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Politiszkos žinios

Sziauuini Amerika.
‘Kubos laikraszcziai neužsitiki 

amerikonams; laikraszcziai teip 
vadinamos federaliszkos partijos 
persergsti Kubos gyventojus ir 
priesz Amerikos jeneral-guberna- 

įtorių jenerolę Woodę. Geidžiau- 
ti visiškos neprigulmystės Ku
bos partija perstato jenerolę .kai
po veidmaiuį.kuris kę kitę kalba, 
o visai prieszinga: daro. Savo 
kalboje ragino gyventojus rinkti 
kuo doriausius pasiuntinius į 
kongresę; dar kartę aiszkino, kad 
Suvienytų Walst«jų randas kito
kių rnierių ne turi, kaip vien 
Aad Kuba butų neprigulminga; 
tuom tarpu pasinaudoja isz kiek
vienos progos ant pagimdymo 
nesutikimų terp vietinių gyven
tojų; stabdo liuosybę rinkimų. 
Jeigu terp kubieczių užgimtų 
nesutikimai,tę^yk lygiai jenerolas 
W,ood įkaip ir Amerikos randas, 
isz to pasinaudoję, teisintųsi,kad 
amerikonai ne gali pasitraukti, 
kadangi ant Kubos nėra tvarkos; 
todėl buk jenerolas Wood grie
biasi visokių būdų ant pašė j i mo 
maištų. Daugumas kubieczių 
nesutinka teiposgi ant reikalavi
mo Amerikos, idant į Kubos kon- 

• stituciję butų * įvesti prietikiai, 
koki turės pasilikti terp Ameri
kos ir Kubos. Kadabgi konsti
tucija yra' tai įstat ti, pagal ku
riuos valdosi neprigulmingi 
krasztai, įstatai tie išduoti ant 
ilgo laiko; užrubežimai gi prieti-

reikia vienok ulmirszti, kad 
Maskctlijos užrubežinių dalykų 
ministerija labai iszsilavinusi ve 
dime ui rūbeli n ių reikalų, jai ne 
kartę jau pasisekė be karės, vien 
prigavystėme, laimėti ne vienę 
didelį krasztę. Maskoliszki ul- 
rubežiuių dalykų iniuisteriai pa- 
prastai tę dirbę, taigi prigaudi- 
nėjimų lengvatikių kaimynų,ve
da nuo jaunystės. Amerikos gi 
ministeriai paprastai ne ilgai urė
dus palaiko, ant miuisterių pa
tenka įmonės, kurie pirma prižiu- 
rėjo visai kitokį biznį o ne užru- 
bežinius reikalus savo tėvynės. 
Maskoliams tokius lengvinus 
paklaidyti negu Europos diplo
matus, geriau* paslaptis diplo
matijos paiį->taoczius. Bode 
Maskolija pažadėjo ne verlti nė 
jokios Chinų provincijos. Bet 
Maskolija, išėmus miesto Mug- 
den, turi užėmusi jau visę Man- 
dluriję. Šiitą Chinų dalis nėra 
jos provincija bet teip vadina
mas vazališkas krasztas. Pasi 
laikydama Mandluriję, Maskoli
ja nesulaulys pažadėjimo duoto 
Amerikai, kadangi Mandžurija 
nėra Chinų provincija.

Gal būt teipoagi, kad su sivo 
užmanymu, per padarytę sutartį 
su Amerika Maskolija nori vien 
laikę laimėti ant sutraukimo visų 
savo pajiegų ant Chinų rubežiaus. 
Gal teiposgi būt, kad per tai ji 
stengiasi pasėti nesutikimus terp 
Suvienytų Walstijų ir Anglijos, 
kurie tai krasztai per daug buvo 
susiaitinę. Maskolija, genu ži
nodama, jog Anglija nuo seniai

dyti, kadangi tos kazarmės yra |8ta amunicijos ant tolesnio vedi- 
vokieczių ir jos yra ant Wokieti- mo karės. fr~J — *” '
jai prigulinezios žemės.

Nuo terptautiszkos kariaunos 
Pekine ne ateina dabar nė jokios 
žinios, Mtf*ko matyt, kad telegra 
fas jungiantis Pekinę su pajurėms 
likosi nutrauktas.

Specijališkas Amerikos komi
sarių* Ruckhill persergsti raudę 
įt liepia neužsitikėti Li Hung 
Czangui, kurisai buk vien sten
giasi terp švęs supjudyti Euro
pos tautas; iš tikro gi jis ne tu
rįs jau įtekmės ne tik pas ch'nie- 
czius, bet ir pas jųrandę. Rock- 
tūli ško, kad jeigu dabar terp 
tžutMzka kariauna isztrauks iss 
Pekino, jeigu ne pasirupįs pri
versti Chinų randę geriau* negu 
iki šiol šugoti svetimtauezius, 
tai priderėtų dabar visiems sve-> 
timtaueziams iszeikraustyti visa., 
nes isztraukusavėlimai kariaunai, 
jiems ne bus vietos Cbiuuose. Ar 
Amerikųarandas to persergėjimo 
paklausys? Gal jis už garbę sau 
laiko tarnauti Maokolijai? Kur 
isztikro yra ciecoiienė ir cieco- 
rius, to tikrai nieks nežino, kaip 
nežinia, ar jie tuu dar kok>ę val- 
džię ar ne. Laikraszcziai buvo 
pagarsinę, buk garsus europieczių 
skerdėjas Pekine, kunįgaikštis 
Tuan, viename susirėmime su ja- 
poniecziais likosi užmuštu. Ar 
teisinga vienok ta žinia, ne gali
ma žinoti; patvirtinimo jus nuo 
japoniško rando nėra.

Laikraszcziai praneša, buk ja 
poniška kariauna pasitraukit iu 
Amoy, kurį tai miestę, nežiūrint

Kadangi vienok lor
das Robertą reikalauja atsiuntimo 
į Afrikę daugiaus kariaunos ir 
isztikro jam st u nesi a 80000 ka 
reivių, tai jau tas.rodo, kad būrų 
dvasia dar ne nupuolė, jeigu an
gliška k»r.auna susidedanti isz 
256000 kareivių su keliais szitn- 
tais kanuolių pasirodo per silpna.

Jenerolas Bailei atėjo į aplin
kines Lydenburgti. Būrai ren
kasi Krokodilių kalnuose. Wiena 
jų dalis, vedama kęmendanto The- 
rono, prasimušė per anglijonų ei- 
les ir netoli Klip River stacijos pa
veržė trūkį gabeeantį angliškai 
kariaunai maistę ir amuniciję ir 
apart to 35 angliškus kareivius. 
Raiteliai jenerolo Brabanto atmu- 
szė atgal nelaisvhis, bet valgio 
produktų ne atmųkzė.

Borų vadovas :De VVeti, kurį 
jau tiek kartų anglijonai buvo 
apstoję, vėl su ęavo kareiviais 
pasirodė aplinkinše Winburgo ir 
apvaldė geležinkelio dalį.

Pagarsėjęs šašo neišmintin
goms prokliamacjįjom* ir menku 
sumanumu karės vedime lordas 
Robertą išleido vėl nauję pro 
kliamaciję, per kvrię priskiria ir 
Tranevaalių prie ai gi 
bų. Reikia pirmi 
valdyti, o tę p įdarius, galima 
bus priskirti. La :das gi Robeits 
daro atbulai. 1 Įaip girdėt, j>8 
bus aut galo alsui ūktas isz Afri
kos; jo vietę užil s ten žmomz- 
kesnis BJIer.

liškų valdy
ti krasztę su

šmonėmis; vieni krito ant žemės 
po kojų, kiti viršum lipo, kiti 
nuo vifezkų staeziai ant žmonių 
šoko; vieni szaukė: degame; 
kiti — balnyczia griūva, nors nė 
gaisro, nė griuvimo nebuvo, nes 
drobulę veikiai pavyko užgesinti. 
Sako, penketę žmonių negyvai 
užmušė, o daugybę sužeidė. Kiti 
gailis, kad ne sudegė: ■ kitaip sa
ko, kaip Gruždžiuose, mes nie
kuomet nesusitarsime statyti 
nauję. Skailytojams-gi pamoki
nimas, kaip tai reikia nenustoti 
nuovokos ir szalto kraujo di
džioje nelaimėse; žmogus, proto 
nustoję*, daugiaus blėdies pasida
rys, negu pats priepuolis.

Gimnazijos direktorius buvo 
jau du kunįgu išvijęs, bet tre- 
cziasis, kun. Rodzevyczia jį patį 
isavijo. Popieczitielius liepęs 
jam visiszkai atsitraukti nuo 
vaikų, bet per užstojimę grafo 
Zubovo,gavo vietę Kaune,bet pi- 
gesnę. Perkelia ir inspektorių, 
į aienę dudę su direktoriumi pu- 
tusį. Wisi mokyklos dyna- 
kakeziai didžiai nuliūdo teip, jog 
ir “akafilę služyli”. Nuo kibszo, 
sako, atsižegnoei, nuo kuoįgo — 
ne. Kasžin, ar gerai kun. Ro- 
dzevyczia padarė: direktorius 
Rubcovas nebuvo per bjaurus.

Isz Plungės.
Randas nedaleido kunįgaiksz- 

cziui Mikolui Oginskiui išvesti 
platų geležies kelię nuo Mažeikių 
lig Kretingos. Prakiazęs inžinie
riams į 4000 rublių, liovės;

-M

reikalę: kas sziędien buvo geru, 
rytoj galij buj vodingu. Užru- 
bežiniais todėl reikalais konstitu
cijos neužsiima, daboti tuos rei
kalus yra pnderystė užrubežinių 
dalykų ministerijų kiekvieno 
krašto. Jenerolas Wood, rei
kalaudamas, "idant reikalai terp 
išliuosuotos Kubos ir jos iszliuo- 
suotojų butų apkalbėti konstitu 
cljoj, jau "tuom paežiu parodo, 
kad ne nori su] visu liuosa pa
likti Kubo8,‘jieszko vien prieka
bių ant uždėjimo jai Amerikos 
panezių. Tas vi-kas gimdo nu 
žiūrėjimus ir neužsitikėjimę ku 
biecaių ; ar teisingai vienok, apie 
tai ne galima žinoti.

Ant katės lauko ant Filipinų 
šių nieko naujo ir* svarbaus ne
atsitiko: filipiniecziai . ginasi nuo 
neva iszliuosnvusių juos nuo isz- 
panijonų jungo amerikonų, ne 
nori priimti siūlomų iezliuosuoto- 
jų malonių ir geradėjysezių. 
Amerika pati mato, kad ant iš
platinimo tų geradėjysezių reikia 
daugiaus kariaunos. Ne kam 
verto) tos geradėjystės, kurias 
reikia platinti kareivių šūviais 
ir liejimu kraujo. Amerikos 

* randas, ant reikalavimo Filipinų 
jeneral-gubernatoriats, 7000 ka
reivių. kurie buvo paskirti į 
Chinus, iszsiuntė tiesiog ant Fili
pinų. Pavergti mat filipinie 
ežius amerikonams teipjau sunku, 
kaip angį i jonams pavergti pieti
nės Afrikos burus. Amerikoniš
kos kariaunos ant Filipinų yra su 
virszum 60000 kareivių; kiek 
priesz jucs stoji fibpinieczių, to 
nieks ne fino; gal jų yra daug 
mažiaus negu gerai apginkluotos 
amerikoniškos kariaunos.

r

Rytini Azija.
Pabaigoj pereitos sanvaitės 

laikraszcziai pagarsino, buk terp 
Maskolijos ir Suvienytų Walsti- 
jų likosi padaryta sutartis: abu- 
de»kra8ztai prižada ne grėbji ne 
jokios naujos Chinų provincijos, 
atszaukti savo kariaunę isz Peki
no ir ulmegsti tarybas su Li 
Hung Czangu. Kitiems krasz- 
tams užmanė daryti tę patį. Ar 
sntartis Amerikai iezeis ant nau
dos, dabar ne

pavedė Amerikai užmanyti, 
idant ir tojė duotų pažadėjimę 
ne imti nė jokio Chinų sklypo. 
Amerikos gi minieteriai, nuo se- 
niai geisdami neužpelnytos gar
bės ir ežia išlindo į pryuakį su 
užmanymu kitoms viešpatys
tėms pasitraukti isz Pekino, pa
žadėti ne imti žemės nuo Chinų, 
kuom, žinuma, pake's priesz savę 
ne tik kitas Europos vieszpatys- 
tes,bet ir aawo iki š'oliszkę drau
gę Angliję. Su laiku tik Ameri
kos randas gal supras, kad jį 
Maskolija į sawo vežimę pakin
kė.

Kada žinia apie sutartį terp 
Amerikos ir Maskobjos atėjo į 
Europę, daugumas laikraszczių 
ne tik tę sutartį, bet ir Amerikos 
užmanymę, kad visi kiti krasztai 
duotų tokius jau pažadėjimus ir 
kad sugręžintų kariaunę iš Peki 
no į pajūrių miestus, priėmė ne 
prįlankiai, ypacz su piktumu tę 
perkratinėja angįiszki ir vokiszki 
laikraszcziai, kurie tiesiog išjuo
kia lengvatikystę Amerikos poli
tikierių.

Kę gi darys Amerika,. jeigu 
vieszpatystės ne norės sekti jos 
paveikslę? Maskolija gali ramiai 
žiūrėti, jeigu Amerika susipyks 
su kitoms tautoms. Angliszki 
laikraszcziai garsina, buk prie- 
szais susijungusiasterp savę Mas 
koliję ir Amerikę, Svsijungs An
glija, Wokietija, Austrija, Itilija 
ir Japonija. Tas vienok reiškia 
vien Anglijos norus, bet jie ne 
visada iszsipildo. Japonija, ro
dosi, davė švo pritarimę Mas- 
kolija', kadangi jai teiposgi ne 
butų nė jokios naudos, jeigu An 
glijai pasisektų užimti kokį dide
lį Chinų szmotę. Kę darys Vo
kietija, dar nežinia. Jos paskir
tas grafas Waldarsee, atkakęs 
kaipo vadovas sujungtų visų 
kraštų kariaunų, gali aparlnro- 
kiszkos, kitų ne rasti Chinuose. 
Turbut vienok ^Vokietijai ne pa 
tinka pasielgimas Amerikos Chi- 
nuoie, kadangi vokiškas guber
natorius vokiškų valdybų parei
kalavo, idant amerikoniški ka
reiviai pasitrauktų isz jiems pa
vestų kazarmių. Žinoma, ame-

buvo ulėmuri. Mena, kad ji 
pasitraukė tik gavusi -priladėji 
mę, kad ir maskoliai pasitrauks 
isz jų užimtų chiuiszkų 
portų tol aus į pietus.

Kare Afrikoj.
Pereitame “Lietuvos” numeryj 

mes pranešėme, kad terp Buthos 
ir visų beveik angliškų pajiegų 
užgimė muszis po Machadodorp, 
kulia ne buvo dar pasibaigęs, 
kada apie tai įaszėmė. Anglijo- 
nai tikėjosi Bothę sumušti, bet 
tis ne pasisekė. Botha matyda
mas, kad jį anglijonai gali ap
siausti, po kaisztam musziui pa
sitraukė į sziaurrytua ir užėmė 
augštas kalvas kitoje vietoje. 
Išsiųsti priesz jį angliški raite
liai ne įstengė būrų nuo kalvų 
nuvyti. Naktyj* Boiha apleido 
pozicijas ir pasitraukė dar toliaus 
į kalaus.

Lordas Kobei t« užėmė jau visę 
gelež ūkelio liniję bėganezię iš 
portugališkų Vaidybų Delagoa 
užtakos ir tokiu budu perkirto 
būrams privežimę ginklų ir amu
nicijos. Jenerolas Bulkr iszliuo- 
savo 2000 angliszkų nelaisvių. 
Anglijonai garsina, buk pre
zidentai abiejų republ kų, Krue- 
ger ir Steyn yra dabar Neisi nite 
ir rengiasi pabėgti į portugališ
kas valdyba* Tiek vienok sykių 
anglijonai leido į saittę bėgė 
diszkus melus apie szituodu būrų 
prezidentu, kad ir dabar paleis
tam jų paskalui ne gulima tikė
ti.

Nors Oranijos republikę angli
jonai oficijaliszkai priskyrė prie 
savo valdybų, bet pabaigoj pe
reitos sanvaitės buvo ežia, prie 
rubežių Basu to kraszto, smarkus 
musziai terp angLjonų ir būrų.

27 d. pjutės angliukas jenero
las Baden Povėli užpuolė ‘ant 
stovyklų būrų wadowo Grube- 
laaro po Warm Bath, užėmė bū
rams deszinį szonę įr pareikalavo 
pasidavimb. Kadangi vienok 
iki šiol apie pasidavimę Gtobe- 
laaro žinių nėra, tai matyt, kad 
jam pasisekė iš Pavello kilpų 
iusi^aioioti. Anglijonai vėl 
garsina apie visiezkę nupuolimę 
dvasios būrų, kuriems buk truk-

joe valdžių dabar yra gaudymas 
anarch stų. Areštuoja ežia kiek
vieni nužiurėtę, kaltę ir nekalt|. 
Prova užmuszėjo karaliaus Hum- 
berto, anarchisto Gar ta u o Bresci 
pasibaigė. Kadangi pagal Itali
jos tiesas nieks ne gal būt ant 
nuludymo niupię*taa,t*i ir Brėž
ei likosi nuspręstas į kalėjimę 
ant viso amžiaus. Kalėjime tame 
jis ne galės matyli nė jokio Imo- 
gaut*, nė kalinio sargų, ne galės 
su niekuom kalbėti. Žinoma, to
kiose aaulygoee ne galės ilgai isz- 
būti.

Wiltys, kad užstojus naujam 
karai iui, pasigerįs prietikiai terp 
Italijos rando ir popiežiaus greitai 
isznyko. Popiežius, per sau tar- 
naujancaius laikraszczius pagal si- 
no, kad .jis ueiszsižada nė jokių 
pretemijų, taigi ir savo vieszpa- 
tystės; su pasiskundimu atsiliepė 
ir į randus visokių kraštų. Ž - 
noma, nieks ne padės atgauti at
gal nuo Italijos jos paverlt| 
viešpatystę.

geležkelį nuo Plungės per Tei
tai us į Mažeikius.
gamęs daleidimę. Tada Plungė 
bus didi krautuvė pirkinių pla- 
cziai aplinkinei ir iszaugs į didį 
mieetę.

Ant to, ūko,

Isz Lietuvos.

Isz Kartenos.
Isz Kartenos vahcziaus moky

klos and*i mažne visi žmonės 
atėmė mvo vaikus. Mokint ojas, 
pasiteiiavęs vaikų ir tėvų, dėl- 
ko teip padarė, paraszė į direkciję 
kiekvienu vaiko ir tėvo atsa- 
kimę, pridėdamas savo nuo
monę. Kaip va: vaikino atsa
kymas: tėvas neleidžia; tėvo 
atsakymas: phzoriumi nebus, 
vietos negaus, namie reikalingas 
darbinįkas ir tt.; mokintojo nuo
monė: tasai vaikinas mokinosi 
prie davatkų ir dabar tebtsimo- 
kina. Teip suraszė į 20 atsa 
kymų vaikų ir tėvų. Kę ant to 
direkcija atsakė, nežinome.

Kartentiszkiai dsr kariauja už 
kryžių, noiėdami jį mokykloje 
pakabinti; ikoms nepriėmė.

Isz Salantų.
Sekminių dienę, rodos, senoje 

ir menkoje bažnyežioje užsidegė 
drobulė ant altoriaus. Kilo bai
sus sumiszimas* durįs užsikimšo

Isz Darbėnų, Kauno gub.
Pirmose dienose gegužio mė

nesiu pasibaigė byla darbėnisakių 
lietuvių. Apskelbtas“ Augszcziau- 
sias Įsakymas” (Wysocsaiszeje 
Povielenije): Petrulį skaity
ti ui nekalti; G r u z b a r z d į, 
isz miestelio, įsodinti į cypę prie 
sivo vaLcziaua ant 14 dienų 
(pas anę užpernai buvo radę 
vienę “T. S.’’; kvailai teisinda
masi, jis buvo bereikalo įkišęs 
p. Petrulį.); C z e r s k į, isz 
m i estei o — į cypę ant 7 dienų 
prie savo valscziaus(pas jį,kraty
dami per apskundin>| Jaszinskio, 
rado “Kalba kataliko su ne ka
taliku”.); k'to ui toki| knįgelę ne 
butų baudę, bet Czerflk s neseniai 
pargrįžo carui tarnavęs, ir prisie
kęs, girdi, turėjo l^uti ištikimu, 
tai yra — užmiršti savo vieros 
moksl| ir savo tėvų kalhę. Aky
vas tas “Agsscziauaias” parėdy
mas I Kada prie augsztocios vy
riausybės ir prie paties caro plū
do dešimtims praszymai, idant 
teiktųsi sugręžinti mums suturė 
tę pne» 36 metus spaudimę lie 
tuviszkų knįgų, tai caras, rudės, 
nė negirdžięs; o kad menki . le- 
maitėlbi, vos lig penkių suskai 
tyti temokanti, paskaitė nesaltas 
knįge'.es, tai apie tę dagirdo ir į 
cypę sukišo. Juokai ne iss pa
ties caro, bet isz vyriausybės, 
kuri ir įmones, ir carę balamuti- 
ja, su niekais gaivę suka, o 
svarbiausius reikalus į paszalį ki-

Nuo Szianlių.
Majoras Liutkevyczia pardavė 

maskoliams Augszteikos dvarę, 
ui mylios nuo Ssiaulių. Dabar 
tame dvare, kurio lėmė iszranda- 
vota p. Paliulioniui, Žemaiczių 
vyskupo broliui, apsigyveno 
madamkė von Jacobs, jeuerolie- 
nė našlė su savo lakajumi Pro- 
todjakonovu. Jos duktė jau 
tekėjusi, graudingai skundžiasi 
ant tokio savo motinos gyveni

mo, bet kas bobę pergalės. Bet 
ir tokios dorybės žmonės po Lie
tuvę “apaštalauja!” Von Ja- 
oobe pradėjo nuo griovimo kry
žių. Widuryje dvaro stovi di
dis ęžuolo kryžius. Von Jacobs 
tas W. Iszganytojo kanezios pa
minklas per daug į'akis dūrė; to
dėl Protodjakonokš, su savo 
purmonu maskolpolaikiu, vienę 
nedėlios dienę per ' ištįsę dienę 
kasė, norėdami nuversti; kryžius 
buvo teip akmenimis apkrautas, 
jog auuodu įstengė tik palenk
ti. Tę pajutęs, arėndatorius Pa- 
liulionis suvadino katalikus, kry
žių atstatė į tę paęz'ę vietę, apka
sė išnaujo ir pagal; katalikų pa- 
pratitnę, atgiedojo , lies kryžiumi 
litaniję. Von Jacobs vienok sa
ko, kad nelaikys kryžiaus toje 
vietoje, kad nė žymės dorybės 
neliktų tame dvare. Matysime, 
ar katalikai daleis. į

(Iš Tėvynės Srago).

Isz W11 niaus
VVilniuje užsidėjo naudinga 

savitarpinės paszelpos draugystė 
isz amatinįkų, smulkių prekėjų ir 
pardawinyczių pagelbinįkų., Už- 
dėtojais yra Kruk ir Maiiksuskas. 
Miens szitos draugystės yra duoti 
be palukų paskolas savo sąnariams 
ir pašaliniame aniatinįkams ir 
smulkiems prekėjanls ant įtaisymo 
namų, arba atsitikus netikėtam 
reikalui. Paakolš tokias viena 
ypata galės gauti iki 50 rublių 
ant syk. Uždėtųjų šitos drau
gystės mieris yra-.ip-augoti ama- 
tin^kus ir smulkius . prekijus nuo 
siurbimo žydų nuomininkų, kurie 
už mažlausię pasknlę lupa ne 
žmoniškus palukus. Smulkus 
prekėjas arba amalinįkas, sykį 
užtraukęs nors mažętkolę pas žydę 
nuomininkę, tankiai niekaip iš 
skolų išbristi negali, dalis jo už
darbio eina ant mokėjimo vien 
nežmoniškų palukų.

Ant kiemo Agreeto maudynių, 
gręfdami artezijauiškę šulinį, 
prikasė šaltinį sutaus m i nėra 
liško vandens. VVandenį tę 
davė daktarams ant ištirimo. 
Mena, kad tai yra gydantis van 
duo. Pažiūrėsime, kokį nuspren- 
dimę išduos daktarai.

Ant Tiltinės ulycgios, prieme
nių j darbinįkų apgyventų Boru- 
choviczo namų atsiliko smarki 
expliozija, kuri iszplėszė duris ir 
irzmmzė langus gyvenimuose 
ant pirmų ir anlnj lubų. Po 
expliozijai matė isz priemeniot 
iszbėganczius tris vyriszkius, ku
rie,turbut, įmetė į priemenę dina 
mito bombę. Tų piktadarių vie
nok iki šiol nesursdo.

Aut Katedros pliaciaus, prie 
šais katalikiškę katedros baž- 
nyczię, rengia dabai: 
riame bus pastatytas 
garsiai paleistuvei, 
Katarinai H. |

Ant Siratinės ulycaioe baigia 
dabar statyti namus, kuriuose bus 
parengti pigus gyvenimai netur
tingiems darbinįkamB* ir amalinį- 
kan.a.

15 d. pjutės, antį priemiesezio 
Šnipiškių sudegė trys privatiš- 
ki namai it kariaunos kazarmių 
dalis. Blėdį ugnies <padrytę skai
to ant kelių tukstanęzių rublių.

Isz Wilniaus gubernijos.
Maskoliszka karės ministerija 

nusprendė Lietuvoj padirbti ke
lias naujas pliantų linijas. Ant 
reikalavimo karės ministerio, ca- 
ras išleido jau prisakymę paimti 
nuo savinįkų reikalingę ant pa
dirbimo tų naujų kelių žemę. Že
mė bus paimta priveialinai, norą 
jos savinįkai ne norėtų parduoti; 
vėrtę randas išskaitys pagal sa
vo nuomonę, visai savinįkų ne 
klaus, kiek jie nori už paimtę ant 
padirbimo plianto žemę. Wie- 
nas isz naujų pliantų bėgs nųę 
Vilniaus per Wilkmergę į Kau- 
nę.

Maskoliszka karės ministerija 
ant szių metų nusprendė isz "ki
maus gubernijos paimti į kariaunę 
4082 jaunu vyriškiu.

7 d. pjutės, kaime Biuikoniuo- 
se, VVilniaua pavietyj, naktyj at
silankė plėšikai ir iszplėszė vie
nę 1 audimų pardavinyczię ir 
alinyczię. Piėszikai, atlikę 
savo darbę, pasislėpė netolimoj 
girtoj. Pristovaa, paėmęs kelis 
kaimo vyrus ir deszimtininkę ir 
unadninaę, isztraukė plėšikų 
įieszkoti. Neteki kaimo Kapino, 
Wagnero girioj, patiko keturis 
vyriszkius ir norėjo juo« suimti. 
Tie pradėjo szaudyti isz revolve
rių ir vienas šūvis deszimtinin- 
kui Klubai pataikė į krutinę. Ne
veizint ant teip smarkaus' pasi- 
prieszinimo, vienas isz tų ketu
rių vyriszkių likosi suimtas, kiti 
gi trys pabėgo. Suimto kiszeniuj 
rado revolverį ir 12 patronų.

tų plėšikų, kurie kaime Binia- 
koniuo«e išplėšė kromę ir aliny- 
czię. Jis parodė girioj vietę, kur 
pakavoti buvo iszplėšti daiktai 
ir juos parodytoj vietoj isz tikro 
rado.

Isz Lietu wiszko Brasto. *
Terp darbinįkų czianykrzczių 

skurų isldirbinyczių apsireiškė 
sibenszkas maras. 28 d. liepos 
apsirgo darbinįkas Tanenbau- 
mo iszdirbinyczio*, 33 metų Aziu- 
kevyczius ir į poi| dienų ligOn- * 
butyj pasimirė. Aziukevyczius 
mat įsipjovė į rankę ir ant to 
nepaisydamas, skuto skūra* to
liau®; žaizda vienok perėmė li
gi, nuo kurios žmogus ir pasimi
rė.

sodelį, ku- 
paminklas 
ciecorienei

Daboja anarchistus.
Italijos paslėpta policija pra

nešė maskoliszkoros valdžių m*, 
buk keli anarchistai rengiasi per 
Eydkunus persigriebti per mas
koliški rūbelių ir keliauti į Pe- 
ter burgi užmušti carę. Gavę 
tęžinię, maskoliszki žandarai ir 
paslaptį policijantai subruzdo. 
Daug j U atkako į Wirbalių (Su
valkų gub.) daboti,kad negalėtų 
parsigauti per rūbelių baisus anar- 
chstai ne norinti godoti “szvan
tos caro ypatos”. Iki sziol Ky
bartuose suareštavo jau 8 gal 
nieko ne kaltus keleivius. Su
areštuos jų ir daugiaus, juk 
uitai maskoliszki Iandarai nerei
kalauja teisintiesi, nieks jų ui ne
reikalingi sulaikym| ne gali juk 
prie atsakymo patraukti.

Isz Dinaborsro.
Kompanija Peterburgo War- 

«avos geležinkelio; rengia ežia 
specijaliszkę dirbtu Wę permirki- 
nimo medžių y pat iszkuose skysti
muose ant apsaugojimo jų nuo 
puvimo. « Permirkinli šėnių p* 
ramai, kaip pasirodė iš banda- 
vonių, laiko trissyk: ilgiaus ne
gu ne mirkyti. Dirbtuvės tos 
parengtos ne vien ant geležinke
lio reikalų, bet viso kraszto.

Giriose Kirup, prigulincziose 
grafui Platerui, siautė gaisras, 
kuria isznaikino 
rios; padarytę 
10000 rublių.

10 desiatinų gi- 
blėdį skaito ant

Isz Chotenczfcų, Wllniaus 
pawietyj-

Neseniai prapuolė savinįkas 
palivarkėlio Budzek, netoli Cho- 
tenczicų. Prapuolęs provojoei su 
savo giminėms ir priesz prapuo- 
limę provę laimėjo. Žmonės 
kalba, kad praloszę provę turėjo 
jį nužudyti. Waldžio6 vienok iki 
saiol nieko ne susekė.

Cboienczicų giriose atsirado 
ryšiai, kurie Lietuvoj buvo jau 
išnykę. D iro jie daug blėdies 
galvijų bandoms, karvėms isz- • 
plėszia teszmenH. Neseniai vie
nas žvėris užpuolė ant dvaro 
kerdžiaus, parmušė ant žemės ir 
baisiai sudraskė rankę. Ant rik
smo draskomo, subėgo žmonės ir 
kerdžių nuo žvėries išgelbėjo.įspėti; ne rikonai turi reikalavimę iszpil-



Kariauna į Chinus.
lez Lietuvos riunczia teipo’gi 

kariaunę į Chinus: isz Suvalkų 
siunczia ttrielczių brigadę, o isz 
Wilniaus saperų batalijonę. Ka 
reiwiai tie atkako jau į Ode^ę. 
isz kur laivais pergabęs juos į 
Chinus. Pati pagarsėjusio Lietu
vos budelio, buvusio Wilniaus 
jeneral-gubernatoriaus Orzevskio, 
keliauja teiposgi į Chinus kaipo 
perdėlinė paszautų kareivių da
botojų,

Isz Bobruisko, Minsko gu 
bernijoj.

Nora pavasaris ir pradžia wasa 
ros buvo sausa, javai iszrodė 
prasti, žemdarbiai buwo nusimi- 
minę, bet paskui karszta vasara 
ir tankus lytus laukus pataisė ir 
tai teip, kad geresnio užaugimo, 
koks ežia yra srjmet, nieks ne 
geidė. Rugiai ir kviecziai užau
go tankus ir dideli. Wisose Bo 
bruisko^aplmkinėse užderėjo teip 
žieminiai javai,kaip vasaiojai,so
dų vaisiai ir daržovės labai gerai. 
Szieno teiposgi surinko dausiaus 
negu pernai. Žemdarbiai skun
džiasi ant stokos darbinįkų, ka
dangi daugelis bežemių ukinįkų 
iszsikraustė j Siberiję geresnės 
duonos jieszkoti. Tik ar bus ten 
geriaus — to ne galima žinoti.

Iszdirbyste Wilniau8 gub.
Pagal maskeliszko rando pa

garsintas žinias, per paskutinius 
10 metų pramonė Wilniaus gu
bernijoj žymiai, pakilo. 1888m. 
visoj gubernijoj buvo visokių 
fabrikų 180 su 3500 darbinįkų; 
produkcija jų buvo verta 5 mili
jonų rublių. Pereituose metuose 
fabrikų buvo 399 su 10203 
darbinįkų su produkcija
16176000 • rubl. Daugiausiai 
fabrikų buvo Wilniuje, nes 
157; ^Vilniaus gi pavietyj 51. 
Aszmenų pav. 88 fabrikai. Ma
žiaus i ii jų yra Dianos, Trakų ir 
Szventėnų pav., kur'vienas fa
brikų dari i ųkas iazpuola ant 
1000 gyventojų, Wilniaus pa
vietyj ant 1000 gyventojų iszpuo- 
la 13 fabrikų darbinįkų, mieste 
gi Wilniuje 30. Didesnių fabri
kų, kur dirba 100—500 darbinį
kų yra visoj gubern joj tik 32. 
Wisa pramonė,su mažu iszėmimu, 
yra žydų rankose.- Wi niuje 
antai j'ems-priguli 80% fabrikų. 
Uitai fabrikų darbinįkų yra dau
giausiai krikszczionių.

Isz mineraliszkų turtų Wil- 
niaus gubernijoj yra: durpes 
kalkės, kvarcas, kreida ir molis 
tinkanti£ puodų dirbimui; Trakų 
ir Aszmenų paviecziuose yra gė
lėli nė ruda iszduodanti 50% ge
ležies.

Isz Amerikos.
Pavogė lokomotyvą.

Lectonia, Oh. Koksai Harry 
Arnold pavogė ežia stovincz ę 
ant szėnių geležinkelio su sukur
ta Ugne lokomotyvę, pasodino 
ant joe norioezię su juotn nuo tė 
vų pabėgti merginu vengrę ir 
nupleszkėjo kitur. Suėmė juos 
vienok mieste Mazier. Nežinia, 
kaip sūdąs baus ui vogimę loko- 
motyvos.

Pakorė pastorių.
Rabigh, N. C. Ant kiemo czia- 

nykszczio knminaliszko sūdo. Ii 
knsi pakartas Thomas Jonės; ne
grų bainyczios pastorius ir pa
mokslininkas. Jis buvo apskų
stas ui iszskerdimę vienos szei- 
mynos suridedanezios isz szeszių 
ypatų. Sūdąs rado negrų durzių 
ganytoju kaltu ir nusprendė ant 
pakorimo, kas it likosi išpildy
ta.

Suvienytu Walstiju gyventoju 
skaitlius.

Rezultatai paskutinio Suvie 
nytose Wal-1 jose gyventojų su- 
skaitymo dar ne suvesti, iki sziol 
statistinko biuro urėdnįkai suve
dė t:k rezultatus 17000 apskri- 
czių,kuriuose rado 25 milijonus 
gyventojų; apskriezių gi yra iss 
viso 52600. Imant tokį jau pa 
sidauginimi liaudės - ir dar ne 
apskaitytuose apskrieziuese, 
skaitlius gyventojų turėtų siekti 
77 milijonus.

Isz didesnių miestų, per pa
skutinį liaudės suskaitymę, mies
te S»n Francisco pasirodė 342742 
gyventojai. Bostone 569892, 
Baltimorėj 562000

Gerai pelne.
Chayenne, Wy. Keli plėszi- 

kai, netoli nuo ežia, užpuolė ant 
expresinio trūkio Union Pacific 
geležinkelio ir isz expresinio va
gono paveržė piniginius siunti 
uius. Terp tų buwo $100000 
auksu, paskiltų kareiviams ant 
Filipinų salų.

Lyncza viniai
Nuo 1 d. Lepo* 1899 m. iki 

tokiam jau laikui szių metų ant 
viso ploto Suvienytų Walstijų 
lynezavo, taigi žmonių minios 
be sūdo saviazkai nužudė, 107 nu
žiūrėtus nusidėjėlius, kuriame tai 
skaitliuje buvo 84 negrai, 23 
baltveidžiai. Sziauriniuose sztė 
tuose lynezavo 4, pietiniuose gi 
103. Kaip skaitlinės parodo, dau
giausiai lynczuoti negrų; tas 
vienok dar ne rodo, kad negrai 
turėtų tiek karių didesnį palinki 
mę prie bjaurių darbų, kiek kar
tų daugiaus jų lynezavo, bet pa
rodo wien, kad baltveidžių mi
nios turi didesnį tiek kartų pa
linkimu patempti be sūdo negrus, 
su jais mat didelių ceremonijų ne 
daro amerikonai. Szį metę iki 
23 pjutės lynezavo 22 žmonis.
Skaitlius mokintiniu Ameriką).

Pagal paskutinę atskaitę, pnbli- 
szkas, privatiszkas ir parapiji
nes mokyklas ant viso Suvieny
tų Walstijų ploto p< reituoee me
tuose lankė isz viso 16678643 
vaikai. Universitetus ir Kole
gijas 101000; teologiszkas semi
narijas (kur ant kunįgų moki 
naši), mediszkss ir tiesų kolegi
jas 54231; normaliszkas moky
kla”, kur mokina aut mokintojų, 
67538; jrekystos mokyklas 70 
950. Reformų įtaisas lankė 23 
501 ; vaikų daržus 97737. Isz 
viso 17093658 besimokinan- 
czių. Kiek tame besimokinan 
ežių skailliuje buvo lietuvių 
vaikų, nežinia; daug jų vienok 
ne buvo, kadangi daugumas lietu- 
tuvių labiaus džiaugiasi, jeigu jų 
vaikai į praeivius mėto su akme 
nims, negu kad eitų mokintiesi.

• Stebuklai.
Mt. Carmel, Pa. Gyvenanti 

ežia jauna tarnaitė, lenkė Žilins- 
kė, pradėjo girtiesi, kad Motina 
Szvencziausia, apsireiszkusi jai 
naktyj,liepė nueiti po vienu tiltu
ku, kur ras pinįgų. Tėvai mer
ginos ir jų kaimynai nuėjo drau
ge su MolinosSzvencziaurios nu
mylėta mergina po parodytu til
tu ir rado ten isztikro $2.20c. 
Tėvai net norėjo klaupti priesz 
savo dukterį, laikydami ję už 
szventę. Pasirodė vienok, kad ly
giai tiek pinįgų prapuolė isz masz- 
nelės Sitkienės, pas kurię anojė 
stebuklinga mergaitė tarnavo. 
Tai tau ir stebuklai I

Krokodillu auginyciia.
Macok, Ga. Wienas ameriko

nas ne toli nuo ežia pirko 300 
akrų klampynių, kuriostT augina 
krokodilius ir aligatorius. Gy
vūnai tie veisiasi gana greit, 
reikalauja tik daug ifaėsos ant 
maisto. Augintojas turi jau da
bar diktai reikalavimų ant augi
namų gyvuolių, bet dėl mažumo 
ūkės, visų reikalavimų ne gali 
pakakinti. Kadangi krokodilių 
skūra vartojama yra ant visokių 
iszdirbimų, tai visi jų augintojui 
pranaszauja gėrę pelnę isz ,pa 
rengtos ūkės.

Gaisrai.
Sr. Paul, Min. Netoli nuo 

ežia iszdegė visas vidurys mies
telio Cirtvright, turinezio 2600 
gyventojų. Blėdį ugnies pada- 
darytę ska to ant kelių szimtų 
tukstanezių doliarų. Terp kitko 
sudegė kelios dirbtuvės.

Leadville, Col. Užsidegė 
Weldon kastynės. Liepsna mu- 
sza isz kastynių olų aut 50 pėdų 
augsztai. Wiai dirbę olose dar- 
binįkai iszsigelbėjo, bent apie ė 
sanezius olose nieko ne garsina.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Nobth Vern«n, Ind. Netoli 

nuo ežia, darbitiįk^zkas^trukis, 
ant kurio buvo 125 darbioįkai, 
surimuszė su priesz-ris bėganezia 
lokomotyvą. Prie to vienas 
darbinįkas likosi užmusztas, o 9 
sunkiai apkulti.

Hatfield, Pa. k Ant Philadel- 
phia Betlehem geležinkelio susi- 
muszė pasažierinis trūkis su ve- 
žaneziu pienę. Pasekmės to buvo 
baisios: 13 žmonių likosi ant vie
tos užmusztų, o 52 sunkiai ap
kulti.

Isz darbo lanko.
5 Utica, N. Y. Franklino ge

ležies dirbtuvėse pradėjo dirbti.
Centralia, Pa. Darbai eina 

'Ctia peryn, dabar nesunku gauti 
darbę.

5 Philadelphia, Pa. Darbai 
eina ežia prastai; skurų iszdirbi- 
nycziose per visę vasarę dirba 
mažai.

5 Columbu*, Oh. Dirbtuvėse 
National Steel Co. pradėjo vėl 
dirbti ir 1000 darbinįkų gavo jo
se darbę.

1 Mahanoy City, Pa. Kasty
nėse Morea; kurios gana ilgai 
stovėjo, prasideda darosi nuo 3 
d. rugsėjo.

*[• Cljftok, W. Va. Tomkins 
Coal & Mfg Co. atidaro ežia nau
jas kaetynea. kuriose ras darbę 
5U0 daibinįkų.

Centralia, III. Darbai czia- 
nykszcziuse anglių kaatynėse ei
na silpnai ir darbinįkų yra ežia 
daugiaus negu reikia.

1 Shelbyville, III. Užg'mė 
ežia kalnakasių sztraikaa. Darbi 
nįkai reikalauja po 6c. daugiaus 
nuo anglių buszelio.

London, Ky. Angle kasia i 
Jellico distrikto pakėlė sztraikę 
ant iszkariavimo didesnio už sa
vo darbę užmokesnio.

5 Marion, Ind. Darbioįkai A- 
merican Window Giass Co. dirb
tuvėse pakėlė sz* raikę todėl, 
kad kompanija atsisakė priimti 
unijos užmoketmio tabelę.

5 Rank'N, Pa. Drato dirbtu 
vėse American Steel & Wire Co., 
kurios ilgai išstovėjo, prasidėjo 
darbai. Prie darbo patilpo 1000 
darbinįkų.

Chakle-ton, W. Va. Kellys 
Creck Mining <& Coal Co. prasza- 
lino nuo darbo baltveidžius dar- 
binįkus, o jų vietoj parsitraukia 
negrus.

Croos Creck, Pa. Rado ežia 
naujus anglių plotus. Susitvėrė 
jau kompanija, kuri pirko 7000 
akrų žemės ir parengs, kelias 
nauji, s kaatyuea.

1 PottsTovn, Pa. Tarpiny- 
czios ir viena liejinyczia, kurios 
stovėjo nuo kelių metų, nuo 1 d. 
rugsėjo pradėjo vėl dirbti, 600 
darbinįkų gavo darbę.

5 Aleoheny City, Pa. Natio
nal Caskel Co. stęto ežia didelę 
dirbtuvę, kurioje ras darbę 300 
darbinįkų. Darbai joje prasidės 
nuo ateinanezių naujų metų.

5 Louisyille, Ky. Rado ežia 
naujus anglių plotus. Susitvėrė 
jau kompanija po vardu Nats 
Creek Coal Cc., kuri parengs 
ežia naujas kastynes ir kokso pe- 
cziua

Memphis, Ten. Anglių kaa- 
tynėse szitame sztete, priguliu 
ežiose Tenneesee Coal, Iron 
Kailroad Co. numažino ant 2|c. 
nuo tonos darbinįkų uždarbį. Tas 
pasieks 12000 darbinįkų.

Connelbville, Pa. Darbai 
prie kokso peczių szitame apskri- 
tyj eina vis niekyn. Pereilę san- 
vai'ę dirbo tik 13907 pecziai. 
Darbi n į kai kraustosi isz ežia k;- 
tur darbo jieszkoti.

1 Boon-boro, La. Czianyk 
sztės Morgan & Caufield anglių 
kastynės garsina, kad jose 50 isz- 
lavintų anglekasių gali gaut dar. 
bę. Užtnokesuis po |1 nuo to
mą. Kautynės priguli pne uni
jos.

•| Fall River, Mas. Pasiliovė 
darbai visose czianykszcziose 
medvilnės dirbtuvėse ir per tai 
20000 darbinįkų ne teko darbo. 
Kalba, buk po 4 sanvaiezių pra 
dės vėl dirbti.

Daleville, Ind. Enterprise 
S'ove Co. dirbtuvėse traukiasi 
aztraikai. Darbi n į kai reikalavo 
aut 10% didesnio užmokesnio, 
kompanija žadėjo pakelti tik ant 
5%. Darbioįkai ant to ne sutiko 
ir 'susztraikavo.

T Cleveland, Oh. 600 rudos 
Lzkrovėjų -dokuose Erie gele
žinkelio pakėlė sztraikę. Darbi- 
nįkai reikalauja didesnio užmo
kesnio už iszkrovimę szlapios ru
do*. Jeigu greitai nesusitaikys, 
užgims sziraikai ir kituose do 
kuose, kuriuose ims dalyvumę 
apie 1500 darbinįkų.

5 Coyvile, Ind. Czianyksz- 
ežiose anglių kastynėse pasiliovė 
darbai; tegul todėl ežia dabar 
nieks neina darbo jieszkoti.

5 Hazelton, Pa. Autracito 
kastynių organizuoti kalnakasiai 
pareikalavo didesnio užmokesnio. 
Jeigu kastynių savinįkai ant to 
nesutiks, visose kastynėse turės 
užgimti sztraikai, kuriuose imtų 
dalyvumę 170000 darbinįkų.

Toledo, Oh. Miesto majo
ras iazleido padavadyjimę, idant 
pas visus kontraktorius.atliekan- 
czius miesto darbę, darbiuįkai ne 
dirbtų ilgiau kaip 8 valandas 
prie $1.50 mažiausio užmokesnio. 
Kss isz kontniktorių to ne pildy
tų, nuojtų bus kontraktji a tint i.

1 Muncie, Ind. Dirbtuvėse 
Republic Iro u & Steel Co. numa 
žino darbinįkų uždarbį ant 8% ; 
darbinįkai reikalavo padidinimo 
ant 10%. Unija stengiasi darb
davius su darbinįkais sulaikyti ir 
nedaleisti prie sztruiko. Darbi-; 
nįkai laukia, kaip derybos pasi
baigs.

San Francisco, Cal. Pasta
tė ežia dideles stiklo dirbtuves, 
kuriose darbai neužilgio prasidės. 
Trūksta ežia vienok iszlavintų 
darbinįkų, todėl dirbtuvių savi
nįkai iszsiuntinėjo agentus jie 
ezkoti kitur mokanezių darbę 
darbinįkų.

ISZ
Lietu wiszku dirwu.
Isz Union City, Conn.
Ketvergo vakare, 23 rugpju

czio, tapo ežia parengtos kalbos 
ant mus paežių pastatytos salė* 
Linden Parke. Kalbėtojais buvo: 
pp. W. K. Pūkas, Miczeika, J. 
Pruselaitis, M. J. Damijonaitis 
isz Waterburio, ir p. Bekėraitis, 
susirinkimo pirmsėdis isz Union 
City’s.

Pirmucziaueiai kalbėjo p. J. 
Bekėraitis,nerodydama naudingu- 
mę gy agitacijos, ragino mote
ris bei merginas, kad eitų 
ant kalbų, teiposgi kad paczioe 
risztusi į .draugystes. W. K. 
Pūkas nurodė blogus palinkimus 
prie girtybių, kurios mus sulaiko 
nuo visoko gera Miczeika, kuris 
ne per seniai i-osprudo isz po ti
rono rusp, kalbėjo apie draugi
jos surėdymę, kaip nuo senovės 
darbinįkiszka luomą buvo pa
vergta kapitalistų ir kaip pasku
tinėj gadynėj, per musų darbinį 
kų neapeižiurtjimę ir nesuprati- 
mę, mes aniem supilam krūvas 
aukso, pats su vargu pramigda
mi. Kalba buvo laitai graži, tik 
isz klausytojų tūliems nesuvitu 
buvo 8U| rantams. P. J. Pruse- 
laitis ragino prie skaitymo ir 
apsiazvietimo; M. J. Damijonai
tis atkreipė slidę ant sanlygų 
Lietuvoj, kur jauni vyrai, už 
platinimę savo kalboj apszvie- 
ezianezių raeztų, esti iszvaromi į 
Maskolijos gilumę terp tamsių 
žmon ų ir ten turi kęsti vargę. 
Todėl kalLino jų neužmirezli, bet 
suszelpti nom piuįgiszkai. Teip 
gi rodyjo risztiesi į organizacijas, 
k. v. į “Susiv.”, “T. M. Dr.” ir 
tt.

• Wietinie.

Isz VVilburton, Ind. Ter.
13 d. rugpjuczio czianykszczio

se kautynėse nelaimė pasiekė mu
sų brolį Juozapę Giiiiių. Užsi
degę gazai apdegino jam veidę, 
rankas ir nugarę ir teip baūiai, 
kad oda nusilupo nuo kūno. Ne- 
laimingę žmogų nugabeno į li- 
gonbutį, bet nežinia, ar galės iaz- 
gytt-

S. Grigaliūnas.

Reikiliuose kooperntlwisz- 
kos krautuw6s.

Nr. 23 ‘•Lietuvos” patilpo už
manymas p. Naujoko uždėti su 
jungtoms lietuvių pajiegoms di
delę kooperatyviszkę pardaviny- 
czię. Isz syk tikėjau, kad užma
nyto j *s kviecaia prie to tik lie
tuvi szkuu biznierius, todėl asz 
tylėjau. Kadangi p»skui buvo 
paaiszkinimas, kad prie to kvie 
cziami visi lietuviai, tai ats, pri
tardamas užmanymui, paskyriu 
50 dol. ant įkunyjimo kooperaly- 
viszkos krautuvės. Jeigu atsiras 
ir daugiaus kompanijouų su p<nį- 
gais, tę*yk ne sunku bus szitę ui- 
manymę nuveikti.

Augnst Jankauskas.
Loveli, Mas.

Isz Mahanoy City, Fa.
Per tankiai i«z tikro musų bro

lius pasiekia visokios nelaimės. 
17 d. rugpjuczio pas mus užside 
gė Steelso kastynės. Ugnis pra
sidėjo naktyj. Tuom tarpu dirbo 
žmonės, terp kulių buvo ir szie 
lietuviai: Wincas Tamkua, ne 
seniai pribuvęs isz Lietuvos, jo 
brolis Andrius, pirmutinis apie 
28 metų, antras apie 20 metų se
numo ir Kazys Gustaitis, neseniai 
pribuvęs isz Lietuvos, apie 19 
amžiaus; jie visi dirbo vienoj 
vietoj. Pabaigus darbę, nieko 
nežinodami apie ugnį, skubinosi 
eit namon. Kada “gangvey" 
priėjo, duris atidarė, ir pabėgėję 
toliaus, krito visi trys ant žemės, 
kur juos rado ant rytojaus visus 
negyvus. Mena, kad juos “black- 
dam” užmuszė. Kada atrado, tai 
buvo ant savęs drabužius susi
draskę ir galvas į juos įsukę, ma
tomai stengėsi iszbėgti. Wisi ne
laimingi buvo ne vedę. Andrius 
Tamkus buvo merginę atsivežę* 
isz Lietuvos ant apsivedimo, bet 
vestuvių nesulaukė. Wincas 
Tamkus prigulėjo prie dviejų 
draugysczių: Szv. Antano ir SS. 
Petro ir Povilo, tid iszkilmingai 
palaidojo ne t.k jį, bet ir jo brolį 
Andrių. Norint dažmoti apie vi
sas nelaimes kokios patiekia mu
sų brolius kastynėse,užtenka ate.-' 
ti pas mušant lietuviszkų kapi
nių. kur prie kiekvieno kapo yra 
parasza', katrę kokia mirtis suti
ko. Didesnė pusė yra jau kapais 
užklotų kapinių, kur guli vien 
tiktai anglekasiai, ne senesni kaip 
30 metų, o ne jaunesni kaip 18tru 
Skaitydamas paraszus, pamatysi 
daug y vairių mirezių: vieuę ga 
zas sudegino, kitę parakas apazu- 
tino, tai vėl szuvis pagavo, tai 
anglis kaulus sutriuazkino, tai 
stulpas galvę permuszė, tai 
“blackdam” užtroezkino. Gai
lestis teipogi ima, pažiurėjus į 
tuos, kurie vaikszczioja raiszais 
likę: vienas kojos neturi, kitas 
rankos, tai rankę be pirsztų ne 
szioja, Ui strėnų ne valdo, tai 
akies ne turi, tai visai neregys. 
Tamsiems musų broliams vienok 
ir szitų nelaimių dar neužtenka, 
jiems visos nelaimės kaip vėjas 
eina pro ausis. Daugumas musų 
brolių, ant užsipelnymo kąsnelio 
duonos, savo gyvastį palydėjo; 
yra ir toki, kur e už savo blogus 
darbus eina ant kartuvių. Wiena 
prova dar ne pasibaigė, jau nauja 
ateina. nelaimingi, nelaimiu 
gi mes ėsame! Suėdė mus anas 
pypkės tabako nevertas caras, 
negalėjome būt laimingais namie- 
je, mažai jau galime t kėlia lai
mės matyt, kadangi jau per vėlu 
eit į mokslus, nes turime rupin- 
tiesi apie duonos kąsnį; bet vis
gi, jeigu paklausytume supran- 
tanezių tėvynainių, giiobtumėa 
už skaitymo gerų knįgų ir laik 
ra8zczių,tsi umu laiku paaigeriutų 
musų gyvenimas, ir sz:ek tiek 
apsiezvietę, mokėtume prirengti 
nois ateinauczię gentkarię prie 
geresnių sanlygų negu tos, ko
kiose aziędien mes ėsame. Ai- 
szkinant tūliems, kad mus tamsu
mas stumia į tokias nelaimes, tai 
iszgirsti sakant: “Ar darg tu, 
brolau, matei gerai mokinių po 
žeme dirbant, arba kitokiuose 
darbuose?”

Matome sz*ędien, kaip kitos 
apszviestesnė* tautos ne daug sa
vo vaikų siunezia po žeme, o 
daugiausiai mes po žeme dirbda
mi, jiems turtus sukraujrm, o jie 
visokį s prekystes turi savo ran
kose. Jeigu mes butume moky
tais, tai nereiktų tiek galvų po 
akmeniu padėt, nes butų pusė 
isz mus prekėjų ir amatininkų ir 
daug, daug rišlume duoneles to 
kiose vietose, kurių musų akys 
ne mato.

Isz kitos pusės mokslas juk 
mum* ne stovi ant kelio—galė
tume ir mokintais būdami dirbt, 
bet dirbtume lengviaus, ne teip 
pavojingu*, kaip dabar darbus. 
Dabar, pažiūrėję aplink savę, 
kę-gi matome? Nieko daugiaus 
kaip tiktai tę, kad mes ėsame 
įrankiais svetimtaucziųl

Puspadis.

pristos teiposgi lietuviai isz ap
linkinių miestelių, kaip antai isz 
Derby ir Seymouir, tai parapijonų 
bus dar daugiaual • Kada surinks 
suraszę parapijonų, tada kreipsis 
prie vyskupo su; praszymu dalei- 
sti statyti bažnydzię. Ansonijos 
džiakonas, a rys.įue nori nė klau
syti apie uždėjjmę lietuviszkos 
parapijos, kadangi mat ji turės 
sumažinti jo pelęę.

25 d. rugpjuczio atsibuvo ežia 
generaliszkas susirinkimas sočia- 
liszkos Darbo pattijos. Isz kal
bėtojų atsižymėjiį p. J. F. Karey. 
Jis savo kalboj Nurodė ant var
gingo padėjimo, darbinįkų ant 
visos musų žemės; kalbino ne 
duoti balsų už kapitalistų kandi-* 
datuš laike rinkijnų, bet balsuoti 
už darbo partijos kandidatus. 
Kalbino visus vartoti iszdirbimus 
tik su unijų ženk|u.

Antonijoj užtvirtino tiesas už- 
draudžianezias dęlinimę ant gat
vių cirkoliorių, atsiszaukimu,ap
garsinimų ir tt.;'galima idzmėty 
ti po gyvenimus, bet aut gatvių 
stovėti ir dalyjti praeiviams ne 
valia po bausmėj? dol. Czia tei 
poegi likosi užgjrtos tieses, kad 
kiekvienas ukėsus turi korto gar
siai perskaityti Suvienytų Wal- 
stijų konstituciję; kitaip ne gali 
užregistruoti savo popierų ir ne 
gali balsuot.

25 d. pjutės, Nusitarę keli lie
tuviai, nuėjo mėudytiesi į “Co- 
ve”. Wienas isz jų,D. Montvila, 
ne mokėdamas plaukti, braidžiojo 
prie kranto, bet u i brido ant szal- 
tiuio versmės ir*prigėrė. Szale 
stovinti? draugai pradėjo szaukti 
ir ploti rankomis 
kiti lietuviai ir 
užtraukė. We 
Kauno gub , Reieiuių pav. Tu
rėjo 34 met., |>uvo ne vedę*; 
Amerikoj iezbuvb 13 metų. Pa
liko brolį Anson 
minės. Kūnas 
laidotas abt airiezkų kapinių. 
Weliunis buvo teisingas darbinį 
kas, bet senos 
Ne prigulėjo nė į; 
kę draugystę, P 
viszkų rssztų, ant 
kalų nėra aukavę: 
ko.

i; ant to subėgo 
priglrėljo kuuę

i ionis paėjo isz

Isz Ansonla, Con
Subilvėrė ežia nauji lietuvisz 

ka vardo Szvento K <zimiero pa
rapija. S manų i»z Ansonijoe 
prism-zė 300; jie nutarė mokėti 
po 25 d«il. į t >j mo į parapiję. 
Be abejonės piie naujus parapijos

. .-B
lų pinįgų. Potam pamokslui pa
rapijonai labai pradėjo sznairuoti 
ant savo dvasiszko vadovo. 
Wienas isz jo draugų užtikrino 
sudžię, kad parapijonai t rengia 
maisztus bažnyczioj ir nori kunį
gę užmuszti. Kitę nedeldienį 
kunįgas pats parsikvietė 6jpoli- 
cistus. Turėdamas policistus, ku
nįgas, turbut tikėdamas dauginus 
surinkti, užsimanė pats kolektuo- 
ti. Ir teip juk kolektoriai jam 
pinįgus a t įduoda v a Užsakė tei
posgi, kad centų nieks ne mestų 
(ar tai Dievas uždraudė centus 
mesti?); o kad mitingų parapijos 
reikaluose slapta nelaikytu (Tas, 
rodosi, ne kunįgo, bet parapijonų 
reikalas ir jie turi tiesę juos lai
kyti, kada nori. Red), pakvietė 
policiję. Parapijonai, pamatę 
tokį savo dvasiszko vadovo pa
sielgi mę, bėga su skundais tai 
pas archi vysk upę, tai į svietisz- 
kę sudę. Kaip jiems pasiseks, 
vėliaus pranesziu. Dabar po 
lietuvių gyvenimus vaikszczioja 
trys isz kunįgo pusės vyrai su 
knįgoms ir kę tiki tikru kataliku 
ėsantį, tę į knįgas užraszo, tik ne
žinia kam, gil renka prilankius 
dvasiszkam vadovui liudioįkua 
provoj? Remionys, kurie suti
ko, kad jiems zokonįkai pastaty
tų bažnyczię ir tie] dalyvauja 
tuose nesutikimuose: jie kalbina 
kunįgę į savo nauję parapiję 
ir žada rokundų nereikalauti. 
Tie mat užmirszta, kad jiems zo
konįkai stato bažnyczię, tai jie ir 
kuuįgę parinks isz savo tarpo, 
tokį kaip Waterburio Siurusai- 
tie. •

Keleivis.

Kamgi meluoti Jeigu melą 
biekwienas mato?

Kad musų laikraszcziuose gali 
pasitaikyti melagingai apraszyti 
atsitikimai, tas teisybė. Bet kas 
gi tę apsireiszkimę pagimdė? 
Niekur gal tiek melo ne buvo, 
kaip kunįgtj iszleidžiamuose lait- 
raszcziuose. Ar tuos melus leido 
pats kunįgai ant nepętinkanczių 
sau ypatų; ar jų pasamdyti 
tarnai, pagelbinįkai ir jų drau
gai, tas dalyko ne permaino — 
už savo tarnus ir draugus puola 
at*akymawat tų, kuriems jie 
tarnauja. Ir kunįgai pats, ar jie 
raszė po tikroms pravardėms, ar 
|»o pseudonymais: Isz szalies žiu- 
rinezių, Amorikieczių ir tt. ne ma
žai į avietę per laikraszczius pa
leido melo. Savo rasztuose jie 
tankiausiai savoj kaltes stengėsi 
ant kilų sprando sukrauti, liejo 
“krakodiliaus aszans” ant dorisz- 
ko lietuvių- nupuolimo, ypacz 
verkia ant nupuolimo musų laik- 
raszczių, prie koipats labiausiai 
yra rankas pridėję. Daugumas 
juk lietuvių^ doros ir ne doros 
nuo kunį?ų mokinasi; mokinasi 
ir veidmainiavimo, o tame musų 
kunįgai Amerikoj konkurentų ne 
luri.

Sztai neseniai ‘vienas kunįgas, 
po pseudonymu “Lietuvos S kai
ly toj aus” užgavo ū|“Bažnyczio* 
Tarne” garsų Jocį, paminėdamas 
jo ne gražius darbus. Kada tas 
atsiliepė į tę^laikrasztį ir jo lai- 
szkas likosi priduotas “Lietuvos 
5 caitytojui”,*tes rankas nusimaz
gojo ir liepė su I pretenzijoms 
kreiptinai į “Lietuvę", kadangi, 
girdi, apie tuos’p. *Jocio peikti
nus darbus parėmė isz “Lietu
vos”. Czia m*t kunįgas užmir- 
szo, kad pirm “Lietuvos” apie 
tuos darbus pagarsino kunįgų 
kompanijos iszleidžiamas “Gar
sas”, kuris dryso Phi adelphioe 
veikėję primesti svietiazkai inte
ligencijai, su kuria tas nieko 
bendro ne turėjo. Ar “Lietu
vos Skaitytojas” neprigulėjo prie 
kompanijos “Garso” iszleistojų? 
Panaszių faktų, parodanezių ypa- 
titrzkę kunįgų doros supratimę, 
galima rasti gana daug Amerikos 
lietuvių gyvenime. Bet eiki- 
me toliaus.

NN 6 ir 7 “Tėvynės Sirgo”, 
kunįgo draugas (Amerikieczio 
Draugas), raezydatuas apie komi- 
tetę szelpimo kaukintinių, sako: 
“Iszrinko komi tėtę] teip greitai, 
kad net patys aukautojai nusiste
bėja Brt kad isz kelių szimtų 
aukautojų balsavo tik keli, atli- 
kusiejie negalėjo to padaryti, nes 
“Lietuva” rinkimus užbaigė, ui
tai diduma laiko dabartinį komi- 
tetę už nelegaliszaę ir jo nepripa
žįsta.

Tame iszritarime, kiek per i jo 
savo sudėtų ant parapijos reika-|dų, tiek melo. Jeigu “Tėvynė

i joj ir sziaipogi- 
i*zkilmiugai pa-

mados žmogus, 
jokię lietuvisz 
le skaitė lietu 
t tautiszkų rei- 
« nė deszimtu 

Luciper.

Isz Philadelphios, Pa.
Lietuviai gyvenanti rytinėj 

miesto dalyj, arba ant teip vadi
namo Riemano, užsiminė pasista
tyti nauję bažn^czię, kadangi į 
dabartinę jiems j toli važinėti. 
K»ip tik smirinkįo didokas skai
tlius ptrapijonųį tuojaus atsi
rado koki ten zokoninkai, kurie 
apsiėmė pastatysi bažnyczię sa
vo kasztais, užl»|kyti lietuvį ku- 
nįgę, nuo žmonių reikalauja 
vien, kad pasiraškytų, jog mo
kės mokestį, po kiek pareis; 
apart to moketctio nieko dau
giaus mokėti neį reiks. Tūliems 
lietuviams tas labai patiko, kad 
teip lengv i gali gauti lietuvį 
kunįgę ir bažnyczię, nors isztik
ro sutvėię tokię par ipiję ir po 
keliolikos metų1 nieko neturės 
(lyg prie dabažtinio surėdymo 
bttuvii-zkų parapijų para piju nai 
kę turi! Bažnyozios yra savastis 
svetlmtauczių vyskupų, siviejie 
kunįgai ne mėgsta iszsirokuoti 
isz sudėtų ant Dievo namų piuį 
gų. Red).
* Senoje lietuviškoje parapijo
je tei|»oegi užgimė n< sutikimai 
už pinįgus (kodėl žmonės juos 
deda kunįgams? j Daboti pinįgus 
t*i ne kunįzų paszaukimas ir mo- 
nopolius liet tų, įkune bažnycz;ę 
pastatė. Red). < Parapijonai pa 
reikalivo nuo pijaba*zcziaus ro
ku ndų isz kasos stovia Kunį 
gas ruda rokundę;iszdawė, lik ne 
tink ar piluę, bet atiduoti para
pijai ka?ierys ę atsisakė. Girdi, 
•‘tie tik tų pinįgų. 5760 dol., ne 
galite gauti, bet turite dar dau 
glaus sudėti; pinįgai tie turi e t 
ant dw; saikų Reikalų” (ant ko
kių? Red)! Nedėlioj per pa 
mokslę ne tik barė, bet koliujo 
d rys anezius nuo jo reikalauti ka
sos, jieszkoti ko ne padėjo. Pinį 
gai bu ę apveisti aut dvssiszkų 
reikalų (iuli kunįgai ir stvo ki 
szenių vadina dvari*zkais rei
kalais, para pi jonai gi už tokius 
l iko reikalus savą^parupjos ir 
bažnyczios. 'Red); girdi “jeigu 
aaz pinįgus atlduocz’au, tai tu- 
rėczi u eiti po žeme anglių kas
ti”. Man rodosi, kad parapijonai 
ji« szko tik to, kę padėjo, nes tik
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Sargo” redakcija skaito Ameri
kos Iietuwi8zku8 laikraszcziua, 
tai pati gali žinoti, jog Arnerv 
kieczio Draugas mel? skelbia. 
Rinkimai sąnarių komiteto ne u- 
mai tapo “Lietuvos” redakcijos 
užbaigti, bet traukėsi pu?ę me
tų, j*>gu ne daugiau. “Lietuva”, 
į rinkimus nesikiszo, garsino 
wien aukautojų balsus; ji ir lin
kimų neužbaigė, bet t? padarė 
aukautojai, kurių reikalawim? 
užbaigimo rinkimų “Lietuva” 
tik pagarsino. Reikalavimų to 
kių per wis? laikp rinkimų buwo 
keli, bėt “Lietuva”, juos pagarsi
nusiu garsino teipoegi tolesnius 
balsavimus. Tik kada atėjo lai
kas užbaigimo rinkimų, nes rei 
kėjo t? kada nors padaryti, to 
reikalavo aukautojai, tpsyk tik 
atsirado “Vi'tyj.” priesziugi bal
sai isz Philadėlph'os (rods ir 
“Bainyczios Tarnas” apreiszkė, 
buk ir per jj buwę balsavimai, 
bet mums to numerio ne atsiuntė 
ir szitas laikrasztis ne dalyvavo 
rinkime aukų, tai kaip gi galėjo 
daliwauti rinkimuose sąnarių ko
miteto, kuriuos juk tik aukauto
jai turėjo ties? rinkti?). Ameri- 
kieczio Draugas sakd, buk dabar 
dauguma aukautojų nepripažįsta 
komiteto. Ar ji pripažįsta, ar 
ne, mes to nežinome, bet wisi au
kavę per “Lietuvę” ir “Vieny
bę” davė savo balsus už dabarti
nį komitetą, vien “Viltyj” buvo 
balsavimai ant p. Stagaro, vie
ton Szliupo, bet “Viltyj” pagar
sintos aukos ne perėjo keliolikos 
doliarų; jos ir dabar komitetui 
no priduotos, tai kaip gi ežia gal 
būt kalba apie daugum? aukau 
tojų prieszingų dabartiniam ko
mitetui? Mat kad meluoti, tai 
jau meluoti gerai, tikrai kunį- 
giszkai arba puskunįgiszkai. Jei
gu aukautojų neužganėdina da- 

. bartinis komitetas, jie turi ties?
jį atstatyti nuo darbo ir jo vietoj 
rinkti kitę. Keno yra pinįgai, tas 
turi ties? jų sunaudojim? pavesti 
tiems, ant kurių turi užsitikėji 
m?. Jeigu didesnė dalis aukau 
tojų yra priesziuga dabartiniam 
komitetui ir anų keletos doliarų- 
jų sudėtų “Viltyj” aukų ne nori 

__pavesti daugiau pinįgų sudėjusių 
ikzrinktam komitetui, tai kodėl ji 
ne stato savo komiteto? Gal ant 
jos kandidatų sutiks ir daugiaus 
pinįgų paaukavę? Czia lengvus 

* iszėjimas isz ano labirinto, ant to 
nereikia nė naudotiesi isz melo.

^^latyt vienok, kad be jo nė kunį- 
gai, nė puskunįgiai apseiti ne gali. 
Kovoje pasinaudodami isz melo, 
kovos neužbaigsime ir netoli su 
tuom nužengsime?

I Garsioje stebuklingu abroz- 
du Motinos Szvencziausioe Czen- 
stakave, Lenkijoj, užsidegė 
bok sztas bažnyczios, kurioje yra 
stebuklingas abrozdas. Subėgę 
ugnasargiai ir žmonės rods 
kliosztonų ir bažnyczi? iszgelbė 
jo, bet boksztis sudegė ir su 
griuvo; užbėrė 8 ugnagenus.

| Tūluose VVokietijos krasztuo- 
se 88 d. pjutės siautė audros su 
ledais, kurios neiszpss įkytai 
daug blėdies pridirbo. Aplinki
nėse Leipcigo ir Altenburgo le
dai iszmuszė jivų už kelis milijo
nus markių. Krieb.t^che, ne to
li Altenburgo, perkūnas trenkė 
į anglių kastynes ir uždegė ang 
lis. Kastyn&T dega ir darbai jose 
turėjo pasiliauti.

| 29d. pjutės,miegi? Mafeking, 
pietinėj Afrikoj, atlankėbaisi vie
sulą, kuri daugiaus blėdies į po- 
r? valandų padarė negu bombor- 
davimas miesto per septynis mė
nesius apgulimo. Daug namų 
yra visai sugriautų, nuo kitų 
nuplėszti stogai Sugriautas ta
po ir angliszkos kariaunos ligou- 
butis.

| Mieste Parmoj, Italijoj, susi
žiedavo jauna mergina Irma 
Gaudenci su vaikinu (Jo vai Ii. 
Terp jų paskui užgimė nesutiki 
mai, dėl kurių mergina pakvietė 
ant dueliaus savo sužieduotinį. 
Kova ant peilių traukėsi ilgai, 
joje vienok abudu,taigi sužieduo
tinis ir sužieduotinė.likosi užmusz- 
ti. Matyt, kad kovoj ne sztu- 
kavojo.

[ Angįiszkas laivas “Prime 
ria”, ant oceano.ties 38° szi turi
nės paralelės, sudegė. Wiena 
valtis su iszsigelbėjusiais nuo su
degusio laivo jurinįkais atplaukė 
ant salos Ascension, kita gi val
tis su penkiais jurinįkais prapuo
lė. Ant deganczio laivo sudegė 
jo kapitonas, kuris ne norėjo gel
bėt esi.

Isz wisur.
| Szkotijoj, mieste Glasgov, 

kur yra ne mažai lietuvių, apsi- 
reiszkė jau indiszkas maras, Iki 
sziol apsirgo 98 žmonės.

| Japonijoj surado aukso plo
tus, kurie užima 1| mil'jono ak
rų. Plotai tie yra dutriktuoee: 
Oshima, Hiloha, Isihrai ir Teshi- 
ve. Auks? czia surado 1898m. 
Pradėjo tuos plotus explioatuoti 
nuo pernai, prie ko darbavosi 
7000 žmonių ireurinko 2500 sva
rų gryno aukso. Szįmet prie ka 
simo dirba jau 40000 žmonių. Su 
sitvėrė europeiszkų kapitalistų 
kompanija,kuri užsiims isznaudo- 
jimu tų aukso pietų pagal nau
jausi? bud?, su geriausioms ma- 
szinoms. Pas. t ūko czia aukso 
szmotai po j s/zaro; tokius vie
nok užtinka retai; už tai sve- 
rianezių po | svaro randa daug.

| 18 d. pjutės, Peterburge su
degė didelės popierosų ir tabako 
dirbtuvės kompanijos Laftrme. 
Blėdį ugnies padaryt? skaito snt 
1300000 rublių.

• ■! . . I ... ■ I ■ ■ ■■

| Baisi cholera siauczia vis 
smarkiaus mieste Simla, anglisz 
koše "Indi jose, nuo joe mirszta 
daug daugiaus žmonių negu nuo 
maro. Miesto Simla dabar nuo 
choleros per sanvaitę mirszta 
vidutiniszkai po 5000 žmonių. 
Liga užgimė, ki-ip daktarai 
sprendžia, nuo suter-zto vadens.

| Isz pietinės Afrikos atkako 
į Berlyn? deputacija gyvenusių 
Transvaaliuje vokieczių pasiskųs
ti Wokietijos randui ant žvėri»z 
kų pasielgimų angliszkų karės 
vedėjų, kurie ne turi mažiausio 
supritimo apie civilizuot? karės 
vedimo bud?. Deputacija skun 
diiasi, kad angiijonai, užėmę 
Prelorij? ir Johaoisburgę, be jo-, 
kios prjfežasties suaresztavo vo- 
kiecaius ir iszgabenn į jūrių pa 
krantes. ĮWind«>oon?atkakodabar 
56 darbinįkai kroatai, Austrijos 
pavaldiniai, kuriuos angiijonai 
iszvijo isz Joh<nisburgo;ne davė 
jiems paimti nė savo daiktų. Ne 
reikia užmirszti, kad Johanisbur- 
ge buvo keli szimtai* lietuvių 
darbinįkų. Nežinia, k? ivėrisz- 
ki anglįszki jenerolai su jais 
padarė. Gal ir juos neva 
civilizuoti angiijonai kaip šaunia 
laukan iszvijo?

| 27, 28 ir 29 d. liepos, Ode
soj, pietinėj Maskolijoj, užgimė 
maisztai, maskoliai daužė ir nai
kino žydų namus ir purdaviny- 
czias. Maisztai traukėsi per tris 
dienas, visų pnrdavinyczių l?n- 
gua atsėjo uždaryti, kas to ne 
padarė, to langai likosi išdaužy
ti. Paszaukta į pagelb? policijai 
kariauna mahztinįkus iszvsikė, 
suaresztavo jų 1041. Miesto 
vir-tzinįkas iszdavė padavadyji- 
m? ant visų platinanczių erži- 
nanezias gyventojus žinias, taigi 
ir aut laikraszczių, uždėti baus
mes po 500 rublių, žinoma be sū
do. Daly v auto j ai maištuose 
vietiniai gyventojai miesto vir- 
ezinįko nuspręsti (be sūdo) ant 
trijų mėnesių sreszto. Laikrasz- 
cziai, isz baimės bausmių, nieko 
apie tuos maištus neraszo.

| Pietinėj Maskolijoj užgimė 
kruvinos muštynės terp par
trauktų czia belgiškų >tiklo dar- 
biuįkų ir maskolių. Mi^ziyhes 
tas pagimdė belgijonai. Belgi- 
jonai mat kėlė vestuves vieno 
darbinįko; ant jų atėjo pažiūrė
ti, nieko pikto nemislydamas, 
maskolius. Belgijonams tas ne
patiko, vienas griebė stiklinę 
ir metė teip smarkiai maskoliui į 
galu?, kad tas puolė ant žemės 
be žado ir į bertai n į valandos 
pasimirė. Dažinoję apie tai mas
koliai, susirinko isz visų aplin
kinių, užpuolė ant belgijonų, isz- 
degino jų triobas, o vien? pa
gaut? belgijon? apliejo su kerosi- 
nu ir sudegino. Butų gal vi-us 
issmuszę, bet a'joję kazokai isz- 
gelbėjo. Suaresztavo diktai mas-

kolių ir belgijonų. Paskutiniai 
norėtų grįžti atgal į Belgij?, bet 
jiems maskoliszkos valdžios ne 
duoda pašparlų, kol tirinėjimas 
ir prova ne pasibaigs.

v

Ar žemesnių laipsnių gy- 
wunai jauezia skaude-

' j Imu ?
Žmogus, kaipo stovintis ant 

augszcziausio gy#ų sutvėrimų 
1 >ipsnio, yra jausliausias ant vi
sokių skaudėjimų, bet ir terp 
žmonių ne visi lygtai juos jau
ezia: juo augezeziaus stovi kul- 
turiszkai, iszlepintas gyvenimo, 
juo jauslesnis ant skaudėjimų; 
net toj parzioj tautoj miesezionys 
jauslesni už kaimiecziua. Mums 
sunku pakęsti szirszės įgilini?, 
menk? įsidurim?, tuom tarpu 
nuožmios tautos be mažiausio su- 
tiraukimo duoda išbadyti kun? 
visokiais paveikslais, moterys 
su džiaugsmu duoda išmuszti 
pryszakiuius dants. Iš ap- 
szviefetesnių tautų garsus yra 
cbiniecziai isz savo pakantrumo, 
nejaustumo aut skaudėjimų arba 
smarvės. - Nereikia uimijszti, 
kad ne kiekvienas užgaęimaa 
gimdo skaudėjim?; karėse pa 
szauti kareiviai na tuojaus po 
pašovimui pajunta
skaudėjim?. Nors skaudėjimas 
yra ne malonus, bet jis atlieka ir 
nauding? ~ žmogui užduotę: 
skaudėjimas persergsti muc apie 
apsireiškusi? lig?, rodo jos viet? 
ir tuom palengvina daktarams 
gydym? ligonių.

Isz žvėrių jausliausi yra žmo 
gaus auginami, taigi labiaus isz 
lėpinti negu gyvenanti laukuose, 
apie kuriuos nieks nesirūpinai 
Juo žvėris stovi ant augsztesnio 
laipsinio, juo labiaus jau
ezia skaudėjim?, juo mažiaus jo 
pakenezia, su žemesniais yra vi
sai atbulai.

Tirinėjimus ant persitikrinimo 
ar žemesnių laipsnių gyvūnai jau
ezia skaudėjim? prie įžeidimų da 
rė amerikoniški mokslincziai 
Norman ir Loeb. Jie persiūki i 
no, kad jeigu paprast? žeminį 
bliek? perpjauti pusiau, tai užpa
kalinė dalis raitosi, kas gal iszro- 
dyti, lyg kad ji jaustų skaudėji- 
m?, pryszakinė užtai, arba svar 
besnėji gyvūno dalis, kurioje 
yra svarbiausi diigsnių mazgai ir 
smegenys, taigi dalis, kuri turėtų 
būt jausliausia ant skaudėjimų, 
slenka toliaus ramiai kaipi kad 
ji ne butų užgauta. Jeigu to
kias sykį jau perpjautas dalis per
kirpti, tai nuo to pasidaruoius da 
lys užsilaiko visai teipjau kaip 
ir perpjovus pirm? kaltę, taigi 
užpakalinė dalis raitysis lyg nuo 
skaudėjimo, pryszakinė gi slinks 
ramiai tol aus be jokio ženklo 
skaudėjimo. Taigi piie ptrpjo- 
v>mo slieko užpakalinėj dalyj 
susierzina pailgi mėsų siūlai, 
kurie gimdo raitymasi, pryszaki- 
nėj gi dalyj siūlai žiediniai, gy
vūno vaitojami ant slinkimo 
pryšakin. Kodėl vienok piie 
perpjovimo užpakalinėj dalyj su 
sierziua pailgi mėsų siūlai, o 
pryszakinėj žiedini ii,to Normanui 
ne pasisekė susekti. Teip jau vi 
ši užsilaiko ir pusiau perpjauti 
dielė, bet paskui į trump? laik? 
abidvi dalys plaukia savo kebu, 
lyg kad joe ne butų užgautos; 
teip jau užsilaiko ir visokios kir
mėlės. ♦ '

Wėžiams veislių pagurusir 
limitus galima visai nukirp
ti uodeg? ir jie to nė neuitėmy- 
ja, nė vienš organas ne parodo, 
kad šit;e gyvūnai butų pajutę 
skaudėjam? prie kirpimo. Jeigu 
szimtakojį perpjauti pusiau, tai 
pryszakinė dalia bėga pryszakin, 
o užpakalinė j užpakalį. B tys ren- 
kanezios medų visai uepatėmyja, 
jeigu joms nukiip'i koj?, bet 
traukia toliaus šldžius kvietkoe 
syvus. Tas pats bus,jeigu perpjau
sime traukiancz'? krauj? die'ę: 
pryšakinė jos dalis nesiliauj i 
traukusi kraujo, kuriasi tekės per 
nupjaut? viet?, gyvūnas pats to 
visai neužtėmys. VVėžiai, driežai, 
atsiradę pavojuje, pats pameta 
koj <s arba uodegos gal?, kad iš
gelbėti šwę.

Tokį jau nejauslum? prie nu
pjovimo kūno dalių galima ūžt ė 
myti ant žuvių ir žemesnių 
laipsnių žindsnezių žvėrių. Flon- 
droms akvarijose galima nupjau
ti net galvos dalį, o jos prie to 
visai neparodo, kad toki pjausty-

mai gimdytų skaudėjim?. Tri 
tonams ir salamandroms ga'ima 
nupjauti kojas (jos nupjautos vėl 
atauga) ir jos viši to nepatėmy- 
ja; jeigu, paveikslan, t? atlikti 
i?syk, kada gyvūnas būva prie 
ėdesio, tai nė pjaunant, nė pa
skui neliauja ėdę«, lyg kad nieko 
ne butų su jų kūne dalims atsiti
kę.

Ant tų vibų bandavonių pasi
rėmęs, mokslinšiua Loeb tvirti
na, kad jeigu ne visi, tai didesnė 
dalis žemesnių laipsnių gyvūnų 
ne jauezia skaudėjimo prie su* 
žeidimų; jeigu prie perpjovimo 
tūlų kirmėlių perpjautos dalys rai 
toei, k? laikė už ženki? skaudėji
mo, tai ištikro tas ne nuo skaudė
jimo paeina. P»s didesnę dūlį že
mesnių gyvūnų neišsidirbo pa
skirti ant Jautimo skaudėjimo 
organai. Kadangi skaudėjimas 
yra vien persergėjimu, kad ko
kia kūno dalia ateindo pavojuje, 
o kad tūliems žemesniems susitvė 
rimams nužudytos kūno 
dalys ‘t atauga, tai jiems toki 
persergėjimai, kaip augštes- 
nių laipsnių ž vėrims, ku
rie,jeigu nužudo koki? kūno dslį, 
tai ant wi-ads, wiui ne reikalin
gi. Tūli vabalai, sliekai, vorai, 
driežai, bėgdami nuo priešų, be 
jokio reikalo numeta kojas arba 
kitoki? kūno dalį, kurios paskui 
vėl atauga. Ir pas augštesnių 
laipsnių žvėris pajautimas skau
dėjimo ne iš syk atsirado bet 
išsidirbo palengva, t? pagimdė 
reikalas saugoti pavojuje atsira 
dusias kuuo dalis, kurios nužu
dytos, jau ne atsinaujina, ne atau-
M-* r

Naujos knjgos. -
Kun. A. Burbos Proząjiarki 

raštai Naujas perspatidiiiinias. 
Kaštais kun. A. M. Miluko. She- 
naudoah. Pa. V. J. Stagaro spau
stuvėje. 1900 m.

Paii'pę szitoje k'nįgutėje pasa
kojimai tilpo pirmiaus visokiuo 
m lietuviszkuose laikraszšiuose. 
Yra terp*terp jų gerinus ir silp
ninus iš lilerariškos pusės ap
dirbtų, bet visi parašyti uži- 
m a u czia i, verti perskaitymo. 
Pradžioj knįgos telpa biografija 
a. a, kun. Burbos. Toliaus eina 
sekanti pasakojimai ir novelės: 
Tiriniszkių And liaus, versta iš- 
latviszko. Šviesuolė, latvisz- 
kai paraižyta P. Puazksišio, 
versta kun. Burboe. Dr?*ybė ir 
išmintie žmogaus, Maseedžio, 
versta iš latviškos kalbos. 
A pi buria avis, latviškai para 
szyta Maseedžio. Tėvo pasku
tiniai žodžiai, originaliazkai kun. 
Burbos paraszyta. Naujalenkis 
isz prievartos, originaliszkai para 
szyta. Sesuo, originališka. Už 
tėvynės meilę, pasakojimas iš 
serbų gyvenimo. Baltininkas 
iš (Jucugvano. Sodžiaus elgė- 
ta, isz latviško. Welnio išpa 
žintis. Smertis (Mirtis) ant no
sies.

Czia patilpę kun. Burbos rasa-, 
tai yra dar ne visi, iszleistojaa 
uitos knįgos žada surinkti visu* 
uito musų rasztinįko rautus 
ir išleisti juos 3 tomuose. Mes 
isz savo pusės velyjame skaity
tojams nusipirkti visus rautus 
to musų tautieczio, o įsileistų pi
nįgų nesigailės.

Olga Linbetorycaiute. Vaizde
lis iu gyvenimo nihilistu. Raszi- 
nys M. Stepniako. Lu maskoliš
kos kalbos verte Stasiu Kirvis. 
Iszleido I. Laukis.

Telpa šia gražus aprašy
mas Siberijos unlygų, paslapty h 
maskolukų urėdnįkų dabo 
ja nesi ų politiškus nusidėjėlius ir 
keliai, kokių nusidėjėliai griebia
si ant pabėgimo isz Siberijos. 
Apraszytas teiposgi gyvenimas 
maskoliškų nihilistų Peterburge, 
visi jų stengimaisi apsisaugoti 
nuo maskoliškos polic jos ir bu
dai, kaip patekus į jos rankas, 
iszsiliuosuoti. Raszėjas saito vei
kalėlio, M. Stepniak, pats buvo 
maskolišku nihilistu, todėl visk? 
aprašo teisingai, nes t? pats per 
leido. Apraszymas tas paduot m 
ekaitytojauis f« rmoj gana ūži 
iranczios apysakos. Kuįgmė 
verta perskaitymo.

Latwin apwaikszczio-
- j imas.

Chlcago, Latviu Labdaringa Draugys
te iMldlmingal apvaiknesioa aawo *ui- 
)luosawimo nuo baudiiavos diana, neda
lioj, 9 d. rugsėjo, daria Baker'a G rovė 
ant 22ros ui. įienga ISe. nuo ypatos ir 
prie to kiekvienas gaus du tikiatus po 
5o. ant iszsigerimo. Wisus lietuvius, 
kaipo mwo draugbrolius kvieesia atsi
lankyti ir drauge pasilinksminti. Imkite 
Metropolition L. 8. W. 48 avė. elevator 
geietinkelį, toliau La Grange. 52ros ir 
22ros Mreetkarius.
. Jeigu toje dienoj lytu, tai apwaik- 
szoziojimas atsibus JuMevicsiaus saloje, 
po nr. 651 W. 21 st.

Latviu Lab. Dr-tS.

APIE TURTŲ IŠ'DIRBIMA.
Paraše Schrarn.

(Tąsa.)
X-

Ta voras—darbininko pąjiega.
Augščiaua iSguldyti tyrinėjimai parodė, 

jog kiekvienas daiktas,prie tūlų sanlygų,gali 
tapti tavoru. Vienok tokiame atsitikime bū
tinai reikalinga, kad valdytojas to daikto ne 
butų surištas jokia prigulmyste, arba reikia, 
kad turėtų tiesą ir galėtų laisvai vartoti tą 
daiktą, kurį norėtų apmainyti ant kito. 
Pats daiktas turi būtinai turėti kokią nors 
sunaudojamą vertę, turi tarnauti pakakini- 
m ui tūlų reikalų, nes kitaip, daiktas visiškai 
nenaudingas negali būti apmainytas ant kito 
naudingo daikto. Dar daugiaus, tas daiktas, 
nors ir naudingas, turi būti valdytojui atlie
kamas, net nereikalingas, nea-gi valdytojas 
nenorės išmainyti tokį daiktą, be kurio ne
galėtų apsieiti.

Dabar visas šitas sanlygas randame vie
name tavore, kuris yra visur reikalaujamas; 
yra tai perkama ir parduodama darbo pajie- 
ga. Vienok laikome per reikalingą būtinai 
atkreipti atydą ant to, kad įvykimui šitų 
sanlygų, kurios iššaukė, kad darbo pajiega 
tapo tavoru, reikėjo ilgo istoriško kelio.

Pakolaik buvo vergystė, negalėjo būti 
kalbos apie mainus darbo pajiegos; tada 
žmogus,drauge su savo pajiega,buvo parduo
damas teip, kaip parduoda galviją, pertai 
po pardavimui vergas pereidavo į pirkiko 
savastį drauge su save kailiu, plaukais, mėsa 
ir kaulais. Tokiu budu vergas buvo laiko
mas tiktai kaipo tavoras, kaipo daiktas, kurį 
mainydavo ant kitų, dėl sunaudojamos jo 
vertės; žodžiu, jis buvo tik “gyvas įrankis”, 
kaip tai labai pataikė pavadinti vergus Aris
totelis, grekų filiozofas. Net ir per baudžia
vą darbininko pajiega negalėjo dar pavirsti 
į tavorą. Darbininkas, kuris yra priverstas 
dirbti savo ponui per visus metus, arba per 
tūlą metų dalį, neturi menkiausios tiesos su
vartoti savo pajiegas pagal savo valią, negali 
pertai apmainyti ją ant užmokesnio arba už
laikymo, pagal apskritas tavoru maipų tiesas, 
negali reikalauti padidinimo mokesčio,bran
genybei ištikus Ritame baudžiava labai ma
žai kuom skiriasi nuo verguvės.

Tiktai tada, kada darbininkas įgyja 
asabišką laisvę, nelaikančią jį jokioj prigul- 
mystėj nuo kitų žmonių, jisai gali sunaudoti 
savo pajiegą arba sau, arba parsamdyti ją 
kitam ant kokio laiko, vienok parsamdymas 
darbininko pajiegos ant ilgo laiko labai su
mažintų asabišką darbininko laisvę, nes il- 
gainiu laisvas darbininkas tokiu budu galėtų 
pavirsti į baudžiauninką; todėl visų viešpa
tysčių įstatymai duoda tiesą laisviems darbi
ninkams atsisakyti nuo sutarties.

Vienok žinome, jog kiekvienas daiktas 
gali tapti tavoru tada, jeigu yra naudingas 
ir jeigu tuom tarpu yra nereikalingas valdy
tojui, pertai ir darbininko pajiega, kuri dir
ba visus produktus gyvenimui reikalingus, 
tikthi tada gali pavirsti į tavorą, kada3 tampa 
jau nereikalinga valdytojui, t. y. tada, kada 
valdytojas darbo pajiegos arba negali 
jau naudotis iš jos sunaudojamos vertės, ar
ba kitos sunaudojamos vertės, kurias jis gali 
įgyti per mainus, yra jam reikalingesnės. 
Darbo pajiega, kurioj suprantame sumą visų 
fiziškų ir dvasiškų žmogaus gabumų, reika
lingų sunaudojamoms vertėms daryti, tiktai 
tada gali padaryti sunaudojamą vertę, kada 
atranda sau medegą, prie kurios ta pajiega 
gali būt suvartota. Žmogus pats ne gali su
teikti jai tūlą formą, jis gali pritaikyti ją 
y vairiems siekiams. Tam tikslui vienok jam 
reikalingi darbo įrankiai, apart to, iki jis 
dirba sunaudojamas vertes, turi turėti už ti
krintą užlaikymą, maistą, drabužį, gyvenimą 
ir tt. Jeigu pajiegos valdytojas vienkart 
turi medegą, įrankius ir užlaikymą, tai jis 
nemislys kitam parsisamdyti, nes turėdamas 
tuos daiktus, Jaučiasi jstengsęs pats dirbti 
naujas sunaudojamas vertes. Taigi pako
laik valdytojas darbo pajiegos vienkart turi 
ir daiktas produkcijai reikalingus ir jo pa
jiega ne gali tapti tayoru.

Atskirimas gi darbo pajiegos nuo valdy
mo daiktų produkcijai reikalingų yra tiktai 
pasekmė daugelio palengva įvykusių juri
diškų įtaisų, pavyzdžiui imant, privatiškos 
savasties, ypač gi žemės savasties, kuri duoda 
visą žalią medegą, teip gi įstatymų apie pa
laikus (sukcesiją). x Šitos juridiškos į- 
taisos pagamina tokias sanlygas, kurios pri
verčia darbininką parduoti savo vienintelę 
savastį, kurią jis turi, vienintelį tavorą, ko
kį jis gali išmainyti, idant mainais gautų 
būtinai reikalingus gyvenimui daiktus, t. y. 
tos sanlygos priverčia darbininką parduoti 
savo darbo pajiegą, kaip paprastą tavorą. 
Jeigu darbininkas ne gali apmainyti savo ta- 
voro ant kito ir jeigu vienkart jis neturi 
daiktų, be kurių negalima gyventi, tai jį 
laukia badas; badas daugelyje atsitikimų 
priverčia darbininką padaryti tokią sutartį 
ant darbo, kuri yra tiesiog priešinga jo asa- 
biškąi laisvei.

Toks dalykų stovis visiškai nepriguli 
nuo žmogaus prigimimo, nes pats prigimimas 
nepaskirstė į vieną pusę aukso ir tavoru val
dytojus, į kitą-gi darbo pajiegos valdytojus; 
tokį dalykų stovį negalėjo pagaminti teipgi 
nė pamatinės draugijos tiesos, nes žmonių 
draugija buvo ir tada, kada augščiaus minė
tas atskyrimas darbo pajiegos nuo daiktų 
produkcijai reikalingų dar ne buvo įvykęs, 
taigi tas stovis yra tik vienas" iš laipsnių ci

vilizacijos ūgio, per kurį veda kelias į aug- 
šteąnį išsilavinimą, į augštesnę civilizaciją.

į Jeigu tad tavoras-darbo pajiega gali 
būti mainomas, tai pirmučiausia kyla klau
symas, kaip didelė yra mainoma'vertė darbo 
pajiegos? Dėl šito ta voro, kaip ir dėl kiek
vieno kito, vertės tiesa' Markso atrasta, turi 
didelę svarbą.

| Darbo pajiegos vertę išreiškia visuotinai 
reikalingas išdirbimui jos darbas. Pakolaik 
darbo pajiega yra mainoma vertė, patolaik ji 
pati iš savęs reiškia tūlą daugumą paprasto 
visuotino darbo. Pati-gi darbo pajiega ne
yra koks atskyras daiktas, bet tik gyvo žmo
gaus ypatybė, gabumas. Todėl išdirbimas 
darbo pajiegos pirmučiausiai reikalauja 
žmogaus būsenos; jeigu žmogus jau yra, tai 
išdirbimas darbo pajiegos priguli nuo užlai
kymo žmogaus galinčio dirbti. Idant gali
ma butų užlaikyti žmogų, būtinai reikia duo
ti jam daiktų gyvenimui reikalingų. Tokiu 
budu užlaikymas darbo pajiegos yra vis tiek, 
ką užlaikymas dirbančio žmogaus, t y. reiš
kia tūlą daugumą daiktų gyvenimui bntinai 
reikalingų. VejĮė tų daiktų ir padaro tokiu 
budu vertę darbo pajiegos. Prie kiekvieno 
darbo būtinai susivartoja raumens, drigsnės 
arba nervai,ir smegenys, suvartotos dalys jų 
turi; būti papildytos, jeigu norime, kad žmo
gus ir toliaus galėtų dirbti. Tokiu būdų 
daiktų gyvenimui reikalingų turi būti tiek, 
idant darbo pajiega, per darbą suvartota, 
nuolatos butų atnaujinama. Bet žmogaus 
reikalai yra labai yvairus, žiūrint pagal kli
mato, gamtos ir visuomenės sanlygas ir krašto 
ypatybes. Karštose šalyse žmogus pasika- 
kiną lengvesniu drabužiu, menkesne trioba 
ir menkesniu maistu; priešingai šalyse ar
čiaus šiaurės, užlaikymui žmogaus ir jo svei
kos darbo pajiegos reikia šiltesnio drabužio, 
daugiaus ir riebesnio maisto, kuro ir tt. Iš 
kitos pusės daugumas ir gerumas teip vadi
namų valgomų produktų, žmogaus užlaiky
mui reikalingų, priguli teippat nuo civilizaci
jos laipsnio, ant kurio yra tas kraštas ir jo 
darbininkai. Klumpes padarytos iš medžio 
gina koją ne bloginus,kaip šikšninis apsiavi- 
mas; senovėje šikšninis apsiavimas visai ne 
buvo vartojamas darbinįkų; šiądien gi batai 
tapo daiktu visuotinai reikalingu gyvenime. 
Tokių budu darbo pajiegos vertė, prilygina
ma prie kitų tavoru,priguli teipgi nuo isto
riškų ir doriškų priežasčių. Vertė darbo pa
jiegos atsako vertei tų daiktų, kurie yra bū
tinai reikalingi darbininko gyvenimui šioj ar 
toj šąlyje.

, Vienok, gaudamas visus užlaikymui rei
kalingus daiktus, darbininkas ilginiu nusto
ja savo darbo pajiegos, jam gi mirus, ta pa
jiega teipgi išnyksta. Jeigi darbo pajiega 
visados turi būti parduodama, tai būtinai 
reikalinga yra, kad ji butų papildoma; dar
bininkas, kaip ir visi kiti gyvi sutvėrimai, 
turi palikti savo giminę. Tokiu budu darbo 

išnykusią nuo vartojimo ir mirties, 
užstoja nauja darbo pajiega-.daugumas daik
tų reikalingų pajiegai sutverti, turi būti 
toks, idant galėtų pakakti ir užlaikymui dar
bininko vaikų; jų turi užtekti ir tam, idant 
galima butų tuos vaikus bent teip išauginti, 
idant jie galėtų padėti dirbti.

Taigi matome, jog mainoma vertė darbo 
pajiegos atsako vertei tūlo daugumo daiktų, 
gyvenimui reikalingų, kurių turi užtekti 
darbininkui, idant jis galėtų išsimaityti, ap
sitaisyti ir tt pagal tą stovį, kokiama yra jo 
šalis, ir idant galėtų teipgi užauginti kiek vai
kų, kurie ateityje turi užstoti jo paties darbo 
pajiegą. Jeigu tavoro prekė yra vertės mie- 
ra tiktai piningais išreikšta, kuri, pagal siū
lymą ir reikalavimą, kartais gali nupulti, 
kartais pakilti augščiausx tavoru vertės, tai 
aišku yra, jog prekė tavoro-darbo pajiegos, 
t y. užmokestis už darbą turi visados būti 
nors teip didelis, idant darbininkas, prie san- 
lygų ir stovio savo krašto, galėtų išmaitinti 
savę ir savo šeimyną.

Augščiaus padarytesJšguldymas parodo, 
jog prekė tavoro-darbo pajiegos turi taiky
tis prie vertės ir mainų tiesų; tas, kaip 
žinoma musų skaitytojams, yra pasekmė eko
nomiškos tiesos užmokesnio už darbą. Mai
noma vertė darbo pajiegos priguli nuo visuo
tinai reikalingo darbo laiko, kuris reikalin
gas yra, idant darbininko užlaikymas butų 
aprūpintas. Sakysim, kad per metus bus 
1800 valandų darbo, o darbo dienų 800, tad 
kiekvįena darbo valanda išeis 6 valandos pa 
prasto darbo, prekė gi tos mainomos vertės, 
tų 6 valandų darbo, piningais išreikšta,tegul 
bus try s auksinai. Šitie skaitliai yra paimti 
pagal pora; jų didumas nesimaino musų tyri
nėjime. Vienok tegul bus, kad darbininkas 
gauna užmokestį už visą mainomą vertę savo 
darbo pajiegos ir tad per mainus vertė ir 
prekė visiškai uždengia viens kitą. Iš pirmo 
žvilgterėjimo šitokie daleidimas išrodys mums 
nevisai teisingas, nes visi darbininkai žino, 
kad jų užmokestis už darbą niekados neatsa
ko visam rezultatui darbo padarytam; vienok 
Čia netižsiimsime darbo vaisiais, t. y. darbo 
pelnu, o atkreipsime atydą ant mainomos 
darbo vertės. Darbo produktai yra naudin
gai pritaikyta sunaudojama darbo vertė ir ta 
sunaudojama' vertė per mainus paprastai 
tampa savasčia tavoro pirkiko. Augščiaus 
paduoti išaiškinimai turi mus pertikrinti, jog 
darbininkas-tolaik negaus prigulinčios jam 
už darbą dalies iš visos sumos darbo vaisių, 
pakolaik darbo pajiega bus tavoru, pako
laik darbo pajiega bus atskirta nuo darbo 
įrankių; vienkart tampa aišku, jog apvogi
mas darbininko yra pasekmė kapitalistiškos 
sistemos produkcijos ir jog prie šiądien esan
čių tiesų tavoru ir vertės mainų, tolaik ne
galimai bus išnaikinti tai, pakolaik daiktai 
produkcijai reikalingi, esanti rapkose priva-

. | (Toliaus bus.)



Wietines Žinios.

Kauno gub. Szauliu pavieto.
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Draugyscziu Reikalai

J. LESZCZYNSKIO
Wisl

wyr»l

807 32n <1 St.

Ot kada gražiausios popie 
ros gro matoms raszytie.

Geras alus, seniausio* arielkos, k»'»- 
pianti cigarai ir czysta vieta dėl užel- 
viu. Apart to didele ir czysta sale ant 
mitingu, balių, veseiliu ir kitokiu zabo-

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

8»WO

daug 
randasi

Jų liga

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

Baltrlikorjil!
Rasite azaltp alų, aeniausea ariel

kai, vyną net isz Europos, o 
cigarus net Im Turkijos.

Atsilankykite po nr.
11 N. RlverSldeSt, 

Vtterbarj, ' Conn.

Telefonas: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekvieno* 

aptiekoa.

Aukos ant kankintlniu.
Žukauskienė, Thorp, Wis.

D E N T Y 8TA8-
Kerte 31 st irHalated ulieziu, 
wirezui Aptiekoe. Chicago,

. j . Lietuviszkas
CIGARU ir TABAKO FABRIKAS.

Dirba Cigaru* isz tikro Havanos taba
ko ir užlaiką inportuota tabaką tinka
mi a ūse ant papieroaų isz Rosijos, Turki
jos Ir kitų stalių. Biznieriam* daslun- 
csia tabako ir Cigaru* į visu* Amerikos 
krautu* už pigiame prekę.
Fabrikas: 1125 N. Maplewood avė. 
Ofisu ir Krautuve: 3259 8o. Halsted 

CHICAGO.

Pigiai ant pardavimo pirmo* kliaaos 
lietuviszkas saliunu su didele sale ant 
mitingu, bailu ir veseiliu, vietoje terp 
dideliu fabriku McCormick ir National 
Malleable Casting* Co.; daugybe lietu
viu aplink gyvana. Priežastis parda
vimo kad savininku pirkosi savo na
rna kitoje vietoje. AUiszaukyte pu:

P. Karecka,
1193 S. Oakley avė., arti 25 ui., Chicago.

(9—21)

Puiki zabowa.
Chicago, 111. subakpj, 8 rugsėjo, 8 vai. 

vakare, musų sallune grajis gera muzi
ka ir bu* kitos puikios zabovos, ant ku
rių visu* aplinkinius ir pažystamus 
kviecziame atsilankyti, o tapsite sve
tingai priimti.

8. Letiuziu* ir M. Mieldažis,
68 W. 25-th 8t., Chicago, III.

WAŽIUOJU 
pu

SztOFM ir OffiMSA
Atidarėm naują sztorą Ir ofisą lietuviu 

reikaluose, kur užlaikome visoke* lietu
viuku knygas, lietuviuku žoleles nuo 
visokiu ligų, užsiimame visokiais lietu
viu reikalais, kaipo ruzymu ir skaity
mu laiuku, užvedimu provų visuose 
atsitikimuose ir tt. Prie to turime šaita
ną ir užlaikome gera alų, arielka* ir 
kvepencziu* cigarus Wlsu* kviecziame 
pu mus atsilankyti.

~ John Mitchell A Co.
547 S. Canal St. Chicago, III.

Spriogfielde likosi inkorporuo 
ta nauja Chicagoj lietuwi»ka 
draugystė po wardu “Lietuvių 
Labdaringa Draugystė”. Inkor- 
pontonais yra: J. Wyszniaus- 
kas, A. Jenarckas ir W. Janke
liūnas.

uFlbO WALANDO8;
Iki 9 ryto, nuo .2—2 po pietų ir po 6 vak 

Telelonas Y arus 885.

8usiUisykit mwo peczlus 
h nt žiemos.

Asz duosiu Peosiu taisytoja kiekvie
nam kurs pu mane atsiszauks ir už- 
czedisiu Jum* pinigu*.

Fred. C. Ewcrt, 
3108 8. Halsted st. Chicago

—Tikrai Lietuviazkari—

SaliinjaS.

Zemlapls Lietuvos ir 
Latvijos.

Lietuviszkoje kalboje, atspaustas lo- 
tiniszkom* H tarom* Peterburge, gauna
mu pu: Inžinierių A; Maciejevskį.

Nevsklj prospekt, n. 111 b. 73.

Dr. Leonard Landės,
Lietuviszkas Daktaras.

134 E. 24 UI., New York.
Garsingu gydytoju vyriszkų ir mo- 

teriukų ligų. Mokinosi universitete 
Nev Yorke; praktikavo ligonbucsiuoee: 
Wiedniuje, Berlyne, karalisskoje mo
kykloje Londone, buvo pardėtiniu moks
lo Lebanon. Bailevue, Port Graduale 
Hoepital College ir 1.1.

UeZtilsi-inii Išgydymą
visų slapių ir paprastų ligų, kaipo tai: 

plauczių. kepenų, skaudėlimą vidurių, 
galvot, nepomietį, apalpimą, skaudulius, 
žaizda*, tynimą, moterisskas ligų ir ne
vaisingumą. Gydymui nerviukų Ilgų 
reikia naudot elektriktaiu prietaisu.

Liigna I^ytisZku IJbUu
Is’gydysiu į kėlės dienu, telpogi li

gų pilvo, uždegimą žarnų, indžiu iri
mą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, a- 
kių, ausų, nustojimą pajiegų ir lt. I*x- 
gydym* užtikrinu kiekviename atsitiki
me. Cnroniszku ligų gydau pasekmin
gai, ir slepemu ligų užlaikau slaptybė-

Dar penkiolika miuuių, pakol stritkarį 
(nustversi, 

Tai eik szian brolau pu Szlmkų—sznap- 
(*ą iszsigersi 

Jis turi czystą šaitaną, naujutėlį barą 
Wyną.*znapsą,szaltą alų ir užkandį gerą. 

8tanlslowas Ssinikn*.
8700 CommerciaT avė., 8o. Chicago, 1)1.

Žingeidus svietui dalykas.
Tikrab vienatinė gydykla ant užželdini- 
mo plauku ant praplikusiu gslvu, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimą, 
už kągvarantuoju. Prof. Brundza sutei
kia puikius, ssvelnius ir tankiu* plau
ku*. ką liudyja daugumu prisiųatų pa- 
dėkavonių per laiuku* ir laikraucsiu*. 
Pagalba yra visiems, tik atsissaukit*.
OFFIBAl. Bfooklyn, NT
Norėdami puikiausi rodo* per laiuku*, 
adresuokite: The J M. BRUNDZA 00., 
Box 2361, Nev York. U .8. A.

Tikrai LietuvlHzkM

S A k I U N A S .
Užlaiko gerą alų, seniause* ir csystu t- 
rielku ir k vepencsiu* cigarus. Geriause 
užeiga dėt szviežiai atvaževusių' 
terbury. Yra tai vienatinisciyi 
sės ir telsingiause* lietuv'.ssku saliu 
nu mieste tValerbury.

J. F. DANI8EWICZIU8, 
839 Bank, kampu 8 Leonard st. 
Waterbury. Conn.

Turi geriaasea gydyklų nuo visokių 
ligų; užlaiko visoke* Europines žolele^ 
Bobro mėsa, ruskas gyvas dieles ir tt. 
Atsiuaukusiem* per laiuku* ir apra- 
suntiems savo Ilgu, duoda rodąs ir 
pnsiunczia gydyklų per pacztą arba 
per ezpresą.

Aptiekoje visada randui keli dak
tarai, telpogi per telefon* gali pa 
szaukti daktare ku tik koki nori.

Dr. M. P. Kossakausku visada aptie
koje.

Tel. Yards 709.

Kartus Wyna* Dro Božyncao turėtų visados rastis kiekvie
nuose na m uo*e, kaipo u rgu sveikatos ir gyvasties. Pirkdami 
tėmyktt ir reikalaukit Ūktai Kartaus VVyno Dro Božyncao. 

Gali gaut uiNone aptiekoee arba pas
l)r» Božyncg, 519 Mllwaukee avė. Chicago.

F.PBradchulis
Advokatas Ir Notary Public.

Wienintsli* lietuvy* advokatas, baigę* 
mokslą jurisprudencijos czion Amerikoj, 
Lake Forest universitete. Weda provu 
kriminkliuku ir civiliszka*. Atjieuko 
užsenėjusiu prowa«, iszdirba visokiu* 
dokumentu* ir dsoda rodą visokiuose 
reikaluose. Lietuviai lu kitų miestų 
gal rodą pasiekti per gromatas Tutin
tieji* reikalą tesissaukia tuojau*.
3259 8- Halsted st., Chicag », tU 

Telephoue T ard* 772.

THEO PROULX 

ADVOKATAS IR KONSULIS.
JTONA8 MOŽEIKA,

Asistentas ir Notary Public.
ROOM 601-602

87-89 E. WasbmKtOD st, ChlMgo, III. 
Užsiimame civiliukoma ir kriminsliss- 
koms provoms. Geriausei iszvarome pro
vu už sužųidimus. Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju 
nereikalaujame.

Jonu Moteika gyvena po nr. 31 W. 
14th pi., kur galima ji rutl iki 9 vai. 
kas rytu.

L K. Cbmieliaskis, J. Siliersteli, ACo.
Didžiauiasa Lietuviuku

C i guru ir ei gare tu fabrikas
. Dirbame Cigarus >sz

A tikro Havanos tabako,
W ( Itarnt us isz Husiszk'i

V lr Vurkiszko. Biznie-
riamsdasiuncziHtne in

\ jBsTt visus Amerikos kruz-
4 ęMMy A sis už pigiaiise preke.

A B RIK A S:
498 8. Halsted st.

RADI V . -ZF18AS IR PARDA VINTCZIA:
878-880 W.33rd st., CHICAGO.

DR. KALLMERTEN.
garsingas specijalistas 

. Chronissku, Ner- 
viszku ir privatias- 

t ku ligų vyru, m<>-
teriu ir vaiku. Li- 
gontas gydo per 
laiuku*.

i^LOOO
Xag rado* d uos 

••f kiekvienam gydy- 
J tojui, kuri* iszgy- 

A. e dyg tiek ligoniu su 
tiek laiko, kaip Dr. Kallmerten. Gyduo
les yra sutaisytos tsz žolių ir szakn.u dėl 
kiekvieno ligonio skyrium. Dr. Kallmer
ten iszgyde tukstancaip* ligotu žmonių. 
Kuriuo* kiti gydytojai laike už neiszgy- 
domui. Jeigu kenti ant kokio* ligos, ra- 
uyk tuojau* prie Dr. Kallmkrten. o 
rodą oavsi dykai. Aprsuyk gerai savo 
liga. )yti (vyru ar moteriszke) amžy,kiek 
sveri, indek truputi plauku ir už du cen
tu pacztine marke, o gausi atsskyms ar 
galim* iszgydyli ar ne. Adresu:

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

Tėvynės Mylėtojų Dr*tės 
Kontestas.

Atsiliepimis į visus brolius lietuvius, 
apskelbdami, kad mus gerbtina "Tėvy
nės Myl. Draugystė” nusprendė pada
ryti dovaną-dėl brolių lietuvių, paskir
dama 4 knygeles kožnam, kuris tik pri- 
siraszy* užsimokėdamas 60c metinę mo
kestį į "T. M. Dr”. Knygutės duodasi 
uios: 1) “Keistutis,” 2) “Orleno Merge
lę”, 3) “Lenkai ir Lietuviai”, 4 "Grovo 
Kyburgo”. Wwos virez minėto* knygos 
vertos perskaitymo.

Už tad pasiskubinkite su prisiraszymu, 
nes uios knygos duosis tik iki 1 d. sausio 
1901 m. o nuo sausio 1901 m. bus duoda
mo* knygos tos, kokios po tavo įsiraszy- 
mo taps iszleistos. Centr. Komitetas.

prez. M. Bridickas, 
sekr. M. J. Damijonaitis.

Chicago, Dr-tė Teisybės Mylėtojų tu
rės savo treczią metinį balių nedėlioj, 
16 rugsėjo. 1900, czeskoje ulėje kert* 
18-tos ui. ir Centre avė. Prasidės 3:30 
vaL, po pietų. įženga vyrui su metere 
25c., merginoms dykai. Wisus lietu
vius ir lietuvaites ir visa* lietuviszkas 
draugystes kvieczia atsilankyti.

Dr-tė Teisybės Mylėtoju.
Firmas balius

Chicago, Dr-tė Panų 8z. Marijos P. 
Ražanczevos turės savo pirma balių ne
dalioj, 25 Spaliu. Freiheit Turn saleje, 
3417 8. Halsted st. Prasidės 3:30 vai. po 
pistu. įnženga vyrams 25c., moterims 
ir merginom* dykai. Wisus lietuviu* 
ir lietuvaites szirdingai kvieczia ant to* 
dienos prisirengti.

Dr-tė Panų Sz. M. P. R.

Lietu wlszka Szokiu Mokslaine.
Chicago, nuo 12 d. Rugsėjo atidarome 

szokiu mokslaine saleje Szemaiczio, 632 
S. Canal st., kurioje kas sereda ir petny- 
czia nuo pusiau 8 vai. vakarais duosime 
szokiu lekcijas. Kiekvienas jaunikaitis 
ar mergina norinti iszsimokinti grąžei 
szokti yra kviecziami atsilankyti, o bus 
mokinami su geriausiu noru. įžengs 
vyrams 25c. Merginoms dykai.

Jos. Sabaliauski* ir Ant-Rimgails.
(9—14) Mokintojai.

Chicago, Lietuviszkas Indępendent 
Kliubas laikys savo susirinkimą subatoj 
8 d. rugsėjo, 7:30 vai. vakare, saleje J. 
Petrosziaus, 168 W. 18th st. ant kurio 
bus svarbas reikalai apsvarstyti ir kiek
vienas reikalaujantis amerikoniszku 
popieru galės jas gauti dykai. Todėl 
visi yra kviecziami susirinkti.

L. Indep. Kliubas.

Chicago, Teisybes Mylėtoju Dr-tė lai
kys savo susirinkimą nedelioj. 9 d. rug
sėjo, 1 vai. po pietų; K. Liaudanskio sa
leje, 3301 8. Morgan st, ant kurio visi 
sąnariai ir norinti prisiraszyti yra kvie
cziami pribūti. Naujiem* įstojimas 21.00.

Wyriausybe.

Chicago. Liet Repub. Leaga turės sa
vo susirinkimą subatoj, 8 d. rugsojo, 8 
vai. vakare, saleje K. Liaudanskio, 3301 
8. Morgan st.-ant kurio delegatai visu 
lietuviuku kliubu yra kviecziami pri
būti. A. Jauksztas, sekr.

Pirma* balius.
Chicago, III. We*t sidės Lietuvisz

kas Szokiu Kliubas, turės savo pirmą 
balių subatoj. 15 rugsėjo, Freiheit Tur- 
nėr salėje, 3417 S. Halsted St.terp 34 ir 35 
ui. Prasidės 7 vai. vakare. Įženga vy
rams 25c., moterims ir merginoms dy
kai. Wi*us lietuvius ir lietuvaite* szir
dingai kvieczia atsilankyti.

(9-14) Liet. Šiokių Kliubas.

J.Burtuan & Stefonkerlcz,
231 8. Roebling st-, Brooklyn, N. Y. 

prie lietuviszkos bažnyczios.
LietuYisikas SZtoras Religiszki Daikto.
Užlaiko Ražancztus, Szkaplierius, Abroz- 
dus, Maldaknyge* lietuviszka* irlenkisz- 
kas, teipogi ir vicokias kitas knyga* dva- 
siszko* ir svieliszkos i n tai po*.

HILLE’S FOTOGRAFAS, 
3452 8- Halsted St.

galai* peikia* Fotogranja*; e* tazlaą tikta*
•2.00

Aa* ■***111* tr kitokia reikšta nalan‘.FotaSM-

Temykite
Prow» Juozo Polobia*kio, kuri beiro painioja

ma pokamplnla rodė daweju, kari* po namus 
Jieozko aeSelatu Amoniu, paakul jeoa apsaudiao- 
je draus tu »awo advokatais. 18 liepei Ūpo už
baigta Henry paviete, mietu Caabrfdfe. Akt 
naudot Palubiutklo pritūdyta tW00 ir 11100 
kaaztu. Prova vede Fr, Oolubtakit tu advoka- 
UitC. C. Wll*on, Jobu W. Strred IrS.S. Bhirar

USB Morgan 81 . Chtaago.

ežiai lai fabriko Ir todėl raliu plgUu Juo* par
duoti raip Ue karte Itz a hoietale ima. Meidtiu 
•i^k jmmeginU, o užtikrinu kad bualte užganą

A. M. Matii84iwiczta, 
Slienandoah, Pa

z — Turtinga moterisakė La- 
land Morton rengia Chicagoj li- 
gonbutį ir prieglaudos namus ae 
nonas katėms. Įtaisus tos bus 
po nr. 4K30 Grand boulevard ir 
bm atidarytas nuo 1 d. spalių. 
Klausymas,kiek ta turtinga mote- 
riszkė yra padariusi gero Įmo
nėms?

— Koksai Karolius H< ffman 
31 d. liepi s apr>iwedė su I. Drei- 
£ue,gy wenanczia po nr. 358 42 nd 
str. ir tuojsus po sxliubui, isxwi- 
liojęs nuo jaunamartės visus jos 
pinįgus, isz wiso 2000 dol., Lz- 
dumė, nežinia kur. Policija jiesz 
ko pabėgusio jaunavedžio, bet 
iki sziol ne rado. Turbut jis jau 
toli iszdumė isz Chicago?

— Besiveržiantis už prabasz- 
czių antros lieiuvit-zkos parapi
jos Chicagoj, kun. Pėža, užsimanė 
persitikrinti pereit ji nedėldienį, 
kiek lietuviszkos avys sumes 
jam doliarų už Dievo žodį. Tur
but vienok ne Sudėjo nė ant pus 
padžių, kadangi kunįgas su pik 
tumu, paėmęs leistrus, apleido 
bažnycziju Matyt, kad Chicagoj 
lietuviai įgauna wis daugiaus 
proto. Gal kada ateis laikas, 
jog ir ežia ne bus galima žvejoti 
tyczia sudrumstame vandenyj.

D&nlseviczia, 
ne* po* Ii randa 

•l geriouM-a 
•znapoM irsiąs.

Kad jau man jos pasidsbojs, tai nieks 
ju nepeiks, b* verta pažvalga ant at
mintie* Lietuvos Didzviri kožnam 
iszmus, lietuviui, raszant Isiszks ant 
popieros. Su paveikslais: Karalius Ge
de minas imanti* Kijsvos py Ii, Vytau
tas L. D. K. ir Žyrgvsikis, su dsiliai* 
kvietkai*,popiera gera,kaip tik gali būt. 
Preke tuzinas 25c. Teiposgi tapo at
spausta labai puiki potograpija Vytau
to L. D. K. pilname jo ūgyje, didžio 
12x10, preke 15c. Tuzinas popieru ir 
Vytauto potogr. 35c. pinigais, o mar
kiem* 40c.: o už 81.00 gausite 5 tuzinus 
popieros irVyt.potog, Tik siunskite grei
tai orderi, ant pažiuro* dykai ne siun- 
cziu. Užtikrinu kad kožnam patiks. Ant 
to reikalauju pardavėju agentu.

W. J. Petkon,
305 N. Malnstr., Brocton, Ma.s.i

Naujas sztoras.
Lavrence Mas*. P. Aurila lietuvy* 

uždėjo nauja sztora valgomų daiktų ir 
visk* parduoda pigiau kaip kiti. To
dėl visus to miestelio lietuvius kvieczia 
ateiti ir pamėginti naujame sstore, o už 
tikrina kad kiekviena bu* užganėdinta*.

P. Aurila, (9—7)
38Common 8L, Lawreuce Mana

Pajieazkojimal.
Pajieszkau savo dėdžių. Igno ir Au

gusto Jurkiunų, Suvalkų gub. Kros
nos gm. kaimo Dsidsiulių. Jie patys ar 
kas kita* teiksi* duoti žinę ant adreso:

Adomas Jurkiunas, v
883 Bank St, Waterbury, Conn.
Pajieszkau Liudviko Žilio ir Marcijo 

nos Nevedomskaitėa, Kauno gub. Tel- 
s«ių pav., Laukuvos parapijos. Ji* pa
tys, ar kas kitas, teiksis duoti žinę ant 
adreso:

Peter Barcis, Box 3, Seatonville, III.
Pajieszkau sawo brolio, Ciprijono 

Baltrėno, Kauno gub. Panevėžio pav.. 
Strazdų kaimo; gyveno Pittaburge. Jis 
pats, ar kas kitas, teiksi* duoti žinę ant 
adreso:

Jokūbas Baltrenas.
HEsaez St., Athol, .Mass

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

omro valandos: j
N«deUomi*:nuo 8 iki I0U wal. ryto; nuo S iki tįsi, 
po plot.

Rodą per C4romat»*« Dykai 
Užpraszydami gydykla* prisiusklte 81.00

HTJeigu sergi, tai paraižyk kiek turi 
metų, kiek sveri ir apraazyk savo ligą, o 
asz prisiusiu gydykla* kuriomis iszsigy-

Lenkiszkat - Lietuwi8zka

APTIEKA

taa sunkiu darbu spėkos, reiki* ką norą imti.*—Mokslas aiszkisi 
parode, kad ant to yra vaistai. ida*nl sugrąžinti žmogui per dieną 
isznsudotas spėkas. Praktikuojant ilgus meto* pasisekt man su
vienyti įvairiu* vaistu* su vynu, kurs sudrutina visą organiz
mą, pasekmingiausiai gydo pilvo ir žarnų uždegimą, odos liga* 
gumbą, nežlebcsiojimą. dispepsiją,neuralgiją, nervuzkumą. ete , 
ir tam vynui suteikiau vardą: Kartus Wynas Oro Boiyn

First St., Eliza be t h, N. J.

Kurat8wedinti karščiuose.
Ant Potomao upė t kraszto. 
Tenai rasi ir be rasoto. 
Grąžę vietą, orą sveiką. 
Žalėm gojui gerą laiką.
Ten lietuviszkas galiūnas
Parengt* puikiai kaip bijūnas: 
Pilna* gėry mų puikiausiu 
Ir su užksndžiuagerisusiu.
Czia vėl ant upės laiweli*i, 
Plaukioj mergos ir berneliai, , į 
Tai žuvauja, tai vėžiauja, 
Bo.vintiesi nesiliauja.

Antanas NarŲauskas, 
VVest Port, Meriland

Dideji Armija,
kurios ^veteranai tziose dienose 

iszkilmingai apwaikszcziojo savo 
metinę konvenciją Chicagoj, sėt 
paskutinėj Naminėj karėj 
eilėse neskaitė tiek 
kareivių, kiek szipdien 
szioj szalyj dispeptikų.
turi įvairias priežastis, betgi ypa
tingai paeina isz perteklingo, 
perriebaus ir neganėtinai iszvi- 
rinto maisto; teipgi jų laipsniai 
bei symptomai yra labai įvairus; 
toms ligoms iszgydyti randasi tik 
vienas vaistas, būtinai Trinerio 
American Elixir of Bitter VVine, 
kurį fabrikuoja Jos. Triner, 437 
W. 18-th St., Chicago, III. Tj 
Kartųjį Wyn|i rekomenduoja 
praktiszkiausiejio gydytojai ne 
tiktai kaipo tinkamu ir galingu 
vaistu nuo nežlebcziojimo, bet 
abelnai nuo visų pilvo, kepenų 
ir inkstų ligų, o gabaus kaipo 
geriausią kraujo valytoj}. Jis 
pakelia apetitu, sudrutiua, ir turi 
labai priimu} skonį. Triner’a 
American Elixir of Bitter Wine, 
galima gauti pas patį fabrikuoto- 
j}, kaipogi ir visose aptiekoee, 
kur visados reikia reikalauti tik
rojo Triner’s Bitter Wine. Jis 
teipgi yra labai- pagelbingas 
silpnoms moterims ir ligūstiems 
vaikams, o veteranai, kurie t} 
wyu} vartoję yra, tvirtina, kad 
nėra geresnio už jį pastiprintojo 
senų wyrų.

MANE 
'UMTSM UŽ ^395

Gražus 14K

Fj su pavilktas ir
dunirtais ar at- 

^v darais lukss-
~ tais, su susuks

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

Laikrodžiai ir laikrodėliai pas mane pigiau kaip 
visur. Darau naujus ir taisau sugadintus laik
rodžius ir laikrodėlius. žiedus, draugystėm špil
keles ir visokius auksinius ir sidabriniu* daik
tas pigiau kaip wisi ir visa darbo garanntuoju.

F. Proza inkis,
954-33 str. Chicago, III.

Kaa prisius $8.00 apiak)* geriausia ir 
naojHU.lv* ma-ios mūrinuke gromatom* 
drnkuoti Ssi massinua* telp gerai pntalaita, 
kad ktokvleuaa, nors ir luažiaasiai mokintas, 
K 10 minsiu i sunok su. dailei drukuoti. Prie 

krieno* maezlnuke* donaim dovanu istorlsz- 
kom* knlgoms bei popierom* su puikiom* kviet- 
kom* ir gražiais apskaitymai* gromatu rašky
mui. Tokiu popieru tuzinas kasstuja SSo; 6 ta- 
alsai *100. A gantu reikalanjanse kiekvienai ife. 
tuvisSko) apląsrdoj ir d sėdame per* uždarbi. 
Raižyk sziadien.

W. Kudarauckas,
Box 234, Lirnoce, lūs.

JAMES J. HIGGIN8, 
Bucceaaor to M. Durni ne.

Rėdytojas Padrebo ir
Balsamūotojas Konn.

įsteigto* IMK metuose.

Nauja knygelč.
Olga Liubatovycsiutė,, vaizdelis isz 

gyvenimo nihilistu. Yra tai gražus ir 
užimatis apsakymas isz gyvenimo nihi- 
slu Rosijoje, kaip mergina Olga Liuba- 
tovycziutė, prigulėdama į nihilistu drau
gystę, daug sykių apgavo ruskus czi- 
oovuykus ir gudriai gaudoma isztruko 
isz jų ranku Prekė knygutės tik 10c. 
Gaunama “Lietuvos” redakcijoje.

Geo. M. Glaser, M. D. 
Medicinos Daktarai.

Gydo viaokes .igas, turi geriausę praktl 
ką ligose moterių, valkų ir chronlsz- 
koše ligose. Teipogi geriautei atlie 
ka aperacijaa visokiuose atsitiki-

Duot! dook moms brolau gert. 
. Užlaikau geriausia ie seniausia Degti
ne Alų, Vyną ir kitus minkaztus gery- 
mua. Cigarai ir Cigaretei net nuo Phi- 
llpdnu salų. Turiu ruiminga it esysta 
vista dėl sveteliu. Suteikiu rodą dėl vi
su savo broliu lietuviu. Prašiau atsilan
kyti

J. R. Miknaitis.
883 Bank hU, VVaterbury. conn.

L16iuwiszka flDtieka
257 Hanover St., Boston, Mass

-k*vejant savo naudai 
—,----- — -------- ,-----,______ Vokietijoj. Prancūzijoj,

Skandi na vijo) ir kitose Europos saulyte, ir aseadieu yra ta- 
Mau»iai oagvidaulamas kaipo galingas vaisia, nuo Reuma
tizmo ir daagelio kitu kūno nageliu.

F.lekiro* I) lema n to Kryžius gydo Reumatirm* teip mus
kulu taip ir sąnariu. Neuralgija ir kitus kūno skaudei! 
mus Nervinkma, Nervu ni.sdpaellms. Silpnumą, Pras
tota Nervu Gyvumą. Nervu Nupvoliae, Nemiga, Abejo 
tingumu. Dvasios Mupuollme Hysterije, Paralyžių, Sus 
(engimu. Drebuly. Naural*i>. Apopleksija. Muomara,Bzv. 
Wito Bzoki Szirdie* Plakimu.Galvos skaudėjimu ir visu. 
Nervlazko Systemo sugedimus.

Veikme Jo apairelszkia pati per save begyje keleto* die
na. bet kartais užtrunka kėlėt dienas

Kryžių reikia neszint diena D nakty, pakabinta ant sun
kinto szuiuriuko ant kaklo, augtucziao stirdiaee indaubos. 
Mėlynoji puse turi bet in apaczla apversta Prie.z naudo
jime ir vieaa syki ant dieno* po to indek Krykiu tn truputi 
drungna geriausio uksuso skystimą n laikyk per keletą 
mlancMU. Valkam*, žiūrint pagal amžla, ūkana* reiktu 
vandenin sukinau. Preke to Kryžiau* yra Vienas deta
li. ir gvarantuojame. kad ji* suteik* takia pat nauda kaip 
kad geriausieji* elektriszkf d’ržal. kasutuojant! penkiolika 
bei dvideszimte »ytiu daugiau Kotna* aneimyno* eanarys. 

•vaikas ar ligotas, niekados neturi būt be to Elektnszko Kryties*, kun yra geriausiu gelbėto
jom prieszai visokias Itooo negale* Ir *kau*m.«. Proiotk mena doleri per ezpreaa. ar mooey 
orderi arba registruotoj grpmato* o me» lamstai savas katztals pasiusim vien* RMrtrtaska Dia- 
■aato Krykiu, arba 8 už *100 Gaunamo* tu attancziaia rekomendacijos n no ypatų, kurta* su 

,xta Stebukllngo^K^itau* iszaigyde. Yra užtektina dėl parodymo Jo magiszkoe galybe*

AŽZ aaudojaeei lesa Dtemaato Elektra* Kryžium nuo SI Kovo ir peniUkriaaa. kad tas kryžių* 
tikrai telp pag-ltiinga., kaip sakele Per ilga laika asz Begalėjau valdyti s*wo d-szine* rankos 
irdaug kentėjas; visad* turėdavau laikyti)* pari.st*. Po naudojimo bėgy j dvieju eaevaiosie 
jusu Dtamsalo Klektras Kryžiaus galėjau apsi-itl Jau be periazlmo. Dabar gi su ta rauk* ***** 
pilna kibirą „andenr A*s Ir nežiną*, kaip atldekavrot Jums n* telp didele suteikta man peurei- 
oe.—ANDRE8 MAD8KN. SM6 Quinoy Avė , Oontž. Vtsz . Aprtl lt, 18B8
The Diamond Electric Crora Co., 306 Milwaukee avė., CHICAGO.

Diemanto Elektros Kryžius.
I...:-K- t. • c. ' ,t, h-.F . ■ .-n.etv at.-v ta- 

;• (Mra-tre Austrijoje. - --------------- ------
Krjtiu* tas prasi

A. M. Matusavviczia, 
AGENTAS

Hargonu, Pijanu, Siuvamu Ma- 
szinu, Cigaru ir Papierosu.

Vargonus, Pijanu* u Msssina* duodu ant K 
dienu *at i.ameglaimn. Jeigu per t* laika po- 
sibriy* paimtu instrumentas negeru, ar per 
brnagum, tsz ji atsiimsiu atgal Ir už ta laika 
niekas nekarti*, s. UžUkriuu kad ano mane*

Už dyka sampelinis pakelis bus atsiusiąs 
pacztu kožnam vyrui, katras prisiur . 

sawo warda ir adresa.
Sugražiira 8weikata ir smagumą urnai-

Pakelis st*buklinge gy- 
Šuoliu bus atsiustas ko* 

i eam, kas peraszy* ta Sto-
‘ *■ Med‘eal In-ritate. Jie 

iszgyde vyru, kurte 
B p*’r ėmėsi to pro

tiszkals ir kuniszkais ken- 
tejlmals, teip kad Institn- 

£ U autore už dyka daly*
buadymo pakeliu* tiems, 
kurie pepraszyt.

VffiLtaKrcjį ;• iszs.gydysi namie nuo
gCBĮMcVIH f kiekvienos lytfozkoeUgoe,

peelnanczio* nuo Jeuuys- 
IltII te* issdykuteo, sugraživ
Jūtl patrotyta pajteg* ir ai

f; / V minti, paneik y s tkaudeji
/'■» streau, šudra tys ailp-

V aal 'yrisskus sąnarius.
Gydrota* yra labai ame- 

*l°* ir pamaczlyvo*, ro- 
dM PUaku plaukta pn* 

f f h. y^/tffįįtSįmįF' nesveika aanarie sodru.
• ///t rindamoe kur reikta. Jos
Į Į Ii. aAo koi“U** k panal-

vlui l l' • UmVjVKh' kiaa neamaguma D ktak-
lUlunkltlt • Jx///Sr!įįm'/ vienam ataitlklme vtelss-

y \'fi/Wįaįj kai tezgydo. Ataiszauk ta
L A State Medinai InaUtataSSS

Etektron BeUding. »t.
f! Wayne, Ind.. o apturėtai

už dyka sampeH. laaUte-

traukt te* namu, kad gydytle* ir szle sdtapeltel parodys jiems, kaip lengva isuigydyt ase lytisz 
ku Ilge, kada vartojusi stsakaneaio* gyduoles. Institute ne vieno ne atmeta. Kožnat. kur* 
tlalazotik*. g*u* dailiai splpeozetyta pakely, kad kiti nežinota kas tas yra Raszyk dabar,neatidėk

Ar Thwo peczius 
reikalauju pataisymo?

Jeigu telp,tai pirk visu* reikalingus prie 
peesiaus daiktus pas

Oitlet Furnitūra i Stove Co., 
3249 8. Morgan 8L

o jie sutaisys tavo pecsiu dykai. Teipgi 
turime didelę daugybę visokių peesių 
ui pigiausią prekę, pigiau kaip fabrike.

Rodą Dykai!
Viee tiktai vyru ligose, 
•tat* Med.oal Di*p*n*ery 
79 K. *4edi*«n Stroet 

Chtaago III.
—4*1 neiaatgdy aim— 
neimaim mokesti**.

lesu r u SpatajaUatai Hio, 
Gydiaycsto* giarantuo 

. i*zgjd>i>ia»w»l>o 
} gi o vyriuku Ilgu kaip <xl<».

kraujo, lytlsak* Ir ohroai*t- 
ke negali* Baisia* pesek- 

kalp tai: Pratuliyma* 
nasilpnejima*. vanoooel*. 

________ ,______ Szirdie* plakimas, pražedv- 
mos atmlatie*. nekeatims* <ir»ugy»tee. aervl**- 
ksmaa. kratines, nugarai Ir kryžiaus skaudėji
mai. reagavimas, pilvo ir žarnų uždegimo*, ne
galimai. iBikste liga, pražudymas apetito, 
smarve gerkle J*, paelurimai. viduriu užkieteji 
nu muazimas kraujo in galva, perutejlmaa. 
aasu cypi va*, (išbėrimai aat kūno ir lyiiaske 
dailu, pražudymus sektos.

Gyduoles dykai—pakolei ias- 
gydyslin.

OSsai atidarytas aao 10 vai ryto iki 4 po pta 
tu. ir ano S iki 8 vtzar*. Nadeltomii Uk aao 10 
iki lt ryto

Ktekvteaaa. kurt kankinati koki* noru ohro- 
alsrlt* liže, tegul alsiisaekla po* mus Ir tos- 
bendo musu n*u>usia Ir paaekmlngieutia gydy- 
no metodą. Jeigu gali, pribuk pats, o jalcu 
ne, tai r atryk pas mus rnikalaudamaf'Klau- 
aymo Liatoa”—tada gaisai būt issgydytas ne-

SUte ledical Dispetsery.
76 E. ledison St., Chlcajo, III. 

Arti Mc Vicker* Teatro.

Pilna visokiu aptiekoriszku tavorų czionykszcsiu ir užrubežiniu.

Aptiekąje vrisada galima raxt DAKTARA, kurs duoda ligoniams 
rodau dykai.

Aptiekoje galima susikalbėt: lenkiszkai, rusk ai, lietuviukai Ir 
daugely) kitokiu kalbų.

Kaip kiekwiena maszina* te i p pa t Ir žmogaus organis- 
Vį V nu laiku g’didtu—Kad maszina ir toliaus pasek m i d irai
I ! « oailztl. -raiL-I- I. ___ Kai J____- a - J___si a___ 1_______ __ n v \ a
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