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Revoliucija Maskolijoj.
Jau pereitam numery] mes 

pranešėme, jog caras, žmonių 
priverstas, sutiko duoti savo 
pavaldiniams truputį dau
giau laisMės, bet savo manife
ste dovanas žmonėms išrei
škia teip neaiškiai, kad biu
rokratams nesunku bus žy
miai tas neva dovanas suma
žinti, o-jie, kur eina apie pa- 
liuosavinĮus pančių. papra
stai siaurina net aiškiai caro 
manifestuose išreikštus daly
kus. Tų jie darys be abejo
nės ir dabar, žinoma, jeigu 
žmonės išsižadės jiems prigu
linčių tiesų ir duosis savę už 
nosių vadžioti. Bet ar jie 
duosis, apie tai reikia abejo
ti. Žmonės paskutiniuose 
laikuose parodė tvirtumu ir 
supratimų tokį, kokio ne ca 
ras, nė jo tarnai nesitikėjo. 
Ant vieno rankos mostelėji
mo Taisvėa draugų vadovų, 
viskas * sustojo Maskolijoj: 
sustojo pramonė ir žmonių 
susinešimai. Rods per tai 
ne vien randas turi nuosto
lius, žudo daug ir žmonės 
gal neprilankųs randui, bet 
patarlė sako: kur malkas ka
poja. ten ir skiedros laksto, o 
jos jau nežino kur pataikys. 
Kaip kapojant malkas negali 

• apsieiti be skiedrų, teip ir 
revoliucijos neapsieina be 
nuostoliu ir kraujo. Masko* 

’ Ii joj, vienok, kaip iki šiol, 
kraujo buvo mažiau negu 
panašiuose atsitikimuose k i* 
tuose kraštuose.

Prieš žmonių norus turėjo 
nusilenkti caras, nes kitaip 
pats žmonės butų jį išviję, 
arba, kaip Šimtas metų atgal, 
su savo karalium padarė 
prancūzai, gal butų ir jam 
galvų nukirtę. Už krauju ir 

( tūkstančius žmonių gyvasčių 
juk reikia išduoti rokundų ir 
už kaltes, paprastai, kaltus 
baudžia. už kraujų krauju 
reikia užmokėti. Caras gi 
savo ukėsų kraujo daug pra
liejo.

Koks yra tas caro nusileki- 
mas? Pirmiausiai, kad kaip 
nors priversti darbininkus 
grįžti prie darbo, kadangi 
ilgesni straikai, apart riau
šių namieje. galėjo užtraukti 
įsikišimų pašalinių viešpatys
čių, caras, renkant atstovus 
viešpatystės seimam pripaži
no tiesų balsavimo ir rinkimo 
ir tiems, kurie pirma buvo 
nuo to išskirti, taigi darbi
ninkams ir neturčiams. Užti
krino, kad at??toliaus Masko- 
lijos viduriuose bus pildomos 
tik tokios tiesos, kurias už- 
girs tautos atstovai. , Tai 
svarbiausi . caro manifeste 
žmonėms pažadėti neva nau
ji paliuosavimai, bet pažadė
jimai tie išreikšti teip neai
škiai, kad dovanas caro biu
rokratai gali ragožiumi išver
sti.

‘ Toliau caras išleido mani
festų, kuriame žada paliuo- 
suoti politiškus prasižengė
lius, kitiems sumažinti bau
smę ant pusės, išvarytiems 
ant viso amžiaus, sumažina 
bausmę iki 15 metų. Teip 
skamba caro manifestas, bet 
kaip iki šiol, paleido iš kalė
jimų vos porų šimtų prasi
žengėlių. Kaip kur žmonės 
nelaukė paleidimo nusidėjė
lių, bet užsimanė pats juos, 
W caro malonės, paliuosuoti. 
Baltstogėj, Kazaniuj ir dar 
keliose vietose, tas pasisekė. 
Pulkai ginkluotų vyrų ap
valdė kalėjimus ir iš jų palei
do visus susodytus žmonis. 
Minske bandė tų patį pada
ryti, bet nepasisekė, daboti 
kalėjimus gubernatorius su
traukė kazokus, kurie laisvės j

draugų neleido, susirėmime 
kelios dešimtys ypatų likosi 
užmuštų.

Toliau caras žada panai
kinti raštų cenzrtrų, pripažin
ti laisvę organizacijų ir kal
bos. Iš tikro Peterburge 
pradėjo išeidinėti laikraščiai 
ir iki šiol išėję pradžioj pa
garsino, kad nepaisys ant 
rando cenzūros. Už'tai Var
sa voj jeneral-guljernatorius
sušaukė laikraščių išleidėjus 
ir redaktorius ir apreiškė, 
jog uždarys laikraščių spau
stuves, jeigu jie nepildytų 
cenzūros prisakymų. Re
daktoriai nurodė ant 
caro manifesto pripažįstančio 
laisvę raštams ,ir panaiki
nimų cenzūros, bet jeneral- 
gubernatorius apreiškė, kad 
jis nuo augštesnių valdžią 
tame klausyme negavo nė 
jokio naujo padavadyjimo, 
todėl viskas pasilieka po re- 
novei. Caras mat, pabūgęs 
žmonių, žada viešai išpildyti 
jų reikalavimus, bet caro tar
nai stengiasi į niekų paver
sti caro pažadėjimus. Caras 
pagarsino, jog panaikina ra
štų cenzūrų, o \ aršavos jene- 
ral-gubematorius nusiuntė 
kazokus uždaryti tuos laik
raščius, kurie nepaisė ant 
cenzūros. Teip daro jie vi
same, kur tik caras pripažį 
sta daugiau laisvės. Caras 
pripažįsta žmonėms laisvę 
susirinkimų, bet jo tarnai 
siunčia kazokus vaikyti susi
rinkusius žmonis, kazokai 
šaudo į susirinkusius apkal
bėti svarbius krašto reikalus 
Seniau biurokratai nepaisė 
ant tiesų, savo padavadiji- 
mais myniojo, į niekų pavers
davo tiesas, darė žmonis savo 
vergais be jokių tiesų; tų pa
tį jie daro ir dabar. Masko
lijoj viešpatavo ne tiesos, bet 
policijos ir administratorių 
sauvalia. Tas bent to
liau nuo sostapilės, daroma 
ir dabar; -hors ir sostapilėj 
Trepov bando daryti tų patį, 
bet nedrysta daryti teip be
gėdiškai kaip kitur.

Ar tokios komedijos užga- 
nėdys laisvės trokštančius 
žmonis, reikia abejoti. Caro 
pažadėjimai gali laikiniai 
nuraminti žmonis, bet jeigu 
biurokratai, mėgstanti žve
joti • drumstame vandenyj, 
stengsis į niekų paversti caro 
pažadėjimus* dar smarkesni 
maištai užgims visoj Maskdli- 
joj ir žmonės nesiduos savę 
vilioti tuščiais pažadėjimais. 
Vilioti žmonis amžinai nega
lima.

Po pagarsinimui paskuti
nio caro manifesto, pripažy- 
stančio visoms luomoms lai
svę rinkimų, organizavimosi, 
laisvę žodžio, žadėjimo palei
sti iš kalėjimų juose sėdinčių 
laisvės ° draugų tūluose 
tikros Maskolijos kraštuose 
nusiramino, bet nemaskolių 
apgyventuose kraštuose nusi
raminimo nematyt. Pietinėj 
Maskolijoj biurokratai papra
stu, nedoriausių budu, sten
giasi į niekų paversti caro 
manifeste pagarsintus paliuo- 
savimus žmonėms.

Odesoj, Poltavoj, Rostove 
ant Dono, Kišineve, net 
Tomske, vietiniai administra
toriai užsiundė kaimiečius 
ant žydų. Odesoj antai, kur 
yra daugybė kareivių, kur 
galima nedaleisti riaušių, 
per ištisų sanvaįtę traukėsi 
žydų skerdynės, kuriose da
lyvavo kazokai, net reguliari- 
škos kariumenės kareiviai. 
Inteligencija, ypač studen
tai, suorganizavo ginkluotų 
sargybų ir bandė ginti užpul
tus žydus, vienok, netik nie
ko neišmanati kaimiečiai, bet 
ir kareiviai, šaudė į studen

tus ir besiginančius žydus, 
plėšė žydų namus, šaudė net 
į daktarus, atkakusius paimti 
nuo gaivių pašautus. Laike 
tų skerdynių pražuvo Odesoj 
apie 6000 žmonių, 600 žydų 
namų likosi išgriautų Poli
cija teipgi ėjo išvien su už
puolikais, siundė nieko neiš
manančius kaimiečius ant 
žydų, šaukdama, buk žydai 
užmušė carų, išgriovė stačia- 
Ukiškas cerkves!

Odesos universiteto rekto
rius, tiesiok, už tas riaušes 
apkaltino gubernatorių ir 
nusiuntė Wittei telegramų, 
reikalaudamas prašalinimo 
nuo vietos tokio nedoro ad
ministratorius, bet telegra 
mas tas likosi be pasekmių; 
taigi reiktų manyti, kad žy
dų skerdynės pietinėj Masko
lijoj parengtos su Wittės ži
nia. Skerdynes pietinės 
Maskolijos miestuose dar ue- 
pasiliovė, jos traukiasi toliau 
ir kari u menė, ypač kazokai, 
vietoj ginti užpultus, eina 
išvien su užpuolikais. Gu
bernatorius Odesoj išleido 
atsišaukimų, kuriame aprei
škė, jog išdavė prisakymų iš
griauti namiis be pasigailė
jimo išskersti žmonis tų na
mų, iš kurių kas nors šautų. 
Bet užpulti ir skerdžiami žy
dai turi juk gintiesi! Dau
gybę žydų išskerdė teipgi 
Besarabijoj, Poltavos Iguber- 
nijoj, Doniškų kazokų žemėj. 
Argi nedori caro tarnai ne
gali panašias nemaskolių sker
dynes {^rengti ir kitur, kur 
tik Tvarių maskolių yra dau
giau? Jie, ištikro, skerdynes 
ir bando rengti visur, kur tik 
randa kvailus savo tamsių 
siekių įnagius.

Ant Kaukazo jie užsiundė 
mahometonus ant armėnų, 
nežiūrėdami ant to, kad su
erzintus žmonis nelengva pa
skui suvaldyti. Ištikro ant 
Kaukazo dabar totoriai ne- 
pasiganėdina jau skerdimu 
armėnų, bet skerdžia ir ma
skolius.

Bandė randas surengti pa
našias skerdynes Lenkijoj, 
Lietuvoj, Latvijoj ir Mažru- 
sijoj, bet čia žmonės jau iš
mintingesni, geriau moka at
skirti draugus nuo nedraugų. 
Čia žmonės jau greičiau krei
piasi prieš siundytbjus, negu 
prieš siundomus. Lietuvoj, 
rods, svarbesnių riaušių ne
buvo, žmonės kaip kur nu
baudžia kokį šnipų, daužo 
rando karčiamas, bet Lenki
joj žmonės jau kelia smarke
snes prieš randų demonstraci
jas. Varšavoj caro agentai 
bandė suorganizuoti rando 
šalininkų demonstracijų, bet 
rado nedaugiau, kaip 500 į- 
nagių.

Rygoj, Varšavoj, Kijeve, 
ant revoliucijonierių susirin
kimų rinkosi ir delegatai nuo 
kariumenės, laikė jie teipgi 
revoliucijonieriškas kalbas. 
Ant gatvių žmonės broliavosi 
su kariumene, prieš studen
tus kareiviai nuleido‘ginklus, 
juos sveikindami. Su kar
eiviais, vienok, reikia didelio 
atsargumo. Jie gali rodyti 
neva prilankumų revoliucijo- 
nieriams, kad juos padrųsin- 
ti, o užgimus riaušėms, gali 
šaudyti į jiems užsitikėju- 
sius. Ir laike paskutinio 
Lenkijos pasikėlimo oflcierai 
drųsino lenkus, žadėjo pagel* 
bų pasi kėlusioms, o paskui 
pasikėlėlius skerdė.

Finlandijoj žmonės rengėsi 
pasikelti, išvijo maskolius 
urėdninkus ir savuosius pri
lankius carui. Caras, pabū
gęs pasikėlimo, sugrųžino 
Finlandijai autonomiškų rė- 
dų, kokių jie turėjo viešpa
taujant Aleksandrui II, bet 

atsiuntė į Fi n landi jos pa
krantes dar išlikusius nuo 
sunaikinimo kariškus laivus. 
Caras mat sutinka duoti Fin- 
landijai sauvaldystę, nors jis 
pats jų ir susiaurino, bet pa
sirengęs nedaleisti visiško at
siskyrimo nuo Maskolijos. 
Ar tais paliuosavimais į- 
stengs palaikyti Finlandijų 
ryši] su Maskolija, nežinia. 
Žinoma, jeigu Maskolijų ap
imtų revoliucija, jeigu steng
tųsi nuo jos atsiskirti kitos 
į>avergtos tautos, be abejo
nės, tų patį stengtųsi daryti 
ir Finlandija.

Vienas iš prilankiausių 
Maskolijai angliškų laikraA 
čių išleidėjų, Stead,, figai iš
buvo Maskolijoj, kalbėjosi 
su augštais caro tarnais, net 
stengėsi išgirti caro žmonėm* 
siūlomus paliuosavimus. Da
bar Stead atkako tiesiog iš 
Peterburgo į Ko|>enhagų 
(Danijoj) ir atvirai kalba, 
jog caro siūlomos žmonėms 
reformos atėjo per vėlai, to 
dėl jos žmonių nenuramįa; 
Stead mano, kad Maskolijoj 
užgims tokia revolucija, toki 
kraujo praliejimai, kokių 
iki šiol dar niekur nebuvo. 
Pranašavimai jo gali ištikro 
išsipildyti. Nors caras no
rėtų, duoti žmonėms viekų, 
ko tik jie nori, bet biurokra
tai, kuriems rupi vien jų pa
čių nauda, o ne viešpatystės 
ir žmonių gerovė, įsireižę 
stabdys įvedimų caro žmo
nėms pažadėtų reformų. 
Užgimus tikrai revoliucijai, 
be abejonės, pamuštos tau
tos stengtųsi su visu Įtasiliuo- 
suoti, atsiskirti nuo Masko- 
lijoe ir milžiniška vleėįiaty- 
stė griūtų, kaip griuvo seno
vėj teipjau milžiniška Rymo 
viešpatystė. Skirtumas bu
tų vien tame, kad Rymo vie
špatystė davė žmonijai šį tų 
gero, Maskolija gi nieko gero 
niekam nedavė, ji buvo šašu 
ant kūno Europos.

Visiems, ypač paverg 
tiems Maskolijos gaivalams, 
reikia terp savęs susiprasti ir 
rengtiesi į kovų. Visų sie
kiai turi būt vienoki, kiek
vienas turi stengtieji iškovo
ti bent tokių autonomijų, ko
kių caras pripažįsta Finlan
dijai. Lietuviai turi steng 
tiesi iškovoti tautiškų savisto- 
vystę su seimu Vilniuje, į>a- 
liuosuoti Lietuvų nuo caro 
biurokratų, kurie jai teip 
daug blogo padarė.

Austrija.
Visuose Austrijos ir Ven

grijos kraštuose žmonės kelia 
demonstračijas prieš val
džias, reikalaudami, visuoti
no, laisvo balsavimo. Mat 
paveikslų Maskolijos seka 
žmonės ir kaimyniškoj Au
strijoj. Ciecorius, vienok, 
bijosi visuotino balsavimo, 
kadangi tų-syk išnyktų vo
kiečių hegemonija, Austrija 
pasidalintų į autonomiškas 
provincijas su tiek kalbų, 
kiek yra Austrijoj tautų.

Austrija, rods, turi konsti
tucijų, bet konstitucija ta ne
tikusi, balsuoti turi tiesų 
vien turtingeaniejie; taigi 
Austrijos konstitucija panėši 
į tų, kokių caras iš pradžių 
norėjo duoti Maskolijos žmo
nėms. Viešpataujanti kalba 
Austrijoj yra vokiška, nors 
vokiškai kalbančių yra ma
žiau, uegu slavų. Nėra abe
jonės, kad Austrijos žmonės 
gaus tų, ko geidžia ir Austri
ja pastos federatyviska vie
špatyste, kur visos tautos tu
rės lygias tiesas.

Isz Lietuvos.
Iš Vilniaus.

Vilniaus žemiškame banke, 
15, 17, 18, 22, 28, 26, 28 ir 
80 lapkričio ir 2 ir 5 d. gruo
džio (maskoliško kalendo
riaus) bus priverstinai par
duoti už nemokėjimų bankui 
skolų dvarai ir namai mie
stuose visokiuose Lietuvos 
kraštuose. Gerai butų, kad 
lietuviai ūkininkai, susidėję, 
draugystėms ir valsčiais pirk
tų kuodaugiaųsiai parduoda
mų dvarų.* kadangi nesi rupi 
nant lietuviams, jie pateks 
lenkams arba kitiems lietu
vių nedraugams; juo dau
giau bus Lietuvoj svetimų, 
juo sunkesnis bus lietuvių 
gyvenimas tėvynėj.

Vilniaus advokatai Vina- 
ver ir Berestam pateko po 
sudu ir už kų? Už tai, kad 
jie dalyvavo susivažiavime 
Maskolijos advokatų ryšio. 
Dalyvavę tame Susivažiavime, 
bet žandarų neapskųsti, ad
vokatai: Abramovič, Bagiu- 
ski, Wygorski, Kliott, Koz
lovskį. Krtiševvski, Krzyža- 
novvski, Zajųczkowski, Pil- 
sudzki. Tarchouski ir Eliją- 
šev, atsišaukė prie Vilniaus 
apskričio žandarų viršininko 
su reikalavimu, kad ir juos 
a įskųstų į sudų.
. Pastaruoju laiku, aut se
kančių sankrovų, Vilniuje 
pasirodė lietuviškos iškabos:

1) Aut aptiekiuių daiktų 
sankrovos p. Jokūbo Navi- 
cklo, £v-to Jurgio prospektas 
No24—26.

2) Ant p. Franciškaua Gi- 
neičo kromo, Sv-to Jurgio 
prospektas No".

8) Ant p. T. Jolkovskio 
kromo, Vilniaus gatvė No25.

4) Aut ,,Vilniaus Žinių" 
knygyno, Ašmenos Vartų g. 
No5.

[Ii „Vila. Žd.^.

Mums praneša (rašo ,,Vil
niaus Žinios”), kad šiomis 
dienomis apsilankė Vilniuje 
daugybė karabelninkų ne tik 
iš Lietuvos, bet ir iš lietuvi
škų Rusijos kolionijų nusi
pirkti lietuviškų knygų: tūla 
p. Barbora Sokalauskė, atvy
kusi! Vilnių,prisipirko lietu
viškų knygų ir važinėja da
bar po Kaukazo miestus, bū
tent: įx) Batumų, Tiflisų, 
Ekaterinoslavų, Vladikauka 
zų, Rostovu |irie Dono ir po 
kitus miestus, kur yra daug 
lietuvių, reikalaujančių dva
siškojo peno.

Dabar Vilniaus knygynai 
daug daugiau knygų parduo
da, nekaip vasaros metų.

Yra įkeltas klausimas iš
leidimo lietuviškų kalbamok
slių ir kitokių vadovėlių pra 
dedamomsioms mokykloms ir 
seminarijoms. Tie vadovė
liai bus trijų rūšių: suvalkie
čiams, kauniečiams ir vilnie
čiams. m V. 2.”

14 d. spalių, Vilniuje, gy
venime Wroblevskio, atsibu
vo lietuvių ir lenkų susirin
kimas, ant kurio atėjo su vir
šum 100 ypatų. Susirinku
siems Wroblevski pranešė 
apie tai, kas buvo kalbėta 
ant susivažiavimo žemiečių ir 
miestų atstovų Maskvoj.

Po dviejų sauvaičių straiko 
sugryžo prie darbo statėjai 
Romno spaustuvių. Dėl 
straiko statėjų ir laikraštis 
,,Vilensky Vestnik” negalėjo 
išeidinėti; dabar Jis vėl pra
dėjo išeidinėti.

Prie Montvilos piešimo 
mokyklos parengia dieninius 
kursus piešimo ir rankų 
darbo moterims.

Vilniaus policija jieško 
vagilių, kurie apvogė dvarų 
Cerkliškius (Sventėnų pa v.), 

kunigaikštienės Radvilienės; 
pavogė jie čia 70 visokių di
delės vertės sidabrinių daik
tų. Už nurodymų vagilių 
kunigaikštienė siūlo 200 ru
blių.

Netoli Gedas i jos, Prūsuo
se, terp < gabenamų iš Lietu
vos žųsų apsireiškė cholera, 
nuo kurios pastipo 8000 žųsų. 
Prūsų valdžios sako, kad žų- 
sys pirktos buvo Vilniaus 
gub., todėl nori uždaryti ru- 
bežių žųsims iš Lietuvos.

29 d. j spalių, specijališki 
muzikantai iš Paryžiaus, 
griežianti ant senų, jau už
mirštų instrumentų, davė 
Vilniuje koncertų; iš čia išva
žiavo jie į Peterburgu.

Kaune ir Gardino general
gubernatorius link klausimo 
apie iškabas vietinėmis kal
bomis štai kų išaiškino Vil
niaus gubernatoriui. Vieti
nėmis kalbomis galima dary
ti iškabas ant visuomenės, 
prekybos, pramonės įstaigų, 
sankrovų, kliubų, restoranų, 
traktierųių, karčiamų, vieš
bučių, užvažiuojamųjų namų, 
aptiekų ir ant kitokių įstai
gų. Prekybos sųskaitas, 
kvitas, antlipus, p re i s-k u ran
tus, restoranų kortas, galima 
vesti ir vietinėmis kalbomis, 
tik greta su tekstu vietinėje 
kalboje turi būti ant pirmos 
vietos padėtas ir rusiškasis 
tekstas, Beto iškabos priva
lo būti leistos cenzūros, pa
gal visuotinių įstatymų.

Iš Vitebsko.
1 d. lapkričio darbininkai, 

su raudonoms vėlavome kėlė 
neprielankias carui demon
stracijas. Vaikymui demon
strantų atsiuntė kariumenę. 
Susirėmime, 7 darbininkai 
likosi užmušti, o daug tapo 
sužeistų. Žmonės nuo gu
bernatoriaus pareikalavo, 
kad butų iš miesto prašalinti 
kareiviai.

Vitebske policijos šnipas 
surado paslaptų spaustuvę, 
kelia pudus literų ir socijali- 
stiškų raštų krautuvę. Sua
reštavo apie 30 ypatų.

Iš Dinaburgo, Vitebsko g.
17 d. spalių, Petrapilės 

tiesdarių butas perkratinėjo 
čia garsių bylų ūkininkų, ke
lių Dinaburgo paviečio vals
čių, apkaltintų už riaušes, 
laikymų uždraustų susirinki
mų ir plėšimus. Apskųstų 
yra su viršum šimtas kaimie
čių. Jie apskųsti už išplėši
mų ir sunaikinimų dvarų: 
Sinergov Tusengoldo, Dubni- 
gos Petražickio, Biržos 
Schroederso, Magnusovo Ko- 
niuševskio, Marijampolės ba
rono Hildebrandto, Astaše- 
vo barono Schelio; teipgi už 
iškirtimų girių dvarponių: 
Szachno, grafo Sieberg-Pla- 
terio, Broel-Platerio ir Reu- 
to. Kas išpuls, pirm laiko 
sunku įspėti. Žemesniuose 
suduose ūkininkai bylų pra
lošė.

Iš Gardino.
Čia nykščių gyventojų ne

užganėdina caro konstituci
ja, kadangi ji nepripažysta 
lygių tiesų visoms Maskolijos 
tautoms ir luomoma ir nesu
tinka paliuosuoti iš kalėjimų 
politiškų prasižengėlių. Sa
vo neužganėdinimų žmonės 
rodė, keldami neprielankias 
randui demonstracijas-

Iš Baltstogės, Gardino gb.
Baltstogėj suareštavo mili

jonierių Halpernų už ėmimų 
nežmoniškų palukenų nuo 
paskolintų pinigų. Paleido 
jį užsistačins 11300 rubl. kau
cijos.

Iš Rygos.
Sustraikavo vėl du fabri

kai: Startmano alyvos fabri
kas ir Idelzako veidrodžių 
fabrikas.

Rygos gyventojai latviai 
padavę prašymų vietiniai 
miesto valdžiai, kad leistų 
jiems išsirinkti du atstovu į 
seimų.

Vietiniams pradedamųjų 
mokyklų mokintojams, mo
kyklų aplinkraščiu uždrausta 
dalyvauti mokytojų susiriki
muose.

17 d. spalių Rygoj likosi 
užmuštas direktorius Balti 
škų vagonų dirbtuvių, inži
nierius Krzycki. Užmušėjų 
nesuėmė.

Kuršės gubernatorius pa
garsino, jog už pagadinimų 
geležinkelių arba telegrafų, 
jis be sūdo uždės bausmes po 
3000 rubl. ant valsčių ir gy
ventojų, prie kurių lauko ke
lias bus pagadytas. Bet ar 
žmonių pareiga telegrafus ir 
kelius daboti? Kad jų nega- 
dytų, tegul gubernatorius 
pastato sargus ir jiems iš iž
do pinigus moka.

Iš Llepojaus.
Naktį, iš 25 d. rugsėjo (pa

gal maskoliškų]į kalendorių), 
kaip jiauoda ,,Vil. 2in”, po
licijos patrolė sulaikė ant ga 
t vės vienų žmogų, pas kurį 
rado vienų prokliamacijų ir 
vienų uždraustų brošiūrų. 
Padarius kratų, jo gyvenime 
rado po grindims iškastų 
duobę, kurioje buvo užslėpta 
visa spaustuvė su latvi
škoms raidėms ir kitais tam 
tikrais įrankiais — viso labo 
5 pudus, be to dar 3 revolve
rius, 300 patronų. (Nuo pat 
kuo-ne pavasario Kuršėj už
drausta, be tam tikrų leidi
mų, laikyti revolverius, šau
dykles ir t. t.), didelę daugy
bę prokliamacijų ir brošiūrų.

Įeinant policijai į gyveni
mų, kasžinkoks nežinomas 
vyras iššoko per langų ir pa
bėgo.

Iš Minsko.
1 d. lapkričio darbininkai 

užpuolė ant kalėjimo ir no
rėjo paliuosuoti valdžių sua
reštuotus. Ant darbininkų 
užpuolė kazokai ir pradėjo 
šaudyti. Prie to daug žmo
nių tapo užmuštų, o dar dau
giau sužeistų. Ant vienų 
tik žydiškų kapinių palaido
jo 54 užmuštus.

22 d. spalių Minske Vil
niaus kariškas sūdąs perkra
tinėjo provų Pinsko gyvento
jų: Palingoldo, Citrino ir 
Dvorkino, apskųstų už užmu
šimų policijos šnipo Arnat- 
akio-Ferkelio.

Minsko gubernatorius pri
sakė žemiškiems načelnin- 
kams daboti, kad valsčių rin
kėjų atstovų į durnų susirin
kimuose ne butų įleisti netu
rinti tiesos balsuoti. Žemi
škiems gi načelninkams pa
tiems ateiti ant tokių susirin
kimų nevalia, bet be abejo
nės jie ten bus ir bruks už 
žmonių atstovus savo įna
gius. Juk caro tarnai, koki 
jie ne butų, nepaiso visai 
ant tiesų, mynioja jas prie 
kiekvienos progos ir už tai 
nieks jų nebaudžia.

Iš Varšuvos.
Inžinieriui Olševskiui, bu

vusiam Varšavos telefonų di
rektoriui pavedė įtaisyti Var- 
šavoje specijališkus mikrofo- 
no-telefonus, per kuriuos ga
lima butų klausyti operas ir 
koncertus. Tam tikslui p. 
Olševskie ketina įtaisyti tokį 
minėtų telefonų stotį, kad 
butų galima jungti abonen
tus su valdžios teatrais, su

Filharmonija ir su kitais vie
tiniais tos rųšies koncertais. 
Tokiu budu turintiejie tokius 
aparatus galėsiu savo bute, 

'neišeinant iš jo,klausyti ope* 
' ras, operetkas ir koncertus.

Už tokį patogumų metiniai 
tų mikro-telefonų abonentai 

! turėsiu mokėti po 150 rublių 
metams. ,,V. 2.”

Prašymų leisti Varšavoje 
lietuviškų laikraštį, vidaus ‘

* dalykų ministeris a t m e- 
|tė. . .

Varšavoj, tiesdarių butas 
perkratinėjo provų kelių ypa
tų, žandarų apskųstų už lai
kymų paslaptų spaustuvių 
Lenkijoj ir Lietuvoj, spaudi- 
nimų revoliucijinių raštų ir 
jų platinimų. Apskųstų yra 
28 ypatos.

Iš Raseinių,. Kauno gub.
Miesto valdyba pakėlė 

klausimų apie reikalingumų 
įsteigti čia moterų progimna
zijų vieton dabar esančios 
pašalinės moterų mokyklos. 
Miesto valdyba savo posėdy* 
je išrado, kad tokios progim
nazijos įsteigimas. Raseiniuo
se yra labai geistinas ir nuta
rė paduoti apsvarstyti šį da
lykų aplinkiniams žemval- 
džiazus.

Iš Alsėdžių, Kauno gub..
Alsėdžių klebonas dievotas 

žmogus; ir ceremonijas ba
žnyčioj atlieka ir pamokslus 
pasako žmonėms. Peikia jis 
tuos, kurie plėšia garbę žmo- 
gaus, bara girtuoklius ir pa
leistuvius. Taigi, rodosi, 
rūpinas dorišku žmonių pa
kėlimu. Jo pamokinimai ne
pasibaigia bažnyčioj; jis mo
kina savo aveles ir važinėda
mas po parapijų. Gano jfc 
mat. savo aveles, kelia jas 
doriškai, stiprina tikėjimų. 
Kovodamas už ganomas avė- r 
les, jis baisiai neužkenčia ki
taip manančių, ypač gi ne
kenčia teip vadinamų bedie
vių. Kalbėti apie tuos jau 
musų piemenėlis negali be 
putų ant lupų, užmiršta apie 
Dievo prisakymus, apie mei
lę artymo; čia prapuola jau 
visa dora musų kunigėlio. 
Siundo jis ant tų jo išmisly- 
tų bedievių, užaipuldinėjar 
kaip Don Quichot ant pulko 
avių. Šaukia visa gerkle, 
kad tokius reikia naikinti, 
nors ir dar nedrysta savo a- 
velėms pasakyti, kad tokius, 
kur užkampyj patikus, arba 
kur nusiviliojus, reikia už
mušti. Kodėl kunigėlis jų 
teip nekenčia, kas ištikro yra 
tie kunigėlio teip baisiai- nie
kinami bedieviai? Yra tai 
visi sumanesnio jie jo paties . 
parapijonai, broliai, Lietuvos 
žmonės, kurie benori spangai 
kunigo žodžiams tikėti, bet 
bando protauti ir svarstyti. 
Kunigas šaukia, kad jo para
pijoj nebūtų nė jokio bedie
vio (suprask — protaujan 
Čio, viekų apsvarstančio žmo 
gaus); tokius reikia iš namų, 
iš kaimų, net iš laukų para
pijos išvyti. ' Tokia mat aug- 
šta dora musų kunigėlio! Na, 
o kas būt, jeigu parapijonai, 
sykį supratę blogų kunigo sė
jamų sėklų, užsimanytų jį pa
tį iš parapijos laukų išvyti, 
jeigu jo už tokį netikusį do
ros platinimų niekur, nenorė
tų priimti? Kunigas, skelb
damas tokį priešingų Chri- 
staus prisakymams mokslų 
juk demoralizuoja tūkstan
čius žmonių, visus, jo pamok
slų klausančius, parapijoms, 
o tie jo keikiami, niekinami, 
siundomi, neva bedieviai 
vien svarsto viskų pats, arba 
su savo draugais, toki, nors ir 
norėtų, tiek pikto nopada-
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Nauji Basztai

Ten buvęs. -

Pa Ii uos uoti

kai

Paskutiniame
jiems

A. Avižienis.

Prie

1
ramiai ir gerai 
bus pakeltas 
Paskui aiški- 

tautiški ir dar-

jis dryso savo 
atsišaukimuose 
žmonių minias 
reikalauti palei-

II Kijeve per 3 dienas mušė žy
dus ir daužė jų namus ir kromus.

II Netoli Lientshau chiniečiai už
mušė penkis amerikoniškus misijo- 
nierius.

II Ant Ledinių jūrių, Alaskos 
pakrantėse, įšalo 11 laivų, išplau
kusių iš San Francisco gaudyti did- 
žuvius.

II Kazaniuj, 1 d. lapkričio buvo 
smarkus susirėmimai trinių su ka- 
riumene, kuriuose daug žmonių li
kosi užmuštų.

Dė-
Kam brangi 
musų tauty- 
ne vienas ir 

kad svarbes-

rys, kaip siundantis bažny
čioj, pjudantis terp savęs 
brolius vienos motinos, ku
nigas.

Perkelti; kunigai.
Vilniaus katalikiškoj vy

skupystėj paskirti prabaščiai: 
kun. Kaz Chodawa — į Obor- 
kus, kun. Juoz. Baisūnas — 
į Strubuicų; kun. Chaleckis 
— į 1 kaiin|; kun. 1. Kristo- 
fik — į Subatnikus; kun. 
Stimeliunas —* į Gelvansus, 
kun. Zancewski — į Narvį, 
kun. Masiulis — į Sumeli- 
škius, kun. Rogovskis — į 
Nemenčinę, kun. A. Zavadz- 
kis — į Mosarus, kun. I. 
Šalkauskas — į Luškus, kun. 
Motevičia — į Pobešę, kun. 
Ostreika — už kapelionų į 
Palutnię, kun. Valentinavi- 
čia — į Turgelius. Paskirti 
vikarijais: kun. T. Brazis — 
į Frejus, kun. Jenuševičia ir 
K. Maliukeviftia — į Vil
niaus katedros bažnyčių, kun. 
Zanevskis — į Ašmenų?, kn. 
Vaitkevičia — į Širvintų; kn. 
I. Kundrotą — į Nemenči- 
inę, kun. V. Oliakas — į 
Svirų, kun. L. Kenik — į 
Lipniškius; Kun. Burba — į 
Šventėnus; kun. P. Valiu- 
škis — į Šumeliškius; kun. 
Kultėša — prie bažnyčios S v. 
Jono Vilniuje.
nuo vietų: vikarijai prie ka
tedrinės bažnyčios Vilniuje, 
kunigai VaškeviČia ir Svi- 
kauskas.

nors dalį be naudos mėtomų 
paaukauti ant tėvynės labo. 
Laikas brangus, vietoj jį žu
dyti prie baro, geriau apver
sti ant apsišvietimo, ant skai
tymo visokių raštų.

Nevalia imti didesniu palukenu 
kaip 6)4.

Topeka, Kas. Čionykščiame 
sude, sudžia Pollack atmetė skun
dą pinigų skolintojo • Drake, pa
duotą ant geležinkelio urėdninko 
Browno, nuo kurio Drake reika
lavo palukenu 10% ant mėnesio. 
Sudžia skolą panaikino ir apreiš
kė, jog nieks neprivalo mokėti 
skolos, nuo kurios skolintojas rei
kalauja didesnių palukenu kaip 6% 
ant metų. '

1 Uniontown, Pa. Neužilgio 
pradės dirbti naują elektriško ge
ležinkelio liniją nuo Uniontown į 
Maynesburg. Prie darbo patilps 
keli šimtai darbininkų.

1 Hamilton, Oh. Darbai čia 
šiuom tarpu eina gerai, darbininkų 
be darbo ne matyt.

lAlabamos anglių kastynėse pa
kėlė algas daębininkų ant 2c. nuo 
tonos.

5 Natrona, Pa. Darbai 
aplinkinėse eina gerai.

isz
Lietuviszku dirva.

Revoliucija, Konstltučija 
ir mes.

Kad užbėgti kelią revoliucijai, 
caras, kaip matyt, apleistas locnos 
kariumenės, apart vienų kazokų, 
užsimanė žmonėms mesti trupi
nius, tikėdamasi, kad už tuos tru
pinius žmonės susipiaus, o iš to 

i bus nauda carizmui. Iš syk caro 
tarnai tikėjosi, kad užteks duoti 

j daugiau laisvės turtingiausiems, o 
su jų pagelba galima bus sudru- 
tinti griūvantį caro sostą. Su ta 

l komedija caro tarnams nepasise- 
j kė, kadangi žmonės jau ne teip

Reikia atšakiu adresu.
Dėl ne aiškių ir neperskaitomų 

adresų ateivių užveizda sugražino 
jau ne mažai atkakusių į Ameriką 
ateivių; gal tas atsitiko ir ne vie
nam lietuviui, kadangi jie adresus 
rašo iš tikro ne suprantamai, var
dus teip perkeičia, kad negalima 
suprasti, ką turi reikšti. Kad ap
saugoti savo draugus nuo nemalo
nių kliūčių, geriausiai adresus duo- suprato caro tarnų mierius,
ti rašyti apšviestoms ypatoms, i Uimanyta durna nepasiganėdi- 
suprantančioms svarbumą vardų, . no nė ^rtiopejie. Užgimė dar- 
geriausiai paprašyti svetimtaučių, I bininkų draikai, suštraikavo kaip 
kadangi mūsiškiai, vęs mokanti Ii- j kur net urėdnikai. Geležinkeliai 
teras pakrevezioti, rašo vietų var- 5UStojO| pačtas negaiėjo nė siunti- 
dus teip, kaip tariasi lietuviškai,iš Į 
tokių adresų amerikonas ne 
dasiprotėti, ką turi reikšti.

Iš Johanisburgo, Pietinėj 
Afrikoj.

Lietuvių Čia yra diktas bū
relis, yra ir kelios lietuviškos 

^šeimynos. Visi turi darbų; 
daugumas dirba aukso kasty
nėse. Visi čia gyvenanti lie
tuviai mažai rūpinasi apie 
tautos reikalus, apie savo tė
vynę Lietuvų. Laikų ir pini
gus daugumas, praleidžia 
karčiamose, kur girtuokliau
ja, o gana tankiai ir susipe
ša. Namieje gi, kaip netu
rinčios kų veikti bobos, užsi
ima apkalbėjimais viens kito.

Pernai ir čia lietuviai buvo 
pabudę, subruzdo tverti drau
gystę ir sutvėrė pašeipinę 
Šv. Juozapo Dr-etę. Bet pa
skui, dėl užgimusių nesutiki
mų, daugumas sąnarių atsi
traukė, tie sutvėrė kitų drau
gystę po vardu Lietuvos Ku
nigaikščio Vytauto. Prie 
paskutinės draugystės pri
stojo išmintingesniejie lietu
viai ir jos sąnarių skaitlius 
vis didinasi, o skaitlius Juo- 
tipinės eina vis mažyn: ji tu
ri į teip trumpų laikų jau 
trečių prezidentų, o kiekvie
nas iš jų saviškai laužo drau
gystės konstitucijų. Štai 
vienas paveikslas. Draugy
stę tų uždėjo karšti katalikai 
neužkenčianti kitaip manan
čių ir tikinčių. Jie tai į 8v. 
Juozapo Draugystės konstitu
cijų įvedė pasargų, kad į jų 
gali • prigulėti tik lietuviai 
katalikai, o į komitetų gali 
būt išrinkti tik pilni sąna
riai, išbuvę sąnariais konsti
tucijos reikalaujamų laikų. Į 
tų draugystę norėjo prisira
šyti vienas lietuvis protesto- 
nas, bet draugystės preziden
tas Pališaitis nepriėmė. Bet 
draugystė Pališaitį prašalino 
nuo prezidentystos ir jo vie
tų Užėmė Časinskas. Tas ne 
tik protestonų prifcmė į drau- 

. gystę, bet tuojaus paskyrė jį 
ir finansų sekretorių. Pana- 

. šių atsitikimų, rodančių, jog 
konstitucija Juozapinės Dr- 
stės yra tai norai ir užsima- 
nymai viršininkų, žinoma, 
jeigu moka tik pritarėjų pa- 
sijieškoti.
girdami įstatus sanariai neži
nojo kų daro, ar dabar neži
no kų daro,. laužydami prie 
kiekvienos progos savo užgir- 
tų-konstitucijų. Todėl dau
gelis čianykščių lietuvių ne
priguli nė į jokių draugystę: 
tie mano, kad pinigus geriau 
išleisti ant asabiškų reikalų, 
negu mokėti į draugystės ka
sų.

Laikas, rodosi, butų Joha- 
nisburgo lietuviams susipra
sti ir imti paveikslų nuo kitų 
tautų. Vietoj mėtyti pini
gus karčiamose, geriau butų

Kvaili studentu darbai.
Itaca, N. Y. Ant stataus 

no, ant kelio užsisukimo, ČianykŠ
čiai studentai ištepė su muilu šė- 
nis, kuom be mažo neišvarė iš rė- 
lių karą pilną pasažierių ir karas 
butų nupuolęs nuo kalno. Čia jau 
seniejie studentai, pagavę vieną iš 
naujai įstojusių į universitetą, už
rišo jam akis ir pririšo prie gele
žinkelio relių. Atbėgęs trūkis 
pririštąjį sudraskė. Europoj, o 
tame ir Maskolijoj, studentai ko
voja už ideas, lieja kraują už žmo
nių laisvę, Amerikoj jie užsiima 
studentams ne pritinkančiais dar
bais, ideos ir žmonių laisvė 
mažiausiai rupi*

Didžuviu uiuazLs

Sajcta Barbara, Cal.
Santa Cruz Island kanalo, terp 
dviejų didelių didžuviu pulkų Už
gimė smarkus faušis, kuris traukė
si per. visą dieną. Paskui van
duo į kanalą atgabeno 20 negyvų 
didžuviu, terp kurių buvo turinčios 
po 40 pėdų ilgio.

Vėtros
Oklahoma City, Okl. 4 d. lap

kričio baisi vėtra atlankė miestelį 
Mountain View ir daug namų iš
griovė. Pražuvo čia mažiausiai 
30 žmonių, o daug tapo sužei
stų.

Nelaime* ant geležinkeliu.
Casey, Iowa. Netoli nuo čia, 

ant Rock Island geležinkelio susi
daužė pasažierinis trūkis. Prie to 
7 ypatos likosi užmuštos.

Dallas, Tex. Ant tavorinio 
trūkio Houston & Texas Central 
geležinkelio atsitiko expliozija, ku
rios du trūkio tarnai likosi užmuš
ti, o vienas mirtinai užgautas.

Hammond, Ind. Nuo pieskinio 
trūkio pasiliuosavo 3 lokomotyvos 
ir bėgdamos atgal, užbėgo ant ga
benančio galvijus trūkio ir jį su
daužė. Prie to vagonų stabdėjas 
likosi ant vietos užmuštas, 9 gi 
ypatos sunkiai sužeistos, o tame 
skaitliuje 4 sužeistos mirtinai.

apsikulimų pasimi-

Ark. Kastynėse
Co. atsitiko 31 d. 

expliozija, kurios 3 
Kas

Taigi, arba už-

E^pliozljos.
WxsHiNGTd^, D. C. . įtaisose 

Potomac Electric Co. atsitiko ex- 
pliozija, kurioj du darbininku tapo 
užmestu ant triobos stogo; vienas 
likosi ant vietos užmuštas, kitas gi 
neužilgio nuo 
rė.

Hartford, 
Central Coal 
spalių smarki
darbininkai likosi užmušti, 
pagimdė explioziją, nežinia.

Bluefield, W. Va. Kastynėse 
Tipewater Coal Co., netoli Vivian, 
atsitiko dujų expliozija, kurios 7 
darbininkai likosi ant vietos už
mušti, o daug tapo sužeistų.

Petesburg, Ind. Lentų piovi- 
nyčioj expliodavo garinis katilas. 
Expliozijos—piovinyčių savininkas 
ir vienas darbininkas likosi užmuš
ti, o du sunkiai, gal mirtinai sužei
sti.

Gaisrai.
Parkersburg, W. Wa. Išdegė 

didesnė dalis miestelioPine Grove. 
Nuostolius gaisro padarytus skaito 
ant 250000 dol. Sudegė teipgi 
vienas vyriškis.

Pensacola, Fla. Siautė čia 
gasras, kuris pridirbo nuostolio ant 
250000 dol.

■ 5 nių važioti. Miestuose pritruko 
f*“ į maisto, žiburiai užgeso, pritruko 

vandens. Prasidėjo riaušes ir 
kraujo praliejimai. Caro tarnams 
pasisekė tamsias miniai užsiundyti 
ant žydų, bet ir tai ne visur. Var
šavoj, Rygoj, Peterburge ir kitose 
vietose demonstrantai ant gatvių 
broliavosi su kareiviais, taigi rei
kia manyti, kad kareiviai atsisakė 
remti netikusią caro valdžią, jos 

pusėj liko tik nuožmi kazokai, už 
tai visų veik gyventojų nekenčia
mi. Kazaniuj antai juos net gu
bernatorius išvijo iš miesto, o da
boti tvarką pavedė išrinktai žmo
nių sargybai.

Caras nusigando ir metė žmo
nėms naują kaulą: pripažino ren
kant atstovus balsavimo tiesą ir 
ir pirma išskirtiems, taigi reikia 
manyti, kad ir darbininkams. Pri
pažino žmonių atstovams tiesą 
užgirti tiesas ir tik tokias admini
stracija galės pildyti. Žada pa- 
liuosuoti politiškus prasižengė
lius. Vien vieno iki šiol neišpildė: 
revoliucijonieriai reikalavo panai
kinimo kariumenės, kad jos vietoj 
bulų tautiška milicija, kuri gink
lus visada turėtų. Tokios milici
jos randas pabūgo, kadangi ji ga
lėtų būt ne rando įnagiu, bent tau
tos tarnu, ji valdytų ir randą. Pa
naikino ir raštų cenzūrą, bet apie 
tai paduoda laikraščiai. Taigi iš
pultų, kad nuo dabar Maskolijoj 
galės platinliesi visokį raštai, net 
revoliucijonieriški. Bet Varšavoj 
po senovei persekioja laikraščius.

Pažadėjimai caro išreikšti teip 
neaiškiai, kad caro tarnai stengsis 
nedaieisti įvesti net visą tą, ką ca
ras žmonėms žada.

Laikraščiai garsina, buk ta nau
ja konstitucija pasiganėdina jau 
daugumas gyventojų, štraikai bai
giasi, darbininkai grįžta prie dar
bo, — trukiai ant geležinkelių, 
nors dar ant ne visų, pradeda bė
gioti. Ar ištikro dabar nusiramys 
Maskolijoj.Dežinant visko, kas da
bar atsitinka, sunku įspėti.

Bet jeigu ir Maskolijos žmonės 
pasiganėdintų caro suteikiama 
konstitucija, tai ar ta konstitucija 
gali užganėdinti mus lietuvius,mu
sų pusbrolius latvius, lenkus, maž
inusius, kaukaziečius?
ne.

Ką gi mums ir kitiems 
ti tokia visai Maskolijai 
konstitucija? Nieko daugiau kaip 
vien laisviau rašyti, organizuoti 
draugystes, rinkti kelis savo atsto
vus į viešpatystės seimą. Bet ką 
svers tie keli musų atstovai prieš 
šimtus maskolių pasiuntinių, terp 
kurių gal bus pusė mus neužken- 
čiančių,norinčių mus praryti? Su
kilus revoliucijai, rods, maskoliai, 
net žemiečiai, pripažino ir nemas- 
koliams tautišką laisvę, bet tą pri
pažino todėl, kad atsiekimui savo 
mierių musų pagelbos reikalavo. 
Antai žemiečiai iš pradžių savo 
programe reikalavo tautiškos au
tonomijos, tautiškų mokyklų, urė
dų ne maskolių apgyventuose kraš
tuose, bet kaip tik caras turtin
giems buvo pripažinęs daugiau 
tiesų, žemiečiai antrame savo ma
nifeste jai visai užmiršo paminėti 
apie tiesas ne maskolių.

Taigi caro suteikiama visai Mas
kolijai konstitucija mums mažai 
duoda ir mes ja pasiganėdinti ne 
galime: dabar mus spaudžia ir pan
čioja caro valdžia, konstitucijo- 
nališkoj Maskolijoj tą gali daryti 
maskoliai,kaip antai Prūsuos daro 
vokiečiai, užgirdanti parlamente 
lietuvius, lenkus, prancūzus ir da- 
niečius pančiuojančios tiesos.

Ką gi todėl mums daryti? Ke
lią mums rodo finai. Jie pirma 
rengėsi, organizavosi, gabeno

ginklus, o kada viskas buvo su
rengta, išvijo maskolius urėdnin- 
kus, net nuo maskolių kareivių 
atėmė ginklus ir apreiškė carui, 
jog jeigu jis nepripažįs Finlandijai 
visiškos laisvės, tai jie pasikels. 
Ir caras, pabūgęs pasikėlimo, pri
pažino jai tokią jau laisvę, iš ko
kios jie naudojosi viešpataujant 
Aleksandrui II, kada maskoliška 
administracija ne galėjo visai kiš- 
tiesi į Finlandijos reikalus. Mums 
lietuviams caras labai mažai tau
tiškų tiesų pripažino, ne daug ga
lima laukti ne nuo maskoliško par
lamento. Mums ir ant toliau lie
ka kova, kad gauti nors tokią lai
svę, kokią dabar caras pripažino 
Finlandijai. Nusiraminus masko
liams, rods besipriešinančių bus 
mažiau/bet jeigu visi prispausti 
eis iš vien, kovą jie laimės. Kad 
greičiau nusikratyti nuo sprando 
sunkų juugą, reikia mums teip 
svarbioj valandoj eiti iŠ vien. At
skiros partijos ne daug nuveiks, 
reikia sujungtų pajiegų visų pri
spaustų. šiądien mes ne galime 
sueiti į vienybę, todėl musų parti
jos pasidalinusios, veikia skyrium 
ir per tai mažai gali nuveikti. Rei
kia sykį išdirbti aiškų, platų pro
gramą, o gal jo atsiekimui galės ir 
musų partijos sueiti į vienybę, ne- 
užgaunant viena kitos, ne painio
jant viena kitos kelių. - Juk svar
biausias musų siekis — gauti lai
svę patiems rėdytiesi, savo rėdoj 
jau mes greičiau musų mierius at
sieksime.

Jeigu revoliucija Maskolijoj 
šiuom kartu ir pasibaigtų, pas 
mus ji pasibaigti ne gal, mes da
bar ypač turime kovoti už musų 
tautiškas tiesas, nehusiraminti, kol 
ne atsieksime savo mierius. Pa
laikymui revoliucijos, sudrutinimui 
kovojančių, aprūpinimui jų kuom 
reikia dabar reikia dar daugiau au
kų, kadangi kovojančių skaitlius 
dabar be abejonės sumažės, 
kime todėl aukas.
Lietuva, kam brangi 
stė, jos labui aukas 
savo persitikrinimus,
nį mierį, laisvę visai tautai iškovo
ti. Kvieskime visus į darbą, į ko
vą, kas lietuvis, tegul dabar už
miršta visus asabiškumus! Tautos 
laimė juk svarbesnė už reikalus 
ypatų. Mes ne busime vieni: jei
gu maskoliai ir nusiramintų, len
kai, latviai, kaukaziečiai nenusira- 
mys, kol ne gaus to, ką gavo h n ai, 
kol iš savo krašto ne išvys teip 
blogo padariusius maskolius caro 
tarnus' Reikia tik mums geriau 
su kitais prispaustais susižinoti, 
susiprasti.

Anaiptol

gali duo- 
suteikta

Iš Ellzabeth, N.J
8 d. spalių šv. Kazimiero Dr-tė, 

bažnytinėj salėj, laike mitingą. 
Atidarydams mitingą, p. Salyklis, 
draugystės prezidentas, prašė susi
rinkusių užsilaikyti 
klausyti, kadangi 
svarbus įnešimas, 
no, kaip lietuviški
bininkiški laikraščiai ragina dėti 
aukas musų broliams tėvynėj, 
Amerikos lietuviai deda aukas 
kankintiniams, revoliucionieriams, 
arba norintiems mokintiesi augš- 
tesnių mokslų lietuviams. IŠ Čia, 
iš Elizabetho, iki šiol nė jokių au
kų ne buvo, kadangi, tuibut, dau
gumas čia gyvenančių lietuvių ne
žino, kas yra tie kankintiniai, re
voliucionieriai, nežino, kas yra tie 
moksląeiviai. P. S. aiškino, kas 
yra musų kankintiniai, kas yra 
mokslinčiai, iš kurių musų tauta 
galės ateityj turėti ne mažą naudą; 
tie moksląeiviai, tai parama, viltys 
Lietuvos. Jeigu mes savo cen
tais padėsime jiems baigti mokslą, 
jie savo darbais tautai šimterio
pai atlygįs.

Susirinkę aiškinimus suprato ir 
nutarė iš draugystės kasos, nuo 
8 d. spalių šių metų, iki 8 d. spa
lių 1906 m., mokėti po II.50 kas 
mėnesis musų besimokinančiai 
augštesnių mokslų jaunuomenei. 
Rodosi viršininkams ir kitų drau
gysčių priderėtų ant susirinkimų 
kalbinti sąnarius aukauti po kiek 
nors ant labo musų brolių, ant la
bo musų nuvargintos, prispaustos 
tautos.

Pinigus už pirmą mėnesį, išviso 
>1.50, siunčiame į ,,Lietuvos” re
dakciją ir prašom juos priduoti 
Aušros Dr-tės kasieriui. (Pinigai 
bus nusiųsti, bet aukaujanti ge
riausiai padarytų, jeigu siųstų tie
siog Aušros Dr-tės kasieriui, ku- 
riuom yra Dr. Šliupas, 328 Fede- 
ral st., Philadelpbia, Pa., tokiu 
budu užsičėdys dvigubo siuntinė
jimo kaštai; pagarsinimą apie 
paaukavimą galima siųsti laikraš
čiams.

Draugystės kasos globėjas.

Iš WHmington. Pa
28 d. spalių tūlas lietuvių skait

lius susirinko pas Simaną Valat- 
kevičią apvaikščioti jo varduves, 
kurias apvaikščiojome gražiai, be 
vaidų, kurie pas mus beveik su vi
su išnyko. Žinoma ir čia yra vi
sokių žmonių, yra ir toki, kurie 
ypač prie darbo dirbtuvėse šun- 
vuodeg&uja bosams, kad gauti ge
resnį darbą.

Suėję pas paminėtą draugą, kal
bėjomės apie dabartinį padėjimą 
musų tėvynėj. Ant užmanymo K.

Kiršeno mes nutarėme pažymėti 
geru darbu apvaikščiojamas var
duves,iš kokio ir musų tėvynei butų 
ne maža nauda. Sudėjome iš viso 
6 dol. 55c. ant revoliucijos, taigi 
ant išliuosavimo iŠ po svetimo 
jungo musų tėvynės (vardai au
kautojų ir jų;aukos pagarsintos ki
toj vietoj. Rd.). Pinigus siun
čiame į „Lietuvos” redakciją ir 
prašom persiųsti juos,kur reikia.

Z.

Iš East Cambridge, Mas
čia lietuvių galima skaityti apie 

kelis šitus, visi be ryšio gyvena; 
iškiriant kelių prigulinčių prie 
Lietuvos Sūnų draugystės Cam
bridge Port, prie lenkų Kosciuš
kos Dr-tės ir prie airių draugysčių. 
Yra čia trįs lietuviškos grocernės. 
Ateina ir laikraščiai, bet vaisių ne
matyti. Už tai čianykŠčiai lietu
viai atsižymi girtuokliavimais, 
kuom patįs sau kenkia ir ant visų 
užtraukia paniekinimą svetimtau
čių.

Lenkų čia mažai, tik mūsiškiai 
padidina lenkų skaitlių, vadinda
mi savę lenkais. Lenkų nors ma
žai yra, bet buklesni už lietuvius. 
Užsimanė jie pastatyti lenkišką 
bažnyčią už lietuvių pinigus. Lie
tuviai ketina prisidėti prie tų kelių 
lenkų ir pastatyti jiems bažnyčią. 
Gailisi mat vargšų!

Mat lietuvius svetimtaučiai už no
sies vadžioja. Ar East Cambridgc 
lietuviai negali darbuotis patįs be 
lenkų? Ar ne gali pasistatyti lie
tuvišką bažnyčią, jeigu be jos ne
gali apsieiti? *

Iš Cambridge Port, Mas. ;
Lietuvos Sūnų draugystė laikė' 

kvartalinį susirinkimę 27 spalių, 
ant kurio buvo svarstyta, kaip ga
lima užmegsti ryšį su Lietuva ir 
su visais darbininkais, sukilusiais 
prieš despotišką carą, kad visi 
drauge stotume į kovą. Argi mes 
negalime eiti iš vien su iŠbadėjuseis, 
nuskurusiais ir nuvargintais bro
liais, kurie per kraują j ieško tiesų 
ne tik sau, bet ir mums. Mes čia ra
miai ir laisvai gyvendami, nutarė
me paaukauti po kelis centus. 
Pereitame mėriesyje, 25 d. išsiun
tėme 31 dol. ant revoliucijos rei
kalų. Bet išliuosavitnas iŠ po ca
ro letenos daug reikalauja aukų, 
šį sykį 19.10 sumėtėme ir išsiun- 
temė Centr. Kom. kasieriui Dr. J. 
šliupu*.

Iš Lowell, Mas.
Darbai eina gerai, lietuvių skai

to čia apie 400, bet pusė sulenkė
jusių. Vaikus mokina lenkiškoj 
mokykloj. Patįs tėvai lenkiškai 
ne moka, tai nori nors vaikus iš
mokyti, nors čia Amerikoj iš len
kiškos kalbos nėra naudos. Ant 
vestuvių daužosi tuščias puodynes, 
sudžiottos moka po 25 dol., bet ant 
tautiškų reikalų ne duoda nė kar
terio.

Laikraščių neskaito, todėl nie
ko nežino apie revoliuciją, kaip 
musų broliai kovoja už savo tie
sas ir duonos kąsnį. Yra čia 4 
valgomų daiktų krautuvės ir visi 
gyvenimus padaro.

J. Varsockas.

II Ant susirinkimo darbininkų 
delegatų Peterburge nutarė tuom 
tarpu užbaigti štraikus, bet juos 
atnaujinti, jeigu valdžios neišpil
dytų, ką prižada. Nutarė teipgi, 
kad tik tie laikraščiai gali išeiti, 
kurie nepaisys ant cenzūros. * Tar
naujanti ant geležinkelių nutarė 
toliau Štraikuoti, kad caras nega
lėtų sjųsti kariumenės į Finlandi- 
ją, kur gyventojai nori pasikelti. 
Darbininkai sako: caras pripažį
sta liuosybę susirinkimų, bet susi
rinkusius apsiaučia kariumenė; 
pripažįsta laisvę žodžio, bet cen
zūrą palaiko; pripažįsta mokslo 
laisvę, bet universitetus užima ka
riumenė; pripažįsta nepalieČiamy- 
2>ę ypatos, bet kalėjimai pilni ypa
tų; davė Wittę, bet Trepov pasi
lieka; duoda konstituciją, bet au
tokratija pasilieka; viskas, ką davė, 
yra niekas.j

II Portugalijoj, dėl kokių tea se
nų nesutikimų, užgimė mušis terp 
gyventojų kaimo Estribura irAbri- 
gado. Moterys, vyrai ir mergos 
kaimo Estribura apsiginklavo ir 
visu pulku iš 300 ypatų, užpuolė 
ant kaimo Abrigado, kurio gyven
tojai buvo pasirengė. Užgimė 
mušis, apie kurį išgirdo mieste 
Oporto ir atsiuntė kariumenę iš
vaikyti besimušančius. Išsiskirs
čius kaimiečiams, ant mūšio lauko 
gulėjo 5 ne gyvi ir 24 sunkiai su
žeisti; apart to, daug lengviau su
žeistų pabėgo.

II Aat Šiaurinių jūrių susimušė 
Švediškas garlaivys „Zahan’’ su 
maskolišku „Antaris”. Abudu lai
vai paskendo. Prie to 26 ypatos 
prigėrė.

|| Vokiškose valdybose pietinės 
Afrikos terp vokiškos kariumenės 
ir čiabuvių buvo smarkus mušis, 
kuriame vokiečiai nužudė 55 karei
vius.

II Maskoliškas randas bijosi su
grįžimo iš Azijos sumuštos armi
jos, stengiasi prikalbėti kareivius 
pasilikti rytinėj Azijoj. Karei
viams, dalyvavusiems karėj ryti
nėj Azijoj, siūlo žemės plotus pa
rengimui farmų, šeimynas karei
vių žada pargabenti rando kaštais. 
Kiekvienam kareiviui duoda po 30 
desiatinų žemės ant šeimynos gal
vos, po 100 rubl., o jeigu reikės, 
dar po 400 rubl. ant šeimynos. 
Tokių kareivių farmas paliuosuoja 
per 20 mėty nuo visų mokesčių, o 
farmas sužeistų karėj paliuosuoja 
nuo mokesčių ant visados. Neži
nia ar daug atsiras ypač lietuvių ir 
Jjitų nemaskolių kareivių, kurie 
panorės tokias lapės dovanas pri
imti. Juk carui mat rupi, kad 
daug matę ir išmokę kareiviai ne
galėtų namon'' pargrįžti, jis juos 
ant visados, nori rytinėj Azijoj pa
likti.

Iš Union, City. Con.
29 d. spalių buvo krikštynos 

Altanos Švedeckiutės, ant kurių 
susirinko diktas svečių pulkelis. 
Vincas Karbauckas užmanė susi
rinkusiems paaukauti revoliucio
nieriams, kiek kas išgali. Ant to 
visi pristojo ir sumetė >1.75. 
(vardai aukautojų kitoj vietoj. 
Rd.). Pinigai pasiusti D. Šliupui 
kaipo , iždininkai revoliucijonierių 
kometeto (Dr. šliupas, kaip pa
garsinta „Kovoji,atsisakė nuo ka- 
sierystož. Rd.). Raginam bro
lius ir seseris rinkti aukas prie 
kiekvienos progos.

V. §v.

Iš Balti m ore, Md.
Šito Šteto politikieriai rengia 

naujas tiesas, kurios skaudžiai ga
li pasiekti ypač neapšviestus, ne
mokančius angliškai ateivius. Per 
rinkimus, koki atsibus 7 d. lapkri
čio, čia bus prileisti prie balsavi
mo tik tie, kurie galės perskaityti 
it išaiškinti prasimę Amerikos kon
stitucijos; kas to negalės, nors bu
tų pilnu ukėsu, ne bus prie balsa
vimo prileistas.

Ruskin.

St. Charles, III.
Ant varduvių Simano Kelies (ar 

ne Kielės? Rd.), surisinko keletas 
svečių ir ant užmanymo Simano 
Kelies sumetė, po kiek galėjo, ant 
revoliucijos Lietuvoj. Iš viso su
dėjo >4.20 (aukautojų vardai ir jų 
aukos pagarsintos kitoj vietoj. 
Rd.) Pinigus nusiuntėme Dr. 
Šliupui, Centr. Rev. Komiteto ka
sieriui.

S. K.

Iš Lee, Pa.
Lietuvių yra čia diktas būrelis. 

Apie tautos rekalus mažai supran
ta, užtai moka girtuokliaut ir terp 
savęs vaidytis. Darbai eina ge
rai, uždarbiai ne vienodi. Skai
tančių laikraščius čia mažai.

Daug yra carbernių, garbinančių 
carą ir jo valdžią.

Žinantis.

II Mieste Petrokave, Lenkijoj, 
kareiviai atsisakė Šauti į darbinin
kų pulką, bet jų oficierai išsitrau
kė revolverius ir pradėjo šaudyti, 
pašovė jie daug darbininkų. Jau 
pagarsinus caro manifestą, Pabi- 
janicuose kariumenė šaudė į trau
kiančius gatvėmis darbininkus, už
mušė 8, o 24 sunkiai pašovė. Pa
našus atsitikimai 31 d. spalių buvo 
Poltavoj, Lpdziuj, Maskvoj, KiŠi- 
neve, Baltstogėj.
mieste darbininkai apvaldė kalėji
mą ir paliuosavo sėdinčius jame 
Belaisvius. Susirėmimai minių su 
kariumenė dar vis atsitinka, ka
dangi mat kariumenės vadovai dar 
vis elgiasi senovišku budu.

II Odesoj, rando Šalininkai ir po
licijos pasaldyti mekšai parengė 
žvdų skerdynes. Kariumenė šau
dė į ginančius savo turtus žydus, 
gynė užpuolikus. Žydų skerdėjai 
plėšė žydų kromus ir išplėštais 
daiktais dalinosi su policistais ir 
kazokais. Teip nedori mat yra 
rando tarnai. Vietinis universite
to rektorius atsišaukė į Wittę, rei
kalaudamas prašalinimo nud vie
tos gubernatoriaus, kadangi ant jo 
prisakymo kazokai užmušė daug 
studentų. Londono laikraštis ,,Ev- 
ening Standard” skaiiių Odesoj 
užmuštų žnjonių iki 1 d. lapkričio 
paduoda ant 6000.

II Paskutfaiai telegramai iŠ Mas
kolijos rodo, kad caro manifestas 
apie konstifucijonališką surėdymą 
neužganėdina žmonių, ypač dar
bininkų. Maskvos darbininkai rei
kalauja, kad caras butų išvytas ir 
kad Maskolija taptų federatyviška 
respublika? Reikalauja paleidimo 
iš kalėjimų visų juose susodytų 
politiškų nusidėjėlių; prašalinimo 
nuo vietos Trepovo ir kariumenės 
iš miestų. Lenkijoj, Finlandijoj 
visi atmeta caro konstituciją, dar
bininkai toliau štraikuoja, kol mo
kyklose ir urėduose ne bus įvesta 
prigimta gyventojų kalba.

II Svetimi laikraščiai garsina, 
buk Maskolijos spaudos užveizdai 
prisakyta panaikinti visus pančio
jančius spaudą padavadijimus; 
panaikina ^teipgi cenzūrą. Ne 
reikia vienok užmiršti, kad sveti
mi laikraščiai, ypač gi amerikoniš
ki, nepažįstanti sąlygų Maskolijoj, 
paprastai mėgsta iš mažų daiktų 
daryti didelius. Gal pasirodys vė
liau, kad ir Amerikos laikraščių 
išgiriama caro dovanota laisvė 
spaudos nėra ivip didelė, kaip ne
pažįstanti ian'ygų Maskolijoj laik
raščiai mums perstato.

|| Varšavoj, iš vietinės citadelės 
valdžios paleido 350 politiškų pra
sižengėlių. Ant gatvių buvo čia 
susidraugavimas kareivių su revo- 
liucijonieriais; ant revoliucijonie- 
rių susirinkimo du kareiviai laikė 
kalbas drąsinančias revoliucijonie- 
rius; vien kazokai visų nekenčia
mi. Kad tik neapsiriktų ant ka
reivių teip, kaip apsiriko lenkai 
1863 m. Ir tąsyk net augštų ran
gų oficierai drąsino lenkus, kal
bino pasikeiti, o kada tą padarė, 
jau kariumenės oficierai užmiršo 
apie duotus pažadėjimus.

II Paryžiuj staiga pasimirė buvęs 
Lenkijos jėneral-gubernatorius, je- 
nerolas Czertkov.

II Chinuose vis labiau platinasi 
japoniečių įtekmė, kadangi mat 
abidvi tautos lengviau gali susi
kalbėti. Teisybė, kalbant japo- 
niečiui, chinietis ne supranta nė 
žodžio, bet tą patį parašytą chiniš- 
ko rašto literoms chinietis supran
ta labai gerai; teipgi japonietis su
pranta chiniŠką kalbą, jeigu ji pa
rašyta. Tokį susipratyną mat pa
lengvina bieroglifiški cbiniško raš
to ženklai.

II Taškente, išreiškimui džiaugs
mo, kad caras davė konstituciją, 
ant gatvių susirinko pulkai žmo
nių, bet kariumenė į juos pradėjo 
šaudyti ir daug besidžiaugiančių 
dėl caro malonės užmušė. Tokia 
mat ta caro malonė! Argi reikia 
dar stebėtiesi, j'eigu žmonės jam 
netiki ir nori jį iš Maskolijos iš
vyti, kadangi jis, su . rujoms savo 
kvailų tarnų,yra didžiausiu Masko
lijos laisvės priešu.

II Maskvos advokatai, ant atlik
to susirinkimo, nutarė pareikalauti 
nuo Wittes prašalinimo nuo urėdo 
kraujagerio Trepovo, atidavimo 
po sudu Maskvos stačiatikiŠko mi- 
tropolito, kadangi 
pamoksluose ir 
siundyti tamsias 
ant inteligencijos;
dimo politiškų prasižėngėlių ir pra. 
šalinimo iŠ miesto kariumenės.

h Varšavoj,1 d. lapkričio 30 ypa
tų likosi užmuštų, o su viršum 
Šimtas pašautų. Tokia mat ta ca
ro duota neva laisvė žmonėms! 
Radomiuj teipgi buvo kraujo pra
liejimai. Žmonės parengė ant 
gatvių barikadas, mėtė bombas į 
kareivius, .tie šaudė į žmonių mi
nias.

Ii KiŠineve teipgi tamsus, nedori 
valdžių įnagiai mušą žydus ir daug 
jų užmušė. J Ligonbučiai, aptiekos 
ir daug pnvatiškų namų yra sužei
stų pripildyti. Žydų mušimai bu
vo teipgi Kijeve, Charkove ir Ro- 
tove ant Dono, teipgi Smolenske, 
Poltavoj ir kituose miestuose.

II Žydų skerdynes dar vis nesi
liauja Odesoj. Odesoj mano, kad 
jas parengė Peterburgo biurokra
tai ir reakcijos tarnai, kurie mat 
tokiu budu, kad ir su pagelba pa
pirktų niekšų, stengiasi sulaikyti 
įvedimą konstitucijonališkos rėdos 
Maskolijoj.

II Vindobonos(Austrijos sostapi- 
lės) universitete užgimė smatkios 
muštynės terp vokiečių studentų ir 
slavų ir italijonų už tai,kad paskuti
niai atsisakė dainuoti vokišką 
hymną. Vokiečiai iš universiteto 
išvijo studentus slavus ir italijo- 
nus.

Redakcijos atsakymai.
Becunui, Montreai . Tai pri- 

vatiški visai dalykai ir menki, ne
verti minėjimo atsitikimai, to
kiais laikraščiai negali užsiimti.

Dr. Vincą* Pietaris. Ibz ntano 
atsiminimu. Su autoriaus pa
veikslu. Kpaudon prirengė Dr. 
J. Basanaviczius. Chicago, III. 
Spauda „Lietuvos“, 1905 m.301 
pusi.

Pradžioj knygos telpa trumpa 
biografija Dr. Pietario, parašytu 
Dr. Basanavičiaus. Toliau atmi
nimai iš gyvenimo paties Dr. Pie
tario, jo paties parašyti; aprašyti 
vietomis gana užimančiai. Piete- 
ris juk tai vienas iš geriausių bele
tristų, rašo jis gerai ir užimančiai. 
Silpniausia pusė yra tai ne vieno
dumas rašybos.

Sodžionlu Teologija. Hanuize 
Gerutis. Iszleuta kasztu kunigo 
Miluko. Hhenandoah, Pa 1905 
m, 29M pusi.

Ką reiškia teologija, tą be abe
jonės vysi žino, todėl nėra reikalo 
aiškinti, kas telpa šioje gana dide
lėj knygoj. Lietuviškas vertimas 
ne biaurus, kalba gryna, vietoj 
kunigų vartojamų dar ir dabar po- 
lionizmų įvesti čia lietuviški, ver
tėjo nukalti žodžiai. *

Po Priedanga Szveutenybe*. 
Istoriška apjaaka. Paraaze Po
rteri, kerte J. K. Spauzdinta 
Odenoj. 1905 m.

Apysaka šita, kitaip gyvenimas 
šv. Tėvo Popiežiaus Benedikto 
IX, parašyta antiklerikališkoj 
dvasioj, bet užimančiai. Mėgstan
ti antiklerikaliŠkus raštus skaitys 
ją be nuobodumo.

Istorija Lenku sukilimu. Per- 
Mpauzdinta Isz „Ūkininko“. Til
že. 1905 m. 15 pu*l.

Ištikro Šitoj knygutėj paminėti 
lenkų sukilimai: Napoleono lai
kuose, 1830 m. ir 1863 m.; sukili
mas* Kosciuškos visai ne paminė
tas. Trumpai tik paminėtas ir ne 
pilnai sukilimas 1848 m. Sukili
mų buvo ir daugiau. Už tokius 
reikia laikyti ir susiorganizavimą 
Baro konfederacijos viešpatau
jant Lenkijoj Stanislovui Ponia- 
towskioi, kuris buvo įnagiu Mas
kolijos, o ne savistoviu Lenkijos 
valdonu. Reikia dar paminėti su
kilimą kaimiečių Galicijoj, ko kny
gutėj nėra. Plačiau aprašyti tik 
sukilimai 1830 ir 1863 m.

II Dideli Vokietijos miestai, kad 
kiek numažinti mėsos prekes, nuo 
kancleriaus Buelovo pareikalavo 
daleidimo gabenti gyvus gyvulius 
iš kaimyniškų kraštų: kiaules iš 
Maskolijos, jaučius, iš Austrijos, 
avis iš Prancūzijos.

II Kijevo jeneral-gubernatorius 
Kleigels, atsižimėjęs žiaurumu jau 
Varšavoj, kur jis buvo miesto po
licijos viršininku, likosi, gal už 
kokius kvailus padavadijimus, pra
šalintas nuo vietos; jo vietą užėmė 
jenerolas Suchomlinov.

|| Veik visi didiejie kunigaikš
čiai Maskolijoj likosi prašalinti 
nuo urėdų; dabar prašalino nuo 
vietos generališko direktoriaus 
prekėjų laivynės, kunigaikštį Alek
sandrą Michailovičą.

II Pagarsėjęs Maskolijoj laisvės 
priešas, pikta dvasia Maskolijos, 
perdėtinis stačiatikiŠko sinodo,Po- 
bedonoscev, pasitraukė nuo vie
tos, kadangi mat, pripažinus lais
vę tikėjimų, jis neturėtų ką pan
čioti ir ant ko siundyti.

II Laikraščiai garsina, buk Mas
kolijos caras pasirašė po padaviji- 
mu, kad butų paleisti iš kalėjimu 
ir iš gimtinio krašto išvaryti poli* 
tiŠkiejie nusidėjėliai. Tokiu budu 
15000 ypatų bus paleistų namon.

II Vindobonoj socijalistai pakėlė 
neprilankias randui demonstraci
jas. Vaikant juos, 80 ypatų likosi 
sužeistų, kas, žinoma, tik dar la
biau suerzino žmonis.

II Finlandijoj, kaip garsina laik
raščiai, gyventojai rengiasi pasi
kelti prieš caro valdžią. Vien 
Helsinforse esą jau 5000 ginkluotų 
liuosnorių.

Revol. šelpimo Komiteto 
reikaluose.

Dėl atsiliepimo p. Lizdeikos bu
vo jau gana ginčų už tai kas ge
resnis. Tų ginčų pasekmė gali 
būti sumažėjimas aukų' Liz
deika iššoko be apmastymo pasek
mių, jeigu butų gerai apsvarstęs, 
gal p. L. nebūtų rašęs -protesto,gal 
dabar ir pats gailisi.

Mano nuomone: reikia patvirtin
ti Amerikos lietuvių išrinkto ko
miteto padalinimą aukų, p. Lizdei
ka ir kitos partijos turi išduoti 
komitetui atskaitą, kaip ir ant ko 
aukas suvartojo.Toliau aukv *egul 
bus duodamos sulyg noro d» ju- 
mos aukautojų. Aš pritariu, kad 
aukos butų duodamos „Darbinin
kų Baisuj”, o kitoms partijoms, jei
gu pasirodys veikiančioms gyvą 
darbą, galima nors mažiau duoti. 
Pinigus nelaikyti ižde. Antru 
kartu pirmiausiai duoti keletą šim
tų „Darb. Balsui”. Nustokim 
ginčijasi, nes iš ginčų, ypač tokių, 
kokius mes vedame, nėra nė ma
žiausios naudos/vietoj- toliau va
ryti tuščius ginčus, dirbkime.

Dabar yra svarbi valanda, nes 
labiau subruzdo revoliucija. Kas 
gyvas, tegul kruta. Daugelis drau
gysčių jau aukavo, bet daugumas 
jų nieko nedavė, tegul ir bažnyti
nės draugystės atmena labą žmo
nijos, teipgi parapijos tegul neap~ 
sileidžia, tegul parodo meilę arti
mo, darydamos kolektas revoliu
cijai bažnyčiose.

F. Mikolainis.
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Nėra todėl abejonės, kad, laikui bėgant, 
;■ terp visų lietuvių išsiplatins vienasMaskoli

škoj arba Didžiojoj Lietuvoj dabar vartoja
mas alfabetas, jį priims ir Prūsų lietuviai, 
kadangi tikra lietuviuku alfabetu parašyta 
literatūra yra jau daug didesnė, negu rašyta 
vokišku alfabetą.

XXII -
RAŠTAS IR KALBA. RAŠTO EVOLIUCIJA.

Istoriškas išaivyątyma* rašto labai pauė 
ši į išaivystymą žmogaus kalbos. Išreiški
mui savo jausmų, geismų, atsiradęs ant že
mės žmogus turėjo tuos pačius įnagius, ko
kius vartoja iki šiol visi žvėrys. Visa pra
dinio žmogaus kalba susidėjo iš visokių kū
no pasikrutinimų, turinčių ką nors aiškinti, 
išreikšti ir mėgzdžiojimo visokių ant svieto 
atsitinkančių balsų. Tokiu mėgzdžiojimu 
žmogus stengėsi nuduoti užimą jūrių vilnių, 
ošimą girių, švilpimą vėjo, šunų lojimą, stau
gimą žvėrių, čiulbėjimą paukščių ir t. L. 
Tekia buvo pradinė žmogaus kalba, iš pra
džių jis stengėsi vien nuduoti tuos skambė
jimus, kokius pasitaikė išgirsti ausims. Su- 

♦prantama, kad susikalbėti tokią kalbą var
tojantiems žmonėms buvo kur kas lengviau, 
negu dabar, esant ant svieto šimtams, net 
tūkstančiams^* visokeropų kalbų: kadangi 
gamtos skambėjimai visur būva vienoki, to
dėl ir žmogus vienaip juos stengėsi nuduoti, 
ar jie gyveno Europoj, ar Amerikoj, ar kur 
kitur. *

- Toliau, laikui bėgant, su pagelba' skam
bėjimų, žmogus išmoko ne tik nuduoti girdė
tus skambėjimu*, bet stengėsi išreikšti ir 
jausmus kitų organų, ne vien ausies: regėji
mo, dasilytėjimo, vuostymo ir t. t.. Pajau
timai, nors jie ir teip y vairus išrodo, suerzin
ti, padaro, paprastai, panašius, kartais ma
lonius, kartais nemalonius įspūdžius. Dide
lė šviesa, pavęikslan, gali padaryti tokį jau 
įspūdį ką ir smarkus skambėjimas ir vienas 
ir kitas ant organizmo atsilieps vienaip, nors 
vieną ir kitą perima, atjaučia visai skirtingi 
organai. Taigi, pasiremdamas ant savo jau- 
smij ir ant to, kokį įspūdi padaro toki ar ki
tokį apsireiškimai, jų išreiškimui žmogus 
stengėsi surasti atsakančius skambėjimus: 
paveikslan, trumpą šnypščiantį skambėjimą, 
išreiškimui netikėto įdurimo arba apjakiuau- 
čio® žaibo šviesos, kitokiu skambėjimu sten
gėsi išreikšti persigandimą ir t. t.. Tokiu 
budu, išreiškimui visokių jausmų ir mįslių 
žmogus, išmislijo čielą eilę trumpų skambė
jimų, kokius kalbžiniai vadina pamatiniais 
kalbos branduoliais arba pradinėms kalbos 
šaknims. Paskui, sudedant tas pradines ša
knis visokiais budais, dirbosi Jau žodžiai, o 
iš tų išsidirbo su laiku tikra kalba.

Teip persistato ir istoriškas rašto išeivy-j 
stymas. Kaip kalba, teip ir raštas iš pra 
džių buvo paremtas ant mėgzdžiojimu, ra
šantis stengėsi nupiešti pavidalą matomų 
daiktų. Drauge su išsivystymu skambėji
mų kalbos, vystėsi ir kalba kūno pasikruti- 
nimų, kuriais žmogus stengėsi padėti gere
sniam išreiškimui skambėjimų. Paveikslan: 
kalbėdamas apie namus, žmogus stengėsi 
rankų krutėjimais apvesti pavidalą namų 
stogo ir sienų; kalbėdamas apie žaltį, ranko
mis dirbo vingiuotą liniją ir t. t.. Taigi, be
sistengdamas sau tokiais ženklais padėti kal
bant, tuom pačiu žmogus jau turėjo pama
tus vėlesnių laikų raštui. Juk tuos pačius 
ženklus, kokius žmogus su ranka, paaiškini
mui kalbos žodžių, darė ant oro, jis galėjo 
piešti ant pieskos, iškaliuėti ant akmens, iš- 
piaustyti arba išdeginti ant medžio, net ant 

• gavo kūno. Toks perėjimo laipsnis išreiški
mo rankų krutėjimais matomų daiktų ir jų 
piešimas ir tveria pradinį rašto išsivystymo 
laipsnį, kuris apima perijodą idiografiško ra
što, kada žmonės, išmokę nupiešti pavidalą 
matomų daiktų, jais ir naudojosi išreiškimui 
savo mislių. Suprantama, kad iš pradžių 
žmonės matė tik nupieštą daiktą, todėl ir su 
pagelba tokio daiktinio rašto negalėjo pil
nai išreikšti visų savo mislių, visų jausmų. 
Tik vėliau, kada žmonės su pagelba pąišinių 
išmoko išreikšti ne vien daiktus, bet ir kito
kius reikalus, jie galėjo savo mislis išreikšti 
raštu ‘daug aiškiau ir pilniau. Tokiu budu, 
laikui bėgant, išreiškimui misjių žmogus iš
dirbo čielą eilę kuo prasčiausių ženklų, ku
rie, teip kaip ir kalboj, gali būt pavadinti 
branduoliais rašto. Paskui,; pašto istorijoj 
ateina, kaip ir kalboj, trečiasis perijodas. 
Mes jau kalbėjome, jog kalbos išsivystyme 
mėgzdžiojanti skambėjimai išpalengvo žudė 

. savo pradinį reiškimą, mislis žmogus išrei- 
škinėjo ne vienais mėgzdžiojančiais skambė
jimais, bet sudedame po kelis pamatinius 
skambėjimus ir, tokiu budu, laikui bėgant, 
išsidirbo tikri žodžiai, o iš žodžių jau — kal
ba. Tokiais jau keliais žengė ir raštas. 
Pąišinių reiškimas keitėsi. Iš pradžių kiek
vienam žodžiui, kiekvienam proto apiman
čiam daiktui reikėjo atskiro ženklo, todėl, 
išreiškimui mislių, pasikėlus žmogaus protui, 
reikėjo didelės daugybės ženklų ir juo žmo
nės pasikėlė ant augštesnio laipsnio, juo pro
tas jų galėjo daugiau apimti, juo ženklų mi
slių išreiškimui turėjo vartoti vis daugiau. 
Paskui, kada žmonės išmoko dalinti žodžius 
į jų sudėtinius skambėjimus, jie teipgi dasi- 
protėjo su pagelba pąišinių ženklinti ne čie- 

xlūs daiktus, ne čielus žodžius, kaip pirma, 
t>et atskirus, sudedančius žodžius skambėji
mus, siliabas ir tokiu budu žodis jau nebuvo 
išreiškiamas vienu ženklu, bet keliais žen
klais, kadangi ženklai jau reiškė sudedan
čius žodį skambėjimus. Kadangi skambėji
mų yra kur kas mažiau negu žodžių kalboj, 
tai ir’rašymui nereikėjo jau didelės daugy
bes ženklų. Drange su tuom ir pats paiši- 
niaiwpalengvinimui rašymo, buvo trumpina
mi iv. ant galo,; teip persikeitė, kad pavirto 
į tikras literas, kuriose jau nematyt nė jo
kio panašumo į pradines daiktų figūras. 
Tai yra jau paskutinė, teip vadinama fone- 

, tiška išsivystymo rašto epoka, prasidedanti 
hieroglifais ir kyliniu raštu, o pasibaigianti 
išsidirbimu semitiško alfabeto, iš kurio išsi-

Lietuviškai iituiiiiomenej. |jų kalba, kaip Prancūzijoj prancu-
Daug jau buvo kalbėta laikraš

čiuos apie įsteigimą lietuviškos 
mokyklos ir dabar tas klausymas 
ii 'laikraščių skilčių neišnyko 
(straipsnis p. Raganiuko „Lietu
vos” Nr.48), bet tos visos kalbos 
yra bergždžios, nes musų visuo
menė nesupranta svarbumo mo
kyklos Ir negalima laukti greito 
susipratimo, o laikas bėga, jo su
gražinti negalima.

Pribuvus daugiau lietuvių į Val- 
paraiso universitetą jie pats pra
dėjo rūpintis apie įvykdinimą toj 
mokykloj lietuviškos kliasos mo
kinimui lietuvių ir per savo atsto
vą perstatė universiteto preziden
tui,kuris pažadėjo duoti lietuvišką 
mokintoją, jeigu atsiras mokantis 
lietuviškos gramatikos ir istorijos, 
o jeigu neatsiras, tai bus paskirtas 
viens iŠ mokinių nuo 23 sausio 
1906 m., arba ir pirmiau, jeigu su
sirinktų nors 30 mokinių. Taigi 
kaltinti ne bus ką, kalta bus pati 
musų 'jaunuomenė. Kliasa bus 
vieną arba dvi valandi ant die
nos, kaip mokiniai norės ir bifs 
mokinama lietuviška gramatika ir 
istorija, likusį laiką turės kiekvie
nas mokintis angliškai ir kas ko 
norės. Jeigu rastųsi lietuvis ga
lintis mokinti virš minėtas kliasas 
ir norintis pats mokintis augŠtes- 
nių mokslų, tegul atsišaukia pas 
prezidentą universiteto H. B. 
Brown, Vai p* raiše, Ind. Alga 
mokytojui pagal jo vertę. Taigi 
bemokindamas lietuvius,pats galės 
baigti augstesnį mokslą. Tokiu 
budu bus gera pradžia, nes moki
niai išmoks angliškai ir lietuviškai 
ir tada galės mokinti lietuvių vai
kus Amerikoj rengiamose moky
klose. Tik tegul ne miega musų 
jauni vyrukai ir neleidžia laiko ant 
niekų, jeigu finansiškai tik kiek iš
galėtų, butų geistina juos matyt 
šioj mokykloj, nes jau pradžią tu
rime gerą, su daleidimu mokyklos 
vyriausybės, šventadieniais moki- 

_ _ narnės gramatikos, istorijos ir dai-
l>;Lsi<lut><iaiDa* totu* pačiom* gamtiško jiariti- Mokintojai yra išrinkti iš tarpo 
kimo tiesom* ir evoliucijai ir raštas turėjo mus pačiųiar terp jų yra toki,kurie

dirbo vist rašto alfabetai vartojami civilinio, 
tų žmonių ant viso žemės jiaviršiaus. Iš to 
alfabeto išsidirbo dabartiniai alfabetai: ita
liškai ispaniškas, prancūziškas, angliškas, 
vokiškas, holandiškaa, švediškas, daniškas, 
slavų katalikų, maskolfškas, bulgariškas, 
serbiškas, glagolinis, albaniškas, vokiškasis 
kursivinis žydų, mongoliškas, kalmukų, man* 
džuriškas, arabiškas, turkiškas, persiškas, 
armėniškas, gruziniškas, amhariškas, sijami- 
škas, javaniškas, ceiloniškas^ korėjonų, tibe 
tiškas, gutjaretiškas, kašmiriškas, bengali- 
škas, malajiškas, kanariškas ir kiti.

Ant to dar nepasibaigia panašumas išsi
vystymo kalbos ir rašto. , Neseniai sjiecija- 
listai mokslinčiai, • tirinėdami esančias ant 
musų žemės kalbas ir, sulyginę vieną su kita, 
susekė, kad visos kalbos, kokios tik yra ant 
žemės, tveria tik skirtas atžalas vieno ir to 
paties medžio, paeina nuo vienos šaknies, 
nors iki šiol ir mokslinčiams nepasisekė su
rasti tos pradinės visų žmonių, visų gyvenau 
čių ant žemės tautų kalbos, iš kokios išsivy
stė visos kitos, kadangi ta pradinė kalba iš
nyko, nepalikdama nė jokių ženklų savo bu
vimo, liko tik iš jos išsidirbusios kalbos ir 
tai ne viena, bet tūkstančiai kalbų ir dijalek- 
tų. Apart to, kalbžiniai susekė, kad kalbos 
išsidirbo tokiu jau budu, sulyg tų pačių tie 
sų parinkimo ir evoliucijos, kaip išsidirbo 
gyvūnų atmainos ir veislės; kad kalbos ne
atsirado iš syk, bet vystėsi palengva. Po į- 
tekme nesiliaujančio parinkimo ir su tuom 
einančioms permainoms, kalbos teipgi keitė
si, kaip keičiasi, išsidirba gyvūnų atmainos 
ir veislės, daug kalbų, besivystydamos, suvi- 
su išnyko, kadangi persikeitimas papročių, 
žengimas mokslų, dailos, nauji palinkimai, 
idėjos, gilino vis labiau grabę terp praeities 
ir dabarties. Bet išnykusios kalbos paliko 
visokias liekanas raštuose ir visi tie raštai su
jungti terp savęs netruksiančiais raiščiais gi- 
minystos. Ne visos, vienog, kalbos paliko 
ženklus ravo buvimo. Juo didesnės senovės 
griebiame*, juo giliau įsikasame į kalbų pra
eitį, juo mažiau randame užsilikusių liekanų 
ir, ant galo, liekanos suvisu išnyksta — iš
nyksta ne todėl, kad jas išnaikino laikas, bet 
todėl, kad pradinis žmogus neturėjo rašto, 
todėl nieko užrašyt negalėjo, negalėjo palik
ti nė jokių rašytų liekanų.

Viskas, ką mes pasakėme apie išsivysty
mą kalbų, tinka ir prie išsivystymo rašto.

lauja apšviestetnių vadovų, moki
nančių darbininkus raštininkų, ki
ti ir sociįalizmo mokslą neišplatįs 
nė terp darbininkų, be gerų rašti
ninkų ir socijalistiška literatūra 
butų vien tokios vertės kaip Rut- 
kaus Lapeliai,ii kokių nė darbinin
kam* ne gal būt didelės naudos, 
parašyti sudarkytoj kalboj, be 
tvarkos, vietoms visai nesupranta
mai,

Musų socijalistai dabar visus 
nuopelnus sau savinasi, bet jeigu 
Šiądien pas mus yra jau socijali- 
stilkos organizacijos, jeigu yra 
šiek tiek susipratę darbininkai, tai 
ne vienų socijalistų, ne vieno Liz
deikos nuopelnai. Pirmiau kiti 
turėjo dirvą išarti ir sėklą pasėti, 
tik iŠ kitų prirengtos sėklos vai
sius gali rinkti socijalistai. Teip 
buvo visur, teip yra ir pas mus, 
nors mes gana toli užpakalyj kitų 
pasiliekame, vien mėgzdžiojame 
kitus, bet ir mėgzdžioti gerai ne 
mokame.

Nė vienas pavergtas kraštas, nė

ziška, arba Vokietijoj vokiška; rei
kalauja Lietuvos lietuviam!, kaip 
vokiečiai reikalauja Vokietijos vo
kiečiams, o ne svetimiems. Soci- 
jal-demokratai,susirinkę prie „Dar
bininkų Balso”, rods nieko prieš 
lietuvystę ne turi, bet apie jos pa
laikymą nesirūpina; už tai tos par
tijos laikraštis Amerikoj „Kova” 
kartais atvirai išsitaria, kad jam 
mažai rupi Lietuva ir lietuvystė, 
taigi tame išreiškia vienokią nuo
monę su „Draugu”, prieš kurį 
Amerikoj keliami protestai. Pir
miausiai ten patilpo straipsnelis 
tiesiog niekinantis Lietuvą, kur 
darbininkai yra prislėgti. Kitas 
vėl, toje jau „Kovoj” įkalbinėjo, 
kad mums Amerikoj nereikia ru* 
pintiesi apie lietuviškas mokyklas 
ir apie užlaikymą musų tautystės. 
Be mokyklų gi nė lietuviai, nė 
lietuvystė negali pasikelti. Ame
rika yra ne lietuvių tėvynė, bet 
stacija, kur teipgi reikia rupintie- 
si apie padauginimą pajiegų.IrEu- i Nė vienas pavergtas kraštas, nė 
ropos lietuvių socijalistų progra- į vi< pa tauta nepasiliuosavo 
me pasakyta, kad jie geidžia Lie- . svetimo jungo per prisidėjimą 
tuvos, kurioje lietuviai ir ne lietu- I vienos tik partijos, viena partija 
viai turėtų lygias tiesas, taigi kur , gali iškovoti geresnį būvį vien ša
lie ne lietuviai, jeigu bus protin- vo ginamai luomai, bet ne tau- 
gesniais, teipjau galės išnaudoti! tai,; tik ta tauta atgavo laisvę, ku- 
lietuvius, kaip šiądien juos iŠnau-|rios visi vaikai, visos partijos už 
doja atėjūnai, valdžių atsiųsti ‘ laisvę kariavo; tas tik gal kalbėti 
maskoliai. Taigi ir „Darbininkų kitžip, kam ištikro nerupi tautos 
Balsui” lietuviai ir lietuvystė ma- i laisvė. Iškovojimui jos reikia su

sidėjimo į krūvą visų partijų, arba 
bent jų daugumo, kitaip nieko ne
išeis iš musų besistengimų. Vi
sur .partijos turi nesutikimus, veda 
kovą ir mažiau tiesų turinti tik per 
kerą iškovoja sau geresnį būvį, 
bet ^atėjus galingam priešui, visos 
partijos jungiasi į krūvą atmuši
mui priešo, naminius nesutikimus 
atidfeda ant kito laiko. Kas daro 
kitaįp, greitai laisvės netenka. Ir 
mest ir lenkai nužudėme savistovy- 
stę |ik dėl stokos vienybės, dėl 
nesutikimų, įsiveržus į musų kraŠ- 

Argi’ tą galingiems priešams. Koks dar
bas. toki ir vaisiai.
- Tįsigi nė viena partija, nors ji

atlikti visokeropas permainas, nors tos |>er- i pats ne reikalautą dar mokytiesi? 
mainos ir nebuvo teip didelės, kaip perinai-' Turime mokantį griežti aut 

jHO8 kalbom žinouiy. Rastas, \ ktMtėni keleto iostrumeotų, kuris ir moki-
greičiau negu kalbos, todėl ir rasti gini i n y-; na dainuoti.
stą terp vieno ir kito rašto daug lengviau, , Lietuviškoms knygoms vyriau* 
negu rasti giminystą terp kalbų. Likimas, pašvenčia vietą universiteto 
vienog, koks pasiekė kalbas — pasiekė ir ra- j knygyne (Tai ne geradėjystA. 
štą: kaip kalbos keitėsi, vienos nyko,, iš tų Paaukautoms knygoms visi kny

gynai paskiria vietą. Rd.). To
dėl, jeigu atsirastų geradariai, gal 
siųsti- knygas tiėsiok ant mokyklos 
vardo, arba ant vardo bent moki
nio. Geriausiai butų turėti kny
gas moksliško turinio ir apdary-

išsivystė kitos, teip nyko viens raštas, jo vie
tą užėmė kitas, labiau atsakantis reikalams 
pakilusių ant augštesnio civilizacijos virbalo 
žmonių. Kiekvienas, žmonių vartotas kur 
nors raštas, išnykęs nuo žemės paviršiaus, 
paliko daugiau ar mažiau liekanų, ant kurių 
pasiremdami, mes galime surasti visą išsivy
stymo, išsidirbimo dabartinių raštų, vartoja
mų ant žemės paviršiaus, istoriją, peržiūrėti 
ją nuo atsiradimo kokio nors rašto iki dabar
tinių laikų.
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Norintiems atvažiuoti, geriausias 
laikas pribūti apie 13 d. lapkričio, 
Ly., pradžioj termino.

■Važiuot tiesiog į mokyklos offi- 
są, o ten viską parupįs. Bijoti 
ne reikia, nes atvažiuoja kitaučiai 
nemokanti nė žodžio angliškai ir 
būva aprūpinti.

| Melsčiau visų lietuviškų laikraš
čių atkartoti šį straipsnį.

A. Ramanauckas,
96’S. Greenvnch st.,

Vai paraito, Ind.

Geneologija europinių ir semitiikų alfabetų.

Reikia čia pridurti, kad giminysta terp 
vieno ir kito rašto daug aiškesnė, lengviau 
patėmijama negu giminysta terp visokių 
kalbų, ką rodo jau ir tas, kad rašto tirinėto- 
jams, terp daugybės visokių raštų liekanų, 
pasisekė surasti seniausią rašto alfabetą, iš 
kurio išsidirbo visi alfabetiniai raštai varto
jami šiądien ant žemės, o tos pradinės kal
bos, iš kurios išsidirbo dabar vartojamos, 
mes susekti neįstengėme. Mes čia kalbame 
apie seną žydiškai-fenikišką alfabetą, kuris 
užima tarpą terp seno hierogliflško ir dabar
tinio fonetiško rašto, vartojamo civilizuotų 
žmonių. Išsivystęs iš egiptiškų hieroglifų, 
šydiškai-fenikiškas alfabetas buvo pamatų, 
ant kurio pastatyti visi alfabetai vartojami 
dabar aut viso žemės paviršio. Iš jo išsidir
bo čiela eilė semitiškų alfabetų, kaip autai: 
aramėjiškas, syriškas, kvadratinis-žydiškas, 
palmyriškas, arabiškas ir t. t.; ant to paties 
pamato išsidirbo visi Europos alfabetai, o 
tame ir lietuviškas. Atgabentas į Europą 
fenikijonų, pirmiausiai tapo priimtas greko- 
nių, o paskui senovės Italijos tautų, o vė
liau jau, ypač per prisidėjimą rymionių ir 
grekonių, išsiplatino po visą Europą,, o jau 
europiečiai išplatino jį po kitas musų žemės 
dalis. Iš itališkojo, arba seno lotyniško ra
što išsidirbo raštai romaniškų ir germaniškų 
tautų," jos, taikydamos lotynišką alfabetą 
prie ypatybių kalbos, padarė tūlas, nors ir 
nežymias permainas, pridėjo tulus reikalin
gus kalbai ženklus, nereikalingus apleido;

Kam skirti sudėtas revo
liucijos aukas?

Protestas Lizdeikos, patilpęs 
musų laikraščiuose, daug triukšmo 
padarė. Kaip paprastai, be pri
derančio apsvarstymo, 'mes pasi
dalinome į Lizdeikos garbintojus 
ir jo priešininkus. Ypač įbes, A- 
merikos lietuviai, ne mėgstame 
protauti, tas mus labiau patraukia, 
kas garsiau ir šiurkščiau šaukia. 
Ten, kur reikalingas didesnis už* 
sitikėjimas, ten mes neužsitikime, 
bet kur reikia protavimo ir apsvar
stymo, ten mus jeib rėksnys paj 
traukia, rėksniams geriausiai pasi
seka mus supiudyti. Tūluose at
sitikimuose mes, vietoj apsvarsty
mo, keliam vien tuščius protestus 
ir mums rodosi, kad protestais 
svarbius darbus nuveiksime. Iš
lavintas protas kiekvieną darbą 
apsvarsto, mes gi vien peikiame 
arba geriame ir tame rodome tokią 
netoleranciją kitaip manantiems, 
kad tos netolerancijos nuo mus ga
lėtų mokytiesi net maskoliški caro 
tarnai.

Lizdeika įkalba, kad pinigai ant 
revoliucijos gali būt skirti tik jo 
priežiūrai, o jis jau juos padalys, 
kaip reikia; kas jam neužsitikės, 
prieš tuos reikia tik protestus su
kelti ir bus atliktas svarbus reika
las, iš kokio musų tauta sulauks 
neišpasakytos laimės.

Bet ar ištikro tas klausymas teip 
lengvai išrišamas kaip protestuo
jantiems rodosi. Istikro, kam rei
kia skirti revoliucijai Amerikos lie- 
vių sudėtus pinigus?

Kad ant to atsakyti, turime sta
tyti klausymą, ką mes per revoliu
ciją norime atsiekti? Žmonės dė
jo aukas ant išliuosavimo Lietu
vos.

Demokratai sako, kad nori ne- 
prigulmingos Lietuvos, išliuosavi
mo jos iš po svetimo jungo; soči- 
jal-demokratai stato tokius jau 
reikalavimus, bet jie tą neprigul- 
mingą Lietuvą, turbut, ne vienaip 
su demokratais supranta. Demo
kratai sako, kad nori tokios Lie
tuvos, kur lietuviams prigulėtų, 
pirmutinė vieta, kur viešpatautų

žai rupi, bet rupi, kad lietuvių su
dėti pinigai vien jam patektų, ru- 
pintiesi jau apie ką daugiau lietu
viams nėra ką, viską nuveiks Liz
deika.Taigi turi pakakti lietuviams 
tokių sanlygų kaip lietuviškose pa
rapijose. Lietuvos socijalistai jau 
dirba savo darbą: tšleidinėja vis 
daugiau lenkiškoj kallioj raštų ir 
tuom lenkina lietuvius.

Beje, socijalistai stengiasi įkal
bėti, kad prie socijalištiško surė
dymo nebus spaudžiančių ir pri
spaustų. Tas gražiai skamba, bet 
ant praktikos yra kitaip,
mes nežinome,koki buvo nesutiki
mai u* kalbą ir tautiškus siekius 
net terp socijalistų lietuvių ir len- kasžin kaip girtuž, negali Lietuvai 
kų? Ir lenkai socijalistai gana duoti laisvės, kol mes ne sueisime 
tankiai skundžiasi ant vokiečių so- 
cijalistų, pasiskundimai ant kita
taučių socijalistų tilpo ir „Darbi
ninkų Balse”. Ideos žmonių bu
do neperdirba; kol yra skirtingos 
tautos, sanariai vienos tautos lai
kosi krūvoj, o kitaip kalbančius, 
prigulinčius prie kitos tautystės 
išnaudoja, o socijalistai, ypač mū
siškiai arba . lenkiški, nežino kas 
tolerancija apskritai: kas jų darbus 
bando apsvarstinėti, kritikuoti, 
tuos niekina, kolioja ir tie koliou- 
mai mat turi visus pertikrinti.

Mes sakome, jog norime nepri- 
gulmmgos Lietuvos, bet ypač mū
siškiai socijalistai Amerikoj užtik
rina, kad nė teip svarbioj valan
doj kaip dabar negal būt kalbos 
apie susitaikymą lietuviškų parti
jų, negal būt kalbos, kad socijali- 
stai eitų iš vien su kitais, ypač su 
inteligencija, su poneliais. Tokiu 
budu lietuvių pajiegos turi pasida
lyti, jos bus sunaudojamos ant ko
vos terp savęs, tai prieš mus 
spaudžiant) carizmą liks teip ma
žių, kad nieko nebus galima nu
veikti, ypač kad pajiegos lietuvių 
socijalistų ir demokratų skyrium 
ne didelės; krūvoj jos galėtų šį tą 
sverti,bet terp savę begiedant,prieš 
carizmą liks mažai.

Taigi, kas turi sutverti tą nepri- 
gulmingą Lietuvą? Socijalistai 
sako tik mes. Bet kur tos pajie
gos? Beje, gal atsakyti, kad pa
dės mums išsiliuosuoti maskoliški 
darbininkai, bet mes nežinome, ar 
terp 'musų socijalistų ir kitų yra 
koks sutarimas, tas nuo mus yra 
slepiamu. Kol mes reikalingi, 
maskoliški darbininkai eina su 
mums iš vien, bet musų atskyri
mui ir jie ne padės ir ne pritars.

Kur tik darbininkai labiau susi
pratę, labiau brangina ir savcį tau
tystę. Prancūziški ir vokiška so
cijalistai gyvena gana draugiškai, 
bet tegul užgims karė Prancūzijos 
su Vokietija, o pamatysime, kad 
buvę draugai skersis ir piausis 
be prievartos, teip iš gero noro, 
abėji gįs savo tautišką tėvynę, 
nors joje ir ne visų tiesos lygios.

Socijalistai Šiądien rūpinasi vien 
apie ekonomiškus ir apie politiš
kus darbininkų reikalus, bet apart 
to, kiekviena, ar ji didelė ar maža 
tauta, turi daugybę kitokių reika
lų, be kokių negali apsieiti, o apie 
tuos socijalistai nesirūpina ir rū
piniesi negali, kadangi ir pajiegų 
jiems trūksta. Yra mokslai, lite
ratūra, dailė — apie to platinimą 
ir kėlimą socijalistai nesirūpina, 
todėl kiti tuom turi užsiimti, to 
apleisti negalima. Jeigu savųjų 
mokslo žmonių neturėsime, reiks 
šaukti svetimus, kurie gali musų 
ponais pastoti. Ant vieno socija
listų vadovų prisakymo, nors pri
sakymas butų ir kuo šiurkščiausioj 
formoj pasakytas, mokslin
čiai, dailininkai, daktarai neatsi
ras pats. O tokius mes su panie
ka poneliais vadiname, bet be jų 
negalime apsieiti.

Reikaliogį besirūpinanti apie la
bą darbininkų socijalistai, bet rei
kalingi ir kiti, reikalingi ir pone* 
liai. Juk ir socijalistų vadovai, 
net pats Lizdeika, jau, turbut, 
greičiau gali būt poneliu pava
dintas. Juk ir darbininkai reika-

Jeigu bus liuosybė visoj Masko
lijoj, tai bus liuosybė ir Lietuvoj. *

Lengviau bus tada žmonėms gy
venti. Nereiks teip vargt. M?s- 
koliams nuo urėdų Lietuvoj atsto
jus, bus daugiau vietų vietiniams 
gyventojams. Li uosy bei užėjus, 
žmonės galės užsiimti prekysta, 
pramone. Viskas eis geriau. Ta
da mes patįs galėsime sugrįžti į 
mieląją musų tėvynę ir rasti ten 
atsakantį užsiėmimą. Nereiks, 
kaip dabar, trankytis po svetimus 
kraštus.

Taigi gelbėkime nors pinigais 
tuos, kurie kariauja už liuosybę. 
Pinigai dabar yra labai reikalingi 
agitacijoms.

Butų labai gražu, kad kiekvie
name mieste ir miestelyje butų pa
rengti susirinkimai ir daromos 
rinkliavos. Galima teipgi butų 
parengti tam mieriui balius ir kito
kius pasilinksminimus, o uždirb
tus pinigus siųsti tiems, kurie dar
buojasi išliuosavimui tėvynės.

Žiūrėkime, kad mums teip neat
sitiktų, kaip kad atsitiko anam 
zuikiui ant medžioklės, tai yra,kad 
nepasiliktame ant juoko.

Didelis Baltu*.
Chicago Dr lo Did. Lietuvos Kue. 

K ei* t u ežio parengs puiku bąli e, nedelioj 
19 d. lapkriczio, 1905 m. Pulaskio salėjo 
800 So. Ashland avė. Balius prasidės 5 
vai vakare. Inžanga 85c porai. Bu* 
puiki muzika Ir svoeziai bus priimti 
kuopuikiansiai. Visus lietuvio* ir lie
tuvaites szirdingai kvieczia tu!lankyli.

Komitetas. 
(XI—17)

Balius.
Molrcse Purk, III. Draugyste Jauno 

Vaikinu parengs bailu subatoj, 85 d. . 
lapkriczio, J. Sleponkevicztaus salėjo, 
19u avė. ir Lake st. Ant baliaus bus 
iszlaimojamas auksinis laikrodėlis. Ba
lius prasidės 8 vai. vakare; iezlaimejima* 
laikrodėlio 11 vai. vak. Tikietaa iaeji- 
mui ir iazlaimejimui 35c. yputai. Imki
te Madison st. karus. Visus lietuviai ir 
lietuvaites kvieczia k noekaitl i ogiausiai 
aui lankyti.

ZUIKIS ANT MEDŽIOKLES
Kartą girioj susirinko 
Daugel žvėrių iš aplinko. 
Rėkia, staugia, kaukia, plėška, 
Mat pagausiu jie sau mešką. 
Lokiui rėksmas nepamėgo,, 
Tuo it girios jiš išbėgo. 
Kasgi junt* nelaimų savo? 
Vargšą lauke tuoj pagavo. 
Jau pabaigų šitą bėdą, 
Mėsos kąsnį kiekviena ėda; 
Štai ir kiškis atšokavo. 
Ir tas meškos graužia ausį. 
,,Ak tu, žvairy, ar tai tavo?! 
Nėjai gaudyt, tai negausi!” 
Teip kiškelį žverįs barė 
Ir su gėda šalin varė....

(Eilės P. Trupinėlio).

Koori tetas.

Ketvirtas Didelis Balina.
WmI Lyną, Mms. Draugyste Ssv. 

Kazimiero parengė dideli baltu rubato) 
85 d. lapkriczio Hiberman taleje, 103 
Federsl squere. Balius prasidės 8 va), 
vak. ir trauksis iki 18 vai. nakties; in- 
ženga merginoms ir moterims dykai; 
vyrams 35c. Muzike bus puiki lietu
viška ir žais visokiu puikiausius szo- 
kiua. Szirdiorai kvieczia visu lietu
vius ir lietuvaites isz miestelio ir aplin
kiniu skaitlingai susirinkti ir liekamai 
praleiati laika.

į vienybę,jos neduos mums nieks, 
norą ir visas aukas vien „Darbi
ninką Balsui” pavestume. Ant 
ilkoyojimo laisvės, o jeigu tas dar 
negalimu, dirba visos partijos ir 
dirbą ne vien demonstracijoms, 
todėB ir Amerikos lietuvių sudėti 
pinigai turi patekti visiems. Jei
gu aprijalistai įgauna didesnę pa- 
jiegą, tai todėl, kad socijalizmui 
kiti dirvą taiso. Nieks todėl ne
gali savę augŠtinti, o kitus niekin
ti. Tegul kiekvienas dirba, o nau
da bus tautai, 
vienai partijai 
vienos partijos 
kaip reikalai ir 
tos.

Antai dabar 
užgimė tikra revoliucija, joje daly
vauja ne vien darbininkas bet 
teipgi: daktarai, advokatai, daili
ninkai, universitetu profesoriai, 
mokintojai ir kaip sako, net Mas
kvos turtingi ptekėjai, net urėd- 
ninkai ir oficierai, taigi poneliai ir 
tie, tįurbdt, nurodo kitiems darbi
ninkams, kaip reikia darbą varyti. 
Pas mus Lietuvoj tykiau, kadangi 
musų partijos ne gali dasiprotėti, 
kad teip svarbioj valandoj reikia 
vienybės. Kas čia kaltas, ne gali
me spręsti, bet ir čia, bent raštuo
se, ne buvo matyt, kad demokra
tai ištikro atvirai butų socijali- 
stams kelią kur bandę užstoti;nuo- 
mones „Vilniaus Žinių” išleistojo 
negalima laikyti už nuomonę par
tijos. Musų revoliucijos atsto
vams mat vis rodosi, kad kitus su 
kumščia galima priversti dirbti tą, 
ka paliepia.

Partijos visur yra ir jos reika
lingos, tegul tik jos savo pareigas 
išpildo, iŠ to bus nauda musų tau
tai. Kovokim terp savęs rame
sniame laike, bet kada eina .apie 
nuvertimą svetimo jungo, apie iš- 
liuosavimą tautos, eikime iš vien, 
kvieskime visus dirbti atsiekimui 
svarbiausio mierio, kitaip mes vis 
busime svetimų pastumdėliais ir 
laisvos Lietuvos niekada nesulauk
sime;

Už skirstymą aukų nėra mums 
ką piautiesi. Spręsti apie tai,kam 
priguli Amerikos lietuvių aukos, 
gali vien tas aukas sudėję. Dėjo 
jas žmonės visokių pažiūrų; jeigu 
tų pažiūrų sutaikyti negalima, tai 
aukaujanti gali savo aukas tiesiog 
siųsti ten, kur nori, kad jos patek
tų: kas pritaria visame Lizdeikai, 
tegul.aukas siunčia tiesiog „Dar
bininkų Balsui”, o kas nori Lietu
vos lietuviams, be skirtumo parti
ją* tegul jas paveda Central. Rev. 
Komitetui, kurių aukas ir toliau 
gali dalinti teip, kaip dalino iki 
šiol, dėl ko Lizdeika ir jo drau
gai teip užpyko. Dabar ne laikas 
mumą piautiesi ir kelti tuščius, be
galinius protestus, kadangi dabar 
reikia dirbti, kovoti, o ne ginčy- 
tiesi.

„Kova” pagarsino, jog Dr. 
Šliupas atsisakė nuo kasierystos 
Centr. Revol. Komitete. Todėl 
aukavų turi pasiskubinti rinkti kitą 
kaslerių. Tuom tarpu aukas, kaip 
ir pirma, gali priiminėti laikraš
čiai. Kad ’ išvengti kenkiančių 
darbui nesutikimų, y pat kad terp 
musų veikėjų nėra nusilenkiančių, 
ant laį>o tautos norinčių aukauti 
ką nors iš savo asabiŠkų simpati
jų, geriausiai butų, jeigu Europoj 
susitvertų musų tautą reprezentuo
jantis kumitetas, kuriam galima 
būt siųsti Amerikoj sudėtas aukas; 
tąsyk atskiro Amerikoj komiteto 
ne reikėtų, o per tai ir mažiau bu
tų vaidų, ne reiktų gal nė begali
nių protestų, kurie tik atšaldo au
kautojus, o ištikro nesutinkančių 
ne gali sutaikyti, nė aukaujančių 
pertikrinti. Ar šioks ar toks bus 
surinktų aukų dalinimas, jis duos 
mums vien progą truputį, pasiko- 
lioti; bet kokia iŠ to nauda?

Komitetas. * 
(XI—17)

Parodymu ir Balius.
Kensington, III. Dr te Szv. Vincento 

parengė nubalo j 11 diena lapkriczio 
dideli parodyme paveikei u ir baltu, 
Turo saleje.2503 Kensington avė. Paro
dyme* bus gyvasis krutancziai* pa veika? 
leis su pagelba elektros; pradžia ir pa
baigs Maakolijos kares su Japonais, vi
sos i miestai, vandenys, kalnai, laivai, 
ponai ir kiloki reginiai. Parodymas 
rat dės 8 30 vakare, sale etai darys 9 vai. 
vakare. Ti kietas 85c y pa t* i. Vaikams 
10c. Po parodymui bus didelis balius 
tu gen muzike ant kurio smagiai bus 
galima praleisti laika. Szirdingai kvie
czia visus atsilankyti.

K am ils ta*

Susirinkimu T. M Dr-tee.
Chicsgo. Tėvynės Mylėtoju Dr-tes 

kuopa turės savo susirinkimą nsdelioj 
12 d. lapkriczio 1905 m. L. Ruigio salo
je po nr. 3301 So. Morgan st. 4 vai. po. 
pistu. Visus sąnarius T. M. D. sziuomi 
kviecziame ant minėto susirinkimo pri
būti. bus rinkta kandidatai in Centralisz- 
ka komitetą ir kili svarbus reikalai ap- 
s varstomi

Teipgi norinti pnsiraszyti prie mus 
kuopos szirdingai užpraszomi atsilankyti

Komitetas.

Savanoriu? mirtis.
Ilgai turėjo valstybė Anglijos 

Indijose kovoti išnaikinimui pa
pročio savanorinio deginimosi naš
lių ant laužų kurie užkurti siaubė 
pelenis mirusių vyrų. Net pačios 
moterys, aukos Šito barbariško pa
pročio priešinosi jo panaikinimui. 
Sunku yra tam tikėti, nors vienval 
matome ypatas iš mųsų artymiau- 
sio tarpo, nusmerkiančias save imt 
pavalnos baisios mirties, per ne- 
paisijimą ant prasergėjimų gam
tos. Atmaina valgume, jautimas 
silpnumo, drumsnis yra taisiais 
prasergėjimais, esančiais papra
stai pradininkais kiekvienos ligos. 
Trinerio Amerikoniškasis Eliksy
ras Karčiojo Vyno greitai sutaiso 
visą kūną į geriausią padėjimą, 
daro gromuliojimo organus stip
riais ant tiek kad priimti ir sugro- 
mulioti kožną valgį. Ypatos iš- 
bliškę-, nusilpnėję, pailsę; tos ku
rios turi negardu skonį burnoje, 
rakštų atsirūgimą, menką valgu- 
mą, šunvotes ir netikusį gromulto- 
jimą, persitikrins, jog Trinerio 
Amerikoniškasis Eliksyras Kar
čiojo Vyno yra vienienteliu ilž- 
tikimu ir priimniausiu vaistu. 
Gaunamas visose aptiekose arba 
pas patį pabrikantą Juozapą Tri- 
nerį, 799 So. A1M nd avė., Chica
go, ni.

Rinkime aukas revoliuci
jai.

Broliai lietuviail Dėkime ska
tikus išliuosavimui tėvynės!

Malome, kas darosi Maskoli
joj. Ten yra revoliucija, išsi- 
liuosavimui žmonių varguolių iš 
po globos tironų ir skriaudėjų.

Pajieszkolimai.
Pajieszkau tavo brolio TamoMizua Ln- 

koazeviczUiu, Suvalkų gub.. Beinu pa v., 
Kudreiniu gm., Liazkavoa miestelio, 4 
metai kaip Amerikoje, gyveno Philadel- 
phijoįe. Jis pats ar kas kita* teiksis 
duoti žine adresu:

Jonas LukossevicMt
1306 S. Fronl SL, Phil/delphia, Pa.

Pajieszkau savo paczrot Antaninoj 
Venskienes, kurt nuo manės prasiszali
no su Petru Vysaniausku 3 d. spaliu, 
1905 m. Ji yra augszto ūgio, dikta, gel
tonu plauku, ant nosies turi msža kar
pute. Petras Vyszniauskas vidutinio 
ūgio, geltonu plauku, dantines rankos 
smili* pinsiąs nokintas- Kas juos kur 
užtemys, maldai u duoti man žine ant 
adreso, o g*us *5 00 nagrados

Stanislovas Venskus,,
115th Su, Kensington, III.

■ (KI-10)

Pajieszkau savo pusbrolio Andriaus 
Zujaus, penki metai kaip Amerikoje, 
jjaeina isz Suvalkų gub. Slarapoles pa v., 
Mikaliszkio gmino, Rusi akos kaimo. 
Jis pat* ar kas kitas taikais duoti žinia

Ch. Elkini*.
Box 398. I>e»chburg, Pa.

P* lieti k au isz ofisą jauno vaikino, «o- 
kznezio getai listuvw*k*>, lenkitzkai ir 
mukoliszkai kalbėt ir rasayt. zuizzauY* 
li reikia adresu:

Henry J. Sehnitzer, 
141 Wa*hin*ton bL, New York City.

(17—XI) ' ’

Psjietzkau savo brolio KonstantinoKa- 
Hnaucko, Suvaiko gab., Kalvarijos pev., 
Ūdrijos gm., Cibileku kaimo, 7 metai 
kaip Amerikoje, pirmiau* gyveno Ply- 
mouthe, Pa. Jis pala ar kas kitas teik
si* duoti žinia adresu:

Motiejus Kalinauskas, 
852 Second su, Philadelphia, Pa.

Pajieszkau Viktoro Vitkarzvicsios ir 
Francziizkzus Sseruto, Kauno gub.,Luo
kės parapijos, gyvena rodos aplinkinėje 
Ohicagos. Jie imtys ar kaa kita* teiksis 
duoti žine adresu:

Jonas Viktaraviczi*.
8214 Tustin su, Pituburg, Pa.

(»4-XI)

Pajieszkau savo sesers Magdės En 
driu&zkevieži ules, po vyrui Petrauckie- 
nes, keli metai atgal gyveno Bzkotijpje; 
r^eina iss Suvalkų gub., Vilkavisskio 
,kv.. Žaliosios gm., Didvyžių kaimo. 
JI pati ar kas kitas teiksią duoti line ad
resu:

Ant. Endriuazkevicze, 
791 N. Rlversidest., Walerbury, Oonn.

Pajieszkau savo pažystamos Alenos 
Endriukaiesintes, Kauno gub., Rasei
nių pav., Skirsnemunės jmrap., A n kana
le 0* aod., motai bus kaip ji iszvaiiavo in 
Chicago. Ji pati ar ka* kitas teiksis 
duoti man žine adresu:

Petras Majauskas, 
547 Oollinavillo avė , E. St. Louis, III.

Pajieszkau Antano Irkuno, Suvalkų 
gub. Pirmiau gyveno Anglijoje ir Jau 
antri melai kaip atvažiavo Amerikon; 
turiu prie jo labai svarbu reiksią. Jis 
pats ar kaa kitas teiksis duoti žine adresu

924

Labui kasdieniniu dirbancziu 
žmonių New Yorke, Brooklyne ir 

isz toliaus.
Pagal nuolatini prisiminima, per ligo

nius — kurie gydosi ir drauge kasdieni
ni darba atlieka dirbtuvėse, — kad ne
su gaissti darbe, idant dėl to skiriaus in- 
vest tam tikra laika gydymosi valanda*, 
tad pagal praszyma Dr. E.C. Oollins me
dikai Institutas, kad isrpildyt prassy- 
mui ir pilnai visus ufganedyt. idant bu
tu lengva ir prieinama.isssigydymas viso 
kiu ligų, kurios atsiranda ant žmogaus 
nelaimes, už Ui virte paminėtas Institu
tas,ant skvo pirmo mėnesinio dakuru su 
sirinkimo lapkrityje (November) nuUre 
tzeip: paskirdami valandas nuo pirmos 
dienos lapkriczio ant toliaus visada 
priims ligonius, ne tik kas diena nuo 10 
iss ryto iki 5 valandai po piet, o nedė
liotos nuo 10 ryto iki 1 vai. po piet. Bet 
UUrninkais, Seredoms, KetverUis ir 
Petnyczioms net vakarais bus priimami 
ligoniai toki, apie kuriuos virszui buvo 
fiaMkyta Ui yra nuo 7 iki 8 vai.vakare ir 
suteikus iszgydimui reikalingas visas 
paurnavlmas kogeriause. Tai yra žinia 
bet neajigarsinimas, už ui nepamirsski- 
te, nes daugiaus neatsikartos. Temikite 
valandas ir adresa, kaip viskas ežio n yra 
paraszyu:

DR. E O. COLLIN8 MED. INST., 
140 W. 34th 8t urp Broadtray ir 7 Avė.

New York, City.

Gramatika
ANGLISZKOS KALBOS 

su užtarimu kiekvieno žodžio lietu visz- 
kai — sekancziai; uow (ano), sniegas, 
knov (no), žinoti, leat (lyf), te U. 
Knyga apdaryta, 174 puslapiai, su pri- 
siuntimu ^1.2A. Pinigus yra geriausiai 
palši ūsu per „Postai Monsy Ordsr" ant 
szlo adreso:

P. Mikolainis,
Box 15, Station D., New York.



L1E1U VA
KlestąjiniM Grant Work aoee. 

Nepraleisti szitoe proaroa.
Laika* ingyti namus yra dabar, pirma 

kol kaino* pakila.
Namai ir piečiai arti nauju dirbtuvių 

W«atern Electric Oo. ir prieinanti prie 
National Malleable Oo.

Maža inmokeetia, likusieji*mokėti kas 
menesis.
t 2 auksstu dviem sseimynoms namas,’ 

temeniniu' pamalu; Georgijoe puszimi l 
rt*mu**ta perdem; maudyne: karsstaa ir 
staltas vanduo, pliatius 25*125. Ran | 
do* Š3M per metus.................. .12700.00 ■

4 kambariais šluba, plytinis pama , 
tas.....................................................41500.001

6 kambariais šluba akmeninis pama
tas .............. .................................. 12300 00

Pledai 1400.00 335 00; grynais, 35.00 ! 
kas menesu.

-. Visi pagerinimai viduj ir apmokėta; 
viskas — srutatekiai, vanduo, gazas ir : 
makademrsuoto* gatve*. Puikios eie- 
to*. Būtinas reikalingumas valgomu ir 
mastinis daiktu sankrovos, aptlekos, i 
mesinycaioe, keptuve*, salluno ir ang- I 
liak lemto.

Baitas padalis yta terp 12tos gat., lėtos į 
gat, 48tos avė ir 52 avė.

• Knot t, Chandler & Co., 
110 Dearborn st.

Ofisas vakarinėje dalyj 12ta 
48ta avė. Atdara* nedeliomia

James E. Hildreth, Agentas.

Pigiai ant pardavimo murini* nsmas 
ant dvieju familiju ant 32ros ui. arti 
Morgan at. atsiazaukli „Lietuvon’’ re
dakcijom

Pigiai ant pardavimo geras tabūnas 
arti lietuviuko* balny ežio*, biznis nuo 
seniai tszdirbtas. Teipgi prie to yra di
dele sale, boarding house ir expreeo biz
ni*. Savininkas i savai tuoj a iss miesto. 
Basiiinokit* „Lietuvos” redakcijoj.

, Ant pardavimo buezerne, grocerne r 
tabūnas,lietuviu apgyventose vietoseatr 
|i lietuviszkoe bažnycaio*. 152 W. 18th 
gal.; biznis gerai issdirbtas; parduosiu 
saliuos ir buczsrne, ne* man du btzniu 
varyti yra penunku.

Jonas Piaulokas,
152 W. 18th at., , Chicago, III-

(10-XI)

Stcbuklinirn Naujiena!
] Patya žaidžianti Szventuju 

Pa ve i kalsi.

lyko ant tlkejimtaiao pamato.
Yra tai Ukejialsika* paveikslas netaž- 

paaakytal gražus, neturintis sau nieko ly
gaus. Salta* paveik*).*, kario panassyba 
yra indeta saalo, tari 81 colius ploeslo ir 
18 colius ilgio, apremuotas paikiais rėmais, 
gražiai IsrpuMtes Ir papauksuotas. Vida]

SZEIMYNA sKistisakal padirbta Ir grąžtai 
maltavota.

lej.lumosatoj puikiausia medega Iraatynn 
visokeriopu varau. Pati gi akryaal* yra po 
stiklu, tūrio rėmai yra *rtisliaskai malta

'š.;B '

■
ŽVM. BALSINGU 
*v.

Visa* ta* pav.ik*ies pažaru u«,p.pa*a«* ai gura laspadi ant klausytojo ir yra padabl- 
almu koSnal stabai. Muaika p.daro tikra nuobosa huoao*. aao darbo vaiaadoae.

Be to (nedirbame dar:
SALDŽIAUSIA 8Z1B0IS JEZAIB, NEKALTAS PRASIDĖJIMAS MARIJOS MOTI

NA DIEVO SOPULINGA. KARI .IKNi: DANGAUS 8U KŪDIKIU, PALAIMINTA MA
RIJA MERGE SU KŪDIKIO. 8ZV. JUOZAPAS IR SZV. ANTANAS.

Kadangi dirbame tuos pa veikalus patys, tai galime pardaviaati juoa labai pietai.
Kaina tiktai $«5.OO. Verte daugiau kaip $13.00.

Paveikslus tuos siaacaiam. in visa* stalls Ameriko* l» teip apipakuota—e. Jo* sina- 
Miant nesuduž o. Pinigus geriausiai siusti apdrausta—a iairake arba per Pinigini Pryeaka 
ardr.su:

MU81CAL SUBINE FACTORY,
816 N. Hamiiu Ate., Chicago, lUinoiM.

ir

Kausiu muttkalikka prielaiea narname. *^1 i suteikia dau
giau smagumo negu limta doleri* rerUi oargvaai. V isuo- 
met gatava. Jokio mokslo mušiko* nereikia, kūdikis gali 
iaiill Kožna* pirtikes stebisi Ir džiaugiau, nes Jų lau
kimai yra toli pereinami. laieikia daugiau negu MII Uu-

ir kitokių draugysčių pritarti giedojimams. Atmoka sa- 
vo kaina su viena nakčia, suteikdama mušike lokiam*.

Htaidria mariu*, vak-u*. polka*, kadriliueir operines —n- 
a itodiia*. kaipo ir vėliausias dainas. Gal ima atkartoti žal- 

■^snl pagal nova, arba Žaisti nauja. TUra* 8* a». dai tame 
rp si.Isre. su muzika Reikalaujant, muiikalilka skrynelė 
Y* vrn siunčiama apturėtus **.<«. Ltektays uS—okama ap

turėjus per E*preso kompanijų. Agentai delta piniguiriAMdHOHE
Prlsiuiuk Sę- ntnmpss dėl batalionu

STANDARD MFG. CO. 76 PARK PLACE, P. 0. BOX 1179, N. Y. DEP. S

Lietuviu LaikrasztiN
Isaeina kas sanvaiie Peterburge su 

iliustracijomis didelio knygos formato,) 
I 16 puslapiu,paazvestas literatūrai, moks- 
| lui ir politikai. Prenumerata ant motu

Reikalinga mergina pri* namu darbo;
SUiszaukti reikia adresu;

D-r* Marija Dowiat, 
T33 W. 18th st, Chicago. III.

Aukos reikalams revoltacijinlo 
jadejimo Maskolijąj.

Is* 8t. Charles, III. S Kelia. K. Plun- 
gis, Ar Plungis. J- K- Kelta. J. Vinclo- 
ras, V. Malanskas po 50c.; V. Kelia, J. 
Jasonas, J. A. Kelia, A. Vasihauckas po 

' 25c ; A. Mateilka A Czepaiti* po 10c. 
Viso *4.20.

Isz Union City, Conn. V. Szvedeckis, 
A. Duoba, V. Tuniaviczia, J. Žemaitis, 
po 35c.; P. Žiūraiti^ P. Szuopia, J. Bal- 
truazaitis, D. Jurkszaitia P. Szeronuks, 
M. Geleiuniene. V. Karbauckas, J. Szio- 
pis po 10c.; J. Girdauckaa. P. Girdauc- 
kaa. M. K ar baudei u te po 5c Viso labo 
*1.95.

Isz VVilmerrdinc, Pa. S.Valatkevicaia, 
K. Kirszena* po *1.00; P. Valatkeviczia 
50c ; J. Vaitkeviczia 30c.; A Vaitkevi- 
cziene. J. Kandrataviczia, P. Kandrata- 

■ ineziene, A. Keršai*, P. Macsionis, P. Te- 
leviczia. J. Dambrauckas, B. Kandrato- 
viczia, P. Kuzmickas. K J anka nekas, 
A. Lagunaviczia po 25c ; J. Stasiulevi- 
ežia 20c.; J. Rudiianskas, M. Stasiule- 
vieziute po 15c ; A. Baršti*, P. Tamo- 
aziuna*. C. Palionis, L. Kuzmickas po 
10c.; F. Vahckas, P. Valatkeviezius po 
5c. Viso labo *6.55.

Brukuojamo* Muszlno* Pigiai!
Dabar yra gera proga pirkti pigiai Dru- 

kuoja m* Mąsli na.
Masziua Odeli Typewriter No. 4,

kurios iksziolei prek* buvo 110.00, dabar i kasstuoja Amerikoje 6 rub. įPirme*- 
ja galite pirkti ui......................... niuoeius numerius galima gauti nuo pra-

Mat me* nupirkome saite massinu 1 diioe. _ 
1000 iss vienos subankrutvjusioe fy-mos i 
pigiai, todėl galime ir parduoti, jas pi . 
giai. Maszinos yra naujutėlės, tik ka 1 
iss fabriko paimto*.

Kas reikalaujate geros dru kuoja m a* '

Redakoijoe adresas:
Peterburg, EkaterininskiJ kan. No. 10

• DEGTINE
Pirkte geriausia Tai yra pigiau*!*.

Mss pardavlusja—s geresa* degtins pigiau naga kokia kita dtetliluotvve ar 
pirkly! Huvisnytose Valstijose. Tu yra pnaSsscsia. delko mes turima daugina 
ko.tumeriu negu kokia kita firma D-gUse* Amerikoj. Mes viyuomet mui 
uilmti ir neturima paialkoa. Maa parduodame tavo taroms tiesiog eikvota
jam! tr Jus nereikalaujate mokau pelnai madiem!iami plrklinlakami.

Muša varomi turi duoti uteanadlnima, kitaip galite Juos gretinti mumi 
atgal motu kaustai! ir mei sugrsžlusim. Jums pinigu'. Mes apmoknase vilu, 
v už bos kasrtu*. in rytas nnoChieagos ir lo vikšres nuo New Y orio aut už 
slaakvmo nuo |S 00 augsstyn. Nuo visa utsl>akymu In vakarus nuo Chloegos 
ariu rytui nuo New Yorko, —e. reikalaujame lOnuoezimtl padengimu k a. s 
tu Bll« kuris bankas 1‘ittaburge patikrins, jog mes atsakanti ir kad me. pada
rome viską, ks ortedsme Siusk pinigus per pinigini pryaaka ar apdrausta
me lals*ke MORRISU1 FOB8T Ir KOMP.. KERTE ANTROS ir 8 UITU EiKLD 
GATVES, NTT8BURGE. PA,

Degtine
100

Torkoly ir Sllvovtls nso
Brands, Kadugine Ir Atakas ..
Kimslls. Gasvaogins, t*ort Ir Sberry Vynai

MORRIS FOR8T & CO
Cor. Secood Avė. Ji Brntthtield 81.,

augssty*

PittNburg, l’a.

MAHJA DOWIATT

LIETUVIU DAKTARAS
Kauno <ub. Snauliu p*wi*to.

723 W. 18th Street.
Ani kelio san valosi u Iszvaiiuoju ant 
vakaclju ir in offlsa atsilanko tik vpa- 
nedeliai* Ir kstvergala nuo 8 iki 12 ryt

Teleii>uas; Canal 7082. 
Teiefonuot galima iss kiekvieno* 

aptieko*.

Ernst Tosetti Bravoro Alus
Yra geriausia* ir sveikiausia* alus gerti viešiems žmonėms. Malt Tonic 

Saazer, To* J£sportas, Bavarian ir Bohsmian parsiduoda kiekvienam* 
saliune butęįiuys*. Bacskomi* turim* tokio p«t gatunko alų, d*lto norėdami 
užsidėti naeja aaliuna, arba turtdaml prasta alų ir norėdami permainyti ant 
gero, kuri* visiems liktu gerti, kreipkite*! in varyiuves ofisą 9 valanda ryto, o 
a*x patarnausiu savo tautieesiams kuogeriausiai ir parūpinsiu viską, kas tik 
reikalinga.' laa kilu miestu tautiecilai kreipkite*! per telefoną arba nu*tu, o 
ast daataiyaiu alau* kiek tik reik**, arba pata nuvyksiu apžiūrėti ka* luoee 
dalykuoee yra reikalinga.

Bu azirdingais velijimai* savo tautieesiams,
Lietuviazka* Agentas, Joaeph J. Krasowski.

Ernst Tosetti Brewing Co.
40-th and Butler Strp, CHICAGO, ILL.

Tat Yards 656. t
Gyvenimo adreMMi: 314S So. Aubtiru Aveuue, Chiva<ot 111

Pasirodavyk su. Lietu visiku Daktaru
« ..........pas............Chicago Medical Clinic

I 344 So. State St, Chicago, III. ■

Vyrai.
turi rašyti arba at

kuria pasiliks

rytmetyj, trūksta 
nusigą

Tuzinas poriera dykai.
Iki Kalėdų me* paakiname 12 gražiu 

popieru visai dykai žiema kuri* nuo 
mus pirks gražu auksuota altorėli su 
žvakutėms ir visokiais paveikslais, tin
kama nusiusti Lietuvon priesz Kalėdas 
savo giminėms kaipo ženklą linkėjimo 
ir atmintie*. Saitie puikus altorėliai 
parsiduoda po 30c., bet me* duodame 
dar pneg tam savo kostumeriams 12 po
pieru dovanu; imant popiera* viena* au 
pavincžiavonesūt, 12 už 25c. Teipgi 
mes pargabenome is* Palangos lietuvis*- 
ko* kvepianezio* Trajankos, bakselis 
po 50c . bet iki kalenu mea parduosime 
tik po 30z. Užlaikome mes teipgi iide- 
le krautuve knygų Ir pardavinėjame pi
giai, pirkliui n kams duodame gera pelną, 
reikalaujantiems paaiunesiame katolio- 
ga dykai, pri*iuntu*iems4e. persiuntimo 
kasstams; atsakymui reikia indeti už 2e.

0 kas ežia? ’
Ugi poplero* raižymui gromatu, pui- 

m a s* mos, tai pirkite dabar pakol pigios, Į kio* su gražiomis kvtetkomi*. su vfso- 
ne* kaip szi 1000 iszparduosim*. tai Jau kiais dailiai* paveikslais ir gražiais pa
kilu teip pigiai negausite. į sveikinimais, tinkamai* kožname atsiti-
* Kita* reiks pirkti isz fabriko, kur jo* i kimo ir laika, parsiduoda visai pigiai, 

kasztuoja po *l&00. Taigi pirkite da ne* tik po 25c. <ti 12 popieru su koover 
bar pakol pigios yra. į tais, pri* kuriu pridedu dar dovanu nau-

Gausite ja* po *6 95 pas: Jauaia kabala su iszreissktmu kasyru,
A. OLSZEV8KI, i vert** I5c. Neoorincsiam kabalo pride-

24 33rd Si. Pirma* namas nuo Ssv. | <ju puikia pavtncsevone ant paveikslo 
Jurgio baznyczio*. i altorėlio, arba ka kita ui 15c. (Ji*1.00
“. 6 lusinai. Reikalaujame agentu ir duo- 
Lietuviu darbininku lalkraastis dam* gera uždarbi. Adresas

K/-x a (I C. G. Agent,
U V A [ Sta W Bo* 14, Brooklyn, N. Y.

Talpina pilnas ir teisinga* iinia* apie 
Judėjimą darbininku pasaulyje ir ežia i 
Amerikoje. Straipsniai, apysakos, eile* 
ir kiti visi tilpę ranteliai yra kiekviena ■____________ _
užimanti ir pamokinanti. I ■Salkivoitaaa ijrusaka bei ■«rvi*ak« ir kitokia

Platinkite, draugai „Kova”, vieni n to- > “r“ tta*«y-i«te»a aaostrtybes - aasiaaai i»iia.
Ii laikrazzti. kur. gina žmonių darbinio- tyCaota.) -.ra 

e I aa° kario* tnkstaacatai pasisalbalo Kas aorl
ku reikalus.

Preke: ant m*tu *2.00; ant puse* melu 
91 00.

Raszydami adresuokite szi ai p:
„KOVA,“

412 Siegel str., Philadelphia, Pa.

Pamarma Mergauti eitus vyrama., 
▼tai »aan<ilealaial garsingi gydymai ptt gro-

KoeniffMbcrg SpeciAilntn,

Brooklya. N. T.

221 E. Main st..
M. ZUKAITI8, 

New Britai n, Conn.

JOHN S ELUtlR
Iszgydo vi**s skilvio ligas, negrvmultevtma. 
n*ira>;ums valgyti, skaudejima krutinės duo- 
biukeje ir sionuose. atsirūgima vėjo, ir uegar- 
dain skystimu, gurglma Ir te* pu t Imi viduriu, 
ėdimą resnos, jautimą lyg guzą arba kamuoly 
gerklėje ir negalejima jo nuryti, suspaudimą 
szirde-s. guaaba, vėmimą rvttnetyj ir atsikosė
jimą tirutu sktepilu, kartai* labai pajuodavu
siu. prikartejima burnos, diegly, greito pailsi
ma arba trumpa kvapo, skausmą viduriuose, 
tri-da. apaiveluay. IVzakyjusy ir skaudama lie
tuvy. bėgimą kraujo tos dantų smegenų, silp
numą viso kūno ir plaucaiu. siirdies plakime, 
negalejima miegoti, sunkuma BalTOje ir kojo
se. snauduly, o ypatingai po ptetu. pabalina 
ar pageltoaavima veido, svaigime Ir skaude- 
Jima galvos ir daug kitokiu nesveikumu, pa 
eiaancatu nuo nesveiko skilvio. Jeigu turi nors 
viena is* viražai paminėtu kenkiu, tai tuo jaus 
orderiuok Jobn's EHzlr geriause gyduole nuo 
skilvio hgu. Gaunam su virsz KO padekavoalu 
ant nedėlios. Preke *1.00 ui butely, • buteliai 
ustS.ua Viduriai turi iszsiliuosuoti mažiau
siai syky ant dienos ir jeigu to nepadaro, tai 
jie yra nesveiki. Naudok Joba s Llver Pilis, 
nuovkiuriu užkietėjimo, tiktai 28c už skry
nele. Indek pinigus in gromata ir adresuok

JONN'S SUmY HOUSE

I FAKMOS ANT PARDAVIMO.
Į New Yorko veistiJoje, kur yra susitve
rusi lietuvtszka kolionijs, yra dar ant 
pardavimo fumo* su trintomis ir kožna 
turi girioa, arti miesto ir geležinkelio 
stoeziu; isz Ju paminėsime sekanenas: 
15 akeriu už *1250. 33 akeriai ui *1500; 
78 skėriai ui *1400; 99 akeriai ui *2000, 
Ir apie 15 kitu. Artesnėms iinioms rei 
kia raazytt įdedant uiYc. marke adreeu: 

GED KLEEK.
Poolville, N. Y.

Kozminski & Yondorf
73 Dearbom Et.

TURTENYBE IR PASKOLOS. 1
Skolina pinigus ant lengvų Hlygų namų i 
statymui. Agentai už atvestus ko*tu- 
merius bu* kuograiiaiuiai traktuojami.

Nauja Lietuvisska Aptieka
Atsidarė ant

Halsted olycatoe prieezai 83 ai.
Arti Ssv. Jurgio Bažnyoaioa.

Aptieka pripildyto daugybe y vairiau
siu gyduolių Amerikoniuku ir Eoropias- 
ku, o preke* pigesne* kaip kitur. Už- 
kvieczia visu* lietuviu* reikalaujancziua 
kokiu nor* gyduolių kreipti* in nauja

Aut 17 Šimėno
Esufss-Uikrodelis

riszkaa ar moteristkaa, 
18S aeksaožM,dvigubi 
“HanUng” luksztaL 
įgražial tazkvteikuotas 
| rlkral gerai taika rodo

JEIGU SLENKA
PLAUKAI

l tai nelauk kol Jie vteteskal 
L nuslinks. Dalios, tankas 
V ir ilgi plaukai padabina 
K Smogu ir yra didžiausiu 
M*, grožybe, turtu. Jate's 
nT^Srtoiv l*4k(*fa*or su- 
v \ talko iHnkima plauku,
^—/sntvMta* įsaku 1,. te 

steigta spartu auginta
9 ir vieton I—puolusiu at- 
Raugina nauju*, urelnlu*.
■ dailius ir Ogu* plaukus. 
W Isinaikina pleiskana* ir 
Hf/ visokius nSesystumns 
M galvoje. Žilus plauku*
■ sugražina in natnraltes- 
[į ka parva. Tukstancstai

toras, kinų© pagelba galite visada gauti, 
arba galite pasisuku per telefoną kita 
koki norite daktare.

D. Giaczas, Aptiekoriu*.

gvaran- 
t uotas ant 26 metu 
Szy laikrodėly pati a a 

ate* C. O. D. aat kiekvieno adreao, so pavel] 
va teaerzamlnooU Jeiao bo* toks kaip rasto- 
ana, *8almokek ezpresol $5 7S ir atvežimo 
kasitos ir pasiimk laikrodėly, jei ne, nemokėk 
be vieno oento. Atmiok, kad až loki pat laikro
dėly kltar mokėsi 886 00. Prie laikrodėlio dar 
pridedame MC anklinta labai gražu lenoiugely 
so kompaso dykai.

lYceistor Watch Co..
900 Central Bank Btdg, Chicago.

praplikimo varloda-l 
retofmt 7 IMlff John'* H»lr Invieor*u>r.

H 1 Iravl Kam vaik>*<-iiot su ne- 
■nfįdaU'al*. r.tai*, nutrlu- 
Wjg*iiMUii plaukai* ar pra-

S r fv pllku*ia gaba kati nll-
* ii- f B51* už,taurinti dailiu* 

'f- W ir įlipu piaakus.
1 ^// k W Prek>*l-M už b*>-

1 įį W teljr. 6 buteliai už
į 16.00. Dideli* ryduo-

JoIih’s Supply Bonse, 21 Sta. K, Cbiujo.

_Jlu|aii*iai Itzrasto* MedMee*: Naajaas- 
—esu vaistai yra pase*—lagtaasi, gydo daugybe 
ilga . Plauktu tikrai atangida, slinkimą, p teta-

, Prož. J. M. Brandas
_ N*w York ABrooklyn, U. 8 A

Dr.O.G.Heine
DENTISTAS

OFFISAS:
Kerte 31-mos ir So. Halsted įlycrtL

Gyvenimą* viršui Agttok**.

CHICAGO. ILL.

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

Tiktai 10 centu.
Į Nauja* vadovėli* angliazko* kaJbo*, 

vertas 50c. gaunamas lik už lOc.,prisiun- 
cziant gromatoje aidabrini deazimtuka 
invyniota popieron ir 2 markes po 2c.

W. J. PETKON,
303 N. Main st., Brockton, Mass.

(24—XI)

DR. B. M. R0SS
Daneszu visiem kad sziose die
nose asz perkėliau savo ofisą ant

o 
pa* ji galima alsi- 
vedyti, nes ji* turi 
pulku ir szalto ba- 
varaka alų, gardžia 
rusk a oeziasezena 
arielka, cigaru* net 

iaz Havanos, o iszsigerus gauni žmogus 
puiku užkandi kiekviena diena, tai Jau 
ilgiau au tamiata kalbėti negaliu. Lik 
veikas turiu skubintis. Prie to Jis turi 
puikia sale dėl veseliu ir mitingu ir pa
klauso kiekvieno, o ypač* už tlumocziu 
susikalbėti angbsskai. Ateikite pas ma
ne, o asz Jum patornnusiu už dyka viso
kiuose reikaluose ir provoee. Atvažiavę 
iaz kitu miestu galite gauti paa mane 
geriausia nakvyne.

Petras’SzlaklB,
3321 AoboruTav., Chicago, Iii.

(Tarpe 33- i o* ui. ir 33-io Pi.) 
Telephonaa Yards 0012.

167 DEARBORN ST.
ANT KAMPO MONROE ST. 
ROOM 506, STO FLORO

CHICAGO, ILL.
Czionai su dadejimu /vairiu elektrų- ' 
gydaneziu maszuiu ir instrumentu, 
esmu pasirengęs priimti ligonius ir 
isztirti ju ligas su dideliu pasiseki- , 
mu. Per su virsz 22 metu asz savo 
praktika paszvencziau vien ant gy
dymo u žsi sene j tįsiu ligų ir pertai 
szendien esti pasekmingiausias spe- 
cijalistas visoj Chicagoi. Mano g^- 
gyduolee nesi randa jokioj aptiekoj, 
ne* jos yra mano išrasto* ir man 
vienam tik žinomo*. Per laiszka 
arba asabiszkai duodu rodą dykai.

r-ŽMOGAU GELBEK-.
Savo kana kad du* z ta jo oeapietetu. Jeigu 
nubėga sėkla naktyje ar prie nustezlapinimo. 
esi nusllpnejes nuo jaunystes teadykumo. gal
va svainta, ūžta ir spingta ausyse, akys pa- 
mel Ina via ir Indubia. atmintis Ir regėjimas 
maiinasi. jeigu esi nusiminęs ir nesmagus, 
plemai rodosi priesz akis, skauda strėnas, silp
ni lytlszkl organai ir Juos skauda, tai iszsigy- 
dyk vartodamas geriause gyduole ant svieto 
Joba s Vte-VI*M Ptll., preke »1.00 skry
nele su prtaluntimu. arba # skryneles už 16.00 
ir gvaranclta tezgydymo. Tukstancztal tezsl- 
gyae nuo virsz paminėtu ženklu vartodami ta 
gyduole. Viduriai turi tezsilluosuoti mažiau
siai syki antdienos ir jeigu to nepadaro, tai 
jie yra nesveiki. Naudok Jobn's Llver Ptlls, 
2*c už skrynele tiktaL Indek pinigus groma- 
tan ir adresuok
JOMN’S SUPPLY HOUSE CKIGUto*ILL J

Skaitykite ka sako Dr. L. Landės!!!
Al tariu didžiausią praktiką terp Lietuvių Suvienytose Valsti

jose ir Kanadoje.
Per 20 metų ai pasilvenčiau gydymui vyritkų ligų specialiŠkai.
AI gydau vyrus ir moteris, ir jei apsiimu, tai ir išgydau. Jei 

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

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

Aš tukstančiua 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

grotuotoms drukuojamų mašinėlių, ir kitokių tavorų.
Kanam kuris atsiųs ui 2 centus markę, prisiųsiu 

Naują lietuvišką Kstaliogą dykai. Kuriame yrašim- 
tai visokių daiktų paveikslai ir prekės, 
iš kurio matysi jog mano tavorai pirmos 
kliasos, o prekės pneinamiausios.
Apstehavimus atlieku greitai, ir išsiun-

čiu į visus Amerikos miestus. Adresas:
M. J. DAMIJONAITIS,

3108 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

PREKYSTEI ^ ir 
— ■ —.... *is*Uą -uikaHiką

NUO SKILVIO.
NUO PLAUCZIU.

NUO KEPENŲ.
DRi JEAIN SIRROM,

Dėl daugelio pagydymą savo trimis vaistais, yra dabar tankei vadinamas
SZEIMYNISZKU DAKTARU.

Gali uič+dyii pinigui, kuriuo* Hmokėtumei daktarui. Išmėgindamas 
jojo vaistus; o jei sykį juos pamėginsi, pamylėsi juos ui Jų gerą, kurį Jie 
tau padaris. Jie yra pripažinti ir vartojami daktarų ligonbuciuoee perdėm 
po visa svietą.

DR. JEAM 3IRR0K 0 SKILVIO ŽTIPRIHTOJAŠ yra tikras ir neapairiktinas 
vaistas nuo Oyspepuios. Negromuliojimo Ursissneiusio Žyvstavims, Svaigulio, 
Gaivosksudžio, Abeino Nusilpimo ir visų Sugedimų Skilvio, kįlanČių nuo nere- 
guliatiško ir beaaikinio valgymo.

DR. JEAN SIRROM O PLAUČIU STIPRINTOJAS yra pilnai užtikrinamas iš- 
gytlymio Šilpnų plaučių, SziltieŠt, Bronchite. DiUvot. ar bile kokios Plaučių Il
gos. Yra Ui tikras vaistas nuo KomIIo, Peršalimo ir tt., ir U.

DR. JEAN SIRROM O KEPENŲ STIPRINTOJAS galutinai išgydis aršiausius 
atsitikimus Isiteneiusio Utkieteiimo Vidurių, Vsnglų sr Neveikiančių Kepenų, Vėla
vimą, Orugj, Geltą ir U. Jis išgydis visus neregulianškumus, paeinančius 
nuo Neveikūs Kepenų.

Prekė kožnam >1.00 už bonką. arba šešios bonkoe už 13.00. Gali užsisa
kyti po 2 bonki kožno, ar kaip Uu patinka, padarymui šešių bonkų. kurios 
tau atsieis tik 15 00 ui šešias bonkas. Siunčiasi kožnu adresu aplaikius 
Expreso ar pačios piniginį prysaką. Dabok ant ženklo, užspausto ant kamš
čio. Be Jo nėra tikras. >

MORRIS FORST and C0., PITTSBURG, PA.
Pardavš|ai ant Suvienytą Vaisti|ų ir Kanados.

T'BT TT UŽMOKĖSI SIUNTINIKLdI l(jr U eivH, jei Tikrrnr
Idant pagarsinti musu tavoms ir kataliosu* iszduosim tūk

stančius dollerlu vertes prezentus mu*u kostumeriams Prl- 
tiunsk mum* pilna savo adreso ir arčiausia eipreso sta- 

clja. o mes tau prtelun.liue 1 kompieta sekančiu tavo- 
ru: 1 boritJta mmžiu Cigaru; 1 UK autnn/a arba 
nav/iai r^riika Lnikrodfli. atdaru nrturn (;>a 
minėk kuri nori) f erai laika rodanti teip. kaip 

SMįM gjn.00 rerti* laikrodflit ir gvaranclja žnt 6 metu 
kad mes. jei suges, pataisysime uždyka. arba ap-_ 
mainysime ant kito, jei bus negera*: 1 grota

IHIKy auktini LenHugili tv Kompan; 1 Hariot Deiman- 
įį^^to s pinką, 1 Barini Deimanto ttpilka: lieta 4 kalnie- 
SMį Huto ir rankotiu (betik*; 1 pora labai granai auknn 

fu Kotioniku ir rimą gratoe tieda Ueodyia t* rimu 
F P*’-'*, * Bariai Deimantai! Ir t Kmrraldait v takas tas 
r bus sudėta in viena pliuėine iilku lik lota skrynute. Kada 
atvei, peržiūrėk viską ir jeigu tau tie daiktai tinka, užmo- 

______________________  _ jek ezpresui 18-07 ir atvežimo kaitus ir pasiimk tavorus 
jei netinka nemokėk n« vieno cento Viskas ko mes norime, kad rekomenduotume! mus savo 
draugams. 8zle daiktai su moteriėku laikrodėliu If’ėS oollu Ilgio lenclugeliu kaituoja 14.70. Mes 
gaBme Juos prteiunstl tau ir počtu. jeigu su užpralymo prtelunal visus pinigus ir 85o ant pačto

L. A. MOLLAMD ft CO. 155 Washlnct<m SU CfflCAGO, ILL.

Silpni, Nerviszki ir
Jeigu esi apimtas kokia liga, ar ligų komplikacijoj 

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

, Ar tu esi nerviškas ir nusiminęs, nusilpnčjęs,
ukvatos, greitai pailstantis, gėdingas, piktu išrodantis, 
stantis, nespakainas ir užerzinantis?

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

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

Raszyk klausymo lakszto ir gausi rodąs
OMmž žbdarytM kozną Šimą hm 10 ryto IU 4 g* gidą Ir všl 
■M 6 Iki 7 vakare. N*4di«m ir šrantačienom nuo 10 iki lt.

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

smrmr—

Lietuwiszka Aparatu Dirbtuwe
GuodoUDoms tautisskotns ir l»al-

Weiiawaa, Aiarpas, Juos
ta*. Kuksrdss, ZeakieliM*, 
K c pa re* ir dėl M aršia Ik u

Kunigams .tezdir" 
Araetau. Dalmati- 
Stulaa ir visas bai-

in laiką.
Nedarnos guodotiuo* Dr-tes, 
guodotini Kunigai, kad J ūmi

F.PBradchuiis 
(uorney and Counselor it Ln. 
Chuober o! Conuneroe BldL Boon TM 
8. E. Corner LaSalle A Wa»hingu>n<ta.

CHICAGO, ILL. 
Telepbone Main 3643.

darbą* butu pridetancziai atliktas ir tuom *u**elpti savo tautetj, paveskite ji tikrai 
betnvai&aų T. andruszewicz & cc.

lis w. Dirbtos 8t, < ChlMgo, III.
Weda prosraa kaip eleriliazka* teip n 

t kriKinahnkaa vnsuoee guduose.
Re*. 3112 8.HabtLed arti 31 mos.

Tel.Yarda *046

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

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

Tarp daktarų didvyrių,kurie visos žmonijos ir visų tautų neprietelius su geriause pasekme perga
li, (ai yra ligas visokio skyriaus, tuomi Vokietija džiaugiasi su Prof. Dr. Koch, Berlyne; Austrija Dr. La- 
reaU; Amerika New York e so Dr. E. C. Collins M. L so knriuom joks kits daktaras ne institutas negali sorily- 
fint, pergalėse ir visokią ligą išgydymuose; nes kur kiti daktarai atsisakė pagelbėti, arba nekurj laiką pa- 
gv4ę pripažino už neišgydomas ligas, tai Dr. E. C. Collins M. L so geriause pasekme tas ligas pergalėjo, 
o ligonius sveikais ir laimingais padarė, juos iŠgydydams nuo: plaučių ligos, kosulio, kepenų,inkstų, 
vidiirių ligos, kraujo nečystumo, galvos skaudėjimo, dieglių ir reumatizmo; skuros (odos) ligas ir nie
žėjimą, lytiškas silpnybes, slaptas ligas vyrų ir moterų, sėklos nubėgimą, savžagystę su jos visais 
apsireiškimo vaisais, nervų ligas, abelną nusilpnėjimą, kataro (slogos), pūslės, galvoj spiegimą, 
micgustumą, geltliges, skausmingas moterų mėnesines ir baltaises antdrapanes, užsikrečiamas piktas 
ligas, kaip ir kitas kurios ant nelaimės žmonių ir kankinimo atsiranda, j urną laiką išgydo pamatiškai 
ir išgydyta liga ne atsinaujina*

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

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

IŠ daugybės padėkavonių, Čionais keletą patalpiname pagal geidimą išgydytų.
Mylimas Profesoriausi

Kaip daug per siaus metus laiko priken- 
čtan it privargau, teip labai esia Jums dėkin
ga. ai Mgydyma lig<». kurią per moterystės 
paaigadinlmą buvau garus: nes neperstojan
tis galvos skaudėjimas, vidurių ir gumbo gėli
mas, kaip Unkus ilaplnlmaa. teip kratinėje 
diegliai ir abelnas kūno skaudėjimas ne lipa-

gatava į trmf lįsti. Kiti daktarai irdaktar- 
kos nieko negelbėje. o tie visi bobiėkl-raga- 
niikl gydymai, tleslok manf į prapultį stūmė. 
O kad J ųs prisiųsti vaistai, dėl man; sutaisy
ti iigydė. tai tikras stebuklas. nes nesitikė
jau kad kas many iigydyt^ po tokios ilgos li
gos; ui tai dar karty tetariu U tikros iirdiss 
didžia ūdų padėksvonj.

Pilna guodonės.
. Julijona Wlda.

379 W. Iron St., Ironwood, Mich.

Brangus Profesoriau!
C dabar as Jonas Persky. dėkavoju Jums 

labai, kad mane lėgydėte, nuo biaurių sapny, 
sėklos nubigtmo ir abriso skausmingo nusilp
nėjimo. kurią tai Ilgą kaip jums tinome įga
vau per kūno raikšti us ir neitmanymą. Jus 
vaistai manę kaip naujai atgimusį padarė ir 
dabar rengiuosi genytis ir gyvensiu lainsin-

Garbingi Dr.OoUlns Instituto Specialistai. 
Kiuomi su didžiausiu džiaugsmu ;>rsneėu

Jums labai dėkingas.

John Pvnkjr,
190 Horocki SI, Johstovn. Pa.

Karoliu* ČaUtys, 
10 Wsiaut SL, PtoenUvUle, Pa.

Ilgydyta* nuo ul«ls«*nė juslos vidurinių orga-

tuoklystą, per kurią girtas būdams perkaltu ir 
tą ligą pasigavau su jos visais kankinančiais 
diegliais: kojose, rankose, strėnų skaudėjimą, 
kosėjimą, skrepliavimą ir sprando skaudėji
mą teip, jog mane į beprotystę vari; kiti dak- * 
tarą! nor vadinasi specialistais, bet man nieko 
nepagelbėjo, o kak Jus iėgydėts maną, tai * 
tikrai pripalysta Jus už geriausius specialis-

sius labai, labai esia dėkingas.
Jus ilgydytaz.

Kristina Pavlecka. ,
1811 So. I3th St., St, Imate, Ma.

Ilgydyts sirgtu per metus po sunkaus palago.

Alotia Šlama,
Clarokson, Neb.

Išgydyta nuo skausmingo ir baltųjų antdrapa-
n tų bei abeino sunykimo.

Kurio nori, kad išgydytus negarsini, tai užlaikom didžiausio) slaptybė).
Kad taip prieinamai, kožnas ataišaukęa asabiškai arba per gromatą, aprašant savo ligos silpnybe* lietuviškai, kožnaa ser
gantis tampa išgydytas ne tik paprastoms, bet chroniškoms ir užsisenėjuaioms ligoms, tai be atidėliojimo ateik arba 
rašyk dar šiądien ir nesikankyk. Jeigu nepermanai savo gerai ligos, tai priaiųsk keletą štampų už prisiuntimą, bus 
prisiųsta Jums dovanai knyga “Vadovas į Sveikatą", parašyta prof. Dr. E. C. Oolioso, iš kurio* didelią naudą apturė
site, nes Ji kaip sveikiems teip ir sergantiems labai naudinga ir tukatančius žmonių pagelbėjo.

Visada rašyk savo adresą aiškiai, adresuodama:

Dr. E. C. Collins, Medical Institute,
140 W. 34-tH St. (Urp Broidiiy ir 7 Alt) NewYork, N.Y,

Nl vistinių Institutas atdaras kožną dieną nuo 10 iki 5 vai. pe pietų. Nedėlioms; nuo 10 iki 1 pal. po pietų.
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