a 62 00 y**-

teftaMte**" te Pareit* coantrtos.............................. 63.00 paryMr.
AArartisiag ratas m Application.

Wa aaMato žinda of Job and Book Prlnting and Tran&lav 
tn aU aaodern languagaa.

ir nei-
Žmo- 

nedau* 
gižu nusidedam prieš dorybę 
už kitus, bet neėsam šventai
siais. Mes tik stojom ginti 
darbo žmones nuo piniguočių 
ir svieto galiūnų skriaudimo. 
Mes einam į fabriką. į dvarą, 
kleboniją, turtingo ūkininko 
triobą ir visur, kur randame 
turtingąjį ariant, pasikinkius 
nuskurusį savo artimą, visur 
stabdom neteisybę. Mes sa
kom: nevalia, kad žmogus 
žmogui botų kaip vilkas ir 
raginame skriaudžiamus, kad 
reikalautų teisingo užmoke
snio už savo darbą. Mes ke
liame kovą prieš piniguočius, 
bet’ musų kova buvo be 
kraujo: kur socijalistai štrai- 
kus padarė, ten darbininkai 
nekėlė muštynių, neužpulda- 
vo svetimo turto, nedeginda
vo jo ir nenaikindavo; jie tik 
ramiai atsisakydavo dirbti, 
kol nebus išpildyti jų reika
lavimai. »

Mes daboja m caro valdžios 
darbus. Matėm, kaip činau- 
ninkų būrys, įsigalėjęs žmo
nių pinigais ir žmonių paklu
snumu, pikčiau laukinio tve
ri o užgulė musų kraštą; gin
damas turtinguosius, suvaržė 
darbininkus, uždarė

18 Latvijos.
Maskoliško® policijo® de

partamentas pagarsino žinias 
apie buvusiu® Liejojuj mai
štus. Iš tų carų policijo® de- 
Išartame n to pagarsintų žinių 
matyt, kad Liepojai)® pavie- 
tyj likosi užmušti broliai 
baronai Bistromai ir Liepo- 
jaus valsčionių užveizdo® ko- 
misorius. 24 d. li®(>o® užgi
mė dvarų darbininkų štrai- 
kai Rygos pav. aštuoniuose 
dvaruose netoli stacijos Re- 
roershof, 14 dvarų esančių 
netoli stacijų: Kokenhausen, 
Ringmundshof ir Saegewald. 
Štraikus pagimdė agitatoriai 
pribuvę iš Rygos. Olsino 
valsčiaus kanceliarijoj sudra
skė žmonės caro paveikslus, o 
vaitą ir kanceliarijos rašti
ninką privertė nešti raudoną 
vėlavą. Kuršėj maištininkai 
nupjaustė telegrafų ir tele
fonų vielas. Kaimiečių 
maištai apėmė paviečius: 
Dobelno, Bausko, Friedrisch- 
stadto, Tukkumo, Goldingos, 
Vindavos, Hasenpoto ir 
Grabino. Laukai ne visur 
galėjo būt nuvalyti, kadangi 
suštraikavę darbininkai 
kė su ginklais rankoj jų 
tas užėmusius, degino 
piautus javus ir triobas, 
kino raštus valsčių kancelia
rijose.

Todėl tai caro randas sako, 
jog turėjęs Latviją pastatyti 
po karės laiko tiesoms.

Liepojaus kariškas sūdąs 
perkratinėjo provą jurininkų 
kėlusių neprilankias randui 
demonstracijas porte Alek
sandro III. 8 kariškų laivų 
jurininkus nusprendė pako
rimui, 15 — prie sunkių dar
bų Siberijos kastynėse nuo 5

nų laike karė i 
Karė su Išpanij 
kaštavo vos 150 milijonų do- 
liarų, nužudė vienaitiniam 
mūšy j po Santiago apie 300 
užmuštų kareivių, o vienok, 
nuo Išpanijpa atėmė: salas 
Portorico, Kubą ir Filipinus, 
užimančius didesnį plotą ne
gu Korėja, o salos tos nebuvo 
amerikonų apvaldyto®, Fili
pinai gi dar ir dabar nesu- 
valdyti. Teisybė, už Filipi
nus užmokėjo 20 milijonų do- 
liarų, bet jo® vertos šimtą 
kartų daugiau.

Nepastovi mat amerikonų 
nuomonė, o atsitikime su Ja
ponija, nepastovumą gimdo 
baimė, kad savo laivyną ir 
neturinčią lygio® sau kariu- 
menę Japonija kartais ne
kreiptų prieš Ameriką, prieš 
jai prigulinčias salas llavai 
ir Filipinus, kurias apginti 
Amerika neturėtų galės, jei
gu Japonija butų gavusi nuo 
Maskolijo® karės kaštus, už 
kuriuo® butų galėjusi pasi
dirbdinti daugiau kariškų 
laivų, negu jų turi Amerika.

Išvažiuodamas iš Ameri
kos vyriausiasis caro komiso- 
rius Witte, paslaptiems de
tektyvams, saugojusiems jo 
gyvast|, davė po 50 dol.. Ne
didelė tai dovana.

Dabar didesnė dalis Ame
rikos gyventojų, ypač 
tingesniejie, Išstojo ant 
garbintojais despotiško® 
skolijos, to piktšašio ant 
no teip vadinamo® civilizuo-

užmanymu, 
kariaujančios viešpaty- 

laikytųsi, kalbino, kaip 
mokėjo, japoniečius išsižadėti 
karės kaštų,ir tikrai Maskoli- 
jai prigulinčių 
darė tą ne tiek > 
mas a padaryti 
praliejimams, 
mas gelbėti carą 
pelnai prieš žmoniją prezi
dento Roosevelto ne teip di
deli, kaip visą dalyką persta 
to Amerikos laikraščiai. Jei
gu kraujo praliejimai pasi
baigė. tai teipgi garbė prigu
li ne Kooseveltui bet Japoni
jos valdonui, kuri® žymiai 
sumažino reikalavimus ir tą 
padarė teip, kad sumažintų 
reikalavimų caras negalėjo 
atmesti, nes atmesdamas, bu
tų nužudęs simpatijas visų 
civilizuotų kraštų. Taigi 
prezidentas laisvės krašto už
simanė gelbėti despotizmą.

Amerikos įtekmingesniejie 
laikraščiai, turinti daugiau
siai skaitytojų, kurie pirma 
garbino Japoniją, laike tarybų 
bų, lyg susitarę su gelbinčiu 
carą prezidentu, ant syk per
keitė savo nuomone® ir pradė
jo užtarinėti už maskolius, 
peikti godumą japoniečių, 
nors tikrai pasakius, japonie
čių godumas ir pradžioj tary- 
buvo kur-kas mažesnis, pri
taikius jį prie karės aukų, 
negu buvo godumas ameriko-i

Pabaigę kalbas ir išdalinę 
žmonėm® raštu®, išvertę jų 
pundą ant kelio, šaudydami 
iš karabinų ir revolverių, so
cijalistai išvažiavo. Žmonės 
raštus }>aeidalino ir skaitė. 
Tik išvažiavus agitatoriams, 
zemskiai terp žmonių vėl iš- 
dryso pasirodyti, bet buvo 
dar išgąsčio apimti, barė 
žmonis, kad agitatorių nesu- 
ėmė, lyg tai žmonių pareiga. 
Socijalistai šitose aplinkinėse 
įgauna vi® didesnę įtekmę ir 
žmonės juos myli. '<■

. . \ . J. N.

18 Kupiškis Kauno gub
Kaip įiasku1 

mai rodo, jau i 
kelia iš grab 
žmonės bando 
savo sprando si 
nų jungą. ĮKupiškėj per 
Šventos^ Onos atlaidų® pats 
žmonės Išvijo , policistus iš 
miesto, asesoriui pramušė gal
vą ir Jo gyvenimo išdaužė 
langu® ir duria išvertė, o kas 
viduj buvo — tą viską sudau
žė, knygas ir raštu® sudra
skė ir išmetė ant gatvė®. Pa
baigę su asesoriaus gyveni
mu, daužė rando karčiamą, 
arba teip vadinamą monopo
lių. Sudaužė spintas ir vi
sus butelius’ su degtine. 
Ant rytojaus 'atjojo kazokai 
ir suėmė septynis vyrus.

Kupiškėj nušovė maskolių 
mokintoją. Sako, Jis buvęs 
valdžių šnipu. Kupiškės 
zemskis naktyj išbėgo; išdū
mė teipgi Virbališkių žem- 
skis ir raštininkas. Sūdą ir 
valsčiaus rastynę uždarė. Ir 
augštesni urėdninkai masko
liai meta tarnystą ir dumia iš 
Lietuvos, 
dvarų miškus.

Revoliucija Mas kol i joj.
Ant revoliucijos Maskoli- 

jo® randas iki šiol neįstengia 
paimti viršų. Ant Kaukazo, 
kur pats randas pagimdė 
skerdynes, jis jų neįstengia 
dabar suvaldyti. Jos eina 
dabar silpnyn, bet ne dėl 
rando besistengimų jas su
valdyt), tik todėl, kad ir be- 
sipiaujanti pailsta ir turi il- 
sėtiesi, įgauti naujas pajie- 
gas. Taigi ant Kiukazo pa
ilso lygiai besiginanti armė
nai, kaip ir juos skerdžiauti, 
paties maskoliško rando su
kurstyti mahometonai toto
riai.

Kad riaušes ant Kaukazo 
pagimdė pati administracija, 
tą patvirtino tirinėjęs ant ca
ro prisakymo tas žmonių 
skerdynes tarnaujanti® Ma- 
skolijoj prancūziškas kuni
gaikštis Bona})arte. Jis, ca
rui atsiųstame raporte, sako, 
jog administracija galėjo 
skerdynnj nedaleisti, galėjo 
ir jau užgimusia® iš pradžių 
suvaldyti, bet to nedarė. 
Gubernatoriai, turėdami tie
są, kada užgimė skerdynės, 
nors užpulti armėnai prie jų 
šaukėsi, prašydami pagelto® 
ir apgynimo, nešaukė ant su
valdymo totorių kariumene®, 
bet daleido mahometonams 
skersti krikščionis, kiek tik 
jie norėjo. Neįstabu, jeigu 
tokiose sanlygose maištai ir 
skerdynės apėmė visą Kau
kazą, jeigu maištininkai ne- 
pasiganėdino skerdimu ir 
naikinimu armėniečių sava
sties, bet griebėsi jau ir ran
do degtinės pardavinyčių ir 
rando biurų, neaplenkė nė 
cerkvių. Kada maištai apė
mė visą Kaukazą, suvaldyti 
juos ne buvo jau teip lengva,

>alin kunigai išdavikai! 
(Auiiaulnmat)

Suvalkiečiai! Pralotas 
Antonavičlu® (taliepė kuni
gam® savo dijecezijo® iš pa
mokslo keikti socijalistus — 
ir tie paklausė Seinų Kaifo- 
šiaus. Viešai, prieš tūkstan
čiu® žmonių jie mus išvadino 
bedieviai®, šėtono samdinin
kai®, žmonių apgavikais. Už 
tą, kad žmonis kurstom prieš 
caro valdžią, kviečiame juos 
nemokėti mokesčių, neiti ka- 
riuinenėn, nebegerti degti
nės, o nuplyšusiam darbinin
kui patariam reikalauti sau 
sotesnio darbo; už tą mums 
„Dievo tarnai’’ davė plėšrių
jų vilkų vardą. O jupis jie 
liepė gaudyt socijalistus ir 
išdavinėt juos caro žanda
rams, grasydamiesi už nepa
klusnumą neduosią griekų 
atleidimo.

Dėlko už mus užkliuvo 
Seinų Kaifosius ir ka® leido 
dvasiški jai plūsti musų var
dą? Ar esam bedieviai? Nie
kados negriovėm bažnyčių ir 
tikėjimo, neplatinom bedie
vystės terp žmonių nė gyvuo
ju žodžiu nė musų raštuose. 
Būdami priešais kiekvieno 
prispaudimo, mes tik sakėm 
visur: tegul žmonės tiki lai
svai, kaip kas nori ir supran
ta ir niekam nevalia už tikė 
jimą žmonių persekioti. To
dėl, kada caro valdžia gulda
vo ant katalikų, mes kurstėm 
žmonis prieš ją. Mes nelei®- 
darom jums užmiršti nė Kra- 
žiečių kraujo, nė kruvino 
vargo tų, kuriuos caro di- 
nauninkai už tikėjimą gru
sdavo Rusijos gilumon ir 
kvietėme išgriauti tą prispau
dimą ir prispaudėjus, kad jų 
vieton įtaisyti laisvą, teisin
gą, žmonių renkamą

Bet mes matėm 
kaip dažnai sotus 
tiesiąja ranka rodė 
dangų, o su kairiąja kratė 
jam kišenių. Mes žinojom, 
kad toki parizėjąi visados 
skubinos aplankyti turtingų
jų puotas ir visados aplenk-

Maskolljos su Ja
ponija

. Nęrs Fortsmoutbe, Ameri
koj, susirinkę abiejų vedusių 
karę kraštų komisoriai susi
taikė.

Iš Vilniaus.
Vilniaus sūdo butas 

nusprendęs į areštantų 
Bielenkovą. bet tas apeliavo 
į Peterburgo senatą. Sena
tas panaikino Vilniau® sūdo 
nusprendimą ir prilakė iš 
naujo perkratinėti Bielenko- 
vo provą. Bielenkov apskų
stas buvo už laikymą gukur- 
stančios žmonis kaltos.

29 d. rugpiučio, Vilniuje 
buvo visiškas saulės užtemi
mas. Užtemimas 
2 vai. po pietų,

sandarą,' bet 
karė nebuvo pasiliovusi, nors 
abiejų kraštų jenerolai gal 
teipgi žinojo apie komisorių 
susitaikymą, bet kol negavo 
prisakymo savo rando, jie 
vedė k<rę toliau. Rods, di
delių mūšių po susitaikymui 
uebuvb, kadangi tik beprotis 
jenerolas be reikalo galėtų 
aukauti tūkstančius žmonių 
gyvasčių, bet jau po komiso
rių susitaikymui maži susirė
mimai kariumenių buvo ly
giai Korėjoj, kaip ir ant sa
los Sachalino, kur žuvo žmo
nės ir tekėjo kraujas. Mat 
apstabdymui karės reikia su
tarimo vedančių priešingų 
pusių kariumenes jenerolų.

Su užmanymu apstabdyti 
karę atsišaukė prie Liuevičo 
japoniškas vadovas Oyama. 
Jis užmanė, HM maskoliškas 
jenerolas paskirtų iš savo pu
sė® kokį jenerolą, pats pasky
rė taryboms vieną iš savųjų. 
Susivažiavę jenerolai tarėsi 
kelia® valandas, kol galutinai 
susitaikė. Atskirą sutarimą 
padarė laivynių vadovai su
si važiavę ant jūrių ties Vla
divostoku. Sutarta ant ke
lių mylių toliau nuo viena 
kitos - atsitolinti kariume 
nėm®. Į tarpą kareiviai ne
gali eiti; susinešimams prie
šingų kariumenių palikta tik 
viena vieta.

Nors komisorių sandara 
jau padaryta, bei, kol suta
rimo neužtvirtins abiejų kra
štų randai ir 
niečiai dar vi® gali gaudyti 
gabenančius 
Vladivostoką, 
uždraustus laike karės daik 

ir neutrališkų 
po užtvirtini- 
abiejų4 kraštų 
pasitrauk® iš 
maskoliai pasi-

‘LIETUVA’
Ibtet kas Pėtnyčią, Chlcap, B,

Savim. I—ir Mt
KHm« • •

kaip iš pradžių. Dabar, ap
stabdymui paties raudo pa- 
pagimdytų skerdynių, ji® 
siunčia kąriumenę iš kitų ap
skričių, kaįp^antai iš Odesos 
ir Kijėvo.

Riaušės su administracijos 
tarnai® pasitaiko Lenkijoj, 
Lietuvoj, ypač Latvijoj. 
Tuos kraštu® caras pastatė 
po karė® laiko tiesomis, bet 
tokio® tiesos, aprubežiuojan- 
čios laisvę žmonių, negali už
ganėdinti revoliucijonierių, 
jo® neužganėdina ir revoliu
cijoj nedalyvaujančių ir, to
kiu budu, revoliuciją tik su- 
drutina daugindami)® neuž
ganėdintų skaitlių. Juo ca
ro tarnai elgsis žiauriau bu 
žmonėm®, juo daugiau bu® tų 
neužganėdintų. Jų jau, tur- 
but, ir dabar neužganėdįs nė 
tokio® komedijos, kaip mini- 
sterių užmanyta® sušaukimas 
neva žmonių renkamų atsto
vų į teip vadinamą viešpaty
stė® durną, kuri toj formoj, 
kaip rando užmanyta, yra 
tik pasityčiojimu iš trokštan
čių didesnė® > laisvė® žmonių. 
Atstovus galės rinkti ne Ma- 
skolijos žmonės, bet vien 
turtingi; rando tarnai pasi
rūpino, kad į durną patektų 
kuo mažiausiai sumanių in
teligentų. Turintiem® žemę 
kaimiečiams, rods, pripažin
ta daugiau tiesų negu mie
stų žmonėms, y}>ač gi negu 
inteligencijai, bet visi darbi
ninkai su-visu neturi balso 
laike rinkimų. Viso® gi tur
tingųjų luomo® yra Maskoli- 
joj valdžio® pataikūnai®, tu
rinti gi žemę ūkininkai teip
gi nepriguli prie doresnių 
gyventojų, jie yra tik įna
giai® }>avietų ir žemiškių na- 
Čeininkų, renka arba tuo®, 
kokiu® nurodo administraci
jos ponai, arba tuos, kurie 
rinkėjams daugiau degtinė® 
pastato. Tą matome geriau
siai dabar ir Lietuvoj ren
kant valsčių viršininku® ir 
sudžias. Išrenka tankiausiai 
ypatas mažiausiai paisančias 
ant doros, kurios paskui de- 
šimteropai atlupa nuo žmo
nių pinigus išduotu® ant vai
šinimo rinkėjų, įnagius pa
vieto viršininko. Tas bu® 
juk ir renkant atstovus į vie
špatystės durną; nieko kito 
laukti negalima. Randa® 
}>er eiles metų demoralizavo 
kaimiečius, demoralizatopų 
pasėta sėkla ne greitai iš 
kaimų išnyks. Taigi visa 
caro užmanyta viešpatystė® 
durna bus tokiu jau, tik aut 
didesnės papėdės valdžio® 
įnagiu, kokiu yra valsčiai; 
valsčiai, vienok, užsiima tik 
valsčiaus reikalais, todėl teip 
daug blogo negali padaryti, 
viešpatystės gi durna pašauk
ta rupintiesi reikalai® visos 
viešpatystės.



•' »'................—

gų Sinhedrijonas Seinuose 
paernegdš į mus akmenimis. 
i)Sl ko nutukęs Garliavos ka
nauninkas Budieika ir deefct 
kaa jam panaAių,leidžia iAvien 
eu caro policijai itaia nebut.ua 
daiktus apie mus, kad esam 
pasiruošę degint žmonių gy
venimus ir kitokias baisybes 
dirbti!.

Dėt to, kad visi jie užmir
šo Kristaus Įsakymu: kada 
eisit žmonėms E vangeli Ję ap
sakinėti; neimkit su savim nė 
maišiuko pinigams krauti, nė 
laidos, nė dviejų rūbų ir ap- 
siavimo, nes tas viekas bus 
jums duota už jūsų darbų.

Jie pasisiuvo sau maišiu
kus ir visų gyvenimų parda
vinėjo Kristaus mokslų už 
skatikus. Pilni prisikrovę 
žemės turtų, jie prisirišo prie 
jų savo širdimi ir dėl jų už
miršo ir Sutvertojų ir sutvė
rimų. Patįs riebus, jie susi- 
bičiuoliavo su riebiais svieto 
galiūnais irr kada žmonės 
ėmė nerimstanti, susitarė, 
kits-kitų ginti. Ir dabar jau 
gina, steugdamies sutept mu
sų vardų žmonių akyse. Tik 
veltui žus jųsų darbas, die
vobaimingi ^ritėjai ir kny
gininkai, Dievo tarnais pasi
vadinę. Veidmainingas mal
dingumas išdžiovino jums 
jūsų širdis, ir nebematot gy
vo žmogaus, sunkaus vargo 
prislėgto. Knygas beskaity
dami, netekot proto ir ne-' 
besuprantat šviesaus Kri
staus, paliepusio visuopirma 
mylėt artimų savo ir mylėt 
šio svieto mažutėlius. O jus 
liepiat klausyt piktos val
džios, atiduot jai paskutinį 
skatikų ir paskutinį sveikų 
vyrų, kad tas eitų žudyt ne
kaltus žmonis, užmiršę visai, 
kad Kristus užgynė apašta
lui Petrui ištraukt kardų iš 
makšties, kad apgint savo 
Mokintojų nuo mirčio ant 
kryžiaus. Jus tų viskų už 
miršot ir pavirtot juodvar
niais, kurių snapas drųsiai 
kerta ir lavono mėsų, kad tik 
pasisotint Nes argi ne 
juodvarniai pralotas Anta
navičius ir visi jo patarėjai! 
Dėl to, kad Suvalkų guber
natorius paliepė jam stabdyt 
žmonių judėjimų, pralotas, 
norėdamas palikt Seinų Kai- 
fošium paklausė caro Piloto 
ir už pažadėtų vyskupystę 
dabar parduoda ir Kristų ir 
jo mokslų ir žmonis, kurie jį 
išmaitino, išmokino ir nutu
ki no.

Jis sustojo mums skersai 
kelio ir, pats Judošiu būda
mas. kviečia kitus judošiaut. 
Lig šiol turėjom atvirais prie
šais tik caro valdžių ir po
nus; nenusigųskim, jei prie 
jų prisidės toki kunigai, kai
po Antonavičius. Tik per
sergimi su priešu busim prie
šais. Visados už-vis labiau 
nekęs lavom išdavikų, nes jie 
sutvėrimai, iš žmonių virtę 
pasuoliniais šunimis, yra pik
ti ir purvini. Naikinom 
juos lig šiol ir nesiliausim 
naikinę, — JudoŠiui visados 
atsiras pas mus ir ginklas ir 
pasišventęs žmogus.

Bet mes kreipiamės ir prie
ju8i| visųi suvalkiečiai! Mes 
manom, kad kunigai, žmonių 
užlaikomi, privalo būti žmo
nių, o ne caro vyriausybės 
tarnais, ir šiądien, kada mes 
ruošiamės stoti kovon su ti
ronais, kad juos nuvertus, 
žmonių valdžių įtaisyti, tegul 
kunigai parodo atvirai, ka
tram kas dievui nori tarnau
ti, caro vyriausybei ar mums.
Gana baidytis žmonių šuva- 
džiojimui. Metas atskirt 
vilkus nuo avelių, ir atskir- 
kit jus patįs. Terp kunigų 
visados buvo žmonės, kurie 
alkanam nešė duonų, pavar
gusiam apraminimo žodį, tam
piam šviesų; jie mokėjo už 
gerovę žmonių padėti savo 
galvų; jie bus terp musų 1r 
tada, kuomet eisim kovot už 
darbo žmonių laisvę ir gero
vę.

Bet pasisaugokit nuo An
tanavičių, Laukaičių ir Bu- 
dzeikų. Jie keršto mokyto
jai ir žmonių priešai. Jie 
nori [enkurstyt brolį prieš 
brolį, kad žmonės gyvatėmis 
pavirstų ir vaikai geltų savo

tavus, parduodami kits-kitą 
caro žandarams. Salin to
kius Judo&ius!

Mes kviečiame jus po seno
vei: kovokit prieš caro val
džią, nemokykit jai mokė-
sčių, nebednokit kareivių, 
neklausykit jos člnauninkų 
ir piktesniems galų darykit. 
Nebegerkit caro ’ degtinės. 
Griaukit senybinę tvarkų, 
kad jos vieton pastatyt Vil
niaus Seimų, jūsų pačių iš
rinktų visuotinu, slaptu, tie
siu ir lygiu balsavimu, neški, 
riant tikėjimo, tautos ir ly
ties. Tegul Seimas rūpinsis 
visų Lietuvos gyventojų rei
kalais.

Tik prie senųjų musų 
šauksmų pridėkim da vienų 
naujų: Šalin išdavi
kai ir parsidavę ca
ro valdžiai kuni
gai! Nebeturėki t su jais 
jokių reikalų, nepriimk)t į 
savo namus, neduokit kalė
dos, neleiskit nekrikščioni
škų pamokslų sakyti ir vykit 
juos iš bažnyčios, kaip vijo 
kitados Kristus, botagų pasi
taisęs, visokius mainėlius, pa
dariusius iš Dievo namų tur
gaus vietų.

Šalin caro val
džia!

Šalin išdavikai 
kunigai!

Tegyvuoja revo
liucija ir soči- 
j a 1 i z m a s!

*■ Tegyvuoja lai- 
> sva, žmonių 

valdoma Lie
tuva!

Suvalkų gubernijos, Lie
tuvos Socijaldemokratų Par
tijos Komitetas.

Isz Amerikos.
Uitu u* z e perkūnas.

Indianola, Iowa. Netoli nuo 
čia trenki perkūnas į didelę šėtrą, 
kurioje buvo parengta paukščių 
paroda. Perkūnas ant vietos už
mušė 4 vyrus, 6 y patas sunkiai su
žeidė, o tūlą skaitlių apsvaigino.

Gera# radinys.
Charlotte, N. C. NetoU Ches- 

terfield, S. C., ant farmos lameso 
Riners, iškasė geležinį puodą pil 
ną senų auksinių pinigų nuo laikų, 
kada Suvienytos Valstijos buvo 
dar angliška kolionija. Puode pi
nigų baro už 50000 dol. Skarbą 
tą rado, kasdami grabę, vienas 
baltveidis ir vienas negras darbi
ninkas; nunešė jį toliai ir užkasė 
upės krante, iš kur jis prapuolė. 
Matyt vienas iš radėjų jį paslėpė 
nuo kito.

Užgriuvo.
Allegheny, Pa. Netoli nuo 

čia, ant Fort Wayne geležinkelio, 
kasant grabę 10 pėdų gilią, nugriu
vusi žemė užbėrė 10 itališkų dar
bininkų. Atkasimui jų reikėjo 
šimto darbininkų. Visus atkasė 
gyvus, bet sunkiai sumankytus. 
Nugabeno juos į ligonbutį.

Debesų praplyszlmai.
Kansas City, Mo. 15 d. rugsė

jo, aplinkinėse Mason, Leavens- 
worth,Lawrence, Grentville siau
tė audra su debesų praplyšimais, 
nuo ko užgimę tvanai, daug blė- 
dies pridirbo. Masono aplinkinė
se prigėrė 4 ypatos; gal prigėrusių 
pasirodys daugiau.

Ezpliozijofl.
Avon, .Con. Įtaisose ,,Climax 

Fuse Co.” atsitiko smarki expiio- 
zija, kurios 7 darbininkai likosi ant 
vietos Užmušti, tūlas skaitlius gi 
yra mirtinai sužeistų.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Ptttsburg, Pa. Ant Pittsburg 

geležinkelio, netoli Glenwood til
to,* iššoko iš relių vienas trūkio va
gonas vežantis darbininkus ir par
virto ant šono. Prie to apie 60 
darbininkų likosi sužeistų.

Isz darbo lauko.
1 St. Lotas, Mo. Suštraikavo 

Čia spaustuvių darbininkai. Dar
bininkai reikalauja 8 vai. darbo 
dienos. Iš 140 esančių čia spau
stuvių sutinka išpildyti darbininkų 
reikalavimus 60.

5 Hoching Valley, Oh. Šitų 
aplinkinių kastynėse, kurios nuo 
tūlo laiko stovėjo, prasidėjo dar
bai, kitas taiso ir rengiasi teipgi 
pradėti darbą. ~

I Massillon, Oh. Čianykščio- 
se geležies dirbtuvėse dirba tik 
prie šešių pečių, o trįs pečiai sto
vi.

1 Newark, N. J. Pasibaigė čia 
plumberių štraskas. Per štraiką 

pi u m bėriai iškovojo pakėlimą algų 
po 50c. ant dienos.

1 Topeka, Kas. Suštraikavo 
čia spaustuviQ darbininkai. Jie 
reikalauja 8 vai. darbo dienos.

ISZ 
Lietuviszku dirvų.
Iš Union City, Conn.

Musų miestelyje tautiški darbai 
bruzda; renkame aukas revoliuci
jos ir kitokiems tautos reikalams, 
nors prie to darbo daugiausiai tru- 
siasi vyrai, moters ir merginos, 
jeigu ką daro, tai tik prisidėdamos 
prie vyrų. Nežinau, kodėl mes, 
moters ir merginos, darbuose pa
siliekame vis vyrų užpakalyje, ko
dėl statome savę žemiau už vy
rus? Argi jau mums nepriderėtų 
visame • stovėti lygiose eilėse su 
vyrais, argi merginos nesilanko į 
augštesnes mokyklas, ar gi iš jų 
nėra apšviestų darbininkių, ar gi 
'neturim? moterų daktarų ir šeip 
užimančių augštesnes draugijoje 
vietas, kur reikalaujamas apšvieti
mas, protiškas išsilavinimas?

Rugsėjo 3 d. susitarę musų mie
stelio moters ir merginos sušaukė 
susirinkimą su mieriu įkurti mote
rų draugystė. Susirinko viso 85 
ypatos, tarp kurių didesnė pusė 
buvo motetų, o kitos — mergi
nos. Draugystė tapo įkurta ir už- 
vadinta Lietuvos Duktėrų Drau
gystė. Jos komitetan likos išrink
tos ypatos: pirmininke — Dielini- 
kaitienė, pagelbininke — Piikaitie- 
nė, iždininke — Ratkevičienė, pro
tokolų raštininke — Skrobliutė, fi
nansų raštininke — Aušiūrienė, pri
žiūrėtojomis ligonių — Pauliuko- 
niutė ir Jurkiutė.

Ant susirinkimo buvo atėję ir 
keli vyrai, p. J. Žemaitis padova
nojo ant draugystės naudos penkis 
doliarius ir pasakė keletą pagyri
mo žodžių moterims, kad pasirū
pino įkurti moterių tautišką drau
gystę, užvadintą vardu Lietuvos 
Dukterų, o ne kokio nors šventojo 
vardu. Savo kalboje jis ragino ir 
moteris neužmiršti tautos reikalų, 
bet darbuotis, pagal išgalėjimą, 
ant savo brolių ir seserų labo. 
Po tos kalbos atsirado tuojau prie
šininkės, trįs moters ir vieną mer-, 
gina.jos reikalavo,kad naujai įkurta 
draugystė butų apkrikštyta ,,Biru- 
ta,” bet kadangi daugumas balsų 
tam nepritarė ir draugystė pasili
ko prie pirmojo, taigi ,,Lietuvos 
Dukterų” vardo, tai minėtos ketu
rios ypatos atsiėmė savo įmokėtas 
mokestis ir iš susirinkimo prasiša
lino. Tikimės, vienok, kad jų 
vieton prisirašys daugiau. Kaip 
minėjome, musų Dr-stė yra gry
nai tautiška (linkime jai, kad ji 
butų tautiška ne vien iš vardo. 
Rd.), todėl į ją gali prigulėti kiek
viena krikščionė be skirtumo tikė
jimo, tiktai lietuviškai kalbanti, 
lokiais tikėjimo ir bažnyčios reika
lais musų draugystė neužsiiminės.

Taigi moters ir merginos, norin
čios prisirašyti Lietuvos Dukterų 
draugystėn, malonėkite kreiptis 
pas draugystės finansų sekretorę, 
draugę Aušiurienę (Diamond st. 
Union City). Prisirašymas dabar 
kaštuoja tik 25 centai, bet į trum
pą laiką bus surengta draugystės 
konstitucija ir įstojimo mokestis 
pakils sulyg norinčios tapti sąna
riu amžiaus.

Rozalija Skrobliutė, 
Raštininkė.

Iš Bridgeport, Con.
Lietuvių yra čia apie 300, bet 

apie kokius nors tautiškus datbus 
nėra ką nė kalbėti. Jeigu bandy
tum kalbinti juos prie aukavimo 
ant tautiškų reikalų, ypač ant su- 
drutinimo revoliucijos,ant išverti
mo netikusio caro sosto, tai reik
tų tuojaus caro užtarėjams iš 
akių prasišalinti. Daugelis čia- 
nykščių lietuvių kalba: „mes neži
nome, kas tai yra Lietuva, bet ži
nom, kad caras yra musų tėvas,
todėl mes turime jį garbinti, dau
giau mums nieko ne reikia” (toki 
juk nė ne lietuviai, bet vien car- 
berniai, Rd.) Tokias nuomones 
terp lietuvių palaiko tūli kunigai.

Dvi sanvaiti atgal sutverti para
piją atkako pas Dulbį kun. Žebris, 
sešaukė lietuvius, suklupdė visus 
ir liepė pateriaut, kad Dievas pa
dėtų carui japonus ir pasikėlusius 
bedievius sumušti. Vietoj siųsti 
pinigus maištininkams, girdi, ge
riau juos pas tautieti Dulbį pra-
gerkite (nesinori tikėti, kad teip 
lietuvis kunigas butų sakęs. Rd.).

Yra čia dvi pagelbinės draugy
stės ir 51 kuopa Susiv. Liet.Am., 
bet nė viena iš jų tautiškais darbais 
neužsiima (matyt nieks prie tokių 
darbų neragina. Rd.). Argi ne
geriau butų, vietoj statyti dievna- 
mius, šelpti šinkorius, — Šelpti 
besirūpinančius apie laisvę musų 
tėvynei, pirkti knygas, ypač soci- 
jalistiško turinio ir laiką ant skai
tymo praleisti. Tverkime kuopas 
socijalistiškų organizacijų, Laisva
manių, Tėvynės Mylėtojų ir Auš
ros Dr. Ant jų visų nereiks mo
kėti nė 10 dol. ant metų, o nauda 
bus milijonams lietuvių, dabar ant 
dievnamių mokam daugiau, o iŠ jų 
tik kunigai lobį sau renka. Pra
dėkime tik sykį kitaip darbuotiesi, 
o pamatysime, kad nauda bus kur 
kas didesnė.

Pelių Perkūnas.

LIETUVA

Iš 8o. Boston, Mas.
Darbai eina čia po senovei, tik 

kriaučių darbai sumažėjo: kitais 
metais rugpiučio mėnesyj papra
stai pasigerindavo, Šįmet yra atbu
lai, daugelis kriaučių negali už
dirbti nė ant maisto. Žmonės kal
ba, buk milijonieriai bijodami, kad 
darbininkai vėl nebandytų Štrai- 
kuoti, dabar jau juos vargina, ne 
duoda pakaktinai darbo.

Pernai tūli lietuviai kriaučiai 
net džiaugėsi, kad darbininkai 
štraiką pralošė, nes tikėjosi, kad 
pats daugiau uždiibs, bet dabar da 
labiau dejuoja be unijos, negu de
javo su unija. leigu darbdaviai 
neprigulintiems į uniją, kad už
kenkti unijai, ir duoda geresnes iš
lygas, tai iširus unijai,atima tą, ką 
pirma davė. Nors unijos ir nėra 
ideališkoms organizacijoms, bet 
visgi jos yra Šiokia tokia atspirtis 
darbininko, jos pripratina darbi
ninkus prie organizacijų, prie dar
bo sujungtoms pajiegoms. Juk 
nuo pačių darbininkų priguli pa
gerinimas unijų, išplatinimas jų 
mierių.

4 d.rugsėjo buvo balius Čianykš- 
čios šv. Kazimiero Dr-tės, buvo 
teipgi prakalbos. Kalbėtojai ra
gino labiau Šelpti revoliuciją, dėti 
aukas. Bet draugystės viršinin
kas ne daleido aiškinti apie revo
liuciją, o baliaus vedėjas (gaspa- 
dorius) užgynė rinkti aukas ant 
sušelpimo kovojančių *už laisvę 
musų tėvvnės, (tai susirinkę ga
lėjo teip viršininką, kaip ir gaspa- 
dorių prašalinti nuo tokio gaspa- 
doriavimo. Visur juk užgyrimus 
išduoda sanariai organizacijų, o 
ne viršininkai. Rd.), bet visgi 
pokampiais pasisekė nuo geros 
valios tautiečių surinkti 16 dol. 
Gal baliaus vedėjai stengsis ir tuos 
pinigus atimti (jeigu organizacijų 
viršininkai gali peiktinai elgtiesi, 
tai juk ir organizacijų sanariai kal
ti. Kam jie kenčia viršininkų des
potizmą! Re.)

Lietuvos vaikas.

E Union City, Con .
Lietuvių yra čia ne daugiausiai, 

bet tūli iš jų griebiasi prie vertel- 
gystės. Neseniai užsidėjo čia dvi 
naujos lietuviškos mėsinyčios, tai 
dabar yra jau 8 (jeigu lietuvių yra 
ne daugiausiai, tai jie neįstengs 8 
mėsinyčių užlaikyti. Rd.); saliu- 
nai yra net 7. Kadangi saliunų 
yra daug, tai, suprantama, kad ir 
girtuoklių ne trūksta. Iš tikro 
strapalibjančių ant gatvių ne trūk
sta. Jeigu tokį nžtėmija dėdės, 
tai tuojaus ir paima. 27 d. rug
piučio guzikuočiai paėmė du vir
stančiu ant gatvės karžygiu ir nu- 
gabėno už akėčių, kur, žinoma, 
už nakvynę daugiau negu pirmos 
kliasos hotelyj reikėjo užmokėti. 
Girtuokliaujančių ir kitokiais ne
gražiais darbais atsityminčių yra 
čia ir moterų. Negražius jų dar
bus reiktų su paveikslais patalpin
ti (o ar lietuvių gyvenime nieko 
svarbesnio negalima rasti? Ne 
laikraščių užduotis ypatas ganyti ir 
jų gražius, ar negražius privatiš- 
kus darbus prižiūrėti. Rd.).

Vargšelis.

Iš Waterbury, Con.
9 d. rugsėjo pasimirė čia geras 

tautietis, 39 metų Juozas Avieta ir 
paliko nuliūdime savo draugus, 
pačią ir dvi dukterį, iš kurių Ona 
savo gražiu smuikavimu pasigar
sino ant paskutinio Susiv. seimo. 
Kūną laidojons 11 d. rugsėjo ant 
lietuviškų tautiškų kapinių su di
delėms iškilmėms, nors tai buvo 
darbo diena.

Velionis paėjo iš kaimo Balcu- 
pių, Keturvalakių parapijos, Su
valkų gub. Amerikoj turėjo 3 bro
lius, visi mirė: du mirė Clevelan- 
de, vienas Pittsburge. Velionis 
turėjo džiovą, prie to prisipynė 
dar karšligė, (matyt buvo džiovos 
pasekmė. * Rd.), kuri ir parbloškė 
musų tautietį.

Iš persitikrinimo velionis buvo 
laisvamanis socijalistas, nekentė 
tikėjimiškų prietarų, ir kapitalistų 
žabangų ir tokioj nuomonėj išauk
lėjo savo dukteris. Buvo žmogus 
karštas, bet teisingas ir atviras; 
pasielgime buvo mandagus ir drau
giškas, už tai jį visi mylėjo ir go
dojo. Su šeimyna gražiai sugy
veno. Vienu žodžiu, buvo pa
veikslu kitiems. Gyvenimas jo, 
kaip ir kitų darbo žmonių, buvo 
erškėčiuotas: mažai turėjo sviesiu 
valandų.

Tegul jam lengva bus šios šalies 
žemelė!

J. S. Pruselaitis.

Iš Naugatucko, Con.
Šv. Jurgio Draugystė 20 d. rug

piučio turėjo susirinkimą. Užbai
gus apsvarstymus draugystės rei
kalų. Tarnas Butkevičia ,,užpun- 
dijo” kelis alaus bertainaičius (su 
tuom nėra ką girtiesi; galima būt 
girti fundatorių ir iš jo aukos pasi
naudojusius, jeigu jie būt bent tiek 
paaukavę ant tautiškų reikalų, 
kiek alaus išgėrė. Rd.). Drau
gai vėl sėdo prie stalų ir pradėjo 
alutį gerti ir prakalbas laikyti. 
Vieni kalbėtojai aiškino lietuvių 
padėjimą, kiti apie naudą draugys
čių, kiti vėl ragina merginas ir 
moteris tverti pačelpines (ar tik 

pašelpines? Rd.) draugystes. Ant 
susirinkimo buvo diktai moterų, 
kurioms kalbos patiko. Dabar jos 
bando rašytiesi į draugystę. Pa
žiūrėsime, kas iš to išeis.

B. Kamaitis kalbėjo apie vargą 
kitą kart Amerikoj šviežiai atva
žiavusių ir dabartinį jų padėjimą, 
kada šviežiai atkakę randa gimines 
ir draugus. Katkevičia aiškino 
kokią naudą duoda ateiviams pa
stojimas Amerikos ukėsu. Eimai- 
tis aiškino Lietuvos istoriją, ypač 
Gedimino darbus,įkalbinėjo,kad jis 
tiek gero padarė, jog už tuos jo 
darbus galėtų šv. Jurgio Dr-tė jam 
savo parke paminklą pastatyti.

Ant galo Antanas Kamaitis aiš
kino naudą mokslo, nurodinėjo rei
kalą mokytų žmonių, kalbino šelp
ti moksląeinančius. Susirinkę su
metė f 1.55 ir nusiuntė juos Dr. 
Šliupui, kasieriui Aušros Dr-tės.

Nutarta kitą nedėlios dieną vėl 
susirinkti ir laikyti panašias pra
kalbas, bet susirinkimo nebuvo, 
kadangi ne esant alučio, ne buvo 
norinčių ateiti. Blogai, jegu mu
sų brolius tik su raugalu galima 
prie gero patraukti. .

Zanavykas.

Iš Los Anketas, Cal.
Aplinkinėse Los Angelos 2 d. 

rugsėjo buvo žemės drebėjimas, 
bet ne smarkus.

Lietuvių čia yra ikj 100, kurie 
seniau atvažiavo, tie yra pasiturin
ti, bet apie kokius visuomeniškus 
darbus jų negirdėt, čia yra kuo
pos S. L.A. ir T. M. Dr-tės. 20 d. 
rugpiučio buvo susirinkimas T. M. 
Dr-tės kuopos. Susirinkimus at
lieka stuboj. Suėjus draugams 
ant minėto susirinkimo, preziden
tė,turėdama ant vieno draugo ypa- 
tišką piktumą, pasakė, jog ne nori 
būt pirmsede ir ne nori, kad susi
rinkimas butų laikytas pas ja, bet 
jis atsibuvo ir nutarta pagarsyt į 
laikraščius. Trecią dieną rugsėjo 
turėjom susirinkimą S. L. A. kuo
pos į tą kuopą priklauso apie 20 
sąnarių ir skaitlius jų vis daugina
si. Ant paskutinio susirinkimo lį 
bei tą apšnekėjom, bet ant galo 
pasibaigė barnėms teipgi dėl kokių 
ypatiŠkų piktumų.

Tikimėsi, kad laikui bėgant, vis 
kas apsimalšįs ir Los Angelos 
lietuviai vietoj barnių, pasistengs 
ką nors gero nuveikti. Ir dabar, 
užmanius rinkt aukas aut revoliu
cijos, nuo ne didelio skaitliuos lie
tuvių surinkom 50 dol.

D. D.

Iš ColliiiNVilleJIl.
5 d. rugsėjo pasimirė čia lietuvis 

Jonas Trumpaitis. Velionis buvo 
liuteriškos tikybos. Paėjo iŠ Kau
no gub., Raseinių pav., Tauragės 
parapijos; Lietuvoje paliko pačią 
ir vaikus, vienas jo snnus gyveną 
Cellinsville'i. Turėjo 45 m., pri
gulėjo į vietinę visuomenišką (tau
tišką) lietuvių sušelpiamąją dr-stę, 
,.American Lithuanian Ass’n,” 
kurios buvo ilgą laiką sekretorium. 
Jo lavoną, su tikėjimiškomis apei
gomis, minėta dr-stė ant vokiškų 
liuteriškų kapinių palaidojo.

3 d. rugsėjo buvo susirinkimas 
vietinės S. L. A. 105 kuopos, Kri
stijono Donelaičio dr-tės. Pri
sirašė 2 nauji sanariai. Velytina, 
kad visi geresniejie tautiečiai ne
vilkintų su prisirašymu,nes tai vie
na iš geriausių lietuviškų dr-Čių. 
Pasididinus skaitliui sąnarių,drau
gystė nori veikti ir ką' nors svar
besnio.

Laumės vaikas.

RUDENYJ.
Buvauno žmogaus pasakojimas.

Parašč Maxim Gorky.
Sykį rudenyj atsiradau biauriai 

nesmagiuose apystuose, mieste, į 
kurį atvykau ir kuriame neturėjau 
jokio pažystamo, radaus be skati
ko prie dūšios ir be pastogės.

Pardavęs tatai iš savo drabužių 
viską, be ko galėjau apsieiti,kelia, 
vau į užmiestį į teip vadinamą 
,, Ištaką”, kur buvo garlaivių prie
plauka ir kur laike vasaros mėne
sių virtė virė triukšmingas, darbin
gas gyvenimas, o dabar visur buvo 
tuščia ir kurčia, kadangi artinos 
lapkritys.

Vilkdamas kojas šlapiu smirty- 
nu ir akis įstebėlijęs, žiūrėdamas į 
jį su vilčia rasti bent kokią atma
tėlę, liekanėlę alkio kirmėlei nu
marinti, klaidžiojau vienas sau terp 
aptuštėjusių triobų ir pašiurėlių ir 
mąsčiau apie tai, kaip tai gerai bū
ti sočiam....

Dabartiniame kultūros stovyje 
lengviau galima nuraminti dvasios 
badą, negu kūno badą. Valkio
jies gatvėmis, matai aplink savę 
didelius, puikius ramus iš oro pu
sės ir — drąsiai galima sakyti — 
puikiai ištaisytus ir iš vidaus, o 
visa tatai gali sukelti tavyje links
minančias mintis apie architektūrą, 
apie higijėną ir apie daug kitų su
maningų ii prakilnių dalykų; su
tinki žmones, šiltai ir gražiai pasi- 
rėdžiusius — kokie jie mandagus, 
lenkiasi tau iŠ kelio, iš mandagu
mo nenorėdami dagi pastebėti 
liudaos tavo buities ant žemės.... 
Dievaž, alkano dūšia visada geriau 
minta ir yra sveikesnė už sočiojo

dūšią — iš to butų galima išvesti 
dagi labai sąmoningą išvedimą ant 
sočiųjų naudos!....

....Artinosi vakaras. Lijo ly 
tus ir iš šiaurių putė smarkus, Šal
tas vėjas, švilpė tuščiose pašiūrėse 
ir krautuvėlėse, trankėsi į len
tomis užkaltus namų lan
gus, o nuo smarkių jo pūtimų 
upės vilnįs blaškėsi, putojo, su 
dideliu užimu vertėii ant kranto 
smilčių, augštai keldamos savo 
baltas sketeras, Šoko', atgal ir dū
mė vėl migloton tolumon kita-kitą 
vydama, kita ant kitos šokdama, 
gniužindama.... Rodėsi, kad upė 
prijautė žiemos artybę ir didelėje 
baimėje stengėsi pabėgti kur-nors 
nuo to ledinio šavo, į Įcurį ją da tą 
pačią naktį gali šiaudų vėjas įka
linti. Paniuręs, švintį dažo, dan
gus slogino savo sunkumu, barstė 
be paliovos vos akiai užmatomus 
lytaus lašelius; elegiškai apsiau- 
čiančios gamtos į liudnumu 
da liudnesnį išveizdį pridavė du 
dideliu, aplužusiu gluosniu ir prie 
jų kelmų gulinti apvožta sena val
tis.

Apvožta valtis su išlaužtu dug
nu ir šiaurių vėjo aplaužyti, ap-

— Miklus iš tavęs vaikinas!
Menkiausias pagyrimas iš mote

riškų lupų yra man didesnėr ver
tės, negu visas ditirambas, išeinąs 
ir vyriškio burnos, nors jisai butų 
iškalbesnis net ir už visus senovės 
ir dabartinius oratorius drauge pa
imtus. ' Bet tąsyk mano mintis ne 
tuo buvo užimtos, todėl neatkreip
damas atidos ant mano draugės 
komplimentų, trumpai ir su tulu 
neramumu paklausiau:

— Yra kas?
Monotonišku balsu ėmė man pa

eiliui rokuoti, ką rado:
— Gurbas su buteliais w .. Tuš

ti maišai.... Sulūžęs lietsargis..'.. 
Geležinis kibiras....

Vis tatai daiktai ne valgomi. 
Jaučiaus,jog visos viltys žūsta.... 
Bet urnai girdžiu džiaugsmo šūkte
rėjimą:

— A-a! yra ....
— Kas?
— Duona...... Kepalėlis........

Tik šlapias.... Griebki
Prie mano kojų pasirito kepalė

lis, o po juo išlindo ir ma- 
j no mitri draugė. Atlaužiau jau 
gabalą, sukimšau į burną ir kram
čiau ....

draskyti nuskurdę, se£ii medžiai!... 
Aplinkui — griuvenoj merdėjimas, 
tuštumas, o dangus: be paliovos 
lieja neišsemiamas ašaras. Tuščia 
ir liūdna aplinkui, ridėsi, jog už 
valandėlės visa užmirs, jog tik 
patsai vienas pasiliksiu prie gyva
sties ir jog manęs teipjau laukia 
šalta mirtis.

Buvau tuomet da įtik aštuonio- 
likos metų — geriausiame atnžiu- 
iel ■. ' .

Vaikščiojau be paliovos, vaikš
čiojau po šaltas ir šaipias smiltis, 
barškindamas dantimis trėlius Šal
čiui ir alkiui ant garbės, ir Štai, 
po ilgų ir bepasekmingų bandymų 
surasti ką-nors valgomo, žvilgte
rėjęs į vieną paŠiurėlę, staiga nu
žvelgiau susikūprinusią už jos j 
žmogystę moteriškuose drabužiuo
se, kurie, lytaus permerkti, buvo į 
lyg prilipę prie jos į krūvą sutrauk- j 
tų pečių. Sustojęs Šalia jos, ; 
ėmiau tėmyti, k4 ii daro. Pama-I 
čiau, kad rankomis kasa smiltis, | 
norėdama,tokiu budu, pasikasti po ' 
pašiurėlės pamatais.

— Kam tą darai? — paklausiau ’ 
krankštelėjęs.

Suriko ir greitai pašoko nuo že
mės. Kada ji teip stovėjo, besi- 
stėbeilydama į makę savo plačiai 
ištemptomis,nusigandusiomis, pil
nomis akimis, prisižiūrėjau į ją ir 
pamačiau, jog buvė jauna, gal ma
no metų, ir turėjo labai meilų vei
delį, nors ant nelaimės, papuoštą 
trimis dideliais gėlynais guzais. 
Biaurino jie ją, n<Įrs buvo paste
bėtinai simetriškai 'sutalpinti — po . 
vieną, lygaus didumo, paakiuose 
ir trečias, didesni!, kaktoje, tuo- i 
jau virtum nosies; Ta simetrija 
aiškiai rodė, kad tnėlyniejie guzai; 
padaryti rankos austro, gerai išsi
lavinusio moksle į,daužymo snu
kių”. ,

Mergelė žiūrėje! j trianę ir jos 
akyse baimė palengva gęso. Už į 
valandėlės nusibraukė nuo rankų i 
smiltis, pasitaisė ant galvos ske
petaitę, pasipurtė inuo Šalčio ir ta
rė:

— Tu, tur būt, ^eipjau nori val
gyti?.... Gal truputį parausi.... 
aš jau pailsau. Ten — galvos mo
stelėjimo parodė į pakiurėlę — man 
rodos,yra duonos.'... o gal ir deš
ra. Čia da pardavinėja....

Ėmiau rausti, kasti. Mergelė 
valandėlę stovėjo, prisižiurinėda- 
ma į manę, po te šokosi man pa
dėti.

Dirbome tylėdami. Tikrai da
bar negalėčiau pasakyti, ar tąsyk 
buvo atėjus man .į galvą mintis 
apie bausmės kodeksą, apie etiką, 
apie savastį ir apie kitus dalykus, 
apie kuriuos, anot kompetentiŠkų 
žmonių pasakojimų, reikia atminti 
kiekvienoj gyvenimo valandoje. 
Kadangi nenorėčiau perdaug nu
tolti nuo teisybėą, todėl turiu pri
sipažinti, jog, rodosi, buvau tuo
met teip užimtas darymu pakaso, 
kad užmiršau net apie viską ant 
svieto, apart viejn to, kas galėtų 
rastis toje pašiurėlėj.

Atėjo vakarai. Šalta, drėgna 
žleja kassyk labiau tirštėjo. Vil
nįs ūžė silpniau, negu pirma, ly
tus gi vis ir vis tankiau, smarkiau 
ėmė barškinti į pašiūrės lentas.... 
Kur ten tolumoje atsiliepė jau pa
naktinio tarkšlė.

— Yra grindys, ar ne?— tyloms

— Na tik,duok gi ir man!... Bet 
reikia mudviem iš Čia prasišalinti. 
Tik kur eisiva? — Ėmė dairytis į 
visas puses. Buvo tamsu, šlapia, 
vėjas ūžė....

.— Ana, ten matyti apvožta val
tis. ... Eiva ten. »'

— Eiva!
Nuėjova, besidalydami savo lai

mikiu ir bekimšdami sau į bur
ną.*. .. Lytus kassyk darėsi smar
kesnis, upė šniokštė, kasžinkur to
li buvo girdimas nepaliaujamas, 
pasitičiojimo pilnas, švilpimas, 
tarsi koks ten nieko nesibijąs mil
žinas savo švilpimu tyčiotus iŠ vi
sų ant žemės viešpataujančių su
rėdymų, tarsi juoktųs iš 
to biauraus rudens va
karo ir mudviejų, naktinių did
vyrių.... Švilpimas tas siekė Šir
dį, graibė ją; nežiūrint vienok ant 
to, valgiau su dideliu godumu, ka
me rupėstingai gelbėjo man mer
gelė, einanti Šalia manęs.

— Kaip vadiniesi? — paklausiau 
jos, patsai nežinodamas kam.

— NataŠa! —; atsakė trampai, 
garsiai kramtydama plutą. Dir
stelėjau į ją — ir suspaudė man 
širdį. Žiurėjau prieš savę į tamsą 
ir man rodėsi, kad patyčingas ma
no likimo žiotįs juokiasi iš manęs 
(>aslaptingu, šaltu juoku....

.... I valties dugną be paliovos 
plakė lytaus lašai, minkštas jų teš
kenimas gimdė liūdnas mintis. 
Vėjas, švilpdamas, veržėsi į vidų 
pro išmuštą dugną, plyšyje draskė 
kokią ten atplyšusią balanėlę, ta 
purtėsi, barškėjo, išduodama bai
lų, liūdną skambėjimą. Vilnįs 
upėje taškėsi į krantus ir ošė teip 
monotoniškai ir beviltingai, tarsi 
pasakotų apie ką tokį neapsako
mai nuobodu ir sloginantį, apie ką 
tokį, kas nuo seniai jau joms bai- 
šiai pakyrėjo, pabiuro, nuo ko jos 
trokštų pobėgti, o apie ką turi, 
vienok, be paliovos pasakoti. Ly
taus užimąs susiliejo su vilnių oši
mu ir lekiojo viršum apvožtos val
ties, tartum koks dūsavimas — il
gas, nepabaigiamas, sunkus dūsa
vimas žemės, nuskriaustos ir au- 
vargintos tomis amžinomis atmai
nomis Šviesios, Šiltos vasaros ir 
LUto, ūkanoto, drėgno rudens. O 
vėjas be paliovos siautė ant plikų 
krantų ir ant putojančios upės, 
siautė ir niūkė savo liūdną, liūdną 
giesmę....

Vieta jMsilsėjimui po 'valtimi 
buvo labai prasta: ankšta, šlapia, 
pro išmuštą dugną varvėjo šalti 
lytaus lašai.... į vidų veržėsi Šal
tas vėjas.... Sėdėjova tyloms 
ir drebėjova nuo šalčio. Pamenu, 
miegas manę kankino.' Nataša, 
susirieČiusi į kamuolį,sėdėjo atsirė
mus pečiais į valties šoną. Ran
komis apkabinus kelius ir atrėmus 
į juos smakrą, su išplėstomis aki
mis, įsispyrus žiurėjo į upę.... 
Ant jos balto veido tos akįs, pa
muštos mėlynais guzais, išrodė ne
paprastai didelėms. ' Sėdėjo ne- 
krutėdama ir tyli, o aš jaučiau, 
kaip tas mano draugės nekrutu- 
mas ir tylumas palengva gimdė 
manyje kokį tai neramumą, bai
mę.... Norėjau Šnekinti ją, bet 
nežinojau, nuo ko pradėti.

Ji pati atsiliepė:
— Biaurus gyvenimas!.... — 

aiškiai, gilaus persitikrinimo bal-
su.

Nebuvo tai vienok pasiguodi
mas. Tuose žodžiuose skambėjo 
pilnas beskirtiškumas. Ir nieko 
įstabaus: žmogus pagalvojo, kaip 
mokėjo, pagalvojo ir priėjo prie 
tūlo išvedimo, kurį išreiškė garsiai 
ir kurį aš negalėjau užginčyti, ne
norėdamas patsai sau prieštarauti. 
Todėl tylėjau. O jijė, lig nepa- 
tėmydama mano buvimo, sėdėjo 
vis nesikrutindama.

— Kad nors pastipti, ar ką . .. 
— pradėjo vėl, tik jau dabar daug 
tyliau ir užsimąsčius. Bet ir tuo
se jos žodžiuose nebuvo nė šešėlio 
pasiguodimo, skundo. Buvo mato
ma, kad žmogus, pradėjęs sykį 
apmąstinėti savo gyvenimą ir savo 
dalį, palengva įgijo mintį, jog išsi
gelbėjimui nuo visų gyvenimo 
nuožmybių nieko kito negalima 
kaip tik — ,,pastipti”.

Pabaiga bus.

paklausė mano pagelbininkė. Ne
supratau klausimo ir nieko jai ne
atsakiau.

— Aš sakau, ar yra grindys toje 
pašiūrėj? Jeigu yra, tai mudviejų 
darbas ant niekų.... Iškasiva 
duobę,* o ten gal da storos len
tos.... Kaip jas atplėši? Ge
riau jau spyną sudaužyti.... Spy
na ne kokia....

Geri sumanymai moterių galvo
se retai gema, bet, kaip matote, 
kartais jie vistik gema.... Gerus 
sumanymus visada branginau ir 
visada rūpinaus, pagal išgalėjimą, 
jais pasinaudoti.

Stvėręs už spynos, smarkiai pa
traukiau ją ir atplėšiau ją su visu 
vašu. Mano draugė, akimirkoje, 
susirietė ir, kaip žaltys, įslinko 
pro keturkampę skylę į vidų. Už 
valandėlės suskambo ten pagyrimo 
žodžiai:

Isz visur.
II Maskolijos klioštoriai neišpa

sakytai turi didelius įėmimus. Štai 
Aleksandro N*evskio klioštorius 
Peterburge turi paprastų metinių 
įėmimų 200000 rubl.; ant taisymo 
triobų, ligoniams ir tt. gauna 750- 
CGO rubl.; įėmimai nuo nekrutan
čių klioštoriaus turtų siekia 500000 
rubl. Iš to klioštoriaus perdėtinis 
gauna ant metų 65000 rubl., ne 
skaitant algos iš viešpatystės iždo, 
kuri teipgi ne maža, gaspadorius 

i 20000 rubl. 70 zokoninkų po 3400 
rubl. ant metų. Dar didesnius 
įplaukimus turi klioštoriai: Novo- 
dievičij, Maskvoj, Kijevo Olų, 
turtingiausias klioštorius yra 
Troic ko-Sergejau s, netoli Mas
kvos, kurio turtai pereina vertę 3 
milijardų rublių. Klioštorių visoj 

I Maskolijoj yra 700. Taigi galima 
. manyti, kiek pinigų eina ant penė
jimo zokoninkų. Užtai universi
tetų Maskolijoj yra tik 11, visi tie 
universitetai turi vos pusę įėmi- 

Į mų vieno turtingesnio stačiati- 
I kiŠko klioštoriaus. Maskolijoj pa- 
I prastas, tamsus zokonpalaikis turi 
i ant metų daugiau algos negu pa- 
į garsėjęs moksliškais tirinėjimais, 
atsidavęs mokslui mokslinčius-uni- 

j versiteto profesorius.

|| Laike paskutinių riaušių dėl 
: padarytos su Maskolija sandaros 
I sutarties, Japonijoj likos sužeisti: 
1388 policistai, 16 ugnagesių ir 2 
kareiviai. Iš minių tarpo: 9 ypa
tos tapo užmuštos, o 487 sužei- 

, stos. Taigi tos riaušės negal būt 
; nė lyginamos su atsitikusioms 
' Maskolijoj, kur žūva Sukatančiai 
į žmonių. Gal būt, kad Japonijos 
1 valdžios elgiasi daug išmintingiau
■ už maskoiiškastas, • todėl ir mažos 
‘ rauŠės ne išsiplatina ir ne gimdo
■ tokių kraujo praliejimų, ne paima 
; teip daug aukų.

H Padėkavodama Rooseveltui už 
' pagelbą laike tarybų su Japonija, 
1 Maskolija panaikino ypatiškus, 
didesnius,poią metų atgal uždėtus 
muitus ant tūlų Amerikos tavorų 

‘ ir išdirbinių. Taigi dabar mat iš
eina į aikštę, kas privertė Japoni
ją numažinti savo reikalavimus. 
Roosevelt mat išgelbėjo Maskoliją, 
jis apsaugojo carą nuo didesnio 
pažeminimo; prezidentas teip va
dinamo „liuosybės kraštas” užsi
manė gelbėti spaudžianti savo ukė- 
sus despotą.

|| Docentas Peterburgo univer
siteto, Bau f ai, atsišaukė į apšvieti
mo ministeriją su prašymu daleisti 
jam atidaryti privatišką lenkišką 
mokyklą Varšavoj, bet gavo atsa
kymą, kad pirma turi pasirūpinti 
gauti paliudijimą naminio mokin
tojo. Argi ne juokingas reikalavi
mas? Baufal gal mokyti studen
tus universiteto, bet jo mokslą lai
ko už neužtenkanti mokinimui pra
dinėj mokykloj!

II Siautę Italijoj busus. žemės 
drebėjimai provincijoj Kalabrijoj 
neišpasakytai daug nelaimių ir 
blėdies pridirbo. Laike jų pražu
vo su viršum 500 žmonių, keli 
tūkstančiai tapo sužeistų, žemės 
drebėjimų ir ištekėjusios iš vulka- * 
no lavos keli miestai ir daug kai
mų likosi išnaikintų. Gyvenanti 
Amerikoj italijonai sutvėrė komi-- 
tetus gelbėjimui nuo tų žemės dre
bėjimų nukentėjusių tautiečių Ita
lijoj.

II Tokio porte, nuo expliozijos, 
užsidegė svarbiausias Togo laivy- 
nės japoniškas kariškas laivas 
„Mikasa”. Laivas sudegė. Su 
juom paskendo 299 jurininkai ir 
oficierai, 343 tapo sužeisti. Admi
rolas Togo ant laivo ne buvo, jis 
buvo persikėles RDt krąnto.

II Maskoliška apšvietimo mini
sterija daleido (engti Varšavoj pri- 
va t iškas mokyklas, kuriose, išėmus 
matematikos ir istorijos, visi moks
lai butų mokinami lenkiškoj kal
boj. Tokias mokyklas gali rengti 
ir Lietuvoj; jose galima vaikus mo
kyti lietuviškai.

II Terp Formozos ir Ja^Msnijos, 
ant jūrių, susimušė japoniškas 
transportinis garlaivys , ,Kinjo" su 
anglišku garlaiviu „Buralong". 
Japoniškasis laivas teip drūčiai li
kosi pagadytas, kad greitai pas
kendo. Iš buvusių ant jo žmonių, 
išgelbėjo 38, kiti gi, 126 vyrai, pri
gėrė. . __________

II Susirinkę Maskvoj Maskolijos 
daktarai nutarė nedalyvauti valdžių 
užmanytuose neva žmonių atsto
vų rinkimuose, boycotuoti vi
są tą neva žmonių durną, kuri 
ištikro yra tik komedija, parodija 
tikro parlamento.

II 15 d. rugsėjo Italijoj antru 
kartu buvo smarkus žemės drebė
jimai, kurie išnaikino veik su visu 
turintį 8000 gyventojų miestelį 
Monte Rosa. Pražuvo Čia keli 
Šimtai žmonių, o dar daugiau li
kosi sužeistų. *'

II Mieste Dakar, Afrikoj, pasi
mirė prancūziškas Afrikos tirinė- 
tojas, grafas de Brazza.

nebut.ua


|| Kaukazo revoliucijonieriai iš
leido atsiliepimą, kuriame šaukia 
visus Maskolijos žmonis išsikelti 
prieš netikusią^caro valdžią.

ižš. •

H Mieste Kurske, Malko ijo., 
krikščionių minios mušė žydus ir 
naikino jų kromuš ir namus.

|| Lenkijoj, Czenstochowe, sude
gė celuloido dirbtuvės. Sudegė 
tąi^gi 9 ypatos, o daug likosi sun
kiai apdegintų.

] i : i < lt kanumenė per 
šturmą paėmė miestą Peslajo, ant 
salos Celebes, sostapilį čiabuvių 
kunigaikščio Loewoe, kuris buvo 
prieš Holandiją pasikėlęs.

-į'jf Paryžiuj, nuo 3—7 d; spalių 
atsibus aaktarų specijalisrų džio
vą gydančių terptautiškas kongre

Mieste Longmy, Prancūzijoj, 
kareiviai raiteliai, su durtuvais už
puolė ant pulko traukiančių gat
vėms darbininkų. .Vienas darbi
ninkas prie to likosi užmuštas, o 
daug tapo sužeistą. 

4 * — -.  , „fe ,
II Paryžiuj valdžios uždarė mo

terišką karmelitonių klioŠtorių. 
Kadangi minyškos geruoju neno
rėjo pasitraukti.tai jas policijantai, 
vienas išvijo, kitas nešte išnešė iŠ 
klioŠtoriaus. * , I

II Varšavoj likosi sureŠtuotas te- 
mytoįos vietinės žvaigždžių tėmi- 
nyčios, astronomas Kowalczyk ir 
visą įo šeimyna. Mat policija jo 
gyvenime rado ginklų ir dinamito 
krautuvę."

• . <--------
I Mieste Helsingfors, Fiulandi- 

joj,, policija išvaikė suvažiavusių 
iŠ visokių kunigaikštystės kraštų 
800 žmonių atstovų susiriąkimą, 

, kurie buvo sušaukti apsvarstyti 
bėgančius politikiŠkus reikalus, 

------------ 1--------
|| Išpanijoy pasibaigė parlamen

to pasiuntinių arba teip vadinamų 
kortežų rinkimai. Išrinko: 240 
Šalininkų ir 167 rando priešininkus 
Taigi rando pusėj pasiuntinių yra 
daug daugiau.

H 14 d. rugsėjo, Koreoj siautė 
baisios vėtros, kurios išvarė jūrių 
vilnis ant kranto ir pagimdė tva
nus, kuriuose pražuvo daug žmo
nių; vėtra sugriovė daug triobij.

|| Tiflise, ant Kaukazo, 12 d. 
rugsėjo buvo smarkios muštynės 
darbininkų su kazokais!,- kuriose 
Šimtas darbininkų likosi užmuš
tų, j.

f II Ant garsaus Ttepovo prisaky
mo likosi uždrausta išleidinėti to
liau išeinati Peterburgė latvišką 
laikraštį „Peterburgas Avises”.

]| Garsus Trepov uždraudė visa
me Peturburgo apskrity, pardavi
nėti ginklus ir amuniciją. Bijosi 
mat žmonių pasikėlimo.

Svietu degimas.
Astronomiškas škicas Felixo Er- 

ber.

Tąsa.
Bet ką apreiškia mums spektros- 

kopas? — Kada 22 d. vasario 1901 
m. C? Pickering nuo Harvard 
Collegijos spektroskopą ant Nova 

•Persei atkreipė, pasirodė, kad jos 
spektras yra toks, kaip žvaigždės 
*B. Ariano (Bigei). Spektras bu
vo kone nuolatos, t. p. nuo kieto 
ar skysto, baltai žėrinčio kūno ėjo 
pluoštai šviesos visokių spindulių 
pavidalo į dausas, ir spektras tu
rėjo 33 ‘tamsių dryžių. Antroje 
dienoje tapo spektras Novos, ¥•- 
gel’io Potsdame ištirinėtas, at
rastas šviesesniu negu žvaigždės 
Capella, žvaigždyne Auriga. Tre
čioj dienoj buvo jis panašus gazc 
spektrui Novos, žvaigždyne Au
riga, o 27 d. vasario, apiart tamsių 
linijų, apsireiškė spektre šviesių 
linijų parvos geltoname, mėlyna
me, raudoname ir žaliame dažuo
se, be to da linijos hydrogeno, 
heliumo, natriumo ir magnesiumo, 
bet ypatingai calciumo linijos H. 
ir K. Visos neaiškios linijos iš
duodančio spektro Nova Persei 
parodė palinkimą ant persikeitimo 
į ultraraudonį ir ultravioletą. 6 
d. balandžio 1901 m. .apsireiškė 
vietoje hydrogeno linijoj viena 
plati, žibanti linija; šita linija cha
rakterizuoja kiekvieną planetariš- 
M miglą. — Vienok visame ba
landžio mėnesyje buvo spektras 
nuolatiniame besikeitime: jame pa
sirodė veik hydrogeno linijos, veik 
plačioji miglų linija. Tiktai po ši
tų besikeitimų prisiėmė žvaigždė 
charakterį, pavidalą ,,besimainan
čių žvaigždžių.” Observatorijoj 
Juvisy, arti Paryžiaus, 20 d. rug- 
piučio tapo atrasta, kad Nova 
apsiausta miglos sluogsnių, ir 7 d. 
lapkričio Lickio observatorijoj 
Perrine atrado besikeitimus miglų 
masese. Miglų kamuolys plėtėsi

■ spirališkai pietrytinėn linkmės.
čia visgi yra misliskas dalykas! 

Miglų masos Nova .Persei tapo 
per mėnesius greitumu 300000 ki- 
liometrų sekundoje į dausas išmė
tytos ir netrukus išsiplėtė ant plo-

to tūkstančius kartų didesnio negu 
musų visa saulės sistema. Vienok 
išrodė tas visas miglų plotas (ku
ris, ąulyg manymų kai-kurių astro
nomų,jau pirm katastrofos ten bu
vęs) žiūrint teleskopu, išrodė kaip 
mažas debesėlis. Šviesa,kuri kas 
sekundą 300000 kiliometrų lekia, 
slinko per tą miglos plotą (žiūrint 
teleskopu) kasdien tiktai per plau
ką tolyn.

Paskutinis faktas pertikrina ge
riausiai, nors teipgi da negana aiš
kiai, apie begalinio visa
tos apėmio. Be to jis apreiškia 
mums, kad tie svietų degimai tose 
begalinėse tolumose ne dabar įvy
ko, bet šimtus, net tūkstančius 
metų pirma, šviesa nuo jų pas 
mus tiktai už kelių šimtų, net tūk
stančių metų teatėjo, ir tokiu bu
du mums žinią apie ten įvykusias 
baisias katastrofas, apie svietų de
gimus ir svietų pabaigas pranešė. 
Gal būt, kad svietai, kuriuos ta 
baisi nelaimė patiko, Šimtus kartų 
didesni už musų saulės sistemą 
buvo; visi jie laike kelių valandų 
tapo į ugnį ir gazą paversti, gal 
bųt, kad ir milijonai gyvybių (jei
gu ant tų svietų buvo, kas labai 
galimas dalykas) bėgyje kelių mi- 
nutų į dulkes ir pelenus pavirto.

Tose ,.naujose žvaigždėse”,kaip 
matėme, yra ir Šis tas pasibaisėti
no, kurios, it žibintuvai, bet ir it 
,,Karžygiai gyvybės”, padangėse 
užsižiebia, ir apie kuriuos milijo
nų milijonai žmonių nė ne pamis- 
lija, nė nemąsto. Vienok turime 
pripažinti, kad ir musų saulės si
stemą tokia-jau katastrofa laukia, 
ir ji bus auka to didžio gamtos be
si vys tymo 1

Vienok dabar užeis klausimas, 
kokiu budu gali šitie atsitikimai 
įvykti ir ką reiškia tos ,,naujos 
žvaigždės” astronomams?

Matėme jau, kad didesnė dalis 
šitų ,,žvaigždžių” ant galo į sky
rių ,,besimainančių” žvaigždžių 
įstojo, žinome teingi ir tą, kad ir 
musų saulė, dėl ant jos esančių 
juodų plėtmų (Šįmet pletmas bu
vo galima matyti) tokia jau „be
simainanti stovinti žvaigždė” bu
tui jeigu męs ją į tolumas, arti ki
tų tokių žvaigždžių nustumtume. 
Musų „saulinė žvaigždė” turėtų 
tąsyk perijodą išnešant! vienuoli- 
ką metų (juodi plėtmai ant jos pa- 
svieČiaus kas vienuoliktą metą pa
sirodo) ir laike kada ant jos dau
giausiai juodų plėtmų butų, ma
žiausiai težibėtų, laike kada ant , 
jos mažiausiai juodų plėtmų butų, 
daugiausiai žibėtų; arba kitais žo
džiais: daugumas juodų plėtmų jos 
žibėjimą sumažina, mažumas — 
padidina. Taspats apsireiškia ir 
ant milžiniškų saulių, „naujų 
žvaigždžių” erdmėje. Yra tai 
saulės vidutiniškame amžiuje tr 
dėl jų atsvėrimo, pasidaro ant jų 
paviršiaus didelės plaukinėjančios 
plėtmų salos, kurios paveiksle eig 
išsižiurėtų kaip koctinen;aieta
nuose. šitos saulės, kai kurios net 
milžiniško, mums nesuprantamo, 
didumo, sukasi aplink savo ašį ir 
tokiu budu- prisuka mums pakar- 
toj plėtminę ir beplėtminę pusę, 
kuri, be abejonės, «ur kas daugiau 
Šviesos išduoda negu anojė — plėt- 
minė. Esant tokiai milžiniškai 
saulei begaliniame tolume nuo 
musų, pasirodys ji mums, atsukus 
beplėtminę pusę, kaipo labai ži
banti žvaigždė (žvaigždė 1—6 dy
džio), bet tada, kada atsuks plėt
minę pusę, — kaipo žvaigždė ma
žai tesviečianti, arba ir visai ne- 
šviečianti (žvaigždė 7—20 dy
džio). Laike saulės užtemimų, 
kada mėnulis saulę suvisu už
dengia, galime nuo saulės kraštų 
ypatingus ugninius stulpus maty
ti, teip vadinamus Protuberancus, 
kurie, kaip rodos, turi šiokį tokį 
susirišimą su saulės plėmoms. To
kie jau ugninių stulpų išsiveržimai 
atsitinka ir ant anų milžiniškų sau
lių. Šitokiu budu išaiškinome jau 
dalį atsiradimo „naujų žvaigž
džių,” „svietų degimo”, o sykiu ir 
„besimainančių žvaigždžių.”

(Pabaiga bus).

LIE1 UVa

įkasto istorija
Pagal A. B. Schnltser’i.

kadangi tokio skambėjimo iš pradžių nebuvo 
airiškoj kalboj, užtai vieton išmestų alfabe
to literų, pridėjo literą agma, paženklinimui 
skambėjimo ng.

Ogamitiškas alfabetas susideda iš 4 da
lių. Kiekviena dalis padirbta imgal vieną 
plianą ir susideda iš penkių ženklų arba li
terų, padirbtų iš vienodų, tiesių brūkšnelių 
skaitliuje nuo vieno iki |>enkių, nuvestų pa- 
raleliškai ir perpendikuliariškai, gulsčiai ir 
tiesiai, taigi po lygia kerčia prie eilės. Pir
moje dalyj brūkšneliai perkerta eiles brūk
šnių |k> tiesia kerčia (šitoje dalyj brūkšne
lius kartais užstoja taškeliai); antroje dalyj 
ilgi brūkšniai, ilgesni už brūkšnius kitų da 
Ii u, perkerta eilę gulsčiai; trečioje dalyj 
brūkšnelius rašo ant viršaus eilės, o ketvir
toje —± apačioj jos.

Kitas raštas, knrinom su karbeliaia ir 
brūkšneliais žmonės stengėsi išreikšti skam
bėjimus, yra tai vėlesnysis runiškas raštas 
tautų germaniškos kilmės; alfabetą to rašto 
vadina JFuthorcalfabetu (nuo šešių pirmuti
nių jo literų: f, u. th, o, r, c, teip kaip mes 
alfabetą vadiname nuo dviejų pirmutinių 
grekiško alfabeto literų — alfa ir beta}. Da
lis literų šito alfabeto padirbta iš vertikališkų 
brūkšnelių, prie kurių pridėti iš kraštų pri
dėjimai kaiį>o visokio |iavidalo kerčios, vą
šeliai, trikampiai. Kitos gi literos, kaip 
matyt ant pridėto Čia paveikslėlio, niekuom

tul Ulfila paėmė grekiftką uncialinį alfabetą 
IV amžio, paženklinimui tūlų gotiškos kal
bos akambejimų pridėjo kelias literas iš m- 
niėko rašto ir kelias iš lotyniško alfabeto. 
Kūniškas, vienog, ir Ulfilos išmislytaa alfa
betas neilgai laikėsi, abudu išstūmė 
parankesnis lotyniškas alfabetas.

daug

Kūniški alfabetai ir gotiikaa alfabetas Ulfill.
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nesiskiria nuo atsakančių literų lotyniško 
alfabeto, jeigu skiriasi kuom, tai vien (tavi- 
dalu, paeinančiu nuo budo rašymo tų literų 
tiesiais brūkšniais ir karbais. Taigi, matyt, 
vėlesnysis alfabetinis runiškas raštas išsidir
bo ant pamato lotyniškojo; prie to, germa
nai iš lotyniško alfabeto perėmė tik principą 
ženklinimo literoms skambėjimų ir tūlą to
kių ženklų skaitlių, kaip antai, literas: B, K, 
I, 8. H ir M, kitas gi literas jie paėmė iš se
no simboliško savo runiškojo rašto, iš anų 
karbų ant lazdučių, kurios buvo kaipi tikėč 
Ihniškoms knygoms senovės tautų šiaurinės 
Europos. •

□ enranišknj runiškas nifal>ota> iŠ (ta 
džių susidėjo iš 24 literų bet jau IX amžyj 
pas skandinavus pradėjo keistiesi. skaitlius 
ženklų sumažėjo iki 16 ženklų arba literų ir, 
tokiu budu, išsidirbo teip vadinamas su
trumpintas runiškas raštas. Bet kad tų 
ženklų nepakako paženklinimui visų skam
bėjimų skandinavų kalbos, tai nuo X aini 
pradėjo pridėstinėti teip vadinamus punkti- 
nius runus, taigi išreiškimui trūkstančių 
skambėjimų pradėjo tūlus runus ženklinti 
diakritiškais taškais. Tokiu budu tapo su
tvertas paskutinis tipas runiško rašto, teip 
vadinamas taškinis runiškas alfabetas.

Ant pamato germaniško runiško alfabe
to paskui susitvėrė visokeriopi raštai, pana
šus savo sudėjimu į seną airišką raštą Ogam. 
Raštai tie, vietoj runiško alfabeto ženklų, 
kurį padalino į 3 dalis, po 8 literas kiekvie
noj dalyj, vartojo visokio didume brūkšne
lius; vieni brūkšneliai nurodinėjo, kokioj 
dalyj runiško alfabeto reikia jieškoti pažen
klintos literos, o kiti — kokią vietą minėta 
literą ūži na alfabeto dalyj. Pa veikslai!, žo 
dis Cbrvi rašėsi teip:

Redakcilos atsakymai.
Korespondentams. į šitą nu

merį negalėjo patilpti visos atsių- 
tos korespondencijos, todėl liko 
nesiremiančios ant bėgančių atsiti
kimų ir polemiškos, kadangi jų 
ant syk į vieną numerį negalima 
daug talpinti. x

Geri laikai.
Iš visų Suvienytų Valstijų kraš

tų ateina žinios apie didelius vai
sių užderėjimus ir visų gerovę. 
Visi iš to naudosis ir linksminsis 
išskiriant sergančius ir silpnus, bet 
tik tada, jeigu tie serganti ar silp
ni nevartos Trinerio Amerikoniš
ko Eliksiro Karčiojo Vyno. Tas 
vaistas yra sutaisytas iš grinų vyn- 
vuogių ir pargabentu iš užrubežių 
žolelių. Jis gerai veikia ant skil
vio ir maistas priimtas tampa leng
vai sužybčiotas ir perdirbtas į čy- 
sta kraują, kuris duoda visaip kū
nui tvirtumą ir gyvumą. Nėra- 
geresnio vaisto per šį ant pastip
rinimo kūno organizmo iki teip 
augštam laipsniui. Visokiose 
skilvio ligose ir kitose silpnybėse 
jis duoda reikalinga pagelbą ir už
tikrina visotina išgydymą. Priva
lo vartotie jį laike nusilpi
mo arba nužudyme apetito. 
Gaunamas visose aptiekose arba 
pas patį pabrikantą Juozapą Tri- 
nerį, 799 So. Ashland avė., Chica- 
go, IU.

Taigi čia matyt, kad litera C riiniškame 
alfabete yra pirmoje dalyj ir toj daly j užima 
šeštą vietą; litera u yra 3 dalyj ir joje užima 
aštuntą vietą; litera r yra 1 dalyj ir joje už 
ima penktą vietą ir t. t.. Vietoj brūkšnelio, 
kuris visu savo pavidalu panėši į runišką li
terą iis, nuo kurios tą raštą vadino runa. 
kartais vartojo ženklą runiškos literos lago 
(1) ir tą-syk žodį Corvi rašė šiteip:

r. rrrrtr. m. rrrrrrrr. t. rrrrr. r. rr. tr.- rtr.
Tokį raštą vadino Lago runa (nuo runi- 

škoe literos lago). Paskui šitą rašymo būdą 
sutrumpino ir žodį Corvi rašė teip:

RaAtą tą vadino Hahalruna. Kartais, 
vietoj brūkšnelių ir važelių, rašė taškelius ir 
tą-syk Corvi rašė šiteip:

Tokį rašto būdą vadino S to f runa.
Su germanišku runišku raštu artymoj 

stovi giminystoj tikras gotiškas (ne tas, kokį 
mes gotišku vadiname, ne dabartinis voki
škas raštas) alfabetas, išmislytas vyskupo 
Ulfilos (350 metuose) surašymui gotiško ver
timo Šventraščio. Iš raštų tuomi raštu pa
rašytų užsiliko iki šiol tik teip vadinamas 
„Codex argenteus”, kuriame yra verstos į go
tišką kalbą evangelijos; parašytas jis sida
brinėms literoms ant raudono pergamento, 
nuo ko ir gavo vardą (sidabri
nis). Codex argenteus yra dabar Upsalės 
universiteto knygyne. Pamatu savo' alfabe-

' -...'* J

XIX 
SLAVIŠKI RAŠTAI.

a) Slaviški raštai prieš atsiradimą slaviško 
alfabeto.

Slaviška* alfabetas atsirado antroje pu
sėj IX Šimtmečio po Chr.. Bet nčra abejo
nė*, kad slaviškos.tautos pažinojo raštą daug 
anksčiau. Tą liudija tūli istoriški faktai. 
Paveikslai), vokiškas raštininkas Titmar, 
Merseburgo vyskupas, gyvenę* 977-1018 me
tuose, užtikrina, Jog stabmeldiškoj alavų ži- 
nyčioj mieste ^Retra jis matė stabus, ant 
kurių ypatiftku raitu buvo paradyti jų var
dai. Tą patvirtina ir raitai bulgariško 
zokoninko Chrabro, gyvenusio pabaigoj IX 
ir pradžioj X šimtmečio po Chr.; tokia Jau 
žinia telpa raštuose garsaus arabiško istori
ko Al-Masudi, mirusio 965 m., kuris, apra
šydamas vieną stabmeldišką slavų žinyčią. 
terp kitko sako, jog joje jis matė akmenis, 
ant kurių buvo iškalinšti y pat i Ak i rašto žen
klai; akmens tie buvo vartojami stabmeldi
škų kunigų prie visokių burtų ir pranašavi
mų. Bet ne vienas iš įiaminėtų raštininkų 
savo raštuose nepadavė pavidalo to seno sla
viško rašto ir dabar liekanų Jo niekur nėra 
do. Daugumas dabartinių mokslinčių, tuos 
senų laikų slaviškus raštus laiko už runi- 
škus, bet tas yra tik spėjimu ir tai apėjima 
neparemtu aut tikrų davadų. Tūli senovės 
raštininkai, nors ir nepaduoda pavidalo tų 
raštų, bet aprašo juos aiškiau. Rašte zoko- 
niuko Chrabro p. a. „Pasakojimai apie slavų 
raštą,” vienoje vietoje pasakyta, jog slavai, 
priimdami krikščionybę, išreiškimui savo 
kalbos skambėjimų, pradėjo vartoti literas 
grekiško ir lotyniško alfabeto; rytiniai sta
tai, i>erčmę krikščionybę nuo grekonių, pra
dėjo rašyti literoms grekiško alfabeto, o va
kariniai, jHjrčmę tikėjimą nuo misijonierių 
vakarinių tautų, taigi nuo kunigų rymiško 
įšpaiinimo, drauge su tikėjimu, (>erėinė ir 
lotynišką raštą. Liekanų slaviško rašto gre- 
kiškoms literoms neužsiliko, bent tokių nie- 
{ur nerado; liekana gi seno slaviško ra
to lotynišku šriftu yra teip vadinami 

„Freisingeno užrašai ', taigi trįs slaviški, ra
šyti lotyniškoms literoms, straijisniai. Už
rašai tie buvo savasčia Freisingeno k lioš to
riam*, o dabar jie yra Muencheno viešame 
knygyne. Ant galo, IX amžyj, taigi 855 m., 
kaip užtikrina Cbrabras, slavai pradėjo var
toti savą raštą, išradimą kurio primeta slavh 
škiems m>sijonieriams Kirilui ir Metodijui.

PriežaiUi* atsiradimo slaviško alfabeto 
padavimas sekančiai aiškina: 200 metų pirm 
prisigriebimo krikščionybės į Maskoliją, į 
slavų apgyventą kraštą, Moraviją (dabartinę 
Čekijos dalį), atkako vokiški misijonieriai ir 
pradėjo platinti krikščionybę nesupranta
moj žmonėms lotyniškoj kalboj. 50 metų 
Moravijos slavai klausė vokiškų misijonierių 
nesuprantamų pamokslų, dalyvavo jų ren
giamose dievmaldystose, bet ne|*aisant ant 
tokio ilgo laiko, nesuprato nė (taniatų krikš 
Čiouybėo. Matydamas tokiai vaidus vokie 
(iu misijonierių darbo, Moravijos kunigaik
štis Rostielavas užsimanė pabindyti, vietoj 
Vokiečių kunigų, į»kviosti platinti krikščio
nybę Maravijoj grekiškus kunigus, terp ku
rių. kaip žinojo, turėjo būt ir jiažįstanti sla
višką kalbą. Todėl jis išsiuntė pas Bizanti
jos ciecorių Mikolą pasiuntinius prašyti jo 
atsiųsti į Moraviją Įiažįetančiue slavišką kal
bą pamokslininkus, kurie galėtų aiškinti i>a- 
matus tikėjimo ir Šventraštį žmonėms su
prantamoj kalboj. Tam tikslui buvo išrink
ti du grekftki zokoninkai, du broliai. Kiri
las ir Metodijus, gerai pažįstanti slavišką 
kalbą. Juos ciecorių* užmanė siųsti į Mora
viją platinti naują tikėjimą. Norėdamas ge
riausiai patarnauti Moravijos žmonėms, vie
nas iš brolių, Konstantinas Filosofas (toks 
buvo vantas Kirilo pirm įstojimo į klioėto- 
rių), pirmiausiai užsimanė išdirbti slavišką 
alfabetą, taigi literas galinčias išreikšti vi
sus slaviškos kalbos skambėjimus. Išmisli- 
jęs tokį alfabetą, Kirilas (Konstantinas Fi
losofas), drauge su savo broliu Metodijų, iš
vertė iš grekiškos kalbos į slavišką reikalin
giausias dievmaldystoj knygas ir paskui abu
du broliai iškeliavo į Moraviją. Atkakę, 
pradėjo tuojau* savo darbą: pradėjo mokyti 
vaikus naujo, Jų išm išlyto rašto, aiškinti 
Šventraštį ir pamatus tikėjimo slaviškoj kal
boj. Kirilas ir Metodijus darbavosi Mora
vijoj per 4 į metų, bet dėl intrigų vokiškų 
kunigų turėjo iš čia jjasitraukti.

Tokiu budu atsirado slaviškas alfabetas, 
kuris išsiplatino terp rytinių, stačiatikių sla
vų. Rodosi, kad slaviškas raštas buvo tūlą 
laiką vartojamas ir Lenkijoj, ką liudija sla
viški užrašai surasti po tinku aht sienų 
Kriokavo* katalikiškos katedros bažnyčios. 
Nors broliai Kirilas ir Metodijus platino ne 
katalikišką, bet stačiatikišką tikėjimą terp 
slavų, jiedu, vienog, ir katalikiškos bažny
čios pripažinti šventais.

b) Slaviški alfabetai: glagolinis ir Kirilinis.
Du yra svarbiausi slaviški alfabetai: 

teip vadinamas glagolinis arba glagolica ir 
kirilinis arba kirilica. Abudu šitie raštai 
vartojami slavų nuo atsiradimo slaviško ra
što; neesant istorijoj atsakančių nurodymų, 
negalima tikrai žinoti, katrą iš Jų vartojo 
pirmutiniai terp slavų krikščionybės platin
tojai, Kirilas ir Metodijus. Terp abiejų yra, 
vienog, artyma giminysta: reiškimas, vardai 
ir (meilumas literų yra tas pats abiejuose al
fabetuose; ženklinimas skaitlių literoms ski
riasi vien tuom, kad glagoliniame rašte skai
tliai ženklinąs! literoms teip, kaip eina lite
ros alfabete: a reiškia 1, b — 2, v — 3, i — 
4, irtt.; kiriliškame gi rašte skaitliai žen
klinami teip, kaip grekiškame alfabete; 
naujosios, tikrai slaviškosios literos nė jo
kių skaitlių nereiškia.

(Tcdiaua boa.)

STEFAN ŽEROMSKĮ:

PAGUNDA.
VAIZDELIS li GYVENIMO.

Jauniausias augitai godojamos 
ponios Onos Naslauskienės sūne
lis pasišventė dvasiškam pašauki
mui. Nuo mažumės, nuo pat 
vaikystės, apreiškė jis savo nepa
prastą maldingumą, buvo tylus, 
nulenkus, neapsakomai rimtas ir 
dievobaimingas. Mokinosi Ryme, 
po priežiūros savo tolimo giminai
čio — kardinolo,' ir tenjau, turė
damas vos devynioliką metų am
žiaus, pabaigė seminariją labai pa
girtinai. Kadangi vienok, dėlei 
savo nepilnametystės, negalėjo da 
būti pašvęstas į kunigus, todėl su* 
gryžo į savo tėviškę — pirmą syk 
da po daugelio metų — ir apsigy
veno savo motinos namuose.

Pasirinko sau mažą kampinį 
kambarį, tuščią ir drėgną; gulėjo 
ant plikų grindų, be paliovos be
dėjo, skaitė lotyniškas, knygas, ro
dos dagi plakdavo save naktimis, 
ir po ištrintų klieriko rūbų ant 
pliko kūno dėvėjo ašutinę. Bftvo 
neapsakomai geras, švelnus, ma
lonus, atlaidus ant visokių įžeidi
mų ir nepakenčiamai kuklus.

Jeigu sėsdavo, tai ne kitaip,kaip 
tik ant pat kėdės kraštelio, tarsi 
bijodamas, idant, valandėlėje ga
linčio įvykti paėmimo dangun, ne
užkliūti kur už stalo briaunos su
tanos skvernu; vaikščiojo ant pirš
tų galų, tars* po kurpių padais tu
rėtų kokius slaptingus akstinėlius, 
sergstinčius nuo žemės dulkių; jo 
kalbos žodžiai buvo grynai biblil- 
ki; Šalinosi žmonių, pamatęs 
kaimietę-mergelę Šnabždėjo tuojau 
maldą....

Kasdien prieš brėkŠtą keldavos 
ir eidavo į laukus. Ten lengviau
siai galėdavo surasti visokius 
švenčiausius vardus Sutvertojui, 
ten jo ekstatiŠkos svajonės nešda
vo jį į juoplučiausius, nepasiekia
mus skraitus. Išmintu per neap
matuojamus javų laukus takeliu 
eidavo toli-toli, į kalnus, kur mil
žiniškų pušių ūksmėse slėpėsi nud 
nepamenamų laikų maža, musais 
ir vortinkliais apdengta, koply
tėlė.

Vieną rytą, kaip paprastai, ėjo 
į kalnus. Apielinkės nardėsi da 
nakties tamsoje, nors saulėtekiuo
se žiebėsi jau milsvai-raudona 
aušros juosta. Ant žalių javų laiš
kų kabojo dideli rasos lašai, kris
dami įie vilgė išmintą takelį, po 
jų sunkumu lenkėsi grudų pilnos 
rugių varpos. Auganti ja
vai, apšviesti neaiškia brėkštos 
šviesa, palengva, tartum viena 
milžiniška vilnis, siūbavo,' slinko 
kalnų linkon į dūluojančią girią ir 
įplaukomis smelkėsi į ją. Ore ka
bojo garuojančios žemės ir nok
stančių javų kvapas, sukeliąs žmo
guje pajartas spėkų, sveikatos, 
jaunystos. Aštrus, d ėgnas girios 
kvėpavimas nešėsi ii ten, iš tos 
juodos gelmės milžiniškų medžių, 
kurių viršūnėmis ant dangaus pra
dėjo driektis aušros pašvaistė.

Klierikas ėjo jMlengvėle, jo ko
jos žengė pačios, nevaldomos, ei
damas ranka braukė javų viršūnė
mis. Jam iŠ po kojų kartas nuo 
karto purptelėjo vyturiai ir viever
sėliai ir kuogreičiausiai, it akme- 
nįs, puolė į javų tankumą.

Brėkšta mainėsi į pašvaistę: au
go, kaip milžiniška liepsna, pa
lengva pradėjo nušviesti plyšius, 
olas ir daubas tingiai viršum girios 
gulinčių juodų debesų. Šimtme
tinės pušįs,< .vainikuojančios kalno 
viršūnę, nykstant nakties tamsai, 
ėmė rodytis visoje savo nepapra
stoje didybėje ir puikume. Jų ša
kos kyšojo permatomame dangaus 
mėlio plote, tarytum rankos ištie
stos į saulę, kuri žada pasirodyti..

Staiga žemės paviršium prasine
šė gaivi vilnis: — tai vėjo pūstelė
jimas, tai aušros pasiuntinys nulė
kė žemyn nuo pušių šakų, praneš
damas gėlėms, žolėms, javams: 
saulė I

Rodėsi, kad žemė krustelėjo,kad 
jos širdis pradeda plakti. Vėjas 
vienok urnai Suglaudė savo spar
nus ir pasviro oro ertmėse, pripil
dytose .smalos, karklų ir javų kva
pais. Užstojo kapų tylumos va
landa, ilga,> iškilminga; užstojo ta 
paslapčių pilna priešdienio valan
dėlė, kurioje augalai sudegina vi
sokią anglį, kokį tik stengia prary
ti....

Kunigėlio akįs buvo atkreiptos 
į žibančią aušrą. Maldos žodžiai 
veržėsi jam iš širdies ant lupų, 
kaip kad išsiveržia smala į pušies 
žievės paviršių, pavasario saulelei 
užšildžius." Prisiartino prie koply
tėlės, atidarė duris sukaltas iŠ pa
juodusių lentelių ir.sudėjęs rankas, 
puolė veidu ant žemės prieš Kri
staus paveikslą, grubiai prastuolio 
ranka nupiešto.

Jo dūšia, rodėsi, pasikėlė nuo 
žemės ir nulėkė po-pat Augščiau- 
siojo kojų. Už valandėlės tatai 
ims ir nupuls aklumo plėvės nuo 
jo akių ir paregės švenčiausiąjį 
Amžinojo veidą....

Urnai suskamba šiurkštus, 
ras kaimiečio dainelės aidas:

„Tuomet aš Onylj 
Pamylėjau aavo, 
Kada kaip gulbelė 
Ji lauke balsvo....” 

•t 
Tai dainelei tolumoje atsiliepė

stoti nepaukes uvo reikalo O jeigu no
rėtumei Žodyną, tai jame rutassoi visaa 
tau nesuprantamus žodžius ir su Jo pa- 
gelba, nors !r mažai mokėdamas, galė
tumei viską apsakyti ir uvo reikale at
likti gerai.

Arba vėl. tau rodosi, kad jau tu moki 
gerai anglisskal smakeli, ms jau aual- 
szneki su uvo darbdaviu, su savo boar- 
dingbosiu, su sstorainku, bet kada nuei
ni iu suda su prova, tai pasijunti kad 
tulu advokato ar sūdo klausymu visai 
nesupranti ir tari imli vertėja pagal
bon Kad paimi saaitytl angliuke laik- 
rautt ar knyga, ten randi žodi, nr kelia' 
žodžius, kuriu visai nesupranti ir, tokiu 
budu, tavo visas skaitymas liekasi tas 
nesuprantamu. O kad tokiuose alsi ti
kimuose turėtumėt po rankai žodyną, tai 
jis tau tuos žodžius isz^tiidyiu. Nors tu 
puses žodžiu skaityme oesuprastumoi, 
žody na* vis tau juos isrguldys geriau 
negu vertėjas.

Žodynas yra tai žmogaus prufeeoriua 
kalbos reikale. Viską ko Uk žmogus 
reikalauja kalboje — Žodynas jam pa-

aidas kitos, moterišku balsu dai
nuojamos:

„Baltrau ne ašen, — 
Linų marškinėliai, 
Linų marškinėliai, 
Šilkų akepeiėiė!.

Jaunas kunigėlis pakilo nuo že
mės ir koplytėlės angoje sustojo. 
Pamatė augštą bernaitį marški
niuose, basą ir šiaudiniu skrybliu- 
mi, beraunantį kadugius pagiryje. 
Su Guomo pagelba vaikiozas rovė 
iš žemės šaknis, apsivyniojęs ant 
rankų šakas plėšė krūmų kelmus 
drauge su dideliais žemių grum- 
staif. Taku ėjo mergelė, nešanti, 
ant pečių užsidėjus, stagarų glė
bį. Sejoną turėjo pasikaišiusi, jos 
platus pečiai po naštos sunkumu 
buvo į krūvą susimetę, tik galvą, 
apsuptą raudona skepetaite, be 
paliovos kėlė augštyn ir žiurėjo, 
kur bernaitis dirbo. Kada priėjo 
prie tako užsisukimo, vaikinas už
stoję jai kelią, atrišo skepetos ga
lus ant jos krutinės, naštą nukėlė 
ant žemės.... Juokdamosi gynė
si nuo įkiraus jaunikaičio.

Kunigėlis delnais užsidengė akfis, 
bet už valandėlės vėl rankas nu
leidi, ant balso naujos abiejų jau
nųjų dainelės, kuri suskambo gi
rioje. Buvo tai pastebėtina muzi
ka.;.. Giria, sakytum įtempta 
stygą, nuo tųdviejų balsų užgavi- 
mo drėbėjo, gaudė:

„Raudona dartA vyšnele, 
O sodely] dvi, 
Mylėjau tave mergele, 
Mylėjau tave.
Davinėjau tau ant kurpių. 
Nenorėjai tu, 
Da buvai tu jauoutėlė, 
Nesupratai tu.,..”

Ėjo žemyn, į pakalnę, lauku ja
vų, kurie savo didumu siekė jų
dviejų prie kits-kito svyrančių, 
besiglaudžiančių galvų. Tos gal
vos aiškiai skyrėsi nuo pilkų javų, 
galvos, apšviestos milžinišku vara $o pamesti negali. Taigi pirk sciadiea 
rio dažo saulės skydu, išlindusiu 
iš už kalnų viršūnių. Ėjo ilgai 
ežiomis, pakolaik, ant galo, javai 
visiškai juodu ne paslėpė.

IŠ užmerktų klieriko akių pasi
rodo ašaros ir rieda per veidą it ty
ri rasos lašai; rankas be viltingai 
užlaužta..,. Iš jo lupų veržias*-ne
žinomi jam iki Šiol žodžiai, — žo
džiai, kurie liūdėjimą ir meilės il
gėjimus vadina vardu.

Kalba juos šmėklai, kuri, su 
pilnomis ašarų akimis, su ilgomis 
mergelės plaukų kasomis, išlenda 
iš kokios tai olos ir stoja prieš jo 
akis. Pakįla jame kokia tai neži
noma, nesuprantama, įkiri, galin
ga, grasinančiai saldi spėka ir 
traukia jį į tolimas ertmes. Nuo
žmi dūšios laisvė ištruko nuo var
žančių pančių ir, tarytum nesuval
domas jaunas žirgas, pasileido pa
siutusio bėgin....

Ne Ūkiai mažai mokinti,* bet ir mo
kinėliam! vyrai: profeeoriai, advokatai, 
daktarai, kunigai ir kiti reikalauja Žo
dyno, nes, kaip jau sakeme, kalba suai- 
deda iu daug tulutaneaiu žodžiu, kaa 
ir didž<auaioje vai roję negali patilpti, ir 
mokycaiauaioa ypatoc negali iu galvos 
nau žodžiu atminti tr joa karuis turi to
lu žodžiu pesljieaakou Žodyne.

Todėl jeigu tu jau nore biaki supranta 
angliuke kalba, bet dar gerai auti kai bo
ti negali, tai pirk Žodyne, kuriame yra 
abi dalys:: Lietuviukai Angliuką ir 
Angiiukai Lietuvisska, o jame rasi vi
sus kalbos žodžius ir iis tave tūtuok i ne 
pilnos kalbos. Žodynas kasstuoja tik 
M 00, o su jo psgelba daugiau iktmokai 
kalbos negu nuo profesoriaus, kuriasa 
mokėtumei tttO. Nelauk ilgai, bet pirk 
tuojaus. Neleisk laika ani nieku, nes 
laikas tai — pinigas. Praleistas ant nie
ku laikas jau daugiau tau negryss, o 
sunaudotas ant mokslo, apmokės tau ji 
ssi mteriopai. Be angliukos kalbos žmo
gus saloje žemeje negali gyventi, o iassi- 
mokioti kalba nokautuoja brangiai ir 
nereikalinga džug laiko. Užmokėdamas 
už Žodyną M. tu užezedyst t«0. kuriuos 
Uu vakarais, neturint ka veikti, butą 
ultutrtukai išsviltoje. Mokslo gi niekas 
tu tavos negali iuviliott, ne pavogti, ne

f

sto-

Su paguodone
A. OLSZEVFSKIS, 

Žodyno luleiatojM.
33 rd Street, Chieago, LL

Žodyną ir mokinkis. Tau gero velyjaa- 
tis

Draugyscziu Reikalai

Žodynas jan gatavas.
D.dž auslaa, Geriausia ir Reikalingiausia 
iktijga Aagllaakoe ir Lietuviukui 

Kalba.
Nuo seniai laukiamas Žodynas Ang- 

liukoe ir Li rtuvirikoo Kalbu dabar jau 
yra gatavas Ikuiol turėjome tiktai 
pirmąją (Lietuvisakai-Angliukaja) dali; 
dabargt jau turime gatava Ir antraja 
nios knygos dali (Angliukai-Lietuviu- 
kaja). Ssi knyga yra dabar gaunama po 
viena dali skyrium, ir abi dalys vienoje 
knygoje.

Padekavone.
Bu uiuomi aproiukiu. kad dabar esu 

sveiku ir isigyditu per Dr. E. C. Col- 
lins, Profesoriaus lošti lute, ir ui tai nu
žemintai dekavoju uvo iszgyditojui

Neduok Dieve kokios ligos ar nelai
mes sirgimo, tai visada kreipsiuos prie 
Dr. Collins M. L pu joki kita dskta- 
ra neeiuaaksfu.

Pasilieka dėkingu Joe. Baiaki, 
Katahdin Iron Works, Me.

Preke*.
Pirma Daliu Lietuviukai- 

Angliuka, 882 puslapiai, audimo 
apdaras, sidabrines literos ant nu
garos. 7....................  $2.00

Antra Dalis Angliukai-Lietu
viuke, S33 puslapiai, apdaras: nu
gara ir kampai gražios drūtos mo- 
roko skuras. asonat audimo, aukso 
literos ant nugaros, kraustei mar
muro............... ...............................; .$4.00

Abi Dalyn vienoje knygoje. 
Lietuviukai Angliuką ir Angliu
kai-Lietu visska, 1217 pkblaptu,ap- 
daras: nugara ir kampai gražios 
drūtos maroko ekuros. axo- - 
nsi audimo, aukso literos ant nu
garos, kasusiai marmuro............ $6.00

Abi Dalys vienoje knygoje, vi
sas apdaru brangios moroko ska
ros. ....................................................$7.00

Ka* tai yra Žodynas.
Kas tai yra Žodynu dar ne visi lietu

viai te žino. Tali sanproteuja, kad Žo
dynas, Gramatika ir Kalbamokslis yra 
tai viena ir ta pati knyga po trim! var
dais. Todėl ošia turime paalukinti.kad 
Žodynu, Gramatika ir Kalbsmokatis, ne 
yra viena knyga, bet tai trys knygos, tr 
kiekviena iss ju reiukta ka kita.

Kalbamokslis yra tai knyga mo
kintis svetimos kalbos tiems, kurie dar 
niekada jos iss Jokios kitos knygos nesi- 
mokino, tai yra pradžiamokslis.

Gramatika yra reikalinga tiems, 
kurie jau moka kalba, bot kalba negerai 
(kaip tai ūko negramatisskai)>, teigi 
Gramatika yra ant pataisymo žmonių 
sudarkytos kalbos, ji mokins grynai 
kalbeli, (be ssakaliu). Bet ne Gramati
koje, ne Kalbamokslyje nerui visos kal
bos žodžiu. Jos apima tiktai tulu ma
žu kalbos dalia, apipaiindina žmogų Ūk
ui su kalbos pamatais.

Žodynas yra tai rinktus (arba maga- 
sinu) visos kalbos žodžiu. Jame, kaipo 
magasine yra surinkti visi kalbos žo
džiai, sustatyti alfabetisskai, teip kad 
žmogus ras jame kiekviena reikalinga 
žodi laike vienos sekundos.

Kalba susideda iu daug tukstenesiu 
žodžiu, kuriu GramaUkoje arba Kalba
mokslyje nepaieipa ne dsuimta dalis, o 
Žodyne jis vist randui. Žodyne rasi 
kiekviena žodi, koki tik nori.

Iss kalbamokslio žmogus pažysta tik
tai kalbos pradžia, lik jos pamatus, bet 
kad nuodugniai kalba pažinti tada jau 
reikia Žodyno, kuris parodo kalbos 
kiekviena žodi.

Ta jau ssiek tiek moki angliukai kal
beli, bet kad ten reikia koki nors, atsiti
kima apipasakoti, kaip ton buvo, kaip 
alsi liko,tau pritrūksta žodžiu, tulu daigiu 
neinstengi angliukai užvedimi Ir turi su-

* 8-t** Balius.
Chieago. Jaunu Vyru Lietuvnink 

Draugiaikaa Kltubac pareoge baltu ne
dalioj, Octobar 29, 1905 Pulaakio saleje 
800 8. Ashland avė. terpe IT ir 18 ui. 
Balius prasidės 6 vai po pietų, ant kurie 
grajla k ulka piifascnans B.-amkali’c 
Visas lietuviui ir lietuvaites asirdiuga 
ttiprsMama su Įsakyti.

Komitetas. „ 
(XI—22)

Didelis Balius.
Chieago. Dr-te Biv. Roko parengė 

puiku balių nedalioj, 1 d. spalio, 1905 si. 
Pulaakio salėja, 800 8. Ashland avė. 
Durys ateidaria 3 vai. po pietų., balius 
prasidės 5 vai. vakare. Inženga 25c. 
ypalai. Bus puiki macika ir sveesiai 
bus priimu kuopuikiaušiai. Vistas lie
tuvius ir lietuvaites aairdinrai kvieesia 
atsilankyti.
(29—IX) Komitetas.

Artinasi jau 13tas Szokis.
Chieago. Nedelioj, 8ta dieoa spaliu 

(Oetobar). 1905, alaibua 13taa Suoki i Jau
nu Amerikos Lietuviu Pasilinksminimo 
Kliubo^Freiheit Turner salėj, 3417 Hal- 
sted ui, prasidės 5ta vai. po pietų. Gra- 
jia prof. Kiefer. Inšenga vyram 35c., o 
moterim 25c. Mylinti puikia musika, 
dailu paredka ir hakamia draugija te
gul auilanko ant musu asokio, o ne vie
no potam nepralenks neatailankes. Vai
ku ir mergaicxiu mažiau kaip 16 metu 
be levu neinleidi&ma. Visi lietuviai yra 
uirdingai užpraasomi.

Komitetas.
(5-20

Balius.
Chieago. Lietuviuku saliuninink 

Unija parengė dideli balių nedalioj, 1 <L 
spalio, 1905 m. K. Laudanakio saloje 
3119 8. Morgan et., praaidea 6 vai. vaka
re; Inoj imas visiems dykai. Bus pir
mos kliaaoe munka, gėry anai ir užkan- 
džiia bus kuogenausi. Atminkite kad tei 
yra saliumnku balius, tai geru gėry m u 
netruks Visus lietuvius kuosESillia- 
g i ausiai kvieciia atsiimti.

Komitetas.
129-LY)

Dideli* Baliu*.
Chieago. Dr te Dovydo Karai turas 

savo balių nedehoj 1 d. spaliu, F re i h ei t 
Turner saleje, 3117 8.Ualsled si. Prasi
dės 4 vai. po pietų. Inženg* 25c. porai. 
Bus tei pirmai balius po vasaros karst
eliu, ant kūno bus gera munka ir avė 
esiai susirinkę galės gerai pasmukti ir 
pasibogyu. Visus lietuvius ir lietuvai
tes szlrdingai kvieesia atsilankyti.

Komitetas.
(IX—29)

Balius!
Chieago. Dr-te ssv. Francslstkaus 

8eraf. parengė savo 5-ta metini balių 25 
diena lapkriesio, 1905, Bubėtos vakare 
saloje National, 585 Oentre avė. ir 18tos 
ui. Balius prasidės 5 valanda vakare. 
Jaunikaionai, merginos ir visi kiti yra 
nikvioetismi ant to puikaus pasilinks
minimo. ,

Komitetas.

TAI DAR GALIMA GAUT
TA

DIDELI PA VEIKSLĄ
kurs labai žingeidus, pilnas svarbios mis-
lies ir juokingumo; Pobedooos’o Misijos 
ir kaip Japonas Carui Kaili Engtai Su 
prisluntimu lik už 10c. stampoma, adre
suojant

J. NAUJOKAS,
Madiaon Bte. 157, 

New York City.
Už kožna toki pa veikale pats caras po 

1000 dol duotu, kad lik ju daugiau ne
būtu. (1®—X)



LIETUVA

Kensington, IU. Pranešiu gentims ir 
paiysumietnk kad Utarnjnke 12 nio me- 
anaio pasimirė mano pati Emilija Jude 
ne turinti 37 metus. Sirgo visa meta po 
palagui. Palaidota tapo 15 salo menesio, 
ant mv. Kasimįero kapu, Chioagos pa
supi jos. Paėjo isz kaimo Suaukliukee, 
Kviedainoa parap., Raseinių pa*- Liko 
vyras su dviems dukterims 5 metu ir 
>4 didžiausiame nubudime. .

Aleksandra Jucius, veliones vyras, 
1533 116lh au. Kensington, IU.

PaJieszkoUniai.
Pajienkau Jurgio Messkevicsiaus iss 

Sąveikų gub., Marijampolės pavieto. 
Jis pati ar kas kitas teiksis duoti žine 
adresu:

A n ton Lorent,
Holton Bros., Woodruff, Wis.

(»-IX)

Pajieszkau savo pusbrolio Vinco Plees- 
kaiczio ir ssvogerio Juoso Žiburuko.abu- 
du paeina >s? Suvalkų gub., Vilkavisz 

kio pav. Seniau gyveno W*terbury, Con. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti žine 
adresu:

Juozas Plėšikai iii,
Box 267, A nitą. Pa.

Pajieszkau savo dėdės Jono Ssllogerio, 
Kauno gub., Panevėžio pav.. Biržių 
vol,. Kūginiu sod , pirmiau gyveno Bos
ton, M*ss., du metai kaip iszvaiiavoin 
Oalifornia. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti man žine adresu;

M iss Zany Dagis, 
478LorainsL, Cleveland, Ohto

Pajieszkau apsivedimul gražios ir iss- 
■tinuogos lietuvaites, lluterionitzko ti
kėjimo kokiu ir asz pate esmi. Esu 24 
zsetu senas, o merginos noriu nuo 17 iki 
22 metu. Malonesne atsi.-zauku ant szto 
adreso. 1

Sam Bakuos.
Bos 2, Kandai, Monk

Pajieszkau savo brolio Gracijooo Ma
cai kūno, Kauno gub., Panevėžio pav., 
Pakalniu sod, seniau gyveno E 8t. 
Loeia. III. Jis pala ar kas kitas teiksis 
duoti žine adresą:-

Jos. Mscaikunaa, j
47 W. 25 st., Chioago, III.

Pajieszkau Jucio Bunevicziaus, Juozo 
Snukio, Roko Vnlanto ir Bonoventuro 
Rimkaus. Visi paeina isz Kauno gub., 
Genuliu pavieto, neseniai Amerikoje. 
Jie patys ąr kas kitas teiksi! duoti žinis

Ig. Poce v tekius, 
Tumers Falls, Mase.

Pajieszkau savdvyro Antano Diuk- 
sso, paeinantis įsi miestelio Tritzkiu, 
Bsiauiiu pav.. KkbDogub.. tik tris me
nesiai kaip mea ženoti, ir bejokioe kal
tybes palikes mane užvažiavo. Asz esu 
blogam p adėjime. Jei kas žinotu apie 
ji maloi.ekue duoti žine ant salo ad
reso:

Rozalija Daukaziege,
Csmbridge, Mass.14 Warren >L,

Rerkalinga dora .mergina arba naaile 
ui gaapadine, kuri numano žaisk tiek 
prie utoro pagelbėt. Algos 15 dol. ant 
■»eoesio ir pragyvenimas; o jeigu man 
gerai tarnautu ui jai liktu visas turtas 
mano, ne* aaa jau ne jaunaą o pati ma 
no jau neeugrii pas mane. Ataiszaukit

M. S. 
4507 So. Wood st..

Reikalauja 2000 darbininku in miestus 
ir kaimus; algos nuo 81.75 iki 8? 00 už 
dienu; moters ir vyru in pabr kus, ak
menynes, lentpioves, restauracijas, vieši
nami ua ir prie visokiu kitu darbu; 500 
darbininku in Tykiojo Pakraazczio vai 
stijaa pigus kelias, algos nuo 82.00 83.01 
■ž dieua, darbas vienvaliois, oras sailtas 
per apskritks metus; 130 akru valstybi
nes žemes dykai ir gera proga ten bile 
kokiai vaizbai ’ / „ .
dame rodąs provose. Lietnviszkaa agen
tas J. Lucas, 666 Milwaukėe Avė., Chi- 
«*<o, III.

Chicago, III.

Iszjieszkome algai, duo

A»ut pardavimo labai pigiai bu
stame ir groserte aa visoms imaiaoma. 
arklys ir vežimas; ku nori pirkti tegul 
paaiakubiūa; biznis labai geras lietuviu 
apgyventoje apygardoje: a*vtninltaz įsi
važiuoja in Lietuva. Dazižinoti reikia 
,, Lietu vos” Red.

(28—IX)

Pigiai ant pardavimo geras namas su 
dviem lotais, kuriame talpinąs! holel’S 
ir sali tinas, Chicago Heights, III. Mie
želis Chicago Heights yra arti miežio 
Chicagos, apgyventas lietuviu lenku ir 
kitu tautu, pilnas visokiu fabriku, kur 
biznis gerai eina. Davažiuoti in Chica- 
ga galima už 15c. Atsiszaukite pas

Frank Knzzcziokaiti,
1414 Wentvorth sve., 

(29—IX Chicago Heights, III.

PMilinkajiiiniino Bailini.
Cbicago. Juozas Kovarskis parengė 

Biku pasilinksminimą savo tai i u ne, 
>3 So. Oakley avė., Subatoe vakare ant 

7 vai. vakare Bus puiki muzika ir link
smas pasiszokimas. Visi yra meilingai 
užpraszomi.

Juozas Kovsnkis.

Dovana ant trumpo laiko.
82.00 vertes, dabar už 81.00 Knyga 

■sėd ik slogi ja turinti 200 puslapiu, for
matas 6x9.

Apraišyta su virai ICO ligų su 85 pa
veikslais. Receptai yra paraižyti Loty- 
■isskai. Lietu visz kai, Angliszkai ir Vo- 
kiszkaL Aprauso kaip vaikinui lažai- 
rinkt mergina, merginai vaikina, jei tu
ri mergina, o tavęs nemyli, tai kaip pa 
steigt kad pamfletu-. Ka daryti kad gra
liu pastot u m.

Ženocietna pasargos kaip sviekus vai 
kus užaugint'. Ta knyga turėdamas 
daug pinigu užczedysi,oes ten yra pasar 
gos kaip apsisaugoti nuo limpancziu li
gų, ir apsirgęs kaip i^zsigydyti. Privalo 
ja kainas turėt. Po trumpam laikui ji 
para duos po 82.50,todėl p.siskubinkit ja 
nusipirkti. Adresuokite szeip:

M. Gettch,
27 Hudson avė., Brookiyn, N. Y.

a Mokykla visiems.
Nuo 80 d. rugsėjo iki 30 balandžio isr- 

eis kas savaite po lekcija Anegliazkos, 
Voki.ikm ir Lietuviszkos kalbu, Raszy 
sno, Skaitymo ir Prasmes žodžiu sulyg 
gramatikos Prenumerata ui visa u lai
ka 81.00. Adresuokite^

J. J. Rickvich,
32 Grand st.. Brookiyn, N. Y 

(29—IX)

K*re Kuškio su Japonija
Jau pasibaigė ir gulima važiuoti in 

kraju, todėl kas nori važiuoti, o ne labai 
turi už ka. tegul kreipiasi prie manės, 
asu iasletsiu ant darbiniu laivu. A rieš
ui uss žinioms raižykite indedami už 2c.

Jozepb Rossell,
4 W*ahingtoo au, N. Boston, Maža.

Temiklte Chicayiectiai.
Praneazu lietuviams, kad asz užsiimu 

perkrausi  yin u, nu vežu daiktui ant De- 
poc. ar kur reikalinga, vežu in namui 
Mg Ha malkas ir U. Patam* ui i u tavfsz- 
kiams už prletoamianaa preke. Reikale 
■e»*Mu kreiptis adresu:

* JtJuosas Baceviczia,
9811 to. Aalated et., ! Chicago, III.

Smagumas ir Neprigulniybe
Laukia kožno, kuris turi norų ir energijų pamėginti uždėti sau prekybų.

Jei tik norėtum paini šlyti apie tų pelnų duodančių pajiegų vidutinidkiausiai pasekmingos 
prekybos, tai nesisvarstytum padvėsti savo laikų, smegenis ir turt^ prekybai.

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

Tavo sutaupinimai ir tavo sumaningumas, apversti ant tavo paties naudos, netikėtinai ' 
trumpu laiku pastatįs tavę į perėjimų

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

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

“KAIP PRADĖTI PIRKLYBĄ SU MAŽU KAPITOLU"
Parašyk mums apie savę, o męs duosime tau širdingų patarimų ir ištikimų rodų. Męs pa

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

LYON BROTHERS,
Geriausi Aplamiški Pardavėjai Visokių Abelnų Tavorų Amerikoje.

Madison, Market ir Monroe ul„ Chioago, III
(Dep. A. 1.)

I Dr. Karolis Butkeviczia,
I Tikras lietuvys, specialistas, gydo visokias užsisenėįusias ligas.
■ Laiko ofisą mano aptiekftje kasdiena nuo 2 iki 6 valandai po pietų
Į The Red Cross I’harmacy, pirmiau Giaro,
’ 4556 So. Ashland Avė., Chicago, III,

Po nauja užveiada vižkkž nauja. Vaistai Irietii prekės Žemiausios, 
receptai UŽ pusą prekės. TrejOS-devynerios ką tik pargabentos iš 
Lietuvos.

Jonas BoroHaklH, aptiekorlus, 
THE RED CKOSS PHARMACY.

Ant rantloN:
1059 Blue Island are. sztoras 825.00 ant 

menesio.
923 Blue Island are. sztoras ir 40 ruimu.

Geri mūriniai namai. Kreiptis pas 
Jceeph Kenny A Sons.

N. E. Cor. Halsted &, Washington Širs. 
(IX-»)

Pargabentos iaz Belgijos.
Pargabenau net isz Belgijos daugybe 

visokiu popieru raižiniui gromatu, au 
žvilganczioma kvietkoma, su žalei! ta pa
leli, ant paveikslo mirtų vainikėlis ir su 
žibanezioms žvaigždelėms, labai puikei 
izzdabintos tu dailei* paaveikinimaie 
aukso litaroms ir su paveikslai! tinka
mos kožnam raszyti. Yra Ui naujei isr- 
rastos kuriu lig sziol nebuvo. Prisiuzk 
25 stempomz, o ganai 12 visokiu popieru 
m konveruis. Reikia mums agentu 
Ir duodam gera uždarbi. Adresuokie 
tai Ui p:

'C. G. Agent,
SU. W. Boz 14, Brookiyn, N. Y

(X-6)

Daktaras M. Kahn, 
Ofisas ir gyvenimas 4624 3. Ashland Avė. 

į nuo 8 iki 10 ryto 
Ofiso vslandoe ' nuo 1 iki 3 po pietų 

(ir vakarais.
Tel.: Yards 994.

Reikalauja tuojaus
Dvieju moterissku pardavėju. Ge

ra alga ir tikra vieta.
Klein Broe.

Hatated ir 2O-ta ui.

Lietuvio darbininku laikrasstis

„Kova“
Talpina pilnai ir teisingai žinių apie 

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

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

Preke: ant metu 82.00; ant puses metu 
81.00.

Raižydami adresuokite sziaip:
„KOVA,“

412 Riegel str., Philadelphla, Pa.

Dr.O.G.Heine
DENTISTAS

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

Gyvenimu viriui Aptiekęs.

CHICAGO, ILL.

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

i § i

f J
Nau|aužl*l taraites Medicinas: N*ujsn> 

ana valsui jrr* p*MkDla<l*asl, gydo dsuiybf 
liga . Plankas tikrai atsagla*. sbasiaa, pisis 
k*a*s, papuerkas ir daags) kita ilga sn aaajai 
sla beda Radlkal lydymas, paraasyklla pas

Prot. J. M. Brands*
fe New York ABrooklyn, U. 8. A.

Panargit sergantieaM vyrama.

salai yra tik viliojlaa pinga aao llgoaia Jot-

uSzikrvenaiau lyti.aka bei aerviaiku Ir kliokti

teduoti gydaotos) su musu Naujausi* M.tboda, 
aao kurios takstaacaiai pasl<«lbuio. Kas nori

|Koeni<Mber<^Hpe<*laiistM,

Brookiyn, M. T.

Lietuvio Laikrasztis
liže i na kas sanvaite Peterburge su 

iliustracijomis didelio* knygos formato, 
16 puslapiu,paszveetaa.literaturai, moks
lui ir politikai. Prenumerata ant metu 
kasstuoja Amerikoje >8 (rub. t Pirmes
ni uosius numerius galima gauti nuo pra
džios.

Redakcijos adresas.
Peterburg, Ekaterininskij kan. No. 10

Kaulai kur tn 
<4 begi? Nugi paa 

Petrą Beleki nei 
labai izztroezkea. o į 
pas ji galima aizi- 
vedyti, nez jis turi 
puiku ir neita ba- 

~ varaka alų, gardžia 
ruski ocziizczrna 
arielka, cigarus net 

iaz Havanos, o inaigerui gauni ^žmogus 
puiku užkandipuekviena diena, tai jau 
ilgiau su^tamista -kalbėti negalia. Lik 
veikai turiu skubintis. Prie to jis turi į 
puikia sale.de! veseliu ir mitingu ir pa- 1 
kjauso kiekvieno, o ypacz už tlumocziu 1 
sūsikalbeti'angliszkai. Ateikite pas ma- j 
ne, o asz jumj patarnnusiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provoee. Atvažiavę 
isz kitu miestu galite gauti pas mane 
geriausia nakvyne.

Petras Szlakis, 
3321 Auburn av., Chicago, IU. 

. (Tarpe 33-ios ui. ir 33-io PI ) 
Telepbonas Yards 6012.

Puikiausio* ant svieto
15 rusziu'gromatoms popieru lietuvisskai . 
ir lenkiukai, su gražiais paveikslais Iri 
dainelėmis pas gimines, senus levus. ; 
brolius, leaeris, mylimas, paezias ir vai 
kelius; teipgi pas draugus, vaikinu pas Į 
merginas ir merginu pas vaikinus su mei
liais pasikalbėjimais ir gražiomis rožėm i s 
su 2 rankom susiėmusiom; 13 parduoda
me už 25c.; 5 tuzinus už 81; 1000 popieru I 
už 87 50. Užlaikome didele krautuve viso 
kiu lietuviszku be. lenklszku knygų, a 
brozu, pastatomu altorėliu, szkaplferiu, 
ražaneziujr-geriausia tikrai lietuviszka 
trajanka. Musu perplrkliai uždirba po 

1 84, 85 ant dienos. Norint artesn'u žinių 
prisiunskite 4o. stempomis už pasiunti
me musu didžiojo kaialiogo.

Malhevrs Zukailis,
Į 227 E. Main 8t., New Britaln, Conn.

Ant 17 Almeno
p“1^ Laikrodėlis

rišiku ar moterisrkas, 
I8K saka nota*, dvigubi 
“Hantln*" luksztai, 
Kraiial isikvtetkaotas. 
[Tikrai garai laika rodo

v.rin- 
tuotas ant 25 matu 
Szy laikrodėly patinu- 

stme C. O. D. ant kiekvieno adreso, su pavelyjt- ■1 tszegaamlneou. Jeigu bus toks kaip rasto- 
ma, nlsimokek ezpresuf SS 75 ir atveilmo 
kuztua ir pasiimk laikrodėly, Jei aa, nemokėk 
m vieno oento. Atmink, kad už toki pat lelkro- 
delv kitur mokėti 8* 00. Prie laikrodėlio di„-

Kicelslor liteli Co„
900 Central Bank Bldg, Cbicago.

Kozminski & Yondorf 
73 Dearbom St. 

THRTEMYBE IR PASKOLOS.
Skolina pinigus ant lengvų išlygų namų 
statymui. Agentai už atvestus koztu- 
tnerius bus kuogražiauziai traktuojami.

PREKYSTEI XWaSdsii| tavorą,
—— - visokių n miksi tiku inttrvnsntiį,
gromatoms drukuojamų mašinėlių, ir kitokių tavorų.

Eonam kuris atsiųs už 2 centus markę, prisiųsiu 
Nauja lietuvišką Kataiiogą dykai* Kuriame yrašim- 

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

rBJESB kliasds, o prekės priemamiausios.
1' >' af.-' ku ur« ir iJs:un- Wr

čiu Į visus Amerikos miestus. AJrrsas:

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

73S W. 18th Street.
Ant keliu sanvaioziu užvažiuoju sot 
vakacijn ir in offlsa a Ui ten ko lik ’ p* 
nedeliais ir ketvertai* nuo 8 iki IX ryt

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

jose ir Kanadoje.
Per 20 metų aš pasiŠvenčiau gydymui vyrilkų ligų specialiŠkai.
Aš gydau vyrus ir moteris, ir jei apsiimu, tai ir išgydau. Jei 

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

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

Aš tūkstančius išgydau vienais metais.
Aš darau Šimtus operacijų kas mėnesis.
AŠ galiu jums namie būnant išgydyti jus, jei negalite atsilan- 
Atsiminkite reikale atsišaukti ar rašyti gas [kyti.

# Dr. L Landės, 140 East 22nd St, New York City.
Atsiųskite 4c. markėmis, o aplankysite* Dr. Landės naują knygą 
turinčią 32 puslapiu ir 24 abrozus. Tą knygą perskaitę nesigraudysite

VAINA PASIBaIGe! .
; Maskolija su Japonija susigerino

Ir

VAINA PASIBAIGE.
Dabait, kas nori, gali važiuoti į Krajų, jau į vainą 

nevarys.
Važiuojant į krajų yra geriausia pirkti

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

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

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

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

Redakcijų, o čia viskų gausi, ko tik reikalausi.

A. OLSZEV7SKIS,
924 33-rd St., Chioago, III

Pasirodavyk su.Lietuviszku Daktaru
• ...... pas......... '

Chioago: Medical Clinic
344 So. State St., Cbicago, III.

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

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

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

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

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

Raszyk klausymo lakszto ir gausi rodą(

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

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe.
Arnataa. Dalmati- 
Ntula* irwisusbaž-

taa, Kakardaa, Z*«kteliMB, , 'lieka artistiszkai in laikę.
Kepnree ir dėl Marazalkn Norėdamos gnodotmos Dr te*,
paredna. I ^L/^^^^-Zarba gnodotmi Kunigai, kad Jose
darbas beta pridcraacziai atliktas ir tnota susielpti savo tautetj, paveskite fi tikrai

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
115 W. Diriiion 8t, Chtcago, IU.

F.PBradchulis
Attorney ud Connselor it Ui. 

Chamber of Comioerce BltU- Boon 701 
S. E. Corner LaSalle A WashiaKton sts. 

CHICAGO. ILL. 
Telepbone Main 3643.

Wiaaintelta )teiuwys advokatas, beirai 
mokzi| jurisprudenctioaczion Amerikoj 
Weda provas kalą civiliukaa teip ir 
kriminalteskas visuose suduosi. r
Bes. 3112 B-Hatated arti 31 mos.

TeL Yards 6046

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

bei Vitautu, kurie Lietuvos neprietelius visada su geriause pasekme pergalėjo. Prancūzija garbin
ga su Napoleonu Bonapartu,kuris ne tik tautos priešus pergalėjo, bet visai pasaulei atidarė vartus į 
laisvę. Kitos tautos ir turi savo didvyrius.

Tarp daktarų didvyrių,kurie visos žmonijos ir visų tautų neprietelius su geriause pasekme perga
li, tai yra hgas visokio skyriaus, tuomi Vokietija džiaugiasi su Prof. Dr. Koch. Berlyne; Austrija Dr. Lo- 
reati; Amerika New Yorke su Dr. E. C. Collins M. I. su kuriuom joks kits daktaru nė institutas negali surily- 
gint. pergalėse ir visokią ligą išgydymuose; nes kur kiti daktarai atsisakė pagelbėti, arba nekurį laiką pa- 
gvdę pripažino už neišgydomas ligas, tai Dr. E. C. Collins M. L su geriause pasekme tas ligas pergalėjo, 
o ligonius sveikais ir laimingais padarė, juos išgydydams nuo: plaučių ligos, kosulio, kepenų,inkstų, 
vidurių ligos, )craujo nečystumo, galvos skaudėjimo, dieglių ir reumatizmo; skuros (odos) ligas ir nie
žėjimą, lytiška^silpnybes, slaptas ligas vyrų ir moterų, sėklos nubėgimą, savžagystę su jos visais 
apsireiškimo valsais, nervų ligas, abelną nusilpnėjimą, kataro (slogos), pūslės, galvoj spiegimą, 
miegustumą, geltliges, skausmingas moterų mėnesines ir baltaises antdrapanes, užsikrečiamas piktas 
ligas, kaip ir kitas kurios ant nelaimės žmonių ir kankinimo atsiranda, į urną laiką išgydo pamatiškai 
ir išgydyta liga ne atsinaujina'

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

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

Iš'daugybės padėkavonių, Čionais keletą patalpiname pagal geidimą išgydytų.
------  - - - * G*rbin<l Dr.Coliin* Instituto Specialistai, 

ftiuomi »u diditeiuiu diiaaiaina praneta 
Jam*, bad Jau esu pilnai IvettM ifesd.'ta* 
Įwr Jumis, nuo: aausĮtelos ronmatmo. kuru 
mane kankino per ik t įsus 1 metu*. Mano pa
dėka von; praiau riefasl pagarsint, ne* kol žy- 
v»s busią tai Jum* dėkarosiu. o niekinsiu gir 
tuoklystf, perkuriu girta* būdams perialaa ir 
tf ilgį pasigaran tu Joa visai* kankinančiai* 
diegliai*: kojote, rankoae. strėnų skaudėjimp. 
ko^Jimp. skropilavlmp ir sprando tkaudėji- 
mp teip jog manį į beprotystę varė; kiti dak
tarai oor vadinasi specialistais, bet man nieko 
nepagelbėjo, o kak Jus lėgydėte manę, tat 
tikrai pripažysta Jus ui geriausius specialis
tus ant viso* Amerikos, už jų* r ' •- — *
sius labai, labai estu dėkingi**.

Jų* Ugydyta*. X j

P. O. Boi 345,

Mylimas Profeaoriaut!
Kaip daug per visus metus laiko prilen

kiau ir privargau, teip labai e.iu Jums dėkin
ga. ui išgydymą ligoa, kurių per moterystSs 
paalgadlnltnų buvau gavau: nes neperstojan
tis galvos skaudėjimu*, vidurių Ir gumbo gėli
mas. kaip tankus Slapinima*. teip krutinėk? 
diegliai ir abelnaa kūno skaudėjimas ni ilpr 
sakytai manų kankino, kad net gyva buvau 
ttatava į temų lįrtL Kiti daktarai ir daktar
uos nieko negelMJe, o tie vist bobliki raga. 
mėkl gydymai, tiesink manų i pra|uiltį .tunAT 
O kad Jus prUių.ti vaistai, dėl manų sutj^. 
tl Ugydė. UI likraa stebuklas, nes nesiuk*- 
Jau kad kas manų išgydytų po tokios ilgos lt- 
goa; u* Ui dar kartų iltariu U tikros Širdies 
dkUianslų padėk svooų.

Pilna guodonės,
Julijona Wida.

STB W. Iron St., Ironvrood. Micb.

Brangu. ProfesoriauI
O dabar a. Joną. Prrsky. dėkaroju Jums 

labai. k»l mane iAgydėte. nuo biaurtų aapnų. 
rfkka nubėcimo U abelnoskausminio nuailp- 
Ofjitno, kurių tai ligų kaip Jums Sinodia jira- 
vau perkuao raSkakius ir nellmanyma. Jus 
vaistai tnanf kaip naujai atgimusį paaarF ir 
dabar reugiuoal aenytia ir gyvensią laimiu-

Jum* labai dėkinga*.

John Pereky.
190 Horocki SL, Joh»lown. Pa.

Karolius Čatarvs.
40 Wa)nut St., Pboenizvtlle, Pa* 

lėgydyta* nuo užstsen?Josio* vidurinių orga
nų ligos.

Duryea. P*.

Kristina Favtecka.
1814 So. IStb St, Si, LouU. M o. 

Ižgydyta sirgai per metus po sunkaus palago.

Aloiis Si*m*.
I Cl»rok»on. N*b.

I»gydvt» nuo *k»ii«mingo Ir baltųjų sntdrspa-
nlų bei abelno .unyklmo.

Kurie neri, kad iijydylus negarsint, tai užlaikėm didžiausie) slaptybėj.
Kad teip prieinamai, kožnas atsišaukęs asabiškai arba per gromatf, aprašant savo Ilges silpnybes lietuviškai, kožnas ser
gantis tampa išgydytas ne tik paprastoms, bet chroniškoms ir uisisenSjustoms ligoms, tai be atidėliojimo ateik arba 
rašyk dar ftifdien ir nesikankyk. Jeigu nepermanai savo gerai ligoa, tai prisiųsk keletu sumpų už prisiuntimf, bus 
prisiųsta Jums dovanai knyga ‘Vadovas į Sveikat|", parašyta prof. Dr. E. C. Oolinso, iš kurios didelij nauda apturė- 
aite, nes ji kaip sveikiems teip Ir sergantiems labai naudinga ir tūkstančius žmouių pagelbėjo.

Visada rašyk savoadresf aiškiai, adresuodams:

Dr. E. C. Collins, Medical Institute,
140 W.34-thSt. (tirp Broidny ir 7In) . NewYork, N.Y.

Dėl vietinių Institutas atdaras kožn| dienj nuo 10 iki 5 vai. pe pietų. Nedalioms; nuo 10 iki 1 pnl. po pietų.
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