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Metas VII

szius ant syk daug kareivių, bet 
lę kęturi, iszdalino j matus pul
kelius, kuriems paranhiaus isz ne 
tycz:ų užpuldinėti ant amerikonų 
ir utmuszus kelis, pasislėpti 
sunkiai pereinamuose krumynuo 
je, isz kokių juos uzkrapsztyti 
yra labai sunku. Filipiniecziams 
dabar pateko kanuolės nuo buvu
sių ant upių iszpaniszkų kanuoli 
nių laivų. Plaukiant tiems lai
vams j Manillę, apvaldė juos 
filipinieeziai, atėmė kanuolės ir 
kitokius ginklus, paežius gi lai
vus paliko, daleido plaukti,kur jie 
nori. Taigi per tę kanuol ų ga
vimu, žinoma, pajiegos Aguinal- 
do tikt, susidrutino. Iszpaniszki 
įgi laivai, netekę kanuolių, sugrį- 
to j miestę Panay, kur yra 
iszpaniszkas garnizonas.

dar

bet nori griebti didesnį szmotę 
toliaus į vidurius, isz viso 64000 
ketvirtainių angliszkų mylių ir 
sutverti Chinuose vokiszkę 
viešpatystę. Rods vokiszki 
laikraszcziai laiko tę paskalę už 
melagingę, bet anglijonai netiki 
užginimui ir paduoda toliaus, buk 
ciecoriaus broMs, kun. Henryk, 
pradėjo tarybas su Chinų randu 
kaslink iszplatinimo Chinuose 
vokiszkų valdybų.

nu. Atsegs minėtę laikrasztį ap
skųsti į sudę ir «zia pasirodys, 
kas paslaptis iszduoda. Minėto 
laikraszczio redakcija sako, kad už 
euteikimę paslapczių nieko neuž
mokėjo. Tai iszpuola, kad ar tai 
sude, ar gal terp liudinįkų yra 
toki, kurie iszdavinėdami viso
kias paslaptis laikraszcziams,sten
giasi tyczia erzinti gyventojų 
nubmonę, žeminti valdžias.

Prancūzijoj lankose dabar Sz ve
ri i jos valdonas, kuri* giminės 
lopszya yra mieste Pau, Prancū
zijoj. Dabartinis Szvedijos ka 
ralius paeina isz praticuziszkos 
gi m rėš: mat Napoleono I jenevolas 
Bernadotte likoai isaripktas į 
Sz vedi jos karalius ir dabar ten 
karaliauja ta pati giminė Pran
cūzai szirdingai priima Szvedijos 
valdonę.

Amerika.
Ij?z tikro pasirodo, kad nė pro- | 

kliamacija iszleista į gyventojus, 
nė iki szioliszki pergalėjimai fili- | 
pinifeczių, kurių musziuose, suly- ( 
ginant, neteip daug dabar būva už- , 
muštų kaip isz pradžių buvo, < 
ne.-umažino judrę sos. Aguinaldo 
ne tikt ne tnislyja pasiduoti, bet 
ant amerikoniszkų kori)išorių ,
prukliamacijos, kurioj mato vien 
žodžius be vertės, isz savo pusės

- • iiszleido į gyventojus pneszingę 
prokliamaciję, kurioje iszvadina 

.amerikonus melagiais, persergsti 
tilipJnIeczius liepdamas netikėti 
nė jokiems amerikonų pažadėji
mams. “Ko Amerika reikalau
ja, sako Aguinaldo, mes gerai 
žinome, bet ant to, kol yra dar 
žmonių tinkanezių prie ginklų, . 
negalime sutikti.” Kaslink pa 
dėjimo amerikonų ant Filipinų 
teiposgi priesztarianjanczios vie
na kilai net nuo amerikonų atei 
na žinios. Raportuose savo jene- 
rolas Otis pranesza, buk jis visur 
mu>za filipinieczius, sveikata ir 
dvasia amerikoųiszkų kareivių 
esanti kuo geriausia. Tuom tarpu 
sugrįžęs dabar nuo Filipinų vie
nas isz daktarų emerikoniszkos 
kariaunos sako, kad su kareivių 
sveikata nėra ten teip gerai, kaip 
garsina per savo raportus jeueror 
las Otis. Minėtas daktaras sako, 
kad tikt tie kareiviai sziaip 
teip laikosi, kurie gyvena trio- 
boje, terp stovinezių ant lauko 
arba iszkastose grabėse neiazpa- 
sakytai didelis nuoszimtis yra 
serganezių; per tai ir dvasia karei
vių nupuolė, liuosnoriai reika
lauja, idant juos siųstų atgal į 
tėvynę. Užstojus lytų laikui 
padėjimas bus dar niekesnis, ka
reivių negalima bus laikyti lauke 
arba apkasuose, reiks grįžti į 
Manilę ir tokiu budu visos iki 
szioli^zkos aukos nueis ant niekų, 
amerikonų apleistus krasztus už
ims vėl filipinieeziai, kurie dabar 
jau kelis kartus bandė prasimuszti 
per amerikoniszkas linijas ir da- 
sigauti vėl areziaus prie Manillės. 
Jeigu tas butų pasisekę pirm lytų 
laiko, amerikoniszkiems karei
viams butų reikėję traukt iesi 
atgal isz dabar užimtų krasztų 
areziaus Manillės ; isztraukęs į 
pietus jenerolas Lavton jau pri
vestas buvo tę padaryti. Agui- 
nJUdo dabar ne stumia jau į mu-

^Vokietija
Nesutikimai terp Wokietijos ir , 

Anglijos susidraugavusios su Su- t 
vienytoms Wieszpatystėms, užgi • ; 
mę ant Samoa salų, neišdilo, bet , 
rodosi dar labiau* pakilo. Ant pri- j 
sakymo prezidento Mc'Kinley’o [ 
atsilankė.pas ciecorių Amerikos i 
pasiuntinys White ant apkalbėji- , 
mo atsitikusių paskutiniame lai- ( 
ke skerdynių ant Samoa salų, 
teiposgi ir An'glijos pasiuntinys 
praneszė, kad Londono valdžios 
sutinka užbaigti užgimusius ne- ( 
sutikimus per iszsiuntimę ant 
Samoa salų specijaliszkos komisi
jos ant isztyrimo, kas kaltas yra ( 
atsitikusio ežia kraujo praliejimo, i 
Nežiūrint ant to, amerikonidzkas ( 
admirolas vėl parengė skerdynes, 
bambardavo vėl miestę Apię ir ( 
pakianczių kaimus, iszsodino ant 
kranto jurinįkus, tikt tie likosi i 
didesnių pajiegų cziabuvių ša | 
linįkų praszalinto nuo val
džios karaliaus Mataafos užpulti, i 
nužudė keturis kareivius, o kiti , 
priversti buvo grįžti atgal ant 
laivo. Kapitonui vokiško lai
vo “Falke” praneszė apie ren- 
giamę bamhardavimę tikt į i 
pusę valandos pirmiau*, todėl . 
vokiszki pavaldiniai negalėjo , 
spėti persikelti į laikę ant laivo. 
Nežiūrint ant protesto vokiszko 
konsuliaus, amerikoniškas ad- 
miro as bambardavd m estę, sun
kiai užgavo kelis vokieczių na- I 
mus,terp t ų ir vokiszkę konsulatę. 
Tas negalėjo juk atsitikti be ži
nios Wa-hingtono valdžių, o jei
gu amerikoniszkas admirolas tę 
padarė prieszais norus savo ran
do, tai juk jis butų jau atšaukęs 
ne tikt nepaklusnę admirolę, bet 
ir priežastį visų nesutikimų, su- 
džię Chambersę. Wokiškas už- 
rubežinių'dalykų ministeris. savo 
kalboj parlamente, neužgynė, kad 
ant Samoa salų yra nesutikimai, 
tikt pridūrė, kad už juos karės ne 
bus; bet nereikalingi, priešingi 
terp trijų vietzpatyszczių padary
tam sutarimui kraujo praliejimai 
erzina vokieczius. Wokietijos ran
das mat pradėję tarybas eu Ame
rika kaslink muitų, todėl nenori 
kelti nesutikimų už menkos ver
tės salutes, kadangi tas galėtų 
užkenkti taryboms kaslink muitų. 
Parlamentas vienok reikalauja, 
idant randas dręsiaus pasistatytų 
priesz Amerikę ir Angliję. Žino
ma, tie visi nesutikimai paleng- 
vįs Wokietijoe randui iszderėji- 
mę pinįgų ant sudrutinimo ka
ri szkos laivynės. Rando l&ik- 
rašeziai jau dabar pradėjo savo 
agitaciję: jie sako, kad jeigu 
Wokietija turėtų drūtesnę laivy- 
nę, nė Amerika, nė Anglija ne 
drįstų su ja erzintiesi, nebūtų ir 
užgimę nesutikimai ir kraujo pra
liejimas ant Samoa salų, kur ^Vo
kietija siunezia dabar tris savo 
kariškus laivus.

Angliški laikraszcziai prane
sza, buk Wokietijos randas jau 

j nepasiganėdina paimtoms nuo 
. Chinų Kiao Czau pakrantėms, 
- uiimanezioms plotę 200 mylių,

Mrtskolija.
Maištai studentų Maskolijos 

universitetuose ir visose kitose 
aUgsztesnių mokslų įtaisose 
dar vis nepasibaigė. Waldžios 
nenori atimti savo kvailų pada- 
vadyjimų, priesz kuriuos studen 
tai visų tpoksliszkų įtaisų pakėlė 
protestus, o kad studentai, kol 
bus tie kvaili padavadyjimai, 
atsisakė vaikszcziotį.ant lekcijų, 
tai valdžioms neliko nieko dau
giau*, kaip arba nusilenkti, arba 
su visu uždaryti universitetus ir 
augsztesnių mokslų institutus. 
Žinoma, kad jos, kaip visuose 
teip ir szitame atsitikime, griebėsi 
niekiausio, neiszmintingiausio bu
do: jo? paleido studentus, moks- 
liszkas įtaisas uždarė ir pagarsino, 
kad tie isz studentų, kurie nori į 
uždarytas įtaisas (stoti, turi pa
duoti praszymus kaip ir pirmę 
kartę įstojant, moksliszkų gi įtai
sų užveizda nuspręs, kas isz pa
davusių praszymę galės būti pri
imtu, o kas ne. Priimti turės 
duoti ant raszto pažadėjimus, kad 
pildys visame anuos k vadus val
džių padavudyjimus, priesz ku
riuos buvo visi studentai protes
tus pakėlę. Žinoma, ant tų isz- 
lygų sugrįž į universitetus nie
kiausios-doriškos vertės studen
tai, veidmainiai, geresniems ir 
doresniems valdžios per savo 
kvailumę uždaro mokinimosi ke- 
lię. Tas joms ant gero neišeis, 
kadangi nepriimti atgal studentai, į kolionijas ji nužudė.

Iszpanija.
Sandara terp Amerikos ir Is

panijos jau abiejų kraaztų likusi 
galutinai užtvirtinti. • Karė mat 
jau su visu pasibaigė. Abidvi 
kariavusios vieszpatystės sutarė 
paskirti pasiuntinius ir konsu 
liūs. Kaipo pasiuntinį į Wash 
iugtonę Iszpanija paskiria kunį- 
gaiksztį Arcos, iki sziol buvusį 
pasiuntiniu Mexike,kuruoti turi už 
paczię amerikonę/ Dabartinis isz
paniszkas konsuline Antverpene, 
Larrea, perkeltas už konaulių į Ha- 
vanę; dabartinis konsulu* mieste 
ilongkonge už koneulių į Manillę. 
Wisi priesz karę buvę visokiuo
se Amerikos miestuose iszpaųtsz1 
ki konsulai sugulu tu C* savo 
senų vietų.

•„ Nors per paskutinę karę lszpani- 
ja labai subiednėjo, liet jos randas 
davė padirbdinti deezimtį naujų 
kariszkų laivų vieton nužudytų 
paskutinėj karėj. Nežinia kam 
Iszpanijai - reikaliugi tie laivai 
ypacz dabar, kadangi galima sa- 

I kyli, visas kam nors vertas savo 
kolioniias ii nužudė.

atsirandę liuosais nuo mokslo, 
galės savo apsigyvenimo vietose 
aiszkinti priežastis, kurių dėl 
valdžia uždraudė toliaus mokin- 
tiesi. Tas turės pakelti nekenti* 
mę valdtių terp visų iszvytų 
nuo mokslo studentų giminių, 
draugų ir patįstamų. Kvailomis 
bausmėmis dar niekur valdtios 
nesusi drūti no, negal susidrutinti 
ir Maskolijoj.

Jau beveik visos Europos 
vieszpatystėg paskyrė delegatus 
ant caro utmanyto sandaros kon
greso, kurisai 18 d. Gegutio atsi
bus H angoj. Kadangi prie Ho- 
landijoe rando buvo ir popietiaus 
pasiuntinys, o kad ant kongreso 
popietius ne bus utpraszytas, tai 
per laikę atsibunanezio Haagoj 
sandaros kongreso popietiaus pa
siuntinys isz ežia su visu iszva- 
tiuos. Nors carę, kaipo užmany- 
toję, kongreso garbina maskolisz- 
ki laikraszcziai, bet kituose krasz- 
tuose jo užmanymę iszjuokia, ne 
tiki, kad jis prisidėtų prie suma- 
tinimo laikomo didtiųjų vieszpa- 
tyszczių kareivių skaiiliaus. Di- 
dėses viešpatystės ne apsilpnys 
savo kariškų pajiegų, vien 
mažesnėse*, kurios ir sziędien ne 
geidtia karės, ginkluojasi vien 
ant atsigynimo nuo uipuolimo 
didesniųjų, gali ant minėto kon
greso susitarti, kaip be karės iša
rianti terp savęs nesutikimus. 
Didėses tokių nutarimų padaryti 
negal.

Naujai patekusiose Anglijai 
pietiniuose Chinuose valdybose 
pasikėlė tų kraštų gyventojai 
priesz anglijonus. Pasikėlėliai 
sudegino kelias deszimtie prigu 
linezių anglijonams namų, iš- 
plėszė nematai parengtų angl.sz- 
kų prekėj ų pa rda viny ežių. Ant 
suvaldymo užkilusių maištų isz 
Hongkongo atsiuntė du batalijo- 
nu angliszkų kareivių.

Prancūzija.
Kasacijoa sude Paryžiuj perkra- 

tinėja dabar garsię Dreyfuso pro- 
vę. Nežinia kokiu ten budu 
laikraaztis “Figaro” sugriebė 
paslaptus kariaunos virszinjkų 
liudyjimus ir juos tųojaus apgar
sino. Sūdąs uždraudė toliaus tuoa 
liudyjimus talpinti,bet laikraaztis 
nepaklausė ir talpina kaip ir pir

Isz Lietuvos.

Neprotinga tada kunigėliams bar- |sius lietinius
♦ . t>..n *.. paskiria ukinjkams

auginantiems 
kos veislės arkliukus. Žcmaitisz- 
kų veislių ar ilius visur Euro 
poj pripažyst . už vienus isz ge
riausių, ne I įpių arklių veislių 
tinkanezių pr e sunkaus darbo; 
žemuitiszkų 
labiausiu perka į Wokietiję. 
Tuom tarpu Lietuvos ukinįkai, 
nesuprasdami! savo naudos, nesi
rūpina apie užlaikymę tos veislės 
arklių, todėl ii Lietuvoj pradeda 
nykti. Ant iriukvatinimo Lie
tuvos ukinįk j prie auginimo tos 
veislės arklių, jiems paskiria vi- 
sę treczdalį pinįgų maskoliška 
arklių auginikio užveizda; pagy
rimo laiszkai 
vien dvarpoi iams, bet teiposgi 
viem už gen s žemaitiškos veis
lės arklius.

ti, kaip girdėjau, ant tų paežių ' 
lietuvių ui jų tamsumu ir nedo
rumu, kad patys kalti I Dėl ko-gi 
Palikonių bažnyczioje, kur lygiai 
yra žmonių inisziuis, esti lenkisz- 
ki ir lietuviszki pamokslai, ir tai 
nepertraukiamai kožnę šventę 
dienę, nors kunjgas tenai vienas 
tėra? Garbė tam klob.»nui, kurs 
visas aveles gano vienodai! Jo 
pravardė — kunjgas Budrys. 
Tam panašaus padėjimas yra 
Kurszo kraszte, kur jau Smėly
nus bainyczioje pasirodė tiesa. 
Garbus klebonas Waitiekunas sa
ko pamokslus lenkiškai ir lietu
viškai, o pirma teip nebuvo. 
Dabar parapijonys isz to džiau
gi“?*
.Negalima tylomis praleisti ir Op- 

sos.bainyczios,‘kurios apylinkėje 
gyvena lietuviai,o pamokslai vis 
tik lenkiszkai tesakomi. Tenai ir 
komedijų nebedaro :nebeskaito lie
tuviams nė Evangelijų. Teip-pat 
ir Pliusų bainycziojeimonės negir 
di lietuviškų pamokslų.nors tame 
uĮiskrityje yra poras grynų lietu
viszkų sodiių, o po kitus sodiius 
seniejie 'tebekalba lietuviszkus 
poterius; jauniejie jiu lenkiszkai 
iszmokyh. O kas juos iszmokino.
Atsiliepkite!

’ Ir Drysvėtų bainyczioje imo
nės nuo seno vedami į “Lenkų 
Karalystę*’, nėi dvasiszkiejie tė
vai ueaiszkina lietuviams “Dau- 
gaus Karalystės” lietuviszkai, 
gal dėl to, kad j j neperdaug te
nai yra, liet vis gi dar yra. Jei 
dar priminsiu SVydžių bažuyczię, 
tai jau turėsiu pirmęję vietę pri
pažinti kunįgams Wilniaus vys
kupijos. Gret VVydiių yra, duoki
me, Tverecziaus parapija, Wil. 
vysk.: ten pamokslus sako lietu
viškai, o Widžių bainyczioje lie 
tu v isz kas žodis isz sakyklos nesi
girdi nė per atlaidus, kada susi
renka daugybė lietuvių isz apy
linkės. Ar-gi Zarasų lietuviai teip 
giliai uimigo, kad jų ir iadinti 
nabeiszpuola? Rodosi — ne. Žmo
niškumas reikalauja nors tų lie
tuvių nestumti amžinto miegan, 
kurie dar tebegyvuoja.

’ Nuo Zarasų Padanges.
Ne kartę teko man skaityti ir 

girdėti, kad Wilniaus vyskupi
jos kunįgai platina terp lietuvių 
“Lenkų Karalystę” užmirszdami 
Jėzaus prisakymę: mokyti visas 
gimines, neskirięnt nė vienos. 
Tenai lietuviai atskirti, nės jų 
nemokina lietuviszkai. Wilnius 
teėsęs toks nelaimingas ir netei
singas, bet, ant nelaimės, ir 2e- 
maiezių vyskupystėje yra tokių 
parapijų, kur lietuviams nesako 
lietuviszkų pamokslų. Tai Zara
sų (Novo-Aleksandrovsko) pa
kraštys. Terp tokių parapijų la
bai juokingai pasirodo — Bras
ta va. E vangeli ję tenai skaito 
lenkiszkai ir lietuviszkai, liet pa 
mokslus sako tiktai lenkiszkai. 
Lietuviai mat tenai yra teip 
szviesus, teip mokyti, teip szveu 
ti, kad jų ir mokyti nebereikia. 
Kitur “ponams” Evangeliję skai
to lenkiszkai, o pamokslo lenkisz
kai nesako —- tai vis supranta 
mas daiktas: jeigu jie negirdės pa
mokslo, pasiskaitys isz visokių 
knįgu,ir bus gerai ;bet kur-gi gaus 
knįgas lietuvya nabagėlis, kurs 
dažnai ir rašto nemoka? Žinoma, 
teip apleisti lietuviai užmiiuta 

iDievę, nebemyli bažnyesios,eina 
vis tamsyn o ne szvieayn...

kumelaicztus visoj

grynai žemaitisz

veislių arkliukus

[ir medaliai paskirti

Perwažiawo geležinkelio 
trūkis.

Ant geležinkelio, netoli stacijos 
Keidainių, gc Icžinkelio trūkis su
važinėjo dvi 
nėtos moterMzkės ėjo mat szėni- 
mis ir negirdėjo isz užpakalio at- 
bėganezio tru kio, kurio ratai abi 
dwi parmuszi ir sumalė, 
maszinistas bindė trūkį sulaikyti, 
bet tas jam nepasisekė, 
suvažinėtos 
lietuvės, bet 
nežino.

motėriszkes. Mi-

Nors

Abidvi 
moteriszkės buvo 

įų pravardžių dar

Mokestis už atgabentą isz 
kaimų | Wilnių mėsą.
Ui peržiurėjimę mėsos atgabe

namos isz aplinkinių kaimų į Wil~ 
nių ant pardavimo paskirtas mo
kestis: nuo p radžio“ metų i kr 
Liepos mėnesiu j po 40 kap. nuo 
pūdo, nuo Liepos gi 36 kap.; ui 
pudę szviežio* kiaulienos reikia 
mokėti po 29*kap. Be paliudyji- 
mo produktui peržiūrėjimo komi
sijos, be jos užtikrinimo kad mėsa 
yaa sveika, jos mieste pardavi
nėti nevalia, į

Isz W&sili8zk6s, (Kauno 
P-)

Grinkiszkės fiilijoj seniaus gie 
dodavo, kaip kam tiko: tai len
kiszkai tai lietuviszkai. Psskui 
vien tik lieluviszkai; bet kad se
niejie traukė baisiąsias draikytą
sias giesmes, apszviestai jaunuo
menei patiko grynintosios, ir 
pasidarė nesutikimas .Tiesę pasa
kius, nesutikimai nebutu kilę,kad 
nė kriauezius Saldunas ir tūlas 
Krienas, vėlyjęs savę vadinti 
Krieuoviczium. Kunįgėlis nėszio, 
nė to: teisinosi paliepimu vysku 
po negadinti senovės, bet to 
mums jau nebeužtenka.Geraję se
novę lenkiame,bet praatęję geistu- 
mėme pataikyti bu pagalba vadų, 
kuriems privalu yra iszmislyti 
padorę budę melditaosi. Kol kas 
bus, trauksime kožnas savotisz- 
kai, kol nesutaikins musų. Naujo
ji Karunka visiems geriau patin
ka už senaję; lygiai dedas ir su 
kitoms giesmėmis. Tik klapatas 
su “Pulkim ant kelių”, kad labai 
daug yra lenkisakų žodžių,kurinis 
visiszkai be reikalo, kaip tai: 
“atroszniausia”: dėlko-gi ne bai 
šiaušia? Suplikacijoje reiktu 
keletę žodžių perkeisti, bet tas 
labiau į akH metasi.

(IszTėvynės Sargo.)

Gaisras ant geležinkelio 
r stacijos.

Ant geležinkelio stacijos Wil- 
niuje, l>e kraustant tavarus iš 
vagonų, viename iš. jų isz neži
nomos priežasties užsidegė kero
si no baczkjitė. Žinoma, ugnis ap
ėmė greitai Mrisę vagonę. Nors 
nuo jo tuojau* nustūmė sulyti ki ■ 
tue vagonus, bet uguie prisigrie
bė stopų, kur buvo visoki tavo- 
rai sukrauti. į^Gaisrę rods į trumpę 
laikę apstabdė geležinkelio tar
nai ir atbėgęj miesto ugnagesiai, 
bet visgi jią pridirbo blėdies ant 
kelių tukstaaczių rublių.

Jawų prekes.
' Pereitę rauvaitę už lietuviszkus 
jevus mokėjo Liepo[uje: už pudę 
drėgų rugių 70—75 kap., šusų 
76—80 kap.., geriausių 81—83 
kap. Kvieėziai paprasti 83—85 
kap., geri 8l6—90 kap., geriausi 
91—98 kari. . Avižos paprastos 
priplėkusiosį65—70 kap., nepri- 
plėkusios 7L—75 kap., geros 76 
—80 kap. i Miežiai 70—74 kap. 
Grikai 87 kap. Linų sėmens 126 
—132 kap. Kanapių sėmensl62 
kap.

,Wilniuje )nokėjo: už pudę ru
gių 75—78 Į karx, avižų 73—80 
kap., miežių 75—80 kap., grikų 
80—84 kapt, žirnių 80—88 kap., 
šviežio nežudyto sviesto 12rub. 
—.12 rub. 2^ kap., sūdyto 10—11 
rubl., szienf) 25—27 kap , šiau
dų 20—21 kap.

Piiroda uklnĮkų arklių.
Užveizėtojas Priežiūros augi

nimo arklių Maskolijoj iszdavė 
cirkuliarę apie szį metę rengiamas 
ukinįkų arklių parodas. Tame cir

kuliare paminėta rengiama ant 
szių metų Rakiszkiuose, Kauno 
gub., arklių paroda. Užve zda
arklių auginimo trecadalį pinįgų, Į 
paskirtų ant dovanų už geriau- nazij

landžio; antroj gi gimnazijoj nuo 
10—14 d. Balandžio. Norinti 
pastoti į pirmę kliasę turės lai
kyti egzaminus drauge su mokin
tiniais prisirengimo kliasos abie
jose gimnazijose, taigi Gegužio 
mėnesyj.

Tarybos apie įwedhną 
elektrlkos ant sztrit- 

karių warymo.
Atkako į Wilhių reprezentan

tas Be giszkos sztritkarių 
kompanijos, kuri žada, jeigu jai 
pateks VVilniaus ulycziniai karai, 
įvesti ant jų varymo, vieton 
arklių, elektrikę. Belgiszka kom
panija isz savo pusės pradėjo ta
rybas su dabartine maškoliszka 
kompanija, kuriai priguli musų 
tėvynės sostapilės'ulycziniai ka
rai. Belgijonys žada- parengti ke
lias naujas karų linijas mieste ir 
jo aplinkinėse, ant kurių karai 
bus varomi su elektriką; elektri- 3 galima bus sunaudoti ir ant į- 

symo elektriszkų žiburių 
mieste.

(
j Girių apsaugojimas.
Pagal padavadyjimę VViluiaus 

girių apsaugojimo komiteto, 
likosi uždrausta kirsti medžius 
giriose Margevyęzių, Trakų pa- 
vietyj, prigulineziose maskoliui 
Lukianovui, kadangi tasai mas- 
kolystės nesziotojas teip pradėjo 
naikinti jam patekusias girias, 
jog į porę metų butų nė ženk
lo jų nelikę.

Žmonėms skaitinyczia.
Wilniuje, ant maskolinimo vie

tinių gyventojų, maskoliai paren
gė antrę skaitinyczię ant Bota- 
hiszkos ulyczios. Žinoma, skaiti- 
nyczioj bus vien maskoliszkos 
knįgos garbinanezios carę, jo tar
nus, staeziatikystę ir maskolystę. 
Knįgas isz skaitinyczioa be jokio 
užmokesnio duoda ir į namus no
rintiems pasiskaityti. Mieriai ro
dosi geri, tikt maskolių rankose 
jie bus į iszvirkszczię pusę iss- 
versti.

Teatras ant besimokinan- 
czių naudos.

20 d. Kovo, Kaune atsibuvo 
teatras ant naudos neturtingų mer
ginų lankanezių Kauno moteriszkę 
gimnaziję. Nors tikietų prekės bu
vo augsztesnės negu visada būva 
Kauuo miesto teatre, bet jisai pri
sipildė pilnai. Isz teatro susirin
ko keli szimtai rublių gryno pel
no, kurisai eis ant naudos netur
tingų merginų besimokinanezių 
Kauno moteriszkoj gimnazijoj.

Balius Z neri cho lietu- 
wiszkos draugystės.

Pabaigoj Sausio šių metų, ne
seniai susitvėrusi “Lietuviška 
Jaunuomenės Draugystė”, hotelyj 
“Zur Sonne” turėjo savo balių 
ir koncertę, ant ko susirinko į 150 
žmonių lygiai lietuvių, kaip ir 
svetimtauezių. Isz to surinko 200 
frankų pelno, kuriuos sziteip pada
lino: 20 fr. paskirta kaipo pa- 
szelpa vienam isz neturtin
gų sąnarių, 180 fr. apvertė ant 
reikalų lietuviszkos raszlavos.

Padūkę w|lkai.
Wilniaus gubernijoj, apie mies; 

telį Radoszkovicus priviso pasiu- , 
tusių vilkų, kurie, iszėję iaz 
ginų, užpuldinėja ant žmonių. 
Miestelio aplinkinėse pirmiausiai 
pasirodė keturi pilkai, kurie, 
kaip žmonės sako, yra pasiutę, 
paskui tokių isz girijų iszėjo dar 
daugiau. Gyventojai, vieton pa
rengti medžiokles ir iszmuazti 

, pavojingus žvėris, visai apie 
. juos nesirūpina, kaip nesirūpina 

oė valdžios. Neseniai vilkai tie 
_________   patilpti i IL III ir u*pu<>16 keliu ukinįkę kai- 

IV kliaaa ^Vilniaus pirmoj gim- mo Putnikų ir butų gal visai su- 
'__________r u B. dr-k,. jeigu i t-g.lb, n. būt.

Egzaminai Wilnlaus glm- 
lazljose.
Vilniuj ėsanezios gim- 
irsino, kad egzaminai 
šviežiai į gimnaziją

Abidvi 
nazijos pa 
norinoių 
patilpti esi • metę atsibus anksz- 
cziaua negu Įeitais metais: egzami-j 
na i norinezių |



uuo

Isz wisur.

i

atei-

g«-

yra

Isz darbo lauko.

Isz Amerikos NAUJI 1SZRADIMAI.

m

fru ne 
kelių 
wit>as 

> vie-

l įume- 
i iidėti
, kur i.Vien.

d. Balandžio šiaurinės 
Australijos pakrantėse siautė bai
sios vėtros, laike kurių mažiasiai 
150 žemeziugų gaudytojų prigė
rė.

atbėgę isz girios malkų kapotojai. 
Vilkų užmuszti nepasisekė, bet 
matę juos pasakoja, kad jie buvo 
pasiutę. Potam vėl jie užpuolė 
ant važiuojanezio keliu ukinįko 
kaimo Chatjnczių, bet ant laimės, 
tasai vežime turėjo kirvį, su ku- 
riuom sudavė vienam 
vilkui į galvą ir tą užmuszė, 
kiti gi trys pasitraukė. Abudu 
vienok paminėti ukinįkai turi 
sukandžiotas rankas. Vieton tuo
jaus keliauti į Vilnių, kur yra 
specialiszka pasiutusių žvėrių 
sukandžiotų gydinyczia, minėti 
ukinįkai gydosi dabar pas kaimo 
burtinįką, kurisai, žinoma, jų 
nuo pasiutimo ne gali iszgelbėti; 
vėliaus gi ir keliauti į Vilnių 
gal būt per vėlu, kadangi jau 
pasiutusio ir tenyksztė gydiny
czia ueiszgelbės.

Amatų mokslainft.
Ant garbės geriausio maskolisz- 

ko raszėjo Puszkino, mieste Vil
niuje rengiasi parengti amatų 
mokslainę, kokia ežia isz tikro 
labai reikalinga, kadangi ant ne
toli 200000 gyventojų ne daug 
yra Vilniuje iszlawintų amatinin
kų ir i-zdirbimai tų, koki yra, ne 
gali konkuruoti su išdirbiniais 
Warszavos, Peterburgo, arba 
Rygos amatinjkų. Rods Puszkin 
ant garbinimo Lietuvoj niekuom 
neužsipelnė, bet ir jis, nors mas
kolius, uegal būt prilyginimas 
prie daugelio dabartinių masko 
liszkų rasztinįkų-paszlemėkų. 
Jeigu jau reikia ką nors isz mas
kolių godoti, tai Puszkin labiau
siai ant to užsipelno. Tegul todėl 
rengia Vilniuje amatų mokslai 
nę nors ir ant garliės szito mas- 
koliszko rasztinįko.

Beiuažo ne perwažiawo 
beprotes.

^Vilniuje geležinkelio trūkis be 
mažo ne pervažiavo beprotės, 
kuri, pradėjus nuo stacijos bėgti 
pasažieriniui trūkiui, užėjo ant tų 
paežių szėnių, kuriomis bėgo tru
kią ir atsisėdusi ant kelio, žarstė 
akmenaiezius. Pamatė vienok tą 
kelio tarnas ir kada trūkis buvo 
vos porą žingsnių nuo beprotės, 
pagriebęs už drabužių, nuo šėnių 
dar į laiką ją nutraukė.

Iszweilnias Amerikos produktu 
in svetimus krasztus.

Pagal pagarsintas Washingto- 
no statistiszko biuro žinias, iszve- 
žimas Amerikos produktų per de 
vynis paskutinius mėnesius, tai
gi nuo 1 d. Liepos pereitų metų 
iki 1 d. Balandžio szių metų, bu
vo mažesnis negu per tokį jau 
laiką pereitų metų: per 9 pasku
tinius mėnesius Amerika iszgabe- 
no į svetimus kraštus savo pro
duktų už 1574725291; per tokį 
jau laiką pereitų metų iszgabeno 
įų už $612296104. Kovo mėnesyj 
šių metų Amerika iszgabeno 
svetur: javų už $19939053, taigi 
ant $4500000 mažiaus negu 
pereitą metą, galvijų ir kiaulių 
už $2589738, taigi ant $15000 
mažiaus. Walgig produktų už 14 
255239, taigi ant $1214000 ma
žiaus; medvilnės už $11269865, 
taigi ant *$12625000 mažiaus; 
mineraliszkų aliejų už $5201534, 
taigi ant $1048000 daugiaus ne 
gu per tokį jau laiką pereitų me
tų. Taigi isz viso už $53365427 
arba ant $18144000 mažiaus ne-

,gu Kovo mėnesyj pereitų metų.
Rauples ant Bremos garlaivio 

“Laba”.
Laike kelionės “Lohno”isz Bre 

mos į Nev Yorką terp pasažierių 
treczioskliasos apsireiškė rauplės. 
Ant minėto laivo buvo iez viso 
62 kajutų pasažierių ir 283 zvi- 
schendeko; terp paskutinių ant 
jūrių 13 apsirgo rauplėms. Atka
kus laivui į Nev Yorką, dakta 
ras apie tą atsitikimą pranešė 
Amerikos sanitariszkoms val
džioms. Sergancziua pasažierius 
tuojas nuo laivo pergabeno į li- 
gonbutį, likusius gi 270 atkaku
sius zvischendeku patalpino aut 
Hoffman salos kvarantėnoj.

Sapnas iszslpilde.
Detroit, Mioh. Gyvena czia 

darbinįkas Batison Rainės, turin
tis keletą vaikų. Neseniai vieną 
ir tą paezią naktį lygiai tėvui, 
kaip ir motinai prisisapnavo, 
kad jų abudu jaunesniejie vaikai 
Budegė. Sapną tą tėvai palaikė

už persergėjimą ir dabojo, kaip 
tikt buvo galima,savo vaikus, bet 
ir dabojimas ne iazgelbėjo nuo 
nelaimės: tie vaikai, apie kurių 
sudegimą dvi san vaiti atgal sapna
vo, isz tikro sudegė. Dabojo mat 
juos vienas isz vyresniųjų menko 
proto Batisonų sūnūs pasziurėj, 
kur buvo sudėti sziaudai ir viso
kį rakandai, o terp kitko buvo 
ir gazolinoe stiklinė. Su gazo
liną apliejo jis sziaudus, ant ku 
rių sėdėjo jam aut dabojimo pa
vesti vaikai ir padegė. Czia abu
du vaikucziai, teip kaip tėvai 
sapnavo, ir sudegė.

Sunkus apkaltinimas.
Hastigs,’ Nebr. Jauna mergi

na, Viola Ilorlocker, drauge su 
savo motina ir giminėms atkako 
czia ir tapo suarsztuota. Ją skun
džia moteriszkė E. F. Morey, 
buk Viola norėjo ją nunuodinti 
atsiųsdama per pacztą užnuodin- 
tus saldumynus. Chemiška ana- 
lyza atsiųstų saldumynų parodė, 
kad kiekviename jų szmotelyj 
buvo po 4 'gramus arseniko. Nuo 
jų lygiai Morey, kaip ir jos sen
draugė Gašliu sunkiai susirgo, 
bet daktarams pasisekė jas nuo 
mir.ies iszgelbėti.

Suaresztavo SOO kareiviu.
San Franci-co, Cal. 16 d. Ba

landžio suaresztavo Presidio 
Rezervacijoj 800 Amerikos ka
reivių už sudeginimą ant rezerva
cijos rubežiaus ėsanezio saliuno, 
kuriame vienas isz kareivių li
kosi sunkiai sumuštas. -Kadangi 
tokios daugybės žmonių ne gali 
pa) a įpinti į kalinį, tai kareivius 
laiko ant lauko |»o sargyba 34 
kavalerijos regimento. Minėtą 
saliuną mat suaresztuoti karei
viai sudegino atkerszydami už 
sumušimą jame vieno isz savo 
sandraugų.

Sniego lavina.
Seattle, Wash. Ant Great 

Northern geležinkelio linijos, aut 
nuvalymo kelio iszsiuntė sniegi
nį plūgą. Apart kelio tarnų, ant 
plūgo buvo dar 7 pašaliniai.Ne
toli Wellington aut toe prietaisos 
nusirito baisi sniego lavina, kuri 
numetė plūgą su visais ant jo bu
vusiais žmonimsį urvą 1000 pėdų 
gilų.Isz buvusių ant jo žmonių ke- 
turifpražuvo,matomai likosi už 
mušti,penki gi yra nors dar gy
vi,bet mirtinai sumankyti.
Pasiurere vyskupas Watterson.

CoLumsus Oh. 17 d. Balandžio 
pasimirė czianyksztis katalikisz 
kas vyskupas, kunįgas John 
Ambrose IVatterson, sulaukęs 55 
metų amžiaus. Pagarsėjo jis iš
leisdamas 1894 m. ant gavėnios 
atsiliepimą, kuriuom nuo bažuy 
ežios atskiria visus saliunįkus ir 
kitokius pardavinėtojus svaigi
na nezi ų gėrymų.

Prapuolė mergina.
Rockford, III. Prapuolė 

czia 14 metų Ethel Fulley, duktė 
szerifo pagelbiuįko. Kur ji ga 
įėjo dingti, nieks neturi nė ma
žiausio supratimo; jieszkojimai 
polic jos iki sziol neišdavė nė 
jokio vaisiaus. Mena, kad ją 
turėjo pavogti vagiliai Arba jų 
draugai ant atkerszyjimo tėvui 
už tai, kad tasai porą metų atgal 
sugaudė daug vagilių ir ne ma
žai jų sukiszo į kalinius.

Nelaime ant geležinkelio.
Cheyenne, Wyo. Tirpstanti 

sniegai szito miesto aplinkinėse 
pagimdė didelius tvanus ir abid
vi alkūnės Goose Creek užtvino 
ir apsėmė geležinkelio liniją. 
Greitasis Burlington geležinkelio 
trūkis įbėgo į užtvinusią vielą, 
bet vandens buvo teip pakilę, 
kad trūkį suvisu apsėmė. Kol 
t-pėjo atidarinėti vagonų duris, 
szeszi pasažieriai prigėrė.

Susidegino.
Cuesning, Mich. Gyvenanti 

czia moteriszkė, M. B. Keiter, 
matomai įgavusi proto snmaiszy- 
mą, įmerkė savo drabužius į ke- 
roeiną, paskui į juos apsirėdžiusi, 
iszėjo laukan ir kerosi no primir
kusius drabužius padegė. Nors 
namiszkiai tą tuojaus užtėmyjo ir 
subėgę deganezią moteriškę už
gesino, bet ji visgi teip baisiai 
apdegė, kad nuo to į porą valan
dų pasimirė.
Ingriuvo vandens traukimo ta

nelis.
Cleveland, Oh. Įgriuvo nau

jai dirbamas vandens traukimo 
tunelis ir tai toj vietoj, kur tąsyk 
darbavosi darbinįkai. Prie to ke
turi žmonės likosi ant vietos ui- 
muszti.

Dideli giriu plotai ant kolioniza- 
cijos paskirti.

Prezidentas iszdavė proklia- 
maciją apie paskyrimą didelių 
girių rezervacijų sztetuose Kai i r 
fonu jo j ir Washingtone ant ko- 
lionizacijos. -Wien sztete Wash- 
ington ant to paskiria 300000 ak
rų girios. Teip dalinant ant ko- 
lionizacijos girias, gal jų ant galo 
ant krasztu reikalų neužilgio pra
trukti. j

Prairti u gaisrai.
Apie Cheyenne VVells, Colora- 

doj, dega prairijos. Ugnis isznai- 
kino jau šimtus ketvirtainių 
mylių pievų ir laukų ant prairi- 
jų. Pražuvo teiposgi diktai besi- 
gauanezių galvijų, iszdegė ne 
mažai gyvulių augintojų pastaty
tų triobų. Ar prie to nepražuvo 
kiek žmonių, dar nežinia.

Wetroa.
Užstojus pavasariui, kaip ki

tais ~metais,teip ir šįmet pradeda 
jau lankytiesi ciklonai.( Antai 15d. 
Balandžio ciklonas užkilo ties 
miestu Ottava, K madoj, ir daug 
triobų sugriovė ant priemieszczių 
ir aplinkinėse į pietvakariu nuo 
miesto. Miesto viduryj tods trio
bų ne sugriovė, bet užtai 
daugelio nupleszė stogus.

Gaisrai.
Cleveland, Omo. Užsidegė 

czia Camey & Johtuouo skrybė
lių dirbtuvės ant Academy st. ir 
ugnis teip greitai ir smarkiai pla
tinosi, kad užgriebė ir kelias 
aplinkines pardsviuyczias ir 
dirbtuves, kol ją spėjo suvaldyti 
Skrybėlių dirbtuvėj ant augsztu 
tinių lubų d rbo daug merginų, 
ar jos vistu iszsigelbėjo, dar tik
rai nežinia, bet ir terp iszgelbėtų 
ne mažai yra sunkiaiv-*apdegusių. 
Blėdį ugnies padiYrtą' bkaito ant 
1 milijono doliarų.

Chatham, N. B. 15 d. Balan
džiu sudegė czianykszcziai betur- 
czių prieglaudos namai. Prie to 
keturi tuose namuose priglausti 
betureziai sudegė, diktai gi jų 
sunkiai apdegė, dalis apdegusių 
turės mirti.

1 Lancaster, Pa. 60 darbinį
kų Nev Ilolland dirbtuvių pakė
lė štraiką todėl, kad jiems nu
mažino už darbą užmokesnį.

1 Jeannette, Pa. Dar šį me
tą parengs czia naują stiklo dirb
tuvę. Patilps joje apie 150. dar
binįkų.

N Osceola Mills, Pa. Darbai 
kastynėse aplink Osceola Mills 
eina gerai, bet darbinįkų yra ant 
vietos užtektinai.

5 Mc Donald, Pa. Gladdon, 
Reissing ir Mc Donald kastynės 
garsina, kad reikalauja 100 iszla- 
vintų kalnakasių.

1 Ddnbar, Pa. Dunbar Fur- 
nace Co. dėl 3000 darbinįkų pa
kelia nuo 1 d. Balandžio užmo
kėjui u* darbą ant 5%.

Pittsbubg, Pa. Fort Wayne 
geležinkelio darbinįkai pakėlė 
sztraiką. Darbinįkai reikalauja 
pakėlimo už darbą užmokesnio.

Grand Rapidj, Mich. Czia- 
nykszczial kriaueziai pakėlė strai- 
ką. Reikalauja jie disdesnio ui 
darbą užmokesnio.

East Pittsburg, Pa. Wes 
tinghouse E'eclric VYorks, kurio
se nuo tūlo laiko ne dirbo, pra
dėjo wėl darbus, prie kurių pa- 
tilpo3200 darbinįkų.

Willock, Pa. Kštynėse 
pirmo poolio prie Willock Štation, 
Pa., ant VVheeling Division, 
Bajtimore & Ohio geležinkelio 
reikalauja darbinįkų.

Connelsvili^e, Pa. Darbai 
prie kokso peczių szito apskri- 
czio eina gerai. Iš 18653 peczių 
pereitą sanvaitę degė 16385 pe- 
ežiai.

West Virginioj dirba visi 
kokso pecziai.Cziany kszcziob Kom- 
panijos išleido pagarsinimus, 
kad reikalauja papratusių prie 
tokio darbo darbinįkų.

5 Butter Junction, P a. Lauf- 
mano dirbtuvės, išstovėjusios 
kelis mėnesius, pradėjo* darbą, 
kadangi gavo daug reikalavimų. 
Darbo dabar užteks ant ilgesnio 
laiko.

5 Bat Citt, Mich. Czianyl^ 
szcziai stritkarių tarnai pakėlė 
straiką. Reikalauja jie sutrum-
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pinimo darbo laiko nuo 12 ant 10 
valandų per dieną ir didesnio 
už darbą užmokesnio.

•f St Louis. * Pakėlę sztraiką 
darbinįkai Mount Ohver ir Stan- 
ton, III. anglių kastynių sugrįžo 
vėl į darbą. Palauks jie nuspren
dimo iszrinkto santaikos sūdo, 
kurisai atsibus Chicagoj ir East 
St. Louis, III.

5Į Denning, Ark. Czianykš- 
ežiai kalnakasiai nuo 7 d. Ba 
landžio sztraikuoja. Kadangi 
seabsų czia nėra ir visi kalnaka
siai priguli prie United Mine 
Workers of America organizaci
jos, tai jie tikisi neužilgio sztrai
ką laimėti.

•Į Toberide, Col. Darbai czia 
eina gerai ir dar kasdieną ge- 
rinasi. Stato dabar czia malūnus 
ir plieno liejinyczias. Tose naujo
se dirbtuvėse, kurios neužilgio 
jau bus parengtos, gaus darbą 
apie 400 darbinįkų.

•' Pittsbubg, Pa. Plate Glas 
Co. pagarsino, kad nuo 1 d. Ge
gužio-pa keli aa darbinįkų uždarbį. 
Minėtos kompanijos dirbtuvėse 
dirba 10000darbiuįkų; dirbtuvės 
gi jos, apart Pittaburgo, yra: 
Crdghtone, Ford Cityje, Cs r te
rši, Kahovs, lod. Elvoode, Ind. 
Crystal City, Mo. Ant kiek pa
ke s užmokesnį, tas dar nepagar
sinta.

Dilworth, Porter & Co. pa
kėlė ihwo 300 darbinįkų uždarbį 
ant 10%.

N Pereitą sanvaitę Suvieny
tose Wieszpatystėse buvo iš
viso 188 uusibankrutinimai; per
eitą metą tą paezią sanvaitę bu , 
vo jų 254; Kanadoj buvo jų 22, 
pereitą gi metą 18. Prekyste ir 
iszdarbyatė Amerikos vis dai ei
na geryn beveik visose darbo da
lyse, ypacz gi geležies ir plieno 
dirbtuvėse darbai eina labai 
rai.

tikt
ne

basrcziumi; vienas isz tų Ii idi- 
nįkų pripažino sude, kad - ira- 
bašeziai neprivalo parapijonfhms 
iszdavinėti rokundų isz para{ ijos 
kasos stovio (teip gal būt 
lenkiszkose parapijose, bet
vokiškose, prancuziszkose arba 
ųet ir czekiškose). Placalaus 
tuorn tarpu apie pasibaigusią pro- 
vą nerašome, vėliaus apie: tai 
patalpinsime placziaus. Tuom 
tarpu iszt iriame širdin
gą a ežių visiems, kurie 'pro- 
voj parodė mums savo prilaiko
mą ir pagelhą.

Liekasi neperkratinėta dar vie
na pro va (kun. Kravczunak ir 
jo draugai apskundė mus mžt už 
du straipsniu). Antroj pasirodys 
dar daugiaus purvų, kurie, žino
ma, nepakels reputacijos nė kun. 
Kravczuno, nė kitų.

tie nieko apie senovės lietuvių 
neszionę, nė apie Lietuvos ženk
lus: dirbo jis savo abrozdą 
pagal senovės prancuziszkų ka
reivių apsirėdymą; šiądieniniai 
teplioriai jau tokių abrozdų ne
dirbtų, kadangi šiądien muze- 
juose gerai užtaikomuose visur 
ras paveikslus apsirėdymų viso
kių tautų ir tai pagal gadynę: 
yra dabar atsakanezios knįgos 
apie visokias senovės tautų ne- 
sziones, kas palengvina teplio
dama darbą. Taigi mat neuž
tenka po abroziu padėti lietu
višką paraszą, per tai dar jo 
lietuvišku nepadarysime.

Kitaehi Maru. Pirmutis tuojaus 
su visais 36 ant jo buvusiais 
žmonėmis paskendo, antram gi 
pasisekė užbėgti ant piešk ų. 
sudūmos, kur uors nuo paskendi-x 
mo isz syk apsisaugojo. Žmonis 
nuo jo pergabeno laimingai ant 
kranto, bet patį diktai per susi- 
muszimą pagadytą laivą iszardė 
jūrių vilnys.

1SZ
Lietuwiszku dirwo.

Remkime gerus užmany
mus!

Jeigu mes tikt gerai suprastu
me reikalą ir dirbtume iš vien, 
nieks neabejoja, kad galėtume 
ant syk pakelti ne vieną, b^t ke
lis užmanymus ir nevieną užma
nymą nuveiktume. Terp mįs iki 
šiol ne buvo nė didelio suprati
mo, nė darbo sujungtoms *|>ajie- 
goms. Dėl to tai porą eanvąiczių 
atgal mes rašėme, kad jeiį 
galime ant syk nuveikti ‘ 
užmanymų, tai apverakime 
musų spėkas ant nuveikimo 
no. Dabar musų laikraszcziai re 
mia užmanymą parengimo lietu
viškos spaudos dalies ant 
nanezioe visosvietinės Paryžiaus 
parodos ir szelpimą musų < kan- 
kintinių, kuriuos maskoli^zkos 
valdžios, už stengimasi patinti 
apšvietimą terp žmonių, ištrė
mė iš jų gimtinės į tolimą hkisko 
liją. Aukų reikia lygiai ant vie 
nu ir ant kito iš tų užmaięmų, 
bet kad juos, labiaus negu iš 
pradžių tikėjomės, remia piu-ų 
liakraszcziai, tai mes teiBosgi 
pritariame abiem ir ' raginiame 
musų skaitytojus prie aukų lygiai 
ant parengimo lietuviškos Spau
dos dalies, kaip ir aut szelbimo 
musų kankintinių, terp kui 
antai ne tikt daktarai, kt rie ir 
Maskolijoj galės bedaktaraųdami 
ant duonoe užsipelnyti, bet i r teip 
žmonių, kuriems sunku bus i iztrė 
miino vietose iszsimaitytLNe ligai- 
lėkite todėl,broliai,aukų antriųsu- 
šelpimo. “Lietuvos” redukcija 
priiminės aukas kaip ant < vieno 
teip ir ant kito reikalo. IVar
dai aukautojų bus gari įnami 
kiekviename laikraszczio 
ryj; pinįgdi gi pas mus 
bus savo laike nusiųsti ten 
reikia. Dirbkime tikt isz 
be pavydėjimo, be užbėgiu ėjimo 
už akių viens kitam, o į tiuni >ą 
laiką daug nuveiksime! Aukos, 
kokias sudės skaitytojai, attga- 
bęj vaisius ateilėj; maskoliai; pa 
matę, kad mes neapleidžiami jų 
nuskriiustų musų brolių, ne tarės 
tokios begėdiškos prąsos 
skriausti kitų tėvynėj ėsfmczių 
musų brolių.

Musų abrozdai.
Paskutiniuose laikuose iqes 

Amerikoj iszleidome kelis įbroz- 
dos neva tikrai lietuviszki s, bet 
isztikrd iš tų abrozdų tikt vįe- 
nas VVitauto paveikslas yru tik
ras, kili gi neva tautiški libroiz- 
dai yra fantastiszki; terp jų dar 
“Kražių skerdynė”, nors teiposgi 
fantastiszkai nupieszta, be 
nupieszta geriius negu kita -, kuf 
sai turi reikšti Gediminu 
mani į raktus miesto Kij *. Ant 
to abrozdo nieko lietuvisz 
ra. Czia Gediminas ir jo 
viai įaimszti į prancuziszkps dra
bužius ir szarlvus. Teip kąip ant 

 

to abrozdo parodyta nė liejuviai, 
nė Lietuvos kunįga 
nesirėdė. Jeigu ežia ne b|tų pfr- 
raszo, tai nieks to abr o už 
lietuvišką negalėtų aikyti. 
Beje, ant miesto sienų yrajpapa^- 
lis, ant kurio papieštas telis, 
kurį gal paiszėjas norėtų; už lie- 
tuviszką vytį laikyti; tu tar
pu vytis kaipo Lietuvos lenkias 
tapo priimtas tikt nuo 
laikų: raitelis buvo 
ženklu, kurį nuo jo laikų 
viš Lietuva. Gedimino 
lu buvo ne vytis, taigi 
telis, bet šulai. Jeigu- 
abrozdš paimtas iš kc

Naujas Brooklyno prabasz- 
ežius.

Brooklyno lietuviszka parapi
ja, pasimirus kuu. Kravczunui, 
broliui gana pagarsėjusio jau po 
visą Ameriką, net Europoj, Chi- 
cagos lietuvių dwasiszko‘ vado
vo, iki sziol* ne turėjo prabasz 
cziaue. Dabar, kaip pranesza 
“Saulė”, prabaszczystą ant lietu- 
viszkos parapijos Brooklyne ūžė 
mė kun. Milukas, dauginus savo 
tautiškais darbais užsitarnavęs 
už kitus lietuviškus Amerikos 
kunigus.

| Bavarijoj, 14 d. Balandžio 
iszdegė didelis kaimas Niederl- 
bei m, Szvabijoj. Iš kelių szim- 
tų ūkių susidedancziame kaime 
iszliko tikt 19. Blėdį ugnies pa
darytį skaito ant poros milijonų 
markių.

0 Austrijoj traukiasi toliaus 
perėjimas didelių žmonių pulkų 
isz katalikiško į protestoniszką 
tikėjimą. Prisidėjimas valdžių 
su savo draudžianezia ranka, kas 
seniaus galėjo stabdyti norinezius 
pamesti katalikiszką tikėjimą, da
bar negali atgabenti vaisių, bet 
labiaus negu kas kitas prisideda 
prie platinimosi protestoniszko 
tikėjimo. Draudimais irt baus
mėmis sziądien mat jau negalima 
užlaikyti prie katalikystės tų, 
kurie nenori prie jos prigulėti.

| Maskoliškas laikrasztis “Si- 
birskyj Wiestnik” pranesza, kad 
net vienaitinis ant visos Siberi- 
jos uaiversitetas Tomske likosi 
teiposgi uždarytas, studentams 
ateiti į universitetą likosi už
drausta. Matomai, kad paskuti
niai Maskolijoj studentų maisztai 
buvo daug didesni ir swarbesni 
negu apie tai garsina maskoliszki 
laikrašcziui: jie apima mat visus 
Maskolijos universitetus, išėmus 
Dorpato.

Užbaiga musų prowos.
Prova musų ant skundo kun. 

Kravczuno ir jo draugų už pa- 
tilpusį “Lietuvoj”, 14 d. Spalių, 
straipsnį, kuriame buvo užmesti 
Chicagos lietuviškos Szvento 
Jurgio parapijos prabaszcziui 
neteisingos rokundos isz stovio 
parapijos kasos, ir girtuokliavi
mai, po penkių dienų perkratinė- 
jiino, pasibaigė pereitos sanvai- 
tės pėtnyczioj. Sūdąs rado ne 
kaliais lygiai “Lietuvos” redakto
rių, kaip ir iszleistoją, kadangi 
liudinįkai, kokių nuo apskųstos 
pujėssudas išklausė apie 30 (jų 
buvo dar daugiaus), iszrodė, kad 
musų laikraštis, darydamas kun. 
Kravczunui uimetinėjimus, ne 
tikt nemelavo, bet nė dalios viso 
mėšlo neišvilko, koks sude pa
sirodė. Gaila labai, kad prie 
mėžimo mu«ų parapijos mėšlyno 
atsėjo tarpinįkauti svetimtau- 
cziam*. Liikraszcziai iszeinanti 
visokiose kalbose Chicagoj (isz
ėmus, žinoma, lenkiszkųultrakle 
rikališkų) patalpino placzius ap- 
raszymus provos, neslėpė ir mėš
lo, kokį iszvilko į aikštę liudi
nįkai ir advokatas apskųstos pu 
sės. Per tai nepasikėlė garbė nė 
musų raštais neva nuskriausto 
kunįgo Kravczuno, nė reputacija 
kitų kunįgų, kurie stengėsi už 
Chicagos savo sandraugą užstoti, 
kaip lygiai ir tų musų kunįgų, 
kurie,nemokėdami iszrasti kitokio 
kelio ant praszalinimo papiktini
mo, prikalbėjo musų prabaszczių 
prie skundimo į sūdą. Kunįgas 
Kravczunas pirm to pats žmo
nėms garsino, kad jį negali sū
dyti nė joks svietiszkas sūdąs, 
tuom tarpu pats kreipės. į tokį 
sūdą. Tikt po provai mes ge
rai supratome pamokinimus 
“Bažoyczios Tarno” kasi ink cen
zūros ant skundimo kunįgų į 
svietiškus sudus, kadangi czia 
prie visų akių išeina į aikš
tę * dori ir nedori darbai tūlų 
doros mokintojų, skundžiant 
gi nedorai besielgiantį ku
nigą dvasiškai valdžiai, apie 
negerus darbus žinos tikt apskųsto 
virninįkai, apie tokius darbus 
nepaszaukti nedažinos. Iš ku
nįgo pusės liudinįkais buvo: trys nos knįgos ir isztikro turi 
lenkiški kunįgai, kurie, turbut, 
ne daug žino apie nesutikimus 
lietuvių parapijonų su mWo pra-

| Brazilijoje miesto Rio Ja nei
ro aplinkinėse siautė smarkus 
žemės drebėjimai. Pereitos sere- 
dos dieną žemės drebėjimai isz- 
griowė'su visu kaimą Sarmiento; 
prie to ir trys žmonės likosi ant 
vietoj užmušti.

| Ant Peloponezo, pietinėj 
Grekijos dalyj, siautė 15 Balan
džio smarkus žemės drebėjimai. 
Gascouni ir kitose vietose prie to 
sugriuvo ne mažai triobų. Apie 
užmuštus žmonis žinių q£ra, ap. 
kultų užtai yra net kelios deszim-

__--- q
B Savinįkas didžiausių ne tikt 

Lenkijoj, bet visoj Maskolijoj 
audimų dirbtuvių Žirandove, ne 
toli Warszavos, Ditrich, paau
kavo 80J000 rublių ant naudos 
darbinįkų ir tarnaujanezių jo 
dirbtuvėse. Darbinįkų ir tarnų 
tose dirbtuvėse yra apie 15000 
žmonių.

I IVestfalijoj ir Reiuo provin
cijose, vakarinėj ^Vokietijoj, 
vandens visose upėse neiszpasa- 
kytai patvino. Klonių gyvento
jai pradėjo kraustyliesi isz savo 
uamų ant augsztesnių vietų, ka
dangi jie bijosi, idant tvanai ne 
užkluptų teip, kaip tai buvo per 
eitą metą, kada tuose jau krasz- 
tuose daug žmonių prigėrė.
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tą, kas ant jo parašyti 
galėjo papiešti tiktai 
prancūzas ir tai ne dabar, r iinan-

R Pagal padavadyjimą masko- 
liszko apszvietimo ministerio, 
visi studentai Kijevo universi
teto, kurių yra apie 2000, liekasi 
už paskutines demonstracijas pa- 
liusuoti su wisu isz tos moksliš
kos į tai sos. Norinti pastoti į uni
versitetą, turi paduoti isz naujo 
praszymus rektoriui, kurisai 
nuspręs ant kokių iszlygų gali jie 
isz naujo pastoti į universitetą.

R Wokiszkose valdybose Piet
vakarinės Afrikos surado labai 
turtingus baltojo marmoro plo
tus. Marmoras ežia neprastesnis 
už laikomą už brangiausią varto
jamą ant brangių stovy! ų kara- 
žiszkąjį. R indas iszaiuntė jau į 
tuos kraustus specijalistų komisi
ją ant ištūrimo tų marmoro plo
tų ir ant parengimo kastynių, 
kadangi jos galės deszimteropai 
pakelti vertę Pietvakarinės 
Afrikos vokiazkų kolionijų.

’• | 30 d. Kovo, pneszais Osu- 
gu, provincijoj Teshio Hokkaida, 
Japonijoj, ausimuazė dujaponisz- 
ki garlaiviai: Hokuahin Maru ir

| MaNkoliszkas kelių ministe- 
ris sako, kad pabaigus dirbimą 
didžiojo Si beri jos geležinkelio, 
kiekvienas galės apkeliauti ap 
link visą žemę į 30 dienų. Ant 
kelionės geležinkeliu nuo Bre- 
mos į Peterburgą reikia 1| die
nos; nuo Peterburgo iki Wladi- 
vostokui, kuri baigsis Sberijos 
geležinkelis, reikės 10 dienų ke
lionės geležinkeliu; nuo Wladi- 
vostoko į San'Traucisko kelionė 
garlaiviu užims teiposgi 10 die
nų; nuo San Francisco į Nev 
Yorką, Amerikos geltžiukeliais 
reikia 4 j dienos; nuo Nev Yorko 
į Bromą garlaiviu užtenka 7 die
nų. Taigi ant apkaliavimo aplink 
visą musų žemę užtenka mat 30 
dienų, ant ko dar pradžioj šio 
amžiaus ir czielų metų neužteko.

| Wokiszki daktarai iszrado 
naują vaistą aut apstabdymo vi
sokių skaudėjimų, kurį praminė 
orthoformu. Naujas vaistas ge
riausiai tinka ant apstabdymo 
dantų gėlimo, teiposgi prie trau
kimo dantų, vieton dabir varto
jamų kokainos, arba naikinanczių 
skaudėjimų gazų, kurie, nors tei
sybė, naikina skaudėjimą, bet už
tai jie vodingi žmogaus sveika
tai.

| Gyvenantis Nev Yorke len
kas Kulamikovski iszrado kokį 
ten skystimą, kuriame syki 
mirkyti visoki deganti daiktai, 
kaip antai medis, audimai, popie- 
ra ir tL, pa-kui ir iszdžiuvę vi 
sai nedega. Isz ko padarytas ta
sai skystimas, tikrai nežinia. Jei
gu isztikro minėtas lenkas išra
do tokį skystimą, tai nėra abejo
nės, kad už jį gaus gerą užmokes
nį. Lenkai vienok paprastai dar 
labiaus už amerikonus mėgsta 
gi r tiesi, jų laikraszcziai nesidro- 
vė garsinti, apie ne ėsanezius 
savo vientauezių isz radi mus, to
dėl ir szitam jų pagarsinimui 
verta per daug tikėli.
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Kas apszwietą naikina?
Kas apszvietf naikina 
Terp mūsiškių brolių. 
Tasai mus lygiai kankina 
Kaip valdžia maskolių. 
Gal paklausite ne vienas, 
Kae tie toki yra? 
O tai kunįgas klebonas 
Ir dar porą vyrų 
Kurie aazaras liedami, 
Kaip kad “Saule” sako, 
Rasztinįkus mus geriausius 
Suimti atkako.
Bet musų toki vadovai 
Panaezus į žvėrį, 
Kuris vieno ne priėdęs, 
Akimis tik žėri, 
Kitą norėtų pagauti 
Ir tuoj sunaudoti, 
O kad ne gali pagauti, 
Pradeda raudoti.

seniai 
Euro] 
tinę 
Azijo 
pių y 
Dauri 
pai, 1 
lauki 
skyU 
prieš 

M.
augu 
Lieti 
selen 
kai,s 

tų
ų.^ 
na 

opi



toje us 
ūgiais 
im gi 
įieskų 
leudi- 
•nonis 
ai ant 

susi- 
izardė

oi iaus 
pulkų

aidžių 
a, kas 
nczius 
ię, da- 
, bet 
sideda 
niszko 

baus- 
g’alima 
ės tų, 
lėti.

is “Si- 
a, kad 
Siberi- 

likosi 
entams 
ei už- 
askuti- 
įsisztai 
kibesni 
oliszki 

t visus 
szėmus

liniste- 
lirbimę 
nkelio, 
uti ap 
. Ant 
o Ere
li die- 
Wladi- 
’ berijos 
enų ke- 
VVladi- 
kelionė 
10 die- 

• vį Ne v 
akeliais 
Yorko 

a 7 die- 
i aplink 
mat 30 
oj szio 
užteko.

iszrado 
rmo wi- 
prainiuė 
tas ge- 
abdymo 
ie trau- 
varto- 

nanczių 
tora tei- 
bet ui- 
sveika

ke leir- 
lo kokį 
ykį isz- 
daiktaų 
, popie
tę vi- 
tas ta

kia. Jei- 
s iszra- 
i ahejo- 
žuiokes- 
itai dar 
mėgsta 

nesidro- 
sanczius 
nūs, to- 
imui ne

[kiną?

I- 

iaa,

a, 
įsius

Musų naminiai augmenys.
. AKaip gyvi sutvėrimai, teip ir 

augmenų veislės atsirado kiek
viena veislė kokioj nors sau 
paskirtoje vietoje, liet sanlygos, 
teip antai kaip tirsztai apgyven
tos Europos žmonis, privertė isz- 
eiwystėj jieszkoti laimės. Ne rei
kia užmirszti, kad tūli augmenys 
i-zduoda daug sėklų, sztai pa
imkime nors visiems žinomę 
tabakę, kurio kiekvienas krūmas 
i-zduoda po 350000 sėklų. Jeigu 
kiekviena sėkla iszdygtų, tai nuo 
vieno krūmo tiek pridygtų ta
bako, kad į 5 metus ne tikt taba
kas apimtų wisę žemės pavirszių, 
atimtų maistę kiliems augme
nim-, kurie turėtų isznykti visai, 
bet jam vienam ne tektų ruimo 
ant žemės. Menka tikt augme
nų ^ėklų dalis iszdygsta, dau
guma- jų isznyksta, bet ir tų isz- 
dygu-ių ant vietos yra per daug, 
todėl augmenys visokiais budais 
kraustosi isz savo gimtinio 
kra-zto svetur: sėklos tampa 
vandenų nunesztos į tolimus 
krasztus ir aut kranto su 
želia toli nuo tėvynės, kitas isz- 
ne-zioja vėjai, dar kitas žvėrys 
ir paukszcziai, dar kitas žmonės. 
Idant žinoti, kur yra lopszys ko
kių* nors žmonių auginamų 
augmenų, reikia žiūrėti, kur tie 
pat^ augmenys auga kaipo lauki
niai. Kods tūlose vietose isz sve
tur prisigriebę augmenys pavirto 
į laukinius, kitur gi, pradėjus, 
žmonėms, auginti, ta veislė, isz 
kurios žmogaus auginami paeina, 
i-znvko, negalėdama pi ištaikyti 
prie sanlygų ir iszhikyti kovę 
už buwį su drūtesnėms geriaus į 
kovę tinkaezioms. Teip antai isz- 
n\ko kornų laukinė veislė ir liko 
ti.it ta, kuri auga prie prisidėji
mo žmogaus rūpestingumo.

Nor-lietuviai tėvynėj yra-beveik 
vien žemdarbiais, liet Lietuvoj ne
rasime nė vienos žmonių auginamų 
augmenų veislės, kurios czia butų 
lopszys, laukuose teiposgi daugu
mas auganesių augmenų, isz sve
tur atėję ir tai tūli isz jų turėjo 
atlikti tolymę kelionę, kol dasi- 
gawo Lietuvos, tikt rugiai ir 
avižos turėjo trumpę kelię, ka
dangi jų lopszys yra Stepuose 
Maskolijos į sziaurius nuo Juodų 
jų ir Kaspiszkų jūrių. Dar ir 
sziędieua antai ^Vengrijoj ir pie
tinėj Maskolijoj auga lygiai ru
giai, kaip ir avižos kaipo lauki 
niai. Senovės Grekijoj ir Rymo 
vie-zpatystėj neaugino nė rugių, 
nė avižų,tikt germanai ant maisto 
vartojo avižinius miltus,taigi ma
tomai rugius ir avižas pirmiausiai 
pradėjo auginti vidurinėj Euro 
poj. Tėviszkė kvieczių yra Ma
žoji* Az ja, Mezopotamijos žemu
ma, isz kur iszsiplatino po visę 
eivilizuotę avietę; į Ąmerikę 
pr .-įgriebė jie nu europiecziais, 
pirmiaus czia kvieczių ne buwo, 
inusų tėvynėj kvieezius pradėjo . 
auginti ne kiek ankszeziaus negu 

menkoj. Teip jau isz Azijos 
gavome miežius ir grikus, ku- Į 
riuos į Europę atgabeno nuo* 
Amūro krantų totoriai jr todėl 
jucs pirmiaus pradėjo auginti ry 
linėj Europoj, į vakarinę ir vi
durine prisigriebė jie vėliaus, į 
Wokietiję XV szimtmetyj. Ame
rika ir Afrika suteikė tikt po 
wienę javų veislę, isz Amerikos 
yra pietinėj Lietuvoj daržuose 
auginami koj-nai, isz Afrikos gi 
gavome soras. Isz Amerikos tei 
posgi gavome bulves, kurių vie 
nok isz.pradžų nieks nenorėjo 
valgyti. Lietuvoj bulves pradė
jo auginti tikt pradžioj bėgan 
ežio ezimtmeczio. Linai ir kana 
pės. paeina isz Azijos, linai labai 
seniai tapo atgabenti: į sziturinę 
Europę atgabeno juoe tinai, į pie 
tinę gi Europę atkakę czia isz 
Azijos arijonys. Lopszys kana
pių yra pietinė Sibenja, jos dalis 
Daurija vadinama ir Kirgizų Ste
pai, kur jos ir dabar auga kaipo 
laukinės. Į Europę atgabėno jas 
skytai aut porus szimtmeczių 
priesz Christaus gimimę.

Musų daržuose teiposgi nėra 
augmenų, kurių tėviszkė butų 
Lietuvoj. Aguonos, petruszkos, 
-elerai, porai,krapai,burokai, ridi
kai,salotos paeina isz Italijos ir isz 
kitų krasztų prie Terpžeminių jū
rių. Anyžiai paeina isz Egipto,svo
gūnam ir czesnakai isz Azijos. 
Kopūstai, ropės paeina isz Ho- 

sziaurinės Wokietijos, ir 
Prancvzijoe. Krienus 

isz rytinės Maskolijos,

nors dabar jie auga Lietuvoj 
kaipo laukiniai. Žirniai paeina isz 
pietvakarinės Azijos, ir tai labai 
seniai prisigriebė, nežinia kokiu 
budu, į Europę. Pupas turime isz 
Amerikos, bet to tikrai nežinia, at
sirado jos Europoj 16 szimtme 
tyj. Agurkai paeina isz Rytinių 
Indijų, kur juos augino jau 3000 
metų pirm Christaus gimimo; 
Europoj augino juos jau senovės 
grekonys. Melouai auginami 
dvarų daržuose paeina isz Afri
kos ir Azijos. Pirmutinės jų at
mainos ne buvo gardžios, todėl 
negreitai Europoj griebėsi jų au
ginimo, tikt .'pradžioj naujų am 
žiu gadynės pradėjo juos auginti, 
kada pasisekė Nutverti gardesnes 
atmainas. Musų daržuose augina 
mi dynai paeina isz vidurinės 
Afrikos, nuo upės Nigero; pra 
dėjo juos auginti Europoj tikt 16 
szimtmetyj. Tumatai ir saulažo 
lės paeina isz Amerikos.

Žemvuogės ir avietės auga 
gerai visoj vidurinėj ir sziauri- 
nėj Europoj, teiposgi Azjoj, o 
kaip žemvuogės ir Amerikoj. Ka 
dangi žmonės jų ne augino, tai 
ir neplatino po kitus krasztu?, 
darbę tę atliko paukszcziai iszne 
sziodami sėklas. Žemvuoges dar- 
žuose pradėjo auginti tikt 15 am- 
žyje. Tę pati galima pasakyti 
ir apie serbentus, a g vestus, kurie 
nors buvo musų tėvynėj, bet 
žmogus nesirūpino apie pagerini- 
mę jų veislių. O’ielys, gruszios, 
vysznios, slyvos, paeina isz va
karinės Azijos, prisigriebė į Euro 
pa labai seniai, ant poros t-zimt 
meczių priesz Christaus užgimi 
mę ir spėjo teip iszsiplatinti, kad 
auga kaip kur kaipo laukinės ir 
giriose, kur priveisė jų pauksz- 
cziai isznesziodami sėklas.

Isz laukinių medžių: jovarai 
ir topeliai paeina isz Amerikos, 
kasztanai gi paeina isz Himalajų 
kalnų, į Europę pateko tikt 16 
szimtmetyj.

Kaslink mergų darželiuose 
auginamų kvietkų, czia teiposgi 
mažai yra tokių, kurių lopszys 
butų musų tėvynėj, daugumas 
dailiai žydinezių arba kvepian- 
cz ų * kvietkų yra atėjūnai isz 
svetur, kvietkų vis dar dau 
giaus sodannįkai gabena isz kitų 
krasztų, pratina prie kitokio mu
sų krasztų oro. Rūtos ir pinavi- 
jai yra vietinės musų tėvynės 
kvietkos. Rezedcs, lakai, levko- 
nijos, rožės paeina isz Azijos. 
Tulpės atėjo isz Mažosios Azijos, 
lelijos isz It ai'jos, isz czia paeina 
mirtai ir narcyzai.

Pietinė Afrika yra tėviszkė 
aloesu (lietuviai vadina alijo- 
sziumi) auginamų puoduose ant 
langų. Fuksės pieina isz-Ameri
kos. Auga jos kaipo laukinės gi
riose Meks<ko ir Brazilijos, atga 
bentos į Europę 16 amžyj ir czia 
teip prasiplatino, kad ne daug 
jau rastume jų nepažįstanezių 
merginų. Uzarėliai paeina isz 
Peru, pietinėj Amerikoj, atga 
lietiti jie pirmiausiai 1789 m. į 

^iParyžių, isz czia iszsiplatino po 
daržus visos Eurepos. Tame lai
ke isz Meksiko pateko į Europę 
Jurginiai ir astrai.

Užtai neužmirszėlės, naszlutės, 
p fj oi kės jeigu .ir atėjusios isz ki
tur, tas labai seniai atsitiko, tikt 
atmainos su dideliais žiedais so 
daunįkų užaugintos isz kitur at- 
gabentos, dabar jos auga jau ir 
kaipo laukinės Lietuvos laukuo 
se. »

Isz Australijos labai mažai ta
rime augmenų, jų vienok ir pati 
Australija turi ne daug atmainų; 
sziltesniuose krasztuoee Europos, 
kaip antai: Prancuzijoi, Italijoj, 
I-zpanijoj auga eukalyptai ir 
bauksijos paeinanti isz Australi
jos, bet musų tėvynės oro nepa- 
kenezia-

Europa daug apturėjo augme
nų isz svetur, užtai ji atlygino 
ypacz Amerikai ir Australijai, 
suteikdama sawo augmenis 
ir naudingus isz kaimyniszkų 
krasztų. Nuo europieczių lygiai 
Amerika kaip ir Australija aptu
rėjo visus m u «ų laukų javus, 
cukrines lendres, apelsinus (oran
tės), melionus, fygas, granatus, 
alyvų medžius, kavę, musų so
dų vaisinius medžius, vynvuo- 
ges, pipirus ir kitokius augine 
uis, kukių nė Amerikoj nė Aus
tralijoj pirmiaus ne buvo.

ir8waiginanti gCrymai 
mirezių nuoszimtis.

Niekur ant visos žemės pavir- 
saiaus nemirezta teip daug žmo
nių nuo girtuokliavimų kaip

Maskolijoj, Profesorius Peter
burgo mediszkos akademijos, Dr.! 
Sikorski, surinko už 17 
metų žinias apie staigi is mirtis 
Maskolijoj, isz kurių pasirodo, 
kad staigios mirtys nuo gi r tuok- 
liawimo duoda didžiausię nuo- 
szįmiį: nuo 1870—1887m.buwo 
staigių mirezių: draskanti žvė
rys |>er tę laikę suėdė 1246 žmo
nis, arba po 70 kas metę; perkū
nas uimu-zė 9900, arb* po 550 
kas metę, sudegė 16280 arba po 
900 kas metę; nusinuodino 18000 
arba po l(K)0 ant metų, suszalo 
22150 arba po 1230, nusižudė 
patys 36000 arba po 2000, likosi 
užmusztų 52000 arba po 2840, 
numirė nuo persigėrimo degti
nės 85200 arba po 4500 kas metę. 
Tikt prigėrusių yra daugiaus, 
ues 124500. taigi iszpuola po 6000 
ant metų. Czia reikia pridurti, 
kad d-r<> Sikorskio surinktos ži
nios tik a|>ie pasimirusius nuo 
persigėrimo, isztikro gi staigių 
mįrezių nuą degtinės bus daug 
daugiaus, nės tokių rasime diktai 
lygiai terp suėstų iraskanezių 
žwėrių,9udegusių,nusinuodinusių, 
suszaltįsių, patžudiių, užmusztų, 
ypacz daug jų bus terp prigėrusių; 
priskaiezius dar tuos, tai pasiro
dys, kad nė jokios ligos nepaima 
teip daug aukų, uėjokia epidemi
ja nenumarina tiek žmonių, kiek 
degtinės gėrymas wirsz mieros. 
Jeigu paimsime wisao staigias 
mirtis, tai užpuola ant kiekwieno 
1000000 gyventojų staigų mir
ezių nuo organifzkų ligų |>o 230, 
nuo degtinės gi mirsr.ta po 65, 
taigi 28% wisų staigių mirezių, 
taigi suwirszum ketvrirta dalis; 
wakarinėj Europoj nuoszimtis 
degt nės aukų yra kur kas ma
žesnis, nes tikt 8—9%, M įskoli- 
joj gi net 28%. Isz wiso skait- 
liaus staigių mirezių nuo alkoh<> 
liaus per minėtus 18 metų, tiigi 
isz wiso 85200, buvro 76800 wy- 
riszkiai, o 7450 moterų, taigi 
moterų 10 kartų mažiaus pasi
mirė nuo persigėrimo negi wy- 
riszkių. Užtai ant 100 vyriszkių 
nuo alkoholiaus gawusių proto 
sumaiszymę patalpintų beproezių 
namuose yra tokiuose namuose 
28 moterys, taigi netoli treczdalis 
įgawusių proto sumaiszymę nuo 
degtinės. Kadangi moterų gir- 
tuokliaujanczių 10 kartų yra 
mažiaus negu wyriszkių, o jeigu 
netekusių proto nuo alkoholiaus 
yra jau 28%, Ui aiszku, kad deg-1 
tinės gėrymas moterims tris 
kartus labiaus wodingas negu 
vryriszkiams. Sulyginus nuo- 
szimtį staigių mirezių nuo orga- 
niszkų ligų ir nuo alkoholiaus 
terp moterų pasirodo, kad joms 
alkoholius daug pawojingesnis 
negu vrisokios ligos; įpuolusi į 
organiszkę ligę moteris greieziaus 
gali tikėtiesi iszgyti negu apsir
gusi nuo alkoholiaus. Pagal Si
korskio isztinmus, gėrymas deg
tinės moterims 10 kartų pawo- 
jiilgesnis negu wyriszkiams, terp 
girtuokliaujanczių moterų 10 
kartų tankiaus atsitinka staigios 
mirtys negu terp wyriszkių. To 
dar negana: girluokliawimus 
moterų swarbiaus atsiltepm ir ant 
jų pagimdyto waisiaus. Likosi 
jau wisur isztirta, kad didžiausię 
dalį tvaikų idiotų gimdo girtuok
lės moterys. Taigi mat girtuok
lystes ne tikt kenkia patiems gir
tuokliams, liet atsiliepia ant jų 
waikų ir ant wisos tauto-*. G.r- 
tuokhaujanezios tautos, jeigu ne 
paliaus girtuokliavimų, turi nu
pulti. Todėl tai dabar net ran
dai civilizuotų vieszpatyszczių 
atkreipė atydę ant pavojaus ir 
jieszko kelių aut apslabdymo g.r- 
tuoklystų.

Terp visokių Maskolijoa krasz- 
tų kasltnk girtuokliavimo gy
ventojų, musų tėvynė Lietuva, 
teisybė, ne pirmutinę nžima vie- 
tę, liet teiposgi ir nepaskutinę, 
net lenkai mažiaus už lietuvius 
iszgeria svaiginanezių gėrynių. 
Pagal maskoliszko rando surink
tas žinias daugiausiai degtinės 
Lzgeriu gyventojai Peterburgo 
ir Maskvos: czia iszpuola po 
0,77 (f) wiedro gryno (be van
dens) spirito ant kiekvieno gy
ventojai, amrę vietę ūži ui 
Mažrusija, kur iazpuola 0,39 
viedro gryno spirito ant žmogaus, 
Lietuvoj 0,24 arba | dalis vied
ro aut kiekvieno gyvenlojaus, 
taigi ant viso lietuvių skaitliaus 
iszpuola 1 milijonas wiedrų, kas 
kasztuoja 16 milijonų rublių kas 
mer^. Jeigu tikt pusę pinįgų ap
verstame ant tauliszkų reikalų, 
ant kulturiszko pakėlimu m tisų 
tėvynės, kaip tai augsztal lietu
viai stovėtų! Į kelis metus su
silygintume su vokiecziais ir 
kitomis vakarinės Europos tau
tomis. Neszaūdytų tęsyk į pul
kus lietuvių kaip į laukinius 
žvėris Martinai ir jiems panašaus, 
nevadintų Amerikoj lietuvių 
hunnais ir kitais netinkancaiais 
vardais.

Atsiszauklmas reikale lie
tu wiszkos literatūros ant 

Paryžiaus parodos
4 1900 m.
Kadangi musų pirmutinis atsi- 

szaukimas liko karsztai priimtas 
lietuviszkoje visuomenėje, ka
dangi draugystė L. Ivinski) ne
gyvuoja, komitetas Zuerich’o 
priima ant savęs įkunyjimę 
užmanymo:

Kadangi lieka visai mažai lai
ko iki parodai; kadangi mės pa
tys vieni negalime atlikti visų 
reikalų to užmanyti, kreipiamės 
pas jus mieli tautiecziai su sekan- 
cziu kvietimu.

I.) Tilžėje tapo iszleista 1897 
m. knįgelė “Statistika'lietuviszkų 
knįgų atspaustų Prūsuose uuo 
1866 iki pabaigai 1896 metų",tai 
gi meldžiame tautieczių, kad kas 
nors I8Z jūsų teiktųsi tę statistikę 
dapildyti iki sziędieniniam laikui, 
ir patalpinti tuos iszleidimus, ku 
rtų trūksta knįgelėje p. A. J. Za- 
navykuczio.

II ) Reikalinga, kad kas teik
tųsi surinkti lietuviszkus bzleidi- 
mus po wienę egzempliorių pagal 
tos dapildytos statistikos.

III. ) Reikalinga suraszyti s ta 
tistikę visų iszleidimų atspaustų 
Amerikoje ir pagal tę statistiką 
surinkti po vienp egzempborį tų 
lietuviszkų iszleidinnf.

IV. ) Reikalinga iazsiteirauti, 
ar nebujvo iszleisti lietuviszki 
rasztai kur nors kitur, o teipgi ir 
paslapczia paezioje Lietuvoje uuo 
1864 m., ir kad juos surinkti.

V. ) Reikalinga,idant Lietuve 
je ir užrubežyje susitvertu komi 
tetai rinkimui pinįgų uždengimui 
kasztų parodos. r «

Komitetas isz sawo pusės pasi- 
rupįs apie viskę, kas bus reika
linga iszslatymui lietuviazkos li
teratūros ant Paryžiaus parodos 
1900.

Atkreii iame atydę tautieczių 
ant to, kad ta literatūra susidės 
isz lietuviszkų atspaudimų loly- 
niszkomis literomis nuo 1864 m. 
iki szio laiko (kaip svietiszkne 
teip ir dvasiszkos knįgos bei vi
si laikraszcziai).

Apie savo darbus ir pasekmes 
komitetas talpį-i žinias lietuvisz- 
kuoce laikraszcziuose; ir meldžia
me, kad ir kiti, imdami dalyvu- 

tame veikale,darytų tę pati.
Tautiecziai! neutmirszkite, 

kaip svarbus yra dėl Lietuvos 
tas užmanymas!Imkimės kuo vei
kiausiai visi už dirbo, nes tikt 
bendromis ir suvienytomis spėko
mis galima bus tę didį ir sunkų 
veikalu atlikti.

Su broliszku pasveikinimu, 
Komitetas.

(Meldžiamė visų lietuviszkų 
taikraszczių atkaitotiszį atsiszau-

Naujos knįgos.
IHrva, No. 2, kn. N. Populia- 

riNzkas ltankwedis Fyzikon. P. 
Nerio. Balandis 181*0 m OO pusi. 
Isz palengvo ir musų neturtin
goj raszlavoj pasirodo wi» dau
ginus ir dauginus moksliszkų 
rankvedžių. Prie tokių priguli 
ir dabar iszėjęs rankvedis Fysi- 
kos, apdirbtas P. Nerio. Telpa 
ežia svarbiausios gamtos tiesos ir 
apsireiszkimai, kaip antai: apie 
svarybę, apie skystumus, apie orę 
ir joįpatybes, apie balsę, szilumę, 
szviesę ir elektrikę. Wiskasisz- 
reiksztarodstrumpu, liet supran 
taniai ir mažai apszviestam skai
tytojui.Silpniausiai apdirbta dalis 
apie elektriku, bet ir to, kas szitoj 
knįgutėj patalpinta, užtenka mu
sų skaitytojams; tolinus, iszlei- 
džiant platesnį rankvedį, kiti 
raszėjai galės dapildyti elektri
ke* dalį, tuom tarpu “Dirvos" isz- 
leisto ran k vedlio lietuviams už
tenka, nėra dar reikalo rupintiesi 
apie iszleidimę naujo ypacz, kad 
mums trūksta ir kitokių elemen- 
tariszkų mokslų rankvedėlių. 
Už iszleidimę Fysikos lietuvisz- 
ka visuomenė gali “Ditvo**” re 
dakcijai isztarti aeziu. Tegul 
kiekvienas norintis susipažinti 
sziek tiek su svarbiausiomis gani, 
tos tiesomis pasirūpina nusipirk
ti Fysikos rankvedį.

Apart Fyzikos.szitoje “Dirvos" 
knįgutėj telpa polemiszkas straip
snis kunįgo Miluko, kaipo.atsa
kymas “Varpo" kritikui, kuriasi 
nupeikė pirmiaus “Dirvos” įsi
leistą rankvedį" “Senoviszkoejls* 
tori jos”; straipsnelis apie Lietu
vos kankintinius ir paveikslėlis 
sudegusios lietuviazkos bažny- 
czios Forest City, Pa.

Lietiivlii Prateviai
MAŽOJOJE AZIJOJE, •

nuo senovės iki Jie pateko po valdžia Persu.

Parasze. Lietuvos Mylėtojas.

(Tąsa.)
Tiktai Lykiszkiai, savo mieste Xanth<Kn, 

desperacija gynėsi. Pabandę veltuo 
muszti antpuolėjus atvirame lauke, ir 
sprausti į miestą, jie patys tąjį padegė, iri 
degino liepsnose moteris, vaikus ir tarnįis, 
kuomet ginkluoti vyrai isztraukę gaiszo ko
voje iki vienam su neprieteliais”. Teipąin- 
go visa populiacija Xantho, apart 80 szeimy- 
nų, kurios netycziomis nebuvo namie; vėlesni 
gyventojai miesto susidėjo isz svetimtku- 
czin”. Pedasai teipgi gynėsi; apie juos 
szoHėrodotas4’: “Augszcziaus Halikarnaiso, 
ir toliaus nuo pajūrio, gyveno Pedasai. T jrp 
tų žmonių, kaip tiktai kokia bėda gresk 
jiems patiems ar jų susėdams, 1— 
Atbėnės auga stambi barzda1’. Trisyk tįi 
stebuklas jiems atsitiko. Jie vieni, isz i|isų 
gyventojų Kari jos, prieszinosi Harpagui 
tūlą laiką, ir darė jam daug klapato, laįl 
damiesi tūlame kalne, vardu Lida”, kurįį 
buvo fortifikavoję; ale bėgant laikui jie t|ipo 
teipgi priversti pasiduoti. ”

Tokiu budu Harpagos su Persais perga
lėjo, be didelio pasiprieszinimo, vakarines ir 
pietines dalis Mažosios Azijos; galbūt, dora 
neturime tikros žinios apie tai, net visą tarri- 
toriją iki Halio upei, kurios valdymieru buvo
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Aaey rijoje.
Pastojus Darejui karaliumi Persijos, 

kurios satrapijos nenorėjo pripažinti jo 
džią. Medai (takėlė maisztą, bet tapėapiial- 
szinti, nors tūli satrapai atsisakė karalf 
klausyti. Įpatingai galingasai Oroitėa, turį 
Kyras buvo paskyręs satrapauti Lydijoji 
Jonijoje, netiktai nepasiuntė armijos b 
gelbą Darejui priesz Medus7’, bet sumifcžus 
valdžiai, myriu nukorojo savo ypatiszką| 
prietelių Mitrobatą, satrapą Plirygijos,! 
prisisavino jo satrapiją. Aryandėa, šatra] 
Aigypto”, teipgi Babylonija”, atsakė | 
klusnumą Darejui. Taigi Oroitės, satnl 
Phrygijos, Lydijos ir Jonijos, kurs regionai 
valdė visą vakarinį pajūrį Mažosios Azijos— 
turėdamas didelę militariszką galę ir įėmii|' 
ir apeisiaupęa gvardija isz 1000 Persų 
kakliai apsiskelbė nepriegulmingu. Paeii _ 
tai jis nužudė siuntinius, szaukiancziuB oį į 
Susą, ir net atsikerszyjo ant tūlų įtekmingų 
Persų, kurie buvo jį kuomi įžeidę. Danius, 
manydamas ėaant neiszmintinga užpulti
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manydamas ėsant neiszmintinga užpulti Jaut1 
jo atvirai, pasiūlė vyriausiems Persams Miso
je į tavoj i ngą užduotę nužudyti aną kytruįnu. 
Trįs deszimtys isz jų apsiėmė tai padaryti ir 
Bagajoe, budus Artonto, kuriam traukiant 
burtą pateko tos Užduotės iszpildymas, lisz- 
pildė ją budu, kuls galėtu būti pamokymu 
dėl Ottomanų vyriausybės, jos prikysliose 

’ię«i 
imu

burtį jiateko tos Užduotos iszpildymas.

Darejus galutinai paveikė Joniszkius 
Graikus, įgydamas salą Samoa, kuri buvo 
iszljkuffl nepriegulminga nuo Harpago. Mat 
PetSai neturėjo tuo^jnetu laivynės. Toji sala 
buvo pakilusi po energiszka valdžia Poly
krato, kurs tarp 536v53‘2 m. pirm Kristui 
gemant pasiglemžė valdžią su pagelba savo 
brolių Pantagnoto ir Sylosono*’. t Veikiai 
Polykratas vienas pats pasiliko despotu. Jis 
užėmė keletą salų susėdyjoje, laimingai vai 
jojų priesz Miletą ir Lesbos mivynę, ir įgyjo 
100 pentekontėnj bei 1000 pasamdytų lank- 
szaulių*’, ir suderybas padare\su Amaziu, 
karaliumi Aigypto”, nors tas suderybas vė
liaus pats pertraukė^, norėdamas prisigerinti 
Kambyzui. Kambyzui traukiant lųiesz Ai- 
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gemant pasiglemžė valdžią bu pagelba 
brolių Pantagnoto ir SyloBono”. i V< 
Polykratas vienas pats paai

su pasisziausziancziais Paszomis. Nukal|< 
Sanies, ir turėdamas daug visokių Įtaliepl 
nuo karaliaus, suraszytų ir turinezių pecjvie- 
tę Darejaus, Jis stojo ant audijencijos ‘ 
Oroitą, sekretoriui satrapijos ėsant arti ir 
gvardijai Persų stovint aplinkui. Jis Ii epė 
sekretoriui paliepimus skaityti balsiai, pi uia 
įduttdamas paliepimus menko svarbumo; 
kada jis pamatė, jog gvardija klausėsi 
didele guodone, ir kad karaliaus vardai-ir 
peczvietė buvo jiems dideliu daigtu, jis 1 
sidrąsino iszpildyti tikrąją užduotę savo jAie- 
gadingos pasiuutinystos. Įsakymas taįtėj 
duotas sekretoriui, ir tapė skaitytas bagiai 
sztai koks: “Persai, karalius Darejus 
draudžia jums toliaus tarnauti kaipo gva|xli- 
ja dėl Oroito.” Paklusni gvardija tuo; 
padėjo savo jieszmus, kaip Bagajoe liepė 
starąjį įsakymą perskaityti: “Karalius 
rejus liepia Persams Sardėse užmuszti Oroil 
Gvardija iszsitraukė szobles ir užmuszo 
ant vietos: ano dideli turtai tapo nubog 
į Susą: Darejus Įiastojo valdymieru be pr esz- 
ginyste^, ir turbut Bagajos satrapu19’. ;

1) Tikru vardu* miesto, kurį Graikai vadino Xanthc t, re
git buvę Arn* ar Arina. Teip t virti na-Stephonat(advoc. A na), 
ką patvirtina monumentai tulies. Arina (apima) ra n* 
ant tūlų Lykiszkų monetų, kur nesiranda jokio žodžio 
sslnczio į Xanthosiki po Aleksandriukei gadynei, ir ta 
tjasYandaai daugiau, negu sykį ant didelio antraszyto o >elis. 
|ha i t i kantho, ėtanezio dabar Britijoa muzeumė. Xa ithot 
ylra po teisybei vardu upes. Tai yra Graikiszku itzguld , mas 
originaliszkojo vardo, duoto tai upei turbut per Solym i* — 
Sirbė ar Sirbl* (Strab. XIV. p. 951; Pausan. ap. Steph. “ 
ad. voc. Tremili; Euttath. ad. Hom. II. XII. p. 907. 30), 
žodis Semititzkai ženklinąs "geltonu" (Bochart, Geogr. lacr. 
Para. II. 1. 6). Vadinti upe pagal spalvą jos vandeniu yra 
paprasta Rytų žemSse, kaipsstai Kara-Sus arba Juodi Van- 
deno, Kizil-Irmak arba Raudon-upis, Kiuk-Su arba M lyn- 
upis ir tt.

C. Fellows sprendžia, kad vardu Arida nebuvo d iota» 
miestui iki trumpai priess gadynę Alexandro ir kad pir la to 
lis vadinosi Kopolie (Coins of Lycia, p. 12), kurs žodis 
kiaus randui ant Lykiaskių monetų. Bet jis, rodosi 
mirssta, kad Arina randui ant obelisko iaz laikų Artai serk- 
sio Longimano. f Galbūt Koprlle buvo vardu distrikto 
rio vyriausiu miestu buvo Arina.

2) Herod. I. 176.
8) Beveik 500 metų vyliaus, tųjų ainiai tame mies' s už- 

musso uvą panesziu tragiszkn budu, iszvengdami pas lavi- 
mą Romėnų armijai po vada Marko Brutau* (Plutarch, Bru
tus, o. 31; Appiuu, de Bello civ. IV. 80 p. 638).

’4) L 175.
5) Aristotelis apie tai taipgi rasxo uvo Istorijoje Gj ralių 

(III. 11).
6) Lida yra pajūrinis kalnu issilg uiaurinio pakrs icaio 

Keram iszkos užuolankos.
7) Herod. III. 126.
8) Herod. IV. 166. -
9) Herod. III. 67-150.
10) Herod. IU. 127. 128. , ' ' 1
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Kambyzui. Kambyzui traukiant į 
gyptą, Polykratės pasiuntė ant pa^ 
trirėmių su Samiszkais malkontentai^ 
damas, kad jie niekados nebegrįžtu. Bk 
sugrįžę užpuolė namie ant Polykrato, vi< 
atmuszti tapo atgal ir kreipėsi paglobdą į 
Spartą5’, kurią matomai Graikai tuomet (524 
m. pirm Kr. g.) skaitė už galvą ir apgynėją 
laike bėdos. Lakedaimoniecziai ir Korin- 
thėnai turėjo (patingas priežastis dėl vaidų 
su Samiszkiaisf”, ir nukakę į Samos per 40 
dienų laikė apgulę Polykratą mieste, bet ga 
liaus turėjo atsitraukti be pasekmės. Iszgui- 
tiniai dabar traukė rubavoti salą Siphnos, ir 
iszgriebė nuo gyventojų 100 talantų; vėliaus 
jie traukė į Kretą, idant iszguiti Zakynthisz- 
kus gyventojus isz Kydonijos; czion jie gy
veno per»|>enkeriu8 metus, iki Krėtiecziai-vėl 
atsigriebę pardavė Samiszkius , į ne
valę7’. Samos-gi po Poiykrato valdžia pasto
jo “pirmu isz visų miestų, Hellėniszkų ar 
barbariBzkų^'*’^ turbut Polykrato veikalu bu
vo iszveSimaSjaųuedukto dėl miesto, pylimas 
apgynimui uosto, didelis dievnamis Herės?’. 
Polykratės, anot Aristotelio, yra paveizda 
polytikos despotų, kurie duoda darbą ir bed
uiną (>avaldinius10’. Polykratės podraug my
lėjo literatūrą, draugavo su Anakreonu“’, 
Dėliszkam-gi Apollonui paszventė salą Rhė- 
neją’*’. Bet sztai urnai jis pats įpuolė į bėdą1” 
per nežmoniszkumą Oroito. Satrapas Oroitės 
smarkiai neapkantoj© Polykra& dėl nežino
mos priežasties. Pasinaudodamas isz ano 
godumo, Oroitės nusiuntė į Samos paalą, nu
duodamas, buk Kambyzės spendžia ant jo 
gyvasties, ir buk jis norįs pabėgti su visais 
lobiais. Jis siūlė Polykratui dalį turtų, ku
rių pakaksi apvaldymui visos Graikijos, jei
gu Samos valdymieras pats atvykęs įiagelbe- 
tu jam iszsineszdinti. Majandrios, sekreto
rius Polykrato, tapo pasiųstas į Magnėziją 
ties Majandru dėl pasijautojimo. Czion ta
sai matė satrapą su 8 didelėmis skrynėmis 
pilnomis aukso — nors isztikrųjų anos buvo 
pilnos akmenių, su sluogsneliu aukso ant 
virszaus14’ — , paga tavy tomis ant kelionės. 
Godus Polykratas pasimasino ant teip bage
to grobio. ■ Jis nukako į Magnėziją su dau
geliu pasekėjų, ir teip pateko į rankas Oroi- 
,to, nežiūrint į perspėjimus jo pranaszų ir 
'baimę jo dukters, kuriai buvo prisisapnavęs 
prisiartinantis jo gyvatos galas. Satrapas 
užmuszo Polykratą ir nukryžavojo jo lavoną, 
paleisdamas namon visus Samiszkius, kurie 
buvo drauge atkakę, ir sakydamas, tegul jie 
būna jam dėkingi už suteikimą jiems vainos 
valdžios; svetimtauezius-gi ir nevalninkua 
pasilaikė kaipo suiminius“’. Myris paties 
Oroito įvyko veikiai potam, kaip augszcziaus 
apraszėme, ir Hėrodotas sprendžia, kad tai 
buvo kora už jo pasalų pasielgimą su Poly- 
kratu10’. Kaip vėliaus Majandrios pastojo 
despotu Samos, ir kaip Syloson, brolis Po
lykrato, su Persais nukakęs į Samos, iszvyjo 
aną, o pats tapo despotu, ežion mums nevie
ta apie tai ką daug raszyti. Jis pasiliko 
duoklininku Persijos, vėliaus randame jo 
sūnų, Ajokės vardu, valdymieru salos17’. 
Strabo tvirtina, kad Sylosono asztri valdžia 
sumažinusi skaitlių gyventojų salos1”.
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VII.
Ekspedicija Darejo Į Skythiją.

Beprotiszkoji ekspedicija Darejo į Sky
thiją, 516-515 m. pirm Kr. g., įvyko dėl at- 
kęrszyjimo Skythams už jų įsiveržimą į Me
diją ir Augsztutinę Aziją, kokį szimtmetį 
atgal. Nežiūrėdamas ant atkalbinėjimų ir-per- 
spėjimo savo brolio Artabano19', Darejos su
kvietė visą armiją imperijos ir laivynę į Thra- 
kų Bosphorą — nemažiaus kaip 700000 raitų

130.
39; Thucyd. I. 13.
40-42; cp. VII. 203.

1) Herod. III.
2) Herod. III.
3) Herod. III.
4) Herod. III. 44.
5) Herod. III. 45.
6) Herod. III. 47. 48. 52.
7) Herod. III. 57. 58. 59.
8) Herod III. 139.
9) Herod. UI. 60.
10) Polit. V. 9. 4: ton peri Samon ergą Poly k rate* pan

te gar tayta dynatai layton, ascholian kai peniau ton archo- 
nenon.

11) Polykrates į Samoa parsitraukė gydytoj} Demokedę, 
Krotonietį. iai Atėnų, ir mokėjo jam du talentu ant metų. 
Octon Demokedė^apailiko, ir lydėjo Polykratf nelaimingoje 
kelionėje pas satrapu Oroitf; užmuštus Polykratf, pagautas 
terp vergų ir syetimtaucsių, jis tapė įmestas į kalėjimą, ir 
ten vargo. Vėliaus, kada pau Oro i te* tapo nugalabytas, IM- 
mokedės radosi tarp ano vergų ir turtų, ir Ūpo nusiųstas į 
Susą pas karalių Darijų, kurį kad sykį pagydė tapo dosniai 
apdovanotas (HerOd. III. 129-138).

Tankiai Graikus užtinkame esant gydytojais Didksralių; 
cp. Xenoph. Memorab. IV. 2. 33— Apollonides isz Ko* buvo 
chirurgu ArUkserksio Longimano (Ktesias, Persica, c. 30); 
Polykritos issMendes, o ir pats Ktesias buvo prie ArUkserk- 
sio M ne mono (PluUrch. ArUkserksM, c. 31). **

2) Thucyd. 1. 44; III. 104.
8) Herod- III. 120.

14) cp. Com. Nepoa, Hannibal, c. 9.
15) Herod. III. 134. 125.
16) Herod. III. 126.
17) Herod. VI. 13.
18) Strab. XIV. p. 638.
19) Hąrod. IV. I. 88.

(Toli&ua bus.)



8warbumas sniegenų ir 
. protas.

Seniaus ir mokslincziai tikėjo, 
kad iszmintis žmogaus paeina nuo 
svarbumo jo smegenų, dabar tos 
nuomonės laikosi vien 
teip žmonės, kadangi moksliu- 
cziai, tirinėdami smegenis pasimi
rusių žmonių, persitikrino, kad 
nevisada tie, kurie Jurėjo svar
biausius smegenis, buvo iszmin- 
tingiausiais, kad iszmintis žmo
gaus ne tiek paeina nuo svarbumo 
smegenų, kiek nuo jų vertės. 
Teisybė, terp atsižymėjusių moks- 
linczių buvo turinti sverbesnius 
negu normaliszkai iszpuola sme
genis, bet su dar svarbesniais 
gyveno ir niekuom neatsižymėįę 
žmonės. Isz iki sziol mokslinczių 
isztirtų smegenų pasimirusių 
žmonių svarbiausius turėjo nese
niai miręi vienas laikraszczių 
iszuesziotojas Londone: jo smege
nys svėrė 2485 gramus(suvirszum 
5 svarus). Smegenys Ruslano, 
niekuom neatsižymėjusio Szvedi- 
jos ukinįko svėrė 2420 ?ramų, 
vienos teipgi niekuom neatsižy
mėjusios indijonės 2280 gramų. 
Nė vienas isz atsižymėjusių žmo 
nių, mokslinczių nąturėjo teip 
svarbių smegenų kaip szitie aug- 
szcziaus paminėti. Terp raszėjų 
ir mokslinczių svarbiausius sme
genis turėjo porį metų atgal pa 
simirę^ maskoliszkas raszėjas Tur- 
geniev, jie svėrė 2130 gramų. 
Antrį wietį užima pagarsėjęs 
szkotiszkas daktaras Abercronr 
bie, kurio smegenys svėrė 1955 
gramus, toliau* eina amerikonisz- 
kas jenerolas Butler su smegenims 
1924 gramų. Widutiniszkas svar
bumas žmonių sniegenų yra: 15- 
65 gr. terp moterų, 1720 gramų 
terp vyriszkių. Daugelis vienok 
pagarsėjusių moksluose didvy
rių turėjo lengvesnius smegenis 
negu vidutini-zkai iszpuola, pa 
veikslan, garsus vokiszkas filozo- 
fas Huber, garsus holandiszkas 
prowų žinovas Grotius, chemikas 
Liebig, m i tematikas Babbage ir 
ant galo garsus prancuziszkas 
patrijotas ir per ilgį laikę pran 
euzų ’politiszkas vadovas Gam- 
betta turėjo smegenis, kurie svė
rė tikt 1270 gramų; isz tų atsižy
mėjusių vyrų antai Gambetta pa
simirė dar jaunas,tai apie sumažė- 
jinię jo smegenų per proto darbį 
negali būt nė kalbos. Widutinis 
svarbumas smegenų 60 pagarsė
jusių moksluose vyrų buvo tikt 
1585 gramai, užtai terp isztirtų 
10 idiotų (žmonių menko proto, 
kvailų,kaip sako musų žmonės)ir 
3 beproezių smegenys svėrė 1800 
gramų, taigi daug daugiaus ne
gu svėrė smegenys atsižymėjusių 
mokslinczių. Sena nuomonė, buk 
kaukolis augszcziaus kulturiszkai 
stovinezių žmonių rasų taigi isz- 
mintingesnių yra didesnis,teiposgi 
prie teisingų tirinėjimų pasirodo 
klaidi. Kaukoliai rasti senovės 
indijonų kapuose Amerikoj prie 
matavimų pasirodė didesniais 
negu kaukoliai baltveidžių civi
lizuotų europi eezių; teiposgi pa
sirodė, kad kaukoliai rasti dabar 
atkastame mieste Pampejoj yra 
didesni negu sziįdien gyvenau- 
ežių tuose krasztuose napolie- 
ežių. Taigi mat sena nuomonė, 
buk iszmintis žmogaus paeina 
nuo svarbumo smegenų įr didumo 
galvos pasirodo klaidi; ant su
sekimo kiek ir kaip smegenys at
siliepia ant žmogaus proto, daro 
dabar tirinėjimus prancuziszki 
mokslincziai.

fotografijos. Naujas Saturno mėnu
lis yra teip mažas ir teip ma
žai iszduoda szviesos, kad ir eu 
pagelba geresnių žiūronų sunku 
jį nežinant užtėmyti, ypacz kad 
jis labai toli yra nuo savo plane
tos. Su pagelba gerų žiūronų ma
tyti jis ant dangaus skliauto 
kaipo žvaigždė 15 didumo, taigi 
pasirodo jis mažiausiu isz visų 
iki sziol žinomų Saturno mėnulių. 
Apibėga aplink savo planetą į 
500 dienų, taigi pusantro karto 
ant to reikalauja ilgesnio laiko 
negu musų žemė ant apkeliavimo 
aplink sau'ę: tasai mažiausiasis 
Saturno mėnulis ant apkeliavimo 
aplink savo planetą reikalauja 
apie pusantrų metų, mėnuliui gi 
musų žemės ant to užtenka 28 
dienų. Ne tikt dabar surastas 
naujas Saturno mėnulis, bet ir 
seniaus žinomi 8, iszėmus vien 
vieną, iszduoda labai mažai szvie
sos: areziausias nuo savo planetos 
mėnulis iszrodo ant dangaus 
skliauto kaipo žvaigždė 13 didu
mo, surastas gi 1848 m. Bondo ir 
ir Lasellio yra jau 14 laipsnio di
dumo, taigi dar mažiaus isz- 
duod i szviesos, dabar gi Pick- 
ringo surastas stovi jau ant 15 
vietos, taigi jis dar tampesnis, 
dar mažiaus turi szviesos. Isz se- 
iraus žinomų 8 Saturno mėnu
lių, toliausiai nuo jo ėsantis 
apkeliauja aplink savo planetą į 
79 dienas, paskutinis, 9tasis, da
bar Pickeringo su rastis, ant to 
reikalauja net pusantrų musų me
tų: tas tąi aiszkiai parodo, kaip 
toli turi būti tasai naujas mėnu
lis nuo sawo pjanėtos: kiekvie
nas mėnulis, ar tai musų žemės, 
ar kitų planetų juo greieziaus 

į aplink savo gimdytoją apke 
Jiaus,- juo bus arosiau*, juo 
gi bus nuo jos tolinus, juo dides
nį turės ant apkeliavimo kelią ir 
todėl ilgesnio reikalaus laiko. 
Dabar surastas naujas Saturno 
mėnulis parodo, kad jis yra ne 
iszpasakytai toli nuo jį pagim
džiusios planėtos, dar toliaus ne
gu yra musų žemė nuo saulės. 
Taigi mat kaip neiszpisakytai di
delį plotą daugias ruimuose 
užima Saturno sistemas.

Wietines Žinios.

tai 6 draugysezių: Sz- Kazimiero, 
Apveiados Dievo, Simano Dau
kanto, Sz. Jono Krik., Dovido 
Karaliaus ir Sz. Petro ir Povilo 
szaukia didelį mass mitingį visų 
Szvento Jurgio parapijos parapi- 
jonų ant nedėlios 23 Balandžio, 
1899, ant 2 valandos po pietų į 
Fieiheit Turner salę, 3417-3421 
Halsted Street, arti 34 st. Užpra- 
szo visus lietuvius, vyrus ir 
moteris kuoskaitlingiaus’ai susi
rinkti. Su guodone,

Komitetai 6 virsz minėtų drau- 
gyszczių.

Chicago, 9 d. Balandžio, 1899 
m. salėje L. Ažuko, 3301 Aubufn 
avė.Dr-tė “Teisybės Mylėtojų” 
laikė prieszmetinį susirinkimą,ant 
kurio užrinko naują vyriausybę: 
Antanas Krischunas Prez.
Karolis Barauckas Vice prez., 
Augustinas Žvibas knįgius, 
Mikolus Kanapeckas kasieriuš, 
Kazimieras Kasiulis ( 
Jonas Byankas ir j spiek anai 
St. Runiala /f kasos.
Winc. Labanauckas ir i revizoriai 
Kaz. Kudulis į knįgų.

Ta pati Draugystė laikys savo 
sekantį mitingą nedėlioj, 14 d. 
Gegužio, 1899,1 vai. widurdinio, 
salėj L. Ažuko,3301 Auburn avė. 
Chicago, ant kurio užkvieezia 
visus sąnarius ir norinezius pri
stoti. {stojimo prekė tik |1.00. 
Kiekvienam velyjame prisira- 
szyti prie szios Dr tės,nes ji susi
deda isz prakilnesnių vyrų ypa
tingai isz ainatnįkų ir biznierių.

Su guodone,
J. K. Chmieliauckas, Rssztin. 

422 Ashland avė.

Lietuwiszkas Piknikas
Dr-tė Sz. Juozapo isz Melrose 

Park, III. rengia savo piknįką 
ant 2d. Liepos, 1899, darže Ga- 
den’s Grove, Harlem, III. prasi
dės 10 wal. priesz piet Streetka- 
riai 22, 21 ir 12 ulyczių daweža 
į W. 48ta avė., W. 48ta avė. da- 
weža į Madison. St., o Madison st. 
dawež prie pat daržo . prartų. Į- 
ženga 25c. Wisus lietuvius ir lie
tuvaites szirdingai užk vieczia at 
silankyti.

Su guod. Dr-te Sz. Juozapo.

Plgial aut pardawimo gera Bu 
czernė lietuvių apgyventoje vie
toje sų visais reikalingais pritai 
symaif*. Perkantis gali užmokė
ti viskį, arba gali imti ant isz- 
mokesczių. Atsiszaukite pas .* 

Jurgi Prenslova,
634 S. Canal St., Chicago,III.

AUKOS.
Ant fondo lietuviszkos spau

dos Paryžiaus parodai paau
kavo: ,

J. Budrikis, Chicago.... 11.00.
B. Butkus, ” $1.00.
J. Adomaitis, ” $1.00.

Karolis Kazokas,
“Lietuvos” keliaujentis agentas,

Atlankys lietuvius Chicagos ir 
South Chicagos priiminėdamas 
prenumeratą nuo skolingų skaity. 
tojų ir užraszinės naujus skaity
tojus. Kiekvienas norintis skai- 
tyti “Ijetuva” gali užsimokėti 
prenumeratą musų agentui. Mes 
už jį atsakome.

“LIETUVOS” I8ZDAVY8TE.

Skaitytojai MtUarmel,Pa.
Skaitytojai mie*to Mt Carmel, 

Pa., teiksis pasiskubinti užsimo- 
kėt prenumeratą musų agentui 
Petrui Bieliauckui, kurie neužsi- 
mokės iki 15 d. Gegužio, tiems 
“Lietuva” bus sulaikyta.

“LIETUVOS” I-ZDAVYSTE.
Lietuvlazka llarbertu IszkalA, 

kurioje galima greitai ir pigiai 
iszsimokinti Bar bėry stos.

D. Shopes.
211 VV.Van Buren st..Chicago,III.

REIKALINGAS KLERKAS 
įlietuviszką Dry Goodsfeztorą. Te 
atsiszaukia tik tokis,kuris jau yra 
prie to dirbęs, mokantis anglisz- 
kai szneketi ir gerai supranta sa
vo biznį.

N. Grinievicz, 
3264 So.Morgan St.,Chicago, III.

Knigu Kataliogas.
Knygos musu locnos s pa us- 

tuwes.

•u 7 abroaaltaia. Naudlng'auM kai rele 
avtelo dėl daaižinojlmo lai ko di roal kai 1 1. . L.. .bei. gnauimal, lietu* ir tnlegaa; ki lyra 
debeatei Ir ant ko jie laiko*!........... ........SO

Aritmetika. Kniga dėl luaimokinimo r< tuo
du............................................................ »

HYOIENA, arba mokilaaapl* užlaikyti *, *wel 
keto*. Šiite knygele prt*alo raatla Tek*i* 
neone namuoae, ne* ka* ja *n atyda >er*kai 
ty», patalky* apaliaagotl nuo tuk*u iczla * 
tokiu Ilgu, patalky* užlaikytietMlyl «j**a»< 
■velkate, pailginti *awo amžl ir muk • užau 
ginti • veikai* ir tvirtai* *avo valkallu*.
■velkatą, pailginu 
ginti ■ veikai* ir te_______________

........................................................ |
Istorija Suvienytu W*l*tiju Siiaurinc. 4—~ 

ko*. Apraazo kžip Koliumba* atrn lo An 
rike, koki eita tada žmone* gy ve o, k< 
žmone* plrmiaudal lai Europot pra lejo * 
žiuoti in Amerika, kokio* kare* bu* į už 
kuravo Ir kokiuoae metuoae; kiek pr zldet 
buvo, koki Ir klek kuri* gero padare Bei *x 
žeme*. O ant pat galo talpina*! Kon itltuc 
Suvienytu Wal*tiju, kuri yra reikall glaei 
dalyku dėl pertkaltymo kiekvienai* žmof

Ameri

lel

dalyko__ ________ _______________
Mlole A menko* Semeje gywen*ocz
Tori pudapiu M* Preke................

Ta paU druczlal apdaryta...........................
Krežiu Skerdyae. Apraišo ana baitu ai—,------

kadalMm. natkollal užpuolė an bažu 
ežio* miestelyje Kražių, muare, *zau e ir pj 
*e nekaltu* žmoni*. l**znowe altort ■ Ir ui
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Lcmentonu* Lletn*iizkM *u poteriai* I *te- 
kiiinai* tr n*l*tr»ntura..................T...

Mokslą* apie vmf Ir kitu* (rietu*, Ju 
pabaiga,- A pr»*K> ka* yra Ir— 
•įdeda. *nt ko laiko*! Ir kali-------- , ---------------------- ----- ip >ukv ; k 
yrataule. ž*al*žde*. menuli*; kaif toli 
ir kita* žwaliržde*; ka* yra pilančio kom 
to* ir kito* retai matomo* !waigždei . Su 
attronomi.iku abroieUu. turinti S S pu* 
ptu*. Yra UI wi»natioe knyga, 1*1 kuri 
tikrai žmogų* gali ap*l*z»le*U................7!
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•urlnkte* lai daugel *»*tlmteutt*xki opai, 
syku ir *uredyte* pagal tikra P« **l*aka 
Egipllczka aapnlnyka.—*u!10 aiazk u abro 
Mlia,— *u apraiiymu planetų ir pa lapezit 
kokia* **no*r*« žmona* *artoto dcl n*p*Ji 
moateit**.—Gariauaai lazguldo wi*o :lu* 
•apnua, koki ilk žmogui prlaapnaot all. Mk 
Apdaryta*......... .............•■*....

Olltypa, apytaka ii* laiko terpta*!**! 
ru Indijon u A marike*........... .

Pulki istorija ap* Kantria Alana. kuri 
tu* valktzeztodama po aviete, d* 
bedu ir *argu kantrai iaakanlejo

Trumpe Geografija. Butai** Neri*. Tn npei 
•upraotemai apraazo wl*a* & dali* *a * 
74 paw*ik>lėliai*: mapu. žmonių, gy 
medžiu. Tinkamiau** geografija *alk 
In pradinį mokrlalnj...............................

Rankwedl* Gromatu raarymul. Yra Ii bal 
naudinga knygai*, kuri mokina kaip 
ra«*yti* gromata* Inipažyatemu*. prl 
llu«, giminia*, myltmaiaia* Ir mylia 
alų* pri**z ap*i«edlma. In ponu*, k 
gu*. *y*kupu* irkite* augaitai panti 
ta* y pa te* Paam-lkinlmal (pa*incxe

...

milą

•tu* prie*z *p*lwedlma, In po*u*. k al
gų*. wy*knp«* irkite* augtitel paafa ly
te* ) pate* l*a*welklnln>al i paurlncz^ ro- 
oe*> ant Nauju M*to, dienoj* wardu‘ iu, 
užgimimo Ir kituos* *warbluo*e ateit kl- 
muo**. Preke ................................................ |

ROBINSONAS KRUZIUB. moralUzk* a »y-
muo»*. Preke

Naujas Saturno mėnulis.
Planeta Saturnas yra viena isz 

tolesnių nuo žemės ir nuo saulės 
musų pasvieczio^sistemo, priguli 
jis prie dedesniųjų. Nuo kilų 
musų saulės sistemo planetų ski 
riasi jis tuom, kad aplink vidurį 
yra trys eilės žiedų, kaipo liku 
ežiai dar neatsiskyrusios medegos 
ant pasidarymo mėnulių. Apart 
savo žiedų, Saturnas, kaip iki 
sziol žinojo, turi 8 mėnulius, mu
sų žemė turi tikt vieną (pereitą 
metą Hamburgo astronomas. 
D-ras Wolgemuth, pagarsino,buk 
suradęs antrą, bet kiti tėmytojai 
dar to antrojo musų žemės mėnu
lio nerado). Dabar vienok pasi
rodė, kad seniaus žinomi Saturno 
mėnuliai ne buvo visi, kadangi 
szį metą Harvardo žvaigždžių 
tėminyczios užveižėtojas, profeso
rius Pickering, surado 9 jo mėnu
lį ir tai ne su pagelba žiuroniL bet

— Dėj silpnai padirbtų pama
tų sugriuvo prigulinti Eilėn 
Burns namai po 1421 47 ui; ir 
užbėrė visį namų savinįkėa szei- 
mynį. Prie to visi jos sanariai, 
isz viso 6 ypatos, likosi vieni 
sunkiaus, kiti lengvinus apkulti.

— Ant 112 ulyczios isztraukė 
isz upės nepažįstamo vyriszkio 
kuilį.Kas yra prigėrėlis,nežinia,jo 
kiszeniose nerado nė jokio ženk
lo, isz ko galima būt žinoti, kas 
yra tasai negyvėlis. Turi jis apie 
30 metų, juodų plaukų ir akių.

Pereitį sanvaitę Cbicagoj pasi
mirė 579 ypatos, ’ terp ko buvo 
369 vyriszkių ir 260 moterų. 
136 pasimirę buvo vaikai netu
rinti dar vienų metų, 115 buvo 
senelių su virszum 60 metų. Per 
tį patį laikį užgimė 523 vaikai, 
taigi ant 51 mažiaus negu ] 
mirė. Terp užgimusių buvo 
vaikas ir 247 mergaites.

Gyvenime Johinnseno, 
5805 ant Cedar str.,bedegant 
zolininj peczių, atsitiko smarki 
gazolinos expliozija, deganti ga
zoliną apliejo Johinnseno paezios 
drabužius. Deganti moteriszkė isz- 
bėgo ant kiemo szaukdama pagel<- 
bos. Subėgę kaimynai rods užge
sino liepsną, bet visgi nelabi inga 
moteriszkė teip sunkiai apdegė, 
kad nėra dideles vilties jį nuo 
m i rties iszgel bėti. .

— Nuo platformos ant D.visioh 
ulyczios Metropolitan kybanezio 
geležinkelio nuszoko tyczia prie 
szaisatbėgantį trūkį 35 metų ne
pažįstamas vyriszkis,gerai apsirė
dęs. Trūkio ratai pagriebė nelai- 
mingį p-atžudį jr jį su visu sumalė. 
Kiszeniuose jo rado knįgutę, ku
rioje užraszyti yra vardai Henry 
Meyer ir M. W. Connore; dau
ginus nieko nerado prie nusižu- 
džiusio vyriszkio.

pasi-
281
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Drangyscziu Beikalai.
Didelis M^ss-Mitingas!

Chicaffoe lietu visatos parapijos.
Reikale Sz. Jurgio lietuvisz- 

koe parapijos Chicagojo, Komite

Balins! Balius!
Algirdo pasilinksminimo Kliu- 

bas Melrose Purk, III. rengia trė- 
czię balių ant subatos,22d.Balan
džio “Moravic”Hall, 590 W. 18th 
terp, Laflin ir B|ue Island avė. 
Prasidės 7f vai. vakare. Grajys 
pirmos kliasos muzika. Už geriau
sią atsižymėjimą siekyje “Vai
čiaus” aplaikys 4 auksinius meda
lius, už geriausią atsižymėjimą 
szokyje “Cake Walk” aplaikys 2 
medaliu. Įženga ant baliaus 25c. 
Szirdingai wisus lietuvius ir lietu
vaites užkwieczia atsilankyti.

Su guodone, Algirdo Kliubas.

Mass-m i tingus.
Lietuviszka Sekcija Socialistų 

Darbo Partijos surengė Ma.*r-mi- 
tingį, kuris atsibus 30 d. Balan
džio, svetainėje “Ltthusnum Lib 
rary ass’n., po nr. 2030 Sarah 
gatvės, S. S. Pittsburg, Pa., ant 
kurio bus kalbėtojai ne tikt isz 
sąnarių sekcijos, bet ir kiti vieti
niai bei aplink gyvenanti inteli 
gentai, kurie pasistengs sūpaiin- 
dyti klausytojus su tautiszkai-po- 
litiszkai-ekonomiszkais žmonijos 
reikalais. Prasidės ant 5 vai. va 
kare. Įienga dykai. Szirdingai 
visus lietuvius ir lietuvaites už- 
kvieczia atsilankyti.
Su guod. Lietuviszkas knjgynas.

Didelis susirinkimas
Bostono Szwento Petro lietu- 

wiszkos parapijos atsibus nedėlioj, 
23d.Balandžio, 2 wal.po pietų, ant 
salės po nr. 166 ant Broadvray 
Extensioi), Bostone, Mas. Praszo- 
me kuo skaitlingiausiai susirinkti. 
Iszgirsite, ką komitetas per tą 
laiką nuweikė, teiposgi paaiszkįs 
apie rodą wy»kupo kaslink kunį- 
go ant iszklausytno velykinės isz- 
paiinties. Komitetas.

N a m ai ant pardawimo ar
ba paraudu woj i mo,

Miesto dalyj lietusių ir lenkų 
apgyventoj. Daeižinoti “Lietu
vos” redakcijoj.

Ant Pardawimo.
Isz priežasties ligos parsiduo

da gera duonkepinyczia (piekar- 
nia) geroje vietoje, 3226 Mos- 
pratt St. 6 arkliai, 4 vežimai ir 
visos reikalingos prietaisoe. At
siszaukite prie locninjko.

(»-*)

Pigiai ant pardavimo lotas su 
namu po nr. 3239 Illinois Court 
arti 33csiosst.6 ruimai,maudykla, 
sziltas ir sz&ltas vanduo.

APGARSINIMAS.
Kas norite, kad iszsiųsti 

krajų pinįgai gerai ir greitai 
vaikszcziotų, siųskite juos 
“Lietuvos” redakciją, o greieziau
siai suvaikszczios. L’žgreitumą ir 
teisingumą kasdien apturime szim- 
tus padėka vonių nuo lietuvių isz 
visų Amerikos kmsztų,teiposgi ir 
už gerumą szifkorczių pas mus isz- 
pirktų, nes mes laikome geriau
sias linijas, ant kurių į 8 die
nas pervažiuoja per marias; 
o prekės muš pigesnės kaip kitų. 
Kas norite laimingai pervažiuoti 
per-marias, pirkite szifkortes 
“Lietuvos” redakcijoj. Prisius- 
darni pinįgus ant szifkorczių ar 
ant iszsiuntimo į krajų, visada 
uždėkite szitokį adresą:

A. Ojlszevskis, 
Sub Statioo No, 60, Cbicago, III.

į 
su- 
per

D-R0 BRUNDZOS 
Naujas iszradimas ant 

drutinimo plaukų.
Sulaiko slinkimą galvos plaukųį 

toj iszpuolusių atauga nauji, iszniikii 
pleiskaues, padailina plaukų pai wą 
stabdo galvos skaudėj imą. Yra tai 
ir geriausie gydykla ant sudrut ni 
plaukų kaipo vyrams teip ir mot 
merginoms ir vaikinams. Kurie u 
jote savo plaukų 'slinkimą, pasisl 
ki£e, o gausite pagelbą ant sulai 
Norintiejie persitikrini apie gyj 
gerumą gaus daugybę paliudijimų 
szydami įdekite markę ant atsakv] 
adresuokite teip:

J. M. BRUNDZA, ! 
71 Broome St., Nev York, I

nauji

rims, 
temi- 
ibi n- 

ymo. 
Hyklų 

Ra

.1 ubir
ii ymc

Prekė pin(gq.
Ruskas rublis po................
Prusiszkos markas po....____ a.

Prie kiekvieno pinįgu siuntinio 
reikia pridėti 30c aut paczto kasz- 
tų. ,

Pinįgai iszsiųsti |>er “Lietuvos” 
redakciją greieziausiai suvaiksz- 
czioja ir niekada negali pražūti, 
nes mes siuneziame per bagoeziau- 
sias bankas ir kiekvienį siuntinį 
asekuruojame.

53c
2Uc

DEL LIGOTŲ WYR1|
JEIGU jus keneziat pasek mesi 

nystės iszdykimo (oiianiztno), ui 1 
jieszkot urnai pageltos, nes gamtl 
neiszgydys. Symptomai jus ligosi 
nemigs, poliucija nakties laike art 
szlapinant, lytiszkų dalių ir nervų i 
pnCjimas, skaudėjimai galvos, nių 
irtu Ilgus metus kentėdamas asz] 
diiau daugybę vaistų, kurie w| 
man nepagelbėjo: gabaus asz pats i 
dau vaistą, kurs į trumpą laiką pi 
manę kitokių žmogum, ir jei atra 
man gromatą, įdedama markę. at| 
mui, asz prisiųsiiLtav užpeczėtytoj 
matoj pilną apraszymą, kaip iszsld

Raszyk pas;
FRED WILSON, 

Box 386, E.KBKoeHA.tvf

1 jau- 
urite

► Jls

nusi- 
lUBil- 
f»ros 
ban- 
enok 
Brz- 
Įdarė

ti.

aky-
Ifo-
Vdy-

Balius, Balius!
Subatoj ir Nedėlioj (22 ir 23) 

Balandžio darau balių pasitinka 
minimo, ant kurio grajįs gera 
muzika. Dėltogi visus aplinki
nius ir pažįstamus užpraszau at
silankyti ir pasilinksminti.

Su

3301

guodone,
K. L’audanskis, 

Morgan st. ir kert® 38rd.

Pajieszkojiniai.
Pajieazkau savo sunaus, Antano 8a- 

blausko, isz Kauno gub., Iceseimų pav., 
Girdžių kaimo, pirmiaus gyveno Pensil
vanijoj, jau 5 metai kaip matėmės, tu
riu labai svarbų reikalą. Kas prisius 
man Jo adresu, gaus S3.00 nagrados

August Sablauskas, .
Box 1)8 I^add, III.

“Vienybe Lietuvnityi” 
iszeina kas sereda jau ISltas 
metas, Plymouth, Pa., ir i 
nesza svarbiauses ir, 4 tei| 
giauees žines isz Lietuve 
visos pasaulės, talpina ] 
kias apysakas bei kitus 1 
dingusapsiszvietimui raszl 
“Vienybe” ant metų ki 
tuoja $2,00 -o ant pusės 
Pinįgai turi būt apmoki 
isz kalno. Laiszkus ir p 
gus reikia siųsti ant te 
adreso:

J. J. PAUKSZTIS, 
Plymouth,

)ra- 
pin- 
b ir
pui
ka
us.

imi 
Inį- 
kio

Pajieazkati savo brolio, Antano 
biszo, isz Kauno gub., Reseinių pa v. 
Sauslaukio kaimo. Jis pats, ar kas kitas, 
teiksis duot žinią ant adreso:

Joseph Prabiszas,
Box 777 Duųuesne, Pa.
Pajieszkau savo brolio. Wlneo Ka 

minsko, iss Kauno gub., Raseinių pav., 
Sodelių kaimo. Jis pats, ar kas, kitas, 
teiksis duot žinią ant adreso.

Jonas Kaminskas,
207 Brovning avė., Waukegan, Iii.

Pajieszkau Kazimiero Kregždes, isz 
Kauno gub. Szaiuliųpav. Radviliszkių 
voloaties. Jis pats, ar kas kitas, teiksis 
duoti apie jį žinią, ogaus 1 dol. dovsnų.

Win. Dabszys,
Box 237, Yonkers.N. Y.
Pajieszksu Aleksandro Mikniaus, isz 

Kauno gub., Reaeinių pav. Kaltynėnų 
parapijos, nes atvažiavo jo moteris, ir 
neturėjoadreao. Jis pats, ar kas kitas, 
teiksis duot man žinią ant azio.adreao:

J. Waluckis,
1223 E. Pine 81., Mahanoy City,Pa.

Pajieazkau aaw:> draugų, Francisz- 
kaus Dargio ir Aleksandro Pavlauako, 
abu isz Kauno gub., Szaulių pav., Wis- 
girių kaimo- Jie pats, ar kas kita*, teik
sis duot žinią ant adreso:

Martin Giadvilla,
201 Main SI., Nev Brltain. Conn.

Pra-

TEWYNES SARGAI 
mėnesinis laikrasztis su paveikslė 

Treczius metui* 
stovi ant sargybos lietuvių tautos: s 

sos. tikėjimo ir kalbos. 1 
Kasztuoja ant metu $1.00 

Pernykszczius ir užpernykszcziusnti 
rius galima gauti už 5Oc. 

Viena? numeris yra siuneziamas anl 
žiūros utdyką. 

Ruzam reikia padėti adresą: 
Rev. A. Kaupas, 

1423 N. Main Av., Scntnton

iais

FRANK ZAKARIJAS ^
Wienatinis Lietuwiszkas i

SALIUNAf
E. CHICAGO, IND.

Užlaiko geriausius gėrimus ir puiliia 
sius cigarus.

Užkvieczia visus aUilsnkitl. ]

Lietu wlszka Groserne.
Uždėjau naują lietuviszką gr<>- 

sernę po nr. 952—33 st.,kun už
laikau szwieži»uaius valgomus 
produktus ir parduodu pigiau kaip 
kituose grocernėse. Meldžiu ^sa
vo vientauezius atsilankyti.

Su guodone,
W. Tubielewicaio8 952—33

KARŪNŲ, SZARI’Ų, 
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, MAR8ZAL- 
KINIŲ LAZDŲ Ir tt.

Turiu už garbę apreikszti g u o- ; ■ 1 I#
dotiniems Kunįgams ir guodotin.
Draugystėms, kad asz dirbu vi- 
sus augszciiaus paminėtus daig- ■ 
tus Piffiauoei, Teislngiausei *Au
ir Gerlaasei, nes per 30 metų ui 
užsiimdama iszdirbimais įgijau fui Fgu |A;
geriausę praktiką ir dėl to galiu H IRI )Jįj & lof
viską padirbt pigiau ir geriau ne- Įnį VąBgjįf m!
gu kiti fabrikai. U 4^*

Su guodone • 1
W. 84X)MIN8KA, 679 MILVVAUKEE A V., CHICAGO, ILL.

KUJUM

W. SIOMINSKA, 
679 Mtlwaukee Avenue, CHICAGO, ILL.

Mano Dirbtume tapo
Apdomanota

DVIEMS MEDALIAIS (jMjžt) 

ant Kosciuazkoa Paro- i
dos u* rūpestinga, tei- 
singa ir artistisaką isz- \^gg3£gg‘y' 
dirbimą.

C. W. DYNlEW!CZ & CO., ’ 
'805 MILVVAUKEE AVENUE, 

Pomiędzy We»t Divieion f Clearer ulicaml. 2hb.CHICAGO, ILLS. . __
KANTO R PIENIĘŽNY, REALNY I A8EKURACYJNY g 

MTytelka pienl,diy do Europy, Sprzedai {$ 
Realnožci, Karty Podrožne, Okr^tove 1 5 
Kolejove do I s Buropy, Wymbianie Pa- S 
plerėv Legalnycb, Šci^anie Sched, Are- ® 
kuracya Domėv, Gruntą Kolejove na Far- rcfc 

y, Wypožyczanie pienfedry na Budo- 3 
vanle lub zakupno Realnožci, Zmlana pieniędzy Zagranicznych. Notaryuaie Publiczni. E

L16i>uwlszka flttd,
257 HanoverSt., Boston, Mass.

Pilna wisokiu aptiekoriszku tavorų czionykszcziu ir užrubežiniu.

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

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

LIETUWIU DAKTARAS

838 W. IStli Street.
Nuo8tos iki 12tos ryto.

Telefonas: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos 

aptiekos.

Wisi wyrai pas

Baltrukony!
Rasite szalta alų, seniauses ariel

kos, vyną net isz Europos, o 
cigarus net Lz Turkijos.

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

Saterbnry, Conn.

J. LESZCZYNSKIO
Lenkiszkai - Lietųwiszka

APTIEKA
3318 S, Morgan St, Chicago, III,

Turi reriauses gydyklas nuo visokių 
ligų; užlaiko visokes Europines žoleles. 
Bobro mėsa, ruskas gyvas dielea ir tt. 
AUisaaukusiems per laiszkus ir apra- 
szantiems savo ligas, duoda rodąs ir 
prismnezia gydyklas per paeitą arba 
per expresą.

Aptiekoje visada randasi keli dak
tarai. teipogi per telefoną gali p*, 
szaukti daktĄn kas tik koki nori.

Telk Ya^ds 709.
Dr. SUtkleviczlMfieni ui Aplietos.

Ar Tawo peczins 
reikalai pataisymo?

Jeiga teip, tai pirk visus reikalingus prie 
pecziaus daiktus pas

Outlet Foroitore & Stote Co,
3249 S. MorgHti St.

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

ŪKININKAS, Liėtuvos ukinįku lai- 
krasztis, iszeina vieną kartą kas mė
nesį, kasztuoja Prūsuos ir Austrijoj 
2f markės, Amerikonprisiunėjant 4 
markės arba 1 amer. doberį.

VARPAS, literatūros.politikos ir mok
slo. dvimėnesinis laikrasztis, kasz
tuoja Prūsuos ir Austrijoj 3 auksi
nus. Amerikon irkiturprisiupeziant 
4 auksinus (Markes).

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

J. LAPINAS,
Tilsit (Ost-Pr.) Germany.

J. WEIN8TEIN, 
pigiausei parsamdo karietas ant weaei- 

lių, kriksatinų ir pagrabų.
250 W. 14th Street,

Telefonas Canal 450.

Attomey Beckermanas, 
ADW0KATA8.

Geriausei iszprowoja wisokias prowas 
visokiuose suduoae, kaipo civiliszkuose 
teip ir kriminaliszkuoee. Persenejusiu 
ir užvilktas provas at liesi ko ir daveda 
prie greiteanio termino.

397 W. I4th St.,
Chicago. Illinois-

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

Gydo visokes Ilgus, tnri gerinus? prakti 
ką ligose moterių, vaikų irenro- 

niukose ligose.
867 32nd St., Chicago.

OFISO ^VALANDOS:
Iki 9 ryto, nuo 12—2 po pietų ir po 6 wak.- 

Tklklonas Yards 885.

Teipogi priima ligoniui ofiie-po nr.
2876 Archer Av., kerte Bonfield 

nuo 10—11 ryto.
Tklefosas Canal 329

P. K. BRUCHAS, 
užlaiko didelę 

iKrautuwe 
■Laikrodžių, Laikrodėlių,Žie 
| dj, Špilkų ir tt. 

{ SzlinbiniuM Žiedas 
padaro ant orderio už pigiau- 

_ * prekę.

(VNOTARIJUSZAS. CLAIM ADJUSTEK.

F.PBradchulis
Užsiima visokiomis provomis ir isz- 

dirba visokius dokumentus. Rod&s 
duoda visokiuose atsitikimuose.

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

Teiefon: Yards7O9.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
34A2 S. Halsted St.

Bepreką. *2.00
954 33ni St, Chicago, 111 vieniu Įjfc^k^ra^ žJvųm
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