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Politiszkos žinios.
Sziaurini Amerika.

Amerikos republikoniszkas 
randas teip kubiecziams kaip ir 
visam svietui priesz karę bu Is
panija davė pažadėjimų, kad 
Kubos sau ne pasilaikys, bet pa
liks jų liuosa. Programe republi 
konų ir. dabar yra kaipo vienas 
isz svarbiausių mierių partijos— 
pripažinti liuosybę tai nuo iszpa- 
nijonų paveržtai salai. Tuom 
tarpu rando tarnų apdirbdame 
programe tiesų Kubai, lyg yla 
isz maiszo, iszlenda tikri mieriai 
Amerikos rando, kurie parodo, 
jog VVashingtono valdžios ypa- 
tiszkų, tikrai amerikoniszkų su 
pratimu turi apie Kubos Ii uosy b§. 
Pagal rando programą: Amerika 
laikys ant Kubos sivo kariaunų 
tvirlynėse; uždrausta Kubai da 
ryti sutarimus su kitoms vieszpa- 
tystėms, užrubežinius salos reika
lus prižiūrės Washingtono val
džios. Uždrausta Kubai vesti 
kares, daryti skolas; prižiūrėjimu 
iždo paima prezidento paskirti 
virszinįkai, ners jie, kaip iki 
sziol pasirodė, kaslink teisingu
mo, stovi net užpakalyj pagarsė
jusių sviete iszpaniszkų urėduj- 
kų. Tokių tai mat tikrai ameri- 
'koniszkų liuosybę rengiasi pripa
žinti Kuliai prezidentas McKin- 
ley, teip nori iszpildyti savo 
duotus kubiecziams ir visam 
svietui pažadėjimus, arba kitaip 
sakant, stengiasi sulaužyti duotus 
savo paties pažadėjimus. Daug 
didesnę liuosybę turi juk angliaz- 
kos kolionijoe. Nežingeidu to
dėl, jeigu dabar mažai ant svieto 
yra lengvatikių, kurie tikėtų 
Amerikos pasigyrimams ir paža
dėjimams; teisingumui urėdnįkų 
jau seniai paliovė tikėję.

Ant Filipinų salų karė traukia
si savo keliu, filipiniecziai, mato
mai; mažai gero laukia nuo pre 
zidento pažadėjimų ir jiems ne 
tiki. Susirėmimai terp ameriko
nų ir fiilipinieczių vis nuolatai 
atsitinka. Pagal cficijabszkas ži
nias, pereitų sanvaitę 200 filipi 
nieczių likosi užmusztų, o tik 130 
pasidavė amerikonams. Tas 
aiszkiai rodo, kad filipiniecziai 
didesnį turi užsitikėjimų ant savo 
ginklų negu ant Amerikos rando 
teisingumo ir malonės. Dabar a- 
merikonai užsimanė pasinaudoti 
isz laikomos nelaisvėj Aguinaldo 
motinos ant patraukimo szito 
svarbiausio pasikė'.imo palaikyto
jo į amerikonų pusę. Per tarpi- 
nįkystų Aguinaldo motinos ame
rikonai nutarė perduoti jam pa
skutinę prezidento prokliamacijų, 
kurioje žada atleidimų kalczių 
visiems pasikėlėliams, kurie pa
dės ginklus ir pasiduos ameriko
nams. Mat amerikoniszkiems 
jenerolams rodosi, kad Aguinal
do nieko nežino apie tokių prezi
dento McKinleyo malonę ir kaip 
tik anie tai dažinos, tai tuojaus 
isz to pasinaudos. Tnrbut vie
nok Aguinaldo gerai žino apie į- 
turį prokliamaeijos, tik jų ne lai. 
ko už atsakanezių, jeigu ne nori 
pasiduoti. Kadangi dabar ame
rikonams neatbūtinai reikalinga 
kariauna Chinuose, o jos nėra 
isz kur paimti, tai VVashingtono 
valdžios labinus negu Aguinaldo 
geidžia pasiliovimo karės ant Fi
lipinų.

Rytini Azija.
Kaip yra isztikro Chinuose, to 

dabar negalima žinoti. Anglisz- 
ki laikraszcziai pirmiausiai pagar
sino, kad pulkas ginkluotų chi
nieczių isz Mandžurijos perėjo 
Maskolijos r u bezių ir pradėjo 
bombarduoti miestų Blagoviesz- 
czensk, Amūro apskrityj ir buk 

. tų miestų paėmė. Kazokai da
bojanti dirbamų maskolių gele

žinkelio linijų per Mandžurijų į 
portų Arthuro, teiposgi inžinie
riai ir darbinįkai dirbanti tų ke 
hų, likosi arba iszskersti arba isz- 
vyti per rubežių. Kad chinie
cziai įsiveržė į Maskolijų, tų pa
tvirtina ir maskoliszko rando ži
nios, bet jos užgina paskalų apie 
paėmimų Blagovieszczensko. Pa
gal maskoliszko rando garsina
mas žinias, piveržę į maskolisz- 
kas valdybas chiniecziai, likosi 
sumuszti ir pervyti atgal per ru
bežių. Tie pats angliszki laik
raszcziai pagarsino, buk Maskoli- 
ja praszalino chiniszkų pasiuntinį 
isz Peterburgo ir buk apgarsino 
karę *su Chinai*. Maskoliszkas 
randas vienok to ne patvirtina, 
prieszingai, jis sako, kad užpuo
limas chinieczių ant miesto mas 
koliszkoj rutožuus pusėj dalykų 
stovio ne permaino ir kad Mas- 
kolija eis isz vien su kitoms Eu
ropos tautoms. Oficijaliszkai 
vienok Maskolija pagarsino Sibe
lijų, Semireczijų ir Turkestanu 
ant kariszku padėjimo, suszaukė 
po ginklu visus tinkanezius į ka
riaunų gyventojus. * Tokiu budu 
Siberijoj, Semireczijoj ir Turkes
tane turi ji 360000 kareivių. Ka
riauna stovinti 'Siberijoj gal būt 
apversta ant karės su Chinais, 
bet ant nuniuszimo chinieczių už 
puolimo ant Turkestano Masko 
lija turėjo ežia užtektinai pajiegų- 
Jeigu vienok ir tas savo valdy
bas ji pagarsino ant kariszko pa 
dėjimo,tai turbut,apartChinų ^ki
ši ežia susitikti ir su kitais savo 
mierių stabdy tojais jtokiais gi ežia 
gali būti tik anglijonai. VVienybės 
siekių terp Maskolijos ir Anglijos 
nėra ir rytiniuose Chinų apskri 
ežiuose.

VVokietijos randas rods ne isz- 
vijo dar chiniszko ambasado
riaus, bet jam uždraudė pasinau
doti isz telegrafo ant siuntinėjimo 
ženklintų paslaptų telegramų. 
Chiniszkas ambasadorius ne pa
kėlė protesto priesz tokį Wokie- 
tijos rando padavadyjimų. Apsi
gyvenę Wokietijoj chiniecziai 
iszsikraustė į kitus krasztus. »

Ar Chinų sostapilėj, mieste Pe
kine, likosi iszskersti europiecziai 
ir svetimų krasztų pasiuntiniai 
arba ambasadoriai, to nieks ne 
gal žinoti. Amerikos randas, 
neva ant savo užklausimo, gavo 
nuo savo ambasadoriaus atsaky
mų, kad europiecziai ir visi am
basadoriai, iszėmus vokiszko, 18 
d. liepos Pekine buvo gyvi ir 
sveiki. Atsakymas tas,atsiųstas 
per telegrafų, buvo raszytas pu
slapiu, Amerikos rando vartoja
mu rasztu, bet ant telegramo ne 
buvo dienos, kada jis buvo ra- 
szytas. Amerikos randas laiko 
telegramų ui teisingų ir tiki, kad 
Pekine ambasadoriai yra sveiki, 
kad jų neiszpjovė chiniecziai, 
tam tįsi ir Prancūzijos randas, 
bet už tai lygiai Maskolijoj ir 
Anglijoj laiko tų telegramų už 
naujų chinieczių komedijų ant 
monyjimo akių europiecziaras. 
Gal būt, kad tai yra koks senas 
Amerikos ambasadoriaus telegra 
mas, chiniszkų urėdnįkų sulai
kytas, paraszytas tųsyk, kada 
ambasadoriai buvo dar sveiki; 
gal butteiposgi, kad po iszsker- 
dimui ambasadorių, chiniecziarns; 
pateko paslaptis amerikoniszko 
rando alfabetas ir isz to chinie
cziai pasinaudojo ant paraszymo 
neva nuo Amerikos ambasado
riaus telegramo. Kaip yra isz
tikro Pekine, nieks dabar teisy
bės nežino.

Nuo Tien Tsin chiniecziai su
jungtų svetimų krasztų kariaunų 
likosi nuvyti ir visas kelias terp 
Taku ir Tien Tsiu yra liuosas nuo 
chinieczių. Ui kokių dviejų, 
trijų sanvaiezių atplauks isz Eu
ropos dauginus kariaunos, tųsyk

gai ginasi priesz dvideszimts 
kartų skaitlingesnę angliszkų Jta- 
riaunų ir vis dar nieks pirm laiko 
ne gali pasakytų kaip karė gali 
pasibaigti. Iki sziol pietinėj Af
rikoj anglijonai nužudė su vir
szum 48000 kareivių, taigi dau- 
giaus negu dusyk tiek, kiek yra 
kariaujanezių būrų.

Būrai gyvenanti angliszkoėe 
valdytose, ant savo susirinkimo 
nutarė reikalauti nuo Anglijos 
pripažinimo neprigulmystės 
Transvaaluus ir Orauijos republi- 
kų, kitaip gazdina Angliju nie
kada nesiliaujaneziais tnaisztais 
pietinėj Afrikoj.

Pulkaunįkui Wilcocksui aut 
galo pasisekė prisigriebti į miestų 
Kūmausi ir iszliuoeuoti jį nuo pa
sikėlusių negrų apgulimo. ' Pasi
kėlimas vienok visgi iki sziol ne
valdytas; ant suvaldymo jo per 
mažai ežia angliszkos kariaunos.

Turkija.
Angliszki laikraszcziai garsina, 

buk Turkija rengi tai sekti Chinų 
paveikslų ir iszvyti visus sve- 
timtauezius. Tie pats lai k ra «z- 
cziai tvirtina, buk sultanas pri
sakė visiems turkams net gyve
nantiems svetimuose krasztūoae 
grįžti į tėvynę ir stoti į kariaunų. 
Turkijos randas vienok ginasi ir 
sako, kad tuos paskaius tyczia į, 
svietų leidžia armeniecziai, kurie 
nori sumažinti užsitikėjimų kitų 
krasztų Turkijai. Gal būt, kad 
ne viskas yra teisybė, kų apie 
Turkijų raazo svetimi laikrasz 
ežiai, bet jeigv vfeoa didėsės Eu
ropos tautos įsipainios į karę su 
Chinais.arba jeigu, besidalydamos 
Chinais, terp savęs susimusztų, 
Turkija to abėjones pasistengtų 
iszsiliuosuoti isz nepraszyt^s glo
bos Europos tautų.

Serbijos karalius susižiedavo 
su turtinga naszle Maszyn.

VVidurinė Ir Pietinė Ame
rika.

Randas republikos Nicaraguos 
atsisakė imti dalyvumų suszauk- 
tame į Meksiku, su pritarimu 
Sziaurinės Amerikos, kongrese 
visos Amerikos vieszpat^^zių.

Revoliucija republikoj Cofcn- 
bia vis žymiau ima viražų a6 
prezidento lando. Revoliucijo- 
nieriai užėmė miestų Panamų, 
rando kariauna isz ežia pabėgo į 
miestų Colon. Po kruvinam 
musziui 16 d. liepos revoliucijo- 
nieriai užėmė ir miestų Co'.ou. 
Miestas Sabanilla, kur pasis'epė 
rando kariauna, yra revoliucijo- 
nierų apgultas.

bus ežia su virszum 100000 euro- 
peiszkos kariaunos, ko užteks ne 
tik ant iszliuosavimo ambasado
rių, bet ir ant suvaldymo bokse- 
rų pasikėlimo. Amerikonai no 
rėtų, kad dabar europeiszka ka
riauna trauktų ant Pekino, bet 
ant to nesutinka kitos vieszpa- 
tystės. Ne buwo sutiki no terp 
vieszpatysczių ‘ kaslink pavedi
mo vadovystės ant sujungtų eu- 
ropeiszkų kariaunų: anglijonai 
norėjo savo jenerolų primesti, bet 
kad tie nesumaniausiais pasirodė 
Afrikoj, tai kiti krasztai ant to 
nesutiko; amerikonai tiek proto 
turėjo, kad nė nesiūlė savo jene
rolų. Wokiecziai buvo užmanę 
piiimti prancūzų, bet ant galo 
visi sutiko už vadovų priimti 
garsų maskoliszkų jenerolų Gro 
dekovų. Tas likosi caro pas
kirtis ir iszkeliavo jau isz Mas- 
kol jos. ” Kalba ant susineszimų 
terp visokių vieszpatysczių ka
riaunų priimta prancuziszka.

Pas traukus isz Kantono gar
siam Li Hung Czangui, muisztai 
užgimė ir pietinėse Chinų pro
vincijose. Li Hung Czang isz 
keliavo į Pekinu, bet kaip dabar 
sako, jis apšiltos Nankine. Isz 
Czi Fu sujungtos amerikoniszkos 
ir angliszkos kariaunos dalys su 
visu iszvijo chinieczius, ameriko
nams pateko 8 chiniszkos kanuo- 
lės.

Kad kaslink tolesnio likimo 
Chinų terp vieszpatysczių nėra 
vienybės, tų matyt jau dabar. 
Amerika, dėl silpnumo savo pa
jiegų negalėdama atsakancaiai 
naudotieji isų padalinimo Chinų, 
nenorėtų daleisti dalinimo, bet 
jeigu kitos drūtesnės vienpatys
tės nuspręs kitaip, ne paisys ant 
Amerikos priesztaravimo. Chinų 
ciecorius pirmiaus atsiszaukė į 
Prancuzijų praszydamas pageltos 
prie sutaikymo Chinų su kitoms 
vieszpatystėms, bet atsisakius 
Prancūzijai, su tokiu jau piaszy- 
mu atsiliepė į prezidentų McKin- 
leyų. Nežinia, kokiu budu Ame
rika galės pagelbėti? Tuom tar
pu, kaipo ženklo gero noro,prezi
dentas McKinley reikalauja, idant 
svetimi ambasadoriai butų per
gabenti į miestus, kur yra sveti
mų krasztų kariauna.

Karė Afrikoj.
Kaip paduoda paskutiniai te

legramai lordo Roberts, aplinki
nėse Pretorijos užgimė smarkus 
musziai terp angliszkos kariaunos 
ir būrų. Burus į muszį vedė pat
sai prezidentas Krueger. Būrų 
skaitlių paduoda ant 15000 žmo
nių. Pagal tų raportų, anglijo
nai numuszė būrų užpuolimų. 
Nežinia vienok,ar ant to pasibai
gė muszis, ar anglijonai numuszė 
vien būrų užpuolimų ant savo 
szonų. Po Middelburg, kaip pa
duoda isz Lorenzo Marųuez, bu
vo teiposgi smarkus muszis, ku
riasi ne žinia dar kaip pasibaigė.

Paskutinėse dienose ir Orani- 
joj buvo teiposgi smarkus mu
sziai terp būrų vedamų jenerolo 
de VVett ir anglijonų vedamų je
nerolo Bullero. Rods ant lauko 
mažesnės būrų pajiegos likosi 
sumusztos, bet jas apsiaubti an
gį ijonams nepasisekė: būrai pra 
simuszė per anglijonų eiles ir 
nutraukė į sziaurius ant susilieji
mo su pajiegoms jenerolo Bo- 
thos.

VVokiszki o tie i erai, iszsiųsti 
ant prisižiurėjirao karei, dabar 
sugrįžę į VVokietijų, labai aug- 
sztai stato būrų vadovų Bothų. 
Jie sako, kad jeigu Bolha butų 
isz pradžių buvęs visų būrų pa 
jiegų vadovu, vietoj mažai isz 
mananezių Joutorto ir Cronjes, 
tai ne tik miestai Ladysmith ir 
Kimberley butų būrų rankose, 
bet visa karė butų kitaip atsikrei
pusi. Botha ir dabar pasekmin

Matyt, kad gadynė vysk. Bara- 
naucko labai* yra panaszi ant ga
dynės vysk. Straszinskio, kuris 
prisakė, kad visose Lietuvos 
bažnycziose giedojimai ir pamok
slai butų leukiszki, o kunįgus 
mozūrus, uumokanezius lietuvsz- 
kai, siuntė į Lietuvę, kad jie vi
sus lietuvius perverstų į lenkus 
ir kunįgus lietuvius kilnojo į 
Mozurijų, kad szie užmirsztų sa
vo prigimtų lietuviszkų kalbų. 
Jeigu vysk. Straszinskas teip da
rė, tai nieko nėra dy vino, nes bu
vo tai lenkų szovinistas ir polio- 
nizatorius, ale jeigu teip daro 
vysk. Baranauckas, žemaitis, tai 
isz to visiliusidyvyja IKitas daly
kas yra, kurį noriu-ežia pažymėti, 
kad vysk. Baranauckas prisilaiko 
senuviszkos vysk. Straszinskio 
ir Wierztovskio politikos ir lie
tuvius - kunįgus, tėvynainius, 
guja i Mozurijų. Kunįgas, nu
keltas į svetimų szalį, atsitolina 
nuo lietuviszko judėjimo ir ne 
gali naudingai darbuotis ant labo 
tėvynės.

Lenkai savo laikraszcziuose 
aimanaujs, kad juos labai perse
kioja Prūsuose hekatistai. Tei
sybė, Prūsuose yra Wolfai, von 
Podbielskiai, ale ir mes savo Lie
tuvoje turime dar arszesnius he- 
katistus pavidale Wolf-Wisz- 
nievkiu ir kitų, kurie paperka 
iydtornius, žydus ir kacapus, 
kad szie keltų vaidus musų baž
nycziose — Dievo namuose 1 
Wienaine susiėjime teko man isz- 
sikalbėti su tulu lenkų ssovinis- 
tu apie vaidus tarp lietuvių ir 
lenkų; žinia, szovinistas kalbėjo, 
kaip jam rodėsi; terp kitų daly
kų jis man papasakojo, buk. len
kai buvo susitarę uždėti Tilžėje 
naujų lietuviszkų laikrasztį su pa
kraipa jiems prielankia; ant už 
dėjimo laikraszczio jau buvę net 
ir pinįgai parūpinti,ale tas jų ge
ras noras neįvykęs neva isz tos 
priežasties, kad musų vyskupai 
atsisakė nuo rėmimo to laikrasz
czio. Iszties, tikrai “meszkos 
prisitsrnavimas” butų tas laik- 
rasztis mums. Jeigu lenkų szo- 
vinistai nori uždėti naujų lietu
viszkų laikrasztį Tilžėje su pa
kraipa sau prielankia, tai tegul 
sau deda ir tegul sau vieni skai
to.

Varpas.

Iszdegč miestelis Merecz.
VVilniaus gubernijoj, Trakų 

pavietyj, iszdegė miestelis Me
recz, vienas i*>z seniausių Lietu
vos miestų. Gyventojai per tai 
ne teko nė turtų, nė pastogės. 
Miestas Merecz yra ant Nemuno, 
100 vioratų nuo Wilniaus, o 75 
viorstai nuo Gartsno. Ji? pagar
sėjęs yra Lietuvos istorijoj.

Negywells.
7 d. berželio, ant ^Peterburgo- 

Wirbaliau8 geležinkelio linijos, 
terp stacijų Žaslių ir Jevjes rado 
kui ų jauno vyriszkio su nupjau
ta galva, kuri gulėjo toliaus nuo 
kūno. Netoli geležinkelio, 
Jevjos girioj, rado ant medžio 
pakabintų sermėgų, matomai to 
negyvėlio, kadangi ta sermėga isz< 
tokios jau gelumbės, isz kokios 
pasiūtos kelinės rastos ant negy
vėlio. Kiszeniuje sermėgos bu
vo trys dokumentai apie tamys- 
tų, mokyklos paliudyjimas laz
duotas aptiekus pagelbinįkui Juo
zui Linkevycziui.kyrisai, kaip ma
tyti isz dokumentų, iki 7 d. vasa
rio tarnavo aptiokoj Omelinskio 
mieste Usmaniuje, Tambovo gu
bernijoj. Toj paezioj girioj, kur 
rado sermėgų, ap
linkiniai ukinįkai rado dvi pre
mijines maskoliszko iždo procen
tines popieras po 225 rubl. kiek
viena. Maszinistas trūkio N-I 
papasakojo, jog nepažinstamas 
jam jaunas vyriszkis, priesz bė

gantį trūkį padėjo galvų ant ke
lio ir trūkio ratai nupjovė jam 
galvų. Užveizėtojss gi geležin
kelio stacijos ir aplinkiniai ukiej^ 
kai pasakoja; kad minėtas patsžu- 
dys pasirodė dvi dieni pirm nu
sižudymo ant geležinkelio staci
jos ir paskui valkiojosi po aplin
kines. Kaip paskui pasirodė, 
patsžudye yra Juozas Linkevy- 
czius; paėjo isz Kauno guberni
jos, Resemių pavieczio, Page- 
darių kaimo. Kokia priežastis 
privedė jį prie pat-iudystės,neži
nia, kad ne stoka pinįgų, galima 
spręsti jau isz to, kad girioj rado 
Linkevycziaus pamestus kelis 
szimtus rublių vertės procenti
nius premijinius bondus.

Ledai.
2 d. liepos, ties Warena, Wil- 

niaus gubernijoj, užkilusi smarki- 
audra su ledais, ne mažai blėdies 
pridirbo. Ledai puolė balandžio 
kiuuszinio didumo ir užkenkė ja
vams ant laukų. Kaime Ozere- 
kuose perkūnas trenkė į vieno 
ukinįko kluonų ir jį uždegė; nuo 
to ugnis iszsiplatino ant kluonų 
kaimynų. Sudegė trys kluonai.

Ledai ne mažai blėdies pridir
bo aplinkinėse Žukovczizhos, 
Slonimo pavietyj, Garteno gub. 
Ledai iszmuszė laukus, nudau
žė vaisius sodų medžių.

Nuszowe.‘
Isz Insruczio (Prūsų Lietuvoj) 

kalėjimo pabėgo nusikaltėlis lie- 
tuvys Palapis ir slapstėsi gana 
ilgai po tplinkines girias. Prisi
griebė paskui į Ragainės girias, 
kur,užtikęs pabėgėlį girių užvei- 
zėtojas, nuszovė.

Isz miesto Wilniaas.
Wilniau8 miesto rodą pagarsi

no rinkimų aukų ant pagarbinimo 
maskolių: ant paminklo garsiam 
kraujageriui Suvorovui ir ant 
pastatymo teiposgi paminklo 
mieste Woroneže maskoliszkam 
rasztinįkui ir dainiui Nikitinui. 
Kad tai VVilniaus miesto rodą, 
susidedanti daugumoj isz lietu 
vių (nors sulenkėjusių) užsima
nytų rinkti aukas ant pagarbini
mo Lietuvos didžiūnų, ant pas
tatymo jiertia paminklų,tųsyk isz
tikro galima būt jų pagirti; da
bar gi ji, garbindama vien mas
kolius ir ant to rinkdama aukas 
Lietuvoj, užsipelnovant kuo di
džiausios paniekos.

Wilniuje pradėjo statyti speci- 
jaliszkų triobų ant patalpinimo 
moteriszkos gimnazijos. Moksli
nio apskriezio virfzinįkas atsilie
pė teiposgi į miesto rodų su pra 
szymu duoti atsakantį pliacių 
ant pastatymo triobos patalpini
mui realiszkos mokyklos. Dabar 
toje mokykla telpa pasamdytuose 
namuose, bet kad tas ne paranku, 
tai mokslinio apskriezio užveisė 
tojas ketina pastatyti specijalisz- 
kų triobų ant patalpinimo moky
klos.

Isz Werkų (netoli VVilniaus) 
paczto pavogė 600 rublių pini
gais, už kelis szimtus rublių 
markių ir visus atėjusius laiszkus 
ir siuntinius. Nužiūri įasztinįkų 
VVilniaus kariszko naczelnįko 
Anochinų, kuris prapuolė.

Netik Amerikoj laikrasz
cziai provojasi, tas pats yra ir 
musų tėvynės sostapilėj WiL 
niuje. VVilniaus jeneral-guber- 
natoriaus laikraszczio, “VVilensko 
VVieptniko” redaktorius, neužkęs 
damas savo prieszo, redaktoriaus 
neprigulmingo laikraszczio “.Se
vero Zapadnoje Slovo”, visaip 
paskutinį iazniekino. Tas parei
kalavo atūžaukime, bet kad 
Trockio tarnas to neiszpildė, li
kosi apskųstas į audų. Kasžin 
ar ir nuo sūdo bausmės iszliuosuos 
apskųstų jo ponas, jenerolas 
Trockyj.

Isz Lietuvos.
Isz Dzūkijos.

Dzūkijoje mažai yra prasiplati
nę lietuviszki rasztai; knįgas ir 
laikraszczius retai kas skaito, 
nes labai sunkus pargabenimas; 
ale dabar kaskart dažnai neszikai 
į musų ssalį atsilanko ir sziek 
tiek nutildo musų reikalus.

Seinų vyskupas Baranauskas 
yra laikomas visų kaipo netak- 
tiszkas žmogus rundyjime vys
kupystės. Argi taktiszkaš tai 
daiktas iszdavimas cirkulioriaus, 
kad nedėlioms ir szventomis die
nomis po sumai priesz pamokslus 
skaitomos butų ir lenkiszkos 
Evangelijos vijose lietuviszkose 
parapijose Seinų vyskupystės? 
Jeigu Lietuvoje reikia kunįgams 
skaityti priesz pamokslų lenkisz- 
kų Evangelijų, tai teisybė reika
lauja, kad vyskupas iszduotų 
kitų cirkuliarų ir palieptų visos 
Mozurijos kunįgams skaityti 
priesz pamokslų lietuviszkas 
Evangelijas, nes Mozurijoje Sei
nų vyskupystės yra gana daug 
lietuvių.- Ale pažiūrėsime, ‘ ar 
Seinų vyskupas tai padarys?

VVelniai ar dwasios Lietu- 
wiszkame Minske.

Daug triukezmo padarė ežia 
apsireiszkimas velnių ar dvasių 
vienuose namuose ant Liudament 
ui. Pirmiausiai tuose namuose 
iszlakstė viri langai. Namų sa- 
vinįkas nužiūrėjo savo kaimynų, 
bet kaltės jo neįstengė darodyti. 
Po tam ant tūlo laiko viskas nu
tilo, bet ežiai neseniai po miestų 
praplito žinia, kad tuos namus 
apgyveno dvasios ir todėl isz jų 
gyviejie turėjo persikelti kitur. 
Metoliai ir visokį daiktai vaik- 
szczioja ir laksto po kambarius. 
Paszaukė policijų, bet tojė, nors 
sargiai daboja namus, nieko su
sekti, pagauti dvasių ne įstengia. 
Kų tik įdėti į langus stiklai, pa
statytų prie jų policijantų akyse 
iszlakstė, bet ne galima buvo už- 
tėmyti, kas juos iszdaužė. Priesz 
tuos namus renkasi pulkai žmonių 
bet į vidų nieks ne drysta įeiti. 
Be abejonės yra ežia kokios gy
vųjų sztukos, bet kas jas daro, 
iki sziol ne pasisekė surasti.

Isz VVilniaus gubernijos.
Nors isz pavasario, dėl stotos 

lytaus, VVilniaus gubernijoj dir
vos ir pievos iszrodė labai pras
tai, bet, užstoję berželio mėnesyj 
lytus pataisė sziek tiek vasaro
jus ir pievas. Rugiai rods maži 
ir reti, bet yra viltis, kad grudai 
bus stambus. Ypacz žymiai pa
sitaisė javai Szventenų, Trakų ir 
VVilniaus paviecziuose. Sodų 
vaisių surinks szįmet ne mažai, 
ypacz kriauszės gerai užderėjo.

Darbinįkai kertanti medžius 
giriose maskoliaus Olsufiejevo 
prigaudė diktai mažų vilkyczių, 
kuriuos pardavinėja po 50 kap. 
—1 rubl. už vienų. Pirkėjų ant 
tų gyvulių ne trūksta.

Isz B tiutanų, Peterburgo gu
bernijoj, atkako 19 metų bajorė 
Radzevyczienė į VVilnių ir užsi
manė apvaikszczioti Christaus 
kanezių koplyczias Kalvarijoj, 
netoli VVilniaus. Atkako ji į kai
mų Baltupių ir isz ežia pėkszczia 
nuėjo į Kalvarijų. Kada ji pri
siartino prie teip vadinamo Ke
drų kalno, ant jos užpuolė pul
kas elgetų, kurių Kalvarijoj, 
kaipo stebuklingoj vietoj, nieka
da ne trūksta ;suriszo rankas, ko
jas ir akis ir isz kiszenių iszėmė 
viskų, kų tik radot auksinį laik
rodėlį ir 25 rubl. pinįgų, atėmė 
dangtį (parasolių), pirsztinęs,nu
avė ir czeverykus. Moteriszkė, 
iszsiliuosavus isz ratszczių, pa
siskundė VVilniaus pavieczio 
virdztnįkui, kuris suaresztavo 
visus Kalvarijoj sėdinezius elge
tas. Radzevyczienė pažino terp 
suaresztuotų Linkevyczių ir 
Kaupų, kurie pirmiausiai ant jos 
užpuolė ir raiaziojo rankas ir ko
jas. Pavogtų daiktų vienok pas 
juoe policija ne rado. Mat į 
stebuklingas vietas renkasi elge
taujanti dykaduoniai ne vien ant 
maldos, bet prie progos bando ir 
plėszimų.

29 d. berželio plėszikai atsilan
kė į kaimų Bistricųa VVilniaus 
pavę., įsiveržė į k romelį žydo 
Berkos Lipkavicziaus ir paszla- 
vė *60 rabi, gatavais pinįgais, 
ant 200 rubl. vekselių, ant 30 
rubl. abligų ir visokių tavorų už 
300 rubl. VVagilių tų iki sziol ne 
>ugavo.

3 d. liepos, laike audros, kaime 
Padkamarnikiuoee, Rudaminos 
valszcztuje, perkūnas užmuszė 
dirbanezius Ant lauko brolius 
Baltromiejų ir Stanislovų Zarec- 
kius.

Tame jau Rudaminos valszcsiu- 
je 29 d. berželio ledai iszmuszė 
laukus kaimo Pddgorna. Blėdį 
jų padarytų skaito ant 1000 rubl. 
Javai ant ploto 30 deeiatinų su 
visų lėdų iszmuszti.
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Bombay, Indijoje, kaip garsina 
to apskriezio gubernatorius, nuo 
choleros pasimirė 18236 žmonės.

■ | Holandijos porte Rotterda- 
me 12000 laivų iszkrovėjų ir do
kų darbinįkų pakėlė sztraikę ir 
pertai nėra kam iSzkrauti isz už
marių atėjusių laivų.

ZemdarbystėB mokyklos 
Kauno gubernijoj

Wilniaus mokslinio apskriczio 
užveizėtojas važinėjo ne seniai 
po Kauno guberniję ant isztirimo, 
kur yra reikalingiausia ir kur pa
rankiausiai Kauno gubernijoj pa
rengti spec.jdiszkas žemdarbys- 
tės mokyklas ant iszplatinimo 
terp ukinįkų geresnio ’ikės vedi
mo budo negu dabartinis, kuris 
ne daug ukiuįkams naudos atga
bena. Kę isztyrė mokslinio ap- 
skriczio užve:zėtojas, ne žinia, 
bet * iszreiszkimę sivo pažiūrų 
kas link to dalyko jis nusiuntė 
apszvierimo ministeriui.

YpaUszka prowa.
Prūsų Lietuvoj, mieste Insru 

tyj sūdąs neseniai perkratinėjo 
ii ngeidži ę provę, ne paprastę 
teiposgi iszdavė nusprendimę. 
Apskųsti bu ve :staliorius Grasso w 
ir redaktoii is iszeinanczio Gum
binėj laikraszczio “Preuss. Lit- 
thauische Ztg.” už patalpiuimę 
apgarsinimo su nužiurėjiinu, buk 
Grsssovienė yra padegėja ir nuo- 
dintoja. Apgarsinimę tę pada
vė jos locnas vyras. Sūdąs ra 
do jį kaltu ir nusprendė ant pu
sės metų kalėjimo, ant laikrasz
czio gi redaktoriaus uždėjo tik 5 
markes (vienę doiiarę) biusmės.

Isz Glasgowo, Szkotijoj.
ld. Vepos czianyksztė lietu- 

viszka “Szviesos” drau?ystė pa
rengė susirnaimę su prakal
boms. Kalbėtojai Dilbukas ir' 
S'rvidas skundėsi, kad musų or
ganizacija silpnai stovi, kadangi 
trūksta jei gerų, mylinezių savo 
brolius vadovų. Atsiradę ežia 
vadovai ifzsikraustė į kitas 
svieto szalis gardesnės duones 
jieszkodami, o mus apleido, pali 
ko ant Dievo malonės. P. Le
bedis, tę patvirtindamas, priminė 
apie p. Montvilę, kuris buvo 
pirmutiniu “Szviesos” draugys 
tės įsteigtojumi, bet paskui netik 
pats mus apleido, bet iszrigabe 
no ir musų ant kankintinių nau
dos sudėtas aukas ir jų iki sziol 
ne matėme pakvituotų visuo
menės iszrinkto komiteto, isz ko 
matyt, kad musų sudėtos aukos 
komitetui iki sziol nepriduotos, 

■ nors ant to buvo gana laiko. 
Jeigu panasziai elgiasi t imsunas, 
tę galima dar iszteisinti, kadangi 
tokiam trūksta supratimo, jog ne 
gern daro, užvilkimo gi atida
vimo komitetui musų sudėtų au
kų jau tuom iszteisinti ne galima, 
kadangi vadovai turi geriau? 
numanyti, kas yra gero ir kas blo
go. Szkotijos lietuviai daug 
augszcziaus galėtų pasikelti, jeigu 
butų ežia geri pamokintojai ir 
vadovai.

Pasitraukus isz Szkotijos kunj>- 
gui VYarnagyriui, mes 
lietuviszko kunįgo ne 
nors praslinko jau su 
pusė metų.

Nors vienok mes ir 
vadovų, bet darbuojamės, kaip 
mokame ir kaip iszgalime. Glas- 
gove ne seniai atidarė lietuviai 
dvi rūbų dirbtuves ir vienę val
domų daiktų pardavinyczię.

' G.

iki sziol 
turime, 

virszum

apleisti

Isz Amerikos
Karszcziai ir stoka lytaus.

Los Anoelos, Cal. Aplinki
nėse szito miesto, teip kaip ir vi
soj beveik Californijoj ir' Arizo
noj. neiszpasakyti karszcziai ir 
sausmetis, kurie ypacz pietinėj 
Arizonoj daug blėdies pridirbo. 
Pievos ir dirvos iszdegė, gy- 
vuoliams trūksta maisto. Wan- 
dens iszdžiuvo*ne tik kanaluose, 
upėse, bet net azotiniuose. t Na
miniai galvijai, dėl stokos van
dens ir maisto, gaiszti tukstan- 
cziais; paviecziuose Pima, Pinet, 
Santa Cruz, Yoma ir Cochiae ne 
daug jau jų te liko.

Skaitlius ateiviu.
Pagal Amerikos rando pagar

sintas žinias, pasibaigusiuose 
metuose (Amerikosrandas skaito 
metus nuo 1 d. liepos iki tokiam 
jau laikui kitų metų) į Amerikę 
atkako isz viso 448551 ateivys, 
pernai gi tik 311715, o užpernai 
229299. Skaitlių atkakusių pa

sibaigusiuose mėtuose perėjo tik 
skaitlius atkakusių 1892m., kada, 
pagal rando raportę, atkako 
502917 svetimų ateivių.

IETUVA

Isz darbo lanko.į Wel apie Andree.
Kaip paduoda isz Fort Wi- 

( lliams, Kanadoj, Indijonai Hud 
■ son Bajr Co. pereitame pavasaryj 

ant vakarinio kranto James už
lajos rado daug visokių daiktų 
liekanų ir du negyvėliu ir tre
czię mirsztantį, kuri->ai nors kai* 

( bėjo, bet jo kalbos indijonai ne 
suprato; tik žino, kad tai ne bu
vo angliszka. Mena, kad tai tu
rėjo būt Andree ir du jo draugai, 
kurie trys metai atgal iszlėkė 
ant orlaivio prie sziaurinio žemės 

' poliaus ir prapuolė. 
1 r , 
į Bartas terp Indijonu

Phoenix, Ariz. Indijonai Pima 
giminės, gyvenanti ant Sacaton 
rezervacijos, kenezia badę. Dėl 
stokos lytaus, saulės spinduliai 

, iszdegino dirvas ir pievas, dėl 
, stokos paszaro iszgaiszo didesnė 

dalis naminių gyvulių. Jeigu 
randas greitai ne suszelps badu o 
janezių, atseis visiems badu isz- 
mirti.

Karszcziai.
Pereita sauvaitė Ch:cagoj bu

vo gana vėsi, bet užtai sztetuose 
prie Atlantiko buwo nepaken- 
cziami kaiszcziai. Nev Yorke 
vienę tik 18 d. liepos 80 žmonių 
tapo saulės spindulių užgautų, isz 
kurių 40 pasimirė. Szilumos buvo 
95°pagal Fahrenhoitę ir taisze-zė 
lyj. Teip jau dideli karszcziai bu
vo ir Philadelphioj, kur 18 d. 
liepos iki pietų nuo karszczio pa
simirė 8 žmonės; ligonbueziai pil
ni sergancz ų.

Nežinoma limpanti liga
Nev Orleans, La. Louisianos 

sveikatos užveizda garsina, kad 
miestelyj Caldvell Pa r sh apsi
reiškė kokia nauja limpanti liga, 
kuri paprastai pasibaigia mirezia 
apsirgusių. Iki sziol jau pasimi
rė nuo jos 40 žmonių, daugiausiai 
negrų. Isz Nev Orleanso iszke-| ežia 140 pėdų storas, 
liavo daktarai tyrinėti tę nauję 
apidemiję.

Sumusze Ciiinieczius.
Carterville, III. Pagarsinus 

laikraszcziams apie iszskordimę 
smer.konų Pekine, czianykszcziai 
gyventojai, negalėdami pasiekti 
tikrų kallinįkų, užsimanė užtai 
nubausti ežia gyvenanczius Chi- 
nieczius. Pulkas amerikonų už
puolė ant dviejų chiniszkų skalbi- 
nycziųirjis iszgriovė. Chinie- 
czius butų gal patempę, jeigu ant 
jų gelbėjimo ne butųtatbėgcsi po
licija. Carterviliecziai, nors gi
riasi savo apszvietimu, bet isz- 
tikro parodė, kad jų doriszkas 
supratimas ne daug augszcziaus 
pakilęs negu pas nuožmius Chinų 
bokserius.
Rauples terp aukso jieszkotoju.

Alaskoj, terp aukso jieszkotoju 
Nome apskrity] smarkiai siauezia 
rauplės. Nome parengtame li- 
gonbutyj nėra vietos aut patal
pinimo visų apsirgusių. Wal- 
džios ir daktarai wiskę daro, kę 
tik galima ant sumažinimo epide
mijos, bet tas iki sziol ne pasise
kė. Nuo rauplių labai didelis 
apsirgusių nuoszimtis mir.-zta.

Perkūnas trenke in bažnyczią.
Cleveland, Oh. Netoli nuo 

ežia, mieste Chatfield perkūnas 
trenkė į bažnyczię, kur buvo 
daug žmonių susirinkę ant laido
jimo dievmaldystoa. Prie to 
viena moteriszkė likosi perkūno 
mirtinai užgauta, sunkiaus ir leg- 
viaus užgautų yra 25 ypatos.

Nelaimes ant geležinkeliu.
New York. Ant virazutinio 

geležinkelio 5 are. Brooklyne 
susimuszė du prieszais bėganti 
pilni žmonių trukiai. Prie to 
viena žmogysta likosi užmuszla. 
Sužeistų gi yra daug. Persigan- 
d u si os moterys pęr langus mėtė 
ant ulyczios savo vaikus.

JoHNeTOVN\ Pa. Ant czianyk-. 
8zcziDs geležinkelio stacijos susi
rinko apie 2500 žmonių besiren- 
gianezių važiuoti ant pikniko. 
Kada piknikininkai pradėjo sėsti 
į trūkį ir dalis jų susirinko ant 
kelio szėnių, atbėgo tavorinis 
trūkis tiesiog į pulkę stovinezių 
ant szėnių žmonių. Isz jų 6 li
kosi labai sunkiai sumankyti, o 
isz tų au mirtinai,. Lengvinus 
užgautų yra net keiiou deszimtys 
žmonių. Sunkiaus užgautus 
gabeno į ligonbuezius.

5 Shabon, Pa. Bus ežia pa
statytos didelės alaus leidiny- 
czioe.

5 Peterson, N. Y. Czianyk 
szcziui szilkų dirbtuvių audėjai 
pakėlė sz t raikę.

5 VVheeling, W. Va. Darbi- 
nįkai La Belle Iron & Steel Co. 
dirbtuvių pakėlė sztraikę.

Depev. Darbai eina ežia 
prastai, dirbtuvės likosi uždary
to ir per tai daug darbinįkų yra 
be darbo.

1 Detroit, Mich. Likosi už
darytos czianykszcaios 
dirbtuvės ir per tai 
nįkų ne teko darbo.

•Į Sherodsville, 
nykszcziose anglių

vagonų
4000 darbi-

Oh. Czia- 
kistynėse, 

kur nuo seniai jau nedirbo, pra
sidėjo darbui.

•Į Greenburg, Pa. Sztraikai 
darbinįkų Claridge anglių kasty- 
nėse pasibaigė; darbinįkai sugrį
žo prie darbo.

T Tonavanda, N. Y. Darbai 
eina ežia gerai. Lentų pjoviny- 
ežiose ir dokuose ir isz kitur at
kakusiam ne sunku gauti darbę.

Darbai kastynėse szteto In- 
dijanos eina visai prastai: 
kastynėse ne dirba nė pusės lai
ko. Tas pats yra ir sztete lo
voj.

Pitt-burg, Pa. IVestinghou- 
se Machine Co. didina czianyksz- 
czias savo dirbtuves. Paskui pri
ims prie darbo daugiaus darbinį
kų.

1 Har>f.r, Nebr. Aplinkinėse 
szito miesto užtiko naujus anglių 
plotus, ant kurių neužilgio pa
rengs kastynes. Anglių sluogsnis

, Allegheny, Pa. Susitvė 
rė ežia nauja kompanija, kuri 
terp stacijų Hite ir Bauguet, prie 
Weet PennsylVania geležinkelio, 
pastatys dideles stiklo dirbtuves 
už pusę milijono doliarų.

1 Connelsville, Pa. Darbai 
prie kokso peczių szitame apskri
ty] eina vis niekyn, vis mažiaus 
peczių dirba. Pereitę sanvaitę 
degė ežia 16194 pecziai; prie 
vienų diibo 5 dienas, prie kitų gi 
tik 4 per sanvaitę.

Užgimė nesutikimai terp 
dirbtuvių savinįkų ir organiza
cijos Amalgamated Association. 
Jeigu dirbtuvių siviiiįVai ne pri
ims užmokesnio tūbelės užgirtos 
aąt konvencijos atsibuvusios 
mieste Indtanopolis, tai nuo 1 d. 
pjutės pakels sztraikę visi pri
gulinti prie organizacijos darbinį- 
kai.
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Pittsbuko, Pa. Daugelyj 
dirbtuvių szito miesto, teip kaip 
tai yra ir kituose Amerikos mies
tuose, ant tūlo laiko pasiliovė 
darbai. Wienos dirbtuvės pa
liovė dirbusios todėl, kad jų sa- 
vinįkai ne padarė sutarties su 
darbinįkų unijoms kadink užmo
kamo ant tolesnio laiko, per už- 
darymę dirbtuvių tik’si priversti 
darbinįkus būti nuolankesniais. 
Kitose dirbtuvėse atlieka dabar 
paprastus vasarinius dirbtuvių 
pertaisymus.

.1SZ Lietuwiszku dirwu.

nu-.

Preke pinįgų.
Ruskas rublis po.................. .. 52f c
Prūsiškos markės po............24|c

Prie kiekvieno pinįgų siuntinio 
reikia pridėti 30c.ant paczto kasz- 
tų.

Tęip 
de-

Pakėlfi

5 Home-tead, Pa. 
vadinamas “33inchų 
parlamentas” pradėjo dirbti. Ne- 
užilgio prasidės darbai ir kituose 
departamentuose.

Duquesne, Pa. Prie Car- 
negie dirbtuvių rengia už $1 
200000 nauję deparlamentę, 
kuriame gaus darlię 1000 darbi
nįkų.

Barbeton, Oh. Rengia ežia 
nauję stiklo dirbtuvę, kuri kasz 
tuos vienę milijonę doliarų. Ras 
joje paskui darbę su virszum 
1000 darbinįkų.

Portland, Ore.
sztraikę czianykszczio porto lai
vų iszkrovėjai. Darbinįkai rei
kalauja užmokesnio po 40c. už 
darbo valandę.

•] Joliet, Jll, Czianykszczio- 
se peczių dirbtuvėse, kurios nuo 
kelių sanvaiezių stovėjo, pradėjo 
vėl dirbti ir 200 darbinįkų gavo 
jo?e darbę.

5 Morris, N. J. 1000 kalna
kasių czianykszczių geležies kas- 
tynių pakėlė sztraikę, kadangi 
kastynių savinįkai numažino 
jiems už darbę užmokesnį.

Wa8hinoton, Pa.400 darbi
nįkų blėtos dirbtuvių pakėlė 
sztraikę, kadangi dirbtuvių sa- 
vinįkai ne nori priimti užgirtos 
užmokesnio tabelės.

^1 Philadelphia, Pa. Darbai 
czianykszcziose dirbtuvėse eina 
dabar silpnai; žmonių be darbo 
yra daug. Tik dirbtuvėse Loco- 
motive Works dirbk pilnę laikę.

5 Frostburg, Md. Terp dar
binįkų ir kastynių savinįkų pra
sidėjo tarybos ir rodosi, kad abi 
pusės susitaikys ir sztraikai gana 
ilgai ežia besitraukianti pasibaigs.

Ashland, Pa. Czianyksz- 
czios plieno dirbtuvės, kurios 
buvo sustojusios ant atlikimo 
reikalingų pertaisymų, pradėjo 
vėl dirbti. 1000 darbinįkų ga
vo jose darbę-, •

* Mc Kees Rocks, Pa. Pre- 
ssed Steel Car Co. baigia ežia 
statyti naujas dirbtuves, kurios 
turi jau reikalavimų ant padirbi
mo 5000 karų. Naujose dirbtu
vėse gaus darbę 1000 darbinįkų.

Wheeling, W. Va. Dirb
tuvėse American Steel. Co. pra
dėjo dirbti nuo pereitos sanvai- 
tės. Prasidėjo darbai teiposgi 
“Aetna Standard Plant dirbtuvė
se. Trūksta ežia dabar darbinį
kų, kadangi apsistojus darbams, 
dalis jų iazaikraustė kitur darbo 
jieszkoti.

Isz Waterbury Con.
Ant mano raszto, kad musų 

mieste, po vadovyste dvasiszko 
vadovo, tūli jo draugai rengia 
uždėti galiūnę, “Lietuvoj” patilpti 
Atsiliepimas uždėtojų tos neva 
ants sumažinimo girtuokliavimų 
instit jcijos. Atsiliepimas t .s pa
rašytas, rodosi, tyczia ant isz- 
juokimo | r, tustuojanezių ir dar 
didesnio pažeminimo jų vadovo: 
bet kad apie tikrę vertę rengia
mo saliuno (jis, rodosi, ne įsikū
nys) “Lietuva”, savo trumpuose 
paait-zkinimuose, išreiškė tę pa
tį, kę asz i»zreikszti norėjau, tai 
to jau asz neperkratinėsiu, nes 
butų t ii du grybai barszcziuose. 
Tegul užtenka vieno, Negaliu 
vienok užtylėti ne parodęs, kad 
užtarianti tokiu juokingu budu 
už savo dvasiszkę vadovę 
szvento galiūno rengėjai, gazdin- 
darni manę “kriminolu” neva už 
neteisybę, ko neįstengė iszrody- 
i i, pats griebi įsi neteisybės. Pro
testuojanti kunįgo ir jo pagelbi- 
nįko įnagiai apjuodina neteisia 
gai visus Waterburio lietuvius, 
sakydami, buk czianykszcziai 
lietuviai sukisza sunkiai uždirb
tus pinįgus j lojerių ir sudžių 
krizeni us. Pro vos terp ežia- 
nykszczių lietuvių pasitaiko la
bai retai, o jeigu ne butų erzin
tojų ir pjudytojų isz kunįgo ir jo 
tarnų pusės, tai gal jų ir su visu 
nebūtų. Kaslink neužsimokėji- 
mo sztoruose, tai tę gal daro 
protesto raszėjas, bet i»e czianyk
szcziai lietuviai. Kaslink iszbė- 
gimo tėvo, kad nereiktų laidoti 
pasimirusio kūdikio, su tuom lei
po ig i buvo visai kitaip, o ne 
teip kaip raszo protestuojanti: 
vyras buvo iszvažiavęs, o tik į- 
kokį laikę potam kūdikis mirė. 
VVelycziau kunįgo užtarėjams ne- 
raszyti tokių neiszmintingų apgi- 
nimų, kadangi tokiais rasztais 
tik dar labiaus apginumę savo 
vadovę pažemina akyse visų do
resnių ir sumanesnių lietuvių.

Blaivusis.

Ibz We8tTilles, III
Nors musų mieste gyvena ga

na didelis lietuvių skaitlius, bet 
terp jų labai mažai yra kuom 
nors prisidedanczlų prie tautiszkų 
darbų arba nors tokius darbus 
remianezių. Kitų gi visa laijnė 
ir siekiai prasideda ir baigiasi 
ant bonkos ir stiklo, jų pasirami- 
nimo ir pasilinksminimo vieta 
yra saliunas, o mokintojumi nu
tukęs saliunįkas. L tikas, rodo
si, pamesti jam netikusį senę pa- 
pratimę. Toks gyvenimas nieko 
gero ne atgabęs apart vargo ir 
nelaimių. Saliuninįkaa ne duos 
juk gero pamokinimo, kadangi 
musų saliptjinįkai pats mažai isz- 
mano, jie nė knįgų, nė laikraaz- 
czių neskaito; ne nori, kad žmo
nės apsiszviestų, kadangi apsi- 
sz v ietim a s naikina "bjaurius pa
linkimus, o saliuninįkai gyvena 
ir lobį sukrauna isz paleistuvia- 
vimų. Jie uori, kad jus, vie 
toj szviesos ir gero, kaipstabmel 
džiai stabus, garbintumėt degtinę 
ir alaus bertainį. Kada geri 
tautiecziai renka aukas ant nau
dos užsitarnavusių musų brolių 
nežmoniszkų caro valdžių iss- 
tremtų isz tėvynės, saliuninįkai 
renka ne tik kvorterius, bet do- 
liarus bet ne ant visuomenės, tik 
ant savo naudos už pažeminimę 
visos musų tautos. Meskime sy
kį jau tuos bjaurius pa- 
proezius, dėl kurių penime mes 
neiszpasakytę daugybę saliunį- 
kų, kurie niekuom musų tautai 
ne atsilygina. Stengkimės apsi- 
szviesti, per tai įgysime geresnį 
supratimę. Szelpkime viens ki
tę, duokime gėrę rodę ir patno- 
kinimę kiekviename atsitikime, 
o tęsyk niekam nereiks rodos jiesz- 
koti pas ne daug iszmanantį saliu- 
nįkę. Raszykitės visi prie 
Kliubo ir prie kitų gerų musų 
organizacijų! Us.

Susimildami, p. korespondentai, 
remkite leorespondencijas ant bė
ga n ežių atsilikimų o ne ant isz- 
vadžiojimų arba polemikų. Ko
respondencijų be bėganezių fak
tų ne galima korespondencijoms 
nė vadinti. Red.

Isz Brooklyno. N. Y.
‘•Lietuvos Sūnų Draugystė”, 

ant savo susirinkimo terp kitko 
nutarė priimti laikrasztį “Lietu
vę” už savo organę. Prie drau
gystės priguli dabar 35 sanariai, 
bet skaitlius jų nuolatai auga. 
Minėta draugystė ■ susirinkimus 
laikys du kartu ant mėnesio: pir- 
mę ir treczię subatę kiekvieno 
mėnesio; pirmas susirinkimas 
paskirtas apsvarstymui Draugys
tės reikalų, antras gi pamokinan- 
tems praneszimams. Likosi 
iszrinktas komitetas apdirbimui 
konstitucijos. Nutarta ' teiposgi 
ant pereito mitingo prisiraszusiua 
priimti prie įkurtųjų Diaugystės, 
be daktaro paliudyjimo, nes jie 
visi sveiki ir jauni vyrai. Nuo 
dabar, norinti prisiraszyti, turi 
pristatyti parinkto daktaro pa- 
liudyjmę, jjg yra sveiki. Iki 
spalių mėnesio nauji sanariai bus 
priimami reikalaudami užsimokė
ti vien mėnesinę po 50c-, vėliaus 
mokėsiis bus pakeltas pagal amžį 
norinezių prisiraszyti. Kandida
tai priimami nuo 18—45 metų 
amžiaus. Sekantis mitingas at 
sibus 4 d. pjutės ant p. Draugelio 
salės. J. Naujokas.

Isz VVilkesbarre, Pa.
10 d. liepos czianykszcziose an

glių kastynėse likosi nukritusio 
anglių szmoto užmusztas geras 
tautietis, Dominikas VValentuko- 
nis. 12 d. liepos tapo palaidotas 
ant Plymoutho kapinių. Welio- 
nis paėjo isz Suvalkų gub., Kal
varijos pavieto, Kirsnos vai- 
szcziaus, Simno parapijos, Saimi- 
niszkių kaimo; Amerikoj iszbuvo 
tris melus. Liko jo du broliai, 
kurie teiposgi gyvena Wilkes- 
barre. A. a. Dominikas prigulėjo 
prie Plymoutho lietuviszkos 
draugystės Didžiojo Lietuvos 
Kunįgaikszczio Witauto, teipoegi 
prie Tėvynės Mylėtojų Draugys
tė*. Buvo jis teiposgi “Lietu
voj” akaitytojumi.

Wincas VValentukonis.

Ibz Tuluca, Pa.
Pas mus iki sziol sunku buvo 

lietuviams prie gero patraukti, 
sunkų buvo kę gero nuveikti, 
paremti gerus užmanymus; ka
dangi ežia daugiaus griautojų to
kių užmanymų, nėra vienybės nė 
paragintojų. Jeigu užsimeni 
apie aukas ant naudos musų bro
lių už lietuvystę isztremtų isz 
tėvynės, arba ant kitokių tau
tiszkų reikalų, tai daugumas'at 
sako, jog geriaus apversti tę ant 
alaus stiklo, tę>yk žmogus bent 
žinai, kę turi gerklėj.

Dabar vienok, aeziu Dievui, 
ir musų girtukliai pradeda apsi- 
malszyti, o vienam jų vadovui 
atsėjo persiskirti net su sziuom 
svietu, tas atsitiko per kalėdas; o 
szitas labai mėgo, ant nuleidimo 
kraujo, kitiems taures statyti.

18 d. liepos czianyksztis Ne- 
prigulmiugas Lietuviszkai-len- 
kiszkas politiškas Kliubas atlai
kė savo pusmetinį susirinkimę, 
laike kurio prisiraazė kelios de- 
szimtys naujų sąnarių. Susirin
kusiems likosi paaszkinti mieriai 

.ir reikalai politiko?, už kę mes 
turime kovoti, kad turėti duo
nos kąsnį; balsuoti ne už alaus 
stiklę, bet už visų musų reika
lus. Paskui atsibuvo rinkimai 
naujos admistracijos. Likosi išb
rinkti: pirmsėdiiu—S. Sakalaus
kas; jo pagelbinįku—J. Pri- 
czinskas; protokolų sekr.—P. 
VVaicziulaitis; finansų sekr.—J. 
Priczinskas; iždinįku—W. Fili- 
pavycze. Į komitetę atlikimui 
reikalų iszrinkti—I. Kazlauskas 
ir M. Bagdanavycze. Wisi susi
rinkę užsilaikė ramiai; geistina, 
kad visur ir visada teip butų aut 
lieluviszkų susirinkimų.

Kliubo Komitetas.

mijas. Mokestis sąnariams buvo 
paskirtas iszpradžių po 25c. ant 
mėnesio. Wėliaus pasirodė, kad 
nors tai mokestis ir mažas, bet
mažai uždirbaneziam darbinįkui 
būva per sunku, dėlko daugelis 
bauginosi raszytiesi į draugystę. 
27 d. vasario sumažinome mokestį 
teip, kad nuo įstojimo tik per 
piratus szeszis mėnesius eanarys 
mokėtų po 25c.; toliaus gi tik po 
po 15c. ant mėnesio. Bet ii tas 
sumažinimas mokesezio' ne iszda- 
vė tokių vaisių, kokių nuo su
mažinimo laukėme, nes daugu
mas musų brolių ne gali suprasti 
naudingumo draugysezių su idea- 
liszkais mteriais, jiems keistai isz- 
rodo draugystė, kur reikia vis 
duoti, o imti nėra kę. Isz viso 
prie P. Armino Draugystės prisi- 
raszė 35 sanariai, o dabar pilnai 
užsimokėjusių yra tik 4. 8 d. 
liepos ežių metų buvo
me užsakę Union Cityj susirinki- 
mę, ant kurio užkvietėm kiek- 
vienę ar daugiaue, ar mažiaus į- 
mokėjueį pinįgų draugę ant ap
svarstymo Draugystės reikalų,bet 
ant užsakyto susirinkimo pribu
vo tik 4 sanariai. Taigi mes 
susirinkę, matydami, kad kitiems 
Draugystės sąnariams visai neru
pi nė jos reikalai, nė turtai susi
dedanti isz 46 dol. su centais; 
matydami tokį at-zalimę ki
tų brolių, mes vienok nutarėme 
ne ardyti Draugystės, bot rupin
ties!,
drūtintų, augtų ir kad ateitėj 
iszduotų gerus vaisius. Todėl 
ant paskutinio susirinkimo mes 
nutarėme ateiszaukti įlietuviszkę 
visuomenę, ragindami įsteigti 
ant visos Amerikos draugystę 
szelpimo besimokinanezios jau
nuomenės. Apdirbimę įstatų 
tokios draugystės mes pavedame 
lietuwiszkai visuomenei. Moti
nėlės draugystė užsiima szelpimu 
einanezios į mokslę jaunuomenės 
(toki mieriai yra teiposgi įstatuo
se Tėvynės Mylėtojų Dr., bet 
dėl stokos spėkų to iszpildyti ne 
gali, Susivienyjimo Liet. Am., 
teiposgi Europoj susitvėrusios 
Daukanto Mantos Dr. Red.), 
bet kaip girdime, tūliems nepa
tinka jos konstitucija; mes todėl

kad ji susi-

Isz Shenandoah, Pa.
Pas gyvenanti ežia lietuvį 

Senkų atkako isz Nev Yorko jo 
draugas ir geras pažįstamas isz 
tėvynės, Petraitis. Senkus sve- 
czię širdingai priėmė, sutarė 
abudu, isz vien sudėję, nusiųsti 1 
dol. ant reikalų suszelpimo musų 
kankintinių isz t re nitų ibz tėvynės 
į Masxoliję. Iszpildyti to vie
nok ne galėjo, kadangi pabudęs 
Senkus, jau savo sveczio nerado, 
prapuolė jis teip, kaip akmuo į- 
mestaa į jūrių vidurį; su juom 
vienok prapuolė Senkaus laikro
dėlis ir 18 dol. pinįgų, kurie žino- 
geliui reikalingi buvo ant maisto 
szeimynai susidedaneziai isz 6 y- 
patų. Teip mat sveczias atsimo
kėjo savo draugui už gėrę priė- 
rnirnę. ,

Passaic, N. J.
berželio czianykszcziai 
lietuviai parengė piknį-

Isz 
30 d. 

sulenkėję 
kę, ant kurio užsipraszė isz Pe
tersono liet u v isz k ę draugystę, 
kuri ant paskirtos dienos ir pri
buvo; bet ežia ję tūli isz pakvie
tusių patiko su kumszczioms ir 
rengė geras pesztynęs, bet tas ne 
8uvi8u pasisekė, kadangi policija 
szeszis smarkiausius karžygius 
nugabeno į poniszkę nakvynę, 
kur jiems atsėjo užmokėti 150 
dol. Petersono gi draugystė, pa- 
maeziusi tokię gražię tvarkę, su
grįžo tuojaus namon.

Tautietis.

Pawerž6 merginą.
Į Nev York ji isz Lenkijos at

kako jauna mergina, Klementina 
Baranauskytė ir apsigyveno len- 
kiszkame emigrantų name. 16 d. 
liepos mergina užsimanė atlanky
ti savo gimines gyvenanczius 
Brooklyne. Kadangi ji ne pažį
sta miesto, tai paėmė ui vedėję 
senį. Martinę Buskę. Ant Driggs 
avė. ant jų užpuolė pulkas lenkų 
ir paveržė nuo senio merginę. 
Davė apie tai žinię ant policijos. 
Palicijantai rado paveržtę mergi
nę pas Mikolę Baltruszaitį, kurį 
suareštavo. ' Tasai teisinasi, jog 
jis tikėjo,kad senis yra suvadžio- 
tojumi merginos. Nežinia, kaip 
sūdąs ant to žiūrės ir kokį isz 
duos nusprendimę.

Ibz Girardville, Pa.
Darbai eina pusėtinai. Lietu

vių yra ežia diktai, kurie gėrę 
turi uždarbi, bet tas geras jų už
darbis neina ant naudos nė lietu- 
viszkai visuomenei, nė jiems pa
tiems. Wieni sunkiai uždirbtus 
pinįgus prageria, kiti gi praloszia 
bekortuodami. Kas bjauriausia, 
kad pasigėrę peszasi, paskui pinį
gus dar atliekusius kiszeniuje 
turi mokėti už nakvynę policijoj. 
Sztai pereitos subatos vakare tūli 
vyrai užsirakino savo gyveni
mus ir paėmę raktus, iszėjo pasi- 
linksmyti į lenko saliunę,, kur 
gerai užsitraukę bjauraus rauga- 
lo, pradėjo pesztynes, kurios 
toliaus persikėlė ant gatvės. Ant 
besipeszanczių riksmo subėgo vi
si svetimtaueziai pasigėrėti. 
Wisi svetimtaueziai kalba, kad 
jiems jau įgriso tos visos per 
tankiai atsitinkanezios lietuvių 
peštynės. Ar tik jie nesigriebs 
lyncziavimo musų pesztukų ant 
isznaikinimo pesztynių. j

Nepesztukas. Iškirti raszėjams aUskanczLe

Atsiszaukimas P. Armino 
Draugystes.

31 d. spalių 1899 m. W a te r bū
rio ir Union Cityes, Con. lietu
viai sutvėrė tautiszkę draugystę 
po vardu P. Armino Draugystė, 
kurios mieriai buvo: ivsleidinėti 
lietuviszkoj kalboj moksliszkas 
knįgas, ir ant jų parengimo pa- 

pre

dame visuomenei apdirbti (tę 
sunku bus praktiszkai iszpildyti,, 
kadangi visuomenės viepi sąnariai 
apdirbs vienos pakraipos progra- 
mę, kitf gi visai prieszingę teip, 
kad vieno su kitu niekaip ne bus 
galima sutaikyti. Red.). Jeigu 
szis musų atsiszaukimas ras pri- 
tarimę, tai pakol bus iszrinktas 
Centraliszkas komitetas, mes ap- 
si imsime adirbti tuomlaikinius 
Draugystės reikalus.

Rasztininkas—J. S. P r ūse lai t is. 
898 Bank str. Waterbury, Con.

Iždinįkas—J. Bekeris
Union City, Con.

Buvęs keliese wietose(Miners- 
v.ille, Union City etc.) surinkau 
dėl labo kankintinių per 3 dol., 
nepamenu su kiek skatikų.Todėl, 
kad skriaudos niekam nepadaryti, 
asz pats keletę skatikų pridedu, 
ir tokiu budu tegul pasidaro 5 
dol., kuriuos ežia pridedu. Pra
vardžių negaliu paduoti, nes 
paprastai žmonės man tuos pinį
gus pavesdavo su velyjimu, ar 
juos paimti sau už kasztus, arba 
apversti juos ant labo Lietuvių 
tęutos. Taigi tegul kankintiniai 
pasinaudoja 1

J. Szliupas.

Isz wisur,
Pereitę sanvaitę mieste

| Wokiszki laikraszcziai garsi
na, buk ant matos salų tęs Helgo- 
land, ant Sziaurinių jūrių, netoli 
Bremoe, užtiko auksę. Specijalis- 
tai mokslincziai vienok ne nori 
tam paskalui tikėti.

| Warazavoj, prie statymo 
triobos politechniszko instituto, 
nuskilęs sienos szmotas nupuolė 
ant apaczioj dirbanczių darbinį- 
kų ir 13 jų sunkiai apkūlė; du 
apkulti mirtinai.
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| Prieszais Belfast, Britani
joj, susimuszė du garlaiviai 
“Dromedar” ir Aligator. Prie to 
5 pasaiieriai likosi užmuszti, o 
30 sunkiai apkulti.

g Japonijoj, vulkanas Azuma, 
kurisai buvo užmigęs, vėl pra
dėjo mėtyti ugnį ir lav?. Iszsi- 
liejusi lava sudegino 200 žmonių, 
iszdegino daug triobų su gyven
tojų turtais.

Prieszais Liverpooliausport?, 
pasažierinis garlaivy* “Olimpą- 
nia” susimuszė su plaukianczių j 
Australi j? **Embletonu” ir pasku
tinį paskandino. 7 jurinįkai nuo 
Embletono iszsigelbėjo, bet 11 ir 
kapitonas prigėrė.

| Pietinėj Amerikoj, rupubli- 
koj Bolivijoj rado naujus labai 
turtingus aukso plotus. , Suvie
nytose W aisti jose susitvėrė jau 
kapitalistų kompanija, kari užsi
ims kasimu aukso ant naujai už
tiktų plotų.

g Maskolijoj, ant Kaukazo, 
apskrityj Kars—Lagpllman smar
kus žemės drebėjimai iszgriovė 
beveik su visu 5 didelius kaimus. 
Bažnyczios ir cerkvėj su visu su
griuvo, ne liko jų nė rienų. 
Prie to ir keli žmonės tapo už- 
muszti, apkultų gi pasirodė 
daug.

| Pereituose metuose daugiau
siai iszduota patentų ant visokių 
naujų iszradimų Suvienytose 
^Valstijose, nes 650123; ne reikia 
vienok užmirszti, kad ezii pa
tentuoja kiekvieną net mažiausią 
pagerinimu, teiposgi moksliszkus 
isztirimus, ko Eiropoj ne dajo, 
tokių menkos vertės pagerini
mų, turbut, bus daugiaus negu 
tikrų iszradimų. Antr? wiet? 
kaslink iszradimų skaitliuos už
ima Prancūzija su 295797 iszradi-' 
mais; toliaus eina Anglija su 278 
129 išradimais’, Wokiet ja 126 
114, Austrija 116038, Kanada 68 
510, Italija 49990, Szveicarija 
I87I4; Maskolijoj gi iszduota pa- 

, tentų tik 10069. Mažiausiai isz 
radimų padarė republikoj Libe-

— rijoj (Wakarinėj Afrikoj), nes 
tik 2 ir ant salos Szventos Hele 
nos, nes 4.

wo, paėmęs trukstanezias dalis 
kūno nuo to palies, arŲa nuo kilo 
slieko ir wisuose atsitikimuose 
nupjauta dalis prigijo. Per mi- 
kroskop? isz p radžiu galima buwo 
užtėmyti, jog terp sujungtų kūno 
dalių paaidarė randas, bet paskui 
peraugo per rand? abiejų sujung- 
tų dalių organai, sugijo net drig- 
snės ir isz perpjauto slieko ir pri
siūtos jam nuo kito dalies pasida
rė į por? dienų wėl czielas gy- 
was sliekas teip, kaip kad jis ne 
butų *buwęs perpjautu. Jauni 
dar ne su wisu iszsiwystę gywuo- 
liai suauga paprastai greitai,su su 
wisu suaugusiais, turincziais wisjs 
organus su wisu iszsiwyscziusius, 
prigijimas jau neina teip lengwai.

Žaizdos padaryt >s warlėms, y- 
pacz gi dar nepairirtusioms į 
warles buožgalwėms greicziausiai 
užgyja, todėl su joms mokslin
cziai tankiausiai daro bandawo- 
nes.

Mokslincztus Born nupjaustė 
mažoms buožgalwėms wisokias 
kūno dalis ir paskui nupjautas 
dalis wėl sujungė ir į 6—10 va
landų tos dalys sugijo. Buožgal- 
wės perpjautos pusiau ir paskui 
sudėtos dalys teip gražiai suau
go, kad net vietos perpjovimo ne 
galima buvo užtėmyti, tik ant 
nugaros buvo randas. Kitas 
pjovė iszi'.gai ir ners kaip kadu 
pasitaikydavo, kad paskui abi
dvi dalys ne buvo lygiai sudė
tos, bet visgi jos teip gražiai 
suaugo, kad apart nugaros, kitur 
ne buvo galima užtėmyti nė ran
do perpjovimo vietoj. Toliaus 
perpjautas buožgalves bandė su
dėti nelygiai, bet ir tos suaugo, 
tik buvo paskui ilgesnės; 
isz tokios iszsi vyseziusi varlė bu
vo teiposgi ilgesnė negu tai yra 
paprastai. Toliaus sulipino dalis 
nuo dviejų buožgalvių teip, kad 
pasidarė dvi sz rjys; tokios da
lys teiposgi sugijo ir teip suli
pintas gyvuolys turėjo dvi sz r- 
dis, kitose gi dalyse ne.-iskyrė 
visai nuo kitų normaliszkų buož
galvių. Prie 
taikė peijauti 
bet isz likusios 
tikra tinkanti
lipinat dalis dviejų buožgalvių, 
Bernui pasisekė apturėti j»s su 
keturioms akims. Suaugiuo jis 
teiposgi dvi czielaa sulypintas 
pilvais; kitas sulypino teip, kad 
sugijus, bužgalvės turėjo dvi 
galvas, dvi szirdis ir tt. Dvi
galvės buožgalvės greitai grie
bia maist? nasrais abiejų galvų, 
abidvi galvos gyvuoja. Kitoms 
perpjovė galvas pusiau teip, kad 
vienoj ir kitoj pusėj buvo akys 
ir tokias galvos dalis *u 
gydęs, sulaukė buožgalvių su 
keturioms akims ir dvejais na 
srais. Szitų vienok negalima 
buvo ilgai gyvoms užlaikyti; ne 
galėjo užlaikyti ir dvi buožgal
ves suaugyt s pilvais,nes tokioms 
sunku buvo maist? sugauti ir jos 
isz bado iszgaiszo. Toliaus Bern 
bandė jungti buožgalves ne vie 
nos. bet visokių atmainų ir di
desnėj dalyj atsitikimų tokios tei
posgi suaugo.

Mokalinczius Crampton darė 
panaszias bandavones su dru
giais ir j<s buvo teiposgi pasek
mingos: jam pasisekė užauginti 
drugius isz sujungtų, suaugytų 
dviejų atmainų, drugiai vieni 
turėjo 6 sparnų visokių parvų 
ir tt. Jungiant vienok drugius, 
sugijo tik pavirt-zius kūno, vidu
riniai gi organai, kaip tai buvo 
pas sujungtas varles, pas dru
gius nesugijo.

Isz tų iki sziol mokslinczių at
liktų bandavonių matyt, kad nu- 
pjaut? koki? kunodalį žemesniems 
sutvėrtmmas galima priskie- 
pyti paėmus nuo kito ir tokia kū
no dalis prigyja.* Gal su laiku 
pasirodys, kad tokius ’priskiepy- 
jimus galima daryli ir augsztea- 
nio laipsnio sutvėrimams, lik ži
noma, kadangi szitie sutvėrimai 
turi mažesnę gyvybės pajieg?, tai 
apie priskiepyjim?,svarbesnių or- 
gai^j ne galima ovslyt'*, bet gal 
būt, kad galima *ous priskiepyti 
bent ne labai svarbius.

smarkų muszį su filipiniecziais. 
Tame mieste stovėjo trys ameri- 
koniszkos kariaunos kompanijos. 
Filipioiecziai nakezia užpuolė ant 
amerikonų. Du amerikoniszki 
kapitonai ir 7 kareiviai likosi 
užmuszti; paszautų buvo daug; 
vien? kapiton? ir 2 kareiviu 
paėmė filipinieeziai ir nusivedė į 
kalnus. Smarkus susitikimas 
buvo teiposgi prie Water 
Work*. kur teiposgi keli ameri
koniszki kareiviai likosi užmusz
ti. Susirėmimai pasitaiko 
kas dien?.

Mieste Manillej buvo puiki 
distilerija, kuri dirbo visokius 
svaiginanezius gėrymu*, bet ji 
neturėjo leisnio. Inspektorius 
pastatė prie jos sargyb?, bonkas 
atidarė ir liepė gėrymus iszleifti. 
Sargai vienok ne tik pats pasigė 
rė, beliedami vieton į grabes, 
sau į gerklę, bet suteikė gėrymų 
ir visiems amerikoniszkiems ka
reiviams; teko jr man keli 
gurkszniai brandės. Iszpanas, 
kurio buvo parengta toje distile
rija, perpykęs, prasi szal i no isz 
miesto ir pristojo prie pa si kėlė - 
lių. Be abejonės pasistengs jis 
už savo skriaud? atmokėti 
amerikonam* ir kur tik bus gali- 

naikys jų turtus.
Wassell.

ma,

ė

banda vonių pssi 
akį buožgalvės, 
dalies iszsidirbo 
matymui ak;s;

| Neseni ji į miest? Kelczius, 
Lenkijoj, atvažiavo Charino cir
kas. Kad drauge su pribuvimu 
cirko užstojo sausmetis, tai ap 
linkiniai gyventojai nužiūrėjo 
cirko užveizėtoj?, buk jis užkerė
jo ir per savo nepaprast? moksl? 
sulaiko debesie, kad į cirk? dau
giaus žmonių liukliesi galėtų. 
Žmonės siuntė praszymus 
pavieczio" naczelnįkui, kad cirk? 
iszvytų, bet žinoma, praszymai 
likosi be pasekmės. Jau žmone
lės rengės cirk? Užgriauti, bet 
ant jo savinįko laimės, užėjo 
lytus ir pradėjo lyti kasdien?. 
Dabar besigirianti savoapszvieti
niu Kelcžių pavieczio lenkai ti
ki, jog tas per tai atsitiko, kad 
gubernatorius prisakė cirko savi- 
nįkui ne stabdyti lytinių debesių 
ir ne vaikyti jų nuo Kelczių. Mat 
koki tamsunai yra lenkai, o j e 

. norėtų būti lietuvių vadovais.

Suaugimas kūno dalių vi
sokių gy wuolių.

Kad vaisiniams medžiams, 
nupjovus szakulę ir pridėjus nu
pjautu dalį nuo kito medžio ir 
tvirtai sujungus dalis, ezakutės 
prigyja ir auga ant medžio,. t p 
visi žinote, kadangi to budo ban
dė ne vienas skaitytojas skiepy
damas vaisinius medžius, norėda
mas turėti geresnes veisles. To- 

' kiu jau budu sodaunįkai skiepy 
ja ne vien vaisinius, bet viso
kius medžius. Pęie, didelių žaiz
dų, jeigu ant žaizdos neužauga 
oda, daktarai priskiepyja szmo- 
telius odos paimtus nuo kito 
žmogaus ir toksai odos szmotelis 
ant kūno kito žmogaus prigyja; 
apie tai gal teiposgi daugelis 
skaitytojų girdėjo. TTrinėjimuo- 
se ant persitikrinimo, kaip toli 
galima traukti tokius priskiepy-
jimus, mokslincziai darė banda- 
vones ant žemesnių laipsnių su
tvėrimų, tokių, kurių žaizdos 
greicziausiai sugyja. Mokalinczius 
Y vest darė bandavoues ant pa
prastų žeminių sliekų. Jis per 
pjovė skersai kelių sliekų kunus 
r paskui nupjautas dalis prisiu-

Naujos knįgos.
Regėjimas. Pasakojimas Bole

slovo Prūso. Ant Olimpo Legen
da. Parasze K Sienkievicz. At
spausta isz “Vilties” kasztais kn. 
A. Kaupo. Sbenandoaii, Pa. V. 
J. Stagaro .t. Co. spaustuvėj 
1OOO m

Telpa ežia du veikalėliai. 
Apysakoj Regėj:mas apraszytas 
garsus daktaras, kurs isz syk at
sisako, gelbėti mirsztautį vaik? 
didžiausio savo prieszo, . kuris 
paveržė visus jo tėvų tintus, 
bet jie laimės ne atgabeno, pa
veržėjas puolė ir ritosi žemyn ir 
ant galo priverstas tapo melsti 
pagelbos savo paties nuskriausto 
daktaro. Kada vienok, iszėjus 
isz namų skriaudėjui, dak
taras pažiurėjo į kybantį ant sie
nos szvent? paveiksi?, su nusi
stebėjimu pamatė, kad • ant jo 
prapuolė Christaus paveikslas. 
Tas tdkį padarė įspūdį, kad dak
taras griebė prietaisas ir nakezia 
nuėjo gelbėti savo prieszo vai
kę, užmokėjo ano skolas, pasam
dė jam sveikesnį gyvenim?. 
Operacija psisekė, vaikas likosi 
iszgelbėtas. Sugrįžęs namon, 
daktaras vėl pamalė ant abrozdo 
ant uolos sėdintį Christaus pa
veiksi?, kuris pirma buvo pra
puolę*. •

Antrame weikalėlyj—garsus 
lenkuzkas raezėjas Sienkievicz 
pasinaudoja isz senos legendos 
ant įtaikaus apraszymo, užstojus 
krikszczionybei, sūdo ant senų 
dievaiczių.isz kurių pasiliko vien 
giesmė ir laimė.

Abudu veikalėliai, nors trum
pi, bet užimaneziai paraszjti 
garsiausių szios dienos lenkiszkų 
rasztioįkų. Welijame kiekvie
nam szit? knįgutę nusipirkti.

gelis daktarų darė gana pa
sekmingas bandavones. Jiems 
pasisekė atgaivinti įsatraukt? isz 
vandens prigėrėlį, kurisai van
denyj iszbuvo bertainį valandos; 
buvo atsitikimai, kad atgaivino 
prigėrėlį iszbuvusį vandenyj ir 
dar ilgiaus.

U Mieste Veracruz, Meksike, 
kur dabar smarkiai siauezia gel 
tondrugys, atkakęs jaunas brazi- 
lijoniszkas daktaras Bellinzaghi 
bando savo iszrast? nuo tos ligos 
vais*?. Isz ligonių, kuriems tas 
vaistas likosi įczirksztas, vienas 
jau su visu iszgijo, visi gi kiti 
žymiai pasitiisė ir be'abejonės 
visi iszgis. Iki sziol paprastai 
isz 100 apsirgusių, 80 mirdavo.

U Wienas itfžinierius isz San 
Francisco iszrado prietjis?, kuri 
pritaisyti prie geležinkelio tra
kių, apsaugoja ėaanezius ant ke
lio, bėgant trukiai, žmonis ir žvė
ris nuo mažiausio užgavimo. Isz 
radėjas teip yra persitikrinęs apie 
gerum? savo iszrastos prietaiso*, 
kad žada gulti ant kelio prieszais 
kiekvien? bėgantį trūkį turintį 
pryszakyj t? prietais?.
| D-ras Fraysse isz Antverpeno, 

Belgijoj, iszrido nauj? vaist? nuo 
džiovos, su kurio pagelba iszgy- 
dė jau kelis džiova sergi nesiūs 
ligonius. Beveik kiekviename 
atsitikime, po sunaudojimui vai- 
sto, džiova serganti, jeigu ir ne 
tapo nuo džiovos iszgydyti, tai 
sveikata jų žymiai pasitaisė.

|] Daktaras iszpaniszkos kaiisz- 
kos laivynės Garcia Diaz iszrado 
ypatiszk? laivų varymui szriub?, 
kuriasi varys laivus su greitumu 
greitųjų geležinkelio trukių; to 
kiu budu ant perplaukimo isz A- 
menkos į Europ? nereiktų nė 3 
pilnų dienų. Iszradėjas užpaten
tavo savo iszradim?: Prancūzi
joj, Anglijoj, ^Vokietijoj ir Isz- 
panijoj; alsiszaukė su reikalavi
mu patento ir į Amir.kos paten
tų biui?.

kar.-zlį, negu

technikas
prietiis?, su

Wietines Žinios.

Ii-— Pereitos subatoe dien? 
kosi Chicagoj atidarytos naujos 
galvijų pjovtnyczioe ant W. 39 
ui. Isz syk rado jose darb? 300 
darbinįkų, bet neužilgio skaitlius 
jų bus padidintas iki 1500.

— Kaip paduoda laikraaz- 
cziai, po nr 1196 Oakley ui. lie
tuviai sutvėrė politiszk? demo- 
kratiszk? Kliub?. Wirszinįkak 
likosi iszrinkti: Fr. Palionis, Jo
nas Petrauckas, Alex. Wittoitas, 
ir P. Kareckas.

— Ant susidūrimo ulyczį- 
nio ir Chicagos Junction geležiu 
kelių ttes 47 ui., ant skersai szė- 
nių wažiuojanczio karo "Užbėgo 
lokomotyvą ir nuskėlė vis? pry- 
szakinękaro dalį. Prie to moior 
manas ir du pasažieriai likosi ga- 
na sunkiai užgauti, o viena pa* 
sažierė isz iszg?sczio apmirė.

— Nuo liepos mėnesio pereitų 
metų, iki tokiam jau laikui szių 
metų, į Chicagos sud? atsiszaukė 
2000 apsivedusių porų su reikalą 
wimu perskyrimo, o 10000 atsi- 
szaukė norinesių apsi tfesti. Kei- 
kalaujanczių perskyrimo buwo 
mat 20% visų apsivedimų skai 
tliaus. Yra tai labai didelis nuo- 
szimtis; Europoj tokio niekur 
nėra.

— Pereitos subatos dien? Chi
cagos policija užtiko mieste spe 
cijaliszk? vogimo akademij?. 
Ant Harrison ui. policijantai eu- 
aresztavo dvi nuž’urėlas ypatas, 
kokį teu Max? ir Shiw?. D .žinoję 
apie viet? gyvenimosuaresztuotų 
po nr. 409Dearborn st.,detektyvai 
nuėjo padaryti krai? ir su nusi
stebėjimu ažtiko teu 8 vaikys- 
czius, kurie atvirai pasakė, kad 
ežia mokinasi vogimo. Mokiu 
tinius teip puikaus mokslo lei- 
posgi paėmė ant policijos stacijos.

AP] E TURTŲ IŠDIRBIAI A,
Paraše Schram.

Filipinų salos.
Karszcziai ežia neiszpasakytai 

dideli, kas atsiliepiv ant sveika
tos amerikoniazkų kareivių, ku
rių daug serga; kaip koks nusto
ja net proto.

Pirm?'dien? berželio prie mies
to San Miguel amerikonai turėjo

NAUJI I8ZRADIMAI.
| Wengriszkas chemikas La- 

viczevski persitikrino, kad ant 
iszvirimo valgių galima apsieiti 
be ugnies, galima visk? virti 
teiposgi su pagelba didelio szal- 
ežio. Aut iszvirimo visokių 
produktų reikia szalczio 40° pa
gal Celciaus termometr?. Tas 
gal būt teisybė, bet ne reikia už
mirszti, kad lengviaus yra žmo
gui padirbti 100° 
szalltį 40°.

D Prancūziukas 
Tommassi iszrado
kurios pagelba galima kuo ge
riausiai apsaugoti nuo perėmimo 
telegramus siuneziamus telegrafais 
be dratų pagal Marconio bud?. 
Pasinaudojant isz paprasto Mar
conio aparato, galima telegram? 
perimti, prie Tommassi gi apa
rato parėmimas su wisu ne gali
mas, žini? apturi tik tas aparatas, 
kur ji buvo siųsta.

U Prancūzas Laborde iszrado 
prietais? ant ge bėjimo prigėru
sių, užtroazkusių, perkūno už
trenktų ir tt. Prigėrėlius, už- 
troszkusius ir tt., jeigu jie dar ne 
su visu numirę, galima atgaivin
ti ritmiszkai krutinant liežuvį. 
Ant tokio ritmiszko krutinimo 
liežuvio Laborde iszrado speci- 
jaliszk? prietaie?, su kuria dau-

New Briuin, Conn. 3 liepos Ūpo ežia 
iMkilmingai palaidou ant airiszkų ka
pinių Weronika Mockaitiene po tewais 
Dielinikaicziute, 21 metu senumo. Pet- 
gyweno4 metus sutikmeje su sawo vy
ru. Paėjo isz kaimo Maiuczlu, Lanke
li azklo parapijos, Suvalkų gub. Norin- 
tieje gauti platesnes Ūme reikale tinęs, 
te atsiszaukia ant adreso:

Pius Diellnikaitis, 
553 R., Ne v Britain, Conn.

South Chicago, Iii., 20 liepos, 6 vai. 
vakare ginantis isz darbo Nikodemas 
Szkutas lauki ant relių prabeganesio 
Uvorinio trūkio, Um prabėgus mėgino 
eiti skersai reles ir nepasijuto kaip i*z 
priesiingoe puses kiu lokomotiva užbė
go ant jo ir užmOsze Jį ant vietos. ^Ve
lionis paėjo isz Kanno gub., Panevėžio 
pav., kaimo Niaukoniu, 20 metu senu
mo. Jis a t vate v o Amerikon tikUi per
nai 8 liepos pas savo te v? Ir abu su tėvu 
dirbo Illinois Steel Co. 8o. Chicagoje. 
Tapo palaidotas* ant lenkiukų kaUli- 
kiszku kapiniu Hammond.lnd.23 liepos.

(Tąsa.)
Dabar gi paimkime pavyzdį tiktai tar-. 

įlystos. Noriu suteikti žinią savo draugui, 
dėlei to rašau laišką ir siunčiu per pasiunti-* 
nį. Tą kelionę gali atlikti kiekvienas, kas 
turi sveikas kojas, todėl iiatamavimas, kurį 
atlieka man pasiuntinys, ne turi būti laiko
mas brangiau*, negu laikas reikalingas tam < 
darbui atlikti. Taigi vertė tos tarnystes pri
guli nuo visuotino žmogaus darbo, išskaito
mo laiko ilgumu. Jeigu mano draugas toli, 
tai nesiunčiu pas jį pasiuntinį, bet nešu 
laišką į pačtą ir moku šiądien tik 7 kapeikas, i 
arba 10, jei į užrubežį. Jeigu siųsčiau pa
siuntinį, tai turėčiau užmokėti tūkstantį sy
kių tiek, o nekartą dar ir daugiaus; bet esant 
išmintingai įtaisytam pačtui, tūkstančiai 
laiškų išeina kartu. Išsiuntimą atlieka tū
las skaitlius žmopių ir vertė atliekamų jų 
tamystų arba vertė tarnystos, atliekamos 
pačto, lygi darbui atliktam visų pačto valdi
ninkų, išdėstytam į visuotiną žmogaus darbą. 
Persiuntimas mano laiško yra tarnyste, turin
ti neišpasakytai mažą dalį visos vertės, kuri ‘ 
yra mieruojama ne darbu reikalingu persiun
timui vieno laiško, bet suvartota dalelė vi
suomeniškai reikalingo visuotino žmogaus 
darbo, kurio prie dabartinės civilizacijos už
tenka laiškui persiųsti. Tokia tai yra vertė 
tarnystos atliktos man pačto.

Pažiūrėkime dabar kaipo pavyzdį dakta
rą, atlikusį, sakysim, ternystą tuom, kad 
manę išgydė. ' <

Laikas, kurį perleido daktaras ligai iš
tirti, yra tiesa labai trumpas, vienok niekam 
neateina į galvą skaityti gydymo vertę laiko 
valandomis, pašvęstomis daktaro ligoniui; 
paprastai mokame daktarui pagal skaitlių at- 
lankymų. Taigi visų priimta, kad laikas, 
kurį daktaras pašvenčia ligoniui, yra mie
ruojama vertė atliktos jo tarnystos, už ką ir 
gauna atsakantį užmokesnį.

Vienok, kad tapti daktaru, reikia ilgai 
mokintis, užtai daktaro darbe yra didelė da
lis laiko, pašvęsto pirma mokslui ir jo darbas 
augščiaus skaitomas negu antai berno dar 
bas; pertai reikia pripažinti, jog vienoje va
landoje daktaro darbo yra daug valandų 
paprasto darbo ir jog vertę jo tarnystos gali
ma išreikšti daugumu vidutinio žmogaus 
darbo mieruojamo laiku.

Jeigu turėtume tik vieną universitetą 
Europoje, kuriame galima butų mokintis me
dicinos, tai tas mokslas butų sujungtas su 
didesnėmis sunkenybėmis, negu šiądien; 
kiekvienas, kuris norėtų mokintis, turėtų 
dar išmokti vietinę kalbą, važiuoti ten ir at
galios, pertai jo tarnystoję butų daug dau
giaus, negu šiądien, paprasto darbo. Dide
lis mokestis, kokį ima daktarai necivilizuoto
se šalyse, aiškiai parodo, jog vertė jų tarnys
tes ten yra didesnė, negu pas mus, nes pas 
juos daktaro tarnystoje yra daugiaus visuo
tinai reikalingo darbo.

Tokiu budu vertę daktaro tarnystos, 
kaip ir kiekvieno tavoro, galima išreikšti vi
suomeniškai reikalingu visuotinu žmogaus 
darbu, išmieruotu darbo laiku, kuris yra jo 
tarnystoje ir kuris jos atlikimui . buvo reika
lingas.

Išaiškinimas vertės, Karoliaus Markso 
Įjadarytas, tinka, kaip tai matėte, tarnystų 
vertės išskaityti. Ta teorija duoda teippat 
mierą. kokia prie išmintingo ir teisingo pa
dalinimo darbo vaisių turi būti vartojama.

Negalėjimas stačiai išskaityti, kiek 
žmogaus darbo yra tūlam tavore arba tar
nystoje, nėra ir jokiu budu negali būti da- 
rodymu prieš musų išaiškinimą vertės. Pir
mučiausias siekis moksliškų tyrinėjimų yra 
ne tame, kad skaitliais išrodyti vertę kiek
vieno daikto praktiškoje ukėje, bet pažinti 
pamatus, ant kurių turi būti paremtas su- 
taisymas išmintingos draugijos.

Dabartinėms sanlygoms suprasti ir ap
svarstyti nemažai gali padėti išaiškinimas 
vertės atliekamų tarnystų.

Augščiaus* sakėme jau, jog kapitalistai 
kaipo draugijos kliasa, sakosi atlieką tarnys
tas tuom, kad paskirsto, kas ir kaip turi būti 
dirbama ir dėlto jie turi, neužginamą tiesą 
atsiimti produktų dalį, atsakančią jų tar
nystoms produkcijai atliktoms. Vienok tos 
tarnystos, išreikštos visuotinu žmogaus dar
bu, turi labai mažą vertę, nes nusikarpymas 
kuponų, išdavimas kvitų arba skolinimas pi- 
nįgų ant • ipotekos užima vos porą valandų 
darbo. Todėl, jeigu kapitalistui mokėtų už 
atliktą draugijai ternystą, tai jis gautų dau- 
giu-daugiausiai už pusę dienos paprasto dar
bo, dabar gi jis renka daugelio metų procen
tus nuo savo kapitalų ir juose randa atsako
mą užmokesnį už atliktas visuomenei tarnys
tas, kaip tai sako kapitalistiškas mokslas.

Tarnystos vertė vienok priguli ne nuo 
tikrai atlikto, bet nuo paprasto, visuotinai 
reikalingo jos atlikimui darbo. Šiądien 
kiekvienas, neveizint ant didumo savo kapi
talo, patsai paskiria, kokiu budu turi būti 
suvartoti jo pinįgai produkcijai, taigi šimtai 
tūkstančių žmonių suvartoja savo laiką pro
dukcijai išsirinkti ir vesti ir tokiu budu 
atlieka tarnystas, kurių vertė turi t>uti mie
ruojama laiku tam tikslui suvartotu.

> Prie išmintingos produkcijos, pritaiky
tos prie žmonių reikalavimų, kokio reikalau
ja socijalizmas, paskyrimas šakos produkci
jos ir budo produkcijai vesti prigulėtų nuo 
atskirų komisijų, o tada užtektų kokia de- 
šimstukstantinė dalis to laiko, kurį dabar

kapitalistai tam tikslui suvartoja. Jau šią
dien kapitalistų darbas išneša kaip kada ne- 
daugiaus, kaip kokias dvi valandas per kele- ' 
tą metų; nuėjus gi iki tokiam mažumui, ji 
ne turės jau beveik jokios vertės.

Čion kalbame tiktai apie kapitalistus, 
kurie duoda pinįgus apyvartai, nes jeigu ku
ris iš jų pats dirba, kaipo vedikas užsiėmimo, 
tai turi neužgiųamą tiesą prie produktų da
lies, kokia priguli prastam užveizėtojui.

Jeigu teip pat spręsime tarnystas atlie
kamas ministerių, jenerolų, dvasiškijos, ka
ralių ir tt. ir prilyginsime dabartinį jų už
darbį prie jų darbo, tai be abejonės sutiksi
me, jog padalinimas produktų neatsako at
liekamoms dabar tarnystoms.

Jeigu per užduotę politikiškos ekonomi
jos skaitysime išradimą teisingo pamato vai
siams visų žmonių darbo paskirstyti, tai ne
galima užginti, jog teorija Karoliaus Markso 
padarė pirmutinį žingsnį šitai užduotei 
išrišti ir parodė vienkart vertę dabartinio 
visuomenės surėdymo.

VII.

Apie klaidingą supratimą wertšs.
^ertės teorija yra svarbiausias punktas 

galutinai nutariantis, teip sakant, moksliš
kame ginče socijalizmo su buržuazijos poli
tiška ekonomija. Šitoji nepasirūpino, 
kaip reikiant išaiškinti vertę ir pati yra kal
ta, kad socijaliznias moksliškame ginče jau 
beveik išdildė buržuazinę privatišką savastį 
savo vertės teorija.

Profesorius Šchaffle teisingai mato aug- 
ščiaus minėtuose žodžiuose turinį viso klausy
mo. Nuo to, ar Karolius Marks, besinaudo
damas iš tyrinėjimų Smitho, Ričardo, Pa- 
rey’o teisingai ir gerai išguldė vertės teori
ją, priguli moksliškas rimtumas socijalistų 
reikalavimų. Jeigu ta Markso teorija yra 
klaidinga, tai griūva visa sistema kaip ji šią
dien yra sustatyta*),—jeigu pripažinsime 
ją per gerą, tai negalima užginti ir tolimes
nių jos pasekmių. Tą pripažįsta teipgi 
profesorius Sybel savo skaitymuose apie 
dabartinį socijalizmą ir komunizmą, sakyda
mas: “kas pripažįsta pirmutinius Markso pa* 
matus, tas turi pripažinti teipgi ir visas jų 
pasekmes.”

Todėl ne pro šalį bus priminti čia teipgi 
vertės teorijas musų priešininkų, teorijas, 
kurias profi - — - —kurias profesoriai Šchaffle ir Sybel popu- 
liarizuoja. Čion,žinoma, jie kalba apie maifl 
nomą vertę. Profesorius Lohoffle tą vertę 
šiteip išaiškina: r

“Mainoma vertė yra tasai daikto svar
bumas, kurį mainantis laiko sau mainyda
mas; jei pridėsime dar kaštus, kuriuos įdėjo 
mainantis, arba kurie atlieka jam išmainius 
daiktu, teipgi jei paskaitysime c ir tą pasika
kinimą, kurio išsižada mainantis, nustoda
mas savo daikto, ir kurį turi įgyjantis daik
tą. Taigi mainoma vertė kiekvieno daikto 
pasidaro iš kastų ir iš daikto naudingumo, 
pertai gi įtekmę ant vertės turi ir darbo ne
smagumas ir pasikakinimo jausmas,kurį pa
gimdo suvartojimas daikto.”

Teip sako vienas profesorius; kitas gi, 
Sybel, atkartoja tą patį tiktai kitais žodžiais. 
Šitai ką jis sako:

“Mainai yra tai dvejopas dalykas; pertai- * 
mainoma vertė turi ne vieną priežastį bet dvi, 
kuriedvi ją pagimdo. Tuodvi priežastys yra: 
daugumas gyvos žmogaus pajiegos, kuri yra 
reikalinga daiktui padaryti ir daugumas gy
vos pajiegos, kurią tikimės įgyti, suvartoda
mi daiktą. Taigi vertę pagimdo netik ilgu
mas laiko, reikalingo daiktui padaryti, bet 
teipgi prilyginimas to laiko prie geismo pa
kakinti reikalą, arba, kitaip sakant, darbo 
siekis yra šaltinis ir saikas (miera) vertės. ”

Trumpai atkartoję tuos žodžius, rašime 
štai ką.

Mainomą vertę pagimdo branginimas 
daikto, padarytas perkančio ir parduodan
čio. Pirkikas brangina pagal naudą, kokią 
daiktas gali jam duoti, pardavikas gi pagal 
darbą, daiktui padaryti suvartotą.

Taigi musų priešininkai dkrodo, jog 
mainoma vertė tūlo daikto yra rezultatas 
dvi pusinio branginimo, jog todėl nėra mai
nomos vertės, jeigu daiktas nesimaino; ne 
daiktas turi vertę, bet tik pirkikai ir parda- 
vikai ją suteikia daiktui, jog verte atsiranda 
mainant daiktą ir tuojaus po to išnyksta.

Vienog kaipgi branginti tą, ko nėra? 
Mainoma verte tūlo tavoro turi būti, kitaip 
kokiu budu galima bųtų išskaityti jos didu
mą gerai nežinomą, bet ne pačią vertę. Tik
tai jei tavoras jau turi vertę, galime pradėti 
skaityti didumą tos vertės. Jug spėdamas 
vertę tūlo daikto, negaliu pertai padaryti 
vertę, tiktai atrasti ir nuspręsti jau esančią 
vertę. Jei nežinome ilgio kokio nors daikto, 
turime jį išmieruoti, bet ilgis nė jokiu budu 
negali atsirasti bemieruojant daiktą, priešin
gai, jis yra jau, mes gi randame tik jo didu
mą, jos prekę.' Tyčia ar netyčia padaryta

• klaida ponų profesorių, išguldant mainomą 
vertę ir prekę, yra priežastis klaidingo supra-/”* 
timo mainomos vertės.

• Suprantam*, joggriuwa ne aocijalicmas, kaipo reikala- 
į rimai darbininkų luomo*, bet dabartinis moksliškas i&guldy- 
: ma* tų reikalavimų. ■

(Toliaus bus.)
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Draugyscziu Reikalai
Chicago, Simano Daukanto Dr-tė kvie- 

czia visus Chicagos lietuvius ir lietu
vaites į savo knyginą, isz kurio kiek
vienas gali gauti sau knygas į namus 
ant pasiskaitymo. Dr-tė< 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
kaucija arba ' užtikrinimą, 
knygas po dvieju sanvaiezių sugražins.

S. Daukanto "Dr-te.
Treczia* piknikas.

Chicago, Dr-tė Apveizdos Dievo turės 
savo treczią pikniką nedelioj, 12 rugpju- 
czio, 1900, darže Bergmans Grove, prie 
Desplaines ir 26 ui., Kiverside, III. Pik
nikas prasidės 9 vai. ryto. Įnženga 
vyrams 25c., moterims ir merginoms 
dykai. Daržas didelis ir gražus, pilnas 
didelių uksmetų medžių prie upes tyro 
vandens, kur laike vasaros-karsezių yra 
geriause vieta ant pasi waikszcziojimo. 
Todėl visus lietuvius ir lietuvaites 
kvieczia atsilankyti. Imkite Metropoli
tan 48 avė. virszutinį geležinkelį į W.. 
48taave.,isz ten La Grange stritkarį, 
ant kurio bus audeklas su paraszu "Lie
tuviszkas Piknikas”, tasai davež į vie
ta. Su guodone.

Komitetas.
Chicago, 28 liepos, subatos wakara 

Westsides Jaunikaicziai turas savo ba
lių, saleje P. Kareckio, 1193 So. Oakley 
avė., ant kurio bus gera muzika, szokiai 
ir kitos zobovos. Todėl visus lietuvius 
ir lietuvaites kvieczia atsilankyti.

AVestsides Jaunikaicziai.
Balius!" Balius!

Chicago, Dr-tė Teisybės Mylėtoju tu
rės savo treczią metinį baltų nedelioj, 16 
rugsėjo, 3.30 vai. po pietų, 
lej ant kertes Centre -avė. 
Įženga wyro su motere 25c., 
dykai. Wisus lietuvius ir 
meldžia ant tos dienos pasirengti.

Dr-tė Teisybės Myl.
Padėka wone.

-Siuncziame szirdingiausią padekavonę 
lietuviams, lietuvaitėms ir lietuvisz- 
koms draugystėms, kurie teikėsi atsilan
kyti ant musų pikniko, laikyto 24 sėjos, 
1900 ir remti mus draugiszkai ir.materi- 
jaliszkai, už ką liekame dėkingi ant vi
sados. Su guodone

Tautiszka Liuesybės
Lavrence, Mass. Dr-tė sz. 

turas savų apvaikszcziojimą 
subatoj, 11 rugpjuczio, 
Board Broads ant Oak ulyczios. 
sanariai susirinks ant 3:30 vai. po pietų 
įsąlę po nr. 288 Essex st., isztkur pilno
je parodoje su baltoms pirsztinaitems ir 
muziką tnarszuos į apvaikszcziojimo 
salę. įženga vyrams 25c., moterims 15c. 
IVisus lietuvius ir lietuvaites, vietinius 
ir išz aplinkiniu miestelių szirdingai 
kvieczia atsilankyti. (8—3)

Komitetas.
. Brooklyn, N. Y. Tėvynės Mylėtojų 

Draugystės kuopa laikys savo czvert- 
metinį susirinkimą subatoj, 28 d. liepos, 
salėje po nr. 73 Grand St. Brooklyn, aut 
kurio visus sąnarius ir kitus lietuvius 
kvieczia susirinkti.

Kuopos vyriausybė.

ti UOti
kad

czeskoj sa- 
ir 18tos ui. 
merginoms 
lietuvaites

Dr-tė.
Lauryno 
ir balių 

svetainėje 
Dė-tės

Pajieszkojimai.
Pajieszkau savo brolio. Jono 

czuno, Kauno gub., Sziaulių pavieto, 
Triszkių parai., gyveno Brooklyne. Jis 
pats, ar kas kitas, teiksis d loti žinę ant 
adreso: Liudvikas Kraucziunas,

Box 589, Schenectady, N Y.
(7-27)

Pajieszkau sawo brolio, Antano Ma- 
cziulio, Kauno gub., Raseinių pav., ka
imo Kuisiu. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žine ant adreso:

Miss Agota Macziuliutė,
Cfo Ant. Johnson, Box 65, Portchester, <

K ra u

Pajieszkau Jono Kriszciuno, Kazio 
Januszevicziaus, Winco Sidaravicziaus. 
Juozo Jonavicziaus. MikoVValentos ir M. 
Laurelio. Wisi Suvalkų gub.,Seinų paw., 
Szventažerio parap. Jie patys ar kas ki
tas teiksis duoti žiną ant adreso:

Baltras Lukaszeviczius, ’
799 S. Central avė., Kansas City, Kans.

Pajieszkau Antano IValincziaus. Su
valkų gub. gyveno Minersville, Pa. Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti žine ant 
adreso: Mike Tamkutonis,
1071 Blue Island avė., Chicago, 111.

Pajieszkau savo szvogerių: Petro ir 
Jono Wisznevskių, isz Suvalkų gub., 
Kidulių gm. Teiksis atšiszaukti svar
biam reikale ant adreso:

Jurgis Szlegaitis,
633 Elm St.. Dayton, Ohio.

Pajieszkau savo pusbrolio, Simano 
Naudžiuno, Wilniaus gub., Trakų pav., 
Barcalizkių kafmo. Jis pats, ar kas ki
tas, teiksis duoti žiną ant adreso:

Joseph Blažukas,
834 E. Pratt St. Baltimore. Md.

Nauja knįga.
Dabar iszėjo isz "Lietuvos” spaudos, 

nauja moksliszka knįga po vardu‘*8enu 
Gadynių Isznykę Gywi Sutw eri

niai” Pagal Hutchinsoną; sutaisė 
Szernas. Ji apraszo seniausių gadynių 
įvairius sutvėrimus gyvenusius 
ant žemės dar priesz žmogaus ant 
jos atsiradimą. Sziądien tų su
tvėrimų kunus žmonės kasdami gilius 
saulinius, kanalus ar imdami isz žemės 
anglis, randa giliai palaidotus žemėje. 
Tūlų sutvėrimų atrado czielus, nesuga- 
dytus. kunus, užklotus eile keliolikos 
sieksnių storio žemės. Tie atrasti že
mėje kūnai yra sziądien iszstatyti įvai
riuose tnuzėjuose.iss kurių žmonės moki
nasi pažinti, kaip yra sena musų žemė, 
kiek tai daug milijonų metų reikalavo 
pakol ant mirusio žvėries kūno užaugo 
jos eilė keliolikos sieksnių storio. Mok- 
slincsiai isz to semia brangiausią mok
slą susipažinimo, kaip ir Kokiu budu gy
vi sutvėrimai keitėsi isz žemesnių į 
augsztesnes veisles, ir pagal storumą ir

senumą žemės sluogsnių, kuriuose tų 
sutvėrimų kunus randa, gali be apsiri
kimo spręsti, kaip seniai ir žmogus ant 
musų žemės atsirado. Knyga turi 370 
puslapių stambaus druko, ant gražios 
popieros; ir apie 150 paveikslų įvairių 
senų gadynių isznykusių sutvėrimų, 
kurių kūnai sziądien randasi mokslo 
muzejuose. Knygos prekė 11.00. Norė
dami ją gauti, siųskite pinįgus ant adre
so: ’ A. Olszevskis,

924—33-rd fift., Chicago, 111.

Aukos ant kankintlniu.
D-ras J. Bzlupas, surinki “ 85.00

Pasilinksminimo balius.
Chicago, subatoj ir nedelioj, 28 ir.29 

liepos darau pasilinksminimo balių. Bus 
gera muzika, szokiai ir gražus pasilin
ksminimas. Todėl visus aplinkinius ir 
kostumenus k viecziųjatsilankyti.

K. Szemaitis,
632 S. Canal str., Chicago.
Pasilinksminimo balius.

Subatoj, 28 liepos darau pasilinksmi
nimo balių, ant kurio grajys puiki mu
zika. bus daug jaunimo szokiai ir gra- 
žiauses pasilinksminimas. Todėl visus 
aplinkinius ir pažystamus kviecziu at
silankyti. Jonas Kudulis,

839 Blue Island avė., Chicago.

Jis wčl dirba.
Kalnakasiu užsiėmimas beabe- 

jonės yra vienas isz sunkiausių ir 
reikalauja pilnos sveikatos ir pa- 
jiegų. Bėda nesveikiems! Ponas 
Frank Holub, isz Bellaire, O., 
raszo apie tai pas Joseph Triner, 
437 W. 18-th st., Chicago, III., 
sztai k j: 16 d. sausio mėnesio 
asz apsirgau tifu (karsztlige), 
kurs apleido manę wos tik po 3 
sanvaiezių sirgimo, ralikdams 
vienok blogas pasekmes. Pilvas 
mano nustojo wisiszkai malti ir 
asz kassyk ėjau silpnyn ir laibyn. 
Daktaro pasistengimai iszgydyti 
manę buvo be jokios pasekmės; 
tada j;s rodyjo man gerti geriau
sią, kokį galima gauti, wynę. Asz 
parsitraukiau Trinerio American 
Elisir of Bitter Wine, apie kurį 
asz laikraszcziuose skaieziau daug 
iszgyrimų. Mano gydytojas, Dr. 
\Velz, paragavo jį ir tuojaus pa
sakė, kad tai bus geriausias vars
tas nuo mano ligos. Po suvar
tojimu 12 bonkų to vyno, asz 
dabar esmi teip sveikas, k^ip 
kad priesz savo l'gę buvau, ne
žiūrint ant to, kad daugelis gydy
tojų jau abejojo, apie galėjimu 
sugrąžinti man sveiktąi ir kad asz 
beįstengezisu kada nors ditbti 
vėl kastynėse. Bet rasz sziądien 
dirbu kastynėse be jokio sunku
mo ir galių drąsiai tvirtinti, kad 
tik Triner’io American Elixir of 
Bitter Wine, kurį asz dabar vi
sada namie užlaikau, sugrąžino 
man sveikatą ir pajiegas. Asz 
mistinu, kad daugelis serganezių 
ypatų kada nors padėkavos man 
už atkreipimą jų atidos ant szito 
puikaus ir skanaus vaisto, kurs 
tikrai iszgydys kiekvieną nuo 
visokių pilvo, plauczių ir inkstų 
ligų; todėl tai asz szitą czia ir 
pagarsinu.

Temykite.
Prova Juozo Polubinaklo, kuri buvo painioja

ma pokamplniu rodu davėju, kurie po namui 
jieszko sužeista žmonis, paiku) juos apgaudinė
jo draus su savo advokatais. 1S liepos tapo už
baigta Henry paviete, mieste Cambridge. Ant 
naudos Palubinsklo prisūdyta (6000 ir (1100 
kaaztu. Prova vede Fr, Gplubiokis su advoka
tais C. C Wilson, John W. Streed IrS.S. 8hirar.

3328 8 Morgan St., Chicago.

Nesiųsk pinįgų.
Daug žmonių serga ant policijos, kuri 

apsireiszkia laike miego ar prie nusi- 
szlapicimo, ir jeigu isz to neisigydys, 
ji neapleis žmogų kankinussį. Žmonės 
turinti ta liga kenezia nemigą galvos 
skaudėjimą, pilvo užkietėjimą arba ne- 
travininlą, nerviszkumą, vidurių ir nu
garos skaudėjimą ir apsilpnėjimą lytisz- 
kų kūno dalių. Jeigu tokiuose atsitiki
muose reikalauji pagelbos, nesiųsk pinį- 
gų, bet raszyk pas magę įdėdamas mar
kę, o asz atsiųsiu apraszymą, pagal kurį 
tikrai iszsigydysi. Adresuok: (3-17)

John Wasel.
Box 443. Iron Mountaln, Mieli.

J. K. Chmielaaskas, J. Silrerstelu, 4Co.
Didžiauisas Lietuviszkas

Cigaru ir ei garėtu fabrikas
. . Dirbame Cigarui isz

A Ą tikro Havanos tabako,
* Cigaretus isz. Rusiszko
\ ir Turkiszko. Biznie-

' riams dasiuneziame in
A visus ■^mer''4OS k rasz-
Q A'usuž pirianse preke.
T-*ffl*-^FABRIKA8:

„ 498 8. Hatated st.
KRAUiv Ve. OFISAS 1B PARDAVINYCZIA: 
878-880 W.33rd »t„ CHICAGO.
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Dr. Leonard Landės,
Listuwiszkas Daktaras.

134 E. 24 11., New York.
Garsingas gydytojas vyriszkų ir mo- 

teriszkų ligų. Mokinosi universitete 
Nev Yorke; praktikavo ligonbucziuose: 
Wiedniuje, Berlyne, karaliszkoje mo
kykloje Londone, buvo pardėtinlu moks
lo Lebanon, Ballevue, Port Graduale 
Hospital Oollege ir 1.1.

Uestikrina Issgydyma
visų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: 

plauczių, kepenų, skaudėjimą vidurių, 
galvoe,nepomietį, apalpimą, skaudulius, 
žaizdas, tynimą, moteriszkas ligas ir ne
vaisingumą. Gydymui nervlszkų ligų 
reikia naudot elektrikinias prietaisas.

iszgydysiu į kėlės dienas, teipogi Il
gas pilvo, uždegimą žarnų, iszdžiuvi- 
tną pieno, skaudėjimą lupų, nosies, a- 
kių. ausų, nustojimą pajiegų ir tt. Itz- 
gydymą užtikrinu kiekviename atsitiki
me. Chroniszkai ligas gydau pasekmin- 

ir slepemas ligas užlaikau slaptybė
je.

Dr. Leonard Landės,
134 E.24th 8t.,Cor.Lexlngton Av.

Offiso valandos J"uo® ryto' »«• P°P‘«t u ruso vaianaoe. j BMO 5po ptot lkl gwakBro 
Nedėliotai.:nuo 8 Iki 10"4 waLrylo;nuoi iki 4 vai. 
po piet

Uipraszydąmi gydyklas prisiuskite 11.00 
tyJeigu sergi. Ui paraižyk kiek turi 

metų, kiek sveri ir tpraazyk savo ligą, o 
asz prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigy-

K'urat8wedinti karščiuose.
Ant Potomac upės kraszto, 
Tenai rasi ir be rašalo. 
Grąžę vietą, orą sveiką. 
Žalėm gojui gerą laiką. 
Ten lietuviszkas saliunas 
Parengta puikiai kaip bijūnas: ' 
Pilnas gėrymų puikiausiu 
Ir su užkandžiuigeriausiu. 
Czia wėl ant upės laiveliai, 
Plaukioj mergos ir berneliai, 
Tai žuvauja, tai vėžiauja, 
Bovintiesi nesiliauja.

Antanas NariJauNkas, 
We*t Port, Meriland.

Pigiau kaip kitur!
Ciyito aukio. 14 ir 18 K iillublntal 41ed|i; 

Laikrodžiai ir laikrodėliai pa. mane pigiau kaip 
v-i.ur. Darau nauju, ir taiaau lugadintui laik
rodžiu. ir laikrodėliui, žiedui, draugyitem iptl- 
k.lea ir viaoklu. auk.iuiui Ir lidabeinlua dulk'' 
tui pigiau kaip iriai ir wua dirba gvarantaoju.

F. Prozanskis,
904-33 str. • Chicago. III.

AdwokatM Ir Notary Public. 
Wienintalis lietuvy* advokatas, baigęs 
mokslą jurisprudencijos ozion Amerikoj, 
Lake Forest universitete. Weda provas 
k riminei Įsakas ir dvilinka*. Atjiesako 
užaenėjusias provas, iszdirba visokius 
dokumentus ir duoda rodą visokiuose 
reikaluose. Lietuviai iaz kitų miestų 
gal rodą pasiekti per gromatas. Tunn- 
tiejie reikalą tesiazaukia tuojau*. 
3209 S. Halated st., Chicago, III.

Telephone Y arda 772.

i^MMK MANE 
SStS

GraSai 14K 
dvigubai auk- 
•" pavilktai ir 
d.ugtali ar at- 

M daraii lukit-
r tai., ■« nutuk,

nuitatota-i ir 
uAiukamai. grasiai kwl«tkaotal.Uikrsl im.rtko- 
aliikali viduriai!, gv.rantuotai bbi SO iąrtą, 
tisrodo kaip (40.00 alkilais lalkrod.Ui. 4tai.il- 
ne C.O.D. Ir >1 paiidabo., udmok.k *Bt «zprMO

CIGARU ir TABAKO FABRIKAS.
Dirba Cigarus iaz tikro Havanos taba

ko ir užlaiką ipportuot* U baką tinka- 
miauseaht papierosų iaz Rosijos, Turki
jos ir kitų stalių. Biznieriams dasiun- 
ctia tabako ir Cigarus į visus Amerikos 
krasztus nž pigiause prekę.
Fabrikas: 1120 N. Maplewood avė. 
Ofisas ir Krautuve: 3209 8o Halsted 

CHICAGO.

ar moteriszka.Pri» kiekvieno laikrodėlio duoda 
me DYKAI auksu lieta leneiugell jeigu sa orde
riu prislusld.M, Ir apmokame kantui prtslunti

eta. ROYAL
Chioago. Iii.

—Tikrai Lietuviazkas—

SaličiijaS.
Geras alus, seniautios arielkos, kve

pianti cigarai ir czysta vieta dėl užei- 
viu. Apart to didele Ir czysta sale ant 
mitingu, balių, veseiliu ir kitokiu zabo- 
vu. Subatoj ir nedelioj bus balius ir 
muzikė. Wižus užkviecziu atsilankyti.

Jonas Petroszius,
168 Y. 18th st.kerte Union. Chicago.

MARJA DOWIATT
Kauno gub. Szauliu paviete

723 W. 18th Street
Nuo 8ioo iki 12 tos ryto.

Telefoną*: Canal 78. 
Telefonuot galima iaz kiekvienos 

aptiekoa.

TIKTAI DEL WYRD
Už dyka sampelinis pakelis bus atsiustos 

pacztu kožnam wyrui, katras prisiu? 
sawo warda ir adresa.

Sugražina swelkata ir smagumą urnai.

THEO PR0ULX 
ADVOKATAS IR KONSDLIS.

JONAS MOŽEIKA.
A*si*tentas ir Notary

.ROOM 601-602
87 89 E. VaslUngtOD st, Chlcigo. UI* 
Užsiimsme civiliszkoms ir kriminalisz- 
koms provoms. Geriausei iszvarome pro
vas už sužeidimus.. Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju 
nereikalaujame.

Jonas Moėeika gyvena po nr. 31 W. 
14th pi., kur galima ji rasti iki, 9 vai. 
kas rytas.

NERVITA Sugražina nužudyta vyru 
_■ itipruma ir drąsumą

Gvdo impotencija, stabdo naktinta 
polueija ir vlaaa Ugi. ingauta. per 
uzdvkutna ar neat.argumo Szita Xy- 

Yv dykla ludrutlna nervu Ir daugina 
krauja; priduoda veidui randouuma 
ir .u graži n a žmogui jaunyitta. 81ua- 
ožiam, pnoitu už SOc bai.li. už (t 60 

ianellua ir gaarantuojaiue lizgydy- 
arba pinkui lugražlnU.

‘ nsrvita Msdical Co., 
Olinton a dakaon Btar Ohicago.
Gaunama yra ir Aptiekoje Clark Ir Via. 

Bures 8 Chicago.

JAMES J. HIGGIN8, 
Successor to M. Durning.

Rėdytojas Pagroto ir 
Balsamootojas Kodo.

I įteigtos IMK ntetuote.
First St., Eliaabeth, N. J.1H7

Ui 2.70 nupirksi Kliugu pinta wal- 
kam watim.li iu paferuoto plleoo

m hkmi n>ui>u,ii> .lurl.o-U" »><t 
iHHKs. ( iHHiaui . Duodama 10 dienu ant 
įĮĮFIAll) mbaadymo. Pinigu iaz kalno nen-1- 
KyyVyy kliautim.. Suteikiam, geriaualua 

palludyjlmai kaitink matu teliia- 
gumo Ra a z ra inniu rrikniaudamai muiu 
Baujal tiki lito pulkam 48 putlu kalalioiro-

įeito 167 Plymouth PI , Ohicago. III.

Povilas Mozei k a, 
3321 So. Morgan st., Chicago, III.

Duisevieriy,

Užlaiko grabus ir visus kitus reikalin
gus ant pagrabo daiktus. Teipogi Karin
us ir arklius ant pagrabu, veseiliu ir ki
tuose reikaluose galima ežia gauti. To- 
įymeaniejie gali paszaukti per telefoną: 
Tarti* 709. <3—9)

Tikrai Lietuviszkas

SALIUNAS.
Užlaiko gerą alų, seniauses ir czystas a- 
rielkas ir kvepeneziuscigarus. Geriause 
užeiga dėl szviežiai atvaževusiųį Wa- 
terbury. Yra tai vienatinis ezyseziau 
sės ir telsineiauses lietuviszkas saliu 
nas mieste IVaterburv-

J. F. DANI8EWICZIU8, 
839 Bąnk, kampas S. Leonard st. 
Wat«rbury, Conn.

Rodą Dykai!
Vien tiktai vyru ligose. 
Stata M.dic.1 * D<*p.na.r, 

76 K. Modlion Strvat
Chicago. Hl.

—ėsi naiszfydysim— 
niimilm mokaatlas.

liztirti Specijallital nioi 
Gydinyoilot gvarantuo 
J<* iauydyma nuo vi lo
kio vyriiiku Ilgu, kaip odo«. 
kraujo, iytiask. Ircbrauiii-

Dr. M. P. Kossakaoskis,
3315 S. MORGAN UL.
A pliekoje J. LeszczynBkio, 

kožna diena
nuo 10-toR iki 12-tos adynoe 

priesz pietus.
CHICAGO. LL

Dar penkiolika minutų, pakol stritkarį 
(nustversi, 

Tai eik szian brolau pas Szimkų—sznap- 
(są iszsigersi 

Jis turi czystą saliuną. naujutėlį barą 
Wyną,sznapsą.szaltąalų ir užkandį gerą.

StanlNlowaM NzimkuH.
8700 Commereial avė., So. Chicago, 111.

J. LESZCZYNSKIO
Lenkiszkai - Lietuwiszka

APTIEKA
3316 S. Morgan St, Chicago, III.

Turi geriauses gydyklas nuo visokių 
ligų; užlaiko visokes Europines žoleles^ 
Bebro mėsa, ruskas gyvas dieles ir tL 
Atsiszaukusiems per laisskus ir apra
šantiems savo ligas, duoda rodąs ir 
pnsiunezia gydyklas per paeitą arbž 
per expresą.

Aptiekoje visada randasi keli dak
tarai, teipogi per telefon s gali ps- 
szaukti daktare kas tik koki nori.

Dr. M. P. Kosaakauskas visada aptie- 
koje.

Tel. Yards 709.

HILLE’8 FOTOGRAFAS,
3403 8. Halsted St.

•2.00

kaip tai: 
nuiilpnejlm... ririooo.1., 
Srirdie. plakimai. pmAudy-

malimas, Inskstu Ilga, pražudymai apetito, 
smarve gerklėje, paniūrimas, viduriu užkleteji

daliu, pražudymai lekloi.
Gyduoles dykai—pakolei Ikb- 

gydyslm.
O(ia« atidaryta, nuo N> vai.'ryto Iki 4 po plo

tu. ir uuo A Iki S vizaru. >'ad«liomli tik nuo 10 
Utį ICryto.

Birk.Iena*, kur. kanklnaii kokia nori ohr»- 
ul.rka Ilga, tegul at.uia.kia pa. ■» Ir toa- 
bando muiu aaujauiia Ir paiekmiugiauita (ydy-

Stiteledicil Dispeasery,
76 E. ledison St., Chlcųo, III.

Arti Mc Vickers Teatro.

Zemlapis Lietuvos ir 
Latvi i os.

Lietuviszkoje kalboje, atspaustas lo- 
tiniszkoms literoms Peterburge, gauna
mas pas: Inžinierių A; Maciejevskį.

Nevskij prospekt, n. 111 b. 73.

Darbo Offisas.
Wyrai ar merginos jieszkanti darbo te 

kreipėsi prie manėt, o asz parūpinsiu.
Mateuszas VVidelkis.

Cllntonave., Mashpeth, N. Y. 
arti Clairmont, 3 blokai nuo Grand st. 
Po drsug apgarsinu joge! esia užlaukau 
saliuna irgeriauiiut gėrimus.

Wlsi —

wyr»i

pas

Rasite asatlą alų, seniauses ariel
kos, wyną net isz Europos, o 

cigarus net iss Turkijos. • 
Atsilankykite po nr. *

11 N. River Side St,
Iiterboj, tonu.

traukt us narna, kad gydyties ir nie kampeliai parodys jiems, kaip

Pakelis stebuklingu gy
duolių bus atsiustas kod-

te Medlcal Institute. Jie 
tiek iszgy.de vyru. kuris

tlszkals ir kunlsskais ken
tėjimais, teip kad Institu
te nutarė už dyka dalyt 
bandymo pakeline tiems, 
kurte pa praslys.

kiekvienos lytisakos ligos, 
paeinanczlos nuo jaunys
tes iszdykumo, lugražln, 
patrotjrte pajiega ir at 
minti, panaikys skaudėj! 
ma strėnų, sudrutys silp

Gyd roles yra labai sma
gios ir pamaczlytvos, ro
dos plaukte plaukia prie 
gesveiku sąnariu sudrė

kina nesmagumu ir kiek
vienam atsitikime vištu
kei iszgydo. A tais za u k in 
State Medinai Institute864 
Elektras Buildlng. Ft. 
Wsy»e, lad.. o apturėkit 
ui dyka kampeli. Institu
te stengiasi susinesst su 
didžiausiu skaitliam dmo- 
■in, kurio negali atei- 

lengva issslgydyt nuo lytiu
ku ligų, kada vartojai! aUakancaioe gyduoles. Institute ne vieno ne atmeta. Sodnas, kurs 
atatozauks, gaus dailiai epipeesetyta pakely, kad kiti nežinotu kas ten yra.Bastyk dabar,neatidek

Ar Tawo peczius 
reikalauja pataisymo?

Jeiga taip, tai pjrk visus reikalingus prie 
peesiaus daiktus pas

Ootlet Fnniitnre & Stove Co.,.
3249 8. Morgan St.

o jie sutaisys tavo pecziu dykai. Teipgi 
turime didelę daugybę visokių peczių 
už pigiausią prekę, pigiau kaip fabrike.

Žingeidus swietui dalykas.
Tikrai-vienatinė gydykla ant užželdini- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimą, 
už kągvarantuoju. Prof. Brundza tu tei
ki a puikius, ssvelnius ir tankius plau
kus, ką liudyja daugumas prisiųstų pa- 
dėka#onių per laiszkus ir laikraszczius. 
Pagelba yri visiems, tik atsiasaukite.
OFFISAI: Brooklyn, N Ynroaaway, -
Norėdami pasiklaust rodos per laiszkus, 
adresuokite: The J M. BRUNDZA OO., 
Box 2361, Nev York. U .S. A.

J.Bumian & Stelknkevlcz,
231 8. Roebling (U, Brooklyn, N. Y; 

prie Itetuvtetko. bainycuo*.

JetoYlszkis Sztoras Rellglszh Daiktu. 
Užlaiko Ražancziua, Szkaplieriua, A braz
dus, Maldaknyges lietuviszkas irlenkisz: 
kas, teipogi ir visokias kitss knygas dvs- 
siszkos ir svietiszkos intalpos.

Diemanto Elektros Kryžius.
W-"i>n»n.a, teipu-i V lu Ki>urr.. k-,. •» tr.Hu aura: t»- 

į?’ Austrijoj., ir paaidekavejant savo naudai
KrjZius ta. V.ik ?ru:pl.liOo Vokietijoj Franeuzijoj. 
bkanriiniTijoj ir kiu.se Europos iza’sse. ir s/endi.-u t ra ia- 

paye.dauiatbas kaipo tralincat vaitus, nuo Aeuma. BMliAUMtZteRM tizmo ir dauięclio kitu kūno nettaliu.
Elektros I>,err.antr Kr'tius gedo Rrums’jnr.. Udp mu.- 

kulu raip ir aunariu. Seuralgija ir kitus kūno skaudeji 
Z/ThK mus. Nerdiizkums Nervu nu.ilpneiima, bilpnutna. Pras- 

teta bervu Gyvumą Nervu Nupuolimą. Nemiga. Ate-jo 
tingumą p»a«l(.s Alupuo'.ima llyster.ja. Para.yztu. E... 
ir.”?'“*' Br’Lbu A popleksija. M uomara. 8zv.
w ito Szok: bzirdies P.akima,Gaivos skaudejima ir »isr<

- . j Nervtszko Systemo sugedimus. .
kei^s die-

Kryžių reikia mszint diena ir nakty . Įmkabin'a ant azil- 
h‘“: »J“ioriuk. ant kak. aug.ro/iau .ztrdine. inuaub/s.

Puse turi bat >n apaczta apversta Priesz naudo- 
į1“* *> k> »r>t dienos po to indek Kryžių in truputi

rv”'■;XŽS’I druD'™» geriausio uksuso skystimą rr laikyk per kelete 
minucziu. W alkams. Žiūrint piga) amžių uktuaa reiklu

jum Į.rleuBBl viaokiai kūno negalei ir ika.am.l PriiiMk wtena doleri per ezpreia. sr mooey 
orderi arba tagtatniotej gromatol. o bm limitai iswm kantai, paiiuelm viena Flektrlizkn D1«- 
teaato Kryžių, arba 6 už'K ou Galinamo! tucitancziale rekomeudacijoi nuo ypatų, kurios tu

Y“ atekUn* del parodymo jo mkgaikta galybei

, Alt aaudojauii ju.u DlemaBto Elektrai Kryžium nuožl Kowo ir periitikrinau, kad tai kryžius 
tikrai taip pągeIMngai, kaip sakėte. Per ilga laika au negalėjau valdyti tavo drisinei r«nkoi 
irdaug kentėjau; wteada turėdavau laikyti ja pari.zta Pe naudojimo begyjdvieju unvatoziu 
^1?" Kįektro« Kryžiam galėjau apsieiti jau be pariszimo. Daby gi su ta ranka neizu
pilna kibirą vandens A si ir nežinau, kaip atidėtawot jums už teip didele suteikta man nasel* ta—ANDRES MSDSKN, »B6'QiUuey Are OoDSM.'Vras . April i&, 18B8. Pat**
The Diamond Electric Cross Co., 300 Milvaukee avė , CHICAGO.

Li6iuwiszka ftDtieka
257 Hanovęr St., Boston, Mass

Pilna visokiu aptiekoriszku tavorų csionykszcziu ir užrubežiniu. 
i ------------------ ——

Aptiekime wlsada galima raut DAKTARA, kurs duoda ligoniams 
, rodąs dykai.

Aptiekoje galima susikalbėt: lenkiszkai, ruskai, lietuviszkai ir 
daugelyj kitokiu kalbų.

ž57jB»efiĮ CnTOKA PA8WĄ MOS APTIjKOS 2B7
Kaip kiekviena maszina, t«ippat ir žmogatin organiz- 
iiias hu laiku genda.—Kad maszina ir toliaus pasekmingai 
veiktų, reikia ją prižiūrėti ir pataisyti ten, kur sugenda. Lygiai 
teippa* dėdasi ir su žmogaus kunu. Kad sugražinti jam iszsem- 
tas sunkiu darbu spėkos, reikia ką nors im t i*—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 sudrutina visą organiz
mą, pasekmingiausiai gydo pilvo ir žarnų uždegimą, odos ligas, 
gumbą, nežlebcziojimą, dispepsija.neuralgiją, nerviszkumą, ete • 
ir tam vynui suteikiau varda: Kartus Wyna« Dro Bfoiyn- 
czio. •

Kartus IVynas Dro Božynczo turėtų visados rastis kiekvie
nuose namuose, kaipo sargas sveikatos ir gyvasties. Pirkdami 
tėihykit ir reikalaukit tiktai Kartaus WynoDro Božynėzo.

Gali gaut wiso»e aptiekose arba pas
Drą Božyncz, 519 Milwaukee avė. Chicago.

Geo. M. Glaser, M. D.
Medicinos Daktarus.

Gydo visokes .igas, turi geriausę prakti 
ką ligose moterių, vaikų ir chronisz- 
kose ligose. Teipogi geriausei atlie 
ka aperaotju visokiuose atsitiki
muose, ,•

887 32nd St.

Už 18.25 Nupirksi Puiku J 900 mo- 
61 n.25 —‘--i-“ —— ——

Naudokitės!

Chicjųpo

OFlbO WALANDOS: 
Iki 9 ryto, nuo . 2—2 po pietų Ir po 6 wak 

T keblokas Yabds 885.

de|i*, ti pigesne ne
it“ vertei preke; kiti po (8. (10 ir (1! Gvaraa- 
tuotlaitl torto Moto modeliai 41. trijų Crova 
rėmo yra paakoticUo<ioa mados aut 1000 m. A- 
Kentu reikalaujame Dvlracslu ir kitokiu daly, 
ko katilines slunctlame ei dvka. Pinigu in 
kalno Dcreikalaujame. Adresuok:

101-107 Ptymovth PI. Chicago, |

Ar nori Gero Laikrodėlio 
už pigia preke?

r* k. Bmctll. chiocoje 
aįintate užlaiko didžiule Itekrodeliu 

krautuve, telpoegi leucureliu.
(TV* tiedu Ir tt Preke. pigu«B«.
, .rį,, kaip kita. Wlia tawora gwa-

rantuoja. Siliubinlui 
žiedu, iir geriiumo auk

LaUrrodkllal GoM tlted, 
Klglno viduriais, gva

Dook! dook moms brolio gert.
Užlaikau geriausia ie seniausia Degti

ne Alų, Vyną ir kitus minksztus gėry- 
mus. Cigarai ir Cigaretai net nuo Phi- 
lipinu salų. Turiu ruiminga ir czysta 
vieta dėl sveteliu. Suteikiu rodą dėl vi
su savo broliu lietuviu. Praszau atsilan
kyti

J. R. Miknaijtis.

naujau* io> mudu. BteiKlBuke grom.tomi 
drukuotl 8x1 murinu., teip gerui pntalslta. 
ku( kleKvi-UM. nori Ir mažiau.tai mokintai, 
p.r 10 mitintu i.imok.ta dailei drukuotl. Prie 
ktekviMO. maninulmdoaMai dovasai litoriti-
kom. kaišote, bei popierom. n puikios, kviet-
kon. ir gHtei.te ap.kaltyn.la grumstu ra .ty
mai Tokiu popl.ra tutinai ka.ttuja (So; ( ta-

Bastyk iilsdan.

W. Kudarauckas, 
Box 2U, Lavmee, liss.

Laikrodėliai Gold (lled, 
amerikoalMfcaie teidu-

Lalkradeliai Go«d fllted (varas, aut 13 metu 7.75 
Lalkradelial tidabrinial F.lriuo viduriai. r»s- 
rantuoti ant 10 metu....!.................. .7J6
I.alkrodrliai aidahrisial amer. wMuriiU...( (K 
Laikrodėliai alkellBlai Eismo viduriai t.....i M 
!.nkr<xl-ltal aikeliatel amer. W>durtate....(.00
Tavom liincrii io vilui miestai C. O. D. 

kai tik per lalizkus pareikalauja. Adretuokite:

P. K. Bruchas,
88O-33rd St., Chicago, M1

iszgy.de
aug.ro/iau
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