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Iš Vilniaus gubernijos.
Iš Vilniaus gubernijos pa

šaukė į karę rezervos oficie- 
rus: štabo kapitonus: Suko- 
vorinų, Starčenko ir Kleiber- 
gų; leitenantus: Aleksiejevų, 
Selivanovų, Mironovičių, Ma
jų, Sujetinų, Berestovskį, 
Sinnickį, Fedorovičių, Toma- 
ševskį, Korovickį, Borovino- 
vų, Volperų, Sierpinsk|, Zi- 
nerevų, Bemackį, Sosinovi- 
čių, Zacharzewskį, Rukovskį, 
Petrovų, Makarovų, Karblo- 
vų, Polonskį, Metevskį,Tom- 
kevičių, Gerke, Jurkovskį, 
Mačurinų, Krasnickį, Žinči- 
kovskį ir Zolovų. Daktarus: 
Solonovičių, Zamettų, Goldin- 
gų, Rubanų, Michailovų, Ju- 
reckį, Burokų, Sudakovų, 
Boino-Radzevičių ir Reinge- 
rų; veterinorių: Strukovų. 
Urėdninkus: Železovų ir Ab- 
rosovų.

Ant sudrutinimo kariškos 
laivynės nuo gyventojų į- 
plaukė rugsėjo mėnesyj į 
Vilniaus kasų aukų 4005 rb. 
81 kap. Nežino mat žmonės

jų buvo pergabentos ant 
kranto, o su mažoms nesikėsi
no' stoti į mūšį su laivyne 
admirolo Togo. Dabar, ap
art vieno didesnio laivo ,,Se- 
bastopol” ir mažų torpedinių 
lai vėlių,iš garsios maskoliškos 
laivynės Azijoj jau neliko nė 

laivo galinčio stoti į 
Laivų Azijoj masko-

Pienininkystčs kursai.
Trįs metai atgal Vitebsko 

žemdirbių draugystė parengė 
speciališkus ■ pienininkystes 
kursus. Iki Šiol kursus tuos 
pabaigė 17 mergaičių ir 1 
vyriškis. Iš pabaigusių mok
slų: 4 ypatos darbuojasi ant 
savo locnos ūkės, daugumas 
gi gavo vietas dvaruose, kur 
gauna algas po 8-10 rublių" 
ant mėnesio, 
žemdirbystės 
gauna kas metų po 600 rubl 
pašelpos.

niai laivai užpuolė ant vie 
naitinio Port Arthuro porte 
likusio -didelio laivo ,,8eba- 
stopol”, bet kų atsiekė, neži-

e demonstracijų, 
lodą užrubežių laik- 
inigaikštis Sergijus 
gal savo reikalavi- 

nuo

Po Port Arthuru masko
liams nesiseka. • Paveržimas 
forto 203 metrų pastatė japo- 
niečins geresnėse aplinkybė
se. Kad tas fortas svarbus, 
pasirodė tuojaus iš to, kad jį 
atgal atimti liet trįs kartus 
bandė Stoessel su visoms, ko
kias tik turi, pajiegoms, bet 
kiekvienų jo pasikėsinimų at
mušė japoniečiai. Stoessel 
nužudė daug kareivių bandy
dama atgal atimti nužudytų 
fortų, bet ant galo persitikri
no, kad tas yra ne galimu ir 
liovėsi nevaisingų bandymų.

Po>mūšiui japoniečiai''pra
šė Stoesselio apstabdyti karę 
aut kelių valandų, kad gali
ma būt palaidoti, užmuštus 
prie veržimo forto* 203 metrų. 
Stoessel iš syk buvo sutikęs, 
bet ant rytojaus atšaukė, pri
tarimų atėmė atgal. Londo
no laikraščiai mena, jog per
keitimų duoto daleidimo lai
doti užmuštus pagimdė bai
mė, kad pulkai maskoliškų 
kareivių, susiėję su japonie- 
čiais, nebandytų pasiduoti. 
Apsistojus mūšiams,mat prie
šingi} pusių kareiviai liuosai 
susitinka nė kaipo priešai; 
tųsyk tai maskoliški kareiviai 
rastų progų pasiduoti, arba 
išpasakoti japoniečiams svar
bias tvirtynės paslaptis. To 
tai pabūgęs, Stoessel nesuti
ko apstabdyti mušius.

Atkakę iš Port Arthuro į 
Cifu chiniečiai atgabeno ži
nių, buk tvirtynėj maskoliš
kiems kareiviams trūksta jau 
maisto- Gauna ji? vien duo- 

pusę paprastos porcijos, 
nė daržovių jau suvi-

Kursai nuo 
ministerijos

Maskolija.
Kokius vaisius išduos rei

kalavimai konstitucijos Ma- 
Škotijoj, paduoti reprezentan
tų žemiškų institucijų, dar 
vis nežinia. Dabar prasidė
jo kova terp šalininkų ir 
priešų konstitucijos ir svar
besnių paliuosavimų eilėse 
pačių caro tarnų ir artymų 
jo giminių ir ministerių, ku
rie teipjau, kaip matyt, ne
vienodai mislija. Sviatopolk 
Mirsky pritaria paliuosavi- 
mams, bet tiesų ministeris 
Muravjev buvo priešingu ko
kiems nors paliuoųavimams. 
Muravjevų tame karštai rė
mė caro dėdė, Maskvos Jene- 
ral gubernatorius kunigaik
štis Sergijus.
cijos tarnai 
sakė, kad , 
Sviatopolk

nos 
mėsos, 
su negalima gauti.

Japoniečiai, ant paveržto 
forto 203 metrų, nors iš kiti} 
fortų maskoliai šūviais dide
lių, }>ergabentų nuo kariškų 
laivų kanuolių stengėsi neda- 
leisti, užvilko sunkias kanuo- 
les ir iš jų pradėjo šaudyti į 
porte stovinčius maskoliškus 
kariškus laivus ir visus dide
sniuosius, taigi kreiserius ir- 
mūšio laivus, paskandino šū
viais porte, iš didesnių laivų 
liko tik vienas ,,Sebastopol”, 
kuris dienų išplaukia iš por
to, o ant nakties grįžta atgal 
į portų. Nepaisant ant šū
vių, maskoliški kariški laivai 
nebandė ištrukti, turbut vi
sos didesnėsės kanuolės nuo

Mokintiniai pradinių mo 
kyklų Lietuvoj.

' Pagal atskaitų Vilniaus 
mokslinio apskričio, pereituo
se metuose .pradines moky
klas pabaigė 13877 mokinti
niai, iš to skaitliaus 11883 
mokintiniai išlaikė ekzaminų 
ant užsipelnymo paliuosavimų 
pastojant į; kariumenę. Ant 
užlaikymo visų pradinių mo
kyklų Vilniaus apskrityj 
privatiškos; y pa tos ir valščiai 
davė 461179 rubl.; ant pasta
tymo mokyklų triobų ūkinin
kai sudėjo 88697 rubl. Mo
kinimas vieno mokintinio 
liaudės mokyklose kaštavo 
vidutiniškai: Vilniaus gub.
— 6 rub. 71 kap., Kauno gu
bernijoj 1—11 rub. 65 kap., 
Garteno gub. — 6 rubl. 34 
kap., Minsko gubernijoj — 
5 rubl. 81 kap., Vitebsko gu- 
bern. — 91 rubl. 58 kap. Iš 
viso skaitliaus vaikų priau
gusių atsakančių lankymui 
mokyklų metų, jas lankė: 
Vilniaus gub. — 8,81%,
Kauno gub. — 10%, Garteno
— 17,9%, Minsko gub. — 10, 
68%, Vitebsko gub. — 8%. 
Taigi pasirodo, kad ųemasko- 
lių apgyventose gubernijose,

gal per rubežių sugrįžo. 
Kaip paduoda laikraščiai, 
randas parubežiniuose pavie
niuose ketina mobilizuoti ka
ri uraenę tik paskutinėj va
landoj, kada kiti visi pavie
šiai bus sumobilizuoti. Kaip 
sako ir sumobilizuota parube- 
žių rezervus kari u menė nebu
sianti išsiųsta |. Azijų, bet lik
sianti dabojimui tvarkos pa
čioj Maskolijoj. K ari u menė 
mat reikalinga ir namieje 
dabojimui tvarkos; ant galo 
ir savo rubežių be kariume- 
nės Maskolija ne gali palik
ti, kadangi tųsyk kaimynai 
galėtų bandyti iš to pasinau
doti.

ant ko aukauti: apleidžia jie 
savo locnus reikalus, o deda 
aukas Lietuvos persekiotojui 
carui.

Vilniaus gubernijoj yra 
visokių žydiškų mokyklų: 
1 žydiškas mokintojų institu
tas su pradine žydiška moky
kla prie jo; vienkliasinių ir 
dvikliasinių žydiškų moky
klų yra, 20, pradinių vienklia
sinių mokyklų 6. Privatiš- 
kų mokyklų; yra: vyriškų 4, 
ešibotų 2, subatinių moky
klų 1, talmud-torų 3, mer
gaičių pensijonų 6, cbederų 
472. Lietuviškos mokyklos 
nėra nė vienos.

Kadangi caras nesutiko pra. 
šalinti nuo vietos vidaus mi- 
nisterio Sviatopolk Mirskio, 
tai Sergijus ir Muravjev pa
reikalavo, kad caras abudu 
paliuosuotų nuo vietos. Ca
ras tų padarė ir tokiu budu 
Sviatopolk Mirskį ant jo 
vietos sudrutino. Muravjev 
pasitraukė nuo vietos tiesų 
ministerio, o kunigaikštis 
nuo vietos Maskvos jeneral 
gubernatoriaus. Garsus fa
natikas Pobedonoscev, turė- 
dams paramų Maskolijos po
pų, pirma turėjo didesnę už 
patį carų įtekmę ant valdžių, 
dabar atvirai * nesipriešina 
mieriatns Sviatopolk Mirskio/ 
matyt jaučia, kad tas paims 
viršų ant reakcijos šalininkų, 
todėl nedrysta atvirai jo ke-j 
liūs painioti.

Pereitų sanvaitę jaunuome
nė Peterburge kėlė ant gat
vių neprilaukia* carui de
monstracijas. Ant gatvių 
buvo smarkus susirėmimai 
demonstrantų su policija, ku
ri, neįstengdama suvaldyti 
minių, pasikvietė | pagelbų 
kazokus ir kariumenę. Su
sirėmime net 'kelios dešimtys 
žmonių likosi sužeistų, nore, 
kaip valdžia laikraščiuos gar
sina, mirtinai sužeistų nėra. 
Demonstrantai paskui išmė
tė atsišaukimus. kuriuose 
reikalauja laisvos konstituci
jos ir protestuoja prieš karę, 
reikalauja jos užbaigimo, 
kviečia Maskolijos žmonės U-l 
versti caro vienvaldystę ir pa
naikinti sauvalių jo tarnų. 
Apart to, Maskolijos jaunuo
menė protestuoja ir prieš rei
kalavimus reprezentantų že
miškų institucijų, kadangi 
tie reikalavimai ne |>akan- 
kanti, negali užganėdinti lai
svės draugų. Suareštavo 
daug demonstrantų.

Pirma buvo pakeltos de
monstracijos Varšavoj, tik 
čia jos Įiasibaigė blogiau. 
Valdžios žinojo pirm laiko a* 
pie rengiamas demonstraci
jas. sutraukė ne tik policijų, 
bet ir kariumenę. Pasibai
gus dievmaldystai Visų Šven
tų bažnyčioj, einant iš jos 
laukan, demonstrantai pradė
jo į policijų šaudyti iš revol
verių, bet kada ant vietos 
pasirodė ginkluota kariu me
nė ir pradėjo šaudyti į mi* 
nias žmonių, ginkluoti - de
monstrantai išbėgiojo, o ant 
kareivių šūvių liko minios 
niek*

vieno 
mūšį.
liai turėjo apie 80 ir jie, su 
išėmimu mažų laivelių, guli 
ant jūrių dugno, keli teko 
japoniečiams, keli likosi nu- 
šarvuoti Chinų portuosė, o 
keli, drūčiai pagadyti, teipos- 
gi negalinti ant jūrių iš
plaukti, yra Vladivostoko 
porte. Kur yra torpediniai 
laiveliai pasislėpę prie Port 
Arthuro, japoniečiai dar ne
užtiko. Matyt tie laiveliai 
slepiasi kur už krantų kalvos 
teip, kad jų nuo forto 203 
metrų negalima matyti. Už 
vienos kalvos,užleidę elektriš
kus žiburius, japoniečiai už
tiko kelis velkančius, portų 
gilinančius laivus,teiposgi tū
lų mažesnių laivelių skaitlių 
prie laivo su ligoniais, vaka
riniame porte. Japoniečiai 
pareikalavo nuo Stoesselio, 
kad visi laivai pasitrauktų 
nuo laivo su ligoniais, ka-

kur mokinimas vedamas ne 
prigimtoj vaikų kalboj, i- 
mant apskritai, daugiau vai
kų lanko liaudės mokyklas 
negu maskolių apgyventose 
gubernijose. Jeigu randas 
dasiprotėtų į pradines moky
klas įvesti prigimtų žmonių 
kalbų, tai nėra abejonės, kad 
Kauno gubernija kaslink mo
kyklų ir mokintinių skaitliaus 
pralenktų visas tikrų masko
lių apgyventas gubernijas. 
Viena liaudės mokykla išpuo
lė: Vilniaus gub. ant 4158 
gyventojų ir ant 138 ketvir
tainių viorstų, arba netoli 
ant pustrečios ketvirtainės 
lietuviškos mylios; Garteno 
gubernijoj ant 2371 gyv. ir 
ant 86 ketvirtainių viorstų; 
Kauno gub. ant 4365 gyven
tojų ir ant 146 ketvirtainių 
viorstų; Minsko gtib. ant 
5864 gyv. ir ant 235 ketv. 
viorstų; Vitebsko gub. ant 
3649 gyv. ir ant 131 ketvirt. 
viorsto. Penkiose esančiose 
Lietuvoj mokintojų seminari
jose }>ereituose metuose pa
baigė mokslų 100 mokintinių, 
o krikščioniškame mokintojų 
institute 18 mokintinių.

Iš Tauragės,* Kauno gub.
Kaip paduoda Tilžės 

,,Nauja Lietuviška Ceitun- 
ga", Raseinių pavietyj, ap
linkinėse Tauragės, paplitus 
paskalui apie mobilizavimą 
kariumenės ir siuntimų su
mobilizuotų kareivių į karę, 
vyrus apėmė baimė, jie, kas 
tik galėjo, bėgo į Prūsų pu
sę. Baimę tų pagimdė val
džių pagarsinimas, kad rezer
vo* kareiviai tų apskričių, 
kurie sumobilizuoti, stotų pa
skirtose vietose. Žmonės to 
nesuprato gerai ir tikėjo, 
kad ir vyrai Tauragės aplin
kinių šaukiami po ginklu. 
Tų pačių naktį, kada tie val
džių atsišaukimai tapo išlipi- 
nėti, apie 200 rezervos kar
eivių iš Tauragės ir aplinki
nių, nenorėdami traukti į ka
rę, perbėgo per rubežių į Prū
sų pusę, ir susirinko Lauksar
giuose. Tuom tarpu namie
je pasilikę, geriau valdžių at
siliepimus perskaitę, kitiems 
geriau juos išaiškino apšvie- 
stesniejie, pamatė, kad juose 
visai kas kitas yra, kad Tau
ragės aplinkinės dar ne mobi
lizuojamos. Keli išmintin
gesni vyrai perėjo į Prūsų 
pusę Ir pabėgėliams išaiški
no, kad dar Tauragės aplin
kinėse kareivių po ginklu ne
šaukia, kad atsišaukimuose 
kalbama tik apie šaukimų po 
ginklu rezervistų iš Zarasų 
paviečio. Todėl ir pabėgę 
tauragiškiai naktyj slapta at;

Iš Vilniaus.
Pasimiręs šįmet Peterbur

ge gana augštos rangos urėd- 
ninkas, Maksimilijonas Že- 
brauckas, paeinantis iš Lietu
vos, prieš mirtį padarė testa
mentų, kuriame užrašė 27000 

t rublių Vilniaus katalikiškai 
konsistorijai. Iš palukų iš 
tų pinigų, konsistorija turi 
kas metų išmokėti po 150 ru
blių. kaipo kraitį trims te
kančioms merginoms, lenkai
tėms gimusioms Vilniuje ir 
po 50 rubl. trims lenkaitėms 
arba lietuvaitėms katalikėms 

t gimusioms Šventėnų parapi
joj. Likusius palukus nuo 
tos sumos konsistorija turi 
mokėti kaipo pašelpų vasari 
nėms miesto Vilniaus besimo
kinančių kolionijoms. Apart 
to,2ebrauckas užrašė 3000 ru
blių ant pastatymo kataliki
škos koplyčios ant kapinių 
Šventėnuose. Zebrauckas, 

: turbut, iš Lietuvos ponų bus 
pirmutinis, kuris savo testa
mente ne užmiršo ir lietuvai- 

( Čių, nors joms pripažino tik 
trečdalį lenkaičių vertės. Ki
ti nupenėti Lietuvos duona 
savo užrašuose lietuvius visa
da aplenkė.

21 d. lapkričio, ‘vietoj va
dinamoj ,, Kaminai”, ant 
Škaplierinė* gatvės rado iš
plautų 35 metų vyriškį tik 
vienuose naktiniuose marški
niuose. Pasirodė, jog iš
plautasis yra katalikas. Jonas 
Nigalman. Paplautasis bu
vo rašto . statėjn *|šustuvėj 
Grodzenskio. Tų naktį, ka
da jį paplovė, jis iki vėlybai 
valandai girtuokliavo su sa
vo draugai* ir matyt, einant 
namon, ant jo užpuolė plėši
kai, o kad jis gynėsi, tai jį 
papiovė visai netoli jo namų. 
Ne tik jo gerklė buvo i>er- 
plauta, bet teiposgi pilvas ir 
nugara buvo su peiliais sulia- 
dyta.

20 d. lapkričio iš Vilniaus 
ant karate lauko, antrai Ma
skoliškai Mandžurijos armi
jai, likosi išsiųsti mechanikai 
ir prižiūrėtojai pačto ir tele
grafo surinkti Lietuvoj. Ka
dangi iš Lietuvos išsiuntė ant 
karės lauko daug telegrafistų 
ir pačto urėdninkų, tai tokių 
Lietuvoj dabar pritruko. 
Valdžios, nežinodamos kų da
ryti, ant tarnystos prie rtele- 
grafo ir ant pačto pradeda 
priiminėti ir katalikus, koki 
pirma tik Suvalkų gubernijoj 
galėjo gauti, vietų, kitose 
Lietuvos gubernijoee katali
kų ant tarnystos neprileisda-

paduoda Tilžės 
Lietuviška Cėitun- 

d. lapkričio sudegė 
čia 13 metų žydukas, suims 
duonkepio Salanskio. Vai
kas mat miegojo ant sofos, o 
šalia ant stalo buvo deganti 
liampa. Vaikas, besivarty- 
dams, numetė liampų, kuri, 
puldama, susikūlė ir degan
tis keratinas išsiliejo ant 
miegančio vaiko.Iš Krėvos, Vilniaus gub.

. Mažai yra lietuvių, kurie 
negirdėjo apie miestelį K rė
vų, Ašmenų pav., Vilniaus 
gub. Čia, tvirtynės olose, 
ant prisakymo Jagailoe, liko
si pasmaugtas smarkiausias 
lietuvių, jų papročių ir tikė
jimo apginėjas Keistutis. 
Čia, tvirtynės požemėse, ant 
prisakymo to Išties Jagailos 
sėdėjo protingiausias Lietu
vos kunigaikštis Vitautas ir 
tik jjersirėdęs tarnaites dra
bužiuose įstengė ištrukti, ki
taip Jagailos pasamdyti 
žmogžudžiai’ ir jį butų pa
smaugę. Tų viskų daugelis 
skaitytojų žino.

Miestelyj Krėvoj ir jo ap
linkinėse yra apie 7500 kata
likų. o vienog čia ne buvo 
katalikiškos bažnyčios. |šra- 
pijinė bažnyčia toli. Dabar 
vietiniai katalikai atsišaukė 
į dvasiškų ir svietiškų valdžių, 
į vidaus ministerijų su reika
lavimu daleidimo pastatyti 
bažnyčių ir užlaikyti kunigų. 
Ant savo reikalavimo vienog 
iki šiol ne gavo atsakymo nė 
nuo dvasiškos, nė nuo svie
tiškos valdžios. Žmonės vie
nog reikalauja vien daleidi
mo. viskų žada padaryti savo 
kaštais, nė nuo dvasiškų, nė 
nuo svietiškų valdžių pašel
pos nereikalauja.

ma.
Pabaigoj pereitos sanvai- 

tės į Londonu atėjo žinia, 
buk caras, išgirdęs apie išnai
kinimų maskoliškų kariškų 
laivų prie Port Arthuro, iš
leido prisakymų admirolui 
Roždestvenskiui su Baltiko 
laivyne grįžti atgal į Revelį ir 
tai visai nesiklausęs laivynės 
viršininkų ir kariškos parti
jos, kuri reikalauja, kad ne 
tik ta laivynė butų išsiųsta į 
Azijų, bet teiposgi, kad prie
šais terptautiškas tiesas, be 
pritarimo Turkijos ir kitų 
Europos viešpatysčių, būti} 
siųsta per Dardanelius ir Juo
dųjų jūrių laivynė. Kariš
ka partija už įnagį paėmė 
Roždestvenskio paliktų Jo lai- 
vynės oficierų Clado, kuris, 
laikraštyj ,,Novoje Vremia” 
patalpino straipsnį su reika
lavimu, kad Juodųjų jūrių 
laivynė butų išsiųsta į Azijų; 
apart to, jis savo rašte apkal
tino už visokius darbus laivy
ne* viršininkų, kunigaikštį 
Aleksų. Už tai Clado likosi 
suareštuotas ir aut sanvaitės 
palodytas į kalėjimų. Matyt 
maskoliškoj laivynėj nėra di
sciplinos, jeigu jos oficierai 
per laikraščius užsipuola aut 
savo perdėtinių. Gal būt 
vienog kad tai tik komedija. 
Gal maskoliška* randas nori 
žinoti, kų darys kiton viešpa
tystės, jeigu priešais terptau
tiškas tiesas, maskoliai ban
dytų siųsti per Dardanelius 
savo kariškus laivus iš Juo
dųjų jūrių. Clado gal būt 
tik dangčiu, už kurio [iečių 
slepiasi maskoliškos laivynė* 
viršininkai.

Paskutiniai, atsiųsti jene- 
rolo Nogi nuo Port Arthuro 
telegramai garsina, jog į ma
skoliškų laivynę dabar nėra 
reikalo šaudyti, kadangi veik 
visi laivai jos paskandyti. 
Dabar japoniečiai pradėjo 
bomborduoti nuo forto 203 
metrų patį miestų Port Ar- 
thur.

Po Mugdenu nieko svar
baus ne atsitiko. Kurcųiat- 
kin pranešė, jog besistengi- 
mų japoniečių užimti masko
liams užpakalį, jis laimingai 
atmušė. Besišaudymai Jene- 
rolo Oku su maskoliais trau
kiasi be paliovos, bet tie be
sišaudymai neturi didelės 
svarbos, 
kaip ir 
slepiasi 
grabėse, 
viai negali pasiekti; speciali
stai tvirtina, jog nė japonie
čiai maskolių, nė tie japonie
čių negali nue pryšakio iš
stumti, stengiasi todėl užėji- 
mu nuo užpakalio priversti 
apleisti grabes ir apkasus.

dangi kitaip Šūviai gali kar
tais pataikyti ir į laivų su li
goniais. Kų ant to reikala
vimo atsakė Stoessel, dar ne
žinia. . . * .

Dabar maskoliai jau ne
bando valyti išėjimų iš porto 
nuo torpedų, kadangi nėra 
nė reikalo, visi didesniejie 
kariški laivai paskandyti, 
o mažesniejie, koki dar liko 
pasislėpę, negali nė kėsintie- 
si išplaukti iš porto. 
rolui Togo teiposgi dabar nė
ra reikalo daboti sargiai išė
jimų, ant to užtenka torpedi
nių laivų, didesnius jis da
bar drųsiai gali siųsti į Japo- 
nijų ant pataisymo, jeigu ko
ki laivai pataisymą reikalau
ja. Išėjimų iš porto dabar 
giedroje dienoje ir naktyj 
gali išdaboti kanuolės ant 
forto 203 metrų, tik laike 
tirštos miglos reikia daboji
mui siųsti torpedinius laive
lius.

Pereitų sanvaitę ir japoniš
kų laivynę pasiekė gana svar
bi nelaimė: vienas didelis ja
poniškas kreiseris užplaukė 
ant mino* ir jos expliozijos 
likosi paskandytas. Prie to 
prigėrė laivo kapitonas ir 
150 jurininkų.

Paskutiniuose mūšiuose po 
Port Arthuru likosi užmuštas 
antras sūnūs veržiančio tų 
tvirtynę japoniško jenerolo 
Nogi. Pirmutinį sūnų už
mušė pradžioj apgulimo tvir
tynės. Dabar jenerala* No
gi liko jau be vaiku, abudu 
jo sūnūs pražuvo dabartinėj 
karėj.

Veržti kitus fortus ir patį 
Port Arthuru dabar jenerolas 
Nogi nesirengia: turėdama sa
vo rankose fortų 203 metrų, 
nuo kurio gali apšaudyti vi
sų portų, ketina laukti, kol 
maskoliai iš bado ne pasiduos 
su tvirtynę. Pagal žinias at
siųstas korespondentų angli
škų laikraščių, veržiant fortų 
303 metrų, japoniečiai nužu
dė 3000 užmuštų ijr 10000 pa
šautų kareivių. Kiek nužu
dė maskoliai, nežinia.

Kadangi japoniečiai viso
kius rastus prie užmuštų 
mūšiuose maskolių daiktus, 
kaip antai: pinigus, laikrodė
lius, žiedus ir kitokius daik
tus atidavė persiųsti į Peter
burgu prancūziškam konsu- 
liui ir tas didelius pundus 
daiktų atsiuntė maskoliškam 
randui, tai maskoliai susi
gėdo, kad ir doroj caro karei
viai stovi žemiau už paniekin
tus iki šiol azijatus, ir užsi
manė teiposgi prieš svieto a- 
kis pasirodyti dorais. Kuro- 
patkin išleido į visas savo 
kariumenės dalis prisakymų, 
daiktus, kokius tik ras prie 
užmuštų arba pasimirusių 
maskoliškuose ligonbučiuoęe 
japoniečių, atiduoti .kariš
koms valdžioms ir jie bus 
persiųsti į Japonijų. Mat ir 
Kuropatkin, nors vėlai, daro 
tų, kų japoniečiai niekeno ne
pamokyti darė. Klausymas 
tik kiek tų daiktų sugrįž į 
Japonijų? Be abejonės dide
snė dalis ir tai brangiausi, 
liks maskolių kareivių, o gal 
ir oficierų kišenjuose. Tei
singumo negalima išdirbti 
prisakymais, pripratusių plė
šti, veržti ir vogti viskų, kų 
ant kelio patinka, maskoliš
kų ypač kazokų negalima 
dorais padaryti. Valdžios 
Maskolijos ukėsus ne prie do
ros pratina, bet juos demora
lizuoja: žmonės doros moki
nasi nuo caro tarnų, gal ir 
nuo popų, o teip vieni, kaip 
ir kiti Maskolijoj priguli prie 
nedoriausių.

Londono laikraštis „Daily 
Mail” pagarsino, buk 9 d. 
gruodžio japoniški torpėdi-
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Iš Trakų, Vilniaus gub.
10 spalių, ūkininkams mie

stelio Alytaus: Bazevičiai, 
Barneikai ir Ceculevičiui 
nuo ganyklos vagiliai pavogė 
šešetų arklių. Arklius tuos 
vienog surado visus Suvalkų 
gubernijoj, Seinų, pav., kai
muose Šlonantuose ir Leksia- 
vizuoj. Vagilius: Rutkovskį, 
Jasiuskį ir Raganį suarešta
vo ir sėdi Jie kalėjime iki 
pro vai.

Sanvaitltils Lalkrasztla 
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Iš Prūsų Lietuvos.
Netoli Tilžės, kaime Pas

kaliuose, ant augšto rado 
pasikorusių 18 metų dukterį 
ūkininko Kryžioko. Ji buvo 
ne su visu pilno proto.

Eitkūnuose. geležinkelio 
trukyj staiga pasimirė žydas 
prekėjas 35 metų iš Vilka riš- 
‘' >, Suvalkų gub., Levin. 
Jis sirgo ir keliavo i Kara
liaučiaus klinikų gydytiesi.

Karaliaučiuje dailidienė 
Kalekienė, po susibarimo su 
savo vyru, kuris jų mušė, nu
ėjo su savo keturioms dukte
rims ant upės Prėgelio ir vie
nų dukterį pusantrų metų ir . 
vienų trijų įmetė į upę. Tų 
patį norėjo padaryti ir su 8 
ir 5 metų dukterims, bet tos 
nesidavė, gynėsi ir šaukėsi 
pagelboe. Šauksmo to nusi
gando motina,, paliko likusius 
vaikus, nuėjo pas gimines, 
kur pernakvojo. Ant ryto
jaus ji tapo suareštuota.

Į Tilžę atgabena diktai 
stintų, het ir pirkėjų netrūk
sta. išperka visas. Už bačkų 
moka po 7-7.50 Mk.

Žųsų į Tilžę iš Maskolijos 
atgabena dabar mažiau, ka
dangi dalis jų tiesiog nuo 
Lauksargių eina į didesnius 
Vokietijos miestus be Tilžės 
tarpininkystės. Ant pasku
tinio turgaus atgabeno 30 ve
žimų žųsų. Mokėjo po 3.50 
—3.80 Mrk. už žųsį.

Už porų 4—5 sanvaičių par
šų mokėjo po 14—16 Mrk*, 
už senesnių po 18—24 Mk. 
Už penėtas kiaules mokėjo 
po 35—37 Mrk. už centnerį 
gyvo gyvulio.

, Už šėpelį kviečių mokėjo 
po 6.70—7.80 Mk. rugių 5.20 
—5.30 Mk., miežių 4.40— 
4.50 Mk., avižų 3.00—3.10 
Mk. Už centnerį šieno 3.20 
—3.40 Mk., atolo 2.80—3.00, 
šiaudų 1.70—1.80 Mk., ak
selio 24)0 Mk.

Medžių iš Maskolijos'šįmet 
į Tilžę atgabeno 2700 sėlių, 
kuriame tai skaitliuje buvo 
500 sėlių šliperių. Prekės 
nutašytų medžių buvo tokios 
kaip pernai, už tai prekės ne
aptašytų rastų buvo žeme
snės. Matyt ant prekių at
siliepė Maskolijos karė su Ja
ponija.

Ištrauka iš kareivio gro- 
matos-

28 d. spalių susirinkome 
mes sušaukti po ginklu re
zervos kareiviai į Suvalkus. 
Atvažiavo cieoorius, palaimi
no, padėkavojo ui tai, kad

Iš DinaburgO' Vitebsko g.
Pradžioj lapkričio mėnesio 

suareštavo Dinaburge du a- 
gentu Braunų ir Stohlį. Juo
du mat užsiiminėjo pervedi
mu slapta per rubežių bėgan
čių iš Maskolijos ir kelis šim
tus rezervos kareivių i>ervedė 
per rubežių. Paėmė policija 
pinigus, laiškus ir knygas ir 
iš to dabinėjusi, suareštavo4 kio 
124 besirengiančius bėgti re
zervistus.

CHICAG0, 1LU, PETNYCZ1A, 16 d. Graudžio (Dec.) 1004 m.
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nežinančių žmonių. 
Kareivių šūvių keliolika* 
žmonių likosi užmuštų, o ke
lios/ dešimtys sužeistų, dau
guma tų aukų nieko apie de
monstracijas nežinojo, buvo 
tai Lmonės susirinkę ant diev
ina dysto* į bažnyčių ir tie 
nie :o nežinojo, ko demon- 
stn n ta i nori.

Paskui kariumenė apstojo 
lyčių, padarė joje kratų^r 
pe rado daug revolverių 

ir a nunicijos. Jeigu kokia 
dem mstracija buvo be atsa
kam io apsvarstymo pakelta, 

iž tokių reikia laikyti 
ivoj pakeltų. Ji be a- 
iė* neišduos svarbių vai- 
ponių supratimo nepa

kels, Ibet greičiau nubaidys 
žmone 
net te; 
kalinu

Po paskutinių atsibuvusių 
Peterbuk 
kaip pacii 
raščiai, 
atsiėmė a!
mų, kad j į caras paleistų 
vietos Maskvos jeneral guber
natoriaus. \ ~ 
gijus žada\ 
Sviatopolk 1

Peterburg 
va užmušėjo 
rio Plehwės, 
džios bijosi, \kad prieš sudų 
ne užgimtų vėl nepri lankios 
valdžioms demonstracijos.



Isz darbo lanko.

nu

1889 metuose

Vilties kanczios.

16 metų ir visi

cholera

Tacoma,

Pabaigę tą,lys ant pasityčiojimo 
iš nelaimingo, ceremonija, jie pra
sišalino, palikę nelaisvį vieną tam-

spaustus, nots jų balso prispaudė 
jai iki šiol ne labai plaušo.

Sudegi
Per

Dievui 
akis ir

šešėlis 
i; buk

lesČiu akyse, šnabždėjo, apdujnda- 
mas rabbi savo karštu nuo pasnin
kų kvapu.

— Kaip gi, sunau manot Argi 
jus norėjote apleisti mus, gal būt 
prieš patį jūsų išganymą!

Tada pradėjo 
to, nė spynos

Žydas

kančių, kadangi, kad 
tų mums išmetinėti, 
k deginimo šlapioms 
ardyti kaktą ir širdį de- 

Rytųj iš viso, keturios 
usudytų.

susirinkome (matyt ne vit»i 
augi renka. Rd.) .seni karei
viai ir i&važiavo. Mes iftva- 
iiuoeime 8 (L lapkričio į toli
mus rytus. Dievas mieliau
sias žino, ar grįžime, gal, ne 
Dieve duok, atseit! ir galvą 

Dabar labai sunki 
kaip tarny

bai kos buvo, nė-

na, kad su 
Europą.

kad tas 
įkaity- 

nukan- 
vėl pa- 

’ viena

pil'lH i
tarnysta, pirma 
vau, tai tik
ra ką lyginti su tuom, kas 
dabar yra: dabar nežiūri, ar 
gali paeiti, ar ne — eik, 
dirbk ir gana, išeiliuosavimo 

Bėda, daugiau nieko.

nesu-
nu

Terp 
prigulinčių į priešingas partijas 
darbininkų, italijonų kalnakasių 
stovyklose užgimė kruvinas mušis, 
kuriame trjs italijonai likosi už
mušti, o penki sunkiai pašauti.

• Iš Amity, M. Y.
šitose aplinkinėse gyvena diktai 

lenkų, terp jų yra ir lietuvių, jie 
laiko savą ui lenkus; gyvena ant 
farmų, užsiima cibulių auginimu. 
Floride turi savo bažnyčią. Ir 
iš kitur pribuvę lietuviai čia išvir
sta į lenkus. Tikri lietuviai yra 
tik 2. Abudu pradėsiva skaityti I 
laikraščius, nes terp svetimų labai 
ilgu, ne girdint prigimtus kalbos.

U. P.

— Aleliuja — prašnabždėjo su 
giliu palengvinimo atsidusėji’mu 
labinąs, pamatęs tą, kas buvo ki
toj durų pusėj. Už durų buvo so
dai. Ten, po žvaigždėtu dangum, 
buvo pavasaris, laimė, gyvastisl 
Laukai ir medžių krūmai už sodų 
traukėsi toli, įki mėlynų Sierra 
kalnų,pavidalas kurių atsimušė ant 
dangaus: ten buvo išganymas! — 
O1 bėgti! Bėgti per visą naktį 
per tuos krumus, kurių kvapą vė
jas atnešė ir į jo smarvės nukan
kintas šnerves. Prisigriebęs į kal
nus, jis butų laisvu.... Jis trau
ke kvepiantį orą į savo atgijan- 
Čius plaučius; vėjai glamonėjo jo 
veidą. Ant padėkavonės 
už jo malonę, rabbi pakelė 
rankas į žvaigždėtą dangų.

Tąsyk jam pasirodė, buk 
jo rankų prie jo atsikreipė 
tos tamsios rankos apglėbia jį ir 
kas ten lengvai sj>audžia jį prie sa* 
įlo krutinės. Su užsitikėjimu jis 
pažiurėjo į tą figūrą, tikėdamas 
pamatyti antrą Dievo malonę ir 
Sustingo su apkvaitusiu protu, su 
putoms ant lapų.

Jis buvo glėbije didžiojo inkvi
zitoriaus, tėvo Pedro Arbuez 
d’Espila, kuris žiurėjo į jį su akims 
pilnoms ašarų, lyg piemuo suradęs 
pražuvusią avį. Po įtekme tikėji- 
miško persiėmimo, paniuręs kuni- 
ges spaudė prie savo krutinės ne
laimingą žydą su tokia pajiega, 
kad jo Šiurkštus drabužiai draskė 
uždžiuvusias žaiždas ant žydo iš
džiuvusios krutinės. Ir kada rab
bi Azer Abarbanel, apmiręs nuo 
baimės, šniokštė glebije asketiško 
dom Arbuezo ir suprato, kad visi 
atsitikimai to baisaus vakaro bu
vo tai naujas išmislytas kankinimo 
būdas, buvo kankinimu vilties, 
siautimu tokiu jaujcokį atlieka ka
tė pagavusį pelę, duodama jai bėg
ti"— didysis inkvizitorius, su veidu 
perimtu aštrių išmetinėjimų ir gai

lieini me kastyuese.
JoutT, III. South Wilming- 

ton kastynėse, besileidžiant darbi
ninkams į olą, su žmonėms nupuo
lė besileidimo prietaisa. Prie to 
vienas italijonas darbininkas liko
si užmuštas, o septyni sūkiai ap
kulti.

Gabi pritravtja.
New York. Likosi čia suareš

tuota graži ir išsilavinusi prigau- 
dinėjime lengvatikių amerikonė 
Chadwick. Ji. paleido į svietą ant 
13 milijonų doliarių su viršum ne
tikrų čekių, daugiausiai ant vardo 
garsaus milijonieriaus Camegie. 
Pinigus už čekius ji gavo iš bankų 
bet nežinia, kur juos padėjo. Iš 
Amerikos prapuolė jos vyras. Me- 

pinigais jis išdūmė į

mieli broliai ir 
;iev visi. Li- 
? ra ša u melsti 
ir Jei galite, 

kad

mainom.
Steel foundry 
štraikuoja. Dirbtuvėse American 
Ax & Tool Co., kur dirbo tik po 3 
dienas per sanvaitę, pradėjo dirbt 
pilną laiką. Kokso pečiai Glass- 
porto aplinkinėse visi dirba. Dar
bu čia dabar ne trūksta, kas tik 
dirbti nori, darba turi.

1 New York. Štraikuojanti 
budavonių darbininkai sutiko grįž
ti prie darbo, bet darbdaviąį pir
ma reikalauja, kad išrišimui 
tikimų darbininkai priimtų 
sprendimą santaikos sūdo.

5 South Chicago, III. Prasidė
jo vėl darbai Plate plieno 
dirbtuvėse. Atsišaukė prie darbo 
1000 darbininkų. Jie gaus nuo 
dabar po >1.85, >2.00 ir >2.15, už 
dienos darbą.

5 M ingo Iuncton, Oh. Darbai 
eina čia ne blogiausiai. Neseniai 
pradėjo dirbti prie augŠto pečiaus 
N. 1, o neužilgio prasidės darbai ir 
prie N. 2.

5 Philadelphia, 
čia cigarams dėžių dirbtuvės, 
tai 600 darbininkų neteko darbo.

r Montanoj likosi įvestos tiesos 
s valandų darbo dienos ir uždrau
džiančios darbą nemečių dirbtuvė-

Iš Netvarko, N. J.
Ketvirtą dieną gruodžio čia at

sibuvo krikštynos sunaus musų 
vientaučio SpreinaiČio. Svečių su
sirinko diktas būrelis. Šnekučiuo
damiesi apie musų praeitį, atsimi
nėme ir apie musų kankintinius. 
Likosi užmanyta paaukauti, kiek 
išgalint, ant jų sušelpimo. Poni 
Dumširnė paaiškino moterims ir 
merginoms,kas ynirie kankintiniai. 
Susirinkę sudėjo iš rfšo [jų var
dai ir aukos pakvituotos kitoj vie
toj. Rd.] >1.85, iš to 10c. atsi
traukia ant persiuntimo kaltų, 
>1.75 siunčiame į ,,Lietuvos" re
dakciją ir jiaskiriame juos ant nau
dos kankintinių.

J. Alikavičia.

• Glasport, Pa. Darbai 
visur gerai. Stiklo dirbtuvėsė 
United States Glas Co. priėmė 
prie darbo daugiau darbininkų. 
Dirbtuvėse Pittsburg Steel Hoop 
Co. dirba su dviem darbininkų at- 

Dirbtuvėse Pittsburg 
darbininkai

į . Prigėrė.
Kalamazoo, Mich. Netoli De- 

catur, ant „Lake of the Wbods,” 
7 d. gruodžio,bečiužinėdami, įlūžo 
keturi vaikai 11 
prigėrė.

rna visą pasaulę iš rankų keleto, ir 
atiduoda ją visiems žmonėms, vie
nodą tiesą prie jos turintiems.

Atkartojame, studijuokim soci- 
jalizmą, nes jis yra musų evange
lija, musų katekizmas, musų kon
stitucija, musų tiesos. Studijuo
kime jį, ir, ant musų džiaugsmo, 
pamatysime, kad musų išnaudoto
jų baimė yra teisinga.

Bet neužtenka mums pažinti so- 
cijalizmą. Reikia mums dar tapti 
darbščiais nešėjais to naujo išga
ningo mokslo. Dėlei atgavimo 
politiškos ir ekonomiškos laisvės 
dar reikalaujasi nuo kiekvieno su- 
sipratusio proletarijaus tapti sąna
riu tos milžiniškos visasvietinės 
armijos. Reikalaujasi, kad rištom 
visi vargdieniai į savo organizaci
jas arba partijas. Tiktai išvieno 
kovojant,galima bus nuversti žiau
rią galybę kapitalo.

Visos tos ša lįs, kurios, jau ank- 
stesniai išsiplėtojo kapitalizmas, 
kur nuolatiniai kryžiai ir badme
čiai privertė neturtėlius pabusti iš 
ekonomiško miego, turi jau dide
les ir galingas savo socijalistiškaa 
organizacijas. Vokietija turi 3 
milijonus ir 25000 socijalistų bal
sų. Kitos šalįs teip gi skaito ne
toli po milijoną balsuojančių. Pa
imkim tik Belgiją, kur ios teritori
ja nėkiek nedidesnė už musų 
Texas [daug mažesnė net už Nevf 
Yorko štetą. Rd.], o turi 464,811 
soc. balsų ir 28 soc. pasiuntinius 
parlamente. Musų Naujasis Svie
tas, t. y. Suvienytos Valst. Ameri
kos su savo 80 milijonų gyventojų, 
rinkimuose McKinley'o vos turėjo 
304000 soc. balsų, arba 160, 811 
mažiau negu mažytė Belgija. Ir 
beveik visos Europos viešpatys
čių parlamentuose sėdi socijalistų 
partijos nebevisiškai maža spėka, 
ir reguliuoja, kiek savo didžiuma 
išgali, kapitalistų drivijimus bei 
buržuazų smagurius. Ir nors par
lamentai, žinoma, nėra numylėtos 
vietos socijalistų, tačiaus ramios 
evoliucijos reikalavimąi įspraudė 
jų atstovus ten per neval ią, ir dė
ka tam, tapo daug sųčėdyta žmo
nių triūso bei atmesta Šalin daugy
bė nenaudingų IČapitalizmo užma
čių. Pagrįžkime prie Amerikos. 
Pirmiaus minėjome, kad ji užpe
rėjusiuose rinkimuose turėjo balsų 
socijalistų mažiau negu Belgija. 
Vienok šių metų rinkimai parodė, 
kad beveik nė viena šalis ant svie
to nėra teip tinkama socijalizmo 
evoliucijai, kaip Amerika. Per 
ketverius metus [1900—04] užau
go balsų nuo 300000 suviršum, iki 
800000. Vienoje Chicagoje soci
jalistų kandidatas ant prezidento 
Debs gavo netoli 50000 o Illino- 
jaus valstijoj 150000 balsų. Wis- 
ęonsino valstijoj anuose rinkimuo-. 
se tebuvo 7097 b., o šįmet 35000 
[čia išrinkti penki asemblymanai 
socijalistai ir vienas valstijos se
natorius]. Demokratai visur prieš 
soči jai istus supasavo. Jeigu su 
tokia spartybe augs socijalistų 
balsai per ateinančius ketverius 
metus [o dėlkogi jiems neaugti ?}, 
tai 1908 m. rinkimuose socijęliz- 
mas rokuos į 2000000 savo balsų, 
ir gal išrinks ir iš savopartijos pre
zidentą.

Kas stumia Amerikos proletari- 
jatą prie teip spartaus glaudimo* 
si į savo darbininkiškas partijas?

Tas pats, ka visur. Nelemta 
draugijos * tvarka, dalei džiau
ti vieniems naudotis iš kitų 
triūso, iŠ vienos pusės, iŠ baisus 

'suskurdimas darbo žmonių iŠ ki
tos, teip smarkiai pastūmėjo tam
sią minią prie troškimo pagerini
mų ir reformų, kad tas viskas stai
gu persikeitė i srovę socijališkos 
revoliucijos. Šiądien jos nebega
li sustabdyti jokia spėka.

Amerikoje, kaip žinome, yra dvi 
socijalistų partiji, kurios kas rin
kimai stato ant politikos lauko 
savo atskirus tikietus. Tosdvi par
tiji yra „Socialst Party" ir „So- 
cialist Labor Party." Tuomtar- 
pu, kaip pirmoji partija smarkiai 
auga politiškoje galybėje, antroji 
baigia mirti. Jos likimas jau re
gis nulemtas. Yra Amerikoj dar 
ir kitos socijalistų partijos: lenkų, 
žydų, vokiečių, švedų ir pagaliaus 
armėnų. Jos visos, nežiūrint į tą, 
kad turi savystovią egzistenciją, 
eina greta politikos gyvenime su 
amerikoniškomis soc. partijomis 
(daugiausia su „Socialist Party"). 
Neprigulėdamos prie teritorijališ- 
kų soc. partijų materijališkai, jos 
vienok, atėjus rinkimams, atiduo
da votus už tikietą vienos iš tau
tiškų socijalistiškų partijų. Tuomi 
išsireiškia socijalizmo prasmė a- 
belnos ir visuotinos brolystės ir 
solidariŠkumo, nėra jokių kupčia- 
vimų nė politiškų spekuliacijų,vis
kas remiasi ant tarptautiškos vie
nybės. Tuom tiktai galima išaiš
kinti stichijinį ūgį socijalizmo, ir 
ant to tiktai pasiremiant, galima 
laukti įvykimo draugijos pervers- 
mių.

Kaip stovi lietuviai socijalizmo 
linkui?

Europoje lietuviai turi savo soc. 
partiją, kuri vadinasi „Lietuvių 
Socijal-Demokratų Partija," ir ku
ri vienintėlė tėra partija pilnai besi 
rūpinanti proletarijato reikalais. 
Jos organu yra „Darb. Balsas." 
Kaip yra drūta ta partija materi
jališkai ir dvasiškai, mes nežino 
me. Veiklumas jos išsireiškia ta

Expiioz|joH. ,
Wash. Kastynėse 

Burnett atsitiko baisi dujų explio- 
zija, kurios 15 darbininkų likosi 
užmuštų.

Ashland, Ky. Netoli upės,dar- 
l minkų stovyklose atsitiko dina
mito expliozija,kurios 6 darbininkai 
likosi užmušti.

Eldorado, III. Kastynėse El
dorado Coal & Coke Co. atsitiko 
expliozija, kurios 4 darbininkai li
kosi užmušti.

vis slinkdamas toliau, žydas žiurė
jo vis ten — į tamsų galą, kur ro
dėsi išganingas išėjimas.

Bet vėl suskambėjo žingsniai, 
liuom kartu tykesni ir palengves- 
ni. Juodos su baltu figUros dvie
jų inkvizitorių su plačioms, užrie
stoms iš šonų skrybėlėms,pasirodė 
iš tolo. J ų tykus balsai siekė žy
do ausį ir, rodėsi, apie ką ten gin- 
čyjosi, kadangi kalbėdami, švyta
vo rankomis.

Pamatęs tą, rabbi Azer Abarba
nel užmerkė akis; jo širdis supla
kė kaip kūjis į priekalą; prakaitas 
suvilgė «ausą odą. Išgązdintas, 
jis apmirė ten, kur buvo, po Ram
pos spinduliais, mislyjje šaukdamas 
Dovido Dievą. Priėję iki jam in- 
kvižitoriai, matyt užimti ginču, 
sustojo. Liampos šviesa puo
lė ant jų, vienas iš jų, 
klausydamas atsakymo aponen- 
to, urnai nukreipė akis ant žydo. 
Po tuom pažiūrėjimu nelaimingas, 
iŠ pradžių nesuprasdamas, 
jo nemato, pajuto lyg kad 
tos reples plėšytų jo gana 
kintą kūną. Tuojaus jis 
stos vienu kentėjimu ii 
žaizda. Su sustabdytu kvapu ir 
drebančiais blakztienais, jis visas 
sudrebėjo, jausdamas dasilytėjimą 
jų drabužių. Bet ypatiškas, nors 
ir galimas atsitikimas — akys in
kvizitoriaus, matomai buvo aki
mis žmogaus, užimto vien tuom, 
ką girdi ir tuom, ką pats nori pa
sakyti; rodėsi jos žiuri tiesiog į žy
dą, bet jo nepatėmija.

Perėjo keli akies mirksniai ir 
abudu baisus besiginČytojai trau
kė toliau, tęsdami toliau pusbal
siai savo ginčus ir nuėjo į tą pusę, 
iŠ kur atėjo kankinys.

1o ne patėmijo, ar gal tik nuda
vė, kad ne patėmijo, bet žydas tą 
palaikė už stebuklą, tikrą Dievo 
pagelliąl.... Krūvoj betvarkių 
mislių, užėmusių jo galvą, viena 
ypač greitai jį apvaįldė: gal jis nu
mirė ir todėl žmonės ne gali jo 
matyti. Jlet greitai jis sugrįžo 
prie tikro savo padėjimo. Pažiū
rėjęs į sieną priešais savę, jis urnai 
pamatė dvi baisi aki, žiūrinti jam 
tiesiog į akis. Žydas sudrebėjo iš 
baimės ir plaukai ant galvos pra
dėjo krutėti. Bet dasilitėjęs su 
ranka vietos,nieko ten ne rado: gal 
dabojančio* jį '.akys pasislėpė, o 
gal buvo tai tos pačios inkvizito
riaus akys teip pirma jį išgazdinu- 
sios, už kokias jis palaikė dvi sky
les esančias sienoj.

Pirmyn! Reikėjo skubintiesi 
ant atsiekimo mierio, kurį jis su 
ligūstu persitikrinimu laikė už iš
ganymą. Iki tamsiam koridoriaus 
galui buvo ne daugiau kaip apie 
trisdešimtį žingsnių. Ir greičiau, 
ant pilvo, ant rankų ir kelių trau
kė jis savo sunkią kelionę. Grei
tai jis dasigavo į tamsą, baisus ko
ridorius buvo užpakalyj ir šešė
liai jį uždengė, lis pajuto Šaltį 
pirštuose, dasilytėjęs jais grindų 
akmenų; iš kur ten veržėsi vėsus 
lauko oras. Mažos durelės,! ku
rioms baigėsi begalinė siena, buvo 
priešais pabėgėlį. O! kad tik tos 
durys vestų į liuosybę!.... Galva 
jo, visa esybė sukosi nuo vilties. 
Jis apžiurėjo duris nuo viršaus iki 
apačiai, bet nieko negalima buvo 
patėmyti tamsoj 
jis čiupinėti: nė 
skylutėj.... Rankena .... . 
ją paspaudė ir durys atsidarė

Mėgstame ypač spręsti 
apie ko nesuprantame.

Žiūrint į musų darbus, galima 
patėmyti liūdną apsireiškimą, jog 
mes,vietoj geriau susipažinti, vie
toj pasimokinti, išduodame nu
sprendimus, iš kurių matyt, 
kad sprendėjams ne pažįstami tie 
dalykai, apie kariuos sprendžia. 
Tą galima matyti visur, lygiai 
svarbiuose, kaip mažuose reika
luose. Pasimokyti, susipažinti su 
pakeltu klausymu mes ne mėgsta
me, p sprendimo ne norime išsiža
dėti, todėl kartais darome net juo
kingus nusprendimus, visai ne pa
mišti jame, kad ne geras nuspren
dimas turi blogus vaisius išduoti.

Štai paimkime nors kelis daly
kus ir musų sprendimus apie juos.

Prie Tėvynės Mylėtojų Dr-tės 
yra literatiškas komitetas. Taigi, 
rodosi, jo sanariai turi būt litera
tais, kadangi komitetui juk reikia 
ne tik peržiūrėti išleidimui raštus, 
bet tankiai ir juos pertaisyti, su
redaguoti. Toki darbą gali tik lite
ratas atlikti. Sanariai to komite
to renkami per balsavimą. Pama
čius balsuotojų statomus kandida
tus,matyt, kad daugelis balsuotojų 
net čielų kuopų, ne perstato sau, 
□e supranta gerai pareigų to komi
teto, kadangi į jo sąnarius renka 
ir ypatas ne mokančias ne jau lite
ratiškoj formoj, bet apskritai ge
rai suprantamai rašte išreikšti sa
vo mislių. Ką gi toki sanariai 
gali veikti komitete? Ar jie ren
kami tik ‘ papuošimui komiteto? 
Patekęs į komitetą vienas atsakau- 
tis, prie dviejų neatsakančių, turės 
atlikti darbą už netsakančius.jis tu
rės per daug darbo, o kiti ne turės 
ką veikti, bus tik papuošimu. Gal 
jie paskirti dabojimui atsakančio
jo? Amerikoj mes literatų turi
me teip mažai, kad ištikro nėra 
labai iš ko rinkti ir tie pats darbo 
apkrauti. Nors mes ant literatiš
kos dirvos Amerikoj dirbame nuo 
seniai, bet čia terp mus neišsidir
bo atsakanti literatai ir tose san- 
lygose jie čia neišsidirbs, eiles mu
sų literatų papildo vien Europoj 
išsilavinę ir iš tų neprilankiose 
sanlygose tūli visai nutilo. Ar
gi todėl ne priderėtų į literatišką 
komitetą kviesti europiečius? Juk 
raštaiTėvynės Mylėtojų D-tės išlei
sti europiečių parašytiI

Mėgstame mes spręsti apie vis- 
ką:apie mokslą,kurio tankiai ne pa- 
žįstame.sprendžiame apie šio kraš. 
to tiesas, bet ir tas tiesas mes pats 
tveriame pagal musų etišką suprati
mą, bet šio krašto tiesų nepažįsta
me ir tas kartais visai ne gerus iš
duoda vaisius:sudai juk savo spren
dimuose remiasi ant esančių tiesų, 
o ne ant tų, kokias kas išmislija, 
nors tos išmislytosios butų ir ge
resnėms, doresnėms už esančias, 
bet ant jų sūdai nesirems.

Pakilus kokiam nors užmany
mui, tuojaus kįla pas mus ginčai 
ir tankiausiai tušti perkratinėjimai 
užmanymo. Sakome tušti, kadan
gi juose paprastai užgriebiami ne 
verti minėjimo mažmožiai, o svar
besni, teip sakant visuomeniški

dalykai ne būva nė dasilytėti. Ant ’ re terpparlamentariŠka šaka,, kuri, 
tuščių ginčų perleidžiame laiką, o bando vis drąsiau užtarti ir už pri- 
užsiimti svarbesniais trūksta lai-1 
ko. Musų redakcijos užverstos 
raštais su tuščiais ginčais ir dagi 
tokiais raštais, kokius redakcijos 
turi apdirbti, perrašyti, kadangi 
teip kaip parašyti, juos tik parašęs 
gali suprasti. •

Mes mėgstame ir kritiką, bet ir 
ji pas mus ypatiška, niekam dau
giau nepažįstama. Kitur kritikas 
kritikuoja, rimtai nurodo ne geras 
puses kokio.nors darbo, nurodo 
geresnius kelius, musų gi kritika 
yra tai niekinimas, įžeidinėjimas 
ypatų, ant tikros kritikos musų 
kritikams trūksta ir prisirengimo 
ir laiko.. Kritikai reikalingas pro- 
tavinias, apsvarstymas, o mes to 
ne mėgstame. Juk niekinti, ap- 
šmeižinėti daug lengviau negu kri
tikuoti!

Kritika reikalinga ir naudinga, 
kritika nurodo klaidas, kokių dar
bininkas galėjo pats ne patėmyti. 
Nėra mat žmogaus be klaidų, 
kiekvienas gali paklysti, daug da
lykų iŠ syk nepatėmyti, darbinin
kui nurodymas silpnų pusių jo 
darbo yra reikalingas ir už tai jis 

Į kritikui bus labai dėkingu, už nu- 
| rodymą klaidų, už kritiką nieks 
ne užpyks, jeib gal koks kvailys 

Į nesuprantantis kritikos. Pas mus 
vienog nėra kritikos, bet vien iš
niekinimai, apšmeižimai, asabiŠki 
įžeidimai, kadangi mat geresnės, 
doresnės musų protas ne gali ap
imti. Vietoj kritikuoti darbą, mes 
drebiame pilna sauja purvų į dar
bininką ir tankiai dar jam ne pra
dėjus dirbti. Tokiu pasielgimu 
jau mes nuo darbo išvijome ne 
vieną doresnį, jauslesnį darbinin
ką, o dar ne vieną nubaidysime. 
Kam gi malonu kęsti drabstymą 

l purvais, kas gi ne jaučia įžeidi
mų? Argi mums rodosi, kad dir
banti ant viešo labo yra be jausmų 
ir nuo savo brolių privalo kęsti 
net skaudžiausius įžeidimus! Vie
toj užmokesnio, mes savo tautiš
kiems darbininkams užmokame 
purvais, sekame paveikslą Ameri
kos politikierių besivaržančių vie
tą prie lovio užlaikomo tautos 
turtais — bet neužkabinėjame tų, 
kurie tunka nuo musų brolių, juos 
išnaudoja, nieko ne veikia. Vei
kianti pas mus užsipelno ant pur
vų, o nieko neveikiantiems duoda
me ramybę, o tankiai ir turtus ne
šame.

Apšmeižėjai, niekintojai artymo 
yra visur, tik terp apšviestesnių 
apšmeižėjai ne gali turėti tokios 
įtekmės kaip pas mus. Pas mus 
juo kas garsiau šaukia,juo bjaures
nius purvus meta, juo daugiau 
randa padėtojų ir pritarėjų; dir
banti su pasišventimų ne Šaukia, 
nesirekliamuoja bet dirba. Mes 
peikiame besipešančius galiūnuo
se girtuoklius, bet iš tikro apšmei
žėjai, niekintojai be pamato besi
darbuojančių pagal savo suprati
mą ant viešo labo atlieka bloges
nį už karčemų peštukus darbą, 
kadangi tie tik terp savęs pešasi, 
apšmeižėjai griauja darbą ant vie
šo labo veikiamą.

Kad tas yra blogu, mes, rodosi, 
pradedame suprasti, tik prie kal
tės ne norime prisipažinti, kaltę 
vienos partijos stengiamėsi su
krauti ant sprando kitos, bet iš 
tikro visi lygiai esame kaltais. 
Kovoje su savo priešais kunigai 
už geriausią ginklą laiko apšmei
žimus ir purvus,, kuriuos drebia 
ant sau ne patinkančių ypatų; tą 
patį ginklą vartoja ir ne kunigi
niai prie kiekvienos progos kovoje 
ne tik su kunigais, .bet ir savo tar
pe tą ginklą kreipia prieš tuos, 
kurie kokio nors musų asabiško 
reikalavimo nenorėjo išpildyti, ar
ba kurie kokiu nors budu ne pri
tarė musų mieriams. Visur pas 
mus asabiškumai, lyg yla iš
lenda iš maišo. Juo kas, vardu 
neva visuomenės labo smarkiau 
ką apšmeižia, niekina, juo drąsiau 
galima spręsti, kad niekintojas 
tuom atlieka asabišką rokundą. 
Iš tikro užsipuolimuose ant ypatų 
artymos partijos, gerai pajieškoję, 
atrasime asabišką rokundą, nors 
apšmeižėjai ir prisidengia visuo
menišku ploščiumi. Reikia tik 
gerai pajieškoti, o visuose vaiduo
se rasime asabiškumus. Argi tie 
asabiškumai niekada neišnyks iš 
musų tarpo?

Dabar mes bandome laikraščiuo
se gailestauti, kad ant šiųmetinio 
„visų tautų kongreso" St. Louise 
ne galėjome dalyvauti. Ir čia,rodo
si,kad mes ne labai tą kongresą su
prantame. Tautų kongreso St. 
Louise ne buvo, buvo tik kongre
sas terpparlamentariškos dalies 
santaikos draugų ir karių prieši
ninkų. Kad butume galėję da
lyvauti kongrese, reikėjo mums 
pirma prigulėti prie terptautiškos 
santaikos draugų organizacijos. į 
ją gali prigulėti kiekvienas, ne pai
sant ant jo tautystės; tautiškos 
sekcijos pasidaro tąsyk, jeigu ko
kios tautos daugiau sąnarių pristo
ja prie organizacijos. Terpparla
mentariŠka šaka santaikos draugų 
atsiranda ne seniai. Pirma buvo 
tik santaikos draugai turinti už 
mierį stengtiesi prašalinti kares 
terp viešpatysčių, į vidurinius 
viešpatysčių reikalus, į prispaudi
mą pavergtų tautų visai nesikišo. 
Kadangi to nepakako, tai susitvė-

Musztynes terp italijonų kalna
kasiu.

Huntingtton,

Gaisrai.
1 K1Rwin, Kas. Namuose Char- 
lešo Smith užgimė gaisras. Ug
nyje pražuvo 4 Smitho vaikai.

PkORiA, III. Užsidegė kasty- 
nių ola South Bartonville. Joje 
dirbo 100 darbininkų, bet visut 
juos išėmus 4,išvedė per kitą olą.

St. Joseph, Mo. Viduryj šito 
miesto siautė gaisras, kuris pridir
bo biėdies ant 100000 dol.

trijų valanti 
nieks ne ga 
mokame pi 
mazgotėms 
ginamo, 
dešimtys ir t/įs ypatos 

Į Pamislykite, jog būdami paskuti
nėj eilėj, jus turėsite gana laiko 
Šaukt Dievo vardą, kad atsakan
čiai priimti dvasioj. šventoj ir ug
nyje šventą krikštą. Užsitikėkite 
ant Dievo, mano sunau ir mie
gokite.

Pasakęs tą dom Arbuez ženklu 
liepė nuimti retėžius nuo nelaimin
go, apglėbė jį broliškai. Tą patį 
padarė brolis kankintojas, tykiai 
prašydamas žydo atleisti jam vis
ką, visas kančias, kokias turės pa
daryti ant išganymo kankinamos 
dvasios, paskui abudu tarnai, vie
nas po kitam, pasilenkė prie žydo, 
bet per užmautą ant galvos kapiu- 
šoną jų pabučiavimo ne buvo gir-

Rabbi AzerAbarbanel.su išdžiu
vusia gerkle, apmirusioms nuo 
kančių akims,iš pradžių be mislies 
žiurėjo į uždarytas duris.

— „Uždarytas?" — tas žodis 
gilumoj jo dvasios pakėlė liūdnas 
tnislis. jam ant valandėlė* pasi
rodė, buk žiburių šviesa apšvietė 
siaurą plyšį terp sienos ir durų. 
Gal tą kankintojai padarė tyčia ant 
padidinimo kančių, viliodami kan- 
kintinį viltims, kurioms ne likta 
išsipildyti. Tėvai inkvizitoriai pa
žinojo žmogaus dvasią ir jie nie
ko ne apleido, kas galėjo padidin
ti kančias jų kankinamų. Kanki
nimai išdžiovina žmogaus Širdį, 
kankintojai džiaugiasi iŠ kančių 
savo aukų, ištnislinėja vi* nauja*, 
kokias tik galima išmislyti, įieško 
progos ant padidinimo kančių ar
tymo. Tėvams inkvizitoriams 
kankinamų niekada ne truko ir tas 
atėmė visai jiems sanjausmą ir pa
sigailėjimą.

Baili, kvaila vilti*, pagimdyta 
į visiško apsilpninimo, užgimė kan
kinamo smegenyse. Jis slinkte 

I prislinko prie tos netikėtos, žybte- 
jusios šviesos. Ir tykiai, su be- 

| galiniu atsargumu, įkišo pirštą į 
plyšį, patraukė savęs link duris.... 
Ir stebuklas!

Per kokį tai ypatišką neapsižiū
rėjimą, rakinanti* duris tarnas pa
suko raktą pirma, negu durys ge
rai savo vietoj prigulė. Spynos 
liežuvi* ne įėjo į tikrą lomą ir nuo 
pastūmė ji mo su ranka dury* pa
lengva, tykiai atsidarė į kambario 
vidurį.

Rabbi iŠdryso pažiūrėti laukan. 
Pilkoj pustamtoj jis pamatė pal
šą tamsią sieną, besisukančius 
trepukus ir tiesiog priešais, augŠ- 
tumoj penkių žingsnių, pliatfor- 
mą, kuri uždarė platų didelį kori
dorių.

Pasilenkęs prie žemės, jis pri
čiuožė iki tai pliatformai. Teip, 
ten ištikro buvo koridorius ir rodė
si be galo ilgas.

Įstabi šviesa jį pripildė: žiburiai, 
lygiame atstume vien* nuo kito, 
prikabinti prie lubų, siuntė į orą 
mėlsvą, paslaptingą šviesą: galas 
koridoriaus skendo ne permatomoj 
tamsoj. Ir nė jokių durų visame 
karidoriaus ilgyj.

Kairėj pusėj gilus langeliai sto
roje sienoj,uždengti geležiniu tink
lu, perleido silpnai šviesą, matyt 
vakaro, kadangi jos atsimušimas 
ant akmenų buvo rausvas. Ir ko
kia visur baisi tykumą. Vienog 
ten, toj tolimoj tamsoj gal būt bu
vo išsigelbėjimas, išėjimas? Gę
stanti žydo viltis buvo paskutinė, 
todėl be galo gyvinga.

Ir teip, ne laukdamas ilgiaui, jis 
slinko akmenims, glausdamasi pe
čiais prie sienos,stengėsi kaipi su
sijungti su žemine parva begalinės 
sienos, lis slinko palengva, slin
ko ant krutinės, saugodamasi su
vaitoti, jeigu kankintoju padaryta 
žaisda labiau suskaudėjo.

Netikėtai balsas žingsnių, taškė- 
jimas kurpių artinosi prie jo, pasi- 
antrindams po sklepavone akme
ninio koridoriaus. Drebulys 
apėmė visą nelaisvio kūną, susto
jo kvėpavimas, akyse aptemo.... 
Viskas buvo pabaigta! Jis prisi
glaudė prie sienos, prie akmens ir 
laukė.

Tai buvo tarnas Sant Oforjtus, 
kur ten besiskubinantis. Greitai, 
su nuleistu kapiušonu, su replė
mis traukymui gyslų rankoj, jis 
pralėkė kaipi baisus regėjimas ir 
ir prapuolė. Persigandimas, apė
męs rabbį, buvo teip didelis, kad 
visi jo jausmai* kaipi apmirė. Dau
giau negu valandą laiko jis ne
įstengė žengti toliau. Pamislijęs 
apie kankinimus laukiančius jį, jei
gu sugautų, jis norėjo grįžti atgal 
į savo kalėjimo vietą. Bet vis ta 
pati viltis šnabždėjo jam į ausį 
„galbūt," ramino jį sunkiausiuose 
varguose. Argi stebuklų ne bū
va?

Ne reikėjo įpulti į abejojimą. Ir 
vėl jis pradėjo slinkt ten prie 
tamsaus koridoriaus galo. Ap- 
silpnytas kankinimų ir bado, dre
bėdamas visu kunu, jis slinko to
liau. Baisus koridoriui, rodėsi, 
eina ilgyn, ilginasi be galo. Ir

nėra
Jau ir. utėles užpuolė, o da 
tik pradžia^ - Pamilkite svei
ki, mieli broliai. Ateiaveiki- 

iivažiuodams ie prigimto 
kramto, gal daugiau neregėsiu 
savo Šalyj šviečiančios saulės, 
savo tėviškės ir vaikelių. 
Gaila, graudu, bet k$ daryt. 
Einu ne vienas, einame dide
lis pulkas i karę, į rytų šalį. 
Prašau, melskite Dievo, kad 
duotų santaiką. Galite pra
šyti kitų kraštų valdonų, kad 
sutaikytų kariaujančius, nes 
daug svieto žūva be jokio 
reikalo. Jeigu visi ims tai- 
kyt, tai paklausys.

IŠ kitų gubernijų paimtus 
1887, 1888 ir
paleidžia namop, o musų gu
bernijos, nežinia kodėl, nelei
džia. Aš priguliu prie pa
šauktų 1889 m. Tikėjau.kad 
paleis, bet nieko negirdėti. 
Maskolijoj nė nemini tt) me
tų o čia eina visi ir 
gana. Gaila, kad vaikai lie
ka ant didelio vargo ir namai 
beveik aut prapulties ir viso
kį daiktai.

Sudiev, 
marčiukėe, sud 
kitę sveiki. 1 
Dievo pagelbos 
prašykite kitų žemių, 
taikytų.

York.' Pagal atstkaitą 
čianykŠčios beturčių užveizdos,

■ skaitlius reikalaujančių paŠelpos 
-—'J-~*New Yorke šįmet didesnis negu 

pernai, nors šįmet ateivių atkako 
mažiau. Į nakvynės namus lap
kričio mėnesyj atsišaukė 7787 ne
turinti pastogės, arba ant 2100 

_ J •! daugiau negu pernai.

Pasakojimas Vilt* r d e Lili*.
Nedarnas brolio kankintojo ir 

dviejų inkvizicijos tarnų su žibu
riais,tėvas Pedro Arbuez d’Espila, 
trečiasis didysis inkvizitorius, die
nos pabaigoj nusileido į. toly minu
sią kankinimo kambarį dvasiško 
sūdo Saralossi. Subarškėjo spy
nos sunkių durų: jie įėjo į kamba
rį, pripildytą suspausto, pagedusio 
oro, su langeliu lubose,- per kurį 
mirties šviesa puolė ant rinkių pri
kalinėtų į sienas, ant staklių pa
juodavusių nuo kraujo, ant žariny- 
čios ir puoduko.

Ant supuvusių grindų, surūky
tas ir su geležinių antkakliu sėdėjo 
sudraskytuose skuduruose žmogus 
ne aiškaus amžio, paniurusio iš- 
veizdžio.

Tasai kalinys buvo ne kas kitas, 
tik rabbi Azer Abarbanel, arago- 
niŠkas žydas, apskųstas už skoli
nimą pinigų ant didelių palukų 
ir už apsiėjimą be gailesčio su 
varguoliais; j jau daugiau kaip 
metus kankino beveik kasdieną. 
Bet jo apjakimas buvo teip kieta* 
kaip ir jo kankinama oda; jis ne
norėjo išsižadėti savo klaidų.

Besipuikavodamas savo paėji
mu,siekiančiu kelių tūkstančių me
tų ir garbe savo giminės, nes kiek
vienas žydas, vertas to vardo, 
brangino savo kraują, — jis ne 
galėjo užmiršti, kad, teip kaip tal- 
mudas mokina, paeina iš giminė* 
Ottinielio, tai yra nuo Jusoboe, 
moteries paskutinio izraeliŠko su- 
džios; tas persitikrinimas palaikė 
jo tvirtumą sunkiose valandose 
neišpasakytų kankinimų. Štai ko
dėl tėvas Pedro Arbuez d’Espila 
prisiartino prie jo su pilnoms aša
rų akims; mislydams apie tai, kad 
šita užsispyrusi dvasia atsisako 
pati nuo išganymo ir amžinos lai
mes dangaus viešpatystėj, tėvas 
Pedro Arbuez d’Espila pasakė:

— Džiaugkiesi, mano sunau: 
jūsų žemiškos kančios artinasi 
prie galo. Jeigu dėl jūsų perei
nančio rubežių užsispyrimo aš pri
verstas su gailesčiu griebtiesi ne 
paprastų įnagių, tai mano broliški 
pataisymo besistengimai visgi tu
ri rubežių. Jus pastojote panašiu 
į aną apjakusį figos medį neatga
benantį vaisių, kurį reikia sude
ginti .... bet vienas Dievas gali 
nusūdyti jūsų dvasią. Gal būt, 
jis savo neišpasakytoj gėrybėj pa
skutinėj valandoj apšvies jusi 
Mes negalime išsižadėti vilties, 
kadangi buvo atsitikimai.... Ir 
teip, tegul išsipildo jo valia. Mie
gokite ramybėj. Rytoj iš jus bus 
didėlis „auto da fe." Jus busite 
atiduoti ųuemadero, ugnis kurio 
eina prieš amžiaus liepsnas; ji de
gina, kaip jus žinote, iš tolo, ma
no sunau, ir mirtis ateina ne ankš
čiau, kaip po dviejų, kaip kada

Atsišaukimas
Į visus lietuvius darbininkus, soci
jalistų kuopas ir pavienius, unijas, 
draugystes ir visus geros valios 

vicųtaučlus.
Jau daug amžių prabėgo, kaip 

didesnė dalis žmonijos neša baisų 
ekonomišką ir dvasišką jungą, už
dėtą kitos mažesnes dalies apsu
kresnių žmonių. , Pharaonai, im
peratoriai, ciecoriai, karaliai, ku
nigaikščiai, bajorai ir dvasiškija, iš 
vienos pusės, o milijonai gladija- 
torių, vergų, nelaisvių, darbininkų 
ir skurdžių, iŠ kitos, veda per ke
lis tūkstančius metų nuolatinę ko
vą tarp savęs: pirmiejie siurbia vi
sas sultis iš darbininkų ir prastų 
žmonių, antriejie mėgina visokiais 
budais nusikratyti siurbikų. Is
torijos lapai numarginti sukilimais 
vergų ir gladijatorijų, didelėmis 
revoliucijomis ir smulkiomis mai
šatimis, sukalbtais ant carų ir ka
ralių ir kasdieninėmis demonstra
cijomis išbadėjusių skurduolių. Ir 
męs matome, kad beveik ir pati 
visa istorija yra niekas kitas, kaip 
tiktai ištisa kronika nuolatinės ko
vos alintojų su alinimais. Ir ką 
laimėjo^ ikišiolei paniekinti varg- 
dieniai-darbieinkai ? Ar daug pa
darė jie sau gero su sukilimais ir 
masyviškais pasipriešinimais įsi
galėjusiems pasaulės desjx>tams? 
Baisi tamsybė pačių vargdienių ir 
neturėjimas nė menkiausio prisi
ruošimo prie ginkluotos kovos be
veik visada privedė prie to, kad 
tūkstančiai sukilusių krito po au
dromis despotizmo kulkų; pasek
mės buvo tokios, kad vieni iš jų 
patilžo kraujuose, kitiems po to 
tapo uždėti dar stambesni pan
čiai. Proletarijaus būvis pasige
rindavo, paprastai labai menkai. 
Mažą rolę ir dabar lošia smulkios 
kasdieninės kovos vargdienių pa
vidale demonstracijų ir Štraikų; 
mes paakiui matome, kaip galybė 
karalių, milijonierių, ir kitų viso
kių Čiulpikų žmonių triūso vaisių 
ir prakaito, eina vis stambyn ir 
stambyn, o beturčiai-darbininkai 
slinksta į vargus gilyn ir gilyn.

Pasimokinę iŠ tokių baisių prak
tikų, vargdieniai priversti tapo 
jieŠkoti kitokių būdų kovai su sa
vo pavergėjais.

štai jau pirmoj pusėj praėjusio 
šimtmečio Prancūzijoje po kruvi- 
vinų revoliucijų užgimsta garsi 
komuna. Pirmi žodžiai evange
lijos socijalizmo: „praletariiai vi-^ 
sos pasaulės vienykitės"! plačiai 
praskambėjo po pasaulę ir įnešė 
žmogaus vargdienio širdin tą są
monę, kad viso avieto darbininkai 
yra jo broliai, kasinėja tą pačią 
motiną-žemę ir savo darbo vai
siais peni tokius pat dykaduonius, 
kaip ir visur; kad nusikratyti jų, 
reikia eiti į visasvietinę vienybę.’ 
Ir tie žodžiai urnai rado visose ša
lyse sau malonų atbalsį; laipsniš
kai jie išaugino savo prasmę į gi
gantišką proletarijaus kareiviją. 
Ir Šiandien mes matome, kaip tas 
Šauksmas yra tūkstančiais lupų 
atkartojamas ir ūžia galingu gau
dimu nuo Tiktojo Oceano iki Sa
chalino, nuo pietinio poliaus iki 
Šiaurinio.

Kova proletarijaus nuo bevaisi
ntų pastangų ir sukilimų persikei
tė į būdą ramios, bet smarkios 
evoliucijos. Vargdienio idealas 
išsidirbo į vienintėlę formą. Tuo
mi yra socijalizmas.

,Be kruvinų aukų, be pralošimų, 
su pilnu aprokavimu ateities, sykį 
suprastas liaudės socijalizmas ne
sulaikomai žengia ir žengia pir
myn. Nieko jam negiliuoja carų 
ir karalių kanuolės, nė kapitalistų 
milijonus kaštuojanti žabangai, nė 
kunigų keiksmai. Socijalizmas 
yra lygiai nematoma dvasia, ku
riai jokia materijaiiška ištvarka 
negali pakenkti. Socijalizmo yra 
tokia gresmi galybė, kad prieš jį 
susivienijo visos priešingos viena 
kitai partijos: konservatistai su 
klierikalais, republikonai su de
mokratais, liberalai su pseudo- 
progresistais; visi tie pirmiaus 
nuožmiai kariavę terp savęs, da
bar susijungė kovoje su socijali- 
stais. Katalikų bažnyčia, kuri, 
anot anojo garbaus jaunikaičio iš 
Nazareth, nesibijanti „nė pragaro 
vartų," persigando ramaus socija
lizmo, ir velionis popiežius Leo
nas XIII bandė net sutverti parti
ją krikščionių-soęijalistų, idant pa
daryti tuomi reakciją ir atkreipti 
plačios minios akis nuo idėjos tik
rojo socijalizmo.

Kas yra tas socijalizmas, kurio 
visi galinčiai, „dievo pateptidiai," 
ir nešėjai mokslo „artimo meilės" 
teip bijosi, ir varpa prieš vieną tik 
paminėjimą to žodžio?

Studijuokime socilizmą, ir daži- 
nosime, dėlko jis yra baisus musų 
nevidonams. Atrasime, kad soci- 
liztnas, tai yra antras biblijinis 
Maižis, kuris Veda visus vargdie
nius iš Egipto nevalės; negana to, 
jis sutrumnina ant amžių tą pha- 
raonų kabalą, pavidale karalių, 
ponų ir kunigų. Socijalizmas ati-

Laivas su
New York. 7 d. gruodžio atka

ko Čja iŠ Japonijos garlaivys 
„Couledon" ir likosi sulaikytas 
kvarantėnoį, kadangi pasirodė,kad 
laike kelionės ant jo 'apsirgo cho
lera Šešios ypatos. Taigi reiktų 
manyti, kad cholera apsireiškė jau 
Japonijoj. Maskolijoj 'ji teiposgi 
jau pasirodė ant Kaukazo. Karė 
mat, kaip paprastai, pagimdė jau 
cholerą.

Iš Charlerol, Pa.
Trįs metai atgal buvo Čia tik 8 

lietuviškos šeimynos, tąsyk buvo 
tyku, dabar yra jau 10 šeimynų, 
tai viskas kitaip virto: dabar lietu
viai ne spėja pas skvajerį vaikš
čioti, provų kas sanvaitę būva po 
kelias o tai vis lietuvių. Priviso 
čia pavienių lietuvių ypač atsižyr, 
minčių ne ramiu budu. Darkosi,, 
mušasi, o paskui eina pas skvaje
rį, kad sutaikytų. Neseniai buvo 
krikštynos ir ant jų ne apsiėjo be 
peštynių, o dabar skvajeris fie spė
ja pinigus imti nuo lietuvių. Na, 
o pabandyk tiems peštukams mo
kantiems pinigus sudžioms užsi
minti, kad paaukautų kiek ant tau
tiškų reikalų, tai išgirsi, ko ne gir
dėjęs. Tautiški reikalai tiem* 
smarkuoliams ne rupi, ant jų gai
lisi cento, o už tai sudžioms nesi
gaili doliarių. Argi tai ne kvaily- 
sta ir ištvirkimas!

Lietuvis.

AzerAbarbanel.su


Vietines Žinios.
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II Pereituose metuose Indijose 
pasimirs 26002 ypatos nuo gyva
čių įkandimo, arba tapo draskan
čių žvėrių sudraskytų.

kolioni- 
ir tt.
ir čiepy-

kad

II Netoli Arcoe, ant Šiaurinių jū
rių, paskendo anglinis garlaivys 
„Rur,” su juom paskendo ir 17 
ypatų laivo įgulos. 4

U Prancūzijos universitetus pe
reituose metuose • lankė 2500 stu
dentų iš kitų kraštų/ tame 1003 
moterų. Paryžiaus universitetų 
lankė 1315 svetimtaučių, o tame 
400 moterų. Montpellier universi- 
tą 224 svetimų, Grenobles 223. 
Aptart to vasarinius kursus lankė 
352 svetimtaučiai.

|| Netoli Aaland, ant Šiaurinių 
jūrių, paskendo vokiškas laivas 
„Kari Johan.” Prie to prigėrė 10 
jurininkų.

_________ _ - kiekviena* pami
lsi krauni uore atras daug n*»-

viena ar ant-

Ant perdavimo aaliuna* geroj, Bate- 
rl° apgyvento) vietoj, gera proga w- 
rinezlam ingyu gera blsai 
pardavimo mano moteries liga, dalei ka
nos priverstas esmi iazvažiuoli in k ra j*. 
Norinti pirkti tesikreipia ant *zio adre-

stengiamšs valkams suteikti daugiau mokslo 
negu pate jo turime. Teip darydami, mes 
ant galo sulauksime, kad 16 musų veislės išsi
dirbs nauji sutvėrimai geresni, augščiau už 
mus stovinti, teip kaip dabartinė žmonių vei
slė išsidirbo 16 sutvėrimų žemiau už mus sto
vėjusių. Kiekvienas geras darbas, pakelian
tis mus augščiau, yra tai nauja plytelė būda- 
vonėj geresnės musų veislei ateities ant že
mės.

av. užgimė gais
ras,kuris be mažo ne išnaikino visą 
bloką su boteliais. Subėgusiems 
ugnagesiams pasisekė ugnį suval
dyti; pridirbo ji vienog blėdies 
50000 dol.

Party”), kovosime

lazdučių, siūlelių, šriubelių, 
w______w. bakterijos dauginasi su tokiu
greitumu, kad jeigu jų gyvenimas butų ilge
snis, jos pripildytų visų musų žemės orų. Ir 
dabar vienog ore arba vandenyj yra neišpa
sakyta daugybė tų nematomų smulkių gry
belių vadinamų bakterijoms. Jeigu jos iki 
šiol ne buvo tirinėjamos ir tirinėjimais mok? 
šilučiai užsiėmė tik nuo neseniai, tai todėl, 
kad jų juk nematyt. Pradėjo tirinėti jas

(Toliam bus.)

X Vokiškas kareivis Berger išra
do prietaisą, kuri pritaikyta prie 
telefono,užrašo kalbą, taigi per te
lefoną galima ne tik susikalbėti, 
bet ir turėti telegramą, taigi per 
telefoną, galima pranešti ką kas 
nori net tąsyk, jeigu to, su kuriuom 
norime susikalbėti,ne butų namie- 
je; parėjęs jis ras užrašytą kalbą,ir 
žinos apie ką Čia eina.

II Paryžiuj likosi atidaryta terp- 
tautiška paroda bicyklių, automo
bilių, motorinių valčių ir orlaivių.

joms, reikia paduoti skaitlių savo 
kuopos sąnarių ir kiek už kokį da
lyką ar prieš balsuoja. Balsai bus 
skaitomi pagal y pa tas, o ne pagal 
kuopas.

Paduoti atsakymą ant šių klau
simų:

1) Ar sutinka, kad musų Partija 
butų savystovė, t. y. nebūtų šaka 
nė L. S. D. P. nė „Socialist Par-

BaliiiK lUliih.
Lietuviu Progresivi*sko* Ligos Mel 

rose Purk, Iii. bu* laikoma* *u prakal
bom* ir deklemacijom* ant naudu* lie
tuviuko* vakarine* mokai ai ne*. Saba
lo j. 7 <L sausio. 1903 m. P. Raegaobu- 
eben aaleje, kerte l»toe av*. ir Lake st.; 
prasidės 7 vai. vakar*, Inženga vyrama 
Be.. moterim* ir merginom* dykai. Isz 
miesto reikia imti Madieon karna, kurie 
atveža iki pat salei. Szirdiugai užpra- 
sso atsilankyti visu* lietuvius ir lietu
vaite*.

Komitetas.

Dainos. l>«*kliaina< ijoe ir Dalius!
Chicago. Dr. V. Kudirkos Oiedoriu 

Or te taras dideli bailu per Nauju* Me
tu* nedeliej 1 d. sausio 1905 m. Atlas 
salėjo Nr. 31—34 Emma st .arti Milvaa-

Į| Iš Prancūzijos, dėl nesutiki
mų valdžių su bažnyčia, daugelis 
prancūzų katalikų rengiasi išsi
kraustyti į Kanadą. Pasididinus 
prancūzų skaitliuj, jie Kanadoj 
tūluose apskričiuose galėjų paimti 
viršų ant anglijonų.

Ii Netoli Tripolis?\ Šiaurinės Af
rikos pakrantėse, apvirto valtis 
nuo turkiško kariško laivo Mau- 
ruca, kuriame buvo 60 jurininkų. 
Prie to 19 jurininkų prigėrė.

|| Kadangi Maskolijoj, gal tik 
tuom tarpu, papūtė laisvesnis vė
jas, tai ir rando prispaustos tautos 
įgauna daugiau drąsos ir kreipia
si su reikalavimais prie rando. 
Dabar į ministerių rodą atsišaukė 
armeniečiai, reikalaudami sugrąži
nimo paveržtos ministerio Pleh- 
wės jų bažnyčių savasties. Ir lie
tuviai dabar galėtų randui statyti 
reikalavimą panaikinimo juos pan
čiojančių ypatiŠkų tiesų.

U Švedijos mokslo lakademija 
pripažino ant šių metų dovanas už 
moksliškus darbus iš užrašo Nobe
lio: už darbus ant fizikos dirvos: 
lordui Raleigh ir chemijos profes. 
Ramsay [abudu anglijonai], me
dicinos — maskoliui Pavlovui, 
literatūros—prancūzams Mistral 
ir Provence ir išpanijonui Eshara-

Nematomi prieszai ir 
draugai žmonių.

Pagal Bitnerį,

Iš visko, ką mes žinome apie sudėjimą į-1 
kaitulio musų žemės vidurio, žinome, kad že
mė, i6ėmua plonos jos žievės, netinka gyvy
bei, sutirpusiuose nuo didelio karščio žemės 
viduriuose ne gali veistiesi ir užsilaikyti nė 
jokia gyvybė, ten ne gal gyventi nė augme
nys, nė gyvūnai, kadangi nuo didelių karš
čių ten net akmenys sutirpę, tai suprantama, 
kad ir kiekvienas gyvas daiktas ten turi su
degti, jeigu patenka į tuos karštus vidurio 
žemės ruimus. Mums rodosi, kad ir platus 
oro ruimai, išėmus paukščių ir lakiojančių 
vabalų, neturi kitokių gyvų sutvėrimų.

Orą, rodosi, galima pavadinti tuščioms 
jūrėms, kadangi net paukščiai ir lakiojanti 
vabalai tik ant trumpo laiko nešiojasi ant 
oro ir tai niekada neprisigriebia iki žemės at
mosferos rubežių, nepasikelia niekada augi- 
čiau kaip ant pusantros lietuviškos mylios; 
visi tie lakiojanti sutvėrimai tik ant poros 
valandų nešiojasi ant oro, [taškui, pailsę, tu
ri nusileisti ant žemės, kur yra tikrųjų tėvy-

- Kadangi viešpatystė vėjo ir debesų ne- 
pasiek^ma žmogaus akių, tai apie ją ilgai 
kuo klaidingiausias žmonės turėjo nuomones, 
pripildydami tuos ruimus visokioms fantas
tiškoms esybėms, vien fantazijos išmisly- 
toms.

Pirmutiniais tirinėjimais gyvybės oro 
ruimuose užsiėmė mokslinčius Antanas von 
Loewenhuk, apskritai pamėgęs tinuėjimus 
paslėptos nuo žmogaus akių gyvybės, j pa
šventęs savo amžį tirinėjimams neužmatomų 
liuobomis akimis mažyčių augmenėlių ir gy
vūnėlių. Jis pirmiausiai viedre lytinio van
dens po kelių dienų su mikroskopo pagellia 
patčmijo daugybę gyvų daiktų visokių vei
slių ir atmainų, apie buvimą ant svieto kokių i 
pirma niekam neužėjo nė ant mislies.

Loewenhuk užsimanė ištirti, iš kur pa
eina tie neužmatomi liuosomis akimis gyvi j 
daikteliai ir padarė išvedimą, kad jie pats' 
negalėjo atsirasti, kadangi nė gyvūnai, nė 
augmens juk pats neatsiranda, augmenis ir j 
gyvūnus pagimdo tik toki jau tėvai, teip vie-Į 
ui, kaip Ir kiti prisiveisia iš tam tikros sė- j 
klos. Taigi ir tie tik su pagelba mikrosko-. 
po surasti lytiniame vandenyj gyvi daiktai ’ 
galėjo prisiveiati ir išsivystyti iš atsakan
čios sėklos, kuri | vandenį patekti galėjo tik > 
iš oro. Jeigu tie mažyčiai gyvi daiktai la 
blausiai veisiasi ant puvėsių, tai tas gali iš
eiti tik nuo to, kad puvėsiuose randa dau
giau maisto, o tas palengvina veisimasi.

<taraus grekiškas mokslinčius Anazago- 
ras jau du tūkstančiai metų atgal tvirtino, 
jog ore yra sėklos visko gyvo ir jeigu tos sė
klos puola | vandenj, iš jų išsivysto augine-! 
nys. •

Bet ar Loevrenhuk pertikrino, jog smul
kus vandeniniai gyvūnėliai, vadinami infu- 
eorijoma arba kuosiais, atsirado iš oroi Klau
symas atsiradimo tų ir kitų matomų tik su 
mikroskopo pagelba gyvūnėlių dar iki šiol 
galutinai neišaiškintas; paskutiniamedešimt- 
metyj tas klausymas užima mokslinčius tiri- 
nė to jus, yi»ač nuo tų laikų, nuo kada dakta-! 
rai [persitikrino apie didelę galybę mažiausių 
iš tų nematomų sutvėrimėlių, bakterijų, iš 
kurių vienos yra geradėjingos, kitos gi gim
do baisiausias žmoniją kankinančias epide
mijas.

, Sena persiška pasaka sako: jog šviesos 
Dievas sutvėrė visą svietą, gyvas esybes, žmo
nės, gyvnnus Ir augmenis, kad jie gyventų 
ir džiaugtus! prie saulės šviesos; bet piktas 
priešas, tamsos Dievas sutvėrė piktas dva
sias, kurios stengiasi išnaikinti viską, kas 
yra gyvo ant žemės.

Tai [persiškai [pasakai, matyt, tikėjo ir 
gana pagarsėjęs senovėj krikščioniškas tikš- 
jimiškas raštininkaš Origenee. tik jis [persi
šką [pasaką pritaikė prie krikščioniško mok
slo. Jis mokino, buk Dievo iš dangaus už 
puikybę išvyti piktiejie angelai turi po savo 
valdžia nuodingus augmenis, kuriais kenkia 
žvėrims ir žmonėms, jie siunčia ant žmonių 
marą ir kitokias baisias epidemijas, iš jų aša
rų yra karšto vandens šaltiniai. Teip mat 
seniau net raštininkai stengėsi aiškinti dar
bą tų mažų, neužmatomų liuosoms akimis 
mažų sutvėrimėlių gimdančių baisias epide 
mijas. Tokio aiškinimo, nors jis iš tikro 
nieko neišaiškina, neišaiškina, nė kas yra tas 
baisus maras ir kitos žmonėms kenkiančios 
epidemijos, tų laikų žmonėms užteko, turėjo 
užtekti, kadangi bažnyčia juk draudžia įsi
gilinti į ką nors, tikėti į tą, ko dvasiškija iš
aiškinti negal, ko pati nežino; ko bažnyčia 
nežino, tas yra jos paslaptįs, į kurias papra
stam žmogui įsigilinti ne valia; ko kunigai 
ne žino, apie tai paprastam žmogui mastyti 
jie valia.

Paskutiniuose laikuose, jeigu ir ne visi 
žmonės, tai bent daktarai arčiau susipažino 
su tais nematomais žmonijos priešais; jie yra 
tai smulkiausi, neužmatomi be mikroskopo 
grybeliai; vodingiausi iš jų yra: turinti gru
mulėli - - • ................... ’

Tam jau yra padaryta pradžia. 
Atgal keletas mėnesių tūli vyirai, 
geri tautiečiai ir dar geriau atsida
vę kovai vargdienių prieš nelemtą 
draugijos tvarką, subruzdo tverti 
Lietuvių sočijalistų partiją. Išsyk 
buvo menama sutverti tiktai L, S. 
D. P. šaką. Bet didesnė 
tuvių darbininkj^buvo tampriešin 
gų: jie reikalauja sutverti savysto- 
vią Lietuvių Sočijalistų Partiją 
Amerikcje. aVox populi, vos 
Dei” —t ir sntikmėj su noru di
džiumos,tapo nuspręsta tverti par-

II Dideliuose Vokietijos miestuo
se per paskutinius 30 metų labai 
pasimažino skaitlius gemančių 
vaikų: Berlyne, paveikslan, nuo 
1975—1880 metų ant 1000 gyven
tojų kas metą gimė po 44,9 vaikai, 
nuo 1896—1900 jau tik 28,9. Jei
gu teip eis toliau, tai dideliuose 
Vokiet»jos miestuose bus tas pats, 
kas yra Prancūzijoj, taigi kad na- 
turališkai per gimimą besidaugini- 
mas gyventojų su visu pasiliaus.

PINIGAI!
Dauguma žmonių, geriau nežinodami, 

siunczia savo pinigu* in kr*j u per juo
kius žydeliu* ir kitokius svetimraacmsm, 
kuriu dauguma tankini subankruiyja, 
pabėga ir žmonių pinigai pražūva.

Jei nori siusti pinigus in kr a J u. tai 
siusk juos per ..Lietuvos” redakcija, o 
tavo pinigai su 14 dienu bu* vietoj* pri
imti ir niekados ne centas nežus. „Lie
tuva” jau 12 metu kaip stovi ant savo 
kojų, turi savo dideliu, be jokiu skola 
namus, 3 lotus, d rūkam* Ir ui k*l«a de
ni m t ti tukstaneziu dol. vartės teroro 
knygomis ir kitokiais daiktais. 8*ža- 
diėn per „ Lietuvos” redakcija nunešta 
savo pinigus visi lietuviai, lenkai, vo- 
kieesiai ir austrijokai. „Lietuva" yra 
tai didžiausiu bankinis kantoru ir 
paeito stacija, isz kurios pinigai plaukia 
in kraju pundai* kožna diena.

Jei reikalauji szifkortes, tai pirk ja 
„Lietuve*” redakcijoj, ošia tave* neap
gaus ir gausi laive koki norėsi. Rausyk 
tuojau, o gausi preke* visu szifkorcsh* 
ir pinigu prekes.

Adresuok ant vardo „Lietuvos" tas- 
eistojo sziteip:

A. OLSZEVTSKIS. 
9X4 33 rd St. Stotioo 60. Chicago, III.

Jonu Kraus*.
136 W. 18lh st., Chicago, Iii.
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Isz N*warko. J. Sprelnaltis, J. Mik- 
n*viczia po 15c. Petronei* Spreinai Me
ne, Izabele Miknevicsiene, Magde i sos 
Pllkaitioo* po 10c. P. Plikaitto. Nata
lija Dnmssa, Petronei* Jokimalcziucc, 
Antosi Jokimaicsiute, Jonu Ramanaus
kas po 25c. Viso labo 31.86. Persiunti
mas 10c. Uoka 31.73.

me, kad apart išleidinėjimo savo 
organą („D. B.”), ji dar kasinė
tas paleidžia svietas po keletą soc. 
iraygučių.po keletą prokliamacijų, 
Amerikosgi lietuviai savo politiš
kos partijos neturi jokios, nors yra 
keletas socijalistiŠkų kuopelių ir 
daugybė pavienių sočijalistų. Vie
ni iŠ tų lietuvių sočijalistų priguli 
prie amerikonų soc,- partijų, kiti 
prie Susiy. Liet. Laisvamanių, dar 
kiti pasikakina prigulėjimu prie 

„organizacijos, 
T.MD 
lyg savo siekimais politika visai 
nesirūpina, čia da reikia būtinai 
paminėti apie vieną lietuvių poli
tišką plčgą, apie vieną draugijos 
pritvinkusį skaudulį,- kuris labai ir 
labai reikalingas yra pradurti. d.Į. 
Mes čia turime mintiję musų viso
kiu* politiškus,” „ukčsų” ir 
„neprigulmingus” kliubus. Tos 
garbingos js t eigos pas svetimtau
čius, musų lietuvių-amerikiečių 
rankose pavirto į biaurias politiš
kas meškeres. Dideli dalis lietu
vių, besiinteresuojančių politika, 
prisiglaudžia prie tokių kliubų ir, 
atėjus rinkimams, tampa grosais 
savo vadovų, parsiduodanti tai 
partijai, kuri daugiau užmoka.

Tai kokius santikius lietuviai tu
ri su socijalizmu ir abelnai su poli
tika.

Laikas jau mums, lietuviai, iš 
terio neiemto padėjimo lipti lau
kan' Laikas griebtis prie politi
kos tokios, kuri užtikrina mums 
laimę! Laikas prisidėti prie naujo 
jttdėjjmo, prie socijalizmol

Tverkime savo socijalistiŠką par-

Pa Ji eaz kof imat.
PajiMikaa savo pusbrolio Jocio Ba- 

blaeko Suvalkų gub., Kalvarijos pav., 
Liubavo par*p, Trumpiniu kaimo, 
pirmiau gyveno Irvin, Pa. Jis pau ar 
ka* kitas laikei* duoti ii ne ant adreso

Anton Wm**11,

Taigi rojaus, kur atsirado pirmutinė 
žmonių [x>ra. teip sakant lopšio žmonių vei
slės, reikia jieskoti ant ano labai seniai nu- 
grimzdusio į jūres didelio sausiem i o, buvusio 
terp Afrikos, Azijos ir Australijos. Patsai 
nugrimzdimas jūrėse didėlio saušžemio ge
riau išaiškina padavimą apie tvaną negu 
Šventraštyj aprašyti besitraukę per keturias 
dešimtis dienų smarkus lytus. Ir smarkiau
si lytus per teip trumpą laiką ne suteiks že
mei tiek vandens, kad jo užtektų ant užlieji
mo viso žemės paviršiaus su kalnais turin
čiais lietuvišką mylią augščio. Taigi tasai 
rojus, kur žmogus, dėl vaisingumo žemės, be 
rūpesčio galėjo prasimaitinti, paskendo jū
rių gilumose. Paskendimai mažesnių sausos 
žemės plotų juk ir dabar kartais [įasitaiko 
prie smarkių žemės drebėjimų, prie ko pa
prastai būva audros ir lytus. Taigi aprašy
mas Šventraštyj tvano suvisu sutinka su 
tuom, kas galėjo atsitikti prie paskendimo to 
didelio sausšemio, ant kurio gyveno ir veisė
si pirmutiniai žmonės. Padavimas apie bai
sų likimą tėvynės užsiliko žmonių atmintyj. 
išsigelbėję nuo pražūties žmonės tą padavimą 
išplatino naujuose kraštuose ir jis pateko | 
Sventraštj ir užsiliko iki šiai dienai; švent
raštis padavimą pritaikė prie tikėjimo, jį sa
viškai padailino, bet jame yra tikra teisybė.

Kas gi yra tie žmonės, kurie šiądien ap
gyvena žemės paviršių, pasidalinę | rasas, 
daugybę tautų, vartojančių tūkstančius kal
bų, išpažįstanti daugybę visokių tikėjimų, 
išdirbę augštesnę ar žemesnę civilizaciją, ve
danti terp savęs kruvinas kares, naikinanti 
viens kitą, veržianti viens kito savastį? Yra 
tai vaikai ano ištrukusio nuo pražūties,' nuo 
paskendimo drauge su nugrimzdusią tėvyne. 
Ar tasai rojus urnai nugrimzdo | jūres ir ar 
prie to daug žmonių pražuvo, susekti dabar 
negalima. Ir vaisius darbo ir visus ženklus 
žmogaus buvimo paslėpė jūrės savo gilumo
se, kur nė joks tirinėtojas negali nusileisti, 
ištirti, kas yra ir buvo toj rojaus vietoj, kur 
gyveno, vystėsi ir darbavosi pirmutiniai žmo
nės. Bet ir išaigelbėjęs nuo prigėrimo žmo
gus, atbėgęs | tvano ne apimtus kraštus, ne
turėjo atsilsio; jam reikėjo kovoti su nepri- 
lankioms aplinkybėms anuose liūdnuose le
diniuose laikuose. Toj kovoj jis lavinosi fi
ziškai ir protiškai. Tik kovoj su neprilan- 
kioms aplinkybėms, kurias reikia pergalėti, 
džiovindama smegenis ant išradimo geresnio 
kelio vedančio prie pergalėjimo neprilankių 
aplinkybių,žmogus lavina savo protą, keliasi 
augštyn, gerinasi jo veislė. Kovoj, rods, ne
rangus, nemokanti kovoti žūva, bet lieka 
protingesni, geresni. Kovoj gerinosi žmonių 
veislė, kovoj išsidirbo šios dienos civilizaci
ja. Be kovos ir darbo nėra vaisių, už gere
snę ateitį žmonės visur turi kovoti, keitiesi 
vis ant augštesnio laipsnio; tą turi daryti ly
giai atskiri žmonės, kaip ir čielos tautos. 
Kas aptingsta, pailsta, apsistoja, tą sumy- 
nioja kiti. Žmogus ir tautos todėl negali 
apsistoti, turi žengti pryšakin^turi kovoti už 
savo ateitį, už savo būvį. Tai svarbiausia 
žmogaus pareiga. Kova Ir darbas tai gam
tos paskyrimas; savo darbais žmogus išslaug- 
štino ant kitų sutvėrimų, ir turi ir toliau 
tuom atsižymėti, ne gali aptingti ir liautiesi 
besidarbavęs.

Nors žmogus iš syk butų ant žemės atsi
radęs, ne išsidirbęs iš žemesnio skyriaus su
tvėrimų, jis visgi negalėjo pasilikti ant to 
paties laipsnio, ant kokio stovėjo ką tik atsi
radęs ant žemės. Jis turėjo gerintiesi, žengti 
augštyn, lavintiesi, tą patį turime darvti ir

Kom lietas.

Apv&ikMCzifltfiniM ir Balius
10-metioiu »ukaktuvlu Dr tos *sv. Ro

ko Rrocktoo*. Mas*. SubatoJ prieš* Nau
ju* Metu* 31 d. gruodtlo 1904 m. A. O. 
Hiberniaus salėj* ant Ward st. pri* pat 
dypo. Inzenga ssokikams vyrui su mo- 
t*ria 50c., neasokantiem* 25c. Prasidės 
8 vai. vakare ir trauksis iki 12 va), nak- 
/e*. Sąnariai turi susirinkti 6.30. Rus 
prakalbos, puiki musika Ir gražus pasi
linksminimas. Uiprasio kuoskaitlln- 
giauslai susirinkti Lietuvius Ir Lietuvai
tes kaip vietinius teip ir aplinkinius.

(23—XII) L Komitetas.

Lietuviszkas IHkninkas.
Chicago. Dr-te Mot. Valanciiausko, 

Žemaicsiu vyskupo turės savo pikninka 
nedalioj, 6 d. rugpiuesio, dari* Schuths, 
22 ui. ir Deeplains River, Riverside, Iii. 
Ir meldžia visu-kitu draugysetiu toj* 
dienoj* nedaryti pikniku n* balių, idant 
vieni kitiems nekenkti

Komitetas.

Musų partijos šie miežiai:
1. steugtiesi jvykdinti politišką 

ir ekonomišką evoliuciją.
Tą Veiksime šiais keliai*: Į;
a) Eidami iš vieno su viena iš 

teritorijališkų sočijalistų partijų, 
[„Socialist
prieš kapitalą ir privatišką sava-

Pasargos Skaitytojams.
1) . Kada tik rassai laisską* į "Lieta 

wo*” redakciją, visada parassyk aa* 
laiszko savo vard* ir adresę.

2) . Kada reikalauji permainym<adro- 
so, visada paduok ir senaji savo adrese. 
Jeigu pats gerai rastyti nemoki, tai a- 
dresa duok kitom, geriau mokancaiam, 
paraszyti.

3) . Jeigu isiperki “Money Orderi”, 
tai nelaikyki* jį pa save, bet prieina* 
redakcijai, nes be "Orderio” redakcija 
negali pinigu isz paeito gauti. Pasilai- 
kiksautik mažai* balta korcziukia,o 
didesnėje, mėlyna prisiusk redakcijai. 
‘-Money Orderį" siuskie prastoje grosea- 
toje, registruoti jo ne reikia.

4) . Sumas nesiekianezias vieno dolie- 
rio, gali prisiųsti paeitinemb markėmis, 
bet jeigu suma siekia viena dolieri ar 
daugiau, tai siusk pinigai* arba "Money 
orderi”. SiuDOiiant markes, reikia jas 
įdėti į laisika liuosas, sausas, uesulipin- 
tas ir ne lipinti ant laissko. Sulipintas 
ant laissko arba viena ant kitos niekam 
netinka ir tokios už pinigu* nebus pri
imto*

Meldžiame rasseju temyti ant virs* 
paduotu pasargų, o tokiu budu j>al*ag- 
visite issleistuvei darbe prie laisaku at
sakinėjimo ir patys veikiau atsakymą 
gausit*. "Lietuve*” isileistuve.

2) Ar sutinka ant augščiau pa
duotų ypatų į Centr. Kom.? jeigu 
nesutinka, tai reikia paduoti, ką 
perstato į jų vietą?

8) Ar sutinka paimti nuo Chica- 
gos lietuv. soc. kuopos spaustuvę 
į Partijos savastį.

Atsakymai reikia surašyti aiškiai 
ir trumpai, ir prisiųsti juos ne Vi
liau Naujų Metų (1905) ant Šio ad
reso:

J. O. Sirvydas,
401 E. Main str., 

Plymouth, Pa. 
Sukakus minitam laikui, 

perziurita ir sudavadyta visi atsa
kymai per tam tikrą komisiją, po 
ko didžiuma nuomonių bus 
kaityta už persvarą ir tokiais 
priduota atsakanti veikmė, 
to bus rezultatai apskelbti 
laikraščius. Visi reikalai, atlikti 
susirašinėjimų keliu, bus perkraty
ti ta'm tikros kontrolės ant pir- 
miausio Seimo.

Užbaigiame atsišaukimą Šauks
mu: Proletarijai visos pasaulės, 
vienykitės! Jus neturite nieko 
prastot apart retėžių. Išlaimėję, 
gausite į savo rankas pasaulę.

Liglaikinis Komitetas.

k. a. S.L.A., 
nors tos organizacijos su-

Reikalinga* g*ras, žinanti* sav- 
amata, padorus vargam išira prie lietu
vi tik o* katalikisikM bažnycsios; vieta 
yra gera ir apėmė* ja nesigraudins; no
rinti* ja apimti, turi atsiliepti pas vieti
ni kleboną žemiau paduotu adresu ir 
pranešiu; kiek turi metu, vedei ar pa
cituota* kur mokinosi ir ar supranta 
bažnytine muiika 1r giedojimą: ar pats 
turi baisa ir koki ir ar gali vesti ir mo
kinti bažnytini chorą; taipgi turi pra 
neesti, kur paskiausiai pildė tarnyste, 
priažusdamaa jos'o* paliudijime.

Rev. C. Skrypko, 
<IIX-«> Westville, III.

Reikalauja 500 darbininku m Michi- 
gano ir Wiaconsino giras. Mokesti* nuo 
826 iki 835 ant menesio, boerdas ir rui; 
mes, kelione pigi. Reikalauja 500 ang- 
lekasiu in Illinois, Indiana Ir Iowa vai 
*tlja* taipgi darbininku in fabrikus, ant 
tarnyste* ir lt. *

Atoissaukite in offlsus:
4217 8. Ashland avė., 006 Noble st., arba 

in didyji offisa 167 Washington st.
Ruimas 18.

J. Luoas, lietuvisskas agentas, 
(ŽŽ-1Ž)

Paėjimas organiszko svieto. 
Pagal Blttnort.

Rojaus todėl, kur atsirado pirmutinė 
žmonių pora, reikia jieškoti kitur, o ne kra
štuose terp Eufrato ir Tigro, kadangi čia nė
ra nė jokio ženklo tokio jo ateiradimo. Rods 
ir kitur iki neseniai tokių ženklų ne rado, 
tik paskutiniuose laikuose ant salų Indiško 
oceano rado kaulus sutvėrimo, kurį laiko už 
tarpini terp beždžionių ir dabartinių žmo
nių. Tą sutvėrimą mokslinčiai laiko už pir
mutinį žmogaus tipą, iš kurio per amžių am
žius ant galo išsidirbo dabartiniai žmonės, 
visos jų rasos, apgyvenančios žemės paviršių. 
Klausymas vienog, ar visi šiądien apgyve
nanti žemę žmonės paeina nuo vienos prapra 
tėvių poros, ar gal keliose vietose išsidirbo 
panašios poros, iki šiol neišrištas. Tas tar
piais žmogus, užimantis tarpą terp beždžio
nių ir dabartinių žmonių savo organizacijoj 
turėjo dar daug beždžionių ypatybių, teip 
jau kaip pirmutinis paukštis, kaip matėme, 
turėjo daug reptilijų ypatybių, ir protu, ži
noma, jis negalėjo lygintiesi net su žemiau
siai stovinčioms šios dienos žmonių rasoms. 
Didumo jis buvo tokio jau kaip ir dabarti
niai žmonės.

Seniau net mokslinčiai tikėjo, jog nors] 
pirmutiniai atsiradę ant žemės žmonės buvo 
tokio jau didumo kaip dabartrniai, bet pa
skui ūgis jų vis didinosi ir buvo laikai, kada 
gyvenanti ant žemės žmonės buvo tikrais 
milžinais, augščio turėjo iki 80 pėdų. Pa
skui vėl ūgis jų pradėjo eiti mažyn. Išvedi
mai vienog tie iš naujausių tirinėjimų pasi
rodė klaidus; klaida užgimė iš to, kad sene
snių laikų tirinėtojai, įtikėję į milžinus, ne
mokėjo gerai atskirti žmogaus kaulų nuo 
kaulų žvėrių, nemokėjo atrasti skirtumo terp 
žvėrių ir žmonių skeletų ir rastus žemės 
sluogsuiuose kaulus milžiniškų dinofcaurų 
priėmė už kaulus žmonių ir ant to parėmė į- 
tikėjimą į milžinus, gyvenusius neva seniai 
ant žemės. Tikrų žmonių milžinų kaulų 
niekur nepatiko. Rods Europoj ir Ameri
koj senuose kapuose surado kaulus palaidotų 
žmonių, turėjusių iki 8 pėdų augščio. Tokio 
augščio žmonės ir dabar vienog pasitaiko 
terp patagonų pietinės Amerikos, terp po- 
lineziečių ir terp urališkų kazokų Maskolijoj. 
Jeigu dėl vargo, stokos ganėtino maisto, kaip 
kur ūgis žmonių ir sumažėjo, tai tas vienog 
sumažėjimas ne teip labai znaimus. Prie 
mažo ūgio priguli čiela ja[>oniečių tauta, ma
lajai, o prie didelių — [>atagouai [lietinės 
Amerikos, kuriuos galima net už milžinus 
laikyti, prilyginus prie japoniečių arba ma-

— Pereitą sanvaitę Chicagoj pa
simirė 512 ypatų, kuriame tai 
alraitliuje buvo 804 vyriškiai ir 208 
motery* [ant 54 ypatų daugiau 
negu per tą pačią sanvaitę pereitų 
metų]; vaikų iki 5 metų amžiaus 
pasimirė 121, senelių virš 60 metų 
— 121. Daugiausiai mirčių buvo 
nuo plaučių uždegimo, nes 85, nuo 
džiovos 65.

— NetoliBluelsland av.,antSan- 
gamon str. ant einančios su savo 
trijų metų vaikų Armstrongienės 
užpuoli su peiliu rankoj plėšikas, 
□orėdama atimti laikomą rankoj 
krepšiuką. Kadangi Amstrongie- 
nė ne davė ir gynėsi, plėšikas ją 
su peiliu sunkiai subadė teip, kad 
ji, apmirusi, puolė ant gatvės.

~ Prasidėjus žiemai, į beturčių 
užveizdą atsišaukia daugiau reika
laujančių pašei po s varguolių negu 
pernai. Pernai ant pašelpos per 
žiemą beturčių užveizdą išdalino 
357567, o įplaukimų turėjo tik 
351880. Yra tai tik lašai vandens 
jūrėse ant tūkstančių vargą ken
čiančių Šeimynų.

Ant kertėsVan Buren ir Sher- 
man str. pereitos nedėlios dieną 
Pinkertonopaslaptas policistasMc- 
Mullen peršovė savo perdėtinį 

| leitenantą Beckn^ll.- McMcllen 
likosi suareštuotas), bet jis nenori 
nieko sakyti apie priežastis užpuo
limo ant savo perkelinio.

Pereitos nedėlios dieną pn. 
244-246 Wabash

musų mie- 
musų pro- 

teipgi Uus į tą panašus, 
iš visų pusių apdirb- Aat kurio utprasso atsilankyti visus 

Lietuvius Ir Lietuvaite* nori nesiūs pasi
klausyti graiiu lietuvissku dainų, ir 
dskltamscŲu matu mergaiesiu ir vaiku. 
Po koncertui busjgraius balius su gera 
musika, prie kurio* bu* proga smagiai 
pasicsokti ir graliai pasilinksminti.

Komitetą*

Baliu*!
Ssv. Kasimiero Kareiviu Irrapgyste* 

Hoverhiil, Mas*, parengė dideli balių 
tubalo* vakare, priesi Nauju* Metu* 31 
d. gruodžio b. m , Lafsyette salėje, 41 
Lafayette 8q ;prasidės puse po septynių 
vakare ir trauksis iki 12 vai. nakties. 
Uiprasao visus lietuvius ir lietuvaite*, 
vietiniu* ir aplinkiniu* atailankyti ant 
asite puikaus pasilinksminimo,kuoskait- 
liogiauslai.

Lietuvipzkiejfe Europos 
laikrasžcziai-

Varpas politiko* literatūros ir mokė
to mėnesinis laikrašti* Metu

Ūkininkas tautisskai politisskas mė
nesinis imoniu laikrasiti* Metu pre- 
ke..................... .....................  75 centai

Abu laikrasscsiu issein* Tilžeie (Pra
šu Lietuvoje) kas menuo vien* k****-

Kiekvienas lietuvi* noris poiiiisska* 
apslssvissti ir geriau* suprasti Lietuvos 
reikalus ir savo pareigas, noris sekti Lie
tuvos v is u menes gyvenimą, savo oroiia 
darbus Lietuvoj Ir ju kovas su caro vab 
diia bei jos bendrai* ut savo us*a* u* 
geresne iavo ateiti. - ”*"‘-
netuose i—-----------------
dingu žinių ir pamokimu.

Kas norėtu parsisiųsdinti 
ra laikrasiti. arba ir abudu ^tu ,le 
deda rassydamas ir siusdamas pinigu* 
Ha&l Frtritav. "TIMį.OUR-

Art* ‘t

Gausi Dykai!
PRISIUSK MUMS SAVO AI>- 
RESĄ O GAUST NAUJA „LIE
TUVOS” KATALIOGA DYKAI.

Naujame Katalioge telpa viso* 
naujausios knygos, abrozai, abro- 
zeliai, gražios pavinčiavonių kor
tos ir bukietai, gražiausios grotuo
toms popieros, drukuojamos maši
nėlės ir daug kitokių daigtų.

Norėdamas gauti šį Kataliogą 
adresuok Šiteip:

A. OLŠEVSKI, 
Station 60, Chicago, III.

1530 W. Monroe *t„ dpringfield, III. 
(16-XII)

Pajiessksu Antano Pakelio, Paežnio 
kaimo, Laukuvos parap., Kauno gub.. 
pirmiausgyveno Mahsnoy Cltyj*, o pas
kui persikels in Bpring Valley, 111. turiu 
pne jo svarbu raikai* Jis pats ar kas 
kita* teiksi* duot! žino ant adreso:

Antanas Mikussauckas, 
160 Metropolitan avė ,' Brooklyn, N. Y.

(23-XII)

Pajiecskau Igno Da v ūda u* k o, kuri* 
prasiszallodamas 25 d. lapkriesio issne- 
•ze mano 857.00 pinigais ir auksini laik
rodėli su retežėliu. Jisai yra Kauno 
gub., Panevėžio pav.: vidutinio ūgio, 
siauru akiu, variniu plauku ir usu, apie 
30 metu senumo. Kas toki kur pa te m i* 
■zirdingai meldžiu man pranešiu, o gaus 
85.00 dovanu.

Juozapas Butkevicsia, 
90 Hodson av., Brooklyn, N. Y.

Pajieaskau apaivedimui lietuvaitea nuo 
18 iki 25 metu amžiaus. Norinczios ar
eštam snaižiDoti malones atsissaukti ant 
adreso:

Jo* Raazkevicz, 
Banff, Alberta, Coli Mine, C.P R Oanada 

(ie—xii)

Pajiesskau Dominiko Žebrauskio, 
Bkirmontlazkiu kaimo, Telasiu pav., 
Kauno gub. 6 metai kaip Amerikoj; 
metai atgal gyveno Pittsburge, Pa. Jie 
pet* ar kas kitas teiksi* duoti tinę ant 
adraao.

Frank M a tūzas. 
Bos 781, Launum, Mieli.

Psjleaskau Vincente Žemaiesio. Su
valkų gub., Marijampolea pav., Jevara- 
vogmino, kaimo Kukiu, turiu priėjo 
labai svarbu reikale; ir Jono Raulynai- 
ciio, gyvenusio Westvi!leje, III. Isz kur 
jis paskui iszvažiavo. Jie patys ar kas 
kitas teiksi* duoti ime ant adreso:

John Paul.
Bos 544, Canton. III.

Pajieszkau Kazimiero Linkio, Kauno 
gub., Reeeiniu pav., Aleksandrovo vol., 
Rimžencziu sodos, 16 metu kaip Ameri
koj* Jis pats ar kaa kitas teiksi* duo
ti žine ant adreso:

Mikolai Paežius, 
2607 Waahiagton av., Philadelphia,Pa

Pajieaskau Simaoo Macziulioeio, Szla- 
vanesiu kaimo, Igliaukoa parop. ir Vin
co Žiginsko Dambrankos kaimo, Mari- 
jampolee parap.. abudu Suvalkų gub. 
Jie patys ar kaa kitas teiksis duoti žine 
ant adreso:

Jurgis Mact> t, 
185 N. 4th et., Brooklyn. N. Y.

Pajieazksu savo draugu Juozapo Do
brovolskio ir Petro Baguszio, abu Kau
no gub, su J. Dobrovolskiu daugiau 
kaip metai atgal persiskyriau New Mesi- 
koje. Ji* petys ar kaa kitas teiksi* duo
ti žine ant adreso: >. ■

Mike Kungi*.
Bos 351, Troy, UI.

Pajieszkau savo brolio Jono Juazkos, 
)au septyni metai kaip su juos* neausi 
žinau ir noreesiau dabar su juo susi ro
si y U Ji* pats ar kas kitas teiksuduoti 
žine ant adreso:

Paulina Daniuniene, 
485 Banneth i 'hurch st., Luierne. Pa.

Pajieszkau savo dvieju draugu Petro 
Varkalio Kauno gub., Telsziu pav., Ža
rėnų vol ir kaimo, ketsri metai Ameri
koje; gyveno kur apie Chicago. UI. ir 
Felikao Stankūno taipgi Kauno gub. 
gyvenusio ir apie Chicago. turiu prie ju 
svarbu reikale. Ji* patys ar kas kitas 
teiksis duoti žine ant adreso:

Petro* Mierouskis, 
785 Bank st., ' Waterbury, Coon.

(30-XII)

Pajieszkau doro* lietuvaites ant ap- 
*1 vedimo nuo 25 iki 30 metu amžiau*. 
Ass estu 40 metu aenas ir tunu groeer- 
ne. Velijanti pristoti tari mokėti gerai 
lietu visikai roasyti ir maž-daug angliu
kai kalbėti. Geidžiant, aresiaus dasiži
noti malones atsissaukti ant adraeo:

John Kuczinski* 
Wilburton, Ind. Ter.

Pajieszkau Tamoesisus Tsmulaiczio. 
Suvalkų gub., Dabru ąm., Zapysskio 
parap, Lekecsiu kaimo; turiu prie jo 
svarbu reiksią. Ji* pats ar kas kitas 
teiksi* duoti žine ant adreso:

Frank Ballruszaili*
835 Clearview ava., Scranton. Pa.

Pajieszkau savo euciedu Antano ir Ka
zimiero Pokial i u. Antena* 29 melu, o 
Kazimiera* 34 metu, abudu baltais plau
kais, balto veido, priesz 10 meta gyveno 
Bpring Veltoje, paeina isz Kauno, gub., 
Raseinių pav , Bailelio vol., Pajieznies 
sodo* A*z antra* kartas pribūvu in 
Amerika ir noriu su jai* susižinoti, tu
riu svarbu raikei* Jie patys ar kas ki
tas teiksis duoti žine ant adreso:

A. Mikiszauckas, 
112 Grand st., Brooklyn, N. Y.

Atsiliepimas.
Išvažiuojant man iŠ Thdrpo, 

Wi»,, vietiniai lietuviai prašė, kad 
praneščiau, kur geriausiai butų ap
sigyventi ^nt farmų. Važinėjau 
po visokiu* kraštus, išleidau daug 
pinigų, apžiurėjau rando dalina
mus dykai žemės plotus ir persi
tikrinau, kad ta dykai duodama že
mė ne kam tikusi. Ant galo apsi
gyvenau aplinkinėje Tacoma,Wash 
Pro tas kolionijas, kur gyvenu, 
bėgioja ulyčinis karas, pačtą atve
ža į namus, oras čia sveikas, van
dens yra pakaktinai, žemė derlin- 
K*» f*rmeriai užsiima auginimu 
vaisių ir daržovių. ‘ Viskas gerai 
auga, čia yra labai gera vieta 
apsigyvenimui ir gerai butų uždėti 
čia lietuvišką žemdarbišką kolio- 
niją. Jeigu kas daugiau norėtų 
dažinoti, te atsišaukia, įdėdams 2c. 
markę ant atsakymo, ant sekančio 
antrašo.:

John Sneider,
R. F. Routu, N. 4

; Tacoma, W*sh.

“Lietuvos” Agentai.
NKW YORK. N. Y. 

Jonas Naujokas, 336 Broome s* 
A. Lesoieireki*, 144 E.Hou*too S*

8o. BOSTON, M ASS. 
Nikod. Gendrolis, 194 Athens Street

NEWARK, N. J. » 
V. Ambrazeviezt* 180 Ferry s* 
A* Staoeli* 281 Morris Avenue

BROOKLYN. N. Y. 
Stan, Rinkeviezius. 73 Grond st. 
Jos. Matuli* 112 Grand St.,

SHENANDOAH. PA. 
Andrius Macus, 133 S. Main s*

WATERBURY, OONN.
Jonas Tareil* , 824 Bank si.

. E.ST. LOUIS, ILL. 
Ražokas,

NEW BRITAIN. OONN. 
Cheponis, 7? Jubitee Si.,

BALTIMORE. M D.
L. Gawli* 2018 N. Washisgten st

PHILADELPBIA, PA.
M. A. Ignotas. i#25 So. 2nd St.
J. Rukevieze 3243 Salmon Street

SCRANTON. PA.
Joeeph Petriki* 1514 Roas Av*

MAHANOY CITY. PA.
A. B. Strimaiti* 138 W. Spruce Street

PITTSTON. PA.
J ar. Kazakeviczia, 1150 VVyomiag ar*.

TURNER8 FALLS, MASS.
K. P. Szimkonis,

MOUNT CARMEL. PA.
Jonas Bani* 

8EATTLE, Wash.
Ant. Sukanki* 307 Mayaard avė.

8CUTLAND. 
K Katauska* 24 Pentland Pi. 

BRIDGETON GLASGOVV,

„Ltotavos” N* 47 klaidingai buvo pa
garsinta aukose ant belaisviu Japonijoje 
im Baldwinevilles: J. Boris vietoje 20c., 
tari būti 25c.

b) Stengsimės kariauti su viso
kioms negeroms įtekmėms, demo
ralizuojančioms musų proletarijato 
susipratimą.

2. Platinsią) terp. viengenčių so- 
cijalizmo idėjgs.

Tą atliksime;
a) IŠleidinėdami socijalistiškos 

propagandas raštus;
b) Paskirdami po visas 

jas agitatorius, kalbėtojus
c) Visur kur kėrydami 

darai mokslišką socijalizmą, 
žmonės darbininkai ne tiktai 
prastų visą blogumą dabartinės 
tvarkos, bet dar apsipažintų nuo
dugniai su sočijalizmo teorijomis, 
idant įvykus perversmui, galėtų 
umu laiku prisitaikinti 
naujos industrijinės sistemos.

šieipjai/^ linkui musų tėvynės 
Lietuvos, ant kiek jos reikalais 
priversti busim užsiimti, laikysi
mės beveik tos pačios taktikos, ką 
ir L. S. D. P. (toki ir tam pa
našus klausimai bus išrišami besi
plėtojant musų , Partijos veiklu
mui). ’ ,/\

Tokie maž daug yra 
riai iš pradžių. Visas 
gramas 
tik pilnai ir 
žas.

Visų pirmu mės turime'atlikti 
šiuos dalykui:

1) Išrinkti Lietuvių Sočijalistų 
Partijos Amerikoje CentraiiškąKo
mitetą;

2) duoti Partijai nermališką bė
gį politiškoj organizacijos; n

8) Uždėti savo organą.
Tam tikslui jau tapo padaryti 

susinešimai su žinomoms lietuvių 
sočijalistų kuopoms, kurios pada
rė šiokią pradžią:

1) 1 Cenlįr. Komit. perstatė šias 
y patas:
Organizatorium— K. Rutkų

riš Cleveland, O. 
Sekretarijatu — J. O. Sirvydą

iš Plymouth, Pa. 
Kasierium — Dr. J. Šliupą

iš Philadelphia, Pa.
2) Nutarė perimti nuo Chicagos 

liet. soc. kapos spaustuvę.
3'1 Pavadinti musų partiją „Lie

tuvių Sočijalistų Partiją Ameri
koj" sutrumpinant „L.S.P.A.”

NB. į centr. kom. buvo persta
tytos ir kit^s ypatos, bet po susi- 
nešinėjimų su joms, jos atsisakė. 
Reikia patėmyti, kad dabar renka
si C. K. tiktai iki busimam Seimui, 
kur bus n n karnas naujas. Seimai, 
didžiumai pritarus,bus laikomi kas 
metas.

Taigi šiuomi atsišaukiame į vi
sas jau pradėjusias prie „L.S.P. 
A." lietuvių soc. kuopas, kaip ir 
mums nežinomas, pavienius, kliu
bus, unijas, draugystes ir visus ge
re sau ir žmonijai velijančius,kvies
dami prisidėti prie L.S.P.A.

Atsišaukiant kuopoms ir draugi-
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Ypatinga revoliucija*
Brazilijoje Atnonės ant tiek yra 

mnkilę prieš čiepijimį rauplių, kad 
stovi arti revoliucijos. Valdžios 
vietoj imituosi už ginklo ir kalėji* 
■•o gerinus padarytų, išaiškinda- 
■aos žmonėms, kad čiepijimas per 
atsargų diktatą yra vienintėliu ži- 
■omu budu, kuris Apsaugoja nuo 
ganplių. Tas pats turėtų būti nu- 
vsikta ir sulig kitų ligų. Žmonės 
privalo daugiau žinoti apie jas. 
Faitukime paveizdon ligas gim
stančias iš nevalyvo ir sumenkėju- 
sio kraujo. Tūkstantiai patentuo
tų gyduolių, turinčių pavojingas 
sankrovas yra siūloma žmonėms, 
kurie ima jas į namus kartkarčiais. 
Yra tik vienas būdas, išdirbamas 
ii gryno vyno ir parinktų šaknelių, 

"Trinario Amerikoniškasis Elixyras 
Karčiojo Vyno, kuris yra tinka
mas kiekvienoj tokioj ligoj. Vei
kia jis ant skilvio ir gelbsti jam 
priimti sugamintą valgį į vidurius, 
kur visokis maistas pasidalina į 
sveiką ir atmetamąjį produktą. 
Šveiku produktu yra valyvas krau
jas, kuris parodo gerą sveikatą. 
Tas tai yra, ko jus reikalaujate. 
Aat pardavimo visose ap- 
tiekose ir pas patį fabrikantą, Juo
zapą Trinerį, 799 So. , Ashland 
uv., Chicago, III., Pilsen Station.

ma te, Bitoje knygelėje viską apia
ko. Preke knygųtee...................... 15c

1529 Ssiapns ir anapus grabo. PaYasze
J. Gerulis Chicago, 1903, pusi. 185. 
Mokliaakai dvaaiszki gamtos tyrinė
jimai..................................................... ...75c
Apdaryta................................................81.00

1742 Novenoa pne Vlesap. Jesaus. 8sv.
Marijos P. ir szventuju Dievo tr 

* meditacijos ant 40 valanda atlaida 
tr.lriju dienu rekolekcijų. Vilniu

je, 1863 puai. 216.............................25c

Prekes apgarsinimu.
1 colia druko, ui 1 syki.........................50c.
Paprasti pajiea«ki>jimai ’ ar draugya- 

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

Lietuvviszka Aparatu Dirbtuwe

BREVIORELIS
Katalikiška Maldų Knyoklk,

Pavesta Lietuvos Katalikiikai JaunuemtaeL
Krrg..«rm.I*SXXSU. Patapo. 140, .tori. % coba

pere* ir •uplitaeijoo d ribote talbote: lotp. 
niiJtai ir hctieUžai. Tiri ritat rrikalingao

paveitoiniai irprMt:

Ne.1901.
Juodi, kisti, drūti au

dimo apdarai, lirado kaip 
•kuriniai, gružą* itapauitl 
litnarglnimai. lapą kraitei 
raudoni. Prek<...-AOo

Ne.1902.
Juodi, kieti, drūti au

dimo apdarai, lirado lyg 
skurlnlai. grąžą* ižapauati 
itaargimmai. auksuota* 
kryžmi* ant leno, auksuo- 
U i»pą kraitei. Prekė 3Oe

Dykai!
Orai u dideli Ir labai gera kalendorių 

verte 25c. gausi dykai, Jei u ta i rausy
si Įsikrauti,, Lietu va" Ir užmokėsi 82.00 
ui viso meto prenumerata isa v trasaus. 
,,Lietuva” yra didiiausiu Ir geriausias 
lai k rautis visojo Amerikoje. Joje rasi 
daugiausiai svarbiu žinių Ir naujienų.

Atsiusk 12.00 su uvo atšakiu adresu 
o gausi , Lietuva” kas subate per viu 
mete ir puiku kalendorių dovanai.

Pinigus siusk ant vardo „Lietuvos” 
įsileistojo, adresuodamas taip:

A. OL8ZEW8KI8, 
924 33rd 8t. Station 60. Chicago, II

Gink sxioos įruius

Guodotinotns tautiaskoma ir baž
nytinėms ’Jraugystema iszdirlc-' 
Kat ttasrv, Amerikon! sakia

GuodoCmiema Kunigams iatdir* 
n-Kanas, Anietaa. Dalmatl- 
■a, Alkas, Ntulaa irwisu*baž-

rytinius parėdus. Visokį darbu ai* 
'lieka art Utis* kai in laikę.
i Norėdamos guodotinos Dr-tse, 
arba guodotini Kunigai, kad Jusu 

darbas butu priderancsiai atliktas ir tuom sušelpti savo tautitj, paveskite ji tikrai 
lietuvei tiai,

T. ANDRUSZBWICZ & C0.
Ui W. Di Vision St, Chleago, III.

Kepnroa ir dėl Maraaalku

MAK.JA DOWIATT

Kauno gub. Saauliu pavieto.

723 W. 18th Street, 
Nuo Stos iki lOtos ryto, 
nuo ?-tos iki • Vai. vakaro.

Modaliom* Ūktai nuo S-to* iki 10-tal ryta.

Telefonas: Morgan 1382. 
Teiefonuot galima iss kiekvienos 

aptlskoa

Morris Porat 6c Co.
Con 2-nd Avė., A SmilMeld St, Pittsbirg, Pi.

Mumi stsiuaakite savo orderine ■AtlKLKU". Mee parduodame relkatau-

nuo teadirbuju. Galite būti peruUludi>, kad bus c/y.ta.

Ne pamirškite Lietuviai!
"Turėdami reikale pirkti arielka ar Vy- 

■n duokite savo orderius in musu krau
tuve, žemiau padėtu adresu. Mes užde- 
jcsne Lietuvisska Krautuve, kurioje už
laikome visokius gerymus, kaip antai 
•neįkąs ir vynus kare sius ir saldžius, 
gardžius ir stiprius, ne tik iaz Amerikos, 
bet ir iss Europos ir kitur. Prietam 
anos passvencsiame savo laika ant kuo- 
guriausio patarnavimo savo viengen- 
umams ir parduodame savo ta vorus pi
ginus negu kitur jie yra gaunami. To
gai mums butu linksma jeigu guodotini 
Lietuviai su savo reikalais kreiptųsi prie 
■au, kur atras sau prijancziaucsia nir- 
•t ir ir eonu patarnavime. Mes teipoe- 
gi siuatinejams užsteiiavimus po visa 
Amerika, apturejo pinigus ar „Money 
•■deri.” Ssiozia paduodame kelete pre-

Ne.1903.
Ju.do* francujiJkoa 

skurvlė* kieti lygu* apda-

tono ir nugaros, lapą kvai
lai bagotai raudonai auk
suoti, raudini kampai.

Prekė 8100

Nl.1904.
Juodos traucuiliko* ly

gio* skarelė*. minUtal 14- 
kHaiti apdarai, kampai Įi

nal bagotal auksinti lapą 
kndtai. ra odini kampai.

Prekė glUS

M srtikraliakss biiuterijos, kariuos Kiuriam 
Psasvas Pius Penis vos Jaos po IO<- kodas 
prisiusi mumis *4 -40. o mos r»v» pinigus 
tuojau, paltus.imu tau ei tavo darbu Dykai 
viena i.a augaaesiau parodytu artikulu: (I) 
GraSu Haa 11 ton tt kalibru Aababisa. (ė) gra 
Iu auksinta amankonisakate viduriais Laikbo 
dbu. IssrodanU lyg auksinis gvėras t uotas ai 
» metu, (Z) greita, pilno didumo Makdouka 
(4> graila I pūdu augasta Liauta, (k) didele 
A anom a a <•> auksinta Laikbodbli. <T> bekau
ks su H tutino sidabriniu Pniuu ir Vi DELČIŲ. 
<•) puna IcileUni HO.\KL1, <♦> iriso aukso 
ŽIEDĄ. (M) imponuota grnaeaio plieno BB1T- 
Va, (H) graAn PKILI, <II■ traku U coliu ilgą 
auksinta motensaka ant kaklo l.KNCll'GELl 
su koapasėliu, (iii traku auksinta KBYŽKU1. 
(141 grakia sterlint ndabro BliAftSOLKTA. 
Bite lavoral yra aatsicsiaa.ios vertas ir duos 
Tarautai sora dirbu drl savo ukdarbi.' ir dėl

Metropolitan Block, OHIOAOO

Dykai! Dykai!
Gaus kiekvienas Itoktaniką ksygutf ap‘~ 
tisas vyrij. «“°terą >r vaiką kas prisius*

L—VA, P. 0. Box 268.
• AOISON 8Q. M. Y.

ma "distitarau" arba perkupoaiaa.

atalunaiase 
Kak)kitr kiausd

H meta sena raginu ar kotaine Arirlkakl rtOogal 
.. »M <Mte .,

................ m ka oo _ 
(atakas). IU <M». Kuasmel II ft<»

Purt Wlae II ,*1O. ttaei

likta, tallte

Turkoii nuo |a Mfi u vlns
Mlvovlu » „ w
Brande ,. |W <M» ., ,.
Horvvtrka *' <M» ..

flena Rugine arielka už Galione 
amo..........L..................................21.50 iki 24.00

Br*ndei Balte už gal....
A ra kas už gaL nuo......81.50 iki 23.00
Atakas. Baltasis už gal........................21.75
Port Wine

i t-lsrryl • _ ________,
Sveet Cat»wba j a
OkžTokay {už gal.
Old Muskate! y nuo .21.00 iki 22.00

The Togo Wine Co.
SI 7 Milwaukee avė., Chicago. 

^0-XII)

Hi.1905.
Halio* *kunte* kieti 

drūti apdarai, grasą* ii- 
•pausti iimarglnimai, auk
suoti lapą kraitai.

Prekė SOo

.82.50

ta nuo..75c. iki 22.00

Dl.

No. 1906.
Baltru skarelė* minki- 

talUkimiti apdarai, perė
ta* galu bėga auksuoto! 
juostos, auksuotas kryžius 
ir ant nugaros pamins, 
auksuoti lapą krsitai. run- 
dial kampai Prekė. 7Sc

Dr.O.C.Heine
DENTISTAS.

1 lKYoIC. •pi^ų.
ajdabnniu ir 

aukainlų. (iromatom raiomų marinėlių, 
armonikų, aknpkų, kternetu, koaoer- 
tinkų, ir Kitokių m naikų ir tavorų.

Ariert te tai nm i laikę rodančio laikro-
>rba armonika tu-
ai pirk nuo fe. J. Baaiijaaaiėii. o 

virtę, ir »ykį pirkę*, busi koalų

ApsteliavtMBS iljrilų Miestų atlieku greitai. Ir itaiun- 
į visua Amertkoi krsatua Reikalaujant kaialiogu 

nuo viaoklų daiktų, reikia primušti už 6c marke dėt 
padu ka»tų Adresas

■. J. MMIJONAITII.
2108 t. NatlM M.. CHICAGO. UL.

Nanjansios Knygos.
*•5 Marelius Apysaka. Dievas i r-Karu

li*!, Evaldo pasaka. įsileido L 8. 
D. P. Londone, 1903, pusi. 16... 10c 

•71 Lietuviszkoe Pasakos Y va irios. Da
lis III. Surinko D-ras J. Basanavi- 
esius. Chicago, Iii. 1904 m. Czia 
telpa 302 labai gražiu ir juokingu 
pasakų Kas nori gražiu ir Juokin
gu pasakų, tegul nusiperka viena 
kuria isz virsz paminėtu 3 knygų l, 
U atlll dali, o turės per visa savo 
amžių neiszsemema pasuku skarba. 
Koina dalis arba knyga po.... .81.50 

Apdaryta.. ............................ 81.75
X71 Lietuviu siauros, tris vaizdeliai isz 

žJetuvoe gyvenimo. Tilžėje 1903, 
pusi. 23. Labai grąii pasakaite.. 10c 

115 Prie ^Vdo. Parasie Žemaite. Til
žėje 1908, pusi. 47. Graži pasaka. 20c 

178 Vaidyla. originaliszka novele. Gra
ži apysaka apie senovės lietuvius, 
subnc • diszkus kunigus ir ju die

vus ................ .. .. ............15

Ne.1907.
Baltos crlnJotdos gra. 

žą* apdarai, lirado kaip

tas, Eysta, slidi. žvUgaatl;

ka* ir kvietkelė žaliai* ir ki
tokią parvą lapeliai*, rai
dini kampai, tapą kražtal

Uu.ns'o.! rubiri-i 
te. Prekė ....„gi 50

Pinigus siuskite ant adreso:

924 33 rd8t Chicsuru. IU.

JONAS SZOLLS,
Pirko narna už 86000.00 pn. 4AOS 8 

Latlin st. Chicago, 111. ir atidarė ja 
mė

Groeorne ir Buczerne.
Užlaiko szviežia ir gera tavom ir viską 

parduoda pigiau negu kiti.
(2-25-05)

201 Sofoklis Antifona. Lragedija te 
atrui. Tilžėje 1903, pusi. 39....30c 

280 Davatkų Gadzin^os ir szeip links
mos dainos, surengė Liepukas. Ant
ra laida. Bitėnai 1903, pusi. 48. 
Gražios ir labai juokingos dainos. 15c 

20 Eiles Pranciszkaus Vaiczaiczio (Se 
kupssakos). įsileido T. M. D. Ply- 
mouth. Pta 1903, pusi. 165. Czia 

f telpa su virsi 100 labai gražiu dai
nų.........    50c

' 280 Girtuokliu Gadzinkos ir kitos apie 
girtuoklyste dainos. Surengė Pa- 
mazginletia Bitėnai 1903, pusi. 48. 
Labai juokingos dainos.........15c

V 8M Žemes istorija, užleista T. M. D. 
pusi. 56. Preke ii.................. . 10c ■

•28 Dvideszimtmetines ..Auszrus” su 
kaktuves, Tilžėje 1903, pusi. 62. Is
torija inkurimo ir gyvenimo laik-

i raszczio „Auszrož” iszeidinejusios
Prosuose nuo 1883 m.........................40c

721 Tau t isz kas atgijimas Lietuviu ir 
Atmincziai

■ • 20 metiniu ..Auszros" sukaktuviu, 
Tilžėj, 1908. pusi. 40. Istorijai laik- 
raszczio ,,Auszros”, kilimo ir atgiji
mo Rusinu, Czeku, Silezijos lenku, 
Bulgaru, Gruzinių ir Makedonie- 
csiu ...........į............  ..20c

888 Isz musu praeites. Paraižė Jonas 
Gražys. įsileido L, 8. D. P. Londo
ne 1903. pusi. 16.,............. ....10c

877 Varžytines, ka jos duoda kapitalis
tams. darbininkams ir kaip Jas rei
kia panaikinti. įsileido Liet. Soc.D. 
Partijos London, 1903, pusi. 16. ..10c

878 Valdžios pilvas. Parasze JonasGra- 
žys. Iszleido L. 8. D. Partija. Lon-

> don e, 1900, pusi. 1^.....................I....10C

M8 Paslėpęs vilko nasrus rodo lapes uo
dega. įsileido L. 8. D. P. Londo

ne. 1903, pusi. 7.;.......................5c
1680 Tiesos gaspadoriu ir samdininku 

Lietuvoje, Dalis I. Tilžėje 1903. 
pusi 11.................. ,10c

■ 1M2 Kas ir kiek gali pirkti žemes Lietu
voje. Tilžėje 1903, pusi. 33.10c

1850 Miszku, lauku, mdu, daržu eibes ir 
bausmes už jas. Tilžėje 1908, pusi. 
32. Naudinga Knygele ūkinin
kams ............... 10c

1255 Kalbamokslis lletuviszkoe kalbos 
(tai yra gramatika). įsileista per 
L. L- Spauda E. Jagomosto, Tilžė
je 1896, pusi. 84. ........... .......... 50c

1515 Naujas pilnas Orakulas arba knyga 
burtu, monu ir Visokiu paslapcziu 
ir praktiszka Delnažinyste Tai 
yra didžiausia it svarbiausia monu 
knyga. Formatas 6x9 colius, pusi.

• 412. Preke... į..............................83.00
Drūtai apdaryta, ________ ______ 3.50

1522 Paprast: rih md d ir iszdarbiai isz 
šanku, su 74 piešai nei tais. Verte J. 
8. Įsileido P. Nėris, Tilžėje 1903m. 
pusi 48. Naudinga knygele stelio- 
riams, pamokinanti apie iszdirbima 
Įvairiausiu rnebliu................... 25c

1513 Pranaazavimai Micbaldos Karalie
nes isz Sabbos, iss naujo perveizeta 
ir treti karta atspauąta.............10c

1524 Pragaro gelmes. Parasze Sz. Til
žėje 1904, pusi. 38. Szi knygele ap- 
raszo kaip vienas; žmogus, pasigavęs 
veine privertė Ji lesti žmogų in pek
la Ir aprodyti jam viską kss pekloje 
dedasi, koki ton žmones po smert pa
kliūva,! r kaip jie ten yra kankina- 
ml. Ka m metasi žmogus peklioje

Syki pirkęs vėl pirksi.

Izztieeu gražiausias gromatoms popie- 
rus galima gauti pas mane; prisiusk 25c. 
paeitinems markėms, o gausi tuziną — 
agentams duodame uždarbi. Pas mane 
galima užsiraszyti laikrasczius — Lietu
va, Vienybe Lietuvninkų. Darbininku 
Baisa, Ūkininką, Varpa ir Spinduli. Už
simokėjusiems už iaikraszcsius duoda
me dovaneles.

N. Gandrelius,
194 Athensst., - So. Boston, Mass.

kilu jaunu tauta.

Dr. Jonas L. 8weeney,
357 W. 47 ui.

Tel. Yards 253. Chicago, IU.

Gydau pasekmingai visokias ligas

Gali pas mane paraszyti arba .ateiti in 

mano effisa. Susiszneku lietuviszkai, 

lenkiukai ir ezekiszkai.

(X11-30)

Dykai auksinis Laikrodėlis.

10c d* _ M«a duodam,- nite
A 4K Jno*io« mados Amerikon,»i-

( H J kais viduriais Laikrodėli. 
' ' gvrsi laika rod sali, visai dy-
^Sįįįįgk kai tam, kurs parduos 14 sr- 

tikuiiukus muvj bliut«r1)9* 
tjfcyi&gB'ėJRi po 1O-. ki žna LukszUijo 

iszro.lo »»n. ;aller.d*lo m 
MjKįffįt&įJfUj rantuoto ant 25 metu. Ra 

szyk tuojaus. o ra<< tuojau' 
V^MSvyjRrASSrrįt prisiusime bižunterra ant 

pardavinėjimo. Kada Isz 
parduosi prisiusk murai

• tJ.ŽO ir Kausi szi laikrodėli su leoclugellu 
d,kai Crou n Rupniy House, 
Dep'h 93.183 Randolph »t„ Chicago, III.

OFFISAS:
Kerte 31-mos Ir So. Halsted iljczii.

GywniM*s virbui AiHMim.

CHICAGO, ILL.

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

Nerviszki Vyrai
PVraMirpMv ma pasarga 

ATSAKUI Al.

papildą. Klūo*ykite maao patarimo. Sustokite 
baad« patentuotu*apsaviagu* vatoti*. etektrl**-

tai vartodami raistu* sulaikysite pilvo žlebctio- 
jiaa. teauodlaslte visa ilstema ir padarysite 
savo liga Mlasgydoma

Daug meta ass kvatojau savo jaaiystea klai
das. narvtaikima. aarUaia* tekėjimas, skoka

vaistai

patyrimo, todėl ass sorii ir kitas paselbeti. Kas

pagijo. teip kaip Ir a*i.
Recepte oAranytl supras bet levodlagi vai

stai ir receptas teip paraškyta* kad vaistus ga’i- 
ma gaili kvkvieaoje geroje aplinkoje už mažu* 
Knigns Gavę rerepta. Jei neiorevile paty* v.U 

aptieks užslelinoli vatelu*. tai paraasaklte

Tik už 10c.
Tuzinu kuogražiausiu popieiu tu vi

sokioms pavineziavonems ir kuopuiklau- 
sioms kvietkoms, kurios rodosi paezios 
kalba. Ku prisius 30c. gaus 12 popie- 
ru ir 2 knygi: Žydo pakula It Saliamono 
knyga. Teipogi mes parsitraukėme isz 
Palangos lietuviszkos Trajankoe, kuri 
yra geresne ui visu kitas, bakselt pasiu
sime už 30c. Turime didele krautuvo 
visokiu Knygų, A brazdu, Abrezdeliu 
atidaromu Altorėliu ir raianeziu tikru 
Urajavu. Muru krautuvėj pigiausios 
prekes perlieriams ir sztorninksms; mes 
reikalaujame agentu ir duodame gera 
uždarbi. Norintiems duižinoti pla- 
czisus už 2c. stena pa pasiuneziame kate- 
Hog*. „

Matheus Žukai tis, 
227 E. Main st., V New BrP«* Oonn.

(ilso Korn-sptodBko antkojn tik 10c.
Ovanatavojena isigydyaaa.

Dantų gėlimo ir Skorbuto, Papuezkas nagulit. 
Plauku įlinkima nulaikite ir sulaukite aat pra- 
phkuiios galvos. Pleiskanas issnalklna. Tvtpgl 
turime vaisia dėl isinaikinimo plauku, kad 
banda nereiktu skųst, arba moteris turi ant 
apgina:tno ilgus gyvaplaukius, mes esame 8PE- 
C1J4L18TSIS.

J. M. B. Chem, Co.
tx>! ICO Sta, W. BTrlyn-Neiv York

Naujas’Iszradimas.
Musu naujai lArastaa tr patvirtintas 

geriausių daktarų vynas, vadinamas: 
"Togo Tente” y ra geriausias ir avei klau
sias už vįsua kitus iki Kol buvusius kar
čius ir kitokius vynus. Togo Touic pra
žilina visokias ligas, kaip lai. Reuma
tizmą. neuralgia. skaudejima vidurių, 
sunkumą ant krutinės, teipgi Uitos- 
petitą: žodžiu sakant yra reikalingas 
kiekvienam žmogui Mei tarnaudami 
savo guodouniems tautiečiams vely- 
jame dė! persitikrinimo paklausti sa
vo artimiausio saiiumniko apie tą mu
sų naujai liraslą vyną Togo Tome _ 
Prekė už buu-lį 81-00. ui uiima 87.M 
Reikale praiotn ateiaaukti ant adreso:

TOCO«WINE CO.
517 ■itaaiiksi Avė.. CNKA60. ILL

F.PBradchulis
Attorney and Connselor ai Lai.
Cšinber of Connerce Bldj. Room 701
8. E. Uorner LaSalle A YVaahingloo sla.

CHICAGO, ILL.
Telopbone Main 3643.

Wienintolis lieluvrys advokatas, baigęs 
mokslą Juriapradenctlocczioa Amerikoj 
Weda provvas-kaip dvilinkas taip u 
kriminalinkas visuose suduose.

Bes. 3112 8. Halsted arti 31 mos.
Tel. Yards 6946

Oi, kaip tai greitai gali pramokti,

taigi rasiyklte msi sstaadtea. o gasslte to ra- 
repto kopija ir rslkallagas patartai* dykai 
įlojau 8*y pasiillUaa ass gaili atlikti be ja
ku jin luito Adresiokite:

C. Bentson, P. H. bex 655, Ckteage, III.

įsivilioti aso jis pialgss. arba

Am eeu miHmmIu •pecitailetae CtacageJ wele 
tintam gydyme vyriuką Ir uieenejuta H»“-
Aaz iazgydau nuodugniai kraujo už- 

ooodyjima, reumatizmą; užsenejuaiaa 
paslaptingas ligas ir ligas paeinanezias 
nuo žagimo save ir iszdykumo; gelvma 
kaulu, svaigimą ir skaudejima galvos, 
skaudejima po krutinę, sąnariu, nugarot 
ir strėnų; gėlimą ar nepaprasta plakime 
szirdies, užyma ausvse ir galvoje, drė
bė j ima kraujo, pamelinavusius paakius, 
spuogus ant veido ar kūno, geltonas ple- 
mas ar ronas ant bei dalies kūno, puvi
mą ar skaudejima gerkleje, užkietejima 
viduriu, bjaurius ir baisius sapnus, sun
kuma kojose, indubusias akis, nubegima 
sekios laike miego ar prie nusiszlapini- 
mo. negalėj ima miegoti ar valgyti, dusu
ly, trumpa kvepavima, niežus, skuros, 
inkstu, kepenų ir skilvio ligas. Jeigu esi 
nuolatai nuvargęs ir greitai pailstantis, 
baugus, gėdingas, nusiminęs, užsirupi 
nes ir nustojęs vilties, jeigu lytiszkos aa 
lys yra nusilpnėjo jog negali atsakaneze* 
atlikti vyro pnderyseziu ir neturi vai
siaus; jeigu esi užkrėstas kokia liga, tu
ri tankiai szlapintis diena ir naktyje, tai 
ateik ar raszyk pas mane o asz duosiu 
teisinga ir tikra rodą dykai.

Susiszlapinimas lovoje bemiegant yra 
labai inkirus kenkimas, ir daugumas ne- 
jieszko pagelbos tikėdami jog negalima 
iszsigydvti. Asz savo tam tikrais vais
tais užtikrinu iszgydyipa trumpam laike.

KNY8A VISOKIU UBU DYKAL
Ant pareikalavimo kožnam nusiusiu 

dykai lietuviazka knyga apraszanczia vi
sas vyriszkas ir paslaptingas ligas, kaip 
nuo ju apsisaugoti ir iszsigydytL

n# D M DfiCC 179 s- Cbr* SU kerte Ui. D.m. Ku33 Moaroe. CHcagi, III.
Ofteat atidaryta* kaadten ntx>9 iki 4. Panedelio, 

Serado*. Pttayeįio* ir Subatoa vakarai* noo «:K 
Iki 8. Nedellom nuo 10 Iki L

Kaulai kur tu 
bejei? Nugi paa 
Petrą Neleki nes 

iMirosakM. o 
pas ji galima atoi-
vedyti, nM jta turi 
puiku ir Malta ba
vare k a aln, gardžia 
rusk a ocztsacsena 
arielka, cigaras net

iM Havaaoa. o isasigerus gauni žmogus 

pulku užkandi kiekviena diena, tel Jau 
giaa su teminta kalbėti negaliu. Lik 

velkas turiu skubiniie. Pne to jis turi 
puikia sale dėl vonelių ir m i tiarų ir pa
klauso kiekvieno, o y pači už Uumoeaie 
suel kalbėti aagl iss k ai. Ateikite pas ma
ne. o aaz jum paternnusiu už dyka viso
kiuose reiki; uom' ir peivoie. Al važia ve 
isz kitu miestu galite gauti pas mace 
geriausia nakvyne.'

Petruk Szlakis,
8821 Aubum ev., Chicago, III.

(Tame S3 los ui, ir 83-io P! j 
Tolepbonss Yards 6012-

TEMYKITE

Nei $1 Nereikia Mokėti iki

X-SPINDULIU EGZAMINAS DYKAI!
Garniui modiškaii užžiurStojan, užbaigęs vokiškus ir amerikoniškus Universite

tus, su daug metų jiatyrinių yra autorium, ikrodinėtojum ir specialistu gydyme 
privatižkų, nerviškų ir užsisenčjusių ligų. Tūkstančiai jaunų vyrų tapo iAgelbeti 
nuo priešlaikinio grabo, kuriems jis sugrąžino sveikatą ir tvirtumą.

Nerviškas nusilpnėjimas. Nerviškas silpnumas, peržengimas gamtos tiesų, 
nustoj i m aa gyvybės, lenkimams draugijos,^sunykimas ir tt. yra tai pasekmės sulau
žymo sveikatos tiesų. Tu gal esi pirmam laipsnyje bet atmink kad artiniesi grei- 
taiųjrie paskutinio. Nedaleisk falšyvai begėdystei ar pasididžiavimui suturėti sa* 
vę nuo sugryžimo prie sveikatos. Daugel vyrų neatboja apie savo padėjimą kol jau 
yra per vėlu.

Limpančios ligos, kaipo kraujo užnuodyjimas visokiuose laipsniuose, užkrė
timas gerklės, nosies ir kaulų, puolimas plaukų, užakimas varpos ravelio, uždegi
mas pūslės, sutinimas lytiškų dalių yra greitai ir nuodugniai išgydomi. • Mes pa
rengėme gydymą virš minėtų kenkimų teip, kad tu netiktai patirsi greitą paleng
vinimą, bet visišką išgydymą.

Atmink— Mes duodame užtikrinimą išgydymo kiekvienoe ligos paimtos ant 
gydymo. Jeigu tu negyveni Chicagoj, tai rašyk prašydamas klausymų lakšto. Tu 
gali būt išgydytas namie, jeigu suteiksi mums gerą aprašymą savo ligos. Gyduo
les sukrauname in mažas, be jokių |>arašų skrynutes, teip kad nieks neatkreiptų 
atydos kas jose yra.

Gyduoles Dykai iki Iszgyjlrriul.

State Medical Dispensary,
. Pietvakarinis kampas State ir Van Buren gatvių,

Inejimos per 66 Van Buren gatve, ruimas 6, Chicago, III.
■ m idfratetai rita! kMėiM&N « nwo urtiwn«Miif Hfi). "uc kiriq itafatejo Hufyėyti. atzitankti j Mti*q gydynyčią ir »*■»•- 

gyti itaMĮ NAUJA BUDA, karti yra laikinu už ieklaižii|ą

Ofiao valandos: nuo 10 ryto iki 4 po pkrtų; nuo 6 iki 7 vakare. Nedėltoma ir Iventadieniaiu nuo 10 tik iki 12.

RODĄ DYKAI!

'Patyrimas Dvideszimt Penkių Metu.
ANT PATARNAVIMO VISIEMS LIETUVIAMS AMERIKOJE.

Ar yra Lietuvis, kuris nebūtų girdėjęs apie stebuklingąjį New Yorko Specialistą Proftitrig 
Dr^ E. C. COLL1NSA. Visi laikraščiai per dešimtį metų yra rašę apie įo nepalyginamą sugie- 
bumą gydyti ligas, kurios buvo laikomos už neišgydomas kitų Daktarų.

Laiškai padėkavonės ateina kasdien nuo ligonių, kurie buvo nasruose myrio, be 
vilties kuomet pasveikti, o kurie dabar vėl yra sveiki visiškai.

Kovojimas su liga, tuo didžiuoju naikintoju laimės žmogaus ant žemės, buvo jo darbu diena 
ir naktim per dvidešimt metų. Jis dar vis nepameta Šito gero darbo šiądien.

• Visi sergantiejie žmonės sugaišinę laiką ir praleidę pinigus veltai bandydami pa
sveikti, turėtų tuojaus kreiptis prie šito specialisto, kuris yra gydęs tokias pat ligas 
šimtais ir neturi reikalo daryti išmėginimus.

Perskaityk kelis iš sekančių pripažinimų. Tegul pasako kiti, ką Prbf. Collins yra 
jiems t*adaręi — jis gali tą patį padaryti ir tau.

BRANGUS DAKTARE: —

Angllaikai skaityt, raszyt ir supras 
iss užduoliniu po lekcija kai nedalia. 
Kas prisius 81.00 gaus visus (siejusius 
nuo pat pradžios lygsiiol laksztui ir to
lučius iki 30 balandžio. Kada isiiis iaz 
ipaudoe visa knyga su žodynu suvirsi 
350 lakutu, koznas prenumeratorius 
gaus Ja dykai. Pora laksztu prisiusime 
ant pažiuroe už 10c. arba už 10 viencen- 
cziu markiu. Adresas yra toka;

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

Jonas Jonikas.
Gr aborius.

ir Livery Stable.
Laidoja mirusius, pareamdo karietas 

ir buggea ant pagrabu, kriksstynu, vąše
liu ir kitokiu reikalu. Teipgi užsiima 
perkraustymu visokiu daigiu isz vietos 
in vieta in dypus ar isz dypu, augliu iez- 
▼ažlijimu ir tt.

Telelonan 3. Weatville, Ui. 
(14 X—7 I TO) ‘

Kad perkelemia musu dirbtuvių iei 
Uwrence. Mase in Bnatno. Misa ir ož 
si imamo luotnl paežiu dirbimu gražiau
sia popierių ramymui gromalu au viso
kiom pavinczevooem. gražiausiom kviet 
kom. abraaeloii ir ka tik kas nori, už tu
ziną 25c., 5 tuzinai už 81.00 duodamo 
pulke dovana prie 5 tuiinu pirkinio. 
Teippat užlaikome daug skyrių atidaro
mu altorėliu Ir visokiu abrozeliu. szilki- 

( niu, auksuotu, sidabruotu ir tt Sskap- 
|įtariu ir Rožancsiu. Turime didele 
' krautuve visokiu knygų. Reikalaujamo J 
I agentu ir duodamo dideli .uždarbi-. Ad 

reeuokito teip.

A. Žvinglla,

P. O. Box 3232 Boston^Maaa.

Kas prisius savo adrese, gaus nauja 

musu katalioga.

nas kraujai* *r JauCiauai viaUkai be

visokius speejaitetaa ir daktarus. To

tai man vaistus, kuriuos vartodama*

miela uslaįkylą saro globoje ir dėl

kaip Uplanbi britvoa — P«r»»ui pe> 
Tnmiatą. Profesoriau, ir Tamiata ntsk-

ptl.if sveikatą, teip kad apaivediiau 
ir dator ealn laimingas.

T.uUl priimk Tamiata nuo manyt 
podėly, kurią stengaiuosi paradyti ra- 
komrndiuaiamat Tnmiatos sugtebumf. 
sankiniAkOmą visiems msuo pukįtta-

kuri ka. kad giliau b-ido mano orga

AR SERGI?

I
 Jeigu sergi tai atsiusk už ac marke o 
apturėsi musu nauja didely katalioga 
kuriame yra apraszyta placziai ir 
aiszkiai visokios ligos, ir pasako

KAIP ISZSIGYDYTI BE DAKTARO
kokiu gyduoles naudoti ir kiek jos 
kasztuoja, kaip isznaikinti pleiskanų 
karpas, papautus ir užauginti plau
kas, usus, barzda ir tt. Parodo pa
veikslas ir prekes yvairia Elektro- 
Gydanczia aparato ir kitokia daiktu.

JOHN’S SUPHY HOUSE

St. Krajimki ižąydytai ano reumatizme 
raukiu. kijiM ir »t reneto, 

Brecktin, Mato.

GARBUS PRurEBORIAU; —

as: Main Palersou. X. J.
Damicile Matukaitimė iiąytlyta nuc 

nervrikuati Ir sinkaus skau- 
di|iMi kratinija.

M. Raymond, Qu -. <*pal » d. l«Mm. 
URANGCS PROFESORIAU OOLUNS:—

Turiu dideli amaguma pranerti Tamistai. kad a- imu jnsą vaisto*

tia prie daugelio gydytoją, bot vietoje gauti pagėrrjimą. jsudiauvl 
vis blogiau Ir ilsėjau iki tokio laipsnio, kad gyraatls mano kabojo 
kaip ant plauko. lAakalf Inai apie garsą Pm<. Oollins'o. nota »u di
deliu nenoru, perailau pas JJ aprūkydama savo ligą klausdama radoa. 
Noes neprašiau vaistą, vienok jis juos prisiuntė. Priėmiau Ir pra
dėjau vartoti Ir laipeniAkai mano sveikata ango ir dabar jausiuosi 
vteUkai sveika, kaip niekad kitados. Meldšiu tad pr.imll nuo 
manys Almteriopą padėkavouy.

Idant Dievas suteiktą Tamistai knoilglausj gyvenimą, aiąslu

negalimu sugrnmulioti mano maistą. Mano viduriai buvo tmisiai 14- 
ĮHisti. lirdis silpna ir kepenys ligūstos Drėinės rankos negalėjau 
varto'I ant nieko, buvo sustirusi U peties |r gaila teisingai naaakvtL 
kati visos Aito, negalės Hnvko nuo jesą gydymo ir a» negaliu surasti 
itedšią jum. padėkavoti ui jusą darbą.

Ak meldtiuiMi pas musą dangiikąjį Tėvą ąiant Tamista ligai gy-
teip kaip ai. Gali Yatuivta .unaudoci Altą laiėką kaip tau 
jei manai, kad ji» pristlė, pnegvlhėjimo kitiem, vargiam* 
.U Ainau. kad jeigu Tam i* ta nebūtam man pagelbėję*, tai 
.įdurp kape. ne. pertoli buvau nuėjot.

Nau)au»iai Iszrastos Medicinos: N»»>u»i 
man vaistai yra pa**kaln(tasti. žydo daugyba 
Ilga . Plaakas tikrai ataagiia, slinkimą, ptete- 
kaaas. papuorka* ir daigai kita ilgu su naujaa- 
sla būda Radlkal gydytais. pMMsykite pM

P rot. J. M. Brundaa
Noe York ABrooklyn, U. 8. A.

Ant 17 Almenu 
Rallr—d LlIŽrOdėllž 

Pamatuota. Nnlia- 
tortus, ausukia užsuka
mu Ir sustatomu, vy 
risskas u moteriškų, 
18K sakuotu, dvigubi 

i ‘■Huadac” iiksstaL 
įgrūstai isskvteik uotas. 
IT ikrai gersi taika rodo

m, uAaimokek eipreatil S9 7B ir atvaAlB.o Euistaa Ir pasiimk laikrodėly, >i ne, aamokek 
M vteno cento. Atmink, kad už taki pat telkro- 
dely kitur mokėsi Mb 00. Prie laikrodėlio dar 
pridedame 14K aakaiata labai grąžo teaoiugaly 
•« kompasu dykai.

Eicelsfor liteli Co..
900 Central Bank Bldg, Chlc*<o.

HELENA DOBSUMIKLKKA.
MoKeesport. Pa.

Su Airdingumu OLIVKR CLONTIER.

, Jeigu kenti kurį iš sekančių nesmagumų, tai esi sergančiu ir reikalauji sugiebaus Daktaro 
pagelbos kol nueisi aršyn: Nervišką ligą; Drebėjimą Širdies; Chronišką katarą plaučių; Inkstų ligą; 
Kepenų ligą; Reumatizmą; Skrofulą; Galvoskaudį; Gėlimą strėnų ir pečių; Katarą pilvo; Dysj>ep- 
siją; Džiovą; Kraujatekius; Gumbo ligas; Baltąsias.

Ir abelnai vyriškas ir moteriškas privatiŠkas slaptas ligas ir teipgi ligas vaikų.
Dras Collins gydo tik tokias ligas, kurias gali užtikrinti, jog tikrai išgydis.
Arti ar toli gyvenate, rašykite pas Drą Collinsą, aprašykite savo ligą aiškiai, o apturėsite 

vaistus, kurie jus ištikro išgydis.
Dabar yra laikas, kol žiema su savo šalčiais neatėjus, nusikratyti ant visados nuo savo ligų.

Professor Dr. E. C. Collins,
MO VVest 3-4tH Street, INew York, N. Y.

NESIUSK PINIGUI UvOlTikYuu.
Maut paganiau tnasn tavoms ir katello«re* 1>- 

doosims tuk.tsnčlu. dolteriu vertes preieatu. 
musu kostumerisma. Prisiusk mums savo pil
na adrese ir artinusia sznreso stacija, o mes tau 
prisiusima 1 kotu pieta sekanėiu tavom: 1 ėorte- 

rtA lUstall ardo 
tfriBta laiJtrodrll. adam virhtm (pęmlMkku- 
ri nori) gerai laiJta rodanti teip, Mf tK.09 
rert,! lačkr.Hitlit ir (rvarancita ant 5 metu kad 
mes. >i suges, patalsvsims U dyka, arba ap
mainysime ant kito >1 bos neganu;Į grota gį. 
■oksfata toadngeU su žomposa; 1 žtartos ZM- 
mmti i Bariot Baimanto tgUta; i 
gttatMnienM <r ruUoata g 1 para 
labai graiiaatitointakoUonitaB- oioaa grota 
Oifda Ufodgta m 1 perlu, g Bariot BoBtitMt

Kur gali gauti „Lietuvą.” 
„LietuToa” redakcija turi aavo agentui 

Brooklyne, Philadilphijoj, BaltimoreJi,

Sitai agentu adresai.
Brooklyn, N. Y.

E. Fraomes, 73 Grand zt.
Jos. Szunakia, 227 Berry st.

- * Philadelphia, Pa.
J. Gudavicze, 3104 Richmond, 8t.
Jos. M. Smolenaki, 783 So. 2-nd 8t., 

Baltimore, Md.
Wm. J. Morton,

8. E. Cor. Sharp A Csmden its 
Pu uituos agentus gausite „Lietuva t 

už 5c. ku aubat
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