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Politiszkos žinios,

Bet tie patys kimi

Karė

ne

| Manetgabenančių laike

nepasiliovė.

Isz Lietuvos,

Lenkų visai mažai 
daugumas Jųjų —

Pereitu sanvaitę 
bombos buvo darbe.

Už drųsinimų Prancūzijos, 
vokiečiai baisiai pyksta ant 
Anglijos, Prancuzijų gi neva 
išteisina, bet daro tų vien ne
norėdami erzinti kaimynų,kad 
jis dabar nesiglaustų prie 
Anglijos ir drauge su Ja ir 
Japonija neužsimanytų pra
dėti karę, kurioje, bent ant 
jūrių, Vokietija tikrai butų 
sumušta, nužudytų, su dide
liais kaštais įrengtų savo ka
riškų laivynę; prisidėjus Ja- 
jionijai ir ant žemės pergalė 
galėtų būt ne Vokietijos pu-

A. OLSZEWSKI, Publisher, 
CHICAGO, U.

Revoliucija Maskolijoj.
' Streikai darbininkų ir ne- 
prilankios randui demonstra
cijos Maskvoj dar nepasilio? 
vė. Pritardami Maskvos 
sandraugams, suštraikavo 
spaustuvių darbininkai ir 
Peterburge ir teipgi kėlė ne- 
prilaukiąs carui demonstra
cijas.

A. OLSZEWSKIS,
•24 4trwt, tutta M,

Rugsėjo 23 d. buvo visuo
tinas mokančių pramonės 
ančdėlius susirinkimas. Da
lyvavo 130 pirklių, pirminin
kavo p. Zavadzkis. Terp ko 
kito susiriukusiejie nutarė, 
kad prekybos mokyklose.iš- 
guldinėtų lenkų ir lietuvių 
kalbas ir kad leistų talpinti | 
bibliotekų knygas lenkų, lie
tuviu ir kitomis vietinėmis 
kalbomis.

Iš Lietuviško Minsko.
Pernai čianykščioj stačiati- 

kiškoj dvasiškoj seminarijoj 
suštraikavo besimokinanti 
ant popų jauni maskoliai. 
Dabar mokslas seminarijoj 
jau vėl prasidėjo, bet iš be
simokinusių joje 250 mokin
tinių, sugryzo tik 80.

tame ir vie-
Dabar,

Iš Rygos.
15 d. rugsėjo, apie 2į vai. 

dienoj, kuomet komisoriaus 
pagelbininkas Alfredas Pli- 
katus išėjo iš Kleino fabriko 
kiemo į Rumpenhofo gatvę, 
kur jis tirinėjo kaikuriuos 
paliečiančius straikų daly
kus, užpuolė ant jo nežino
mas žmogus, kuris dūrė jam 
peiliu tris sykius į nugarų ir 
sykį į šonų ir pabėgo. Pli- 
katu nugabeno ligonbutin, 
kur jis tų pačių dienų ir pa
simirė. Piktadario dar lik- 
šioliai nesusekė.

[Ii „VilB. 2o.”].

Iš Raseiuių pav..
ų čia yra dar tokių 
r nieko neišmanan- 
skaudu darosi šir- 

urint į juos. Rasei- 
rdėjau štai Jcokį at

Sulyg padaryto sutarimo, 
į pusę metų, abiejų kraštų 
kareiviai turi pasitraukti rš 
Mandžurijos, atiduoti tų pro
vincijų Chinams, bet saugo
jimui geležinkelio iki Char- 
binui, Japonija gali laikyti 
12000 kareivių, o už Charbi- 
no, tokių jau iš kareivių sar
gybų gali turėti maskoliai. 
Taigi išpuola, kad ištikro ir 
Mandžurijų pasidalina terp 
savęs maskoliai ir japonie- 
čiai, dagi maskolių rankose 
bus, rodosi, didesnė dalis. 
K«s čia turės kariumenę, tas 
ir valdys kraštų, chiniški 
urėdninkai bus vien pagelbi- 
ninkais kariumenės vadovų. 
Apart geležinkelio sargybos, 
likusi japoniškos ir maskoli-

karė galutinai
Rods, mūšiai,

Iš Prašų Parubežės.
Pradžioj liepos mėnesio iš 

Amerikos išvažiavo į Lietuvų 
Jurgis Valavičia, paeinantis 
iš Rėvų kaimo, Šimkaičių 
valsčiaus, Raseinių pav.. 
Per rubežių einant ties Jur
barku, maskoliškas rubežiaus 
sargas tikėjo, kad bėga kon- 
trabandnešis, šovė ir Valavi
čių pašovė į kojas. Todėl, 
lietuviai, grįžtanti į Lietuvų, 
turėti} nuo konsuliaus gauti 
reikalingų paliudijimų ir ei
ti tiesiok per muitinyčias; 
einant į užrubežius iš Lietu
vos, geriausiai pasirūpinti 
nuo pristovo perėjimo ženklų. 
Tas kaštuotų pigiau, o žmo
gus <. be baimės gali eiti per 
rubežių per muitinyčias.

škos kariumenės dalis į pusę 
metų turi pasitraukti iŠ Man
džurijos.

Kada sugryž namon daly
vavę karėj kareiviai, ypač 
kada sugryž jau atitarnavę 
savo laikų, vien į karę pa
šaukti atsarginiai, nežinia. 
Su grųžinimu namon pralai
mėjusios karę armijos ma
skoliškas randas nesiskubi
na, kadangi bijosi savo kar
eivių. Išsiuntė į Siberijų 
net dalį pašauktų po ginklu 
atsarginių kareivių, kada jie 
buvo jau nereikalingi, kada 
tarybos, užbaigusios karę, 
buvo pabaigtos. Kitų dalį 
tų atsarginių kareivių išsiun
tė ant Kaukazo, daboti, kad 
tos Maskolijos dalies Čiabu
viai nepasikeltų prieš paren
gusias kraujo praliejimus ir 

{skerdynes caro valdžias.
Jau po susitaikymui Porte- 

mouthe likosi pašaukti tar- 
{nyston ir atsarginiai dakta- 
{ rai. Kada jie kreipėsi į val- 
Idžias su nurodymu ant pasi
baigimo karės, dėl ko jų tar- 
nysta yra nereikalinga, tai 
gavo atsakymų, jog gavę pa
šaukimų, turi keliauti ten, 
kur juos šaukia. Na, ir iš
keliavo šimtai daktarų į Si
berijų ir Mandžurijų, kur pa
sibaigus karei, jie nereikalin
gi, nors apsireiškus cholerai 
Maskolijoj, čia ir pirma ne
pakako daktarų. Matyt, ca
ro tarnai, pabūgę pasekmių 
pralaimėtos karės, nežino, -kų 
daro. Bijosi sugryžimo 
laisvių, bijosi sugryžimo 
muštos armijos, bijosi... 
daktarų. Be abejonės iš 
tinės Siberijos nesugrųžis 
riumenės, kol nepamatys, ko
kius vaisius išduos caro užma
nytas sušaukimas teip garsiai 
rekliamuojamos viešpatystės 
durnos. Jeigu tų caro užma
nytų komedijų žmonės ramiai 
priims, ji mažai reikalaujan
čius nuramįs ant kelių dešim
čių metų, tai galima bus su- 
grųžinti ir sumuštų armijų, 
nes Ji, be prisidėjimo žmonių, 
negalės prisidėti prie griovi
mo supuvusio sosto.

Musų laikraščiuose buvo 
pakeltas klausymas, ar buvu
sius nelaisvėj lietuvius kar
eivius, kurie nenorės gryžti 
į Maskolijų, nepriderėtų 
mums partraukti į Amerikųl 
Sulyg sandaros traktato, ro
dosi, tas nebus galimu. Su
lyg to traktato: prižiūrėji
mui nelaisvių, Japonija ir 
Maskolija paskiria komiso- 
rius; atkakus komisoriams, 
nelaisviai turi būt paliuosuo- 
ti ir atiduoti komisoriui ti
krame skaitliuje ir pergaben
ti į portų, komisoriaus nuro
dytų. Taigi Japonija turi 
sugrųžinti tikrų nelaisvių 
skaitlių. Teipgi priduoti ro- 
kundų užlaikymo nurodyto 
nelaisvių skaitliaus iki jų pa- 
liuosavimui arba pasimirė 
mui. Kad caro kemisorius 
sutiktų paleisti nenorinčius 
gryžti Maskolijon, negalima 
tikėti.*

Japonijos karės ministeris 
išleido į pašauktus į karę 
kareivius atsiliepimų, kuria
me liepia gryžti prie papra
stų užsiėmimų, kol jų, reika
lui atėjus, mikado vėl nepa
šauks po ginklu; liepia kar 
eiviams ir oficierams susilai
kyti nuo kritikavimo sanda
ros sutarimo.

15 d. spalių, prieš univer
sitetų, Peterburge, susirinko 
pulkas darbininkų ir univer
siteto studentų su raudo
noms vėlavome ir dainuoda
mi revoliucijines dainas, trau
kė į vidurį miesto. Ant pui
kiausios ir turtingiausios Pe
terburgo gatvės, Nevskio 
Prospekto, sustojo, laikė mi
tingų. Bet vos pirmutinis 
kalbėtojas pradėjo kalbų, iš 
visų pusių pasiskubino žan
darai, policistai ir kazokai ir 
su kančiais ir kumsčioms pra
dėjo susirinkusius vaikyti.

Kitų demonstracijų paren
gė revoliucijonieriai prieš 
penktų gimnazijų. Čia kar
eiviai, daužydami su karabi
nų kulbėms, vaikė susirinku
sius ant gatvės. Užpulti re- 
voliucijonieriai metė po žan
darų ir kazokų arklių kojo
mis uždegtus feierverkus. 
Muštynėse daug- žmonių iš 
abiejų pusių likosi sužeistų; 
žandarai suareštavo kelis šim
tus žmonių.

Trečių demonstracijų revo
liucijonieriai pakėlė laike 
laidotuvių staiga Įtasimirusio 
rektoriaus Maskvos universi
teto ir Maskolijos liberalų 
vadovo, kunigaikščio Trubec- 
kio. Čia teipgi buvo smar 
kus susirėmimai minių su ka
zokais ir žandarais, kuriuose 
teipgi tūlas skaitlius žmonių 
tapo sužeistų. Išvaikę daly
vaujančius laidotuvėse, žan
darai pats paėmė paaimirusio 
grabų ir nunešė į geležinkelio 
vagonų ir kūnas iš Peterbur
go likosi išgabentas

Iš Vilniaus.
Prasidėjo darbai prie dir

bimo naujo plianto nuo Vil
niaus į Meišogalų. Tas nau
jas kelias turės 150 viorstų 
ilgio, padirbimas jo kaštuos 
160441 rubl.. Pernai pradė
jo dirbti naujų pliantų nuo 
Danilovičių į Voronevų; ta 
linija turi 86 viorstus ilgio.

Iš ( artino, Scotlandijoj.
Jau ketvirtas mėnuo kaip 

tęsiasi Carfine straikas Log- 
antea anglių kasykloj. Strai- 
kuojantiejie iš didžiausios 
dalies lietuviai. Iki šiol 
straikas traukėsi ramiu bu- 
du, bet per daug išalkę dar
bininkai jau pradėjo neri
mauti, o suba toj, 16 d. rug
sėjo, daėjo iki kruvinų susi
rėmimų su policija.

Priežastis susirėmimo buvo 
tokia: Pirm kokio laiko čia 
atsirado straiklaužiai, du 
broliu, Baltrus ir Jonas Ku- 
belskiai (juodu kilę iš Vilka
viškio miestelio). Baltrus 
Kubelskis per pusantrų me
tų sirgo ir tų visų laikų mai
tinos jis su savo žmona iš su 
rinktų iAio savo brolių-darbi- 
ninkų skatikų. Ir dabar, 
šiek-tiek pasveikęs, tvieton 
pasakyti ačiū už pašelpų, su
sitaręs su streikuojančios ka- 
stynės užveizda ir pasikvie
tęs savo brolį Jonų, kuris tu
rėjo darbų D’kstrino kompa
nijos kasykloj, ten metė ir 
persikėlė į streikuojančių 
Loganlea. Abu . iš draugės 
prisikalbėjo dar keletu nesu
sipratėlių ir, susitelkę būre
lis iki 10 ypatų, pradėjo 
dirbti. Iš pradžių, straikuo- 
jautiejie darbininkai geruo
ju atkalbinėjo Kubelskius 
neiti dirbti, žadėdami jiem
dviem sudėti nuo savęs ant 
duonos, Jeigu stoka. Bet tie 
nepaisė ant gražių savo bro
lių žodžių, ėjo ir dirbo to
liau. Straikieriai galiausiai 
nutarė juodu sulaikyti ir ke
letu rytų pirm to, einant 
Kubelskiams į darbų, pastojo 
kelių ir geruoju vėl da prašė 
liautis ėjus dirbti ir nelaužy
ti jų tiesų,už kurias jie kovo
ja. Nepaklausius nė to, su- 
batos ryte straikuojantiejie 
užstojo kelių vedamam poli
cijos į darbų B. Kubelskiui ir 
nepaklausius nė dabar žo
džių, griebės neleisti. Polio-

siejev įtraukė Maskolijų į ka
rę su Japonija, galima tikėti, 
kad ne geriaus patarnaus ir 
toks vietininkas Lenkijoj.

Nesiliauja maištai ir La
tvijoj; latviai mat jau paži
no geriau caro valdžias, o dar 
porų dešimčių metų atgal jie 
buvo ištikimiausiais caro pa
valdiniais, jie klausė caro 
tarnų siundymų ir plovėsi su 
vokiečiais. Pereitų sanvaitę 
Kuršėj keli tūkstančiai kai 
miečių užpuolė ant geležinke
lio stacijos Marijanovo, už
mušė stacijos užveizėtojų ir 
jo pačių, kitus urėdninkus 
išvaikė ir išgriovė stacijos 
krautuves, paėmė kasų.

Valdžios prieš rinkimus at
stovų vilioja žmonis pažadė
jimais, kurių, vienok, nepil
do caro tarnai, jie mynioja, 
kiekvienas saviškai, caro ma
nifestus, į niekų Juos paver
čia, jeigu tik caras žmonėms 
daugiau laisvės pripažįsta. 
Dabar, antai, prieš rinkimus 
žada daleisti žmonėms rengti 
susirinkimus, apkalbėjimui 
visokių reikalų, bet kaip lai
svę susirinkimų supranta ca
ro tarnai, geriausiai parodo 
atsitikimas buvęs pereitų san
vaitę Kijeve. Čia daildarių 
kliube profesorius Vodovozov 
ketino skaityti pranešimų. 
Ant paskirto laiko, pasiklau
syti, susirinko daug žmonių. 
Profesoriui pradėjus savo 
pranešimų, į salę sugarmėjo 
pulkas policistų ir kazokų ir 
pradėjo susirinkusius su 
kumsčioms ir kančiais mušti. 
Suareštavo 150 ypatų. Teip 
mat supranta laisvę susirin
kimų caro tarnai! **.

Prancūzija.
Dabar išėjo į aikštę, kad 

šių vasarų be mažo neužgimė 
karė terp Prancūzijos ir Vo
kietijos už Morokko, į kurių, 
tiesiok, stūmė Prancuzijų 
Anglija. Apie tai, Pary
žiaus laikraštyj „Matin” pa
garsino ' ne koks, mėgstantis 
išr.-Mlinėti nebūtus daiktus 
laikraštininkas, liet buvęs 
Prancūzijos užrubežinių da
lykų ministetis Delcasse, tai
gi žmogus gerai visokias pa
slaptis žinantis. Anglija, 
padrųsinimui Prancūzijos, 
}>asiulė jai savo pagelbų. 
Žadėjo su savo laivyne ap- 
vf.ju Vokietijos kariškus 
portus ir su 100000 kareivių 
užimti Holsteinų. Delcasse, 
pasitikėjęs ant Anglijos j>a- 
geibo®, ištikro rengė karę, 
bet jam nepritarė kiti mini- 
steriai, jie nepatikėjo Angli
jos pažadėjimui, todėl turėjo 
jis pasitraukti iš ministeri-

ls Žemgalių-Gryva, šalia 
Dvinsko.

Lietuvių tautai iš miego 
atbudus ir spaudų atgavus, 
atbudo ir Žemgalių-Gryvos 
lietuviai. Praėjusiame gegu
žės mėnesyje rengė jie vaka
rų, kurs gal ir ne labai pasi
sekė, tačiaus atgijęs susipra
timas niekuomet gal jau ne
pražus.

Seniau -Žemgalių krašte

teipgi 
Aplei

džiant kitus mažesnius atsiti
kimus, reikia paminėti bom
bų, mestų į Kišinevo policijos 
viršininko pa geibi ninku, Os- 
sovskį, kurios šitas caro tar
nas, pagarsėjęs tuom, Jog 
Kišineve parengė garsias žy
dų skerdynes, likosi sudra
skytas.

Į Paryžių atėjo žinios, buk 
caro vietininkas ant Kauka
zo, kunigaikštis Ludvikas Bo
naparte, likosi užmuštas; pa
tvirtinimo tos žinios, vienok, 
iki šiol dar nėra. , Gal būt, 
kad Trepovo cenzūra neduo
da prasiplatinti Maskolijoj 
tai žiniai, kadangi užmuši
mas caro vietininko ir dagi 
teip didelio ir turtingo'kra
što kaip Kaukazas, jau neim
tų mažmožiu. Žinia apie 
mušimų Bonaparto išnaikin
tų Maskolijos kreditų užrube- 
žiuose, ypač Prancūzijoj, o 
Maskolija dabar Prancūzijoj 
nori pasiskolinti net porų 
šimtų milijonų frankų.

Varšavos jeneral-guberną- 
torius išlipinėjo mieste savo 
orokliamacijų, kurioj gazdi- 
na didelėms bausmėms visus, 
kurie atsisakytų padėti poli
cijai ir žandarams gaudyti 
revoliucijonierids, arba padė
ti kitokiuose atsitikimuose. 
Gazdina teipgi duonkepius ir 
kitokių, be kokių žmonės ne
gali apsieiti, daiktų išdirbė
jus, tokioms jau didelėms 
bausmėms, jeigu jie užsima
nytų streikuoti. 9

Užrubežių laikraščiai gar
sina, buk dabartinis Lenki
jos jeneralgubernatorius 
Scallon pasitrauks nuo vietos, 
kadangi nė žiaurumu, nė ki
tokiais budais neįstengia nu
raminti Lenkijų. Jo vietoj, 
buk, caras nori paskirti ne 
uaujų jeneral-gubernatorių, 
bet savo vietininkų, kuris ne
reikalautų visai klausyti mi- 
nisterių, bet už savo padava- 
dijimus ir darbus atsakytų 
vien prieš carų. Bet su savo 
vietininkais caras neturėjo 
iki šiol laimės: garsus Alek-

tik apsimainyti 
traktatais, bet karė jau galu
tinai pasibaigė, nors trakta
tų apsimainymo nebuvo, ka
dangi apsimainymui > reikia 
mažiausiai mėnesio laiko, bet 
tokio apsimainymo nėra rei
kalo laukti, padėjus. parašų 
abiejų vedusių karę kraštų 
valdonams.
pasibaigė, 
pradėjus tarybas, buvo pasi
liovę, padarius sutartį pasi- 
liovė net maži priešingų ka- 
numanių dalių susirėmimai, 
bet gaudymas svetimų kra 
štų laivų.
karės uždraustus tavorus į 
Vladivostoku
Dar pereitų sanvaitę japonie- 
čiai paėmė kelis plaukiančius 
į Vladivostoku su maisto pro
duktais laivus, o 
nų amerikoniškų 
užtvirtinus carui ir mikadui 
sandaros sutarimų, ir gaudy
mas neutrališkų kraštų laivų 
pasiliauja. Nuo dabar ne- 
utrališki laivai gali nevien 
valgio produktus, bet ir gin
klus gabenti į y J ad i vos to kų, 
jau laivų tų nieks negaudys. 
Ir maskoliški kariški laivai, 
pasislėpę chiniškuose, ameri
koniškuose, prancūziškų, vo
kiškų valdybų ir Filipinų 
portuose, gali gryžti namon 
ar į Baltiko jūres, iš kur jie 
išplaukė, ar į Vladivostoku, 
jau japoniečiai jiems kelio 
neužstos.

Kada maskoliškas randas 
paims esančius Japonijoj ne- 
laisvius, dar nežinia. Vladi
vostoke jiems tyčia stato at
sakančias triobas ant žiemos. 
Taigi matyt, kad nelaisviai 
šįmet negrįž į Maskolijų. Ir 
Vladivostoke jie bus atskirti 
nuo gyventojų ir kitų karei
vių. Mat kariškos valdžios 
bijosi, kad tie, buvę Japoni
joj, neužkrėstų laisvės dva
sia nebuvusių svetur karei
vių, nemačiusių kitokių, ge
resnių už maskoliškas sanly-

p sulenkinti lietu- 
1 jie ir nevadino sa- 
i p, kaip tik 1 e n- 
{Gavus žinių .apie lie- 
spaudos atgavimų, 

neištaut^jusiejie lietuviai su
bruzdo; iulenkėjusiejie žmo
nės atgijo ir pareikalavo, 
kad butų bažnyčioje ir lietu
viškos pi maldos. ' Nežiūrint 
į tai, kari Gryvos parapijoje 
tikrų lepkų atsiras tik gal 
apie 30-$0 šeimynų (juk nė 
vienas Irti kas nelaiko sulen
kėjusio lietuvio lenku), ta
čiaus, Kiuno vyskupas leido 
lietuviškas pamaldas atlikti 
tik kas trečių šventadienį.

,,V. Žn.”

Naujos tiesos apie susirin
kimus.

Kadangi dabar Lietuvoj ir 
visoj Maskolijoj žmonės ren
giasi prie rinkimų saro atsto
vų į garsių caro tarnų užma
nytų viešpatystės durnų, tai 
žmonės, apkalbėjimui savo 
reikalų ir programų kandida
tų, reikalauja laisvės susirin
kimų. Projektų naujų tiesų 
apie žmonių susirinkimus 
padavė tuom užsiimančiai 
Solskio komisijai Ignatjev, 
kurį dabar peržiūri Solskio 
komisija. Sulyg to projekto: 
geidžiantis sušaukti, be ypa- 
tiškų per laiškus pakvietimų, 
viešų žmonių susirinkimų, tu
ri apie tai pranešti policijai, 
arba paviečio načelninkui, 
arba kitokiam viršininkui ne 
vėliau, kaip 3 dienas prieš 
susirinkimų. Jeigu susirin
kimas rengiamas nevietoj 
apsigyvenimo tokio policijos 
viršininko, tai apie rengimų 
susirinkimo jam reikia pra
nešti nevėliau, kaip 7 dienas 
prieš susirinkimų, parodyti 
vietų susirinkimo ir jo mie- 
rius, teipgi adresns susirinki
mo parengėjų. Susirinkimų 
su uždraustais mieriais gali 
nedaleisti policijos perdėti- 
niai. Apie uždraudimų susi
rinkimo policijos viršininkas 
turi pranešti jo parengėjams 
ne vėliau, kaip į dvi dieni 
prieš susirinkimų. Pagarsi
nimai apie rengiamus susi
rinkimus, sušaukianti žmo
nis, gali būti pagarsinti tik 
po dviejų dienų po padavi
mui policijos viršininkui ži
nios apie rengiamų susirinki
mų, kad jis turėtų pakakti
nai laiko uždrausti susirinki-

monai, matydami, kad strai
kieriai ir iš ties neleidžia Ku- 
belskio dirbti, šoko ant jųjų 
ir išsitraukę savo lazdas,kirto 
keliems tiesiog į galvų teip 
smarkiai, kad šiejie sugriuvo 
aut žemės, tada bėgančiuo
sius pagavo vytis ir teipgi 
kulti savo lazdoms.

Perdaug ištvirkus polici
jai, keletas iš drųsesniųjų 
tvėrėsi gintis ir prasidėjo 
baisios muštynės. Šaunokai 
apkulta policija, matydama 
neatsiturėsianti prieš darbi
ninkus, griebėsi bėgti, o dar
bininkai, palydėdami akmeni
mis ir kuom kas sugriebė, vi
josi, kol šiejie neužbėpo ant 
kompanijos žemės. Vienų 
policijantų labai smagiai 
apkūlė, prakirto net keliose 
vietose galvų, kitiems teko 
mažiau.

Išvaikius policijų, darbi
ninkai dabar griebėsi Kubel- 
skių: Baltrus gyvu Dievu už
sižadėjo daugiau neit dirbti 
ir prašėsi dovanoti. Šiejie, 
pasigailėję, nemušė ir tik ar 
vienas užmetė per sprandų. 
Antrasis gi brolis, Jonas, iš
truko.

Apie pietus, sutvirtėjus 
policijai, ji pradėjo streikuo
jančius darbininkus areštuo
ti, nežiūrėdama, ar kurie da
lyvavo muštynėse ar ne, jei
gu tik buvo tame tarpe ir 
kuriuos policija daugiau pa
žinojo, jog jie tvirtesni, arba 
kuriuos Kubelskiai daugiau 
paskundė. Suareštavo se
kančius: Jurgį Šmitų, Jok. 
Viršinskį, Jonų Širvinskį, 
Juozų Širvinskį, Vilhelmų 
Dėltuvų, Jonų Mezorų ir Juo
zų Stevenstonų (šitie vardai 
paimti nuo unijos vadovo, 
todėl kaip tikrai jie vadinas 
lietuviškai, negalime paduo
ti). Kitų, kol kas, dar neė
mė, nes jie slapstos.

Suareštuotus darbininkus 
pribdvęs iš Motheimel’io „li
nijos” vadovas, }>areikalavo 
tuojau pristatyti į teismo 
kalėjimų ir visi apie 11 vai. 
tapo išvežti į Motherivel’io 
teismo kalėjimų.

Nedėlioj, 17 d. rugsėjo, 
buvo sušauktas „unijos” mi
tingas. Ant mitingo buvo 
nuo „unijos” paršauktas 
„Lenkų Socijalistų Partijos” 
vadovai Barkowski. Iš lietu
vių nuėjo J. G. iš BellchiU’o. 
Mitingas prasidėjo 4 vai. po 
pietų, ant kurio buvo susi
rikę į 600 žmonių ir didžiau
sias skaitlius buvo lietuvių. 
Unijos viršaitis prakalbėjo į 
darbininkais, kad visomis 
spėkomis reikia rūpintis pa
turėti streikuojančius, nežiū
rint, ar jie butų škotai, ai
riai, lietuviai ar lenkai, nes 
tai yra kiekvieno darbininko 
pareiga, rūpintis visa išgale 
šį straikų laimėti. Atsikrei
pęs į streikuojančius lietu
vius, prašė uoliai tęsti savo 
pradėtųjį darbų ir jeigu lie
tuviai mokėjo ir išgalėjo teip 
tvirtai laikytis tokį laikų, to 
paties jis laukia nuo lietuvių 
ir toliau, o jųjų vienybė ir 
solidariškumas žada jiems pa
tiems gausius vaisius.

Barkowski prakalbėjo į su
sirinkusius lenkiškai, nuro- 
dydams, kad kiekviena kova 
reikalauja vienybės ir susi
pratimo. Jis priminė atsiti
kimus iš Londono gyvenimą 
Pirm keliolikos metų, kur 
darbininkai uždirbdavę ge
rai, jie dirbdavę 9-10 vai. 
per dienų ir uždirbdavo 2i— 
3 svar. (60 šil.), o kartais ir 
daugiau per sanvaitę, bet 
pradėjus darbininkams 
plaukti iš visur, o prikalbinę- 
jami vietinės „unijos”, orga
nizuotis, atsakydavo, Vjog 
Jiems ir be „unijos” ger> ei-

•MpItahaiM Statot, C*a*4a aad ■uik* 12.00 ptrjMr. 
tatMrtpMMteFtrru’i MMtrtes...............................43.00 peryMr.
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B Terfaakvario, Ukmer
gės paįr., Subačiaus par..

Du Aščegalų sodžiaus ūki
ninku: $tukas ir Kulbė, vež
dami iš į savo pakluonės kal
nelio smMį ant geležinkelio, 
iškasė sepovės kapus, kur at
rado žiųdų, peilių, retežių, 
pinigų it kitokių daiktų. Pi
nigus |*anda po numirėlių 
galvomių, matyti, kad seniau, 
laidodami numirėlius, lietu
viai dėdavo po jų galvomis 
pinigus. į Ant atrastojo vie
no pinigėlio stovi toksai pa
rašas: „įdoneta Magni Duca- 
tus Litvaniae an. 1547”;

Kaz Paul.
[U „Vln. Žn.”J.

gyveno įeveik vieni tik la 
į dabar gyvena dau

giausiai {lietuviai ir tik kur- 
nekur galima rasti latvį ar 
sentikį.
teyra ir
ponai, arba buvusiejie leUkų 
bajorai,
gai, kuri) nemokančio lenki
škai lietuvio nepriimdavo iš- 
pažintin, per ilgų laikų, su
spėjo teii 
vius, kad!
vęs kitai 
kais. { 
tuviškos ‘

Nuo 8 d. spalių, Vi 
atsibuvo susirinkimas pašauk- tviai, 
tų ypatų apsvarstymui ge
riausio budo įvedimo žemiškų 
įtaisų Lietuvoj. Susirinki
me dalyvauja gubernatoriai 
visų trijų Lietuvos guberni
jų, taigi: Kauno, Vilniaus ir 
Gardino, bajorų vadovai, pre
zidentai žemdirbių draugijų, 
žymesni dvarponiai, urėdnin- 
kai jeneral gubernatoriaus.

Vilniuje rengia dabar feld- 
šerių mokyklų. Trioba mo
kyklai Jau pastatyta.

Iš Vilnians gubernijos 
šiuose metuose stoti į kariu
menę pašaukta 11802 jaunų 
vyrų, iš jų 6194 turės tarnau
ti. Vilniuje pašauktų yra 
684, paims gi 359.

E. Karskis išrinktas Varša
vos universiteto rektoriumi, 
buvo I-oje Vilniaus gimnazi
joje rusų kalbos mokytojum. 
P. Karskis dalyvavo komisi
joje, pabaigusioje savo dar
bus apie klausimų įvedimo 
mokyklose tikėjimo išguldy
mo prigimta mokintinių kal-

Karės pabaiga.
Sandaros Sutarimų galuti

nai užtvirtino caras ir mika
do. Maskoliška užrubežinių 
dalykų ministerija davė žinių 
prancūziškam ambasadoriui, 
jog caras po sutarimu pasira
šė, taigi priėmė sandaros iš
lygas, o tas, per tarpininky- 
stę savo rando, pranešė 
prancūziškam ambasadoriui 
Japonijoj. Japonijos gi ran
das, apie galutinų priėmimų 
sandaros traktato pranešė 
Amerikos ambasadoriui, tas 
gi apie tai, jog mikado už
tvirtino sandaros sutarimų, 
pranešė į Washingtonų, o iš 

žinia pateko Amerikos 
ambasadoriui Peterburge, o 
jis Jau jų suteikė užrubežinių 
dalykų ministeriui, o tas ca
rui apie tai pranešė. Tokiais 
mat keliais ėjo žinia apie už
tvirtinimų sandaros, 
tokiu budu jau pasibaigė, da 
bar lieka

* Žmoni 
tamsių j 
čių, kad 
džiai, ž 
niuose gi 
sitikimų

„Paalsyje (terp Raseinių ir 
Šilinės, tint Also* upės) su
sirgo p. jLTnd... pati karštlige 
ir pradėjo klejoti. Vyrui 
pasirodė, kad jo pačių vel
nias apsėdo. Jis žinojo iš 
žmonių 'pasakų, buk velnias 
bijųs šermukšninės lazdos; 
taigi nuėjęs į girių, parsinešė 
lazdų ir {pradėjo varyti iš ser
gančios Ipačios velnių. Beva
rydamas velnių, teip sumušė 
pačių, kad nelaimingoji tuo- 
Jaus pasimirė. Tame pačia
me sodžiuje ūkininkas A. no
rėjo, kali jam pasivestų ar
kliai. • Patyręs, kad netoli 
Sudarg^ (Suvalkų gub.) yra 
žinanti tų paslaptį kokia ra
gana, niįvyko pas jų vaistų. 
Gavo jių pas tų neva raganų 
kokių šžknų ir skystimų, ku
rių negalima buvo įnešti į 
svetimų: pastogę ir į tuos na
mus, jeur yra juodas katinas. 
Jei naujuose butų juodas ka
tinas, jai vaistus reikia pa
likti anį oro ir tik užmušus 
katinų, įgalima jau nešti vai
stus į i?avo pastogę. O tų 
vaistų paslapta buvo tokia, 
kad reikėjo nukirsti myli
mam gyvuliui galvų ir ja rū
kyti arklius. Šeimyninkas, 
manydamas, kad mylimiau
siu jo gjyvuliu yra šuo, nukir
to jam | galvų ir užsidaręs 
tvarte, i pradėjo jaja rūkyti 
arklius.! Berūkydamas, vos 
neužtroško jis pats ir arkliai; 
reikėjo {nustoti nikius ir ati
daryti tvarto duris. Nebega
lėdamas ilgiau tverti, išbėgo 
šeimyniįnkas iš tvarto, o pa
skui jį |r arkliai, bet nuo de
gančiose šuns galvos vos tik 
neužsidbgė tvartai. O ar
kliai jam ir iki šiol nesiseka.

M. DovoinaSilvestraviČius. 
[Ii „Vln. Žn.”].
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Isz darbo lanko.
ŽENKLAS[sz Amerikos

Vagilių ne suga-

Jo

Kompanijos agen

Tegul lietuviai apsi

jonai.

Isz visur.Bevardis.

ministeric| staiga pasimi-

salos Kretos, maskoliški
nuolaidus ir sutaifcus

Visose

Augintinis.

nesutikimuose, nesikrei- 
caro sudžių. Prieš tokį 
randas nieko negali da-

Kodėl kun. Žilinskas teip pasi
elgė,sunku įspėti, rodos jis, buda-

pasisekė ligo- 
kada jau tikė- 
perėjo, ir ant 

mirties rengė-

II Peterburgo priemieščiuose po
licija užtiko daug paslaptų spau
stuvių, kuriose spauzdinosi revo- 
liucijonieriškos prokliamacijos.

II Maskvoj sultraikavo duonke
piai ir mieste pritruko duonos.

II'Mieste Kišineve likosi užmuš
tas pagelbininktU policijos virši
ninko, Ossovskij,

II Mieste Buenos Ayres, Argen- 
tinoj,užgimė visų darbininkų štrai- 
kai.

II Darbininkai visų Lenkijos cu
kraus dirbtuvių pakėlė štraiką. 
Jie reikalauja 8 vai. darbo dienos 
ir pakėlimo algų.

II Westfalijoj, anglių kastynėse 
„Dannebaum", atsitiko dujų ex- 
pliozija, kurios 5 darbininkai likosi 
užmušti.

II Pabėgo iš Helsingforso kalėji
mo, nuspręstas ant viso amžiaus 
užmušėjas vyriausiojo Finlandijos 
prokuratoriaus Soinino.

II Odesos universiteto studentai, 
778 balsais prieš 592, nutarė tol 
-nelankyti lekcijų, kol mieste ne
bus panaikintos karės laiko tie
sos.

čia- 
kar-

|| Mieste Lomžoj, Lenkijoj, po
licija suėmė kelis1 vežimus su gink
lais ir amunicija. Ginklus tuos 
žydai vežėjai norėjo pergabenti į 
Varšavą.

merginų Čia ne 
ir vestuvės gana

bėti. Du darbininkai užgimu
sios expliozijos likosi mirtinai su
žeisti.

Gaisrai.
Morinkttk, Wis. Sudegė čia 

Marinette & Menominee popieros 
dirbtuvės. Nuostolį gaisro pada
rytą skaito ant 200000 dol.

II Cholera vis siaučia Lenkijoj. 
Nuo 5—11 d. spalių buvo 47 nauji 
apsirgimai. Vokietijoj, rodosi, ji 
jau išnyko.

pelė" tai geriausias 
svieto, nors, teisingai 
daug iš jo buvo nau-

Collinsvillietis.

nas, ir privažiavus tiek dar-1 broliškų Į žodžių, pasitieskit 
bininkų, kad jie pradėjo 
gaudyti darbą, uždarbiai jau 
ant tiek sumažėjo, kad voe- 
▼os gali išsimaityti. Tas 
pats atsitiks ir pas jus, jei 
darbininkai tvirtai nesilai
kys vienybės.

Užbaigus p. Barkowskiui, 
J. G. atsikreipė į lietuvius su 
sekančiais žodžiais: Mieli 
broliai! Kiekvienas iš jūsų, 
važiuodains iš savo tėvynės 
Lietuvos, girdėjot nuo ko 
nors, jog čia Škotijoj, arba 
Anglijoj geresni uždarbiai ir 
žmoniškesnis draugijos surė
dymas. Todėl palikdami, 
kas savo pačią, kas visą šei
myną, podraug draugus, gen
tis ir kaimynus, važiavot jie- 
fikoti sau laimės Gal kelin
tasis iš jūsų turėjot apleisti 
savo tėvynę dėl caro valdžios 
persekiojimų ir, vieton — 
tupėti už supelėjusių kalėji
mo sienų, prirengtų kiekvie
nam ten laisvės trokštančiam 
tmogui, jus ją turėjot aplei
sti, bet tokių mažai, rodos, 
tarpe jusi) matytį. Iškelia- 
vot jus iš Lietuvos nesusipa
žinę su vietinio gyvenimo 
saulygomis, neturėdami jo
kio susipratimo darbininkų į 
klausymuose, todėl nežino
jot, kaip reikia čia elgtis. 
Ėjote ir dirboti, kur tik pa
kliuvot, nepaisydami, ar čia 
susipratę darbininkai prilei
džia dirbti, ar ne, už tą ir už- 
tamavot prastą vardą nuo 
vietinių gyventojų-darbinin- 
kų ir šiądien jie visokiais bu
dais nuo musų šalinasi, kaip 
nuo savo priešų, nenorėdami 
prileisti dirbti į savo tarpą ir 
visaip pravardžiuodami. 
Daugelis iš musų brolių mi- 
šlyja, kad tai teip Dievo lei
sta, kad pas mus Lietuvoj 
darbininkai skurdžiau gyve
na, ilgiau dirbdami ir ma
žiau uždirbdami negu šičion, 
arba kur nors kitur, teip mi- 
slydamas didei klysta, — Die
vas visur vienodas. Bet ši
čia darbininkai labiau susi
pratę, paspėjo anksčiau sau 
iškovoti žmoniškesnes tiesas 
ir geresnes gyvenimo sanly- 
gas, to paties prašo jie ir nuo 
musų ir reikalauja neper
žengti iškovotų jų tiesų. Pas 
mus visoki piniguočiai ir 
dvarininkai, bičiulaudami su 
brutališka caro valdžia, kaip 
įgalėdami, slėgė nesusipratn- 
sį vargšą darbininką, valdžia, 
kurstydama tautą prieš tau
tą. rūpinos pagimdyti tarpe 
jų pesutikimus, o susipratus 
kur nors ir iškilus streikams, 
malšino juos kazokų nagai- 
kome, šaudė ir siuntė į Sibi- 
To\yrus. / Carfiniečiai, jus 
šiądien pakėlėte didį klausy
mą lietuvių gyvenime Scoti- 
joj, čia surištas ne vien tik 
materijališkas, bet podraug ir 
politiškas musų klausymas. 
Jus matote patys, kad šiądien 
vietiniai darbininkai ant 
mus geriau žiuri negu pirma, 
šiądien jau žiuri ant mus, 
ateivių, ne kaip ant lauki
nių, bet kaip ant susipratu
sių ir mokančių gint savo 
darbininkiškas tiesas. Dar
bo reikaluose, darbininkai 
esame visi vienoki, ar butų 
airys ar škotas, lietuvis ar 
lenkas, katalikas ar pro tęst o- 
nas, visi esame darbininkai. 
Todėl, šitokiam atvėjyj tar
pe darbininkų negali kilti jo
kių ginčų. O laimėjus šį 
streiką, nevien turėsit gere
snį pelną, bet ir geresnį var
dą apturėsit nuo vietinių 
darbininkų. Matot, kapita
listai teipgi neskiria, ar jis 
šioks, ar toks, ar anglas ar 
lietuvis ir jiems tas geresnis, 
kuris už pigiau dirba, o 
skriaudžia visus lygiai. Kol 
turi spėkų ir gali dirbti, tol 
geras ir duoda darbą, bet 
kaip veik spėkos-išsekusios, 
tai tuojau išmes tavę ant ga
tvės ir tada nors badu mirk 
— darbdavys į tavę nežiūrės. 
Todėl vardan pačių gerovės 
Ir pakėlimo lietuvių vardo 
akise vietinių darbininkų, 
turėkite visą pajiegą pradėtą 
kovą laimėti. Atsiradus tar
pe jūsų daugiau tokių Ku- 
belekiu, aiškinMit jiems ge
ruoju, parodykit, jog nege
rai jie daro, o neklausant

nikam py j....”
Užbaigus kalbėti J. G., p. 

Barovskis antru kartu paai
škino angliškoj kalboj apie 
šiądienin| stovį Maskolijoj, 
apie darbininkų reikalavi
mus, sulygino pirmiau buvu
sių ir šiądieninę jos tvarkų. 
Buvo matyt, kad Škotijos 
darbininkai mažai pažinojo 
Maskolijos surėdymų ir gana 
atidžiai klausės.

Negaliu užtylėti nė šio- at
sitikimo: Pradėjus kalbėti 
pirmu kartu p. ’Barovskiui 
ir užklausus, ar yra ir lenkų 
tarpe susirinkusiųjų darbi
ninkų ir jei tokių butų, mel
dė j>akelti rankas, tad iškėlė 
net į 30, o užsibaigus mitin
gui, man pasitarti i nėjus tar
pe jų pačių, išsireiškė, kad 
tie kų kėlė rankas, ne tik ne
buvo lenkais, bet vos ne vos 
mokėjo keletu iškraipytų 
lenkiškų žodžių. Iš to maty
ti, ;kad jie lietuvį ir lenkų 
mažai tarpe savęs skiria.

J. Narkunas.

Netikėtas radinys.
New Yoh. ČianykŠtė policija, 

namuose pn. 149 3 avė., rankinia
me bakselyj, rado žmogaus kojas 
ir rankas neseniai nuo kūno nukir
stas; ant 18 E. str. rado galvą. 
Galvė ta pasirodė Tamošiaus Cor- 
corano. Bauer, kurio gyvenime ra
do kūno dalis, likosi (>olicijos sua
reštuotas.

Dldele vagysta.
PrrrsBuac,PA. Biuruose Adams 

Express Co. prapuolė siuntinys su 
100000 dol.; drauge su tuom siun
tiniu, prapuolė ir priimantis pini
gus klerkas Canįiffe, kuris, 
abejonės,su pinigais ir išdūmė, 
nesugavo iki šiol.

Slulo 50000 dol.
New York. Gyvenantis čia vie

nas milijonierius pagarsino laik
raštyj „Herald", jog užmokės 50- 
000 dol. dovanų Vokietijos dakta
rui Bebringui, jeigu jis ne lauks 
metų, bet dabar ant žmonijos nau
dos pagarsys viešai apie savo iš
rastą vaistą nuo džiovos, jeigu 
daktarų komisija pripažįs tą vai
stą už pasekmingai gydantį džio
vą.

Klaidos pasekme.
Niagara Falls, N. Y. Vienuo

se namuose čia pasimirė 3 ypatos 
šeimynos Holoway nuo nuodų ar
seniko. Mat gaspadinė, kepdama 
pyragus, vietoj kepimo dulkių, per 
apsirikimą, paėmė arseniką, kurį 
jos sūnūs vartojo nuodinimui ka
čių ir žiurkių.

Sniegas.
La Crosse, Wis. Žiema arti

nasi. Čia 11 d. spalių puolė pir
mutinis Šįmet sniegas. į 24 vai. 
termometras nupuolė nuo 80 ant 
35°. Snigo teipgi Michigane ir 
Indianoj, aplinkinėse South Bend, 
Peru, Alexandra ir Michigan Ci
ty-

Neiaimea ant geležinkeliu.
Valmerer, III. Netoli nuo čia, 

ant Iron Mountain geležinkėlio 
susimušė du darbininkiški trukiai. 
Prie to 2 ypatos likosi užmuštos, 
o 6 sunkiai apkultos.

Millkrsburg, Pa. Netoli nuo 
čia, ant Erie geležinkelio, susimu
šė pačtinis trūkis su gabenančiu 
arklius. Prie to 3 ypatos ir daug 
arklių likosi užmuštų, daug sužei
stų arklių atsėjo nušauti.

Ezplioafjoe.
Duluth, Min. Kelnorėse „Le- 

nith Dey Works" Co. expliodavo 
50 galionų gazolinos, nuo ko užgi
mė gaisras. Expliozijos daug 
žmonių, o tame skaitliuje ir ugna- 
gesių, likosi sužeistų, bet, ant lai
mės, mirtinai sužeistų nėra.

5 Fall River, Mas. Audėjai 
čianykŠčių medvilnės dirbtuvių 
pareikalavo sugrąžinimo senų al
gų, jie ne nori dirbti už numažin
tas. Dalis dirbtuvių savininkų 
sutinka ant pakėlimo algų, bet di
desnė dalis nesutinka. Dabar pra
sidėjo tarybos darbininkų su darb-

Kalbetoja snraresztavo.
Meriden,, Conn. 29 rugsėjo 

vakare atviko iš Philadelphijos Jo- 
seph P. Campbell, socialistų dar
bo partijjos agitatorius ir laikė pra
kalbą ant Crown Street. Kalba 
tęsėsi apie 20 minutų,bet atėjo po- 
licistas ir liepė sustoti kalbėti. 
■Campbell nepaklausė. Paskui 
atėjo du policistai, apreiškė kalbė
tojui, jog ant prisakymo miesto 
majoro areštuoja. Campbell dar 
suririnkusiems pasakė, jog jį areš
tuoja už teisybės kalbą, ir pridū
rė: aš tikėjau, kad esmi Suvienyto
se Valstijose, laisvės šalyj, bet da
bar pasijutau esąs Maskolijoj. 
Ant rytojaus, po 50 dol. 
parankas, provą atidėjo ant 3 d. 
spalių. Sudžia Frank S. Fay kal
bėtoją rado kaltu (ko kaltu? Rd.) 
ir nusprendė ant 10 dol. ir užmo
kėjimo žudo kaštų. Campbell nu
sprendimu nepasiganėdino,perkėlė 
provą į augšteinį sūdą. Ant tos 
vietos Išganymo Armyja laiko pra
kalbas kas vakaras, o neareštuoja. 
Tai tau laisvės kraŠtasl

Carnegte ne duoda pažadėtu pi
nigu.

La Crosse, Wis. Savo laike 
garsus milijonierius Carnegie pa
siūlė šitam miestui 10000 dol. ant 
įrengimo1 knygyno, jeigu miestas 
iš savo pusės išpildys tūlas išly
gas. Kada gi miestas užpildė Car- 
negies pastatytas išlygas, tas atsi
sakė duoti pažadėtus pinigus. 
Tokios mat vertės yra Amerikos 
milijonierių pažadėjimai!

Užsidegė kastynes.
Freperickton, Pa. Užsidegė 

čiąnykščios Clyde Coal Mine Co. 
kastynės. Kada užgimė gaisras, 
oloje dirbo 200 darbininkų. Iš jų 
išsigelbėjo visi, apart šešių, kurie 
liko oloj ir nėra vilties juos išgel

ja,.ne žino, kaip gyvenimą page
rinti. Kalbino tautiečius pamesti 
visokius besipravardžiavimus,Šnai
ravimus, kadangi iš to nėra nė 
jokios naudos; kalbino prie blai^y* 
stės, kadangi girtuokliavimai dau
giausia blogo mums atgabena, ne 
duoda mums pasikelti. Ragino 
skaityti laikraščius ir knygas, apsi
šviesti, kadangi be to nieks neį
stengs priderančiai suprasti savo 
padėjimą ir pareigas. Peikė tuos 
lietuvius, kurie labiau myli carą ir 
maskolius, negu savo tautą ir tė
vynę. Ir čia Amerikoj daugelyj 
vietų svetimtaučiai lietuvius mas
koliais vadina, kadangi antai čia 
lietuviai pasisako maskoliais esą, 
nors jie maskoliškai ne moka, gė
risi maskolyste, niekina savo loc* 
ną tautystę. Kalbino sykį stoti j 
krūvą, darbuotiesi ant savo, o ne 
svetimų naudos, ant pakėlimo mu
sų tautos ir jos garbės musų pačių 
nupuldytos per musų nesuprati
mą.

II Bremene atsibuvę terptautiš* 
kas kongresas apkalbėjimui, kaip 
galima, jeigu jau neiĮnaikinti, tai 
bent apsunkinti biaurią mergų pre
kystę. Dabar, susidedanti iš viso
kių niekšų organizacija tiesiog, 
kaipi tavorą, parduoda į Amerikos 
ir Azijos paleistuvystės namus jų 
suviliotas merginas, daugiausiai į 
tų niekšų kilpas patenka merginų 
iŠ Maskolijos, Lenkijos, Lietuvos 
ir Austrijos.

II Kadangi aplinkinėse Mintau
jos dviejose vietose likosi pagady* 
ti geležinkeliai, tai gubernatorius 
uždėjo bausmes po 3000 rubl. ant 
dviejų valŠčių, kuriuose kelias li
kosi pagadytas. Nusikalto neži
nomos ypatos, o gubernatorius 
baudžia valšČius. Tiktas mat mas
koliškas sūdąs ir teisybė! Argi 
valŠčių pareiga geležinkelius da
boti?

Iš Amsterdam, N. Y.
Darbai eina čia pusėtinai ir iŠ 

kitur pribuvusiam ne sunku dar
bas gauti. Yra čia verpinyčios, 
audinyčios, guzikų ir šluotų dirb
tuvės. Darbininkas per sanvatę 
uždirba 5—9 dol. ir daugiau.

Lietuvių čia yra apie 700. Vaidai 
už mažmožius, nesutikimai tan
kiai atsitinka. Lietuviai mėgsta 
girtuokliauti, todėl gana tankiai ir 
į Šaltąją patenka. Yra čia 10 lie
tuvių vertelgų, tautiško supratimo 
nėra. Laikraščių skaito mažai, 
daugiausiai įtSaulę". Sumanes
nių, apart kelių socijalistų, čia nė-

II Aplinkinėse Salonikos, Turki
joj, plėšikai paėmė ^nelaisvę uiė* 
dninką Witts, anglijoną, ir parei
kalavo 5000 dol. už paleidimą. 
Angliškas konsulis Salonikoj ga
vo siuntinį su laišku nuo plėšikų, 
siuntinyj buvo nuplautos Wittso 
ausys. Plėšikai žada jį užmušti, 
jeigu iki 14 d. spalių nieks jo neiš- 
pirks, jeigu iki tam laikui plėšikai 
negaus 5000 dol.

cijos laikė balių ant naudos revo
liucijonierių ir uždirbo £60.00 su 
centais. Pinigus tuos, pradedant 
rokundą daryti, tūli parapijonai 
bandė pagauti į savo rankas ir su
naudoti aėt apmokėjimo skolų vie
nos airišių katalikų bažnyčios, ku
rioj Lawrenc*o lietuviai, už bran
gius pinigus, nusipirko nuo airišių 
klebono daleidimą savo dievmal- 
dystės laikyti.

Kun. Žilinskas, pribuvęs į musų 
miestą ant prakalbų, ragino lietu
vius dėti aukas ant parašymo 
moksliškos knygos, kurios naudin
gumą suprazdamas, rašėjas Šito 
paaukavo £2.50, daugiau negu kas 
iš teip aršių katalikų. Po rinkimo 
aukų, kun. Žilinskas kalbino su
sirinkusius, uždirbtus ant baliaus 
pinigus teipat ant parašymo kny
gos atiduoti.

Visi sanariai Lavrrenc’o lietu
viškos parapijos ir Raulino Dr-tės, 
išėmus mažą dalį, gal kun. Žilins
ko pakušinti, . privertė visokiais 
grasinimais p. Kundrotą, žmogų 
rods dorą ir teisingą, bet lėtą ir{ 
baimingą, atiduoti visus pinigus 
kun Žilinskui.

Jei kas patilpo melagingo 
lietuviškuose laikraščiuose apie 
prietikius kun. Žilinsko su minė
toms aukoms, tai vien kad „Dar
bininkų Viltis" pagarsino, jog 
kun. Žilinskas sugražinęs tuos pi
nigus. Kun. nesugražino pinigų, 
bet atidavė p. Andriuliunui, prezi
dentui lietuviškos parapijos, ma
žai ką suprantamčiam žmogui, ku
ris, kaip rodos, sunaudos tuos pi
nigus ant apmokėjimo skolų pirma 
minėtos airišių bažnyčios. Tokiu 

, budu, pasidarbuojant musų „tau
tiškam darbininkui ir literatui"

1 Dawson, III. Darbai kasty- į kuo Žilinskui, kruvini lietuvių 
nėse eina blogai: per vasarą darbo ceQtaį, paskirti išliuosavimui mu- 
ne buvo, dabar po truputį pradeda sų tėvynės iš po maskolių jungo, 
dirbti. Bet ir dabar nėra sutikimo diūgs bedugniuose svetimtaučių 
darbininkų su darbdaviais, kom- 1 įį^niuose.
panija nori sumažinti darbininkų 
algas iki 65c. už toną.

T Marissa, III. Yra Šitose ap- mas doresnių ir išmintingesnių už 
linkinėse 8 kastynės, vienos stovi. į kitus kunigus Amerikoje,turėtų su- 
Dirba po 4 dienas ant sanvaitės. prasti, kad kova už Lietuvos lais- 
Galima į dvi sanvaiti uždirbti Į vę yra svarbiausia pareiga kiek- 
£25—30. 1 
nors žinoma, ne lengvai.

T Ziegler, III. Čianykščiose j 
Zieglero kastynėse nuo seniai trau-1 
kiasi štraikai.
tai gaudo darbininkus net Penn- 
sylvanijoj.
saugoja!

T Phtsburg, Pa. Byerso gele
žies dirbtuvėse darbai eina gerai 
ir yra viltis, kad teip eis per ilges
nį laiką. Darbai geležies diibtu- 
vėse eina gerai teipgi Homesteade, 
McKeesporte ir McKees Rokse.

T Steubknville, Oh. Šešios 
čianykščios blėtos dirbtuvės dirba, 
o septynios stovi; kada prasidės 
darbai dabar stovinčiose dirbtuvė
se, nežinia.

1 Nrw Albany, Ind. Darbai 
čianykščiose blėtos dirbtuvėse 
šiuotn kartu eina gerai, bet neži
nia, kaip ilgai teip bus. Dirbtu
vės reikalavimų ne turi.

1 Chicago, IIX. Suštraikavo 
vežėjai Reeble Co., kadangi kom
panija nenori mokėti dvigubai už 
darbą virš paprasto laiko.

T Cambrigge, Oh. Čianykščio
se geležies ir blėtos dirbtuvėse 
dabar dirba, bet reikalavimų nėra, 
todėl darbai gal sumažėti.

T Columbus, Oh. Suštraikavo 
visi darbininkai čianykččių spau
stuvių. Darbininkai reikalauja 8 
vai. darbo dienos.

T Middletown, Oh. 
čianykščiose dirbtuvėse darbai ei
na gerai, daugelyj dirbtuvių dirba 
su dviem darbininkų atmainom.

5 Marttns Ferry, Oh. Šešios 
čiar ykščios drato dirbtuvės dirba, 
o septynios stovi, bet ir tose ren
giasi pradėti darbą.

T Piqua, Oh. Darbai čia eina 
gerai,bet iš kitur pribuvę darbinin
kai ne gali gaut darbo.

T Pittsburg, Pa. Ketina čia 
pastatyti naujas plieno dirbtuves, 
kurios bus didžiausios ant svieto.

1 Nanticoke, Pa. Darbai ši
tose aplinkinėse eina blogai, dirba 
vos 2—3 dienų per sanvaitę.

T Chicago, III. Suštraikavo 
čia šėnių nustatytojai Grand Trunk 
geležinkelio.

T Columbus, Oh. Visose 
nykščiose dirbtuvėse šiuom 
tu darbai eina gerai.

Darbą čia galima gauti, I vieno lietuvio, o daugmetinis pa- 
! tyrimas galėjo supratimą įkvėpti, 
(kad maskolių valdžia jokiu budu 
Į neleis tikrai naudingas žmonėms 
knygas spauzdinti, pakol ji nebus 
priversta Lietuvą apleisti.

Nereikia vienok nusiminti dėl 
tokių apsireiškimų lietuvių gyve
nime. šitas atsitikimas, turbut, 
atneš gana naudingus vaisius, ku
rie tą nuotrotą 1000-teriopai atly- 
gįs. Žmonės supras, kad ant ku
nigų svietiškuose reikaluose nega
lima užsitikėti, nors jie butų iš
mintingiausi ir doriausi; jų parei
gos yra: krikštyti vaikus, atkalbė
ti poterius už gyvus ir numirusius, 
daboti žmonių dūšias, kad patektų 
į daugų ir kitokius žmonių tikėji- 
miškas reikakalus užganėdinti

Žmonės svietiškuose dalykuose 
turi savo protą vartoti ir iš jo nau
dotis kovoje už Lietuvos laisvę 
žmonės turės griebtis už visokių 
ginklų, kad netikusią, skriaudžian- 
čią lietuvius valdžią iš Lietuvos 
prašalinti.

ISZ 
Lietu viszku dirvų.

Kun. Žilinskas IT Law- 
renc’o Lietuvių aukos.
39 num. „Lietuvos” patilpo 

straipsnis teisinantis kun. Žilins
ką už jo pasielgimą su Lawreuco 
lietuvių aukoms, paskirtoms ant 
naudos revoliucijonierių. Kadangi 
pasielgimas kun. Žilinsko su mi
nėtoms aukoms apeina visą lietu
višką tautą, tai man rodos, ne be- 
reikalo bus dar sykį paduoti tei
singus faktus apie tas aukas ir 
pasielgimą su joms kun. Žilin
sko.

Lawrenc’o lietuviškos organiza-

II Japoniškas randas pagarsino, 
jog karėj su Maskollja: 46180 ja
poniškų kareivių likosi užmuštų, 
10970 pasimirė nuo sužeidimų, 15- 
300 nuo visokių ligų. Taigi iš vi
so Japonija nužudė 72450 karei
vių, ne skaitant tapusių invalidais. 
Nuotrotos maskolių beveik dusyk 
didėsnės.7 dieną spalių, naktyj, likosi ap

vogta apvalkalų krautuvė lietuvio 
StanislaviČio.
vo.

Lietuviškų 
trūksta, todėl
taukiai būva, taigi pasitaiko žmo
nių susirinkimai; jeigu terp lietu
vių butų geresnis reikalų suprati
mas,galima būt pasipaudot ir rink
ti aukas ant visokių tautiškų reika
lų, bet pas mus mažai yra supran
tančių tautos reikalus. Draugy
stė pašelpinė yra viena. Yra čia 
lietuviška parapija. Dabar pradė
jo statyti naują murinę bažnyčią. 
Už pliacių užmokėjo 11000 dol.

, Žemaitis.

|| Neseniai pasimiręs Paryžiuj, 
bankierius Rothscbild, paliko pa
laikus vertės 940 milijonų frankų. 
Palaikėjai turi į Prancūzijos iždą 
nuo to užmokėti 21 įpili joną fran
kų mokesčių. Turtas gi visų bro
lių Rotschildų drauge yra dįdesnis 
negu kokios nors • kitos pralobėlių 
šeimynos ant viso £emės pavir
šiaus.

E Herrln, III.
Darbai gerai eina. H kitur pri

buvęs čia gali'darbą gauti. Dirba 
kiekvieną dieną.

Lietuvių yra čia diktas barelis, 
bet apie juos nieko gero' negalima 
pranerti, kadangi nesutikimai, 
vaidai, provos prie gerų darbų ne 
priguli- štai porą nedalių atgal 
skvajeris ir viai miesto ponai turė
jo gerą pelną, kadangi daug turftjo 
lietuviškų provų. Lietuviai nė 
viens provos ne laimėjo, provos 
išėjo vien ant naudos miesto po
nų.

IšElizabeth, N. J.
Matydami, kaip kitų vietų lietu

viai visokiais budais stengiasi ap
sišviesti ir musiškiai nenori apsi
leisti. čianykštis Lietuviškas 
Kliubas 26 d. rugsėjo turėjo susi
rinkimą. Sąnarys Gricius užma
nė, kad Kliubas įrengtų sąnariams 
knygyną. Sanariai tuojaus pasi
dalino į du skyrių: vieni pritarė 
uždėjimui knygyno, kiti įsireižę 
priešinosi, labiausiai priešinosi 
dievobaimingasis Kliubo preziden
tas; jis stengėsi nedaleisti išrišti 
knygyno klausymą, laikytiesi se
novės, kada žmogui ui teko vienos 
maldaknyges ir „Bromelio". Bet 
užmanymas parengti knygyną li
kosi užgirtas dideliu balsų daugu
mu. Salią duoda vienas saliuni- 
ninkas dykai. Kasžin tik, ar kny
gyno priešai, pasisamdę agentus, 
ne bandys, kaip maskoliai savo 
locną Baku miestą, musų knyginą 
griaut, kad žmonės mėgstanti 
skaityti ne patektų į pragarą. Mat 
kaip jie apię labą savo brolių rū
pinasi!

25 d. rugsėjo vienas saliuninin- 
kas sutvėrė čia antrą Kliubą, ne
žinia su kokiais mieriais. Gal 
besiartinantiems rinkimams, su jo 
pagelba tikisi ką iš politikos pel
nyti? Mat čia vertelgoj prastai 
bizniui einant, išmislmėja viso
kius išmislus: pereituose metuose 
vienas sutvėrė kareivių draugystę, 
kitas kliubą, trečias rengiasi tvert 
muzikantų,ketvirtas giedorių drau
gystę. Mat už pečių draugysčių 
lengviau kitokį biznį varyti.

Darbai eina čjž gerai, žmonių 
be darbo nėra, tik tinginiai ne dir
ba.

IšCollinsville, III.
30 d. rugsėjo buvo či^parengtas 

lietuvių susirinkimas, ant kurio at
silankė kun. Štamas jr laikė kalbą. 
Savo kalboj jis aiškino šiądieninį 
padėjimą čia ir Lietuvoj, gailesta
vo,kad žmonės tamsus, savo locnų 
reikalų ne gali suprasti, nesupran
ta, kas juos skriaudžia, ir išnaudo-

II Laikraščiai garsina, jog Mas
kolijos caras ateinančiai viešpaty
stės durnai pavedė nuspręsti, ar 
panaikinti visus aprubežiavimus 
žydams,pastojant į augŠtesnes mo
kyklas Maskolijoj. Maskolijoj 
vienok yra ir daug lygiai svarbių, 
jeigu ne svarbesnių už priiminėji- 
mą žydų į mokyklas reikalų; ko
dėl tų caras nenori pavesti durnai 
nuspręsti? Aprubežiavimas žydų 
yra tik pasekmė biurokratų sauva- 
lios, panaikinus tą sauvalią, bus 
panaikinti ir žydų tiesų aprubežia- 
vimai.

II Ant terptautiŠko daktarų kon
greso Haagoj, Holandijoj, ameri
koniškas delegatas, Dr. Dieffen- 
bacb apreiškė, jog vėžio liga, ku
rią iki Šiol daktarai laikė už neiš
gydomą, iš tikro duodasi išgydyti. 
Dieffėnbach apreiškė, jog jis, įves
damas į vėžio apimtą kūno vietą 
celuloidinę stangelę, aptrauktą su 
radium, išgydė penkias ypatas vė
žiu sergančias, tik viename atsiti
kime tas būdas pasirodė nepasek- 
mingu.

|| Varsavos kariumenės viršinin
kas išlipinėjo mieste savo atsilie
pimus, kuriuose praneša, jog pri- 
vatiškos ypatos, pakviestos, viso
kiuose atsitikimuose, padėti poli
cijai, jeigu pakvietimo ne pildytų, 
bus baudžiamos kalėjimu iki 3 
mėnesių. Bet privatiŠkos ypatos 
ne ima iš rando kasų nė jokių al
gų, vien ant rando naudos moka 
pinigus, tai ne privatiŠkų ypatų 
pareiga tarnauti rando šnipams.

|| Macedonijoj, terp Vadenos ir 
Diakovicos, ginkluoti grekonys 
užpuolė ant kaimiečių bulgarų ir 
užmušė 23 bulgarus. Atėjusi bul
garams į pagelbą turkiška kariu- 
menė, sumušė grekonis ir užmušė 
jų vadovą. Ant rytojaus vėl bul
garai užpuolė ant vieno grekiŠko 
kaimo netoli Floriną ir užmušė 
6 grekonis. Mat vis reikia kęsti 
nekaltiems, nedalyvaujantiems 
maištuose ir skerdynėse.

|| Vokietijoj mėsos prekės teip 
pakilo, kad darbininkai negali jos 
nusipirkti. Berlyne įr kituose pra
moninguose miestuose žmonės ne* 
gali jau nusipirkti nė arklienos, nė 
šunienos. Tūli midatai iš pajūrių 
vagonais gabena jūrių žuvis, ko
kias iki šiol ūkininkai vien kaipo 
mėšlą vartojo.

II Rymo laikraščiai praneša, buk 
giminaitis pagarsėjusio prie popie
žiaus Piaus IX,kardinolo Antonel- 
li, tarnaujantis prie dabartinio po
piežiaus kaipo žandaras, pašlavė 
iš popiežiaus rūmo Farruse viso
kių daiktų už 40000 lyrų.

U Hamburgo garlaivių kompani
ja pasidirbdino paują garlaivį, 
kuris bus diddžiau&u ant svieto. 
Naujas garlaivy! vądysis ,,Ame
rika", galės paimti sunkenybės 22- 
500 tonų, plaukinės! jis terp Ham-

II Pagarsėjęs sava laike perdėti- 
nis Maskvos žemiečių kongreso, 
koris carui perdaiė reikalavimą 
konstitucijos Maskolijoj, kuni
gaikštis 
švietimo 
rė.

II Ant 
jurininkai nuo kariuko laivo užėmė 
kaimą Armyo. Kintiečiai stengėsi 
maskolius išvyti. Mušis traukėsi 
per visą naktį, kutlis dar nežinia, 
kaip galutinai pasibaigė.

|| VarŠavos žydai boycotuoja ca

ro randą. Jie sutvėrė savo pač- 
tą, savo sūdą, į kurį kreipiasi vi
sokiuose 
pia prie 
sutarimą 
ryti.

PARAŠė KlPLING.

Išaiškinimą žemiau paduoto pasa
kojimo gali duoti tik tas, kas pa
žįsta gerai dūšią, jos pradžią ir ži
no, kur yra rubežiai galimų daik
tą-

Gyvenau per ilgai Indijose ir 
tiek persitikrinau, kad matant 
daug, ant galo žmogus nieko neži
no.

Dumoise buvo musų daktaru 
mieste Meridki, vadinome jį Dor- 
mouse (mieganti pelė). Buvo 
mažo ūgio ir visada kaipi miegū
stas. Kaipo daktaras, buvo ga
bus, labai nuolaidus ir sutaikus. 
Niekada nesipyko su niekuom, 
net su vietininku musų prezidento, 
žmogaus su palinkimais laivo vai
ko, be mažiausio pajautimo takto 
ir draugiško sugyvenimo formų. 
Apsivedė musų daktaras su mergi
na teipjau apvalia ir miegūsta. *

Buvo tai mergina Hillardyce, 
duktė „Žaliojo Hillardyce iš Bė
ros", kuris apsivedė su duktere 
savo perdėtinio bene per neapsi
žiūrėjimą. Bet tas nepriguli prie 
dalyko, tą istoriją papasakosiu ki
tą kartą.

Medaus mėnesiai apsivedusių 
Indijose traukiasi retai ilgiau kaip 
sanvaitę; iš kitos vėl pusės nieks 
ne trukdo, jeigu ta, ar kita pora 
nori tęsti tą laiką iki dviejų ar tri
jų metų. Apsivedusiems tikrai 
besimylintiems ne trūksta tam 
progos: išrinktiejie gali gyven
ti nuo kitų atsiskyrę. Teip gyve
no musų „įhiegančios peliukės": 
po vestuvių pabėgo nuo svieto ir 
vedė laimingą gyvenimą.

Dumoise turėjo kartas nuo kar
to parengti vakarą svečiams: tas 
nereiškia vienok, kad jis su kuom 
nors butų’norėjęs užmegsti Širdin- 
gesnį ryšį, ypač su kitoms šeimy
noms.

Ant galo visa čianykšte kolioni- 
ja rūpinosi tik apie savę ir šeimy
ną, užmiršo apie kitus; netyčia tik 
galima buvo išgirsti kalbant, jog 
„mieganti 
žmogus ant 
sakant, ne 
dos.

Ant galo
daktaras Indijose retai pasitaiko, 
todėl tokį visi brangina. Sunku 
gyvenipie lošti rolę Robinsono, 
dar sunkiau Indijose, kur anglijo- 
nų skaitlius mažas ir visokiuose 
atsitikimuose vienas atiduotas ant 
malonės kito. Bandymai lošti to
kią rolę paprastai skaudžiai atker
šija. Dumoise ne gerai darė, per
traukdamas ant metų laiko viso
kius ryšius su svietu; greitai savo 
klaidą pamatė, kada žiemos laike 
apsireiškė čia epidemiškai Šiltinė 
ir paguldė į lovą net jo pačią. i

„Mažas žmogelis" labai nusi
gando, prie to jis buvo ne rangus, 
ne praktiškas. Perėjo penkios 
dienos, kol persitikrino, kad pa
čios liga tai ne paprastas drugys 
ir vėl trįs dienos praslinko, kol iš- 
dryso pasakyti apie savo nelaimę 
pačiai inžinieriaus Schute.
' Visi Indijose žino, kad apsireiš
kus Šiltinei daktarystos mokslas 
nieko negelbi. Už kiekvieną gy
venimo valandą reikia su giltine 
tiesiog kovoti.

Nedaūg reikėjo, poni Schute 
užsiminė apie tokį netikusį vilki
nimą — ant galo vienok pasisku
bino į namus vargšės daktaro pa
čios.

Tą žiemą turėjome kolionijoj 
apie septynis apsirgimus šiltine, o 
kad nuošimtis mirčių buvo apskai
tytas ant dvidešimties, tai, beveik, 
galima sakyti, buvome giltinės 
glėbyj. Kiekvienas darė, ką ga
lėjo; moterys dabojo moteris, vy
rai sėdėjo prie jaunesnių sandrau
gų lovų. Kova su giltine traukėsi 
56 dienos, ant galo 
nius išgelbėti. Bet 
jomėsi, kad viskas 
garbės porgalėjimo
mės parengti balių, poni Dumoise 
gavo recidyvą,, į sanvaitę laiko

II Mieste Tiflise, ant Kaukazo, į 
jojančius gatve kazokus metė ke
lias dinamitines bombas. Karei
viai pradėjo Šaudyti >į pulkus susi
rinkusių žmonių, kurių daug už
mušė, o dar daugiau pašovė.

|| Moravijoj, aplinkinėse Prišni- 
co, 18 d. spalių buvo didelės muš
tynes čekų ,su vokiečiais. Čekai 
išdaužė langus vokiškų krautuvių. 
Muštynėse daug žmonių iŠ abiejų 
pusių likosi sužeistų.

II Ant salų prie įtakos upės 
Yangtsekiang.Chinuose,siautė bai
sios vėtros, vėjas išmetė jūrių vil
nis ant sausžemio* ir pagimdė tva
nus, kuriuose pražuvo 10000 chi- 
n iečių.

pasimirė ir visa kolionija, vietoj 
ant baliaus, ėjo at>r šermenų.

Dumoise apalpo ant pačios ka
po, reikėjo jį nešti namon.

Po šermenų užšidarė jis »>vO 
namuose, atmetė visus besistengi- 
mus jį paraminti. Savo daktariš
kas pareigas vienok pildė kuo ge
riausiai; mums vienok rodėsi, kad 
priderėtų jam ant ilgesnio laiko 
pasiliuosuoti nuo pildymo parei
gų. Visi jam davinėjo rodąs; už 
rodąs jis Širdingai dėkavojo — ji* 
už viską, ką tik kas darė, buvo 
dėkingu — ant-gal o užsimanė pekš- 
čias eiti į Chini.

Chini yra apie 20 dienų kelionės 
nuo Simli, viduryj kalnuoto ap
skričio, bet gyvenimas ten turi gy
dyti ir labiausiai sužeistą širdį.

Reikia ten eiti per didelę girią, 
paskui per nuogas uolas ir dide- 
lias, ramias pievas, kįlančias via 
augštyn kaip moteries krūtys, 
šlamščiantis po pievas vėjas ir ly
tus besisnnkiantis per cedrų šakas 
gieda keleiviui tykią, migdančią, 
užmiršties dainą.

Mažą D u maiše išsiuntė į tas ap
linkines su karabinu ir fotograhš- 
ku aparatu, kad rastų ten nurami
nimą nubudimuose. Paėmė tarną 
indietį,numylėtinį pąsimirusios pa
čios; buvo tai tinginys, net trupu
tį vagis, bet Dumoise spaugai jam 
užsitikėjo.

Grįždamas iš Chini, išsuko Du- 
moise į Bagjį, ėjo per nepereina
mas, rando saugojamas girias, per 
kurias ėjo kelias ant kalnų Hot- 
tu.

Daug keliavę žmones užtikrina, 
jog kel.as iŠ Kotgart į Bagji gražu
me ne turi sau lygaus ant viso 
svieto. Eina per tamsias, slapias 
girias ir baigiasi ūmai begirinėj, 
kalvuotoj, uoloms apsiaustoj slė
nyj.

Namai kalionijos Bagji neturi 
uždangos nuo šiaurinių ir rytinių 
vėjų ir žinoma ji iš to, kad čia ne 
būva karščių. Nieks jos ne lanko 
ir dėlto tai Dumoise čia ir apsi
stojo. Sustojo čia septintą va
landą vakare ir tuojaus pasiuntė 
tarną į kaimą suderėti darbininkus 
ant sekančios dienos.

Saulė nusileido, o vakaro vėjas 
tykiai, liūdnai švilpė terp uolų.

Dumoise, pasirėmęs ant veran
dos lango, laukė sugrįžtant tar
no. j

Tas, išėjęs, po valandai sugrįžo 
ir tai tekinas. Dumoise tikėjo,kad 
patiko kur mešką, kadangi jis dū
me augštyn, kiek tik pajiegų turė
jo.

Bet meškino, kuris butų galėjęs 
tarną išgazdinti, ne buvo matyt. 
Tarnas, pribeuęs prie verandos, 
puolė ant žemės; kraujas tekėjo iš 
nosies ir ant tamsaus veido matyt 
buvo baisus išgąstis. Paskui sun
kiai pratatė:

— Mačiau ponią! — Mačiau po
nią! ; 1

— Kur? — klausė Dumoise.
— Ten, apačioj, kur ėjau į kai

mą. Turėjo mėlynus drabužius ir 
pakėlusi auo veido uždangą, tarė: 
„Ram Dus! Pasveikink nuo ma
nęs poną ir pasakyk jam, kad pa
simatys su manim ateinantį mėnesį 
Nuddeoj" t— Paskui pabėgau, nes 
labai bijojau.

Nežinau, ką ant to atsakė Du
moise ir ką padarė. Ram Das pa
sakojo, kad per visą naktį (buvo 
labai Šaltą), vaikščiojo ant veran
dos, kaipu laukdamas pasirodymo 
pačios ir tiesė prie ko ten rankas. 
Bet „poni" ne atėjo ir ant ryto
jaus išėjo Dumoise į Simli, nuola- 
tai klausdamas vedėjo, ar ko ne
patiko? <

Ram Das atkartojo savo pasa
kojimą šimtą kartų. Tikrai išpil
dė prisakymą savo ponios: nežino, 
kur yra Nuddea, neturi ten pažį
stamų ir niekada, n/ už jokius pi
nigus ten ne keliaus.

Nuddea yra Bengalijoj ir nė joki 
reikalai daktaro iš Penjabo nesi- 
jungia su ta vi>ta. Nuo Meridki į 
Nuddeą yra 1200 mylių.

Niekur nesustojęs, Dumoise iš 
Simli sugrįžo į Meridki, paliuosuo- 
damas išvaduotoją. Turėjo tru
putį darbo, turėjo peržiūrėti ligon- 
bučio rokundas ir prisitaikyti prie 
padavadijimų vyriausiojo Indijų 
daktaro.

Tas užėmė jam pirmą dieną.
Vakarė Dumoise papasakojo sa

vo užvaduotojui, jaunystės drau
gui, kas jam atsitiko Bagji.

Draugas juokėsi iš viso atsitiki
mo, užtikrindamas, kad Ram Das 
galėjo paskirti ir kitą vietą susiti
kimui pono su ponia.

Toj valandoj- į kambarį įėjo te
legrafo pasiuntinys su telegramų 
iš Simli. Telegrame buvo prisa
kyta daktarui Dumoise keliauti į 
Nuddeą kaipo daktaras specijali- 
stas. Nes ten apsireiškė ir smar
kiai siaučia cholera, o kad angliš
kam randui, kaip paprastai, trūk
sta ten daktaro, tai turėjo jieškoti 
pagelbos Pendjabe.-

Dumoise padavė telegramą drau
gui, klausdamas:

— Ką tu sakai ant šito?
Draugas nerado atsakymo ir nu

tilo.
Paskui užėjo jam ant mislies, 

kad Dumoise, grįždamas iš Bagji, 
ėjo per Simli ir gal pats pagimdė 
pašaukimą.

Norėjo jo paklausti, bet Dumoi
se privertė tylėti savo patėmijimu:
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23.IX.05, A. L............
Šiaip lėšų............ .........

John Covey, 
213 N. Loean avė., Denver, Gote.

Pajiasskau savo brolio Juozspo ir An
tano Navaradauskiu, Kauno gub.. Suša
liu pa v., pirmas gyveno Pennsylvanijoje 
11 metu Amerikoje, antras Brooklyoe, 3 
metei Amerikoje. Jie patys ar kas bi
tes teiksią duoti žinia adresu:

Kaz. Navaradauskis, 
1416 Weatworth avė., Chicago, III.

Pajieeskau savo pusbroliu Kazimiere 
ir Klemenso Vilku, Kauno gub., Pane
vėžio pav., Remigaloa vol., Naujasodėje* 
sodos. Jie patys ar kas kitas taiksto 
duoti žinia adresu:

Peter Rankele,

Jis pats ar kas kitas teiktos 
adresu:
Joe. Kuzmickas

C ant ra 11, III.

Iš viso 360.45
Nuo seniaus išleidimų buvo 62.45

Boz 46, 

Pajieszkau Juozo Stuczio, Augusto
Stelmoko Ir Zigmanto Ražaiczio. Jie pa
tys ar kas kitas teiksis duoti žinia adrese:

duoti žinia adresu;
Antenas Msczis,

118 W. Btrfng at., Chicago. DL

Pajieszkau savo broliu Ignaco ir Ka
rolio Zakaraucku, Kauno gub., Panevė
žio pav.. Krekanavas < vol, antri metai 
Amerikoj. Jie patys ar kas kitas teik
sis duoti žine adresu:

Konstantas Zakarauskas,
2436 W. 28ib st., Chicago, Įn

Pajieszkau apaivadimui merginos lie
tuvaites arba lietuviszkos pruaaitea. Ar
te* ne m* žinioms raškykite adresu.

Laisva Manantis,
P. O. Boz 71, Waterbury. Cona. 

(XI—3)

Pajieazkau savo draugo Viktoro Ki- 
jaueko, gyvenusio Eaton Col. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti žinia adresu:

Geo. Ali ta,
Eaton. Colo.

Pajieszkau savo draugo Jurgio Gavta- 
lio, Suvalkų gub., Kalvarijos pav., Pa
nemunes gm, Kriauniu kaimo. Rumbo
nių pa ra p 
duoti tina

TafieszkoHmal.
Pajieszkau savo paežio* Onos Macsie- 

nea, kuri nuo manės prasiszaliao jau S

Boz 17,

Pajieszkzu savo dedm FrBDęziszkMM 
Zakare, Kauno gub., Rasai n iu pav., 
Batakių vol., Eidintu ood., 3 metai atgal 
gyveno Pituburg, Pa. Jis pau ar kae 
kitas teiksis duoti žine adresu:

Joa Zokar,
230 Vermont st., Woroester, Mase.

Pajieszkau Jono Rutkaucko, Kauno 
gub., Panevėžio pav., Rozalino vol. Vi- 
uikiu ka.mo. pavasary] zyveoo Alliegbe- 
tjy, Pa Jis pats ar kas kitas taiksto 
duoti žine adresu:

Juozas Rymaitis,
136 W. 15th st., Chicago, UL

Pajieszkau apsivedimui merginos, se
numo tiuo 16 iki 2t metu, turi būti lais
vamanė; asz pat* esi u tvirtas, 25 meta 
amžiaus, eoeijalistas. Norinti susižinoti 
arcziauy teiksis raszyti adresu;

baliamouas Matulaitis, 
9107 Cottage G rovė av.* Chicago, Ilk

Pajieszkau savo draugu Jono Globio, 
Si mano Ignatavicziaus ir Jono Banio, vi
si Kauno gub., Raseinių pav.; turiu prie 
ju svarbu reikalą. Jie patys ar kas ki
tas teiksis duoti žinia adresu.

Vin. Batvinis, i 
2229 N. 15th st., Springfield, IU.

Pajieszkau Stasio Szenkeviczio 4 me
tai atgal gyvenusio miestelyj Oolder- 
bank, Skotlandijoje. Jis pat* ar kas ki
tas teiksis duoti žine adresu:

1 Dom. Stasiūnas, 
260 N. Marvinest., Philad’a, Pa.

$711.18
Lieka ižde $746.11 

J. Šliupas, iždininkas 
328 Federal st.

Phdladelphia,

FARMOS ANT PARDAVIMO.
New Yorko vzlatijojB, kur yra zuzilve- 

rusi lietuwszk» koltonija, yra dar ant 
pardavimo fermos tu triobomia ir kodna 
turi arti miesto ir geležinkelio 
ctoczlu; isz ju paminėsime sekaneztas: 
15 akenu ui 81350: 33 akeriai ui 81500; 
78 skėriai ui 81400; 09 akeriai ui 82000, 
ir apie 15 kitu. Artesnėms iinioms rei
kia raszyti teedant ui 2c. marke adresu: 

GEO KLERK,
Poolville, N. Y.

Ant pardavimo Pirtis su maudyklėmis 
ir barberne. Biznis gerai iszdirbtaa. 
Savininkas gryita atgal in Mandiiurija.

Stan. Pawier,
1119 So Leavitt st., Chicago, ID.

. ] (XI—3)

Pigiai ant pardavimo visi naminiai 
rakandai: stalai, kėdės, lovos visi kuknl- 
niai indai ir viskas kas tik prie name 
reikalinga ant užlaikymo -iik tos szeimy- 
uoa. Atsiszaukite pas 

Mikola Lube 
701 8. Union st. 1 i. -ai 

. (X- iž)

Visu labu 422.90 
Ižde lieka.... f .$766.26

.05. J. Šliupas, iždininkas.

jeigu bučiau pats to norėjęs, iŠ 
Chini visai nebūčiau sugrįžęs. 
Turėjau juk karabiną.... Vienok 
noriu dar gyventi, .t.. Turiu dar 
ne vieną reikalą atlikti. Ant galo 
nenusiminiau dėl to.

Draugas liūdnai palenkė galvą; 
paskui padėjo iŠ naujo sudėti ką 
lik išimtus daiktus, kada įėjo Ram 
Das.

— Kur jus važiuojate? — pa
klausė.

— Į Nuddeą — atsakė Dumoise 
tykiai.

Ram Das apkabino jo kelius, 
meldė, kad ten nevažiuotų: verkė, 
vaitojo teip, kad reikėjo jį laukan 
išvesti.- Paskui, surinkęs, ką tu
rėjo, stojo prieš savo poną, prašė 
paliuosu.oti nuo tarnystes. Neno
rėjo važiuoti į Nuddeą, kad nema
tytų mirties savo pono, o ir pats 
ten mirtį galėjo rasti.

Dumoise paliuosavo, išmokėda
mas gausiai ir išvažiavo vienas į 
Nuddeą. ' Draugas atsisveikino 
kaip su nuspręsti! ęmt nužudymo.

Po vienuolikai dienų Dumoise 
susėjo su savo-pąčia; Bengalijos 
raddas turėjo prašyti naujo dakta
ro kovai su cholera Nuddeoj.

Nes Dumoise gulėjo negyvas 
namuose kolionijos Tshuadanga.

Atskaita revoliucijos fon
do už rugsėjo mėn. 

1905 m-
l.IX.O5, Aukos iš Fontanet, 

Ind.(p.J.'A.Damijonaitį) ..<
2.IX.05, Liet- Mokai. Drau

gystės liekanų iš Shenan- 
doah, Pa. (p. J. S. Moc- 
kaiti).............................. $72.90

8.IX.05, p. M. Paltanavy- 
čią iŠ Boston’o, Mass. 
Liet. Vkčsų piknike 4 d. 

liepos surinkta ...........
Liet. Dukterį] Draugystė 
paaukavo .......... .. ... .........
Peabodyj ant svodbos A. 
BazevyČiaus (p. M. Vai- 
cenavyčių) (.--J-- 4 - - - - - 
“.ynne ant prakalbų,rūgs, 
f d................. ‘..J...............

• Ant baliaus šv. Kuimiero
draugystės, So. Boston, 
Mass., 4 d. rūgs.. .4........

8. IX.05, 84ta kuopa S. L.A. 
— $10.00, kolektos $1.45, 
rev. kuopa — $1.00, ko
te k ta Bajoriaus (p. S. 
Cvirką,New Haven,Con.)..14.70

9. IX.05, 12ta kuopa L. S.
P. A. (p. K. Bielskj)... 

ll.IX.05, T. M. Dr-tė (p,
J. Naujoką) ....:...............100.00

11.IX.05, Krikštynose pasj.
Bruožą (p. S. Šiiakį, Lu- 
zerne, Pa.)........ ...............

13.-IX.05, fš red. „Kovos” 
(p. J. O. Sirvydą)........

14.IX.05, Krikštynose pas 
Juozą Šilą, Maryvile, III. 
(p. — ) ..............

14.IX.05, J. šeštokas, Mea-
dville, IH. (per „Kovą”)... 1.00 

23.IX.05, Likę pinigai nuo 
užmanyto lietuv.-rusin.- 
angl. laikraščio (p. Živat- 4, 
kauską, Scranton, Pa.).... 12.30 

23.IX.05, Aukos social-lais- 
vamanių kuopęs 'Scran
ton,.Pa. (p. F. Živatk.)..

23.IX.05, Krikštynose B. 
Migiinuose, WLynn,

• Mass. (p. k Gudyną, 
Montello, Mass.

25.IX.P5, F. Mikolainis, 
Thorp, Wis...................

29.IX.05, Česnyje pas J. 
PeŠtininką, Springfield, 
III. \.p. S. Katkevyčių)....2.30

29. IX.05, Dr-tė Lietuvos 
Sūnų, Cambridge, Mass.
(p. J. C. Danielių)............31.00

30.IX.05, Aukos 82os kuo
pos S. L. A., Pana, III.
(p.J. Dilbaitį)  .................. 6.45

30.IX.05, T. f Šomanskas
$l.C0 ir V. Skinkis 25c., 
Norris, IU

317.71 
Nuo seniaus įėję buvo , 1139.58

Įėjo visu labu $1457.29
IšlbidiiAi:

Ant rašinėjimų..
Mainant pinigus.

IŠ viso 85
Nuo seniaus išleista buvo 710.33

l.X.05.

Atskaita „Aušros” Dr-tCs 
iždo už rugsėjį inen. 

1905 m.
8. IX.05, Antans Kamaitis 

(Naugatuck, Conn.).......$1.58
8;IX.O5, Marė Kabašinskie-

nė, Chicago, IU......................8.90

IŠ viso 5.38
Nuo seniaus buvo įėję 1183.78

ĮKASTO ISTORIJA 
ragai A. B. Schnltaer'i.

alfabeto i&veiidį nncijalinio rašto; tie besi- 
stengimai pagitnd? slavišką glagolinį raštiį. 
Bet perdirbimas pasirodė nepraktišku, gla- 
golinis raštas pasirodė painus, sunku buvo 
juom rašyti. Supratę tą, griebėsi paranke
snio, tikejimiško grekiško nncijalinio rašto, 
kuriam pridėjo kelias literas paimtas iš gre
kiško kuraivinio rašto ir kelis ženklus jau Iš
sidirbusius slaviškame rašte, suteikė jiems 
pavidalą uncijalinių literų. 'lokiu budu, 
kaip manė Belajev, išsidirbo kitas slaviškas 
alfabetas, teip vadinamas kirilinis.

Taigi išpuola, sulyginus visus čia pami
nėtus speeijalistų rašto tirinėtojų išvadžioji
mus, jog Šv. Kirilas išdirbo ne teip vadina
mą kirilinį raštą, bet teip vadinamą glagoli
nį. Paskutinis raštas pirmiausiai buvo var
tojamas Moravijoj ir Pannonijoj, o įmskui 
Kirilo mokintiniai atgabeno jį į Bulgariją. 
Bet glagolinis alfabetas terp slavų, išpažį
stančių stačiatikišką, arba teip vadinamą 
grekiškai-katalikišką tikėjimą, užsilaikė ne 
ilgai. Dėl jo neparankumo, painumo, sla
vai stačiatikiai užmetė pradžioj X amžiaus ir 
jo vietoj priėmė daug parankesnį, teip vadi
namą kirilinį raštą, išdirbtą ne Kirilo, bet 
vieno iš jo mokintiniu, Bulgarijos vyskupo 
Klemento.

Peržiūrėsime dabar darodymus turinčius 
paremti rašto tirinėtojų išvadžiojimus, kad 
glagolinis raštas yra senesniu už kirilinį*

1) Nėra nė jokių faktų gąlinčių perti
krinti, kad kirilinis raštas-yra senesniu už 
glagolinį.

2) Iš slaviško rašto liekanų, iki šiol kur 
nors surastų, seniausias, rašytas^ glagolinių 
raštu (toks seniausias raštas yra užrašas aut 
akto Iveros klioštoriaus), užrašytasJ982 me
tuose. Prie tos jau rašto veislės priguli ir 
liekanos rankraščio surasto Pragoj, rašyto, 
kaip mano, viešpataujant Vaclavui, miru
siam 935 m.. Iš liekanų kirilinio rašto, se
niausiu yra — užrašas ant antkapio kara
liaus Samulio, surastas Macedonijoj; užrašas 
tas pa dirbt is 993 m., taigi vėliau negu ge
niausi glagoliniai užrašai.

Terp kiriliniu rankraščių yra čielos ei
les perrašinėtos iš glagolinių originalų, o nė
ra nė vieno glagolinio rankraščio perrašyto 
iš kirilinio originalo seniausio laiko.

Yra daug tpip vadinamų palimpwitų, 
taigi kiriliniu rankraščių parašytų ant vie
tos išskusto glagolinio rašto, o nėra nė vie
no glagolinio parašyto ant vietos buvusio 
kirilinio rašto.

Rašyba, gramatika ir pats stilius kirbi
nių rankraščių pastovesni, kalba labiau nu
dailinta negu glagolinių, kas rodo, kad gla
goliniai parašyti* seniau už kirbinius.

- Kalba glagolinių rankraščių yra senesnė 
už kalbą kiriliniu. Glagoliniuose rankraš
čiuose yra daug daugiau senų, jiaskui išny
kusių slaviškų žodžių ir gramatiškų formų, 
kirbiniuose gi tokių senoviškų užsilikimų 
daug mažiau.
daug daugiau yra klaidų ir grekiškų žodžių 
negu tūriliniuose. Glagoliniai rankraščiai 
apima tikėjimišką literatūrą seniausių laikų, 
o teniąusi kiriliniai rankraščiai apima jau 
antrą perijodą, didesnio tikėjimiškos litera
tūros išsivystymo peri jodą.

Glagolinis raštas negalėjo atsirasti po 
kiriliniam. nė drauge su juom, kadangi ne
galima' butų, turint teip parankų, aiškų al
fabetą, kirilinį, laužyti galvą išmislinėjimui 
tokio neparankaus, neaiškaus kaip glagoli
nis, ypač kad raštas tas vartojamas buvo 
vien rašymui tikėjimiškų knygų. Greičiau 
buvo daroma priešingai1, taigi kad glagolinis 
raštas, sykį išmislytas, laikėsi tūlą laiką, bet 
paskui jį išstūmė daug parankesnis, aiške
snis. kirilinis.

Seniausi rankraščiai, surasti Moravijoj: 
Kijevoj esanti dalis rankraščio XI amž. ir 
Pragoj esantis X ar XI amž., rašyti glagoli- 
niu rastu. Reikia todėl manyti, kad atka
kę į Moraviją krikščionybės platintojai, Ki
rilas ir Metodijus, vartojo glagolinį, o ne 
kirilinį raštą.

Visuose seniausiuose istoriškuose šalti
niuose, kur kalbama apie paėjimą slaviško 
rašto, raštas išmislytas Kirilo vadinamas 
nauju. 1848 m. Undolaky užtiko seną ran- 
rankraštį, kur paminėta apie slavišką raštą. 
Tame rankraštyj aiškiai pasakyta, Jog Kiri
las ir Metodijus išmislijo slavišką raštą. Ta
me rankraštyj aiškiai pasakyta, jog Kirilas 
ir Metodijus išmislijo raštą ir tai visai savi- 
stovį, naują, be pašalinės įtekmės. Taigi, 
kaip mano Šafarik, čia gal būt kalba tik 
apie glagolinį, o ne apie kirilinį, kurio dau
gumas literų, tiesiog paimtos, *be jokių per
mainų iš grekiško alfabeto, glagoliniame gi 
jos teip perdirbtos, kad ant pirmo Įiažvilgio 
negalima giminystes su grekiškų raštu nė 
patėmyti.

Rymo d vagiški ja peikė ir persekiojo iš- 
mislytą Kirilo raštą ne dėl ko kito, tik todėl, 
kad Jis buvo nauju, dvasiškija mat, ypač 
Rymo dvasiškija, nekenčia nieko naujo, nau
jų pažiūrų. Ji ir Kirilo išmislytą raštą ap
šaukė barbarišku, pagonišku; . bet ir Rymo 
dvasiškija nebūtų peikusi to rašto, jeigu Jis, 
išėmus kelių literų, butų paimtas, išdirbtas 
iš grekiško rašto, kadangi grekiškas rastas ir 
Rymo bažnyčios buvo daleistas tikėj i miškuo
se raštuose. Pradėjus persekioti slavišką 
raštą dėl jo nepanašumo į daleistą bažnyčios, 
jeigu pirmutinis raštas butų paimtas iš gre
kiško, tai be abejonės Kirilas butų gynęs sa
vo išmislytą raštą, butų pasistengęs darody- 
ti. kad jis ne naujas, bet vien perdirbtas iš 
grekiško, kuris bažnyčios daleistas. Kirilas, 
vienog, to nedarė, neprotestavo prieš perse
kiojimą jo rašto, deginimą juom parašytų 
knygų; taigi aišku, kad ir Kirilas laike savo 
raštą už naują, nieko bendro neturintį su ko
kiu nors kitu bažnyčios daleistu.

Ir nauji literų vardai (az, buki, vedi ir 
t. t.), rodo, kad pats Kirilas laike savo alfa
betą už visai naują, neperimtą: naujiems 
ženklams reikėjo išmislyti ir naujus vardus. 
Ir čia gali būt vien kalba apie glagolinį ra
štą, susidedantį iš ženklų, ant pirmo pažvil-

gio nepanašių į ženklus kokio kito alfabeto, 
ko apie ženklus kirilinio rasto negalima pa
sakyti, kadangi jo literos, ant pirmo pažvil- 
gio, išrodo panašioms į literas grekiško alfa 
beto.

Galima manyti, kad kiriliniu raštu iš 
pradžių ir vadino glagolinį raštą, o paskui 
išsidirbo kitas, perimtas iš grekiško ra
što, dabartinis kiriliniu vadinamas raštas; 
išnykus glagolinlam, naujasis }>aėm& ir senų 
rašto vardų, taigi naujasis raštas vadinosi 
kiriliniu teip kaip senasis, nors jis nieko 
bendro su Kirilo išmislytu neturėjo. Tų jjya- 
tvirtina, rodosi, ir raštas Novgorodo popo 
Uperio glagoiinems literoms, kurį jis vadina 
kiriliniu raštu. Taukiai mat žmonės senus 
vanius suteikia naujiems daiktams, nesu
prasdami skirtumo terp seno ir naujo.

Išdirbimų kirilinio rašto daugelis speci- 
jalistų rašto tirinėtojų prirašo Šv. Klemen
tui. Tokios jau nuomonės prisilaiko ir pa
garsėjęs slavistas, čekas Šafarik. Savo nuo
monę jis remia ant aprašymo gyvenimo Šv. 
Klemento, surasto prof. Grigorovičo Ochri- 
doj, kuriame įiasakyta, jog Šventas Klemen
tas, būdamas Bulgarijos vyskupu, vietoj 
piyma vartoto rašto alfabeto, padirbo 
naujų, kurio literos buvo parankesnės ir ai
škesnės. Kadangi apart glagolinio ir kirili
nio alfabetų slavai neturėjo kitokio rašto, 
reikia todėl manyti, kad Kirilas išmislijo 
glagolinį raštų, o Šv. Klementas — kirilinį. 
Su Šafariko nuomone sutinka teipgi garsus 
mokslinčiai: Miklošič, Razky, Miletič, Kot- 
liarevsky ir kiti; yra, vienog, ir daug su Ša* 
fariko nuomone nesutinkančių, kadangi, 
apart trumpo aprašymo gyvenimo Šv. Kle
mento, surasto Grigorovičo, yra platus jo gy
venimo aprašymas, o tame nėra nė ženklo 
apie išradimų kokio nors rašto literų, nors 
Klemento gyvenimas aprašytas su visokioms 
smulkmenoms. Pasakojimuose apie slavi
škus raštus zokoninko Chrabro teipgi pami* 
nėtas tik vienas slaviškas alfabetas, išrastas 
Kirilo, o nė žodžio nepasakyta apie Šv. Kle
mentų, nors tas gyveno viename laike su 
Chrabru, taigi tas butų žinojęs, jeigu Šv. 
Klementas butų išdirbęs kokį nors naujų 
slaviškų raštų.

Ant Chrabro pasakojimų ir remiasi tie 
tirinėtojai, keri e stengiasi pertikrinti, kad 
Kirilas išdirbo kirilinį, o ne glagolinį alfabe
tų. Chrabnu* gi gyveno, tuose laikuose, ka
da gyveno žmonės arabiškai pažinoję slavi
ško rašto išradėjus, brolius Kirilų ir Metodi
jų. Iš tikro, Pasakojimuose Chrabro yra pa
minėta apie tikrų skaitlių išdirbto Kirilo al
fabeto, apie padalinimų alfabeto į du skyrių, 
kas labiau tinka kiriliniam negu glagoli- 
niam alfabetui.

Chrabras sako, jog Konstantinas Filoso
fas, taigi Kirilas, sutvėrė slavams raštų iš 38 
literų, vienas atsakančias grekiškoms lite
roms. o kitas paženklinimui slaviškos kalbos 
skambėjimų.

Toliau Chrabras sulygina grekiškų alfa
betų su alfabetu išdirbtu Kirilo. Grekiškas 
alfabetas — sako Chrabras — susideda iš-vi- 
so iš 24 literų, išsidirbo per ilgus laikus, li
kosi išdirbtas ne vieno, bet septynių išradė
jų, iš kurių vienas jiaėmė 16 literų iš feniki- 
ško alfabeto, kitas 2, trečias 2 ir t. t.. 
Vertimas šventraščio į grekiškų kalbų atlik
tas ne vieno žmogaus, bet 70 vertėjų. Sla
viškas gi alfabetas, susidedantis iš 38 literų, 
likosi išmislytas vieno tik Šv. Kirilo, jis vie
nas išvertė ir Šventraštį į slaviškų kalbų ir 
tai į trumpų laikų.

Užbaigoj savo Pasakojimo Chrabras kal
ba apie kokias ten permainas ir Įiertaisymus 
slaviško alfabeto, pasimirus Kirilui.

Bet kokį iš dviejų alfabetų aprašo zoko- 
ninkas Chrabras! Pačiame jo įiasakojime 
nėra apie tai Įtaaiškinimo, reikia todėl vien 
spėti, pasiremiant ant kitų jo aprašymų. Pri
pažįstanti Kirilui išradimų kirilinio alfabeto. 
Chrabro jmsakojijne nurodo ant vieton, kur 
jis kalba apie skaitlių ir paskirstymų literų 
į du skyrių, kas, pagal Jų nuomonę, nurodo 
tiesiog ant kirilinio alfabeto, o ne ant glago
linio.. Priešininkai, vėl, tos nuomonės, re
miasi ant sekančių motyvų:

1) Kadangi Chrabras pats parašė savo 
pasakojimų glagolinin raštu, tai jis slavišku 
raštu laiko glagolinį, o ne kirilinį; ir vienas 
iš seniausių perrašymų Chrabro pasakojimų, 
surastas Troickame klioštoriuj, Maskolijoj, 
surašytas raštu, teisybė, kiriliniu, bet Jame 
yra daug užsilikusių glagolinių literų; per
rašymas tas gali būti tik iš glagolinių raštu 
parašyto originalo.

2) Chrabras kalba, Jog Kirilas išmislijo 
slavams Jų kalbai alfabetų iš 38 literų, dalį 
literų sustatė teip, kaip Jos eina grekiškame 
alfabete, kitas gi pritaikė prie slaviškos kal
bos skambėjimų.

3) Chrabras įkalba, jog grekiškas literas 
išmislijo stabmeldžiai, o slaviškas šventa 
ypata, Kirilas. Tas, sulyg Šafariko nuomo
nės, turi reikšti, kad jis kalba apie glagolinį 
raštų, kadangi kirilinis yra tik perdirbtu 
grekiškų.

4) Chrabras kalba, jog grekiškas alfabe
tas, susidedantis tik iš 24 literų, išsidirbo 
per amžių eiles, išdirbtas jis ne vieno žmo
gaus, bet kelių, slaviškas gi alfabetas, susi
dedantis iš 38 literų, išmislytas greitai vieno 
žmogaus, Šv. Kirilo. Jeigu Chrabras kalbė
tų savo Pasakojime apie kirilinį raštų, tai jis 
negalėtų teip augštinti, girti tų raštų, o nie
kinti grekiškų, iš kurio be žymių permainų 
perimtos kirilinio rašto literos.

Bet vienoj vietoj savo Pasakojimo Chra
bras sako, jog ,,slaviškos literos panašios į 
grekiškas”. Apt tos Pasakojimo vietos ir re
miasi tie, kurie mano, kad Kirilas išmislijo 
ne glagolinio, bet kirilinio rašto literas. Iš 
tikro, glagoliniame rašte nėra nė vienos lite
ros su-visu panašios į grekiškas, kiriliniame 
gi rašte visos reiškiančios grekiškos kalbos 
skambėjimus yra tiesiog paimtos iš grekiško 
alfabeto, vien literos reiškiančios slaviškos 
kalbos skambėjimus yra beveik tos pačios 
abiejuose alfabetuose. Taigi išpultų, kad 
Chrabras kalba apie kirilinį, o ne apie glago
linį raštų. Bet. kaip sutaikyti Chrabro Pa
sakojime vietų, kur jis tiesiog niekina, vadi
na barbariškoms, stabmeldiškoms, grekiško

(Toliau* bus.)

t Prancūzijoj, aplinkinėse Tool, 
kariška komisija atliko su visu pa
sekmingas bandavones su naujai 
padirbtu Lebaudy, galinčiu lėkti 
prieš veją orlaiviu. Orlaivys davė
si lengvai keravyti, prieš veja lėkė 
su greitumu 28 mylių j valandą.

t Neseniai atkakęs į Ameriką 
Berlyno universiteto profesorius 
Miller, Wesleyo universitete, skai
tydamas lekciją, terp kitko apreiš
kė, jog ii jo per eiles metų darytų 
tirinėjimų išpuola, kad įkandimas 
merginos gali būt teipjau nuodin
gas, kaip nuodingiausios gyvatės, 
kadangi burnoje susirenka daug 
nuodingų bakterijų, kurios gali už- 
nuodinti žmogaus kraują teipjau 
kaip gyvačių nuodai. Profesorius 
minėjo vien merginų įkandimą, 
bet tą reikia pritaikyt' apskritai 
prie visų žmonių, taigi išpuola, 
kad žmogaus įkandimas gali būt 
teipjau nuodingu kaip ir įkandimas 
nuodingų gyvačių.

„Žvaigždei”.
Kaip matau, tai ,,Žvaigždė” la

bai mėgsta su manim polemizuoti. 
No. 40 ji nuo savęs ir nuo savo 
korespondento davė man plačius 
pamokinimus, bet kad aš ant to 
neatsiliepiau, tai ji No. 41 vėl ban
do manę prašnekinti, tik gaila, kad 
ant pasikalbėjimų su „Žvaigžde** 
man laiko neužtenka.

„Žvaigždė” būtinai užsigeidė 
peftilrrinti manę, kad mano susi
vaidijimas su pačia, (kaip ji ta pa
vadino) ėsąs svarbesniu už kun. 
Kraučuno subankrutijimų, buk tie 
mano su pačia vaidai ėsą baisiau
sia ant visų lietuvių plėga, o kun. 
Kraučuno subankrutijimas tai ėsąs 
kunigo tik privatiškas reikalas. 
Jis sako:

••Jeigu jau Olševskis savo tą- 
synes po teismus laiko sau už 
privatilkus reikalus, apie kuriuos 
niekam negali rūpėti, juo labiau 
kunigo subankrutijimas negali vi
suomenės apeiti, o ypač da „Lie
tuvos” išleistoją, kuris patsai ge
rai numano, - kad kunigui suban- 
krutijus, negali subankrutyti žmo
nių depozitas.”

Kunigui suaaxzaunjus, nzgau 
SUBANKBtmm ŽMONŲ} DBPOZITASl 

Ar iš tiesų teip? Ar „Žvaigždė” 
tą gvarantuoja? Teiksis malonin
ga „Žvaigždė” pasakyti, kas žmo
nėms tuos depozitus atmokės, ka
da kunigas subankrutys? Ar pa
rapija? Kas yra ta parapija? — 
Parapija juk tai yra vienas kuni
gas. Jis yra parapijos prezidentu, 
vice-prezidentu, sekretorių, kasie- 
riu, komitetu ir viskuom, ir jeigu 
jis subankrutys, kas tada jo skolas 
mokės? Ar parapijonai, kurių vi
sa tiesa prie tos parapijos, kad jie 
gali toje parapijoje nusipirkti ui 
$6.00 velykinės išpažinties korte
lę, arba,atėję bažnyčion, 10c. užsi
mokėti ui savo sėdynę? Ar jie ap
mokės subankrutijusio kunigo sko
las? Ar nuo jų depozitoriai susi- 
kolektuos savo depozitus, kada 
kunigas subankrutys?Juk „Žvaigž
dė” žino, kad parapijonai prie 
bažnyčios turto neturi nė jokios 
tiesos, žino, kad bažnyčia, baž
nyčios žemė, triobos ir visas turtas 
tai yra vyskupo savastis, ne para- 
pijonų. Kaip tada parapijonai mo
kės subankrutijusio kunigo sko
las? Gal „Žvaigždė** pasakys, 
kad vyskupas jas apmokės, bet 
kur ant to gvarancija? Aš malo- 
nėčiau nuo „Žvaigždės” išgirsti, 
kur ir koks vyskupas kada apmo
kėjo subankrutijusio, išbėgusio, ar 
mirusio kunigo skolas? Atsitikimų 
tokių juk buvo. Ar žmonėms vys
kupas atmokėjo kunigo skolas? 
Tegul „Žvaigždė” parodo nors 
vieną tokį gerą vyskupą, kurs bu
tų kunigo skolas žmonėms atmo
kėjęs po kunigo myrio, ar išbėgi- 
mo.

„Žvaigždė” sako:
„Bet tas tai paprastas tautiečių 

tauzijimas,kurie,turėdami net „pri
vatiškas*' sąžines, be jokios gėdos 
sylijasi savo artimui nuplėšti šlovę 
ir iŠ to visko pasinaudoti.**

Nuplzšti ŠLOvę? Šlovė jam nu
plyšo per jo subankrutijimą.
tai ir Čia tautiečių kaltė? Ar tai 
tautiečiai privertė kun. Kraučuną 
bankrutyti?

„Žvaigždės” 
kaltina manę už 
tiškais sudais,
ševskis laužo Dievo ir šv. bažny
čios prisakymus, šv. tikėjimo dog- 
matus ir tt.

Ant tokių Adomo posmavimų, 
reikia manyti, kad arba Adomas 
yra minkštaprotis, arba rašydamas 
šiuos man pamokinimus, turėjo 
būti girtas. Tame pačiame straips- 
nije jis sako, kad „Olševskį jo 
moteris apskundė teisman (su- 
dan)”, ir tada jis kaltina ne skun
dikę, bet apskustąjį už naudojimą
si sudais ant laužymo Dievo ir šv. 
bažnyčios prisakymų. Ar tai OI- 
ševskio tame kaltė, kad jį kas su- 
dan apskundė?. Tai, pagal Ado
mo logiką, yra kaltas ne vagis, 
kurs apvogė, bet apvogtasis. Ar 
teip? Kodėl tad Adomas nekalti
na skundiką, o tik apskustąjį? Ar 
tai jūsų, „netautieČiai", jau tokia 
užduotė, kad viską meluoti ir vis
ką į viršų kojoms apversti? Ar tą

darote vieo iŠ piktumo už kun. 
Kraučuno subankrutijimą? Bet 
kam už tai antr manęs pykti? Juk 
aš neliepiau kįm. Kravčunui ban
krutyti, nė aš jį priverčiau bankru
tyti. Kun. l^raučunas subaakru- 
tijo iš savo liupso noro, tai pykite 
ant jo, ne ant manęs.

A. Olševskis.

kam skirti Revoliucijos 
aukas.

Brooklyno, |l. Y., 19ta kuopa 
L. S. P. A., mėnesiniame susirin
kime 1 d. spalinio apsvar
stė keletą bėgančių klausimų ir se
kančiai anuos nutarė:

1. Pinigai renkami revoliucijos 
sušelpiami, vįsi įplaukę ir dar 
įplauksę, turi būt siunčiami tikram 
revoliucijiniam komitetui, tai yra 
Lietuvių Sociįaldemokratų Parti
jai, ant rankų josios atstovo, drau
go Lizdeikos. Kviečiame lietu
vių visumenę, apsigyvenusią Ame
rikoje, protestuot prieš dalinėji- 
mus revoliucijinių pinigų demo
kratams ir „draugiečiams”. Tie 
poneliai niekados revoliucijpnie- 
riais nebuvo innegali būti ateitije. 
Demokratai yra Lietuvos d varpo •, 
niai, turtingegniejie “ūkininkai ir' 
pramoninkai, kurie iŠ principo ne
apkenčia darbįninkų susipratimo, 
riaušių ir revofiucijinio liaudės at
budimo. Jiems revpliucija yra 
baisi šmėkla. Antai lenkų domo- 
kratai organizuoja savaip vadina
mus „darbininkų ratelius” (juodas 
šimtines), kad laike riaušių ir de- 
monstiacijų sykiu su policija gau
dyti socijalistų ir revoliucijonierių 
agitatorius. O koki yra lenkų de
mokratai, toki ir musų. Jų idė
ja yra visur vifna ir ta pati per vi
są pasaulį. Rietuvių demokratai 
dar to nedaro 0ėlto, kad jų partija 
yra persilpnaj Bet kaip tik męs 
juosius sušelptime, tai jie atbus ir 
pradės ir jie organizuoti „juodą
sias šimtines*' ant musų brolių 
sprando. „Dkaugiečius” irgi ma
žai skiriame nuo demokratų, nes 
jie atsiskyrę nuo tikrosios darbi
ninkų partijos, tik kenkia dabar 
jai drumstimais visumenės nuomo
nių. Dabar laikas visiems socija- 
listams vienytis, o ne 
Jeigu jie revoliucijos 
jieško tik užgąnėdinimų 
tiŠkumams, ta| iš tokių 
revoliucijonietiai, o dar
darbininkų draugai. — Ant tų fak
tų pasiremdanši; viešai protestuo
jame prieš Cefitr. Kom. Am. Liet, 
šelpėjų Revol., už dalinimą pini
gų ne revoliųcijonieriams, ir pa
duodant visuomenei sumanymą 
siųsti aukas stačiai Europon, Liet. 
S. D. Partijos!atstovui.

Organizatorius 19 kuopos L. S. 
P. A. ir pirmsidis vietinio rev. kom.

J. šūkis.

tikrus revoliucijonierius, kurie pla
čiai organizuoti, varo vienodą dar
bą, su tikslu nuversti caro sostą ir 
įvesti demokratišką respubliką.

4. Apie ,,atskirus revoliucijo
nierius'’ mes nežinome, todėl, nors 
užsitikime C. Komitetui, jog anie 
yra tikri revoliucionieriai, bet pa
tariame nesiuntinėti atskiroms 
ypatoms vielų pinigų. Reikia 
siusti revoliucijonierių partijai, 
kokia y ja L. S. D. P.; tada žino
sim, kad musų aukos nenueis dy
kai. Kas revoliucijonierius, tas 
prie didesnės revoliucijonierių par
tijos prisidės.

Mes prašome visus musų drau
gus ir kitus laisvės mylėtojus iš
reikšti per laikraščius savo nuo
monę ant klausimo: ar reikia šelp
ti tiktai kovojančią revoliucijonie
rių partiją, (L. S. D. P.), ar ir 
nekovojančias partijas (draugie- 
čius, var piečius)? Tada, kaip 
daugumas nutars, teip bus gerai. 
Reikia, kad tas butų pabaigta bent 
iki naujų metų.

24ta L. S. P. A. kuopa.

brukuojamos M mhz Inos Pigiai!
Dabar yra gera proga pirkti pigiai Dre- 

kuojama M mina.
Maazioa Odeli Typewrit«r No. ♦. 

kurioe ikazioiei preke buvo 810.00, dabar 
ja galite pirkti už..........  .........$44.05

Mat idm nupirkome uita maniau 
1000 iu vieooe subaakrutylusioa flrseaa 
pigiai, todėl galime ir perduoti jae pi
giai. MaeziDoz yra naujutelee, tik ka 
isz fabriko paimtos.

Kae reikalaujate geros drukuojames 
muilnot, tai pirkite dabar pakol pigios, 
ues kaip ni 1000 inparduoeime. tat jaa 
kitu teip pigiai negausite.

Kitas reiks pirkti isz fabrikoi, kur jos 
kasztuoja po 810 00. Taigi pirkite da
bar pakol pigios yra.

Gausite jas po 86.06 jxa:
A. OL8ZEVSKI.

33rd 8i. Pirmas namas nuo Ssr.
Jurgio bažnyczioc.

Nuvargintas^kilvys.
Tokią diagnozę pastatė garsus 

gydytojas, palauktas pas labai tur
tingą ligonį. Vienvalinis įtempi
mas nervų per susijudinimus su
teikiamus gyvenimo pirklininko, 
draugijiiko ir privatiško atgabeno 
galų gale suvarginimą ir sunyki
mą skilvio ir ant galo priverti jį 
apsistoti nuo racijonalilko, sveiko 
ir normalilko darbo. Tąsyk tai 
tankiausiai esti padaroma papra
sta klaida, kad vietoje gerų vaistų 
duodama nuodus, kad vietoje ra
mumo suerzinimo botagas esti pa
naudojamas. Alkoholizmas ir 
stipriai su alholiu sutaisyti užde
ganti gerymai yra nuodais, yra 
tuomi botagu, o Trinerio Ameriko- 
nilkasis Eliksyras Karčiojo Vy
no yra vieninteliu vaistu, vienin
teliu maliininku, vienintele pagel- 
ba. Atneša beatžvelginę naudą 
skilviui, sustiprina vidurius, daro 
gromuliojimą visokio valvio leng
vu ir nuoseklum. Kaip veik duo
sis patėmyti sumažėjimas valgumo 
sumažėjimas pajiegų, nykimas 
skaistumo veido, mažėjimas svėri- 
me, reikia tuojaus vartoti Ta
uerio Amerikonišką Eliksyrą Kar
čiojo Vyno, o daugelyje atsitiki
mų bus užbėgta užpuolimui pavo
jingos, ilgai besitęsiančios ligos. 
Gaunamas visose aptiekose arba 
pas patį pabrikantą Juozapą Tri- 
nerį, 799 So. Ashland avė., Chica- 
go, III.

(RzgOLluClja).
241 a kuopa *L. S. P. A., suside

danti is Plymoutho ir Edvrardsvil- 
lės draugų, 5 d. spalinio turėjo sa
vo susirinkimt, kame daugiausiai 
buvo svarstyta apie reikalą šelpi
mo revoliucijęs Lietuvoje ir pada
linimą aukų ąurinktų revoliucijos 
reikalams, i!

Lietuvos Revoliucijos Šelpėjų 
Komitetas Amerikoje,susirinkusius 

Jo rankose pmigus išsiuntė į Eu
ropą, padalindamas šiteip: 1) Lietu
vos Socialdemokratų partijai, 2) 
Varpiečiams, ‘3) Draugiečiams ir 
4) Atskiriems revoliucijonięriams. 
Tokiu budu mes apsvarstėme vi
sus tuos „sušelptinius” ir gavome 
Šitokias pasėkmes:

1. Liet. Sbcijaldemokratų Par
tija ištikro dabar varo revoliucijos 
darbą po visą; Lietuvą. ' Ant rin
kų ir visokiose viešose vietose 
prakalbos smarkiai kritikuojančios 
caro valdžią, i ginkluotos demon
stracijos, mėtymas ir dalinimas at
sišaukimų — vis tai jos buvo ir 
yra daroma, vis po jos vėlava, ant 
kurios užrašyta „Laisva neprigul- 
minga Lietuva, pačių žmonių val
domai” Yra tai grynai demokra
tiški, visiems malonus siekiai.

2. „VarpipČiai” arba Liet. De
mokratų Partija,nors pirmiaus yra 
nemažai prisidėjus prie paplatini
mo Lietuvoje revoliucijinių nuo
monių, vienok, einant tenai tikrą
ja! atvirai revoliucijai, jų viešo 
darbo visai negirdėt. Prie tam jie 
savo atsišaukimuos baisiai svyruo
ja. pirmiaus pasirodė visai ne re- 
voliucijonierigis ir ne demokratais; 
paskesniam laike pasirodo tokiais, 
bet nenori eit išvien su visais revo- 
liucijonieriaisi kokiais yra daugiau
siai darbininkai; vienok savo rei
kalavimuose tepripažįsta „streiko 
laisvės”?

3. „Draugo” organizacija teip- 
pat neapreiški atviro organizuoto 
revoliucijos darbo, ir nors yra dar
bininkiška, vienok iš jos raštų ma
tyt, kad nešino vardan kokios 
tvarkos šaukti į kovą su despotiz
mu ir dagi nepripažįsta Lietuvai 
tiesą atsikratyti negeistiną svetimą 
globą.

Taigi matytu kad tikrais revoliu- 
cijonieriais yra tik L. S. D. Parti
ja, todėl mes pripažįstame, kad ir 
pinigai, paskirti revoliucijai, butų 
jai (L. S. £). P.) siunčiami, ir 
protestuojame prieš Liet. Rev. 
S. Komitetą, .kad jis nusiuntė tų 
aukų ir „Varpiečiams” ir „Drau
giečiams”. Mes norime Šelpti tik

Didelis Balius.
Chicago. Dr-te IXd. Lietuvos Kun. 

Keistuczio parengė puiku baltu, nedelioj 
19 d. lapkriezio, 1905 m. Pulaakio aaleje 
800 8o. Ashland avė. Baliu* prasidės 5 
vai vakare. Inžanga 35c. porai. Bus 
puiki muzika ir svecziai bus priimti 
kuopai ik lauži ai. Visus lietuvius (r lie
tuvaites szirdingai kvieczia atsilankyti.

Komitetas.
(XI—17)

Antras Metinis Balius.
Chicago. Saule* Szviesos Lietuviu 

Pasilinksminimo Kliubo, nedelioje 22 
d spaliu. 194)5 m. Freihett Turner salėj, 
3417 Halsted ui., tarpe 24 ir 35 ulyczios. 
Balius prasidės 5ta vai. po pietų. Muzi
ka prof Phillips. Inženga 25c. y patai. 
Taigi užpraazome visus lietuvius ir lie
tuvaites kuoskaitlingtausiai atsilankyti.

Komitetas.
(30-X)

Apvaikszcziojimas ir Balius!
Chicago. Nedelioj 29 d. spalio 1905. 

Draugyste Sim. Daukanto turės 12ta 
metini apvaiksseziojima paminėjimui 
Šimėno Daukanto L. I. gimimo dienos 
Apvaikszcziojimas bu* Freiheit Turner# 
saloje, 3417 S. Halsted St. arti 35tos gat
ves. Bus prakalbos, dajnos ir deklia- 
macijos žymesniu tautiecziu, kuriu kož 
nam malonu bus pasiklausyti. Prasi
dės 3czia vai. po pietų. -

Kviecsiame visus geros valios lietu
viu* ir lietuvaites atsilankyti kuoskait- 
linglauaiai ir to visko pasiklausyti. Po 
apvaikszczioiimui bus dideli* balius, ge
ra muzika smagiam praleidimui vakaro.

Komitetas.
(37—X)

Susirinkimai ir Prakalbos
Brooklyne, N. Y. stelbus 31 d‘ spalio, 

7.30 vai. vakare Gergino saleje 91 Grand 
st. Prakalbos bus laikomos keturiose 
kalbose — Lietuviszkoj, Angliszkoj.Mas- 
koliazkoj ir Lenkisskoj. Kalbėtojai už
kviesti geriausi įsa New Yorko apiello
kes. Kvieeziame tisus lietuvius ir 
lietuvaites kuoskaitlingiausiat atsilan
kyti kuoyvainausiu pažvalgu — republi- 
konus ir demokratus su apgynejsis ju 
pažvalgu apgynimui ju principu, nes 
mums rodu girdeli ju darodlnejimus 
akyte imoniu darbininku, supranteoeziu 
savo reikalus —teigi kvieeziame atšilau 
kyli visus.

Komitetas

Susirinkimai Susiv. L. A.
Chicago. 8u*iy. Liet. Amerikoj 109ta 

kuopa turės susirinkimą nedelioje 22 d. 
spaliu 1905 m. M Meldažio saleje po Nr. 
68 W. 25th st. 2 vai. po pietų.

Kvieeziame visus lieluv.us ir lietuvai
tes prisirsszyti prie 8. L. A., o kam dar. 
nėra žinomi 8. L. A. mieriai. ten ant mi
nėto susirinkimo bu* pasiszkinti.

8. L. A. 100 kuopos Komitete*.

Skaitytojams.
Skaitytojai, kurių laikas prenu

meratos už „Lietuvą” yra išsibai
gęs, malonėkite ją tuojaus atnau
jinti. Mes visiems skolingiems da
vėme žinią per laišką, kada keno 
prienumerata pasibaigė. Kurie tad 
iki 26 dienai šio mėnesio neužsi
mokės ir neatsišauks, tiems vi
siems „Lietuva” bus nulaikyta. 
Todėl kurie norite „Lietuvą” ir 
ant toliau gauti, meldžiame prisių
sti prenumeratą pirm 26 dienos šio 
mėnesio.

„LltTUVOS” IŠLZISTUVė.

Lietuviams ir Lietuvaitėms.
SziuOtni pranešiu tautieeziams, kad 

persikėliau kiton vieton ir atidariau ofi
są: įtaisiau viską pagal vėliausia metbo- 
da. kur galėsiu atlikti gydymo reikalus 
kuoge^iausiai.

Gydau visokias ligas pagal naujausia 
būda Ir užlaikau viską paslapty].

Esanti tolinus, norėdami gydytis, ra- 
ssykit aprašydami kas kenkia, o as 

duosiu rodą kaip isssigydyti.
Nekirlas ligas reikia, kad daktaras li

goni matyti, bet kaipo paslaptingos, pas- 
lapt! n gos limpanczios ir visokios o tai se
ne] usi M ligas galima iszgydyti Ir per 
laiazkua. Adresas:

Dr. J. Kulia, 
3255 S Hateted st., Chicago, 1U. 

Priėmimo valandos.
Nuo 8 Iki 12 pietų. Nuo 6 iki • vakare. 
Nedelioms nuo 8 ryto iki 3 po piet trtio 

6 iki 0 vakare.
Nuo 3 iki 4 370 S. Wood st. Dispansery
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LIETUVA

ANGLISZK08 KALBOS
ištarimu kiekvieno žodžio lletuviss- 

kal — sekanesiai: icow (ano), snisgaa, 
katov (no), žinoti, leaf (lyf), lapas ir tt. 
Knyga apdaryta, 174 puslapiai, su prt- 
ažuntimu $1.83. Pinigus yra geriausiai 
kBiMteti per „Postai Money Order" ant 
aaio adreso:

P. Mikolainis.
Bok 13, Station D., New York.

Aukos reikalam* rovoliucijinio 
| artėjimo Ma-skolijoJ.

Woro**t<rio Lietuvos Dukterų Dr-t* 
•5.00.

l*x Oarterville, 111. J. Pasatauoku, 
A Jasuleriosta, J. Brusoka* po 11.00; 
J. Sintauta 15c. Viso labo t3.25.

’Tmnykite, Lietuviai!
Su daleidimu valdiio* uždėjau Darb- 

. tevysto* Kantor* Ir tuojau* reikalauju 
M00 darbininku — pacituotu, jaunikiu 
Ir merginu prie viaekiu darbu, kaip mie- 
mo, teip ir iss misa to; darbas užtikrin
tas, kelione uždėt i; Lietuviai atkelia ve 
Irai kitu miestu gaus paa mane tikra rodą 
savo reikaluoe*. Atsissaukite pa* vi- 
aiems žinoma

PFTRA JONAITI, 
1299 S. Halated u., arti 33caioa ulycsioa, 

Chicago, III.
Reikalauja 2000 vyru mieate ir iss 

miesto. Darbai fabrikuose, kaatyneee, 
giriose, ant geležinkeliu ir prie akmenų. 
Kelione isa Chicagcs iki vietai darbų dy 
kai. Teipgi reikalauja 2000 darbininku 
valstijose; Wa*h., Oreg. ir Calif. Ten 
3emoa ners, sveika* oras, darbas per ap
skritu* metu*. Mokesti* ant dienos nuo 
92.25 iki 3.50. Darbai fabrikuose, girio
te ir prie geležinkelio.

Keliones karatai kožnam iss Chicago*

Tenai telpgi galima gauti nuo tardo 
terasai 160 akru žeme*. Lėtuti raka* 
agauta*

A. Lucss, 
av.j Chica<o, Dl.
(X-27)

Minneeotoa ValMtija prisiūto tau 
namus Wartenos pavietyje

Ant iszmokejimo per 40 metu su 4% 
raalukio. Tik 15$ reikia temokėti. 
Irapaniavitnas IOOuO akru Minnesota* 
Mokyklų žeme* 7 4 lapkncsio 1905 m. 
Mažiausia preke 36.00 už akeri.

Puiki Duobilu ir Pienininkystes sulis.
Veltiems žemlspiams bei Burašui 

siusk užklausyma paminėdamas šita 
laikrašti, pas

Murray’s Land offlce, 
(27—X) Wadena. Minnesota.

REIKALE ORGANIZACIJOS
’ ŽINYCZIA

Kreipkite* prie prezidento adresuodami.

J. J. HertmranowR*z.
197 Augusta st., Chicago, Dl.

JOHN’S EONOKURA
kuri nuossakniai iszgydo TkiFfVY 
n laike 10 dienu. Persztejimas ir 
aiko .siapininio ir bėgimą* poliu

aprausyta kury

0 kas ežia?
Ugi popieros raszytnui gromatu, pui

kios su gražiomis kvietkomi*, su viso- 
, kiši* dailiai* paveikslais ir gražiais pa

sveikinimais, tinkamu* kožname atsiti
kima ir laike, parsiduoda visai pigiai, 
*e* tik po 25c. už 12 popieru su konver
tais, prie koriu pridedu dar dovanu nau
jausia kabala *u iasreisakimu kasyra, 
vertes 15c. Nenori nesiam kabalo pride
du puikia pavinezevone ant- paveikslo 
•itoiebo, arba ka kita už 15c. Užtl.00 
8 lusiuai. Ke k niaujame agentu ir duo- 

4ame gera uždarbi Adresas.
C. G. Agent, •

s» Sta W. Box 14, Brooklyn, N. Y.

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

167 DEARBORN ST.

CHICAGO* ILL.
Czionai au didėjimą yvairiu elektrų- 
gydancziti masziūu Ir instrumentu, 

, estnu pasirengęs priimti ligonius ir 
< isstirti ja ligas su dideliu pasineia- 
! ma. Per su virsz 22 meta asz savo

azendien esu pasekmingiausias spe- 
cijalistas visoj Chicagoi. Mano gy- 
gyduoles nesiranda jokioj aptiekoj, 
nes jo* yra mano israstos ir man 
vienam tik” žinomos. Per laiszka 
arba uabiszkai duodu rodą dykai.

Dabar yra laikas

Pasirodavra su. . . . . . . . . . . . . . .

Chicago Medical
I 344 So. State St„ Cl !

Daktaru

imtis uz vaisbos ir rinkti vaisius rudenines 
pirklybos, kaipo ir prisiruoszti prie 

szventinio laiko.
Jokiame metų laike negali pirklys teip urnai panaudoti savo pinigų, kaip dabar 

ir toliau lyg Kalėdų, kuomet maži pinigai yra pajiega iš priežasties Aito ūmo vei
kimo.

Apsimislyk šiądien ir uždek sau vaiabą; pasirodavyk su mumis kaip tą padaryti su 
* mažais pinigais.; mųsų rodą ir daugelio metų prityrimas šituose dalykuose už paklausimu 

bė vieno cento kaštų tau; rašyk pas mus apie tai dabar

LYON BROTHERS,
Geriausi Aplamiški Pardavėjai Visokių Abelnų Tavorų Amerikoje.

Madison, Market ir Monroe ui., Chicago, UI
(Dtp. A. t.)

NUO SKILVIO.
NUO PLAUCZIU. 

NUO KEPENŲ.
DR* JEAN SIRROM

PREKYSTEI'^ * WrtfWą tevarą,

gęs rytmetyj, 
neužsitikintis

trūksta 
nusigą-

SZEIMYNISZKU DAKTARU.
Gali užčėdyti pinigus, kuriuos išmokėtume! daktarui, Hmėgindamas 

jojo vaistus; o jei sykį juo* pamėginsi, pamylėsi juos už jų gėry, kurį jie 
tau padaris. Jie yra pripažinti ir vartojami daktarų ligonbučiuoee perdėm 
po visą svietą.

SI R ROM’O SKILVIO STIPRINTOJAS yra tikra* ir neapsiriktinas

Gsivosksudžie, Abeino Nusilpimo ir visų Sugedimų Skilvi*, kįlančių nuo nere- 
guliariiko ir besnikinio valgymo.

1>R. JEAN SIRROM O PLAUČIU STIPRINTOJAS yra pilnai užtikrinamas il- 
gydymui Silpnų plaučių. Sziltines Bronchito Dziov**, ar blle kokio* Plaučių Ii- 
gos. Yra tai tikras vaistas nuo Kosulio. Perialimo ir tt., ir tt.

DR. JEAN SIRROM’O KEPENŲ STIPRINTOJAS galutinai iigydis aržiausius
JI—-le tlAkl-Hll . - tų t 4, La.mžlaa Mm!*lw|li$l0 V* K18 IslO vlulii lij, v M* Wvvvl K IRsvCIųę vw|R“

, w ir tt. Jis iigydis visu* nereguliariikumua, paeinančiu* 
nuo'Novotko* Kepenų.

Prekė kožnam 81.00 ui kraiką, arba kelias bonko* už 85.00. Gali užsisa
kyti po 2 Mmki kožno, ar kaip tau patinka, padarymui kelių boukų. kurio* 
1____ t?- " j* «»-- j—- — ....

Erpreao ar pačios piniginį prysakę. Dabok ant ženklo, užspausto ąut kam k-

atsitikimus
vintą, Dnifj. I
1__ 21_______ , „ _

Prekė kožnam 81.00 ui kraiką, arba šešios bonko. UŽ 85.00. Gali užaira-

tau atsieis tik 85.00 už šešias bonkaa. Siunčiasi kodnu adresu yplaikiu* 
Expre*o ar pačios piniginį prysaką. Dabok ant ženklo, užspausto ant kamš
čio.- Be jo nėra tikras.

MORRIS FORST tad C0.. PFTTSBURG. PA. T

pallr—dĮjItrodlIte
Patentuota* racalia- 

toriu*. aasakia užsuka

mas* vaistai yra pasekmlngiae*!, gydė daugybe 
Ilgu . Plaukus tikrai staugiu*, slinkimą, pleis
kana*, papuevku* ir daugel kitu Ilgu su naujau 
siu bodu Radlkal gydymas, paraižykite pas

Prot. J. M. Bjuridca
New York ABrooklyn, U. S. K.

8*y laikrodėly pašluo
ste* C. O. D. aat kiekvieno adreso, su pavelyto- 
mnl*negramlnuou. Jeigu bu* tok* kaip mažo
ras, užsimokėk ezpresul JS 7B ir a tv-tiru o 
kaistu* Ir pasiimk laikrodėly, jei ne, nemokėk 
M vieno cento. Atmink, kadi ui toki put laikro
dėly kitur mokėsi *36 00. Prie la krodeiio du? 
pndrdaaseMC auksinta labai gražu lenoiugely 
•u kompasu dykai.

fccelslor liteli Co..
900 Central Bank Bldg, Chicago.

■a* ir nustatomas, vy - 
riszkas ar moteriMtee, 
18K auksuotas, dvigubi 
“Huntlng" luksztal, 
kratei taktetkuotes. 
|TIkrai gerai laika rodo 
Yra vievr vartojama* 
geležinkelio tarnu, 
kaipo geriausiai laika 
laikanti*; jgvaran-

Pasarga sergantiems vyrams, 
▼lai srandienlnial gsningi gydymai per gro

bais* yra tik viliojimo pinigo nno ligonio. J«L- 
g* tikit* In telsyb* Ir ralkslanjat* pagelbo* nno 
ažslkreeziam* lytlssk* bei n*rvi**kn ir kitokio 
Ilgu (Issgydorae nuo girtybe* — Mžlaant galima 
indooti gyduole*) *0 mu.o Naujausia Melhoda, 
ano kūno* takstaocslai pa*i<*lbeio. Kas nori 
rodo*, teprtolencala už 10c. (tempu, o gan* vt*a

Puikiausias Saliunas
visame Springflelde.

Užlaikau gardžius ir sveikus gėrimus: 
Arielkss,VynaLikieriu* ir kvepianosiu* 
Cigaru*. Reikale suteikiu rodą kožnsm; 
kas syki alsi lankys, u* neaigraudint. 

.Priegtatn enu agentu degtine*, parduo
du bačkomis, bacskelem* ir bonkomi*.
Seniausia arielka yra paa

• Chali Gert mina,
SCO E. Washi*gton at., Springfield, III. 

Old Phone 1151. (27—X}

JEIGU LENKĄ

tai nelauk kol Jie viatozkal 
o Dualiniu. DaHua, tanku* 
u ir ilgi plaukai padabina

AzmEo smCiraspraukn. 
^/■tvlrtlli* szaknis, in- 
9 steigia spartu auginta 
ir vieton taipuolusiu at
augina nauju*, szvelnlos, 
dailius ir ilgus plaukus.
llazuaikin* pleiskana* ir 
visokiu* neczyitumu* 
galvoje. Žilus plauku* 
•ugraiina in naturallsz- 
ka purvą. Tukatanczial 
žmonių apsisaugojo nuo
praplikimo vartodami 
Jobu’* Hair Invigoratoe. 
Kam vslkazcziot »u ne- 
dailtei*. .. .

1 •zuatoto plaukai* ar pra
pliko*!* palva kad gali-

J & tely. S buteliai už 
Didelis gyduo- 

fe* Ratelio?** dykai. 
'Boise, 21 Sta. K, Cticifo.

Kaulai kur tu 1

J. M. Bjnndsa
ABrooklyn, U. 9. A.

i*ztro*zks*. o 
pa* ji g*hm* *l»i- 

• vedyti, dm Jtra lufi 
puiku ir Malta ba- 

K varaka alų, gardžia 
ruaka ocziszcrena 
arielka, cigaru* net 

in Havanos, o iraaigeru* gauni ztnotru* 
puiku užkandi kiekviena diena, tei jau 
ilgiau *u te miete kalbeli negaliu. Lik 
veikM turiu skubinti*. Prie to ji* turi 
puikia sale dėl mėlio ir milingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypač* už tlumoctiu 
susikalbėti angliukai. Ateikite pas ma
ne, o asa jum patarnausiu už dyka vuc- 
kluoee reikaluose ir provoM. Atvažiavę 
isz kitu miestu galite gauti pas mane 
geriausia nakvyne.

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

Ant 17 Atmenu

Yitch Co..
nk Bldg, Chicago.

Dr.O.C.Heine
DENT1STAS.

? ________________

OFFISAS:
Kerte 31-mos Ir So. Hikted įlycrii

Gyvenimas viriui Aptiek**.

CHICAGO, ILL.

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

Kozminski & Yondorf 
73 Dearbom 8t. 

THRTENYBE IR PASKOLOS.
• Skolina pinigu* ant lengvų išlygų namų 
:*tatymui. Agentai už atvestu* ko*tu-

Koenlgsberg^peciaitetėi, 
Box 106, No. South Klght Street, W lUtemiburg * 

RpoohlTU N Y 1 ”",‘7 “iUU "RCUtel UA BbVCVllM kubiu*
! meriu* bus kuograilauslal traktuojami.

DEGTINE
Pirkiefceriausia. Tai yra pigiausia.

M** p*rd*vl**j*m* gere*** d*gU*e pigi** neg* koki* kiU dl*Uli*otura 
ra pirkljr* 8avl«*ytoM VslsUJoa*.

Tu yra priefeaczl*. delko tarim* dsagia* koataraerl* negu koki* 
kite nrara Degtine* Amerikoje. Mes v nuomai erasra «Si»*ti Ir neturime p*, 
raiko*.

Mes parduodame mvo teroru* tieiiof eikvotojam* Ir Ju* n«reiksi*aj*te 
mokėti pelnu* maileinaiem* pirkliolnkam*. ,

Mu*a Uvoral tori d*otl ndganedlnim*, kitaip salite Juo* gražinti mum* 
atgal muiu knaztel* Ir me* i*gr*Sln*ime Jum* pinigu*.

Ne* apmokame rliu* vadbo* kranu*, in rytu* nuo Chicago* ir In vaka
ru* nuo Ne* Yorko ant ud*i**kvtoo **o *5.00 augasty*. Nuo vlau užtlaaky- 
mu 1a vakaru* nuo Cbtengo* ar te rytu* nno N*w Yorko, me, reikalaujame 
10 nuoezlmtl padengimui kautu.

Bile kuri* banku* Pitteburg* patikrint, jog ma* attekanti ir kad me* 
padarome vitka. k* prižadame

81u*k pinigu* per pinigini prytaka ar apdrauitame lalizke MOBRISVI 
FORST ir KOMP., K KR TE ANTROS ir BMlTHFlKLD GATVR8, P1TT8- 
BURGE. PA,

P*nl«iu*dyk mutu prrvatlizkajt prekių euratza.
Kelio* i*i muiujprektu:

lėtu auna Rugine ar Korulu* Degtine. 11 JO už galioną.
..koo ,.

3.00S „ „ „
Torkoly Ir Sltvovlts 
Brande, Kadagine Ir Arakaa „ Ž.TO
Kiraeli*. Gervuogio*. Port ir Sherry Vynai M I SO

MORRIS FOR8T & CO.,
Cor. Second Avė. & Smfthfield St.,

sngaztyn

Plttsbnr<, Pa.

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

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

iš kurio jog pirmos
khasos, o prekės prieinamiausios.

. atlieku greitai, išsiun-
čiu visus Amerikos miestus. AJrct^s;

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

MABJA DOVV1ATT

LIETUVIU DAKTARAS
Kauno gub. Saaalia pavieto.

78* W. I8th Street.
Ani keliu sanvaiesiu issvažiuoju ant 
vaknciju ir in ofllsa atsilanko tik wpa- 
nodeliei* ir ketvergei* nuo 8 iki 12 ryt

Težetunaa: Caaal 7039.
Taicfoavot gali ra a iss kiekvieno*

Skaitykite ka sako Dr. L. Landės!!!
Aš toriu didžiausią praktiką ferp Lietuvių Suvienytose Valsti

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

pasakysiu, kad Jušų>įįgh yra išgydoma, tai ir išgydysiu. Kiekvie
name reikale atsišaukite į mane y pa t’ ik ai ar per laišką.

Ligas pūslės ir inkstų, kraujo .r išbėrimo ligas, blogą atmintį, 
pražudytą vyrišką pajiegą per savka~ybę, išgydau pasekmingai. 
Mano gydymas nesulaiko nuo darbo ir atsilieka be skausmų. z

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.

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

Lietuviu Laikrasztfs
laseina kas sanvslte Peterburge sn 

iliustracijomis didelio knygos formato, 
16 puslapi u. para vestas literatūrai, moks
lai ir politikai. Preoumsrata ant matu 
kaastuoja Amerikoje 6 rub. ^Pirmes
ni uosius numerius galima gauti nuo pra
džios.

Redakcijos adrssas;
Peterburg, EkaterininskiJ ksn. No. 10

t-l: S - t rljd* ir užkrecziamu II- f / V
(tu. Nugydo spuogus, įtek įD 
Inkštiru., išlakus, ple- f 
ma*. Sutelkia gyvybe -J

ir (žiluma aUzalusiom ir nutirpuiiom daliui. 
Suttrszttna kraują. Preke su prialuntinin Ii ,<a 
JMM3 SJPH.Y MUSE. i. T. te, CMCAMr-NJ-.

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

medlkalogija turinti 200 puslapiu, for
matas 8x9.

Aprassyte su virsi 100 ligų su 85 pa
veikslai*. Receptai yra parassyli Loty
niškai, Lieluvisskai, Angliškai Ir Vo- 
klsskai. Aprašo kaip vaikinui isui- 
riokt mergina, merginai vaikina. Ka da
ryti kad gražiu paatotum.

Ženotiems pasargos kaip sveikus vai
kus užauginti. Ta knyga turėdamas 
daug pinigu užc*edysi,DM ten yra perar- 
gos kaip apsieauiroti nuo limpancsiu Il
gu, ir apairgus kaip išsigydyti. Priva
lo ja kožnš turėt. Po trumpam laikui 
JI persiduos po 82.50, todėl psūsiskubinkit 
ja nusipirkti. Adrasuokite saeip:

M. Gettch,
27 Hudson ava., Brooklyn, N. Y.

Ernst Tosetti Bravoro Alus
Yra gerinusias Ir sveikiausia* alus gerti viešiem* žmonėm*. Malt Tonic 

Saasev, To* Eiporta*, Bavaritska* Ir Bohomiazka* parsiduoda kiekviename 
■aliune buteliuose. Baoskomi* turimo tokio pat gatunko alų, dėlto norėdami 
užsidėti nauja saliuna, arba turėdami prasta alų ir norėdami permainyti ant 
gero, kuria visiem* tiktu gerti, kreipkite*! in varytuve* ofisą 9 valanda ryto, o 
as* paiarnauslu savo tautiecaiama kuogeriausiai ir parūpinsiu visk*, ka* tik 
reikalinga. įsa kitu miestu tsutiecaiai kreipkiteai per telefoną arba rašalu, o 
asz dastatystu alaus kiek tik relkes, arba pat* nuvyksiu apžiūrėti kas tuos* 
dalykuose yra reikalinga.

Bu ssirdingais velijimais savo tautlecsiams,
Lietuviszkas Agentas, Joseph J. Krasowski.

Ernest Tosetti Brewing Co. t
40-th and Bntler Strs, CHICAGO, ILL.

Tel. Yards 656.
Gyvenimo adresas: 3148 So. Auburn Avenue, Chicago, m.

Silpni, Nerviszki ir
Jeigu esi apimtas kokia liga, ar lięų komplikacijoms, 

silankyti pas mus pirma, męs gvarantuojam nuodugnj
• amžinai, jeigu rasime tavo ligą išgydomą.

Ar tu esi nerviškas ir nusiminęs, nusilpnėjęs,
u k yatos, greitai pailstantis, gėdingas, piktu išrodantis, 
s t antis, nespakainas ir užerzinantis?

Ar atmintis prasta, lenki draugiją, trūksta energijos ir ^sveikatos, turi juo- 
du$ paakius, pučkus, plčmus ar kokius nors pratrukimus ant skuros, nemora- 
lišįus sapnus, nubėgimus sėklos, patrotytą vyriškumą, lytišką nusilpnėjimą, 
neišsivysčiusias ar Skitas privatiškas dalis, nusistojimą šlapume palaikius per 
naktį, skausmą strėnose, Inkstų ar pūslės ligą, Puletekį, Paaididinimą Gyslių ar 
Užakimą Varpos? •

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

Raszyk klausymo lakszto Ir gausi rodą*

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

Aparatu Dirbtuwe.Lietuwiszka
u'tinests Jraugyatem* iudirb<:-\
Kaitrai^*, A mcri k o. iszk.s V$M
Welte*aa. Szartras. Juos-/ 1
tas, Kukardas, Zeukteliaa, <
Kepure* ir dėl M a ražai k. u mHMK 1
parėta*. t 
darha$ b*tu prUJeranciiaž atlikta* ir taoa* suszclpti

Dalraatl-

paveslute ji tikrai

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
W. Divbioa 8L, Chicago, UI.

F.PRradchulis
Atioroej tnd Connselor it Uv. 
Chamber of Commerce Bldt Rmb f09 
S. E. Oorner LaSalle A Wa*hlngtoo-M*:

CHICAGO. 1LL. t ■
Telephone Mala 3643. *

W,em e telis lietuvy* advokatas, baiga* 
moks.) unzprudenciiosczion Asnerikoj 
Wed* prova* kaip civiliagka* teip tr

3118 8.Halsted arti 31 mos. 
TelYante 6046

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

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

Tarp daktarų didvyrių,kurie visos žmonijos ir visų tautų neprietelius su geriause pasekme perga
li, tai yra ligas visokio skyriaus, tuomi Vokietija džiaugiasi su Prof. Dr.jKoch, Berlyne; Austrija Dr. Lo- 
rentz; Amerika New Yorke su Dr. E. C. Collius M.1. su kuriuom joks kits daktaras ne institutas negali susily- 
gmt. pergalėse ir visokių ligų išgydymuose; nes kur kiti daktarai atsisakė pagelbėti, arba nekurį laiką pa- 
gydę pripažino už neišgydomas ligas, tai Dr. E. C. Coilins M. L su geriause pasekme tas ligas pergalėjo, 
o ligonius sveikais ir laimingais padarė, juos išgydydams nuo: plaučių |igos, kosulio, kepenų,inkstų, 
vidurių ligos, kraujo neČystumo, galvos skaudėjimo, dieglių ir reumatizmo; skaros (odos) ligas ir nie
žėjimą, lytiškas silpnybes, slaptrs ligas vyrų ir moterų, sėklos uubėgimą, savžagystę su jos visais 
apėireišlrimo 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*

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

IŠ daugybės padėkavoni^i, Čionais keletą patalpiname pagal geidimą išgydytų.
| Mylima* ProfMoeiau*!
K.lp daug per vi.u. metu* laiko peik*.-

pa4«adlniin( buvau **vu»: Be* Beperatojan- 
U* Ralroa ikaudėjima*. v kiurių Ir <umbo gėli
mą*. kaip tanku* Slaplnlma*. teip krutinėję 
diegliai ir abrlna* kūno tkaudėjima* neUp*- 
(akytai manf kankino, kad net gjrvn burau 
K*t»v* l žemf lįatL Kiti daktarai irdaktar- 
ko* nieko negelMjė. o tie via! bobi<kl-raca- 
niątl tydymal. tietlok manę i prapultį įtumS. 
O ta>l Jų* pri*lų*tt taktai, dėl manę mtalay- 
tl geydė, tai tikra* (tebūki**, ne* neaitiH- 
Jau kad ka* manę ilgydytų po tokio* Ilgo* 11- 
gož; už tai dar kartę Utarlu 11 tikro* ėtrdie* 
dkįžiauaię padėkarouf. #

į Pilna guodonė*.

Brangu. Profesoriau!

labai, kad tnane itgydėu*, nuo biaurių Mpnų. 
■Eklo* naMgimo Ir abelno tkanamingo nuilp- 
■ėjimo, kuriy tai Ilgy kaip jum* žinom* įga
vau per kūno raikažiu* ir nvUmanyma. Jų» 
vai.tai manj kaip naujai atgimusį padarė ir 
dabar rengiuosi ženytto Ir gyven.iu lalmin-

180 Horock* St, Joh.tovm, P*.

Garbingi Dr.OoUtn* Instituto Speoiali.taL 
Šiuomi >* didžiausiu džiaugiau prausta 

ja*)., bad jau e»u pilnai ar*ik a* ižgjUyta*

dėkaronę praėau vježal paganini, ne* kol gy
va* buaiu tai jum* dėkavuaia, o>Mcin*iu gir
tuoklystę, per kurtę girta* būdam* pertaUau ir 
tę ilgę paaigavaa *u joa viaai* kankinančiai* 
diegliai*: kojoM*. rankose, strėnų akaudėjimę. 
koaėjimę. akrepliavlmę ir sprando skaudėji
mų tr i p. jog manę į beprotystę varė; kili dak
tarai nor vadinasi * per laito tai*, bet man nieko 
nepagelbėjo, o kak Jų* lAgydita manę, tai 
tikrai pnpažyatu Jua už geriausiu* *peeiali*- 
tn* ant viso* Amerikos, už jų* mokslų ir vai- 
•tu* labai, labai e»iu dėkingas.

Jų* išgydyta*.

i prisiųsk keletą įtampų 
E. 0. Qolioso, iš kurio* d 
5iu* žmouių pagelbėjo.

Institute, 
• New York

1. po pietų.

lyta nuo akau.mingo ir b*lU| jų antdrapa- 
nių bei sbelno tunykimo.

ligydyt** nuo uislsenejos 
T ___________________ bu

Kuri* nori, kad išgydytas negarsini, tai 
Kad taip prieinamai, kožnš atsisukęs arabiškai arba per gromatą, 
ganti* tampa išgydytas ne tik paprastoms, bet chroniškoms ir užsisenėjusioi 
rašyk dar šiądien ir nesikankyk. Jeigu nepermanai savo gerai ligos, tai 
prisiųsta Jums dovanai knyga “Vadovas į B veika tą“, parašyta prof. Dr. 
sjte, nes jj kaip sveikiem* teip ir sergantiem* labai naudinga ir

Visada rašyk savo adresą aiškiai, adresuodami:

. Dr. E. C. Coilins, Medical 
140 W. 34-th St. * (tirp Broidiiy ir 1 Alt.) 

Dėl vielinių Institutu atdaru kožną dieną nuo 10 iki 5 vai. pe pietų.

Kristina Pavkeka. 
IStb St. 81, L*

lietuviškai, kožnas ser
be atidėliojimo ateik arba 

už prisiuntimą, bus 
naud* apturė-
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