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Politiszkos žinios. Ja į maskolių pusę. Japo- 
n iečiai Juokiasi iš tokių ap' 
kaltinimų, kadangi Jie esą 
teip Juokingi, kad Jų ir maži 
vaikai nelaikys už teisingus.

Ar patek tįsioj Japonams 
Sachalino pusėj buvo poeti
ški nusidėjėliai, tikrai Neži
nia; buvęs ten amerikoni
škas agentas mini vien apie 
vieną lenką. Kitus,, kaip, sa
ko, dar prieš užpuolimą ja- 
poniečių maskoliai perkėlė į 
Siberiją ir, be abejonės, ati
davė į kariumenę.
. Daugelis maskolių, priim
dami gana sunkias sandaros 
išlygas, tikėjo, kad po kelių 
metų, kada Maskolija susi- 
drutįs, ji galės atnaujinti ka
rę ir, sumušusi Japoniją, at
gauti tą, ką dabar nužudė. 
Tūli laikraščiai kalbino net 
nuolatai laikyti rytinėj Sibe- 
rijoj 300000 kareivių, su ku
riais tikėjosi netikėtai, prie 
geros progos, užpulti ant ja
ponų ir juos išvyti nuo Azi
jos sausžemfo. Gal tokius 
mierius turėjo ir randas, ka
dangi jis nesiskubino palei
sti namon esančius rytinėj 
Azijoj atsarginius kareivius. 
Jeigu, vienok, iš tikro Ma
skolija tikėjosi neužilgio pra
dėti karę ant atkeršinimo už 
dabartinį nepasisekimą, tai 
ir tų vilčių išpuls išsižadėti, 
arba bent Jų išpildymą atidė
ti ant tolesnio laiko.

Valtis greito atsigriebimo 
išnaikino naujas, ant kitų pa
matų padarytas susijungimas 
Japonijos su Anglija, pagal 
kurį, kiekvienoj karėj Japo
nijos, kad ir su vienu priešu. 
Anglija turi Jai padėti su 
visoms Jūrinėms ir žemės pa- 
jiegoms. Jeigu gi Anglija 
turėtų nuo kokio nors priešo 
ginti Indijas, ant kurių gali 
tik maskoliai užpulti, Japo
nija turi Anglijai padėti su 
visoms savo pajiegoms. Ko
pijas to traktato Anglija iš
siuntinėjo visoms viešpaty
stėms, o tame ir Maskolijai. 
Kadangi traktatas susirišimo 
Anglijos ir Japonijos pada
rytas tik apgynimui dabarti
nių Jų valdybų, tai Jam pri
taria, apart Maskolijos, visos 
kitos -vieŠĮjatystės, Jis nepa
tinka vien maskoliams, ka
dangi atima galėjimą atnau
jinti karę su Japonija, arba 
užpulti ant prigulinčių An
glijai Indijų. Katroj pusėj 
Maskolija ne pradėtų karę, 
Mandžurijoj, Chinuose, ar 
Indi Jose, visur patiks du 
tvirtu, susirišusiu priešu — 
Japoniją ir Angliją. Tas ir 
sulaikys Ją nuo pradėjimo 
karės.

Už nuderėjimą šio to nuo 
Japonijos reikalavimų, caras 
Wittei suteikė grafo titulą.

Karė Maskolijos su Ja
ponija.

Sandaros traktatas dar nė- 
padarytas, bet garsus caro 
pasiuntinys Witte jau pada
rytą Portsmouthe sutarimą 
atgabeno į Maskoliją; iki 
šiol Jis važinėjo Prancūzijoj 
ir Vokietijoj, kaiserį atlankė 
net Prūsų Lietuvos giriose, 
Romintuose, netoli Vištyčio. 
Kokį reikalą Jis turėjo pas 
Vokietijos valdoną, tikrai 
nežinia; gana, kad Witte at
lankė VVilhelmą ant caro pri
sakymo.

Per tarpininkystę Prancū
zijos pasiuntinio, caro randas 
pranešė Japonijos valdžioms 
oficijališkai apie degradavi
mą admirolo Nebogatovo ir 
jo laivynės oficierų, kad Ja
ponijos randas nerodytų 
jiems tokios godonės, i kaip 
pridera caro admirolams ir 
oficierams. Įpyko mat caras 
ant savo tarno už tai, kad 
neįstengė išpildyti prisaky
mo ir nesumušė Japonų. 
Prisakymus, vienok, davinėti 
gali Jeib kvailys, ne prisaky
mai rodo, išmintį, bet jų iš
pildymas; išmintingas val
donas neduoda savo tarnams 
neišpildomų prisakymų, o 
caras tą padarė, todėl turėjo 
apsirikti. Čia ne Nebogatov 
kaltas, bet visa ta ruja arti 
caro stovinti, kurios pareiga 
buvo parūpinti viską, kas ga
lėtų pergalę palengvinti. 
Tie, vienok, arti caro stovin
ti. Jo tarnai, bijanti savę ant 
pavojaus statyti, nieko nepa
rengę, mokėjo vien prisaky
mus neišpildomus davinėti. 
Jų todėl kaltė kur-kas dide
snė negu Nebogatovo, o tų 
kalčiausiųjų caras bausti ne- 
drysta, todėl gaudžia, maže
sniuosius kaltininkus,,, kurių 
visa kaltė tame, kiffl Dievas 
nedavė 
proto daugiau už kitus sude- 
moralizuotus caro tarnus, 
terp kurių yra net toki, ku
riuos caras be nuopelnų ap
dovanoja.

Tūli maskoliški oficierai, 
esanti nelaisvėj- Japonijoj, 
kėlė maištus, kiti stengėsi 
pabėgti. Tuos Japonijos 
valdžios nubaudimui atidavė 
kariškam sudui ir tasai caro 
oficierus nusprendė vienus 
ant metų, kitus gi dar ant il
gesnio kalėjimo. Maskoli
škas randas, per tarpininky
stę prancūziško pasiuntinio, 
kadangi iki užtvirtinimo 
sandaros nėra Japonijoj ma
skoliško, pakėlė protestą 
prieš teip skaudų nubaudi
mą caro oficierų. Maskoli
škas randas užtikrina, buk 

’kolijoj ant karės nelai- 
svių uždeda vien disciplina- 
riškas bausmes, nebaudžia 
lygiai su kriminalistais. Ja- 
poniečiai, vienok, gerai žino, 
kad karės nelaisvius Maskoli- 
joj gana tankiai baudžia 
daug skaudžiau negu krimi
nalistus, tokius, už maištus 
ir pasipriešinimus,Maskoiijoj 
net sušaudo, ar pakaria.' Ne 
vieną juk japonišką oficierą, 
patekusį į nelaisvę šioje ka
rėj, maskoliai sušaudė. Žmo
niškumo mokintiesi todėl ja- 
poniečiams nėra reikalo nuo 
maskolių, kadangi jie šioje 
karėj elgiasi žmoniškiau už 
maskolius, nebuvo dar atsiti
kimo, kad jie kame butų per
žengę terptautiškus sutari
mus; maskoliai gi ne kartą 
tą padarė. Maskoliai leidžia 
į svietą paskalius, buk pate- 
kusioj japoniečiams Sachali
no dalyj Japoniečiai perse
kioja maskolius ten apsigy
venusius, atima nuo Jų žemę 
ir viską, ką tik tie turi ir vb- 

, nė

Revoliucija Maskoiijoj.
Specijališkos rando išsių

stos aut Kaukazo komisijos 
vis dar tirinėja priežastis pa
skutinių armeniečių skerdy
nių- Nors randas gerai žino, 
kad Jo paties agentai skerdy
nes pagimdė, bet ir caro ko- 
misoriai, kiek tai yra galimu, 
jieško kaltų kitur, caro agen
tų kaltes stengiasi ant kitų 
sprando sukrauti. Tam ne
galima labai stebėtiesi. Juk 
rando pareiga yra — steng- 
tiesi užlaikyti tvarką viešpa
tystėj, ginti žmonis nuo 
skriaudų. Caro gi tarnai 
kartais visai priešingai mano 
apie savo pareigas, bet ir 
jiems gėda prisipažinti, jeigu 
jie ką nedoro padaro. To
kiuose atsitikimuose visi u- 
rėdninkai susitaria viens ki
tam padėti, slėpti viens kito 
peiktinus darbus. Todėl ir 
caro kur nors išsiųsti komiso- 
riai tirinėti kaltes urėdnin-

tik vietinė

O vienok 
ra-

kų, kaltais randa ne tikrus 
kaltininkus, bet, tankiausiai, 
Jų įnagius ir tai dar ne svar
biausius.

Kada ant Kaukazo rando 
sukurstyti totoriai pradėjo 
skersti armėnus, vietiniai ad
ministratoriai nestabdė gabe
nimo ginklų totoriams; Jų 
rankose atsirado daug kara
binų, kokiais pirma buvo ap
ginkluota maskoliška kariu- 
menė. Iš kur gi tie karabi
nai galėjo atsirasti totorių 
rankose? Juos 
admihistracija galėjo toto
riams išdalinti.
vietinė administratija, 
pertuose siunčiamuose į Pe
terburgą, armėnus perstatė 
užpuolikais.

Tuom dar nepasiganėdino, 
bet begėdystėj nužengė to
liau. Neseniai per Kaukazą 
keliavo į Europą Persijos ša
chas. Vietinė administrati
ja tuojaus surengė vientikių 
šacho deputaciją ir nusiuntė 
Ją su pasiskundimu pas ša
chą, buk armėnai užpuola 
ant totorių ir persų namu ir 
skerdžia beginklius žmonis. 
Šachas paabejojo apie teisin
gumą skundo, bet vietiniai 
caro administratoriai tą 
skundą parėmė, perstatyda- 
m i šachui armėnus už užpuo
likus, nors buvo visai prie
šingai. Kodėl caro tarnai 
net su pagelba melo stengia
si kaltę ant armėnų suversti, 
skundžia Juos svetimo krašto 
valdonui? Todėl, kad Persi
joj gyvena daug armėnų, ku
rie ten gyvena daug laisviau 
negu Maskoiijoj, caro randas 
mat nori, kad ir Persijoj ar
mėnai butų persekiojami; ar
mėnų mat maskoliai bijosi, 
kadangi Jie ir turtingesni ir 
apėviestesni už kitas Kauka
zo tautas, geriau susiorgani
zavę, Juos paremia Persijoj ir 
Turkijoj gyvenanti vientau
čiai. Susiorganizavusių ir 
apšviestų bijosi ir nekenčia 
maskoliškas randas, todėl 
prieš tokius ir siundo tam
sias, nieko nesuprantančias 
minias. Dėl tų pačių prie
žasčių maskoliško rando 
agentai siundo tamsias kai
miečių minias Lenkijoj, Lie
tuvoj, Mažrusijoj, Besarabi
joj ant žydų, nori parengti 
žydų skerdynes, kad išnaikin
ti galinčią užgimti terp žydų 
ir krikščionių vienybę, ko 
randas labiausiai bijo.

Nors caro išsiųstam ant 
Kaukazo kunigaikščiui Bona
partui pasisekė sutaikyti be- 
sipiaunančius totorius su ar
mėnais, bet Jo darbą, turbut, 
sunaikino mėgstanti gaudyti 
žuvis drumstame vandenyj 
vietinė administracija. Da 
bar vėl ateina žinios apie at
naujintas totorių skerdynes 
armeniečių Erivaniuj, kur 
ginkluotų totorių pulkai už
puldinėja ant armėnų namų 
ir kromų, skerdžia žmonis. 
Tas skerdynes galėjo pagim
dyti tik rando agentai, kurie 
mėgsta kraują, jeigu Jį lieda
mi, tikisi atsiekti kokius tam
sius savo mierius, geriems 
kraujo nereikia, ypač gi 
kraujo savo ukėsų.

Poltavos gubernijoj, mie
ste Kremenčuge rando agen
tai stengėsi pagimdyti žydų 
skerdynes ir Jiems pasisekė 
surinkti pulką valkijozų, pa- 
gelbon Jiems davė perrėdytus. 
kazokus, bet kad žydus rado 
gerai pasirengusius, tai išpil
dyti mierius nepasisekė.

Ant žemiečių kongreso Ma
skvoj likosi nutarta nesišalin- 
ti nuo rinkimų, bet viešpaty
stės dumon išrinkti kuoclau- 
giausiai liberališkų pažiūrų 
pasiuntinių, kadangi atsisa
kant, kąip manė susirinkę, 

nieko negalima būt padaryti, 
vadžias vėl pagriebtų į savo 
rankas administratija. Ge
riau, esą, susirinkime reika
lauti i>ermainų biurokratų 
apdirbtos konstitucijos, ne
gu šalintlesi nuo susirinki
mo. Nuraminimui ne
užganėdinimo, vaidilos 
vėl pripažino laikraščiams 
daugiau 1 luošy bes apkalbėti 
rinkimus ir krašto reikalus; 
pripažino teipgi žmonių lu- 
sirinkimus apkalbėjimui rei
kalų.

Augėlesnėse mokyklose at
sibuvo susirinkimai studen
tų ir profesorių apkalbėji
mui, ar liautiesi ėtraiko, pra
dėti mokslą,- ar štraikuoti to
liau. Dauguma universite
tų nutarė pradėti lekcijas, 
šiuom kartu pasiganėdiati 
pripažinta didesnė laisvė su
rėdyme augėlesnių mokyklų, 
bet skaitymai lekcijų prasi
dėjo dar nevisuose universi
tetuose, Varšavos universite
te dar lekcijų neskaito ir 
studentai nesirengia lankyti 
universitetą.

Nauji politiški ryšiai.
Susirišimas Anglijos tu 

Japonija atsilieps ant visos 
Europos politiškų prietikių. 
Susirišus Anglijai su Japo
nija, neprigulinčių prie to 
ryšio Europos viešpatysčių, 
teipgi Amerikos valdybos 
Azijoj atsirado dideliame pa 
vojųje, skyrium, nė viena 
viešpatystė neįstengs savo

ri šus i os dabar Anglija ir Ja
ponija užtikrina, kad ryšis 
Jų padarytas tik atsigynimui, 
Jeigu kas ant Jų valdybų no
rėtų užpulti, karės, buk, jos 
negeidžia, bet paprastai teip 
būva, kad tik tas nebando 
griebti svetimo, kas nesijau
čia pakaktinai drutu. Karę 
labai lengva pagimdyti, o 
Jau sykį Jai prasidėjus, rei
kia draugui padėti.

Ne kas kitas, tik susiriši
mas Anglijos su Japonija su
skubino susitaikymą Prancū
zijos su Vokietija, dėl to su
sitaikymo daugelyj dalykų 
Vokietija nusilenkė, sumaži
no žymiai savo reikalavimus, 
pripažino veik visus svarbe
snius Prancūzijos reikalavi
mus, kad nepastumėti Jos į 
Anglijos ir Japonijos pusę. 
Dėl to susirišimo, grįžtantis 
iš Portsmoutho Witte atlan
kė Vokietijos ciecorių įdo
mintuose ir kaip sako, čia 
apkalbėjo pamatus susiriši
mo Maskolijos su Vokietija. 
Bet susirišimas Maskolijos su 
Vokietija gali nuo Maskoli
jos atitraukti Prancūziją, be 
kurios ir susirišusios terp sa- 
vę abidvi Europos ciecorystės 
nepersvers ryšio Anglijos ir 
Japonijos. Svarbiausiu čia 
yra, prie katros pusės pristos 
Prancūzija: Jeigu Ji pristos 
prie Anglijos, tai ryšis An
glijos ir Japonijos galės vi
sam svietui tiesiog diktuoti 
savo reikalavimus, nereika
lautų rokuotiesi su norais ir 
siekiais kitų viešpatysčių. 
Jeigu gi Prancūzija laikytų
si Vokietijos ir Maskolijos 
pusėj, tai galybė šito ryšio 
butų jau didesnė už galybę 
susirišusių Anglijos ir Japo
nijos. Todėl tai dabar teip 
gerinasi Vokietija Prancūzi
jai, prieš Jos norus nusilen
kia. Ar, vienok, mažais nu
silenkimais patrauks Prancū
ziją į savo pusę, galima abe
joti. Vokietija galėtų Pran
cūziją į savo pusę patraukti 
vien tą-syk, jeigu sugrąžintų 
be karės 1871 m. atimtas 
Prancūzijai Alrantiją ir Lota
ringiją; be sugrąžinimo šitų 
provincijų nesijungs su Vo
kietija.

Griūva

Yra Europoj ir daugiau 
viešpatysčių, ant kurių že
mės tyko kaimynai. Antai, 
Austrija pradeda griūti, 
Vengrija nuo jos stengiasi 
visai pasiliuosuoti.
ir Turkija. Besidalindami 
griūvančių viešpatysčių plo
tais, galingiejie gali terp sa
vęs susipiauti. Užgimus di
delei karei Europoj, tas išeis 
pergalėtoju, kuris savo pusėj 
turės daugiau galingų drau
gų. Dabar x Prancūzijos pa
dėjimas geriausias, Ji gali de- 
rėtiesi ir tam savo prilanku- 
mą duoti kas gali, geriau už
mokės. Prancūzija gali da
bar turėti viltį be karės at
gauti tą, ką nužudė per ne- 
pasekmingą karę 1871 m. ir 
dar gali gauti ir ką daugiau.

Isz Lietuvos.
Lietuvos, 
atsimainė dabar, 
(nevisur, žinomas 

Iš
Lietuva 

Daugiur 
daiktas) virte verda. Nė pa
žinti Jos negalima. Žmonės, 
vargų naštos prislėgti, kyla 
augštyn, pakelia galvą, ištie
sia sulenktą sprandą, Jaučia
si žmonėmis. Valdžiai išrei
škiama imsipriešinimas ir pa
niekinimas, baimė ir neva 
guodonė — išnyko. Kova 
prieš valdžią apsireiškia poli
tiškose demonstracijose, 
štraikuoee, protestuose, užsi
puolime ant valdžios įtaisų ir 
valdininkų, kenkime val
džiai.; Tai yra barometras, 
pagal kurį galima numanyti, 
koks oras yra.

Nuolatos atsibūva demon
stracijos. Susirenka žmonės, 
iškelia raudoną vėlavą — 
ženklą pralieto kraujo, tam 
tyčia pakviestas oratorius 
laiko revoliucijinę prakalbą. 
Pastiprina susipratusius, už
dega Juose kovos ir keršto 
liepsną, atverčia abejojan
čius, nesusipratusius. Ne
pereina sanvaitė, kad nebūtų 
pranešta, Jog ten ir ten atsi
buvo demonstracija. Didelis 
skaitlius jų buvo Suvalkų 
gub., o Kauno gub. — Uk
mergės ir Ezerėnų pa v.. Iš
kilmingiausios buvo dide
sniuose miestuose — Kaune 
ir Šiauliuose. Vilniuje teip 
yra apsunkintos sanlygos, 
kad sunku net padaryti ką 
didelio, jautimas negalėjimo 
prislėgta darbininkus. Bai
mė, padarius didelę demon
straciją, nustoti daugiaus ne
gu laimėti sulaiko dar. Bet 
reikia tik impulso, reikia tik 
kokiai valdžios nedorybei iš
judinti žmonis, kaip tat atsi
tiko Kaune ir Šiauliuose, 
niekas nebesuturės mynios, 
sulauksime barikadų, rėvų 
gatvėse, kaip buvo Lodziuje, 
Varšavoj....

Šiauliuose, pradžioj rug- 
piučio mėnesio, kazokai už
mušė darbininką. Visas 
miestas sustojo ant kojų. 
Darbininkai išreiškė prote
stą prieš tai, įtaisydami iškil
mingas laidotuves caro au
kai. Tūkstančiai žmonių ėjo 
paskui Jo grabo, plevėsavo 
vėlavos su revoliucijiniais pa
rašais. Ant kapų — kalbos. 
Valdžios nedorybė buvo tenai 
parodyta, kaip Ji yra. Poli
cija, kazokai, nesikišo. Ir 
tik reikėjo Jiems ką nors 
kripštelėti, kaip butų nė 
skutų Jų nelikę. Kaune,, 
liepos mėn., dragūnas užmu
šė du žmonis. Buvo du di
deliu, iškilmingu mitingu, 
politiškos kalbos nurodė pa
dėjimą ir kelią jo panaikini
mui. Mobilizuotos buvo vi
sos revoliucijinės spėkos. Ir 
čia valdžia tylėjo.

Revoliucijinė dvasia kyla

ir kyla. Ir jau sulaukėme 
to, kad Kauno gub., nuo 15 
(28)VI1, yra susilaukus pa
stiprintos sargybos. Galimas 
dalykas, Jog bus įvesta vė
liaus ir kariškas padėjimas, 
tas prigulės nuo kilimo revo
liucijinės dvasios.

Darbininkų štraikai tapo 
nuolatiniu apsireiškimu. Yra 
tai pradžia susipratimo. Tan
kiai per kovą su ponais pri
eina -prie jautiškos kovos. 
Ir Juo toliau Ilonai priešinas 
darbininkų irekalavimams, 
tuom stipresnis yra ir darbi
ninkų užsidfgimas, tuom 
greičiaus subręsta. Kaip 
kur štraikuojįznti darbinin
kai susirėmė su policija ar 
kazokais.

Iki šiol Lietuvoj valdinin
ko ypata buvo nepalytėtina, 
Jo žodis — jventu. Dabar 
tas išnyko, kitur nyksta. 
Dabar kaip kuriam, nedore- 
sniam ir gyvastį atima. Pir
mas krito lietuvis katalikas 
Matuliauckas, Kovarske, Uk
mergės Įtavieie, apie kurio 
užmušimą atsirado daugybė 
legendų, vien^ už kitą graže
snių, paskui, Budkoj, žem- 
skis Valickis (lenkas katali
kas), o dar neseniai Kupišky
je mokytojas, j 13 d. rugpiu- 
čio. Neminime čionai apie 
atskirus atsitikimus nužudy
mo policijantų Kaune ir Vil
niuje.

Kaip kurie policijantai Jau 
iš anksto rūpinas atsipirkti 
ir stato kainą., Anykščiuose 
pristovas, pasikvietęs vieną 
žydelį, kurį laikė už socijali- 
stą ir žinantį, kad gali Jį nu
dėti, prašė, maldavo, kad Jo 
nenubaustų, o Jeigu būtinai 
nori Jį prašalinti, lai pasako, 
tai tuojaus ‘ mes tarnystę. 
Urėdninkas te i p pa t žada iš
duoti visus Judošius ir skun
dikus, Jeigu blogai Jam pri
sieis. Palangos policmeiste
ris lietuviams inteligentams, 
su kuriais Jisai susieina, už 
miestelio rodo savo prietelius 
— du revolveriu ir rodo, 
kaip mokąs gerai šaudyti. 
Dreba tie, ką turi blogą šau
tinę. ,

Apart stataus ėjimo prieš 
valdžią, yra dar kitas: kandi
mas Jai iš užpakalio, iš šono, 
davimas per krepšiuką su pi
nigais. Jau daugelije vietų, 
ačiū agitacijai, žmonės nemo
ka mokesčių, o be pinigų val
džia negali laikytis. Juk pi
nigai — tai ką žmogui krau
jas: be Jo kūnas miršta. Ta 
sriovė eina platyn ir platjn. 
Tol i aus: atimame carui pel
ną naikinant degtinę ar nei
mant Jos visai. Iš degtinės 
šinkavimo caras daug pelny- 
Ja. Išardžius monopolius, 
valdžia daug nustoja. — 
Prieš pa t pabaigiant karę bu
vo apšaukta mobilizacija. 
Daugelyje vietų buvo pasi
priešinimas valdžiai, kitur gi 
išsiplatinus žinioms apie ka
rės pabaigimą, mažai kas te
bėgo, ir mobilizacija ramiai 
praėjo. i

Žmonių šiaušimasis nega
lėjo teip dykai praeiti. Kalė
jimai pilni. ■ Vienus suima 
dėl demonstracijos, kitus dėl 
ardymo monopolių, kitus 
kaltina dėl npro užmušti vie
ną kitą valdininką, o dar ki
tus dėl štraikų. Teismas 
greitas. Per 1-3 mėnesius 
ateina sprendimas policijos. 
Jau vienas (J. Kriergis) iš
tremtas į Olonecko gub. ant 
3 metų, kalėjo tik apie 2 mė
nesiu. Kalėjimus pripildo 
dabar sermėgiai, darbo žmo
nės, ne inteligentų judėji
mas, masa sukilo ir kovoja.

Įdomu pažiūrėti,, kas vei
kia dabar, iš kur atsiranda 
tie naujos gadynės revoliuci- 

Jonieriai. Dirba tik darbi
ninkai sodžiaus ir miesto. 
Prisideda dar mažiaukiai u* 
kininkai ir Jaunuomenė iš vi
sur, nors net iš turtingųjų. 
Turtingiejfe ūkininkai gi ty
li, sulaiko karštesnius, bijosi 
patys dalyvauti. Jiems nėra 
išrokavimo dalyvauti: turtas 
laiko Juos apkabinęs, bijosi 
Jo nustoti, bijosi pulti į neži
nomą ateitį. Nors iš kitos 
pusės reikalingos Jiems demo
kratiškos reformos negali 
būti įvykintos' kitais negu 
revoliucijos keliais.

Dvarininkai, žinomas daly
kas, priešingi revoliucijiniam 
judėjimui. Jų atgalainumą 
parodė ir tas, ką nutarė per 
savo seimelius; kas nori da
lyvauti juose, privalo turėti 
didelį turtą.

Kunigai tik retkarčiais pa
rodydavo savo neužganėdini
mą. Tik kaip kurie parody
davo prilankumą revoliuci
jai. Vyskupai, visa jų vy
riausybė, iš vien su policija, 
naikino socijalistus.

Valdžia žada įtaisyti savo 
laikraštį lietuviškoj kalboj. 
Juom busiąs ,,Lietuvių Bal 
sas” Kaune. Panašiai val
džia yra padarius su lenkais, 
leisdama „Ošwiata”. Gal 
būti nepriskaitys popieriniai 
revoliucijonieriai jo prie re- 
voliucijinių legališkų laikraš
čių, kaip tat atsitiko su ,, Vil
niaus Žiniomis”; pirm to, 
teisybė, buvo jos reikalauja
mos. jų bendradarbių, kaipo 
toks organas.... Taigi pri
sieis labiaus ir didžiaus kovo
ti su lėgališka biurokratija, 
negu tat buvo daroma iki 
šiol.

Naujas padėjimas iššaukia 
ir naujus reikalavimus. Gin
klų pagaminimas, užlaikymas 
agitatorių, kelionės Jų iš vie
tos | vietą, pagaminimas ra
štų, užlaikymas spaustuvės.

Varant darbą trijose Lie
tuvos gubernijose, yra dideli 
išleidimai. L. 8. Dr. spėkos 
išaugo paskutiniame laike: 
likučiai lenkų socijalistų, į- 
sibriovusiejie į Lietuvą, per
ėjo prie lietuvių.
7.IX.05. J. Lizdeika.

Iš Vilniaus.
Maskoliško rando laikra

štis ,,Pravitelstvennyj Vest- 
nik”, pagarsino, Jog sutverta 
Vilniuje prie mokslinio ap
skričio užveizdos komisija 
pripažino galimu daleisti 
Lietuvos mokyklose mokinti 
prigimtoj vaikų kalboj, tai
gi ir lietuviškoj.

Egzaminai norinčių pasto
ti į Vilniaus moterų preky
stes mokyklą pasibaigė. Eg
zaminus išlaikė 42 merginos, 
kurios ir tapo priimtos į mo
kyklą. Mokslas toj moky
kloj prasidėjo nuo 13 d. 
rugsėjo.

Vilniaus - gubernatorius 
ant Vilniaus prekėjo Makow- 
skio uždėjo bausmę 50 rubl. 
už tai, kad Jis be policijos 
daleidimo iškabino lenkišką 
iškabą ant tavo kromo ir pri
sakymo policijos, kad iškaba 
butų nuimta, nepaklausė. 
Tiesos dabar, vienok, ne
draudžia turėti iškabas, apart 
maskoliškos, teipgi kitokiose 
kalbose, taigi ir lenkiškoj, 
bet Lietuvos administratoriai $ 
mat nepaiso ant tiesų.

Vilniaus kariškas sūdąs 
perkratinėjo provą Maušos 
GriŠkino, kuris buvo apskų
stas už pasistengimą užmušti 
Dinaburgo policistą Krau- 
pšą. Budas rado Griškiną 
kaltu ir nusprendė ant atė
mimo užtarnautų tiesų ir ka
lėjimo per vienus metus ir 4 
mėnesius.

K ;Smorgonė8, Vilniaus 
£ub.'

ČSa neseniai, iš tamsiausios 
veislės krikščionių Ir polici
jos.įnagių. susiorganizavo y- 
patfcka draugystė, kurios sa 
nariai ųž pareigą laiko siun 
dytl krikščionis ant žydų, 
leisdami ant jų pebutus ap
kaltinimus. Kadangi kvailų 
žmonių apkaltinimai, papra
stai, negali būti protingais, 
tai ir ta tamsi organizacija 
neįstengia savo mįerių atsiek
ti, žydų mušimo čia nebuvo. 
Paveikslan, dabar tie žydų 
priešai įkalbinėja, buk žydai 
prisidėjo, kad Azijoj karė 
pasibaigė ir per tai maskoliai 
neturėjo progos sumušti Ja
ponus. Iš pasibaigimo ka
rės, vienok, visi džiaugiasi ir 
net dėkingi tiems, per kurių 
prisidėjimą Ji pasibaigė. 
Jeigu caro tarnai nori Smor- 
gonėj pagimdyti tokias žydų 
skerdynes, kąip Kiši ne ve ar 
Žitomire, tai turi pasirinkti 
protingesnius padėtojus, nes 
čia žmonės Jau išmintingesni 
negu Kišineve, kur rando 
agentams pasisekė tamsias mi
nias užsiundyti ant žydų.

Iš Naujos Vileikos, Vii 
niaus gub.

Tarnaujanti neseniai čia į- 
rengtuose visai Lietuvai be
pročių namuose atsišaukė 
prie namų direktoriaus su 

butų pagerintas valgis, gy
venimai ir algos kad butų 
pakeltos, kad algos tarnau
jančių vyrų Ir moterų butų 
lygios (dabar moterys tar
naitės gauna 12 rabi., o vy
rai 15 ant mėnesio); kad tar
naujanti gautų drabužius, 
kad Jų skalbinius skalbtų 
namų skalbyųėj; toliau pa
reikalavo 8 vai. darbo; dvi- 
nedėlinio kas metą paliuosa- 
vimo nuo darbo su alga, ir 
švelnesnio pasielgimo su tar
naujančiais. Namų direkto
rius sutiko išpildyti reikala
vimus, vien klausymą pakelt- 
mo algų atidėjo iki sekančių 
metų. 

t ■ r

Iš Dianos, Vilniaus gub..
Šitame pavietyj yra daug 

girių, kurios priguli turtin
giems dvarponiams. Dar 
pradžioj šių metų šitų aplin
kinių dvarponiai malkas ir 
medžius teip pabrangino, 
kad jų ūkininkai • neįstengė 
nusipirkti, dabar gi duoda iš 
girių ūkininkams medžius ir 
malkas už tiek, kiek Jie nori 
mokėti, o neturintiems pini
gų ir ant kredito. Mat dvar
poniai bijosi erzinti ūkinin
kus.

Iš Latvijos.
Laike demonstracijų, pa

rengtų revoliucijonierių Lie
pojoj, suareštavo 122 y patas 
rastas tuose namuose, iš ku
rių per langus šaudė į karei
vius. Iš Jų paliuosavo 50 y- 
patų. Paplito Liepojuj pa
skalas, buk iš suimtų sušau
dė 35 ypatas, bet vokiškas 
laikraštis „Libauer Ztg” už
tikrina, kad paskalas tas ne
teisingas.

6 d. rugsėjo, Rygoj likosi 
užmuštas policistas Šimkus.

Filksburge atėjo į valsčiaus 
kanceliariją pulkas ginkluo
tų vyrų ir mirtinai pašovę 
raštininką, iškraustė val
sčiaus kasą.

Iš Minsko.
Minske yra Čerkeso salė, 

kurią parsamdo vestuvėms. 
Neseniai, laike vienų vestu- • 
vių, vienas iš svečių užsima
nė rinkti aukas ant revoliuci
jos reikalų, bet patėmijęs .tą 
salės savininkas, pašaukė po-
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do į visus gubernijos gyven
tojus prisakymus, kad namų 
savininkai nedaleistų savo 
namuose laikyti nė jokių su
sirinkimų. Miestuose ir 
miesteliuose, kur yra polici
ja, kad namų savininkai pra-

Bei ją. Už tai pulkas jaunų 
vaikinų, susirinkusių ant 
gatvės, išdaužė visus salės 
langus.

Stačiatikiškoa Minsko vy
skupyste® užvelzda uždarė 
Minsko gubernijoj 149 rašto 
ir skaitymo mokyklas, ka Jneštų policijai apie kiekvie- 
dangi žemiečių užveizda su
mažino popams kas metą su
teikiamą pašelpą. c Iš i užda
rymo tų mokyklų didelės 
blėdies nebus, kadangi nieke
snių už tas popinęs, turbut, 
nerastum ant viso musų že
mės paviršiaus.

Mieste Igumene, Minsko 
gub., dešimtis ginkluotų vy
rų įsivertė į gyvenimą žanda
rų unteroficiero Zorko ir pra
dėjo šaudytų bet nepataikė.

Iš Baltstogės, Gardino gb.
4 d. rugsėjo, 9 vai. ryto, 

čia ; stengtasi bu dinamito 
bomba užmušti miesto polici
jos pristovą Samsono vą. 
Mesta į jį bomba expliodavo, 
bet eapliozija neužgavo caro 
šnipo. Tas, išlikęs gyvu, 
leidosi vyti metasį bombą. 
Tas, šaudydamas, bėgo ir pa
sislėpė vienuose namuose, 
kur jį ir suereštavo paskui 
ant šūvių subėgę policistai. 
Samsono v likosi pašautas į 
kelią. Išgabeno jį į Varta 
vos Iigon būtį.

Baltstogėj, 8 d. rugsėjo 
nesugauti vyriškiai mėtė di
namito bombas per langą į 
gyvenimą savininko geležies 
liejiklų Wieczoreko. Bom
bų erpliozija sužeidė į koją 
dukterį liejiklų savininko. 
Jose m^t pradėjo dirbti, bet 
Wieczorek iš seniau dirbusių 
darbininkų 100 nepriėmė, to
dėl mano, kad tie nepriimti 
ir atkeršinėjo su bomboms.
\ Išnaikinimas ant Kaukazo 
kerosi no sėmyklų atsiliepia 
visur ir Lietuvoj, kadangi 
kerosimi prekės pasidvigubi- 
no.

ną apsigyvenusį namuose ir 
iš jų prasišalinantį ir tai ne 
vėliau kaip į 24 vai.. Už
draudžia su prievarta versti 
darbininkus ir tarnus prie 
štraiko draudžia gadyti til
tus telefonus ir telegrafus, 
geležinkelius ir L t., gadinti 
rando triobas ir biurus, važi 
nėti ant bicyklių be policijos 
daleidimo. « Už peržengimu 
prisakymų, savo valia jis pa
skiria bausmės iki 500 rubl. 
arba kalėjimo iki 3 mėnesių.

Iš Sintautų, Naum. pav., 
Suv. gub..

Nesentai klebonas, kun. 
Paulianis, savo lėšomis įkūrė 
knygyną ir skaityklą. Kny
gomis galima naudotis skai
tykloje, o sodiečiams duoda 
ir į kaimą parsinėšti. Visus 
knygyno ir skaityklos reika
lus veda vargoninkas. Kas- 
nedėlią čia skaito pats klebo
nas (prabaščius), * dabar gi 
skaito tam parinkti žmonės. 
Klausytojų būva daug, žmo
nės noriai lanko skaityklą ir 
klauso skaitymo. Kaip kokį 
nedėldienį tiek prisikemša 
žmonių skaityklos bute, kad 
daugelis lauke stovinčių per 
skaityklos langus klauso 
naudingų skaitymų. Be 
abejo, tokios įstaigos gali at
nešti žmonėms milžinišką 
naudą, jeigu knygos bus at
sakančiai parinktos.

Isz Amerikos

LIETUVA

Iš Dinaburgo, Vitebsko g.
Nusprendimą atkustu už 

besistengimą užmušti pagel- 
bininką Dinaburgo policijos 
viršininko Buligino, Man- 
kowskio ir Perlsteino panai
kino augščiausias kariškas 
Budas. Provą jų vėl perkra
tinėjo atsiųstas į Dinaburgą 
Vilniaus apskričio kariškas 
Budas 18 d. rugsėjo. Iš Di
naburgo tasai sūdąs keliauja 
4 Rygą perkratinėti provą už
mušėjų policisto Kraučuno,

mušėjų policijos šnipo, mei
sterio Roamero, teipgi ap
skųstų už padegimą kari u me
nės parako krautuvių.

fe

Iš Režičos, Vitebsko gub..
29 d. rugpiučio, pulkas vy

rų užpuolė čia ant paleistu
vystes namų, įsivertė į vidų, 
užpuolė ant jų savininko ir 
pradėjo mušti. Paskui, ap
liejo mebelius, grindis ir sie
nas su kerosinu, padegė ir 
nedavė ugnies gesinti. Tik 
kada ugnis apėmė namus 
teip, kad jos negalima buvo 
užgesinti, užpuolikai prasi
šalino. Ugnis, vienok, išsi
platino paskui ant kaimyni
škų namų ir sudegė 3 namai. 
Suėmė paskui trįs užpuolikus 
ant geležinkelio stoties. Jais 
buvo ūkininkai aplinkinių 
kaimų.

Žmogžudyste.
Etna,Texas.Netoli nuočia,vienuo
se namuose, dar nesugautų niekšų 
likosi išskersta šeimyna Conkitto: 
niekšai papiovė motinų, dukterį ir 
3 sūnūs nuo 6—10 metų. Kada 
žmogžudystė atsitiko, vyras dirbo 
ant ryžių pliantacijos. Niekšų 
įieško dabar su šunims ir gal pasi
seks juos sugauti.

Kapa naikintojas.
Ishpkming, Mich. Neseniai 

keliose vietose Wisconsino ir šiau
riniame Michigane, ant katalikiškų 
kapinių likosi iškasinėti pasimi
rusių kapai ir sudaužyti ant kapų 
buvę paminklai. Ilgai nežinojo,kas 
tas niekystas dirba.Dabar, ant Ish- 
pemingo kapinių sugriebė marša
las Lehman vyriškį, kuris daužė 
paminklus ant kapų. Suimtasis 
turi apie 46 metus, yra vengras, 
angliškai kalba prastai. Jis prisi
pažino, kad sudaužė daug pamink
lų jau ir kitur ir sako, kad darė tą 
ant Dievo paliepimo. Suimtasis 
rodosi ne pilno proto.

Pabėgėliai isz kariumenes.
Niekur, turbūt, iš kariumenės ne 

pabėga tiek kareivių, kiek jų pa
bėga Amerikoj. Pereituose metuo
se Amerikoj nuo tarnystes pabėgo 
6842 kareiviai, taigi apie 10% viso 
kareivių skaitliaus; per penkis pas
kutinius metus pabėgo 27888 ka
reiviai. Nuošimtis pabėgančių, 
kaip garsina pats randas, nuolatai 
vis didinasi.

Iš Kauno.
_Kaune, 26 d. rugsėjo, ko

ksai vyriškis metė bombą į 
miesto policijos viršininką 
Ivanovą. Expliozijos Iva
no v, 3 paslaptį policistai ir 3, 
matomai tarnaujančios poli
cijai, moters likosi sužeistos 
ir tai pavojingai. Metusiam 
bombą pasisekė pabėgti. Iva- 
nov buvo vienu iš bjauriau
sių caro tarnų, o jie visi juk 
nekam tikę.

Telšių vyskupystės komi
sija atsišaukė į katalikišką 
dvasišką kolegiją Peterburge 
su perstatymu, kad butų pa
didintos algos tarnaujančių 
konsistorijoj raštininkų ir 
kitų urėdninkų ir tarnų, ku
rios dabar yra tokios jau 
kaip ir prieš paskutinį lenkų 
maištą, o gyvenimas dabar 

' daug brangesnis.
Kauno gubernatorius išlei-

Milijonierius nušiuro v e.
New York. Nusišovė čia mili

jonierius William Travers. Jis 
buvo apsivedęs su sesere pačios 
garsaus Amerikos didžturčio Van- 
derbildto,bet pati nuo jo atsitraukė 
ir iškeliavo į Europą.

Beprote motina.
Audover, III. Netoli nuo čia, 

moteris farmerio Clarence Morce- 
□e, įpuolusi į tikėjimišką beproty
stę, su kirviu sukapojo 7 savo vai
kų ir savų sunkiai sužeidusi, užde
gė namus. Sugrįžęs vyras, rado 
dar gyvą moterį, bet ir ji tuojaus 
pasimirė.

Nelaimes ant geležinkeliu.
St. Paul, Min. Netoli nuo čia 

susimušė pasažierinis geležinkelio 
trūkis su gabenančiu galvijus. Prie 
to 9 ypatus likosi sunkiai sužei
stos, iš sužeistų kelios ypatos jau 
pasimirė.

Ezpllozfjos.
NewYork. Kasant grabę Penn- 

sylvanijos geležinkeliui, explioda- 
vo išsiveržęs iš žemės gazas. Ex- 
plioziįos vienas darbininkas likosi 
užmuštas, kitam ji nutraukė ran
ką.

Gaisrai.
Bennsttvjele, S. C. Išdegė 

čielas blokas viduryj Šito 
miesto. Nuostolį gaisro padarytą 
skaito aut 150000 dol.

Pittsburg, Pa. Geležies dirb
tuvėse MacKintosh-Hempbell Co. 
siautė gaisras, kuri^ pridirbo nuo
stolio ant 250000 dol.

Isz darbo lanko.
1 Nzw York. Čianyklčiai te- 

plioriai ir sienų ilklijuotojai reika
lauja pakėlimo ant 50c. algų (nuo 
13.50 ant <4.00) ant dienos. Jei
gu reikalavimas ne bus išpildytas, 
jie rengiasi štraikuoti.

1 Nsw Yoak. Užgimė čianykl- 
čiose pianų dirbtuvėse nesutikimai 
darbininkų su darbdaviais, iš ko 
gali užgimti štraikai, jeigu greitai 
nepasiseks susitaikyti.
) T Pittsburg, Pa. Savininkai 
kietų anglių kastynių užsimanė nu
mažinti darbininkų algas ant 15e. 
nuo tonos. Darbininkai nesitin
ka ir tariasi apie pakėlimą štrai* 
kų.

T Srattle, Wash. Darbai čia- 
nykščiuose miltų malūnuose eina 
labai gerai ir teip eis per visą žie
mą, kadangi malūnai daug turi 
reikalavimų iš visokių Asijos kraš
tų.

T Buffalo, N. Y. 200 spaustu
vių darbininkų pakelė čia štraikus: 
štraikuoja darbininkai tų dirbtu
vių, kurios atsisakė įvesti 8 valan
dų darbo dieną.

T Chicago, III. Traukiasia čia 
dar vis Donahue Co. spaustuvių 
darbininkų štraikai. Nesutinkan
čioms pusėms iki šiol nepasisekė 
sasitaikyti.

T Lancaster, Pa. Suštraika- 
vo čia tnolderiai ir yra viltis, kad 
štraiką jie laimės.9 Dirbtuvėse 
Penna Iron Co. darbai eina labai 
gerai.

T Milto.n, Pa. Čianykščiose 
dirbtuvėse darbai eina labai gerai 
ir iŠ kitur pribuvę darbininkai gė
lėtų gaut darbą, bet turėtų prisira
šyti į uniją. •

T VVaukcgan, 111. Darbai.eina 
čia gerai, darbininkų be darbo ne
matyt. Vidutiniai uždarbiai yra 
po <1.50—3.00 ant dienos.

T Pittsburg, Pa. Prasidėjo 
darbai Stildo dirbtuvėse, bet ne vi
sose dar dirba pilną laiką.

T Stone City, Kans. Dalbai 
šitų aplinkinių kastynėse pasitaisė 
ir dabar eina gerai.

T Danville, Pa. Darbai čia
nykščiose geležies dirbtuvėse 
Šiuom kartu eina gerai.

1 Niw Castle,' Pa. Prasidėjo 
darbai čianykščiose blėtos dirbtu
vėse ir dabar dirba pilną laiką.

* Worcxster, Mas. Darbai ei
na čia šiuom kartu gerai.
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Lietuviszku diryn.

Iš Pittsburgo, P*. ».
Kalbame mes apie musų moky

klas, todėl ne pro šąli bus pakal
bėti apie Pittsburgo parapijinę 
lietuvišką mokyklą, užlaikomą 
kun. Sutkaičio, kadangi užlaiky
mas tos mokyklos ne mažai pini
gų kaštuoja. Kunigo atskaitoj už 
1904 m. parodyta, jog ant mokyk
los nuo ją lankančių vaikų surink
ta 926 dol. (gal 226 dol.? skaitlinė 
parašyta ne aiškai. Rd-.). Dudo- 
riui ne vien už dūdavimą, bet ir 
už mokinimą užmokėta 600 dol. 
(už pildymą dvigubų pareigų už
mokestis labai mažas, už tokį ge
ro mokintojaus gauti ne galima. 
Rd.). Apart to dar kokiems ten 
mokintojams parašyta 550 dol. 
Taigi užlaikymas mokyklos kaš
tuoja ne mažus pinigus, bet 
mokslas, kokį ten vaikai aptu
ri lietuvišku žargonu, kuris turi 
reikšti lietuviška kalba, mažos yra 
vertės, ir mokyklos atgabenami 
vaisiai menki. Pittsburgo lietu
vių vaikai, lankę tą brangią lietu
višką mokyklą, nemoka, kaip rei
kia, lietuviškai kalbėti, ne daug iš
moksta ir angliškai.

Neseniai čianykščiai lietuviai 
bųyo pavarę dudorių, kadangi jis 
per daug amatų varė. Prašalinui 
tą, kitas užėmė jo vietą, neseniai 
iŠ Lietuvos pribuvęs. To vienok 
.čia augę giedoriai, ypač jauniejie, 
negalėjo suprasti, ką jis kalba. 
Na, o paš mus dudoriai svarbiausi 
lietuvių vaikų mokintojai. ‘ Ko gi 
jis gali išmokyti, jeigu pats ne mo
ka, kas mokintojui reikia mokėti.

Kunigas ir jo sesers žadėjo pa
sirūpinti apie pagerinimą lietu
viškų mokyklų, na ir pasirūpino 
teip, kad viskas nuo koto nusmu
ko, lietuviška čia augusi gentkartė 
protiškai ne pasikėlė, bet jau ne 
moka gerai prigimtos kalbos, o už 
kelių metų visai jos ne mokės. 
Na, ir naikinimą lietuvių kunigai 
atlieka už lietuvių pinigus! Už
tenka, paveikslan, pakalbėti su 
lankančioms publiškas mokyklas 
mergaitėms, o kiekvienas pama
tys, kad tos daug geriau lietuviš
kai kalba negu lankiusios lietuviŠ-* 
ką parapijinę, (užtai, turbut, nuo
pelnai puola ne ant mokyklos, ka
dangi publiškos mokyklos juk lie
tuviškai nemokina, bet tai nuo
pelnai mergaičių tėvų, kurie lietu
viškai pats išmokina vaikus ir be 
mokyklos. Rd.).

Nežinia, kaip bus su lietuviška 
mokykla Homesteade, parengta 
kun. Čepanonio. Gul būt tas 
pats, ką yra su mokykla Pittsbur-

ge, kuri kaštuoja lietuviams ne 
mažus pinigus, o naudos mažai at
gabena. Nėra ką ir norėti dau
giau, kadangi musų parapijinėse 
mokyklose vaikai girdi daugiau 
apie svetimus veikėjus, o ne apie 
lietuviškus, išgirsta upie garsius 
žydus, kaip Dovidus, Samsonus, 
Galijotus, o paskui juos mokina 
neapkęsti tų, kuriuos pirma gar
bino. Užtai apie Lietuvos pra
eitį, apie jos garbės vertus vyrus 
nemokina musų parapijinėse mo
kyklose, ir kasgi jose mokys, jei
gu pats mokintojas apie tai mažai 
išmano. Seniau buvo dar Čia* 
nykščioj lietuviškoj mokykloj lie
tuviškos dainos, dabar jau jų ne
girdėt.

Taigi kunigų rengiamos už lie
tuvių pinigus mokyklos Amerikoj 
ne gali mus pamokinti. Jeigu jų 
negalime priversti rengti geresnes, 
tai rengkime pats, nesidairykime 
į kunigus. Be mokyklų mes ne
galime apsieiti, kaip be jų neapsi
eina ir kitos tautos!

Dzūkas.

Iš Waterburjr, Con.
20 d. rugsėjo atsibuvo čia surin

kimas su prakalboms, dainoms ir 
dekliamacijoms, parengtas vietinių 
socijaliatų. Kalbėtojas buvo Dr. 
Šliupas, deki tarnavo: Ona ir Marė 
Bendoraičiutės ir Marė Kriščiu- 
niutė. Žmonių prisirinko pilna 
salė, visi užsilaikė ramiai, kas ro? 
dp, kad juos užganėdino kalba, 
dekliamacijos ir dainos.

Dr. šliupas pasakojo apie kalan
čio visoj Maskolijoj ir Lietuvoj 
revoliuciją, aiškino blėdį, ir skriau
das, kokias maskoliai padarė 
mums, lietuviams. Pasakojo,kaip 
maskoliai išnaikino garsų kitą 
kart Vilniaus universitetą, išplė
šė jo tunus; toliau pasakojo apie 
iškovojimą lietuvių išplėštos spau
dos tėvynėj ir apie tolesnę kovą 
lajsvės draugų ir jų reikalavimus, 
ypač apie reikalavimą seimo Vil
niuje ir lietuviško \ universiteto 
Lietuvos sostapilėj.Toliau aiškino, 
kas yra socijalistai ir revoliocijo- 
nieriai, ko jie reikalauja, aiškino, 
kas yra draugais ir kas priešais 
darbininkų. Ragino tautiečius, 
kiek kas išgali/aukauti ant naudos 
ir palaikymo revoliucijos Lietu
voj, kadangi ten su pasišventi
mu kovoja* saujalė . revoliucijonie- 
rių, nepaisydama ant persekiojimų 
netikusių šiaurės meškino tarnų ir 
net tų, už kurių labą kovoja, 
ypač gi ant persekiojimų iŠ pusės 
lietuviškų kunigų, kurie užmiršo 
apie caro tarnų parengtas katalikų 
skerdynės Kražiuose, remia neti
kusio caro mierius. - Toliaus pri
minė Seinų katalikiško vyakupo 
vietininko, praloto Antanavičiaus, 
aplinkraštį, kuris keikia ir biekina 
visus laisvės draugus ir kviečia 
katalikus susijungti ant jų išnaiki
nimo. Gerinasi mat kaštais Lie
tuvos žmonių carui ir Suvalkų gu
bernatoriui, kad už tai įgyti šiltą 
vietą Seinuose. Kalbėtojas ragi
no žmonis apsišviesti, nes tik ap
šviestas žmogus supras visus tam
sių ypatų rengiamus žabangus. 
Rodijo tverti laisvas ir socijalis- 
tiškas organizacijas, nes tik susi
organizavę, sujungtoms pajė
goms, įstengsime nusikratyti nuo 
visokių išnaudotojų, tik susivie- 
nyję, numesime nuo sivo sprando 
visokius mnsų priešų uždėtus jun
gus, ypač kapitalizmo ir farizejų. 
Kalbino remti savo aukoms laisvę, 
vietoj statyti bažnyčias ir penėti 
tamsybės apaštalus, iš ko neturi
me nė jokios naudos. Priliginimui, 
privedė paveikslą senovės ir da
bartinės Prancūzijos, knri tik da
bar suprato, kad daug naudingiau 
yra be tamsybės apaštalų, kurie 
viena ranka žmogų glosto, o kita 
jo kišenių krausto.

Dainos ir dekliamacijos teipgi 
susirinkusiems patiko.

Kalbėtojams, dekliamatorėms ir 
dainoriams ištariame širdingą a- 
čiu.

S. S.

1 • Iš Taunton, Mas-
Darbai eina čia pusėtinai ir iš 

kitur pribuvusiam ne sunku darbas 
gauti. Yra Čia verpinyčios, ajudi- 
nyčiorf“, vinių, sidabro ir kitokių 
dirbtuvių. Už paprastą darbą, ne 
amatininkams, moka po 6—9 do- 
liarių.

Lietuvių yra čia apie 100, nesu
tikimų ir vaidų terp jų nėra. Ne
seniai susitvėrė pašelpinė vardo 
Šir. Kazimiero Dr-tė. 28 d. rug
sėjo minėta draugystė parengė ba
lių su prakalboms, muzika, dai
noms ir šokiais. Atsilankė daug 
svečių,teipgi ir lietuviškas kunigas 
iš Brocktono.

Tauntonietis.

porte, Conn. Susirinkimą atidarė 
kun. J. Z. Atkalbėjo tėve musų 
ir Sveika Marija, rodavijosi susi
rinkę trumpą valandą apie bažny
čios reikalą. Pasirodė, kad lietu
viai Bridgeporte jau ne pirmą sy
kį stengiasi padėti pamatus bu
siančios parapijos, bet pssekmes 
iki šiol buvo, galima sakyti, men
kos; šiandien savo mieriui lietu
viai jau turi apie 100 dol. Lietu
vių Bridgeporte yra apie 400 dū
šių, o šeimynų su viršum 50. Tai 
toks buvo kunigo Žebrio Bridge
porte darbas. Jei kas norėjo pra
nešti laikraščiams, tą galėjo pada
ryti ir jam visi pasakytų už tai 
ačiū. Bet Pelių Perkūnas, vieto
je žinios, drėbė saują purvo: Gir
di, kunigai (kurių Bridgeporte nė
ra) prilaiko tamsybę ir liepia gar
binti carą, ir kun. 2., suklupdęs 
žmones, meldėsi už carą, o žmo
nes, nieko daugiaus nenorį, kaip 
carą turėti už tėvą ir už jį melstis. 
— Koks purvinas pramanymas 
ant žmonių ir ant kunigo, o tai 
daro ant garbės socijalizmo ir val- 
namanybės!

Pramanymo ant kunigo nepri
pažįsta teisingu net pati redystė.... 
bet kam tas pramanymas reikalin
gas, ir kokia iš to nauda nors ko
kiai idėjai?!....

Kun. J. 2ebris.

gyvasčių ir turtų kaltavo> užgesti5. 
Aukaukim, kiek išgalėdami ir žiū
rėkim, kad musų ir kitos aukos, 
kurių siekiu yra ne teip svarbus 
dalykas, kaip kova už laisvę, butų 
ant revoliucijos naudos sunaudo
ta. : /,

Tikėdamiesi, kad tautiečiai pa- 
tėmys tą ir išreikš savo nuomonę, 
kaip sušelpt pašelpos reikalaujan
čius ir sutvarkyt musų suaukautus 
centus.

6 kuopa L. S. P. A. 
per F. Bagočiu.

Padalinimas revoliucijai 
paskirtų pinigų.

Laikraščiai praneša apie padali
nimą pinigų, susirinkusių Cntr. 
Am. šelp. Rev. rankose; pinigai 
dar išsiuntinėti. Padalindamas pi
nigus viešus,nežinia kokio jisai pa
mato prisilaikė, nes kiekvienam 
puls 1 akį jo neteisingumas. (

Prie revoliucijonierių priskaitė 
ir varpiečius-demokratus. Kaip 
tad jie tapo revoliucijonieriais, nė
ra žinoma. Kodėl neparodė to vi
suomenei, nes tikiu, kąd visuome
nei butų naudinga žinoti. įKam gi 
slepias su tuom Centy. Atn. Kom. 
ir patįs varpiečiai ?' Lai ištraukia 
nors vieną supelėjusį faktelį, kuris 
liudytų, jog jie yra revoliucionie
riais! Nemisliju, kad patvirtini
mui nurodys tą, jog aprsšo revo- 
liucijinitn kitų darbus, arba rašo, 
kad žada eiti revoliucijos keliu. 
Tokį saiką imdami, turėtume pri- 
skaityti kiekvieną anglų laikrašti
ninką, kuiia aprašys revoliuciji- 
njius lietuvių darbus, aprašys kaip 
chronikėris, užganėdinimuf žin
geidžios publikos. Ne, tam rei
kalingi darbai, revoliucijiniai dar
bai, o ne plepėjimas preso*. 
Taigi manau, kad ir C.. A. K. teip 
nemano. Demokratai, pagal savo 
padėjimo ir negali būti revoliuci- 
jonieriais. Spaudą leidus,jau kar
šinas, baigia dienas, o rodos da
bar tokioj valandoj reikėtų apsi
reikšti gyvybei, sujudimui; nes da
bar net žinių iš Lietuvos jiems 
stokuoja. Remdamiesi ant turtin
gesnių, jie negali būti revoliucijo
nieriais, nes ir nėra visai. Dar
bininkai ir prie jų prisiglaudžiau - 
ti mažturčiai — jiems nepriei
nami. Priegtam terp jų reikalin
gas darbas, o jiems poneliams ne
išpuola tepties. Ir duodamas var- 
piečiams 150 ddT., C. Komitetas 
nuskriaudė revoliucijinį judėjimą 
Lietuvoje, o aukautojai buvo tam 
tikslui paskyrę.

Toliaus C.' A. š. Rev. K. padarė 
antrą neteisybę; jisai „draugie- 
čiams" paskyrė 225 dol., tiek pat 

i ką Lietuvos Socijaldemokratų Par-

Nereikalingas pramany
mas.

„Lietuvos” 88 num., korespon
dentas iš Bridgeporto, Conn. pasi
rašęs Pelių Perkūnu, suteikė ne 
švankų pramanymą Ant Bridge
porto. lietuvių ir ant rašančio Šitą 
straipsnelį. 24 rugpiučio kun. J. 
Žebris buvo užkviestas ir apsilan
kė pas J. Dulbį, kurio salėje susi
rinko apie 100 tautiečių ir kalbė
josi apie reikalą statymo lietuviš
kos katalikiškos bažnyčios Bridge-

Laisves Draugai, $elpklm 
Revoliuciją!

* Krutėjimas musų tėvynėj nesi
liauja.' Liejasi kraujas musų bro
lių ir draugų; nesigaili jie nė gy- 
vasties, nė sveikatos illiuosavimui 
tėvynės ii retėžių ir savo krauju 
nori jai pirkti laisvę ir gerovę. 
Tą daro ne savo naudai, bet nau
dai visos tautos, naudai lietuvių. 
Mes, matydami kovojančius už 
musų gerovę, pasiganėdinam vien 
tuomi, kad pagiriam jų darbus, o 
leipti juos ii tūkstančio atsiranda 
viens. Musų broliai kovoja už 
laiavę, o mes skubiai bėgam ii tė
vynės, o čia tuščiais žodžiais, arba 
net ir apšmeižimais mokame. Tei
sybė, Amerikos lietuviai sušelpė 
kovojančius už laisvę, bet tokia 
pašalpa neatlinosuoja nuo tolesnio 
šelpimo, nes laisvė, už kurią ko
voja tėvynes broliai,bus Aiteikta ir 
mums, kurie savo rankų prie to 
Ivento darbo nepridėsime. Musų, 
priderystė yra leipti kovojadčius, 
nes ir mes norėsime iš jų darbo 
vaisių naudotiesi. Mes visi ga
lėtume jiem* pagelbą suteikti, bet 
ant nelaimės, to nėra! Visas dar
bas guli ant pečių keletos apšvies- 
tesnių vyrų, kurie tą naštą su kan
trybe neša. , 5N

6ta kuopa L. S. P. A., suside- . - - ,
danti.il draugų Pittsburgo, Alle-Į^.
gbeny ir VVilmerdingo, ant mėne
sinio susirinkimo apsvarstė, kokiu 
badu geriausiai galėtume paduo
ti pagelbą revoliucijonieriams; nu
tarėm atsiliepti į visus musų tau
tiečius, prašydami išreikšti savo 
nuomonę bent iki naujų metų. 
Mes manome:

I. Pavesti revoliucionieriams 
pinigus sudėtus kelionei delegato 
ant terptautilko socijalistų kon
greso j Nyderlandus,kurie be jokios 
naudos dabar guli. Jai atsiras 
proga siųsti delegatą ant tokio 
kongreso, gal materiališkai su 
naujomis pajiegomis galėsime tą 
reikalą remti, kada bus tam tikras 
laikas.

II. ' Kankintrnių iždą suvienyti
su revoliucijonierių fondu ir pava- 
dyti ,,Lietuvos Revoliucijos Fon
du”, kadangi kankintiniai, kurie 
privalo gauti pašelpą, yra revoliu- 
cijonteriais, ar tai kovojanti su 
ginklu, ar atsišaukimais bei agita- 
tyviška knyga rankoj, tai jie nelai
mėj privalo ir pašelpą iš revoliuci- 
jonierių fondo apturėti. 1

. Šelpimo reikalą pavesti L. S.D.) 
P. ir Liet. Rev. Šelp. Komitetui, 
kuris turėtų susiorganizuoti iŠ iš-1 
tikimų ypatų Lietuvoje (teip, tur
but, ir dabar yra. Rd.). Jie, bu-1 
darni ant vietos kovos, geriausiai 
žino, kuris yra vertas tos pašel
pos ir gali žinoti apie jų likimą 
ir būdą pridavimo jiems pašelpos^ 

'III. Primenam Brooklyno kriau- 
čiams (United Garment workers 
of America branch 54 nf Lithua- 
nians), kad savo prižadą išpildy
tų, t. y. sugražintų paaukautus vi
suomenei <56.00, kuriuos jie atsi
ėmę atgal, prižadėjo laikyti po sa
vo globa ir progai atsitikus, per
duoti visuomenei . sunaudojimui 
ant darbininkų reikalų („Sp.” N.' 
6 1904 m.). Dabartinė kova Lie
tuvoj su carizmu bei kapitalizmu 
yra vedama darbininkų (L. S. D. 
P.) ir už darbininkų reikalus, tai 
viena iš geriausių progų duotą 
žodį dabar išpildyti.

Atsiliepiame į T. M. Dr-tės kuo
pas, melsdami pasirūpinti kuo- 
greičiausiai apsvarstyti svarbumą 
reikalų stovio Lietuvoj ir paskirti 
iš savo iždo bent <300 kovotojams 
už laisvę. Gerai yra lavinti žmo^ 
nes protiškai išduodant knygas ir 
brukant žmonėms į ranką, bet šen- 
dien yra svarbesniu ir reikalinges
nių ginklai, kurių tėvynės mylėto
jai reikalauja, o nėra už ką įgy
ti ....

Draugai! Laisvės ir Tėvynės 
Mylėtojai! neduokim užsidegusiai 
Ugnei, kuri jau tiek mums brangių

1— mažą kuopelę ir didelę partiją. 
Ant ko pasirendamąs padarė jisai 
tokį išvedimą, jog įsi yra lygios 
spėkos, nėra teippaft žinoma; per 
daug konspiratyviškąi elgėsi. Jei
gu jisai butų į spėkas žiūrėjęs, tai 
butų galėjęs skirti pfoporcijonališ- 
kai, ir maža tik surinktų pinigų 
tebūtų kliuvus. Matomai, čia bu
vo kiti dalykai.

Patvirtinimui nurodo laikraščius, 
kuriuose buvo aprašoma, ką kas 
padarė. Taigi paėdęs „Draugo” 
leistus raštus, atyd|iai perskaitęs, 
Centr. K. tebūtų galėjęs rasti vien 
L. A. S. Dem. P. darbus, nes ten 
aprašomos jos įtaisy tosios demo- 
stracijos. Argi aprašyme svetimų 
darbų matė savarankišką darbą? 
O kad apie demonstracijas žinojo, 
tai nėra dyvų, juk jęs viešai daro
mos, kiekvienas praeivis galėjo ži
noti. Nemisliju, kad čionai butų 
radęs „draugiečių” revoliucijinį 
darbavimąsi!

Ir jiems davė lygiai su L. S. D. 
P.l

Bene už tuos užpelnus draugie- 
čių buvo duota lygiįu, kad ardo L. 
S. D. P. darbą, ką |iudija jų pačių 
{raštai?

Apsvarstęs Centy". Kom., butų 
įganęs rasti tik vieną rimtą orga
nizuotą spėką revollucijinę - Liet. 
S. Dem. P., o jisai paskyrė jai vos 
trečią dalį visų surinktų pinigų.

Trumpam pranešime Centr. K. 
§. R. nurodo motyvus, kodėl teip 
skirstė.

Vienas — jog žiūrėjęs j spėkas, 
netikęs visai,kaip matėme augš- 

čiaus.
Antras — įvairių kliasų ir nuo

monių žmonės dėjo pinigus revo
liucijai. Su tuom pilnai sutinku 
bet ir jisai, tasai dalykas, netinka
mai suvartotas.

* Aukos dedamos buvo revoliuci
jos reikalams, o ne visoms kuo
poms ir kuopelėms leidžiančioms 
įvairius raštelius Lietdvos užsie
niuose. Taigi tiems tegalima bu
vo pavesti, kas tikrai varo revo
liucijinį darbą. Galėjo, dalejskim, 
aukauti koks silpnadvasis, kuris 
pats nenori ir negali dalyvauti re
voliucijoj, galėjo {sukauti ne revo
liucionierius, ne| norėjo tik nau
dotis iškovota laisve pats, galėjo 
socijalistas, laisvamanis tai duoti, 
bet visi jų pinigai tik revoliucijai 
aukauti. Reikėję Centr. Kom. 
žiūrėti aukautojų valią, į jų norą 
šelpti revoliuciją, o ne į tą, kas 
aukavo.

Neklystu, jeigu pasakysiu, jog 
amerikiečiams nėra žinoma apie 
demokratų varpinių ir draugiečių 
darbas. Arė ir akėjo vieni — o

pašelpa kitiems. Mano nuomonė, 
padaryta tai buvo prieš visuome
nės valią.

Centr. Komitetas išrinko ypa
tingą saiką pažiuiirui revoltuciji- 
nės spėkos, jeigu net „Vilniaus 
Žinias”, atgalainių leidžiamas, ga
lėjo laikyti už revoliucijines.

Visumenė,matomai,pripažino už 
revoliucijinę spėką tiktai L. S. D. 

. P. Patvirtinimui galiu privesti 
šitokius faktus. Kokią audrą pa
sipiktinimo sukėlė „Draugo” atsi
šaukimas į amerikiečius, rodo 
brokliniečių atsakymas. . Toliaus 
— visur nurodoma darbai, reikala
vimai L. S. D. P. — laikraščiuose, 
susirinkimuose. Ar buvo kur kal
ba apie demokratus, „draugie- 
čius”, ar žino kas jų norus? jų dar- 

į- bus? Pagaliaus tai rodo ir aukos 
stačiai ėjusios „Darbininkų Bal
so” redakcijai iš Amerikos, pripa-

i žino L. S. D. P. už kovajančią, 
veikiančią spėką.

i Teisybė, vienas Centr. Kom. sa-
> narys,Naujokas, jMsipiktino tuom, 

kad pinigai stačiai mums eina. 
„Kovoj” No. 10 užrėžė jisai, 
straipsnyje „Atžagareiviai nesnau-

i džia”,Bostono lietuviams, kam pi
nigus į Europą išsiuntė. Pavadino

į jucs atžagareiviais. Kad daugiaus 
butų tokių atžagareivių, puikiau 
eitų revoliucijinis darbas negu 
prie nešiojančių tik pirtnainių 
vardą! Siuntė L.S. D. P., nes ki
tos revoliucijinės partijos nežino
jo*). Tie „atgalainiai” nesiuntė 
nė „Varpui”,nė „Draugui.” Ski- 
rime pinigų „Varpui” ir „Drau
gui” terandam vieną išaiškinimą 

! — jog norėjo palaikyti juos, gal 
būti, spyrė prie to simpatijos ar 
bendros pažiūros. Nes nė taiky
masis prie visuomenės noro, nė 
žiūrėjimas į revoliucijines spėkas

> čionai neapsireiškė pakol.
I Teisybė, gali užmesti, jog mums { 

įplaukė pinigai iš kur kitur. Tas 
teisybė, daug įplaukė iš Lietuvos 
ir iš užsienių lietuvių ir prašalai
čių — bet jų nepakanka, o antra— 
Centr. Kom. š. R. tuom dalyku 

į negali užsiimti. Jisai tegalėjo, 
jo kompetencija tesiekė pinigų 
esančių jo rankose.

Berods tūli „cnatlyviejie” gali 
pasipiktinti, jog mes godus, daug 
pinigų norime. Tai teisybė, bai
siai esame godus, esam jų išalkę, 
nes plyšių daugybė, turime daugy 
bę reikalaujančią maisto, o daug 

! norim atsiekti, daug norime prary
ti — praryti su kaulais ir mėsa vi
są dabartinę tvarką. Musų kuo
pos auga, reikalauja daug maisto,

i bet ir daug veikia. Greitumas yra 
. pagirtinas.
į Gal būti balsu nepasakys, o tik 
. pamislys: esat nešvelnus, reikia 
i paprašyti meiliai. Ir tas teisybė: 

visumenės reikalas, o ne privati-
i nis, visuomenės aukos, o ne priva- 
i tinės; rūpinamės ne savo ypatų 
■ reikalais, garbe, bet išgelbėjimu 
. vargdienių iŠ po ponų ir despotų 
į jungo, todėl nedyvai, kad prisime-
> name apie tiesas, o ne malones, 
į mylistas....

Tikiu, kad aukos plauks L. S.
D. P. iš dalies ir stačiai jai*, kaip 

, tat buvo pirtniaus. Tas prigulės 
i nuo aukautojų noro, ar jie norės 
’ vienai L. S. D. P. skirti ar net ir 
t ne revoliucijonieriams ir nežino- 
t moms bei nežinančioms, ko nori, 
i organizacijoms.

J. Lizdeika.

mano negy-

puolė surai
žėme buvo

Londone, 
6 rūgs., 1905 m.

•) Gtliasts dalykas, kad Naujoką su
klaidino nspraneAimaa, kur tie pinigai 
puiųsli.

GERAS KYSZIS.
Keturi numirėlių laidctojai įžen

gė į mažą karčiamą, kur lengvas 
vynas naikina žmonių nusimini
mus. Užeinu ten tankiai, kadan
gi ateina ten visokios ypatos,apart 
to, aš visada mėgau numirėlių lai- 
dotojus.

— Na, Juozai — klausiu vyriau
siojo iš mano senų pažįstamų — 
kaipgi su mirtims?

— Ne blogai.... ši sanvaitė bu
vo gera-.

— Mirtis yra viskuoml — tariu 
sentenciojonaliŠkai.

— Ah, gerai jus pasakėte — at
siliepia vienas iš laidotojų, dar 
šviežias, panašus į meškiną.... — 
Tegul sau kaip nori kalba, mirtis 
dar geriausias dalykas.... Ne 
kalbu apie cholerą, ne..». nė apie 
šiltines, nes tos per daug gyvybių 
naikina.... bet mirtis linksmina, 
lengvina žmonėms gyvenimą. 
Teip, pone, tikra teisybė, kad mir
tis linksmina. Jaučiu tai laike lai
dojimo.... Beveik visi džiaugia
si, kimšdami ką į kapą! . Išėmus, 
žinoma, tėvo, motinos, o kartais ir 
vaikų.... Jeigu ne mirtis, su
prantama, viskas gestų. Mirtis, 

^‘ai didėji valytoja žmonių. Reikia 
ją mylėti.... Todėl tai musų už
siėmimas gražus, kad tik žmonės 
norėtų mąstyti....

Trįs kiti klausė su nusistebėjimu 
ir pažiūros draugo rodėsi jiems tei
singoms, ypač paskutinė.

— Man rodosi, pone, per mažai 
žmonių miršta!.... — baigė.... 
— Juokingai mažai miršta.... 
stengiasi dar gydyti daugybę ligų, 
kurias reiktų godoti.... paveiks
lan džiovą.... Nieko nesakyčiau,

jeigu stengtųsi gydyti uždegięsą 
plaučių, prieplaučių, bet džiovą, 
tai ne reikia, tai ženklas, kad žmo
gus gavo pasportą į kitą svietą ...

Paėmė stiklelį, kraipė jį terp go
murio ir liežuvio, besigėrėdamas ir 
vėl pradėjo: '

— O vienok aš, nors teip kalbu, 
išgelbėjau džiovininką.,., galia 
net pasakyti, kad jį ištraukiau ii 
kito svieto. Tame laike buvau 
duobkasiu mano gimtiniam kaime. 
Tai teipgi ne blogas užsiėmimas, 
bet truputį alpinantis ir negeras 
dėl reumatizm&T* y pat drėgnuose 
kraštuose.... nuo tu turiu dar nu
garos skaudėjimą.... Kasiau tą
syk duobes ir laidojau; drauge au
ginau vaisinius medžius.... esmi 
tikru medžių gydytoju, kaip mato
te, ir krapščiau kalvėj.... Taigi 
vieną gražią dieną tvakstelėjo dva
ro ponas. Turėjo džiovą. Rytme
ty) naminis daktaras, koris atva
žiuodavo iš miesto ir valŠčiaus 
daktaras išdavė paliudijimą ir ga
vau prisakymą iškasti duobę, nes 
rodosi, kad velionis testamente 
išreiškė, jog ne nori mūryto kapo. 
Iškasiau kapą, atgabeno žmogelį 
drūtame aržuoliniame grabe, įlei
do į duobę, atkalbėjo maldas, me- 
tė, kaip paprotys reikalauja, kele
tą žemės grumstų. Likusi užkasi
mo dalis man prigulėjo. Turėjau 
pilną liuosybę daryti, kaip patin
ka; kadangi reikėjo man pataisyti 
spyną, tai užmetęs tiek žemės, kad 
uždengtų grabą, likusią užkasimo 
dalį atidėjau ant vėlesnio laiko. 
Taisymas spynos užėmė daug lai
ko; paskui turėjau dar atlikti svar
bą reikalą.... teip, kad jaa vaka
ras buvo, kada sugryžau ant kapi
nių užkasti galutinai 
vėlį.

Oras buvo biaurus; 
kus lytus, peršlapusi
sunki — šuns laikas duobkasiams.

„Reikia skubintiesi!” kalbu sau.
Ir pradėjau mėtyti žemę pilnu 

špatu, kada act galo išgirdau kaipi 
krapštymą didelės žiurkės skry
nioj,.o paskui balsą einantį, rodo
si, nuo kokių septynių mylių.

„Kas tai gali būt?” —■ mislija 
sau, berdamas toliau žemę.

Bet krapŠtymas nesiliauja, bal
sas teipgi. Pertraukiu urnai dar
bą su kvorta prakaito ant pečių, 
baisai tie ėjo iš po žemės, kurią ką 
tik į kapą įmečiau, taigi ėjo nuo 
mano numirėlio!

„Graži istorija”, misliju sau. 
„Kas jam yra ir ko jis nori?”

Teisybę sakant, buvau truputį 
ant jo įpykęs. Ne laikiau už rei
kalinga ir dagi man rodėsi visai ne 
atsakančiu besikrutinimas nemirė- 
lio. Ant galo ir baimė manę apė
mė; užėjo man ant mislies istori
jos apie baltas paklodes, vampi- 
rus, vilkolakus.... vienu žodžiu 
viskas, apie ką žmonės pasakoja. 
Ne esmi bailus, bet jeigu numirė
lis trankosi grabe, tai žmogus žu
do protą, ima zuikį už arklį. Tai
gi ir aš netekau galvos,ir tai teip, 
kad nedrysau numirėlį paleisti iš 
grabo. Klausiau net savęs, ar ne
būtų geriau dumti, palikti numirė
lį jo paties likimui.... Ant galo, 
vienok, atgavau truputį drąsos.... 
pasakiau sau, kad ne gali būt la
bai miela teip trankytieji grabe.... 
ant galo, mano pareiga ne buvo 
užkasinėti žmonės nenužudžiusius 
dar kvapo ir balso. Griebiau to
dėl vėl špatą, greitai nukasiau už
bertą žemę, o mokėdamas kalvy
stes, akies mirksnyj atidariau gra
bo antvožą.... Brr! tikrai sa
kau, ne labai linksma, jeigu iš gra
bo kelia žmogus; ima tavę į 
numirusį glėbį, spaudžia ir vadina 
draugu, išgelbėtoju! Buvau Šla
pias nuo kojų iki plaukų, bet biau- 
riausias jau perėjo; ištraukiau jį 
iš skylės ir nuvedžiau į dvarą.

Ar patikėsite, kad užtai davė 
rran penkis šimtus frankų.... 
Teip, penkis Šimtus frankų.... di
džiausią kyšį, kokį gavau mano 
gyvenime! Ir prižadėjo kas metą < 
duoti po tiek jau, kol gyvęs ant 
svieto.

— Ne paisant ant to, aš tuom 
nesididžiuoju — traukė toliau lai- 
dotojas. Tankiai net pats savęs 
klausiu, ar ne butų buvę geriau, 
jeigu bučiau jį palikęs grabe ?

Nes reikia pasakyti, kad po tam 
iš numirusių prisikėlimui, pasida
rė jam geriau, žinoma, teip tik ro
dėsi ir nerado nė jokio geresnio 
darbo, kaip apsivesti su jauna, 
gražia mergina iš kaimyniško dva
ro. O ar žinote, kas paskui atsiti
ko? T&s, kad teip kaip pirma, 
numirė ant plaučių ligos ir aš jam 
duobę iškasiau.

Skaitytojams.
Skaitytojai, kurių laikas prenu

meratos už „Lietuvą” yra išsibai
gęs, malonėkite ją tuojaus atnau
jinti. Kurie savo laike neątnau- 
jins, tiems busime priversti „Lie
tuvą” sulaikyti.

„Lietuvos” IŠLEiTUvė.

Ėrekes apgarsinimu.
1 colis druko, ui 1 syki................ . .50c.
Paprasti pajieszkojimai ar draugys

čių milingai ar balių apgarsinimai po 
50c. ui koina syki.

danti.il


Isz visur,

teipgi
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|| Cholera apsireiškė jau 
Varšavoj ir Lomžoj.

- -...........-............-4^.......

II Finlandijos pakrantėse susi
mušė du Švediški garlaiviai, 
„Njord” ir „Robert”. Paskutinis 
paskendo drauge su 20 įgulos juri
ninkų.

|| Pietinėj Afrikoj, būvąs sūku
rys išgriovė turintį 8000 gyventojų 
miestelį Malnensbury. Pražuvo 
prie to ir tūlas žmonių skaitlius.

Pinigų Preke.
Iki 500 rubliu, rublis po.... e. 
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po. .52jc 
Virs* 1000 rubliu, rublis po................52Jc

Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti 
30o. ant paežio karatu.

Jei norite, kad pinigai greitai ir gerai 
suvaikraeziotu ir niekur nežutu, lai sius
kite per „Lietuvos” redakcija, adresuo
dami: A. OLszevski,
U24 38rd St., Chicago, 111

|| Maskolijos universitetų profe
soriai reikalauja, kad į universite
tus be aprubežiavimo butų priima
mi ir žydų vaikai. Iki šiol žydų 
priimdavo į universitetus tik 5%.

ĮKASTO ISTORIJA
A. B. Bchnitzer i.

trečia® gi rašė ragožium ir t. t. Tokiais iš- 
mielai* jie, be abejonės, stengėsi paslėpti 
kilmę savo alfabeto, perstatyti jį už origina
lišką, jo patiee išradimą.

Gal būt teipgi, kad išradėjas dirbo savo 
alfabetą ir nemislydama® slėpti jo kilmę, gal 
ir norėjo padirbti originališką, savąjį stengė- 
ei paremti vien aut principo grekiškojo, lite
roms suteikti skambėjimų reiškimą, bet i>ata 
išauklėtas po įtekme grekiško alfabeto, dirb
damas savo literas, neįstengė pasiliuosuoti 
nuo įtekmės grekiško rašto, todėl ir padirbo 
glagolinio alfabeto literas panašias į greki- 
škas. Vienas, vienogryra čia aiškiu: austa 
tytojas glagolinio alfabeto daug darbo padė
jo besistengdamas savo raštą padaryti origi
nališku, nors, iš tikru, Jis buvo tik mėgzdžio- 
toju, perėmėju ir tais savo besistengi mals jis 
tą padarė, kad net mokslinčiai per ilgą laiką 
negalėjo dasiprotėti, kur reikia j ieškoti lop
šio slaviško glagolinio rašto.

Per ilgą laiką glagolinis raštas, teip kaip 
ir kiti, perėjo eiles persikeitimų. Seniausiu 
glagoliuiu raštu parašyti rankraščiai turi li
teras apvalias, su visokiais uiraitymais; bet 
vėliaus raštas tas stojosi vis labiau kampuo
tu ir, ant galo, teip persikeitė, kad senos ra
tukų pavidalo, apvalios literos persikeitė į 
keturkampiai ir per tai ir glagolinis raštas į* 
gavo pavidalą kvadratinio rašto.

Kirilinį rašt^ vadina grekiškai-slavišku 
ir tai ne be pamato. Užtenka pažiūrėti į 
kokį nors rankraštį, Įprašytą kiriliniu raštu 
ir sulyginti jį su rankraščiu parašytu uncia- 
liniu grekiškų IX, X arba XI amžiaus, o 
kiekvienas pąjnatya, kad išėmus kelių tikrų 
slaviškų literų, kitos yra tik kopija grekiškų, 
taigi, kad kirilinie alfabetas, išėmus anų 
slaviškų literų, trūkstančių grekiškame. yra 
kopija grekiškojo alfabeto. Abudu raštai 
teip panašus į vienas kitą, kad pažiurėjus į 
raštą, vienu iš tų alfabetų parašytą, sunku 
net pasakyti, kokį raštą matome — greki
šką, ar slavišką. Paeiliavimas literų, jų 
skambėjimų ir skaitlių reiškimas kiriliška- 
me ir grekiškame alfabetuose yra tas pats. 
Visas skirtumas yra tame, kad kiriliškame 
alfabete, apart grekiškų literų, yra kelios 
grynai slaviškoj. Dalis naujų literų yra vi
duryj alfabeto, bet, daugumas jų yra pabai
goj, po literų perimtų iš grekiškojo. Vidu
ryj yra literos: B, Z ir Z, užttai praleistos 
grekiško alfabeto literos: Thita, Ksi ir P»i, 
teip, kad kiriliškame alfabete yra tiek jau 
literų, kiek ir grekiškame. Tikrai slaviško
sios literos kiriliškojo alfabeto atsako to
kioms jau glagolinio. Litera B kirilinio ra
što padirbta iš tokios jau grekišjcos, Z pa
dirbta iš grekiškosios Z, o S iš grekiškosios 
divammos. Paženklinime skaitlių kiriliško 
ir grekiško alfabetu nėra jau nė jokio skir
tumo. abiejuose alfabetuose tos pačios lite
ros reiškia tuos pačius skaitlius, tikrai slavi
škosios literos kirilinio alfabeto neturi skai
tlių reiškimo, o praleistos jame grekiškos li
teros Theta. Ksi ir Psi reiškia tuos pačius 
skaitlius kiriliniaine alfabete ką ir grekiška
me, nors kiriliniame alfabete tų literų nėra. 
Tik paženklinimui 90, vietoj senos grekiškos 
literos koppa, vartojamos vien paženklini- 
nimui skaitliaus, kiriliškame alfabete stovi 
slaviškoji Č, kuri'savo pavidalu labai panaši 
grekiškąi leoppai.

Likusios kiriliniame alfabete, tikrai sla
viškosios, literos pastatytos gale alfabeto, po 
perimtų iš grekiško. Dauguma tų kiriliniu 
literų visu savo pavidalu panašios į tokias 
Jau glagolines. visas skirtumas yra tame, 
kad kiriliniame alfabete jos aiškesnės ir pa
vidalas jų pritaikytas prie kitų literų alfa
beto, dirbėjas jo literų, naudojosi iš gre
kiško uncialinio ir glagolinio. Iš glagolinio 
rašto jis perėmė visą jo skambėjimo sistemą, 
literų vardus ir ženklus atsakančius skambė
jimams slaviškos kalbos; iš grekiško -r pavi
dalą likusių literų, taigi pavidalą tų literų, 
kurios atsako pavidalui glagolinių, bet bu
to už jas aiškesnėms. Taigi kirilinis raštas 
nėra savistoviai išsidirbusiu raštu, bet yra 
tai tik perdirbta forma glagolinio, geriau 
pritaikyta prie reikalo, ne teip jau paini. 
Kiti, vienog, laiko kirilinį raštą už tiesiog 
atsakančiai perdirbtą grekišką. Taigi di
džiausi nuopelnai ♦prigulėtų išdirbėjui gla 
golinio rašto, jeigu jis tikrai pirma už kirili
nį išsidirbęs, kadangi, kaip jau sakėme, vi
sos literos, reiškiančios slaviškos kalbos 
skambėjimus, kiriliniame rašte beveik tos 
pačios ką ir glagoliniame, o likusios abiejuo
se perimtos iš grekiško alfabeto. Išdirbant 
kokį nors alfabetą, svarbiausia vaduotis ir 
tai sunkiausia — surasti geriausią sistemą 
skambėjimų kokios nors kalbos, likusi dalis, 
literų pavidalas yra jau mažmožiai, tie daly
kai jau ne teip svarbus ir sunkus, kadangi 
paprastai, išdirbėjai literų pavidalo, jae per
ima tiešiog iš jiems žinomų kitų alfabetų. 
Dar sunkesniu yra perdirbimas jau išdirbto 
alfabeto ir tai teip gero, kaip glagolinis, 
kurio, galima sakyti, vienaitiniu neparan
kumu yra gana painus, išraitytas visaip lite
rų pavidalas. Išdirbėjai, vienog, kirilinio 
rašto darbas buvo palengvintas, kadangi jis 
galėjo pasinaudoti iš ženklų grekiško unci- 
jalinū) rašto, iš kurio ženklų jis ir pasinau
dojo, perkeldamas juos tiesiog, be žymesnių 
permainų, į savo alfabetą, pritaikytą prie 
slaviškų kalbų skambėjimų. Bet ir išdirbė
jo kirilinio rašto nuopelnai nemaži, kadangi 
jis pagerino, teip sakant, pataisė neparankų, 
sunkiai beeiduodantį rašyti glagolinį raštą. 
Pataisęs pavidalą literų, padaręs jas len
gviau parašomoms, atmetęs visus nereikalin
gus užraitymus sunkinančius rašymą, jis pa
darė alfabetą daug parankesniu, o tuom pa
čiu prisidėjo prie jo didesnio išsiplattnimo ir 
prie išplatinimo slaviškoj kalboj rastų, o 
drauge su tuom ir pakėlimo apšvietimo sla
viškų tautų.

Per ilgus laikus vartojimo, kirilinis ra
štas buvo trįs kartus ir tai gana.žymiai, per
taisytas. Ant seniausių kiriliniu raštu pa
rašytų rankraščių literos susideda iš tiesių 
brūkšnių, aiškesnės, rašte nėra nė akcentų, 
ne sutrumpinimų, nė kitokių ženklų, ypač

gi nėra dar nė jokių poeilinių arba viršuj 
pridėtų ženklų; sutrumpinimai yra tik var
duose: Dievo, Cbrlstaus, Motinos Dievo ir 
Šventųjų. Senovėj mat raštas Ui komas bu
vo labiausiai prie tikėjimo, užduotos platini* 
rao svietiškų mokslų nieks Jam nepaskyrinė- 
jo, kaip tai yra dabar, kadangi ir pats raštų 
išradėjai, tankiausiai, buvo kunigai, Jiems, 
apart tikėjimo, kitokį reikalai mažai buvo 
supranUmi. Literos rašto buvo didelės ir 
stovėjo skyrium nuo viena kitos, nesu jung
tos jungiančiais brūkšneliais. Pradinės ir 
ulvardiuimuose literos ant senų rankraščių 
paauksuotos, ant kitų raštų jos padailintos 
visokių parvų išraitymais. Tą seniausio pa
vidalo kirilinį raštą vadina ustaviniu raitu. 
XIV amžyj, drauge su usUviniu raštu, atsi
rado kitas, smulkesnis, kurio literų pavida
las jau apvalesnis; raštą tą vadina pusustavi- 
niu. Jis atsako gre kiška m kursiviniam; li
teros Jo mažesnės, yra daugybė poeilinių ir 
viršuj padėtų, teipgi kitokių ženklų. Tuom 
raštu rašė XV ir XVI šimtmetyj.

Ant galo, XV šimtmetyj, atsirado ir 
greitasis slaviškas raštas, kuriuom rašyti 
vienog nebuvo lengva dėl daugybės visokių 
pridėjimų ir Južraitymų, vąšelių ir kitokių 
nereikalingų priedų, kurie tik sunkino skai
tymą rašto. Tame Jau laike išsidirbo dar 
viena forma slaviško rašto, teip vadinamas 
mazginis greitasis raitas, kurio literos jun
gėsi viena su kita pavidalu mazgų ir mono
gramų; skaityti tą raštą labai sunku.

II Ant Filipinų salų siautė bai
sios vėtros, ypač pietinėj salos 
Luzon dklyj daug blėdies ir nelai
mių pridirbo, pražuvo ir daug 
žmonių, bet pražuvusių skaitliaus 
dar nežino. Ant jūrių pražuvo ir 
tūlas laivų skaitlius, o terp tų ir 
policijos laivas ,,Lete” su 35 žmo
nėms. Kaimai Gatubig, Tagabi- 
ram, Tuvison, Gucedana ir Bulko 
likosi vėjo kaipi šluota nušluoti.

|| Viename tik mieste Bakų ant 
Kaukazo, nuostolius, padarytus 
laike armeniečių skerdynių,apskai
to ant 50 milijonų rubl. Dėl su- 
naikytų kerosino sėminyčių, kaip 
Apskaito maskoliško iždo ministe
rija, susimažys ant 100 milijonų 
rublių metiniai iždo įplaukimai, 
kadangi apie tiek iždas turėjo 
įplaukimų iš akčyžios nuo kerosi
no.

Nauji Rasztai
Apevaiflna Garimai, ju Pasek

mes ir |u a p karia vlmas. 20 pusi 
Spaudini* voklszkonis literoms.

Knygutė, aiškinanti vodingumą 
svaiginančių gėrymų Prūsų lietu
viams, gana naudinga. Parašyta 
ji prūsų lietuvių tarme. Išleista 
prūsų pastorių laikraščio ,,Pagal
bos.”

Kur dingota ntuaii sudėti mo- 
kezczlai. Tilže. 1I»OA m. 12 
pusi.

Veikalėlis tas pirma spausdinosi 
„Ūkininke,” dabar skyrium at
muštas. Ką aprašo, tą geriausiai 
rodo užvardinitnas. Raštelis gana 
naudingas lietuviams.

ra svieto pabaiga, nes supranta
mas dalykas, kad ten neišliko nė 
jokia gyvybė, kone viskas tapo į 
dulkes paversta.

1892 m. buvo žvaigždyne „Au- 
riga” teipgi du kosmiški kūnai be- 
sikaują, apie ką mums spektrosko- 
pas papasakojo. Negana to: 
spektroskopas papasakojo, kad 
ten svetima saulė į tą šaulės siste
mą, su greitumo 90—100 mylių į 
sekundą buvo įlėkus ir per susi- 
trenkimą saulą ir planetas į gazą ir 
miglas pavertusi.

Seeliger — Muencbene, mėgino 
1898 m. katastrofos baisumą suma
žinti, aiškindamas, kad netikėtai 
saulė savo kelionėje po dausas į 
debesį kosmilkų dulkių išsiskaidė 
ir su greitumu 1000 kilometrų se-

matome vieną — įpykins begali
nio rato įtveriant, kad ratas nesu
stotų, nesukliutų. Tūkstančius 
tas vienas gazdina, bet tiems, ku
rie akylai į jos darbus tėmija, tas 
yra „tvėrėju gyvybes”, ne piieiu, 
bet geriausiu draugu, geriausiu vi
sos gyvybes geradariu - tai yra mir 
tis nepermaldaujama, be kurtos 
jokios gyvybes, jokios tolynten- 
gystes, jokio besivystymo visatoje 
nebūtų!

Verte J. IIgaudai.

kad nuodugniai kalba pažinu tada jam 
reikia žodyno, kuris parodo kalbus 
kiekvisaa žodi.

Tu jau asisk liek moki angliukai kal
beli, bet kad Uu reikia koki nors, a tai ti
kim* apipasakoti, kaip
atsitiko,tau —“

Vietines Žinios.
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II Mieste Berne,Moravijoj,vokiečiai 
kėlė demonstracijas, norėdami ne
dalei! ti parengti čia^čekišką uni
versitetą, čekai kėlė priešingas vo
kiečiams demonstracijas. Užgimė 
smarkios muštynės . terp nesiken- 
čiančių tautų, kuriose 160 ypatų 
likosi sužeistų, o tame skaitliuje 
yra ir tūlas skaitlius mirtinai sužei
stų.

Muraviovaa Korikas ir Jo testa
mentas. Atminimui 40 metiniu 
sukaktuvtu.

Veikalėlis tas tilpo pirma ,,Ūki
ninke”, dabar skyrium atmuštas. 
Jelpa jame aprašymas svarbesnių 
darbų Lietuvoj žinomo Lietuvos 
budelio, Muraviovo Koriko, laike 
lenkų maišto 1863 m. ir jo siekių. 
Raštelis vertas perskaitymo.

— Pereitos nedalios dieną, ant 
kertės Polk ir Clark st..elektriškas 
karas Wentwort linijos pervažiavo

Moti nepzaaicM ai 
rotum*i Žo4ynz, 
tzu ne*upr*nl*m 
felbz, oon Ir 
tumei Tiška 
likti irerai.

indmJ; *... '9 met1 v,ik*- Carmine Serritell*.

ISTORIJA IŠRADIMO IR IŠSIDIRBIMO SLAVIŠKO 
RAŠTO.

Slaviškas raitau yra jauniausiu ii visų 
iki šiol esančių raštų. Nepaisant aut to, 
apie laiką Jo atsiradimo nėra vienodos nuo
monės. kadangi klausymas tas mat dar mok
sliškai neištirtas, esanti gi apie atsiradimą 
slaviško rašto padavimai neprisideda prie 
išrišimo klausymo, bet išrišimą painioja ir 
sunkina. Senuose raštuose, užsilikusiuose 
iki šiol, yra tiktai viena žinia apie išradimą 
slaviško rašto: kad slavišką alfabetą išdir
bo krikščionybės platintojai terp slavų, bro
liai zokoninkai Kirilas ir Metodijus (iš tikro 
tik Kirilas, vardas Metodijaus pridėtas tik 
todėl, kad abudu broliai visur darbavosi 
drauge, todėl ir vardus jų Jungia į krūvą). 
Teip vadinamame Pannoniškame aprašyme 
gyvenimo Švento Kirilo, parašytam IX šimt
metyj, pasakyta, Jog užmanius Bizantijos 
ciecoriui Mikolai, broliams Kirilui ir Meto
dijui keliauti į Moraviją mokinti slavus 
krikščionybės, Konstantinas Filosofas (Kiri
las) sudėjo raštą ir Jųom surašė evangeliją. 
Toliau, gyvenime Šv. Klemento, parašytame 
X amžyj, [įsakyta, jog „Kirilas ir Metodi
jus, pamatę, jog terp slavų daug yra tikinčių, 
o trūksta jiems dvasiško peno, išrado raštą 
ir išvertė Šveutrašt| į bulgarišką kalbą. Iš 
lotyniškų šaltinių, reikia paminėti raštą po
piežiaus Jono VIII Moravijos kunigaikščiui 
Sviatopolkui, rašytą 880 metuose, kuriame 
pasakyta, jog Konstantinas Filosofas yra iš
radėju slaviško rašto. Kad slaviško rašto 
išradėju yra Kirilas, paminėta teipgi čeki
škose chronikose Kozmos iš Pragos. Pana
šios žinios yra tei(>gi illiriškuoae ir bulgari
škuose šaltiniuose. Visuose, vienog, raštuo
se. kuriuose paminėta apie išradimą slaviško 
rašto, paminėta tik apie vieną, o tuom tar
pu, kaip žinome ir kaip paminėjome jau pir 
ma, slaviški raštai buvo du: kirilinis ir glago- 
linis. Visi gi tie šaltiniai, kuriuose tik pa
minėtas išradimas slaviško rašto, kalba tik 
apie vieną, bet nežinia apie katrą.

Nėra vienodumo nuomonių ir raštuose 
vėlesnių rašto tirinėtojų. Vieni mena, bet 
to neparemia tikrais moksliškais davadais, 
jog kirilinį raštą išdirbo zokoninkas Kirilas 
(Konstantinas Filosofas), Jo gi mokintinis, 
Šv. Klementas — glagolinį; kiti vėl mano 

atbulai, taigi kad Kirilas yra išradėju glago 
linio rašto, o Klementas — kirilinio; treti 
vėl mano, Jog kirilinį raštą išdirbo Kirilas, 
glagolinį gi ne Klementas, bet Šv. Jeroni
mas, platinęs krikščionybę terp slavų katali
kų. Žodžiu, klausymas, kas išrado vieną ir 
kitą slavišką raštą, neišrištas, visokį ne vie
nodi spėjimai tik atitolino išrišimą to klausy
mo. Mat ant tikro įspėjimo trūksta reika
lingų davadų.

Jau 1785 m. tirinėtojas ir istorikas Dob- 
met išreiškė nuomonę, Jog išrastas Šv. Kiri
lo alfabetas nebuvo k i eilinis, nors tą jo var
du praminė, bet glagolinis ir kad apie gla
golinį raštą paminėta rašte popiežiaus Jono 
VIII, rašytame 880 m. Moravijos kunigaikš
čiui Sviatopolkui. Dobner manė, buk kirili- 
nis raštas išdirbtas vėliau grekiškų zokonin- 
kų, kadangi išdirbtas Kirilo glagolinis pasi
rodė neparankiu; už pamatą kiriliniam alfa
betui grekiški zokoninkai paėmė grekišką, 
prie kurio jie pridėjo keletą literų paimtų iš 
glagolinio rašto. Dobnerio nuomonės apie 
senumą glagolinio rašto prisilaikė ir tūli kiti 
rašto tiriuėtojai, ypač slavai. Teip, antai, 
rašto tirinėtojas Linhardt, rašte parašytame 
1788 m., stengėsi pertikrinti, buk glagolinis 
raštas likosi išdirbtas V ar VI amžyj ir IX 
amžyj Kirilas perdirbo tą pirmutinį slavišką 
alfabetą, perdirbo jį ant pavidalo grekiško- 
jo, perėmė iš glagolinio rašto literų vardus 
ir ženklus tūlų skambėjimų, kokių truko 
grekiškame rašte.

• Tokią jau nuomonę išreiškė Inžičų tiri
nėtojas Anton. Šitas tirinėtojas manė, buk 
glagolinis alfabetas išdirbtas iš senesnio, 
pirmutinio slavų vartoto rašto, iš slaviškų 
runų. Darodymui, kad glagolinis raštas yra 
senesniu už kirilinį, Anton nurodinėjo ant 
jo literų pavidalo, kurios, pagal Jo nuomonę, 
turi būt senesnėms už literas kirilinio rašto.

Iki pradžiai XIX amžiaus, visi spėjimai 
apie didesnį senumą vieno ar kito slaviško 
alfabeto buvo vien spėjimais, jie nebuvo 
paremti nė jokiais moksliškais davadais. 
Mat, ypač, pradedančių pabusti tautų rašti
ninkai mėgsta darodinėti senumą savo tau
tos, senumą jos kultūros; tą matomjejkru

II Atgabenti prie darbo ant Pa
namos kanalo darbininka> iŠ pran
cūziškos valdybos Martiniųue atsi
sakė lipti ant kranto. Darbinin
kai teisinasi, kad juos melagin
goms žinioms suviliojo ameriko
niški agentai. Amerikoniška poli
cija neįstengia priversti darbinin
kus lipti ant kranto.

|| Maskoliai pargabeno į Odesą 
kūną Port Arthure užmušto jene- 
rolo Kondratenko, kurį laiko už 
geriausią maskolišką jenerolą, bu
vusį karėj su Japonija. Kūną jo 
palaidos klioltonuj Aleksandro 
Nevskio, kur ilsisi kūnai daugelio 
maskoliškų kunigaikščių.

II Ant salų Naujų Hebridų, Au
stralijoj, čiabuviai paėmė laivą 
„Petrei”; jo kapitoną ir 6 jurinin
kus, suraišioją, įmetė į jūres kaipo 
auką rekinams. Ant nubaudimo 
čiabuvių atplaukė prancūziškas 
kariškas laivas „Meurtbe”, kurio 
jurininkai išdegino kelis čiabuvių 
kaimus.

II Bengalijos gyventojai, angliš
kose Indijose, nutarė boycotuoti 
angliškus tavorus ir apskritai ang- 
lijonus, nepirkti svetimų tavorų, 
jeigu juos galima namieje padirb
ti, nesinaudoti iš svetimtaučių dar
bo, jeigu jį gali ir vietiniai žmonės 
atlikti.

II Bretanijos pakrantėse, netoli 
St. Etienne, Prancūzijoj, nugriuvo 
į jūres 300 metrų kranto, ant kurio 
buvo daug žvejų namelių. Kiek 
prie to pražuvo žmonių, nežinia. 
Nugriuvo į jūres kranto šmotai ir 
aplinkinėse Havre.

II Mieste Tokio, Japonijoj, siau
tė gaisras kareiviškose krautuvė
se, kuris išnaikino 20 krautuvių 
triobų su viskuom, kas jose bu
vo. Nuostolius gaisro padarytas 
skaito ant 5 milijonų doliarių. Nuo 
ko užgimė gaisras,nežinia.

|| Balandžio ir gegužio mėne
siuose šį metą Maskolijoj buvo 
116 pasikėsinimų ant gyvasties vi
sokių caro tarnų, iš to skaitliaus: 
42 ypatos likosi užmuštos, o 62 
sužeistos, 12 ypatų išliko neužgau
tų.

D Pereitą sanvaitą Vengrijos so- 
stapilėj, Peszte, universiteto stu
dentai parengė neprilankias Au
strijai demonstracijas. Susirėmi
me ant gatvių su policija daug 
žmonių tapo sužeistų.

II Chinų pakrantėse, netoli Sban- 
tungo, susidaužė garlaivys „Asies- 
cho”. Prie to prigėrė 15 ypatų, 
kitus laivo tarnus ir pssažierius 
išgelbėjo pro Šalį plaukianti du 
garlaiviai.

(Toliaus bus.)

Haventąji caro valdžia. Jos orga
nizacija ir tiesos. Perspausdinta 
i*z „Ūkininko**. Tilže. IMOflm. 
1A pusi.

čia trumpai, bet suprantamai 
aiškinamas visas Maskolijos surė
dymas, sauvalia rando ir rando tar
nų, išrodyta, kaip valdžia spaudžia 
žmonis, išnaudoja visą kraštą, ati
duoda jį išnaudojimui valdžios tar
nų.

Valdžiai spauda leidus. Per- 
spaudinta isa „Ūkininko**. Tilže. 
ItMiA m. 1A pusi

Aiškinamos čia priežastys, ku
rių dėl maskoliška valdžia sugraži
no lietuviams išplėštą spaudą ir 
pasekmės to leidimo. Autorius 
nurodo, kad leidus spaudą, palio
vė išeidinėją nžrubežiuoee kunigų 
išleidžiami laikraščiai, kas rodo, 
kad kunigai pasiganėdina tokia 
spauda, kokia yra Maskolijoj, tai
gi kad jiems jau nerupi kitokį, 
svarbesni už spaudą lietuvių rei
kalai. Toliau autorius nurodo, 
kad atsiradus laikraščiams Lietu
voj, sumažėjo skaitlius ta n darbi
ninkų užrubežimų laikraščių. Pa
baigoj peržiūri lietuviškus laikraš
čius, išleidžiamus po cenzūros glo-

Moneta* aut vieno ImUm> Itarito- 
D<» arIma iiirBoaoprano ■ su fortepi- 
Jobu. Muzika Juozapo Naujalio. 
Op. t*. Užleido tavo leasom* au
torius.

Yra tai sonetas,ar daina. Žodžiai 
Margelio, muzika Naujalio. Apart 
damos meliodijos, yra ir akompa- 
nijamentas ant fortepijono. Me
lodija lengva, todėl gali būt var
tojama ir merginų susipažinu
sių su natoms, -kad ir be forte
pijono; kadangi galima juk dai
nuoti ir be akompanijamento. Vei
kalas dedikuotos kun. J anūke v i- 
čiui.

Svietu degimas.
AstsonomIŠKAS škicas Fiuxo Er-

(Pabaigai.
Vienok apart šito,yra da ir kitas 

moksliškas išaiškinimas, būtent 
kad padangėse yra saulės, aplink 
kurias kitos didelės saulės, atša
lusios ir tamsios, sukasi. Šitas 
labai reguliariškai besimainančias 
saules vadina ir „Al^ol žvaigž
dėm*”, kadangi šviesos yvairiavi- 
mas Algol, žvaigždės B., žvaigž
dyne „Perseus”, nuo tokios ap
link ją besimainančios tamsios 
saulės paeina. Tai yra dvilypinės 
žvaigždėsl Prie šitų žvaigždžių 
priguli ir Mira, stebetiniausia, 
žvaigždyne „Cetus”, kurios peri* 
jodas 33)4 dienas apima ir kurios 
raudona šviesa nuo antro laipsnio 
dydžio net iki devinto dydžio pasi
mažina ir paskui vėl povaliai pa
sididina. Apart šitų, yra da ir 
trečias būdas išaiškinimo nevieno
dumo sviesos didumo tų stovinčių 
žvaigždžių, kurių vietos fizikališ- 
kai ar spektroskopu Ūpo atrastos, 
būtent šita, kad aplink tas saules 
beskriejanti meteoritų spiečiai jas 
užtemdo', ir kad šviesos yvairiavi- 
mai nuo labai didžio susiplojimo 
dviejų įkirto didumo ir skirtai 
prieš viens kitą stovinčių kosmiŠkų 
kūnų paeina.

Kitų naujų žvaigždžių atsiradi
mus, kur tikrai svietų degimai įvy
ko, reikia visai kitokiu keliu išaiš
kinti.

Ypatingas spektras Novos 1866 
m..žvaigždyne „Corona borealis”, 
arba da aiškiau Novos 1876 m., 
žvaigždyne „Cyginus”, parodė 
gana aiškiai, kad ten du svietai su
simušę buvo, arba kad begalo di
delio apemio kosmiš<a masa buvo 
ant jau atvėsusios saulės užkritu
si. Per užkritimą to kosmiško 
kūno tapo lukštas atšalusios sau
lės pramuštas ir iš saulės vidurių 
pradėjo su neišpasakytu smarku
mu žėrinčioji „magma” laukan 
veržtis, kuri baltą žėrėjimą su vi
sais jo apsireiškimais pagimdė, 
apie ką mums spektroskopas pa
pasakojo. Jeigu gi ant tos atša
lusios saulės jau šiokia-tokia gy> 
gybė vystėsi, tai buvo katastrofa 
žvaigždyne „Corona borealis” tik-

judinosi. BesimuŠdatna su kie
toms medegoms to meteoritų de
besio, pagimdė tokį didelį karštį, 
kuris viską į gazą ir planetarišką 
miglą pavertė, arba, jeigu saulė ir 
ne su visu į gazą persimainė, tai 
visgi tapo ji to debesiu baisiai su
mažinta ir jos išveizdis baisiai ta
po sudarkytas. Bet debesis liko
si į miglas perkeistas, kuriame pa
vidale jis paskui saulą apsiautė.

Šitokį-pat išvadžiojimą norėjo ir 
prie „Perseus katastrofos” 1901 
m. pritaikyti. Vienok su Šitais iš
vadžiojimais ne buvo, galima pa
kaktinai visų tuomet • įvykusių ap
sireiškimų išaiškinti, už tai reikėjo 
kito griebtis, teisingesnio. Moks
linčius M. W. Meyer ir kiti išaiš
kino jį šiteip: užsižiebimas tos 
„naujos žvaigždės” įvyko nuo su
simušimo dviejų didėlių kosmiŠkų 
kūnų. Vienas kosmiškas kūnas 
su greitumu 900—1100 kiliometrų 
sekundoje ant antro kūno, tetu
rinčio tiktai 20—46 įtiliometrų se- 
kudoje greitumo (sprendžiant iŠ 
pasikreipimo jo ca|ciuma linijų 
spektre) nupuolė, įr tdkiu budu 
visą svietų sistemą į gazą paver
tė.

Da kiti astronomai bandė tą 
svietų degimą pagal Wilsingišką 
h y po težą išaiškinti. Sulyg šitos 
hypotezos reikia manyti,kad „nau
joji žvaigždė” yfa dvilypinė 
žvaigždė su labai excentrišku ap- 
linkbėgiu. Dėl didžio susiartini
mo abiejų žvaigždžių, įvyko labai 
didelis savitarpinis pritraukimas, 
per ką žvaigždės viduriuose labai 
dideli trinimai Užgimė, kurie 
žvaigždės ploną lukštą sudraskė 
ir tokiu budu josmžsižiebimą įvyk
dė.

Mokslinčius Loh|e —Potsdame, 
paskutiniame laikę r mėgino svietų 
degimą savotiškai išaiškinti. Su
lyg jo teorijos: „fer atvėsimą iš 
žėrinčių garų susidedančio švie
čiančio kosmiško kUno.su laiku to- 
kis atmosferos sluogsnis pasidaro, 
karis šviesą teip labai sumažina, 
kad žvaigždė mažai nuo žemės he
matoma, arba kai-kunuose atsiti
kimuose ir visai nematoma. Kada 
kūnas, išduodantis,Šilumą, tokį at
vėsimo laipsnį pasiekia, kuris 
reikalingas susijungimui chemiškų 
elementariškų medt-gų, iš kurių ne
maža dalis viso |iuoo susideda, 
užgims, per susijungimą tų ele
mentariškų medegų (pvz. hydro- 
geno ir oxygeno), ypatingai didis 
šviesos ir šilumos pasididinimas, 
nuo ko žvaigždėj ilgiau ar trum
piau padangėse Švies. — Šitas iš
vadžiojimas yra iteip vadinama 
„ekšpliozyviška teorija”, bandoma 
su Šita teorija ir saulės protuberan- 
cus išaiškinti.

italijoną ir sutriuškino jam galvą, 
Gyvenanti čia italijonai norėjo mo- 
tormoną lynčiuoti, bet subėgą po- 
licistai šiaip teip įdukusius italijo- 
nus nuramino, vienus perkalbioė- 
jimais, kitus gi su knipelių pagel- 
ba. <

— Pereitą vasarą Chicagoj pasi
mirė 6889 ypatos. Daugiausiai 
mirčių, nes 1466, buvo nuo pilvo 
ir žarnų uždegimo. Pereitą mė
nesį pasimirė 2101, kuriam tai 
skaitliuje buvo 1174 vyriškiai ir 
927 moterys. Daugiausiai mirčių, 
nes 451, buvo teipgi nuo žarnų už
degimo.

— Gyvenanti pas savo draugą 
27 metų moteris, A. Homan, su 
mieriu nusižudyti, prileido į kam
barį garo, ir ant rytojaus rado ją 
jau ne gyvą. Mat porą dienų at
gal apleido ją jos vyras ir su vo
kais nuo jos pasitraukė.

— Prezidentas Chicagos univer
siteto, H arper, miršta, nors jį viso
kį stebuklingi daktarai gana rami
no, siūlydami sveikatą. Po pas
kutinei daktarų operacijai viltys 
ant išgijimo su visu išnyko. Har- 
per serga pilvo vėžiu.

—Pačto klerkas Henry Turnley, 
atėjąs pas savo persiskyrusią pa
čią pu. 3242 Wabash avė., paleido 
į ją Šūvį ir tikėdamas, kad ją už
mušė, kitą Šūvį paleido sau į smil
kinį ir atliko ant vietos. Jo pati 
pašauta ne pavojingai į galvą.

— Detektyvai suareštavo po įlei
stą Guibmange už slėpimą lošimo 
namų ir už dalyvavimą lošimuose 
ir išnaudojimą mėgstančių lošti. 
Policistų vienok pareiga naikinti 
blogą, o ne slėpti keno nors blo
gus darbus.

— Kadangi žydų apgyventuose 
distriktuose gyvenimai žydų tušti, 
jų savininkai sėdi sinagogose, tai 
kad tuos tuščius gyvenimus apsau
goti nuo vagilių, policija areštuoja 
kiekvieną nužvėlgtiną žmogų.

— Pereitos sanvaitės petnyčioj 
gyvenanti Chicagoj žydai, kurių 
yra Čia su viršum 100000 galvų, 
apvaikščiojo naujų metų šventą, 
arba, kaip tą Lietuvoj vadina, neš- 
tines.

gerai angliukai 
nueiti ra savo d 
d i ngbosi u, su ssi 
nf tn suda su pi 
tuls advokato ar 
nesupranti ir turi 
bos. Kad paimi a 
raszti ar knyga, tei 
žodžius, kuriu visa 
budu, tavo visas s 
nesuprantamu. O 
kimuoao turėtumei 
jie tau tuos žodžius 
puses žodžiu aka 
Žodynas vis tau 
negu vertėjas

Žodynas yra tai 
kalbos reikalo, 
reikalauja kalboje

95994

laiš
kelis

Ne tiktai mažai 
kincziausl vyrai: | 
daktarai, kunigai 
d y no, nes, kaip jaa 
deda isz daug tūli 
ir didžiaesioje vai roja begali patilpti, ir 
mokycsiausios ypatos negali isa galva* 
visu žodžiu atminti ir jos kartais turi to
lu žodžiu pasljierakott Žodyne.

Todėl jeigu to jan nors biski supranti 
angliszka kalba, bet dar gsrat su*įkalbė
ti negali, tai pirk Žodyną, kuriame yra 
abi dalys:: Lietuvirakai Anglisska ir 
Angliazkai-Lietuviszka. o jame rasi Vi
sus kalbos žodžius ir Jis tave issmokiM 
pilnos kalbos. Žodynas kasztuoja tik 
M 00, o su jo psgelba daugiau iasmotaž 
kalbos negu ano profesoriaus, kuria* 
mokėtume i 960. Nelauk ilgai, bet pirk 
tnojaus. Neleisk laika aat nieku, m* 
laikas tai — pinigas. Praleistas aat nie
ku laikas jau daugiau tau negrysa, o 
sunaudotas ant mokslo, apmok** tau ji 
ssimroriopai. B* angiiszko* kalbo*žmo
gus saloje žemej* negali gyventi, o trasi - 
mokinti kalba nekasstuoja brangiai ir 
nereikalinga daug laiko. Užmokėdama* 
už Žodyną 96. tu užctedysi 960, kūrino* 
tau vakarais, neturint ka veikti,, bate 
saliuniukai išsviltoje. Mokslo gi niekas 
iss Uvss negali Įsivilioti, n* pavogti, d* 
jo pamesti negali. Taigi pirk sziadien 
Žodyne ir mokinki*. Tau gero velyjan- 
tis ’

Bu paguodose
A. OL8ZEW8KIS, *

Žodyno Lszieisvojas.
33 rd Street, Chicago, Dl.924

Drangysczin Reikalai
Artinaai jau 13taa Hzokia.

Chica<o. Nedalioj, 8u dieoa spalis 
(October). 1905. autbue 13taa Ssokis Jau
na Amenzos Lietučiu Pasilinksminimo 
Kliubo, Freiheit Turner salėj, 3417 Hal- 
sted ui, prasidės 5ta vai. po pietų Qra- 
jisprof. Kiefer. Inienfa vyram 35c., o 
moterim 25c. Mylinti puikia muzika, 
dailu parodka ir hnkamia draugija te
gul atailanko ani muau azokio, o ne cia
no potam nepralenk* neamilaukea. Vai
ku ir mergaiczfu mažiau kaip 16 motu 
be tecu nei u leidžiame. Viai lietučiai yra 
asirduifai užprassomi.

Komitotaa.

Sigždinių svietų 
besi vystymas! Ji£ gimsta iš me- 
degos miglų pavidalo, būva jauny
stės žydėjime, sąpta, ir nukaršą, 
vėl persikeičia į tją pačią miglą, iš 
kurios užgimė. Ir kosmiški kū
nai, pergyveną savo amžį, pavir
sta į dulkes, lygitu kaip ir mes, 
idant iš jų dulkių* gamta tobules- 
□ ius, gražesnius; svietus galėtų 
pagimdyti. Mat nieko nėra gam
toje amžino, nesimainančio, kiek
vienas gsmtoje e^ąs individuas tu
ri savo pradžią ir, pabaigą.

Kada mes tykioj, žvaigždėtoj, 
gražioj naktyj į lauką išeiname, ir 
mus žvaigždės su savo šviesa ma
loniai, mielai sveikina, mums ro
dosi, kad ten artybėje tų blizgan
čių žvaigždžių geriau gyventi, ir 
kad ten kur-kas ramiau yra negu 
ant musų vargingos žemės, kančių

Vienok, jeigu mes visi mokėtu, 
me žvaigžefese skaityti, jeigu visi 
žmonės mokėtų į paslaptingą vi
satos dirbtuvę įžvelgti — jie atra
stų, kad ir ten padangėse tas-pats 
gamtos įstatymas viešpatauja ką 
ir ant musų planetos. Ir tie dau- 
sosė teip maloniai žibanti kosmiŠ 
ki kūnai gema „kančiose” ir 
miršta baisiausiuose „mirties trūk
čiojimuose”, o ne vien jie teip ge
ma ir miršta, bet ir visi ant jų 
esanti gyvūnai, j Ir kosmiškus kū
nus laukia mintis lygiai kaip ir 
žmogų, ant kurio ji kai-kada visai 
netikėtai it žaibas iš giedro dan
gaus užeina.

Apmąstę Šita4 baisias katastro
fas, svietų degimus, pamatėme 
aiškiausiai, koljią menką svarbą 
turi visa svietų kistetna, net dides
nė už mūsišką, įsu gal milijonų mi
lijonais gyvybįų ir gal daug augš- 
čiau stovinčia įcultura ir išsivysty
mu.

Bet visame gamtos besivystyme

Žodynas jan gatavas.
D dž auaia*. Oerisuaia ir Reikalingiausia 
Knyga A igliszko* ir Lietuvirakos 

Kalbu.
Nuo seniai laukiamas Žodynas Ang

liukus ir Li įtuciaakos Kalbu dabar jau 
yra gatava* Ikaziol turėjome tiktai 
pirmąją (Ltotucinksi-Angliazkaja) dali: 
dabargi jau turime gatava ir antra ja 
uioa knygos dali t Aagliazkai-Lletuciaz- 
kaja). 8zi knyga yra dabar gaunama po 
viena dali skyrium, ir abi dalys vienoje 
knygoje.

Prekes.
Pirma Dalis Lietuviizkai- 

Angliuka, 382 puslapiai, audimo 
apdaras, sidabrioea 1 i taros ant nu
garos.......................  $2.00

Antra Dalia Angliaxkai-Lietu- 
vluka, 835 puslapiai, apdaras: nu
gara ir kampai gražios drūtos mo- 
roko skuros, ssonai audimo, aukso 
literos ant nugaros, kranui mar
muro...................................................$4.00

Abi Dalys vienoje knygoje, 
Lietuvisskai Angliuką ir Anglių- 
kai-Lietuviuka, 1217 puslapiu,ap
darai: nugara ir kampai gražios 
drūtos maroko skuros, no
nai audimo, aukso litams ant nu
garos. k rustai marmuro............ $6.00

Abi Dalys vienoje knygoje, vi
sas apdarss brangios moroko sku
tos................ . .....................................$7.00

Kas tai yra Žodynas.
Kas tai yra Žodynas dar ne visi lietu

viai te žino. Tūli sanprotauja, kad Žo
dynas, Gramatika ir Kalbamokslis yra 
ui viena ir u pati knyga po trimi var
dais. Todėl ošia turime paaiukinti,kad 
Žodynas, Gramatika ir Kalbamokslis, ne 
yra viena knyga, bet Ui trys knygos, ir 
kiekviena ira ju reistkia ka kiu.

Kalbamokslis yra Ui knyga mo
kinti* svetimos kalbos tiems, lęurie dar 
niekad* jos ii* jokios kitos knygos nesi 
mokino, tai yra pradžiamokslis.

Gramatika yra reikalinga tiems, 
kurie jau moka kalba, bet kalba negerai 
(kaip ui sako negramatisskai), taigi 
Gramatika yra ant pataisymo žmonių 
sudarkytos kalbos, ji mokina grynai 
kalbėti, (be szakaliu). Bet ne Gramati
koje, ne Kalbamokslyje nerasi visos kal
bos žodžiu. Jos apima tiku! tūlas ma
žas kalbos dalis, apipažindina žmogų Ūk
ui au kalbos pam&Uts.

Ž<m1 yna* yra tai rinklus (arba maga
zinas) visos kalbu* žodžiu. Jame, kaipo 
magazine yra surinkti visi kalbos žo
džiai, susutyti alfabetiszkai, teip kad 
žmogus ras jame kiekviena reikalinga 
žodi laike vienos sekundos. ,

Kalba susideda iaz daug tukstaneziu 
žodžiu, kuriu Gramatikoje arba Kalba
mokslyje nepatelpa ne deszimu dalia, o 
Žodyne jie visi randasi. Žodyne rasi 
kiekviena žodi, koki tik nori.

Iaz kalbamokslio žmogus paiysu tik
tai kalbos pradžia, tik jos pamatus, bet

Ra
Ras

(5-X)

Ketvirtas Balius.
Chicsgo Dr. V. Kudirkos d r te laikys 

■aro ketvirta balių ra betoj, 7 d. spalis. 
1905, K. Laudanskio saleje, 3117 3121 S. 
Morgan et. Balins prasidės 5;3O. 
liūs bus kogenausiai parengtas
dekliamacijoa, monoliogas ir kiti sma
gus publikos palinksminimai. Uitai 
dr-te uiprasso visu koekaitlingiausiai at
silankyti ir smagiai pasilinksminti. Kas 
nebus, tas gailėsis, kaip visados ant mu
su balių nebuvea.

Komitetas.

SUSIRINKIMAS.
Chicago- Susi v Lietuviu Amerikoj 

36ta kuopa turės susirinkimą nedėlioja 
8 d. spaliu 1905, L. Ruigio saleje po nr. 
3301 S. Morgan st. kerte 3lesios gatves; 
prasidės 1 vai. po pietų.

Bus apsvarsto m i svarbus reikalai ir 
užsimokėjimas ketvirtines mokė#ties, 
todsl visiems 36tos kuopos sąnariams bū
tinai reikia pribūti. Teipgi kvieczia- 
me visus geros valios lietuvius ir lietu
vaites prisirassyti prie*S. L. A., o kam 
dar nėra žinomi 8. L. A. mierial, ten ant 
minėto susirinkimo bus iszaisskinti.

8. 8. A. 36tos kuopos Komitetas.

DIDELIS BALIUS.
Susivienyjimo Lietuviu Amerikoj 36ta 

kuopa. Chicago, III. Parengė dideli ba
lių ir iralaimejima nedelioje 15 d. spa
liu 1905 m , Freiheit Turners saleje, 3417 
—3421 8. Halsted St. arti 35toe galvee. 
Sale auidaris 5 vai. po pietų. Ant saito 
baliaus yra užprarayta prof. Kiefer'o or
chestra, kuria labai gerai tino visa Chi
cagos lietuviraka Jaunumene ir nereika
lauja būti giriama. Ant baliaus bus 
leidžiama ant isslaimejimo graži ir 
brangi (25 dol. vertes) automatinka 
Skambinama muzikos skrinute, paau
kauta draugu M. J. Tananevicziaua. 
Pirkęs tikiela už 25 centus turės tiesa 
būti ant baliaus ir, kam laime lems, ga
lės isziaimeli minėta musika. Visas 
pelnas nuo balinus bus apverstas ant pa
rengimo S. L. A. XXI seimo, rengiamo 
Chioagoje, 28, 29 ir 30 d. gegužio men. 
1906 m. Todėl visi lietuviai kviecziami 
kuoekaitlingiausiai atsilankyti, smagiai 
pasiszokti ir — ka gali žinoti kam laime 
klius — gal isslaimeti skrynute.

Komitetas.

Antra s Metinis Balins.
Melrcse Park, III. Kun. Algirdo dr-te 

turės savo balių subatoj 7 d spalio l«O5 
m. Sisfqnkevic*iau* saleje, kerte 19tos 
avė. ir Lake st. Prasidės 7 vai. vakare. 
Inženga vyrui su moters 25c. Visus lie
tuvius Ir lietuvaites sztrdingai kvie 
cziž atsilankyti.

Komitetas.

Mipneeotos Valstija prisiulo tau 
rainus Wadenos pa v ietyje

Abi iramokejimo per 40 metu >u 4JS 
paluklo. Tik 15% roikit tnmokėti. 
InpzrdavimM 20000 -Tikru Minne*ot<w 
Mokyklų žeme* 7 d. Izpkncsio 1905 m. 
Mztizuziz preke 96.00 ui zkerl.

Puiki Duobi!u ir Pienininkystes szalis.
Veltiems iemiapizms bei Burrasul 

siusk užklausytos DsruinedstnM ssita 
įsikrauti, pas

Murray’a Land offlce, 
(27—X) Wadeoa, Minnesota.

kUno.su


nonai su

Dabar yrra laikas
pirklybos, kaipo ir prisiruoszti prie

LYON BROTHERS,

4510 S.

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe

NaudingaKnyga

KNYGAVISIEMS

Ofiso valandos

Chicago, III.

gauti nuo rando 
Lietuvisskas

Tenai teipgi galima 
dovanai 160 akru žemes.

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

Gaodouooms tautiukosnė ir bež- < 
n-unecu 'Jntugystenui mzdirba;-1 
Katvsva, Amertkosiazkae 
Keliavęs, Hzai 
tas, Makardaa, 
Kopa ros ir dėl Marsaallta

Esi u kn a uosius ir noriu gauti darbai 
reikalaujanti kriaucztass tesikreipia ad
resu: T. Leszinskis, cfo Mr. Hoyts, Oys- 
terBay, N. Y.

trūksta
neužsitikintis, nusigą

Pasarga sergantiems vyrams.
▼lai ssaedlenfalai (aršinai gydymai per gro- 

mala* yra tik villoątmu piatgu ano ligosią Jei
gu Ūkite ia teisybe ir reikalaujate pagelbo* nuo 
užaikreesiamu lytlaaka bei aarvlsaku Ir kitokiu 
Ilgu (lasgydom* nao girtybes — aeklaant galim* 
Išduoti gyduole*) sa muse Naujausia Methoda, 
ano kurio* tukstaacslai paalgslbelo. Kas nori 
rodos, teprtslsnezla ut 10c. (tempu, o gaus visa 
tinta kaip ir ka daryt.

jKoetiigs be rg^B pečiai ists,
Box 108, No. 8outb 'Eigbt Street, Mllliamsbarg 

Brooklyn, N. Y.

atsitikimus
rimą. Dnsąj. I w
nuo Neveikei Kepenų.

Prekė koinam SI.00 už tanką. arba Šešios bonkos ui 65.00.
kyti po 3 bonki koino, ar kaip tau patinka, padarymui šešių boukų. kurios 
tau atsieis tik *5 00 už šešias bonkas. Siunčiasi kožnu adresu apteiktus 
Eipreso ar pačios piniginį prysaką. Dabok ant ženklo, už* [įausto ant kamš
čio. Be jo nėra tikras.

MORRIS FORST and C0.. PITTSBURG. PA.
Pardavėjai aat Suvienytą Valstijų ir Kanados.

Dovana ant trumpo laiko.
•2 00 vertes, dabar už *1.00. Knyga 

■sedikalogija turinti 200 puslapiu, for- 
■eatas 6x9.

Aprašyta su virsz 100 ligų su 85 pa
vaiką Uis. Receptai yra perkasyti Loty
niškai, Lietuviukai, Anglisskai ir Ve
idukai. Apraišo kaip vaikinai iszsl- 
rin k t margina, merginai vaikina. Ka da
ryti kad gražiu pastotum

Ženotiems pasargos kaip sveikus vai
ku užauginti. Ta knyga turėdamas 
daug pinigu užcaedysf.nes ten yra pasar
gos leaip apsisaugoti nuo limpancziu li
ga. ir apsirgus kaip iszsigydyti. Priva
lo ja kožnas turėt. Po trumpam laikui 
ji parsiduos po *2.50, todėl pasiskubinkit 
ja nusipirkti. Adresuokite ezeip:

M. Gettch,
Brooklyn, N. Y.

Temykitc, Lietuviai.
Pigiausias Lietuvisskas sstoras „Tovn 

of Lake’oje" visokiu mažmožiu ir dides
niu daiktu — Ko tik pareikalausit, ta 
pigiai gausit pas savo tautieti

Motięju Szlaužl, 
4507 8. Wood st., Chicago, III.

MedikaliikA* Institutu yra didžiausias ir seniausias Amerikoje, apart paties profe- 
•ak tarai Specialistai ant visokių ligų reikalaujančiam sveikatos, visi iš vien ištiria

A. Lucaa, 
M* Milvaukee av., 

(X—27)

Chicago Medical Cliriic, .
344 S. State Street, arti Harrison ai., CHICAGO, ILL.

Kristina Pavleoka, 
1814 So. itth St., St, ko. 

ligydyta (ilgus per metu* po sunkaus psdago.

PREKYSTEt ^i lr

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

Naują lietuvišką Kataliogą dykai. Kuriame yra Šim- 
tai visokių daiktų paveikslai ir prekės, 

it urmus
J;.\ "E klia>os, o prekės pneinamiaubios.

./*-/- iŠ<:.un-
Čiu Amerikos AJraas:

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

Karolius Čatarvs.
40 Walnut St, ’ ^Phoenlivllle, Pa. 

Išgydyta* nuo uisisenėjuates vidurinių orga- 
uų ligos.

Pajieazkau savo draugo* Raulo Aliu- 
konio, Vilniaus gub.,Traku pav., Onuaz,- 
kiu vol.. Samninku kaimo, 9 melai atgal 
gyveno Naahua,N. H. Jis pati ar kas 
kitas teiksis duoti žinia adresu:

T. Bakanauckna,
Naabua. N. H.

Jeigu esi apimtas kokia liga, ar ligų komplikacijoms, tu turi rašyti arba at
silankyti pas mus pirma, męs gvarantuojam nuodugnį išgydymą, kuris pasiliks 
amžipai, jeigu rasime tavo ligą išgydomą.

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

w Ar atmintis prasta, lenki draugiją, trūksta energijos ir sveikatos, turi juo
dus paakius, puikus, plčmus ar kokius nors pratrukimus ant skuros, nemota- 
liškus sapnus, nubegimus sekios, patrotytą vyriškumą, lytišką nusilpnčjimą, 
neišsivysčiusias ar šaltas privatiškas dalis, nusistojimą šlapume palaikius per 
naktj, skausmą strėnose, inkstų ar pūsles ligą, Puletekj, Pasididini m 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. .

Raazyk klausymo lakszto ir gausi rodo*

Geriausi Aplamiški Pardavėjai Visokių Abelnų Tavorų Amerikoje.

Madison, Markei ir Monroe ui., Chicago, ni 
(Dep. A. 1.)

Naujausiai IzzrastM Medicinas: Naa>a*- 
muiu val*tal yra pasekmlagiaasl. gydo daugybe 
Ilgu . Plaaka* tikrai ataugina, (linkima, pleis- 
kaau, papuerku* ir dangei kita Ilgo su naujau 
du badu Radlkal gydymą*, paraižykite pa(

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

Dr. Karolis Butkeviczia,
Tikras lietuvys, specialistas, gydo visokia>-užsisenė|usias ligas. 
Laiko ofisą mano aptiekoįe kasdiena nuo 2 iki 6 valandai po pietų 

The Red Cross Pharmaey, pirmiau Giačo, 
4556 So. Ashland Avė., Chicago, III.

Po nauja užveizda viskas nauja. X aistai švieži, prekės žemiausios, 
receptai už pusę prekės. Trejos-devynerios ką tik pargabentos iš 
Lietuvos.

Jonas Borowskls, aptiekorius, 
THE HED CRO8S PHARMACY.

Kaulai kur tu 
JTS be<i? Nugi pas 

Petru Salėki om 
labai isziroazkM. o 
paa ji (ralima atei- 
vodyii, dm Jis turi 
puiku ir ėzaita ba- 
varaka alų gardžia 
runka oc'kiszcaena 
arielka, cigarui nei 

už Havanos, o iiziigerua gauni žmogui 
puiku uikandijklokvieoa diena,"Cki jau 
ilgiau lujumiiu -kalbeli negaliu. Lik 
veikas turiu akubinlia. Prie to jis turi 
puikia tale-del veaeliu ir mitingu ir pa
klauso'kiekvieno, o ypač z už llumocziu 
susikalbeti>ngltszkai. Ateikite pas ma
ne, o asz jumj patarnausiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provose. Atvažiavę 
isz kitu miestu galite gauti pas mane 
geriausia nakvyne.

Petras Szlakis,
3321 Auburn av., Chicago, 111.

(Tarpe 38-ios ui. Ir 33-io PI.) 
Telephonas Yards 6012.

Metai kančių.
Ponas Steponas Lorko, 

tūus, apsigyvenąs p n.203 Chestnut 
gat., Johnstovvne, Pą.
tinka, idant jo* paliudijimas bųtų 
pagarsintas visuose laikraščiuose. 
Ilgus metus sirgo jis biauriai vidu
riais ir jam jau sakė, kad jo liga 
Bėra išgydoma; Šitam jis tikėjo, 
kol nepradėjo vartoti Trinerio 
Amerikoniškojo Eliksiro Karčiojo 
Vyno. Praėjo kiek laiko kol išsi
gydė, bet iŠsigydymas buvo tikras 
ir pasiliekantis. Galime užtikrin
ti, jog šitas vaistas atneš naudą 
kožniems viduriams,jei vartoti pa
gal duotus padavadijimus. Išvalis 
kuogeriausiai vidurius, sureguliuos 
veikmę tulžinio skysčiaus, susti
prins raumenis skilvio ir vidurių ir 
gromuliojimą padaris gamtišku ir 
pilnu. Tas gi padaro kraują gry
nu ir apstingu, kūną sveiku ir 
stiprum. Nedėkite niekai*, pirmų
jų apsireiškimų ligos: petekit^ą 
valgumo.bet tuojaus pradėkite var
toti Trinerio Amerikoniškąjį Elikt 
syrą KarčiojoVyno.'Jis jus išgydys. 
Gaunamas visose aptiekose arba 
pas patį pabrikantą Juozapą Tri-

799 So. Ashland avė., Chica-

Kozminski & Yondorf 
73 Dearbom St. 

TbRTENYBE IR PASKOLOS.
Skolina pinigus ant lengvų ižlygų namų 
statymui. Agentai už atvestus koatu- 
meriua bus kuogražiauitai traktuojami. ,

Br»n(u, Profeacrteul
O dabar a« Joną. Pmky, dlkavoju Jum, 

labai, kad man. MgycUle. įtuo biaurių sapnų. 
(Skina nubėgHno Ir abelnoskanaminco nasilp- 
nSjimo, kurią tai ll<ą kaip jum, (luomą Jra- 
Tau per kūno ralkaiiu, ir netlmanyma. J<» 
valdai maną kaip naujai atgimusį padari ir 
dabar rengiuosi aonytia Ir gyvensiu latiala-

Jokiame metų laike negali pirklys teip urnai panaudoti savo pinigų, kaip dabar 
ir toliau lyg Kalėdų, kuomet maži pinigai yra pajiega iš priežasties šito ūmo vei
kimo.

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

Pigiai ant pardavimo viii naminiai 
nkandai: italai, kėdės, lovoe visi kuknl- 
niai indai ir viskas kas tik prie nšmu 
reikalinga ant užlaikymo liktos szeimy- 
aoe. Atsmaukite pas

Mikola Lu benk i
701 S. Union s*. 1 floras, Chicago, III.

(X—13)

Pigiai ant pardavimo 3 pentru mūri
ais namas tu lotu, darnas su įžiūru ant 
4 fasniliju ir didelis tvartas. Preke 
S70t0. Turi būti tuojaus parduotai. 
Ataiszaukite pas Henry J. Leway 3111 
8. HalsteJ st., 3 pentras, užpakalyje.

Reikalauja 2000 vyru m i eile ir isz 
■žiesto. Darbai fabrikuose, kastynese, 
giriose, ant geležinkeliu ir prie akmenų. 
Kelione isz Chioagos iki vietai darbo dy
kai. Teipgi reikalauja 2000 darbininku 
valstijose: Waab., Oreg, ir Calif. Ten 
iženos nėra, sveikas oras, darbas per ap
skritus metus. Mokestis ant dienos nuo 
•2.25 iki 3.50. Darbai fabrikuose, girio
se ir prie geležinkelio.

Keliones kasztai koinam isz Chicagos

P. M i ko lai n I s, 
Box 13, Station D„ New York.

728 W. 18th Street
Ani keliu sanvaieziu issvažiuojs ant 
vakaciju tr in offlaa atsilanko tik 'pa 
nedaliais ir ketvergais nuo 8 iki 12 ryt

• GuodocimeuM Kunigams tszdir 
ba:- Kapas, Arnotą*. Dalase t i- 
kes, Albas. Malas u<nte»bW- 
rytiniai parėdus Vmoki darbą at
lieka artistiszkai in laiką.

i Norėdamos guodoUnoa Dr tęs, 
arba guodouni kunigai, kad Jusu 
aawo tautetą, paveskite ji tikrai

T. ANDRL'SZEWICZ & C0.
116 W. Dlrliloa 81, Ckleago, III.

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

bei Vitautu, kunejLietuvos neprietelius visada su geriause pasekmė pergalėjo. Prancūzija garbin
ga su Napoleonu įlonapartu.kuris ne tik tautos priešus pergalėjo, bet visai pagaulei atidarė vartus į 
laisvę.. Kitos tautos ir turi savo didvyrius.

Tarp daktarų didvyrių,kurie visos žmonijos ir visų tautų neprietelius su geriause pasekme 
Ii, tai yra ligas visokio skyriaus, tuomi Vokietija džiaugiasi su Prof. Dr. Koch, Berlyne; Austrija 
rentz; Amerika New Yorke su Dr. E. C. Collios M. I. su kuriuom joks kits daktaras ne mstitnUs negaili ___ , 
gint, pergalėse ir visokių ligą išgydymuose; nes kur kiti daktarai atsisakė pagelbėti, arba nekurį laiką pa
gyrią pripažino už neišgydomas ligas% Ui Dr. E. C. Collins M. L su geriause pasekme tas ligas pergalėjo, 
o ligonius sveikaistir laimingais padarė, juos išgydydams nuo: plaučių ligos, kosulio, kepenų,inkstų, 
vidurių ligos, kraujb nečystumo, galvos skaudėjimo, dieglių ir reumatizmo; skuros (odos) ligas ir nie
žėjimą, lytiškas silpnybes, slaptas ligas vyrų ir moterų, sėklos nubėgimą, savtagystę su jos visais 
apsireiškimo vaisai^, nervų ligas, abelną nusilpnėjimą, kataro (slogos), pūslės, galvoj spiegimą, 

-miegustumą, geltliges, skausmingas moterų mėnesines ir baltaises antdrapanes, užsikrečiamas piktas 
Jigas, kaip ir kitas kurios ant nelaimės žmonių ir kankinimo atsiranda, į ūmą laiką išgydo pamatiškai 
ir išgydyta liga ne atsinaujina’

Dr. E. C. ColliB * - -
soriaus, tam tikri _ - w ______
ligą, ir kaip pripažįsta už išgydomą, tai speciališkai dėl kažno ligonio, sutaiso vaistus su kuriais tu
ri būt išgydytas. Vietoje vargintis savą ligoms, ir mėtyt pinigus daktarams kurie neišgydo, arba ku
rie serga o dar nepiradėjo gydytis, tai be trotyjimo laiko rašyk 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,

Box 143,

Psjieszkau savo azvogerio Vincento 
Vabalo, Suvalkų <ub.. Beinu pav.,8sven- 
taierio gm. ir parip.. Nemaiunu aodos, 
U«* laika jis gyveno Chicagoje, III. 
Jis pala ar kas kitas teikiu duoti žine 
•drąsu:

Vincentas Czeąianonis, 
1713 Edward u., 8. 8. Pittiburg, Pa. Ai turiu didžiausią praktiką terp Lietuvių Suvienytose Valsti

jose ir Kanadoje.
Per 20 metų ai pasiŠvenčiau gydymui vyriškų ligų specialiikai.
Ai 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'skai ar per laišką.

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

Ai tūkstančiu* išgydau vienais metais.
Ai darau Šimtus operacijų kas mėnesis.
Ai galiu jums namie būnant išgydyti jus, jei negalite atsilan-
Atsiminkite reikale atsišaukti ar rašyti pas [kyti.

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

Jotes’t Blood 
Uirijutj ja krauja. Uz

U »'• T*ro uAiillkudui nuo- W
Kb K* W dus nuo drugio, rnuln- Kh V 
ril-.Y. - > rijoa Ir ulktrcalamu 11-f / Jr

gu. Nugydo spuogus, A'
inkitlrus, silakus, pke- f 
mai. Sutelkia gvvyt» V-

Ir siUuma atssalusloni ir nutlrpuslom daitm. 
Buttrsitina krauja. Preke su peiilunUtnn UJU 
jom s wmv mum, s v. su., ciicago. iu.

Nebusi plikas
Profesoriui V’. Matulionį!, 221 Bsrry 

it , Brooklyn. N. Y. snt piikoi galvos 
užaugina plaukui per 4 lanvaltee ir įlin
kima plauku tikrai sulaiko. Jo gyduo
les yra paiki ausi o iizradimo ir geriau
sios; jsi plaukai yra sausi, tai jie negali 
augti. Norinti turėti ilgu* Ir dailius 
plaukus raszyklte pas prof. V’. Matulaiti, 
jis yra ssnas iiunnas Mitu dalyku. Lie- 
vojs valkszczlojo iu prancūzu daktaru 
pardavinedamM nekirstas, Maikolijojė 
buvo fsldHeriu. Pas ji galima gauti vi 
šokiu gyduolių nuo visokiu ligų; rudas 
davinėja dykai, prisiuncziatiems įtempi 
už 2c. atsakymui. Jis turi didele prak
tika ir už savo gyduoles kasdien gauna 
padekavonea laiaiKua, nuo žmonių aptu
rėjusiu sveikata už mažus pinigus; ge
riausia iscepu nuo gėlimo dantų ir pa 
mokinimą siuDCzia dykai; gumbo laižai 
gelbsti neapsakomai daugybei; pirkusie 
jis nuo jo prūsine tralanka visi sako,kad 
lai geriausia — lik ka 1M Prutu parga
benta 80c. baksaa; trukžolea 30c; pup- 
laiazkiai 30c: szruotys 75c; ozyszczlai 
30c; ezinezibiero grybelio ir visokiu ki
tu, kas tik kokiu nori žolių. Prisiunlu- 
siemi 50c. jis pasiunezia labai geru mil
teliu nuo blakių, receptą ir pamokinimą 
kaip apsisaugoti dykai. “ 
Agentu, C_:----2——, 1 —
daug pigiau! ir tie gauna gera pelną

Pinigus

Teleionas: Caaai 7032.
Tsiefoenot galima lai kiekvienos 

apliskoa

Lietuvio darbininku laikrasctis

„KOVA“
Talpina pilnas ir teisingas žinias apie 

judėjimą darbininko pasaulyje ir ežia 
Amerikoje. Straipsniai, apysakos, eiles 
ir kili visi tilpo raisteliai yra kiekviena 
užimanti ir pamokinanti.

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

Preke; ant metu *2.00; ant puses metu 
*1 00.

Raszydsmi adresuokite sąiaip: 
„KOVA,“

412 Siegel įtr., Philadolphia, Pa.

Pargnbentos isz Belgijos.
Pargsbenau net isz Belgijos daugybe 

visokiu popieru raazimut gromatu, su 
žvilganezioms kvistkoma su žaleis lape 
leis, ant paveikslo minu vainikėlis ir su 
žibanezioms žvaigždelėms, labai pnikei 
iszdabintos su daileis pasveikinimais, 
aukso literoms Ir su paveikslais tinka
mos kožnam raszyti. Yra tai naujel isr- 
rastos kuriu lig sziol nebuvo. Prisiusk 
25 stempoma o gausi 12 visokiu popieru 
su konvertais. Reikia mums agentu 
ir duodam gera uždarbi. Adresuokie 
sziteip:

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

(X—6)

45 High st.

Pajieazkau savoMVOgerio PijuazoPasz- 
kevieziaus, Suvalkų gub., Vilkaviszkio 
pav., Pajevonio gm. ir kaimo, gyveno 
pirmiau 73 N. 4th st., Brooklyn. N. Y. 
Jis pate ar kas kitas teiksis duoti žine 
adresu: y

J. J. Kurtinaitis,
Cleelum, Wash.

Daktaras M. Kahn,
Ofisai ir gyvenimas 4624 3. Ashland Avs. 

nuo 8 iki 10 ryto 
nuo 1 iki 3 po pietų 
ir vakarais.

Yards 994.

Alolia Šlama.*
Clarekson. Neb.
» Ir balt,jiį aotdrapa- 
sunyklmo.

Kuris nori, kad išgydytus negarsint, tai užlaikėm didžiausio) slaptybėj.
Kad teip prieinamai, kbžnas atsišaukęs asabiškai arba per grumatą, aprašant savo ligos silpnybes lietuviškai, kožna* ser
gantis tampa Išgydytas ne tik paprastoms, bet chroniškoms Ir užsisenėjuaioms ligoms, tai be atidėliojimo ateik arba 
rašyk dar šiądien iijnesikankyk. Jeigu nepermanai savo gerai ligos, tai prisiusk keletą štampų ui priziuntimą, bus 
prisiųsta Jums dovanai knyga "Vadovas į Sveikatą”, parašyta prof. Dr. E. C. Oolineo, iš kurios didelią naudą apturė
site, nes ji kaip sveikiems teip Ir sergantiems labai naudinga ir tuksiančius žmouių pagelbėjo.

Visada rašyk; savo adresą aiškiai, adresuodami:

Dr. E. C. Collins, Medical Institute,
140 W.34-thSt. • (tarp Broadfay ir 1 Aie.) e NewYork, N>Y.

Dėl vietinių Institutas atdaras kožną dieną nuo 10 iki 5 vai. pe pietų. Nedėlioms; nuo 10 iki 1 pal. po pietų,

4 metai 
turiu prie jo labai 

reikale. Jis pats ar 
duota žine adresu: 

Jonas Gige,
, Oglesby, III.

NUO SKILVIO.
NUO PLAUCZIU. 

NUO KEPENŲ.
DR> JEAN S1RROM,

Dėl dantelio pagydymą savo trimis vaistais, yra dabar tankei vadinamas 

SZEIMYNISZKU DAKTARU.
Gali užčėdytl pinigus, kuriuos išmokėtume! daktarui, išmėgindamas 

jojo vaisius; o jei sykį juos pamėginsi, pamylėsi juoa už jų gerą, kurį jie 
tau padaris. Jie yra pripažinti ir vartojami daktarų ligunbučiuose perdėm 
po visą svietą.

DR. 1EAM SIRROM’O SKILVIO STIPRINTOMS yra tikras ir neapsiriktinaa 
vaistas nuo Orspepsijos. Nsgromuiiejimo. Užsiseeėjssie Žyvatavime, Svaigulio. 
Gaheskaudžie, Aseino Nusii*i«o ir visų Sugedimų Skilvio, kįlaučių nuo nere- 
guliariško ir beaaikinio valgymo.

DR. 1EAN SIRROM O PLAUČIU STIPRINTOMS yra pilnai užtikrinama* iš- 
gydymui Srpnū pli.C'u Srutmes Bronchito Džiovos, ar bile kokios Plušėtą II- 
goz. Yra tai tikras vaistas nuo Kosulio. Psršalimo ir lt., ir U.

DR. JEAN SIRROMO KEPENŲ STIPRINTOJAS galutinai išgydis aršiausius 
ūMnėįusie Užkietsiimo Vidurią, Vangią ar Nevoikianėią Kseoną, Veja- 
litą ir tt. Jis išgydis visus neregulianškumus, paeinančius

Gali užatsa-

į Lietuviu LaikrasztiB
Isseina kas aa n vai te Peterburge su 

iliustracijomis didelio’ knygos formato, 
16 pualapiu,paazvestas>literaturai, moks
lui ir politikai. Prenumerata ant melu 
kaaztuoja Amerikoje <6 {rub. (Pirmes
ni uosius numerius galima gauti nuo pra
džios.

Redakcijos adresas;
Peterburg, Ekaterininskij kan. No 10

Mylima* Proėw<*te>i«!
Kaip danu per visa* •etas laiko priken- 

«tea ir prteanrau, teip labai dale Jums dSkln- 
(a. ui Mcydyma ilgo*, karą per aroterystėa 
paslgadiniiuą buvau gavuS: nes neperstojan
tis galvos skaudėjimas, vtgurlą ir gumbo gėli
mas, kaip tanku* Šlapinta**, teip kratinėje 
diegliai ir abelna* kūno *kat*dėjim*( nelipa- 
(akytai maną kankino. k*d net gyva buvau 
gatava Į lemą lįsti Kiti daktarai itdaktar- 
ko* nieke negvlbėje. O lif visi bobiSki raga- 
nitkl gydymai, tiesink m4nf 1 prapultį (tumė. 
O kad jąs prisiūti! valtim, dėl maną totaity- 
tlMgydė, tai tikra* stehiukla*. ne* nesitikė
jau kad kai tnanf išgydytą po tokio* ilgo* Il
go*; už tai dar kartą UtaAu U tikro* Širdie* 
didžiausią padėkavoną.

Pilna guodonėt.
, Julijona TŽIda.

87S W. Iros St., Ironwood, Mich.

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

IŠ daugybės padėka vonių, Čionais keletą patalpiname pagal geidimą išgydytų.
Garbingi Dr Collins Instituto Specialu tai 

Šiuomi Bu dtdaiau.iu driaugsmu pranežu 
Jums. b*d jau e*a pilnai sveika* Ugydyta* 
per Jumis, nuo: sausgėlos reumatumo. kuria 
mane kankino per tftisu* * asetua. Mano pa
dėka voną pr*S*u vielai pagarsint, ne* kol gy
va* busiu tai jum* dėkavoaiu. o Aiškinsią gir
tuoklystę, per kurią girta* būdam* pertalau Ir 
tą ligą pasigavau su jo* visais kankinančiais 
diegliai*: kojose, rankose, strėną skaudėjimą, 
kosėjimą, skrepllavtmą ir sprando skaudėji
mą teip. jog mane į beptotystą vari; kiU dak
tarai nor vadinasi s pečiai išlala, bet man nieko 
nepagelbėjo, o kak Ją* Ugydėte manę, tai 
tikrai pripažystu Jus ui geriausiu* specialis
tu* ant viso* Amerikos, už jąs mokslą ir vai
stu* laimi, labai e*lu dėkinga*.

Ją* iigydytaa,

P. O. Box Š45,

OFFISAS:
Kerte 31-mos ir So. H&isted ulycziū. 

Gyvenimu virtai Aptieks*.

CHICAGO, ILL.

Pajleszkoiimai.
Pajieaakau savo vyro Petro Bertaaziaua 

Kauno gub., Raseinių pavt, kaimo Ba- 
•ieziu, apie 5 metai kaip Amerikoj. 
Ji* pat* ar ka* kita* teiksi* duota žinia 
adresu.

Veronika Bertasziene,
Paulina st.. Chicago, III. 

(X-«)
| 'Jonas Motiejutis (John M siti ton) gi- 

'senes po n r. 407 Collins vi 11* avė. East 
Si. Louia, UI. tegul tuojaus ateiszaukia 
„Lietevos” redakcija, nes jo prova yra 
gatava ant iMklausymo. Kas žino jo 
dabarbinini adrese tegul duoda žine 
„Lietuvba" redakcijai.

Pajieazkau Juozapo Venakaus, Kauno 
gub., Raseinių pav.,‘Pajūrio voL, 2vin
gu perap, Kibirkazcziu aod. 
kaip Amerikoje; 
svarbu 
tsiluis

Pasirodavyk su.Lietuviszku Daktaru
• .........ptBB...........1

Chicago Medical Clinic

F.PBradchulis
Mtorney and Connselor it Lu. 
Ckuiber of ConBm*rct Bldg. Room 701 
S. E. Corner LaSolie A Wa*hingion sta. 

CHICAGO, ILL. 
Telepbooe Main 3648.

Wianintalls lietuvys advrokelaa, baigas 
mokslą jsrM(>rudenci josozion Amerikoj 
Weda provras kaip ei viliokas teip »r 
kriminalinkaa visuose miduose.
Km. 3112 AHalsied arti 31 mos.

Tel. Yards 6046

Gramatika'
A N GI ISZ K 0S KALBOS 

n Užtarimu kiekvieno žodžio lietu vise
tai— sekso ežiai; snov (s»o), sniegas, 
kaov (no), žinoti, leaf (ly f), lape* 
Knyga apdaryta, 174 puslapiai, au pri- 
sžuDiimu (1.25. Pinigu* yra geriausiai 
paisiuiti per „Poetei Money Order" ant 
šuo adreso:

Ant 17 Akmena 
Ck ĮSI Sii^Ullrodells

Patentuota* regu 11*- 
- tonus, auiokl* us*uk*- 

gį^^^ssaa^^^k «»• Ir nustatom**, vy 
risik*s *r naotrriszk*«. 
!8K *i*k«occ*».

W ' Hunting” iulc.iuu, 
x uotas 

r t k r* gv r» i • I k * n d o 
Yr* »'«ur vartojamas 
geležinkelio rayfflįfūCTMHĮBr kaipo geriausiai laika 
laikantis; gvaran- 
tuota* ant 25 metu. 
Sxy laikrodėly paalun- 

stase C. O. D. aat kiekvieno adreso, su pavelyji- 
ma tssegsMaiaaoti. Jelga bus toks kaip rasso- 
ase, ažsimokek expresui $S 7S ir atvežimo 
kassŽM ir puilmk laikrodėly, jei ne, nemokėk 
nevteaeoento. Atmink, kad už toki pat latkro- 
»kitur mokėsi **B.00. Prie laikrodėlio dar 

dama 14K aukalnte labai gražu lenolugely 
sa kompaso dykai.

<xeelstor Yitcb Co.. 
900 Central Bank Bldg, Chicago.

Prlaiuntu 
is pasiunezia labai geru mll-

____„.II 1. Reikalauja
Agentu, Sztorninku, kuriems paleidža . . . . . • _ _____ _a__ --.t__
Raižykite tuojaus Ir Tnsidekite adreea, 
nes daugiau nebus garsinama. Pinigus 
aiuneziant, jei neiszneeza doleris, tai ga
lima pasiusti įtampomis. Adresą* toks: 

PROF. V. MATULIONIS,
224 Berry it., Brooklyn, N. Y.

344 So. State St., Chicago, II1.
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