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Politiszkos žinios, ežių. Taigi dabar jau pasirodo, 
kad terp vieszpatysczių turinezių 
kariaunę Chinuose nėra vieny
bės, o tolinus gal apsireikszti dar 
didesni nesutikimai. Su Wokie- 
tija eina isz vien vieuzpatys-tės 
prigulineztos prie Widurinės Eu
ropos suairiszimo, tiigi Austrija 
ir Itabja, bet szitos wieszpatystės 
drauge ne turi Pekine nė tuk 
stanezio kareivių. Anglija, Pran 
euzija ir Suvienytos Walstijos 
Sziaurinės Amerikos turi beveik 
po lygiai kariaunos, taigi po 5000 
su wirszum kareivių. Kiek jų 
turi Maskolija ir Japonija, to 
Amerikos rando atskaitoj ne pa
duota, bet visgi tiek žinia, jog 
Maskolija ir J ponija daugiausiai 
turi kareivių Chinuose.

Nėra iki sziol vienybės terp 
v e*zpatysczių ne ka-link iszly 
gų, ant kokių galima su Chinais 
su-itaikyti, nė ko nuo jų reika
lauti, nė su kuom tartiesi. Mas 
kolijt sutinka užmegs t i tarybas 
su Li Hung Czangu. kadangi, 
kaip sako, jai Li Hung Czang 
pažadėjo tris provinc j 18 Man 
džurijos, jeigu Maskolija sutaikys 
Chinus su kitoms vieszpatyslėms 
teip, kad ne reiktų kiliems duoti 
žemės plotų. Ar pasiseks vienok 
Maskolijai iszpildyti Li Hung 
Czango praszymę? Už sunaikyta 
savastį savo pavaldinių, už už 
musztus žmoni?, už užpuolimę 
ant pasiuntinių visi krasztai, ne 
iszskiriant ir stovinezios Masko
lijos pusėj Prancūzijos, reikalaus 
didelio atlyginimo. Kuom gi 

rlcandidatas kitos (Jh nai tę atlyginimę užmokės,

Szlaurini Amerika.
Rinkimai prezidento artinasi, 

todėl abidvi besitikinczios per 
rinkimus pervaryti sawo kandi
datus partijos pradėjo smarkiau 
agituoti. Kiekviena isz tų parti 
jų žada gyventojams laimę, jeigu 
valdžia pateks jos kandidatam^, 
o piapultį, jeigu butų Užrukti 
kandidatai pricszingos pusės. I-z 

■' tikro vienok isz besivaržąnczių 
valdžię partijų ti*»k verta yra 
viena, kaip ir kita. Abidvi lai
mi p<r rinkimus ne dėl savo gar 
einamo programo, kuriopaprastai 
paėmusius valdžię į raukas ne 
iszpildo, bet per pinįgus iszlei- 

, stus ant pirkimo balsų. Žinoma, 
prie tokių sanlygų ant urėdų ne 
geriausi patenka, bet toki, už 
kuriuos daugiaus pinįgų paski 
ria. Rinkimai augszczLusių u 
rėdnįkų atsibūva Ameiikoj visai 
teipjau. kaip Lietuvoj renka Vai 
tus ir starsziuas. Apie yputis vi
sai ežia neina, bet v.en apie par
tijų naudę, apie pelnę padėiojų, 
kurie paskui ap.-ėda vrius urė
dus. Argi žingeidu todė1, jeigu 
Amerikoj urėdai sukorrupuoti. 
turi dar niekesnę garbę nėgu 
Maskolijos czinovnikai. Net ge 
riausi doriszkai prezidentai ne 
gali tos piktžolės iazrauti, ne gal 
issliuosuoti krasztę nuo ne dorų 
urėdnįkų, kadangi visi tie ne 
rinkti urėdnįkai yra padėtojai ga
vusio valdžię prezidento, be jų

partijos butų perėjęs. Ž įdėji
mai laimės krasztui yra tui-zti žo
džiai, tokiose sanlygose, kaip da
bar yra, ne joks prezidentas ne 
įstengs iszpildyti to visko, kę ža 
da pritsz-rinki mus. Negalėdami 
visų prižadų iszpildyti, užsigina 
pažadėjimų ir atlikta. Nežiūrint 
ant smarkios agitacijos, dabar 
dar nieks ne gal įspėt’, katra 
partija laimės eziųmetiniuose rin
kimuose.

Amerikos randas,' kaip prane- 
'■ sza laikraszcziai, iszdavė prisaky 

ooę, dalį amtrikoniszkos k aria u- 
■os, ėsanczioe dabar Chinuose, 
pergabenti ant Filipinų salų, kur 
ji pasirodo labai reikalinga. Fili- 
piniecziai mat cz*a vėl labiaus su
bruzdo. Esantis Europoj Agui- 
traldu pasiuntinys Agoncillo vėl 
gareina Europos laikraszcziuose 
apie kelis nepasisekimus ameriko- 
niszkų kareivių. Agoncillo tvir 
tina, buk sziaurinėj salos Luzon 
dalyj fi ipiniecziai paveržė nuo 
amerikonų penkis miestus. Buk 
pasikėlėliai labiaus subruzdo ir 
ant kitų salų. Ar Us teisybė, 
amerikoniszkas randas to ne pa
tvirtina. Kadangi raportai a- 
mer koniszkos kariaunos virszi- 
nįko ir rirma ne sutikdavo su 
privatiazkoms žinioms, t ii Agon- 
cillo žinioms daugumas tiki. 
Priesz rinkimus, ypacz republiko 
narna ne paranku garsinti apie ne 
pasisekimus ant Fi ipinų, kadangi 
tas sumažintų snaill ų pritarėjų; 
gal būt, kad apie tai dabar sle 
F’*-

Kard Chinuose-
Ant užmanymo Maskolijos at- 

szaukti kariaunas isz Pekino ir 
pasitraukti į pajūrius, apart Pran
cūzijos, kiti krasztai ne iszreiszkė 
savo pritarimo; Prancuz ja gi 
paremia Mi*skoliję ir sutinka at- 
szaukti savo kariaunę isz Pekino. 
Wokietija pneszinga yra Masko 
lijos užmanymui ir ji apreszkė, 
kad ne gali isztraukti savo ka 
riaunoe isz Cbinų vidurių, o ta
me ir isz Pekino, bet drauge su 
tuom praneszė Maskolijri ir prie
žastis. »Japonija ir Amerika su
tinka ant Maskolijos užmanymo, 
jeigu Pekine liks už ektinai ka
reivių ant apgynimo svelimtau-

kadangi iždas pinįgų ne turi, jis 
yra paliktas ant malonės atskirų 
provincijų vice karalių, kurie 
tiek į ciecoriaus iždę riunezia pi
nįgų, kiek nori, didesnę dfflį su
rinkimų sau pasilieka? Kontro
lės alsakanczios ir prižiūrėjimo 
nėra. Lieka muitai nuo svetimų 
tavorų. bet isz to szaltinio Cbinų 
iždas turi vos 34 milijonus taelių 
(17 miljonų doliarų); tuom tar
pu vien Wokietija rengiasi pa
reikalauti keltų szimtų milijonų 
atlyginimo. Paskolę Chinam* 
užrubežyj teiposgi ne lengva bus 
gauti be gvarancijų. Taigi no
rom i ne noroms at-eis svetimoms 
a uszpatystėms griebti vėl žemės 
szmotus. Besidalinant paprastai 
užgema terp besidalinanezių di
džiausi nesutikimai, kadangi 
kiekvienas stengiasi gauti gar- 
džiausię kąsnį. Kas dar ateitėj 
gal užgimti isz dabartinių masztų 
Ch*nuošė, nieks pirm laiko ne 
gali į-*pėt:. Wokietiji kalbina 
Maskoliję palikti stvo kariaunę 
Pekine drauge su kariaunoms ki
tų krasztų, bet kaip laikraszczūi 
dabar garsina, Maskol ja nesida
vė prikalbėti ir savo nuomon ų 
ne perkeitė. Jeigu todėl laik 
raszczių garsinamos žinios teisin
gos (ne reikia vienok užmiršit', 
kad jie daugiaus melo, negu tei
sybės leidž'a į avietę), tai matyt, 
kad Maskulija padarė fu Cbi.iais 
paslaptę sutartį ir jeigu ji at
sisuks savo kariaunę isz Pekino, 
Ui be abejonės sutrauks ję į ‘.uos 
krasztu^, kurius norės sau pasi
laikyti, kitiems paliks tiesę terp 
savęs susipeszti už atlikusius nuo 
jos. Wokietij< s ciecoriaus pas
kirtas už vadovę terptautiszkoe 
kariaunos jenerolas Waldersee 
neužilgiu atkaks į Chinus; jis no 
ri, kad jam visi krasztai p įvestų 
ir tarybas su Chiuų randu kaslink 
atlyginimo už visas nuo t rotas. 
Ar paves jam vienok kiti krasz 
tii tek ę užduotę, galima abejoti; 
kaslink Maskolijos, tai rodosi, 
kad ji ne prileis pa>zalruės tarpi 
nįkystės. Prancuz ja ant tirybų 
su Chmais,kaipo savo kon.išorių, 
atsiuntė gaisų pulkaunįkę Mar 
chandę, kuris ii su 127 kareiviais 
buvo užėmęs Fa-hodę ir

atsisakė pasitraukti. Pasitraukė 
ttk tęsyk, kada Prancūzijos rau 
das liepė jam Fathodę atiduoti 
anglijonams.

Kaip dabar yra Chinuose, tik
tai ne žinia, kadangi ateina isz 
ten wien pricsztarauj'snczios ži
nios. Laikraszcziai gar-iua, buk 
boksorai yru iszvaikyti ir mai- 
sztai isznyko. Maskoliszka ir ja- 
poniška kariauna, isztraukusi į 
Pekino aplinkines, iki 20 mylių 
niekur bokserų ne patiko. Isz 
pietinių gi provincijų vieni laik- 
raszcziai pranesza apie iszsiplati- 
nimę maiszių, kiti gi tvirtina 
prieszingai, kad ežia maisztų nė 
ra. ■ [ ' 1

Wieszpaty8tė8 dabar pradėjo 
tarybas kaslink likimo Chmų 
rando. Amerika, Anglija ir Ja
ponija geidži i pra-zalmimo nuo 
valdžios cieconenės ir jos vietoj 
nori valdžię pavesti ciesoriui, 
kuriasi, eidamas su chiniszka libe- 
raliszka, arba reformų partija ga
lėtų Chinus sudrutinti. Kadangi 
sudrutiniino ne geidžia MaskolL- 
ja, tai ji ant to nesutinka ir gei
džia, kad vai ižia pasiliktų cieco- 
rienės rankose ir kad krasztę val
dytų, kaip iki sziol,. rujos nie
kiausios veislės urėdnįkų. Kat
ros viuszpalystės paims virszų, 
dabar negalima įspėti.

Karš Afrikoj.
Anglijonai neseniai buvo pagar

sinę, kad jie apsiautė derzinį szonę 
būrų ėsanezių po vadovyste ko
mendanto Delarey ir pareikalavo 
pasidavimo. Tuom tarpu jis ne 
.tik ne pasidavė, bet susijungęs 
su Theronu ir kitais vadovais | 
mažesnių pulkelių, apstojo angli- > 
jonus mieste Lydenburge ir parei- I 
kalavo jų pasidavimo. Atėjo i 
vienok psgelba ir būrai, tę i 
pajautę, apleido apguliinę ir pa I 
įtraukė toliaus. D*bar ant ka
rės lauko atsitinka nuolatai ma
žesni ir didesni susirėmimai, isz 
ko matyt, kad kariaujanezios pa- 
jiegos yra arti wiena kitos. An
glijoje! tvirtina, kad būrams li
ko jau ne daug ruimo ir jie turės 
pasiduoti. Ar teip yra isztikro, , 
sunku įspėti, kadangi isz kitų ( 
šlaitinių apie likrę dalykų stovį 
ant karės lauko žinių nėra. Lor
das RoberG, rių-damas paskutinę 
žinię apie paėmimę Lydon bu r go, 
pridūrė, kad į dvi sanvsiti tikisi 
atsiųsti labai svarbias žinias, bet 
ne p sikė kokias. Londono laik 
raszcziai tvirtina, buk karė Pie
tinėj Afrikoj s rt i naši prie galo ir 
buk būrai kalba apie apleidimę 
savo tėvynės ir persikrauetymę į 
vokiszkas valdybas. Ar isztikro 
vienok toks be vilties būrų pa
dėjimas, negalima žinoti; leidžia
miems vienok aug irzkų Likraaz- 
ežių paskalams ne galima tikėti: 
j e sivo t*tra peniuose iszreiszkia 
vien ge amus angįiszko rando, o 
ne tikrę teisybę. Sugrįžę į Wo- 
kietiję isz Transvaaliaus iszvyti 
vokiecziai, dferai pietinės Afrikos 
sanlygas paljstanti, kalba visai 
kitaip: J tie sako, ksd 
karės pabaigos ne galima gre tai 
laukti, kadangi ji isztikru.tik pa
sitraukus būrams į kalnuotus ap- 
skriezius,prasidės isz naujo. Czia 
būrai gali ilgai ginrieei, nors an
glijonai dar daugiaus kariaunos 
sutrauktų. Angliszki laikrasz
cziai talpina telegramus, kuriuose 
pranesza, buk būrų komendantas 
Theron likosi užmuszUs, o jene
rolas Delarey nuo paszovimo pa
simirė. Lordo Robertą telegra- 
muose vienok patvirtinimo tos 
žinios nėra. Kiek būrai turi dar 
po ginklu žmonių, to nieks neži
no.

Angliszki laikraszcziai tvirti
na, buk Pretorijoj anglijonai su- 

, griebė kokius rasztu?, isz kurių 
■ matyt, buk holandiszka geležin-

laiko būrų pusę su anglijonų ne Į-szytų aut popierus, kad iszsižada 
nauda. Pagal terptautiszkas tie- * * * ♦ ••
sas vienok svetimtauti*zkos kom 
panijos kokiame nors kraszte ne 
tik gali, bet privalo tarnauti tam 
krasztui, n*io kurio tun koncesiję. 
Matyt, kad lordas Robertu rengia 
kokį savo kvailę padavadyjimę 
priesz geležinkelio kompaniję, gal 
mislyja geležinkelį konfiskuoti?

Maisztai pakilę priesz Anglijos 
valdžię Wakarinėe Afrikos pak
rantėje, Auzantų krasste, dar 
vis anglijonų ne suiraMyti. Pa
baigoj pereitos saUvaitės netoli 
Kumassi buvo gana smarkus 
muszis, kuriame apift 50 anglisz- 
kų kareivių likosi arba užmuszių 
arba paszautų. Kitame susitiki 
me 3000 negrų kareivių,vedamų 
angliukų oficierų, likosi iszvai- 
kytų,^anglii*zki oticieriai, likę vie
ni, pats nusiszovė.

Pietinš Amerika-
Privatszkos žinios ateinan- 

czi< s isz pietinės Amerikos re- 
publikos Kolumbijos ne patvirti
na, kad ežia revoliucija butų isz 
nykusi ir kad randa*galutinai bu
tų virszų paėmęs. Kova trau
kiasi dar toliam*. Revoliucijo- 
nieriai susirinko mieste Turhaco; 
jie užėmė ir geležinkelį. Paskui 
atplaukė ežia rando kariszkas lai
vas su kariauna. Užgimė muszis 
terp rando kariaunoj ir revoliu
cionierių, kurisai nežinia, kaip 
pasibaigė. Kituose apskrieziuose 
teiposgi laikosi dar revoliucijo 
ni®riai. - r<Ss* . J.

Caras apdovanojo Prancūzijos 
prezidentę Loubetę orderiu 
Szvento Andnejaus su deiman
tais. Per savo pasiuntinį, kuri- 
sai atgabeno orderį, caras iszrei
szkė gailės*į. kad ne gali atsilan
ką ti į Paryžių aut parodos.

Isz Lietuvos.

aut reikalavimo lordo Kitchenero'^ių kompanija Tran.vaaliuje

Isz Nanmiesczio, 8uwalkų 
gub.

18 d. sausio szių metų Mai
šytuose (szale Naumeeczio) žęm- 
skiai darė kratę pas vienę raiezę 
ubagėlį, Antanę Baltruszaitį, pa
prastai vadinamu Antanėliu, 
jieszkodami lietu visikų rašalų. 
Rado 21 knygutę visokio turinio, 
bet nekaltos įtalpos. Apricz tų 
knygelių, rado dar 6 elemento
rius. Tai po tos kratos ar į Antrę 
mėnesį atvažiavo ž-mdarų “na- 
czel uiti kas” ir pusprokuratoris 
traukti “sledstvę”? Apie tas ras
tas knygeles mažai kę klausinėjo, 
tiktai apie tuos 6 elementorius 
labai daug kvotė, isz kur ir nuo 
ko gavęs ir kodėl kupeziaujęs su 
lietuviszkais dalykais? Tę uba
gėlį statė į mlerę, mieravo aug- 
sztį, storį ir dantis suskaitė ir 
leip virę paveikslę surasti nėjo ir 
atidavė priežiūrai policijos iki 
nepareis ūz Peterburgo apkaltini
mas. Juozas Murina-, Meisztų 
kaime, per daugel metų buvo 
užsiėmęs žiemoms mokinimu vai
kų beturezių. Per keletę žiemų 
jis mokindavo po 20 ir 25, o 
kartais net po 30 vaikų pas jį su
sirinkdavo mokintis, ir vis jam 
nieks nieko nesakė, o azįmet, tur
būt 8 d. kovo, ateina žemskių 
gauja, atsiveda szaltyszių, vieni 
įeina į vidų, kiti duria net ir lan
gus apstoja, kad vaikai ne iszbė- 
giotų. Atiminėjo isz vaikų ele
mentorius ir knygas, iszvarinėja 
vaikus ir tę mokintoji nusivaro 
pas žemskių naczelninkę Gorelkę. 
Tas prisakė, kad ant visados i«- 
sižadėtų ir daugiau niekad nemo
kytų vaikus lietuviszkai. Bet 
tas parėjęs ir vėl suaijieszko vai
kus ir mokina po senovei. 
Antrę nedelię ateina žemskis tę 
žmogė į szaukti į “biurę” pas ię 
patį **naczeli>iok|”, kad pasira-

ant visados vaikų mokinimo, i 
Wėliaus tas žemskis, atėjęs pas 
Murinę, vėl radęs be mokinant < 
tuos vaikėlius. Žemskis net j 
persigando ir su dideliu triuksz- i 
mu tę žmogelį vėl nusivedė pas į 
“naczelninkę” o kaip pasakė “na-' j 
czelninkui”, kad vėl ji rado po 1 
senovei vaikus bemokinant, tui i 
Garėlovs net iki ausų iszsiži*>jo ir i 
ėmė plūst tę žmogelį. Ir Us i 
žmogelis turėjo paliauti vaikus < 
mokinęs. <

IJgtfiJę žiemę prasti žemskiai 1 
darė daug kratų pas gyventojus 1 
j iet-zkodami. kalendorių, elemen- ( 
torių, Isikręszczių, szaudyklių ir 1 
t. t. Pereitę žiemę apie du kar- 1 
tu paeziame Naumiestyj tapo isz * 
lipinti lietuviezki atsi»zaūkimai: 1 
‘ ‘ Broliai ir Sesers nepaeiduo- 1 
Jcitne maskoliams.'"

Gegužes mėnesyj szmekeris ( 
Grajauskas paėmė su lietuvisz- ( 
koms maldaknygėms Antaninę | 
IValuckiutę.ir vienę virukę Pran- ; 
ciszkų wardu(be d< szinės rankoe). ( 
Rado pas juos apie 60 ekz. mal- , 
daknygių. Į keletę dienų po tam . 
atsitikimui žacdarų “naczelnin- j 
kas”, bevažiuodamas netoli . 
Griszkabudžio, sutiko tę patį , 
Pranciszkų pas Galinių tiltę ir , 
antrę kartę paėmė Su knygoms. 
Parsivežęs jį į Naumiestį, tuo ko 
greieziausia bėgo krėsti pas ubą- ’ 
gę neregį Jonę Dubinckę. Pas tę 
ubagę neregį darė kratę pats 
žandarų naczelninkas, žemskių 
“naczelninkas” Garelovaa, pus 
prokuratorius, prasti žandarai ir 
beveik visi Niumiesczio žem 
akiai ir teip smarkiai krėtė, kad 
net jo visus lopus iszcziupinėjo 
ir tie didiejie ponai visas utėles 
labai iszgazdino. Ale rast suv s 
mažai kę rado, tik apie 140i mažų 
paveikslėlių su maldelėms ir kny 
gutes Graudus Werksmai ir dar 
ar tris kuįgutcs apsitrynusias 
dvasiškos įtalpos. Tai pas tę 
ubagėlį didėsės gaujos tik tiek 
telaimėjo. Nuo to ubagėlio ta 
visa gauja bėgo krėsti pas kurp- 
siuwį Wmgevyczię, paeziame 
Naumiestyj, bet, pas tę ir nieko 
nepelnė. Tai atsitiko priesz 
szesztines tę dieuę. Ant rytojaus 
per szesztinee, kaip pasiutę.lakstė 
žandarų “naczelninkas” ir pus- 
prokurutoris ir suskiai žandarai 
ir žemskiai, rodėsi, kad jau bus 
kokia karė. Lietuviai su nekan
trumu tik žiuri į tuos raudonsiu- 
lius ir nesupranta, ko jie teip 
lakato. Per ssesztinių dieuę 
žmonių daugybė susirinko, oras 
gražus, ir vienas kito klauria, 
kaa ežia bus, ko t e raudonsiuliai 
teip laksto? Matyt buvo, kaip 
suskiai žandarai , varinėjo lietu
vius ap»peitę ant aledetvoB pas 
savo “naczelninkę.”

Naumiestyj yra vieno žemskio 
sūnūs vaidu Lapatuks, gudiszko 
tikėjimo, augszto augimo, kudo 
ir smulkaus gymio, laibas, su il
gu kaklu ir didelia kumpa nona; 
paprastai jį vadina Pusantrano- 
siu. Tai jisai yra žandarams par
sidavęs už szpiegę. J >u dėlei jo 
labai daug kratų buvo. Jisai 
moka kelias kalbas :gudiszkę, len 
kiszkę, lietuviszkę, vokiszkę ir 
žydiszkę. Taigi lietuviai apsi- 
saugokit nuo to szpiego.

8 d. liepos mėnesio 1900m. ant 
Naumiesczio tamožnės suėmė su 
lietuviszkais Isikraszcziais Onę 
Rykbu'ę. Matyt, apskusta bu
vo. Paskui gavu pa t ii t'1, kad 
jau kelioms dienoms pirma buvo 
apskųsta. R*do 3 ekz. “Lietu
vos” ir 1 ekz. “Vienybės Lietu
vninkų.” Kaip tik rado tuos, 
atidavė žandarams, ir 
go žandarai ir visa policja į jos 
buvimę krėsti ir teip krėtė, kad 
net žemes iszkasė ir teip vit>ę jos

Nors ir taip smarkiai krėtė, bet 
nieko blogo nerado. Namie rado 
1 elementorių, 1 ekz. “Tiesos žo- 
džiaiuir teip <Lr kelias dvasiuzkos 
įtalpos knygeles. Iszkrėtę ne
muš O. Rykljutės, visi gauja bė 
go krėsti pas į Antanę Baltruszaitį 
į Meisztus, pas ubagėlį be kojos, 
tikėjos, kad pč:s jį ras laikraszczių 
ir pirmiausiai! žandarai sakė, kad 
tai jam O- IL tuos laikraszczius 
ne»zė, kad kiliems perdu tų. Ale 
dėlto ubagėl į ant tų žodžių žan
darui labai t- oagiai patropyjo at
sakyti ir daugiau jam laikrasztį 
neprikiszo. Pas jį nieko nepelnė, 
tik pu-ę elementoriaus iszneszė— 
tai visas pelnas buvo." O tę 
merginę O. R. ant rytojaus palei
do it-z kozo. . Ta mergaitė labai 
Lzmintjngai pasakė, kaip klausė, 
keno tie laik 1 ziai ir kam juos 
nesza.

Rygiszkių kaime, Griszkabu
džio vai. gyvena ūkininkas Jo
nas Steponaitjs arba Rugienius, 
kuris vertas yra ežia paminėjimo 
kaipo tėvynės iszgsma ir judo- 
asius: szį pavasarį apskundė 
žandarams du vaikinu,Jonę Nau
jokaitį isz kaimo Turczinų. Szil- 
gahų gminotj, ir Kudirkutį isz 
Suodžių,Lesnjctvos gminos, Nau- 
miesezio paw, Priežast s skundo 
buvo mat tokia: J. Rugienius už
pyko ant tųdviejų vaikinų, kad 
jie peikė jo eržilę ir ataerszy- 
dsms, apskundė žandarams, buk 

s matę* juodu lipinant atsiszau- 
kimui*, bet juodu turi daug liudi
ninkų, kad tame visai ne kalti ir 
dabar kaip girdėt, kaltė virs be
ne tik ant skundiko. Butų gerai, 
kad tokį iszgamę kaip Rugienius 
nubaustų, kad ir į treczię peklę 
už durelių, nes jis isz savo pasiu
timo kaipo szuo, kad pats nega
lėjo įkast, tai papildė begėdLzkę 
judoszystę!

(It*z Ukiniko.)

jų ne turi, užrubežiuose paskolę 
sunku gauti, jau nė prancūzai 
skolinti ne nori, tai caro randas 
priversUs tapo pakelti muitus 
ant daugumo užrubežiniųtavorų. 
Per tai dabar visi užrubežiniai 
tavorai pabrango Lietuvoj. To 
vienok dar neužtenka, todėl Ii* 
kosi pakeltas ant 5 rublių mokes
tis nuo užrubežinių paspartų: 
nuo dabar uirubeiiniai paspaitai 
kaszttios Suvalkų gubernijoj 20 
rublių ant pusmeczio; kitose gi 
betuviszkose gubernijose 15 ru
blių. Tie penki rubliai virszaus 
eis ant naudos Raudonojo Kry
žiaus Draugyttės, taigi aut gydy
mo paszautų. Dauginus randas 
surinktų, jeigu uždėtų moki g į 
ant neteisingų kyszių, kokius be- 
reikalo ima nuo žmonių caro tar
nai.

Isz Monasteriszczių, Mins- 
• ko g u b.

Neseniai ežia buvo szitoks atsi
tikimas: viena ūkininkė, užkurus 
peczių sziaudais, iszėjo pas kai
mynę parsineszti pieno savo kū
dikiui. Namieje, apart kūdikio, 
paliko du vaiku — vienę 6. kitų 
3 melų. Wyresnyris vaikas, 
norėdamas mažesniam parodyti, 
kad jis moka kurti peczių. į ki
no pundę sziaudų. Ne tik tie 
sziaudai užsidegė, bet ir sukrau
ti ant grindų. Persigandę vy- 
resniejie vaikai sulipo ant pe- 
cziaus, kur nuo durnų užtroszko, 
besivoliojantis gi aut sziaudų 
kūdikis sudegė. Sugrįžusi po 
valandai motina, rado viavs sa
vo vaikus ne gyvus.

Isz VVIlnlaus gubernijos.
8 d. pjutės, kaime Jokūbą- ; 

niuose, Gelvainių valszcziaus, 
Wi 1 niaus pavietyj, nuo nežino
mos priežasties naktyj užgimė 
gaisras. Sudegė namai ir tvar
tai ukinįko Stato.

9 d. pjutės, kaime Krsmnizz- 
kiuose, Meiszagoloa valszcziuje 
sudegė namai su visais krutan
eziais turtais ukinįko Usoczięus. 
Sudegė teiposgi 170 rublių gata
vų pinįgų.

Wokietijos kanclerius, kunį 
gaikektis Huhenlohe lankosi da
bar paskutinį kartę Werkuose, 
netoli W ii niaus, su visa savo 
szeimyna, kadangi tę dvarę nuo 
jo nupirko jenerolas Czepėlevs- 
kyj. Wisi dvarai patekę Ho- 
henlohei po mireziai jenerblo 
Witgensteino užėmė plotę 9900 
ketvirtainių viorstų, taigi ne to 
Ii tiek, kiek užima visa Suvalkų 
gubernija, arba Saksų karalystė 
^Vokietijoj; dvarai tie yra tai 
tik dalis dvarų prigulėjusiu ku- 
nįgaikszcziui Radvilui. VVertė 
visų patekusių H<>henl<>hei buvo 
iszskaityta ant 40 milijonų ru 
bliu ; pardavė gi juos tik už 19 
milijonų rublių. Wertė nepar
duotų daiktų ėsanti Werkuose 
apskaityta ant vieno m Ljono ru 
bliu; d liktai tie bus perga 
benti į Wokietija-

Caro apdovanotas maskolius 
Koraitov užraszė sau prigulintį 
VVilniaus gubernijoj dvarę, uži
mantį 220 desiatinų, Maskvos 
univi rs'tetui. Dvaras tas turi 
būt parduotas, o ti pinigai 
padėti į batikę ant procenių, isz 
jų paakini vienę ar dvi stipen
dijas studentam-* paeinantiems isz 
^Vologdos gubernijos. Mat aut 
šzelpimo maskolių eina musų tė-

Isz Maištų, ^Vilniaus paw.
6 d. rugpjuczio siautė po visas 

szito miestelio aplinkines smarki 
audra. Kaime Skribuliuose per
kūnas trenkė į tvartus ūkininko 
Kazimiero Žilio ir juos uždegė. 
Ugnis paskui perėjo ant kitų 
triobų ir ant kaimyniszkų ūkių. 
Sudegė isz viso tvartai ūkininko 
Mateuszo Žalio; tvariai, darži
nė, kluonas, namai ir svirnas su 
krutaneziais daiktais Jono Ždio; 
namai ir tvartai ūkininko Kazi
miero Ždio. B ėdį gaisro pada- 
rytę skaito ant 17700 rubl. 
ase kuruota gi viskas buvo 
ant deezimtos dalies vertės.

Už-
V08

K IBUV LUIH, w~v.fr. —~ 
ir tuojau bė |wy°&’ tttrhU!

Waisini ksršs Chinuose.
________ ______  .. —r ..Kad*ngi Ma-kolijsi reikalingi 
padėjimę kelias eiles iezvertė. pinįgai ant karės Chinuose, o ji | ukitiįkams.

Lytus ir tw&nai.
Tankus ir smarkus lytus 

džioj rugpjuczio pagimdė tvanus 
ant viso ploto terp Lietuviszko 
Brauto ir Homelio. Tvanai tie 
daugelyj vietų paplovė geležin
kelio liniję bėgauczię per klampy
nes. Rods kelię pataisė, bet tru
kiai ir dabar per klampynes bė- 
ga'palengva. Wanduo ant vi
sų klampynių stovi auguztai, pa
sidarė naujus tose vietoje, kur 
pirma buvo sausa. Szienę ne
galima nupjauti, nes daugelyj 
vietų vandens yra iki juostai.

Waldžio8 nori iszpirkti 
žemę.

“Varpas” pranesza, buk mas- 
koliszkos valdžios Lietuvoj užsi
manė hzpirkti žemę nuo ne mas
kolių ir ję burliokams suteikti. 
Ant pradžios randas, kaipo ban* 
dymę, paszventė 8 milijonus rub
lių ant įvedimo to savor užma
nymo vienoj tik Kauno gub. Ka
dangi ukinįkai lietuviai labiaus 
prie žemės prisiriszę, tai mas
koliai ant pradžios nori pirkti 
vien didesnius dvarus, kadangi 
mat lenkų patrijotizmas yra tik 
žodžiuose, o i-z tikro jie, ypacz 
saviuįkai didesnių dvarų, mas
koliams nuolankus. “Varpas" 
sako, kad valdžia jau atsibepė 
prie gn-fo Z-iboVo, kuriasi turi 
daug dvarų, kurių didį norėjo 
szmote'liais pardavinėti ukinį- 
kams; maskoliazkus randas nori 
tuoh dvarus nuo Zubovo nurirk- 
ti, kad jie ne tektų lietuviams

pra-
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Isz Wilnlnns.
Wilniaus Žemdarbių Draugystė 

užmanė atsiliepti į raudg su pra 
szymu parengti mieste augszte-*- 
nį žemdarbystės institutą. Ka
dangi draugystė, pirm perkrati- 
nėjimo ir nusprendimo to klausy
mo privatiszkai klausinėjo val- 
džig turinezių, kaip jie priims 
draugystės užmanymą ir visi 
priėmė tg labai prilankiai; tai yra 
viltis, kad Wilnius sulauks ant 
galo augsztesnės moksliškos 
įtaiga, kad isz rando pusės truk
dymų ne bus. Draugystė ant to 
nuo rando pinįgų ne reikalauja, 
ji pati pariiada surasti reikalin
gus ant užlaikymo instituto piuį 
gus.

Pagal atskaitą Wilniaus galvi 
jų pjovinyczių, mėsos prekėjai, 
pirkdami galvijus ant papjovi- 
mc, moka po 4 rubl. 80 kap.,—5 
rubl. 50 kap., o kaip kada net po 
6 rublius nuo pūdo gywo gyvu
lio. Mėsa gi kasztuoja: pūdas 
I sorto krikszc z oniszkos 5 rubl. 
20 kap., žydis'.kos koszerinės 6 
rubl. 40 kap.; II sorto 3 rubl. 60 
kap., žydiškos 4 rubl. 80 kap.; 
III sorto 3 rubl., žydiszkos 4 
rubl. 20 kap. Taigi bš to ma
tyt, kad mėsos prekėjai turi už 
darbį tik isz žydiszkos koszerinės 
mėsos, o ne nuo parduodamos 
krikszczionėms. * Pereituose 
metuose į Wilnių atgabeno gele
žinkeliais 18259 galvijus, sziaip 
keli is atvarė 14650, arba isz vi
so 32909 galvijus. Isz to skai
čiaus pjovinycziose anl gyven
tojų reikalų papjovė 29109, o 
3677 iszgabeno į kitus miestus. 
Apart to, į nuėstą atgabeno 
1638 karves, 16436 verszius, 
2754 avis ir 16042 kiaules. Mė 
sos gi atvežė: jautienos 16505 
pūdas, kiaulienos 28962, avienos 
4336.

Isz Paryžiaus.
11 d- rugpjuczio, Paryžiuj, sa

lėj Cnfe Marengo, at-ibuwo susi 
rinkimas tenykszczios buvusios 
kitąkart lietuviškos, dabar pa 
virtusios į lenkišką draugys ės 
“Želmuo”. Ant to susirinkimo 
buvo ir buvęs Susivienyjimo 
Lietuvių Amerikoj prezidentas, 
kun. Žilinskas. Ant susirinkimo 
buvo pakelti klausymai: infor
mavimo lenkiškų laikraszczių 
apie lietuvių krutėjimg; palen
gvinimo lenkams susipažinimo su 
lietuviška literatūra per iszlei- 
dimg atsakanezių rankvedžių lie 
tuviszkos kalbos; uždėjimo lie 
t aviško muzejaus.

Žemes d rebej linai.
Prie Lituga jūrių kojos, Ala 

skoj, 11 d. pjutės siautė smarkus 
žemės drebėjimai, laike kurių 5 
indijonai likosi užmušti; triobų 
sugriuvo daug. Gleczerai uuo 
S^vento Ebjo8<iau8 kalnų nuslin 
ko žemyn į jūres ir visą Lituga 
jūrių koją pripildė lednis.

ExpilozU& garinio katilo
Buvuno Gbeen, Oh. VVieno- 

je czianykszczioj lentų pjoviny 
ežioj atsitiko garinio katilo ex- 
pliozija. Iszlikszcziusių katilo 
szukių du darbinįkai teip sunkiai 
topo užgauti, kad į bertainį va
landos pasimirė. Nespėjo jų nė 
į ligonbutį nugabenti.

Sugriuvo platforma.
Lincoln, Nebr. Laike paro

dymo muszio Manilles porte, ku
ris atsibuvo cziinykszcziame par
ke, aut ko susirinko daug žmo
nių, sugriuvo dalis platformos ir 
ant jos stovintį žmonės nupuolė 
žemyn. Pr e to daug žmonių Ii 
kosi sunkiai apkultų: vieni turi 
nulaužtas kojas, kiti rankas. Pa
vojingai apkultų yra 10 žmonių.

Nelaime ant geležinkelio.
St. Paul, Mln. Netoli Milės 

Cily.Mont., užbėgęs ant paplauto 
kelio, tavorinie gelež nkelio trū
kis iszbzoko isz rėbų ir isz dalies 
susidaužė. Prie to vienas trūkio 
tarnas likosi ant vietos užmusz- 
las, o du sunkiai sužeisiL

Sugrinžo isz lediniu krasztu.
Iiaii-zkas kunįgaikssti* Abruz- 

zų, kuris pereituose metuoce per 
Ameriką iszkeliavo ant mok- 
sliszkų tirinėjimų į sziaurinius 
kraštus ant savo laivo, apie ku 
rį ne buvo nieko girdėti, dabar 
laimingai prisigriebė į Norvegi
jos pakrantes. Kunįgaiksztis 
Abruzzų dasigavo iki 86°,- 
33 m. geografiškos paralelėj, 
taigi ant 20 m. toliaus negu Nan- 
sen. Nuo tos vietos iki sziauri- 
niam žemės galui liko jau tik 5°, 
67 m.

reikalavo tų 10 wal. darbo vie
loj 14, tida, ant pareikalavimo 
kompanijos, demokratas New 
Yorko miesto majoras atsiuntė 
1500 policistų į Brooklyng, kurie 
daužė su lazdoms darbi n į k us rei- 
kalaujancsius iszpildymo užgirtų 
tiesų.

Toki tai yra kapitalistai, ar jie 
yra demokratais, ar republiko- 
naia. Jie darbinįkų draugais ne 
huvo, nė ne bus. Jeigu darbinį 
kai nori pagerinti savo būvį, 
privalo balsuoti vien už kandi
datus

ISZ
Lietawiszka dirwn

Darbo partijos.
J. Naujokas.

Isz darbo lauko.
Dunmore, Pa. Czianyksz

cziai anglekasiai pakėlė sztraiką.

Tarentum, 
pastatytos nauju* 
vės.

Pa. Bue ežia 
plieno dirbtu

Mas. Drato

naujas anglių 
jose prasidės

Pa. Darbai

Isz Amerikos
Sūkurys.

Sziaurvakarinėj Kanadoj užki
lo baisus sūkurys (ciklonas) ir su 
wisu iszgriovė miestelį VVhite- 
vood, turintį 500 gyventojų. 
Weik visi miestelio namai likosi 
szgriauti. Ar prie to pražuvo 

ir kiek žmonių, dar nežinia. Tas 
pate sūkurys pridirbo ne mažai 
blėdies ir kitose vietose.

Girtu gaisrai
Buffalo, Wto. Aplinkinėse 

saito miesto siauezia girių gaisrai. 
Naujas gaisras užgimė giriose ant 
šiaurinio kranto Povder Riy^r. 
Kitur ugnis platinasi vis labiaus, 
užims vis didesnius piotus. Ap
linkinėse Buffalo iki sziol gaisrai 
isznaikino puikius medžius ant 
36 girių sekcijų.

Ne to turbut mokinosi.
St. Louis, Mo. Dektektyvas 

La v les isz Memphis suaresztivo 
H. Simonsą, studentą Vanderbil- 
to universiteto, kuris (studentas) 
laike vakacijų užsiėmė vagys 
toms ir plėszimais. Jis dalyva
vo 35 plėšimuose papildytuose 
visokiuose sz te tuose. Ne plėszi 
mų ir vagystų, turbut, jį mokino 
universitete? Simona yra negras.

Rykszte kaipo pataisymo Įnagis.
Indianos legislaturoj likosi 

paduotas užmanymas įvesti 
ryksztę ant baudimo nusidėjusių 
prieš tvarką ypatų. Pagal tą 
užmanys?’ turi ^ut Plakti: gir 
tuokliai, sėjanti nesutikimus szei- 
mynose, neszvariai pasielgianti 
su moterims, ardytojai vieszų 
susirinkimų, užpuolikai
ant merginų ant ulyczių. Dau
gelis kunigėlių mėgsta papildyti 
panaszius nusidėjimus. Atkakę į 
Indijaną tegul apsisaugos, nes ' 
kitaip gali ryksztės paragauti. I

Wetros.
Texaso pakrantėse iki 100 

mylių nuo kraato siautė perebos 
subatos dieną baisios vėtros ir 
lytus. Ties Galvės oou jūrės isz- 
silėjo iš krantų ir užliejo 
miestą; geležinkeliai tapo 
išardyti ir trukiai iszeiti ne gali. 
Mieste Houston vėtra sugriovė 
veik visas triobas. Galvestone 
apie 5000 žmonių likosi arba už
muštų, arba prigėrė; žinoma su
žeistų yra daugiaus. Mie>te ne 
išliko nė viena cziela triolia. 
Wėtros tos kraszto viduriuose 
su visu iszgriovė daug mažesnių 
miestelių. Blėdį jų padarytą 
skaito ant 10 milijonų doliarų.
Abidvi partijos veidmainiauja.

Prii-sz rinkimus abidvi tautisz 
kos poliliszkus partijos Amerikoj 
nesigaili savitarpinių apkaltini
mų. Norint pažinti kaltes demo
kratų, užtenka nueiti ant repu- 
blikonų susirinkimo; o ant paži
nimo nusidėjimų repubiikonų, už
tenka atsilankyti ant demokratų 
susirinkimo. Wiena partija kal
tina kitą už tą, ką pati daro. Isz 
tikro isz abiejų iki šiol valdžiu
sių Suvienytas Waletijas partijų 
viena tiek verta ką ir kita. De
mokratai užmeta republikonams, 
kad jie priveisė trustų, bet Irus
ius veisia ir demokratai. 
Sztai Nev Yorko miesto majoras 
Van Wyok, išrinktas demokra
tų, jo gi brolį Augustą 1898 m. 
demokratai, taigi neva trus'ų 
prieszinįkai, pastatė kandidatu 
ant szteto Nev Yorko guberna
toriaus. Abudu broliai yra va
dovais demokratų, bet drauge 
ttojais ir užlaikytojais ledo 
trusto, kuris susitvėrę-! su 3 mi
lijonais doliarų, prilupo į pusę 
metų nuo žmon ų 20 milijonų do 
liarų. Republikonai dar dau
giaus trustų sutvėrė, bet veid
mainiaudami, iszdavė neva tie- 
ms priesz savo sutvertus trus- 
tua Kas gi isz tų tiesų do nau
da, jeigu joe yra tik ant popieros 
ir apie pildymą tų tiesų juk trus
tų palaikytojai nerirupįs.

Kada reikalingi darbinįkų 
balsai, abidvi kapitalistų partijos 
daug indą gero darbinįkams, bet 
kaip tik per darbinįkų balsus pa i 
griebia valdžią, daugiau* padaro ( 
pikto, negu buvo žadėję gero pa
daryti. Sztai Nev Yorke užgir- < 
tos tiesos 10 valandų darbo ant i 
dienos. Kada vienok tarnaajan- i 
ti ant štritkarių Brooklyne pa- <

5 WoBC«STER, 
dirbtuvėse Washburen Wire Co. 
pras'dėjo darbai.

5 Franklin, Pa. Grant Ma
ntine and Tool Co. stato czia 
naujas dirbtuves.

St. Charles, Mich. Darbai 
czianykszciiose anglių kastynėse 
eina sziuom tarpu gerai.

1 Chicago. III. Užgimė czia 
sztraikai medžių apdirbėjų, ku
riuose ima daly vumą 1200 darbi
nįkų.

14 distrikte szteto Missouri 
darhinįkai anglių kastynių dirba 
f laiko ir uždirba po 132—34 ant 
mėnesio.

•[ Alliance, Oh. Jonės & 
Davis atidarė czia 
kautynes. Darbai 
neuiilgio.

IIoMEsTEAD,
Carnegiee d rhtuvė^e eina nis- 
kyn. Darbinįkai kraustosi isz 
czia szalyn.

•Į Galesburo, III. Kaetynė 
se Elherly Co. darbai eina labai 
gerai. 100 darbinįkų gali czia 
gauti darbą.

5 Puebla, Cal. Caianyk&z 
ežiose geležies ir plieno dirbtu
vėse darini eina prastai; tūlose 
dirbtuvėse dirba tik pusę laiko.

1 Jouet, III. Mc Hannos 
plieno dirbtuvėse, kurios veik 
visą vasarą išstovėjo, prasidėjo 
darbai ir 200 darbinįkų rado joae 
uždarbį.

Cleveland, Oh. Bus czia 
įrengta nauja plieno dirbtuvė. 
Neužilgio pradės jose dirbti, 
prie darbo patilps su virszum 
100 darbinįkų.

1 Walkeoan, III. Ameri
can Steel & Wire Co. ketina cz a 
paĖtatyti didelę plieno dirbtuvę, 
kurios įtaisymas kasztuos 3 mili 
jonas doliarų.

Younostovn, Oh. Wisose 
dirbtuvėse, kuriose neseniai buvo 
pasiliovę dartau, neužilgo pradės 
dirbti. Darbioįkai, kurie buvo 
iszkeliavę kitur darbo jieszkoti, 
grįžta vėl atgal.

Cleveland, Oh. Trys czia- 
nykszczios American Steel & 
VVire Co. dirbtuvės, kurios sto
vėjo nuo 1 d. berželio, pradėjo 
vėl dirbti ir 600 darbinįkų gavo 
jose darlią.

1 Muncie, Ind. 
American Shot Iron
knt visados uždarytos. Maszinas 
kompanija perkrausto į kitas 
vo dirbtuves. Per tai 100 
virraum darbinįkų atsirado 
darbo.

5 Rankin, Pa. Carnegies Co. 
rengia czianykszczioee dirbtuvė
se du nauju tarpinimo pecziu. 
Prie vieno pecziaus prasidės dar
bai nuo lapkriezio mėnesio; prie 
kito gi nuo pradžios ateinanezių 
metų.

^1 Readino, Pa. Czianyksz- 
czios cigarų ir marszkinių dirb
tuvės skundžiasi ant stokos dar 
bioįkių. Kadangi jų czia gauti 
ne gali, tai marszkinių dirbtuvę 
ketina perkelti į sztetą Nev Jer 
sey. Knitting Mills dirbtuvės 
gali duoti darbą 400 merginų, 
bet jų ne gali gauti. Cigarų 
dirbtuvėj 200 darbinįkių gautų 
darbą, bet ant vietos jų nė
ra. Trūksta czia teiposgi tarnai- 
ežių.

Dirbtuvės
Co. likosi

su 
be

Isz Seatle, Wash
Lietuvių yra czia ne per dau

giausiai; svarbesnių nesutikimų 
terp jų nėra. Yra caia dvi lie 
tuviazkos azeimynoe, pavienių 
bus apie dešimti* vyrų. Lenkų 
yra daugiau*, jie turi draugystę, 
į kurią priguli 15 sąnarių. Yra 
czia viena lietuviszka kriau- 
cziška szapa, sekasi jos savinįkui 
gana gerai; lenkų biznier>ų visai 
nėra. Daugiausiai lietuvių dirba 
prie taisymo karų, prie dirbimo 
tiltų. Uždirba jie su virszum po 
|2 ant dieno*

Wash’ngtono kastynės dirba 
labai gerai, su dviem darbinįkų 
atmainom; kompanija skundtis
ai, kad ne gal gauti tiek darbinį 
kų, kiek reikia. Seallej pas 
agentu* išlipintos visos sienos 
apgarsinimais apie reikalavimą 
darbinįkų ir tikietus duoda, kad 
t k važiuotų anglių kasti.kas prie 
to darbo pripratęs.

Lietuvių daugiausiai 
Frankline. Kadangi czia
valia pragerti pėdės, lai tūli lie
tuviai, ne galėdami užmokesnio 
praleisti ant vietos, po pėdei at
važiuoja į Seatle. Czia kaip 
pradeda gerti pas žydą Herbergą, 
tai kaip kada iszbuva po 4—5 
dienų, kol vi.*ą pėdę prageria. 
Ne galima sakyti, kad Frankline 
butų visi girtuokliai, yra ir ten 
gerų vaikinų, bet tie, norėdami 
gerai užsilaikyri, ne gali pas lie 
tuvius būti ant boardo, lai būva 
pas si ivakus; tų girtuokliai neuž 
kenezia ir pravardžiuoja “ungarų 
bernais”. Kaip ten ne butų, bet 
visgi tie ungarai ne teip kvaili, 
jie ne ntsza sunkiai uždirbtų pi
nįgų žydui. Lankosi pas žydą ne 
lik vyrai, bet ir lietuviškos 
motery*: neseniai viena, atėjusi 
su dviem adjutantais, teip nusila
kė, kad net nakvojo pas žydą. 
Argi ne gėda lietuviszkoms mo
terims teip elgtasi?

Seatlietta.

yr*
ne

Isz Minersville, Pa.
Shuylkilio ligonbulyj, po ilgai 

ligai, 1 d. rugsėjo pasimirė lietu 
vy»W’mcas Kamana vycze. Kūnas 
jo palaidotas ant Nev Philadel- 
phios lietuviškų kapinių. We- 
Jionis buvo dar ne vedęs. Pali
ko brolį, dvi seserį, isz kur.ų 
viena apsivedusi, kita gi ne ir 4 
pusbrolius, tik nežinia, kur jie 
yra. Lietuvoj liko tėvai ir 
viena sesuo. Welionis paėjo isz 
Suvalkų gubernijos, Senapilės 
pevieczio, Javaravo vaitystes, 
kaimo Igliaukos.

. Isz Thorp, Wis.
Pabaigoj rugpjuczio atsilankė 

ežia i'S Chicagos pp. Jauksztis ir 
Kunca; atlankė weik visus ežia 
gyvenanezius lietuvius farmerius 
ant persitikrinimo, kaip jiems se
kasi ant ūkių ir pirko po gabalą 
žemės. Dabar lietuvių turinezių 
ežia po žemės szmotą yra 26; 
jie visi turi 2000 akrų žemės; 
darbinįkų yra 16 — tie dirba 
miškuose prie kompan jos.

Czianykazcziai lietuviai kalbi > 
na manę traukti musų brolius isz 
miestų, prikalbinėti apsigyventi 
ant žemės. Kas nori iszsiliuo- 
suoti nuo bosų jungo, tegul per
ka firmas. Nusipirkęs žemės 
szmotg, ne reikalaus nertiesi iez- 
kailio ant dauginimo lobio bo
sams. Ssiczia prekė žemės nuo 
|8—12 už akrg ant iszmokeeczio 
per penkis metus. Kas nori, te 
gul ežia keliauja. Kartinėti il
giau* ir kalbinti brolius prie 
lengvesnio ir pastovesnio užsiė
mimo negu fabrikui ae ir kaatynė- 
se darbai jau nusibodo, kadangi 
tas mažai naudos atgabena. Lie
tuviai bijosi perkehti savo gy
venimą. o asz nežinau, luip gar
sinti kitaip, kad atkreipti jų atidą, 
kur gali rast; geresnę be rupes- 
czto ateitį. Agentei garsina ne 
butus daiktus ir jiems žmone
lės tiki, asz to daryti ne moku ir 
ne noriu. Kas nori dauginus 
apie farmaa ir žemę musų aplin
kinėse žinoti, raižykite laiszkg 
ant žemiaus padėto antraszo, 
pridėkite ar vedęs, ar ne, kaip 
senas, kaip didelė 
kiek turi pinįgų.

F. Mikoiainis,

šeimyna ir 
Adresas: 
Thorp, Wik

Isz Shenandoah, Pa.
Musų miesto lietuviai labiaus 

linkę prie blogo negu prie gero. 
VViena irt slogų juos sloginancz<ų 
yra kazyros, antra gi girtuoklia
vimai. Wyrai susirenka į saliu- 
nus ir kazyruoja,žinoma, isz pinį- 
gų, per visą nuo darbo atlieka
mą laiką, pralošia šankiai už
dirbtus pinįgus, o namiejė pati ir 
vaikai vargą kenezia; atsitinka, 
kad nė duonos nėra už kg nusi
pirkti. Netikęs tėvų pasielgi 
mas atsiliepia ant vaikų ir tie 
paaugę, tėvų takafr waikszczio- 
ja. Priežodis juk sako, kad ohuo 
lys ne toli nusirita nuo obels. 
Prie kazyrų ne retai suripesza, 
o tgsyk ne tik peiliai bet ir kir
viai būva darbe. Kaip kazyr- 
ninkai pVloezia visus pinįgus, 
tg patį daro ir girtuokliai, iszleis 
darni juos ant svaiginanezių gė 
rymų; žudo sveikatg ir protg. 
Girtuoklystės priveda prie viso 
kio pikto. Risztas Szventas sa
ko, kad girtuoklystė yra motina 
visokių nedorybių.

K s kaltas už tuos lietuvių 
bjaurius pasielgimus? Žinoma, 
kalti ežia pirmiausiai pats lietu
viai, bet teiposgi, man rodosi, 
ne bus be kaltės ir musų kunįgai. 
Per pamokslus jie neoigai i panie
kinimo žodžių ir keikimų, kokius 
kaip isz maiezo meta ant visų 
prakilnesnių lietuvių, vadina 
juos bedieviais,-prisako žmonėms 
nuo jų saugoliesi, ypacz jeigu 
kas isz jų užsiminė apie reikalg 
iszsirokavimo isz parapijonų ant. 
bažnyczios sudėtų pinįgų. Užsiė
mę kowa su bedieviais ir reika- 
laujancziais nuo kunįgų iszsiroka- 
vimo isz parapijonų ant bažny 
ežios sudėtų piuįsrų, musų kunį- 
gai ne turi laiko, nė noro aszkiu- 
ti apie reikalg doro gyvenimo, 
apie blaivybę, apie reikalg ir 
naudą apsr.vietirno. Ne tik ne
ragina prie skaitymo spszvie 
ezianezių protg rasztų, bet nuo 
tokių draudžia žmonis kaip įma
nydami. Ar gi tas gali isz 
duoti gerus vaisins?

G eiszta r i sz k ė n as.

- - -........... =
Isz Brooklyno, N. Y.

Musų neseniai uisidėjusiame 
“Jaunpomenės Kliube” ne viš 
da galima užtėmyti pagirtiną pa
sielgimą, mat jauniejie karaitą tu
ri kraiiją. ^rgi ne butų geriaus, 
kad jaunuomenė, vietoj stumdy- 
tiesi išdaužytieji su fi^ihmg g'o- 
veis pąr žandus, parengtų moki
nimą sąokių? Nors ir isz to dide 
lės naiįdos nėra, bet visgi jau 
dauginus negu isz dabartinio už
siėmimo. Dabar užstojo jau vė
sesnės įdienos, galima bent vaka
rais piasimokyti szokių ir szvel 
nesnio,žmoniškesnio užsilaikymo 
ant balių. Dabar pasitaiko, kad 
szokėjii merginas praszo į szokį 
griebdami už sprando ir traukia 
šokti, 8<lę ant mokinimosi ga- 
1*14 g*uč P&8 P- Draugelį dova
nai. | Lietuviškų muziaantų 
teiposgi czia nestokuoja. Žino
ma, muzikantams ir mokintojui 
reiktų užmokėti, bet ir tas ne 
d*:ig kaštų patrauktų, su 
tuom Khubas savo garbę pakel
tų, užsipelnytų pagyrimą, jeigu 
musų pryrus 
szvelųesnio, 
laikymo.

voj paliko paezią Ir 2 vaikucziu.
Czianykszczio duonkepio žydo 

užsidegė namai. Ant duonkepmy- 
czios vilszaus gyveno lenkas 
darbinį kas su savo szeimyna. 
Pate dirbo naktims. Kada užgi
mė gaisras, kambaryj miegojo 
darbiiiįko'pati su 9 metų mergai
te. Motina pabudusi, pamatė, 
jog trepsi dega, todėl szoko per 
langą ir puldama, nusilaužė ran
ką; jos boardingierius teiposgi 
iszaigelbėjo per langą; mergaitė 
gi, palikta lovoj, sudegė.

Kudarauskas.

slaviszkos 
Lackivan- 

komiteto

iszmokytų szokų ir 
žmoniškesnio užsi-

J. Naujokas.

Isz Newarko,N. Y
Darbai eina ežia pusėtinai. Kas 

i nori, gali gaut darbą. Kadangi 
ežia atkakę ne nori griebtieji jeib 

i kokio darbo, tai padirbę kelias 
sanvaites, kraustosi atgal, isz 
kur buvo atkakę. Žmonis, 
azviežiai atkakusiam, neturint 
pažinties, sunku gaut net prastą 
darbą,nežinant kur jo jieszkbti.

Daugiausiai yra ežia ekrybėl ų 
šapų, kuriose nemažas lietuvių 
skaitlius dirba; dabar daugumas 
szapų priėmė uniją. Bosams 
daugumą neprigulinezių prie uni
jos darbinįkų atsėjo atstatyti. 
Pradėjus pardavinėti unijų che- 
kius, kili darbinįkai visai ne pai
sė, jie tikėdami, kad darbinįkai 
ne gali su kapitalistais kovoti, 
net juokėsi isz tų, aurie chekius 
pirko, vadino tuos bepr.-ežiais 
Sziądien mes vienok pergalėjom 
nors ant tiek kapitalistus, kad 
feromonai ne turi savo valia tiesos 
praszalinti jiems ne patinkanezius 
darbinįkus ir jų vietoj kitu-> pri 
imti. Unija uždėjo mokestį po 
10c. nuo tuzino padirbtų skrybė-. 
lių (ežia dirba mat aut sztukų), 
kas ieznerta po 60c. ant dienos. 
Tie lietuviai, kurie 
prigulėti prie unijos, 
dabar gailisi. Ir kas 
tas, jeigu ne jie pats? 
kindami apszvietmą, 
nuo skaitymo geresnių laikrisz- 
esių ir knįgų—tai isz ko gi galė
jo suprasti, kok ą naudą organiza
cijos gali suteiati darbinįkams? 
Sztai gyvena caia apie 400 lietu
vių, bet tame skaičiuje kasžin 
ar bus 50 skaitanezių kokius 
nors laikraszczius?

Czianykszcziai lietuviai nėra 
teip girtuoklystoee paskendę,kaip 
“Vienybės” korespondentas ap- 
raszė, bet ir su gerais darbais ant 
tautiszkos dirvos nepasirodo. 
Rods yra ir ežia girtuoklianjan- 
ežių, bet ne daugiaus negu kitose 
lietuvių apgyventose vietose.

Unijos darbinįkas.

Isz Hermine, Pa.
Pasitraukė isz musų tarpo jau

nas lietu vys, Jonas VVoveris. 
Jis ant trijų metų pasidavė į Su
vienytų AValstijų kariauną. Pir
miau* gyveno Shamokine, dau
geliui tautieczių lietuvių pažįsta 
maa Ruvo tai geras vaikinas. 
Dieve jam padėk kariaunoj I

Atsilieplmas.
Iszeinantis mieste Olyphant, 

Pa. rusiniszkas laikrasztis “Svo- 
bodą” patalpino atsiliepimą susi- 
tvėrusio specijaliizko komiteto 
linkimui aukų ant parengimo li- 
gonbuezio rusinama, lenkams, lie
tuviams ir kitokiems 
kilmėms ateiviams 
noj, Pa. Prezidentu
yra kn. Klusak, 1133 W. Conel 
s t r., Scranton, Pa.; sekret iriumi 
Dras Sz iupas, Scrinton, Pa., re
prezentantas lietuvių; kasierius 
kn. Jonas Ardan, rusinąs, isz 
Olyphtnl, Pa. Kas isz lietuvių 
nori kg nors ant to svarbauB mie- 
rio paaukauti, pinįgus gali siųsti 
tiesiog ant vardo komiteto kasie- 
riaus. Musų redakcija priima 
teiposgi aukas. Wardai'aukau
tojų bus laikrasztyj pagarsinti, o 
pinigai bus priduoti komitetui.

i

Isz wisnr.
Badene, vakarinėj Wokieti- 

tijoj, iszdegė su 
Frinkitadt; ugnis 
puikiai įrengtas 
gaisro padarytą 
jonais markių.

visu kaimas 
isznaikino 68 
ukee. Blėdį 
skaito mili-

| Popiežius išleido padavady- 
jimą, pigai kurį liekasi uždraus
ti bažnyczių choruose giedoti 
moterims solistėms. Wietoj mo
terių, b«žnycziose galės giedoti 
maži vaikai.

balių-* ne —

ne norėjo 
po laikui 

jiems ksl- 
Jie, nie 
szalinosi

isz Waterbury, Con.
Kaip skaitytojai žino, mokinto- 

jumi ėzianykszczios kn. Saurusai- 
czio už lietuvių pinįgus užlaiko 
mos mokyklos yra p. Grinius, ku
riasi tie vienoj vieloj Amerikoj 
buvoįperatatydamas dramą Ge
novaitę. Tokį perstatymą pa
rengė ir ežia. Apie patį perota- 
tynią. ar jį atliko gerai, ar ne 
gerakiapie tai ne raszysiu. Czia 
norurvien pridurti, kad dėl to 
perstatymo norėjo,besigriebdamas 
melo, iszardyti Susi vienyjimo 
kuopos parengtą balių ant surin
kimo pinjgų uždengimui kelionė? 
kaszių kuopos delegatams ant be 
siartinianezio Susivienyjimo sei 
mo. Balius buvo parengtas ant 
29 ri^gpjuczio. Tas zokoninkui 
S iuruaaicziui ir jo tarnui Griniui 
labai ne patiko. Musų zokonin- 
kas su rodą p. G. paleido vaikus 
per lietuvių grinezias su plaka 
tais ir prisakė vaikams pasakyti 
viešiems, kad “S isivj
bus paskiitą vakarą, bet kad jis 
atidėtas ant sjbatos vakaro. 
Daugelis patikėjo tiems paska- 
lams, Į nors prieš tai buwo 
“Susiv^” kuopos iszmėtyii plaka
tai, jog balius paskirtoj dienoj 
stribui Nors ant baliaus susirin
ko d iki ii aveczių, bet dėl didelių 
expen«ų už salę ir muzikan 
tams, uždarbio kuopa turėjo, ro 
dos',wps |10.

Antį iezmėtytų plakatų apie 
perstatymą “Genovaitės” visai 
nėra pasakyta, ant keno naudos 
eis uždarbis; dauguma* patikėjo, 
jog pejnas eis ant naudos p. Gri
niaus; todėl “Susiv.” kuopa ne 
matė visai reikalo taikytiesi prie 
p. G. k i rzeniaua reikalų. Dabar 
kalba, buk teatras buvęs pareng 
tas ant bažnyczios naudos ir tik 
“Susiv.” kuopa užbėgusi už a 
kių. Kn- Saurusaitis pereitą ne 
deldienį užsakė / su-irinkimą 
“Susiv.” kuopos ant sekanezio 
ketvergo, nors kuopos komitetas 
ne praszė jo užsakyt*. Kiti kai 
ba, buk kunįgas szaukia “Susiv.” 
kuopoj susirinkimą norėdamas 
iszmesli, kaip isz bažnyczios ne- 
patinkanezias sau ypatas, kuopos 
viršiaįkus, o primesti kuopai 
sau patinkanezias, terp kurių, ži
noma, turėtų būti ir p. Grinius, 
kuriasi ne per seniai dar buvo 
vienu isz smarkiausių kalbėtojų 
ant susirinkimų Nev Yorko ir 
Brooklyno socijalistų. Dar mat 
musų kunįgelis iki sziol nesu
pranta, kad daug lengviaus lo
pyti senas kelines, negu būti iš
mintingu kunįgu. Su laiku ir tą 
reiks suprasti ir gailėtieji, 
kelinių lopymą apleido.-

Wargdienis

i Ant Austrijos rubežims, aut 
upė^Danajaus, ant serbiško gar
laivio Negot n expliodavo garinis 
katilas. Smarkumo exphozijos 
laivas tapo iszardytas ir pasken-

Su juom prigėrė 13 žmo-do. 
nių.

| Aplinkinėse Gelgandia, ko
lonijoj Naujos Pietinės Walijos, 
Australijoj, ^cziabuviai užpuolė 
naktyj ant namų kaimų gyven
tojų.pjaudami mieganezius kolio- 
nrilus. Kol spėjo iszvaikyti, czia- 
buviai papjovė 12 mergaiezių.

| Sai valion army neseniai 
nuo vieno dr tugo gavo dovang 
21000 akrų; žemės ant Coilie u- 
pės, VVakinuėj Australijoj. Da
bar, kaip praneeza laikraszcsiai, 
ant tų plotų rado auksą. Isz to, 
žinoma, džiaugiasi Salvalion ar
my ir jos szelpiami betureziai.

| Windobonietė Wallury užsi
manė perplaukti (ne waltyj, bet 
pati) isz Prancuzijoe į Angliją 
per Britišką kanalą, k u ris* i terp 
Galais ir Dover turi 36 viorstaM 
ploczio. Į 10 w*l. nuplaukė ji 
20'mylių, bet paskui užstojo bai
si vėtra ir plaukėj* priversta ta- . 
po sėsti j vallį.

kad

| Mieste Rostove ant Dono, 
Doni'zkų Kazokų žemėj, pieti
nėj Maskolijoj, siautė baisus gai
sras. Sudegė didelės kerosi no 
krautuvės ant Dono kranto, dvi 
pervalymo kerosino dirbtuvės. 
Degantis kerosimu uždegė laivus 
stovioczius^ant upės, isznaikino 
geležinkelį su tavorais prikrau
tais vagonais ant czielo viorsto 
kelio.

| Belgijoj, mieste Gandavoj, 
ant apsaugojimo gyventojų, įve
dė naujus sargus, kuriais yra ty- * 
ežia išmokyti szunee. Szitie 
szunes naktimis po kelis kartus 
pereina savo miesto distr.ktg ir 

; eigų randa kg nužvelgtino, atar
to uoj a policijos dalį ir veda poli- 
cistusant vietos; daboja genaus 
vagilius negu policistai. Szunee 
tvarkos dabotojai kaaztuoja 
miestui ne daug ir ant jų margu
mo gyventojai didesnį turi užsi-

Isz Worcester, Mas.
2 d. rugsėjo, pas p. Asipavy- 

czių atsibuvo krikštynos. Kai^ 
paprastai būva ir czia ne truko 
gėrymų, kurių dėl susirinko 
daug neramių ypatų. Czia 
atairaclo 3 gerai užsitrau
kę ir pradėjo terp savęs kumsz 
cziuotis ir turbūt kumšeziavosi 
gerai, kadangi vienas isz daly
vavusių peštynėse į valandą po 
tam pitsimirė. Wienas isz už 
mušėjų likosi suaresztuotas, ki 

Niderstras. j tas gi pabėgo. Užmusztasis Lietu-1 tikėjimą negu ant polieistų.
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kariaunos ant Galicijos rubežių, 
sutruko viena didelė kanuolė lai
ke szovimo. Jos szukių keturi 
kareiviai likosi užmuszti; sužeis
tų gi yra daug.

I 7 d. rugsėjo Turkijos sulto
nas apvaikszcziojo 25 metų su
kaktuves valdymo Turkijos. To
je dienoje gavo jis daug dovanų 
nuo valdonų kitų krasztų: Wo- 
kieti jos ciecorius atsiuntė kelia 
savo paties nupiesztus abrozdus; 
caras laikrodį isz jaspiso, ant ku 
rio valandos paženklintos dei
mantais ir rubinais; Prancūzijos 
prezident 18 brangius gobelinus ir 
Sevro porceleno vazas.

Lietuwįų Amerikoje pir
mas choro wadowas.

Lietuvių tauta pasklidusi yra 
kaipo dainininkų tiuto. Apie 
tai liudyja netik svetimtauezių 
pagyros bet ypatingai rankiai 
dainų,užleisti Jono Juszkevyczio 
ir kitų dainų rinkėjų. Tę pa'į 
dalykę parodo teip gi dainavi
mai, vasaros mete beatsig^rsi 
L'etuvos laukuose, kur vyrai ir 
mergos, besi t rasdami apie lau
kus, vienval palydi savo darbę 
raliavimais ir dainavimais.

Bet sut trtiniu dainavimu lie
tuviai ik tuolaik nėra atsižymė
ję. Rods žmonės czesnyse, po
kyliuose, svodbose dainuoja isz 
krūvos, tacziaus toks dainavimas 
negali, būti pavadintas sutarti
niu, choriszku, nes kožnas rėkia, 
lejuoja, kreksi, pagal sivoiszma- 
nymę, ir kas geriaus gali iszrėkti 
arba kitos užbliauti, tas rokuojasi 
už geresnį dainininkę. Net baž- 
nycziose lietuviai neturi, savo 
chorų — netik Lietuvoje, bet ir 
Amerikoje. Rods pradžia szian ar 
ten jau yra padaryta, bet tai wis 
tiktai pradžia dar tebepa-:įteka: 
tankiausiai pats vienas varga- 
mistra szukauja prie palydėjimo 
vargonų, ir kartais “promato 
rius” su savo giesmininkais gelbs
ti; bet rasi vargonams turėtų 
prigulėti garbė, kad jie neduoda 
girdėti aiszkiai balsams giesmi 
nikų.

' ” ŽtRosna, latviai yra toli' pra
lenkę lietuvius sutart niame gie
dojime; jie turi suorganizavę 
chorų chorus, turi chorų vado
vus, atlieka toutiszkas szventes 
dalyvaujant szimt ims ir tukstan 
ežiams dainininkų. Reikia pri-' 
pažinti,kad ir lietuvių pirmas pa- 
garsėję-* choro vadovas Ameri
koje, p. L. Ereminaa, įsyjo na- 
slankę ant dainavimo ir tam ti
krą mokslą nuo latvių. Tad, gi 
verta yra areziaus mums susipa
žinti su ypata musų pirmo moky
tojo sutartinai dainuoti.

Leonas Ereminas gimęs yra 
23 d. berželio 1863m. kaimeSzar 
kų (Užduobų), parapijoje Skuo
do, Telszių paviete, isz tėvo An
tano Eremino (f 1899), ukinįko 
buvusio vargamistra Lecka- 
ve, ir motinos Onos (isz namų 
Nikartų, (t 1900 m.). Turi jis 
dar 4 brolius ir 2 seserį; Ameri 
koje yra jo brolis Jonas, kuris 
ėjęs yra į Liepojaus Mikalojinę 
gymnaziję iki 3 kliasų; Jonas į- 
gyjęs yra vardą “Tausendkuenst- 
leno” (tukstanezio daildirbio) už 
savo mitrumą prie jeib kokio 
darbo.

Leonas gyveno pas tėvus su- 
lyg 19 metų amžiaus. Rods per 
3 žiemas ėjo į “narodną” ie- 
mionių mokyklą 1874—76 m. 
Skuode ir ten mokinosi masko- 
liazkai; bet sziaip namie prie tė 
vo laukus arė, javus sėjo, szienę 
pjovė sulyg 1883 m.

Pažintis su 14 mete mergina, 
Pauliuką Lipman, pastūmėjo 
Leoną ant kitokio kelio. Tojė 
prikalbino jauną Leoną mokytie- 
si remeslo. Sstai lapkrityj, 1883 
m., Ereminas atsiduiia į Rysrą, ir 
pristoja prie remesliuinko Elv.Ri 
mos (vokieczio), kur iszbuvęs 
3 j metų, iszeina pameisteriu arba 
gizeliu. Putam prisiėjo dirbti 
fabrikuose R. Pohl’io, R. Mante 
lio ir Felsero už modelniką, at
liekant risavones maszinų linijo 
je. Netingėjo prieg tam Leonas 
vaikszczioti į vakarinę amatinin
kų mokyklą per 6 metus, ir to
dėl savo remesle gerai prasilavi
na Ne ]>o ilgo Rygoje buvimo, 1 
Eremina* prisigretino prie lat 
vių ir vokieczių, ir įnudo dai-

Prigulėjo prie “Sienger- I 
(giesmininkų) amatinės į

□uoli, 
kreis”

..... - 
mokyklos ir prie Bipt etų gie
dojo latvių Szv. Onoe bttiny- 
ežioje. Ihz prudiių suokus bu
vo fiaaneiszkss p įdėjimas, it to
dėl prakilnesnių mielių apie idea
lus nebuvo; aad sunkenybės bu
vo nemažos, galima i-z to su
prasti, kad algos gaudavo po 3 
rublius kas sęvaitę j>er 3| metų. 
Rods potam pas.P. hrių teko ui 
dirbti po 17 rubl. ant sanvaitės, 
bet kitur temokėjo po 6 rublius 
kas sanvaitę. Ereminas tokiu 
budu Rygoje sutruko sulyg 1891 
m., ir turėjo progę dalyvauti 
3 oje Latvių dainavimo szven- 
tėje. Mėgo teip gi eiti į latvių 
bei vokiezių teatrus, mėgo muzi 
kę, pokylius lankė, rėdėsi.... 
B**t ir skaitymų ne apleido: 
M hjas Veesis, Deenas Lipa, 
lygiai* kaip Rig.«er Tageblatt ir 
Duena Zeitung buw<> mielais sve- 
cziais Eremino grinezioje.

Natų Ereminas mokinosi Fel 
šerio fabrike dirbdamas, nuo savo 
draugo K. Apinio, kurs buvo 
ten sudaręs terp darbinįkų teip 
vadinamę” K. Apimo Ds edatojų 
Korį”. Risavoti ji-* mokinosi ama 
tininkiszkoj mokykloj, paskui 
privatiszkai per isztisus metus 
pas maszinis'ę K. Bredermanę. 
Tik atvykęr Amerikon, jis ėjo 
per du semestru į Young Mena 
Christian A'S.ic.i^tion mokytiesi 
natų nuo p. T. Morgan. Chorę 
weoti mokinosi per 1| metų nuo 
prof. Juliaus Faget.

Užėjo norąs laimės jieszkoti 
platesniame šviste, ir todėl par
davęs savo daiktus, Leonas Ere 
minas leidos su tulu litviu į A 
merikę. 1891 m. atkako į Nev 
Yorkę. Sunku buvo gauti dar
bę, nemokant angli^zkos kalbos, 
iki galinus lyg isz neiyczių vie
nas aptiekorius parodyjo nueiti 
pas Mikolę O'G 'įmanę, dirbėję 
medinių formų nubejinums tsz 
szpižiaus, bronzų ir žalvario, 
kur Leonas pr stojo d'rbri, gau- 
dam<s isz pradžių po 9 dol. ant 
sanwaitė«f, nors veikiai jam tapo 
mokestis pakelta ant 12, potam 
15, ir galiaus nuo Kalėdų 1891m. 
ant 18 doliarų ant sanvaitės. 
Ten Ereminas dirba ir sziędien. 

u^Kaip Rygoje, teip Amerikoje! 
Lietuvių jis hepažinojo. < Nuo | 
pirmo syzio draugivosi su lat
viais ir vokieczinis; latvius jau 
antrę dienę po atvykimo surado 
su pagelba mergaitės, lygiai va
žiavusios per jūres. Latviai tuo
met buvo suspausti bedarbės ar 
stokos darbo. Į vokieczių drau 
gyslę “Odd Fellovs” jis veikiai 
pristojo, ir dabar priklauso. 1893 
m. Ereminas, drauge su kitais 
latviais, Nev Yorke ėmė organi
zuoti “N. Y. L^t^eeschu Beedri- 
ba”, ir prie jos prtkl iusė iki 1895 
m. Nuo 1895 m. jis teipgi pri
klausė prie vokitzkų giedorių 
choro “Gruetli M tennerchor”.
% 1894 m. per W«itkų teko Ere 
minui susipažinti su lietuviais, ir 
veikiai ėmė organizuoti Lietu 
vių Mildos Giedorių-Draugystę, 
kuri įsigyveno lapkrityje 1894 m. 
Prigulėjo į 18 sąnarių. Sanariai 
isz pradžių mokėjo po 10a ant 
mėnesio, nois vėliaus 'mokestis 
mainėsi dėl reikalų dainavimo. 
“Milda” laikėsi sulyg rugpju- 
cziui 1899 m., kaip sztai daina
vimai liovėsi —• ant skurdgėlos 
lietuviams Amerikos. Isz pra
džių į draugystę per 6 mėnesius 
prigulėjo* wieni vyrai, paskui 
prisiraszė mergaitės. Isz daini
ninkų pulko atsižymėjo labiausiai 
St. Maczinskas, Ona Mockevy 
cziutė (sziędien Rtkauskienė), bei 
▲nielė Lesuiiuakiutė. Krikti 
draugystė pradėjo, net įstabu tai 
sakyti — dėlto, kad žmonės gy
rė Ereminę nž dsrbsztumę; isz 
pavydo tūli draugai ėmė pykęs 
tauti, ir Ereminas jautėsi ėsęs 
priverstas atsisakyti.........

Mildos d ra ūgy s* ė gyvuoja nuo 
1897 m. kaipo ligoje pagelbinė 
diaugystė; ji paėmė 1899 m. į sa
vo globę knįgynę A psz vietos 
Draugystės, įsteigtę J.894 m. per 
St- Mnlevskį. Mildos giedoriai 
ėmė daly vumę latvių ir lenkų 
koncertuose; 1896 m. lankėsi 
Waterburyje ant pokylio politisz- 
ko Lietuvių Kliubo, teip gį Eli 
zabethe buvo ant pokylio 1896 
m. ir Nevarke ant teatro Kražių 
skerdynės 18*5 m. Milda Nev 
Yorke kėlė lietuviszkus koncer
tus 3 syk; 1897 m. aut antro 
koncerto buvo atėję dvi lenkų 
giesmininkų draugystės (Ceci-

lijo* ir H<rmonia) teip gi vokie
czių Giuetli Maenneicbor; o ant 
8-io koncerto, 1899 m. 15 d. ba
landžio,zpeilankė pas lietuvius Į- 
gaunių(Cai*cbuų urbi Estų) daino 
riai. 1898 m. Mildos Draugystė 
kllė pokylį su koncertu, kur ia- 
lywavo lenkų (Harmonia) ir 
Latvių giedorini. Nereikia ežia 
užnairszti, kad Ereminas Mildos 
giedoriams per visę laikę tarna
vo be jokio ypatingo atlyginimo 
ui jo truję kai;»o mokytojo ir cho
ro wadowo. Tę patį jis darė ir 
latviams nuo 1898 m.: jis per 1| 
metų pai-iizvenlė labui "N. Y. 
Latveeschu Dseedataju Korio”, 
kurio buvo wadowu.

(Toliaus bus).

Naujos k n (gos.
Mindauge!* Lietuvos Karalius. 

Istorijos paveikslas penkiuose ak
tuose. Lenkiszkai parasze Julius 
Slovacki Lletuvisakai verte 
Vincas Kapsas (Dr. Kudirka). 
Chicago, Ui. Kasztu ir spaustu
vėj “Lietuvos”. 1900 m.

Sluvacai priguli prie geriausių 
lenkiškų poetų, stovi vienoje 
eileje e-u Mickevicziu ir Krasin- 
t>kiu. Geresnių už juos lenkai 
ne turėjo. Nežingeidu todėl, jei
gu D-r»s Kudirka iszvertė Slo
vackio veikalę isz Lietuvos di 
džiunų gyvenimo, M ndaugį, ku
ris, galima sakyt', buvo pinuuti 
niu Lietuvos kunįgaikszcziu su
pratusiu > reikalą sujungimo į 
kruvę visos lietuviškos tautos, 
atskirų smulkių kunįgaiksztyi-czių 
į vienę tvirtę vieszpatystę. Ant 
to, žinoma, Mindaugis ne visada 
pasinaudojo isz doiaus kelio, užkę 
ant galo ir pats isz rankos jo nu
skriausto kunįgaikszczio pražu-

Tas wiskas drumatiszkoj for
moj aprašytas augszcziaus pami
nėtame weikale Sl<>wackio. Pir
mi augiai apraszylas krikt-ztas 
Mindaugio; toliaus pametimas 
krikszczionystėe, sugrįžimas į 
stabmeldystę. Isztraukimas ant 
kryžiokų, isz ko pasinaudoję su- 
kalbiuįkai, parengia maisztus 
M ndaugio sostopilėj ir kada tos 
sugiįžia namon, jį užmusza.
‘ Kad lietuwiazlc%s wertimas yra 
geras, užtenka paminėti wai 
wertėjo, D-rd Kudirkos. Wely- 
jame todėl musų skaitytojams 
parsitraukti s žilę knįgutę.

Vėlinės. l>araaze A. Mickevy- 
czius, werte “Varpa*”. Pasvei
kinimui dienos 24 gruodžio 
1898m. Isaleldo kuopele Vinco 
Kudirkos atmineziai, Tii*<Je, 
MM>Om.

Yra tai wienaa isz geresnių dra- 
matiszkų veikalų garsaus lietu
vio, r aszusio lenkiszkai, dainiaus 
Mickewycziaus. Czia dramos 
formoj apraszyti bjaurus masko- 
liszkų caro tarnų pasielgimai su 
vietiniais Lietuvos gyven'ojais, 
kuriuos be jokioe prieža-ties kem- 
sza į kalinius. L'etuviszkas ver
timas teiposgi gražus. Wisas 
veikalas iszverstas eilėms. We 
lyj >me skaitytojams ne pasigai
lėti ke!ių centų ir augszcziaus 
užvadiutę knįgelę pan-itraukti. 
Pirmiaus szilas veikalas talpinu
si “Varpe”; dabar skyrium kaipo 
knįgelę Lzleido Dro Kudirkos 
draugai.

Wietines Žinios.
— Namuose po nr. 756 Ali- 

port s t r., palikta viena kambaryj 
3 me ų mergaitė. Marė Kozbus, 
įpuolė į vanę verdunezio van
dens ir teip baisiai nupliko, kad 
neužilgio potam pasimirė.

— Prasidėjo mokslą: Chicagos 
publiszkose mokyklose. Ant 
szių metų ataiezaukė 5000 dau
giau* norincz'ų į mokyklas pasto
ti. Rods miestas stato kelias 
naujas mokyklas, bet tos, dėl už
gimusių sztraikų, ne pastatytos. 
Nėra tudėl kur patalpinti tų nau
jai ataiszaukusių į mokyklas 5000 
mokintinių.

— Dėl rengiamų Pennsylrani- 
jos kietų anglių kautynių darbi 
nįkų sztraikų, Chicagoj pabrango 
anglys. Dabar tona kietų anglių 
kaštuoja >6.25; nuo spalių mė
nesio prekės pasikels iki 18. Jei
gu gi užyimtų astrai kai, tai žino
tu «, prekės bus d«r didesnės. 
Todėl tegul dabar visi perka 
anglis ant žiemos.

— Springfielde likosi inkorpo
ruotas kliubaa po v.trdu “Liihua- 
uian Pleasure Club of Ch cago”. 
Inkorporatoriai* yra: Samuel 
Golde 11 ne, Eli Goldstine ir Aribur 
Goldstine. Wisos inkorporatorių 
pravardės yra žydiszkos. Ar gi 
tai žydai Chicagos lietuviams 
rengtų pasilinksminimų fcliubus?

— Į Chicsgą atsilankė garsus 
lenkiškas tėvynainis ir rasztinį- 
kas, pul kaunįkas Milkovski 
(Teodor Jež). Jis dalyvavo len
kų pasikėlime 1881 m. Paskui 
laike Sevastopoliuės karės ka
riavo turkų pusėj prieše masko
lių!. Iki dabar gyveno jis 
Szveicarijoj. Yra tai vienas isz 
geresnių lenkiszkų rasztinįkų. 
Lenkai parengė jam iszkilmmgę 
priėmimą Pulaakio htlley.

— Kaip duodasi girdėt, komi
tetas antros lietuviškos parapi
jos pergalėjo visas prieszinįkų 
intrigas, iszsiliuosavo nuo nepra
šyto parapijos globėjo kun. Pė- 
ios. Wyskupas sutiko ant para-

rdę p'jonų reik«l»wimų. Jeigu tokį j 
ely- sumanumę ir tvirtumą turėtų ko- L

NAUJI 1SZRAD1MAL
| Lenkas Weeolovski iszrado 

nauję magazininį karabinę, kuris 
teip gerai ti ika kariaunai, kaip 
medžioklei. Karabinas tas yra 
ant 15 szuwių. Su vienu pa
traukimu karabinas ne tik szauja, 
bet po szuviui ant kito szuvio 
pats užsiproviji, iszmeta dar isz 
vamzdžiu isaszauto patrono gilzę. 
Nežinia tik, kaip toli siekia szu- 
viai naujo karabino, o tas yra 
svarbiausiu.

| Pagarsėjęs Amerikoj išradė
jas Nicola Tešla iszrado budę, 
kaip apstabdyti su visu prapuoli 
mę elektriazkos pajiegos nuo dra- 
tų, siuneziant ję drūtais ant di
desnių tolumų. Savo sulaikymo 
elektrikos budę Tania jau užpa
tentavo. Dabar, siuneziant elek
triką dratais ant didesnių tolumų, 
daug jos prapuldavo ir todėl ne 
visada ir ne visur galima buvo 
pasinaudoti isz padirbtos gamtos 
pajiegų. Paveikslan, pajiega 
Niagaros vandens puolimo galė
tų tiek padirbti elektrikos,kad to 
užtektų reikalams visos Ameri
kos, bet ant didesnių tolumų 
ne galima buvo nuvesti, kadangi 
daug jos nuo iszvadžiojamų dra- 
tų prapuola.

APIE TURTŲ IŠDIRBIM4
Paraše Schram.

m i tetas ir parapijonai pirmos pa 
rapijos, galėtų teipoegi daug pik* 
to prasz«linli ir įvesti geresnę 
tvarkę į parapijos surėdymę.

— Panedėlyj, 10 d. rugsėjo, 
Benediktas Putlius, dirbantis ant 
Chicago kanalo prie perpilstymo 
anglių į lamus, tapo kituojamos 
maeziuos užgautas ir nustumtas 
į vandenį. Perėjo 5 vai. laiko, kol 
vandenyje surado jo kunę. Kū
nas tapo pargabentas pas jo drau 
gę, Antanę Rudgalvį, 4601 5lh. 
avė. kurs jį ir palaidojo Ii die
noj szio mėnesio. B. Putrius 
paėjo isz kaimo Micudų Mace- 
dų, Telszių pav., Kauno gub. 
Buvo nevėdęs, tarėjo 25 metus 
amžiaus.

Nauja knygele.
Llub*towycsf*te,, vaizdelis tas

gyvenimo nihilistu. Yra tai gražus ir 
užitnacis apsakymM iss gyvenimo nfhi- 
stu Koaijoje, kaip mergina Olga Liuba- 
tovycsinte. prigulėdama į nihilistu drau
gystę, daug sykių sp<*vo ruskus cai- 
novnykus ir gudriai gaudoma intruko 
iss Jų ranku. Preke knygutes tik 10c. 
Gaunama "Lietuvos” redakcijoje.

Nesiųskite gromatu be markiu. 
8wetimo* aromato*, atejusio* be mar

kių tas n i rūbeli a ant kitų adresų. Jeigu 
per dwl nedali tampa nepaimto*, turi 
būti atgal paeitu! sugražįto*. Jeigu per 
dwi nedėti jų nesugrąžina, weliaua paei
tas nepriima ir už Jas užmokėjas turi 
žudyti ano pinįgus. Tokiu budu žūsta 
daugybė gromatu, Geriausei siusti ap
mokėtas aromatas, tada jas kiekvienas 
priims, ir adresantas, kad ir vėliausei 
atsiuaukea, ras Jas pas tę kurio ji* 
saė Jęs priimti.

pra-

PaHeszkoJlmal.
Pajieczkau Mateuno Siamo*, gyweno 

Ji* Thomas W. Va. Jeigu kaa iinotu, 
kur jis dabar randasi, teiksią duoti ii ne 
ant adreso- K. Samulonis,

Bos. M VFilburton, Ind. Terr.
PaJtesakau sawo brolio Noirakauskio, 

iss Kauno gub. Raseinių p*w.,^Nemakn- 
ciių parapijos Jis pate, ar ku kitas, 
teikeis duoti tinę ant adreso:

Jan U man t, Box6, RochesUr, Wia

Popieros Dykai!
Km prisius nwo aiszkų adreaa ir 10c. 

markėmis, *plaikys turinę puikių gro- 
matoms popierų. Popieros su puikiomis 
kwietkomis, gražiais apskaitymas ir pa
veikslais musų didvyrių bei kuriigaikss- 
esių. Adresuokite teip;

W. KUDABA U8KAS,
Box 234, L»wrence, Mm

(Tąsa.) 
tiškų valdytojų, nepereis į visuotinį valdymą. 
Dėl to musų pavyzdyje paimkime geriausią 
kapitalistiškoje sistemoj atsitikimą, t y. tokį 
atsitikimą, kuriame darbininkas gautų už
mokestį už darbą visiškai atsakantį maino
mai vertei jo darbo.

Darbo pajiega, kuri per pardavimą už 
darbo užmokesnį pereina į pirklio valdymą, 
niekados negali būti atskirta nuo darbininko 
ypatos, ji yra darbininko esybėje, jo raume
nyse, gyslose, nervuose ir smegenyse. , Jeigu 
tad pirkikas darbo pajiegos nori naudotis 
iš jos sunaudojamos vertės, turi turėti tokią 
valdžią ant darbininko ypatos, idant galėtų 
paliepti jam, kokioje linkmėje ir kokiu bu
du turi būti pritaikyta jo darbo pajiega par- 
samdyta kapitalistui ant tūlo laiko. Tokiu 
budu darbininkas iš laisvo tampa darbinin
ku prigulinčiu nuo savo pono; kapitalistas 
gi kalba tiktai apie savo darbininkus. Mai
nai atliekami per sutartį yra fiktyviški, nes 
tai yra tiktai pažadėjimas, kurio išpildymas 
galimas yra tiktai ateityje; darant sutartį, 
lygiai kaip ir dirbant, kapitalistas dar neturi 
rankose pirkto tavoro-darbo pajiegos ir fak
tiškai tik kada ji yra visiškai suvartota jo 
naudai, tampa jos valdytoju. Kiekvieną 
darbo valandą tūla dalis darbininko pajiegos 
pereina į kapitalisto valdymą, ir tiktai dar
bui pasibaigus, kapitalistas tampa pilnu sa
vininku sunaudojamos vertės nupirktos dar
bo pajiegos; darbininkas-gi, atidavęs dalį 
parduotos savo darbo pajiegos, vėl stoja a- 
kyse darbdavio, kaipo laisva esybė, su kuria 
vėla galima daryti tavorų mainus.

Teisingai galima pasakyti, jog darbinin
kas, dirbdamas, vienintelį savo tavorą-darbo 
pajiega atiduda pirkikui dalimis; pirkikas 
tokiu pat būda,t. y. išpalengvo,tampa valdy
toju išmainyto tavoro-darbo pajiegos, už'ku
rią moka tiktai darbui pasibaigus, nes davi
mas pinįgų iš viršaus priguli prie ypačiai 
retų atsitikimų. Darbininkas-gi beveik vi
sados išviršaus atiduoda kapitalistui sunau
dojamą vertę savo darbo pajiegos; kadangi, 
kiekvienai darbo valandėlei perėjus, darbda
vys tampa jau valdytoju dalies nupirkto ta- 
voni-darbo pajiegos, darbininkas-gi tada ne
gauna dar jokio atlyginimo, t.y. negauna už
mokesčio, kuris jam priguli už atiduotą jau 
tavorą-darbo pajiega.

Jeigu pagal sutartį terp darbininko ir 
darbdavio išmokėjimo terminai yra gana to
limi viens nuo kito, tai aiškus daiktai kad 
kreditas, kurį darbininkai daro darbdaviui, 
tam pa dar didesnis; darbininkas-gi, neturė
damas nieko dauginus per savo darbo pajie
gą’, parduodamas savo ta vorą, turi beveik 
visados sutikti ir ant prekės, kokią siūlo jam 
ir ant išmokėjimo sanlygų.

Toks pasielgimas išrodo mažos vertės, 
vienok jo pasekmės yra svarbios ir darbda
viui ir darbininkui. Darbdavys beveik nie
kados ne laiko kasoje dykai piningų reika
lingų darbininkams išmokėti; priešingai, pa
prastai sudeda į bankus ant procentų. Jeigu 
darbdavys butų priverstas išmokėti darbinin
kams užmokestį už darbą • kiekvieną vakarą, 
tai neturėtų procentų nž visas tas dienas, per 
kurias jis naudojasi iš kredito, daromo jam 
darbininko. Jei užmokestis už darbą darbi
ninkui išneša per dieną 8 auksinus, o pro
centų skaityti 5% per metus, tai per sanvaitę 1 
nuo vieno darbininko išpuls nevisa pusė 1 
skatiko: bet jeigu teip daroma per visus me
tus, t. y. 52 sykių per metus, tai darbdavys 
uždirba nuo darbininko pusauksinėlį su vir- I 
šum; nuo 6 darbininkų uždirba tokiu budu 
talerį; milijonai gį darbininkų per visus me- < 
tus suvaro į kapitalistų kišenine milijonus 1 
talerių dėlto, kad atiduoda savo darbo pa- ‘ 
jiegą ant bargo. 1

Darbininkai neva nenustoja tos sumos, 
nes jie negali atiduoti ant procentų savo 
kasdieninį uždarbį, vienok, kredituodami sa- , 
vo darbo pajiegą, jie daug dauginus nustoja, , 
negu darbdaviai pelno iš procentų. Darbi- , 
ninkas kasdien turi rūpintis apie savo užlai- ‘ 
kymą, t y. kasdien turi pirktis daiktus gy
venimui reikalingus. Negalėdamas už viską 
mokėti gatavais pinįgais, papuola tokiu bu- ■ 
du į rankas mažų kromininkų, kurie barguo- 
ja jam negerus tavorus, prigaudinėdami jį ] 
saiku ir svaru, vienkart-gi uždeda augštas ' 
prekes, uždirba nuo netu/tingų darbininkų ' 
baisias sumas. Kiekvienas iš musų skaity- ‘ 
tojų, turbut,gerai žino iš prityrimo, jog kre- ' 
ditas darbininkams mažų kromininkų daro į 
jiems nesuskaitomus nuopoulius; ką gali pa- 
tėmyti kiekvienas artymiausioje aplinkėj, tas 1 
pats atsitinka visur.

Marke, pasiremdamas ant gausios mede- , 
gos paimtas iš aktų angliškos komisijos, ty- , 
nuėjusios darbininkų stovį, parodė, kaip di- į 
delėje prigulmėje yra darbininkai nuo savo į 
darbdavių dėl to, kad darbininkai barguoja 
darbdaviams savo darbo pajiegą ant nedėlios, ( 
o daugelyje vietų ir ant dvinedelinio termi- ( 
no. Aišku, kad jeigu tas blogas ne bus pra- , 
šalintas, tai darbininkų stovis bus dar blo
gesnis.

XI

Produkcija atliekamos *) vertes-
Toliaus tyrinėsime tiktai našų (produk- 

ty višką) darbą, t. y. tokį darbą, kuris daro 
tavorus, ir ant sutrumpinimo, vartodami žo
dį darbas, visados manysime apie produkty-

* Kitaip galim* pavadinti priedinė vertė _

višką (našų) darbą. Jeigu kas nore nori 
dirbti, tai pirmučiausiai jisai turi turčti ko
kį nore daiktą, prie kurio galėtų savo darbą 
pridėti; žemdirbys turi žemę turėti; kalvis— 
geležį; stalius medį ir tt. Visus žalius daik
tus, kaip jie ten nesivadytų, sutveria tik pri
gimimas, žmogus-gi jokios medegos negali 
sutverti. Žemė, oras ir vanduo tokiu budu 

į yra lyg vienas didelis magazinas, iš kurio 
į žmonės semia sau darbui daiktus, taigi kiek- 
: vienas daiktas, kurį darbas rūpinasi atskirti 

nuo žemės, yra naturališkas darbo daiktas; 
teip medis arba akmeninės anglys kasykloje. 

, Kaip tik koks norą darbo daiktas, per žmo 
gaus rūpestį, nustoja susirišimo su žeme arba 
permaino savo pirmutinį pavidalą, kaip an
tai iškastos anglys arba pakirstas medis, tai 
tokį darbo daiktą vadiname žalia medega. -

Darbininkas, turėdamas žalią medegą, 
arba naturališką darbo daiktą, negali dar 
pridėti prie jo savo darbo pajiegos, neturė
damas nieko daugiaus kaip tik grynas ran
kas ir kojas, turi jisai būtinai pasinaudoti 
dar ir iš kitų daiktų, kurie pagelbsti jį fi
ziškai dirbant. Tokius pagelbiančius daik
tus, įrankius vadiname darbo įrankiais. Ak
muo, kuriuom laukinis žmogus sumuša koko
so riešutį, yra lyginai geras darbo įrankis, 
kaip ir gėrių geriausia mašina. Toliaus per
sitikrinsiu!, jogei pagerinimas darbo įrankių, 
kuris turėtų,rodosi,palaiminti žmoniją, vieš
pataujant dabartinei kapitalistiškai produk
cijos sistemai, išeina tik ant vargo ir nelai
mes darbininkų luomai.

Žalia medega, darbo įrankiai ir žmogaus 
darbo pajiega—tai trys svarbiausi sandarbi- 
ninkai, kurie padaro naują produktą; dabar 
turime tikrai ištirti, kokią įtekmę daro tie, 
visi trys sandarbininkai ant mainomos vertės 
naujai padaryto produkto.

Kiekviena žalia medega, o čionai natu
rališkas darbo daiktas reiškia tą patį kaip 
ir žalia medega, per darbą permaino padėji
mą ir pavidalą; teip antai: geležis, volais su
voliota, pavirsta į blekę (skardą), Priegtam 
žalia medega per darbą gali visa pavirsti į 
naują išdirbinį, kaip štai geležis į geležinę 
blekę, arba taipogi gali būt visai suvartota 
ir sunaikinta, kaip antai akmeninės anglys, 
kurios sudega tarpinant geležį; arba tik dalis 
žalios medegos įeina į naują produktą, kita- 
gi dalis liekasi visai nesuvartota, kaip tai 
yra su pašukomis verpiant. Naturališka su
vartojama vertė kokios medegos, chemiškos ir 
fiziškos jos ypatybes visados daleidžia jos 
pereimainymą. Tąsumas ir lipumas vilnos 
leidžia verpti ją, tirpimas ir tąsumas geležies 
kalti ir lieti.

Vertę žalios medegos daro daugumas 6- 
sančio joje visuotinai reikalingo žmogaus 
darbo išmieruoto laiku. Laikas, padėtas ga
vimui žalios medegos, yra tik dalis to laiko, 
kuris yra reikalingas visam produktui pada
ryti, taigi vertė suvartotos žalios medegos į- 
eina į vertę padaryto produkto. Vertė žalios 
medegos be permainos pereina į vertę pro
dukto, kurį padaro darbas. Į produktą ne
pereina nė dalelė vertės daugiaus—tiktai ta 
vertė, kuri buvo darbo daikte, tenka paga
mintam darbo produktui. Tiktai pridedant 
darbą, nauja vertė prisideda prie pirmesnės 
vertės; iš žalios medegos,t. y. iš darbo daikto 
niekados ne gali atsirasti nauja vertė, t. y. 
tokia, kuri prieš tai ne buvo.

Darbo įrankiai, rankų įnagiai ir mašinos, 
besi vartojant prie žmogaus darbo, pamažu dy
la, naikinasi. Sliesoriaus pielyčios šimpa ir 
pasilieka nenaudingos, vežimas anglims vežti 
ilgainiu, kaip ir kiekvienas daiktas, visai su
sidėvi ir pasidaro niekam nevertas. Taigi 
darbas suėda savo įrankius; daugiausiai vie
nok darbo įrankiai patveria didelei dugybei 
tavorų padaryti- Sliesorins su savo pielyčia 
gali pridaryti daugybę raktų; vežėjas savo 
vežimu gali pervežti galybę anglių. Taigi 
jei į vertę darbo produkto pereina visa vertė 
suvartotos medegos, tai reikia pripažinti, jog 
darbo įrankiai tik tiek atiduoda savo vertės 
darbo išdirbimui, kiek jų sunyko, bedirbant 
tą dai^. Jeigu vienos pielyčios užtenka 
100 raktų padaryti, pagalandant ją, padarius 
10 raktų, o po 9 pagalandinimui, visai susi- 
vartojant, tai pirmutinė pielyčios vertė ir 
vertė 9 paaštrinimų jos pereina į vertę 100 
raktų; kiekvienam gi rakte yra tokiu budu 
šimtinė dalis (jį,) visos tos vertes.

Darbo įrankiai teipogi nepagimdo nau
jos vertės, kaip ir dirbamiejie daiktai; ant 
fiažiuros gali išrodyt, jog vartojant labai 
painias mašinas, josios, kaipo užvaduojan
čios žmogaus darbą, turėtų po teisybei prisi
dėt prie padarymo naujos vertės. Vienok 
žinome, jog vertė priguli tik nuo žmogaus 
darbo; tik per tą darbą, visuotinai reikalin
gą žmogaus darbą, prisideda nauja vertė prie 
tosios vertės, kuri iš žalios medegos ir iš su 
si naiki n ilsios dalies darbo įrankių pereina į 
naują darbo produktą.

Jeigu, paveizdan, vertė žalios medegos 
turi savyje 10 valandų visuotinai reikalingo 
žmogaus darbo; toliaus, jeigu vertė susinai
kinusios dalies darbo įrankių lygi bus 8 va
landoms visuotinai reikalingo darbo, o pada
rymui naujo produkto reikės padėt 7 valan
das to darbo, tai tokiu budu naujai padary
tas daiktas turės vertę 10+8+7=20 valandų 
visuotinai reikalingo žmogaus darbo.

100 ra

(Toliau^ bus.)



Draugyscziu Reikalai
Pirmas bailus

Chicago, Dr-tė Panų Sz. Marijos P. 
Ražanczevo* turės savo pirma balių ne
delioj,35 Laj kri£io,Freiheit Turn salėja, 
3417 8. Ilalated st. Prasidės 3:30 vai. po 
pietų. įnženga vyram* 25c., moterims 
ir merginoms dykai. Wisus lietuvius 
ir lietuvaites szirdingai kvieczia ant tos 
dienus prisirengti.

Dr-tė PanuSz. M. P. R.
Chicago, Dr-tė Teisybės Mylėtojų tu

rės savo treczię metinį balių nedelioj, 
16 rugsėjo, 1900, czeskoje salėje kertė 
18-tos ui. ir Centre avė. Prasidės 3:30 
vai., po pietų. Įženga vyrui su metere 
25c., merginoms dykai. Wisus lietu
vius ir lietuvaites ir visas lietuviszkas 
draugystes kvieczia atsilankyti.

Dr-tė Teisybės Mylėtoju.
Lietuwi.<«zka Szoklu Mok.slaine.

Chicago, nuo 12 d. Rugsėjo atidarome 
ssokiu mokslaine salėje Szemaiczio, 632 
8- Canal st., kurioje kas sereda ir petny- 
czia nuo pusiau 8 vai. vakarais duosime 
szokiu lekcijas. Kiekvienas jaunikaitis 
ar mergina norinti iszsimokinti grąžei 
szokti yra kviecziami atsilankyti, o bus 
mokinami su geriausiu noru. Įženga 
vyrams 25c. Merginoms dykai.

Jos. Sabaliauskis ir Ant. Rimgaila.
(9—14) Mokintojai.

Pirmas balius
Chicago, III. West aidės Lietuvisz

kas Szokių Kliubas, turės savo pirmą 
balių subatoj, 15 rugsėjo, Freiheit Tur- 
ner salėje, 3417 8. Halsted St. terp 34 ir 35 
ui. Prasidės 7 va), vakare. įženga vy
rams 25c., moterims ir merginoms dy
kai.- Wisus lietuvius ir lietuvaites szir
dingai kvieczia atsilankyti.

. (9-14) Liet. Szokių Kliubas.
Chicago, Liet. Rep. Kliubas 7 v ardos 

laikys savo mitinga, subatoj 15 d. rugsė
jo, 71 vai. vakare, saleje Szemaiczio, 
632 So. Canal st., apt kurio visus ukesus 
kvieczia susirinkti reikale ateinauozių 
elekciju. P. Woodmanas; prez.

Chicago, 15 rugsėjo, subatos vaka
re, darau pasilinksminimo baitu, ant 
kurio grajys gera muzika ir kiekvienas 
atsilankęs galės gražiai su susirinkusiais 
pasiboviti. Wisus aplinkinius ir pažys
tamus užkviecziu atsilankyti.

P. K a rėčkas,
1193 S. Oakley avė.; Chicago.
Chicago. III. Liet. Republ. Kliubas 

10 vardo* laikys savo mitingą, subatoj 
15 d. rugsėjo 7| vai. vakare, ‘salėje M. 
Mieldažio. 68 W. 25-»h str. Praszome su
sirinkti skaitlingai dėl apsvarstymo 
ateinaneziam rudanyj elekciju.

M. Palijoms, prez.
Chicago, Dr-tė Szv. Antano laikys sa

vo susirinkimą nedėlioj, 16 rugsėjo. 1 
vai,po pietų J. Petrosziaus salėje, 168 
W. 18-th St. W.sus sąnarius ir norin- 
esius prisiraszyti kvieczia pribu.i. Nau
jiems įstojimas uk 91.oo.

K. Rudis, sekr.

Pigiai ant pardavimo pirmo* kliaso* 
lietuviszkas saliuos* su didele sale ant 
mitingu, balių ir veseiliu, vieloj* terp 
dideliu fabriku McCormick ir National 
Malleable Casting* Co.; daugybe lietu
viu aplink gyvana. Prležasu* parda
vimo kad savininkas pirkosi savo na
rna kitoje vietoje. Auiszaukyte pas: 

P. Karecka.
1193 8. Oakley avė., arti 25 ui., Cbicago.

(9-21)

Pigiau kaip kitur!
Czyato aukso, 14 ir 18 K. szliubinial šird*!; 

Laikrodi!*! Ir lalkrodallal pa* man* pikis u kaip 
visur. Darau nauju* ir taisai) •uitadlutus laik- 
rodiiu*Ir l»ikrodelius. tiedu*. drauKfstetn špil
kele* Ir visokius auksinius Ir sidabriniu* daik
tas pigiau kaip wl*i Ir *us darbu gvarantuoju.

F. Prožuinkis,
954-33 str. . Chicago, III.

Dr. Leonard Landės,
Lietuu'iszka^ Daktaras.

134 E. 24 UI., New York.
Garsinga* gydytoja* vyriukų ir mo- 

teriszkų ligų Mokinoai universitete 
Nev York*; piaktikavo ligonbucsiuoae: 
Wiedniuje, Berlyne, karalisskoje mo
kykloje Londone, buvo pardėtiniu moks
lo Lebanon. Ballevue, Port Graduale 
Hospital College ir Lt.

UaZtikrins* laZgrydyznaa
visų slapių ir paprastų ligų, kaipo tai: 

plaucsių. kepenų, skaudėjimą vidurių, 
galvos,nepomietį, apalpimą, skaudulius, 
žaizdas, tynlmą, moteriszka* ligas ir ne
vaisingumą. Gydymui nerviazkų ligų 
reikia naudot elektrikinia* prietaisas.

LIETUVVIU DAKTARAS

Telefoną*: Canal 78. 
Telefonuot galim* isz kiekvieno* 

aptieko*.

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

MARJA DOWIATT
Kauno gub. Ssaultu pavieto.

Li6iuwiszKa flPiieka.
257 Hanover St., Boston, Mass

Pilna visokiu aptiekoriszku tavorų czionykssesiu tr užrubežinlu.

Aptiekoje wi&ada galima raut DAKTARA, kurs duoda ligoniam* 
, rodau dykai.

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

A. Snkarskis & Co.

J. Barniau & Steftsnkevicz,
231 8. Roebling st-, Brooklyn, N. Y. 

prie lletuviezkos bažnyou< >.

Lletnviszta Sztoras Reltgiszin Daiktą. 
Užlaiko Ražanczius, Szkaplierius, Abroz- 
dus, Maldaknyges lietuviszkas (rlenkisz- 
kas, teipogi ir visokias kitas knygas dva- 
siszkos ir svietiszkos intalpos.

A. M. Matusawiczia,
AGENTAS

Wargonu, Pijami, Siuwaniu Ma- 
szinu. Cigaru ir Papierosų.

Vargonus, Pljanus U Masslnss duodu snt20 
dienu ant isstneglnimo. Jeigu per te laika pa
sirodys paimlu lustrumenias negeru, ar per 
brangum, asz ji atsiimsi* atgal ir ui ta laika 
niekasnekaeziu s. Uitikrinu kad šuo manės 
pirkaite visk* pigiau kaip vi*.J Amerikoj galė
tumėt gauti, nes as* visokis* daiktu* imu ats
ėstai iss fabriko Ir kodai galiu pigiau juos par
duoti taip tie karte isz vbolesale ims. Meldilu 
tik pamėginti, o užukrinu kad busite uigane

A. M. Matusawiczia,
Shenandoah, Pa.

iszgydysiu į kėlės dienas, teipogi li
ga* pilvo, uždegimą žarnų, iszdžiuvi- 
mę pieno, skaudėjimą lupų, nosie*, a- 
kių, ausų, nu*toj imą pajiegų ir tt. I*z- 
gydymę užtikrinu kiekviename atsitiki
me. Cnroniazka* liga* gydau pasekmin
gai, ir slėpėmės liga* užlaikau ■ slaptybė- 

Dr. Leonnrd Landės,
134 E.24th St-,Cor.Lexlnrton Av.

omro walsndos:|
Nedėliotai*:nuo 8 iki 10H waLryto;nuo* Iki 4 vai. 
po piet.

Roti* l»r Gromata* Dykai 
Užpraszydami gydyklas prisiuskite 91.00

CirJeigu sergi, tai paraižyk kiek turi 
metų, kiek sveri ir apraszyk savo ligą, o 
asz prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigy- 
dysi.

Lietuviszkas
CIGARU ir TABAKO FABRIKAS.

Dirba Cigaru* isa tikro Havano* taba
ko ir užlaik* inportuotę tabaką tinka- 
tniauseant papierosų Isz Roaijo*. Turki
jos ir kitų szalių. Biznieriams dasiun- 
czia tabako ir Cigaru* į visus Amerikos 
krasztu* už pigiau** prekę.
Fabrikas: 1123 N. Maplewood avė. 
Ofisas ir Krautuve. 3259 So. Halsted 

CHICAGO.

F.PBradchulis
Advokatas tr Notary Public. 

Wieninteli* lietuvy* advokatas, baigę* 
mokslę jurisprudencijos czion Amerikoj, 
Lake Forest univer*itete. Weda prova* 
kriminaliszka* ir eiviliszkas. Atjieszko 
užsenėjueia* provM, iszdirba visokius 
dokumentu* ir duoda rodę visokiuose 
reikaluose. Lietuviai isz kitų miestų 
gal rodę pasiekti per gromatas. Tunn- 
tlejie reikalę tesiszaukia tuojau*.
3250 8. Halsted st., Chicago, III.

Telephone V *rd* 772.

J. LESZCZYNSKIO
Lenkiszkai - Lietuwiszka

APTIEKA
3315 S. Morgan St., Chicago, 111.

Turi geriauses gydyklas nuo visokių 
ligų; užlaiko visokes Europines žolele*! 
Bobro mėsa, ruskas gywits dieiea ir tt 
Atsiszaukusiems per iaiszkus ir apra- 
szantiems savo ligas, duoda rodąs Ir 
pnsiunczia gydyklas per pacztą a4h 
per expresą.

Aptiekoje visada randasi keli dak
tarai. teipogi per telefon* gali pa- 
szaukti daktara kas tik koki nori.

Dr. M. P. Kossr.kauskas visada aplin
koje.

Tel. Yartis 709.

Kur atsnėd luti karščiuose.
> Ant Potopsco upėi kraszto, 

Tenai rasi ir be raszto, 
Grąžę vietą, orą sveiką. 
Žalėm gojui gerą laikę. 
Ten lietuviszkas galionas 
Parengta puikiai kaip bijūnas: ' 
Pilnas gėrymų puikiausiu 
Ir su užkandžiu*geri*usiu.
Czia wėl ant upės laiveliai, 
Plaukioj mergos ir berneliai. 
Tai žuvauja. Ui vėžiauja, 
Bovintiesi nesiliauja.

Antanas Narijauskax, 
VVe.st Port, Meriland

—Tikrai Lietuwi8zka8—

SalituiaS.

Dr. O. C. Heine
DENTYSTAS.

Kerte 31et irHalsted ulieziu, 
wirt»zui Aptiekoe. Cbicago.

Kaip kiekwiena masztna. teippat tr žmogaus organiz
mas su laiku genda. Kad maszina ir toliau* pasekminga! 
veiktų, reikia ją prižiūrėti ir pataisyti ten, kur sugenda. Lygiai 
teippat dėdasi ir su žmogaus k unu. Kad sugrąžinti j t m išsiėm
iau sunkiu darbu spėkos, reiki* ką nors imti.—Mokslas aiszkiai 
parode, kad ant to yra vaistai, idant sugrąžinti žmogui per dieną 
isxnaudotas spėkas. Praktikuojant ilgus metus pasisekė man su
vienyti įvairius vaistus su vynu, kur* sudrutina visą organle
mą, pasekmingiausiai gydo pilvo ir žarnų uždegimą, odos ligas, 
gumbą, nežlebcsiojimą, dispepsiją,neuralgiją, nervisskumą. etc., 
ir tam vynui suteikiau vardą: Kartus Wynas Dro I^bžyn- 
czlo.

Kartus Wynas Dro Božyncso turėtų visados rastis kiekvie
nuose namuose, kaipo sargas sveikata* ir gyvasties. Pirkdami 
tėmykit ir reikalaukit tik tai KartauN Wyno Dro Božynczo.

Gali gaut wiNONe aptlekose a r Ims pas
Drą Božyncz, 519 MIlwaukee avė. Chicago.

TIKTAI DEL WYRU
HUNTINt 

CASE. 
*ENTt OR

.98

Geras altu, seniausio* arielkos, lie
pianti cigarai ir czysta vieta dėl ulei- 
viu. Apart to didele ir cxy*ta sale ant 
mitingu, balių, veaeiliu ir kitokiu zabo-

IMK MANE
<ą 

Grasu 4K

Už dyka sampelinis pakelis bus atsiustos 
pacztu kožnam wyrui, katras prisiu? 

sawo warda ir adresa.
Sugražina sweikata ir smagumą urnai.

GKAND OPENING.
Chicago, subatoj ir nedelioj, 15 ir 16 

rugsėjo darau balių inkurtuviu savo 
naujo saliuno, ant kuriograjys gera mu
šiką ir bus smagus pasilinksminimar. 
Todėl visus aplinkinius ir pažystamus 
kviecziu atsilankyti.

Jonas Kudulis,
1073 Blue įsi and avė., Chicago.

Naujas Sztoras
Chicago, 9 rugsėjo atidariau nauja 

sztora, kureme užlaikau visokius grose- 
riszkus valgomus daiktus, apatinius 
drabužius, drobes, perkelius ir tt. Wisas 
t*voras naujas, o prekes pigesnes kaip 
visur. Užkviecziu visus atsilankyti, o 
busite užgansdinti.

John Bchultz,
3049 Poplar avė. Chicago.

(10-6)

J.K. Chmielaaskas, J. Silverstein, ICo.
Didžiauisas Lietuviszkas

Cigaru ircigaretu fabrikas
Dirbame Cigarus isz 

tikro Havanos tabako, 
Cigaretus isz Ruaiszko 
■ r Turkizzko. Biznie
riams dasiuneziame in 
visus Amerikos krasz- 
ns už pigiause preke.

FABRIKAS:
498 S. Hal»t<»d st

KAV F18AS IR PARDAV1NYCZIA:
878 8SO W.33rd »t„ CHICAGO.

Naudokitės!

D&nlsevicziu.

wažiuohP

Tikrai Lletuvfazkas

S A k I U N A S .
Užlaiko gėrę alų, seniauses ir esystas a- 
rielkas ir kvepencziuscigaru*, (ieriause 
užeiga dėl sz vieži* i stvaževusiųį W*- 
terbury. Y r* tai vienatini* czysczi*u 
sės ir telsingiauses lietuv'szkas Baliu 
nas mieste Waterbury.

J. F. DANISEWICZIU8, 
830 liauk, kampa*8 Leonard st. 
Waterbury Conn.

Jonas Petroszius,
168 W. 18th st. Kerte Union. Chicago.

darai* lukiz- 
tei*. >u ausuke 
nustatom • tr 

uisnksma*. grasiai kvietknota*. tikrai am-riko- 
nlszkai* viduriai*, gvarantuota* snt 80 metu, 
issrodo kaip HO.OO auksini* laikrodėlis. Atelasl- 
imC.O D Ir tai psrldsbo*. išmokėk ant expre*o 
agentai 83.0* ir laikrodėli* tavo. Jei ne sagraiyk 
atgal ant mui kaasto. Raszvk koki nori vyriška 
ar moterisrka.Prl-kiekvieno laikrodėlio daoda 
m* DYKAI auk** liete leneiagell jeigu *n orde
ri* pri*lu*iSS.Ok, ir apmokame k*»ta* prislunti- 
mo Apsistellaok ssendien. nesajn preke* eina 
augsztyn. Rasiyk o prisiusime *00 p**iu Kata
logą parodanti tukstenoilu* visokiu puikia dal
gio. ROYAL BAROAIN HOUSE, U Dsarborn 8t 
Cbicago. 111.

JAMES J. H1GGINS, 
Succesaor to M. Durnlng.

Rėdytojas Pagrabu ir.
Balsamootojas Kodo.

167 First St, Elteabeth, N. J.

doollu bus u tol u* ta* kofc

te Nndieal In.tltute. Jie 
'tek iszgyde wyr*. karia

te ji m»li, teip kad IniUta- 
te netars ui dyka dalyt 
bandymo pakeliui tiem*, 
kurie papratzyi.

Inai gydysi namie nuo 
kiekvienos lytiazkos U*o*, 
paeina n ežio* ano jaunys
tes liidykumo, sugrakiv 
patrotyta pajiega Ir a> 
minti, panaikyi ikaudejt 
m* strėnų, audrutes silp
nus lytiszkus sąnarius.

Gydroies yra labai sma
gios ir pamaczlyvoa, ro
dos plaukte plauki* prie

Sztai ką sako žmogus su 
phicziu patiriinu.

Mieste Milwuukee raudasi ke
letas populianszkų ukėsų, o tarp 
tų ir p. J< hn Gawin (709—711 
Wiaidlake Avė.), kurs apie ša
tro patyrimus sztai kę pasakoja.

“A'Z nemėgstu kuomi nors at
kreipti ant t-awęs ak a publikoj 
bet ežia werczia manę sawo pi r- 
eigę atlikti isz atžvilgio art kitų 
labo. Aaz esmi persitikrinęs, 
kad kiekvienas, kurs sziek tiek 
atkreips sawo atydę ant szių nuo 
szirdiių iszreiszkimų padėkos 
bus teip-jau dėkingas man. kaip 
kad asz dėkingas esmi tiems, ku
rie a> kreipė mano atydę ant Tri
nario American Elixir of Bittei 
Wine, keriame asz radau geriau 
8ię wa'8ię nuo mano sunkios 
chroniezkos pilwo ligos, grasi 
nanezios mano gyvaecziai pavo
jum. Joki gydytojai man nepa
gelbėjo ir asz jau beveik be jo
kios w ilties ii u rėja u į shwo ateitį 
kuomet galiaus iezgirdau apie 
Trinario B tter Wine^ pradėjau 
gerti jį ir, turiu iszpsiinli, į 
trumpę laikę mano swe>kata wi- 
aiszksi pasitaisė. Taigi jis manę 
atgaiwino; dabar asz wėl valgau 
ir geriu, gyvenimas mano wėl 
saldu?, kadangi kanezios ir nusi
minimas, kurie ėdė manę laike 
mano ligos, visai isznyko. VVisę 
tę į-tabię permainę -padarė Jos. 
Triner, 437 W. 18—t h st., Chica- 
go, III., su sawo puikum Bitter 
Wine, kuriam asz nerandu io 
diių ant teip szirdingos padėka- 
wonės, ant kurios jis tikrai uLi 
tarnuja”.

Tnners American Ebxir of Bit
ter VViue gausi wisose aptiekose, 
reikia tik iiurėti, kad jums neį
bruktų kokių nors be jokios ver
tės, o gal ir blėdintrų, padiri imu. 
Reikalauk tikrojo Triner’s Bitter 
Wiue.

tiodamo* kur reikia. Jo* 
gydo kokus liga ir panai
kins nesmagumą ir kiek
vienam atsitikime viaiu- 
kai Užgydo. Atsuzauk tn 
State Medical Institute8M 
Elektron Bnilding. Ft. 
Wayne, Ind.. o aptursalt 
ui dyka aampeli. Institu
te stengiasi susineazt su 
didiiausiu skaitlį u m Šuto
mu, kurie negali atsi

traukt tas namu, kad gydytie* Ir szie sampelini parodys jiems, kaip lengva isulgydyt nuo lytis* 
ku liga, kada vartoja*! atsakancaka gyduoles. 'Institute ne vieno ne atmeta. KoSnas, kurs 
»i*lsiat.k», gaus dailiai apipeezetyta pakely, kad kiti nešluotu ka* ten yra Baszyk dabar,nesudek

Ar Ttiwo peczius 
reikalauja pataisymo?

Jeiga teip, tai pirk visus reikalingus prie 
pecziaus daiktus pas

Oatiet Farniinre & Stove to,
3249 8. Morgan St.

o Jie sutaisys tavo pecziu dykai, Teipgi 
turime didelę daugybę i ' 
už pigiausią prekę, pigiau

DR. KALLMERTEN.
GARSINGAS SPKCIJALISTAS 

Chroniszku, Ner- 
viasku ir pri vatiss- 
k u ligų vyru, mo
terių fr vaiku. Li
goniu* gydo per 
laiszlcu*.

•L000
Vagrado* duos 
kiekvienam gydy- 

- tojui, kuri* iszgy- 
A, * dys tiek ligoniu su 

tiek laiko, kaip Dr. Kallmerten. Gyduo
le* yra autaisyta* is* žolių ir szaknu dęl 
kiekvieno ligonio skyrium. Dr. Kallmer
ten iazgyde tuketaneziu* ligotu žmonių, 
Kuriuo* kiti gydytojai laike už neiazgy- 
domus." Jeigu kenti ant kokio* ligos, ra
ižyk tuojau* prie Dr. Kallmkktkn. o 
rodą a a esi dykai.' Apraszyk gerai savo 
liga, lyti (vyras ar moteriszke)amžy,kiek 
sveri, indek truputi plauku ir už du cen
tu pacztine marke, o gausi atsakyme ar 
galima Užgydyti ar ne. Adresas:

DR. F. J. KALLMERTEN.
TOLEDO. OHIO.uiMziovke KrotuBk»m« 

druksoti 8zi maszinuse teip gerai priteisite, 
kad kiekvienas, nors ir maiiaualai mokiais*, 
per 10 miliutu išsmukite dailei drukuoii. Prie 
kiekvieno* maszlnuke* duosim dovana* i*ton*z- 
kom* knigoms bei popierom* so puikiom* kviet- 
kom* ir grašiai* apskaitymais grumstą raazy- 
mm. Tokie popieru lesinąs kasstujaSJc; S tu
zinai |l00. Agentu reikalaujame kiekvienoj lle- 
tuv szko. apigardoj ir duJdams gera uidarbl. 
Raižyk ssladien.

VV. Kndarauckas, 
Boi 234,_ _ _ _ _ Lairtnce, Mass.

Ot kada gražiausios popie
ros gromatonis raszytie.

Dar peukiolika lu.uutų, pasui stritkarį 
(nustvers!, 

Tai eik szisn brolau pu Szlmkų—iznap- 
(są iszsigersi 

Jis turi czystą saliuną. naujutėlį, barą 
Wyną,»znap*ą.*za)tąalų ir užkandį gėrę. 

Stanislovas Szimkua.
8700 Commercial avė., 80. Chicago, III.

Zemlapis Lietuvos ir 
Latvijos.

Lietuviszkoje kalboje, atspaustas lo- 
tiniszkom* litarom* Peterburge, gauna
mas pas: Inžinierių A; Maciejevskį.

Nevskij proepekt, n. 111 b. 73.

Žing-eidua hm tetai dalykas 
Tikrai vienatinė gydykla ant užželdini- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimą, 
už kęgvrarantuoju. Prof. Brundza sutei
ki* puikius, ^velniu* ir tankiu* plau
kus, ką liudyja daugumas prisiųstų pa- 
dėkavoniiį per laiszku* ir laikraazcziua. 
Pagelba yra visiems, tik atsissaukite.
OFFISAI: Brooklyn, NY
Norėdami pasiklaust rodos per laiszkus, 
adresuokite: The J M BRUNDZA OO., 
Box 2361, New York. U .8. A.

Diemanto Elektros Kryžius
Wadlaamas teipgi Volte Kryiittni, kvlete metu atgal te

pė Išariate* Austrijoje, ir pasidėk*vejant savo naudai 
Kryilus te* velk prasiplatino Vokietijoj Fmncvzljoj, 
Skandinavijoj Ir kitose Europos szalyse. ir szendieuyr* la
biausiai pageidsulam** kaipo galingu vaistu nuo Reuma
tizmo ir daugelio kito knno nageliu.

Elektro* Diemanto Krykiu* gydo Reumatizmą teip mus
kulu kaip Ir sunariu. Neuralgija ir kitu* kūno skaodeji 
tnu*. Nervlszkuma, Nervu nuilpnejtma, Silpnumą, Pras
tota Nervu Gyvume. Nervu Nupuolimą. Nemiga. Abejo- 
tlnguma. Dvatio* Nupuolimą Hysterija, Paralyžių. 8u* - 
tenguna, Drebuly Neuralgija, Apoplek«ija, M nemaru, 8z v. 
V ito Szoki Szlrale* Plakimą.Gaisro* skaudejima ir wlsu* 
Nervissko Systemo sugedimui.

Weikm« jo apriretozkl* pati per save begyj* keleto* die
na. bet kartai* uttru nk* žele* dienas.

Krykiu nikis nesslnt diena D nakty, pakabinta aat *xU- 
kinio szuiuriuko ant kaklo, augaseziau trirdine* indaubo*. 
Mėlynoji pu»e tart bet in apaezia apver»ta Prie*z naudo- 
jlma ir viena syki ant dieno* po to indek Krykiu in truputi 
drungna geriausio uk*u*o skysUma rr laikyk per keletą 
mlnucziu. Velkama, Murin* pagal »miiu, ukauae miksa 
vandeniu atskiesti Preke to Krviiau* yra Viena* dole- 
11. ir gvarantuojasM. kad ji* suteik* takte pat sande kaip 

________________________________ kad gerlausiejie elektriszki diriai. kuzluojauti penkto tikį 
bei dvideszim t* tykiu daugiau Koina* ezeimvnoa sąnarys, 

sveika* *r agota*. niekados neturi bul be to Elektriszko Krvitau., kur* y r* geriausiu gelbėto-

As* naudojau*! jusu Dieatanio Elektro* Kryšiufii nuoXI Kovo Ir penitikrluau. kad ta* krykia* 
tikrai teip pageltdaira*. kaip (akete Per ilga laika a«z negalėjau v»!dvti *avn d-azlne* r*uko* 
ir daug keatejaa; vlaad* turėdavau laikyt* M pari-zta. Pu naudojimo begvj dvieju *onvateria 
ju*u Diena n to Kiek iro. Krykiau* ealejuu ap*l-ili jau b* pariazimo. Dabar' gi su ta raaka neaiu 
pilna kibirą oandem Aas ir neiinau kaip atldekavot juma ui teip dMel* aute ik ta man nusel- 
ba.—ANDRĖS MaDSEN. MM Qalooy Ava.. Ooon UtaB . April 1A I8BS.
The Diamond Electric Cross Co , 306 Milwaukee are., CHICAGO.

Kad jau man jos pasidaboję, tai nieks 
ju nepeiks, b* verta pažvelgė ant at
minties Lietuvos Didzviri kožnam 
isz mua, lietuviui, raszant laiszka ant 
popieros. Su paveikslais: Karalius Ge
dom i nas imantis Kijevo* pyli, Vytau
tas L. D. K. ir Žyrgvaikis, su dailiai* 
kvietkais,popier* 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 pologr. 35c. pinigais, o mar
kiems 40c.: o už 91.00 gausite 5 tuzinus 
popiero* ir Vyt potog. Tik si u nski te grei
tai orderi, ant pažiūros dykai ne siun- 
cziu. Užtikrinu kad kožnam patiks. Ant 
to reikalauju pardavėju agentu.

W. J. Petkon,
305 N. Matiistr.,Br<K*kton, Mas*

THEO FR0ULX
ADVOKATAS IR KONSULIS.

JONAS MOŽEIKA,

A^iijstentaf< ir Notary Public.
ROOM 601-402

87-89 E. WaslUD8ton st, Chicago, III. 
Užsiimame civiliszkom* ir kriminaliss- 
koms provoms. Geriausei iszvarome pro- 
vas už sužeidimu* Musuoflse galim* su
sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju 
nereikalaujame.

Jonas Mozei ka gyvena po n r. 31 W. 
14th pi , kur galim* ji rasti iki 9 vai.

Temykite
Prova Jucio Polubfnikio, kuri buvo palatoj*-

naudos Palubį n ik to prisūdyta 8*000 ir Ii 100 
kasate. Prova wede Fr. Golubieku su advoka
tais C. C Wllson, Jobu W. Streed ir 8.8. Sblrar.

n»8. Morgan St .Chloago.

Susitaisykit sawo peczius 
hnt žiemos.

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

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

STATE
MEDIGAL

To Repalr 
Broken ArtL.

MAJORS 
RUBBER 

CEMENT,
MAJOR'8

Major’s
Cemeflt

Geo. M. Glaser, M. D.
Medicinos liaktaru.s.

Gydo visoke* .igas, turi geriausg prakti
< kę ligose moterių, vaikų irchronisz-
- ko*e ligose. Taipogi geriauaei atlie 

ka aperacijas visokiuose atsitiki
muose,

837 32nd St.

Naujas sztoniM.
Lavrence Mas*. P. Auiila lietuvy* 

uždėjo nauja šitom valgomų daiktų ir 
viską parduoda pigiau kaip kiti. To
dėl visus to miestelio lietuvius kvieczl* 
ateiti ir pamėginti naujame sztore, o už 
tikrina kad kiekviena bu* užganėdinta*.

P. Aurila, (9—7)
38Common SU, Lavrence Matui.

Wisi —

Chicajfo

OFISU WALANDO8: 
Iki 9 ryto, nuo ,2—2 po pietų ir po 6 wak 

Tklzlonab Y ardu 885.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3482 8. Halsted SU

$2.00
*l>u koopmkiausiat.

pas —

wyrai —

Dook! duok mums brolau gert.
Užlaikau geriausia ie seni ausie Degti

ne Alų, Vyną ir kitu* minksztu* gery- 
mus. Cigarai ir Cigaretei net nuo Phi- 
lipinu salų. Turiu ruiminga ir esysta 
vieta dėl sveteliu. Suteikiu rodą dpi vi
su savo broliu lietuviu. Praazau atsilan
kyti

J. R. Miknaitis.
883 Bank st., VVaterbury. iahid.

BaltrUkorjil!
Rasite szal'ę alų, seniau^es ariel 

kas, wynę net isz Europos, o 
cigarus net i-z Turkijos.

Atsilankykite po nr.
11 N. River Blde St.,

Vaterboij. Conn.

SztoraN ir OftiaaN
Atidarėm nauję sztorę iroflsę lietuviu 

reikaluose, kur užlaikome visoke* lietu- 
viszka* knygas, lietuviszks* žolele* noo 
visokiu ligų, užsiimame visokiais lietu
viu reikalais, kaipo raszymu ir skaity
mu laiszku, užvedimu provų visuose 
atsitikimuose ir tl. Prie to turime galiū
nę ir užlaikome gera alų, arielkiu ir 
kvepenczius cigarus. Wisus kvieczisme 
pas mus atsilankyti.

John Mitchell & Co.
547 8. Canal 8t. Chicago, III.

Dispensary
(J E. MadisonStr, CHICAGO, ILL

(arti McVickers Theatre.)

Klansk rodos pas seną Daktarą., ;-;- 
geriausiais attestatals užbaigęs medicina, turi ilga praktika, yra kalbininku, au
torium ir specijaltsiu gydyme slaptu nerwissku Ir chronbtzku Ilgu. Tuk- 
stancziai Jaunu žmonių tapo Jo iszgelbsti nuo prieszlaikinio kapo, sugražintas 
Jiems vyriszkumas ir tėvystės laime.

Prastotas wyriszkumas ^lipnumas nervva, inrnaudo- 
v HyHtemas, prastota at

mintis, neapkentlmas draugystes, prastota energija, pHcszlalkinis 
stisikiiprinimas. ineszlungis bei abelnas nusilpnėjimas, vis ui yra pa 
sėkmėms jaunyste* iezdykumo ir neiszmintingumo. Ju* gal esate dar tik pir
mam Ilgo* sudlume, bet atminkit, kad jus sparnais! artinatės į paskutini. Taigi 
tegul klaidinga geda ar didyste nesulaiko jus nuo praszalinimo kaneziu. Dauge 
H* jaunu vyru, nesirūpindami apie savo padėjime daejo to, kad jau buwo per- 
velu gydytis, ir Ud giltine juo* palipstejo!

Liinpanczios ligos?“?ui .tadiumuo«i Pirr “ mame, antrame ir trecaiame, puwiman
gerkles, nosė's ir kaulu, slinkimas plauku, kaipogi ir sekios tekėji
mas, iarberimas ir mesElungis, pasekmes nevalystes ar i*zdykawimo bus 
veikiai Iszgydypa Mes gydome virsr.minėtas ligas teip. kad netiktai jas vei
kiai praszaliname, bet ir visisska sveikata ligoniui sugražiname.

Atmink. kad mes pilnai gw*rantuoj*me iszgydyti kiekviena liga, kokia 
" tik apėjimam gydyti. Jeigu jus gyvenate toliau, ne Chicagoj, 

Ui raszykite mums gromata reikalaudami klausymu listo, nes mes gydome 
teipgi per pacsU. jeigu tik mums teisinga ligos apraszyma ligoni* prisiuncxi* 
Gyduoles mes supakuojame (atsikancsin deže irsiuneziame jas pacientui, uis 
kad neatkreipti jokio* žingeidy*tos paszaliniu ypatų.

Mnsa pnkes jra pigesnes <u bet kokio oficijalisto ilsoj 
sralyj ir tcdel kiekvienam ligoniui prieinamos

Offioo fldvnAQ* i. DD0 DD0BRISiitae.UllldU aujuub. f ledelloms tik būo 10 Iki 12 ryto
Ateik pats arba raszyksziadien,nesrytogalibutperwelu.
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