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Politiszkos žinios. žeminti, tai prie užėmimo Peki
no ir iszvijimo isz jo chinieczių, 
turbut,jų didžiausi bus nuopelnai. 
Nė amerikonų, nė anglijonų ne 
nuėjo į Pekinę teip daug, kad 
jie, be prisidėjimo kitų krasztų 
kareivių, galėtų kę svarbaus 
pats nuveikti; prancūzų iki Pe
kinui nuėjo teiposgi ne daug. 
Kad prie paėmimo Pekino la
biausiai prisidėjo japouiecziai, o 
ne anglijonai, amerikonai, mas
koliai arba prancūzai, matyt jau 
isz to, kad dažinoję, jog cieco- 
rius, ciecorienė, kunįgaiksztis 
Tuan ir bokserai pirm atėjimo 
svetimų krasztų kariaunos iszbė- 
go isz miesto, japouiecziai galėjo 
iszsiųsti dar dalį savo kariaunos 
vyti užbėgusius, ko dėl neskai- 
tlingumo kariaunos kiti krasztai 
padaryti ne galėjo.

Japoniszka kariauna užėmė ir 
chinijzko iždo krautuves, kur ra
do kelis milijonus sidabrinių tae- 
lių. Musziai ant miesto ulyczių 
traukėsi kelias dienas. Ar japo 
niecziams pasisekė pavyti pabė
gusį eiecorienę, apie tai ateina 
wien priesztaraujanczios žinios: 
isz syk atėjo į Shinghai telegra
mas, buk japouiecziai paėmė į 
nelaisvę ciecorių ir eiecorienę, 
teiposgi didžiausias europieczių 
prieszas, kunįgaiksztis Tuan liko
si japonieczių paimtas. Japonisz- 
kas randas vienok to ne patvirti
na, taigi,turbut,pirmutinis paska
las buvo neteisingas. Japo- 
niszkes kariaunos teiposgi nėra 
teip daug, kad ji galėtų drysti 
vytiesi beganezię eiecorienę toli į 
kraszto vidurius. Kaslink gi 
paėmimo didžiausio svetimtau- 
czių prieazo,kunįgaikszczio Tuan, 
tai tas ant tiek iszsiaiszkino, kad 
likosi japonieczių paimtas kitas 
panaszios pravardės chinisskas 
jenerolas, bet ne Tuan. Užėmę 
Pekinę sujungtų kariaunų virszi- 

I susineszti su 
iszkėlė balių, ant kurio užsikvie- j vietinėms chinisakoms valdžioms 
tė ir amerikoniszkę jeneral-guber- 
natorių, jenerolę Woodę. Abiejų 
partijų vadovai laikė kalbas; 
ant jų kalbų atsiliepė ir jenerolas 
Wood. Saitas Amerikos repre
zentantas iszreiszkė savo pritari- 
mę ir meilę kubiecziams. Dar. 
kartę iszreiszkė, kad Amerika 
tikrai nori ant Kubos sutverti 
visai neprigufmingę republikę, 
kurioje pats kubiecziai valdytų ir 
rūpintųsi apie reikalus savo tė
vynės. Jenerolas Wobd kalbi
no per ateinanezius rinkimus ant 
urėdų ir už kongreso pasiuntinius 
rinkti kuo geriausius Kubos pa
triotus,nežiūrint ant jų asabiszkų 
nuomonių ir partijos, į kurię jie 
priguli (tokia rodą reikalinga bu 
tų ir paezioj Amerikoj, tik ežia 
nėra kamįų davinėti, todėl ant 
augszcziausių urėdų patenka ne 
vien doriausi ir iszmintingiausi 
amerikonai). Juo greieziaus 
vadžias valdžios [JpaimB iszmin 
tingi ir dori kubiecziai, juo grei
eziaus nuo Kubos galės pasitrauk 
ti amerikonai, kurie vien dabos, 
kad ant jų iszliuosuotoe salos ne 
užgimtų tokia ne tvarka, koku 
dabar yra ant salos Hayti.

Sziaurini Amerika.
Kova ant Filipinų sųlų trau- 

kiasi tolinus ir matyt, kad pats 
Amerikos randas laiko skaitlių 
kariaunos, koks yra ant tų nelai
mingų salų,už neužtenkantį^as 
kirta ant iszsiuntimo isz Ameri-

- . kos į Chinus dalis kariaunos, ka
da į Washingtonę atėjo žinia, jog 
apgulti chinieczių Pekine ameri
konai likosi iszliuosuoti ir yra 
dabar prie terptautiszkos kariau
nos, prisakė keliauj&ncziai ka 
riaunai plaukti tiesiog į Filipi
nus, isz kur dalis kariaunos likosi 
paimta į Chinus. Dabar visi jau 
pripažįsta Amerikoj, kad pasku
tinė prezidento prokliamacija į 
Filipinų gyventojus, žadanti at- 
leidimę tiems filipiniecziams, ku
rie padės ginklus, ne iszdavė 
nė . jokių vaisių, neatsirado 
terp pasikėlė!ių norinezių pasi
duoti ir užsipelnyti ant atleidi
mo. Gal į kelis metus ameriko
nai ir suwaldys filipinieczių pasi- 
kėlimę, bet tas kasztuos nei c z pa 
sakytai daug pinįgų, nors iki da
bar jau karė ant Filipinų kasztuo-

/ ja sir 4j jrszum pusantro szimto 
milijonų doliarų. Suvaldymas 
dar teiposgi ne reiszkia tvarkos, 
kadangi be abejonės filipiniecziai, 
kol jų neiszskera visų, prie kiek
vienos progos bandys ne kenezia- 
mę amerikopų jungę nuo savo 
sprando numesti. Taigi, kaip* 
buvo prie iszpanijonų, teip be 
^beįonėą bus ir valdant Filipinus 
amerikonams, ant jų nesiliaus pa
sikėlimai, kol arba ne ibznaikys 
filipinieczių, arba kol nuo salų ne 
pasitrauks nekviesti 
svetimi ponai. •

Apie likimę Kubos
- daug galima pasakyti, 

nedelioa dienę mieste Santiago de 
Cuba abidvi politiszkos partijos I nįkai, buvo nutarę 
iszkėlė halin. ant kurio užsikvie- vietinėms chiniBako

kai chinieczių aplinkiuėse Tien 
Tsin, isz kur juos buvo iszviję. 
Czii japonieczia', anglijonai ir a- 
merikonai turėjo gana smarkų su
sitikimu, kuriame apie 300 chi
nieczių likosi užmuszių, kol juos 
nuo miesto nuvijo. Dar di
desnis pulka^, prisiartino prie 
Shanghii. Gyvenanti mieste 
europiecziii bijosi, kad jo ne ap
valdytų prisiartinę chiuiecziai. 
Poite vienok stovi ežia keli 
svetimų krasztų karisiki laivai. 
Maišalai platinasi ir pietinėse 
Chinų provincijose; dideli pul
kai chinieczių artinasi prie Kan
tono; kita gi dalis renkasi ant 
rubežiaus prancuziszkų valdybų, 
rengiasi įsiveržti į prancuziszkę 
Tonkinę.

Mandžurijoj maskoliai užėmė 
miestus Ksm-Ni ir Cza-Czan. 
Dabar beveik jau visi Mandžu- 
rijoj didesni miestai yra. maskolių 
rankose ir visa ta Chinų provin
cija beveik maskolių suvaldyta, 
isz kur jie ne pasitrauks. Mas
kolija dabar turi surinkusi 350000 
kareivių, kurių dalis jau isz- 
siųsta į Aziję, kitę gi dalį neužil- 
gio iszriųs. Tiek kariaunos Azi
joj ne turi ne joks kitas krasztas. 
Sudrutino Maskolija teiposgi sa
vo kariszkas pajiegas ir ant Af
ganistano rubežių; taigi, turbut, 
ji laukia nesutikimų ir su Angli-

Sziaurinėj Afrikoj užgimė ne-1 socializmas tai du kylu, kuriuo- 
sutikimai terp Pranouaijoe ir Mo- du liko įkaltu galvosna tūlų ku 
rokko. Kada prancūzai užėmė 
oazę Tuat, kurį Morokko laiko 
už sau prigulintį, suUsnas Mo
rokko pakėlė proteatę.ir iazaiuntė 
kariaunę priesz prancūzus. Pran- 
cuziszki laika szcziai garsina, buk 
morokkonys įsiveržė jau į krasz* 
tus prigulinezius Prancūzijai, ži
noma, Prancūzija to ne guli pra
leisti ir be abejonės turės užgimti 
karė terp Prancūzijos ir Morok
ko. Į Algierę ir prie Morokko 
pakranezių Prjucuzija atsiuntė 
kariszkus laivus; ant rubežiaus 
iszsiuntė žemės kariauaę. Tiems 
stovintiems Algierijoj ramen
tams, kurie buvo paskirti plauk
ti į Chinus, dabar paliepta pasi
likti ir traukti ant Morokko ru
bežiaus. Taigi ežia gal neužilgio 
užgimti kruvinas mųuis, kuris 
padarys karę neiezvengtama-

Balkanų pussalis.
Ant Balkanų pussaUo užgimė 

dideli nesutikimai tezp Rumuni
jos ir Bulgarijos. Sukalbinįkai 
priesz Rumunijos karalių rado 
prieglaudę Bulgarijoj. Rumunijos 
randas pareikalavo
revoliucijonierių, bet f Bulgarijos 
randas atsisakė tę iszpildyti. Ru
munijos karalius, savo kalboj į 
kariaunę iszaitarė, kad karė gal 
turės užgimti ir prasęė kareivių 
pasirodyti tokiais jau karžygiais, 
kokiais pasirodė 1877m. Po tam 
Bulgarija sutraukė savo kariaunę 
ant Rumunijos rubežiaus; tę patį 
daro ii Rumunija. Jeigu ne įsi- 
kisz į tarpę galingėsni kaimynai, 
karė terp Rumunijos ir Bulgari
jos turės užgimti. Ckia reikia 
pridurti, kad už Bulgariję stoja 
Maskolija, o už Rumuniję Austi i

aikymo

gyventojų

dar vįs ne 
Pereitos

Rytini Azija.
Isz|Pekino galutinai chiniecziai 

likosi iszvyti; miesto dalis, kur 
yftkciecoriaus rūmas,likosi sveti
mų krasztų kariaunos užimta. 
Keno vienok tame didžiausi nuo 
pelnai, ne greitai, turbut, tikrę, 
teisybę dažinosime. Pagal ra
portus amenkoniezkos kariaunos 
dalies virsziuįko, tę padarė ame
rikonai,{anglijonai ir japoniecziai; 
maskoliszkos gi kariaunos virtai- 
nįkae giriasi, l^d tę padarė mas
koliai ir prancūzai. Taigi isz to 
matyt, kad jenerolams labiaus 
rupi pasigyrimas negu teisybė. 
Kadangijjaponiszki jenerolai ne
sistengia savę augsztinti, o kitų

ir parengti terptautiszkę policiję 
ant dabojimo tvarkos. Masko- 
liszkas vienok jenerolas ant to 
nesutiko, kadangi Maskolija pra
dėjusi karę su Chinais, todėl ne
galinti turėti nė jokių susineszi- 
mų su chiniszkais urėdais, kol 
karė ne pasibaigs. Apie karę 
vienok Maskolijos su Chinais kiti 
kiasztai ne buvo iki sziol girdė
ję, visi tikėjo, kad kaip kitieds 
krautame, teip ir Maskolijai rupi 
vien isz Ii uosa v imas ambasadorių 
ir savo pavaldinių Pekine, kad 
ji ne veda karės su 
stengiasi užkilusius 
valdyti, taigi padėti 
dui.

Pereitos nedė.ios
isz Chinų telegramas, kuris pra- 
nesza, buk terp savęs susitaru
sios, Japonija, Maskolija ir Vo
kietija oficijah-zksi apgarsino ka
rę priesz Chinus ir pareikalavo, 
idant amerikoniszka ir angliezka 
kariauna pasitrauktų isz Chinų. 
Patvirtinimo vienok tos žinios 
iki sziol nėra. Jeigu Maskolijai 
i-z tikro pasisektų Japontję į sa
vo pusę (Prancūzija ir Wok»eti- 
ja Chinuose eina su Maskolija isz 
vien), tai isz tikro ne reikalautų 
visai paisyti ant Amerikos ir 
Anglijus priesztaravimo; bet a- 
pie tokię sutartį iki sziol dar vis 
tikrų žinių nėra.

Tuom tarpu padėjimas terp- 
tautiszkos kariaunos Pekine ne, 
geriausias. Jos susineszimai su 
pakrantėms likosi chinieczių 
pertraukti. Chiniecziai renkasi 
miesto aplinkinėse ir gali su wisu 
perkirsti privežimę maisto terp- 
tautiszkai kariaunai. Ant ap
valdymo kelių per mažai yra 
terptautiszkos kariaunos. Rods 
atplaukė keli batalijouai vokie- 
czių ir prancūzų, bet to vis per 
mažai ant apvaldymo kelių iki 
Pekinui. Pasirodė teiposgi pul

Chinais, bet 
maisztus su- 
Chinų ran-

dienę atėjo

Kare Afrikoj.
Wienas isz lordo Roberto isz- 

mišlytų sukalbininkų ant saito 
angliszkos kariaunos vinzioįko 
gyvasties, leitsnants Cferdna, vo 
kiety?, likosi kariszko sūdo su
rastas kaltu, ir nuspręstas ant au- 
szaudymo. Nusprendimę tę 
tuojau? iszpildė. Priesz Robertso 
prokliamaciję grasinancaię barus 
nenoriuosius prisiekti Anglijos 
karalienei laikyti kaipo karės ne- 
laisvius, naikinti fermas, kuriose 
atsilankys būrų kariauna, pakėlė 
smarkų protestę besilankanti Pe
terburge būrų delegatai ir jų pa
siuntinys Dras Leyds. Proklia
maciję tę vadina myniosimu po 
kojų terptautiszkų tiesų.

Būrų vadovas De Wett, ku- 
risai buvo susijungęs su vadovu 
Delarey ir persikėlęs į Transyaa- 
lių, su savo kareiviais vėl persi
kėlė į Oraniję. Sugrįžimę jam 
palengvino Delarey, kuris prisi
artinęs prie stovinezių ant kelio 
anglijonų, pareikalavo, idant tie 
jam pasiduotų. Tie tikėdami, 
kad isz tikro likosi būrų apsiaus
ti, ne dryžo pasikrutinti. Isz to 
pasinaudojo De Wett ir persikėlė 
per upę Vaal atgal į Oraniję.

Robertą su savo kariauna užė
mė miestę Belfast, ne toli Ma- 
chadodorp, kur stovi beveik 
visos būrų vadovo Bothos pajie 
gos. Į Belfsst atkako teiposgi 
Bullėr, jenerolas French ir Pale 
Carev. Tos sujungtos visų an- 
gliszkų jenerolų pajiegos traukia 
prieszais Bolhę. Oranijoj anglijo
nų likosi ne daug, taigi būrų va
dovas De Wetc pasistengs vėl 
perkirsti privežimę maisto Ro- 
bersto ir kitų angliszkų jenerolų 
kariaunai, susirinkusiai dabar ne 
toli Machadodorp.

Pereitę aanvaitę. keliose vieto
se mažesnius anglijonų pulkelius 
pasiekė keli nepasisekimai ir tai 
nuo būrų vadovų De Wett ir 
Delarey, kuriuos jau kelis kartus 
garsino, buk tuii apsiautę. Jie 
prisivilioję dvi kompanijas an
gliszkų raitelių, jas apstojo ir ar
ba iszmuszė, arba paėmė ‘į nelai
svę.

Dabar užgimė didesnis musz'is 
aplinkinėse Machadodorp, kur 
stovi Bot ha su savo huosybės 
apginėjais. Muazis tas vienok 
dar ne pabaigtas. Oranijoj an
glijonai paėmė į nelaisvę būrų 
vadovę Olivierę.

Isz Lietuvos.
Isz Wilniaus

Ant keleto paduotų musų 
skupui maldavimų, idant jis tei
ktųsi paskirti lietuviams bažny- 
czię, pagaliaus, kaip girdėti, atė
jo atsakymas. Wyskupas raazo: 
“jog savo laike maldavimai lie
tuvių bus iszpildyti.” Tiesa, tok
sai atsakymas dar nieko nežen
klina. Jis sako, kad duosęs, bet 
gal tę padaryti ir tuoj, ir už me
tų arba ir už deszimties metų. Bet 
dėlkogi tuoj ne duoti? O, sako 
tūli kunįgai, daiktas tai negali
mas. Lietuviai gali pamislyti, 
jog jie vysk upę privertė tai da
ryti, o tuomet juk prapuls ir vy
skupo autoritėtas. Kas-g i tai
matė, kad avys verstų savo pie
menį prie to, kas joms rupi? Ir 
priegtam, kokios-gi ten da avys? 
Jos raszinėja (suprask: “lietu
viai”) ant vyskupo visokius nie
kus, jos platina bedievystę ir net 
dar sncializmę. Negana, sako, 
kad raszinėja lietuviszkai, bet ir 
lenkiszkas brosziuras apie sočia- 
lizmę vis rassinėja, sako, lietu
viai. Ir kaipgi jiems duoti.baž 
nyczię? Ne, sako, perstok t teip 
darę, tai gal kuomet ir gau 
šit bažnyczię! Tokia tai philo- 
zophija tūlų kunįgų, tokię, kaip 
girdėti, skrieja ir musų vysku
pas.

Didesnį paklydimę. dioeanį 
galvos sumaiszymę sunku kur ir 
berasti. Ant lietuvių užmeta 
visokius nebūtus daiktus, kad 
tik nuo jų atsikratyti. Jeigu kas 
ant svieto kę blogai ‘daro, tai 
vis lietuviai, tai vis jų darbas. 
Dėlko teip ant jų niekus skelbia? 
Dėlto, jog jie silpni, neskaitlingi, 
persekiojami valdžios, dėlto, kad 
mažai tetur szvieeošir dręsumo! 
Už tokį <u lietuviais pasielgimę 
nieks juk negauna papeikimo, 
prieszingai, gal dar užsitarnauti 
valdžios pagyrimę. Lietuviai ir

wy-

nįgų ir kūne teip sumaiszė viaę 
jų protę, kad nekurtos jų sznekos 
tiesiog komiszkos. Paveizdan, 
bažnyczioj szv. Jurgio pr.e semi
narijos, laike atlaidų, dienoj szw. 
Jurgio, jaunas kunįgas sako pa- 
mokrię. Sako gana gražiai, bet 
minėdamas apie visokius isztvir- 
kėlius ir. bedieviui, primena 
drauge ir socialistus. Wisus to
lioj* vienoj krūvoj, visus nieki
na, tarsi už tokį koliojimę vylias 
gauti užmokesnį. Kas tie sočia 
lietai, tai žmonės,turbut, nė žino
te nežino, o kunįgui mat svarbu 
perstatyti juos, kaip kokię szmė- 
klę. Dieve atleisk jam, nes jis 
nežino, kę daręsi

Varpęs,
Isz Wilniau8 3 saperų bateli jo

nas likosi ins-.ų-tss į Chinus 
mussti chinieczius. Czia atriran 
da gana liuosnorių, lygiai masko
lių kaip ir lenkų, kurie pats 
praszoei, kad jiems daleistų ant 
caro garbės muszti niekuom 
jiems nenusidėjusius Chinų ka- 
suoezius. Žinoma, kad tokius 
liuosnorius maskolių valdžia no
riai priima.

Mieste Wilniuje terp raguotų 
galvijų apsireiszkė ligos. Poli
cija daro dabar suraszę visų lai
komų mie&te karvių (jauezių, 
žinoma, apart atgabentų ant pa- 
pjovimo, nieks czia ne laiko). 
Iki sziol suraazai padaryti tik 2 ir 
6 policijos dalyj. Antroje dalyj 
yra 50 karvių, 6 toje gi — 70. 
Paprastai vienas savinįkas turi 
po 1 — 2, tik trys savinįkai turi 
po daugiaus: vienas turi jų 20, 
kitas 6, treczias 5 karves.

Ambuliatorijoj (ateinantiems 
ligoniams) Wilniaus Szvento Jo
kūbo ligonbuezio pereituose me
tuose jieszkojo daktarų pageltos 
20000 ligonių; jiems davė dykai 
ir vaistus. Bet kad per tai 
ligonbutis turėjo nepritekliaus 
600 rublių, tai ligonbuezio už- 
veizda ant toliau nusprendė duo
ti dykai vaistus tik tokiems ligo
niams, kurie pristatys policijos 
paliudyjimę apie savo neturtin- 
gumę. Be abejonės dėl to pada 
vadyjimo diktai sumažės skait
lius ligonių jieszkanczių pageltos 
ambuliatorijoj, kadangi daugelis 
velys apsieiti be daktaro pagel
tos, negu praszyti nuo policijos 
paliudyjimo, kuri juk, ir duoda
ma paliudyjimę, tikrai nežinos, ar 
jo praszant s isz tikro gali, ar ne 
gali pirkti vaistus aptiekoj

Isz Wilmaus prekė jų banko 
pavogė siuntinį su 7500 rubl. 
Wieuas nužiūrėtas, kuris priva- 
tiszkuoee žydiškuose bankuose 
pardavinėjo banko tondus, likosi 
suaresztuotas, bet ar jis minėtę 
siuntinį pavogė, dar nežinia.

8 d. pjutės, girtas lietuvys 
staliorius Geru kas įpuolė į Nerį 
ir butų prigėręs, bet stovinti ant 
kranto jį iaztraukė jau be žado. 
Daktarui vienok pasisekė jį at
gaivinti.

Pagal naujausię padavadyjimę, 
visos dirbtuvės gazinių vandenų 
Wilniuje, ant prižiurėjmo darbo, 
kad į gėrymus ne dėtų vodingų 
sveikatai medegų, turi laikyti 
iszlavintę aptiekoriszkę provi
zorių. Be tokios priežiūros ne va
lia bus dirbti gazinių vandenų 
ant pardavimo.

Isz W11 niaus gubernijos.
Pirmoje pusėje liepos mėnesio 

VVilniaus gubernijoj buvo 43 
gaisrai, kurie užgimė: 5 nuo ne
atsargumo paežių padegėlių, nuo 
nevalytų suodžių kaminuose 2, 
nuo perkūno (trenkimo 26 ir nuo 
nežinomų priedžasezių 10. Wi- 
suose tuose atsitikimuose ugnelė 
pridirbo blėdied ant 69084 rubl. 
Didžiausias gaisras buvo Wolo- 
žine, kur iszdegė 27 ūkės.

Staigų mirezių buvo 18. Pat- 
žudysezių 3, užtnuszystų 1.
gy vėlių rado 1. Wagystų papil
dyta 10. Daiktų pavogta už 
1193 rubl., pinįgų 1123 rubl. 15 
kap. Arklių pavogta 9: Wil- 
niaus pa v iety j 3, Trakų 3, Lydos 
2 ir Disnos 1. !

Ne

Naminių galvijų nuo visokių 
limpanczių ligų apsirgo 2331. 
Raguotų galvijų apsirgo 925, isz 
ko 36 pastipo; avių apsirgo 820, 
isz ko 2 pastipo; kiaulių apsirgo 
566, pastipo gi ,13. Dianos pavie- 
tyj ligos terp kiaulių pradėjo 
smarkiai siaubti. Kaime Maliszo- 
ve vienę tik dienę pastipo 48 
kiaulės. Waldžios uždraudė to 
kaimo kiaulės užgyti laukan, kad 
suginus, liga ne iszsiplatintų ant 
kitų kiaulių.

Užmuszė perkūnas.
Kaime Todresuose, Wolko- 

vysko pavietyj, Garteno gub., 
26 d. liepos trenkė perkūnas į 
daržinę, kurioje ant Kieno mie 
gojo ūkininkė tu dvejetu vaiku- 
czių. Užmušė lygiai ūkininkę, 
kaip ir abudu vaiku; uždegė ir 
daržinę, kuri bu visu Kiumetimu 
šienu sudegė..

Užmuszė tėwą-
Netoli 'VVilgmergės, kaime Sa

nduose, ukinįkas Waisztakas už
muš »ė 73 met^ savo tėvę. Ka
dangi kaiminkii Pildisienė perser
gėjo kunįgę ir Aaaai atsisakė pa
laidoti kunę, Ui užmuszyta nesi
davė paslėpti; atkako valdžios 
su daktaru, kuris ir susekė užmu- 
szystę. Waisztakas likosi suaresz 
tuotas ir pateko po sudu. Sude 
jis prisipažino ir likosi nuspręstas 
ant 15 metų prie sunkių darbų 
zrba į katorga

P»8imire geras lletuwys-
29 d. liepos, netoli Warszavos, 

Tvorkuose, beproezių namuose 
pasimirė geras lietuvys, Antanas 
Krauczunas, buvęs Senspilėj 
gminos sudžia. A. a. Antanas 
gimęs yra Ilguvos parapijoj.Nau- 
mjesezio pa v. Gimnaziję baigė 
Suvalkuose, o unrveraitetę Mas 
kvoj. Yra tai tikras brolis mas
kolių valdžių kankintimo Jono 
Kraucsuno. Weltonis prigulėjo 
prie palaikytojų “Varpo" ir 
“Ūkininko”.
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Metas Vili

Btraipsnių. Jeigu teip, tai žino
ma, ne galima pranaszauti jam 
ilgo gyvenimo: Londono lietu- 
iriai ne įstengs jo palaikyti, kitų 
krasztų lietuviai ne norės jo imti 
dėl menko turinio, jeigu jis toks, 
kaip jį apraszo ‘ Saulė”.

Isz Kauno,
Kaunas per szitę szimtmetį 

diktai užaugo, gyventojų jame 
skaito su virszum 80000, bet kas
link visokių įtaisų ant gyvento
jų naudos, stovi jis toli užpakalyj 
per pusę mažesnių užrubežių 
miestų. Sztaj Prūsų Tilžė kas
link gyventoj) skaitliaus yra tik 
pusė Kauno, įžuom tarpu turi į- 
taisas iszvadjįiojanczias vande
nį P° gywėnimua, Kaune gi 
vandenį gyventojai ant savo rei- 
kalųtviedrais neazioja isz Nemu
no arba isz p^ivatiszkų azotinių. 
Rodosi, kad vanduo turėtų būt 
ant pirmos w i etos, bet Kauno 
miesto rodą sjtato jj ant paskuti
nės. Kaune yra jau ulyeziniai 
karai ir elektriški žiburiai, tik 
ant paskutinių visi rugoja, kad 
jie naktims* taukiaus ulyczias pa 
lieka tamsej,. negu žiba. Die
noms rods szvieau, bet naktimis 
tankiai praeiviai susimusza gal
vas į žiburių Stulpus.

Naujas laikrasztis.
“Saulė” pranesza, kad Anglijos 

soetapilėj, Londone, pradėjo isz- 
eidinėti naujas lietuviszkas laik- 
rasztis p. v. “Lietuvos Sargas”. 
Iszleistojumi to laikraszczio ėsęs 
p. Pilėnas, buwęi pirmiaus Glaz
gove išleidžiamo laikraszczio 
“Vaidelytėe” zecerium. Mes to 
naujo laikraszczio ne matėme; 
“Saulė” vienok sako, kad jis ma
žytis, apart ......................
tų laikraszczių, mažai yra kitokių

Priskiepyjimas lytiszkų 
organų žwerims

Mokslincziai nuo seniai daro 
bandavones su priskiepyjimu vi
sokių organų paimtų nuo vienų 
žvėrių kitiems. Neseniai mes 
paminėjome “Lietuvoj'’ apie 
priskiepyjimus kūno dalių buož- 
gatvėms ir varlėms, apie suaugi • 
mus varlių net pusiau perpjautų, 
teiposgi apie panaazias baniavo- 
nes su drugiais, kurios didesnėj 
dalyj atsitikimų buvo pasekmin
gos. Mokslincziai vienok nepa- 
siganėdina bandymais su žemes
nių laipsnių sutvėrimais, bet 
bando pri skiepyti tulua organus 
ir augsztesnių skyrių sutvėri
mams, neaplenkia ir skyriaus 
žindanezių žvėrių.

Gamta užlaiko gyvybę gyvū
nų ant palaikymo veislės, ant 
veisimosi. Ant veisimosi reika
lingi yra lytiszki organai, bet 
kaip visi kiti teip ir tie per ilgę 
laikę įaudojimosi susinaudoja 
ir ne tinka savo paskyrimui. 
Tūli mokslincziai todėl užsimanė 
persitikrinti, ar tų organų ne 
galima priskiepyti paėmus nuo 
vienų žvėrių kitiems tos paezios 
veislės. Bandavonės ilgai bu
vo be pasekmės, priskiepyti toki 
organai, nors ir prigydavo, bet 
paskui sunykdavo ir neatsakyda
vo visai jų paskyrimui. Isz syk 
darytos ant triuszių (kralikų) ne 
pasekmingos bandavonės priskie- 
pyjimo lytiszkų organų ne at
grasino mokslincziaus prancūzo 
Foė nuo tolesnių tiri nė j imu ir 
bandymų, tie bandymai ne pasili
ko be pasekmės. Foe suprato, jog 
iki szioliszki nepasisekimai paei
na nuo to, kad jis bandė priskie
pyti lytiszkus organus paimtus 
nuo visai suaugusių, senų 
triuszių, kurie iszdavė jau ne 
vienę vaisių ;todėl ant toliausuž- , 
simanė daryti bandavones su or- - 
ganais paimtais nuo mažų, kę tik 
užgimusių, arba dar nepagimdy
tų. Bandavonės buvo pasek
mingos. Iszpjovė jis lytiszkus 
kiaušinius tokiems kraliku- 
cziams ir priskiepyjo juos jau
niems 2 mėnesių, visai suaugu
siems, teiposgi seniems su suny
kusiais lytiszkais organais, ne
galintiems todėl iszduoti jau vei
slės. Wįsuose tuose atsitikimuo
se Foe iszpjovė kralikams jų loc
ijas organų dalis ir jų vietoj pri
skiepyjo paimtas nuo kę tik už- 
gimusų arba ir nuo dar negimu
sių kralikuczių. Ir sztai kas pa
sirodė. Priskiepytas toksai ne- 
iszsivystęs dar kiauszis suaugu
siam kralikui iszauga į 
tikrę, atsakantį užduotei grei- 
cziaus negu priskiepytas jaunam 
dar kralikucziui; priskiepytas gi 
senam, jau su sunykusiais orga
nais, nors ir prigyja, bet greitai 
sunyksta, ne atsako mieriams,

Ar tas pats butų darant ban
davones su žmonėms, sunku ežia 
kę nors pasakyti, kadangi su 
žmonėms ne galima tokių banda- 
vonių kaip su žvėrims daryti, 
terp žmonių ne galima juk atras
ti tokių, kurie su noru iszsižadė- 
tu kokių nors kūno dalių ir duo
tų jas priskiepyti kitiems.

perspadinimų isz kl-

Preke plnĮgų.
Ruskaa rublis po.....................  52fc
Prusiazkoe markės po.......... .24jc

Prie kiekvieno pinįgų siuntinio 
reikia pridėti 30c.ant paėsto kasz- 
tų.
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Isz Amerikos.
Moskitai papjovė.

Nashville, III. Netoli nuo 
czi i gyvenantis faraierys Andrew 
Schlake, iszėjęs ant medžioklės, 
paklydo ir užėjo ant klampynių. 
Czia užpuolė ant jo pulkas moski
tų ir teip baisiai sukandžiojo, kad 
daktaras ne tiki,idant galėtų isz- 
gyti-

Užtroszko kautynėse.
Seattlr. Wash, Kastynėse 

1-aųuah Coal Co. užtroszko pen
ki darbinįkai. Pirmiausiai užsi
degė iszdžiuwę krūmai ant vir
smus prie įėjimo į kautynių olas 
ir ugnis užgriebė medines įtaisas 
olose; į jas tiek prisigriebė 
durnų, kad nuo jų užtroszko pen 
ki darbinįkai; 75 iszsigelbėjo.

Audra ir ledai.
Jane-ville, Wis. 23 d. pju 

tės, aplinkinėse szito miesto siau
tė baisi audra su ledais, kuri 
daug blxlies pridirbo laukuose 
ir soduose. Blėdį wien tabako 
pliantacijoms padarytu skaito ant 
100000 dol. Perkūnas trenkė ant 
Eddeno farmos į arklių tvartu. 
Twart s ir trys aakliai sudegė.

Apkaltina amerikonus.
Lsikrasztis “La Lucha raszo, 

kad neužilgio iszeis įaiksztę nau
ja sawwale amerikoniszkų wir- 
szinįkųant Kubos, kurie apwer- 
czia Kubos pinįgus aut nežinomų 
kareiwiszkų reikalų. Kasgi jau 
ne kaltina amerikoniszkus virszi- 
nįkus? Jie vienok i z to nieko ne 
daro ir norėtų visiems įkalbėti, 
kad jie yra geriausiais ant svieto. 
Szirszes iszvaike numirėlio laido 

tojus.
New Albany, Ind. Netoli nuo 

czia, miestelyj Bradford, lydint 
ant kapinių kun* Jameso Racki 
no, karavano arklys užmynė 
mat ant szirszių lizdo. bzirraės 
tuojius užpuolė ant žmonių ir 
arklių, gildamos visus. Arkliai 
pradėjo daužyti, lydėtojai teipos 
gi iszbėgiojo- Į por* valandų 
rado ant iMfko sudaužyta kara
vanu ir graliu eu numirėli^; ark 
liūs gi sulaikė kaimyniszkame 
miestelyj.

Kirminai sulaikė geležinkelio 
traki.

Kalamazoo, Mich. Pasašieri 
nis trūkis Chicago, Kalamazoo & 
Saginav geležinkelio, bėgantis iaz 
Chicagos, turėjo sustoti terp Cre- 
seey'ir Detton todėl, kad ant szė- 
nių prisirinko daug kirminų, ku
rie trūkio ratų trinami, teip nu
slidino kelio rėles, kad trūkio 
ratai ne galėja pasiristi, sukosi 
vien ant vietos. Ant pervažia
vimo per kirminų užimt* kelio 
wiet* reikėjo ant kelio szėnių 
berti piešk*.

Expliodawo cigaras.
Nev York. Atkakęs czia isz 

St Louis Adomas Southard at
lankė savo pažįstam* Robinson*, 
gyvenantį ant Masden Lane. Ro
binson apdalino sveczi* cigarais. 
Tas paėmęs vien* ei gar*, užside
gė ir atsisveikinęs, iszėjo. Ant 
ulyczios sėdo į karę, bet vos nu
važiavo iki 23 uk, cigaras ex 
pliodavo, nuo expliozijos užside 
gė szale sėdiuezių moterių 
skrybėles. Weidas ir akys Šou 
thardo teip baisiai apdegė, kad jį 
reikėjo gabenti į ligonbutį. Ma 
tyt, kad koks neiszmintingas 
sz tu k orius tyczia į Robinsono ci
garų baks* įdėjo parako pripilt* 
ei gar* ir tas, nieko nežinodamas, 
davė jį atkakusiam svecziui.
Walsiai svaiginaneziu gėrynių.

• Scalp Levee, Pa. Du slova
kai, gerai pasidrūtinę alum ir 
degtine, nusipirko bertainaitį 
parako ir neezėsi namon. Pailsę, 
sėdo pakelėj ir užsirakė popiero 
sus. Besėdėdami, užsimanė pa
žiūrėti, ak pirktas parako bertai- 
naitis yra pilnas; atlupo peczėtį 
ir uždegę briežiuk*, įkiszo per 
skylutę. Parakas užsidegė ir 
visas bertainaitis expliodavo. 
Liepsna apdegino abiem slova 
kam veidus ir rankas, uždegė jų 
drabužius. Netoli gyvenantis 
furmerys, iszgirdęs expliozijos 
bals* ir riksm* apdegusių, atbėgo 
ju viedru vandens ir degan- 
czius ant slovakų drabužius už
gesino. Wienas isz apdegusių 
gal iszgis; su kitu gi nežinia, kas 
gal buti. Tokius mat vaisius at 
gabena gėrymus be mieros svaigi 
nanezių gėrymų!

Jurauskas.

Nauji anglių ir keroeino plotai
Astoria, Ore. Netoli nuo 

czia, Knappoj, visokių krasztų 
kapitalistai pirko 6500 akrų že
mės, kurioje yra anglių sluog- 
sniai ir kerosino szaltiniai. Susi
tvėrė jau akcijonierių kompanija, 
kuli iszsiims axpliotawimu tų mi- 
neraliszkų turtų.
Wargas terp aukso Jieszkotoju.

Keturi tukstaneziai aukso 
jieszkotoju isz Cape Nome, Alas- 
koj, atsiszaukė į Amerikos rand* 
praszydarni, kad atsiųstų laivus 
ir paimtų juos isz czia, nes vi
siems atscis badu iszmirti. Ka
pitonas Bear twir iua, kad vien 
Cape Nome apekrityj yra 15000 
žmonių vargę keneziauezių; jei
gu jų uieks iki lapkriezio neisz- 
liuoeuos isz to vargo, tai per žie
mę visi jie iszmirs nuo bado. 
Geležies produkcija Suvienytose 

WalstĮjose.
Pereituose metuose ant viso 

Suvienytų VValst jų ploto iszpro- 
dukavo geležie! 24663173 tonas 
arba ant 5249997 tonų daugiau* 
uegu užpereituose metuose. 
Daugiausiai iszprodukavo jos 
Michigane, nes 9146157 tonas, 
Minnesotoj 8161289 tonas, Ala- 
bamoj 1609327 tonas. Geležis 
yra 14 sztetų.

Antra prowa atmesta.
Apskųstas už užmuszimę de 

mokratiszko gubernatoriaus szte 
to Kentucky, Goebelio, sztelo se
kretorius Caleb Po vers, augsz- 
cziausias po gubernatoriui urėdnį- 
kas, kaipo kaltas likosi sūdo nu
spręstas ant viso amžiaus į kalė 
jimę. Povers per savo advoka
tę pareikalavo perkratinejimo 
provos antru kartu, bet sudžia 
Cant 11 reikalavimę atmetė ir 
tasai augsztas republikoniszkos 
partijos urėdnįkas likosi atiduo
tas į szerifo rankas.
Demokratai ir tame ne nori re- 

publikonams apsileisti.
Republikonai ir tos Jpartijos 

urėdnįkai, ant pakėlimo garbės 
ir padidinimo pritarėjų McKin- 
leyui,kelis kartus bandė garsinti, 
buk valdžios susekė anarchistų 
sukalbį ant gyvasties prezidento. 
Žinoma, paskui pasirodė, kad su- 
kalbinįkams ne antmislies ne už
ėjo sunkinti sau galvę McKinleyo 
ypata. Demokratai ir tame ne 
nori apeileisti: jų laikraszcziai 
teiposgi dabar garsina, buk kok
sai darbinįkas buvo pasirengęs 
mieste Omahoy, Nebr. užmuszti 
Bryanę. Žinoma ir tas, kaip su- 
kalbiai prieez McKinleyo gyvas
tį, jra tuazeziu iszmislu ant da
rymo Bryan u i rekliamoa.

Bemato ne suėdė wuodal
Elizabeth, N. J. Gyvenęs 

pirma misete Elizabeth airiszius 
Mc Kenna, neturėdamas czia dar
bo, iszkeliavo į London, tikėda
mas geležinkelio varstotuose 
gauti darbę. Iszeidamas McKenna 
užsitraukė gerai airiszko tautisz- 
ko gėry m o, kas baisiai apsun
kino žmogui galvę; jis gulė į 
grabę pakelėj ir užmigo žolyne. 
Ant rytojaus einanti keliu užtiko 
jį pusgyvį, apgullę vuodų spie- 
cziaus. Wisas kūnas buvo vuo
dų sukandžiotas, isztinęs. Ra
dęs jį, Jonas Boyd isz Elizabeth, 
nuvilko ant stritkarių stacijos 
ir paszaukė ambuUns*, kuris nu
gabeno vuodų auk* į ligonbutį. 
Daktarai ne turi didelės vilties 
iszgydyti, kadangi nuo vuodų į- 
durimų gal apsireikszti užnuodi- 
nimas kraujo. Mc Kenna yra 
dar vis be žada

Didžiausi Amerikos miestai.
Iszėmus Chinų.nėra kito krasz- 

to, kuris tiek turėtų miestų su 
milijonais gyventojų kaip Ame
rika; Europoj tik Maskolija turi 
du miestu, kulių gyventojų skait
lius pereina vien* milijonę. Kaip 
pagal paskutinį liaudės suskaity- 
mę pasirodė, Suvienytose VViesz- 
pityeiėse yra toki miestai trys: 
Nev Yurk su Brooklynu su 
3437202 gyventojų, Ch cago su 
1698575, Philadelph'a su 1293- 
697. Po szitų, -daugiausiai gy
ventojų turi St.Louis,nes 575238, 
Cleveland 381768, Buffalo 352- 
219, Cincinnati 325902, Milvau- 
kee 285315, Washington 287718, 
Nev Orleane 287l04,Jerjey City 
206433, Louisville 204731, Mi- 
nneapolis t 202718, Providence 
175597, Indianopolis 169164, 
St.Paul 163164, Rochester 162- 
435, Toledo 135000, Columbus 
125560, Omaha 102555 (1890m. 
turėjo 140452).

Biedya Biria gaisru padarytos
Žemės agentas Union Pacifiic 

geležinkelio apskaito ant 
110000000 blėdį padaryt* girių 
gaisrų estetuose Colorado i Wyo- 
minge. Midle Parke ugnis pla
tinasi su tokiu neiszpasakytu 
greitumu, kad nėra vilties žmo
nių pajiegoms j* apstabdyti. 
Ranczerai su savo gyvuliais bė
ga isz gaisrų apimtų apskriezių, 
bet nežinia, ar visiems pasiseks 
pabėgti. Giriose Sierra Madre 
kalnų ugnį užgesino lytus.

Namine kare sandaros laike
Akron, Oh. Koksai negras, 

prisiviliojęs maž* vokieczio 
Maas mergaitę, irasivežė isz 
miesto, ten j* sužagė ir paliko gi
lioj prie kelio apmirus *. Negras 
tas likosi suaresztuotas, bet kali
nio užveizda, bijodama, kad mi
nios žmonių ne užveržtų ir be sū
do ue pakartų, iszgabeno kalti- 
nįk* į Cleveland*. Isztikro balt- 
veidžių minios susirinko^Bu gin
klais, iszmuszė kalinio duris, bet 
nusidėjusio negro czia ne rado; 
tolinus nuėjo į sūdo rum*. bet 
negro ir czia ne buvo. Iszkrėtė 
ir kitus miesto urėdus, bet kalti- 
nįko ne rada Sugrįžę vėl prie 
kalinio ir nors szerifas ir bulmis- 
tras užtikrino, kad kaltas negras 
lik< si užvežtu, bet minios žmo
nių ne norėjo tikėti. Laike kal
bų terp urėdnįkų ir minių, kas 
ten isz minių pusės paleido szu 
wį, kuris pataikė vienam urėd- 
nįkui į petį. Szuvis tis buvo 
ženklu; isz pulko žmonių atsilie
pė szu v i ai, kulkos ir szruotai lė 
kė per langus į kalinį, kur susi
rinko miesto urėdnįkai. Tie, ži
noma, turėjo teiposgi isz ginklų 
pasinaudoti, ir tokiu budu užgi
mė kova laike sandaros. Dalis 
minių neturinti ginklų įsiveržė į 
geležies ir karabinų pardaviny- 
czias, paėmė wiskę, k* tik psna- 
szaus į ginki* rado. Szerifas ban 
dė iszeiti ant ulyczios, bėt į jį 
paleido minios kelis szuvius 
ir akmenį, kuris sužeidė 
szerifo gal v*. Isz abiejų pusių 
yra 3 užmuszti ir 22 paszauti. 
Bulmistras pareikalavo pagelbos 
isz Clevelando, teipesgi milicijos 
ant iszvaikymo minių ir ant isz- 
liuosavimo jų apgultų miesto 
arėdnįkų.

Wetroa.
Nome, Alaska. Aplinkinėse 

szito miesto 7 d. pjutės siautė 
baisi audra ir viesulą, kuri labai 
daug blėdies ir nelaimių pridir
bo. Krantas Cape Nome uždeng
tas visas liekanoms susidaužusių 
laivų. Jūrės iszmetė ant kranto 
20 prigėrusių žmonių, bet be a- 
bejonės jų prigėrė daugiaus.

Vanoouvkr, B. C. Georgijos 
pakrantėse, Britiszkoj Columbi- 
joj,25 d. pjutės siautė baisi vėtra, 
laike kurios diktai mažesnių lai
velių susidaužė. Rado prie 
kranto apvirtusius 5 žvejų lai
velius. Ant jų buvo po 5 žve- 
jus. Wisi jie be abėjonės turėjo 
prigerti. Laike tų vėtrų ir dau 
giaus laivų susidaužė prie Co- 
lu m bijos krantų.

Gaisrai.
Akron, Oh. Sudegė czia di

delės javų krautuvės American 
Cereal Co. ir 150000 buszelių 
jose buvusių grudų. Blėdį ugnies 
padaryt* skaito ant 100000 dol.

Baltimore, Md. Sudegė czia 
įtaisos Maryland Telephoue 
Construction Co. Blėdį ugnies 
padaryt* skaito ant $125000.

Nelaimes ant geleZinkeliu.
Prieszais Kensioo, 16 mylių 

nuo Nev Yorko, ant Central ge
ležinkelio linijos susimuszė du 
trukiai ir didesnė dalis vagonų 
susidaužė. Prie to 7 trukių tarnai 
likosi užmuszti.

Farevell, Pa. Prieszais Max 
veli, ant Norfolk & Western 
geležinkelio susimuszė du trukiai; 
prie to 2 žmogystos likosi užmura
to?, o 7 sunkiai sužeistos.

Coshocton, Oh. Tavorinis 
trūkis Wheeling & Lake Erie 
geležinkelio, ne toli nuo czia isz- 
szoko isz rėlių ir susidaužė. Prie 
to maszinistj ir peczkurya likoei 
užmuszti.

BxpiiozVoe.
Saginav, Mich. Kastynėse 

Northttrn Coal Transportation Co. 
atsitiko baisi dinamito_expliozija, 
kuri isz dalies iszgriovė kastynių 
oi*. Prie to du darbinįkai likosi 
mirtinai apkulti, lengvinus ap
kultų yra daug.

Columbus, Oh. Lentų pjovi- 
vinycziose Helfer*o, Man no j, ex- 
pliodavo garinis katilas; prie to 
dvi moterys ir vienas nežinomos 
pravardės vyriszkis likosi už
muszti. Expliozja buvo teip smar
ki, kad jos baisiai sudraskyti už
muši tų kūnai tapo toli isz pjovi- 
nyczių iszmest1. Savinįkas pjo- 
vinyczių likosi sunkiai sužeistas. 
Nuo ko užgimė expliozija, tikrai 
ne žinia.

Cleveland, Oh. Netoli nuo 
szito miesto, ant Cleveland Cha- 
grin Falls elektriszko ga’ežinke 
lio linijos iazszoko isz rėlių tru 
kis ir susidaužė. Prie to 5 ypa- 
tos likosi sunkiai apkultos.

1 Nev York. Sztraikas czia- 
nykszczių siuvėjų pasibaigė. 
Darbinįkams likosi pakeltas už- 
mokesnia ir sutrumpintas darbo 
laikas iki 9 vai. ant dienos.

Boreman, Mont. Chicagos 
milijonierius Leitner pirko czia 
15000 akrų žemės 
ant kurios parengs 
kastynės.

Jackson, Oh.
uždarytos kelios kastynės ant at
likimo visokių pataisymų, ypacz 
gi ant pagerinimo ventiliacijos 
olų, kuri dabar netikusi.

su anglims, 
kelias naujas

Likosi czia

Isz darbo lanko.

ISZ
Lietuwiszku dirwu.

Moroka, Pa. Prasidėjo dar
bai ‘ Opolitte File Co. dirbtuvėse.

5 Chkhgo. III. Pl&nberiai 
dirbanti prie organizuotų kon- 
traktorių pakėlė aztraikę.

•j Virden, III. Darbai eina 
czia gerai; geras darbinįkas už 
dirba po |2—3 ant dienos.

Philuppi, W. Va. Netoli 
nuo czia neužilgio bus įrengtos 
naujos auglių kastynės.

5 P1TT8BVRO, Pa. I aplinkines 
szito miesto ketina perkelti isz 
Indijanos ke'ias stiklo dirbtuves.

5Į Donova, Pa. Baigia czia 
statyti nauj* plieno d rbtuvę, ku
rioje jau szį rudenį prasidės dar
bai.

Beaver Falls, Pa. Smitho 
dirbtuvėse pakėlė sztraikę siuvė 
jai todėl, kad sumažino jų uždar
bį.

Toledo, Oh. Darbai czia- 
nykszcz:oae geležies dirbtuvėse, 
kurios buvo sustojusios, vėl 
prasidės.

* Wilmikoton, Del. Dirb
tuvės Diamond Stite Steel Co. 
praszalino ant viso mėnesiio 1500 
darbinįkų.

Etna, Pa. Pradėjo dirbti 
czianykszczios Spang, Chalfat & 
Co. dirbtuvės ir joste 250 dirbinį- 
kų gawo darbę.

1 Buffalo, N. Y. Modeliais 
riai, dirbanti prie rengimu czia- 
nylfezczioa panamerikoniszkos 
parodos, pakėlė astrai k*.

Mounioton, Pa. Bus czia 
pastatytos naujos stiklo dirbtu
vės. Rengia jas darbinįkų koo- 
peratyviszka kompanija.

1 Chicago, III. Sztokjardų 
darbinįkai reikalauja geresnio už 
savo darb* užmokesnio; ki
taip ketina sztraikuoti.

Eveleth, Mjn. Darbai ^eina 
czia visai prastai. Anglių kasty. 
nės likosi vandens užlietos ir jo
se dadar ne dirba.

5 Rochester, N. Y. Naujus 
anglių sluogsnius užtiko ant 
Nevmano firmos netoli Kenka. 
Bus eziii atidarytos kas'ynės.

Braceville, III. Darbai 
eina czia gerai, dirba po 8 vai. 
ant dienos^ bet darb* gali gauti 
tik prigulinti į uniję darbinįkai.

•J Washinoton, Pa. G. Steck 
pirko Greene pa v iety j 25000 
akrų žemės su anglių sluogsniais, 
ant kurios parengs kastynee.

PiTTsBURG, Ks. Darbinįkai 
kastynėse K. & T. Coal Co. 
pakėlė sztraik*. Jie reikalauja 
užmokesnio pagal unijų tabelę.

•f Harrisburg, Pa. Dirbtu
vėse Bristol Rolling Mill numa
žino ant 10% darbinįkų uždarbį. 
Ar darbinįkai ant to sutiks, dar 
nežinia.

1 WlLKE8BARRE, Pa. Savioį- 

kai anglių kastynių neprisileidžia 
unijų delegatų ir ne nori su jais 
tarliesi. Per tai be abejonės tu
rės užgimti eztraikas.

*j Piedmont, W. Va. Bus czia 
atidarytos naujos anglių kasty
nės, kurias rengia Reakirt Bros 
& Co. Ant to pirko 1500 akrų 
žemės su anglių sluogsniais.

r Chicago. Akmenų skaldin 
tojai, dirbanti prie statymo trio- 
bos naujo paczto, pareikalavo di
desnio užmokesnio, o kad koo- 
traktoriai nesutiko, darbinįkai 
metė darb* ir išskelta vo į Mil- 
vaukee.

Ne apie tą mes raszčme.
Neseniai “Lietuvoj” patilpo 

straipsnis “Apie negeistinus ap- 
sirei-zkimus musų laikrasztystėj”. 
“Vienybė”, paminėdama apie t* 
musų straipsnį, vienok užgriebė 
ne tę, k* mes raszėme. “Vieny
bė” sako, kad lietuviszkų laik- 
raszczių korespondentai nėra mo
kinęs! rsszyti korespondencijų, 
todėl redakezijos privalo 
jų raszt* pataisyti, o jeigu jis ne 
tinka, galima ne talpinti.

Tas teisybė ir tę ž no visos re
dakcijos, kad musų koresponden
tai nėra mokinęsi raszyti kores
pondencijų. Mes sanžiniszkų ko
respondencijų nepeikiame ir 
peikti jų negalime, kadangi laik- 
rasatis be korespondentų prisi 
dėjimo ne galėtų žinoti,kas kur lie
tuvių gyvenime atsitiko. Už ko
respondencijas turime būti dėkin
gais korespondentam*. Jeigu jie 
paraszo negerai, redakcijos juk 
visada jų raszt* pertaiso. Isz 
visų musų Likraszczių korespon 
dentų skaitliam rasztų gal kokių 
dviejų trijų raszt* galima leisti 
be perraszymo. Musų slraipsnyj 
tilpo informacijos koresponden
tams, ant ko jie labiausiai turi 
tėmyti, koki faktai laikrasz- 
cziams reikalingiausi. Kad ku- 
nįgų pamokslai tiuka teiposgi 
laikraszczių perkralinėjimui, 
mes musų straipsuyj iszrei>skėme 
ir priežastis, o jos yra: kad kunį- 
gai bažnyczioe mokei* per savo 
pamokslus tanki ii vai toja kaipo 
įnagį savo aeabiszkų mierių, su 
nenauda visos draugijos. Su to 
kiais pamokslais vodingais drau 
gijai laikraszcziai ue tik gali, bet 
privalo kovoti, bet ir kovoje 
koliojimai ue reikalingi. Svar
biausia užduotė korespondencijos 
yra gryna teisybė.

Ne ta mes laikome už negeisti- 
n* apsireiazkim* musų laikrasz
tystėj, tas viekas yra normalias 
ku apsireiezkimu. Ne auo to rei
kia laikraszczi ims gintiesi ant 
pakėlimo renomos, bet nuo tokių 
negeistinų sandarbinįkų ir kores
pondentų, kurie norėtų paversti 
visus musų laikraszczius į įnagius 
aeabiszkų savo reikalų, kaip tūli 
nelikę kunįgai į savo įnagius pa- 
verezia bažnyczias. Reikia re
dakcijoms gintiesi nuo korespon
dentų pjudytojų. kurie asabiez- 
kai susipykę arba ir teip neuž 
kenezianti kito, stengiasi ue pa- 
tinkanezię ypat* niekinti ir kan
džioti azabUzkai. Toki, už ne- 
talpinim* jų ssibiszkų koliojimų 
tankiai kolioja musų redakcijas ir 
stengiasi paskui kenkti laikrasz- 
cziui.

Europoj tokių sandarbinįkų, 
ant laimės, laikraszcziai ne turi, 
Amerikoj gi ant nelaimės jų pri
siveisė per daug ir tai per laik- 
VsBiczių priaidėjim*. Toki san- 
darbinįkai vodingi ne vien laik- 
raszcziui, bet visai draugijai. 
Laikraszce'o redakcija ne visada 
gali žinoti, ar tūlų kąresponden- 
tų faktai raszyti isz persitikrini
mo, ar isz asabiszko piktumo ir 
ne gali žinoti, ar jie teisingi. 
Tuom tarpu koresponden 
tai teki paduoda isz 
mislytus faktus ant erzinimo 
jiems ne patmkanezių ypatų arba 
ir visokių organizacijų. Tas yra 
ne normaliszku ir t* piktžolę 
laikraszcziai privalo stengtieji 
isz savo dirvos įsirauti, nors jie 
yra ir pasėję tokius sandarbiuį- 
kus be gaudydami ir be veržda- 
mi viens kitam abonentus; ypacz 
vien* isz A menkos laikraszczių 
reikia laikyti už l«v* gimdytoj* 
tokių negeistinų sandarbinįkų, 
kokių dabar prisiveisė daugiaus 
negu galima geisti.

Reforma “Motinėlės”.
Isz straipsnių, paskutiniame 

laike patalpintų mošų laikrasz- 
cziuose, aiszku, jog lietuviszka 
draugija pradeda suprasti svar- 
bumę tokios tauti»koe instituci
jos, kaip “Motinėlė”, kuri užsi
imtų auklėjiinu jaunosios savo 
gentkartės.

Kaip žinoma, pernai, ant “bal
so lietu viszkb* jaunomenės besi- 
mokinsneziob užrubežyj į lietu
vius ameri kieczius”, atsiliepė 
v'ien tik “Tėvynė”, per kuri* 
kn. Žilinskas kvietė viengen- 
czius “kas daugiau”? Bet pabai
goje praslinkusių ir pradžioje 
szių melų visa atyda musų buvo 
atkreipta ant parodos reikalų, 
užtat ir nestebėtina, jeigu Moti
nėlė iki aziol turėjo visai nedide
lį sąnarių skaitlių. Jeigu szi*dien 
tais sąnariais yra vieni kunįgai, 
vyriausybė draugystės susideda 
teipoegi isz kunįgų (kas kitaip ir 
negalėjo atsitikti, nės sąnarių ne 
kunįgų nebuvo), tai kas gi tame 
kaltas, kad ne tie patys apszvies 
tiejie lietuviai, kurie dabar teip 
užsipuola ant ypatų padėjusių 
pamat* organizacijai, nuo kurios 
impulso priguli žengimas prysza- 
kin musų tėvynės. Kodėl jie 
(svietiezkiejię) pasiliko kureziais 
ant žodžių “kas daugiau”, kodėl 
ramiai sau sėdėjo ir laukė, kada 
pasirodys konstitucija ir bus isz- 
rinktis komitetas? Tegul jie pa
tys ant to atsako.

Prospektas konstitucijos iszėjo, 
rėdąs “Motinėlės” apgarsintas. 
T*syk pasibėrė kritika į-t^tų ir 
“Motinėlės” prieitai surauko: 
“despotizmas, kunįgai į savo 
rankas pagriebė vadžias “Moti
nėlės"! Apie konetitucijp-toliaue 
pakalbėsime, bet kas link komite
to, tai jos prieszams negali būt 
nežinoma, jog draugystės valdžia 
renka sąnarius isz sawo tarpo, o 
“Motinėlė" yra organizacija kaip 
viioa draugystės. Tai priesz k* 
gi szia kliksmas?

Wiengencziai ir Wiengentės! 
Tik per vienus nepilnus metelius 
musų tauta apėjo atlikti milži 
niszk* veikai*—parodęParyžiuje, 
per k* kaipo pati Lietuva, teip 
ir prieszai jos patstovystės dabar 
persitikrino, kad szirdys lietuvių 
tvaksi, musų brangi tėvynė gy 
vuoja!

Broliai ir seserys! idant Lietu
va pastotų kuogreiesiausiai tvir
ta ir galinga, turi ji savo pajie- 
gas semti isz dviejų tautiszkų or
ganizacijų: 1) kuri užsiimtų au
klėjimu savo vaikų, 2) platinimu 
lietuviszkos literatūros ir szelpi- 
mu rasztinįkų bei kankintinių.

Ar gi dar neatėjo laikas mums 
susiprasti ir j(ižrnti kovos įran
kius, atsakanezius szi*dieniniam 
laipsniui kultūros, t y. reikalin
gom* platinimo visuomeniszko 
apravietimo?

Isz visų pusių girdisi balsai: 
“mus jaunuomenė, pabaigus aug- 
sztesnius mokslus, iszsižada savo 
žmonių! Spinduliaissavoszvie- 
sos ji tėvynės ne szildo”.—I kirai oi 
tauta visiazkži nesirūpino apie 
ateinanezi* gentkartę, taigi nėra 
už k* mums ir dejuoti, kad ne tu
rime lietuviszkos inteligencijos 
besidarbuojanezios ant tėvynės 
labo.

Gana žodžiai s žeisti, jau užteks!
Stokime prie darbo!
Pirmiausiai kyla klausymas, 

kuri isz dviejų virszminėtų tau
tiszkų organizacijų yra azioje va
landoje mums reikalingesnė? 
Tokia bus pirmutinė, nes ant isz- 
pildymo siekių antrosios turi jau 
būti tam atsakanezios ypatos, 
kaip tai raazėjai visokiose mokslo 
szakose; o tauta pati ir privalo 
isz visų spėkų Tupintiesi tokius 
raszėjus kuogreieziausiai apturėti.

Lietuviai-Amerikiecziai! vi
sados jus buvote pirmtakunais 
ant tautiszkoe dirvos, tai ir da 
bar ne atsisakysite nuo szvento 
darbo ant labo savo tėvynės ir 
jus paežių- Per t* laik*. kol 
Amerikoj-* tvirtai stos ant kojų 
“Motinėlė", rasi ir Lietuvoje už
gims institucija su panasziais 
mieriais, isz jų susivienyjimo ir 
bus viena tautiszka organizacija.

Dabar antras klausymas: ar, 
pagal atūraaukimę “Petro Ar
mino Draugyst'*” (“Liet” N.30) 
tverti nauj* draugystę, ar, per
dirbus konatitucij* “Motinėlės”, 
pradėt* darb* (nes “Motinėlė”, 
jau gyvena) varyti toliaus*).— 
Man rodosi, pamatas yra, taigi 
griebkimės ui sienų stitymo.

Prieiname prie Motinėlės kon
stitucijos.

Teip, kaip dabar duodasi gir
dėti, daug neužsiganėdina įsta
tais ir komitetu “Motinėlės”; 
kad greieziaus j* apdirbti ir sykį 
jau užsibaigtų polemika (daž
niausiai su partijiszka spalva), 
drįstu asz pasidalinti su viengen- 
cziais sekancziom'8 nuomonėmis:

1) . Paskirti laik* iki 1 d. spa
linio mėn. sz. m., iki kuriam tai 
laikui Lietuviszka Visuomene 
galėtų liuesai iszreikszti savo 
nuomones, kaip turi būti sutver
tas tas tautiszkas rūmas.

2) .Widuryje spalinio m.“Moti
nėlė” atlaikytų senu*, aut kurio 
galutinai butų iszdirbta konstitu
cija ir taptų iszrinkta vyriausy- ' 
bė.

8). Tuomlaikinė rėdą “Moti- • 
nėlės” teiksis kas link tiesų bal
savimo aktyviszkų sąnarių atsa
kantį punkt* tuojaus perkeisti, 
kad visi trys skyriai turėtų lygias 
tiesas ir laikraszcziuose apie tai 
netrukus praneszti, idant kiek
vienas lietuvys bei lietuvė, kam 
rupi reikalai “Motinėlės”, galėtų 
būti sanar.u priesz seim* ir kad 
ant jo galėtų dalyvauti.

Tautieczui! kas jauezia szirdy- 
je meilę tėvynės, neszkite po ak
menėlį ant pastatymo turto musų 
tautiszko rūmo!

Ant galo noriu czii dar trum
pai priminti, kad konstitucija 
“Motinėlės” turėtų maž daug rai- 
teip iszveizėti:

1) . Weikirnas“Motinėlės” apsi- 
rubėžiuoj* szelpitnu jaunuomėaės 
besi moki uanezios užrubėžyje**) 
(universitetuose, institutuose, a- 
kademijose bei konservatorijose).

2) . Stipendijantu gali būti tik 
sąnarys “Susivienyjimo Lietu
viszkos Jaunuomenės užruliežy- 
je”—)

3) . Moteriszka vienokiose san-
lygoue su vyriszkiu turi pirmys- 
tę. - ,

4) . Motinėlės stipendijanto yra 
morali-zka pareiga, pabaigus 
moks!*, apeivyveuti Lietuvoje 
bei vietose, kur yri lietuviszkos 
kolionijos, kaip tai: Rigoje, L:e- 
pojuje, Petrapilyje, Su v VValst. 
Amerikos, Anglijoj ir tt. ‘

5) . Apturėlę atipenidiję,pagal 
iszga'ę, jie privalo sugr*žinti.

Juozai Petrulis.___
•) Toki siekiai yra “Tėvynės Mylė

toją Draugystės Amerikoj” ir Daukanto 
Mantos Draugystės" Lietuvoj; butų gei
stina, kad tos dvi draugystės susijungtą 
į vien*.

••) Užrnbėžyje suprantu telpaigi ir 
Suw. Walst. Amerikos.

Antrąsias “S. L. J-nės’’: J. Petru
lis, stud.phil.,Uni versitaet,Benį. Suisse.

Isz Coaldale, Pa.
Lietuvių yra czia gana, bet 

skaitanezių lietuviszkus laikrasz
czius beveik visai nėra. Užklau
sus man vien* kart*, ar skaito 
kokį laikrasstį, atkirto, jog skai
to angliazkę. Asz užklausiau jų, 
ar moka teip gerai angliszkai, 
kad galėtų laikrasztį skaityti? 
Ant to atsakė man, kad pats ne, 
tik mažas vaikutis moka anglisz- 
kai skaityti, tai jis skaito ir pas
kui pasakoja, kas laikrasztyj yra. 
Pradėjus man aiszkinti naud* 
skaitymo laikraszczių prigimtoj 
kalboj, vieni pripažino man ties*, 
bet nė pats skaityti, nė klausyti 
tkaitanczių jie ne nork

Niekur turbut nėra tokių siur- 
bėlių kapitalisztų kaip sziezia. 
Darbinįkai turbut nė West Vir
ginijoj ne bus labiau skriaudžia
mi kaip sziezia. Czia yra 6 brėke- 
riai. Dirbinįkų, kurie isz olų 
anglis perkrauja, czia bus apie 
tūkstantis, kalnakasių gi bus į 3 
tukstanezius. Darbdavių ant 
kastynės yra po 2 , ant brėkerio 
pridėjo dar po vien*, tai pasida
ro isz viso 18 darbdavių, o tie 
turi dar 4 superintendentus ant 
savo sprando. Tiek mat jų 
priveisė, kad geriau* galėtų dar- 
binįkus skriausti ir surbti. Kaip 
tik numano, kad katras isz darbi
nįkų daugiaus i szmino, tai tokį 
tuojaus nuo darbo atstato.

Prie kiekvienos kastynės pa- 
rt itytos czia kompanijos triobos 
darbinįkams. Geresnius name
lius laiko anglijonai ir moka po 8 
dol. ant mėnesio, prastesuiuose 
gyvena vengrai ir lenkai ir moka 
po 5 dol.; vyrų ant boarlo laiko 
po 12, bet kompanija ir tiems nuo 
uždarbio nutraukia ant savo 
naudos pa 50c. neva už gyveni
ni*, nors jis užmoka už tai gas- 
padoriems, pas kuriuos stovi ant 
boardo. Taigi mat kompanija 
lupa nuo darbinįkų dvigubę mo
kestį ui gyvenim*. Ant benefi- 
to czia nutraukia darbinįkams 
1% uždarlua

K. Rutkauskas.



Nauja wardo D-ro W. Ku
dirkos draugystė.

'Kaip paduoda “Vienybė”, 6 d. 
pjutėe, mieste Lavrence, Mase, 
susitvėrė nauja lietuviszka dai- 
norių draugystė vardo D-ro 
Winco Kudirkos. Į virszinįkua 
naujos draugystės likosi iszriūk
ti: pirmsėdžiu — Feliksas KibiI- 
dis; rasztinįku — Jonas Smole- 
tis; kasierium — Pranas Sze- 
kis. Sąnarių isz syk prisiraszė 
12 ypatų, terp kurių pusė mote
rių. - Kaip visur prie tvėrimo 
naujų organizacijų, teip ir ežia 
nauja draugystė atrado daug 
prieszų. Ypacz daugeliui nepa
tiko, jog prie draugystės priguli 
moterys^Tie visokiomis apkal
bomis, leisdami bjaurius nužiūrė
jimus, stengėsi moteris ir mergi
nas nuo naujos draugystės nubai
dyti. Tas griovėjų gerų darbų 
ardantis darbas vienok ne iszda- 
vė vaisių, kadangi prieiraszu- 
sios prie draugystės moterys ir 
marginos ant tiek iszsilavinusios, 
jog tuojaus suprato mierius ap
kalbėtųjų, suprato, kad tiems ne 
tiek rupi moterių ir merginų do
ra, kiek iszgriovimas užsimezgu * 
sios draugystės. Musų moterys 
stojo į kowy su jų ir draugystėj 
prieszais ir isz jos dėl niekszų ap
kalbų nepasitraukė, Kaip gir
dėt, nauja D-ro W. Kudirkos 

, draugystė ketina Levrenoe pa
rengti knįgyny vardo D-ro Basa- 
navycziaus.

| Per wisus pereitus melus 
Italijoj atsibuwo 2400 duelių 
(kowų dwiejų), kuriuose 480 
žmonių likosi uimusztų. Ant tos 
dirwos mat Italija pralenkė jau ir 
Prancūziją, kuri pirmiaus kaslink 
duelių sto*ėjo ant pirmos wietos.

i Angliszkas garlaiwys “In
dra”, plaukiantis į Nev Yorky, 
netoli Guardafui pskrauezių su
sidaužė ir paskendo. Kapitonas, 
8 europiecziai ir 20 cziabuvių ju
rininkų likosi isr.gelbėtų;kiti pra
puolė. Nuožmi pakranezių gy
ventojai užpuolė ant skęstanezio 
laivo ir jį iszplėszė.

| Turtingas inžinierius Frey- 
enfeld mieste Debreczin, Ven
grijoj, pusę sawo turtų užraszė 
szunims. Mat Freyenfeld vieny 
karty, būdamas su gerai apsvai
ginta galva, įpuolė į upę. Butų 
be abejonės prigėręs, bet Nev- 
foundlandiszkos veislės szuo szo- 
ko į vandenį ir skęstantį įsivil
ko ant kranto. Inžinierius to ne- 
užmiiszo, surado savo gelbėtoją 
ir ne tik jį paėmė pas savę ir 
laike gerai, bet dvylikai szunų 
paeinanczių nuo ano jį i-<zgelbė- 
jusio užraszė pusę savo turtų, isz 
viso kelias deszimtis tukscsnczių 
guldenų.
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Isz wisur.
ka| Nuo užmuszimo Italijos 

raliaus iki dabar i-<zvijo isz Wo- 
kietijos 186 svetimų pavaldinių, 
kuriuos policija palaikė už anar 
chistus. Terp iszvytų buvo 103 

„ italijonai.

siautė 
knrioe

Prūsuose, ant Reino, 
baisios audros su ledais, 
daug blėdies pridirbo: iszmuazė 
ant didelių plotų dar nesu valy 
tus javus, vynyczias ir sodų vai
si US.'

I Greicziausias, terp visų, ant 
svieto garlaivys yra dabar Ham
burgo “Deutschland”; maszinos 
jo turi 53000 arklių pajiegy; 
laivas tas bėga su greitumu 23 
mazgų (beveik tiekjau angliszkų 
mylių) per valanda. Tūli torpe
diniai laivai rods gali plaukti su 
greitumu 35 mazgų, bet tie yra 
mažyczi i. Dabar VVokietijos 
kar <»zko8 laivynės ministerija 
nusprendė padirbti didel) galintį 
paimli 11000 tonų sunkenybės 
kariszką kreiserį, kurio maszinoe 
turės 80000 arklių pajiegy. Szitas 
laivas plauks su greitumu 44 maz
gų (82 viorttų) į valandy, t >igi 
teip greitai, kaip ne visi geležin
kelio trukiai gali bėgti.

| Stiklo dirbtuvėse mieste St. 
.Deni*,. netoli Paryžiaus, užgimė 
kruvinos musztynėe terp darbinį 
kų prancūzų ir italijonų, kuriose 
suvitszum 30 darbinįkų likosi 
sužeistų.

| Ant prancuziszko pasažieri 
nio laivo “Aųuitaine”, keliajanti 
isz Prancūzijos į Nev Yorlcą kata- 
likiszka minyszka Margarita Mi- 
nnechon, szoko į jūres ir pasi
skandino. Isz vandens isztrau- 
kė jy jau ne gyvy.

| Netoli Plevnoe, Bulgarijoj, 
ant geležinkelio linijos bėgan- 
czios į Sofiją susių)U8zė du į 
prieszingas puses bėganti trukiai 
ir susidaužė. Prie to 20 žmonių 
likosi užmusztų ir daug sunkiai 
apkultų, terp kurių -yra ir mirti- 
tinai apkulti

| Isz apskaitymų pasirodė, 
kad per paszkutinius 10 metų 
Chinų randas pirko Kruppo dirb 
tuvėse 1694 kanuolea; Anglijos 
gi dirbtuvėse 244 vidutinio di
dumo ir 305 mažas; taigi isz vi
so 2145 katiuolee. Turi todėl da
bar isz ko szaudyti į euro
pi ecz i uis, kurie ant to Cbinams ir 
kanuoles suteikė.

| Ant Kaukazo, Maskolijoj, 
aplinkinėse miesto Szemachos 
rado naujus aukso plotus. Tuks- 
tancziai žmonių traukia į tuoe 
aukso krssztus, tikėdami ten 
greitai pralobti. Apie auksy ant 
Kaukazo, kad jo ten yra daug, 
žinojo jtu grekonya ant tukstan 
ežio metų priesz užgimimy^Chris- 
taus. •»

| Walszcziaus Rendziny (Se 
dlecų gubernijoj) sude naszlė 
SvieacinsKa praloszė provy, ku- 
riy pradėjo su kaimynais Wy- 
ezinskiais. Negalėdama nubaus
ti per pr.sidėjimy sūdo neken- 
czianių kaimynų, nelikusi mote- 
riszkė užsimanė atkerszyti savisz- 
kai ir tas jai pasisekė. Atėjo ji 
priesz pietus pas Wyazinskius, 
ir ne matant,prisigriebė prie puo
dų, kuriuose wirė valgį, į jį pri- 
bėrė nuodų. Wisa Wyszinskių 
szeimyna, susidedanti isz szeszių 
ypatų, tuojaus po pietų apeirgo 
nuo nuodų ir į porą valandų visi 
pasimirė. Nuodintoja likosi su- 
aresztuota.

| JVienai daniszkas dvarponis 
isz Arkans kėlė varduves, ant 
kurių užsipraszė daug kaimynų 
i? draugų.Pavalgę pietus vienok 
visi, lygiai svecziai kaip ir na- 
miszkiai, sunkiai apsirgo. Par
vežtas tuojaus daktaras teiposgi 
nieko ne galėjo pagelbėti. Ant 
rytojaus pasimirė vuoszvė, pati, 
duktė ir sesuo dvarponio. Isz 
sveczių teipoesri daug teip sun
kiai serga, kad ant jų iszgijimo 
nėra didelės vilties. Kad liga 
paeina nuo nuodų, visi suprato, 
bet nieks ne galėjo žinoti nuo ko 
kių ir kokiu budu nuodai pateko 
į Walgį; daktarui rodėsi, kad visi 
turėjo apsirgti nuo pagedusios 
mėsos- Tik paskui pasirodė, kad 
tarnaitė,per apsirikimy, į pyragus, 
vieton cukraus, pribėtė žiurk
žolių, kurios buvo namieje ant 
naikinimo žiurkių. Per ty apsi
rikimą tarnaitės iki sziol pasimi
rė 7 žmonės, bet yra dar diktai 
sunkiui serganczių.

| Iki liepos mėnesiui Paryžiaus 
parodą atlankė 13658959 žmonių, 
neskaitant pusės milijono bilietų 
iszdalytų dykai; taigi iszpuola 
ant 6 milijonų daugiaus negu lai* 
ke parodos 1889 m. Šiokiomis 
dienomis iszpuola widutiniszkai 
150—160 tukstanczių lankytojų 
kas dieny, uedėlioms gi po 300— 
400 tuksttnczių. Antroje paro
dos laiko pusėj skaitlius lankyto
jų eina didyn, kadangi dabar iri
są paroda jau įrengta kaip reikia, 
ko po atidarymi ilgai ne bu- 

•_ *_j«i i„i— :«• u:
no, laukė wit>iszko 
Prancūzui tiki, kad iki uždary
mui, parody atlankys apie 45— 
50 milijonų sweczių. Tiek lan
kytojų ne turėjo dar nė viena isz 
iki sziol kur nors parengtų paro
dų. Tegul kiekvienas isz to di
desnio negu visas prancūzų skai
tliui parodos lankytojų paliks 
Paryžiuj tik po 100 frankų (20 
doL), tai per parody paryžionys 
pelnys daugiaus nuo sveczių, ne
gu Prancūzija užmokėjo Vokieti
jai karės kasztų po nelaimingai 
karei 1871 m.

sa paroda jau įrengta kaip reikia, 

vo ir todėl lankytojai nesiskubi- 
imo.

NAUJI ISZRADIMAI.
| Prancūzijoj nuo neseniai pra

dėjo vartoti elektriszkus žiburius 
po kaimus ir tai, kaip pasirodė, 
atseina ne branginus kaip ir pa
prasti žiburiai: žibinimasdO elek- 
iriszkų liampų szviesumo po 16 
žvakių kiekviena atseina per

w«landf tik 1 ccntimzs arba 
penkta daliz atrerikoniazko cen
to. Reikalingą elektriką padir 
ba paprasti w6jiniai malūnai, 
kurie, apari to,gal būt waitojami 
ir ant malimo.

, I D ras Orlichowski isz mieato 
Lodž, Lenkijoj, iezrado prietaisą, 
su kurios pagelba galima pažin
ti, ar 8wieat*8 yra grynas.be jokių 
primaiszymų ir kiek yra tų ne
reikalingų primaiszymų, kaip 
antai: margarinos, ledo, druskos 
ir tt.

Mieste Brightone, Anglijoj, 
pereitą sanwaitę darž bandažo- 
nes su nauju iszradimu angliszko- 
inžinieriaus Horacc Short- Naujas 
iszradimas yra ^t# teip garsiai 
kalbantis telefonas, kad jo kalbą 
aiszkiai girdėt nuo 10 angliszkų 
mylių, norą kalbėtų į telefoną pa 
sznabždoms. Bandawon& buwo 
au wieu pasekmingos; pati prie
taisa maža, iszrodo kiip papras
tas fonografas.

| Berlyno laiaraszciai garsina, 
buk likosi surastas tikras waistas 
nuo laikomų iki sziol už neisz- 
gydomus raupų. Naujas wais- 
tas yra tai aliejus iszspaustas 
isz auganezio Indijose 
augmens wadinamo Gynocardia 
adoratu. Daktaras Denitz ant 
daktarų susiriukimo atsiwedė 
dwi moteriszkes, kurios į du mė
nesiu gydymo su minėtu aliejumi 
likosi su wisu nuo raupų iszgydy 
tos.

| Profesorius Wuerzburgo uni- 
wersiteto (Wokietijoj), D-ras 
Bmter pradėjo wartoti naują bu 
dą prie gydymo wieokių limpan- 
czių ligų, teiposgi sužeidimų. 
Ant to jis nesinaudoja isz nė jo
kių waistų? bet wartoja wien 
elektriszkas wilnis. Pritaiky
mas to naujo budo keliuose ati
tikimuose iszdawė gerus waisius, 
bet apie tikrą wertę to naujo ligų 
gydymo budo per . anksti dar 
kalbėli; ant to reikia daugiaus 
bandawonių.

į Miestą Cherbourge, prie At- 
lantiko, Prancūzijoj, ką tik atliko 
bandavvonee su nauju povandeni
niu laiwu iazrastu prancuziszko* 
laiwynėa inžinieriaus Romazott:. 
Bandawonės buwo gana pasek
mingos: po i wandeniu laiwas 
plaukė su greitumu 6 mazgų; ant 
panėrimo užteko 4 minutų. Pa
nėrus laiwui ir plaukiant po wan- 
deniu, ant pawirwaus nė jokio 
ženklo ne matyk Po wandeniu 
gali jis nuplaukti be iezkilimo 175 
mylias.

| Maskohszkas jauna* ukieįkas 
Romanow padirbo ypatiszką bi- 
cyklį wažinėjimui ant wandens. 
Bandawones atliko Kazaniuje. 
Roma no w ant eawo wandeninio 
bicyklio ne tik liuesai plaukė ant 
wandens su greitumu 15 wiowtų 
per walandą, bet wilko dar pri
kabintą prie bicyklio waltį, tik 
plaukiant priesz wandenį rizplie- 
kė žėglį. Lzradėjas garsina, kad 
jis gali padirbti wandeniuį bicyklį, 
kuris galės plaukti su greitumu 
60 wiorrių į walandą, taigi grei- 
cziau negu greieziausias guriai- 
wys.

| Prancūzai Mignonet ir Du- 
case rszrado naują prietaisą ant 
apsaugojimo žmonių nuo prigėri
mo. Szita prietaisa yra tai brus- 
lotaa pasiutas isz perszlampan- 
ežios medegos, prie kurio ant 
krutinės ir ant nugaros yra pri- 
taisyti kiszeniai, o juose pripilta 
smulkiui sutrintų dulkių calcium 
carbido (medegos, isz kurios ap
turi gazą acetileną). K«ip tik 
žmogus, apsirėdę* į saitą bruslo- 
tą, plaukia, perszlapęs kiszeniuo- 
se calcium car na ga- Į
zą acetileną, kiszeniai iszsipuczia 
ir žmogus, nors ir norėtų, ne gali 
prigerti.

| Kaip laikraszcziai garsina, 
Amerikoj iszrado masziną mazgo
jimui bliudų, torielkų, peilių irtt. 
Užtenka maszinai paduoti su- 
tersatus kokius norą naminius in
dus, o kitoj pusėj sukrauja jau 
iszmazgotus be jokio tarnaitės 
prisidėjimo. Tas pats iszradėjas 
žada neužilgio padirbti maaziną 
mazgojimui grindų. Su laiku gi, 
jeigu gerai pasiseka, tai jis ketina 
parūpinti masziną atlikimui w i šo
kių naminių darbų teip, kad tar 
naitės bus wreai nereikalingo*. 
Mums rodosi, kad d.r mažiaus 
reikalingi meluojanti ir besigi
nanti inradėjai.

Winengast 
wandeninį 
tada per 

j Europy, 
ežero Mi-

| Laivų dirbėjas 
isz Chicagu padirbo 
dviratį, su kuriuom 
Atlantiky keliauti 
Prie banda vonių ant
chigan minėtas dviratis plaukė 
su greitumu 19 mylių per valau- 
<*►

| Profesorius Michelson, isz 
Chidagos universiteto, iszrzdo 
naujy astronomiszky prietaisą, ku- 
riy jis praminė vardu Interfero- 
metru. Nauja prietaisa kuo ge
riausiai, pagal tvirtumy szviesos 
spindulių, iszmatuoja tolumą dan- 
giszkų svietų nuo žemės ir tai 
be jokio nors mažiausio apsiriki
mo.

^Vietines Žinios.

— Maskoliszkaa randas parei
kalavo nuo Armouro Co. 6 mili
jonų svarų mėsos, kuri greitai 
turi būt iszsiųsta į Chinus ant 
maisto maskoliszkai kariaunai.

— Nedėlioj, panedėlyj ir ular 
ninke Chicagoj atsibuvo parodos 
veteranų (senų kareivų) pa
skutinės naminės karės terp pie
tinių ir tziaurinių sztetų Suvie
nytų VYieespatysczių. Į Chicagą 
suvažiavo apie 50000 veteranų.

— Detektyvai ceotralUzkoe 
policijos stacijos gaudė pereitos 
nedėlios dieny kazyrninkus saliu- 
nuose aplinkinėse Halsted ir 12 
ui. Suaresztavo 44 kazirnjkus, 
kuriuos drauge su aaliunininkais 
užtaikaneziais loszimo vietas nu
vežė ant polic'jos stacijos. Wisi 
jie bus at duoti po sudu. Ar terp 
suaresztuotų nėra lietuvių, to 
nežinome.

— Rugp. 26 Pėža pagarsino 
per pamoksly, kad su ateinanezia 
nedalia kiekvienas turės nuo jo 
pirkti tikėty ant įėjimo bažny- 
czion. Prekės tikėtų tokios: že- 
notiems 11.75,kavalieriams |1.00, 
merginom* 75c. Sako: “Iki sziol 
naudojolėst isz Dievo žodžių už 
dyky. Tol i aus turite suprasti, 
kad Dievo žodžiai nėra už dyky 
garsinami, kiekvienas turi ui 
juos užsimokėti”. Ir pridūrė, kad 
pinįginėa musztynės, atsitikusios 
bažuyczioje,arbu jeigu toliau to
kios atsitiktų, bus dabar sūdytos 
bažnycsics a ugszczis usit s d va si sa
kos valdžios.

Nauja knygele.
Liubatoįrycsiute,, vizdelisoiga

gyvenimo nihilistu. Tratai gražus ir 
užimatis apsakymas isa gyvenimo nihi- 
stu Rosi joja, kaip mergina Olga Liuba- 
tovycziuil, prigulėdama į nihilistu drau
gystę, daug sykių apgavo ruskus esi- 
novnykus ir gudriai isstruko gaudoma 
iss Jų ranku. Preke knygutes tik 
Gaunama ‘'Lietuvos” redakcijoje.

AP]E TI RTU ISDIRBIMĄ.
Paraše Schram.

Ant galo galėtų būti ir teip, kad gudrus 
Petras apgavo abu savo draugu. Tegul ka- ISo rnVh°rVerU rUbliUfl; PetraS Pir^^

7 P**1**6 PoTylui už no rublių; 
turėjo tad drauge 815r. Po pardavimui Jo
nas turi tiktai 100 rublių, Povylas kava ver 
^8 105r o pirklys Petras HOrub.; tei yra- 
Petras uždirbo nuo Jono ir Povilo po 5 rub 
iŠ viso 10 rublių, ’

teip S^^osime apie kapitalų 
nsados patirsime, kad pirkliavime kapitalas 
tiktai perveda daiktus nuo vieno valdytojai

P^P^Pirkimvrbran- 
nrJbitJ v,rnJ:rupina8i gauti didesnę vertę už 
tP^n^iX mpOdV!rbO.' De8 pat8 netveria, 
tcL- P,rkllavima8 niekados nesu-

vertė8 Tuii liberalai ekonomis-' 
sės da^d?“eja’ Pirkliavime pelno abi pu- 
SiaitnL m,8* T;8Utikti’ Jeigu kalbėsime 
t ktai apie sunaudojamą vertę. Audėjas tu
ri daugiaus naudos iš reikalingo jam drabu-

vag?„ri'1Tikali"gr’jam »!'”•«■TU " da“guiu naudo, is reikalinuo 
ftulaViJiT iš.drabnži°. kurio nerei- 
dšrn. Ua Vienok mainoma vertė, kaip paro
dėme, nė neatsiranda, nė nepaaididiua nėr pirkluvim,. Vienas gali pSSbtt 
bus visados su kito skriauda
tau Y18!?8; P^kėme apie pirklinį kapi- 

ą, inke teippat ir prie nuominio kapitalo.
vsi J2-kly8 pinteU8 v* tavorus ir ima 
formulr^ tavorus: Proce^ iėreiškėme

Pinįgai P.—Tavoras T.— Pinįgai P. 
augiaus pinįgų------ daugiaus P.

Prie nuomonių operacijų kapitalas teip- 
lktaL-Jo daFba8 dauS Prastesniu 

^rodo, duoda pinjgus ir gauna už tai dau- 
giaus pinįgų; pelną vadina: procentu, dis
kontu, provizija ir tt. Paprastai dalyką teip 
tula^l’ ftg.duot* pil4gU sumą išmoka po 

į Y“' drauSe 8U Priedu; vienok tas 
h kH8ik,llUma8 neturi jokioe iminės ant pa
ties dalyko, nes ir pirklys neparduoda tavo- 

gojaus po nupirkimo. Šiądien nuomi
ninkas yra po priegloba vekselinės tiesos, net 
procentus ima iš augšto, apkaitydamas juos 
da°100arP1U ’kuri dUOda- Nu°mininkas duo- 

S*™*110r.; pasekmė yra tokia- 
pat kaip pne pardavimo tavorų; tiktai pro- 
c^8’.?epridengta8 tavoro tarpininkyste * iš
rodo šitokioje formoje:
Pinįgai P.—Daugiaus pinįgų, daugiaus P.

C ia teipgi 100 rublių nepadaro nauju 10 ^1^WkrUbliU- Vi^Q8 yra ™8ia* 8- 
t mo darbo kurį paima nuominis kapitalas; nauja verte prie to nepasidaro. P 

išeina tyrinėjimo tiesiog
šėma, kad per tavorų mainus, per jų apy- Vie? naUja Vertė .ne gali pasidaryti. 

_ v„iH J°kiQ mainų, visi tavo-
ų aklj tojai hktų valdytojais savo pačių ta

vorų. Mainoma vertė tų tavorų, kaip žino- 
reTkZlto£^&dtl8hJUO8e papra8ta8' visuotinai 
reikalingas darbas, o jos didumas yra to dar- 
. . ’ >^uniaH- Prie tokios mainomos vertės 
tos Vertėt Va^-yt>ija8 gal’ Pridėti dau^ans 
tos vertės perdirbęs savo ta vorą darbu; teip 
ttai siuvėjas iš audinio gali pasiūti drabužį 
Tokiame atvejyje prie esančios jau vertės prideda tiek naujos vertės, kiek naujo dartS 
Sėi- • T**0” VertS iA8ireiAkia Jo 
prekej todei, jei tavoras su naujai pridėta 
RsdlC J,H*1™8’ Jo prekė parodys jau, kad 
jis dabar daugiaus vertas, negu pirma. Siu
vėjas uz drabužį, kurį pasiuvo iš audinio, 
k tiek didesnę už audinio pre-

tk darb° ™ikėJ° drabužiui pasiūti *). 
Taigi tavoro valdytojas darbu gali padidinti 
vertę savo tavoro, pridėti naują vertę, vertė

e£a f*™* ^jP tik darbas jau atlik- 
™ ^ ^fho niekad ne kyla vertė, kuri 

pati didintuBi. Pirklinis ir nuominis kapita- “7? lkrų^ 'T1^8’ kurio8 P*«O8 pe? sa- 
ę dinasi, vienok jos didinasi per darbąP*1**1®18 kapitalas išmainė 

naui^T^S: V’e“?k I>adar0 vert* bot nauj<» vertes nesidaro per mainus, ntS mai- 
tes - n S 1 pag^minfc‘ atliekamos naujos ver- 
Sll-ų“ ain™ ,'a8,dar° torpUose terP *‘*

tė« tokie pagaminimas ver-
tU Q tavor^’—nes kapitalas, kaip 

tai parodėme, yra arba tavoras arba pinįgai 
o kaipo pinįgai, kapitalas negali pagamint naujos vertės—gaii tik tada įvykti?^™ 

čtateri“ ^orB®t®ri8avy>PaJiW. daran- 
Itaol Vienok žinome, jog vienintelė pa-

V V1 V? darbo pajie- 
ga. Todėl kapitalas, dabartį nėję prašinėta, t 
r k«PO vertė, kuri pati didinasi, tiktai tada 
ga i atsirasti, kada žmogaus darbo pajiega 
La pa^uod.a“a kaiP° tavoras. Ne pinįgai 
tad gimdo pinįgus, ne kapitalas dirba kapi- 
ta UL\1ital ’lratU’tiktai d^rbo paJiega nupirk
ti, a i? .stengiasi, idant padidintų tur
tus dabartinių svieto ponų.
ton2i“kBd pirk,y% kBris “i*** Javu« 
m “vi Tt *C j.° *lrMvei* 1 padidiM vertę
0^X11 l t* i.“* pri8U‘ymo pridėti prie

T**u,‘ “kysim, pirkly, d*ve už Javu, 
i » pri’utr,nM k*it*vo 10 aukainų, drauge viską,
i neSa 110 auksinų, bet pirkly, km, ne 110 aulcinų. bet 130 
•uk,inų. o pertai Ji, bedarbo/Gtveria Mn vertę 20 aulounų 
Kadangi vienok vert«, nepr X
ii svetimo kiieniaiu, ii ,vet

(Tąsa.)
Pinįgai P.----- Tavoras T.------Pinįgai Pj

nes pirkliavimas prasideda nuo pinįgų.
Taigi prie mainų, kuriuos augščiau minė

jome, tavoras yvairios sunaudojamos vertė* 
yra pradžia ir pabaiga mainų proceso, pri4 
šitų gi mainų pinįgai yra pradžia ir pabaigą 
to proceso. Iš pirmo žvilgterėjimo išrodė 
visiškai neišmintingu mainyti vieną daiktą 
ant kito,idant per antrus mainus vėl gautume 
pirmutinį daiktą; vienok pirkliai paprastai 
daro tokius neišmintingus mainus, nes siekiu 
jų mainų yra—atiduoti pinįgus, idant vėb 
gautų pinįgus; tavoras yra tiktai tarpinįkaė 
tuose mainuose pinįgų ant pinįgų.

Vienok žmonės nėra teip kvaili, idant 
užduotų sau visiškai nereikalingą darbą; b 
butų visiškai nereikalingas ir nenaudinga^ 
darbas, jeigu kas nors už 100 talerių pirktų 
kavos, idant potam vėl už 100 talerių part 
duoti ją. Juk galėtų ramiai-pasilikti savų 
100 talerių kišeniuje, nes 100 talerių lygu} 
tiktai 100 talerių, ar tuos pačius ar kitus piĮ 
nįgų ženklus turėsi kišeniuje. Vienok pir
klys visiškai nemislyja apie tai, idant kavą- 
kurią pirko už 100 talerių, vėl parduotų u| 
tą pačią prekę. Jo siekis yra pelnas ir dėlto 
jis parduoda savo tavorą brangiaus, nėgu yrą 
jį pirkęs; jis parduoda kavą už 110 talerių.

Dabar, tarytum, neišmintingas pasielgi
mas viename akimirksnyje permaino savi 
būdą, pirklys per tavoro tarpininkystę nė 
maino pinįgus ant pinįgų, bet tūla pi- I 
nįgų daugumą ant didesnio pinįgį 
daugumo. Ir tai buvo jo siekis nuo pat prą- 1 
džių. Siuvėjas ir audėjas išmaino savo tavo
ms, idant už juos gautų žinomas sunaudoja
mas vertes, jie vartoja pinįgus, kaipo tarpį 
nįkus palengvinančius mainus. Pirklys g 
duoda pinįgus tik ant to, kad gautų daugiau 
P^įgų, jam visiškai vis tiek, kokį tavorą imą, 
idant daugiaus pinįgų gautų, nes jisai visa- j 
dos išleidžia pinįgus vien tik ant to, idant 1 
neįxasiliktų nupirktą tavorą, bet tik atsiimti 
išleistus pinįgus su pelnu. Siekis tokii} 
mainų yra įkūnyta mainoma vertė-pinįgaį; 
siekis-gi anų mainų yra pakakinimas tūlio 
reikalo, įgijimas tūlos sunaudojamos vertėą. 
Audėjas ir siuvėjas maino terp savęs savo 
tavoms, turinčius visiškai lygią mainomą 
vertę; gali atsitikti, kad ir prie tokių mainų 
viens atiduos daiktą didesnės vertės, nė kaip 
gautas daiktas, bet priežastis to bus klaida 
arba apgavimas, toki atsitikimai turi būti 
laikomi per išėmimus. Vienok jei pirklys 
perka su siekiu parduoti, tai parduodamas 
gauna visados daugiaus pinįgų, negu yra iš
leidęs perkant. Taigi pirkti, kad parduoti, 
reiškia: už tūlą pinįgų sumą gauti daugiaus 
pinįgų; tokia procesas-iš pinįgų gauti daų- 
giaus pinįgų-daro kapitalą. 1 •

Todėl kapitalas apsireiškia ypačiai kai
po pinįgai, per mainus jis pavirsta į tavorą, 
vienok neilgai užlaiko tokią savo formą,. a|- 
penč stengiasi juo greičiaus nusimesti ją,kad 
vėla įsinerti į savo pirmykščią formą-pinigus, 
nors jau į didesnį pinįgų daugumą. Taigi 
kapitalas yra vertė, kuri pati didinasi,

Kada pirklys, parduodamas savo kavą, 
gavo už 100 talerių 110 talerių, tai kiekvie
nas taleris davė jam vieną dešimtą dalį(,į) ta 
lerio viršaus; vienok ant pinįgų, kurie vjšl 
sugrįžo pas pirklį, negalima pažinti, kurie 
yra jo pirmykštis kapitalas, o kurie yra pel
nyti; iš 100 talerių ištikro 110 pasidarė.

Jei pirklys tuos 110 talerių vėl apvers 
ant nupirkimo tavorų,kurie per pardavimą ^1 
persikeis į pinįgus, tai laimėti 10 talerių per 
tą naują apyvartą duos naują pelną, lygiai 
kaip ir pirmykštis kapitalas 100 talerių; tai
gi pelnas duoda naują pelną, o dėl to, gali
ma sakyti, Jog kapitalas duoda pelną nuo 
pelno, tą, kaip žinoma, įstatymai draudžia 
prie pinįginių operacijų (be tarpininkystės 
tavorų).

Iš čia matome, jog kapitalo darbas, jei
gu perpirklinius mainus nėra mainomas ant 
tavorų, net pagal dabartines tiesas yra drau
džiamas, lygiai teip kaip seniaus ėmimus 
procentų buvo skaitomas per lygų vagystei 
ir plėšimui.

Paviršutiniai peržiūrint tą procesą, išvei- 
zdi buk pirkliavimas, varydamas į lobį .pir
klį, teisingai pagamina naują vertę;-vienok 
gilesnis pažinimas pertikrina mus kitaip.

Pirklys Petras įierka nuo Jono kavą už 
100 rublių ir parduoda Ją Povylui už 110 
rublių. Petras tad prieš tai turėjo 100 ru
blių, Jonas turėjo kavą vertą 100 rublių, o 
Povylas gatavais pinįgais 110 rublių. Visi 
trys drauge turėjo 810 rublių. Petrui, nu
pirkus kavą nuo Jono už 100 rublių ir parda 
vus Povylui už 110 rublių, Jonas turi 100 ru
blių, Povilas kavą vertą 100 rublių, o Petras 
jau 110 rnblių; vienok drauge Jie turi kaip 
pirmiaus 310 rublių, tiktai kad dabar Petras 
turi 110 rublių, o Povylas turi kavą vertą 
tiktai 100 rublių. Nieks nesakys, kad ka
vos vertė pasididino dėl to, kad kava tūlą 
laiką buvo Petro savastis. Bet, gal būt kas 
nors sakytų, kad kava iš pradžių ištikro bu
vo verta 110 rublių ir kad Petras tik įierpi- 
giai nupirko ją nuo Jono. Tokiame atvejyje 
Jonas pirma butų turėjęs vertę 110 rublių, 
Petras 100 rublių, o Povylas *110 r., drauge 
320 rublių. Po mainų Jonas turėtų tiktai 
100 rublių, o Petras ir Povylas kiekvienas po 
110 rublių; drauge vėl 320 r.; 

_ pirklys Petras dabar turi daugiaus 10 rub- 
50c | bliais, kurių nustojo Jonas parduodamas.

10c.

Pa įieszkoj Imai.
PsJiMzkau Adomo Abracsinsko, 

metai Amerikoj, iss kaimo Gudupiu.Pa- 
dowinio gm.f Kataarijos psw., 8uwslku 
gub. Jis pats ar kas kitas teikeis duoti 
iine ant adreso:

Ig. P. Lapinskas, 
614 W. Pine et., Mahanoy City. Pa.

Pajieszkau sawo pusbroliu Juozo ir 
ir Winco Kriescziunu ir Motiejaus 
Stoczkaue. Jie patys ar kas kitas teik
sis duoti žine ant adreso:

M iss Barbora Poarilaicziute, 
447 Line et., Shenandoah, Pa.
Pajieszkau eawo draugo, Dom. Pet

kaus, isz Kauno gub.. Telsziu pa*.,kai
mo Doubu. Auiszaukit ant adreso: 
A. Kulikauskis, Box. 86. Oglesby, III.

Pajieszkau Motiejaus Paužos, 8uwalkų 
gub., Marijampolės pa*., gyveno 8t. 
Louis; turiu prie jo labai s*arbureikale. 
Jis pats, arkas kitas, teiksis duoti žinę 
ant adreso;

Mike Gutauskas, Ke*aoee, III.
Pajieszkau Jono Stankaus, isz Wainu- 

toa. Jono Johnsono isz Laukgaliszkiu ir 
VVincento Bagdono isz kaimo Skerote- 
miu, *ol. Sartininku, Raseinių pa*., 
gub., Kauno. Jie patys,ar kas kitas,teik
sis, duoti tinę ant adreso:
John Bitautas, 406 Perk 8t., Pueblo,0ol.

Pajieszkau sa*o pusbroliu: Jnstino, 
Antano, Jono ir Mikolo Ori cianų, Kau
no gub., Pane*ežio pa*. Manaltu kai 
n>o, gy*eno Union City Cem. Jie patys, 
ar kas kitas, teiksis' duoti tinę ant 
adreso:

Ant. Digimas,
Cfo T. B. Todd, Northpoint, Md.
Pajieszkau Martyno Kairaiczlo isz kai

mo Giženu ir 8tanislo*o Markausko 
isa kaimo Kluoniszklu, Marijampolės 
pa*.. 8u*alku gub. Teiksis atsiszaukti 
ant adreso:

M. A. 8zesake*iczia,

9

126 Roeblinf Bt, Brooklyn, N. Y.

Chicago, 18 d. rugpjaczio pasimirė 
Petras Kukuraiti*, Jaunas vyras, sąna
rys Si mano Daukanto Dr-tSs. Utarninka, 
31 rugpjuczio, tapo palaidotas. Paėjo 
įsi Kauno gub. Isxbuvo Dr-lSs sąnariu 
1 meta Ir 12 dienu.

F> Pupauskis, sekr.

Aukos ant kanklntinlu 
K. Kunca, Thorp, Wiz.
J. Jaukutis,

50c

(Tol

raejo. tad jis patiSmf 20 auksinų 
ao darbo.

UB bus.)

grynas.be


♦ LIETUVA

Draugyscziu Reikalai

Tčvynčs Mylėtojų Dr«tčs 
Kontestas.

Atsiliepimia į visus brolius lietuvius, 
apskelbdami, kad mus gerbtina “Tėvy
nės Myl. Draugystė” nusprendė pada
ryti dovaną dėl brolių lietuvių, paskir
dama 4 knygeles kožnam, kuris tik pri- 
siraszys užsimokėdamas 60c metinę mo
kestį į “T. M. Dr”. Knygutės duodasi 
szios: 1) “Keistutis,” 2) “Orleno Merge
lę", 3) “Lenkai ir Lietuviai”, 4 “Grovo 
Kyburgo”. Wisos virvz minėtos knygos 
vertos perskaitymo.

Užtad pasiskubinkite su prisiraszymu, 
nes szios knygos duosis tik iki 1 d. sausio 
1901 m. o nuo sausio 1901 m. bus duoda
mos knygos tos, kokios po tawo įsiraszy- 
mo taps iszleistos. Centr. Komitetas.

prez. M. Bridickas, 
seifr. M. J. Damijonaitis.

Chicago,Simano Daukanto Dr-tė kvie
czia visus Chicagus lietuvius ir lietu
vaites į savo knyginų, kuris randasi K. 
Liaudanakio salėje, 3301 8o. Morgan st. 
isz kurio kiekvienas gali gauti sau kny
gas į namus ant pasiskaitymo. Dr-tės 
sanariai gauna visokes knygas į namus 
dykai, kitigi wisi imdami knygas i na
mus tur užsimokėti už kiekviena eg
zempliorių po 5c. ant sanvaites ir duoti 
kaucija arba užtikrinimą, kad knygas 
po dviejų sanwaicziu sugražins.

S. Daukanto Dr-tė.
Chicago, užsideda naujas lietuviszkas 

kliubas po vardu “Chicago Lithuanian 
Academy Sporting Club”, kurio mieriu 
bus mokintis szokiu. Pirma susirinki
mą turės subatoj, 1 rugsėjo saleje J. 
Petrosziaus 168 W. 18 st. ant kurio vi
sus lietuvius ir lietuvaites kvieczia su
sirinkti. Paul Raith, prez.

811 8. Union si. Chicago.
Chicago, lietuviszka tautiszka drau

gystė Liuosybės laikys savo czvertini 
susirinkimą salėj J. Petrosziaus, 168 W. 
18 st. kerte Union, nedelioj, tuojaus po 
12 valandai vidurdienio, 2 rugsėjo, 1900, 
ant kurio, bus apsvarstomi labai svarbus 
dalykai. Deltogi, kiekvienas sąnarys 
minėtos draugystes privalo pribūti. 
Naujiems sąnariams instojimas 81.00.

Dr-tė Liuosybės.

Chicago, parapija Apveizdos Dievo 
turės dideli susirinkimą petniezioj, 31 
rugpjuczio, 1900, 7:30 valanda vakare, 
vokiecziu saleje, po nr. 778 So. Halsted 
str. terp 19tos ir 20tos ulycziu. ant kurio 
užkvieczia visus: vyrns, moteris, vai
kinus ir merginas kuoskaitlingiausiai 
snsirinkti, nes yra labai svarbu* reika
lai. Kn. Peža nori permainyti musu pa
rapijai bažnycaia, nori perkelti musu 
parapija in kita bažnyczia, kur jis turė
tu daugiaus valios su jo* valdymu. To
dėl ant susirinkimo privalote visi susi
rinkti ir te reikale gerai apsvarstyti,kad 
paskui nekaltintumet komiteto.

Komitetas.

Chicago, 25 rugpjuczio, ant susirinki
mo laikyto po nr. 168 W. 18 st. susitvėrė 
lietuviszaas poiitiszkas “Indepepdent 
Kliubas”, ant czarterio seniau gyvavu
sio to paties vardo kliubo. Wirszininkais 
tapo aprinkti: J. Petroszius, prez., F. 
Survilas vice prez., S. Dargevieži*, 
sekr., K. Rudis, kasier.; K. Szimkus, 
P. Raith ir F. Radzvila—delegatais. 
Sekanti susirinkimą turės nedelioj, 4 
vai. po pietų, saleje J. Petrosziaus, 168 
W. 18th st. ant kurio sąnarius ir visua 

-kitus lietuvius kvieczia susirinkti.
8. Dargeviczia, sekr.

Chicago, Dr-tė Si m. Daukanto laikys 
savo mėnesini susirinkimą nedelioj, 2 
rugsėjo, pusiau pirma vai. po pietų, sa
leje Liaudanskio, 3301 S. Morgan st.,ant 
kurio sąnarius ir norinezius prisiraszyti 
užkvieczia. F. Pupauskis, • sekr.

Wsterbury; Conn. Lietuviszkas Ne- 
prigulmingas Kliubas turės savo balių 
panedelyj, 3 rugsėjo, 2 vai. po pietų, 
saleje Kudirkos, 881 Bank st. įženga 10c 
nuo ypatos. Wisus lietuvius ir lietu
vaites užkvieczia Komitetas.

Chicago, Dr-tė Teisybes Mylėtojų tu, 
rėš savo treczių metinį balių nedėlioj, 
16 rugsėjo, 1900, czeskoje salėje kertė 
18-toe ui. ir Centre avė. Prasidės 3:30 
vai., po pietų. Jlenga vyrai su metere 
25c., merginoms dykai. Wisus lietu
vius ir lietuvaites ir visas lietuviszkas 
draugystes kvieczia atsilankyti.

Dr-tė Teisybes Mylėtoju.

Chicago, Dainininkų Dr-tė D-ro W. 
Kudirkos laikys savo mėnesinį susirin
kimą nedėlioj, 2 rugsėjo, M. Mieldažio 
salėje 68 W. 25-1 h St. 2 valandą po pie
tų. ant kurio sąnarius ir norincziius pri
siraszyti užkvieczia.

D. D. Dr. W. K.

Chicago, Dr-tė Dovido Karai, siun- 
czia szirdingiausia aeziu draugystėms ir 
visiems lietuviams ir lietuvaitėms, ku
rie teikėsi atsilankyti ant musų baliaus 
laikyto 26 rugpjuczio.

Dr-tė Dovido K.

cago, 111. “Jaucziuosi kalta”, ji 
raszo, “padėkavoti jumis ui jūsų 
tikrai dy wiua ir gerdariugų Bitter 
Wine, kuris man sveikatų sugrų- 
Žino. Per ilgų laikų kentėjau 
pilvo ligų, per kurį mano nami
niai ir kukniniai daiktai issrodd 
pasibjaurėtiname padėjme. Ne
galėjau nė valgyti, nė dirbti, teip 
buvau apsilpninta, ir nors turė
jau praktiškų daktarų bet mano 
sveikata nesigerino, tik wiis 
puolė žemyn. Bet kada, ant pa
tarimo mano draugų, pirkau Tri- 
ner’s American E>ixir of Bitter 
Wine ir sunaudojau jo 6 bonkelės, 
pasijutau pagerėjimą. Dabar jau 
esiu visi sakai sveika, beveik 
dar tvirtesnė negu pirmiau, nes 
ne tik kad man apetitas sugrįžo, 
bet ir tvirtumas mano kūno pasi
didino. Geresnių gydyklų,už Tri- 
ner’a American Elixir of Bitter 
Wiue, niekur nežinau ir todėl jas 
rekomenduoju, pagal savo ge- 
riause perti ikrinimų, kiekvie
nam silpnam ir ant pilvo sergan- 
cziam visada jas gerti, kaip kad 
asz dabar darau ir isz to jaueziuo- 
si žymiai gerinautės mano svei
katai.

Dr. Leonard Landės,
Lietuviszkas Daktaras.

134 E. 24 Ui., Nev York.
Garsingas gydytoja* vyriszkų Ir mo

teris* k ų ligų. Mokinosi universitete 
New York*; praktikavo ligonbucziuose: 
Wieddiuje, Berlyne, karališkoje mo
kykloje Londone, bu vo pardėtiniu moks
lo Lebanon. Baile vu*. Port Graduale 
Hospital College ir t.t.

* UsZtikrinss IsZgydyma
visų slapių ir paprastų ligų, kaipo tai: 

plauczių. kepenų, tkaudėiimą vidurių, 
galvos,nepomietį, apalpimų, skaudulius, 
žaizdas, tynimų, moteriszkas ligas ir ne
vaisingumų.. Gydymui nerviazkų ligų 
reikia naudot elektrikinias prietaisas.

F.PBradchulis
Advokatas ir Notary Public. 

Wienintells lietuvy* advokatas, baigų* 
mokslų jurisprudencijos czton Amerikoj, 
Lake Forest universitete. Weda prova* 
kriminaiiszk** ir oi vĮHszks*. Aljieazko 
užsenėjuela* prova*, iszdirba visokiu* 
dokumentu* ir duoda rodų visokiuose 
reikaluose. Lietuviai isz kitų miestų 
gal rodų pasiekti per gromata* Tuun- 
tlejie reikalų teaiszaukia tuojau*.
3269 8. Halsted st., Chicago, Ui.

Telepbone 1 *rds 772.

A. Sukurstos & Co. LIETUWIU DAKTARAS

Ot kada gražiausios popie 
ros gromatoms raszytie.

Kad jau man jos pasidaboja, tai nieks 
j u nepeiks, ba verta paž valga ant at
minties Lietuvos Didzviri kožnam 
isz mus, lietuviui, raszant laiszka ant 
popieros. Su paveikslais: Karalius Ge- 
deminas imantis Kijavos pyli, Vytau
tas L. D. K. ir Žyrgvaikis, su dailiais 
kvietkais, popiera gera,kaip tik gali būt. 
Preke tuzinas 25c. Teiposgi tapo at
spausta labai puiki potograpija Vytau
to L. D. K. pilname jo ūgyje, didžio 
12x10, preke 15c. Tuzinas popieru ir 
Vytauto potogr. 35c. pinigais, o mar
kiems 40c.: o už 81.00 gausite 5 tuzinus 
popieros ir Vyt.potog. Tik siunskitegrei
tai orderi, ant pažiūros dykai ne siun- 
cziu. Užtikrinu kad kožnam patiks. Ant 
to reikalauju pardavėju agentu.

W. J. Petkon,
306 N. Main str., Brocton. Mass.

Geo. M. Glaser, M. D.
Medicinos Daktaras.

Gydo visokes Jgas, turi geriausų p rakti 
kų ligose moterių, vaikų ir chronisz- 
kose ligose. Taipogi geriausei atlie 
ka aperaeijas visokiuose atsitiki
muose,

867 32nd St. Chicag*

OF18O WALANDO8: 
Iki 9 ryto, nuo 12—2 po pietų ir po 8 vak 

Telklomas Yards885.

Naujas sztoras.
Lawrence Mass. P. Aurila lietu vys 

uždėjo nauja sztora valgomų daiktų ir 
viską parduoda pigiau kaip kiti. To
dėl visus to miestelio lietuvius kvieczia 
ateiti ir pamėginti naujame sztore, o už 
tikrina kad kiekviena bus užganėdintas.

P. Aurila, (9—7)
38Common St., Lasvreuce Mase.

Sztoras ir Oflfisas.
Atidarėm naujų sztorų ir ofisų lietuviu 

reikaluose, kur užlaikome visokes liet^ą 
viszkas knygas, lietuviszkas žoleles nuo 
visokiu ligų, užsiimame visokiais lietu
viu reikalais, kaipo raszytnu ir skaity
mu laiszku, užvedimu provų visuose 
atsitikimuose ir tt. Prie to tarime saliu
os ir užlaikome gera aiu, arielkas ir 
kvepenczius cigarus. Wisus kvieczisme 
pas mus atsilankyti.

John Mitchell A Co.
547 S. Canal St Chicago, 111.

iszgydysiu į kėlės dienas, teipogi li
gas pilvo, uždegimų žarnų, iszdii u vi
nį ų pieno, skaudėjimų lupų,' nosies, a- 
kių, ausų, nu* toj imu pajiegų ir tt, las- 
gydyms užtikrinu kiekviename atsitiki
me. Cnroniszkas ligas gydau paaekmin- 
gai, ir slepemas ligas užlaikau slaptybė-

Dr. Leonard Landės,'
134 E.24th 8t.,Cor.Lexlngton Av.

omai valandos:!
Nedeliomle:*** 8 iki I0H **l.ryto;n«ot iki 4 vaL 
po piet

Rod* per Gromet*, Djrkei 
Užpraazydami gydyklas prisiuskite 81.00

tyJeigu sergi, tai paraižyk kiek turi 
metų, kiek sveri ir aprasiyk savo ligų, o 
asz prisiusiu gydykla* kuriomis iszsigy- 
dysi.

Dr. O. C. Heine,
DENTT8TA8.

Kerte 31 et irHalsted ulieziu, 
viražui Aptiekos. Chicago.

Lietuviszkas
CIGARU ir TABAKO FABRIKAS.

Dirba Cigaru* isz tikro Havanos Uba- 
ko ir užlaiką inportuotų tabakų tinka- 
miauseant papierosų isz Rosi jos. Turki
jos ir kitų szallų. Biznieriams dasiun- 
czia tabako ir Cigaru* į visus Amerikos 
krautu* už pigiau** prekę. * " 
Fabrikas: 1126 N. Maplevood avė. 
Ofisas ir Krautuve: 3269 8o Halsted

CHICAGO.

—^Tikrai Lietuw i bzkas—

SaliliųaS.
.98 MANE

F6£MTS O* O* <296 
LADlg* ------

OraSaa 14 K 
dvigubai auk 
•» pavilkta, ir 
dengtai, ar at- 

W darnia lukaa-
r lala. ,n auauke

nuatotom a Ir 
graliai kvietkaolaa, tikrai amertko- 

_______ ___ luriaia. gvarantuolaa ant SO metu, 
laxrod<. kaip S40.00 auka Inte laikrodella. Ateinai- 
n, C.O.D. ir Jei paiidaboa. ntaokek antekpreao 
agentui IS.S6 Ir laikrodella towo, jei ne.engraiyk 
atgal ant m na kaaato. Baaayk koki nori vyruk, 
ar moterį,,ka.Prir klek vieno laikrodėlio duoda 
me DYKAI aukau lieta lenciugell Jeigu an orde-

S

Genu alui, seniausios arielkos, kve
pianti cigarai ir czyste vieta dėl užel- 
viu. Apart to didele ir czyata sale ant 
mitingu, balių, veseiliu ir kitokiu zabo-

MARJA DOWIATT
Kauno gub. Bzauliu pavieto.

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

Telefonas: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos 

aptiekoa.

TIKTAI DEL WYRU
Už dyka sampelinis pakelis bus atsiustas 

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

Sugražina sweikata ir smagumą urnai.
Pakelia ateonk lingu gy- 

duoilu bu* utaleataa ko*

Medujai la.tltato. Jie

Usskaisir kualsikals kas
toji mals, teip kad InsUts- - t

Kur atsw6dinti karščiuose.
Ant Potomac upėj kraszto, 
Tenai rasi ir be rašalo, 
Grąžę vietų, orų sveikų. 
Žalėm gojui gerų laikų. 
Ten lietuviszkas saiiuna* 
Parengta puikiai kaip bijūnas: 
Pilnas gėrynių puikiausiu 
Ir su užkandii u>geriausi u. 
Czia vėl ant upės laiveliai, 
Plaukioj mergos ir berneliai, 
Tai žuvauja, tai vėžiauja, 
Bovintieai nesiliauja.

Antanas Narfjauskas, 
West Port, Meriland

>arodantl tokataacilus visokiu puikiu dgl- 
1OYAL BAROAIN HOU8E, U Desrborn St

Pigiau kaip kitur!
Csysto aukso. 14 ir 18 K asliublnial riedgi; 

LalkrodSiat Ir laikrodėliai pas mane pigiau kaip 
visur. Darau Banius Ir taiaaa aagadiatua lalk- 
rodaius ir laikrodėlius. Žiedus, draugystėm špil
keles ir visokius auksinius ir sidabrinius dulk-

F. Prožanskis,
964-33 str. Chicago. UI.

Ui 2.76 nupirksi Kliugu pint* vai-
kimi waaimoll su paleruoto plieno

Mi riau,i n«u)»u»io J»rlx> Goi » kt 
MMK. CzaMlASI . iluodam- 10 dlrnu ant 

i«b«»dy»io. i'imau 1,1 kalno arrrl- 
kalaujamr SateikiaB* gartaatlm 
pallMyjioiua kailiuk musu Iri,ta

ku mo Baam MODikk reikalaudama, m u,u 
aauJai laki lito paikaoa 48 paaia kaialiogo.

ĮVAŽIUOJU

Dulseviczln,

Tikrai Lietuvinakas

S A k I 0 N A S .
Užlaiko gerų alų, aeniausea ir czystas a- 
rielkas ir kvepeneziuseigarus. Geriause 
užeiga dėl az vieži*i *tvaževusių į W»- 
terbury. Yra tai vien*tinisczysczi*u 
sės ir teisingiauses lietav'.nkas saliu 
nas mieste Waterbury.

J. F. DANISEWICZIU8, 
839 Bank, kampas 8. Leonard st. 
Waterbury, Conn.

Dar penkiolika minutų, pakol stritkarį 
(nust versi, 

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

Jis turi czystų saliunų. naujutėlį barų 
Wynų,sznapsų,szaltų alų ir užkandį gerų. 

Btanlslova* SzintkuH.
8700 Cotn mere i ai avė.. So. Chicago, Iii.

įeito 187 Ptymooth Ohlcaga, III.

DR. KALLMERTEN.
GARSINGAS SPECIJALISTAS 

Chroniszku, Ner- 
viszk u ir pri vat isz- 
ku ligų vyru, mo- 
teriu ir vaiku. Li- 
gontus gydo p«r 
laiszkus.

sLooo
N *gra<i< * d uos 
kiekvienam gydy- 

j tojui, kuris iazgy- 
A ’ dys ti«k ligoniu su 

tiek laiko, kaip Dr. KaŪmerten. Gyduo
les yra su taisytoa isz žolių ir szaknu dėl 
kiekvieno ligonio skyrium. Dr. Kallmer- 
ten iszgyde tukstanezius ligotu žmonių, 
guriuos kiti gydytojai laike už ueissgy- 
domua. Jeigu kenti ant kokios ligos, ra- 
ssyk tuojau* prie Dr. Kallmkitten. o 
rodą gaubi dykai. Aprassyk gerai savo 
liga, lyti Įvyrąs ar moteriszke) amžy.kiek 
sveri, indek truputi plauku ir už du cen
tu pacztine marke, o gausi atsakyme ar 
galima iszgydytl ar ne. Adresas:

DR. F. J. KALLMERTEN.
TOLEDO. OHIO.

Rodą Dykai!
Vien tiktai vyru ligose. 
Stata Medlcal Dispansery 

_ > 7* E. Medina*, Straat
SĮ CMŠg Chicago. III.

—4*1 n«isa*ydy*i(n— 
nalmalfn tnoKastias.

laztlrti Spaeijaltetai šuo* 
Gydiaj-cklos gvamntuo- 

sfera i“ iaa«ydyn>H nuo , !»<>- 
klu vyrte/ku Ilgu kaip odo*. 
kraujo, lytiasku ir ehroate*- 
ka neiraflu. Balsia* pasek

ta* •sutaa?>u>*. kaip tol: J’rvZudysiitsa

Narvu .ilynutnaa.
uaallpa» varioooalu,
Silnifea plaklmM. pratudv- 
taattaaa drausntea, nurvtea- 
uoaroa Ir kryžiau* tkaudejl-

daliu, prakudyma* tekio*.
Gyduole* dykai—pakolei Ise- 

gydynim
Ofisas atidarytos nito 10 vai. ryto iki 4 po j 

ta. ir nuo S Iki 8 vskara. Nedsliomlt Uk nn< 
iki llryto.

SUte ledical Dispeisery,
H R. ledison Si., Chicago, III.

Arti Mc Vickers Teatro.

f

bandymo pakelius tiems, 
kurie papraasys.

Užsigydys! namie nuo
k les vienos lytiszkos ligos.

Jonas Petroszius,
163 Y. 18th st.kerte Union. Chica^o.

JAME8 J. lilOOINB,
Successor to M.’Durning.

Rėdytojas Pagrabo ir 
Balsamootojas Km.

MM

167 First 8t., Ellzabeth. N. J.

Ar Tawo peczlus 
reikalauja pataisymo?

Jelga teip, tai pirk visus reikalingus prie 
pecziaus daiktus pas

Outlet Fornitnre S Stove CoM
3249 8. Morgan St.

o jie sutaisys tavo peesiu dykai. Teipgi 
turime didelę daugybe visokių peczlų 
už pigiausių prekę, pigiau kaip fabrike.

ŽingeidiiM svietui dalykas.
Tikrai-vienatinė gydykla ant užželdini- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimų, 
už kųgvarantuoju. Prof. Brundza sutei
kia puikius, ssvelnius ir tankius plau
kus, kų liudyja daugumas prisiųstų pa- 
dėkavonių per laiszkus ir laikraszczius. 
Pagalba yra visiems, tik atsissaukite. 
OFFI8AI: J£ Brooklyn, NY

Norėdami pasiklaust rodos per laiszkus, 
adresuokite: The J.M. BRUNDZA CO., 
Box 2381, Nev York. U .8. A.

tos Issdykumo, sograMm 
patrotyta pajiega ir ai 
minti, panalkys skaude]!

iaa lyttezkua sąnarius.

doa plaukte plaukia prie

t i n damos kur reikia. Jos

wienun ataitikime wislsa- 
kal tezgydo. Atatezauk in 
State Modical Institute 8M 
Btektron Ballding. Ft.

ni dyk* kampeli. IscUtu-

traukt iu namu, kad sydytiea ir nle kampeliai parodyk Jiesia, kaip i*B(rwa iazaigydyt aa* iytiaz 
ku Ilgu, kada wart«Ja,i atukancsioa gyduole,. Initltute ne wieno ne atmeta. Koko ai, kur, 
atainauka, gauk dailiai spipecaetyt* pakely, kad kiti narinota kaa ton yra.Baazyk dabar,neatidėk

Diemanto Elektros Kryžius.
" '■ z ■ c •: . h t»-

ri tesraalas Austrijoje, ir Matdekamojant savo naudai 
ryiiu, taa waib praalplauno Vokietijoj, Franeuzijoj,

u... t., .t.,u».,;*» l..
tizmo Ir daugelio km kūno nepshu.

BWžBtJiMBBBw1W^M » lnet: fcnu Kn z.u- , '•><. R>lb,:.;,.n.» u.r rr ; s- 
kulu k,.p ir vunariu. Seuraljrite ir kitu, kūne skaudųjį lįMvvV ZZkM n u, M^rimizkum, Srrmu nusilpt <-jim» Silpnumą. I’r»» 
K u, N> rwu Gyuum, Kerui Kupnolnn,. K- n i,-, Abejo 

\„ bi-:-rjK f-, ■« ., . .
tenoro,. Drebuly. K>urals-Ij». Apoplekuja. Muomsra. 8iw 
Vno Stoki btirdles l’iakim* Galuos skaudejim, ir msui 
K>rwi,zko Svstemo sugedimus.BįsŽKįMSSs^i . .''KT.s.rsi.iK.itrr “,w d‘-

Krjtiu rs.k:» n-sz-.nt disnu ir n*ktv r.-s ant
’S®«5^B ’;L' s-'-kf.., k:.-s:G . su-n-..., SGM.res

!>!• >n. ; Į L-. : t hl „r. .» ;.j w. --la l-.HJ UcUo-
•• i- u « k-'r-u

drungnu geriausio skystimą rr lukri per kr-'el*
nnnucuu t urint j^gal mimu. r<- k ru
vandeniu susietu Preke u Krrtiau, yra Viena, dole-

Jum prteeiai Visokiai kūno oeeales ir iksuMUL. Pri*io*k viena doleri per ex|

gagelbn axlo Stobu^tllngo^l^ryaiaua iaaaigyče. Yra užtektina dėl parodymo jo magiazkoa gėlytes.

Aaz aaudojauai iaau Diemaato Eiektroa Kryilum nuožl Kovo ir peraiUkrinaa, kad toa krykiu, 
tikrai teip pagelbiogaa, kaip asketo. Per ilga laika a,a negalėjau valdyti aawo d. e, Ine t rankoe 
ir daug kentėjau: visada turėdavau laikyti ja puriena. Po naudojimo tegyj dvieju oaaaraleziu 
Jimu Diemanto Klektroa Kryriaua galėjau apateltl Jau te perlūžimo. Dabar gi au ta ranka neštu 
pilna kibirą >• audru. Ana ir oerinau. kaip atidekavot Jam, ui teip didele sutelkta man pegrl- 
U.-ANDRES MAD6EN, S8» Qalney Ava., Oeon. Utar.. April 15, 18B8.
The Diamond Electric Crou Co , 306 MUwaukee avė., CHICAGO.

Li6iuwiszka flDtluKa.
257 Hanovcr St., Boston, Mass

Pilna visokiu aptiekoriszku tavorų czionykszcziu ir užrabežinia.

Aptiektoje visada gulima nu<t DAKTARA, kurs duoda ligoniams 
rodą* dykai.

A pliekoje galima susikalbėt: lenkisakai, raškai, lietu viszk ai ir 
daugelyj kitokiu kalbų.

257 JEEMjUL

|

H

■l

GRAND OPENING.
Atidaręs nauja saiiuna darau balių jo 

inkurtuviu ant substos ir nedėlios, 1 ir 
2 rugsėjo, ant kurio grajys gera muzika 
ir bus smagus pasilinksminimas. Todėl 
visus aplinkinius ir pažinstamus kvie- 
cziu atsilankyti.

M. Neviadomskis,
187 W. Chicago avė. Chicago.

Grand Openlng.
Atidarę nauja saiiuna darome balių 

jo inkurtuviu subatoj ir nedelioj, 1 ir 2 
r Ugne jo, ant kurio grajys gera muzika ir 
bus gražus pasilinksminimas. Todėl vi
sus aplinkinius ir pažinstamus kvieczia- 
me atsilankyti.

I* Miknius ir Jonas Saimkus, 
3357 Fisk str., Chicago.

Susltaisykit sawo peczius 
ant žiemos.

Asz duosiu Pecziu taisytoja kiekvie
nam kurs pas mane atsiszauks ir už- 
czedisiu Jums pinigus.

Frcd. C. Ewert,
3108 8. Halsted st. Chicago.

Temykite.
Prova Juozo Polubintklo, kuri buvo palnioja-

jiestko sukeistu Amoniu, paskui Juos apgaudine-

naudos Palubm.kio prisūdyta 16000 Ir II100 
kausto. Prova orede Pr, Oolubiokis su advoka
tais C. C W11 ton, John W. Streed ir 8.8. Rbirer.

J. LESZCZYNSKIO
Lenkiszkai - Lietuniszka.

APTIEKA
3310 S. Morgan St., Chicago, IU.

Turi geriausei gydyklas nuo visokių 
ligų; užlaiko visokes Europines žoleles. 
Bebro mėsa, r užkas gy wss dieles ir tt. 
Atsiszaukusiems per laiszkus ir apra- 
szantiems savo ligas, duoda rodąs ir 
pruiunczia gydyklas per pacztų ar b t 
per expresų.

Aptiekoje visada randasi keli dak
tarai, teipogi per telefoną gali pa- 
szaukti daktare kas tik koki nori.

Dr. M. P. Kossakauskas visada aptie- 
koje. ~

Tel. Yards 709.

Zemlapis Lietuvos Ir 
Latvi los.

Lietuviszkoje kalboje, atspaustas'lo- 
tinlszkoms Ii taroms Peterburge, gsuna- 
mae pas: Inžinierių A; Maciejevskį.

Nevskij prospekt, n. 111 b. 73.

J. K. Chmielauskas, J. SilierstelD, ACo.
Didžiauiaa* Lietuvisakas

Cigaru Ircigaretu fabrikas
. Dirbame Cigarus iszA A tikro Havanos tabako,

Cigaretus iszRusiszko
\ ir Turkiszko. Biznie-

rt*ms<la«iiinczinme in
N visu* Amerikos kraas-
Q BįMv Atus už pigiause preke
V-^^B-^FABRIKAS:

ZL 498 8 Halsted st
RA0-IUV&. UFI8A8 JB PABUSVIMYCZIA:

878-880 W.33rd st., CHICAGO.

Wisi

į!

Kada jai pagčrčjo.
Kaip tai baisiai iazrodo wdurya 

namų kada jų gaapadinė apserga 
ant ilgesnio laiko;kas to nemalęs, 
ne galės nė supranti. Gaspadinė 
Joseph Hrabak isz Drill, O, turė 
jo tokį atsitikimų, bet galop lai
mingai it-z to uzaikepurnėjo, už 
kų ji kansztai dėkawoja tiktai Joe. 
Triner’iui, 437 W. 18-th St. Chi-

THEO PROUIA
ADVOKATAS IR KONSŪLIS.

JONAS MOŽEIKA,

Assistentas ir Notary Public.
HOOM 601-802

17-89 K. WisliiDgtoū st, Chicago, UI. 
Užsiimame civiliszkoms ir kriminaltsz- 
koms provoms- Geriausei iszvarome pro- 
vas už sužeidimus. Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju 
nereikalaujame.

Jonas Mošeika gyvena po nr. 31 W. 
14th pL, kur galima Ji rasti iki 9 vai.

J.Burtnan & BtefbokevicE,
, 231 8. Roebling st-, Brooklyn, N. Y. 

prie lietnviezkoe bažayezioe.

LietnYtsikis SZtons Rellglszkn Daiktu.
Užlaiko Ražanciiua, Bzkaplierius, A braz
dus, Maldaknyges lietuviszkaa Ir ienkisz- 
kas, teipogi ir visokia* kitas knygas dva
riuko* ir svietiazkoa intalpos.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3462 8. Halsted 8t.

•2.00

wyrai —

pas —

Baltrlikoi)!!!
Rasite ėaabų alų, seniauses ariel

kas, wynų net iez Europos, o 
cigarus net L» Turkijos.

Atsilankykite po nr.
11 N. Rirer gide 8L, 

fitertuj. Conn-

Kaip kiekviena m amžina, teippat ir žmogaus organi*- 
man su laiku genda.—Kad maszina ir toliaus pasekmingai 

Hl veiklų, reiki* ją prižiūrėti ir pataisyti ten, kur sugenda. Lygiai
■■■ teippat dėdasi ir su žmogaus kunu. Kad sugrąžinti jam iszsem-
BU t*K sunkiu darbu spėkos, reikia ką nors imti.—Mokslas aiszkiai

parode, kad ant to yra vaistai, idant sugrąžinti žmogui per diena 
isznaudoU* spėkas. Praktikuojant ilgus metus pasisekė maniu* 
vienyti įvairius vaistus su wynu, kurs sudrutina wisa organiz- 
mą, |«asekmingiausiai gydo pilvo ir žarnų uždegimą, odos ligas, 
gumbą, nežlebcziojimą. dispepsija,neuralgiją nerviszkuma, etc., 
Ir tam uvnui suteikiau warda: Kartus WvnM I»ro !&>žvn-

.3^. Kartus Wynas Dro Božynczo turėtų visados rastis kiekvie- 
nuo** namuose, kaipo sargas sveikatos ir gyvasties. Pirkdami 

■fiijnjSM lėmyklt ir reikalaukit tiktai KartauN Wyho Dro Božyncso. 
Nttkr Wi* Gali gaut visose aptiekose arba pa*

Drą Božyncz, 511) Milwaukee avė. Chicago.

U* 13.26 Nupirksi Puiku 1900 mo- 
g| A.tB terisEka ar vy

■ O:; y , risaka dvirati

lurtifi pi*toa sel 
kiti tol ereli p*d*ryU' 
USsilik* iaa -t* bo- 
dellal u* pi*v,n« ■*-

tanki aut 2 melu Ma*u modeliai 41, trijų Craws 
romu yra pa*kuti*iau«io* mado* ant IS00 m. A- 
gantu ruikalaujainu Dvlraoilu Ir kitekiu daly
ku kataliogn *iend^iaa« ut dyka. ^Pinigu 1*1

181-1*7 Plymovth PI. Chicago, I

A. M. Matusawiczia, 
AGENTAS 

Wargonu, Pijanti, 8iuwamu Ma- 
ssinu, Cigaru Ir Papierosų.

Vargonus, Pijaau, ir Mauinat duodu ant 80

Drangom, ass Ji atsiimsiu ai 
niekas nakaastui s Vttikriaa

estai isz fabriko ir todėl galiu pigiau ; m par
duoti <aip tie kurte lai vbolesale ima Meldžiu

Duok! duok mons brolau gert.
Užlaikau geriausia ie seniausia Degti

ne Alų, Vyną ir kitu* minksztu* gėry
nių*. Cigarai ir Cigaretei net nuo Phi- 
lipinu salų. Turiu ruiminga ir czysta 1 
vieta dėl sveteliu. Suteikiu rodą dėl vi- j 
su savo broliu lietuviu. Prašiau atailan- ’ 
kytl ’ Į.

J. R. Mlknaltb.
8844 Bank kL, VVaterbury. <A»un.

Naudokitės!
A. M. Matusaviczia.

Shenandoab, Pa

Ar nori Gero Laikrodėlio 
už pigia preke?

**- K Bruehaa CkkcagoJ. 
"ž'a’ko didtlauao laikrodėliu 
SBKTi “¥SLr5-2į 

jnn taip kitu. W iaa ta vora srva-
rantuoja Szltubtnlu*

’ kiedu* i»z trruuMo auk-

T

Broken ArU-

Major’s 
fCement

iR'S 
IBKR :mknt.

naujsualoa medes maariaeka gromatoms 
drukeotl. 8,1 maatiouae teip gerai pn Ūda i ta, 
kpd ktekvtenaa. nor, ir niekiausiai mokiataa, 
per 10 minėtu l,auok,ta dailei drukuoū. Prie 
kiekvienos massiSukes duosim dovanas istorist-

kosi* Ir Kreti 
mul Tokiu i 
Zinai »I OO. A 
turiMko) apli 
Ra*zyk .žindi

W. Kudarauckas,
Bot 234, T‘ Uireice, lūs.

> tuziną* katttuja S5e: I tu- 
reikalaujame kiekvienoj lle- 
ir daodama gera .Kerbi.

Arga. aN l.Aikrodkh,. g. nih-a.
i . i ri.iur.i. .

gįgHS^B rantuoti ,nt J ro-- 
tu IS 75

raMĮIB Laikmdrlisi Gold n:ied.
»n.r, ry. w,dn-

HgMKy rtais. gvitrantuoti ant 
20 metu............... .. . . 11.75

Goid fllled gvaran. ant 19 metu 7.75LaikrodčUal____ _____ ____ __________ _____
Laikrodėliaiaidabrintai F.lgino «-idunai« gva- 
raataotl ant 10 mete........................... .yjg
Laikrodėliai ddabrialai amer. widarfai,.. .S.M 
Laikrodėliai nikeliniai Elgino wWuri»l,....4.M 
Laikrodėliai aikehuial aaaer. wid*rUti,....S.Qb

Taworaa aianerla in wie» Bieetae C. O. D. 
kaa tik per lala, k u, pareikaiaaja Adrrjuortte

P. K- Bruchas.
8 0-33rd Bt., Chicago, IU
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