
Nedčlinia Laiknisztis

,klE¥EJ VA
luema kas Pstnyczia Chicago, III

Prenbmcrala ant

“Lletuv*" tpaudln* Knlgss. Konstituci
jas ir kitokius drukus lietuwiss- 

kai, lenk.sskai ir anglisz-

VttirMMnt “Lietuvi" reikia draugia 
r prenumeratą prisiųsti. Prisiusdami pi

nigus adresucklts teip: 
! A. OLSZEWSKIS
[934 33rd St..

Nr. 23 CHICAGO, IIxL., PETNYCZIA, 8 Berželio (June) 1900 m.
Entered at the Chicago, III. Post Office as second olass matteb. t

The Lithoauian Weekly

Į j iPublished every f i iday, at Ohlca«o.lll^ !

*: j Executes all kind of Job Prin- 
t f' ting and transl&ting in Li
ti j * thuanian, Polish and 

English languages.

SUtoacrlatlon Si.OO per y««t.
Ali Communications mušt be addreaaed.

A. OL8ZEW8KI,
4 33 rd St, Chicago, III.

Sub-Station No. 60.

Metas VIII

Politiszkos žinios.
. Amerika.

Buvusį Havai salų karalienė, 
kurios turtus, pakėlę priesz ję re
voliuciją amerikonai užgrėbė, 
atkako jieszkoti teisybės pas A- 
merikos prezidentę, bet ežia jos 
neradusi, apskundė į sudę Ame
rikos randę.jieszkodama per sudę 
atlyginimo už užgrėbtus turtus. 
Nežinia tik, ar sūdąs jai pripažys 
pajieszkomę atlyginimę?

Ant Filipinų salų atkako antra 
jau prezidento paskirta komisija 
ant isztirimo,ko reikia ežia aut į- 
vedimo tvarkos. Atkakus į Ma- 
nillės portę laivui “Hancock” 
su sąnariais komisijos, atplaukė 
augszcziausi miesto urėdnįkai 
ir adjutantas jenerolo McAr 
thuro pasveikinti komisorius, o 
paskui su kariaunos muzika nuly
dėjo juos į amerikoniszko jeneral 
gubernatoriaus palocių. Paskui 
komisoriai sugrįžo wėl ant laivo, 
kadangi mat jiems mieste gyve
nimų nieks ne parūpino. Kokiu 
budu jie tikisi įvesti tvarkę ant 
Filipinų salų, nežinia. Pats ka- 
misoriai sako, kad dabar jie gali

siartinus anglijonams prie miesto, 
bulmistras nuvažiavo pas lordę 
Robertą, praszė vien įėjimę į 
miestę atidėti ant 24 valandų 
vėliaus, idant ėsanti mieste gin
kluoti būrai galėtu pasitraukti. 
Lordas Robertą ant to sutiko, ka
dangi norėjo iszvengti nereika
lingo kraujo praliejimo. Dabar, 
kaip paduoda laikraszczių , tele
gramai,angliszka armija prisiarti
no jau prie miesto Pretorijos, 
sos t ap i lės Trahsvaaliaus,nuo jo y- 
ra atstume vos 8 mylių. Angli- 
jonai ne tiki, idant barai drystu 
užstoti kelię ir prieszintusi užė
mimui miesto. Svetimų krasztų 
delegatai, atkakę prisižiūrėti ka
rei, grįžta dabar namon, kadangi 
mat tikrę karę laiko už pabaigtę. 
Portugaliszkose valdybose papli
to paskalas, buk terp Johanisbur- 
go ir Pretorijos angliszka armija 
turėjo didelį susitikimę su būrų 
pajiegoms ir likosi atgal numusz- 
ta. Paskalui tam vienok nieks 
ne nori tikėti ;galėjo būt sumusz- 
ta maža kokia angliszkos ka
riaunos dalis, bet ne visa lordo 
Rohertso armija, kadangi ant jos 
sumuszimb,arba nors ant sulaiky
mo trūksta būrams lygiai skait-

per kę Anglijos įtekmė nupuls 
kituose krasztuose, kadangi ant 
apgynimo jos pritruks pajiegų.su 
laivyne gi ne visus mierius gali
ma atsiekti. Maskolija todėl ne
siskubina traukti ant Indijų, ka
dangi mat ji tiki, kad juo to- 
liaus, juo silpnesnė bus Anglija, 
juo lengviaus bus ję įveikti. To
dėl tai Maskolija ne stabdė angli
jonams karės Afrikoj, bet ne kar
tę juos dręsino.

Maisztus ahgliszkose valdybo
se vakarinių Afrikos pakranezių 
prancuziszki laikraszcziai laiko 
už labai svarbius* ir pranaszauja 
pasikėlimę visų negrų priesz an- 
glijonus. ,

Rytini Azija.
Europos randų atidę atkreipė 

dabar maisztai Chinuose, koki 
kreipiasi ežia labiausiai priesz 
krikszczionis ir priesz europie- 
ežius. Europos vieszpatystės, 
teiposgi Amerika ir Japonija isz- 
sodino ant kranto jurinįkus nuo 
laivų su kanuolėms ir nusiuntė į 
Pekinę ant apgynimo ambasodo- 
rių ir europieczių. Į portę Taku 
atplaukė kariszki laivai. Mas
kolija atsiuntė net 9 laivus, tuom

tonas pasirengęs iszsodyti jurinį
kus, jeigu ant miesto užpultų re- 
voliucijonieriui. ■ Netoli Pana
mos vienas rando kariszkas lai
vas likosi revoliucijonicrių pas 
kandytas.

Prancūzija.
Pasitraukė nuo urėdo prancu- 

ziszkas karės ministeris, vienas 
isz geriausių, koki kada nors bu
vo Prancūzijoj, garsus jenerolas 
Gallifet. Wieni sako,kad ministeris 
pasitraukė nuo urėdo dėl menkos 
sveikatos, kiti vienok kalba ki
taip: tie sako, buk Gallifet likosi 
įžeistas ministerių pirmsėdžio ir 
dėl to pasitraukė. Wietoj pasi
traukusio, į karės ministerius li
kosi paskirtas jenerolas Andre, 
jaunesnis užGallifetę, bet teipoegi 
dręsus, geras ir sumanus, pilnas 
energijos jenerolas.

Ant prigulinezių Anglijai salų 
Jersey, netoli Prancūzijos krantų, 
užgimė musztynėa terp prancūzų 
ir anglijonų. Prancuziszkas kon- 
sulis atsiliepė prie salų guberna
toriaus reikalaudamas sustabdy
mo musztynių, kitaip už pasek
mes užpuldinėjimo aut prancūzų 
gubernatoriui reiks atsakyti.

vietų mažai matyt Lytaus 
isz pavasario buvo mažai, bet 
kad žiema buvo gili, tai nuo su
tirpusio sniego užtektinai yra 
drėgnumo ir be lytaus. Plotai 
javais užsėti Wilniaus guberni
joj beveik toki jau, koki buvo 
pernai. Su sėjimu vasarojų eina 
gerai, tik daugeliui ukiaįkų 
trūksta sėklos ir pinįgų ant jos 
nusipirkimo.

Isz Wilkmergčs paw.
Jeigu katras isz musų brolių 

praszcziokėlių pradeda sėbrauti 
su gudais valdžios tarnais,tai jau 
velnias juokiasi, bet jeigu 
dvasiszka asaba-kunįgas ima bi- 
czi ui i autis su jais, tai velniui ge
ros magaryczios tenka.

Sztai Siesykų kamendoriue, tu
rėdamas paszaukimę prie gudų 
draugystės ir siurbalo, vadinamo 
“russkoje dobro”, atrado sau tę 
laimę pas Sieaykų* “uezitelį” ir 
linksmino sykiu su juomi savo 
jaunas dienas.

Bet sztai neseniai apsiniaukė 
ant jų galvų giedras dangus: tė
vai vienos 13 metų nekaltos 
mergelės pasiskundė kam prigul, 
jog “ uezitelis” iszvedė jų dukte-

darbuotiesi vien tuose krasztuo
se, kur maisztų nėra ir lauks,kol 
maisztai nepasiliaus visur, pas
kui,girdi, Amerikos raudas paro- 
dys’savo malonę ir mielaszirdys- 
tę vietiniams gyventojams. Ar 
vienok tilipiniecziai panorės remt 
savo viltis ant malonės ir miela-

lingos kariaunos, o kaip tūli ko
respondentai raszo,ir amunicijos. 
Besilankanti dabar Amerikoj bū
rų delegatai tvirtina, kad atida
vimas anglijonams miestų Joha- 
nisburgo ir Pretorijos buvo būrų 
vadokrų seniai užgirtas; per tai 
vienok karės negalima užpabaig-

sairdystės amerikoniszkų politi- tę laikyti. Dabar būrų pajiegas
kūmų,, tai jau. kita—khaaymaa- sutrauka į kalnuotus krantus, 
Antai ant'Kuboe, juo geriaus tę pasidalys į mažus pulkelius ir
malonę irĮmielaszirdystę pradeda gali prieszintiesi ir palaikyti karę
pažinti, juo’daugiaus terp vieti
nių gyventojų atsiranda prieszų 
amerikoniszkų valdinįkų, juo 
mažiaus pradeda tikėti jų teisin-
gurnui.

per eiles metų. Nors anglijo- 
nai, nepatikdami didelio pasi- 
prieszinimo,veržiasi vis toliaus į 
Transvaalių, būrai priesz juos

Laikraszcziai garsina, buk ma
joras March po Lagota, ant salos 
Luzon, turėjo susitikimę su pasi

traukiasi vis atgal, bet nesidavė
nė į muszį įtraukti,nė apstoti, ne
nužudė ne vienos kanuolės,tik ne
toli Pretorijos anglijonams pateko

kėlėlių pulku. Susitikime likosi 
užmusztas vienas oticieras ir jo 
arklys. Oficierę tę laiko už patį 
Aguinaldę arba už jo adjutantę, 
kadangi mat prie jo rado svar
bius Aguinaldo rasztus. Ar isz- 
tikro tame susitikime Aguinaldo 
likosi užmusztas, nežinia. Tiek 
jau vienok sykių amerikonai lai
kė szitę filipinieczių vadovę už 
negyvę,o jis vis atgijo, tai ir da
bar isz syk ne galima patikėti 
paleistam paskalui.

Wiename Szveicarijos laik- 
rasztyj patilpo, matomai kokio 
amerikono paraszytas, užmany
mas, idant Szveicarija susijungtų 
į vienę vieszpatyste su Suvieny
toms WalstijomsSziaurinė8 Ame
rikos. Užmanymas tas tiesiog 
juokingas, kadangi tautos ne per
galėtos neiszsižada savo nepri- 
gulmystės ant naudos kitos. Ko- 
kię laimę gali Amerika suteikti 
Szveicarijai? Ar siųsdama ežia 
sukorupuotus urėdnįkus? Tokių 
Szveicarija dar ne turi. Jeigu 
ant Szveicarijos užpultų koks isz 
kaimynų, juog jai negalės pagel
bėti Amerika. Be naudos sau 
tautos nesirisza su kitoms, o isz 
susiriszimo su Amerika Szveica
rija naudos sau ne gali laukti.

Kare Afrikoj.
Armija lordo Robertso užėmė 

be muszio didžiausię ir svarbiau- 
się Transvaaliaus miestę Jahanis- 
burgę, kurio aplinkinėse yra 
svarbiausios aukso kastynės. Bū
rai miesto ne gynė,Wien pirm pri
siartinimo anglijonų kėliose vie
tose buvo mažesni susirėmimai, 
kuriuose poras szimtų anglijonų 
likosi uimusztų arba paszautų. 
Prezidentas Krueger pasitraukė 
isz Pretorijos ir yra dalxr prie 
kariaunos. Nors būrai žadėjo su 
dinamitu iszgriauti ne tik aukso 

. kastynės bet virę miestę Jahanis- 
burgu, to vienok ne padarė. Pri-

viena didelė prancuziszka kanuo- 
lė, kurię dėl jos sunkumo besi
traukdami būrai ne įstengė pa
imti. Apie tikrę dalykų stovį 
ant karės lauko dabar angliszkas 
randas ir laikraszcziai oficijaliszkų 
žinių ne turi, yra tik privatiszki 
telegramai, bet ir tie drueziai an- 
gliszkų cenzorių perdirbti.

Maži susirėmimai atsitinka ir 
dabar, būrai bando užpulti ant 
mažesnių angliszkos kariaunos 
dalių, bet turbut užpuola ne ti
kėdami pergalėti, tik nori tuom 
palengvinti besitraukianezioms 
nuo Pretorijos savo pajiegoms 
pervežimę kanuolių ir vežimų su 
maistu ir amunicija.

Mieste Bloemfoutein likosi lor
do Robertso pagarsinta ^proklia- 
macija, jog Oranijos republika li
kosi priskirta prie angliszkų val
dybų po vardu Waldyba upes 
Oranijos. Tas pats angliszkos 
kariaunos virszinįkas, įsiveržęs į 
Transvaalių, iszleido teiposgi 
prokliamaciję, gazdindams sun
kioms bausmėms gyventojus, net 
tos republikos prezidentę, jeigu 
ne padės ginklų. Bausti vienok 
laisvos tautos, jeigu ji giua savo 
krasztę nuo prieszų, pagal terp- 
tautiszkas tiesas nė joks prieszas 
ne turi tiesos, ne turi tiesos pil
dyti savo gazdinimę ir airiszkas 
iszgama lordas Robertą. Wo- 
kisski laikraszcziai kalba, kad 
jeigu jis elgtųsi pagal savo pro
kliamaciję, privers kitus krasz- 
tus įsikiszti su užtarimu už an- 
gliszko lordo skriaudžiamus bu
tus. Žinovai sako, kad žiauru
mas anglijonų, jų brutaliszkas 
pasielgimas su būrais pagimdys 
būrų kraszte, priskyrus juos prie 
augliszkų valdybų, nesiliaujan- 
ežius maisztus, būrai naudosis isz 
kiekvienos progos ant silpninimo 
Anglijos; reiks nuolatai ežia lai
kyti mažiausiai 50000 kareivių,

tarpu Prancuzijs, Anglija, Wo- 
kietija tik po 3, Japonija ir Ame
rika po 2. Maskolija ant savo ka- 
riszkų laivų turi 11000 žemės ka
riaunos i? 20000 kariaunos pa
rengtos ant iszėjimo stovi porte 
Arthuro. Nė joks kitas krasztas 
ne turi Chinų pakrantėse ^eip 
skaitlingos kariaunos: nė vieno 
krasat^ iaaaedytų CIūmom a»t 
kranto jurinįkų skaitlius ne pe
reina 100 žmonių. Lz to matyt, 
kad Maskolija mislyja pasinaudoti 
isz užgimusių Chinuose maisztų 
ant iszplatmimo savo valdybų 
Chinų kasztais. Ir dabar Masko
liai Chinuose priguli didžiausi 
plotai: jos rankose yra visa 
Mandžurija, Korėjoj įtekmė jos 
vis drutinasiir didinasi.

Prancuziszki ir vokiszki juri- 
nįkai isztraukė ant iszliuosavimo 
pasikėlėlių apgultų bėganezių isz 
vidurio kraszto inžinierių dirbu
sių nauję geležinkelio liniję ir 
misijonierių; maskoliszki kazokai 
vaiko pasikėlėliuo krasztuose jos 
įtekmei patekusiuose. Jeigu mai
sztai ne bus greitai suvaldyti, 
atseis Europos didesnėms viesz- 
patystėms, teiposgi Amerikai ir 
Japonijai užsiimti jų apstabdymu, 
atseis užimti vėl naujus Chinų 
krasztus, isz kurių paprastai sykį 
užėmę, paskui jau ne nori pasi
traukti. Taigi dabar užgimę 
Chinuose maisztai ir nekentimas 
europieczių gali suskubinti pada- 
linimę Chinų terp Europos ir 
Amerikos tautų. Ar toksai pa
dalinimas apseis be karės terp 
paežių besidalinanczių, dabar 
nieks ne gal pasakyti.

Pietini Amerika.
Revoliucija republikoj Wene- 

zuelėj likosi galutinai pergalėta, 
revoliucijonierių vadovas, jene
rolas Fernandez, likosi rando ka
riaunos sumusztas ir paiimtas į ne
laisvę. Gal ežia vienok atsiras
ti kitas jenerolas, kurisai ne no
rės klausyti prezidento. Toki 
atsitikimai būva ežia net per 
tankiai.

Užtai revoliucijos republikoj 
Kolumbijoj randas neįstengia su
valdyti. 31 d. gegužio re#oliu- 
cijonieriai stovėjo ant kalvų ne
toli Panamos. Rasdo kariauna 
rengėsi į muszį, kurisai, jeigu at
sibuvo, tai dar nežinia, kaip pasi
baigė. Angliszkas konsulius ir 
kiti persikraustė isz Panamos į 
Tabago. Svetimų krasztų gar
laiviai gabena Kolumbijos rando 
kariaunę į Panamę ant sudrutini- 
mo czianykszczio garnizono. Į 
portę atkako amerikoniszkas ka
riszkas laivas “Machias”. Kapi-

Maskoliszfci laikraszcziai garsi
na, buk Konstantinopoli u je suse
kė turkiszkos kariaunos oficierų 
sukalbį ant sultono gyvasties. 
Minėti oficierai buvo sutarę su 
dinamito pagelba iszmesti į pa
danges sultaub rumę.

fsr Lietuvos.
Suworowo lOOmetinės su- 

' kaktų w6s.
Kaip Maskolijoj, teip Lietuvoj 

didesniuose miestuose su didelėms 
iazkilmėms apvaikszcziojo sukak
tuves szimto metų nuo pasimiri- 
mo panaszaus į Muravjevę mas- 
koliszko budelio, feldmarszalo 
Suvorovo. Mokslainėse pareng
ti buvo skaitymai iszgirianti 
žvėriszkus nuopelnus maskolisz- 
ko kraujagerio Suvorovo. Wil- 
niaus miesto rodą nutarė vienę 
pliacių ir vienę ulyczię pavadinti 
Suvorovinėms. Kaune už žmo
nių pinįgus parengtai ir užlaiko
mai skaitinycziai davė vardę Su
vorovo skaitinyczios. Gėda mu
sų miestų užveizdos sąnariams 
garbinti budelius, kūne ne gėrę, 
bet nelaimę musų krasztui atga
beno!

Audra ir ledai.
6 d. gegužio, Minsko guberni

joj ties miestu Novoborisovu ir 
jo aplinkinėse siautė baisi audra 
su ledais, kuri daugblėdies ir ne
laimių pridirbo. Ledai mieste 
iszdaužė langus, o aplinkinėse 
aut didelio ploto iszmuszė gerai 
sužėlusius rugius. Perkūnas 
trenkė į raitelių kazarmės, užmu- 
szė arklį ir tris kareivius, penkis 
apsvaigino, kuriuos nugabeno į 
ligonbutį. Kaip daktarai tvirti
na, visi apsvaiginti pasiliks kur- 
cziais ant viso amžiaus, taigi į 
kareiviszkę tarnystę jau ne tiks.

Wyskupas Hryniewiecki 
liko Kriokawos wyskupu.

Buvęs Wilniaus vyskupas 
Hrynieviecki, iszkeliavęs isz 
Maskolijos, gyvena dabar Gali
cijoj, bet jis ežia ne turėjo dijece- 
zifbs. Dabar pasimirė Krioka
vęs vyskupas ir kaip raszo laik- 
rasztis “Kurjer Polski”, jo vietę 
užims maskolių nuo dijecezijos 
praszalintas buvęs Wilniaus 
vyskupas, kun. Hrynieviecki.

Kaip iszrodo jawai ant 
laukų?

Wilniaus gubernijoj žieminiai 
javai, nutirpus sniegui, itzrodo 
ant laukų pusėtinai; iszszalusių

rį isz kelio; atvažiavo tyrinėto
jas su daktaru,atrado tėvų skun- 
dę teisingu. Uezitelis, matyda
mas, kad jam gali tekti pamatyti 
Sibiro urvus, bėgo prie savo 
prielelio kamendoriaus patarmės 
jieszkoti.... ir atrado: sutarta 
mesti visę kaltę ant seno klebono 
(kurt neprijautė savo jauno ka- 
mendorians hnkwnybėm«y-ir jį 
paduot po sudu. Teip ir padarė: 
kamendorius kreipėsi su skundu 
ant savo klebono pas vyskupę, 
praneszdamas apie teip pasibaisė
tinai paleistuvingę klebono pasi- 
elgimę, o uezitelis priesz visus 
ant tardymo metė kalte ant kle
bono.

Kaip pasibaigs ta byla,nežinia; 
gal ir nepasiseks gudui syk su ku- 
nįgu įsipirkti į tiesdarių malonę 
ir nukreipti bausmę ant nekalto 
žmogaus, bet sulaukti klebonui 
ant senatvės nuo kunįgo tokios 
baisios apkalbos, tai sunkus smū
gis! Uk.

Isz Naumieszczio paw.
Pereitę žiemę Sintautų žemskiai 

it pasiutę bėgiojo po kaimus ir nuo 
durnų kaip kur ir gerai pelnė.

Jie dėl to ir valkiojasi po kai
mus, kad kę sugriebtų. Ateina 
kur pas žmogų, paketina “krės
ti”, o žmogus jau nežino, kę da
ryti,priverda mėsos puodę, pri- 
szutina kiauszinių bliudę, pasta
to degtinės butelį, ir vaiszina ne
prašytus sveczius. O kaip kada 
da juokingiau būna: ateina žems- 
kiai, iszkreczia ir kad nieko ne 
randa, tai da vaiszina žemskins, 
Dievui dėkavodami, kad Dievas 
gelbėjo, kad nerado, kur paka 
votas karabinas ir kitoki daiktai.

Neatmenu tikrai kelintę dienę 
kovo mėnesio atsidaužė į Rauga
lus pas Walaitį žemskiai.

Da pradėjo meilię sznekę: o 
brolyti Walaiti, o ezaltyszius, 
ato nėra parėdko, a nėra kopė- 
czių prie stogo, nėra szprikių, 
statinės su vandeniu, nėra 
czirkszmyžos; a kad mes norėtu
me, tai pas jus visus galėtume 
sztriuopę užraszyti, ato duok 
mums porę karezių kvieczių, tai 
bus gerai, o kaip į krivuilę sueis 
vyrai, pasakysi, tai jie tau supils. 
Jis žmogus mielaszirdingas duo
da du kareziu kvieczių ir da nu
veža žemskių į Sintautus. — Kad 
toki mielaszirdingi žmonės augtų 
ant stogų, mislija sau žemskiai.

Suėjo vyrai į krivuilę ir W. 
panevali reikalauja, kad jam "kai
mas supiltų du kareziu kvieczių. 
Wyrai, žinoma, ėmė juoktis; sa
ko: “kas davė, o mes turime 
pilt, jis garbę nuo žemskių aptu-

rėjo, o mes, nieko nežinodami, 
pilsirn, o ant galo kas tavę žino, 
tu mažu iszsimislijęs nori mus 
priversti, kas tau kaltas, kad 
durnas esi. Teip ir pasibaigė.

4 d. gegužio Griszkabudžio 
valsczius rinko sudžię ir paliko 
vėl ant trimeczio tę patį V. Ku
dirką

Juk po teisybei, iszrinko jį au
džia, turbut, ne valsczionys, tik 
degtinė, nes nė per vienus rinki
mus kitų metų nelaimėję griszka- 
budiecziai tiek degtinės,kę szįmet: 
sako, kiti, kaip meitėliai, volio
josi po griovius! Reikia žinoti, 
kad dar už kelių sanvaiezių 
priesz rinkimę jau sudžios “mo- 
nopolkė” nesziojo krivuilę per 
kaimus, rinkdama jam balsus, 
per-kę-gi jisai ir likos sudžia.

Tai-gi matote, kokį didelį bal
sę turi “monopolkė”! Didesnį, 
negu visas Griszkabudžio vals
czius! Bet da nežinia, kę “mo- 
nopolkė iszrinks sudžia Sintautų 
valscziuje ir Lesniitvos, nes ir 
tiedu valszcziai priguli prie to 
paties sūdo. Jeigu ir ten paliktų 
Kudirkę sudžia, vėl* jisai galės 
važiuoti į Marijampolę ant mas- 
koliszkų miežių ir bueziuoti mas-

lyg szuo iszpasalu įkęst ir už
kenkti jam, tai nubėgęs apskun
džia žemskiams, buk tas ir tas 
lietuviszkas knįgas ir laikrasz- 
czius prilaikae. O žemskiams tik 
to ir reikia — jei ir nieko jie pa
skui neranda, tai uors iki valiai 
degtinės atsigeria, dykai pasi- 
vaiszina ir praminta.

Ai skundikai — judosziai, ka
da-gi suprasit, joug jus piktesni 
ėsat už tuos maskolių valdžios 
szunis — žemskius?!...

Isz Keidainių.
Antrus jau metus p. Kunatts 

weža į Kijevę ant jomarko 
isz savo dvaro Szeteinių (Kauno 
gub., apie Keidainius) vilnonius 
naminius iszdarbius, kurie savo 
stiprumu ir dailumu dręsiai gali 
konkuruot su angliszkais sze v jo
tais. Pernai p. Kunatts pardavė 
Kijeve per jomarkę veik už 
1300 rubl. P. Kunatts turys dvi 
pagerintas stakles, prie kurių 
dirba apie 20 darbinįkų.

• Isz Reseinių.
4 d. vasario sz. m. musų mies

telis sukruto dėlei suvažiavimo 
isz viso pavieczio ant visotino

kolių kryžius.*) O ant to 
džiuagsmo, kad vėl liko sudžia, 
ar jisai ne įtaisys tik kokię 
szventę “ikonę” į maskolių cer
kvę ateinaneziuose metuose?

Sūdo rasztininkas-gi Karvauc- 
kas teip - gi džiaugiasi, kad Ku
dirkę “Dievas laimina”, nėsa vėl 
galėjęs imti kyszius ir piėazti 
žmones... Bet da ant galo pa
klauskime, kodėl maskolių “po- 
pieczitelstvo narodnoi trezvosti” 
neatverezia savo atidę ant tų 
girtuokliavimų laike rinkimų 
sudžių ar vaitų? Juk dalinimas 
žmonėms degtinės “per krivuilę”, 
tai vieszus bjaurus platinimas 
girtuoklystės! Ar gi' maskolių 
blaivinįkai to dalykė visai ne
mato? Kur-gi nematys! tur
but, tiems “globėjams” lemta vi
sai kitoks paszaukimas: ne blai- 
vystė, tik maskolystė?

Da žodelis apie rinkimę su
džios. Kaip sakiau, szįmet už- 
vispilniausię saikę degtinės lai 
mėjogriszkabudiecziai nuo sudžios, 
— tik, kaip girdėt,Barzdų kaimui 
ir da tūliems nepakako tos “ka- 
zionnos” baltakės ir jie padavę 
skundę į prokurorę, kad Kudir
kę iszrinko neteisingai, pagal pa- 
pirkimę degtine ir jie nori rinkti 
kitę sudžię. Mat, Barzdų kaime 
yra daug girtuoklių, tai jie tikrai 
tikisi, juog per antrę rinkimę be 
abejonės pripildys, jų placzias 
gerkles! Juk Barzdai visados 
per rinkimus pirmutiniai volio- 
davosi griovLose.

♦) Raityta apie tai “Uk.” 1899 m.

Isz Marijampolės paw.
Pabaigoj kovo mėn. atsibastė 

pas Juozę Simonaitį į Puodžįezkę 
keturi žemskiai. Įsiskverbė jie į 
vidų, nuduodami neva muszkie- 
tos jieszkosę. Ir ėmė jieszkoti. 
Bet kur? Stalcziukuose, lovose, 
kuparėliuose, o nieko ten neras
dami, paliepė szėpas atrakyti. 
Mat, vis muszkietos jieszkojo.

Czia, vieton muszkietos, pasi
rodė bonka su degtine. Taigi 
žemskiai, u ima t ę ję, net apsilai
žė, o užklausus gaspadoriui Si- 
monaieziui, ar ne geriau butų 
veliuk išsigert, žemskiai su di
deliu noru ant to tiko. Mat pa
tyrė jie, kad jieszkojamųjų daiktų 
neatras jau, ba ne muszkietos 
jiems reikėjo, ale lietuviszkų 
knįgų ir rasztų.

Iszdžiovinę tę visę degtinės 
bonkę, iszsibastė jie toliau, ant 
tokio pat * ‘garbingo” darbo ki
tur.

Mat koki dabar musų Lietu
voje laikai: jeigu kas turi ant 
kito piktumę, o nori tę žmogų

metinio susirinkimo Reseinių u- 
kiszkos draugystės. Ta draugys
tė, jau per 2j metų savo gyve
nimo pasiėjo daug padaryti dėl 
visotinio labo. Jinai • iszskyrė 
isz savęs kelias sekcijas dėl ge
resnio apszvietimo specijaliszkų 
szakų ukininkystės pagal reika- 
lavimę vietinių sęlygų. Drau
gystė jau įkūrė R&einiuose kon- 
kursę ukiszkų padarų ir dvi u- 
kigzkas parodas, kurios dideliai 
patikq visiems gyventojams. 
Jinai atidengė krautuvę ukiszkų 
įrankių, sėmenų,-naminių vieti
nių iszdirbimų ir tt. ir da ant ga
lo, ant savo visotinių susirinki
mų duoda kę nors naujo pamoki- 
nanezio: tai atskaitę apie trusę 
kokios nors sekcijos, tai referatę 
atskyrų ypatų.

Po užtvirtinimo metinės ats
kaitos ir po apsvarstymo nekuriu 
klausymų isz referato p. Korėvo 
apie “įstatymę pensijinės kasos 
dėl darbinįkų” tapo atlikti rinki
mai draugystės vyriausybės. Ta
po iszrinktas pirmsėdžiu, į vietę 
mirusio grovo Zubovo, p. L. 
Kontrim, vienas isz svarbiausių 
įkūrėjų draugystės. Abelnai su
sirinkimas 4 vasarinr-kaip ir visi 
pirm buvusiejie, padarė gėrę į- 
spudį. Teip raszo “Birževija. 
VViedomosti” N. 47 sz. m.

(Isz Ūkininko)k

Isztremtų giwenlmas.
Garsus Klingenberg, Wiatkos 

gebernatorius, kur yra daugiau
siai musų kankintinių, kaip galė
damas sunkina jų gyvenimę. Jis 
uždraudė iszeiti isztremtiems už 
miesto gal isz baimės, kad jie ne 
paklystu ir ne nuklimtu kur 
klampynėse. Iszėjusius isz mies
to, jeigu pagauna, atiduoda po 
sudu ir nubaudžia bausmėms iki 
300 rubl. arba kalėjimu iki 4 mė
nesių. Padaugino sznipukų skai
tlių, kurie klausinėja, nuolatai 
lankydamiesi isztremtų gyveni
muose, apie jų sveikatę. Už
draudė neszioti raudonus skarma
lus, nes toki gadina akis masko
liams. Uždraudė dainuoti revo- 
liucijonieriszkas ir darbinįkiszkas 
dainas, nes nuo tokių dainų gen
da greitai gerklė. Pavieczio 
virazinįkas baisus fanatikas, pil
do jis vien savo virszinįkų prisa
kymus be jokio sanprotavimo. 
Sziaip jisai žmogus ne niekiau
sias. Gyvenimas isztremtujų 
czia sunkus. Užimti vietas u- 
rėduose isztremtiems ne valia; 
ponai kapitalistai į fabrikus tei
posgi ne priima politisztų nusi
dėjėlių isz baimės, kad tie ne su
keltu pusbadžiai gyvenanezių 
darbinįkų. Isztremtieje tik lai
kydamiesi vienybėj sziaip teip 
ginasi nuo bado

Meszkutis.
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Bandykite!
Neseniai p. Naujokas “Lietu

voj” pagarsino, kad jo iszsiųsta į 
Lietuvę knįga: Mokslas apie že
mę ir kitus svietus perėjo per 
Warszavos cenzurę ir likosi ad- 
resantui iszduota. Perskaitęs tę 
ir asz užsigeidžiau pabandyti. 14 
d. balandžio iszriuncziau -regis
truotu, kad negalėtu prapulti 
(registruotu siuntinį pacztas ne 
gali prapuldyti: jeigu jį dėl ko
kių nors priežasczių neiszduoda 
adresantui, tai turi atgal sugrę 
žinti),knįgę Mokslas apie žemę ir 
Kalendorių ir kaip dabar pranesza 
man laiszke, knįgoe tos pateko į 
rankas to, kuriam buvo siųstos; 
jeigu būt ne daleidę, tai bucziau 
nužudęs vien paczto kasztus, ku
rie juk nedideli. Už siuntinėji
mu knįgų į L etuvę valdžios ne
gali bausti tų. kuriems knįga yra 
-siųsta, kadangi tie nėra nšekuom 
nusidėję. Man rodosi, reiktu ir 
kitiems bandyti, o gal pasisektu 
nusiųsti į tėvynę knįgų nekaltos 
įtalpos, ne politiszkos. Siuncziu 
dabar “Trumpę geografiję”. Te
gul ir kiti bando.

Makauckas.

Isz Amerikos.
Perkūnas trenke in paminklą.
Byron, III. Laike apvaik- 

szcziojimo kapų dabinimo szven- 
tės užkilo ežia smarki audra. 
Perkuias trenkė į puikų kareivių 
paminklę pastatytą ežia pasibai
gus naminei karei.

Niekszas.
Miestelyj Manayunk, netoli 

Philadelphtjos, pne szeimynos 
Sikorų buvo ant burdp lenkas 
Sobieski. Sikorai turėjo devy
nių metų dukterį ir ji naktyj 
miegojo kambaryj vienoj lovoj 
su tėvais, burdingieris gi kamba
ryj ant ketvirtų lubų. Pereitos 
nedėlios naktį, kada tėvai ir ma
ža mergaitė sugulė į lowę ir už 
migo, nuo virszaua atėjo Sobies
ki, įsikraustė į lovę szale mergai
tes ir ję sužagė*. Pabudę ant 
dukters riksmo tėvai, pamatė 
Sobieski bėgantį per duris lau
kan. Tėvas tuoj aus apie tai 
praneszė į policiję; niekszas li
kosi suaresztuotas ir pasūdytas į 
kalinį. Sudžia ne prileido jo 
prie kaucijos. Be abejonės sū
dąs teip jį nubaus, kad liuo&ybės 
vargiai bo sulauks.
Prigawystes anierikoniszkoj ka

' riaunoj ant Kubos.
Laikraszcziai paduoda apie 

naujas prigavystės terp ameriko- 
niszkų virszinįkų ant Kubos. Da
bar jos apsireiszkė jau terp vir
szinįkų amerikoniszkos kariau
nos. Doresniejie oficierai reika
lauja praszalinimo vieno augszto 
oficiero isz sztabo jenerolo Lud- 
lov, kurį apkaltina už pasisavi- 
nimę svetimų pinįgų; už tokius 
jau darbus apkaltina ir daugiaus 
amerikoniszkų oficierų ant Ku
bos. Argi vien prigavystėms 
gali pasigarsinti ameiikoniszki 
virszinįkai ant jo globai šviežiai 
patekusių krasztų? Argi visos 
jau valdžios teip sukorupuotos, 
jeigu nuo prigavėjų ne gali užsi- 
valyti.
Warantas ant buvusio Kentu- 

ckyes gubernatoriaus.
Frankford, Ky. Czianyksztis 

gudas iszdavė varantę ant prasi- 
szalinusio buvusio republiko- 
niszko gubernatoriaus Tayloro, 
kurį apkaltina už dalyvavimę 
užmuszystoj demokratiszko gu
bernatoriaus Goebelio. Apkalti- 
nanezių Taylorę liudytojų yra 30. 
Taylor vienok, jausdamas pavo
jų, isz szteto Kentucky prasisza- 
lino į Indijanę.

Neimoniszkas atkerszyjimas.
Montgomery, W. Va. Czia- 

nykszczio geležinkelio kratuvėse 
užtėmyje, kad ne susekti vagi
liai vagia valgio produktus, bet 
vagilių niekaip ne galėjo sugau
ti. Wienas isz tarnaujanezių 
krautuvėse užsimanė atkerszyti 
vagiliams :geriausiai prieinamose 
vietose padėjo jis produktus api
bertus arseniku. Naktyj atėjo 
vagiliai ir isztikro užnuodintus 
produktus pavogė. Tuojaus po- 
tam nub nuodų pasimirė dvylika 
italijonų ir kaip pasirodė, jie isz
tikro suvalgė užnuodintus pa
vogtus isz krautuvės produktus. 
Bet ar jie juos ir pavogė, to dar 
nežinia; gal būt, kad pasimirę 
gavo, ar pirko nuo vagilių tuos 

. produktus.

Admirolas Devey gavo tik pusę 
reikalaujamos sumos.

Garsus amerikoniszkas admiro
las, ui isznaikinimę iszpaniszkos 
laivynės Mani lies porte ir už pa
imtus iszpaniszkus laivus parei
kalavo sau ir savo jurinįkams 
dovanos $400000, o kad Ameri
kos randas tiek paskirti ne norė
jo, admirolas kreipėsi į sudę, ku- 
risai vienok pripažino tik pusę 
pajieszkomos sumos; paežiam gi 
admirolui pripažino , tik 10000 
dol., taigi teiposgi tik pusę to, 
kiek admirolas reikalavo.

Kerszto darbas.
Anoka, Min. Neseniai ežia 

persikėlė tzrimyna WilliamoWize 
ir apsigyveno ant farmos netoli 
Anoka. 29 d. gegužio vakare, 
per langus pradėjo į naujus Wi- 
zes namus szaudyti nežinia kas. 
Wize, jo moteris ir dvejatas vai
kų likosi mirtinai paszauti, dvi 
gi dukterys iszliko neužgautos. 
Užpuolikų iki sziol nesusekė.
Pralosze provą užtai, kad turėjo 

netikrus plaukus.
Sztete lovoj jaunas vaikinas, 

įsimylėjęs į jaunę merginę, su ja 
susižiedavo, bet paskui, persi
tikrinęs, jog mergina nesz'oja ne 
tikrus plaukus, atsisakė 
ję vesti. Mergina apskundė savo 
jaunikį į sudę, bet ir ežia nieko 
ne pelnė, kadangi sudžia 
palaikė nesziojimę svetimų plau
kų ant padailinimo savęs už pri- 
gavystę ir jaunikį nuo pirma 
merginai duoto žodžio paliuosa- 
vo.

Bilius prisz trustus.
Kongresas dideliu balsų dau

gumu priėmė Shennano paduotę 
bibų priesz trustus. Už stabdymę 
iszdirbystės per monopolius bilius 
reikalauja didelių bausmiųpinįgais 
ir kalėjimu. Sąnariams trustų ne 
valia naudotieji isz paczto ir tt. 
Ar vienok tos' kongreso priesz 
kapitalistus užgirtos tiesos bus 
pildomos, tai kits klausymas. 
Bilius tas vienok nestabdo orga
nizavimosi darbinįkų ant iszko- 
vojimo geresnių darbo iszlygų.

Eipiiozijos.
Brillon, Wis. Netoli nuo ežia, 

miestelyj Forest Junction, na
muose Williamo Broehm’o atsiti
ko baisi dinamito expliozija, ku
rios namai likosi sugriauti ir 6 
ypatus baisiausiai sudraskytos. 
Užmuszti yra: Broehm, jo mote
ris, jos brolis ir trejatas vaikų.

Mariette, Ou.Miestelyj Whi- 
pple, netoli nuo ežia, gręžiant 
petrolejaus szulinį, atsitiko ex- 
pliozija 50 kvortų nitroglyce- 
rinos. Prie to szeszi darbinįkai 
likosi ant vietos užmuszti, keturi 
gi mirtinai apkulti ir apdeginti, 
trys gi apdegę ir apkulti nors 
sunkiai bet ne mirtinai.
’ Rociiester, N. Y. Chemika- 
lįjų dirbtuvėj Kodak Works, 
ėsanezioj szito miesto pakrasztyj, 
atsitiko baisi expliozija, kurios 
darbinįkų prižiūrėtojas likos) ant 
vietos užmusztas, sužeistų gi 
darbinįkų yra nemažai.

Gaisrai.
Nevadoj beveik su visu iszde- 

gė miestelis Pioche. Blėdį ug
nies padarytę skaito ant $750000.

Hoboken, N. Y. Sudegė ežia 
popieros dirbtuvės PaIišadę Co. 
Blėdį ugnies padarytę skaito ant 
150000 dol.

Boston, Mas. Sudegė ežia di
delės pardavinyczios Pitts—Kiul
bai! Co. Blėdį ugnies padarytę 
skaito ant $2100000.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Waco, Tex. Greitasis pasažie- 

rims San Antonio & Arkansas 
Pass geležinkelio trūkis netoli 
nuo ežia iszszoko isz rėlių ir isz 
dalies susidaužė. Trūkio vedė
jas ir peczkurys likosi ant vietos 
užmuszti; trukiu gi važiuojanti 
pasažieriai iszliko neužgauti.

Hamilton, Oh. Ant Hamilton 
& Indiana geležinkelio iszszoko 
isz rėlių tavonnis trūkis ir 11 
vagonų su galvijais susidaužė. 
Prie to trys kelio tarnai ir du 
slapta važiuojanti pasažieriai li
kosi užmuszti.

Columbus, Oh. Ant Lake Erie 
geležinkelio susidaužė tavorinie 
trūkis. Prie to du geležinkelio 
tarnai likosi užmuszti, trūkio gi 
vedėjas sunkiai apkultas.

Weldon, N. C. Netoli Garis- 
burg, ant Atlantic Coast geležin
kelio susidaužė trūkis. Prie to 2 
žmonės likosi užmuszti, o 6 su
žeisti, Isz kurių du Sužeisti mirti
nai.

Isz darbo lanko.
5 Natrona, Pa. Darbai ežia 

ir aplinkinėse eina gana gerai.
Allegheny City, Pa. Bus 

ežia pastatytos naujos geležies lie- 
jtoyczios.

•f Diamondville, Wyo. Dar
bai eina ežia gerai ir kas tik dirb
ti nori, darbę greitai gauna.

*1 Nev Britain, Con. Darbai 
eina ežia gerai, lietuviai uždirba 
nuo 8—13 doliarų ant sanvaitės.

Elvood, III. Czianyksz- 
czios kastynės ant neaprubežiuo- 
to laiko likosi uždarytos.

«[ Crystal Falls, Mich. Dar
bai eina ežia gerai, žmonių be 
darbo nėra.

5 Upper St. Clair, Pa. Neto
li nuo ežia bus parengtos naujos 
anglių kastynės.

•j Web-ter, Pa. Netoli nuo 
ežia bus atidarytos naujos plieno 
dirbtuvės.

Įį Smithfield, III. Atidaro 
ežia naujas anglių kastynės, kurio
se neužilgio prasidės darbai.

Pittsburg, Pa Dirbtuvės 
Foundry & Machine Co. ant 31 
ui. ir Liberty avė. likosi uždary
tos. Mat kompanija isziro. f

Kenosha, Wis. Steel Bali 
Co. ketina ežia pastatyti naujas 
dirbtuves, aut ko apverezia 
400000 dol. kapitalo.

8Į Iova City, La. Stato ežia 
naujas drato dirbtuves, kuriose 
paskui patilps prie darbo 2000 
darbinįkų.

•f Indianopolis, Ino. Darbai 
kastynėse sztete Indianoj eina 
labai prastai, daugelyj vietų 
darbai su visu pasiliovė.

5 Nev Castle, Pa. Netoli nuo 
ežia, ant Binghamo farmos rado 
naujus anglių sluogsnius, kur liko
si atidarytos naujos kastynės.

Chicaoo, III. South Chi- 
cagoj likosi uždarytos ant ne ao- 
i u bežinoto laiko Illinois Steel Co. 
dirbtuvės ir per tai 3000 darbi
nįkų ne teko darbo.

Dovson, Pa. Netoli nuo 
ežia, ant naujai surastų anglių 
plotų rengia dabar naujas kasty 
nes ir kokso peezius.

5 Pendleton, Ore. Netoli 
nuo ežia rado anglių sluogsnius, 
ant kurių Union Pacific geležin
kelio kompanija parengs naujas 
kastynės.

San Francisco, Cal. Dar
bai eina ežia ne geriausiai; isz 
kitur atkakusiam darbę sunku 
gauti, kadangi ant vietos dau
giaus yra darbinįkų, negu reikia.

<Į[ Long Island City, N. Y. 
Standard Oil Co. visiems savo 
darbinįkams pakėlė uždarbį ir 
ant vienos valandos sutrumpino 
darbo laikę.

5 Everett, Pa. Užgimė ežia 
kalnakasių sztraikai, kuriuose 
ima dalyvumę 2500 darbinįkų. 
Darbinįzai isz ežia kraustosi ki
tur darbo jieszkoti.

T Wilmington, Del. Dia
mond Steel Co. jau baigia ežia 
statyti naujas plieno dirbtuves. 
Darbai jose neužilgio prasidės; 
patilps 1000 darbinįkų.

Partneriai vakarinių sztetų 
skundžiasi ant stokos darbinįkų 
ant apdirbimo laukų. Wiename 
tik sztete Kansas ant apdirbimo 
laukų reikalauja mažiausiai 10000 
darbinįkų.

• Joliet, III. Tūlose dalyse 
Illinois Steel Co. dirbtuvių pa
siliovė darbai ir per tai 1000 
darbinįkų ne teko uždarbio.

1 Oil City, Pa. Maszinistai 
czianykszczių dirbtuvių pakėlė 
sztraikę; jie reikalauja 9 darbo 
valandų ant 4'ienos.

•ĮJ Lonoconing, Md. Traukia
si ežia kalnakasių sztraikai. Nėra 
vilties aut greito pasibaigimo 
astrai ko.

Ptttsburg, Pa. Bus ežia už
darytos visos mažesnės dirbtu
ves National Tube Co. ir per tai 
800 darbinįkų ne teks darbo.

Martins Ferry, Oh. Czia- 
nykszczios American Tin Plate 
Co* dirbtuvės bus padidintos ir 
paskui kompanija priims prie 
darbo daugiaus darbinįkų.

CoNNELLsviLLe, Pa. Darbai 
| prie koluo peczių szitame apskri

ty] pereitę sanvaitę ėjo silpniaus 
negu pirma. Priežastis to yra ta, 
kad' kompanijos turėjo diktai 
ne parduoto kokso. Toliaus dar
bai eis vėl geriaus.

5 Muscatine, Iova. Netoli 
nuo ežia rado naujus anglių plo
tus, ant kurių rengia dabar kas- 
tynes. Patilps ežia 400 darbinį
kų.

1 Barboursville, Kt. Knox 
Gem Coal Co. netoli nuo ežia 
pirko žemės plotus su anglims, 
ant kurių parengs kastynės. Pa- 
tilps ežia prie darbo 500 darbinį
kų.

Westville, III. Darbai ežia 
su visu sumažėjo, dirba vos 1—2 
dieni per sanvaitę. Isz kitur at
kakęs ne gali gauti darbę. Te
gul todėl nieks ežia ne keliauja 
darbo jieazkodams. Kaip girdėt, 
darbai ne greitai pasitaisys.

5 Wilmington, Del. Darbai 
eina ežia gerai. Jeigu yra kur 
lietuviai be darbo, gali atvažiuo
ti, o darbę greitai gaus, kadangi 
ežia reikalauja darbinįkų: roll 
milis reikalauja 500 naujų darbi
nįkų; gali patilpti darbinįkai ir 
kitose dirbtuvėse,

ISZ 
Lietuwiszku dirwu.

Kooperatywiszko8 krautu- 
. reikaluose.

Žiūrint ant patilpusių musų 
laikrat.zcziuose rasztų reikaluose 
uždėjimo lietuviszkos kooperaly- 
viszkos pardavinyczios, rodosi, 
kad jeigu ne greitai, tai visgi su 
laiku užmanymas atras daugiaus 
pritarėjų suprantanezių reikalę ir 
naudę tokios pardavinyczios. 
Ant pirmo atsiliepimo tame rei
kale p. Makausko nieks ne atsi- 
azaukė. Pakėlus man tę patį 
klausymę, atsiliepė p. Butkus ir 
p. Draugelis, kurisai žadėjo ne 
mažiaus, kaip $25 ant to mierio 
paskirti; p. Sabonis per “Kurėję” 
teiposgi pritarė užmanymui. Ti
kiuosi, kad toliaus atsiras dau
giaus pritarianezių užmanymui, 
kurie ne lik raaztu prie jo įkunyji 
mo prisidės, bet ir pinigais, ka
dangi be pinįgų mat nieko ne ga
lima nuveikti. Kas daugiaus 
atsiszauks su pinįgais?

Iszirimas pirmiaus užmanytų 
draugysezių tegulu mus nebaido 
nuo tvėrimo naujų. Jeigu anos 
pirmutinės isziro, nieko nenuvei
kusios, tai matyt, kad jos no ge
rai buvo surėdytos. Tverdami 
todėl naujas, saugokimės senų 
klaidų. Kitos tautos turi seniai 
sutvertas kooperatyviszkas 
draugystes, turi jau ilgų metų 
datyrimę; nuo jų gali ir lietu
viai pasimokyti, kaip praktisz- 
kiausiai viskę surėdyti. Be isz- 
bandymo ir nesimokinant nuo ki
tų, kurie seniai yra iszbandę, ne- 
žingeidu jeigu muaiszkiai daro 
klaidas, kurios bereikalo pinįgus 
suėda. Neužmirszkime vienok, 
kad ir tie, kurių kooperatyviaz- 
kos draugystės tvirtai stovi, tei
posgi nė vienę isz pradžių klaidę 
padarė ;r per jas teiposgi ne ma
žai pinįgų bereikalo nužudė, kol 
atrado tikrę kelię. Mums todėl 
reikia naudotiesi jau isz kitų daty- 
rimo, o per tai jau apsisaugosime 
nuo daugelio klaidų ir nuo nerei
kalingo pinįgų mėtymo.

Jeigu musų biznieriai, iszėmus 
gal deszimtos jų visų dalies, ne
pritaria musų tautiszkiems užma
nymams, norėtų iszgriauti ir už- 
manymę kooperatyviazkos krau
tuvės, tai kasgi mums liepįa 
remti įkunyjimę užmanymo ant 
biznierų, kuriems rupi vien asa- 
biezkas ežios dienos pelnas o ne 
nauda visos tautos?P. Butkus sa
ko, kad 15 Philadelphios lietu- 
viszkų biznierių įstengė ant Pa
ryžiaus parodos paaukauti tik 
25c. Brooklyne gi yra apie 20 
lietuviszkę biznierių, o isz jų 
Wten p. Draugelis paaukavo $1. 
ant Paryžiaus parodos ir dar tris 
kartus renkant, pridėjo iki dolia- 
rui, kad parankiaus butų nusiųsti; 
Juozas Martynaitis davė 25c. 
Tai ir visos Brooklyno biznierių 
aukos ant tautiszkų reikalų. Ant 
biznierių todėl nėra kę remti, ka
dangi jie, kaip ponas Butkus sa
ko, nori dar kenkti įkunyjimui 
lietuviszkos kooperatyviszkos 
krautuvės; jie norėtu vien, kad 
visi lietuvių pinįgai pereitų į jų 
kiszenių (musų biznierių geismai 

mat visai toki, kaip ir daugumo 
mu«ų kunįgų). Remkime todėl 
įkunyjimę kooperaty viazkos 
krautuvės ant visų lietuvių, o 
ne ant bznierių, tegul .visi dar
binįkai suprantanti naudę tokios 
krautuvės atsiszaukia ant 
pastumėjimo pryszakim užmany
mo, o galėsime apsieiti ir be szal- 
taszirdžių biznierių. Jeigu įtai
sysime kur tokię darbinįkų pajie- 
goms krautuvę, visi jie galės 
pirkti tavorus savo locnoje 
krautuvėj, nereikalaus neszti pi
nįgus nė svetimtaueziams prekė- 
jame, nė szaltaszirdžiama lietu- 
viszkieme biznieriams.

J. Naujokas.

Isz Lacon, III.
Czianyksztis Circuit Court per

kratinėjo provę Karoliaus ir Wi- 
lliamo Sarauolaiczių, Juozo Per
lo vyczio ir Juozo Mateikos. Ap
kaltinti jie yra už uimuszimę 
Juozo Budreikio arba Buczkio. 
Užmuszysta ta atsitiko laike Ka
lėdų Tolucoj. Rinkimas sudžių 
traukėsi per penkias dienas: isz 
164 žmonių iszrinko 12 pritaikin
tųjų sudžių. Prokuratorija pastatė 
23 liudytojus. Laike perkrati- 
nėjimo provos vienę isz apskų
stų, Juozę Mateikį, sūdąs paliuo- 
savo, kadangi jam nė jokios kal
tės ne galima buvo darodyti. Isz 
apkaltintų pusės buvo 36 liudy
tojai; jie likosi iszklausyti perei
tos sanvaitės utarnįke ir seredoj. 
Advokatais prokuratorijos buvo 
Franklin ir J. L. Patter.; apgyni
me apskųstų stojo advokatai: M. 
R. Barnes, J. H. Magoon, R. C. 
Roė ir musų tautietis F. P. Brad- 
chulis.

Pasibaigus kalbom) advo
katų, sudžios prisaikintiejie per 
32 valandas tarėsi kokį iszduoti 
nusprendi mę, bet įstengė susitai
kyti tik kaslink dviejų apkaltin
tų, brolių Somuoluiczių, kuriuos 
rado ne kaltais; kaslink gi tre- 
czio, Perlovyczo, susitaikyti ne 
galėjo, o per tai ir tas likosi pa- 
liuosuotas. Reiktų paviecziui 
provę varyti dabar isz naujo, o 
kad jam pirmutinė kasztavo jau 
su virazum 4000 dol., o pavietas 
yra ne turtingas, tai jis antros 
ne varys. Už inliuosavitnę nuo 
bausmės apkaltintų lietuvių di 
džiausi nuopelnai yra lietuvio 
advokato Bradchulio isz Chica- 
«°* m . . • Tautietis.

T
Isz Pittsburgo, Pa.

Czianykszcziai lietuviai buvo 
užsimanę statyti kitę bažnyczię, 
bet su tuom neina teip kaip už 
manytojai norėtų. Juk ant 
ėsanezios jau vienos bažnyczios 
yra daugiaus skolų negu žmonės 
norėtu ir ta skola padaryta be 
parapijonų pritarimo. Terp ežia- 
nykszczių lietuwiszkų organiza
cijų buvo užgimusi kova. "Wi- 
tautu Dr. turėjo atsisakyti nuo 
Susivienyjimo ir prisiraszyti prie 
neseniai ežia susitvėrusios “San
daros”; dabar vienok nė apie 
“Sandarę” nieko negirdėt, neži
nia ar ji yra, ar jau isziro.

Su tautiszkais darbais musų 
miesto lietuviai teiposgi ne gali 
per daug girtiesi. Skaitanczių 
laikraszczius ir knįgas ne per 
daug yra. Prie “Tėvynės My
lėtojų Dr.” vieni prisiraszo, kiti 
gi ir to vardo bijosi.

“Pittsburg Chronicle Teleg- 
raph” pranesza, kad užveizda 
Carnegies bibliotekos sutinka par
sitraukti ir lietuvisžkas knįgas, 
jeigu bus jų’reikalaujancz ių už
tektinai. Broliai lietuviai, pasi
rodykite, kad nesiszalinate nuo 
skaitymo knįgų prigimtoj kalboj 
ir reikalaukite jų isz bibliotekos, 
o tęsyk užveizda ne tik jas pri
versta bus parsitraukti, bet lietu
vių ne laikys už tamsunus besi- 
bauginanezius szviesos.

Varpelis.

Isz Scranton, Pa.
Pas mus lietuvių skaito tukts- 

taneziais; rodosi, kad ėsant to 
kiam skaitliui, galima būt kę nors 
naudingo nuveikti, būt yra visai 
kitaip. Kę ežia nuveiksi, kad 
musų lietuviai, pasidalinę į tris 
partijas: dievuoczių, bedievių ir 
blaivinįkų terp savęs pjaunasi, 
o prie progos rausiasi — paskui 
gi provojasi. Yra ežia keli lie- 
tuviai saliuninkai, bet ir tie nesu
tinka, skundžia miesto val
džioms viens kitę. Dėl tų nuola
tinių skundų ir denuncijacijų isz 

lietuviszkų biznierių juokiasi visi 
svetimtaueziai, kadangi mat terp 
svetimtauezių denuncijacijos re
tai pasitaiko, o jeigu kas griebia
si tokio ginklo, tokį visi iszskiria 
isz savo tarpo kaipo bjauriausię 
niekszę.

Apszvietime musų broliai tei
posgi ne augszcziausiai pasikėlė, 
o dangumas jų szviesos neken- 
czia kaip apuokas.- Laikraszczių, 
ypacz geresnių, neskaito ir jų bi
josi. Užsiminus kam, kad iszsi- 
raszytu kokię pamokinanezię knį- 
gutę ar laikrasztį, gausi tiek ko- 
liojimų, kiek tik gali pakelti; ne 
vienas atsako, bad už tuos pinį
gus, kę kasztuoja laikrasztis, ge
rinus nusipirkti alaus /bertam}, 
tai bent žmogus linksmas busi; 
laikrasztį gi skaitydamas pastosi 
bedieviu ir nustosi dangaus kara
lystės. Toks mat daugumo czia
nykszczių lietuvių supratimas! 
Bijodami nustoti dangaus kara
lystės, iszėmus muldaknįgės, ki
tokios knįgosir laikraszczio bijo
si labiaus negu “juodasis” 
szvęsto vandes. Terp czia
nykszczių lietuvių daug yra su
lenkėjusių, kadangi mat nėra 
kam aiszkinti apie skirtumę terp 
lietuvystės ir lenkystės. Skai- 
tanezius geresnius laikraszczius 
pravardžiuoja visokiais ne gra
žiais vardais, kokius tik iszmis- 
lyti įstengia. Meskime, broliai, 
visus tuos nesutikimus, stengki- 
mės apsiszviesti, o tašyk ne tik 
daug kitų dalykų galėsime su
prasti, bat suprasime, ant ko tik
rai remiasi dievuotumas ir be
dievystė. Atliks kiszeniuje tie 
pinįgai, kuriuos sziędien dėl ne
sutikimų lojeriams užmokame, 
arba kuriuos be jokios naudos ša
franuose iezleidžiame. Kad tai 
nors dalį tų pinįgų, kę kasztuoja 
šafranai ir provos, apverstume 
ant musų tautos labo, kaip tai 
augsztai galėtume stovėti? Su
silygintume greitai su kitais sve- 
timtaueziais pirmose eilėse, sto- 
vineziais.

Pereitę sanvaitę viena lietu- 
viszka moteriszkė, nuėjusi |>zto 
rę; pavogė griežinį szilkinio au
dimo, auksinį lenciūgėlį ir 
laikrodėlį. Sugriebė vienok 
nabagę ir pasodino į kalinį. Wy- 
ras turėjo ję pamesti ir dumti isz 
ežia szalyn. Mat kaip tūli bando 
kelti lietuvių vardę! Kadangi 
pas mus moterų bedievių be
veik nėra, tai reiktu manyti, 
jog szitojė moteriszkė prigulėjo 
prie dievuotų ir teip kaip ir ki
tos, neužkentė visų teip vadina
mų bedievių, skaitanczių svie- 
tiszkos įtalpos laikraszczius ir 
knįgas.

Pažįstamu.

Isz Pittston, Pa.
Lietuvos Dukterų Draugystė 

Pittstone, Pa., teikėsi ant 27 die
nos gegužio suszaukti vieszę su- 
sirinkimę su prakalbomis. Kuq. 
Szedvydis, iszgirdęs tai ir žino
damas, kad toji draugystė nepu- 
czia į jo dudę, per keletę nedėl- 
dieuių bažnyczioje plūdo ant val- 
namanių ir ant tų, kurie skaito 
laikraszczius; ant galo net paža
dėjo atskirti kūkalius nuo bažny
czios. Žinoma, žmonės akyvi 
buvo žinoti, katrie priguli prie 
isztikimų avelių, o katrie ėsę kū
kaliais. Bet pirma negu kunįgas 
tę apžadę iszpildė, jam rūpėjo 
busiantį moterų susirinkimę su
trukdyti. Nedyvai užtatai, 
kad tūli tarnai bažnyczios, priesz 
moterų susirinkimę, suėję į sve
tainę Kyžo, tarėsi, kaip geriausiai 
įveikti prieszgynes: vieni tarėsi 
akmenimis laidyti į kalbėtojus, 
kiti kiausziniais. Kunįgas, ma
tydama vaisių savo pamokslų, 
nuėjo pas majorę miesto, Corco- 
ranę, ir praneszė, kad laike susi
rinkimo kils musztynės, ir todėl 
tegul majoras uždraudžia Lietu
vos Dukterims laikyti tę susirin
kimę, tuom labiaus kad tas susi
rinkimas ėsęs “bedievių” kelia
mas. Airys Corcoran meile akute 
mirktelėjo į kunįgėlį, ir abudu 
nutarė “bedieviu^” su belsti.

Ant kailiėtojų buvo paskirti, 
p. Astromskas ir Mikolainis isz 
Plymouth, Szliupas, Szliupienė ir 
D-ras Bacevyczia is Scrantono. 
Tai juk “baisus bedieviai”! Kunį
gas žinojo, kad jo pamokslai ; 
plėnis suteszkės, tokiems baisū
nams bėkalbant susirinkime. To
dėl jis pasirūpino policiję imti į 
pagelbę, idant savo autoritetę 
tarpe žmonių palaikyti. Atėjus 

valandai susirinkimo, policija 
atsistojo pas duris svetainės 
“Armory Hali”, ir neleido į sve
tainę. Žmonių buvo prisirinkę į 
2000, vyrų, moterų ir merginų. 
Negalėdami į svetainę įeiti, žmo
nės tykiai sav namon iszvaiksz- 
cziojo, ir gerai padarė, nes tuomi 
parodė, kad ne tie žadėjo jeibius 
kulti, kurie atėjo į susirinkimę, 
ale kn. Szedvydis su tūlais savo 
“gerais parapijonais”. Nesakau, 
kad susirinkusiejie ne butu plūdę 
antsavodvasiszko.lyginai kaip ne 
tvirtinu, kad susirinkusiejie jei
bius kelti ne butu mėginę, žmo
nės net ant ulyczios užkabinėti: 
tacziaus vslnamaniai užsilaikė 
iszmintingai, ir ant tos dienos 
triukszmas pasibaigė— iszsiskirs- 
lymu.

Komitetas reikalavo nuo ma
joro, kad ant raszto iszreiksztų 
priežastis, dėlko jis susirinkimę 
uždraudė; majoras to nepadarė. 
Tiktai Pittstono “Gazette” ra- 
szo, kad majorui susirinkimas 
pasirodęs ėsęs prieszin- 
gu” isz priežasties skirtų religiš
kų pažvelgų”. Tad d-ras Szliu
pas, 28 d. gegužio, nuvyko vėl 
į Pittstonę ir reikalavo nuo ma
joro ir virszinįko policijos, kad 
iszsiteisintu isz sulaužymo konsti
tucijos Suvienytų Walstijų ir 
kad parodytu ordinausus miėsto, 
pagal kuriuos jie butu galėję su
laikyti. susirinkimę? Majoras 
matydamas, kad iszsiteiainti ne
gali, ir kad ne vietinis gyvento
jas reikalauja žinių apie padava- 
dyjimus miesto, liepė d rui Szliu- 
pui eiti laukan, kę tas padarė.

Laikraszcziai, kaip WilkesBar- 
rės “Record”,Scrantono “Times”, 
nepagiria pasielgimo majoro; ir 
pats D-ras Szliupas paraszė 
straipsnius į “Times”,kaip lyginai 
į Pittstono “Gazette” protestuo
damas už uždraudimę susirinki
mo, kur parodė, kad maiszto kė
lėjais nėra tie, kurie susirinkimę 
szaukė, bet kn. Szedvydis ir jo 
pasekėjai. Jeigu skirtumo reli- 
giszkų pažvelgų užtenka ant stab
dymo susirinkimų, raszo D-ras 
Szliupas, tai reikia bažnyczias 
uždaryti, nes viena kovoja priesz 

joa, kunoe reikalauja, kad bai- 
nyczios mokėtu mokestis (tak
sas), arba kad valstija jų ne rem
tu isz savo yždo, neturėtu laiky
ti susrinkimų, ir tokiu budu mu
sų žemėa konstitucija, kuri gva- 
rantuoja valnybę žodžio, valny- 
bę pressos, ir Valnybę susirinki
mų, nueitu ant szuns uodegos. O 
tas jau yra musų szveneziaurios 
tiesos szitoje žemėje! Ant tų 
straipsnių iktuolaik nė p. Szed
vydis, nė jo protektorius p. Cor
coran, airys, neatsiliepė, ir regi
mai mato, kad jie nepasielgė pa
lei konstitucijos nutarimus.

Įpatingai czion ku. Szedvydis 
stoja priesz D-rę Szliupę. Bet pa
žiūrėkime į akis. Kn. Szedvydis. 
dar klerikaudams, kada pametė 
Baltimorėje seminariję, atėjo pas 
Szliupę praszydamas, kad jam 
vietę iszrupintu aptiekoje — nes 
jis zaunų seminarijos negal pa
kelti. Szliupas iszsiuntė. -* 
Waterbury, kur Szliupo draugai 
jam tūlę vietę fabrike parūpino. 
Bet kad ant delnų atsirado pūs
lės, p. Szedvydis velyjo grįžti į 
seminariję, ir pastojęs kunįgu 
turėti lengvesnį gyvenimę negu 
fabrike. Žinoma, toliaus persi- 
traukė pažintys p. Szedvydžio su 
Szliupu, nors keletę sykių p. 
Szedvydis per Szliupę dar parsi
traukė uždraustas per szv. baž- 
nyezię knįgas, kaip Buechuerio 
“Kraft und Stoff” ir tt. Kn. 
Szedvydis dar iszsiraszinėjo laik
rasztį “Straž” ir praszė redakci- < 
jos, kad nepadėtu jo vardo, nes 
mat jis ne norėjeį idant svietas 
žinotu, kad katalikų kunįgas 
skaito uždraustę per vyskupę 
laikrasztį, nors p. Lopatynerui 
iszreiszkęs yra savo palinkimę 
ant rėmimo “neprigulmingų len
kų bažnyczių”; tacziaus, jis sa
kėsi, negalįs imti dalyvavimo 
jose, kadangi terp Lietuvių vieni 
yra tamsuosi, o kiti valnama- 
niai; valnamaniams bažnyczių 
nereikia, o tamsunai atmestu jį 
kaipo neprigulmingę kunįgę; len
kai gi sznairuoja ant jo kaipo 
ant Lietuvio; ir todėl jis turys 
taikytiesi prie vyskupo. Tas 
viskas parodo, kad ko. Szedvy
dis nėra toks aklas ir uolus kata
likas, bet kad jis vienintėliai



jieszko “biznio”. Dar kita ilius
tracija. Lenkas Wollner 4 me
tai atgal, Priceburge, Pa., norė
damas žmonėms perstatymus da
ryti, smarkiai susižeidė per ex- 
pliozijji, aurį tai wargsz$ D-ras 
Szliupas gydė ir gyduoles jam 
dawė be užmokesties, iki žmdgus 
pasitaisė. Tad galiaus dawė pa- 
liudyjimp apie jo nelaimę. Su 
tuomi paliudyjimu Zollner perė
jo keletu kunįgų, rinkdamas saw 
paszelpę; Lenkų kunįgai du 
bet kad atėjo pas kn. Szedwydį, 
tas užriko ant jo: ar tai kunigas 
negalėjo duoti paliudyjimę,. o ne 
Szliupas, ir kad nelaimingas žmo
gus paaszkino aplinkybes, tai kn. 
Szedwydis iszwarė jį nieko neda
vęs, dėlto, kad wargszę buwo 
D-ras Szliupas gelbėjęs. Mat 
kokia yra kunįgų atmokestis už 
gero jiems padarymu! Negana to. 
Szliupienė iszgelbėjo Pittstono 
parapiją isz nesmagumų, kada 3 
metai atgal bažnyczioje atsi
rado kūdikis pamestas; Szliupie
nė surado szeimynę, kuri tam kū
dikiui dawė prieglaudą. Ir toks 
tai kunįgas sziądien stabdo susi
rinkimus, kur Szliupas ir Szliu
pienė užpraszyti yra prakalbas 
laikyti!!

Jau seniaus D-ras Szliupas 
skelbė, kad kunįgai, matydami 
sawo galybę puolant, o žodžiu 
neįstengdami žmonių pertikrin
ti, griebsis szaukti į pagelbą poli
ciją. Tie žodžiai dabar Piltstone 
iszsipildė. Juk kunįgai, kwie- 
cziami ant disputų 1894 m. ne
stojo, nes žino, kad jie teisybės 
žodžių pergalėti ne gali. To-gi 
dėl jie, patys maisztus keldami, 
kwieczia policiją su lazdomis į 
pagelbą, idant iszgelbėtu juos isz 
inoraliszko nupuolimo. Teip da
rė Scrantono k u. Aust, ir kiti, 
ir tuomi paežiu keliu dabar nuė
jo kn. S»edwydis.

liet ar lazdos policijos įstengs 
sulaikyti pr?t? nuo mislyjimo, ir 
ar sulaikys musų tautieczius nuo 
pageidavimo valnybės kaip dėl 
ypatų, teip dėl tautos — tai ta
me yra svarbus klausymas. Nė 
arsziausi terionai ant swieto ne
sustabdė žmonijos nuo tobulini
mosi ir žengimo prieszakyn! 
Teip pat nesulaikys nVkn. Szed 
wydis su pagelba airių policijos" 
musų wientauczius nuo jieszkoji- 
mo teisybės ir apsiszvietimo!

Tautietis.

Isz Kossandra, Pa.
Darbai eina ežia gerai ir lietu

viai uždirba gerai, gaila vien, 
kad nė dalies uždarbio ne apver- 
czia ant tautiszkų reikalų, bet 
per daug jo praleidžia ant alaus. 
Czianykszcziose kastynėse li
kosi užmusztas lietu vys Juozas 
Maczokas. Ėmė jis piliorius; 
tuom tarpu nuo virszaus nupuolė 
didelis akmuo ir visai sutriuszki- 
no nelaimingą musų brolį. A. a. 
Maczoaas buvo tik 35 metų am
žiaus. Paėjo jis isz Suvalkų gu
bernijos. Wilkaviszkio pavieczio, 
Wisztyczio parapijos. Jeigu yra 
kur velionio draugai ar giminės 

kį«_fioretų daug’aus dažinot, tegul 
atsiszaukia ant autraszo: S. Kre- 
czik, Cassadra, Pa.

B Netoli Berlyno, Inkerathe, 
geležies liejinycziose iszsiliejo su
tirpęs metalius ant darbinįkų, 7 
darbioikai su visu sudegė, 8 gi 
yra labai sunkiai apdeginti.

H Galicijoj su visu beveik isz- 
degė miestelis Radomysl. Sude
gė 200 namų ir per tai 2000 
žmonių, daugiausiai žydų, ne te
ko nė turtų, nė pastogės.

|] Ryme, Szvento Petro bažny
čioj, terp atkakusių 
prancuziszkų ir vokiszkų pelegri- 
mų užgimė musztynės; kunįgas 
vedantis vokiszkus pelegrimus li
kosi prancūzų sumusztas.

[ Mieste Herenthal, Belgijoj, 
iszlėkė į padanges dinamito dirb
tuvės. Expliozijos visa dirbtu
vių trioba likosi sugriauta. Isz po 
griuvėsių paskui isztraukė bai
siai sudraskytus keturių darbinį
kų kunus.*

|| Warsz *voj,operos teatre, lai
ke parodymo sudegė szokėja Kle- 
manska. Einant pro gazinį ži
burį,užsidegė jos drabužiai ir kada 
atbėgo pagelba, buvo jau per 
vėlu, mergina buvo negyva.

B Wakarinėj ^Vokietijoj iszde- 
gė didelis kaimas susidedantis isz 
136 uk>ų, isz kurių sudegė su 
virszum 85. Ugnyje pražuvo 
viena moteriszkė. 450 žmonių 
neteko pastogės.

B Rytinėj Maskolijoj, ant Po- 
veleco geležinkelio linijos susi
daužė tavorinis trūkis. Iszbyrė- 
jo 35 vagonai tavorais prikrauti. 
Prie to keturi trūkio kondukto
riai likosi ant vietos užmuszti.

U Peterburgo miesto rodą isz 
savo kasos paskyrė 3000 rublių 
ant užmokėjimo prigulinczio už- 
mokesnio už mokslą ne įstengian
tiems užsimokėti studentams vie
tinio universiteto ir technollogisz- 
ko instituto.

y Svetimi laikraszczini garsi
na, buk azijatiszkas maras pasie
kė jau Maskoliją, apsireiszkė Tif 
lise, ant Kaukazo. Ar teisingas 
vienok tas paskatas, nežinia; 
maskoliszki laikraszcziai nieko a- 
pie marą ne garsina.

B Mieste Bytov, Kaszubų že
mėj, Prūsuose, buvo maisztai 
priesz žydus. Krikszczionys isz 
ardė daug žydiszkų pardaviny- 
ežių ir sinagogą. Keturis žydus, 
turtingus miesto prekėjus per 
langą nuo augsztutinių gyveni
mų iszmetė ant ulyczios.

|| Serbijoj dabar apsireiszkė 
bjaurios prigavystės kariaunos 
virszinįkų. Karaliaus sostapilės 
miesto Belgrado kareiviszkuose 
magazynuoee pasirodė, kad ežia 
nėra nė drabužių kariaunai, nė 
ginklų, nors magazyno užveizi 
tojai ant to milijonus frankų yra 
paėmę isz vieszpatystės iždo.

|| Kaip paduoda lenkiszkas 
laikrasztia “Kurjer Polski”, nese
niai į miestelį Blaszki, Kaiiszo 
gubernijoj, atėjo niekam ežia ne
pažįstama moteįiszkė ir įgavusi 
proto sumaiszymą, iszėjo ant ka
pinių, po parinktu medžiu sukū
rė ugnį, nusidegino prie jos kojas 
ir paskui ant szakos ties liepsna 
pasikorė ir su visu iszkepė.

|| Southamptone, Anglijoj, do- 
bų krautuvėse sugriuvo cementi
niai stulpai naujai statomų kratu- 
vių, paskui sugriuvo visa krau- 
vių trioba ir užbėrė 50 darbinį
kų; didesnė dalis jų likosi už
muszti, kiti gi sunkiai sužeisti.

| Paryžiuj pradėjo iszeidinėti 
nedėlinis laikrasztis “Le Mont- 
teur dės Nalionalitės”, paszvęstas 
reikalams visokių tautygezių. 
Lietuviai isz to naujo laikrasz- 
czio, ant supažindinimo civili
zuoto svieto su savo padėjimu, 
galėtu teiposgi pasinaudoti.

B Prūsuose, Muenstero apskri
ty}, iszdegė kaimas Medebach. 
Ugnis su visu isznaikino 37 ukes 
su visais gyventojų turtais. 
Blėdį ugnies padarytą skaito su- 
virszum ant vieno milijono mar
kių. Terp kitko sudegė daug 
naminių galvijų, kaip antai ar
klių, karvių ir avių.

Isz wisur.
| Netoli Tomaszevo, Lublino 

gubernijoj, Pietinėj Lenkijoj, už
tiko netikėtai kerosino szaltinius.

| Pomeranijoj; Prūsuose, mies
telyj Treptov siautė didelis gais
ras, kūrinai isznaikino su virszum 
60 namų.

Į| Azijatiszkas maras isz naujo 
apsireiszkė mieste Aleksandrijoj, 
sziauriniame Egipte ir siauezia 
dar smarkiaus negu buvo pirma.

d Maskoliszki žandarai sua- 
resztavo diktai žmonių Kijeve ir 
Warszavoj. Už ką vienok su- 
aresztavo, to nieks nežino.

Į| Rytinėse .Indijose, mieste 
Ahmenhabar, su ^^vineziais 
žmonėms nugriuvo upės Saber- 
matlec krantas. Prie io prigėrė 
30 žmonių.

į| Wisokiuose Wukiel jos mie
stuose užgimė sztraikai tarnau
ja nezių antulyczinių karj. Sztrai
kai užgimė pirmiausiai Berlyne, 
paskui Hanovere, Stettiie, Ha- 
llej ir Kasaelyj.

|| Kaiime Baglyasalija en- 
grijoj, pasimirė kalnakasystos 
inspektorius Kraus. Kūną palai
dojo ant kapinių. Į trys dienas 
kapines atlankė vienas kalnaka
sys ir jis isz kapo Krauso iazgirdo 
baladonę. Suszaukė vi?ą kaimą, 
atkasė kapą ir atidarius grabą, 
viduryj rado gywą, atgijusį 
Krauną. Nugabeno jį į ligoubutį 
ir kaip daktarai sako, jis iszgy- 
sęs.

|| B ilsios vėtros ir audra siau
tė Woliniaus gubernijoj, Masko
lijoj, ties miestu Žitomiru ir jo 
aplinkinėse. Mieste daug triobų 
likosi drueziai pagadytų, nors 
ežia triobos statytos drueziau ne
gu Amerikoj. Kariaunos kazer- 
mėse perkūnas užmuszė penkis ka
reivius, o szeszis apsvaigino. 
Miesto aplinkinėse daug triobų li
kosi iszgriautų, o dar daugiaus 
sudegė nuo perkūno {trenkimo. 
Kiek iki sziol žino, ant kaimų 15 
žmonių tapo užmusztų.

B Indi jose ne pasibaigė dar 
baisus maras, u jau atsirado cho
lera, kuri juo toliaus, juo smar- 
kiaus pradeda siausti. Wiename 
tik Kairo distrikte, Bombay ap
skrity), per paskutinę sanvaitę 
nuo choleros pasimirė 1330 žmo
nių. Biduolių stovyklose skait
lius mirezių nuo choleros pasi-^ 
daugino ant. 40%. Mieste gi 
Bombay nuo choleros pasimirė 
ant 69 žmonių daugiaus negu pe
reito) sanvaitej.

|| Mieste Konitz, ^Vakarinių 
Pru^ų provincijoj, isz priežasties 
užmuszimo gimnazisto Wintero, 
laike palaidojimo jo kūno, užgi
mė maisztai, krikszczionys,nužiū
rėdami žydus, buk jie VVinterą 
užmuszė dėl kraujo, kuris buk 
reikalingas žydams į jų macus, 
pradėjo daužyti žydiszkas parda- 
vinyczias. Randas atsiuntė ka
riauną ant apstabdymo tolesnių 
maisztų. Kalinyj vienok yra 
keli žydai,kuriuos laiko už užmu- 
szėjus Wintero.

| Greitas s geležinkelio trūkis, 
bėgantis isz Petersburgo į Pary
žių, terp Eergnier ir St. Quentin, 
netoli Paryžiaus, susimuszė su ta- 
voriniu ir iszszoko isz rėlių. Du 
miegojimo vagonai susidaužė. 
Prie to trūkio vedėj is likosi ant 
vietos užmusztas; pasažierių gi 
yra daug sunkiai apkultų, o terp 
jų yra ir teip apkulti, kad ant jų 
iszgijimo nėra vilties. Daugu
mas trūkio pasažierių buvo mas
koliai, kurie keliavo į Paryžių 
ant parodos. Lokomotyvą ta- 
vorinio trūkio nusirito nuo kelio 
į kanalą.

B Wienas angliszkas statisti
kas iszskaitė, kad į keturis szim- 
tus metų visi gyvenanti ant že
mės žmonės bus beproeziai, ka 
dangl mat dabar jų skaitlius nuo- 
latai dauginasi. 1845 m. Euro
poj vienas beprotis iszpuolė ant 
750 sveikų, 1859m. aut545, o da
bar jau ant 312. Pagal tą paezią 
normą po 80 metų vienas bepro
tis užpultų jau ant 100 sveikų 
gyventojų, į t du gi arba tris 
szimtmeczius jau butų vienas be
protis ant 10 sveikų, o į keturis 
szimtmeczius ne liktu visai žmo 
nių pilno proto, visi butų bepro
eziai. Ar-bus vienok teip, kaip 
apskaito angliszkos statistikas, to 
nieks negali pasakyti, kadangi 
praszalinus priežastis dauginan- 
czias beproeztus, jos gal ne tik 
nesididinti,bet eiti mažyn.

| Pagal paskutinį žmonių su- 
skaįtymą, ant Kubos yra 1597797 
gyventojų; vaikų, kuriems reikė
tų lankyti mokyklas yra 552928, 
bet jas.lankiusių per kokį laižą 
yra 90072, o tame skaitliuje vos 
19158 buvo baigusių pradines ir 
galinezių pastoti į augsztesnes. 
Ant visos salos pasirodė 64% 
žmonių nemokanezių skaityti. 
Tokius mat vaisius iszduoda per 
daug didelė įtekmė kunigijos ant 
valdžios kokio nors kraszto: ant 
Kubos, valdant iszpanijonams, 
kunigijos įtekmė ant valdžios 
buvo labai didelė. Dar didesnė 
tamsybė terp gyventojų yra ant 
Filipinų salų, bet ežia kunigi
jos valdžia buvo dar didesnė, 
gyventojai kliosztorių baudžia
vą neszti turėjo, dėl jos tai paki
lo ir maisztai, kurie pasibaigė 
paveržimu tų salų nuo iszpani- 
jonų.

Naujos knįgos.
Idėja ant meszlyno. Apysaka 

musu dienu. Aukauja broliams 
lietuviams Muse. Piymouth, Pa. 
Kasztu ir spauda “Vienybes Lie
tuvninku”. 1900 m.

Yra tai trumpa apysakėlė, ku
rioje parodyta, kaip geriausi tė 
vynainiai, mylinti savo tautą ir 
tėvynę,.apsivedę su neturinezia 
tokių jausmų mergina, kuriai ru
pi vien geras būvis o ne tautisz- 
kos idėjos,* iszsikraustę į Masko
liją, pražūva dėl Lietuvos ir 
pats laimės ne randa. Szitoje 
pasakaitėje apraszyta, kaip jaunas 
vaikinas Szapas, būdamas mo
kintiniu ir universiteto studentu 
mylėjo lietuvystę, o apsivedęs 
su lenke, iszsiueszdino net į 
Turkestaną pyrago jieszkoti ir 
užaugino vaikus nė lietuviszkai, 
nė lenkiszkai ne mokanezius, tai. 
gi užaugino katalikiszko tikėji
mo maskolius. Senos idėjos, mei
lė lietuvystės, kuri iszpradžių 
degė szirdyj Szapo, nuėjo ant 
mėszlyno drauge su paczio4 isz 
siutais czeverykais su lietuvisz 
ka litera. Apysakėlė paraszyta 
užimancziai.i Gaila vien, kad 
mums pateko su sumaiszytais 
nuo dviejų egzempliorių lapais.

Wietines Žinios.

— Į Chicagą 5 dieną berželiio 
atkako būrų delegatai. Priėmi^ 
mą parengė jiems Auditorium 
teatre. Įėjimas kasztuoja po 25 
c. Atlikę nuo kasztų pinįgai bus 
apversti ant suszelpimo naszlai- 
czių dabartinės karės pietinėj 
Afrikoj.

— Ant kertės Milvaukee avė. 
ir Savyer ui. iszszoko isz rėlių 
elektriszko geležinkelio karas 
bėgantis į Duning. Prie 
to du pasažieriai likosi apkulti: 
lenkas Kierszczyuski ir Jonas 
Hanson, Abudu reikėjo gabenti 
į ligonbutį.

APIE TURTŲ IŠBIRSIMĄ.
Paraše Schrain.

(T^a.)
beta ir pats pavadinimas vieno darbo našiu, 
kito-gi nenašiu kėlė abėjonę, ar teisingai teip 
paskirstyti darbą, nes darbas, vadinamas na
šiu, yra tarytum vertesnis už nenašų darbą. 
Kaip tai—sakydavo—daktaras, kuris užrašo 
ligoniui vaistą, išgelbi jam sveikatą, o nere
tai ir gyvastį yra nenašus darbinįkas; aptie- 
koriaus gi mokintinis, kuris vaistą verdą arba 
maišo, yra našus darbininkas? Statytojai li
terų (zeceriai) ir spaudintojai, kurie spau- 
dina moksliškas knygas ir tie, kurie jas ap
daro—yra našus darbininkai, mokslinčių gi, 
kuris tas knygas parašė, vadinsime nenašiu 
darbininku? Juk tai yra neišmintinga, ne
nuoseklu!

Toks paskirstymas darbo ypačiai nepa
tinka tūliems ponams ekonomistams, ku
riems pirmučiausia rupi ginti dabartinį eko
nomišką sutaisymą; jie karštai užpuola ant 
augščiaus paminėto paskirstymo darbo, še
iniaus pasirūpinsime išaiškinti skaitytojui 
priežastį, dėl kurios jie nenori priimti tokį 
paskirstymą darbo. Tą priežastį mes patys 
turime atrasti, nes tie ponai jos nepasakys 
mums.

Bet visi tie ginčai’, pagal musų nuomonę, 
tuojaus turi išnykti, kaip tik permainysime 
netinkamus vardus darbo skyrių.

Mes tinkame, jog darbus galima paskirs
tyti į šituodu skyrių, bet laikome už reika
lingą tik kitaip pavadinti tuodu skyrių. 
Taigi darbininkus, vadintus iki šiol našiais, 
mes vadinsime darbininkais,dirbaneziais tavo
ms; visus gi kitus—darbininkais,atliekancziais 
tarnystas. Ant ko yra paremtas šit^s skirtu
mas, dar aiškiaus parodysime žemians.

Tavom vadiname tokį daiktą, kuris eina 
per rankas, esti parduodamas arba maino
mas, jį galima dovanoti, arba kas gali ir pa
vogti jį; žodžiu sakant, tavoras yra tokie 
daiktas, kuris gali mainyti savo valdytoją 
iki nebus suvartotas.

Taigi visi darbininkai, kurie dirba to
kius daiktus, priguli prie vieno skyriaus; kiti 
gi žmonės, iki jie gali ką nors veikti, atlieka 
visuomenei yvairias tarnystas, kurios kaip 
kada yra tokios svarbios, jog jas turime 
branginti daugiaus, nė kaip bent kokį darbą 
darbininko, dirbančio tavoms.

— Chicagoj prapuolė 19 metų 
indijoniszka kunįgaiksztė We- 
chonkah, duktė wado Black 
Hawkų indijooų giminės. Poli
cija jieszko prapuolusios be pa
sekmės. Kalba, buk jauna kunį- 
gaiksreziutė pabėgo nuo sawujų 
su kokiu ten airisziu, kurisai nori 
indijunę we«ti.

— Turintis saliuną po nr. 4103 
ant Ashland avė. Johnson, perei
tos nedėlios dieną pen>zowė atė
jusį į saliuną Jamesą Doyle, kurį 
nužiūrėjo už perdaug didelį susi
artinimą su sawo paezia; paskui 
ir pats persiszovrė. Paezoerimai 
abiejų sunkus ir pawojin?i. Pa- 
szautus nugabeno į ligonbutį.

— Pereitos 8anwaitės pėtnyczioj 
atwedė į sūdą kokį ten Hunterą. 
Isz syk jis praszė sudžios, idant jį 
pakartų. Paskui pradėjo skųstie- 
si, kad jis turi puikų balsą ir kai
po giesmininkas galėtu puikius 
pinįgųs uždirbti, tik teatrų direk
toriai ne nori jį priimt*. Ant paro
dymo sawo puikaus balso užsima
nė sudžiai padainuot;bet kaip tik 
užtraukė isz wieo wieko,audžia,Už 
sikimszęsausis,laukan iszbėgo.Na
bagą Hunterą nusprendė ant pa 
talpinimo beproezių namuose.

PHjieszkojimai.
Pajieazkau mvo draugo. Jono Bara- 

tinskio, Suvalkų gub., Pilviuaiu mies
telio. Teiksis atsiszaukti ant adreso;

P. Adomaitis, 
222 W. Pralt st. Baltimore, MJ.

Pajieszkau savo brolio Franciszkaus 
Puiszio isz Kauno gub-, Raseinių pa v., 
kaimo Jakubaicziu. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti tinę ant adreso:

D. Puiszis,
31 H iii st. Cleveland, O.

Pajieszkau savo draugo, Felikso Jo- 
vaiszo, Kauno gub. Raseinių pav., Pa- 
varezių kaimo, Jis pats, ar kas kitas, 
teiksis duot lipią ant adreso:
Jos Joga, Box 62, Harshorne, Ind. Terr.

Pajieszkau savo brolio, Wincento Us- 
taiezio, Kauno gub., Raseinių pav., 
Dargaiczių kaimo; gyveno Pittsburge. 
Jis pats, ar kas kitas, teiksis duot žinią 
ant adreso; J. Ustaitis,

81 W. 15-tb Su Chicago, III.
Pajieszkau savo pusbrolio, Jono Kul

boko, Suvalkų gub., Bartnikų gmino 
Skerpejų kaimo. Jis pats, ar kas kitas, 
teiksis duot žinią ant adreso:

‘W-m Macziulaitils,
334 Phelps St., Scranton, Pa.

Aukos ant kankintiniu.
A. BrozaiUz Pictou, Color. .25
Ch. P*tkun „ „ .25
J. Bendrink „ ,, .25
J. Virbicku „ „ .25
J. Jankziuku „ „ .25
A. Ozbriz, Chicago, .25

Aukos ant Paryžiaus Parodos.
J. ^Virbickas, Piotou, Col. .50
M. Dulinskas Hazleton, Pa. .501

Valdonas, ministeris, kareivis, policijai!- 
tas, daktaras, aktorius, giesmininkas, pasiun
tinys teipgi dirba, bet jų darbus reikia va
dinti tarnysta. Šitų žmonių tarnysta yra 
tokia, jog iš jos gali naudoti tik vienas arba 
daug žmonių, bet tie, kurie iš jos naudoja, 
negali perleisti jus kitiems. Teip, sakysim, 
aš negaliu niekam perleisti sveikatą, kurią 
man daktaras pataisė; negaliu parduoti ar 
dovanoti svetimą kalbą, kurią nuo mokinto- 
jaus išsimokinau ir nibks negali jos pavogti 
nuo manęs.

Šituom ir skiriasi viens nuo kito du mi
nėtu darbo skyrių. Terpjuodviejų randame 
dar daug darbų, kuriuos vieni skaito prie 
vieno skyriaus, kiti prie kito. Atsiminkime 
tiktai žmonės, kurie važioja ta vorus. Jie ne
padeda tiesiog dirbti tavoms, vienok be jų 
darbo dirbimas tavorų, nuraminimas žmonių 
reikalavimų, tavorų mainai negalėtu teip 
plačiai eit kaip dabar. Tas pat reikia pasa
kyti apie darbininkus, kurie daro ulyčias ir 
kasa kanalus arba dirba geležinkelius. Ka
nalas džiovinantis dirvas, nekartą laimi daug 
gero daro visai apygardai, ir iš jo naudoja 
per kelis amžius milijonai žmonių, vienok 
negalima jo nė jmrduoti, nė apmainyti ant 
kito daikto, kaip kokį, tavorą.

Reikia dargi pasakyti, jog dirbimui ta
vorų juo didžiausios vertės būtinai yra reika
lingi augščiaus minėti darbai, kuriuos pava
dinome tarnystėmis. Nekartą pasitaiko, jog 
iškasus kanalą, išdžiūsta pelkėta vieta, kuri 
pirma visiškai netiko javams sėti, dabargi 
ant jos auga puikus kviečiai, prie kurių dir
ba daug darbininkų; taigi iškasimas tokio 
kanalo, nors ir ne stačiai, vienok padarė, 
jog kviečiai gerai užderėjo, todėl galima sa
kyti, j°g darbas kanalui iškasti yra našus 
(produktyviškas) t. y. jis daro tavoms. Tą 
pat galima pasakyti apie inžinierių, kuris 
daro mašiną arba mokina darbininkus, kaip 
reikia su mašina apsieiti; jį galima priskirti 
prie vieno ar kito darbininkų skyriaus.

Mokslui yrą vistiek, prie kokio skyriaus 
skirsime tūlą darbą; svarbu tik išrody ti, jog 
tik viena žmonijos dalis dirba tavoms, kitagi 
ne. Tegul gi musų skaitytojai gerai įsi|ė- 
myja šitą teisybę.

Dabargi šitai teisybei paaiškint ant pa
veikslo daleiskime, jog yra viešpatystė ant 
salos, kuri visai yra atsiskyrus nuo aplinkinių 
šalių, dėlto viskas, ko reikia jos gy vento
jams, turi būti ant vietos daroma. Mums 
visvien, ar ta viešpatystė yra didelė, ar ma
ža, galime net sakyti, jog ant tos salos ir vie
noje viešpatystėje gyvena visos pasaulės 
žmonės; šiaip ar teip butu, augščiaus minėtas 
paskirstymas darbo visgi turėtu savo vertę.

Žmonėms, kurie gyvena ant tokios salos, 
reikia daugybės daiktų, idant gyventi galėtų 
ir gerą būvį turėtu, kaip antai: triobų, kuro, 
visokių žalių produktų, iš kurių galima butų 
pasidaryti drabužius; triobose turi būti me- 
bliai, indai. Maitinasi gyventojai tos salos 
duona, grūdais, mėsa ir tt. Beto, jiems rei
kia daug mašinų ir darbo įrankių. Jie daro 
sau ulyčias, stato tiltus, kasa kanalus ir 
griovius ir daro daug viso ko, kad pakakinti 
savo reikalus civilizacijos išlavintus, viešpa
taujantis valdo, jam gi padeda ministeriai,

valdininkai, policija; dvasiškiejie atlieka ti
kėjimo reikalus; mokintojai mokina, pirkliai 
pirkliauja; aktoriai vakarais linksmina susi
rinkusius teatre; komedijantai daro visokius 
juokus;—žodžiu sakant, visa tos salos drau
gija kruta teip, kaip ir pas mus.

Visi tie žmonės, seni ir jauni, moters ir 
vyrai vartoja visokius tavoms. Vieni iš tų 
tavorų, kaip antai maistas, kuras, vienu kar
tu susivartoja, kiti gi, kaip štai drabužiai, 
triobos, darbo įrankiai ilgesniam laikui pa
tveria. Nors visi žmonės ta vorus vartoja, bet 
tik dalis jų dirba tuos tavoms; todėl šita da
lis turi padaryti tiek tavorų, idant jų užtektų 
pakakinti reikalams ir tų, kurie tavorų ne
dirba, bet atlieka tarnystas.

Civilizuotoj draugijoj dalis žmonių turi 
atlikti visokias tarnystas, todėl ir dalis žmo
nių darbo turi būti nenaši, neproduktyviška. 
Bet sakydami tai,nenorime pripažinti, jog vi
sos tos tarnystes yra naudingos. Toli ne; mes 
labai gerai galėtume apsieiti be visų tų tar- 
nystų, kuriomis mus apdovanoja visoki pri
spaudėjai, kuriomis pirkliai, fabrikantai ir 
kiti ponpalaikiai siurbia musų darbą, čia 
mes norime tik išaiškinti, kokia tvarka dabar 
yra, augsčiaus gi sakėme, jog iš tamystų 
naudoja ne visi žmonės, bet tik būrelis. Tai
gi, nors ir pripažintume, jog ponai dirba, at
likdami tarnystas, vienok teipgi matome, kad 
jie turtų nedirba, bet tik vartoja už savo ne
va tarnystas tavoms, kitų padirbtus. Taigi, 
valdonai, valdininkai, visokį tarnai, kunin- 
gai, pirkliai ir tt. vartoja tavoms kitų pada
rytus.

Žinoma, tai yra galima tik tafta, jeigu 
darbas darbininkų tavoms dirbančių yra 
toks našus, jog jie padaro daugiaus, nė kaip 
jiems patiems reikia, idant gyventi galėtų ir 
jeigu jie savo noru ar per prievartą gali ati
duoti dalį padarytų produktų augščiaus mi
nėtiems žmonėms, kurie nedirba visuomenei, 
bet tik atlieka jai teip vadinamas tarnystas.

Todėl, prisilaikant tikrosios prasmės žo
džio “darbas”, galima kalbėti tik apie pro
duktus našaus darbo, t. y. tokio darbo, kuris 
išduoda šį tą sučiuopiamą t, y. tavorą. Tas, 
ką dabar kasdieniniame gyvenime tankiai 
vadiname darbo produktu ir kas paprastai 
yra išreiškiama ir apmokama piningais, yra 
ne darbo produktas, bet tik užmokesnis už 
atliktą tarnystą.

Nors dabartiniame surėdyme teip vadi
namos tarnystes yra tai,galima sakyti,tinklas 
svetimam pelnui gaudyti, nors jos dabar ne- 
teisibgai praryja didesnę dalį vaisių darbi
ninkų darbo, vienok nereikia užmiršti, jog 
tūlos tarnyątos visados bus reikalingos ir už 
jas bus mokama produktais darbininkų pa
darytais, bet viskas tas bus visai kitaip įtai
syta, negu yra dabar. Nes sunku perstaty
ti sau tokį draugijos surėdymą, jog dalis 
žmonių, vieton dirbti produktus, neturėtu 
atlikti visokias tarnystas, o kadangi tarnys
tes, kaip jau augščiaus sakėme, nepadaro nė 
jokio sučiuopiamo produkto, tai toji dalis 
žmonių turi gauti savo užmokesnį iš te, ką 
kiti padaro.* Prie tarnystų, kurios žmonėms 
visados bus reikalingos, be abejonės priguli 
triūsas tų žmonių, kurie turi apskaityti, 
kiek kokių daiktų reikia padaryti, teipgi ir 
tų, kurie turi padalinti ir pristatyti, kur rei
kiant, padarytus daiktus; sunku perstatyti 
sau, kad produkcija (produktų dirbimas), 
plačiai varoma, nereikalautų administrato
rių, buchhalterių ir tt.

Prie dabartinio surėdymo šitą darbą at
lieka kapitalistai ir pramonininkai. Kapita
listas paskiria, kas ir kaip reikia padaryti, 
rūpinasi parduoti ir pristatyti tavorus; taigi 
kapitalistų luomą apėmė vedimą produkcijos, 
tai yra tūlas tarnystas, kurios reikalauja už- 
mokesnio. Bet nemislykite, kad kapitalis
tai elgiasi teisingai; nemislykite, kad šią
dien didumas to užmokesnio priguli nuo 
svarbumo jų tarnystų. Ne nuo tarnystes, 
bet nuo kapitalo didumo priguli užmokesnis 
už kapitaliste tamystą, ir juo didesnis yra 
kapitalas, • juo didesnė dalis produktų ten
ka kapitalistui, vistiek ar kapitalistas veikia 
ką nors, ar ne.

Kadangi dalis produktų, kurią atsiima 
kapitalistai, priguli tiktai nuo kapitalo di
dumo, tad ji pasididinus kapitalui, tei
posgi gali teip pasididinti, jog kapitalistas 
už jos dalį gali nusisamdyti į savo vietą žmo
nes dirbimui prižiūrėti, ir užmokėjus algas 
aniems žmonėms, kita dalis liks jam, kaipo 
pelnas., Teip ir daro daugiausiai kapitalis
tai; jie samdosi žmonės, kurie viską už juos 
atlieka, patys gi nieko neveikia, bet nieko 
neveikdami visgi atsiima iš darbininkų pada
rytų produktų ne tik tiek, kiek reikėtų už
mokėti algoms, pasamdytiems į jų vietą žmo
nėms, bet daug daugiaus. Todėl iš tikrųjų 
išeina teip, jog ta dalis produktų, kuri lieka 
kapitalistams, tenka jiems visiškai dovanai, 
tenka ne už atliktas tarnystas, nes kiti už 
juos anas atlieka, ne už darbą, nes jie nedir
ba, bet tik dėlto, kad jiems, ačiū laimei, pri
guli kapitalas.

Dabar jau bus suprantama, dėlko dabar
tiniai ponai ekonomistai teip labai bijo pas
kirstymo darbo į našų ir nenašų. Jeigu 
kiekvienas darbas butu laikomas už našų, tai 
lengvai galėtu išsilaikyti ponų pramanymas, 
buk kiekvienas gauna už savo darbą prigu- ‘ 
linčius jam darbo vaisius; pagal tokį prama
nymą reikėtų pripažinti, jog kunįgaikštis, 
kad valdo žmones ir kapitalistas, turbut, kad 
paliepia kam jo piningai reikia suvartoti, 
teipgi padaro tiek produktų, kiek jie atsiima 
jų nuo darbininkų už savo neva tarnystas. 
Pertai išrodytų, buk kapitalistai pelno tik 
tiek, kiek jie uždirba, ir jų pelnas butų visai 
teisingas uždarbis.

(Toliaus bus.)
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Lietuviszkas Piknikas.
Chicago, III. Draugystė Lietuvos Sū

nų turės savo pikniką 17 d. sėjos, 1900, 
Bergtnan’s Grove, prie Desplaines avė. ir 
26 ui. River Side, III. Parkas labai gra
žus, dideli uksmėti medžiai,puikus takai 
ant pasivaikszcziojimo,teipogi graži nau
ja platforma sžokiams,bowlingalley etc. 
Kiekvienas btis užganėdintas. Ant pik
niko grajys gera muzika. įženga vyrams 
25c, moterims ir merginoms dykai. Im
kite virszutinį,.Metropolitan“48tos avė. 
Elevator geležinkelį, kurs davež iki W. 
4Stos avė., tenai gausite „La Grange“ 
stritkarį. ant kurio bus isztiestas audek
las su paraszu: „Lietuviszkas Piknikas“ 
ir tasai davež į vietą. Galima važiuoti jr 
visais stritkariais, k‘urie eina į W. 48 av. 
o nuo 48 avė. imkite Grange stritkarį. .

Su guodone, Dr-tė Lietuvos Sūnų.
Nauja Draugyste.

Chicago, 20 gegužio užsidėjo inauja 
Dr-tė vardo sz. Franciszkaus, kuri pri
gulės prie naujos Apveizdoe Dievo para
pijos. Pi isiraszė 40 sąnariu. Adminis
tracija: A. Liaudauskas, prez., J. Tran- 
szelis vice-prez. Iz. Jovaisza prot. sekr. 
A. Raszkauskas, fln. sekr. P. Jovaisza 
kasierius, W. Puzaras ir K. Butvilas, 
kasos globėjai. Sekantį susirinkimą 
laikys 10 sėjos. 3 vai. po pietų, salėje J. 
Petnisziaus, 16S \V.18th st. kerte Union, 
ant kurio visus sąnarius ir norinezius 
prisiraszyti užkvieczja

Dr-tė sz. Franciszkaus.

Chicago Dr-tė Teisybės Mylėtoju lai
kys savo mėnesinį susirinkimą nedelioj, 

.. 10 d. sėjos 1900, tuojaus po 12 valandai 
vidurdienio saleje K Laudansko.i 3301 
S. Morgan st., ant k’urio bus apsvarstomi 
labai svarbus dalykai. Deltogi kiekvie
nas sąnaris minėtos Dr-tės privalo pribū
ti. Naujiems įstojimo mokiestis #1.00.

Dr-tė T. M.

platus trotuarai, aplipę puikiai pasirė 
džiugiais ponais, bėsznekancziais ir be- 
juokaujaneziais apie dailiaja lyti bei be- 
gerineziais isz augsztu stikliniu geltonai 
žalią,tamsaus dažo skystimą: absintha su 
vandeniu! Tas padidina apetitą. —teip 
mylėtojai to gėrimo sako, ale ne gydyto
jai. kurie ta gėrimą tiesiog nuodais va
dina! Szis gėrimas, po tūlo laiko var
tojimo, iszduoda baisu rezultata: suga
dina ne tiktai pilvo skystimus bei visus 
vidurinius organus paralizuoja, bet ypa
tingai turi jis labai vodinga įtekme ant 
smegenų: aptemdina protą, naikina pro- 
tiszkus gabumus, o vėliaus, didesnius to 
gėrimo mylėtojus* paverezia idijotus 
bei lunatikus. Kaipgi daugelis tu žmo
nių galėtu apsaugoti savu sveikata ir 
protą, jeigu jie vartotu Trinerio Ameri
can Elixir of Bitter Wine, kurs padidina 
apetitą daug geriau ir priegtam neužlai- 
ko savyje vodingu absintho ypatybių, o 
veikmė jo labai i>agelbinga. Jissudrir- 
tina žlebcziojima, reguliuoja vidurius, 
valo plauczius, inkstus ir abelnai visus 
organus,czystyja krauja ir,-kadangi svei
kam kūne užsilaiko sveika dvasia,-tuom 
paežiu laikublaivina teipgi protą. Smokas 
jo yra teipgi daug priicinesnis, negu ab- 
sin'tho, kurio sunkatn kvapui ne kiekvie
nas gali atsilaikyti, kuomet Trineritf 
American Elixir of Bitter Wine (iszdi'r- 
bėjumjo yra Joseph Trinner, 457 West 
18th St., Chicago. 111., ir galima jiarsi- 
kviesti toki arba tiesiog nuo jo, arba isz 
aptieku) galima duoti teipgi vaikams, 
nors, žinoma, mažose dozose, o vasaros 
laike jis yra naudingiausiu kiekvienam 
vaistu ir reiktu rastis kiekviėname na
me. Jį rekomenduoja daugybė turin- 
cziu didele praktika gydytoju, kurie, 
kaip ir visi kiti, yra dideli prieszininkai 
absiutho.

Zemlapis Lietuvos ir Lat
vijos

Lietuviškoje kalboje, at
spaustas lotyniškoms litaroms 
Peterburge, gaunamas pas; 
Inžinierių A. Maciejevski, 
Nevskij prosjiekt, n. 111 b. 73
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Daininku draugyste
Chicago, II). 1900 m. 3 d. berželio tu

rėjo pirma susirinkimą,-ant kurio tapo 
■ iszrinkta administracija: ‘ant, pirmse- 

džio—K. Kazokas, jo pagelbinįkas—B. 
O]szevska, prot. sekr.—M. Dovidaitis, 
fln. sekr.—J. Kanopackaitė, kasier.—J. 
Gerijotas. Sąnarių prisirasz.ė 14 ir užsi
mokėjo mėnesinę mokestį: merginos po 
10 c. ir vyrai po 15 c. Prisiraszė. 5-os 
moteriszkos lyties ir 9-ni vyrai. Mokes
tis .mėnesinė dėl uždengimo kasztų. 
Daininkų draugystė D-ro V. Kudirkos, 
be pagelbos laike ligos ir smerties ir be 
tikėjimiszkų pažvalgų.

Draugystės uiduotė: mokintiesi dainuot 
lietuviszkai-tautiszkas dainas ir vyrams 
turėti moksliszkas kalbas; o merginom, 
dekliamuoti eiles ir-miklytie*i praklbose. 
Į szią draugystę gali prigulėti be skirtu
mo lyties, merginas, moterys ir vyrai.

Susirinkimus laikys kiekviena mėne
sį, po pirmam 1-ą nedeldienį, 2-a valandą 
po pietų, svetainėje J. Palilionio po nr. 
68 W. 25-th St., ant galo dainos. Dainų 
lekcijos, iszėmus pirmą subata, bus kiek
viena subatos vakarą 7| vai.

Tėmykite draugai ir draugės, kad 9-ą 
berželio bus bandymas sutaikiti balsus, 
bus užduotos lekcijos dainas mokytiesi, 
7| vai. vakare.

Sker. M. Dovidaitis, 946—33 rd St.
Didelis Mitingas

Subatoj, 9 sėjos. 8,vai. vakare, salėje 
Karecko, 1193 S. Oakley avė. West si les 
lietuviai turės mitinga reikale lietuvisz- 
kos kolinijos. Yra mieris pirktie lotus 
ant St.Louisave. ir 27 ui..kuriuos galima 
gauti labai pigiai, o vieta graži ir dava- 
Tevimas miestan ilk 5c. Pereitoj nedėlioj 
apie 2Ū lietuvių tuos, lotus apžiurėjo ir 
daugumas ketina pirkti, <? kada bus 
daug perkaneziu. Rausime du lotu dy
kai. Todėl kviecziame visus ant szio 
susirinkimo, ant kurio apie tą reikalą 
daugiau dasižinoste. Komitetas.

GRAND OPENING.
Atidaręs nacija saliu na ant subatos ir 

nedėlios, 9 ir 10 sėjos darau balių jo 
įkurtuvių, ant kurio grajys gera muzika 
ir bus smagus pasilinksminimas. Todėl 
visus aplinkinius ir pažystamus kvieczi* 
ątsiiankyU.

^likolas Blažaitis,
589 S: Jefferson st., Chicago.
Paidlink.Hminimo Balius.

Subatoj, 9 sėjos, 7 vai. vakare darau 
pasilinksminimo balių, ant kurio gra
jys gera muzika ir bus smagus pasilink
sminimas, todėl visus aplinkinius ir pa
žystamus kvieczia atsilankyti ir pasibo- 
vyti. L. Ažukas,

3801 Auburn avė. Chicago.
Balius! Balius!

Chicago, 9 sėjos, 7 vai. vakare darau 
pasilinksminimo balių, ant kurio ‘grajis 
puiki muzika ir bus smagus pasilinksmi
nimas. Todėl visus aplinkinius ir pa
žįstamus kviecziu atsilankyti.

J. Kudulis,
839 Blue Island avė., Chicago,

Ui puse prekes.,
40 akrų farma valstijoje Arkanso. 

Kasztavo man *300: parduedu ja už *15Q, 
nes esiu priverstas'grįžti į kraju.

S. Kudirka.
39 MarketSt., Brighton, Mass.

Ant pardawimo, pigiai namas su 
lotu. Namuose talpinasi buezernė ir 
grosernė. Norintis gali pirkti viską sy
kiu arba tik namą su lotu. Atsiszauki- 
te- Dah. Knakevicze, Bos 403, Toluca, 
III. <7-3)
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Diemanfo Elektros Kryžius.
W.dinamas taipgi Volu Kryžium, keleU metu atgal U- 

t* Įsirautas Austrijoje, ir pasldekavojant savo naudai 
ryžius us weik prasiplatino Vokietijoj, Francu rijoj, 

Skandinavijoj Ir kitos. Europos szalyse,8r šiandien yra la
biausiai pageldaulamas kaipo galingas valsus nuo Reuma
tizmo ir daugelio kitu kūno negaliu.

Elektros Diemsnto Kryžius gydo Renmatitaa Uip mus
kulu kaip Ir sunariu. Neuralgija ir kitus kūno skaudejl 
mus. Nervlsikuma. Nervu nusilpnėjimą. Silpnumą, Pras
tota Nervu Gyvumą. Nervu Nupuolimą. Nemiga, Abejo 
tingumą. Dvasloa M u puolimą. Hy»tenja, Paralyžių, Bus 
tenguna. Drebuly. Neuralgija, Apopleksija. Muomara, 8zw. 
Wito Bzoki Szirdies Plakime,Galvos skaudejlma Ir visus 
Nerviszko Systemo sugedim us.

Welkme jo spslrelsikla pati per save begyjs kalėtos die
nu. bet kartais užtrunka kales dienas.

Kryžių reikia neszint diena ir nakty, pakabinta ant .sil
kinio siuiurluko ant kaklo, augsseziau srirdines indaubos. 
Mėlynoji puse turi bat in apaezia apvers® Priešą naudo
jime ir viena syki ant dienos i» to Indek Kryžių in truputi 
drungna geriausio uksuso skystimą rr laikyk per keletą 
minucsin. Walkams, žiunnt pagal amžių, uksusa reik n 
vandeniu auk lesti Preke to Kryžiaus yra Wienas dole- 
11* Ir gvarantuojame. kad jis suteiks takia net nauda kaip 
kad geriausiejie elektriszkl diržai, kainuojanti penkiolika 
bei dvldeazimt* »ykiu daugiau. KoSna* eaelmynoe unary*, 

sveikas ar ligota*, niekados neturi bat be to Elektrinio Kryžiau*, kurs yra geriausiu gefbeto- 
jum prieszai visokias kūno negales ir *k*u*m»* Prlstusk viena doleri per eipresa. ar money 
orderi arba registruoto) gramu to j, o mes lamstai sava* kasztals pa* turi m viena Klektrisska Dle- 
manto Kryžių, arba 0 už'to.OO. Gaunamos tucsUncilai* rekomendacijos nuo ypatų, kurios sa 
pagelba salo Stebuklingo Kryžiau* isuigyde. Yra užtektina dėl parodymo jo magisikoa galybes. 
Batai pora tokiu rekomendacijų:
Asz naudojausi lasu Diemanto Elektros Kryžium nuo21 Kovo Ir persitikrinau, kad ta* kryžių* 

tikrai teip pagelbingas, kaip sakele Per ilga laika a*z negalėjau valdyti savo d**zine« rankos 
ir daug kentėjau; visada turėdavau laikyti ja pariszla. Pv naudojimo oegyj dvieju San valeliu 
jusu Diemanto Elektros Kryžiau* galėjau apsieiti jau be pariszlmo. Dabar gi su ta ranka neszu 
pilna kibire »andens A*s ir nežinau, kaip atldekavol jum* už teip didele sutelkta man pagel- 
ba.-ANDRK* MAD.sEN. 2066 Ųuiacy Are.. Oudbb. Utab.. April 16, I8W.
The Diamond Electric Ci*ob8 Co., 306 Milwaukee avė., CHICAGO.

Li6tuwiszKa flPilGka
* 257 Hanover St., Boston, Mass

Pilna visokiu žptiekoriszku Uworų czionykszcziu ir užrubežiniu.

Aptiekąje wlNada galima raut DAKTARA, kuru duoda ligoniam* 
rodati dykai.

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

®VISOKI DALYKAI,®
b^Kurie duoda namams wigada ir puikumai

Pora puikiu Noihiugham Sace 
kortynu su pirktais už *10,oo vertes 
furnieziais.

laibai puikus ir didelės mieros Wil- 
ton Itug arba Roeker su pirktais už 
I20,oo vertės furnycziais.

Puikus karpetai nuo 30 et. augsztyn. 
bus Husiutl, inzkloti ir priniuszti 
už dyka.

LazdoH ir prietabtoa dykai su kiek
viena pora L ace Kortynu nuo *10,oo 
augsztyn.

Įvairiausi furnieziai, karpetai, Sace kortynos ge
riausio iszdirbimo už pigiausia prekę.

KARrETAIirLACEKARTYNOS ~
Itece Kortynos, baltos ir CQn 
k re m a vos, pilno ilgio pora

Lace kortynos,t baltos ir 
kremavos,, 3| yardo ilgio, _ 
pilno ploczio, vertės *2,oo 98c

T.ace Kortynos 3) yar
do ilgio 54 iki 60col. 
plocz vertės iki *3.00 

už pora............. I

Lazdos ir prietaisos Dykai!
Portjieros ant duriu, 

invairiausios spalvos su I 
su dideliais megstiniais ’ 
spurgais, vertes *3.00, už® 11.48

1.84 Chenille Portjieros, su 
labai puikiais spurgais į
vertes *3.75, pora už..

• Ingrain Karpetai, pusvilnoniai, puikiu spal- Madracai. padaryti isz geriausio 
vu, geriausio darbo; susiuvimas, isz- Amoskeag atkarpų, bo-
klojimas ir iszmussimai dykai, už *<C|velniniu virszu, papras- 
yarda.... ..................................................vV V ta vertė *3,oo, už............

Ingrain Karpetai, vilnoniai, puikiu dažu 
dabartinio sezono, susiuvimas, isz- *
klojimas ir iszmtuzimas dykai, už 59c

B ruse) i Karpetai, vilnoniai viražai, pą Q/”» 
susiuv., iszki. ir iszm. dykai, jardas^^Gv

Tikrai Angliszki Linoleum, geriau^) Ck/*b 
si kokius gali gaut, kryžinis yardas VJC/v

LININIAI LANGU UŽ
TIESALAI.

Langu užtiesalai, lininiai, visokiosFlf* 
spalvos, su geroms sprinžinomis, už ra/vZYy

Langu užtiesalai, lininiai, 7 pėdu ilgio, su 
geroms sprinžinomis, visokios spal- 
vos, su dideliais megstiniais spurgaisC* 
vertes 60 c., tik.....................................UUv

Vaiku Carriage, ilgi, iszmuszti g 
nausiu cretonne, ko- — — _

\ 2.98
Vaiku Carriage, gana ilgi, pilnai 

iszmusztu virszu, kojoms sulaikomi, 
cretonne iszmuszti, 
iliuszo sėdynė, vertės

1^\ nausiu cretonne 
U M joms sulaikomi,

• te*. *5.oo, tik..
t

Go-Cart—vežimėliai padaryti isz

2
 CfCVUUUC ISZ.UI ŪSELI, 4^ZLM P,iuszo sėdynė, vertės ą-J
e^CvJ *10.00, tik..................... vJe VVZ

. Vaiku Carriage — didelės mieroB 
iszmuszti geriausiu Morris atlasu, 
guminiai ratai, pa te n- C) Q (3 
t uotas sulaikytojas, tik AZ •

BetrigeratorliM. puikiai pada
rytas isz kietaus medžio, anglinis in
das, bronzo juostos ir velkės, 24 coliu, 
ploczio, 16 col. gilio, 38
coliu augszczio, tik.... AJnCzCJ

Hardwood ledinyczia, padaryta isz 
labai gero ir kieto medžio, iszklota su 
galvanizuota geleže, galvanizuoto, 
geležes luksztai, 25 col.
ploczio, 26 col.' augsz- vliJ 
ežio ir 18 coliu gilio...

Go-Cart vežimėliai, gera darbo- 
gumu apvilkti ratai, kojoms sulaiko, 
mi, pintu dugnu, pui- - 
kus parašo! i s, vertes A. I 
•6.50, už......................... 7I.UV

wy rui-

pas—

ytlXESZlO M 1.4 j,

KOTWICZNY 8TO® AKAL nsjtejvsym 
kiMn n» kolki nlMtrsvaošč, cborobi Sotįdka,

1S Uiti.

J. L Chmielauskas, J. Sllierstein, ACo.
Ųidžiauisas Lietuviszkas

Cigaru ircigaretu fabrikas
Dirbame Cigarus isz tikro Havanos taba
ko, Cigaretus isz Rusiszkoir Turkiszko. 

Biznieriams dasiuncziame in visus 
Amerikos krasztus už pigiause preke.

FABRIKAS: 498 So Halhteil st. 
KRAUTUVE. OFISAS IR PARKAVINYCZIA: 
S9S-8SO W. 33rdst., CHICAGO.

Wisi —

EUMATYZM.
NEURALGIĘ 1 podobne ehoroby, 

vyrabteny n s podštsvte Sctetych 
niemieckich 

PRAW HEDYCZHCB 
vny Dr. RICHTERA 
KOTWICZNY’

PAIN EXPELLER
NIK MA NIC LKPMJIEGO! Pravdrivy tyl- 
o m* „KOTWICE”® mare, ochros 

F. Ad. Richter * Co.. *15 ės*’1 S*-. N.w Yy«k
31 MEDALI ZlOTYCH i innych
— Wtasae fibrykl s*kis.
25OT. IflOoT. UzBAjs go i potece: 

n»j«tewwiej*i lekara*, w|»4cietete 
Sklsddv aptecznyeh duchovm 

an.komite osoby.Szcas - 
gdly u F.Ad R»cht«ra * 

?I5 Paari StN Y
DRA RICHTERA

Go-Cart ir Sleeper vežimėliai su
jungmej, naujausias pagerinimas,' 
lengvas kieravojime, 
guminiai ratai, kojoms 
sulaikomi....................  aJsVJAJ

Baltriikoiįi!!
Rasite szaltjt alų, seniauses ariel

kai?, wynji net isz Europos, o 
cigarus net isz Turkijos.

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

faterbnrj. Godu.

NĖR VITA Sugražina nužudyta wyru re t re r 11 n .tiprum, dra.uma.
Gydo impotencija, siabdo naktlnia 

poluctja Ir wi*a* liga* Ingautaa per 
[azdvkumaar neataargumo 8zlia gy
dykla audrutloa nervą* Ir daugina 
krauja; priduoda veidui raudonuma 
ir *ugražina žmogui jauny*tia. Sisn- 
orianie paeitu už OOc bateli, už tž SO 
8 bateliu* ir gvarantuojame i*tgydy- 
tl. arba pinigu* *ugražintl.

Zingeidua awietul dalykais.
Tikrai'vienatinė gydykla ant užželdini- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimą, 
už ką gvarantuoju. Prof. Brundzasutei
kia puikius, szvelnius ir tąnkius'plau
kus, ką liudyja daugumas prisiųstų pa- 
dėkavonių per laiszkus ir laikraszczius. 
Pagelba yra visiems, tik atsiszaukite. 
OmSAI; »» g“-“-

Norėdami pasiklaust rodos per laiszkus, 
adresuokite: The J M. BRUNDZA CO., 
Box 2301, Nev York. U S. A.

WAŽIUOJU 
pas

J. K 
Daniseiicziū,
sznapss* ir*lu..

Tikrai Liettiviszkas

S A k I U N A S .
Užlaiko gerą alų, seniauses ir czystas a- 
rielkas ir kvepenezius cigarus. Geriause 
užeiga dėl szviežia i atvažewusiųį Wa- 
terbury. Yra tai vienatinis czyscxiau 
sės ir teisingiauses lietuviszkas daliu 
nas mieste Waterbury.

J. F. DANISEWICZIU8, 
S39 Bąnk, kampas S. Leonard Nt. 
Waterbury, Conn.

Ką raryzieczirti geria 
priesz walgį.

Laikrodis iszmusza penkta adyna . 
pietų ir ofisai, mokslainės bei krautu
vės urnai iszsitusztina. Pulkai žmonių 
pripildo bulvarus, kad prasivaikszczioti 
priesz pietus, kuriuos ten paprastai val
go 6 vai. vakare, — arba eina į viena isz 
puikiausiu cafe iszsigerti stiklą—absin- 
no. Maži staleliai, kuriais nustatyk

po

Ollnton * Jakson Sis., Chicago.

Bnron 8 ChicMTO.

Dr. Leonard Landės,
Lictmviszlcas Daktaras.

134 E. 24 Ui., New Y ork.
Garsingas gydytojas vyriszkų ir mo- 

teriszkų ligų. Mokinosi universitete 
Nev Yorke; praktikavo ligonbucziuoee: 
Wiedniuje, Berlyne, karaliszkoje mo
kykloje Londone, buvopardėtiniu moks
lo Lebanon. Bailevue, Port Graduale 
Hoepital College ir 1.1.

wisų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: 
plaucziiį. kepenų, skaudėjimą vidurių, 
galvos, nepomietį, apalpimą, skaudulius, 
žaizdas, tyrimą, moteriszkas ligas ir ne
vaisingumą. Gydymui nerviszkų ligų 
reikia naudot elektrikiniaa prietaisas.

THEO PR0ULX
ADVOKATAS IR KONSDLIS.

JONAS MOŽEIKA,
As&istentas ir Notary Public.

ROOM 601-602
87-89 E. lashington st., Chicago, III.
Užsiimame civiliszkoms ir kriminalisz- 
koms provoms. Geriausei iszvarotne pro- 
vas už sužeidimus. Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju 
nereikalaujame.

Jonas Mozeika gyvena po nr. 31 W. 
14th pi., kur galima ji rasti iki 9 vai. 
kas rytas.
Už $9 Brukuojama maszinuke.
Misiniginems litaroms, greitai gali ant 

jos iszmokti drukuoti gromatas. Asz 
užlaikau siuvamas maszinas, laikrodė
lius, laikrodžius žadinamus ir su muzi
ka. albumus, knįgas visokes, ražanczius, 
szkaplierius net isz Lietuvo* ir daug ki
tokių daiktų. Mtsno prekės pigesnės 
kaip kitų. Meldžiu atsiszaukti ant 
adreso:

J. J. M. Laukaitis 
425 W. Mahaooy St. Mahanoy City, Pa.
Už 2.75 nupirkai Kliugu pinta mal

kams wsiimsli su paleruoto plieno 
ratais, aszemis. springsais, ste. Qua- 
rantuotas ant 3 matu. Už 83 25 
smnKsi naujausio darbo “GoCabt 
Cabbisgs". Duodame 10 dienu ant 
iszbandymo. Pinigu Isz kalno nerei- 
kalauiame. Suteikiame geriausius 
paliudyjlmus kssllnk musu teisin

gumo Rzsztk szebdiek. reikalaudamas musu 
naujai iszl isto puikaus 48 pusiu kaisllogo.
Adresuok:
Vietor M»niif»eturing Co., Dept.O-l, 

įeito 167 Plymouth PI., Chicago,III.

iszgydysiu į kėlės dienas, teipogi li
gas pilvo, uždegimą žarnų, iszdžiuvi- 
mą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, a- 
kių. ausų, nustojimą pajiegų ir tt. Isz- 
gydyiną užtikrinu klekwlen*hiė atsitiki
me. Ch roniasku ligas gydau pasekmin
gai, ir slepemas ligas užlaikau slaptyM- 
je.

Dr. Leonard Landės,
134 E.24th SL,Cor.Lexington Av.

nuo# ryto. Iki 1 po ptetOfflso valandos.-, nuO5po pi.tikl8wak.ro 
Nrdellomliinuo 8 Iki 10% wal.ryte;nuo 2 iki 4 vai. 
po ptet

Užpraszydami gydyklas prisiuskite *1.00 
ty.Jeigu sergi, tai paraszyk kiek turi 

metų, kiek sveri ir apraszyk savo ligą, o 
asz prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigy- 
dysi. 4

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

Gydo visokes i gus, turi geriausę prakti
■ ką ligose moterių, vaikų ir chranisz- 

kose ligose. Teipogi geriausei atlie 
ka aperacijas visokiuose atsitiki
muose,

667 32nd 8t, Chicago

- OFISO WALANDOS:
Iki 9 ryto, nuo 12—2 po pietų ir po 0 vak 

Tklklonab Yakim 885.

J.Burmau & Stetknkevlcz,
231 8. Roebling su, Brooklyo, N. Y. 

prie lieUTlukoe bažaycuo*.
Lletuviszkis Sztons R«ll<isZkn Daikto. 
Užlaiko Ražanczius, Szkaplieriua, A braz
dus, Maldaknyges lietuviszkas ir lenkisz- 
kaa, teipogi ir visokias kitas knygas dva- 
siszkos Ir svIettakM intalpos.

Parlor stalui, su lentynuke žemzi, puiki*, 
nutekintoms kojoms, gryno aržuolo, — 
paauksuotais krasztukaia, paprasta 
preke 75 c., už....................................

Rocker* (foteliai) bu didėlėms parankoms, 
gryno aržuolo, skurine sėdynė, 1 
augszta nugara, vertė *2.98, tik..

Vaiku augszti krėslai, su auliuku priesza- 
kyje, raudonai ar visznevA liake- ClMrb 
ruoti, vertes *1-48. tik..?.......... ..VTLJV

Sulavi krėslai, gryno aržuolo, pin-į^. 
to* sėdynes, dailiai tekinti, vertes 
•l.oo, po.................................. ........... •

Sofkos, apmusztos geriausiu 
velour, visokiu parvu, po.s.... ra/e Cz LJ

Geležinės lovos, balui farbuotoa, drutu kojų 
ir szonu, visokio didumo, sziame SAzY 
iszpard.vvime po............................ ra/ c

Geležine* lovos, eztra drutu kojų ir szonu, 
eztra standžių misinginiu kratų priegalvyj ir 
kojų galėj,' gryno misingio buo- p? 
žės, vertės *12.oo, tik........ .. VJcOkZ

Madracai, gerai primuszti ir iszpildyti, bo- 
velniniai virszai, aplinkui apli- 1 A. Q 
muoti, niekur negausi be *2, tik Ac^CVJ

Ar Kenti Silpnybę?
Jeigu teip, tai ra- 

szyk, o asz atsiusiu 
tau dykai užpeczety- 
toje gramą toj e pamo
kinimą kaip iszsigy- 
dyti namieje ir apra- 
szysiu kokiu bud u asz 
iszsigydžisu nuo tokiu 
silpnybių. Mano pa
mokinimas tikrai isz
gydys susilpnėjimą Ubo lytiszku daliu 
ir sulaikys naktine poliurija. Raszyk 
sziadien pas:

Cha* Johnson, 
Bos 516. Hammond, Ind.

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

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

J. R. Miknaitis.
683 Bank st., tVaterbury . Lonn.

NAUJIENOS, 
kurios daugeli pradžiugins ir pa

linksmins.
K*ip mum. serai iluoma. tmonlja—l.r p.ych- 

Hiko. IntelektualUiko ir net ekonomlsiko at-

Kiti iki . 15,00

Musu sankrovoj dirba daugybe klerku, 
su kuriais wisada gali susiszne- 

ket lenkiszkai.

i

DR. KALLMERTEN
GARSINGAS SPECIJALISTAS 

Chraniszku, Ner- 
viszku ir privatisz- 
ku ligų vyru, mo
terių ir vaiku. Li
gonius gydo per 
laiszkus.

SI,000 
Nagrados ’ duos 
kiekvienam gydy
tojui, kuris iszgy- 
dys tiek ligoniu su 

tiek laiko, kaip Dr. Kallmerten. Gyduo
les yra sutaisytos isz žolių ir szaknu dėl 
kiekvieno ligonio skyrium. Dr. Kallmer
ten, iszgyde tukstanezius ligotu žmonių, 
Kuriuos kiti gydytojai laike už neiazgy- 
domus. Jeigu kenti ant kokios ligos, ra
ižyk tuo j aus prie Dr. Kali^ierten. o 
bodą gsYsi dykai. Apra syk gerai savo 
iga. lyti (vyras ar moter kejamžy.kiek 

sveri, indek truputi plauku ir už du cen
tu pacztine marke o gausi atsakyma ar 
galma iszgydyti ar ne. Adresas:

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

■ JAMES J. HIGGIN8, 
Sucėessor to M. Durning.

Rėdytojas Pagrabu ir
Balsamuotojas Km.

I.teigtoe 1888 metuoee.
First St., Elizabeth, N. J.

jam tam. wl.ur turi gera, pankme. Ir parve
dima viKikioje verteigy.toje: antroji yra ligūs
ta. silpna, nulludu., sunykus, melanoholisska, 
nedrąsi ir tankiai wt.i.zkai negabi prie darbo 
ir netinkanti sseimynisakame gyvenime

In ssia pastarųjų kllasa priguli visi tie. kurie 
savo jaunystėje,daugumas gal visai i.snetyeiiu, 
atsidavė naikinančiam žmogaus kūne D dvasia 
darbui — onamtmui arba patpolluoijai. Ir uvo 
vėlesniuose metuose perdaug davė vale sawo 
lytisulems pageidimams; teipogi ir tie. kurie 
Isz priežasties neužtektino Ir blogo maisto, per 
.Įdirbimo, per didy alkoholiszku gėry m u varto
jimu, arba kurie per susidėjimu su nesveikoms 
moterems pražudė laso Inksmybes ir sveikata.

Szitokie Amoniu suklyuin.ai gailaus priverezia 
juos per visa ju gyvenimu kentėti baisiausias tu 
ydų pasekmes, kaip ve: szirdies drebejima, 
spazmodiszkus galvos skaudėjimus, apetito ne
tekimą, žarnų ir pilvo kataru, nugaros ir kry
žiaus skaudėjimu, nerviszkuma. dispepsija, vi
duriu užkletejima. sekios bėgimu sujungmej su 
nemoraliszkals sapnais, inkstu ligas, reumatiz
mą. dusinimu, negale, szkorbuta. skaudanezius 
ant kūno ir lytiszku dailu spuogus, gonorėja, 
szankeri. sifili etc.

Bet dubu tegul niekas nenusimina: szio mie
sto daktarai issrado naujus vaistus, su kuriu 
pagelba gali greitai, radlkallszkal Ir visiszkal 
Isz tu Ilgu iszsigydytl; kanklnamleUe atgaus sa
vo sveikata, stipruma, drutybe ir dailia issvei- 
zda. gabumu visokiame darbe ir užaiemime.

Kiekvienam ant pareikalavimo pasiusime 
praba musu gyduolių (užtektinai vienai neda
lia I) WI8AI DYKAI. Jieszkantl pagelbos kreip
kitės ar per lalsrkus ar ypatlszkal pas daktarus 
4» The State Medical DispenRary

■ T. MsdlsonH. CHICRGO, ILL. 
Ofilsas atidarytas nuo 8 am. iki 8 ra.
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Ar Tawo peczius 
reikalauja pataisymo?

Jeiga teip, Ui pirk visus reikalingus prie 
pecziaus daiktus pas

Ontlet Fnrniture & Stove Co.,
3249 8- Morgan St.

o Jie suUisys Uvo peczlu dykai. Teipgi 
turime didele daugybe visokių peesių 
už pigiausią prekę, pigiau kaip fabrike.

VYRUCZIAI! 
Daili zabova ir užeiga pas 

V. PIKELI, 
4458 8. Wood st., Chicago. 
Užlaikau Pabat alų, visokius likierius ir 
kvepenezius cigarus. Teipgi turiu gera 
sale mitingams laikyti, baliams, veseli- 
joms ir kitokioms sabovoms, ir rusiszka 
b a n e (pirtį) kas petniesia, subata ir 
nedėlios ryUis. Užpraszau atsilankyti.

Kleinbros 
__795-805 S° HALSTED St_ '

Cor Canalport flVE.d

TIKTAI DEL I

Už dyka sampelinis pakelis bus atsiustas 
pacztu kožnam wyrui, katras prisius 

sawo warda ir adresa.
Sugražina sweikata ir smagumą urnai-

Pakelis stebuklingu gy
duolių bus atsiustas kož
nam, kas paraižys in Sta
te Medical Institute. Jie 
tiek iszgyde vyru, karte 
per metus ėmėsi su pro 
tiszkalsir kunisikais kea- 
tejlmais, teip kad Institu
te nutarė už dyka dalyt 
bandymo pakelius tiems, 
kurie papraszys.

Iszsigydysi namie nuo 
kiekvienos lytiszkos ligos, 
paeinanerios nuo jaunys-

patrotyta pajisg* ir at 
niaU. panaiky. sksadeji

nu. lytiazkpa sąnarius.
Gydvoleayia labai imt- 

gioe ir pamactlyvoa, ro
do. plaukte plaukia prie 
neveiku sąnariu sndru- 
tindamos kur reikia. Jon 
gydo kožna liga Ir panai
kina nesmaguma ir kiek
vienam atsitikime wisln- 
kal Užgydo. AtaUtauk In 
State Medical Institute 8M 
Elektron Building. Ft. 
Wayne, Ind., o apture.lt 
n* dyka aaopell. Inztltu- 
te Stengia.! .ulneszt su 
didtiau.iu skalUlum Amo
niu, kurie negali aUi-

traukt Us narna, kad gydytu, ir nie sampelisl parodys jiem., kaip lengva l.zslgydyt nuo lytui 
ku ilgu, kada vartojusi atMkanczioe gyduoles. Institute ne vieno ne atmeta. Kodnas, kurs 
atatozauks, gaus dailiai apipeoaetyta pakely, kad kiti nežinotu kas ten yra.Raszyk dabar jieatidek

z?
Povilas Mozeika, 

3321 So. Morgan st., Chicago, III.

A. Sukurskis & Co Už 13.25 Nupirks! Puiku 1900 nio- 
teriMka ar wy 

|Jt| rtazka dwiratt

Užlaiko grabus ir visus kitus reikalin
gus ant pagrabo daiktus. Teipogi Karie-, 
tas ir arklius ant pagrabu, veseijiu ir kR 
tuose reikaluose galima ežia gauti. To- 
ivmesniejie gali paszaukti per telefoną: 
Y arda 700. (3—®)

Lietuviszkas
CIGARU FABRIKAS

Dirba Cigarus isz tikro Hsvanos taba
ko. Biznieriams dasiunezia į visus Ame
rikos krasztus už pigiausią prekę. Užlai
ko geriausią tabaką ant papieroeų, im 
portbotą isz'Maskolijo, ir Turkijoa.
Fabrikas: 1125 N. Maplewood avė. 
Oflsas ir Krautuve: 3259 So Halsted 

CHICAGO.

nueitus pigiau nei 
kiti Ui gali įdaryti- 
Užsilikę isz V0 mo
deliai už pigesne ne

gu verte, preke; kiti po M. UO ir Ž12 Gwaran- 
tuotl ant Z metu M u.u modeliai 41. trijų Crown 
rėmu yra na.kutinlausio.mado. ant 1800 m. A- 
gentu reikalaujame. Dviraozlu ir kltcklu daly
ku kata Uoga .lu neriame nž dyka. Pinigu lis 
kalno nereikalaujama Adreauok:

Victoi- Miutufi 
181-187 Ptymouth PI. Chicafo, III.

To Repair 
Broken Artl-

Cement
Remember

MAJOR'S 
RUBBER 

CEMENT,

MANE
STSJR Už |395 

Oraln. I4K 
dvigubai auk-

darai! 1 u ku
tai!, in suauk* 
nustatom* * Ir 

užsukama*, gražiai kvtrtkuotas.Ut'hr*1 ameriko- 
nlsskal* viduriai*, rv.rantuotas »»• »«**». 
issrodo kals 840.00 auksini* !
me C.O.D. ir lel paaidabo*. užmokėk ant eipn »o

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted St.

$2.00

ar mowmica.ro* awswiwm» M
me DYKAI aukin lieta lendaeell )eltni •“ 
rta pri.iu.WS W. ir apmok*®* k.mu. pririautu 
mo Apuiutelluok .aendiea. ne®Ja P™*"*1“ 
auesstyu. RamyIc o pri.lu.law 200 pa.tu K.U- 
loffn parodanti tukitanciiut wisckiu puiki® dąl triT iSoYAL BAROAIN HOU«E, M DaerbornBt

J. LESZCZYNSKIO
Lenkiszkai - Lietuwiszka

APTIEKA
3316 S. Morgan St, Chicago, III.
n Turi geriauses gydyklas nuo wieokin. 
ligų; užlaiko srisokes Europines žolele^ 
Bobro mH, rusk m gy was .dieles ir tu 
Atsiszaukisii ir s per laiszkus ir apra- 
szantiems sawo ligas, duoda rodąs ft 
pnsiunczia gydykla* per paeitą arba 
per expre*ą.

‘ Aptil toje visada randasi kjsli daM 
tarai, teipogi per telefonagall ps- 

---’\i daktara ka* tik koki nori.
?. Kossakauskas wiaada aptie-

TeL Vardu 709.
koje.

pi.tikl8wak.ro
apture.lt
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