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Politiszkos žinios.
Sziaurini Amerika.

Mieste Kansas City atsibuvo 
generaliszka demokratiszkos par
tijos konvencija. Susirinkę de
mokratai pastatė kandidatus: ant 
prezidento vadovę partijos 
Bryanę, ant wice prezidento Ste- 
▼ensonę. Ant reikalavimo 
Bryano, nors tas partijai gali už- 
kenkti, ir szį metę demokratai j 
savo pliatformę įveda liuosę 
muszimę sidabrinių pinįgų, pagal 
normę, kad 16 uncijų sidabro bu
tų lygins 1 uncijai aukso, nors 
isztikro vertė aukso šiędien yra 
didesnė. Demokratai garsina sa
ve prieszinįkais: trustų, karių, 
platinimo Amerikos valdybų, 
dauginamo kariaunos, bet uitai 
rengiasi suskubinti nukasi m ę 
Nicaraguos kanalo ir paimti jį po 
savo kontrole ir apgynimu. To
kiai kontrolei vienok turi pasi
priešinti visos kitos vieszpatys- 
tės turinczios reikalus ant abiejų 
oceanų, taigi veik visa Europa 
ir Japonija su Chinais. Kaipgi 
demokratai tikisi apginti kanalu 
beveik priesz visę svietę, atmes
dami dauginimu kariszkų pajjė
gų? Isz visko matyt, kad abidvi 
partijos daugiaus žada, negu ga
lės iszpildyti. Priesztaraujantis 
vienok programas labiaus už
kenktų demokratams,jeigu rinkė
jai žiūrėtų ant programų. Dabar 
abidvi partijos, taigi lygiai de
mokratai, kaip ir republikonai ti
kisi pereiti per rinkimus, bet 
katra partija rszrikro pereis, to 
nieks ne gal žinoti. Iki sziol, 
per rinkimus vis valdymas par
tijų Amerikoj mainėsi: po repu- 
blikonų valdžia patekdavo de
mokratams, nors isz tikro ne vie
na, nė kita negalėjo užganėdinti 
gyventojų ir nė viena, nė kita 
ne iszpildė to, kę žada priesz rin
kimus. »

Rodosi, kad viltys amerikonų 
kaslink užbaigimo kovos ant Fi 
lipinu ne teip greitai iszsipildys, 
kaip randas,‘.pagarsindamas atlei
dimu pasikėlčliams, tikėjo. Pa- 
sikėlėliams, nors jų daugumui, 
ne patinka, kad amerikonai nori 
ant tų salų kuo daugiausiai ame
rikonų aprūpinti vielomis. Po 
garsiai prezidento prokliamacijai 
mažai filipinieczių padėjo ginklus 
ir atsidavė ant amerikonų malo
nės. Musziai salų viduriuose ne 
giliauja. . Pereitu sanvaitę viso
kiuose susitikimuose 11 ameriko
nų likosi užmusztų, o 16 paszau- 
tų.

Ant Kubos dalį amerikoniszkos 
kariaunos gręžina J atgal; dabar 
jau vienas batalijonas parengtas 
ant sugrįžimo. Laikraszcziai 
pritaria tokiam padavadyjimui, 
bet drauge iszroiszkia geismu, 
kad ne tik kariauna, bet kad ir 
visi amerikoniszki urėdnįkai kuo 
greicziausiai nuo Kubos pasitrauk
tų, kadangi gyventojai ne tei- 
kalauja jau nieko nuo amerikonų.

Kare Afrikoj.
Nors dabar užgimusios Chinuose 

europieczių irkrikszczionių sker
dynės uždengė kovę būrų priesz 
Anglijos galybę,bet visgi kova ne 
pasibaigė. Rods paskutiniuose 
laikuose nė anglijonai, nė būrai 
nieko svarbaus ne nuveikė, ne 
atsitiko ežia didesnių muszių, bet 
mažesni susitikimai pasitaiko ly
giai Oranijoj, kaip ir Transvaa- 
liuje. Ties Standerton ir Hei- 
delberg pereitos subatos dienę 
barai užpuolė ant eskortos jene
rolo Bullero, k u riša i grįžo nuo 
jenerolo Roberts, pas kurį buvo 
nukeliavęs? ant paairodavimo 
apie tolesnį karės vedimę. Nors 
isz visko matyt^kad barai žinojo 
kas keliauja, bet ant paėmimo 
Bullero nusiuntė per mažai žmo

nių, kadangi eskortą užpuolimę | 
nuiuuszėį kitaip .tasai angliškas 
jėuerolas butų patekęs į būrų ne
laisvę. Paskui būrai užpuolė 
ant Fiksburgo, bet angliszko gar
nizono likosi nuvyti. Jenerolas 
Brabant 5 d. liepos užėmė Dern- 
burgę, isz kur būrai tankiausiai 
parengdavo užpuolimus ant tru
kių gabenanezių maisto produk
tus armijai jenerolo Roberts. 
Muszyje gi netoli Brouker Spruit 
anglijonai nužudė 33 kareivius 
užmusztus. Komendantas Lim- 
mer bandė iszvyti burus isz 
miesto Rustenburg, bet tas nepu 
sisekė, kelis jo užpuolimus būrai 
numuszė atgal.

Laikrasztis “Times” garsina, 
buk daug būrų szeimynų isz 
Transvaaliaus kraustosi, su visais 
Sdvo krutaneziais turtais, į portu
gališkas valdybas ir buk portu- 
galiszkos valdžios su noru atei
vius įsileidžia, duoda jiems dide
lius žemės plotus ant apsigyve
nimo.

Susineszimai angliszkų vado
vų, lordo Roberts ir jenerolo 
Buller dabar liuosi, nuo kelio 
būrai likosi nuvyti; aplinkinėse 
vienog Johanisburgo ir Pretori 
jos yra vis dar gana skaitlingi 
būrų pulkai. Pereitę sanvaitę 
iszsiųstas isz Joh inisburgo, ant 
isztirimo aplinkinių, kapitonas 
Rundle, vos 12 mylių nuo miesto 
likosi būrų apstotas ir su visais 
kareiviais pateko į nelaisve.

Angliszki generolai atsiunezia į 
Londonę žinias, buk jiems nuola- 
tai po kelis szimtus būrų pasi
duoda, atiduoda ginklus ir grįžta 
ant farmų. Tas gal būt ir teisybė, 
bet tie, kurie pasiduoda ir pirma 
ne noriai stojoįmuszius,tik su piie- 
varta juos galima buvo kariau- 
janezių eilėse užlaikyti: svetimi 
delegatai sako, kad būrų eilėse 
daug buwo tokių, kurie tik su ne 
noru laikėsi pulko, užpulti, tuo
jau* pasiduodavo, į muszius gi 
stojo ir stoja mažesnė ginkluotų 
dalis. Tikrų savo kraszto apgi- 
nėjų paduoda ne daugiaus, kaip 
ant 10000 žmonių, priesz 200000 
anglijonų.

Korespondentai laikraszczių, 
kuriems pasisekė prisigriebti pas 
Transvaaliaus prezidentę Kruege- 
rį ir su juom kalbėti, tvirtina, 
kad Krueger sutinka padėti gin
klus vien tęsyk, kada anglijonai 
pripažįs visiszkę neprigulmystę 
abiemdviem republikom pietinės 
Afrikos ir suteiks atleidimę tiems 
angliszkų valdybų būrams, kurie 
kariavo Transvaaliaus pusėj 
priesz anglijonus. Kiti vėl ko
respondentai tvirtina, kad Krue
ger ir Botha pasiduotų anglijo- 
nams, bet tam prieszinasi vien 
Oranijos prezidentas Steyn ir je 
nerolas de AVett^ vadovas Ora
nijos būrų.

Miestas Kumassi, Wakarinės 
Afrikos angliszkose valdybose, 
vis dar pasikėlusių negrų apsto
tas, bet gubernatoriui Hodgsonui 
pasisekė isz miesto pabėgti ir jis 
prisigriebė į Cape Coast Castle. 
Pulkaunįkas W illcock s, traukiau - 
tis į pagelbę apgultiems mieste 
Kumassi, atėjo jau į Fomsu. To
li aus stovi didelės negrų pajie- 
gos, su kurioms atseis anglijo- 
nams susimuszti. Reikia ežia to
dėl laukti smarkaus muazio.

Rytini Azija.
Europos vieszpatystės, grieb- 

damos vienę po kitam Chinų 
krasztę, visai nesitikėjo, kad tas 
iszduotų tokius vaisius, koki da
bar pasirodė. Chinų randas, be- 
sijausdamas per silpnu, nesiprie
šino Europai, bet užtai aiszkiai 
pamatė savo silpnumę, rengėsi 
ant pasiprieszinimo, pirko visur, 
kur tik galėjo, ginklus, su pagal
ba europeiszkų oficierų organiza
vo ir mokino savo kariauną.

Indijose priesz Anglijos val- 
džię vėl pasikėlė afridai Himala 
jų kalnų. 21 d. berželio, naktyj, 
600 afridų netikėtai įsiveržė į 
fortę Khiber perėjime, kur buvo 
200 afganiszkų kareivių, didesnę 
jų dalį iszskerdA Angliszkas 
valdžias apėmė baimė, kad pasi
kėlimas dar labilia* oeiszsiplatin
tų, nes turėdami karę pietinėj 
Afrikoj, Aszantų kraszte ir Cbi- 
nuose, Anglija neįstengtų suval
dyti pasikėlimo saiaurinėse Indi
jose.

Prancūzija.
Prancūzijoj užgimė didesni ne

sutikimai terp rando ir kariaunos. 
UžsrojęspoGdlifetui naujas karės 
ministeris Andre griebėsi pir
miausiai sztabo ofieierų, kurie ne 
norėjo ministerie prisakymų 
klausyti: sztabo virszinįkus per
kėlė į kariaunę, o ant perkeltų 
vietos į sztabę paskyrė savo isz- 
tikimus. Tuom padavadyjimu, 
nors jis buwo reikalingas, minis- 
teris pr.esz randę ir priesz savę 
pakėlė veik visus prancūziškos 
armijos jenerolus. Jeigu randui 
prieszinga bus armija, jis ne tu
rės ant ko remtiesi ir valdyti 
krasztę ne galės. Todėl tai da
bartiniai praneuzisskai ministeri
jai nieks ne pranassauja ilgo gy
venimo.

Maskolius.
Wokiszki laikratocziai paduo

da, buk caras iszleido mamfestę 
įvedanti Fmluedijos urėduose 
tnaskoliszkę kalby* sulygina toj 
kunįgaikaztystėj tiesas’ maskolių 
atėjūnų su t iesoms vietinių gy
ventojų ir prisako, idant nuo 
1905m. Finlandijos seimas per
kratinėtų reikalas kraszto vien 
maskoliškoj kalboj. Taigi mat 
laikomas už liberaliszkę žmogų, 
caras Mikalojus elgiasi Finlandi- 
joj visai teip kaip Aleksandras II 
elgėsi I^enktjoj po maisztui 1863 
m. Senatas vienok atsisakė ap
garsinti tę caro manifestę kaipo 
pneszingę kraszto konstitucijai.

Pirmiaus terp chinieczių ne buvo 
meilės tėvynės. Atėjus europie- 
cziams, kurie isz chinieczių sten
gėsi savo baudžiauninkus pada
ryti, terp tų užgimė nekentimas 
atėjūnų lobstanezių kasztais ežia- 
būvių. Tas nekentimas svetimų 
sziuom kartu užstojo meilę tėvy
nės chiniecziams, suvienyjo juos 
ant atsiekimo vieno mierio— 
iszvijimo arba iszskerdimo sve 
timų atėjūnų. Jeigu chinieczių 
piktumas kreipiasi ne vien priesz 
europieczius bet ir priesz chinie- 
czius priėmusius krikszczionybę, 
tai tame ir krikszczioniszki misi- 
jonieriai ne bus be kaltės: jie. ant 
greitesnio praplatinimo kriksz- 
czionybės, per 4vo pamokslus 
niekino ir keikė chinieczių budis- 
tiszkę tikėjimę. Budistai pama
tė, kad priėmę krikszczionybę 
chiniecziai atmetė senus visų 
godojamus paproezius; tas ir pa
gimdė neužkantę krikszczionių. 
Laike dabartinių maisztų boxerai 
iszpjovė daugiaus chinieczių 
krikszczionių negu europieczių: 
viename tik mieste Pekine, skait
lių iszskerstų paduoda ant 5000. 
Kas atsitiko su europiecziais ir su 
ambasadoriais svetimų krasztų 
Pekine, to tikrai nieks nežino; 
tie žinia, kad 5 d. liepos anglisz
ko ambasadoriaus trioba ne buvo 
dar chinieczių paimta, bet ir 
ta žinia paeina isz chiniszko szal- 
tinio; vienok yra ir visai prie- 
szingos žinios: pagal tas, boxerai 
ambasadas visas iszdegino, o 
ambasadorius ir ambasadose pa- 
suslėpusius europieczius iszskerdė, 
ambasadoriai pats peršovė sa#o 
moteris ir dukteris, kad jos ne
patektų į chinieczių rankas. Kaip 
vienok yra isztikro, to nežino ne 
jrandai vieszpatysczių. Dabar 
pranesza vėl, buk Pekine pakilo 
kontrrevoliucija (revoliucija 
priesz bokserus ir jų vadovę ku- 
nįgaiksztį Tuan). Tę priet-zingę 
revoliuciję buk pakėlė
kunįgaiksztis Tshing, kurisai
stengiasi apginti europieczius ir 
apstabdyti kraujo praliejimus. 
Gubernatoriai pietinių provinci
jų atsisakė klausyti prisakymų 
kunįgaikszczio Tuan. Ant tos 
kontrrevuliucijos krauna dabar 
naujas viltis Europos vieszpa
tystės ir tikisi iszgelbėti dar ne- 
iszskerstus, jeigu toki yra, amba
sadorius ir europieczius Pekine. 
Wukietijos ciecorius iszleido net 
atsiszaukimę į chinieczius, žadė
damas kiekvienam dovanę po 
1000 taėlių (beveik tiek jau do- 
liarų) už kiekvienę europietį, 
kurį atves vokiszkam konsuliui. 
3000 maskohszkos kariaunos, isz- 
traukusios isz Tien Tsin į Pekinę 
turbut pražuvo, kadangi apte 
tę kariaunę nuo 24 d. berželio nė 
jokių žinių nėra. Miestas Tien 
Tsin dabar vėl chinieczių apsto
tas ir bombarduojamas. Svetimų 
krasztų admirolai rengiasi įsz 
miesto pervežti visus europie
czius ir kariaunę į miestę Taku. 
Wisos vieszpatystės sutiko pa
vesti Japonijai suvaldymę mai
sztų Chinuose ir iszliuosavimę 
ambasadorių, ant ko ji, kaipo 
ėsanti areziausiai nuo Chinų, 
greicziausiai gali algabenti sa
vo kariaunę. Japonija vienok 
nuo kitų vieszpatysczių pareika
lavo pinįgų ant uždengimo kasz- 
tų. Wisos didėsės Europos 
vieszpatystės skubiai siunezia ka
riaunę i Chinus teip, kad į 3 san 
vai tęs bus ežia 100000 euro- 
piszkos kariaunos; Amerika 
siunezia 16000 kareivių. Tiek 
gėros kariaunos, rodosi, turėtų 
užtekti ant suvaldymo revoliuci
jos ir apstabdymo pjovynių, jei
gu terp vieszpatysczių butų vie
nybė; to vienok nėra, vien* ki
tai pavydi ir neužsitiki, stengiasi 
už akių užbėgti; dėl tų pavydė
jimų ir stokos vienybės tiek ne
kalto kraujo dabar Chinuose pra
lieta.

ir kitus nieko nerado raudonsiu 
liai: apkaltina jį už susineszimus 
su kokiu ten maskolium užrube 
žyj gyvenaneziu; dr. Waineiki- 
neva padėjęs jam pergabent į 
Maskoliję knįgas, kurias ir paė
mė ties Rukeva (terp Palangos ir 
Liepojaus); noszikui (latviai) 
nurodė ant F. Paulauckio isz Pa 
langos, su kuriuo m • Waineikis 
tankiai važinėdavo, pertai rau- 
donsiuliai mano, kad Wain. tas 
knįgas gabeno. Liepojuj dabar 
teip daug suimtų, kad kalinyj 
vietos neužtenka: garsus Won 
siackis ir Liepojuj teip pat dar
buojasi, kaip auę met pas suval- 
kieczius. Buvo krata pas Žiup
snį Liepojuj; ten net akmenis 
ant kiemo iszgriovė, bet nieko 
ypatingo ne rado ir jisai tuom 
tarpu dar liuosas. Ambrazaitį 
(Sziauliuose)buvo paėmę, bet po 
2 dienų paleido. Darė kratę ir 
pas advokatę Lukauckį, pas kurį 
gyvena Ambr., bet ten ir-gi nie
ko ne atrado.

Ukinįkas.

Isz AnykBzczių, Ukmer
gės paw.

• *Anykszczių par. žmonės gana 
turtingi. Anyksztėnai leidžia 
savo vaikus į moksię ir kaipo 
visi lietuviai, kiekviena rūpinasi 
iszleisįi savo sūnų arba brolį į 
kunįgus. Pirmiaus tai labai len
gva buvo padaryti, nes kiek
viena, pabaigęs keturias kliasas, 
ukvacziai važiuodavo į semina- 
riję ir anyksztėnai teisingai galė
davo pasigirti, kad isz jų para- 
pi jos yra daugiausiai kanįgų.... 
net ir vyskupas. Bet dabar įvy
ko urnai tokia atmaina, kad anyk
sztėnai nė suprasti nebegali! La
biausiai tai atsitiko nuo to laiko, 
kada pradėjo leisti vaikus mokin
tis į Liepojaus gimnaziję. Lyg 
tam laikui mokintiniai, klierikai 
arba ir studentai—visidenkiszkai 
kalbėdavo ir su ponais sueidavo, 
o dabar netiktai nieks ' nekalba, 
bet dar daugumas ir nemoka; su 
ponais teipgi pažinties ne veda. 
Isz pirmo anyksztėna| pradžiugo. 
“Bepigu”, kalbėjo, “su tokiais 
vaikais: ir lietuviszkai kalba ir 
nuo prastų žmonių nesiszalina.” 
Bet viena laimė, kita nelaimė: 
mokintiniai nuo prastų žmonių 
nesiszalino, bet aiszk>ai pradėjo 
szaliutis nuo kunigystės ir nuo 
seminarijos. Jaunimas ir su tuom 
sutiko, bet seniai ir davatkos bai
siai supyko. Labiausiai supyko 
Anykszczių klebonas Ūselis. Rei
kia pasakyti, kad klebonas su 
mokintiniais kalba lenkiszkai, o 
kurie lenkisikai ne moka, su tais 
gudiszkai krevezioja,—tiktai ne 
lietuviszkai. Būdamas “nekan- 
tantas” isz mokintinių už lietu- 
viszkę kalbę ir už tai, kad jie isz 
tos priežasties jo niekados nelan
ko, jis pradėjo siundyti ant mo
kintinių jų tėvu* Tėvai įtikėjo 
kunigėlio žodžiams, paklausė jo 
rodos,—pasirodė tam atsakan- 
czioe ir pu sėkmės. Žmonės pra
dėjo kalbėti, kad liepojiszkiai pa
sileido, girtuokliauna, skaito 
“liuteriazkas” knįgas, apkalbinė
ja kunįgus ir tt. Mažne du metu 
atgal viens mokintinis—anyk- 
sztenas Kisielius, pabaigęs Sziaa- 
liuoe 4 kliasas, buvo prispirtas 
tėvų važiuoti į seminanję, bet 
po dviejų mėnesių bėgo isz ten 
pas savo draugę į Liepojų. Tė
vai, pamokinti klebono, atvažia
vo į Liepoj ų ir mažne suriszę 
nuvežė atgal į seminariję; vai
kas verkė, meldė tėvus leisti to
linus į gimnaziję (tėvai turtingi), 
bet nieko negavo; savo pažįsta
miems pasakojo, kad net nusi
skandinti mislyja,jeigu ne isztruks 
nuo savo tėvų. Dabar jis yra 
Kauno seminarijoj, bėgtų antrę 

k, bet bijo pasielgimo tėvų, 
its voc ne voa iazbėgo be pinį

gų, be nieko į aptiekę. Wiens 
mokintinis drįso tėvui pasakyti, 
kad nekurie kunįgai yra mažai 
apsišvietę ir priešinasi žmonių 
apšvietimui, tada tėvas jau touo 
vasaros (sūnūs ketvirtoj kliasoj) 
mokintis daugiaus nebeleis. 
Wiens Liepojiškis treczios klia- 
sos prižadėjo per laiškę vienam 
vaikinui1 parvežti knygutę apie 

>Darvinę. Tas laiszkas papuolė 
į rankas klebono. Buvusiejie 
klebonijoje kunįgai: klebonas 
Pavilanis iš Kauno ir du kamen- 
doriu persigando; tuojaus nuva
žiavo pas to vaikino tėvę, pri
pasakojo jam tiek baisybių, kad 
tėvas pamislyjo, ar ne czigonų 
tikėjimę priėmė jo sūnūs. Kuuį- 
gai liepė jam duotis savo sunui 
kelias deszimtis rykszezių ir pri
statyti piie arklio. Tėvas, iszsi-- 
gandęs, dawė klebonui szeezis 
rublius akt mišių, bet kas link 
rykszezių, vis gi klebono rodos 
nepaklausė. Asz ežia nekaltinu 
nė tėvų, nė mokintinių, bet kle
bonas tai isztikro (be reikalo ki- 
sza savo liežuvį, nieko apie tai 
nežinodama-

Ūkininkas.*

Uždrausta kirsti medžius.
Wilniaus girių » apsaugojimo 

komitetas uždraudė aut toliau* 
kirsti medžius šitose giriose: 
Budriškių arba Gudzenkiszkių, 
Vilniaus pavietyj, prigulinczio- 
se maskoliui Isajevui, ir Woro- 
niškių, Trakų pav., Žaslių vat- 
šeziaus, prigulinczioee broliams 
Kucze vokiama, kadangi mat 
švinįkai teip puikiai savo gi
riose ukiavo, kad jose visai ne; 
butų likę medžių.

Ibz WilniauN.
23 d. berželio • Wilniuje iškil

mingai apvaikszcziojo sukaktuves 
100 metų nuo iszradimo druko, 
nors neiszmlntingos caro val
džios uždraudė lietuviams spau- 
dinti ežia lietuviškoj kalboj 
knįgas. Tę dienę visi miesto 
spaustuvių darbinįkai likosi pa- 
liuosuoti nuo darbo. Wakare 
miesto sode buvo laikyti prane- 
szimai apie nuopelnus druko iš
radėjo ir koncertas. Spaustuvių 
ir knįgų pardavinyczių savinįkai 
nutarė surinkti kapitalę ant pa
rengimo vienoje isz Wiiniaus 
gimnaziją stipendijos vaikams 
dirbanezių spaustuvėse.

Gegužio mėnesyj Wilniaus pjo- 
vinycziose ant gyventojų reika- 
lų papjovė raguotų galvijų 2 
386, verszių ir avių 2844, kiau
lių .1436. Mėsos atgabenta į 
miestę: jautienos 1010 pūdų, 
avienos 290 pūdų, kiaulienos 9.5 
340 pūdų.

Wilniaus miestas sswo kasztais 
pradėjo statyti specijaliszkę trio- 
bę ant patalpinimo mikrosko 
piszkos stacijos tirinėjimui val
gio produktų.

Savininkas priemieszczio Žvė 
rineziaus vėl atsišaukė į miestę 
su švo užmanymu, idant tas 
priemiestis taptų prie miesto pri
skirtas; bet miesto rodą tę at
metė, kadangi priskyrimas reika
lautų ant 5000 rublių daugiaus 
išdavimų ir nesugręžintų isz- 
leistyaat parengimo ulyczių ir 
pliacių kantų.

Per pirmę pusmetį šių metų 
Wilniaus miesto užveizda išda
vė 213 daleidimų statyti naujus 
namus ir taisyti senu*. Daleidi
mų ant statymo naujų namų isz 
davė 63; naujų namų daugiaa
šiai stato ant priemiesezių Pogu- 
lianko*, Antokoliaus, Šnipiškių, 
Užupio. Widurmiestyj naujų 
namų stato labai mažai.

Isz Witebsko gub.
3 d. berželi o siautė Polocke dide

lis gaisras, kaurisai su visu isznai- 
I kino du miesto kvartalu. Sudegė

Isz Lietuvos.
Isz Naumėsczlo paw.
Turbut jau bus du metai, kaip 

valdžia daletdo lentas kaimuose 
lietuviszkai raszyti, žinoma, per 
pusę—gudiszkai ir lietuviszkai. 
Ko snaudžiate, lietuviai, kodėl 
neimatės ui darbo, nepavargtu- 
mėt, ukinįkai, sudėję kožnas kai
mas, kožnas ukinįkas po 10 ka
peikų, sudėję įtaisytumėt naujas, 
ir žinoma,lietuviszkai.

Kaip nebuvo valia, tai daugu
mas kalė lietuviszkas lentas, o 
dabar be jokios kliūties galima 
kalti lietuviszkas lentas, ale men
kai kas kala. Turbut jau toks 
papratimas: kas užginta, tai la
biau nor daryt, o kada valia, tai 
visai atszalę. O maskolių val
džia perkytrus: kitęsyk, jeigu 
nukrisdavo lenta kur, tai su 
strioku liepdavo pataisyt, o da
bar kiek yra nukritusių ir suge
dusių, o nė ant misliee maskolių 
valdžiai; žino, kad naujas darys 
vis lietuviszkas, o tūli pasakoja, 
kad laukia gudai trijų metų nuo 
savo daleidimo, o jeigu nieks ne
padarys lietuviszkų lentų, tai ir 
vėl uždrausę ir jau daugiau ne- 
daleisę....

Dėlto, broliai, Lietuvos vyrai, 
kaimų lentas ir prie savo namų, 
prie durų blėtss duokite padaryti 
lietuviszkai, lietuvisxkomsv lite
roms, o tada visi pamatys, jog 
ėsate tikri lietuviai.

Ūkininkas.

Isz Palangos.
22 d. gegužio naėn. paėmė mas

koliai Dr. Waineikį ir jis sėdi 
dabar Liepojoj; per kratę pas ja

105 namai ir per tai 300 szeimy
nų neteko nė turtų, nė pastogės. 
Ugnyje pražuvo ir viena senelė. 
Sudegė teipogi bažnyczia ir žydų 
sinagoga. Susitvėrė jau komi
tetai, kurie renka aukas ant su- 
szelpimo nelaimingų padegėlių.

Ne mažas gaisras siautė tei- 
posgi mieste Gorodne. Prasidė
jo naktyj ir platinosi teip greitai, 
kad iš syk užėmė du miesto 
kvartalu: vienas iszdegė su visu 
teip, kad neiszhko nė viena trio- 
be, kita dalis iszliko tik per tai, 
kad vėjas atsikreipė į kitę pusę: 
sudegė žydų sinagoga, žydiszka 
mokykla, aptieka ir 30 kitų na
mų. Ant gesinimo gaisro atkako 
fez Witebsko ugnasArgiai,kuriems 
ir pas sekė ugnį suvaldyti. Blė- 
dys vienok ugnies padarytos la
bai didelės. Sudegė, apart namų, 
teiposgi daug pardavinyczių ir 
krautuvių.

Iszdegč miestas Pružana
Warszavos laikraszt s “Kurjer 

Warszavski” pranesza apie baisų 
gaisrę, kurisai beveik su visu 
ieznaikino pavietinį miestę Pru- 
žanę, Garteno gub. Szitas mies
tas iszdegė pereituose metuose, 
padegėliai pradėjo atstatinėti su
degusias pernai triobas, dabar gi 
užgimęs gaisras jau atstatytas 
vėl .isznaikino. Reiks todėl jas 
vėl isz naujo statyti. Daugumus 
sudegusių triobų dar ne buvo 
nno ugnies apsaugotos.

Paroda Reseiniuose
2 d. liepos Reseinioose likosi 

atidaryta žemdarbystėe, naminės 
ūkės ir gyvulių paroda, 
parengta vietinės žemdarbystės 
ir gyvulių auginimo draugystės. 
Paroda traukėsi per keturias 
dienas. Paskutinėj dienoj atsi
buvo specijališka arklių paroda 
ir iszdalinimas dovanų; ūkinį- 
kame dovanos buvo paskirtos 
pinigais.

RausmCsuž pasigėrimą.
Maskoliszka iždo ministerija 

rengia dabar naujas tiesas kas. 
link baudimo girtuoklių. Pagal 
naujas tiesas: prezidentoblaivys
tės komitetų turi tiesę ir privalo 
suraszinėti protokolus apie paęi- 
gerusius atėjusius į vieszas vie
tas ir protokolus persiųsti sudame 
ant nubaudimo girtų. Iki šiol, 
ypacz Lietuvoj, maskoliai nei 
stengėsi lietuvių girtuokliavi
mus palaikyti, o girtuoklių nieks 
ne baudė, kadangi iš girtuoklia
vimo maskoliszkas iždas 
turi kasmetę apie 300 milijonų 
rublių pelno.

Užderčjimas Grodno gub.
Maskoliškas randas garsina 

apie sziųmetinį užderėjimę Grod- . 
no gubernijoj sekanezias žinias: 
žieminiai javai Grodno (Garteno) 
pav. užganėdinanti, Brasto pav. 
prasti, Baltstogės gi pavietyj Vi
ši niekai. Wasarojai užganėdi
nanti 6 gubernijos paviecziuose, 
niekai visai: Grodno, Belsko ir 
Brasto paviecziuose. Pievos vi
sur sužėlė prastai, todėl šieno 
bu* mažai.

Jawq prekės.
Pereitę sanvaitę už lietuviškus 

javus mokėjo Wilniuje: už pudę 
rugių 72—74 kap., miežių 81— 
83 kap., avižų 63—71 kap., gri- 
kų 79—82 kap., žirnių 85 kap.— 
1 rubl. 10 kap.

Lietuviškame Minske mokė
jo: už pudę kvieczių 70—80 k., 
rugių 60—66 kap., miežių 70— 
75 kap., avižų 50—53 kap., žir
nių 1 rubl.—1 rabi. 15 kap., vi
kių 70—75 kap., dobilų 9 rubl. 
50 kap.—11 rabi.

Gaitene (Grodne) mokėjo: ui 
pudę kvieczių 97 kap., rugių U 
kap., miežių 80—-82 kap., avižų 
65-—70 kap., grikų 90 kap., žir
nių 78—80 kap.



Isz Kauno.
23 d. berželio Kaune likosi už 

daryta dailės paroda, kuri buvo 
pu rengta ant surinkimo reikalin
gų pinįgų ant įtaisymo mieste teip 
vadinamo žmonėtis universiteto, 
taigi suprantamų maža; apsz- 
viestiems visokių mokslų kursų. 
Isz parodos susirinko keli szimtai 
rublių. Minėtas universitetas 
bus parengtas neseniai pastaty- 
tan« žmonių rūme.

Pereituose metuose Kauno tea
tre buvo duoti 82 perstatymai, 
isz ko isz viso surinko 16288 
rubl. nuo 16809 teatro lankyto
jų. Iszdavimai ant parengimo 
perstatymų siekė 21045 rubl. To
kiu budu pasirodo 4757 rubl. ne 
pjritekliaus. Kauniecziai mat ne 
mėgsta lankyti teatro gal todėl, 
kad jame perstatymus duoda vien 
nesuprantamoj daugumui gyven
tojų maskoliszkoj kalboj.

Kalinių maisztas.
2 d. berielio Dinaburge, kali

niai vietinio kalinio pakėlė gana 
smarkius maisztus ir gana savo 
sargams maskoliams baimės įva
rė. Mat vienas isz kalinių, ne
žinia kokiu budu, sugriebė degti
nės ir pasigėręs, užsimanė pasztu- 
kavoti. Atbėgęs į savo kamba
rį,nukabinęs deganezię liampę, su 
kerosi nu aplaistė materacus ir 
padegė; paskui >iszdaužė langus, 
per kuriuos liepsna pradėjo werž- 
tiesi. Pamatę ugnį kiti kaliniai, 
tikėdami, kad užsidegė kalinys, 
szaukė, kad juos paleistų; ant 
riksmo jų subėgo pr.e kalinio vi
si aplinkinių gyventojai. Ka 
dangi į kambarį,;kur degė mate- 
racai, atbėgo sargai, pasinaudo
jęs isz to girtas kalinys, iszliėgo 
ant kiemo, kur patikęs vienę isz 
sargų, gerai apdaužė su pagaliu. 
Ant galo, subėgę kiti sargai, gir
tų kalinį suvaldė ir neszte nune- 
szė į jo kambarį.

Isz Glasgoffo, Szkotijoj.
Pirmiaus czianykszcziai lietu

viai labai prštę turėjo garbę. 
Išgirdę girtų lietuvių dainų 
ant ulyczios, svetimtaueziai ve
lydavo pui traukti, kad tik su 
girtais lietuviais nesusitiktų. 
Dabar jau, aeziu Dievui, ir pas 
mus girtuokiystos sumažėjo, dau
gelis pirma girtuokliavusių, vie 
toj lankyti karezemu, kur pirma 
atliekamę nuo darbo laikę pra
leisdavo, parsitraukė laikruszczius 
ir knįgu ir ant jų skaitymu laikę 
praleidžia. Jeigu lietuviai pra
deda elgtiesi padoriaus, jeigu su
mažėjo girtuokliavimai, didžiau
si tame nuopelnai lietuviškų 
lakraezczių.

K. Katovskis.

Isz Londono, Anglijoj.
Londono lietuviszka “Szvie- 

sos” Draugystė,* susidedanti isz*9 
sąnarių: L. Topicaiczio, F. Že- 
maiezio, J. Szesztoko, J. Marge- 
vycziaua, A. Matonio, T. Wait- 
kevycziaus, J. Jauulevycziaus, 
M. Masznickio ir Bartuszkevy- 
cziaus aukauja vienę swarę ster
lingų (5 dol.) ant lietuviszkos 
parodos reikalų. Pinįgus siun- 
cziame į “Lietuvos” redakciję ir 
praszome juos persiųsti,kur reikia. 
Suspausti vargų, rupesezių ir ne- 
siliaujanczių vaidų ne galėjome 
pirmiaus su savo aukomis prisi
dėti prie tautiszkų darbų. Ti
kimės vienok, jog ir dabar ne 
bus dar per vėlu. Geriaus vė
lai, negu niekada. Gal sekdami 
musų paveiaslę, sudės kiek aukų 
ir kiti Londono lietuviai! Grū
das prie grūdo, pripildo aruodę!

Sz. Dr. Komitetas.

daugybė niekina savo kalbę ir 
tautiszkus parėdus. Yra net lie- 
tuviezkos draugystės, kurios 
ant savo ženklo turi angliszkę, o 
ne lietuviszkę paraszę.

Zeromskis.
Negyvele be galvos.

Wilmington, Oh. 5 d. liepos, 
netoli nuo Nev Vienna rado ku- 
nę negyvos moteriszkės, bet prie 
kūno truko galvos, kuri buvo 
nupjauta. Wėliaus susekė, kad 
negyvėlė yra jauna mergina 
Hancy. Wienę dienę pirmiaus 
visi miestelio gyventojai matė 
minėtę merginę gyvę vaikazezio- 
jant po mieatę. Matyt, kad ji 
likosi užmuszta ir užmuszėjai, 
ant supainiojimo pėdsako, nukir
to galvę. Kas vienok yra už
muszėjai, to iki sziol nesusekė.

Aukos 4 liepos
Kaip paduoda Chicagoe laik- 

rasztis,“Tribūne", laike apvaiksz- 
cziojimo “4 liepos szventės” ant 
viso ploto Suvienytų Wteezpa 
tysezių 30 žmouių likosi užmusz- 
tų, sužeit-tų gi net 1325, taigi 
daugiaus negu smarkiausiame 
muszyje su iszpanijouais po San 
tiago. Užgimę nuo fejerverkų 
gaisrai szį metę pridirbo blėdies 
tik ant >123325.

Nerado kelio in dangų.
Bayonne, N. Y. Gyvenantis 

ežia Mikola Murray įgajro tikėji- 
miszkę proto sumaiszymę ir turė
jo būt patalpintas ligonbutyj, kur 
jį aprėdė į atsakanezius drabužius 
ir pririszo prie lovos. Nedėlios 
dienę pasisekė jam isz raiszczių 
iszsiliuosuoti. Atsiradęs liuosu, 
Murray užsimanė pabėgti isz li- 
gonbuezio. Užtėmiję jo mierius, 
du sargai bandė sulaikyti, bet 
beprotis abudu parmuszęs, vie
nuose marszkiniuose iszbėgo ant 
ulyczios, perbėgęs visę miestelį, 
atsidūrė netolimoj giraitėj. Li- 
gonbuezio tarnai ir policija leidosi 
paskui, bet girioj niekur jo rasti 
ne galėjo. Į porę valandų vė
liaus, jis pats sugrįžo į ligonbutį 
ir papasakojo, kad gavęs nuo 
Dievo prisakymę keliauti į dan 
gų, bet kad kelio ne gal raiti, 
tai turi dar pasilikti ant szios 
aszarų pakalnės, kol Dievas ne
susimylės ir ne parodys kokiu 
keliu reikia į dangų keliauti.

Wetros Ir ledai.
6 d. liepos tūluose krasztuose 

Indijanos ir Wisconsino s;autė 
baisios audros su debesų praply- 
szimais ir ledais,kurios labai daug 
blėdies pridirbo. Aplinkinėse 
Marshalltovn, la.užgimė tvanai, 
kurie isznaikino javus ant dide
lių laukų plotų, iszardė geležin
kelio linijas. Aplinkinėse Elrey, 
Wis. ledai iszmuszė laukus. Le 
dai puolė neiszpasakyto didumo, 
rado szmotus net pusės pėdos dia
metro, vidutiniai svėrė po pusę 
svaro.

darytę skaito ant 2} milijonų 
doliarų. Prie to 5 darlrfnįkai ir 
vienas vaikas likosi sunkiai su
žeisti ir apdeginti.

PrrrsBUBO, Pa. Laike gaisro E- 
vans & Co. porcelėno krautuvėse, 
devyni ugnagesiai su sunkia ge
ležine kasa nupuolė nuo 2 lubų 
į kelnorę. Keturi ugnagesiai Ii 
kosi ant vietos užmuszti, 6 sun
kiai sužeisti. Wisa trioba sudegė. 
Blėdį ugnies pudarytę skaito ant 
100000 dol.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Butle, Mont. Ant Great 

Northern geležinkelio, greitasis 
pasažierinis trūkis, ne toli Task 
Siding, iszszokoisz rėlių ir isz da
lies susidaužė. Prie to 2 pasa- 
žieriai likosi ant vietos užmuszti, 
o 33 sunkiaus ir lengvinus ap
kulti.

Tacoma, Wa?h. Trūkis czia- 
nykszczio elektriszko geleii n ke
lio, pilnas pasažierių važiuojan- 
czių ant pasilinksminimo, ant 
Delein ui.nupuolė nuo kelio į 300 
pėdų gilų rewę ir susidaužė. Prie 
to 60 žmonių likosi užmuštų, 
dar dauginus sunkiai apkultų.

o

ItfTUVA

Isz darbo lanko.

Isz Amerikos
Japoniszkas daržas.

Orange Valley, N. J. 5V ie
na japoniška kompanija parengė 
ežia japoniszkę daržę (auto cultu- 
ral japanese gardeli) ant kertės 
Monrose avė. ir Valley str. Tame 
darže yra visoki japoniszki isz- 
dirbimai, žvėrys, augmenys, ma- 
žycziai vaisiniai medžiai, valtys, 
triobos ir tt. Žmonės, vyrai ir 
moterys, nacijonaliszkuose parė- 
duose. Įžanga tik 10c. ir užtai 
lankytojai gauna dar puodelį ja
poniškos arbatos iszsigerti. Wi- 

japonieeziai ne tik neszioja tau
tine k us rubus, bet terp savęs 
kalba savo prigimtoj kalboj. Argi 
jie nesugadina lietuvių, terp kurių

Espllorljos.
Philadklphia, Pa. Wienoje 

fajer verkų pariavinyczioje, nuo 
szuvio, užsidegė fajerverkai su 
dideliu smarkumu. Prie to trys 
vaikai likosi užmuszti, kili gi 
trys sunkiai sužeisti.

Purkek-blikg, Pa. Ant czia- 
nykszczios geležinkelio stacijos at
sitiko baisi expliozija vagono pri
pilto petrolejaus. Prie to 7 žmo
nės likosi užmuszti, sužeistų gi 
skaito apie 40 ypatų, isz kurių 
vieni sužeisti mirtinai, kiti gi 
ant viso amžiaus pasiliks rai- 
szais.

Gaisrai.
Per pirmę pusmetį szių metų 

ant viso Suvienytų Waletijų 
ploto ugnelė pridirbo blėdies 
$103289900. Pereitę metę 
tokį jau laikę blėdys pasiekė 
$65699750.

New York. Hobokene.pn. 127 
—131 Adams str. sudegė hotelia. 
Jame sudegė 8 žmonės: trys jau
ni muzikantai ir 5 sanariai szei- 
mynos Winklero. Wisi sudegę 
buvo vokieoziai.

Columbus, Oh. Beveik su vi
su iszdegė miestelis Poctaskala, 
terp Nevarko ir Columbus, Oh. 
Blėdį ugnies padarytę skaito ant 
kelių ezimtų tukstanezių dolia 
rų,

Bayonne, N. Y. Perkūnas tren
kė į didelius kerosino rezervoarus 
Standard Oil Co. Constable Hoo- 
ke ir juos uždegė. Apart įtaisy- 
mų,sudegė ežia daug miljionų ga
lionų ketoduo. Blėdį ugnies pų-

aijt
per 
tik

Sharon, Pa. Dirbtuvėse 
Republic Iron & Steel Co. pradė
jo vėl dirbti “12 mill”.

Columbus, Ohio. National 
Steel Co. dirbtuvės likosi užda
rytos ir per tai 1500 darbinįkų 
ne teko darbo.

BayViev, Wis. Czianyksz- 
czios plieno dirbtuvės likosi 
ant tūlo laiko uždarytos ir per 
tai 1600 darbinįkų ue teko darbo.

5 Masilon, Oh. Darbai czia- 
nykszcziose kastynėse su visu pa
siliovė. Kaip kur nors dirba, 
bet vos po vienę dienę ant sau 
vaitės.

Soofield, Utah. Czianyksz 
ežios kastynės, neseniai exnliozi- 
jos iszgriautos, prie ko 199 
kalnakasiai likosi užmuszti, pra
dėjo jau vėl dirbti.

Coffeen, 111. Cziauyksz- 
czios kastynės likosi uždarytos. 
Kastynių savinįkai atsisakė mo
kėti darbinįkams pagal unijų už- 
girtę tarifę, todėl darbinįkai pa
liovė dirbę.

•| Darbai anglių kastynėse 
szteto Indianos eina vis prastai. 
Kastynėse Montezuma ir Evans- 
villej buvo užgimę nesutikimai, 
bet per nusilenkimę abiejų pusių 
likosi praszalinti.

Middle<boro, Ky. Virgi- 
nis Iron, Coal & Coke Co. įtaiso* 
likosi ant visados uždarytos. 
Darbinįkai, kurie ežia dirbo, turi 
dabar kraustytiesi kitur darbo 
jieszkoti.

•[ Camhello, Mas. Darbai 
ežia teip sumažėjo, kad isz už
darbio ne galima iszmisti. Wisos 
Broktono batų dirbtuvės dirba 
tik pusę laiko, daug dirbtuvių 
su visu uždarė. , Daugumas dar
binįkų kraustosi kitur darbo 
jieszkoti. ,

T COnnelsville, Pa. Darbai 
prie kokso peczių eina vis nie- 
kyn. Pereitę sanvaitę degė jau 
tik 16633 pecziai. Prie vienų 
peczių dirbo 5—6 dienų, bet 
prie daugelio kitų su visu pasi- 
lovė darbai.

Nev Castle. Czianyksz- 
czios American Steel & Tin Co. 
dirbtuvės likosi uždarytos, kaip 
saku, ant atlikimo visokių patai
symų, ir nuo antros pusės szito 
mėnesio vėl pradės dirbti. Stik
lo dirbtuvėse darbai teiposgi 
pasiliovė ant dviejų mėnesių. 
Uždarė ir Atlantic dirbtuves.

Cleveland, Oh. Ant savo 
susirinkimo ežia atsibuvusio, sa 
vinįkai liejinyczių ėsanezių szte- 
tuose: Ohio, Michigan, Ken- 
tucky ir Tennessce atmetė reika- 
lavimęmodeliatorių kaslink pa
kėlimo užmokesnio ant 25c. ant 
dienos. Be abejonės turės už
gimti sztraikai visose minėtų 
sztetų liejinyczioee.

St. Louis, Mo. Teip ilgai 
besitraukiantis sztraikas tarnau- 
janezių ant czianykszczių sztrit- 
karių ant galo pasibaigė. Sztrit- 
karių kompanija pripažįsta tar
nams mokestį, koks paskirtas pa
gal sutartį padarytę kovo mėne
syj azių metų. Kompanija pri-

pažįsta tarnams tiesę prigulėti 
prie tokių organizacijų, prie ko
kių jie nori, kisztiesi į tuos reika
lus ne turi tiesos. Darbinįkai 
turės suraszę ypatų galinėsiu už
imti vietas ir kompanijos pasiža
da rinkti tarnus isz to auraazo.

5 Birmingham, Ala. Wisi 
kalnakasiai dirbanti Alabamoe 
kastynėse,isz viso 10000 žmonių, 
pakėlė sztraikę todėl, kad kasty- 
nių savinįkai ne nori išpildyti 
darbinkų reikalavimų. Darbinį 
kai reikalauja pakėlimo užmokes- 
nio ant 40%, kastynių gi savinį
kai sutinka mokėti už darbę vien 
pagal pereitų metų užmokesuio 
ta bei ę.

Orange, Valley, N. J. Ber
go skrybėlių dirbtuvėse sztraikai 
dar nepasibaigė, komitetas dar 
vis tebestovi; bemfitę sztraikie- 
riai gauna nuo unijos. Prigulin- 
cziose prie unijos dirbtuvėse dar
bo yra užtektinai; neprigulinesio- 
se gi prie unijos seabsų nestokuo- 
K

Czianykszcziai sulioriii sztraikę 
išloszė. Iszkovojo jie 8 darbo va
landas ir užmokesnį po $2.25— 
2.75 už darbo dienę.

Dirbtuvėse Edison Pbonogra- 
phų ir Graphofonų, kuriose dirbo 
pirmiaus 1500 darbinįkų, dabar 
dirba tik pusė to skaitliaus; kitę 
pusę, dėl stokos darbo, atstatė; 
iki sziol dirbo ežia pusėtinai dar
binįkai abiejų lyczių. Kalba, kad 
darbai neuiilgio pasitaisys, 
nežinia, ar teip bus.

kaltes, butų ant visų laba ap
versti, gal daugelis tautieczių 
būt savo klaidas ir piktus papro- 
csius supratę ir ne vienu isa jų 
būt pasitaisęs.

Anuodu du Glesminįkų Drau
gystės sąnariu, kuriedu parengė 
lioteriję, prieszais draugystės nu
tarimu, Kiiubo ruimuose, ne tik 
issbraukė isa draugystės, bet dar 
apskundė į sudę. Kliubas gi ui 
savo lojerį paėmė garsų pseudo- 
kunįgaikštį.

Balandėlis.

bet

- ISZ
Lietnwiszku dirwn,

Isz Philadelphios.
Musų miesto Laiįvas Kliubas 

net per daug pasigarsino su sa
vo darbais “ant tautos labo”, 
ant kokių, žinoma, reikalingi į- 
kvėpimo vaiatsi. Antrų Wety
kų dienę Kliubas turėjo balių sa
vo rekorduotuose ruimuose (sa 
vo locoų namų Kliubas ne turi), 
bet turbut balius atsibuvo per 
garsiai (žmonės daug pasakoja 
atsitikimų apie tę balių, kurie ne 
priduoda garbės Kliubui), kadan
gi tūli kaimynai kreipėsi su pasi
skundimu į polieję. 26 d. gegužio 
Kiiubo ruime atsibuvo lioterija 
ant naudos “Giesmininkų Drau
gystės”. Draugystė iszrinko isz 
savo tarpo du vyru ant paren
gimo tikietų. Kadangi daugu 
mas sąnarių, ypacz gi moterys, 
dėl ne geros garbės, szaliuasi 
Kiiubo, tai tie reikalavo, 
lioterija atsibūtų ne Kiiubo 
maoee, bet bažnytinėj ralėj, 
išrinkti ant surengimo loterijos 
ne sutiko ant sąnarių reikalavi
mo, tikietus paleido terp 
žmonių ant Kiiubo ruimo, todėl 
viskas turėjo ežia atsibūti. 26 
d. gegužio, kaip'tik žmonės susi
rinko ant lioterijos, apie 10 vai. 
vakare, policija apstojo Kiiubo 
ruimę ir suareštavo 69 žmones, 
kurie turėjo užsimokėti po 10 
dol. Žinoma, tas atsitiko netei
singai, kadangi ne Kliubas, bet 
Giesmininkų Draugystė rengė lio- 
teriję; suareštavimas atsitiko 
per neapsižiurėjimę magistrato. 
Dabar Kliubu nori, kad visi 
Philadelphios lietuviai dėtų au
kas ant provos Kliubui. Kę gi 
vienok lietuviams gali rūpėti 
Kiiubo reikalai ir provos? Jis 
ir be to terp svetimtauezių ne 
geriausię turi garbę. Ir tę dienę, 
kada augezeziaus paminėti areš
tavimai atsitiko, ant Kiiubo bu
vo varantas išpirktas ir tik dėl
to var&nto viui ne kaltiems žmo
nėms atsėjo su viršum 600 dol. 
užmokėti.

Kiiubo ežia viri nekenezia, -to
dėl, nors visiems susidėjus, gali
ma būt per provę atgauti užmo
kėtus bereikalo pinįgus, bet 
nieks ne nori prie to prisidėti to
dėl, kad tas atsitiko Kiiubo rui
me. Ypacz terp moterų Kliu- 
bae ne turi gero vardo. Kada jis 
neseniai buvo parengęs szokių 
mokyklę ir balius kėlė, tai nė 
viena gera lietuvaitė ne lankė nė 
mokyklos, nė balių. Kaip dabar 
viskas pasibaigs, sunku įspėti: 
tūli kalba, kad Kliubas. gali 
chartero netekti, kadangi daug 
yra liudininkų, galinezių patvir
tinti, kad kaip kadi tūli jo rana- 
riai priėra doros primky- 
mus nusidėjo.

Jeigu tie 600 dok, kurie likosi 
bereikalo užmokėti už svetimu

nuo 
kad
na- 
bet

1 d. liepos czianyksztė 10 ta 
kuopa “Susiwienyjimo Lietuvių 
Amerikoj” laikė sawo pusmetinį 
sueirinkimę, ant kurio susirinko 
į 5 0 vyrų. Wi-i susirinkę buwo 
pilni tautiškų jausmų; atidarius 
susirinkimę, wisi užsilaikė ramiai. 
Užbaigus kuopos reikalus, tapo 
paduotus įnešimas apvaikszczio- 
ti 10 metųsukaktųwea gaivintojo, 
budintojo Lietuvos kaimieczių, 
laikraszczio “Ūkininko”. Įneszi
mas tai likosi vienbalsiai priimtas; 
nutarta ištarti žodžius padėka- 
vonės “Ūkininko” isrieistojams 
už jų pumveutimę ir trusę ant 
atgaiwinimo ir prikėlimo miegan- 
czių kaimieczių. Darbę tę gar
bės vertų darbinįkų galima pri
lyginti prie darbo Maižiesziaus, 
kuris išvedė žydus isz egiptijonų 
verguvės- Likosi isz rink tas ko
mitetas, kuris paskira laikę ant 
apvaikszcziojimo ir viskę suda- 
vadys. Teatrališka ir giedorių 
kuopa teiposgi su pritarimu atsi
liepė.

Potam buvo perkratinėjamas 
pakeltas p. Makausko ir atnau
jintas p. Naujoko užmanymas už
dėjimo sujungtoms lietuvių pa- 
jiegoms kooperatyviškos parda- 
vinyczios. Mes neparilikom kur- 
ežiais ant to užmanymo, laukėme 
vien progos ant apsvarstymo 
užmanymo. Wisi sąnariai 10 S. L. 
A. kuopos susirinkę pripažino už
manymu už naudingę ir reikalin- 
gę. Ant to mierio isz savo iždo 
paskyrė 100 dol. Iszrinko dele 
gatus, kurie atsiszauks ir į kitas 
Ph'ladėlphios lietuviszkas drau
gystes, kvie«dami ant apwaiksz- 
cziojimo ir ant pradėjimo darbo. 
Delegatai pirmiausiai nusiduos į 
Gedimino Kliubę aut pusmetinio 
susirinkimo, kuris atsibus 18 d. 
liepos, Kliubas tas pritaria užma
nymui. Kas bus padaryta, apie 
tai vėliaus pagarsinsime.

J. Butkus, S. L. A. še kr.

Isz Traverse City, Mich.
1 d- liepos atsibuvo czvertme- 

tinis susirinkimas czianykszczios 
“Susi vieny j i mo” kuopos. Laike 
to susirinkimo pribuvo ir keli 
nauji šnsriai; butų gal ir dau
giau pribuvę, jeigu aplikacijos 
butų airakiaus parašytos. Gir
dėjau pats, kaip ant klausymo: 
Ar geri kę, ar ne? veik visi 
apli kantai atūkė, kad ne gėrę ne 
būva. Irz tikro, ant tokių klau
symų kitaip atsakyti negalima, 
kadangi visi žino, kad žmogus 
be gėrymo ue gali apsieiti. Apie 
siuntimę delegato ant ateinanezio 
seimo nieks neužsiminė. Matyt, 
mes ir szįmet negalėsime nusiųsti 
delegato ant seimo dėl dide.ių 
kuztų, nes seimas per toli nuo 
mus. Susivienyjimo viruinįkai 
rūpinasi vien, kad jiems vieta 
seimo butų paranki, o apie pa- 
traukimę prie tos organizacijos 
lietuvių viduriniuose ir vakari
niuose štatuose viui nesirūpina. 
Elgiasi mat visai kunįgiszkai, 
rūpindamiesi vien apie uvę, o 
ne apie žmonis-

Czianykratė Tėvynės Mylėto
jų Draugystės kuopa parengė 
knįgynę vardo Simano Daukan
to. Knįgos padalintos į skyrius, 
pagal jų turinį. Knįgynas turi 
gana skaitytojų ir imanti knįgu 
elgiši išmintingai: kaip tik 
perskaito vienę knįgę, tuojaus 
gręžina atgal ir stengiu: paimti 
kitę kuo geriausio turinio.

Kitdangi knįgynas ne turi už
tektinai pinįgų ant iszsiraraymo 
laikrasiczių, todėl jo 
perskaitę uvo locnus, 
juos į knįgyi ę. Tokiu 
bar knįgyne yra szitie 
ežiai: “The Mornig 
♦‘Lietuva”, “Vienybė”, “Dirva”, 
“Viltis”, “Tėvynė” ir “Tėvynės 
Sargu”. Tariamėsi iszsiruzyti 
“Varpę” ir “žinyczię".

Isz Brooklyno, N. Y.
Liudnę naujienę turiu pnnesz 

ti apie negražius darbus tūlų 
czianykszczių lietuvių, su kokiais 
pasirodė ant paskutinio lietuvisz- 
ezkos parapijos pikniko. Tie mu
sų “Šviesuoliai” 21 d. berželio 
draskė žmones; akmenys teiposgi 
buvo darbe, o vienam nekaltam 
žmogui turbut su peiliu sužeidė 
vetdę. Sumusztų yra 9 ypatos, 
o terp jų yra kelios moterys ir 
vaikai. Mat, kaip visur terp lietu
vių. teip ir ežia yra dvi partijos, 
tik ežia vjetoj dzūkų ir paprienio- 
kų, yra “ragine” ir “Ž»r”. Ko
voje antroji pasirodė drūtesnė. 
Nors jos sanariai ir pergalėjo sa
vo prieszu", bet isz to ne turi 
didelio džiaugsmo, nes dabar tu
ri slapstytiesi, ne drysta namon 
pareiti isz baimės, kad policijantai 
ne suareaztuotų.

Policijantas.
30 d. berželio, ant Draugelio sa

lės atsibuvo susirinkimas ir likosi 
įkurta nauja lietuviszka draugystė 
po vardu “LietuwosSūnų”. Szito- 
jė draugystė yra paszelpinė teip 
kaip ir bažnytinės, •tik kad pa
skutinės ne priima lietuvių pro- 
t< stonų ir valnamanių, tai pasi
rodė reikalas sutverti draugystę 
liuosę nuo religiškų vystyklų. 
Į draugystę “Lietuvos Sūnų” ga
li prigulėti lygiai protestonai 
kaip ir laisvamaniai, ant to užten
ka būti lietuviu. Draugystė savo 
sąnariams mokės paszelpę laike 
ligos. Mokestis sąnarių yra po 50c. 
ant mėnesio. Draugystė platys 
apszvietimę per pfatinimę sana 
rių prie skaitymo knįgų /ir laik- 
raszczių, stengsis juos supažindyti 
su ekonomiszkais ir politiszkais 
reikalais per rengimę atsikanczių 
praneezimų ir pamokinimų. Mu
sų Draugystė dalyvaus apvaiksz- 
cziojime darbinįkiszkos szventės 
1 d. gegužio. Ant pirmo mitin
go prisirašė 20 sąnarių ir visi 
užsimokėjo po 50c. Dabar priima 
naujus draugus užsimokant lik 
po 50c., toliau* mokestis bus pa
keltas pagal metus pristojau ežių. 
Į komitetų likosi išrinkti: pirm- 
sėdžiu—Alex. Lapas; jo vietini- 
ku-r-Juozas Aniulis; prot- sekr. 
-—Ad. Lesnauckas; fin. sakr.—- M. 
Parszelaitis ir kasierius—Antanas 
Stany nas.

Ateinantis mitingas atsibus 14 
d. liepos 8 vai. vakare po nr. 73 
Grand str. Brooklyne. Norinti 
prisiraszyti yra užpraszomi ant 
to mitingo atsilankyti.

J. Naujokas.

Isz Haverhill, Mass.
Darbų nėjokių dabar nėra, vi

sos szopos sustojo. Gal kada vėl 
pradės dirbti, bet apie tai tikrai 
nieko ne galima pasakyti. Lietu
vių yra ežia net poras szimtų, 
vestuvės atsitinka beveik kas 
sanvaitę. Dabar pas mus susi
tvėrė lietuviszka Szvento Kazi
miero Draugystė, prie kurios 
prisiraszė kelios deszimtys lietu
vių. Su laiku gal saitą draugys
tė dar labinus susidrutys. Laike 
žmouių suraszinėjimo visi czia- 
nykszcziai lietuviai užsiraszė lie
tu viais(nežinia tik ar enumerato- 
riai juos už tokius užraszė? 
Red.), nieks ne norėjo lenku pasi
duoti.

Tautietis.

Isz Franklln N. J.
Czianykszcziose rinkinės rudos 

kastynėse Zinc Co. of Nev Jer- 
sey likosi užmuštu lietuvys 26 
metų Bernardas Krugda. Paėjo 
j s isa Wilniau8 gubernijos, Tra
kų pavieczio, Krunės valszcziaua, 
Kroczkiemio sodžiaus. Laidotu
vės atsibuvo 27 d. berželio. Kū
nas palaidotas su mišrioms ant 
czianykszczių airiszkų kapinių.

Jeigu kas isz giminių ir drau
gų velionio norėtų dauginus kę 
iinoti, tegul atsiszaukiaant antra- 
szo: J. Zubovich. Franki i n Fur- 
nace, Sussex Co. N. Y.

Kam statyti paminklą.
Musų broliai Amerikoj mėgsta 

kelti užmanymus, todėl kaip ka
da pasitaiko jiems pakelti nereika
lingus, ne turinezius wisuome- 
niszko svarbumo. Prie tokių 
neturinezių visuomeniszko svar- 
bojao užmanymų reikia priakaityti 
užmanymę iu aukų nuo visuo
menės putatyti paminklę kun. 
Strupinskui. Wisnomenė priva
lo atlyginti dirbusiems ant jos 

T. M. D. Sęnarys. į naudos su pasišventimu ar tai

sanariai, 
atiduoda 
budu da- 
laikrasz- 
Record”,

statydama pominklus, ar kitokiu 
budu atmokėti jiems už jų darbę. 
Ar kunįgas Strupinskas dirbo ant 
lietuvių naudos, kur tie darbai 
jo ant visų naudos? Mes tų dar
bų ne matome ir nežinome, už kę 
visuomenei pridėrėtų sudėti pi
nigus ant pastatymo paminklo. 
Kad jis buvo pirmutiniu lietu
viu kunįgu Amerikoj, to per 
mažai ant reikalavimo aukų nuo 
visuomenės, kadangi jis ant nau
dos brolių lietuvių nieko ne nu
veikė. Matyt, kad užmanymas 
pakeltas asabiszko draugo kunį- 
go S t ru pi tuko. Draugams nieką 
ne draudžia, susidėjus, pastatyti 
atminties ženklę ant kapo pirmo 
lietuvio kunįgo Amerikoj ir gero 
žmogaus, bet draugai tie, kaip ir 
dalyrę gero nuo kunįgo,ne turi tie
sos szauktiesi visuomenės pagal
bos ir reikalauti, kad ji jų prida
rysiąs savo aukoms palengvintų 
atlikti. Jeigu visuomenė dės aukas 
ant pagarbinimo ant garbės neuž- 
sipelnusių, tai jai pritruks spė
kų pagal nuopelnus pagarbinti 
tikrai užsipelnusius.

Sztai dabar Lietuvoj užmanyta 
likosi pastatyti ne kokį puikų 
paminklę, bet kryžių ar kitokį at
minties ženklę ant kapo pernai 
p h si m irus i o D ro Kudirkos Už- 
msnytojai paminklo kun. Stru- 
pinskui ne remia vienok paskuti
nio užmanymo, isz ko galima 
manyti, kad jiems ne tiek rupi 
nuopelnai žmogaus, kiek asabisz- 
kos jų simpatijos. D-ras Kudir
ka be atlyginimo darbavos i ant 
visų lietuvių naudos, ant pakėli
mo lietuvystės; jis buvo vienu 
isz pirmutinių kankintinių už lie
tuvystę, kunįgas gi Strupinskas 
dirbo vien ant savo draugų labo, 
terp kurių buvo lenkai, 
isz dalies sulenkėję 
viai; apie reikalę
lietuvystę, iszliuovimę lietuvių 
isz lenkų panosių szitam pirmu
tiniam lietuviui kunįgui Ameri
koj nes'.sapnavo. Isz Kudirkos 
rasztų naudojasi teip Amerikos, 
kaip ir Europos lietuviai, nuo
pelnai gi kun. Strupinsko su 
juom į kapus nuėjo, ne liko jų nė 
mažiausio ženklo. Statykime to
dėl paminklus užsipelnųsiema 
musų tautiszkiems darbinįkams, 
o ne keno nors asabiszkiems drau
gams; tiems tegul jų draugai 
stato garbėm ženklus, bet ne lie- 
tuviszka visuomenė.

Isz Torp, Wis-
Darbai eina ežia gerai ir darbi

nįkų trūksta. Darbai yra miszke 
prie tupimo luobų; pasibaigus 
luobams, prasidės kirtimas me
džių ir tęsis per žiemę. Moka 
ant mėnesio nuo 26 iki 32 dol. ir 
valgį duoda. Chicagoj yra be
darbe net per daug; ar negeriau 
butų dirbti miazke, negu mieste 
sėdėti. Neseniai net isz Baltinio- 
res 3 vyrai atvažiavo ir nesigai
lės.

Kas pirmiau pirko žemę, tai 
dabar džiaugiasi, nes žemės pre
kė kyla nuolatai. Neseniai vie
nas lietuvys isz Chicagoe pirko 
80 akrų po |12 už akrę; pirma 
buvo pigiau, dabar prekės kyla 
dėl to, kad daug randąsi perkan- 
czių.

Gaila, kad musiszkiems trūksta 
žmoniszkumo. Wienas lietuvys 
isz Chicagos buvo ežia visę san- 
vailę dėl pirkimo žemės, tai nė 
akių ne rodė nė pas vienę czia- 
nyksztį li^uvį. Toks pasielgi
mas ne gal būt pagirtinu vadin
tas. F. Mikolainis.

Isz Oglesby, III.
Mes, czianykszcziai lietuviai, 

nupirkome du lotu žemės ant 
pastatymo lietuviizkos bažny- 
caios ir mokyklos, vienę lotę pa
dovanojo mums kompanija. Wie- 
kę turime jau rekorduotę ir szię 
sanvaitę pradėsime darbus prie 
statymo bažnyczios ir mokyklos. 
Nors lietuvių yra ežia ne daug, 
bet visi laikomės vienybės, nesu
tikimų terp mus nėra. Sutvėrė
me jau ir lietuvirakę draugystę.

A. Kulikauskis.

Elizabeth, N. J. 1 liepos pasi
mirė 6 metų duktė Simano Ma
kausko.

Prekė pinigų.
Baskas rublis po......................52fc -
Prūsiškos markės po........... 24jc

Prie kiekvieno pinįgų siuntinio 
reikia pridėti 80c.ant paėsto kasz- 
tų.

ir 
lietu- 
kelti



Ne wiskas teip, kaip raszo 
kun. Žilinskas.

Paryžiaus parodos komiteto 
prezidentas kuo. Žili nekas, duo
damas kirezius wienj po kitam 
Amerikos ir Europos komiteto 
sąnariams, ne aplenkė ir* mano 
ypatos, nors asz į tuos asabiszkus 
waidus nesikiszau. Kun. Ždins- 
kas wienoje wietoje drysta sz'- 
teip manę užgauti: “Kad “L'etu 
vf’gaut po sawopu8e, pažadėjote 
jos redaktoriaus paweikslę isz- 
statyti ant lietuwiszkos parodos, 
prižadu dalaikėte, o wis tai darė 
te slaptom-*”.

“Lietuvos” redaktorius ne tu
rėjo ir neturi atliekamos sanžinios 
ant pardawimo ir jos ne p arda 
winėja. Su wisuomeniszkais reika
lais gali per “Lietuvę” atsiliepti 
kiekvienas vertas godonės lietu- 
wys. lygiai Szliupas, kaip ir kn. 
Žilinskas; abudu isz to ne kartę 
ir naudojosi ar tai ant .asabiszko 
teisinimosi, ar su visuomenisz- 
kais reikalais ir užtai, rodosi, nė 
vienas, nė kitas ne reikalavo re
daktoriui atlyginti nė iszstaty- 
dami jo portretus, nė kitokiu Hu
du. Kaslink ano mano portreto, 
wisa istorija yra szitokia: 
raszydamas paskutinį straipsnį 
priesz Mikolainį, patiIpušį “Lie
tuvoj”, p. Daumantas ant kampo 
padėjo, kad ne turi mano foto
grafijos ir praszė, jeigu turiu, at
siųsti, kadangi Lietuvoj ne ga
lėjo rasti. Reikalaujama fotogra
fija likusi iszsiųstk, bet ji buvo 
jau ne reikalinga, kadangi ant 
padarymo portreto pasinaudota 
isz paveikslo patilpusio “Dir
voj”. Tai ir visa istorija su pa
pirkimais “Lietuvos”. Man vi
sai ne rupi, ar bus manu portre
tas ant parodos, ar ne,'per iszsta- 
tymę jo asz ne gaunu didesnės, 
neužpelnytos garbės. Jeigu jis 
kun. Žilinskui, ar kam kitam ne 
patinka, gali jį atimti, asz to ne 
laikysiu už įžeidimę. Norėcz’au 
vien, ko reikalauti turiu tiesę, 
kad kun. Žilinskas, ar kiti, sa
vitarpinėj kovoj teiktųsi aplenk
ti mano ypatę ir apie ję melo ne 
garsintų; dabartinis gi kun. Ži
linsko užgriebimas manę* nuo 
taktiszkumo ir nuo publicistų do
ros per toli atsitraukęs.

Kaslink ano neva perimto 
laiszko isz “Varpo” redakcijos, 
manding teiposgi ne bus teip bai
sus “kriminaliszkas” Dauman
to nusidėjimas, kaip jį kun. Žilins
kas apraszo. Apie pinįgus gau
tus nuo kun. Žilinsko, kaip ir 
apie liiszkę su visokiais užmany
mais parodos reikaluose,gautę nuo 
kun. Žilinsko, raszė man a.a. Dr. 
Kudirka ant 10 d. priesz mirtį. Ar 
tai buvo dabar “Tėvynėj” mina- 
vojamas laiszkas, asz to pasakyti 
negaliu, bet jeigu tai buvo tas 
pats, tai D-ras Kudirka turėjo 
tiesę jį nusiųsti Daumantui kaipo 
iaztikimam europieczių inteligen
tų parodos rengėjui ant apsvar 
stymo, kadangi patsai adresantas, 
kaipo ligonis, tais dalykais užsi
imti negalėjo. Bereikalo kunįgas 
Žilinskas save stato už doros ap- 
ginėję, nors jos pamatus savo 
vaiduose net per tankiai laužo 
ir savinasi sau sudžios atribuci 
jas ant žeminimo kitų.

A. a. Dr. Kudirka isz pradžių 
ne turėjo didelio užsitikėjimo ant 
“Tėvynės”, rėdant ję Kun. Ži
linskui, žino tę gerai ir patsai bu
vęs jos redaktorius. Net man 
kalbinant, Dr. Kudirka ne norėjo 
pavesti savo rasztų “Tėvynėi”. 
Parugojua vienę kartę kun. Ži
linskui, kad “Varpas” ne Ui pi na 
apgarsinimo apie “Tėvynę”, rei 
kėjo man kreiptiesi prie D ro. 
Kudirkos net su nupeikimu. Tik 
paskui jau atsirado apgarsinimas 
ir užsimezgė ryszis teip “Varpo” 
ir “Tėvynės” redakcijų ir terp tų 
laiksaiMBsių redaktorių, D ro 
Kudirkos ir kun. Žilinsko.

Apie tuos dalykus visuomenė 
tikrę teisybę dažinos, kada, kaip 
tikiuosi, bus iszlei*tos korespon
dencijos. D ro Kudirkos. “Vie- 
nybė” rods pradėjo ulpint: laisz- 
kus raszytus D-ro Kudirkos, 
terp tų patalpino vienę ne to 
musų rasztinįko raszytę, bet jo 
vien perraszytę. Prie tokių ne 
D ro Kudiraos latakų priguli 
rasztas prie D-ro Basanavycziaus 
apie uždėjimę “Varpo”. Laiszkas 
tas vien Kudirkos, kai|»o sekreto
riau* “Varptf’uždėtojų, perraszy 
tas. Jis paraszytas ant susirinki
mo, bet ne Kudirka jį raszė, to
dėl prie jo korespondencijų Us 
ne gali būt priskaitytas.

Szernas.

Atsiszaukimas
Guodotinas Rėdytojau!

26 N. “Lietuvos” Ūpo patal
pinta korespondencija p. Blaivo
jo apie “Kooperatyviszkę drau
gystę Waterburio lietuvių”. Ko
respondentus trumpame straipsny^ 
begėdiszkai nupleszė garbę musų 
guod. prabaszcziaus kn. Sauru- 
saiezio. Wisai bereikalo kaltina 
musų kunįgę, buk po jo wado- 
vy»te tveriasi kompanija ant pa 
rengimo didelio saliuno. Toliau 
rugoja, kad visur lietuviai sten
giasi panaikinti girtuoklystes, o 
musų vadovas stengiasi platinti. 
Priesz szitę bdgėdiszkę straipsnį 
musų Kooperatyviszkadraugystė 
po vardu “Lietuvos Prekėjai” 
ir para pi j onai (?) protestuojame 
ir reikalaujame atszaukimo. 
Mes nenorime, kad musų kunįgas 
nekaltai turėtų būt apsmeižiamas 
kokių melagių. Plėszimas gar
bės žodžiu ir rasztu yra uždrau
stas kiekvienoje -vieszpatystėje 
visoje pasaulėj (Ar ir bažnyczio- 
se R. K.? Red.) Mes norėtume, 
kad toks korespondentas butų 
past itytas priesz tieedarystę už 
tokį begėdiszkę nuplėszimę gar
bės. Blaivusis, raszydamas, ne 
pasirūpino patirti nė mierio pre
kijų draugystės, nė jos stovio, 
už Ui wiskę melagingai apskelbė.

Matyt ta jo korespondencijos, 
kad jis troszko iszlieti visę savo 
tulžį ant ypatos kunįgo, kuris 
jam nieko blogo ne padarė.

Musų prabaszczius buvo ir yra 
didžiausiu nepretelium girtuo
kliavimų,. jis nerėmė ir nerems 
girtavimų. Blauvusis girdėjo 
skambinant, . anot lietuviszko 
(turbut lenkiszko? Red.) priežo
džio, bet nežino kokiij bažny- 
czioj, teip ir su užsidėjimu “Pre- 
kėjų Draugystės”, nežinodamas 
nieko apie jos mierius, sumi-]yjo 
pameluoti, ir dar begėd szkai gar
bę plėszti musų kunįgo.

Mieris musų draugystės “Lie
tuvos Prekėjų” yra: idant suvie
nytomis spėkomis įsteigti parda- 
vinyczię visokių gėrymų. Pel
nas nuo prekystes eis ant prapla
tinimo kitų szakų prekystes, de 
szimtas nuoszimtis bus paskirtas 
ant tautisskų labdaringų dalykų. 
Musų draugystė pasitiki isznaiky
ti girtuoklystę, o neplatinti? ?). 
Reikia ir ta žinoti, jog Water- 
buryj, mažam miestelyj, kur ne- 
|»erdidelis lietuvių skaitlius 
gyvena, turime 10 saliunų gerai 
uisilaikanezių, badai ant kiekvie
no saliuno pareina po 100 duszių, 
tai galima suprasti, kiek kruvinai 
uždirbto pinįgo darbininko eina 
ant sunaikinimo žmonių sveika
tos, apsvaiginimo proto ir kito
kių nedorybių, o jeigu dar pri- 
skaityti tuos pinįgus, kuriuos lie
tuviai iszduoda ant advokatų, 
ant sudų, tai jau butų nupirkę 
visę Brooklynę. O kas suskaitys 
visokius papiktinimus, kuriuos 
sėja musų lietuviszki saliunai, tai 
ne ant jauezio skuros nesaraszy- 
tum! Ui tai, mieli broliai lietu
viai, norėdami sustabdyti tę pra
keiktu girtuoklystę, uždedame 
visi lietuviai Waterburio vienę 
saliunę, kuris neplatintų girtuo- 
klystų.kaip dabar,bet naikintų(?)

Musų sahunas bus nedaliomis 
uždarytas, kaip provos miesto 
prisako, o teipgi vieszai 
protestuos ir reikalaus, idant visi 
saliunai butų uždaryti. Girtuo
kliui arba pasigėrusiam neduos 
gert ir nelaikys saliune, ne duos 
kazyruot isz pinįgų, bjaurių žo
džių pliaukszt, tokiu budu suma- 
žįs girtuoklystas (nelabai. 
Red.). Jau nuo keletos metų 
Waterburio tūli tautiecziai teip 
prasigėrė, kad negal užmokėti 
mėnesinių skolų gruserinėse drau
gystėse, o jeigu Dieve mylėk li
gos, bedarbės, tai tada miestas 
turi maityti; gana pasitaiko ir 
tekių, kaip numirszta kūdikis, tai 
iszbėga isz miesto, pasislepia ant 
tūlo laiko, o tada turi miestas 
palaidoti ir jojo szeimynę maityti. 
Ar tai mums gražu, ar ųegėda 
□dusų tautai; ar gi jau negalima 
tę blogę isznaikyti? Už tai mes 
rūpinamės! tę baisiausiu nedorybę 
isznaikyti isz musų miesto. Gal 
mums pasiseks per uždėjimę gero 
ir teisingo saliuno isznaikinti 
teip baisiai įsikerėjusię girtuok
lystę (Klin klinem, kaip sako 
lenkai. Red.).

Daugiausiai musų tautiecziai 
prageria nedėlioms, dienoj, kuri 
paszvęsta ant atilsio, ant dva-

siszkų darbų, tai mus broliai pra
leidžia ant girtavimo, kazyravi
mo ir peaztynių. Kas suskaitys, 
kiek musų tautai kenkia girtuo
klystes? Kad ne jos, tai mes lietu
viai būtume jau seniai aps szvie- 
tę. Girtuoklystos yru didžiausia 
musų nelaimė. Naikinkime jas 
per uždėjimę kooperatyviszkų 
salunų, kur butų užvestas geras 
ir teisingas rėdąs, o tas sum tžys, 
o gal ant galo isznaikya isz musų 
tarpo tę baisię nelaimę.(Kokiu bu
du r Red.)!

Komitetas.
Isz augszcziaus patilpusio raszte 

no matome, kame p. Blaiviojo 
pameluota: jis raszė apie saliunę, 
saliuna* gi yra. Ant isznaikinimu 
girtuokliavimų yra daug vaistų, 
bet saliunai prie tokių ne gal būt 
priskaityti. Isz ilgų iszvadžio- 
jimų Komiteto nieks ne supras, 
kaip jis su saliuno pagelba tikisi 
girtuoklystas sumažinti. Red.

Isz wisur.
| Mieste Rio J a neiro, Brazili

joj, iki sziol buvo 224 apsirgi- 
mai indiszku maru. Isz apsirgu
sių 99 pasimirė.

[ Mieste Mugden, Mandžuri- 
joj, iszlėkė į padanges parako 
krautuvės, prie ko 50 žmonių li
kosi užmusztų.

| Mieste Gilane, Turkijoj, į 
katalikiszkę bažnyczię įsi veržė 
pulkas ginkluotų albanieczių ir 
iszskerdė 50 žmonių susirinkusių 
ant dievmaldystoe. Sudegino 
bažnyczię ir-ėsanezię prie jos mo- 
kyklę.

| Belgijoje, mieste Bruxellej 
kę tik pasibaigė prova Jono Si- 
pido, kuris 4 d. balandžio szo- 
vė į važiuojantį per Belgiję An
glijos sosto į įpėdinį, kunįgaiksz- 
tį Walijos. Sūdąs jaunę szovė- 
ję nusprendė patalpinti į pataisy
mo įtaisę, kul jis ne priaugs pilnų 
metų.

Tuluoee Wokietijos krasztuose 
siautė baisios vėtros ir audros su 
debesų praplyszimais. Aplinki
nėse miesto Kasasi netikėtai, už
gimusiuose tvanuose ce mažai na
minių galvijų ir žmonių prigėrė. 
Ties W uerzburgu, Bavarijoj, 
siautė smarki vėtra, 6 žmogystos 
likosi užmusztos. Aplinkinėse 
Elberfeldo, ant Reino, net kelios 
deszimtys žmonių likosi užmusz
tų. Kaime Krajanka, netoli 
Konitz, Wakarinių Prūsų pro 
vincijoj, perkūnas užmuazė 18 
žmonių. Kaime Lehonitz, netoli 
Gedam jos (Dancigo), užmuszė 
visus sąnarius szeimynos lępko 
Milovskio teip, kad nieks ne isz- 
liko.

ir darbas gatavas. Szitos abiejų 
iszradėjų prietaisas palengvįs 
muzikams darhę, kadangi jiems 
ne reiks visai laiko praleisti ant 
raszymo natų savo kompozicijų.

| Garsus angliszkas iszradėjaa 
Maxim iszrado lekiaoczię torpedę, 
kuri paleista ant oro ties prieszo 
kariauna, plyszta ir aplieja su 
sterinia rugszczia visę apaezioj 
stovinezię kariaunę, ję sudegina. 
Kitas Maximo iszradimas yra-ne 
iszpasakyto greitumo, kaip kul
ka, torpedinis laivas, nuo kurio 
ne gali apsisaugoti nė jokia szios 
dienos laivynė. Wieno tokio 
lavelio užtenka ant iaznaikinimo 
skaitlingiausios prieszo laivynėa.

U Wokietis Rummel isz Kali
fornijos iszrado maszinę, su kuria 
kiekvienas greitai ant savo rei
kalų gali padaryti ledę; pada
rymas szimto svarų ledo caaztuo- 
ja tik 24c. Apart to, su ta paezia 
maszina galima kanutose vasa
ros dienose atszaldyti gyveni
mus, vandenį suszaldyii ir 
apsaugoti nuo pagedimo 
greitai gendanezius valgio pro
duktus. Ar teisybė viskas, kę 
žada iszradėjas, nežinia, bet jo 
iszradimas ne randa pritarimo 
Amenkoe kapitalistų.

| Amerikonas Thomas J. Por- 
ter iszrado maszinę,su kurios pa
gelba, nore pinįgai butų ir ge
riausiai padirbti,galima juos tuo- 
jaus pažinti, kad jie netikri, ka
dangi ne tikri, nors ir iazpuola 
per maszinos skylutę ant stikli
nės platformos, bet neirzduoda 
skambėjimu. ta ras t a maszina 
duoda pažinti vien ne tikrus si
dabrinius ir auksinius pinįgus, 
bet Porter ant to ne apsistoja ir 
darbuojasi toliaus ant iszradimo 
maszinos atskirimui ne tikrų po 
pierinių pinįgų nuo tikrų ir ge
rų.

| Paryžiuj pradėjo siūti drabu
žius moterims isz audimo padirb
to isz sziaudų, be jokių kitų pri i 
maiszymų. Iszradėjumi tokio 
audimo yra Schubatz. Audimas 
tas minksztas ir lengvas kaip ir 
szilkai, o pigesnis negu iszaustas 
isz medvilnės.

| Mieste Fridrichshafen, Wo- 
kieti joj, kę tik atliko banda vones 
su nauju padirbtu Zeppelino or
laiviu. Bandavonės pasisekė 
kuo geriausiai: oriai vys lėkė 
lengvai, kaip laivas ant van
dens į visas puses, lygiai priesz 
vėję, kaip ir pavėjui ir perlėkę* 
35 mylias nusileido. Padirbi
mas szito orlaivio kasztavo 
1300000 markių.

| Wienas angliszkas inžinie 
rius susekė, kad ta paprasto 
kvarco arba ir isz kvarcinės 
pieskos galima dirbti ne tik stik
lę bet ir siutus ir isz jų austi 
žvilganczius lengvus audimus. 
Toksai kvarcinis audimas sun 
kiai užsidega, ant jo sudeginimo 
reikia 1200° pagal Celciaus ter- 
mometrę szilumos.

| Walszcziuje Gyoengyoes- 
Tarja, Wengrijoj, užgimė nesuti. 
kimai terp parapijonų ir prabasz- 
cziaus už mokintoję; parapija at
sisakė priimti kunįgo iszrinktę, 
o kunįgas vėl ne norėjo priimti to, 
kurio parapija norėjo. Kunįgo

” Prancuztakas inžinierius 
Duesant iszrado garsiai kalbantį 
telefonę, prie kurio nereikia vi
sai prisiartinti, bet girdėt kalbę 
isz tolo. Prancuziszkas randas 
ketina nuo iszradėjo nupirkti isz- 
radimę ant savo reikalų.

APIE TURTŲ IŠDIRB1MA.
Parade Bebram.

įerzinti parapijonai pranes/ė jam, 
kad jie pasitraukia isz katalikisz- 
kos bažnyczios ir reikalavo, idant 
tas butų bažnyczio) pagarsintas. 
Knnįgas vienok, tikėdamas, kad 
parapijonai priesz jį nusilenks, 
vilko su pagarsinimu. Tas dar 
labinus ir teip kunįgo nekeu- 
ezianezius parapijonus suerzino 
ir jie visu pulku užpuolė ant kle
bonijos. Žandarai stengėsi žmo
nes iszskirstyti, bet kad ne įsten 
gė, pradėjo szaudyti. Prie to 
20 žmonių likosi sunkiai su
žeistų. Mat ne tik Amerikoj 
menkos doros kinįgai sėja neapy- 
kantę, o kaip kada gimdo ir 
kraujo praliejimus.

NAUJI 18ZRADIMAI.
| Prancuziszkas akių daktaras 

Bertremieux persitikrino, kad 
didžiausię trumpamatystę galima 
iszgydyti įleidžiant į akį po laszę 
pilukarpinos. ,

| Prancuziszki iszradėjai Le- 
metre irRivoir iszrado prietaisas, 

-kurios pritaisytos prie vargonų 
arba prie pianų isz«yk iszraszo na 
tas, teip kaip ant tų instrumentų 
kas gnjija ir tai daug teisin-
gižus negu tai galima grajijant 
isz paprastų natų. Užraszytus 
prietaisus paženklinimus užtenka

Draugysczi u Reikalai
Didelė Exkur«ij .

Brooklyno ir New Yorko Metuwiizka 
parapija 1S d. liepos daro paslwažinSji 
mę (exkursion) ant mariu. Jau turi pa
samdyta puikiausi} laivę, ant kurio gali 
tilpti 2 500 žmonių. 200 poru ant sykio 
ga)6s ssokti prie skambėjimo puikios 
lietuvisskos muzikes. Bus tai labai gra
žus pasilinksminimas. Todėl visus lie
tuvius, idant kuoskaitlingiausiai susi
rinktu nuoszirdiiai nžkviecsia.

Komitetas.
Reikale lletuvisskos kolionUos.

Chicago, 14 liepos, R valanda subatoe 
vakare, salėje Jono Kudulio, 839 Blue 
Isiand avė. vestai dės lietuviai turės sa
vo snsirinklmę reikale betuvisskos ko
lonijos Chicago. todėl visus, noriuosius 
esia apsipirkti k>tua,kvieczia susirinkti. 
Jau daug lietuviu lotus apsipirko, nes 
vieta gera, graži ir lotai pigus, lodei 
meldžiame ateiti ir apžiūrėti juos.

Komitetas.

11 metinis piknikas
Nev York. Dr-tC 8rv. Kazimiero tu

rės savo 11 metinį plknikę su bato j, 28 
liepos, 1900, Washin«ton Parke, L. L 
Prasidės 3 vai. po pietų. Streekariai 
Grand Ir Nevton, nuo Broadvay, Grand

paskui perraszyti tikroms natoms atsilankyti.

ir Hauston ulycaių, teiposgi Fluahing 
avė. davež net į patį piknįko parka. 
Įžengos tikintai po Jkfc. Wisus lietu
vius ir lietuvaites sairdingai kvieoala

Komitetas. (7-20)

(T^sa.)
Taigi vertę kiekvieno stalo skyrium, pagal 

musų pavyzdį, daro netik visuotinai reika
lingas laikas, kuris priguli nuo vartojimo 
geriausių įrankių ir nuo geriausios darbo sis
temos; čia reikia dar atkreipti atydą ant to, 
ar tas visuotinai reikalingas darbo laikas id- 
tikro tapo suvartotas pakakinimui tikrų vi
suomenės reikalavimų. Jeigu to laiko tiek 
nereikėjo, kiek jo suvartota, tai likinys (kas 
virkaus suvartota) duoda nenaudingą darbą, 
pertai gi ir nedaro jokios vertės.

. V

Dar keli žodžiai apie vertę.
Augščiaus parodėme Jau nuopelną gar

saus mokinto socijalisto Karaliaus Markso, 
kad jis išaiškino mums tavorų vertę. Vienok 
nereikia mislyti, jog socijalistai nė iš šia nė 
čia išrado savo išaiškinimą; socijalistų nuo
pelną daro tas, kad jie bepusiškai suprato ir 
nusprendė tyrinėjimus kitų mokslinčių, ku
rie padėjo pamatinį akmenį mokslui apie vi
suomenišką ūkę.

Adomas Smith, Anglijos mokintas vyras, 
kurį vadina tėvu politiškos ekonomijos, dar 
prieš 100 metų, t. y. 1770 metuose Įiaraše 
veikalą: “Apie tautų turtingumą”, kuriame 
sako:

“Kiekviename naudingame daikte yra 
tūlas daugumas darbo, kurį mainome ant ko 
kito, kas yra skaitoma per ženklą vertės to
kio pat daugumo darbo. Darbas buvo pir
mutinė prekė, pirmutiniais piningais, ku
riais už viską buvo mokama. ”

Taigi matome, kad Smith buvo jau ge
rai supratęs, jog daugumas žmogaus darbo, 
esantis šiame ar tame daikte, yra vertės pa
matu ir pagamina vertę.

Kitas Anglijos mokslinčius, Dovydas 
Rikards, dar tikriaus išguldė vertės prasmę. 
Jisai išrodė, jog mainomą vertę tavorų, ku
rių galima pridirbti, pagal norą, daugiau ar 
mažiau, pagamina ir reiškia daugumas su
vartoto jiems darbo. Tą pat galima dar 
aiškiaus išreikšti štai kaip:mainomą vertę vi
sų daiktų, kurių daugumą galima padidinti 
ar pamažinti pagal norą, visada gali būti su* 
dėta iš ėsančzios jose darbo daugumos.

Mokintas amerikietis. Keri nužengė vieną 
žingsnį dar toliaus ir išrociė, jog vertė priguli 
nuo daugumo darbo reikalingo ne tavorui 
padaryti, bet vienam daiktui į kitą perdirbti, 
nes dirbdami kokį nors tovorą, nepagamina
me jį, bet tik perdirbame; kaip antai: miltus 
perdirbame į duoną ir tt. Iš tyrinėjimų vi
sų šitų mokslinčių pasinaudojo Marka, kuria 
teip aiškiai išvedė vertę, kaip tai mes išaiški
nome jau aname skyriuje.

Lieka dabar mums peržiūrėti, ar musų 
išaiškinimą vertės visur galima pritaikinti? 
Jeigu musų išaiškinimas yra tikras, tai turi 
tikti ne tik musų laikui, bet ir perėjusiems 
amžiams ir net, tokiems, kada kiekvienas 
žmogus dirbo viens sau ir jokios pagelbos nuo 
kitų nereikalavo.

Beto, musų išaiškinimas vertės turi tikti 
net ir tokiems daiktams, kurių daugumas 
visiškai ne gali būti padidintas žmogaus dar
bu, tai yra ir tokiems daiktams, kurių pa
dauginimas priguli ne tik nuo žmogaus dar
bo, bet ir nuo gamtos įtekmės, kaip antai: 
nuo gero arba blogo užderėjimo. Mums turi 
net pasisekti išaiškinti ir pramanytą vertę tų 
mainomų daiktų, kurie tapo ta vorais (t. y. 
esti mainomi) vien tik dėlei tūlos visuomenės 
tvarkos, kaip antai vertė žmogaus darbo, že
mės ir tt., kurie tai daiktai šiądien teipgi yra 
tavorų.

Persitikrinsite, skaitytojai, jog tik pui
kus išaiškinimas vertės atliktas Markso viską 
išaiškina. Taigi atsiminkime dar kartą, 
jog pagal tą mokintą apgynėją darbininkų: 
vtrte kielcvieno tavoro yra migruojama laiku 
suvartotu vidutiniam visuotinai reikalingam 
žmogaus darbui, sunaudotam tavorui padaryti 
arba, tikriaus sakant, perdirbti, nes kiekvie
nas ta voras yra tai perdirbinys kito jau esan
čio daikto (kaip antai duona iš miltų ir tt.)

Pažiūrėkime dabar, ar sitas\išaiškinimas 
tinka ir tokiems daiktams, kuriuos dirbdavo 
viens sau gyvenantis žmogus; tai yra pažiū
rėkime, ar pavyzdžiui imant, tas pasakos 
viensėdis Robinsonas, gyvenantis viens sau 
ant salos, laikys savo darbo vaisius pagal 
vertę Markso išaiškintą.

Paklausykime, kaip patsai Marks aiški
na Robinsono stovį.

“Robinsonas, nors jam gana menkai 
reikia, turi vienok ko yvairiausius reikalus, 
kuriuos reikia pakakinti; dėlei to jisai turi 
atlikti ištisą eilę darbų, pasidaryti darbo 
įrankius, mebelius, užsiauginti ožkas, žvejoti, 
medžioti ir tt. Apie maldą nekalbame, nes 
tas darbas daro jam smagumą ir dėlto jį ga
lima laikyti per atilsį. Musų Robinsonas, 
nors jo darbai yra labai y vairus, žino vienok, 
jog visi tie darbai yra jo darbai, todėl jie 
yra tik yvairus pavidalai to paties žmogaus 
darbo. Beta jis turi -paskirstyti savo laiką 
atsakomai terp visų reikalingų darbų. Koks 
darbas užima daugiaus laiko terp visų Jo 
darbų, tas priguli nuo sunkenybių, kurias 
tas darbas sutinka ant savo kelio, iki paka
kina reikalą, kuriam jis yra paskirtas. Tą 
Robinsonas pastebi iš patyrimo ir užsirašo 
ir apskaito vis tai, nes susimušus garlaiviui, 
liko jam: knygos užrašams, atramentas, 
plunksna ir iatkradis. Taigi Robinsonas su

sirašo savo daiktus vartojimui turimus, užsi
rašo darbus, kurie yra reikalingi, ant galo ir 
lailfiį, kuri sugaišta, kiekvieną daiktą bedirb
damas. Tokiu budu jo knygose užrašyta 
visi tie dalykai, kurie pagamina vertę.”

Kaip sunku musų gyvenime išdėstyti vi
sus žmogaus darbus į paprastą darbą, dėlto 
kad darbai yra labai yvairus, teip lengva, 
kaip matome, padaryti tai gyvenime žmogaus 
viensėdžio. Taigi matome, kaip Robinsonas, 
norėdamas pastatyti grintelę, pirmučiausiai 
apmąsto, kaip reikėtų pradėti statyti, taigi 
pirmučiausiai užsiima jis darbu mokinto žmo
gaus, paskui daro triobos plianą ir jieško 
vietą akmenims, medžiams ir kitiems daik
tams sukrauti—tokiu budu atlieka pramoni
ninko darbą. Ant galo jis pradeda tikrą 
darbą, kerta medžius, verčia akmenis, stato 
ir tt., tai yra pradeda dirbti^ kaip prastas 
darbininkas. Vis tai trusdamas musų Ro
binsonas, visados žino, jog dirba ir nė kokia 
kita mintis ne gali ateiti jam į galvą. Jeigu 
jis ir patėmytų, jog per dieną, mąstydamas 
apie plianą, mažiaus pailso, nekaip vaikščio
jęs visą dieną, tai visgi abudu dalyku laiky
tų per darbą; jo mokslinis darbas išrodys 
jam lengvesnis ir smagesnis, nęgu pramoni
ninko darbas, bet nė valandėlę neabejos 
jisai, kad darbininko darbas yra sunkesnis.

Skirtumo terp kvalifikuoto (tai yra mo
kinto, augštesnio) ir nekvalifikuoto (tai yra 
prasto) darbo nežino musų Robinsonas; jis 
žino tiktai, kad tas prastas darbas yra labai 
sunkus, gal daug sunkesnis negu mokslo 
darbas.

Jeigu nekartą jis turi per visą dieną 
dirbti ant saulės ir prakaituoti, kad parai- 
vilkti ant darbavietės sunkų medžio stuobrį, 
jei kitą kartą perleis dieną ant upelio krauti? 
ir medžių pavėsyje' pindamas pintines save 
namams, tai jis neskaitys, kad pintinės dau
ginus vertos negu stuobris, ir be abejonės 
jam bus smagiaus perleisti dar vieną dieną 
pinant pintines, negu velkant stuobrį. Nusi- 
dirbimas apie stuobrį betrusiaut, vers jį dau
giaus brangint stuobrį negu pintines, nors 
jis abu darbu vienokį laiką dirbo.

Taippat galima pasakyti ir apie kitus Jo 
darbo vaisius. Jeigu baimė ugnelės arba 
užpuolimo priverstų jį išsirinkti daiktus, ku
riuos galėtų išgelbėti, tai be abejonės galima 
pasakyti, kad jis išsirinktų, kiek galėdamas, 
tuos daiktus, kurių dirbimas buvo užėmęs 
daugiaus laiko ir dauginus pajiegų.

Bet vertė priguli ne tik nuo paprasto, 
bet dar nuo visuotinai reikalingo paprasto 
žmogaus darbo, mieruojamo laiku; tai yra: 
ne tas laikas, kuris tikrai buvo suvartotas 
daiktui padaryti, daro vertę, bet skaitoma 
tik tas laikas, kuris suvartota dirbant su vi
dutiniu darbštumu ir gabumu ir vartojant 
visus užvaduojančius įrankius, sumažinan
čius darbą ir pasistengimą. Tiktai toksai 
darbas ir teip suvartotas ant jo laikas yra 
reikalingu žmogui, gyvenančiam skyrium; 
visuomeniškai-gi žmonėms gyvenant, tas lai
kas turi būt dar visuotinai reikalingas.

Robinsonas, kuris savo jaunystėje išmo
ko pinti pintines, patsai sau daro jas ant sa
los ir jam reikia vienos dienos > pintinei nu
pinti. Todėl kiekviena pintinė verta jam 
dienos darbo. Bet tegul bus, kad kokią 
nors dieną, jausdamasi nesveiku, ar turėda
mas sunkią arba sužeistą ranką, jis dirbo lė- 
čiaus ir vieną pintinę supins per dvi dieni. 
Argi dėl to tas pintines laikys per dvigubai 
brangesnes? Ar nežiūrint to, jis skaitys 
tas pintines, kaip ir pirma, tai yra pagal 
darbą, kurį jis suvartodavo pintinei nupinti 
pirma, sveikas būdamas?

Arba paiimkime kitą pavyzdį. Robin
sonas iki turėjo akmeninį kirvį, turėdavo vi
są dieną sugaišti ant nukirtimo medžio, teip, 
jeigu 5 medžių grintelei reikėjo, tai jis 5 
dienas turėjo kirsti. Bet štai jam pasisekė 
gauti geležinis kirvis, kuriuom jis gali į pusę 
dienos nukirsti 6 medžius. Argi dabar ateis 
jam į galvą, statant naują grintelę, skaityti 
5 dienas medžiui nukirsti? Suprantama, kad 
dirbdamas, jis vartos naujus įrankius, suma
žinančius darbą; ir paskaitys tik tą laiką, 
kurį suvartos, dirbdamas naujais įran
kiais.

Dabar Robinsonas žino, kas reikia dary
ti, jis negaišina jau laiko moksliškai darbą 
apmąstydamas; žino jis ir vietą, kur gali 
rasti medžių ir akmenų, todėl jau nedirba 
pramonininko darbo, pertai, dirbdamas, jis 
skaito tik darbininko darbą, beskaitydamas 
visai darbo mokinto vyro ir pramonininko.

Žmogus, gyvendamas skyrium, moka vi
sokius savo darbus prilyginti prie paprasto 
darbo; sulygindamas savo darbo produktus 
terp savęs, jis neskaito tikrai suvartoto laiko, 
bet tik tą laiką, kurio reikalavo stovis jo 
darbo įrankių; savo produktus jis brangina 
pagal laiką, kuris yra reikalingas jiems pa
daryti, ir tai tik tada, kada jis užsimano jų 
vertę išskaityti. Žodžiu, nors jis nežino Mar
kso knįgos, vienok vertę supranta lygiai teip,- 
kaip ją suprato tas garsus socijalistas, o tas 
vėl patvirtina teisingumą socijalistų mokslo.

Musų Robinsonui nė į galvą ne ateis sa
kyti, jog mažiausiai alsinantis ir lengviausias 
jam darbas yra daugiausiai vertas; atbulai, 
jis pasivelys šį tą išgerti ir užkąsti, skaityda
mas tai kaip kokį užmokestį, po atlikto sun
kaus ir kankinančio darbo, ir dėlto jis laikys 
tik tokius darbus per daugiausiai vertus. 
Tiesa, su tokiais supratimais paklystų musų 
bičiuolis dabartinėj visuomenėj, kuri yra 
teip įtaisyta, jog dykaduoniaujantiems tenka 
Huto dalis darbo vaisių, sunkus ir kankinan
tis darbas negauna net tokio užmokesnio, 
kaip paprasta kasdieninė duona.

(Toltshs bus.)



Wietines Žinios.
— Ant Robey ulyczios iszszo- 

ko isz rėlių wiiwinis karas. Prie 
to keli pasažieriai likosi gana 
skaudžiai apkulti.

— Pereitu sanw»itę Uhicagoj 
net su wirszum 20 žmonių pasi 
mirė nuo karszczio saulės spindu
lių, o su wirszum 50 reikėjo ga
benti į ligonbuezius.

— Aplinkinėse Gaifield parko 
17 žmonių apsirgo nuo rūkytos 
mėsos. • Matyt mėsa buwo ne 
streiką. Sveikatoj užveizda ti- 
rinėja dabar t^ atsitikimą, neži 
nia tik, ar suseks, per keuo kaltę 
nuodinga mėsa likosi žmonėms 
parduota?

— Namuose po nr. 3262 Ha- 
milton avė. likosi užmusztas Gus- 
aw Rogge. Užmuszė jį locna jo 

pati, kuri likosi suaresztuota. 
Užmuszėja teisinasi, kad ją wyras 
muszė ir ji besigindama jį užmu
szė. Žinoma, apie jos kaltę spręs 
sūdąs. - ■

Dirbtuvėse Grand Crosing 
Tack Co., darbinįkas Juozas Mo- 
lęski tapo pagriebtas maszinos 
rato, kuris nutraukė ' su 
vvisu wieną koją. Moleskį nuga
beno į ligonbutį po nr. 7526 Ellis 
avė., bet nežinia, ar galima bus 
jį nuo mirties iszgelbėtt.

Kaip yra ant Sziaurlnio 
Žemgalio.

Szis klausymas yra kiekvrie- 
natn žingeidus ir daugelis žmonių 
trokszta dažinoti, ką it* z sawo or
iai wio matė Andre, kurs, kaip 
girdėt, laimingai grįžtes isz sawo 
kelionės. Bet yra dalykai daug 
8wnrbe«ni, o apie kuriuos papias 
tai žmonės nelabai rūpinasi. Pir
miausiai—yra tai muoų svreikata, 
kuriai daharunis karsztas oras 
grasina didesniu paw< jum negu 
Andre’o gywascz ai ame lediniai 
tyrai, ir vieninteliu apsigiuimu 
ežia yra tam tikros gyduolės, su 
drutinanezios ne tik fiziazką žmo
gaus organizmą. bet ir protiazką. 
Tokioms gyduolėmis yra Trinerio 
American Ebxir o( B.tter Wine, 
kurs atgaivina protj, walo krau
ju, (lagerina apetitą ir suteikia 
sveiku miegą, Joseph Triner, 437 
West 18lh st , Chieago, Iii., fab 
akuodamas jį per ilgus metus, 
suteikė jam neužginezyjams ypa
tybes gyduolių. gt riausias sziame 
kareztame laike, ir tuomi pat sy
kiu ypatybes puikaus gtr>mo. 
kurį gerdami r maži vaikai, ir 
silpnos motelis, ir ligūsti seneliai 
randa sau priunnųmą. leip oras 
rziaurinio žemgalio kaip ir szis 
trapiszkas ksi’sztis žudo savo 
baisumą—jeigu gersi minė’ą wy- 
n?.

Knygų!! Knygų!!

A. Satnrskis & Co.
REUMATYZM.
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Lietu viszkas
CIGABU FABRIKAS

Dirba Cigaru* isz tikro Havanos taba
ko. Biznieriams dasiunezia į visus Ame
rikos krasztus ui pigiausią prekę. Užlai
ko geriausią tabaką ant papierosų, im 
portuotą isz Maskolijoe ir Turkijos.
Fabrikas: 1125 N. Maplewoo«i avė. 
Ofisas ir Krautuve: 3259 80 Halu Lėti 

CHICAGO.

DRA BICHTKHA
V 8TOMAKAL najlepuaym erod 
nl«utr»wno»<S. chorob r totądku.

1’ČSJ‘IMK MANE
’ujitsor už <295
LADIU -----

GnAua 14K

• —Tikrai Lietuw i Nzkan—

SallUijaS.
Geras alus, seniausios arielkos, kve

pianti cigarai. ir czysta vieta dėl užei- 
vi u. Apart to didele ir czysta sale ant 
mitingu, balių, veseiliu ir kitokiu žabo-

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

darai, luk.z- 
tai., tu ausuke

niaukama., graSiai kvIetkuotae.HikrsI ameriko- 
nlaikal. viduriais, gv.rantuota. ant 80 metu. 
iezrodokslpMO OOauketnle laikrodėlis. At.lu.l- 
me C.O.D. Ir jei pasidabos. uAmokek ant ezpręao 
agentai t3.« ir laikrodėli, tavo, iel nesumkSyk 
atgal ant mus kaasto. Ra.svk koki nori vyriška 
ar moteriška.Prie kiekvieno laikrodėlio duoda 
me DYKAI auksu Beta ienolugell jeigu su orde
riu pri.lu.1818*. ir apmokama ke.stu. prl.iuntl 
mo. Ap.istelluok .aeadlen, nesą ją preke, eina 
augsstyn. Bastyk o prtalu.ime 300 pusiu Kata
logą parodanti tulntancalua visokiu puikiu d*l- 
gtu. ROYAL BARGAIM HOUBE, M Dusrborn St 
Chieago. IU.

Naudokitės!

FfBradchulis
Advokatas Ir Notary Public

Wienintelis lietuvy* advokatas, baigęs 
mokslą jurisprudencijos czion Amerikoj^ 
Lake Forest universitete. Weda provas 
kriminallsskas ir civiliszkas. Atjieszko 
užsenfljustas provas, iszdirba visokius 
dokumentus ir duoda rodą visokiuose 
reikaluose. Lietuviai isz kitų miestų 
gal rodą pasiekti per gromatas Turin
tieji* reikalą tesiszaukia tuojaus.
3209 S. Haluted a t,, Chieago, 111.

Telephone Y ards 772.

T. ANDRIUSZEYICZAITE
‘ --------  DIRBA --------  ,

Arnotus, Karūnas ir wisu8 baž
nytinius parėdus,

— Teipogi — .
Draugystėms: lellaias, Snrpu, Kukirdu Ir U

Mokinausi to darbo Warszavoj, dirbau jį keli* 
metu* Lietuvoj ir treti metai ksip Amerikoje. Wi- 
** dsrba gerai pažystu. Lietuviszki kunigai ir 
lietuviszko* draugystes reikalaudami draugys
tėms ar bažnytiniu iszdirbimu, raszykite pa* ma
ne klausdami prekių, o persitikrinsite kad mano 
prekes yra pigesnes ir darbas geresnis kaip lenku, 
aszsavo iszdirbimus gvąrantuoju.

Su Guodone,
T. Andrįii8zewiczaite, 116 W. Dlrislon St, Chieago, III.J. LESZCZYNSKIO

Lenkiukai • Lietuwl8zka

APTIEKI
3316 S. Morgan St, Cbicago, 111.

LIETUYVIU DAKTARAS

MARJA DOWIATT
Kauno gub. Szauliu paviete

— Mc Douguet apskundė du 
pohcijantu, kuriedu be jokios 
piiežasiies ant jo užpuolė, isztrau 
kė isz kiszeniaus $150 ir auksinį 
laikrodėlį. Jeigu tai tesybė, tai 
-matyt, kad terp Chicagos tvar
kos dabotojų yra ypatus, kurios 
ant kitokio užsiėmimo geriaus 
tinka negu ant dabojimo twarkos.

— Dirbtuvės, Illinois Steel 
Co. užvveizda ant nakties sulaikė 
300 darbinįkų. Jų moterys ir 
waikai, isz wiso apie 1000 žmo
nių, stengėsi įsiveržti į dirbtuves 
ir dažinoti, kas atsitiko, bet jų ne 
leido, tik policijantai stovinti ant 
sargybos apreiszkė, kad darbinį- 
kai sugrįž namon rytmetyj.

— Ant tavorinės stacijos Chi 
cago & Northern geležinkelio, 
atwažiawęs paimti ledą, likcsi 
perszautas Karolius Sienkiewicz, 
tarnaujantis pas saliunįką Lewan- 
dowskį po nr 356 N. Carpenter 
ui. Kas žinge džiausia, kad nieks 
szuwio ne girdėjo, matomai kulka 
atlėkė isz toli. Bevežant į ligon
butį, Sienkiewicz pasimirė.

Apart daugybes visokiu kitu knygų, 
galima dabar gauti “Lietuvos" 'redakci
joj ir szias gražias maldaknyges:

Kas nrisiUs $8.00 aplakya įtvnauai* ir 
naujau.lv. mudu. uiaaiinuke urumatoma 
drukuoij Bzi uia.tinu.e teip gerai prnai.lta, 
kad kiekvienas, norą ir maiiau.ial mokiniai, 
per 10 miuutu l.zniokila dailei drukuoli. Prie 
kiekvieno, maazlnukea duoaim dovana, l.lon.z- 
koma knigotn. bei popierom. au puikiom, kviet- 
kom. Ir graliai, apskaitymai, grumstu raižy
mui Tokiu popieru tuziną, ka.ztuja J5c; 5 tu
zinai 81 00. Agentu reikalaujame kiekvienoj lie- 
tuvi.zko! apigardoj ir du.<daiue gera uidarbl. 
Raižyk .ziadien.

W. Kudarauckas.
Boi 234, Lavrence, liss.

THEO PR0ULX
ADVOKATAS IR KONSULIS.

.JONAS MOŽEIKA,
A^tenta9 ir Notary Public.

ROOM B01-002
87-89 E. lashmgton st, Chieago, UI. 
Užsiimame dvilinkoms ir kriminalisz- 
koms provoms. Geriausei iszvarome pro
vas už sužeidimus. Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju 
nereikalaujame.

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

Bobro mflsa, ruskas gyvas dieles ir tL 
Auiszaukusiems per laiszkus Ir apra- 
szantiems savo ligas, duoda rodąs ft 
prisiunczia gydyklas per paeitą arb> 
per expresą.

Aptiekoje visada randasi keli dak
tarai. teipogi per telefon• gali pa
szaukti daktare kas tik koki nori.

Dr. M. P. Koesakauskas visada a plie
koje.

Tel. Yarda 709.

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

Telefonu: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos 

aptiekos.

TIKTAI DEL WYRD

Mažas Aukso AltorusN. 3.

Mažas Aukso Altorus N 4. $1 50

A. Olszewskis,
924—33-rd St., į Chieago, III.

.JAMES J. HIGGINS, 
Successor to M. Durning.

Rėdytojas Pagrabn ir
Balsamootojas Kanu.

I .teigtos IMK metuose.
Firat St., FJizabeth N..J.

i^i* Locsl 5®.Telefonas. , D|iUooe B.
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Pa jieszkojimai.
Pajteszkau savo szvogerių: Petro ir 

Jono Wisznevskių, isz Suvalkų gub., 
Kidulių gm. Teiksis atsiszaukti svar
biam reikale ant adreso:

Jurgis Szlegaitis.
633 Elm St. Dayton, Iii.

Pajieszkau sawo draugų: Juozapo 
Dykselio isz Sartinikų vol., Nikodemo 
Overlingo isz Žalpių kaimo ir Juo
zapo Sudeikio isz Paloliciu kaimo, visi 
trys Kauno gub. Raseinių pav. Jie pa
tys, ar kas kitas, teiksis duoti žiną ant 
adreso: A. Burauskas.

57 Monroe St., Nevark, N. J.
Pajieszkau Antano Dobrovolskio, isz 

Kauno gub., Sziaulių pav., Pabutkalnio 
kaimo. Jis pate, ar kas kitas, teiksis 
duoti žinę ant adreso:

W. Dobrovolskis,
■4512 Lafln St., Chieago, 111.

Pajieszkaus Motiejas Chekausko, 
Kauno gub., Raseinių pav., Smikuczių 
kaimo. Jis pats, ar kas kitas, teiksis 
duoti žinę.

Joseph M. Saraczka 
471 Collinsville avė, E. St. Louis, 111.

Pajieszkau savo vyro, Ciprijono Po
ciaus, Kauno gub., Raseinių pav., Ne- 
vyczių kaimo. Jis pats, ar kas kitas, 
teiksis duoti žiną ant adreso:

Marijona Pocienė, 
Cfo Michael Bauža, Chieago Heights, III.

Pajhszkau draugo, Petro Lengvinto, 
isz Girininkų kaimo, Raseinių pav. 
Kauno gub. Jis pats, ar kas kitas, teik
sis duoti žinę ant adreso:

’ Konst. Sa m alios,
75 Austin avė.. Chieago, 111.

Dr. Leonard Landės,
Lietuwi8zka& Daktarai.

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

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

TTezt ilti-i na lezscydymi*
visų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: 

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

Liga, Lytiazku Daliu
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,

OfHso va)andos:|:*’^«į1’^ 
Nedaliomis: nuo 8 Iki 10% vaLrytoinuoS iki 4 vai. 
po plet

Kodą per Gromsta, Dykai.
Užpraszydami gydyklas prisiuskite 91.00

t3VJeigu sergi, tai paraszyk kiek turi 
metų, kiek sveri ir apraszyk savo ligą, o 
asz prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigy- 
dysi.

Pajieszkau savo brolio. Jono Krau- 
czuno, Kauno gub., Sziaulių pavieto, 
Triszkių parar-, gyveno Brooklyne. Jis 
pats, ar kas kitas, teiksis d roti žinę ant 
adreso: Liudvikas Kraucziunas.

Box 589, Schenctady, N. Y.
(7-27)

J. K. Chmielanskas, J. Sllverstein, ACo.
t Didžiauisas Lietuviszkas

Cigaru ircigaretu fabrikas

Pajieszkau savo draugų: Stanislovo 
Ridžiausko ir Waclovo Mikalionio, abu
du Wilniaus gub., Traku pav., Merki
nės parapijo*. Jie petys, ar kas kitas, 
teiksi* duoti žinę ant adreso:

Hipolitas Kriukonis,
104 Garden 8t„ Lavrence, Man.

. ęy . Dirbame Cigarus isz 
A A tikro Havanos tabako,

W Cigaretus isz Rusiszko
1 ir l'urk'szko Biznie-

namsdasiuneziame in 
U visus Amerikos krasz-

A'us ui pigiause preke.
. T*«aa*-^r'ABRlKAS:

498 8. Halated st. 
KRAU v u , t, OFISAS IB PARDA VINYCZIA: 
878-880 W.33rd st„ CHICAGO.

Pajieszkau savo draugų: Juozo Iva
nausko, Juozo Giaczio ir Motiejaus Ka
marausko, visi trys Suvalkų gub., Ma
rijampolės pav. Jie patys, ar kas kitas, 
teiksis dupti žinę aut adreso:

Jonas Szileika,
1012 Carson St., Pitteburg, Pa.

Aukos ant kanklntinlu.
J. W. Paflkeviczi* Mk Carmel, Pa 83,00

Aukos ant Paryžiaus Parodos.
J. G. GvazdinskM Mabanoy City,Pa. 13c

To Repalr 
Broken Arti-

Major’s 
Cement

NERVITA' Rugratina nutudyta vyru 
atipruma Ir d ra.ūma 

Gydo Impotonciia. a'abdo naktinis 
polucija Ir wiaa. liga, ingauta, per 
i.Tdvkumaar neatsargumo Srua gy- 8 dyk ta audruUna nervą, ir daugius wį AmI krauju: priduoda veidui raudonume 

k ir augratina tmogui jauny.tia. Biun-
caiame paeitu ua &Oo bazell ui *2 SO 

bateliu, ir gwaraotųojame i.zgydy- 
Vti, arba plnU«a augraiinti.
norvito Medical Co., 

Olinton & Jakeon Sta., Chieago
Gaunama yra ir Aptiekoje Clark ir Vaa- 

Buren S Chieago.

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

sawo warda ir adresa.
Sugražina sweikata ir smagumą urnai.

Pskelle (tebuklmgu gy
duolių bu* atziuetas kot-

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

kožna diena
nuo 10-tos iki 12-toe adynos 

priesz pietus.
CHICAGO. LL

te Medical luztituta. Jie 
liek lizgjrde vyru, kuria

Uezkaiair kuniazkai* keu- 
tejlmaii, teip kad Inrtitu-

Tikrai Ltetuvtazkaa ,

Danlsovlczlo,

Už 2.75 nupirkai Kliugu pinta wai- 
karna vesimeU tu paleruotn plUao

m 1-iHKei n.ul.u.io d.rt.i G ikt 
< akhimou". Duodame 10 dienu ant 

: i.ibaadytao. Pinigu i.a kalno uerei-
Lį/yvy-y kalentame. Sutelkiame geriau.lu.

palludyjima. ka.liak musu tal.in- 
gumo R.sztk ermnzK reikalaudama, mu.u 
naujai l.zl i.to palkau. 4S padu kalaliogo.
Adre.uok:
Vletor ManulheturingCo., O*pt.Q-l 

1*1 to 167 Plymouth PI, Chieago, III.

Povilus Mozeika, 
3321 So. Morgan st., Chieago, III.

bandymo pakeliat tiems, 
kurie papraszys.

lazaigydysl namie nuo 
kiekvienos lytiazkoa ligos, 
paeinanezioa nuo jaunys
tes iazdykumo, augraiin 
latro lyta pajiega ir ai 
minti, panalkyi akaudeji 
ma strėnų, sudrutya silp
nus lyttszkus sąnarius.

Gydrole* yra labai sma-

dos plaukte plaukia pne 
neavelku u narį u «udru-

gydo koina liga Ir panai
kina neamaguma ir kiek- * 
vienam ataitikime viaiu- 
kal iazgydo. Ataiezauk in 
State Medical Institute 8M 
Elektros BuUding. Ft

S A k I U N A S .
Užlaiko gerą alų, seniauses ir czystas a- 
rielkas ir kvepeneziuscigarus. Geriause 
užeiga dėl szviežiai atvaževusiųį Wa- 
terbury. Yra tai vienatinisezyseziau 
sės ir telsingiauses lietuvtakas «aliu 
nas mieste Waterbury.

J. F. DANISEWICZIU8, 
839 Bąnk, kampas S leonard n t. 
Waterbury, * Conn.

Užlaiko grabus ir visus kitus reikalin
gus ant pagrabo daiktus. Teipogi Karie
tas ir arklius ant pagrabu, veseiliu ir ki
tuose reikaluose galima ežia gauti. To- 
lymesniejie gali paszaukti per telefoną:
Vanta 709. * (3—9)

Ar Tawo peczius 
reikalauja pataisymo?

Jeiga teip, tai pirk visu* reikalingus prie 
pecziaus daiktus pas

Ootlet Fumltnre S Store Co,
3249 S. Morgan St.

o jie sutaisys tavo pecziu dykai. Teipgi 
turime didelę daugybe visokių peczių 
už pigiausią prekę, pigiau kaip fabrike.

ui dyka tampei!. Institn-

traukt isz namu, kad gydytiea ir szte sampeltai parodys jiems, kaip lengva iazaigydjrt nuo lytisz 
ku ligų, kada vartojusi atsakanesios gyduoles, institute ne vieno ne atmeta. KoSuaa, kurs 
stslszaaks. gnue dailiai apipeesetyta pakely, kad kiti nešinote kns ten yra.Bastyk dabar,neattdek

Ar nori Gero Laikrodėlio 
už pigia preke?

P. K Bruchas Chieagoje 
atlaiko dldžtauae laikrodėliu 
krautuve, teluoagi lencugellu, 
tiedu ir tt. Prekes pigesnes 
kaip kitu. Vita tevora gva 

rantuoja Szliubinla, 
tiedu, i,z geriausio auk
so padaro ant parelka- 
tavimo.
Laikrodklial Gold fllled, 
■Ilgino viduriais. gva- 
antuoti ant 30 me- 
u.................................11.75

Laikrodėliai Gold fllled, 
amerikoniszkais vidu-

Lalkroa.ui.1 uo.d fllled gvaran. aut 13 meta 7.78 
Laikrodėliai sidabriniai Elvino viduriai* r»i- 
rantuoti ant 10 neto.......................................  * ”
Laikrodėliai aidabrinlal amer. viduriais 
Laikrodėliai nikeliniai Klgino viduriais.. 
Laikrodėliai nikeliniai amer. viduriais______

Tavorus alancriu In visus miestu* C. O. D. 
kas tik per laiszkus pareikalauja. Adresuokite:

P. K. Bruchas,
88O-33rd St., Chieago, III.

Rodą Dykai!

<
Vien tiktai vyru ligose. 
State Medical' Dispenaery 

78 E. Medlaon Street 
Chieago. III.

—d«i nsissflydysim— 
naimaim moksstlsa.

Inatirtl Specijali.tai szioa 
Gydlnvczio, ui nruntuo 
in isiuzydyrnn nuo Tįso
ki* rynsaku Ilgu, kaip odos, 
kraujo, Irtiukn Ir chronisz- 
ku nevaliu. Baltins pasek

mes saužagj.to*, kaip tai: Pnuudymas 
▼yriankumo. nusilpnėjimas. varieooels. 
Nervu sllynuma*. Bilrdie, plakimas, pražudy
mas atminties, nekeatlma* draugystes. aervisi- 
kumas. krutinės, nuvaro, Ir kryžiaus skaudėji
mas. reagavimas, pilvo ir tarnu uždegimas. ne- 
malimas, inskstu liga. piAžudyma* apetito, 
•marve gerklėje, paniurlmaa.'viduriu uikletejl 
m**. muszlma* kraujo in galva, persitejimas, 
aunu cypimas, I,įberiami ant kūno Ir lytiszku 
daliu, pražudymas tekios.

Gyduole* dykai—pakolei taz- 
gydysim.

Oflsa* atidarytas nno 10 vai. rytoikl 4 po pie
tų. ir nno 9 Iki H vikare. Nedelloml* tik nuo 10 
Iki lt ryto.

Kiekvienas, kers kankinasi kokia nors chro
niška liga, tegul atalsannkta pat mus ir isa- 
bando musu naujausia Ir pasekminvisusla gydy
mo metodą, dalgu gali, pribuk pats, o jeigu 
ne. tai rantyk pas mus reikalaudama,’‘Klau
symo Lietos"—tada galėsi būt užgydytas na
mie.
State Medical Dispeasery,

76 E. Medison St., Chieago, III.
Arti Mc Vickere Teatro.

Zemlapis Lietuvos Ir 
Latvijos.

Lietuviszkoje kalboje, atspausta* lo- 
tiniszkoms literoms Peterburge, gauna
mas pas: Inžinierių A; Maciejevskį. Žingeidus Hwietui dalykai 

Tikrai'vienatine gydykla ant užželdini? 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimą, 
ui kągvarantuoju. Prof. Brundza sutei
kia puikius, szvelnius ir tankius plau
kus, ką liudyja dauguma* prisiųstų pa- 
dekavonių per laiszkus ir laikraszcziu*. 
Pagelba yra visiems, tik atsiszaukite. 
OFFISAI: JJį Brooklyn. NY

Norėdami puikiausi rodos per laiszkus, 
adresuokite: The J.M. BRUNDZA 0O., 
Box 2361, Nev York. U .S. A.

Diemanto Elektros Kryžius.

■
 W.dinama* teipgi Volte Kryžium, kelete metu atgal ta

po iurula, Austrijoj, ir paeideksvojant savo naudai 
Kryilus tas velk prasiplatino Vokietijoj, FrancuzijAT 
Skandinavijoj ir kitose Europos szalyee, ir snendieu yra ta-

Elektros Diemanto Krytius gydo Reumatizmu teip- mus
kulu kaip ir sunariu. Neuralgija ir kitus kūno skaudėj! 
iru,. Nerviszkuma. Nervu nusilpnėjimą. Silpnumą, Pra» 
tote Nervu Gyvumu. Nervu N upe o įima. Nemiga. Ateito 
tingumą. Dvasios Mupuolima. Hystorija, ParalySiu, Sus 
tengtma. Drebuly. Neuralgija, Apopleksija, Muomara,8sv. 
Wito Stoki. Szirdiea Plakime,Galvos skaudejima ir visu* 
Nerviazko Systemo sugedimus.

Kryiiu reikia neszlnt diena ir nakty, pakabinta ant szU- 
klnio szuiurlnko ant kaklo, augsneziau azirdinet indaubo*. 
Mėlynoji puse turi bat in apaczi* apversta Prie*, naudo
jimą D viena tyki ant dienon po to indek Kryflln in truputi 
drungna geriausio uksuso ak y atima rr laikyk per keletą 
minuczlu. Vaikams, Siurint pagal amkia, uksuaa reik n 
vandeniu stakieatl Preke to Kryžiaus yra Vienas deta
lia ir gvarantuojame. kad jis sutelks lakta pat nauda kaip 
kad geriausiejieelektrtszki diržai. kaastaojanU penkiolika 
bei avideszimts sykiu daugiau Kožnas szeimvnos sąnarys, 

sveikas ar flgotea. niekados netari bot be to Elektriszko Kryžiaus, kurs yra geriausiu gefbeto- 
jum pr*eszai visokias kūno negale* ir skausmu*. Prlsiusk vien* doleri per ezpresa. ar money 
orderi arba registruotoj aromato j. o me* tamstai savas kasztais pasiusim viena Elektriszka Die
manto Kryžių, arba 8 ūž te 00 Gaunamos tusstaneziais rekomendacijos nuo ypatų, kurios su 
gsgv-!b* szio Stebukllngo^Kr^žiaus tazsigyde. Yra užtektina dėl parodymo jo tnagiazkoa galybes.

Asz naudoje**! jutu Diemanto Elektros Kryžium nuogi Kovo ir persitikrinau, kad teakryžius 
tikrai teip pagelblngas. kaip askete. Per Ilga taika asz negalejan valdyti savo deszinH rankos 
ir daug kentėjau; visada turėdavau laikyti ja pariesta. Pe naudojimo bėgy] dvteju aanvaiczin 
jusu Diemanto Elektros Kryžiaus galėjau apsieiti ja* be parissimo. Dabar gi so te ranka neszu 
dina kibirą -kedens Aaz ir nežinau, kaip atidekavot jums už teip didele suteikta man nagel
iu.—ANDRĖS MAD8EN, MS6 Qainoy Avė., O«dks. Uran.. April », im.
The Diamond Electric Cfohm Co., 3O« Milwaukee avė., CHICAGO.

J.Bumian & Steftmkevfcz,
231 8. Roeblingst-, Brooklyn, N. Y. 

prie lietuviszko* baSnycuoa.

LletnYlszk&s Sztons Religlszkn Daiktu. 
Užlaiko Ražanczius, Szkaplierius, Abroz- 
dus, Maldaknyges lietuviszkai irlenkisz- 
kas, teipogi ir visokiu kitu knygų dva- 
siszkos ir svietiszkos intalpo*.

L161iUWlSZKa ADLiGKa.
257 Hanover St., Boston, Mass

Pilna visokiu aptiekdrissku tavorų csionykszcziu ir užrubežinin.

Aptiekoje wlwuia galima rast DAKTARA, kurs duoda ligoniams 
rodąs dykai.

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

Dar penkiolika minutų, pakol stritkarį 
(nustvers!, 

Tai eik szian brolau pas Saimkų—ssnap- 
(są isssigersi 

Jis turi czystą saliuną. naujutėlį barą 
Wyną,sznapsą.szaltą alų ir užkandį gerą.

StanlslowM Szintkus.
8700 Commercial avė., 8o. Chieago, III.

HILLE’8 FOTOGRAFAS,
3402 8. Halsted 8L

S2.00

wyrąi—

pas —

Nevskij prospekt, n. 111 b. 73.

Darbo Offisas.
Wyrai ar merginos jieszkanti darbo te 

kreipėsi prie manės, o asz parūpinsiu.
Matenszas VVideikis, 

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

Wisl —

Baltriikoųi!!
Rasite 8zaltą alų, seniauses ariel

ka*, wyną net in Europos, o 
cigarus net isz Turkijos.

Atsilankykite po nr.
11 N. KlverSideSt,

fiterbory, ' ComL

Duok! dook mums brolio gert.
Užlaikau geriausia ie seniausia Degti

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

J. R. Mlknaitis.
888 Bank st., Waterbury. vonn.

Kaip kiekwiena mansina, telppat ir žmogsus organiz
mas hu laiku ffenda.—Ksd muzin* ir toliau* pasekmingai 
veiktų, reikia ją prižiūrėti ir pataisyti ten, kur sugenda. Lygiai 
teippat dėdasi ir su žmogaus kunu. Kad sugrąžinti jam iszsem- 
tan sunkiu darbu spėkos, reikia ką nors imti.—Mokslas aisyiriai 
parode, kad ant to yra vaistai, idant sugrąžinti žmogui per diena 
isznaudota* spėkas. Praktikuojant ilgus metu* pasisekė man su
vienyti įvairius vaistus su wynu, kure sudrutina vžisa organiz
mą, pasekmingiausiai gydo pilvo ir žarnų uždegimą, <xios ligas, 
gumbą, nežlebcziojimą. dispepsiją,neuralgiją, nerviszkumą, ete 
ir tam vynui suteikiau vardą: Kartuli Wynaa Dro Ilofcyn- 
czio. I

Kartus Wynas Dro Božynczo turėtų visados rastis kiekvie
nuose namuose, kaipo sargas sveikatos ir gyvasties. Pirkdami 
tėmykit ir reikalaukit tiktai Kartaiu WynoDro; Hožynczo.

Gali gaut viltose aptiekose arba pas
Drą Božyncz, 519 Milwaukee avė. Chieago.

Geo. M, Glaser, M. D.
Medloino* Daktaras.

Gydo viaokes Jgas, turi geriausę prakti 
ką ligose moterių, vaikų ir chronisz. 
ko*e ligone. Teipogi geriausei atli* 
ka aperacijas visokiuose atsitiki- 
sauo**,

857 32nd St., Chicag*

OFlbO WALANDO8:
Iki 9 ryto, nuo 12—2 po pietų ir po 6 wak 

Tzlzlokas Yakds 885.

Ui 13.25 Nupirksi Puiku J 900 mo- 
teriszkaarwy 

lw» y e riMtka dvirati

naujau.lv
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