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Metas VIII

Politiszkos žinios.
—o---

Sziaurini Amerika.
tiesiai tinanti prezidento linki

mai ir nežinia šatra partija paims 
wirszų, teiposgi užgimę Chinuose 
m ai šitai, isz kūnų nežinia dar 
kas gal iszeiti, sunkiai atsiliepia 
ant visų gyvenimo szakų Ame 
rikoj. Nežinia, ko galima laukti 
ateitėj,smarkiausiai atsiliepia ant 
išdirbystės ir prekvstos, teip 
viena, kaip ir kita paskutiniuose 
laikuose pradeda mažintiesi, o 
tas visoj Amerikoj atsiliepia ant 
darbo sanlygų.

Ant Kubos amerikoniszki u- 
rėdoįkai ne geriausiais pasirodo 
iszliuos'uotų nuo iszpanūzko jun
go kubieczių mokintojais. Matyt, 
kad prezidentas ir jo "ministeriai 
ne geria'usius mokintojus rinko. 
Pirmiausiai apsireiškė prigavys 
tės ant amerikonų reformuojamo 
pacztb, paskui Havanos universi
tete, o ant galo ne su baltoms 
rankoms pasirodė ir amerikonų 
paskirti muitinyczių užveizėtojai. 
Rods tų prigawysczių dar ne su- 
sėkė, bet vietiniai laikraszcziai 
leidžia visokius apkaltinimus, 
iszrodydatni prigavystes ameri
konų paskirtų urėdnįkų. Kadan
gi pirmutiniai apkaltinimai pasi
rodė teisingais, tai kubiecziai . ne 
abejoja, kad ir amerikonų paskir
ti muitinycziųjvirszinįkai ne bus 
be kaltės, ypacz kad czirf dau
giaus yra progos įant krovimo 
sau lobio negu tose administra
cijos dalyse, kur pirmiaus pasiro
dė visokios prigavystės. Ne- 
žingeidu todėl, jeigu kubiecziai 
nori kuo greicziausiai iszsiliuosuo- 
ti isz po globos amerikoniszkų 
mokintojų ir reikalauja visiszko 
jų pasitraukimo nuo Kubos, ka
dangi mat amerikonų valdymo 
būdas ne daugiausiai Kubai at
gabeno naudos, daugiaus isz to 
turi pelno prezidento pas
kirti kubieczių mokintojai.

Salos Havai galutinai likosi 
priskirtos prie Amerikos valdy
bų, prezidentas^ paskyrė joms 
naujus virszinįkus. Reikia vien 
geisti, kad szitie pasirodytų do
resniais negu jo paskirti kubie
czių mokintojai. .

Ar pagarsintas prezidento at
leidimas Filipinų pasikėlėliams 
atsilieps ant bėgio pasikėlimo ant 
Filipinų salų, dabar ne galima 
žinoti, to ne žino* nė Amerikos 
randas. Daugumas filipinieczių 
sanprotauja, kad jie ne reikalau
ja McKinleyo atleidimo, kadangi 
priesz jį nenmikalto, filipiniecziai 
gina vien savo liuosybę, kuri? 
amerikonai stengiasi panaikinti.

Ant apdirbto'ne va filipinieczių 
programo sutinka vien tie, kurie 
t? programą apdirbo, kurie buvo 
amerikonų nelaisvėj, kiti gi, ku
rie kariavo su amerikonais, iki 
sziol su pritarimu tain progra
mų! ne atsiliepė,* Esantis Pary
žiuj Aguinaldo pasiuntinys Agon- 
cillo tvirtina, kad Aguinaldo 
ant to programa ne sutiks, ka 
dangi jis reikalauja wisi.-zko£* ne- 
prigulmyslės Filip nų saloms ir 
jis tikisi priversti amerikonus su- 
visu nuo Filipinų pasitraukti.

Karė Afrikoj.
Nuo karės buko pietinėj Afri

koj mažai ateina svarbesnių ži- 
mų. Lordas Roberts tyli, neži
nia kodėl: ar nieko svarbaus ne 
nuveikė, ar gal rengia naujus 
plianus ant galutino būrų perga
lėjimo? Kad jis pergalėjimu lai
ko už ne lengvu, galima matyti 
isz to, kad ant užklausymo iš 
Londono, kiek isz ėranczios pieti
nėj Afrikoj kariaunos gali riųsli į 
Azijj, atsakė, kad atitekamos 
kariaunos ne turi ir wi-k?.l<? turi, 
taigi 200000 su viršum auglisz 
kų kareivių, laiko už reikali ig? 

ant pergalėjimo 20000 būrų, taigi 
deszimtį kartų mažesnių prieszų 
pajiegų Nežiūrint vienok ant 
teip skaitlingų angliškų pajiegų, 
angliszkiems jenerolams kova 
neina teip lengvai. Pats an- 
gliszki jenerolai prisipažįsta, 
kad stovinczių ant drūtų pozici
jų netoli Kronstadt būrų, jie ne 
dryso užpulti, už tai būrai ne 
duoda atilsio anglijonams, nuo- 
latai užpuldinėdami ant silpnes
nių jų pajiegų. Kaip dabar pra- 
nesza, susineazimai lordo Roberts 
su jenerolais kariaujancziais Ora- 
nijoj vėl likosi pertraukti, būrai 
nutraukė vėl telegrafų dratus. 
Privežimas maisto kareiviams į- 
biveržusiems į Transvaalių ap
sunkintas ir armijai jenerolo 
Roberts tankiai atseina bad? kę
sti: tik tokiems trūkiams pasise
ka su mautu prsigriebti į paskir
tu vie’?, ant kurių apgynimo 
paskirtos drūtos eskorto-*.

26 d.berželio,sus.dedantis isz ke
lių szimtų būrų pulkelis susitiko su 
anglijonais aplinkinėse Lindley. 
Užgimė muszis, kuosai pasiliko 
neiszrisztu, būrai numuszė kelis 
ant jų stovyklų ’angbjonų už
puolimus. Kitas būrų pulkas ban 
dė paimti geležinkelio trūkį ve 
žantį maist? kariaunai stovincziai 
mieste Lindley. Paskutiniam 
transportui pasisekė pabėgti ir 
trūkis prisigriebė į viet?. Tame 
susitikime 10 anglijonų likosi už- 
musztų, o 60 paszautų. Jenero- 
lui Methuen pasisekė paveržti 
burans 8000 avių ir 500 raguotų 
galvijų. Būrai stovi apsikasę 
ant tvirtų stovyklų netoli Spitz- 
kop, išilgai geležinkėlio linijos 
liėganczios į Lindley. į rytus 
nuo Johanishurgo būrai užpuolė 
ant Spring, bet jų užpuolimu nu
muszė stovinti ežia kanadiecziai. 
Dabar armijos jenerolo Bullero 
užduotė yni— apsi iksti būrų pa- 
jiegas ėsanezias Oranijos republi- 
koj po vadovyste jenerolo de 
Welt, liet klausymas, ar greitai 
pasiseks t? padaryti.Pate anglijo 
nai sako, kad būrai gali prie- 
sziutiesi mažiausiai per pusę me
tų, kadangi ant tiek laiko užteks 
jiems amunicijos.Į pusę metų gal 
ateiti toki atsitikimai, ktd anglijo
nams patiems gal iszpulti prašyti 
būrų susitaikyti ir paliauti karę, 
kurtos dė) Anglija ir dabar ne 
turi užtektinai pajiegų aut apgy 
nimo savo reikalų rytinėj Azijoj. 
Ir dabar ji mato, jog butų daug 
geriaus padarus', jeigu ne butų 
pradėjusi karės Afrikoj, nes dėl 
jos gali Azijoj daugiaus žudyti, 
negu gali pelnyti Afrikoj.

Angliszkose valdybose Waka- 
lioės Afrikos užgimę negrų mai- 
sztai Lzei platino labi sus, negu 
anglijon»i tikėjo. Miestas Ku
rnant vis dar negrų apgultas ir 
jame užsidarusiems anglijonams 
ne pasisekė prasimuszti, kelis 
bandymus prasimuszti negrai at
gal numuszė. Iszsiųsta ant isz- 
liuosavimo apgulto miesto un- 
gliszka kariauna likosi sumuszta, 
negalėjo prisigriebti iki Kumassi, 
muszyje nužudė apie 100 užmu 
sztų ir paszautų. Tuom tarpu 
apgultiems anglijonams trūksta 
maisto ir amunicijos. Jeigu iki 
5 d. I epos ne ateis pagelba, gi
nanti miesi? anglijonai turės pasi
duot .

Rytini Azija.
Iš Chinų iki sziol mažai tikrai 

t.isingų žinių. Tiek žinia, kad 
mieštis Tien Tsin likosi sujungtų 
europeiszkų, amerikoniszkų ir ja 
pouiszkų pajiegų paimtas po 
smarkiam musziui, kuriame keli 
szimtii. kareivių likosi užmuszti 
arba sužeisti. Lzsiaiszkino tei 

| posgi likimas terptautiszkos ka
riaunos iszėjusios po vadovyste 
angliško admirolo Seymouro į 
Pekin? ant iszliuosavimo sveti

mų krasztų ambasadorių ir euro- 
pieczių. Kariauna ta negalėjo 
prisigriebti į Pekin?, kadangi jai 
už-tojo kel’ę pasikėlę bokserai ir 
chiniszko rando kariauna. 2000 
admirolo Seymouro kareivių pri
versti buvo traukt esi atgal jūrių 
pakranezių link į miest?Tien Tain 
ir gintieji nuo nuolatinių užpuoli 
mų didelių chinieczių pulkų. Ant 
šrato j? apstojo isz visų pusių 
chiniecziai. Kada tas mažas eu
ropi-ežių, amerikonų ir japonie- 
czių pulkelis prisiartino prie gin
klų sukrovimo netoli Tien Tsin, 
juose stovinti chiniecziai pasiro
dė neva draugais, bet kada prisi- 
ai tino areziaus prie arsenalo, isz 
jo ant syk netikėtai pradėjo szau- 
dyti; europiecziams ne liko nieko 
daugiaus: arba duotiesi iszszaudy- 
ti, arba su durtuvais rankose 
bandyti į-iveržti į chiniszk? arse
nalu. Po smarkiam ir kruvinarfl 
musziui terptam iszkai kai i runai 
pasisekė chinieczius iszvyti ir t? 
apkasais sudrutinta triob? apval
dyti. Rado ežia daug uaujausių 
karabinų ir kanuol ų, teiposgi 
amunicijos ir kelias mieras ryžių. 
Czii užeidarusi terptautiszka ka 
liauna galėjo jau pasekmingiaus 
ginliesi nuo užpuolimų, galėjo 
ryžiais numalszyti bad? ir lauk’i 
pagelbos, kuri ant galo atėjo ir 
nuvijo chinieczius. Per vis? 
laikp nuotrotos to mažo t< rptau- 
tiszkos kariaunos pulkelio buvo 
šitokios: anglijonų lužmusztų 27, 
paszautų 75; amerikonų: užmu- 
sztų 4, paszautų 25; prancūzų: 1 
užmušt ts, 10 paszautų; wokie- 
czių: 12 užmusz'ų, 62 paszauti; 
ilalijonų: 5 užmuszti. 3 pasiauti; 
japonieczių: 3 užmuszti,2 paszau
ti; maskolių: 10 užmusztų,27 pa
szauti; austrijokų: 1 užmusztas ir 
1 paszautas. Priešais Tien Tsin 
dabar yr.i 16000 iszsodytų nuo 
svetimų laivynių kareivių, terp 
tų yra: 4000 maskolių, 3200 an- 
glijonų, 1300 vokieczių ir-3600 
japonieczių. Wadovu tos ka
riaunos yri masKoliszkas admiro
las Aleksiejev. Jis, iszliuosavęs 
chinieczių apstotu Seymouro ka
riauną, isztraukė ant Pekino ant 
iszgelbėjimo svetimų pasiuntinių, 
su kuriais visgi nežinia, kas isz- 
tikro atsitiko. Nors Chinų ran
das tvirtina, kad ambasadoriai 
apsaugoti chmiszkos kariaunos, 
bet tam nieks ne nori tikėti. A- 
tėję į Tien Tsin Isi-tzkai isz Peki
no, patvirtina, kad 18 d. berželio 
vokiszkas ambasadorius likosi 
ant u'yczios chinieczių minių už
musztas ir į szmoteliua sukapotas.

Pttczeli užlajoj geriausias ame- 
rikoniszkas kanszkas laivas 
•‘Oregon” užbėgo ant uolų ir pa- 
sispendė. Wisų krasztų laivai 
atėjo įpagelbę, bet amerikoniszko 
laivo iki sziol ne pasisekė nuo 
uolų nuvilkti. Kadangi toj vie
toj yra smarkus jūrių krutėjimas, 
vilnys gali laivp iszardyli, tai 
wi i jurinįkai ir kareiviai likosi 
patalpinti ant kitų krasztų laivų.

Nors iki sziol visi svetimi 
krjsztai eina Chinuose neva isz 
vien", bet nesirodo, kad vienybė 
galėtų ant ilgo užsilaikyti, ka
dangi mieriai v ieszpatysczių 
ne vienok*. Maskoliai prieszla- 
rauja jau dabar kitoms vieszpa 
tystėme norinczioms isz dabarti
nių rhaisztų puH iaudoii ant i«- 
plalinimo valdybų Chinų kran
tuose,jie bando apginti Chinų ran- 
dp. Isz Peterburgo raszo, kad 
gyventojai tūlų Chinų apskriezių 
atsibepė į Maskobjj p ra-žydam i 
pagelbos, kurię, žinomu, masko- 
liszkas caras žada suteikti. Tas 
rodo aiszkiai, kad Maskolija jie 
szko progos ant paėmimo po ta
vo globa kuo daugiausiai chini- 
szkų krasztų, ir tokiu, budu s ten 
giasi kiliems už akių užbėgti. Ty 
Maskolijai lengva padaryti, ka
dangi ji aut Ch«nų rubeŽHus turi 

sutraukusi į 160000 kareivių. 
Toki > kariaunoaiskailliauj Azijoj 
ne turi v i-tos kitos vieszpatystės 
krūvoj paimtose Ir kariszkų lai
vų Azijoj Masiulija turi dau
giaus negu kokia nors kita viesz- 
patystė, neiszstiriant Anglijos. 
Kok os bnxerų pajiegos, to nieks 
tikrai nežino: maskoliai tvirtina, 
kad jų yra ne daug, tuom tarpu 
kitų krasztų koosuliai apskaito jų 
pajiegas net ant 11 mil jonų žmo
nių. Tegul jie dr neturėtų gerų 
ginklų, tai visgi aut jų suval
dymo reiktų Mėlių szimtų tuk- 
stanezių europelszkos kariaunos. 
Prie suvaldymo pasikėlimo terp 
paežių suvaldytojų gali užgimti 
svarbesni nesutikimai, ypacz kad 
terp jų ir dabar llėra savitarpini • 
užsitikėjimo, viens kiiam pavydi 
ir žiuri vien, kad kitas isz suval
dymo ne turėtų i didesnio pelno.

Jeigu vienok pasirodys, ksd 
vokiszkas ambasadorius isztikro 
likosi užmusztas, Wokiet>j i ne 
galės to praleisi^ turės karę pra
dėti ir ne noiėdgma; jos paveik
siu t j rėš sekti ir kitos viesz pa ty 
stės, o tęsyk tMp paežių Chinų 
prieszų greitai gili užgimti karė, 
ypacz terp tokii|isz jų, terp ko
kių yra daugiMiziai neužbaigtų 
nesutikimų, kaip antai terp An
glijos ir PranciMįjos. Į prasidėju
siu karę terp dvejų, butų įtrauk
tos ir kitos viszpatystės. To 
tai visi, kaip galėdami, stengiasi 
iszvengti, kadangi nieks ne gal 
isz kalno pasakyti, katroj pusėj 
butų pergalė. Prancūzija pasky
rė dabar net keikte-dessimtis mili
jonų frankų ant sudrutinimo sa
vo pajuiių miestų.

Isz Lietuvos.<

Kunįgai persekiotojai lie- 
tuwiszkos kalbos.

Sesykuose, Kauno gub., viesz- 
patauja garsus ant visos aplinki
nės lenkomanas, kun. Jeselskis, 
duodęs tonp visiems kaimynams 
ir saubroliams tarnystoje, kunį- 
gams, ir sanhroliams kilmėje, ba
jorams. Jam ten gerai yra, nau
dojasi; bet parakvijai ir Dievo 
garbei ne kas. Buvo atsiradęs 
vienas drąsuolis, jo pagelbinį- 
kas, kuris protestavo, iszparody- 
damas, jog per gvoltavojimp 
prigimtos kalbos žmonės netik 
katekizmo, bet ir poterių ne mo
ka. Jų poteriai, pasakė, tederę 
ant szunio uodegos suverti, už 
kji bajorai, apvertę ant: lenkiszki 
poteriai tedera Buvarstymui ant 
szunio uodegos, apszaukė drąsuolį 
antagonistu, iszkriuszo isz vie
tos, ir viskas pasiliko “bardzo 
dobrze.”

Panaterių, arba Koplyczių fili- 
joje viskas per pusę prieszin- 
gai žmonių norams. Tai faktas: 
lenkuojanti lietuviai ten neparo
do gyvumo ir prisiriszimo prie 
bažnytinių apeigų, prie vadina
mosios “tradicijos"; matyt, ta 
tradicija nėra sena, kad teip ne
branginama. Sesykuose ir Pana- 
teriuose žingeidinga* keleivis gal 
ir tokius kurijozus iszvysti: kada 
ateina diena lenkiszkų giedoji
mų, tai tankiausiai visus szpitol- 
nįkus reikia i«zg mioti, kad su- 
jieszkotų tokių, kurie . norėtų 
giedoti. Kadangi jiems nepa
vyksta anų rast-, td tiri prastyn 
tų paežių lietuviszkų giedorių, 
kad atgiedotų ir už lenkus. Argi 
ne komedija? Lietuviai turi at
pildyti ceremonijas ui savę ir už 
lenkus, kurių nė kvapo nėri! 
Tai vadinasi—prilaikyti -tradi
ciją! Buvo ten kun. K., kuris 
protavo teip: visa, k»8 tik isz- 
veizi “z panska", turi būti len
kiška. Girdėjome tokį minėt? 
jo pasakym? į jaun? panikę: dėl 
ko tu lietuviszkai saoeki? juk ta 
tokia pouiazka!—K?-gi besakyti 

ap e bažnyczię, kuri yra ‘»arcy- 
panska?" Jis t? daro ne isz ko
kios idėjos, bet isz tamsumo. Be 
pigu t ikiems ten, kur žmonės 
sziek liek vapalioja lenkiszkai; 
juokai, kad ir kitur stengiasi elg- 
tiesi pagal “tradiciją”. Tas 
patsai K., atvykę* į Paprusį, 
kur nė už pinįgus negausi sodie- 
czio, mokanezio lenkiszkai, paga
vo lenkiszkai suplikacijas giedo 
ti: jis gieda prie altoriaus, var 
gamistra prie vargonų, o žmonės 
tyli ir. dyvyjas, tikėdami, bene 
pamisze protas geradėjo.

Upnįkų - Werpių parak v i j?, 
vir« 4 takstanezių duszių, nebu 
vo kam kitam lenkinti, kaip ku
nigams, nes dvarponis tėra v e- 
n»8. Žmonės per nevali? iszmo- 
kyti lenkiszkai, ale tebekalba lie- 
tuviszkai; tuotarpu iki pernai 
apart pamokslų ir t ii ne kas ne
dėti?, viskas bažuyczioje buvo 
lenkiszkai, tikrai prieszingai vi 
sų norams, kas ir pasirodė. Se- 
namjam klebonui iszvažiavus, 
pagelbinįkas parėdė visk? giedoti 
lietuviszkai ir . ...nėjokių mai- 
szlų neiszwydo: nieks nesi pi ie- 
szino, visi linksmai giedojo. Ufiat 
nabagas, pabūgęs kaimynų, ėmė 
vėžiu trauktis, tik ar bepavyks? 
Negut naujasis klebonas prispir
tų. -

Szėtos parak vija, į 5 tuks. 
parakvijonų, teip-gi labai sulen
kinta. Klebonas S. ten nėkuo- 
met,nė apsirikę*, neisziižioja lie
tuviszkai. Galime pasakyti, jog 
treczdalys szėtiszkių jau sziaip 
teip moka lenkiszkai, nors visa 
psrakvija lietuviszka tebesiro-i 
kuoja. Lyg sziol nebuvo nėjoklo 
reikalo įvilkti lenkiszk? kai b? į 
bažnyczi?. Tik kun. S. įvedė 
lenkiszkus pamokslus. Na, pra
šome jūsų mylistų! kam tas rei
kalingas? Miestuose ar kitur, 
kad atsiranda saujalė žmonių į- 
bloksztų į svetimtmožių tarp?, 
nedovanota butų nepatvirtinti jų 
nors bažuyczioje, neprabilti jų 
kalboj. Kurszo miestuose katKii 
kų, kiek tik randasi atskirų tautų 
jų parak vijose! Isz kurgi atsi
rado Szetoje svetimtmeziai, į- 
sprausti į lietuvių tarp?? Jei 
szėtiszkis skaito už reikaling? sa
kyti lenkiszkus pamokslus tik dėl 
to, kad ten raudasi mokanezių 
lenkiszkai, tai, logiszkai protau
jant, reiktų įsakyti, kad Pakur- 
szės klebonai sakytų lietuviams 
latviszkus pamokslus, nes pa- 
kursziecziai kuo nevisi moka lat- 
viszkai daug geriaus, negu szė- 
tiškiai lenkiszkai.

Tev. Sirg.

Isz Palangos.
Progimnazij? padidinti iki sze- 

szių kliasų nepavyko, nors apie 
tai rūpinosi tokios ypatos kaip 
grapas Tiszkeviozia ir kunįgaik 
štiš Mikolas Oginskis iš Plun
gės. Ministeris isz karto buwo 
sutik?*, bet paskui staigiai atsakė. 
Jei tikėsime paskalams, nes do
kumentų dar ne turime, ministe 
ris atsisakym? atrėmęs ant szių 
dviejų dalykų: 1, Palangos gim
nazija maskoliams ir žydams 
nereikalinga, nes ten vien tik 
lietuviai teina; tautiszkas judėji
mas ir dabar terp mokintinių, pa
gal pranešimų, es?s žymus, terp 
apsišvietu-dų dar labiaus krutė
jimas busęs didesnis. 2, Palan
gos Progimnazija ėdanti—žemoji 
“Seminarija”, o maskoliai neini- 
slyj? katalikų seminarijas šelpti. 
Jei ties*, tai didis nenuoseklu
mas: jei randas leidžia vysku
pams tikrus seminarijas, tai juk 
ne dėlto, kad jos tuszczios stovė
tų; turi tada pasirūpinti ir apie 
žemesnes mokyklas, kur jaunuo
menė galėtų prisitaisyti prie aug- 
sztesnių seminarijų mokslo.

Tev. Sarg.

Ibz Wilniau8.
• Dėl mokintinių Wilniaus gim

nazijų, žinoma dėl turtingesnių, 
liepos mėnesyj šių metų rengia 
exkursi|? po vadovyste gimua- 
zijos mokintojų po visokius Mas- 
kolijos krasztus. Iš Wilniaus 
ketina keliauti į Minsk?, toliaus 
į Maskv?, į garsų klioštorių 
Troickos La v ros, Jaroslawlių, 
Kastrom?, Nižnenovgo^od?, Ka 
zanių, Simbirsk?, Samar?, Sara- 
tov?, Tambov?, Tul?, Kalug?, 
Wiazm?, Smolensk?. Kelionė 
trauksis per ištiš? mėnesį; i- 
manti joje daly vum? turės mokė
ti po 75 rubl.; galės keliauti tik 
mokintiniai augštesnių kliasų.

Didysis Wilniuje Szvento Jur
gio jomarkas, kurisai iki sziol 
atsibūdavo ant Katedros plia- 
ciaus, likosi perkeltas ant prie- 
miesezio Lukiszkių, kadangi 
mat ant Katedros pbaciaus mas
koliai pastatys paminki? garsiai 
paleistuvei ciecorienei Katarinai 
H.

Kadangi ant miesto paduotų 
iszlygų niekas ne norėjo pastatyti 
mieste, ant parengimo žiburių ir 
pajieges varymui ulyczinių karų, 
elektriszkos pajiegos stacijos, tai 
miestas rengiasi stacij? parengti 
savo kasztais ir pats j? valdyti. 
Ant surinkimo reikalingų pinįgų 
rengiasi .išleisti obligacijas. Szį 
met? vienok, nors tas užmany 
mas taptų ūžtvirtintis, darbai 
prie statymo elektriškos pajiego“ 
stacijos dar ne prasidės.

Wilniuje atsibuvo susivažia
vimas Lietuvos žemdarbių drau
gystės. Ant susivažiavimo pri
buvo vien dvarponiai, ukinįkai 
ne buvo nė užkyriėsti. Žinoma, 
ponai rūpinosi vien apie savo 
reikalus.

20 d. berželio, ant balkono ka- 
talikiszkos dvasiszkos seminari
jos rado pamest? kūdikį apie 3 
nedėlių amžiau:. Surast? dova- 
n? vienok nieks ne norėjo pasi
laikyti ir kūdikis likosi nugaben- 
tis į pamestų vaikų prieglaudos 
namus. Motinos vaiko iki sziol 
nesurado ir turbūt nė ne suras. 
Isz nosies kūdikio iszrodo, lyg 
ksd butų žyduką?.

8 d. berželio, ne toli Wilniaus, 
ties Trinopolium, Neryje prigėrė 
besimokinantis ant popo Wilniaus 
stacziatikiszkoj seminarijoj XV. 
Parczevski, sudus Druskenįkų- 
popo. >

Wilniaus miesto rodą iszdavė 
padavadyjimus, pagal kuriuos 
ant bicyklių galima važinėti tik 
paskirtoms ulyczioms, kitoms gi 
nė pervažiuoti ne valia. Turin
tiems bicykiius tas labai ne patin
ka, todėl jie atsiliepė į augsztesnes 
valdžias protestuodami priesz tokį 
miesto valdžių pada vadyjim?. 
Nežinia tik, ar augsztesnės val
džios išklausys tų protestų.

Ant szių metų isz Wilniaus 
paszauktų ant atlikimo karei- 
viszkos tarnystes yra:416 kriksz 
czionių, 291 žydas ir karaimais, 5 
mahometonai; isz viso gi 712 
jaunų vyriszkių.

Neseniai pradėjo darbuotiesi 
prie taisymo .senos,' dar Wi- 
taute statytos Wilniaus katali
kiškos katedros bažnyczios. 
Nors bažnyczia pastatyta ant 
tvirtų pamatų, liet per ilgas am
žių eiles vandens pagraužė pama 
tu? ir sienos pradėjo krypti ir 
skilt:. Laidojant kun? pasimiru- 
sio vyskupo Audzevycziaus, t'es 
viena katedros koplyczia užtiko 
vandens iszgrauit? oi?, kurioje 
plaukinėjo žmonių kaulai ir gra
bai. Aut sudrutinimo bažnyczios 
neatbūtinai reikia parengti dre- 
nus vandens nubėgimui, kitaip 
visa bažnyczia gali s griūti.

Inz Kauno.
27 d. gegužio Kaune likosi pa

šventinti pamatai triobos ren

giamai ežia amatinįkiszkai moky
klai. Trioba bus mūrinė ant 
dviejų lubų.

Į Kaun?, ant palinksminimo 
vasaros laike gyventųjų, atkako 
itiliška operos trupa. Perstaty
mus operų italiazkoj kalboj da- 
vinės tpiesto teatre. Minėta ita- 
lijonų trupa žiemos laike ir pa- 
vasaryj lankėsi Wilniuje ir ant 
perstatymų ežia lankytojų ne tru
ko. Nežinia, ar ir Kaune jų ne 
truks.

Gaisras.
24 d. gegužio, Minsko gub, 

Borisovo pavietyj su visu iszdegė 
miestelis Zenbin. Neiszliko nė 
bažnyczios, nė cerkvės, bet visk? 
isznaikino ugnis. Tukstancziai 
szeimynų atsirado be pastogės, 
,be turtlų ir valgio. Borisove 
susitvėrė komitetas, kurisai ren
ka aukas ant suszelpimo padegė
lių.

Pamokinanti skaitymai.
Mesi e Minske, ruime Daktarų 

Draugystės ir vietiniame teatre 
parengė pamokinanezius skaity
mus ant gyventojų naudos. Y- 
pacz daug turi klausytojų skaity
mai parengti Daktarų Draugsytėj, 
kadangi, nors jie skaitomi inas- 
koliszkoj kalboj, bet naudingi, 
be jokių kvailų politiškų mie
lių. Iki sziol skaitė: “Apie van
denį", Apie užnuodinim? žmogaus 
organizmo ir kaip nuo t > apsisau
goti", “Apie svarbiausius gam
tos apsireiszkimus”, “Apie Cuk
rų” ir “Apie raszt? ir knįgų spau
dini?”.

Lietuviškame Minske D-ras 
Zdanavyczius, salėje viešų su
sirinkimų, paregė pamokinan
ezius kursus iš anatomijos, fizio
logijos, dabojimo ligonių, gelbė
jimo žmonių visokiuose priepuo
liuose. Kursai padalyti į szeszias 
lekcijas. Galėtu ir kitų miestų 
daktarai rengti panaszius pamo
kinimus, o isz to butų daugiaus 
visiems naudos negu isz laiko 
praleisto ant vinte klebonijose 
arba pas aptiekorių.

Isz VV ilniauN gub
15 d. berželio VVilntaus aplin

kinėse siautė smarki audra s«i 
ledais. Ledai puolė rieszuto di
dumo, kurie išmuszė didelius 
plotus javais užsėtų laukų; m>ee- 
te Wilniuje iszdaužė daug langų. 
Pirma žmonelės skundėsi ant sto
kos lytaus, bet nuo 15 d. berže- - 
lio lyja kas dien? ir jau tūlose 
vietose drėgnumo yra net per 
daug.

Szį met? iš Wilniau8 guberni
jos iszsikraustė į Amerik? arba į 
Si beri j? daugiaus negu kitais me
tais žmonių. Į Siberij? daug - 
žmonių keliauja iszRadoszkovicų 
valszcziaus: keliauja vidutiniš
kai po 50 szeimynų kas met?. 
Dėl iszeivystės ant 50% pabran
go šmdinįkai ant apdirbimo lau- 
kų, kas ypacz dvarponiams labai 
ne patinka. ■ Tūli iszkeliavę į 
Amerik? sugrįžo atgal su pinį- 
gais, ežia nusipirko ukes ir grįžti 
vėl į Amerik? ne nori. Žydai 
gi kraustosi su visu.

lszwytl studentai.
Maskoliškas apszvietimo mi

nisteris paskyrė Dorpato univer- 
silet? ant pastojimo baigusiems 
L:etuvos gimnazijas. Tuom tir
pu szitame mieste terp studentų 
didelis vargus, ant antro pusme- 
czio šių metų už neužmokėjim? 
pnderanezio mokesezio praszali- 
no net 140 studentų. Dorpatas 
miestas ne didelis, todėl netur
tingiems studebtams, kokių terp 
lietuvių yra daugiausiai, sunku 
ežia rasti pašalinį uždarbį ant 
prasimaitinimo.



darbinįkų
Nors 

bet tir
ui pi- 
valgį. [sz Amerikos
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Uždarė beturezių walgi- 
nyczią

Mie-te Baltstogėj vietinės mo 
terys krikszczionės, žinoma į- 
tekmingesnės ir turtingesnės, 
sekdamos žydei k ų paveiks1?, pa
rengė ežia betureziams kriksz- 
czionėms valginycz1?, kadangi 
pasimažinus darbams gelumbių 
dirbtuvėse, daug 
szeimynų vargę * kentė, 
valginyczia ir ne maitino 
ežių sze tnynų dykai, bet 
gius pinį?us davė jiems 
Dabar ir tos menkos pagelios 
darbinįkai nustojo, kadangi ant 
visos vasaros, nuo 26 d. gegužio 
valginyczia likosi uždaryta, lyg 
kad beturtis per vakarę galėtų 
apsieiti be valgio. Žydiszkoji ir 
ant vasaros nesiliauja davinėjusi 
betureziams žydams pigų valgį.

Garteno žemdarbių drau
gystė-

naujai žemdarbių 
ubernijos.

Susit vėl ė
draugystė Gai teno
Įstatai naujos draugystės masko- 
liszko rando jau užtvirtinti. 2 
noma, k lip visos Lietuvoj susi
tvėrusios žemdarbių draugystės, 
teip ir szitjr susidela vien isz 
dvarponių ir rūpinsis vien apie 
savo luomos reikalus, nors musų 

. tėvynėj lihi ius reiktų rupiutiesi 
ap:e pakelini? žemdarhystės terp 
ukinįkų, kuri pas ukinįku-* stovi 
daug žemiaus negu dvaruose.

Isz Simno- Suvvalkų gu
bernijoj.

Szitame miestelyj siautė^gana 
didelis gaisra*, kurisai isznaikino 

. su vinzum 50 n irau ir daug ne 
gyvenamų .triobų. Usnis pir
miausi n pasirodė vienuose užei 
gos namuose. Sudegusiuose -na
muose gyveno ne turtingi žino 
nės. daugiausiai žydai; kaiangi 
ugnis užgimė naktyj, kada visi 
miegojo, ir platinosi su neiszpa 
sakytu greitumu, tai žmonės vos 
įstengė pats iszsigelbėti, iszneszti 
krutanczių turtų ne galėjo.

Užsidegė wokiszko cieco- 
riaus girios.

W okiszko ciesoriau-* girioe Ro 
mintuose. Prūsų Lietuvoj, jų da 
lyj terp Szilynų ir Riponaiczių 
užgimė gaisras. Girių užveizė- 
tojas pareikalavo isz Goldapės 
pagelbos. isz kur atsiuntė* por? 
rotų kareivių ir jiems pasisekė 
ugnį užgesinti, bet visgi i-zdegė 
100 margų. Ugnį užkrėtė gry 
bautojai.

Isz Londono.
16 d. balandžio Londono lietu- 

viszka “Szviesos” draugystė nu
rengė pirmutinį haLų. Kadangi 
susirinkę ant baliaus ne ap-igėrė, 
tai balius atsibuvo ramiai ir lie
tuviai svetimtauezių akyee save 
ne pažemino. Kadangi vienok 
h. * liaus rengėjai darė visk? be 
apJrokavimo, tai nors ausinuko 
diktai svecz ų, bet kasztai drau 
gystės iszduoti ne sugrįžo. Ant 
to baliaus buvo sukolektuoG 
kiek pinįgų ant reikalų musų' 
spaudos parodos Paryžiuj. ,

Antras balius “Szviesos” Dr. 
atsibuvo 3 d. berželio. Parengė 
jį du sąnariai be žinios kilų; san- 
vaite priesz sekmines pasamdė 
salę, už draugystės pinįgus 
davė atspaudinti užkvietinius; 
paskyrė prekę po 1 Jhil. nuo vy- 
Aszkio ir po 10 penų jeigu su 
motere. Kaip t? reikia supranti? 
Tik po nusamdymui salės ir iszdali- 
nimui užkvietimų, vos kelias va 
landas prieš balių, suszaukė drau
gystės susirinkimę. Kadangi ka
soj pinįgų ne buvo, tai susirin
kusiems atsėjo sudėti įm> kelis 
shilingus ant užmokėjimo už sa
lę. Alaus ir degtinės ant baliaus 
ne pardavinėjo, buvo vien limo 
nadas, cigarai ir cigaretai ir szioki 
toki užkandžiai. Už limonado* 
bonkuię, kokia visam mieste kasz 
tuoja | peno, ėmė net po 3 penus. 
Uždarbis turėjo būt ne mažausias, 
bet jis nėjo į draugystės ka*ę, tik 
į sąnarių kiszenių, nes jie jį tuo- 
jaus iszsidalino ir tai ne visiems 
jo užteko. Sąnarys Matonis, nors 
per isztisas 12 valandų is-zstovė 
jo prie durų atiminėdamas tikie- 
tus, gawo už savo dienos darbę 
tik 6 cigarus ir 10 cigaretų.

26 d. gegužio susitvėrė Loud< - 
ne lietuwii-zka kooperatyviszka 
draugystė po vardu ‘ L etuva”.

IETUVA
Įstatymai daromi ir turbut neužil- 
gio bus užbaigti. Tikimės, kad 
szita draugystė galės būt vi
soms susitvėrusioms ir tvėria- 
moms Didėlės Britanijos lietu- 
viszkoms draugystėms paveik
slu, kadangi prie jos priguli kele. 
tas apszviešių ir dorų vyrų. 
Apie jos įstatus ir mierius vė 
liaus pranesziu, kada viskas bus 
galutinai sudavadytp.

Londonietis.

Iszwljo Japoniszkus darbininkus.
Reding, Cal. Darbinįkai Kės 

vick kastynių iszvijo visus dir- 
banezius ka-t/nėse japonieczius. 
Jsponiecziams, aut apsisaugojimo 
nuo sumuszimo. reikėjo užszokti 
ant bėganezio trūkio, kur s juos 
i tgabeno į Reding.

Karszeziai
Pabaigoj pereitos sanvaitės 

szt te Kansas buvo didinusi szį 
mtt? kar-zčziai: peieitos sanvai
tės seredoj vidurdienyj buvo 
105° szilutnos szeszėlyj; mie>tjo 
se vakarini * Kansaso pasimirė 
ne mažai žmonių nuo ktr zezio.

Ar iszduos maskoliams?
Philadelphioj, Crampo laivų 

d rbtuvėj maskoliai davė padirb 
ti tfariszk? laiw? “VVariag”. Kada 
laivas buwo gatavus, isz Maskuli 
jos atkako kapitonas Behr su 52 
įurinįkų jj paimti. Terp tų juri- 
nįkų buvo jaunas daktaras Alak- 
Sandrov, už kokį ten nu^idėįimę 
priesz narę, kaipo prastas juriuį- 
kas atiduotas į maskoliszk? lai vy 
tię. Amerikoj jis pabėgo ir Nev 
Yorke iszėmė pirmutines |x»pie- 
ras. Kapitonas Behr, pasirem
damas ant ėsanczių traktatų, pa 
reikalavo nuo New Yorko val
džių iszdavimo Aleksandrovo. 
Jis liko-i suare-ztuotas, kol su 
das ne nuspręs, ar reikia jį i-z 
duoti maskoliams, ar ne. Provę 
lę perkratinėjo Ph’ladelphioj su 
džia Mc Pherson. Aleksandrove 
advokatas neužgina, kad pagal 
ėsanczius traktatus Amerika pri 
valo iszduoti pabėgusius Ameri
kos poliuose nuo inaskoliszkų 
laivų jnrinįkus, tik atsitikime 
su Aleksandrovu traktatai ne 
gal būt pritaikyti, nes kada jis 
pabėgo, laivas “Wariag’ ne bu
vo dar gatavas, taigi Aleksan- 
drov pabėgo ne nuo laivo. Ne
žinia dar, kokį sudžia iszduos nu- 
sprendim? ir ar tuom nusprendi
mu pasiganėdys Maskolijos ran
das?

Neiszmintingi szt u koriai
Bu fialoj priviso jaunų vaiki

nų, kurie užkabinėja baltai apsi
rėdžiusias marginas ir l»e*-znekė- 
dami, aplieja jų drabužius su juo- 
dylų (atramentu). Jau daug kar
tų tokia nelaimė pasiekė lenkisz 
kas merginas ir jos pasiskundė 
policijai. Likosi suaresztuoti du 
vaikinai: Rudolf Thebe ir Karo
lius Thorne. Pas juos vienok 
nerado juodylų ir jie ginasi ir 
teis naši, kad nė jokios piktos 
mislies ne turėjo; merginos vie
nok, kurių pirmiaus drabužiai 
likosi su juodytu isztepti, suaresz- 
tuotus laino už tikrus kaltininkus. 
Nežinia, kaip sūdąs ant to ž'urės. 
Ar sziaip, ar teip, vienok visgi 
naikinimo merginų drabužių ne 
galima už iszminling? sztukę lai
kyti.

Kowa terp dvieju kunigu.
“Nev York Herald” pranesza 

apie bjauri? karę terp dviejų 
lenkiszkų kunįgų mieste Bayonne 
City, netoli Nev Yorko. Mat se
nasis prabaazczius likosi nuo 
vietos praszslintas ir jo vietoj 
vyskupas paskyrė kitę. Atėjus 
nsujam prabse-zeziui, senasis ne 
norėjo apleisti vietom. Susirin
ko szalinįkai abiejų lenk'szkų 
duszių ganytojų ir pereitos su ba
los dien? prieszais bažnyczię pra
sidėjo mm-z;e, kuriame keli užim
tai kan-ztų katalikų ėmė dalyvu- 
mę. Muszis pasibaigė pergalėji
mu senojo prabatzcziaus arm jos 
ir naujasis, kaipo karžygiu 
triumfatorius su savo kariauna 
įėjo į bažnyczię. Kadangi mu- 
siszkiai kunigėliai visame seka 
lenkiszkų mokintojų keliais, tai 
k asini kur pas mus dabar atsi
bus tokia svarbi kova? Wietų 
kur ne tikę kunįgai valdo para 
piję yra juk ir pas mus Amerikoj 
ne mažai. Gal būt, kad ant isz-

kupai ir ne drysta praszalinti 
'nuo valdymo parapijų niekszų 
kunįgų?

Norėjo papjauti aawo vyra.
Nev York. 25 d. berželio, gy

venantis po nr. 402 E. 15 ui. 
Adolf Wolfe, naktyj iszbėgo isz 
namų, szaukdamas pagelbos, ant 
ulyczios ir patiktam policijantui 
papasokojo, kad ant mieganezio 
užpuolė su britva, įgavusi pro
to sumaibzymę pati ir perpjovė 
gerklę. Isz tikro Wolfe turėjo 
perpjaut? kak>?. Nuėjęs į 
gyvenini?, policijantas rado ten 
VVolfienę su perpjauta kaklu. Joe 
vyras sužeistas ne mirtinai ir be 
abejonės i zgis, i užgydyti p czię 
nėra didelės vilties.

Isz me lies pasiskandino.
Nev Orleans, La. Gyveno 

ežia i tai i jonas Juozas Macheca 
drauge su savo šešete. Pasimi
rus tėvams, abudu stkako į A- 
merikę, gyveno visada drauge, 
eidavo į t? patį darbę. Nė jokių 
nė mažiausių nesutikimų terp 
brolio ir sesers niekada ne buvo. 
Neseniai mergina susipažino su 
jaunu italijonu ir susižiedavo. 
Dažinoję* apie i ai brolis, isz nu
liūdimo, kad jam reiks persiskir 
ti eu mylima sesere, pasiskandi 
no; sesuo teiposgi szoko į u|ę ir 
prigėrė-

Pakorė buvusi uredntnką
Wa8Hinutox, D C. L:kosi 

ežia pakartas Be n j imin Heli 
Snell, buvę, sekretorius pensijų 
biuro. Suell užmuszė 13 metų 
L'zzie VViesenberger. į kuri? bu 
vo į-įmylėjęs. Svėrė jis 296 
svarus, todėl kaklas ne iszlaikė 
kūno sunkenybės ir galv i kilpoj 
likosi nutraukta.
Kaupai terp Hugryzusiu nuo Fili

pinų kareiviu.
Boite City, Ioaho. Terp Id »- 

hos liuo-«iiorių. sugrįžurių nuo F 
1 pinų salų, aprireiszkė raupai (le- 
prosa). Pravardes apsirgu-ių 
kareivių tuom tarpu laiko paslap- 
tyj, bet apie aprireiszkim? ligos 
davė žini? szteto sveikatos užvei- 
zdai.

Baisi nelaime.
Nev York Sudegė ežia do

kai Bremos ir Hamburgo garlai
vių; Bremos pasažieriniai garlai
viu “Saale", “Breroen", “Maiu” 
sudegė iki vandens pavirsziui, 
garlaivy* “Phoenicia” urueziai 
pagadytas, iszliko tik garlai
vy* “Kaišei” \Vilhelm der Gro 
sse”, kurisai k? tik buvo atėję*. 
B ėdį gaisro padaryt? skaito aut 
110000000, Skaitlių sudegusių 
pasaž erių skaito mažiausiai ant 
200; sudegusių gailaiwo tarnų 
ne paduoda. Garlaivys “Saale” 
buvo pat engtas ant iszplaukimo; 
ant jo buwo 456 paMiž eriai.

Ugnis pirmiausiai apsireiszkė 
medvilnės punduose ir platinosi 
teip greitai, kad upe gesinim? ir 
kalbos ne galėjo būti. Hobokeno 
ir Nev Yorko bgonbucziai pilni 
sužeistų ir apkultų pasažierių ir 
Inivų tarnų ir juiinįkų; skaitlių 
sužeistų paduoda ant 400.

Explioz|Ja.
Kankakle, III. Dirbtuvėse 

“Standard Starch Co.” atsitiko 
parako expliozija, kurios mirti
nai liko-i sužeistas dirbtuvių už- 
veizėtojas, 6 gi merginas darbi- 
nįkes užbėrė iszgriauta triobos 
siena. Isztiaukėjas rods gyvas, 
bet visos yra sunkiai ir pavo
jingai apkultos.

Gaisrai.
Philadelphia, Pa. Sudegė ežia 

Maslando ir sūnų divonų 
dirbtuvė*. Blėdį ugnies pa
daryt? skaito ant 150000 dol. -

Pitt BŪRO, Pa. Sudegė ežia 
varstotai Ęe.-t Manuf<<cturing 
Co. Blėdį ugnies padaryt? skaito 
ant pusės milijono dalihrų. Prie 
gerinimo—vienas ugnagesys li
kosi užmuszta-*, o 11 sunkiai su
žeistų.

Wetros Ir ledai.
Sz'e'e Oklahstnoj bai*i viesulą 

Braver pavietyj daug-triobų isz
griovė. Laike tų vėtrų du 
žmonės sugriautuose namuose li
kosi uimuszti, o trys sunkiai ap
kulti.

d. berBirm’ingham, Ala. 26 
želio baisi viesulą perėjo szitame 
sztete per Jefferson ir 
pavieczius ir labai daug
pridirbo. Isznaikino javus ant 
laukų, medžius isz ezaknų iszro- 
vė; sugriovė daug triobų. Prie

VValher 
blėdtes

to ir keltos deszimtys įmonių li
kosi apkultų, tik ant laimės ne 
pavojingai. * •

Levi-ton, Idaho. Idah > pa- 
vietyj smarkus ledai iszmuszė 
labai didelius laukų plotus, taip
gi n ūda ulė soduose medžių vai
sius. Ledai puolė visztos kiau- 
szinio didumo ir jie iszmuszė 
daug parszų ir visokių naminių 
paukszczių.

Omaha, Nebr. 27 d. berželio, 
sziarrytiniuo^e krasztuose Neb 
ras k os siautė baisios vėtros ir 
audros, kurios ant 100 ketvirt ki
nių mylių daug blėdies pridirbo. 
Ant farmų iszgriovė daug triobų 
ir javus ant laukų isznaikino.

Iszi darbo lauko.
T Connelsville, Pa. Czia- 

nykszczioe cinkinės blėtos dirbtu
vės likosi uždarytos.

5J Joliet, III. Dirbtuvės Illi 
nois Steel Co. pradėjo vėl dirbti 
ir 2800 darbinįkų gavo darbę.

5 YounosTOvn, Oh. Darbai 
visose szito miesto dirbtuvėse 
eina dabar silpnai.

5f Mt. A irt, Ga. Bus ežia ati
darytos naujos anglių kastynės, 
kurias rengia kompanija turinti 
>1000000 kapitalo.

51 Conombruo, Pa. Netoli szi
to miesto Midland Coal Co. keli 
na atidaryti naujas migi ų kauty
nes.

5[ MuNClE, Ind. Pasiliovė dar
bai Midland Steel Co. dirbtuvė
se ir per tai 1000 darbinįkų ne 
tsko darlm.

5[ West Home-tead, Pa. Bus 
ežia pastatytos kelios naujos dirb
tuvės, kuriose patilps prie darbo 
3000 darbinįkų.

5 Pitt-buro, Pa. Prie auga
lų peczių Sth ienbergo ir Lucy 
dirbtuvėm* pasiliovė darbai, ka
dangi purirudė reikalingais viso
kį pataisomai.

5 Connellsville, Pa. Perei- 
lę sanvaiię degė czii tik 17458 
pecziai. Prie vienų paežių dirbo 
per ieztis| sau v<ilę, prie kitų gi 
tik 5 dienas.

1 Hockin'O Valley, Oh. Dar
bai eina ežia gerai, geriaus negu 
kitais metais. Ir isz kitur atka
kę kalnakasiai greitai gauna ežia 
dai l>ę.

5 Darbai anglių kautynėse Ala- 
bamoj eina labai gerai. Nors kas- 
tynėse dirba pilnę hikp, liet i»z 
kastų anglų neužtenka ant rei
kalų vietinių f<brikų.

1 Scranton, Pa. 
ežios plieno dirbtuvės 
darytos ant visados;
perkelia jas į Bitinio, N. Y.

® Columbus, Omo. Czianyksz 
ežios plieno dirbtuvės, kurios ne
seniai likosi uždarytos, vėl pra
dėjo dirbti ir 2500 darbinįkų 
gavo jose darbę.

SZATOJCVILLE, ILL.

nykezeziose kaatynėse pradėjo 
dirbti tik pusę laiko. Szvrežiai 
atkakusiam labai sunku gauti 
darbę, kadangi ir vietinių darbi- 
nįkų diktai yra be darbo.

5 Demiay, Mich. Bus ežia 
pastatytos dide'ės plieno dirbtu
vės, kurįose patilps 850 darbinį
kų. Darbai prie s'atymo prasi 
dės dar azį metę, o nuo kovo mė
nesio ateinanezių p-adės 
dirbti.

Czianyksz 
likosi ui- 
kompamja

Czia-

jo.se

nuo 
kas

< Flushino, Oh. Netoli 
ežia likosi atidarytos naujos 
tynė-*, bet j< se isz kitur atkakę 
darbinįkai ne gali gauti darbo, 
kadangi ant vieto* yra darbinį
kų datfgiaus negu reikia.

5[ Pittsburg, Kans. Trau
kiasi ežia kalnakasių sztraikas. 
Tegul todėl nieks ežia ne keliau
ja darbo jieszkoti. Nors »ztrai- 
kai ir pasibaigtų, tai isz kitur at
kakę ne gali gauti darbo, kadan 
gi ant vietos yra užtektinai dar
binįkų.

•J Scranton, Pa. Sztraikas 
anglių iezvažiotojų, kurisai už 
gimė Marvin kastynėse, prigulin- 
cziose Delavare & Hudson Co. 
iszsiplatino ant kastynių: L g- 
geth Creek, Dickson ir Vpn 
Storch. Per tai darbai 
turėjo pasiliauti szitose kaatynėse 
ir 2000 anglekasių ne teko darbo. 
Sztraikai užgimė todėl, kad kom

Isz wisur.

miestuo-
Malagoj 

dienę

| Netoli kaimo Woznesensko- 
je, ant Wolgos, važiuojanti į 
szliub? veselnįkai nuo augszto 
krauto eu vežimais nusirito į u- 
pę. Prie to 55 žmonės prigėrė.

|| Mieste Oporto, Portugalijoj, 
azijatiszkas maras, kuris buvo 
jau su visu isznykes, isz naujo 
apsireiszkė.

|| Kaip paduoda VVarszavos 
lenkiszki laikraszcziai, szitame 
mieste bus parengtas universite
tas arbi augszcziausių mokslų 
mokykla moterims.

|| Bombay apskrityj, iki 16 d. 
berielio buvo 15479 apsirgimai 
cholera, isz apsirgusių 10277 
žmonių pasimirė.

0 Pietinėj Iszpanijoj, 
se Kordovoj ir 
pereitos seredos 
davėsi jausti žemės drebėjimas.
Mieste Malagoj nuo to diktai na
mų suskilo.

kad

panija vežėjams pradėjo nutrau
ki nėt i po 10c. nuo dienos uždar
bio.

•j Buffalo, N. Y. Sztraikas 
czianykszczių siuvėjų pasibaigė, 
kadangi mat jiems pasisekė susi
taikyti su darbdaviais. Darbinį- 
kai sztraik? laimėjo, kadangi 
darbdaviai priversti buvo su 
tikti veik ant visų darbinįkų 
reikalavimų. Szopoee galės 
dirbti tik prigulinti prie unijų 
siuvėjai. Darbdaviai priėmė pu 
sę sztraiko kasztų ir sutiko pasta
tyti kaucij? kaipo ženklu, 
p įdarytos sutarties ne laužys.

ISZ
Lietu wiszku dirwu.

Ar leidžia lietuvviszkas 
knįgas | Maskoliją?

Paskutiniuose laikuose keli 
musų korespondentai praneszė, 
kad siųstos į Lietuvę knįgos ne 
politiszkos įtalpos pateko į ran
kas tų, kuriems buvo isziųstos. 
“Saulė” gi apreiszkė, kad ji ži
nanti, jog knįgas, kurios nieko 
priesz valdi'? ir tikėjimę "ne 
raszo, muskoliszkas randas lei 
džia į Lietuvę. Kad “Saule" 
mėgsta leisti melagingus pyska- 
lus, mes tę seniai žinome, žino
me teiposgi, kad ji mėgsta užtarti 
už maskoliszk? valdžę. Reikia 
mat atlyginti maskoliams už pri- 
ėmim? į samrius Peterburgo 
įiterariszkos draugystės (nežinia 
tik katros, nes Peterburge yra 
trys rando užtvirtintos' tokios 
draugystės?), kuom p. Baczkaus 
kas savo laike pasigyrė per 
“Saulę". Ne apie nuopelnus, 
vienok p. Baczkausko maskoliams 
norime Kalbėti, l»et vien apie 
tai, ar maskoliai leidžia lietuvisz 
kas knįgas į Lietuvę, ar ne. Ktd 
|>er niHskoliszkų valdžių ne ipsi* 
žiurėjimę,ar gal todėl,kad dėl tan
kiai priesztaraujanczių tiesų mas- 
koliszki urėdnįkai nežino k? da* 
ryti, gali patekti viena ar kita 
atėjusi isz uirubeiių lietuviszka 
knįgutė, to mes neužginame; at
sitikimai toki buvo užstojus ant 
sosto carui Aleksandrui III ir da
bar atsitiko, kad kelios lietu 
viszkos knįgutės, isz«iųstos isz A- 
merikos, pateko adresantams. Tas 
vienok vien parodo, kad masko 
liszkos cenzūros nežino paezios k? 
daryti su uždraudimu lietuvi.-z- 
kų knįgų, kadangi spaudos už 
veizdos pada vadyjimuose yra 
pasakyta: kad atėję isz užrubežių 
drukai mažai iszsiplalinusiose 
kalbose, dėl kekių nėra cenzorių, 
gali būt adresantams iszduoti be 
cenzūravimo. Lietuviszkai ,mo- 
kanezio cenzoriaus nėra nė \Var 
szawoj nė Wilniuje (Winiuje 
dabar visai nėra užrubežinės 
cenzūros į Lietuvę adresuotus 
laikraszczius ir knįgas, atėjusias 
isz užrubežių, cenzūruoja Mir
ažu vos cenzoriai). Taigi atsiti
kimus, kur rizsiųstos isz Ameri
kos kelios lietuviszkos knįgutės 
pateko adresantams reikia aisz- 
kiuli vien tuom, k<d Warsza- 
vos cenzoriai, gavę isz užrubežių 
nesuprantam? knįgutę, nesirūpi
no visai persitikrinti, kokioj 
kalboj ji atspausta, bet daleido 
siųsti adresantui pasiremdami ant 
to, kad raaztai mažai iszsiplati
nusiose kalbose gali būt iszduoti 
adresantams. Kad teip cenzūra 
manė, galime spręsti pasirėmus 
ant to fakto, j<»g ta pati knįga 
vienę kartę patenka adresantui, 
k'tę gi kar.ę grįžta stgal su pa
ženklinimu, kad ji cenzūros už
drausti. Tas atsitiko jau kelis 
karius su knįga “Mokslas apie 
žemę”, teiposgi «u aiuncziamo.-ns 
maldaknįgems, kuriose juk nieko 
nė priesz valdiię, nė priesz tikė
jimę nėra. Wisokius uždr.ustus 
rasztus, tame ir lietuvbzkus, 
nors juose būt ir daugiausiai 
straipsnių priesz randę ir pr esz 
tikėjimę, be cenzūravimo Masko- 
lijoj gali apturėti liuosai isz už
rubežių: augsztesnių rangų (nuo 
5-to«) urėdnįkai, mokelineziai, 
moksiiazkos įtaisos ir privatisz- 
ki žmonės dėl moksliszkų reika
lų, bet paskutiniai ant to turi isz- 
sidirbti spaudos užveizdos dalei 
dimę; tokį daleidimę turi iszri- 
dirbti ir laikraazcz ai norinti isz 
užrubež ų gauti uždraustus rasz
tus. Reikik ežia d»r pr.duiti, 
kad Peterburgo Mokslo akade
mija, Geografiška Draugy.-tė ir 
universitetai net Maskolijoj turi

ties? spaudinti lietuviszkus rasz- 
tua lotyniszkoms literoms, bet su 
ta pasarga,, kad jų iszleįstos knį- 
gos ne bus platinamos terp Lie
tuvos žmonių.

Pagal Maskolijos tiesas vienok 
platinimas terp žmonių lie
tu viszkų knįgų lotyniszkoms 
literoms Lietuvoj uždraustas, jų 
ne gali liuosai leisti isz užrube- 
žių, melagingai todėl “Satilė”, 
užstodama už caro valdžias, no
ri savo skaitytojams įkal
bėti. Pirmiausiai tokį uždraudi
mu primetė Wilniaus cenzūrai 
1865 m. garsus Muravjev; pa 
baigoj septintos deszimties metų 
Muravjevo padavadyjimas, laz
duotas vien ant Wilniaus apskri- 
czio, likosi iszplatintas ant visos 
Maskolijos ir pastojo visos Mas
kolijos tiesoms. Dabar t? už 
draudimu ne gali jau praszalinti 
vienas ministeris, t? gal padaryti 
vien vieszpatyetės rodą ir minis- 
ter.ų susirinkimas. Lietuvisz- 
kos knįgos todėl spaudintos lo 
tyniszkoms literoms, nors jos butų 
ne kalcziausios įtjlpos, ant plati
nimo terp žmonių uždraustos 
viesspatystės tiesoms. Jeigu tos 
tiesos bus nuimtos,tas turi būt vie- 
szai pagarsinta.

Isz Brooklyno, N. Y.
Czianykszcziai lietuviszki soči- 

jalittū nusprendė per vasarę pa
silsėti ir paliauti vedę agitaci- 
ję;' gal rudenyj agitios uitai 
s m ar kiaus negu iki sziol? Per 
vasarę nėri mat sudrutinti pajie- 
gas ant szviežio oro, praleisti at- 
liekam? laikę ant didesnio apsi- 
szvietimo, aut skaitymo knįgų ir 
laikraszczių. Katrie ne turi dar 
ukėsiszkų popierų, tai žada jas 
isz-iimti, kad galėtu balsuoti už 
savo partijos kandidatus. Dabar 
mat ežia lengvinus gauti ukėsisz- 
kas popieras negu kitęsyk, gali 
jas gauti kas tik nori, ne reikia 
nė klausymų mokėti,tik turėti liu- 
dytoję, kuris pMŽintų per 5 metus 
Amerikoj gyvenant; turi pasa
kyti, kada atvažiavo į Amerikę, 
kiek turi metų ir kaip ilgai gy
vena Brooklyne, užmokėti pri
gulintį mokestį ir gauna pilnas 
popieras.

Brooklyno lietuviai socijalistai 
sutvėrė “Socijaliszkę prekystes 
draugystę”. Įstojantis moka į 
draugystės kasę 50c. ant sauvai- 
tės; dabar kasoj yra jau su vir- 
szum 100 dol. Prisirai-zyti ga
li kiekvienas lietuvya be skirtu
mą tikėjimo ir asahiszkų pafvel- 
gų. Kandidatas privalo per 
laiezkus atsiliepti į draugystę ir 
isz jos gauna atsakymę. Kiek
vienas sąnarys, kada lik nori, 
gali isz draugystės atsitraukti ir 
visi jo įmokėti pinįgai turi jam 
būt sugręžintL Sąnariai visi tu
ri lygias tiesas, visi moka po ly 
giai, taigi po 50c. ant sanvaitės. 
VVėliaus pristojantis, pagal drau
gystės nutarimę, gali mokėti į 
stodamas po 5 dol. ir kas san- 
vaitę po 1 dol.,kol jo įmokėta su
ma nesusilygįs su įmokėjimais 
visų kitų sąnarių.

Brooklyno daugiausiai lietuvių 
kriauezių; jų bus ežia apie 100, 
kadangi ežia yra apie 50 lietu- 
viazkų kontraktorių, kurie varo 
konkurencj? terp savęs ir su ki
tų tautų kontraktoriais. Prie 
kriauezių dirba lygiai merginos 
kaip i* vyriszk’ai. Darbo laikas 
ne aprubežiuotas, kaip katras nd- 
ri, teip ilgui d rba: 10, 12 ar 15 
valandų ant dienos. Kadangi 
lietuviszki kontraktoriai ne 
mėgsta gerinti įrankių, tai jiems 
ne teip lengva varyti konkuren- 
ciję su kPtaucziais, jie gali kon
kuruoti su kitais vien mažiaus 
mokėdami darbinįkains ir reika
laudami nuo jų ilgesnio darbo. 
Dabar vienok jau ir tūli lietu
viszki kontraktoriai bando gerin
ti darbo įrankius. Tų pėdoms 
turės, žinoma, eiti ir kiti.

Brooklynietis.

ta jos prieszai, bet ji ne gali nuo 
prieszų atsiginti. Nežinia dėl 
ko, ji ne turėjo laimės užsipelny
ti ant malonės musų duszių gany
tojo, vadovo į dangų. Gal būt, 
kad jis todėl tos draugystės ne- 
užkenezia, kad ji ne bažnytinė, 
kad ne prisideda prie dauginimo 
bažnyczios turtų? 20 d. berie
lio vadovas į dangų Dievo na
muose visaip keikė ir niekino 
“Žvaigždės Liuosybės” draugys
tę, jos sąnarius pravardžiavo ne 
labai gražiais ir ne labai tinkan- 
cziais Dievo namuose žodžiais. 
Neužteko pravardžiavimų, liet 
dar, kaip mokėjo, teip draudė 
žmonės nuo priairaszymo į m mė
tę draugystę. Kodėl? Argi mu
sų duszių ganytojui parankiau), 
jeigu žmonės girtuokliauja, vie
ton blaivai užsilaikyti? Gal isz 
girto greieziaus pinįgus galima 
iszkaulyti? Labiausiai draudė 
nuo prisiraszymo naujai atkaku
sius, turbut dėlto, kad tie, ma- 
matydami tėvynėj doresnius du
szių ganytojus, labiau* negu il
giau! Amerikoj iszhuvę užsitiki 
ant jų doros; su tokiais todėl A- 
merikos kunįgams biznis geriaus 
eina. Niekino ir knįgynę, saky
damas, kad jame knįgos vien 
Szliupinėa. Nežiūrint vienok ant 
lų drausmių, keletas naujų sąna
rių lygiai vietinių kaip ir isz ap
linkinių miestelių pristojo į mu
sų draugystę ir pagyrė musų už- 
manymę. Neklausykite todėl 
neiszmintingų drausmių, nes jos 
paeina isz piktumo, o pykstanti 
niekam ne gali duoti geros rodos; 
raszykitės prie pikcz.ų niekina
mos draugystės, o neužilgio ji 
turės savo knįgyn?, kuriame vi
si atliekam? lai <ę ramiai galės 
praleisti, labiaus savo protę pra- 
lavint, geriaus apeiszviesti.

5 d. berželio Pittstone susi 
tvėrė “Katalikiszkas Kliubas”, 
prie kurio musų kunįgėlis ragina 
raszytiesi kiekvienę jo rodų 
klausantį. Nors szitas Kliubas 
su tokiu dideliu triukszemu 
užgimė ir nors jį teip karsztai re
mia dvasiszkas vadovas,jis neau
ga teip kaip uidėtojai ir užtarėjas 
norėtų. Nedaug lietuvių nori prie 
jo raszytiesi,.kadangi mat reikia 
dėti tuojaus 'pinįgus aut vedimo 
i-z pradžių užvestų provų. Kliu- 
bas.nors vadinasi katalikiszku, bet 
su provoms ne visai krikszczio- 
niszku rasi odo, kadangi jau jos 
parodo, kad apie krikszczionisz- 
k? meilę jo sanariai ir užtarėjas 
atžagarę turi supratim?. Kaip 
užtarėjas mokina, teip mokinti
niai ir elgiasi!

Dr. 2. L. Sanary*.

H Londone susekė ne tikrų pi
nigų dirbtuvę; dirbėjai dirbo pi
nigus pietinės Amerikos republi- 
kų. Policija jų namuose rado 
ant 4 milijonų doliarų jau gata
vų, jųpadirbtų pinįgų.

Isz Eittston, Pa.
Pas mus sunku kę gero nu 

veikli, kadangi geri užmanymai 
randa daugiaus prieszų ir ardyto
jų negu pritarėjų ir paragintojų 
prie gero. Sztai neseniai pas 
mus susitvėrė liuosa tautiszka, 
be tikėjimibzkų vystyklų blai- 
vystės draugystė po vardu 
“Žvaigždė Liuoaybėj”, kuri nie
kam kelio neužstoja, ne neszioja 
kit-zeniuose nė akmenų nė supu
vusių kiausainių, kę teip mėgs-

| Prūsų randas padidino iki 
33000 markių dovan? tara, kas 
padės vaidiloms surasti užmu^zė- 
j? gimnazijos mokintinio Monte
rio. Užmuazysta ta atsitiko mieste 
Konitz. VV’ietiuiai krikszczionys 
vis nuiiuri žydus, kad jie Win- 
ter? papjovė dėl kraujo, kurisai 
buk šydams reikalingas tikėji- 
misskoms ceremonijoms.



H Ant Kaspiszkų jūrių, Kcas- 
novvodsko užtakoję smarki wStra 
užklupo užplaukusius ant žwejo- 
nėsžvvejus. Daug žwejų walczlų 
paskandino. Prie to prigėrė 10 
žwejų.

|| Angliszkoj Guyanoj, ang- 
liszkas garlaiwys, pagriebtas sro- 
wė8 ant upės Demari, likosi į 
mestas j w a ridens puolimą Tuma- 
tunari ir susidaužė. Prie to 60 
žmonių prigėrė.

H Windobonos laikraszt:s“Frem- 
denblatt” pranesza, kad mieste 
Tepgoweszt, Pietinėj Wengri- 
joj, sugriuwo naujai statoma sta- 
cziatikiszka cerkvė. Prie to 5 
darbinįkai likosi užmuszti, o 35 
baisiai sužeisti.

U Iszpinijoj, ties miestu Tole 
do, siautė baisi viesulą ir ledai, 
kurie ant labai didelių plotų isz- 
naikino javus, vynyczias ir vai
sinius medžius. Ant miesto uly- 
czių ledai gulėjo ant dviejų pė
dų storai.

|| 28 d. berželio Iszpanijoj 
siautė baisios audros su debesų 
praplyszima's, kurie ypacz pro- 
wmcijo?e Murcia ir A icante 
daug blėdies ir nelaimių pridirbo. 
Upės urnai užtvino, iszsiliėjo per 
krantus. Kaip sako, t rie to net 
keli szimtai žmonių pražuvo.

- -------------------  /
|] Angszcziausias. Wokietijos 

sūdąs, už rinkimą aukų į R tp 
persvilliaus fondą, nusprendė isz- 
leistoją lenkiszko laikraszczio 
Witoldą Leitgeberą ant vienų 
metų kalėjimo; kitus gi drauge 
su juom suaresztuotus: kriauczių 
Kolendą ir drukorių Melerovy 
czą, iszteisiuo.

U Isz Berlyno atėjo žinia j 
Nev Yorką, buk trys metai ant 
orlaivio iszlėkę* ant sziaurinio 
žemės poliaus gar-us Andree, apie 
kurį tikėjo,kad pražuvo, yra gy 
was. Žinia apie lai j Berlyną 
atėjo isz Vardoe, Fin landi joj. 
Nev Yorke vienok nieks ne nori 
tikėt1, kad tai butų teisybė.

[ Mieste Moguncijoj, VVakari- 
nėj ^Vokietijoj, iszkilmiugai ap- 
vaikszcziojo *500 metų sukaktu 
wes iszradimo druko ir gi
mimo dieną jo iszradėjo .Jono 
Guttenbt rgo. Czia yra parengta 
ir paroda senų pr<*ncuziszkų, wo- 
kiszkų, iszpaniszkų, pprtugalkz- 
kų ir maskoliszkų drukų; lietu 
viszkų. žinoma, czia nėra.

|| Durpinycziose kaimo Damen 
dorf, S ezvigo provincij «j. Prū
suose, iszkasė. gerai užsilaiku-j 
kūną žmogaus, aprėdyto į storą 
sermėgą su vyžoms ant kojų. 
Kaip tvirtina D-ras S4>Iielh isz 
Kylaus, kūnas tas i-zgulėjo ma 
žiausiai 1500 metų, o vienok 
teip gerai užsilaikęs, kad net 
veidą galima aiszkiai irstyti, ant 
galvos yra tankus rudi plaukai. 
Neseniai tose jau durpinycziose 
rado daug senų pinjgų. kurie, 
kaip pasirodė, paeina nuo pirmo 
musų melskai Lo amžiaus.

I Terp kareivių nemokančių 
skaityti ir raszyti daugiausiai yra 
Maskolijoj, nes ant 1000 karei
vių nemoka nė skaityti nė raszy- 
tį 738, Iszpanijoj 700, [talijoj 
480, Austrijoj 338, Belg>joj 
155, Anglijoj 127, Prancūzijoj 
123, Holandijoj 18, ^Vokietijoj 
12, Szveicarijoj ir Szvedijoj tik 
pa 5. Taigi, inzėmus MaskoVjos, 
katalikiszkuose krasztuofe dau 
ginusiai yra ne mokanczių nė ra- 
szyti nė skaityti.

| Neseniai iszėjo statistika Pe
terburgo už 1898 m. Isz jos ma
tyt, |iad tuose metuose Peter 
burge buvo suaresztuoti 121599 
Žouės, taigi su virazum 10%.

eisiu vtaujanczių merginų 
nczių po policijos užveizda 

buwo 5189 (tuom slapta, be poli- 
cijoaAontrulės užsiimanczių. ži- 
nomlkkelis kartus buvo dau- 
giaus>Wsz kurių 637 gyve 10 pa 
leistuvystės namuose, kitos gi sa 
wo pasamdytuose gyvenimuo-e. 
Terp paleistuviaujanczių mergi
nų daugiausiai buvo jaunų: tu- 
nnczių nuo 16—20 meių buvo 
1126; turinczių 20—25 m. 1527; 
nuo 25—30 metų 981. Užsiiman 
ežių tuom amalu netruko ir se 
nų: policijos surasze yra 13 pa- 

leistuviaujanczių turėjusių po 50 
metų. Nelabai dorai gyvena mat 
caro sostapilės gyventojai.

Lenkai ir lietuwiai.
Meta po metui vis tolyn kyla 

terp lietuvių susipratimas, pajie- 
gos jų, kaipo atskiros tautos, vfe 
didinasi, kaimynai vis taukiaus 
patiria apsireiszkimus lietuvių 
atbudimo, bet nė su vieno isz 
kaimynų siekiais musų siekiai 
teip tankiai nesiremia, kaip su 
siekiais lenkų. Lenkai yra netik 
musų artymiiusi kai nyno paru- 
bežiuose Lietuvos, bet ir vidu
ryje: kaimuose bajorai, o mies
tuose miesezionys, pavirtę į len
kus, stoja už juos ir pritaria len
kų siekiams. Lenkai žiuri ant 
jų, kaipo ant savo tautiecziųdr 
sziausziasi, jeigu tie tariamiejie 
lenkui nori eiti iszvien su lietu
viais. Ntiszmintingesnėji lenkų 
dalys net patį lietuvių atbudimą 
laiko per negeistiną lenkams, nes 
tokiu budu netik iszsprusta isz jų 
rankų lietuviai, kuliuos jie tikė
josi su laiku pavergę į lenkus, 
bet dar lietuviai gali patrinkti 
piie savęs ir sulenkėjui-ius bajo
rus ir niiesczionis. Iszn iutinge- 
snėji lenkų dalis, nors atsisako 
nuo tikrųjų lietuvių ir nepeikia 
juos už atbudimą, liet nenori da
ili ti lietuviams patraukti prie 
savęs ir miesezionių. Kaipo ai- 
szkus paveikslas szito lenkų 
geismo—yra pasielgimas lenkų 
dxrbinįkiszkos partijos, kuri yra 
labiaus mums prilauki už visas 
lenkų partijas. Savo programe 
ji garsina laisvę ir lygybę visų 
t tūtų, žinomi ir lietuvių, liet po 
lietuviais supranta tik lietuvius 
kalbanczius lietuviszkai, tuos gi, 
kuiie kalba lenkiszkai, o ypacz 
lietuvius miesezionis ji, kaip į- 
manyd-ma, stengiasi prisegi i 
prie lenkų ir palikti tei.i ant vi
sados. Isz kogi t; i matyt? Sztai 
isz ko! K-iip visur teio ię Lietu
voje, kur yra įvairios luoinos, 
yra ir yvairios paitijos su tun 
tikrais po]iti->zkais ir ekonon in
kais siekib i < Terp Lietuvos dar- 
binįkų,o ypacz didesniuose mis 
stuose: Wiluiuj, Kaune ir tt. eiua 
judėjimas ir jau isz seno yra 
tvirta organizacija. Darbinįkai 
prigulinti, prie organizacijos laiko 
gavę per lietuvius ir pati organi
zacija vadinasi “Lietuviszka 
Sočiai-DemokraiLzka Partija”; 
reikalus savo laiko per bendrus 
su reikalais wi,ų lietuvių, nors 
kalbą vaitoja lenkiuką, nes 
ypacz Wiluiuj didelė didžiuma 
darbinįkų moka tik lenkiizkai. 
Toji organizacija netik vadina 
save lietuwi«zka, liet ir dar uis 
savo tai pat virtiną: kur tik gali, 
įveda lietuviszką kalbą, iszduoda 
savo kasztu nelic lenkuzką lai- 
krasztį, bet ir Itetuviszką ir dar 
kelios bet u viszkos darbinįkams 
tinkanezios knygutės tapo jos isz- 
leistoe ir toliaus bus iszleidžia 
mos. Pirmą gegužio dieną per
nai Wiluiuje prokliamacijos į 
darbinįkus buvo isz įpintos d//ie- 
jose kalbose: leukiszkoje ir lietu 
viszkoje, o' K’iune, kur daugu
mas darbinįkų moka lit-tuvisz- 
kai, tik Ii-tuvi zkoje.

Pirmiaus, kol nebuvo lietj- 
virzkos darbinįkų paitijos, terp 
tViluiius ir Kauno darbinįkų 
agitaciją vrfrė lenkai ir vadino 
tadasivę vilmecziais ir kaunie- 
cziais lenkais, o programa ju bu
vo— rupintiesi apie iszliuosavi- 
mą Lenkijos isz poMiskolių; 
viskas tas, žinoma, atsimainė, 
kada terp darbinįkų t ipo įsteigta 
“Liet. Social-Demokratiszka Par
tija”,per tai ir nepatinka ji lenkų 
darbinįkiszkai partija*, per tai ir 
stengiasi * ji sugriaut 1 etuviszką 
organizaciją o įvesti vėl len- 
kiszką. Nusprendimuose susiva
žiavimo lenkų darbinįkiszkos 
partijos yra sziteip pasakyta; 
“Kadangi musų principai neda 
leidžia jokių užgrobianczių ten
dencijų, susivažiavimas pripažį
sta atekyriimą revoliucijoniszkų 
organizacijų lietuviszkų kuopų 
(t. y. tokių, kurios savo agitaci 
joje vartoja tiktai lietuviszką 
kalbą) ir rodija centru Kažkam ko
mitetui sueiti su jomis į juoar- 
cziausią pažintį, paremtą ant sa 
witarpinės pagelbos, ant kiek tos 
kuopos s ivo darbu nekels nea
pykantos priesz lenku*, teip nau- 
dingos užgrobiantiems car zmo 
siekiams.

Kadangi Lietuvoje yra daug 

darbinįkų nevzrtojanczių lietu
vi szkos kalbos, o surisztų su len
kų darbininkais vienokumu kal
bos ir istorszkoms tradicijomis; 
kadangi nė politiszkos, nė ekono- 
miszkos sanlygos nereikalauja at- 
skyros organizacijos, kaip tai 
stengiasi padaryti kuopelė pa va 
dinusi savę “lietuviszką social
demokratija”,susivažiavimas ne 
pripažįsta “lietuv. socialdemo
kratijos” ir rodija centraiiszkam 
komitetui atkreipti dar didesnę 
negu iki aziol atidą ant platini
mo terp tų darbinįkų politiszko 
susipratimo ir pritraukti juos 
prie lenkiszkos darbingų organi
zacijos”.

Sztai kaip tvirtai įsisegus į 
skvernus lietuviams stengiasi jų 
nepaleisti nuo sawę* net libera- 
liszkiausia isz visų lenkiszkų dar- 
binįkiszka partija, kuri savo pro
grame atmeta visokias “užgro- 
bianczias tendencijas”. Ką jau 
kalbėti apie kitas mažiau to- 
lerantiszkas lenkų partijas! Tole
rancijos lietuviams niekur neuž- 
tinki terp lenkų.

To dar ne gana! Ant topat 
susivažiavimo lenkų darbinį- 
kiszka partija nutarė reikalauti 
nuo rusiszkos darbinįkiszkos par 
tijoe, kad anoji “prisižada be ži
nios ir sutikimo lenkų darbinį
kiszkos partijos nesusineszti su 
jokia revoliucijoniszka organiza
cija Lenkijoje ar Lietuvoje, isz- 
skiriant tik lietuviszkas organi
zacijas (t. y. tokias, kurios agita- 
cijoje vartoja vien tik lietuvisz 
ką kalbą)”. Neliimingi lietu 
via', vos tik kuris praeznekės 
lenkiszkai, tad jau jis ir tampa 
lenku! Ne Maskolijos vyriausy 
bė nedaro teip su lenkais, kaip 
lenkų darbinį-ciszka partija malo- 

.nėių padaryti su lietuviais. 
Ypatingas daiktas, kaip ji ne 
mato nenuoseklumo;nori juo ar 
cziausiai susieiti su lietuviais, 
kad lietuviai nekeltų neapykan 
tos lenkų ta u tos 41 pats tuom tar 
pu parodo, kad pats yra prieszi 
nįkais lietuvių tautos, kad nega
lėdami užgrobti visą Lietuvą, 
jie prikimbi nors prie tos lietu
vių dalies, kuri kalbu leuktszkai, 
o tokia neapykanta, kaip pats la
bai teisingai iszsitaria, yra “labai 
naudinga užgrobi uitiems carato 
siekiams.”

Nuoseklumo terp kitų lenkisz 
kų partijų nėri ką jie->zkoti: terp 
jų niekur ne rast tokių, kurie 
norėtų lietuvius už savistove, 
atskirtą tautą laikyti ir kurie 
pripažintų lietuviams tokias tie 
sas, kokių sau geidžia. Ant tų 
iszlygų, kokias mums lenkai 
siulii, niekada ne susitaikysime 
ir isz susitaikymo mažti turė 
tume naudos, kadangi ten, kur 
tik eina apie lietuviszkus tau
tiškus reikalus, lenkai ne pasi
rodo musų padėlojąis, bet jie įsi- 
reižę stabdo tokius musų dar
bus.

Nuo kaip seniai žmones 
paž|sta rasztą?

Pirmutiniai, atsiradę ant žemės, 
žmonės raszto ir literų ne pažino-' 
jo, protiszkai stovėjo jie ant la
bai žemo laipsnio, nesiskyrė tame 
žymiai nuo tų laikų žvėrių. 
Klausymas todėl, nuo kadi žmo 
nės pradėjo vartoti rasztui lite 
ras ir kokios jos buvo. Regztus 
žmonės vartoja visokius: Ame
rikos indijonai vartojo rasztą pa
veiksimi, taigi jie dirbo paiszi- 
nius tų daiktų, kokius norėjo ap
talžyti; ji) variojo teiposgi 
mazginį rasztą, taigi dirbo maz
gus ant virvuczių. Senovės 
Egipto heroglif ii yra tai isz da
lies paveiksliniai rasztai, ant jų 
sujungimo buvo vartojami kito
kį ženklai. Chinieczių literos 
reiszkia ne vien literas, bet viso
kius skambėjimus, todėl ciimisz- 
kų literų yra tukstaneziai ir vi
sas jas tik mokyti gali p ižinti ir 
atinintyj palaikyti.

Neseniai Britiszkų Gamtos 
Mokslų Tirinėtojų draugystėj, jos 
sąnarys Fliders Reine skaitė pra- 
neszimą apie senumą raszto, pasi
remdamas prie to ant tikrų iszti- 
rimų, o ne ant spėjimų. Jau iki 
5000 metų pirm Christaus gimi
mo, taigi pirmiaus negu, kaip sa
ku biblija, likosi sutverta musų 
pasaulė, Egipte vatojo rasztą, 
kurisai vienok ne stovi nė jokioj 
giminystoj su vėliaus atsiradu
siais heroglifhzkah rabatais: szi- 
tie atsirado po 5000 m. priesz 

Chr. gim. Tie pats rasztų ženklai, 
atrasti ant salos Kretos, parodo, 
kad tas pirmutinis egiptiszkas 
rasztas iszsi plati no krasztuose prie 
Terpžeminių jūrių 2000 m.' pirm 
Christaus gimimo. . Karijoj ir 
Iszpanijoj rado 60 rasztų ženklų, 
kuriuos laikė už iszplatintą seno
vės balsinį grekiszką a'f a be tą, 
kurisai turėjo 42 ženklu ant isz- 
reiszkimo skambėjimų; rasztai 
vienok Iszpanijoj užtikti buvo 
egiptiszki; su laiku skaitlius 
ženklų pasidaugino iki 2500; Isz- 
pauijoj gi vartojo jų tik pusę. 
Rasztus tuos iszplatino jūrių pa- 
Arancz'ų miestuose fenikiszki 
prekėjai ir tulus isz jų isz pra
džių vartojo ant paženklinimo 
skaitlinių. Angliszki tirinėtojai 
szį metą netoli KonflTos, ant salos 
Kretos, atkasė daug molinių len 
tuczių su senovės rasztais, ko
kius vartojo Egejiszkų jūrių sa
lų gy vėntojai priesz atsiradimą 
tikrų grekiszkų literų. Reikia 
czia pridurti, jog chiuiszkose ir 
indiszkose chronikose minavoja- 
mi rasztai suraižyti ant deszim- 
czių tukstanezių metų pirm 
Christaus gimimą, nežinia tik, ar 
tas chronikas už teisybę galima 
laikyti, gal būt, kad jų raszėjai 
pažinojo daug trumpesnius metus 
negu musiszkiai.

APIE TURTŲ IŠDIRBIM4
• Paraše Schram.

NAUJI 1SZRAD1MAI.
|| Berlyno profesorius K och, ku

risai iszkeliaWo ant salos Naujos 
Gvinėjos tirinėli priežastis siau- 
ezianezių malarijų, garsina dabar 
laikraszcziuose, kad surado tikrą 
būdą kaip nuo tos ligų* apsaugoti 
kolionistus ir paezią ligą visai 
isznaikyti.

| VVokieti* Wenzel iszrado 
masziną ant iszpjau«tym<> skulpto- 
riszkų dailės daiktų isz akmens, 
medžio, geležies, aloniaus kaulo. 
Užtenka skulptoriui padaryti mo 
delį, o jau maszins iszpjsuja ir 
užkala liek kop jų. kiek kas nori 
ir t ii geriaus negu dirbant su 
ranka.

| Berlyne atliko dabar banda- 
vones su nauju orlaiviu uzrastu 
vietinio mechaniko Weismano. 
B indą voties darė Su modeliu. 
Bandavonės buvo gana pasek
mingos, liet iszradėjis ketina dar 
padaryti tulus pala'symus. Prie 
banduvonių naujas orlaivys pasi
kėlė 90 pėdų augeztyn ir apsu
kę! ratą, palengva nusileido ant 
žemės.

| Laike parodos Paryžiuj atsi
bus orlaivių lenktynės. į lenkty
nes stoja prancuziszki orlaivių 
iszradėjai Damont ir Amier. Du- 
mouto ųrlaivyo yra su balionu, 
Amiero gi orlaivį ant oro pake
lia sparnai. Neužilgio pamaty
sime, kaip tos lenktynės nusi- 
du<>s; dalyvauti jose gali iszra
dėjai viso svieto.

|| Stiklo dirbtuvėje mieste 
Nev Jersey atlieka dabar banda- 
vones su naujai iszrasta stiklinių 
bzputimo ma*zina, ką sziądien 
darbinįkams reikia atlikti su bur
na. Jeigu bandavonės išpuls 
užganėdinaneziai, užpūtimo stik
linių maszinos bus įvestos viso
se Amerikos stiklo dirbtuvėse, 
kurios dirba stikline*. '

| Wienas prancuziszkas iuži 
nierius iszrado prietaisą ant p 1- 
kėlimo nuo jūrių
dugno paskendusių laivų ir kito
kių sunkenyb’ų. Priet-.jsa lojė 
susideda isz sandariai uždarytos 
skrynios, kurioje yra rezervuaras 
dėl gazo ir rezervoaras su ksl- 
cium karbidu, kurisai, susidūręs 
su vandeniu, atidalina garą ace 
tileną, koksai renkasi gaziniame 
rezervoare. Prietaisą tą pri
tvirtina prie paskendusios jūrėse 
sunkenybės, ir j* su prietaisa isz 
kyla pati į viražų, mat iszkelia 
ją susirinkęs rezervoare gazas ir 
juo daugiaus jo bus, juo prietaisu 
šankesnį daikią gali iszkelti.

Redakcijos atsakymai. ’
“Lietuvos” Skaitytojui i-z 

Wobcester Korespondencijų be 
paratzo ir antraszo korespondento 
talpinti ne galime. Paraszas ir 
antraszas gali būt ir ne padėti po 
atspausta korespondencija, l»et 
mes turime žinoti, kas rasto. 
Faktai korespondencijoj palilpę, 
teisybė ne gražus, bet jie priva
ti szki; privatiszkais gi apkalti
nimais ir iszniekinimais ypatų 
laikraszcziai m gali užsiimti, tas 
ne jų užduotis. ’

(Tya.)
Taigi išeina, jog spynoje, kuriai pada

ryti reikia, sakysim, tūla dalele laiko dau- 
giaus, sakysime dar tiek, jog iš viso drauge 
išeina 7 valandos. Taigi 6 valandose slieso- 
riaus darbo yra daugiaus darbo, nė kaip 6 
valandose paprasto darbo, kuriam dirbti ne
reikėjo pirma tam tyčia mokintis.

Tokiu budu yvairius darbus galima iš
dėstyti į paprastu vidutinio žmogaus darbę 
šiokio ar tokio daugumo; daugumas šito pa
prasto darbo, mieruojamas laiku ir esantis ta- 
vore ir pagamina augščiaus minėtu mainomą 
ta voro vertę.

Taigi, mainoma vertė yra mieruojama 
laiku paprasto žmogaus darbo, sunaudoto ta- 
vorui padaryti.

Dabar sakysime, jog audėjas, ausdamas 
kitą 20 mastų audinio, ilsisi ir išaudžia juos 
per laiką dukart ilgesnį negu paprastai. Vie- 
nog, jeigu jis reikalautų už tą 20 mastų dvie
jų drabužių nuo savo kaimyno, tai be abejo
nės gautų tokį atsakymą: man vis vien,kiek 
valandų tu dirbai, aš žinau, kad paprastai 
imant, tavo darbą galima atlikti į tiek ir tiek 
valandų, todėl tavo 20 mastų audinio turi 
tik tokią vertę, kokią jie turėtų, jeigu butų 
išausti per tiek laiko, kaip aš sakiau, tai yra 
jie verti tiek, kiek vertas tavo darbas per tą, 
o ne ilgesnį laiką.

• Gavęs tokį atsakymą, audėjas persiti
krintų, kad neteip lengva prigauti kitus, ir 
pripažintų, kad darbštumu reikia [mtaisyti 
savo klaidą;jis pradėtų dusyk sparčiaus dirb
ti ir tokiu budu įstengtų išausti 20 mastų 
audinio, sakysim, per tris ketvirčius laiko, 
kurio pirmiaus reikėjo. Taigi, kyla klausy
mas, argi dabar tuose 20 mastuose audinio 
yra mažiau paprasto žmogaus darbo laiko? 
Ar-gi dabar audėjas bus priverstas pigiaus 
parduoti savo audinį? Audėjas teip sanpro- 
taus: jei patingiu ir lėčiaus dirbu, tai man 
juk neskaito to laiko, kurį viršaus perleidžiu 
audiniui išausti, tiktai sako man, kad tokis 
audinio galas galima išausti.paprastai imant, 
per trumpesnį laiką; taigi aš gaunu vertę 
trumpesnio tik paprasto darbo laiko. Pertai 
darbas, kada per darbštumą ir pasistengimą 
padariau šiek tiek daugiaus, negu Įiaprastai, 
tai man turi Įiaskaityti mano audinį pagal 
paprastą vertę, tai yra teip, lyg jis butų iš
austas per vidutiniai reikalingą laiką, todėl 
turiu gauti ne mažiaus, kaip paprastai 
imant.

Teip sanprotaudamas.musų audėjas turi 
tiesą, (’ia svarbiu yra ne tas laikas,per kurį 
gali )>adaryti daiktą šis ar tas žmogus, ir ne 
nuo šito laiko priguli mainoma tavoro vertė. 
Mainomą vertę, apie kurią čia kalbame, da
ro tik tas laikas, kurį daiktui padaryti su
vartoja vienas vidutinis žmogus, vidutinio 
darbštumo ir vidutinio gabumo. Taigi mums 
rupi ne išskyrimai, ne atskyri žmonės, bet 
tik visuomenė ir dėlto tasai vidutiniai reika
lingas laikas daiktui padaryti vadinasi “dar
bo laiku visuotinai reikalingu daiktui arba 
ta vorui padaryti.”

Bet reikia pridėti dar ir tai, kad ilguma 
laiko, reikalingo stalui, audiniui, knygai ir 
kiekvienam kitam tavorui padaryti priguli 
ne vien tik nuo darbštumo ir gabumo darbi
ninko, bet—ir tai svarbiausia—teipgi nuo 
gerumo darini įrankių, mašinų ir tt. Sitie- 
gi daiktai priguli ne nuo atskyro žmogaus, 
bet nuo apskrito visuomenės stovio.

Sodietis, kuris ranku pjuklu pjauja me
dį, padeda ant savo darbo daugiaus laiko, 
nėgu stalius, kuris vartoja garinį pjūklą, o 
pertai sodietis ilgiaus turi dirbti stalą, nėgu 
tasai stalius. Kaimo audėjas ilgiaus dirba 
audinio galą, negu audėjas dirbantis mašina; 
spaustuvininkas vartojantis rankinę spaustu
vę padeda daugiaus darbo, nėgu tas, kuris 
turi garinę mašiną. Tokiu budu juo geresni 
yra įrankiai darbui vartojami, juo darbas 
našesnis, juo mažiaus darbo esti kiekviename 
atskyrame padarinyje. Pertai tas laikas, 
kuris reikalingas yra tūlam tavorui padary
ti, vartojant visuotinai priimtus darbo įran
kius, vadinasi visuotinai reikalingu laiku. 
Nuo tos valandos, kada pramano naujus, ge
resnius darbo įrankius, naujas ir geresnes 
mašinas ir pradeda jais dirbti, žodžiu sakant, 
nuo tos valandos, kada visuomenei reikia 
mažiaus kaip pirma, laiko tavorams dirbti; 
tas laikas, kurio pirma visuotinai reikėjo ta- 
vorams dirbti, paliauja būti visuotinai reika
lingu laiku. Naują našesnį darbo būdą var
tojant, jau kitoks laikas esti visuotinai rei
kalingas, kokiam nors daiktui padaryti.

Sakysim, jog audžiamoji mašina per vie
ną valandą gali išausti tiek audinio, kiek au
dėjas rankomis padarys vos per visą dieną; 
tada audėjas, nors jis butų ir perdarbštus, 
turi būti laikomas per tingų darbininką ir jo 
sunkus visos dienos darbas vertas tiek, kiek 
valandos darbas su mašina. Dėl ko? Dėl to, 
kad visoje visuomenėje viešpatauja tokios 
dirbimo sanlygos, prie kurių naujais darbo 
įrankiais (mašinomis ir tt.), vidutiniu darb
štumu ir vidutiniu gabumu,galima per vieną 
valandą visuotinai reikalingo laiko atlikti 
tokį darbą, ant kurio audėjas dirbdamas ran
komis perleidžia visą dieną.

O kadangi darbo įrankiai, mašinos ir tt. 
kas kart tampa geresni, pertai ir mainoma 
vertė kiekvieno tavoro nelieka nuolatos vie
nokia, bet mažinasi, technikai geryn einant, 
nes mainoma tavoro vertė priguli nuo laiko 
visuotinai reikalingo jam padaryti, šitas gi 

I laikas mažinasi besigerinant technikai. To

dėl dar kartą atkartojame, kad kalbame ne 
apie tą darbo laiką, kurį vienas ar kitas ga
lėtų ištikto suvartoti net ir netinginiauda
mas, bet apie “visuotinai reikalingą laiką”, 
tai yra apie laiką reikalingą tavorui padary
ti, vartojant geriausius darbo įrankius. Tai
gi galima sakyti, jog kiekvienoje gadynėje 
laikas, kuris yra reikalingas tavorui padary
ti, vartojant geriausius darbo įrankius ir yra 
tasai “visuotinai reikalingas laikas” ir jog 
jis reiškia mainomą tavoro vertę.

Vis tai, ką augščiąus sakėme, nors yra 
labai aišku, buvo nepatėmyta tų mokintų vy
rų, kuriems tik rupi protu apginti prispaudi
mus. Reikėjo-gi talento garsaus socijalisto 
Karaliaus Markso, idant tie dalykai butų 
buvę patėmyti.

Bet yra dar vienas punktas, ant kurio 
reikia atkreipti atydą.

Kiekvienas tavoras yra daiktas, kuris 
gali pakakinti tūlą musų reikalą.. Daikto, 
kuris butų visiškai nenaudingas, nieks ne
geidauja ir dėlto tokis daiktas negali tapti 
tavom. Darbas, suvartotas dirbimui tokio 
daikto, kuris per savo nenaudingumą negali 
tapti tavoru, yra visiškai nenaudingas ir ne
turi jokios įtekmės ant dirbimo mainomų ver
čių, lygiai teip, kaip tinginiavimas arba var
tojimas persenusių įrankių. Laikas tokiam 
darbui suvartotas ne yra augščiaus minėtas 
“visuotinai reikalingas darbo laikas”, daik* 
tas-gi, kuriam padaryti toks laikas buvo 
suvartotas, tai yra, ant kurio buvo apverstas 
nenaudingas darbas,—toks daiktas ne turi 
mainomos vertės.

Dabar turime dar pridurti, jog yra ne, 
tik tokių daiktų, kurie neturi jokios maino
mos vertės dėlto, kad niekam nereikalingi ir 
pertai nieks jų nemaino, bet apart to yra ir 
tokių daiktų, kurie nors tikrai yra naudingais 
ir reikalingais, vienok tampa nenaudingais 
ir nereikalingais, o tai dėl to, kati visiems 
užtektinai jų turint, nieks jų daugiaus ne
reikalauja.

Štai stalas, pagal musų papročius, yra 
daiktu ne tik naudingu ir reikalingu, bet 
net toks daiktas, be kurio namuose negalima 
apsieiti, Galima drąsiai sakyti, jog yra tūk
stančiai šeimynų, kurios norėtų turėti po 2, 
3 arba 4 stalus daugiaus, negu šiądien turi. 
Vienok, sakysime, kad staliai pridirbo tiek 
stalų, jog kiekvienai šeimynai išpuola po 50 
stalų daugiaus, kaip šiądien, tada kiekvie
nas pripažintų, jog nė viena šeimyna net dy
kai nepriimtų tokios daugybės stalų, o apie 
pirkimą nėra ką ir kalbėti, nes nežinotų,kur 
juos padėti. Jeigu gi, neveizint to, staliai 
pasakytų: dirbome tuos stalus vartodami ge
riausius įrankius ir su vidutiniu darbštumu 
ir gabumu, todėl reikalaujame, kad visuome
nė nupirktų juos nuo mus pagal jų tikrąją 
mainomą vertę! Ką galima butų atsakyti sta
liams? Štai ką! Jeigu būtumėte padarę 
kiekvienai šeimynai po du, o daugiausiai po 
3 stalus, tai būt išpildyta pilnai esančių šei
mynų reikalavimai stalų ir butų galima pa- 
dėkavoti jums, ką savo darbu Įiakakinote vi
suomenės reikalus. Tokiame atvejyje darbe 
laikas, suvartotas dviem stalam kiekvienai 
šeimynai [įdaryti, noriai butų pripažintas 
per laiką visuomenės naudai atiduotą ir to
dėl per “visuotinai reikalingą darbo laiką, 
Bet dabar ką galime veikti su visais tais sta
lais, kuriuos padarėte? Negalima net padėti 
jų ateisiančiam laikui, nes nėra tokių tnaga- 
zynų! Ant kiekvienų 50 padarytų stalų, ma
žiausiai 47 yra atliekami, o pertai nenaudin
gi ir bereikalingi. Kokiam paybeliui, neiš
manėliai, nenaudingai sugaišinote tiek dar
bo? •

Toks maž daug butų musų atsakymas 
staliams, ir turbut visi sutiktų su musų san- 
protavimu, jog staliai atliko nenaudingą 
darbą. Ir ištiesų nenaudingu yra darbas su
vartotas 47 stalams kiekvienai šeimynai; at
bulai naudingu yra tas darbas, kuris ta[K> 
suvartotas po 3 stalus kiekvienai šeimynai 
padaryti. Nenaudingas-gi darbas negali 
vienkart būti “visuotinai reikalingu”, o per 
tai tokis darbas nepagamina mainomos vertės.

Tegul bus, kad padaryti 50 stalų reikėjo 
50 darbo dienų, tai yra, kad vienam stalui ’ 
padaryti reikėjo vienos dienos darbo. Taigi, 
jei kiekvienai šeimynai padaryta 50 stalų ir 
tokiu budu suvartota kiekvienai 50 darbo 
dienų, tai 47 dienos sugaišintos padaryti 47 
nereikalingiems stalams yra nenaudingu dar
bu. Pertai penkiasdešimtyje stalų, apie ku
riuos kalbame, yra tiktai 3 dienos “visuoti
nai reikalingo”, o 47 dienos nenaudingo 
darbo. *

Kadangi tiktai “visuotinai reikalingas 
darbas” daro vertę, tai ir musų 50 staluose 
yra tik tiek vertės, kiek butų jos, jeigu butų 
padaryta tik 3 stalai kiekvienai šeimynai. 
Tegul staliai sudegina po 47 stalus iš kiek
vienų penkių dešimčių, tai gaus tiek maino
mos vertės, kiek butų padarius po 3 stalus 
kiekvienai šeimynai. Bet apie kiekvieną, 
stalių skyrium sunku pasakyti, kielę jis atli
ko visuotinai reikalingo darbo ir kiek nenau
dingo, pertai skaitoma yra šiteip: kadangi 
stalų padaryta daugiaus, kaip jų visiems 
žmonėms reikia, tai 50 stalų , verti tik tiek, 
kiek 3 stalai- Jeigu-gi f>0 stalų verti tik 
tiek, kiek 3, tai kiek vertas vienas stalas iš 
tu 50?

50 stalų yra lygus 3 dienų darbui, todėl 
vienas stalas lygus trims penkiasdešimtoms 
dalims (į) dienos darbo.

(Toliaus bus.)



^Vietines Žinios.
-- O---

— Sztmikai czianykszczių dar 
bituku dirbanezių prie triobų sta
tymo pasibaigė, didesnė dalis 
sztraikawusių sugrįžo prie darbo.

— Bėgiojimas elektriszkų ka
rų ant Ogden avė. turėjo apsisto
ti ant pusės dienos, kadangi va
giliai pawogė dratus iszwadžio- 
jauezius elektriku. Kompanija 
žada didelę dovvanę tam, kuris 
padės jai sugauti vagili js.

— Prieszais 25 ui. žvejai isz 
ežero iszgriebė tuszcziyi stiklinę, 
buk 24 d. berželio ant ežero, ne 
toli Chicagos paskendo laivas 
“Eleuta” ir su juom prigėrė 6 
žmonės. Policija wieuok tę wis- 
kji laiko už szposę kokių waiksy- 
czių, kadangi apie tokio wardo 
prapuolusį hiwp ne girdėjo.

— Ant kertės 12 ui. irCalifor- 
i i i avė. pulkas jaunų wyriszkių 
užpulė ant Jeremijus Long ir 
baisiai su peiliai* subadė. Kad už
puolikai ne bu«o vagiliai, galima 
spręsti.isz to, kad jie ue tuszti- 
uo kiszenių be žado puolusio ant 
ulyczios Longo, o kiszeniuose bu
vo diktai pinįgų ir auksinis laik 
rodėlis.

Paiieszkojimai.
Pajieszkau savo sunaus, Juozapo Bal- 

cz'iaus, 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 sesers, Onos Lanry- 
naitaitės, Kauno gub,, Telszių pav., 
Gargždų miestelio, gyveno Pjtiladelphi- 
joj. Ji pati, ar kas kitas, teiksis duoti 
žinią ant adreso:

Besi Lavrin,
Bos 553, Rumford Falls, Me.
Pajieszkau savo pusbrolio, Antano 

Koszio, Kauno gub., Raseinių pav: gy
veno Gallup Mes. Jis pats, ar kas kitas, 
teiksis duoti žinią ant areso: 

Frank‘Lapeczinski,
2701 Providence, Scranton, Pa.

Pajieszkau savo brolio, Antano Ko
szio, gyveno Colorada. Jis pats, ar kas 
kitas, teiksis duoti žinią ant adreso:

J. Koszis, Bridgeville, Pa.

Aukos ant Paryžiaus Parodos 
Szviesos Dr-tė. London, England *5.00 
1. Wendrikis, Scotlaud

Aukos ant kankintinlu.
Wendrikis, Scotland

,20c

S. ,30c

GRAND OPENING.
Chicago, subatoj ir nedėlioj, 7 

liepos darau įkurtuvių balių savo 
jo saįiuno, ant kurio grajys gera muzika 
ir bus smagus pasilinksminimą. Todėl 
visus aplinkinius ir pažystamus kvie- 
cziu atsilankyti.
Aleks Wittort, 708 W. 21-st St. Chicago.

ir 8 
nau-

REUMATYZM.
L NEURALG1E 1 podobne eborobg, i 
M vyrabiany na į>od»tavle Sctaiycit J 

NIEMIECKICH
HK PRAW lEDimiCHy/K

-tavuy Dr. RICH1 ERA
fc/„KOTWICZNY”Vfi 
rPAIN EXPELLERJ 
|MIE MA NIC LKPHZEGO! Pravdalvy tyl i 
fko nu* „KOTWICE”i»iii*nt ochronnd 
[F Ad.EichtarOtCo.. sis ?•*'! S»., Y«ik.| 

31 NEDALI ZLOTYCH1 iMKh
I 1S Siu. Wta«ne fibrykl aikl*. i 
k 25OT, 18OOT. Uinaje got paima: fl 
M U»j»l»vniej.l lekarrn. vlafclcieįa M 

sktadov aptecinych duchowui 
1 I'iu- gnakoinii.- Szcze

gtSly u F Ad Ricnter* & Co.

DBA KICHTERA ■MB^ 
I KOTWICZNY STOM AKĄL nsjlep«*ym ixx 
Įklem na kolkl nteetravnoėd, ehoeob i *ot*dka.

Skubinkitės, kol ne welu.
Mes nupirkom nuo nusibankrutinoeips 

firmos didelę daugybę rnszomų plunks
nų, ”Founta‘in Pen”,‘kurias per tai ga
lėsime parduoti labai pigiai. Kiekvie
nas nusipirkęs tokią plunksną, gali su 
savim kiszeniuj nesziotiesi ir prie kiek
vieno reikalo gali su atramentu rassyti 
be pertrūkio nereikalaujant, į jį dažyti 
nes kotely], telpa didele daugybe atra- 
mento kuris atsakaneziai bėga. *" 
jų dvejopų:

Plunksna No. 500, su dviem 
plunksnom ir czirszkinuke 
atramento, po............................. ................

No. 505, Labai puiki, be czirszkinukės 
ir plunksnų, po.................................... 20c.

The Independent Fauntain Pen Co. 
924 33rd St., Chieago, III.

Turime

atskirom 
įpilimui

• • •. .50c.

A. Snkmsiis & Co.

Lietuviszkas
CIGARU FABRIKAS

Dirba Cigarus iaz tikro Havanos taba-~ 
ko. Bisnieriams dasiunezia į visus Ame
rikos krasztus ui pigiausią prekę. Užlai
ko geriausią tabaką ant papieroeų, im 
portuotą isz Maskolijos ir Turkijos.
Fabrikas: 1128 N. Maplewood avė. 
Ofisas ir Krautuve: 3289 80.Halsted 

CHICAGO.

FfBradchulis
Advokatas ir Notary Public.

VVienintelis lietuvys advokatas, baigęs 
mokslą jurtsprudenoijoa czlon Amerikoj, 
Lake Forest universitete. Weda provae 
kriminaliukas ir civiliszkas. Atjieszko 
uiaenėjueias provas, iszdirba visokius 
dokumentus ir duoda rodą visokiuose 
reikaluose. Lietuviai isz kitų miestų 
gal rodą pasiekti per gromaUs. Tuttn- 
tiejie reikalą tesiszaukia tuojaus.
3250 8. Haisted st., Chicago, 111.

Telepbone 1 zrds 772.

T. ANDRIŪSZEWICZAITE
-------- DIRBA --------

Arnotus, Karūnas ir wisu& baž
nytinius parėdus,

— Teipogi —
Dnngystems: Wellaias, Szarpas, Kniardas ir Lt

Mokinausi to darbo Warszawoj, dirbau jį kelis 
metus Lietuvoj ir treti metei kaip Amerikoje. Wi- 
sa darba gerai 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 geresnis kaip lenku, 
aszsawo iszdirbimus gwarantuoju.

‘ _ Su Guodone,
T. Andriuszewiczaite, Hfi I. Dirision St, CMcigo, UL

•98. rtSErlMK MANE 
ladTiksR ”* $3—

Orais* UK

darais
tol*. *u ausuke 

užsukama*, gražiai kvtotkuota*,ttlkr*i amariko- 
nlszkai* viduriais, gvaranluotas ant K metu, 
lazrodo kaip *40.00 aukštai* laikrodėli*. Atsiusi
me C.O.D. (r Jei pasidabos, užmokėk ant eipreso 
agentui SS.BS ir laikrodėli* tavo. Jei ne .sugrąžyk 
atgal ant mus kaisto. Raszvk koki nori vyriška 
ar moteriszka.Pri* kiekvieno laikrodėlio duoda 
me DYKAI sukau lieta lenciugell jeigu Su orde
riu pri*iu*l|3.M. Ir apmokame kaistu* prlalunti- 
mo Ap*i*tell*ok *aendlen. nesajn preke* eina 
augaityn. Raityk o priiluslme 200 pinu Kata
logą parodanti tukstanozlu* visokiu puikiu dil
gt u. ROYAL BAROAIN HOU8E, U Dearborn St. 
Chicago. Iii.

— Chicago] likosi suarešztuoti 
du lenkai: H tnczakowski ir Po 
ciechowski, isz kurių vienas,persi- 
statęs kunįgu, rinko auka-t aut 
kokios ne ė?anczi<»s bažnyczios, o 
kitas jam arisiawo, o i-ztikro 
surinktus pinįguą sunaudojo ant 
sawo asabiszitų rtikalų. Sudiia 
Fi zgerald nusprendė Hancza- 
kowskį ant užmokėjimo 185 baus
mės, Pocieckowskį gi paliuosawo, 
kadangi tam ne pasisekė darody- 
ti kaltės.

Ant pardawimo, pigiai namus su 
lotu. Namuose ■ tali inasi buezernė ir 
grosernė. Norintis gali pirkti viską sy
kiu arba tik namą » i lotu. Atsiszauki- 
le: Dan. Knakevičzr. Box 403. Toluca, 
ull. (7—3)

Augšta temperatūra.
Ikiri kiekvienam, bet nėra pavojinga 

nė vienam, kurs tik vartoja , 
Trine’rio American Eli.xir

Draugyscziu Reikalą i

—Tikrai Lietuwiszka8—

SaličiijaS.
Geras alus, seniausios arielkos, kve

pianti cigarai ir czysta vieta dėl ulei- 
viu. Apartto didele ir czysta sale ant 
mitingu, balių, veseiliu ir kitokiu zabo- 
vu.

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

THEO PR0ULX
ADVOKATAS IR KONSŪLIS.

JONAS MOŽEIKA,
A*»istento9 ir Notary

ROOM 601-602
87-39 E. Washington st, Chicago, III. 
Užsiimame dvilinkoms ir kriminalisz- 
koms provotns. Geriausei isz varom e pro- 
vaa už sužeidimus Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju 
nereikalaujame.

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

J. LESZCZYNSKIO
Lenkiszkai - Lietuwiszka

APTIEKI
8310 S. Morgan St., Chicago, 111.

Turi ireriauses gydyklas nuo visokių 
ligų: užlaiko viaokes Europines žolele^ 
Bebro mėsa, ruskas gyvas dieles ir tL 
Atsiszaukusiems per laiszkus ir apra- 
szantiems savo ligas, duoda rodąs ft 
pnsiunczia gydyklas per pacztą arb» 
per expresą.

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

Dr. M. P. Kossakauskas visada aplin
koje.

Tel. Y artis 709.

NERVITA Sugražina nužudyta vyru 
, *tlpruma ir dra*uma.

Gvdo inipntencila. stabdo naktini* 
polucija ir wl»a» ligas ingautas per 
iszd vkuma ar nratsargumo Salia gy- W dyki* sudrutina nervas ir dangina vi kraujai priduoda veidui raudonuma 

L ir sugražina žmogui Jaunystla. 81an-
etlame paeitu už SOe b*x*li. už *2 60 

buleliu* ir gwarantuojaiue iszgydy- 
**^ ~tl. arba pinigus sugražinti.

nervita Medical Co., 
Cllnton * Jakaon gta , Chicago.
Gaunama m Ir Aptiekoje Clark ir Vaa- 

Buren 8 Chicago.

Wisi —

pas —

wyrai —

JAMFS J. HIGGIN8, 
buccessortoM. Durning.

Rėdytojas Pagrabo ir
Balsamnotojas Kodo.

I* ta Irto* IMS metuose.
167 First 8t., Elizabeth, N. J.

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

kožna diena
nuo 10-tos iki 12-tos adynos 

priesz pietus.
CHICAGO. LL

Didele Exkursij .

Brooklyno ir Nev Yorko lietuviszka 
parapija 15 d. liepos daro pasivažinėji 
mą (eskursion) ant mariu. Jau turi pa
samdyta puikiausia 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 kuoskaitlinglausiai susi
rinktu nuoszirdžiai užkvieczia.

Komitetas.

of Bitter Wine, 
nes tai yra geriausias ir tuopat laiku 
pri i m niausiąs vaistas, apsaugojantis 
nuo visokių vasaros lygu.

Joki vaistai niekados neįgyjo tiek 
daug paliudyjiuiu nuo prakilniausių 
žmonių, kaip kad Trine’rio American 
Elixir of Bitter Wine, kurs suteikia 
apetitą, sudrutina žiebeziojimą. valo 
kraują, pilvą,plauczius ir inkstus.

Neužvaduojamas vaistas moterims 
ir liguistiems vaikams.

Gali gaut aptiekose arba tiesiog pas 
išdirbę ją.

Joseph Triner,
437 W. 18-th St., Chicago, Iii.

Saugokis nuo netikrų gyduolių!
Reikalauk Trine’rio Bitter Wine ir žiū
rėk. kad tokį tik ir duotų!

Baltriikoiįil!
Rasite szalię alų, seniau^es ariel

kai, wynj uet isz Europos, o 
cigarus net i-z Turkijos.

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

Vaterbory. Godo.

Ui 2.78 nupirksi Kliugu pinta wai- 
kam* vaiim.li *u paleruolo plieno

palludyjimu* kasilnk musu teisin
gumo R**ztk sznnreK reikalaudamas mu*u 
naujai l*zl isto puikaus 4H pusiu kataliogo. 
Adresuok:
"Vietos* ManuikduringCo., Dept.G-l. 

įeito 167 Plymvuth PI, Chicago. III.

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

Telefonai; Ganai 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos 

aptiekos.

MARJA DOWIATT
Kauno gub. Szauliu paviete

TIKTAI DEL WYRD
Už dyka sampelinis pakelis bus atsiustas 

pacztu kožnam vyrui, katras prisius 
sawo warda ir adresa.

Sugražina sweikata ir smagumą omai.
Pakeli* stebuklingu gy- 

dao1 kož-

Uek 
p»r

klės

sto*
d o*

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

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

Biznieriams dasiuneziame in visus
Amerikos krasztus už pigiause preke. 

FABRIKAS: 408 80. Halsted nt. 
KRAfTl VE. OFISAS IR PARIIA VISYt’ZIA: 
878-880 W. 33rdst„ CHICAGO.

Povilus Mozei k a, 
3321 So. Morgan st., Chicago, III.

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

savo pikniką nedėlioj, 8 liepos,l900.darže 
Teutonia, prie53-cziosSt. ir Ashland avė. 
Prasidės 1 vai. po pietų. Įženga vyrui 
su mergina 25c. Privažiuoti galima isz 
visų miesto dalių už 5c. Todėl visus 
lietuvius ir lietuvaites kviecziame atsi
lankyti. Dr-tė D. L. K. Vytauto.

Brooklyn, N. Y. Lietuviszkas Demo- 
kratiszkas klubas laiko savo susirinki
mus panedeliais po 1 kožno menesio, sa
lėje Draugelio, 73 Grand str. Mėnesines 
mokestys 10c. nuo sąnario. Szis kliubas 
yra užsidėjus 14 rugpjuczio, 1896m. .ir 
stovi tvarkoje sulyg sziai dienai. Todėl 
kvieczia visus lietuvius prisiraszyti 
turinezius amerikoniszkas popieras. Po- 
pieras gali gauti su pagelba kliubo sąna
ri-= L. D. Kliubas.

Reikalai Parapijos Apweiz<ios 
Diewo.

Parapija Apveizdos Dievo turi savo 
bažnyczia airių apatinėje bažnyczioje 
ant 19 ui. terp Halsted ir Peoria ulycziu. 
Miszios sz. yra lietuviams laikomos 7 
vai. ryto kasdien, o nedelioms 11 vai. 
ryto. Kuningas parap. Apveizdos Die
vo gyvenu po nr. 166 W. 18th str. ant 
2ru lubu. Lietuviai turinti reikalus su 
kriksztais, szliubais ir pagrabais te krei
piasi prie kunįgo ant parodyto adreso.

Parapijos Administracija.
Lavrence, Mass, Dr-tės sz. Lauryno 

sumažino įstojimo mokesti. Sąnariams 
nuo 18 iki 30 metu *1.00, nuo 30 iki 40 
metu *2.00. Už sumažinta mokesti galės 
įstoti tik latke dvieju mitingu: 1 liepos 
ir 5 rugpjuczio.

Jonas Smoleitis, sekr.
Chicago, 30 sėjos susitvėrė nauja 

draugystė vardo Szv. Antano prie nau
jos parapijos Apveizdos Dievo, prie 
kurios prisiraszė 17 sąnarių. Sekanti 
susirinkimą laikys ji subatoj, 7 liepos 
7 vai. vakare, salėje J. Petrosziaus, 168 
W. 18-th St., ant kurio užpraszo lietu
vius katalikus ateiti ir prisiraszyti:

Dr.tėSzv. Antano.

Dr. Leonard Landės,
Lietuuiiszkas Daktaras.

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

teris/, k ų ligų. Mokinosi universitete 
Ne.v Yorke; praktikavo ligonbueziuose: 
Wiedniuje, Berlyne, karaliszkoje mo
kykloje Londone, buvo pardėtiniu moks
lo _ Lebanon. Bailevue. Port Graduale 
Hospital College ir 1.1.

visų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: 
plauczių. kepenų, skaudėjimą vidurių, 
galvos,nepomietį, apalpimą, skaudulius, 
žaizdas, tynimą, moteriszkas ligas ir ne
vaisingumą. Gydymui nerv-iszkų ligų 
reikia naudot elektrikinias prietaisas.

iszgydysiu į kėlės dienas, teipogi li
gas pilvo, uždegimą žarnų, iszdžiuvi- 
mą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, a- 
kių, ausų, nustojimą pajiegų ir.tt. Isz- 
gydymą užtikrinu kiekviename atsitiki
me. Chroniszkas ligas gydau pasekmin
gai, ir slepemas ligas užlaikau slaptybė
je.

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

Offiso walandoa- J 000 9 ryto- lkl 1 P° P1** umso wa>anaos. j Boo 5po pl<t iki gvakaro 
Nedellomls:nuo 8 iki 10H val.rylo;nuož lkl Seal, 
po piet. ’

Rodą per Gromataii Dykai 
Užpraszydami gydyklas prisiuskite *1.00 

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

Ar nori
už

Gero Laikrodėlio 
pigia preke?

P. K Bruchs* Cbleagoje 
uil.iko didtiause laikrodėliu 
krautuve, teipoagi leneugellu, 
žiedu Ir U. Preke* pige.net 
kaip kitu Wl.a tavora gva 

rantuoja Szliubinlu* 
žiedu* i*z geriautio auk 
•o padaro aut pareika
lavimo.
Laikrodkliai Gold fllled, 
Elgino viduriai*, gwa- 
rantuoli ant 2U me
tu..................................1S.7S
Laikrodėliai Gold Aliui. 
amerikoni*zkai» widu-

Laikrodėliai Goid fllled gwarao. aut 19 metu 7.75 
Laikrodėliai sidabriniai Elgino widuriaia gwv

Naudokitės!

Kas prisius $8.00 aplakys geriausia ir 
Daujausivr* mados maaziouke tfrooiat<>ms 
drukuo’i Szi umszinuse teip gerai pritaisita, 
kad kiekvituas. nors ir mažiausiai mokiu ta**, 
per 10 minutu i sunoksią dsikd drukuoli. Prie 
kiekvienos mašinukes duosim dovanas islonsz- 
koms knigonis bei popieroma su puikioms kviel- 
konis ir gražiais apskaitymais gromatu raszy- 
mui. Tokiu popieru tuzinas kasztuja35o; h tu
zinai |l OU. Agentu reikalaujame kiekvienoj lie- 
tuviszkoi apivardoj ir duo dame gera uždarbi. 
Raižyk sziadien.

W. Kudaraiickas,
Box 234, Lavrence, Mass.

Tikrai LietuviHzkaM

J. K
Danisewiczin,

Užlaiko grabus ir visus kitus reikalin; 
gus ant pagrabo daiktus. Teipogi Karie
tas ir arklius ant pegrabu, veseiliu ir ki
tuose retkaluotra galima ežia gauti. To- 
lymesniejie gali paszaukti per telefoną:
Y'artlu 700. (3—9)

Ar Tawo peczius 
reikalauja pataisymo?

Jeiga teip, tai pirk visus reikalingus prit 
pecziaus daiktus pas

Ootlet Fornitore & Stove Co., 
3249 S. Morjran 8U 

o jie sutaisys tawo pecziu d^kai. Teipgi 
turime didelę daugybę visokių peesių 
už pigiausią prekę, pigiau kaip fabrike.

v*' */ r o|u,
traukt iss namu, kad gydyti** ir *zl* aampeliai parodyt Jiem*, kaip lengva 
ku Ilgu, kada **rtoj**l atiakancslo* gyduole*. Inatitute n* vieno ne a 
a tatai auka, gaus dailiai aplpeezetyta pakely, kad kiti nežinotu ka* ten yraJ

190014
b kuria

Institu
to dalyt 
i tiems,

■iip.

i* pne 
sudru-

ir kiek 
e visisz-

Institu-

lytisz

Rodą Dykai!
Vien tiktai vyru ligosi*. 
State Medical Dispansery

1 M f 76 t. Medison Streetąį Chicago, III.

Isztlrti HpecijalUtai szlo* 
Gydinyczio* irvasram u<> 
{>* iaKizydyiiiv nuo vise

tu vyritzku ligų, kaip odos, 
ktaujii. lytlssku Irehronlsz-

mes saudagysto*. kaip tai: l>r*»ii<l> tnnv 
ryrisskuitio, naailpaejimas. vanoocele. 
Nervu sllyaumaa. Sairdie* plakimas, pražudy
mas atminties, nekentimas draugyste*, nervi**-

malimas. Inskstu liga, pražudrmas apetito, 
smarve gerkleje. |«nh>rlma>. viduriu užki.-teji 
mas. musilmas kraujo lu galva, persztejimas, 
ausu cypimą*, fszberlmat ant kūno ir lyU*zku 
daliu, pražudymas sekle*.

Gyduole* dykai—pakolei i*g- 
KydyHint

Ofisas atidaryta* nuv 10 vai ryto Iki 4 i>o pie- 
tu. ir nuo A iki H vskara. Nodelioml* Uk nuo 10 
iki ISryto.

Kiekviena*, kur* kankluaci koki* non chro-

Žingeidus svietui dalykas.
Tikrai-vienatinė gydykla ant užželdini- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimą, 
už kągvarantuoju. Prof. Brundzasutei
kia puikius, scvelnius ir tankius plau
kus, ką liudyja daugumas prisiųstų pa- 
dėkavonių per laiszkus ir laikraszczius. 
PagelbA yra visiems, tik atsiszaukite.
OEF1SAL Be.klyo.NY
Norėdami pasiklaust rodos per laiszkus, 
adresuokite: The J M. BRUNDZA CO„ 
Box 2361, Nev York. U .8. A.

Diemanto Elektros Kryžius.

■
 Wadinama* teipgi Voltą Kryžium, keletą metu atgal to

po iunuta* Austrijoje, ir pasidėk*vejant savo naudai 
Kryžiui ta* veik prasiplatino Vokietijoj, FrancuziJoJ. 
Skandinavijoj ir kitose Europos szalvse, ir szendieu yra la
biausiai pageidsuiamas kaipo galingas vaistas nuo Reuma
tizmo ir daugelio gitu kūno negaliu.

Elektros Diemanto Kryžius gydo Reumatizmą teip mus
kulu kaip ir sunariu. Neuralgija ir kitu* kūno skaudeji 
mus. Nervrtszkuma. Nervu nusilpnėjimą. Silpnumu, Pras
tota Nervu Gyvam*. Nervu Nupuolimą, Nemiga. Abejo 
tingumą. Dvasios Nupuolimą. Bysterija, Paralyžių. 8u* - 
tengima. Drebuly. Neuralgija. Apopleksija. Nuomare, Szv. 
Wito Stoki. Szirdies Plakimą, Galvos skaudeJima ir visu* 
Nerviszko Systemo sugedimu*.

Veikme Jo ąpsireiszki* pati per save bėgyje keleto* die
nu. bet kartai* užtrunka kelesdiena*.

Kryžių reikia neszint diena ir nakty, pakabinta ant •sil
kinio izuiurluko ant kaklo, augsscziau szirdine* indaubo*. 
Nelynoji puse turi bat in apaczla apversta Priesz naudo
jimą ir Vtoaasyki ant dienos po to indek Kryžių in truputi 
drungna geriausio uksuso skystimą rr laik v k per keleto 
mlnucuu. Vaikams, žiūrint pagal amžių, uksusa reik n 
vandeniu atskiesti Preke to Krvtiau* yra Vienas dole- 
11* ir gvarantuojame. kad Ji* suteik* takia pat nauda kaip 
kad geriausiejie elektrtazkl diržai, kaszldbjanti penkiolika 
bei dvideszlmta »ykiu daugiau. Kožna* azeimyno* *anary*. 

sveika* ar ligota*, niekados neturi bot be to Elektriszko Kryžiau*, kurt yra geriausiu gelbėto 
Jum prieitai visokia* kūno negale* Ir skausmu s. Prismik viena doleri per expresą, ar money 
orderi arba registruotoj gromatoj. o me* lamstai sava* kasztais pasiusim vien* Elektriszk* Die
manto Kryžių arba 6 už K.00 Gaunamo* tusstanezisi* rekomendacijos nuo ypatų, kurto* su 
pagelba salo Stebuklingo Kryžiau* iszsigyde. Yra užtektina dėl parodymo Jo magiszko* galybe*. 
Batai pora tokiu rekomendacijų:

Asz naudojausi .tusu Diemanto Elektros Kryžium nuo SI Kovo ir persitikrinau, kad tas kryžių* 
tikrai teip pagvlbinira*. kaip sakete. Per ilga laika asz negalėjau valdyti savo deszine* r*nko* 
ir daug kentėjau: eisada turėdavau laikyti J* pari«zt*. Pv naudojimo begyj dvieju nuvaieziu 
jusu Diemanto Elektros Kryžiaus galėjau apsi-iti Jau be pariszimo. Dabar gi su ta ranka neszu 
pilu kibiru vandens Asz ir nežinau, kaip *tidek*wot jums už teip didele sutelkta man pagel- 
ba.-ANDRES MADSEN, SW> Ųuincy A ve.. Ooddi. Vtsu. AprU 1S, IfiHS.
The Diamond Electric Cross Co., 306 Milwaukee avė., CHICAGO.

Li6iuwiszKa flPiioka
257 Hanover St., Boston, Mass

»ymo Llsto*"—tada galės: būt iszgydytas na-

Štate Medical Dispeasery,
78 E. ledlson Si., Chlcago, Iii.

Zemlapls Lietuvos ir 
Latvi jos.

Lietuviszkoje kalboje, atspaustas lo- 
tiniszkoms lltaroms Peterburge, gauna
mas pas: Inžinierių A: Maciejevskį.

Nevskij proapekt, n. 111 b. 73.

J.Bunnan & StefankevicE,
231 8. Roebling st-, Brooklyn, N. Y. 

prie Itatavtazko* batnycuo*.
LletnTiszkis SZtoras ReligtsZkn Daiktu. 
Užlaiko Ražanczius. Szkaplierius, A braz
dus, Maldaknyges lietuviszkas irlenkisz- 
kas, teipogi ir visokias kitas knygas dva- 
siszkos ir svietiszkoa intalpoa.

Pilna visokiu ajffiekoriszku taworų czionykszcziu ir užrubežinttk.

Chicago, Teisybės Mylėtojų dr-tė lai
kys savo mėnesjnį susirinkimą nedėlioj 
8 liepos, 1 vai. po pietų, salėje K. Liau- 
danskio. 3301 S. Morgan St. apt kurio 
sąnarius ir norinezius prisiraszyti už
kvieczia. Įstojimas dar *1.00.

Dr-tė T. M.

Laikrodeliai sidabriniai amer. widuriais.. 5.9H 
Laikrodėliai nikeliniai Elgino ^viduriais.......5 98
Laikrodėliai n*L*hnial amer. wįdurtais....3 00

Tawopv> siunc/iu in wisus miestus C. O. D. 
kas tik per laiszkua pareikalauja. Adresuokite:

Taworu> aiunczlu 
ka« tik per laiizkua pareikalauja.

P. K. Brnchas,
88O-33r<l St., Chicago, Iii.

GALIŪNAS.
Užlaiko gerą alų, seniauses ir czyutas a- 
rielkas ir kwepencziuscigarus. Geriause 
užeiga dėl szviežiai atvaževusiųį \Va- 
terbury. Yra tai vienatinisezyseziau 
sės Ir te'singiauses lietur'szkas saliu 
nas mieste Waterbury.

J. F. DANI8EWICZIU8, 
83» Bank, kampas S. Leonard nt. 
Waterbury, Conn.

Už $9 DrukUqjama masziniike.
' Misiniginetns literoms, greitai gali ant 
jos iszmokti drukuoli gromatas. Asz 
užlaikau siuvamas maszinas, laikrodė
lius, laikrodžius žadinamus ir su muzi
ka, albumu*, knįgas visokes, ražanczius, 
szkaplierius net isz Lietuvos ir daug ki
tokių daiktų. .Mano prekės pigesnės 
kaip kitų. Meldžiu aUiszaukti ant 
adreso:

J. J. M. Laukaitis
425 W. Mahaaoy 8t. Mahanoy City, Pa.

Didelis susirinkimas.
Brooklyn, N. Y. VValnamanių Susiv. 

Kuopa laikys savo mėnesinį susirinkimą 
subatoj, 7 Liepos 8 vai. vakare salėje 
ponr, 73 Grand st. Brooklyne, ant kurto 
užkvieczia visus Ii uosy bę myiinczius, 
ateiti ir prisiraszyti.

Komitetas.

rP e vyne s gargas 
metai stovįs ant sargybos Lietuvių 

tautos: szviesos, tikybos ir kalbos.
Adresas: Jurgis Lapinai.

TILSIT. Germany.
Ten pat gaunama “Ž1NYČIA”. Moka- 

si už kiekvieną Numerį. Tuodu laik- 
raszcziu spaudina nežinomus Vyskupo 

M alanerauskio rasztus.

To Repai r 
Broken Arti

MAJORU
RUBBER

CEMENT,
MAJOR’S 

LEATHER
CEMENT.

, Darbo Offisas.
Wyrai ar mergino* jieszkanti darbo te 

kreipėsi priemenes, o asz parūpinsiu.
Mateiihzas Hideikis.

Clintonave., Mashpeth, N. Y. 
arti Clairmont, 3 blokai nuo Grand st. 
Po draug apgarsinu joge! ežia užlaukau 
saliuna ir geriausius gėrimus.

Aptiekoje wieada Kalima raxt DAKTARA, kurs duoda ligoniams 
rodąs dykai.

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

257-JCEMV—GE LTP.N.Ą. P AKWA MUS A PTJ E K 0$.. 257
■ *------------------------------------- -■■■

Stebuklingos Gydyklos.
Daug metu tyrinėjimu ir sunkiu darbu pasisekė 

man l»*ra»ti kombinacija žolių ir szakuu kurio- 
tumalszytos su vynu duoda Instablu gydykla nuo 
kataro pilvo žarna, nelravintmo. kepene irodoell* 
ga, padaugina krauja ir sudrutina vis* aystema.

Kartu* Dro F. N. Božynezo vyną*, dirbta* po jo 
***bl*zlta užžiura. yra pripažinta* sugsrcztautiuju 
daktaru geriausiu už vi*** buvusias ir eranezia* 
tam tykslul gydykis*. Yra tai valam*, jleszkots* 
per ilgu* metu* žmonių, atsidavusiu amatui, o ne 
žmonių, nepažystanczlu mokslo, tuom labiau mok
slo medicinos Jelgv ligoni*, po sunaudojimu vie
no* bonkute* jauezia dideli palengvinime, ta* llu- 
dyja apie gydyklos verte. Ps mėginki te. n persitik
rinsite apie Ja stebuklinga veikme.

Galite gaut apllekoee arba pa*

Dr. F. M. Božyncz
- 819 Miiwaukee avė., Chicago.

"■ I,r-F- “•

HILLE’8 FOTOGRAFAM,
3482 8. Halsted SU

•2.00

Duok! duok nioms brolao gert.
Užlaikau geriausia ie seniausia Degti

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

J. R. Miknaitfs.
883 Bank 8t., Waterbury. conn.

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

Gydo wiaoke> .i gus, turi geriausę prakti 
ką ligose moterių, vaikų irchronisz- 
koae ligose. Teipogi geriausei atlie 
ka aperacljas visokiuose atsitiki
muose, 

867 32nd 8t-

Ui 13.28 Nupirkai Puiku J 900 mo-

’l3i? tcriszka ar wy 
risr.ka <lwtrati

Chicag*

OFlbO WALANDOS: 
Iki 9 ryto, nuo lt—2 po pietų ir po 6 vak 

Tklelokas Yards 885.

■ -'Aiįp-x\v^pM/ž^h0,lu*1’*10 »*«■<) dti 
lt ( -Vt Ikicziv* pigiau neikl»i Ui g»li Padaryti- r * Užeillke tai *W mo

deliai už pigt-ane Bė
ga verte* preke; kiti po |g. S10 Ir *» Gvann- 
tuoli ant t metu Mu*a modeliai 41, trija Craara 
n-mu yra pa*kutinia»«ioe madoa ant 1800 m. A- 
gentu reikalaujame Dvimeti u ir kitokia daly- 
ka katalioga (ianetiame až dvka. Pinigu i** 
kalno nereikalaujame. Adreanok:

pige.net
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