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Politiszkos žinios,

|dę visai kitaip sako: tie tiki, 
kad jeigu po Malolos Aguinnldo 
pajiegos bus sumusztos, tai jis 
jas iszmėiys po visę salę, iszda 

; linęs į mažus pulkelius, kurie ai- 
Isys amerikonus nuolatiniais neti- 
. kėtais užpuolimais, stabdys mais
to privežimę į amerikonų ųžiin- 

I tus miestus. Apart salos Luzoii, 
|daugumas kitų salų gyventojų 
teiposgi priguli prie maiszto, 
dėt ant salos Negros, kur gyven • 
tojai buwo priėmę aiųerikonus, 
užgimė maisztai, viiszi- 
nįkas amerikoniszkoa kariaunos 
ant tos salos pareikalavo pasti
prinimo. Matomai ant suvaldy
mo nupirktų nuo Iszpanijos salų 
reiks dar daug aukų žmonėms ir 
pinigais. ?

VVokietija.
Wokietijos randas vėl smar

kiam pradėjo spausti lenkus Poz- 
naniaus ir Prūsų provincijose, 
uždraudė visur studentų lenkų 
draugystes universitetiniuose 
miestuose. Poznaniaus prųvincijoj 
uždraudė net dykai privatiszkuo- 
se namuose mokinti vaikus len- 
kiszkos kalbos; ui peržeugimę 
to padavadyjimo paskyrė baus* 
mes po 100 markių ui kiekviecę 
sykį.

Ui tarpinįkystę centrum parti
jos vadovo Lieberč prieužgyri- 
mo kreditų ant kariaunos reikalų. 
Prūsų randas paskyrė į užveizdę 
katalikiszko tikėjimo ui virszi- 
nįkę katalikų, Drę Bartshę. To
lia u s atseis randui duoti ir dau- 
giaus dovanų katalikams, kadan
gi, kaip pasirodo, be pritarimo 
katalikų partijos pasiuntinių mi- 
nisteriai negali iszderėti užtvirli- 
nimo nė vieno savo užmanymo.

Kaslink nesutikimų terp Vo
kietijos ir Suvienytų VV’ieszpatys- 
ežių Siaurinės Amerikos ui mui
tus ir ui Stmoa salas, tarybos 
terp tų vieszpatyszczių netoli 
nužengė. Weda dabar jas su 
Amerikos randu vokiszka-* pa
siuntinys IVashingtone. Kaip 
tos tarybos pasibaigs ir ant kokių 
iszlygų, dar nežinia. Wokiszkas 
randas žada ne remti savo szali- 
nįko Mataafus ant karaliaus Sa
moa salų, bet reikalauja, kad 
Amerika atszauktų savo pastaty
tą augszcziausię sudžię Cham- 
bersę, kurisai visus nesutikimus 
pagimdė, susidraugavęs su aug- 
liszkais misijonieriais. Kaslink 
muitų ant vokiszkų tavorų at
gabenamų į Ameriką ir ameriko
niukų atgabenamų į Wokietiję, 
neiinia kaip toli tarybos nuiengė. 
Ant parodymo, kai už ajisunkini- 
mus prie atgabenimo vokiszkų 
tavorų į Amerikę, VVokietija 
gali atlyginti,isz palengvo,kaipo 
persergėjimu, krauna didesnius 
muitus ant parinktų amerikonisz- 
kų tavorų. Mat VVokietijos 
randas tuom tikisi padaryti nuo
lankesniu Amerikos randę. Nu- 
maiinimas muitų ant vokiszkų 
iszdirbinių nepatinka tūliems A- 
merikos kapitalistams turintiems 
ežia savo dirbtuves. Jie per 
savo pasamdytus laikraszczius 
siundo ant VVokietijos, iszrasdami 
neėsanezias vokieczių kaltes: vie- 
nę dienę toki laikraszcziai garsi
na, buk filipinieczių eilėse yra 
vokiecziai, tai vėl paleidžia pas
kaly, kad ginklus ir amuniciją 
pasikėlėliams pristato vokiecziai. 
Rods tokias žinias ant rytojaus 
pataiso tie palys laikraszcziai, bet 
visgi jų pasėta sėkla per apkaltini
mus nepasilieka be vaisių: pla
tinasi Amerikoj nepasitikėjimas 
VVokietijai, o tas vėl atsiliepia 
ant tarybų kaslink muitų ant 
abiejų krasztų tavorų.

"VVokietija iszsiuntė tris karisz- 
kus laivus į Morokko pakrantes, 
ant privertimo to kraszto sultano 
užmokėti nutartę atlyginimę vo
kiškam mokslincziui nuskriaus-

Amerika.
Musziai aut Filipinų dabar ne 

Giliauja: Amerikos kariauna, no
rėdama galutinai pergalėti pasi- 
kėlėlius iki užstos lytų laikas, 
traukia j salos vidurius. Filipi- 
niecziai jau aziek tiek apsiprato 
su amerikonų karės vedimo bu- 
du: jie parengė czielas eiles ap
kasų ir grabių. kuriose pasislėpę, 
laukia atėjimo amerikoniszkos 
kariaunos ir prisileidžia ję ant 
poros szimtų yardų, szauja ke
lis kartus,kaip pasiseka, apleidžia 
vienę tokių apkasų eilę ir bėga į 
antrę ir tt. Tokiu budu filipinie- 
cziai nežudo teip daug žmonių 
kaip pirmutiniuose rausliuose, o 
amepfkonų eiles visgi sziek tiek 
iszretin . Musziuose 26 d. Kowo 
užmuszė 26 amerikoniszkų ka- 
reivių, o 150 jų paszovė. Paszau- 
tus atgabego į Manillę ir patal
pino tyczia parengtuose ligbnbu- 
cziuosė. Filipinieczių tę dienę, 
sulyginant, ne daug užmuszė. Po 
Malabon vienok jie parengė smar
kų pasiprieszinimę amerikonams, 
smarkiai jie gynė ir kaimę Malin
tu, uždengiantį-Malabon. Apart 
paprastų kareivių ežia tapo už- 
musztas 22 peksztinįkų regimento 
vadovas, pulkaunįkas Egbert ir 
vokiszkas kunįgaiksztis Loeven- 
stein, prigulintis prie sztabo je- 
nerolo Millero. Isz viso gi tame 
muszyje tapoužmusztų 45 ir 140 
paszautų amerikonų. Kada kai
mas Malinta tapo paimtas ir at
kako ežia su toli siekiamezioms 
kanuolėms kariszki laivai, fili- 
piuiecziai,pabūgę bombardavimo, 
apleido Malabon, paliko jame 
vos kelis žmonis ant padegi
mo miesto, prisiartinus ameriko
nams. Pasitraukianczioms filipi
nieczių pajiegoms neįstengė ame
rikonai užstoti kelio. Filipinie- 
eziai pasitraukė sziaurių link prie 
Malolos, kur,yra,teip sakant,cen
tru jų pajiegų. Kaip ameriko- 
niszki jenerolai spėja, ežia fili pi
li iecziai bandys paskutinio pasi 
prieszinimo, ^umuszti galutinai, 
nulenks spranaę priesz iazliuosuo- 
tojus, kurie mat nesupranta kito
kio iszliuosavimo budo, kaip per 
liejimę kraujo ir niekindami visaip 
neva savo iszliuoeuotus filipi- 
i ieczius. Ilgai vienok iszgyvenę
int Filipinų europiecziai ir pažį tam sultano valdžių laike jo ke- 

• anti filipiuieczius ir Aguinal- lionių po Morokko vieszpatystę.

Prancūzija.
Nesutikimai terp Prancūzijos 

ir Anglijos už valdybas Afrikoj 
tuom tarpu iaznykt). Terp tų 
vieszpatyszczių tapo padiryta 
sutartie: Anglija pripažįsta Pran
cūzijai tiesę užimti visus krasztus 
į vakarus nuo Libijos tirų iki 
ažerui CzaJ pietuose, taigi pran-. 
euzams patenka plotai nuo vakarų 
iki kairiajai alkunek upėsNiliaus, 
gauna ji net keliolikę tnibjonų 
gyventojų, patenka jai tirsztti 
apgyventos turtingos vier-zpatys- 
tus Kana, Koko ir Bornu. Krasz- 
tuose, kurt patenka Anglijai, 
Prancuz ja turi tiesę rengti pre 
kėjų faktorijas, isz savo pusės, 
pagal tę sutartį, ji nieko Ang i 
jai ne aukauja. Gal būt, kad per 
nusilenkimę, Augi ja tikisi iszde 
rėti Prancūzijoj, pritarimę ant 
'visiazko užėmiųio Egipto. Ant 
to vienok Prancuzja,nesusitarus* 
su Maskolija, negali sutikt', ka
dangi Auglija butų niekeno ne 
kontroliuojama valdytoja Suezo 
kanalo, jos rankose butų laivų 
kelias į pietinės ir rytinės Azijos 
ir Australijos praneuziazkus val
dybas. Isz syk potam sutarimui 
prancuziszkuose laikraszcziuose 
buwoisznykę« piktumas ant Ang
lijos, tūli laikraszcziai net pritarė, 
idant Prancūzija iszsiisdėtų savo 
tie«ų Nevfoundlando pakrantėse. 
Dabar vienok kiti vėl papūtė vė
jai. Wienas isa geriausių praneuzi 
sakų laikraszczių "Revue de»deux 
Mondes” neseniai patai pi no, ma
tomai specijaliato, planę ne tikt 
kaip Angliję įkasti,bet kaip ję vi- 
siszkai sumuazti. Pagal raazėjo 
nuomonę, neturint Prancūzijai 
teip drūtos laivynės kaip Anglija, 
ant iszeiuntimo 200000 kareivių, 
ko užtenka ant Anglijos suvaldy
mo, reikia parengti gerai apgink
luotų 1500 trolų, ant kurių su 
sodinus karei viua,gatima pervežti 
per šiaurę kanalę ir iszsodyti aut 
kranto Anglijoj. Ant apgynimo 
tų trolų nuo didelių kariazkų lai
vų užtenka torpedinių laivų su 
revel vėrinėms kanuolėms. Ang
lijo* pa kranelių tvirtynės ne 
ėsanezios teip drūtos, kaip apie 
ias raszo angliszki laikraszcziai. 

‘Ant upsilpninimo Anglijos reikia 
į Irlandiję > priduoti ginklus, o 
airiai pakels maisztus ir iszwys 
nuo savo salos anglijonus. Planę 
tędabar perkratinėja visi laikrasz- 
cz ai ir kalbina isz jo pasinaudoti 
ateinanezioj karėj su Anglija, be 
kurios visgi negilėsę apseiti.
Praneuziszkose valdybose sziau- 

rinės Afrikos, expedicija iszsiųsta 
į Sacharos tirus,Morokko parube- 
žiuose tapo ar tai Sacharoj gy ve- 
nanezių tuaregų užpulta, ar gal 
gyvenanezių pietiniame Morokke 
maurų. Muszis turėjo būti labai 
smarkus, jeigu prancūzų pusėj 
100 kareivių likosi užmusztų, bet 
užpuolikai tapo numuszti. Ang-

sijų Chinuose. G d but,k «d tuom 
tarpu tos vieszpatystėa isztikro 
sueit iikė, bet sutartis ne bus ant 
ilgo. Tiek jau kartų Anglija susi
taikė su M įskolij i Azijoj, visada 
prie.-z paskutinę nusilenkdama, 
bet toki su-i aikymai nebuvo ant 
ilgo: teip ilgai terp tų vieszpa- 
tyszczių žydėjo sutikimas, kol 
M įskolijai nepasitiikė progi su- 
sipyati, kol nerado naujos vietos, 
isz kur galėtų Anglij'H įtekmę 
i-zstuind. Maskobjg rytinėje 
Chinų pakiu'itėse p atina^ sa wo 
ruliežius į p etus, iępatj daro ir 
vidurinėj Azijoj, lieįiartindama 
vis areziaus prie Indi jų. Angli
jai rods tas nepatinka,bet kad ant 
apstalidymo Miskolijot .platini- 
mosi neturi pajiegų,, o draugų, 
kurie norėtų už Anglijos reika
lus kari iuti( neranda, tai tyri pa 
siganėdinti wien rėkimu; aut to 
rvienok Maskoliji nedaug paiso. 
Nęeutikimai terp " Anglijos ir 
M iskol'jos neg d iszgykti l>e ka
rės,kadangi uuolatai nusilenkiant, 
Anglijai ętseis iszsižsdėd įtekmės 
svieto politikoj. Todėl turi ant 
galo ateiti laikas, kada Auglija 
negalės priesz M ukoliję nusilenk
ti oeltandžiusi ginklo. Apie tai 
žino abidvi labiausiai Europoj 
nesutinkanti vieszpalysti. Ka
dangi bu Maskolija eina drauge 
ir Prancūzija, tai Anglija bandė 
Prancuziję priversti pirm laiko 
karę pradėti, pirmiaue negu Mas- 
kolija į ję pasirengs ir pirmiaua 
negu galės padėti užpuldama ant 
ludijų, iszuaikiuli praucuziszkę 
laivynę, kuri visgi yra po aug- 
liszkai drucaiausia. Tas nepasi
sekė, kadangi, nežiūrint ant er
zinimo, prancūzai karės nepradė
jo

Dabar M i* kol i ja rengiasi net 
Afrikoj sutverti priesz Angliję 
stsakanczię galybę, kuri ateiuan- 
czioj karėj prisidėtų prie pergalė
jimo nagi i jonų. Nors rytinėj 
Afrikoj Maskolija neturi nė savo 
valdybų, nė reikalų, bet parengė 
sawo konsulistus, jos oficierai re 
organizuoja Abisinijos kariaunę. 
Dabar jos valdonui Menelikui at
siuntė kaipo dovanę kelias de- 
azimtis tuks'ancz'ų nsujų karabi
nų. Nėra abejonės,kad ateinanezioj 
su Anglija karėj Abisinijos kariau
na eis isz vien su maskoliais priesz 
Angliję. 300000 kareivių Me 
neliko negalima teip už niekę 
laikyti, pajiegatai nemaža, ypacz 
kad Anglija Afrikoj ne daug turi 
kariaunos.

Wokiszki laikraszcziai prane- 
aza, buk .caras rengiasi Svidurių 
nrinisterį Goreinikinę ir apszvie 
timo ministerį Bogolepovę pra- 
szalinti nuo vietos ir už vidurių 
ministerį paskirti dabartinį iždo 
ministerį Witte. Žinoma ir tas 
ne daug vertas, bet kiek girdėt, 
Witte prilankiaus žiuri ir ant au- 
gręžinimo lietuviszkos spaudos 
negu Goremikin.

Nuo Chinų pitkranezių.
liszki laikraszcziui netiki tam už
puolimui: jie sako, buk Prancū
zija jieszko progos prisikabinti 
prie Morokko, idant nno jo pa
veržti oazęTetuan.

Mitskolija.
Maskolija jau paskyrė savo 

delegatus ant caro užmanyto 
sandaros kongreso Haagoj, ku
risai atsibus Gegužio mėnesyj 
szių metų. Nors ji kalba apie 
sandarę, bet kur tilęt gali, druti- 
na savo pajiegas. Dabar antai 
ant Baltųjų jūrių, Katarinos už- 
takoj. rengia kinszkę portę savo 
laivynei. Nesiliauja gabenusi 
kareivių į rytines Chinų pakran
tes. Neseniai užėmė apskritį 
Mažojo Pamiro ir tokiu budu 
priartino vėl labinus savo rulie- 
žius prie angį iszkų valdybų Indi- 
jose.

Laikraszcziai vėl pranesza, 
i buk M ask oi i ja i pasisekė susitai
kyti su Anglija kaslink konce-

Mažutė Belgija ir ta nenori 
pasilikti sn tuszczinms rankoms 
prie dalinimo Chinų pakranezių: 
kaip pirmiaus didėses vieszpatys- 
tės. teip dabar Belgija, tei
posgi Danija, pradėjo dery
bas su Chinų randu ant pasi- 
samdymo kokio nors pakranezių 
szmoto. Ar pasiseks joms kę iszde 
rėti, dar než'nia. Iszpildyti Ita
lijos reikalavimę pasamdyti jai 
užtakę San Mun Chinų randas 
atsisakė. Derybos Anglijai pa
vestos gal labiausiai užkenkė 
Italijai, kadangi per tai pakėlė 
tik dar labiaus Maskolijoe nepa- 
sitikėjimę, kuri prikalbėjo Chinų 
ministerius nepasiduoti Italijos 
reikalavimams. Matomai ji pa- 
dręaino Ch'u'us ir prikalbėjo juos 
ne duoti nieko ne tikt Italijai, liet 
nė kokiai kitai vieszpatystei; 
jau ciecorienė i«zdavė prisa- 
kymę sutraukti ^reivius prie 
krantų ir atmusati kiekvienę 
svetimų krasztų užpuolimę, pri
sakė su ginklu pasiprieszinti. jei
gu nuo kokios nors ar tai Euro
pos, ar kitų žemės dalių vieszpa- 
tysezių laivų bandytų iszsodyti 
ant kranto ginkluotus jurinįkus.

Isz Lietuvos.

Uždraude kirsti girias.
Wilniaus apsogojtmo girių ko- 

miteiai, pripižindimas už naiki
nantį ir neiszmiiitingę kirt'mę, 
uždraudė kirsti medžius giriose 
saitų dvarponių VVilmaus guber
nijoj: 1) giriose Budzki, VVilei- 
kospavietyj, prigulineziųse Wal- 
czevskienei; 2) giriose Klein no, 
tei|M»sgi Wileikos pa v., prgulm- 
ežiose tnuskoliui Szczekotovui ir 
3) giriose Srbakincų, Lydos 
pav., Szulevyczių.

Jawų ir produktų prekės.
Pereitę šunvotę už lietuvisz 

kus javus mokėjo VVilniuje: už 
pudę rugių 76—77 kap., avižų 
75—88 kap., miežių 75—77 kap., 
žirnių 75—80kap.,pupų 80kap. 
—Irubl. Pūdas ruginių .miltų 
maltų 86—87 kap., pikliavotų 
l rubl. 10,kap.—1 rab. 15 kap.; 
pūdas szvieiio nesūdyto svies
to 16 rubl.—16 rubl. 25 kap., 
sūdyto 14 rubl. 30 kap.—14 
50 kap. Pūdas szieno 30 — 33 
kap., szuudų 18—20 kap.

Suare8Ztawo mokinto
ją Palukaitį. *

“Vienybė” pranesza, kad mas
kolių žandarai padarė kratę pas 
VVilkaviszicio,Suvalkų gub., mo 
kiutoję Palukaitį ir norsnieko oe 
rado, bet nekaltę žmogų suaresz- 
tavo. Užrodyjo žandarus netikęs 
iietuvys,kurisai vežė žandarus ir 
jų auimtę knįgų neszeję Rimszę. 
Mat mums ne tiek kenkia masko
liai, kaip musų pacaių judoeziai. 
Gal būt, kad j«e iszduoda mas
koliams savo brolius per nesu- 
pratimę.

Gaisrai Wilniau8 gub.
Pirmoj, pusėj Was<rio8zių me

tų VVilniaus gub. buwo isz visu 
20 gaisrų. Isz to viso gaisrų 
skaitliaus užgimė: 4 nuo neat
sargumo paežių padegėlių, 3 nuo 
nevalytų suodžių kaminuose, 3 
nyo padegimo ir 10 nuo nežino
mų priežuszczių. WĮsuose tuose 
atsitikimuose ugnelė pridirbo blė- 
dies ant 30342 rubl. Didžiau
sias gaisras buvo dvare tlaržko, 
Lydos paw., prigubneziame Woj- 
ciechauskui, kur.ugnelė pridirbo 
blėdies ant 17118 rubl.

Nelaimė plytnyczioj.
Wilniuje, prie ^Vilkmergės uly- 

cz^H, ant teip vadinamo “Szesz- 
kinės kalno”, plytuyczioj žydo 
R tvo, užkastoj 8 sieksnių gilu
mo duobėj 6 darbinįkai kasė mo
lį. Matomai jie perdaug pakasė 
vienęduoliės szouę, kadangi užmo
tas kranto nuslinko ir ant vie
tos sutriuszkino darbinįkę Ado
ni ę Daniuszę;* szale dirbantis už 
muszto brolis į laikę pamatė sieti- 
kanezię žemę, todėl spėjo paszok- 
ti į ssalį, bet ir jam nuslinkęs 
krantas skaudžiai užgavo peczius 
ir kojas.

Nelaimė ant geležinkelio.
Pasažierinį trūkį bėgantį isz 

Rygos į Dinaburgę pasiekė dideli 
nelaimė ant kelio, vos 3 viorstai 
nuo Rygos. Paskutinis paiažie 
rinis vagonas užsidegė ir suvisu 
sudegė, o su juom sudegė 5 va
žiuojanti tame vagone pasažie- 
riai, 16 gi jų labai sunkiai ir pa
vojingai apdegė. Nelaimę pa
gimdė viena į Dinaburgę keliau
jami žydelka, kuri vežė su savim 
pilnę stiklinę benzinus. Stiklinė 
pertrūko ir benzinas isztekėjo 
ant grindų ir prisigriebęs pe- 

užsidegė, žydelka, kuri 
su aawo benziną pagimdė nelai
mę. sudegė pirmutinė.

Lietuwos upės treczln kar
tu užszalo.

Lietuvoj treesiu kartu užstojo 
žiema ir ezalcziai, trecziu kartu

- -------------- ---------------------------
užszalo upė i. Kauno gub. nu
puolė daug sniego. Pirmiaus 
buvo parlėkę vyturiai ir kiti pa
vasarių paukszcziai, kurie laikėsi 
ne tikt szilteįstiiuose pajurių k ra 
sztuose, liet buvo jau po wit-ę Lie
tuvę iszsiplatinę. dabar labai 
kenezia nuo isz naujo užstojusių 
szalczių ir sniego. 16 d. Kovo 
vėl užklojo taiItos dienos, sniegas 
ir ledai nutirpo, upės nuplaukė. 
Tę diouę Kaune buvo net 16° R. 
sziluinos. t

Nelaimė rodant kiiieniato 
grafą.

Baltstogėj, Girteno gub., atka
kęs isz Lublino M islauskas rodė 
už pinįgus gyvus, krutanezius 
paveikslus sh kinematografo pa- 
gelb i, bet nemokėjo prideraneziai/ 
elgtiesi prie padirbimo reikalingos 
ant to teip gadinamos Drumondo 
Szviesos. Ber tai pagimdė smar- 
kię explioziję, kurios pasamdytas 
darbinįkas, pikierko, likosi ant 
vielos užtžusztas; patsai Mas- 
lovskis keliose vietose tapo į 
galwę teip juokiai sužeistas, kad 
nugabentas! ligoniai t į, į porę 
valandų pasimirė. Namai, ku
riuose atsilfko expliozija, tapo 
dikez^ai pigadyti.

Caras aįtmetč lietusių 
praszymą.

Žinot ė, kad laike vainikavimo 
caro Mikalojaus,isz tūlų Lietuvos 
krasztų žmttiės iszsiuntė praszy 
mus, idaatį butų daleista spau
dinei Maskoiijoj liatuviszkas knį- 
gas lotynitakoęas literoms. Kaip 
pranesza dabar “Vienybė", neti
kėtai padamėjanos praszymų atėjo 
atsakymai, ir tai kiekvienam pa- 
siraszusiam ^kyrium, kad praszy- 
mas pasilieka be pasekmės. Mat 
[lasmirdusi^ degutu caro val
džios lyg tycziojasi isz lietuvių. 
Spauda taimusų privatiszkas rei
kalas, musų privatiszka savastis. 
Kas davė'tie*ę į tuos reikalus 
kiszti purtinus nagus, sutersztus 
eilėmis visokių neteisybių,carams 
ir jų pasileidusiems tarnams?

Is? Peterburgo.
Iszvakaritįi Naujų metų “Lie

tuvių Labdaringa Draugystė” ex- 
promiu įtaisė teatrę ir vakerę su 
szokiais tatn tyczia darbinįkams; 
pastatyta buvo antręsyk “Ameri
ka pirtyjebuvo užmanyta per
skaityti “Anykszczių szilelį”, bet 
tas ueįvytyo. Klausytojų susirin
ka apszczięi; galima sakyti,lietu- 
vi»zko gaivąlb, ypacz darb nįkų, 
buvo daugiau ne kaip visuomet. 
Isz artislųiprįminsime p. Janusz, 
(FaibioZki^), A n to n. (Bekampis) 
ir Wink. ( Wincas), kuxįe pagirti
nai iszpildt savo dalį. Galutinai, 
isz pinįgįszkos pusės vakaras 
silpnai te nusidavė: gryno pelno 
—18 rub.. Nenustsekimas vaka
ro suriszt^ ęu vaidais terp labda
rių ir studentų; nuskriausti stu
dentai pianisgalino ir neprisidėjo 
prie vakario o kiek gali padaryti 
studentai ai^ku isz to, jog stu
dentų va kilias davė apie 500 rub. 
gryno pelnoJ

Pasirodė trumpa litografuota 
lietu vhzkh gra mat i kėlė, parengta 
pagal “Vgrpp” raszybę; nors tai 
nedidelis veikalas, vienok butų 
naudinga turėti jį kiekvienam lie
tuviui dėka jo praktiszknmui.

Prekė 310 kap. (Varpas).

Naujas apdalinimo da 
lioniB mergų būdas.

Lietuvoj retai pasitriko, kad 
vyriszkis įveltų paczię isz meilės, 
labiaus įjam rupi ne ypata 
ateinaczio|> pbezios, kiek jos tur- 
tingumasj D$lto tai tėvaij norė
dami iszlęiatii savo dukteris, ant 
užganėdų įmo paezios jiėszkan- 
czio jauni t:tt 
dukterim^ dal s, 
iszmokėti 
lės dalys

lio, pažada net didesnes
, negu gali 

. Neiszpasakytai dide- 
, skplas į»tumė Lietu

vos ukinįkų namus. Neturinti 
ūkių tėvai stengiasi sekti tais 
pacziaię keliais, bet kad ir pinį- 
gų tokiems tankiausiai trūksta, 
tai antai tūluose Wilniaus guber
nijos krasztuose pradėjo veistiesi 
szitoksai apdalinimo daliomis 
dukterų būdas: vieni tėvai,vieton 
užmokėjimo dalios pinigais, apsi
ima per tūlę metų eilę maityti 
žentę ir dukterį; kiti vėl, ma
žiaus turinti turtų, apsiima mai
tinti vien savo dukterį, žentai 
gi paprastai bernauja kur nors 
aplinkinėse. Tas būdas ypacz pra
deda platintieei Szventėnų pa
svietyj, VVilniaus gub.; jį visgi 
j«u galima vadinti geresniu, ne
gu tas, kok:o ypacz Suvalkų gub. 
prisilaiko: ežia gabma sakyti, 
kad tėvai savo dukterims perka 
vyrus ir žinoma, už brangius pi
nigus ne nuperka geriausių.

konkursas.
, Pastatymas Korikui stovylos 

VVilniuje, Lietuvos szirdyje, tai 
nauja didė skriauda mus, kuri 
prisideda prie tukstanezio kitų. 
Jis da kartę primena mums, ko 
mes galime laukti nuo maskolių 
valdžios. Paszvęskime-gi ir mes 
Korikui paminklę; apskelbkime 
ik) visus Lietuvos kampus to 
kraugerio darbus, iszaiszkinkime 
siekius dabartinės valdžios ir isz- 
platinkime tę rasztę po wisę Lie
tuvę.

Lietuvių būrelis garsina kon- 
kursę paraszymui populisriszkos 
lietuviszkjis koįgelės apie Murav- 
jevę. Sęlygos konkurso tokios:

I. Knįgelė turi būti paraszyta 
popularuzkai, kad butų kiekvie
nam prieinama.

II. Faktai, apie kuriuos bus ra- 
azyta, turi būti teisingi (galima 
pažymėti, kad Muravjevas rūpi
nosi apie pagerinimę medegiszko 
būvio ukinįkų, tiktai reikia pa 
aiszkinti, dėlko jis teip darė).

III. Knįgelė privalo turėti agi- 
tatoriszkę tendenciję priesz dabar
tinę maskolių valdžię. Autorius 
turi stovėti ant pamato vien po
litikos ir patrijotizmo, idant dau
giau žmonių pritrauktų prie pla
tinimo knįgelės. (Reikia nuro
dyti bjaurų pastelgimę vyskupo 
Z viera vycziaus, pagarbinusi j ati
dengi mę paminklo Muravjevo).

IV. Rankraszcziai reikia siųsti 
į Redakciję “Varpo” iki 15. XI. 
1899 m.

V. Au'orius geriausios knįge- 
lės gauna 50 (penkesdeszimls) 
rublių*

VI. Apie atspaudimę knįgėlės 
bus apgarsinta.

VU. Pinįgai autoriui sudėta 
Redakcijoje “Varpo".

( Varpai.)

Maskoliai ir Lenkai Lietu* 
woj.

Maskoliszka vidurių ministeri
ja surinko žingeidžias žinias, 
isz kurių matyt, kad lenkystė ly
giai Lietuvoj, kaip Baltgudijoj, 
ir Mažrusijoj nyksta, žemė sprųs- 
ta isz rankų lenkų dvarponių ir 
vieton mažais parceliais pereiti į 
rankas vietinių ukinįkų, pereina 
į rankas maskolių. Mat lenktszki 
dvarponiai vakarinėse Maskolijos 
gubernijose, taigi Lietuvoj, 
Baltgudijoj ir Mažrusijoj labiau
siai prisideda prie maskolinimo tų 
krasztų; sztai, imant visas vaka
rinės Maskolijos gubernijas, taigi 
tvėrusias seniai Lenkiję, skaitlius 
maskolių staeziatikių žemės savi- 
nįkų siekia jose53, .3% visų žemės 
savmįkų, katalikai žemės savinį- 
kai tveria 40%, luteronai 39% 
(tikt ant 1% mažiaus negu kata
likai), žydai 1, 9%. Kaslink gi 
žemės plotų tose gubernijose, tai 
41, 8% priguli staeziatikiams, 
katalikams priguli 51, 3%, pro- 
testonams 6, 4%, žydams 0, 4% 
visos privatiszkos žemės savas
ties. Pagal skaitlių žmonių len-



-
kiszkos kilmės (UŽ tokius Skaito 
visus katalikus,taigi ir lietuvius) 
nuošimtis jų Kijevo guberni
joj yra tikt 2, 6%, Mog'levo 2, 
99%, Podoliaus 8, 31%.Woy- 
niaus 8, 33%, Minsko 10, 1%- 
Witebsko 23, 9%, Garteno 25, 
35%, Wilni-us 57,9%, Kauno 
<rub. 72,6%. Kad pamatai len
kystės nyksta vakarinėse gu
bernijoje, gerinusiai parodo, ksd 
1865 m. lenkams, taigi katali
kams. prigulėjo 82, 6% visos že- 
mės, 1897 m. jau jų rankose bu
vo tikt 51%,taigi katalikai nužu
dė tieczdalį jų rankose buvusios 
žemės: 1865 m. ne katalikams 
prigulėjo 17, 5% žemės, 1897 m. 
jiems prigulėjo 41, 80%.

Nubausti už lietuvystę.
Ant apskundimo buvusio 

Senapilės žandarų virszinįko 
tYonsiacko nubausti sz tie musų 
vyrai už lietuvys’ę, ir platinimą 
terp žmonių apszvietimo; helik- 
saa Witkauskas isz Senapilės, 
iszsėdėjęs 4 mėnesius Kalvarijos 
kalinyj, likosi iszsi ųstas 
ant 3 metų į Wiatką (kur 
dabar yra gubernatoriumi garsus 
kražieezių budelis Klingenberg); 
kun. Arnastauskas, ant dviejų 
inelų į Smolenską; universiteto 
studentas Prancfezkus Matulaitis, 
iszsėdėjęs apie 20 mėnesių Kal
varijos kalinyj, iszsiųstas ant 
trijų metų į Wiatką; kareivis 
Andrius Matulaitis, iszsėdėjęs 
apie 20 mėnesių Kalvarijoj, isz- 
gabentas ant 3 melų į Wiatką; 
Sirutis pasodytas ani 3 mėnesių 
į kalini; Juozas Kaczergis, iszsė- 
dėjęs 18 mėnesių Kalvarijos 
kalinyj, iszsiųstas aut 3 metų į 
Wiatką; Jonas Czesna kz Mesz- 
kuczių, iszsėdėjęs 18 m. Kalva 
rijos kalinyj, ant 3 metų į Wiat- 
ką; D-ras Bogdanavyczius, isz 
sėdėjęs vieną mėnesį Kalvarijos 
kalinyj, iszsiųstas ant 3 metų į 
Wiatką; Olekas, iszsėdėjęs 4 mė
nesius,sugrąžintas dar ant 3 mėne
sių į tą patį kalinį ir nuspręstas 
ant isztrėmimo isz Lietuvos ant 
dviejų metų; Strimavyczius, ant 
6 mėnesių į Kalvarijos kalinį ir 
ant rsztrėmimo isz Lietuvos ant
2 metų; studentas Peterburgo 
universiteto Daniliauskas, ant 6 
men. į Kalvarijos kalėjimą;D-ras 
Stanislovas Matulaitis iszlremtas 
ant 3 metų isz Lietuvos; Jonas 
Krauczunas, b. studentas. Mask
vos universiteto, - - iszsėdėjęs 8 
mėnesius Kaune, nuspręstas ant 
metų į Petropavlovsko tvirty- 
nės kalinį ir ant isztrėmimo aut
3 metų isz Lietuvos. Dr. Petras 
Matulaitis ant 2 metų į Siberi- 
ją. Apart augszcziaus pami 
nėtų, yra dar Wonsiackio ap
skųsti szitie lietuviai: Lietuvnį- 
kas ir jo moteris, Olęknaviežius, 
tarnas Senapilės kunįgų, Slavic 
kas, Libikis Sasnavos zakristijo
nas, Jonas Dobilas, Smalenskas 
(Adomėli8),'Kazlauskas, klierikas 
Rudvalis, klierikas Būdvietis. 
Kokios bausmės pasieks szituos 
vyrus, dar nežinia. Tokių mat 
malonių ir teisybės ui besistengi- 
mą apszviesti tamsius žmoneles 
sulaukia musų vyrai nuo netiku
sių Maskolijos valdžių, tokios tai 
bjaurios malonės ir toksai tei
singumas dabar valdanczio caro 
MikalojausIUToks tai neteisingas 
despotas drysta berti dulkes į akis 
civilizuotų krasztų gyventojams 
garsindamas savę nesziotojumi 
santaikosterp tautų ir praszalin- 
tojumi karių. Santaika jam gal būt 
reikalinga, bet ne ant gero žmo
nijai. Turėdamas užtikrinimą, kad 
ant jo už netikumą valdymo ne 
užpuls kaimynai, netikęs, gėdą <ia 
rautis civilizuotai Europai Mas- 
kolijos bjaurus despotas, Mikalo
jus II,galės apversti visas savo 
pajiegas ant myniojimo ir natKi- 
nimo liuo8)bės ir teisybės namie- 
je, ant paneziojimo tr persekioji
mo Maskolijos doriausių gaivalų 
Toki tai mieriai caro užmanyto 
sandaros kongreso!

Isz Amerikos
Wetra iszgrtove miesteli.

Nashville, Tenn. 23 d. Kowo, 
szteteTenuesseej, DeKalb pavie
tėj, siautė baisi viesulą, kuri be
veik su visu kaipszluote nuszla- 
vė miestelį Liberty. Triobas, įsi
rautus isz szaknų medžius iszne- 
sziojo po visas aplinkines. įmo
nių rods prie to neužmuszė, bet 
blėdys vėtros žmonių turtams pa
darytos labai didėlis. J

ExpliozŲa.
Seatle, Wabh. VVienuose už

eigos namuose ant kertės Wash- 
ington ir 5 ui. atsitiko ezpliozi- 
ja, kurios namai tapo isz dalies 
sugriauti. Isz apsistojusių czia 
sveczių, trys isz Chicsgoe atka
kę prekėjų ir fabrikantų agentai 
likosi gana sunkiai apkulti. Rei 
kėjo juos į ligonbutį ąabenti, bet 
visi trys ten į porą dienų p iši
mi rė.
Gazlnls katilas iszleke in padan

ges.
Cumberland, Md. Netoli nuo 

i czia, miestelyj Mattie, iszlekė į 
padanges garinis katilas lentų 
pjovinyczios. Prie to trys dar- 
binįkai tapo ant vietos užmuszii, 
o keturi sunkiai apkulti. Katilas 
buvo mat jau senas, neiszlaikė 
didelio garo spaudimo. Šaukės 
sudraskyto katilo ir kūnai 
musztų darbinįkų likosi po 

( sas aplinkines iszmėtyli.
Lynczuotl 7 negrai.

Texarka.na, Ark. Little River 
i paviętyj baltveidžiai lynezavo 
i 7 negrus. Priežastis to yra szita: 

pereitą petnyczią, negras jenero- 
i las Duckitt užmuszė plantatorių 

Jarnesa Stocktoną. Užm szėjas 
likosi baltveidžių pagautas ir pa
karta?. Pakarto 7 draugai negrai 
užsimanė atkerszyti, bet apie tai 
baltveidžiai kokiu ten bududaži- 
nojo ir susitarusius ant atkerszy 
jimo negrus nuszovė pirmiaus.

Finlandiecziu protestai.
Pereitos nedėlios dieną Nev 

Yorke susirinko su virszum 300 
, finlandieczių ir sutvėrė centrą- 
liszką komitetą dėl Suvienytų 

j VVieszpatyszczių. Finlandiecziai 
rengiasi suteikti Amerikos dele
gatams siuneziamienu ant sanda
ros kongieso į H sagą protestą 
priesz panezius, kokius masko 
lių valdžios uždėjo ant Finlandi- 
jos. Panaszius protestus rengiasi 
siųsti teiposgi ir gyvenanti kituo
se Amerikos miestuose ir Kana
doj finlandiecziai. Rodosi, visi 
Masko'ijos prispausti gaivalai, 
taigi lietuviai, lenkai, rusinai tu
rėtu susiartinti dabar su f nlandie- 
ežiais ir eiti su jais Lz vien.

• Gaiarai.
Birminoham, Ala. 34 d. Ko

vo sudegė czia suvisu Montažu 
ma universitetas, su visais muzė 
jais, laboratorijoms ir lt.

Memphis, Ten. Užsidegė czia 
. užeigos namai Nalanieuės, ant 

104 ui. ;sudegė visi namai, ugnyje 
j pražuvo 4 žmonės, apkultų ir 
apdegusių yra daug. Nuo ko užgi
mė ugnis, nežinia.

Cleveland, Oh. Sudegė czia 
Dougler Stove 4 Mauuf icturing 
Co. dirbtuvės ant Perkin av. 
Ugnis isznaikino brangų dirbtu- 

jwės įtaisymą, visas masziuas.
Blėdį jos padarytą skaito mt pu
sės milijono doli-irų.

Omaha, Nebr. 21 d. Kovo 
siautė czia baisus gaisras: iazdegė 
visas blokas terp 17 ir Douglas 

I ui. Prie to nemažai žmonių 
pražuvo. Degėsiai dar prideran 
ežiai neieztirti, bet iki sziol jau 
rado 7 sudegusių žmonių kunus; 
apdegusių yra 20 žmonių. Trūk
sta dar 45, su kuriais nežinia, 
kas atsitiko, žinoma, isz pasku
tinių skaitliaua ne vienas bus su
degęs.

Amerlkoa anglys.
Nuo 1870 m. anglių produkcija 

Amerikoj pasikėlė devinteropai, 
iszvežimas gi anglių į kitus kraaz 
tus pasikėlė 16 kartų. 1870 m. 
Amerika produkavo 17%, dabar 
gi 25% viso anglių reikalavimo 
aut svieto. 1897 m. Anglija 
turėjo iszkastų anglių 187 mili
jonų tonų, Suvienytos Wieazpa- 
tystės 147 mil., ^Vokietija 97 
mil., Prancūzija 27 milijonų tonų.

1870 m. Amerikoj anglių kas 
tynės buvo tik 20 sztetų, dabar 
jas kasa 32. 1870 m. vien Penn- 
rylvanioj buwo kietų anglių kas- 
tynės, dabar gi jas kasa Rhode 
Island, Virginijoj, Colorado ir 
Naujame Mexike. Alabamoj 
y pacz žymiai p j kilo anglių pro
dukcija, nės nuo 11000 ant 5925- 
000 tonų, Kentuckyj nuo 150000 
ant 3216000 tonų, Tenneaeej 
nuo 133U00 ant 2500000, Virgi- 
nijoje nuo 62000 ant 1365000 to
nų. ’

Wisa Amerikos anglių produk- 
cija 1870m. buvo 42863690 tonų, 
isz ko ant kietų anglių iszpuola 
15664275 tonų. 1897m. iszpro i 
dukavo 147860330 tonų, isz t

ko ant kietų anglių iszpuo- 
la 41637883 tonos. 1897 
m. Amerika iszgabeno į svetimus 
krasztus kietų anglių 820098 
tonas, minksztų gi 1106820; 1897 
m. kietų 1326582 ir 2628414 to
nų minksztų. 1870 m. Phila- 
delphijoj, taigi centre produkci
jos, tona kietų anglių kasztavo 
vidutiniszkai 14.39, 1898 m. gi 
tikt 13.50; tona gi minksztų 
kssztavo 1870 m. 14.72, 1898 m. 
gi tikt $1.60.

Isz darbo lauko.

už-

5 Washinoton, Pa. Tyler Tu- 
be Co. pakėlė savo darbinikų už
darbį ant 10%.

•j Syracvse. N. Y. Syracuse 
i Tube Co. pakėlė savo dirbtuvių 
• darbinįkų uždarbį ant 10%.

k! Manche-ter, N. H. Czia- 
nykszczioae medvilnės dirbtuvė
se pakėlė darbinįkų uždarbį ant 

■ 10%. .
1 Dinnio, Ark. Czia yra 

sztraikas darbinįkų, kurisai už 
gimė 28 d. Wasario ir nežinia 
kada pasibaigs.

• Clevelano, Oh Otis Steel 
Co. pagarsino, kad nuo 1 d. Ge
gužio pakelia savo 600 darbinįkų 
uždarbį ant 5%.

1 Warren, Oh. Warreu M iii 
of National Steel Co. pakėlė savo 
darbinįkų uždarbį nuo $1.15 ant 
$1.25c. ant dienos.

I r Dunlo, Pa. Yra czia trys 
I kastynės ir jose dirba gerai, bet

II darbinįkų ant vietos yra užtekti- 
i nai, todėl isz kitur atkakę ne ga-

I Ii darbo gauti. .
* Sztraikas darbinįkų dirban- 

czių prie geležinkelio linijos 
White Pats, Alaskoj, pasibaigė.

I Darbinjkai susitaikė su darbo 
vedėjais ir sugrįžo prie darbo.

5 Pereitą sanvailę Suvieny
tose Wieszpatystėse buvo isz 
viso 200 nusibankrutinimų; per
eitą metą, tą paezią sanvaitę, bu
vo jų 25, Kanundoj buvo jų 24, 

J pereitą gi metą 21.
1 Crtstal Falls, Mich. Dar- 

bai azitame apskrity) eina dabar 
labai gerai. Yra cz>a daugiausiai 

: rudos kastyniųir visose dirba ge 
rai. Ir isz kitur atkakę darbinį- 
kai greitai gauna darbą.

H Pittsburg, Pa. Pakėlė czia 
( sztraiką 600 darbinįkų “Fox 
. Pressed Co.” dirbtuvių todėl, 

kad kompanija nenori pakelti dar
binįkų uždarbį ant 10%. Dirb 
tuvės likosi suvisu uždarytos.

5 Philadelphia, Pa. Czia- 
nyksztė “Garment Workers 
Union” nusprendė sztraiką 6000 
czianykszczių siuvėjų. Sztraikie- 
riai reikalauja pakėlimo uždarbio 
už siuvimą randui utnformų ir tt.

WORCE8TER, Ma$8. West 
Bayleston Manufacturing Co. 
nuo 3 d. Balandžio pakelia savo 
dirbtuvių darbinįkų uždarbį, tai
gi sugrąžina jiems seną uždarbį, 
kokį turėjo Sausio mėnesyj 1898 
m.

5 Mahanot City, Pa. Darbai 
eina ne geriausiai, dirba po 4—<5 
dienas ant sanvaitės po tris ber- 
tainius dienos, žmonių be darbo 
yra czia ne mažai. Daugelis ne 
turincz*ų darbo darbinįkų kraus 
tosi į kitus krasztus.

5 Mingo Junction, Oh-. Dar 
bai eina czia dabar gerai. Aetna 
Standard Iron & Steel Co. dirb 
tuvės pirmiaus į d vi sanvaiti dir
bo 11 dienų, dabar gi dirba pilną 
laiką, taigi 12 dienų. Tikt apie 
pakėlimą užmokesnio nieko ne
girdėt

1 CiNCHiNATt, Oh. John Moh- 
ris Foundry Co. nuo 2 7 d. Kovo 
pakelia Bach molderių uždarbį 
nuo $13.50 ant $15, Floor Mol
derių nuo $15 ant $16.50 ant 
sanvnitės; darbinįkams gi dir 
bantiems ant eztukų pakelia už
darbį ant 10%.

5į Ulinojaus legislaturoj, ant 
užmanymo Searcy, tapo užgirtas 
bilius, idant visuose Ulinojaus 
szteto miestuose,turineziuose 50 
000gyventojų,butų parengti dar
bo biurai, kur kiekvienoj valan
doj ne turinti darbo darbinjkai 
galėtų dasižinoti, kur jie jį gali 
rasti.

Scranton, Pa. 300 kalnaKa- , 
šių Carbood'dės kastynių pakėlė i 
.iztraiką ir per tai 800 žmonių ne <

teko darbo, kadangi kautynes ant 
ne aprubežiuoto laiko su visu ui* 
darė. Darbinjkai jau nuo seniai 
skundėsi, kad kastynių užveizda 
vartoja prie svėriino iszknstų an
glių neteisingas svarsti k lūs.

1 Pittsbcrg, Pa. Czianyksz- 
lis langams stiklo dirbtuvių 
sindikotae reikalauja daug dar
binįkų. Paskutiniai nori isz to 
pasinaudoti ir pareikalauti pakė
limo uimokesnio. Jeigu tame 
siudikatas atsakys, darbinjkai 
rengia didelį sztraiką visose 
Amerikoj ėssancziose stiklo d rb- 
tuwė?e. ,

1 Pittsbubo, Pa. 600 darbi ni
kų FoX Pressed S eel Co. pradėjo 
dirbti, kadangi kompanija, kaip 
darbinjkai reikalavo, pakėlė už
darbį ant 10%. Dirbtu vės Ander- 
son Du Puy Steel Works,dėl užgi 
mus ų darbinjkų aztraikų, likosi 
ant neaprubežiuJto laiko u įdary
tos. Lockh irt Iroo Mill pakėlė ui- 
darbj Puddling departamento dar
binjkų ant 25c. nuo tonos.

ISZ
Lietuwiszku dirwn.

Isz daugelio matei nuwei’ 
kilime.

Neseniai musų laikraszcziuose 
likosi pakeltas klau-ymas paren
gimo lietuviszkos spaudos dalies 
ant ateinanczios visosvietinės 
parodos Paryžiuj, ant ko musų 
laikraszcziai pagarsino rinkimą

1 aukų. Dal»ar wėl atsirado naujas 
reikalas rinkimo aukų: taigi rei
kalas azelpimo maskoliszkų vai* 
džių nubaustų vyrų už lietuvys
tę. Nieks neužgina, kad mes pri
valome szelpti musų vyrus, ku- 

t rie su ‘pasiszventimu stengėsi 
apszviesti, pakelti musų tautą.

, Prie aukų ant to mierio paragino 
lietuviszką visuomenę ‘‘Vienybė” 
kuri is» savo pusės paaukavo 5 
dol. Klausymas vienok, ar mes 
įstengsime surinkti tiek aukų, 
kiek ant abiejų reikalų reikia? 
Kad su rinkimu aukų ant taūtisz-

' kų reikalų mums neina teip 
lengvai, matėme tą prie aukų 
ant naudos užsipelnusio, nužu-

‘ džiusio sveikatą rasztinįko: ant 
to mierio, turbut, mes nesurinko
me nė 100 dol. Tokį davėme at
lyginimą darbinįkui dirbusiam 
kelioliką metų ant pakėlimo mu
sų tautos ir tai dirbusio be jokio 
už darbą užmokesnio. Reikia ežia 
pridurti, kad renkant ant to, kito
kio užmanymo reikalaujanczio 
aukų ne buvo, aukautojai galėjo 
visi aukauti ant vieno mierio: ir 
ant suszelpimo vieno isz geriau
sių musų tautiszkų darbinįkų, 
gėda pasakyti, surinkome vos 
100 dol. Dabar turime pakėlę du 
užmanymu, aut ko reikia dau
ginus dar aukų negu ant žmo- 
niszko atlyginmo užsipelnusiam 
darbinįkui. Jeigu su aukoms eis 
teipjau. Ui mes ant galo ne 
įstengsime nuveikti nė vieno 
užmanymo, kadangi padalytos 
ant dviejų mierių aukos bes teip 
mažos, kad jos * ne daug galės 
sverti. Jodėl ar ne genaus būt 
apversti tuom 4rPu W,M8 rau8ų 
spėkas ant jkunyjimo tikt vieno 
isz užmanymų, o tą nuveikę, ga
lėtume pasirūpinti apie kitus. 
Klausymas tikt apie katrą mes 
privalome labiaus rupinliesi? 
Mums rodosi, kad dėl lietuvisz
kos visuomenės svarbesnis yra 
klausymas— parengimo lietu- 
viszkos spaudos dalies Paryžiuje 
ateinaneziuose metuose, jeigu jis 
galėtų prisidėti prie atgavimo 
musų spaudos; Uigi mes privalo
me kuo smarkiausiai agituoti ant 
nuveikime to reikalo. Szelpimas 
musų nukentėjusių brolių ne ma
žai svarbus, bet prie nuveikime 
to mes galėtume palikti inicija- 
tyvą broliams europiecziams, ka
dangi tas jiems turi būt artesnių 
negu mums, mes gi kiek galėda
mi prie to tik* su savo aukomis 
prisidėtume, bet už atsakantį nu
sidavimą to ne galime imti ant 
savęs atsakymo. Mes juk, be pri
sidėjimo europieczių ne turime 
galėjimo nė nusiųsti aukų nuken
tėjusioms broliams, jeigu tą ga
lėsime padaryti, tai tikt per tar
pi n į kyšt ę europieczių. Tuom tar
pu apie rinkimą aukų ant suszel- i 
pimoaukų maskolių neteisybės 
dar europiecziai nepagarsino. ži- , 
noma, mes privalome juos su- I 
szelpti, bet turėdami prie to ir t 
daugiaus užmanymų ir keldami

/ z®.

naujus, juk mes visko nuveikti' 
neįstengsime.

Reikaluose lietuwi8ZJcoj 
dalies Ant Paryžiaus 
, wiso8wietinĄs pard- i ( 

dos 1900 m.
Kiek jau buvogerų užmanysiu i 

pakeltų Amerikos lietuvių^ bet 
dugumas jų pasiliko v:eii 
užmanymais, neatgabeno nė jokių 
vaisių. Negalime mes inieko 
svarbesnio nuveikti todėl,i k^d 
žiūrime ant to, kas užmanymą 
pakėlė, ir jeigu tik. jį užmažę-i 
neturėjo laimės kam patikti Usa- 
biszkai, tai jau nežiūrimą ant 
naudingumo užmanymo, atjmeia- 
jį į szali ir griebismės už naujo 
ir mums rodosi, kad tuom jauiką 
nu veikėm dėl tautos labo.; Da
bar tapo pakeltas klausymas i|z- 
tikro svarbus, pakėlė jį Etiro^os 
jaunuomenė,užmanydama pareng
ti lieluviszkos spaudos dajlį Jnt 
Paryžiaus parodos, ir tuom nįus 
amerikieczius užgėdino, n^s tas 
pats klausymas buvo pajudinta^ 
L. Ivinsko draugystės. Bet tbji' 
draugystė, kaip greitai užgiiiė, 
teip urnai ir isziro, nespėjo! sujvo 
mierio iszpildyti. Taigi mattel- 
giamėsi visai pagal ainerikęnilz- 
ką būdą: rekliamuojaiue vien fca- 
vę girdamiesi ne nu veikta* dar
bais, o patys nenorime dirbti. Ko
mitetas lietu viszkosjaunuonįeiįės, 
tmsilnėręs Szveicanjoj, pet lidk- 
raszczius atsiliepė j lietuviuką 
visuomenę ragindamas susverti 
lietuviszkos spaudos dalį ant Pžry 
žiaus parodos, ant ko reikiįlaįja 
sziek tiek pinįgų. Tai mes beįit$u- 
kom<8 prisidėkim prie to ar tai pa
vieniai, ar draugystės; musų 's pąu 
stuvės.man rodosi,kiekvieiia fcz- 
sių* savo iszleidimo knįgas. Ant 
surinkimo reikalingų pinįįk} ge
riausiai butų daryti, kur lietuvi j 
daugiaus yra, perstatymus, kon
certus, ir pagal seną paprotį ir 
balius ant naudos to tvarblus 
reikalo; o norinti pavieniai ir 
patys gali aukauti pagal isžgąle. 
Apart to visko, man rodosi,reik
tų iszzkirti komitetą, arba Į nors 
kasierius,ps8 kuriuos galėtų; kiek 
keno iszgalė, siųsti pinigus) o 
kasierius sykiu, arba da|it$is, 
nusiųstų anam Europos komilet|ui; 
pavienioms ypatoms siuniithas 
pinįgų yra neparankus. Ir 
kiu budu galėtume siųsti pii 
(kiti gal nepasitikėtu iszriniktpm 
kasieriui): kiekviena lietųvlaz- 
ka koiionija galėtų perstatyti ‘po 
kelis isztikimus vyrus in 
juos surinktas aukas dėtu, <| pas
kui ant syk surinktus pilį; 
kur i 
knįgos kasztuos, kadangi ja< 
gumas padovanos, kaip kŽ 
gana brangus tokiame laike ir ko
kioj vietoj kaip Paryžius,: $ur 
ateeis parodyti musų litonltuhiL 
Apart to, neatbūtinai reikia: Už
leisti broszurėlę prancuziszkoj 
angliszkoj ir vokiszkoj ka|bdse 
(užtektų ir vienoj isz tų kalbų, 
geriausiai praneuziazkoj, kuj-ią 
Europoj visi apszviesti žnjoaės 
supranta. Red.) iszai8zkinauc$ią ne 
iszpasakytai sunkias sanlyga^, 
kiose yra musų literatūra isK

iptaaa 
Į kito- 
lįjįjus

pas

iigHs. 
reikia, nusiųstų. NĮetiek

j, <10-
I nia-

lonės despoto maskoliaus. įPrie 
.___ t__i___j«a.? -1 t•.n i

Įpi

pripažino mokinimą teip mažų 
vaikuczių ne tikt už mažai nau
dingą, bet už vodingą, kadangi 
per anksti pradėtas sodinimas 
prie knįgos stabdo fiziszką iszsi-j 
auklėjimą, atsilidpia ir ant smege
nų. Red.) Szitie vaikucziai, pasi
mokinę. nors 5 mėnesius, skaito 
jau miszių maldas (ar jas supran
ta- Red.).Man paežiam teko būti 
mokslaįnėj ir maeziau, kaip jie 
raszo ir skaito. Jie gerai žino 
ne tikt ką reiszkia šen i aus lietu- 
viszkuose rasztuose vartojamos 
raidAi, bet teiposgi ir naujai var
tojamos. Nore asz ne daugiausiai 
suprantu apie skaitymą ir rasztą, 
liet kaip man rodosi, Mahanojaus 
parapijinė mokslainė ne stovi 
ant žemiausio laipsnio. Lietuvių 
vaikai, pasimokinę joje porą me 
tų, mokės bent tiek lietuviszkai 
raszyti, kad jų rasztą galima bus 
suprasti. Kelios deszimtys vai- 
auczių ir mergaiezių, turinezių 
F*’ H —1* merų, pramokę lietu
viszkai skaityti ir raszyti, apleido 
musų parapijinę mokslaiuę ir lan
ko angliszkas publiszkas, kur 
mokinasi angliszkai skaityti ir 
raszyti.

loki tai vaisiai darbo musų 
parapijinės mokslainės ir tautisz- 
ko supratimo musų J lietuvių, 
nors jie ant (autiszkosjdirvos su 
svarbiais darbais neprisideda, bet 
sėja terp jaunos gentkartės tokią 
sėklą, kurios teiposgi niekinti ne 
pridera. Garbė už tai tė 
wams, kurie leidžia savo vaikus 
į mokslainę pirmiaus mokintiesi 
prigimtos kalbos, garbė ir mokin
tojui, kurisai stengiasi įkvėpti 
jiems meilę savo prigimtos kalbos. 
Kokius ? vaisius atgabęs musų 
mokslainės darbas vėliaus, tą 
pamatykime už keliolikos metų. 
Asz apie tai nespręsiu. Asz nie
kaip negaliu suprasti, kodėl ne
visi mokintojai teip darbuojasi 
ant tėvyniszkos dirvom, kodėl 
kitur, mokslainėse užlaikomose 
už lietuvių pinįgus, jų užvei- 
zėtojai, per netikusius mokinto
jus platina ne lietuviszką, bet 
lenkiszką dvasią? Man rodosi, 
kad mum reikia dirbtijsz vien, 
su vienokiais mieriais, pasidalinę 
darbu: vieni gdime arti, kiti 
sėti, be jokio varžymosi, neužsto 
darni kelio vieni kitiems. Darbo 
yra dauginus negu spėkų turime 
ir visi susidėję. Dirbkime todėl, 
o sulauksime vaisių musų darbo! 
Wargas tikt, kad ne visi lietu
viai turi vienokį supratimą I

Rutkauskas.

Isz PhildHphia, Pa.
15 d. Kovo, Lietuviszkas Ge

dimino Kliubas laikė susirinkimą, 
ant kurio p. Baironas pakėlė 
klausymą dalyvavimo lietuvių 
ant rengiamos ateinantį metą Pa- 
ryžiu j visosvietinės parodos, kal
bino. Kaip tai buvo pakviesta 
lietuviszkuose laikraszcziuose, 
kad Kliubas paaukautų kiek ant 
surengimo Paryžiuj lietuv.szkos 
spaudos parodos. P. A. A Jocis, 
paremdamas užmanymą, aiszki
no, kad labai butų naudinga isz- 
leisti visokiose svaibesnėse kal
bose, kaip tai: prancuziszkoj,vo 
kiszkoj, ir tt. knįgą su iszrody- 
mais prispaudimo, kokį lietuviai 
kenezia po maskolių jungu. To- 
liaus p. Antanas Jocis aiszkino 
prispaudimus, kokius lietuviai 
kenezia nuo maskoliszko rando ir 
ragino nesigailėti darbo ir aukų 
ant atgavimo lietuviszkos spau
dos Maskolijoj. Kliubo sanariai, 
pertikrinti paminėtų ežia kalbėto 
jų. pripažindami, kad parengimas 
Paryžiuj lietuviszkos spaudos 
parodos butų labai naudingas, 
nusprendė paaukauti ant to mie
rio 10 dol. Nors Philadelphios 
lietuvius peikia tūli korespon
dentai, bet mes ant to nepaiso
me ir kiek galėdami, prisidedame 
prie nuveikimo lietuviszkų 
tautiszkų reikalų. Dar 
pirmiaus, kaip buvo garsinu 
laikraszcziuose, Gedimino Khu- 
bas paskyrė 5 dol. ant paminklo 
kun. Burbos.

12 d. Kovo laikė susirinkimą 
Szv. Jurgio Draugystė, ant ko
rio teiposgi buwo pakeltas klau
symas parengimo Paryžiuj lietu- 
viszkos spaudos porodos. Drau- 
gystė priėmė tą įneazimą, tikt 
dar ne nusprendė, kiek paaukaus ! 
ant to mierio, ant kito susirinki 
mo bus apie tai gautinai nūs- 1 
pręsta. Geistina butų, kad ir ki- 1 
tos Phil-delphios lietuviszkos <

kautų ant teip svarbaus reikale, 
kaip lietuviszkos spaudos dalis 
ant ateinanczios visosvietinės 
parodos Paryžiuj.

Philadelphios lietuviai labiaus 
negu kitų miestų prisilaiko vie
nybės, darbuojasi isz vien lygiai 
politiszkuose, kaip ir tautiazkuos* 
reikaluose. Skaitlius musų vien- 
tauczių iszpalengvo dauginasi. 
Neseniai užsidėjo ežia evangelisz- 
ka lietuviszka parapija. Tikime, 
jog ir musų broliai evangelikai 
ne pasiliks užpakalyj, bet dar
buosis isz vi$n ant lietuvystės 
labo. Dirbkime tikt isz vien, o 
lengviaus viską nuveiksime, 
pergalėsime greieziaus Vitas 
prieszginybes!

L Kazakauskas, prez. G. Ki.
S. Baironas, sekr.

Isz Pittston, Pa.
Paskutiniame laike musų mies

to lietuviai subruzdo, pradėjo la 
biaus rūpintieji apie protiszką pa
sikėlimu 14d.Kovo tapo suszau- 
ktas ant Tom kevycziaus salės mi
tingas, ant kurio atkako Dra> 
Szliupas. Nors kunįgas Szedvydis 
gana draudė visaip iszniekinda- 
mas Drą Szliupą, bet ant mitingo 
susirinko ne maiši žmonių. Dra- 
Szliupas, su pagėlba magiszkos 
likternos, parodė paveikslus seno
vės liekanų, kaip susitvėrė musų 
žemės iievė; parodė, koki buvo 
pirmutiniai gyvi sutvėrimai, ko 
ki senuose amžiuose augo me- 
diiai. Wiską tą Dras Szliupas vi
siems suprantamais žodžiais isz 
aiszkino,parodydamas paveikslus. 
Pridūrė, kad skaitant laikrasz 
czius-irmoksliszkos įtalpos Icnjgas, 
jo parodyti paveikslai iriszaiszki- 
nimai palengvjs supiatimą.

Pittston ietis.

to privalo prisidėti,naudotieji i 
progos kiekvienas, kam tik Įn ] 
labas musų spaudos, o podrajj 
ir musų tautos.

Damijonaitis.j ' 
" I >Į

Isz Mohanoy City, lįa,
Žiūrint į darbus musų lietusių, 

isz vienos pusės galima juo4 riu- 
peikti, isz kitos gi pagirti.’ Įma- 
hanojiecziai, teisybė, neątsiiymi 
darbais ant lietuviszkos dirvės, 
nevisi supranta naudingumą inįu- 
sų tautiszkų organizac jų, betttipk 
supranta, kad patys būdami ' lie
tuviais, privalo ir savo valktis 
iszmokyti kalbėti, raszyti ir skai
tyti prigimtoj kalboj, įkvėpti 
jiems ne prancuziszką, wrtkis|kją, 
amerikoniszką dvasią, bet li^tli- 
viszką. Jie supranta, kad A|ne- 
rikoj užaugę jų vaikucziai 4ien 
tąsyk paguodos lietuvius tė’tiįs, 
jeigu bus užaugyti tokiais |jiu 
lietuviais. Apie jų meilę prikib
tos kalbos ir rūpinimąsi, idafit 
vaikai neužmiraztų lietuvis^ps 
kalbos, matyt ant musų parapiji
nės mokslainės, į kurią susirenka 
arti szimto mokintinių, daugiaa
šiai vaikuczių 5, 6 ir 7 mietų 
(ant terptautiszko pedagogiaąko 
kongreso atsibuvusio Wokiet|jęj 
susirinkę viso svieto pedagogai), 
daktarai ir kitoki mokslincjiai draugystės teiposgi ką nors paau

Isz Brockton, Mas.
(Atsiųsta*)

Žiūrėdamas į musų darbus ne 
gali žmogus ne nusiminti, reikia 
abejoti, ar terp lietuvių galfe. ka
da nors užgimti vienybė, ar kada 
nors galėsime ką nors nuveikti 
sujungtoms pajiėgoms! Laikas, 

’ rodosi, isz tos didelės tamsybės, 
kokioj skęstame, keitiesi į szvie- 
*ą' Per savo nesupratimą me- 
pats darome ne kitiems, bet sau 
daug blogo: pertai kyla terp mu- 
didžiausi nesutikimai, stabdymas 

’ ir geriausių tautiszkų užmanymų.
Pažiūrėkime sztai į musų para 

pijoe reikalus! J trumpą laiką su 
kilo toki maisztai, kad nežinia 
kaip isz jų iszbristi. Wieni dirbė,’ 
kaip galėdami, kad tikt turėtume 
8awo locną bažnytėlę ui savo 
sunkiai uždirbtus pinį^us ir tai 
teip, k .d nieks kitas ne butų jos 
savininku ir valdonu tikt pats pa- 
rapijonal prie archivyskupo 
apiekos. , Kili suka pakauszį ant 
temdinimo žmonų proto i-zrodv- 
darni, kad teip ne gali būt, kad 
tokiose sanlygose yra vien ne 
prigulmingos, popiežiaus iszkeik- 
tos bažnyczios, atsiskyrusios nuo 
Rymo-katalikiszko tikgjmo, ka- 
talikiszkos buk neatbūtinai turi 
būt užraszytos ant vardo arch<- 
’vyskupo. Silpnai besilaikydamas 
Bostone ir matydamas kelių mu 
sų t am sūnų tokį supratimą, kun. 
Gricius užsimanė ir pas mus į- 
vesti tokias tąsynes, kaip savo 
parapijoj, supjudyti parapijonus 
terp savęs, kaip supjudė Bo-to- 
ne, kur vienok parapijonai jau p 
gauna daugiaus proto, kadangi 
Ue žmonės, ne norėdami ilgiaus 
kęsti skriaudų, nupirko žemę ir 
statys bažnyczią ant savo vardo, 
kad jos valdonu butų parapijo- 
oai, o ne kun. Gricius.

Nori, kad tawę Dievas saugo 
tų, kad nereiktų po laikui verk
ti, saugokis pats, sako priežodis. 
Teip n- Brocktono lietuviai,maty
dami tąsymąsi su tūlais prabasz- 
cziais, kurie dryeta net su reiica 
ais atėjusius parapijonus laukan 

parytį, pastatė savo stalo ną 
ažnyczią aut geresnių pamatų, 
ne ant praba-izczių fantazijų, 

kurios gimdo visur nesutikimus 
terp parapijonų ir jų kaszUis už
laikomų kunįgų. Norim.., idant 
kunįgas butų parapijonams geras 
o parapijonai kunįgui, norime, 
kad jis nepravardžiuotų jį ui|ai. 
kanczių parapijonų visokioms 
net.nkanczioms prav.rdėms, lai
kykime jį vien už kunįtrą, ku
riam ui atlikimą visokių tikėji- 

pnderyszczių užmokame, 
o ne už aaW0 ^|don|l> kųrisai 
valdytų musų kuų l(»



___________________

Isz wisur.
__ I E T U V A

dar despotiszkiaaa, negu tai daro 
maakoliszkaa caras L’etuvoj. Ne ; 
drva tąsyk kunįgas vadinti para . .

.r ,. T. -—a i Laike siautusių ant Sztaun-piionus bedieviam, piemenims už, . . . ;
Li. kad bafavci, ...nirsta 1-nų .«r4 ^.k.ndo .□-!>«- 
ant -vskupo «.rdo, kJp Ui d» k“ ■

. „ . . u iuoiu prigėrė H žmonių.ro k u n. Gricius per?avo pamok- * r e 
sius pravardžiuodamas ir keik- j

L, , a , | M okisakose koliomjoee
d.ima? Brocktono lietuviu?. Zida. . nės Afrikos, ketonus mvuos 
iszgriauti musų — balny- .

e , . ... . žžėro VictonaNyansu.rado turtm-
«i« ,ur*dymą ,r pad.tyi. n te.p aakjo p|otu8: isi Į toMB 
kaip p *t* p,ni , . . uaptaoj, aukso ui Ilgo.

>e teip lengva bus tą padary-' ,
U, kaduap m« -i* p.rupi;.» | WokiMUj ulgyrt>
-urūdymf ne t..rėme teip p.. AMnk.i, p.k.l.i
aiemankai. kaip kun. Griciui ro-H įvežimo muitus nup amenkoniss-
dori: uinua, būtove.,o. ; k, de«rų nuo H 50-nurki,
tu, mes pudurėme nes.klu.is. )eib l(M) kyUo^q , i00 
kokio piemens, tikt tą _ ______________
padarėme pagal rodą | p«ietyj. Lenkijoj,
paties B<»tono archivysku KalUlo kaime Footm>w sa 
po W.liamso, kurisa. pats pasakė, degė keturioi Prie to *u-
kad turi daug katalikisakų baž- degė n ilūoul4. 10 gi teip bai- 
nyezių. kurios yra vien po jo apie- apd^ ^>g nėr. didelės 
ka, bet užraszytos ant vardo tų. p(Wiuisyti.
kurie bėžnyczią pastatė. Arehi-; j
vyskupas pasakė, kad todėl j Mieste L lebau. provincijoj 
ir Brcktono lietuviams negali 52|ezjjojt Prosuose, Ditricho 
drausti statyti savo bažnyczią įf^įmolo dirbtuvėje atsitiko baisi 
ant tokio jau pamato, kaip surė !,xpJioajjų 12 darbiniiikų
dytos bažnycaios kitų katalikų, tapO sužeistų, isz jų,pusės
nereikalauja, kad ant jo vardu ae galima bus rįuo mirties iszgel- 
savastis bažnyczioe butų -iira-zy- ^t| 
ta, bet tikt ant vardo tie- j
tuvių katalikų, tikt po prieglobų g Angliszkose valdybose Sier- 
arvhivyskupo. Ant tokių iszlygų Leone pakrančių, vakarinėj 
davė diieidimą statyti Brocktono Afrikoj, csiabnviai Menoli dis 
lietuviams savo locuą bažnyczią. trįkto užpuolė ant amerikonisa 

Taigi matote broliai, kaip ge- kos misijos, paveržė misijonie- 
riausiai gali būt surėdyta prigul-1 naua dukterį, b tėvą ir motiną 
minga tikra Rymo—katalikiszka 
bažnycaia; ne viskas teip baisiai  
ir ne galimu 
garsina tūli 
norinti kirpti 
gai. Czia teiposgi kiekvienas gali VVengrijoj. Sudegė isz viso 110 
suprasti, kodėl kun. Griciui ir ukiųsu visoms trioboms; ugnyje 
jam panaszienas teip nepatinka už- pražuvo viena moteriszkė ir be- 
raszymis bažnyczioe ant parapi- weik wiai gyventojų turtai, 
jos: m^t tą?yk jie ne galėtų būt >
niekeno neaprubežiuotais para- | Dideliuose Europos miestuo- 
pijų ir ptrapijouų valdonai?, ne se, užstojus dabar netikėtai saal- 
galėtų kelti terp parapijonų, ne ežiams, vėl smarkiai pradėjo siau- 
sutikimų, pjudyti vienus ant ki- su influeuz tarta grippa. Berlyne 
tų. turėtų iszdavinėti parapijai nuo jos mirsi t a daug žmonių: Pa- 
teisingas rokundas, ne galėtų rvžiuj gi pereitą s’anvaitę ant Ž3-S 
keikti ir niekinti juo/ užtaikan- žmonių daugiaus pasimirė negu 
ežių parapijonų, ne galėtų be pa normaliszkai bųva. 
rupijos žinios skandyti tažny- ———t--------------
ežias ir visą parapijos savastį į J Ateina žinios apie būdą, ko- 
skolas. - kį kenezia gyventojai rytinės da-

Kunįgas Gricius, jausdamas, lies Europėjiazkoe Maskolijoe. 
kad pasitraukus jo suerzintiems Terp iszbedėjusių gy ventojų ne- 
Boetono lietuviams, ne turės ten iszpasakytai pradėjo siausti ligos, 
ką daugiaus veikti, stengiami į kaip autai sziltiuės ir skorbutas. 
dsprausti pas mus, todėl tai jam Nuoezimtis mirsztanczių m ap- 
teip rupi musų parapijos surėdy- sirgusių ueiszpasakytai didelis, 
mas, kurios norėtų būti tokiu jau ------------------——
valdono, kaip buvo jo įskardytoe | Zuluh kraszte, Pietinėj Afri- 
B stone parapijos. Pradžioj Kovo koj, surado labai turtingus anglių 
mėnesio atkako jis į Brocktouą plotus. Anglių sluogams turi 
ir atsilankęs pas musų para- 45 p^jas storio, o anglys labai 
pijo- komiteto P™**, geros. Suradimas anglių pakels 
dertą, pareikalavo suszaukl- * . ,, “ ,
*0 parapijos mitingo. Preziden- P‘«t>nę Afriką, kadangi pa eng
tas ant to atsakė, kad parap ja, vins rengimą visokių fabrikų 
kuo. G.•įeitus nereikalaudama, ant apdirbimo vietinių pro- 
nennde priežaszczių ant sussauki- Į 
mo mitingo ant jo paliepimo, ka-! 
da ateis laikas, mitingas bus su- . ♦, , ■ Ant sziaunntų_arta nukiša-<zauktas, kunigui Griciui nepn .
pažino tiesos ki?zti savo nagus į ^ų jūrių sziauczaa baisios vėtros, 
Brocktono parapijos reikalus, ka-1 net tvireziauei laivai ne drysta 
dangi . zianykazeziai lietuviai, Užeiti isz poetų. Wokiszkas gar- 
kaip pradėjo statymą bažnyczios, •»Receptą’, plaukiantis su
w.p ir jMtmp be prto>d«J.»o ,im8 jM A į K^li,,. 
Sun. Griciaus. Matydamas, kad ® t
czm nesiseka, pasisiūlė atvažiuo- c*»fc taP° wėtr‘>* -udaužytus. Isz 
Įti ant iszklausymo velykinės, bet buvusių ant jo žmonių tikt dalį 
ir ant to komitetas ne sutiko, i.-zgelbėjo, kiti gi prigėrė. 
W liksseziodamas paskui po tūlų 
jam prilaukiu parapijonų na
mus, ?undė juos isznnkti kitą 
komitetą, kadangi jo ne norintis 
esąs isz bedievių. Bet ir tas nepa-

k.italikiszką prataszczių. airį ku- paskutinio 'garlaivio tapo už- 
nįyą Kelky ir pasakėme, kad ne musjij. potam ant “Bohkn” už- 
Bonme nūn. Griciaus nė ant isz-kh^ymo-ritinto.»-J« l>«™«l 
g»ru. '.uprato.' kodėl me. o« no ‘“■>“*1 i««g»l»»)O l'k‘ ‘“O™, 
rime, nes pereitą metą, atvažia-1 kad jiems pasisekė užszokti aut 
vęs ant iszklausymo velykinės, garlaivio Minneburg.
kun. Gricius pakėlė bažnyczioj , ...
tokį aimiderį, 
kun. Kelley dar
mirszo. Todėl jis, ne galėdamas . . .
vyskupo atsiųsto kun. Griciaus '««'*>4 ‘s, Kretos mahometonų, 
nepriimti, uždraudė wien imti už neturėdami ką valgyti, užpuolė 
mokesnį už iszklaueyiną iszpažin ant grekonių apgyventos miesto 
ties ir prižadėjo daboti paU, kad čia lies ir ją iszplėszė. Užgimė 
bažnyczioj vėl neužgimtų mai<a- ,m„kas mu8Bia terp užpuolikų ir 
tas. Isz svk i bažnyczią susi-
noko d,tai išorių borrl.fc bei r■«•««•» “rtl" CT«“-
kaip likt kunigu pub.igė p«- toju, kuname daug imonni m-

iszrodo. 
vien 
musų

Su

nuo

=7= 
nesistengė prasi traukti nao smogio. Tada 
jo nebylys sūnūs, pamatęs Persą užsimojant 
ant Kr>izo. isz szirdgėlos ir baimės, praszne- 
ko ir suriko: “Žmogau, neužmuszk Kroizo!’* 
Tai pirmu kartu savo gyvenime vaikas pra- 
szneko, ir jau iki pabaigai savo amžiam* galė
jo sznekėti.

• Taip tai Kroizas pats pateko į rankas 
Persų 554 m. pirm Kristaus, po 14 metų 
vieszpatavimo. ir tokiu budu iszsipildė ora
kulas, kare buvo pasakęs, jog Kroizas 
nupuldys didelę karalystę, prapuldydamas

Tasai bavo sukraudinęs didelį stirtą, ir 
_ ________ _ Kroizas. apsunkintas retežiais, tapo ant ano 

ir nuėmęs nuo jų nasztą. užsiMiino Unt patalpintas, o su juomi drauge dusyk septy- 
. . . .... - P*r jų ažuot ant arklių, savo raitelio*. Tiems [jis ai aunas Lydų. Kroizas, jau ant stirto bu-

J Tirinėtojas vidurinė? Azijos, Gį^raliaro peruką, terp Lapam- liepė joti prieszakyje savo armijos priesz Ly- ‘linias, atsiminė gilumoje savo bėdos, jog 
vokietis mokslinėmis Herman, jot ir Morokko, tiev Italija ir dų joti ninkus; paskui jų tarėjo eiti pėsti ai n- tikrai dieviszku buvęs persergėjimas žodžiuo- 
wądien neapgyventuose ueper Tamsa ir terp Grekijoe ir Barko* kai. ir galiaus raitininkai. Kada viskam bįivo kolono. “Niekas, kol gyvas, nėra laimin- 
einamuo.Be pieskyuuoae Gobi tirų pusžalio.
rado p e»kos uždumtą senovė* j
miestą. Matomai ne perseniai__________ ______________w _ _ _
tie krasatai, kur buvo tas miestas, tai ant viso to ploto gyvena dau- H neužmuszti jo, nore jis, pagautas, 

. . . . . . J . TirikJt/ i n f 1 1 _11 l,ri\j'7‘l ut i _ L’ v
nebuvo teip nevaisingi aavp da 
bar, kadangi triobos dar gerai 
užsilaikiusios po piesko? užk'o

kolionistai isz pietinės ir rytinės 
Maskolijos.

tirai. Kaulink Europos, tai saiau- 
rinėj Afrikoj ir Pietinėj Europoj 
ir dabar gyvena tos poemos iwė-

Iiietlivili Protėviai
| D^rbinįkai dirbanti prie sta- rių veislės, tūli žvėrys, kaip 
mo triobų ateinancaiai visosvie- antai, liūtai Europoj iaanvko, bet

MAŽOJOJE AZIJOJE,
tymo triobų atetnaneziai vitioe vie- antai, liūtai Europoj many ko, bet 
t i nei parodai Paryžiuj, Prnncuzi- jų likucziai randasi žemės žievės 
joj, rengia vėl didelį šatrai ką sluog?niuooe. Isz to matyt, kad 
Dnrbioįkai teisingai Mnprotauja, jie eua gyveno, bet nonyko.Taigi 

'kad laike parodos pabrangs vis- Pietini Europa senose gadynėse 
kas mieste, todėl jie dabar reiks- turėjo jungties su Europa, todėl , _ _ . . „
lauja didesnio už darbą užmokės- Afrikos žvėrių veislės tiesiog toje platumoje, prisidingetlamau dm
nio, idant galėtų iaamaityti save keliavo į Europą, eurouinės gi ^umo J1? kavalerijos, jis padarė teip, 
ir .... !«•*-. i i A MM- I- »-«» f” P“"® *“ *«?•
. . . .. .. .. . u . • • > i krūva savede tisus verbliadas", kokias
kada už viską jiems reik* dvigu- paskirstymo ir įsa žemės sluoge-; „„„„ 
.. . t . . . jo savo armijoj dėl neszimo maisto ir h
bai mokėti. *-• u—4 L-------- *------*-tl-

nio, idant galėtų issmaityti save keliavo į Europą, eurouinės gi 
ir savo szeimyną laike parodos, į Sz i sūrinę Afriką 1
■ Si______ U — I— X_______ S- I  -

Parota* Liefavo* Mylėtoja*.

(Tąsa.)
Kaita Kyras iszvydo Lydąs besirenį.

tunio ju kavalerijos, jis padareteip.

krūvą suvedė visus verbliudus1, kokius t
i i V --- •--- ----o | J
nių matyt, kad Europa jungėsi į 
su Afriką trijose vietose:

P
į savąją. Persai suimtu Kroizą nuvedė pas Ky- 

a. re. Tasai buvo sukraudinęs dideli stirta ir
|

kaip | Meiaa pasakyta i didelis gaisras 
vilną beveik suvisu isznaikitio kaimą 
kunį- įv).»tna, Zemplino pavietvj.

| Ant upės ES bos, netoli Ham-
. . . . ..- burgo,susimuszė du vokiszki gar-

laivini: “Mmneburg” ir “Thek- 
M^8 nuėjome pas vietinį SaBohlen’; du peczkuiiai ant

u. gu . Atsiminęs tą žodžiu, jis giliai atsiduso 
e. ir garsiai raudojo, trissyk vardiį Solono isz- 
jį. tardamas. Kyras tai iszgirdęs, klausėsi per 

... j^, —, J1D, ^.uio.-, __ j talkus, prie ko Kroizas sriaukiasi. Bet Kroizas
gelH žvėrių tos puczio. veislės; Pri^iutusi Priežastis, dėlko Kyras pasate, tylėjo, iki pagalinus priverstas Jų pasa-

. . . • , , savo verbhudus priesz Lvdu raitininkas, bu- J18 šokterėjo: “Asz miniu žmogų, ka-
a? r <>. • visos ry? mu»ų vo arkliai isz prigimimo bijosi verbliuflu, nam velyeziau pasisznekėti su kožnu inonar- 

, . . . . . į senose e y jun- negajį apkęsti nei matydami nei užuosta- - Talkai praszė jo, kad jis paaiszkintu
dalu, išstatytos ]« .s. minksztu oės. terp savęs, E .rope ir szią mi ų gyVul|. ' Tokiu budu jis tikėjosi kE- ^ atsakymą; tiems neatleidžiant, galiaus
popelių medžiu. dien jungiau su Azij«. paskutinę zui arklius sumaitoeęs*’, o ant arkliu anslla- Kroizas papasakojo, kaip, seniai jau atgal,

-------------- gi nuo Sziaurinė? Amerikos «t- blausiai tikėjosi pergalėsįs. Potam' abidvi kolonas isz Atėnų buvo atvykęs pas jį ir. ma
li Prencmriszka kompanija, k*- a^ma siaura ir ne gili Beringu armijos susirėmė, ir, kaip bematant, Ljtdu tydamas jo didytį ir puikę, nieko isz' to ne

santi Panamos kanalą kuriaai »u- p^rtaka, turinti vos 70 vioratų žirgai, pamatę bei užuodę verbliudus, apsfea- ^dare; ir kaip ano žodžiai dabar iszsipildė, 
junrs Atlaniiszką iu Didžiuoju o- pločio. Toj ui vietoj ir jangtiesi ko ir metėsi bėgti; tokiu budu visos Knįzo ans nieko nebuvo sakęs {patingai jam, 
ceanu,smarkiaua negu pirma pra turėjo rziaurinė Siberija su Alas viltys dingo. Vienok Lydai pasielgė žmonaK- nt*Į pritinka prie visos žmon i jos, o labiau-
dėjo darbą varyti. Joe agentai atskirianti tas «nitam i ų dalie tik jie suprato, kas pasidarė, [jie sj,ai ^t?- kurie savę skaito laimingais ėsų.
atvažiavo ant salos Jamaikos ant Beringo |»erta!ta galėjo pasidaryti nuszoko nuo žirgtp ir pėsti su Persais sufiė- Kroizui besznekant, stirtas Upė padegtas, 
pusamdymo 1000 naujų darbinį ' ,ikt wėl.au8 T-? ir rodo kodėl Imtynės buvo ilgos, bet galiaus, poHi-. j® pleszkejo Kyras-gi, iszgirdęs nuo
k^M.l prtoeo^ n..ri uiMgii <wW, Uip„,.i; rtelin tenoni, p,, abiem paeėm. Lydai aįi 'ų K.™xa» riekėjo, rammtetėj., pate,
„i .k,, .menkom™, ir p.b.ieū |.pė» m-ko. .ilk.i sa?[" be«tl-. J>« Ūpo snryti į mieeų. ir FUr- ka<i £> !«*■> n* žmogum: ir
___ .. _____ ____f__ ein,a'; r;, . . ’ *ai apgulo Sardės. | kad artumą seniaus palaimingu, jis rengiasi 

• Tuomi tarpu Kroizas, pasitikėdamas, liad Dėlto jis liepė užgesinti liepsnas
miestas galės atsilaiJryti per ilga laika, pik- nuo stirto Kroizą ir kitus Ly-

•Jeigu peržiūrėsime gyvuolius naujus Įiaslus prie savo talkininku iisz bet Persams nesiseke liepsnas užgesinti.
Jjodujų ir Terpžemimų jūrių, tai apgulto miesto, idant jiems pranesztu, j'iiog Dabar t“- kaiP pasakoja. Kroizas ėmė 

ii Pagal surinktas žinias, laike matoma, kad nors sziądien tos j į # ėsus jau apgultai ir kad jie su skįba ‘ ™ ~ ------ ---------
paskutinių siautusių ant Atlan- jungiasi per siauras perta- ateitu į pagelbą. Tarp kitu. Kroizas nepa- 
tiszko oceano vėtrų, paskendo gyvenanti Juodosiose ir mirszo nei Lakedaimonieczią.
lo tav<»nnių garlaivių, ?u ku- Terpžeminėse jurė?e jryvuoiiai ne Vienok tuom syk Spartėnai turėjo satvo 
riaia prigėrė 300 žmonių. W ertą tų paežių veislių. Ths rodo, kad vaidus su Argėnais už Thyreą. d i strik tą Ky- 
paskendusių garlaivių ir ta v orų t<)9 jUF^ senose gadynėse nesi- nurijoje”, kurį Lakedaimoniecziai buvo pž- 
galima skaityti mažiausiai ant jun<^ terp savęs kaip daliar, bet griebę nuo Argolies. Nežiūrint į tai, SpAr- 
12500000. Gal būt, kad laivų buvo et.dalytos kietiemiu; taigi siuntiniams isz Sardžiu atkakus.
paskendo daugiaus, bet apie ki ; ienose iradynėee ne buvo nė Bos- " 
tus dar tikrai nežino. Terp tų f(>ro, nė Dardaneltų pertakų, bet p 

paskendusių garlaivių buvo j(k4 pasidarė besitveriant sziądie- 
I amerikoniszkas, ir 8 anglisiki. oimama žemės žievėa sluogs- 
Kaslink žėgltnių laivų—likro ^ams, taigi tada, kada Juodo- 
pražuvus’ų skaitliaus dar neži 4,* jūrės atsiskyrė nuo K*s- 

pi-akų, su karionis «enuoee lai- 
---------- kiave buvo susijungusios.

t Mieste Visoj, pietinėj Pran- Ltfi to matote, kukius permai 
elizijoj, užgimė kruvina musztynė QOS atsitiko ant musų žemės na- 
terp angtiszkų ir prancuzMakų virsziaus; permainų tų galėjo 
junnįkų. Agliszki jurinįkai nuo ^4 djir daugiaus, bet ežia pami- 
kanszko laivo “Veuus , atplau uėtas ne sunku moksliszkai 1 se
kusio ant sergėjimo besilankan- Apskritai imant, vidu-
czios pietinėj Prancūzijoj Anglį tott, sakant kamienai sausže 
jos karalienės, issiipę ant kranto, mį,| Buo labai senų laiku yra to 
susiatumdė su , prsncuziszkais ju- ki k>jp dabar, bet užtai jų k rasa 
ria^kais. Lžgimė musztynės, oe gy^j persikelt!: vienur 
kuriose daug jurinįkų isz abiejų ^uaįemių dalys nugrimzdę jurė- 
pusių likosi sužeistų, bet viražų kitur gi isnkilo naujos, žemės 
paėmė prancūzai. Anglisakiems paviraaius mat sziądien neisarodo 
jurinįkams nieko neliko, kaip taip, kaip tąsyk, kada, kaip Rasa 
sZokti į jūres ir plaukti ant savo Saventaa sako, likosi atokir 
^a,wo- ti vandenys nuo sauažemių.

Iszsiplatinimas žvėrių ant že-
;| Isz Europos ateina žinios mės ravirsaiaos iszaiszkina mums 

apie smarkias vėtras ir szakzius. wieQ# daIyk>: flUl ant tu|ų 
Ant Wokiszkų jūrių siautė bai- sriaunių vidurinėj Euro-
si vėtra, kuri nemažai mažesnių į įjįp tntai Alpų ir Pirenėjų 
laivų sudaužė. Sniego darganos , • - - .....
ir szalcziai, koki siautė Wokie- 4wėnų ir MUjrmeūll> koki<| dj»u 
tijoj, nemažai užkenkė augmenims giaua niekur aplinkuį Kgip
ir medžiams, kurie, dėl nepepras- lie ^iaunnil kraiatų nepaken 
tai aailtos žiemos,pradėjojau spro- ( ■ 
gti ir žydėti. Hamburge, Berlyne ateįtl 
szaltis buwo 4 iemtaus zero, Har
io gi kalnuose buvo net 20’. 
Nuo szalczio pradėjo smarkiai |oįį-BB į taurius nuo tų kalnų 
siausti ligos, ypacz grippa, kurios fc^ncaių? Šatai koks ant to klau- 
dėl Prūsų Lietuvoj uždarė visas sym<, Jra at8flkymM. Teip wad, 
mukslames. namuose lediniuose laikuose ant

------------- — sziaurimo žemės puskamuolio bu

Kiteli n k ivėnų ‘ Europon,
Saiaurinės Azijos ir Amerikos,

sugatavyta, jis paliepė savo kareiviams 
szinėti visus Lydos, pareinanezias jiems 

be jokios pagailos, o užezėdyti jam

popelių medini.

sawriį kanalą puma, negu ameri yra |ygiai Europoj. Azijoj ir j 
kūnai pradės dirbus prie savo ui Saiaurinėj Amerikoj, 
manyto Niciraguoe kanalo.

balsiai melstiesi prie dievo Apollono, idant 
tasai, jeigu kuomet įgyjo nuo karaliaus pa
tinkamą dovaną, ateitų jam į pagelbą ir iš
gelbėtų jį isz pavojaus. Teip jam su aszaro- 
mis besimeldžiant, nore iktuolaik dangus 
buvo giedrus' buvęs ir diena be padvelkimo 
vėjo, tamsus debesiai susirinko, ir audra 
isztiko virez jų galvų su teip smarkiu lietumi.

_ M t Ky- 
pereitikrinęs. jog Kruizas esąs geru 

žmogumi ir numylėtiniu dangaus, pasiklausė 
jo, kaip jau buvo nulipęs nuo stirto. - kas 
buvo aną prikalbinęs su armija užpulti ant 
jo szalies ir pastoti neprietelium jo ažuot 
būti prieteliumi'" Ant ko Kroizas atsakė teip: 
“Ką asz estui padaręs, karaliau, yra ta v ant 
naudos, o man ant prapulties. Jeigu gali
ma ką nore kaltinti, tai reikia kaltinti dievą 
Graikų, kure manę padrąsino pradėti vainą. 
Kas-gi butu toks kvailas, kad velytu ažuot 
su taikos vainą, kur, ažuot ką suuos laidotu 
savo tėvus, tėvai laidoja savo suuos. Vie
nok dievai to velyjo1'”.

Taip Kruizui pasznekėjos. Kyras liepė 
retežius nno jo noimti, ir pasisodino arti 
savęs ir labai jį guodojo, jisai pats, kaip ir jo 
dvariokai, žiūrėdami ant jo kaip ant kokio 
dyvo. Kroizas sėdėjo tyliai, pasinėręs misi y- 
se. Bet atsigręžęs ir patėmyjęs, jog Persų 
kareiviai buvo užsiėmę pustyjimu miesto, jis 
tarė Kyrui, “Karaliau, ar man butu-valia 
pasakyti, ką asz turiu ant mislies. ar genaus 
butu tylėti f' Kyras vėlino jam drąsiai szne- 
kėti. Tada jis pasiklausė: 
— ana — tie žmonės teip 
“Jie pustyja tavo miestą-’, 
“ir grobsto tavo turtus ’, 
miestas”, atsakė Kroizas.
turtai. Jie man nebepriklauso, 
lobius grėbauja”.

Kyras. įstabintas atsakymu Kroizo, ir 
liepęs savo dvariokams prasiszalinti. klausėsi 
Kroizo. ką reikėtų padaryti dėl nustabdymo 
grobimo. Kroizas atsiliepė: “Kadągi manę 
dievai jau padarė tavo vergu, karaliau, tai 
regisi man iszpuola parodyti tav, jeigu ką 
matau tav ant naudos busint. Tavo žmones, 

i Persai, yra vargužiai pilni iszdydumo. Jei
gu tu jiems pavelysi pustyti ir susigrobti di
delius lobius, žinok, ko tu gali susilaukti isz 
jų rankų, smogus, kure daugiausiai prisi- 
plėsz, žiūrėk, ar nepastos maisztinįku priesz 
tavę. Taigi, jei tav, karaliau, patinka mano 
szneka. padaryk sztai kaip. Pastatyk savo 

ių gvardiją ant sargybos prie visų miesto vartų, 
s. ir tegul jie atima grobi nuo kareivių iszei- 

Kmizas prispaustas tužtfos, nant isz miesto, sakydami, kad darą tai dėlto, 
j jog deszimta dalis priklauso Zeniui. To

ly cp. Kenophon. Cyrop^d \ n i • • į ]qU badu tu iszsisuksi nuo neužkantos, nės
1) Yr» pasakojama, kad viename im didelių muszių |erp , . . ._  • z • ruArinmljj •itirnuiit no a-nu ti<7tnai • Irninna.

tenai, siuntiniame isz San iii u atkakus, tio / >. b—l
jaus rengėsi traukti į pagelbą apgultam ųa- užgesintos (
raliai. Kad jau laivai buvo pasirengę į ie- ** I*. ! n^’_ Kroizas esąs
.. . . r r žmogumi ir nnmvietinin flAriiniK
lionę, antriejie pastai prancūzė, kad Santėmis 
puolus Kruizas pateko į nevalią. Spartėtai 
apgailistavo karalių, ir pasiliko namie,

O Saniės sziteip tapo įimtas. I litą 
dieną apgulimo Kyras pasiuntė raitelius 
savo abazą siūlyta dovanas dėl to, kure 
mas užsikabinta ant miesto sienos. Bet 
miesto užsipuolu?, užkopti niekam neniM 
kė. Taeziaas nekuria Mardas. vardu Hv 
jades. pasirįžo prisiartinti prie citadellėsi fr 
bandyti ten įsigauti, nesant jokių sar^ų. 
Po tai pusei miesto uola teip bavo skardu ir 
eitadellė regimai neįimama. jog nei sargy
bos ten nebavo pastatytos. Tai buvo vienin
tele dalimi aplinkio. kur aenoviszkas karalius 
Mėtės nebavęs apnesziojęs levą, kuri jam rfco- 

paaakins. kad apnesziojus levą aplink miestą 
Sardės taps neįimamas, karalius Mėlės, nids 
aplink kitas silpnesnes vietas gintavės UįJĮ 
apnesziodino, bet to nepadarė czion aplįik 
skardžiąją uolą, kuri jam iszrodė esanti nt 
vangi nuo užpuolimo, o kuri guli priesAis 
Tmolių kalną. Bet Hyrojadės patėmyjęs 
dieną pirma, kad tūlas Lydų kareivis, upla 
nulipęs pasiimti n u rieti ėjusį szelmą nao ajig 
szto. vėl augsztyn užsirapatavo, pradėjo njio- 
moniaati ir giliaus pasidarė plianą. Jis pats 
užsikabino ant uolos, kiti Persai rangėsi pas
kui jį, iki didokas jų skaitlius užsilipęs bijvo 
__ _ .1_______ Tokiu budu4 Sardės tapo pa
imtas ir pateko rubavojimai.

Kaslink paties Kroizo, sztai kaip j^.m 
nutiko užimant miestą. Jis tarėjo su>ų, 

‘ Dinose sivo 
gerovės Kroizas darė dėl jo, ką įgalėdaims. 
ir terp kitų dalykų jis bavo nusiuntęs į ijel- 
phus j * 
naus. 
thija:

Lydė genog, pollon basiley. meff* nįpie Kroise. 
Mč boyley polyeykton iėn »na dotot akoyeic 
Puidos ftheffgomenoy to de soi poly loion amfis 

--------------------------,---------------- Emmenai ayddsei mr en ėmad protoa osolboi.
Paskirstymas gy WU sutwė- wo daug didesnis soniti? aegu d* Kada miestas buvo įimtas, vienas isz P 

rimą ant žemės ir ką bar, taurinė ir Vidurinė Europa, rengėsi jau užmuszti Kroizą. nežinoda 
tas reiszkia?

(Užbaiga ) 
Jeigu sulyginsime žvėris hmhi>

it

4 teris buvusi pagimdžiusi. Nes Telmesaenaina

kalnų yra tūlos ve slės šiaurinių ant ^’naaUB.

czianti smlumos sutvėrimm galėjo vaikiną, bet nebylį.
— t— —1-----1_±_ . kraantų j _įsa sziaurin'ų
mitus vidurinės Europos krasa 
tus, kodėl jų nėra-ant lygumų net paklausti orakulą apie pasveikimą įsu- į 

Setai kokį atsakymą jam suteikė j*y-

I

-

“Kyre, ką ten 
stropiai veikiai” 
atsiliepė Kyras, 
“Tai nebe mano 
“nei nebemano 

Jie tavo

taigi Skandinavija, daba Wokie .kuomi jis yra. 
tijos,inusų tėvynė Liėtuva, buvo 
uždengta eton niekada nenu- i 
urpstanczia ledų pluta teip kaip g. irTurkli ..bovQ lwikyu vaiao-ro«u Turk, .buza ir P° ne vale atimant, jie szjausztusi; o kaip pa-

nnėu Afrikos ir gyvenanczms antai yra Grenlandijoj, rubežiu- įeknrie geuerdai reikalavo, kad verbimdai butu pastot y u matys, kad reikalavimas yra teisiu, jie patys
Pietinė] Europoj, tai matome, i tų ledų siekė iki Przncazijoe, k u prieaaakyje armijoB. idant arkliai neprieteliams buųi išeini- —---- a— -
kad veislės Europoj ir Sziaurinėj | "“F1 fcuwo P0*'*' i - -------- - ““ -------------- u.
..... . nszkų kruaztų. Todėl ntnd.iAfrikoj gyvena tos paežio?; žvė-1 sziaunnių 

rys pi-tinės Afrikos diktai e|nBj įr polian-zkų pelių, taigi 
skiriasi nuo gyvenanczių sziau- senovėj jie ežia gyveno. Sn laikų 
rinėj, nors dabar visa Afrika vienok klimatas persikeitė, ru- Į 
tveria vieną nepertrauktą kiet- bežius ledų pasitraukė toliaus į 
, . — __ . . . sziaui-ins: su iuotn isz atsailusiuŠerų. Tas mums aiszkiai paro j 
do, kad senose gadynėse Pietinę, 
nuo Skiautinės Afriką atidalino 

m< aslą ir sėdo į spaviednyezią, abiejų pusių tapo užmusztų ir su jūrės, kurių sziądien nėra. Wieta< 
t;xt kelios deseimtys žmonių isz- žeūtų. i tų senovės jūrių dabar iszdžiu-j
siėpaviedojo už dyką. Ka.p t.e ------------------------ |rod<J dMUgybė 8uak.
k t-Piuda aTom pinigus «■ 8 Wokietii08 ^rtu8 per' ^nėjusių jūrių gyvuUių kūnų, į
ki .usym'ą išpažinties, ar geresnį eit? met* įplaukė j užmarius dabartiniai Sacharos pieaky- 
už -enąjį, mes apie tai ne kaibė- svetimų kra-ztų pavaldinių: per uaį. J arės tos nedaleido pereiti 
fi ne: jeigu neėmė pinįgų už i« Brėmą 51660, per Hamburgą gyvenantiems Saiaurinėj Afrikoj

~■—] swenms į r ievinę ir ii>ouiai. is*- 
viso 73805 iszeiviai; terp tų bu dljuwUH iwėrh| kelioof
vo 38493 iszeiviai isz Austrijos . ... - . . .. ,
ir KSM L-z u.«i Ii. “ P«“l I
tuviai, lenkai, žydai ir vokiszki stabdė pieskiniai bevandemmai

%ario 
neuž

| Mieste Smyrnoj, aaijatiszko-
Turkijos valdybose, 6000

rinėj, uore dabar visa Afrikž vienok klimatas persikeitė.

klausymą iszpažinties, tai jų rei- J1712, per Stetiną 433, taigi isz iwėnms į Pietine ir itbulai. Isz- 

kės. Mes.

■ i saitą straipsnį redakcija neima

sziaurius; su juom isz atskilusių 
krusztų kraustėsi į sziaurius ir 
nepakenezianti sz lumo? žvėrys; 
dalis jų ir saaitų krasztų augme 
nų pasiliko vienok ant augsetes 
uių vidurinės Europos kalnų, 
kur radoszaltą tinkantį sau klima
tą Kokios prieža?tys pagimdė tą 
didelį ant azisuriuto žemės pus 
kamuolio asaltį senose gadynėse, 
tikrai ne žinia; tūli moksHueziai 
aiszkma tą tuom, buk tose gady
nėse sziaarinis žemės polius bu
vo kitoje vietoje, jis turėjo būt 
toliaus į pietus negu dabar, todėl 
ir poliariszki krasatai siekė daug 
toliaus į pietus negu dabar.

' dyti per Juos ’. Bet prie tos progos netapo pantiMudotf isz 
Todėl randa m tokios strat*4rtvos (Frontier, Landa of the Ch rietian įand 

sziaunnių the Turte, rot. II. p. 380).
- * • • 3) Thucyd: V. 41. |

4) Sunirs tapo antru <»ykiu beveik teip pat įimtos pe^įLa- 
j irorą vienę isz generolų Antioeho Dtdiio<'Pt*lyb. vru-7| 

Kaslink įemimo Šerdžių per Kyrą. tai keieriopi raiks 
jo pasakojimai: ■’ *

1. Pasakojimas Herodoto (L 84). augsaesiaus iszgu'd 
kurį mai-daii< paantrina Kenopbon (Cyrop. VIIL II. įlįsti

K Pasakojimas Ktesijo. atkartotas teipri per Puikiną 
me

Oi barto, kurs tapęs Kyrui isiųrąsdinti jryventujus pakori| 
žmonių fleuras ant il«ų vibrezių ir paBylint juos iki rt|ązui 
sienų (Persic. Ezcerp. §4). »

3. Pasakojimas, turbut paeinantis nuo Xantbo. pad 
teipgn per Poly ai ną (ib. $2). Kyras. sako, buęęs 
ant sudėjimo <i°klų. ir atitraukęs saalin raišką, bet 
eziąją naktį jis atgrįięs atgal, ir. radęs nuros be 
įlipęs į miestą kopusiomis. Tai isastainri ant paežių 
nusznekoa.

Mažai kas drovėsis priimti pasakojimą Herodoto 1 
nusznekos kitų Juk Kt^zijo pasaka yra vai k iszka tr nei 
temyjimo. o kita, kuri remiasi ant ftodžių Pnlvaino, p4 
Kyrą kaltu vyliugystoo. kas nesutinka su jo pobodžiu rį 
istorijoje OrientaJų, taip paežių Graikų. i

mielai pristos.”
Kyrui labai-labai patiko tokia patarmė 

ir tuo jaus jis pasiuntė gvardiją, kad teip pa
darytu. Potam į Kroizą atsisukęs, jis tarė: 
“Matau isz tavo kalbos ir darbo, kad ėsi 
padoriu valdymieru: praszyk užtatai, ko 
nori, asz dovanosiu toje valandoje“*. Kroi
zas atsiliepė: “Vieszpatie. jeigu pavelytum 
man nusiųsti saituos retežius dievui Graiku.

I) Vėlesniems romantikams tai pasirodė per daug stebuk-

sako: cheimoa d’etyche ten hėmeran ekeinėfi ex ėoys oy men 
byetoa ge. j

. n SI g Plutarch, Solen. 37-28. Palygint teip-gi tolygią 
pasaką apie Lydijoe karalių Gygą (V ai e n us galimus. VII.

3> Cp. n«rod. III. 18. Ktėaijaa. savo pįaakojime apie 
apaiėjimą Kyro. apleidęs yra paminėjimą Kirto ir ugnies. 

d1 Anot jo, griaustinis su laibais tapė pasiųsti isa dangaus ir 
I retėiiai Kroizo stebuklingu budu tapo sutraukyti, ponam jau 
j Kyras apsiėjo su anuo m i įlaidžiai ir paskyrė jam rietą Barė- 
1 n* (Barke Justino. L 7) ant rezidencijos idealas Pers. Ex- 

: cerpt. §4).

1: ž).

(Toliaus bus.)

einamuo.Be
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NAUJI I8ZRADIMAI.

Prancūzijos randas daro dabar 
bandawouea su pritaikymu tele
grafo be d ra to ant plaukiančių 
laivų, idant jie, turėdami tokia# 
telegrafiazkaa įtaiaia, laikė tirsz- 
tų miglų ir vėtrų galėtų perser
gėti prieszais atplaukiančius, ir 
tokiu budu laivų h u si muštiniu* 
padaryti ne gulimais, kas dabar 
daug ne'aimių gimdo ant jūrių.

Prancuziszka kariaunos užweiz 
da bando pritaikyti automobilius 
(vežimus warpmu#su pagelba ga
ro arba elektrikos) prie kariszkų 
reikalų. Ant sziųmetiuių kariaunas 
manevrų karė-1 ministeris užkvie
tė dalyvauti visus tokių vežimų 
aavinjkus. Kadangi Prancūzijoj 
keliai geri, ne toki ksip Lietuvoj 

-arba ir Amerikoj, tai nėra abejo
nės, kad automobiliai pasirodys 
tinkancziais ir karės laikė ant va
itojimo sunkenybę.

| YVeterinorius isz Turino, 
italijonas Dr. Perrsino, iszrado 

- tikrą vaistą ant isznaikinimo vi
sokių vabalų naikinanczių aug
menis, o terp to ir nuo naikinau 
ežios Prancūzijos vynyczias filok- 
seros; už tokį vaistą praneuzisz- 
kas randas jau seniai iszradėjui 
paskyrė dovanu pu-ę milijono 
frankų. H’aistas tas ėręs nežinia 
su kuom pnAkiestas Cyanka- 
lium. Su tuom nauju vaistu 
priesz specijalistų komisiją daro 
iszradėjas dabar bandavones.

I Paryžiaus inžinierius, pran
cūzas Germain, teip pagerino te
lefonu, kad ant giidėjimo kalbos 
oe reikia kiszti telefono dūdelės 
prie ausies ir prie kalbėjimo ne 
reikia kiszti lupų prie telefono, 
bet galima susikalbėti stovint ir 
toliaus nuo telefono teip, kaip ir 
kalbant susirinkusiems viename 
kambaryj.. Atliktos bandavenės 
buvo suwisu uiganėdinanezios, 
susirinkę aut bandavonių pripa
žino Germaino iszradimą už atsa
kantį mieriams.

| Urėdnįkas techniszko biuro 
Lwove, Ign. Szpytko, iszrado 
nauj| muzikaliszką instrumentą, 
jo praminti “szmyczioliniu h ir* 
monium”. Naujas ist ramentas tu
ri toki| jau klawiatur| kaip var
gonai, bet iezduoda balsus szmy- 
cziolinių instrumentų, kaip antai: 
skripkos, violės, violenczelės ir 
basetlės. Spaudinant klaviszius 
kaip ant vargonų, galima ant jo 
grajyti teip kaip ant vieno kokio 
nors instrumento, aiba duetus, 
tercetus, kvartetus, kaip kam 
patinka.

I Broliai Dūrio isz Turino, Ita
lijoj, iszrado naują budę skurų 
iszdirbimo. Lzradėjai jau už 
patentavo savo iszradimą visose 
Europos vieszĮiatystėse; Belgi
joj susitvėrė kompanija su 4 mi
lijonais frankų kapitalo aut pa- 

* rengimo diibtuvės, kuri užsiims 
iszdirbimu skurų pagal nauj| bu
dę. Ant visiszko iszdirbimo 
skuros pagal naują budę# užtenka 
48 valandų, pagal senąjį ant to 
reikėjo pusės ir daugiaus metų; 
kasztai iszdirbimo labai maži, o 
iszdirbtos skuros, pagal savo 
geruni|, gali lengvai iszlaikyti 
konkurenciją su uždirbtoms , pa
gal senąjį budę.

| Anglijoj pradėjo ant viso
kių iszdirbimu vartoti naują me
talą, vadinamę “Exel Silver”. 
Pagal savo iszveizdį pauaszusjis 
į sidabrą. Isztikro tasai naujas me 
tūlas, teip kaip žalvaris, yra tai 
varis sumaiszytas su visokiais 
kitais metalais, ypatybės jo ski
riasi labai nuo tų, isz kil

mių jis padarytas. J iš ne rudyja, 
ant jo neturi įtekmės rugsztys nė 
kitoki daiktai. Kiliogramas jo 
kaszluoja tikt treczdalį to, ką 
kasztuoja kiti balti metalai. Turi 
jis ypatybes geležies ir plieno, 
bet nuo oro ir drėgnumo nerudy 

®j,i. Stoikai iszdirbti isz jo nerei
kalauja baltinimo. Angliszki 
laikraszcziai pranaszauja, kad 
“Exel Silver” ras kuo placziau- 
rią prilaikyn ą.

niazkas Kliubaa” Chicagoj. Inkor- 
poratoriais yra: W. Wallace, B. 
Goldikas ir K. Robiski.

— Springfielde likosi inkorpo 
ruota “Lietuviszka Tealraliszka 
Diaugystė SzventoMartino” Chi
cagoj. Inkorporatonais yra: Janu- 
szonis, Kadžiauskas ir Navieda.

— Pereito panedėlio d eną po 
pietų sudegė Armuro & Co. tilco 
dirbtuvės ant kertės Ames ir 31 
st. Prie to sudegė trys darbinį- 
kai,7gi, szokinėdami nuo augsztu- 
tinių lubų, sunkiai apsikulėiBlėdį 
ugnies (mdarytą skaito ant 
300000 dol.

— Isz 40 chicagieczių, kurie 
užsiraszė pereitą sa^vaiię czia- 
nykszcziatne verbavimo biure 
kaipo liuosnoriai į Amerikos 
karLzką laivynę, 35 turėjo grįžti 
namon, kadangi, dėl kuniszko 
silpnumo, jie tapo pripažinti už 
netikanczius į tarnystę. Taigi 
mat pasirodė pasibaisėtinas nuo
šimtis netinkančių; tokio dide
lio nuoszimczio silpnų,turbut, nie
kur daugiaus nėra. Priežastis to 
silpnumo, kaip sako, yra nesvei
kos Chicagoj darbo sanlygos.

— Pereito panedėlio vakare 
Chicagos vokiecziai laikė Audi 
tonjoj susirinkimą, idant parody
ti siundančių ant vokieczių ir 
abelnai aut svetimų gaivalų 
amerikoniškų laikraszezių raszė- 
jams, kad tie, ant kurių jie siun 
do, laikosi tvirtai vienybės. 
Kalbėtojai ragino vokiečius vi
sas stoti už vieną, vienam už 
visus priesz savo nedraugus, kas 
jie toki ne butų. Isz tikro ežia 
terp kitko parodė, lygiai protes- 
touiszki pastoriai, kaip ir katali- 
kiszki kunįgai, kad ir jie eina isz 
vien tautiszkuose dalykuose, be 
pavojingumo ir nepasitikėjimo 
viens kitam.

— 27 m. Ed. Kanahan, gyve
nantis po 125 Plymouth Place, 
pereitos nedėlios dieuą ant kertės 
Wabash ar. ir Hubbard Court 
likosi užmusztas. Nedėlios rytą 4 
vai. Gondorfo ealiune susipyko 
jis už ką ten su kitais susirinku
siai*, bet kad tų buwo daug, tai 
Kanahan iszbėgo laukan ir paeis- 
kelinę-* revolverį, atėjo atgal į 
sahuną ir pradėjo į savo prie- 
szus 8šaudyti. Paskui visi 
iš-ivertė ant ulyczios ir kas ežia 
atsitiko, tikrai nežinia. Po va 
landai rado jį ant ulyczios dar 
gywą policistas Doyle ir no
rėjo iszklausinėti, kas jį perszovė, 
bet mjreztantis atsisakė pasakyti. 
Suaresztavo paskui 8 buvusius 
galiūne, kaipo nužiūrėtus toj už- 
muszystoj.

— Pereitos nedėlios dieną at 
kako į Chicagą D-ras Szliupas isz 
Scrantono, Pa. Ant susirinkimų 
keliose vieto e laikė praneszi- 
mus, aiszkino trumpais žodžiais 
lietuvių istoriją, vargus ir prie
žastis tų vargų. R-iginoprie vie
nybės, meilės broliszkos, ypač gi 
prie apsiszvietimo, prie skaitymo 
gerų, apszvieczianczių protą 
laikraszczių ir knįgų. Kadangi 
visi beveik Amerikos lietuviai 
yra darbinįkais, Dr. Szliupas ra
gino ant pagerinimo < savo būvio 
risztiesi į vieną darbinįkiszkę 
organizaciję, kadangi per vienybę 
darbinįkai gali nusikratyti kapi
talistų junsrę, paimti valdžię į 
savo rankas. Nurodė, kad musų 
pasikėlimui prieszingi yra ne vien 
kapitalistai, bet ir musų kunįgai, 
kurie, ant palaikymo ant žmon ų 
savo įtekmės, draudžia nuo a|>si- 
szvielimo. Nors Dr. Szliupas 
garsinamas Amerikoj kaipo be 
dievįs, griautojas tvarkos, ant jo 
prakalbų vienok kiekvienoj vie
toj susirinko diktas klausytojų 
būrelis, terp jų, turbut, netruko ir 
dievotų. Wisi susirinkę užsilaikė 
ramiai,, paveikelingai teip, kad 
daugiaus nuo jų nė geisti ne bu
vo galimu. Užtai musų lietuviai 
isz tikro užsipelnė pagyrimę.

D-tė S. Daukanto laikya m įtin
gę nedėlioj, 1. vai. po pietų, 
salėj K. L'audanskio, 3301 S. 
Morgan st. Nors szioj nedėlioj 

lyra szventė Wėlykų,bet perkelt, 
I negalima, kadangi kitoms nedė
liotus salė bus užimta. Užpraszo 
S. Atlroinaviczius prez.

Chicago, III. Draugystė Liuo- 
jsybės laikys savo mėnesinį susi- 
I riukimę salėj L. Ažuko, 3301 
: Auburn av., nedėlioj, tuojau# po 

12 valandai vidurdienio, 2 d. 
{Balandžio, 1899 m. ant kurio 
j bus a išvarstomi labai svarbus 
dalykai. Dėltogi kiekvienas sa- 
narys privalo pribūti. Nauji są
nariai dar gal įstotj už |L.oo. 
Su guodone D tė Liuosybės.

Baltimobe, Md. Susitvėrė 
j ežia Lietuviszkas Demokratisz- 
Į kas Politiszkas Kliubas. Laiko 
jis 8iwo susirinkimus po 1809 
ant Charles gatvės, wieuę kartę 
ant sanvaitės, utarnįkais, apie 
8 vai. vakare. Todėl užpraszo 

| visus lietuvius ėsanezius pilnais 
į ukėsais a te i.i į musų svetainę 
ant pasikalbėjimo apie ateinan
čius miesto urėdnįkų rinkimus. 
Meilingai užpraazo.

Komitetas.

Pokylis ir koncertas.
Pirmas Lietuvių Socijalistų 

I Partijos, bus keliamas panedėlyj, 
10 d. Balandžio 1899 m., avėtai 
nė j Muaic Hali, Scranton, Pa. 
Lietuvių "Mildos” Giedoriųdrau 
gyrtė iaz Nev Yorko ims daly 
vun>ę. Teipgi bas kelios kalbos. 
Muzika bus puikiausia. YVyrams 
įeiga — 35c.; moterims įeiga — 
valna. Prasidės 7 vai. vakarė. 
Užpraszoine visus gero velyjan- 
czius žmones. Komitetas.

Wietines Žinios.
n.

' — Musų pro v a ant apakundi- 
mo kunįgo Kravczuno ir jo drau
gų ne galėjo prasidėti tą dieną, 
ant kada ji buvopaskirta.

— Springfielde tapo inkorpo
ruotas “Lietuviszkas Kepubliko-

Draugyscziu Reikalai.
Didelis ir paskutinis niass- 

m Ringas.
Lietuvių Republikonų atsibus sa
lėj Sz. Jurgio par. ant Bridgepor- 
to, dienoj VVelykų. 2 Balandžio, 
12 wal. vidurdienio, tuojaus po 
sumai. Bus visi republikoniszki 
kandidatai ir turės savo piakul 
bas; bus gera muzika, dainoriai 
ir geri angliszki ir lietuviszki 
kalbėtojai. Ateikite visi!

Komitetas.

Psjieszkan savo pusbrolių: Jurgio r 
Ignaco Kirkickų, abu isz Kauno gub, 
Resienių pav., Batakių vol. Jie paty i, 
ar kaa kitas, teiksis duot žinią ant a<jr| į- 
so;

Franc. Kirkickas,
714 Robin4on 8t., Wilmington Del.

, .. Bitlltis! Balius!
Algirdo pasilinksminimo Kliu

bas Velrose Park, III. rengia tre- 
ezię balių ant subato«,22 d. Balan 
džio,‘Moravic*Hall, 590 W. 18th 
terp, Laflin it Blue (sland avė. 
Prasidės 7| vai. vakare. Grajys 
pirmos kliasoa muzika. Už geriau- 
się atsižymėjimę azokyje “Vai
čiaus” aplaikys 4 auksinius meda
lius, už getiausię atsižymėjimę 
azokyje “Cake Walk” aplaikys 2 
medaliu- Įžengs ant baliaus 25c. 
Szirdingai visus lieta vius ir lietu
vaites užkvieczia atsilankyti.

Su guodone, Algirdo Kliubas.

Didelis Balius.
Brockton, Masa. didėlir balius 

ir koncertas lietuviszkos parapi
jos, 8 d. Balandžio, subatos wa 
kare, prasidės nuo 7 ir trauksis 
iki 12 vai., ant salės K. of P. 757 
N. Main St Lietuviszki giedoriai 

i bus isz Bo»tono,kuriedainuos lie- 
į tuviszkas dainas. Praszome lietu
viu# ir lietuvaite# ir isz aplinki
nių miestelių pribūti ant tos pui
kine znbovoe.

Tikintas vyrams 50 centų, 
Moterims dykai.

Komitetas.

Naugatuck ir Union City, 
Conn. Liet Kūubis turės savo 
balių 3 d. Balandžio 7 vai. vaka
re, salėje Rener, Naugatuca, 
Conn. Įžengs vyrams 25c., mote
rims dykai. Wisus lietuvius už 
kvieczia atsilankyti.

Su guodone, 
Komitetas.

|SI-S)

Lietu vviszkaGroscrne.
Uždėjau nauję lietuviszkę gro- 

i-ernę po nr. 952— 33 st.,kur už
laikau bzwieži tusius valgomus 
produktus ir parduodu pigiau kaip 
kituose grocernėse. Meldžiu sa
vo vientauezius atsilankyti.

Su guodone,
W. Tubieleviczius 952—33 st. 

00^4)

VVyrai nepraleiskite geros 
pragos!

Asz kaipo tikras lietu vys, norė
damas pagelbėti savo tėvynai 
nius,uždėjau barberystos mokslai- 
nę. Lietuviai norinti isz mokti 
szio amato, gali atsiszaukti, o asz 
apsiimu iszmokinti greitai ir už 
pigę prekę.

Dora. Shopes, 
536 Grand av. Chicago, III.

(T-4)

Preke pinjgų.
Ruska8 rublis po...................... 53c
Prusiszkon markas po............24|c

Prie kiekvieųo piitįgu siuntinio 
reikia pridėti 30c ant pacztokasz- 
t’*- 5 .

Pinįgai iszeiųsti per “Lietuvos” 
redakciją greičiausiai suvaiksz- 
czioja ir niekada negali pražūti, 
nes mes ūuneziame per bagoeziau- 
sias bankas ir kiekvieną siuntinį 
asekuruojame.

ZINA K. UAKTER.
republikoniszkas kandidatas ant 

Miesto Majoro.

THOMAS H. CONNON,
rvpublikoniszkHi/
kandidatas ant " -

Miesto Advokato.

repoblikonizzkaa 
kandidatas ant

Miesto Klerko.

DIKA1.
Driikawojnma Maszi- 

n ūkė.

Pnsiusk tiktai • 25 centus d 
apmokėjimo expreso ir tau dm 
giau niekas nekssztuos, nėcenia 
tik už vieno vakaro darbą ir t 
rai apturėsi dykai. Prisiusk Jal
tai, nes jos nė ilgai bus dudamef.

W. J. Petkon,
305 ^T.Main St.. Brockton, Mas}.

D-R0 BRUNDZOS
Naujais iszradimas ant sę 

d rutininio plaukų.
I Sulaiko slinkimą gal vos plaukų, vie
toj iszpuoiusių atauga uauji, isznaikika 
pleiskanos, padailina plaukų parvalir 
stabdo gaivus skaudėjimą. Yratainaiža 
ir geriause gydykla ant sudrutlnimo 
plaukų kaipo vyrams teip ir moterims, 
merginoms ir vaikinams. Kurie u^Umi- 
jote savo plaukų slinkimą pasiskubin
kite, o gausite pagelba ant sulaikyt**) 
Norintiejie persitikrini apie gydymų 
gerumą gaus daugybę paliudijimų. Ka- 
szydarni įdėkite markę ant atsakymą ir 
adresakite teip:

.J. M. BKLNDZA,
71 BroomeSt., Nev York N- A’.

(7-4)Į

W1LLIAM WEBB, 
Repubtikoniszkas 
kandidatas ant

Alderinano 29 tos wardos.
Lietuviai gali už jį dręsiai bal

suoti, nės yra geras žmogus, vo
kiety* katalikas. Jeigu j*s liks 
iszrinktu, turėsite geię aldeima
nę sawo vardoje.

Pajieszkojiinai.
Pa|1eazksu sawo brolio. Antano Uiu- 

balio ir Lukosziaus Kaziuno, iaz Gei
džios* kaimo, Panevėžio paw. Jeigu 
kas apie juos žinotu, arba jie patya,teik
sis duoti žinią ant adreso:

J. Užubalis,
36U W. Broadvay 8L, 8. Boston, Masa.

Pajieszkau sawo draugo, Jono Kruazo, 
isz Sk’erų kaimo,Merkines wol., Trakų 
paw., Wilniaus gub., Ir Jokūbo Walen- 
tukewicxiaus, isz Oartenogub., Asasnį- 
kų kaimo. Jie patys, ar kas kitas, teik
sis duot žinią ant adreao:

Wincas Kvaracejna,
22 Holbrook avė., Brokton, Mass.
Pajieszkau savo pusbrolio, Antano 

Ambrozaiczio, isz Rautiszklų kaimo, 
Jurbarko volastiea, Kauno gub. Jeigu 
kas apie jį žinotu arba jis pats, teiksis 
duoti žinią ant adreso;

G. Babilius.
ISOGregorySL, Bridgeport, Conn. •
Pajieszkan sava pusbrolių: Mateuszo, 

Motiejaus Ir Igno Jurkonių, Isz Suvalkų 
gub., Seinų pav., Mižarų kaimo. Jie pa
tys. ar kas kltas,teiksis duot žinią ant 
adreao:

29 Oak St., Nev Havgn, Conn.
Pajieszkau savo pusbrolių; Jurgio O- 

rento.Jono Bindoko ir Sitnano Gaidž,vi- 
si iss Suvalkų gub., Wladfciavavo pav., 
teipogi Selvestro Latvio,isz Kaunogub., 
Kuturių kaimo. Teiksis atsiszaukti ant 
adreso:

Antanas Latvis,
Box 95, Hermenie, Pa.
Pajieszkau savo sunaus, Antano 8a- 

blausko, isz Ksuno gub., Reseniių pav., 
Girdžių kaimo, pirmiaus gyveno Pensil
vanijoj, jau 5 metai kaip matėmės, tu
riu labai svarbų reikalą. Kas prisius 
man jo adresą gaus 43.00 nsgrados 

August Bablauskaa, 
Box 118 Ladd, III.

(V—41

Pajieszkau aavo dėde*. Juozo Koka- 
nausko, ta Kano gub.. Reaeinių pav., 
Dainų kaimo. Jis pats, ar ku kitas, teik
sis duot žinią ant adreso:

K. J. Kokanauskas, 
154 W 14lh 8t.„Chiadgo, UI.

“Vienybe Lietuvnikų' 
iszeiua kas sereda jau 13-t^a 
metas, Plymouth, Pa., ir pm- 
neeza evarbiauses ir teism- 
giauBes žines iaz Lietuvoaiir 
visos pasaulės, talpina pui
kias apysakas bei kitus nau
dingus apaiszvietimui rasztiįs. 
“Vienybė” ant metų kaš
tuoja $2.00 o ant pusės $1. 
Pinįgai turi būt apmokami 
isz kalno. Laiszkus ir pinį- 
gus reikia siųsti ant .tokio 
adreao:

J. J. PAUKSZTLS, 
i Plymouth, Pa.
J FRANK ZAKARIJAS^,

Wienatiais Lietuviszkas

SAL1UNAS
E. CHICAGO, IND. i

Užlaiko geriausius gerinus ir puikiau
sius cigarus. c

Užkvieczia visus atsilaul^ti. | 
-------------------------- I— 

o Laikrodėlis!
GKRIAV8ES IR TIKR 
SI Al laika rodanti* įnik

! i*oo lukttlai zrnžlni Itzma 
Wl«l Moariai jn 
mnrtr "KLGtN ’-tatj 
nu Elcino Inikrodeli* 
•hincztauM* C. O. D.'

UŽ
•u prinrilegij i*iexamina*l- 
Bo. ApAiurrk lt. >ozu t»«i- 
daboja. neimk ir nieką tas 
n-kaenun}a.

dairu pneinai H.SB nu-f pri- 
tlutime ta 00 wena aiHmna 
lenolureh au «xluun> lajkro-

■nokrti tik Kr. Neslvtljrk, • »e« itttlirritamr 
ksd boti aSKaBvdrtas. r

The WaltoB Watch A Jevelry Co* *
200-211 State 8l, Chicagoj III.

(Primink nnrdn «xio isiknsauio). |

J. LESZCZYNSKIOi
Lenkiszkni *Lietuwiszka

APTIEKA
3318 S. Morgan St., Chicago, 11L

Turi geriauses gydyklas nuo visokių 
ligų; užlaiko visokes Europines žoleles. 
Bebro mėsa, ruskas gyvas dieles įr tt. 
Atsiszaukusiems per laiszkus ir Spra- 
szantiems savo ligas, duoda rodąs ir 
prisiuncsia gydyklas per paczlą arba 
per expresą. į

Aptiekoje visada randui keli dak
tarai. teipogi per telefoną galį pa 
szaukti daktara ku tik koki nori.

Tel. Yanls 709.
Dr. SUtkieiiczins gyiena ant ApuĄos.

J. WEIN8TEIN, 
pigia usei parsamdo karietų ant wjsei- 

lių, kriksztinų ir pagrabų. *
2AO W. 14tii Street,

Telefonu Cana|450.

Attorney Beckermanas,
ADVOKATAS. Į

Geriauaei b.sprovoja visokias prt>vas 
visokiuose suduose, kaipo ei viliszlfuose 
teip Ir kriminalisskuose. Persenėjnsias 
ir užvilktas provas ntjieszko Ir daweda 
prie greitesnio termino.

397 W. lĄth St., ;
Chicago. • Illindts-

P. K BRUCHA8,
užlaiko didelę j

KrautuweI
Laikrodžių, Laikrodenįį.Žie 

dų. Špilkų ir tt. į

Szliubiuius Žiedus
padaro ant orderio už p^giau-i 

__se prekę.
954 33rd St., Chicago; III.

Li6iuwiszka ADiieKa,
257 Hanover St., Boston, Mass.

Pilna visokiu aptiekoriszku Uworų csionykszcziu ir užrubežiniu.

Aptiekoje visada galima rast DAKTARA, kurs duoda ligoniams 
rodai* dykai.

Aptiekoje galima susikalbėt: lenkiszkai, ruskai, lietuviukai ir 
daugdyj kitokiu kalbų.

2.57 TEMYK GELTONA PABWA MUS.APTtEKOS. 257

838 w. 18th Street.
Nno 8los iki 12tos ryto.

Telefonas: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos 

aptiekoa.

MARJA DQWIATT
Kauno gub. Szaullu paviete

— PIRMAS —

LIETUWIU DAKTARAS

Saliunas
J. Kozlauskio, 

kerte 3rd ir Crosit Sts., La Šalie, III.

Užlaiko geriausius gėry mus i puikiau
sius cigarus. Wisus užpraszo atsilankyti.

Wisi wyrat pas

Ballrukony!
Rasite szalta alų, seniausea ariel

kai, wyna net irz Europos, o 
cigarus net Vsz Turkijos.

Atsilankykite po nr.
11 N. Riv^er Side St.,’ 

Werbnry,Cm 

“Kosciūszko Pharmacy” 
(i.iztvwi8zxa aftimza)

102 W. Chicago Av., CHICAGO.

Paduodam dėl žinios visiems lietu
viams jog nuo szios dienos p. Andrius 
L. Greiczunas liekasi ^vyriausiu aptie- 
koriumi musų aptiekos kuri randasi po 
nr. 162 W. Chicago aV., Chicago, UI., po 
vardu “Kosciuszko Pharmacy" Turim 
geriausias gydyklas nuo visokių ligų. 
Parsigabenome visokias' žoles, žiedus, 
szaknis isz Europos ir Lietuvos.—Ant 
pareikalavimo visada turime pamata
vo j a vaistus pagal geriausių ir garsin
giausių daktarų receptus kaipo tai;

1. Nuo galvos skaudėjimo.
2. Nuo reumatizmo.
3. Nuo kosulio.

.4. Nuo kirminu.
5. Nuo užkietėjimo vidurių.
6. Nuo patrūkimo.
7. Nuo skaudėjimo kauluose.
8. Nuoszaszų ir visokių iszberimų 

ant skuros ir daugel Jdtokių Liekarstu, 
kurių ežia dėl stokos vietos nepaduda- 
me. Galite gauti tikt musų aptiekoja.

Atsiszaukusiems per laiszkus ir apra- 
szantiems savo ligą, duodam rodą ir 
prisiuneziame gydyklas per pacztą ar
ba per expresą. Raszantiema ir norin
tiems gauti rodąs turite • įdėti aiszku 
adresą kitaip atsakymo ne gausite

Musų aptiekoja randasi keletas dak 
tarų, o daktaras M. F. Božinczius isz se
no k rajaus, tikras Lietuvis ir geras tau
tietis, visada gatavas jums ant 
patarnavimo.

8u guodone.

Ar Tmwo peczius 
reikalai pataisymo'

Jeiga teip, tai pirk visus reikalingus prie 
pecsiaus daiktus pas

J Otilet Fnrnitnre i Stove Co.,
• 3249 8. Morgan St-

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

ŪKININKAS, Lietuvos ukinįku lai- 
kraęztis, iszeina vieną kartą kas mė
nesį, kasztuoja Prūsuos ir Austrijoj 
21 markfes, Amerikon prisiunėjant 4 
markes arba 1 amer. dolierį.

' ARPAS, literatūros.politikos ir mok
slo. dvimenesinis laikrasztis, kasz
tuoja Prūsuos ir Austrijoj 3 auksi
nus, Amerikon ir kitur prisiunesiant 
4 auksinus (Markes).

Pinįgus ir laiszkus į Ūkininko ir Var
po redakciją siuneziant reik toks 
adresas padėti:

J. LAPENAS,
Tilsit (Ost-Pr.) Gerntan).

Kosciuszko Pharmacy
162 W. Chicago Av., 

Chicago, III

Geo. M. Glaser, M. D.
Medicinom Daktaro*.

Gydo visokes ligas, turi geriausę prakti 
ką ligose moterių, vaikųirchro- 

niszkose ligose.
887 32nd 8t., Chicago

OFISO VALANDOS:
Iki 9 ryto, nuo 12—2 po pietų ir po 6 vak 

Trleloras Yardb 885.

Teipogi priima ligonius ofise po nr.
2876 Archer Av., kerte Bonfield 

nuo 10—11 ryto.
Telefonas Carai. 329.

I* hOTARUCSZAS. CLAIM ADJUSTKK

F.PBradchulis
Užsiima visokiomis provomis ir isz- 

dirba visokius dokumentus. Rod« 
duoda visokiuose atsitikimuose.

Atsiszaukite pas savo viengenti:
954 33rd St., CHICAGO

Telefon: Y and s 709.

HILLE’8 FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted St.

Nulm* paiki** Fotografija,; ui tualaą

*2.00 t -
Akt ve*eiliu Ir kitokio ndkaln gotou Fatotr* 

kuopuHūa.uMįa.į.
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