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i gražiai, greitai ir pigiai.

teiposgi negali būti už pnsekmin- 
g? laikytas. Pirmutinį užpuoli- 
m? ant -filipinieczių apkasų tie 
numuszė, muszyje krito 7 ameri- 
koniszki k reivjii, o 44 likosi 
paszauti; terp užinu-zlų yra jr 
virszinįkas, pulkaunįkas Nebras- 
kos regimento Stotsenburg. At
ėjus dauginus amerikonų, po 
smarkiam musziui filipin eeziai 
isz pirmutinių apkasų pasi
traukė į kitę, jie su'yginaot ne 
daug žmonių nužudė. Antr? ap
kasę jau ne gynė teip smarkiai, 
bet visgi keli amerikoniszki ka
reiviai likosi paszaut'.

Ant Kubos teiposgi dalykai 
ne geriausiai stovi, gyventojai 
pradeda neužkęsti per daug nuo
lankaus amerikonams jenerolu 
GAmezo, laiko jį už parsidavėlį 
amerikonams. Czia matyt, kad 
dauguma- kubieczių teiposgi netu 
ri didelio pasitikėjimo Amerika*. 
Kaip iszpanijonams reikjo nuo- 
latai kylanezius maisztus stalidy- 
ti, t? tuiės daryti ir amerikonai 
ant paveižlų nuo Lzpanijos val
dybų.

> UisiHkSzaDt “Lietuvi” ir ptisiun-^ 
IcziaDt pinigu* už kaip ir bu visais ki-, 
.tais reikalais. —J*ada reik uždėti szitokt
> adresu:

! A. 0L8ZEIVSKIS, 
■924 33rd St., Chicago, III.' 
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Politiszkos žinios,

| Amerika.
Kaip pir uinis, teip ir dabar, 

Amerikos gyventojams suiuu 
dažinoti kaip stovi dalykai ant 
Filipinų salų. Rando garsinami 
raportai Amerikos kariaunos vir- 
szinįko, jenerolo Otiso, skamba 
visai kitaip negu privatiszkos, 
arba svetimuose laikraszcziuose 
garsinamos žinios. Jenerolas 
Otis praneszė, kad jis tikisi neuž
ilgo pasibaigimo karės, huk pra
dėjo tarybas su filipinieczių dele
gatais, A?uinaldo buk nužudė 
įtekme. Tuom tarpu svetimų 
krasztų laikraszcziai paduoda, 
kad tie neva filipinieczių delega 
tai visai tokiais nėra, už kokius 
juos garsina, jie nėra reprezen 
lantais filipinieczių, bet turtingais 
Manijlės prekėjuis ir terp pasi- 
kėlėlių neturi įtekmės. To- 
liaus raszo, kad jenerolas Lav 
ton, isztraukęs į pietus nuo Ma- 
nillės tapo filipinieczių priverstas 
grįžti atgal į Manillę, taigi turė
jo jį sumuszti. Liuosnorių regi- 
mentai, kurie tinka labiaus naiki 
niurni sdos, o ne į karę, turi būti 
sugręžinti atgal į Amerikę, ka 
dangi pasirodė netinkaneziais į 
kaię, jų vieton dabar siiinczia re- 
guliariszkos kariaunos regimen- 
tus. Kaip »ako jenerolas Lav- 
ton, ant suvaldymo Filipinų rei
kia 100000 kareivių reguliarisz- 
kos arm jos, o tiek jų visoj Ame
rikoj nėra. Begalinės tasynės 
ir reikalingos aukos ant karės 
jau įgriso Amerikos gyventojams, 
vis daugiaus yra rugojanezių ant 
rando už nereikaling? pradėjim? 
karės. Į’ekmė prezidento ir jo 
ministerių troksztanczių karisz 
kos garbės, su kurios pagelba ti
kėjosi tapti iszrinktais per kitus 
rinkimus, vieton pakilti, prade
da mažintiesi., Karė su filipinie- 
cziais pasirodo sunki, dabar visi 
mato, kad ant jos reikia daug 
aukų, o nauda isz Filipinų pasi
rodė nejeip dideli,kaip isz pradžių 
tikėjo. Neseniai admirolo Dev- 
ey nusiųstas ant kranto neskait
lingas jurinįkų pulkelis pateko 
į filipinieczių kilpas. Ar Visi tie 
jurinįkai pateko į maisztinįkų 
rankas, ar tapo išzskersti, nieks 
dar nežino; gana, kad nieks isz 
jų nesugrįžo ant laivo. Muszis 
į 'Zi-Airius nuo Malolos po Quin- 
•|ua )su Aguinaldo pajiegomis

^Vokietija
Nesutikimai Vokietijos su 

Amerika ant Samoa salų dar vis 
neiszdilo. Neseniai Amerikos 

i laikraszcziai lyg tyczia pradėjo 
garsinti užgaunanezias Wokietiję 
žinias.25Vienę kartę pagarsino, 
buk isz Manillės ]x>rto admirolas 
Devey nedaleido iszplaukti vo- 
kiszkiems kariszkiems laivams, 
tai vėl buk amerikoniszkas admi
rolas Kautz ir komendantas ang
liszkų laivų suaresztavo kapitonę 
vokiszko kariszko laivo **F«lke”. 
Ž'noma wisi sziek tiek iszmananli 
apie terptautiszkas tiesas tokiems 
laikraszczių paleistiems paskaloms 
nepatikės, kadangi sandaros laike 
nė vieno kraszto admirolas ne 
turi tiesos aresztuoti kapitonę ne- 
utraliszkų vieszpatyszczių laivų, 
kadangi toksai pasielgimas butų 
bjauriausiu sulaužymu terptautiez- 
kų tiesų, per t? Amerika galėtų 
priesz sawę pakelti vb? eivili- 
zuotę svietę. Rods tėrp Ameri
kos virszinįkų apjakintų lengvu 
pergalėjimu Iszpanijos gal būt ne 
pažįstanti terptauliszkų tiesų, 
bet ir terp jų, turbut, mažai bus 
tokių, kurie norėtų įpainioti 
Amerikę, nepabaigę kovos su fili- 
piniecziais, kuri neina teip leng
vai, kaip jie t'kėjosi, į nauj? ka
rę su daog galingesne Vokietija 
turinezia ir laivynę drūtesnę ir 
žemės kariaun? deszimtį kartų 
skaitlingesnę už amerikoni-zkę. 
Kad Amerikos laikraszcziai lei
džia taukiai į svietę melagingas 
žini is, tę visi mato ir mato ne 
tikt nuo pradžios prasidėjimo; ka 
rėš su Iszpanija, bet ir pirma.

paleistas apie 
kapitono vo- 
laivo “Falke”

Ir paskalas 
suaresztavim? 
kiszko kariszko 
pasirodė melagingu, kadangi jei
gu tas butų teisingu, jau karė su 
Vokietija butų prasidėjusi, nors 
Vokietijos randas ir labiausiai 
jos negeistų. Suerzinta tauta 
reikalautų karės ir randas pri
verstas butų j? pradėti. Ameri 
konai, teisybė, suaresztavo du 
vokiszku pavaldiniu, vien? plan
tatorių, ir buvu-*į ant Simoa salų 
santaikos sudži?, kuriuos perda
vė ant vokiezko kariszko laivo. 
Apkaltina juos už dalinim? gink
lų szalinįkams Mataafos. Jeigu 
Amerikos laikraszcziai tyczia lei
džia melagingas žinias erzinan- 
czias Vokieti)?, tai tas vian pa
rodo, kad Amerikoj yra karės gei
džianti partija, kuri tikėdama 
isz katės gero sav pelno, visai 
nesirūpina, kad Amerika įtrauk
ta į karę su teip galingu prieszu 
kaip Vokietija gulėtų atsirasti 
dideliame pavojuje. Net Ameri
kos vice kousulius ant Samoa sa
lų vis? kaltę už užgimusius ten
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nesutikimus meta ant Amerikos 
reprezen* anto,sudžio«Chami>erso, 
kurisai, bedamas įnagiu protesto 
-niszkų angliszkų misijonierių, at 
metė daugumu gyventojų balsų 
isznnkt? karalių Mata-tf?, katali
kę ir pasodino ant sosto maži h ils 
turintį szulinįkų Malįgtoa už t;«, 
kad tas yya protestonas.

Nesutikimai ir erzinimai vo
kieczių pradeda iszduoti savo 
vaisius. Vokietijos parlamentas 
pradėjo perkratirėti klausym? 
apsunkinimo atgalienimo konser
vuotos mėsos į Vokietij? isz 
Amerikos ir rodosi, kad apsunki
nimai bus užgirti.

Italija.
karalius ir karalienė 
ant salos Sardinjos.

Italijos 
atsilankė
Isz to pasinaudojo kaimynai: pir
miausiai ant pasveikinimo - kara
liaus tzeimynos prancūzai iszsiun- 
tė savo kanszk? laivynę Ly
giai karalius, kaip ir prancuz'sz- 
kos laivynės virtzinįkas laikė 
kalbas apie tautiszk? giminystę 
prancūzų ir itulijonų, apie reika 
I? draugitzko sutikimo terp tau
tų tos pavzios romaniszkos gimi
nės. Kalbos tos nepatiko Angli 
jai, kuriai iki aziol priesz Prancū
zų? tarnivo Italiju Anglija 
ant pasveikinimo Italijos kara
liaus iszsiunlė pankui vis? sawo 
Terpieminių jūrių laivynę, jos 
admirolas kalbėjo ap e pasiunti
nystę susidraugavusių terp savęs 
Anglijos ir Italijos, kurios ueva 
stovinezios ant sargybos sanda
ros. Ar Italijos karalius palikė 
jo kalbai angliszko admiralo, ga
lima abejoti, kadangi isz susi
draugavimo su Anglija Italija 
iki sziol nė jokios naudos neturė
jo. Už Anglijos reikalus ji įsi 
kivinkliojo į nepasekming? karę 
su Abisinija. Už t? visk? Ang
lija ję apleido besitardama su 
Prancūzija, paskutinei atidavė I 
vis? sziaurinę Afrikę nežiūrint* 
ant to, kad Italija nuo seniai gei 
džia paimti Tripolis. Eidami 
•utartyj su Prancūzui Italija 
daug dauginus butų pelniusi. 
Daugumas įtaltezkų laikraszczių 
persergsti savo randę, rodyja ne- 
siriszti daugiaus uė su Vokietija, 
nė su Anglija, kadangi* visi tie 
su'-iriszimai nė jokias ne atgabe
na naudos. Rods Anglija neva 
užtaria užllalij? Chinuose, bet ir 
isz to užtarimo nėra didelės nau 
dos, kadangi visgi Chinų run 
das nesutinka atiduoti Italijai 
San Mun užtakos, o už tai maža 
Danija, kuriai pritaria Maskolija 
ir Prancūzija, gauna Chinų pa4 
k ra n ežių kraitę. Nežinia todėl/ 
ar apsimokės Anglijai kanuolių 
ezuviai paleisti ar garbės Itilijos 
karaliaus.

Nuo Sardinijos Italijos karai us 
nukeliavo ant salos Knpreros, 
kur gyveno ir pasimirė garsus 
itali-*zkas patrijotas ir, galima sa
kyti, vienas isz sutvertojų da 
barlinės czielos Italijos (pirmiaus 
ji būva padalyti į keletę smul
kių vieszpatyszczių) Garibaldi. 
Karalius ilgai hzburo tsme kam
baryj, kuriame pasimirė Garibal
di, czia jį priėmė sūnūs velio
nio Menotti, paskui atlankė 
kapę jenerolo Gari midi, kur 
jo duktė laikė į karalių pra 
kulbę melsdama, idant tasai' at
leistų kaltes visiems 
tuotiems ir nusūdytiem^ už po- 
litiszkus nusidėjimus, kadangi ir 
patsai Garibildi, budimas szali- 
nįku republikoniszko Italijos su
rėdymo, priesz karalių bu
vo nusidėjęs o dabar karalius at 
kako atlankyti jo kapę. Ant 
toi kalbos karalius atsakė, kad jo 
szirdis pripildyta malonės ir j*s 
prie pirmutinės progos pasistengs 
t? parodyti iszpildydamas pra 
szyma dukters garsaus italiszko 
patrijoto, o savo kaipo karaliaus 
prieszinįko.

Rytini Azija.
Kumpos vie-zpaiystės iki sziol 

nemažai žemės pagriebėChiuuose. 
Rods krasztai i-ztikro paimti, ar
ba kaip paėmuaios juos wieszpa 
tystės sako, pasamdyti, ne dideb, 
bet apart tų, tos vie-z atystės 
pa-idalino ir ki'ais, dar |>o val
džia Chinų ciecoriaus ė-mncziais; 
nors tų paskutinių furmahszkai 
dar neužėmė, liet ir tos yra |m> 
įtekme d diiųjų Europos viesz- 
patyszcz ų, kurios laukit vien 
progos ir tuos po savo globa pa 
imti. Po Maik oi i jos į ekrnę yra 
wira Mongolija, Mandžurija ir 
dalis tikrųjų Chinų arba i-z viso 
plotas žemės su vir>zinn 2 mibjo- 
nų anglišzkų mylių. Po įtekme 
Anglijos yra su virszum 409000 
ketvirtainių angliszkų mylių; 
Prancūzijai gi teko plotai 390000 
tokių jau mylių. Nėra todėl dy 
vų jeigu ir kitos vieszpatystės, 
kurioms dar tieįc Chinų žemės ne 
pateko, kiek jos norėtų, skubina
si grįebti daliar, kadangi 
gal joms nieko nelikti.

p* skili

Iszpiinija.
|szpanijoj kę tikt pisibaigė 

rinkimai pasiuntinių į nauję par
lament?. I*zrinko didelį daugu
mu szalinįkų dabartinės ministeri
jos.

R-uidas iszdavė prisikymę isz 
paniszkos kariauos virszinįkui 
ant Filipinų salų, jenerolui Rios, 
idant tasai.su ėsanczjais darant tų 
salų iszpaniszkais kareiviais pa
dėtu amerikonams, kur tik pagel
ba bus reikaI nga ant iazliuosa- 
vitno filipinieczių rankose ėsin 
ežių nelaisvių.

Buvęs iszpan'szkos laivynės 
virszinįkas prie Filipinų, admi 
rolas Montejo, - kurio laivynę 
amerikonai paskandino Manillės 
por.te, tapo atiduotas po.sudu. Sū
dąs rado jį kaltu ir už nerangumę 
ir uužudym? laivynės nusprendė 

u i ant nužudymo. Ar isztikro iaz 
pildys sūdo nusprendimę, ar gal 
karalienė jį isaliuoauos nuo nu 
žudymo, dar nežinia. Isz to 
matyt, kad pavojinga Iszpanijoj 
būti ar tai kariaunos, ar laivynės 
virszinįkų. Pats Montejos per 
galėtojas, admirolas Devey, po 
pergalėjimui iszsitarė, kad su to 
kiOms medinėms dėžėms apesar- 
vuotoms senovės kanuolėms nie 
kaip negalima buvo kitokio liki
mo laukti. Taigi czia mat ne 
Montejos kaltė, bet tų, kurie ne 
pasiiupino apie padirbim? geres
nių, naujesnių laivų ir apie pri
darantį jų apszarvojim? toli 
siekianeziomts naujoms kanuo
lėms. Ant svieto mat vis teip 
buwa, kad nekalczisusius baudžia, 
bet tokius, ant kurių kitų kaltę 
galima užkrauki*.

vų Skyrimo Draugystė. 
bud u jau yra užsi mezgu sios 3 
rzakos tos draugystės: Klaipėdos 
ir Szilokarczemos paviecziaose 
— Viena, Tilžės- ir Pakalnės 
paw., kita ir R gainės ir Pilkai 
nio—treczia. Vadovui tų drau- 
gyszczių tikisi,kad toliaus bus ga
lima iszleidinėli savo organ?, į- 
taisyti knįgynus, įvesdinti į rasz- 
tus lie uviszkas literas etc.

Draugystė Birutė vos tiktegy 
vuoja.

Asz czia patyriau iaz iszti- 
kimų sultinių, kad PkCsu roti 
CIJA YRA PADAVUS RANK? MASKO 

LIU POLICIJAI DALYKE PERSEKIOJI

MO lietuviu. Į Tilžę yra atsiųs- 
tas Pru-ų valdž os tam tikras 
agentas, kuriam pavesta yra 
sznipinėti apie tai, kokiu budu ir 
per k? eina propaganda prieszingų 
maskolių valdž:ai ra-ztų. Proku
rorams Tilžės ir Ksraliaucziaus 
yra į-akyta visuomet padėlį mi 
nėtain agentui atlikti savo už- 
duo'ę Dėlto reikia ir laikrasz- 
ežiams būti atsargiais ir negar 
s nti nieko tokio, kas galėtų musų 
d-ibotojami lengvinti sznipinėji 
m?. ’ Szid.

Dovanos ant Nziųnietinės 
žemtliirbystės parodos.
Szj met?, nuo d. Rugsė

jo mėnesio, Vilniuj atsibus žem- 
daibys'ės paroda, rengimu jos 
užsiima specijaliszkas komitetas, 
kurisai nuo savęs pa-kiria dova
nas; kelios dovanos bus nuo ran
do, miestas nuo savęs paskiria* 
dvi piiiįgines dovanas po 50 rub. 
Ant parodos dalyvaus Ksuno, 
Garteno, Vilniaus ir Minsko 
gubernijos; už daigtus atgaben
tus isz tų gubernijų dalinamos 
bus dovanos, dalyvautojams isz 
kitų gubernijų dovanų ne bus. 
Už viet? ant parodos dvarponiai 
ir prekėjai turės užmokėti, ūki-' 
nįkams gi imantiems dalyvum^ 
parodoj už viet? nieko nereiks 
mokėti. Tegul todėl kuo daugiau
siai jų pasirodys su vaisiais sa
vo darbo. Paroda dalinasi į 8 
skyrius: 1) gyvulių auginimo 
dalia; 2) produktai gyvulių au
ginimo, kaip antai: pienas, sū
riai, sviestas ir tt.; 3) žemdar- 
hysiėa produktai; 4) produktai 
sodaunįkystės, daržinįkystės ir 
girinįkystėa; 5) žemdarbiszkos 
masinos ir visokį žemdarbystės 
įrankiai;; 6) meszlai, iszkasa
mos isz žemės kuras, kaip antai 
durpos, anglys ir tt; 6) ukinįkų 
issdirbimai ir 8) kitų 
krasztų ant parodos atgabenti pro 
dūktai ir iszdirbimsi. Dėl tų 
paskutinių dovanot nebus dalina
mos.

Tokiu į tikt 85 rubl. ai t metų, taigi Mm 
o ske tas kasztuoja 3| sykių dau 

giaus, nors cria viskas pigiau? 
kasztuoja negi 
mat ne stoka 
pasi baigėt i n? įuoszimtį mirezių 
terp auginamų 
ko pamestų vi ūkų namuose, bet 
neliku-i rėdą i

Warszavoj. Taigi 
turtų gimdo tokį

Lietu viszko Mins-

r priežiūrų.

Moterį hz k a 
glalnl

Kaune, mok i 
parengė nuo 1 
linę mok-lainę 
lainė yra namuose Naujamieiczio 
mokslainės. Išskirta ji dėl su 
augusių merg nų ? pi i verstų -zio- 
kiomis dienom s dirbti ant prasi- 
maiiinimo, tei| >osgi dėl mergai 
ežių virs z 12 
dėl kokių nori prieis-ežių «zio 
kiomis dienomis lankyti mokslai 
ues. . Į szitę 
arba dar visai 
lyti ir rausyti, 
liet heužganė linaneziai.
m dyka*. Knįgas, popierę ir 
kitokius reikal ilgus daiktus duo
da lie.-imokina iiczioms be jokio 
užrnokesnio.
mai-koliszkas raidas ne draustų 
mums rengti ir 
naszių mokslai 
moterys galėtų 
vietime pasikeiti. ^Nuo caro vie
nok ir jo tarnų 
negero galim* i sulaukti.

nedelinė mok- 
Kaune.

n toj a Kislanskienė 
d. Balandžio nedė- 
moterims; moks

metų negulinczių

mokslaiuę priimt 
lemokanczias skai- 

, arba mokanezia* 
Moki-

Kad tai nelikęs

lietuviszkų pa 
iių,a tai ir musų 
sziek tiek apsz

mes vien pikto, o

aziol ant ulyczių 
žiburiai; rods jų

su elektriką, bet 
Kon-

kompanija uždarė
noroms nenoroms

Wieton žengti pryszakin 
grįžt n atgal.

VVilniuje iki 
buvo gaziniai
buvo per maž ii, naktimis buvo 
per tamsu, bet visgi buvo gazas. 
Grafas Tiszkev yezius apsiėmė ap- 
szviesti miest?
kada tas bus, d ir nežinia.
traktas padarj tas su vokiszka 
gazine kompati ja pasibaigė 7 d. 
Balandžio ir m estas jo nepailgi
no. Todėl, p įsi baigus kontrak
tui, vokiszka
gazę. Miestas
priverstas buw o grįžti prie perei
tame amžyj
apszvietinio bi ido: parengė ant 
ulyczių kerosid
jos dar mažiau i tzvieaos duoda 
negu senosios j vazinės, bet visgi 
jau geriaus n< gu kad nė jokių 
ant ulyczių žit urių nebūtų. Gy
ventojai sako, jeigu ant dangaus 
pilnas mėnulis ir būva mėnesie
na, tai ant Wi piaus ulyczių nak
timis būva ne

artėjamo ulyczių

nes likternas. Rods

suvisu tamsu.

Sijo-

uaresz-

Metas VII

4 namai ir kelios negyvenamos 
triobos. Blėdį ugnies padaryt? 
skaitė ant keliolikos tukstanezių 
mblių.

Negeistinas konkurentas.
žydai ne kenezia, jeigu krik- 

szczionys griebiasi to paties užsi
ėmimo, kokį varo žydai, jie ne- 
kenezia krikszczionių konkuren
cijos. Argi mažai buvo Lietuvoj 
atsitikimų,kada ežia lietu viai grie
bėsi laikymo karezemų, kad žy
dai padegė lietuvio karezemę, 
kad tikt jį nuo kelio praszalinti? 
Daro jie d.tr bjauriau t. Antai 
mieste Wolkowyske,Garlenogub., 
neseniai vienas isz žvejų, ap
lenkdamas žydų larpinįkystę, pate 
mieste pradėjo savo sužvejotas 
žuvis pardavinėti. Žydai keikė, 
stengėsi krikszczionį į prapultį 
įstumti, bet tas nepasisekė. Nese
niai rado jį negy vę. Nieks ne a- 
bejoja, kad minėt?žveję užmuszė 
žydai, idant praszalinti nuo kelio 
konkurent? prie žuwių pardavi
nėjimo. Žmogžudžių ne susekė ir 
vargiai bo suteks: žydai juk sa
vųjų valdžioms ne iszduos nors 
jie ir bjauriausi? daib? atliktų. 
Iszdawėjai yra tikt terp krik
szczionių, ypacz gi daug jų terp 
katalikų lietuvių.

Mirtinai snmusze.
Gyvenantis Wilniuje, ant prie- 

mibeczio Kaminai, bajoras Winca8 
Goiževski, drauge su darbinįkaiB 
Demidovicziumi ir Pisarevu, nu
ėjo ant Kudominos ulyežios į Juch- 
nevyczio namus koezioti skalbt—' 
nius. Atėję į paskirt? viet?, Pisa-' 
rev įėjo į tvidų, Goiževski gi ir i 
(Demidovicz pasiliko lauke). Pa- , 
matė juos Juchnevyczo darbinį 
kai, du isz jų: Raiza pagriebė 
kirwį, Samujtevicz gi lazd?, atbė
go ant vietos ir pradėjo muszti 
stovint} prie tvoros Goiževskį, 
Demidovicz spėjo pabėgti, ir tai 
muszė teip drueziai, kad Goižev- 
ski puolė ant žemės, kur jį rado 
policijantas ir nugabeno į ligonj 
būtį, bet ir ežia negalėjo jau nuo 
mirties iszgelbėti, kadangi galva 
buvo keliose vietose suskilusi nuo 
sunkių sudavimų. Pasimirė jis nuo 
to ant rytojaus. Abudu Juchne 
vyczo darbinįkai likosi suaresz- 
tuoti ir pasodyti į kalinį.

Isz Lietuvos.
Isz Prūsų Lietuvos.

Isz kelių Prūsų Lietuvos drau- 
ffyszczių asz tikt tiek galėjau pa
tirti, kad turi ateitį tikt '‘Lietu- 
viszkoji Konservatyvų Skyrimo 
Draugystė”. Wakar buvau ant 
susinrikimo Ragainės pavietyj 
Budviecziuose ir gėrėjausi ta, 
dvasia, kuri vieszpatavo ant su 
sinnkimo. Tai buvo grynai tau 
tiszkas susirinkimas, ir ant jo gir
dėjosi karsztos, pilnos meilės tė
vynės kalbos apie lietuvių rei
kalus. Dėlei politiszkų priežasz- 
czių buvo ten girdėt garbinimas 
ciecoriaus, keikimas sočiai—demo
kratų, bet nežiūrint ant tp, susi
rinkimas padarė ant manęs labai 
smagų įspūdį. Ant to susrinki- 
mo patyriau, kad Ragainės ir Pil
kalnio paviecziuose ės? tikt j 
vokieczių. Nežiūrint ant to dar 
tikt vakar (10 Bai.) buvo ten 
“sugruntavota" pirmutinė drau
gystė, būtent L:et. Kouservaty-

Minsko pamestų vaikų 
namai.

Mieste Lietuviszkame Minske 
yra pamestų vaikų prieglaudos 
namai, kurie pagarsino savo at- 
skait? už 6 metus, taigi nuo už
dėjimo tų namų iki dabar. Isz 
tos atskaitos matyt, kad per tuos 
6 metus į namus pateko 600 vai
kų, bet isz to viso skaitliaus gyvi 
pasiliko tikt 35,kiti gi visi pasimi
rė, taigi 85% ant auginimo į mi 
nėtus namus atiduotų vaikų. 
Tokio didelio mirezių nuoszimcz'o 
nėra niekur, net terp tausiausių, 
ne apszviestų szeimynų, o Mins 
ko namus prižiūri daktaras. Ne 
vienam gal pasirodyti, kad tas 
pasibaisėtinas pasimirusių vaikų 
nuosziintis t aeina nuo nedatek- 
liaus turto ant prideranezio jų 
auginimo. Tas ne tiesa: Minsko 
pamestų vaikų prieglaudos na
muose auginimas kiekvieno vai
ko kasztuoja po 300- • rublių 
ant metų, taigi tiekjau ar
tis dar daugiaus negu suaugusio; 
tūom tarpu antai tokiuose namuo
se Warszavoj užlaikymas vieno 
vaiko vidutiniszkai kasztuoja

Susirinkimas žydų 
nfsti Kaune.

Terp žydų jra partija turinti 
už miėrį kolionizuoti Palestin? ir 
aplinkines J ruzo'imos,
czia susirinks i aug kolionistų, ar 
nupirkti nuoT irkijostuoskrasztus 
arba užkariaut

kada

ir sutverti ežia ne-

Ąmatų kursai VVilniuje.
Neseniai mes praneszėme, kad 

Wilniuje, ant garbės maskoliszko 
rasztinįko P uszk i no, rengiasi įtai
syti amatų mokslainę ar kursas, 
kur norinti iszsilavinti geriaus 
visokiuose amatuose ras reikalin- 
g? pamokinim?. Klausymas tas 
miesto rodoj likosi jau galutinai 
nuspręstas: miestas nuo 1 d. Sau
sio ateinaezių metų paskiria po 
1000 rubl. ant organizavimo 
amatų kursų, teiposgi nusprendė

•prigulmingę ž diszkę vie^zpaty8- Pare»gti mieste kelias žemesnes
tę. Tuos žydus 
yra jų d ktai i 
29 d. Kovo at aikė jie Kaune di
delį susirinkiii ?. Ant susirinkimo 
likoai perskait rti visoki rasztai 
aiszkinanti
Jiems nepri: aria 
nekenezia jų 
ypacz gi rabi n ii. 
sirinkimo'pris$*aszė daugelis žy
dų ant pirkimo akcijų rengiamo 
Londone naci* maliszko žydiszko 
banko. «

(vadina sijonistais; 
' Lietuvoj. Antai

ūjonistų mierius.
visi žydą*, 

turtingi žydai, 
Ant minėto su-

ulyczios užsidegė

Gaisrai.
6 d. Balandi ii o, naktyj, Lydoj, 

ant Vilniaus 
namai. Kol i ubėgo liuosuoriai
gesintojai su g< sinimoprietaisoms, 
ugnis užgriebė 
Btovinczius na 
mo darbavosi, 
stovinti miešti kareiviai ir poli
cija, sujūngtol 18 visų pajiegoms 
pasisekė ugnį ipstabdyti, neleisti 
jos toliaus. S udegė isz viso tikt

kitus kaiminystoj 
nūs. Prie gesini- 
apart dgnasargių,

amatų mokslaincs dėl neturtingų 
vaikų.

Snl nitas žmogžudys.
23 d. Kovo, Vilniaus gy

ventojas, Jonas Szimanski, neto
li miesto Kovaliszkių, nuszovė 
czigank?,Stefanij? Radziunienę. 6 
d. Balandžio likosi jis suaresz- 
tuotas Vilniuje. Prie žmogžu
dystės prisipažino ir pasakė, kad 
padarė t? isz meilės: mat jis bu
vo įsimylėję* į minėt? czigank?, 
bet jį buvo apsivedusi. Szimans
ki sako, kad jo nuszauta czigan- 
ka ne kart? jo praszė iszliuosuoti 
j? nuo nekeneziamo vyro, bet jis 
neturėjęs dręsos t? padaryti, o 
negalėdamas kęsti, kad jo numy
lėta cziganka priguli kitam, ve- ' 
lyjo j? nužudyti.

Nebylių namai VVilniu
je.

Maskoliazka aprūpinimo neby
lių draugystė atsiszaukė į Vil
niaus miesto rod? su praszymu

tasai.su
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paskirti nuo miesto paszelp# ant 
parengimo Wilniuje nebylių prie
glaudos ir mokinimo namų. Drau
gystė dalį kasztų paima ant sa 
ves. Jeigu miestas suteiks paszel- 
pę, tai nebyliai paeinanti isz mies
to minėtuose namuose ras prie- 
glaudę ir reikalingę mokslę be 
jokio užmokesnio.

Isz 8uwalkų.
Pereitę rudenį Suvalkų pavie

to virszinįkas suėmė Margatrakio 
dvarelio (Punsko par.) “vagių 
karalių”, ponelį Smolskį, kuris 
jau ilgus metus užsiėmė arklių 
vagysta. Budavvo vagys pavagia 
arklius apie Naumiestį arba 
Starapolę, atveda pas Smolskį, 
tai szis teip iszmintingai pakavo- 
dawo, jogei žmonės jokiu budu 
nerasdavo.

Wisi sako, kad Punsko parapi
ja labai yra turtinga arkliniais 
vagimis. ^Vidugiriuose yra dar 
ir kitas vagių karaliukas — Ki- 
naitis, kuris užwėdė žandarus ant 
savo kaimyno Kriauszlio, buk tas 
prilaikas pas save kokius — ten 
“GENIU DėD#” ir KRUMPLIU, JONę”. 

Ale ža: darai nė to i>ėnės,nė jono 
nerado: mat jų jau kur kitur 
tuom tarpu buvo iszsi k raustyta.

Tasai geniu DėDė ir krumpliu 
jonas tii žandarams, kaip druska, 
akis ėda, nės abudu puikiai apra- 

inaskolių 
labai

szinėji, kaip galima 
jungę nuversti, ir žmonės 
godžiai juodu skaito.

Isz Žemaitijos
Tverų parapijoje, Žemaitijoje, 

sodžiuje Taukolydžių, 4 ir 5 die- 
n# sausio mėnesio 189? melų 
isztiko karė: szaudėsi medineziai 
kunįgaikszczio Oginskio isz 
Rietavo su žmonėmis dėlei misz- 
kų. Susitarė keli sodžiai :Taukoly- 
dys, Skabarai, Žeberiai — kirsti 
kunįgaikszczio miszkus; pirmę 
dienę jiems pavyko, nės mažai 
kunįgaikszczio tarnų tebuvo, tai 
nieko negalėjo padaryti priesz 
didelę daugybę žmonių: antrę gi 
dienę* isz R etavo atvažiavo 
daugiaus Oginskio tarnų, pasiėmę 
asesorių ir urėdnįkę. Asesorius 
bandė žmonės apstabdyti nuo 
kirtimo miszke, bet patsai turėjo 
bėgti nuo užpuolusių ant jo su 
kirviais kirtikų. Kunįgaikszczio 
medineziai pradėjo szaudyt ir 
musztis su žmonėmis, isz kurių 
tapo paszauti Bacys ir Bitarius; 
Baciui net reikėjo paskui lazariete 
koj# nupjauti. ,

Toliam, žinamas daiktas, tie 
žmonelės paduoti po sudu už 
kirtimę girios ir už padprieszinimę 
valdžiai. Pabaiga bylos, žinoma, 
bus karti tiems vargszams.

(Isz Ukinįko.)

Isz Wilkawiszkio.
Nežinau, ar nuo seniai antszios 

stacijos žandaras szitokias sztukas 
daro: kaip tik ateina trūkis ir 
iszlipa žmonės isz vagonų, tai 
stacijos žandaras tuojaus atskiria 
praszcz'au apsirėdžiusius į kampę, 
o paskui, atėmęr nuo vioų pasz 
partus, vedasi kiekvienę į atskyrę 
kambarį ir kratinėja pundelius ir 
kiszenius. Tokiu mat budu tisai 
palicijantpalaikis bando susekti,ar 
nekeliauja kas į Amerikę, ar 
neturi prie savęs lietuviszkų 
knįgų. Na ir pasiseka jam kartais 
užeit ant tokių mulkių, kurie, 

. norėdami atsipirkt nuotoraudon- 
sulio, įkisza jim keletę rublių. 
Tasai burliokas, sako, turįs jau 
susidėję i isz to kelis tukstanezius 
rublių.

Nereikia pasiduot tokiems 
nesvietiszkiems aresztams. Pasz- 
part# parodyt gali žandarts rei 
kol aut, bet suimt ir laikyt žmo
gų su paszpirtu jis visiszkai ne
turi tiesos. Jeigu nieko blogo 
nerad, tai būtinai reikalinga 

-- ’ skųstis prokurorui apielinkė* sūdo 
Suvalkuose už nereikalin gęsuė- 
mimę ir kratymę.Žinoma,pridėjus 
gerus liudinįkus.

Dowanos Hirszienčs Kau
no žydams.

Neseniai pasimirusi Paryžiuj ba 
' ronienė Hirsch paaukavo Kauno 

žydiszkų beturezių vaikų prie
glaudos namams 10000 rubl.ir5000 
rubl. žydiszkai moteriszkai labda
ringai draugystei. Kauno žydai 
buvo atsiliepę su praszymu ir 
dapgiaus pinįgų ant labdaringų 
mierių, bet baronienė Hirsch jau 
tų praszymų nespėjo iszpildyti.

Ugnis teiposgi prisigriebė szale 
stovinezio kalinio, kurį isznaiki- 
no. Ant laimės tęsyk jame kali
nių nebuvo. Blėdį ugnies pa- 
darytę skaito ant $50000.

Apsunkinimai laikrasaczlams.
Kalifornijos tiesdarių butas ga

lutinai užtvirtino naujas tiesas 
kasi ink rasztų ir korespondenci
jų talpinamų po laikraszczius. 
Pagal naujas tiesas, po visais tal
pinamais laikraszcziuose strkjps- 
niais, korespondencijoms, jeigu 
jos užgauna arba iszjuokia ki>kię 
nors ypatę gywę ar jau numiru
si# neatbūtinai turi būt padėta 
tikra korespondento pravardė ir 
antraszas; pseudonymiszkų ir ano- 
nymiszkų rasztų užgaunanezių ko
kiu nors budu ypatas iszeinantiems 
Kalifornijoj laikraszcztams nuodu- 
bar liekasi uždrausta talpinti po 
bausme 1000 dol.,isz ko pusė eiua 
aut naudos užgautos ypatos,kita gi 
pusė ant szteto naudos. Panaszių 
apsunkinimų laikraszcziains nėra 
niekur net Europoj. Reikia pri 
durti, kad panaszus Gilius tipo 
įnesztas ir llliuojius tiesdarių 
bute, tikt ežia jį vargiai bo už- 
tvirtįs.
Milijonieriaus sesuo ir brolis baitu 

keuczia.
Philadelphioj, Pa. be'urczių 

apgyventoj miesto dalyj gyvena 
70m. George Bennet ir jo60metų 
sesuo. Wyras yra pusiau bepro
tis, moteris gi pus:au neregė. 
Minta jie isz kaimynų malonės, 
kadangi uegal ant maisto užsidirb 
ti. Minėta moteriukė yra tikra 
sesuo pagarsėjusio Amerikos mili- 
jonieriaus.pulkaunįko Jvhno Ben- 
neto, kurisai gyvas būdam is, pa
aukavo diugelį tukstanezių do 
tiarų ant visokių tikėjimiszkų į 
taisų, mirdamas gi ant naudos to
kių įtaisų atidavė visus savo 
turtus ir kapital# su virszum mi
lijono doliarų. Jeigu nors deszim- 
tę dalį butų apvertęs ant naudos 
vargstanezios pusiau neregė* sa 
vo se«ers, ne tikt butų ję nuo ba
do apsaugoję*, bet isz to, kaip 
mums rodosi, ir . Dievas butų 
labiaus džiaugęsi negu isz pa
rengtų už jo pioįgųs tikėjimisz
kų įtaisų.
Iszvežimas svetur Amerikos Lsz- 

dlrbimu.
Kas metę didinasi iszvežimas 

Amerikos fabrikų iszdirbimų į 
svetimus krasztus ir tame iszve
žimas geležinių iszdirbimų ir 
plieno užima pirmę vietę. Pagal 
Washingtono stat'stiszko biuro 
pagarsintas žinias, per paskuti
nius 8 mėnesius iki Kovo mėne
siui szių metų Amerika iszgabe- 
no savo iszdirbimų į svetimus 
krasztus ant $30000000 daugiaus 
negu per tokį jau laikę pereitų 
metų, o tame skaitliuje pasidau
ginimo ant geležies ir plieno isz 
puola $16000000. Užtai (gabeni
mas į Amerikę svetimų iszdirbi
mų žymiai sumažėjo. Į Amerikę 
mat plaukia pinįgai isz svetimų 
krasztų, patenka jie į milijonie
rių kiszenius, turtai jų kyla kaip 
teszla įpylus mielių, bet isz to 
kraunantiems jiems ‘turtus darbi- 
nįkams tikt trupiniai patenka. 
Dideli muitai uždėti ant svetimų 
iszdiibimų atgabenamų į Amerikę 
iszeina vien ant kapitalistų nau 
dos, o ne ant darbinįkų.

Tvanai.
Upės Missouri ir Mississippi 

iszsiliejo per krantus ir sztetuose 
Minnesotoj, lovoj, Kansase pa
gimdė didelius tvanus, kurie ne 
mažai blėdies pridirbo. Apie 
Vermillon visi paupiai vandens 
apsemti ir jis dar vis kyla. Par
tneriai visus savo turtus gabena 
ant kalvų. Upė Vermillon tei
posgi iszsiliejo'per krantus, apsė 
mė geležinkelio liniję ir szėnis 
nuneszė. Mieste Sioux City, la. 
vandens upės Mississippi is^si- 
veržė per krantus ir apsėmė vi
sas kelnoresir žemi aus stovi nezias 
ulyczias. Kansase užtvinę van
dens pragraužė pylimę Santa Fe 
ir Pacific geležinkelių linijų terp 
Topeka ir Kansas City.

Žmonių sūdąs.
Nevman, Ga. Negras Sam

Netikri auksiniai pinigai.
San Franciboo, Cal. Dabar 

ežia susekė, kad koki ten pikta
dariai paleido terp žmonių daug 
savo padirbtų ne tikrų auksinių 
pinįgų. Pereito utarnįko dienę 
saliuninįkui Petersonui įbruko 
5 netikrus auksiniu* penkdolia- 
rius. John Keangh, draugas to 
vyriszkio, kurisai siriiuno kelne
riui įbruko anuos netikrus pinį 
gus, likosi suaresztuotas. Jis pa
sakoja, kad paeina isz Wat-hing- 
tono ir kad kelionėj susipažino 
su kokiu ten vyriszkiu, kuriaai 
turėjo daug auksinių pekdoliarių. 
Policija ir detektyvai tirinėja 
dabar tę dalyk#, gal būt, kad 
jiems pasiseks daugiaus kę isztir- 
li. ’

Balt kepurių darbas. »
Miodleshoro, Kr. Teip vadi

nami “Baltkepuriai” užpuolė 
naktyj ant namų gyvenanezios 
Povėlis Valley naszlės Lucinda 
Davis, užvilko ję isz namų, bai
siai sumuszė ir davė 24 valandas 
laiko ant i-zsineszdiniino su trims 
dukterims isz to pavioezio. 'Jos 
namus sudegino, prisiartinę prie 
namų “Baltkepuriai, paleido 
kelis szuvius, bet nė v ena's szu- 
vis ne pataikė. Ant jų szuvių 
naszlė teiposgi szovė ir kaip rodo 
kruvini ženklai, vien# sužeidė. 
tValdžios tikisi nors paszautęjį 
surasti, o tas, žinoma, turės laz
duoti-ir kilus ėmusius dalyvumę 
prie užpuolimo ant naszlės namų.

Musztyues terp Chiulecziu.
Fre-co, Cal. Užgimė ežia di

deli nesutikimai terp dviejų nesi- 
kenezianezių chinieczių partijų. 
Pereitos pėtnyczios dienę terp 
nesikenezianezių vaikų vienos 
tėvynės, teip kaip tai ant nelai
mės pasitaiko per tankiai ir terp 
Lėtu wių, užgimė kruvina j muszis, 
kuriame revolveriai ir peiliai 
buvo darbe. Muszyje trys chinie- 
cziai likosi užmu-*zli, o du pavo
jingai pasz luti. Policijai reikėjo 
daug darbo padėti prie iszvaiky- 
mo susimuszusių chinieczių. '

NeuZganedinti iud(jonai.
Guthrie, O. T. Tūla dalis indi- 

jonų Cherokees’u, Creeks ir Dela- 
ware giminių, kuriems įgriso 
skriaudos po globa Suvienytų 
Wieszpatyszczių, keliasi į Meksi- 
kę, kurio randas duoda indijo- 
nams didelius žemės plotus ant 
apsigyvenimo. Ant pirmutinio į- 
sitaisymo minėti indijonai turi 
kapitalę $500000. Norinczių per
sikelti yra apie 10000, tat tuom 
tarpu keliauja į Mek-ikę tikt 
pusė to skaitinius, taigi 5000 in 
dijonų.

Audros.
San. Antonio, T<x.Szilo mies

to aplinkinėse siautė sunirki au
dra su ledais. Lytley vėtra su
griovė wienę triobę, o joje 
meksikoniszkas gyvulių piemuo 
likosi užmueztas. Weiniere wė- 
jis nuneszė nuo pamatų miesto 
marszalo namus, o juose marszalo 
moteris ir 2 vaikų tapo sunkiai 
apkultf.f Medinoj sugriovė mok
slą nę, prie ko mokintoja ir du 
mokintiniai likosi sunk:ai apkulti.
ApeaugoJImo uuo bedarbes drau

gyste.
Mieste St. Francisco, Cal., isz 

czianykszcziųkapitalistų susitvė
rė apsaugoj monuotadarbėsdrau- 
gystė. Kiekvienas užmokėjęs 
už polisę, je<gu neturi darbo, per 
pusę metų gauna pasze’pę; jeigu 
paskui gauna d>«rbę,prie kurio už- 

’dirba mažiaus,tai draugystė pri
moka iki užmokesniui ant polisos 
iszraszytam.

Gazo expliozija.
Denver, Col. Pinteiti gazo fa

brike užgimė didelis gaisras. Su
bėgo u g na ges i ai ir pradėjo gesini
mo darbę. Tuom tarpu mat pra
degė.gazinės dūdos, atsitiko bai
si gazo expliozija, kurios 9 ugna- 
sargai likosi sunkiai sužeisti; rei
kėjo juos tuojaus gabenti į ligon
iui į.

Sugriebė piningu dirbėjus
Agentai paslaptos policijos 

Washingtone susekė ant galo dir
bėjus netikrų popierinių szimt-

imtų, Bredell, pasakoja, kad pi- 
pabeido terp žmonių mažiau

siai už $10,000; galbūt, kad kiti 
žino dar apie daugiaus; markių 
gi jų padirbtų teiposgi paleido į 
avietę už pėrę szimtų doliarų.

Sniego darganos.
Sztetuose Pietinės irSziaurinės 

Dakotos 20 d. Balandžio siautė 
smarkios sniego darganos. Po 
sniegui užstojo smarkus lytus; a- 
part Dakotų smarkiai palijo Min
nesotoj ir Sziauriniame Wiscon- 
sine. \Yandenys u|>ė=e smarkiai 
kyla, gyventojai su baimė laukia 
tvanų.

Espliozlja.
Philadelphia, Pa. Laboratorijoj 
Franko H. Fleer & Co. cziulbimo 
gumos dirbtuvių atsitiko baisi 
espliozija, kurios ne tikt dirbtu
vės trioba likosi sugriauta, bet ir 
apie 100 aplinkinių namų tapo 
pagadytų. Prie to dvi žmogystos 
tapo užmusztos,3 mirtinai apkul
tos ir apie 20 lengviaus likosi su
žeistų.

Isz darbo lauko.

Isz Amerikos
Hose, kurisai užmuszė Alfred# dolbirinlų pinigų, kurie ,p#jo jų

1 Sudegino savę ir kalėjimo svietą.
Yubą City, Cal. Pasodytas 

czianykszcziuose sūdo namuose 
beprotis Richard Willis užsimanė 
susideginti, kas jam ir pasisekė. 
Padegė jis, sargams sumigus, sū
do namus, kurie ir sudegė, ugny 
je- pražuvo ir patsai padegėjas.

Cranford ir sužagė jo moterį, li
kosi 23 d. Balandžio susirinkusios 
baltveidžių minios pagautas ir 
tuojous ant laužo sudegintas. Su
degintas negras apkaltino negrų 
parapijos pastorių Striklandę, 
buk tasai davė jam 12 dol. už 
užmušim# Cranfordo. Žinoma, 
suėmė ir pastorių, parengė ir jam 
savo sudę, ir pakorė.

diktai terp žmonių paleisti. Di
džiausi kaltinįkai, Taylor ir Bre- 
dell likosi suimti Philadelphioj; 
Jscobi ir Kindey, savinįkai ciga
rų dirbtuvės ir Burns, JhcoImk) 
dirbtuvės darbi n įkas, likosi eu- 
aresztuoti Lancastere, Pa- For
mos pinįgų ir markių pateko jau 
į policijos nagus. Wienas isz su-

Paskendo laivas.
Jacksonville, Fls. Garlaivye 

“General Whitney”, 50 mylių 
nuo Cap Canaval susidaužė ir pa 
skendo. Jurinįkai ir tarnai susėdo 
į valtis; viena valtis su 16 
žmonių, Be plaukiant prie kranto, 
paskendo, visi žmonės supuolė į 
vandenį. Isz jų tikt 4 iszsigelbė- 
jo, 12 gi, o tame ir laivo kapito
nas, prigėrė. Apie kitę valtį, ku
rioje buwo 15 žmonių, teiposgi 
nieko negirdėt, ji prie kranto ne 
atplaukė.

* .AtatNake uuoal^OM.
Mlinkl'n, Pa. Iszrinktas ežia 

į kdngresę kaipo pasiuntinys, Jas. 
C. Sibley, paraižė į kongresę at 
virę laiszkelį. kuriame atsisako 
nuo jam kaipo kongresmanui (Pa
skirtos algos ui du metu, taigi 
nuo $4000. Pmįgus tuos paskiria 
jis ant naudos ė^anezių ligonbu- 
czių ir ant parengimo naujo mieste 
Franklln, kurio gyventojai savo 
balsais iszrinko jį už kongresma- 
nę. Turbut Sibley ne ameriko
nas?

11 Amoniu prigėrė.
Nanduchet, Ma*. Laivas 

“Eliza” isz Beverly, iszplaukęs 
isz Hyonnis, užbėgo netoli Rose 
ant pieskų sudūmos, likosi vilnių 
ištardytas ir paskendo. Isz buvu
sių ant jo 14 žmonių, 11 prigėrė, 
trys gi, susėdę į mažę valtelę, 
nors su dideliu vargu, bet prisi
griebė kranto ties Siairocnael. r

Nelaimes ant geležinkeliu.
Aurora, III. Terp S u gar 

Gruve ir Big Rock, 21 d. Ba
landžio iszszoko isz rėlių trūkis 
Burlington geležinkelio. Prie 
to trūkio (teczkurys likosi aut 
vietos užmusztas, trys gi kiti 
geležinkelio tarnai tapo gana 
sunkiai sužeisti, isz pasažierių keli 
yra nepavojingai apkulti. Dau
gumas trūkio vagonų likosi pa 
gadytų.

Leechberg, Pa. Su?imuszė ne
toli nuo ežia į preszingas puses 
bėganti du tavoriniai trukiai. 
Prie to vienam geležinkelio tar
nui nulaužė keturis szonkaulius, 
kitam gi nupjovė koję. Wagonų 
tavorais pri krautų susidaužė apie 
12. A. O.

Gaisrai.
Nevcastle, Pa. Sudegė ežia 

didelės pardavinyczios Ever & 
Co. Blėdį ugnies padaryt# skai
to ant $100000.

Sudegė beveik su visu visa 
biznesinė dalis miesto Middle- 
sex, N. Y. Ugnis užgimė vidur
naktyj ir į (N>r# valandų isznai- 
kino 16 puikiausių miesto trio- 
bų. Isz didesnių pardavinyczių 
neiszliko nė viena, visk# isznai
ki no ugnis. Blėdį jos padaryt# 
skaito ant Kelių .szimtų tukstan
ezių doliarų.

Portland, Ind, Sudegė vaikų 
prieglaudos n imai Berne, lad., 
kuriuose buvo 57 vaikai. Prie to 
sudegė ir 3 vaikai, sužeistų gi 
yra daug^x

NASrtviLLE, Ten. Sudegė ežia 
Cumberland malūnai. Ugnis isz- 
naikioo trintas ir maszinas, tei 
posgi ne mažai jatrų ir miltų. 
B lėlį ugnies padaryt# skaito ant 
$200000.

Omaha, Nebr. Sudegė ežia di
delės krautuvės Kengmea Im- 
plement Co. ir Burlington gele 
žinkelio stacija. Blėdį ugnies 
padaryt# skaito ant 200000 dol.

Kalifoknia, Pa, Darbai ki
ną ežia gerai, geras darbinįkas 
uždirba po $30 ir daugiaus į d»wi 
sanvaitL

Kankakee, III. Czianykbz- 
cziai pi um bėriai | a kėlė sztrai e#. 
Jie reikalauja po 3 dol. ant d ie
nos už 9 darbo valandas. ;

f Kinmundy, III. Czianyk- 
szcziose anglekasyklose darbai įei
na labai gerai. Dirba kasdien, ir 
darbiuįkai uždirba $2-3 #nt 
dienos. j

5 Louisville, Kr. Ameriėan 
Car & Foundry Co. JetTersouvil- 
lej pakėlė savo 2000 darbinįkų 
uždarbį ant 10%.

Gilini) Rapids, Mich. Sžtr ii- 
k?ts czianykszcztų kriauezių pi si- 
bąigė^jį laimėjo darbinįkah

H Calumet, Mich. Sztrai 1 as
czianykszczių vario kastynių dar
binįkų traukiasi toliaus ir nėra 
dėlės vilties ant susitaikymo.

* Moveaqua, III. Czianyksz 
ežiai kalnakasiai pakėlė sztraikę; 
jie reikalauja padidinimo už dir
bę užmokesnio*

* Buffalo, N. Y. Darbinįęai 
dirbanti ant dienos dirbtuvėje 
Car Works mieste Depev palio
vė dirbę: jie reikalauja pakėlimo 
už darbę užmokesnio iki $1.50.

Chicago. Dirbtuvėse Fraier 
<£ Chalmers, ant kertės 12 ui ir 
tVash'erav avė. darbinįkai pa lė
lė sztraikę. Reikalauja jie pa kė
limo už darbę užmokesnio. f

* Belt, Mont. Tegul i B'lt ir 
Carbouado, Montanoj, nieks |)e- 
keliauja daroo jieszkoti, kadapgi 
ežia yra sztraikai. Czia visi dkr- 
binįkai priguli į uuiję.

5 Dės Moines, 1a. Dės Moiįnes 
City Rtilvay Co. pakelia nup 1 
d. Gegužio užmokesnį 200 rar- 
naujanezių ant sztritkarių jant 
10%.

< Mattavamkeao, Maine. 
degėczia didelės skurų iszdirb ny 
ežios “United States L^ather 
Lincolne. Blėdį ugnies padai 
skaito ant $200000.

< Kankakee, III. Ifli mis 
Central geležinkelio kompaiija 
'padidino užmokesnį y ardų darbi
nįkų ant 15c- ant dienos: gauda
vo jie po $!.10c. nuo dabar 
-gaus po $1.25c. ant dienos.

5 Peoria, III. Chicago & 
ton geležinkelio kompanija i dsų 
kelio darbinįkų dirbanezių 
Chicago ir Bloomington ir 
Dvight r Peoria |>akėlė už J irbį 
nuo $1.10 ant $1.25 ant dieni e.

Red Lodge, Mont. Durbai 
sziuom tarpu eina czia gerai, Ur
ba kiekvienę dienę, tat dari inį- 
kų aut vietos yra užtektinai, 
kitur atkakusiam czia sunku 
ti darbę.

Nangatuck, Con. Da rbsi 
eiua gerai, visos dirbtuvės c irba 
pilnę laikę, bet isz kitur atkęku- 
sių darbinįkų nepriima, kad ingi 
jų ant vietos turi užtektinai.

5 Toledo, Oh. Czianykn iziai 
dailidės nusprendė pakelti sztrai 
kę nuo 1 d. Gegužio, jeigu 
tam laikui. kontraktoriai ne 
tiks aut 8 darbo valandų 
dienos ir mokėti po 25c. už dar
bo valandę.

Toledo, Oh. Sztraikai To
ledo* dailidžių pasibaigė, dLrbi- 
nįkai sugrįžo prie darbo. Nuų da
bar gauna jie po 25c. už darbi va
landę prie 9 darbo valandų 
dienos.

==E———==
gi metę 29. Darbai visose dirb 
tuvėse eina vis gerai. Iszveži- 
mas isz Amerikos žalių produktų 
rods szį metę sumažėjo, bet už
tai pakilo iszvežimas iszdirbimų, 
terp kurių pirmę vietę užima isz- 
dirbimai isz plieno ir geležies.
□ T Mieste Santa Clara, ant Ku
bos, daugelis darbinįkų, atliekan- 
czių darbus ant padavadyjimo 
amerikoniszko gubernatoriaus, 
paliovė dirbę. Jie vaikszczioja 
po miestę rėkaudami ir reikalaut 
ja, idant Amerikos randas iszmo- 
kėtų jų uždarbį. Kalta mat Ame
rika czianyksztiems darbinį kame 
kelis tukstanezius doliarų-

ant pagerinimo • būvio. Per 
apszvietimę pakils jūsų suprati
mas, per jį suskubinsite' atėjimę 
geresnių laikų. Svetis.
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Buffalo, N. Y. 
Steel Co. isz Ch cagos ketina 
faloj parengti dideles geležies ir 
plieno dirbtuves ant ažero I ran
to, ant ko pasz venezia 115003 )00. 
Kada viskas bus parengta, 
dirbtuvėse ras darbę apie 
darbinįkų.

5 Cripple Crzek, Col.
naujinti ant “Midland Tertpinal 
Ra ii ra ad Co.” geležinkelio pakėlė 
sztraikę ir per tai bėgiojųnaa 
kių tuom tarpu suvisu pasilipvė. 
Sztraikę ima dalyvumę į
žmonių. Jie reikalauja sutrum
pinimo darbo laiko.

tose
8000

Tar-

tru-

150

Pereitę sanvaitę Suvienyto 
se Wieszpa>ystėse buvo isz Įviso 
184 nusibankrutinimai; pereitę 
metę t# paczię sanvaitę buvp jų 
24, Kanadoj buvo jų 22, pereit#

ISZ
Lietuwiszhn dirwn.

Isz Elizabeth, N. J.
Jau pirmiau* “Lietuvoj” buvo 

raszyta, kad czunyksztė “Tėvy
nės Mylėtojų Draugystėj” kuopa 
parėngė antrę Wąlykų dienę ba
lių anCįtaisymo savo locno knį- 
gyno. Užtėmyjo tę vienok teip 
ežia vadinami “geri katalikai”, 
ėmė visaip persekioti sąnarius 
“Tėvynės Mylėtojų Draugytės”, 
visaip juos pravardžiavo, spy
rėsi, idant balius butų perkeistas 
ant kitokio vardo, kaip antai ant 
Kliubo arba ant Susivienyjimo 
vardo. Girdi tęsyk ir alutį butų 
gerti gerinus, j>s butų skanesnis 
negu geriant ant vžrdo bedie- 
viszkos Tėvynės Mylėtojų D ra u 
gystės (Jeigu terp žmonių iszsi- 
platino tokia rirtitidi nuomonė, tai 
mums rodosi, už tai galima kaltin
ti ir musų kunįgus, kurie nemo 
kiną prideraneziai žmonių. Red. J. 
Mat neiszmanėiiai nežino, kad tas 
pats skanumas raugalo ar jį geria 
aut bažnycziosfairo ar ant naudos 
knįgyno. Pabūgę tūli, sąnariai 
draugystės norėjo parengto ba
liaus visai nekelti, liet daugumas 
pasiprieszino ir pasirodavyję per
mainė, pagal tamsunų norę, ant 
Kliubo vardo. Balius atsibuvo 
3 d. Balandžio. Svecziųne daug 
buvo, net dvi draugy-tės, Szv. 
Jurgio ir Szv. Juozapa visai ne 
atėjo, Szv. Kazimiero draugystė 
nors ėmė ant baliaus dalyvumę, 
bet atėjo tik pusė jos sąnarių. 
Nėra dyvų, kadangi “karszti 
katalikai” visaip stengėsi ataalbi- 
nėti žmonis nuo ėjimo ant baliaus, 
jie sakė, kad prigulinti prie Tė
vynės Mylėtojų Draugystės yra 
visi bedieviai (ar ir prie jos pri 
siraszę kunįgai teiposgi bedie
viai? Ked.), todėl ir visi die- 
vuotesniejie pabijojo ateiti ant 
baliaus, kad patys “bedieviais" ne 
taptų. Nežiūrint ant tų visų 
trukdymų, visi protingesniejie 
lietuviai ir daugelis svetimtau- 
ežių atėjo ant baliaus. Susirinkę 
užsilaikė gražiai be barnių ir 
pesztynių, kaip tūli sako, todėl, 
kad ant bailius vadinanezių sa
ve “diesyuotais” spangų fanatikų 
nebuvo. Pelno „ sus rinko 48 
dol. 80 e. Pinįgai tie bus ap
versti ant (taisymo locno Drau
gystės knįgyuo. Klausymas tikt 
ar ir tų knįgų n esi ba ūgy s tie 
“dįevuotiejie”, kurie net gardų 
alutį ant bedievių baliaus gerti 
bijojo. Toks mat terp mu«ų 
brolių supratimas! Jeigu pa
žiūrėtų į savo gyvenimu, tai pa
matytų, kad visi girtuokliai, pesz- 
tukai, viaoki paleistuviai nė knį- 
gų, nė laikraszezių neskaito. To
kius vienok musų tamsumai ge 
rais katalikais vadina, tokiu 
ne niekina, nepravardžiuoja. Ne 
kartę žiūrint ant tokių atžagarių 
nuomonių, užeina noras paklausti: 
kę veikia musų kunįgai, kodėl 
jie nesistengia Klaidžių tikiuezių 
žmonių nuomonių pataisyti? Kur 
vaisiai jų darbo, kodėl mes to 
nematome?

Pameskite, broliai, tas pjovy 
nes, pravardžiavimus, apsiszvies- 
kite, sueikite sykį į vienybę, 
tverkite apsiszvietimo draugys
tes, kliubus, uždėkite skaitiny- 
czias. Neklausykite tų savo 
vadovų, kurie jus skirsto ir pju
do, nes tokiems ne jūsų gerovė 
rupi. Skaitydami knįgas ir ge
rus laikraszczius dasižinosite kas 
ant svieto dedasi. Per mokslę, 
per skaitym# geri aus pažinsite 
savo paežių padėjimę ir reikalus; 
genaus pažinsite sava draugus ir 
siurbėjus. Tęsyk patys riszitėa į 
vienybę, laikysitės darbinįkų 
partijos, stosite drauge su kitais 
į kovę su savo skriaudėjais

Isz Lawrence, Pa.
i (Atsiųsta).

Tasynės musų lietuviszkoj.pa
rapijoj su nepraszytu jos opieku- 
nu, kun. Griciumi, supjudžiusiu 
parapijonus, dar vis nenutilo: 
kanįgui Griciui, turbūt, labiaus 
rupi, kad netekęs Bostono para
pijos, galėtų pas mus įsisprausti 
ir ežia ant lokių jau netikusių pa
matų pastatyti parapijos surėdy- 
mę, kaip buvo jo Bostone suardy
toj,negu gerovė parapijos ir tikė
jimo. Nors turime konstituciję ir 
charterį pagal visuomenės nutari
mu ir pritarimę vyskupo, bet tas 
mat nesulaiko tvarkos ardytojų, 
kurie savinasi sav didesnes atri- 
bucijas negu vyskupas. Atka
kęs ant iszklausymo vely
kinės, kun. Gricius užsimanė per 
savo pamokslę griauti musų pa
rapijos surėdymę. Pasakė, kad 
ežia parapiję tveria keli bedie
viai, liepė neprigulėti prie para
pijos, kurios savastis neužraszy- 
ta ant vyskupo arba ant kunįgo 
vardo, ne duoti ant jos nė cento 
(kad teip Bostono parapijonai 
butų isz pradžių darę, ne reiktų 
dabar rugoti). Niekeno nepra- 
praszytas, iszsi rinko parapijos 
komitetę, žinoma, be parapijonų 
pritarimo, isz Juozo Buzincziaus, 
A. Szaszeikos, ir J. Z-jtjlio, I e- 
pė jiems kolektuoti piuįgus ir 
surinktus pas save atnešti. Sakė, 
kad vyskupas neszventina baž- 
nyczių, jeigu jos ne ant jo vardo 
užraszytos, tokios bažnyczios 
ėoanezios prakeiktos. Pamokini
mai vienok, prie kąrių be mažo 
kunįgėlio gerklė neplyszo, nuėjo 
ant niekų ir patsai jo iszrinktas 
komitetas jo keliu nuvažiavo, 
kadangi žmonės iszm i alingai sau- 
protavo sakydami: “jeigu 
kun. Gricius už žmonių sudėtus 
pinigus teip ilgai bažnyczię statys, 
kaip statė Bostone, tai mums 
butų per ilgu laukti. Bažnyczios 
savasties todėl nemisliname visai 
užraszinėti ar tai ant vyskupo 
ar ant kunįgo vardo, kurisai pa
kui ję galėtų gramzdyti į skolas.

Keli mus miesto leukberniai ' 
kėlė balių, tikt isz to neturėj*) 
pelno, dar isz savo kiszeniaus 
ant uždengimo kasztų reikėjo 
pridėti 12 dol., kadangi netikri 
lietuviai, nė lenkai nėjo ant to ba
liaus.

1 d. Balandžio, dirbtuvėj 
Washington Mills, maszina nu
traukė lietuviui, Nikademui Ba
liui, visus pirsztus deszinės ran
kos. Dabar jis apskundė dirbtu
vės užveizdę į sudę už negerai 
įtaisyt# tnaszinę. Nežinia dar, 
kaip tas viskas pasibaigs.
s W. M. S-

laz Mahanoy City, Pu.
(Atsiųsta)

Pas mus dabar matai yra gra
žumo: dar pereit# metę musų 
bažnyczioj per Welykų naktį 
giedojo giesmes choras ant ketu- 
rų balsų,'prie grabo grajijo ir lie
tuviukas muzikantų tanas—ezį- 
met visko to ne buvo. Kas tam 
kaltas, asz ne kalbėsiu. Ketverge 
priesz Welykas nieks pėgiedojo 
apart vargamistros; pėlnyczioj 
priesz įdėjimę į grabę susirinko 
keli vyrai ir atgiedojo “Werkit 
Aniuolai”, o vaaare su dviem 
vyrais kunįgas a|>ėjo stacijas. Su- 
batos vakare du vyrai atgiedojo 
“Graudžius Werksmus”. Žmonių 
bainyczioj teiposgi mažai susi
rinko. Ant rytojaus, pasirodžius 
kunįgui pas grabę, tanas negra- 
jijo. Einant aplink bažnyczię 
mažos mergaitėsatgiedojo“Links. 
ma diena", bet jų balselių ne ga
lima buvo gerai girdėti.

12 d. Balandžio pas mus pa
rengė teatru, atloszė “Jonvai
kius”. Teatras nusisekė gražiai. 
Žmonių buvo pilna salė. Wedė- 
jais teatro buvo vietinis dudu
čius ir p. M. Akelis. Ant progra- 
mo buwo ir dainos, bet jų nepa- 
dainaęro teip dailiai, kaip kitais 
metais dainuodavo, nės tikt pusė 
dainorių ėmė dalyvumę. Po 
teatrui aktoriai ir dainoriai nuėjo 
į karezem# ir drutinosi gerdami 
alutį, Parapijoms

Isz Kankakee, 111.
Lietuvių ežia ne daug yra,bet ir 

tie lahiaus laiko savę ui lenkia 
negu lietuvius. Isz 11 czia gy've-
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Rjiiv'Zių lietuvių tikt 2 skaito lie- 
■tuiviškus laikraszczius; knįgos 
M p.u z moksliškos įtalpos nė vie- 
Hiio- ežia ne rasi. Tėvai ne mokina 
Kv.ūkų prigimtos kalbos, bet len- 
Biiszką, o suaugę, jeigu ir moka 
Bietuviszkai, tai teip kalba, kad 
■-j,' mokantis lenkiszkai jų kalbos 
■jie-npias. Jeigu tokiems pasakai, 
■kad prasimokintų lietu visatai, 
■lai paprastai atsiko: “kokia isz 
■jo-bu-nauda, kad ingi ežia visi 
■lenkai”. Toki ir ne laike sawe už 
■lietuvius. Man rodosi, kad ežia 

k ini/o Kravezuno ieukiszkos mi 
nv-zko- gerinus tiktų negu Chica- 
_r.,j \ ra ežia tinkauezio žmogaus, 
kuri-ai musų brolius patrauktų 
piie skaitymo gerų knįgų, laik- 
raszezių ir prie apsiszvietinio. 
G it uoriliavimų ir pesztynių terp 
musų lietuvių teiposgi nėra: kar- 
czema- labai mažai lanko, prie 
kazyrų teiposgi nėra linkusių. 
Lis viska« gerai, kad tikt musų 
broliai įgautų daugiau* tautiszkO 
įpratimo, kad pamėgtų apszvie- 
timę- Beūsis.

hz Philiidelphios. Pa.
Kaip buvo No. 13 “Lietuvos” 

pi-nr-iiita, kad Gedimino Kliū
ti paaukavo $10 ant parengimo 
L etuviszkos Spaudos dalies ant 

■. imezio> ivisosvietinės parodos 
Paryžiuj, teiposgi buvo paminė 
11, k id czianykszlė Szvento 
.'jr^io draugystė užgyrė teiposgi 
su savo auka prie to prisidėti, 
tx't nebuvo paminėtu, kiek ant 
to paaukavo. 9 d. Balandžio 
buvo minėtos Draugystės susi- 
r tikimas, ant kurio likosi galuti
nai nutarta paskirti $10 ant rei
kalų lietuviszkos spaudos paro
dos Paryžiuj. Ant to susirinki 
mo Sfvento Jurgio Draugystė 
i-zrinko du savo sąnariu, K. Ste- 
ponavyczių ir S- Bariuuę į komi 
tėtę ant rinkimo pinįgų ir susita
rimo su kitoms Philadelphios 
Vetuvi-zkoms draugystėms,idant 
vienu kartu iszsiųsti pinįgus į 
centraliszkę .komitetę, kada tas 
bus iszrinktas ar tai Amerikoj, ar 
kitur. Nebūtų pro szalį, jeigu ir 
kitos musų draugystės kę nors nuo 
savęs ant to mierio paaukautų.^

K. Steponavycziu*.
S- Bairiunas.

lt u wėj 
a nu- 
ui Ba- 
g ran- 
Įirbtu- 
egerai 
i dar,

Pa.

ra-gra- 
musų

x naktį 
t ketu- 
»ir lie
te—szį- 
'as tam 
tverge 
giedojo 
nyczioj 
įsirinko 
VVerkit 
dviem 
jas. Su
giedojo 
įmonių 
ii susi- 
rodiiua 
uegra- 

žnyczię 
‘Lioka-
I ne ga

ma pa- 
Jonwai- 
gražiai- 
Wedė-

i dudo- 
progrs- 
j nepa- 
p kitais 
kt pilsė 
ę. Po
ii nuėjo 
gerdami 
jonas.

11.
ra,bet ir 
lenkus?

» gytve-

riai yra toki jau kaip ir wisų pagal
binių draugyszczių. Ant iszklau- 
symo velykinės musų lietuviai 
užpraszė kunįgę Servetkę isz 
Esst St. Louis, kurisai praszymui 
neatsakė, atvažiavo 19 dienę 
šito mėnesio lietuviai susirinko į 
lenkiszkę bažnyczię, kur savo 
prigimtoj kalboj atliko iszppžin- 
tį. Barazas.

Isz Wilkesbarre, Pa.
12 d. Balandžio buvo ežia su

sirinkimas Blaivystės Draugystės. 
Kalbėtojų buvo gana, terp jų 
buvo kunįgas Žindžių^, teiposgi 
“.Vienybės” redaktorius p. Mi- 
kolaiuis, kurmi kalbėjo apie rei
kalu parengimo Lietuviškos 
Spaudos parodos Paryžiuje. Ant 
to mierio susirinkę sudėjo $1. 85c.

J. Ludiius.

Brocktou, Mass.
Sziose dienose atsilankė aplin

kini ose miesteliuose nuokoinite- 
to p iškirti kolektoriai rinkdami 
pinįgus ant naudos ^lįusų stato
mos bažnytėlės,kuri jau pastatyta, 
tikt viduryj dar ne parengta. 
Musų kolektoriai, pp. J. Gregas 
ir M. Kastantinavyczius surinko 
aplinkiniuosė 
naudos musų 
lės:

Nashua No.
Loveli, Mass...
Boston, Mass...
Nevton Upper Faile,Mass.$8.35

Isz viso.......... $77.25
Acziu jums, broliai,už jūsų au

kas.
14 d. Gegužio atsibus musų 

parapijos mitingas, o tada sekre
torius apgarsys visus įėjimus 
iszdavimus musų parapijos.

Komitetas,

miesteliuose ant 
statomos bažnytė-

76. .$54.30
..$5.60
..$9.00

Wietines Žinios.
ir

Nftujos knįgos.
Gyvenimas palaiminto Klemen

so Marijos Hofbauero, su trumpu 
apraszymu apie pergabenimą 
Draugystes Atpirkejistu isz Dail
ios iu žemiu karalystes skersai 
Kalnus Alpomis vadinamus. Su
rasi y tas guodotinb O. lt. Vas- 
sal’o C. SS. R. Versta ant Lietu- 
viszko Kun. Petro Saurusalczio. 
Lietuwiszkqje spaustuvėj Water- 
bury, Conn. 18W9 m. 248 pusi.

Norintiems pasiskaityti apie 
szventųjų gyvenimus szita knį- 
gutė bus gana naudinga. Apart 
gyvenimo Klemenso Hofbauero, 
telpa czia dar priedai arba pri- 
dėczkai, kaip juos vertėjas vadi
na: Isztarmės ir priežodžiai pa-

nėtojams. Ateis laikas, kad ir tie 
pažys sąvoklaidas. Jeigu gi ir ne- 
pažys, tai bent tiek gal įgaus su
pratimo, kad supras, jog per pro- 
vakacijas, ir per musztyues, ko
kių matomai geidžia, per mela- 
gystas nupuolusios kunįgo garbės 
nepakels, tikt dar labiaus ję nu- 
puldys, nors ir be to ji ne augsz- 
cziausiai stovi.

— Pereitos nedėlios dienę 
Chicagos lietuviai atlaikė, Tur- 
ner Halėj ant Halsted ui., mi- 
tingę reikaluose musų parapijos. 
Kaip ant mitingų lenkiškų pa
rapijų, teip ir czia buvo atsiųsti) 
twai ko. ardytojai norint, miting, I Uimint0 K|omeū J |>riuityti Jnt 
taaardytt. Taa wimx>k t»paalMk«d kiekwie,19s dien09 Krio.
kadang. rtkan'US. norą nenortjo. | fe(i ir w Wwts_
policijantai turėjo laukan iszves- - j 
ti- Susirinkę nutarė reikalauti P,,.®.-a 
pranalmtmo abtejų mu..) para. ,iel„„i9'k 1()dli Nc mafai 
p.joa da.pot.ezkų -valdytojų: Je.-1 . k|„d
oru nna t hiruorruų flrrhiwvnKnnx a *

užmesti sunkų stilių, 
daugelio netinkanezių 

tei-

i ii viii i 1^. jis rado tiltą pagatavytą per Joniszkius.AAlvcvlV AVA. K > Cltv V 1(11 Jis perėjo per tą didelę upę, ir kreipėsi lin-
MAŽOJOJE AZIJOJE,

nuo senovės iki jie pateko po vaidila Persu.

Parasze Lietuvos Mylėtojas.

(Tąsa.)
ir pėsezių, ir 600 laivų, anot Herodoto; apie 
tai teipgi liudyja antraszai Darejo palikti ap
linkose Byzantiumo. Samiszkam architektui 
Mandrokliui buvo liepta padaryti tiltą isz 
laivų skersai Bosphorą.

Laivynė Darejo regis susidėjo isz pa
valdinių Graikų Azijoje ir ant salų. Tuom 
laik diduma miestų Azijos Graikų buvo po 
valdžia despotų, kurie rėmėsi ant Didkaralio 
peczių ir kurie todėl pribuvo su savais pa
valdiniais dalyvauti ekspedicijoje0. Isz Jo-

kon Skythijos. Apie tai, kur jis buvo, mes 
nieko tikro nežinome; žinia tiktai, kad Dare
jos sugrįžo atgal su gėda ir didele pralosza. . 
Ktėsias sako, kad Darejos per 15 dienų trau- įj 
kęs į Skythų žiamę ir kad tada sumainęs lan- > 
kais su Skythijos karaliumi, ir kad radęs ano 
lanką didžiausiu nusigando ir bėgo atgal, 
perėjo per Dunojų prarasdamas £ dalį armi
jos”. Vienok toji pasaka Ktėsio netiek įsta- 
bina, kiek Hėrodoto, kurs leidžia Dareją nu
keliauti į szalį rytuosna nuo Tanaies, per ’ 
upes Tyras (Dniestr), Hypanis (Bug), Bo- 
rysthenes (Dniepr), Hypokyris, Gerrhos ir 
Tanais”, nei nepaminėdamas, kaijš Darejas 
per jas persikėlė ICzion kelionė Darėjoper Sky
thiją yra lyg ėpos, kur ant ploto 4000 ketvir- 
tainiszkų stadijų istorikas gauna progą szne- 
kėti apie Agathyrus, Neurus, Androphagus, 
Melanchlainus, Budinus, Gelouus, Sarmatus

gu pas Chicagos archivy«kupę 
teisybės nerastų, nutarė kreiptis- 
si prie dar augsztesnių bažny- 
czios valdžių.

Mas#-Mitingas.
Sanai iai draugy.-ezių Sz. Kazi

miero, Apveizdos Dievo, Sz. Jo
no Krik., Sim. Daukanto, Dovi- 
do Kar. ir Sz. Petro ir Povilo, 
privalo visi pribūti ant mitingo 
subatoj, 8 vai. vakare, į Liau 
danskio salę, 3301 S. Morgan st., 
kertė 33cios ui., nes yra atsaky
mas nuo vyskupo. Teipogi girdė
ti, kad ant nedėlios yra rengemas 
parapijos mitingas bižuytinėj sa
lėje. Už tai sanariai visų virsz 
minėtų draugysezių, privalo ir 
nedėlioj būti ant parapijos mitin- 
go, jeigu toksai bus laikytas, nes 
czia yra labai svarbus reikalai.

Komitetai 6 virsz minėtų 
r dr-ezių.

Nauja knįgele.
Ssiose dienose iszėjo isz 

spaudos nauja pasakų knįgelė, po 
vardu; Pamokslai Iszmin- 
ties ir Teisybes iszguidinėti

po

Meiancniamus, Buomus, Gelonus, Sarmatus 
niekių Graikų buvo Strattis, despotas Chios; kr Taurug. Skythai traukiasi į sziaurę, o Da- 
Ajakės, despotas Samoa; Laodamos isz Pho- rejog vejasi juos per Skythiją ir Sarmatiją 
kajos, ir Histiajos isz Mileto. Isz Ajohszkių iiki territorijai Budinu31, toli į ry tus nuo Ta
ra^ - Aristagoras isz Kymės; nuo Helles- Laieg. Skythai pakeliui viską naikino — szu- 
pontiszkų Graikų Daphnis isz Abydo, iįnįugi žoles ir tt. Szalyje Budinu Persai
Hippoklos isz Lampsako, Hėrophantos isz 
Parium, Metrodoros isz Prokonnėzo, Arista
goras isz Kyziko, ir Miltiadės isz Thrakisz-

galvoczių yit>ų amžių dėl Lietu-1 kojo Chersonėso; turėjo būti jų ir daugiaus.
vos vaikelių. Tapo perspaudinta 
isz rasitų kn. Tatarės- Treczia lai
da. Czia talpinusi 128gražių, juo
kingų, iszmintingų ir pamokinan- 
czių pasakaiezių. Kas nori turėti 
linksmų, juokingų ir pamokinau- 
ežių skaitymų, tegul nusiperka 
szię knįgelę, o gardžiai prisijuoks, 
išėjęs į žmonis turės kę papasa
koti ir ant kiekvieno užklausymo 
mokės duoti iszmintingę atsaky- 
mę. Prekė.......................     .50c.

Prisiųsdami pinįgus,adreeuoki- 
te.teip:

A. Olszevskb, 
924-33rd St., Chicago, III.

Lai vyne "susirinkusi Bosphore, tapė pasiųsta 
prie isztakos Dunojaus upės, idant upe 
plauktu dviejų dienų kelią, augszcziaus vie
tos, kur upevietė pradeda dalintiesi į szakas, 
ir ten padarytu tiltą isz laivų. Darejos, dos
niai atlyginęs Mandrokliui, persikėlė tiltu 
per Bospliorą, ir pradėjo kelionę per Thraki- 
ją, priimdamas nuolankumą įvairių genezių 
Thrakų pakeliui, ir apveikdamas kitas — 
įpatingai Getus sziaurėje kalnynų Haimo, 
kurie priverstinai padidino jo ir teip jau ne 
suskaitomas tytveikas31. Pribuvęs pas Duno-

1) Herod. IV. V. 137. 138.
2) Herod. IV. 89-93. 4

-inius, žoles ir tt. Szalyje Budinu Persai 
•nudegina medines sienas, kurias buvo ap
leidę Gelonai, pradeda statyti 8 didelius for
tus artymais upės Oaros; kam? Herodotas 
nepasako, nors nepabaigtą darbą galima bu
vę matyti dar jo dienose4’.

Darejos grįžo atgal sziaur-vakarinėje 
linkmėje per szalis Melanchlainų5’, Audra- 
phagų, ir Neurų, kurie nusigandę bėgo į 
šiaurės pustynes. Agathyrsai Skythus ža
dėjo traktavoti kaipo neprietelius, jeigu anie 
patrauktu Persus į jų szalį*’; todėl anie vėl

1) KtSsias, Pereica, c. 17; cp. Justi d, II, 5: XXXVIII- 7; 
Aeschyl. Persae-864.

2) Herod. IV. 13C. 128. 82.
3) Herod. IV. 118—122.
4) Herod. IV. 123.
5) Hekalaeua. Frag. 154. ed. Klausėm cp. Frag. 155—160.
6) Herod. IV. 125. ‘

(Toliaus bus.)

Isz Traverse City, Mich.
N—11 “Lietuvos” patilpurioj 

korespondencijoj terp kitko pa
minėjau, kad ežia yra vienas 
laikraszczio skaitytojas, kurisai 
-lepia savo užsiraszomę laikrasz 
tį nuo kitų. Dabar priverstas 
ėsu tę pataisyti: tasai laikraszczio 
skaitytojas nėra toks ii pavyduo
lis, dabar j s nepavydi jm savo 
laikraszczio nė vienam norineziam 
jj perskaityti, t

11 d. Wasario atkako ežia4 isz 
Lietuvostryslietuviai (grinoriai) 
ir ant paskutinio susirinkimo mu 
sų “Susivienyjimo” kuopos visi 
trys prisirašė prie tos mu->ų tau 
tiszkos organizacijos. Matyt jie 
išmintingi vyrai, mylinti savo 
tėvynę Lietuvę. Kad tikt ir jie 
nepamylėtų amerikoniszko alu- 
czio labiaus už savo tėvynę! 
Tas prakeiktas gėrymas jau ne 
vienę lietuvį į niekus" pavert ė.

Wietinis.

Isz S. Boston, Mass.
1 4 d. Balandžio tapo iszkilmin- 

gai palaidotas a. a. Simonas Wi 
'-znickas, 34 metų jaunikaitis. 
Atvikes czia isz Nev Yorko, dir 
l>o prie kriauezių. Paėjo isz Su 
vilkų gub., Wilkaviszkio pavie- 
czio, Pajavonio parap. Skardu
pių kaimo. Prigulėjo prie Drau 
systės D. L. K. VVitauto, teipos 
gi prie Susivienyjimo L. A., bu 
wo vienu isz stropiausių darbinį 
kų Witauto draugystės. Welio- 
nis praszė, kad už tuos pinįgus, 
koki priguli nuo Witauto drau
gystės ir Susivienyjimo, butų 
iškilmingai palaidotas, atliku
sius gi liepė nusiųsti į tėvynę 
motinai ir broliui kareiviui. Ka
dangi S. Bostone lietuviai ne tu
ri savo bažnyczios, tai kunę nu
lydėjo j bažnyczię Szvento Petro 
ir Povilo; po miszių nulydėjo ant 
kapinių.

Jaroszevycziua.

Isz Omaha, Nebr.
Lietuvių yra czia nedaugiau- 

-iai, bet visi gyvena sutikime ir 
im■.!-■■], kaip pridera vaikams vie
no- r-jvynės. Susitvėrė czia nese
niai Ii 
Stanį

t dvynės. Susitvėrė czia nese- 
li ituviszka pagalbinėSzvento 
islovo draugystė, kurios mie-1

— Į Chtcagę pereitos nedėlios 
dienę atkako japoniszkas kunį- 
gaiksztis Atsuvara Konoje. Su 
juom keliauja jo sekretorius ir du 
studentai universiteto isz Tokio. 
Kunįgaiksztis tirinėja czianyksz 
ežių mokslainių Įtaisymas ir mo
kinimo budę. Isz Amerikos Ke
noje keliauja į Europę.

— Gyvenantį ant Laurel ui. 
lietuvį, Antanę žemaitį, seiliaus 
dirbusį už raszto st atėję 
“Lietuvos” spaustuvėj dabar gi 
Chicagos pjovinycziose, prie dar
bo pasiekė nelaimė: ritant stati
nes su mėsa, viena statinė nusi
rito ant Žemaiczio ir nulaužė jam 
koję. Nugabeno jį į ligonbutį. 
Kiek duodasi girdėti, yra viltis, 
kad nulaužta koja sugis.

— Gyvenanti ponr. 124 Les- 
ter st. Josephina Djeta, isz 
rupeszczio, i kad vyras apie ję 
su vaikais nesirūpina pats gir
tuokliaudamas, tankiai ję musza, 
užsimanė pasiskandyti. Paėmė 
ji savo tris vaikus isz namų, 
nusivedė ant tilto ant Fullerton 
av., vergdama iszbucziavo nieko 
nesuprautanezius vaikuczius, o 
pati nuo tilto szoko į upę. Pama
tė tę tilto sargas ir sėdęs į valtį, 
priplaukė prie patžudės ir nors ta 
gynėsi, kaip galėjo, isz vandens 
isztraukė. Nagabeno ję į vokisz 
kę ligonbutį, vaikus gi paėmė 
ant policijos stacijos. Netikusį 
vyrę suaresztavo, kada jis ėjo 
į saliunę raugalo parainesžti.

— Čhicagoj dabar lietuviai 
pasidalino į dvi dali: į kunįgo 
draugus ir į jo priešus. Kunįgo 
szalinįkai griebiasi net provo- 
kovojimo kitos pusės. Liikrasztis 
“Katalikas” sako, kad kunįgas 
provę praloszė tikt todėl, kad 
liudinįkai kreivai prisiekė. Gai
la, kad nepasakė katros pusės 
liudinįkai griebėsi neteisios prisie- 
gos. Mums rodosi, kad musiszkiai 
to daryti negalėjo, kadangi mes 
neturime tiesos už kreivę prislė
gę dalinėti atleidimų. Atėjus 
szventai dienai provokacija tiau- 
kėsi tolias, vienę isz buvusių 
musų liudinįkų uirodyjo net po
licijai už nesziojmę revolverio. 
Beerzinant teip, gali užgimti ne
reikalingi kraujo parliejimai, 
kaipti antai buvo neperseniai 
Bay City j. Už savo tarnus atsako 
kunįgas, jie musų rodos ne klau- 

■ sys, tie ir musų laikraszczio ne 
skaito, todėl mes kreipiamėsi vien 
prie mus klaųsanczių su rodą aau- 
gotiesi nereikalingų ginezų. Ge
rinus pasitraukti isz kelio užkabi-
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LIETUVA

Isz wisur.
|| Havanoj, ant Kubos, apsi 

reii-zkė geltonasis drugys.Iki sziol 
atsitiko ežia j«u keli apsirgimai.

|| Ties Paryžiumi isz upės Sei- 
nos žveju isztraukė užsiut? mai- 
sz?, kurio viduryj rado visokius 
sąnarius jaunos moteriszkė* kūno. 
Kas yra tojė moteriszkė, polic j • 
ki sziol neįstengė susekti.

|| Pig.il paskutinį gyventojų 
suskaitymę, Anglijoj gyvenę 
31000000 (be Szkotijos ir Airi
jos) žmonių, 960000 moterų yra 
dauginus negd vyris-zkių.

(| Dirbant naujji geležinkelio 
liniję nuo Bilbao į Sandandar, 
sziaurinėj Iszpanijoj, skaldant uo
las, per anksti atsitiko expliozija, 
kurios 15 darbinįkų likosi užmu*z 
tų-

B Kijeve užgimė vėl smarkus 
muszys terp praszalmtų isz uni
versiteto studentų ir policijos. 
Aut suvaldymo studentų reikėjo 
szaukti kariauną,kuri rodsstuden
tus iszvaikė, 4(M> suareaztavo, 
bet prie to daug studentų su dur 
tuvais tapo kareivių sužeistų.

iszei vystė isz Fiolandijoa. Kiek
vienai, atplaukiantis į Amerikę 
pasažieriui* garlaivy* atgabena 
po porp užimtų iazeivių isz Fin/ 
landijos. Finiazki kareiviai, tar
navę ti ii*zkuose bitalijonuoae, 
apleidžia tarnystę ir bėga į už 
rubežius. Jeigu teip ■ trauksis il
giau*, tai Finlandijoj neliks gy
ventojų. Mat kokius vaisius isz- 
duoda kvailumas maskoliszko 
caro!

H M este Zitlan, Saksonijoj, 
iszdegė su visu didelės medvil
nės audinyczios FrenzeHo, 
džiuusios visoj Wokietijoj. 1 
ugnies pidaryt? skaito ant 
jono markiųjų virszum.

, d i- 
Blėdį 
mili .

Jasz-Ii ^Vengrijoj, aplinkinėse 
trah, ueiszpasakytai pradėjo pla- 
ti n tiesi liga vadinama “Szokis 
Szvento Wilo”. Didesnė pusė 
valszcziau* gyventojų yra ligos 
apimti.

P Miestelyj K-etzling, Bavari- 
joj,s'autė didelis gaisras,, kurisai 
isznaikino kelias deszimtis namų. 
Prie to sudegė ir dwi žmogystos.

HRyūnėj Galėjo* dalyj gy
ventojai kenezia bad?, nuo kurio 
neiszpasakytai pradėjo platiutiesi 
bado sziltinės.

P Pomeranijoj, prie Baltiszkų 
jūrių, Prūsuose, iszdegė kaimas 
Westhd. Ugnyje pražuvo ketu
ri darbinįka*’.

U Miestelyj Ro-enthal, Prūsuo
se, ma-zinų dirbtuvėj iszlėkė j 
padanges garinis katilas. Prie to 
7 darbinįkai likosi ant vielos už- 
muszti; sužeistų gi yra daugiau*.

H Mieste Gerre^heim, netoli 
• Duesseldorfo,Wakarinėj Wokieti 

joj, iszlėkė į padanges fejerver
kų dirbtuvė Keilo. Prie to trys 
fabriko darbinįkės likosi užmuRZ- 
tos.

’ B Ochtoj, Maskolijoj, kur yra 
maskoliszko raudo parako dirbtu 
vės, atsitiko smarki ardanezių 
medegų expliozija, kurios visa 
dirbtuvės trioba likosi sugriau
ta. Prie to vienas darbinįkas ta
po ant vietos užmusztas, viena 
gi praeivė moteriszkė mirtinai 
apkulta.

| Chinų ciecorienė iszle do nau
ji sawo prisakym?, kuriuom su 
wisu uždraudžia visiems Chinuo- 
se Užeinantiems laikraszcziams 
perkratinėti politiszkus klausymus.

* Daleista laikraszcziams talpinti 
wien pasakas, dainas,muksliszkus 
straipsnius, bet uždrausta užgau
ti politiszkus klausymus.

li Anglijoj, visose medvilnė* 
d irbtu wėse Lanca shi re pro w i nei jos 
audėjai pakėlė didelį sz’raik?, 
kuriame ima dalyvum? kelios 
deszimtys tukstanezių darbinįkų. 
Darbinįkai reikalauja pakėlimo 
ui darb? užmokesnio, bet dirbtu
vių savinįkai ant to nesutinka.

| Anglių kastynėse grafo Gar- 
lovskio, netoli Odesos, pietinėj 
Maskolijoj, atsitiko baisi dujų 
expliozija, prie ko daug darbinį
kų likosi užmusztų.

- įgriuvut-ių kastynių olų 
kė 51 negyvėlių kun?; 
dar 40 darbinįkų, kurie 
įgriuvusiose olose.

Iki Rziol isz 
isztrau 
trūksta 

yra dar

| Netoli Warszawos, m estei} j 
Tarczyn, siautė didelis gaisras, lai 
kė kurio sudegė septyni žmonės. 
Isz viso iszdegė ežia 75 gyvenami 
namai ir d$ug ne gyvenamų trio- 
bų. 300 szeimynų neteko pasto
gės, gyvena dabar ant gryno lau- 

' ko. Blėdys gaisro padarytos yra 
labai dide'ė*.

Į Mieste Sas<ari, ant salos Sar 
dinijos, laike atsilankymo cz a 
karaliaus, ant mokslinės namų 
balkono susitinko daug mokinti
nių, balkonas neiszlaikė sunkeny
bės ir nugriuvo, susirinkusios 
ant jo mokintinės nupuolė ant 
ulyczios. Keturiolika mergaiezių 
likosi sužeistų, o vienas wyrisz 
kis ąnt vietos uimusztas:

|| Wokiszkas laikrasztis “Vor- 
vaerts” paduoda, kad Badeno ir 
Alzatijos medvilnės verpinyczių 
savinįkai, kur darbinįkai pakėlė 
sztraikus ant iszkariavimo geres
nio už darb? užmokesnio, parsi
gabeno isz sziaurine* Afrikos ara- 
biszkus darbtuįkus, kurie, žino
ma, . pasiganedįs daug mažesniu 
užmokesniu.

; || Belgijoj užgimė dideli ang- 
lek*Bių straikai. Dabar jau apie 
70000 anglekasių paliovė dirbę. 
Jie reikaliauja pakėlimo už dar 
b? užmokesnio sot 20%, kastynių 
savinįkai pasiūlė tikt pusę to, 
ant ko vienok darbinįkai nesuti
ko. ^Valdžius isz-iuntė kariauti? 
ant saugojimo kastynių.

U Ant prigulinezios prancū
zams salos Guade’oupė, vakari
nėse Indijos^, Amerikoj, beveik 
su vi-u iszdtgė’mie^Us La Poiu- 
te-a-Pitre. -Sudegė ežia isz wiso 
500 namų, pardavinyczių ir fa
brikų. Blėdį ugnie* padaryt? 
skaito milijonais frankų.

- ii M esto Niuiptsch, Silezijoj, 
Rytiniuose Prusnose, pasisamdė 
vežimu, važiavo ant pss'linksmi- 
nimo jaunų vaikinų draugystė. 
Kelias vienoj vietoj smarkiai lei 
džiasi žemyn, ežia negalima buvo 
arklių sulaikyti ir vežimas pakal
ne nusirito žemyn. 22 sėdinti ja
me vyriszkiai iszpuolė ir visi 
sunkiai apsikulė,vienas likosi ant 
vietos užmusztas, o septyni teip 
sunkiai apkulti, kad nėra nė jo 
kios vilties, kad jie galėtų iszgy- 
ti.

|] Isz rando surinktų statistiszkų 
žinių, maro apimtame mieste 
Bombay ir kituose aplinkiniuose, 
nūo apšireiszkiino isz naujo ligos 
iki 1d. Balandžio pasimirė 25,000 
žmonių. Sprendžia vienok, kad- 
tai dar ne viskas, sako, kad isz- 
tikro mirezių buvo daug diu- 
giaus negu rando statistikoj paro
dyta.

|| Pietinėj Amerikoj, Argenti
noj. Provincijoj Riosa,siautė bai
sus žemės drebėjimai, kurie su vi 
su iszgriowė didelius kaimus Vin- 
chna ir Jacųuel. Prie to ne ma
žai žmonių likosi užmusztų. Ne
mažai blėdies ir nelaimių pridir 
bo ir isztekėjęs degantis skysti
mas isz vulkano Huoonga, kuri
sai iszdegno laukus Vinclinosap
linkinėse.

U 16 d. Balandžio, po vis? 
Wokietiję siautė smarkios audros 
ir lytus, kurie, ypacz vakarinėj 
dalyj VVokietijos,daug blėdies pri
dirbo. Wisa upės Ruhr klonis 
užtvino,wisi klonyj ėsanezių kai 
mų gyventojai wos spėjo isz sa
vo namų pabėgti ant kalvų; 
dangum? namų su visais gy
ventojų turta'š nuneszė užtvinę 
vandens, prigėrė ir vienas žmo
gus Apie senovė* kryžiokų sos 
tapilę M ilborg?, VVakarinių Pru- 
*ų provincijoj, perkūnas užmuszė 
dvarponį Duesterbeck? ir darbi- 
nįk? Pavlovskį.

|| J^gal Windobonos laikrasz- 
gjt;o “Neue Freie Pre?se” surink 
tasžiira*, 1 d. Balandžio pasimi
rusi Paryžiuj -žinoma žydų gera 
dėja, baronienė Hirsch, paliko 
tur»? 25000000 svarų sterlingų 
arbi 125000000 dol., isz ko 
103000001! doliarų užra*zė ant 
palaikymo toliau* žydirzkų 
labdaringų įtaisų, terp tų snl už 
laikymu Nev Yorke žydiszko 
Hirscho instituto paskyrė 1 
250000 dol., ant tokio jau insti-j 
tuto mieste Montreal, Kanadoj, 
paliko 125000 dol.

H Pradėjus maskoliszkam ran
dui taikinti sawo netikus'as re
formas ir per jas spausti tinlan 
dieczius, neiszpasakytai pakilo

| Pietini įme Tiroliuje, Austri
joj, ant kolno,Balda, netoli ažero 
Garda, žmonės iszgirdo kalno 
viduriuose koki? ten baladonę, 
paskui žemė keliose vietose at
sidūrė, per plyszius iaz 
kalno vidurio veržiasi karszti, 
balti dvokianti garai ir durnai. 
Aviona klonyj veržiasi isz žemės 
verdanezio vandens szaltiuiai. 
Wandens Garda ažero 
Nagene užtaka su visu 
vo, ažero gi viduriuose 
kelios naujos salos.

Del žinios lietuwianis.
Ch cigo, III. Draugystė Lietu

vos Sūnų, ant savo pusmetinio 
susirinkimo laikyto 16 d. Balan
džio ’99 m. nutarė dar. palikti pi 
gų į*tojim? iki ateinaneziam susi
rinkimui, kuris Htsilaikys 2ld. 
Gegužio, po tam įstojimo mokes
tis bus pakelta pagal įstatus Dr- 
tė*. Deltogi norintiejie įstoti į 
minėt? Dr-tę už pigi? mokestį,te
gul pasiskubina. Aplikacijas ant 
padavimo praszymo gausite pas 
Dr-tės ra*ztinįk? A. Rudausk?, 
3252 S, Morgan St. Praszymas 
turi būti paduotas priesz susirin
kimą.

Dr-tė Lietuvos Sūnų.

no Palucko, isz miestelio Szaduvos, ai ** 
Kauno gub. Jie patys, ar kas kitas, tei 
sis duot žinią ant adreso:

Martin Banes,
Box 702, Johannesburg, Transvaal, 

South Africa.
Pajieszkau savo draugo,Povilo Jovi i- 

szos, Kaunogub., Sziaulių pav., miesi e- 
Ilo Haudianio. Teiksi* atsiszaukti a ii 
adreso:

Adam Gimberis.
510 Collinsville avė., E.St.Louis.111
Pajieszkau Aleksandro Szamonek ir 

Izidoriaus Jovaiszo, kurie pereitą mi tą 
gyveno Schenectady, N. Y. Jie patys, ar 
kas kitas, teiksi* duot žinią ant adrein: 

Frank Slitaris,
Box. 142, Liston Falls. Me.

nupuolė, 
iszdžiu- 

pasirodė

|| Japonija rengia nauję garlai
vių liniję terp Siberijos ir Japo
nijos. Kada didysis Siberijos 
geležinkelis bus pabaigtas, nau
jos linijos garlaiviai kas San vai 
tę plaukinės isz purto Osunado’-j 
Wladivostokę. Isz Japonijos jaiA 
dabar regulianszkai plaukinėja' 
pasažieriniai garlaiviai įSan Fran 
cisco ir Tacomę, vakarinėse 
Suvienytų Wieszpatyszczių pa
krantėse. Tokiu budu mat japo 
niszkos linijos gtrlaivini paleng- 
vįs kelionę isz Amerikos į Si be
riję, isz ežia gi nauju geležinke
lių jau galima bus lengvai į 
Europę dasigauti.

Amerikos kareiviai per savo 
gromatss apraszo, kaip be miela- 
szirdystės vedama yra karė ant 
Filipinų; nežingeidu todėl, jeigu 
li ipiniecziai neisigaili aukų, gina
si isz visų p*j egų priesz savonc- 
praszytus geradėjus. Pulksunįkas 
Elfiott raszo, kad antai miestas 
Caloocan turėjo 17000 cziabuvių 
gyventojų prie iszpanijonų val
dymo. 20 Kansaso liuosnorių re 
gm eutas teip kar.-ztai mat ežia 
kariavo, kad nepaliko nė vieno 
gy vo ežia būvio. Isz triobų iszli- 
ko tik akmeninės sienos liažny 
ežios ir kalinio. Miestelis Maysa- 
go, kur atsitiko pirmutiniai mu- 
sziai J<ansaso regimen'o, turėjo 
5000 gyventųjų, dabar tenai 
nėra nė žmonių, -nė triobų. Jeigu 
ir kiti Amerikos regimentai ka
riavo tokiu jau civilizuotu budu, 
tai argi žiugeidu, jeigu ti ipinie
cziai stato p:iskutiucs pajiegas 
ant atsigynimo nuo tokių draugų 
ir geradėjų.

| Peterburgo Astronomiszka 
Draugystė darbuoj įsi dabar ant 
apdirbimo pliano, kaip geriausiai 
sutaikyti dabartinį maskoliszk? 
netikusį ka'endoriųsu vartojamu 
visuose kituose civilizuotuose 
krasztuose. Wtso* ministerijos 
iszsiuntė į minėt? draugystę savo 
delegatus darbuoti esi isz vien. 
Kad likt ir ežia f matikas Pobie- 
donescev ne iazardytų, su caru ir 
popais susitarę*, viso gero Astro 
nomiszkos Draugystės užmany
mo. Mat su kalendoriumi j <u mas
koliai persitikrino, kad ne juos 
seks civilizuoti krasztai, bet 
Maskolija turi prie tų taikiutiesi. 
Ateis laikas* kada maskoliai su 
pras, kad ir jų vartojami raszte 
graždankos krivingiai yra ne tikę, 
kad jų nepriims civilizuotos tau 
tos: a’seis vėliaus ar ankszcziaus 
maskoliams iszsižadėti savo var
tojamų krivingių ir griebtiesi 
patiems lotyr.iszkų literų, jeigu 
norės su civilizuotu svietu dru- 
tesnį ryszį užmegzti ir turėti 
didesnę į'ekinę.

Draugyscziu Reikalai.
M ei ruse Pask, III., 9 Balandžio 

Dr-'ė Sz. Juozapo laikė savo 
metinį susirinkim? ir aprinko 
nauję admiiiiatracij i isz teksnez ų 
ukesų: J u ozas Czepkauskas prez., 

. Juozas Dielinįkas wice prez., Jo
nas Szyįkaitis prol. sekr., Anta 
nas Lerkauskas fin. sekr., Juozus 
Stefonkeviczia kasier., Antanas 
Simonaitis ir Antanas Jaszynskas 
apiekunai kaso*, Laurinas Plesau- 
skis »udžiu. Dr-tės mitingai atsi
laiko pirm? nedėli? kožno mėne 
šio. Norinti prisiraszyt prie drau
gystės te atsiszaukia po nr. 30 
19th avė. MeIrose Park, III. Už- 
praszo visus. ■

J. Czepkauskas, prez.

Lietuwiszkas PiknĮkas
Dr-tė Sz. Juozapo isz Mefrose 

Park, III. rengia savo piknįkp 
ant 2d. Liepos, 1899, darže Ga- 
den’s Grove, Harlem, III. prasi
dės 8.30 vai. priesz piet Street- 
kariai 22, 21 ir 12 ulyczių daveža 
į W. 48ta a ve., W. 48ta avė. da- 
veža į Madison St., o Madison *L 
davež prie pat daržo vartų. Į- 
ženga 25c. Wi*us lietuvius ir lie
tuvaites szirdingai užk vieczia at
silankyti.

Su guod. Dh te Sz. Juozapo.

LietuwiNzkas Piknikas.
Ch'cago, Ii). Draugystė Liuo

sy bės turės savo piknįk?, 2 d. 
Liepos, 1899, River S de parke. 
Parkas labai graius,dideli uksmėti 
medžiai,puikus takai dėl pasivaik- 
szcziojnno, teipgi graži platfor
ma dėl asokimo, kiekvienas bus 
užganėdintas. Ateinancziame lai- 
kiabus placziaus apsakyta apie szį 
piknįk?, tai yra: kokiu keliu ir 
kokiais karais dasigauti.

Su guod. Draugyste LiuosYBė*.

4 ta n Metinis Balius
Dr-tės S j. Jurgio K. ir M. Ne- 

dėlioj, 7 Gegui o, 1899, Freiheit 
Turner salėja, 3417—3421 S. Hal- 
sted St., arti 34 ui. Prasidėt 5 
vai. vakare, salė atsidarys 4 vai. 
Įženga vyro su pana 25c. Ant 
szio baliau* bus gera muzika, sa
lė yra dide'ė ir graži, dėl to gi 
užpraszome visas lietuviszkas 
draugystes ir visus lietuvius ir 
li etuvaites kuoskaitlingia ašiai at- 
atsilankyti.

Su guodone,
Dr-tė Sz. Jurgio R. ir M.

Masu-mitingas.
Lietuviszka Sekcija Socialistų 

Darbo Partijos surengė Ma«s-mi
tingu, kuris atsibus 30 d.' Balan
džio, svetainėje “Lithuanian Lib 
rary ass’n., po nr, 2030 Sara h 
gatvės, S. S. Pittsburg, Pa., ant 
kurio bus kalbėtojai ne tikt isz 
sąnarių sekcijos, bet ir kiti vieti
niai bei aplink gyvenanti i n tai i 
gentai, kurie pasistengs su paliu
dyti klausytojus su tautiszkai-po- 
litiszkai-ekonomiszkais žmonijos 
reikalai*. Prasidės ant 5 vai. va 
kare. Įženga dykai. Szirdingai 
visus lietuvius ir lietuvaites už- 
kvieczia atsilankyti. ’
Su guod. Lietuviszkas knįgynas.

Laiszkai ant paczto 
8M Panorai Jan 
857 Patrattb Jsozapa > 
872 Rudaiti* John

582 Brrletle T.r.m,
587 Bredi* Jowf
588 Beatklavlei S.
577 Daok*xa Wlaoenty
801 Gud.llh-nr
SIS Kabei* IomI
AIR Kal*MU>klene M.
ASO Kovalnouv Jas
AU Krivloki Jar
M3 Mol.it Ludwik
MS Norvsltz Joarf

873 Ruztrir, Staniai.
874 Ryszka Joa-f
8H7 Stanaiti* Jonai
8M* Saemaltla Domia.
701 Vadas Wolei«eh
TU W*l*arinowitcb l
7<M Wokaty Mali J
700 Zsmaltla Luaua 
TOK Zaplcovloa gat.

REIKALINGA8 KLERKAS 
įlietuviszk? Dry Goodssztor?.'’e 
atsiszaukia tik tokia,kurisj?u yra 
prie to dirbę*, mokantis anglu j- 
kai sznekėti ir gerai supranta ga
vo biznį.

N. Grinievicz, 
3264 So.Morgkn St.,Chicago, 1 I.

Lietnulazka Barbe riti fazka|a, 
kurioje galima greitai ir pigi 
iazsimokinti Barberystos-

D. Shopes.
211 W.Van Buren st..Ch:cago,l II.

STUMK

IR4JOWA
DVIEMS MEDALIAIS 
ant Kosciuszkoe Paro- 

tei- 
isz-

679 Milwaukee Avenue, CHICAGO 1LL. | 

Mano Dirbtuve tapo 
Apdovanota

1!S4

KARŪNŲ, SZARi’Ų, 
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
RERLŲ, MARSZAL- 
K1NIŲ LAZDŲ ir tt.

Turiu už garbę apreikszti guo- 
dotiniems Kunįgatr.s ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu vi
su* augazeziau" paminėtus daig
ius Pigriausei, Telsingiausel 
ir Geriausei, nes per 30 metų 
užsiimdama iszdirbimais įgijau 
geriausę praktiką ir dėl to galiu 
viską padirbi pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.

Su guodone
W. 8LOMINSKA, 670 MILWAUKEB AV., CHICAGO, 1LL.

ai

i

Reikalingas kalvio pagelbinl 11- 

kas, mokanti* arkliu* kau*ty i 
Tu r mokėti angliszk? arbi 
khzk? kalba. At*i*zaukit 33 >5 
S. H ileted Si.

Reikalinga tarnaite prie wiJ- 
kų į maž? ftmilj?. Asissaukt 
“Lietuvon” redakciją.

Reikalinga yra slūgine. Alga 
gera. Ataiszaukit pas:J. Aglin-ki, 
594 S. Canal St. Cbicago, III. Į

Ant Pardnwiino. •
Isz priežastie* ligos parsidiio- 

da gera duonkepinyczia (piekiir- 
nia) geroje vietoje, 3226 Mps- 
pratt S t. 6 arkliai, 4 vežimai įir 
visos reikalingo- prietaiso*. At- 
si*zaukite pr.e locninįko.

G ra nd Opening.
Dideli" Bailiui.

Suimtoj ir nedėlioj, 29 ir 30 ba
landžio,! 899, darau balių atida- 
ryiųo mano naujo* salės, kuri yra 
parengta dėl mitingų ir balių, po 
nr. 1161 S- Hoyne avė. Grajys 
gera muzika,bus daugybė jaunikio 
ir gražus pasilinksminimas. Dėlįto 
užpraszau visus aplinkinius ir pa
žįstamus kuoskaitlingiaašiai susi
rinkti ant szios zabovos.

WincentasPilsuckis, 
1161 S. Hoyne avė. kertė

- P&garsinimaH.

251 08

Mano galva buvo suvis nu{ Ii 
kusi, o kad pamėginau D-ro 
Brundzos stebuklingu plaukų gy
duolių, atžėlė man nauji irgraęus 
plaukai,kaip atolas. Dėl t ogi 
visiems plikiams velyju jo gyc y- 
klas pamėginti, o persiteknns 
apie jų vertę.

Ročkas Grygą*, 'fhroop, Pa.

ir

te

1
pa-’• 24 d. Kovo Philadelphioj 

simirė 22 m. Liudvika Bairiunia- 
kė, 25 gi dien? likosi iszkilmia- 
gai palaidota. Į bažnyczi? ir ant 
kapinių neszė kun? draugai “Pa
nelės Szvencziausios Ražancziaus 
Draugystės”. A. a. 
prigulėjo į draugystę 
Ražancziaus”. Paėjo 
džiaus Žvirgdžiunų, Klovainio 
parap., Panevėžio pav., Kauno 
gub.

L:udwika
“Gyvojo 

ji isz So

Redakcijos atsakymai.
J. S vEcziut. Korespondencijoj 

apraszylas per daug senas atsiti
kima*; jį jau savo laike apraszė 
“Vienybė”; todėl ne talpinsime.

Pajlesz koji mat.
Pajieszkau sawo sunaua, Antano 

blausko, isz Kauno gub., keseinių paw.( 
Girdžių kaimo, pirmiau! gyweno Pensil
vanijoj, jau 5 metai kaip matėmės, tu
riu labai svarbų reikalu. Kas prisius 
man jo adresą, gaus 13.00 nagrados

August Rablauskas,
Box 118 Ladd, III. ' »

S*-

Pajieszkau savo brolių; Martino ir 
Jokūbo Czernių, isz Kalvarijos dvaro, 
Suvalkų gub. Martinas laike Nev Yor
ke saliuną. Meldžiu atsiszaukti ant ad
reso:

Wictor Czenlus,
4 Brushers Rov, Carfln, By Mother- 

vell, near Glasgov, Scotland.
Pr)ieszkau savo szvogerlo bei sesers 

Augusto ir Jievos Delkų, isz Kauno 
gub., bei pav., Naukaimių kaimo. Atsi- 
szaukit ant adreso: v

Miss Agota Lendraiczi ūkė,
2604 Madison St., Philade^ia, Pa.
Pajtesakau savo brolio, Juozapo Ba

nio, isz kaimo Watuszių ir draugo Anta-

Halio Jonai, kur eini? 
Pas Aglinską

K? gersim? Canady VVhiskėy.

Jono Eglinsko
594 S. Canal St.

IVienaitini* geriausias lietu vi szk ašį Ša
itanas, kuriame randasi: szaltas alus se
niausios arie'ko* ir geriausi cigarai.

D-R0 BRUNDZOS 
Naujas iszradlmas ant s 

drutiiiinio plaukų.
Sulaiko slinkimą galvos plaukų, t te

toj iszpuolusių atauga nauji, isznaik ina 
pleiskanes, padailina plaukų, parvi ir 
stabdo galvos skaudėjimą. Yra tai na įja 
tr geriausie gydykla ant sudrutinijmo 
plaukų kaipo vyrams teip ir moterį 
merginoms ir vaikinams. Kurie ūžte 
jote savo plaukų "slinkimą, pasiskul in
kile, o gausite pagelbą ant sulaikyi iio. 
Norintiejic persitikrint apie gydy dų 
gerumą gaus daugybę paliudijimų, la- 
szydami įdėkite markę ant atsakynri 
adresuokite teip:

J. M. BRUNDZA, 
71BroomeSt., , Nev York, N.

III'

C. W. DYNIEVVICZ & CO„
. 806 MILWAUKEE AVENUE, 

Poniladijr Wert Di.islon i Cleaver nlicamL

CHICAGO, ILLS. "_______ _______
KANT0R P1ENIĘŽNY. R.EALNY I ASEKURACYJNY

Wy.etk* pientędzy do Eoropy, Sprzediž 
Realnofci, Karty Podrotne, Okrątowė 1 
Kolejo*e do I * Europy, WynlH*nie P» 
plervw Legalnycb, Ariąginie Schrd, Zh-- 
knrarya Dotnow, Granu Kolejowe n* F»r- 
my, Wypoiyf>.«rne pienl^dry na Bndo- 

vanle lub zaknpno Realnotri, Zmian* pteniędzy Zagranieznych. Notaryn.a* Publiczni.

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

Pilna visokiu aptiekoriszku t s vorų czionykszcziu ir užrubežiniu.

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

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

257

i

■

638 W. 18th Street. I
Nuo Stos iki 12tos ryto.

Telefonas: Canal 78. £
Telefonuot galim* isz kiekvienos & 

aptiekos.

LIETUtVIU DAKTARAS

MARJA DOWIATT
Kauno gub. Szauliu pavieto

No.3.Gražus moroko skuros apdaras, 
minksztai iszkimszta. apvali kampu- 
cziai, auksinti krasztai. kvietkutėir pa- 
raszai. Prekė.

No.4. Apdaryta fracuziszkoje sk u re
lėje, minksztai iszkimszta, apvali kam- 
pucziai, auksinti krasztai, kryželis ir 
kvletkelė, ,.tl.50.

..SI.25.

KNIGU! KN1GUI!
Dabar gavome isx Prūsų jau seniai 

uiprasiytas knįgas Mažas Aukso Al
torius, kurios musų katalioge yra pa
rodytos po numeriais: 1, 2 ir 5. Szių knį- 
gelių yra labai graži, balta ir slidi po- 
piera. Apdarai drūti ir gražus, krasztsi 
ir kryžiai paaksuoti. katalikiszkų maldų, 
kaipo tai: maldos rytmetines, vakari
nes, prie spa ved nes. komunijos, mišrių, 
miszparų ir daugybė kitų: miszių mal
dos su abrozeliais: miszparai giedami 
lietuviszki ir lotynisxki:daug lotyniszkų 
giesmių giedamų prie iszstatymo SS. Sa
kramento, procesijų, pakrapinitno ir tt. 
Yra 6 litanijos: psalmės Sz. Marijos P. 
ir Karaliaus Dovido, aktai, ražaneziai. 
stacijos, karunka, keliolika szventųgie
smių ir tt. Yra tai naujausia ir gražiau
sia knįgelė isz visų lietuviszkų malda- 
knįgių. Miera 3Įx4i colių.

No.1. Drūtas gražus apdaras, kryžiai 
ir krasztai paauksuoti. Prekė....50cNo.A. Apdėta baltais slopiau* kaule

liais, su 3 sidabriniais medalikėliais ki- 
baneziais ant sidabrinių lenciūgėlių, ap
kaustyta sidabrinėmis bletelėmis ir su 
kabute. Prekė, .81,50.

No.2. Drūtas gražios skuros apdaras, 
kryžiai ir krasz»«i paauksuoti. Apkaus- . 
tyta ir su kabute. Prekė...............75c-

‘ ni-

DEL LIGOTŲ WYRŲ.į
JEIGU jus keneziat pasekme* jau

nystės iszdykimo (onanizmo), tai tunte 
jieszkot urnai pageltos, nes gamta jus 
neiszgydys. Symptomai Įlįs ligos yfa: 
nemiga, poliucija nakties laike ar ntįsl- 
szlapinant, lytiszkų dalių ir nervų su|il- 
pnėjiniM, skaudėjimai galvos, nugano* 
irtt. Ilgus metu* kentėdama* asz ban
džiau daugybę vaistų, kurie vieQok 
man nepagelbėjo: galiau* asz pats (sura
dau vaistą, kur* į trumpą laiką padkrė 
manę kitokių žmogum, ir jei atrašy si 
man gromatą, įdedama markę atsaky
mui, asz prisiųsiu ta v užpeczėtytoj gįro- 
matoj pilną apraszymą. kaip iszsury dy- 
ti. Raszyk pas;

; FREDWIL8ON, 
Box 386, E.Kkj<osha,Wi

No. 7. Gražioje baltoje celluloidoje, 
kvietkelės iszklotos sidabru ir perlu, su 
dviem 
Prekė.

' Ant fondo lietuviszkos spau 
dos Paryžiaus parodai ■ paau 
kavoA.Dapkus,Thomas,W.Va.|l “

No.B. Gražioje baltoje celluloidoje, 
iszkilusiomis celluloidiuėmis kvietkelė- 
mfs, celluloidinės dwi kabutės. Pre
kė........................................................11.50.

celluloidinėmii kabutėmis.
...........................................*2.00.
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