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Lietuvos ir jos senovės lie-Politiszkos žinios.
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Girkaitienės, 
padegimo.

Iš Palangos.
Palangoj siautė didelis 

gaisras. Gesinimui likosi 
pakviesti iš Klaipėdos prūsų 
ugnagesiai. Kol sujungtoms
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Karčs atbalsiai.
Sutartis Maskolijos su Ja

ponija jau seniai padaryta, 
bet sandaros darais nėra, su
tartis dar galutinai neuž- ' 
tvirtinta nė caro, nė mikado. 
Japoniečiai dar vis gaudo 
gabenančius į Vladivostoką i 
laike karės uždraustus daik
tus, kaip tai: ginklus, amu
niciją, net anglis. 7 d. spa
lių jaĮoniečiai paėmė norve
gišką garlaivį ;,Amphrite”, 
kuris stengėsi plaukti į VIa 
divostoką.

Korėjoj abiejų kariavusių 
viešpatysčių kariaunų virši
ninkams nepasisekė iki šiol 
susitaikyti nė apie išlygas ap- 
stabdymo mūšių. Jų, rods, 
nebuvo, bet kariumenių va
dovai negali susitaikyti, y- 
pač jiems nesiseka sutverti 
teip vadinamą neutrališką 
diržą terp kariavusių kariu
menių. Maskoliai reikalau
ja, kad japoniška kariumenė 
pasitrauktų toliau į pietus, 
bet japouiečiai nenori to da
ryti, kadangi tą-syk reiktų 
jiems apleisti tulus Korėjos 
miestus, kurių užėmimas ka
štavo daug kareivių gyva
sčių, maskoliai gi teipgi ne 
nori pasitraukti į šiaurius ir 
apleisti dabar jų laikomas 
pozicijas'. Taigi ant Korėjos 
rubežiaus, nors mūšių nebu
vo, bet ir sutarimo apie ap- 
stabdymą mūšių nėra.

• Sugryžnsį iš Amerikos ca
ro komisorių Witte, Mikalo
jus apdovanojo, suteikdamas 
jam grafo titulą, ir siūlyda
mas urėdą ministerių perdė- 
tinio, bet Peterburgo gyven
tojai priėmė jį labai šaltai. 
Garsus Trepov norėjo, kad 
miesto valdžios parengtų 
Wittei iškilmingą priėmimą, 
bet miesto rodos sanariai at
sisakė, atsisakė net patikti 
sugrįžusį iš Amerikos Wittę. 
Maskolijos inteligencija ne
tik nepripažįsta Wittei nė jo
kių nuopelnų, bet perstato 
jį už didžiausią kaltininką 
ne pa sėkmingos karės. Wit- 
tę garbina vien svetur, kur 
nepažįsta prietikių Maskoli
jos viduriuose ir kur apie vi
sokius atsitikimus prisigrie
bia perkoštos per rando cen
zūrą žinios. Ir užrubežių 
laikraščiai lengviau paperka
mi negu valdžių prispausti 
maskoliškiejie.

Londono laikraščiai dabar 
garsina, buk gaisrą ant japo
niško kariško laivo,,Mika- 
sa”, svarbiausiojo Togo lai
vynės, parengė pats jo juri
ninkai, jie nedavė oficierams 
ugnies gesinti, todėl laivas ir 
sudegė. Tokiu budu mat 
japoniški jurininkai užsima
nė protestuoti prieš sandaros 
sutarimą, kuris, buk, neužga
nėdina y[»č japoniškos lai
vynės jurininkų. Dabar, 
vienok, Japonijoj, nors, žino
ma, sandaros išlygos gal 
daugelio neužganėdina, jau 
žmonės nusiramino. Prekė- 
jai, pramoninkai, laiko susi
rinkimus, apkalbėjimui, 
kaip geriausiai išnaudoti 
sandaros išlygos. Japonijos 
tavorai ras dabar daugiau 
pirkėjų neviėn Korėjoj, kuri 
patenka Japonijos globai, 
Maudžurijoj, kur japoniečiai 
gali liuesai apsigyventi, bet 
net Siberijoj ir visoj Masko
lijoj, kadangi pagal sanda
ros traktatą, prekystoj japo
nai turi turėti tokius jau pa- 
liuosavimus, kokius tik Ma
skolija pripažintų kokiam 
nors kitam kraštui. Todėl 
mano, kad Japonijos preky- 
sta ypač Siberijoj užims pir
mą vietą, nieks su japonais 
negalės konkuruoti, kadangi

jie galės pigiau savo tavorus 
Siberijoj parduoti negu koks 
nors kitas kraštas.

Tokioj, Japonijos sostapi- 
lėj, atsibuvo susirinkimas tu
rinčių didelę įtekmę teip va
dinamų „senų vyrų”, ir jie, 
kaip sako, pagyrė padarytą 
Portsmouthe sutarimą užbai
giantį karę, bet neužganėdin- 
tiejie už tą sutarimą rengiasi 
ant pirmutinio parlamento 
susirinkimo užsipulti aut ran
do ir priversti visus dabarti
nius ministerius pasitraukti 
nuo vietos.

Atėjo į Tokio žinios, buk 
Maskolija ant Chinų rube
žiaus nori laikyti 300000 kar
eivių, kad nedaleisti Cbi- 
nams pristoti prie ryšio Ja
ponijos su Anglija. Iš tikro, 
Maskolijos raudas nesiskubi
na grąžinti iš Mandžurijos 
buvusią karėj savo armiją. 
Randas teisinasi, kad ueužsi- 
tiki buvusiems karėj karei
viams, todėl nenori jų anĮ 
syk uamon grąžinti, bet grą- 
žįs mažais pulkais, atskirais 
regimeutais, kad namieje ne
pakeltų naminės karės. Ja
ponijoj mano, kad Maskolija 
rengsią į naują karę, kad 
bandyti atgauti tą, ką dabar 
nužudė.

Rodosi, vienok, kad japo- 
niečių baimė, bent šiuom 
kartu, neturi pamato. Ap- 
silpnyta dabartinėj karėj 
Maskolija negreitai 
griebs, reiks ilgo laiko ir 
daug pinigų surengimui lai 
vyuės, nes ta, kurią turėjo, 
žuvo Port Arthure ir po Tan
ai ma. Be laivynės, karės 
pradėti negali, ant jos šiokio 
tokio įrengimo reikia Šimtų 
milijonų rublių. Namieje 
pinigų nėra, o paskolą gauti 
užrubežiuose, juo toliau, juo 
sunkiau. Pinigų reikia ne- 
vien ant sudrutinimo kariškų 
pajiegų, bet yra ir kitoki rei
kalai, kurių randas ir neno
rėdamas, negali aplenkti. 
Antai, dabar didelius Masko
lijos plotus pasiekė badas 
dėl neužderėjimo lankuose, 
kaip sako, baduojančių yra 
apie 18 milijonų žmonių; rei
kia prie to dar pridėti porą 
milijonų žmonių ant Kauka
zo, kurių visi turtai laike 
maištų pražuvo. Randui, 
nors nenorėtų, reiks tuos be
duonius maityti; jeigu rau
das to nedarys, baduoliai 
kels maištus. Taigi apie at
naujinimą karės Maskolija 
dabar nė mislyti negali; at
sigriebti galės dar negreitai. 
Per tą laiką ir Japonija ge
riau suorganizuos pajiega*.

Kaip tik caras ir mikado 
pasirašys po sandaros trakta
tu, apie tai telegrafais abie
jų kraštų randai praneš į 
Washingtoną ir sandara bus 
galutinai padaryta, kariavu
sios viešpatystės nelauks for- 
mališko apsimainymo trakta
tais.

Revoliucija Maskolljoj.
Caro randas tikėjosi, kad 

pasibaigus karei, pasibaigs ir 
revoliucija vienpatystės vidu
riuose, kadangi maištininkai 
bijosis ką nors daryti, sugry- 
žus iš Azijos kariumenei. 
Nuraminimui žmonių rando 
laikraščiai pradėjo į padan 
ges kelti nuopelnus Wittės, 
sandaros sutarimą teip pra
dėjo aprašinėti, kai pi kad iš 
tikro ne Maskolija, bet Japo
nija išsižadėti turėjo visų sa
vo pergalės vaisių, nors iš ti
kro yra atbulai, Maskolija 
žudo labai daug, turėjo išsi
žadėti vaisių kelių dešimčių 
metų darbo, intrigų ir papir
kimų Azijoj. Ne tik tikri 
revoliucijonieriai, bet ir toli 
nuo jų stovinti Maskolijos

inteligentai suprato rando i 
mierius; visi neprigulinti < 
nuo rando laikraščiai persta 
to sandaros traktatą tikroj < 
šviesoj. 1

Randas persitikrino, kad ir 1 
ant sugryžusios iš karės ka- ■ 
riumenės negali užsitikėtl, ; 
priešingai, ji gali pereiti į re- 
voliucijonierių pusę. Caro | 
valdžios teipjau bijo sugryži- 
mo sumuštos kariumenės, 
kaip ir revoliucijouierių, bi- i 
josi kad ji,sugryžusi iš karės, * 
nepaklusnumo dvasia neuž
krėstų kariumenės namieje I 
buvusios, kuri dar klauso ca
ro tarnų ir šaudo į savo bro- i 
liūs, nors jau ir terp tų regi Į 
mentų, kaip kada apsireiškia 
nepaklusnumo dvasia, nors 
dar tokių atsitikimų buvo ne
daug, bet, sugryžę iš karės, 
ypač gi iš japoniškos nelai
mės kareiviai, turėję progą 
matyti geresnes negu Mas ko- , 
lijoj sanlygas, galėtų revo 
liucijonieriška dvasia užkrė
sti ir jaunus, dar sudemora- 
lizuotų biurokratų klausan
čius kareivius. Todėl tai 
randas bijosi grąžinti namon 
nelaisvius ir net atsarginius, 
pašauktus į karę kareivius, 
kurie turėtų būti paleisti. 
Palieka juos Siberijoj, ant 
Chinų rubežiaus. Nelaisvius 
gi iš Japonijos teipgi nega
bens tiesiok iš Japonijos į 
Maskoliją, kaip tai pirma 
norėjo, bet pergabens juos į 
Vladivostoką ir ten laikys, 
kaip sako, kad kareiviai, y- 
pač buvę nelaisvėj, galėtų 
priprasti prie Maskolijos oro. 
Oras gi tas, kaip rodo visokį 
paskutinių dienų atsitikimai, 
randui rodosi labai nesveiko. 
Ir tas nesveikumas apima da
bar jau didelius 'miestus ti
kros Maskolijos, kur, nepai
sant aut maištų ir kraujo 
praliejimo viešį>aty8tės pa
kraščiuose, buvo gana ramu 
ir dėlto ramumo viduriuose, 
caras tikėjosi paprastu budu, 
siundydamas maskolius ant 
uemaskolių, krikščionis ant 
nekrikščionių, greitai ir len
gvai maištus |>akraščiuo«e, 
kad ir baisioms skerdynėms, 
naikinimu visko, suvaldyti. 
Su tuom, vienok, neina teip 
lengvai, kaip raudas tikėjosi. 
Jau net valdžių žiaurumas, 
jeigu nuramina neužganėdin
tus, į vargą įstumtus žmonis, 
tai ne ant ilgo. Kraujo pra
liejimais nuraminti maištai 
po kokiam laikui vėl atsinau
jina su dar didesniu smarku
mu. Galima tikėti, kad ti
kra revoliucija užgims tik da
bar, pasibaigus karei, kada 
žmonis pasieks pasekmės pra
laimėtos karės.

Maskvoj sustraikavo duon
kepiai, spaustuvių darbinin
kai, tarnaujanti ant gatvinių 
karų ir tūlose dirbtuvėse. 
Darbininkai kėlė neprilan- 
kias randui demon
stracijas. Kada gi ant ga 
tvių pasirodė atsiųsta jene- 
ral-gubernatoriaus kartame- 
nė ir kazokai, iš tarpo minių 
nežinia kas metė kelias bom
bas. To, rodosi, tik laukė 
valdžių pašlemėkai. Jietuo- 
jaus liepė kareiviams šaudyti 
į pulkus žmonių. Daug žmo
nių likosi užmuštų, o dar 
daugiau sužeistų. Darbi
ninkai, atsigynimui, teippat 
pradėjo šaudyti iš revolverių 
ir pašovė 5 kazokus, 4 žanda
rus ir daug policistų. Kar- 
iumenė apsiautė pulkus žmo
nių ir nuvarė juos ant poliui 
jos kiemo. Čia tai buvo toki 
atsitikimai, koki, išėmus Ma
skolijos, niekur Jau neatsi
tinka. Suvarytus žmonis, 
net moteris ir vaikus, varinė
jo per kareivių eiles, o tie

mušė juos su lazdoms, kan
čiai*, karabinų kulbėms. 
Pasibaigus tokiai biauriai 
egzekucijai, užmuštus gabe
no į numirėlių aukrovimo 
ruimus, sunkiai sudaužytus 
— į ligonbučius, sveikesniu* 
| kalėjimus. Kiek čia žmo
nių pražuvo*, nežinia, kadan
gi policija nė užmuštųjų gi
minių neleido, užmuštus nak
tyj palaidojo. Tokioms ne
žmoniškoms egzekucijoms val
džios užsitraukė neužkantą 
visų Maskvos gyventojų. 
Šiuom kartu, rods, žmonės 
nusiramino, bet, turbut, ne 
ant ilgo, kadangi skerdynėms 
ir žiaurumu žmonių piktumo 
negalima nutildyti.

Panašus atsitikimai buvo 
teipgi mieste Tiflise, ant 
Kaukazo: čia teipgi iš susi
rinkusių žmonių tarpo metė 
kelias bombas į traukiančius 
gatvėms kareivius. Karei
viai to tik laukė: jie tuojau* 
pradėjo šaudyti į beginklius 
žmonis; jų šūvių daug žmo
nių likosi užmuštų, o dar 
daugiau tapo sužeistų. Me
tė bombas į kareivius ir aut 
Peterburgo gatvių ir čia kar 
eiviai teipgi atsakė karabinų 
šūviais. Caras bijosi Į>asiro‘ 
dyti tarpe savo žmonių. Jis 
buvo prižadėjęs dalyvauti 
laidotuvėse kūno Port Art bu
re užmušto jenerolo Kondra 
ten ko, bet nedryso pasirody
ti laike laidotuvių, kadangi 
nuo bombų negali juk ap
saugoti nė didžiausia sargy-

gimus Austrijoj nesutiki
mams su Vengrija, Turkijos 
randas nepildė pažadėjimo, o 
dabar tiesiog pranešė kitiems 
kraštams, kad negali sutikti 
ant svetimų komisorių kon
trolės. Kas iš to atsitikimo 
užgims, dabar negalima žino
ti. Greičiausiai, pasiderė
jęs, sultanas turės priimti 
svetimus iždo prižiūrėtojos.

Randas laukia |>asikėlimo 
Finlandijoj, todėl čia atsiun 
tė, sudrutinimui nuo seniai 
stovinčios kariumenės, 15000 
naujų kareivių. Pasikėlus 
sykį Finlandijai, jau nė joks 
valdžių žiaurumas nesulai
kys nuo Įtasikėlimo Lenkijos, 
gal Lietuvos, Ijitvijos ir 
Kaukazo. Maskolijoj gali 
užgimti dabar įtaisus kraujo 
praliejimai, gal baisesni už 
buvusius pradžioj pereito 
amžiaus Prancūzijoj.

Taigi revoliucija Maskoli
joj nesibaigia, bet ištikro da- 
dar tik prasideda. Nedaug 
yra vilčių, kad su pagelitą 
užmanytos ,,viešpatystės du
rnos” randui pasisektų ją nu
raminti.

IA Vilniaus.
Vilniaus pavieto policijos 

valdyba, pasiremdama ant 
Vilniaus gubernatoriaus įsa
kymo miesto reikalų valdy
bai nuo 1905 m. 5 d. rugsė
jo už No. 1245, šituo visiems 
praneša, kad pagal 12 skyr. 
įstatymų apie Ciecorystės sei
mą, rinkimuose atstovų turį 
tiesą dalyvauti šios y{>atoe:

Pavietų žemvaldžių susiva- 
žiavimedaly vauja: a) y pa tos, 
turinčios paviete nemažiau, 
kaip 300 dešimtinių žemės, 
apkrautos žemiečių rinklia
vomis; b) y pa tos valdančios 
paviete, kaipo įpėdiniai, kai- 
uų dirbtuvių vasarnamius; 
c) y pato*, turinčios išviete, 
išskiriant žemę, kitokius ne
kilnojamus turtus, neprigu
linčius prie pramonės įstaigų 
ir įkainotus žemiečių į 15 
tukątančių rublių; d) įgalio- 
tie jie ypatų, turinčių paviete 
nemažiau, kaip 30 dešimtinių 
žemės, arba valdančių kitokį 
nekilnojamą turtą, įkainotą į 
1500 rubl.; e) įgalioti nuo 
dvasiškųjų, valdančių j ►avie
te bažnyčių arba cerkvių že
mę.

Prancuzlja.
Dabar Prancūziją nori į 

savo pusę patraukti teip An
glija, kaip ir Maskolija. Pa
skutinė laižosi ir gerinasi 
Prancūzijai, kaip tik moka, 
bet iki šiol tie besigerinimai 
neišdavė vaisių. Prancūzijos 
laikraščiai vieni pritaria pa 
laikymui ir ant toliau ryšio 
su Maskolija, prie kurio pri
stoja ir Vokietija, bet dide
snė dalis laikraščių nurodo, 
kad Vokietija pirmiausiai 
užstojo kelią Prancūzijos sie
kiams Morokkoj ir užtikrina, 
kad atsitraukus nuo Angli
jos, Prancūzija visada turėtų 
nusilenkti prieš Vokietiją. 
Į katrą pusę todėl nukryps 
Prancūzija, dabar negalima 
įspėti. Be abejonės, ji lai
kysis ryšio tų tautų, kurios 
jai daugiau pažadės.

Turkija.
Didėsės Europos viešpaty

stės savo laike pareikalavo, 
kad visi įėmimai Macedonijoj 
eitų ne į Turkijos sultano ka
są, bet butų pavesti priežiū
rai svetimų kraštų komisorių 
ir butų apverčiami pagerini
mui būvio Macedonijos gy
ventojų, kadangi kitaip mai
štai niekada čia nepasiliaus. 
Sultanas priverstas buvo 
tuos reikalavimus išpildyti. 
Įsipainiojus, vienok, Masko
liai į karę su’Japonija, o ūž

Vilniaus apšvietimo apskri
čio viršininką j išleido pada- 
vadijimą, kad tikėjimo mok
slas Lietuvos mokyklose ka
talikams butų vedamas pri
gimtoj vaikų ’ kalboj, taigi 
lietuviškoj, bjdtgudiškoj ir 
lenkiškoj.

Neperseniai’Vii niaus kari
škas sūdąs, už pasikėsinimą 
ant gyvasties Dinaburgo po
licijos viršinihko, nuspren
dęs buvo Mankovskį ir Perl- 
steiną ant pakorimo. Ant 
laimės, nuspręstų advokatai 
atsišaukė į augėlesnį sūdą ir 
tas panaikino .pirmutinį Vil
niaus kariškoj sūdo nuspren
dimą ir prisakė provą antru 
kartu perkratinėti. Pro va 
buvo to patiei Vilniaus sūdo 
ir Į>erkratinėt 
apskustu radi 
teisino.

a ir jis abudu 
nekaltais ir iš- 

Jeipu Jie pasirodė 
nekaltais da >ar, tai kaipgi 
pirma gal ima1 buvo ant pako
rimo spręsti/ Tą gal tik caro 
sudžios supranta!

Iš Lietuviško Minsko.

iu „Hn. Žu.- J.

Vilniaus knygų Prekėjas 
Makovski, kreipėsi prie gu
bernatoriaus su prašymu, 
kad jam butų daleista pa
rengti mieste skaitinyčią len
kiškų. lietuviškų, maskoli
škų ir užrubežinių knygų. 
Gubernatorius, vienok, da- 
leidimo nedavė, turbut pats 
nežinodamas, ką daro.

Vilniaus general guberna
torius, kaip girdėt, gavo pri
sakymą panaikinti bylas ap
skųstų už paslaptį mokinimą 
lenkiškos ir lietuviškos kal
bos Lietuvoj, kadangi tas da
bar yra daleista.

Peterburgo valdžios per- 
kratinėja dabar klausymą, 
kokiu budu galima būt pa
laikyti puolančią naminę pra
monę Lietuvoj. Mat randas, 
su pagelba naminės pramonės 
tikisi užkirsti kelią nuolatai 
besidauginančiai žmonių iš- 
eivystei į Ameriką.

Po septynių sanvaičių ilsė- 
Jimosi, pradėjo darbą darbi
ninkai šešių didelių esančių 
mieste odų išdirbyhių; trįs 
mažesnėsės dirba Jau nuo tri
jų sanvaičių. Dabar darbi
ninkai dirba 11 valandų 
(pirma dirbo 12) ir nuo to 
dar atsitraukia U vai. ant 
pietų ir | vai. ant pusryčių; 
algas pakėlė aut 17%. Dar
bininkai nedėlioms arba visai 
nedirbs, o Jeigu dirba, tai 
gaus dvigubą užmokesnį. 
Darbdaviai prižadėjo žmoni
škiau elgtis su darbininkais.

7 d. rugsėjo, tabako dirb
tuvėse Šeptovickio užgimė 
gaisras, kuris pridirbo nuo
stolio ant 4000 rubl..

Valginėj Vinniko užgimė 
muštynės terp žydų ir dvie
jų krikščionių prie pasidali- 
mo vogtų pinigų. Vienam, 
besipešant, perpiovė pilvą 
teip, kad žarnos išlindo. Su- 
pjaustytasis pasirodė pabė
gusiu iš Siberijos 45 metų 
Tainoviču.

Vilniuje susitvėrė Lietuvių 
mokslo draugystė tirinėjimui

karėj su Japonija kareivių, i vietinių ir prūsų gesintojų 
Žinoma, reikia aprūpinti pa- —---- ------ 1 '—
si Ii kasias be maitintojų šei
mynas, bet apie tai tiiri pasi
rūpinti caro randas, kadangi 
tie kareiviai žuvo ne už Balt
stogės, bet už caro ir jo tar
nų reikalus.

Lenkai Gardino gub. į gar
sų viešpatystės posėdį (dūmą) 
stato du savo kandidatu: Gu- 
tovskį, iš Brasto pav. ir Skir- 
muntą iš Kobriniaus. Balt
stogės gi visokios tautos sta
to 3 kandidatus: žydai Altu- 
maną, maskoliai — Sokolovą, 
len kai — Glinskį. N ėra abe
jonės, kad miestuose tas bus 
išrinktas, ką rems žydai. Iš 
Lietuvos miestų, rodosi, vien 
Minskui ir Vilniui daleista 
rinkti atskirus pasiuntinius į 
tą garsų posėdį.

5 d. rugsėjo, iš Baltstogės 
kalėjimo pabėgo 5 areštantai 
apkaltinti už politiškas agi
tacijas. Pabėgę, nors kalėji
mas buvo, arba turėjo būti 
gerai dabojamas, visai nesi 
skubino, kadangi iš krautu- 
vėė paėmė net visus 
daiktus.. Jų nesugavo.

pajiegoms ugnį pasisekė su
valdyti, ji visą - pietinę mie| 
stelio dalį išnaikino. Gesi
nimui vandenį reikėjo net iš 
jūrių dūdoms traukti. Ug
nis išnaikino apie 60 namų, 
teipgi visas maudynių įtai
sas. išliko: Tiškevičiaus rū
mas, pačtas, sūdąs h* naujai 
pastatyta stačiatikiška cer
kvė irfviena degtinės parda- 
vynė. Ugnis užgimė kluo
nuose našlės 
kaip mena, nuo 
Šešias nužiūrėtas ypatas sua
reštavo. Yra tai darbininkai 
iš Liepojaus. Sušelpiami 
padegėlių ir Prusnose, Klai
pėdoj, susitvėrė komitetai, ku
rie renka tam tikslui aukas 
Prūsuose.

Iš Vitebsko.
Čia nykščio* tarnaitės, virė 

jos ir darbininkai mebelių 
dirbtuvių pareikalavo dide
snių algų: virėjos rėikalauja 
12 rubl., tarnaitės — 10 ru
blių ant mėnesio ir kad darb
daviai nuo jų nereikalautų 
ilgesnio kaip 13^ vai. darbo 
ant dienos. Ponai nesiren-

didatus į g4rsų viešpatystės 
posėdį, stumi sekančius savo 
kandidatus: ‘miesto rodos są
narius: Japčėvskį, Pavlikov- 
skį, dvarpou|us — Skirmun- 
tą ir VoihiĮovičą. Nežinia 
tik, ar pasisuks išrinkti nors 
vieną: mięstf, be prisidėjimo 
žydų, lenkai neįstengs išrink
ti savo kandidato; paviečiuo-
se teipgi maskolių gyvena gia išpildyti tarnaičių reika- 
daugiau nėgu lenkų.

Minsko žemiečiai, ant už
manymo Voinilovičo, sumaži
no ant 18000 rubL duodamą 
kas metą Ipašelpą stačiatiki 
škomš cerkvinėms moky
kloms, kadangi jos labiau 
rūpinasi platinimą sta- 
čiatikyatėk, negu apie žmo
nių apšviftipią ir pamokini
mą. Iš-viso ant žmonių ap
švietimo Minsko gubernijos 
žemiečiai ant ateinančių 
tų paskyrė 139655 rubl..

H Latvijos.
Kuršės gubernatorius 

sina, jog gubernijoj nusira
mino, todėl jis laiko už rei
kalingą panaikinti jo paties 
pagarsintu čia karės^laiko 
tiesas.

lavimus; mebelių dirbtuvių 
darbininkams, rodosi, seksis 
geriau. Jie reikalauja teip- 
gi didesnių algų, 9 vai. dar
bo dienos ir kad darbdavys 
negalėtų versti darbininkų 
dirbti virė paprasto darbo 
laiko.

Ik Prūsų Lietuvos.
Kaip paduoda • Tilžės 

„Nauja Liet. Ceitunga”, Pa
gėgiuose, sėli atakas Fitting 
apsirgo liga panašia įV chole
rą. Tilžės pavietyj teipgi 
apsirgo dvi ypati panašia į 
cholerą liga. Prūsų randas, 
vienok, garsina, kad Prūsų 
Lietuvoj, visame Karaliau
čiaus apskrityj.choleros nėra.

Nuolatai puolanti lytus 
Prūsų Lietuvoj užkenkė lau
kams, daug nupiautų javų, 
negalint jų suvežti, supuvo. 
Atolas turės prapulti, ka
dangi pievos vandens apsem
tos. Bulvės suukesnėj dir
voj veik visai pražuvo, supu 
vo.

Ūkininkas Abrikaitis iš 
Svarcavoe, Prūsų Lietuvoj, 
pirkęs maskoliškoj pusėj ar
klį, stengėsi slapta į Prūsų 
pusę pergabeuti. Suėmė, 
vienok, jį ir jo sūnų maskoli
ški rubežiaus sargai, arklį at
ėmė, o juodu atvarė į Ramo- 
niškių muitinyčią.

1
1

Iš Rygos
Rygoj, darbininkai Muen- 

delio dirbtuvių apskundė 
santaikos'su d ui dirbtuvių sa
vininką u^ tai, kad nenori 
mokėti algų darbininkams už 
visą straiko!laiką. Dirbtuvių 
gi savininkas apskundė dar
bininkus, auo jų pajieškoda- 
mas nuotrbtų, kokias, buk, 
dėl straikp turėjo. Sudžia 
pripažino tiesą darbininkams, 
liet dirbtufių savininkas nu- 
sprendimu^ nepasiganėdino, 
perkėlė bylą į augėlesnį sū
dą. Tas: pripažino abiejų 
pusių skundus už neturinčius 
pamato ir provas panaikino.

1 d. rugsėjo, Rygoj, kel uo
rėse žydo ^.renstammo rado 
krautuvę Įrevoliucijonieriškų 
raštų ir prokliamacijų žydi
škoj, latviškoj ir maskoliškoj 
kalbose; rado ten teipgi ke 
lias dešimtis revolveriams pa
tronų. Arįanstammą ir jo sū
nų suareštavo.

Iš Baltstogė, Gardino gb.
Baltstogės gyventojai pra

dėjo rupiu tiesi, kad miestas 
galėtų siųsti savo atstovą į 
garsų vienpatystės posėdį, ka
dangi bful! mieste dabar yra 
130000 gyventojų.

Groduu gubernatorius nuo 
Baltstogėj miesto pareikala
vo, kad jis pasirūpintų apie 
aprūpini!nąšeimynų užmuštų

■i

Iš Raseinių, Kauno gub
Raseiniuose yra dabar du 

knygynu: Ivančiko ir Ščepa
vičiaus, kur galima gauti lie
tuviškų knygų. Be-to, dar 
yra sankrova „Atžala”, kur 
galima gauti „V. Z.” nume
riais.

Liepos 7 (Birželio 27) d., 
1900 m., Raseiniuose įsteigė 
pieninę draugiją „Fortūna”, 
kuri nuo 14 d. gegužės 1901 
m. iki 14 d. birželio 1902 m. 
perdirbo iš-viso 12600 gorčių 
pieno į sviestą, o nuo 14 d. 
gegužės 1904 m. iki 14 d. ge
gužės 1905 m. — 149000 gor
čių. . Draugija ,,Fortūna” 
dirba centrifūgomis (kurias 
varo garinė mašina) ir išdirba 
kuogeriausią sviestą. Siun
čia ji sviestą į titrubežį. Vos 
įsikūrusi draugija nusipirko 
sau namus ir visas prietaisas 
paskolintais pinigais, kas jai 
atsiėjo 8700 rublių. Dabar 
draugija jau baigia skolą mo
kėti. Trumpai sakant, drau
gijai labai gerai klojasi.

Draugija „Atžala”, suside
danti iš 170 sąnarių, įtaisė 
kolionijalinių prekių eankro- 
vą. Šios draugijos pirminin
ku yra vietinis klebonas,kun. 
Dačkus. Yra dar Raseiniuo
se šios katalikiškos sankro
vos: Bušackio, Ščepavičiaus, 
Bakučio, Tamošaičio,, Lin 
kaus ir kitų. Beto, dar Ra
seiniuose yra taupomasis 
bankas, ūkiška draugija ir t 
t..

Raseiniuose valdžios ap
skelbimai išlipinėti ant stul
pų ir sienų rusiška ir lietu
viška kalba rašyti.

[Ii „Vln. Žn.’J.

Iš Londono.
Tūlas, Kazimieras Šešto

kas, pasišaukęs talkon lietu
viškos bažnyčios zakristijoną, 
Juozą Oleką, ketina neužilgio 
atidaryti Londone lietu
viams k 1 i u b ą. Kliu- 
bas tas ketina būt patriar- 
chališkai-tėviškas. Gaepa- 
doriumi jo bus K. Šeštokas, 
o sekretorium — kaipo kal
bantis angliškai ir mokantis 
rašyti, nors ne lietuviškai, 
bet vaikinas „kytras” — bus 
J. Oleka. Kliubą galės at
lankyti visi lietuviai, kur 
galės laikyti susirinkimus, 
prakalbas, skaityti laikraš
čius ir.... pasigert Šešto
kas, pasididžiuodamas iš savo 
puikaus • užmanymo nevie
nam dar ir pasako: „Jeigu 
nieks lietuvių neįstengia iš
mokyt, tai aš juos pamoky
siu!” Teip tai,girdėti, svajo
ja Šeštokas. Toks kliubas, 
apie kokį svajoja Šeštokas, 
neatneš nė jam nė gi kliubo 
sąnariams jokios naudos. 
Tvirtinu tai ir pranašauju 
dėlto, kad turiu tam tvirtą 
pamatą: žinau gerai, kad Še
štokas apie surėdymą kliubo 
neišmano nieko, o jo sekreto
rius Oleka, nors ir čia gimęs, 
bet žmogui neišmanančiam 
pritaręs ir jį’ kurstąs, turbut 
dar kvailesnis už aną.

Štai ant ko aš remiu savo 
tvirtinimą:

Pagal Anglijos tiesas, kliu
bą su gėrymais gali atidaryti 
tik kūnas organizuotas, susi
dedantis mažiausiai iš 25 są
narių. Šitie sanariai iš savo 
tarpo turi išrinkti komitetą, 
kuris gaspadoriškus kliubo 
reikalus ir atlieka: nusamdo 
gaspadorių, registruoja ir iš
ima laisnį ant svaiginančių 
gėrynių. pardavinėti sąna
riams. Už viską. kas tik



kliube ne pasidarytų, atsako 
komitetas. Kadangi atsaky-' 
mas ui visokius prasižengi
mus puola vienintėliai ant 
komiteto, tai dėl tos prieža
sties angliškas raudas neda- 
leidžia pavienioms y pa toms 
laikyti kliubų.

Jeigu Šeėtokaa, arba jo se
kretorius Oleka, apie tai ži
notų, ar gi jie iSdrystų, neuž
raudonavę. pasakot apie daik
tus, kurie visai yra negalimi. 
Matyt, kad ar)t>a nežino, ar 
gal nori tik kitiems, tamse
sniems už savę žmonelėms pa
kasi duobę. Jeigu tas teip 
butų ir jie jeigu tai. daro su 
prastu mieriu, tai teipgi iš
sakysiu, k$ tokį jie daro, ar 
tai ketina daryti.

Tai butų karčiams be pa
tento, arba, kaip čia sako, ■*- 
,,publikas be laisuio”. Daug 
Londone tokių ,,publikų” 
arba teip vadinamų kliubų.

Lietuviai-londoniečiai! Jei
gu Šeštokas ištikro mano to
kį slaptu kliubų atidaryti, tai 
atminkit, kad jus už viską, 
kas tik kliube neatsitiktų ir 
ko tik Šeštokas arba jo se
kretorius nepadarytų, jus, 
tie, kurie busit komitete, už 
viską atsakysit. į Jeigu be 
jūsų, komiteto, žinios“ Šešto
kas parduos nors vieną tik 
stiklą alaus nesanariui, tai 
už tatai, jeigu patrauktų į 
teismą, turėtumėt, sekreto
rius. durių dabotojas ir ga- 
spadorius užsimokėti po £50, 
arba po 3 mėnesius eiti į ka 
Įėjimą. Jeigu pasidarytų 
kliūtys bei peštynės, arba 
viens iš sąnarių išeitų girtas 
ant gatvės, teipgi jus, komi
tetas, o ne kas kita* atsaky
site.
p Londono ■priemieetyje'Tot- 
teuham, 9 d. rugsėjo, susi
tvėrė kuopa „Šviesos Drau
gystes”. Prisirašė 17 ypatų. 
Įsirašymas kaštuoja 1 šilingą 
ir | peno, o mėnesinė moke
stis — 6 penai. Užmanyto- 
jas tos draugystės Kazys Tu- 
mosa.

Varnų Stepas.

Isz Amerikos.
Didžturcziai nesilaiko tiesu.
Amerikos didžturčiams rodosi, 

kad jie gali daryti, ką nori, todėl 
jie mynibja tiesas ir doros princi
pus. Dabar antai pasirodė, jog 
turtingį galvijų augintojai Nebras- 
koj pasisavino 240000' akrų viešų 
pievą ir jas, kaipo savo savastį, 
užsitvėrė tvora. Randas turi pro- 
votiesi, o pravos, ypač Amerikoj, 
daug kaštuoja, kaštus gi tuos turi 
užmokėti ukėsai.

Turbut paskendo.
Charbvaix, Mich. 20 indijonų, 

vyrų, moterų ir vaikų, kėlėsi iš 
<Garden Island į Beavęr Island. 
Waltis su tais žmonėms ne atėjo 
į paskirtą vietą, todėl mena, kad 
ji, su visais žmonėms turėjo pas
kęsti.

Suaresztavo mokyklų užveizėto
je-

Peoria, III. Likosi čia suareš
tuotas prezidentas mokyklų už- 
veizdos, Daugherty, pagarsėjęs 
Amerikoj vaikų lavintojas. Pri- 
saikintiejie rado knygose ir kasoj 
nepriteklių 750000dol.,kuriuos vai
kų lavintojas mat pasisavino. Ro- 
kundose rado diktai visokių šelmy- 
stų pridirbta.

Pinigai pergali ideas.
New York. Paprastai prieš rin

kimus laikraščiuose būva pilna 
straipsnių ilginančių politiškų 
partijų siekius. Taigi, rodosi, kad 
Amerikos ukėsai, . balsuoja už 
ideas, už partijų siekius, ištikro 
vienok yra kitaip: ta partija laimi, 
kuri daugiau pinigų turi. Dabar 
Amerikoj valdo republikonai, bet 
tos partijos valdininkai užmiršo 
jau apie sayo pažadėjimus rinkė
jams duotus prieš rinkimus. Ne
seniai išėjo į aikštę visokį ne pa
girtini darbai didžiausioj Amerikoj 
New Yorko gyvasties apsaugoji
mo draugystėj ir tuos negražius 
darbus turi ritinėti valdžios. Ir 
kas gi pasirodė? Pasirodė,. kad 
draugystė iš įmokėtų apsisaugoju
sių žmonių pinigų,milijonus dolia- 
rių apvertė ant pirkimo balsų, kad 
republikonai butų išrinkti ir ant 
papirkinėjimo tiesdarių, kad ne
užtvirtintų nepatinkančių draugy
stes viršininkams tiesų. Tokios 
tai mat doros ideos!

Studentu musztynes.
Maoisonu Wjs. Lake Mendota, 

terp Šviežiai įstojusių į universite
tą ir senų studentų užgimė smar
kios muštynės. Vienam studen
tui sulaužė du šonkauliu, vienam 

nulaužė koją, iš viso apie 40 stu
dentų tapo sužeistų. Europoj to
kių kvailų muštynių studentai ne 
kelia, kandangi jie turi daug svar
besnių darbų,negu terp savęs muš- 
tiesi.

Brangus kalėjimas.
New York. Kaip apreiškė čja- 

nykštis šerifas, kalėjimas ant 
Ludow Str., yra brangiausiu ant 
svieto: čia užlaikymas vieno ka
linio kaštuoja štetui 30 dol ant die
nos. Tame kalėjime dabar yra 8 
kaliniai, o jų prižiūrėjimui, su ge
roms algoms, yra 11 urėdninkų, 2 
virėjos ir 1 skalbėja.

Užgriuvo 14 darbininku.
Troy, N. Y. Akmenų skaldiny- 

čiose Vermont State Co. užgriuvo 
16 darbininkų, iš jų ištraukė tik du 
gyvu, bet iš jų vienas mirtinai su
mankytas, visi kiti, 14 vyrų, likosi 
užmuštų.

Gaisrai.
Rhkinlander, Wis. Medžių 

krautuvėse Brown Bros Lumber 
Co. siautė gaisras, kuris išsiplati
no ant kaimyniškų lentų pioviny- 
čių. Nuostolius gaisro padarytus 
skaito a n t.600000 dol. ___

New York Nudegė* čia dideli 
namai. Ugnyje pražuvoĮS vaikai, 
o jų tėvai apdegė mirtinai. * Mena, 
kad gaisras užgimėInuo 'padegi
mo.

EzpllOZtJOM.
Cinctnnati, Oh. Biuruose jx- 

viečio komisoriaus čianykščioj.ro- 
tušei atsitiko baisi expliozija,* ku- 
rios du biuro urėdninkai likosi ant 
vietos užmušti. Explioziją pa
gimdė priėjęs į kambarį gazas.

Isz darbo lauko.
1 WiNxiPEG, Manitoba.’t Dar

bininkai dirbanti prie statymo nau
jo botelio, pačto ir kitų didelių 
triobų pakėlė štraiką ant iškovo
jimo 9 valąndų darbo dienos ir už- 
mokesnio po 40c. už darbo valan- 
ką.

1 Morrisdale, Pa. Štraikuoja 
darbininkai Morrisdale Coal Co. 
kastynių. Štraikai apėmė teipgi 
kastynes Bitumen, Hildrop, Fuller 
StationSr Rarris Run.

5 Shamokin, Pa. Suštraikavo 
organizuoti kalnakasiai Morea 
kastynių, kadangi kompanija pra
dėjo priiminėti prie darbo neprigu
linčius į uniją.

5 Altoon, Pa. Kastynėse Šito 
distrikto užgimė nesutikimai,kurie 
gali pagimdyti štraikus. Darbi
ninkai reikalauja užmekesnio pagal 
unijos tabelę.

1 Birmingham, Ala. Tūli Ame
rikos kapitalistai, Čia ir aplinkinė
se ketina parengti kelias naujas 
geležies dirbtuves.

1 Wheelinc, W. Va. Dėl už
gimusių nesutikimų su darbinin
kais, sustojo darbai Whithacker- 
Glessner dirbtuvėse.

1 Middletown, Oh. Čianykš- 
čiose plieno dirbtuvėse sustojo 
darbai, dabar čia atlieka reika
lingus pertaisymus.

1 Clearfield, Pa. Čianykš- 
čiose geležies dirbtuvėse darbai 
eina gerai, bet žmonių be darbo 
yra čia ne mažai.

1 M artins Ferry, Oh. Aetna 
geležies dirbtuvėse dirba pilną lai
ką, bet Laughlino dirbtuvėse tik iš 
dalies.

* Kittanning, Pa. Darbai ei
na čia ne geriausiai. Geležies 
dirbtuvės stovi. Daug darbininkų 
išsinešdino kitur.

1 Girard, Oh. Dėl darbininkų 
štraiko, Carnegie Co". nusprendė 
perkelti čianykščias savo dirbtu
ves į kitą vietą.

r Ptttsburg, Pa. Čianykščio- 
se geležies dirbtuvėse pradėjo 
dirbti su trįms darbininkų atmai
noms.

1 Chicago, III. Suštraikavo 
200 darbininkų dirbančių prie sta- J 
tymo triobos „Majestic”.

5 CONNELLSVILLE, Pa. SitOSe 
aplinkinėse, iš 23281 kokso pe
čių, dirbo prie 21067.

> 1 Sprigfield, III. Darbai šitų 
aplinkinių kastynėse palengva pra
deda eiti geryn.

5 Joliet, III. Darbai čia ir 
aplinkinėse šiuom kartu eina ge- j 
rai.

5 Dayton, Oh. Dirbtuvėse 
Reynolds Co. užgimė štraikai.

ISZ
Lietu viszka dirva.
Iš So. Boston, M^s.

1 d. spalių buvo laikytas pus
metinis susirinkimas D. L. K. Vi- 
tauto draugystės. Atlikus drau
gystės reikalus, K. Ambrazas už
manė paskirti kie k iš draugystės 
kasos ant revoliucijos reikalų, bet 
J. MockeviČia paaiškino, jog esant 
draugystės kasoj mažai pinigų, 
geriau padaryt ant to mierio ko- 
lektą, kad ne erzinti priešingų re

voliucijai sąnarių. Bet kur jie tau 
lauks, kol juos kas užkabysi Tuoj 
priešininkų aukų vadas Adams 
pakilo ir ilgoj kalboj aiškino, jog 
nereikia aukų, užsipuolė ant Pal
tanavičiaus, nors to visai ne bu
vo, -su visokiais bobiškais 
išmislais, kad net lietuviška šv. 
Jono ragana neišdrystų teip biau- 
riai meluoti ir žmogaus garbę 
plėšti. Sakalaucjcas pradėjo įkal
binėti, kad ant tokių niekų kaip 
revoliucija ne reikia aukų (turbut 
nuo jo su prievarta nieks pinigų 
ne veržė, juk ant revoliucijos ga
lėjo aukauti tik tie, kurie revoliu
cijai pritaria. Rd.), kad jis žinąs, 
jog revoliucija jau pasibaigė (re
voliucijos pasibaigia, kada savo 
mierį atsiekia. Rd.) ir toliau 
pliauškė, kad revoliucijonieriai ir 
aukų rinkėjai yra vagys, nes jis 
matęs, kaip Liubinas ir Paltana- 
vičia, gavę nuo Cepliko >5 ir 20 
ar 30c., tuos pinigus „prapun- 
diję”, tai, girdi, negalimas .daik
tas, kad jie kiekvienoj vietoj galė
tų po tiek prapundyti. Tai, girdi, 
turi kas nors būt su toms aukoms, 
jeigu jie teip puolasi ant jų rinki
mo, tai jie turbut už tas revoliuci
jai aukas geria ir da kišenių pri
sipila. Nesupranta mat žmoge
lis reikalo kitokių aukų, kaip ant 
bažnyčios, nors kunigai ir ant baž- 
Čių sudėtų pinigų daugiau prage
ria negu revoliucijonieriai. Na, 
bet mat paikam vis rodosi, kad 
kunigas gali su aukoms daryti, 
ką jis nori. Kaz. MockeviČia vėl 
įkalbinėjo, buk jis ant vieno pikni
ko girdėjo, kaip aukų rinkėjai 
Kalbėjo*!, jog iš sudėtų 20 dol. 
sau pasilaikys 15 dol. (o kodėl tą
syk ne pasakė, bet tylėjo? Rd.). 
Toki pliauŠkynės mat nežino, kad 
sudėtas aukas laikraščiai garsina, 
jeigu surinkęs pinigus pasilaikytų, 
tai aukautojai, neradę pagarsintų 
juk tuojaus apie pinigų pasilaikymą 
žinotų. Visi protingesni lietuviai, 
net svetimtaučiai, nesibijo aukauti 
pinigų ant sušelpimo revoliucijos 
Lietuvoj. Ant galo Norvaiša iŠ 
Brocktono pieštaravo dėjimui au
kų todėl, kad į komitetą jų prižiū
rėjimui priguli Palnavičia, kadan
gi, girdi, jis nežinąs, kur jis deda 
surinktas aukas. Ant galo pakilo 
toks riksmas, kad buvo matyt, jog 
ne galima bus nieko nuveikt, tai 
viršininkas turėjo klausymąTaukų 
atmest.

4 d. rugsėjo, ant baliaus* šv. 
Kazimiero keli lietuviai norėjo 
rinkt aukas, bet tas pats Adams ir 
Draguvaitis nedavė Paltanavičiai 
kalbėt apie revoliuciją. Paltana- 
vičia, nenorėdamas keiti triukšmo, 
pasikalbėjo su draugais ir tie su
dėjo 16 dol. ant revoliucijos rei
kalų.

Vargelis.
Kriaučių darbai vis dar eina ne 

geriausiai, geležies dirtuvėse dirba 
gerai. Yra Čia daktariškų instru
mentų dirbtuvės. Jose, išskiriant 
tarnaujančių ofise, meisteriai ir 
darbininkai yra veik visi lietuviai. 
Dirba čia apie 80 lietuvių, visi jau
ni vaikinai.

So. Bostono lietuvišk'a jaunuo
menė sunėrė beną ir parengia šo
kių vakarus, ant kurių gana daug 
jaunimo susirenka.

Čianykštė D. L. K. Vitauto 
Dr-tė, susitarusi su kitoms vieti
nėms draugystėms, rengia prakal
bas su koncertu ant naudos seimo 
L. S. A. Nutarta teipgi įkurt 
prieglaudos namą (o kiek ant to 
pinigų paskiria? Juk tai svarbiau
sias dalykas. Be pinigų, arba su 
neužtenkančiais, prieglaudos namo 
negalima nė parengti, nė parengus 
užlaikyti. Rd.). Teipgi draugy
stė nutarė pirm laiko pagarsinti 
apie jos rengiamą 30 d. gegužio 
sekančių metų balių, kad kitos ant 
tos dienos ne rengtų nieko pana
šaus, kad viena kitai ne kenktų ir 
ne užbėginėtų už akių.

Gendrolius.

Iš Cfiinbridge Port, Mas.
ČianykŠčiai lietuviai iš palengvo 

pradeda keitiesi iš miego ir rūpi
nasi apie savo reikalus, nes dau
giau jų prisirašo prie čia esančios 
tautiškos Lietuvos Sūnų Dr-tės. 
Jauni vyrai, kurių čia yra diktai, 
ketina pamesti girtuokliavimus ir 
griebtiesi mokslo (tegul pirma tą 
padaro, tąsyk bus galima pagirti, 
už vieną paketinimą nėra ką girti. 
Rd.). Iš tikro butų gerai, jeigu 
musų broliai labiau pradėtų rupin- 
tiesi apie savo reikalus ir ateitį. 
Dabar užstoja ilgi vakarai*, atsi
randa gera proga pasitobulinti, 
reikia išsirašyti kokį gerą laikraštį, 
parsigabenti knygų.

Pereitą nedėlios dieną čia buvo 
parengtas susirinkimas su prakal
boms, ant kurio susirinko diktas 
būrelis vyrų ir moterų.

Kalbėtojas K. Liubinas kalbė
jo apie reikalingumą ir naudą 
draugystės. V.Petkunas aiškino, 
kas yra lietuvystė, teipgi naudą 
prekystes. L. Taciulauckutė de- 
kliamavo eiles. N. Ramalda kal
bėjo apie Lietuvą, teipgi ragino 
protingus vyrus sutaisyti konsti- 
tutuciją, kurią jis, važiuodamas į 
Lietuvą, paimtų ir ten išdalintų 
žmonėms, kad žmonės žinotų, 
koks bus po iŠliuosavimuiLietuvoj 
ateinantis rėdąs (reikia pirma iŠ- 
liuosuoti, kada tas bus padaryta 

ir rėdą susitvers. Rd.). Latvins- 
kas kalbėjo apie svetimtaučių 
draugoves, panašias joms, susivie- 
nyję ir lietuviai galėtų turėti. 
Paltanavičia kalbėjo apie politiką ir 
apie svarbumą ukėsystės popierų; 
apie revoliuciją Lietuvoj, kaipLie- 
tuvos darbininkai griauja caro so
stą su bomboms, o Amerikos lie
tuviai prie to prisideda su dolia- 
riais.

Ant galo buvo rinkliava ant su
šelpimo kovojančių už laisvę mu
sų tėvynes revoliucijonierių. Su
sirinkę sudėjo >24.25 (aukavusių 
vardai pagarsinti kitoj vietoj. 
Rd.). Apart to dar merginos su 
kepurėms rinko aukas nuo susi
rinkusių, drauge su jų surinktais 
pinigais pasidarė 31 dol. Pinigus 
tuos nusiuntėm Centr. Rev. Kom. 
kasieriui Dr. Šliupui.

Už auka^ Cambridge Port lie
tuviams ištariam širdingą ačiū.

Neseniai čia pas J. K. buvo 
krikštynos, ant kurių gėrymų ne 
truko, o kad ir norinčių gerti ne 
stokavo, tai kiekvienas gali su
prasti, koki buvo vaisiai ir pasiel
gimas ant tų kriŠktynų. Pasielgi
mas toks negražus, rėksmai pasi
gėrusių žemina juk visus lietu
vius svetimtaučių akyse. Rodo
si lietuviai turėtų viens kitą dabo
ti, ne duoti viens kitam blogai elg- 
tiesi, kadangi už negražius darbus 
kelių, panieka puola ant sprando 
visų lietuvių.

San.

IšSpringfleld. 111.
Čia susitvėrė lietuvių socijalis- 

tų kuopelė iš 11 draugų. Lai
kui bėgant, gal ir mes, springfiel- 
diečiai pakilsime ir pagarsėsime 
kuom norit geresniu. |au ir da- 
bar’yra keletas geresnių ir atsiran
da daugiau mums pritariančių. 
Auga būrelis laisvę mylinčių drau
gų. Du metai atgal. Šitas kampe
lis mažai buvo žinomas. Nors ir 
tuomet jau apščiai gyveno čia lie
tuvių, bet ne buvo da teip vadina
mų čia bedievių. Dėlto ne buvo 
kam garsinti apie vietinius lietu
vius ir jų skurdų gyvenimą. Da
bar jau tenka užtėmyti žinutes i* 
mus miesto, teipgi ir su aukoms, 
nepasiliekame užpakalyje kitų: 
kada tik pasitaiko gera proga, ne 
viens tai kits, surenka kelis cen
tus tai ant kankintinių naudos, 
tai ant revoliucijonierių. Du me
tai atgal čia aukų linkitilas su
vis buvo nežinomas. Būdavo už- 
simįsi apie aukas, tai kartais gau
davai tokių žodžių išgirsti, tokių 
dar negirdėjai. Dabar suvis ki
taip: kas buvo priešu aukų, šią
dien tapo jų rinkėju. Daugumui 
užmerktas akis atidarė trumpai 
buvęs kunigas Bukaveckas. Jis, 
čia gyvendama tik kelis mėnesius, 
teip visiems įkirėjo, kad daugu
mas jau nenor nė vardo kunigo 
girdėti. Sako kad visi jie toki ir 
gana. Ištariame ačiū kun. Buka- 
veckui už despotišką elgimąsi, nes 
jis čia priveisė daugiau laisvės ša
lininkų. Yra viltis, kad jau dabar 
augs ir augs terp mus didesnis su
pratimas, jau dabar musų pirmes
ni priešai virsta į draugus.

Darbai anglekasyklose da vis 
menkai eina. Išdirba vos dvi tris 
dienas į sanvaitę.

Vincuks.

Iš Lawrence, Im.
Lietuvių čia gyvena diktas bū

relis, terp jų yra ir besirūpinanti 
apie savo labą, nors kaip visur, ir 
čia ne trūksta jieŠkanČių proto 
degtinės stiklelyj. Išmintigesnėji 
čianykštė lietuviška jaunuomenė 
lavinasi giedojime, vaikinai ir mer
ginos praleidžia laiką ant giedoji
mo.

Čia dirba visas dienas, darbo 
yra, bet žmonės rugoja ant mažų 
uždarbių.

Teisybės tarnas.

Iš Tacoma, VV ash.
24 d. rugsėjo, pas tautietį Vincą 

Jakubautską, atsibuvo vestuvės 
Petro Ruteliono su mergele Kata- 
rina Venciute. Ant vestuvių su- 
siYinko mažas būrelis lietuvių. 
Linksmai praleisdami laiką, nepa
miršo ir savo brolįų tėvynėj, sun
kiai kovojančių su kraugeriu des
potišku caru: tapo surinkta aukų 
viso >6.50 ant naudos revoliucijb- 
nierių. Vardus aukavusių ir pini
gus siunčiu kasieriui, Ds. Šliupui. 
Vardan nenuoalsiai kovojančių re
voliucijonierių, visiems broliams 
aukavusiems ištariu širdingą ačiū.

Aleksandra Kalvaitis.

kart darbdaviais ir darbininkais. 
Sptvėrę tą, įgysimė gerovę, galę ir 
garbę.

Bet kaip užvesti tą pramonę ir 
prekystę? Pažiūrėkime į darbą 
skruzdelių,-o viską išvysime ir per
manysime. Kaip skruzdėlės, teip 
ir mes turime sueiti į krūvą ir kož- 
nas dirbti tokį darbą, kokį geriau
siai moka. Todėl komitetas, no
rėdamas sutverti didelę lietuvišką 
pramonės ir prekystos organizaci
ją, atsišaukia į visus lietuvius no
rinčius darbuotis, prašydamas at
siųsti kuoveikiausiai savo vardą, 
pravardę ir tikrą adresą pas sekre
torių Lietuviško Komiteto „Žiny- 
čia” (Kur? Rėd.).

2. Antru dalyku yra klausymas, 
kur ir'kaip'pradėti darbą? Atsa
kymas ant to yra vienas — Lietu
viškoj Kolionijoj.

Uždėti lietuvišką kolioniją Ame
rikoj daug lengviau negu rasti ge
rą darbą visiems lietuviams mie
stuose. Kuogeriausia žemė dar 
neužgyventuo«e kraštuose yra pi
gi, vos ne dykai gaunama. Taigi 
susirišus nors 10000 lietuvių į or
ganizaciją, lengva butų įgyti kokį 
plotą žemės, kad užtektų sutvėri
mui pramonės ir prekystos. Ko
mitetas geidžia, kad kiekvienas są
narys tos organizacijos, katra bus 
inkorporuota ir paremta ant kuo 
tvirčiausių tiesų pamatų ir geros 
tvartcos, turėtų lygias tiesas. To
dėl vienas žmogus galės pirkti tik- 
tai vieną 100 doliarinę akciją, o 
pinigus, kokius sanariai dar turės, 
galės savartoti ant uždėjimo lietu
viško banko.

3. Tokiu budu sudėtas kapita
las bus apverstas napirkimui že
mės, uždėjimui dirbtuvių, nupir
kimui, visokių reikalingų mašinų ir 
kitokių padargų ir įrankių pasta
tymui triobų, užvedin o kelių, {vei
simo gyvulių, išmokėjimo algų 
darbininkams.

Juo didesnis bus susirišusių bu- 
ris, juo organizacija bus tvirtesnė, 
galingesnė ir atneš mums daugiau 
naudos ir garbės. Sudėjus po 100 
doliarių kapitalo, organizacija pa
kels musų pramonę ir prekystę, 
mes tapsime darbdaviais ir darbi
ninkais, ir nereikės riogsoti kaip 
mulkiams prie vartų dirbtuvių,jieš- 
koti darbo. Ant savo žemės, sa
vo dirbtuvėse, savo naudai atsiras 
tiek darbų, kad nuveikti ne bus ga
lima.
} > 4. Amerikoj yra su viršum 100- 
000 lietuvių. Sudėjus po 100 do- 
lianų ant akcijų į korporacijos ka
pitalą, tuiėtume 10000000 dolia
rių. O d*r atlikusius galėtume 
sukrauti į LietuviškąKolonizacijos 
banką.

Korporacija taptų turtingiausia 
ant svieto, nes mes turėtume ne 
tiktai kapitalą, bet ir savo darbi
ninkus. Mes vargdieniai esame 
galingi, tiktai reikia mums bičių ir 
skruzdėlių protą turėti.

5. Su tokiu burių žmonių, ir 
su tiek pinigų galima eiti į tuš
čiausią užkampį ir tenai ramiai 
apsigyventi. Tokiu budu susitvė
rė pradžia visų viešpatysčių Euro
poj. Visos jos tautos atvyko iš 
Azijos ir tuščiose vietose apsigy
veno, pastatė miestus, dvarus, 
kaimus. Tokiu jau budu ir mes 
galime uždėti savo kolioniją lais
voj, apšviestoj ir turtingoj Ameri
koj. Milijonus akrų žemės ran
das dykai dalina, milijonus akrų 
parduoda Oregone, Washingtone, 
Idahoje, ir kitose valstijose po 
>1.25 ir >2.50. Kas tada trukdo 
paimti tuos žemės plotus?

6. Žemė, pirkta už du ir pusę 
doliario už akerį, apgyventa ir iš
dirbta,pakiltų iki 100 ir daugiau do
liarių už akerį, kur butų miestai, 
pakiltų iki tūkstančio doliarių už 
lotą. Tokiu budu atsirado tokia 
daugybė milijonierių Amerikoj, 
tokiu budu ir mes, iš skurstančių, 
nuskriaustų, vargdienių taptume 
turtingais žmonėmis.

7. Uždėti miestą ne teip sun
ku, kaip daugeliui išrodo. Reikia 
tiktai žmonių. Nupirkę žemę, tu
rėtume uždėti visokias dirbtuves 
ir ukes, lentų, balkių ir rastų plau
tuves, plytnyčias, malūnus, nes 
reikėtų statyti triobas, bažnyčias 
ir mokyklas ir tai savas ir tt.

Atsirastų visokį reikalavimai gy
ventojų, reiktų užganėdinti. Pir
mu butų maistas ir apdaras, o po- 
tam ir kitokį reikalai; reikalus tuos 
aprūpintų locna pramonė ir preky
ste. Aplink lietuvišką miestelį pa
kiltų ir lietuviški kaimai, plotai 
pirktos žemės taptų maža Lietu
va. Gal dar ta kolioniją taptų 
su laiku vienu iš svarbiausių įna
gių išsiliuosavimo musų tėvynės iŠ 
po svetimo jungo. Reikia dar pri
minti, kad Suvienytų Valstijų ran
das tokioms naujoms kolionijoms 
duoda pagelbą, duoda dykai daug 
žemės vadinamos School land (mo
kyklų žemė).

Tokiu budu iš vargingų darbi
ninkų, taptume turtingais ūkinin
kais, pramoninkais, pirkliais, ama
tininkais, urėdninkais. Supran
tama, kad ir prastesnius darbus 
turėtume patįs dirbti, bet tada 
dirbtume sau ir trauktume visą 
naudą, ne teip kaip dabar kad dir
bam kuobiaunausius darbus be vil
ties pamatyti šviesesnes dienas.

8. Nevienas gal paklausti, ar 
mes įstengtume tą viską veikti, ką 
užmanome? Atsakymas aiškus.

Nuo Lietuviško Kometeto 
„Žlnyčla’.

Daug yra kelių vedančių prie 
pagerinimo būvio. .

Vieną iš tokių kelių pasirinko 
sau būrelis lietuvių, susirišusių į 
Lietuvišką Komitetą „Žinyčia”. 
Siekis jo yra — kolionizacija.

Paraginimui lietuvių prie ųau- 
dingo darbo, Komitetas „Žiny- 
čios” leidžia dabar paaiškinimus 
savo užmanymo.

1. Matome aiškiai, kaip visuo
se pasaulės kraštuose darbininkai 
yra nuskriausti, o darbdaviai tur
tingais ir laimingais. Todėl turi
me stengtis sutverti savo locną 
pramonę ir prekystę, tapti vien- į 

Nieks su mokslu negiml.teip ir mes 
negimėm, bet jei kiti ąalėjo visko 
išmokti, tai kodėl mes j ne galėtu
me su kitais susilyginti^ Kiekvie
nas lietuvis kimbantis prie mokslo 
ne tik su kitais susilygma, bet dąr 
kitus pralenkia. Mesį iš pradžių 
dirbtume tokius daiktus, kokius 

s geležkelių,

dirbti. Vaikai galėtų? jau visus 
mokslus pabaigti ir už]20 metų lie
tuviai Amerikoj butų ^pšviešČiau- 
$iais žmonėmis.

Ne sunku butų įkurt) kuo geriau
sias mokyklas, teatruę, ir kitokius 
dalykus apsišvietimui įr pasilinks
minimui. ■

9*. Šimtas tūkstantių lietuvių, 
susijungusių į vieną ęrganizaciją, 
išpirkusių 100000 Šimtją doliarinių 
akcijų,turėtų naudos dLšimt milijo
nų doliarių. Pavesdami ketvirtą 
dalį to kapitala nupirkimui žemės 
po >1 *4 už akerį,gautame du mili
jonu akerių locnos lietuviškos že
mės Amerikoj, su miškais, kasy
klomis, ežerais, upėfnis, ir viso
kiais gamtos turtais .

Du milijonai akerių Mygus ko ne 
vienam milijonui deš|mtinių, arba 
50000 valakų. Prie tol pridėtų ran
das 16 dalį school į land arba 
3000 su viršum. Afit to ploto 
išgyventų 100000 lietuvių.

Ak s Amerikos atsikreiptų ant 
musų ir vienoj valandoj įgytume 
vardą kaipo sutaikiausioji tauta, 
įgytume gerą garbę. Tas butų 
pirmu'musų nuopelnull ‘Ant tokio 
ploto 'dailiausioj 7vietoj įkurtume 
miestą,1. o aplinkui fermas. Tas 

| atkreiptų ant musų ak 
! pramonininkų ir preliėjų, jie, ma
tydami musų tvarką ii r darbštumą, 
stengtųsi susibičiuliupti ir vesti 
visokius reikalus. \'isi pradėtų 
rokuoties su mumis kęipo su dide
lės vertės žmonėmis^ Tas butų 

I antra tautiška naud|u Trečia ir 
i didžiausia tautiška nžuda butų ta 
kad ant savo locnų sąšlavų galė
tume teip rėdytis, ka^p mums pa- 

i tiktų ir parodytų supiatimas viešų 
|reikalų.

Mieste musų uždėtąm butų pui- 
i kios triobos, mokyklos, teatrai, 
Į parkai, juose visoki įtaisymai žais- 
| lams, reikalingiems užlaikymui 
, sveikatos, pasilinksminimui ir tt.

Musų jaunuomenė uz dešimties 
Į metų moksliškuose (jakuose su- 
i silygintų su jaunuomene kitų tau
tų, o už kitų dešimčių rųetų galė
tų kitus pralenkti. Lietuvių var
dai atsirastų terp profesorių uni
versitetuose,akademijose, politech
nikose ir kitose moksliškose įtai- 
sose, apimtų garbę, garbingo dar
bavimosi ant labo žmonijos. Lie
tuviška raŠtininkystė,; tepliorystė, 
muzika ir kitos dailos sakos atideng
tų svietui dūšią garbipgo lietuvio. 
Girtuoklystė ir n«-prjideranti pasi
elgimai išnyktų.

10. Kaip įkurti organizaciją su 
tokiais dalykais, naudingais ir teip 
plačiais mieriais? Pirmutiniu dar
bininku įkūrime lietuviškos, pra
monės ir prekystos (Organizacijos 
yra Lietuviškas Komitetas „Žiny
čia**, kuris, susitvėrus organizaci
jai, taps pirmutine kuopa tos or
ganizacijos. Užmanj-mai ir mie- 
riai Komiteto „Zipyčios" ir pa
matai tos organizacijos yra išaiš
kinti augščiau. Kiekvienas sąna
rys „Žinyčios”, ir kitų draugys
čių, kurios susitvers šu tokiais jau 
mietiais ir norės prigulėt prie lie
tuviškos organizacijas pramonės 
ir prekystos, turės atsiųsti aplika- 

: ciją, paduoti savo tikrą var
dą ir pravaidę, adresą, vardą ir 
pravardę tėvų, vietą 'ir laiką gimi
mo, ar vedęs ar ne, ‘užsiėmimo ir 
kokio yra mokslo. , Kiekvienas 
sąnarys „Žinyčios” mokės 10 cen
tų ant mėnesio uždengimui viso
kių Komiteto išlaidų^ Jeigu butų 
didesni reikalai, sanariai turėtų Su
dėti ligiai kiekvienas. Supran
tama, kad kiekvienas sąnarys ap
siima nupirkti vieną 100 doliarinę 
akciją, sudėjimui , kapitala organi
zacijos, bet pinigai bus renkami 
tik tada, kada orgknizacija bus 
gana tvirta pradėjintui savo dar
bo.

Ypatingų įstatymų nė ,,2iny- 
čios” Komitetas, nė kitos panašios 
draugystės tuom tjarpu ne tu
rės, bet rėdysis nuspįrendimais vi
sų sąnarių, buvusių int susirinki
mų. Nuspręs didesnė pusė sąna
rių.

Vyriausybė Komitįeto susidės 
tuom tarpu iš pirmsėdžio, antro 
pirmsėdžio, raštininko susineši- 
mų, raštininko rokuntfų ir iždinin
ko.

Šita vyriausybė žiūrės, kad visi 
pildytų nusprendimus ir nutari
mus Komiteto (?).

Iždininkas turės bųt po paranka, 
pagal nutarimą. rTeiL> ir raštinin
kas rokundų.

Raštininkas susinėsimų turės su
rašytus visus sąnariu^, jų adresus, 
ir užlaikys dokumentas Komiteto. 
Ant jo vardo bus siunčiamos visos 
gromatos ir visi susinešimų daly
kai.

Kiekvienas sanarysįplatįs supra
timą to užmanymo 'terp sąnarių. 
Tokiu budu bus užč<|dyta 10%pa
prastai mokamų agentams.

Sąnariu „Žinyčios* ir paminė
tos organizacijos gal) tapti kiek
vienas lietuvis doro 
norintis drauge darbuotis.

gyvenimo ir

Isz visur
II Kaip apskaito buvęs Japonijos 

užrubežinių dalykų ministeris 
Okuma, dėl karės su Maskolija, 
Japonijos skolos užaugo iki >1250- 
000000. Palukenų nuo tos skolos 
atmeta mokėti po >75000000 ant 
metų, arba dusyk tiek, kiek Japo
nijos iždas turėjo metinių įplauki
mų 10 metų atgal. Prieš karę 
kiekvįenas japonietis mokėjo po 
2 dol. ant metų mokesčių, dabar 
reiks mokėti po 6 dol. Prieš karę 
skolų ant kiekvieno gyventojo iš
puolė po 6 dol., dabar gi po 25 
dol.

II Maskvoj, štraikuojanti spau
stuvių darbininkai, su studentais 
susidėję,parengė neprilankias ran
dui demonstracijas. Išvaikyti de
monstrantus atsiuntė pulką poli- 
cistų ir kazokų. Susirėmime daug 
policistų likosi sužeistų o vienas 
žandaras užmuštas; demonstrantų 
pusėj daugiau yra užmuštų ir su
žeistų. Suštraikavo čia teipgi 
tarnaujanti ant gatvinių geležinke
lių, darbininkai tabako dirbtuvių. 
Laikraščiai ne išeina.

|| Peterburgo miesto valdžios at
sisakė iškilmingai priimti gįžtantį 
iŠ Amerikos tarybų komisijos per- 
dėtinį Wittę, kadangi jam nė jo
kių nuopelnų ne pripažįsta, išran
da daugiau kaltės negu nuopelnų, 
net pati karė esaati ta i-1 ik vaisiai 
Wittes intrigų Azijoj. Na, o an
tai amerikonai, ne pažįstanti nė 
Maskolijos žmonių geismų, nė ca
ro rando darbų, teip garbina caro 
komisoriųl

11 Dubline likosi pavogtas Airi
jos karalių vainikas ir kitokį seno
viški daiktai vertės 100000C dol. 
Kaip mena, daiktai tie likosi iš
siųsti Ameriką, kadangi Čia ne 
trūksta vogtų daiktų, ypač teip di
delės vertės, pirkėjų. Dalį pavog
tų daiktų rado paskui policija, jie 
buvo įmesti į miesto kanalą.

II Paryžiaus laikraščiai garsina, 
jog atkakęs ant atsibūvančio dabar 
Paryžiuj daktarų kovojančių su 
džiova terptautiško kongreso, vo
kiškas mokslinčius Bebring, išrado 
vaistą nuo džiovos,apie kurį moks
linčius, išbandęs gerai, pagąrsys 
visam svietui viešai.

II Maskolija vėl įieško paskolos 
svetur, dabar nori pasiskolinti ne
toli pusę milijardo rublių ant 4% 
palukenų, mokant po 90 rublių už 
100. Prancūzija žada pusę reika
laujamų pinigų paskolinti, likusią 
dalį paskolintų Anglija, Vokietija, 
Amerika ir Holandija.

II Hamburge, Vokietijoj, 5 d. 
spalių likosi atidarytas Vokietijos 
kalbžinių susivažiamas, ant kurio 
pribuvo apie 100 mokslinčių iŠ 
visokių Vokietijos kraštų. Ne 
reikia užmiršti, kad terp Vokieti
jos kalbžinių daugiausiai yra pažį
stančių lietuvišką kalbą.

II Peterburge, sėdinti politiška
me kalėjime kaliniai pradėjo ba- 
duoti. lie ne priima Valgio ir ka
lėjimo užveizda nežino, kaip juos 
galima priversti valgyti. Dau
gumas kalėjime sėdinčių yra soci- 
jalistai, suareštuoti laike demon
stracijų.

|| Amerikoniškas senovės pinigų 
tirinėtojas, Jeremiah Zimmerman 
iš Syracuse, N. Y. atkako iš Egip
to į Paryžių su rinkių senovės pi
nigų. Pinigus tuos jam pavogė. 
Jie buvo verti 250000 dol.

II Maskoliški nelaisviai 4š Japo
nijos maskoliškais garlaiviais bus 
pergabenti į Vladivostoką. Mas
koliškų nelaisvių. Japonijoj yra 
64000, japoniečių gi Maskolijoj 
yra 1866.

II Maskolijos randas stengiasi 
įrengti spicijališką garlaivių linijų 
terp Maskolijos portų ir Amerikos. 
Garlaiviai tos linijos bėgios į New 
Yorką nuo Rigos, ar nuo Liepo- 
jaus. *

II Peterburge, ant MeŠčanskos 
gatvės sugriuvo naujai statomi di
deli namai ir užbėrė kelis šimtus 
darbininkų; kiek prie to žmonių li
kosi užmuštų, dar rikrai nežinia.

II Šlezijoj (Prūsuose), terp Ra- 
tiboro ir Czernicos iššoko iš rilių 
geležinkelio trūkis. Prie to 4 ypa- 
tos likosi užmuštos, o 17 tapo su
žeistų.

H Paryžiuj pasimirė pagarsėjęs 
prancūziškas raštininkas ir dai
nius, Jose Maria de Heredia. Jis 
gimęs 1842 m. ant salos Kubos.

. || Kronstadte, Maskolijoj, vėl 
suštraikavo dokų darbininkai. Jie 
reįkalauja didesnių algų ir trum
pesnio darbo laiko.

II Berlyne suštraikavo elektrikai, 
bet jiems nepasisekė apstabdyti 
bėgiojimą elektriškų karų.

Nauji Basztai
Negirdėto* paeako*. Kuyg«ta 

I. Vilniuje.
Telpa čia iš viso 12 pasakučių: 

1) Tegul juos velnias pagauna, 2) 
Pragare anglių pritruko, 8) Lygy
bė, 4) Karaliaus pamokslas, 5) 
Prie šviesas, fl) Aštuonių adymą 
darbo diena, 7) Dievas ir Karaliai, 
8) Pagonis, 9) Pasaulis be Alios, 
10) Dūšių ganytojas, 11) Darbi- 
nininkas ir ponaitis, 12) Pasaka 
apie velnią ir popą.

K. KauUky, Partija, K laša ir 
vlsurneDe. (Vertimas isz vokia- 
ežiu kalbos). Londone. 1 m. 
Iszleista Lietuvos Socljaldemo- 
kratu partijos. 24 pusi.

Aiškinama čia: Kas tai yra klia- 
sa ir partija, Laisvė ir teisingu
mas, Kliasa ir visumenė. . Išrody- 
ta, kad darbininkų yra daugiau, 
negu visų kitų kliasų žmonių. Už 
pamatą paimtos vienok sanlygos 
Vokietijoj, bet jos ne visur vieno
kios: Švedijoj, Norvegijoj, net 
Maskolijoj, turinčių kokią nors sa
vastį bus kasžin ar ne daugiau ne
gu darbininkų, bet ir tuose kraš
tuose darbininkų visgi yra daugiau 
negu sąnarių kokios nors kitos 
kliasos.

Szalln socialdemokratai (Pa
gal vokiecziu kalba). lx»ndone. 
11KI.5 m. !<**leista socljaldemo- 
kratu partijos. 31 pusi.

Aiškinami čia siekiai socijaliz- 
mo ir visi, daromi tyčia socijaliz- 
mo priešininkų apkaltinimai. Dau
gelis žmonių ne kenčia socijalistų, 
jų bijosiu kadangi jų nepažįsta, ne
pažįsta jų siekių, remia žinias ant 
visokių melagingų išmislų socija- 

• listų priešų į svietą paleistų, 
j Knygutę tą priderėtų skaityti ly- 
į giai socijalizmo Šalininkams, kurių 
i daugumas pas mus nepažįsta dar 
jo siekių, kaip ir jo prieši
ninkams, kurie pamatytų, kad 
tas baisusis, neišmanėlių keikia- 

: mas mokslas nėra teip baisus, 
; kaip jo priešai stengiasi nežinan- 
i tiems įkalbėti.

Kabotnik WilenMki. Organ Li- 
tevvskirj SodJaJdeniokratycznej 
PartJL No. 1.

Yra tai laikraštis Lietuviškos so- 
1 cijaldegriokratiškos partijos. Re
dakcija sako, kad tasai laikraštis 
bus organu Lietuvos darbininkų. 
Kuom bus tąsyk lietuviškoj kalboj 
išeinantis „Darbininkų Balsas”? 
Ar jis bus tik dalis „Rabotniko 
\Vilensko”? Atsiliepime į darbi
ninkus „Robotnik Wilenski” sa
ko, kad jis rūpinsis tik reikalais 
krikščionių Lietuves darbininkų, 
žydams, baldgudžiams palieka tie
są rupintiesi patiems apie savo rei
kalus. Na, o kaip bus su lietu
viais? Ar juos lenkiškai kalbanti 

; paims po savo globa, bus jų vado- 
vaiž? Lietuviškai kalbančių kar- 

. tais reikalai gali Besutikti su geis- 
mais lenkiškai kalbančių. Juk jau 
net terp lenkų socijalistų ir lietu
vių buvo nesutikimai ypač už kal
bą. Juk ir terp lietuviškai kal
bančių darbininkų, turbut, daug 
daugiau bus - branginančių savo 
kalbą ir besirūpinančių apie jos 
pakėlimą, o lenkiškai kalbanti ga
lėtų norėti, kad kiltų ir platintus! 
vien lenkiška kalbą kaštais lietu
viškosios. Iki šiol mums pasitai
kė laikraščiuose patėmyti vien trįs 
lietuvių balsus, kur autoriai palai
kymą lietuviškos kalbos laiko už 
nereikalingą, taigi - likusi lietuvių 
darbininkų dalis brangina savo 
kalbą, savo tautiškas ypatybes. 
Ar dėl'kalbos neužgims vėl nesu
tikimai, kurie kenks kitiems parti
jos siekiams? Kas išsižada tautiš
kų siekių, tautystės, kas už ekono
miškų reikalų kitokių ne mato, tą 
užganėdįs ne vien Peterburgo, bet 
ir vienas Paryžiaus ar New Yorko 
parlamentas, bet, kaip sakome, 
tokių yra ne daug, daugumas ne
nori, kad nemokanti ir nenorinti 
išmokti jų kalbos butų vadovais ir 
prisakymų iŠdavinėtojais.

Telpa laikraštyj toliau straips
niai: Apie aplinkrašti-.Seinų pra
loto Antanavičiaus. Politiška ko^- 
va ir daug darbininkiškų žinių iš 
Lietuvos.

Lenkiška kalba laikraščio nege- 
riausia. Yra daug maskoliškų sa
kinių ir gramatiškų klaidų. Ban
dyta prisilaikyti Lenkijoj ne priim
tos kriokavinės rašybos, bet jos 
ne visame prisilaikyta.

„Darbininku Balso“ iszęjo No. 
».

Telpa jame sekanti straipsniai: 
Caro Konstitucija. ^.alin caro 
valdžia. NepraŠytiejie žmonių ga
nytojai. Pražiūrės. Šalin krau
gerių valdžia (eilės). Į kovą 
(eilės). Žinios iš Lietuvos. Is- 
revoliucijinio judėjimo caro valdy
boj. iŠ partijos darbų. Šnipai, 
skundikai, išdavikai. Bausmės, 
kratos, areštai ir tt.

Redakcijos atsakymai.
Somervh.es Katalikui. Sumai

šei Tamista žirnius su kopūstais ir 
negalima žinoti, ką nori aprašyti 
ir ką išaiškinti. Kova su ypatoms 
tai ne laikraščių užduotis. Pabar
ti ką galima juk tiesiok, be laikraš
čio. c

Tiksadarcui. Y patas Tamsta 
palik, ypatų prižiūrėjimu laikraš
čiai ne užsiima, jeigu jas užgriebia, 
tai už svarbesnius darbus.

Kulaskiui. Tamista aprašei vi
sai privatiškus mažmožius.

Br. Vargšui. Neapsimoka ra
šyti rekliamą su polemika. Jie 
klimpsta juk vis gilyn.

Somervh.es
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ĮKASTO ISTORIJA
Pagal A. B. Schnitzer’i.

paa mus: ir mes tarime spėjančius, jog ro
jaus darže Adptnas su Jieva lietuviAkai kal
bėjo. Senumu i»avo tautos kultūros stengėsi 
darodyti ir slaviški raštininkai, primesdami 
slaviškam alfabetui didesnį senumų, negu iš 
tikro jis gali turėti; tūli todėl slaviški rašti
ninkai stengėsi perstatyti savo raštų origina
lišku, pačių elavų išdirbtu, kadangi perėmi
mas svetimo mat didelės garbės nesuteikia.

Parėmimui savo išvadžiojimų, vienog, 
nė vieni, nė kiti.neturėjo nė jokių davadų. 
Tų laikų mokslinčiai turėjo^ik vienų, tikrai 
senų, glagoliniu raštu jiarašytų rankraštį — 
tai buvo Vatikano evangelija, surasta Asse- 
mano JeruzolimoJ 1736 m., dabar esanti Va
tikano knygyne, Ryme. Glagolinį raštų ir 
dabar vartoja dar gyventojai Dalmatijos, 
seniausias tuom raštu parašytas rankraštis 
paeina teipgi iš Dalmatijos, parašytas XIII 
šimtmetyj (yra tai glagoliniu raštu parašytos 
psalmės Mikalojaus Afbskio, 1222 m.), 1248 
metuose išduota teipgi 6ullė popiežiaus In- 
nokeutijo, kur.oje išreikšta nuomonė, buk 
glagolinis raštas išsidirbo Dalmatijoj XIII 
auūyj. Kaipo priežastį išradimo glagolinio 
rašto Dobrovski paduoda persekiojimus 
ir naikinimus bažnytinių knygų parašytų 
kiriliniu raštu vakarinių slavų apgyventuose 
kraštuose. Apsaugojimui nuo persekiojimų 

' slaviškų dievmaldystų Dalmatijoj, jos kuni
gai, sulyg Dobrovskio nuomonės, išmislijo 
naujų raštų, ant pirmo pažvilgio nepanašų į 
persekiojamų kiriliškų. ir perrašę tuom raštu 
visas pirma kiriliniu raštu surašytas kny
gas, terp kitko ir Vatikaniškų evangelijų, 
išprašė popiežiaus leidimų vartoti tas nau
jas slaviškoj kalboj knygas. Norėdami per
statyti tų naujų raštų už visai naujų, nieko 
bendro neturintį su kiriliniu ir, tokiu budu, 
apsaugoti nuo jiersekiojimo Rymo dvasiški- 
joe, išradėjai jo tyčia jį perstatė už išradimų 
katalikiško slavų mokintojo 8v. Heronimo, 
kurį labai godojo ir ' Rymo katalikiškoji ba
žnyčia.

Nuomonę Dobrovskio, kaipo paremtų 
ant istoriškų faktų, iš syk priėmė tirinėtojai 
senoviškų slaviškų raštų ir jos prisilaikė iki 
1830 metų. Bet 1830 m. surado knygyne 
grafo Clozo, Tridente, užbaigų rankraščio, 
jiarašyto glagoliniu raštu. Rankraštis tas 
pateko į rankas pagarsėjusio slavinto Kapi- 
taro, kuris jį aprašė .ir aprašymų ir patį ran
kraštį išleido Vindobonoj 1836 m..; Kapitar 
išaiškino, kad grafo Clozo rankraštis, parašy
tas glagoliniu raštu, ne jaunespis už seniau
sius rankraščius parašytus kirillpiu, jis para
šytas XI amž.. Kapitar teipgi darodė, jog 
glagoli nis rastas buvo vartojamas iie vien 
vakarinių slavųJ bet jį vartojo teipgi pietry
tiniai, teippat it bulgarai.

Bulgarai glagolinį raštų vartojo seniau
sio pavidalo; taigi išpuola, kad glagolinis 
raštas turėjo atsirasti ne Dalmatijoj. kaip 
dranėJDobrovski. bet greičiau — Bulgarijoj. 
Kapitar Pragos knygyne surado senų lotyni
škų kodeksų XI; šimtmečio, kuriame yra gla
golinis alfabetas ir jis pavadintas „bulgari
šku.” Kapitar laikė glagolinį raštų sene
snių už kirilinį ir tų savo nuomonę rėmė ant i 
to, kad senuose, kiriliniu raštu parašytuose 
rankraščiuose yra teipgi literos glagolinio 
rašto. Taigi Kapitar išrodė klaidingumų 
manymų Dobrovskio. buk glagolinis raštas 
atsirado Dalmatijoj XIII amžyj: jie išaiški-' 
no, jog glagolinis raštas jau XI amžyj var
tojamas buvo ne vien Bulgarijoj.

Savo kelionėse Kazaniaus universiteto 
profesoriui Griegorovičiui pasisekė rasti 
dadgiau senu glagoliniu raštu parašytų rank
raščių, jeigu ne senesnių, tai ir ne jaunesnių 
už tiek triukšmo padariusį Clozo rankraštį. 
Iš tų jo surastų raštų reikia paminėti: dide
lį evangelijos rankraštį, teip vadinamų Zo- 
grafo evangeliją surastų Zografo klioštoriuj 
ant kalno Athoe, parašytų XII šimtmetyj ir 
Afariniškcį evangeliją surastų Marijos klio
štoriuj, teipgi ant kalno Athos. Rado jis 
teipgi liekanas glagoliniu raštu jiarašytų vi
sokio turinio rankraščių klioštoriuose Make
donijoj. | ■

1855 metuose, Dras Hefler, Pragoj (Če
kijoj), apdaruose vieno lotyniško rankraščio, 
rado glagoliniu raštu ant pergamento rašytų 
IX amž. rankraštį ir tai prašytų jau Čeki
joj. Beveik tame jau laike, maskolius, po
pas Porfirius, rado glagoliniu raštu parašy
tų užrašų ant grekiško akto Iveros kliošto- 
riaue. Užrašas tas parašytas 982 m..

Visus tuos rankraščius ištyrė profeso
rius Sreznevsky ir ištyręs, išreiškė nuomonę, 
jog glagolinis raštas pirmiausiai atsirado 
Bulgarijoj ir kad jis išsidirbo iš kirilinio pa- 
baigoj IX ar pradžioj X šimtmečio. Tuom 
tarpu profesori.us Griegorovič, pasiremda
mas ant tų pačių rankraščių, išreiškė visai 
kitokių nuomonę: jis apreiškė, jog ne glago- 
linis raštas išsidirbo iš kirilinio, bet priešin
gai — kirilinis išsidirbo iš glagolinio, kadan
gi kalba rankraščių parašytų glagoliniu ra
štu yra senesnė ir kad daugelis kiriliniu ra
štu parašytų rankraščių yra, tiesiog, perra 
Syti iš glagoliniu. Silpnumų išvadžiojimų 
Grigorovičo 1855 m. išrodė profesorius Bo 
diansky, bet jis susilaikė nuo išreiškimo nuo- 

* menės, katras iš tų slaviškų alfabetų yra se
nesniu, katras atsirado pirmiau, nors pasire
miant ant paskui surastos medegos, galima 
būti} spręsti^ kad abudu tie raštai atsirado 
beveik vienu kartu, kadangi seniausi rank
raščiai, parašyti teip vienu, kaip ir kitų ra
štu, ant kuriu pažymėtas laikas parašymo, 
ne vėlesni kaip IX amž., o tame amžyj, kaip 
tikrai žinia, likosi išdirbtas kirilinis alfabe
tas, bet kada tikrai išdirbtas glagolinis ra
štas, tas kla syinas neišrištas.

ToElTn^du matome, kad surasti rank
raščiai, parašyti glagoliniu raštu, teip savo 
kalba kaip ir pažymėjimuose laiko, teipjau 
seni? kaip ir rankraščiai parašyti kiriliniu 
raštu ir kad iš pradžių glagolinį raštų varto
jo ne vien pietiniai ir vakariniai slavai, bet 
ir rytiniai, teipgi bulgarai ir čekai, tai
gi kad glagolinis alfabetas pažįstamas buvo 
veik visiems slavams.

Čekiškas slaviškų raštų tirinėtojas, Ša-

ifarik, 1858 m., tirinėdamas senumų slaviškų 
■raštų, peržiūrėjęs visų surinktų medegų, iš- ; 
reiškė nuomonę, jog Kirilas išdirbo glagolinį 
raštų, o ne tų. kokį jo vardu dabar (
Kirilinį gi raštų, kaip manė balank, išdirbo 
Bulgarijoj Kirilo mokintinis Klementas, kas 
iiaminėta aprašyme' gyvenimo Klemento, su- ( 
rastame Ochridoj Grigorovičo, kur aiškiai 
pasakyta, jog Klementas Macedonijoa sla- 
varos sutvėrė naujų raštų, parankesnį ir ai- ( 
škesnį, kuriuom galėjo būt tik kirilinis. j 
Nuomonės Šfariko prisilaikė daugelis mok- 1 
slinčių, bet yra ir su ta nuomone nesutm- ( 
kauti. j

Ypač dabar apie didesnį senumų vieno , 
ar kito slaviško rašto vėl atsinaujino ginčai , 
terp specijalistų rašto tirinėtojų. Medegų ( 
ginčams suteikė surastas Maoedonijoj, kaime ( 
Herman, užrašas bulgarų karaliaus Samulio, j 
parašytas kiriliniu raštu. Užrašų tų surado 
1898 in. maskoliško rando išsiųsta moksliška j 
eipedicija po vadovyste Uspenšklo ; yra tai 
užrašas aut antkapinio akmens. Kaip ma- į 
tyt ant pažymėto ant akmens laiko, užrašas ( 
tas padarytas 993 m.. Taigi, jeigu neekai- ( 
tyti glagoliniu raštu parašyto užrašo ant j 
grekiško dokumento Iveros klioštoriaus (jis ( 
paradytas 982 m.), antkapinis užrašas karn- | 
liaus Samuilo butų seniausiu slavišku užra- 
šu, kokius iki šiol kur nors pasisekė surasti. 
Taigi dabar vėl užgimė, arba, geriau sakant, 
atsinaujino seni ginčai apie tai. katras iš 
slaviškų raštų yra senesniu. Pasiremdami . 
ant antkapinio užrašo karaliaus Samulio, 
tūli mokslinčiai vėl bandė darodinėti, jog 

’ kirilinis raštas atsirado pirmiau negu glago
linis, todėl ir išradimų to rašto reikia prime- , 

1 sti Kirilui. Bet šalininkai didesnio senumo 
glagolinio rašto ant to žiuri kitaip. '1 irinė-

> tojai slavų praeities. Jagič ir Miletič, j>er- 
žiurėję gerai užrašų ant kapo karaliaus 8a- 

' muilo, patėmijo ant tūlų literų žymių įtekinę 
’ glagolinio rašto ir j>ačioj rašyboj patėmijo 

jie panašumų į rašybų glagoliniu rankraščių. 
Sulyg nuomonės Jagičo ir Miletičo, užrašas 

k aut kapo karaliaus Samuilo ne tik ue,»are- 
mia nuomonės apie didesnį senumų kirilinio 
rašto, bet priešingai, j>aremia nuomonę Sa- 
fariko, kuris laikė glagolinį raštų senesniu.

t kadangi net ant seniausių užrašų, parašytų 
kiriliniu raštu, matyt aiškiai teip literų j»a-

i vidale, kaip ir rašyboj, įtekmė glagolinio ra- 
' što. Taigi klausymas didesnio senumo vie

no ar kito slaviško rašto iki šiol galutinai 
’ neišrištas. > 1

Yra net mokslinčiai, kurie slaviškų ra- 
' štų nelaiko už kokį ypatiškų išradimų, bet 

jis esųs tik sutvarkymu rašto ženklų, koks 
šsidirbo pats terp slavų praktiškiems reika- 
ams prieš užgimimų Kirilo ir Metodijaus. 
Miller, 1884 m., stengėsi darodyti, Jog ra
štas, kurį mes vadiname kiriliniu. bet dar 
nesutvarkytas, buvo slavų vartojamas prieš 
i priėmimų krikščionybės. Tai, sulyg Mille- 
rio nuomonės, buvo paprastas nncijalinis gre- 
kiškas raštas, kokį vartojo slavai gyvenanti 
kaimynystoj su grekais, juom rašė sutari
mus, visokius dokumentus, vienu žodžiu, ta 
raštų slavai vartojo kasdieniniuose savo rei
kaluose. Kirilas gi, sulyg Millerio nuomo
nės, išdirbo glagolinį raštų, taigi jis išmisli- 
o vien literas slaviškos kalbos skambėji

mams išreikšti, bet jau turėjo pamatus 
sekančių laikų kiriliniam raštui, iš jo jis 
perėmė paeilumų literų, jų skambėjimus ir 
tūlų literų pavidalų, bet, kiek tai buvo gali
mu, perkeitė tų liten| pavidalų. Bet Kirilo 
išdirbtas alfabetas pasirodė nepraktišku? li
terų pavidalas buvo painus ir sunkiai pra
šomas ir nors Kirilo išmislytu raštu buvo iš
rašyta daug rankraščių, jis neįstengė iš
stumti senojo, nors nesutvarkyto rašto. To
dėl tai Kirilo mokintinis, Klementas, užsima
nė grįžti prie senojo ir parankesnio rašto, 
saviškai jį sutvarkęs, pagerinęs. Išpildęs 
ant paveikslo Kirilo išmislyto glagolinio. 
Tokiu budu iš.-idirbo slaviškas alfabetas, 
dabartinis kirilinis, kuriuom perrašinėjo 
pirma glagoliniu raštu parašytus rankraš
čius, daugelyj atsitikimų, senų glagolinį ra
štų tiesiog numazgodavo^ arba nuskusdavo ir 
jo vietoj rašė kiriliniu raštu. Todėl tai, 
kaip manė Miller, pasitaiko daug kiriliniu 
raštu parašytų rankraščių vietoj nuskusto 
glagolinio rašto. Iš plengvo glagolinis ra
štas likosi užmestas, žmonės jį užmiršo, tūlas 
jo literas dar vartojo vien padailinimui kiri
linio rašto, glagolinio rašto prisilaikė vien 
Dalmatijoj ir Chorvatijoj.

Kitokių nuomonę apie slaviškus raštus 
1886 m. išreiškė profesorius Kazaniaus uni
versiteto Beliajev. Jis pritarė nuomonei, 
kad slavai iki IX amžiaus vartojo grekiškų 
raštų, bet manė, kad jie vartojo ne uncijai!- 
nį grekiškų raštų, koks buvo vartojamas la
biausiai tikėjimiškiems raštams, bet daug 
parankesnį, vartojamų kasdieniniuose žmo
nių reikaluose — kursivinį. Iš to rašto, kaip 
manė Beliajev, iš palengvo išsidirbo tikras 
slaviškas alfabetas, kadangi, laikui bėgant, 
slavai turėjo išmokti, su pagelba grekiškojo 
alfabeto išreikšti skambėjimus slaviškų kal
bų, kokiems nebuvo ženklų grekiškame alfa
bete. Paskui gi, kada čielos slaviškos vie
špatystės nuo grekonių priėmė krikščionybę, 
teipgi.pradėjo priiminėti ir grekiškų apšvie
timų, tai, iš palengvo išsidirbęs iš grekiškojo 
kursivinio rašto slaviškas alfabetas pastojo 
įnagiu besiplatinimo tikėjimiškų raštų. Ka
dangi vienog didesnė dalis grekiškų tikėji
miškų raštų buvo parašyta, vietoj paranke
snio kursivinio rašto, uncijaliniu raštu, tai ir 
slavai, mėgzdžiodami savo mokintojus, savo 
tikėjimiškas knygas rašė ne paprastu greki- 
škai-slavišku raštu, koks buvo vartojamas 
svietiškuose reikaluose, bet tam tikslui sten
gėsi išmislyti kitų, labiau ar mažiau panašų 
į grekiškų, svietiškuose, kasdieniniuose rei
kaluose vartojamų kursivinį raštų.

Tam tikslui atsiėjo: arba perdirbti esan
tį Jau slaviškai-grekiškų kursivinį alfabetų į 
uncijalinį, arba priimti be jokių perdirbinė
jimų grekiškų uneijalinį, dapildžius jį vien 
ženklais reikalingais išreiškimui ypatiškų 
slaviškų kalbų skambėjimų. Abudu tie bu- 

, dai buvo išbandyti, vienas iš jų privedė prie 
. išdirbimo glagolinio rašto, kitas gi — kirili- 
> nio. Iš pradžių stengtasi priduoti kursivi- 

neina literoms-iau esančio grekiškai-slaviško
CToHaus bus.) '

Kaip elgiasi Ukrainiečiai 
ir kaip elgiasi Lietuviai?

Pastaru laiku p. Lizdeika, at- ’ 
stovas L. S.D. Partijos, pagarsino | 
po Amerikos lietuviukus laikrak- j 
Sius — mat reikia didelis rėklia- 
mosl — kad aukos, sueinančios . 
ant rankų C. K. R. š., tapę ne- . 
gerai padalintos, niša visi pinigai 
netekę p. Lizdeikos partijai, ' 
kuri viena tereprezentuojanti re- 
voliucijomenŠką judėjimą Lietu
voje. Mat L. S. D. Partija žiuri j 
ant Revoliujos šelpimo Komiteto 
kaip ant savo agento Amerikoje, 
užmir&dama.ar gal nenorėdama ži
noti, kaip tasai komitetas renka

. • .... iaukas nuo visų tautiečių, kad ren
ka aukas ne vienai L. S. D. Parti
jai, bet renka jas revoliucijai, ir 
kad tautos revoliuciją ne rengia 
vi»-ni socijalistai, bet kad yra ir 
kitos partijos Lietuvoje, kurios 
eina prie to paties siekio (pvd. 
demokratų partija, draugiečiai ir 
k.). Teisybė, p. Lizdeika su sa
vo bendrais daugiaus riksmo, re
klamos, padaro, ir todėl gal-but 
žmonės, ii Šalies stovintiejie, ir 
mano, kad revoliucija — tai judė
jimas L. S. D. Partijos.

Bet ceip manantiejie žmonės 
klysta. Tautų revoliuciją niekuo
met viena, jauna ir nedidelė parti
ja nepervesdino kitose šalyse, ne
padarys to nė L:etuvoje viena L. 
S. D. Partija. Idant atgauti val- 
nybę tautos nuo svetimų despotų, 
o ir nuo naminių nedraugų apva
lyti, reikia, kad visi savo padėjimu i 
gaivalai nepasikakinanti, susidė
tu į krūvą. O kad toki gaivalai 
pas mus Lietuvoje yra, ir neno- 
roms L. S. D. Partija, net savo 
programą rašydama,pripažįsta.

Tokį dalykų stovį matydami, 
mes — komitetas šelpimui revo
liucijos — jau seniai paklibinome 
Europiečius Lietuvius, kad išrink
tų iš savo tarpo tautišką revoliu
cijos komitetą, į kurį prigulėtų 
atstovai visų Lietuvoje veikian
čiųjų partijų. Kad tarpe tautie
čių vra nesutarimas ir didokas su
griuvimas, tam ne iš mažos dalies 
kaltas yra atstovas L. S. D. Par
tijos, p. Lizdeika, kurs, lyg dikta
toriumi pastojęs darbininkų parti
joje, dergia nuolatos kitus žmones 
ir partijas, ir tokiu budu, žinoma, 
neleidžia sueiti į krūvą gaivalams, 
kurie šiądien vainos liaudinės Lie
tuvos trokšta, bet dėl Lietuvos 
išvalnyjimo po vienam veikti turi; 
per trukumą politiško takto vienos 
ypatos visas darbas trukdomas 

yra*
Ne teip elgiasi kitos, kaimyniš

kos mums tautos. Toje valandoje 
turiu po ranka žinias apie ukrai
niečius, ir tos žinios mus nesu
brendėlius galėtų pamokinti, kaip 
priguli elgtirsi. U krainiečių inte
ligencija, papūtus valnam vėjui 
Maskolijoje, nepatikėjo vyriausy
bės geriems norams, ir tuojau per
sitikrino tarne, nes ka apie 10 ypa
tų panorėjo išleisti ukrainiškoje 
kalboje laikraščius, valdžia atsa
kė: nėra galimul Teip pėt Kije
vo! draugystei apšvietos prašant, 
valdžia neprašalino cenzūros ant 
tautiškų ukrainiškų knygų, tik „li
berališkasis ministras" Sviatopolk 
Mirskij pavelyjo iš užrubežio par
traukti „Istoriją Ukrainos" prof. 
Gruševskio ir rankvedį ukrainiš- 
kos istorijos maskoliškoje kalboje. 
Tad inteligentai ukrainiečiai rįžosi 
imtiesi už politiškos akcijos, ir 
ėmė savo pažvalgas talpinti mas
koliškuose žurnaluose „Naša 
Zita," „Naši Doi," „Syn Otečes- 
tva," aiškindami priespaudą ir 
skriaudas ukrainiečių. S. Jefre- 
mov išdėstė istoriją cenzuriškos 
priespaudos skiltyse „Russkoje 
Bogatstvo " Gruodyje 1904 m. 
keliama buvo Kijevoje šventė 85 
metinio jubilėjaus veiklumo J. Ne- 
čujos Levickio, kurioje dalyvavo 
Galicija ir Bukovina, ir kur tapo 
apskelbta rezoliucija, nupeikianti 
visokius prispaudimus ukrainiečių 
žodžio. Tojė rezoliucija tapo per
duota komitetui ministrų Peter
burge.

Komitetas ministrų pripažino, 
kad uždraudžiantis spaudą įstaty
mas 1876 m. atsiliepia blėdingai 
ant kultūriško gyvenimo ir plėtoji
mosi ukrainiečių, ir pavedė tą rei
kalą peržiūrėti profesoriams Kije
vo! ir Charkovo universitetų, Aka
demijos Mokslų Peterburge, Kije
vo! general-gubernatorjųi, mini
strui avšvietimo ir vidurinių reika- 

' lų. Prasidėjo propaganda žmo
nėse. Podraug ėmė reikalauti 
ukrainiškos kalbos mokyklose. Į 
komisiją senatoriaus Kobeko plau
kė telegramos ir reikalavimai, kad 
prašalintų apsunkinimus ukrainie- 

1 čių žodžio.
Valdžia ėmė vilkintį reformas, 

net pakrypo prie reakcijos ir grie- 
’ bėsi už represijos. Maskolijoje 

prasidėjo revoliucija. Pažangus 
gaivalai ėmė organizuotiesi į par
tijas ir kuopas, idant nuo caro iš
veržti konstituciją ir tąją įgijus 
savirankiai valdytiesi. I eip P®* 
darė ukrainiečiai, ir ėmė dalyvu- 
mą suvažiavimuose žurnalistų ir 
laikraštininkų.

21 d. berželio Kijevoje, susiva- 
žiavę ukrainiečių vadovai, reika
lavo Maskolijoje politiškos valny- 
bės ir parlamento, ir dėl 
patikrinimo įstatymais

valnybės; tokią ukrainiečių rezo
liuciją Maskvon nuvežė į žemiečių 
suvažiavimą delegatas ■ Uja Šraga. 
Galiaus 12 ir 18 d. liepos 1905 m. 
suvažiavo delegatai partijų tautiš
kos, demokratiškas ir radikališkos, 
ir reikalavimus savo pastatė: rei
kalą autonomiškos Ukrainos, rei
kalą bendros programos ir rei 
organizacijos. Tos partijos suta
rė veikti solidariškai; programoje 
pastatė — 1) autonomiją Ukrainos 
su seimu Kijevoje, 2) ukrainiška 
kalba turi priimta tapti urėduose 
ir mokyklose; 8) programą platins 
terp žmogių suprastinoje jiems 
formoje; 4) ukrainiečiai išleis die
ninį laikraštį, ir 5) įstato ekzeku- 
tyvišką komitetą, čion nedalyva
vo tik socijalistų partija, kuri — 
kaip kad pas mus — pasidalino į 
dvi pusi: viena, mažrsnėji, kaipo 
kuopa ukrainiškų socialdemokra
tų prisidėjo prie maskolių partijos, 
o kita veikia kaipo revol. ukrai
niečių partija. Taigi socialdemo
kratai ir terp rusinu išsiskyrė kai
po partija „godi pinigų", norinti 
vadovauti, jieškanti rekliamos, o 
per tatai iŠaugŠtinimo.

Niekas neužginčija, kad ekono
miškas klausymas judėjime žmo
nių užima svarbią vietą. Bet da
bar yra valanda,, kurioje ant pir
mos vietos turi stovėti ir stovi po
litiškas klausiftias, beje atsikraty
mas nuo valdžios carų, įgijimas 
vainos liaudinės Lietuvos. Kati 
tą mierį pasiekti, būtinai reikia 
susidėti visos tautos spėkoms į 
krūvą. Tik turint valnybę, gali- 

yra ekonomiškus reikalus su
tvarkyti teip, kaip tiesa reikalau
ja. Gali socialdemokratai rėkau
ti, kiek jiems tinka, bet iki cariz
mo pančiai netaps sutraukyti, iki 
tam laik darbininkiškoji kliasa pa
siliks prislėgta.

Tatai ir priverčia mus, remiant 
revoliucijos reikalą, aukas duoti 
palaikymui judėjimo visoje tauto
je, o ne vien socialdemokratų, ku
rie ir teip gauna daug didesnę dalį 
pinigų. P. Lizdeika neužkenčia 
kitų partijų, pravardžiuoja jų są
narius poneliais ir tt. Žinome ge
rai, kad apšviestiejie lietuviai su
sigaubę yra aplink „Varpą" la
binus negu apie „D. Balsą"; bet 
ar pravardžiavimais nubaidvs juos 
šalin p. Lizdeika? Netikėtina. 
Be inteligentų prisidėjimo nenusi
seks revoliucija!

Kadangi komitetas šelpimui revo
liucijos yra atstovu tautos, o ne 
vienos partijos;kadangi aukas deda 
visi tautiečiai, be skirtumo partijų 
ir tikėjimo; kadangi revoliucija 
įvykti tegali tiktai visoms tautos 
spėkoms iš vien griaunant cariz
mą; todėl — mano matyme — ir 
aukos turi ne akių plotu duodamos 
būti vienai partijai, bet visoms 
veikiančioms partijoms; todėl p. 
Lizdeika, tokioje valandoje biau- 
rojantis kitus darbininkus ant re
voliucijos kelio, ne pagyrimą užsi
pelno, bet paniekinimą: nėsa 
ažuot visas spėkas traukti į krūvą, 
jis jas Šalin stumia ir palengvina 
darbą vyresnybei prislėgti savo 
letena ir teip jau ilgai vergavusius 
lietuvius. Daugiaus takto, soli- 
dariškumo darbe, o ne pasigyrimų, 
plūdimų, skersakiavimų, nėsa tik
tai finis coronat opus!

J. Šliupas!

Mažas pateniyjiinas kere* 
spondentui LLIetaTini”.
No. 89 „Lietuvos" tilpo korė- 

apondeucija iš , Plymouth’o, Pa. 
tūlo „Lietuvio"^ Pirmose ėįlėae 
tos korespondencijos kiekvienas ga 
įėjo patėmyti klaidą šiame pasa- 
kytpe, — kad., j. „kun. Vizgirda 
atvyko į Plymoęth’ą naikinti ap
švietimą". Kai|> supranta „Lie
tuvis" naikinimą apšvietimo, neži
nau, bet man rodos, naikinimas 
teip pageidaujaįtno dalyko, kaip 
apšvietimas, bųtų tada jeigu kas 
naikintų mokyklas apilinkyje, įkal
binėtų . žmonėms jas nelankyti, 
stengtus įsakyti savo artimui, 
kad apie kitką i nesirūpintų, kaip 
tiktai apie valgįj miegą ir....... ka
da vietoje nurodymo doriai gyven
ti vestų į ssliunus; kada pats stik
le alaus matytų visą šio amžiaus 
išmintį ir kitą tąme pertikrinti tu
rėtų sau už Užduotį. Tą viską 
kun. Vizgirdai iš jo didžiausių 
priešų nė vienai nepripažįs.

Tvirtinant, jbg kun. Vizgirda 
naikina apšvietiįną, nepajuto „Lie
tuvis", kad pkts niekus pasakė, 
dalyką tiesiole; nesutinkantį su 
sveiku protavin|u. Ir ištiesų, juk 
apšvietimą gali paikinti tiktai tas, 
kurs pats jo kitaip daleisti
negalima, kad vienoje valandoje ir 
naikinti ir sau Ifrauti.

Užbaigsiu Šį kumpą patėmijimą 
patarimu „Lietuviui",kad begalan 
dant savo liežuvį, nedarytų jį per 
daug smailiu. ;

- R-g-
Talpindami tą, atkreipiame ati

dą autoriaus, l^ad ir jo išvadžioji
mai ne išlaiko kritikos. Apšvieti
mą galima naikinti ir kitokiais bu
dais, ne vien autoriaus nurodytais, 
jo nurodymuos^ yra ir dalykai nie
ko bendro su apšvietimu neturinti. 
Ji gali naikinti ir naikina .gana 
tankiai ir apšvįesti vyrai. Mas
koliška biurokrktija antai susideda 
iŠ apšviestų, viii užimanti augėles
nius urėdus, darbut, bus kur kas 
labiaU už kutįigą Vizgirdą apsi
švietę, o vienok kad jie stabdo 
Maskofijos žmonių apšviemą — tą 
žino Maskolijfj visi protaujanti 
žmonės, ne išskiriant kunigų.

Autoriui patėmijimo, matyt, ei
na apie ištlisinj-ną kun. Vizgirdos, 
bet to negalimą padaryti su pagel
ba jo išvadžiojimų. Jeigu Lietu
vis neteisinga| jo darbas ir pa
mokslus perstątė, reikia parašyti 
kameyra korespondento melas, 
koki yra tie kupigo pamokslai. .

į Red.

Prašymas!
Pastarame laike rašančiam 

tuos žodžius pasisekė sujieškot ir 
surasti tulus, nors neskaitlingus, 
monumentus su senoviškuoju lietu
vių „raštu", paeinančiu iš tos ga
dynės, kuomet jie dar nebuvo 
krikščionystės priėmę. Kaip kiti 
tyrai lietuviškos kultūros išdarbiai 
(dievų stovylos ir 1.1.), su įvedi
mu katalikystės Lietuvoje, lenkiš
kųjų kunigų išnaikinti tapo, teip, 
rodos, kovoje su nauja tikybe ir 
daugelis įvairių daiktų su lietuviš
kuoju „raštu" pragaišo, arba teip 
užsimetė, kad juos Šiądien labai 
sunku yra atrasti.

Kadangi rašantis šituos žodžius 
yra pasiryžęs visus,’sulyg Šiol at
rastus, senlietuvių rašto paminklus 
atskirtoje monographijoje apgar
sinti, jisai prašo visų skai
tytojų pasiteirauti ir jam pranešt, 
ar ne atsiras kur plačioje Lietu
voje dar ir kiti koki daiktai su 
tūlais, šiądien nepažinstamais, 
„raštais", įrašais ir kitais žen
klais. Toksai „raštas" 
randamas ant akmenų, 
senų triobų, ant įvairių padarų 
(perkūno kulkų, kirvukų, rykų) ir 
tt.

Jeigu kam pasisektų atrast pa
minklus kokius su tokiu „raštu", 
teiksis priduot tuojaus apie tai ži* 
nią „V. Žin." redakcijOn, atsiuns- 
damas gerai nuimtą „rašto" kopiją 
ir plačiai aprašydamas patį daiktą, 
vietą kur atrasta ir tt. Išpildy- 
damas mano prašymą, kiekvienas 
šitų žodžių skaitytojas atliks svar
bią tautišką pareigą, sušelps mok
slą, ir pagaliaus išgelbės nuo pra
gaišties kultūros liekanas musų 
prasenoviškas.
. Dr. Basanavičius.

li

gali būt 
kur aut

Ukraiaos 
pilningos

Darbininko kapitolas.
Kožnas žmoguj,dirbantis pragyve
nimui turi kajntoią, iš kurio gyve
na jo šeimyna Ir jis pats, savo sme
genyse, savo - raumenyse, savo 
sveikatoje. Jis turi stengtis ap
saugoti Šitą kapitolą nuo sumažė
jimo, kadangi ! per tai sumažėtų 
žymiai jojo įeiga. Per tai jis vien- 
val turi kreipti atidžią ant savo 
sveikatos — s<vo vienintelio tur
to. Męs nežinome geresnio vaisto 
užlaikymui ir apsaugojimui svei
katos ir viejeo darbininko per Tri
gerio Amerikoniškąjį Eliksyrą Kar
čiojo Vyno. Sutaiso jis kiekvieną 
dalelę žmogaus kūno harmonijiŠ- 
kon veikmėn įeip lygiai kaip pri
tyręs ir gera! mechanikas sayo 
darbu sutaiso judėjiman mašineri
ją didelio pabfiko. Padidina veik
mę skilvio sy\Įų, sustiprina raume
nis skilvio beįi vidurių ir sutaiso 
kūną iki gero 'stovio, kuriame vi
sokis maistas mielai yra priima
mas ir sugrornuliojamas. Užlai
ko mašineriją kūno, geriausio
je tvarkoje, j Trinerio Ameriko
niškasis Eliksyras Karčiojo Vy
no sugrąžink sveikatą urnai. 
Gaunamas visose aptiekose arba 
pas patį pabrikantą Juozapą Tri- 
nerį, 799 So. Ashland avė., Chica
go, III. j

Žodynas jan gatavas.
l'idf'zuaiM, GeritMia ir Reikzllariaiuii 
llnjfH A_i|rll»zk<M Ir Lietaviazko* 

Kalbu.
Nuoa«niai laukiamu Žodynu An<- 

link oa ir Lirtuviazkoa Kalbu dabar Jau 
yra (alavu. Ikanol turėjom! tiktai 
pirmąją (Lietuvi<xkal-An(liukaJa) dali; 
dabargi jau turime gatava ir antreja 
iiioa knyroe dali (Angliaakai-LietuviM- 
kaja). Sti knyga yra dabar gaunama po 
viena dali akyrium, Ir abi dalys viešoje 
knyroje.

Prekes.
PtrniA Dalis Lietuviatkai- 

Angllaika, 882 puklapiai, audimo 
apdaras, sidabrines literos ant nu
ganą. ................................................$2.00

Antra Dalis Angliukai-Lietu
viuką, 835 puslapiai, apdaru: nu
gara ir kampai graiios drūtos mo- 
roko skuroa, stonai audimo, aukso 
literos ant nugaros, krutini mar
muro............;.........  $4.00

Abi Dalys vienoje knygoje, 
Lietuviukai Angliuką ir Angliu- 
kai-Lietuviatka, 1217 pualapm,ap- » 
darus: nugara ir kampai graiioa 
drūtos moroko skuroa. azo- t 
nai audimo,"aukao litaroa ant nu- 
garoa, k runai marmuro............$6.00

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

Kas tai yra Žodynas.
Ku ui yra Žodynu dar ne visi lietu

viai te lino. Tūli unproUuja, kad Žo
dynas, Gramatika ir Kalbamokslis yra 
tai viena Ir u pati knyga po trimi ver
date. Todėl ctia turime paniukinti,kad 
Žodynas. Gramatika ir Kalbamokslis, ne 
yra viena knyga, bet Ui trys knygos, ir 
kiekviena ias ju reitzku ka k i U.

KtUbaniokslis yra ui knyga mo
kintis svetimos kalbos tiema, kurie dar 
niekadajoa tet jokios kilos knygos nesi ’ 
mokino, tai yra pradžiamokslis.

Gramatika yra reikalinga tiema, 
kurie jau moka kalba, bot kalba negerai 
(kaip ui ūko negramatiukai), taigi 
Gramatika yra ant palaižymo žmonių 
zudardytos kalba, ji mokina grynai 
kalbėti, (bo nukaliu). Bot ne Gramati
koje. ne Kalbamokslyje nerui visos kal
bos žodžiu. Jot apima liktai tulu ma
žu kalbos dalis, apipažindina žmogų Ūk
ui au kalbos pamauta.

Žodynas yra Ui rinklus (arba maga
zinu) visos kalbos žodžiu. Jame, kaipo 
magazine yra surinku visi kalbos žo
džiai, auautyti alfabetisskai, teip kad 
žmogus ras jame kiekviena reikalinga 
žodi laike vienos ukundoa.

Kalba susideda iu daug tuksUneziu 
žodžiu, kuriu Gramatikoje arba Kalba
mokslyje nopateipa ne deszimu dalis, o 
Žodyno jie visi randui Žodyne rui 
kiekviena žodi, koki lik nori.

Isz kalbamokslio žmogus pažysta tik
tai kalbos pradžia, tik ><* pamatus, bet 
kad nuodugniai kalba pažinti tada jau 
r«*lkia Žodyno, kurte parodo kalbos 
kiekviena žodi.

Tu jau aziek liek moki angliukai kal
bėti, bet kad Uu reikia koki nors, atsiti
kima apipasakoti, kaip un buvo, kaip 
autUko,Uu pritruktu žodžiu.tulu daigiu 
neiuiengi angliukai užvedimi ir turi su

stoti tie pas* k ea savo reikalo. O jeigu tu
rėtumei Žodyną, ui jame rutumei visus 
tau nesupranta mus žodžius ir tu jo pa- 
griba, nors !r mažai mokėdamas, galė
tumėt vieką apsakyti ir savo reikalu at
likti gerai.

Arba vėl. Uu rodosi, kad jau tu moki 
gerai engi įsakei szneketi, net jau suai- 
szneki su t**o darbdaviu, su aro boar 
dingboaiu, au ntorninku, bet kada nuei
ni in audė su prova, ui pMijunti kad 
tulu advokato ar sūdo klausymu visai 
nesupranti, ir turi imti vertoje pere! 
bou. Kad paimi Kaityti anglisska laik- 
rausti ar knyga, ten randi žodi, ar kelte 
žodžius, kuriu visai nesupranti ir, tokiu 
budu, tavo visas skaitymas liekasi uu 
oesupranumu- O kad tokiuose a Ui ti
kimuose turėtumėt po rankai žodyne, tai 
jis uu tuos žodžius iszguldytu. Nors tu 
puses žodžiu skaityme nesu prast u mei. 
Žodynas vis Uu juos isrguldys geriau 
negu vertėjas;.

Žodynas yra Ui žmogaus profesorius 
kalbos reikale. Viską ko lik žmogus 
reikalauja kalboje — Žodynu jam pa

Chioagoje, 28, 2» ir 30 d gegužio men. 
190! m. Todėl visi lietuviai kvieczlaaaž 
kuoskaitllngieusiai aullankyti, emagiot 
pasiszokti ir — ka gali žinoti kam laiaae 
klius — ga) iMlalmeti skrynute.

Komitetą!.

Antras Metinis Balius.

Chieago Saules Szvietos Lietuvis 
Puillnkfetnlnlmo Kliubo, nedeiioje 0 
d. epelio, 1905 m. Freiheit Turner salėj, 
3417 Hatet^d uL, tarpe 24 ir 85 ulyczUa. 
Balius prasidės 5ta vai. po pietų Muzi
ka prof. Phillips Inienga 25c ypaui. 
Taigi užfiruzome visus lietuvius ir lie
tuvaites kuoskaitlingiausial atsilankyti.

* Komiutaa.
(»-X)

Ketvirtas Metinis Balius.
Chicago Draugyste Apezvietimo Bro

liu, parengė bailu nedalioj, 15 d. spalio, 
1905 m. pulksklo salėja, 800 So. Ashland 
avė., arti 18 ui. Pruides 4 vai. po plo
tu. TiVieUs vyrui su m o te re 25c. Bai
tu balius yra parengtu pasilinksmini
mui lietnvtezkos jaunuomenu. Pulao- 
kio ule graži ir didele. Prie tam yra 
užkviuta puiki musika, kuri sveozism 
atukanaziai palinksmins. Seni Ir jauni 
pribukite visi bo skirtumo, o minėtojo 
saloje puilinksminairn visi kartu.

Komitetu.

Didelis Balius.
Chicago. Dr to Did. Lietuvos Kun. 

Keistuczio parengė pulku baile, nedalioj 
19 d. lapkroziot 1905-m. Pulukio saloje 
800 Bo. Ashland avė. Bakus pruides * 
vai. vakare. Inžanga 25c. porai. Bus 
puiki muzika ir aveczial bus priimti 
kuopų,!kiaušiai. Visus lietuvius ir lie
tuvaites Kzirdlngal kvieczia siti lankyti.

Komitetu.
(XI—IT)

PajieszkoliniHi.
Pajieszkau savo vyro Petro Bortuziane 

Kauno gub., Raseiniu -psv., kaimo Ba
nį ežiu, apie 5 motai kaip Amerikoj. 
Jis pau ar ku kitu teiksis duoti žinia 
adresu.

Veronika Bertaszieno.
4510 S. Pauline st, Chicago, 111.

(X-«)

Paįleszkau Jono Lukoeziuno, gyvenu
sio Vaadergrift, Pa. Jis pats ar kas 
kitu teiksis duoti žinia adresu;

Klemens Mac z i s.
Niagara Palte, N. Y.

Pajieszkau darbininkes merginos, ma
ža szei m yna, 83 00 ant sanvtitee ir Juo
zapo ZaJiackoe, Kauno gub., Vilkmergės 
pa p.. Su banalaus vol., Tiltagnlio sod., 
teipgi pajiezzkau Teofiiijos Jonuazkai- 
czios Zjfltezku sod. Jie patys ar ku ki
tu teiksis duoti žinia adresu:

Damininku Samu, 
Box 83, Barnstable, Mus.

Pajieezkau savo brolio Bernardo Alek
sį no, Su valku gub., Starapoles pav, Ui- 
kuliazkly gm.Bkersabalio kaimo. Jis pats 
ar ku kitu teiksis duoti žino adresu:

Stan Alsksinas,
Spaulding Camp 8, U p per Dam, Mo.

Pajiezzkau uvo ezvogerio Duminiko 
Matuliaucko, Kauno gub., Ukmergės 
pav., Vižoou p*rap., 3 metai kaip Ame- 
rikofe, gyveno Naujorke. Jis pato ar 
ku kitu teiksis duoti anan žine adresu: 

f Jom. Sėd e Iškiš,
18 Peną avė., 18 st., Pltuburg, Pa.

Pajiezzkau uvo draugo Petro Kregi- 
džio, Suvalkų gub., Vilkaviazkio parap., 
Serdoku kaimo, pirmiau gyveno apie 
Grand Rapida Mich.; turiu prie jo labai 
svarbu reiksią. Jis pau sr ku kitu 
teiksis duoti žine adresu: •,

Viu. Anskaitis, 
149Ohiosl., McKees Rocks, Pa.

' Pajieszkau savo brolio Bimano Our- 
naucko, Kauno gub . Ručiniu pav.. 
Skauduliu vol., 8umlku sodos; tunu 
prie jo svarbu reikale. Jis pate ar ku 
kitu teiksis duoti iinia adresu:

Juozapu Csernaueku, 
Heineman, ‘ Lincoln Co., Wia.

Pajieszkau Jono ir Miko Mtkulaviesiu 
Suvalkų gub , Kspcziamiescsio parap., 
Valentu kaimo; turiu pas juos labai 
svarbu reikale. Jie patys ar ku kitu 
teiksis duoti žine adresu:

P. Pi k utis.
524 Dizon st., Hemestead, Pa.

Prekes apgarsinimu.
1 colis druko, už 1 syki. .........50o.
Paprasti pajieszkojfmai ar draugya- 

cziu mitingai ar balių apgarsinimai po 
50c. ui koina syki.

Skaitytojams.
Skaitytojai, kurių laikas prenu

meratos už „Lietuvą" yra išsibai 
ges, maįonėMite ją tuojaus atnau 
jinti. Kurie savo laike neatnau 
jins, tiems busime priversti „Lie
tuvą" sulaikyti.

„LlkTUVOs" IŠLZITUVė.

Padekavone.
įsa tikro nežtąau, kas galėtu apaakit 

mano džiaugsmu Ir dėkingumą už iszgy- 
mj> iu teip llgtįs ir sunkios ligos per 2 
metus, nes nedalia nuo nedėlios laukiau 
persiskirimo au! pasaule, jog po daugel 
visokiu daktaru ir gydymo buvau nusto
jęs vilti issgylijoo, nuo visai suirusior 
mano įveiktos, į bet kaip jierskaicziau 
knyga „Vadeti in S vaikau" p» raižyta 
profesoriaus Dajktaro E. O. OoHinao, tad 
iss paskutines ėtsiuaukiau in U 'garsin
ga Msdikalisslfa Institutą, aprašyda
mas liga, kurti Išgavau per rasskaina 
gyvenimą ir jiesupraiima pavojaus, o 
kad man sutaikytus vaistus pnsiustus 
per Expresą ėmiau vartot, tai netrukus 
prapuolė: vaiksr.cz<ojantl diegliai po vi
sa kuna, o labiausiai kankinimas szonuo- 
ae ir krutinėję k u baisiu sunkumu, teip 
ir lytisskas Ir abelnas nusilpnėjimas, 
kaip nervisskutnaa, sunkus kvėpavimas

i ir skrepliavimas Halai praniko.
Dabar esiu sveikas kaip niekad nesir- 

Cir tai v'esBgi apgarsinu, ne iss unoro, 
dėl meiles, kad sergantiejie nesikan- 

kytu, o a ta ožiai kreiptųsi be atidėliojimo 
prie Dr. E. C. Oollins M. I.

Tik dabar a& ir supratau, kad moks 
las ir liekarstoa, kurias jie sutaiso tam 
Institute, turi stebėtina galybe, už ku- 

• ries ssirdingai padekavoju. Su guodone 
i Alberta? Parantia,

Sunny gide, Arkansas.

Ne tiktai mažai mokinti, bet ir mo- 
kincsiausi vyrai: profesoriai, advokatai, 
daktarai, kunigai ir kiti reikalauja Žo
dyno, nes. kaip jau sakėms, kalba susi
deda iss daug tukstancsiu žodžiu, kas 
ir didž austoje valvoje negali patilpti, ir 
mokycsiausios y pa tos negali iss galvos 
visu žodžiu atminti ir jos kartais turi tū
lu žodžiu pasijiesskotf Žodyne.

Todėl jeigu tu jau nors biski supranti 
anglisska kalba, bet dar gerai susikalbo 
ti negali, tai pirk Žodyną, kuriame yra 
abi dalys.: Lietuviukai Anglisska ir 
Angliaskai*Lietuvisska, o jame rasi vi
sus kalbos žodžius ir tu tave iesmokins 
pilnos kalbos. Žodynas kasituoja tik 
M 00, o su jo pagelba daugiau issmokai 
kalbos negu nuo profesoriaus, kuriam 
moketumei 800. Nelauk ilgai, bet pirk 
tuojaus. Neleisk laika amt nieku, nes 
laikas tai — pinigas. Praleistas ant nie 
ku laikas jau daugiau Uu negryss, o 
sunaudotas ant mokslo, apmokės Uu ji 
ašimteriopai. Be anglisskoa kalbos žmo
gus ssioje žemeje negali gyventi, o iusi- 
mokinti kalba nekasttuoja brangiai ir 
nereikalinga daug laiko. Užmokėdamas 
ui Žodyną 96. tu užcsedysi 840, kuriuos 
tau vakarais, neturint ka veikti, butu 
saliuniukai išsviltoje. Mokslo gi niekas 
Jas tavęs negali issvllioti, ne pavogti, ne 
jo pamesti negali. Taigi pirk ssiadien 
Žodyną ir mokinki*. Tau gero velyjan- 
lis

Springfield, III. 20 d. rugsėjo pasimi
rė cztori Benediktu Vuiliauekas, Kauno 
gub., Telksiu pav., Gadunavo parap.. 
Kalnėnu sodos; sirgo 5 dienu uždegimu 
plauosiu; prie draugystes neprigulejo, 
tai kaslyniu Unija palaidojo ji ant airiu 
kapiniu. Platesnėms žinioms reikia ra
ižyti adresu:

Jos. Molis.
1418 S. Patfleld su, Bpringfled. IU.

Temykite, Lietuviai!
Sudaloidimu valdžios uždėjau Darb

davy stos Kanlora ir tuojaus reikalauju 
2000 darbininku — paeziuotu. jaunikiu 
ir merginu prie visokiu darbu, kaip mie
ste, teip ir iu miesto: darbas užtikrin
tas, kelione uždėt s; Lietuviai atkelia ve 
isz kitu miestu gaus pas mane tikra rodą 
savo reikaluose. Atatezaukite pas vi
siems žinoma

PFTRA JONAITI,- 
3239 S. Halsted st , arti 33czios ulyczioa, 

Chicago, IU.

ftu

Su paguodose
A. OLSZEWSKIS, 

Žodyno Iszleistojas.
33 rd Street, Chicago, 19-

Draugyscziu Reikalai
DIDELIS BALIUS.

Susivienyjimo Lietuviu Amerikoj 36ta 
kuopa, Chicago, III. Parengė dideli ba
lių ir istlaimeiima nedeiioje 15 d. spa
liu 1005 m , Freiheit Turners salėja, 3417 
—3421 S. Halsted 8t. arti 35tos gatves. 
Sale aludaris 5 vai. po pietų. Ant asilo 
baliaus yra uipraasyta pro f. Kiefer’o or
chestra, kuria labai gerai iino visa Chi- 
cagos lietuvisska Jaunumene ir nereika
lauja būti giriama.- Ant baliaus bus 
leidžiama ant isslaimejimo graži ir 
brangi (25 dol. vertes) automatiaska 
Skambinama m u tikos skrinute, paau
kauta draugo M. J. Tananevicziaus. 
Pirkęs tikieta ui 35 centus turės tiesa 
būti ant baliaus ir, kam laime lemt, ga
lės iazlaimeti minėta musika. Visas 
pelnas nuo baliaus bus apverstas ant pa
rengimo S. L. A. XXI seimo, rengiamo

Reikalauja 2000 vyru mieste ir isz 
miesto. Darbai fabrikuose, kast y nesą, 
giriote, ant geležinkeliu ir prie akmenų. 
Kelione iss Chicagc? iki vietai darbo dy 
kai. Teipgi reikalauja 2000 darbininku 
vabtijose: Wash., Oreg. ir Cąlif. Ten 
žiemos nėra, sveikas oras, darbas per ap
skritus metua ' Mokestis ant dienos nuo 
82.25 iki 8.50. Darbai fabrikuose, girio
te ir prie geležinkelio.

Keliones kasztai koinam isx Chioagos 
833.00

Tenai teipgi galima gauti nuo rando 
dovabat 100 akru žemes. Lietuvtezkas 
agentas

A« Lucas, 
666 Milvrsukee sy., Chicago, IU.

- (X*27)

Minnesotoe Valstija prtaiulo tau 
natini* VVatieutMi pavietyje 

Ant iazmokejimo per 40 metu su 4£ 
Clukio. Tik 15% reikia inmoketi.

ipardavimaa 20000 akru Minnee'loc 
Mokyklų žemes 7 d. iapknezio 1905 m. 
Mažiausia preke 86.00 už akeri.

Puiki Duobilu ir Pienininkystes szalis. 
Veltiems žemlapiams bei Suresxui 

siusk ulklausyma paminėdamas saita 
laikmati, pas

Murray s Land office, 
(27—X) 'Wadena, Minnesol*.



Gramatika
ANULLSZKOS KALBOS 

ga testeri m u kiekvieno žodžio lietuvis!- 
kai — sekanctial: aaow (snp), sniegas, 
kuo* (noX žinoti, les f <ly f), tepąs ir tt. 
Knyga apdaryta, 174 puslapiai, su pn- 
aluntimu $1.23. Pinigus yra geriausiai 
nusiusti per „Postai Money Order” ant 
salo adreso:

P. Mikolainis,
Bok 13, Station Q». New York.

Pigiai ant* pardavimo visi naminiai 
rakandai: stalai, kėdes, lovos visi kukai
čiai indai ir viskas kas tik prie namu 
reikalinga ant užlaikymo liktos sseimy- 
nos. Auissaukite pas

Mikola Luberski
701 S. Union sk 1 floras, Chicago, III.

(X-I3)
Pigiai ant pardavimo šaitanas su vi

sais reikalingais inteisymais mano kasa- 
tais Intaiaytaia; būdama serganti ilga 
laika negaliu jo laikyti. Mieli jauti pirk
ai malones kreiptis adresu:

Barbora Žemai t iena
S83 Wythe avė., Brooklyn, N. Y.

Dabar yra laikas
imtis uz vaisbos ir rinkti vaisius rudenines

pirklybos, kaipo ir prisiruoszti prie
szventinio laiko

Pasirodavyk su. Lietu viszku Daktaru
4 .........pas...........Chicago Medical Clinic

Aukon reikalams revolluc<jlnio 
judėjimo Maskolijąj.

Aukos iss Renton, Wssh. A. Kai vei
sta 81.00; K. Jiaiunsa 75c.; J. Bendri kis, 
B. Vencius, A. Bradauokss, M. Venoiu- 
m* F. Slankevicrfa, P. Rutelionis, K. 
Reieiioms, V. Guisupkes po 50c ; V. Ja- 
kabauckas, K. Mazievtka, J. Sajonas po 
25c Viso 36.50

Aukos iss Cambridge Port, Maas. I. 
Kovam 82.00; P. Babilius 81.25; C. 8sim- 
kas, A. Avižonis, J. Vaisiauskia, J. N. 
Danelius, J. Tareila, A. Babilius, K. Ar- 
■tonas. K. Gahmant, J. Kūgis, J. Vai- 
aiauckis, 8. Armonas, J. J. Danelis, J. 
Beiiauckaa, F. Kazokevicziene, J. Tu- 
nackaa, J. Baltuszik, J. Laurentis, Ona 
Dnnelike, A. Oracevicata, J. Drigen

Jokiame metų laike negali pirklys teip\_ urnai panaudoti savo pinigų, kaip dabar 
ir toliau lyg Kalddų, kuomet maži pinigai yra pajiega 1d priežasties Šito ūmo vei
kimo, a

Apsimislyk šiądien ir nždSk sau vaisbq; paairodavyk su mumis kaip tę padaryti su 
mažais pinigais; rnųsų rodą ir daugelio metų prityrimas gituose dalykuose už paklausim^ 
be vieno cento kaštų tau; rašyk pas mus apie tai dabar.

surinko 6.75

Viso labo 831 00

“Lietuvos” Agentai.
NKW YOflK. N. Y.

A. Lesnievskis, 144 E.Houston St.

80. BOSTON, MA88.
Nlkod. Gsndrolis. IDi Athens Street 

NEWARK. N. J.
V. Ambrasevitnis. 178 Ferry st.
A* Manelis, 34 Weet 84.

BROOKLYN. N. Y.
Man. Rinkevrlcaius, 73 Grand st.

3HENANDOAH. PA * 
Andrius Maczis. 133 S. Main st.

WATERBL1RY, OONN.
Vincas Žubriekas
J«ou Žemantaucka1*, 39 W. Porte? St.

NEW BR1TAIN, OONN.
M. J. Che ponis, 72 Jubilee 8t„ 

BALTI MORE. M D.
L. Gavite, 2018 N. Waahington st,

PHILADELPHIA. PA.
M. A. Ignotas, 1028 So. 3nd Si.

SCRANTON. PA.
Jcesph Petrikis, 1514 Rom Avė. 

PITTSBURG, PA.
Jenas Ignotas, 13 Diamond Square S. S. 

MOUNT CARMEL, PA.
Jonas Bariis.

ELIZABETH. N. J.
Dom. Boczkus, 218 First st. 

’ ffESTVILLE, ILL.
V. 8. Kreivėnas.

BROCKTON, MAS8.
Petras Marcinonis, 63 Blendale, St. 

MINERSV1LLE, PA.
Juozas Ramanauskas,

Keliaujanti Agentai.
Stasiai Valiackas.
Js»r. Kasakevictis -
X. Rutkus,
K. P. Szimkonis.
Fniik. J..Galromas

Kur gali gauti „Lietuvą" 
„Lietuvos” redakcija turi savo agentus 
Brooklyne, Ph :adeiphijoj. Balti moreje, 

Sztai agentu adresai.
Brooklyn. N. Y.

K. Froomes, 73 Grand st.

Philadelphia, Pa.
M. A. Ignotas, 1038 80. 2 nd 8t.,

Kaitimo re. Md.
Wm. J. Momn,

8. E. Cor. Sharp A Camden str. 

KEWANEE. ILL.
A. Wesdžiunas, 520 N. Burr St.

Pas saituos agentus gausite „Lietuva” 
ed 5c. kas subata.

PINIGAI!
Dauguma žmonių, geriau nežinodami.

mtuczla savo pinigu* in kraju per viao- 
kiua žydelius ir kitokius sveti m tauesiua, 
kuriu dauguma tankiai subankrutyja, 
pabėgs ir žmonių pinigai pražūva.

Jei nori siusti pinigus in kraju, tai 
mušk juos per „Lietuvos” redakcija, o 
tavo pinigai su 14 dienu bus visto, 'pri 
imti ir niekados ne centas nežus. , Lio 
tava” jau 12 metu kaip stovi ant ivo 
kojų, turi savo didelius, be jokiu a! olų 
aamtu, 3 lotus, drukarne ir už kels de 
saimtis tukstaneziu dol. vertes tavorc 
knygomis ir kitokiais daiktais. Bzia- 
dieo per „Lietuvos” redakcija siunciia 
savo pinigus vi*i lietuviai, lenkai, vo- 
kiecziai ir aust pijokai „Lietuva” y r» 
tai didžiausias bankinis kamoras ir 
paežio stacija, tsz kurios pinigai plauki* 
to kraju pundais kožna diena.

Jei reikalauji szifkortes, tai pirk ją 
„Lietuvos” redakcijoj, ežia tave* nes p* 
gaus ir gausi laiva koki norėsi. Raszayk 
tuojaus, o gausi prekes visu szifkorcziu 
ir pinigu prekes.

Adresuok ant vardo „Lietuvos” išl
eisto j o ssiteip:

A. O1jSZEWSKIS, 
924 Urd St. Butioo 60. Chicago. III

•E

1 m

LYON BROTHERS
Geriausi Aplamiški Pardavėjai Visokių Abelnų Tavorų Amerikoje.

Madison, Market ir Monroe ui., Chicago,III
<D«p. A. 1.)

NUO SKILVIO.
NUO PLĄUCZIU.

NUO KEPENŲ
PREKYSTE: *■***! Ir tMabriBlę tevarą.

DR. JEAN SIRROM,
Del daugelio pagydymų savo trimis vaistais, yra dabar taakei vadinamas

SZE1MYNISZKU DAKTARU.
Gali užčėdyti pinigus, kuriuo* išmokėtumei daktarui. išmėgiotfamu 

jojo vaistus; o’jei juos pamėginai. pamylėsi juo* ui jų gerą, kuri ji* 
tau padui*. Jie yra pripažinti ir vartojami daktarų ligonbuciuoue perdėm 
po vis* svietą.

DR. JEAN SIRROM’O SKILVIO STIPRINTOJAS yra tikra* ir neapairiktinas 
vaistas nuo DytpeoVfoš Hegromuuoiimo L z sis* nejusto Žyvatavimo, Svaiguli*. 
Gaboskaudii*. Abelno Nusilpimo ir visų Sugedimu Skilvi*, kpančių nuo nere- 
guliariško ir besaikinio valgymo.

DR. JEAN SIRROM 0 PLAUČIU STIPRINTOJAS yra pilnai užtikrinama* iL 
gydymui Silpnų plaučiu. Bronchito Dr o.o*, ar bile kokio* Plaučių U-
gos. Yra tai tikras vaistas nuo Kosulį*. Peršalimo ir U., ir tt.

DR. JEAN SIRROM‘0 KEPENŲ STIPRINTOJAS galutinai išgydis aržiausius 
atsitikimu* Isisenėįnsio Užtototoim* VMarlą, Vangią ar Neveikiančių Kepenų. Veja- 
vims. Drugį, beitą ir tt. Ji* išgydis v j* u* nereguliariikumus, paeinančiu* 
nuoNeveikos Kepenų.

Prekė kožnam >1.00 už bonką, arba šešios bonko* ui 85.00. Galt užsisa
kyti po 2 bonki kožno. ar kaip tau patinka, padarymui iečių bonkų. kurio* 
tau atsieis tik 8500 ui šešias bonkaų Siunčiasi kožnu adresu aplaiktu* 
Ekpresoarpačtos piniginį prysaką. Dabok ant ženklo, užspausto ant kamš
čio. Be jo nėra tikras.

MORRIS FORST and CO.. PITTSBURG. PA.
Pardavėjai ««* Suvienytų Valstiją Ir Kanados.

S j 
« 5 
2Į

Nui (ausiai Itzrastes ■ediclnes:

ii** PI*aka* tikrai ataegl**. sbaklma. p 
k****, papaerkB* Ir daa*«l kita li*a *s b* 
šia badu Ridikai gydys**. p*ra**yklte pa*

Prot. J. M. Branda*
Nev York ABrooklyn, U. 8. A.

Psteatuote* rw» lUt- 
torfu*, susuki* niauka
ma* Ir nustatoma*. vj 
rinkas ar motrrisiks*. 
18K » u k* Botas, dvigubi 
‘HunUDg" iškaitei, 

hrražiai taakvtetkBote*. 
| Tikrai gerai laika rodo

gvaran- 
t uotą* ant 25 matu. 
S»y laikrodėly paalun- 

■tenC-O. D. ant kMndeuo adreeo, »u pavalyjv- 
■1 jaaegaamtaaoti. Jelge bu* tok* kaip mato
me, aAaimokek expre*ul SS 75 ir atvežimo 
kaistu* Ir pasiimk laikrodėly, )e> ne, nemokėk 
ne vt»no oento. Atmink, kad ui toki pat laikro
dėly kitur mokėsi 835 00. Prie laikrodėlio dar

Ant 17 Akmenų
Laikrodėlis

■b kompasu dykai.

Ricelslor I&tcb Co.. -
900 Central Bank Bldg, Chicago.

Dr.O.G.Heine
DENTISTAS.

OFFISAS:
(erte 31-mos ir So. Halsted ulycziu. 

Gyvenimas viriui Aptiekęs. 

CHICAGO, ILL.

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

-A Kaulai kur tu 
begi? Nugi pan 
Petrą Srieki nes

laitroaziea. o 
paa ji galima aut 
rėdyti, nes jis turi 
puiku ir szaila bs- 
vartka siu. gardžia ■ 
rusk* ocziszcien* 
arielka, cigarus net 

iss Havanos, o isaaigeru* gauni žmogus 
puiku uikandi’kiskviena diena, tai jau 
ilgiau m* ta miltą kalbėti negaliu. Lik 
veikas turiu skubintis. Prie to jis turi 
puikia sale»del veselin ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypae^už liumocziu 
susi kai beti'anglisakai. Ateikite pas ma
ne, o a*z jumj pa taranu* i u ui dyka viso
kiuose reikaluose ir provose. Atvažiavę 
Įsa kitu miestu galiu gauti pas mane 
geriausia nakvyne.

Petras Szlakis,
3321 Auburn av., Uhicago, Iii. 

(Tarpe 33-los ui. ir 33-io Pi.) 
Telephonu Yarda 6012.

Lietuviu darbininku latkruNztin

Talpina pilna* Ir teisingu žinių apie 
judėjimą darbininku puaulyje ir ežia 
Amerikoje. Straipeniai. apyaakoa, eiles 
ir kiti visi tilpę rudeliai yra kiekviena 
užimanti ir pamokinanti.

Platinkite, draugai „Kova”, vieninte
li teikrauti, kurt gina žmonių darbinin
ku reikalus.

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

Ruzydami adresuokite niaip: 
„KOVA,“

412 Biegel str., Philadelphia, Pa.

Paharga sergantiems vyrams.
Vtat (MBdicBlnlsi **nio*i gydymai per aro

matą, yra Uk viliojimu piul*u ubo 11*obi*. Jal
ta tikite 1b teisybe ir reikalaujate pa«clboe a*o 
Bžalkrecilama lytl**ku bei aerviaaku ir kitokie 
ligų (l**«ydom« ano girtybe* — nežinant galliBa 
Induotl gyduoles) su musu Naujausia Methoda. 
ano kurio* tukstaBcstal pa*i«*lbeio. Ka* neri 
rodo*, teprisiunesia už 10b. įtampu, o gaus visa 
žinia kaip ir ka daryt.

Koenigsberg'Bpecialists,
Box 106, No.SouthTKlght Street, William*bur|*

Brooklyn, N. Y.

JEIGU SLENKA 
I PLAUKAI 
S tai nelauk kol Jie viataakal 
V nuslinks. Dailu*, tanku* 
Sįj ir Ugi plaukai padabina 
K žmogų Ir yra didžiausiu 

grožybe* turtu. John'* 
tiair invtgnrator »u- 

k laiko slinkimą plauku, 
sutvirtina izaknl*. ia- 
steigi* žpartu augini* 

J ir vieton iszpuolusiu at- 
į® augins nauju*, izvelniui, 
Mdailiu* ir ilgu* plauku*.

Iiznaiklna pleiskana* ir 
nr visokiu* necsyitumua 
Jfį galvoje. Žilu* plauku* 
W sugražina in naturalisz- 
H k* parva. Tukatanczial 
M žmonių apeiaaugojo nuo 
Ua praplikimo vartodami 
n John'* Hair Invigvrator. 
sV Kam valkizcziot iu ne
beJi dailiais, retais, nutriu- 
Nm azusiais plaukais ar pr»- 
*9 pliku*!* galva kad gall- 

ežslsuginti dailiu* 
ir ilgu* plauku*. 
Preke >1.00 u* bu- 

į C tely. 6 buteliai ui

Pinigu PrekS
Iki 500 rubliu, rubli* po.................... 52f
Nuo 500 Iki 1000 rubliu, rubli* po. .52|c 
Virs* 1000 rubliu, rubli* po................52|e

Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti 
30c. ant paczto kasztu.

Jei norite, kad pinigai greitai ir gerai 
tsvaikszcaiotu ir niekur nežutu, tai slus- 
kite per,.Lietuvos” redakcija, adresuo- 
iami: A. Otazevski,
924 33rd 81.. Chicago, 111

Kozminski & Yondorf 
73 Dearbom St. 

TbRTENYBE IR PASKOLOS.
tely. • buteliai ui ,, 
85.00. Dideli*gyduo- Skolina pinigus ant lengvų išlygų namų 
liu it»taUog*»dykat statymui. Agentai ui atvestus ko*tu-

mMH’I Sapply ŠOUSČ, 21 Sta. K, Chicajo. merių* bu* kuogražiauslai traktuojami.

DR. B. M. ROSS
Danesru visiem kad srioee die
nose a&z perkėliau savo ofisą ant

167 DEARBORN ST.
ANT KAMPO MONROE ST. 
ROOM 506, 5TO FLORO

CHICAGO, ILL.
Crionai su dadejimu yvairiu elektro- 
gydaneziu maszinu ir instrumentu, 
estnu pasirengęs priimti ligonius ir 
isztirti j u ligas au dideliu pasiseki
mu. Per *u virs* 23 metu asz savo 
praktika paszvencziau vien ant gy
dymo užsisenejusiu ligų ir pertai 
szendien esu pasekmingiausias *pe> 
cijalista* visoj Chicagoi. Mano gy. 
gyduoles nesiranda jokioj aptiektų, 
nes jos yra mano išrastos ir man 
vienam tik žinomos. Per laiszka 
arba asabiszkai duodu rodą dykai.

Silpni, Nerviszki ir Serganti Vyrai.
Jeigu esi apimtas kokia liga, aę ligų komplikacijom?, tu turi rašyti arba at- 

b ankyti pas r us pirma, męs gvarantuojam nuodugnj išgydymą, kuris pasiliks 
amžindį, jeigu rasime tavo ligą išgydomą.

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

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

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

Raszyk klausymo lakszto ir gausi rodą*
I '

Ofisas atidaryta* kežaą dieną nu 10 ryto Iki 4 pe pietą ir vėl 
bm • Iki 7 vakar*. Nedėtiem ir šventadiene* nuo 10 iki 12.

Chicago Medical Clinic, .
344,8. State Street, arti Harrison ui., CHICAGO, ILL

granatoms drukuojatnų mašinėlių, ir kitokių tavorų.
Kožnam kuris atsiųs už 2 centus markę, prisiųsiu 

lietuvišką Kataliogą dykai. Kuriame yra šim
tai visokių daiktų paveikslai ir prekės, 
iš kūno matysi ;og mano ta\ orai pirmos ■ 
kliasos, o prekės prieinamiausios. I 
Afsteiiavifnuf atlieku greitai* ir išsiun- 1 

čiu į visus Amerikos miestus. AJrttas: 'Mg
M. J. DAMIJONAITIS, X_

3108 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

MAHJA IM)WIA'FT

Kauno gub. SmuIiu pavieto.

783 W. I8th HtreeL
Ani kaliu aanvBioiu tas važiuoju ant 
vakaeiju ir in ufllaa atailanko tik pa 
oadeliaia ir ketvargaie nuo 8 iki 12 ryt

Telei" um: Cm a i 7082.
Taiafoauot galima ibi kiak vibbob 

aptiakoe

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

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

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

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

Aš tūkstančius išgydau vienais metais.
. Aš darau Šimtus operacijų kas mėnesis.

Aš galiu jums namie būnant išgydyti jus, jei negalite atsilan-
Atsiminkite reikale atsišaukti ar rašyti pas [kyti.

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

Lietuviu Laikrasztis
Ineina kas ssnvaite Peterburge su 

iliustracijomis didelio? knygos formato, 
16 puslapiu,pa*zvestas,literaturai, moks
lui ir politikai. Prenumsrata ant metu 
ksaatuoja Amerikoje 6 rub. įPirmec- 
niooeius numerius galim* gauti nuo pra
džios.

Redakcijos adresas:
Peterburg, Ekaterininakij kan. No. 10

Joha’s Blood Kenedy 
l*zczy*tyta krauj*. tai-. 

y ; • ■ • W r»ro užiillkuslut nuo- 
M Kb W du* nuo drugio, mata-j 
FJ . •• M rijo*IružkrtcztamuU-l 
lAA.* W *u. Nugydo .puogu*. I 

inkštiru*, cilakui, ple- 
X:' m»». Sutrikta *y»ybe —»

ir uiluot ataialuiioni Ir nutirpuilom dalis, 
žiutlnstln* krauju. Prrk* su prtalunttmu tl m 
JORN'S StSTtY BOUSF, S Y. SU., CKICAGO. ILL

Dovana ant trumpo laiko.
82 00 vertes, dabar ui 81.00. Knyga 

modlkalogija turinti 200 puslapiu, for
matas 6x9.

Aprassyt* su vins ICO Ilgu su 85 ųa 
veikslais? Receptai yra paraškyti Loty- 
nisskai. Lietu vaikai. Aogiiazkai ir Vu- 
kisskni. Apraszo kaip vaikinui lasai 
rinkt mergina, merginai vaikina. Kada 
ryti kad gražiu pastotum.

Ženotiems pasargos kaip sveikus vai 
kas užauginti. Ta knyga turėdama* 
daug pinigu uicxedy»i,nes ten yra paaar- 
goa kaip apsisaugoti nuo limpančiu Il
gu, ir apsirgus kaip isuigydyti. Priva 
lo ja kotnas turėt. Po trumpam laikui 
Ji parsiduoe po 82.50, todėl pa!ankubinkti 
ja nusipirkti. Adresuokite SMlp:

M. Getlch,
87 Hudson avė., Brooklyn. N. Y.

Ernst Tosetti Varytuves Alus
Y ra ceri nuliai ir sveikiausiu alui Kerti viešiems žmonėms. Malt Tonic 

Susev, To* Exportą*, Bavarisskas ir Bobemissku parsiduoda kiekviename 
šaitane buteliuose. Baczkomis turime tokio pat gatunko alų, dėlto norėdami 
užsidėti nauja saliu na, arba turt darni prasta alų ir norėdami permainyti ant 
Kero, kuris visiems tiktu Kerti, kreipkiteei in varytuves ofisą 9 valanda ryto, o 
asz patarnausiu savo tautiecslsms kuogeriausiai Ir parūpinsiu viską, kas tik 
reikalinKa. [»* kitu miestu tsutiecsiai kreipkite*! per telefoną arba raistu, o 
asz dastatysiu siaus kiek tik re i kės, arba pala nuvyksiu apžiūrėti kas tuose 
dalykuose yra reikalinga. -

Su asirdingais velijimais savo tautieosiatns,
Lietuviukas Agentas, Joseph J. Krasowski.

Ernst Brewery Co.,
40-th and Biiller 8ti>, CHICAGO, ILL.

Tel. Yards 656.
Gyvenimo adrenaa: 3148 So. Auburn Avenue, Chicago, III.

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuvve.

darbo* batu

Kepuree Ir dei MarezalKu

Goodoaeotoa tautu*koma ir bai- 
----- ------------ Lu—<

' Gcuodotiniema Kunigam* iazdir* 
Iteų-Kapa*. Arnotai Dalmati
kų*. Albas. State* ir vrisui baž
nytiniu* parėdus. Visokį darbą at- 

1 lieka artistiszkai in laiką.
! Norėdamos ęuodotinoa Dr-tea, 
arba guodotini Kunigai, kad Jusu

tini atlikta* ir tuom suazclpti sawo tautetę, paveskite ji tikrai

T. ANDRUSZEWICZ & CO.
116 WJ Dirition St, Chicago, III.

F.PBradchulis
Atlorney ud Coonselor it L». 
Cbinber of Comnierce Bldj. Booa 101 
S. E. t err er LsSalle A Washington sta; 

CHICAGO, ILL. 
Telephone Main 3643.

Wienintslis iietuvry* advrokataa, baigęs 
mokslą į*rwprudenci josesion Amerikoj 
Weda provas kaip ei vtlĮsakas teip ir 
krlrr. - » 1.7 visuose suduoto
lies. 3112 S Hatoted arti 31 mos.

TeLYards 6046

Kęžtra Tauta turi Didvyrius.
Lietjaviai didžiuojasi savo didvyriais, Didžiais Lietuvos Kunigaikščiais: Gedeminu, Keistučiu 

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

Tarp daktarų didvyrių,kurie visos žmonijos ir visų tautų neprietelius'su geriause pasekme perga
li, tai vrį ligas visokio skyriaus, tuomi Vokietija džiaugiasi su Prof. Dr. K<xh, Berlyne; Austrija Dr. Lo- 
rentz; Amerika New Yorke su Dr. E. C. Collins M. I. su kurinotn joki kits daktaras ne institutas negali suOy- 
gint. pergalėse ir visokių ligų iigydytnuose; nes kur kiti daktarai atsisakė pagelbėti, arba nekurj laiką pa- 
gvdę prijutžino už m išgydomas ligas, Ui Dr. E. C. Collins M. L su gerianse pasekme tas ligas pergalėjo, 
o ligonius sveikais ir laimingais padarė, juos išgydydams nuo: plaučių ligos, kosulio, kepenų,inkstų, 
vidurių ligos, kraujo neČystumo, galvos skaudėjimo, dieglių ir reumatizmo; skuros (odos) ligas ir nie
žėjimą, lytiškas silpnybes, slaptas ligas vyrų ir moterų, sėklos nubėgimą, savžagystę su jos visais 
apsireiškimo vaisais, nervų ligas, abelną nusilpnėjimą, kataro (slogos), pūslės, galvoj spiegimą, 
miegustumą, geltliges, skausmingas moterų mėnesines ir baltaises antdrapanes, užsikrečiamas piktas 
ligas, kaip ir kitas kurios ant nelaimės žmonių ir kankinimo atsiranda, į urną laiką išgydo pamatiškai 
ir išgydyta liga ne atsinaujina*

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

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

Iš daugybės padėkavonių, čionais keletą patalpiname pagal geidimą išgydytų.
MyliB>*» Prnt«-*«ia<i»!

Kaip d*a< per rito* metu* laiko priteen- 
fi»u ir prlrar*au, trip labai mIu Jura* dėklo- 
*a. už i**vd.vn>a liiror, kurių par moteraitė* 
p**hr*dinipių buvau *arot: ne* neperstojan
ti* (raivo* žksudėjimą., vidurių ir gumbo gėli
mas. kaip tanku* ilaplnima*. te|p krutinėję 
diegliai ir abelna* kūno *kaudėjitnai neUpa-

gateva į IJstL Kiti daktarai Irdaktar- 
ko* nieko kegelbėje, o tie visi bobiėki raga
niui gydimai, tiesink manų i prapultį stūmė. 
O kad Jų* prisiųsti vaistai, dėl manų sutaisy
ti iėgydė. tai tikra* stebuklas, nes nesitikė
jau kati kb* manų iėgydytų po tokion Ilgo* 11- 
gos: oi ta| dar kartų lėtarlu ii tikro* ilrdiea 
dldžiausiųįpadėksvonų. -

Pilna fuodonė*.

Brangu* Profeioriau 1
O dabar a* Jonas Persky, dėkavoju Jum* 

labai, kad mane Mgydėte. nuo biaurių aapaų, 
■ėklo* nubėgimo ir abelnoskauažBingo nusilp- 
nėjnno. kurių tai ligų kaip jum* žinoma įga
vau perkūno ratkagiu* ir neltaauymą. Jų* 
vaistai manę kaip naujai atgimuaį‘padalė ir 
daliar rengiuosi cenyti* Ir gyvensiu laimiu-

Jum* labai dėkinga*.

John Penky,
190 Horocks St.. Johstovm, P*.

Garbingi Dr.Collins In.tttnto Spėriaiistai.
Šiuotul *u didžiausiu džiaugsmu praoeėn 

jum*, bad jaa esu pilnai sveika* išgydyta* 
per Jutai*, nuo: satngelo* reumatizmo, kurta 
mane kankino per iėtisu* t metu*. Įtaiso pa
dėk* vonų praiaii viekai pagarsini, ne* kol gy
vas* Gumu tai jum* dėksvosiu. o niekinsiu gir- 
tuotlystg. perkuriu girta* bmiams pertai s u ir 
tą ligų pasigavau su jo* visai* kaakinaaėtau 
diegliais: kojose, raukoae, strėnų skaudėjimų, 
kosėjimų. skrr|>liarimų ir sprando skaudėji
mų telp. jog manų į bepmtystų varė; kiti dak
tarai nor vadinasi speriaiUtai*. bet man nieko 
nepag<-ibėjo, o kak Jų* Įlydėte manų, tat 
tikt*! pripažystu Jus už geriausiu* speeiali*- 
tu* ant visos Amerikos, už jus mokslų ir vai-

Julijona Wlda,
379 W Iron St., lronwood, Nich.

eite,

Karoliu* čaterys,
40 Walnut M., Phoenizvilie, Pa.

Itoydy te* nuo užsisenėjusio* vidurinių orga
nų Ilgo*. t

Jų* iigydvtas,
Juseph Škada, 

Boi M&, Duryra, Pa.

Kristina Parbėk*.
1814 So. IMh St, Si, Lmita. Mo.

Hf.vilyte slrgn* per metu* po sunkaus pniago.

rąžyk

Alolza Šlama,
• Clarokson, Neb.

*kau*min*o ir laitųjų autdrapa-
nių bei abelno sunykimo.

Kuris neri, kad išgydytus negarsini, tai užlaikom didžiausio) slaptybė).
kožnas atai šaukęs asabi&kai arba per gruma tą, aprašant sato liįres silpnybes lietuviškai, kožnaa ser-

išgydytas ne Uk paprastoms, bet chroniškoms ir užsisenCjustoms ligoms, tai be atidėliojimo ateik arba 
šiądien ir neaikankyk. Jeigu nepermanai savo gerai ligos, tai prisiųsk keletą štampų ui prisiuntimą, buk 

Jums dovanai knyga “Vadovu į Sveikatą”, parašyta prof. Dr. E. C. Colius©, iš kurion didelią naudą apturė- 
ji kaip sveikiems te i p ir sergantiems labai naudinga ir tūkstančius žmonių pagelbėjo.

rašyk savo adresą aiškiai, adresuodams:

Dr. E. C. Collins, Medical Institute,
> W.34-thSt* < (tarp Broadway ir 7 Avė.) • NewYork, N.Y*
vietinių Institutas atdaras kožną dieną nuo 10 iki 5 vai. jje pietų. Nėdėl|oms; nuo 10 iki 1 pal. po pietų.
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