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Maisztai a-zaotų vakarinės medžių pakirstų ir nuUezytų irikijoa, taigi ir ant lietuvių apgy- Sudegė ežia su virszum 350 na
nuo Europos konsulių, kadan vyskupy, savo locna ranka jį
Afrikos anglirzkoss valdyliose 300 rastų.
”
ventes Suvalkų
gubernijos, kur mų. ' Stogai miestelyj dengti ar*
gi,jeigu ta žinia butų tuojaus pa nuduiėsavo namuose.
—o--23 d. berželio, kaime Baltu dėl kvailumo administracijos, ba mediniais
Ky dabar darys Eiropoa wie- dar vis nesuvaldysi ir rodosi,
siekusi Europy, tai visi civili
skindeliais arba
Sziaurini Amerika.
neužilgio pamatysime, kad aut jų suvaldymo augl'szkas piuose, susibarusi su savo vyru, žmonės
tankiausiai priversti sziaudais, todėl ugnis platinosi su
zuoti krasztai isz syk butų isz- szpatystės,
i
Užkilę netikėtai maisztai Ch.i- siuntę dideles armijas ant nubau bet rodosi, kad be didelės karės randas per mažai iszsiuntė kariau 24 m. Szarikienė, norėdama nu slapta mokyti snvo vaikus, ka neiszpasakytu greitumu. Gaisras
nuose, rado Amenky visai nepa- dimo chinieczių, dabar gi seniai ne apseis, kadangi jeigu duos lai- nos. Kariauna isesiųsta ant iaz- sižudyti, prarijo nuodus, bet už- dangi atvirai mokinti lietuvisz- skaudžiausiai užgriebė neturtin
sirengusiy naudotiesi isz tų mai- laukiamas atsitikimas jau ne daro ky
I dar labiaus Ch'nams susidrutin- liuosavimo pasikėlėlių apgulto tėmyjęs t y jos vyras, nugabeno kai ežia seniai valdžių uždrausta. gus žydelius, kurių visi turtai
sztų, nesuvaldytas filipinieczių tokio
uždeganezio
įspūdžio. ti,
1 paskui jų ne įveiks ne susidė- miesto Kumassi atėjo į Fatnsu, jy į Wilniaus ligonbutį ir daktarai Pagal ty naujy Mikalojaus mani- ugnyje pražuvo.
pasikėlimas suriszo .Amerikos Apart to, chiniecziams reikėjo jusios
visa Europa ir Amerika, traukdama turėję kelia apdarkius iszgelbėjo nuo mirties jauny pats- fesiy, skundus už paslapty vaikų
;
■ ’
randui rankas. Ant pergalėjimo laimėti laikyt ant sutraukimo visų kadangi ne daug mažiaus yra susirėmimus su pasikėlėliais, ku žudę.
mokinimy
privalo
padavi
Paukszczių maisto krau
Wilniaus sveikatos užvezda nėti mokslinės direkcijos; bau
fiilipinieczių reikalinga skaitlinga pajiegų priesz e ui o pi eczi us. Dėl Chinuose
gyventojų negu Euro riuose nužudė apie 300 kareivių.
1
tuves
kariauna, isz ten mažai kareivių to tai ir slėpė jie apie iszpjoviiuy poj
ir Amerikoj drauge; ne reikia Miesto Famsu priversta tapo ap sukoufiskavo atgabentų į miesty smes gi p skirs VVarszavos jenei
Paprastai
daugelis žmonių
galima nusiųsti į Chinus, nes ap-- europieczių Pekine. VVist amba- <dar užmirszti, kad terp Europos sistoti, ne drysta traukti toliaus, isz dvaro Daniloviczių, isz viso ral gubernatorius (mat caras bijo
mėgsti
girtiesi
ir tiki, kad tik
300
pūdų
jautienos,
kadangi,
kaip
kadangi
terp
Famsu
ir
Kuma

silpninus kovojanezias su filipi- sadoriai ir europiecziai, pasislėpę ir Amerikos tautų wienybės nėra,
si ty'pavesti sidams).
Pinįgai
žmogus rūpinasi apie reikalus
ssi
yra
su
virsžum
30000
gink

pasirodė,
mėsa
buvo
užkrėsta
niecziais pajiegas,
paskut'nių angliszkoje ambasadoje, gynėsi Chinai
nuo
tokių
bausmių
bus
apvereziagi
turi
ant
apgynimo
savo
1
Su teip didelėms dži o vos ba k tei ijoms, ma tom ai paė mi ant suszelpimo neturtingų atemanezių dienų, kad tik žmo
dvasia labiaus pakiltų, jau puo teip ilgai, kol turėjo kuom szau- kraszto nuo nekeneziamų priešų luotų negrų.
lantis maisztas isz naujo at sugau dyti. Bandė jie prasimuszti per sueiti į krūvy. Prasidedant nau paslkėlėlių pajiegbms anglijonai jo nuo džiova serganezių galvi augsztesnių kliasų
mokiot'nių nės t ek turi proto, kad vasaros
tų.
Szauktiesi prie tvėrymo eiles chinieczių, iszsiveržti isz jam szimtmecziui, gali užgimti no drysta susitikti. Miestas Ku ju. Wietinis daktaras iazdavė Lenkijos gimnazijų ir mokintojų laike krauja į aruodus maisto pro
Dalis paliudyjimy, kad mėsa yra svei seminarijų (žinoma maskolių). duktus ant žiemos. Tuom tarpu
liuosnonų regimentų ir sztetų miesto ir prisigriebti j pamarius, kruvina kova terpdwiejų rasų— massi dar via apgultas.
milicijos ne paranku, nes dabar kur stovi europeiszka kariauna. baltveidžių ir geltonveidžių ir angliszkos kariaunos ir europei- ka. Gal būt, kad ant kelio pre- Isz visko matyt, kad caras ty sa nuomonė ta klaidi, aruodus turi
tinė begalinė karė ant Filipinų Patalpino vaikus ir moteris vi terp europeiszkos ir azijat szkos szki prekėjai laimingai isz ežia kėjai pridėjo nesvėiky, nesirupin vo ne labai iszmintingy manifesty ir krauja į juos ant žiemos maisty
darni visai, artas neužkenks gy iszleido ant reikalavimo Warsza- ir kiti gyvūnai. Wi*i žino, jog
gyventojams nusibodo, nauja ne duryj ir iszėjo, bet ginkluotų chi- civilizacijų.
Kuom tokia kowa iszėjo ir prisigriebė pajūrių.
<
ventojų sveikatai.
vos jeneral gubernatoriaus, kuilį- bity-s vasaros laike renka medų
rastų gal gyventojų pritarimo, nieczių minios uustumė juos at- jgali pasibaigti, nieks pirm laiko
Balkanų pu s sali s.
Pagal miesto padavadyjimy, gaikszczio I uit reti no; aiszkiai ma ir necza jį į avi ilį, krauja į korius
kadangi ji kasztuotų daug pinįgų, gal į griuvėsius angliszkos amba ne gali įspėti. Nereikia užmir
pr»VVilniuje norinti važinėti ant bi- tyt, kad jis padirbtas t rusto g iri ant maisto žiemos laike visoms
Ant Balkanų pussaho vėl
o jau nuo iszpaniszkos karės mo sados. Isz kanuolių išardė mu iszti, kad nors karėj pultų chiniekesčiai diktai pasididino ir nei ruošė spragas ir kada besiginanti <czių tiek kiek turi,.wyriszkos ly deda virti. Kaip kitais metais cyklio,priesz poli eij y turi iszlaiky- dedanezio isz caru ir Kaukazo ku- avilyj gy venanezioms bitėms.
na mažyn.
Nežingeidu todėl,' europiecziai, iszbaigę amunicijy, ties gyventojų kiekwiena isz di vasaros laike,teip ir szįinet užgi ti egzaminy ir parodyti,kad moka nįgaikszczio ant užkirtimo kelio Aruodus su maistu ant žiemos tu
jeigu Amerikos randas norėtų ne paliovė szaudę, užpuolikai ty idžiųjų Europos tautų, tai per tai mė maibZ-ai Albanijoj. Csia btf- važiuoti, ir turi i-zpirkti biliety besiplatinimui apszvietimo terp ri ir skruzdėlės skruzdėlynuose ir
lygiai pas biiis, kaip ir skruzdė
daleisti karės su Chtnais, kuri tu užtėmyję, prileido szturmy per dar
chiniecziai ne prapuh, liks vo jau keli smarkus susirėmimai užsimokėdami ant miesto naudos lenkų ir lietuvių.
i
les
padalinimas surinktų vaidų
rėtų pasibaigti tuom, kad Euro iszardytas mūruose spragas ir per <dar jų gana.
turkiškos kariaunos Bu pasikėlu- mokestį po 1 rublį ant metų.
isz Smorgončs, Wilniaiis teiringesn s negu terp žmonių:
Randaunįkas VVilniaus Botasiais albaniecziais.
pos vieszpatystės ir Japonija, jas įsiveržę į vidurį, iszskerdė
gub.
ežia nėra kapitalistų, kurie sa
Kare Afrikoj.
kaipo atlyginimy karės kasztų, visus, koki tik buvo ežia, euroMaisztų Arabijoj Turkija ne- nit-zko sodo, garsus alaus leidėjas
Ant
prisakymo
Wtlniaus
mok
vintųsi sau daugiaus ir geresnį
griebtų naujus Chinų szmotus ir pieczius. Maskoliszky ambasado
Angliszki laikraszcziai mėgsta įstengia suvaldyti, maisztai tie Szuman, pateko po sudu už naikimaiety, bet wisi szeimynos sąna
iszderėtų sau naudingus sutari rių įmetė į werdąuczio vandens garbinti, jog kowy su būrais rei iszsiplatino ant visos pietinės nimy paukszczių ližių jo randavo- slinio apskriezio užveizėtojaus,
riai lygiai isz produktų aruoduo
mus, Amerika gi, neturėdama katily ir iszvirę, rnėry atidavė kia už pasibaigusiy laikyti, kad Arabijos. Turkiška
kariauna jame sode. Sūdąs už tokį darby neseniai į Smorgonę atkako in
se
sukrautų gali naudotieji; pas
spektorius
žmonių
apszvietimo
skaitlingos kariaunos, ne galėtų szunims ant suėd^o. Kaip l«ik- prieszinasi tik maži būrų pulke jau kelis kartus likosi pasikėlu ant musų tėvynės sostapilės didibitis, vien darbinįksi, sukrovę
isz to atsakanezios naudos isz- raszcziai sako, dažinojęs apie tai liai, bet ir t:e turės pasiduoti, sių arabų sumuszta, todėl ji da turezi j uždėjo bausmę 5 rubl. isztirti, kokių amatų mokykly
reiktų ežia parengti. Jia rado, medų, turi tiesy isž jo žiemos lai
traukti.
Todėl tai prezidentas, caras, apsiverkė kruvinoms asza kadangi busę veikiai angliszkos bar ne drysta iszeiti jsz miestų; Tai ne daug.
kad Smorgonėj geriausiai butų į ke naudotiesi, isz nedirbusių
nors siunezia į Chinus 16000 ka roms. Žinoma, gaila užmuszlo kariaunos apsiausti. Sykį pagar po visas aplinkines vaido pasiPabaigoj berželio mėnesio taisyti skurų iszdirbimo moky vien bitinas, arba, teisingiaus sa
reivių, bet praneszė Europos žmogaus, bet caro valdžios ir jis isina, buk Oranijos būrų vadovas kėiėliai.
VVilniuje užgimė kurpių sztrai- kly. Kadangi mieste nėra au kant, visos avilio szeimynos mo-'
randams, kad Amerikos užduotė pats savo nežmoniszkais padava- de
Matomai maskoliai tikisi pasi- kai, kuriuose ima daly vumy 300
< Wett jau apsiaustas, lai vėl
najausioms įtaisome skurų iszdir- tina, kaipo reikalinga neatbūtinai
—-iesliuoeuoti vien savo ambasa dyjimais kankina milijonus savo buk
Krueger ir Boiha nori pasi
i
kurpių.
Darbioįkai reikalauja
ant palaikymo veislės, gauna
dorių, misijonierius ir amerikonus locnų pavaldinių ne szvelniaus duot , kadangi mato,jog prieszin- Chinuose ne tik ant iszplatinimo pakėlimo ant 10—20 kap. užrno- binyczios, tai randui atsaltų todarbinįkų sukrauty žiemos laike
kiy
parengti.
Nutarta
atsiliepti
gyvenanezius Chinuose, bet ka už chinieczius, o vienok 'jo 1tiesi ilglaus ne gali. Gal būt, savo įtekmės Chinuose, bet ir kesnio už pasiuvimy poros czeį apszvietimo ir iždo ministerius maisty; nenaudingi, nieko į aruo
rėje bu Chinais ne ims dalyvumo, tarnai ir caras ne tik aszarų ne kad
ant pasidavimo būrų ir pasi Turkijoj, ui kuri y dabar ne bus verykų. Dalis darbdavių ant to
I
su
praszymu parengti nors ‘mažy dus nesukrovę, nieko ne dirbę
neis isz vien su Europos vieszpa- lieja, bet ne turi uė jokio pasigai- baigs
dabartinė kova pietinėj kam uitarti. Rodosi, kad mas sutiko, bet daugelis dar vis ne
1
tokiy
iszdirbinycziy ir prie jos tranai, atsrkanti terp žmonių
ty-itėms.
Amerika prieszinga Įėjimo.
Gaila jam vien savo .Afrikoj, jeigu Anglijai ne bus koliai vėl stengiasi sukelti mai- sutinka.
Policija suaresztavo mokykly. Ar pasiseks vienok ty didžtureziams dykaduoniams, ru
y a Chinų padalinimui, grobimui tarnų, o ne milijdhų pavaldinių, reikalinga
būtinai kanauna kur sztus Armėnijoj ir isz to pasinau diktai darbinįkų.
i
Sztraikuose iszmelsti, galima abejotų
denyj tampa darbinįkių nužudy
jų žemės.
Kadangi vienok jau
Dabar wisi Chiųų krasztai, isz- Ikitur, priesz galingesnius priedus, dodami,uiimti Armemjy po savo dalyvauja lenkai ir lietuviai, tei
daug iki sziol kraujo pralieta ir ėmus vakarinių provincijų ir bet
iki tokiam karės pasibaigi globa. Maskoliszkas pasiuntinys posgi apie 100 žydų darbiuįkų.
Isz Woložino, Wilniau8 tais.
I
Aruodus ant žiemos rengia ir
daug kasztų pakelta, tai reikia krasztų patekusių europiecziams, mui
dar toli. Wisai ne toli Pre-1 pareikalavo nuo sultano daleidii
gub.
Ant
priemiesezio
Soltaniszkių,
t
iii
žvėrys.
kur sutrauktos visos lor- j mo sugrįžti į Armenijy pabėguabejoti, ar kitos vieszpatystės maisztų apimti, visur jau apsi- torijos,
i
28 d. berželio siautė ežia gana
gyvenime
Jono
Wito,
akezyžios
Giesmėje
pasakyti,
kad
sutiks ant Amerikos programo. reiszkia nekentimas svetimtau- <do Roberts pajiegos, vos 18 my- siems
į Maskolijy armeniecziams.
i
tarnai užtiko paslapty degtinės ir didelis gaisrai, kurisai isznaikino paukszcziai nė sėja, nė renka, o
Jeigu kiti ant to nesutiks, tai no- ežių; Pekine rods kunįgaiksztis lių nuo to miesto,dalis angliszkos Jų
yra
Maskolijoj
bu
wirszum
<
30 namų, ne skaitant negyvena
roms nenoroms Amerikai atseis Ching bandė su sau pnlankiais kariaunos likosi bjauriai sumusz- I30000. Sullanas prieszinasi, nes alaus pardavinycziy. Witas likosi mų triobų. Kadangi veik visos vienok Tėvo dangiszko aprūpin
suaresztuotas ir apskųstas į sudy.
ti.
Teisybė, kad daugumas
dalyvauti ir kovoj priesz Chinus, kareiviais ginti ambasadorius ir ta, muszyje krito 200 anglijonų, jis
■
gerai žino, kad sugrįžus
Du geriausi Wilniaus daktarai, miestelyj triobos dengtos iszdž'u paukszczių, ky sugriebia, ty ir suė
kadangi, jai su visu pasitraukus, krikszczionis, bet dalis jo karei būrams pateko dvi kanuolės ir tiems, vėl pakils maisztai, bet
Bloch ir maskolius Rogov, paren vusioms lentoms, tai ugnis teip da, į aruodus ne krauja, bet jeigu
ji nieko isz karės nepelnytų.
vių perėjo į boxerų pusę, o pasi 80 angliszkų raitelių. Drūta ge turbut ne iszsisuks ir turės duoti
gė privatiszky gydinycziy mote greitai platinosi, kad gyventojai ty giesmę norėtume pritaikyti prie
Karės'galo ant Filipinų salų likusi dar prie jo likosi sumuszta, ležinkelio stacija Nitrals Nek li reikalaujamu daleidimy.
rims. Yra ežia jau panaszi gydi- ne spėjo iszneszti krutanezių tur visų, ji pas rodys klaidi ir netei
wis dar ne matyt. Per pėreity patsai Ching likosi ar užmusztas kosi būrų užimta, isz kur anglinyczia Rimszos ir Kopo, bet to tų. Rods yra ežia ir ugnasargiai, singa. Ausuotos pelėdas, jeigu
sanvaitę susitikimuose su pasikė ar gal tik paszautas.
Po sumu- onai likosi, iszvyti. Kitao nepa
neužteko ant gyventojų reikalų. bet ir jie ne greitai galėjo ugnį joms pasiseka sugriebti daugiaus^
lėliais L 3 amerikoniszki kareiviai szimui Chingo, besiginanti ne ga sisekimas pasiekė anglijonus po
suvaldyti, kadangi toj vietoj,
negu ant pasisotinimo reikia^ Pereituose metuose Wilniaus
likosi užmuszti, o 2 paszauti; nuo lėjo turėti nė jokios vilties ant Derderpori. Būrai buvo apsirė
kur užgimė gaisras, triobos su
maisto, tai atlikusiy jo dalį k£- (
kaliniuose buvo pasodytų 3986
ligų, žinoma, pasimirė gal de- iszgelbėjimo.
dę drabužiais panasziais į tuos,
Isz VVilniaus.
grustos, o jos statytos isz lengvai
voja po sausais lapais, po medžio
nūs
dėjeliai.
Daugiausiai
buvo
szimtį’kartų daugiaus.
Amuni
Padėjimas europieczių mieste kokius neszioja angį jonai. Tie
deganezių medegų.
VVilniaus laikraszcziri paduo
žieve, arba kemsza į iszpuvusiy
cijos filipioiecziams paveržė net Tien Tsin teiposgi ne geriausias. burus palaikė už savuosius, bet da, kad szį mėty daug daugiaus pasodytų už vagysty, neš 2746,
14 tonų. Ne matyt, kad atleidi Miestas tas bombarduojamas di kada prisiartino ant 400 žing žmonių reikalauja užrubežinių už visokias prigavystes 133, už Isz Lydos, Wilniaus gub. medžio skylę. Tilvikai, rengda
2 d. liepos ežia prasidėjo garsi miesi ant žiemos, rengia drauge
mas kalczių pasikėlėliams, kurie delių chinieczių pajiegų, kurios snių, būrai ant syk pradėjo tai paszpartų: dabar gubernatoriaus užmuszystas 169, už pasiprieszipadės Jginklus, butų iszdavęs kelis europieczių iszėjimus numu- kiai szaudyti.
Tame susitikime kencelerija nidutiniszkai i szd uo nimy valdžioms 93, už kreivy prova žydų Pupko ir Ginsburgo, ir maisto aruodus, į kuriuos
svarbius vaisius. Ir pirma karė szė atgal. Arsenaly, patekusį eu- diktai anglijonų likosi užmusztų dą po 30 paszpartų kasdieny norin prisiegy 24, už elgeta vi my 16, už kuri traukiasi jau nuo 1896m. krauja: giles, vysznias, sėklas ir
pabėgimy nuo kareiviszkos tar- Minėti žydai apskųsti už ėmimy tt.; aruodai toki būva po medžių
ne karty buvo lyg apsistojusi, ropieeziams, chiniecziai atgal atė arba paszautų.
tiems keliauti į užrubežius, taigi
nystoe 65, už ėmimy nežmoniszkų nuo varguolių nežmoniszkų, už szaknims arba iszpuvusiose me
filipiniecziai gabeno amerikonams mė. Kad pats eurhpeiezkų kariau
Padėjimas būrų Oranijos re- beveik dukart daugiaus negu ki
netikusius ginklus, bet tie sykį nų'virszinįkai savo padėjimy lai publikoj teiposgi, turbut, dar ne tais metais. Isz to matyt, kad palukų 34, už užsmaugimy vaikų draustų kraszto tiesoms palukų džių skylėse. Kaip kokiuose to
16 merginų, už sužagimy neme- už paskolintus pinįgua. Sude yra kiuose maisto aruoduose būva po
pasidavę^pasikėlėliai, prie pirmos ko už netvireziausiy, galima ma teip blogas, kad reikėtų laukti
nemažas skaitlius Lietuvos gy
už netei- su virszm 100 tų niekezų iszsurb- 10 ir daugiaus svarų visokių
progos griebėįuž ginklų ir stojo į tyti jau isz to, kad jie moteris ir greito jų pasidavimo anglijo- ventojų keliauja ant parodos į czių mergai ežių 13,
singy
denuncijacijy
11,
už
sumai- tų be mielaszirdystės varguo paukszcziui reikalingų maisto
muszius su’amerikonais. Ne ma vaikus gabena isz ežia į miesty nams. Rods didesnės anglijonų Paryžių.
Kas yra VVilnuus gu
szymy kraujo 4, ui iszplėszimy hų. Pamatysime, kokį sūdąs produktų. Ne tik aruodus, bet
tyt, kad dabar butų kitaip.
Taku.
Europei<zkai kariaunai Bullero pajiegos paveržė nuo bū bernijoj, tas yra ir kitose tveriaumėsos džiovinyczias rengia tūli,
bainyczių 2, už iszvarymy vai iszduoB nusprendimy.
Nuo salos^Kubos grįžta atgal trūksta toli siekianezių kanuo ių, rų miesty Bethlehem, bet jenero ežiose musų tėvynę.
draskanti
paukszcziai. Lonius,
siaus
8,
už
dirbimy
pinįgų
ir
do

wis daugiaus amerikoniszkos ka chiniecziai gi tokių
turi 12; las de Wett su 10000 kareivių
Jawų prekes.
17 d. berželio, giraitėj teip
pagavęs pelę, mažy pauksztelį,
riaunos. Gal su laiku, jeigu ir kanuoles reikėjo perneszti nuo pasitraukė 15 angliszkų mylių į vadinamo Žvėrincziaus rado pa- kumentų 3, už padegimy 127.
Pereitysanvaitę už lietuviszkus kirminy, užmauja ant erszkėczių
23 d. berželio, atvažiavus į
ne isz geros amerikonų vahos, kariezkų laivų.
Dalis japomsz pietus ir apsistojo ant drūtų pozi mesty kūnelį 2 * mėnesių vaiko,
javus mokėjoWilniuje: už pudy arba kitokių krūmų aksiinų ir
Kuba sulauks neprigulmystės, ka kos kariaunos ežia jau atplaukė. į cijų po Reteif Nek.
Jis turi -10 kurisai, kaip pasirodė, likosi mo Wilnių broliams Korikams isz rugių 73—74 kap., miežių 80-—
Tankiai užmauatyti
dangi matjjos palaikymas reika portus sutraukta 10000 naujos gvrų, toli siekianezių kanuolių. tinos užsmaugtu. Mot noe iki Soleczuikų,vagiliai pavogė veži- 83 kap., avižų 63—71 kap., gri- džiovina.
ant
akstinų
maisto
produktai pa
my
ir
pory
arklių.
Arkliai
verti
lautų per daug aukų.
kų 76—82 kap., žirnių 85 kap.—
kuri laukia vien atėjimo laivų, Po Lindley būrams pateko an sziol policijai nepasisekė su
genda, jeigu pauksztis ne greitai .
100
rubl.
Wagilių
iki
sziol
ne
su

I rab. 10 kap.
idant galėtų plaukti į Chinūs. gliška pitrolė susidedanti isz 25 rasti.
juos suvartojai tas vienok nieko
gavo ir vargiai bo sugaus.
Rytini Azija.
Gaitene (Grbdne) mokėjo: už
Kiti krasztai teiposgi siunezi* kareivių, isz kurių 18 kareivių
23 d. berželio VVilniaus Auazpe ženklina: juk ir gatpadinėms
Stovis d?\kų Chinuose prade kari au n y į Chinus, prancuziszka* likosi arba užmusztų arba paszau- ros VVartų koplyczioj, laikedievpudy kvieczių 1 r u b., rugių 76
pasitaiko ne kary, kad jų pa
Bausmes
už
paslaptą
tvai

da iszsiaiszkinti, jie krypsta ne randas iszderėjo nuo parlamento iu.
kap., miež ų 80—82 kap., avižų
Susinėsimai lordo Roberts maldystos eutrriebė vagilky Karrengta
ant ilgesnio laiko mėsa
kų mokinimą
65—70 kap., grikų 90 kap., žir
»nt naudos europieczių. Atėjo specijaliszky kredity 14 milijonų nuo pietų vėl pertraukti. Ant czauskienę, kuri įkiezo ranky į
pagenda,
jeigu ne gerai bu
Maskoliszkas caras iszleido nau- nių 75—80 kap.
dabar jau oficijaliszkos žinios nuo frankų ant karės su ChinaL. Mas- iszvijimo hz tų krasztų būrų li kiszenių szale jos klupanczios
vo apsaugoti nuo pagedimo.
jy,
rodantį
jo
menk?
proty,
ma
gubernatoriaus C^ntungo pro kolija ant rubežiaus Mandžurijos kosi iszsiųstas jenerolas Clefy. Po bajorės Barskieeės. Matyt, kad
Lietuviszkame Minske mokė Taigi mat rūpestis apie ateivincijos, patvirtinanezios pir- sutraukė 50000 kareivių, su ku smarkiam musziui su daug skait- ne visi ant maldos renkasi į ko nifesty apsunkinantį žmonių ap- jo: už pudy kvieczių 70—80 k.,
Caras Mi rugių 65—66 kap., miežų 70—75 nanezio laiko reikalus priguli ne
miaus pasklydusį paskaly, jog riais be abėjonės įsiverž į Chinu-. tingesniais anglijonai būrai, pasi plycziy, bet ateina ežia ir toki, szvietimy Lenkijoj.
kalojus
savo
manifeste
sako, kad kap., avižų 50—53 kap., grikų vien žmogui, apie tai rūpinasi ir
Pekine ae tik visi swetimi amba Mandžurijoj
teiposgi užgimė traukė, nors jų anglijonai ne su kurie tusztina kiazenius besime!
“besirūpindamas apie žmonių ap- 80—85 kap., žirnių 1 rub.—1 rub. kiti, žemiaus už žmogų stovinti ,
Po Rietfoutein raiteliai džianezių.
sadoriai, bet visi svetimtaueziai maisztai, masku|iszki inžinieriai mušė.
gyvūnai.
ir chiniecziaijkrikszczionys likosi ir daroinįkai dirbanti geležinkėlį jenerolo Frencho ir pėksztinįkai
12 d. berželio, giriose Talėji, szw ietitn| mas'roliszkoj dvasoj 15 kap., vikių 70—75 kap., rauiszakereti; galvas jų nukirtę, bo- likosi užmuszti, apsisaugojo vieni pulkaunįko Mahono turėjo ausi- netoli Wilniau8, nuo perkūno į- Lenkijoj, Ji s randa už naudingu, donujų dobilų 9 rub. 50 kap.—
Prekė pinįgų.
xerai, užsimaustę ant durtuvų, tie, kurie buvo areziaus rube-. tikimy su būrais, bet tie, nors tu trenkimo užgimė gaisras, kurisai ties s ant baudimo žmonių už pa II lubl.
Buskas rublis po...................... 5 2 fc
slapty
vaikų
mokinimy,
taigi
už
nesziojo po miesty. Tas atsitiko1 žiaus ir spėjo perbėgti per rūbe rėjo gana įtvirtas pozicijas, po isznaikino 20 desiatinų girios.
Prtieiavimo
IszdegC miestelis Turow.'1 Pr
“sl,x!‘?8,rnurVAa
markė8 rw),
P°. ..... . 24įc
30 dieny berželio mėnesio. Ty‘ žiu. Mieste Mukden, Mandžu. silpnam pasiprieszinimui, apleido Apart auganczių medžių, ugnis mokinimu jų prigimtoj kalboj,
. . ,
.
iI
Pri6
Prie kl6KWl6D0
kiekvieno piDįifų
pinįgų siuuviuiu
siuntinio
Neseniai iszdegė beveik su vi- reikia pridėti 30c.ant pacztokaszžinojo seniai visi chiniszkų pro rijoj, vietinis gubernat irtus, už-. stovyklas ir pasitraukė toliaus į isznaikino 100 sieksnių sukrautų kokios isiduolos nuo 1892m. dėl
| puszinių malkų, 15 kapų czielų L:etnvos, iszplatinti ir ant Len- su miestelis Turo v, Minsko gub.' tų.
vincijų gubernatoriai, bet slėpėI sipraszęs pas savę katalikiszkyi rytus.

Politiszkos žinios.

Isz Lietuwos.

/)

ii

Isz Amerikos

ko, turi jis isz viso 7 paezias, o
gal dar daugiaus; dvi moterys
gyvena mieste Middlestoro, tai
gi nežinia, kaip jis galėjo su
dviem gyventi ypacz, kad kiek
viena jo moteris gyvena kitoje
miesto dalyj. Jo skrynutėj, apart kitokių daiktų, rado ketu
ris szliuto aktus. Kitos jo mo
terys gyvena kituose miestuose
Amerikos.
'

gai pradėjo rinktiesi ant salės. Dr. ir Szvente Kazimiero Dr.
Kada Dilionh pradėjo kalbėti, aukavo po kiek pinįgų ant- tuiužsiminė apie iszardymę susirin tiszkų reikalų, kaip antai ant
ūti dinamitu iszgriove namus.
kimo 27 d. gegužio, ui kę kaltino reikalų Paryžiaus parodos; drau
WilliaM'TOvn. Nežmomi pik
kun. Szedvydį ir stengėsi iszro gystės gi: Szv. Juozapo, Sztventadariai po namais Wilsono pa
dyti, kaip per tai lietuviai likosi to Jurgio, D. L. K. Wytauto ir
metė dinamito bombę, kuri exsvvetimtiuczų akyse paieminti, Gedimino tai iki sziol nė cento
pliodavo ir sugriovė namus.
tęsyk visi ant salės susirinkę tar ne iszmetė ant tautiszkų reikalų,
Brolis savinįko likosi ant vietos
nai dvasiszko vadovo pradėjo lyg kad jos butų "kokios kamczaužmusztas, dar viena žmogysta
staugti ir trypti teip, kad nieko dalų arba indijouų draugystės,
sunkiai apkulta.
ne galima buwo girdėt. Ant sa o ne lietuviszkos; lietuvystė 'ir
1 Helena, Mont. Darbinįkai
Nustnuodino H ypatos.
lės atėjo ir miesto majoras Cor- jos reikalai ne rupi mat visai sziAtidarymas indijonu rezervaci
Montana Central geležinkelio su
Little Rock, Ark. Netoli nuo
jos.
coran ir pamatęs, kad policijantas toms draugystėms, isz kurių dvi
czia gyvenanti szeimyna Finko,
nori paimti smarkiausiu stulpę turi net garsių Lietuvos kunįLikosi dėl koltonizacijos atida grįžo prie darbo.
susidedanti isz 9 ypatų, nusinuo- ryta Comanche ir Kiowa rezer
J o liet, III,
Dirbtuvėse
dvasiszko vadovo, uždraudė tę gaikszczių vardę lyg ant juoko.
dino pririnktais girioj grybais. vacija, užimanti 2 anijonu akrų Illinois Steel Co. prarilėjo jau
daryti, bet liepė vesti į lakupę Tūlas tautietis, nors vienę kartę
Mat vietoj valgomų grybų, pri geros vaisingos žemės. Žemė ta vėl darbai.
,
Dilionį, kę policijantas ir padarė, jas ant susirinkimo pagyrė, kad
rinko nuodingų ir prisivirę, su bus padalyta į 15000 farmų po
nors pagal tiesas, majorui ne va jos nieko ant tautiszkų reikalų
1 Elvood, Ind.
Bus ežia
valgė. Pasekmės nuodų greitai 160 akrų kiekviena. Lietuviai,
lia pertraukti kalbos ir aresztuoti ne aukauja, kadangj jos ne ant to
pastatytos naujos geležies dirbtu
apsireiszkė teip, kad nė vieno norinti pigiai įgyti farmę, galėtų
ramiai
užsilaikantį kalbėtoję. yra susitvėrusios, bet isz to jau
vės, kuriose 1000 darbioįkų ras
isz valgiusių grybus nepasisekė isz to pasinaudoti. Minėta rezer
Pittstono katalikiszkos mokyklos matyt, kad patsai beginantis ma
darbę.
iszgelbėti, visi 9 szeimynos sąna vacija yra terp Teksas, Oklahotvaikai, ir tie dalyvauja kovoj žę turi supratimę apie pareigas
5 East Chicago. P radėjo dirb
riai pasimirė.
dvasiszko vadovo sukeltoj, o jau lietuviszkų draugysczių.
mos ir Indijonu Teritorijos.
Juk
ti czianykszczios Iro n & Steel
Užpuolė ant trūkio.
apie moteris, tai nėra ne kę kal Amerikoj daug yra lietuviszkų
Skaitlius gyventoju Nev Yorke.
Co. dirbtuvės ir 1000 darbinįkų
bėti. Rods mums ne tiek rūpėtų draugysczių, kurios nors ne ant
Paducah, Ky. Szeszi plėsziLaike paskutinio žmonių su- gavo jose darbę.
padarytas trustas lerp dvasiszko to susitvėrusios, bet nesigailėjo
kai susistabdė greitąjį trūkį bė skaitymo, skaitlius gyventojų
Columbus, Omo. Dirbtu
vadovo ir miesto majoro* ant aukų ant tautiszkų lietuviszkų
gantį į Nev Orleans, užszoko ant “Didžiojo Nev Yorko” pasirodė 3
stabdymo konstitucijos gvaran reikalų.
expresinio vagono, suvaldė sar 650000 galvų.' Daugiausiai gy Vėse King, Gilbert & VVarnero
tuotos laisvės susirinkimų ir pra
gus, iszardę su dinamitu geležinę ventojų pasirodė tikrame New ant neaprutožiuoto laiko pasilio
J. Daugmatys. •
kalhų, jeigu tie visi skandalai
kasę, paėmė piniginius siuntinius Yorke arba ant salos &anhatan, vė darbai.
nežemintų visų lietuvių tvardo.
ir pabėgo. Ant rytojaus rado nes 1958569, Brooklyne 1231480,
Chicago. Union Traction
Isz Argentinos.
Tegul
dtvasiszkas vadovas
kelis siuntinius su $10000 pames Bronxe 153537, Queen 134137, Co. nuo 1 d. pjutės pakėlia užmo
Argentinos sostapilėj, mieste
apie tai atmena ir liaujasi pietnetus ant kelio.
Richendad 67260. Smarkiausiai kesnį visų tarnaujanczių nuo 10—
Buenos Ayres yra kelios deszim
niszkų siundymų. Ui tuos tvisus
Neiszmintingos laizybos.
gyventojai
dauginasi vienok 15%.
tys lietuvių, bet didesnė jų dalis
maisztus aut jo wien puola visa
Palmer, Mas.
Gyvenantis ne Nev Yorke tik Brooklyne,
skaito savę už lenkus, lietuvisz
Niles, Oh. Dirbtuvės Akaltė.
czi 1 lenkas Pranciszkus Szan- kuris kaslink gyventojų skait- merican Sheet Steel Co. bus pa
kų knįgų ir laikraszczių ne skai
Ant nedėlios Dilionis rengė
tovski susibeczyjo su savo liaus gal neužilgio pralenks tik didintos ir priims paskui prie
to,
laiko lenkiazkus.
Buvo
vėl prakalbas ir ant užlaikymo
draugais isz dviejų alaus baczkų, rąjį Nev Yorkę.
darbo 1000 naujų darbinįkų.
ežia vienas lietuvystės mylėtojas
tvvarkos, kaip kiekvienas gyvenkad suvalgys 4 kvortas žalių ci
Martinas Wisztelius, bet pasimi
Amerikos geležinkeliai.
<" Fall River, Mass'T.. Czia
tojas civilizuotoj draugijoj turi
bulių. Isztikro cibulius suvalgė
rė. Miesto aplinkinėse ir viso
Ilgis visų geležinkelių Suvie nykszczios medvilnės verpinytiesę, pareikalavo nuo miesto
ir tas nieko jam neužkenkė.
kiose. Argentinos provincijose
nytose
VValstijose -pabaigoje czios likosi uždarytos ir per tai
majoro, kad pasirūpintų apie uigyvena diktai lietuvių iszmėtytų
Audros.
pereitų metų siekė 252364 ang- 2000 darbinįkų ne teko darbo.
Isz M t LarmeI, Pa.
Isz Lošt Creek, Pa.
laikymę tvarkos laike susirinki
terp svetimtauezių. Darbę mie
Chippeva Falls. Aplinkinė liszkas mylias. Lokomotyvų bu
Pasitraukus
isz
musų
parapijos
Isztvaikymas susirinkimo
Suraszant liaudę Suvienytų mą
5 HomesTEad, Pa. Darbai Car
ste
sunku gauti, geriausia eiti
se szito miesto siautė baisios au vo 63700 su 1379160 vagonų.
negie dirbtuvėse, kurie buvo kun. Martisziui, jos prižiurėjmę VValstijų, asz tapau paskirtas Pittstone padarė ne mažę įspūdį pas farmerius, kur nors ir su
dros, kurios diktai pikto pridirbo. Tarnaujanczių ant visų geležin
pasiliovę, dabar vėl prasidėjo ir paėmė kunįgas lenkas. Su tuom kaipo tulkas angliszkiems enume- ant visų to rųjesto gyventojų. szeimyna, wi«gi galima pramisti.
Perkūnas trenkė į miesto hallės kelių buvo 928924.
Pasažierių
vienok daug turėjome vargo: ratoriams susikalbėjimui su lietu “Pittston Gazette” klausia, kodėl
3500 darbinįkų vėl turi darbę.
Ant laukų geram darbinįkui mo
stogę ir jį visai iszardė. Wie- per visus pereitus metus keliavo
lenkelis lupo ruo žmonių už ma
tapo užgintas susirinkimas, nors
Sztraikai anglekąs>ų sztete žiausią patarnavimę -kiek tik ga viais, lenkais ir slovakais ežioje
ka 15 pesų ant mėnesio ir duoda
nuose namuose perkūnas sudaužė 523177500, tavorų gi pervežė geaplinkinėje. Waikszcziojant man tę visiems gyventojams gvaran
visus meblius ir lovę, kurioje žinkeliai 959754000 tonų. Pel Maryland dar vis ne pasibaigė, įėjo ir kiek ne buvo galima. su vienu tai kitu enumeratorium tuoja krauto konstitucija? Majo valgį, bet užmokesnio vos pa
diktai žmonių miegojo, bet jiems no visi geležinkeliai turėjo 1319 bet darbinįkai tiki, kad kastynių Wiena jaunavedžių porelė, norė ir užėjus į grinezię pirmojo lietu ras ir kunįgas, pamėginę sykį kanka aut drabužio. Todėl musų
pasisekė iszsigelbėti.*
310618, iszdavimų gi $856 savinįkai neiszlaikys.
dama apsivesti, atėjo pas kunįgę vio, ant klausymo kokioe tautos, maskoliszko budo, gali uždrausti ateiviai kenezia ežia gana vargo.
969000.
Per
visus metus
<[ Uniontovn, Pa.
Darbai ant szliuto, bet tas pareikalavo atsakiau, kad lietuvis isz po ru- visus jiems nepatinkanczius susi Jeigu ežia ne butų naikiaanezių
Turbut bus tai rekliama.
laukus žiogų, tai musų broliai ga*
Wienas sąnarys naci jonai rizko ant geležinkelių užmuszė 7123 czia eina dabar gersi. Sxito mies tokio užmokesnio, kokio jauna siszkos valdžios. Enumeratorius rinkimus.
Į kę pa įvirs tęsyk
lėtų
greitai įsitaisyti farmas ir isz
žmones,
sužeidė
gi
44620.
to
aplinkinėse
rengia
kelias
nau

vedys neįstengė užmokėti. Žmo atsakė, kad negalįs užraszyti jo gvarantuojanti laisvę susirinki
republikoniszkos partijos komi
jų pralobti Czianykezcziai arto
jas kastynes ir prie jų kokso pe- gelis kreipėsi prie airių kųnįgo kaipo lietuvio dėl tos priežasties, mų kraszto konstitucija?
Debesų praplyszlmal.
teto, kaip garsina republikoniszjai ne moka iszmintingai ukiauti:
ir prie kitokių, bet matyt, kad kad apie lietuvius, kaipo tautę,
ki laikraszcziai, gavo sukalbinį
Aplinkinėse Coleman, Texase, czius.
S. Kl. Sąnarys.
kaip surenka nuo lauko, tai viskę
kų laiszkę, buk tūli iszpanijonai siautė smarki audra su debesų
Lebanon, Pa. Darbai prie terp visų buvo padarytas sutari nėra paaiszkinimo įstatymuose,
parduoda pigiai, o paskui ant sa
ir kubiecziai nutarė nužudyti praplyszimais, nuo ko užgimė augsztų peczių Lackavanna Iron mas, kad vienas kitam biznio ne- kur paminėtos tautos, ir jam pa
Isz New York.
vo paežių reikalų pirkdami^ turi
prezidentę Mc Kinleyę. Turbut ant syk dideli tvanai, kurie ne Ca dirbtuvėse su visu pasi gadytų, kadangi ir ežia varganas gal tuoa įstatymus yra žinomi
Nors ant paskutinio Walnama- daug brangiaus užmokėti. Muyra tai tik rekliama ant padaugi mažai blėdies ir nelaimių pridir liovė ir pertai 1600 darbinįkų nieko ne pelnė. Neįstengdamas už tiktai lenkai.
Asz iszaiszkinau nių seimo prie naujai susitvėrusio
siszkiai gi, katrie turi laukus, gy
mokėti kuoįgui reikalaujamos su enumeratoriui skirtumę lietuvių “Susivienyjimo
nimo Mc Kinleyui pritarėjų, sas bo. Upėse ir upeliuose pakilę ne teko darto.
Walnamanių” vena kaip ir Lietuvoj: mažai kę
mos,žmogus,noroms ne noroms, tu ir lenkų ir praeitę Lietuvos pagal prisiraszė lygiai Nev Yorkiecziai
reikalinga dabar, kadangi artina vandens, hzsiliejo per krantus,
perka mieste, javus czėdyja ant
Pittsbug, Pa. Spong Chal- rėjo kreiptiesi prie sudžios ir pasisi nauji prezidento rinkimai.
istoriję.
Enumeratorius, persi ir Brooklyniecziaį, bet Nev Yorapsėmė didelius laukų plotus,
duonos ir ant sėklos. Norintiems
font & Ca sumažino darbinįkų ganėdinti szliubu protestoniszko
nuneszė daug farmų, iszardė gele
tikrinęs isz mano paaiszkinimų, ko kuopa likosi į tvarkę suvesta
Norėjo truki sudaužyti
dirbti ant žemės, randas duoda
uždarbį nuoT5—20%. Darbinį
Philadelphia, Pa. Netoli Fol- žinkelių linijos. Kaip sako, prie kai nepasiprieszino ir dilba ra sudžios. Dabar už prabasscz’ų pas užraszė lietuvius lietuviais isz po ant susirinkimo atsibuvusio 7 d. po 626 aktoriaus (desiatinas) že
mus atkako kunįgas Dielinikaitis Rosijos valdžios.Tas pats buvo ir liepos ir ji vadinasi: “Lietuvių
som stacijos, trūkis vežantis pi- to prigėrė 15 žmonių, bet gal miai ’už mažesnę prekę.
mės dykai provincijoj Chabaut.
ir mes isztrukpme isz godaus su kitu enumeratorinm. Kur enu- Laisvamanių kuopa isz Didžiojo
oįgus į rando kasę į Washingto- būt, kad prigėrusių yra daugiaus.
Žemė ežia labai gera ir vaisinga.
5 Nev York. 5000 siuvėjų lenko nagų; dabar pas mus tyku meratoriai anglijonai užraszinėjo Nev Yorko”. Pribuvę ant susi
nę iszszoko isz rėlių. Pasirodė, Skaitlių prigėrusių galvijų pa
Asz keturi metai atgal pribuvau
paliovė
dirbę;
ketina
prie
sztraikaip pas ponę Dievę užpcczkyj. lietuvius be pageltos tulko, tai rinkimo užsimokėjo prigulinezię
kad szėnys buvo tyczia isz k leip duoda ant kelių tukstanezių gal
į Argentinę turėdamas 20 rubL,
ko pristoti visi organizuoti siu
Penktę dienę szito mėnesio pas visus užraszė polenderiais arba mėnesinę. Ant to susirinkimo
tos. Turbut koki piktadariai tę vų.
sziędien turiu jau gerai įrengtę
vėjai
(kriaueziai),
o
tokių
Nev
mus
atsilankė D-ras Szliupas ir niekiais. Ir tokiu budu, isz dau nutarta: isz kuopos kasos pirkti
padarė tikėdami, kad trūkis susi
Gaisrai.
ūkę vertę 2000 rubl.
Yorke yra į 30000.
laikė prakalbę. Kalbėjo apie lie gelio lietuvių Amerikoje, bus knįgas ant užraszymo sąnarių ir
daužys ir jiems teks nors dalis
Birminguam, Ala. Sudegė di
Just. Sz lapelis.
1 Mc Kees Rocks, Pa. Pen- tuvių gy venimę, apie jų vargus parodyta tik keletas tukstanezių užmokėti paczto kasztus; Kuopos
pinįgų.
delės Birminghim Cement Co.
ir reikalus.
Nors diena buvo surasze liaudės. • Dauguma lietu ir Centraliszko komiteto jirėdniPerplauke per Niagaros vandens dirbtuvės Ensbye. Blėdį ugnies nsylvania Malleable Ca stato
Naujos knfgos.
karszta,
bet
žmonių susirinko vių bus papildytas skaitlius lenkų kus rinkti sykį ant metų, bet tik
czia
naujas
dirbtuves;
prie
staty

puolimą.
padarytę skaito ant $100000.
Lietuviszkas Albumas. Laida L
diktai
prakalbų
klausyti
ir
visi
ir ruskių. Idant teip daugiau* ant Susivienyjimo seimo. Susi* Istoriszkos ir sseip jau Lietuvos
mo triobų 600 darbinįkų gavo
^Niagara Falls, N. Y. DaniePrinceton, III. Siautė ežia
užsilaikė gražiai. Tūli klausytojai nenusiduotų, neatbūtinai - reikia rinkimus laikysime pirmę subatę vietos. Parengtas ir iszleistas
darbę.
tis Bovser, savo paties padirbtoj gana didelis gaisras.
Ugnis iszkun. Miluko su pagelba prenu
papraszė pasilikti ant antro va sutaisyti atsakantį atsiszaukimę ir kiekvieno mėnesio.
valtyj, perplaukė laimingai per naikino su visu 18 namų. Blėdį
Toledo, Oh.
Czianykszmeratorių.
Sbenandoab,
Pa.
karo, ant ko daktaras noriai su nusiųsti Waehingtono valdžioms
Kitos kuopos, norinezios su Spaustuvėj Stagaro. 1 t>OO m.
garsų Niagaros vandens puolimę. jos padarytę skaito ant 130000 ežios Maleable Gasting Co. dirb
tiko.
Antrę vakarę susirinko nuo vardo “Susivienyjimo Lie musiszke susiraszyti, tegul raszo>
Telpa ežia gražus paveikslai su
Kada valtis nupuolė į puolimę, dol.
tuvės likosi uždarytos dėl stokos
i
dar daugiaus klausytojų. Dak tuvių Amerikoj” ir kitų draugys ant antraszo: “Lietuvių Laisva trumpais apraszymais žymiausių
pradėjo greitai suktiesi, bet Bovdarto. Daugelis darbinįkų kraus
taras kalbėjo apie dwi vslandi, čių, kad nors 1910 metuose įsta manių Susivienyjimo” kuopa Di Lietuvos vietų,iszdirbimųirnamiPrescott, Ariz. Siautė ežia
serui pasisekė isz sūkurio ję isztosi kitur darbo jieszkoti.
ypacz gi apie reikalę apezvieti- tuose enuineratoiių butų patal džiojo Nev Yorko. 73 Grand str. nių darbų.Telpa Albume:Altorius
pereitos nedėlios dienę baisus
stumti. Kada jis iszlipo ant kran
PrrrsBURG, Pa. Dirbtuvė mo ir mokslo musų jaunuomenei: pintas lietuvių tautos vardas, Brooklyn, N. Y., arba ant antragaisras teip, kad beveik su visu
Auszros Wartų su stebuklingu
to, bu»o sveikas, tik jautė szalisznaikino szitę miestę, vietoj trio- se Moorch End darbinįkai palio be szviesos, girdi, nieks ne gal kad tada vėl mus nepriskaitytų szo vieno isz kuopos virszinįkų. paveikslu Panelės Szvencziausios
<į; susirinkę ant kranto žmonės
bų riogso tik apdegusios sienos. vė dirbę, kadangi dirbtuvių sa augti, net kvietkoe be szvieeos prie svetimųjų.
Į kuopos virszinįkus likosi isz- Wilniuje, Griuvėsiai Mindaugio
nežinojo nė kę daryti: moterys
Blėdį ugnies padarytę skaito ant vinįkai numažino jų uždarbį ant suvysta, neiszduoda vaisiaus.
Alek. Kalvaiti.
rinkti:
prezidentas—Petras Nau rūmo Naumieetelyj; Griuvėsiai
norėjo bueziuoti, vyrai girdyti,
penktos dalies.
Ragino skaityti geras knįgas ir
2 milijonų doliarų.
jokas; Vice-prezidentas—J. Bal- Lydoe pilies, Griuvėsiai Kravo
tot Bovser nuo moterų pabueziaIsz Pittstono, Pa.
cziunas; protokolų sekr.—J. pilies, Liazkava, Nauji Trakai,
1 Montreal, Que. ( Kanadoj). laikraszczius, kaip antai: “Vie
Expliozjjos.
vimo ai s sakė, priėmė vien vyrų
nybę”, “Lietuvę”, “Varpę” ir
8 d. liepos miesto valdžios ne- Naujokas; finansų sekr.—J. Nor- Griuvėsiai Medinįkų pilies, Gel200
katiliorių
dirbusių
ant
Grand
P
ittsville
,
Wis.
Lentų
pjovi
siūlomus gėrymus.
nycziose Aplebakero iszlėkė į Trunk Canadian Pecific geležin “Ūkininkę”. Pasibaigus kalbai, davė wėl ramiai atsibūti lietuvių vaisza; kariėrius—K. Mockus. . gaudiszkis, Griuvėsiai Gedimino
Pardavė nuotaką.
Atkako ežia p.
Prot. sekr. J. Naujokas.
padanges garinis katilas. Iszlak- kelių, pakėlė sztraikę. Jie reika susirinkę raukų plojimais padė- susirinkimui.
pilies Wilniuje, Perkūno szvenGreat Falls, Mon.
Gyve
szcziusių katilo szukių patsai lauja pakėlimo užmokesnio ant kavojo kalbėtojui. Tūli isz klau Dilionis. Kadangi jis savę vadi
tinyczia Kaune, Kėdainiai, Mir,
Ant
teip
vadinamo
Uptovn,
nantis czia ateivys isz Austrijos,
sytojų buvo užmanę sudėti D-rui na kunįgu, o apię tokio vardo
pjo viny ežių savinįkas likosi labai 10%.
Nev Yorke, ant 145—9 ulyczios, Wisokie Litevskie,Kret:nga,Kra
Schmidt, užsidirbęs kiek pinįgų,
Szliupui
nors kelionės kasztus, rymiszkę kunįgę musų karszti
sunkiii, gal mirtinai sužeistas.
5
O
ttava, Ont. (Kanadoj).
atstume kokių 13 mylių nuo lie žiai, Rakiszkio bažnyczia, Kapas
parsigabeno savoWindobonoj pabet iszgirdęs tę musų sveczias, katalikai nėra girdėję, tai jie su
valdžios
užgyrS,
tuvių apgyventos miesto dalies, Simano Daukanto, Birutos koplyBoston, Mas. Sommersvillėj, Ckianykszczios
liktę sulieduotinę. Atkakus suprabylo į susirinkusius, kad jeigu savo dvasiszko vadovo pritari
czįai,Palangoj, Buomas ties Klai
idant
prie
vieszų
darbų
ne
butų
jau
treczias metas yra užsidėjusi
žieduotimei, tuojaus Schmidt ren netoli Bostono, eįępliodavo kerojie nori aukas dėti, tai tegul su mu nusprendė susirinkimę ištar
lietuviszka pėda, Minijos slėnis ties Gan
gė vestuves. Jaunavedžiai nuėjo sino rezervoaras* prie to 100 priimami svelimtaueziai, bet kad deda ne jam, bet ant suszelptmo dyti ir nedaleisti prakalbų. At Szv. Dzidoriaus
tokius
darbus
ant
toliaus
gautų
Draugystė. Draugų turi 45; vi džiais, Nemunas ties Wilkija,
į
bažnyczię, nuotakę vedė žmonių likosi sunkiai apkultų ir
kankintinių už lietuvystę. Ka važiavus Dilioniui, salės durys
vien
kanadiecziai.
si
kauniszkiai, tik vienas suval Uaė lietuvio Suvalkų guberni
Schmidto draugas Kųnz, kurisai ’apdegintų, isz jų du jau pasimi
da skrybėlė pasirodė,
D-ras likosi atidarytos, bet kaip tik tas
kietis
neseniai prisiraszė.
Pir joj, tokia jau ūkė Kauno gub.;
rė.
5 Connelsville, Pa. Darbai (Szliupas pirmutinis į ję įmetė sa įėjo į salę, vienas isz vietinio
teip nuotakai patiko, kad tojė,
teliaus eina paveikslai visokių
prie kokso peczių szitame apskri- vo naszlės skatikę. Pinįgų su dvasiszko vadovo tarnų puolėsi miausiai visi tie lietuviai pripu
prisiartinus prie altoriaus kunįNelaimes ant geležinkeliu.
lietuvių užsiėmimų, naminių pa
įėjo
prie
lenkiszkos
draugystės,
gui,pakilo ir priėjusi prie Kunzo,
Springfied, Oh. Ne toli nuo tyj eina vis ne geriausiai. Perei- rinkome tiek, kad ne tik užteko ant sveczio.
Policijantas liepė
darų ir ttpaklausė,
ar jis ne norėtų ,ežia, ant Dayton, Springfield & tę sanvaitę degė czia 16383 pe- jų ant užmokėjimo už salę už du tam karsztam bažnyczios stulpui ir nors jie ne skaito budinanezių
Apraszymas paveikslų dvie
Schmidto vietę užimti ir s a ja ap- |Urbaua. geležinkelio susimuszė cziai, dirbo vidutiaiszkai pd 5 vakaru, bet liko dar $3 ant kan nustoti, arba iszeiti laukan, bet lietuvius laikraszczių ir knįgų, jose kalbose —> lietuviszkoj ir
vienok
palys
suprato,
jog
reikia
eivesti? Tas noriai sutiko, tik (du į prieszingas puses bėganti dienas.
kintinių, kuriuos siuneziame ko kad ne pakluusė, tai jį suaresztaatsikratyti nuo lenkiszko jungo. angliszkoj. Albumas dedikuotas
Schmidt ne norėjo savo sužieduo- karai
|
ir isz dalies susidaužė. Prie
Legislatura szteto Colorado mitetui. D-ruį Szliupui dar per vo ir vedė į lakupę. Wietinio
D rui Basanavycziui 25m. sukak
tinės apleisti dykai. Kunz pa- (to 20 žmonių likosi sunkiai ap užgyrė bilių 8 valandų darto. “Lietuvę” isztariame szirdingę a- vadovo szalinįkai ne norėjo Užtai jie verti pagyrimo. Da tuvėse jo darbavimosi ant lietubar apszviestesuių lietuvių pri
siūlė 65 dol. ir ant to derybos pa |kultų.
<duot; užgimė tęsynės, laike ku
Kanilaliatai apskundė bilių į su- cziu.
dėt ystė supažindinti tuos musų viszkos dirvos.
eibaigė: nž tiek pinįgų Schmidt
Packevycze.
rių policijantas ne vienam spau
dę
ir
lasai
jį
pripažino
už
prieNežinome kaip kiti exemplioIndianopolis, Ind. Ant West
brolius su geresniais lietuviszsutiko savo draugui nuotakę
gam dvasiszko vadovo tarnui
riai, bet mums pateko visai ^at
ulyczioe, ties susidurimu jos su szingę konstitucijai. Darbinįkai
kais
laikraszcziais,
kuriuos
skaity

Isz Mahanoj City, Pa.
parduoti..Takiu budu graži Winskalamtelėjo per galvę. Atėjus
B*g Fair geležinkeliu, ant sker .vienok pasamdė vienę isz ge
dami, jie supras geriau* savo žagariai susiūtas: ant peržiūrėji
dobonietė, vietoj su savo sužie
Musų miesto lietuvių gyve tik į pagelbę kitam policijantui,
riausių
advokatų
ir
perkelia
mo Albumo reikia pradėti lapus
sai geležinkelio szėnių bėganezio
priderystes kaipo lietuvių.
duotiniu, apsivedė su jo draugu. '
nime mažai girdėt gero. Jau narsus musų dvasiszko vadovo
vartyti ne nuo pradžios bet nuo
ulyczinio karo užbėgo tavorinis prowę į augszcziausię sudę.
Rods
Nev
Yorke
yra
diktai
stulpas
likosi
nutemptas^
į
aresstę,
nuomenė pasidalinusi į dvi neužWyn» 7 moterų.
(trūkis ir karę drueziai pagadino.
pabaigos.
Kiti
exemplioriai
5 Sharfsburg, Pa.
Pudle- siken ežia nez ias partijas,
vieni bet jo draugai greitai jį iszliuosa* lietuviszkų draugysczių, bet isz
MiddlesBORO, Ten. Likosi czia
susiūti gerai ir atmušti aissI
Prie to diktai karu-važi uojanezių riams, dirbantiems brolių Moor- vadina savę geresniais už savo va Žmonės pamatę, kad policija jų tik: Lietuviezkas Socijalistisz- gal
suaresztuoUs vokietys Pikel...... ... : . 1
I
negu mums prisiųstas.
heimer už daugpatys'ę. Kaip sa-1 pasažierių likosi sužeistų, isz jų 6 chead dirbtuvėse, numažino už-1 prieszus, o tie daugiausiai užsi siuitinkimo ne trukdys, skaitliu- kas Kliubas, Mildos Giesmininkų kiaus

suleisti sunkiai, o karo motormanas, rodosi, apkultas mirtinai.
Sunkiaus apkultus reikėjo gaben
ti į ligonbutį. Kiti karo pasažieriai apkulti{lengviaus, nepavojin
gai; tie galėjo važiuoti toliaus į
paskirt ę vietę.

Isz darbo lanko.

mokesnį ant 20%. Darbinįkai
ant to nesutinka ir rengiasi
aztraikę pakelti. Dirbtuvių vie
nok savinįkai žada su visu užda
ryti dirbtuves, jeigu pudleriai
pradėtų sztraikuoti. 1

ima iszjuokimu kitų. Nesutiki
mai terp tų paitijų apsireiszkia ant
kiekvieno žingsnio, nors iki musztynių ir neprieina. VVaitojimo mu
sų brolių ieztremtų isz tėvynės į gilumę Maskolijos musų terp savęs
5 St. Loun, Mo.
Sztraikas besivaidyjanti lietuviai ne atjautarnaujanczių ant czianykszczių ežia. Rods vienu kartu ir PS8
sztritkarų, kurisai kę tik buvo mus buvo užpūtęs geresnis
pasibaigęs, užgimė isz naujo, ka jas, pradėjome darbuotiesi ant
dangi szlr tkarių kompanija su tautiszkos dirvos, bet tas ne
laužė padarytę sutartį: ėmė už- ilgai traukėsi, kadangi mat vei
tarnus paszalinius, nors buvo pa kėjų buvo per mažai. Pritariansižadėjusi priimti tik tokius, ko czių tautiškiems reikalams yra
ežia kelios deszimtys, bet užtai
kius rekomenduos unija.
dirbanezių yra per mažai, wisi
Flemington, W. Va. Czia- darbę krauna ant vieno sprando
nykszcziose kastynėse darbinįkai ir tas ant galo sunkenybės ne ga
pakėlė aztraikę. Jie reikalavo pa li pakelti ir per tai nieko nu
kėlimo užmokesnio ant 5c. nuo veikti ne galime. Broliai, jeigu
tonos, bet kasiynių savinįkai at norime kę svarbesnio nuveikti,
sakė, kad jų vietoj ras užtektinai tai laikykimės vienybės ir dirb
lenkų, kurie dirbs už dar pigesnę kime visi, o ne kraukime viso
prekę. Tegul lietuviai apsisau- darbo ant sprando vieno veikėjo.
goja ir nekeliauja ežia darbu jiePas mus bąžnyczioj iki sziol ne
szkoti.
buvo didelės tvarkos; parapija
Nev York. Czianykszcziai ant paskutinio susirinkimo iszsiuvėjai nutarė pakelti sztraikę riuko p. Wincę Romanauskę aut
ant
iszkariavimo
geres pridabojimo tvarkos laike dievnio užmokesnio ir trumpesnio maldystos. 24 d. berželio p. Rodarbo laika Dabar už 17 va manauskas, turėdamas tiesę, pa
landų darbo daugumas darbinį kų barė vienę moteriszkę už ne atsa
gauna tik 9 dol. ant sanvai- kantį užsilaikymę bąžnyczioj. Už
tės. Unijos vienok kalbina dar- tai “Saulė” jį iszniekino. Kada
binįkus su sztraiku dar palaukti, p. R. nuėjo į “Saulės” redakciję
bet darbinįkai tos rodos ne nori pasiteisini, tai p. Baczkauskas
klausyti.
žmogelį iszmetė laukan Ir teip
mat pas mus atsitinka; žmonės
wis dar kenezia, bet kantrybė
ISZ
neužilgio turės trukti!
Mahanojietis.

Lietuwiszku dirwu,

į

LIET

Isz wisur.
0 Czekijoj, beveik su visu iszdegė miestas Maut: sudegė 400
namų. Ugnį užkrėtė'mažas vai
kas, mėtydamas deganezius briežiukus į sziaudus.
U Mieste Innsbrukė, pietinėj
Austrijoj, atkakęs ežia amerikoniszkas katalikiszkas
kunįgas
Jurgis Chovat likosi suaresztuotas
už bjaurius užpuldinėjimus ant
moterų ir merginų.

ti Naujai padirbtas Hamburgo
pasažierinis guriai vys “Deutschland”, visę kelionę isz Hamburgo
į New Yorkę, taigi 3044 angliszkas mylias, atliko į 5 dienas ir 15
valandų.

|| Generaliszkas Amerikos komisorius Paryžiaus parodos, Peck,
nusprendė nuo pjutės mėnesio
sumažinti ant 30% algas visų amerikoniszkų parodos urėdninkų.
Ir teip algos bus didesnės negu
reikia.

H Pereitę sanvaitę, po didelių
karszczių, Europoj užstojo ne
maži szalcziai, o
Galicijoj,
Wengrijnj ir Tiroliuje pasnigo
teip, kad kaip kokiose vietose,
dėl didelių pusnių, trukiai ne
galėjo bėgioti.
B Aplinkinėse Sanliago de
Chile, republikoj Chili, per tris
dienas traukėsi smarkus lytus, nuo
ko paskui užgimė dideli
tva
nai.
Daug miestų yra van
dens apsemtų. Geležinkelių tru
kių bėgiojimas turėjo pasiliauti,
kadangi
vanduo
nuneszė tiltus ir iszgriovė kelio pyli
mus.

| Pereitę sanvaitę Anglijoj
buvo neiszpasakytai dideli karszcziai, Londone 12 d. liepos bu
vo 129° szilumos. Užtai Wokietijoj užstojo žiema; Bavarijoj
snigo per tris dienas. Alpų kal
nuose suszalo aktorius Hamburgo
teatro.
Liepos mėnesyj tai ne
paprastas atsitikimas toki dideli
szalcziai ir sniegas.
| Wagone 1 kliasos gr eitojo
trūkio bėganezio isz Odesos į
Popieluchus, Podoliaus gubcrnijoj, Maakolijoj, likosi papjaula
grafienė VVolodkevyczienė. Ma
tyt, kad žmogžudžiais buvo va
giliai, kadangi prie užmusztos
ne rado pinįgų, nors iszvažiuo
dama isz Odesos, turėjo ji 20000
rublių.

| Per paskutinę sanvaitę ber
želio mėnesio, mieste Bombay
(Angliszkose Indijose)
10320
žmonių pasimirė nuo choleros, o
6502 isz bado, taigi per viena
sanvaitę 16822 žmonės. Jeigu
teip eis toliaus, tai szitame mies
te į vienus metus ne liks nė vie
no žmogaus. Tokius mat vai
sius iszduoda ne sanžiniszkas
anglijonų valdymas jų pamusztuose krasztuose.

| Wiena prancūziška kompanija dirbanti automobilius (weži
mus wažindjimui be arklių),,
siunczia tuos sawo vežimus į vi
durinės Afrikos prancuziszkasi
valdybas važioji mui pasažieriųl
ir tavorų terp Busal^bo ir Bama■
ką, kur nėra nė geleiiekelių, nėi
kitokių kam nors tinkanczių ke■
lių; tavorus ežia reikia žmonėms>
ant peczių neszti ir ant pemeszimo jų isz vieno į kitę miestę rei
kia mažiausiai dviejų mėnesių
laiko, automobiliai gi tę atliks j
tris dienas. Tie wežimai teip
pritaisyti, kad niekiausiais ke
liais, per klampius laukus gali
bėgti, sunkenybių prikrauti, po 15
wiorstų per valandę. Francu
ziszkas randas su kompanija pa
darė sutartį ant 15 metų ir mokės
jai po 75000 frankų ant metų pa
szelpos.

U Italijoj, Alpų kalnuose, ant
lauko kaimo Berbeno, nuo kelių
metų naktimis pasirodo vaikszcziojanti liepsna, kuri pasirodo
visada toj paezioj vietoj.
Liep
sna ta būva paprastai baltos parvos, kaip kada vienok būva
raudona arba geltona', Kaip ka
da pakyla vos ant kelių colių
nuo žemės, kitur gi pasikelia iki
4 sieksnių, Kaip kada stowi aut
vietos, tai sukasi greitai, tai
vingiuojąs! kaip žaltys, Paprastai pasirodžiusi, traukia kleboni
jos link, bet priėjusi prie triobų,
užgesta.
Kaip kada pasirodo
kelios liepsnelės, kurios, apsuku
sios pakalnėj stovinezię vynyczię,
susilieja į kruvę.
Kiekvienę
kartę liepsna turi kitokį pavida
lę. Wėjas ant jos ne turi įtek
mės, ji traukia teip gerai pavė
jui, kaip ir priesz vėję; neturi
ant jos įtekmes nė lytus, nė snie
gas, nė szaltis, nė sziluma, liep
sna pasirodo kas naktį. Tirinėjo
ję profesorius Fabiani, bet priežasezių liepsnos ne iszaiszkino.
Tiek jis pasakė, kad netoli kaimo
Berbeno yra muszio laukas, o ne*
toli klebonijos yra vieta, kur
1550m. parengė kapines kavojimui pasimirusių nuo maro.
li Kaip matyt, isz wisų civili
zuotų krasztų, japoniška polici
ja priguli prie žmoniszkiausių,
ypacz žmoniszkai policijantams
liepia apsieiti su svetimtaueziais.
Tę aiszkiai matyt isz prisakymų
policijantams iszduotų policijos
virszinįko mieste Kiogo. Szitas
policijos virszinįkas prisako ne
tik policijantams, bet visiems
gyventojams su svetimtaueziais
isz tolimų krasztų apsieiti kuo
draugiszkiausiai ir kuo szvelniausiai, kadangi siekiai visų ci
vilizuotų tautų yra vienoki,
draugiszkumas ir szvelnumas
yra priderystė kiekvieno apszviesto žmogaus. Liepia saugotiesi aaztrių žodžių, iszjuokimų
ir tai ne tik svetimose kalbose,
bet ir japoniszkoj, kadangi dau
gumas svetimtauezių ežia atka
kusių supranta japoniszkai. Atė
jus pas svetimtautį į sveczius,
reikia prisilaikyti jo paproezių ir
budo, neiti į sveczius su suskretusiais drabužiais, neiti tiesiog
per duris, bet paskambyti pirma,
o jeigu nėra varpelio prie durų,
tai į jas pabarszkyti su pirsztu.
Nuo japoniszko policijos virszinįko galėtų imoniszkesnio pasi
elgimo mokytiesi ne tik policijantai kitų civilizuotų krasztų, bet
ir žmonės ne vieno Amerikos ar
ba ir Europos kraszto.

| Kaip paduoda Warszavos
laikraszcziai, Sedlecų žemdarbių
draugystė iszrado geriausię, kaip
jai rodosi, budę sulaikymo iszeivystės laukų darbinįkų. Minėta
draugystė užmano kiekvienam
bernui, po 20 metų tarnavimo,
300 rublių dovanos. Rodosi, kad
su tokia dovana ne sulaikys iszeivystės, kadangi, paveikslan
Amerikoj, geriaus negu Lenkijoj
gyvendamas, paprastas darhinįOras kambariuose.
kas į du metu gali daugiaus užsįOras
apskriejantis musų žemę,
czėdyti, žinoma, jeigu darbai ei
net ankszcziausiuose tarpulycziuona gerau
se, susideda wisur isz: 79%azo| Neseniai pasimiręs Tiflise ant to, 21% oxygeno, 0, 04% angle
Kaukazo, turtingas savinįkas ke- rugszties ir ne visada vienokio
rosino szaltinių, armenietis Mi *ze daugumo vandens garų. Lauke
jev, užrašė 800000 rublių isz sa vienodumu oro sudėtinių palai
vo tūrių ant stipendijų besimoji ko nuolatinis jo krutėjimas, tekė
nantiems augsztesnėse mokyto jimas isz vietos į vietę. Kam
se Peterburgo ir Maskvbs.
Sti- bariuose gi, ypacz gi kur gyvena
tipendijų nuo tos sumos bus 9), daug žmonių, oras mainosi, arba
tame skaitliuje: 6 moterims amu kaip sako, genda todėl, kad kvė
Diszko katalikiško tikėjimo, 4 puojant žmonėms, dauginasi nnmoterims kitokių krikszczionisz- glerugsztis, o mažinasi oxygenasr
kų tikėjimų, 2 mahometonėms; ’ Kvėpuodamas žmogus įtraukia
35 stipendijos vaikams armeniš orę, kuriame yra 0, 04%, o iszko tikėjimo gin:u»iems ant Kau puczia su 4% anglerugszties.
kazo, 13 vaikams gruzinų, min arba 100 kartų daugiaus; įtrauk
grelijonų, imeretinų it kitokių tame į plauczius ore yra 2.1%
Kaukazo tautysezių, 4 vaikams
lenkų gimušiems ant Kaukazo, 8 oxygeno, Užpustame gi jo y r* tik
mahometonams, 2 prancūzams ir 17%, arba mažiaua ant tiek nuo15 vakaras kitokių tautysezių gi- szimczių, ant kiek pasidaugino
anglerugazties. Azoto kvėpuo
muriems ant Kaukazą

| Technikas Breband pradėjo
jantis iszpuczia tiek jau, kiek ir
pirmutinis išreiškė mintį, jog dvasiški gabu
įtraukė. Teisybė, Užpustas kvė-> dirbti nauję kūrę isz nedeganezių
mai teippat gali birt laikomi kaipo vieni iš
puojanezio oras mūszosi su ėsan- medegų, isz išmetu visokių mepagamintojų vertas. Pritaikymas šitos minties
cziu lauke, bet tas atsibūva nei talių, kurias sutrina ir permirkilabai išplatino rubežius tyrinšjimų politiškos
Paraše Schram.
ekonomijos.
teip greitai. Juo didesnis kam-■ nęs jo iszrastame skystime, supre
barys ir juo mažiaus jame yra suoji plytelių pavidale ir kuras
Bastiat, kitas prancūzu mokslinčius, tu
(Tąsa.)
žmonių, juo palengviaus jo orei gatavas. Tasai naujas kuras isz
rėdamas už siekį kovoti su socijalizmu, buvo
Taigi supratome, jog žmogus, kuris gy užsiėmęs išrodyti, buk vien tik tarnysta da
mažinasi oxygenas ir peleng duoda daug szilumos, užsidega
viaus dauginasi nuoszimtis ang- greitai, bet lengvai duodasi užge vena skyrium, sulygindamas terp savęs visus ranti vertę, ir karštai tvėrėsi šitos minties,
tuos daiktus, kuriuos jis gali savo darbu pa tvirtindamas, jog visokis net kapitalisto trosas
lerugszties; juo kambarys mažes sinti. j
dauginti,
arba pamažinti kiek norėdamas ir• darąs vertę, dėl to, kad kapitalistas atliekąs
nis ir juo daugiaus jame žmonių,
0 Mieste Bridgeport, Con. at išskaitydamas jų vertę, elgiasi teip, lyg,tary
Kapitalistas, duodantis darbą
juo žymiaus mažinasi ore oxyge- sibuvo bandavonės naujo povan tum, jis žinotų išaiškinimą vertės, Markso• tarnystę.
i darbininkams, daro jiems labai didelę gerauas ir dauginasi anglerugt-ztis. deninio laivo “Argo na u t”, isz padarytą.
Dabar lieka mums pažiūrėti, dėjystę, todėl jis turi tiesą imti pelną iš ka
Nors pasimažinimas oxygeno ir rasto inžinieriaus Simano Lake kaip gi yra su tais daiktais, kurių padaugini pitalo, tai yra iš darbo vaisių. .
pasidauginimas anglerugszties, isz Baltimorės. Bandavonės pa mas priguli ne tik nuo žmonių darbo, bet ir
Rodbertus, mokintas vokietys, o po jo
paeinantis nuo kvėpavimo kam sisekė gerai, laibas po vandeniu nuo gamtos įtekmės.'
Lassal, viens iš prakilniausiųjų socijalistų
bariuose, kur yra daug žmonių, išbuvo 4 vai. Užpraszyti ant
Sakysim, kad musų Robinsonui reikėjo agitatorių, puikiai išrodė klaidingumą Basne gali užkenkti sveikatai, bet bandavonių 22 svecziai valgė 8 dienas dirbti, idant išdirbtų sklypą žemės tiato teorijos ir dabar jau mažai kas sako,
žmogus tę atjauezia. Su alum, pietus ant jūrių dugno.po vande ir užsėtų jį javais; nupjovimas gi tos dirvos, buk tavoro vertė priguli nuo tarnystos, ku
drauge su kulymu ir tt. užėmė jam 4 dienas rią kas atlieka savo reikalų aprūpinimui.
sėlteiiniu vandeniu žmogus dau niu.
darbo. Tegul jis gavo 240 saikų javų, ku Nuo to laiko tikroji politiška ekonomija,
giaus į vidurius paima angle
B VVienoje Nev Yorko popierosų riuos tokiu budu davė 12 dienų darbas. Jei
kaipo mokslas, tebeužsiima vėl beveik tik ty
rugszties negu jos gali būti paba
dirbtuvėj daro bandavonės su ne gu jis dirbo 10 valandų kas dieną, tad šitas rinėjimais apie daiktų dirbimą.
dytame nuo kvėpavimo kamba
seniai išrasta mašina popierosų javų daugumas yra vaisius 120 valandų jo
Vienok civilizuota draugija, apart rei
rių ore, vienok nuo to nieks nedirbimui, kuri į vienę minutę pa darbo, taigi išpuola po 2 saiku ant vienos kalingų gyvenimui daiktų, reikalauja dauge
užsinuodina. Gyslų kraujas teidirba 180000 popierosų ir pat darbo valandos. Sakysim dabar, kad tų 240 lio tarnystų.
posgi turi to gazo daugiaus, nesupjausto 5000 svarų tabako la saikų javų yra dusyk tiek, kiek pačiam Ro
Prie dabartinio išsilavinimo laipsnio vi
gu jo yra daugelio žmonių apgypų. Dėl tos mašinos daug dar binsonui reikia, kad jis negali suvartoti dau suomenė jękiu budu negali apsieiti be tar
vėntame kambaryj. Bet jeigu
giaus
per
120
saikų
ir
kad
jam
pakanka
pu

binįkų popierosų dirbtuvėse ne
ore yra anglerugszties daugiaus
sės užderėjusių javų. Taigi išeina, kad tik nystų, todėl pilna politiška ekonomija turi
teks darbo, jeigu ji visur bus įpusė jo suvartoto darbo laiko, yra tikrai rei užsiimti ir tarnystomis ir atrasti tiesas, pagal
negu reikia, tai jos atsidalinimas,
vesta.
kalingas darbo laikas, kita gi pusė yra nerei kurias tarnystos yra atliekamos ir sunaudo
atsiskyrimas isz kraujo buvo ap
jamos. Vienok pirmučiausiai reikia ištirti,
B
Lenkiszkas
Warszawos
laikkalingai sugaišintas darbo laikas.
sunkintas. Tas ir gimdo tę nekiek gali tikti žodis vertė tarnystos ir nuo
Taigi, jeigu Robinsonas sanprotaus apie ko •priguli jų vertė.
smagumę, kokį jaueziame kam raeztis “Gazeta Handlova” garsi
na,
kad
Berlyno
inžinierius
Ziegišteklių
turiniu
javų,
tai
turės
nuolatai
sau
baryj, kuriame daugelio kvėpuoPaviršutinės nuomonės dabartinių eko
janezių žmonių oras liekasi paga- ler iszrado lengwę ir pigų budę atkartoti, kad jam užtektų tik pusės javų ir nomistų apie tą dalyką negali būti laikomos,
kad
visi
jo
javai
tik
tiek
verti,
kiek
pusė
jų,
dytas; su tokiu vienok daugu pavertimo durpų į anglis ir-savo
kad pusė javų turi nueiti per niek. Robinso kaipo išaiškinimas tikrosios politiškos ekono
mu anglerugszties oras ne gali išradimę užpatentavo visokiuo
nas
supranta, kad pusę to ištekliaus galėtų mijos, tiktai mokintas apgynėjas socijalizmo,
žmogaus užnuodinti, užtroszky- se krasztuose. Ant isznaudojt- gauti tiktai 60 valandų dirbęs, nes jam už Karolius Marks, savo tyrinėjimais pramynė
ti teip kaip tai būva kambaryj mo to iszradimo susitvėrė jau tektų 120 saikų. Taigi dabar 240 saikų yra taką ir uždėjo pamatą naujam supratimui to
smalkių priėjusiame, kadangi Europoj kelios kompanijos. Isz- verti Robinsonui tiktai tiek, kiek ir 120 sai mokslo.
Tikrasis mokslas apie visuomenės ūkę
žmogus be jokio savo sveikatai radimas Ūsai labai svarbus, jis kų, tai yra tiktai tiek, kiek vertas suvalypaojaus gali pakęsti pasidaugini- galės pakelti iszdirbystę net tuo mas nuo 60 valandų darbo. Pertai tas gau turi išrišti klausymą, kokiu budu gali būti
mę anglerugszties iki 4%, taigi se krasztuose, kur ji, dėl stokos sus užderėjimas, kuris davė jam du syk tiek įvestas išmintingas ir teisingas padalinimas
javų, negu jam reikia, sumažino vertę kiek turtų. Išmintingu ir teisingu padalinimu
tiek, kiek jo būva iszpustame isz anglių, pakilti ne galėjo.

APIE TURTŲ ISDIRBIMĄ.

plauczių ore; tuom tarpu net nevėdytuose kambariuose, kur gy
vena daug žmonių, ore angle
rugszties būva tik ant 1% dau
giaus negu lauke. Teisybė, būva
atsitikimai, kad žmogus, uždary
tas anksztame ruime, kaip skry
nioj, szėpoj, užtrokszta, bet ežia
ne gali daug oro prisigriebti isz
lauko, todėl kvėpuojant uždary
tam, to ruimo ore prisirenka vis
daugiaus anglerugszties ir ant
galo būva jo tiek kaip smalkių
priėjusiame kambaryj ir to žmo
gus ne gali pakęsti ir užtrokszta.
Taigi kambariuose, kur gyw©na daug žmonių, gadina orę ne
anglerugsztis,
kurię žmonės
kvėpuodami iszpuczia, bet tas,
kas su ję iszeina isz burnos; ne
angleruksztis padaro orę kamba
rių dvokianeziu, bet visai kas ki
tas. Dvokiantį kvapę iszpustas
kvėpuojanezio žmogaus oras įgauna tankiausiai burnoj, recziaus jau pagadytuose plauežiuose, ypacz gi nuo ne* szvariai
užlaikomų gendanezių dantų;
prie to prisideda garai ne szva
riai užlaikomos prakaituojanezios
odos, suskretusių drabužių ir tt
Rūkymas tabako teipoegi labiaus
gadina kambarių orę negu kvėpa
vimas. Medegos daranezios dvokeneziu kambarių orę yra: ammiakas, sierinis hydrogenas, sierinis
amonijus, taukinės rugsztys; taba
ko durnuose, apart anglerugszties
ir taukinių rugszczių.yra dar dvi
nuodingos medegos — nikotiną
ir nikocianinas. Isz tų medegų:
sierinis hydrogenas ir sierinis
ammonijus yra ne vodingi. Bet
tų visų medegų paprastuose gyvenimuose(i8zskiriant dirbtuvių)
ne buvo teip daug, kad jos galė
tu užnuodinti, tas gal atsitikti
vien mažesniuose kambariuose
prileistuose tabako durnų, tę ypacz pajunta gerianti
deg
tinę prirūkytuose kambariuose:
prirūkytame kambaryj, arba rū
kant, ne galima iszgėrti tiek turiuežių alkoholių gėrymų kaip ant
lauko ir ne rūkant.

NAUJI ISZRAD1MAI.

B Anglijos dirbtuvėse atlieka
dabar bandavonės su anglims,
kurios ypatiszku budu perdirb
tos, degdamos ne iszduod nė
durnų, nė smalkių. Szitas aaujas
kuras gali būt deginamus kiek
viename pecziuje, net tiesiog ant
molinės aslos be kamino. Dega
jis raudona liepsna kaip ir kok
sas. Szilumos išduoda labai
daug. Anglys toe padirbtos ply
telių paveiksle ir kiek žinia, su
sideda isz 95%anglinių dulkių ir
5% deguto irnegeaytų kalkių.

Wietines Žinios.
— Po nr. 202 Madison str.,
beprotis Ned Coy iszszoko nuo
antrų namų lubų ant ulyczios, bet
teip laimingai, kad nė ne uiti ga
vo. Girtus ir beproezius mat
Dievas nuo nelaimių saugoja.

— Pereitos aubatoa dienę 9
vyriszkiai praszė sudžios, kad
juos perskirtų su jų moterims.
Sudžia vienok perskyrė tik vienę; kitų priežastis pripažino už
neužtenkanezias ant perskyrimo,

— Už gąudymę voverių Lin
coln parke, sudžia Mahanoy nu
sprendė 8 metų lenkę Gustavę
Konskį ant 8 dienų areszto savo
tėvų namuose. Klausymas tik
ar tėvai, kurie iki sziol ne moki
no savo vaiko saugoti naudin
gus žvėris, laikys teip savo vai
kę, kaip audžia nusprendė.
—- Chicagoj fabrikantai durų
ir langų sutvėrė trustę po vardu
“American Sash and Door Co.”
Kapitalas riekia 6 milijonus doliarų. Be abejonės dabar prigu
linti prie trusto fabrikantai pa
kels prekes savo iszdirbimų ir
stengsis numažinti užmokesnį
darbinįkų.
— Pereitos nedėlios diena
nuo
Chicagoj buvo karazta,
karszcaio ant mierto ulyczių ap
sirgo diktai žmonių. Juos reikėjo gabenti į ligonbuezius. 5
vai. po pietų užkilo smarki wiesula, kuri ypacz Lincoln parke
diktai medžių isz szaknų iazrovė,
kelis gi nulaužė. Ant Wentvorth
avė. vienas praeivys numesto
szildo likosi gana sunkiai sužeis
tas.
V’’
•

| Wiena Warszavos dirbtuvė
pradėjo dirbti statines isz aliuminijaus, vietoj medžio. Statinės
ir bertainiai isz aliuminijaus pa
sirodo daug geresni ir parankes
— Enumeratoriaifdarę Chicagoj
ni negu dirbti isz medžio.
liaudės suraszus, iki sziol negavo
r Amerikoniszki laikraszcziai prigulinezio už savo darbę užmo
garsina, buk koksai, žinoma ame kesčio. Daugumo Chicagos enurikonas, iszrado maszinę, su ku meratorių darbas isz tikro užmo
rios pagelba galima per mesti kėt nio ne vertas, kadangi jie
žmones per upes ir per kalnus prieszinosi į suraszę užraszyti to
1000 pėdų ploczio ir jie, puldami, kiša tautas, apie karias savo imneužsigauna.
Czia, turbut, bus žyj nieko ne girdėjo, kad jie apie
wien amerikoniszkų laikraszcaių daug tautų nėra girdėję, tai jų ir
iszradimas, kurie labai mėgsta neužraszė. Per tai ir jų suraszai
leisti į avietę visokias melagys- ne turi nė jokios vertės Ir užmokesnio ne verti.

turtų galima pavadinti tiktai tokį padalini
mą, kuris neaplenkia produktyviškų (našių)
tarnystų draugijos sąnarių ir kuris paskiria
jiems dalį visų darbo vaisių—dalį atsakomą
atliktoms tarnystėms. Todėl turime aiškiai
išrodyti, kiek gali naudotis iš daiktų, dirba-'
mų našių darbininkų, tie žmonės, kurie tik
tarnystas atlieka, tai yra kaip susijungia
vertė atliekamų tarnystų su dirbimu daiktų.
Vertę kiekvieno daikto, kaip tai žinome *
jau,
daro žmogaus darbas, visuotinai reika
i
lingas daiktui padaryti.Kaip tik koks daiktas
bus perdirbtas naujo darbo, pervežtas į kitą
vietą, prie jo prisideda tiek naujos vertės,
kiek buvo suvartota visuotinai reikalingo
paprasto darbo mieruojamo laiko ilgumu.
Štai kaip kyla daikto vertė. Pažiūrėki
me dabar, kas pagamina vertę atliekamų tar
nystų.
Bandysime išaiškinti tai pavyzdžiais.
Pirmučiausiai imkime per pavyzdį darbą, ku
rio negalima tiesiog pavadinti nė produktyvišku, nė neproduktyvišku;antram gi pavyz
džiui imkime tokį darbą, kurį be abejojimo
reikėtų laikyti per tarnystę, tai yra per dar
bę neproduktyviškę. Jei rezultatas tų tyri
nėjimų bus vienokis, tai galėsime tikrai sa
kytu
tarnystos vertę kaip reikiant išaiš
kinome.
Nuo ko priguli ir kaip didelė yra vertė
išgrystos ulyčios?
Išgrysta ulyčia ne yra daiktas, kurį
galima butų parduoti arba apkeisti (kalbame
čia apie pačię ulyčię, ne apie žemę, ant ku
rios ji padaryta), tikrai nežinome, kaip pa
vadinti darbę ulyčiai išgrysti suvartotę: pro- /
duktyvišku, ar neproduktyvišku, ar darbi
ninkai, kurie grindo ulyčię, dirbo darbą ta
voms pagaminantį, ar darbą atliekantį vien
tik tarnystę.
Išpylimas žemėmis, sumaišymas jų, išgrindimas akmenimis pagal plianę matinin
ko padarytą, vis tai drauge daro darbą, rei
kalingą ulyčiai išgrysti. Akmens tikrai yra
tavoras, matininko-gi darbas be abejonės
turi būti laikomas kaipo tarnysta, pertai šitpom pavyzdžiu negalime išrodyti, prie ko
kio skyriaus reikia priskaityti grindimą uly
čios,
Vienok visuose šituose darbuose, reika
linguose išgrindimui ulyčios, randame yvairius pavidalus visuotinos žmogaus darbo ga
lės. Vieni iš tų darbų yra sunkesni ir reika
lauja didesnio pasistengimo ir didesnio mik
lumo; kiti-gi yra lengvesni. Kokiu budu
vieni iš jų reiškia didesnį visuotiną žmogaus
darbą, kiti-gi mažesnį? todėl vidutinis didu
mas (suma) visų šitų darbo pavidalų reiškia
didumą (sumą) visuotino žmogaus darbo, lai;
ku mieruojąmo. Taigi ulyčios vertė išskai
toma teip, kaip vertė kiekvieno tavoro, tai
yra, daugumu visuotino žmogaus darbo, mie
Apie vertę atliekamų tarnystų.
Mokslas apie tautos ūkę, kaipo mokslas ruojamo laiku, kuris buvo reikalingas uly
apie dirbimą, padalinimą ir vartojimą tautos čiai padaryti. Įrankiai, darbui vartojami,
turtų, tyrinėja tiesas, pagal kurias tie eko palengva yra daromi geresni, o kadangi su
nomiški turtai, yra dalinami ir vartojami. geresniais įrankiais galima greičiaus, lenDėl to tai Adomas Smith, Anglijos ekono gviaus ir geriaus dirbti, tai ir laikas reika
mistas, padalino žmonių darbą pagal jo re lingas išgrindimui ulyčios mainosi pagal tekzultatus į našų (produktyvišką) ir nenašų niškę pagerinimą įrankių.
Tuose laikuose, kada akmenis laužydavo
(neproduktyvišką), arba kaip mes čia vadi
name—į darbę produktus darantį ir į darbą iš žemės kuolais ir kūjais, sklypelyje grystas
ulyčįos buvo daugiaus darbo laiko, negu šią
atliekant! vien tik naudingas tarnystas.
Tiktai pirmutinis darbas, tai yra darbas, dien, kada uolas skaldo paraku ir gabena ne
kuris produktus pagamina, buvo laikomas nelygiais keliais bet geležkeliais. Taigi uly
ekonomistų per tinkamą ekonomiškiems tyri čios vertė, kaip ir kiekvieno tavoro, priguli
nėjimams, antrasis gi darbas,teisingai ar ne, ne nuo laiko tiktai suvartoto šiame atsitiki
nebuvo skaitomas prie ekonomijos mokslo mo jos išgrindimui, bet nuo to ilgumo laiko,
kokis yra visuotinai reikalingas tam darbui
dalykų.
.
Kiek žinome, prancūzų mokslinčius atlikti.
Dunoyer, savo veikale apie darbo laisvę,
(Toliaus bus.)

vieno javų saiko ant pusės tiktai suvartoto
darbo laiko.
Vienok aiškinkime toliaus musų pavyz
dį; sakykim, kad ateinančiuose metuose, nors
ir vis teip dirbs, gaus tik 60 saikų ir tai dėl
gamtos priežasčių, tai yra, dėl neužderėjimo
ir tt. Vienok mes žinome, kad Robinsonui
reikia 120 saikų per metus; taigi, jeigu jis
butų galėjęs žinoti, kad javai neužderės, tai
tikrai butų užaręs ir užsėjęs du syk didesnį
žemės plotą, idant galėtų gauti 120 saikų,
norint tai butų kaštavę jam du kart daugiaus
darbo, tai yra 140 valandų.’
Taigi, pagal Marksą, 60 gautų saikų ja
vų jau turi savyje tas 240 darbo valandas;
tai yra Robinsonas teip brangina savo ište
klių, jog kiekviename saike skaito 4 valandas
darbo. Ir išties Robinsonas dabar yra pri
verstas pasikakinti puse savo paprastos javų
porcijos, nes turi apsieiti su du kart mažes
niu javų užderėjimu. Baltoji duona tampa
. am retu daiktu, o pertai turi ir vertę reto
daikto. Juo retesnis yra daiktas, juo per
brangesnį yra laikomas. Tegul tokių daiktų
atsirastų du kart daugiaus, tai ir jų vertė
nupultų ant pusės, žiųoma, jeigu tik reikala
vimas jų nepersiroainytų. Sumažėjus gi jų
skaitliui ant pusės ir vertė dvigubai pakiltų.
Musų Robinsonas pasikakina puse porci
jos javų, nes jų užderėjimas yra du kart ma
žesnis, per tai kiekviena porcija, kiekvienas
javu saikas turi jam dvigubą vertę. Jei tą
naują vertę gautų javų, prigulinčią nuo retu
mo, skaitysime pagal darbo laiką, tai rasime,
jog javų saikas vertas dvi darbo valandas,
dėl neužderėjimo pakils iki vertei 4 darbo
valandų, taigi bus vertas tiek, kiėk butų
vertas, jeigu butų dirbta 240 valandų ir
gauta 120 saikų javų. Vis tai patvirtina
Markso išaiškinimus.
Ant prašalinimo nesupratimų, .prime
name, jog kalbėdami apie skyrium gyvenan
tį žmogų, išleidžiame iš atydos skirtumą,
esantį terp kvalifikuoto (tai yra augštesnio,
kuris mokslo reikalauja) ir paprasto darbo,
kuris skirtumas turi juk didelę svarbą visuo
menėje.
. Dabar galime pasikakinti tuom, ką jau
žinome apie tavorų vertę.
Paskiaus dar
išpuls mums kalbėti apie pramanytą vertę
žemės ir tada pamatysime, ar ir tenai galima
pritaikinti Markso nuomonę apie vertę, kaip
antai prie reto vyno, prie aukso, briliantų ir
tt., nes gali išveizėti, kad tų daiktų mainoma
vertė neturi jokio ryšio su žmogaus darbu,
kad pertai jų vertė yra ne darbo pagaminta;
vienok pamatysime, kad ne teip yra, o tuom
tarpu pereikime prie kitų daiktų.

vi.

DraugyscziuReikalai
11 metinis piknikas.
Nev York, Dr-tė Szv. Kazimiero tu
rės s»wo 11 metinį pikniku subatoj, 28
liepos, 1900, Washin<ton Parke, L. I.
Prasidės 3 vai. po pietų. Streekariai
Grand ir Nevton, nuo Broadvay, Grand
ir Hauston ulyczių, teiposgi Flushing
avė. dawež net į patį piknįko parka.
Įžengos tikietai po 25c. Wisus lietu
vius ir lietuvaites szirdingai kvieczia
ątsilankyti.
Komitetas.
(7-20)

lūs. Fabrikuoja jį Joaeph Triner, 437 W. 18 th Su, Chicago,
III., ir galima gauti visose aptiekoše. Laike vsstros kąrszczių,
kada p?ti iemė nuo to sproginė
ja, kaip gi pavojingi todėl tie
karszcziai turi būt žmogaus orga
nizmui. Užtat būtinai reikia tą
karaztmeczio pavojų atsakaneziais
vaistais praszalinti ir nelaukti,
pokolaik jau tiesiog apsireiksz
pavojaus simptomai.
;

Chicago, Dr-tė Lietuvos Sūnų laikys
savo czvertmetinįsusirinkimą, nedelioj,
tuojaus po 12 valandai vidurdienio, 22
d. liepos 1900, salėj L. Ažuko 3301 AuApart daugybes visokiu kitu knygų,
burn avė. ant kurio privalo kiekvienas
galima dabar gauti “Lietuvos” redakci
sąnaris pribūti.
joj ir szias gražias maldaknyges:
Dr-tė Lietuvos Sunu.

A. SūtoVis & Co.

Chicago, Liet. Republ. Leaga laikys
savo susirinkimu subatoj, 21 d. liepos, 8
vai. vakare, saleje" Liaudanskio, 3301
So. Morgan st., ant kurio delegatus visu
liet, republ. kliubų kvieczia ant laiko
pribūti, nes yra labai svarbus reikalai.
P. J. Jonaitis, sekr.

Lietuviszkas

Pa j i esz kojiniai.
Pajieszkau savo brolio. Jono Krauczuno, Kauno gub , Sziaulių pavieto,
Triszkių parap., gyveno Brooklyne. JŲs
pats, ar kas kitas, teiksis d loti žine ant
adreso:
Liudvikas Kraucziunas.
Box 589, Schenctady, N. Y.
(7-27)

Dirba Cigarus isz tikro Havanos taba
ko ir užlaiką inportuotą tabaką tinkamiauseant papierosų isz Rosijos. Turki
jos ir kitų szalių. Biznieriams dasiunczia tabako ir Cigarus į visus Amerikos
krasztus už pigiause prekę.
Fabrikas; 1125 N. Maplewood avė.
Ofisas ir Krautuve: 3259 So. Halated

Naudokitės!

Pajieszkau savo vyro Jono Statkevicziaus isz kaimo Užnugares. Raseinių
pav., Kauno gub Jis pats ar kas kitas
teiksis duoti žinę ant adreso:
Franciszka Statkeviczienė.260 Broadvai,
So. Boston, Mass.

’

Pajieszkau Juozapo Svirkos, isz Weliuoūos parap. ir Antano: Liaudanskio, isz
Seredžiaus parapijos, abu Kauno gub.
Jie patys, ar kas kitas, teiksis duoti ži
nią ant adreso:
Stan. Szimkeviczia,
2 Bottler and 35-th Si.
Pittsburg, Pa.

Pajieszkau savo brolio, Juozapo Kuczynsko, Kauno gub., Telszių pavieto,
Szaszaiczių kaimo. Jis pats, ar kas ki
tas, teiksis duoti žinią ant adreso:
Aleksandra Kuczynskas,
Lake Shore, Hinsdale Co., Color.
Pajieszkau savo pusbrolio, Juozo Božiavieziaus, isz Suvalkų gub.. Kalvari
jos pav. Užubalių kaimo.
Jis patas^
ar kas kitas, te'ksis duoti žinią ant
adreso:
Ambrozius Boževiczius,
295 River St.,
Paterson, N. J.

Pajieszkau savo pusbrolio, Placido
Bružo, isz Kentrmių, sodos, ir Antano
Ruszkio, iszAuksoriukaimo, abu Rasei
nių pav. Teiksis atsiszaukti ant adreso:
Jos Papievis.
46 W. 18-th St. Chicago, I1L

Pajieszkau Petro Guzausko ir Petro
Pipiro, abu isz Kauno gub., Raseinių
pav., Obelino kaimo. Jie patys, ar kas
kitas, teiksis duoti žinią ant adrese;
Antanas Guzauskis.
Box 134; Westville, III.

naujausio* mados
muszinuke
grotosiom*
drukuoti
811 maszinuae teip gerai pntaisita.
kad kleavlen**, nor* ir mažiausiai mokiai**,
per 10 mioutu i**niok*l* dailei drukuoti. Prie
kiekvieno* massinuke* duosim dovana* Islorl**kom* kulgom* bei popierom* *u puikiom* kvietkom* ir gražiai* apskaitymai* gramatu raity
tum. Tokiu popieru tuzinas ka*ztuja35o; 5 ta-'
žinai ŠI UO. Agentu reikalaujame kiekvienoj lletuviszko) apigardoj ir duodame gera uždarbi.
Raszyk saiadien.

W. Kudarauckas,
Boi 234,
Lavrence, Mass.

darai* luk*ztau, iu auiuke
nuatatom** ir
užsukama*, gražia] kvtetkaota*,'tikr*> ameriko
niukai* viduriai*, gv.rantuota* ant SO metu,
Iszrodo kaip SM.OO auksini* laikrodėli*. Atsiusi
me C.O.D. Ir Jul P**idabo*. užmokėk *ntexpre*o
agentui SS.06 Ir laikrodėli* tavo, jei ne sugrąžyk
atgal ant m u* kasate. Raižyk koki nori vyriška
ar moterl*zk».Prte ki*kviuno laikrodėlio duoda
me DYKAI auksu lieta lenclugeli Jeigu *u orde
riu prislusip.M. Ir apmokame karatu* pririvntl
mo. Ap*l*teli*ok aaandlen. ne*a Ju preke* eina
augaztyn
Raižyk o prisiusime 100 pusiu Kata
logą parodanti tukstanoziu* visokiu puikiu dal
giu. ROYAL BAROAIN HOUSE, 5S DeerbornSt
Cbioago. IU.

JONAS MOŽEIKA.

Chicago, III,

Ittalirto*ISSh metuose.

Eliaabeth. *N. J.

’^ro—^L^'atteka W B.

Kauno gub. Szauliu pavietė

723 W. 18th Street.

Telefonai: Canal 78.

Nuo 8tos iki 12tos ryto.

Telefonuot galima isz kiekvienos
aptiekos.

Sugražina nužudyta vyru
stipruma Ir drąsumą.
Gydo impotencija, stabdo naktini*
poluclja ir visa* liga* ingautas per
mzdvkum* »r neatrargunio Szlt* gyW dyki* sudrutin* nervai ir daugis*
%į
krauja: priduoda veidui raudonumą'
L
D augražin* žmogui J*uny*ti*. Siunoriame puoštu už SOo bareli, už (2 50
tmiellu. Ir gasrantuojam.- uzgydyvti, arba plnLru* *ugražinti.
ndrvito Medicol Co.,
OHnton A Jaksoh St*.,
Chicago.
Gaunama yra Ir Aptiekoje Clark ir Vaa ■
Buren S
Chicago.

TIKTAI DEL WYRU.
Už dyka sampelinis pakelis bus atsiustas
pacztu kožnam wyrui, katras prisiuf'
sawo warda ir adresa.
Sugražina sweikata ir smagumą urnai.
Pakelia *tebnkhngu cyduoliu bu* atsiusta* kož-

~

te Medinai Institute. Ji*
liek iszgyde vyru, kuri*
per metu* ėmėsi *u pro
tiszkai* ir kantiškai* keateJi mali, telp kad lurtltn-

3315 S. MORGAN UL.
Aptiekoje J. Leszczynskio,
kožua diena
nuo 10-tofi iki 12-tos adynos
,
priesz pietus.

CHICAGO,

kurie papraazya.
Iiuigydysi namie nuo
klės vieno* lytissko* ligos,
poeinsnesio* nuo Jaunys
tes Iszdykamo, sugražini
patrotyta pajieg* ir at
minti, panaiky* skaudėj!
n* strėnų, šudraty* silp.

LL

kam* w*ntm*li *u pale ra o to plieno

Gydrol** yra labai *magio* ir p*m*cilywo*, ro
do* plankte plauki* prie

Tikrai Ltetuvihzka.M
iszbandymo. Pinikų l*s kalno nerei
kalautas**. Suteikiam* treria.aiu*
palludvjima* kaalink muau teisln-

S A Ii I U N A S ,
Užlaiko gerą alų, seniauses ir czystas arielkas ir kvepenezius cigarus. Geriause
užeiga dėl szviežiai atvaževusiųį Waterbury. Yra tai vienatinis ezysesiau
sės ir teisingiauses lietuv'.szkas saliu
nas mieste Waterbury.

J. F. DANISEWICZIUS,
839 Bank, kampas 8. Leonard st.

Waterbury,

gydo kotu* ilga ir panai
kina nesmaguma ir kiek
vienam atsitikime vlsisn-

Adresnok:
Victor MssnufacturinizC'o., Dapt <
įeito 167 Plymovth PI, Ohicago. III.

Povilas

State Medinai Institute 8M
Elektroa BuUdlng. Ft
W*yne, Ind.. o apturocU
uždyk* Mmpeli. Institu
te stengiasi »u»lne*st sa
didžiausia skaitliam žmo-

Mozei k a,

3321 So. Morgan st.,

Chicago, III.

Conn.
Ar Tawo peczius
reikalauja pataisymo?

Ar nori Gero Laikrodėlio
už pigia preke?
P. K Brueha* Chlcagoje
užlaiko didžiau*- laikrodėliu
krautuve, teipoagl lencugellu,
tiedu Ir tt.
Preke* pigesne*
kaip kitu. Wi*a ta vora |twj.
j.
rantuoja
Szliublulu*
tiedu* i*i geriausio auk
so padaro ant pareika-

Kurat8wėdinti karščiuose.

Laisrodkllai Gold S1M.
lElglno viduriai*,
'rantuoti aat a.i

traukt uz namu, kad cydytte* ir «zi«.a*mpall*l parodys Jiem*, kaip l*ngv* iuslgydyt

J eiga teip, ui pirk visuTreikalUigusprie
pecziaus daiktus pas

Ootlet Foroitore & Stove Co.,
3249 8. Morgan Ht.
o jie suUisys tavo pecziu dykai. Teipgi
Užlaiko grabus ir visus kitus reikalin turime didelę daugybe visokių peczių
gus ant pagrabo daiktus. Teipogi Karie- ui pigiausią prekę, pigiau kaip fabrike.

Diemanto Elektros Kryžius
no tesrastas Au* trijoj., ir CMldekasroJant aaaro naudai
Kryžių* ta* welk prasiplatino Vokietijoj, FrancutlJoJ.
Skandinavijoj Ir kitose Euro po* (salyne, Ir **endieu yra la
biausiai pageidaujama* kaipo ftaling------- *---------- x
tizmo tr daugelio kitu kūno nagalia.
Elektra* Diemanto Kryžių* gydo I
kalu kaip Ir sąnario. Neuralgija
akaudeji
mus, Nenriaskuma, Nervą nasilp

lymesniejie gali pozaukti per telefoną:

Yards 709.

(3—9)

Laikrodėliai GoM fllled.
amenkoaiszkei* widu-

Laikrodėliai____________________________ ....
Laikrodėliai sidabriniai Elgtno viduriai* ga
rantuoti ant 10 metu.......................................... 7.*
Laikrodėliai eidabrialal amer. viduriai*.. & i*
Laikrodėliai nikeliniai Elgino widartai*___ 5 M<
Laikrodėliai nikeliniai amer. viduriai*... 1 U0
Tavoru* sluncrtu in visu* miestu* C. O. D.
kaa tik per lainku* pareikalauja. Adretuorite:

Rodą Dykai!

88O-3JIrd St.,

Chicago. III.

itymi
vjrriaaiktirno, nuahpnejlmaž.
iri ooc*
Nervu silynurnaa. 8zlrdie* plakli
ma* atmintie* nekentlma* draugi____________
kurna* krutinę*, nunro* ir kryžiau* skaudėj!ma*. reagavime*, pilvo ir žarnų uždegimas, ne
meilia**. Išakėtu liga, pražudymas apetito,
•marve gerkteje. jaalarima*. viduriu užkletejl
maa, muralmas kraujo in galva, perratejimaa.
aura cypime*, iszbenmoi ant kūno ir lytlazku
daliu, pražudyta** sekto*.

New York.

Gyduoiea dykai—pakolei las>
K.vdyaim.

Garsingas gydytojas vyriszkų ir moDraugyste D. L. K. Keistuczio,
Balti more, Md.
#10.00 teriizkų ligų. Mokinosi universitete
J. Bagdonas, Seymour, Conn.
.20c Nev Yorke; praktikavo ligonbucziuoae:
J. Jozavitas Ladd, III. (antru kart) .50c Wiedniuje, Berlyne, karaliszkoje mo
kykloje Londone, buvo pardėtiniu moks
Aukos ant Paryžiaus Parodos. lo Lebanon. Ballevue, Port Graduale
St. Marcziukaitis Ladd, III.
.25c Hospital College ir 1.1.

Ofisą* atidaryta* nuo 10 vai rvto Iki * po pie
tų. ir nuo S Iki 8 vikaro. Nadelteml* tik nuo 10
iki lt ryto.
Kiekviena*, kurs kankinasi kokia nor* ėhroalszka liga, tegul atsisnaukla pa* mu* ir tosbando mūra naujausia Ir paaekmlngiauala gydy-

Žingeidus swletui dalykas.
Tikrai-vienatinė gydykla ant užieldinimo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimą
už kągvarantuoju. Prof. Brundza sutei
ki* puikius, ssvelnius ir tankius plau
kus, ką liudyja daugumas prisiųstų padėkavonių per laiszkus ir laikraszczius.
Pagelba yra visiems, tik aUisssukite.

Didžiauisas Lietuviszkas

Cigaru ircigaretu fabrikas
.

.

•

V
'

Norėdami pasiklaust rodos per laiszkus,
adresuokite: The J. M BRUNDZA 00.,
Box 2361, Nev York. U .8. A.

J.Burnian & Steftinkevlcz,
231 8. Roebling st-, Brooklyn, N. Y.

___ X.

LletaTisrtis Sztons Rellflszkn Dtlkti.

The Diamond Electric Crou Co., 306 MUwaukee avė., C H IT A GO,

Li6iuwiszKa flPiieka.
257 Hanover St, Boston, Mass

Pilna visokiu aptiekorissku tavorų esionykazeziu ir uirubežiniu.

Užlaiko Ražanczius, Szkaplierius, AbrozDAKTARA, kurs duoda ligoniams
dus, Maldaknyges lietuviszkas irlenkisz- Aptiekąje visada galima rast
rodąs dykai.
kas, teipogi ir visokias kitas knygas dvasiszkos Ir svletisikos intalpo*.
Aptiekoje galima susikalbėt: lenkisskai, rusk ai, lietu viaukai tr
daugelyj kitokiu kalbų.

257JI1MYJO.LTQKATAKWA.NUS APTIKKOg .257
Kaip kiekviena niaazina, teippat ir žmogau* organiz
mas su laiku genda.—Kad m asz i na ir toliau* pasekmingai

Darbo Offisas.

veiktų, reikia ją prižiūrėti9r pataisyti ten, kur sugenda. Lygiai
teippat dėdasi ir su žmogaus kunu. Kad sugražinti jam iszsemUw sunkiu darbu spėkos, reiki* ką nors imti.—Mokslas aiszkiai
parode, kad ant to yra vaistai, idant sugrąžinti žmogui per diena
isznaudotas spėkas. Praktikuojant ilgus metus pasisekė man su
vienyti įvairius vaistus su vynu, kurs sudrutin* visą organiz
mą pasek m ingiausiai gydo pilvo ir žarnų uždegimą, odos-lig**, ■
gumbą nežlebcziojimą dispepsija,neuralgiją, nerviszkumą ete

Wyrai ar merginos jieszkanti darbo te
kreipėsi prie msnes, o asz parūpinsiu.

Mateikas VVidelkis,

Dirbame Cigarus isz Clintonave.,
Mashpeth, N. Y.
tikro Havanos tabako, arti Clairmont, 3 blokai nuo Grand st.
Cigaretus isz Kusiszko
Po draug apgarsinu joge i czia ūžia tikau
lr Turkiszko. Bizniermmsdasiuneziame in saliuna i r geriausius gėrimus.

ežio™ Wynui ,ute‘kiBU w»rd?; Kartus Wynas Dro Božyn!
Kartus Wynas Dro Božyncao turėtų visados rastis kiek vie
nuose namuose, kaipo sargas sveikatos ir gyvasties. Pirkdami
tėmykit ir reikalaukit tiktai Kartaus Wyno Dro Božynczo.

i-’ABRIKAS:

49S 8 Halsted st. Wl81 878-880 W.33rd st., CHICAGO.
KRAU-tu .

..A*!
Diemanto Elektros Kryžium nuo SI Kovo ir penitlkrinan, kad t** kryžių*
tikrai teip pogelblniraa. kaip sakėte. Per lig* laika asz negalėjau valdvti savo dessine* r*nkoe
irdaaakentejaa: visada turodavaa laikyti J* parlszta. Po naudojimo begyj dvieju *anvaleliu
Jusu Dieaaanū Elektros Kryžiau* galėjau apsieiti jau be pariszlmo. Dabar gi sa ta ranka neazu
pilna kibirą «>anden* A*s ir nežiaaa. kaip atMekavot Jum* už teip didele suteikta maa Mui
le.—ANDRĖS MAD8EN. S8M Qulaoy Are., OoDBa, Uraa . Aprll 15, IBM.

prie Itetuviazko* baiayozio*.

vi,us ArnPr’kos kraszA 'įsi už pigiause preke.

4

jam prirašai visokia* kunti neraiM ir skaa*mu». Pri*ia*k vteo* doleri per ožproa*. ar aonev
orderi arba ragidra -toj aromato), o me* ianutei tava* kasztola p«*iinim viena Elektriizka Dte-

OFFISAI,

Uastikrina I**gy<iyni»

visų slaptų ir paprastų ligų, katpo Ui:
State ledlcal Dispeasery.
plauczių. kepenų, skaudėjimą vidurių,
7«E. Nedisn St., Chicago, III.
galvos,nepomietį, apalpimą skaudulius,
Arti Mc Vioken Teatro.
žaizdas, tynimą moteriszkas ligas ir ne
vaisingumą. Gydymui nerviszkų ligų
Dar penkiolika miuutų, pakol stritkarį
Zemlapis Lietuvos ir
reikia naudot elektrikinias prietaisas.
(nustvers!.
L.yti*«ku Daliu
Latvlios.
Tai
eik
szian
brolau
pas
Scimkų
—
sznapiszgydysiu į kėlės dienas, teipogi li
Lietuviszkoje kalboje, atspaustas lo
(są iszsigersi
gas pilvo, uždegimą žarnų, iszdžiuviti nisskoms litar.-ims Peterburge, gauna
mą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, a- Jis turi czystą saliuną naujutėlį barą
kių, ausų, nustojimą pajiegų ir tt. Isz- Wynąsznapsąszaltą alų ir užkandį gerą mas pas: Inžinierių A; Maciejevskį.
Stanislovas SzliukiiM.
Nevskij prospekt, n. 111 b. 73.
gydyma užtikrinu kiekviename atsitiki
me. Chroniszkas ligas gydau pasekmin 8700 Commercial avė., So. Chicago, 111
gai, ir slepemas ligas užlaikau slaptybė
je. ■

II. Cbmielanskis, J. Silverstein, ACo.

<ry*lu roiki* naazint diena ir nakty, pakabinu ant *zilklnio •zuiuriuko ant kaklo, augucziau szirdtM* indaubo*.
Mėlynoji pum turi bat ln apoczla apversta Priesz naudottma D vfeaasyki aat dieno* po to Indek Kryžių in truputi
dranga* geriausio uk*u*o skystinta rr laikyk per keletą
minucziu. W alkam*, žiūrint pagal amžla, ūkiam reik ra
VMĮdenia atakusi! Preke toKryžiaa* yn Wienaa doleU« ir gvarantuojame. kad ji* ratefk* takia pat nauda kais
kad gerlausiejie elaktrtezkidirSal. ka*ztuo>otl penkiolika
b>-i dvideszltnu sykiu daugiau. Kožua* aselmyno* unarr*

r*ztirli 8p-eiJ*li*tal tilo*
Gydiayezio* gi nrantuo

Chicago. Iii.

Dr. Leonard Landės,

Pr«by.!2\Kei,r^f1>’ ^PoP^k^M. Maomar< 8zw.
Wlte 8zokl. Szlrdte* Plakimą,Galvo* skaudejiaa ir irisu*
N*rwi*zko Sy.iemo sugedimu*.

Vien tiktai vyru ligose.

P. K. Bruchas,

Antanas Narljauskas,
West Port, Meriland.

Pigiau kaip kitur!

MARJA DOWIATT

Už 2.75 nupirkai Kliugu pinta wai-

,
A. Olbzevskis,
924—33-rd St,
Chicago, UI.

Zem& plaiszioja.
Geologijai tvirtina, kad musų
žemė laipsniszkai plaiszioja, ar
tai gal isz priežasties vidurinio
eawo karszczio, ar gal nuo savo
senumo, — iki, galinus, ji nepawirs į dulkes. Ženklai to nuolati
nio plaiszioj'mosi iki sziol dar
menki, bet ateis diena, kada ji
su dideliu smarkumu pradės truk
Dr. Leonard Landės,
ti, ir tada — bėda! Teippat yra
134
E.24thSt*,Cor.Lexlnffton Av.
ir su daugeliu žmonių, kurie ant
Offlsn
“’,°9 plellkl
umso valančio*-J
valandos. į BBo5po
lkl 18wak,ro
pažiūros iszrodo toli nuo nupuo
Nedėliotai*: nno 8 Iki 10K wal.rylo;naot iki 4 vai.
limo, o tuomi tarpu fataliszka Ii po pieL ,
Rcx1h per Groraat** Dykai.
ga jau jo organizme įsivieszpatiUžpraszydami gydyklas prisiuskite #1.00
wu8. Prieszais žemės sutrukimp tyJeigu sergi, tai paraszyk kiek turi
mes jokių vaistų neturime, bet metų, kiek sveri ir apraszyk savo ligą, o
asz prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigyžmogų nuo žūties, jei jau ne ant dysi.
visados, tai bent ant tūlo laiko,
galima pagelbėti; tam dalykui
reikia tik vartoti atsakanezius
Czysto *uk*o. U ir 19 K azliablniai žiedai;
vaistus, sudrutinancziuB, kunp, Laikrodžiai
ir laikrodėliai pa* mane piyia* kaip
vi*ur. Darau nauju* ir taiian sugadiniua laik
atgaivinanezius protj, oypatingai rodžiu* ir laikrodėliu*. žiedą*, draugystėm *pllkcle* ir visokiu* auksiniu* Ir aldabrinlu* daik
reguliuojanezius žlebcziojimp. La- tu* pigiau kaip wi»i ir wl»* darba girarantuoju.
F. Prožanskis,
biaus ai rekomenduojamais vais
Chicago, III.
tas yri Trinerio Amer can Elizir 954-33 str.
of Bitter AVine, kurs veikiai ir
visiszkai praazalina visokias pil tflLLE’S BVIOGRAFAS,
3452 8. Halsted St.
vo plauczių ir inkstų ligas, regu Suima peikiąs
Fotografijas; až tuziną tiktai
liuoja žarnas, valo krauju ir blai
$2.00
kitokie retkaie anlma *ro«o«i»vina protai smokas jo labai mei- ant w*nllk ttnMs
kuopolklausiaL

LIETUWIU DAKTARAS

Dr. M. P. Kossakanskis,

Rėdytojas Pagrabu ir
• Balsamootojas Kodo.
167 First St.,

Chicago.

NERVITA

Assistentas ir Notary Public.

Knygos savos spaudos.

.

168 Y. 181b st.kerte Union.

ADVOKATAS IR KONSULIS.

Successor to M. Durning.

134 E. 24 UI.,

Geras alus, seniausios arielkos, kve
pianti cigarai ir czysta vieta dėl užeiviu. Apart to didele ir czysta sale ant
mitingu, balių, veseiliu ir kitokiu zabovu. Subatoj ir nedelioj bus balius ir
muzika. Wisus užkviecziu atsilankyti.

s
s
s
I
s
M
lt

Jonas Petroszius,

JAMES J. HIGGINS,

Ant Po tomą c upėj kraszto,
Tenai rasi ir be raszto.
Grąže vietą, orą sveiką.
Žalėm gojui gerą laiką
Ten lietuwiszkas saliunas
Parengta puikiai kaip bijūnas:
Pilnas gėrymų puikiausiu
Ir su užkandžiu, geriausi u.
Czia vėl ant upės laiveliai,
Plaukioj mergos ir berneliai,
Tai žuvauja, tai vėžiauja,
Bovintiesi nesiliauja.

SalidijaS.

ROOM 601-602

Mažas Aukso Altorus N. 4. $1.50

115 W. DlrlsionSt, Chicago, I1L

—Tikrai Lietuviszkaa—

THEO PR0ULX

87-89 E. V&shington st,

ne* p** JI randa
si gensuse*

Mokinausi to darbo Warszavoj. dirbau jį kelis
metus Lietuvoj ir treti metai kaip Amerikoje. Wisa darba gerui pažystu. Lietuviszki, kunigai ir
lietuviszkos draugystes reikalaudami draugys
tėms ar bažnytiniu iszdirbimu, raszykite pas ma
ne klausdami prekių, o persitikrinsite kad mano
prekes yra pigesnes ir darbas gerasnis kaip lenku,
aszsavo iszdirbimus gvarantuoju.
Su Guodone,

Tel. Yards 709.

Užsiimame civiltakoms ir kriminaliszkoms provoms. Geriausei įsivarome provas už sužeidimus. Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju
nereikalaujame.
Jonas Mozeika gyvena po nr. 31 W.
14th pi., kur galima ji rasti iki. 9 vai.
kas rytas.

Lietuwi#zlcaz Daktaras.
Aukos ant kankintinia.

Gražu* !<K

— Teipogi —

Draugystėms: Vėliavas, Szarpas, Kokardas ir LL '

♦vi

CHICAGO.

Daniseiiczln,

Akyvi Apsireiazkimai Sviete. ant kuria žmo
ne* nuolatos kiuri, bet ju gerai nesupranta;
tu 7 abrozeliais. Naudingiau** knygele ant
svieto draižinojimui isz ko darosi kai
bai. griausmai. lietu* ir sniegas: kaayra
debesiai ir ant ko Jie laikoai........
3Oc
Aritmetika. Kaitra iszslmokinimuirokuodu.
Preke......... ......................... ............................ 9Sc
UYGIEN'A. Daktartszka knyga arba mok*!**
apie u*laikym| sveikatos. *i>z kurio* gali be
nėgeibos daktaro iszaigydyti nuo daugybe*
ligų. Szita knygele privalo rasti* kiekvie
nuose namuose. nea k a* Jį tu atyda perskalty»,patalky*apeiaaugoti nuo tck*tan<-ziu vi
sokia ligų, pataikys užlaikytiozielybeje savo
svelgatį. pailginti sawo amsi ir mokė* užauRnti sveikais ir tvirtai* savo valkeliu*.
■eke................................................................ 35c
Krantu Skerdyne.Apraszo ana balau atilttklma
kada IMKI m. maskoliai užpuolė ant bažnyczlo* miestelyje Kražių, musze, azaude ir pjo
vė nekaltu* amoni*, užgriovė altoriui Ir užpeczetijo bažnyciia. Aiszkiaustal apraišo
ta visa atsitikima.................................15o
Įlietuviszka* Lementeriu* su poteriais, kate
kizmais ir mistranturu...................... 15c
Mokslas apie 2em| ir kitu* *vi«tus, Ju būvy ir
pabaiga. Apr*»zo kas yra žeme, ira ko Ji su
sideda, ant ko laikosi ir kaip sukosi:
ka*
yra Mule, žvaigžde*, menu ils i kaip toli yra
in kita* žvaigžde*; ka* yra plianeto*, korne
to* tr kito* retai matomo* žvaigžde*. Su 30
aatronomi.zku abroaeliu. turinti 225 pusią
plūs. Yra tai vienatine knyga. ira kurio*
tikrai žmogų* gali apstszviestl. 7Sc
Drūtuos*. gražiuos* apdaruose............ $1.00

•

3310 S. Morgao St, Chicago, III.

CIGARO ir TABAKO FABRIKAS.

Chicago, Simano Daukanto Dr-tė kvie
czia visus Chicagos lietuvius ir lietu
vaites į sawo knyginą, isz kurio kiek
vienas gali gauti sau knygas į namus
ant pasiskaitymo. Dr-tės sanariai gau
na visokes knygas į namus dykai; kitigi
visi imdami knygas į namus tur užsi
mokėti už kiekvieną egzempliorių
po 5c. ant sanvaites
ir
duoti
kaucija
arba
užtikrinimą
kad
knygas po dwieju sanwaicziu sugražins.
. S. Daukanto Dr-te.

-------- DIRBA --------

Arnotus, Karūnas ir wisus baž
nytinius parėdus,
■.[

Wienintalis lietuvys advokatas, baigęs
mokslą jurisprudencijos czion Amerikoj,
Lake Foreat universitete. Weda provas
kriminaliszkas ir civiliszkas. Atjiessko
užsenėjueias provas, iazdirba visokius
dokumentus ir duoda rodą visokiuose
Turi geriauses gydyklas nuo visokių
reikaluose. Lietuviai isz kitų miestų ligų: užlaiko visokes Europines žolele**
gal rodą pasiekti per gromatas Tunn- Bobro mėsa, ruskaa gyvas dieles ir tt.
tiejie reikalą tesiszaukia tuojaus.
Ataiszaukusiems per laiszkus ir apra3259 S. Hatated sL, Chicago, 1U szantiems savo ligas, duoda rodąs ft
pnsiunezia gydyklas per pacztą arba
Telephoae I *rds 772.
per expresą t
Aptiekoje1 visada randasi keli dak
tarai, teipogi per telefoną gali paMANE
szaukti daktara kas tik koki nori.
'scy^oit už gft95
Dr. M. P. Koasakauskas viaada aplin
koj e.

Alton irs

Chicago, T. M. Dr-tės kuopa turės
savo balių su prakalbomis ir kitoms zobovoms. ant naudos T. M. D. nedalioj,
22 d. Liepos, 6:30 vai. vakare, K. Liau
danskio svetainėje, 3301 S. Morgan str.
Įnženga vyrams 10c. Moterims ir mergi
noms dykai. Wisus Chicagos lietuvius
ir lietuvaites kvieczia kuoskaitlingiau- Mažas Aukso Altorus N. 3. $1.25
sei susirinkti.
Komitetas.

T. ANDRIOSZEUeZAITE

Lenkiszkai - Lietuwi8zka

Advokatas tr Notary Public.

Knygų!!

Knygų'.!

FnPBradchulis J. LESZCZYNSKIO
APTIEKI

Gali gaut visose aptiekose arba pas

^FISAS IK PARDA V1NYCZIA:

Drą Božyncz, 519 Milwaukee avė. Chicago.

wyrai —
To Repalr
Broken ArtL

Jėo. M. Glaser, M. D.

pas —

Medicinos Daktaras.

cImum

_
8u dwigubal» b.niroGydo visokes .igas, turi geriausę prakti
/
\______________ rial*. PaaDVoDaaa
ką ligose moterių, vaikų ir chronissA
pigiau nei
kose ligose. Teipogi geriausei atlie \
A-41^5$tol
padarytiUžlaikau geriausi* ie seniausi* Degti
T"
VžMllke 1*I1» noka
aperacijas
visokiuose
atsitikt

. <l*llai ož pi*<-*n* sa
ne Alų, Vyną ir kitus minksztus gėrylt* verte* prek*; kiti poli. SlOir S12 Gw*raeam uose,
mus. Cigarai ir Cigaretei net nuo Phit*oti ant J meta M uia modeliai <1. trija Cr6wn
lipinu aalu. Turiu ruiminga ir czysta
lema yra n*tkatlniaa«ioe madn. ant IMM) ■ AChicago
z*ntu reikalaujam*. Dviiaczia ir kitokia daly
vieta dėl sveteliu. Suteikiu rodą dėl vi 867 32nd St.,
tu katalloza *iauoliame až dyka. Pinigu i*t
su savo broliu lietuviu. Pnazau atailankalno oerrikalaujame. Adresuok:
oFlbO WALANDO8:
kyti
■ ■
V.
Į lkl 9 ryto, nuo .2—2 po pietų ir po 6 vak
Victor ManufacturingCo Dvl H.
J. R. Miknaitls
I8I-M7 Plymouth PI.
Chicago,
TklklonAB YARD6 885.
883 Bank at., Waterbury. Uonn 1

Baltriikoi}!!! Duok! dnok mnms
Rasite 8zalf j alų, Kniaukęs ariel
MAJOR’S

RUBBER
CKMBNT,

MAJOR’8

kai, vynę net in Europos, o
cigarus net isz Turkijos.
Atsilankykite po nr.
11 N. River Side St.,

Viterbuj.

Conn*

Už 13.25 Nupirksi Puiku 1900 mo• (0.25
teriszkaarwy
IWJ: V*
riszka dvirati

brolio gert.

Isz wisur.
B Czekijoj, beveik su wisu iszdegė miestas Maut: sudegė 400
namų. Ugnį užkrėtėjmažas vai
kas, mėtydamas deganezius briežiukus į sziaudus.
|| Mieste Innsbrukė, pietinėj
Austrijoj, atkakęs czia amerikoniszkas katalikiszkas
kunįgas
Jurgis Chovat likosi suaresztuotas
už bjaurius užpuldinėjimus ant
moterų ir merginų.

H Naujai padirbtas Hamburgo
pasažierinis guriai vys “Deutschland”, wisę kelionę isz Hamburgo
į Nev Yurkę, taigi 3044 angliszkas mylias, atliko į 5 dienas ir 15
valandų.__________

H Generaliszkas Amerikos komisorius Paryžiaus parodos, Peck,
nusprendė nuo pjutės mėnesio
sumažinti ant 30% algas visų amerikoniszkų parodos urėdninkų.
Ir teip algos bus didesnės negu
reikia.

Į) Pereitę sanvaitę, po didelių
karszczių, Europoj užstojo ne
maži szalcziai, o
Galicijoj,
^Vengrijoj ir Tiroliuje pasnigo
teip, kad kaip kokiose vietose,
dėl didelių pusnių, trukiai ne
galėjo bėgioti.
B Aplinkinėse Santiago de
Chile, republikoj Chili, per tris
dienas traukėsi smarkus lytus, nuo
ko paskui užgimė dideli
tva
nai.
Daug miestų yra van
dens apsemtų. Geležinkelių tru
kių bėgiojimas turėjo pasiliauti,
kadangi
vanduo
nuneszė tiltus ir iszgriovė kelio pyli
mus.

| Pereitę sanvaitę Anglijoj
buvo neiszpasakytai dideli karszcziai, Londone 12 d- liepos bu
vo 129° szitumosi Užtai Wokietijoj užstojo žiema: Bavarijoj
snigo per tris dienas. Alpų kal
nuose suszalo aktorius Hamburgo
teatro.
Liepos mėnesyj tai ne
paprastas atsitikimas toki dideli
szalcziai ir sniegas.

| Wagone 1 kliasos gr eitojo
trūkio bėganezio isz Odesos į
Popieluchus, Podoliaus gubernijoj, Maskolijoj, likosi papjauta
grafienė VVolodkevyczienė. Ma
tyt, kad žmogžudžiais buvo va
giliai, kadangi prie užmusztos
ne rado pinįgų, nors isz važi uo
dama isz Odesos, turėjo ji 20000
rublių.
| Per paskutinę sanvaitę ber
želio mėnesio, mieste Bombay
(Angliazkose Indijose)
10320
žmonių pasimirė nuo choleros, o
6502 isz bado, taigi per viena
sanvaitę 16822 žmonės. Jeigu
teip eis loliaus, tai szitame mies
te į vienus metus ne liks nė vie
no žmogaus. Tokius mat vai
sius iszduoda ne sanžiniszkas
anglijonų valdymas jų pamusztuose k rasatuose.

| Wiena prancuziszka kompa
nija dirbanti automobilius (veži
mus važinėjimui be arklių),
siunczia tuos savo vežimus į vi
durinės Afrikos prancuziszkas
valdybas važiojimui pasažierių
ir tavorų terp Busalabo ir Bama
ką, kur nėra nė geležiekelių, nė
kitokių kam nors tinkanczių ke
lių; tavorus ežia reikia žmonėms
ant peczių neszti ir ant pemeszimo jų isz vieno į kitę miestę rei
kia mažiausiai dviejų mėnesių
laiko, automobiliai gi tę atliks į
tris dienas. Tie vežimai teip
pritaisyti, kad niekiausiais ke
liais, per klampius laukus gali
bėgti, sunkenybių prikrauti, po 15
viorstų per valandę. Francu
ziszkas randas su kompanija pa
darė sutartį ant 15 metų ir mokės
jai po 75000 frankų ant metų pa
szelpos.

U Italijoj, Alpų kalnuose, ant
lauko kaimo Berbeno, nuo kelių
metų naktimis pasirodo vaikszcziojanti liepsna, kuri pasirodo
visada toj paezioj vietoj.
Liep
sna ta būva paprastai baltos parvos, kaip aada vienok būva
raudona arba geltona*, Kaip ka
da pakyla vos ant kelių colių
nuo žemės, kitur gi pasikelia iki
4 sieksnių, Kaip kada stovi ant
vietos, tai sukasi greitai, tai
vingiuojąs! kaip žaltys. Papras
tai pasirodžiusi, traukia kleboni
jos link, bet priėjusi prie triobų,
užgesta.
Kaip kada pasirodo
kelios liepsnelės, kurios, apsuku
sios pakalnėj stovinezię vynyczię,
susilieja į kruvę.
Kiekvienę
kartę liepsna turi kitokį pavida
lę. Wėjas ant jos ne turi įtek
mės, ji traukia teip gerai pavė
jui, kaip ir priesz vėję; neturi
ant jos įtekmes nė lytus, nė snie
gas, nė szaltis, nė sziluma, liep
sna pasirodo kas naktį. Tirinėjo
ję profesorius Fabiani, bet priežasezių liepsnos ne iszsiszkino.
Tiek jis pasakė, kad netoli kaimo
Berbeno yra muszio laukas, o ne
toli klebonijos yra vieta, kur
1550m. parengė kapines kavojimui pasimirusių nuo maro.
į Kaip matyt, isz wisų civili
zuotų kraeztų, japoniška polici
ja priguli prie imoniszkiausių,
ypacz imoniszkai policijantamb
liepia apsieiti au svetimtaueziaia.
Tę aiazkiai matyt isz prisakymų
polięijantams iszduotų policijos
wir8zmįko mieste Kiogo. Szitas
policijos wirszioįkas prisako ne
tik policijantams, bet visiems
gyventojams su svetimtaueziais
isz tolimų krasztų apsieiti kuo
draugiszkiausiai ir kuo szwelniausiai, kadangi siekiai visų ci
vilizuotų tautų yra vienoki,
draugiszkumas ir szvelnumas
yra priderystfi kiekvieno apszviesto žmogaus. Liepia saugotiesi aaztrių žodžių, iszjuokimų
ir tai ne tik svetimose kalbose,
bet ir japoniszkoj, kadangi dau
gumas svetimtauezių czia atka
kusių supranta japoniszkai. Atė
jus pas svetimtautį į sveczius,
reikia prisilaikyti jo paproezių ir
budo, neiti į sveczius su suskretusiais drabužiais, neiti tiesiog
per duris, bet paskambyti pirma,
o jeigu nėr* varpelio prie durų,
tai į jas pabarszkyti su pirsztu.
Nuo japoniszko policijos virszinįko galėtų žmoniszkesnio pasi
elgimo mokytiesi ne tik policijantai kitų civilizuotų krasztų, bet
ir žmonės ne vieno Amerikos ar
ba ir Europos kraszto.

| Kaip paduoda Warszawos
- laikraszcziai, Sedlecų ženidarbių
draugystė iszrado geriausię, kaip
jai rodosi, budę sulaikymo iszeivystės laukų darbinįkų. Minėta
draugystė užmano kiekvienam
bernui, po 20 metų tarnavimo,
300 rublių dovanos. Rodosi, kad
su tokia dovana ne sulaikys iszeivystės, kadangi, paveikslan
Amerikoj, geriaus negu Lenkijoj
gyvendamas, paprastis darbinįOras kambariuose.
kas į du metu gali dauginus užsiOras
apskriejantis musų žemę,
czėdyti, žinoma, jeigu darbai oi-'
(
net
ankszcziausiuose
tarpulycziuona gerai.
se, susideda visur isz: 79%azo
| Neseniai pasimiręs Tiflise, ant to, 21% oxygeno, 0, 04% angle
Kaukazo, turtingas savinįkas ke- rugszties ir ne visada vienokio
rosino šlaitinių, armenietis Mirze daugumo vandens garų. Lauke
jev, užraezė 800000 rublių isz sa vienodumę oro sudėtinių palai
vo tūrių ant stipendijų besimoji ko nuolatinis jo krutėjimas, tekė
nantiems augsztesnėse mokyto jimas isz vietos j vietę. Kam
se Peterburgo ir Maskvos. Sti bariuose gi, ypacz gi kur gyvena
tipendijų nuo tos sumos bus 9), daug žmonių, oras mainosi, arba
tame skaitliuje: 6 moterims arme kaip sako, genda todėl, kad kvė
uiszko katalikiszko tikėjimo, 4 puojant žmonėms, dauginasi anmoterims kitokių krikszczionhz- glerugsztie, o mažinasi oxygenasr
kų tikėjimų, 2 mahometonėms;' Kvėpuodamas žmogus įtraukia
35 stipendijos vaikams armenii-z orę, kuriame yra 0, 04%, o iszko tikėjimo gimusiems ant Kau- puczia su 4% anglerugszties.
kazu, 13 vaikams gruzinų, mm atba 100 kartų dauginus; įtrauk
grelijonų, imeretinų it kitokių tame į plauczius ore yra 21%
IVaUKoZA’ tautysezių,
laUvyvuHų, **
na^aujp
. .
,
.•»
Kaukazo
4 vaikams
lenkų gimusiems ant Kaukazo. 8 oxygeno, įpustame gi jo yra tik
mahometonam s, 2 prancūzams ir 17%, arba mažiaus ant tiek nuo15 vakams kitokių tautysezių gi szimczių, ant kiek pasidaugino
anglerugszties. Azoto kvėpuomusioms ant Kaukazą

jantia iszpuczia tiek jau, kiek ir
| Technikas Breband pradėjo
pirmutinis išreiškė mintį, jog dvasiški gabu
įtraukė. Teisybė, i n pustas kvė- dirbti nauję kūrę isz nedeganezių
mai teippat gali būt laikomi kaipo vieni iš
puojanezio oras m dažosi au ėsan- medegų, isz iszmetų visokių mepagamintoj^ vertės. Pritaikymas šitos minties
cziu lauke, bet tas atsibūva ne talių, kurias sutrina ir permirkilabai išplatino rubežius tyrinėjimų politiškos
Parade Schram.
teip greitai. Juo didesnis kam nęs jo issrastame skystime, supre
ekonomijos.
barys ir juo mažiaus jame yra suoji plytelių pavidale ir kuras
Bastiat, kitas prancūzų mokslinčius, tu
(Tąsa.)
žmonių, juo palengviaus jo orei gatavas. Tasai naujas kuras isz
rėdamas už siekį kovoti su socijalizmu, buvo
mažinasi oxygenas ir paleng duoda daug szilumos, užsidega
Taigi supratome, jog žmogus, kuris gy• užsiėmęs išrodyti, buk vien tik tarnysta daviaua dauginasi nuoszimtis ang greitai, bet lengvai duodasi užge vena skyrium, sulygindamas terp savęs visusi rauti vertę, ir karštai tvėrėsi šitos minties,
tuos daiktus, kuriuos jis gali savo darbu pa tvirtindamas, jog visokis net kapitalisto tmsas
le rugszties; juo kambarys mažes sinti.
dauginti, arba pamažinti kiek norėdamas ir darąs vertę, dėl to, kad kapitalistas atliekąs
nis ir juo daugiaua jame žmonių,
B Mieste Bridgeport, Con. at
Kapitalistas, duodantis darbą
juo žymiaus mažinasi ore oxyge sibuvo bandavonės naujo povan išskaitydamas jų vertę, elgiasi teip, lyg,tary tarnystę.
tum, jis žinotų išaiškinimą vertės, Markso darbininkams, daro jiems labai didelę geranas ir dauginasi anglerugsztis. deninio laivo '‘Argoną u t”, isz
padarytą. • Dabar lieka mums pažiūrėti, dėjystę, todėl jis turi tiesą imti pelną iš ka
Nors pasimažinimas oxygeno ir rasto inžinieriaus Simano Lake
kaip gi yra su tais daiktais, kurių padaugini pitalo, tai yra iš darbo vaisių. %
pasidauginimas
anglerugszties, isz Baltimorės. Bandavonės pa mas priguli ne tik nuo žmonių darbo, bet ir
Rodbertus, mokintas vokietys, o po jo
paeinantis nuo kvėpavimo kam sisekė gerai, laibas po vandeniu nuo gamtos įtekmės.
Lassal,
viens iš prakilniausiųjų socijalistų
bariuose, kur yra daug žmonių, iszbuvo 4 vai. Užpraszyti ant
Sakysim, kad musų Robinsonui reikėjo agitatorių, puikiai išrodė klaidingumą Basne gali užkenkti sveikatai, bet bandavonių 22 svecziai valgė 8 dienas dirbti, idant išdirbtų sklypą žemės
tiato teorijos ir dabar jau mažai kas sako,
žmogus tę atjauezia. Su alum, pietus ant jūrių dugno,po vande ir užsėtų jį javais; nupjovimas gi tos dirvos, buk tavoro vertė priguli nuo tarnystos, ku
selteiiniu vandeniu žmogus dau- niu.
drauge su kulymu ir tt. užėmė jam 4 dienas rią kas atlieka savo reikalų aprūpinimui.
darbo. Tegul jis gavo 240 saikų javų, ku Nuo to laiko tikroji politiška ekonomija,
giaus į vidurius paima angle
H Wienoje Nev Yorko popierosų riuos tokiu budu davė 12 dienų darbas. Jei
rugszties negu jos gali būti paga
kaipo mokslas, tebeužsiima vėl beveik tik ty
dirbtuvėj daro bandavonės su ne gu jis dirbo 10 valandų kas dieną, tad šitas rinėjimais apie daiktų dirbimą.
dytame nuo kvėpavimo kamba
seniai iszrasta maszina porierosų javų daugumas yra vaisius 120 valandų jo
rių ore, vienok nuo to nieks neVienok civilizuota draugija, apart rei
dirbimui, kuri į vienę minutę pa darbo, taigi išpuola po 2 saiku ant vienos
kalingų gyvenimui daiktų, reikalauja dauge
užsinuodina. Gyslų kraujas teidirba 180000 popierosų ir pat darbo valandos. Sakysim dabar, kad tų 240 lio tarnystų.
posgi turi to gazo daugiaus, ne
supjausto 5000 svarų tabako la saikų javų yra dusyk tiek, kiek pačiam Ro
Prie dabartinio išsilavinimo laipsnio vi
gu jo yra daugelio žmonių apgy
pų. Dėl toa maszinos daug dar binsonui reikia, kad jis negali suvartoti dau suomenė jękiu budu negali apsieiti be tar
ventame kambaryj. Bet jeigu
binįkų popierosų dirbtuvėse ne giaus per 120 saikų ir kad jam pakanka pu nystų, todėl pilna politiška ekonomija turi
ore yra anglerugszties daugiaus
Taigi išeina, kad tik
teks darbo, jeigu ji visur bus į- sės užderėjusi!} javų.
negu reikiawtai jos atsidalinimas,
pusė
jo
suvartoto
darbo
laiko, yra tikrai rei užsiimti ir tarnystomis ir atrasti tiesas, pagal
vesta.
kalingas darbo laikas, kita gi pusė yra nerei kurias tarnystos yra atliekamos ir sunaudo
atsiskyrimas isz kraujo buvo ap
jamos. Vienok pirmučiausiai reikia ištirti,
| Lenkiszkas Warszavos laik- kalingai sugaišintas darbo laikas.
sunkintas. Tas ir gimdo tę nekiek gali tikti žodis vertė tarnystos ir nuo
raeztis
“
Gazeta
Handlova
”
garsi

Taigi, jeigu Robinsonas sanprotans apie ko priguli jų vertė.
smagumę, kokį jaueziame kam
baryj, kuriame daugelio kvėpuo- na, kad Berlyno inžinierius Zieg- išteklių turiniu javų, tai turės nuolatai sau
Paviršutinės nuomonės dabartinių eko
janezių žmonių oras liekasi paga- ler iszrado lengvę ir pigų budę atkartoti, kad jam užtektų tik pusės javų ir nomistų apie tą dalyką negali būti laikomos,
dytas; su tokiu vienok daugu pavertimo durpų į anglis ir savo kad visi jo javai tik tiek verti, kiek pusė jų, kaipo išaiškinimas tikrosios politiškos ekono
mu anglerugszties oras ne gali iszradimę užpatentavo visokiuo kad pusė javų turi nueiti per niek. Robinso mijos, tiktai mokintas apgynėjas socijalizmo,
nas supranta, kad pusę to ištekliaus galėtų
žmogaus užnuodinti, užtroszky- se krasztuose. Ant iszuaudojigauti tiktai 60 valandų dirbęs, nes jam už Karolius Marks, savo tyrinėjimais pramynė
mo
to
iszradimo
susitvėrė
jau
ti teip kaip tai būva kambaryj
tektų 120 saikų. Taigi dabar 240 saikų yra taką ir uždėjo pamatą naujam supratimui to
smalkių priėjusiame, kadangi Europoj kelius kompanijos. Isz- verti Robinsonui tiktai tiek, kiek ir 120 sai mokslo.
Tikrasis mokslas apie visuomenės ūkę
žmogus be jokio savo sveikatai radimas Ūsai labai svarbus, jis kų, tai yra tiktai tiek, kiek vertas suvalypaojaus gali pakęsti pasidaugini- galės pakelti iszdirbystę net tuo mas nuo 60 valandų darbo. Pertai tas gau turi išrišti klausymą, kokiu budu gali būti
mę anglerugszties iki 4%, taigi se krasztuose, kur ji, dėl stokos sus užderėjimas, kuris davė jam du syk tiek įvestas išmintingas ir teisingas padalinimas
javų, negu jam reikia, sumažino vertę kiek turtų. Išmintingu ir teisingu padalinimu
tiek, kiek jo būva iszpustame isz anglių, pakilti ne galėjo.

AP] E TURTŲ ĮSIURBIMŲ

vieno javų saiko ant pusės tiktai suvartoto turtų galima pavadinti tiktai tokį padalini
mą, kuris neaplenkia produktyviškų (našių)
darbo laiko.
tarnystų
draugijos sąnarių ir kuris paskiria
Vienok aiškinkime toliaus musų pavyz
dį; sakykim, kad ateinančiuose metuose, nors jiems dalį visų darbo vaisių—dalį atsakomą
ir vis teip dirbs, gaus tik 60 saikų ir tai dėl atliktoms tarnystoms. Todėl turime aiškiai
išrodyti, kiek gali naudotis iš daiktų, dirba
gamtos priežasčių, tai yra, dėl neužderėjimo mų našių darbininkų, tie žmonės, kurie tik •
ir tt. Vienok mes žinome, kad Robinsonui
reikia 120 saikų per metus; taigi, jeigu jis tarnystas atlieka, tai yra kaip susijungia
butų galėjęs žinoti, kad javai neužderės, tai vertė atliekamų tarnystų su dirbimu daiktų.
Vertę kiekvieno daikto, kaip tai žinome
tikrai butų užaręs ir užsėjęs du syk didesnį
žemės plotą, idant galėtų gauti 120 saikų, jau, daro žmogaus darbas, visuotinai reika
norint tai butų kaštavę jam du kart daugiaus lingas daiktui padaryti.Kaip tik koks daiktas
bus perdirbtas naujo darbo, pervežtas į kitą
darbo, tai yra 140 valandų.
vietą, prie jo prisideda tiek naujos vertės,
Taigi, pagal Marksą, 60 gautų saikų ja kiek
buvo suvartota visuotinai reikalingo
vų jau turi savyje tas 240 darbo valandas; paprasto darbo mieruojamo laiko ilgumu.
tai yra Robinsonas teip brangina savo ište
Štai kaip kyla daikto vertė. Pažiūrėki
klių, jog kiekviename saike skaito 4 valandas
darbo. Ir išties Robinsonas dabar yra pri me dabar, kas pagamina vertę atliekamų tar
Wietines Žinios. verstas pasikakinti puse savo paprastos javų nystų.
Bandysime išaiškinti tai pavyzdžiais.
porcijos, nes turi apsieiti su du kart mažes
Pirmučiausiai
imkime per pavyzdį darbą, ku
niu
javų
užderėjimu.
Baltoji
duona
tampa
— Po nr. 202 Madison str.,
beprotis Ned Coy iszszoko nuo jam retu daiktu, o pertai turi ir vertę reto rio negalima tiesiog pavadinti nė produktyvišku, nė neproduktyviškujantram gi pavyz
antrų namų lubų ant ulyczios, bet daikto. Juo retesnis yra daiktas, juo per
džiui imkime tokį darbą, kurį be abejojimo
brangesnį
yra
laikomas.
Tegul
tokių
daiktų
<
teip laimingai, kad nė neužtigaatsirastų du kart daugiaus, tai ir jų vertė reikėtų laikyti per tarnystę, tai yra per dar
vo. Girtus ir beproezius mat
nupultų ant pusės, žinoma, jeigu tik reikala bą neproduktyvišką. Jei rezultatas tų tyri- .
Dievas nuo nelaimių saugoja.
vimas jų nepersimainytų. Sumažėjus gi jų nėjimų bus vienokis, tai galėsime tikrai sa
— Pereitos subatoa dienę 9 skaitliui ant pusės ir vertė dvigubai pakiltų. kyti, jog tarnystos vertę kaip reikiant išaiš
vyriszkiai praszė sudžios, kad
Musų Robinsonas pasikakiua puse porci kinome.
Nuo ko priguli ir kaip didelė yra vertė
juos perskirtų su jų motei ims. jos javų, nes jų užderėjimas yra du kart ma
Sudžia vienok perskyrė tik vie žesnis, per tai kiekviena porcija, kiekvienas išgrystos ulyčios?
Išgrysta ulyčia ne yra daiktas, kurį
nę; kitų priežastis pripažino už javu saikas turi jam dvigubą vertę. Jei tą
neužtenkanezias ant perskyrimo. naują vertę gautų javų, prigulinčią nuo retu- jgalima butų parduoti arba apkeisti (kalbame
mo, skaitysime pagal darbo laiką, tai rasime, <čia apie pačią ulyčią, ne apie žemę, ant ku
— Už gąudymę voverių Lin jog javų saikas vertas dvi darbo valandas, 1rios ji padaryta), tikrai nežinome, kaip pa
coln parke, sudžia Mahanoy nu dėl neužderėjimo pakils iki vertei 4 darbo vadinti darbą ulyčiai išgrysti suvartotą: prosprendė 8 metų lenkę Gustawę valandų, taigi bus vertas tiek, kiek butų <duktyvišku, ar neproduktyvišku, ar darbi
Konskį ant 8 dienų areszto savo vertas, jeigu butų dirbta 240 valandų ir ininkai, kurie grindo ulyčią, dirbo darbą ta
tėvų namuose. Klausymas tik gauta 120 saikų javų. Vis tai patvirtina vorus pagaminantį, ar darbą atliekantį vien
1 tik tarnystę.
ar tėvai, kurie iki sziol ne moki Markso išaiškinimus.
Išpylimas žemėmis, sumaišymas jų, išno savo vaiko saugoti naudin ,
Ant prašalinimo nesupratimų, prime
gus žvėris, laikys teip savo vai name, jog kalbėdami apie skyrium gyvenan- jgrindimas akmenimis pagal plianą matinin
tį žmogų, išleidžiame iš atydos skirtumą, ko padarytą, vis tai drauge daro darbą, rei
kę, kaip sudžia nusprendė.
ulyčiai išgrysti. Akmens tikrai yra
esantį terp kvalifikuoto (tai yra augštesnio, kalingą
'
— Chicagoj fabrikantai durų
kuris mokslo reikalauja) ir paprasto darbo, 1tavoras, matininko-gi darbas be abejonės
ir langų sutvėrė trustę po vardu kuris skirtumas turi juk didelę svarbą visuo- ’turi būti laikomas kaipo tarnysta, pertai Ši- 1
“American Sash and Door Co." menėje.
tjiom pavyzdžiu negalime išrodyti, prie ko
Kapitalas siekia 6 milijonus do. Dabar galime pasikakinti tuom, ką jau kio skyriaus reikia priskaityti grindimą uly
liarų. Be abejonės dabar prigu žinome apie tavorų vertę.
Paskiaus dar čios,
1
linti prie trusto fabrikantai pa išpuls mums kalbėti apie pramanytą vertę
Vienok visuose šituose darbuose, reika
kels prekes savo iszdirbimų ir žemės ir tada pamatysime, ar ir tenai galima linguose išgrindimui ulyčios, randame y vai
stengsis numažinti užmokesnį pritaikinti Markso nuomonę apie vertę, kaip riais pavidalus visuotinos žmogaus darbo ga. Vieni iš tų darbų yra sunkesni ir reika
antai prie reto vyno, prie aukso, briliantų i
darbinįkų.
lauja didesnio pasistengimo ir didesnio mik
— Pereitos nedėlios diena tt., nes gali išveizėti, kad tų daiktų main
Kokiu budu
nuo vertė neturi jokio ryšio su žmogaus dąfrbu, lumo; kiį;i-gi yra lengvesni.
Chicagoj buvo karszta,
vieni iš jų reiškia didesnį visuotiną žmogaus
kad
pertai
jų
vertė
yra
ne
darbo
paga
karszcaio ant miesto ulyczių ap
kiti-gi mažesnį? todėl vidutinis didu-'vienok pamatysime, kad ne teip yra, o1 tuom
sirgo diktai žmonių. Juo* rei- tarpu pereikime prie kitų daiktų.
ima) visų šitų darbo pavidalų reiškia
kėjo gabenti į ligonbūczius. 5
didumą (sumą) visuotino žmogaus darbo, lai į
vai. po pietų užkilo smarki wieku mieruojąmo. Taigi ulyčios vertė išskai
VI.
sula, kuri ypacz Lincoln parke
toma teip, kaip vertė kiekvieno tavoro, tai
NAUJI I8ZRADIMAI.
diktai medžių isz szaknų iszrovė,
yra, daugumu visuotino žmogaus darbo, mie
Apie vertę atliekamų tarnystų.
ruojamo
laiku, kuris buvo reikalingas uly
| Wiena Warazavos dirbtuvė kelis gi nulaužė. Ant Wentvorth
Mokslas apie tautos ūkę, kaipo mokslas
Įrankiai, darbui vartojami,
pradėjo dirbti statines isz aliumi- avė. vienas praeivys numesto apie dirbimą, padalinimą ir vartojimą tautos čiai padaryti.
nijaus, vietoj medžio. Statinės szildo likosi gana sunkiai sužeis turtų, tyrinėja tiesas, pagal kurias tie eko palengva yra daromi geresni, o kadangi su
•
nomiški turtai, yra dalinami ir vartojami. geresniais įrankiais galima greičiaus, lenir bertainiai isz aliuminijaus pa tas.
gviaus ir geriaus (jirbti, tai ir laikas reika
sirodo daug geresni ir parankes
— Enumeratoriai.darę Chicagoj Dėl to tai Adomas Smith, Anglijos ekono lingas išgrindimui ulyčios mainosi pagal tekmistas, padalino žmonių darbą pagal jo re
ni negu dirbti isz medžio.
liaudės suraszus, iki sziol ne gavo
zultatus į našų (produktyvišką) ir nenašų nišką pagerinimą įrankių.
prigulinezio
už
savo
darbę
užmoJ Amerikoniszki laikraszcziai
Tuose laikuose, kada akmenis laužydavo
(neproduktyvišką), arba kaip pieš čia vadi
garsina, buk koksai, žinoma ame kesoio. Daugumo Chicagos enu- name—į darbą produktus darantį ir į darbą iŠ žemės kuolais ir kūjais, sklypelyje grystas
rikonas, iszrado maszinę, su ku meratolių darbas isz tikro užmo atliekantį vien tik naudingas tarnystas.
ulyčios buvo daugiaus darbo laiko, negu šią
rios pagelba galima permesti kėtaio ne vertas, kadangi jie
Tiktai pirmutinis darbas, tai yra darbas, dien, kada uolas skaldo paraku ir gabena ne
žmones per upes ir per kalnus prieszinosi į suraszę užraszyti to kuris produktus pagamina, buvo laikomas nelygiais keliais bet geležkeliais. Taigi uly
1000 pėdų ploczio ir jie, puldami, kias tautas, apie karias savo am- ekonomistų per tinkamą ekonomiškiems tyri čios vertė, kaip ir kiekvieno tavoro, priguli
neužsigauna.
Czia, turbut, bus žyj nieko ne girdėjo, kad jie apie nėjimams, antrasis gi darbas,teisingai ar ne, ne nuo laiko tiktai suvartoto šiame atsitiki
vien amerikoniszkų laikraszczių daug tautų nėra girdėję, tai jų ir nebuvo skaitomas prie ekonomijos mokslo mo jos išgrindimui, bet nuo to ilgumo laiko,
kokis yra visuotinai reikalingas tam darbui
iszradimas, kurie labai mėgsta neužraszė. Per tai ir jų suraezai dalykų.
atlikti.
Kiek žinome, prancūzų mokslinčius
leisti į avietę visokias melagys- ne turi nė jokios vertės ir užDunoyer, savo veikale apie darbo laisvę,
(Toliaue bus.)
fnokesnio ne verti.

plauczių ore; tuom tarpu net nevėdytuose kambariuose, kur gy
vena daug žmonių, ore angle
rugszties būva tik ant 1% dau
giaus negu lauke. Teisybė, būva
atsitikimai, kad žmogus, uždary
tas anksztame ruime, kaip skry
nioj, szėpoj, užtrokszta, bet czia
ne gali daug oro prisigriebti isz
lauko, todėl kvėpuojant uždary
tam, to ruimo ore prisirenka vis
daugiaus anglerugszties ir ant
galo būva jo tiek kaip smalkių
priėjusiame kambaryj ir to žmo
gus ne gali pakęsti ir užtrokszta.
Taigi kambariuose, kur gyve
na daug žmonių, gadina orę ne
anglerugsztis,
kurię žmonės
kvėpuodami iszpuczia, bet tas,
kas su ję iszeina isz burnos; ne
angleruksztis padaro orę kamba
rių dvokianeziu, bet visai kas ki
tas. Dvokiantį kvapę iszpustas
kvėpuojanezio žmogaus oras įgauna tankiausiai burnoj, recziaus jau pagadytuose plauežiuose, ypacz gi nuo ne'szvariai
užlaikomų gendanezių dantų;
prie to prisideda garai ne szvariai užlaikomos prakaituojanezioa
odos, suskretusių drabužių ir tt.
Rūkymas tabako teipoegi labiaus
gadina kambarių orę negu kvėpa
vimas. Medegos daranezios dvokeneziu kambarių orę yra: ammiakas, sierinis hydrogenas, sierinis
amoni jus, taukinės rugsztys; taba
ko durnuose, apart anglerugszties
ir taukinių rugszczių,yra dar dvi
nuodingos medegos — nikotiną
ir nikocianinas. Isz tų medegų:
sierinis hydrogenas ir sierinis
ammonijus yra ne vodingi. Bet
tų visų medegų paprastuose gyvenimuose(i8zskiriant dirbtuvių)
ne buvo teip daug, kad jos galė
tu užnuodinti, tas gal atsitikti
vien mažesniuose kambariuose
prileistuose tabako durnų, tę ypacz pajunta gerianti
deg
tinę prirūkytuose kambariuose:
prirūkytame kambaryj, arba rū
kant, ne galima iszgerti tiek turiuczių alkoholių gėrymų kaip ant
lauko ir ne rūkant.

| Anglijos dirbtuvėse atlieka
dabar bandavonės su anglims,
kurios ypatiszku budu perdirb
tos, degdamos ne iszduoda nė
durnų, nė smalkių. SziUs naujas
kuras gali būt deginamas kiek
viename pecziuje, net tiesiog ant
molinės aslos be kaminą Dega
jis raudona liepsna kaip ir kok
sas. Szilumos iszduoda labai
daug. Anglys tos padirbtos ply
telių paveiksle ir kiek žinia, su
sideda isz 95%anglinių dulkių ir
5% deguto irnegesytų kalkių.

