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Politiszkos žinios.

Sziaurini Amerika.
Philadelphijoj atsibuva dabar 

republikoniszkoe partijos kon
vencija. Žinoma, susirinkę ant 

1 konvencijos republikonai pritaria 
McKinleyo politikai, taigi dide 
liems muitams ant svetimų ta vo
rų ir platinimui, kur tik galima, 
Amerikos valdybų, karei ant Fi
lipinų salų. Be abejonės pastatys 
kaipo kandidatę ant prezidento 
tę patį McKmleyę, kadangi kitas 
gal ne norėtu būti įnagiu kapita- 
talistų ir politikierių.

Ant salos Kubos mieste Hava
noj atsibuvo miesto majoro rin
kimai, per kuriuos d'deliu balsų 
daugumu likosi iszrinktas jenero
las Rodriguez, kandidatas teip 
vadinamų nacijonalistų partijos, 
reikalaujanczios visiszkos nepri 
gulmystės Kubos ir pasitraukimo 
nuo jos amerikonų. Dabar czia 
vis garaiaus kaltina amerikonisz- 
kus urėdnįkus už visokius ne su- 
tiūkanczius su doros prisakymais 
darbus. Apkaltinimai paczto u- 

“rednįkų jtasirodė teisingais. Ant 
-praszalinimo nužiūrėjimų. Kubos 
jeneral-gubernatorius, jenerolas 

r Wixd, patkyiė specijaliszkę ko- 
misiję sueidedanczię isz dviejų 
kubieczių urėdnįkų ir vieno ame- 
rikoniszko ofii iero ant ieztirimto, 
ant kiek tie visi urėdnįkų ap
kaltinimai yra teisingi. Szita ko 
misija reviduos dabar visokius 
ant Kubos urėdus.

‘ Ant Ifilipinų salų užstojo ve 
sveikas oras: Manilles aplinkinė
se veik treczia dalia amerikonisz- 
kų kareivių serga sziltinėms; tas 
pats yra provincijose Gavita ir 
Batangas. Provincijoj Batan- 
gas stovi du ameriKoniszkoe ka
riaunos batalijonai, tuom tarpu 
serganczių kareivių yra 340. A- 
merikuniszki virszinįkai giriasi, 
kad paėmė vėl kelis svarbius ti 
lipinieczių vadovus. Nežiūrint 
vienok ant to.maisztai neina silp
nyn; susimuszimaųnuolatai atsi
tinka, juose pasikėlėliai vis po 
kelis amerikoniszkus kareivius 
užmusza. Atkakę czia 'preziden
to atsiųsti komi.-oriai tiki, kad 
jiems pasiseks skaitlių besiprie 
szinanczių sumažyti terp filipinie 
ežių. Ar tos komišorių viltys 
iszsipildya, nežinia: tokias jau 
viltis turėjo ir jenerolas Otis, bet 
jos neiszsipildė, teip jau gal ap
sirikti ir prezidento atsiųsti ko- 
misoriai.

Maisztai Chinuose traukiasi sa
vo keliu. Czia keli amerikonisz- 
ki misijonieriai likosi užmuszti. 
Amerikos randas Chinų pakran
tėse turi mažiaus negu kiti kram
tai kariaunos ir laivų. Dabar 
tūli kariszki laivai stovinti Ma- 

pilies porte gavo prisakymę pa
imti isz miesto daugiaus kariau 
nos ir plaukti į Chinų pakrantes. 
Paczioj Amerikoj mat nėra atlie 
karnos kariaunos, nė parengtų 
kariszkų laivų. Tokiu budu ka- 
riszkos pajiegos’prie Filipinų sa
lų bus apeilpnytos ir tas atsitiki 
mas dar labiaus padręsys pasikė- 
lėlius.

buvo beveik apsiautę burna, ne 
pasisekė paimti nė vienos kanuo- 
lės. Szitame muszyje auglijonai 
nužudė apie 100 kareivių. Rei 
kia vienok tikėti, kad nuotrotos 
buvo didesnės, kadangi anglijo- 

knai ne dryso vyti besitraukian- 
czių būrų ir lordas Roberte su
grįžo į Pretorijų ir czia apsistojo.

Oranijos republikoj skaitlių 
būrų ėsanczių po vadovyste je- 
nerolo de Wett paduoda ant 
8000. Szitam jenerolui pasisekė 
paimti į nelaisvę czielę anglisz- 
kos kariaunos batalijonę, teiposgi 
2 rotas liuosnorių.Paskui jis nusi 
viliojo pajiegas jenerolo Methuen 
dabojanczias geležinkelio liniję ir 
kada jos isztraukė gaudyti būrų, 
tie sugrįžo atgal prie geležinke
lio ir didelį jo plotęir tiltus su di 
namitu isz naiki no. Būrams pate
ko Oranijoj geležinkelio trūkis 
gabenantis valgio produktus ar
mijai lordo Roberte.

Jenerolas Buller su savo ka
riauna nuo rytų įsiveržė į Tran- 
svaalių. Kaip mena, szita an- 
gliszkus kariaunos dalis bus isz 
siųsta į Oranijos republikę gau
dyti jenerolę de Wetl ir prezi
dentę Steynę.

Anglijonai paėmė be muszio 
mie»tę Klerksdorp, kur buvo 
užsidaręs su keliais szimtais būrų 
sūnūs garsaus būrų jenerolo Cron- 
je. Sr.itas būrų Komendantas, 
dažinojęs, kad anglijonai užėmė 
Johanisburgę ir Pretoriję, be mu- 

1 szio jiems pasidavė su visais ka
reiviais, nors ilgai dar galėjo
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INZ Radoszkowicų, WI1- | kitę pusę. Tėvas tos mergaitės 
----------- —k. gaĮ gawo nuo žydų kokį rublį, to

dėl jis muszdamus, privertė mer
gaitę tylėti. Žydai gi pasiskun
dė net gubernatoriui, kad juos 
apvagino. Nežinia dar, kaip ta 
prova pasibaigs”. 

Na, ar ne 
atsitikimas? Isztikro 
jis panaszus į paprastę 
idant iszgirati tokių pasakų, ne 
reikia nė į Konstantinavę ke
liauti, nes panaszių iszgira aplin
kinėse kiekvienos žydų apgyven
tos vietos. Jeigu žydai pasi
skundė, tai matyt, kad jie pats 
nori, idant valdžios teisybę su
sektu. Isz visko matyt, kad mi- • 
nėtus žydus policija nužiūrėjo už 
vagystę o ne už parengimę kriksz- 
czioniszkų mergaiezių pjovi- 
nyczios. Jeigu žydai kam 
pagriebtų dukterį ir norėtų pa
pjauti, tai jau tėvas ne tylėtų, 
bet pats valdžioms pranesztų. 
Matyt, kad ir su mergaite buvo 
visai kas kitas, o ne tęs, kę raszo 
korespondentas.

pė jiems iszdalinti keletę lenkisz 
kų knygelių ir giedoti, bet lietu
viai, žinoma, nuo tokio nesupran
tamo jiems giedojimo tarėjo at
sitraukti. Tokiu budu lietuviaz- 
kos giesmės ežioj bažnyczioj per
stojo skambėjusios — lietuviai 
renkasi tik szv. Mikalojaus baž 
nyczioj, kur jau szių giesmių ne
apleidžia ir rodos neapleis.
. Kas link paskyrimo lietuviams 
atskyros bažnyczios, tai ir czion 
vyskupas savo prižadėjimais va
džioja lietuvius už nosies. Jam, 
kaip girdėt, buvo paduoti jau 
ketui i meldimai su daugeliu pa- 
raszų, vienok vyskupas tyli ir 
nieko neatsako, nors ant kiek
vieno meldimo buvo prilypin’a 
po dvi marki po 80 kap. Kaip 
ilgai priseis laukti, dar nežinia, 
bet galima manyti, kad lietuvių 
pakantrumas prieis galę ir jie 
mokės kitaip savę apginti. Gana 
jau vaiinėti komedijas!

Neminėsime pravardžių jau ki
tų kunįgų, nors apie jų isztwir- 
kimę ir gi galėtume placziai ap- 
raszyri. Paveizdan: Katalikų 
Katedroj prastas lietuvys, prisiar
tinęs prie spaviednyczioe, sako 
kunįgui, jog jis temok vientik 
lietuviszkai. Kunįgas užpykęs, 
waro jį tolyn rėkaudamas ant vi
sos bažnyczios: “jeigu tu lietu
vys, tai ko cąia atėjai, ko nepa
siliksi Žemaitijoj (na Žtnudzi).” 
Kitas vėl kunįgas isz tos paczios 
Katedros pagal spaviednyczię 
rankioja po auksinę ar grivenę ir 
priima tik tuos, kurie duoda ky-

szpatystės. Maskolija isssodino 
4000 kareivių, o 10000 turi pa
rengtų ant isztraukimo paimtuose 
nuo Chinų portuose. j porlę 
Taku Japonija atsiuntė bu kariau
na 8 kariszkus’laivus, Pržnčuzija 
sutraukė į tę portę visus laivus 
stovėjusius Tonkino pertuose, 
siunczia teiposgi dar kelis laivus 
isz Prancūzijos. Isz visko matyt, 
kad Chinuose be karės ne apseis, 
į ję bus įtrauktos. visos galinges
nes vieszpatystėa. Karė tokia 
jau prasidėjo: mieste Taku cbi- 
uiecziai pradėjo szaudyti į sveti
mus laivus, tie atsiliepė szuviais 
ir ant galo iszlipę kareiviai 
mė chiniszkę twirtynę.

Chinų pakrantes- 1
Chinų sostapilėj Pekine likosi 

užmusztas japoniškos ambasados 
sekretorius. Paskui praneszė, 
kad prancuziszkas ambasadorius' 
likosi užmusztas, o ant galo pra- 
plito paskalas, kad tas pats liki
mas pasiekė ir vokiszkę ambasa
dorių. Nė Wokietijos vienok ne 
Prancūzijos randai apie užmuszi- 
tnę ambasadorių nė jokių žinių ne 
gavo; kasliuk sekretoriaus j>»po- 
niszkos ambasados, tai tas yra 
tikra teisybė, kad jis likosi už
musztas. Dabar isz Pekino Eu- 
rapos ir Amerikos ambasadoriai 
ne gali nė jokių žinių iszsiųsti, 
kadangi telegrafai pasikėlėlių Ii 
kosi nutraukti. Nenutrauktas 
buvo tik maskoliszkas telegra
fas nutiestas nuo Pekino į Kijach- 
tę, bet dabar, kada Wokietijos 
randas papraszė Peterbuge už
klausti apie likimę vokiško am
basadoriaus Pekine, maskoliszkas 
randas atsakė, kad to padaryti ne 
gali, kadangi ir maskoiiszko te 
legiafo dratai likosi nutraukti. 
Taigi dabar ėsanti Pekine amba
sadoriai ne gali apie tikrę dalykų 
stovį atsiųsti žinių. J<e ten chi- 
nieczių minių ambasadų rūmuose 
apstoti. Mieste tikra anarchija, 
valdžių nieks ne klausa Minios 
chinieczių iszgriovė katalikiszkę 
katedros bažnyczię. Miesto ap 
linkinėse iszskerdė daug krik- 
szczionių, iszdegino vokiszkas ir 
amenkoniezkas misijas. Wieu 
ktasztuose pietinių Chinų,pateku
siuose po prancūzų įtekmę mai- 
sztų dar nėraT sžialp gi jie jau 
užėmė beveik visus tos vieszpa- 
tystės krasztus. Ar teisingai, ar 
neteisingai, bet daugelis svetimų 
konsulių nužiūri, kad ciecorienė 
eina isz vien“ su pasikėlėliais, 
svetimi krasztai paliovė užaiti- 
kėję ant rando ir visai ne laukia, 
kad jis užkilusius maisztus su 

kurių užpuolimę būrai isz pra-Į wal<jyti galėtu arba norėtu.
džių numuszė; tik prisiartinus! Ant apgynimo Pekino miesto, 
visai Bullero armijai, būrai pa- aut jo mūrų yra 10000 chiniszkų 
sitraukė su visais ginklais, ka- j kareivių su geroms kanuolėms, 
nuolėms ir vežimais su maisto 
produktais.

Į Londonę atėjo žinios, buk 
lordas Roberte, per tarpynįkystę 
pasilikusių Prelorijoj motetų 
prezidento Kruegero ir jenerolo 
Bothos pradėjo tarybas kaslink 
pasidavimo jam virinusio būrų 
vadovo ir prezidento Kruegero. 
Kaip paduoda laikraszcziai, lor
das Roberte siūlo jenerolui Bot ha 
po $10000 ant metų algos, jeigu 
jis pasiduos. Panaszias iszlygas 
ketina pasiūlyti ir prezidentui 
Krugerui. Mat angliszki jenero 
lai ir kitus mieruoja ta pacz a 
miera kę ir savę: lordas Roberts 
ir lordas Kitchener yra tai ai- 
riszki iszgamos tarnaujanti už pi 
nįgus anglijonams. Rodosi, kad 
lygiai Krueger kaip Boiha nepa
siduos į tokias begėdiszkas angli- 
jonų kilpas ir pradėta kova dar 
ne greitan pasibaigs. Anglijonai 
be abejonės norėtu kovę kuo 
greieziausiai, nors su pagelba pa
pirkimų,užbaigti, kadangi dabar, 
kaip matyt, angliszka kariauna 
reikalinga bus kitur ant apgyni
mo Anglijos reikalų: neužilgio 
jai reikalinga bus kariauna*Chi 
nuošė, kitaip czia Anglijos įtek
mė su visu isznyks. Kalba, 
buk lordas Roberte ir kelios di
vizijos kariaunos isz Afrikos bus 
pergabentos į Chinus. Kolionijų 
m misteris ateiszaukė dabar į Wa 
karinių Indijų kolionijų valdžias, 
reikalaudamas liuosnorių ant iš
siuntimo į Chinus, kur gal už
gimti karė ne tik gal su Chinais, 
bet ir su galingesniais Anglijos 
prieszais.

Wakarinėj Afrikoj, besiskubi
nanti į pagelbę pasikėlusių negrų 
apstotam miestui Kumassi, szvie- 
žiai isz Anglijos atsiųsta anglisz- 
ka kariauna likosi pasikėlėlių su- 
muszta, muszyje krito bu virszum 
300 angiiszkų kareivių.

drūtų kalvųt/ kur anglijonams 
sunku buvo prisigriebti.

Po Machadodorp buvo smar
kus muszis, kuriame dalis an- 
gliszkos kariaunos likosi sumusz- 
ta. Ant paėmimo Almonds 
Nek jenerolas Buller nusiuntė du 
angiiszkų pėksztinįkų regimeutu,

Karė Afrikoj.
Netoli Pretorijos buvo gana 

smarkus muszis terp lordo Rober- 
tso pajiegų ir.burų po vado vys
ta jenerolo.Bo'ha. Kaip prane- 
sza į Londonę lordas Roberte, ka 
riauna Boihos isz pradžių buvo 
ne skaitlinga, ji stovėjo ant drū
tų pozicijų, bet paskui sutraukė 
czia daugiaus^burų. Both* per 
dwi dienas sulaikė visę angliszkę 
kariaunę, bet paskui, kada angli- 
jonai paėmė vidurines kalvas ir 
isz szono pradėjo artintiesi an- 
gliszki raiteliai, būrai apleido sa- 

^wo pozicijas ir pasitraukė toliaus 
į rytus. Anglijonams, nors jie

ūžė

Pietini Amerika.
Isz republikos Kolumbijos atei 

na vis priesztaraujanczios žinios. 
Rsndas to kraszto garsina, kad 
revoliucijonieriai likosi rando ka
riaunos sumuszti ir isz^aikyti, 
tuom tarpu privatbzkos žinios 
visai prieszingai skamba. Sztai 
dabar isz porto Colon atkako aut 
salos Jamaicos angliszkae paczti 
nis laivas “Don”. Kapitonas to 
laivo pasakoja, kad jam iszplau- 
kiant, aplinkinėse Panamoe buvo 
smarkus muszis terp ra*do ka
riaunos ir revoliucijonierių, ku
riame rando kariauna balčiausiai 
likosi sumuszta, ant muszio lau
ko nužudė su virszum 200 ka 
reivių užmusztų, ne skaitant su
žeistų. Dabar miestai Panama 
be atjėjonės revoliucijonierių 
rankose. Kita gana skaitlinga

niaus gub.
26 d. gegužio, naktyj, du jau

ni czianykszcziai žydai, žinodami, 
kad vienuose namuose, iszėjus 
tėvams, liko tik viena jauna žy- 
delkaitė, pasibaidė į duris. Pabu
dusi žydelkailė, tikėdama, kad 
tėvai parėjo namon, atidarė du
ria. Per jas įsprudo abudu jau- 
uiejie niekszai, parmuszė žydei - 
kaitė, vienas laikė rankas, o ki
tas parmusztę sužagė; po tam to
kį jau darbę atliko kitas, niekszas. 
Ant riksmo subėgo kaimynai, bet 
jiems niekszų nepasisekė pagauti, 
tik ant rytojaus juos su
sekė, vienę isz jų suaresztavo, 
bet kitas pabėgo. Atkaks gal 
tas niekszas į Amerikę?

Nauji popieriniai pinįgai 
po 50 rublių.

Iki sziol Maskolijoj popieriniai 
pinįgai buvo tik: po 1 rub., 3 
rub., 5 rub., 10 rubl., 25 rubl. ir 
po 100 rubl. Dabar maskoiiszko 
rando popierinių pinįgų dirbtu
vėse padirbo “bumažkas” po 50 
rubl., kurios nuo 13 d. berželio 
tapo terp žmonių paleistos. Ant 
szitų bumaikų yra 
ciecoriaus Mikalojaus

paveikslas 
I.

Wilniaus

baisus 
baisus, tik 

pasaką, o

I

I

stovėjo aut kalvų ne toli San 
Joaquin. Rando kariauna, kokię 
tik galima buvo surinkti, isz- 
traukė į Santa Maria. Czia turė 
jo užgimti muszis, kurisai nežinia 
dar,kaip galėjo pasibaigti.

Isz Lietuvos.

Isz Smorgonės.
gub.

Dvarponis Chominski, ssirinį- 
kas dvaro Dubrelenai, važiuoda
mas namon noo Smorgonės gele
žinkelio stacijos, pametė skrynię

Arklių paroda
Mieste Garteue 28 d.

atsibus arklių paroda. Už ge
riausius ant parodos atvestus 
ukinįkų arklius bus dalinamos u- 
kinįkams dovanos pinįgais. 
Geistina butų, kad Garteno gu
bernijos ukinįkai parodytų kuo 
geriausius, ant jų ūkių užaugy- 
tus arklius. , J

berželio

Dalinimo kraiczių drau

'kurios nustatytos ant svetimų 
ambasadų ir tokiu budu *ambasa- 
doriai yra nelaisvėj savo rū
muose, isz jų ne gali iszeiti.

Isztraukę ant apgynimo amha- 
8<dorių ir eumpieczių ėstnczių 
Pekine, iszsodyti ant kranto nuo 
svetimų kraštų laivų kareiviai, 
vedami angliszkos laivyuės ad
mirolo Seymuro, traukia labai 
palengva: chiniszkas randas ne 
duoda jiems naudotiesi isz gele
žinkelio, ant galo jis likosi isz da 
lies iszardytas, tiltai iszgriauti. 
Kareiviams trūksta maisto ir 
vandens. Kariauna tane turi nė 
tukstanczio kareivių; tuom tar
pu terp jos ir Pekino stovi 
100000 reguliariszkos chiniszkos 
kariaunos, kuri pasirengusi euro- 
peiszkos kariaunos ne leisti į 
miestę. Ant galo visi bijosi, 
kad pasirodymas europeiszkos 
kariaunos priesz Pekinę ne pa
gimdytų baisių skerdynių mieste, 
kur isz visų kraszlų subėgo 
krikszczionys ir visi europiecziai 
ir pasislėpė ambasadose. *

Angltszki laikraszcziai tvirti
na, buk Maskolija, nors nusiduo
da einanti su kitoms Europos 
tautoms, bet isztikro remia Chinų 
randę. Tūli laikraszcziai garsi
na, buk caras iszsiuntė į Berlynę 
specijaliszkę pasiuntinį kalbinti 
Wokieliję Chinuose eiti isz vien 
su Prancūzija ir Maskolija. Ar 
tam pasiuntiniui pasiseks VVokie 
tiję patraukti į Maskolijos t usę, 
galima abejoti, kadangi Wilhel- 
mas ir jo randas pritaria , labiaus 
Anglijai negu kitoms tautoms.

Dabar visi krasztai siunczia į 
Chinų pakrantes daugiaus karioz- 
kų laivų ir žemės kariaunos. 
Wokietija turi czia ne toli 3000 
kareivių, Anglija siunczia 600 

I naujų, tę patį daro ir kitos vie

Isz Wilniaus.
Turbut negreitai dar sulauksi 

ine laiko, kuomet ir iaz musų sos- 
tap>lio pradės sklysti smagesnės 
žinios. Dar gi vis czion vargas 
ir nuliūdimas. Tiesa, czion ai- 
szkiau gal kaip kur kitur pasirodė 
prieszai lietuvystės: maskolių 
sznipukai uostinėja ir sekioja be
veik paskui kiekvienę, kurs szio- 
kiu ar tokiu budu norėtu užstoti 
lietuvius, kurs atsiliepė vardan 
lietuvystės; mieszczionys lenkai 
laiko jį teipat už kokį ten dva- 
siszkę apsvaigėlį ir doriszkę isz- 
krypėlį, nes jis mat ėmęs priesz 
lenkystę, o pagalinus kunįgai, 
gcriaus sakant, vyskupai ir pra
lotai ir kanauninkai ir gi nesiliau
ja nedrapstę mus visokiais pur
vais.

Buvo jau sykį minėta, jog mi- 
ssijonorių bažnyczioj ant Rossos 
buwo pradėta lietuviszkai giedo 
ti; ten-gi buvo užpirktos ekzek- 
wijoe atmincziai n. a. Vinco Ku
dirkos. Už tokį tarai teip no
ksi tę darbę klebonas tos bažny
czios kunįgas Kontrimas turėjo 
'nukentėti, nuo vyskupo Zvera- 
vycziaus aziurksztų nubarimę ir 
net pagraainimę, kad jis, t y. 
vyskupas, iszwary?ęi jį “kur pi
pirai auga.** Nekuraai pralotas 
Gerasimavyczius tiesiog įkalbi
nėjo kunįgui Kontrimui, kad jis 
isz sakyklos užgrasintų lietuvisz
kai giedoti ir kad giedoriams— 
tai vieta tik Siberijoj. Turbut 
isz baimės,kuuįgas ir turėjo gies
mes isz sakyklos atszaukti. Kaipo 
juokingę atsitikimę galima pri
minti, jog kuomet lietuviai, su- 
siriukę isz ryto, pradėjo giedoti, 
tai atėjęs kunįgas,liepė jiems gie
doti ne lietuviszkai, bet 
lenkiszkai. Lietuviai,
žinoma, priminė, kad jie lenkisz
kai ne moka ir priegtam knyge
lių lenkiszkų netur. Tuomet lie-

Isz Kauno.
Po miestę pasklido stebėtinas 

garsks, jog mokintiniai vietinės 
seminarijos pakėlę maisztę priesz 
savo rektorių už peraekiojimę 
lietuviszkos kalbos. Rektorius 
szioa seminarijos, nekuraai Davi- 
davyczius(?), kuris tur didelį į- 
sitikėj mę pas vysKupę Paliulio- 
nį, užmanė persekioti mokinti
nius už vartojimę lietuviszkoe 
kalbos. Kas szneka lietuviszkai, 
tas tur būt nubaustu. Ir bausmė 
tur būt ne viena jau buvo nu
kritus, nes mokintiniai, kurie be
veik visi paeina isz grinczių mu
sų kiemionių, turėjo paduoti tam 
rektoriui praneszimę, kame 
tvirtina, jog jeigu jis neliaus 
perackiojęs lietu viszkoeios kal
bos, tai jie visi—o tokių yra 
daugumas, apleisę sienas semi na 
rijos.— Atsitikimas, kuris nerei
kalauja jokio aiszkinimo! Turė 
jome iki sziol kankintinius val
džios ir veikiai rodą sulauksime 
kankintinius dvasiizkijos už lie
tu viszkę kalhę. Jau ;>ernai vie
nas mokintinis liko pavarytas isz 
Wilniaus seminarijos, nes, kaip 
tvirtina Zverovyczius, ir-gi vy
skupas, jis buvo linkęs prie to, 
kas dvasiszkijai netinka, t. y. 
prie lietuvystės. Pravardės jojo 
man neteko patirti, nors jojo 
laiszkę teko regėti. Amžina gė
da tiems, kurie tveria tokius per
sekiojimus ir garbė vyrams, 
Btems tiems jaunuoliams, 
dar moka savę apginti!

Varpas.

žiu, buvo 85d(r rublių gatavai7 
pinįgaia. Skrynię tę rado 13 
metų kaimo piemenaitis ir apie 
tai papasakojo vienam to paties 
kaimo ukinįkui; tasai gi apie ra
dinį pranešė policijai. Tuom 
tarpu dvarponis užtėmyjo iszpuo- 
limę skrynutės su pinįgais ir su
grįžęs atgal ant stacijos, rado jau 
czia viskę, kę buvo pametęs 
Davė jis piemenaieziui 25 rubl. 
radybų ir 10 rubl. anam ukinįkui, 
su kurio pagelba pinįgai buvo 
atiduoti geležinkelio stacijos 
žandaram?. Apdovanoti vienok 
toms radyboms ne pasiganėdina 
ir per sudę ketina nuo dvarponio 
pajieszkoti daugiaus.

Neseniai Wilniuje susitvėrė 
pirmutinė Lietuvoj teip vadina
ma “ Dalinimo kraiczių draugys
tė”, į kurię prigulinti, apsi vesda
mi, gauna isz draugystės kasos 
pinįgus ant pirmutinių gyveni
mo reikalų. Dabar matyt, kad 
tos draugystės randa terp gy
ventojų pritarimę, kadangi tve
riasi jų vis daugiaus irdaugiaus; 
dabar jau su panasziais mieriais 
draugystes tveria Wilniuje: 
amatinįkai, fabrikantai, prekėjai; 
apart to dar draugystės po var
du: “vestuvės”, “ūkė” ir “pir
mutinė gimdinyczia” atsiszsukė į 
ministeriję praszydamos užtvirti
nimo.

kurie

Užmusze tewą.
Kaime Rudue, Rieczicos 

Minsko gub., gyveno 80 metų u- 
kinįkas Juozas Bernackis. Terp 
senio ir jo vaikų užgimė nesuti
kimai: vaikai reikalavo nuo tė
vo kokių ten pinįgų, bet senis 
nenorėjo jų vaikams atiduoti. 
Neseniai terp tėvo ir vaikų už
gimė barnys už tuos pinįgus, bet 
kad tėvas jų atiduoti ne norėjo, 
visi trys jau apsivedę sūnūs puo
lė ant tėvo ir pradėjo jį muszti;

‘ i senis puo
lė ant grindų, gulinti dar spardė, 
kol jis nenumirė. Netikę vaikai 
likoei suaresztuoti ir sėdi jau visi 
kalinyj.

į į 16 ant vewo ir prnu“ju 
muszė net tęsyk, kada 
1A ant. trrtndu. putinti <

pav.,

Žmones kalba, kad žydai 
norėjo papjauti.

Isz Kauno gubernijos pranesza 
mums apie atsitikhnę labiaus 
panassų į kaimieczių pasakę ne
gu į teisybę. Sztai apie kokį at- 
sitikimę mums pranesza.
“20d. kovo du žydui isz Konstan- 

tinovo,Panevėžio p*v., važiuoda
mi užkluonėmskaimo Welžių, pa
matę 13 metų piemenaitę, tarnau- 
jancz'ę pas ukinįkę Adomę Bur
kų, bekuriant pirtį, apsidairę ap 
linkui ir pamatę, kad nieko ap
linkui nėra, paszaukė mergaitę, 
neva kad jiems kelię parodytu, 
už kę žadėjo duoti kringelį. Kaip 
tik vienok mergaitė prisiartino, 
vienas/isz žydų įsitraukė ję į 
vežimę, užkimszo burnę, kad 
rėkti ne galėtu. Parsivežė na
mon, atkasė kruvę mėszlo, po 
juom buvo durelė-* ir per jas į- 
metė mergaitę į tamsų skliapę ir 
dureles užrakina Pasilikusi 
skiepe mergaitė pradėjo d airy tie
si ir užtiko mažę langelį, skersai 
kurio buvo perkaltos geležinės 
sztangelėe. Ėmė krapsztyti, ge
ležį palenkė, ar nuhužė ir nusi
vilkusi drabužius, iszlindo ir 
parbėgo pas savo tėvus, gyve- 
nanczius pas viensėdį Kaszkelį. 
Dabar mergaitė serga. Dagirdu 
si apie tai policija, atvažiavo t i- 
rinėti tos vietos, kur mergaitė 
buvo uždaryta ir susekti teisybę. 
Bet žydai virazinįkam8 kysziais 
surakino liežuvį.
ir rodo wietę, kur 
wo-užrakyta, bet

Nemeczių nusidėjėlių ko- 
lionijos.

Wilniau8 draugystė kolionijų 
nemecziams nusidėjėliams galuti
nai jau ne toli Wilniaus parengs 
tokias pataisymo ir mokinimo 
nemeczių nusidėjėlių kolionijas. 
Randas draugystei ant to mierio 
davė dykai 200 desiatinų žemės; 
kapitalas gi ėsantis draugystės 
rankose siekia jau 84000 rubl. Ko- 
linijos tos paskirtos ant reikalų 
gubernijų: Kauno,Wilnįaus, Gar
teno ir Minsko. Taigi dabar tų 
gubernijų sūdai, vietoj talpinti 
nusidėjusius vaikus į kalinį, kur 
paprastai juos užkietėję nusidėjė
liai dar labiaus pagadina, siųs ant 
pataisymo ir mokinimo į minėtas 
kolionijas. Mierių tų ne galima 
peikti.

Nors žmonės 
mergaitė bu- 

policija žiuri į

Sudegč dirbtuwes.
28 d. gegužio beveik su visu 

sudegė gelumbių dirbtuvės 
Hurczino ir Koderakio, ėaanczios 
dvare Riesza, netoli Wilniaus. 
Dirbtuvės tos parengtos dar ne
seniai, darbo turėjo užtektinai; 
buvo rods ne per didžiausios, bet 
visgi kelios deszimtys darbinįkų 
turėjo darbę. Nežinia, arjųsa 
vinįkai jas atstatys.

Jawq prekes.
Pereitęsanvaitę už lietuviszkus 

javus ir kitokius produktus mo
kėjo Wilniuje: už pudę rugių 76 
—77 kaip., avižų 68—70 kap., 
miežių 83—85 kap., pupų 1 rubl. 
60 kap., grikų 75—90 kap. Pū
das sūdyto sviesto 11 rubl-—11 
rubl. 50 kap.



z IETUVA
Isz Trakų, Wilniaus gnb.

27 d. gegužio, ant susirinkimo 
atlikto ežia Wilniaus apskriezio 
sūdo, buwo perkratinėjama prowa 
maskalkos akuszcrės Kropi vnos, 
kurjerei tuose metuose nuszovė 
savo numylėtinį, pagelbinįk? 
virszinįko Ka*zedarų geležinkelio 
stacijos, teiposgi maskolių Kli 
movycz?. Sūdąs užmuszėj? ra
do kalta ir nusprendė ant dviejų 
metų į Jonisejaus gubernij?, lyti- 
įlėjiSi beri joj ir paskuL per 8 me 
tus jai dar uždrausta fcz tos gu
bernijos iszvažiuoti į kitas.

Isz Amerikos

Isz Kauno gubernijos.
K tuno gubernijoj javai ant 

dirvų iszrodo užganėdinaueziai, 
ypacz vasarojai sužėlė gerai; 
angim? žieminių javų stabdė 
szalcziai pabaigoj balandžio ir 
pradžioj gegužio ir jie iszrodo ne 
geriausiai. Paskui vienok užsto
jo sziltesnės dienos, gerai palijo, 
'todėl yra dar viltis, kad ir žie
miniai javai kiek pasittisys. 
Pievos vienok iszrodo prastai, 
žolė ne želia, ukinįkai rugoj i ant 
stokos paszaro galvijams. Nuo 
28 d. gegužio užstojo visoj Lie 
tuvoj. dideli karszeziai: vidur- 
dieniai-* būva po 30’ szilumos 
pagal Reautnuro termometr? ir 
tai szeszėlyj; naktys teiposgi 
sziltos.

Isz IVirbaliaus. Smvalkų 
gub.

Netoli Wirbaliaus szaudėsi du 
maskoliai, urėdnikai Kybartų 
niuitinyczios. Wienas likosi 
mirtinai paszautas ir pasi
mirė. Maskolpalaikiai susipy
ko už garsaus maskoliszko rasz- 
tiuįko grafo Tolstoj ms apysak? 
“Nedelia”. W ienas isz maskol 
palaikių mat prigulėjo prie szali- 
nįkų Tolstojaus, kitas gi prie jo 
priesziuįkų ir wisk? peikė, kas 
tik szito maskoliszko raszlinjko 
paraszyta; Tolstojaus szalinįkas 
likosi užmusztas, jo gi prieszas tik 
paszautas.

Isz Wareno8. Wil niaus 
gub.

23 d- gegužio VVarenoj, ka 
riaunos stovyklose sudegė trio- 
ba oficierų kliubo. Ugnis užgi
mė nuo nupuolusios žibanezios 
kerosininės kampos, o kad trioba 
buvo sukalta isz lentų, tai ugnis 
beveik ant syk užėmė vis? trio- 
b?, apie gesini m? ne buwo nė 
kalbos; kareiviai rūpinosi vien 
neprileisti ugnies prie kitų tei
posgi medinių tiiobų. Sudegu
sio] trioboj tilpo teiposgi valgomų 
daiktų ir gėrymų krautuvės; jos 
teiposgi likosi ugnies isznaiky- 
tos.

Dailės paroda.
Neseniai rando kasztais pasta

tytame Kaune žmonių rūme liko
si atidaryta tepliorystės, skulpto- 
rystės ir kitokių dailės darbų pa
roda. Pelnas isz parodos bus 
apverstas ant parengimo žmo
nėms pamokinanezių skaitymų. 
Į ženga aut parodos tik 12 kap.

Lietuwiszkas koncertas 
Peterburge.

Lapkriczio mėnesyj pereitų me
tų Peterburge likosi rando už
tvirtinta antra lietuviszka savi
tarpinės paszelpos draugystė. 27 
d. balandžio nauja draugystė pa
rengė pasilinksminim?, teatr? ir 
koncert?- Ant scenos likosi at- 
loszta VV'aižganto komedija isz 
lietuvių gyvenimo. Chor? pa
rengė p. Pranaitis, bet kaip “Pe- 
terburgskija Wiedomosti” raszo, 
ypacz isz pradžių jis ne geriau
siai pasirodė: mat dainos choro 
vedėjo buvo parengtos per sun
kios. Minėtas laikrasztis pagi
ria draugystę užtai, kad ant jos 
susirinkimų pradeda imti virszų 
lietuvystė ant lenkystės ir lietu
viai pasirodo lietuviais, o neviai pasirodo lietuviais, o 
lenkais.

Pasarga!
Kurie gabenate savo draugus ar 

nes Amerikon, paliepkite atvažiuojan 
tiems turėti su savim pinįgų, kada pri
bus Amerikos portan, nemažiau, kaip

Dabar Amerikoje yra užgirtos 
Svetimžemiu, netu-

gimi-

> Iszgriove namus su dinamitu.
1 Chippeva Falls, Wis. Nežino-
> mi piktadariai po farmerio Peter- 
‘ šono namais pametė dinamtf?, ku- 
1 risai expliodavo ir iszmetė į pa- 
1 dangės vis? namų pui-ę, kurioje

miegojo lovoj farmerio pati su
' trejatu vaikuczių. Stebuklingu 
[ budu nė pati, nė vaikai ne tapo 

užmuszti, nors lowa sutrupėjo į 
szmotelius ir smarkumas explio- 
zijos nuo joje mieganczių drabu
žius nudraskė. VVaikai sunkiai 
apkulti, motina, nors ne užgauta, 
bet isz iszg?sczio apsirgo. \

5 ypatos nunuodintos.
Madison, Wis. Ne toli nuo ežia 

gyvenanezio farmerio Brmgero 
visa szeimyna, susidedanti isz 5 
ypatų, apsirgo nuo nuodų. Nuo 
dai buwo priberti įkav?. Kaipo 
nužiurėt? syaresztavo praszalint? 
nuo vielos Bringero bėru?.

Baisi bausme.
Meksike, Sivalas apskrityj, 

jaunas amerikonas isz Tennessee 
suviliojo jaun? ihdijonę Mayo 
indijouų giminės ir vieton su j? 
apsivesti, parsiviliojo namon ir 
gyveno su ja be szliubo. Indijo- 
nei toks gyvenimas ne patiko ir 
ji pabėgo į tėviszk? ir savo vien 
geneziams papasakojo apie visk?. 
Tie nutarė nubausti merginos su- 
viliotoj?. Pagavo jį, iszrėdė ir 
suriezę įmetė į skruzdėlyn?.Į por? 
valandų skruzdėlės nuėdėsu visu 
mėsss nuo kaulų ir indijonės su- 
viliotojas rado mat gal?-

Bjauri žmogžudyste
Winiije«, Kanada. Sziaurinėj 

Manilobbj, kaime Welvyn, dar- 
binįkas dirbantis pas farmerį Mor- 
r*son?, matomai įgavęs proto 
sumaiszym?, paėmęs kirvį, naktyj 
iszmųszė vis? farmerio szeimyn? 1 
susidedanezi? isz 8 ypatų, o 16 
metų dukterį pirma sužagė, o 
paskui jau užmuszė. Žmogžudys 
likosi suaresztuotas.

Dovana neužsipelniusiam.
Sudus pripažino laivynei ad

mirolo Sampsond, kuri po San 
tiago paskandino vis? iszpanisz- 
ko admirolo Cerveroa laivynę.iaz 
viso 1166700. Iszpaniszk? lai- 
vynę paskandino komandorius 
Schley, bet jam sūdąs pripažino 
tik $2000 dovanos, admirolui gi 
Sampsonui, kuris muszyje ne da
lyvavo, buvo vien virszinįku 
visos po Santiago stovinezios 
laivynės. prisudyjo $8355. Do
vana ta pateko Sampsonui ne už 
jo nuopelnus.

Tayloro neiszduoda.
Indianopolis, Ind. Atkako 

ežia demokratiszki urėdnįkai 
szteto Kentucky, reikalaudami isz 
davimo Indianoj pasislėpusio 
buvusio Kentuckyes gubernato
riaus Tayloro, kurį apkaltina už 
dalyvavim? užmuszystoj Goebe- 
lio; Indijanos vienok gubernato
rius atsisakė iszduoti Kentuckyes 
valdžioms pabėgėlį.

Dinamito expliozija.
Bivolik, Min. Ne toli nuo 

ežia, Hale kastynėse atsitiko di
namito expliozija, kurios penki 
darbinįkai likosi užmuszti.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Williamsport, Pa. Darbinį- 

kiszkas trūkis, važiojantis me
džius, ne toli Camtnal iszszoko Isz t 
rėlių ir nusiritęs į gili? ant 300 
pėdų riav?, susidaužė. Prie to 
trūkio vedėjas, jo pagelbinįkas 
ir keturi italijonai darbinįkai li
kosi* ant vietos užmuszti. Per 
keno kaltę nelaimė atsitiko, tas 
dar neisztirta, t? dalyk? tirinėja 1 
dabar koroneris.

Atlanta, Ga. Bėgantis isz 
ežia į sziaurius pasažierinis trūkis ] 
susimuszė su prieszais bėganeziu 
ir susidaužė, 
trūkio tarnai likosi 
gi sunkiai apkultu

Hutchinson, Kas. 
bėgimo Main ui. ir Santa Fe ge
ležinkelio tavoriais trūkis už 
bėgo ant skersai kelio važiuojan- 
czio karo ir jį sudaužė. Prie to 
3 karu važiuojanti likosi užmusz- 
ti.

Prie to du 
užmuszti, 8

Ant susi-

•5.00.
naujos tiesos:
rineziu keszenląje $3.00, Ameri
kon ne inieisti. Tie, kurie atvažiuo
ja turėdami su savim mažiau 55.00 tam
pa komisijos sulaikyti tolei, pakol j u 
gimines neprisiunezia 15.00, o paskui isz 
tu •5.00 atima nuo jo už boardą ir tele
grafo kasztus, kad kartais pasažienui ne 
cento ne lieka. Už kuriuos niekas pinį- 
gu neprisiunezia, tuos gražina atgal.

ba, kurioje tilpo dirbtuvės. Ka
da užgimė gaisras, dirbtuvėj dir
bo 100 darbinįkų. Besigelbėda 
mi nuo sudegimo, darbinįkai nuo 
augsztutinių lubų per langus szo- 
kinėjo aut ulyczios. Prie to 3 
darbinįkai užsimuszė, 8 gi sunkiai 
asipkulė. Blėdį ugnies padaryt? 
skaito ant 300000 dol.

ISZ
Lietuwiszkn dirwu,

Isz darbo lanko.

Darbai eina

5 St. Joseph, Mo. Netoli nuo 
ežia rado naujus anglių plotus, 
ant kurių neužilgio ketina pa
rengti kastynes.

* Darbai kastynėse sztcto 
Kentucky eina visur labai gerai; 
vien kastynėse O ik Hill užgimė 
darbinįkų sztraįkas.

Caperton, W. Va. Bus 
ežia atidarytos naujos kastynės ir 
pastatyti kokso pecziai. Rus 
ežia darb? 1000 darbinįkų.

Joliet, III. Blėtos dirbtu
vėse “American” ir Illinois Steel 
Co. pradėjo dirbti “Merchant” 
departamentuose.

• Puritan, Pa.
ežia gerai, bet ir darbinįkų isz 
visur diktai privažiavo. Atidaro 
ežia dabar naujas kastynes.

•J Colorine, Pa. Darbai eina 
ežia gerai, dirba kiekvien? dien?. 
-Nuo 1 d. balandžio pakėlė ant 
10% darbinįkų uždarbį.

•| Quincy, III. Susitvėrė 
ežia kompanija^ kuri ne toli szito 
miesto atidarys naujas anglių 
kastynes.

Anglių kastynėse sztete In
dianoj d-i r Imu eina prastai. Be
veik niekur ne dirba ilgiaus kaip 
po dwi, daugiausiai tris dienas 
ant sanvaitės.

•j Darbai anglių kastynėse 
sztete Ohio eina pusėtinai; pir
mame distrikte, kur nuo seniai 
ne dirbo, dabar vėl pradėjo dirb
ti.

1 Pirr-BURG, Pa. Panhandle 
geležinkelio kompanija atlieka da 
bar visokius pataisymus, ant ko 
priėmė 200 naujų darbinįkų.

Cleveland, Oh. American 
Steel & Wire Co. uždarė tris sa
vo dirbtuves Nevburge ir per 
tai 500 darbinįkų ne teko darbo.

•J Mc Ke-port, Pa. Tūlose 
dalyse czianykszczių dirbtuvių 
pasiliovė darbai, bet kaip girdėt, 
jie neužilgio vėl prasidės.

5 Homestead, Pa. Carne?ies 
dirbtuvėse teip vadinama “Bes- 
semer” dalis ir “33 mil” pradėjo 
dirbti; “35 ir 40 mill” dar taiso, 
bet ir juose neužilgio prasidės 
darbai.

•j Philaoelchia, Pa. Czia- 
nykszcziai maszinistai nutarė nuo 
3 d- rugsėjo reikalauti 9 darbo 
valandų ir užmokesnio po 28c. 
už valand?.

•j BuITalo, N. Y. Savinįkai 
czianykszczių kriaucziszkų dirb
tuvių uždarė savo dirbtuves ir 
per tai 600 darbinįkų neteko 
darbo.

•] Delray, Con. Darbai eina 
ežia prastai: pijanshapiai dirba 
po szeszis pusdienius. Guns & 
Amunition shopos pradėjo dirbti; 
sz t raikai mat pasibaigė, bet per 
jį darbinįkai nieko ne pelnė.

Butller, Pa. Standard stik
lo dirbtuvėse kompanija reika
lauja 6 darbo valandų, vietoj 5, 
prie to paties užmokesnio; ant to 
darbinįkai nesutinka ir ketina 
sztraik? pakelti. Dirbtuvėse 
“American Windov Glass Co. 
prasidės darbai nuo rugsėjo mė
nesio.

Gaisrai.
Nev York. Po nr. 34 Jackson 

str. sudegė beturezių kotelis. Prie 
to pražuvo 10 žmonių, o 7 likosi 
sunkiai sužeisti.

Wiixiam?burg, N. Y. Ant 
kertės N. 11 ui. ir Withe str. su
degė dideli ant keturių lubų trio-[darbo.

' 5[ Ansonia, Con. Darbai ežia 
sumažėjo. A. B. & C. Co. dirbtu
vėj Rad Dept. pradėjo dirbti po 
keturias dienas ant sanvaitės. 
Kitos dirbtuvės, kaip Coe B. 
Mfg ir A. C. Co. dar dirba po 5 
dienas, bet girdėt, kad ir jos suma- 
žys darbo dienas. Žmonių ir 
teip ne mažai paleidžia nuo dar
bo. Priežastys to sumažėjimo 
darbų yra besiartinanti prezidento 
rinkimai: mat kapitalistai jau 
dabar gazdina darbinįkus, sten
giasi juos priversti per sumaži- 
nim? darbo dienų balsuoti už Mc 
Kinley*?. Tegul todėl lietuviai 
neina ežia darbo jieszkoti, kadau
gi ir be to daug yra darbinįkų be 

Luciper.

Reikaluose szelplmo besi* 
mokinanczlos jaunuome

nes.
Pagarsinau “Vienybėj”, jog 

turiu surinkęs aukų apie 6 dol. 
ant suszelpimo lietuviszkos jau
nuomenės besimokinanezios užru- 
beiiuose; raginau, idant susitvė
rusi tam tikslui draugystė “Mo
tinėlė” pasiskubintų apdirbti sa
vo konstitucij?. Tikėjausi, jog 
szitoje draugystė bus visai be- 
pusiszka ir kad visi jos sąnariai 
turės lygias liesas; tikėjau, kad 
jeigu draugystė ne duoda sąna
riams nė jokios paszėlpos, tai prie 
jos raszysis tik tiki i ir apszviesti 
tėvynainiai, perimti tikra meile 
tėvynės L’etuvos ir lietuviszkos 
tautos, suprantanti ir atjauczian- 
ti vargus besimokinanezios 
jaunuomenės lygai turtingi, kaip 
ir neturtingi. Toki sanariai, jei 
prisiraszys prie Motinėlės, tai jie 
mokės tokį mokestį, kokį pakelti 
galės be Jokios prievartos ir 
rinks aukas ant naudos musų be- 
simokinanezioa jaunuomenės. T? 
rengiausi ir a*z daryti 
draugu A. Szimkoniu: 
prisiraszyti pr e 
ka>p iszgalinl prisidėti prie 
padauginimo jos turtų; laukėme 
vien pagarsinimo- konstitucijos, 
tikėdami, jog ji bus teisingai ap
dirbta, pnpaiįs lygias tie«as pa
gal nuopelnus sąnarių, o ne pa
gal jų tuitingum?. Su prisiunti- 
mu mano surinktų jau aukų lau
kiau vien, kada bus iszrinktus 
komitetas. Bet sztai i-*zėjo Pa
matai Konstitucijos; ir kas gi isz 
jų matyt? Ugi nubalinti užmo
kėti 10 dol. ne gali būt pilnais 
sananais; į komitet? pateko vien 
kunįgai ir jie matyt stengiasi 
valdžios isz savo rankų ne pa
leisti, teip sumonopolizuoti 
Motinėlę ant savo naudos, kaip 
sumonopolizavo bažnyczias ir 
parapijas; kiti sanariai liekasi 
vergais kunįgų. Norint, ne no
rint auszelpti besimokinanezius 
brolius, jų ne pasieksi per kunįgų 
neva “teisybės mokintojų” tnono- 
lių. Szįmet dvi panaszios kon
stitucijos likosi iszduotos: mas- 
koliszkas caras atėmė bals? netu
rintiems žemės 100 desiatinų ir 
Amerikos lietuviszki kunįgai 
atėmė bals? rinkimuose komiteto 
Motinėlės ne galintiems įmokėti 
10 dol. Mat musų kunįgai visa
me mėgdžioja maskoliszk? car? ir 
dar drysta paskui rugoti ant jo 
neteisybių. Man tokia konstitu
cija ne patinka, kadangi po jos 
uždanga musų kunįgai gali Moti
nėlėj įvesti toki? puiki? tvark? ir 
teisybę,koki? įvedė lietuviszko- 
se parapijose. Kunįgai Motinė
lės komiteto sanariai garsina, 
kad i* jų malonės szį met? gau
na paszelp? vienas studentas Frei- 
burgo universiteto. Norėtume 
žinoti, kokio fakulteto tasai užsi
pelnęs ant kunįgų malonės stu
dentas? Gal theologiszko? Kiek 
žinome, Freiburgo universite 
tas yra katalikiszkas ir jame yra 
fakultetas atsakantis dvasisz- 
koms seminarijoms. Bijomės, 
kad Motinėlė ėsanti kunįgų ran
kose ne pastotų lizdu dauginimo 
vien kunįgų. Kadangi pas mus, 
au skriauda kitų luomų, kunįgai 
geriausiai aprūpinti, tai jų mums 
ne truks, nors ant jų mokslo 
nieko tauta ne aukaus. Mums 
reikalingi iszlavinti svietiszkuose 
moksluose vyrai, kurių mums 
iki sziol labai 
priveisim? tokių 
pasirūpinti.

Dėl to kunįgų 
neteisingumo Motinėlės konstitu
cijos, asz, susitaręs su aukauto
jais, atsisakau mano surinktas 
ant suszelpimo besimokinanezios 
jaunuomenės aukas siųsti da
bar Motinėlei, bet palauksiu, gal 
ji bus pastatyta ant teisingesnio 
pamato; arba gal kur kitur susi
tvers su panasziais mieriais bet 
su teisingesne konstitucija drau
gystė, tai tokiai, arba “Tėvynės 
Mylėtojų Draugystei” nusiųsiu 
mano ant suszelpimo besimoki- 
nanezių surinktus pinjgus.

V. M. Saliouis.
Su panasziais kaip Motinėlė 

mieriais yra neseniai Lietuvoj 
susitvėrusi“ Daukanto Mantos 
Draugystė”. Konstitucija tos 
draugystės buvo ir “Lietuvoj”

pagarsinta. Joje nė jokių mono
polių, nė kuniginių, nė priešą 
kuniginių nėra. Jai todėl gali
ma surinktas aukas nusiųsti. Red.

su mano 
ketinom 

Motinėlės ir

trūksta; apie 
tauta privalo

monopoliaus ir

Isz Wė8tviUe8, III.
Musų laikraszcziai, ypacz gi 

“Lietuva”, kalbina lietuvius prie 
uždėjimo kooperatyviszkos par- 
davinyczios. Kaip jau pereita
me “Lietuvos” numeryj buvo 
apraszyta, musų mieste susitvė
rė teipolgi kooperaty viszka
draugystė, kurios mieriai buvo 
jau paaiszkinti. Su pardavinėji
mu akcijų isz syk ėjo labai gerai, 
ant pirmo susirinkimo is*parda
vėme 50 akcijų, taigi deszimt? 
viso jų skaitliausdalį. Kaip kitur, 
teip ir pas mus biznieriai plyazta 
isz piktumo ir nežino k? daryti, 
kaip musų kooperaty v iazk?
draugystę iszardyti; jie kalbino 
žmonis ne prigulėti prie draugys
tės, ne duoti pinįgų: girdi, kaip 
tik sudėstė pinįgus, tai prapuls 
pinįgai įmokėti. Bet kad 
savo kalboms ne daug žmonių 
galėjo nubaugyti, tai nuėjo pas 
kunįg? pagelbos praszyti ir tokiu 
budu mažai iszmanancziam musų 
dvasiszkam vadovui suteikė me 
deg? pamokslui. 3 d. berželio 
tas nabagėlis per pamoksi?, kaip 
mokėjo, teip draudė žmonis nuo 
kooperatyviszkos draugystės 
(mat musų kunįgas nė tiek proto 
ne turi, kad galėtu' atskirti tikė- 
jimiszkus nuo svietiszkų reikalus, 
vit-k? mat, kas tik jam nepatin
ka, stengiasi po rubrika tikėji- 
miszkumo patraukti). Matote 
todėl broliai, kad tūli musų ku 
nįgai stengiasi kuo naudingiau
sius visuomenei darbus griauti. 
Neklausykime todėl tokių niek- 
szų, kurie savo bjaurumu net 
maskoliszk? car? pereina; nesi
dairykime broliai ant veidmainių 
biznierių ir kunįgų, bet stumki- 
me užmanym? pirmyn! Jeigu 
visų ardytojų klausysime, tai 
niekada nieko gero, nieko nau
dingo nuveikti neįstengsime. Ma
tome juk, kad tie ardytojai, ar 
jie yra kunįgais, ar biznieriais, ar 
kitokiais, nori net duon? isz bur
nos mnms isztraukti; nors jų malo
nės melstame,neduos mums nieko, 
nors pats musų prakaitu nupenė
ti. Broliai darbiu kai, nesiduoki- 
me niekszams savę mynioti!

Sziuomi atsiszaukiame dar į 
lietuviszk? visuomenę kviesda 
mi prisidėti prie musų koopera- 
tyviszkos draugystės. Kas nori, 
tegul atsiszaukia ant antraszo: 
Westville, III. The Lilhuanian 
Cooperative Co.

Darbai Weslvilles aplinkinės 
anglių kastynėse visai sumažėjo, 
nežinia dėl kokios priežasties. Per 
gegužio mėnesį dirbo vos po 
—2 dienų ant sanvaitės; berže
lio mėnesyj mažai pasitaisė. Su
stojus darbams, musų broliai ma
žiaus linksminasi po saliunus, 
kiti kraustosi kitur 
darbo jieszkodami. Kaip tiems, 
kurie geresniuose laikuose via? sa
vo uždarbį praleidžia galiūnuose 
įkvėpti meilę arba bent suprati- 
m?, kad jie ne darytu gėdos vi
sai musų tautai? Jie ne priguli 
nė į jokias draugystes ir tautisz- 
kas organizacijas. Laikraszczių 
nė knįgų ne skaito, visk? t? 
laiko už prigaudinėjim? žmonių. 
Rods yra ir ežia gerų tėvynainių, 
bet daug daug i aus yra nesupran- 
tanezių reikalo tautiszkų darbų. 
Daugumas tokių prisilaikanezių 
seno paproezio dar vis mėgsta 
pravardžiuotiesi visokiais var
dais, kaip antai: bedievių, kry
žiokų, juodnugarių, dryžakuprių, 
dzūkų ir kitokiais. Nors mes 
visi ėsarne vaikais viepos moti
nos Lietuvos, bet terp savę ėda- 
mėsi ir nesikeneziame. Argi ne 
laikas mesti tuos, nesutikimus ir 
visiems dirbti ant savo tautos 
labo?

Nora Nr. 21 “Lietuvos” p. A. 
pagyrė atkakusius į musų miest? 
isz kitur, bet ir tų ne galima be 
iszskyrimo girti: ir terp atkaku
sių isz Pennsylvanijos daugiaus 
yra tokių, kurie atsižymi ne gra
žiais negu visiems naudingais 
darbais. Daugumas jų teiposgi 
laikraszczių ne skaito ir kada 
jiems kiti parodė pagyrim?, Ui 
ne vienam ui jų pasirodė, kad 
juos laikrasztis giria ui neszioji- 
m? akmenų kiszenruje, kuriais 
prie progos kitiems galvas dau
žo. Ui tokius darbus ne galima 
girti ir pikui dannczių ne gali-

ma prie gerųjų priskaityti. Te
gul visi stoja į eilę ant nuveiki- 
mo naudingų užmanymų. t?syk 
užsipelnys ant pagyrimo. Tie, 
kurie ant Unijos piknyko sa
vo bjauriais pasielgimais lietu
viams gėd? darė, teiposgi buvo 
ne vietiniai, bet isz rytų pribuVę 
lietuviai.

Pas mus parapija nutarė su- 
kolektuotus laike miszių bažny- 
czioj pinįgus ne neszti į zokristij? 
kunįgui, bet atiduoti parapijos 
kasieriui. Toks padavadyjimas 
labai nepatiko musų duszių ga
nytojui ir jis užsimanė dabar leis 
Ii dar kolektorius ant rinkimo 
pinįgų kunįgui, kaip kada kunį 
gas pats kolektuoja. Neseniai 
vienas isz tokių kolektorių pabė
rė pinįgus, už k? kunįgas ap
skundė į sud? t? žmogelį, kūrinai 
dunkstelėjo kolektoriui į rauk?, 
bet sude nieko ne pelnė, atsėjo 
vien kasztus užmokėti. Mat ne
siseka musų kunigėliui;, turbut 
po nelaiminga planėtajis užgimė, 
gal po jauezio planeta?

Di. Sąnarys & Sakalas.

atsitiko ežia 
lietuwio su 
užpuolė ant

Isz Waterbury, Con.
• Lietuvių apgyventas miesto 

dalis perėjo jau euumeratoriai 
suraszinėdami gyventojus. Terp 
enumeratorių buvo ir vienas lie- 
tuvys p. Czerniauskas. Tikimės, 
kad musų miesto lietuviai ne 
paslėpė savo kilmės ir visi lietu
viais užsiraszė.

7 d. berželio 
musztynės vieno 
airiu: jaunas airys
lietuvio ir pagriebei lentgalį, su 
juom teip drueziai sudavė lietu
viui į gal v?, kad tas apsvaigin
tas puolė ant žemės; nugabeno jį 
į ligonbutį, bet nežinia, ar isz- 
gis; daktaras sudavim? laiko už 
labai sunkų ir pavojing?. Atbė- 
gęs policijantas, tieposgi airys, 
bandė griebti užpulik?, bet’nesu- 
gnehė; tie gi, kurie ( pria to 
buvo, kalba, buk airys airio ty- 
czia ne norėjo pagauti. Ant ryto
jaus vienok policijantai suėmė 
užpuolik? ir jis dabar sėdi kali
nyj. Sužeistasis prigulėjo prie 
vietinės D. L. K.] Gedimino 
Draugystės.

Tūli czianykszcziai jauni vaiki
nai buvo užmanę uždėti szokių 
draugystę. Įstatymuose užmano 
savo sąnariams uždrausti galiū
nuos vaiszyti gėrymais draugus 
arba priimti vaiszinim?. Įkurti 
ežia tikr? Blaivystės Drauystę 
ne nori.

Darbai pas mus pradeda eiti 
silpnyn. Sustojus darbams, lie
tuviai mažiaus lanko saliumis, 
kadaugi mat ne turi už k? gerti; 
saliunų vienok lietuviszkų yra 
ežia 10, ant kito meto užteks jų 
pusės to akailliaus.

Damijonaitis.

Isz Brooklyno. N- Y.
Nuo sausio mėnesio ežia yra 

susitvėręs “Lietuviszkcę januo^ 
menės” kliubas, į kurį gali pri
gulėti vaikinai iki 30 metų. 
Mierių to naujo kliubo ne galima 
gerai suprasti ypacz, kad jų, tur 
būt, nesupranta nė kliubo sana
riai, nė jo virszinįkai. Kliubo 
virszinįku yra ypata neužken- 
czianti lietuviszkos raszlavos, 
visaip j? dergianti, nors ji ne pa
žįsta nė angliszkos, nė kitų 
raszlavų.neiszskiriant nė lenkisz- 
kos.

Apskritai imant, isz Brookly
no lietuvių tėvynė ir lietuvystė 
mažai turi naudos, kadangi, nors 
ežia yra anie 10000 lietuvių, jie 
prie tautiszkų reikalų .beveik ne 
prisideda, tokių beveik nesu
pranta, jų ne atjauezia; viskas, 
kas juos dar sukrutina, yra tai 
bažnyczia, tautiszki reikalai visai 
jų ne apeina. . Ant teip didelio 
ežia lietuvių skaitliaus, skaito 
lietuviszkus laikraszczius vos 
koki 200. Ant Paryžiaus paro
dos reikalų ir ant kankintinių 
naudos net terp skaitanezių laik
raszczius keli paaukavo po ke
lis centus; apie gi neskaitanezius 
nėra jau nė k? kalbėti: tie 
deda aukas wien ant bažnyczips 
ir ant saliuninkų naudos. Tiki
mės vienok, kad su laiku ir tų 
akys atsidarys, kad ir tie supras 
apie savo pareigas ant tautisz- 
kos dirvos. Apsidairykite žmo
nelės gre:cztau«!

Keliaunįkas.

matydamas
apie 

draugijinius
sutverti

paszelpos draugystę.

menk?, 
tau- 

reikalus, 
sa^itar-

Isz Torringtono, Conn.
Lietuvių yra ežia apie 200, 

bet suprantanezių tautiszkus rei
kalus yra labai mažai, tuos kelis 
besidarbuojanezius aut tautiszkoe 
dirvos ir prita-
rianezius tokiems darbams kiti 
laižo už niekszus, su kuriais nė 
ant gatvės ne nori sueiti. Svar
biausi daugelio Torringtono lie
tuvių užsiėmimai-yra kazyroe 
ir girtuokliavimai, ant ko nesi
gaili Užleisti kelių doliarų. 
Mubztynės terp musų brolių tei
posgi gana tankiai pasitaiko. 
Pereit? mėnesį atsitiko muszty
nės, už kurias keturi lietuviai 
turėjo užmokėti $165 ir likosi 
nuo darbo atstatyti. Jeigu tie 
broliai ir kiti pinasziai besiel
gianti nors pusę tų pinįgų, k? 
kasztuoja girtuokliavimai, ap
verstu ant apszvietimo savęs, 
ant užsiraszymo pamokinanezių 
knįgų ir laikraszczių, t?syk pats 
iszsižadėtu gėrymų, saugotusi že- 
minanczių juos darbų. Netikėkit 
tiems, kurie jums stengiasi įkal
bėti, kad visi svietiszki laikrasz
cziai yra bedieviszki, iszleidžia- 
mi ant moninimo žmonėms akių. 
Skaitykite, juos p pats suprasite, 
kad tas, k? laikėte už pi k t?, nėra 
piktu, o kaip kas tsz to, k? laikė
te už ger?, kaip antai girtuoklia
vimai ir pesztynės, yra piktu.

Keli metai atgal, atvažiavę* į 
musų miest? ant iszklausymo lie
tuvių velykinės iszpažinties kn. 
Žebrys, 
supratim? 
tiszkus ir 
prikalbėjo 
pinės
po vardu Szv. Wincento, kuri? 
pavedė globai airių kunįgo. 
Draugystė ta ir dabar yra po 
globa airio kunįgo, kuris isz to 
gana gerai moka naudotiesi. Są
nariai draugystės aukauja pinį
gus ant naudos savo globėjo, su
dėjo teiposgi $10 ant užlaikymo 
airiszkų davatkų namų, bet už
tai jų aukų ant tautiszkų musų 
reikalų ne matėme nė cento. To
kį mat supratim? platina terp 
lietuvszkos draugystės sąnarių 
svetimtautis jos globėjas.!_____ -

Kadangi Torringtone daugu
mas lietuvių yra protestonai, tai 
jiems ne patiko airiszkai-katali- - 
kiszkas gaspadoravimas lietu- 
viszkdj Szv. Wincento draugys
tėj, jie drauge su prakilnesniais 
katalikais sutvėrė liuos? nuo ti- 
kėjimiszkų vystyklų’ tau t isz k? 
lietuviszk? draugystę po vardu 
D. L. K. Algirdžio, į kuri? gali 
prigulėti kiekvienas lietuvys be ‘ 
skirtumo jo tikėjimo. Kadaugi 
spangiems katalikams rodosi, kad 
protestonae nėra Dievo sutver
tas, tai terp tų tamsunų nauja 
tautiszka draugystė, kurioje ly
giai katalikai kaip ir protestonai 
lygias turi tiesas, turi daug prie- 
szų, vadina j? bedieviszka. ’ Sa
nariai vienok Algirdžio draugys
tės ne paiso ant neužkantos fana
tikų, bet darbuojasi, kaip tik ga
ji, pasitikėdami, jog su laiku ir 
tamsunai susipras.

Wisų Draugas.

Isz New Britai n. Con.
Musų lietuviai rengėsi sutver

ti Susivienyjimo kuop?, bet tas 
nepas'sekė, apart užmanytojų ne
atsirado pritarianezių užmany
mui. Nepasisekus vienam už
manymui, pakėlėme kit?: tūli 
lietuviai pradėjp kalbinti sutver
ti czis Tėvynės Mylėtojų Drau
gystės kuop?, bet ir to užmany
mo atsirado net svetimi prieszai. 
18 d. gegužio atvažiavo ežia kn. 
Saurusaitis ir per savo pamoksi? 
barė žmonės prigulinezius prie 
“8zetoniszkų”draugyscz i ų. Kadan
gi žmonėms ne paaiszkino kokios 
yra tos szėtoniszkos draugystės, 
tai daugumas czianykszczių lietu
vių už tokias laiko visas ne baž
nytines, o tame ir Tėvynės My
lėtojų Draugystę. Užmanytojai 
vienok draugystės ant tokių prie- 
szų ne paiso ir 3 d. berželio su
tvėrė kuop? Tėvynės Mylėtojų 
Dr.; nors isz syk ne daugiausiai 
prisiraszė sąnarių, bet tikimės, 
kad skaitlius jų į trump? laik? pa- 
sididįs,kadangi kaip kitur, teip ir 
ežia isz palengvo blaszkosi tam
sybė ir szviesa via placziaus ; 
szvieezia. Stabdytojai szvieeos 
per savo nesuprat’m? tik jai ke
lius taiso, to nesuprasdami, nors 
stengiasi visai k? kit? atsiekti.. H| 
Priesz vėj? ne papusi, nors kas- 
žin kaip norėtum. S.



LIETU V A

Laiswamanių Susiwleny- 
jimas.

Kaip buwo garsinta laikrasz- 
cziuose, New Yorke at«ibuwo wal- 
namanių seimas, ant kurio likosi 
sutarta sutwerti Laiswamanių 
Susiwienyjimę. Apie patį seimę 
ir mierius naujo Susiwienyjimo 

. patalpinsimesekancziame “Lietu
vos” numeryj. Gaila, kad jo 
programe teip mažai Iietuwiszku- 

. mo; jis užsiims net tokiais klau
symais, koki gal būt iszriszti tik 
per terptautiszkas politiszkas 
organizacijas, o ne wien lietuwių 
pajiegoms ypacz Amerikoj.

Isz Wilmington, Del.
Pas mus enumeratoriai daranti 

žmonių suraszus lietuwių lietu
viais ne norėjo užraszyti, bet 
nors kas pasisakė lietuviu, jie 
užraszė maskolium ir teisinosi, 
kad lietuvių ne gali tikru vardu 
užraszyti, kadangi, girdi,n*ra lie- 
tuvi^zkos vieszpatystės (if6 len
kai, nė airiai, nė szkotai ne turi 
savo vieszpatystės, o vienok 
tuos enumeratoriai užraszė tikrais 
vardais. Red.). Pamatai rinki
mui statisliszkų žmitį užgirti ant 
terptautiszkų statistiszkų kon
gresų, tik mat Amerikos valdi- 
nįkai-polilikieriai tų pamatų vi 
sai nepažįsta. Žinoma, ežia kal
ti ir lietuviszki politikieriai, ku
rie, varydami lietuvius į czia- 
nykszczių politikierių partijų 
tinklu, užsipelno sziltua vietas už 
sumedžiotus lietuvių balsus, bet 
apie iszderėjimjįi nuo sawo gęra- 
dėjų lietuviams tikro vardo vi
sai nesirūpino. Toks rūpestis 
mat musų politikieriams naudos 
ne atgabena! I-

Isz Superior, Wis.
Darbai ežia eina gana gerai ir 

uždarbiai ne menkiausi, bet 
szviežiai atkakusiam sunku gauti 

■ darbę. Czianykszcziai lietuviai 
gyvena ant kompanijos žemės 
pasistatę būdas kaip žiurkės oloj, 
kol kompanija ne pareikalaus že
mės. Nors ežia yra lietuviai gy
venanti nuo 6 metų ir nors už
dirba nuo $1.50 iki 2.25, o kas 
moka laivus dirbt, tai tokiems 
moka po 60c. už darbo valandę, 
bet, turbut, nėra nė vieno, kuris 
turėtų savo locn ę namus. Kę 
uždirba, tę ir iszleidžia. Skai- 
tanezių laikraszczius yra ežia ma- 

' žai, todėl nieko nežino, kas ant 
svieto atsitinka, visokius niekus 
laiko už teisybe. Dabar ežia 
kalba, buk atkakęs koks menkos 
vertės kunįgelis pasakojo, kad 
valdžios suareszttvo Drę Szliupę 
ir buk jį laikys iki galui jo am
žiaus ant kokios salos, duodami 
vien vandenį ir duonę. Tokiems 
mat kuuįgo melams tiki czianyk
szcziai lietuviai!

Sheboygano lietuviai, rodosi, 
stovi dar žemiau. Terp szitų 
yra toki, kurie bijosi laikrasztį 
paimti į rankas, bet turi laiszkus 
“isz Chnstaus grabo”. Tie lai- 
szkai, girdi, turi toki? galybę, 
kad juos turintis, nors gyvenda
mas, elgtųsi ir bjauriausiai, visgi 
apturės dangaus karalyste. Ne- 
žingeidu todėl, jeigu daugumas 
czianykszczių lietuvių ne gali 
per daug girtiesi gerais darbais, 

» kadangi mat jie ir teip tikisi ap- 
laikyti duszios iszganymę per 
laiszkus isz Christaus grabo.

Pakelevingas. ,

Pritarimas.
Nr. 23 “Lietuvos” p. Naujokas 

kvieczia pritarianezius užmany
mui kooperatyviszkos krautuvės 
atsiliepti per laikraszczius. Asz 
tam užmanymui pritardamas,atsi
liepiu. K. Rutkaskas.

Coaldale, Pa.
P. Naujokas praszo pritarimo 

ne žodžiais, kadangi tokiu prita
rimu ne galima užmanymo pry- 
szakin pastūmėti, bet ant uždėji
mo kooperatyviszkos krautuvės 
reikalingi pinįgai, todėl jis, pra- 
szydamas atsiliepti, norėtu žino- 

•ti, kiek kas isz pritariančių gali 
pinįgų įdėti ant nuveikimo už
manymo. Red.

Atsiszaukimas.
Pagal paskutines rokundas 

“Tėvynėje”, draugystė “Motinė
lė” turėjo įėjimų 110 dol., ir isz- 
davimų. 33 dol., teip kad kasoje 
buvo pasilikę 77 dol., isz kurių 
71 priklauso geležiniam kapita
lui, 6 —* stipendijoms ir bėgan
tiems iszleidimams. Nuo to laiko 

gavome aukų (ne reguliariszkų 
mokesezių) nuo sekanezių ypatų: 
nuo kun. Žilinsko 15.00, nuo 
kun. M. Szedvydžio >5.00, nuo 
kun. A. Kaupo >5.00, nuo kun. 
J. Dieliuikaiczio >5.00, nuo kun. 
P. Pojduszak’o (slovako) >2.00, 
viso >22.00.

Berželio 8 d. iszsiuntėme p. J. 
P., studentui Berno (Szveicari- 
joje) universiteto, >20.00 (103 
frankus). Jisai tos paszelpos 
būtinai reikalavo, nes jeigu ne 
butų užmokėjęs 100 fr. už lekci
jas iki 1 d. liepos, butų 
Iszbrauktas isz skaitliaus mokin
tinių.

Ant stipendijų tokiu budu tu
rime sziuotn tarpu tik 8 dol. Isz 
reguliariszkų mokesezių tikrų są
narių “Motinėlės” susirenka teip 
mažai, kad įstengiame užlaikyti 
tik wienę stipendijatę. Yra juom 
p. Graužas, studentas filiozofijos 
Freiburgo universitete ir gauna 
30 fr. mėnesinės paszolpoe.

Bet yra dar didesnis reikalas. 
Sztai neseniai gavau nuo vieno 
kankintinio už lietuvystę laiszkę 
su praszymu priimti jį už sti
pendijatę. Buvo, jisai universi
tete, bet maskolius nedavė jam 
jo pabaigti, pasodino į kalėjimu 
užtai, kad dirbo ant naudos savo 
tėvynės, paskui isztrėmė jį į 
Maskoliję ir kas arsziausia, už
darė priesz jį universiteH? duris 
ant visados. Baigti mokslus 
gali jis dabar tik užrubežyje, o 
tani pinįgų neturi. Szaukiasi jis 
užtai pageibos pas “Motinėlę”, 
bet musų draugystė, kaip rasziau 
augszcziau, ne gali jo suszelpti, 
nes turi jau stipendij"*?. Dėlto 
atsiliepiame prie mielaszirdingų 
szirdžių, kad savo aukomis ne 
duotų pražūti vyrui, kurs jau nu
kentėjo už tėvynę, o savo tžles 
ainis darbais gali lietuvystei at 
neszti ne mažę naudę. Sziokiam 
tokiam užlaikymui studento va
karinėje Europoje reikėtų surink
ti 200 dol.* Argi lietuviszka vi
suomenė, kun pasirodo teip 
duosni ant tautiszkų reikalų, ne 
įstengtų sumesti tokios mažos 
sumos?

Be to p. J. P-. kuriam mes 
nusiuntėme >20.00, rasao, kad 
jam tų 40 fr. ant mėnesio, ku
rtus jis dabar gauna isz Rapper- 
villės fondo, neužtenka, ir dėlto 
praszo nuo musų pageibos. 40 
frankų tai ant musų pinįgų tik 
8 dol.; užtai, broliai, palys gali
te suprasti, kad tų pinįgų ne gali 
užtekti net ant tokio prasto pra 
gyvenimo, kokį veda Europos 
studentai. Praszome dėlto pagel
bės ir tam vaikinui.

Broliai lietuviai! Davėte ant 
parodos, nesigailėjote cento ant 
kankintinių už lietuvystę, — 
sztai priesz jusj stovi du kan- 
kintiniai: vienam pasisekė isz- 
trukti isz Maskolijos, kur butų 
papuolęs į kalėj i m ę, o kitas, ne
galėdamas jau baigti mokslų 
Maskolijoje, nori važiuoti į užru- 
bežį, bet spėkų neturi... Argi 
jus pasiliksite kurti antjų szauk 
smo? Argi niekas nepasisku- 

bįs jiems pagelbon kad ir 3u 
naszlės skatiku?...

Maloni draugystė Szv. Ceci
lijos Pittstone, Pa., nutarė paau
kauti po 10c. nuo galvos ant rei
kalų “Motinėlės”. Tegul gi jos 
pavyzdis paragina kitas draugys
tes ir sziaip jau žmonės prie pa- 
naszių aukų!

Aukas ir prisiraszymo prie 
“Motinėlės” mokestis reikia siųs
ti ant vardo kasieriaus draugys
tės,kun. M. Szedvydžio, Pittston, 
Pa.

“Motinėlės” sekretorius.

tam iszradėjui, kuria iszras tin
kantį lakiojimui orlaivį. Ant 
gavimo dovanos reikia, kad or- 
iaivys priesz vėję galėtu į pusę 
valandos nulėkti 11 viorstų.

|| Londono hotelyj apvogė ku- 
nįgaiksztienę Radzivil isz Lietu
vos. Wagiliai pavogė visokių au
ksinių ir deimantinių graznių už 
50000 dol.

Į| Japonijoj, prie szaurrytinių 
pakranezių salos Yesso rado labai 
turtingus aukso plotus, kurie už
ima su virszum 1000 hektarų 
(netoli tiek jau desiatinų).

|| Paryžiuj pereitę sanvaitę 
buvo neiszpasakyti karszcziai. 
Nuo jų daug parodos lankytojų 
apalpo ir ambultansų vežimuose 
reikėjo gabenti vienus damon, 
kitus gi į ligonbuezius.

|| Wakarinėj Wokietijoj perei
tos subatos dienę siautė baisios 
audros su debesų praplyszimais, 
kurios ypacz Hanovere ir Reino 
provincijose noiszpasakytai daug 
blėdies pridirbo.

|| Badas Indijose apima vis 
daugiaus žmonių, dabar ežia 6 
milijonai žmonių minta tik isz 
rando paszelpos. "Mieste Bom- 
bay skaitlius paszelpos reikalau- 
janezių pasididino ant 200000 
žmonių.

|| Republ koj Wenezuelėj, pie
tinėj Amerikoj, Bermudez apskri 
tyj pereitę sanivaitę buvo smar
kus žemės drebėjimai, kurie be
veik su visu iszgriovė miestę 
Bermudez, turintį su virszum 
7000 gyventojų.

D Anglijoj, prieszais Slough, 
netoli Londono, susimusaė pasac 
žierinis trūkis, pilnas grįžtanezių 
nuo arklių lenktynių žmonių, su 
prieszais bėganeziu lavoriniu. 
Prie to szeczi žmonės likosi už- 
muszti, su n kiaus ir lengviaus ap
kultų pasirodė su virszum 40 
žmonių.

Isz wisur.
| Woliniaus gubernijoj iszdegė 

ketvirta dalis pavietinio miesto 
VVladimiro; per tai 800 szeimynų 
ne teko nė turtų, nė pastogės.

U Anglijoj užstojo neiszpasa- 
kyti karszcziai. Tūluose apskri- 
cziuose nupulę ledai iszmuszė di
delius laukų plotus.

| Pereitę sanvaitę tūluose 
Wo kieti j 08 krasztuose siautė 
smarkios audros. Wienoje tik 
Szlezijos provincijoj perkūnas 
užmuszė 13 žmonių.

|| Wienas prancūzas dovanojo 
Paryžiaus Aėro Kliubui (orlaivi
ui ui) 100000 frankų ant dovanos

| Pietinėj Lenkijoj, Radomiaus 
gub. iszdegė miestelis Skaryszev. 
Ibz viso miesto iazliko tik 28 
triobos, o terp tų: bažnyczia, 
klebonija ir miesto urėdas. Sude
gė 147 namai, 500 negyvenamų 
triobų ir 600 naminių galvijų.

|| Į Mombaza atkako mokslisz- 
ka Harrisono expedicija, kuri ti- 
rinėjo apskriezius Stefanijos ir 
Rudolfo ežerų. Sugrįžę pasako
ja, kad tuose krasztuose visai ne 
rado žmonių, jie arba isztriirė, ar
ba persikėlė kitur. Kaimuose 
pasilikusiuose be žmonių visur 
voliojasi krūvos žmonių kaulų.

[ Lenkijoj priviso agentų vi- 
liojanczių po kaimus jaunas 
merginas, kalbina jas keliauti į 
Paryžių ant parodos, kur žada 
merginoms geras vietas. Nerei
kalauja visai mokėjimo prancu- 
ziszkai, girdi, ant to užtenka bų- 
ti jaunoms ir gražioms. Agentai 
nesigaili merginoms rankpinįgių, 
perka daiktus. Žinoma, kad pa
tikėjusios agentams, pateks ne 
ant Paryžiaus pirodos, bet visai 
kitur, į visai ne gražias vietas.

| Pagal laikraszczio “Peter- 
burgskija Wiedomosti” surinktas 
žinias, 1898m. S'beri joj ir ant sa
los Sachalino buvo isz viso 
298557 ten iszsiųsti nusidėjėliai; 
tame skaitliuje 148718 yra isz- 
siųstų be sūdo, administratyvisz- 
ku budu; į sunkius darbus įszsių- 
stų buvo 39683. Kas metę, 
imant 1887—1896m., vidutinisz- 
kai iszsiųsta priverstinai 10842 
žmonės, 5610 gi keliavo paskui, 
iezsiųstus isz geros valios.

| Warszavo8 laikrasztis “Kury 
jer Warszavski” paduoda, kau 
netoli miesto, ties kaimu Babice, 
ant važiuojanezio keliu czigonų 
abazo užpuolė pulkas raitų gin
kluotų vyriszkių. Užgimė mu
sais, kuriame czigonai likosi per
galėti, muszyje likosi užmusztas 
czigonų vadovas, o jo tavorsz- 
ežius mirtinai sužeistas. Užpuo
likai isz czigonkų ausų iszplėszė 
sidabrinius žiedus, tokius jau žie
dus numaustė nuo pirsztų; pinį
gų paveržė 60 rubl. Užpuolikais 
pasirodė jauni vaikinai isz kaimo 
Babicų; szeszis isz jų jau suaresz- 
tavo ir pasodino į kalinį.

| Koksai Windt garsina Lon
dono laikraszcziuoae, buk susi
tvėrė prancuziszka kompanija, 
kurios mieris yra pastatyti tiltę, 
arba ant jūrių dugno nukasti tu
nelį per Beringo sanlavę ir su
jungti geležinkeliu Amerikę su 
Azija, arba Alaskę su sziaurine 
Siberija. Siauriausioj vietoj Be
ringo sanlava turi 70 viorstų 
ploczio. Nuo galų tilto arba tu
nelio bus padirbti geležinkeliai, 
vienas isz jų susidurs su Siberijos 
didžiuoju geležinkeliu, kitas gi 
su Amerikos geležinkelių lini
joms. Užmanyme tame nieko ne 
galimo nėra, klausymas tik ar 
tiltas arba tunelis užsimokėtų, 
kadangi krasztai Alaskos irsziau- 
rinės 8iberijus mažai apgyventi, 
todėl padirbti geležinkeliai ne 
turėtu kę važioti.

U Wokiszkas mokshnezius Me- 
yer, sztete Santa Katheriua, Bra
zilijoj, apskrityj nuožmių indijonų 
apgyventame, kurie ne pažįsta 
nė jokio raszto, ant staezių jūrių 
pakranezių kietų uolų užtiko žin
geidžius paraszus, iszpjaustytus 
uoloj matomai su pagelba titnagi
nių peilių. Nė mokalineziai, nė 
ežia gyvenanti indijonai tų para- 
szų perskaityti ne moka. Taigi 
matyt, kad juos iszpjaustė ne tie 
žmonės, kurie dabar tuose krasz
tuose gyvena, bet seniaus turėjo 
ežia gyventi tauta augszcziaus 
kulturiszkai stovintų Paraszai 
yra gana augsztai, iki 100 pėdų, 
ant staeziai isz jūrių iszkilusių 
uolų, ant kokių ne joks žmogus 
be kopeezių ne galėtų prilipti. 
Jūrės prie tu uolų gilios, taigi ir 
kopėczių ne galima ežia pastaty
ti. Kaip žmonės galėjo prisi
griebti ir iszraszinėti nežinomais 
rasztais uolas, tę sunku dabar su
prasti. FotograHszkus paveik
slus tų žingeidžių rasztų Meyer 
atsiuntė į Berlynę, bet ir Berlyno 
moksliucziai nemoka tų rasztų 
perskaityti.

Wietines Žinios.

APIE TURTŲ IŠDIRBIMĄ.
Paraše Schram.

(T^sa.) . ,
Ačiū pagerinimui dirbimo ir įvedimui 

garinių mašinų, dabar tuo pačiu laiku galima 
daug daugiaus padaryti, nė kitkart. Pertai 
daugelis darbininkų atliko nuo dirbimo . rei
kalingų daiktų ir liko sunatfdojami dirbi
mui pertekliaus daiktų; jeigu gi išlaidumas 
žmonių sykiu išnyktų, tie darbininkai atsi
durtų be pastogės. Jeigu draugija butų 
teip sutaisyta, kaip to reikalauja socijaliz- 
mas, visi pagerinimai dirbime produktų butų 
sunaudoti niekam daugiaus, kaip padaryti 
visiems gyvenimu smagesniu ir geresniu, idant 
kiekvienas galėtų lavinti savo protiį moksliš
kai ir estetiškai.

Tada ir perteklius taps visiems lygiai 
prieinamas, o pertai žmonija daeis iki to, k$ 
Aristoteles skaitė per viešpatystės siekį, o 
mes per socijalizmo siekį: t. y. idant “visi 
galėtų laimingai ir priderančiai gyventi”.

III
Padalinimas uždarbio.

Visi žmonės vartoja daiktus našių dar
bininkų padarytus. Šitų darbininkų 
darbo, kaip augščiaus sakėme, pakanka vi
siems žmonėms gyventi, bet padalinimas jų 
darbo vaisių terp atskyrių žmonių neatsako 
darbui atliktam kiekvieno žmogaus. Vis 
tiek ar kas daiktus dirba, ar kokię tarnystę 
atlieka, kiekvienam tenka tik tiek daiktų, 
kiek už savo piningus gali nusipirkti. Kitaip 
sakant, kiekvienas uždirba tūlę sumę pinin
gų, kurie yra jo pelnas, ir nuo to priguli, ko- 
kię dalį visų daiktų jis gali sau įgyti.

Uždarbis gali būti visoks. Pirmiausia 
yrą didis luomas tikrųjų darbininkų, ku
riuos samdo darbdaviai, mokėdami 1 jiems 
kasdienę arba už atliktę darbę. To
liaus eina žmonės, dirbanti už tūlę mėnesinę 
arba metinę algę, kaip štai: valdininkai vieš
patystės, valščiaus, pirklių tarnai (subjek
tai), mokintojai, dvasiškiejie irt. t. Dauge
lis žmonių pelnosi,gaudami užmokesnį už at- 
skirę atliktę tarnystę, kaip štai, gydytojai; 
kiti vėl prie nuolatinės algos, gauna užmo
kesnį už tūlę darbę. Visi paminėti čia veiki
mai turi tę ypatybę, jogei jų pelnas yra už- 
mokesniu už atliktę darbę.

Pirklio pelnas eina iš naudos, gauna
mos Įiarduodant tavorę; pigiai pirkti ir bran
giai parduoti—tai pirklių šauksmas, jiaslap- 
tis jų turtingumo, nes skirtumas terp prekės 
nupirkto ir parduoto tavoro yra jų pelnas. 
Iš dalies tas pelnas yra uždarbis, nes, pirk
liaujant, reikia šis tas dirbti, veikti. Vie
nok nenorime sakyti, buk nauda iš pirklia- 
vimo yra uždirbama teisingu darbu. Adver- 
niai, pagal įiatyrimę senų ir yjiačiai naujes
nių laikų-matome, kad pirkliai daugiausiai 
pelno neteisingu keliu ir kad dabar labiaus, 
nė kaip kitę kart išeina ant Franklino žo
džių: “pirkliavimas yra tai prigaddinėjimas".

Ant galo pelnyti galima nedirbant ir 
neveikiant nieko, bet tik iš to, kad žmogus 
turi kokį nors turtę. Kas turi kiek piningi} 
ir skolina juos, gauna palukus; kas turi že
mės sklypę, žuvingę ežerę ir pasamdo juos 
kitiems, jam moka piningus. Skolininkai 
teippat kaip ir samdytojai vartoja pasisko- 
lintę arba nusisamdytę turtę produkcijai. Iš 
valdomo tuom tarpu turto jie traukia nau- 
dę, nusisamdydami darbininkus. Tokiu bu
du jie gauna pelnę, kuris be kapitalo nega
lėtų kilti, tai yra jie pelno iš kapitalo ir iš 
dalies to pelno užmoka procentus arba sam
dos kapitalę skolintojui.

Nekalbėsime čia, ar kapitalistai ir pra
moninkai teisingai dalinasi terp savęs pelnę 
gaunamę iš kapitalo; nurodysime tiktai, kad 
pelnas iš kapitalo yra neteisingas ir kad 
pertai tampa sumažinta dalis produktų, ku
ri turėtų tękti darbininkams.

Iš pelno gaunamo piningais, vis tiek 
koks tai butų pelnas, ar tai butų pelnas iš 
pirkliavimo, ar procentas, ar mokestis už 
samdomę žemę, yra perkami daiktai gyveni
mui reikalingi. Nors ir atidėtume dalį pel
no, norėdami gauti už jį procentus, visgi vi
sas pelnas, piningais išreikštas, bus suvartotas 
reikalingiems daiktams nupirkti. Padalin
kime dabar visų žmonių pelnę į du skyrių ir 
į vienę skyrių paskirkime pelnę gaunamę už 
darbę, į kitę gi pelnę gaunamę be darbo. 
Abiedviejų skyrių pelnas yra suvartojamas 
visokiems daiktams įgyti, kurių daugumas 
priguli nuo didumo pelno kiekvieno sky
riaus. Todėl juo daugiaus žmonių gauna 
pelnę be darbo, juo daugiaus daiktų jie gali 
sau įgyti, pertai-gi mažiaus daiktų tenka 
žmonėms, kurie savo pelnę turi užsidirbti.

Pasirūpinsime išaiškint šitę dalykę 
skaitliais. Sakysim visi žmonės, dirbantie- 
jie ir nedirbantiejie, pelno per kokį laikę 100 
rublių ir per tę patį laikę dirbantiejie pada
ro 100 vienokių daiktų, taigi už rublį gali
ma nusipirkti vienę daiktę. Jei nedirbantie
jie turės 25 rublius pelno, tai jie galės nusi
pirkti 25 daiktus, dirbantiejie gi—75 daik
tus; jeigu gi nedirbančiųjų pelnas pakils iki 
50 rubl., tai jie galės nusipirkti 50 daiktų, 
dirbantiemsiems gi liks ne 75 daiktai, kaip 
pirma, bet tik 50 daiktų, t. y, pakilus nedir
bančiųjų pelnui, dirbantiems tenka mažiaus 
daiktų. Taigi, jeigu ne butų pelno be dar
bo, kurį (pelnę) duoda kapitalas, tai darbi
ninkai galėtų įgyti sau daugiaus produktų 
jų padarytų ypačiai, kad tada visi dabarti
niai kapitalistai teipgi turėtų dirbti, pertai- 

I gi ir daugiaus visokių produktų butų daro-. 
I ma. Tokiu budu pelnas iš kapitalo, ar šio

kiame, ar tokiame pavidale, ar tai kaipo mo
kestis už samdomę žemę, ar procentas, ar 
darbdavio pelnas—visados sumažins dalį 
produktų įgyjamų teisingu darbu, nieko už 
tai neduodamas. Todėl ir dabar pripažįsta
me per visiškai teisingę senovės priežodį: 
“kas ima procentus, tas vagia”, nes kiekvie
nas pelnas iš parsamdymo žemės arba iš ka
pitalo atima dalį uždarbio darbininkų, ir 
produktus dirbančių ir tarnystas atliekančių.

Vienok tas nereiškia, kad mes kiekvienę 
žmogų, kuris ima procentus arba mokestį už 
parsamdomę žemę, laikome pėr vagį, klaida 
yra visame surėdyme draugijos ir įstatymuo
se apie savastį, kurie per amžius susidėjo ir 
už kuriuos nė atskyri žmonės, nė koks nors 
luomas žmonių atsakyti negali.

— Pereitos nedėlios * naktyj 
vagiliai ant priemiesezio Bervyn 
pavogė telefonų dralus ir per tai 
priemiesezio gyventojai ne galė
jo naudotieji isz telefonų.

— Nuo 1 d. liepos Chicagoj 
uždrausta duonkepiams prie ke
pimo vartoti teip vadinam? 
“Baking povder”, kadangi jis 
susideda isz vodingų sveikatai 
medegų.

— Ant lietuviszko vertėjo 
prie ateivių užveizdos pateko 
p. Kelpsza isz Chtcagos, kurisai 
geriausiai iszlaikė egzaminu. P. 
Kelpsza iszvažiavo jau į Nev 
York? užimti sau paskirt? urėdę.

— Pavieczio szerifas, kadangi 
miesto policija neįstengia iszuai- 
kinti Chicagoe loszinyczių, kur ne 
vienas varguolis praloszia pasku
tinį centę, nuo dabar siuntinėb sa
vo pagelbtnįkus ant jieszkojimo 
tokių loszinyczių.

— Tūli chicagiecziai verkia, 
kad laike paskutinio žmonių su- 
skaitymo pasirodė, jog Chicagoj 
nėra 2 milijonų gyventojų, bet 
vos ne visai 1800000. Isz to 
nėra k? nė verkti, nė džiaugtieji. 
Jeigu ežia būt mažiau varguolių, 
tai isz to galima būt džiaugtiesi«

— Policijantas Baginski, apie 
kurio pro v? paminėjome pereita
me “Lietuvos” numeryj, likosi sū
do iszteisintu. Prisaikintiejie 
pripažino, kad Baginski likosi 
itslijonų užpultas ir ant atsigy
nimo priverstas buvo pasinaudo
ti isz revolverio. •

“Kūrėjas”, laikrasztis iszeinan- 
tis Chicagoj pranesza, kad dėl 
stokos parėmimo, paliauja iszei- 
dinėjęs. Abonentams, kurie yra 
užsimokėję už visus metus, isz- 
leistojas laikraszczio atlygįs knį- 
gomis. Ant toliaus žada iszlei- 
dinėti vien knįgutes toj paezioj 
pakraipoj, kokioj buvo iszlei- 
džiamas “Kūrėjas”.

New Britain. Conn. Sėjos 10 d. pasi
mirė Izidorius Lemežis 25 metų Jauni
kaitis ir 12 sėjos Ūpo palaidotas aut 
airisskų kaUlikiszkų kapiniu New Bri
tain, Conn. * A. Lemezis.

Kokię skriaudę daro kapitalas teisingam 
darbui, šiędien,dėlei stokos statistikos, nega
lima tikrai apskaityti, bet visgi Vokietija ne 
daug tame dalyke skiriasi nuo Anglijos, Lie
tuva nuo Vokietijos.

Iš 800 milijonų svarų sterlingų* viso 
Anglijos pelno 300 milijonų išpuola ant dar
bininkų, 500 gi ant kitų žmonių. Taigi dar
bininkams priguli 3 aštuntos (J) dalys viso 
pelno. Kitos gi 5 aštuntos (*) dalys lieka 
žemės valdytojams ir kitiems. Skaitliai tie 
bus dar svarbesni, jei prilyginsime juos prie • 
skaitliaus žmonių, prigulinčių prie kiekvieno 
minėto skyriaus. Taigi ’ dalys pelno turi 
ištekti ant 23 milijonų, J gi pakakina reika
lus tik 7 milijonų žmonių; kadangi darbi
ninkų Anglijoje yra 3 syk tiek, kaip kitų 
gyventojų, tai jiems turėtų ir prigulėti bent 
2 syk tiek pelno, nekaip dabar. Beto, dar
bininkai pelno labai nelygiai. Vieni pelno, 
sulyginant, labai daug, kiti kaip tik į sykį, 
kiti gi daugiausiai yra vargo prispau
sti, nes turi }>er mažę pelnę. Kadangi du 
pirmutinių darbininkų skyrių negali reika
lauti, kad jiems dusyk tiek padidintų pelnę, 
per tai, teisingiaus paskirsčius pelnę, galima 
butų padidinti jį menkai apmokamiems dar
bininkams netik dvigubai bet ir trigubai, 
net ir tada, jeigu dykaduoniai kapitalistai 
užsimanytų jiasilikti ketvirtę dalį visuotino 
pelno, prigulinčio jiems pagal skaitlių žmo
nių.

Iš augščiaus minėtų aiškių skaitlių ma
tyt, kaip kenkia inaterijališkain buviui ir 
dvasiškam prasi lavinimui darbininkų dabar
tinės draugijos pramonių ir savasties sanly- 
gos. Geriaus įsižiūrėjus į tas gyvenimo sanly- 
gas, turi persitikrinti, jogei josios yra kone- 
teisingiausios ir per tai ilgai būti negali. 
Statistikas Baxter sugriauna ir tę tankiai 
atkartojamę tvirtinimu, buk turtingų žmonių 
ir jų kapitalų permažai esę, idant padalini
mas tų kapitalų terp pavargėlių galėtų jiems 
kokię nors nandę atgabenti. . Jei susilygini- 
mas darbininkų ir kapitalistų pelno jau dvi- . 
gubai pakeltų darbininkų uždarbį, pertai 
dar ir daugiaus gero turėtų darbininkai. Ka
pitalistų pelnas, jei priimsime Baxterio 
skaitlius, sumažėtu nuo J iki J, tokiu budu J iš
pultų darbininkams. Kapitalistai tada ne 
galėtų vartoti tūlę dalį darbininkų, idant 
.jiems asabiškai tarnautų ir pertekliaus daik
tus dirbtų, tiegi turtai, kurie siędien eina 
ant išmokėjimo algų už pertekliaus darbus, 
butų suvartoti darbininkų trioboms. jų dra
bužiui ir t. t. pagerinti. Pakilęs pertai di
desnis reikalavimas naudingų daiktų padi
dintų jų produkciję, patrauktų į jį dabarti
nius tarnus arba darbininkus pertekliaus 
daiktų. Tokiu budu kiekvienas kas kart 
daugiaus naudingų daiktų galėtų įgyti.

Tokį dalykų stovį, koks yra Anglijoje, 
randame inaž daug visur, kur tik yra dabar
tiniai įstatymai pramonės ir savasties; patai
syti tę galima tik permainius dabartines san- 
lygas.

Socijalizmo priešininkai, ypač gi apaš
talai pačėdumo ir luomų sandaros, nori pa
taisyti tokį negerę draugijos surėdymų t.y. iš 
darbininkų padaryti smulkius kapitalistus. 
Nors pačėdumas yra geras daiktas ir apskri
tai jį galima patarti atskyroms žmogystoms, 
vienok tas nepagerįs darbininkų luomos liki
mo. Nuodugninę permainę gali padaryt ne 
toki pataisymai pačėdumo ir tvarkos, bet 
tiktai socijalizmas, kursai ne paskirstys visų 
turti|, kaip klaidžiai neišmintingi jo priešai 
sako, bet tik padarys galę neteisingam jų 
padalinimui paremtam ant pelno iš kapitalo.

IV
Apie tavorų vertę.

Šiędien, kada kiekvienas parduoda savo 
darbę (arba jei dirba ant savo atsakymo, tai 
jo vaisius) ir už uždirbtus piningus perkasi, 
kas jam reikalinga, kyla kas valandų klausy
mas: “kaip brangus, kiek vertas tasai ar ki
tas ta voras?” Kalbame teiposgi apie vertę 
kokio nors naujo pramanymo, apie vertę bi- 
čiuolystės, gautos žinios, padaryto gero, apie 
sveikatos ir gyvasties vertę, taigi vartojame 
žodį—vertė kas valandų, todėl turime gerai 
sau išaiškinti, kę tas žodis reiškia.

“Reikia būt galvočium (filozofu), idant 
suprastum tę, kę kasdien matai”—pasakė 
Rousseau** prancūzų galvočius.Neaiškumas- 
gi prasmės žodžio ‘ ‘vertė”, kuris neperseniai 
viešpatavo ir kurį tik Karolis Marka galuti
nai išnaikino, labai gerai patvirtina anuos 
žodžius prancūzų galvočiaus. Ir išties, aiš
kiai suprasti tai, kę kasdien matome, yra la
bai sunku, nes žmogus pripranta prie tų da
lykų ir visiškai jų netirinėja.

Politika.
Pėtnyczioj 22 sėjos bus dėmokratisskos 

priimscijos. Wieta balsavimo 3139 8. 
Centre avė. Isz lenkų eina ant reprezen
tanto į legislatura Fr. P. Danisch ir pra- 
szo lietuvių demokratų duoti ui jį bal-

* Svaru ■terliotų ne toli 10 rublių musų piningais. 
** Skaityk Rūmo.

t (Toliaus bus.)
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Draugyscziu Reikalai

Pasilinksminimas.
Waterbury, Con. Czianyk- 

sztė Susiwienyjiisi wardo Szwen- 
to Kazimiero Draugystė,isz prie
žasties sawo 15 met sukaktuvių, 
aut 4 d. liepos rengia puikų pasi
linksminimu, kurisai atsibus ant 
farmos guodotino kn. Žebrio. Bus 
puiki muzika ir teiposgi wisoki 
gėrymai. Uipraszame wisus vie
tinius ir aplinkinius lietuvius ir 
lietuvaites, teiposgi lietuviszkas 
draugystes dalyvauti musų pasi
linksminime. Sanariai Draugys
tės marszuos pilnoj grožybėj isz 
lietuviszkos mokyklos ant John 
ui.; marszavimas prasidės po 10 
wal. ryto. Pusę pelno už iszpar 
duotus gėrymus nutarėme apver
sti ant naudos kankintinių isz- 
t re nitų už lietuvystę į Maskolijos 
vidurius.
XV ardau visos Draugystės,

Prezidentas K. Ch. Kažemėkas.

' Pajieszkau sawo szvogerio Mikolo 
Neikto. Ji* pats ar kas kitas teiksi* duo
ti žinia ant adreso:

Povilas Irkmans, 
1514 Ross avė., Scranton, Pa.

Bailus! Balius!
Subatoj ir nedėliaj, 23 ir 24 d. sėjos da

rau pasilinksminimo balių ant kario gra
jys puiki-muzika, bus smagus pasilinks- 
m ma*.|Todėl visu* aplinkinius ir pažįs
tamus kviecziu atsilankyti.
, Su guodone.
K. Szemaiti, 632 So. Canal 8t.,Chicago,

J. L ChmiMinstis, J. Silversteli, ACo.
• Didžiauisas Lietuviszkas

Cigaru ir cigaretu fabrikas
Dirbame Cigarus isz tikro Havanos taba
ko. Cigaretus isz Rusiszko ir Turkiszko.

Biznieriams dasiuneziame in visus
Amerikos krasztus už pigiause preke.

FABRIKAS: 498 So. Haleted st.
KRAUTUVE. OFISAS IR PARDAVINYCZIA: 
87H-HHO W. 33rdst., CHICAGO.

Naudokitės!

Didele Exkursija.

Brooklyno ir Nev Yorko lietuviszka 
parapija 15 d. liepos daro pasivažinėji 
mą (exkursion) ant mariu. Jauturf'pa- 
samdyta puikiausią laivą, ant kurio gali 
tilpti 2 500 žmonių. 200 poru ant sykio 
galės szokti prie skambėjimo puikios 
lietuviszkos muzikes. Bustai labai gra
žus pasilinksminimas. Todėl visus lie
tuvius, idant kuoskaitlingiausiai susi
rinktu nuoszirdžiai užkvieczia,..

Komitetas.
Pirmas Piknikas.

Chicago, III. Draugystė Szv. Jono
Kriksztytojo turės savo pikniką 1 d. lie
pos 1900.Reising’s Grove, prie Desplaines
ave. ir 28 ui. River Side, 111. Parkas la
bai gražus, dideli uksmėti medžiai, pui
kus takai a’nt pasivatkszcziojimo, teipo- 
gi graži platforma szokiams,
szale teka —-czysto vandens
upė. etc. Kiekvienas bus užganė
dintas. Ant pikniko grajys gera muzi
ka. Bus lenktynes ir kitos zobovos. 
Įžengs vyrams 25c, moterims ir mer
ginoms dykai. Imkite virszutirį “Metro
politan" 48tos avė. Elevator gelež’nkeiį, 
kurs davež iki W. 48tos avė., tenai 
gausite,.La Grange “stritkarį,tasai davež 
į vietą. Galima važiuoti ir visais stritka- 
riais, kurie eina į W. 48 avė. o nuo 48 
avė. imkite La G range Street karį.

Su guodone. Dr-tė Szv. Jono Kr.
Chicago vestsidės * lietuviai ant savo 

paskutinio susirinkimo, reikale naujos 
ietuviszkos kolionijos Chicagoje.iszrin- 

ko tam tikslui administracija isz sekan- 
cziu ukčsu: A. Kriszcziųnas prez., J. 
Palilionis vice-prez., M. Kanapeckas 
prot. sekr., M. Alijonis,fln. sekr. J. Win- 
ckunas kasierius. Sekantį susirinkimą 
laikysAubatoj, 23 d. sėjo, 8 valanda va
kare, salėje J. Kudulio, 839 Blue Island 
avė., terp Paulina ir Wood str., ant ku
rio visus lietuvius intefcesuojanczius 
tuom reikalu kvieczia susirinkti.

Administracija.

Antras Piknįkas.
Chicago, III. Dr-tė Ltuorybės tu 

rėš savo pikniką 24d. sėjos, 1900, Berg- 
man's Parke, prie Desplaines avė. ir 26 
ui. River Side, III. Prasidės 8 valan
dą ryto. Parkas labai gražus, 
dideli uksmėti medžiai, puikus takai ant 
pasivaikszcziojimo, teiposgi graži nau
ja platforma szokiams. bovling »lley, 
kiekvienas bus užganėdintas. ■ Ant pik- 
nįko grajys gera muzika; Įžėnga vyrams 
25c., moterims ir merginoms dykai. 
Imkite virszutinį “Metropolitan 48tos 
avė. Elevator geležinkelį, kurs davež iki 
W. 48tos avė. tenai gausi tė “La Grange 
streetkarį” ant kurio bus isztiestas au
deklas su paraszu: “Lietuvviszkas 
piknikas" ir tasai davež į vietą. Gali
ma važiuoti ir visais streetkariais, kurie 
eina į W. 48aye., o isz 48 avė. imkite 
La Grange streetkarį. Bus’tai didžiau
sias ir gražiausias piknįkas, todėl kvie- 
cziame visus atsilankyti.

Su guodone, Dr-tė Liuosybės.

Lietwiszkas Piknikas.
Chicago. Dr-te D. L. K. Vytauto turės 

sawO pikniką nedėlioj, 8 liepos, 1900.darže 
Teutonia, prie53-cziosSt. ir Ashland avė. 
Prasidės I vai. po pietų. įženga vyrui 
su mergina 25c. Privažiuoti galima isz 
wisų miesto dalių už 5c. Todėl visus 
lietuvius ir lietuvaites kviecziame atsi
lankyti. Dr-tė D. L. K. Vytauto.

Philadelphia, Pa. 10-ta Susivienyji- 
mo L. A. kuopa laikys savo pusmetinį 
susirinkimą nedėlioj, 1 lieyo* tuojaus po 
sumai bažnytinėje salėje, ant kurio yra 
kviecziami visi lietuviai vyrai ir mote
rys kuo skaitlingiausei susirinkti.

J. Butkus, sekr.

Paįieszkojimai.
Pajieszkau savo sunaus, Juozapo Bal- 

cziaus, Kauno gub., Raseinių pav., Mi- 
szuczių kaimo, gyveno Chicagoj. Jis 
pats, ar kas kitas, teiksis duoti žinią ant 
adreso: Mike Balczius,

Box 245, Coal Centre, Pa.
(29-6)

Pajieszkau savo pusbrolio, Juozapo 
Kontowto, Kauno gub., Rasseinių pav- 
Pavorkszcziu kaimo. Meldžiu atsiszau- 
kti ant adreso:

Jpbn Letik. Fraser, lova.

Pajieszkau savo draugu: Jono Andri- 
liuno ir Antano Knezos abu isz Kauno 
<rub Panevėžio pav., kaimo Deikiszkin. 
Jie p»ty« Ar kas kitas teiksis duoti žinę 
ant adreso:Waclovas Andriliunas,

41 String str., Chicago, Iii.

Geras Gillukis.
Aptieks ir Grosernė viename sztore 

ant pardavimo, dalis to sztoro gali būti 
sunaudota ir ant buczernės. Biznis ežia 
yra daromas jau nuo daug metų, prekių 
nieks negadina; tavorų per meta iszsi- 
parduoda už $50.000; aržuoliniai “fixtu- 
res” biznio yra ant dviejų arba trijų 
prekėjų. Wieta ant didžiausios uly- 
czios. Savinįkas turėdamas kitur biznį 
ežia nori praduoti; reikalauja treczdali 
isz virszaus, o likuse sumą ant ilgų ir 
lengvu iszmokesczių. Atsiszaukite pas

John J. Linsey,
Main St., Union City, Conn.

Ant pardavimo, pigiai namas su 
lotu. Namuose tali inasi buezernė ir 
grosernė. Norintis <ali pirkti viską sy
kiu arba tik namą s i lutu. Atsiszauki- 
te: Dan. Knakevicze. Box 403, Toluca, 
m. (7--3)

“Geltonasis Baisūnas ”
Tuomi vardu ciesorius Vilius II ap- 

kriksztyjo Chynieczius, kurie vienval 
grasina visam civilizuotam svietui isz- 
naikinimu kaip veik tik jie supras savo 
pajiegas ir gabuma. Bet dar didesnis 
negu užplaukimas milijonu “dangiszkos 
vieszpatystės” sunu isznaikinimo pavo
jaus—yra tai vienwalinis platinimasi 
tarpu visu tautu pilvo ligų, paeinaneziu 
isz neapsisaugojimo ir gėrimo szaltu gė
riam laike dideliu vasaros karszcziu. 
Link saito pavojaus stengiasi ypatingai 
atkreipti žmonių atyda ne koks vie- 
szpats, bet rūpestingas musu ukėsas 
Joseph Triner, 437 'Vest 18th Street, 
Chicago, III., kurs suwo iszrastą ir i>er 10 
metu iszmėginta American Elixir of 
Bitter VVine aukauja žmonijai kaipo di
džiausią ginklą prieszais tapavojn. Tri
nario Amer. Elixir of Bitter W i ne yra
naudingiausiu vaistu nuo visokiu pilvo, 
plauczlu ir inkstu ligų. Jis gydo vidu-'
rin užkietėjimą, skilvio nemalima, žar
nų uždegimk, iszbėrima, kraujavima, 
galvos sukimą, nemiga, etc. Jo smokas 
yra pnimnus, taip kad ir vaikai jį mėg
sta. Trinerio Bitter Wine (reikalauk 
kožnoj aptiekoj ir žiūrėk, kad aptieko- 
rius neduotu savo fabrikacijos) apsaugo
ja daugiau gyvasezi u, negu chyniszki 
“bo.veriai" gali ja atimti!

Dr. Leonard Landės,
Lietumiszkas Daktaras.

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

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

U«b t i Iti* i n n I užbyri y ma
visų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: 

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

Išilgas IjytiHzku Daliu
iszgydysiu į kėlės dienas, teipogi li

gas pilvo, uždegimą žarnų, iszdžiuvi- 
mą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, a- 
kių, ausų, nūs toj imą pajiegų ir tt. Isz- 
gydymą užtikrinu kiekviename atsitiki
me. Čnroniszkas ligas gydau pasekmin
gai, ir slepemas ligas užlaikau slaptybė
je. . Į

Dr. Leonard Landės,
134 E.24th St.,Cor.Lexingtou Av.

Offisn walandn«-1 ouo 9 iki 1 P° Pi,‘t umso vaianaos.į nuo5po Pi.iįki8wakaro 
N<*4«*liomlx: nuo 8 iki 10(4 wal.rylo;nuot iki 4val. 
po piel.

Kodą per CS-roiiiatae Dykai.
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.

Baltrčikorji!!
Rasite szaltę alų, seniauaes ariel

kai, wynę net isz Europos, o 
cigarus net isz Turkijos.

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

laterbna Conn,
HILLE’S FOTOGRAFAS,

3452 S. Halsted St.
gulma polkias Fotogranjas; ui tuziną tiktai 

$2.00
Aat vaMtthi žr kitokiu reikalu aul** ‘.Votocra* 

njaa kuopuiklau*i*l

Kas prisius $8.00 aplaky, Kenausla ir 
naujau.tos ni*4o. luaailnuke Kromstom. 
drukuoli 8xi uia.zinu.e taip gerai priteisite, 
kad kieavi-aaa, nors ir mažiausiai mokintas, 
per 10 mluBtu issmokata dailei drukuoli. Prie 
kiekvienos masziuukes duosim dovanas uloniš
koms knliroms nei popieroms su puikioms kviet- 
kotus Ir grasiais apskaitymais grumstu raižy
tum Tokiu popieru tuzinas ka.ztuja 35c; 5 tu
zinai *i 00. Agentu reikalaujame kiekvienoj 11a- 
tuv.szkoj aplgardoj ir duodame gera uždarbi. 
Raszyk sziadien.

VV . Kudarauckas,
Boi 234, Lairence, lass.

Tikrai LietuviazkaN
SALIUNAS.

Užlaiko gerą alų, seniauses ir czystas a- 
rielkas ir k vepenezius cigarus. Geri a ūse 
užeiga dėl 3z viežiai atvaževusiųį Wa- 
terbury. Yra lai vienatinisezyseziau 
sės ir teisingiauses lietuviszkas saliu 
naš mieste Waterbury.

J. F. DANISEAVK’ZIUS, 
S3D Bank, kampas S. I^eonard kL 

VVaterbury, Conn.
Iž 2.75 nupirksi Kliugu pinta vra’- 

kamx wezim«li su |**h ruolo plien ■ 
ratais. »i»mli. •priuKMlt. <-ie Gua- 
rantuotai ant 3 matu. Už *8 25 
NITIHK»1 naujausio darbo Go< xkt 
Cabkuub". Daodaoir 10 dienu ant 

į<ĮKwwi»žbaadymo. Pinigu l»x Kalno uervi- 
k alau lame. Suteikiame geriausiu* 
pailudyjlruui kaitink muiu teiiin- 

gumo. Raižyk nuian reikalaudama! muiu 
naujai iizl lito puikaui <8 pu du kalalicgo.
Adreiuok:
"Vietor Almnufacturinir Co., Dapt.Q-l. 

181 to »7 Plymouth M., Chicago, Iii.

Povilus Mozei k a, 
3321 Sor4iorgan st., Chicago, III.

Užlaiko grabus ir visus kitus reikalin
gus ant pagrabo daiktus. Teipogi Karie
tas ir arklius ant pagrabu, veseiliu ir ki
tuose reikaluose galima ežia gauti. To- 
lymesniejie gali paszaukti per telefoną:
Yards 700. ’ (3-9)

Rodą Dykai!

mes saužagyitos, 
vyriszltunio. 
Nervu silvnum&i.

Vien tiktai vyru ligose. 
State Medical Diipeniery 

76 E. Mediion Street.
Chicago. III.

—dai neiazgydysltn— 
neimalm mokestiea.

Iizlirti 8pecljallital izioi 
Gydinycxioi gi uruntuo 
Jn iizgydyrnn nuo vlio- 
kiu vyriizku ligų, kaip odoe. 
kraujo, iytiiaku ir chronlu- 
ku negaliu. Bailias paark- 

kaip tai: Uraziidymas 
nusilpnėjimai. varioocele, 
irirdies plakimai, pražudy

mai atmintie! nekentimas dnugyitei, nerylai- 
kumaą. krūtinei, nugaros Ir kryžiam skaudėji
mas. rangavitnas. pilvo ir žarnų uždegimai, ne- 
malimas. įniksiu liga, pražudymai apetito, 
smarve gerklėje, paniūrima,, viduriu užkletrjl 
mai. tnuaahnai kraujo in galva, penztejimas, 
ausu cypimas, Iszberimal ant kūno ir lytiszku 
daliu, pražudymas sekios.

Gyduoles dykai—pakolei isz- 
gydyslm.

Ofisas atidarytai nuo tO vai. ryto iki 4 po pie
tų, ir nuo 8 iki 8 vakare. Nedėliotais tik nuo 10 
iki 12 ryto.

Kiekvienas, kurs kankinasi kokia nors chro- 
nis/ka liga, tegul atsisaaukla pas muk ir įsi
kando musu n.ujauna ir pasekmlngiauita gydy
mo meb da. Jeigu gali, pribuk pate, o Jeigu 
ne, tai ranyk pas mus reikalaudamai*‘Klau- 
symo Llstos’*—tada galeai būt užgydytas na
mie.
State Medical Dispeasery,

76 E. Medison St., Chicago, III.

Žemiu pis Lietuvos ir 
Latvijos.

Lietuviszkoje kalboje, atspausta* lo- 
tiniszkoms Įdarams Peterburge, gauna
mas pas: Inžinierių A; Maciejevskį.

Nevskij proepekt, n. 111 b. 73.

Už Brukuojama niaszinuke.
Misiniginems litaroms, greitai gali ant 

jo* iszmokti brukuoti gromata*. Asz 
užlaikau siuvamu maszinas, laikrodė
lius, laikrodžius žadinamus ir su muzi
ka, albumua, knįgas visokea, ražanezius, 
szkaplierius net isz Lietuvos ir daug ki
tokių daiktų. Mano prekės pigesnė* 
kaip kitų. Meldžiu aUiizaukti ant 
adrėso:

J. J. M. Laukaiti*
425 W. Mahaooy St. Mahsnoy City, Pa. Į

Stebuklingos Gydyklos.
Daug metu tyrinėjimu ir sunkiu darbu pailsėki 

maa liirmtl kombinaoija žolių ir įsakau, kurio- 
tumalisytos iu wynu duoda initablk gydykis aao 
kataro pllwo. žarna, netmtrinlmo, kepeni ir odoe Iii 
ga. padaugina krauju ir sadrutina visa Systems.

Kurtus Dro F. M. Božynczo wyaas, dirbtas po jo 
sssblszks užžlurs, yra pripažintas sngsrostamiuju 
daktaru geriausiu už vrisas buvusias ir Manąsias 
tam tykslul gydyklas. Yra tai vaistus, jieszkotaa 
per ilgus metas žmonių, stoidavusiu amatui, o ne 
žmonių, nepažystanesiu mokslo, tuom labiau Bok
što medicinos. Jeigu ligonis, po sunaudojimu vie
nos bonkates išnešta dideli palengvinimu, tas liu- 
d y ja apie gydyklos verta. Pamėginkite, u persiūk- 
rinite apie ju stebuklinga veikme.

Galite gaut sptiekoee arba pas

Dr. F. M. Božyncz

T. ANDRIDSZEWICZAITE
-------- DIRBA --------

Arnotus, Karūnas ir wisus baž
nytinius parėdus,

— Teipogi —
Draugystėms: leliaias, Surpas, Kokardas Ir Lt

Mokinausi to darbo W*rsz*voj, dirbau jį kelis 
metus Lietuvoj ir treti metai kaip Amerikoje. Wi- 
sa darbe gersi pažystu. Lietuviszki kunigai ir 
lietuviszkos draugystes reikalaudami draugys
tėms ar bažnytiniu iszdirbimu, raszykite pas ma
ne klausdami prekių, o persitikrinsite kad mano 
prekes yra pigesnes ir darbas gerasnis kaip lenku, 
aszsavo iszdirbimu* gvarsntuoju.

Su Guodone,

519 MUwaukee avė., Chicago
N B. ^Mant ant bonkeliu butu paraižai Dr. F. M. Božyncs, nes tik tose bonketese

T. Andriu8zewiczaite, 115 W. Dirlslon St, Chicago, I1L

FePBradchulis
Adwokata» Ir Notary Public. 

VVieninteli* lietuvy* advokatas, baigą* 
mokslą jurisprudencijosczion Amerikoj, 
Lake Forest universitete. Weda prova* 
kriminaliszka* ir eiviliszkas. Atjieszko 
užsenėjusia* provaa, iszdirba visokiu* 
dokumentu* ir duoda rodą visokiuose 
reikaluose. Lietuviai isz kitų miestų 
gal rodą pasiekti per gromata*. Tuntk 
tiejie reikalą tesiszaukia tuojaus.
3259 S. Halsted «t., Chicago, tu.

Telephone Y ard* 772.

NĖR VITA Sugražina nužudyta vyru 
’ stipruma ir drąsumu.

Gvdo impotencija, stabdo naktiniu 
polucija 1, wiiai ligai tegauta, per 

Kjgd uzdykumaar ueaiiargumo. Szlia gy- 
Vv ’n dykla sudrutlna nervai ir daugina 
Bjį kraujai priduoda veidui raudonumu 

ir lugražlna žmogui jaunyitla. 8ian- 
oriame puolia už Mc bušeli, už *2 JO 

balelių. Ir geuranluojaiue lizgydy- 
"•an vti, arba pinigus sugražinti.

nervita Medical Co., 
Cllnton * Jakaon gta., Chicago.
Gaunama yra ir A pliekoje Clark U Van- 

Buren S Chicago.

Dr. M. P. Kossakauskis,
3315 S. MORGAN UL.
Aptiekoje J. Leszczynskio, 

kožna diena
nuo 10-tos iki 12-tos adynos 

priesz pietus.
CHICAGO, LL
Pirk Laikrodėly už $3.75. 

□ Gražus isikvietkuotl I4k. 
auksuoti lakotai, su Ameri
koniukais viduriai*, gvan 
tuoU ant 20 melu, daliui, ias- 
rodo kaipo *35 aukunii Laik- 

rodeli.. aat tarnuos už- 
praizymo priiiuiim per 
C.O.U. Užmokei) Eznre- 

^^Aso agentui Ir laikrodėli.
av. Jel ne|>aaldaboe iu- 

grasyk ant muiu kurto 
kad užmokei! *3 75 ir 

Expmo kaistus, tai len- 
eiugeli prisiųstai dvkai.■V Apebteliuok tuojaus nei 

ĮKS’ pas.ui bus brangesni.Pi-
_ __— gus iszpardavlmaa yra

tik ant iru lupo laiko. Adresuok:

The Llthuaniau Watch Co.
880 33-r4 St., Chicsgo, III.

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

Gydo visokes igas, turi geriausę prakti 
ką ligose moterių, vaikų irchronisz- 
kose Ilgose. Teipogi geri* Ūse i atlie 
ka aperacijM visokiuose^ptsitiki- 
iriuose,

H«7 32nd St., Chicago
OFlbO WALANDO8:

Iki 9 ryto, nuo .2—2 po pietų ir po 6 vak 
Tklelonas Y a ros 885. •

Ar Tawo peezius 
reikalauja pataisymo?

Jeiga teip, tai pirk visus reikalingus prie 
pecziaus daiktus pas

Ontlet Furnitare & Stove Co.,
3249 S. Morgan St.

o jie sutaisys tavo peesiu dykai. Teipgi 
turime didelę daugybe visokių peczių 
ui pigiausią prekę, ptglau kaip fabrike.

MANE
už 5395

užsukamas, gražiai kvletkuotas.Rtkrel ameriko- 
niszkals viduriais. gw.rantuotas ant SO metu, 
tszrodo kaip *40.00 auksinis laikrodėlis. Atsiusi
me C.O.D ir jei pasidabos, užmokėk ant e,preao 
agentui *3.96 ir laikrodėlis tavo, jei ne.eugrsžvk 
atgal ant maa kaszto. Raszvk koki nori vyriška 
ar mbteriszka.Prie kiekvieno laikrodėlio duoda 
me DYKAI sukau lieta lenciugell jeigu su orde
riu prisiusi*!.**, ir apmokame kaaztus prlsiunti' 
mo. Apalstelinok saendlen, nesą ju prekes eina 
augaztyn. Raszyk o prisiusime 200 pusiu Kata
logą parodanti tukstanerlus visokiu puikiu dai
giu. ROYAL BARGMN HOUSE. M Dearborn St 
Chicago, UI-

THE0 PR0ULX
ADVOKATAS IR KONSULIS.

JONAS MOŽEIKA,
As&istentas ir Notary Public.

ROOM 601-602
87-89 E. lasbmgton st, Chicago, III. 
Užsiimame civiliszkoms ir kriminalisz- 
koms provoms. Geriausei iszvarome pro
va, už sužeidimu*. Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju 
nereikalaujame.

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

JAMES J. HIGGINS, 
Succesaor to M. Durniug.

Rėdytojas Pagrobi ir
Balsanmotojas Kodo.

įsteigto, 1808 metaoae.
167 First St., Eliaabeth, N.’ J.

Tetafo...: | gįtollp,t w B.

Žingeidus 8wletul dalykas.
Tikrsb vienatinė gydykla ant užželdini- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimą, 
už kągvarantuoju, Prof. Brundzasutei
kia puikius, szvelnius ir tankius plau
kus, ką liudyja daugumas prisiųstų pa- 
dėkavonių per laiszku* ir laikraszczius. 
Pagelba yra visiems, tik atsiszaukite.
omSAl, Braoklyn. NV
Norėdami pasiklaust rodos per laiszku*, 
adresuokite: The J.M.BRUNDZA CO., 
Box 2361, Nev York. U .8. A.

J.Burinan & 8teft*nkevlcz,
231 8. Roeblingst-, Brookįyn, N. Y. 

prie lietuvliskos bažnycrios.'

LietūYlszkas Sztoras Rellglszkn Daiktu.
Užlaiko Ražanezius, Szkaplierius, Abroz- 
dus, Maldaknyges lietuviszkas irlenkisz- 
kas, teipogi ir visokias kitas knygas dva- 
siszkos ir svietiszkos intalpos.

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

ne Alų, Vyną ir kitus minksztus gerv
inus. Cigarai irCigarelai 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. Mikiiaitis.
NK3 Bank Mt., Waterhury. conn.

Už 13.25 Nupirks! Puiku 1900 nio- 
teriMzka ar wy 
riszka <lwirati 
Su dvigubai, henga- 
riaii. Pibuuodimb 
IKKIirilO llIBBo DVI 
uczit'i -pigiau nvi 
.iii tai gali padaryti 
1'ž.ilika iiz W mo
deliai už pigriua ne

gu verte, preks; kili po *8. *10 ir IIS Gvsran- 
tuotl ant 2 metu Musu modeliai 41. trijų Grosu 
r*mu yra paikutiniau«ios mado, ant 1900 m A- 
gantu valkataujama llviracziu ir kiteliu daly
ku kntalioga ,iunc'.lame už dyk*. Pinigu Įsi 
kalno nen»ik*lauj*me. Adresuok:
Vlctor MnnulacturingCo Dv’. H. I. 

161-167 Plymouth PI. Chicago, III.

J. LESZCZYNSKIO
lenkiukai - Lietuwiszka

APTIEKA
3316 S. Morgan St, Chicago, 111.

Turi geriauses gydyklas nuo visokių 
ligų; užlaiko visokes Europines žoleles, 
Bobro mėsa, ruskas gyvas dieles ir tt. 
Atsiszaukusiems per iaiszkus ir apd
ažantiems savo ligas, duoda rodąs ft 
pnsiunczia gydyklas per pacztą arb> 
per expresą.

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

Dr. M. P. Koasakauska* visada aptie
koje.

Tel. Vardu 709.

A. Suhurskis & Co.

Lietuviszkas
CIGARU FABRIKAS

Dirba Cigarus isz tikro Havanos taba
ko. Biznieriams dasiunezia į visu* Ame
rika krasztus už pigiausią prekę. Užlai
ko geriausią tabaka ant p*pien«ų, im 
portuotą isz-Maskolijos ir Turkijos.
Fabrikas: 1125 N. Maplevrood avė. 
Ofisas ir Krautuve: 3259 So.Halsted 

CHICAGO.

VYRUCZIAI!
Daili zabova Ir užeiga pas

V. PIKELI,
4458 8. Wood st, Chicago. 
Užlaikau Pabst alų, visokiu* likierius ir 
kvepenesius cigaru*. Teipgi turiu gera 
sale mitingam* laikyti, baliams, veaeli- 
joms ir kitokiom* zabovoms, ir rusiszka 
b* n e (pirtį) kas petniezia, subata ir 
nedėlios rytai*. Užpraszau atsilankyti. .

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

Telefonas: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos 

aptieko*.

MARJA DOWIATT
< Kauno gub. Szauliu paviete

LIETUWIU DAKTARAS

TIKTAI DEL WYRD.
Už dyka sampelinis pakelis bus atsiustos 

pacztu kožnam wyrui, katras prisiuf 
sawo warda ir adresa.

Sugražina sweikata ir smagumą urnai.
Pakeli, stebuklingu gy- 

duoliu bu, atsiustas kož- 
nam, kas paraižys 1b Sta
te Medical Institute. Jie 
tiek iizgyde vyru, kuria 
per metus ėmėsi su pro 
tiszkai, ir kuniszkaii ken
tėjimais, teip kad Institu
te nutarė už dyka dalyt 
bandymo pakelius tiems, 
kurie papraszys.

Užsigydys! namie nuo 
kiea vienos lytiszkos ligos, 
paeinanczioi nuo jaunys
tes iszdykumo, lugrsžln; 
patrotyta pajiega ir at 
minti, panaiky, skaudėj! 
ma strėnų, sudrutyi silp. 
nu, lytiszku, sąnarius.

Gydroles yra labai sma
gios ir pamacziywos, ro
do, plaukte plaukta pne 
nesveiku sąnariu indrų- 
lindimos kur reikia. Jos 
gydo kožna liga ir panai
kina nesmaguma ir kiek
vienam atsitikime vištu
kei Užgydo. Atsiszauk in 
State Medical Institute 854 
Elektron Bullding. Ft. 
Vayne, Ind.. o aptureslt 
už dyka aampeli. Institu
te stengiasi susinę,zt su 
didžiausiu skaitliam žmo
nių, kurie negali atsi

traukt Isz namu, kad gydyties ir szie sampelial parodys jiems, kaip lengva iszsigydjrt nuo lytisz 
ku ilgu, kada vartojasl atsakancaios gyduole,. Institute ne vieno ne atmeta. Koksas, kurs
atatazauks, gsus dailiai aplpeewtyia pakely, kad Kiti nežinotu kas tas yra. Raszyk dabar .neatidėk

Diemanfo Elektros Kryžius.
Wadinamas teipgi Voltą Kryžium, keletą metu atgal ta

po iurasta, Austrijoje, ir pasldekavojant savo naudai 
Kryžius tas velk prasiplatino Vokietijoj, Francuzijoj, 
Skandinavijoj ir kitose Europos szalyse, ir szendieu yra la
biausiai pageidautame, kaipo galingas vaistas nuo Reuma
tizmo ir daugelio Kitu kūno negaliu.

Elektros Dienia n to Kryžius gydo Reumatizmą teip mus
kulu taip ir sunariu. Neuralgija ir kitus kūno skaudeji 
mus. Nervtszkuma. Nervu nusilpnėjimą. Silpnumą, Pras
tota Nervu Gyvumą. Nervu Nupuolimą, Nemiga, Abejo 
tingumą. Dvasios Mupuolima. Hysterlja, Paralyžių, Su,- 
tengima. Drebuly. Neuralgija. Apopleksija. Muomara,8zv. 
Wito Bzokl Szirdle, Plakime,Galvos skaudėjimu ir visus 
Nerviszko Systemo sugedimus.

Veikme jo apsireii-kia puti per s,ve begyje keleto, die
nu. bet kartais užtrunku Kėlės dienas.

Kryžių reikia neszlnt diena ir nakty, pakabinta ant azil- 
kinio izuiuriuko ant kaklo, augsscziau azirdinea indaubos. 
Mėlynoji puse turi bat in apaezia apversta. Prleiz naudo
jimą ir viena syki ant dienos po to Indek Kryžių in truputi 
drungna geriausio uksuso skystimą rr laikyk per keletą 
minueziu. Vaikams,žiūrint pagal amžių, ukiusa reiktu 
vandeniu atskiesti Preke to Kryžiau, yra Viena, deta
li* ir gvarantuojame. kad jis sutelks takia pat nauda kaip 

________________________________ kad geriau,iejie elektriszki diržai, kainuojanti penkiolika 
bei dwide,zimts,ykiu daugiau. Kožnaa szeimynoa sąnarys, 

sveikas ar ligotas, niekados neturi būt be to Elektnszko Kryžiaus, kure yra geriausiu gefbeto- 
jum prieszai visokias kūno negales ir skausmus. Prinusk viena doleri per expresą, ar money 
orderi arba registruotoj gromatoj. o mes lamstai savas kuziai, pasiueim viena Etaktrlszka Die- 
manto Kryžių, arba 8 už'K.00. Gaunamos tuKitanczlai, rekomendacijos nuo ypatų, kurto, su 
lagelba salo Stebuklingo Kryžiau, iszstgyde. Yra užtektina dėl parodymo jo magiszkos galybes, 
litai pora tokiu rekomendacijų:
A,z naudojausi jusu Diemanto Elektros Kryžium nuo 21 Kovo ir persitikrinau, kad tas kryžius 

tikrai teįp pagolbingu. kaip askete Per ilga laika asz negalėjau valdyti savo drszines rankos 
irdaug kentėjau: visada turėdavau laikyti ja pariszta. Pv naudojimo begvj dvieju aanvaic.ziu 
jusu Diemanto Elektros Kryžiau, galėjau apsi-iti jau be pariszimo. Dabar gi su ta ranka neszu E liną kibirą vandens Asz ir nežinau, kaip atidekavot jums už tein didele suteikta man pagel- 

a.—ANDRĖS M ADSEN. 2M6 Quincy Avė . Oodku. Utsb.. April 15, 1X92.
The Diamond Electric Cross Co., 306 Milwaukee avė., CHICAGO.

Llcmiszka APiicka.
257 Hanover St., Boston, Mass

Pilna visokiu aptiekoriszku tavorų czionykszcziu ir uirubetiniu.

Aptiekoje wisada galima raxt DAKTARA, kurs duoda ligoniam* 
rodą* dykai.

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

KARŪNŲ, 8ZARPŲ, 
KU K ARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, MARSZAL- 
KINIŲ LAZDŲ ir tt.

HAJOMM
1M4

Turiu už garbę apreikszti guo- i V. Į 
dotiniems Kunįgams ir guodotin. 1 Įįf
Draugystėms, kad asz dirbu vi- y ' 
eus augszczlaus paminėtus daig- 
tu* Pi^iausei. Tebringtausei įglk
Ir Geriatuei, nes per 30 metų fiQ 
užsiimdama iszdirbimais įgijau jul H
geriausę praktiką ir dėl to galiu H M Jyj IMI 
viską padirbt pigiau ir geriau ne- ' fnl flH
gu kiti fabrikai. UI

Su guodone * ■
W. 8EOMINSKA, 679 MILWAUKEE AV., CHICAGO, UJk

W. S10MIN8KA,
679 Milwaukee Avenue, CHICAGO, 1LL.

Mano Dirbtume tapo
Apdowanota

DVIEMS MEDALIAIS
ant Košei usr.kos Paro- \ % /
don už rūpestingą, tel- 
Kingą ir arttotiszką isz- 
dirbimą.
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