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Amerika.
Garsus Amerikos admirolas 

Devey, isznaikintojas iszpanisz- 
kos laivynės Manillės porte,grįž 
ta į tėvynę, jo gi vietę užima 
AVatson. Admirolas Devey ant 
laivo Olimpia keliauja per Sue- 
zo kanai* ir Terpžemines jūres; 
atlankys jis kelis portus prancū
ziškų valdybų sziaurinės Afri 
koe; paskui gal dar užsuks į Ang
liję ir nuo ežia keliaus į Amerikę. 
Mat prie Filipinų dabar laivynė 
neturi daug darbo, kadangi karė 
nusitraukė jau tolimuo kranto, 
ten reikalinga vien žemės kariau 
na. Karė ant žemės traukiami 
toliaus, amerikonai užima vis 
daugiaus miestelių, kurių d tugu- 
mę 6lipiniecziai pasitraukdami 
išdegina. Pradėtos tarybos terp 
pasikėlėlių ir amerikonų rods'iki 
šiol neišdavė nė jokių vaisių, 
bet neisziro: jeigu vieniems A- 
guinaldopasiuntiniams nepasiseka 
nieko nuo amerikonų jenerolų isz- 
derėti, jis siunezia kitus. Ar jis 
isztikro nori užbaigti karę, ar 
kaip -tiki jenerolas Otis, nori 
vien per tarybas laikę laimėti 
ant sutraukimo isz salos vidurių 
ten ėsanezių pajiegų, sunku įspė
ti; apie tai žinios viena kitai 
priesztarauja. PagaL/wienas ži
nias: Aguinaldui negalima per il
gesnį laikę krūvoj užlaikyti pasi 
kėlėlių pajiegas; pagal gi ki
tas yravisai prieszingai: pa- 
sikėlėliai pasirengę karę tęsti 
per ilgus metus ir alsinti teip 
amerikonus, kaip alsino iszpani- 
jonus, kol užpuolikams nenusibos 
karė ir nebus jie priversti pasi
traukti nuo Filipinų salų. Atsi
buvęs filipinieczių kongresas di
deliu balsų daugumu nusprendė 
nepriimti nė jokios Amerikos vir- 
szinįkystės ant Filipinų, paliauti 
karę tikt tęsyk, jeigu amerikonai 
suvisu pasitrauks ir pripažįs fi 
lipiniecziams visiszk* neprigul- 
mystę. Pranesza teiposgi, buk 
fiiipiniecziai sugriebė dabar dau
giaus knnuoiių: vienas gavo iš 
užrubežių, kaip spėja, nuo Japo
nijos, kitas gi paveržė nuo iszpa- 
niszkų kanuoliniųlaivų. Filipiuie- 
cziai užpuolė ant dar iszpanijonų 
laikomo miesto Zamboanga, ant 
salos Mindanoa, prie ko du isz- 
;«niszki oficierai ir vienas karei- 
v is likosi paszauti. Paskui už-
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puolikai iszardė prietaisas van-1 daugiaus kariaunos prie Afganis- laikraszczių reporterių, 
dens traukimo. Iszpaniszkas ran- * 
das iszsiuntė laivus ant paėmimo 
ėsanezios dar ant Filipinų savo 
kariaunos, idant apsisaugoti nuo 
tolesnių ausim uszimų. Iszpani jonai 
nusprendė nelaukti amerikonų 
atėjimo, bet keliauti tuojaus na
mon, apie kę praneszė ameriko- 
niszkos kariaunos virszinįkui, je 
nerolui Otis.

Gyvenanti ant Kubos prancū
zai, vokiecziai ir anglijonai pa
davė savo randams reikalavimę 
atlyginimo už jų per pjskutinę 
karę išnaikintus turtus: prancū
zai reikalauja 15 milijonų frankų, 
reikalavitrtai vokieczių ne kiek 
mažesni, anglijonų daug didesni 
negu prancūzų. Kaip priesz pra 
dėjimę karės su Iszpanijaant Ku
bos buvo pasikėlėlių pulkai, ku
rie plėszė žmonių turtus, teip da
bar visuose krasztuose salos pri
viso daug gerai suorganizuotų 
plėšikų pulkų, kdrie daro tę pa
tį, kę laike iszpanijonų valdžios 
darė pasikėlėliai. Klausymas to
dėl, kas turi atlyginti už sunai
kintus svetimtauezių turtus?

tano rubežių, isz kur gali prisi
griebti angliszkų Indijų, kur tei
posgi Anglija negalės karėj pa
sinaudoti isz savo drucziausios 
ant svieto laivynės: nors Angli
jos laivynė butų deszimtį kartų 
drūtesnė negu dabar, su ja vien 
ji negali maskolių įveikti nė 
Cbinuose, nė Widurinėj Azi
joj, Maskolijai daug lengvinus su 
žemės kariauna prisigriebti ang
liszkų Indijų. Todėl, nors ang- 
liszki laikraszcziai gana barszki- 
na kardu ir gazdina, atseis Ang
lijai nusilenkti priesz Maskolijos 
norus netikt Persijoj, bet ir kitur, 
o tęsyn pasimažys nesutikimai 
terp tų vieszpatyszczių ir Chi- 
nuose.

Metas VII

Azija.
Maskolija Angliję Ch nuošė lyg 

ant juoko laiko. Nežiūrint ant 
paskutinio neva susitaikymo kas
link įtekmės Chinų krasztuose, 
Maskolija dabar vėl pareikalavo 
nuo Chinų rando koncesijas ant 
naujos geležinkelio linijos, kuri 
jungtų Chinų sostapilę Pekinę 
su maskolių rengiamaisgeležinkė- 
liais sziaurmėse Chinų provinci
jose ir Mandžurijoj. Nauja linija 
bėgtų per krasztus pagal pasku
tinę sutartį Anglijai pavestus, 
kur anglijonai į dirbamus gele
žinkelius įdėjo 2 milijonus svarų 
sterlingų savo pinįgų; maskolisz 
ka linija visai užmusztų, padary
tų be vertės anglijonų padirbtus 
geležinkelius, kadaugi prekėjams 
ta vorus daug parankiaus butų 
siųsti tiesiog į Europę maskolisz- 
kais geležinkeliais negu gabenti 
prie jūrių ir paskui laivais, kurie 
turi apkeliauti visę Aziję. Ang
lija kalbina Chinų randę nepasi
duoti Maskolijos reikalavimams. 
Augszcziausias tų provincijų vir 
szinįkas, per kuriuos bėgs naujas 
maskoliszkas geležinkelis,prieszi
nasi davimui M įskolijai reikalau
jamų koncesijų, bet ar jo pa
klausys maskoliai, galima paabe
joti: j ie įgautus nuo Chinų por- 
tus sugabeno daugiaus kariaunos, 
negu reikia ant užkariavimo vi
sų Chinų. Anglija ežia teiposgi 
ne daug gali pagelbėti, kadangi 
žemės kariaunos turi per .mažai, 
su laivyne gi maskoliszkos žemės 
kariaunos ir gerai apginkluotų 
tvirtynių įveikti negalima. Lon
done jau dabar ( kalba, kad tie 
nauji maskolių reikalavimai pa
naikina pirma terp Anglijos ir 
Maskolijos padaryt* sutartį. 
Turbūt Maskolija tę žino ir pati 
mat suteikia anglijonams- progę 
atsisakyti nuo tos sutarties ir pra
dėti naujas tarybas. Maskolija 
tuom,turbut,nori priversti angli- 
jonus nusilenkti priesz savo no
rus kitur, ten, kur Anglija tvir- 
cziaus negu Chinuose stovi. Wo- 
kiszki laikraszcziai pranesza, buk 
Anglija prieszinasi užėmimui 
porto Ormus, kurį Persija ati
duoda Maskolijai. Kadangi ežia 
Anglija tvireziaus stovi už Mas- 
koliję, tai paskutinė mat, per rei
kalavimu naujų koncesijų Angli
jai per paskutinę sutartį pateku
siuose krasztuose, nori parodyti, 
kad ji turi užtektinai pa- 
jiegų ant visiszko iszstumimo 
Angį įjos įtekmės isz Chinų. Ant 
parodymo Anglijai, kad nors 
Maskolija Persijoj dar ne teip 
tvirtai kaip pirmutinė stovi, tai 
ji vienok ne vien Chinuose gali 
Anglija įkasti, pradėjo artinti

Atrika.
s *Paleistas paskalas apie uimu- 

szimę grįžtanezio isz Faszodos 
prancuziszkos kariaunos majoro 
March indo j) įsirodė neteisingu: 
Marchand, Kaip dabar pranesza, 
su savo žmonėms pris griebė jau 
į prancuziszkas valdybas, kur 
nėra jam nė jokio pavojaus.

Sutartis, padaryta terp Angli
jos ir Prancūzijos kaslink pasida
linimo Afrikos,likosi jau prancū
ziško parlamento užtvirtinta. 
Sutartis ta pripažįsta Afrikoj tikt 
szituos neprigulmingus krasztus: 
sziaurinėj Afrikoj-ciecorystę Mo- 
rokko; prie vakarinių pakran- 
czių-republikę negrų Liberiję; 
rytinėj: republikę Oraniję (Traus- 
vaalių nelaiko už neprigulmingę 
kraatę) ir Abisiniję. Wisi kiti 
krantai yra arba jau europeiszkų 
vieszpatyszczių kolionijoms, arba 
neužilgio tuiės tokioms pastoti.

Nesutikimai terp Anglijos ir 
Transvaaliausdar labiaus pasididi
no, abidvi pusės rengiasi skubiai 
į karę; net garsus užpuolikas 
Jameson, kurisai su visa kariau 
na por* metų atgal pateko į 
transvaalieczių rankas, ir už' tai 
paskui tapo neva po Anglijos 
sodu atiduotas, kurisai, žinoma, 
savajį ne skaudžiai baudė, at
kako vėl į pietinę Afrikę. Da
bar angliszki laikraszcziai prane 
sza, kad Transvaaliaus kariaunos 
virszinįkai ant vakarinio rube- 
žiaus (nuo angliszkų valdybų) 
iszleidoatsiszaukimę į gyventojus 
prisakydami apsiginkluoti ir laukti 
paliepimo isz Pretorijos, taigi nuo 
prezidento Kruegerio. Guberna
torius angliszkų kolionijų Pieti
nės Afrikos, matomai bijosi pra
dėti karę, jis nori parengti susi- 
važiavimę su Transvaaliaus pre
zidentu KruegeriųAnt apkalbėji
mo užgimusių nesutikimų, bet 
tam prieszinasi angliszkas kolio
nijų ministeris Chamberlain, ku
risai jieszko vien progos ant pra
dėjimo karės. Jis sako, kad pri
tars susivažiavimui tikt tęsyk, 
jeigu Tranvaalius apsiima j vesti 
'tas reformas, kokių nuo jo reika
lauja Anglija. Kadangi nėra 
vilties, idant neprigulminga 
Transvaaliaus republika savo vi
duriniuose reikaluose iszpildytų 
reikalavimę svetimo rando, tai 
rodosi, kad pietinėj Afrikoj be 
karės neapseis. Ant prezidento 
Kruegerio paliepimo, mieste Jo- 
hanisburge suaresztavo 8 buvu
sius angliszkus oficierus, Anglijos 
kaipo sznipukai ežia atsiųstus ant 
pakėlimo maiszto.

Todėl 
ypacz amerikoniszkų laikraszczių 
reporteriams, labiausiai pa pratu
siom a leisti į svietę melagystes, 
atsidaro plati dirva visokiems 
fantastiškiems iszmlslams. Kaip 
praneša holandiszki laikraszcziai, 
ant Prancūzijos reikalavimo, 
Maskolijos užrubežinių dalykų 
ministeris nuo parkratinėjimo 
ant sandaros kongseoo sutiko isz- 
leisti klausymę vartojimo karėj 
povandeninių laivų, kuriuos da
bar turi vien Prancūzija ir ji ne
sutinka iszsižadėt nuo vartojimo 
jų karėj. Nežiūrint ant to visko, 
net terp paežių atsiųstų ant kon
greso delegatų mažti yra tikin
esių, idant caro užmanytas kon
gresas lazduotų laukiamus vai 
sius. Socijalistų laikraszcziai sa
ko, kad patsai užmanymas i už
duotas tyczia ant muilinimo svie
to akių ir ant pakėlimo caro 
garbės Maskolijoj, kurio patys 
maskoliai pradeda nekę^tį. Kas 
bus nutarta ant minėto kongreso, 
dar negreitai dažinosime;, bet 
dabar galima jau spėti, kad kon
gresas svarbesnių vaisių neatga- 
bęs, žmonija ne k* isz jo pelnys, 
jeigu ne dėlko kito, tai nors dėl
to, kad užmanytojumi kongreso 
yra netikiausias, despoliškiaurias 
ant žemės valdonas,

ItalU*.
Wieton neseniai pasitraukusios 

ministerijos, nors su dideliu var
gu, susitvėrė jau kita. Ant ka
raliaus prašymo, buvęs pasitrau
kusi o j ministerioj karti ministe- 
ris Peliovs sutiko pesIHfflftf mt 
nister.ua, kas jam ant galo ir pa
sisekė. Nauja ministerija suside
da isz sekanezių ypitų: ministe- 
terių perdėtinis ir mmisteris vi
durinių reikalų— jenerolas Luigi 
Pelloux; užrubežinių dalykų mi
nisteris—Markia Emilio Visconti 
Venosta; karės ministeris—jenero- 
laa Mitri; laivynės—admirolas 
Bettelo; tinansų-Pietro Carmine; 
vieezų darbų-Pietro Lacona; ap- 
azvietimo—Dras Guido Baccelli; 
žemdarbystės ir prekystės —An- 
tonio Salandra; kelių ministeris 
Insulano. Daugumas ministerių 
yra nauji, dar ministeriais nebu
vę, surinkti terp parlamento pa
siuntinių.

Prancūzija.
Prancūzijoj, rodosi, kad su at

naujinimu Dreyfuso provos neuž- 
ilgio pabaigs. Atnaujinimui pro
vos pritaria ir dabartinis Prancū
zijos karės ministeris, senatorius 
Kranlz; Kasacijos sūdąs teipos- 
gi galutinai nusprendė provę at
naujinti, nors to ir ne geidžia 
tūli prancūziški jcnerolai.* Kaip 
laikraszcziai dabar pranesza, jau 
likosi iszduotas prisakymas par
gabenti Dreyfusę nuo VVeluio sa
los į Paryžių. Ant parvežimo 
jo jau iszplaukė szeszt oficierai, 
kurie tikisi į szeszias sanvaites 
sugrįžti atgal. Antra todėl Drey
fuso prova prasidės pabaigoj sė
jos mėnesio. Gal tokiu budu 
Prancūzija ant galo nusikratys 
slogaczio, kurisai jos valdžias 
per teip ilgę laikę slogino.

Holandija.
Į miestę Haagę, ant caro už

manyto sandaros kongreso suva
žiavo jau daugumas svetimų 
krasztų delegatų. Ant priėmimo 
delegatų miestas atsisakė paskirti 
pinįgų, užtai Holandijos ran: 
dili išpuls visa sunkenybė I" pri
ėmimo. Tarybos at":i _o prie už
darytų durų, laike atsibunanezių 
sesijų į salę negalės įeiti paszali- 
niai, taigi ant sesijų neįsileis nė

Paroda Ukinįkystes ir 
minių iszdarbių Plungėje,

Telszių paw. Kauno 
k gub

Kunįgaiksztis Mi kolos Ogins
kis, visiems žinomu darbinįkas 
dėl visuomenės gero, 
19 d. rugsėjo mėn.
savo miestejyje, Plungėje, paro
dę ukinįkystės ir naminių darbų 
Telšių ir gret su juom gulinėsiu 
pavietų , Kauno gub. Wisus 
kautus aut įtaisymo vietos, pa
stogių ir tt kunįgaiksztis imęs

ant savęs; mokestį imsęstiknuo 
dvarponių iszstatytojų, o kę su- 
rinksęs, apversęs ant dovanų 
valsczionims. Į parodos komite- 
tę įstojo: rengėjo brolis, kunįgai- 
ksztis Bagdonas Oginskis isz 
Rietavo, grapai Tiszkevycziai isz 
Kretingos, pp. Parczauskis iš Jo
kūbavo, Sakelis, Narutavyczius, 
Waitkevycziu8. Su dideliu žin
geidumu laukiame, su kuom gi 
pasigirs telšiškiai. Dvarpo
niai,žinoma, iszsatys labai puikius 
gyvulius; vulšczionys galės 
pasigirti su savo arkliais, visame 
sviete žinomos ‘'Žemaititzkos” 
veislės, ir su vilnoniais, nepa
prasto dailumo ir įvairumo audi
mas. Szeip jau sviecziai galės 
labai pasimokyti įvairiausių uki- 
nįkystės šakų, labiausia: I. apie 
veisimę gyvulių gerųjų veis
lių; II. apie išdirbinius isz vei
simo, gyvulių: pieuinįkystę ir 
k.; III. apie žemdarbystę, IV. 
veisimę sodnų, daržų, miszkų; 
V. apie kuria vę, kasamę, meniš- 
kę ir tt. VI- apie naminius dar
bus :audėjystę, puodinįkystę ir tt. 
Į konkuršę gali stoti tikt Telszi- 
azkiai ir kaimynai; išstatyti 
galės savo išdirbinius ir kiti lo- 
lymesnieje gyventojai. Kas no
rės kę iszstatyti, turi apsiskelbti 
komitetui ne vėliaus, kaip iki 20 
d. rugpjuczio (augusto) mėn. 
Iszstatomi dalykai hus priimami 
15—16 rugsėjo mėn. Priveizėti 
išstatytus daiktus turės patys 
iszstatytojai. Walsczionysiszsta- 
tytojai už vietę nieko nemokės. 
Raguotus gyvuolius, arklius, 
kiaules, avis, paukracztus galės 
atvežti ir dėl pardavimo, tikt 
apie tę reikia apreikszti komite
tui. Komitetas paskirs tirėjus 
vertybės iszstatytų dalykų, kurie 
ir dovanas skirs: pinįgais ir pa
gyrimo gromatomis, y vairios 
draugystėsirįrėdnėą atsiųs nuo š- 
vęs dovanas: medalius ir tt. 
Dovanas gali apturėti tik tas, 
kurs pats veisė, ar dirbo iszstaty- 
tę daiktę. Namų .szdiibinius, 
vežant, reikia iš valscziaus pa
siimti liudyjimę, kad tikrai tame 
aprubyje yra dirbti.

(Tėvynės Sargas.)

tyj szalcziui, sušalo. Kunę tikt 
po kelių dienų isztraukė iš klam
pynių žvejai. Kiszeniuose ne ra
do nė jokio rašto, isz kurio gali
ma būt; dasižinoti, kas toks yra 
išgriebtas negyvėlis.

Elektrlszka stacija 
Wilniuje.

Wiln(iau3 miesto rodą jau pas
kyrė iš savo 'sąnarių speci- 
jališkę komis'ję, kuriai paves
ta surasti ataakanczię vietę ant 
parengimo centraliszkos elekt
riškos pi jiegos stacijos dėl ren
giamų mieste elektriszkų žiburių, 
o toliaus gal ir ant varymo uly- 
czinių karų. Minėta kompanija 
surado kaipo atšakanez ę ant to 
vietę—fvienę miesto plačių neto- 
Bernardinų sodo. 
‘ I

Miesto dovvana ant atei- 
nanezios parodos Wil- 

niuje.
Miesto Wilųiaus rodą seniaus 

ant atsibunanezių ežia parodų pa
skirdavo dvi dovanas po 50 rub
lių už geriausius \Vilniaus amati- 
□įkų išdirbi mus; ant atsibu- 
sianezioz gi šį metę parodos 
nusprendė efavo dovanu padidin
ti: ant šiųmetinės parodos mie
stas ant dovanų atgabenusiems 
geriausias iszdirbimus paskiria 
teiposgi dvi dovanas,bet viena 
bus jau dvigubai didesni negu ki
tais metais,taigi geriausias amati- 
nįkas gaus nuo miesto 100 rub
lių, kitai gi, kaip ir pirmiaus, 50 
rublių. >I

Antroje pusėje Kovo mėnesio 
szių metų Wilniaus gubernijoj 
buvo isz viso 14 gaisrų. Tame 
gaisrų skaltliuje ugnelė užgimė: 
nuo neatsargumo 2 vietose, nuo 
nėvalytų suodžių kaminuose 3 ir 
nuo nesusektų priežaszczių 9. 
W įsuose tuose atsitikimuose ug
nelė pridirbo blėdies ant 36674 
rublių. Didžiausias gaisras bu
vo kaime Kolituose, VVileikos 
pavietyj, kur iszdegė 23 ūkės ir 
3 galvijai pražuvo. Blėdį vien 
tame kaime padarytu skaito ant 
10000 rublių.

Netoli miesto Heiligenbeil, kur 
senovės laikuose buvo prūsų ir 
lietuvių garbinamas jzventas 
dievams paszvęstas gojus, kaime 
Bladiau siautė didelis gaisras. 
Iszdegė 18 gyvenamjų namų ir 
prie tų namų prikiausanczios trio- 
bos, isz viso 40 triobų. Blėdį 
gaisro padaryt* skaito ant kelių 
szimtų tukstanczių markių.]

Girdėjimas žemesnių sn- 
twėrimų.

Augsztesnių veislių gyvi su
tvėrimai ant girdėjimo turi atsa- 
kanezius organus, taigi ausis. 
Wisi turinti tokius organus, žino
ma, turi girdėti.Terp gyvų sutvė
rimų vienok antai viri žemesnių 
veislių girdėjimo organų tokių, 
kurie palengvintų girdėjimę, ne
turi, jie tikt pažymėti, be visų 
prietaisų reikalingų ant girdėjiT 
mo, kaip kiti turi vien teip va
dinamus atolitus arba ausines pū
slelės ir išaugusius tūlose 
vietose plaukus kaip striunas. 
Klausymas todėl, ar tie žemesnų 
veislių gyvi sutvėrimai neturinti 
ausų, turinti tikt nepilnas, vos 
pažymėtas girdėjimo prietaisas 
girdi ar ne visokius balsus? Ant 
galutino iszriszimo to klausymo, 
mokslinczius Teodoras Beer darė

Pasimirė profesorius Sa-
> muel.

Wienaitiniame lietuvių apgy- 
ventuonę krasztuose universitete 
Karaliaųęziuje, 12 d. Gegužio pa
simirė profesorius mediško fakul
teto, D-įas-S. Samuel. Welionis 
buvo vięnas isz geresnių Kara- 
liaueziaus universiteto profeso-Į eiles tirinėjimų Napolės zoolo-* 
rių, pagarsėjęs jis’ Prūsų Lietu-■i..-:- 
voj buvo ir kaipo vienas iš ge
riausių gydytojų.

Nauja dirbtume.
Mieste Wilniuje rengia dabar 

nauję dirbtuvę plunksnų raszy- 
mui rankenų. Dirbtuvę tę ren
gia žydai Landsmann ir Blostein 
ant Oremburgo ulyczios. Trio- 
ba ant patalpinimo dirbtuvės bus 
mūrinė specijaliszkai ant to pa
statyta. Reikalingos prie dar
bo maszinos bus varomos su ga
ru. Miesto valdžios jau davė 
minėtiems žydams daleidimę ant 
parengimo dirbtuvės.

Apw«ge miesto lombardą.
Mieste Wilniuje, j miesto lom

bardu (paskolinimo pinįgų kasę) 
30 d. Balandžio, naktyj, įsikraus
tė vagiliai. ir sudaužę geležinę 
kasos szėpę, paėmė 900 rublių ga
tavų pinįgų ir kelis sidabrinius 
ir auksinius laikrodėlius lombar
de kaipo grebežins * užstatytus. 
Wagilių iki sziol nesusekė. _ ,

Balsi mirtis.
Per Welykas, Prūsų Lietuvoj, 

ant laukų kaimo Plaszkių, kada 
ežia visos upės ir .upeliai užtvi
no, užliejo aplinkines pievas ir 
lankas ir kada vandens nuo ezal- 
czio užsidengė ledo pluta, takais, 
kuriais pirma žmonės perėjo le
du, ėjo jaunas vaikinas, kaip 
spėja, lietu vys. Užėjęs vienok 
ant silpnai užšalusios durpiny- 
czios, įlūžo, bet vandens buvo 
ežia ne daugiausiai. Nežiūrint ant 
stengimosi iszsiliuoti isz klampy
nės, tas jam nepasisekė. Grimz
dau tis rods, turbut, azaukė pagal
bos, bet nieks jo halso ne girdė
jo. Todėl žmogelis, užstojus nak-

Garl*iwiai ant Nerio.
Nup 29 d. Balandžio garlaivy g 

“Pmczuk’’ piadėjo jau isz Wil- 
niaus plaukinėti ant Nerio į 
Werkus per Antokolių ir Kalva- 
nję. Išplaukia isz Wiluiaus ke
turis kartus ant dienos. Kelionės 
prekė į Werkus 30 kap. ir 
kap., į Ktlvariję 25 kap. ir 
kap. nuo žmogaus.

Jawų prekes.
Pereit* sanvaitę už lietuvisz- 

kus javus mokėjo Liepojuj: už 
pudę rugių 77—80 kap., geriau
sių 81—83 kap.Kviecziai 96—100 
kap.,geriausi 101—104 kap. Avi
žos 74—78 kap.,geros 79—80 kp.

Miežiai 
ikai 80—88 kap., kruo- 

j sėmens 120— 
125 kap.Kįanapių sėmens 164 kap. 
Kvietinėsklynės smulkios 57 

■*) kap.,

Gaisrai.
Miestelyj Dirsėtuose, 

gub.,26 d. i Balandžio, naktyj, ka
da visi gyventojai miegojo,užgi
mė ežia gaisras. Kadangi vėjo 
ne buvo, tai ugnis nesiplatino 
teip smarkiai, bet visgi sudegė 
keturi namai ir prie jų priklau,- 
sanezios negyvenamos triobos. 
Ugnis prasidėjo nuo tvarių uki- 
nįko Szesziaue.Jkuriuose sudegė: 
5 karvės, 12 avių, žęsys, šienas 
ir sziaudai. Klėtyj ukinįko Navi
ko sudegė ir parengta ant sėjimo 
vasarojaus sėkla. Kas bjauriau
sia, kad kaimynai krikszczionys 
atsisakė gėeintojams duoti ar
klius ant vežiojimo vandens, ku
rį žydai ant gesinimo nesziojo 
rankomis, i

giškoj stacijoj ant mažų jūrių 
sutvėrimų isz vėžių veislės. Jis 
persitikrino, kad tie organai, ko
kius turi vieton ausų tie žemes
nių veislių gyvi sutvėrimai ne 
gal suteikti jiems girdėjimo, kad 
nė anos ausinės pūslelės, nė ausų 
plaukai, apie kuriuos tikėjo, kad 
teip kaip isztiestos Striūnos, jau- 
czia atškanezius balso tonus, isz
tikro ne turi nė jokių girdėjimo 
jausmų. Beer pas tuos sutvėri
mus ne tikt ne rado nė jokių or
ganų lygių ausims augsztesnių 
veislių sutvėrimj}, bet nepatė- 
myjo ir nieko tokio, kas pa
tvirtintų, 'kad tie sutvėrimai 
girdi. Jie ne girdi uė jokių balsų 
paeinanezių iš oro; kaslink bal
sų vandėnyj, tai jie tuos balsus 
ne girdi, tikt jauezia teip antai 
kaip mes jaueziame oro krutėjim* 
arba vėję ir tas jausmas vienok 
nesiekia toliau? vandenyj, kiek 
žmogus jauezia vandens krutėji- 
mę įdėjus rankę į vandenį. Kito
kių jausmų girdėjimo žemesnių 
veislių gyvi sutvėrimai ne turi, 
taigi iš tikro jie yra kurti, ne 
girdi nė jokių balsų. Anie surasti 
ausiniai akmenaieziai arba pūsle- . 
lės, kurios neva atsako tokioms 
jau pūslelėms augsztesnių veislių 
gyvų sutvėrimų,paskirtos ne ant 
girdėjimo, bet jos vien palengvi
na gyvuoliui orentavimasi van
denyj, o ne girdėjimę kokių 
nors balsų, su pagelba tų pūslelių 
tie maži gyvuolėliai iš vėžių 
veislės, kiniuos tirinėjo Beer, 
palaiko vandenyj lygsvarystę, 
suteikia gyvuoliui galėjimę hori- 
zontališkai užlaikyti savo kunę, 
teip antai kaip padėta ant tvoros 
lenta, jeigu abudu jos galai bus 
lygaus sunkumo, užsilaiko hori- 
zontališkai.

AUKOS.
Ant nukentėjusių ui lietuvystę 

po valdžia Roasijos:
J.Jurkszaitis,Nangatuck,Ct.35c
A.Viltrakis,Derhy,Ct..... .50c

nister.ua
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Isz Amerikos
Ateivyste.

Skaitlius atkakanezių į Amerik? 
ateivių žymiai pakilo. Ateinan
ezios isz Hamburgo žinips prane
ša, kad &0000 galicijonų (lenkų 
iš Galicijos) keliauja dabar arba 
rengiasi neužilgio keliauti į Ame
rik?. Pasididino teipoegi skait
lius ateivių italijonų ir ateivių 
isz Maskolijos. Garsūs preziden
to Mc Kinley’o paskirtas ateivių 
užveizdos komisorius Povderly, 
žinomas ateivių priešas, vėl at
sišaukė į Washington?, reikalau
damas apsunkinimo ateivystės. 
Povderliui ir jo draugams jau 
neužtenka dabar garsaus Lodgee 
biliaus, kurisai reikalauja wien 
neįleidimo nemokanezių skaityti 
ir rašyti ateivių, reikahuja 
dabar visiszko uždarymo Ameri
kos dėl itališkų, lenkiszkų, lietu
viškų ir vengriszkų ateivių per 
tul? metų skaitlių. Jiems, žino
ma, pritaria ir prezidentas Mc- 
Kinley. Nereikia mat dabar Ame
rikai tiek liuosnorių ant karės su 
Filipinais, nauji rinkimai ir dar 
toli, todil žmonių balsais išrink
ti Amerikos urėdntkai wėl ban
do rodyti savo neužkant? atei
viams, kuriems vienok buwo la
bai prilaukus priesz pradėjim? 
karės su Iszpanija; toliaus vėl 
pasirodys prilaniesnais ateiviams 
ir priesz kitus rinkimus.

W fe ton lygybes, nekentimas.
Amerikoj daug kalba apie ly

gybę visų ukėsų ir • liuosybę. 
Kaip vienok ant praktikos tuos 
žodžius pritaiko, matome t? be
veik kasdien? ant Amerikos 
negrų: užtenka menko nužiūrėji
mo, o negrę tuojaus lynezuoja; 
baugu net baltveidžiui užtarti už- 
bereikalo kankinam?negrę.Tokios 
neužkantos, koki? kenezia Ameri
koj parvuoti ukėsai, turbut niekur 
daugiaus ant plataus svieto patik
ti ne galima. Sitai dabar pavie- 
tyj Marion, Ga., negrai atlaikė 
kokį ten tikėjimiszk? susirinki- 
m?. Ant pasidrutinimo susirinku
siems atsiuntė bertainaitį pieno, 
bet kas tikt jo išgėrė—tuojaus 
apsirgo.' Pastorius Donavay jau 
numirė, du kiti negrų pastoriai, 
turbut, eis tuom paežiu keliu. Iš 
viso apsirgo nuo to užnuodinto 
pieno apie 12 ypatų, kuriuos rei 
k ėjo gabenti į ligonhutį. Nuodin 
tojus vargiai b'o suras.

Negražios rokuniios.
Meridian, Mas. Gyvenantis 

mieste Okolona, Miss., DrasAIur- 
fee užėjo pas advokatę Charles? 
B. Clarke ant inkasavimo pinį
gų už vekselį. Czia terp dak
taro ir advokato užgimė nesuti
kimai ir tai teip smarkus, kad 
advokatas griebėsi peilio ir su 
juom perdūrė daktarui kaklę. 
Daktaras puolė ant žemės ir nuo 
ištekėjim > kraujo pasimirė. Czia 
vienok atėjo daktaro sūnūs Ho- 
mand ir pamatęs, kas atsitiko, 
iszsitrakė revolverį ir įvarė ad
vokatui kulk? į szirdį. Ant szu- 
vio atbėgo jaunesnysis advoka
to brolis ir terp daktaro sunaus 
ir jo užgimė kova, kuri pasibai
gė tuom, kad abudu puolė ant 
grindų negyvi.

Ciklonas.
Eagle Pass, Tex. I pietus 

nuo czia, kitoj pusėj Meksikonisz- 
ko rubežiaus, ties Hondo anglių 
kastynėms, užkilo baisus ciklo
nas, kurisai visas kastynių trio- 
bas išvartė ir griuvėsius iszne- 
sziojo po visas aplinkines. Terp 
kitko sugriovė geležinkelio «ta- 
ciję, stovinezius ant kelio vago
nus nuneszė ant kelių šimtų 
į yardų nuo kelio į prairijas. Iki 

šiol iš po griuvėsių i-ztr^ukė 
8 negyvėlių kunus, bet sprendžia, 
kad užmuštų yra daug daugiaus. 
Sužeistų yra labai daug. Ciklo
nas užgriėbė ir miestelį Sabinas, 
8 mylios nuo Eagle Pass ir czia 
teipoegi ne mažai pikto pridirbo; 
czia 2 žmonės likosi užmuszti.
Menka werte žmogaus gyvasties.

Yra Amerikoj sudžius,kurie tie
siog juokingus kaip kada išduoda 
nusprendim'us. Neseniai Nev Jer- 
sey sudžia Gummore nusprendė, 
kad vertė vaiko gyvasties yra $1, 
dabar gi wėl sudžia Augszcziau- 
sio Budo Connecticute Robinson 
prisudyjo $10 nuo geležinkelio 
kompanijos už pervažiuot? trūkio 
ir užmuszt? gnt vietos italijon? 
Antonio Petrillo. Sudžia reika
lavę dar nuo sknndžianczios pu-

sės, idant tojė darodytų, kad su
važinėtasis po pervažiavimui ne 
atliko ant vietos, bet jautė dar 
skaudėjim?; to žinoma, skundėjai 
negalėjo darodyti, todėl turi pa- 
siganėdinti 110 prisūdytų už 
žmogaus gyvastį. Argi tai nesity- 
cziojimas isz tiesdarystos?
Miestas su viena diena pastaty

tas.
Girdėjote ne kart?, kad Ame

rikoj ir europeiszkose kolionijose 
miestai tankiai dygsta ir augateip 
greitai kaip grybai po lytui, bet 
ir Amerikoj retai pasitaiko pa 
statyti miest? su viena diena. 
Sztai pereitos seredo, dien? Okla- 
homos teritorijoj, Washita pa v., 
rytmetyj iszmieravo prairij?, pa
ženklino ulyczias, lotus, kurių 
daugum? tuojaus pardavė;pradė 
jo statyti namus, iszrinko urėdnį- 
kus. Wakare buvo jau miestas 
gatavas, apsigyveno jame 800 
žmonių; vadina gi jį Mountain 
Breid.

Už<luo<lintas vynas.
Kansas. City, Mo. Netoli fiuo 

ežia, Kirksvillej gyvenanti Ka
rolina Marti, pati vieno iš tur
tingesnių prekėjų,gawo per pacz- 
t? stiklinę vyno, kurto užgėrusi, 
tuojaus apsirgo ir pasimirė. Wyn? 
atidavė ant ištirimo chemikui, 
kurisai surado, kad jame yra pri- 
maiszyta arseniko ir tai tiek, kad 
jo užtenka ant nunuodinimo 12 
žmonių. Kas t? užnuodint? wyn? 
atsiuntė, to iki sziol ne susekė.
Pinigu dirbtuve patentu biure.

Paslaptį detektyvai, Washing- 
tono patentų biuro kelnorėse už
tiko nulietas kvarmas penkdo- 
liarinių ir deszimtdoliarinių A- 
merikos popierinių pinįgų. 
Sprendžia, kad ežia biuro urėdnį- 
kai dirbo netikrus popierinius pi- 
nįgus ir padirbtus siuntė ant Ku
bos, kur jie likosi terp Amerikos 
kareivių ir vietinių gyventojų 
paleistu PasLaptas vienok palicis- 
tos VV'ithie netiki, kad tos kvar- 
mos butų vartojamos ant. pinįgų 
dirbimo.
Norrjo priversti savo paezią val

gyti stiklą.
Cravfordsville, Ind. Wienas 

ežia gyvenantis amerikonas Ste- 
phens, pamatęs, kaip viename 
cirke koksai specijalistas ryja 
stiklo šmotus, adatas, vinis, už
simanė to išmokinti ir savo pa- 
czi?, bet kad tojė ne norėjo to 
puikaus mokslo mokintiesi, vy
ras griebėsi ginklo “Dvasios 
Szventos”, taigi rykštės- Užtai 
moteriškė padavė skund? į sud? 
reikalaudama perskyrimo nuo 
mylinezio tokius mokslus vyro.

Wanduo vieton pertrolejaus.
Los Angelos, Cal. Petrole- 

jaus szaitinių jieszkodami, iszka- 
sė ežia gilų szulinį. tikėdami ras
ti petrolejų. Prikasė teisybė šal
tinį, isz kurio skystimas teip 
smarkiai pradėjo mušti, kad dir
banti darbinįkai vos spėjo pa
bėgti, tikt mat veržėsi ne petro- 
lojus, bet vanduo, kurio dabar 
neįstengia apstabdyti; jis pagim
dė tvanus po visas aplinkines.

Sulaikyti fillplniecziat.
Wienas Nev Yorko “dime 

m užėjus” parsitraukė nuo Fi lipi 
nų šių 10 naujų Amerikos pa 
valdinių tagalių ant teatraliszkų 
parodymų. Kada jie vienok atka
ko į San Fra nei sco, tenyksztis 
porto komisorius juos sulaikė ir 
ne leidžia keliauti į paskirt? vie- 
t? kaipo negeistinus ateivius.

Iszmusze savoiszeimyną.
Hovard City, Mich. Gyve

nantis ežia Juozas Harvey, 10 d. 
Gegužio perszovė savo paczi?, 
dėdę, ir moeziutę; 3 mėnesių -sa
vo vaik? mirtinai pašovė ir at
likęs su kitais, įvarėjir sau kulk? 
į gal v?, nuo ko gal reiks ir jam 
mirti. Kokia priežastis tų žmog- 
žudyszczių, tikrai nežinia.

Sudege visa szelmyna.
Rome, Ga. Spring Place, 16 

mylių nuo Rome, sudegė namai, 
kuriuose gyvend D-ras P. Ba- 
vood.Po degėsiais rado suanglėju
sius kunus paties daktaro, jo 
gaspadinės ir t rėja tas vaikų. 
Nuo ko užgimė ugnis ir kodėl 
nieks isz tų namų gyventojų ne 
išsigelbėjo, to nieks nežino.

Seniausias indijonas.

Prescot, Mich. Pasimirė ežia 
seniausias isz visų Amerikoj gy- 
venanezių indijonų, Petras Wa- 
deman, išgyvenęs 114 metų. 
Trys mėnesiai atgal jis apsivedė 
su jauna lenkaite, tikt mat jau ne 
ilgai išgyveno su jauna paezia. it

Kiek Amerika iszaluute svetur 
savo bicyklių.

Pereit? met? Amerika iszgabe- 
no į Europ? bicyklių už 5 milijo
nus doliarų. Anglija pirko ameri
koniškų bicyklių daugiausiai,nės 
už $1.862166, Wokieiija gi už $1 
724404. Į Kanad?iszsiuntėuž$611 
402, į Prancuzij? už $482682, 
į Brazilij? už $209606, į Holan- 
dij? už $251918, į Danij? už $226 
370, j Pietinę Afrik? už $148503, 
į Rytines Indijas už $90308, į Ja- 
ponij? už $88905, į Chinus už 
$27449, j Holandiszkas Indijas 
už $13268, j Egipt? už $11647.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Newcastle, Pa. Netoli Wam- 

pun, Paiant Pittaburg & VVestern 
geležinkelio linijos, darbinįkisz- 
kas trūkis, užbėgęs ant medinio 
tilto, įgriuvo ir nupuolė nuo 80 
pėdų. Prie to 2 žmogystos likosi 
ant vietos užmusztos, 6 gi sun
kiai apkultos. Isz apkultų dides
nė pusė turės mirti.

Reading, Pa. Ant Philadel- 
phia, & Reading geležinkelio, ne
toli stacijos Exeter, susimušė į 
priešingas puses bėganti du pa- 
sažieriniai trukiai. Susimuszimas 
buvo teip smarkus, kad daugu
mas vagonų abiejų trukių susi
daužė. Prie to, kaip apskaito, 29 
žmogystos likosi ant vietos už
musztos; sužeistų gi, yra į 50 
žmonių, terp kurių daug yra mir
tinai sužeistų.

ExpliozUoa.
Albany, N. Y. Ant garlaivio 

“Williams Sheffield”, priešais 
miest? Albany, atsiliko garinio 
katilo expliozija. -Prie to vie
nas laivo tarnas likosi ant vietos 
užmuštas, keturi gi sunkiai -ap
kulti.

Isz darbo lanko,
Reading, Pa. Naujai pasta

tyta liejinyczia Reading Iron JJo. 
jau pradėjo dirbti.

•Į Tyrone. Pa. Tyrone Iron 
Co. pakėlė ant 10% savo darbi
nįkų uždarbį.

5 Betlehem, Pa. Lehigh Zinc 
1 A Iron Co. pakėlė uždarbį 500 

darbinįkų ant 10%.
1 Dvqvėsne, Pa. Darbai eina 

ežia gerai, bet ir darbinįkų ant 
vietos yra daugiaus negu reikia.

Minonk, III. Darbai eina 
ežia silpnai: darbnįka.i uždirba 
po 63c. nuo tonos, bet dirba ne 
piln? lai k?.

5 Peoria, III. Czianyksz- 
czios cukraus dirbtuvės pradėjo 
vėl dirbti; 800 darbinįkų gavo 
jose darb?.

T Reading, Pa. Czianyksz- 
cziose akmenų skaldinyczioae 
pakėlė darbinįkų uždarbį ant 
35c. ant dienos.

•| Industby, Pa. Darbai aplin
kinėse kastynėse eina pusėtinai; 
darb? ne sunku gauti ir isz kitur 
atkakusiam. Dirba po 8 vai ?nt 
dienos.

Chattanooga, Ten. South 
Pittsburg, Fort Wayne, Bridge 
port ir American Foundry Co. 
pakėlė darbinįkų uždarbį ant 
10%.

5 Tobonto, Ont. Kanadoj. 
Czianykszcziai murinįkai ir ak
menų skaldytojai nutarė sztraik? 
pakelti, jeigu kontraktoriai ne 
sutiks ant jų reikalavimo.

5 Muncie, Ind. Susitvėiė ežia 
trustas stiklo dirbtuvių, prie ku
rio pristojo jau didžiausios In
dianos dirbtuvės. Trusto kapita
las siekia 30 milijonų doliarų.

Nev York. 1200 italiszkų 
darbinįkų dirbanezių prie rengi
mo vandens rezervoaro Jerome 
Parke pakelė sztraik?; jie reika
lauja didesnio už savo darb? už- 
mokesnio.

•Į Nev Yobk. Pakėlę sztraik? 
italijonai, dirbanti prie kasimo 
žemės Jerome Parke,sztraik? pra- 
loszė: sugrįžk jie prie darbo už 
šen? užmokesnį po $1.25 ant die
nos.

5 Nev York. 7000 czianyksz- 
czių priguli nezių į unij? murinį- 
kų ketina sztraik? pakelti, jeigu 
kontraktoriai nesutiks pakelti už 
darb? užmokesnį, ant kiek darbi
nįkai reikalauja.

•ĮĮ Watereury, Conn. Darbai 
eina ežia gerai: vienose dirbtuvė
se dirba su dviem darbinįkų at-

mainom, kitose gi su viena. 
Szviežiai atkakusiam darbinįkai 
darb? labai sunku yra gauti. Pri
važiavo ežia daug neturinezių 
darbo anglekaaių isz Pennsylva- 
nijos, vieni isz jų gavo darb?, 
kiti gi priversti keliauti kitur, 
kaip kiti grįžta atgal į Pennsyl- 
vauij?.

New Yobk. Susitvėrė ežia 
didelis sindikatas geležies ir plie
no dirbtuvių, prie kurio pristojo 
turtingiausios Amerikos kompa
nijos. Sindikato kapitalas siekia 
netoli milijardo doliarų.

1 Pocahontas, Va, Darbai ei
na ežia gerai, dirba kiekvien? 
dien?, uždirba nuo karo po 60c., 
ant dienos gulima uždirbti po 
$2.50 - 3.00. Ir isz k.tur atkakę 
darbinįkai gauna ežia darb?.

N Cincinnati, Oh. Darbai eina 
ežia negeriausiai. Belmer Wire 
Co. dirbtuvėse dirba tikt pusė 
darbinįkų; kitur skaitlių jų dar 
labiaus sumažino. Negalima nieko 
žinoti, kada ežia darbai pasigerįs.

•Į Connellsville, Pa. Darbai 
prie kokso peczių eina vis gerai. 
Dabar pakėlė uždarbį 12000 dir
banezių prie kokso peczių darbi
nįkų iki 12|%. Pereit? sanvaitę 
degė ežia isz viso 16600 peczių.

•j Latro be, Pa. Sztraikas dar
binįkų Preston Coal Co. kauty
nių pasibaigė. Kompanija sutiko 
pakelti užmokesnį ant tiek, kiek 
darbinįkai reikalavo. Kitose ap
linkinėse kastynėse dar vis 
sztraikai.

n Mc Kees Rocks, Pa. 
dienosdarbinįkų dirbanezių
kontraktoriųWilkie & Botvell 
pakėlė aztraik?. Reikalauja jie po 
$1.50 vieton $1.40. Wieton 
sztraikuojanczių darbinįkų suva
žiavo ežia negrai, kurie sutiko 
dirbti už šen? užmokesnį, bet 
juos sztraikieriai iazvaikė.

ŪI Andbbson, Ind. Teb. Szlrai- 
kai ežia dar nepasibaigė. Kasty
nėse dirba apie 100 seabsų, terp 
kurių daugiausiai yra negrų ir 
lenkų, kurie atkako ežia net isz 
Pennsylvanijos. Nežiūrint ant to, 
sztraikieriai tikisi neužilgio 
sztrnik? laimėli,o t?syk scab*ams 
atseis kraustytiesi atgal, isz kur 
jie atėjo. Tegul isz lietuvių nieks 
neina dabar ežia darbo jieszkoti.

yra
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reikalus, 
tiesas, jų 
laikosi ir 
apmoka-

Kas stabdo mnsų apszwiė- 
timą.

Kokį nepairai musų laikrasztį, 
vis patinki rugojimus, kad musų 
broliai tamsus, menkai iszmano 
ir supranta apie savo paežių rei
kalus, ne moka elgtiesi teip, kaip 
elgiasi apszviestesni kittaucziai, 
kuriems viskas geriaus negu 
musiszkiems sekasi, moka jie už
laikyti vienybę, geriaus supranta 
savo tikėjimiškus 
geriaus pažįsta sAvo 
organizacijos tvireziaus 
darbus jie turi geriaus
mus negu mūsiškiai, kurie vien 
savo fizišk? prie darbo pajieg? 
moka sunaudoti. Kodėl teip yra? 
Juk mūsiškiai iszrodo tvirti, net 
tvirtesni už nevien? kittautį, 
galvas turi tokio jau didumo, 
bet mūsiškiai dirba vien sun
kius, mažiaus apmokamus darbus 
fabrikuose, kittaucziams paten
ka gersni, geriaus , apmokami. 
Taigi, ar jau mes ne galėtume 
būti teip jau išmintingi, visų 
godojami kaip vokiecziai, pran
cūzai, szvedai ir tt? Žinoma, kad 
galėtume, jeigu tikt turėtume 
daugiaus gerų vadovų, kurie ne 
tikt mus kalbintų prie apsišvie
timo, bet ir stengtųsi apšvfiesti 
ir pamokyti. 1 inkanezių gerų, 
geidžianezių labo musų tautai 
saužiniszkų Vadovų ir mokintojų 
mums labiausiai trūksta, dau
giaus terp vadinanezių savę mu
sų vadovais turime apszvietimo 
stabdytojų negu jo pastumėtojų. 
Maskolijoj ne daleidžia mums 
apsiszviesti ir pasikelti carai ir 
rujos jų tarnų, drausdami mums 
turėti knįgas savo prigimtoj kal
boj, mokslaines, kuriose mokintų 
vaikus suprantamoj jiema kalboj. 
Jeigu tėvai ten ir geidžia mo
kinti savo vaikus, tai nėra kur, 
nėra tinkanezių mokslainių, tos 
gi, kokios yra musų tėvynėj, turi 
už mieri platinti ne apszvietim?, 
bet maskolystę. Szicsia gi, lino

sybės žemėj rodi nėra carų nė jo 
tarnų, nėra despotų valdonų, ku« 
rie draustų apsiszviesti, bet užtai 
terp paežių tūlų musų dvasiszkų 
vadovų ne trūksta tokių, kurie 
liuosybėa žemėj prie stabdymo 
apszvietimo su rujoms savo 
szalinįkų atlieka carų ir jų tarnų 
darb?; ne vienas isz tokių vado
vų elgiasi dar despotiszkiaus ne
gu Maskolijos carai. Ne vienai 
atkakęs į Amerik? lietu vys, ži
nodamas, kad ežia nėra carų, ku 
rie draustų lietuviam? knįgas ir 
laikraszczius skaityti, užsiraszo 
laikrasztį, nusiperka svietiszkos 
įtalpos pamokinanezi? knįgutę 
ir norėdamas dasižinoti, kas 
ant svieto dedasi, pradeda silla- 
hizuoti, mokintiesi, bando dau
giaus proto įgyti. 'Žinoma, t? į- 
gytų ant galo, jeigu ir ežia ne 
butų nepaszauktų caro iszvadao- 
tojų, kurie net per pamokslus 
bažnycziose draudžia žmonėms* 
skaityti svietiszkos įtalpos raš
tus, ar tai laikraszczius ar mok ' 
sliszkas knįgas, sakydami, kad 
per skaitym? svietiszkos įtalpos 
rasztų užrustina Dievę, mynioja 
bažnyczios prisakymus! K? gi 
sakyti apie tokius dvasiškus va
dovus kaip antai Chicagoj, kur 
per parengt? už lietuvių pinįgus, 
tunkantis nuo. lietuvių suteiktos 
duonos neva lietuvys kunįgas 
verezia pats ir per savo iszgirian- 
ežius jo darbus šalinįkus lietu
vių vaikus mokintiesi lenkisz- 
kai, paniekindamas musų tėvų 
kslb?? Musų bažn y ežiose musų 
užlaikomi kunįgai, vieton gerų 
pamokinimų,taukiaus per pamok
slus bara žmonis už skaitym? 
svietiszkų rasztų, už mažas au
kas suneštas į kunįgo kišenių 
arba už reikalavim? rokundų isz 
parapijos kasos, o jau Dieve ne 
duok už reikalavim?, idant kasa 
butų ne kunįgo rankose: tokių 
dr?suolių kaip kur nė prie vely
kinės išpažinties tūli kunįgai ne 
nori prileisti. Jeigu musų kunįgai 
draudžianti skaityti svieliszkue 
raštus nors iszskaityt.ų tuos pavo
jingus bedieviszkus raštus,bet jie 
to ne daro—todėl iszklausę pa
mokslo musų žmonelės, apart 
maldaknįgės baugina*! kitokį? 
knįg? į rankas paimti, kad neuž- 
rustinti Dievo. Waisiai tokių pa
mokinimų yra—kad mes neįsten
giame nė. pasikelti, nė apsiszvies- 
ti. Rods ne visi musų kunįgai 
draudžia nuo apsišvietimo,bet ir 
tų,kokli t? daro, turime perdaug, 
jų netikęs darbas vodingai atsi
liepia ant visos musų tautos.

Teko man ne kart? atsilankyti 
kittauczių katalikiszkose bažny- 
cziose, bet ten niekada ne atsitiko 
išgirsti isz sakinyczios kunįg? 
kariaujanti su laikrašcziais arba 
su moksliškoms knįgoms. Negir
dėjau ten kunįgo kalbant, idant 
knįsjos ir laikrašczisi butų nai
kintojais katalikiško tikėjimo, 
nors svetimuose laikraszcziuose 
ne retai pasitaiko straipsniai smar- 
kiaus negu mūsiškiai baranti 
piktai besielgiantį kunįg?. Sveti
mi kunįgai mokina žmonis, kaip 
jie privalo elgtiesi, jeigu ir pa
bara už piktus darbus, tai bara 
visus lyg*ai> bet nekariauja su 
eau nepatinkanezioms asabiškai 
ypatoms arba laikraszcziais. Musų 
bažnycziose tokių pamokslų kaip 
pas kittauczius man, nepasitaikė 
iszgirsti.musiszkiai taukiaus bara 
ir kolioja, net kaip kada bažny- 
czioj ne tinkaneziais žodžiais,negu 
mokina. Koks darbas, toki ir 
vaiši. Nieks nepasakys, kad mu
sų žmonės isz prigimimo butų 
nedoresniais už kittauczius, jei
gu gi isz tikro doros pas mus 
mažiaus, lai užtai turime ties? 
kaltinti musų doros mokintojus, 
kurie ne mokina prideraneziai mu
sų žmonių. Biznierius. -

Isz Lawrence, Mass.
Czianykszcziai lietuviai sugė

dina visų kitų Amerikos miestų 
lietuvius per savo augs z ta i paki
lusį supratim? naudos aukų ant 
tautiškų reikalų. Musų miesto 
lietuviai ant reikalų parengimo 
lietuviszkos spaudos dalies ant 
ateinanezios visosvietinės parodos 
Paryžiuj paaukavo isz viso $38.70 
(suraszas aukautojų yra ant pas
kutinio “Lietuvos” puslapio); su 
savo aukoms prisidėjo ir musų 
lietuviszkos moterys. Pinįgai 
priduoti “Lietuvos” redakcijai. 
Garbė užtai Lavrenco lietuviams 
ir lietuvėms! Jeigu visur terp 
lietuvių butų toksai supratimas ir 
noras patarnauti mu«ų nuvargu
siai tėvynei ir tautai, tai ne

tikt turėtume užtektinai pinįgų 
ant užmanytos lietuviszkos spau
dies parodos, bet ir ant kitokių į- 
taisų. Musų miesto broliai ir se
serys savo aukomis atsimoka mat 
tėvynei Lietuvai, kurioje užgimė 
ir; augo. l*er musų spaudos 
parod? Paryžiuj mes priesz 
vįs? sviet?, kurio iszrinktiejie 
ežia atkeliaus, pasirodysime, kad 
ės$me lietuviai, kad,nežiūrint ant 
baisiausio prispaudimo moskolių 
valdžių,keliamėsi isz miego ir rei
kalaujame prigulinezių mums 
kaipo atskirai tautai tiesų. Ten 
visas svietas pamatys, kad mes 
jau nemiegame, kad ne ėsame at- 
szialę, kad rūpinamės apie savo 
taįutiszkus reikalus,kad stengiamė 
si! atgauti užgint? mums masko- 
lių valdžių spaud? musų raszt u o 
se.nuo amžių vartojamoms lite
roms, reikalaujame mokslainių, 
kurios mus apszviestų -ir pamo
kintų mus prigimtoj kalboj; kad 
rajas stengiamėsi, nežiūrint ant 
visokių kliuezių, susilyginti su 
kitoms civilizuotoms tautoms ir 
drauge žengti pryszakin. Gaila 
vien, kad ne visi musų broliai t? 
supranta, apie k? ir « pats 
pcįrsitikrinau rinkdamas aukas. 
Ktida pradėjau aisz<inti inte- 
nės rengiamos spaudos parodos, 
taį ne vienas man atkirto, 
kUd n^ipaskolišk'is popas teip 
gražių pamokslų nepasako; kiti 
wėl atsakė, kad dėl caro prisiekę, 
nėgali jo norams prieszintieri, o 
atgavimo lietuviszkos spaudos 
caras ne geidžia. Nėra vienok k? 
per daug nusiminti, iszgirdus to
kias šnekas, nės tie, kurie teip 
k^lba, nė gerų ‘laikraszczių, nė 
kųįgų ne skaito, todėl ir jų rei- 
k^bngumo tėvynėj ne supranta. 
Tciposgi užtėmyjau, kad “Sau
lės” skaitytojai, kokių musų 
mieste yra keli, ne tikt nieko ne 
aukavo, bet'patį užmanyni? nu
peikė, sakydami, kad lietuviams 
ne reikia švo kalboj rasztų, ka- 
dangi jie gali ir lenkiškai pasi-

nėms, ar žmonės kunigams? Kas 
neina su tauta, toks nevertas va- 
dytiesi tautiecziu, jeigu vargu, 
lis darbinįkas duoda 25c,, tai ku
nigėlis davęs $50.00 nepajus vi
sai sunkumo; o kur musų' biznie
riai? Ar jie tik dėlto vadinasi 
lietuviais,' kad pas juos lietuviai 
eitų pirkti? Tegul toki biznieriai L 
kurie neaukuos nieko, atsimena, 
jogateitėje lietuviai jų neuž- 
mirsz, neis pas juos su pirkimą s: 
kas nenori nieko duoti ant visuo
menės reikalų, tas nė pats nieko 
neturės. Mikolainis

Traverse City, Mich., lie
tusių atsiliepimas.

Kadangi musų atsiliepimo ne
patalpino “Vienybė”, todėl mes 
priversti esame kreiptiesi į "Lie- 
tuv?” su protestu priesz raszt? 
P. R. G. patilpusį nr. 12 “Vie
nybės”. P. R. G. apszaukė mus 
neiszmanancziais apie tautiszkus 
reikalus, buk mes “Tėvynės My
lėtojų Draugystę” laikome už be- 
dieviszkę, buk vienaitinis musų 
mieris yra girtuokliavimas, buk 
vienaitinis musų pasimokinimo 
szaltinis yra: “Tūkstantis ir vie
na naktis”. To mokslo szaltinio 
niekur terp musų miestelio lietu
vių nėra. Kaslink gi girtuok
liavimų ir laikymo “Tėvynės 
Mylėtojų Draugystės" už bedie- 
viszk?, tai galime pasakyti, kad 
tokių neiszmanėlių terp musų 
miestelio lietuvių nėra. Teipos- 
gi korespondencijoj apie musų 
“Susivienyjrmo” kuopos sus rin- 
kim? melagingai apraszyta, buk 
vienas gal voczius isz vadino vi
su* durniais: nieks ant to sueirįn- 
kimo tokio galvocziaus nematė, 
k? korespondentas apie tai apra
šė, yra tai jo iszmislas.

Traverse City’es lietuviai.

Parapijiniai nesutikimai.
Lenkiškas laikrasztis “Ameri

ka” pranesza apie užgimusius ne
sutikimus terp prabaszcziaus ir

skaityti, kad tikt raštas butų pttrapijonų lietuviszkoj parapijoj
kaįtalikiškas, o jau apie kalb? jie 
ne sirupina; “Saulę” jie skait? 
ne todėl,kad ji lietu v i saka, bet dėl 
pasakų; L etu.v? gi kelti ir skirti 
niįo lenkų visai ės? ne reikalinga. 
Tokių tai nuomonių pasirodė mu- 
sų miesto“Saulės” skaitytojai teip 
jie mat supranta tėvynės reikalus 
ir itautiszkus darbus, kaip Chicagoj 
kun. Kravczunas darbuojasi ant 
parapijos labo, kurisai, nors nuo 
lietuvių aukų tunka, bet lęnkisz- 
k? Diew? garbina. Ne klausykit?, 
mieli broliai, atskalūnų, kurie 
stengiasi jus atkalbinėti nuo ttfu- 
tisizkų darbų ir aukų ant tėvynės 
lak), bet imkite paveiksi? nuo 
ano Szveicarijos komiteto! Dirb
kime su juom ant įkunyjimo už
manymo parengimo musų spau
dos parodos Paryžiuj! Rinkkite 
visur aukas ant to mierio, jeigu 
kžr nėra iszrinktų aukų rinkėjų, 
tai ten kiekvienas tegul kalbina 
prie aukų, o surinkęs, tegul siun
čia į atsakanezias vietas, kaip 
antai į laikraszczių redakcijas. 
Akinęs ir niekas neišrinko ant 
aiįkų rinkėjo, nėe mažai ežia kamq 

r pi, o vienok surinkauti
$į8.70. Acziu jums lietuviai ir 
li?tuwaitės už jūsų aukas ant tė
vynės labo! Linkiu kuo geriau
sios kloties ir anam Szveicarijos 
komitetui, kad jo užmanymas kuo 
geriausiai nusisektų.

W. M. Sabonis.

Reikale aukų.
'Linksma ant szirdies darosi 

žiūrint į lietuvių krutejim? szia- 
in» laike. Aukos perstatymui 
Ljetuviszkos literatūros Paryžiu
je plaukia vidutiniszkai, nors au
kos ant Lietuvos kankytinių ei
na silpnai, bet reikia turėti lū
kestį, kad ir tos pasitaisys. Ame
rikos lietuviai darbinįkai neuž
mirš kankintinių nekaltai isz- 
tremtų į tolim? Siberij?, už tai, 
jog anie norėjo apšviesti skę- 
stąnczius tamsybėj Lietuvos gy
ventojus. Pagal "Vienybes” Nr. 
18, parodai jau surinkta $92.29, 
dėl kankintinių tik $22.85. Žino
mą to, kas surintka, toli neužten
ką, bet kėlėt? metų atgal butų tas 
vjskas išjuokta, szi?dien, gali- 
m|i sakyti,artinamės) prie progre
so.

Bet ir vėl tuoj pasidaro nesma
gu, atsiminus, kad terp aukautojų 
nematyt visų mus dvasiškų va
dovų: daugumas aukavusių vis 
dąrbinįkai su pūslėtais delnais, 
o i kunįgelių vos 6 yra davę, 
o |cur kiti musų pralobę klebonai 
ir f tai turtingiausi?

;Czia nežinia k? sakyti: ar ku
nįgai turi duot: paveizd? žmo-

Shamokin, Pa. Parapijos komite
tas pranešė kunįgui Martišiui, 
kurisai į Shamokin privažiuoja 
isz Mnt Carmel, kad ne gali jam 
mokėti 50 dol., todėl sumažina 
alg? ant pusės. Uitai kunigas, 
kaip paduoda minėtas laikrasztis, 
labai užpyko ir per pamoksi? iš
vadino parapijonus galvijais. Isz 
tikro, kam gi ta alga musų kuni
gams, jeigu jie, nežiūrint ant to, 
kad parapija moka alg?, už kiek
vieną atlikt? darb?, kaip antai: 
už kriksztus, szliubus ir tt. ima* 
aiški r? ir tai sulyginant su darbu, 
nema£?mokesti.Tai ui k?yra alga? 
Nėra juk, paveikslan, tokių ra- 
szėjų, kurie imtų alg? ir paskui 
už paraszym? straipsnio imtų at- 
skir? mokesti; nėra daktaro, ku
risai imdamas alg?, imtų dar 
atskir? mokesti už gelbėjim? li
gonių, kurie alg? moka; nėra ir 
amatinjkų, kurie už savo darb? 
imtų dvigub? užmokesnį. Argi 
dvigubas užmokesnis prigulėtų 
tikt kunigams? Argi žingeidu to
dėl, jeigu priesz tai žmonės pro
testuoja!

Isz Lincoln, Mass.
Lietuvių yra ežia nė daug, ant 

farmų dirba 4, “Lietuvę” skaito 
2. Pereitos nedėlios dienę, 7 d. 
Gegužio, susirinkome mes visi 
ant pasikalbėjiino, ant kurio bu
vo pakeltas reikalas rinkimo au
kų ant parengimo musų spaudos 
parodos Paryžiuj. Du atsakė, 
kad jau ant to mierio davė, kiek 
galėjo, treczias gi, iszgirdęs apie 
mierius parodos rengėjų, pradėjo 
visaip plūsti, išniekindamas vi
saip lietuviszk? kalb? ir literatu- 
rę: geriaus, girdi, asz tuos 50c., 
kokių norite ant lietuviškos pa* 
rodos reikalų, pragersiu į Ros to
li? nuvažiavęs. Girdi, dar cie- 
corius dažinus apie aukavusius 
ant parengimo parodos ir paskui, 
grįžtant atgal į tėvynę, neįsileis. 
Ir tokių mat yra mulkių terp lie
tuvių! Wielinis.

Naujas lietuwlszkas laik
rasztis.

Lenkiszki laikraazcziai prane
sza, buk Shamokine, Pa. rengiasi 
iszlėidinėti nauj? lai k rasztį trijo
se kalbose: slovakiszkoj,lenkiš
koj ir lietuviszkoj.Koks progra
mas tokio trikalbio laikrassezio, a- 
pietai nepaduoda. Hermofroditiez- 
ki keliosė kalboselaikraazcziai nie
kur neturėjo pasekmės, nore ban
dymų buwo gana: isz visų bandy
mų persitikrino, kad keliose kal
bose iszlėidinėti vien? ir t? patį 
laikraštį yra visai ne praktisaku 
užsiėmimu.



L I E T U VA

Isz wisur.
mę ir kelionę ežia ir atgil dy
kai.

U Italijoj, warro kastynSje 
Mouterosa surado auksę. Isz to 
uos iszkasto wurio widutiniszkai 
i szt raukia 2| swaro gryno aukso. 

—————— }
0 Mieste Gora Humorą, Buko

vinoj, sziaurinėj Austrijoj, siau
tė baisus gaisras, kurisai isznaiki- 
no su wirszum 200 namų, bažny- 
czię, rotuszę, mokslaines ir kito
kių urėdų namus.

|| Szwedijoj užgimė dideli dar- 
binįkų sztraikai. Apie Sztokhol- 
mę ir paczioj Sz vedi jos sostapy- 
lėj apsistojo wisi darbai prie trio- 
bų statymo, kadangi visi darbi- 
njkai dabar sztraikuoja.

U Zanzibaro p»krantėse, Ryti
nėj Afrikoj, susidaužė laivas, ant 
kurio buvo 60 pagautų Afrikoj 
negrų vergų paskirtų ant parda
vimo. Minėtas laivas pasken
do, o su juom prigėrė ir 36 ver
gai.

|| Amenk«>niszki daktarai rado 
Havanoj, ant salos Kubos, vie
name ligonbutyj mažiausiai 60 
raupais (ne rauplėms) serganezių 
ligonių. Isz to matyt, kad tojė 
azijatiszka liga ant Kubos labai 
yra jsikerėjusi.

|| Mieste Odesoj, pietinėj Mas- 
kolijoj, netikėtai įgavęs, mato
mai 'nuo girtuokliavimo, proto 
sumaiszymę vienas muitinyczios 
urėdnįkas, naktyj papjovė 5 mie- 
ganezių savo vaikų; paczię gi 
mirtinai sužeidė.

U ^Vakarinėj ^Vokietijoj, Mag
deburgo apskrityj, netoli Laeb- 
ritz, be plaukiant ant piknyko, 
ant upės Muldė apvirto kelianti 
piknikinįkus valtis ir visi jie su
puolė į vandenį. Kol atplaukė 
pagelba, 14 žmonių prigėrė.

II Angliszkas garlaivys “Lock 
Sloy”, iszplaukęs isz Anglijos į 
Pietinę Australiję, 24 d. Balan
džio užbėgo ant uolų prieszais 
Kanguroo salų ir susidaužė. 
Penki pasažierai ir 25 laivo juri- 
nįkat ir tarnai prie to prigėrė.

| Norvegijos sostapylėj, mies
te Christianijoj, pakėlė sztraikę 
wisi porte ėsanezių dokų 
darbinįkai. Waldžios tuom tarpu 
parsigabeno diktai darhinįkų isz 
Anglijos. Sztraikieriai užsilaiko 
iki sziol ramiai ir neužpuldinėja 
ant negeistinų sveczių.

11 Dideli kalnakasių sztraikai 
Lueticho apskrityj, Belgijoj, 
beveik pasibaigė. Kastynių savi- 
nįkai sutiko pakelti darbinįkų 
uždarbį ant 5%. Darbas praside 
da jau visose kastynėse nuo szios 
sanvaitės, sztraike ėmė dalyvu- 
mę apie 70000 darbinįkų.

| Anglekasių sztraikai vaka
rinėj Wokietijoj dar labiaus 
iszsiplatino, apėmė jau ir Alzatijos 
kastynes. Darbinįkai reikalauja 
didesnio užmokesnio ir 8 darbo 
valandų. Kastyuių savinįkai 
parsitraukė isz kitų krasztų seab- 
sus ir ant jų apgynimo nuo sztraj- 
kierių sutraukė žandarus.

_ Į) Skaitlius iszeivių isz Euro
pos szį metę žymiai pakilo. Per 
paskutinius keturis szių metų 
mėnesius skaitlius iszeivių isz 
Bremos keliavusių į Nev Yorkę 
siekė 20626; pereitę gi metę bu
vo jų tikt 20278, o 1897 m. tikt 
11474. Skaitlius iszeivių kelia
vusių per kitus portus szį metę 
teiposgi didesnis negu pernai.

H Milžinų kalnuose, Rytinėj 
Wokietijoj, nuo tirpstanezių nuo 
kalnų sniegų užgimė dideli tva
nai, kuriuose pražuvo ir kiek 
žmonių, tikt jų tikro skaitliius 
dar niekas nežino; iki sziol jau 
isz vandens isztraukė kelis pri
gėrusių žmonių kunus. Upių 
klonyse tvanai užliejo daug lau
kų ir kaimų, ežia prigėrė nema- 
žabnaminių gyvulių.

Alsatijos žemdarbiai, kadangi 
ant vietos trūksta darbinįkų ant 
apdirbimo laukų, pareikalavo da- 
leidimo parsitraukti lenkiszkus 
darbinįkus, ant ko r indas pri
verstas likosi sutikti. Daugu
mas partrauktų darbinįkų yra isz 

• Galicijos. Gauna jie po 20 mar 
, kių aut mėnesio it visę užlaiky

H Anglijoj paskutiniuose lai
kuose neiszpasakytai pasididino 
plėszimai: pagal apskaitymę par
lamento pasiuntinio Vincente, 
pereitę metę plėszikai iszplėszė 
Londone gyventojų turtų už 3 
500000 svarų sterlingų arba $17 
5^0000; isz to tikt penkię dalį 
atgavo atgal, Prisilaikant tos pa- 
czios normos, visoj Anglijoj isz- 
puolu 17500000 svarų , sterlingų 
arba 77500000 dol. iszplėsztų 
žmonių turtų., • • - t

|| Suchumo apskrityj, ant Kau
kazo, užgimė dtdeji tvanai, y- 
pacz labai užtvino upė Kadora, 
kuri, iszsiliejusi per krantus, už 
liejo kaimę AVladimirovkę, kur 
isznaikino winyežias, sodus, lau
kus ir neseniai maskoliszko rando 
parengtas arbatos pliantacijus. 
Wandens teip pasikėlė,kad ant uly- 
czių galvijai plaukte plaukė. 
Blėdys tvanų padarytos labai di
delės. Ant gelbėjimo žmonių ir 
gyvulių suvarė gyventojus ap
linkinių kaimų ir dvi rotas karei
vių.

U Maskohszkas randas, Turkes 
tane, Ardi-zano pavietyj, iszkėlė 
visus gyventojus kelių kaimų į 
Maskoliję, jų gi vietoj atkėlė 
ežia isz Maakolijos 200 masko- 
liszkų szeimynų, kurioms pasta
tys trobas ir kiekvienai szeimy- 
nai daliųa po 7 desiatinas nuo 
cziabuvių atimtos gerai iszdirb- 
tos žemės. Mat ir ežia caro val
džios pasirodo^kaip visur, tikrai 
maskoliszkoms, vien skriausti 
mokaneziems .ne maskoliszkos 
kilmės Maskolijos ukėsus.

D VVengnjoj, Komorno Komi- 
tate, siautė vėl neiszpsakytai di
deliu gaisras, kurisai isznaikino 
kaimę Guta. Iszdegėczia i a* viso 
1284 triobos, terp kurių 484 bu
vo gyvenami namai. Sudegė 
teiposgi 3 moteriszkės, “ 1 
vyriszkis ir 7 vaikų, teiposgi 
2000 naminių galvijų ir arklių. 
Blėdį uguies padarytę skaito ant 
2 milijonų guldenų. 2000 žmonių 
neteko nė turtų, nė pastogės, ant 
jų maitinimo renka dabar po visę 
Wengriję aukas.

Į| Mieste St. Helens, Lancaster 
pavietyj, Anglijoj, cbemiszkoj 
dirbtuvėj Kurto atsiliko baisi ex- 
pližToJŽ,kurios 6 žmogystos likosi 
ant vietos užmusztos, 20 gi yra 
sunkiai sužeistų. Expliozija užgi
mė nuo gaisro dirbimo chlorinės 
rugszties dalyj; prisigriebus gaiš 
rui iki padirbtų medegų, jos su 
neiszpasaaytu smarkumu ;explio- 
davo ir sugriovė visę dirbtuvę. 
Paskui pradegė gazo dūdos, isz 
jų iszsiveržęs gazas užsidegė, kas 
neiszpasakytai sunkino gesinimę 
ir degėsių tirinėjimę. į

|| Mieste Duesseldorfe,Wakari- 
nėj ^Vokietijoj, darbinįkas lenkas 
Szidlovski, netikėtai nuo darbo 
parėjęs namon ir radęs savo pa- 
ezę susikabinutię su jaunu vokie- 
cziu, griebė peilį ir norėjo abudu 
nudurti,bet vokietis pabėgo,todėl 
gi jis įvarė peilį tikt savo paežiai į 
szirdį, nuo ko tojė tuojaus pasi
mirė. Užmuszėjas tapo tuojaus 
suaresztuotas ir pateko po sudu. 
Pro va jo atsibuvo dabar Dues- 
seldorfo prisaikintųjų sude. Sū
dąs rado užmuszėję nekaltu ir jį 
paliuosavo pripažindamas, kad 
vyras teisingai nubaudė netiku 
się savo paczię.

U Plotai bado apimti Maskoli- 
joj pasirodo daug didesniais negu 
isz pradžių tikėjo, dabar badas 
pasiekė jau nettulus Stberijos ap- 
skriezius. G ibernatoriai bado ap 
imtų krasztų visoms savo pajie- 
goms stedgiasi nedaleisti į Peter- 
burgę žinių, bet visgi joi daėjo 
iki carui, kurisai dabar iszsiuntė 
į bado apimtus krasztus du komi- 
soriu ant isztyrimo tikro padėji
mo gyventojų, bet komisoriai 
nepasotys baduojanezių Žmonių, 
kurie reikalauja ne komisorių, 
bot greitos pagelbos. C iras mėto 
pinįgus ant dovanų Montenegro 
kunįgaikszcziui, už tai jo paties 
žmonės mlrszta nuo bado, kę ne
tikęs valdonas tikt dabar užtė
myje.

| Mieste Tiflise, ant Kaukazo, 
kę tikt pasibaigė prova neteisin
gų caro tarnų, maskolystės pla
tintojų terp gruzinų. Apskųsti 
buvo tikri maskoliai urėdflįkai, 
kurie prabirbino apie 90100 rub
lių osetinų tautos ant jų reikalų 
isz bausmių surinktų pinįgų. 
Sūdąs rado kaltu VVladikaukazo 
apskriezio buchhdterį, maskolių 
Krinicinę ir nusprendė ant atėmi
mo ypatiszkų užtarnautų tiesų 
ir ant trijų metų į aresztantų ro
tas; jo gi pagelbinįkę Semionovę 
ant praszalinimo nuo tarnystos; 
perdėtinį gi apskriez o Miszczen- 
kę ant nubarimo už neprižiurėji- 
mę urėdąįkų. . Anuos Krinicino 
iszleistus 90000 rubl. sūdąs pri- 
sudyjo nuo jo paties; kadangi jis, 
žinoma, pinįgų neturi, tai juos 
atseis užmokėti Miszczenkai ir 
Semionovui..

Lietu wių protestas, priesz 
kun. M. Krawczuną.

Kadangi kun. M. Kravczunas 
prabaszczius musų Sz. Jurgio pa
rapijos Chicagoj neteisingai pa
sielgė su parapijos kasa, o kad 
parapijonai pareikalavo jo iszsi- 
teisinimo, jis tuos iszkeikė bedie
viais, pagomiis, atmetė nuo para
pijos ir į spaviednę nepriima, ir 
kadangi 30 Balto Ižio sujaukė 
neva parapijos milingę, isz kurio 
su policijos pagelba iszmėtė 
laukan visus, kurie pasiprieszino 
arba reikalavo teisingų ro- 
kundų, o pasilikęs salėj ke
lias deszimtis tamsuolių, užgyrė 
sekancz'ę melagingę rezoYiuciję:

‘•Rezoliucija,
užgirta ’ant wisuonieniszko i>ara- 
jalno susirinkimo parak wįjoiiii 
sz. Jurgio Lietuviszkos parakwi- 
jos, kurs atsilaikė 30 d. Balan

džio 1800 m.
“Kadangi iszdavėjas “Lietuvos*’ per 

nekurį laika »u įnirszimu ir begėdisz- 
kai užpuldinėjo savo Laikrasztyj ant 
y pa los musų prabaszcziaus, guod. kun. 
Kravczuno, raižydamas su piktumu, 
l>ažeminaBCzius Ir neteisingus artikulus, 
apjodinėdamas musų garbų prabaszczių. 
jog jis susukęsbažnyczios turtą, už mel
dam anajam, buk jisai pavogtais pinįgais 
dalinasi su jo mylista, Chicagos Arei- 
vyskupu,"norėdama* tuomi szėtoniszku 
budu sugriauti žmonių užsitikėjimą 
musų kunįgui, iszszauktį parak arijoje 
sumiszimus, isznaikinti szitę gražų nu
veiki} darbą musų prabasseziaus ir isz- 
tikimų*parapijonų ir idant pasekmin- 
giaus atsiekti szitą szetoniszką darbą 
iszduolojas “Lietuvos“, kada likosi 
Valstijos prokuratoriaus už krimina- 
liszkąapjodinftjimąguod. Prabaszcziaus 
apskųstas, surinko czielą kruwą isztwir- 
kusių niekszų į sawę panašzlų. kurie su 
tikrai szetoniszku įnirtimu nebūtus, ne
teisingus daiktus kreivai prisiekdami 
iSzrado.
* Todžl mes parapijonai prigulinti prie 
9*. Jurgio parapijos susirinkę ant para
pijinio mitingo protestuojame nlekiszką 
pasielgimą Iszdavčjo “Lietuvos’* ir jo 
sėbrų ir paženkliname juos, kaipo wie- 
szius griovėjus, kurie griauna ramybę 
tarpe Lietuvių, kengdami mums pertai 
ir niekindami musų vardą akyse swe- 
timtauezių ir laikydami mus už never
tus Lietuvos ir Katalikiszkos Bažnyczios 
sūnūs, o teipgi nevertus vadintiesi ukė- 
sais szitos žemės; ir tolinus žinodami už- 
sitarnavimąper penkerius metus darbu
me musų guod. Prabaszcziaus dėl musų 
parapijos, kurs pastojęs atrado tuszczią 
lauką ir sawo nenuilsttancziu triūsti įkūrė 
gražią parak viją, iszsklydusius lietuvius 
patraukė prie savęs ir tokiu budu pa
kėlė musų tautą ant augsztesnio laips
nio teip isz atžvilgio moraliszko kaip ly
giai ir materijaliszko ir už tą procę, m u. 
sų Prabaszcziui, guod. kun. Kravczu- 
nui suteikiame pilną pasitikėjimą ir 
vieszai jam prižadame, jog kaipo iszti- 
klami parapijonai ir tikintįs musų Mo- 
tynoa, Szv. katalikiszkos Bažnyczios, 
Sūnus isz visos szirdies Ir duszios ant 
toliaus ję darbą paremti.

Apsvarstę priežastis pasielgimo tų 
ypatų, kėlianczių nesutikimus, kad ke
lia juos tiktai vardan neprietelių Ry
mo Katalikiszkos Bažnyczios,ką aiszkiai 
parodė neva tautiszki susirinkimai Chi- 
cago po vardu Szliupo, norint vier- 
niems sunams Rymo-Katalikiszkos Baž
nyczios iszplėszti turtą Sz. tikėjimo; pa- 
stanavijame toms paženklintoms ypa- 
torns ant visada ir visur atimti balsą ir 
uždrausti jiems kisztiesi į musų katali- 
kiszkai Bažnytinius reikalus; ir ant ga
lo nutarėme, kad viena kopija szitos 
rezoliucijos butu suteikta guod. Pra- 
baazcziui ir viena butu iszsiųsta nuo 
komiteto Jo mylistai Arclvyskupui 
angliszkoj kalboj Ir idant 5 tukstaneziai 
exempliorių taptų atspaudinta ir pada
linta terp parėpi jonų.

„ i Prt«. 8t. Marcinkewycze. 
Mitingo į Bekjpet. K. I’ocliiH.’’

Dėlto mes Chicagos lietuviai, 
parapijonai Sz. Jurgio parapijos, 
susirinkome į Pulaskio salę, 13 
Gegužio 1899, idant protestuoti 
prieez kun. M. Krasrczuno ne
tikusį pasielgi mę, ant kurio tai 
susirinkimo wisi vienbalsiai už- 
g y rėme žemiau psraszytę protes
tą, ir nusprendėme jį iszdalyti 
po wisę Ch:cagos miestą keliolikoj 
tukstanezių egzempliorų, teiposgi 
nutarėme jį su parapijonų para- 
szais pasiųsti Chicagos Arei vysku
pui ir praszyti praszalinimo kun. 
Kravczuno, o ant jo vietos duoti 
mums moraliszkesnį kunįgę; ir 
ant galo nutarėme praszyti visų 
lietuviszkų laikraszczių, idant įszį 
musų protestą patalpitu:

Protestas
Prieni kilniu Mat^uszą Kraw- 

czauą, užąirtan ant wisuoinenisz- 
ko HUMirinkimo Lletuwiu parapi- 
Jonu 8b. Jurgio UetuvriHzkoM pa- 
rapijos, Chlcacoj, Polankio naleje, 

13 Gegužio, 181M» m.
Kadangi kunįgaa Mnteuszas Krawczu- 

naa, prabaszcziua musų lietuwiazkos Sz. 
Jurgio parapijos, esanezios prie 33 ui. ir 
Auburn avė. Chicagoje, laike sawo ežia 
prabaszcziawimo padare parapijos kasoj 
nedateklių ant kelių deszimczių tuks
tanezių doliarių ir be musų žinios už
traukė ant bažnytinių prAperczių 921000 
skolų; kadangi 1896 m. iszdawe mums 
melagingas rokundas pripildintas dvi
gubais iszdawimais, parodydamas 
esant parapijos kasoje atlikusių pinįgų 
9223,56, o padirbtas skolas užslėpė, norė
damas tokiu budu aukaujantiems para- 
pijonams akis apmuilyti; kadangi nuo 
1896 m. jau jokių rokundų neduoda, ir 
per tris metus nedaleido laikyti parapi
jinių mitingų, ir ' kad bažnytines 
draugystes siuntė prie Jo komitetus 
reikalauti teisingesnių rokundų. Jis isz- 
siware tokius komitetus laukan ir tas 
draugystes, kurios yra organizatorkoms, 
įkurtojoms, įkorporatorkoms ir stip
riausioms užlaikytojoms szios parapijos, 
atmetė nuo bažnyczios ir į spaviednę be 
96 nepriima; teiposgi atmetė nuo bažny
czios ir l>e 96 nepriima įspaviednę visus 
kitus seniausius parapijonus, kurie po 
kelias deszimtis doliarų yra įmokėję ant 
tos (mrapijos, už tai kad jie reikalavo 
teisingų rokundų; kadangi jis pargabeno 
į musų lietuviszk} mokslainę užlaiko
mą musų pinįgais lenkiszkas, nemokan- 
czias lietuviszkoskalbos, minyszkasant 
kvailinimo lietuvių vaikų, ant paver
timo jaunos gentkartes į tamsius len
kus; kadangi Jis nuolatai būdamas po 
įtekme girtuoklystes namuose, bažny- 
czioj, ant fairų ir kitose vietose, kas ir 
sude buvo darodyla, piktina ir demo
ralizuoja gerus katalikus, per ką ir baž- 
nyczioj neįstengia pasakyti ne vieno 
dvasiszkai pamokinanezio pamokslo, 
bet tik piemeniszkai pliovodamas svie
tą juokina ir veda į papiktinimą, ir ka
dangi 3o Balandžio kun. Kravczunas 
suszauke, neva parapijos mitingą, ant 
kurio su policijos pagelba neįleido se
niausių irduosniausių parapijonų, įėju
sius isz salės mete ir pasilikęs apie 
szimtą grmorių, užgyrė melagingą ne
va rezoliuciją, begėdiszkai apszmeiszda- 
mas seniausius ir duosniausius parapijo
nus, po kuria yra pasiraszę jo tarnai ne
mokanti raszyti,kaipo Kolektorius ir zak
ristijonas; ir kad ant tokios begėdiszkos, 
melagingos rezoliucijas turėjo per ma
žai paremėjų, tai dabar siuntinėja savo 
bernus po lietuvių namus rinkti para- 
szus ant patvirtinimo Kravczuno be- 
gėdiszkos, pilnos melagyszczių rezoliu
cijos, kurią nedėlioj, 7 Gegužio iszdali- 
no prie bažnyczios žmonėms ant supju- 
dymo lietuvių prieas lietuvius, brolių 
priesz brolius.

Mes, matydami kun. Kravczuno to
kius nedorius ir begėdiszkus darbus, 
protestuojame priesz jį ir paniekiname 
Jo begėdiszką pasielgimą ir persergslime 
visus gero velyjanezius lietuvius nesi- 
raszyti už kun. M. Kravczuną; ir.nus- 
prendžiame praszyti Jo Ezcellencijos Ka- 
talikiszko Chicagos A re t vyskupo pra- 
szalinti kun. M. Kravczuną nuo pra- 
baazczystos isz musų parapijos už jo 
netikusius darbus, kaipo neblaivų ir 
demoralizatorių žmonijos, o vieton Jo 
duoti mums gerą, dorą ir blaivų lietuvį 
kunįgą, kuris nemėtytu gerų parapi
jonų katalikų nuo bažnyczios, 
bet visus priglaustu prie jos kaipo vai
kus prie vienos motinos ir mokytu do
ros? Jeigu A re i vysk u pa* mus praszy- 
mo neisZkiausys, mes nutariame atsi- 
sznukti į popežiaus delegatą Washing- 
tone, B. C., Jo Eminenciją Marlinellį, 
turėdami viltį, kad Anas iszliuosuos 
musų bažnyczią nuo demoralizatoriaus 
ir atsiųs mums tikrą dvasiszką vadovą^ 
kurs mokys ir pasielgs su parapijonais 
pagal Kristaus mokslą.
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Fr. Ptltpa* 
Kt. Tra«zkatte 
Kd. Uuwerri» 
A. Majoru 
Mot. Goleaauaku

— 8. Kaulėta 
MMFr. Kaiube

: Rnz. Bartnlute
> A. Matuktryetioa __
> K.GaMtaawyeziua 1.00c
i M" Valiuku
i A. Kul-.tlui
> Mep. Grubloskaa 

__ J Ko«t. WarakoJU 
bUjSCrp. Wul liauka* 
TCckina Xawatlnckalte 
3(MįJurg. Zukaa

Dar. Smalaicziuto 
50c. J 8malaltn 
“ Wlne Vilimu

M*- 
t“: 
MM 
C_r 1.00c I

•MM 
15c

MM 
ISO 
15o 
Itc

I5o 
J5c 
5Oc

____
Alea Baranauiklutc ZAc

Į»C

l ojo Juox. Sia*ialaiU* 
MMi.liK». Zolabai 
MM P. Baliukai

M.-

Juo* Žoluba*

Juox Kalanta 
Mot PacziulioDia 
A. 8ia*iul*iti* 
IVInc. Kuduraoka* 
W.Razdwilawvc»iu 
Mare. Kauplnlute

MM

tto

Lietuviviii Prateviai
MAŽOJOJE AZIJOJE,

nuo senovės iki Jie pateko po valdžia persu.

Parazze Lietuvon Mylėtojas.

(T^aa.) ‘
rejo už kalbinimą Joniszkių nugru uti 
por Dunojų”. Vienok Miltiadės už šmė 
Lėmnos tarp 502—494 m. pirm Kr. L 
Persai buvo užimti Joniszkių maiszt i.

Užvajavonės Megabazo nepasit aigė ant 
vakarinio pakranezio Strymono. Ji 
savo ginklą per tą upę, užėmė Paj 
Makedonus po Amynto valdžia pri| 
kėti duonį. Pažymus skaitlius Pajai 
perdangintas į Aziją, liepiant Dard. 
rio vaidintuvę buvo pakurseziusi 
moteris Sardėse neszdama sudyną 
vedanti arklį prie vandens pagirdytu ir verp
dama linus — tą visąfaą darydama ihenu sy
kiu*’. Tą mOteriszkę buvę atgabeną jos bro

 

liai Pigės ir Mantyės, idant patrauki atydą 

 

Did-karalio, tikėdamiesi pastosį despotais 
savų gentainių; ir regimai jų mie .įvyko, 
nės kiek Pajonų Megabazos pavejkė, tiek 
buvo iszgabenta į Aziją ir pasodin Phry- 
gijos kaimuose. Tokias kėlynės, P$rsų .val
džia mėgdavo daryti tankiai“.

Nuo Pajonų ažero Prazias, ka

tiltą 
salą 

g., kada

s perkėlė 
jonus, ir 
yertė mo- 
nų tapo 
jui, ku- 
joniszkė 
t galvos,

15c Andr. Krlva* 
15c J, Miliaueka* 
50c Ko*t. Patsakc 

,______ __________ —3 4. __
u ne Ki*ky* l.UMJ.KaraUuaa*
Jarkualta i*z Naagatuek, Csna. 
A. Vltrakl* iss Dirby Ctty, Conn

8. Weozki» 
SU«: Satprctinska, 5<>c

..... _____ ikorinl,
A. Petrauoka*

MM MM
I*s wi«o labo pinlnu S» SOc

pastai 
tapo 7 kilti Persai nusiųsti į .Makedoniją, 

 

kuriems Amyntas mielai davė ženklus pasi

 

davimo, ir jiasikvietė ant puikios [;ėzesnies. 

 

Czion įsigėrę Persai užsimanė pamanyti mote
ris karaliszkos szeimynos,. kurios, į intos, 
tapė nožmiai panaudotos j>er svetiifižiamius. 

 

Už tai sūnūs Amynto, Aleksandrai, atsiker- 
szino. Paleidęs szalin moteris nevį dėl’pu
si prausimo, jis pakvietė vaikinus, rapteriszkai 
apsirengusius, bet apsiginklavusius’su deigi* 
nais. Kad Persai vėl ėmė meiliptiesi prie 
jų, anie tapo nudaigoti. Jų tarnai, vežimai 
ir viskas, ką jie buvo atsivežę, driuge pra
puolė, ir jokia žinia negrįžo į Persų armiją. 
Ir kad Bubarės, kitas kiltas Persas! nukako 
į Makedoniją aut isztyrinėjimų, Alįksandras 
norėjo viską užslėpti įiaprakais, ir įuodamas 
anam savo seserį Gygają už motetį4l.į i?’

Tuomi tarpu Megabazos ntikako į Aziją 
su Pajouais nuo Strymono upes. ICzion jis 
papasakojo savo neiszsitikėjimą dafbais His- 
tiajo su jo nauju miestu Myrkinos; dėlto Da- 
rėjos pakvietė aną pas savę ir iszsivp; ~ , o.... j .□ -i
dė grįžti į Mažąją Aziją. Nors Per^a 
šiai neiszsitikėjo Histiajui, bet jo 
mas Susoje pastojo svarbiu dalykui.

Darė j os iszkeliaudamas namon paliko 
satrapu Sardėse savo brolį Artapjierną, o 
Otanės kaipo vadas armijos užėmė kietą Me- 
gabazo. Otanės smarkavo priesz miestus ar
ti Proponties už jų nepildymą pareĮgjj laike 
Skythiszkės eipedicijos ir už kliudymą ar
mijos Darejo, tamjam grįžtant isz Bkythijos.' 
Jis paėmė Byzantion ir Chalkedoų, Antan- 
dros Troadoje, ir Lamponion. Su pagelba 
laivynės isz Lėsbos, jis užėmė salas; Lemuos 
ir Imbros, kurios tuomet buvo apgyventos 
per Pelasgus; tie-gi Pelasgai buvo smarkus 
piratai“, atsižymėjo garbinimu Hėphaisto, tu
rėjo mystiszkus įmonius ant garbės Kabeirų, 
ir net ant garbės žmogiszkas aukas savo 
Didejai Dievei. Jų miestuose —jHėphais- 
tias rytų pusėje salos ij Myrina vakaruose — 
jie smureziai laikėsi priesz Otaną, įr pasida
vė tiktai po ilgų ir smarkių įgrobitnų. Ly- 
karėtos, brolis ano Majandro, kurs buvo de
spotu Samos, pastojo valdymieru Lėmnos, 
bet veikiai pasimirė7'. Tikėtina yra, kad 
Pelasgai tapė labai susilpninti toje vainoję, 
ir jų karalius Hermon net isz savo Valios esąs 
iszsidanginęs dėl laimės Darejo“. i

Taip tai Lėmnos ir Imbros pastojo Persų 
savastimi, ir jų valdymierai mokėjo duonį. 
Bet keletą metų vėliaus tos salos, perėjo į 
rankas Athėnėnų, Pelasgai tapo iązguiti, d 
isz Athėnų gyventojai Įiartraukti: pžemė jas 
Miltiadės isz Thrakų Chersonėzo. Hėphais- 
tiėnai, pametini miestą, iszbėgo isz salos; 
gyventojai-gi Myriuos atstovėjo apgulimą“, 
ir su vargu tapė iszguiti; abeji rado prieglau
dą Thrakijoje, aplink pussalį Ralio Athos. 
Abidvi sali, drauge su sala Skyrosj kuri ta
pė paimta po Kserksio invazijos, pįsiliko su 
Athėnais labai artimuose prietikiuose. Są- 
taikoje Antalkido (887 m. pirm KrJg.)—kur 
visotina autonomija tapė gvarantįiota kož- 
nam Graikiszkam miestui—joft pasiliko su
vienytos su Athėnais1“. Regis didelis skait
lius biednų Athėnėnų gavo dalis salo^ į savastį. 
Herodotas sako, kad užėmimas įfykęs dėl 
atkersite už tulus senus prasikalsimus Pe- 
lasgų, kurie, iszvyti isz Attikos, bu^io apsibu
vę ant salos Lėmnos. Užėmimas turbūt įvy
ko 592—494 m. pirm Kr. g. per Miltiadą su 
pagelba Athėnėnų. Galbūt užėminią jMtleng- 
vino nusilpimas Pelasgų Vainose smOtanu ir 
valdymas Persiszkų satrapų per keletą metų. 
Žinoma, Persai Miltiadą iszvyjo isz^hersonė- 
zo, apmalszinę Joniszkių maisztą; b|t-gi Mil
tiadės turėjo garbę tarp Athėnėnų nž užėmi
mą salos Lėmnos"1, kas pamažino Į nepriete
lius jo, valdant Chersonėzą, ir gelpėjo jam

rėjos pakvietė aną pas savę ir iszsivĮeže drau
ge į Susą kaipo dumezių ir draugą ir nebelei
dę grįžti į Mažąją Aziją. Nors Perėti gal tei- 

užlaiky-

. Prekė pinįgų.
Ruskas rublis po.  .................. 53c
Prūsiškos markės po........... 24jc

Prie kiekvieno pinįgų siuntinio 
reikia pridėti 30c ant paczto kasz- 
tų.

Pinįgai iszsiųsti per “Lietuvos” 
redakciją greicaiausiai suvaiksz- 
czioja ir niekada negali pražūti, 
nes mes siuneziame per bagoeziau- 
sias bankas ir kiekvieną siuntinį 
asekuruojame.

. 1) Herod. VI. 40—84.
2) Nikolaus Damukėnas (Frag, 36, ed. O elli) panėssų 

dalyką pasakoja apie Myziszkę moterisakę, kur patraukusi 
atydą Lydų karaliaus Aly alto.

3) Herod. V. 13—16.
4) Herod. V. 20. 21.
5) Herod. V. 23. 24.
6) Herod. VI. 138; Aeschyl. Choėphor. 632;

▼. Lemuos.
7) Herod. V. 36. 27.
8) Zenob. Pjoverb. III. 85.
9; Herod. Vf? 140; Obaraz ap. Steph. Byz. v,

p. 245; Tbucyd. IV. 28; V. 8. VIL 57.
11) Herod. VI. 136.

8teph. Byz.

9) Herod. Vt’140; Oharaz ap. 8teph. Byz. t* Hėphaistia. 
*10) Xenophoa, Hellen V. 1. 31; Plato, .Menizenus, c, 17,

1 ■. . 1 r

tapti išbrinktu vienu isz 10 vadų Maratho- 
niszkio muszio mete.

Vėliaus Mardonios traukė per Thrakij% 
į Akanthų. Thrakija, paveikta būdama per 
Megabazą, regimai nedalyvavo Joniszkių? 
maiszte. Mardonios isz Akantho traukė į 
Makedoniją ir paveikė ten didelę dalį gyven
tojų, turbut tuos, ką nebuvo po. valdžia 
Amynto, kurs pirm to buvo pasidavęs Mega- 
bazui. Bet laivynei pas Kalną Athos susi- 
teriojus, Brygai nakezia užpuolė ant abazo 
Mardonio, ir jį patį sužeidė; rods Mardonios 
Brygus paveikė, bet pats grįžo į Aziją su gė
da nepąsekmės užpulti ant Graikijos, 493 m. 
pirm Kr. g.

Kserksiui apimant valdžią Persijos, po 
Persų valdžia buvo pamarinė Thrakija ir Ma
kedonija iki Thesaalijai, beveik visos salos 
Aigajos marės su Kykladomis. Buvp Persų 
fortai ir garnizonai Doriske, Ejone ir kitur 
pakraszc-ziuose Thrakijos, o Abdėra ir kitos 
Graikų sodybos pajūryje mokėjo duonį į Su-

,

VIII.

Joniszkių Graikų maisztas.
Kada Darejos isz Sardžių keliavo namon 

į Susą, drauge veždamaei Histiają Miletėną, 
jis paliko savo brolį Artapherną satrapu Sar
dėse, įduodamas jam vyriausią valdžią ant 
vakarinės Mažosios Azijos. Graikų miestai 
pajūryje, būnant jo satrapijoje, regis buvo 
valdomi per savo naminius despotus; įpatin- 
gai Milete, nebūtyje Histiajo, valdymieravo^ 
jo žentas Aristagoras. Dabar Miletas klestė
jo ir buvo pirmu miestu Jonijos. Darejos 
grįžo į Susą regimai aplink 512 m. pirm Kr. 
g., ir bėgyje keletos metų szalis turėjo atsil
sį“.

Sztai 506 m. Athėnėnų despotas Hippias 
— negelbėtas per Spartėnus — atkako isz Si- 
geijon pas Artapherną į Sardes. Ans buvo 
iszdavęs savo dukrą už despote Ajantido į 
Lampsaką, mylimo per Dareją. Hippias 
praszėsi satrapo, kad grąžintu jį į Athėnus 
už tyroną, kur jis stovėsįs po Persų valdžia. 
Artaphernės buvo pagatavas jam tame reika
le gelbėti. Ir kada Athėnėnai nusiuntė pa
sius į Sardes dėl paaiszkinimo dalykų, Arta
phernės davė Jiems pagrasinantį atsakymą: 
tegul jie atgal priimą Hippią, jei nori turėti 
atvangą“. Tokį atsakymą Athėnėnai prie- >. 
mė už apskelbimą karės, ir satrapas gal jau 
tuomet su Hippiu butu iszrengęs expediciją 
priesz Attiką, jei Athėnėnams hebutu prigel- 
bėję kitoki atsitikimai.

Taip reikėjo užimti salą Naksos: bagota 
oligarchija buvo iszginta per pasikėlusius 
žmones. Toji sala, kaip kitos salos Kykladų, 
buvo dar neprigulminga nuo Persų4’, buvo 
klestinti, turėjo daug valnų žmonių ir vef- 
gų, ir 8000 sunkiai apginkluotų pėstininkų. 
Iszguitiniai praszė pagelbos Aristagoro, kurs 
savo šyla matėsi nieko neįstengsįs ir dėlto 
nukakęs pas satrapą į Sardes kalbino tąjį už- 
vajavoti salą Naksos, pokam jau Paros, Au
dros, Tėmnoą ir tt. neiszsilaikys. Jis reika
lavo 100 laivų dėl tokios expedicijos. Paslai 
į Susą pasiųsti parneszė pritarimą Darejo, ir 
didelis iszrengimas tapė prigatavytas po va
da Perso Megabato dėl gelbėjimo Aristago- 
rui“. . '

Su tokia šyla Aristagoras ir iszguitiniai 
isz Naksos iszkeliavo isz Mileto, nėva į Helles- 
pontą; atkakę į Chios, Kaukasos uoste jie 
laukė gerų vėjk dėl stataus nuvykimo į Nak
sos. Gyventojai salos nieko tokio nesitikėjo 
ir dėlto nebuvo pasirengę dėl apsigynimo. 
Bet juos iszgelbėjo ginezas neprietelių abaze. 
Megabatės pats lankė laivus dėl pamatymo, 
ar visur yra atsakanti sargyba. Jis rado lai
vą isz Myndos be jokio žmogaus ant denio. 
Užpykęs, jis liepė kamandantą laivo Skylakį 
įdėti į retežius ir jo galvą iszkiszti per 
vieną isz vairaskylių laivo szone. Skylaks- 
gi buvo draugu ir svecziu Aristagoro; tasai 
už tat reikalavo, kad Megabatės aną paleis
tu, o feziam nepristojant, pats liepė paleisti. 
Ir kada Megabatės protestavojo, Aristagoras 
priminė jam, kad palei paliepimus Artapher- 
nio pats Aristagoras esąs pirmu vadovu, o 
ans tiktai antru. Dėlto nakeziai atėjus, Me
gabatės pasiuntė žinią į Naksos, kad laivyne 
traukia priesz ją! Tuojau gyventojai szoko- 
si suneszti savastį, rinkti maistą ir gatavytie- 
si ant apgulimo, ir kada gabaus laivyne pri
buvo, toji sutiko atspyrį, ir per 4 mėnesius 
veltuo tęsusi apgulimą, turėjo szalin atsi
traukti be nieko—tiktai fortą pastaeziusi 
Naksiszkiems iazguitiniams dėl buveinės. To
kiu budu ekspedicija sugrįžo į pajūrį Joni
jos su gėda“.

Nenusisekimas ekspedicijos grėsė bėda 
dėl Aristagoro: jis užpykino Megabatą, pri
gavo Artapherną, ir negalėjo atlyginti kasz- 
tus laivynės. Dėlto jis sudumė maisztą pa
kelti priesz Persiją, ir dar pasitaikė, kad 
beveik tuomi paežiu laiku pribuvo nuo jo 
uoszvio Histiajo isz Susos paslas, paslaptai 
praszydamas, kad pakeltu maisztą: isztiki- 
mam vergui ans nuskuto galvą, įdegino ant 
įnakaplės reikalingą žinią, ir ataugus plau
kams ans pasiuntė tąjį į Miletą pas Arista- 
gorą, liepdamas galvą vėl nuskusti ir pažiū
rėti7’. Histiajos tikėjosi, maisztui kilus, 
pats busįs siųstas per Dareją dėl jo numal-

1) Herod. VII. 106.59; Xenoph. Memorab. IIL 5. 11; He
rod. I. 209.

2) Herod. V. 27: Meta de oy pollon chronon, aneo« Įta
kon «n.

3)
4)
5) 
«)

. 7)
XVII. 9.

Herod. V. 90.
Herod. V. 31.
Herod. V. 30. 31.
Herod. V. 34. 35.
Herod. V. 35; cp. Polyaen. I. 84; Aulus Gellioz, N. A

(Toliaus bus.)
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Draugyscziu Reikalai. o Jikaule- turime didelę daugybe visokių pecr.ių 
už pigiausią prekę, pigiau kaip fabrike.
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KARŪNŲ, SZARi’Ų, 
RIKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, MARSZAL- 
K1N1Ų LAZDŲ ir tt.

vienos 
bandavonės

i 8U

K 
’Ameri 
’į Užm

•“Lietus 
į visok

Pigiai ant pardavimo 2 lotai hu 
namu ant 4 familijų, apaezioj sztoras, 
vietoje lietuvių užgyventoje. Priežas
tis pardavimo: savinįka* >szvažiuoja į 
Europa.

Pele r Mazurczak, 4428 Wood tt.

Ant pnr,lHwimo 11 ruimu muri
ni, narna, >u b**eto«alu: akmenini* fundamen
tai. prietzakla tn rytu,. ,u wiial, Inteiiymal*: 
renta, atne«<a ttS; perduoda už (SIMM, arenta, 
M.000; užpakaly)* yra S ruimu medini, nameli, 
ir ,ione. AUnzauklte pa, uerlnlnka aut wlr*za- 
Unio pentro, 3230 Aukuru avė.

838 W. 18th Street.
Nuo 8tos iki 12tos ryto.

J. WEIN8TEIN, 
pigiausei parssmdo karietas ant vesei- 

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

Telefonu Canal 450.

Pajieszkojimai.
Pajieszksu Konstantino Gaubszo.Kau- 

no gub., kurs gyveno Pittsburge,teiksis 
atsiszaukti pas:

Izidor Rimidis.
Box511, A polio, Pa.

Pasarga.
Dr-tė* Lietuvos Sūnų ir Liuoaybės nu

tarė nemokėti n« vienam sąnariui pa- 
szelpoa ant paliudyjimo I>ro Stupnicko. 
Norinti ligoje gauti paszelpą privalo pri
statyti paliudyjimus nuo geresnių dak
tarų.

No.2. Dųita* gražios skuroa apdaras, 
kryžiai ir kraszaai paauksuoti. Apkaus
tyta ir su kabute. PrekS........... .  .75c,

Lletuwiszkas Piknikas.
Chicsgo, Dr-tfi Apveizdos Dievo tu

rės savo piknįkf, 28 d. Oėgužlo, 1899 m. 
Bergman's G rovė, Desplsines av.ir 27 st. 
Rlverside, 111. Ant piknįko bu* lenkty
nės, greieziausias gaus puikia* dovana*. 
Parkas yra gražus.dideli,lapuoti medžiai; 
paikus takai ant pasivaikszcziojimo; 
gera platforma dėl szokių. Imkite vlr- 
szutinį Metropolitan geližinkelį iki Gar- 
fleld ir W. 48 av., potam sztritkarį La 
Grange.kur* davež į vietf.

8n guodone, Komttitas.
(4 Vk)

N0.3.Gražu* moroko sk u ros apdaras, 
minksztai iszkimszta, apvali kampu- 
cziai, auksinti krautai, k vietkut ėir pa 
raszai. ” ' “

No.8. Gražioje baltoje celluloidoje, 
iszkilusiomis celluloidinėmis kvietkelė- 
mis, celluloidinės dvi kabutės. Pre
ke...................  11 50.

No. 7. Gražioje baltoje celluloidoje, 
kvietkelės isz k loto* sidabru ir perlu, su 
dviem celluloidinėmis kabutėmis. 
Preke..................  *2.00.

Attorney Beckermanas, 
ADW0KATAS.

Gcriausei isz pro wo j s visokias prowas 
visokiuose suduose, kaipo civiliszkuose 
teip4r kriminaliszkuose. PersenSjusias 
ir užvilkta* provas atpeszko ir daveda 
prie greitesnio termino.

397 W. I4th St,
Chicago, Illinois

HILLE’S FOTOGRAFAS, 
3452 8. Halsted St.

Nuimi paikių Fotografijų; u* tuzin, tiktai

<2.00
Ant veMillu Ir kitokia reikalą nolata Fotn^ra 

fl)u kuopaiklauztai.

No.l. Drūtas gražus apdaras, kryžiai 
ir krasztai paauksuoti. Prekė....50c

S

257 Hanover St., Boston, Mass.
Pilna visokiu aptiekoriszka tavorų czionykszcziu ir užrubežiniu.

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

Tklklonas Yards 885.
Teipogi priima ligoniu* ofise po nr. 

2876 Archer Av., kerte Bonfield 
nuo 10—11 ryto.

, Telefonas Canal 329.

Atelsznukiiiias.
Wi*i,kurie rassėte groinatas dėl druka- 

vojamų maszinukių.o ne gavote jokios 
žinios, tai ne musų kaltė; kam nepara- 
szėte gėrę ndresę, kitų negalima buvo 
nė perskaityti, per kę daugybė siuntinių 
sugrįžo atgal. Teiksitės prisiųsti aiszkų 
adresę. '

Kurie turite musų tikietus neiszpar- 
dawę.sugrąžinkite Juos atgal iki 15 Sė
jos, o mes sugręžįsime pinįgus.

Wm. Petkon.
305 N. MaiuSt., Brockton, Mass.

Pajiesz'kau savo draugo.Teodoro Bam
balo, isz Kauno gub., Reseinių pa v., 
Kaltynėnų wol., vieni metai Amerika, 
Jeigu kas, apie jį žinotu, arba jisai pats, 
teiksis duoti žinię ant adreso:

. J.Aurila, va*
Box 270 Wef tvllle, UI.

Pajieszksu Antano Skinkio, Suvalkų 
gub,. Kai vari Jus pa v., kaimo Amalvisz- 
kių, kurs kitą kart gyveno Springval- 
ley, III. Ji* pats, ar kas kits*, 
duot žinię ant adreso:

John Gudina*.
Box 220, Bracevilie, III.
Pajieszksu Karolio Tamoszaicsio.kurs 

buvo ant boardo po nr. 3325 Fisk St., 
Chicago. Ji* pavogė mano *40.00 ir *10 
liko kaltas gaspadlnei už boardę ir^ isz- 
bėgo. Yra mažo ūgio, storų lupų, szvėp
las. Kas tokį užtėmytu, teiksi* duot man 
žinię ant adreso:

L. Mickevicz, 
5332Fi*k St., Chicago, III.

Aptiekoje galima susikalbėt: lenkiszkai, r u akai, lietuviszkai ir 
daugelyj kitokiu kalbų.
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rriiTC Išpirkom* «i*| itto- 
□ LH J r4 l*ikn.iriia nu.> «u«i, 

o_ Uankrutyjuito. flrmo*- 
._TL_ kuria * dabar l*ip*r

ĄulES duodam, u* piatf niet 
kad O.uird-t« preke 
Vipirklunee randbri o-- 
8.7*) AMERICAN 8TY, 
LE LAIKROUF.LH.1- 
SOLIl) GOLD FIELED luksztais _
parduodat, po wien* 
arlta turiesi- — “ “ 
kožna. Su 
laikrodėliu

Turi geriauses gydyklas nuo visokių 
ligų; užlaiko visokes Europines žoleles. 
Bobro mėsa, rusk M gyvas dielea ir U. 
Ataiszaukusieuis per laiszkus ir apra- 

I szanjiems savo ligas, duoda rodąs ir 
pristunezia gydyklas per paczta arba 
per expresę. J

Aptiekoje visada randasi keli dak
tarai. teipogi per telefoną gali pt- 
szaukti d a kita ra kaa tik koki nori.

Tel. Yartls 7OW.
Dr. Statkiewiczius gyveni ant Aptiekos.

Turiu už garbę apreikszti guo- 
dotiniems Kunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu vi
sus augszcziatu paminėtus daig
ius Pigiausei, Teislnglausei 
ir Geriausei, ne* per 30 metų 
užsiimdama iszdirbimais įgijau 
geriausę praktikę ir dėl to galiu 
viską padirbt pigiau ir geriau ne- 

kiti fabrikai.
Su guodone

W. SLOMINSKA, 679 MILWADKEE AV., CHICAGO, 1LL.

kon įtikai* viduriai* 
alkrodaliai «,.i I <ol I nr
rantuoti ant30|a>eiu po•>.>* !*ikirpk »»lta apgar- 
*inln>» ir prlalutk mum 1*. m-, tau ataiaalma p«r 
C. 0^0. laikrodėli ant p•■rSlurv)ln>o. Jeigu Uu 
fa *1 d a boja u*n>< kak ei preaul S3 961r atvedimo 
autui Ir paaiimk lalkrooell;>l«une*ldaboia,ne- 

tnokek ne oento. Ar geriau norėti! fitra- 
• zydama* primink kuki laikrodėli nori.vyrioką 
ar BoteriMk*. Preke uiUtltuHS 00. Jeigu iaz 
karto pririeti piningu* (S M. me* priderimu do
vanu viena ■ torai nukrinta lenaiugeli verta 
41.00. Adreauok tuolau*.

H AFK W A TCHCO., 
9 Warreu St., Nev York, N. Y.

Aptiekoje wUada galima rant DAKTAKA, kurs duoda ligoniams 
rodaa dykai.

C. W. DYN1EVVICZ & CO
805 MILWAUKEE AVENUE, 
Pomledzy We*t Diriakm i Cleaeer ullcami. 

CHICAGO, ILLS.
KAKTOS PIENIĘŽNY, REALNY I ASEKURACYJNY

Wy»etk* pieniędzy do Europy, Sprzedaž 
Realu odei. Karty Podrotne, Okrętove 1 
Kolejove do i s Europy, Vyrablanie Pa 
pierov Legalnycb, ėciaganie Scbed, Ase 
knracya Domdv, Gruntą Kolejove na Far 
my, Wypožyczanie pieni^dzy na Budo- J 

vanie lub zakupno RealnoAci, Zmlan* pieniędzy Zagranicznych. Notaryneze Pnbliczni.

Ar Tawo peczius 
reikalai pataisymo?

Jei, ;a teip, tai pirk visusreikalingusprie
pecziaus daiktus pas

Optlet Fnrnitūre & Stove Co.,
3249 8. Morgan St.

sutaisys tavo pecziu dykai. Teipgi

P. K. BRUCHAS, 
užlaiko didelę

Krautuwe
Laikrodžių, Laikrodėlių,Žie 

dų, Špilkų ir tt.

Szliubinius Žiedus
padaro ant orderio už pigiau- 

*e prekę.
954 33rd St., Chicago, III 
vynotarijuszas. claim adjuster.

F.PBradchulis
- Užsiima visokiomis provomi* ir te

dirba visokius dokumentus. Rodąs 
duoda visokiuose atsitikimuose.

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

Telefou: Yards 709.

MARJA DOWIATT
Kauno gub. Szauliu paviete

1894

kuriso*

•k&vSS 
duodam*

NAUJI ISZ RADIMAI.

I Gyvenantis mieste Rio Ja- 
neiro Maria da Silva iszrado nau- 
j; lakiojimui prietais;, ant koisz- 
sidirbo jau patent;.

{ Wiena« iszpaniszkas oficie- 
ras iszrado nauj; revolverinį ka- 
rabin;, su kuriuom atliktosbanda- 
wonėsbnwo su visu pasekmingos. 
Naujo karabino szuviai nuo 2000 
yardų pramusza tvireziausius plie 
ninius apkaustymus 16 centimet
rų storio.

Q Prancūzas Riche iszrado bu- 
d; isztraukimo žibinimui gazo isz 
medžio, ant ko geriausiai tinka 
skiedros, ypacz gi druožlės lentų 
pjovinyczių. Bagal Riches bud; 
padirbtas gazas iszpuoU dsug pi- 
giaus, negu isz anglių isztrauk- 
tas. Jis duodasi pritaikyti netiki 
prie žibinimo, bet ir prie maszinų 
varymo; isztrauktas,isz syk yra 
geras, ne reikalauja nė jokio per- 
valymo.

| Paryžiuj, ruimuose Olympia 
teatro rodo dabar nauj; iszradim; 
pramint; iszradėjo prancūzo 
“Cinemicrophonographu”. Toje 
prietaisa naturaliszkose parvose 
rodo žmonių krutėjim;.b:Als;. kal
bas, giesmes ir muzikę atvestus 
isz toli, teip, kaip antai su tele
fonu gal ma isz tolo susikalbėti. 
Prie Cinemicrophonographo vie
nok girdėt ne vien kalbę ir gies
mę ir lt. liet galima ir kalbantį 
matyti.

Į Gyvenantis Londone vokie- 
tys Behr iszrado nauję budę dir
bimo geležinkelių ir lokomoty 
vų, pr>e ko reikia tikt 
szėnies. Atliktos
Bruxelley buvo gana pasek
mingos: trūkis ant naujo geležin
kelio bėgu su greitumu 70 mylių 
ant valandos, bet kad linija bu 
vo perinimo*, tai jis negalėjo 
prideraneziai įsibėgti; iszradėjas 
tvirtina, kad ant ilgesnių linijų 
trukiai ant tokio geležinkelio ga
lės bėgti su greitumu 130 mylių 
per valandę, taigi greieziaus už 
visus sziędieninius. Aut szito 
geležinkelio teip daug nelaimių 
gimdanti trukių susimuszimai ne 
gali atsitikti.

“Garsui”.
Musų lietuviszkų kunįgų laik- 

rasztis “Garsas” Nr. 19, kores
pondencijoj isz Philadelphios, ap- 
raszydatuas prigivystes p. Anta
no Jocio, prie galo prideda szįto- 
kį priėdę:

“Tai tau pasirodo va:siai dėl 
tautos nuu swietiszkų inteli
gentų, katrie teip geidžia paimti 
vadeles hegemonijos mokslo (?)
į savo rankas: vieni pradeda 
mokyti bedievystės, o kiti* wėl 
apgaudinėti savo tautieczius ir 
tai dar teip nemielaszirdingai”.

Jocis niekada nepriguiėjo prie
svietiszkų inteligentų, jį visi 
vadino ir vadina kunį?ų augin
tiniu ir tarnu teip kaip antai Drę 
Stupnickę, arba Rusikį; susipy
kęs kada “Ganus” dar ir pasku
tiniu* ežia paminėtus ir jų per- 
dėtinį kn. Krawczunę galėtų pri
mesti svietiszkiems inteligen
tams.

Kada seniaus p. Jocis nu
skriaudė Bhiladelphios lenkisz- 
kę neprigulmingę parapiję ir pra
dėjo tsz palengvo griebtiesi ir ki
tokių prigaudinėjimų, juk ne 
svietiszkų inteligentų laikrasz- 
cziai protestavo priesz “Lietu
voj” patilpusias korespondencijas 
apraszanczias tuos peiktinus dar
bus, bet kunįgų laikrasztis “Gar
sas” talpino trijį Philadelphios 
lietuvių protest; priesz musų 
apkaltinimus, iszniekinantį “Lie
tuvę” Kodėl dabar jis gėdesi 
savo proteguoto ir stengiasi jį 
svietiszkiems inteligentams pri
mesti, kurie niekada, su Jociumi 
ne draugavo, niekada Jocis ne 
buwo tikru svietiszkų inteli
gentų sandarbinįku.

Tasai “Garso” iszsitarimas to
dėl yra ne tikt melagingu.bettie- 
siog begediszku, tokiu jau kaip ir 
jo vartojamas perspaudinėjimas 
(ne pasinaudojimas, už tę nieks ne 
protestuos) svetimų straipsnių 
be parodymo, isz kur tie straip
sniai paimti. Szt&i paimsime 
nors t; patį “Garso” 19 nr.: ja
me yra 19 žinių isz “Lietuvos” 
perspaudintų. o tikt po viena 
paduoda szaltinį; seniaus to vi
sai nerodė, nors vis ne mažai 1 
musų “bedieviszkų” straipsnių 1

perspaudinėjo. Ar ui tai nuo 
“Garso” kompanijos turime pa
reikalauti honorarium? Ar gal tai 
tokia yra etika “nuo dievotumo 
hegemonijos”? Terp svietiszkų 
inteligentų arba “bedievių” t; 
vadina paprasta literariszka va- 
gysta, primetinėjimę gi susiter- 
szusių savo szalinįkų kitiems pa
prasta begėdyste.

— Chicagos lietuviai po visas 
dalis miesto laiko susirinkimus 
ir skubiai renka paraszus ant 
peticijos pas wyskup;, idant pra- 
szalintų kn. Kravczun;. Jau dau
gybę paraszų surinko ir jeibdien; 
siųs abtr; skund; prie vyskupo. 
Kunįgo szalinįkai ir draugai ren
ka teiposgi paraszus. Nežinia tikt, 
kiek terp tų paskutinių bus lietu
vių, o kiek lenkų paraszų.

— Darbinįkas dirbantis lieji 
nycziose po nr. 1052 ant Spal- 
ding av., czekas Beterek, dvi 
sanvaiti atgal likosi ant uly- 
cziosnežinomoszunssukiindžiotas. 
Isz pradžių apie tai visai nesirū
pino—likt pereitos sanvaitės se- 
redoj pajuto skaudėjim; sukan 
diiotos kojos ir pradėjo durnavo- 
ti, todėl reikėjo jį gabenti į ligon- 
butį. Daktarai pripažino Beterek’; 
ui p įsiulusį ir ne-turi nė jokios 
vilties iszgydyti.

—Bereitoasanvaitėspėtoyczįoj, 
policijantasNelson rado ant kertės 
Bucine av. primu?z'; prie tele
grafo stulpo žmogaus ausį ir nu
lupęs j;, nugabeno ant policijos 
stacijos ant Attrill st. ir atidavė 
savo perdėtiniui, kapitonui 
Schuettlerui. Radinys tasai labii 
kapitonę nudžiugino, kadangi to 
ki; jau ausį, matomai nuo to pa
ties žmogaus, atgibeno pirma ki 
tfs policijan'as, kuri; rado pri
kalt; kitur teiposgi prie telegra
fo stulpo. Bolicija dabir subruz
do jieszkoti, keno yra tos prikal
tos ausys ir kas jas prikalė, bet 
iki sziol nieko ne susekė.

— Kunįgas Kravczunas vėl 
apskundė “Lietuvos” iszleistoj; 
ir redaktorių; nepasiganėdino 
mat jis su savo sėbrais dviem 
kriminaliszkom provom, kuriose 
neįstengia darody t i, jog “Lietu
vos” daromi užmetinėjimai yra 
neteisingi. Dabar apskundė jis į 
civiliszk; sud;, per kurį pajiesz- 
ko atlyginimo už gadini- 
m; biznio ir tuom paro
dė, kad bažnyczios ir parapijos 
reikalus laiko už paprast; biznį, 
tokį kaip žydiszkas kromelis. 
Stengėsi žmogelis kaip galėda
mas, meldė szerifo pagelbinįko, 
idant tasai “Lietuvos” iszleistoj; 
ir red iktorių wėl ui grotelių pa- i 
sodytų, slėpė net patį skund;, ‘ 
bet wv.i meldimai, darbas nuėjo ( 
ant szuns uodegos: pasodyti ne- , 
pasisekė. Skundėjas sziuom kartu 1 
turėjo pats $20000 bailos pasta
tyti ;

Nuo Draugystes Sz. Jono 
Kriksztytojo, Chicagoje.

• Dt-tė Sz. Jono Krik., ant sa
vo mitingo laikyto pereit; nedė- 
li;, paskyrė komitei;eiti prie kn. 
Kravczuno pasiklausti: ar pave
lys jis musų draugystei eiti “in 
corpore” spaviednės ir prie ko
munijos. Komitetui užklausus, 
kn. Kravczunas teip atsakė:

“Jeigu draugystė atszauks per 
laikraszczius visk;, k; raszė apie 
jo peiktinus darbus; jeigu at
szauks skund;, kurį pasiuntė vys
kupui; jeigu wisi sanariai pasira- 
szys ant jo blankų,kad jis yra ge
ras ir kad jį nori laikyti iki jo 
mirties už prabaszczių Sz. Jurgio 
parapijoj; jeigu draugystė pagal 
jo nor; perdirbs savo konstitucij; 
teip: kad priims j draugystę są
narius tik tunnczius paliudyjim; 
nuo kn. Kravczuno; jeigu kiek
vienas sąnarys mokės ant mėnesio 
ant bažnyczios (kn. Kravczunui) 
po 50c. ir nusisamdys bažnyczioj 
sausuolę; jeigu visus szliubus, 
kriksztus, pagrabus ir visokius 
dvasiszkua reikalus draugystės 
sanariai atliks tik pas kn. Krav
czun;; kad velykinę spawiednę 
atliktų tik pas savo klebon; (kn. 
Kravczun;), o jeigu norėtų kitur 
atlikti,tai turi praszyti nuo vieti
nio klebono(kn. Krawczuna)dalei- 
dimo; ir kad nė vienam sąnariui 
nebūtų wali* kisztiesi į parapijos

reikalus po bausme $l.oo už pir
mai kart;, antru kartu jau turi 
būti iaz draugystės iszmestu. 
Jeigu jūsų draugystė ant szitų 
visų iszlygų sutinka, ir kada t; 
wiskę padarysite,galite ateiti spa- 
viednės ‘in corpore”, kit aip, ne 
tik j spaviednę nepriimsiu in 
corpore”, bet nuo szios dienos,tu
rėsite ir su savo mitingais pasi 
traukti sza'yn isz bažnytinės sa
lės ir daugiau ne ėsate mano pa- 
rapijonais.”

Pakol prabaszczius komitetui 
svarbius persergėjimus iszpasako
jo, i*zejo ilga valanda laiko ir 
kada komitetas su toms naujie 
noms sugrįžo, jau rado draugys
tės mitingę pasibaigusį ir nesu
spėjo draugystei praba»zcziaus rei- 
kalatvimę iszreikszti.

Mesgi atvirai pasakome, 
k; raszėme laikraszcziuose 
kn. Krawczuno netikusius
bus, raszėme tik te sybę, ir teisy
bės nereikalaujame atszsuktl 
Konstitucijos pagal nor; kn. 
Kravczuno neperdirbsime ir jo 
rengiamos baudžiavos ant savo 
sprando nepriimsime. Kaslink 
pasiraszymo ant jo blankų, kad 
palikti jį ir aut toliaus musų pra- 
baszcziumi, tai tegul jis
džia parapijai suszaukti parapi
jos mitingu, tegul į t; miting; 
pats su policija nesikisza, tegul 
daleidiia parapijai iszsirinkti pa 
rapijos administraciję, tegul ati
duoda administracijai parapijos 
kas; ir tegul į parapijos kas; 
daugiau nekisza sawo szarentų 
rankų, tegul j s,kaipo kunįgas,da
boja tik savo dvasiszkus.reikalus, 
o į parapijos reikalus tegul dau
giau nesi kisza,jeigu; paliaus pjudąs 
terp sawę parapijomis ir piktinęs 
savo pasielgimu žmonis,mes galėsi 
me jam pasiraszyti,bet ne ant ki
tokių išlygų.

Nors ir atsirastų keletas sąna
rių.kurie ant kn. Kravczuno des- 
potiszkų reikalavimų pakiraszy- 
tų, mes, kurie jau sykį pasipikti
nome jo nėtikusiais darbais, nie
kada nepasiduosime ir nepaliausi
me reikalauti teisybės ir geresnės 
tvarkos musų parapijoje.

Sanariai Dn-Tės Sz. Jono Kr. 
Prieszin'gi Kn. Krawczuno des
potizmui.

11 gegužio, ant draugyscziu 
komitetų, mitingo, likosi nutarta 
kad jeigu Dras Stupnickas neat
šauks savo kalbos patiipusios 
laikrasztyj “Katalike” per tę pa
tį laikrasztį,tai 6 draugystės pasi
stengs daktarę Stupnickę pasiųsti 
ten, kur jam būti pridera.

Draugyscziu Komitetas.

Mitingai:
Chicago, III. Dr-tė Lietuvos Sūnų lai

kys savo mėnesinį susirinkimą salėj. L. 
Ažuko,3301 Auburn aye., nedėlioj, tuo
jau* po 12 valandai vidurdienio, 21 d. 
Gegužio, 1899, ant kurio bus apsvarsto- 
mi labai svarbus dalukai- Dėltogi kiek
vienas sąnarys privalo pribūti.

Szi* yra paskutinis susirinkimas dėl 
naujų sąnarių už *l.oo įstojimo, toliaus 
mokestis įstojimo bus pakeltas pagal 
Dr-tės įstatus.

Db-tS Lietuvos Sunu.

Lietuvviszkus Piknikas.
Chicago, IR. Draugystė Liuo- 

sybės turės sa*ro piknįkę, 9 d. 
Liepos, 1899, River Side parke. 
Parkas labai gražus.dideli uksmėli 
medžiai,puikus takai dėl pasi vaik
szcziojimo, teipgi graži platfor
ma dėl szokimo; kiekvienas bus 
užganėdintas. Afeinancziame lai- 
kiabus placziaus ajisakyta apie szį 
piknįkę, tai yra: kokiu keliu ir 
kokiais karais dasigauti.

Suguod. Draugyste LiuosyhSb.

Didelis piknĮkas.
Draugystė Szvento Juozapo 

Brooklyne, N. Y. parengia didelį 
septinė; metinį piknįkę, kuris at
sibus Nedėlioję,98 dienę Gegužio 
Wa»hington Grove Parke,L. I. 
Maloniai užpraszo visus brolius 
lietuvius ir lietuvaites ant sma
gaus pasilinksminimo. Prekė ti- 
kieto 25c. Komitetas.

Grand Opening.
Ant subatoe ir nedėlios,20 ir 21 

d. Gegužio, darau balių atidary
mo galiūno, ant kurio grajys pui
ki lietuviszka muzika ir bus pui
kus szokiai. Dėltogi uipraszau 
visus lietuvius ir lietuvaites at
silankyti. Su guodone,

Antanas Bratijanskis, 
676 Halsled s t., kertė 17 to s

APGARSINIMAS.
Kas norite, kad iszsiųsti 

k ra jų pinįgai gerai ir greitai 
waikszcziotų, siųskite juos per 
“Lietuvos” redakcij;, o greieziau- 
šiai suvaikazezios. Užgreitutn; ir 
teisingum;kasdien apturime sznn- 
tus padėkawouių nuo lietuvių iaz 
wisų Amerikos krasztų.teiposgi ir 
užgerum; szifkorczių pas mus isz- 
pirktų, nes mes laikome geriau
sias linijas, ant kurių į 8 die
nas pervažiuoja per marias; 
o prekės mus pigesnės kaip kitų. 
Kas norite laimingai pervažiuoti 
|>er marias, pirkite szifkortes 
“Lietuvos” redakcijoj. Prisiųs- 
dami pinįgus ant szifkorczių ar 
ant iszsiuntimo į krajų, visada 
uždėkite szitokį adres;:

A. Olszevskis, 
Sub Station No, 60, Chicago, III.

Karolis Kazokas, 
“Lietuvos” keliaujentis agentaa 

Atlankys lietuvvius Spring- 
valley, Illinois, priiminėdamas 
prenumerat; nuo skolingų skaity
tojų ir užrašinės naujus skaity
tojus. Kiekvienas norintis skai
tyti “Lietuva”, gali užsimokėti 
prenumerat; musų agentui. Mes 
už jį atsakome.

•^“Ll ETŲ VOS” iszdawyste-

Skaitytojai Mt Carinei,Pa.
Skaitytojai miesto Mt Carmel, 

Pa., teiksis pasiskubinti uis i mo
kėt prenumerat; musų agentui 
Petrui Bieliauckui. kurie neužd- 
mokės iki 30 d., Gegužio, tiems 
“Lietuva” bus sulaikyta.

“LIETUVOS” ISZDAVTSTE.

DEL LIGOTŲ W YRU.
JEIGU jus keneziat pasekmes jau

nystė* iszdykimo (onanizmo), taijturite 
jieszkot urnai pagelbos, nes gamta jus 
neiszgydy*. Symptomai jų* ligos yra: 
nemiga, poliucija naktie* laike ar nusi- 
szlapinant, lytiszkų dalių ir nervų susil
pnėjimas, skaudėjimai galvos, nugaros 
irti. Ilgu* melu* kentėdama* asz ban
džiau daugybę vaistų, kurie vienok 
man nepagelbėjo: gailaus asz pats'iszra- 
dau vaistu kur* į trumpę laikę padarė 
manę kitokiu žmogum, ir jei atraszysi 
man gromatę, įdedams markę atsaky
mui, asz prisiųsiu tav užpeczėtytoj gro- 
matoj pilnę apraszymę, kaip isssigydy- 
ti. Raszyk pas;

VRED WILSON,
Box 380, E.Kenosha, Wu.

(»-6) .

KNIGU! KN1GU!!
Dabar gavome tos Prūsų jau seniai 

užprassytas 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 alidf po- 
piera. Apdarai drūti ir gražus, kraaztai 
ir kryžiai paaksuoti, katalikiszkų maldų, 
kaipo tai: maldos rytmetines, vakari
nės, prie spa ved nes. komunijos, miszių, 
miszparų Ir daugybė kitų: miszių mal
dos a u abrozeliais: miazparai giedami 
lietuviazki ir lotyniszkkdaug lotyniszkų 
giesmių giedamų prie iszstatymo SS. Sa
kramento, procesijų, pakrapinimo ir U. 
Yra 0 litanijos: psalmės Sz. Marijos P. 
ir Karaliaus Dovido, aktai, ražaneziai, 
stacijos, karunka, keliolika szwen tų gie
smių ir tt. Yra tai naujausia ir gražiau
sia k n įgėlė isz visų lietuvisAkų malda- 
knįgių. Miera 3|x4j colių.

W. SLOMINSKA, s
679 Milwaukee Avenue, CHICAG0s ILL. S

Mano Dirbtuvoe tapo
Apdowanota

DVIEMS MEDALIAIS
ant Kosciuszkos Paro
dos už rūpestingą, tei
singa iri 
dirbimą.

tRiJOMM

Subect

No.4; Apdaryta fracuziszkoje ik u re
lėje, minksztai iszkimszla, apvali katn- 
pucziai, auktinti kraaztai, kryželi* ir 
kwietkelė, ..-11.50.

No.5. Apdėta baltais sloniaus 
liais, su 3 sidabriniai* tnedalikėliais ki- 
banesiai* ant sidabrinių lenciūgėlių, ap
kaustyta sidabrinėmis Metelėmis ir su 
kabute. Prekė..................  .*1.50.

Telefonas: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos 

aptiekos.

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

Gydo visokes ligas, turi geriausę prakti 
kę ligose moterių, vaikų ir chro- 

niszkose ligose.
867 32nd St., Chicago.

WIsi wyrai pas

Baltrukony!
Rasite szalta alų, seniauses ariel- 

kįas, vyną net isz Europos, o 
' į cigarus net Lz Turkijos. 
Atsilankykite po nr.

ii N. River gide St.,
Waterbnry, Conn.
Napjas IszradimaN ant su- 

drutininio plaukų.
6idaiko slinkimą galvos plaukų, vie

toj t|zpuolusių atauga nauji, isznaikina 
pleiAanes, padailina plaukų parvę ir 
staljo galvos skaudėjimą. Yra tai nauja 
ir gt^iausie gydykla ant sudrutinimo 
plaukų kaipo vyrams teip ir moterims, 
merginom* ir vaikinams. Kurie užtemi- 
jote savo plaukų -slinkimą, pasiskubin
kite] o gausite pagelbą ant sulaikymo; 
ant Alikų galvų, jeigu tik nepersenis,at
augi nauji plaukai. Teipogi ant iszsi- 
gydjįmo visokių užsisenėjusių ligų duo
da rbdę dykai. Ra*zydami įdėkite mar
kę *;t atsakymo ir adresuokite teip:

į Prof. J.M. BRUNDZA,
Water 8t., Nev York, N. Y.

J. LESZCZYNSKIO
Lenkiszkai - Lietuvviszka

APTIEKA
3318 S. Morgan St., Chicago, IU.
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