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Politiszkos žinios.
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Sziaiirini Amerika.
Ant Kubos likosi pagarsinti 

rinkimai pasiuntinių į kongresą 
arba parlameni ą. Užduotė to
kongreso, apart kitko, nuspręsti 
apie visus reikalus terp iszliuosa- 
wusių salą nuo iszpąnijonų vai 
džios amerikonų ir Kubos. Jeigu 

, Amerikt s randas iszliuosavo ši
tą salą ir žada jai neprigulmystę, 
tai ne Amerikos jeneral-guberna- 
toriaus priderystėf rupintiesi apie 
reikalus Amerikos ant Kultos, 
bet tcs salos gyventojų ir rando; 
Amerikos tuomtarpinis j^neial- 
gubernatorius ne turi tiesos Ku
bos parlamentui paduoti ant isz- 
riszimo kokius nors klausymus, 
tą gal daryti tik tos salos randas. 
Jeigu jeneral-gubt rnatorius savi
nas! sau toki? valdžią, kokią 
liuosame kra?zte gal turėti tik jo 
randas, tai isz to matyt, kad pre
zidentas McKinley, žadėdamas 
Kubai virišką neprigulmystę, 
o per sawo jeneral-gubernatorių 
davinėdamas prisakymus jos par
lamentui,pats nesupranta,' kokias 
tiesas privalo turėti neprigul- 
mingi kraštai. Neprigulmin- 
guose krasztuose kaimynai ne tu
ri tiesos davinėti prisakymų kai
mynams. Isz visko matyt, kad 
prezidentas McKinley ne nori su
teikti Kubai neprigulmystės ir jo 
žadėjimai ne tur! wertės.

"VVidurinės Amerikos rupubli-
Nicaraguoa randas s«rkouh*ka- 

wo savastį amerikoniszkos kom 
panijos paėmusios nukosimą gar
saus Nicaraguos kanalo, jurigian- 
czio Atlantiszką oceaną su Di
džiuoju ir atėmė kompanijai laz
duotu koncesiją. Be abejonės 
koncesija bus iszduota Amerikos 
randui.

Ant salųjJFilipinų susitikimai 
fitipinieczių su amerikonais atsi
tinka po senovei nuolat ai. Kur 
yra dabar Aguinaldo, nieks neži
no;- Am«ikos laikraszcziai.ne ži
nia jau kelintu kartą leidžia į 
svietą paskalą, buk jis yra jau ne 
gyvas. Jeigu vienok pirmiaus 
palesti toki jau paskalai ,buvo 
neteisingi, tai nėra nė jokio pa
mato dabai tinį laikyti už teisin
gesnį. Tuom tarpu Amerika 
Chinuose reikalauja wi* daugiau* 
kariaunos, o kad namieje nėra už
tektinai atliekamos, tai priverst * 
imti nuo Filipinų, kadangi isz 
ežia ir pergabenti į Chinus daug 
parankiau* ir greieziaus galima 
tą padaryti. Dabar jenerolas 
McArthur turi jau parengęs du 
regitneutu ant iszsiuntimo į Chi
nus; kareiwiai tie laukia vien at
plaukimo laivų. Tokiu budu pa- 
jiegos amerikonų ant Filipinų dar 
labiau* sumažės^

12 dieną pjutės, filipinieczių 
pulkaunįkas Grassa, netoli 
Tayng, pasidavė amerikonams 
8U 169 kareiviais, isz kurių vie
nok tik 100 turėjo karabinus.

Kare Chinuose
Kiekvieno kraszto laikraszcziai 

kitaip perstato dalykų stovį Chi
nuose. Matyt, kad laikraazcziai 
garsina wien norus savo kraszto, 
o ne tikrą dalykų stowį, o tas jau 
rodo) kad terp wisokių krasztų 
nėra vienodumo mierių, wieno 
kraszto norai yra priešingi no
rams kito. Amerikos laikrasz- 
cziai pereitą sanvaitę garsino, 
buk susijungusių svetimų viesz- 
patysezių kariaunos isztraukė isz 
Tien Tsin ant Pekino; tuom tar
pu pasirodo, kad tas yra neteisy 
bė, tame terp viešpatysezių nėra 
vienodumo pažiūrų ir todėl ka
riauna ne galėjo isztraukti ant 
hzliuosavimo ambasadorių. Rod* 
j vakaru* nuo Tien Tsin buvojau 
keli musziai; didžiausias atsitiko 
pereitą šnvaitę po Yang Tsin. 
Czia ėmė daly vumą amerikonai

ir anglfj jnai. Chitiiecziai likosi 
sumušti, bet ir jų priešai ne 
mažai kareivių nužudė, wien 
amerikonai nužudė 250 kareivių. 
Musziai tie vienok yra ne trau
kiančios ant Pekino svetimų 
krasztų kariaunos, kuri iki sziol 
dar vis ne isztraukė. Ameriko 
nai, japoniecziai ir anglijonai no
rėtų tuojaus traukti ant Pekino, 
bet ant to nesutinka prancūzai, 
vokiecziai ir maskoliai, kadangi 
dabar Chnucse ėsauczias pajiegas 
laiko už neužtenkanezias ant pa
ėmimo Pekino. Pats anglijonai, 
kaip matyt, norėtų vien kitų 
krasztų kariauną stumti ant Pe
kino, idant paskui, už peczių ki
tų vieszpalysczių, niekeno ne 
stabdomi, galėtu iszpildyti savo 
paslaptus mierius. Anglija mat, 
isztraukus kitų krasztų kariaunai 
ant Pekino, tikisi, niekeno ne 
stabdoma užimti vaisingiausią 
Chinų dalį, taigi klonį upės 
Yangtse-Kiango. Todėl tai pagar
sėjęs isz savo nepasisekimo trau
kime ant Pekino angliška* ad
mirolas Seymour užsimanė iszso- 
dyti angliszką kariauną mieste 
Shanghay ir užimti tvireziausią 
miesto dalį, isz kur paskui jau 
sunku būt anglijonų* be karės 
iszkrapsztytr. Wi*al panasziu, 
taigi prigavingu budu anglijonai 
užėmė Egiptą ir isz jo geru ne 
pasitrauks. Toks pasielgimds 
angliszko admirolo atidarė akis 
kitiems krąsztams, išnaikino ma
žą pasitikėjimą, jog Anglija Chi- 
nuesę eis iszvieu su kita s krasz1 
tais, visi pamatė, kad Anglijai ne 
tiek rupi išgelbėjimas Pekine 
ėsanezių civilizuotų krasztų am
basadom ų, kiek užgrėbima* tur
tingiausios Chinų dalies. Wokie- 
tija nusprendė, vietoj apversti 
visą į Chinus iszsiųstą kariauną 
ant iszliuosavimo aiiibasadorių, 
5000 kareivių iszsodyti miestę 
Shanghay ant dabojimo visada 
bessiengianezių kitus prigauti 
anglijonų; dalį kariaunos siunezia 
ežia ir Prancūzija, kuri Chinuose 
eina dabar isz vien su Wokietija. 
Anglija dabar pamatė, kad jos 
mierius ki'i per greitai suprato, 
ne davė jų iszpildyti, todėl vėl 
gal nors ant tūlo laiko, -kol ne 
iszmislys naujų kilpų, eis isz 
vien su kitais kraštai*. Karės 
visti su didesnėms vieszpatys- 
tėms Anglija ne gali, kol karė 
Afrikoj ne pabaigta, kur Angli
jos silpnybė teip aiszkiai pasirodė. 
Todėl turbut besilaikanti krūvoj 
kiti krasztai ne duok Anglijoj/ be 
aukų naudotiesi Chinuose.

Dabar pradeda ateiti isz Peki
no telegramai nuo ambasadorių. 
Wi*i jie pranesza, kad Chiuų 
randas reikalauja, idant ambasa
doriai po uždanga chiniszkos ka
riaunos pasitrauktų į europieezių 
užimtą Tien Tsiu. Ambasadoriai 
vienok, nepasitikėdami ant chi
niszkos kariaunos, ant to ne su
tinka ir atsisako iszkeliauti be 
paliepimo savo randų. Wien 
Maskolija prisakė savo ambasa
doriui Gįersui keliauti po chinie- 
czių uždanga; jt’gu ke
lionėj ambasadorių kas kokiu 
n oi s budu nuskriaustų, už tai tu
rės atsakyti Chinų randas. Kitų 
krasztų ambasadoriai ant to ne 
sutinka. Tas rodo, kad ir Mas 
kolija neina isz wien su kitais 
krasztais.
Chinų randas pavedė garsiam 
LiHung Czangui pradėti su sve
timoms wieszpatystėms tarybas 
ant susitaikymo. Tuom mat Chi- 
nu randas stengiasi ne daleisti 
traukimo svetimų krasztų ka 
riauno* ant Pekino. Ar tas pa
siseks, dabar ne galima žinoti. 
Dabar vienok .visų Irasz.ų ran
dai reikalauja pirma iszpildymo 
savo reikalavimų, isz kurių 
svarbiausi yra: idant Chinų ran
das daleistų svetimai kariaunai

garsino, kad Botha turi isz viso 
tik 63 kareivius. Jeigu teip, tai 
ką gi mislyti apie turinezius teip 
skaitlingą kariauną angliszkus 
vadovu*, kurie ne įstengia teip 
mažų Bothoe pajiegų pergalėti? 
Gal Botha ir ne laiko krūvoj 
skaitlingos kariaunos, bet be ubė 
jo nė* jis turi dauginus negu 63 
kareivius. Lordas Robertą at
siuntė į Londoną žinią, buk būrų 
jenerolas Delarey su visu apsto
tas. Tuom tarpu jis paėmė vi-ą 
angliszką garnizoną su kelioms 
kanuolėm* mieste Heilbron. Būrai 
paveržė nuo anglijonų kelis mie
stus. Muszyje po Middleburg 
anglijonai nužudė net 500 žmo
nių. Jenerolas de Wett, kurį 
garsino kaipo isz visų pusių ap
stotą, kaip mena, apgulė vėl Ma- 
feking, isz kur pabėgo visi civi- 
liszki gyventojai. Taigi isz visko 
matyt, kad visos, anglijonų gar-, 
ginamos apie dalykų stovį Afri
koj, žinios—yra tik melagystė 
ant monyjimo svietui akių ir ant 
uždengimo savo silpnybių. Te
gul dabar pasikeltų Indijos, jau 
to pasikėlimo Anglija ne įstengtų 
suvaldyti ir visa jos galybė ant 
syk turėtų griūti.

Lordas Roberis pranesza į Lon
doną, buk Pretorijoj susekė sve- 
timtauezių sukalbį ant jo ir an
gliškų oficierų gyvasties. Su- 
kalbinįkai buk buvo sutarę už- 
muszti lordą Roberte ir anglies- 
kusi ficierus. Kadangi sukalbinį 
kų susekė tik 15, tai isz to jau 
matyt, kad ir te Rėbertso atsių
sta žinia yra juokingas vatkiszkas 
iszmirlas. Ką 15 sukalbinįkų ga
li padaryti priesz susidedanezią 
isz kelių deszimczių tukstanezių 
angliszką kariauną stovinezią 
mieste? Iszmisla* tas vienok 
Robertso paleista* su mieriu. 
Nor* Robert* karės vedime neat
sižymėjo žmogiszkumu, bet ir 
tok* būdas jam nusibodo, norėtų 
pradėti dabar d r bjauresnį būrų 
naikinimą. Ant iszteisinimo 
žvėriszkų pasielgimų, kokių da
bar gal griebsis ir surado sukalbį 
neva ant savo gyvasties, prie ko 
prigulėjo 15 Prelorijos gyvento- 
ų. Kas nori szunį muszti ir 

lazdą suranda. Jeigu nėra tikrų 
pamatų ant vedimo viską naiki- 
nanezius, nuožmių prisilaikomos 
karės, lordas Roberte jieszko me
lo.

Berlyne užrubežinių dalykų 
ministeris oficijaliszkai priėmė 
būrų delegatus. To Amerikoj ne 
dryso padarytą. Matyt, kad 
Wokietija laiko būrų republikas 
už laisvas republikas. Pirma 
Berlyne būrų delegatų visai ne 
norėjo priimti. Isz czia jie ke 
liauja į Peterburgą.

ateiti į Pekiną ir paimli ambasa
dorius, visus sveiimtaueziu* ir 
chiniecziu* krikszczionis. Tuom 
tarpu svetimlauczių ir krikszczio 
nių skerdynės traukiasi toliau*; 
jose ir Chinų rando kariauna ima 
dalyvumą. Pereitą sanvai'e 
pietinėse Chinų provincijose iš
skerdė vėl į 5000 krikszczionių. 
Maisztai Mindžurijoj platinasi 
vis labiau*; maskoliszki inžinie
riai ir darbinįkai drbanti geležin
kelį turėjo paliauti darbus ir po 
kazokų uždanga sugrįžo į masko 
Itszką Si beriją. Geležinkelis dau
gely j vietų chinieczių likosi iaz- 
ardytas, triobos iszdegintos.

Ant galo visų krasztų kariauna 
Chinuose sulauks vieno vadovo. 
Juonį bus vokiszkas feldmarsza- 
las grafas Wald*rsee. Aqt jo su
tiko wisi turinti Chinuose kariau 
ną krasztai, neiszskiriant Ameri
kos. Grafas Waldersee yra wie 
nu isz geriausių vokiszkų jenero 
lų, jis atsižymėjo jau karėje Pran
cūzijoj 1871m.

Kaip paduoda paskutiniai te 
legramai, terptautiszka kariauna 
isztraukė ant Pekino 10 d. pjutės 
ir prisiartino jau prie to miesto, 
nuo kurio stovi vos 10 mylių. 
Chiniecziai traukimui kariaunos 
jau nesiprieszina.

Karė Afrikoj.
Nors lordas Robertą siunezia į 

Londoną žinias apie nuolatines 
jiergale* būrų, apie pasidavimus 
didelių jų pulkų, apie apsiaustus 
svarbesnius būrų vadovus, bet 
isztikro’padėjim-is anglijonų Af
rikoj ne geriausias, apsiaustų bū
rų vadovų ne pasiseka paimti, 
prieszingai, jie paima anglijonų 
transpoitus ir mažesnes kariaunos 
dalis. Karalienės raszte į parla
mentą teiposgi ne buwo paminėta 
apie viltis, jog teip ilgai besi
traukianti karė Afrikoj greitai 
pasibaigs; karalienė vienok isz- 
reii-zkė, kad abidvi būrų republi 
kos turi paątoti angįiszkom* val
dyboms, taigi kad būrams reiks 
priimti anglijonų jungą. Ar tis 
isz tikro anglijonams pasiseks, a- 
pie tai per anksti dar pranaszau- 
ti; raszte karalienės iszreikszti 
vien norai, bet norai ne visada 
iszsipildo. Kad lordus Roberte 
pergalėjimą būrų ne laiko už teip 
lengvą daiktą, matyt jau isz to, 
kad jis ne tia ne sutinka siųsti isz 
Afrikos nors vieną regimentą į 
Chinus, kur Anglijai labai reika
lingi kareiviai, bet reikalauja at
siuntimo dar dauginus kariaunos 
ant pergalėjimo būrų. Isz tikro 
atsiuntė jam dar 12000 naujų ka
reivių, bet ir to per mažai ant isz- 
gaudymo pasidalinusių į mažus 
pulkelius būrų. Jie susijungia į 
krūvą tik,tąsyk, jeigu reikia už
pulti ant didesnių anglijonų pa- 
jiegų. Iki sziol Anglija iszsiuntė 
į piet nę Afriką 252000 kareivių, 
hz to skaitliaus 60000 likosi už- 
musztų, paszautų arba paimtų į 
nelaisvę, apie 100000 yra netin- 
kanezių jau į karę, tinkanezių gi 
liko 75—80000. Jeigu teip eis
toliaus, tai būrai gali dar wėl pa
imti viražų, nors garsus Cronje 
teip bjauriai apvilė visų viltis. 
Jeigu vietoj Cronjes butų suma
nesnis vadovas buvęs, tai ne tik 
jo anglijonai ne butų paėmę, bet 
visa karė butų kitaip atsikreipu
si, sziądien Anglijos karalienė ne 
butų garsinusi, jog Anglija turi 
užimti abidvi pietinės Afrikos 
republikaa.

Angliszki laikraazcziai tyczia 
leidžia į svietą melagingus pas
kalos: tai buk Transvaaliaus pre
zidentas Krueger nori pabėgti ar 
ba pasiduoti, tai garsina, buk 
Oranijos prezidentas Steyn nusi- 
8zovė. Daro tą ant padrąsinimo 
anglijonų, kurie mato jau, jog 
karė neina teip lengvai, kaip ją 
pradėję tikėjo. Pereitą sanvaitę

Isz Lietuvos.
Isz Birsztonų, ant Nemu-

, no.
Bir*ztonuose yra gydanezių 

maudynių vieta. Szį metą ant 
vasaros suvažiavo czia diktai 
* v eezių ir žinom*, jeigu viskas 
butų parengta, kaip reikia, sve- 
czių suvažiuotų dar daugiau*. 
Anl palinksminimo svečių, va
karais parengia koncertus,kariuo
se dalyvauja pagarsėjusi visoj 
Europoj lietuvė operos giesminį- 
kė Machvicziutė ir italijonas Bat
vini. Maskoliai pastatė czia ir 
savo cerkvę, tik nežinia kam, 
kadangi sveczių maskolių czia 
labui mažai atvažiuoja.

Isz Lietuwiszko Minsko.
Pabaigoj liepos mėnėsio siautė 

czia didelis gaisras. Beveik su vi. 
su sudegė massinų stovyklos ir tai
symo varstotai Liepojaus — Rom- 
nų geležinkelio- Blėdį to gairso 
padarytą skaito ant kelių deszim 
ežių tukstanezių rublių. Nuo ko 
užgimė gai-ras, tas iki sziol neiš
tirta.

Kodėl teip?
I*zeina*itis Wilniuje laikrasztis 

"Severo Zapadnoje Slovo” labai 
gailestauja, kad dėl nemokėjimo 
susikalbėti su valdžioms, lietu
viams reikia daug kentėti skriau
dų. Suduose jie atiduoti ant 
inolonės paszaliniiį žmonių, kurie 
sutinka būti vertėjais lietuvių 
reikalų, bet ar toki vertėjai tei- 
singai viską iszverczia, nėra ga
lėjimo persitikrinti. Tos sanly- 
gos veisia visokius szunadvoka- 
czius, kurie, ant padidinimo sau 
pelno, kalbina lietuvius provo- 
tie*i, pratina prie nesutikimų. 
VVien valszcziaus suduose, sako 
minėtas laikrasztis, atJję su rei
kalais lietuviai gali susikalbėti, 
kadangi czia, nors rasztinįka* 
maskolius ir nesupranti lietuvisz- 
kai, tai žmonių balsais iszrinkti 
starszinos ir kitoki valszcziau* 
virszinįkai supranta lietuvių kal
bą. -‘Sievero Ztpadnoje Slovo” 
sako, kad tokias verksmingas 
sanlyga* padirba stoka masko- 
liszkų mokyklų, dėl ko lietuviai 
ne turi kur išmokti inaskolisz- 
kai. Yra, girdi, dideli lietuvisz- 
ki kaimai, kur nesurastume nė 
deszimties mokanezių maskolisz- 
kai; isz merginų gi tik tos *zit-k 
tiek supranta maskoliszkai, ku
ino* tarnauja arba t rnavo mies
tuose.

Mums rodosi, kad tas verks
mingas sanlygas, kurių dėl lietu
viai gali būt teip sunkiai isznau- 
dojami, gimdo ne stoka inasko- 
liszkų mokyklų, kurios juk ae 
ne*nė* gentkartės neiszmokys jau 
maskoliszkai, liet visi rando pa- 
davadyjimai. . Kad lietuviai u- 
rėduo*e galėtų susikalbėti - ir i*z- 
reikszti savo reikalus, .užtenka 
ant urėdų paskirti mokanezius 
lietuwi*zkai Skrynutė paprastai 
atsidaro, tik to ne nori suprasti 
nė menko proto carai, nė jo men
kos doros tarnai ir pagelbiuįkai.

Už 56 kapeikas žada jatii-

Išeinanti* Peterburge masko- 
liszkas laikrasztis "Birzevyja 
\Viedomosir, patalpino apgarsi
nimą kokio ten lictuviszko aferis
to Leczinskio, isz miesto Dri-os, 
Witeb*ko gub. Leczinski žada 
merginoms visokio am
žiaus ir tikėjimo parūpinti 
aunikius, kokių tik jos geidžia, 

o vyrams paezias dailias ir bjau
rias, kas kokių nori. Uitai rei
kalauja tik 8 pacztinių markių 
nuo kiekvieno. Argi tai ne pui
kus mergų ir vyrų geradėjasl 
Tokiu geradėju nėra dar ne pa
garsėjęs Philadelphios lietuvių 
geradėjas. Su laiku gal ir tas 
užsimanys panuszias geradėjyste* 
daryti Amerikos lietuviams?

Užmuszysta.
Mieste Slucke likosi užmuštas 

daktaras Sinaiski ir jo duktė be
simokinanti muzikos Peterburgo 
konservatorijoj, atkakusi ant va
saros pas tėvus. Tą naktį, kada 
atsitiko užmuszysta, namieje 
nakvojo t:k daktaras ir jo duktė, 
kiti gi szeimynos sąnariui buvo 
iszrikėlę ant kaimo. Naktyj pa
baidė kas į duris ir daktaras ti
kėdamas, kad tai yri ligoni*, ati
darė duris, bet per jas įsiveržė 
užmuszėjai, kurie užmuszė lygiai 
daktarą, kaip ir jo dukterį. Kaip 
pasirodė, užmuszejais yra daktaro 
tarnas ir namų sargas. Jie jau 
suareštuoti ir pristpaiino.

Nauji geležinkeliai.
Maskoliszka kelių ministerija 

rengiasi padirbti naujas Lietuvoj 
geležinkelių linijas. Nauji keliai 
bėgs nuo Kauno, per Janovą, 
Panevėžį, Kreuzburgą; nuo Ly 
dos į Wareną ir nuo Linevo^ į 
Hainovką. Ant paženklinimo li
nijų ir pradėjimo darbų atkako 
jau inžinieriai.

Padegėjai.
Neseniai dvare Diksžnėnuose, 

netoli Radoazkovicų, Wilniaus 
gub., naktyj Užsidegė kluonai, 
kuriuose buvo jau suvežti szių- 
metiniai rugiai. Kluonas 'ir ru
giai sudegė. Kaip paskui pasi
rodė, ugnis užgimė nuo padegi
mo, bet ka* padegė ir už ką, to 
iki sziol nepasisekė susekti.

Isz Szwentėnų, VVilniaus 
gubernijoj.

Atkakę* į Szventėnu* ant va 
saros pas tėvus, sūnūs jenerolo 
Strutkovskio, besimokinantis ka
detų mokykloj, drauge su kitais 
braliais nuėjo maudytiesi į ežerą 
Belia. Atėjęs ant kranto, vaiki
nas iszsirėdęs, szoko į ežerą, bet 
pataikė ant gilios vietos ir nu
skendo, matyt, kad jis plaukti 
ne mokėjo. Kada atbėgo kiti ir 
ant galo isztraukė nuskendusį isz 
vandens, jis buvo jau negyvas, 
nė su pašaukto daktaro pagelba 
nepasisekė jo atgaivinti. Piigė 
rę* vaikina* baigė jau kadetų 
mokyklą, buvo 6 jos kliasoje.

Isz Pružanos pawieczio.
22 d. liepos, netoli miestelio 

Kartuz Bereza, Pružanos pawie- 
tyj, griuvėsiuose buvusio kata- 
likiszko kliosztcriaus likosi papil
dyta baisi žmogžudyste, užmusz- 
tos 7 žmogystos: sargas klioszto- 
riau* triobos ir cziela žydiška 
šeimyna. Kūną sargo rado prie 
vartų; galva jo buvo visa su
skaldyta. Ant kiemo gulėjo negy
vos žydeikos ir jos kelių metų 
dukters kūnai, sode gulėjo kūnas 
15 metų sunaus; szulinyj rado kū
ną 12 metų mergaitė* ir 8 metų 
dar gywą, liet mirtinai subadytą 
mergaitę. Žmogžudžiai nieko ne 
darė tik nfažam kūdikiui, kurį 
rado gyvą ir sveiką. Žydai 
czia randavojo buvusio klioszto- 
riaus sodą. Užmuszėjų iki sziol 
nesusekė. .

Isz Wilniaus.
VVilniau* auginimo vaisinių me

džių (pomologiszka) draugystė, 
cirko trioboje, ant priemiesczio 
Lukiszkių, parengia visokių vai
sių jomarką, kurisai trauksis per 
visą sanvaitę, nuo 13 d. spalių. 
Waisius priims lygiai szviežius, 
kaip ir džiovintus, konservuotus 
ir visokius iszdirbimus isz sodų 
vaisių. Pardavinėjimu užsiims 
draugystės sanariai. .Norinti sa
vo vaisius arba isz jų iszdirbi- 
mus atsiųsti ant pardavimo,priva
lo ateiszaukti prie sekretoriaus 
Wilniaus Pomologiszkos draugys
tės Pavlovyczo.

Neužilgio Wilniuje bus pa
rengta pirmutinė Lietuvoj me
chaniška garinė ekalbinyczia, to
kia, kokios yra dideliuose Waka- 
rinės Europos ir Amerikos mies
tuose. Rengia ją Smaženievicz. 
Mašinos ne draskanezios skalbi
nių bu* iš Amerikos pargabentos.

Netoli Wilniau8, ant lauko 
dvarelio Naujų Žirovicų, grįžda 
ma iš Kalvarijos, kur buvo ant 
maldos, staiga pasimirė 35 Mali
nauskienė, moteris geležinkelio 
sargo Wirbaliuje, Suvalkų gu
bernijoj. Paliko ji vyrą ir 8 metų 
vaiką, kurie drauge su pasimiru
sią buvo Kalvarijoj.

23 d. liepos sudegė ant prie
miesczio Snipiszkių didelės lentų 
pjovinyczios Wainiko.

Pasibaigus kontraktui su kom
panija parupinanezią gazą Wil- 
niuje, * kompanija sulaikė 
gazą ir mieeto ulyczios atsirado 
ant syk tamsoje. Tik per prisi
dėjimą gubernatoriaus likosi pa
daryta šokia tokia sutartis terp 
miesto ir kompanijos. Mieeto 
rodą jau nuo seniai rengiasi Wil-

VVilniau* ugnagetjai ir Werkų 
ukininki*zka paskolos draugystė 
likosi užkviestos dalyvauti ant 
viso svieto ugnagesių ir paskolos 
draugyscz'ų kongresų, koki dabar 
atsibūva Paryžiuj.

Isz Naujų Trakų. Wil- 
niaus gub.

10 d. liepos tie* Naujais Tra
kais užkilo smarki audra, perkū
no griausmas per kelia* valandas 
beveik nesiliovė. Ant galo 
trenkė į bokštą bažnyczios ir jį 
uždegė. Ne tik boksztas, bet 
visa bažnyczia be abejonės butų 
supleszkjėjusi, kadangi, subėgę 
prie bažnyczios, žmonės ne dryso 
gesinti perkūno uždegtos ugnies. 
Pamatė tą lietuvių nerangumą 
jaunas maskolius kareivis, jlipo 
į boksztą, iszardė deganezią jo 
viršūnę ir ugnį užgesino. Argi 
tai ne gėda katalikams?

Isz Seinų pawieczio, Su
valkų gub.

Seinų pavietyj spyglinių me
džių giria* naikina amaras: nuė- 
dus spygles, eglės džiūsta. Y- 
pacz giriose Sobolevo ir Plocicz- 
na amaras daug blėdies pridirbo, 
išnaikino ant didelių plo
tų beveik visas egles; puszų dar 
neužgriebė. Bandė vabalus su 
siera naikinti, bet tas neišdavė 
vaitiius.

Isz Kauno.
Persijos szachas, važiuodamas 

i*z Peterburgo į užrubežius, apsi
stojo Kaune. Szito Lietuvos 
miesto aplinkinės teip Persijos 
valdonui patiko, kad jis su foto- 
■gnfišku aparatu nuėmė czielą 
eilę fotografijų Kauno aplinkinių.

Terp Kauno garnizono masko
liškos valdžios rinko liuosnorius 
ant keliavimo į karę su Chinais. 
Terp oficierų atsirado diktai no- 
rinezių iszkeliauti ir tie j tu iš
važiavo į Chinus.

Gaisras.
26 d. liepos, Garteno guberni

joj, mieste Baltstogėj siautė ga
na dideli* gaisras, kuris isznaiki
no net kelias deszimtis namų ne- 
turting’ausioj miesto dalyj, kur 
triobos sugrusto* ir didesnėj da
lyj medinės. Blėdį ugnies pa
darytą skaito ant kelių detzimczių 
tukstanezių rublių.

Žydiszkos kolionijos.
Ant pripratinimo žydų prie žem- 

darbystės, maskoliszkae randas 
rengia speci jai iškas kolionijas žy
dams norintiems užsiimti žemdir
byste. Kolionijos tokios yra 
jau Minsko ir Garteno gub.; da
bar panaszias kolionijas rengia 
Wilniaus gub. Dekszvoj ir Stoi- 
ciszkiuose. Szį metą randas iš
siuntė komisiją ant i*zdžiovinimo 
laukų paskirtų czia žydiszkoms 
kolionijoms, o paskui žemę pada
lys terp žydų norinezių žemdar- 
biais pastoli.

Jawų prekes.
Pereitąsanvaitę už lietuviukus 

laukų produktus mokėjo ''(Vilniu
je: už pūdą kvieczių 1 rubl., 
miežių 85 kap., rugių 80 kap., 
ruginių miltų 85 kap., szieno 30 
kap., miežinių kruopų 1 rubl. 40 
kap., grikų kruopų 1 rubl. 50 
kap. Svaras duonos, pagal vei
slę, 4, 3 ir 2 kap. Mėsa pirmo 
sorto pūdas 6 rubl., II sorto 5 r., 
III sorto 3 rubl. 20 kap.

niuje įvesti elektriškus žiburius, 
bet iki sziol nieko dar ne nutarė.

Preke plnįgų.
Ruskas rublis po...................... 52 fc
Prūsiškos markės po............24|c

Prie kiekvieno pinįgų siuntinio 
reikia pridėti 80c.ant paczto kasz- 
Itų.
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Isz Amerikos.
Iszradejas iszgazdino Amerikos 

valdžias.
Wisua tarnus Amerikos prezi

dento Washingtone iszgazdino 
bilijonas Figucia, kuris atėjo į 
prezidento lumę, vedamas vieno 
negro ir parodė ypatiszkę patro
nu. Figucia ne moka angliszkai, 
todėl paaiszkinimusdarė, kaip ne
byliai, ant pirsztų. Išfc-to prezi- 
dento rūmo urėdnįkai persitikri
no, kad Figucia yra iszradėjumi, 
atėjo pasiūlyti prezidentui savo 
iszrastę patronu. Taigi nors pir
ma visų prezidento rūmo urėdnį 
kų isz baimės pakinkiai pradėjo 
drebėti, jie nusiramino, kadangi 
pamatė, kad ansai italijonas atėjo 
ne su mieriais užmuszti preziden- 
tj.

Netnsiledžia rumuniszku žydu.
Ant laivo “Lake Champlain” 

atkako j Montreal, Kanadoj, 380 
žydų isz Rumunijos. ^Vietinės 
valdžios sulaikė wi<'w tuos atei
vius ir neleidžia iszlipti ant kran
to, kadangi jie ne turi pinįgų ir 
kitokių turtų. Hirszo institutas 
paima minėtus ateivius ant savo 
atsakymo, bet valdžios tuorn ne 
pasiganėdiua.

Pabėgo 20 kaliniu.
Kaliniai laikomi kalinyj mies

te Marianna, Floridoj, grįždami 
nuo pusryczių į savo ruimus, už
puolė ant sargo, jį primuszė ir 
paėmę raktus, nusidavė į biurę, 
kur užrakino primusztę sargę, 
o paėmę visus, kokius ten rado, 
karabinus ir revolverius, me
keno nesulaikyti, pabėgo. Pabė
go isz viso 20 kalinių, o terp 
jų buvo szeszi žmogžudžiai.

VViesula.
Kensington, Pa. Pereitos ne

dėlios dienę užkilo ežia baisus ci
klonas (viesulą), kuris daug blė- 
dies pridirbo; terp kitko sugrio
vė aliuminiaus dirbtuves Pitts- 
burg Redudtion Co. Blėdį ciklo
no padarytę skaito ant 1150000, 
nors jis siautė tik nuo 2 iki 3 va
landai po pietų-

Audra.
Nev York. Pereitos nedėlios 

dienę siautė ežia smarki audra, 
kuri ne mažai mieste ir jo aplin 
kinėse blėdies pridirbo. Mieste 
Jersey Cityivėjas nuneszė stogę 
vokieczių bažnyczios, sugriovė 
ir dalį sienų. Mieste Orange per
kūnas trenkė į bėgantį karę ir su
žeidė 5 ypatas. Brouxe, netoli 
Nev Yorko, perkūnas užtrenkė 9 
ypatas, kurios laike audros pasi
slėpė po medžiu.

lentų pjovinyczios Alfredo Sei- 
ley ir Spencero ir kelios kaimy- 
nystoj stovinezios triobos. Blė
dį ugnies padarytę paduoda ant 
1200000.

Beaver Fallli, Pa. Sudegė 
ežia dirbtu vės‘Shelby Steel Tube 
Co. Blėdį ugnies padarytę skai
to ant 300000 dol.

Milvaukee, Wis. Sudegė di
delės medžių krautuvės Polaka 
Industrial Co. Crivitze. Blėdį 
ugnies padarytę skaito ant 
200000 dol. Sudegė 5 milijonai 
kubtszkų pėdų medžių ir maži 
mediniai namai, kuriuose gyve
no viena lenkisz^a szeimyna. 
-i^Buffalo, N. Y. Sudegė czi# 
dideles Dokota javų krautuvės 
prigulinezios Leh’gh Valley ge- 
žinkeliui. Blėdį ugnies padarytę 
skaito ant pusės milijono doliarų.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Lafayette, Ind. 10 mylių 

nuo ežia, netoli South Ra n b, ant 
Manon geležinkelio, pasažieriuis 
trūkis susiiųjįszė su prieszais bS- 
ganezia toms pjezioms szėnims 
lokomotyvą. Prie to peczkurys 
pasažierinio trūkio likosi ant 
vietos užmusztas; maszinisla ir 
jo pagelbinįkas, buvę ant loko- 
motyvos, prapuolė, jie turbūt 
teiposgi likosi užmuszti; maszi- 
nista gi pasažierinio trūkio ap
kultas mirtinai, mirtinai apkulti 
yra teiposgi: vagonų stabdėjas ir 
vienas konduktorius pasažierinio 
trukiu. Terp pesižierių nėra pa
vojingai apkultų.

Milvaukee, Wis. Ant Janes 
ville & Milvaukee geležinkelio 
linijos pasažierinis trukis,bėgantis 
isz Janesville, susimuszė su angli
niu. Prie to du geležinkelio 
tarnai likosi ant vietos užmuszti.

Syracuse, N. Y. Ant elektri- 
szko geležinkelio Lakeside & 
Culdvinsville susimuszė du į 
prieszingas puses bėganti trukiai, 
prie ko 9 pasažieriai likosi sun
kiai apkulti.

Slattngton, Pa. Netali nuo 
ežia, ant Lehigh & Nev Engtand 
geležinkelio, greitasis trūkis už
bėgo ant skersai szėnių važiuo- 
janezio pilno žmonių omnibuso, 
kurį sudaužė. Prie to 15 žmo
nių likosi ant vietos užmusztų, 
11 gi mirtinai apkultų.

Lake Chabeu, La. Netoli nuo 
ežia, ant pietinės linijos Pacific 
geležinkelio, susimuszė du trukiai, 
prie ko 7 žmonės likosi užmuszti; 
sužeistų gi ir tai sunkiai yra 40 
pasažierių.

Kova su gyvatėms.
Hazleton', Pa. Darbinįkams 

brolių Cuyla, netoli Eckley, atsė
jo gintiesi nuo dviejų szimtų su 
virszum gyvaezių. Mat darbi- 
nįkai, pakėlę akmenį, antidengė 
kelis gyvaezių lizdus; gyvatės 
sznypszdamos puolė ant darbinį- 
kų. Jie užmuszė szimtę gyvaezių, 
kitoms gi pasisekė pabėgti. Di
džiausia isz užmusztų turėjo 6 pė
das ilgio. Wisos gyvatės buvo 
barszkanezios,* taigi prigulinezi os 
prie nuodingiausių szi a arinės A- 
merikos kirmėlių.
Atėmė balsavimo tiesas negrams

Kad pietiniuose Amerikos szte 
tuose ne kenezia negrų, tę gali 
matyti kiekvienas į pietus nuke
liavęs. Negrai neva liuosi teip 
vadinamoj “liuosybės žemėj”, 
bet isz tikro tankiai jų padėjimas 
būva bjauresnis, negu buvo ver
guvės laikuose. Užtenka mažiau
sio nužiūrėjimo, o baltveidžių 
minios tuojaus patempia kur ant 
medžio szakos negrę. Užtenka 
nusikalsti vienam negrui, o už
tai atseina kęsti visiems turin
tiems parvuotę odę. Sztai da
bar sztete Karolinoj valdanti 
partija pasirūpino užgirti tiesas 
atimanezias balsavimo tiesas ne
mokantiems raszyti negrams. 
Toliaus, žinoma, prie progos 
atims tiesas ir mokantiems raszyti 
geriaus už paežius tiesų dirbėjus. 
Teip mat tūli amerikonai supran
ta liuosybę, kuria teip mėgsta 
girtiesi! Isz tikro vienok tę 
liuosybę tikri amerikonai stengia
si tik sau pasilaikyti su nenauda 
kitų gaivalų, kuriuos norėtų nu
stumti į dar bjauresnį padėjimę 
negu yra nemaskoliszki gaivalai 
Maskolijoj.

Gaisrai.
■ Elmira, N, Y. Netoli nuo ežia, 
Tiogo pawie»yj, sudegė didelė

Isz darbo lauko.
•| Charleroi, Pa. Darbai eina 

ežia gerai; darbę nesunku gauti, 
vien tas ne dirba, kas dirbti ne 
nori.

i
5 NEvYoRę. Darbinįkai Nev 

York Central Jron Co. reikalauja 
pakėlimo užmokesnio nuo 5— 
15%.

Toledo, Oh. Darbai czia- 
nykszcziose^Malleable dirbtuvėse 
sustojo ir pertai 1500 darbinįkų 
ne teko darbo.

5 Allegheny City, Pa. Kalba 
ežia, buk kelios plieno ir geležies 
dirbtuvės bds uždarytos, bet ar 
tas teisybė, nežinia.

•[ Charlejton, W.Va. Ne toli 
nuo ežia bus parengtos anglių 
kastynės. Rengia jas Pittsburgo 
Jupiter Steel and Coal Co.

TI Ashland, Pa. Wis. Darbai 
eina ežia pusėtinai, bet kad isz 
kitur pribuvo daug žmonių, tai 
šviežiai atkakusiam darbę sunku 
gauti.

5 Youngstovn, Oh. Darbai 
ežia apsistojo, didesnė dalis ozia- 
nykszių dirbtuvių sustojo. Nuo 
kada prasidės vėl darbai, apie tai 
nieko ne girdėt

5 Wood, ’ Ten. Campbell 
Creck Coal Co.atidaro ne toli nuo 
ežia naujas anglių kastynės. Pir
ko ji 12000 akrų žemės su anglių 
sluogsniais.

5 Olyphant, Pa. Anglių iaz- 
važiotojai North Scrantono ir 
Olyphant Dela vare & Hudson Co. 
kastynėse pakėlė sztraikę; per 
tai ir 400 auglekasių turėjo pa
liauti dirbę. Kompanija gazdina, 
kad vietoj susztraikavusių parsi
trauks negrus, o sztraikieriai ne 
gaus nekur darbo.

Mobile, Ala. Southern 
Railvsy Co. ant savo reikalų ati
daro ežia naujas anglių kastynės.

•Į Paterson, N. Y. Sustojo 
czianykszczios beveik visos szil- 
kų dirbtuvėj ir per tai apie 
30000 darbinįkų ne teko darbo.

1 Darbai anglių kastynėse W. 
Virginijoj eina pusėtinai. Davy 
apskrityj, kur dirbt apie 1000 
darbinįkų, pakėlė jų uždarbį 
ant 10%.

1 Žemdar'iiai Dakotoj skan
dinsi ant stokos darbinįkų ant 
nuvalymo laukų. Moka už dar
bę po $1.75—2 ir laike darbo 
duoda viję užlaikymę.

Sztraikas kalnakasių George 
Creek distrikte, Maryland, baigia
si, darbinįkai sutiko grįžti, prie 
darbo. Bent teip garsina kauty
nių savininkų agentai.

Ivanhoe, Va. Anglių kasty
nės Virginia Iron, Coal and Coke 
Co. likosi ant neaprubežiuoto lai
ko uždarytos. D rbai Jose ne 
prasidės iki naujų metų.

5 Jelioo, Ten. Darbinįkai 
Jelico ir Coal Creeck kastynių rei
kalauja pa kėli rifo užmokesnio; 
jeigu reikalavimas bus atmestas, 
jie žada sztraikuoti.

Pittsburg, Pa. Darbai vi
sose cziauykszcziose stiklo dirb
tuvėse prasidės nuo pradžios 
rugsėjo. Užmokesnii bus toks 
jau kaip ir pereituose metuose.

T|, Lebanon, Pa. 1200 darbi
nįkų American Iron and Steel 
Mfg Co. dirbtuvėse pakėlė sztrai
kę todėl, kad kompanija numaži
no pudlerių uždarbį.

<Į Niagara Falls, N. Y. Miller 
& Brundage Cuach Co.' praszali- 
no nuo darbo visus negrus, ka- 
dangi mat su jais ne nori drauge 
dirbti baltveidžiai darbinįkai.

T Nev Castle, Pa. Darbinį
kai National Steel Co. dirbtuvių 
suliko ant numažinimo jų uždar
bio ant 5%. Darbai dirbtuvėse 
jau prasidėjo.

5 Portland, Ore. Czianyk- 
szcziai vežėjai pakėlė sztraikę. 
Jie reikalauja po $2.50 už dienos 
darbę, arba ant 50 c. daugiaus 
negu gaudavo iki aziol.

East St. Louis. Sztraikai 
tarnaujanezių ant czianykszczių 
elektriszkų sztritkarių pasibaigė. 
Yra viltis, kad jie pasibaigs Ir 
paeziame mieste SU Louis.

•f Joliet, III. Praplito ežia 
garsas, buk Great Weetern Tin 
Plate Co. dirbtuvės ant poros 
mėnesių bus uždarytos. Tqse 
dirbtuvėse dirba 300 darbinįkų>

1 Kittanning, Pa. Prasidėjo 
jau darbai prie statymo ežia nau
jos stiklo dirbtuvės, kuri iki 
lapkriezio mėnesiui bus su visu 
įrengta. Ras joje darbę 600 dar- 
bioįkų.

Etna, Pa. Darbai prie ang- 
szto pecziaus N-3 czianykszczio- 
se American Steel Co. pa
siliovė; bus uždaryti ir du dar 
dirbanti pecziai. Per tai 250 dar
binįkų ne tėkš darbo.

1 Bay City, Mich. Ne toli 
nuo ežia, ant naujai surastų an
glių plotų, bus parengtos naujos 
anglių kastynės. Rengia jas 
Woolyerine Coal Co. Naujose 
kastynėse ras darbę 500 darbinį
kų.

5 Cleveland, Oh. Bessemer 
Association nusprendė ant tūlo 
laiko uždaryti ežia ir kitur ėsan- 
ežias dirbtuves, kadangi mat jos 
pridirbo dauginus ta vorų negu 
galima parduoti.

Baltimore, Md. Czianyk- 
szcziai prigulinti prie unijos lai
vų iszkrovėjai, isz viso 2500 
žmonių, pakėlė sztraikę. Darbi
nįkai reikalauja, idant prie laivų 
iszkrovimo butų prileisti tik pri
gulinti į uniję, bet kontraktoriai 
ant to nesutinka.

T Bideford, Me. Czianyk
szczios vilnonių iszdirbimų Saco 
dirbtuvės likosi ant viso mėnesio 
uždarytos ir per tai 2000 darbinį
kų ne teko darbo. Uždarė tei
posgi Popperellio ir Lucamosi 
medvilnės dirbtuves, per kę 
3000 darbinįkų likosi be darbo.

Orange Valley, N. J. 
Czianyksztė F. Berg & Co. skry
bėlių dirbtuvė pasidavė, taigi 
priėmė uniję. Darbinįkai per 11 
mėnesių sztraiko apturėjo tę, ko

geidė. Scabsai likosi praazalinti, 
wiet nė unija juos su muzika isz- 
lydėjo; terp seabsų buvo ir keli 
lietuv ai, dabar jie, turbūt, ant 
farmų turės jieszkuti darbo, nes 
unija antru kartu jų neregistruos. 
Geras tai pumokmimai už nesi- 
laikymę vienybės su darbinįkais. 
Tas dalykas kasztavo unijai 
20000 dol., Kompanijai su vir- 
Hzum 100000 dol. Pergalėjusi 
Bergo Co. unija pradės kovę su 
Connett Co., kuri dabar yr i vie- 
naitinė ne pripažįstanti unijos 
Orange Vžlley. Su szita kompa
nija greieziaus pabaigsime.

Z'iromskis.

ISZ
Lietuwiszku dirwu.

Ar tylėjimu, ar per kową 
tautos apturi geresnį 

buwį?
“S tūlė" tinkiai mėgsta pabarti 

Lietuvos inteligenciję, už spau 
dinimę Tilžėj visokių prieszin- 
gų maskoliszkai valdžiai proklia- 
maoijų ir atsisziukimų ir jų 
platinimę Lietuvoj; lietuviszko 
laikraszczio redaktorius tvirtina, 
kad jeigu ne tos prokližmacijos, 
lietuviszka spauda jan seni ii bu
tų maskoliszkoj Lietuvoj daleiita 
(porę sinvaiezių atgal “Saulė” 
tvirtino, kad ji daleista, kad 
valdžios gaudo vien prieszingus 
joms ir tikėjimui rasztus).

Mes saugojainėsi polemikų su 
“Saule”, kadangi prie tokio budo 
ginezų, kokio prisilaiko saitas 
laikrasztis, prie vartojimo kolio- 
jimų vietoj pertikrinimų ir argu
mentų, ginezai ne gali iszduoti 
tokių vaisių, kokių galima laukti, 
ne gali privesti prie susipratimo 
besiginezyjanezių pusių, vien dar 
labiaus pripratina ir skaitytojus 
prie koliojimų, kę jie gana gerai 
ir be prisidėjimo laikraszczių mo
ka; ne galima vienok užtylėti 
ant klaidaus tvirtinimo “Saulės”, 
buk tik dėl neprilankių masko- 
liszkam randui atdszaukimų ir 
rasztų jis nedaleidžia lietuviszkos 
spaudos. Atsiliepiame vienok 
ne su mieriu pertikrinti “Saulės” 
redaktorių, kadangi' gerai žino
me, jog kas ne nori būti perti
krintu, to ir nužengę aniuolai isz 
dangaus ne pertikrįa; musų mie 
ris iszrodyti vien skaitytojams, 
kad nuomonė, buk tik nuolanku
mu galima kę nors pelnyti,yra su 
visu klaidi, musų gi padėjime ji 
tiesiog vodinga. Faktų ant pa
rėmimo to diktai mums suteikia 
ne tik istorija, bet ir gamtiszkos 
tiesos.
-^Gyvenimas gyvų sutvėrimų, 
nors ne norėtume priimti Darvi
no teorijos, už kurię iki sziol 
nieks geresnės ne rado ir kurios 
nieks ne iszvertė, yra kova. be 
kovos nėra gyvenimo, kas ne 
kovoja, tas isznyksta, jo vietę 
užima kiti. Tę matome terp 
augmenų, gyvūnų, žmonių ir 
czielų tautų. Tos tautos nupuo
lė, isznyko, kurios savęs ginti ne 
mokėjo, kurioms truko ar noro 
kovoti, ant vienybės ant atsigy
nimo nuo prieszų. Nuolankumu, 
pasidavimu ant prieszų malonės 
nieks nieko niekada ne pelnė. 
Rods krikszczioniszkas mokslas 
liepia nusižeminti priesz prieszus, 
mylėti juos, bet kas isz to, kadan
gi ir pats krikszczionybės plantin- 
tojai to nesilaiko, bet elgiasi pa
gal vijų žmonių palinkimę. Kad 
be kovos nieko ne galima pelny
ti, matome isz istor.jos; tę mato
me ir sziędien lygiai “Saulės” ap
ginamo]' Maskolijoj, kaip ir ki
tuose krasztuose.

Laike lenkų maiszto juk lietu
viai neiszleidinėjo Tilžėj prie- 
szingų carui ir jo valdžiai rasztų, 
buvo gana maskoliams prilankus, 
laikėsi “Saulės” pamokinimų ir 
kę gi pelnė?. Caras, nuo kurio 
laukė lietuviai visokių malonių, 
uždraudė jiems spaudinti knįgas 
prigimtoj kalboj, uždraudė jiems 
pastoti ant urėdų, apsunkino 
pirkimę žemės, uždraudė moky- 
tiesi ko nors lietuviszkoj kalboj. 
Paskutiniuose metuose savo gas- 
padoravimo Wilniuje, garsus 
Muravjev, siųsdamas raportę ca
rui Aleksandrui II, apie lietuvius 
pasakė, kad jie yra zero, savo 
padėjimo nesupranta, todėl val
džios ant jų ne reikalauja paisyti. 
Kodėl taip sakė? Todėl,kad matė 
lietuvius nuolankiais ėsant, nesi
bijojo jų paaipriesainima Nusi

dėję carui per pakėlimę maiszto 
lenkai po suvaldymui maiszto 
juk daug daugiaus turėjo tiesų 
negu dabar; daugumę tautiszkų 
liesų lenkai nužudė per nuolan- 
kumę valdžioms. Tę patį mato
me terp Kaukazo tautų ir ant ga
lo Finlandijoj. Nė gruzinai, nė 
finai nesiprieszino maskoliszkoms 
valdžioms, kurios todėl pradėjo 
siaurinti tiesas ir panezioti tuos 
gaivalus tik todėl, kad ne tiki, 
idant jie galėtų pasipr eszinti. 
Gruzija ne užkariautas krasztas, 
bet isz geros valios maskoliams 
pasidavė, kurie gvarautavo gru 
zinams visiszkę autonomiję, bet 
pažadėjimo ne iszpi'dė.

Pagerinimai padėjime darbinį
kų ne isz geros valdžių valios 
padaryti, bet prie to jas privertė 
“Saulės" niekinami socialistai 
arba “cicilis ai". Rods ne visi 
jų reikalavimai sziędien duodasi 
iszpildyti, bet jų dręsus reikala
vimai privertė valdžias szį tę 
daryti ant pagerinimo darbinįkų 
padėjimo, nes kitaip visi betur- 
cziai taptų socialistų pasekėjais. 
Ne nuolankumu todėl galima už
kovoti geresnes tiesas, bet dręsiu 
reikalavimu, valdžios germa su- 
rėdymę ne isz geros valios bet 
isz baimės, kad nesirūpinimas 
apie tai ne padidintų valdžių 
prieszų skaitliaus. Isz gero noro 
nieks nieko neduoda, jeigu mato, 
kad ir be davimo galima apsieiti. 
Duokime pilnę valia kunigijai, 
o tuojaus niekiausi tos luomos 
sanariai paims virszų ir pasi- 
stongssugręžintiszventę inkvizi- 
ciję; atiduokime valdžię kunįgų 
prieszams, o jie pirmiausiai rū
pinsis isznaikyti kunįgiję, nors 
daugumui žmonių ji butų reika
linga. Sugręžiukime valdžię ba
jorijai, o ji stengsis sutverti isz- 
nykusię baudžia v ę. Sziędien nė 
viena, nė kita isz tų luomų to ne 
gal padaryti, kadangi nieks joms 
neaprubežiuotas valdžios ne pa
ves, pasikėsinimas atras per di
delį pasiprieszinimę.

Lietuvos apszviestunija, isz- 
leisdama atsiliepimus ne patin- 
kanezius “Saulei” ir maskolisz- 
koms valdžioms ne daro ta ant 
erzinimo caro, bet ant atidary
mo akių lietuviams. Per atsiszau- 
kimua tuos stengiasi iszrodyti mie- 
rius ir darbus caro, prigimtas 
tiesas lietuvių, kurias carai min
džioja; kalbina žmonis ginti savę 
nuo valdžių skriaudų. Jeigu 
valdžios sugręiįs kada nors lietu- 
viszkę spaudę, tai tę ne padarys 
dėl prilankumo lietuvių, bet to
dėl kad matys, jog per užd raudi- 
mę spaudos visus lietuvius turės 
savo prieszais.

Lietuwiszki ir kitokį atei
viai.

Amerikos ateivių užveizdos 
biuras pagarsino žinias apie skai
tlių ateivių atkakusių pereituose 
metuose (rando atskaitose motai 
skaitomi nuo liepos mėnesio iki 
liepos mėnesiui kilų metų). Nuo 
1 d. liepos 1899m. iki 1 d. liepos 
1900m. atkako į Amerikę isz vi
so 341711 ateivių; pernai gi jų 
per tokį jau laikę atkako 245550. 
Szį metę skaitlius atkakanezių į 
Amerikę ateivių yra didesnis ne
gu kada nors pirmiaus, tik pirma 
daugiausiai atkakdavo ateivių 
isz Skandinavijos, Airijos*ir Wo- 
kietijoa, dabar gi daugiausiai jų 
atkanka isz pietinės ir rytinės 
Europos. Jeigu skaitlius ateivių 
ne sumažės, tai prisilaikant tos 
normos kaip iki sziol, iki liepos 
mėnesiui atainanezių metų (kaip 
randas skaito metus), atkaktų jų 
530000, taigi daugiau negu kada 
nors iki sziol. Sztai vienę dienę 
gegužio mėnesio atkako į Ameri
kę 8000 ateivių. Porę metų at- 
gal atkakdavo daugiausiai vo
kieczių ir. airių, dabar jų yra ma
žiaus, užtai pasidaugino skaitlius 
tokių ateivių, kokių pirma be
veik visai nebūdavo, kaip antai: 
sirijonų, armenieczių. turkų, 
grekonių, montenegrinų, serbų, 
kroatų, rumunų. Terp ateivių 
atkakusių nuo liepos mėnesio pe
reitų metų iki tokiam jau laikui 
szių metų italijonai tvėrė beveik 
treczdalį visų ateivių,nes 99000; 
žydų isz rytinės Europos atkako 
44520, lenkų 36855, slovakų 
25382, airių 25200, vokieczių 
23382, skandinavų 22847, ma- 
gyarų 11351, lietuvių 
9170 (žinoma, dalis jų, kurie 
mokėjo lenkiukai, užsiruzė be

abejonės lenkais), kroatų ir slo
vėnų 8906, fi'inų 6783, anglijonų 
4346,rusinu 2653, grekonių 3734, 
czekų 2329, prancūzų 1956, ar
menieczių 841.

Kas link atgabentų su savim 
pinįgų, turtingiausi ateiviai bu
vo vokiecziai, jie atsigabeno vi- 
dutiniszkai po 30d. ant kiekvie
nos galvos; ateiviai isz sziauri- 
nės Italijos (jų buvo 16690) tu
rėjo vidutiniszkai po $22; užtai 
ateiviai isz pietinės Italijos (jų 
buvo 82329) atsigabeno jau tik 
po $8 ant kiekvienos galvos; po 
tiek jau turėjo maskoliszki žydai 
ir lietuviai. Taigi neturtingiau
si, mažiausi ii pinįgų turinti bu
vo įlietu viii, pietiniai italijonai 
ir maskoliszki žydai. Magyarai, 
lenkai ir airiai turėjo po $.10, slo
vakai $12, kroatai ir grekonys 
po $15. Isz viso 341000 ateivių 
skaitliaus uemokanezių nė skaity
ti, nė raszyti buvo 79000, o tame 
skaitliuje 40000 italijonų, 10172 
lenkų, 6581 slovakų, 2336 kroa
tai, 8173 maskoliszki žydai ir 
3700 lietuvių. Taigi isz to su- 
raszo matyt, kad didžiau
sias nuoszimtū nemokanczių nė 
raszyti, nė skaityti buvo slovakų 
ir itilijonų, apskritai gi didžiau
sias nuoszimtis nepažįstanezių li
terų ateivių paėjo isz katalikisz- 
kų kraąztų, terp pro tęs tonų to
kių beveik ne buvo.

Su kuom apsiwesti?
Porę metų atgal “Varpas” 

szaukė: “Draugija, parūpink 
mums moteria, su kurioms galima 
būt apsivesti"! Isz tikro svar
bus tai klausymas, kadangi lie- 
tuviszkų pataiczių.galinczių gim
dyti ir gimdanezių vaikus, teisy
bė ne trūksta, bet užtai £ mot erių 
ir merginų kaipo žmonijos'daiies 
labai mąžai turime. Kas nepasi- 
ganėdina galinezia gim
dyti vien vaikus pataitė žmo
gaus veislės, bet jieszko ko dau
giaus, tam trūksta lietuviszkų 
moterių. Wbik visi ^Amerikos 
prakilnesni lietuviai.yra nevedę. 
Užklausk kokį isz jų, kodėl ne- 
apsiveda — lai atsako, kad ežia 
ne patinka auakanezių lietu Val
elių, tokių, su kurioms vertajbut 
apsivesti ir apsivedus gyventi, 
o su jeib kokia apsivesti ne nori. 
Wisi rugoja ant stokos gerų, in- 
teligentiszkų lietuvaiczių, nors 
tokių, kurios, apart gimdymo 
vaikų, suprastų augsztesnes mo
terių pareigas. Man paraszius 
vienę kartę ęas žinomę Lietuvoj 
merginę su pakvietimu, kad at
kaktu į Amerikę, užminiau, kad 
ežia galės isztekėti ui gero vyro, 
mano draugo, toje parodyjo, kad 
mano draugas vestu jeib kokię 
merginę ėsanczię ant vietos ir ję 
iszmokytų pagal savo norę. Nuo
monė tokia, man "rodosi, klaidu 
Kas gi užtikrįs, kad paimti jeib 
kokia mergina panorės mokytie- 
8i? Kas mėgsta mokyt i esi, tas 
gali tę daryti pirm apsivedimo, 
jeigu gi to ne daro, tai matyt 
jau, kad mokslo ne mėgsta ir pa- 
siganėdina vien pataitės role. Isz 
tokios medegos sunku kę gero 
padaryti.
$Na, ir kę gali daryti musų vy

rai negalinti gauti sau tinkanezios 
ant apsivedimo apsz vieš tos mer
ginos? Ne vienas isz musų tau
tiszkų larbituku pasimirė ne ve
dęs ir nepalikt! pateikėjų savo 
dvasios, kiti vėl, negalėdami 
rasti tinkamų įietuvaiezių, pri
versti tapo ve^ti svetimtautes ir 
per tai jų vaitai į svetimtau- 
czius pavirto, pražuvo dėl lie
tuvystės. Lietuviszka inteli
gencija Amerikoj; dėl stokos tin-
kanezių inteligentiazkų merginų 
ne galėdama apsivesti, tuom pa
ežiu ne gali iazdirbti prakilnes
nės, su kitokiais, augsztasniais i- 
dealais lietuviszkų merginų. 
Moteris yra pamatu szeimynos, 
geriausia vaikų augintoja ir mo- 
kintoja,bet kol mes turėsime vien 
pataites gimdytojas o ne tikras 
lietuves, mylinezias savo tautę 
apszviestas moteris, tol ne ga
lime tikėtis iszdirbti greitai ge
resnes sanlygas, augszcziaus pasi- 
kėlusię nauję gentkartę. Labiau
siai musų pasikėlimę stabdo sto
ka moterių. Kol jos miega, szali- 
nasi nuo szviesos ir nuo gerų 
darbų, kol meilės to ne galės į 
kvėpti pagimdytiems jų vai
kams, liūdna lietuvių ateitis A- 
merikoj.

Ne greitai vienok dar, turbut, 
sulauksime Amerikoj geresnių 
lietuviszkų moterių. Kę todėl 
privalo daryti norinti apsivetsi 
nevedę musų vyrai? Linkti 
juk iszsidirbimd geresnių negu 
dabar yra lietuviszkų merginų ne 
galima. Man rodosi, kad ir da
bar, prie gero noro, galima sziek 
tiek tas apverktinas sanlygas pa
gerinti. Tegul vaikinai nuo sa
vo iszrinktų reikalauja, kad jos, 
jeigu katra ne moka nė raszyti 
nė skaityti, kad pirm apsivedimo 
to iszmoktų. Jeigu tę’iszpildys, 
galima pasitikėti, kad apsivedusi 
noriai nuo savo vyro mokysis 
daugiaus ir tokię galima bus aug- 
szcziius pakelti; katros gi ne no
rės mokytiesi, apie [jtokias nėra 
kę labai rupintiesi: tos ne lietu- 
viszkos moterys, bet vien patai
tės; su tokioms mes ne pataisysi
me dabartinių sanlygų.

M. J.
Mokslo raszyti ^ir skaityti, no- 

rincziai prie apszviestų moterių 
prigulėti, neužtenka, ant to rei
kia daug dar kitokių dalykų, y- 
pacz gi žmogiszkesnio užsilaiky
mo ir viso pasielgimo. To gi 
lietuviszkoms moterims ir meis 
ginoms labiausiai trūksta. Mo| 
kyti visko, ko galima reikalauti 
nuo galvos apszviestos szeimy- 
nos, ne visi vyriszkiai norės, kiti 
ne turės ant to užtektinai laiko.

Red.

Isz Waterbury, Con.
Wisi žinote, kad Lietuvoj 

kuom nors valdžioms nusidėju
sius isz varo isz gimtinio kraszto 
į tolymiausius Maskolijos krasz- 
tus; kad Amerikoj kas panaszaus 
atsitiktų, tas, turbut, pasitaiko la
bai retai; ne seniai vienok musų 
mieste buvo toks atsitikimas. Li
kosi iezguitas vienas lietuvys ne 
tik isz Waterburio, bet isz viso 
Coanectikuto sztete užtai, kad 
lindo prie svetimos moteriszkės. 
Negalėdamas nuo antrininko atsi
ginti, moteriszkės vyras kreipėsi 
į mieste valdžias, kurios susimy
lėjo ant nelaimingo vyro ir jo 
moteries adjutantę iszvijo ne 
tik isz Watarburio, bet jam 
vi’u ne valia apsigyventi kur 
nors Connectikuto sztete. Pas* 
mus turinezių antrininkus moterių 
yra ir daugiaus; priderėtų arbę 
moteris tokias isz ežia iszvaryti, 
arba jų adjutantus, tęsyk gal mu
sų lietuviszka draugija apsivaly
tų nuo tos ligos.

Pereitę mėnesį atsilankė ežia 
isz Hazletono kun. Kudirka ir at
lankė senovės draugus, teiposgi 
dirbtuvę H. B. & H., kur pirma 
pats dirbo. Didelės meilės vie
nok ežia nerado, ypacz peikia jį 
dievuotos moterys.

Nors pas mus yra keliolikas 
sumanesnių lietuvių, tokių, ku
rie pats savę vadina apszvieš- 
tais,bet gaila, kad tie musų ap- 
sviestunai niekur nepasirodo su 
savo darbais, szviešę kavoja po 
puodu, pavydėdami jos t įmau
nama. Paežiam girtiesi neužten
ka, bet reikia būti vadovu ir 
vesti tamaunus prie azvieaoe. 
Rods tie apazviesteaniejie skaito
geresnius laikraazczius ir pritaria 
tim, kas sutinka su jų nuomo
nėms,bet nesistengia topaaiaskin- 
ti tokiems, kurie mažai supran
ta. Isz viso ežia bus apie 15 ap- 
azvieateanių vyrų, tik gaila, kad 
jie savo prakilnumo ne nori isz- 
platinti ant neprakilnių. Gal to 
bandys vėliaus; dabar gi isz jų 
prakilnumo mažai yra naudos, 
jeigu jį tik sau pasilaiko.

W argdienis.
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Isz Philadelphijos, Fa. »
Matyt, kad nė lenkai, nė lietu

viai ne gali apsieiti be vaidų pa
rapijose. Jeigu apie jas pirmiaus 
ne buvo girdėt, tai tik todėl, 
kad žmonelės kentė arba neturė
jo kur pasiskųsti, laikraszcziai ne 
nuo seniai pradėjo užgriebinėti 
parapijų reikalus, tik neseniai 
pradėjo talpinti pasiskundimus pa
rėpi jonų. Kunįgai valdo parapijos 
kasę be jokių iszsirokavimų, ne 
mėgsta iszdavinėti rokundos 
isz surinktų pinįgų. Kadangi 
dabar toki pasiskundimai parėpi, 
jonų duodasi patėmyli laikrasa- 
csiuoee vis ant daugiaus kunįgų, 
taį užgema klausymas, argi 
isztikro visose musų parapijose 
su pinįgais parapijų kasieriai 
prabaszcziai elgiasi visai teip, 
kaip kun. Kravczunas Chicago
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ir kun. Saurusaitis Waterburyj? 
Muaų lietuwiszkoj parapijoj žmo
nes teipoagi rugoja ir reikalauja 
iBZ8irokawimo iss kokių ten 8000 
dol.

Wilmingtone, Delware, tei- 
poegi užgimė nesuti
kimai su kunjgu Szwentos 

«Jedwygos lenkiszkos parapijos, 
prie kurios priguli ir lietuwiai. 
Kun. Gulcz norėjo iszpirkti net 
warantus ant sawo prieszų, bet 
pasibaigė wiskas ant to, kad poli
cija kunįgo prieszams liepė eiti 
namon. Dabar nesutinkanczios 
pusės apsiskundė vyskupui.

Isz wįsur.
| Ant prancuzisžkų pasaiieri- 

nių laiwų porte Marsil joj užgi
mė peczkurių sztraikai ir per tai 
laiwai ne galėjo iszplaukt j pa
skirtas wietas.

| Czekijoj, mieste Raudnica, 
terp geležinkelio darbinįkų 
siauczia smarkiai azijat>szka cho
lera- Iki sziol buwo ežia nema
žai apsirgimų.

|| Laike prancuziszkos laivy
nas manevrų netoli St. Vincent, 
susimuszė „ laivas Brennus su 
Framee. Paskutinis perskilo ir 
paskendo; su juom piigėrė 50 
imonių.

| Kadangi paskutiniuose me
tuose italijonai pagarsėjo žudy
mais valdonų, tai dabar visuose 
Europos krasztuose pradėjo poli
cija daboti visus, kur nors gywe- 
nanczius.italijonus.

| Hamburge, Wokietijoj, vie
nas jurinįkas apsirgo azijatiszku 
maru; nugabentas į ligonbdtį, ten 
pasimirė. ^Vietiniai vienoK 
daktarai tikisi lig? suvaldyti ir 
ne duoti jai iszsiplatinti.

| Azijatiszkoj Turkijoj, netoli 
Brtlis, turkiszka kariauna, drau
ge su kurdiszkais plėszikais, už
puolė ant armeniszko kaimo 

^aya^įantj^gyvenimus iszplėszė, 
tnobas iszdegino ir iszskerdė 200 
armenieczių.

| Netoli Rymo\>asažiernis ge

ležinkelio v^kis su keliaujan
čiais dalf v»Wtojais prie palaido
jimo užmuszto karaliaus susimu- 

Įz szė su prieszais bėganeziu kitu 
trukiu ir isz dalies likosi sudaužy
tas. Prie to 15 žmonių likosi 
užmusztų ir 40 sužeistų.

| Mieste Monachijoj, Bavari
joj, 8 amerikonai universiteto 
studentai likosi suaresztuoti ir 
pasodyti į kalėj i m?. Minėti stu
dentai vienoje alaus pardaviny- 
esioje tikrai amerikoniszkai links
minosi, ant galo sumuszė tarnau- 
janezius pardavinyczioj kelne
rius.

| 7 d. pjutės, Charlottenburge, 
netoli Berlyno, pasimirė D-ras 
^Vilhelmas Liebknecht, socialia- 
tiszkoe partijos parlamėnto pa
siuntinys, redaktorius geriausiai 
vedamo socialistiszko ^Vokietijoj 
laikraszczio “Vorvaerts” ir vie
nas isz svarbesnių socialistų va
dovų Wokietijoj.

—»-----------------
I Italiszki anarchistai tvirtina, 

kad jie ne reikalauja baugytiesi 
policijos dabojimo, kadangi j? 
gali lengvai papirkti. Lengviau
siai es? papirkti iszpaniszkus de
tektyvas, paskui italhzkus, mas- 
koliszkus ir amerikociszkus; sun
kinus jau paperkami prancuziszki 
ir angliszki; papirkti vokiszkus 
es? sunkiausiai.

| Laike palaidojimo užmuszto 
plĮTaliaus kūno, ant ko susirinko 
j 20*000 žmonių, Ryme ant via 
Nacionale ant smert sumyniojo 
30 žmonių- Sutniszim? pagimdė 
arklys vieno oficiero, kuris pasi- 
baidės puolanczios nuo vienų ba
rnų balkono kėdės, szoko j pulk? 
įmonių, visk? myniodamas. Sve- 
esini atkakę ant laidotuvių 
kunįgaikszcziai tikėjo, kad sumi- 
szim? tyczia padarė anarchistai, 
iez kurio norėjo pasinaudoti ant 
MŽmuMimo naujo karaliaus ir 
svetimų kunįgaikazczių. Tie bu- 
wo jau net kardus iszsitraukę ant 

I atsigynimo; viskas vienok pa
sibaigt ant tuszczios baimės.

U Berlyno laikrasztis “Post” 
užmano, idant anarchistai butų 
atiduoti daktarams ant daktarisz- 
kų banda vonių, kaip žvėrys. 
Teisingai ant to atsiliepia socialis
tų laikraštis “Vorvaerts’*^^d 
užkariautojai daugiaus ne^r 
anarchistai užmuszystų papildo 
ir daugiau žmonijai blėdies pada
ro, todėl ir tuos priderėtų ati
duoti daktarams ant visokių 
daktariszkų bandymų.

|| Neseniai atida
rytame Maskvos žemdarbystės 
institute ant atinanezių metų 
priims 60 naujų studentų. Egza
minai norinezių pastoti, prasidės 
nuo 1 d. rugsėjo. Techniszkame 
institute vardo Aleksandro III 
yra 50 vietų ant pirmo kurso. 
Norinti pastoti, turės iszlaikyti 
ogzamin? isz: matematikos, fizi
kos, maskoliszkos ir vienos isz 
svetimų kalbų.

[ Gyvenanti sziaurinėj Iszpa- 
nijoj baskai, kurie iki isziol t iu- 
tiszkai miegojo, dabar pabudo 
isz miego ir reikalauja tautiszkų 
tiesų. Iszrinkta jų deputacija 
atkako dabar j Madrid? ir pada
vė Iszpanijos randui savo reika
lavimus. Baskai reikalauja vi- 
siszkos autonomijos savo krasz- 
tui ir urėdų ir mokyklų su bas- 
kiszka kalba ir atskiro nuo Iszpa- 
nijos tiesdarių buto. Baskai da
bar dar ne nori atsiskirti nuo 
Iszpanijos, bet reikalauja, kad 
ne tik jų kalba butų visuose urė
duose namieje, bet kad ta kalba 
butų priimta susineszimams su 
centraliszkoms Iszpanijos val
džioms. Reikia ežia pridurti, 
kad baskų isz viso yra vos vie
nas milijonas..

Kaip iszwalyti nuo ligas 
gimdanezių bakterijų 

wandenį?
Seniai jau žino, jog vandenyj 

būva ligas gimdanezios bakteri
jos, ir nesveikas vanduo būva 
tankiai platintojumi visokių epi
demijų: geriant vandenį, kuria 
me yra visokių ligų bakterijos, 
nuo jo galima užsikrėsti toms ii 
goms. Todėl, ant apsaugojimo 
žmonių sveikatos, daktarai nuo 
seniai rūpinasi apie suradim? ge
riausio, parankiausio ir pigiausio 
budo iszvalymo vandens nuo 
visokių kenkianezių žmogaus 
Sveikatai medegų. Apie iszva- 
lym? geriamo vandens rūpinosi 
tūlos tautos jau nuo labai senų 
gadynių. Chinieeiai ant to var
tojo alun?, tūlos vidurinės Afri
kos tautos pasinaudoja isz syvų 
tūlų augmenų. Europoj ne nuo 
seniai pradėjo rupintiesi apie isz- 
valym? geriamo vandens nuo 
visokių vodingų sveikatai me
degų. Iszradus filtrus, daktarai 
tikėjo, kad tos prielaidos kuo ge
riausiai atliks savo užduot?, bet 
su laiku persitikrino, kad net ge
riausi filtrai, nors ir sulaiko daug 
vodingų medegų, bet ne sulaiko 
visų, per juos gali “liuosai per
eiti ligas gimdanezių bakterijų 
sėklos ir sutirpę nuodai nuo jų 
atsidalinę. Todėl nepasiganėdin- 
dami pervalymu vandens su fil
tru, pradėjo vartoti chemiszk? 
bud? iszvalymo vandens. Dau
gelis isz tų būdų vienok painus 
ir brangus, todėl apie tokius ne 
minėsime; apraszysime ežia vien 
tokius budus, kokius kiekvienas 
skaitytojas gali lengvai pats at
likti. Medegos tinkanezios isz- 
valymui geriamo vandens nuo 
vodingų sveikatai medegų, ku
rias reikia į vandenį įdėti, yra: 
alūnas, soda, chlorine geležis, 
kalkinis vanduo, natrum carbo- 
nicum, chloras, bromas ir jodas. 
Ant kvortos vandens paimti: 0, 
25 gramo alūno, prie to pridėti 
0, 10 gramo sodos, 6 laszus chlo
rinės geležies, 3 kubiszkus centi
metrus kalkinio vandens, tiek jau 
■utarpinto natrum carbonicum 
ir po 0, 01 gramo chloro, 
bromo if jodo.

Ant iszvalymo vandens su pa
gelba alūno ir chlorinės geležies 
reikia vidutiniszkai 20 valandų 
laiko, o vartojant ant to chlor?, 
brom? ir jod? užtenka tik pusės 
valandos. Organiszkų medegų 
vanduo su alunu atskiria 25%, 
su alunu ir soda 33%,su chliorine 
geleže 60, su bromu, chloru arba 
jodu 75%. Wandenyj, kuriame 
pirma buvo 20000 visokių orga
niszkų medegų, po issvalimui jo

su alunu pasilieka* tik 500, va
lant su chlorine geleže 1720, su 
chloru 350, su bromu 200, su jo
du gi tik 80. Alūnas, chlorinė 
geležis ir chloras neužnuaza li
gas gimdanezių bakterijų, bro
mas gi ir jodas jas užmusza. Pa
sirodo, kad būdas iszvalymo 
vandens su pagelba jodo yra ge
riausias. Ant to reikia sziteip 
daryti. '

Į kvort? vandens į'eisli 8 la
szus sutarpinto jodo ir palaikyt 
teip pusę valandos. Paskui į to 
kį vandenį .įpilti szaukszt? vy
no arba arbatos esencijos. Wan- 
duo teip iszvalytas turi mažai 
vodingų medegų, jis gardus, 
kvapas jodo su visu isznyksta. 
Jeigu vanduo drumstas, tai gali
ma drumstum? praszalinti su pa
gelba alūno. Skaitlius organisz
kų medegų prie to pasimažina 
ant pusės, o ligas gimdanezios 
bakterijos ir jų sėklos liekasi už- 
musztos.

Galima teiposgi, neturint kito
kių medegų (visas pirmiaus pa
minėtas medegas galima gauti 
kiekvienoj aptiekoj), ant iszva
lymo vandens vartoti paprastas 
medines anglis. Reikia ant 
kvortos vandens įpilti į jį 20 
gramų anglių ir Vandenį tankiai 
skalauti. Prie tokio budo į 24 
valandas vanduo i nužudo 30% 
jame buvusių organiszkų mede
gų, po 5 dienų 50%; paskui 
anglys nužudo savo naikinanezi? 
vodingas medegas ypatybę. To
kiu budu, neturint kitokių me
degų, su pagelba paprastų anglių 
į 4 valandas galima Vadenyj su- 
mažinti ant pusės visokias jame 
ėsanezias organiszkas medegas 
galinezias užkenkti žmogaus sveir 
katai, pridedant ant kiekvienos 
vandens kvortos po 20 gramų 
anglių; pridėjimas jų daugiaus 
ne turi įtekmės ant pervalomo 
vandens.

Londono Szwiesos Drau
gystei.

N-28 “Lietuvos” patilpo 
atsiliej)imas czianyksztės “Szvie* 
sos” Draugystės, kuri, surinkusi 
nuo savo sąnarių |5 ant Pary
žiaus parodos reikalų, prisiuntė į 
“Lietuv?”, ant persiuntimo paro
dos Komiteto kasieriui. Užtai 
Draugystė užsipelno ant pagyri
mo. Bet iki sziol dar nematėme 
pakvituotų tų aukų, kurios su
rinktos nuo susirinkusių ant ba
liaus per velykas. Rodosi, dar 
ne per vėlu ir tas nusiųsti, kur 
reikia. Nesmagu teiposgi, kad 
Draugystėj susuiedanezioj isz 9 
sąnarių kyla nesutikimai. Koki 
nesutikimai turėtų būti draugys
tėse suside ianeziose isz 90 arba 
isz 900 sąnarių, jeigu ir tos sektų 
musų Szviesos Draugystės pa
veiks!?!

Londonietis.

Redakcijos atsakymai.
P. Mažeikai. Savo pretensi- 

jas geriausiai perstatyti aut “Su- 
sivienyjimo” seimo. Per gin- 
czus su sekretorium po laikrasz- 
czius to klausymo ne galima isz- 
riszti. D»bar jau lygiai Tam- 
istos, kaip ir “Susiv.” sekreto 
rius, k? turėjo pasakyti, jau pasa
kė, antrinimas to paties visai ne 
reikalingas.

NAUJI ISZRADIMAI.
" Hansen ir Westg»rdt iszrado 

bud? dirbimo rago, kuris nesiski
ria niekuom nuo tikrojo. Daro 
jį isz rūgusio pieno, sodos ir azo
tinės rugszties; paskui prie to 
prideda porcelėninio molio, mal
tų kaulų, gipso ir jiems panaszių 
medegų.

|| Ant viso svieto nė viena 
kariauna ne turi teip toli siekian- 
czių ginklų kaip prancuziszka. 
Szuviai isz naujų pagerintų Le- 
belio prancuziszkų karabinų sie
kia iki 5 viorstų. Nuo trijų 
viorstų kulka pramusza dar 
10 milimetrų storas plienines 
lentas.

| Wienas inžinierius iszrado 
automatiszk? (koks pats darbuo
jasi) apara*? ant gesinimo gaisro. 
Kaip tik apsiregszkė gaisras, pri
taisytas prie vandens traukimo 
dūdų aparatas pats pradeda dar
buotieji ir be prisidėjimo žmo
gaus lieja vandenį ant ugnies. 
Atliktos bandavonės buvo su vi
su užganėdina n ežios.

a

Wietines Žinios.
— Chicagoj dabar lankosi de- 

mokratiszkos partijos kandidatas 
ant prezidei to Bryan. Iszbus jis 
ežia penkias dienas. Paskui at
kaks Mc Kinley.

— Krimiualiskkame sude, 
priesz sudži? Brentano prasidėjo 
garsi piova senatoriaus ir buvusio 
prokuratoriaus Johno O’ Malley. 
Saitas garsus patrijotas apskųstas 
už nuszovim? aldermano Lymo- 
no todėl, kad tas turėjo kitokias 
politiszkas pažiūras.

— Pagal mokyklų užveizdos 
surinkt? statistik?, Chicagoj yra 
isz viso 2007695 gyventojai. 
Tame skaitliuje yra 1021974 vy- 
riszkiai ir 985712 moterių, arba 
ant 36262 vynszkių daugiaus 
negu moterių. Rytinių sztetų 
miestuose yra atbulai — ten mo
terių daugiaus negu vyriszkių.

— Wis? pereit? sanvaitę Chi
cagoj buvo nepakeneziami karaz- 
cziai; vidurdieniais būdavo po 
96° pagal Fahrenheito termome 
tr? szilumos szeszėlyj. Kelios de- 
szimtys žmonių nuo karszczto 
pasimirė. Tik nedėlioj užkilusi 
audra karsztį sumažino.

’ — Lenkiszkas priežodis sako: 
neturėjo boba rupesezio, tai pir
ko keiilaitę- T? patį galima pritai
kyti ir prie Chicagos lietuvių užsi 
dėjusių nauj? parapij?. Wyskupas 
praszalino kun. Steponavyczių, 
kurisai mat už k? ten susipyko su 
Kravczunu. Kunįgas Kravczu- 
nas, ant savo mitrių, parsitraukė 
Pėž?, kurisai gana pagarsėjo 
Pennsylvanijoj ir todėl persikėlė 
areziaus Chicagos. Netekęs vie
tos kitur, atsikraustė už asisten
tę pas Kravczun? ir turbut tam 
gerai tarnavo, jeigu tas užsimanė 
su pagelba lenkiszkų kunįgų 
pasodyti Pėž? už prabaszczių an
tros lietuwi«zkos parapijos, bet 
parapijonai, girdėję apie gerus 
darbus szito kunįgo kitur, ne no
ri jo priimti Kaip girdėt, vys
kupo kancleris melste meldė pa
rapijos komitet? priimti Pėž? už 
klebon?, kadangi neturi jo# kur 
dėti. Mums rodosi, kad apie pa- 
dėjim? jo kur nors privalo rupin
tiesi Kravczunas, kuris parsi
traukė Pėž? į Chicag?; parapijo
nai gi gali pats parsikviesti tokį 
kunįg?, kuris jiems patiks.

Draugysczin Reikalai
Chicago, Dr-te Dowido karai, turės sa

vo pirma metini balių nedelioj, 26 rng- 
pjuczio, Freiheit Turner salėj e, 3417 8o. 
Halsted st. terp 34 ir 35 ui.; prasidės 3 
wal. po pietų. Sale didele ir graži, gra- 
jys gera tos paezios draugystes muzika 
ant visokiu instrumentu, kur kiekvie
nas galės gerai paszokti ir pasilinksmin
ti. Todėl visus lietuvius ir lietuvaites 
ir visas lietuviszkas draugystes szirdin- 
gai kvieczia atsilankyti. Iženga vyrui 
su motere 25c.; merginoms dykai.

Dr-tė Dowido Karai.

Chicago.Simano Daukanto Dr-tė kvie
czia visus Chicagos lietuvius ir lietu
vaites į savo knyginę, kuris randasi K. 
Liaudanskio salėje, 3301 8o. Morgan st. 
isz kurio kiekvienas gali gauti sau kny
gas į namus ant pasiskaitymo. Dr-tės 
sanariai gauna visokes knygas į namus 
dykai; kitigi visi imdami knygas 1 na
mus tur užsimokėti už kiekviena eg
zempliorių po 5c. ant sanvaites ir duoti 
kaucija arba užtikrinimą, kad knygas 
po dvieju sanvaieziu sugražins.

S. Daukanto Dr-U.

Chicago, Dr-tė Teisybės Mylėtoju ta
rės savo czvertmelini susirinkimą ne
delioj, 19 rugpjuczio, salėj K, Liaudan
skio 3301 8. Morgan st., tuojaus po 12 
vai. dienos, ant kurio visi sanariai pri
valo pributie.nes yra labais varbus rei
kalai ant apsvarstimo. Naujiems sąna
riams įstojimas tik 1 doleris. Kaip sa
nariai teip ir norinti pristoti turi pasis
kubint, nes toje dienoje ir kitos draugys
tės turės mitingus.

Dr-tė T. M.

Chicago, Jaunu Amerikos Lietuviu 
Pasilinksminimo Kliubas turės savo 
pirma bailu nedelioj, 14 spaliu, 1900, 
Freiheit T urner salėj, 3417 8. Halsted 
st. Prasidės 5 vai. vakare. įžengs 25c 
porai. Wisus lietuvius ir lietuvaites 
kvieczia atsilankyti. Komitetas.

Chicago, Dr-tė Sz. Antano, turės savo 
susirinkimą nedelioj 19 pjutes, 1 vai. po 
pietų, saleje J. Petrossiaus, 168 W. 18 
str. ant kurio bus apkalbėta rengiama 
konstitucija ir kiti svarbus reikalai. To
dėl sanariai ir norinti prisiraszyti teiksis 
ant szio susirinkimo pribūti.

K. Rudis, rasit.

Chicago, UI. “Tėvynės Mylėtojų 
Draugystės” Kuopa laikys savo mėnesi
nį susirinkimų nedėlioj, 26 d. si. m. K. 
Liaudanskio svetainėj, 3301 8. Morgan 
St., 1 vai. po pietų. Wisi sąnariai tegul 
neužmirszta susirinkti, o norintiejie pri
siraszyti į musų knopų tegul ateina ir 
prisirasso. Kuopos sekr.

APIE TURTŲ IŠDIRBIMA,
Parade Schram.

(T^sa.)
Turime, sakysim, pliacių ilgio 500 žing

snių. Pliacius turi tulus išmieravimus, ne
veizint ar jį mieruosime ar ne. Mieruodami 
pažįsime tiktai, kaip pliaciaus ilgis prilygsta 
ilgiui musų žingsnių. Jeigu kas kitas ateitų 
ir išmieruotų ilgį prentu, pėda, mastu arba 
metru, tai gautume pliaciaus ilgį išreikštų: 
prentais, pėdomis, mastais arba metrais, sa
kysim 10 prentų, 120 pėdų ir tt.* Pliaciaus 
ilgis visados tokspat, miera mainosi ir išsi- 
reiškia žingsniais, pėdomis, prentais ir tt. 
išreiškimas mieros skaitlium mainosi pagal 
tai, kuom mieruojame. Tokiu budu išreiški
mas mieros ne tas pats, kų jos ilgis.

Temperatūrų *) mieruojame augštumu 
stulpo gyvojo sidabro termometre. Šiųdien 
yra 10 laipsnių,rytoj-12. Adgštamas stulpo 
gyvojo sidaro yra miera šilumai išmieruoti, 
bet niekam neateitų į galvų tvirtinti, kad 
pats augštumas stulpo gyvojo sidabro yra 
šiluma.

Tas pat prilygsta prie supratimo vertės 
ir prekės.

Auksas ir sidabras yra tavorai-pinįgai 
tiktai dėl to, kad per vartojimų ir pripratimų 
pasirodo įsikūnijusi juose vertė kitų tavorų. 
Tikrais pinįgais tapo jie per kitokį visuome
nės procesų. Yvairius metalių gabalus gali
ma mieruoti terp savęs, išreiškiant juos kokiu 
nors svarumo skaitlium. Taigi išpradžių 
pinįgais buvo metalių gabalai, kuriuos sver
davo. Paskui štempeliu paženklindavo sva
rumų esančio gabale metalo. Vėliaus atskiri 
gabalėliai vienokio svarumo gavo ypatingus 
vardus:, talerių, guldenų, markių, frankų, 
rublių, doliarų—teip, jog ant galo suprati
mas išnyko varde; šiųdien prekę išreiškiame 
taleriais, guldenais, markėmis ir tt. nemisly- 
darni, o tankiai ir nežinodami, jog tie pinįgų 
vardai yra tiktai vardai tūlam daugumui 
aukso arba sidabro paženklinti. Auksas, 
kaipo pinįgas, visiškai nustojo mainuose ta- 
voro budo; jis tampa spėka valdančia tavo
ms, be kurios pirkliavimas tarytum butų ne
galimas. Jis valdįO mainus ir tavoms, nes 
tavorui nuo laiko jo išdirbimo, iki pardavi
mui duoda fiktyviškų pinįginę vertę, t. y. 
dar ne gautų bet tiktai laukiamų prekę, teip 
kaip antai krautuvių parodose yra sudėti 
daiktai su prilipintomis kortelėms, ant kurių 
prekės parašytos. Ar ta voras bus parduotas 
ar ne, vis tiek, pirkliąvime jisai yra daiktas 
turintis tūlų pinįginę vertę, bet ne pirmiaus 
jis gali tapti tikra pinįginę verte, kaip tik 
išmainytas ant pinigutis tavoms kaštuoja 10 
talerių, ansai 10 auksinų, teip išveizdi pre
kės kiekvienam pirkikui arba pardavikui, 
kaipo tūlas pinigų daugumas. Vienok bran
gioje metalai patys yra tavorai ir jų vertę 
galima išmieruoti kitais ta vorais. Jų pačių 
vertę daro įprastas reikalingas jų produk
cijai darbas ir jų galima išreikšti preke kiek
vieno brangaus ta voro, kuriame yra tiek pat 
darbo laiko. Atbulai, skaitydami surašymus 
prekių (preiskurantus), rasime pinįgų vertę 
išreikštų kiekvienu tavom. Tuose Kaliforni
jos*) apskričiuose, kur daug aukso randa ir 
kur valdžia visokiomis tiesomis nekliudo lai
svos jo apyvartos, aukso kasikai perka tavo
ms, atmieruodami už juos tūlų aukso daugu
mų pagal svarumų.

Aukso prekės pakyla ir nupuola, kaip ir 
kiekvieno kito* tavoro. Netik prekė, bet ir 
vertė aukso gali pakilti ir nupulti. Jei tū
lam aukso daugumui reikia mažiaus paprasto 
žmogaus darbo negu pirmiaus, aukso vertė 
mažinasi. Tas aiškiai apsireiškė po atradi
mui Amerikos ir išpani jonams nežmoniškai jų 
apiplėšus, teipogi po atradimui aukso sluog- 
snių Kalifornijoje ir Australijoje.

Vienok aukso vertei nupuolus, mažinasi 
ir pinigų vertė. Pramanyta vertė atskyrų 
monetų, sakysim dukatų, tūlų laiką gali dar 
laikytis, nes supratimas aukso ir pinigų,kai
po tavoro, terp daugelio žmonių jau beveik 
išnyko ir dukatas jiems visados išrodo teip- 
pat didelis ir vienokiai vertas, neveizint, kad 
esanti jame vertė,išmieruota sidabro arba ki
tokiu kokiu tavom, gali būti didesnė arba 
mažesnė. Vienok neužsiimsime visomis pi- 
pįgų ypatybėmis, čia norėjome tik parodyti, 
kokiu budu atsiranda pinįgai ir kad tavoro 
vertės išreikšta pinįgų-tavoru, arba kitaip 
sakantp'kad tavoro prekė yra tiktai išreikštas 
pinigų vardais daugumas paprasto visuotino 
darbo, esančio tame tavore.

IX.

. Kapitalas.
Jeigu kas atydžiai sekė kovų terp socia

lizmo ir liberalizmo, tai užtėmyjo, jog pažiū
ros tų dviejų partijų ant vertės ir svarbumo 
kapitalo yra visiškai priešingos.

Socialistai tvirtina, jog kapitalas siur
bia darbinįkų, atima nuo Jo mažesnę ar di
desnę dalį jo uždarbio, be jokio iš kitur atly
ginimo, jog pertai per kapitalo kaltę pasidi« 
dino žmonių vargas ir neturtas, taigi kapita
las turi-būti pergalėtas. “Kova su kapita
lu” tapo šauksmu, pagal kurį pažįsta viens 
kitų darbininkai socialistai. Liberalizmas 
garsina, jog kapitalas yra dievas, beriantis 
palaiminimus ir geradarystas, be kurių 
žmonija negalėtų išeiti iš laukinio stovio, jog 
kapitalas užlaiko ir maitina darbininkus,

*) Temperatūra—tai žiluma ir žalti*.
•) Kalifornija yra žali* Šiaurinėj Amerikoje, kur iikaaa 

daug aukK.

—---- ----- ss
jog kapitalui besididinant, kas kart labiaus 
auga visų žmonių gerovė, platinasi apšvieti
mas ir gferesni papročiai, jog todėl reikalavi
mas krovimo kapitalo yra diktuotas visiems 
bendro lieikalo ir jog kiekvienas, kuris garsi
na kovą ;prieš kapitalą, turįs būti laikomas 
per priešų žmonijos, per ardytoją ir naikinto
jų progreso ir civilizacijos.

Išskyrus tuos, kurie dėl savo reikalų sto
ja prieš socializmų, yra dar didelis skaitlius 
tokių, kiirie išpažįsta augščiaus privestas li
beralizmo pažvalgas tik dėl to, kad žodyje 
kapitalajs supranta ne tų, kų socialistai.

Pol|tiška ekonomija lygšiolaik dar neiš
aiškino, , kaip reikiant, nuomonių, kurias 
vartojarfie kiekviename ekonomiškame trak
tate, per tai kiekvienas ginčas, kaip lygšio
laik, pereina į ginčų dėl išsireiškimų, nes 
nuomonių skirtumas palyti y vairų supratimų 
pamatinių nuomonių. Jei kas nori rimtai ir 
pasekmingai perkratinėti su kuom kokį 
nors klausymų, abi pusi pirmučiausiai turi 
susitarti kaslink pamatinių nuomonių, idant 
tame pačiame išsireiškime kiekvienas nesu
prastų lų kitų. Nuomonės moksliškuose da
lykuose turi būti tvirtai nuspręstos. Taigi 
liberalizmas kitaip supranta nuomuonę “ka
pitalas” nė kaip socializmas.

Pirįnučiausiai pažiūrėsime, kaip supran
ta ir apreiškia kapitalų liberalizmas; tų ne
galima geriaus padaryti, kaip priminus atsa 
komų vietų iš “Ekonomiškų Harmonijų” 
Bastiat’^, nes Bastiat dar lygšiolaik stoja 
kaipo apaštalas ekonomiško liberalizmo; jo 
raštus dįa.r lygšiol vartoja kaipo evangelijų 
šalininkjai tikėjimo į harmonijų žmonių reika
lų-

Bastiat rašo: “Atskyram žmogui niekad 
neateis | mintį rūpintis, kad įgytų per darbų 
tų, kų ghli gauti tiesiog iš gamtos. Jis neis 
visų valandų vandens parsinešt, jeigu ties sa
vo namais turi šaltinį. Dėl tos pat priežas
ties jisai pasirupįs visur, kur reikės darbo, 
užsivaduoti, jei galima,gamtine pagelba. Dėl 
to laivui pasidaryti ims lengviausių medį, 
idant kįio lengviausiai laikytųsi ant vandens. 
Jis pasihupįs prikabinti prie jo žėglius, idant 
vėjas užvaduotų jo darbų besiiriant ir tt. 
Vienok! gamtos pajiegoms suvartoti reikia 
tūlų įralnkių.

“Kaip tik Robinsonas nusprendė pasi
daryti įrankius, jisai užtėmyjo tuojaus, jog 
vieno tik gero noro čia nepakanka. Įrankiui 
padaryti reikia įrankiai vartoti; geležei kalti 
vartoja igeležį ir teip toliaus eina nuo vienos 
sunkenybės iki kitai, pakol ant galo prieina
me iki "pirmutinei, kurios, rodosi, negalima 
išrišti. Sitai parodo mums, kaip neišpasaky
tai lėtai auga iš pradžių kapitalas ir kaip di
deli tur ?jo būti žmonių pasistengimai reika
lams pa cakinti. Bet tai dar ne viskas. Pro
duktam j daryti, apart įrankių, reikia dar 
medego$. Vienok medegos valdytojas turi 
beveik tisada suvartoti daug prirengiamo ir 
painaus darbo, kaip antai prie prirengimo 
vilnų, Hnų, geležies ir kitų daiktų. Ir tai 
dar ne 4 iskas. Kada žmogus teip dirba su 
tokiu tl c siekiu, idant palengvintų sau ateij 
siantį d irbų, jis dar nieko nedaro savo kas
dieniniu ms reikalams pakakinti. Reikalai 
vienok daro ištisų nepertraukiamų retežį: rei
kia kasc ien apsitaisyti, maitytiesi ir gintiesi 
nuo vėj< ir darganos. Robinsonas greitai pate- 
myjo, j( g ne ankščiaus galės traukti į darbų 

spėkas, kaip tik susirinkęs išteklių 
niams reikalams pakakinti. Taigi

kaslink pamatinių nuomonių, idant

turi būti tvirtai nuspręstos. Taigi 

nė kaip socializmas.

gamtos 
kasdien i 
jis ture; o kasdien dvigubai dirbti ant me
džioklės^' - --- -
šalį ir a jsiginti nuo vargo per tų laikų, kada 
ims daryti užmanytus daiktus ir įrankius. 
Įrankiui i, medegų ir ^išteklių Robinsonas be 
abejonė? pavadįs savo kapitalu.

Daj 
tiat sup 
“Kapiti las ir procentai”. Sako jis teip:

“T iii žmonės mislija, jog kapitalas yra 
tik pinįj^ai ir pertai nepripažįsta jam jokios 
tverianč ios galės, nes ištikro pinįgai neturi 
ypatybės daugintis susivienydami, 
teisinga 
pats, kų 
ir sidabro buvo jau kapitalistai ant svieto ir 
drįsiu srkyti, jog tada, teip kaip ir siųdien, 
kiekvienas buvo mažesnis, ar didesnis kapi
talistas.

idant dalį laimikio galėtų atidėti į

trumpinus ir aiškiaus išreiškia Bas- 
•ratimų kapitalo savo veikale vardu

Bet ne
yra nuomonė, ,buk kapitalas yra tas 
pinįgai. Dar prieš atradimų aukso

“K 
sideda 
medega, 
įgijimui 
tai turit ti vertę, kaip antai:, vilnos, kailis, 
linai, ši' kai, medis ir tt. Antrų—įrankiai, 
kuriuos vartoja žmonės, atlikdami kokį nors 
darbų, Ųaveikslan: rankiniai įrankiai, maši
nos, gar laiviai, geležkeliai ir tt. Trečių—iš
teklius, kuris susivartoja per darbų kaip 
štai: mafistas, drabužis, namai ir tam pana
šus daly kai.
butų lai ai mažai našus, beveik bevaisis, o 
vienok ^atys tie daiktai reikalavo ilgo darbo. 
Dėl to t d teip dideliai svarbu yra juos turėti 
ir iš tos priežasties .visiškai teisingai yra mai
nyti juo i, parduoti, traukti iš jų pelnų, jeigu 
iš jų naudoja, arba reikalauti užmokesnio, 
jeigu jubs kam kitam skolina”.

Taip liberalizmas mato jau kapitalų 
kiekviei ame įrankyje, žalioje medegojo arba 
ištekliu; e; teip suprantant kapitalų,be abejo
nės galima sakyti, Jog kiekvienas žmogus 
nuo seniausių laikų buvo kapitalistu, nes 
kiek paniekia musų pažinimas pirmutinio 
žmonijoj stovio, ar tai akmeniniame amžiuje, 
ar tai amžiuje antvandeninių triobėsių, jau 
randam? pas žmonės įrankius, nors ir pras
čiausio Į 
taisė drabužį ir statė gyvenamas triobas.

'as gi tad yra kapitalas? Kapitalas su- 
š trijų dalių. Pirmučiausiai—žalia 

‘ ypačiai tokia, kurios pagerinimui ar 
suvartotas buvo tūlas darbas, o per

kurta susi vartoj a per darbų kaip

Be šito viso žmogaus darbas

pavįdalo; visur rinko sau išteklių,'

(Toliaus bus.)
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PaHeszkojiinai.
Pajieszkau sawo draugo Juozapo Gru- 

sxo, Kauno gub., Panevėžio paw>, kaimo 
Palecziu. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žine ant adreso:

Jomis Kranauskas,
Box 172 Poųuonock, Conn.

(8-24)
Pajieszkau jaunos mergino, ne senes

nes per 20 metu,ant apsivedimo, nes asz 
pats esiu tįktai 20 metu. Norinti gauti 
Jauna ir gera vyra, gal i drąsiai raszyti, o 
jos laiszkai niekam ne bus parodyti. 
Adresuoki!:

A. K. 1932 Brownsville Road SS. 
Pittsbųrg, Ea.

Pajieszkau sawo brolio Jono Gruszo. 
Jau dvi sanwaites kaip jis iszejo isz na
mu ir daugiau nesugryžo. Jis paeina isz 
kaimo Slacziunu, Lygumos parapijos, 
Szauliu paw., Kauno gub. Jis pats ar 
kas nors teiksis duoti fine kad žinotu
mėm ar jis randasi dar gyvas.

. Feliksas Strelcziunas,
35 Ruble sl.ago, , Chiclll.

Kur buwa Antanas Nemunaitis ir Au
gustinas Kuncaitis, abu Suvalkų gub., 
Naumiesczio parapijos. Jie patys, ar 
kas kitas, teiksis duoti žinę ant adreso: 
W. S. Kreivėnas, Bos 183,IVestville, III.

Pajieszkau Stanislovo Urbanavy- 
cziaus isz Geležiu kaimo, Stanislovo 
Petrausko isz Palukių kaimo ir Julijono 
Gintalaiczio isz .Juszaicziu kaimo; visi 
trys Telsziu pav. Kauno gub. Jie pa- 
vs, ar kas kitas, teiksis duoti žinę ant 

adreso:
Ka» Urbanavyczia.

2 Pabe Court, So. Boston, Mass.
Pajieszkau savo szvogerio, Juozapo 

Ambrozo, Kauno gub., Raseinių pav., 
Rot ui iu kaimo. Jis pats, ar kas kitas, 
teiksis duoti žine ant adreso:

Peter Bartkus,
1751 Nay Ang avė. Scranton, Pa.

Pajieszkau Juozapo IViniekio, Kazi
miero ir Antano Starodumskiu, visi trys 
isz Kauno gub. Raseinių pav., Szventra- 
giu kaimo. Jie patys, ar kas kitas, teik
sis duoti žinę ant adreso:

Dom. Stepulis,
333 Park St., Ne v Britani, Conn.

Pajieszkau savo brolio, Stanislovo 
Adomaiczio, Kauno gub., Panevėžio 
pav. Szukionių kaimo. Jis pats, ar kas 
kitas, teiksis duoti žinę aut adreso:

Antanas Adomaitis,
Box208. Thomas, West Va.

Pajieszkau savo brolio. Frauk Miszei- 
kio, Kauno gnb., Raseinių pav., Kražių 
vol. Jis pats, ar kas kitas, teiksis duoti 
žinę ant adreso:

G. Miszeikis, Box 277, Westvills, III.
Pajieszkau Tamosziaus Szimkonio 

Suvalkų gub., Seinų pav., Kudrenu 
gm. Liszkavos kaimo. Jis pats, ar kas 
kitas, teiksis duoti žinę ant adreso:

Ignas Kailonas,
, 222 Commerce St., Nev Haven, Conn.

Pajieszkau savo paezios, Marijonos 
Pocienės ir sunas Antano, Kauno gub., 
Raseinių pav., Nevocziu kaimo. Jis 
pats, ar kas kitas, teiksis duoti žinę ant 
adreso:

Ciprijonas Pocius,
81 Post Round, White Plane, N. Y.

Bitter Wine, idant kartais jums 
neįbruktų neteisių, sufalszuotij ir 
be jokios įvertės prieprowų, tai 
ežia tai tenai pMs rodanczių. Tri- 
ner’io American Elixir of Bitter 
Wine yra geriausias ir wieklin- 
giausias waistas nuo neilebczioji- 
mo ir abelnai nuos wisokių pil- 
wo, kepenų ir inkstų ligų, net ir 
užsisenėjusių. Jis apsaugoja nuo 
visokių negalių, ypatingai kar- 
sztmetyje, ir todėl visados turė
tų rastis kiekviename name, kaip 
tai praktiszkiauriejie gydytojai 
rekomenduoja.

Knygos sa»vos spaudos.
Ažyvl Ap»irei»zkimai 8wiete, ant kurtu žmo 

ne* nuolato* žiuri, bet ju gerai nesupranta; 
•u 7 abrozeliai*. Naudingiauae knygele ant 
juieto daaižinojimul isz ko darosi tai 
bai. griausmai, lietus ir sniegas; kasyra 
debesiai ir ant ko jie laikosi........... 3Oc

Aritmetika. Kniga isulmokinimuirokundu.
Preke.................... .................... .. ..S5o

I1YGIENA Daktarlszka knyga arba mok.'.a* 
apie užlaikytu) »weikato*. isz kurios gali be 
pagalbos daktaro lazaigydytl uuo daugybe* 
ligų. Szita knygele priwaio rastis kiekvne- 
nuose namuose, ne* kas j) su atyda perskai
tys.patalky* apsisaugoti nuo tukslanezlu wi- 
sokiu ligų, pataikys uilaikytio;.ielybeje *awo 
sveikata, pailginti sawo amži ir mukęs užau
ginti *weikats ir tvirtais sawo vaikelius. 
Preke.. . ......................  ;..........35o

Kražių 8kerdyne.Apra.zo ana balau at.ltiklma 
kadal8U3ni. maskoliai užpuolė ant bažny- 
czioa miestelyje Kražių, mu*ze, szaude ir pjo
vė nekaltus amonis, užgriovė altorius ir ui- 
peczetijo Lažuyezia. Aiazkiautlai apraszc 
ta viaa atsitikima............................. ISc

Lietuviuką. Lementonu* su poteriai*, kate
kizmai* Ir mi.tranturu.. ....................15c

Aloksla* apie Žemf ir kitu* svietu*, ju būvy ir 
pabaiga. Apr»«zo kas yra žeme, Įsa ko ji su
sideda, ant ko laikosi ir kaip sukasi; kas 
yra saule, žvaigždes.menulis; kaip toli yra 
in kitas žvaigždes; kas yra plianeto*. kome
tos ir kitos retai matomos žvaigždes. Su 30 
astronomi.zku abrozeliu turinti 225 pusią 
plūs. Yra tai vienatine knvga. isz kurio* 
tikrai žmogus gali apsiszvlesti. 75c

D'urvose, gražiuose apdaruose.......... 1JI.OO

Dr. Lemi Landės,
. Lieturviszkas Daktaras.

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

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

U užtikrini. IsZgydyma
visų slaptų ir paprastų li^ų, kaipo tai: 

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

Liftas LytisZku Daliu
iszgydysiu į'keles dienas, teipogi IP 

gas pilvo, uždegimą žarnų, iszdžiuvi- 
mą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, a- 
kių, ausų, nustojimą pajlegų ir tt Isz- 
gydyma užtikrinu kiekviename atsitiki
me. Cnroniszkas ligas gydau pasekmin
gai, ir slepemas ligas užlaikau slaptybė
je.

Dr. Leonard Landės,
134 E.24th 8t.,Cor.Lexitigton Av.

Gffiso valandos ) nuo9 rJrto- lkl 1 P° P1H , omso wa>anuos. j n„o6po pfet iki Svakaro 
Nedaliomis: nuo 8 iki 10H vai.ryto; nuo t iki ♦ vai. 
po piet.

Ro«la per Gromataa Dykai.
Užpraszydami gydyklas prisiuskite $1.00 

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

F.PBradchulis
Adwokata* ir Notary Public.

Wieniotelis lietuvys advokatas, baigęs 
mokslai jurisprudencijos czion Amerikoj, 
Lake Forest universitete. Weda provas 
kriminallszkas ir civlliszkas. Atjiessko 
užsenėjusias provas, iszdirba visokius 
dokumentus ir duoda rodą visokiuose 
reikaluose. Lietuviai isz kitų miestų 
gal rodą pasiekti per gromataa. Tuun- 
tiejie reikalą teelszaukia tuojaus.
3250 S. Halsted s t., Chicago, Ui.

Telephoue Y *rds 772.

J 8 n^e'IMK MANE
F6OT$0R u*

Gražus 14 K
ĮrĮĮHmH iwigubai suk

darai* luksz-
— ' nustatom • ir

užsukama*, Kražiai k*letknota*. tikrai ameriko
niukai* viduriai*. Kvarantuota* ant M metu, 
iazrodo kaip 840.00 auksini* laikrodėli*. Atsiusi
me C .O. D. Ir jei pa.ldabo*. užmokėk ant ezpreao 
agentui (3.M ir laikrodėlis tavo, jei ne sugrąžyk 
atgal ant mus kaszto Ra«zvk koki nori vyriška 
ar moteriazka.Fri'kiekvieno laikrodėlio duoda 
me DYKAI auksu lieta lencluirell jeigu su orde
riu Iiri.lu.lk3 85, ir apmokame ks.ztus prlsiunti- 
mo Ap.ltteliuok .zendlen, tiesa ju preke* eina 
aug.ztyn Raszyk o prisiusime 3(X> putlu Kata
logą parodami tukstanozlus visokiu puikiu dal
giu. ROYAL BARGAIN HOU8E. 53 DearbornSt 
Chieago. IU.

LIETUWIU DAKTARAS

Aukos ant kankintiniu
A. Savickas, Tunnel AVasli.
W. Savickas, “ '* .25
M. Savickas. “ “ .25
W. Savickas, . (visi antru kartu) .25 
Strugalevski (lenkas) Thorp, Wis. .24 
E. K. Springfield, III. “ -50

Aukos ant Paryžiau* Parodos.
E. K. Springfield, III. “ 25

Pajieszkau Cesoko Pralgauskio, isz 
Telszių miesto, Kauno gub., 14 metu A- 
merikoj. Jis pats, ar kas kitas, teiksis 
duoti žinę ant adreso.

Leon Citovicz,
118 Ann St., Brockton, Mass.

GKAND OPENING.
Atidarę naujei saliuna rengiame balių 

jo įkuruviu, ant subatos ir nedėlios 18 
ir 19 Rugpjuczio, ant kurio grajis gera 
muzika ir bus smagus pasilinksminimas. 
Todėl visus pažystamus ir aplinkinius 
kviecziame atsilankyti.

K. Kabelis ir A. Žėkas,
3253 S. Morgan St., Chicago.

Reikalingas vaikas į aptieks,mokantis 
kalbėti ir raszyti lietuwiszkai ir lenkisz- 
kai arba lietuviszkai ir angelskai.

B. Zaleski, aptiekorius.
4647 S. Ashland avė. Chicago, III.

Ar nugara nieszti?
Jeigu kam nieszti nugara tik 

dėlto, kad jįi kas iszpliektų, tai 
ant to nėra atsakanezių gyduolių, 
bet mes ežia sznekame apie tokį 
nieiėjimj, kur žmogus ima dra
skytis iki kraujo. Maži raudoni 
spuogucziai dilgo tarytum tuks- 
taneziai adatų, ypacz jeigu katras 
prakaituoja, teip kad neduoda 
jam nė dirbti, nė miegoti. Kiti 
suko, kad priežasezia to yra ne
yra karszcziai, bet karszcziai tik 
prisideda prie padidinimo to prik
laus niežėjimo. Svarbiausia ežia 
priežastis — tai sugedęs kraujas, 
reikalaujantis gero iszvalymo. 
Iszvalyti gi krauju galima kuo- 
geriausiai vartojant Trineįio A- 
merican Elixir vf Bitter Wine, 
kurs ne tiktai urnai praszalina tp 
niežėjimę ir spuoguczius, bet teip- 
gi reguliuoja vidirius ir sutaiso 
pilvp; reikia tik be paliovos 
vartoti jį per visf vasary. Fa
brikuoja jį suvirsz jau 10 metų 
Jos. Triner’is, ir galima gauti vi
sose aptiekose; bet visados rei
kia reikalauti t esiog ‘‘Trini r's”

Lietuviszkas
CIGARO ir TABAKO FABRIKAS.

Dirba Cigarus isz tikro Havanos'taba
ko ir 'užlaiką inportuotą tabaką tinka- 
miauseant papierosų isz Roeijos, Turki
jos ir kitų szalių. Biznieriams dasiun- 
czia tabako ir Cigarus į visus Amerikos 
krasztus už pigiause prekę.'
Fabrikas: 1123 N. Maplewood avė. 
Ofisas ir Krautuve: 3250 8o.HalHted 

CHICAGO.

—Tikrai Lietuwi8zka8—

SaličnjaS.

Kauno gub. Scauliu paviete

123 W. 18th Street.
Nuo Stos iki 12tos ryto.

Telefonu: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos 

aptiekos.

TIKTAI DEL WYRŪ.
Už (fyka sampelinis pakelis bus atsiustas 

paeztu kožnam wyrui, katras prisiu? 
sawo warda ir adresa.

Sugražina sweikata ir smagumą urnai
Pakelis *t< ouklingn gy

duolių bus atsiustas kode

te Medical In.tltuta. Jie 
’iek iszgyde vyru, kurta

THEO PR0ULX
ADVOKATAS IR KONSULIS.

JONAS MOŽEIKA,
A8»i#tėnta8 ir Notary Public.

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

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

Kuratswedintl karščiuose.
Ant Potomac upės kraszto, 
Tenai rasi ir be raszto. 
Grąžę vietą, orą sveiką. 
Žalėm gojui gerą laiką. 
Ten lietuviszkas saliunas 
Parengts puikiai kaip bijūnas: 
Pilnas gėrymų puikiausiu 
Ir su užkandžiuigeriausiu. 
Czia wėl ant upės laiveliai, 
Plaukioj mergos ir berneliai, 
Tai žuvauja, tai vėžiauja, 
Bovintiesi nesiliauja.

Antanas Narijauskas, 
We.*»t Port, Meriland.

Nesiųsk phiįgų.
Daug žmonių serga ant policijos, kuri 

apsireiszkia laike miego ar prie nusi- 
szlapir.imo, ir jeigu isz to neisigydys. 
ji neapleis žmogų kankinuasį. Žmonės 
turinti taliga kenezia nemigą galvos 
skaudėjimą, pilvo užkietėjimą arba ne- 
travinimą, nerviszkumą. vidurių ir nu
garos skaudėjimą ir apsilpnėjimą lytisz- 
kų kūno dilių. Jeigu tokiuoae atsitiki
muose reikalauji pageltos, nesiųsk pinį- 
gų, bet raszyk pas manę įdėdamas mar
kę, o asz atsiųsiu apraszymą, pagal kurį 
tikrai iszsigydysi. Adresuok: (8-17)

John Wmm1.
Box 443, Iro n Mountain, Mieh.

Geras alus, seniausios arielkos, kve
pianti cigarai ir czysta vieta dėl užei- 
viu. Apart to didele ir czysta sale ant 
mitingu, balių, veseiliu ir kitokiu zabo- 
vu. Subatoj ir nedelioj bus balius ir 
muzika. Wisus užkviecziu atsilankyti.

Jonas Petroszins,
168 W. 18th st. kerte UiIod. Chicago.

tiszkais ir kaąiszkais ken
tėjimais, teip kad Institu
te nutarė už dyka dalyk 
bandymo pakeliu* tinau, 
kurie ps praszyk

Iszsigydysi namie nuo 
kiez vienos lytiszkos ligos, 
paeinanezios nuo jaunys
te* iszdykumo, sugražint 
patrotyta pajiega ir at 
minti, panaikys skaudėj! 
ma strėnų, sudrutys silp
nu. lyti.zkus unarins.

JAMES J. HIGGINS,
Successor to M. Duming.

Rėdytojas Pagrabn ir
Balsamuotojas Kqdq.

ĮVAŽIUOJU

Pigiau kaip kitur!
Czysto aukso. 14 ir 18 K szllublntai žiedai; 

Laikrodžiai ir laikrodėliai pa* mane pigiau kaip 
v-isur. Darau naujus ir taisau augamai** laik
rodžius Ir laikrodėlius, žiedus, draugystėm špil
kele* Ir visokius auksinius Ir sidabriniu* daik
tus pigiau kaip visi ir visa darbu gvarantuoju.

F. Proza linkis,
D.54-33 Htr. Chicago. III.

įsteigtos 1808 metuose.
107 First St., Elirabeth, N. J.

“*unoe.s<ž B.

gios ir pamacžlyvoa, ro
dos plaukte plaukia prio 
nesveiku sąnariu audru
ti ndamos kur reikia. Jon 
gydo kožna liga ir panai
kina nesmaguma ir kiek
vienam atsitikime visiu- 
kai iszgydo. Atslszauk in 
State Medical InsUtute8M 
Elektron BuUding. Ft. 
Wayne, Ind.. o a p turėsit 
už dyka kampeli. Institu
te stengiasi susinesztsn 
didžiau.iu skaitliam žmo
nių, kurie negali atsi

traukt isz i amu. kad gydyt irs ir szle sampellai parodys jiems, kaip lengva iszsigydyt nuo lytisz 
ku ligų, ka I a vartojusi atsakanezios gyduoles. Institute ne vieno ne atmeta, 
atsiszauks, gaua dailiai apipeczetyta pakely, kad kiti nežinotu kas ten yrn.Raszyk dabar,neatidek

Naujas sztoras.
Lavrence Mass. P. Aurila lietuvys 

uždėjo nauja sztora valgomų daiktų ir 
wiska parduoda pigiau kaip kiti. To
dėl visus to miestelio lietuvius kwi.eczia 
ateiti ir pamėginti naujame sztore, o už 
tikrina kad kiekviensbus užganėdintas.

P. Aurila, (9-7)
38Connnon St., Lawreuce Mas.u.

Batoras ir Oftisas.
Atidarėm naują sztorą ir ofisą lietuviu 

reikaluose, kur užlaikome visokes lietu- 
viszkas knygas, lietuviszkas žoleles nuo 
visokiu ligų, užsiimame visokiais lietu-'’ 
viu reikalais, kaipo raszymu ir skaity
mu laiszku, užvedimu provų visuose 
atsitikimuose ir tt. Prie to turime saliu
os ir užlaikome gera alų, arielkas ir 
kvepenezius cigarus. Visus kvieczisme 
pas mus atsilankyti. *

John Mitchell Jt Co.
547 S. Canal St. Chicago, III.

A. M. Matusawiczia, 
AGENTAS

Wargonu, Pijanu, Siuwamu Ma- 
szinu, Cigaru ir Papierosu.

Wargonu*, Pijanu* ir Mitzzlna* duodu ant SO 
diezu ant KZmegimmo. Jeigu per ta laika pa
sirodys paimtai initrumen’a. negeru, ar per 
brangum, asz ji ateilmziu atgal ir už ta laika 
■įekMMkSSSM*s. Vitikriuu kad nuo manei 
pirkaite visk* pigiau kaip visoj Amerikoj galė
tumėt gauti. nes asz visokios daiktu* imu ata- 
cziai isz fabriko ir todėl galiu pigiau juos par
duoti Kaip tie kurie isz vholesale ima. Meldžiu 
■ik pamėginti, o užtikrinu kad bu*ite užganė
dinti.

A. M. Matusaviczia.
Stienaiiiloati, Pa.

Dr O. C. Heine
DENTYSTAS.

Kerte 31 at irHalsted ulieziu, 
viražui Aptiekoa. Chicago.

Susitaisykit sawo peczius 
ant žiemos.

Asz duosiu Pecziu taisytoja kiekvie
nam kurs pas mane atsiszauks ir už- 
czedisiu Jums pinigus.

Fred. C. Ewert,
3108 S. Halsted st. Chicago.

Temykite.
Prova Juozo Polubiusklo, kuri buvo painioja

mu pokampiaiu rodu dawvju, kurie po namu* 
jieszko «uiFi»tu įmonių, paskui juo* apgaudloe- 
je dfaug ,u mwo advokatai*. 1S llepo* tapo už
baigta Henry paviete, mie*te Cambridge. Ant 
naudo* Palubinskio pritudyta ♦5000 ir f 1100 
kaaztu. Prova vede P r. Golubloki* «u advoka
tai* C. C. Wll»on. Jobo W. btreed ir S S. Hhlrer.

3320 8. Morgan St., Chicago.

DR. KALLMERTEN.
GARSINGAS SPECIJALISTAS 

Chroniszku, Ner- 
viszku ir privatisz- 
ku ligų vyru, mo- 

ZT’ teriu ir vaiku.
gonius gydo 

flMB laiszkus.

$1.000
0 .JL^N’agrados duos 

kiekvienam gydy- 
j tojui, kuris iszgy-

A LF • dys tiek ligoniu su
tiek laiko, kaip Dr. Kallmerten. Gyduo
les yra sutaisytos isz žolių ir szaknu dėl 
kiekvieno ligonio skyrium. Dr. Kallmer
ten iszgyde tukstanezius ligotu žmonių, 
guriuos kiti gydytojai laike už neiszgy- 
domus. Jeigu kenti ant kokios ligos, ra- 
szyk tuoj aus prie Dr. Kallmertkn. o 
rodą gaubi dykai. Apraszyk gerai savo 
liga, lyti (vyras ar moteriszke) amžy.kiek 
sveri, indek truputi plauku ir už du cen- 
tU|pacztine marke, o gausi atsakyme ar 
galima iszgydyti ar ne. Adresas:

DR. F. J. KALLMERTEN.
TOLEDO. OH1O.

Li- 
per

Danlseiicziū, 
nes pas 11 randa 

ai geriaure* 
sznapaaa ir alus.

Tikrai LietuviazkaN
SALI

Užlaiko gerą 
rielkas ir

U N A S

terbury. 
sės ir tei 
nas mieste

830 Bank.
Waterbury

erą alų, seniauaes ir czystas a- 
kvepenczius cigarus. Geriause 

I szviežini atvaževusiųį Wa- 
Yra tai vienatinis czyscziau 

singiauses lietu visikas saliu 
eWaterbury.

DANISEWICZIUS,
■ik, kampas 8. Leonard st.

VVa-

ealiu

st.
Conn.

Dar penkiolika miuutų, pasui stritkarį 
(nustverti, 

Tai eik szian brolau pas Szimkų—sznap- 
(są iszsigersi 

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

Stanislovas Szimkus.
8700 Commercial avė., So. Chicago, III.

J. LESZCZYNSKIO
Lenklszkai - Lietuvviszka

APTIEKA
3313 S. Morgai St, Chicago, IR.

Turi geriauses gydyklas nuo visokių 
ligų; užlaiko visokes Europines žolele*. 
Bobro mėsa, rusk a* gyvas dieles ir tt. 
Atsissaukusiems per laiszkus ir apra- 
szantietns savo ligas, duoda rodąs ly 
pnsiunczia gydyklas per paeitą arb« 
per expresą.

Aptiekoje visada randasi keli dak
tarai, teipogi per telefon s gali pa
szaukti daktarn kas tik koki nori.

Dr. M. P. Kossakauskas visada aplin
koje.

Tel. Vardu 7OH.

J.Biirman & Stefankevicz,
231 S. Roebling st-, Brooklyn, N. Y. 

prie lletaTlazko* balnyczu s.
Lietuviszkas SZtoras ReHgisZki Daikto. 
Užlaiko Ražanęzius. Sakaplieriua, Abroa- 
dua. Maldaknyges lietuviszkas ir lenkiaa- 
kas, teipogi ir visokias kitas knygas dva- 
siszkos ir syietiazkos i n talpos.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3432 8. Halstcd St.

$2.00
rija* knopalktaašial

L’ž 2.75 nupirksi Kliugu pinta wai- 
kam* wazimali su pale r uoto plieno 
Tniats. aszemls. springsals. etc. Gua- 

-rantuota* ant 3 metu. Už |3 25 
MrriHKM nHuJausio daria, "Goi iKT 
Uskiuaus". Duodame 10 dienu ant 

^iszbaadyrtio. Pinigu Isz kalno narei- 
_  , ,, 'kalauhuue. Suteikiame geriausius 

palludyjimua kailiuk musu teisin
gumo. R.s.tk azkNDm reikalaudamas musu 
naujai laši islo puikaus 48 pusiu katallogo. 
Adresuok:

ISlto 187 Plymouth PI , Chicago, III.

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

Užlaiko grabus ir visus kitus reikalin
gus ant pagrato daiktus. Teipogi Karie
tas ir arklius ant pagrabu, veseiliu ir ki
tuose reikaluose1 galima czia gauti. To- 
lymesniejie rali paszaukti per telefoną:
Yards 700. (3—9)

Rodą Dykai!
Vien tiktai vyru ligose. 
State Medical Dispensary

Sį I —_ f 76 E, Medį»on Street
< Chicage. III.

Gydiai'czlo* ftvnrantuo

krauju, lytiizku lrchroni»z- 
ku n«>r»liu. Bai.ia. paaek- 

kalp tai: I>n.aii<lym>M.
_____ _ Juailpo.jinia.. vario-'C.lr, 

Merya -llynum**. 8zir.lle« plakimą*, pražudy
mą, atmintie. nekenilma* draairy.le*, nerri.z- 
kuma* krutinę., nuvaro* Ir kryžiau, .kaud.ji- 
ma«. ra*s*vim*«. pilvu Ir Barnu uždeplma* ne
mali mat. In.kilu ll<a. pražudymas apetito, 
•marve Ferkleje. paniūrima*, viduriu užkietejl 
ma*. murzinta* kraujo in Kalva, peraztrjima*. 
au.u rypima., I.zbenmal aat kūno ir lytlazku 
daliu, pražudytu** *ekk>*.

Gyduole* dykai—pakolei Ine- 
gydyNini.

Ofisą* atidaryta* nuo 10 vai. ryto Iki 4 po plv- 
tn. Ir nuo S iki 8 vakare, b'adelioml. Ilk nuo 10 
iki lt ryto.

Kiekviena*, kur* kanklnail kokia nore ehro-

mes sau žag ystos.

SUteledicil Dispeasery,
76 E. Hedison St., Chicago, III,

Arti Mc Vickers Teatro.

Zemlupls Lietuvos ir 
Latvifos.

Lietuviszkoje kalboje, atspaustas lo- 
tiniszkoms literoms Peterburge, gauna
mas paa: Inžinierių A; Maciejevskį

Nevskij prospekt, n. 111 b. 73.

J. K. Chmieliiiskas, J. Sllverstein, 4Co.
Didžiauisas Lietuviszkas

Cigaru ircignretu fabrikas
cįj . Dirba mc Cigarus mx 

A Ą tikro Havanos tabako,
W Cigaretus isz Rusiszko
\ M'inB *r Turkiszko. Biznie- 

, aBti riamsdasiuneziame in
A a visus Amerikos krasz-
V us už pigiause preke.
>-lM*-^FABRIKA8:
„T 4»8 8. linlated at. 

KRAU'icii. OFISAS IR PABDAVINYCZU: 
878^880 W.33r<l st., CHICAGO.

Wlsi —

pas—

wy Tal

Diemanto Elektros Kryžius

Ar Tawo pėczius 
reikalauja pataisymo?

Jeiga teip, tai pirk visus reikalingus prie 
pecziaus daiktus pas

Omlet Fornitiire & Stote Co.,
- 3240 8. Morgan Kt.

o jie sutaisys tavo pecziu dykai. Teipgi 
turime didelę daugybę visokių peczių 
ui pigiausi) prekę, pigiau kaip fabrike.

W adinamas teipgi Voltą Krvžium, keletą metu atgal ta
po iurasta* Austrijoje, ir pasidekavojant savo nuodai 
Kryžius tas velk prasiplatino Vokietijoj. Francuzijoj, 
Skandinavijoj ir kitose Europosszalyse.tr szendteu vra la
biausiai pageidautam** kaipo galingas vaistas nuo Reuma
tizmo ir daugelio kitu kūno negaliu.

Elektros Diemanto Krežius gydo Reumatizmą teip mus
kulu kaip ir sunariu. Neuralgija ir kitus kūno skandejl 
mus. Nerviszkumą. Nervu nusilpnėjimą. Silpnumą, Pras
tota Nervu Gyvumą. Nervu Nupuolimą, Nemiga. Abejo- 
tingumą, Dvasios Nupuolimą. Hysterija, Paralyžių, Sus - 
tengima. Drebuly. Neuralgija, Apopleksija, Nuomaru, Szv. 
Wito Szoki bzirales Plakim*.Galvos skaudejima ir wlsua 
Nerviszko Systemb sugedimus.

Weikme jo apsireiszkia pati per sasre begyjs keleto* die
nu. bet kartai* užtrunka kele* diena*.

Kryžių reikta neizint diena D nakty, pakabinta ant kin
kinio izuinriuko ant kaklo, augsecziau srirdine* indaubo*. 
Mėlynoji puse turi b»t in apaezia apversta Priesz naudo
jime ir vien* syki ant dieno* po to indek Kryžin in trupsti 
drun*ma geriausio uksuto skystimą rr laikyk pu keista.lireVIM lA'mik-mseim ėiuesn. 1 »-- - . - ss -_

Žingeidus svietui dalykas.
Tikrai-vienatinė gydykla ant užželdini- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimu, 
už kągvarantuoju. Prof. Brundza sutei
kia puikius, szvelnius ir tankius plau
kus, k) liudyja daugumas prisiųstų pa- 
dėkavonių per laisakus ir laikraszcziua. 
Pagelba yra visiems, tik atsiszaukite.
OFFISAL Bnx>kl„.ST
Norėdami pasiklaust rodos per laiszkus, 
adresuokite: The J M BRUNDZA CO., 
Box 2361, Nev York. U -S. A.

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

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

J. R. Mlknaitis.
883 Bank st., Waterbury. Vonn.

Baltrlikoųi!!
Rasite szabp alų, seniausea ariel 

kas, wynę net isz Europos, o 
cigarus net i»i Turkijos.

Atsilankykite po nr.
11 N. River Side SL,

Waterbnry. Conn. j

Remember 
MAJOR-S 

RŲBBKR 
ČKME.NT, 

MAJ0R’8

I H. ir gvarantuojame. kad jis snteiks takia pat nauda kaip 
I kad geriansiejie elektriszki diržai, kaaztuojaoti penkiolika. 

—bei dvtdeszlmta sykiu daugiau. Kožnaa szeimynoe sąnarys, 
gotas, niekados neturi būt be to Eiektriszko Kryžiau*, kur* yra gerianaiu gelbeto- 
vtaokla* kūno negale* Ir skausmus. Pn.iusk viena doleri per eipresa. ar money 
egistru.'toj gromatoj. o mes lamstai savas k* s z tai, pasiusim viena Elektrlszka Die- 
u. arba 6 už m OO Gaunamos tuzstancziala rekomendacijos nub ypatų, kurios sta 
Stebuklingo Kryžiaus Iszsigyde. Yra užtektina dėl parodymo jo magiszkos galybes, 

klu rekomendacijų:

sveikas ar I 
jum priesza 
orderi arba 
mauto Kryž 
pagelba .zi 
S z tai pora t

Asz. naudifausi jusu Diemanto Elektros Kryžium nuožl Kovo ir persitikrinau, kad tas kryžius 
tikrai teip n>gelt tngaa. kaip askete Per ilga laika asz negalėjau valdyti savo d-azine, rankos 
irdaug kentsjaa: wlaada turedavaulsikyn ja pari*zia. Po naudojimo ’begvj dvieju »aowaieziu 
jusu Dieuiaitte Elektros Kryžiaus galėjau apal-iti jau be pariszimo Dabar gi su ta ranka neszu 
pilna kibirą p-andena Asz ir nežinau, kaip aiidekavot jums už teip didele sutelkta maž ivgel- 
oė.—ANDRĖS M ADSEN, 2056 Quincy Ase.. Oodim. Cran.. April 15, 18112.
The Dia|n>oi><l Electric Cro»s Co., 303 Milvraukee avė., CHICAGO.

Li6iuwiszKa /mišką.
1

257 Hanover St., Boston, Mass
a visokiu aptiekoriszku taworų czionykszcziu ir užrubežiniu.

Aptiekę e wisada galima rasit DAKTAKA, kurs duoda ligontama 
rodąs dykai.

Aptiekoje galima susikalbėt: lenkiszkai, ruskai, Uetuwiszkai ir 
dsugelyj kitokiu kalbų.

J
 Kaip kiekviena maKzina. teippat ir žmogaus organiz

mas su laiku genda—Kad ma.szins ir tolinus pasekmingai 
j ♦eiktų, reikia ją prižiūrėti ir pataisyti ten, kur sugenda. Lygiai 

teippat dėdasi ir su žmogaus kunu. Kad sugrąžinti jam iszsem- 
Į tas sunkiu darbu spėkos, reikia ką nors imti.—Mokslas aiszkiai 

parode, kad ant to yra waist*i. idant sugrąžinti žmogui per diena. 
L isznaudotas spėkas. Praktikuojant ilgus metus pasisekė man su-

A vienyti įvairius vaistus su wynu, kurs sudrutina visa organiz- 
B mą, pasekmingiausiai gydo pilvo ir žarnų uždegimą, otios ligas, 
M gumbą, nežlebcziojimą, dispepsiją,neuralgiją, nerviszkumą. etc., 
R ir tam vynui suteikiau varda; Karius iivynas Dro Božvn- 
B ežio.

l Kartus Wyn*s Dro Božynczo turėtų visados rastis kiekvie- 
Į nuošė namuose, kaipo sargas sveikatos ir gyvasties. Pirkdami 
fu tėmykit ir reikalaukit tiktai Kartaus Wyno Dro Božynczo.

Dttir tft* Gali gaut wiso8e aptiekoje arba paa
^siesis* Drą Božyncz, 519 Milwaukee avė. Chicago.

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

Gydo visokes Jgas, turi geriausę praktl 
ką ligsse moterių, vaikų ir chronisz-

• koše lįgose. Teipogi geriausei atlie 
ka aeracijas visokiuose aUitiki- 
muosę,

837 32hd St.. Chicago
OFlbV WALANDO8:

Iki 9 ry toj nuo . 2—2 po pietų ir po 6 vai
TgLKLONAB Yards 885.

I'* 13.25 Nupirksi Puiku J 900 mo- 
*10.28 teriszka ar wy
IW:: y * riNtka dwirati

oanizraio namon** 
paežiu* pigiau nei 
siti tel gali pudarytl- 
Užsilike isz W mo-

tuoti aat t metu Musu modeliai 41. trijų Crov* 
rėmu yra p**kutiDiaa«io* mados ant IMM m A- 
g*ntu raikalaujam*. Dvlraczlu ir k Įtektu daly
ku katalioga siunčiame už dyka. ■Piaiga U* 
kalno nereikalaujame. Adresuok: re“

MąziufaeturinftC’o Dsyt. H. 
ISI-IS7 Plymouth PI. Chica^n, |

Naudokitės!

Heroms su puikioms kviet- 
_______________r__aitymal* gromatu raazy- 
mul Tokiu bopieru tuzine* kasztuja 35c: t tu
zinai 01.00. Agentu reikalaujame ktekvtenol H*, 
tnviszkoj apifardoj ir du.datue gera uždarbi. 
Raszyk sziadįnn.

Kudarauckas,
Boi 234, Liireice, liss.

Ar nori Gero Laikrodėlio 
už pigia preke? >

diK^ U?k^

• rsp_ jS. kalP Wisa tavon, gw>-
klubini**

7 :i->umo auk-

Laikrodkltei cfoM 8Ded, 
Klgled viduriais, gva- 
rantuoii ant 20 m>-įsWlu.................. »»■«•■K Laikrodėliai GoM filled, 
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Laikrodėliai sidabriniai Elgiao viduriai* r»l- saaitiiAii mm* in-----------------------------------------*»Až
Laikrodėliai

Laikrodėliai sidabriniai amer. vid n ris i*.. S.S8 
Laikrodėliai nikelinis! Elgtno viduriai*...... 5 8S
Laikrodėliai n .keliniai amer. viduriai*...1.00

Tavoms slsncrlu tn visu* miestu* C. O. D. 
kas tik per laiszku* pareikalauja. A dresuokite:

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