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tai susimuszimus su ch'miecziais timuose ir veržime chmieczių nedaleido prapeuziukam ir hoginaneziais savo tėvynę. Kariau turtų ne dalyvavo, o sziaip, tiek landiszkam kbosuliams jį atlan
noe pasirodo per mažai ant su verta Amerikos kariauna, kę kyti; buk hėland'sskam konŽu
Sziaurini Amerika.
valdymo visų Chinaras priguliu Maskobjos, Prancūzijos ir Angli liui, kuris buvo drauge irTranPereitos ssnvaitės pabaigoj, ežių krasztų į sziaurius nuo dide- jos: visi plėszė ir veržė nuo gy svaaliaus konsolių, gubernatorius
besiartinant rinkimams, kaip pra- ses murinės sienos, taigi Mandžu- ventojų reikalingus daiktus be atėmė exequatur nuo reprezentsneszė privatiszkos y pa tos, dauge rijos, Mongolijos ir Kuldios. jokio užmokesnio.
vimo Traosvaaliaus, kadangi tas
ly] vietų ant Kubos buwo rosi Angliszki laikraszcziai garbia,
Gaisus Li Hung Czang kėliau krasztas lordo'Roberts likosi pri
sztai. Mieste Havanoj ameriko buk Maskolija nori visus tuos ja į Pekiną, kur j s likosi paskir skirtas prie angliukų valdybų.
nų proteguojami republ ikonai už krasztus priskirti prie savo azija tas į kotnisiję aut pradėjimo tary Tas paskalas isz syk rodėsi mela
puolė ant redakcijų laikraszczių tiszkų valdybų. Kadangi jos ne bų su vieszputystėms. Ketino jį gingu, kadangi Roberts neturi
nacijonalistų partijos, reikalau- yra Cbinų provincijoms, bet va- į Pekinę pergabenti maskoliszka* tiesos davinėti prisakymų guber
janczios visiszko pasitraukimo ziliszkais krasztgis, todėl tai kariszkas K liivas, bet priešą tai natoriams svetimų kiaaztų; tie
amerikonų. Nors mieste yra ui Maskolija te p geidžių idant ki pakėlė prulestę angliszkas wice klauso vien pri-akymų savu ran
tektinai amerikoniszkos kariau tos wies'.patystėt> pasižadėtų ne admirolas Seymour. Dabar vie do, o Portugalija iki sziol ne pa
nos, bet ji nesikiszo į maisztus, imti ne jokios Cbinų proviucijos, nok naujausi telegramai paduoda, garsino, kad ji pripažį-ta jau da
jų ne stabdė. Jeigu. tos žinios kadangi nuo jos, apart vazaliszko kad Li Hung Czang yra ant mas- bar Trsnsvaali|| už angliukę val
teisingos, tai aiszku, kad ameri Til»eto, kurio, kaipo gulinezio toli koliszko kanszko laivo.
Taigi dybę. Lorenzo Marųuez portuga
koniszkas jeneral gubernatorius nuo jūrių terp augsztų kalnų, mat Seymouro protestas likosi be liszkų valdybų gubernatorius
norėjo nors per maisztus palen vieszpatysczių kariaunos ne gali pasekmės.
garsina, kad davė Kraugeriui
gvinti pergalėj i m ji republiko- lengvai pasiekti, lieka tik Tikri
Užmuszėję vokiszko pasiunti gy venimę sivo rūme, kol tas ni
nams. Oficijaiiszkame gi jenero- Ch'nai. Maskolija mat,ne galėda nio suėmė japoniecziai ir atidavė iszkeliaus į Eutupę, kad ima atloWoodo praneszime nieko ne ma ant syk daug svetimos žemės vokiecziams, kurie jį siszaudė. sakymę už jo gyvastį, ’ o ežia ne
paminėta apie maustus, jis prane pati suvaldyti, ne nori daleisti Dabar pats japoniecziai garsina, truks a angį i sakų agentų, kurie
sza, kad rinkimai ^atribuvo visur kitoms vleszpatyetėms kę noro kad vokiecziams lazduotas ir jų galėtų bandyti Kraeg-'rio amžį
ramiai, be jokių musztynių ir pagriebti, kadangi vėliaus, su suszaudytus cbinietis ne buvo autrumpyti. Kelionės jo į Euro
vaidų. Katros todėl žinios tei valdžius ir sudrutinusi savo val tuom užmuszėju.
pę gubernatorius ne stabdys.
singos, to negalima žinoti.' Nepai džią dabar užimtose vazaliszMuitinyczių užveizėtojas Hart Krueger ketinu keliauti arba ant
sant vienok ant paramos ameri- kose Chinų valdybose,tikisi galė pranaszauja spalių mėnesyj visų holandiszko kariszko laivo, arba
koniszkų virszinįkų, rinkimai sianti paimti ir tūlas Tikrųjų Chi Chinų krasztų pasikėlimę priešą ant vok*szko Herzog.
iszpuolė ne pagal jų norę, ka nų provincijas. Jeigu jas dabar svetimtauezius.
Tas rodosi jau
Prancūzija.
dangi, ant kiek iki sziol žinia, užimtų kitos vieszpat) stės, tai dabar pradeda iszsipildyti. MaiParyžiuj lankosi dabar maskonacijonalistai paėmė viražų, jų jas maskoliams ne butų teip len sztai apima vis didesnius Chinų
liszkas iždo namister's Witte.
ištrinko daugiau negu amenkonų gva iszstumti.
Ant didelės ka plotus, siekia vis loliaus į pietus,
proteguojamų republikonų. Mie rės dabar Mnskolijai trdk-ta pinį- kur dur pasikėlimo ne buvo. Kadangi Maskoliai niekur iki
ste Havanoj ir visoj szitoj pro gų. Nežiūrint vienok ant neva Dideli pasikėlėlių pulkai, teip sziol ne pasiseki gauti pasiskolin
vincijoj nacijomdistai rizrmko ne pasitraukimo isz Pekino, ji gabe kaip Pekine svetimus pasiunti ti pinįgų, tai dabar jieaako jų jau
tik reikalingus ant perswėrimo na į Cbinys vis daugiaus kariau nius, laiko apgulę prancuziszkus, vėl Prancūzijoj. Reikalauja ne
penkis savo partijos kandidatus, nos ; skub ai pradėjo darbus prie angliukus ir amerikoniszkus inži mažai, nes 5OJ milijonų frankų.
bet laimėjo dar du virszaua. Isz baigimo didžiojo Siberijos gele nierius 200 mylių į pietus nuo Meilė prancūzų maskolių link jau
kitų prowinvijų, dėl smarkių au žinkelio; dabar ji turi Chinuoee, Pekino.Jeigu pasikėlimas iszsipla- diktai atszaio, kadangi isz suriridrų,žinios dar ne at3jo, bet rodo arba prie jų rubežių,daugiaus ka tįs, svetima kariauna ne galės m sz mo Prancumos su Maskolija
pirmutinė nė JoVios baudos ne tu
si, kad ir kitur nacijonalistai pa riaunos negu kitos vieszpatystės. Chinų pasitraukti.
rėjo, Maskolija vien skolino,
ėmė viražų.
Rinkimai parodė, l^askoliszkos* kariszkos valdžios
kiek galėjo, pinįgus: į kelia me
kad ant Kubos nėra teip daug dabar pareikalavo nuo Kaliforni
Kare Afrikoj.
tus
Prancūzija paskolino 6 miliar
szalininkų pasilikimo amerikonų, jos ir Washingtono lentų pjoviLordas Roberte vėl iszleido
dus
frankų; daltar jau daugiau*
jeigu su parama amer.konūzkų nyczių ir medžių dirbtuvių kuo prokliamaciję į Transvualiaus gy
virezinįkų jų jgaliuinkai nė pa greiez ausiai atgabenti į Whdi ventojus, kurioje prišalo padėti skolinti ne nork Ar VVittei pasi
pirkimais negalėjo per v a ryti sa vostokę 30 milijonų kuhiszkų ginklus ir atsiduoti ant jožvėrisz- seks kę iškaulyti, neužilgio pa
matys me.
vo kandidatų.
pėdų medžių ir lentų, kas jai rei koe malonės,, kadangi kitaip jis
griebsis
visokių
būdų
daleistų
Ant Filipinų salų amerikonai kalinga ant pastatymo triobų
teiposgi ne gali pasigirti skvar skaitlingai kariaunai sutrauktai į laike karės; tik gaila, kad lordas
apie civilizuotę karės wedimę
biais jų nuveiktais darbais. Pa rytinę Aziję.
sikėlimas ežia, rodosi, isztizro,
Kita maskoliszkos kariaunos menkę turi supratimę. Robeite
vietoj mažiutiesi, platinasi wis dalis traukia isz Pekino į Taku ir sako, kad būrai ne privalo už- Isz Lietuwiszk(> Branto,
Gar te no gub.
labiaus. Pasikėlimas apsireiszkia į Tien Tsin, kur, kaip siko jene mirszti, jog anglijonų rankose yra
Pabaigoje
pjutės mėnesio siaa17000
būrų
nelaisvių
ir
jie
ne
jau aut tų salų, kur pirma jo ne rolas Linievicz, perleis žiemę.
buwo, o ant svarbiausių salų Lu- Iki pavasariui,
žinoma, galės bu>ę paliuosuoti, kol abidvi pie tė ežia gana didelis gaisras. Už
zon ir Panay jis neina silpnyn. ežia sutraukti dar daugiaus ka tinės Afrikos republikos ne pasi gimė j s naktyj: užsidegė nuo ne
Rods pasikėlėliai dabar nesilaiko riaunos, o tęsyk nesidairys jau duos anglijonams. Gazdina to žinomos priežasties ne apgyven
didelių pulkų, kokių sumuszimas visai ant noro kitų vieszpatyc- liaus, kad sugauti au ginklais bū ti Glasero namai. Kadangi vė
kaipo už- jas buvo smarkus, tai visa medi
galėtų kę nore sverti, bet maži ežių. Prancūzai teiposgi pasiren rai bus laikomi
pulkeliai yra'visur, neiazskiriant gę apleisti Pekinę, duoti chiniss- muszėjai ir kaipo tokius jis baus. nė miesto dalis atsirado dideliame
ir paežio* Manillės aplinkinių,kur koms valdžioms galėjimę sugrįžti Szioje karėje Anglija iaztikro pa pavojuje. Ugnagesiams vienok
stovi didžiausios amerikonų pa- į Pekinę ir su joms pradėti tary rodė, kaip jos valdžios menkę pasisekė ugnies neprileisti į aujiegos. Jenerolas McArthur pra- bas kaslink atlyginimo už padary turi supratimę apie terptautisz grustę medinę miesto dalį.
Kaip kituose Lietuvos krasz
ueszė, kad kapitonas McQueston, tas prancūzams skriaudas ir nuo kas tiesas,kurių ir karėje prisilai
isz 4 pėksztinįkų regimento, li Uotas, bet prancuziszka kariauna ko civilizuoti krasztai. Argi to tuoee, teip ir ežia, užstojo nepakosi mieste Mongenone vieno a- apsistos terp Pekino ir Tien dėl Angliję reiktų priskirti prie kecz^mM karšatis, vidutinis bū
merikoniszko kareivio perszautas Tsin. Japoniecziai dalį savo ka vieszpatysczių tik pus'au civili va po 35° azilumoe pagal Celir nuo paszovimo pasimirė. Ka riaunos teiposgi ketina gręžioti zuotų? Jeigu šen ižus anglijonus ciaus termome’rę.
pitonas mat, įgavęs proto sumai- namon, kadangi reikalui atsitikus, laikė už tautę liuosybę mylinezię,
Isz Wllnlaus paw|eczio.
szymj, pradėjo szaudyti į savo jie gali greieziaus negu kitos tai per savo menkos vertės karės
22 d. pjutės, kaime Karveliuo
kareivius, du isz jų paazovė. Ant vieszpatyrftėę pervežti kareivius vedėjus Afrikoj visa garbė An
se, Warnių valszcziaus, nuo ne
glijos
nupuolė.
atsigynimo nuo įpuolusio į bepro vėl į Chinūs.
Amerika, nors ir
Kaip tetikto laikosi būrai? žinomos priežastie* užgimė gale
tystę savo virszinįko.kareiviams sutiko apleisti Pekinę, bet ji ne
ras, kuriasi isznaikino triobes 8
nieko daugiau* ne liko, kaip jį paskyrė laiko, kada tę padarys. Anglijonai gaišina, kad karę gali
ukinįkų su krutanesiais turtais.
ma
laikyti
už
pasibaigusię.
Sve

nušauti;’ kę ir iszpildė vienas Anglijonai ir vokiecziai ne nori
kareivis. Žinoma, už tai nieks pasitraukti; jie ketma per žiemę timų krasztų delegatai, atkakę Sudegė teiposgi suvežti javai ir
szienas. Ęlėdį ugnies padarytę
to kareivio bausti ne gal.
pasilikti Pekine. Gal vienok ir prisižiūrėti karei, apleidžia viens
jie būt priversti trauktieji į pa po kitam pietinę Afrikę, Angli skaito ant 5000 rublių. Užasekuruota gi viskas buvo vos ant
Kare Chinuosejūrius, kadangi visos szito mies szki laikraszczisi dabar paduoda,
950 rubl.
buk
lordas
Roberte
sutinka
dalį
Susijungusios prie«z
Chinų to aplinkinėm europieczių ir bok19 d. pjutės, giriose Berezovbokserus vieszpatystės. Iki sziol serų teip isznaikintos, kad visi kariaunos isz Afrikos siųsti į In
ka
ir Woitiessiszkių, Warnių
dar nesusitaikė ir nenutarė kę laukia ežia baisaus bado; kariau dija* ir Chinūs, kadangi ežia-jau
valszcziaus, užsidegė girios prine
reikia
daug
kariaunos.
Jene
toliau? daryti. Maskolija nuo nos, pasilikusios Pekine, gali likti
gulinczioe Bigitiskiui, Czerkasosavo mierių įsitraukti kariaunę be mailto, kadangi privežimas jo rotas Botbs atsisakė nuo vado
vui ir Polonskiui. Ugnis iscisz Pekino ne atsisakė ir dalį jos isz kitur labai sunkus.
Geležin vystės ir buk,matydamas ne norę
naikino 160 desiatinų girios.
kariauti
terp
būrų,
norėjo
pasi
jau iszsiuntė į sziaurius; Pekine kelį bėgantį isz Tien Tsien į Pe24 d. pjutės gaisrai užgimė
maskolių liko dabar 8000, taigi kinę,kurį užėmė maskoliai ir pra duoti, bet kiti vadovai ant to ne
rando
giriose aplinkinėse Nedar vis daugiaus negu karėtąja dėjo taisyti, dabar atsisakė jį to- sutiko. Prezidentas Krueger ap
mencaino ir isz ežia pęrėjo į mas
taisyti,
kadangi
pasitrauTus
leido
Transvaalių
ir
atkako
į
Porvisų kitų vieszpatysczių, ifzėmur
koliszko kliosztoriaur
girias.
Japonijos, kuri turi 10000 karei maskoliszkai .jreriaunai isz Peki tugaliszkę valdybę Lorenzo MarUgnis
isznaikino
medžius
ant
150
vių. Pasirodo, kad Maskolija, no, jis maskoliams nereikalingas. quez, o jo vie'ę užėmė jenerolas
desiatinų. Ję pagimdė piemens,
Schalkburger.,
Krueger
likosi
isaužmanydama kitoms vieszpatys- Į Tien Tsin atplaukė 12000 vo
kurie rando ginose sukurė laužę.
siųstas į Europę jieukoti užtari
- tėms pasitraukti isz Pekino, tu kiškų kareivių.
7 d. pjutės perkūnas uždegė
rėjo pąslaptus mierius.
Mat jai
Wisokių krasztų laikraszcziai mo kitų vieszpatysczių, bet ver triobas rando gir ų užveizėtojaus
vaisareikalinga kariauna sziauriniuose apkaltina viens kito* kariaunę ui gei bo ras jį kur norą Ant pro Pridatkuose, Mickūnų
Cbinų krasztuoee.
Įsiveržusi į plėszimus miestų ir kaimų; tuom testo angliszko konsuliaus, portu- ežiuj e. Sudegė tvanai ir kluo
nai su suvežtais javais. Sude
Mnndžuriję maskoliszka kariauna tarpu pasirodo, kad visi beveik galiazkas gubernatorius pergabe
gusios triobos prigulėjo maskono
Kruegerę
į
savo
rumę
ir
kaip
randa smarkų pasiprieeziuimę, tokiais gražiais darbais atsižymė
Itszkam randui; jos ne buvo nuo
maskoliszka kariauna turi nuola- jo Chinuose, vien vokiecziai plė angliszki laikraszcziai garsina, ugnies apsaugotos.

Fu'ūtiszkos žinios.

Isz Lietuvos.

Metas VIII

iboomd olas* mattu.

Isz WUolaus.
Atsitraukęs nuo
tarnyet*
Kijevo žemiszkame bankė, buch
halleris Kondrata vycze gavo
daleidimę atidaryti kur noro Maskolijos miestuose buchhalterijos
kursus;
Kundrotą vycze
nori
jucs parengti Wilniuje ir atsiszaukė į miesto valdžias, prary
damas nuo jų noro mažos paszelpos. Nežinia dar, kę miestas
ant praszymo a t šaky*.
Wilniuje pradėjo siausti ligos,
ypacz difterija ir disenterija.
VVaikų ypacz daug pasimirė, ka
dangi mat betureziai tėvai ne
siskubina kreiptinai prie daktarų
les pradžių; krepiasi tęsyk, kada
ir daktaras negali jau nieko pa
gelbėti.
Wilniuje žydai sutvėrė specijaliszkę draugystę,- kuri savo
kasztais užlaiko valginyczię ne
turtingiems žydams. Pereituose
metuose toje va’ginyczioje valgė
pietus 168135 žmonės. Pietus
kasztuoja <mia tik 3—5 k a p.,
draugystei jie kasztavo po 9 kap.
Terp valgytojų buvo 15% krikszczionių, kadangi mat apie parengimę panaazios valginyczios
krikszczionėms nėra kam pasirū
pinti.
Miesto rodą tariasi pastatyti
Bpecijaiiszlcę ligoubutį vaikams,
ant patalpinimo serganezių lim
pančioms ligoms mažų vaikų;
ėsaneziuose ligo i bu ozuose nėra
mat specijaliszkų vaikams dalių,
o jie reikalauja sargesnio daboji
mo negu suaugę. Ant užlaikymo

tiesų ant to'iius neturės ir jie su
laiku i anyks visai. Turinti gi
užrubežiniu* dipliomus turės iszsidirbti daleidimus ant praktika
vimo medicinisskame departa
mente vidaus ministerijos. P<rmhus gavę dipliomus dantistai
gali teiposgi užsiimti dantų gy
dymu, bet užtii nauji dipliomai
ne bus jiems davinėjami.
25 d. pjutės, ant priemieszczio
Smpiszkių užsidegė artilerijos kazarmės. Ugnis teip grietai pla
tinosi, kad į porę miliutų užėmė
vi«ę kazarmių triobę ir kitas kaiminystoj stovioezias. Tolesnį
ugnies besiplatinimę apslabdė
auganti aplinkui medžiai. Sude
gė su visų keturi namai: du di
deli ir du maži. Blėdys gaisro
padarytos labai didelės,
jos
dar ne apskaitytos prideraneziai.

Isz Wi Ik merges, Kauno
gubernijojMaskoliszka karės ministerija
rengiasi padirbti nauję geležin
kelio liniję nuo Kauno, per Janavę, Panevėžį, į Kreutzburgę.
Kita gi linija rengiama nuo Wiiniaus j Rygę- Czianyk*ztė mies
to rodą tariasi atsiliepti į randę,
idant paskutinė lin ja ne aplenk
tų Wiikmergės, kuri, dėl stokos
kam nors tirkanezių kelių, vie
toj augti, puola žemyn. Gyveu
tojai tiki, kad jeigu per Wilkmergę bėgtų geležinkelis, tai ežia
pakiltų prekyste ir iszdirbystė.
Dabar gi, apsistojus viskam, yra
ežia daug darbinįkų ir amatininkava

nž|

reiks miestui paskirti kas metę
po 3000 rubl.
M eit is
daleido
žydams
Halpernui
ir Epsteinui pa
rengti VVi'uiuje midaus dirbtu
vę. Dirbtuvė ta bus ant Dianos
ulyežios, parengta fu naujausio
mis maszinoms.
Pabaigoj pjutės visoj Lietuvoj
buvo labai dideli karszcziai, vi
durdieniais būdavo po 38° pagal
Celciaua termometrę szil urnos.
VViai skundžiisi ant stokos ly
taus.
• 1
Peterburgo valdžios sugręžino
atgal į Wilųįų praszymę vietinių
prekėjų daleisti parengti ir užlai
kyti savo kasztais prekystes moky
ki}. Waidžios reikalauja visokių
permainų įstatų mokyklos. Per
tai szį metę mokyklos atidaryti
ue bus galima, nors ji mieste ne
atbutinai reikalinga. Mat mas
koliaakos valdžios,kaip įmanyda
mos, btabdo įkunyjimę kiekvie
no ant visų labo užmanymo.
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isz ežia į kitus miestus geresnės
duonos jie«zkoti. Uždarbiai ma
ži. Sztai uždarbis kalvių ir slie*orių ne pareina 10—16 rublių
ant mėnesio; tik uždarbis skurų
iszdirbėjų yra didesnis, jie uždir
ba iki 40 rubl ų ant mėnesio, bet
tokių ne daug yra,

Isz Lietuwiszko Minsko.

Miusko žemdarbių draugystė,
ant paminėjimo savo 25 m. su
kaktuvių, ateinancziuoee metuose
rengia žemdarby.-tės
parodę
mieste Lietu viszkame Minske.
Paroda trauksis nuo 26 d. pjutės
iki 4 d. rugsėjo. Apart žemdsr
byztės, dalia parodos bus apvers
ta naminiams iszdirbimams. Pa
rodoj galės dalyvauti žemdarbiai
sekanezių gubernijų: Minsko,
Wllniaus, Witebsko, Woliniaue,
Garteno, Kijevo, Kauno, Mogilevo, Smolensko Czernigovo,
taigi gubernijų kitękart prigulėju
sių prie L:etuvos kunįgaiksztysWilniuje, u veizėtojas rasati- tėa^
nyczios II dalies sandaros sudžios pridirbo szelmystų; kada Isz Waszkių, Panewežio
paw.
pamatė, jog tos szelmyetos iszeis
Pabaigoj berželio ir pradžioj
į aiksztę, isadumė į užrubežius.
Žinoma, kad caro valdžios repre liepos Waszkiuose ir Linkavoj
buvo žydų musztynėe. Krikszzentantas yra maskolius.
ciionys, szventoms dienoms susi
Wilniau8 miestas nutarė savo
rinkę, daužė žydiszkas pardavinykasztais padirbti kelias naujas uczias. W aidžios ant tų muszty
lyczinių karų linijas, ant jų karų
nių ilgai per piro zt u s žiurėjo, bet
varymui pritaikys elektriszkę
kada tapo užmušiu s vienas žy
pajiegę.
D .bartiniai arkliniai
das, tęsyk sutraukė, pulkę policikarai, ėsanti savascaia kompani
jantų ir pradėjo atestuoti. Isz
jos, pasiliks jos rankose iki pa
Wa*zkių pusė* aresztavo 30, o
baigai termino koncesijoj iszreikisz Liekavo* net 80 vyriszkių ir
esto. Elektriškų karų linijos bus
juos nuvežė į Panevėžio kalėjiparengtos: nuo Kalvarijų* ui.
mę. Kę su jais padarys, dar ne
iki Katedros pliaciaus; ilgis jos
žinia.
Daugiausiai suaresztavo
bus 2j v i oroto. Kita linija bėgs
pusbernių,
bet yra keli ir subren
nuo Katedros pliaciaus iki gele
dę vyrai. Nesutikimai užgimė
žinkelio stacijai;
ilgis jos 2
Waszkiuoae už pliacių priesz bažv i orėtai. Nuo geležinketio sta
nycaię, kurį nupirkęs žydas, užsi
cijos iki miesto pjovinyczių; il
manė statyti sau namę. Parapijogis to* linijos 2| viorsto. Pa
dirbimas tų linijų kasztuos nai ne norėjo daleisti, žydas gynė
800000 rublių; ant surinkimo savo tiesas. Nesutikimai tie ir
pinįgų, miestas iszleis obligacijas. pagimdė ant galo musitynes, ku
Pervažiavimas linijos kasztuos 5 rios pasiekė ir Linkavę.

ir 7 kap.
Pagal valdžių padavadyjimę,
užsiimti visur dantų gydymu
galės tik tikri dantų daktarai;
teip vadinami dantistai tokių

pervažiuoti du kareiviai ir ant
vietos užmuszti. Krip pasakoja
pakelėj ganiusi bandę piemenaitė,
minėti kareiviai ėjo szėnimis dai
nuodami, taigi, matyt, buvo su
apsvaigintaia-nuo gėrymų smege
nims. Prabėgus trūkiui, minėta
piemenaitė rado ant szėnių jau
tik baisiai sudraskytus kuuus mi
nėtų kareivių.
Waldžio* iazsiuntė tirinėtojuę ant persitikrini
mo, kiek yra teisybė* piemenaitės
pasakojimuose.

Isz Londono.
Londone yra dabar trys drau
gystės: “Vienybė* Dr." elgiasi
po senovei, vaidai teipgi nesi
liauja; buvo ir įstatymai pertai
syti, bet iki sziol dar neužtvirtinti
dėlto, kad ant susirinkimų suėję,
keikia vienas kitę ir eina sau.
Nežinia kas toliau bus. “Szviesos
Draugystė" turi 9 sąnarius ir
terp tų devynių girdėt nesutiki
mai; knįgų, kiek pirma turėjo,
tiek turi ir dabar, nė vienos nau
jos neparsitraukė, isz laiknuzczių tik vienę “Lietuvę".
Pilėnas sutvėrė kooperatywiszkę draugystę po vardu “Lie
tuva”. Miežiu Dr. yra uždėti
Kliubę arba kokię pardavinyczię
ir tt. Prie draugystės jau prisiraszė 26 sanariai. Mėnesinė mo
kestis 6 penai; sanariai mokės
akcija* po 5 szilingus ant mėne
sio, —ir negali daugiau įinokėt
vienas sąnarys kaip 5 svarus.
Nežinia, kaip,iszeis.
Wiena* pouas buvo sujieszkojęs kuoįgę, bet kunįgas pa
reikalavo,
kad
Londono
vyskupas paraižytų jo vys
kupui, kad reikia kunįgo, ir vys
kupo laiszko kopija turi būt nusių-ita kunįgui per ranka* komi
teto. Mes teip ir pareikalavom.
VVyskupas ant to sutiko, vienok,
belaukdami laiszko nuo vysku*.
po, iszgirdome sztai kę: p. Pilė
nas, gavęs daleidimę, pagarsino,
kad reikia kunįgo; ant originalo
paraižyta, kad kokiu nore budu
būt surastas kunįgas savo tautos
ir parkviestas į Londonę. Mums
vyskupas paraszė laiszkę besitei
sindama, kad jis davė Pilėnui
apgarsinti į laikraszczius, o ne
kuoįgę atsiųsti. Pilėnas ir ap
garsino į “Tėvynės Sargę”. Isz
to kilo didelis armyderis dėl įsi
skverbimo Pilėno į tuos reikalus.
Dabar nueiuntėm kopiję rantų
Seinų ir Kauno vyskupams.
I. L-e.

NAUJI ISZRADIMAL

| Prancuziezkas
inžinierius
Henri Mariolle iszrado lengvai
iszpildomę budę padaryti laivus
ne galineziais paskęsti, noro lai
vas ant jūrių susidaužytų. Ant
to jis prie laivo sienų, augazeziau
vandens paviraziaus, pr taiso ap
link laivę eilę guminių kinėnių,
kuriouse yra calcium karbidas;
kiszeniąi viens su kitu sujungti
isz. storos blėtos dūdoms. Kada
laivas plaukia, dūdos tos uždary
tos. Jeigu laivas susidaužo ir
pradeda skęsti,tai ne gali nuskęsti
giliaus, kaip ant treczdalio, ka
dangi paskui vandens spaudimas
atidaro dūdas, vanduo pereina į
krizenius su calcium catbidn, ku
rini, per susidurimę su vandeniu,
atidalina |pazę aoetileoę; kiszeniai
iszaipuczia ir laiko skęstant į lai
vę ant pavirsziaus teip, kad jis
ne gali paskęsti. Pagal apskaitymę Mariolle*, ant apsaugojimo
didžiausių oceaninių laivų nuo pa
skendimo, užtenka aplink juos
pritaisyti 150 kiazenių, į kiekvienę kiazenių įpilti po 100 svarų
Panevežietis.
caftnum carbido. Wi*i
kisze
niai
gali
duoti
2j
milijono
litrų
Perwažiawo da kareiwia.
Netoli Duksztų, Wilniausgub., gazo acetileno, ko užtenka ant
ant Peterburgo - Warszavos palaikymo diddžiausio laivo ant
geležinkelio linijos likosi trūkio vandens pavirsziaus.

r
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Isz Amerikos.
Paskendo garlaivys.

Pirmutinis sniegas.

Dędvood, S. D. 15 d.rugsėjo,
aplinkinėse Black Hills puolė pir
mutinis szį metę sniegas. Ant
Bald Moutain tiek prisnigo, kad
sniegas uždengė žemę ant dviejų
colių storai.
Tuose kraštuose
užstojo dabar didelis szalt's.

. St. Joseph, Mich. Laike papa«kutinių vėtrų pražuvo ant
Michigau ežero garlaivys “Ltv
rence”, prigulintis Peopie Transit Co. Ant minėto garlaivio,
apart jo tarnų, buvo 50 pasažie
Eiplioilja.
rių, su kuriais nežinia, kas ateiti
Phildelfhia, Pa. Bald vi no
ko.
Lokomotyvų dirbtuvėse atsiko
expliozija garinės dūdos, kurios
Negru musztynes.
Bedford, Ind. Dirbanti ant ezukių du darbinįkai tapo ant
geležinkelio aplinkinėse Huron .vietos užmuszti, keturi mirtinai
kurių ne
galima
negrai, gavę pereitos subatos užgauti,
bus
nuo
mirties
iszgelbėti,
o pen
dienę užmokesnį, griebėsi gir
tuokliavimų, o pasigėię, kėlė ki snarkiai iszsiveržus:o .garo
musztynes, kuriose keli negrai nuplikyti.'

Trimrlb, Oh Aplinkinėse
szito miesto, ant naujai surastų
anglių plotų, bus atidarytos
tynė?.

5 Altoona, Pa. Sudegė

ežia

LIETUVA
ISZ

Lietawiszku dirwu.
Literatiszkas Fondas.

rėdami nė jokios naudos itzsavo
literatiszkų darbų, kiti mus dar
binįkai aukauja savo spėkas tai
maskoliams tai lenkam?, arlia
suvis nesinaudoja įsz tų dvasiszkų spėkų, ir takiu budu pražū
va Lietuvai nė viens talen
tas. Turint tam tikrę fondę, bu
tų galimę įgyti ne vienę darbinį
kę ant tautiszkos dirvos, ne viens
talentas ne tik galėtų iszlikt', bet
dar galėtų tobulintis sau ir tėvy
nei ant naudos.
.
i
Žinoma, jeigu betuviszka laik
raštystė butų visur tokiose sanlygose kaip Lietuvoje ir jeigu
tiek te butų naudos isz iszleidimo tletuviszkų rasztų kaip Prū
suose, tai ir ne verta butų kelt
klausymo apie *įkurimę “Literatiszko Fondo”, bet Amerikoje
lietuviszka laikrasztystė 'gyvuo
ja prie kitokių sanlygų, ir iszleidimas lietuwi«kų rasztų ne tik
užsimoka, bet gali da atneszti
ssiokię - tokię naudę.
Dėlto tai ir kreipiamės mes
prie Amerikos iszleistojų su sriuo
užmanymu. L ii jie, peržiūrėję
rankraszczius, duoda didesnį arba
mažesnį užmokesnį už literatisz
kę darbę ir siunezia lę aukę į
“Literatiszkę Fondę”. Nors ir
nesusirinktų dideli pinįgai, tai
visgi butų gulima nors mažumę
atlyginti už tę sunkų ir ne kartę
pavojingę darbę. Mestikimėskad
ir tie, kę nereikalauja užmokesnio už savo rasztiszkę darbę, teip
gi ne bus priešingi takiam budui
suvartojimo jų rasztų, o reikalau
jantiems paszelpus bus 100 kai t
lengviau priimti paazelpę nuo
visuomenės, ne kaip nuo kokio
nors iszleistojaus, be to raszytojai, prigulėdami nuo visuomenės,
galės geriau sunaudot tavo spė
kas, ne kaip tarnaudami piivatiszkiems žmonėms.
Parankiausia vieta įkūrimui
tokio fondo, mums rodos, galė
tų būt P.*usų Lietuva, ir pinįgai
galėtų būt siunezami arba ant
vardo “Varpo ir Uk-o” red. kasieriaus arba ant kita kokio isztikimo žmogaus.
“Varpo ir Uk o” red.
Y ra ?z;e rasztai “Lietuvos” re
dakcijoj :

Komitetas tis, isz surinktų nuo
visų tautų pinįgų, iszleidinetų
peri jodiškus arba neperi jodiškus
rasztus vienoje arba dviejose
svietiszkose kalbose. Tuose iszdavimuose butų talpinamos ži
nios apie kovę už laisvę visų
szitų tautų, teiposgi apie skriau
das, kokias jos kenezia nuo randų
tų krasglų, kurių jungę nesza ar
ba nuo pavergusių jas tautų, Iszdavimai tie butų siuntinėjami
viso svieto apszviestoms ir įtek
mingoms y pa toms, idant visi ži
notų a^ie tokius atsitikimus, ko
kius skriaudėjai paprastai sten
giasi užslėpti arba jeigu ir garsina, tai visti melagingai juos per
stata.
Svarbiausia vienok užduotė
komiteto butųistengtiesi suartin
ti terp savęs pavergtas tautas be
skriaudos viena kitos, ant teisin
go pamato; praszalinti visus ne
sutikimus ir nesusipratimus.
Užmanymas “Svobodos” labai
svarbus, nors jis ne naujas: tokį
jau buvo sawo laike pakė’ęs pir
mutinis tautiszkoj dvarioj išei
nantis Amerikoj Iietu«iszka8
laikrasztis'“Lietuviszkas Balsas”.
Geistina labai,
kad dabar
rusinu pakeltas rastų platesnį pritarimę ir nenueitų ant vėjo.
Sziuom tarpu mes trumpai pa
duodame ‘‘Svobodos” pakeitę
užmanymę,. kalbindami lietuvius
j-m pritarti ir isz savo pusės,
kiek galima palengvinti jo įkunyjimę.
Tolinus,
pakal
bėsime placziaus apie tę užmany
mę ir apie naudę jo įkuuyjimo.

Isz Ashland, Wis.

'Z

Kadangi czianykszcziams len
kams sunku su rinkai reikalingus
ant pastatymo bažnyczios pini
gus, tai jie samdo skiepę Szventoa Agnieszkos bažnyczios, kur
atlieka savo dievmaldystas. Pasirandavojo jie vienę kambarį
nuo Szventas Agnieszkos mo
kyklos ir czia patalpino savo mokyklę. Kadangi iki sziol czia
kitokių bažnytinių katalikiszkų
mokyklų ne buvo, tai visi vai
kai lankė angliszkę Szv.Agnieszkos. Kada gi lenkai įrengė sa
vo, tai visus vaikus prigulinczius prie lenkiszkos parapijos
praszalino
isz
angliszkoe,
praszalino ir vienę lietuvio vaikę. Tėvas nuėjo prabaszcziui
szv. Agniėszkos
bažnyczios,
tėvui Fabijonui, paaiszkinti apie
skirtumę lietuvių ir lenkų ir
praszė priimti jo vaikę atgal.
Kunįgas pareikalavo arba 25c.
ant mėnesio, arba prigulėjimo
prie parapijos, o tęsyk vaikas jo
galės parapijinėj mokykloj tuokintiesi dykai.
Prigulėti prie
tos parapijos atseina ne bran
giausiai, pigiaus negu lietuviszkoee parapijose: czia reikia už
mokėti tik 3 dol.už tėdynę, o ki
tokių moke«czių nėri. Dibar
viri lietuviai telkiasi į airių bažnyczię, o lenkų koplyczię, kur
daug bringiau prigulėjimas atteina, apleidžia.'
28 d. rugpjuczio vienas lietutuvys vedė už moterį lenkę.
Yra czia jau 6 lietuviai vedę
lenkes, grynai gi lietuviszkų
szeimynų yra 11. Lietuviai pri
versti vesti lenkes dėl stokos
lietuviszkų merginų. Wisu8 ap
sivedusius su lenkėms lietuvius
lenkai vadina grynais lenkais ir
žinoma, vaikai tokių lietuvių
vargiai bo mokės lietuviszkai
kalbėli.

(Utm&Dymaa)
Bellvood Manufacturing
“Varpo” ir “Ūkininko” r®
dirbtuvės ir per tai 100 darbinį
dikcijoje koncentruojasi gana
kų ne teko darbo.
daug literatiszkų spėkų. Dėlei
Bloomington, III. Užgi stokos pinįgų, daug rasztų negali
mė czia plumberių sztraikas. Dar• bet sunaudota “Varpo” ir “Ūkibinįkai reikalaujn po $3.50 už 8I ninko” rėdai c’jos ir dėlto nuo
darbo valandas.
seniai jau “Varpo” ir “Ukx>”
į
Elt, Min. Darbai eina czia red. dalinasi tais rasztais «u A
labai gerai. 4 kaslynėse dirbat merikos redakcijomis ypatingai
pilnę laikę. Darbinįkų vienok. su “Vienybe” ir “Lietuva”. Bot
toks pasielgimas redakcijos tū
ant vietos yra užtektinai.
liems raszėjams nepatiko ir “Ūki
Ea*t Pitisburg, Pa. Wesninko” sz. m. N-l t<8 faktas tipo
tinghousero dirbtuvėse ant tūlo
apgarsintas.
P. Žmogus savo
likosi užmuszti. Ant suvaldymo
laiko su visu pasiliovė darbai.
Nelaimes ant geležinkeliu.
’ laike terp kitko užtėmyje: “gai
juodveidžių reikėjo szaukti milici
Beechvood, III. Netoli nuo Nuo kada pradės wėl dirbti, dar la, kad daug gyvesnių klausymų
ją. Keli juodi pesztukai likosi ežia iššoko isz rėlių karas su 16 nežinia.
, keliauja į Amerikę, nois dėl Liesuareštuoti.
pasažierių ir likosi užmestas ant
1 Middlesboro, Ky. Wisose' tuvoe raszyti”. Siuntinėjimę
stovinezies ant geležinkelio szė- czianykszcziose kastynėse pasilio rankraszcz ų į Amerikę mažumę
6 žmones prigėrė._
Karas susi vė darbai, kol kastynių savinį trukdė teip gi skirtingumas raEau Claire, Wb. 18 darbinį nių lokomoty vos.
kų Northvestern Lumber Co. daužė, isz jame buvusių žmonių kai nesnsitaikya kaslink užmo szybų vartojamų Amerikos re
pjovinyczių, susėdę į valtį, uisi- —9 likosi am vietos užmušti, 6 kėsiu o.
dakcijų; daugelis raižytojų pamanė perplaukti prudę ir prisi sunkiai apkulti, terp kurių yra ir
Danville, Pa. Czianyksz-. mėgo “Varpo” ir “Uk-o” raszygriebti į Eau Clair upę. Kada mirtinai apkulti; neužgautas isz- cziams pudleriams numažino už bę ir dėlto malonėtų, kad jų darvaltis atsirado ant prūdo vidu- liko tik vienas pasažierius.
mokesnį ant vieno doliaro ant, lias butų įsileistas “Varpo” ir
rio, užkilo vėtra, kuri apvertė
dienos.
Darbinįkai ne sutinka “Uk-o” redakcijos; kiti isz raižy
South Bend, Ind. Netoli nuo
valtį ir visi darbinįkai supuolė
tojų, spėdami, kad jų darbia gali
ir
ketina
sziraikuoti.
czia^ant Indiana. Illinois & Iowa
į vandenį. Prie to 6 žmonės pri
1 Home-tead, Pa. Dirbtuvė- būt nusiųstas į Amerikę,persergsgeležinkelio susimušė darbinįgėrė, kilus gi pasisekė iszgelbėti.
ti “Varpo” ir “Uk-o” redakciję,
kiszkas trūkis su tavoriniu. Priei se Bryse, Higbee Co., kurios ga
kad jie paveda savo durbę at
na
ilgai
iszst
>wėjo,
pradėjo
dirb
to 4 darbinįkai tapo sunkiai ap
Giriu gaisrai.
spaudui! u i tik tuomet, jeigu jis
ti. 300 darbinįkų gavo jose darPlymouth, Mas. Szitame pa- kulti. . !
bus atspaudintas pagal “Varpo”
bę.
vietyj aiauczia smarkus ginų gai
ir “Uki-o” raszybę. Be to, ne
V1CTORIA, VaNCOUVER.
Du
srai, kurie užėmė jau ginų plotę
Muncie, IndSztraikai mažę svarbumę turi tas dalykas,
trukiai Esųuimault & Nanaimo
7 mylių ploczio ir 10 mylių ilgio.
czianykszcziose stiklo dirbtuvėse kad knįgos spaudintos Prūsų
geležinkelio, ant medinio tilto,
Blėdį gnisrų iki sziol padarytę
pasibaigė. Abi pusės draugisz- Lietuvoje yra daug pigesnės, ne
netoli nuo czia, susimušė ir nopaduoda ant 200000 dol.; ugnis !
kai susitaikė ir darbinįkai sugrį kaip Amerikoje ir kad, apskritai
•į
i puolė žemyn. Prieto superintenvienok dar ne suvaldyta,
žo prie darbo.
imant, lengviau yru įgyti raszdent.is Alexandria kastynių likosi
tintai toliaus.
.
Isz VVaterbury, Con.
Wilke>barre, Pa. Lųzer- tus Prūsų Lietuvoje, ne kaip isz
užmusztas, teiposgi trukių vedė
Wetros.
Pereitame “Lietuvos” nurnenos^ pavietyj, kietų anglių kas- leistus Amerikoje, juo, kad dėlei
jai ir peczkuriai..
12 rugsėjo aplinkinėse Cleveryj pranesziaū, kad kn. Saurusai
tynėse nuo 17 rugsėjo užgimė di yvairių priežaszczių, Amerikcj
lando, Oh. siautė smarki wėtra;
Gaisrai.
tis, niekieno nepraszytas, ant 6 d.
deli sztraikai. Tegul todėl nieks iszleisti rautai ne visuomet gali
vėjas traukė su įgreitumu 60 myNarraoapsett Pier, N.J. Siau- czia nė keliauja darbo jieszkoti.
būt gaunami “Varpo” ir “Uk o”
rugsėjo sušaukė “Susivienyjimo”
lių per valandę..
Kiek iki sziol tė czia didelis gaisras, kurisai iszredakcijoj.
kuopos susirinkimę, tikėdama*
5 Elizabeth, Pa. Dirbtuvėse
žino, laike tų vėtrų mažiausiai naikino Rockingham kotelį, kė
galėsęs, kaip nepatinkantį sau pa
Dėlei ežių tai priežasezių
American Safe Lock Co. užgimė
2 rugsėjo, vienas lietuvy®,
du laivai paskendo; be abejonės sino ir du czielu bloku namų su
rapijos komitelę drystamį žiūrėti
sz*raikąs. Kompanija mat užsi “Varpo” ir “Uk-o”redakcija pa
Kazys
Jonutis, parėjęs vėlei na
pasirodys daugiaus paskendusių, 40 mažų pardavinyczių. Blėdį
į kuuįgo nagu?, iszvaikyti kuo
manė palaikyti vienos sanvaitės skutiniam laike nesiskubmo su
mon, iszsirėdė ir iszėjo isz kam
bet apie kitus dar žinių nėra. ugnies padarytę skaito
ant
pos
komitelę.
Tas
vienok
nepa

uždarbį, ant ko darbinįkai nesu iszsiuntioėjimu atliekamų rasztų į
Prieszais Conucant paskendo gar 450000 doliarų.
sisekė, nebagėlis nieko ne peszė, bario namuose pu. 1222 S. Clark
Amerikę. juo kad.dėlei stokos attiko ir paliovė dirbę.
laivys Lyons; su juom prigėrė
tik bereikalo sawę supuvusiu slr. Neužilgio po tam užsidegė
sakanezių žmonių, pnsiųstiejie
Paris Ont, Kanadoj. 12 d.
12 žmonių.
1 tiouK’ViLLE, Pa. Czianyk- rankraszcziai negalėjo būt greit
obuoliu apsii-zaukė; kunįgo gi ant kiemo malkinyczia, ugnis
Nelaimės padirbtos laike ( asku- rugsėjo užsidegė ežia malūnai szcziose anglių kastyoėse pra
gaspadinę, kuri teiposgi atėjo užgriebė ir namus, kuriuose gy
Ugnis teip greitai dėjo dirbti pilnę laikę. Pirmiaus peržiūrėti, ir negalima buvo
Isz po degėsių
tinių vėtrų Texase pasirodo dar Melkrumo.
ant dvasiszko piemens suszaukto veno Jonutis.
žinot, kę pasilikt sau, o kę pa
aut rytojaus isztraukė suanglėjusį
didesnes negu isz pradžių garsino. platinosi, kad kol ję užgesino, ji dirbo tik 1—2 dienų per sauvaisusirinkimo,
vienas
vyriszkis
verti kitem*. Susikrovė dide
VVėliaus pasirodė, kad
Wiename tik mieste Galveston isznaikino visę vidurį miestėlio tę. Dabar ir isz kitur atkakę
baisiai “apibrozdyjo”, liepdamas kuoę
lis skaitlius rankraszczių, isz kuParis.
Blėdį
ugnies
padarytę
pražuvo su viražu m 6000 žmo
p. 28.
geri kalnakasiai greitai giuna r ų dalis tapo palikta “Varpo” ir liekanos,
jai eiti į karklynę žvirblių gau tai yra kūnas Jouuczio. Jis ne
nių; blėdys gi žmonių turtuose skaito ant $300000.
darbę.
2. Kelionė į Lužicų dyti.
Musų vienok “piemuo buvo girtuoklis, bet kaip darbi
“Uk-o” red t kc i jai, 3 tapo iszsiųspereina 20000000 dol. vertės.
balas
(Spreevald),
lenk,
para

D.evo avinyczio*” tuom nepasi nįkų šventės dienoj, turėjo ge
5 Alkxandria, Ind. Dvi dirb ti “T. M D-tei” ir da gana daug šė Titus Sopodzko.... p. 89.
HoUeTON, Tex. Sudegė czia
Wertę isznaikintų medvilnės
sekimu
nepasigauėdino, bet ant 9 rai užsitraukti; »<dę< malkinydidelės aliejinyczioe Merchints tuvės Windov Glaus Co. pradė atliko. Tuom tarpu laikas nuo
plantacijų skaito ant 3 milijonų i
3.
Kėksztų
Simas,
ud.
šio
mėnesio vėl suszaukė ežioj su deganeziu cigaru, užsnū
and Plantere Od Miil. Blėdį jo dirbti ir jote 1000 darbinįkų laiko ateina vis daugiaus rank
doliarų. Ant ulyczių Galvės tone |
kiszks apysaka............... p. 38.
“Susivienyjimo” kuopos sasirin do ir iszmetė degantį c'igsrę, nuo
ugnies padarytę skaito ant pusės gavo darbę. Dirbtuvėse Repu- raszczių. Kadangi ne visi rankpūva negyvėlių kūnai, kadangi
4.
Mažas
Lupatnin
kimę ir jos Banarius kalbino pri ko užsidegė malkinycz a.Nors kū
milijono doliarų. 250 darbinįkų blic Iron & Steel Co. teiposgi raazcziai yra pavesti mums ant
mat neįstengia visų palaidoti
kas, versta isz gudiško, p. 22. .siraszyti prie naujos kuopos. Ant nas buvo teip apdegę-, kad vei
pilnos
valios,
kadangi
siųsti
pradėjo dirbti ir 500 darbinįkų
likosi be darbo.
Czia pasirodė, kad žmonės že5. Darbai be vakaru paskirta laiko vienok susirinkp do ne galima buvo pažinti, bet
rankraszczius į Amerikę, nesusigavo jose darbę.
miaus doriszkai stovi už lauki
s
z
k ų. Komedija dviejuose ak vėl tie patys neprilariauti neisz kelinių kiszeniuje rado rasztę ant
Port Huron, Mich.
Užsi
pratus sj autoriais, yri neparan
nius žvėris. Isz visų aplinkinių degė czia McMoįran Co. javų
5 CoNNELL'NILLE, Pa. Nuo ku. o susiprasti su jais yra didžiai tuose. Parašė Žemaitė., p. 33 mintingiems kunįgo užmany 400 dol. nuo padėtų pas vienę
susirinko mekszai, kurie plėszia krautuvės. Ugnis jas su visu czia bus nuvestas naujau geležin
6. Dūsavimai (kaip ko mams, o h-z kunįgo pusės nepri lenkę saliuninkę pinįgų ir 100
sunku, todėl mes, nenorėdami,
nuo negyvėlių daiktus; aut įga isznaikino. Terp kitko, sudegė kelis į Cumberland, Md. Darbus
kiam
persivertėliui eina) isz len gulinti prie “Susivienyjimo”; p. dol. gatavais pinįgais. Nė pi
kad rankraszcziai gulėtų, užma
wimo žiedų, su kirviais nukapo 150000 bmzeltų grudų. Blėdį paėmė kontraktoriut O'Connor.
kiszko vertė Žmogus., p. 39.
Gr.nius, jo moteris ir dar kelios nigai, nė raszt: s ne buvo ugnies
nome,
kad iszleistojai
lietu
Jonutis paėjo isz
ję pirsztus nelaimės aukų. Mieste ugnies padarytę skaito ant ber- Jis skundžiasi, kad ne gali gaut
7.
Kaip
atsirado
že

bobelės. P. Grinius, niekeno ne- pagadyti.
vit-zkų rasztų duotų už rusztus
Ar turėjo kur gi
apgarsintos apgulimo tiesos ir tainio milijono doliarų.
mė ir jos gyventojai? nnktas, užėmė pirmsėdžio vietę Kauno gub.
tiek darbinįkų, kiek reikalauja.
mHŽeanį arba didesnį atlyginimę
A
mines,
nežinau
; czia yra tik jo
paszaukta kariauna ant dabojimo
Parašė
Kurmis
.............
p.
25.
ir prabylo į susirinkusius, kad jis
5 McKeesport, Pa. Devess ir kad pinįgai surinkti isz parda
Cincinnatj, Oh. Po nr. 303
tvarkos. Kareiviams prisakyta
8. N u s i d ė j ė I i a i. Vers sutveria nauję kuopę arba drau pusbrolis. Tas, paėmęs anę raszvimo rakraezczių eitų į tam tikszaudyti į pulkus niekszų dras- E Erontstr., namuose, kur tilpo Wood dirbtuvėse, po ilgų pertai
gystę; ant jos susirinkimų ne ga te į ant 400 dok, nuėjo pas anę
rę fondę — literatiszkę ta Jono ibi G... p. 6.
symų,
prasidėjo
darbai,
Dabar
Salvation
army
parengti
prie

kanezių numirėlių kunus. Liku
9.
N
u
I
i
u
d
i
m
o
Duktė.
lėję ateiti neprigulinti, teiposgi ezmkorių, lenkę, pas kurį tie pi
f o u d ę. Siekiu tokio fondo
siems gyviems trūksta ne tik pa glaudos namai,užgimė gaisras.Kol dirba cz<a pilnę laikę. Netoli
Apysaka Cooppees, versta isz negeri katalikai; draugystė ti nįgai buvo sudėti. Szinkorius
butų szelpimas literatų, arba ge
stogės, bet drabužių ir maisto. spėjo ateiti pagelba ir iszneszti czia stato dabar nauję plieno
prancūziškos kalbos...
30.
prigulėsianti į Susi vienyjimę”. paėmė rasztę ir žadėjo pinįgus
dirbtuvę, Naujose dirbtuvėse riaM sakant, atlygiuimas jiems už
isz
degtuczių
namų
vaikus,
pen
Po visę Amenkę renka dabar
10.
M
i
s
z
k
a
s
u
ž
i
a.
KaPamatę tokį muilinimę žmonėms atiduoti; dabar gi, kaip girdėt,
patilps 600 darbinįkų. Darbai jų sunkų d irbę. Tokio atlygini
aukas ant sjszelpimo nelaimingų ki isz jų sudegė; du uguagesiai
rolenko
apysaka,
versta
Juodvai
akių,
‘Susi v.” kuopos sanariai nuo atidavimo atsisakė, kadangi
ir vienas vaikas apdegė mirti jose prasidės nuo gegužio mėne mo, žinoma, nė visi reikalauja,
Galvestonu gyventojų.
kio
(nepabaigta).
pareikalavo platesnio iszaiszkini- raštelis jau jo rankose.
bet visgi daug yra takių, kę rei
nai, ne mirtinai bet sunkiai apde sio ateinanezių metų.
Welioui8 neprigulėjo nė į jokię
11.
Isz
kolerosmetų.
mo mierių tveriamos draugys
kalauja, kiti isz mus rasztinįkų,
Buffalo, N. Y. Smarki vėtra gę yra keturi vaikai.
1 Jeannette,_Pa. Dirbtuvė beraszydarni, apleidžia savo pri- vaizdelis.......................... p. 12. tės; p. Grinius to padaryti ne draugystę, lietuviškų laikraszant rengiamos parodos pliaciius
12. Kalėdų iszvaka- mokėjo, ar ne norėjo, tik pradėjo czių ir knįgų ne skaitė, bet sziaip
s® American Windov Glass Co., vatiszkus reikalus, daug puo sa
daug biėdies pridirbo:, iszgriovė
kuriose nuo šios šnvaitės žadė vęs nutraukia materialiszkai... r i s, vaizdelis............... p. 8.
su kumszczia <muszti į stalę ir buvo davadnas vaikinas.
ne mažai parodai parengtų trioLietuvos artojas.
jo pradėti darbus, užgimė sz t rai Wisi mus rankraszcziai yri
skambinti, tikėdamas tuom visus
bų, kitoms nugriovė boksztus,
Nvvarbus užmanymas. nugazdinti, bet aivo mjerių ne
gali sakyti, isz po
•] Atlantic City, N. J. 400 kai. Prigulinti prie unijų darbi- isztrukę,
nudraskė stogus. Blėdį ant pa
Reikaluose k >operaty wisznįkai ne nori dirbti drauge su ne maskolių policijos nagų, yra ra
Rusiniszkas .laikraštis “Svo- atsiekė. Kn. Saurusaitis, matyczianykszczių
murinįkų
pakėlė
rodos pliaciaus padarytę skaito
kos pardawinyczios. .
unijoniatais, o kompanija tų ne ezyti prio bjauriausių eanlygų, boda”, nr. 34 pakelia labai svar dam b, kad savo mierių ne at
sztraikę.
ant 200000 dol.
N-30
“Lietuvos” patilpo atsi
nori praszalinti.
prie didelio pavojaus ir nervų bų užmanymę. “Svoboda” sako, sieks, liepė gesinti žiburius, o p.
5 Ibon Mountain, Mich. Dar
liepimas
p. Augusto, Jankausko
Grinius
iszsiueszdino
per
užpaka

kad ne tik rusinu, bet teiposgi
St. Johnb, Nevfoundland. 13 bai eina ežia gerai, dirba su
Bloomsburg, Pa. Dirbtu įtėmpimo. Mes už jų trusę ne
isz Loveli, Maes., kuris, ant kuo
lines
duris.
Pasilikę
salėj
užsi

lietuvių,
lenkų,
finų,
czekų
ir
ki

d. rugsėjo Ne vfound lando pakran dviem darbinįkų atmainom.
vėse Reading Iron Co. Danvilej galime atlyginti, ir tik siuntokių tautiszkų gaivalų ne&zan- žiebė žiburius ir rodavyjosi to* greieziausio įvykimo užmanymo
tėse siautė smarkios vėtros. Ne
600
darbinįkų pakėlė sztraikę, cziame kitiems savo rasztas dy
A
lleoheny, Pa. Czianykszczių Maskolij*)®, Austrijos arba liaus apie “Susivienyjimo” kuo- parengti visų lietuvių pajiegoms
toli nuo St. Pierre susidaužė 6
kadangi dirbtuvių savinįkai nu kai. O tuom tarpu tokia paszeldidelę kooperatyvyszkę parda- tė
Pretsed
Steel
Car
Co.
padaugi

pa būtinai yra reikalinga, nės VVokietijoe jungę mieriai yra ko ;>O8 reikalus.
lai v a i ir tiek jau Placentia užla
mažino
jų
užmokesnį
ant
25%.
voti už savo laisvę ir neprigulIsz ta visko matyt, kad kun. vnyczię, pažadėjo paszvęsti nuo '
joj; keturi priešais Renevs Har- no ant 100 darbinįkų skaitlių.
Dirbtuvės tos likosi su visu už terp naujai gemanezių Ii terš
Kiekviena isz tų pa Saurusaitis užsimanė ardyti musų savęs $50. Asz, tam užmanymui
Connellsville, Pa. Pereitę darytos ir darbai jose pasiliovė. ti sz k ų talentų yra ir toki, kę ne mystę.
bor, du prie Belle Lle, keturi
vergtų
tautų
savo vien pajiego- Susiv. Kuopę, o pats ne mokėda karsztai pritardama, pažadu ant
netoli Cap Bonavisa. Be abejo sanvaitę degė cz a tik 13111 ko Dirbtuvėse American
Car & gali paszvęsti savo spėkas to
įkunyjimo jo 100 dol. Jeigu at
nės pražuvo laivai ir kitose vie kso peczių, 6917 peczių stovėjo* Foundry Co. paliovė dirbę pud- kiam darbui, kuris neatnesza nė mis ne gali tikėtis pergalėti ga- mas tę atlilcti,parsitraukė siu net
siras
daugiaus brolių suprantantas®, bet žinių apie tai dar nėra.
1 Leavevokth, Kans, 600 leriai ir per tai darbai jose pasi jokios materialiszkos naudos. (ingus pavergėjus, ant to reikia pagelbinįkę.teip kaip kun. Szed- czių lygiai savo paežių, kaip ir
sujungtų
pajiegų
visų
pavergtų
vydiė
miesto
majorę
ant
ardymo
Į
mue
redakciję
jau
nesykį
krei

Iki sziol fino apie 14 prigėrusių kalnakasių paliovė dirbę. Jie liovė.
Kaip girdėt, czia- viens musų tantas naudę ir reipėsi tai vienas, tai kitis, klaus tautų, reikia, kad viena hz tų susirinkimų.
įmonių, bet gal jų pasirodys dar reikalauja po 90c. nuo tonos, vie
tautų
visame
remtų
kitę.
Tokios
nvkszlė
“
Susiv.
” kuopa iszsiuntė kalę ir ant uždėjimo kooperaty
Lndianopolib, Ind. Ant susi darni, kiek mes galėsime jiems
dauginus.
toj 70c.
rinkimo delegatų kietų anglių kas- mokėti už jų rasztus. Wienas isz vienybės ir jo* reikalo supratimo skundę Centraliszkam komitetui viškos krautuvės paves teipos
1 Greensburg, Pa. Green pa tynių darbinįkų,ežia atsibuvusio, jų, savo laiszke raszytame 29 d. nėra iki sziol terp skurstanezių ir į Susi v. nrganę ant iszrodymo, gi po kiek doliarų, tai užmany
Nev Obleans. Meksikoni-zkoj
svietyj rado naujus anglių plotus; likosi galutinai nuspręsta pakelti vasario sz. m., siūlosi siųsti dai po svetimu jungu tautų, bet kaip kn. Saurusaitis su savo pa- mas greitai galės įsikūnyti. To
jūrių kojoj užgimė pereitos pėtant jų bus parengtos naujos kau štraikę wįsose kautynėse nuo pa- nas ir apraszymus visokių ateiti turi užgimti, jeigu tos tautos gelbinįku stengiasi kenkti “Susi- kioje krautuvėje ne vienas apnyczios dienę naujos vėtros, ku
šviestesnri lietuvys galės rasti
tynės.
,
Pažiūrėsime, kę geresnį ir lengvesnį užsiėmimę.
nedėlio. Tuose sztraikuose ims kimų, jeigu redakcija apsiimtų nori savistovėms pastoti, jeigu vienyjimui.”
rios ypacz aplinkinėse Beaumont,
® Nev York. Sztraikę dar dalyvumę apie 150000 darbinį jam duoti kok>ę “nagradę”. Terp nori liuosoms būti. Pradžię, pa centrališkas virsziuįkas darys, Tegul su pinįgais atsiliepi i biz
Tex. daug biėdies pridirbo. Lai
kaip nubaus savo sendraugę ir nieriai ir darbinįkai, dievuoti ir
binįkų
czianykszczių cigarų dirb kų. Jeigu darbinįkai eis visi isz kitko sako, kad jis Peterburge matus tokiam susivienyjimui ga
vai isz portų ne galėjo Užeiti.
ar dabar vien kunįgama tarnau bedieviai, o savo pardavįnyczię
Telegrafų
dratai
nutraukti. tuvių galima laikyti už pasibai vien, nėra abejonės, kad jie buvęs pr.pažintas už poetę ma lima būt padaryti Amerykoj per janli “Tėvynė” patalpįs pasi- greitai turėsime! Asz prisidėsiu
Pakranczių geležinkelis likosi vė- gusį. Dvi didžiausios dirbtuvės utfaikę laimės ir privers kasty- žosios k Ii a sos ir gavęs dovanas sutvėrimę atsakanezio komitet>, skundimę ant kunįgo Waterburio ir su daugiaus pinįgų, kad užma
nymas gre cziaus įsikūnytų.
jo išmesto isz jūrių vandens sutiko ant darbinįkų reikalavimo, nių sawinįkus nusilenkti ir sutik nuo redakcij<« “S v i e t" ir red. kuriame kiekviena isz pavergtų Susiv. kuopos?
Wargdienis.
I. Makauckas.
kitos turės teiposgi sutikti.
ti ant savo reikalavimų.
“D o s u g i D i e I o”.
Netu tautų turėtų ssvp reprezent antę.
užlietas.

>
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Isz darbo lauko.

'

Į

I

— Ant Arthur avė. likosi nuIsz Toluca, III
| Per paskutinius 8 mėnesius vasaryje 1900 m., ir įstengė
giškumą savo užsiėmėjo, ir nuo tolaik ima
Cxi tny kszczioHe kastynėse pe szių metų, per Hamburgą ir Bre aplankyti daug kitų pokylių, gar szauta Eleonor-i Davia, 17 metų
dirbti po 12 valandų per dieną; suprantama,
kad du syk tiek ilgiaus dirbant, darbininkai
reitą sanwaitę sudegė szaftas i^-1 mę iszkeliavo į Amerikę isz viso sindami svietui lietu visikas dai meigina; nuszovė ję jos paties
padaro dukart tiek ir plytų ir suvartoja dvi
D. C. Co. Sudegęs szaftas jau be 188418 iszeivių; per tokį jau lai nas (pokyliuose Lenkų, Palangos tėvas Eras m u* Diria, kuris pa
Parade Schram.
gubai medegos. Dabar jau užsiėmėjo ap
veik atstatytas; jame ketino pra kę pernai keliavo jų tik 105611. Juzės Draugystės, Gražinos Mo skui ir sau paleido kulkę į galvę
skaitymas bus toks:
terių Draugystės, Szv. Jurgio ir atliko ant vietos. Mergina
dėti daibus nuo 16 d. azio mėne
(Tąsa.)
Už molį moka 7 auksinus 10 skatikų
| Srvinįkai pasažieriuių gar Draugystė*).
Tarpe 'giedoti ų mat užsimanė tekėti už H. Keusio.
Patrupinsime paaiškint tai pavyzdžiu.
“anglis “
8 “
Lietuvių yra ežia apie 100 y- laivių, ant susirinkimo atsibu darbštumu atsižymi St. Pranys nely, kurio jos tėvas neužkentA
Sakysim, jog 1 valanda visuotinai reikalingo
“ įtaisas “
8 “
patų. Turi jie wieną pagelbinę vusio Southamptone, Anglijoj, ir Mik. Miszkunas. Reikia lauk Už nepaklusuumę tėvas mat ir žmogaus darbo verta 10 skatikų.
Skaitysi 4 darb. uždarbą “ 16 “ •
nuszovė
sawo
dukterį,
o
paskui,
nutarė
pakelti
prekes
kelionės
ti
didelio
giedodama
pasikėlimo
draugystę Szw. Jono ir Politiasme čia .pinigais; vienok neužmirškime nieka
bijodamas sūdo, pats nuaiszovė.
iš viso89 auksinus 10 skatikų.
kę Kliubą gerai užsilaikantį; vi treczioje kliasoje isz Amerikos į ateit ėję, jeigu t k neatležsz.
dos, jog vertės išreikštos pinįgais yra tiktai
Ereminas dabar rūpina ir ren
Taigi užsiėmėjas įdėjo 39 auksinus 10
si jo wadowai blaivus ir dori wy Europą.
— Pereitos nedėlios dienę vi rezultatas žinomo darbo ilgumo, kuris buvo
gia iszdavimę rankiaus dainų sose Ch'cogoi bažnycziose rinko suvartotas pagaminimui tų verčių.
rai. Prigulinti prie kliuboir prie
Keturi skatikų dviem tūkstančiams plytų padaryti,
|
Mieste
B
stricoj,
Czekuose,
kaip vyrų, teip ma szytam cho aukas ant naudos nelaimingo Gal- darbininkai susideda muro sienai pastatyti, parduodant gi tūkstantį plytų po 27 auksi
draugystės yra tai doresniejie ir
iszmintingesuiejie lietuviai. A laike procesijos užkilo smarki rui; tai bus raukius tautiszkų bei vestono. Kaip paduoda laik-' perkasi jie molį ir moka už tiek jo, kiek rei nus 20 skatikų, jisai gauna už 2000 plytų 55
part szitų, yra ežia, daugiaus perkūnija. Dalyvautojai proce kultūriškų dainų. Surinkta yra raszcziai, katalikiazkose bažny kia 1000 plytų išdegti,8 auksinus 20 skatikų; auksinus 10 skatikų,arba užsiėmėjas išvertės
padarė tikrą atliekamą (priedinę) vertę, t. y.
negu reikia, girtuoklių ir pesztu- sijoj persigandę, pradėjo grūstieji aplink 60 dainų tuom syk, kurių cziose surinko su virszum 48<>0 savininkas paskolina jiemsplytinį peilį,stalį,
Jo pinįgai pavirto į kapitalą. Matome, kad
kų.
Per Kalėdas užgimusiose ir mindžiotieji. Susigrūdime 4 i8zdavimas kasztuus nemažiau* dol. ant nelaimingų baisios vė plytnyčią, karukus, k varmas ir kitokius įran
kius,už kurių paskolinimą darbininkai moka ta atliekama vertė išneša 16 auksinų; t. y.
musztynėee viena ypata likosi vaikai tapo visti sumynioti; yra kaip 300 dol., jei dar ne daugiaus. tros aukų. Žinoma, protes onisz
4 auksinus nuo 1000 plytų; 1000 plytų išde tiek, kiek naujos vertės padarė darbininkai
daug
sunkiai
sumankytų
vai

Ereminas
turi
namie
savo
koše bažnycziose aukų surinko
užmuszta ; dabar gi, 10 dienę szio
ginti
reikia 24 valandų darbo, arba,skaitant priversti dirbti 6 valandomis daugiaus.
knįrynėlį, susidedantį ypatingai daugiaus, nors klenkaliszki laikmėnesio, be mažo vėl pauasziai kų ir motarių.
už
valandą
20 skatikų, išpuls paskaityt už tą
Jeigu užsiėmėjas užmokėtų darbinin*
isz knįgų dainų, vokiszkų lat raazcziai garsina
ne atsitiko. Wienas i z garsių
protingai. darbo laiką 16 auksinų; vertė tokiu budu iš kams viską, kiek jie padarė vertės, tai jis,
d 24 pjutėe, aplinkinėse miesto viszkų, ir kitokių. Teip pat lai
Ka-žin, kiek aukų surinko lietu- degintų plytų bus 27 auksinai- 20 skatikų.
karžygių, parėjęs namon, pradėjo
kaip jau augščiaus matėme, neturėtų jokio
Kigoshi, Japonijoj, įgriuvo ola ko latviszkus laikraszczius —
viszkuj bažnyczioj?
mueztynes su burdinghosiu. Prie
pelno; produkcijai paskirti pinįgai vėla su
Darbininkai
iš
pradžių
pilnai
užmokėjo
vario kastynių.
13 darbinįkų Mafijas Weę8is, M. W. Mehnegrįžtų į jo kišenių be jokio pasidauginimo ir
to prisidėjo szajiniukai vieno ir
—
Polioijantas,
sulenkėjęs
lie
už
vertę
žalios
medegos
ir
už
vartojimą
įran

likosi užmusztų, o 30 sužeistų. schrakats, Dseesmu Puhrs. Ausek
Jokiu budu negalėtų pasidaryt atliekama
kito ir prasidėjo tikra batalija su
Ant ryiojaus tas pats atsitiko lis ir Amerikos Avise; isz lietu- tuvys K>ziniieras Andriuszii isz kių; vertę tą vienok jie randa vėl naujai pa vertė.
t
riksmais ir staugimais ant padygamintame jų darbo išdirbinyje—plytose;
(Jt-hio kastynėse, prie ko 14 dar tuviszkų laikraszcz'ų ten randasi: Rawson stacijos, pereitos nedėlios
Pirklio
kapitalas
tiktai
tada
gali
duoti
vo viiiems swetimtiuczianas. Tik
prie
tos
vertės
prisidėjo
tik
nauja
vertė
jų
dienę likosi gana sunkiai sumuszbinįkų likosi užmusztų.
“Vienybė”, “Lietuva”, “Viltis”,;
atliekamą vertę, kada valdytojas jo perka taatėję su lazdoms dėdės jwedė
tas. Jis buvo nusiųitaz daboti darbo. •
isz voshzkų “N. Y. Herold” ir
twarkj,*tris^knrszcziaueiis karžy
Teippat, kaip parodėm šiuom pavyzdžiu, vorą pigiaus, arba parduoda brangiaus, negu
| Mieste Pultuske, Lenkijoj, organas “Odd Fellos” — “Der tvarkę paliūne ant keitės Dikson
esti
ir
kiekvienam kitara dirbime (produkci vertas, skolintojai (kurie kitiems ant procen
gius ant prasivėdinimo nugabenu
ir Blackhtvk ulyczios, kur buwo
ant laivo ežia stovinczios masko- Fuehrer”.
»
joj):
naujai
padarytam tavore visados esti, tų duoda) visai neužsiima tavorais, o tik pa
ant nakvynės į lakupę, kur vie
parengti szokiai.
Kada terp
liazkos kariaunos minų rotos at
Apart to viso, E eminas yra
apart vertės suvartotos žalios medegos ir prastai už vertę ima dar priedinę vertę:
uam reikėjo užmokėti $20, kitam
sitiko baisi explioz>ja, kuri pusiau draugu valnamanybės. Dar kn. dviejų szokėjų užgimė nesutiki vertės sudėvėtų dalių darbo įrankių, dar ir tiktai naujos gadynės kapitalas, arba teip
$25, o trecziam $30.
perskėlė laivę. Buvę ant laivo Krauczunui Brooklyne gyve mai, (folicijantas turėjo įsiiiszti į vertė darbo suvartoto tam tavorui padaryti. vadinamas kapitalistiškas kapitalas gali mo
Gėdęgrisiems lietuviams dadevyni kareiviai teip sunkiai li nant, mėgino Ereminę atkalbinti tarpę ir vienę isz jų gana skau Tiesa šitoji suvisai nepersimaino ir nepriguli kėti už tavorą visą jo vertę, pardavinėt tą taranezių girtuoklių ir pesztukų
kis. užgauti, kad keturi tuojaus nuo jo perailiudyjimų ir net 1898 džiai apdaužė su savo Iszda. Iszė nuo to, ar darbininkai sau dirba arba ko vorą už prekę visos jo vertės, o vienok tverti
yra ežia daugiaus negu reikia, už
vienu khrtu ir atliekamą vertę. -Vienok tai
pasimirė, penktas mirtinai sužeis kvietė už vargamistrę bei mo jus Andriusziui :sz sahuno,užpuolė kiam nors užsiėmimui. Jei darbininkai sau
yra galima tik lyktolaik, kolaik darbininkas
tai noriuezių npsiszvieati, skaiant
jo
tykojanti
keli
wyri«zkiai
ir
dirba,
tad,
parduodant
plytas,
gauna
už
tas ir ant jo iszgijimo nėra vil kintoję bažnytinio choro. Eremiyra priverstas parduoti savo darbo pajiegą.
tanczių laikraszczius ir knįgas
ties. Likusiejie neteko rankųarba nui atsisakant, jeigu Mildts teip sunkiai aumunzė, kad polici- kiekvieną darbo valandą 20 skatikų; vien Jeigu darbininkas patsai turėtų darbo įran
yra labai mažai.
T.
kart,
daleiskime,
kad
už
4
auksinus
darbi

jantaa puolė ant ulyczio*. Aibė
kojų.
Draugyrtė nepritars, kilo tūli ne
kius, tai ir produktas Jo darbo prigulėtų jam
gus į pagelbę kitiems polioijan- ninkas gali nusipirkti tiek daiktų gyvenimui
pilnai; jo darbo valandos produktas butų
sutikimai su kunįgu, kurs mėgi
Isz-Elizabeth, N. J.
reikalingų,
kiek
reikia
jam
pačiam
ir
jo
šeimy

{ Siber joj, upės Szilkos ap- no Ereminę r draugystę apjuo t ims, užpuolikui iszbėgiojo. Anjam
lyg užmokesniu už valandos darbą. Sam
nai, paprastai gyvenant; tokiu budu vertė
Kaip kitur teip ir ežia bene tik
skrityj, szį metę gyventojus pa dinti, teip juog draugystė tuo- driuszį nugabeno į ligoabutį, bet kasdieninės gyvasties pajiegos išneštų 4 auk dytas gi darbininkas gauna tik dalį tos ver
užgimsermyderiai su kunigėliu ir
siekė wisiszkas neužderėjimas met priversta buvo kunįgo ne kad pasirodė, jog sumuosimai ne sinus ir tas apsimokėtų 6 valandomis darbo. tės, kurią padarė savo darbu; tą-gi dalį nau
tai wis*už parapijos ka>ę. Kad
laukuose
ir, žinoma,
jiems tikusį pasielgimą vieszai per pawojingi, tai perwežė jį į jo gy- Vienok, jeigu musų darbininkai dirbtų tik jai padarytos vertės, kuri tenka kapitalistui,
tai be enuyderių už pinigus su
atieu badę kę-di.
Laukai iszde “Kardę” pagarsinti visuomenei. wenimę.
po 6 valandas kasdieną, tai tada prie išdirbi- vadiname atliekama arba prvedine verte. Tai
dvasiškais vadovais niekur ne
gė nuo kaiszczio, viskas iszdžiumo savo darbu pridėtų tiktai ‘tiek vertės, gi atliekama vertė kyla iš vertės neapmokėto
Kad
3
d.
berieio
1900
m.
buvo
galima apsieiti.
vo nuo stokos lytais, girtis de laikomas Seimas VValn įmanių Nuo Paryžiaus Parodos. kiek būtinai jos reikėtų jų pačių užsilaiky darbo, t y. to darbo, kurį pasamdytas dar
Nors “Susivienyjimo” seimas
bininkas atlieka kapitalistui be užmokesnio.
Sztii kokį lai-«zkę gawo “Lie mui, o jeigu tie darbininkai dirbtų du syk
ga beveik visur, ugnis iszuaiki- Nev Yorke. tai Ereminas tapo
szj metę at ibus mueų mieste ir
Nereikia manyti, buk tik socialistų pa
daugiaus
valandų
kasdien,
tai
tada
ir
vertė
no medžius ant daugelio szimtų vienbaLiti aprinktas už pirmsėdį tuva” nuo direktoriaus dailės
apie tai pagarsinta, btt apie ko
šėlimas išdirbo nuomonę, jog atliekama ver
ir spaudos dalies ant Paryžiaus dvigubai pasidaugintų ir darbininkai gautų
ketvirtainių aiorstų girių. Nuo Walnamanių Susivienyjimo.
kias nors iškilmes nieks pas
Jos du syk tiek. Bet darbininkus parsisam- tė, pelnas nieko neveikiančių kapitalistų,
g rių gaisrų tiek yra durnų, kad
Dir vienę dalykę reikia pami Parodos:
mes nesirūpina. Žmonės s,ko,
džius užsiėmėjui, nors visas laibas eina to kyla iš nuplėšimo darbininkams vaisiųjų
tiliaus kaip aut 100 sieksnių nėti isz gyvenimo Eremino. 29 Suwienytų Wal»t jų Komisija
kiu pat keliu, vienok pabaigoj esti visai ki darbo. Tą pačią teisybę pasakė jau lO# me
kad “Sutivienyjimo” seimas isz
nieko ne matyt. .
Paryžiaus Parodos 1900. toks skaičius (rokunda).
d. liepos 1900 m. Petras Pagojus
Daleiskime, pa- tų atgal Anglijos mokintas vyras Adomas
tikro yra kunigų seimas, tai te
VVashtngtou, D. C. rug. 31,1900. veizdan, kad užsiėmėjas, užvaduodams savo Smith:
vedė
už
moterį
Melaniję
Zaleskiugul jie sau ir rūpinasi apie seimo
’ Sugrįžęs isz Amerikos į tėvy tę, pažįstamę merginę p. Eremi
“Detuvai”, Chicago, III.
“Ansai pirmykštis stovis, sako jisai, ka
4 darbininkus, pats ant savo atsakymo per
rengi mę.
nę, Italijon s Gaetano Longo, ra no. Tasai tipo užkviestas į bro
Turiu už garbę Jums praneazti, kasi ir samdosi reikalingus plytoms daryti da darbininkas naudojosi iš visų vaisių savo
Žwalgunas.
do savo paezios namuose du vy- lius, ir žinoma, drauge su kitais kad, pagal oficijalit-zkę pagarsini- daiktus—anglis arba malkas, molį ir prietai- darbo, turėjo apleisti savo vietą kitokiam su
riszkiu; nežiūrėdamas juos kai svodbinįkais nuvažiavo ant su- mę pripažinimo dowanų aut Pa- sas, už ką jis moka lygiai tiek, kaip ir anie rėdymui, įvykus privatiška* savasčiai žemės
Naujas laikrasztis.
po numylėtinius savo paezios, tuoktuvių jaunavedžių į lietu- ryžiaus P.rodo* 1900m., tapo pa- darbininkai; nuo darbininkų gi jis perka tik ir privatiškam kapitalų ri ikimui; tasai sto
Pittsburge pradėjo iszeidinėti nudurė
su peiliu, o su jais
skirti piimo skyrimu (Grznd jų darbo pajiegą ir moka jiems vertę atsa vis jau buvo besibaigęs d ir pirm to, negu
naujas lietuwiszkas laikrasztis p. drauge ir savo paczię. Paskui, į viszkę bažnyez'ę. Buvo suma
Darbo pa- buvo pagerinta technika padidinanti darbo
Price) dowana Suvienytų VV&l kančią 4 auksinams per dieną.
laikoma
kn.
Warnagirio.
W
si
a. “Ateitis”. Išleidžia ji vieti puolęs į padukimę, bėgiojo po
jiega tam užsiėmėjui yra tik ta voras, iš kurio našumą, ir šiądien būt bereikalinga bandyt
stijų
laikraizczisms,
knygoms
ir
nė socialistų kuopa; redakto kaimą ir nudurė dar 5 vyrisz klupo, Ereminas stovi stacz'as.
sunaudojamos vertės jisai naudojasi suvisai tyrinėti tą įtekmę, kr.rią jisai galėtų turėt
penjodLzkiems iszleidiinzms, prie
teip, kaip ir iš sunaudoja mos vertės kitų ta- ant užmokesnio už darbą. ”
riumi yra p. Laukis, buvęs isz- kius, o du mirtinai sužeidė. Ant Pasibaigė miszios, jaunavedžiai
kurios tai dovanos ir jus ėsate
vorų: užsiėmėjas duoda darbininkams dirbti,
Šiądien, kada sociališkas klausymas pa
leistojas “Kūrėjo”.
Pirmame galo, nuėjęs aut kapinių, ten pats su kitais svodbininkais prisiarti
priakaityti.
ni
prie
grotelių
ir
suklaupia,
o
t y. daleidžia veiktis terp savęs naturališ- sidarė degte degančiu klausymu visų luomų
numeryj telpa: Iszaszkinimas nusidurė.
Su guodoue
Ereminas vėl stovi slacziaa. Kn.
koms ypatybėms yvairių dirbimui reikalingų ir stovių, kaip turtingų, teip ir pavargėlių,
mierių iszleistojų; straipsnis pa
A- S. Capehart,
ta vorų, kaip tai: anglių, molio, įrankių ir dar užsiėmėjo ir darbininko, šiądien jau yra pa
Waruagiris
atsikreipė
prie
sto
aiškinantis mienus socializmo;
| T«rp Worms 'ir Franken
“Ar ir Director of Libėrai Arta and bininkų pajiegos; daleidžia tiems dalykams reiga ištirti, kokią įtekmę turi atskyrimas
Pradžia Wisatos, isz raszto Char- thal, Wakarinėj ^Vokietijoj, rado vineziojo ir paklausė:
Chemical Industries.
lyg susilieti į vieną, o pasidarusią iš to tavo- darbininko nuo darbo įrankių netik ant už
leso Watta; Dievo daleidiinas senę kapinynę.ant kurio pala’doti Tamista czion priklausai?” —
ro vertę laiko per savo savastį. Teip dirba mokesnio už darbą, bet ir abelnai ant ekono
Teip,
atsiliepė
Ereminas.
“
Tai
gyventi, caro daleidimas apsibū kūnai pasimirusių 4000 metų at
tie musų darbininkai užsiėmėjui; iš savo pa- miškos tvarkos dabartinės draugijos.
Naujos
knygelės.
klaupkis!
”
su-izuko
kunįgas.
ti, paraižytas grafo Leono Tols gal (su wi>szum 2000 metų priesz
tyrymo žino Jie, kad padirbę 6 valandas, jie
“Kaip tik žemė pavirto į privatišką sa
Mindaugia, Lietuvos Karalius, Istor:
tojaus; Wergų tauta; Nesulaiko Christaus gimimą), taigi kada “Asz neturiu ko klauutiesi”, ra jos paveikslas 5-se aktuose. Lenkiukai padaro veitę atsakančią 4 auksinams. Jei jie
vastį—sako Adomas Smith kitoj vietoj—val
miai
pasakė
Ereminas.
“
Tai
tsz
mas judi uis. Užbaigia numerį: Europoj dar ne buvo gal nė vie
paraus Julius Šlovacki. Lietuviukai gauna už darbą 4 auksinus, tai dirba sau per dytojas reikalauja sau dalies produktų, ku
Wietinės žinios ir Politiškom, nos isz dabat gyvenknezių tautų paszauksiu poliemonę, kad ne verU Vincas Kapsas (Dr. V. Kudirka). 6 valandas, o paskui ilsisi.
riuos darbininkai padaro, arba nuima nuo
nori tykiai užsilaikyti, ir iszme- įsileista kaistais ir spauda “Lietuvos’'.
Užsiėmėjas-gi apskaito ir štai ką atran tos žemės. Renta, kurią jisai gauna, padaro
teiposgi bėganti ant placzios pa ir rasų,
Kaip matyt isz kaulų, siulaukan!” — grūmojoįtužę-t ku Pulki tragedija teatrui iss laiko Minda:
saulės atsitikimai. Mes isz savo palaidoti ant to kapinyno žmonės
tokiu budu pirmutinį nuplėšimą darbo pro- *
daugio Li< tuvoje Karatewitno
Raižy
nįga-<. — “Asz tykiai užsilaikau; ta eilėmis. M puslapiai. Prekė 25c. už
molį užmokėjo 3 auksinus 20 skatikų.
dūktų.
pusės velyjame naujam sandrau prigulėjo prie augalotos ir. tvir
rods poiiemonas manę guli laukan Gaunama “Lietuvos“ reakcijoj.
“ anglis “
4
“
12
“
“Retai ešti, kad tasai, kuris žemę dirba,
gų! kuo geriausios kloties.
tos žmonių rpso?.
4
“
28
“
iszmesti, bet ne Tamisios Die Olga Liubatovyeilutė,, vaizdelis iss “ įran.vart. “

APIE TURTŲ IŠDIRBIMą,

Lietuwiszkų lalkraszczių
prowos.
•Neperseniai du lietuviszki
laikraszcz>ai likosi į sudę apskųs
ti už kriminaiiszkę įžeidimu:
“Vienybė” ir “Viltis”. “Vienybę”
apskundė Pit talono karszti kata
likai, bet skundęfę sūdąs atmetė
ir kasztus uždėjo ant pavieczio.
Jeigu juos reiktų pakelti skundė
jams, tai be abejonės isznyktų
nors neteisingos provos, ne butų
tiek neteisingų
apskundimų.
“Vilties” prowa jau prasidėjo.
Nežinia, kaip ji pasibaigs.

Isz wisur.
| Gyventojai miesto Lodz su
rinko isz aukų 60000 rublių ant
parengimo mieste liaudės teatro.
| Airijos gy vyniojai su baime
laukia szį metę baao. Beveik
vienaitinis po Anglijos jungu
akurstanezių airių maistas bulvės
neužderėjo, supuvo nuo nuolati
nių lytų.

| Mieste Olmuentz, Austrijoj,
užgimė smarkios muaztynės terp
siaviszkų gimnastikų ir vokieczių, kuriose daug žmonių likosi
sužeistų. Dar daugiaus jų sužeidė
kareiviai paszaukti ant suvaldy
mo besimuszanczių. Isz abiejų pu
šių daug musztynėse dalyvavu
sių likusi suąresztuotų.

| Pagal a takai t ę Amerikos
rando, Amerikos produkcija sie
kia 7000000000 dol. ant metų,
Anglijos 4100000000, Wokietijoe
2915000000,
Prancūzijos
2245000000,
Mas kol i jos
1
815000000,
Austrijos „ 1
625000000. Wienas darbinįkaa
iszprodukuoja: Amerikoj
už
1888 dol. per metus ta vorų,
Anglijoj už 790 doL; Wokietijoj,
Prancūzijoj, Belgijoj už 590 dol.
Maskolijoj už 381. Darbinįkų
metinis uždarbis siekia: Ameri348 dol., Anglijoj 204, Prancūzi
joj 175, Belgijoj 165, Maskolijoj
120, ^Vokietijoj ir Austrijoj 155
dol.

Lietusių Amerikoje pir
mas choro wadowas.
(Pabaiga).
1899 m. rudenyj, prasidėjo terp
Nevarko lietuvių bruzdėjimas,
susitvėrė D ro V. Kudirkos giedorių draugystė, ir tojė pasi
kvietė Ereminę už vadovę; dar
bas dainavimo prasidėjo 28tądienę lapkriczio. Tik man tas eiles
raszant, giedoriai iszmokę yra
sutartinai dainuoti 7 dainas.*
Czion yra tikta* vyrų choras.
Draugystė moka vadovui už ke
lię 50c. už kožnę sykį; o susiren
ka mokintie.i kožnę seredos va
karę. Nevarko giedoriai turė
jo savo pokylį su dainavimais

vas!” — pasakė Ereminas. “Tai
klaupkis arba eik sav !"szaukė kn.
kad net bažnyczii skambėjo. —
Kaip Tami»ta apdirbsi savo dar
oę, visi iszeisime, o klauptieai asz
neturiu priesz kę!” galutinai pa
sakė Er-minas. Nemitęs kunį
gas, davė
szliubę jaunave
džiams, ir polam pasakė pamok
slę, graudų dėl davatkų, bjauro
damas vainamanius, ir grasyda
mas savo avelėms, kad kitęsyk
neduos szliubo, jeigu į liudinįkus
pasitaikytų ateiti vėl kuomet
“bedieviams”. — Žmonės, vieni
rugojo, kiti džiaugėsi; bet matyt
didumai patiko status ir iszinintingas pasielgimas valnamsnio.
J. Szliupas.

Wietines Žinios.

gyvenimo nihilistu. Tratai gražus ir
ūži mat is apsakymas iss gyvenimo nihistu Besijoję, kaip mergina Olga LiubatovycsiuU. prigulėdama į nihiiistudraugystę, daug sykių apfavo ruskus esinovdykus ir gudriai gaudoma isztruko
Iss jų ranku. Prek« knygutes tik 10c.
Gaunama “Lietuvos“ redakcijoje.

Nesiimkite gromatu be markiu.
Svetimos gromatos, atėjusios be mar
kių iss nžrubežla ant kitų adresų, jeigu
per dvi nedeli tampa nepaimtos, turi
būti atgal paežiui sugražįtos. Jeigu per
dvi nedeli jų nesugręžina, vėliaus paei
tas nepriima ir ui jas užmokėjas turi
žudyti savo pinįgus. Tokiu budu žūsta
daugybe gromatu, Geriausei siusti ap
mokėtas gromatas, tada jas kiekvienas
priims, ir adresuotas, kad ir veliausei
atsiszaukea, ras jas pas tą kurio jis pra
si* jąs priimti.

Farmos Dykai!
Chicago, Nedeiioj, 23 rngaejo, tuojaua
po miuparui, bažnytinėje aaieje, ant
33-csios ir Auburnave., bus dldelia lie
tuvių susirinkimas reikale įkūrimo
naujos lietuvisskos kolionljos valsteje
Wisconain. Jeigu atsakantis lietuvių
skaitlius atsissauks norinesiu ant farmų
eiti, kompanija duos žemę dykai. Perei
tą nedele jau vienas tame reikale mi
tingas buvo laikytas Ir daugumu lietu
viu prisirasze Todėl ateikite visi ant
ssiosusirinkimo, o teigiraite ant kokių
iailygu ir kokiu budu tos farmos yra
gaunamos
M Rakauskas ir R, Puiasls, Komitetas
ir farmuapjieszkotojai.

— Kravczuno parapijos komi
tetas garsina, kad lietuviams, no
rintiems apsigyventi ant farmų,
gali parūpinti reikalingę žemę
dykai; nuo geidžianezių farmų
reikalauja vien 1 dol. ant užden
gimo kelionės apžiurėtojams w etoa. Farmos tos, dykai dalina
mus, esanezios VVisconsine. Jei
gu tai teisybė, kę komitetas žada
Preke pinįgų.
ir jeigu janr pasiseks sutverti kur Ruskaa rublis po......................52fc
lietuviszkę kolioniję, tę reiks lai Prūsiškos markės po............24jc
kyti už jo nuopeluę; ne reikia tik
Pr.e kiekvieno pinįgų siuntinio
žadėti ir norėt* daugiaus negu reikia pridėti 30c.ant paczto kasz-*
galima padaryti.

4 darb. užmokėjo
16
“
“
“•
iš viso
27
20
Iš to matyt, kad jeigu darbininkai pada
rė per 24 valandas 1000-plytų,tai užgsiėmėjas,
suprantama, gauna tokią vertę už padarytą
produktą, kuri atsako didumui įdėto kapita
lo, t y. užsiėmėjas neturi nė pelno, nė nuo
puolio nė vieno skatiko. Žinomas daiktas,
užsiėmėjas galėtų gauti šiokį tokį pelną, par
duodamas tas plytas; bet jisai ne turėjo jo
kio noro padidinti savo kapitalą pirkliavimu. Jeigu jisai butą norėjęs to, tai nebūtų
patsai dirbęs plytas, bet paprastai butų galė
jęs prisipirkti jų. • Tikras užmanymas užsiėmėjo, samdant darbininkų pajiegos vertę,
buvo gauti atliekamą priedinę vertę už pirma
išleistą vertę, už įdėtą^apitalą, vienu žo
džiu, pasididinimas Kapitalo. Užsiėmėjas
vienok, kaip tai augščiaus matėme, gavo tik
tai tiek už ta vorą, kiek išdėjo ant jo kapita
lo.
- Bet užsiėmėjas moka gelbėti savę to
kiuose atsitikimuose. "Jūsų dienos darbo
pajiegą, sako jisai darbininkams—juk aš vi
sai nusipirkau nuo jųsų; tokiu budu josios
sunaudojama vertė, kaip Jus patys pri pa ži
note, priguli mau visiškai teisingai. Jeigu
aš nusiperku citriną, tai ir sunaudojama ver
tė josios, t. y. sultys, teipogi man priguli; aš
turiu tiesą išsunkti sultis iš citrinos iki pas
kutiniam lašui. O sunaudojama vertė jūsų
dienos darbo pajiegos neišsibaigia per 6 va
landas darbo; žinodamas, kad diena turi 24
valandas, galėčiau visiškai teisingai reika
laut nuo jūsų 24 valandų darbo. Aš vienok
esmi žmogus geras ir mielaširdingas; esmi są
narys draugystės žmonių apšvietimui platin
ti ir iš meilės artymo, reikalauju nuo jū
sų tik 12 valandų dienos darbo”.
Prieš tai nieko negalima pasakyt Musų
darbininkai žino, kaip reikia branginti žmo

turėtų užtektinai išsimaitinimui iki atei
nančiai pjutei. Abelnai jisai turi pasisko
linti nuo kapitalisto, nuo savo darbdavio,
kuris vienok neturėtų jokios naudos duoti
darbą žemdirbiui, jeigu negalėtų pasisavint
dalį to darbo, arba atsiimti savo kapitalą su
palukais.
Pertai palukai yra jau antras
piešimas darbo produktų.
‘ ‘Tokius plėšimus kenčia kiekvienas dar
bas. Beveik visuose amatuose, visuose fa
brikuose, darbininkai neturi darbo įrankių,
turi kreiptis prie pono, kuris paskolina įran
kius ir duoda paskolą, už ką darbininkas .
teipogi turi duotis apiplėšti nuo darbo vai
sių. ”
Sunku aiškiau s išrodyti nuo ko priguli
tas pelnas be darbo, kurį gauna kapitalistai.
Vienok ponai fabrikantai užmiršta, kad
teip sako jų pačių mokintas vyras.
Tokiu budu samdytas darbas, užsiėmėjams paimant atliekamą vertę, daleidžia ka
pitalistams ir valdytojams žemės sukraut di
delius turtus, nieko neveikiant Skyriuose
apie perteklių ir padalinimą produktų apie
tai kalbėjome gana plačiai.
Musų skaitytojai turi dabar suprasti,
kodėl teip plačiai išaiškinome supratimą ver
tės. Visi socializmo reikalavimai turi būti
pripažinti teisingais, iki nebus sugriauta
Markso vertės teorija. - Jeigu ta teorija yra
teisinga, tai lygiai teisinga yra ir teip vadi
nama geležinė tiesa užmokesnio už darbą,
kuri rodo, Jog darbininkas gauna tik tiek
užmokesnio už savo darbą, kiek būtinai rei
kalinga užlaikymui jo gyvasties, t. y. idant
jisai galėtų toliaus dirbti kapitalistui ant
naudos. Pasiremiant ant tiesos vertės ir
darbininkų užmokesnio, turime būtinai pri
eiti prie, to jog visoikis pelnas be darbo turi
paeiti iš neapmokėto darbo samdytų darbi
ninkų
(Toliaus bus.)

LIETUVA
Pigiai ant pardavimo pirmos kliasoe
lietuviszkas saliunas su didele sale ant
mitingu, balių ir veeeiliu, vietoje terp
dideliu fabriku McCormick ir National
Malleable Castings Co,; daugybe lietu
viu aplink gyvana.
Priežastis parda
vimo kad savininkas pirkosi savo na
rna kitoje vieloje. Atsiszaukyte pas:
P. Karecka.
1193 S. Oakley avė., arti 25 u!., Chicago.
(9-21)

Draugyscziu Reikalai
So. Chicago, Dr-tė Sz. Izidoriaus turės sawo antrą metinį balių nedalioj 30
Rugsėjo, 1900. salėje S, Templių, po nr.
8801 Commercial avė. Prasidės 4 vai.
po pietų. įžengs vyrui su motere 25c.
Wisus lietuvius ir lietuvaites kvieczia
atsilankyti.
Dr-tė Sz. Izidoriaus.

Pirmas Balius.
•

Nevark N. J. Dr-tė Saldžiausios Szirdies Jėzaus turės savo pirmą bailu subatoj, 29 rugsėjo, Haeleberle Bay Viev sa
lėje 457-463 Springfleld, avė. Prasidės 6
wal. vakare. įžengs vyrams 25c. Mo
terims ir merginoms dykai. Wisus lietu
vius ir lietuvaites kvieczia atsilankyti.
(9-28)
Komitetas.

Kas prisius savo aiszkų adresa ir 10c.
markėmis, aplaikys tuziną puikių grom a tom s popierų. Popieros su puikiomis
kvietkomis, gražiais apskaitymas ir pa
veikslais musų didvyrių bei kunigaikssczių. Adresuokite teip:

W. KUDARAUSKAS,
Box234,
Lavrence, Mm.

Fred C- Ewert,

Pa Heszkoj linai.

3108 So. Halsted str.

Lietuioi&luM Daktaras.
134 E. 24 UI.,

Chicago. III.

Popieros.

■ tose wlrsxo«e vietose. JI* gali
■ pat* apsimokėti per viena nekti
r /raIja*t, duokime *a«. ant kokio
" ba iukoer seoki*. Ji* grejila gana
belalal ir turi meilu bal.a. Himnu*,
maresus, valcu*. polka*, polka* naaurka*. kadriliu*, diindžiku*.

iszgydysiu į kėlės dienas, teipogi-, Il

gu pilvo, uždegimą žarnų, i»zdžiuvi
eną pieno, skaudėjimą lupų, nosies, akių, ausų, nustojimą pajiegų ir tt. lugydymą užtikrinu kiekviename atsitiki
me. Cnroniszku ligų gydau pasekmin
gai, ir slepemu ligų užlaikau slaptybė-

priSĮĮJt1*11- W»lk»l S*ue» les te didele linksmybe, kaip ir knita**, karu Uk girdi jin gmUnat
Voleli*, parodyta* oria ant paveikslėlio, ym priemaigytee plieninėmis adatėlėmis, kario* •*kentle* voleli*! t.sduoda tonu* Ji* atkartoja daina* arba asoslue be eettojlmo.
Bti* Inatebn* iaeltemente* kaaalOoja tik S6.OO- Apda-yma* jo yra paika*
Jei temitte nori. vrlsiUnsk 92.00 mum* ant pasitikėjimo, o likusiu* pinige* galėsi pnaiaaeU po
aplalkymalĮnstramsnio. agentai Maro Žerta* pinižUa. Pri.l.u.k to. mark*, n gar*!
viau* elrkaliorlae. arba pnalunsk *1 00. o aptaitysi Home Mu ic Bot * pirm negu tamlsto* kai
mynai toki nusipirks. Jie viri noras toki tureli kaip tik jin pa* temiste pamaty*

Standard Mfg. Co. 45 Vesey St., New York, Dept. 62.

Dr. Leonąrd Landės,
o««.

LIETUWIU DAKTARAS

Rod* per Oromsttae Dykai

MARJA DOWIATT

_________

723 W. 18th Street

A. Snhrskis & Co.
Lietuviszkas

CIGARU ir TABAKO FABRIKAS.

CHICAGO.

JAMES J. HIGGIN8,
Succesaor to M. Durni nu.

Rėdytojas Pagrabo ir
Balsanmolojas Kodu.
167 First St.,

msabeth. N. J.

(10—8)__________

Tikrai Lietuvtazkaa

Wargonu, l‘ijanu, Siuvamu Maszinu. Cigaru Ir PapieroRu.

SALIUNAS.

Vantose*. Ptjaoas ir Metrines dsod* antZO
dteau ant issmeglniino. Jriuu per te laika pa
sirodys paimtas iestrementa. negeru, ar per
braagum, aai ji atallmsiu atgal ir už ta laika
niekas nekasztm t. Užtikrinu *nd nuo mane*
pirklite eiska pigiau kaip Wl*oj Amerikoj galė
Ant Paminklo Dr V- Kudirkos. tumėt
gauti. nes as* wieohi*s daiktus Imu *taitr fabriko ir todėl gailu pigiau juo* par
J. Aleksandraviczius, Chicago, 111.• 1.00 etiai
duoti taip tie kurie Įsi who lesale ima. Meldai n
A. Lai i s,
..............................
50 tik jmmeginti. o eitikrtou kad besit* užganė-

J. F. I)ANI8EW1CZIU8,
83t) Bąnk, kampas 8. l^eonard st.

Conn.

VVaterbury,

A. M. Matusawiezia,

DR. KALLMERTEN.

Užtaiko gerą slų, sentauaes ir esystaa artelkaa ir kvepeneziuseigsrus. Geriause
užeiga dėl sz vieži* i atvaževusiųį Waterbury. Yra tai vienatinisezyseziau
sės ir teisingiauses lietuv-'sskas aalįu
nas mieste Waterbury.

Shenandoah, Pa.

J. LESZCZYNSKIO

Lenkiszkai - Lietuwiszka

GARSINGAS
(L

Zv»

SPF.CI J AUSTAS
Chronitzka, Nerviszku ir privatiszku ligų vyru, moteriu ir vaiku. Ligonius gydo per

3319 S. Morgan St, Chicago, III.

Telefonae: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos
aptiekos.

DR. F. J. KALLMERTEN. >
Zemlapls Lietuvos ir
Latvifos.

Laikas mainosi, o su juom
ir žmonas!...
Rudens laike oras be galo tankiai mai
nosi, per tai žmogaus kūno organai tan
kiai nukenezia ir yra pavojuje įvairiu
ligų. Žiaurus oras jokiu budu ne gali
užkenkti nė vienam, kurs reguliariszkai
vartoja

Joseph Triner’s

Stanislova* Szinikus.

Susitaisyk it
peczius
ant žiemos.

THEO PR0ULX

3108 8. llaiNted st.

Dirbame Cigaras isz 8700 Commercial avė.,
tikro Havanos tabako,
C i garėtu s isz Rusiszko
ir Turkiszko. Biznie
riams dasiuneziame in
visus Amerikos kraszus už pigiause preke.
FABRIKAS:

Asz duosiu Pecziu taisytoja kiekvie
8o. Chicago, 111. nam kur* pas mane atsiszauks ir užczedisiu Jums pinigus.

Fred. C. Ewert,

4G8 8. Halsted st

OFISAS IR PARDAVINYCZIA;

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

Naudokitės!

Registred.

( i

geriausia, naudingiausiu ir galin
giausia waista

A^islenlas ir Notary Public.
Užsiimame clviliszkoms ir kriminaliszkoma provoms. Geriausei iszvarome provaa ui sužeidimus. Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju
nereikalaujame.
Jonas Mozei ka gyvena po nr. 31 W.
14th pi., kur galima ji rasti iki' 9 vai.
kas rytas.

Geo. M. Glaser, M, D.

Medicinos Daktaras.
Kės prisitis
OO aplaky* g«-riauria ir
naujausios mados
tnaszinuke
gromatom* Gydo visokes .igas, tnri geriauaą prakti
drukuoti 8ti mastinute teip gerai pntalslta,
kad ktokvinnaa, nors ir mariausiai mokinta*,
ką ligose moterių, vaikų ir chronisspilvo žarna, kepenų, inkstu ir vi K
10 minute istmoksta daliui dnikuotl. Prie
kose ligose. Teipogi geriausei atlie
su viduriniu organu, kr»ujo-wa
krieno* maszinuke* duosim dovana* Istortszlytoja* ir atgaivinantis viso orga kom* knlgom* bai popierom* *u puikioms kvletka aperacijas visokiuose atsitiki
koms ir gražiais apskaitymais gromatu raaaynizmo?
LLu
mul Tokiu popieru tutina* kasztuJaUo; S tu
muose,
tinai 11.00. Agentu reikalaujame kiekvienoj liatuvittkoj apigardoj Ir dnodame gera uždarbi. S67 32nd St.,
Chicago
Raityk ttiadten.
fabrikuojamas suvirsz jau 10 metu per

Joseph Triner,

W. Kudarauckas,
Box 234,
Lavrence, liss.

437 W. 18-th St.,
Chicago, Iii.
L Galima gauti visose aptiekose, bet reik

Dr. O. C. Heine,

saugotis, kad neinbruktu jums jokios
vertes neturineziu ir bledingu pamegzdžioiima, tankiai begediszkai žmo
nėms brukamu vieton tikrojo Triner’s
Bitter Vyno, nėsa ju besanžiniszki par
duotoje! turi didesni pelną.

dEn tįstas.
Kerte 31 st irHalsted ulieziu,
viražui Aptiekoe. Chicago.

OFlbO WALANDO8:
Iki 9 ryto, nuo 12—A po pietų ir po 6 wak
Telelokas Yards 885.

HILLE’S F0T0GRAFA8,
3432 S. Halstcd St.
Malina pulUat S'otegTafljat; oi tutiną

*2.00

AaS vsteiTta ir kitokiu reikšta netan t»oSo<m4)aa knofmlkiasriaL

veiktų, reikia ją prižiūrėti ir pataisyti ten, kur sugenda Lygiai
teippat dedasi ir su žmogaus kanu. Kad sugražinti jtm iszsemtas sunkiu darbu spėkos, reikia ką nors imti.—Mokslas aiszkiai
parode, kad ant to yra vaistai. idant sugrąžinti žmogui per dieną
isznaudotas spėkas. Praktikuojant, ilgus melus pasisekt man su
vienyti įvairins vkistus su vynu, kurs sudratina visą organiz
mą, pasek m i ogiausiai gydo pilvo ir žarnų uždegimą, odos ligas,
gumbą, nežlebcsiojimą, dispepsiją, neuralgiją. nerviszkumą, e te.,
ir tam vynui suteikiau vardą: Kartus Wynas Dro Božyn-

czlo.

Kartus Wynas Dro Božynczo turėtų visados rastis kiekvie
nuose na m uose, kaipo sargas sveikatos ir gyvasties. Pirkdami
temykit ir reikalaukit tiktai Kartaus Wyno Dro Božynczo.

Už dyka saiDpelinis pakelis bus atsiustas
pacztu kožnam vyrui, katras prisiuf
sawo warda ir adresa..

SalihųaS.

Geras alus, seniausios arielkos, kve
pianti cigarai Ir czysta vieta dėl uželviu. Apart to didele ir czysta sale ant
milingu, balių, veseiliu Ir kitokiu žabo-

Jonas Petroszius,
MANE
hž

Grasus 4 K
dvigabai auk
su p* su Ik te* ir

nustatom s Ir

Wisi —

Wadinama* teipgi Volto Kryžium, kelete metu atgal to
po issrasta* Austrijoje, ir pasidėk*vejant savo naudai
Kryžius tu veik prasiplatino Vokietijoj, Prancūzijoj,
Skandinavijoj ir kitose Europos esnlyee. ir easndieu yra la
biausiai pageidaujamu kaipo galingu vaistu auo Retimatlzmo ir daugelio kita kūno negailu.
Elektro* Diemanto Kryžių* gydo Eeumatizma teip mus
kulu kaip ir su nariu. Neuralgija ir kitan kūno skaudėj!
mu*. Nervtatkum*. Nervu nu.flpnejima, Silpnumą, Prustote Nervu Gyvume. Nervu Nepuoluma, Nemiga. Abejo
tingumą. Dvaeloe Mupuolim* Hy*terl>, Parai ylių. Bu*tengima. Drebuly. Neuralgija. A popietei ja, Muomara,8rv.
Wite Stoki Stirdie* Plakime.Galvoe *kaodejimn ir visu
Nervtezko Systemo sugedimu*.
V eikme jo tprirelaikia pati per sawe bėgyje keletas din
as. bet kartai* užtrunka kete* diena*
Kryžių reikia neezint diena ir nakty, pakabinta aateriikinio siumriuko ant kaklo, aug«acnau szirdme* indauboe.
Mėlynoji puse tari bet in apnešta apversta Princą naudojima Ir viena «ykl ant dieno* po ta indek Krvtiu in tnpati
drungna gerinusio ukeneo skystimą rr laikyk per kelete
mtauetlu. Valkams, žiūrint pegal amžių, uksuea nik ra
vandenin suklesti Preke to K rvii* u* yra Vienu žole*
H* Ir gvu nn tnojame, kad ji* sutelk* takia pat nauda kata
kad ■eriMMiejtoatektriaiki diržai, katziuojanti penkiolika
bei avidestimt* *ykm daugiau Koto** *zeimvno* *atmry*.

The Diamond Electric Croes Co., 306 MUwaukee avė., CHICAGO.

STATE
MEDIGAL
Dispensary
Ar Tawo peczius
reikalauja pataisymo?

CHICAGO, ILL

76 E. Madisoū Str.,

(arti McVickers Theatre.)

3240 8. Morgan St.
torium ir specijalistu gydyme slaptu nervrissku ir chrontazkn lig-u. Tuko jie sutaisys tavo pecziu dykai. Teipgi atancziai jaunu žmonių tapo jo iszgelbeti nuo prieszlaikinio kapo, sugražintas
turime didelą daugybe visokių pecziu jiem* vyriszkumM ir tėvystės laime.
už pigiausią preką, pigiau kaip fabrike.

wyrąi —

Prastotas wyriszkumas,

silpna man nerwu, btanaudo*7
’taa systemM, prastota at
mintin, neapkentimas draugystes, prastota energija, prieszlaikints
susikūprinimas, mettElungis bei abelnas nusilpnėjimas, vištai yra pa

pas —

sekmėms jaunystes iszdykumo ir neiszmintingumo. Jus gal esate dar tik pir
mam ligos stadiume, bet atminkit, kad jus spareziai artinatės į paskutini. Teigi
tegul klaidinga geda ar didyste nesulaiko jus nuo praasalinimo kaneziu. Dauge
lis jaunu vyru, nesi rūpindami apie sawo padėjimą daejo to, kad jau buvo pervelu gydytis, ir tad giltine juos palipstajo!

Baltrilkorji!!
Rasite SKalfp alų, seniauses ariel. kas, wyną net ira Europos, o
cigarus net ks Turkijos.
Atsilankykite po nr.

Limpanczios ligose*

8awo«tadiumuo«:

L
r
o
mame, antrame ir trecziame, puvimas
gerkles, noses ir kaulu, slinkimas plauku, kalpogl Ir sekios tekėji

11 N. Kiver Slde 8L,

Waterbnry,

Diemanto Elektros Kryžius.

isarodo kaip *40.00 aukšlei* lalkrodelia. Atetnsine C.O.D. ir jei pasidabos, užmokėk aateipreeo
agentui *S.M Ir laikrodėlis tetro, jei ne.sugrąžyk
atgal ant mus kasate. Resivk koki nori wyriška
ar moterinka.Fri* kitkuneeo laikrodėlio duoda
me DYKAI auksu liete teeclegvli jeigu su orde
riu prislusltSJS, Ir apmokame kasate* prislunti
Stebuklingo^Kryžtau* iauigyde. Yra užtektinu dėl parodymo jo magittkot galybe*.
mo. Apslstelieok saeedtea, uesaju preke* eina
aagsttyu
Rantyk o pritinstate 100 putlu Kata
*ul Ju*u Diemanto Elektro* Kryžium nuo žl Kovo ir perti tikrinau, kad ta* kryžių
logą parodanti tukslauetlu* vrtooklu puikiu dal
giu. ROYAL BARČAI M HOU8E, U DearbornBt ------------ r -gelbingu. kaip saketa Per ilga laika ui negalėjau vaidyti uvo deatine* rauko*
ir d*ug keutejaa: visad* turėdavau laikyti ja parisite. Po naudojimo begvj dvieju eaavainriu
Ckteago. I1L
juu Diemente Elektros Kryžiau* galėjau apsieiti jau be perlstlmo. Dabar gi *u ta ranka neesą
pilu kibirą <-anden* Aat ir nežlnaa. kaip atidekavot jum* až teip didele suteikta man nagelU.-ANDRES M AUS F.N, S6U Qulacy Are., Oenga. Uvato, April 1< 18M.

mas, isaberimas tr meszlungts, pasekmes ųevalyste* ar iszdykavimb bus
veikiai iszgydytos. Mes gydome virszmlnėtas ligas teip, kad netiktai jas vei
kiai praszaliname, bet Ir visiszka sveikata ligoniui sugražiname.

Conn.
ŽingetdiM svietui dalykM.

Tikrai-vienatinė gydykla ant užželdini*
To Reprir
Broken .Arti- . mo plauku abt praplikusi u gaivu, teipgi

į trumpa laika sutaiko plauku slinkimą,
už kągvarantuoju. Prof. Brundzasutei
kia puikius, szvelnius ir tankius plau
kus, ką lindyja daugumas prisiųstų pa
dėka vonių per lai sakus ir lalkraszozius.
Pagelba yra visiems, tik ataiszaukite.
OFFI8AI:

tiktai

Kaip kiekviena maszina, teippat ir žmogaus organiz
mas su laiku genda.—Kad maszina ir toiiaui pasekmingai

Klausk rodos pas seną Daktarą.,musu mediOotlet Fomilore i Stote Co., geriausiais
attestatals užbaigęs medicina, turi ilga praktika, yra kallrininku, au

ROOM 601-602

87-89 K. Washington st, Chicago, III.

257,,TJMY^.fiBJ<WA7PA8WA.MI?g.AETIKKflS*^57

—1 ikrai Lietuviszkas—

Jeiga taip, tai pirk visus reikalingus prie
pecziaus daiktus pas

JONAS MOŽEIKA,

nuo wisokiu ligų

Turi puikia skoni ir pageibinga weikme wien
tikrasis,

Chicago.

ADVOKATAS IR KONSULIS.

RAU t v »

Aptiekoje galima susikalbėt: lenkiukai, raikai, lietuviazkai ir
daugelyj kitokia kalbų.

Pakeli* *L oakliaga gy
d volių bu. utslnstas ko*
asm, kas parvarys ia Sta
te Meoical Ia .tiiuta. Jin
Advokatas tr Notary Public.
/tek Ulvyde vyre, karia
VVienintslis lietuvy* advokatas, baigąs
p«r tartus emeri su pro
tiszkai* ir k uniszk ai* ken
mokslą jurisprudencijosczion Amerikoj,
tėji mals, teip kad lesina
Lake Forest universitete. Weda provas
te nutarė u* dyka dalyt
kriminaliszkas ir civiiiizkaa. Atjieszko
bandymo pakeliat tieste,
užaenėjueias provas, iszdirba visokius
karte pa praslys.
lauigydysl namie nuo
dokumentus ir duoda rodą visokiuose
klės vienos tyliuko* Ilgos,
reikaluose. Lietuviai isz kitų miestų
paeinančios nuo jaunys
gal rodą paaiekti per gromatiu. Tunntes Iszdykumo, * ugražin
tiejie reikalą tesiszaulda tuojau*.
patrotyta pajiega ir ai
3201) 8. Hatated sL, Chicago, 111
minti, panalkys skaudeji
ma strėnų, sudrutys silp
Telephone
ard* 772.
nes lytisakus sąnarius.
Gyd roles yra labai sma
gios ir pamaczlyvoa, ro
dos plaukte plaukia pne
nesveiku sąnariu šudraU n damos kur reikia. Jos
gydo kodoa Ilga ir panai
kina nesmagumu Ir kiek
vienam atsitikime višta
kei Istgydo. Ataiezauk la
State Medinai Institute8M
Elektros BuUding. Ft.
Wayue, Ind., o apturėti!
ui dyka aampeli. Institu
te stengiasi suslnesztsa
dldtlausiu skaitlius žmo
nla, karia negali atsi
traukt tai narna, kad gydyties ir šile sampeliai parodys Jiems, kaip lengva isssigydyt nuo lyties
ku Ilge, kada varto jasl atseka norios gyduoles. Institute ne vieno ne atmeta. Sodnas, kurs
atatezauks. gaus dailiai spipeezetyta pakely, kad kiti nerinotu kas ten yra Baszyk dabar,neatidek

J. L Chmielioshs, J. Silverstein, ACo.

Cigaru ircigaretu fabrikas

Aptiekoje visada galima ra* t DAKTARA, kurs duoda ligoniams
rodąs dykai.

F.PBradchulis

168 Y. 18th st. Kerte Union. Chicago.
Sagrailoe
duos
kiekvienam gydytojui, kuria iszgyA. kr
“
dys tiek ligoniu su.
tiek taiko, kaip Dr. Kallmerten. Gyduo
les yra sutaisytos isz žolių ir szaknu dėl
kiekvieno ligonio skyrium. Dr. Kalltnerten iszgvde tukstanezius ligotu žmonių.
Kuriuos kiti gydytojai laike už neiszgydomus. Jeigu kenti ant kokios ligos, raszyk tuojaus prie Dr. Kallmertem. o
rodą gausi dykai. Apraišyk gerai savo
liga, lyti (vyras ar moteriszke)amžy,kiek
sveri, indek truputi plauku ir už du cen
tu pacztine marke, «»gausi atsakyme ar
galima iszgydyti ar ne.
Adresas:

Subatoj 22 rugsėjo, 730 vakare da
rau pasilinksminimo balių, ant kurio
grajys gera muzika ir bus smagus pasi
linksminimas. Todėl visus aplinkinius
ir pažystamus kviecziu atsilankyti.
L. Ažukas,
3301 Auburn avė,,
Chicago, 111.
Turi geriauses gydyklas nuo visokių
i
TOLEDO. OHIO.
ligų; užlaiko visokes Europines žoleles.
Bobro
mėsa, ruskaa gyvas dieles ir tt“Lietuvos” keliaujanti agentai. Atsiszankusiems
per laiszkus ir apraSziaurry tintuose ateituose "Lietuvos' szantiems savo ligas, duoda rodąs ir
keliaujaneziais agentais yra: Wincas pnsiunczia gydyklas per paeitą arbt
per e x presą.
Kudarauckas isz Lavrence, Mass. ir Jo
Aptiekoje visada randasi keli dak
nas Taraila isz Waterburv, Conn. Kur
tarai. teipogi per telefons gali pa
Lietuvisskoje kalboje, atspaustas losisukti
daktars kas tik koki nori.
szie vyrai atsilankvs. lietuviai gali pas
tiniszkoms Ii taroms Peterburge, gauna
Dr.
M.
P.
Kosaakauskas
visada
apUejuos užsiraszyti ‘Lietuvą’ir prenumeratą
mas pas: Inžinierių A; Maciejevskį.
jiems užsimokėti, o pinįgai bus teisingai koje. *
Dar penkiolika minutų, pakol stritkarį
Nevskij proepekt, n. 111 b. 73.
Tel. Y ants 7O».
mums priduoti. Pas juos teipgi galima
(nustvers!,
gauti visokes knįgas už tą paezią preką
Tai eik szian brolau pas Szlmkų—sznap(są Iszsigersi
kaip ir redakcijose..
Didžiauisas
Lietuviszkas
Liktu vos” Isz leistu va.
Jis turi czystą taifūną naujutėlį barą
sawo
Wyną,sznapsą,szaltą alų ir užkandį gerą.

APTIEKI

Pilna visokiu aptiekoriasku tavorų czionykszcziu ir užrubežiniu.

Sugražina sweikata ir smagumą urnai-

Dirba Cigarus isz tikro Havanos taba
ko ir užlaiką inportuotą tabaką tiakamiauseant papierosų isz Rosijos, Turki
jos ir kitų szalių.
Biznieriams dasiunczia tabako ir Cigarus į visus Amerikos
krasztus už pigiause preką.
Fabrikas: 1125 N. Maplevood avė.
Ofisas ir Krautuve: 3250 So H ai s tėti

A. M. Matnsawiczia,
AGENTAS

Boston, Mass

TIKTAI DEL WYRU.

Kauno gub. Szaullu pavieto.

Nuo 8tos iki 12tos ryto.

Antanas NariJauHkaa,
West Port, Merlland.

257 Hanover St.,

Drą Božyncz, 519 Milwaukee avė. Chicago.

Nedelloml*:n*o 8 Iki 10% v»l.rylo;n»o* Iki 4 Tel.

Ant Potopsco upės k rasi to,
Tenai rasi ir be rassto.
Grąžą vietą, orą sveiką.
Žalėm gojui gerą taiką.
Ten lietuviszkas saliunas
Parengts puikiai kaip bijūnas:
Pilnas gėry mų puikiausiu
Ir su užkandžiuigeriausiu.
Czia vėl ant upės laiveliai,
Plaukioj mergos ir berneliai,
Tai žuvauja, tai vėžiauja,
Bovintiesi nesiliauja.

Ll6iuwiszKa fliwa.

Gali gaut visose aptiekose arba pa*

134 E.24th 8t.,Cx>r.Lexlngton Av.

Kur būna Augustinas Kavaliauskas ir
Naujas Sztoras
Aleksandra -Karsokas, abu ^Vilniaus
Chicago, 9 rugsėjo atidariau nauja
gub.
Lydos pav., kaimo Kairevos.
sztora, kureme užlaikau visokius groseTeiksis atsiszaukti ant adreso:
riszkus valgomus daiktus, , apatinius
Joseph Chenis,
Concord, Mass.
drabužius, drobes, perkelius ir tt. VVisss
Pajieszkau savo pusbrolio, Mateuszo tavoras naujas, o prekes pigesnes kaip
Norvilo, kurs gyveno Springfleld, III. visur. Užkviecziu irisus atsilankyti, o
-Jis pats, ar kas kitas, teiksis duot žiną busite užganėdinti;
ant adreso:
John Schultz,
W-m Stulpin, Box 21. Dickson City, Pa.
3049 Poplar avė.
Chicago.

Didelis pasilinksminimo balius.

Home Mušte Ba.’a gėlime
W aeudoll neinu* lewinimul weiku
■ le.nuotl *lniD>muo« ir lnwei

I.luvn lujrtisZku Dėsliu

F. Prožunskis,

5.00
.50
100
.25

itme prie kiekvieno Instraoente.

Kuratswedinti karščiuose

Pigiau kaip kitur!

Olszevskis,
••
“
“
Dovidaitis,
“ • ■“
“
Szernas,
“
....................’
J. Tananevyczia,
“
*'

irkeja* stebis ir džlaaglasi

visų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai:
plauczių. kepenų, skaudėjimą vidurių,
galvos,nepomietį, apalpimą, skaudulius,
žaizdas, tynimą, moteriszku ligų ir ne
vaisingumą. Gydymui nerviaskų ligų
reikia naudot elektrikiniu prietaisu.

metų, kiek sveri ir zpraszyk savo ligą, o
asz prisiusiu gydyklas kuriomis iszaigydysi.

W. J.

A.
M
P.
M.

IOO wertes wargenai kadangi
- wi*ado* gali gralnti Jokios
B antikos pažinties otia neel-

tWJeigu sergi, tai paraszyk kiek turi

Pajieszkau savo tikro brolio, Kazio
Gatavecko ir pusbrolio Andriaus Gatavecko abudu paeina isz Ludvinavo pa
Prisiusk
ir už 2c. marke,
rapijos, Suvalkų gub- Jie palis, arkas
apturėsi puse tuzino
ir potograkitas, teiksis duoti žiną ant adreso:
didumo 12X10, O
pija D. L. K.
And re v Gataveckas,
50c. 2 tuz. ir po741 St. Clair St.
Cleveland, Ohio. už 91. gausi 6 tuz.,
tograpija.
Pajieszkau savo draugo. Jono Tarnilevycziaus, ^Vilniaus gub., Lydos paw.,
Marcinkonių gm. Jis pats, ar kas kitas, 305 N. Main wtr
teiksis duoti žiną ąnt adreso:
M. Akstin, Box 100. Canton, Mass.
I
Pajieszkau Juozo Racziaus, Kauno
gub.. Sziaulių pav., isz Joniszkio mies Czysto aukso, 14 ir 19 K. uliubimai
Laikrodžiai ir laUtrodeliul pa* mane piriaa kaip
telio; gyveno Luzerne, Pa. Jis pats, ar ntur. Darau nauju* ir taiiau *uita>Uulua laik
rodžiu* ir laikrodėliu*. tie,Ina, draugystėm *pilkas kitas, teiksis duoti žiną ant adreso: kriea ir visokiu* auksinius Ir sidabriniu* daik
tu* pigiau kaip viri ir wi*a darbu gtrarantaoju.
Ign. VVaranauskas,
424 W. Pratt St.,
Baltimore, Md
(9-28)
1N54-33 str.
Chicago, III.

P. Astramskas, “Tėvynės” redaktorius
Plymouth. Pa. prisiuntė aukas' Ciucinnati, O. lietuvių:
M. Walackas.
••
“
-50
Dr-tė 8zv. Kazimiero,
“
2.00
Smalkių aukų,
“
**
L40
’
Sykio
3.90

Yra tai paikiau*! ir priegtem

Nev York.

Gsningss gydytoju vyrtazkų ir mo
terį** k ų ligų. Mokinosi uaiversitete
Nev Yorke: praktikavo ligonbucziuoee:
Wiedniuje, Berlyne, karaliszkoje mo
kykloje Londone, buvopardėtiniu moks
lo Lebanon. Ballevue, Port O radusi e
Hospital College ir 1.1.

Užpraszydami gydyklas prisiuskite 81.00

Pajieszkau savo draugu: Antano Aczb
isz parapijos Skaudvilės ir Simano Czė-.
pauskio isz parap Girdiszkės. Jie pa
tys, ar kas kitas, teiksis duoti žiną ant
adreso:
Antanas Latoža, Box 12, Love, Color.

Aukos ant kankintiniu.

Linksma bus tawo namuose,
jei nusipirksi wiena musu Home Music Box'a.

UnZtllsirinm IaZ*nrdysn«

Popieros Dykai!

Branford Conn. Dr-tė Lietuvos Bro
lių turės savo balių subatoi, 29 rugsėjo,
Mes dirbame geležinius ir blekinius
ant Ferry, salės. Prasidės 8 valandą va
kare. Vvisus lietuvius ir lietuvaites darbus, budinkams rynas, kaminams
kvieczia atsilankyti.
viražus, komisus ir lt. Prekes musu pi
Komitetas.
giausios.
z
,
—

Pajieszkau savo draugo, Antano Sznlcziuko, Kauno gub., Šiaulių pav. kai
mo Bitaicziu, 4 metai jis gyveno ant
farmų Mattituck, N. J. Jis pats, ar kįs
kitas, teiksis duoti žiną ant adreso:
N. J. Koniutis, Bos 31, Himrod, III. |

Dr. Leonard Landės,

Brooklyn, N Y

MAJOR’S
Rl’BBKR
CKMKNT, Norėdami pasiklaust rodos per laisakus,
adresuokite: The J.M. BRUNDZA 0O„
MAJOR’S
LEATHIR
>2361, Nev York. U .8. A.
“
CKMKNT.

Atmink,> kad
mes pilnai gvarantuojame iszgydyti kiekviena liga, kokia
tik apsti mam gydyti. Jeigu jus gyvenate toliau, ne Chicagoj
tai taazykite tauras gromata reikalaudami klausymu llsto, nes mes gydome
teipgi per paeita, jeigu tik mums teisinga ligos apraszyma ligonis prisiunezia
Gyduoles mes supakuojame [ataakanezia deže ir siuneziame jas pacientui, taip
kad neatkreipti jokios žingeidystos paazaliniu ypatų.
’

; Muso prekes yra pigesnis u bet kokio oficijalisto lisoj ;
sialyj ir todėl kiekvienam ligonini prieinamos
i
• —1___________________________ u________ __ _______________ ji

i____

!

OffiOft AdvnfiR' l
10 ryto IKI 4 po pieta ir nao 61K18iiUre.
U1U&V flUJUVb. f ledelioms tii ano 10 Iki tl ryto
Ateik pats arba raszyk sziadien, nes ryto gali būt pervvelu.

f

=

______________

Isz Tolnca, III.

| Per'paskutiniua 8 mėnesius
ašių mėty, per H-unburgę ir Bremp iszkeiiawo j Amerikp isz wi»o>
188418 iaseiiriy; per tokį jau lai
kę pernai kel|įawo jų tik 105611.

vasaryje 1900 m., ir įstengė
— Ant Arihur avė. likosi nugiškumą savo užsiėmėjo, ir nuo tolaik ima
aplankyti
daug
kitų
pokylių,
garszauta
Eleonora Davis, 17 metų
Cziinykszcziose kastynėse pe
dirbti po 12 valandų per dieną; suprantama,
siūdami svietui lietuviszkas dai mergina; nuszovė ją jos paties
kad du syk tiek ilgiaus dirbant, darbininkai
reitą sanvattę sudegė azaftas N-l
nas (pokyliuose Lenkų, Palangos tėvas Erasmus Duris, kuris pa
padaro dukart tiek ir plytų ir suvartoja dvi
D. C. Co. Sudegęs szaftas jau be
Paraše 8ch ram.
Juzės
Draugystės,
Gražinos
Mo

skui
ir
sau
paleido
kulką
į
galvą
gubai
medegos. Dabar jau užsiėmėjo ap
veik atstatytas; jame ketino pra
skaitymas bus toks:
terių Draugystės, Szv. Jurgio ir atliko ant vietos. Mergina
dėti daibus nuo 16 d. szio mėne
(Tąsa.)
| Stwinįkai pasaiieriuių gar DraugyatA').
Už molį moka 7 auksinus 10 skatikų
Tarpe giedorių mat užsimanė tekėti už H. Kensio.
Pasirūpinsime
paaiškint
tai
pavyzdžiu.
“
anglis
“ 8 “
darbštumu
atsižymi
St.
Pranys
laivių,
ant
susirinkimo
atsibu

nely,
kurio
jos
tėvas
neužkentA
Lietuvių yra ežia apie 100 ySakysim, Jog 1 valanda visuotinai reikalingo
“ įtaisas “ 8 “
patų. Turi jie vieną pagelbinę vusio Southamptone, Anglijoj, ir Mik. Miszkunas. Reikia lauk Ui nepaklusnumą tėvas mat ir žmogaus darbo verta 10 skatikų.
Skaitysi 4 darb. už darbą “16 “ •
draugystę Szv. Jono ir Politiš nuttrė pakelti prekes kelionės ti didelio giedoriams pasikėlimo nuszovė savo dukterį, o paskui, me čia .pinĮgais; vienok neužmirškime nieka
bijodamas sūdo, pats nusiszovė.
iš viso39 auksinus 10 skatikų^.
ką Kliubą girai užsilaikantį; vi treczioje kliasoje isz Amerikos į ateit ėję, jeigu t k neatkžsz.
dos, jog vertes išreikštos pinįgais yra tiktai
Ereminas dabar rūpina ir ren
Taigi užsiėmėjas įdėjo 39 auksinus 10
si jo vadovai blaivus ir dori vy Europp.
— Pereitos nedėlios dieną vi re ultatas žinomo darbo ilgumo, kuris buvo
gia iszdavtmą rankiaus dainų sose Ch'cogos bažnycziose rinko suvartotas pagaminimui tų verčių.
rai. Prigulinti prie kliubo ir prie
Keturi skatikų dviem tūkstančiams plytų padaryti,
| Mieste B stricoj, Czekuose, kaip vyrų, teip ma'szytam cho
draugystės yra tai doresniejie ir
sukasant naudos nelaimingo Gal- darbininkai susideda muro sienai pastatyti, parduodant gi tūkstantį plytų po 27 auksi
iszmintingesuiejie lietuviai. A- i laike procesijos užkilo smarki rui; tai bus raukius tautiszkų bei vestono. Kaip paduoda laik- perkasi jie molį ir moka už tiek jo, kiek rei- nus 20 skatikų, jisai gauna už 2000 plytų 55
part saitų, yra ežia, daugiaus perkūnija. Dalyvautoje! proce kulturiszkų dainų. Surinkta yra raszcziai, katalikiaakoee bainy- kia’1000 plytų išdegti,8 auksinus 20 skatikų; auksinus 10 skatikų,arba užsiėmėjas išvertės
padarė tikrą atliekamą (priedinę) vertę, t. y.
negu reikia, girtuoklių rr peštu sijoj persigandę, pradėjo grūstieji aplink 60 dainų tuom syk, kurių ežiose surinko su vinzum 48o0 savininkas paskolina jiems plytinį peilį, stalą,
Jo pinįgai pavirto į kapitalą. Matome, kad
ir
mindžiotiesi.
Susigrūdime
4
plytnyčią,
karukus.kvarmas
ir
kitokius
įran

iszdavimas
kasztuus
nemaž
i
aus
kų.
Per Kalėdas užgimusiose
dol. ant nelaimingų baisios vė
kius, už kurių paskolinimą darbininkai moka ta atliekama vertė išneša 16 auksinų; t. y.
musztynėse viena ypata likosi vaikai tapo vigji sumynioti; yra kaip 800 dol., jei dar ne daugiaus. tros aukų. Žinome, protes oniiz
tiek, kiek naujos vertės padarė darbininkai
daug
sunkiai
sumankytų
vai

Ereminas turi namie savo koše bažnycziose aukų surinko 4 auksinus nuo 1000 plytų; 1000 plytų išde
užmuszta; dabar gi, 10 dieną szio
ginti reikia 24 valandų darbo, arba,skaitant priversti dirbti 6 valandomis daugiaus.
kų
ir
moti
rių.
knįsrynėlį,
susidedantį
ypatingai
mėnesio, be mažo vėl panašiai
daugiaus, nors klerikaliazki laik- už valandą 20 skatikų, išpuls paskaityt už tą
Jeigu užsiėmėjas užmokėtų darbinin*
isz knįgų dainų, vokiszkų lat raszeziai garsina
\ ne atsitiko. Wienas i-z garsių
pre^zingai. darbo laiką 16 auksinų; vertė tokiu budu iš kams viską; kiek jie padarė vertės, tai jis,
| 24 pjutės, aplinkinėse miesto viszkų, ir kitokių. Teip pat lai
karžygių, parėjęs namon, pradėjo
Ka-žin, kiek aukų surinko lietu- degintų plytų bus 27 auksinai 20 skatikų.
kaip jau augščiaus matėme, neturėtų jokio
Kigoshi, Japonijoj, įgriuvo ola ko latviszkus laikraszczius —
musztynes su burdingbosiu. Prie
viozkoj bažnyczioj?
Darbininkai iš pradžių pilnai užmokėjo pelno; produkcijai paskirti pinįgai vėla su
vario kastynių.
ISdarbinįkų Mshjas Weęsis, M. W. Mehneto prisidėjo szaliniukai vieno ir
— Policijantas, sulenkėjęs lie už vertę žalios medegos ir už vartojimą įran grįžtų į jo kišenių be jokio pasidauginimo ir
likosi užmusztų, o 30 sužeistų. sebraksts, Dseesmu Puhrs. Ausek
tokiu bndu-* negalėtų pasidaryt atliekama
kito ir prasidėjo tikra batalija su
tuvys
K>ziniieras Andriuszū isz kių; vertę tą vienok jie randa vėl naujai pa
Ant rytojaus tas pats atsitiko lis ir Amerikos Avise; isz lietuverte.
,
riksmais ir staugimais ant padygamintame
jų
darbo
išdirbinyje
—
plytose;
(Jrbio kastynėse, prie ko 14 dar- tuviszkų laikraszcz'ų ten randasi: Rawson stacijos, pereitos nedėlios
Pirklio
kapitalas
tiktai
tada gali duoti
vo visiems svetimtiucziims. Tik
dieną likosi gana sunkiai sumusz- prie tos vertės prisidėjo tik nauja vertė jų
binįkų likosi užmusztų.
“Vienybė”, “Lietuva”, “Viltis”,;
atliekamą vertę, kada valdytojas jo perka tadartx>.
j,
atėję su lazdoms dėdės įvedė
tas. Jis buvo nusiųitas daboti
isz vokiškų “N. Y. Herold” ir
tvarką,JtrisJkarszcziausiis karžy
Teippat, kaip parodėm šiuom pavyzdžiu, vorą pigiaus, arba parduoda brangiaus, negu
| Mieste Pultuske, Lenkijoj, organas “Odd Fellos” — “Der tvarką sabune ant keitės Dikson
vertas, skolintojai (kurie kitiems ant procen
gius ant prasi vėdinimo nugabeno
ir Blackh«wk ulyczioe, kur buvo esti ir kiekvienam kitam dirbime (produkci tų duoda) visai neužsiima ta vorais, o tik pa
ant laivo ežia stovinczios masko- Fuehrer”.
joj):
naujai
padarytam
tavore
visados
esti,
ant nakvynės į lakupą, kur wie
parengti szokiai.
Kida terp
liszkos kariaunos minų rotos at
Apart to viso, E eminas yra
apart vertės suvartotos žalios medegos ir prastai už vertę ima dar priedinę vertę:
uam reikėjo užmokėti |20, kitam
sitiko baisi expliozija, kuri pusiau draugu valnamanybės. Dar kn. dviejų szokėjų užgimė nesutiki vertės sudėvėtų dalių darbo įrankių, dar ir tiktai naujos gadynės kapitalas, arba teip
$25, o trecziam $30.
mai, ]K>licijantas turėjo įsitiszti į vertė darbo suvartoto tam tavorui padaryti. vadinamas kapitalistiškas kapitalas gali mo
perskėlė laivą. Buvę ant laivo Krauczunui
Brooklyne gyve
Gėdąįvisiems lietuviams datarpą
ir vieną isz jų gana skau Tiesa šitoji suvisai nepersimaino ir nepriguli kėti už tavorą visą jo vertę, pardavinėt tą tadevyni kareiviai teip sunkiai li na n t, mėgino Ereminą atkalbinti
ranezių girtuoklių ir pesztukų
kta. užgauti, kad keturi tuojaus nuo jo persiliudyjimų ir net 1898 džiai aplaužė su savo lazda. Iszė nuo to, ar darbininkai sau dirba arba ko vorą už prekę visos jo vertės, o vienok tverti
yra ežia daugiaus negu reikia, už
vienu kartu ir atliekamą vertę. Vienok tai
pasimirė, penktas mirtinai sužeis kvietė už vargamistrą bei mo jus Andriusziui isz saliuno,užpuolė kiam nors užsiėmimui. Jei darbininkai sau
yra galima tik lyktolaik, kolaik darbininkas
tai norinezių apsiszviesti, skaiant
jo
tykojanti
keli
vyriszkiai
ir
dirba,
tad,
parduodant
plytas,
gauna
už
tas ir ant jo iszgijimo nėra vil kinloją bažnytinio choro. Erėm iyra priverstas parduoti savo darbo pajiegą.
tanezių laikraszczius ir knįgas
ties. Likusiejie neteko rankų arba nui atsisakant, jeigu Mild< s teip sunkiai sumusžė, kad polici- kiekvieną darbo valandą 20 skatikų; vien Jeigu darbininkas patsai turėtų darbo įran
yra labai mažai.
T.
kart,
daleiskime,
kad
už
4
auksinus
darbi

jantas
puolė
ant
ulyczios.
Aibė
kojų.
Draueyi-tė nepritars, kilo tūli ne
kius, tai ir produktas jo darbo prigulėtų jam
gus į pagelbą kitiems polieijan ninkas gali nusipirkti tiek daiktų gyvenimui pilnai; jo darbo valandos produktas butų
sutikimai
su kunįgu, kurs mėgi
Isz-Elizabetli, N. J.
reikalingų,
kiek
reikia
jam
pačiam
ir
jo
šeimy

[ Siberjoj, upės Szilkos ap. no Ereminą r draugystę apjuo t ims, užpuolikai iszbėgiojo. Annai, paprastai gyvenant; tokiu budu vertė jam lyg užmokesniu už valandos darbą. Sam
Kaip kitur teip ir ežia bene tik
skrityj, szį melą gyventojus pa- dinti, teip juog draugystė tuo- driuazį nugabeno į ligonbulį, bet kasdieninės gy vasties pajiegos išneštų 4 auk dytas gi darbininkas gauna tik dalį tos ver
užgims emiyderini su kunigėliu ir
siekė vLiszkas neužderėjimas met priversta buvo kuuįgo ne kad pasirodė, jog sumuszimai ne sinus ir tas apsimokėtų 6 valandomis dafbo. tės, kurią padarė savo darbu; tą-gi dalį nau
tai wis’už parapijos ka>p. Kad
laukuose
ir, žinoma,
jiems tikusį parielgimą vieszai per pavojingi, tai pervežė jį į jo gy Vienok, jeigu musų darbininkai dirbtų tik jai padarytos vertės, kuri tenka kapitalistui,
tai be enuyderių ui pinigus su
atieia badą kę-rii.
Laukai iszde “Kardą” pagarsinti visuomenei. venimą.
po 6 valandas kasdieną, tai tada prie išdirbi- vadiname atliekama arba priedine verte. Tai
dvasiszkais vadovais niekur ne
gė nuo kaiszczio, viskas iszdžiumo savo darbu pridėtų tiktai ’tiek vertės, gi atliekama vertė kyla iš vertes neapmokėto
Kad 3 d. beržeio 1900 m. buvo
galima apsieiti.
vo nuo stokos lytais, giri< s de laikomas Seimas Waln įmanių Nuo Paryžiaus Parodos. kiek būtinai jos reikėtų jų pačių užsilaiky darbo, t. y. to darbo, kurį pasamdytas dar
Nors “Suaivienyjitno” seimas
bininkas atlieka kapitalistui be užmokesnio.
Sztii kokį luitikę gzwo “Lie mui, o jeigu tie darbininkai dirbtų du syk
ga beveik visur, ugnis issnaiki- Nev Yorke. tai Ereminas tapo
szį metę at ibus musų mieste ir
Nereikia manyti, buk tik socialistų pa
tio medi-us ant daugelio ezimtų vienbahisi aprinktas už pirmsėdį tuva” nuo direktoriaus dailės daugiaus valandų kasdien, tai tada ir vertė
apie tai pagarsinta, bet apie ko
šėlimas
išdirbo nuomonę, jdg atliekama ver
dvigubai
pasidaugintų
{
r
darbininkai
gautų
ir spaudos dalies ant Paryžiaus
ketvirtainių viorstų girių. Nuo Walnamanių Susivienyjimo.
tė, pelnas nieko neveikiančių kapitalistų,
kias nors iszkilmes nieks pas
jos
du
syk
tiek.
Bet
darbininkus
parsisaing rių gaisrų tiek yra durnų, kad
Dar vieną dalyką reikia pami Parodos:
mus nesirūpina. Žmonės s>k»,
džius užsiėmėjui, nors visas darbas eina to kyla iš nuplėšimo darbininkams vaisių jų
toliaus kaip aut 100 sieksnių nėti isz gyvenimo Eremino. 29 Saeienytų Wal*t jų Komisija
kiu pat keliu, vienok pabaigoj;esti visai ki darbo. Tą pačią teisybę pasakė jau 100 me
kad “Surivienyjimo” seimas isz
Paryžiaus Parodos 1900. toks skaičius (rokunda).
nieko ne matyt. .
d. liepos 1900 m. Petras Pagojus
Daleiskime, pa- tų atgal Anglijos mokintas vyras Adomas
tikro yra kunįgų seimas, tai te
vedė už moterį Melaniją Zaleskiu- Washinglou, D. C. rug. 81,1900. veizdan, kad užsiėmėjas, užvaduodama savo Smith:
gul jie sau ir rūpinasi apie seimo
J Sugrįžęs isz Amerikos į tėvy tę, pažįstamą merginą p. Eremi
“Lietuvai”, Chicago, III.
4 darbininkus, pats aut savo atsakymo per
“Ansai pirmykštis stovis, sako jisai, ka
rengi mę.
nę, italijon s Gaetano Longo, ra no. Tasai tipo užkviestas į bro
Turiu už garbę Jums praneszti, kasi ir samdosi reikalingus plytoms daryti da darbininkas naudojosi iš visų vaisių savo
Žvalguose.
do savo paezios namuose du vy- lius, ir žinoma, drauge su kitais kad, pagal oficijaliszkę pagarsini, daiktus—anglis arba malkas, molį ir prietai- darbo, turėjo apleisti savo vietą kitokiam su
riszkiu; nežiūrėdamas juos kai svodbinįkais nuvažiavo ant su mę pripažinimo dowanų aut Pa- sas, už‘ ką jis moka lygiai tiek, kaip ir anie rėdymui, įvykus privatiškai savasčiai žemės
Naujas laikrasztis.
po numylė'ini(i8 savo paezios, tuoktuvių jaunavedžių į lietu- ryžiaus Parodos 1900m., tapo pa darbininkai; nuo darbininkų gi jis perka tik ir privatiškam kapitalų rinkimui; tasai sto
Pittsburge pradėjo iszeidinėti nudurė
su peiliu, o su jais
skirti piimo skyriaus (Grand jų darbo pajiegą ir moka jiems vertę atsa vis jau buvo besibaigęs dar pirm to, negu
naujas lietuviszkas laikrasztia p. drauge ir savo paczię, Paskui, į viszką bažnyez'ą. Buvo suma 1
Darbo pa- buvo pagerinta technika, padidinanti darbo
Price) dovana Suvienytų \VaI kančią 4 auksinams per dieną.
a. “Ateitis”. Iszleidžia jį vieti puolęs į padūkimą, bėgiojo po laikoma kn. Warnagirio. W si
stijų laikra.«zcztams, knygoms ir jiega tam užsiėmėjui yra tik tavoras, iš kurio našumą, ir šiądien būt bereikalinga bandyt
klupo,
Ereminas
stovi
stacz'as.
1
nė socialistų kuopa; redakto kaimą ir nudurė dar 5 vyrisz
sunaudojamos vertės jisai naudojasi suvisai tyrinėti tą įtekmę,, kurią jisai galėtų turėt
perijodiszkiems iszleidimama, prie
riumi yra p. Laukis, buvęs isz- kius, o du mirtinai sužeidė. Ant Pasibaigė mišios, jaunavedžiai kurios tai dovanos ir jus ėsale teip, kaip ir iš sunaudoja mos vertės kitų ta- ant užmokesnio už darbą. ”
vorų: užsiėmėjas duoda darbininkams dirbti,
leistojas “Kūrėjo”.
Pirmame galo, nuėjęs aut kapinių, ten pats su kitais svodbininkais prisiarti
Šiądien, kada.sociališkas klausymas pa
m prie grotelių ir suklaupia, o priskaityti.
t. y. daleidžia veiktis terp savęs naturališ- sidarė degte degančiu klausymu visų luomų
numeryj telpa: Iszaszkinimas nusidurė.
Su
guodone
Ereminas vėl stovi staezias. Kn.
koms ypatybėms yvairių dirbimui reikalingų ir stovių, kaip turtingų, teip ir pavargėlių,
mierių iszleistojų; straipsnis paA. S. Cspehart,
tavorų,
kaip tai: anglių,molio,įrankių ir dar užsiėmėjo ir darbininko, šiądien jau yra pa
Waruagiris
atsikreipė
prie
sto
aiszkinantis mienus socializmo;
U T*rp Worms ’ir Franken
“Ar ir Director of Liberal Arts and bininkų pajiegos; daleidžia tiems dalykams reiga ištirti, kokią įtekmę turi atskyrimas
Pradžia Wisatos, isz raszto Char- th.il, VVakarinėj Wokietijoj, rado vineziojo ir paklausė:
Chemical Industries.
lyg susilieti į vieną, o pasidarusią iš to tavo- darbininko nuo darbo įrankių netik ant už
leso Watts; Dievo1 daleidimas senę kapinynu.ant kurio pala doti Tamisti czion priklausai?” — '
ro vertę laiko per savo savastį. Teip dirba mokesnio už darbą, bet ir abelnai ant ekono
gyventi, caro daleidimas apsibū kūnai pasimirusių 4000 metų at Teip, atsiliepė Ereminas. “Tai
tie musų darbininkai užsiėmėjui; iš savo pa- miškos tvarkos, dabartinės draugijos.
Naujos
knygelės.
klaupkis!
”
sušuko
kunįgas.
ti, paraižytas grafo Leono Tols gal (su vi>8zum 2000 metų priesz
tyrymo žino jie, kad padirbę 6 valandas, jie
“Kaip tik žemė pa virto į privatišką sa
Lietuvos Karalius, įnori
tojaus; Wergų tauta; Nesulaiko Christaus gimimę), taigi kada “Aš neturiu ko klauvtiesi”, ra JosMindaugis,
paveikslas 5-ee aktuose. Lenkisskai padaro veitę atsakančią 4 auksinams. Jei jie vastį—sako Adomas Smith kitoj vietoj—Val
mas judinis. Užbaigia numetį: Europoj dar ne buvo gal nė vie miai pasako Ereminas. “Tai tsz paraižė Julius filovacki. Lietuvir»kai gauna už darbą 4 auksinus, tai dirba sau per dytojas reikalauja sau dalies produktų, ku
Wielinės žinios ir Politiszkoa, nos isz dabat gyvenknezių tautų paszauksiu poliemoną, kad ne vertė Vincas Kapsas (Dr. V. Kudirka), 6 valandas, o paskui ilsisi.
riuos darbininkai padaro, arba nuima nuo
nori tykiai užsilaikyti, ir išme įsileista kasztais ir spauda “Lietuvos’*.
Užsiėmėjas-gi apskaito ir štai ką atran- tos žemės. Renta, kurią jisai gauna, padaro
teiposgi bėganti ant placzios pa ir rusų.
Kaip mat) t isz kaulų, siu laukan !” — grūmojo įtužę-i ku- Puiki tragedija teatrui isz laiko Minda:
saulės atsitikimai. Mes isz sawo palaidoti ant to kapinyno žmonės
tokiu budu pirmutinį-nuplėšimą darbo pro- *
daugio Lietuvoje Karai*vimo. Raszynįga*. — “Asz tykiai užsilaikau; 'ta eilėmis. 86 puslapiai. Preke 25c. už
molį užmokėjo 3 auksinus 20 skatikų.
dūktų.
pusės velyjame naujam sandrau prigulėjo prie augalotos ir. tvir
anglis “•
4
rods poliemonas manę gali laukan Gaunama
<
12
“Lietuvos“ reakcijoj.
“Retai esti, kad tasai, kuris žemę dirba,
gų! kuo geriausios kloties.
tos žmonių rasos.
Olga Liubatovycsiulė,, vaizdelis iss “ įran.vart. “
28
1
iszmesti, bet ne Tamistos Die

Lietuwi8zkų laikraszczių
prowos.
Neperseniai du lietuviszki
laikraszczisi ligosi į sūdą apskųs
ti už kriminaliszkp įžeidimą:
“Vienybė” ir “Viltis”. “Vienybę”
apskundė Piltstono karszti kata
likai, bet skundą tą sūdąs atmetė
ir kasztus uždėjo ant pavieczįo.
Jeigu juos reiktų pakelti skundė
jams, tai be abejonės isznyktų
nors neteisingos provos, ne butų
tiek neteisingų
apskundimų.
“Vilties” prova jau prasidėjo.
Nežinia, kaip ji pasibaigs.

Isz wisur.
| Gyventojai miesto Lodz su
rinko isz aukų 60000 rublių ant
parengimo mieste liaudės teatro.
| Airijos gyventojai su baime
laukia szį metp bado. Beveik
vienaitinis po Anglijos jungu
skurstanezių airių maistas bulvės
neužderėjo, supuvo nuo nuolati
nių lytų| Mieste Olmuentz, Austrijoj,
užgimė smarkios musztynėa terp
slaviszkų gimnastikų ir vokieczių, kuriose daug žmonių likosi
sužeistų. Dar dauginus jų sužeidė
kareiviai paszaukti ant suvaldy
mo besimuazanezių. Isz abiejų pu
gių daug mueztynėse dalyvavu
sių likosi suąresztuotų.

| Psgal atskaitą Amerikos
rando, Amerikos produkcija sie
kia 7000000000 dol. ant metų,
Anglijos 4100000000, Wokietijoe
Prancūzijos
2915000000,
Maskolijoa
1
2245000000,
Austrijos
1
815000000,
625000000. Wienas darbinįkas
iszprodukuoja: Amerikoj
už
1888 dol. per metus ta vorų,
Anglijoj už 790 doL; Wokietijoj,
Prancūzijoj, Belgijoj už 590 dol.
Maskolijoj už 381. Darbinįkų
metinis uždarbis riekia: Ameri348 dol., Anglijoj 204, Prancūzi
joj 175, Belgijoj 165, Maskolijoj
120, ^Vokietijoj ir Austrijoj 155
dol.

APIE TURTŲ

vas!” — pasakė Ereminas. “Tai
klaupkis arba eik sav U’szaukė kn.
kad net bažnyczii skambėjo. —
Kaip Tamiita apdirbsi sawo dar
oą, visi išeisime, o klauptiesi asz
neturiu priesz ką!” galutinai pa
sakė Er-minas. Nemitęs kunį
ges, davė
szliubą jaunave
džiams, ir polam pasakė pamok
slą, graudų dėl davatkų, bjauro
damas valnamanius, ir grasyda
mas savo avelėms, kad kitąsyk
neduos szliubo, jeigu į liudinįkus
pasitaikytų ateiti vėl kuomet
“bedieviams”. — Žmonės, vieni
rugojo, kiti džiaugėsi; bet matyt
didumai patiko statas ir išmin
tingas pasielgima^Avalnamsnio.
J. Szliupas.

Lietuwfq Amerikoje pir
mas choro wadowas.

VVietines Žinios.

(Pabaiga).
1899 m. rudenyj, prasidėjo terp
Nevarko lietuvių bruzdėjimas,
susitvėrė D ro V. Kudirkos giedorių draugystė, ir tojė pasi
kvietė Ereminą už vadovą; dar
bas dainavimo prasidėjo 28tądie
ną lapkriezio. Tik man tas eiles
raszant, giedoriai iszmokę yra
sutartinai dainuoti 7 dainas?
Czion yra tikta; vyrų choras.
Draugystė moka vadovui už ke
lią 50c. už kožną sykį; o susiren
ka mokintie. i kožną seredos va
karą. Nevarko giedoriai turė
jo savo pokylį su dainavimais

— Kravczuno parapijos komi
tetas garsina, kad lietuviams, no
rintiems apsigyventi ant farmų,
gali parūpinti reikalingp žemę
dykai; nuo geidiianczių farmų
reikalauja vien 1 dol. ant uidengimo kelionės apiiurėtojams vie
tos. Fanuos tos, dykai dalinamus, esanczios Wisconsine. Jei
gu tai teisybė, kp komitetas tada
ir jeigu jam pasiseks sutverti kur
lietuviazkp kolionijp, tp reiks lai
kyti ui jo nuopelnp; ne reikia tik
žadėti ir norėt* daugiaus negu
galima padaryti.

gyvenimo nihilistu. Tra tai gražus Ir
1
užimatis apsakymas iss gyvenimo nibi,stu Besijoję, kaip mergina Olga Liubatovycsiutė. prigulėdama į nihilistu drau
<gystę, daug sykių apgavo ruskus esinovdykus ir gudriai gaudoma isztruko
in Jų ranku. PrekS knygutės tik 10c.
Gaunama “Lietuvos” redakcijoje.

Nesiųskite gromatu be markiu.
Svetimos rro m stos, atėjusios be mar
kių isz nirubeila ant kitų adresų, jeigu
per dwt nedėti tampa nepaimtos, tari
būti atgal paeitai sugražįtos. Jeigu per
dwi nedėli jų nesugrąžina, vėliaus paės
tas nepriima ir už jas užmokėjas turi
žudyti savo pinigus. Tokiu budu žūsta
daugybė gromatu, Geriausei siusti ap
mokėtas aromatas, tada jas kiekvienas
priims, ir adresaotaa, kad ir vėliausel
ataiazaukes, ras jas pas tą kurio jis prassė jąs priimti.

Farmos Dykai!
Cbicafo, Nedalioj, 2$ rugsėjo, tuojau®
po mitiparui, bažnytinėj* salėje, ant
33-csio* ir Auburnave., bus didelis lie
tuvių susirinkimas reikale įkūrimo
naujoe lietuwisskoe kolionijoe vaiste j e
tVisconsin. Jeigu atsakantis lietuvių
skaitlius atsissauks nori nesi u ant farmų
eiti, kompanija duos žemę dykai. Perei
tą nedėle jau vienas tame reikale mi
tingas buvo laikytas ir daugumu lietu
viu prisirassė Todėl ateikite visi ant
ssiosusirinkimo, o issgirsite ant kokių
isalygu ir kokiu budu tos farmo* yra
gaunamos
M Rakauskas ir R, Pulsais, Komitetas
ir farmuapjiesskotojai.

Prekė p|nįgq.
Buikas rublis po. ..................52|c
Prūsiškos markės po............ 24|c
Pr<e kiekvieno pinįgų siuntinio
reikia pridėti 30c.ant paczto kau-*
tų.

IŠDIRBIMą.

4 darb. užmokėjo 16
iš viso
27
20
Iš to matyt, kad jeigu darbininkai pada
rė per 24 valandai 1000-plytų,tai užgsiėmėjas,
suprantama, gauna tokię vertę už padarytu
produktą, kuri atsako didumui įdėto kapita
lo, t. y. užsiėmėjas neturi nė pelno, nė nuo
puolio nė vieno skatiko. Žinomas daiktas,
užsiėmėjas galėtų gauti šiokį tokį pelną, par
duodamas tas plytas; bet jisai ne turėjo jo
kio noro padidinti savo kapitalą pirkliavimu. Jeigu jisai butą norėjęs to, tai nebūtų
patsai dirbęs plytas, bet paprastai butų galė
jęs prisipirkti jų. • Tikras užmanymas užsiėmėjo, samdant darbininkų pajiegos vertę,
buvo gauti atliekamą priedinę vertę už pirma
išleistą vertę, už įdėtą kapitalą, vienu žo
džiu,. pasididinimas kapitalo. Užsiėmėjas
vienok, kaip tai augščiaus matėme, gavo tik
tai tiek už ta vorą, kiek išdėjo ant jo kapita
lo.
Bet užsiėmėjas moka gelbėti savę tokiliose atsitikimuose. “Jūsų dienos darbo
pajiegą, sako jisai darbininkams—juk aš vi
sai nusipirkau nuo jųsų; tokiu budu josios
sunaudojama vertė, kaip jus patys pripažinote, priguli mau visiškai teisingai. Jeigu
aš nusiperku citriną, tai ir sunaudojama ver
tė josios, t. y. sultys, teipogi man priguli; aš
turiu tiesą išsunkti sultis iš citrinos iki pas
kutiniam lašui. O sunaudojama vertė jūsų
dienos darbo pajiegos neišsibaigia per 6 va
landas darbo; žinodamas, kad diena turi 24
valandas, galėčiau visiškai teisingai reika
laut nuo jūsų 24 valandų darbo. Aš vienok
esmi žmogus geras ir mielaširdingas; esmi są
narys draugystės žmonių apšvietimui platintį ir iš meilės artymo, reikalauju nuo jū
,sų tik 12 valandų dienos darbo”.
Prieš tai nieko negalima pasakyt Musų
<darbininkai žino, kaip reikia branginti žmo-

turėtų užtektinai išsimaitinimui" "iki atei
nančiai pjutei. Abelnai jisai turi pasisko
linti nuo kapitalisto, nuo savo darbdavio,
kuris vienok neturėtų jokios naudos duoti
darbą žemdirbiui, jeigu negalėti) pasisavint
dalį to darbo, arba atsiimti savo kapitalą su
palukais.
Pertai palukai yra jau antras
piešimas darbo produktų.
“Tokius plėšimus kenčia kiekvienas dar
bas. Beveik visuose amatuose, visuose fa
brikuose, darbininkai neturi darbo įrankių,
turi kreiptis prie pono, kuris paskolina įran
kius ir duoda paskolą, už ką darbininkas
teųiogi turi duotis apiplėšti nuo darbo vai
sių. ”
Sunku aiškiaus išrodyti nuo ko priguli
tas pelnas be darbo, kurį gauna kapitalistai.
Vienok ponai fabrikantai užmiršta, kad
teip sako jų pačių mokintas vyras.
Tokiu budu samdytas darbas, užsiėmėjams paimant atliekamą vertę, daleidžia ka
pitalistams ir valdytojams žemės sukraut didelius turtus, nieko neveikiant. Skyriuose
apie perteklių ir padalinimą produktų apie
tai kalbėjome gana plačiai.
Musų skaitytojai turi dabar suprasti,
kodėl teip plačiai išaiškinome supratimą ver
tes. Visi socializmo reikalavimai turi būti
pripažinti teisingais, iki nebus sugriauta
Markso vertės teorija. Jeigu ta teorija yra
teisinga, tai lygiai teisinga yra ir teip vadi
nama geležinė tiesa užmokesnio už darbą,
kuri rodo, jog darbininkas gauna tik tiek
užmokesnio už savo darbą, kiek būtinai rei
kalinga užlaikymui jo gyvasties, t. y. idant
jisai galėtų toliaus dirbti kapitalistui ant
naudos. Pasiremiant ant tiesos vertės ir
darbininkų užmokesnio, turime būtinai pri
eiti prie, to jog visokis pelnas be darbo turi
paeiti iš neapmokėto darbo samdytų darbi
ninkų
(Tolinus bus.)

