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jų. Kubiecziai tiesiog atsisakė 
aut prisakymo amerikonų paskir
to Havanos gubernatoriaus Broo- 
ke padėti ginklus, iszduoti juos 
amerikonams, 
kariaunai ir 
pažadėtus 3 
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* Ali oommunicstioni mušt addreaacd:.

į A. 0LSZEW8KI,
'924 33rd St., Chicago, III.'
> Sub-Sta. No. 60. i

© Nedėlinis Laikrasztis ‘

I“ LIETUVA”: 
^Iszeina kasPetnyczia Chicago,III.j 

IKasztuoja ant metų: i
Amerikoje..................... |2.00<
Į Užmahe........................$3.001
"Lietuvos" spaustuw6 spausdina, 

wisokes Knįgas, Konstitucijas ’ 
ir visokius kitus drukus * 

lietuw»azkai, lenkisz- (
S ka* 'r anP*isz,sa'' i
® Darba atlieka
@ gražiai, greitai ir pigiai.

nors kubaniszkai 
užmokėtų anuos 
milijonus dolia- 
dalis kubaniszkos

kariaunos vadovų jau su savo 
žmonėmis pasitraukė į kalnus ir 
rengia pasikėlimą priesz ameriko
nų valdžias. Taigi Amerikai gal 
atseiti kariauti ne vien ant Fili
pinų, bet ir ant Kubos, o toliaus 
gal ir ant Porto Rico.

Admirolas Dewey apleido jau 
Manillėa portą ir ant laivo Olym- 
pia keliauja į tėvynę.

Uismiunt "LMavy" ir pritina^ 
Iczunt pinigus ui Jj. kaip Ir au iriaaia ki-( 
,ula reikalais, —'«ada reik uždėti šaltoki

, A. OLSZEWSKIS,
924 33rd St, Chicago, III.

' Sub-Sta. No. 60. i

Politiszkos žinios.

už- 
bet 
ne-
ne- 
dar
tė-

Amerika.
Karė ant Filipinų dar vis ne

pasibaigė. Amerikoniszki ka
riaunos virszinįkai tikisi vienok 
neuži gio visiszko pergalėjimo. 

Llie saku, kad Aguinaldo isztikro 
negali krūvoj užlaikyti savo pa- 

Ijiegtl- Jis su savo pasikėlė- 
liais likosi nuvytas nuo ly
gumų į kalnus, kur, kaip sako, 
negali iszmaityti savo žmonių, 

Įtodėl turės aut-r galo pasiduoti 
amerikonams. Dabar jis it-zsiun- 

Įtė vėl pasiuntinius prie jenerolo 
l< )tis.prarydamas apstabdymo ka
irės nors ant tūlo laiko. Jenero- 
llas Otisrods. oficijaliszkai nedavė 
Ine jokių pažadėjimų, bet prisakė
■ kitiems jenerolams tuom tarpu su 
■ėjimu gilyn apsistoti, idant tokiu 
Ibudu pasikėlėlių jenerolai galė- 
ltųapkalbėti,per karę nestabdomi, 
liszlygas, ant kokių sutinka pusi- 
įduoti amerikonams. Jeigu paskui 
pasirodytų, kad per pradėtas ta
rybas filipiniecziai nori vien lai
ką laimėti ant didesnio susidru- 
itinimo, ant sutraukimo ant vie- 
■os visų sawo pajiegų, t*syk 
Lmerikonai be jokio persergėjimo 
|wėl pradės karę. Isz filipinie 
Izių vadovų tik du yra prieszin- 
Li užbaigimui karės, terp tų 
kirieszingų yra jeneiolas Luna, 
Lpie kurio neva pasidavimą ee 
niai buvo pagarsinę ainerikonisz 
Bei laikraszcziai. Jis suėmė net 
■tguinaldo iszsiųstus, į Manillę 
Knt tarybų pasiuntinius. Toliaus 
■•įduoda, buk dabar filipiniecziai 
■riima jau amerikonų pasiūlytas 
B.-zlygas, reikalauja wien, idant
■ ždas butų ne amerikonų, tikt fi 
Hipinieczių užveizdoj. Kitų gi 
Mriu-ztų laikratzcziuose filipinie- 
■z;ų juntos garsinamos žinios yra 
Misai prieszingos: pagal tas, 
Mzutnaldo laukia vien atėjimo 
Maponiszkų laivų su ginklais ir
■ municija. Kaip tik viską, ko 
■eikalauja, apturės, nelauks jis 
■merikonų užpuolimo, liet pats 
Bradės karę isz naujo; net ame-
■ kūnai laukia dabar užpuolimo
■ lipinieczių ant miesto Malolos. 
B Ant Kubos dalykai stovi tei- 
B<-gi ne teip gerai, kaip ameri 
Bd norėtų: per sawo netaktisz 
B urną ir despotiszkus padavady- 
B -> ainei ikonai užsipelnė nejau 
B' į asitikėjuną, bet didžiausią ne 
B' a'imą terp vietinių gyvento- 
b i

Maskolija.,
Svetimų krasztų laikraszcziai 

praneaza, buk maokoliszkas caras 
vienam reporteriui pasakė, kad 
jam nusibodo gyventi ant svie
to tokiose sanlygose, kokiose gy
vena, kadangi terp savo arty- 
iniausių draugų patinka pasislė
pusius savo mierių prieszinįkus. 
Kitokių vaisių visas jo pasielgi
mas iszduoti negal: pagal darbą 
ir užmokesnis, kiekvienas 
apturi vien tą, ant ko savo dar
bais užsipelno. Wisi ikisziolisz- 
ki darbai caro Mikalojaus 
yra tik užmanymais ir tai 
nąanymais mažos vertės, 
ir tą menką, arbatankiaus 
tikusį savo užmanymą caras 
moka įkūnyti. Pradėjo 
smarkiaus negu jo nupeuėias
vas persekioti nemaskoliszkus 
gaivalus, krauna panezius ant 
sprando liuosybę myliu ežių fiulan- 
dieczių; praszymui lietuvių su
grąžinti paveržtą spaudą su pa- 
sitycziojimu atsako, kad to neisz- 
pildys. Argi nuo skriaudžiamų 
gaivalų tijkisi apturėti pritarimą? 
Terp savo gi sudemoralizuotų 
artymiansių tarnų, visokių Po- 
biedonoscevų, Goremikinų tikrų 
draugų juk teiposgi neras: jie 
ne carams ir M&skoli jai tarnauja, 
bet pats sau. Jie visas savo pa- 
jiegas ir galybę padeda vien ant 
uždarymo lupų galinezių jų pik
tus darbus nupeikti ir juos ati
dengti. Argi caras padarė ką nors 
ant apsaugojimo žmonių nuo 
skriaudų savo artymiauaių tarnų? 
Apie tai nė nepamislyjo, o dabar 
drycta rugoti ir skųstiesi, kad 
jam nubodo ant svieto gyventi, 
kad jo užmanymai neranda prita
rimo! Ko geidė, to ir sulaukė.

Dabar caras, ant reikalavi
mo Siberijos gyventojų, nuspren
dė nesiųsti daugiaus nusidėjėlių 
kriminalistų įSiberiją, caras pri
sako bausti nusidėjėlius kitokiais 
budais- Ir tą gal bandys 
sunaudoti ant pakėlimo menkos 
vertės savo garbės? M ižus tai 
vertės padavadyjima*, kurisai 
gal būt netikusių urėdnįkų į nie
kus paverstas.

Kitas caro Mikalojaus pada- 
vadyjimas paskutiniame laike laz
duotas, yra tai augszcziausias jo 
paliepimas, idant Finlandijos iaz- 
rinkti gyventojų balsais repre
zentantai susirinktų ant apkalba
mo kraszto reikalų tikt vieną 
kartą kas penki metai. Tokiose 
sanlygose, žinoma, caro paskirti 
visokį paszlemėkti jo tarnai turi 
didesnę liuosybę surbti vir-ą 
krasztą ant savo naudos, pan- 
czioti kiekvieną liuosybėe apsi- 
reiszkimą, penėtiesi isz kraszto 
turtingumo. Toliaus, žinoma, 
uždraus visai tautos reprezentan
tams susirinkti. Ar už tokius 
savo netikusius darbus caras ti
kisi atrasti savo beprotystės pri
tarėjus?

gi priesztarauja; paskutiniai laiko 
kasdien* beveik mitingus, ant 
kurių ikzjuokia caro užmanytą 
kongresą, kuo smarkiausiai pro
testuoja priesz despotiszką val
dymo bud* Maskolijoj. Dabar 
suvažiavo czia daug sveczių, ko
teliuose sunku gauti ruimą, visi 
mat prisipildė svecziais. Dele
gatams svetimų kraszlų, atkaku
siems ant kongreso, iszdalino ap
dirbtą maskoliszko užrubežinių 
dalykų ministerio programą klau
symų paskirtų perkratinėjimui 
ant kongreso. Programas ant 
^apkalbėjimo yra szitas: sumaži
nimas iszdavimų ant ginklavi
mosi ; uždraudimas dirbimo nau-. 
jų labiaus pagerintų ginklų; su
mažinimas vartojimo explioduo 
janezių medegų karėj; uždraudi
mas vartojimo povandeninių lai
vų karėj; pritaikymas gene v isz 
kos terp vieszpatyszczių sutar
ties ir musziuose ant jūrių; dalei- 
dimas neutraliszkiems laivams 
gelliėti žmonis nuo paskandytų 
musziuose laivų; klausymas pa- 
davinėjimo į laikraszczius nuo 
karės lauko žinių ir klausymas 
santaikos sudų terptautiszkuose 
nesutikimuose. Susitvėrė jau 
komisijos ant apkalbėjimo atski
rų pakeltų klausymų. Augsz- 
czi «usiu prezidentu kongre
so yra maskoliszkas pasiunti
nys Londone, Staal. Jį ant to urė
do paskyrė patsai caras. Tuom jis 
užgavo kitus kraszlus, kadangi 
aut kongresų paprastai preziden
tus renka patys susirinkę delega
tai. Reporterių ant kongreso 
neįleidžia, todėl daugumus jų, 
perpykę, iszkeliavo isz Haagos.

Filipinų dvasiszkiejie pakėlė 
protestą priesz amerikonų gaspa 
doravimą ant Filipinų ir priesz 
jų neva barbariszkumą, su kuom 
atsiszauke prie popežiaus; po- 
peži.us gi prie Austrijos, Pran
cūzijos ir Iszpanijos randų; 
dvi paskutinės atsisakė kelti Fi
lipinų klausymą ant sandaros 
kongreso, Isz pa n ij a gi pažadėjo 
už fihpinieczius užtarti. Ant 
kongreso atsiuntė atsiliepimus 
lenkai, fiulandiecziai protestuo
dami priesz skriaudas,kokias ken- 
czia nuo maskolių; atsiliepė tei 
posgi ir armeniecziai mels
dami užtarimo kitų krasztų 
priesz Turkijos valdžias. Wo- 
kiszki laikraszcziai buvo pa
garsinę, buk amerikoniszkiems 
delegatams prisakyta užtarti ui 
armenieczius. Sunku vienok 
tam įtikėti, kadangi pakėlus A- 
merikoe delegatams klausymą 
nesiriszantį su programų kongre
so ir įsikiszus jai j ne savo rei
kalus, užgauti per įsikiszimą 
krasztai be abejonės pakeltų klau 
syn.ą nereikalingo kraujo pralie
jimo ant Filipinų, kas Amerikai 
dar labiaus nepatiktų negu, pa- 
veikslan, Turkijai pakėlimas ar- 
meniszko klausymo.

Transvaaliaus randas nusprendė 
sutrumpinti laiką ant iszgavimo 
tiesų balsavimo svetimtaucziams 
prie rinkimų augszcziausių urėd- 
nįkų iki 9 metų, pirmiaus ant to 
reikėjo iszgyventi 15 m. Pasili
kusius dar nesutikimus, kaip tiki, 
praszalįs susivažiavimas Trans
vaaliaus prezidento su angliszkų 
Pietinės Afrikos valdybų guber
natoriumi.

Chinai.
Chinai < ficijaliszkai atsiszaukė 

į Japoniją su praszymu pagelbos 
priesz draskanezius jų krasztą eu- 
ropieczius, ypacz gi priesz vo- 
kieczius, kurie stengiasi užimti 
didelius žemės plotas ktaszto vi
duriuose, prieszais savo valdy
bą KiaoCzm. Tą pilį daro ųng 
lijonai pietiniuose Chinų kriaz- 
tuose, prieszsis Hongkongą, kur 
įsiveržę su kuriauns, užėmė kelis 
miestus, atėmė ginklus nuo sto- 
vinezios juose chiuiszkos kariau
nos. Ciecorienė pajūrių provin
cijų gubernatoriams prisakė su
traukti kariauną ir su ginklu pa- 
sipneozinti kiekvienai iaz euro 
peiszkų , vieszpatyszczių, jeigu 
stengtųsi griebti Chinų vieszpa- 
tystės naują szmotą. Maskolija 
siūlo Chinams ne’ tikt savo pa- 
gelbą priesz anglijonus, ameriko
nus ir vokieczius, bet žada ir pi
nįgus ant sudrutinimo kariaunos 
ir laivynės. Daro tą tame pats 
laike, kuriame atsibuna caro su- 
szauktas sandaros kongresas!

Afrika.
Net Anglijos kolionijų ministe- 

ris Charberlain, kurisai jieazkojo 
wieu progos ant pradėjimo karės 
su Trasvaaliumi, nusigando, kada 
jo tarnai nusiųsti į Johanisburgą 
ant pakėlimo revoliucijos likosi 
tenykszezios policijos susekti ir 
suareštuoti. Anglijos randas 
iszsižadėjo savo agentų, užsigy
nė, kad neturi nė jokio su jais 
susiriszimu. Transvaaliaus pre
zidentas teiposgi stengiasi neduo
ti Anglijai progos ant pradėjimo 
karės. Jo pasiuntinys Londone 
užtikrino Anglijos randą, kad ati
dengimas sukalbio anglijonų 
priesz Trsnsvaalių neatsilieps ant 
politiszkų prietikių, kadangi jis 
tiki, kad sukalbinįkat rengė 
maisžtą be žinios Anglijos rando, 
patys isz savo noro. Idant atinlti 
priežastį rugojimo aogliszkiems

Holandija.
Sandaros kongresas Haagoj jau 

isz t i krų j ų prasid ėjo. Wiena Holan- 
dijos gyventojų dalis ‘ pritaria 
caro suszauktam kongresui, kita aukso kasėjams ir kompanijoms,

Imperfect in original

Isz Lietuvos.

tinui llrmosai suteikė orderį | 
Szvento Wladimiro 3 klasos.

Užmokesnis už neteisybę 
ne nupeni.

Po garsių Kražių skerdynių, 
nors jus slėpė Wilniaus jenera'- 
gubernatorius Orzevskyj. caras, 
ant isztirimo to atsitikimo atsiun
tė direktorių departamento 
svetimų tikėjimų Kanteku- 
zeną. Idant tasai ne įklampy- 
tų Orzevskio, kadangi skerdynės 
buvo isz tikro jo parengtos, tasai 
davė Kantakuzenui nuo lenko 
konfi-kuotą dvarą Luczai, Wilei 
kos pa v iety j. Ui tokią dovaną, 
sugiįžęsį Peterburgą, Kanteku- 
zen stengėsi priesz carą užslėpti 
Orzev«kio kaltes, bet apie jas jau 
kiti buvo prane«zę. Caras,ui me
lagingą raportą ir ui priėmimą 
dvaro Luczai,kirto Kantakuzenui 
per ausį, kas tokį ant jo padarė 
įspūdį, kad parėjęs namon, n u si
ti uod i no. Dvaro nuo jo palaikėjų 
rods ne atėmė, bet jie jo palaiky- 
neįstengė: jie dabrr po laikrasz- 
czius garsina, kad.padalinę į maius 
szmotus, nori dvarą aplinkinietns 
ukinįkaais parduoti. Tegul lietu
viai susidėję isz to pasinaudoja, 
nės kitaip priveis czia tikt dau
giaus maskolių.

Musų mokslawietė8.
Szimonių( Ukmergės ap.) mok- 

slainėje szįrriet nedaug tesusirin
ko mokintinjų, kad neįleido kunį- 
go mokyti įsz. tikėjimo. Nesu
laukdami kiinįgo, žmonės kuo ne 
visi atsiėmė ir tuos vaikus,kuriuos 
buvo įdėję. ‘ Tik sztai 2 dieną 
vasario mėti., t. y. G ra m ny ežių 
szVentėje, Šimonių kųuįgas isz 
sakyklos paliepė suvežti vaikus 
jszkalon. Szimoniecziai, žinoma, 
paklausė ir uojaus privilko net 
50 vaikų, irislydami, kad pradės 
ir kunįgas vaiktzczioti, bet apsi
riko žmoneles: vietoje kunįgo 
atvažiavo popas, palaimino ir 
apsz akstė vaikus (ne kurie tuom 
tarpu iszbėgio isz iškalos). Po
pas iszvažiaMro, o kunįgas ir iki 
sziol nepasitjodo: matyt, 
nedaleidžia. 
dus kunįgas, 
tarnavo maskoliams? Bene me
dalį vyliai

t, valdžia 
Ale kaip dabar ro 

kurs teip uoliai pa-

gausęs?
■ (Tėvynės Sargas.)

Darbinįkų maisztal Rygoj.
Rygoj užgimė darbiuįkųmaisz- 

tai: susztraikavę darbinį kai jutos 
dirbtuvių susijungė su darbinį- 
kais “Phoenix” ginklų dirbtu- •

su ginklais užpuolė ant policijos 
ir ant atsiųstos ant jų suvaldy- • 
mo karaunos. Ant rytojaus ka
riauna likosi sudrutinta ir ji darbi- 
sįkus iszvaikė. Terp lietuvių ir 
latvių darbinįkų užgimė kruvi
nos musztynės Rygoj; latviai 
mat pradeda neužkęsti lietuvių 
darbinįkų, kadangi paskutiniai, 
dirbdami pigiaus, kenkia lat
viams norintiems iszkariauti di
desnį už darbą užmokesnį. Į tas 
musztynės įsikiszo maskoliszka 
kariauna, kuri tikrai maskoliszkai 
besidarbuodama, ne mažai darbi
nįkų užmuszė, o dar daugiaus jų 
sužeidė.

Apdowanoti maskoliszko 
caro kunigai.

Maskoliszkas caras priesz kiek
vieną didesnę szventę apdalinėja 
orderiais ir kryktais kuom nors 
užsitarnavusius«avo tarnus. Terp 
apdovanotų prieez maskoliszkas 
Velykas szį met* yra, terp kitko 
ir szitie Lietuvos kuoįgai: orde
rį «zvento Stanislovo i kliasos pa 
skyrė: prabaszcsiui katalikisz- 
kos {parapijos Aaznaenuose, Wil- 
niaus gub.,kunįguidžiakonui Kazi
mierui Šalkauskai; Grodno dia
konui ir prabaszcziui vietinės pa
rapijos ir prefektui tenyksztėe mo- 
teriszkos gimnazijos,kun.Julijonui 
Ellertui; orderį Szvento Stanis
lovo 3 kl.: profesoriui Mogi- 
levo dvasiszkos seminarijos 
(Peterburge), kunįgui Igno
tui Baltrusziui; inspektoriui 
minėtos seminarijos, kun. Pran- 
ciazkui Karevyctiui; prabasz- 
cziui katalikiszkoe parapijos 
miestelyj Glubokoje, Wilmaus 
gub., kun. Jonui Maliszevycziui; 
auksinius kryžius ant nesziojimo 
ant krutinės; profesoriui Mogi- 
levo katalikiazkos dvasiszkos 
seminarijos kun. Augustinui Lo- 
sinskiui; profesoriui los j^u semi
narijos, kun. Stanislovui Przi- 
rembeliui; prabsezeziui Župranų, 
Wilniaus gub., parapijos, kun. 
Pranciszkui Krzyievycziui; Dru
jos vikšri juszui,kuu. Mikolai Bia- 
guszevskiui; Daugėliszkių vikš
ri juszui, Jonui Burbai; kspelo- 
nui Wiluiaus Szvento Kazimiero 
bažnyczios ir prefektui Wilniaus 
2 moteriszko* gimnazijos, kun. 
Pranciszkui Wolodzko. Sąnarys 
Rymo-katalikisskos kolegijos, 
pralotas Mogilevo vyskupystės, 
kun. Konstantinas Msciulevyczius 
gavo auksinį kryžių papuoszt* 
deimantais su literoms caro. 
Czia ne vienas gal norėtų žinoti, 
kuom minėti katalikiszki kunį- 
gai užsipelnė ant tų caro dova
nų? Mes to ir nežinomo. Tiek ga
lima sakyti, kad jie nesirūpino nė 
apie atgavimu lietuviszkos spau
dos Lietuvoj, nė apie pakėlim* 
apszvietimo terp įmonių.

Užiuusze brolį.
Kaime Bartautuose, Eisziszkių 

valszcziuje, Wilniaus gubernijoj, 
gyvena senas ukinįkas, Tamoszius 
Uzila; nuo pirmutinės savo pa
eitos turi jis du vaiku, nuo an
trosios g1, naszlės |Latwienės, tei
posgi du. Ant pri 
ežius, senis norėjo ir Latvienės 
vaikantis ežį tą užraszyti, bet t* 
vaikai nūd pirmutinės paezios |>a- 
laikėuŽKhvoskriaudą. Terp vaikų 
vienos ir |titos motinos uitai bu
vo dideliai nesutikimas. Neseniai 
senis rengė si su j tuneaniaisias vai
kais valiuoti su kokiais ten rei
kalais į valszcziaus kanceliariją; 
vyresniam si ems pasirodė, kad
tėvas valiuoja su jais ant užra- 
szų. Isz to užgimė terp vaikų 
barnys, o paskui musztynės, lai
kė aurių vienai isz jeunesniųjų 
vaikų pagriebė kuolą ir .drožė su 
juom Juozui Ulilai per galvą, 
kurisai puolė ant žemės su suski
lusia galva ir į porą valandų pa
simirė. Paliko jis paezią ir 4 vai
kų. Užmuszėjaa likosi suaresz- 
tuotas ir žinoma, isz užraszų da
bar jau nieko ne bus.

• jLatvienės, tei- 
iįčalbiuėjimo pa

Fersekiąja D-rą Bruožį.
Neteisingli Prūsų valdžių pa

lodytas į be|>roczių namus musų 
vientautis, • D-ras Bruožis, 
rods, Ii koki isz ten paleis
tas ir sugrįžo į Tilžę, bet vieti
nės valdžios nesiliauja persekio
jimų. Datjar jos uždraudė jam 
Tilžėj praktikuoti, idant ne turė
damas uždarbio, priverstas butų 
kraustytiesi ■ isz lietuvių apgy
ventų apygardų į vokiszkas. 
Argi jau isztikro nėra Prūsuose 
nė jokios teisybės, argi ir czia 
turime kęsti tokias jau neteisybes 
kaip Maskolijoj? Kodėl apie to
kius netikusius Valdžių darbus 
tyli musų larlamento pasiunti
nys?

Glaisral.
30 d. Balandžio, taigi pirmą 

maskoliszk* velykų dienp, Dina- 
burge siautė smarkus gaisras: 
užsidegė stovintis ant Rygos ui. 
medinis kluonas^ Kadangi t* 
dieną buvo,didelis vėjas, tai jis 
smalkiai piktino gaisrą. Iszdegė 
nematai krautuvių ir pa^davi- 
nyczių. T 
skaito ant

Blėdį ugnies padarytą 
•0000 rublių.

Naujos stipendijos.
8 d. Gegužio visoj Mas kol i jo 

apvaikszcziojo sziraUnetines su
kaktuves gimiau) dienoe geriau
sio maskoliszko dainiaus Puszki- 
no; Lietuvoj tas sukaktuves tei
posgi apvaikszcziojo, o kaip kur, 
net ant paminėjimo to parengė 
stipendijas besimokinantiems. 
Kaune antai miesto rodą nuspren
dė paskirti vieną stipendiją 50 
rubl. dėl besimokiaanezioe vieti
nėj moteriszkoj gimnazijoj. WUk
mergėj paskiria tris stipendijas, 
bet likt po 6 rubl., dėl besiaao- 
kinanczių vietinėj miesto moks? 
lainėj. Zarasuose rengia teiposgi 
kelias stipendijas, pinįgus ant to 
renka po vis* pa v ietį. Telšiuo
se per 30 metų paskiria paszelpą 
po 80 rubl. dėl vieno isz geres
nių mokintnių vietinės miesto 
mokslainės. Reseiniuose parengia 
2 stipendijas dėl mokintinių vie
tinės miesto mokslainės.

Garlaiviai ant Nemuno.
£zį metą ąnt Nemuno,nuo Kau

no į Jurbarką plaukinės mažiaus 
važiojanezių žmonis garlaivių: 
du garlaiviu,“Kauną" ir “Nemu
ną", kurie priguli maskoliszkam 
randui, nuo-įNemuno perkelia ant 
Wolgoe. r.

UžderCjimas laukuose.
Užsėti židmipiais javais laukai 

jau sziektiek pradeda želti Lietu
voj, todėl galima spręsti jau apie 
užderėjimą szį metą. Wilniaus 
gubernijoj žieminiai javai sužėlė 
ne vienodai į: vienur jie užganė- 
dinaneziai ięzrodo, kitur prastai, 
ypacz rytiniuose paviecziuose, 
kaip antai Dienos ir Wileikos. 
Disnos pavietyj daugelyj vietų

SusimuszO botai.
Plaukiantis isz Homelio garlai- 

vys “Maria”, 100 viorstų nuo 
Kijevo, prie įpuolimo Pripetės į 
Dreperą, Minsko gub., susimuszė 
su prieszaiis plaukiancziu botu 
medžių prikrautu. Ant garlaivio 
buvo daug pasažierių. Prie susi-

Su- muszitno du žmonės likosi už
peri ntendentui kalvinų bažny- muszti, trys gi sunkiai apkulti; 
ežių, Kelmių pastoriui Konstan- lengviaus apkultų yra ne mažai.

Witebskoigub. žieminiai javai 
neužganėdinaneziąi sužėlė pavie
cziuose: Lepelio,Gorodoko ir Wi- 
tebsko; kiliuose paviecziuose jie 
užganėdinanti.

Grodno gub., apskritai imant, 
javai sužėlė užganėdinaneziai, o 
vietoms netjgerai; .tikt Grodno 
pav. vietonįs iszszalo, bet tokių 
vietų ne daįg yra.

Kauno gųb. vietoms sužėlė už
ganėdinančiai, kaip kur vienok 
prastai; ypacz žemose vietose 
daug javais užsėtų plotų iszszalo.

Minsko giib. javai iszrodo už- 
ganėdioancziui,o vietomis net vi
sai geri. i

Latvijos liaukai sužėlė užganė- 
dinancaiai, o kaip kur gerai; tą 
patį galima pasakyti ir apie Su 

Į valkų guberniją: iszszalusių vie
tų yra czia ne daug.

Geograflszkas paskirsty
mas mineralų ant že- / 

mes. f
Žinote, kad ant žemės pa virsziaus 

iszsiplatinimas organiszko svieto, 
taigi gyvų sutvėrimų ir augmenų 
eina juostoms: musų tėvynėj ne 
auga palmes, nėra liūtų, nė szla- 
pių, kurie gyvena tikt sziltes- 
niuose Graužtuose, kuriuose vėl 
nėra musų krasztų augmenų ir 
gyvų sutvėrimų. Neseniai vie
nok, betirinėdami musų žemės 
sluogsniuos, mokslincziai persiti
krino, kad ne tikt organiszko 1 
svieto paskirstymas ant žemės pa- * 
virsziaus eina juostomis, bet tei
posgi ne turinti organų, teip 
dinarai ne gyvi kūnai, taigi mi
neralai'paskirstyti ant žemės tei
posgi juostomis, už tų juostų tū
li mineralai atsiranda tikt kaipo 
iszėmimas teip, paveikslan, kaip 
antai ir tūli szaltesnių krasztų 
augmenys aut augsztų kalnų per
žengia kaipo iszėmimas sau pa
skirtą juostą ir auga ir toliaus į 
pietus už jiems paskirto ruimo; 
teip yra antai sugiriomisspyglinių 
medžių auganeziomis ant augsz
tų kalnų sziltesniuose kr a sz tuo
se. Jeigu gi ir ne gyvi mineralai 
iszmėtyti ant žemės pavirsziaus 
teiposgi juostomis, tai isz to aisz- 
ku, kad ant jų pasidarymoreikėjo 
ypatiszkų sanlygų, kurios tokiam 
daiymuisi mineralų buvo atsakan- 
czios tikt tose juostose žemės pa
virsziaus, kur dabar tuos mine
ralus randa.

Dabar yra jau isztirta, kad 
■ antai akmeninės anglys yra tikt 

juostoj užimanezioj 16° geografisz- 
kos platumos, V^rp 40° ir 56° isz 
abiejų ekvatoriaus pusių; už tų 

| juostų isz abiejų ekvatoriaus pu
sių ar tai areziaus polių, ar ar- 
cziaus ekvatoriaus, akmeninės 
anglys gali pasitaikyti tikt kaino 
iszėmimas, kaip tai yra antai 
Tonkine arba ant Filipinų salų; 
prie tos akmeninių anglių juostos 
priguli ir musų tėvynė Lietuva. 
Petrolejus yra terp 37° ir 45° 
geogn-fi-zkos platumos isz abie
jų ekvatoriaus pusių, daugiausiai 
gi jo yra ties 40°. Deimantai yra 
terp 17°Brazilijoj irlndijose ir 27° 
pietinės geogrnfiszkos platumos 
Pietinėj Afrikoj; ties tokia jau 
platuma dabar surado juos ir 
Australijoj, prancūzai gi tikisi 
rasti ir Sacharos tiruose, per ku
riuos rengiasi dabar padirbti ge
ležinkelį. Fosforas yra terp 30° 
—40° geogrsfhzkos platumos; 
daugiausiai gi jo yra ties 35°, 
taigi Tunise, Algerijoj, ant Ka
rotinų salų ir Tennesseej. Druska 
žemės sluogsniuose (ne su raus 
vandens ajeruose) yra terp 33° 
iki 55° geografiszkos platumos 
isz abiejų ekvatoriaus pusių; 
Afrikoj gi siekia net 18° Ciline. 
Isz melai i ų, kiek iki sziol susekė, 
tikt gyvasis sidabras papuola po 
azitoms tiesoms, jo juosta yra 
terp 14° Ir 36° geografiszkos pla
tumos; kaslink aukso, geležies, 
sidabro, vario—juos randa po 
visokioms gengrafiszkoms platu
moms. Salietrą randa terp 17° 
iki 30° geografiszkos platumos, 
bet tikt labai sausuose kraaztuoee, 
kur lytus labai retai pasitaiką
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Isz Amerikos
Užsidegė Bremos pasažlerinis 

gariaivys.
18 d. gegužio, isz Nev Yorko 

iszplaukė Bremos pasažiermis 
gariaivys “Barbarossa” su 500 
keliaujanczių į Europ? pasažierių. 
Terp jo gabenamų taworų buvo 
5000 balių žalios medvilnės. 
Wos garlaivy? iszplaukė isz por- 
to, priešais Nev Yorko baterij?, 
nežinia nuo ko, užsidegė ant lai
vo sukrauta medvilnė. Kadan
gi czia išėjimas siauras, tai minė
tas gariaivys, negalėdamas apsi
sukti, turėjo plaukti tolyn, isz- 
plaukęs už Sandy Hook ir czia 
apsisukęs, priverstas buwo grįžti 

• atgal. Bėgdamas greitai į savo 
stovykl? Hobokene, “Barbaros
sa” ant kelio paskandino du ma- 
žesniu garlai viu, prancuziszk? gi 
pasažierinį garlaivį “La Breta- 
gne” drueziai pagadino; ant galo 
pats diktai pagadytas, prisi
griebė sako stovyklų, kur 
ugnį užgesino. Pasažierius rei
kėjo iszsodyti ant kranto. Pa
taisymas pagadinimų užėmė por? 
dienų. Medvilnė ir javai prie 
gesinimo likosi ant ugnies liejamo 
vandens drueziai pagadyti.

Audros ir vėtros.
Pereit? sanvaitę tūlose vieto

se Illiuojaus, Indianos, netPenn- 
sylvanijos sztetuose siautė dide
lės vėtros ir audros su ledais ir de
besų praplyšimais. Tūluose krasz
tuose Illiuojaus smarkus ledai ir 
lytus su debesų praplyšimais 
pridirbo daug blėdies laukuose ir 
soduose. Smarkus ledai puolė 
apie Altoon?, Pa.; prie to siautė 
ir neišpasakyto smarkumo vėt
ra. Mieste vėtra nuvertė stog? 
šilkų dirbtuvės, numetė van
dens režervoar?- Wanduo užlie
jo dirbtuvę ir pagadino daug su
krautų žalių szilkų. Ant Mc- 
Garcey stacijos numetė su telegra
fistais telegrafo bokszt?. Aplin
kinėse Calesburg, Te. siautė bai 
si vėtra, kuri nemažai blėdies 
pridirbo. Kiek iki sziol žino, 
prie to 3 žmonės likosi užmuszti, 
sužeistų gi yra nemažai.

B Homesteade, Pa. 17 d. Ge-- 
gūžio siautė czia baisi audra ir 
lytus. Perkūnas trenkė į Car- 
negies dirbtuvių kamin?ir užde
gė. Ugnį vienok greitai užgesi
no, nespėjo ji blėdies padaryti.

Canal Fulton, Oh. Aplinki
nėse Youngstovn, Akron, Canal 
Fulton, Ouio sztete,siautė baisios 
vėtros, kurios ne mažai blėdies 
pridirbo. Canal Fultone vėtra su 
griovė sien? mokslainės namų, 
prie ko diktai mokintinių likosi 
sunkiai apkultų, terp jų yra ir la
bai pavojingai apkulti.

Tiesos priesz trostus sztete 
Texase.

' Szteto Tcxas legislatura k? 
tikt užgyrė naujas tiesas priesz 
trustus. Pagal tas naujas tiesas, 
gyventojai už paimtus nuo trus- 
tų, arba jų dirbtuvėse išdirbtus 

, ta vorus nereikalauja nieko mo
kėti. 'leiposgi užgirta, kad nė 
jokia korporacija, nė jokia kom
panija ne turi tiesos už tavorus 
paskirti pagal savo nor? fantas
tiškas, ne pagal tavoro vertę 
prekes; trustai ne turi tiesos rei
kalauti, idant prekėjai jų tavorus 
pardavinėtų palgal tokias pre
kes. Tiesos tos turės būt pildo
mos nuo pradžios ateinanezių me
tų. Gai būt, kad tai yra pradžia 
kovos su tr u s tais; gal būt, kad 
panaszias tiesas užgirs ir kiti 
štetai, nės vienam Texasui sun
ku bus jas praktiškai pritaikyti 
ir pildyti-

Airiu protestas.
Nev York. Reprezentantai czia- 

nykszczių airiszkų draugyszczių 
isz jų sutvėrė vien? organizacij? 
po vardu “The United Irisz So- 
cieties”. Prie tos organizacijos 
pristojo tvireziausios airių 
draugystės: “Clanna Gail”, “An- 
cient Order of Hilbernians”, 
“Irish Nationalists”, ir daugelis 
mažesnių. Ant paskutinio savo 
susirinkimo airiai nusprendė pa
kelti kuo smarkiausi? protest? 
priesz Amerikos natyvistų sten
gimosi susijungti su Anglija, di
džiausia airių priesrinįke.

Drąsus vagiliai.
Bovmonsville, Mich. Pereitos 

sanvaitės su bato j, apie 3 valand? 
rytmetyj, ant ezianykšetios po
licijos stacijos atėjo penki vyriš
kiai ir radę snaudžiantį policijan- 
t?, jį suriszo, užkimszo nasrus ir 
nusigabeno drauge, idant prisi
žiūrėtų jų darbui prie išplėšimo 
banko, ir z kurio paėmė 12000 
dol. Atlikę savo darb? banke, 
plėszikai atgabeno persigandusį 
policijant? atgal ant policijos sta-. 
cijos, o paskui prasiszalino su pa 
vogtais pinįgais isz miesto.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Pottsville, Pa. Ant alkūnės 

Little Shuylkill, Philadelphia & 
Keading geležinkelio iszšoko isz 
rėlių, netoli Tamaųua, lokomoty
vą pasažiertnio trūkio ir susimu
šė su weiancziu anglis trukiu. 
Prie to vedėjas pasažierinio trū
kio likosi ant vietos užmuštas, 
jo gi pagelbinįkas teip drueziai 
apkultas, kad ant jo išgijimo 
nėra vilties. Peczkurys anglinio 
trūkio ir diktai pasažierių yra 
sunkiai apkultų.

Cleveland, Oh. Ant Ontario 
ulyczios aurimuszė prieszais bė
ganti du trukiai pilni pasažierų 
czianykszczio miesto elektriszko 
geležinkelio. Prie to 10 žmonių 
likosi sunkiai apkultų, o terp tų 
du apkulti mirtinai.

Giriu gaisrai.
Ikon Mountain, Mich. Aplin

kinėse szito miesto siauczia dide
li girių gaisrai. Gaisr? pagimdė 
vienas pasitraukęs nuo darbo 
medžių kirtėjas, kulisai sukūrė 
ugnį ir pasitraukdamas,j? paliko. 
Užkilusi paskui vėtra, ugnį 
isznesziojo ir pagimdė baisų gaiš 
r?. Su viena diena iszdegė kelios 
ketvirtainės mylios girių. Žmo
nės neįstengia ugnies apstabdyti, 
gali t? padaryti vien smarkus ly
tus.

tą szveuta kubieczių vieta Nuee> 
tra Senora Corida. Pavogė nuo 
karūnos Motinos Szvencziausios 
deimantų už $25000. Gal v? šta
tuos nukirto ir paėmė. Szvent- 
vagys'? t? papildė amerikonas, 
kurį jau suareštavo. Nuestra 
Senora Corida kubieczių laikoma 
už stebuklingę; czia renkasi 
žmonės nuo visos Kubos ant iš- 
meldimo 'nuo Motinos Szven- 
oziausios mokines ir sveikatos. 
T?**ai atsitikimas baisiai įerzino 
kubieczius ir pakėlė terp visų 
gyventojų nekentim? amerikonų.
Szaudynes terp baltveidiiu Ir neg 

ra.
Pried, Ooklahoma. Laike vie

no baliaus parengtoezianykeziuo- 
se operos namuose užgimė smar
kios szaudynės terp negrų ir balt- 
veidžių, kuriose trys baltvei- 
džiai ir keturi negrai likosi pa- 
szauti.

Dideli dovana.
PEORiA.lLL-Uždėtoja czianykš- 

cziopolitechniszko instituto, Lydi- 
ja Bradley, nepasiganėdino uždė 
jimu instituto, bet dabar užrašė 
didelius žemės plotus ir kapitalus 
vertės $1000000 dėl to jos uždė 
to instituto.

20%. Ant darbinįkų reikalavimo 
sutiko vien Menominee River 
Lumber Co. ir dar viena kompa
nija; tose tai darbinįkai nepalio
vė dirbę. I

Bridoeport, Oh. 200 darbi
nįkų Langhlino cino dirbtuvių 
pakėlė sztraik? todėl, kad czia 
praazalino nuo darbo be jokios 
priežasties kelias dirbanezias mer
ginas. Dėl- tos paezios priežasties 
susztraikavo 150 darbipįkų 
Aetna Standard Cine” dirbtuvių. 
Toliaus suštraikavo nemecziai 
darbinįkai West Virginia Qlass 
Works ir Belmont Brick Węrke. 
Reikalauja jie pakėlimo už dūriui 
užmokesnio.

Žemes drebėjimai. f
Glastenbury, Con. 16 dien? 

Gegužio,- vakare, apie 9 valand? 
apsireiškė ežia žemės drebėjimai, 
kurie traukėsi per dvi minutes. 
Gyventojai persigando, nės tikė
jo, kad trioboe pradės griūti, bet 
tie drebėjimai ne buvo labai 
smarkus, todėl ir pikto ne daug 
pr idi r bo.______________

■ Isz darbo lanko.

i Pasigėrusia kareivio darbas.
Chattanoooa, Ten. Pulkas 

pasigėrusių 3 Kentuckes regimen- 
to kareivių pridirbo daug blė 
dies ant visos geležinkelio lini
jos nuo Chattanooga iki Lexing- 
ton; daugeliui ne kareivių reikė
jo iszsigelbėjimo jieszkoti kojų 
greitume. Girti kareiviai szaudė 
į visus kriisztus: į kefcaujanczius 
geležinkeliu pasažierius, į bėgan- 
czius trukius ir tt. Szaudydami 
nuolatai isz savo karabinų, isz- 
gręžė visų geležinkelio triobų 
sienas ant viso ploto nuo Chatta- 
noogos iki Lexinton. Negražų 
mat paveiksi? savo pasielgimu 
duoda tūli Amerikos kareiviai, 
naikina jie graži? garbę sveti
muose krasztuose Amerikos ap
gynėjų.

Gaisrai.
Cincinnati, Oh. Sudegė • ežia 

didelės vežimų dirbtuvės Habe- 
rero & Co. Blėdį ugnies padaryt? 
skaito ant $60900. Kaip spėja, 
ugnis užgimė nuo padegimą

t Sztete Arizonoj, iszdegė vi
sa biznesine miesto Jerome dalis. 
Sudegė visos viduryj miesto ė- 
sanczios dirbtuvės ir. didžiausios 
pardavinyczios.

Balandžiu lenktynes.
Mieste Los Aagelos, Califor- 

nijoj, balandžių augintojai perei
tos nedėlios dien? parengė savo 
auginamų paukszczių lenktynes 
nuo Fresno iki Los Angelos. To
luma vienosjvietos nuo kilos tie
siog per or? yra 206 mylios. Wia? 
t? keli? greieziausias balandis at
liko į 3 vai. 18 minulų. 30 d. Ge
gužio tokias jau lenktynes pa
rengs į Sacramento, ėsanezio nuo 
Los Angelos 400 mylių, o paskui 
į Marsysville, ant 500 mylių.
Užvertė ant geležinkelio szeniu 

rastą.
17 metų Albert Ohl, Pottsvil- 

lėj, užvertė ant geležinkelio szė- 
nių didelį rast? prieszais atbėgan
tį trūkį, kurisai iszszoko isz rė
lių; prie to vienas žmogus liko
si užmusztas, o daugelį sinkiai 
sužeidė. Waikas likosi suimtas. 
Jis teisinasi, kad norėjo vien, 
idant trukia jo padė ? rast? per
pjautų.

Nebylys prakalbėjo.
Mieste Bucirus, Oh., 15 metų 

atgal vokietys Wagner, persigan
dęs smarkaus perkūno trenksmo, 
nužudė kalb? ir per vis? t? laik? 
ne galėjo kalbėti. Pereitos pėtny- 
czios dien? laikė nebylys vaik? 
ant kelių, kurisai davinėjo jam 
visokius klausymas; nebylys 
bandė atsakyti ant klausymų ir 
tas jam pasisekė ir dabar jis vėl 
kalba teip, kaip ir 15 metų atgal. 
Satersze visą amerikonu garbę.

Netoli Santiago, ant Kubos, 
miestelyj, Ei Cobra likosi apvog-

Alusohent, Pa. Pittsburg 
Machine Tool Co. rengia czia di
delę dirbtuvę.

Nev Castle, Pa. 
Iron Co? pakėlė savo 
uždarbį ant 15—20%.

* Lebanon, Pa. 
Co. pakėlė savo 300 
uždarbį ant 10%.

5 Homeste-ade, Pa. Darbai eina 
czia gerai; dirba be perstojimo 
dien? ir naktį.

5 Ehrmandale, Ind. Darbai 
eina czia prastai; daug žmonių

1 yra be darbo.
•r Toledo, Oh. Toledo Trak- 

tiou Co. pakėlė visų savo darbi
nįkų uždarbį ant 5%.

* Williamsport,_ Pa. Strong 
Deemer & Co. ir Williainsport 
Nail Works pakėlė darbinįkų už
darbį ant 10%.

H Chicaoo, III. 8z t ra i kas dai
lidžių Evanstone pasibaigė: kon- 
traktoriai sutiko mokėti darbinį 
karna po 42$c. už darbo valand?.

•Į Connellsville, Pa. Wieua 
kokso kompanija pirko czia plot? 
717 akrų koksinės ženfes, ant ku
rios pastatys 600 naujų .kokso 
peczių.

5 Nevark, N. Y. Darbai eina 
czia dabar silpnai, bet darbinįkų 
be darbo mažai yra, kadangi dau
gumas jų gauna darb? aut aplinki
nių farmų.
■_ T Sharon, Pa. Kimberly’o 
liejinyczia likosi parduota, nauji 
švinįkai jas ant tūlo laiko už
darė ir per tai 100 darbinįkų ne
teko darbo.

5 Prrr.-BURG, Kans. Col. Stone 
ir Ed. Turkington Co. pirko czia 
1400 akrų žemės 
sluogsniais ir rengia 
anglių kastynes.

Hazleton, Pa.
kasių ir kastynių savinįkų Wil- 
kesbarre ir Lehigh užgimė nesu
tikimai, isz kurių gali czia už 
gimti sztraikai.

•ĮĮ Memphis, Ten. Tennessee 
Coal, Iron & Railvay Co. jau 
treczi? kart? pakelia uždarbį 6000 
darbinįkų; sziuom kartu padidi 
nimas siekia 7%.

Evansville, Pa. Czianykez- 
cziai kastynių savinįkai praneszė, 
kad nepriims prie'darbo sztraikuo- 
jauczių darbinįkų ir kad jie ne 
pripažinsta unijos.

Du Quoin, III. Czianykš- 
cziose kastynėse dirba prastai. Du 
Quoin Union Coal Co. uždarė 3 
savo kastynes, o per tai 246 dar
binįkų ne teko dazbo.

5 Marion, III. Czianykš- 
cziai prigulinti į unijas dailidės 
pakėlė sztraik?. Jie reikalauja 9 
darbo valandų ant dienos ir 25c. 
už darbo valand?.

*| Grand Rapids, Mich. Sude
gė czianykszczios “Grand Rapida 
Veneer Works”, didžiauaioe for

Delavare 
darbinįkų

Banks 
daroinįkų

su anglių 
tris naujas

Terp kaina-

nierų dirbtuvės Amerikoj ;per tai 
200 darbinįkų ne teko darbo.

Chicago, III. Dirbtuvėse 
Illinois steel Co. South Chicagoj 
ir Joliete pakėlė darbinįkų už
darbį po 2c. už darbo valand?: 
nuo dabar gaus jie po 15c- už va
land? darbo./

Hibernia, N. Y. Czianyksz- 
ežiose kastynėse darbai eina 
gerai, dirba kiekvien? dien?. Už 
10 darbo valandų darbinįkai gau
na olose po $1.35, aut virsząus 
gi po $1.10.

Terre Haute, Ind. Sztrai- 
kuojanti anglekasiai kastynių 
Pietinės Indianos pradėjo vėl 
darbus. Kastynių savinįkai pri
versti buvo pristoti ant darbinį
kų reikalavimo.

Traverse City, Mich. Ovai 
Wood Diek Co. nuo 15 d. Gegu
žio pakėlė darbinįkų uždarbį po 
15c. ant dienos: pirmiaus jie gau
davo po $1.25, o dabar gauna 
po $1.40 ant dienos.

1 Shashone, Mont. Rado czia 
naujus anglių plotus ant indijo- 
namspavestųrezervacijų.Geležin- 
kelio C., B. & & Co. dera su in- 
dijonais tuos plotus, kuriuos nori 
ant 30 metų parsamdyti.

5 Chicago, III. 1500 darbiuį- 
kų dirbanezių plytnycziose terp 
\Vestern ir Graceland av. palio
vė dirbę, kadangi plytnyczių sa- 
viuįkai ne nori pakelti uždarbį 
ant 5c. nuo 1000 išdirbtų plytų.

Crebted Būtie, Col. Co- 
lorado Fuel & Iron Co. uždarė 
czianykštes savo kastynes ir per 
tai 300 darbinįkų neteko darbo. 
Per uždarym? kastynių mat kom
panija stengusi pakelti anglių 
prekes.

1 Latrobe, Pa. Sztraikas czia- 
nykszczių kalnakasių pasibaigė, 
kadangi kastynių savinįkai suli
ko pakelti darbinįkų uždarbį ant 
tiek, ant kiek darbinįkai reikala
vo. 1500 žmonių pradėjo vė| 
dirbti.

5 Carterville, III. 600czia- 
nykšczių anglekasių pakėlė strai- 
k?. Jie reikalauja nedidelio pa
didinimo už darb? užmokęsnio. 
Yra viltis, kad kastynių švinį
kai sutiks ant darbinįkų reikala
vimo,

5 Bellaire, Oh. Czianyksz- 
cziose krisztolinio stiklo dirbtu-, 
vėse užgimė štraikai. Belmont 
Works, Top Work Wheelinge ir 
Benvood augsztų paežių Martins 
Ferryje darhinįkams likosi pakel
tas užtnokesnis ant 10%.

Chicago, iLL.Czianykszcziai 
kapitalistai nutarė parengti Chi
cagoj didelę geležinkeliams vago
nų dirbtuvę, kadangi ėsanti da
bar Pittsburge, Ps. dirbtuvė ne 
gali atlikti visų reikalavimų. Ka
da dirbtuvė bus gatava, ras joje 
darb? 1800 darbinįkų.

Leadville, Cal. Užlietos 
8eniaus kasi y nės “Leadville Ba-* 
si n” likosi iszdžiovintos. Teipos
gi 8 kastynės, kurios dėl sztraikų 
1896 m.likosi su visu uždarytos, 
nuo 1 d. Sėjos pradės vėl dirbti. 
700 darbinįkai gaus jose darb?.

Sztete Alabama, kaip pra
nešt kastynių inspektorius Ho- 
oper, iki Liepos mėnesiui atida
rys 7 naujas kastynes. Antraci
to kastynės Mieddle ir Lehigh 
dirba po 5 dienas ant sanvaitės, 
po 10 vai. ant dienos. Yra viltis, 
kad antracito kastynėse dirba 
per ištisus melus.

Glastenbury, Con. Darbai 
eina czia ne niekiausiai, rods da
bar sumažėjo, bet visgi dirba 
czianykszczioj šaukštų dirbtu
vėj po 5 dienas ant sanvaitės. 
Lietuvių czia ne daug yra, gy 
vena jie sutikime. Jeigu ir atsi
randa koks niekszas, tai ir jis 
nieko pikto ne gali padaryti.

Philadelphia/ Pa. Kalna
kasiams dirbantiems Bervynd 
White Coal Mining Co. kastynė
se pakėlė uždarbį: anglekasiai 
gaus nuo dabar po 50c.nuo tonos, 
dirbanti prie maszinų 25c. Kasty
nės minėtos kompanijos yra: 
Center,' Clearfielde, Jeffersone, 
Cambria ir Somerset County, Pa. 
dirba jose 10000 žmonių. '

Menominee, Mich. 500 dar- • 
binįkų dirbanezių czianykszczio- 
se lentų pjovinycziese pakėlė i 
štraikę, kadangi pjovinyczių sa
vinįkai ne nori, kaip darbinįkai U—  ------- -t—----------------- T,—
reikalauja, pakelti jų uždarbį ant' kintaia. Daug terp mus yn te

JUOKAI.
Sunue į motin?:
— Mama, ar žvirbliai ieda 

kiauszinius mergoms ant galios?
— Ne, bet kodėl klausi? '
— Todėl, kad naujas mmųO- 

nos jaunikis vakar sznekėjo, 
jos galva ėsanti tikt žvirbliams 
Iciauszinius dėti.

Traukimas ir balius bus 12 die. 
n? Spalių,Music Hallėj. Norinti ti
kietų, gali atsiszaukti ant adreso.- 
A- Grybas, Naoang avė 1415.

Ad. Szilingiį, 
Ant. Grybas, 
Jos. Gustaitis, 
Jonas Aponis,

Komitetas

kad

ISZ 
Lietuviszk u dirwu.

Kodėl mes wežio žingsniu 
keliamėsi ang^ztyn?

Ant pasikėlimo mums tręhsta 
labiausiai supratimo, k? galime 
įgauti tikt skaitydami gerus* knį 
gas ir laikrašcziua,taigi per apsi- 
švietim?. Sunku mums k? gero 
nuveikti ir dėl stokos santaikos: 
k? vieni nori nuveikti, kili sten
giami t? griauti ir stabdyti,* vi
soms savo pajiegoms. Yra juk ir 
terp mus trokštanezių apšvieti- 
kio, norinezių pastoti išmintin
gais Dievo sutvėrimais; tie skai
to moksliškas knįgas ir laikrasz- 
czius ir iš paskutinųjų stengiasi 
nors ant tiek savo protę pakelti, 
idant patys galėtu supranti, kas 
.aplinkui darosi, kad nereiktų 
dairytiesi vis ant' kitų, kurie 
stengiasi labiaus žmogų už nosies 
vadžioti, negu ant jo labo pusi* 
darbuųti. Mylinti mokai? ip ap- 
szvietim? myli teiposgi dorę, o 
neužkenezia nedorybių. Jeigu vi
si butų au tokiais norais—ko gi 
reiktų? Greitai musų tauta susi ly
gintų su kitoms pirmose eilėse 
žengianezioms tautoms. Bet 
kur taul ( Yra terp mus daugiaus 
prisilaika'nczių visai prieszlngos 
nuomonės, gyvenanezių kaip ne-

akmenys, medžiai, arba gyvu
liai ; nės ne tikt nesirūpina apie 
isztobulinim? savo proto,' bet 
neiszpasakytai pyksta ant tų, ku
rie juos prie to kalbina. 'l‘okių, 
ant musų tautos nelaimės, yra 
daugiaus negu anų pirmutinių. 
Todėl tai mus ir skriaudžia viso
kį fanatikai, stengiasi isznkudo 
ti mu-*ų tamsum? ir kvailumę. 
Mes gi žiūrime į musų skriaudėjus 
ir dejuojame, o ne mokame: nuo 
skriaudų iszsiliuosuoti, nusikra
tyti nuo via ,kių fanatikų, sgvie- 
sos stabdy tojų. Wienailimsdau- 
guriio lietuvių iszsitobulinimo 
šaltinis yra saliunas. Mėgstanti 
sziek tiek skaityti—-kaito labiaus 
be vertės pasakas; skaitymas 
nors ir mažos vertės pasakų vis
gi jau gere«nis negu žiopsojjinas 
prie baro. Geriausiai bųtų, jeigu 
musų broliai pamėgtų skaitym? 
moksliszkų rasztų: lietuviui y. 
pacz reiktų pažinti savo istorij?, 
nės be pažinties jos nieks ne 
gali vadintiesi apszvieetų tau- 
tiecziu. Atsiminkime, broliai,1 kad 
mes savo tėvynėj ne matėme 
mokslainių, kuriose butų mokinę 
teisingai musų istorijos, t kad 
svarbiausiais musų mokintojais 
buvo tikt musų paežių motinos, 
kurios ne daug žinodamos, ne 
d-iug galėjo mus iszmokintirpra- 
mokino mus vien Diev? garbin
ti. Kam pateko lankyti valsz 
cziaus mokyki?,tas pramoko mas- 
koliszkų literų ir joms šiaip teip 
pakreveziuoti. Tai ir visas H usų 
mokslas atgabentas isz tėvynės į 
Anierik?. Bet ar galima su tiek 
pasiganėdinti? Jeigu norime gy
venti, tai niekada su tiek mokslo, 
kiek tarime, pasiganėdinti ne gali
me. Neužtenka pasakyti :“aszkata- 
likas,moku Diev? garbintoj tie da
ly kai y ra tikt tikėjimiszki reikalai 
—tas viskas nepagerį-* žmogaus 
būvio; ant to reikia pažinti ir ki
tokius mokslus. Terp lietuvių 
vienok daugiaus yra tokių, kurie 
tikt su tikėjimu statosi aavę mo-

Švieti š-

kių, kurie sako, kad skaitymas 
svietiszko mokslo knįgų yra tai 
dideli nuodėmė, kad skaityti jas 
draudžia kunįgai. Mat koks at
bulas supratimas! Juk svietiaz- 
kas mokslas kiekvienam reika
lingas, su jo reikalu susitinkame 
ant kiekvieno žingsnio. Be svie
tiszko mokslo žmonės negalėtų 
nė žemės vaisių ir turtų sunau
doti ant savo naudos (nuožmios 
be apvszvielimo tautos to isz 
tikro ne moka), nepažintume nė 
mineralų, ne mokėtume žemės 
apdirbti. Be svietiszko mokslo 
ne turėtume nė teip puikių bažny- 
czių, nė altorių, kadangi kunįgai 
jų ne mokėtų pastaityti, daro t? 
mokinęsi architektūros svietisz 
koše speci jai iszkose mokslai nėse. 
Žodžiu sakant, be svietiszko 
mokslo nieko svarbaus negalėtu 
me nuveikti.
k? moksl? visi godoja, tikt lie
tuviai jo baidosi ir tai labiausiai 
todėl, kad juos nuo jo grasina 
tūli netikę dvasiszki vadovai. 
Tikrai geri, mylinti savo taut? 
katalikiški kunįgai ne draudžia 
nuo apszvielimo, bet prie jo kal
bina, draudžia tikt toki, kuriems 
nerupi jų ganomų žmonių gero
vė, nė pati katalikystė, kuriems 
rupi vien, kaip varguoliaus pi
nigais savo kiszenius prikimszti; 
anot p.Didinsko.raszusio kit? kart 
“Ryte”, toki musų žmonių vado
vai nori dar, kad jiems pasamdy
ti po dvi geras mergas apmo
kamas po $50 dol. ant mėnesio. 
Tikttoki vadovai draudžia žmonis 
nuoapsi8zvietimo,nėsžino,kad ap- 
szviestas žmogus visk? geriaus 
mato, atskiria ger? nuo blogo, 
todėl ir jų ve'dmainystę tuojaus 
supras.

Neribauginkime todėl, broliai, 
apšvietimo, kadangi jis neatbū
tinai reikalingas ant musų paežių 
naudos, teipoagi dėl pataisymo 
visokių musų isztvirkėlių.

Teisybė.

tik

mu-
Pa-

Isz Scranton, Pa.
Broliai lietuviai! pasinaudo

kime isz progosl Kaip jau vi
siems žinoma, atsibus kit? metę 
Paryžiuj visos vietinė paroda, kur 
isz viso svieto krasztų . sugabęs 
visokių daiktų; todėl ir mes,bro- 
liai, nemiegokime, matydami tė
vynę suspaust? -sziaurės tirono. 
Matome sava brolius Lietuvoj 
kankinamus: vienus kalėjimuose, 
kitus vargstanczius.Siberijos ka
syklose be jokios jų kaltės 
vien už lietuviškas knįgas 
laikraszczius!

Todėl, broliai, didžiausia 
sų užduolė yra iszstatyti ant
rodos lietuviszk? literatui-?,paro
dyti civilizuotam svietui, kad 
nors musų lietuvių yn( pusket
virto milijono, bet musų tėvynėj 
turime uždraust? spaud?, masko
lių valdžios isz visų pajiegų sten
giasi mus tamsybėj laikyti. Pa 
siskųskime, broliai, civilizuo 
t-oms tautoms, ant musų skriau
dėjų! Parodykime per iszstaty- 
m? mu-ų spaudos, kad mus neuž
ganėdina carų uždraudimai, bet 
nežiūrint ant sunkių sanlygų, tu
rime spaud? musų nuo amžių 
vartojamoms literoms!

To negalima padaryti su tusz- 
czioms rankoms, reikia atsakan- 
czių kasztų; dėlto broliai dėkime 
aukas, kiek išgalėdami. Neapleis
kime teiposgi musų brolių masko
lių kankinamų, aukaukime, kiek 
galėdami, ant siiszelpimo musų 
brolių už platinim? terp žmonių 
apszvietimo bjaurių maskoliszkų 
valdžių ištremtų isz tėvynės.

Scrant|>no Lietuvos Sūnų 
BlaivysTŠs Draugystė, apsvars- 
cziusi t? visk?, nupirko czysto si. 
dabro laikrodėlį, kurį leidžia ant 
tikietų; apart to—parengia balių. 
Kiek uždirbs, vis? uždarbį paau
kauja ant reikalo parengimo spau
dos parodos ir ant paszelpos mu
sų bi*olių ištremtų į to Ii m? Mas 
kobj?/

Nepasigailėkite 25c. ant nusi
pirkimo tikietų, tuom padarysite 
daug gero dėl savo tautos, gali
te laimėti laikrodėlį ir ant baliaus 
galėsite pasilinksminti.

Turiu dar pridurti, kad musų 
draugas, P. Adomas Szilingis,pa
aukauja žied? vertės $10 tam, 
katras parduos daugiausiai tikietų. 
Žiedas yra auksinis su lietuviszka 
vėlava ir parakau, už k? yra duo
tas. Dėlto broliai pasistengki- 
te kuo daugiausiai tikietų parduo
ti.

Isz Elizabeth. N. J.
Terp musų miesto lietuvių ne 

daug gero užtėmyjau, daugiau 
jų skęsta girtybėj, o musų Wado- 
vai ne tikt nesistengia j? ia. 
rauti, bet stabdo dar kitų darbus. 
Musų Kliubas ir “Tėvynės Mylį, 
tojų Draugystė” stengiasi pareng. 
ti knįgyn?, bet daugelis fanatikų 
tam įsireižę priešinasi kalinda
mi, kad tai bedievių darbas, kad 
rengia knįgyn? be bažnyczios d». 
leidimo (kodėl bažnyczia neduo
da daleidimo?) Iszgirdę tokius 
zaunyjimits ir peikimus, ardymus 
ėmė vieni ant kitų sznairucti ir 
pykti; Kliubo sanariai pradėjo 
dar karszcziaus darbuotieji, žt(]a 
atiduoti iki paskutiniam centui, 
kad tikt butų knįgynas. NutJ 
ežia neseniai pribuvau, bet isz 
pasikalbėjimų su czianykszcziais 
lietuviais matau, kad daugelis 
isz jų laiko mokei? už visai ne-Į 
reikaling?, skaitym? lai kra-zezią 
už prieszing? bažnyczios prisaky
mams (katriems?): vieni buki 
laikraszcziai iszradinėja, kad 
kunįgai per daug nuo žmonių I 
pinįgų renka, kiti traukia prie] 
“cieilistų”. Dabar vienok iri 
ežia tamsybės pradeda blaszkytie I 
sL Yra ežia jau šiek tiek iri 
laikraszczių skaitytoj?: skaito! 
daugiausiai “Lietuvę” ir “Garsę”. I 
Yra ežia ne mažai buvusių dwi«-| 
rų kumeczių, kurie stengiami 
terp savęs lenkiškai cziau-zkėti,l 
bet jų lenkiszk? kalb? sunku su-l 
prasti. Tie sulenkėjėliai, žinoma,I 
lietuviškų laikraszczių ir knįgųl 
Jie skaito. Pribuwėlia. I

Isz Passnic, N. J.
Czianyksztė lietuviška Szveo- 

to Jurgio Draugystė, 7 d. Gegu
žio turėjo aavo susirink*mę, anų 
kurio nutarė paaukauti 5 dol. and 
parengimo lietuviškos spaudos 
parodos Paryžiuj. Nors sanamii 
musų draugystės prezidento pa-| 
keitę užmanym? priėmė, atsirado 
vienas lenkbernis, turintis lenką 
paczię, kurisai pradėjo užmanymui 
priesztarauti kalbėdamas, kad] 
lietuviškos spaudos parodos iri I 
sai nereikia, darė lietuviams ui-| 
mėtinė] mus, buk jie lenkus par-l 
davė, o dabar vėl nori nuo lietu-] 
vių centus rinkti. Bet prezidec-l 
tas,prakalbėjęsįausirinkusius.grei-l 
tai juos pertikrino isz rodydama 
reikalingum? ir naudingumę paroj 
dos ir reikalęaukų ant jos parenjil 
mo;iszaiszkino,kad ano lenk bėru ■ 
užsipuolimai visai neteisingi, kadi 
ne lietuviai lenku9, bet prieszin] 
gai, lenkai lietuvius pardavė, m 
tikt Lenkij?, bet ir Lietuvą nu] 
gramzdino į prapultį. Prezidentą 
žodžiai rado dauginus pritarėjų ■ 
įneszimas likosi uit virtiniu] 
Draugystė isz savo kasos paaky] 
rė 5 dol. ant parengimo Paryiiu] 
lietuviszkos spaudos parodos, pi] 
nįgus atidavė ant prezidentą 
rankų; kaip susitvers Ameritaj 
atsakantis komitetas, tai jie bu] 
jam priduoti.

Czianykszcziai lietuviai d] 
daug apie lietuviškus dalyko] 
supranta, laikraszczių ir svi tua] 
kų knįgų, galima sakyti, via] 

kne skaito; jeigu skaito kę, u] 
koki? pasakaitę. Jeigu užkalbi* 
k? užsirašyti laikraštį, tai abi] 
ko; “kam man to laikraszczio”!]

Isz Springvalley, III.
Czia lietuvių yra apie 40(1 

kurie weik visi dirba anglių ka 
syklose. Czianykszcziai lieta 
viai nors tuom atsižymi, kad 1*1 
kosi vienybės, per k? rinkimuos 
miesto urėdnįkų laimi :sztai 
iszrinko Aleasandr? Wienbi-J 
ant aldermano,o 1897 t? patį ped 
varė ant “Justice of Piece”, | 
1899 vėl gi Wienbiskį iszrid 
ko ant miesto kasieriaus. T*| 
yra garbė lietuviams, kad jie id 
tarpo savęs gali pastatyti ant md 
sto urėdnįkų lietuvį. Czianyk* 
ežiai Lietuviai dar labiau pasikeli 

jeigu turėtų doresnį dvi-i-zJ 
vadovę,kurs lietuvius nepjudyti 
wien? priesz kitę, bet vestų wid 
nyben ir jeigu turėtų nors 
vyrų, kurie szį t? galėtų į hi] 
raszczius paraszyti ir musų zin] 
nis daugiaus doros pamokyt] 
VVienok, ar šiaip ar teip, wi»] 
musų lietuviai yra verti p»i.,.vrl 
mo, jog nors prie balsavimų l»] 
kosi vienybės.

SpringvaJiet* ]
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Isz Newark, N. J.
■ Kaip buvo minėta, kad Dr-tė 
k. Jurgio nutarė daryti halių ir 
■sę uždarbį paskyrti ant paren- 
lm<> Lietuviszkos Spaudos dalies 
Kryžiuj, tai tas ir atsibuvo su- 
■toj, 13 Gegužio. Susirinkę 
Kecziai užsilaikė ir linksminosi 
Važiai. Sanariai Sz- Jurgio Dr
įs buvo beveik visi, tik isz 
fcszalinių mažai kas buvo.
I Užprašytas per laiszkę Lietu- 
liszkas Neprigulmingas Kliubas 
įmetė musų užpraszymę, saky- 
lunas, kad tai tušezias užmany- 
lac kokių dykaduonių ir tt.
I Iš susirinkusių beveik didesni 
Lsė buvo svetimtauezių, kurie 
latomai gerinus atjauezia lietu- 
liszkus tautiszkus reikalus negu 
lusiszkiai lietuviai. Buvome 
L-irengę laikyti ir prakalbas,liet 
Ld susirinko daugiaus svetim- 
Luezių,kurie musų kalbos ne bu- 
L supratę, tai kalbų nebuvo.
| Po užmokėjimui visų kasztų, 
jkosi viso uždarbio 12 doliarų. 
kai dar kas isz sąnarių paaukaus, 
kda nusiųsime,kur reikia.

Tai teip mat musų broliai rupi- 
asi apie savo tautiszkus reiks-

| Tūli nors ir atėjo ant baliaus, 
et gerti ėjo j artymą sali u ną, sa- 

daini, kad ten stiklai didesni, 
iinoma, nepagirtinas daiktas yra 
er girtybę rinkti aukas ant teip 
kvarbaus dalyko, bet nuo blaivų 
e išgausi ne cento!

Draugystė Sz. Jurgio isztaria 
kirdingą aeziu Brooklyno lietu- 
Liškam Benui, kuris dėl tautisz- 
lo labo grajyjo už pure prekės.

Sąnarys.

Isz wisur.
'I Wienas isz paskandytų mū

šyje po Santiago is'zpaniszkas 
kariszkas laivais “Maria Merce
des” likosi amerikonų * isz jūrių 
išgriebtas.

H Kaime Niederzieden, Ligni- 
cos apskrityj, prowincijoj Silezi
joj, Prūsuose, sudegė Schuberto 
namai. Prie to sudegė du wyrisz- 
kiai ir 2 merginos.

|] Bavvarijoj, Pfalzo prowinci- 
joj,iszdegė kaimas Painten, turin
tis 400 gyventojų. Sudegė ežia 
24 ūkės, teiposgi vietinė katali- 
kiszka bažnyczia.

| Netoli Warszawos iszdegė 
miestai Parysow. Prie to sudegė 
12 žmouių. 3000 gywentojų ue 
teko nė turtų, nė pastogės. Kaip 
spėja, ugnis galėjo uigimti tikt 
nuo padegimo.

| Mieste Crefelde, ^Vokietijoj, 
sugriuvvc siena naujai statomų 
namų ant dirhanezių darbinįkų. 
Prie to 12 žmonių likosi užinusz- 
tų, sunkiai apkultų yraue mažai, 
o terp tų yra ir statanti triobų du 
kontrakturiai.

| Mieste Giiiag, Bacs Bodro- 
go Komiiate, Wengrijoj, žydiš
kas kabalas iszrinko ant užveizė- 
tojaus žydiškos mokslaiuės kata- 
likiszkę kunįgę M. Nagy. Kuilį 
gas tę urėdę priėmė.

nuo švęs • pridėti po kiek kas 
metę ant užlfcikymo minėtos mo
terims augšcciausių mokslų įtai
so".

| Berlyne, pirsztinių skalbiny- 
czioj Bethlienės, ant Oranien 
ut. atsitiko benzinos expliozija. 
Degant1 s benzinas apliejo drabu
žius dviejų darbinjkių ir jos isz 
syk pavirto į liepsnos stulpą; 
degdamos nušoko nuo ketvirtų 
lubų ant trotuaro ir užsimuszė 
ant vietos. Bethlienės sūnūs prie 
to teiposgi gana pavojingai ap
degė.

|| Japoniškas randas paskyrė 
2573 800 yenų paszelpos japoniš
kai garlaiwų kompanijai ant pa
rengimo linijos į Europą. Minė
ta kompauja dirbdina dabar 12 
didelių pasažiemiių laivų, kurie 
reguliariszkni plaukinės į Euro- 
pą; pirmutinis jos garlaivys, pa
dirbtas Japonijos dirbtuvėse, jau 
atkako į Bremą. Minėtos linijos 
garlaiviai darys didelę konku
renciją Bremos ir Anglijos gar
laivių linijoms, kadangi prekės 
kelionės ir t a vorų frachtai aut 
japoniszkų garlaivių yra daug 
pigesni negu ant vokiszkų arba 
angliszkų garlaivių.
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Isz Frankfort, Pa.
I Dideli dalis ežia gyvenanezių 
Sėtuvių pavirtę yra į lenkus ir 
Sietmi lietuviškai, daugelis 
Srabalioja lenkiškai. Bet ir ežia 
■radeda jaU isz palengvo lenkys- 
|ę kratyti. 14 d. Gegužio ant 
liekose ui., kur gyvena daug 
leruvių ir lenkų, atėjo du vaiki- 
Iai pis savo senę draugę ir juos 
Lnkiszkai pasveikino. Szie atka
lė, kad jie, būdami lietuviais, 
leszko draugų terp savo vien- 
Luczių, o ne terp lenkų. Lietuviai 
lankėsi ir liepė aniems lenkber- 
liams eiti laukan,; o kad tie ne 
klausė, tai pagriebė už pažastų ir 
L-ienę po kitam laukan išmėtė. 
Kadangi buvo szventa diena, ant 
llyczios buvo daug žmonių ir tie 
Sužinoję, kad lietuviai iš savo 
lamų mėto lettkberntus, visi lie
tuviams, pritarė ir juokėsi isz 
leiikbernių. Mat iszpalengvo ir 
musų miesto lietuviai pradeda 
Įtdkratinėti nuo lenkystės.
] Beniaus,. “Lietuvoj” patilpu- 
|i<>jiszrnust$m esto korespondenci- 
I'jįsi.-kverbėklaida;DraugystėSz. 
kn ano,kuripaaukavo$l0ant Pa
džiaus lietuviszkos spaudos pa- 
t"dos yra ne Frankfurte, liet 
rhiladelphioj; p. Masickis, kuri
ui dirba abatus “Tėvynei”, gy- 
kena teiposgi Fhiladelphioj, tikt 
Išradėjas spynos, Raczius, yra 
kz Frankforto. Butkus.

|| Tiroliuje. Pietinėj Austrijoj, 
iszdegė kaimas Jenbach, turintis 
1200 gyventojų. Išdegė ežia 
isz viso 37 namai ir daug negy. 
venamų triobų. Ugnyje pražu
vo nemažai krutanczių gyvento
jų turtų.

|| Mieste Braunsehveige, Wo- 
kielijoj, 18 d. gegužio sudegė di
delės tavorų krautuvės Karlstadt 
& Co. "Trie to sudegė 5 krautu
vės darbinįkės, odaugelisjų sun
kiai apdegė; terp paskutinių yra 
diktai mirtinai apdegusių.

d Angliszkose Indijose, Alla- 
habado ajiskrityj, pradėjo siausti 
ne tikt azijatiszkas maras, bet 
drauge su juom užgimė jau ir 
smarki cholera. Mieste Kurachen 
wienp tikt 18 d. Gegužio nuo 
choleros pasimirė 65 žmonės.

H Lenkijoj, mieste Lodz siautė 
didelis gaisras. Gaisras užgimė 
nuo parvirtusios lampos krautu
vėj vilnonių tszdirbimų Sztro- 
veiso ir Aibuszino. Gyvenanti ant 
augszt utinių lubų ne visi iszsigel- 
bėjo: 6 nuszoko tiesiog ant uly- 
czios ir sunkiai apeik ulė, 4 gi su 
visu užsimušė.

uviai ni 
us dalykui

kyti.

ju užkalbini 
t j, tai atss- 
iraszczio”!

Isz PhiladelphioN.
Mes, Draugystė Sz. Juozapo, 

int savo susirinkimo, atlikto 23 
pienę Balandžio, nutarėm paau
kauti 10 dol. ant parengimo lie
pi viszkos spaudos dalies ant a- 
kinaiiczios visosvietinės parodos 
Paryžiuj. Teiposgi Draugystė Sz. 
Kntano ant to reikalo paaukavo 
0 dol. Tie pinįgai bus prisių»ti 
teatrališkam komitetui, kuris 
)us iszrinktaą ar Amerikoj ar kur 
kitur.

Kaz. Morcinkevyczius.

U Wienas isz greieziausių ame 
rikoniszkos pasažierinių laivų li
nijos “Paris”, priešais Fal 
mouth užbėgo ant uolų ir dik- 
cziai likosi pagadytas. Tavorus 
ir pasažierius-perkėlė ant kranto, 
kuriuos paims Bremos garlaivys. 
Užbėgusio ant uolų laivo iki 
sziol, nežiūrint ant vi»ų stengi- 
tnusi, nepasisekė nuimti.

|| Paryžiuj užgimė dideli gro- 
matneszių straikai, kuriuose ėmė 
dalyvumę 300J gromutneszių. 
Prekėj ai, net svetimų krasztų 
pasiuųtiniai negavo pas juos adre
suotų laiazkų. P.iczto užveizda 
paskui susiprato išsiuntinėti 
laiszkus ųier kareivius. Isz to 
užgimė tūlose vietose smarkus 
subimuszimai terp štraikuojan- 
ežių gromatnėšių ir jų .vielę už
ėmusių kareivių ir policijos, ku
riose isz a1 iejų pusių diktai žmo* 
nių likosi sužeistų. Daug sztrai- 
kuojanezių gromutneszių likosi 
suareštuotų. Jie reikalauja 
padidinimo už švo darlię už- 
mokesnio. Paežio direktorius 
iszleido atsiszaukimę, kuriame 
liepia pakėlusiems sztraikę gro- 
matnešiams grįžti prie darbo; 
neatėjusius pagazdino praszalini- 
mu nuo ta r ny stos. To gromat- 
nesziai nusigando ir sz t raikąs pa
sibaigė be jokios naudos jį pakė- 
lusiems-
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Isz Brockton,Mass.
Lietuviszka parapija Sz. Roko, 

4 Gegužio laikė pirmą susirinki
te savo locnoj bažnytinėje salė- 
e, kur kožnas meiliai atėjo ir link
imas buvo; visi džiaugėmės, kad 
ie užilgio bus pabaigta musų 
bažnycz*a, ir galėsime laikyti 
!iiewmaldystą. Ant susirinkimo 
iribuvo keli lietuviszki inteli
gentai isz Boston’o ir Staugh- 
bn’o,kurie turėjo dailias prakal-

Toliau* buvo išduotas rapor- 
|as kolektorių, kuk kiek sukolek 
L«ro ir po kiek kaldavę aplinki- 
liuose mesteliuo»e. Szlai po kiek 
kolektoriai surinko:

Nashua,N.H................
Loveli, M uss....................

I Boston,Maas....................
Įievton Upper Falls,Mas*.

Canton, Mass..................
Staughton.Mass....... ..

ngvalieti* 

■
I L j

154.30. 
. 6.60.

2 00. 
8.35.

. 11.00. 

. 8.00. 
$90.25. 

kartu su vietinėms telėktoms ir 
t-z mėnesinių mokesezią įplauki 
)inį<rų į ka.“ą $204.90. Ui aukas 
luncziame širdingu padėkavrooę 
{įlinkimų miestelių lietuwiam“, 
urie teikėsi paaukauti ant musų 
^anytėlės.

U Sekr. W.J.Petkon.

M

Į| Kovo mėnesyj szių metų ant 
jūrių siautė ^markios vėtros,laike 
kurių nemažai laivų paskendo. 
Pagal apskaitymą epecijaliszko 
bjuro “Verilas” H<mburge, Ko
vo mėnesyj ant jūrių paskendo 
139 laivai, terp kurių 101 buvo 
žėglinis, o 38 garlaiviai. Terp 
paskendusių laivų 10 buvo vo
kiszkų. Apart to, 488 laivai liko 
ei drueziai vėlių pagirdyti.

| Cukrin ų lendrių plantatoriai 
ant neseniai Amerikos užimtų 
Havai salų, kadangi nauji salų 
valdonai rengiasi uždrausti atga
benimu ežia kontraktuolų darbi- 
nįkų, nutarė, pirma negu Wash- 
ingtono randas išleis uždraūdi- 
rną, parsitraukti 7000 japoniszkų 
darbinįkų ant cukiaus plautaci- 
jq-

J Neseniai pasimiręs masko- 
(iškas inžinierius Astrekov pa 
skyrė vien? milijoną rublių ant 
parengimo Maskvoj specijalisz- 
ko moterims universiteto. Pat
sai miestas Maskva ant reikalų 
to moteriško universiteto iš m- 
vo iždo paskiria po 5000 rublių 
ant metų. Maskolijos apšvie
timo ministerija teiposgi žada ir

reikalingas augme
nims žalumas?

Gamta sutverdama pavidalę 
g)'vų sutvėrimų, suteikdama 
erganiszkieins sutvėrimams or
ganus, kiekaienam iš tų organų 
paskyrė ir atsakantį darbę, kurį 
tasai turi atlikti. Jeigu matote, 
kad užstojus sziltesnėms pavasa
rio dienoms, kada saulė daugiaus 
siunezia šilumos, augmenys pra
deda žaliuoti ir tai ne tikt musų 
tėvynėj, bet ant viso žemės pa- 
>virsziaus tei^i yra, tai turbūt ta
sai augmenų žalumas turi kę 
nors ženklinti; rudenyj gi lapai 
priesz nupuotimę pagelsta. Taigi 
czia ne vienas gali paklausti, 
kam augmenims reikalingas ža
lumas? Nuo ko paeina tasai 
augmenų žalumas?

Žalia wisų agmenų parva paei
na nuo vienos ėsanezios visuose 
oe jokio išskyrimo augmenyse 
medegos chlorofilių vadinamos. 
Žalia chliorofiliaus parva skiriasi 
nuo kitų žalių kūnų tuom, kad 
jame yra ne tiktai žali šviesos 
spinduliai, bet ir raudoni. Apie tai 
gali kiekviehas lengvai persi
tikrinti. Paprastas mėlynas stik
las paima žalius spindulius, bet 
perleidžia dalį raudonų. Jeigu 
per jį pažiūrėsime ant žaliuojan- 
czių augmenų, tai jie pasirodys 
raudonais. Patsai chliorofi- 
lius, kaip dabar isztirta, susideda 
isz žalių ir geltonų parvų. Gel
tonoji parva po įtekme szviesos 
greitai persikeiezia. Isztrauka isz 
žalių lapų chlorofiliaus, palikta 
po įtekme szviesos, pagelsta. To
dėl tai ir rudenyj žali augmenų 
lapai pavirsta į geltonus.

Ant pasidarymn augmenyse 
chlorofiliaus neatbūtinai reikia, 
kad augmenims nestokuotų mais
to susidedanezio isz azotinių me
degų ir geležies druskų, teiposgi 
turi turėti užtektinai oxygeno. 
Apie tai galima persitikrinti: jei
gu užauginame isz sėklų augme
nis tamsioje vietoje ir padalysi
me juos į dvi dali, iš kurių vie
nus paliksime liuoeai ant oro, ki
tus gi patalpinsime po kliosau, po

kuriuom ne bus oxygeno ir išne- 
siime j szviesę, tai pirmutiniai, 
taigi ėeanti ant oro, kuriame 
ym oxygen»8, tuojuuh pradės ža
liuoti, antriejie, taigi ėsanti 
po klioszu, teip ilgai bus pageltę, 
kol jų nuo klioezo neiszliuo- 
suosime, tagi kol prie jų ne galės 
prisigriebti oxygeuas. Rėkia ežia 
dar pridurti/kad ant to, idant 
augmenis ant oro pažaliuotų, 
apart paminėtų daiktų, reikia dar 
ir atškanezios f žilumo“. Ant da
rymus i chliorofiliaus reikia gailu
mos daugiaus negu' 5° R., prie 
žemesnės temperatūros, nors 
augmenys turėtų ir daugiausiai 
szviesos, maisto ir oxygeno, ne
pradės žaliuoti. Bet šilumos ant 
to teiposgi neužtenka, apart jos 
reikią ir szviesos, nors jos ne dau
giausiai ant tvėrymosi chlorofi 
liaus reikalauja augmenys; už
tenka szviesos paprastos lampos 
ir augmenys auganti tamsoj pra
deda žaliuoti, taigi to užtenka 
aut darymoei chlorofiliaus.

Taigi turite ant vieno klausy
mo atsakymę, žinote kas yra 
parvuojantis žaliai augmenų la
pus chloroblius; dabar liekasi 
tikt atsakyti ant antro: kam ta 
žaluma augmenims reikalinga. 
Moks'iincziai iš czielų eilių tiri- 
nėjimų persitikrino, kad ėdantis 
augmenyse chlorofilius padalina 
ėsanezia ore anglerugsztį, taigi jis 
ne tikt suteikia augmenims isz oro 
reikalingas anglis,liet tuom paežiu 
iszvalo mu«ų orę,daro jį tinkaneziu 
kvėpavimui žmonėms ir kitokiems 
gyviems sutvėrimams. Tikt 
augmenys turinti chlorofilių, nors 
pakavotę terp kitokių medegų, 
kaip tai yra antai pas augmenis 
turinezius kitokių parvų.lapus, 
ant atlikimo tos užduotėe tinka. 
Taigi matote, kad chlorofilius 
yra tai viena isz svarbiausių 
augmenų sudėtinių, ji padalinda
ma anglerugsztį, perimdama ang
lis, prisavina šulės pajiegę, 
nuo kurios paeina visokia gyvy
bė ant musų žemės. Per paskir- 
stymę angl-rugszties šulės pajie- 
ga pasislepia augroeuyj ir jis vėl 
žmonėms sugręžina tę pajiegę, 
nuo saulės gautę, paveiksle szilu- 
mos, kada ugmenį deginame.

Czia ne vienas gali pasakyti, 
kad tos chlorofiliaus ypatybės 
gal paeiti nuo paczioe medegos, 
o ne nuo jo parvos, taigi kad jis 
atliktų tokię jau užduotę, jeigu 
butų kitokios, o ne žalios parvos. 
Kad būdamas kitokios parvos 
chlorofilius ne galėtų teip atlikti 
švo užduotės, apie tai mokslin- 
cziai persitikrino. Jeigu kruoputę 
chlorofiliaus po mikroskopu pa
dėsime į žalię dalį spektro, tai ji 
bus žalia, liet perkėlus į raudonę, 
ji persikeis į juodę. Taigi pasiro
do, kad chlorofilius neperleidžia 
raudonų spindulių, juos apver- 
czia ant chemiško darbo. 
Žalia todėl chlorofiliaus parwa tu
rinti galylię prišvinti raudonus 
spindulius suteikia žaliems galy
bę atlikti švo užduotę, taigi pa 
dalinti anglerugszlį. Iš to mato
te, kad gamta suteikė augmenims 
žalię parvę ne teip šu. bet to
dėl, kad ta parva suteikia aug
menims galybę ne tikt užlaikyti 
švo gyvybę,augti,bet patarnauti 
visokiai gyvybei ant žemės per 
padalinimę anglerugšties. Jeigu 
tokios galybės ne turėtų, tai į 
trumpę laikę orai teip prisipildy
tu anglerugšczia, kad jame žmo
nės užtruksit ų teip kaip kamba
ryj smalkių prileistame. Matote 
todėl, kokię svarbię užduotę turi 
žalįa augmenų parva, be jos 
augmenys ne galėtų atilkti šwo 
užduotės, musų oras smalkių 
teip prisipildytų, kad ant žemės 
ne galėtų gyventi gywi sutvėri
mai. ... '

25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
5(»c. 
50c. 
25u. 
25c.

Aukos isz Brockton,Mass. 
ant fondo l!etuwiszkos 
spaudos dalies ant Pa

ryžiaus parodos
W. J.Petkon.. 
E. Šankus.........
J.Gruszas.........
J.Simanauskas, 
J.Bakutis. -.. . 
S-Cvirka.........
A.Audiejaitis.. 
J.Skuczas.....
M. Samule viez. 
M.Rudaicziuke

Nuo visokių smulkių aukų Žl.l5c
14.15c.

Tik tų vardų nepaduodam,ku
rie aukavo tik po kėletę centų. 
Wisi, kurie jausdami tėvynės 
meilę norėtų aukauti, o dėl kelių 
centų nenorite eiti ant paeito, tai 
atneszkite savo aukas pasW.J. 
Petkon, 805 N.Main SU, o bus 
nusiųsta vienu kartu į redakciję.

Closely Bound

Lietuviu Prateviai
MAŽOJOJE AZIJOJE,

nuo senovee iki Jie pateko po vaidila Persą. '

Parašte Lietuvos Mylėtojas.

(Tęsa.)
Jo paslas galutinai eudrutino Aria- 
kuru, sukvietęs ištikimus szalinin-

azymo. 
taįorę, 
kue, pasakė jiems projektą apie baisią sukiltį. 
Visi pagyrė — apart istoriko Hekatajo isz 
Milėto, kurs tvirtino, kad galybe Darejo 
tuojaus maisztą nutroszkinsianti.i Ir kada 
jojo prieeztariavimas nieko vietoje likosi, tai 
jisai velyjo tuojaus paglemžti lobius artymo 
dievnamio Apęllono Branchidose dėl vedimo 
maiszto reikalų, per ką jie gali tikętiesi pa- 
stosį ponais ant marės, o kitaip prapuls|. Ir 
to suokalbininkai nepaklausė0, nes tai gal 
butu užgavę jausmus dievoezių.

Aristogaras su draugais nutarė pamiszi- 
mą Įiakelti. Jų pirmuoju žingsniu buvę isz- 
vyjimas per«visą Graikišką Aziją des
potų isz visokių miestų, kas tuomi lengviaus 
buvo padaryti, kad laivynė — po ekspedici 
jai į Naksos — tebebuvo Myus’e su dideliu 
despotų skaitliumi ant savų laivų. To dėl Ja- 
tragoras lapė*pasiųstas isz Milėtokad pagautu 
jų, kiek galima, ir Žalnierius pakalbintų ant 
maiszto. Jatragorui nusisekė: laivyne ėjo 
su juomi ir daugelis despotų pateko į jo ran
kas — terp tų Histiajos isz Termeros, 01ia- 
tos, sūnūs Ibanolio, isz Mylasos — abudu 
Kariszkiai” —, Koės isz Mitylėnės, ir Arlsta- 
goras -isz Kymės. Drauge su tuomi visu Mi* 
lėtiszkis Aristagoras, atvirai apskelbdamas 
maištą priesz Dareją, padėjo szalin savo urė
dą, ir pavesdamas valdžią žmonėms kalbino 
juos aut maiszto. Graikų miestuose Azijoje 
tokia revoliucija įvyko: despotai tapo iszguiti 
ir žmonės noringai dalyvavo maiszte. Pa- 
gautiejie despotai tapė atiduoti į rankas sa
vų pavaldinių, kurie anuos tykiai palęidė, 
taip kad paskui tie despotai buvo veikliais 
gelbėtojais Persų. Vienas pats Koės tai>ė už- 
akmenuotas per Mitylėnėnus*’.

Tokiu budu Joniszkių maisztas {laktojo 
baisiu, gal daugiaus negu gudrusis Hekata- 
jos buvo pasitikėjęs. laivai Aigajos mąrėje 
tapė nuo Persų atimti ir pateko maiszt|nin- 
kams, kurie tokiu budu pastojo ponais ant 
marės, ir gal butu tokiais pasilikę, jeigu lai
vynė Phoinikų nebutu prieš juos partraukta 
buvusi.

Paszaukęs miestus ant paskyrimo vado
vų ir pasirengimo ant karės, Aristagoras nu
kako į Spartą praszyti globos karaliaus Klė- 
omeno, kurį kalbino rodydamas gal pirmą 
mapą ar planąžiamės4’. Kviesdamas į 
bą, jis apraszė lobius ir kariavimą Azijatų, 
kurius Spartinai lengviai įstengtu paimti: 
potam apraszė kelionę iš Sardžių į Suzą, ir 
reikalavo, kad Spartėnai pasidarytu vąldy- 
mierais Azijos, ažuot ką vajoja už męnką 
pelną su kaimynais. Bet vėliaus, kad Arista
goras užklaustas pasakė, jog nuo marės į Susą 
reikia keliauti per 3 mėnesius, Klėomenėp lie
pė jam priesz saulės dar nusileidimą traukti 
szalin isz Spartos. Galiaus dar jisai bandė 
Kleomeną perpirkti jo name, bet tojo 8 tnetė 
duktė Gorgo suriko: “Tėve, svetimasai tavę 
perpirks, jeigu tu neeisi tuojau szajin”. 
Klėomenės pertraukė sznektą, it Aristagoras 
turėjo keliauti isz Spartos*’. Ar tokia nuo
monė tuomet tajio isztarta, reikia ’ abejoti, 
nes iki kovai jjas Marathoną Medų vardas 
buvo nuoganda dėl Graikų. Aristagorap ga-. 
Įėjo perstatyti, kad Spartėnai įstengtu jPer- 
sus atstovėti ant musziavietės, nors ir taip 
vargiai butu galėjęs tuomet sąprotauti blai
vus žiūrovas. Aristagoras kreipėsi prie 
Spartėnų kaipo pirmos galės Helladoje; I czia 
nieko nelaimėjęs jis traukė į Athėnus. Czion 
jam lengviaus buvo: netik Athėnai buvę me
tropoliai Aziszkės Jonijos, bet dar buvo lai
mėję neprietelingumą Persų satiapb, kurs 
galėjo ant jų užpulti kurstant Hippiui;įi da- 
bar-gi palaikydami maisztą Joniszkių, jie gy
nė savo reikalus; prieg tam atėmimas laivy- 
nes nuo Persų jiems buvo dideliu atdųsiu.' 
Athėnėnai tuojau sutarė pasiųsti 20 laivių po 
vada Melanthio Joniszkiams į pagelbą”. A- 
ristagoras sugrįžęs namon, regis, rado Persus 
ajigulus Miletą. Laivai Athėnėnų radę tai
pogi 5 laivus Erethrijos einant pagelboų Jo
niszkiams. Pribuvus talkininkams, Arista
goras organizavo ekspediciją isz Ephėio į Sar- 
dės, po vada savo brolio Charopino ir kitų. 
Laivai tapė palikti pas Korėesos7*, kalną ir 
prieplauką į 5 mylias nuo Ephėzo, o vaįskas 
traukė, su Ephėzo keliarodžiais, pirma Kais- 
tro paupiu, o paskui skersai kalnyną Trtolos 
į Sardes. Artaphernės neturėjo vaisko dau- 
giaus kaip dėl laikymo drūtos citadellės, teip 
jog Graikai įėmė miestą su lengvumu. Bet 
už tai jis atgal atszaukė vaiską nuo Mileto, 
pakvietė Persus ir Lydus isz .aplinkinių! dis- 
triktų, irfltaip pervirszyjo Charopiną, kurs- 
dabar turėjo neszdintiesi isz Sardžių dėl ne- 
tyczia atsitikusio gaisro. Diduma namų 
miesto buvo budavoti su pagelba sziaudų ar 
nendrių, o stogai visi buvo stiegta. Tokiu 
budu viena kibirksztis padegė visą miestą. 
Gy ventojai-gi miesto susibėgo ant rinkęs, ir

1) Herod. V. 36.
2) cp. Herod. V. 121 ir VU, ®8.
3) Herod. V. 36. 87; VI. 8. J
4) Herod. V. 48: Tol de (Kleomenei) et ioąoyt »ie hos Lt- 

kedaimonioi legoysi, echon cbtlkeoo pintke.en tol g6e<h»pas6» 
periodo* enetetmSto, kai thalMt* te pas* kai poUmoi ęantes.

Seniausiai paminėtą mapą buvęs parengęs Anakėiman- 
dras Jonijoje, regimai ne daug ką ankaesiaus -tos gadynSi 
(Btrab. I. p. 7; Agathemerus lt>c. i; Diogen. Laerl II. 1).

5) Herod. V. 48. 50. 51; cp. Plutarch. Apophthertl. La- 
conic. p. 240. ,

6) Herod. V. 87. 88.
7) Diodor. XIV. 88; Xenophon, Hellen. I. 2. 7.'

renkantiesi Persams, Joniszkiai su AthėnS- 
nais turėjo pasitraukti ir apsibuvo ant kal
no Tmolio, bet nakeziai užėjus skubinosi į 
pamarį. Vaiskas Artapherno pasivyjo juos 
pas Ephėzą ir visiszkai sumuszo. Eretrėnų 
vadas Eualkidės gaiszo su daugeliu vaisko. 
Po taip nelaimingos pradžios Athėnėnai sėdę į 
Laivus iszkeliavo namon, nors Aristagoras 
juos būtinai vertė pasilikti. Toliaua neda
lyvavo kovoje0; taip ūmai jie pasitraukė 
turbut dėlto, kad jie patėmyjo pabėgimą 
Aziszkų talkininkų, kurie taip pat atvedė į 
pavojų Spartėnų generolą Derkyllidą 396 m.

; pirm Kr?’.
Sudeginimas Sardžių miesto^ kur nude

gė net dievnamis dievės Kybėlės,’ padrąsino 
maisztininkus, o įpykino Persus. Aristago- 

' ras pasiuntė laivus pajūriais, iki Byzantion 
sziaurėje, o pietuose iki Kymei. ( Graikų 
miestai arti Hellesponto ir Proponties tapė 

' priversti talkininkauti; Kariszkiai su užsi 
degimu laikė po pusę; net Kauniszkiai. isz- 
girdę, jog Sardes sudegė, atvirai prie maisz
to prisidėjo; o Graikai ant Kypro — atsky
rus miestą Amathus — tuojau ėmė rengtiesi 
į kovą. Onesilos isz Salamies, žmonėms pri- 
jaueziant, savo Jirolį despotą Gorgos, iszmetė 
isz miesto, ir surinkęs talkininkus apgulo 
Amathų”.

, Persams reikėjo isz visų sylų pasistengti. 
Per metus surinkę vaiską, jie su Phoinikų 
laivynės pagelba perkėlė į Kyprą Persiszkąjį 
generolą Artybių su Kylakių ir Aigyptėnų 
armija4’; o Artaphernės Sardėse taip buvo 
sudrutintas, jog sykiu jis galėjo kariauti 
priesz visą pajūrį Mažosios Azijos, nuo Pro
ponties iki Triopiszkei galavai. Isz kitos 
pusės, visatinas pavojus buvo suglaudęs į 
krūvą Joniszkįus, taip juog pirmujbei pasta.- 
ru sykiu galima kalbėti apie Pan-Joniszkę 
vyriausybę*’. - >’

Nugirdęs atvykstant Artybių su Phoini
kų laivyne, Onesilos ir jo Kypriszki szalinin- 
kai reikalavo Joniszkės laivynės į pagelbą, 
kuri veikiai pribuvo, Persams ant salos atsi- 
basezius. Joniszkiai isz t i ko į marės kovą, ir 
pasiliko pergalėtojais; įpaeziai Salamiszkiai 
atsiženklino”; bet tuo paežiu laiku kova ant 
žiamės suvis nenusisekė. Rods Onesilos pats 
savo ranka jiaskerdė Persų generolą Artybių, 
bet užsidegime kovos Stėsėnor, despotas Ku- 
riumo, pabėgo nuo musziavietės ir su juomi 
drauge Salamies kareiviai. Pats Onesilos, 
taip susilpnintas, dingo su didele dalimi ar
mijos, drauge ir Aristokypros, despotas 
miesto Soli. Netekus vilties dėl maisztinin- 
kų, pergalinga Joniszkių laivynė grįįo na
mon. Salamis vėl pateko po despotu Gorgu, 
o kiti miestai, vienas po kitam apgulti, tu
rėjo pasiduoti; vienok Soli laikėsi pet 5 mė
nesius7’.

Tuomi tarpu susirinkus Darejo armijai į 
Sardes, Daurisės, Hymeas ir kiti generolai, 
kurie buvo vedę dukteris Did-Karalio, krei
pėsi priesz įvairias dalis vakarinio pajūrio. 
Daurisės užpuolė ant miestų arti Hellėspon- 
to” — Abydo, Perkotės, Lampsako, ir Pai
so —, kurie mkžai tesipriešino. Tad jis ta
pė pasiųstas pietų linkon į Kariją, o Hyme
as, kurs su kita divizija buvo įėmęs Kios prie 
Proponties, traukė į Hellėspontą ir užbaigė 
karionę Troados ir Ajoliszkių Graikų szalyje 
Idos. Artaphernės įr Otanės užpildė ant 
Joniszkų ir Ajoliszkų miestų pajūryje — ans 
įėmė Klazomenas?’, o szits — Kymę.

Karija-gi smarkiai szoko priesz Daurisį, 
kurį prisiartinant išgirdę, Kariszkiai susirin' 
ko į vietą vadinamą Balti Pilioriai, arti sąta- 
kos upių Majandro su Marsyu. Piksodoras, 
vienas isz jų vadų, velyjo kariauti upei esant 
užpakalyje, taip jog dėl pabėgimo nebntu 
progos; bet daugumas vadų nusprendė prie
šingai10’ — tegul Persai pereina per upę, 
idant juos atmušus galima butų padidinti 
jų pralosią. Vienok pergalė, po smarkios imty
nės, pasiliko ant pusės Daurisio, labiausiai 
dėl jo didesnio skaitliaus vaisko. Sako, kad 
2000 Persų, ir 10000 Kariškių esą puolę 
mūšyje. Kariszki pabėgėliai vėl susirinkę 
elke plantanų, pašvęstų dėl Zeus Stratius 
arti Labrandos’”, sątaravosi, ar reiktu Per
sams pasiduoti ar ant • visados emigravotį, 
kaip pagelba Milėtėnų pribuvusi juos vėP 
padrąsino. Antroje-gi kovoje jie vėl tapė 
sumuszti, czion įpatingai pražeidžiant Milė- 
tėnams”’. Dabar Persai ėmėsi naikinti Ka- 
rijos miestus, bet Hėrakleidės iš Mylasos 
iš pasalų taip guviai ir laimingai ant jų už
puolė, jog . armija jų beveik pražuvo, ir 
Daurisės su kitais Persų generolais puolė. 
Tokia drąsa, po dviejų pralošų, suteikia gar
bę Kariszkiams, ant kurių priežodžiai Grai
kų numeta blogą vardą. Ant tūlo laiko tai 
išgelbėjo Kari jos miestus, kurius Persams te
pasisekė įimti tiktai puolus Milėtui’”.

1) Herod. V. 102. 103.
2) Xenoph. Hellen. III. 2. 17—19.
3) Herod. V. 103. 104. 108.
4) Herod. VI. 6.
5) Herod. V. 109: cp. VI. 7.
6) Herod. V. 1|£
7) Herod. V. 112—115. C*ion galim* palyginti užėmimą 

Kypro per Turku* 1517 m., kad* Mmtapha P*«x* iuvyjo Ve- 
nexiėnu*(Von H*mmer, Geschichtedės Osm*nischen Reichas, 
vol. III. p. 578—588), kur miestai Nikosia ir Famagusta nar
siai gynėsi; taip-gi pasielgimą Turką su gubernatoriumi Bra- 
gadino, kuriam nosį ir ausi* nupjaustė, kuriam gy w*m skū
rą nudyrino ir nusiuntė į Konstantinopolį. Ten daug akyvą 
iatorisską žinią randa*i ka* link salos Kypro.

8) Herod. V. 117.
8) Herod. V. 122-134.
10) Herod. V. 118.
11) Str/b. XIV. p. 659.
12) Herod. V. 118. 119.
13) Herod. y. 120. 121; vi. 25.

(Toliaufi boa.)



NAUJI I8ZRADIMAL

i

gy-

t Prancūzas Cesar Phisalix isz 
gamtos mokslų muzejaus Pary
žiuj susekė, kad geriausias wai 
stas nuo nuodingų gy vaczių 
kandimo yra paprasti grybų sy
vai įczirkszti žmogui arba
vuliui po oda. Bandavones 
Phisalix atliko ant jūrių kiaulai- 
czių. Jau pirmiaus jis persitik
rino, kad grybuose ėsanti medega 
panaszi į Tyrosiną naikina 
gy vaczių nuodus, todėl jis sumis- 
lyjo ant gydymo nuo nuodin
gų gyvaezių įkandymo var
toti ' tiesog grybų syvus. Nu 
mazgojęs gerai ir nupjaustęs vi
siems žinomus bara v i kus ir kaze 
lėkus, įmerkė juos į vandenį su 
chloroformu ir po 24 valandų 
skystimą perkoszė per filtravimo 
popierą. Isz syk tasai skystimas 
būva rusvos parvos, bet juo to- 
liaus, juo darosi tamsesniu irant 
galo pavirsta į visai juodą; gali
ma laikyti jį per ilgą laiką gerai 
užkimsztoj stiklinėj. Jeigu įczirk
szti jūrių kiaulaitei to baravikų 
skystymo 5—20 kubiszkų centi
metrų, tai dar ir po 24 vai. jam 
nekenkia įkandimas nuodingųgy
vaezių; jeigu gi tą daryti su per
traukoms kas 15—20 dienų per 
tūlą laiką, tai gyvulys ir žmogus 
bus dar ne jauslesnis ant gyva
ezių nuodų.

D Belgijos mokslincziai daro 
dabar, pagal nurodymus franeuzo 
chemiko Bertheloto, bandavones 
su padarymu cukraus tiesog isz 
gamtoj ėsanezių sudėtinių.nereika
laudami ant to nė cukrinių len
drių, nė burokų, nė kitokių tu- 
rinezių cukrų augmenų. Su pagel- 
ba specijaliszko aparato pasisekė 
apturėti grynus cukraus sudėti
niu tiesog isz oro ir vandens; 
sujungti chemiszkai tie sudėtiniai 
iszdavė kristalizuotą kūną turin
tį cukraus ypatybes. Jeigu ir to
lesnes bandavonės bus teip jau 
pasekmingos, tai ant isztraukimo 
cukraus ne reiks nė jokių aug
menų auginti, medegą ant jo pi- 
darymo suteiks oras ir vanduo, 
todėl ir cukrus turės būt daug pi
gesnis.

Svarbumas užgimusių wai- 
kų ir motinos užsiė

mimas.
Wokietijo* daktarai darė eiles 

tirinėjimų ant persitikrinimo, ar 
užsiėmimas motinos turi kokią į- 
tėkmę ant svarbumo užgimusių 
tvaikų; apie tuos tirinėjimus jie 
patalpino rasztą laikrasztyj 
“Globus”. Isz to raszto matyt, 
kad szwiežiai užgimę vaikai, 
imant vidutiniszkai, svarbesni 
yra pagimdyti apsivedusių moti- 
nų negu mergvaikiai. Užsiėmi
mas motinos, kaip isz tų tirinėji- 
mų jersitikrino, ne turi dide
lės įtekmės ant svarbumo pagim
dytų vaikų, ant to atsiliepia 
labi aus kuniszkas motinos sudėji
mas. Apskritai imant, vaikai pa
gimdyti motinų neužsiimanezių 
fiziszku darbu yra truputį leng 
vesni, negu pagimdyti motinų 
ne niekinanezių tiziszko darbo, 
bet ir ežia skirtumas ne didelis, 
siekia vos 110 gramų. 2 noma, 
ežia paimtos motinos, kurios pa
stojusios nerzezioms, gyveno 
sveikose sanlygose, kurioms ne 
stokavo gero suMnitinanczio 
maistą Daugumas vienok dir- 
banezių luomų motinų tankiai 
gyvena ne sveikiausiose sanly- 
gose, drėgnose, priplėkusiose 
kelnorėse; neszczioms darbinįkų 
moterims trūksta sveiko sudruti- 
nanezio maisto. Tos ne sveikos 
sanlygos,kokiose gyvena neszczia 
moteriszkė.turiatsilieptiantjų pa
gimdyto vaisiaus ir isztikro atsi
liepia; pagimdyti, gyvenanezių 
tokiose sanlygose motinų vaikai 
būva jau žymiai lengvesni už 
pagimdytus motinų nejauezian- 
czių uedatekliaus. Tos varguolės 
motinos ‘ ir motinos didžturtės 
labiausiai prisideda, kad civili
zuotuose krasztuose žmonių veis
lė eina ' silpnyn, tikt ne dėl tų 
paežių priežasezių: iszbadėju- 
sios, gyvenanezios ne sveikuole 
su pagedusiu oru ruimuose gim
do silpnesnius vaikus dėl vargo, 
kokiame gyvena; didžturezių gi 
milijonierių moterys dėl tingnia- 
wimo, kas jų kunui ne daleidžia 
prideraneziai iszaugti ir susi- 
drutinti.

rt, gyrė ir jo iszleidžiamą laik 
rasai į “Lietuvą" ir tiktai “Lietu
vą”, kaipo katalikiszką laikrosztį, 
liepdavo žmonėms skaityti; nore 
Kalasausaas prisiuntė Olszevskio 
laiszką kun. Kravczunui Sausio 
mėnesyje, 1898 m., wis buvo ga
rai, ir tasai laiezkas buvo katuli- 
kiszkas, nes kada numirė kun. 
Burba, kun. Kravczunas atėjo 
pas Okzevskį su naujiena apie 
kun. Burbos mirtį, meiliai su 
Olszevskiu pasikalbėjo ir atminė 
gavęs nuo Kalasausko 
laiszką, bet wiakat buvo gerai: 
“Tamista! asz nieko isz to neda
rau”. Praslinkus pusei metų, ka
da Olszevskio laikrasztis “Lietu
va" nupeikė kun. Kravczuno len* 
kiazkas minyszkas ir kada piro 
dė kaip kun. Kravczunas weda 
parapijos kasą, viskas persimai 
nė: jau Olszevskis nekatalikas, 
jo laikrasztis bedieviszkas; Ka- 
lasauskui raazytas laiszkas bedi e 
viszkas, viskas bedieviszka! 
Kun. Kravczunas Olszevskio 
laiszką davė litografuoti, atlito 
grafavęs kelis tukstanezius egz. 
iszd alino lietuviams; lietusiai 
litografijas skaitė, bet bedievys
tės ne apeziuopė. Pikta kun. 
Kravczunui pasidarė,neszėsi lito 
grafiją ant ambonos ir ten per 

■du nedėldieniu skaitė, bet lietu
viai bedievystės vis ne suprato; 
paskui atsineszė tąlaiszką antdrau 
gyszczių mitingų ir ten skaitė puts 
ir sekretoriams davė skaityti,-lie
tuviai bedievystės vis nesuprato 
ir pagal kun. Kravczuno reikalą 
vimą neišmetė Olszevskio isz 
draugyszcz'ų. Kun. Krawcznui 
dar pikeziaus pasidarė: draugys
tes atmetė nuo parapijos, o 
Olszewskį apskundė į krimina- 
lisziką sūdą, už parapijos pinįgus 
pasamdė keturis'advokatus,idant 
tie iszrodytų Olszevskio bedie
vystę; bet advokatai, be jieszko- 
darni Olszevskio bedievystės, 
rado tikt Kravczuno girtuoklys
tę. Na, ir kas dabar kun. Krav
czunui liekasi daryti? Patalpino 
Olszevskio laiszką, vieton ap
garsinimų į savo “Kataliką”. Už 
patalpinimą dykai mano apgarsi
nimo, asz kun. Kravczunui iszta- 
riu aeziu. Kunįgėli, turite dai 
vieną mano laiszką nuo 1897 m., 
kur kitą kart buvau siūlęs jums 
pirkti mano namą, gal į sekantį 
“Kataliko” numerį ir tą teiksi
tės patalpinti? Isz to bus mu
dviem abiem nauda: asz turėsiu 
už dyką gerą apgarsinimą, o Ta 
mista greieziaus pertikrinsi lietu 
vius apie Olszevskio bedievys
tę, “see”! *

Toki tai yra musų dvasiszki 
veidmainiai! Pakol jį girsi ir 
slėpsi jo netikusius pasielgimus,bu 
si geras katalikus, bet kaip tik 
jo pasielgimus atidengsi, jau ga
na! jau tu nekatalikas, bedievis! 
Buk latras, apgavikas, tiktai 
girk kunįgą, busi geras katalikas! 
Ar ne teip yra? Ar nematėme 
ant parapijinio mitingo, koki kal
bėtojai protegavo kun. Krawczu- 
ną, terp kurių radosi net toki 
kąrczti katalikai, panašaus ir aną 
Kravczuno pasamdytą žydelį 
advokatą: jie apie katalikystę 
tiek apstoja, kiek szuo apie sa
vo penktą koją, bet kad iszgyrė 
kun. Kravczuną, už tai jie yra 
geri katalikai. O kas nepažįsta ka
talikystės kn. Kravczuno reduk
toriaus? Bet kad savo straips
niuose vadina kn. Krav
czuną “guodotinu”, tai ir vėl ge
ras. katalikas. 'Ar “Lietuva” 
raszė kada, kad nėra Dievo, ar 
peikė kada Dievą, ar peikė reli
giją? Ne. Wienok ji, pagal ku- 
nig° *r j° tarnų literatų logiką 
yra bedieviszka. Už ką?- Ugi 
ji parodė, kad parapijos suaukau- 
tų pinįgų nėra ir nupeikė už tai 
kun. Kravczuną, kuria tų pinįgų 
yra kasierium. - Argi tai ne be
dievystė? Teip tai sanprotauja 
dvasiszki veidmainiai ir jų pa
samdyti laikraszczių raszėjai, ku
rie savo bosą žmonėms už Dievą 
apgtrsina. Kur logika tokių 
veidmainiszkų katalikiszkų lite
ratų? Kur gėda? Už ką jus
žmonis laikote? Ar už lokius 
“mnnkies” kaip patys?

A. Olszevskis.

Draugyscziu Reikalai.

Dwasiszki weidniainiai.
Kol ,Olszewt-zkis tylėjo ant kun. 

Krawczuno netikusių pasielgimų, 
buwo labai geru k»tuliku: kun. 
Krawczunas wisur Ol«zewskį gy-

Nuo draugystes 8z. Juoza
po Melrose Park, I1L

Dr-tė Sz. Juozapo isz Melrose 
Park, III. prigulinti prioSz. Jur- 
£0 parapijos, matydama jau 6

augystee protestuojanoziaA

priesz Kn. Kravczuno netikusias 
pasielgimda: kaip Jis neteisingai 
elgiasi su parapjoa kasa, kaip jis 
užpuldinėja isz ambonos ir per 
savo laikrasztį “Kataliką" ant 
seniausių ir dosniausių parapijo- 
uų, kurie buwn įkurtojais ir už
tai ky tojais szios parapijos, maty
dami ja netikusį pasielgimą aut 
dabar laikyto parapijos mitingo, 
isz kurių su pagelba policijos mėtė 
laukan seniausius ir geriausius pa- 
rapijonus; ant savo reguliariazko 
susi linkimo, laikyto 7 d. Gegu
žio, Melrose Parke, UI.,vienbal
siai nutarėme protestuoti priesz 
Kn. Kravczuno, nelikusius pasi
elgimus, remti nuskriaustas ir nuo 
bažnyežios atmestas draugystes, 
prie jų agitacijos savo balsais, pa- 
raszais ir darbu prisidėti ir drauge 
su joms praszyti vyskupo, idant 
praszalinlų lietuvių pjudytoją, 
Kn. Kravczuną ivs lietuviszkos 
parapijos, o ant jo vietos kad 
duotų geresnį kunįgą, kurs, vie
ton pjudymo, suvienytų iszskly- 
dusina lietuvius ir vestų juos 
prie santaikos, mokindamas do
rybės, meilės Dievo ir artymo 
pagal Kristaus mokslą.

Dr-te Sz. Juozapo isz Melro
se Park, 111 -

Nuo Dr-t£s Teisybes Mylė
tojų.

Chicago, Dr-tė Teisybės Mylėtojų 
ant sa*o susirinkimo laikyto 14 d. Ge.

savo darbu ir paraižai*. 
Dr-tk Teisybes Mylėtoju.

Nuo Dr-tės S. Daukanto.
Chicago, Dr-tė 8. Daukanto ant savo 

susirinkimo laikyto 7 Gegužiu, nutarė 
numažinti ant nekokio laiko mokestį į- 
stojimo ant tl.oo. Dėltogi užkvieesia 
doresnių* ir apsviestesniu* vyru* da. 
bar pri*ira«zvti prie ssiož moksitbsko* 
draugystes] pakol įatojimas yra pigu* 
ne* toliau wėl bu* pakeltas pagal kon
stitucija. Mitingaialaibuna pirmą ne- 
dėiią kiekvieno mėnesio, 1 valandą po.' 
pietų, salėje K. Liaudanskio, 33U1 S. 
Morgan 8t.

S. Abromavicze, prez. 
K. Kovarskia, sekr.

Mitingas.
Dr-tė Dovido Karaliau* laikys *awo 

metinį susirinkimą nedėlioj, 28 Gegužio 
tuojau* po 12 valandai vidurdienio, aa- 
lėje L Ažuko, 3301 Auburn avė., ant 
kurio nauia administracija užims savo 
vieta* ir daug kitų svarbių reikalu yra 
ant apsvarstymo, kaipo tai; kad musų 
dvasiszkas vadovas nedaieidžia mums 
laikyti mitingų savo salėje ir kiti tam 
panaszus reikalai

A, Wedlvoa, sekr.

LietuwiszkHS Balius
Hammond, lnd„ Dr-tė8a. Stanislo

vo turės *awo pirmą baltu sukatoj, 27 
Gegužio, salėje Koscsuszkos, Tostin ir 
Harvey St. Hammond, Ind. Prasidės 6 
vai. vakare. Prie salė* yra gražus par
kas su puikiais medžiais, krūmais, ir ta
kais. Salė didele ir puiki, kurioje grajys 
Chicago*Iietuviszka muzika- llava- 
žiuot galima už 15c. Imkit South Side 
Elevatorį iki 63 ui., o ten gausite street- 
karį Hammond,kur* d*vež į vietą. J- 
ienga ant baliau* vyrams 15c. moterims 
dylęai. Wisu* lietuvius Ir lietuvaites 
užpraszo atsilankyti.

Db'-te Sz. Stanislavo..

Lietuwiszkas Piknikas.
Chicago, Dr-tė A pveizdo* Dievo tu

rės savo pikoįką, 28 d. Gėgužio, 1899 m. 
Bergman's G rovė, Desplaines a r. i r 27 st. 
Riveraide, III. Ant piknįko bu* lenkty
nės, greicaiausia* gaus puikia* dovana*. 
Parkas yra gražus,dideli,lapuoti medžiai; 
puiku* takai ant peši vai kszczioj imo; 
gera platforma dėl szokių. Imkite vir- 
szutinį Metropolitan geližinkelį iki Gar- 
field ir W. 48 av., polam sstritkarį La 
Orsnge.kurs davež į vietą.

Bu guodone. Komitetas. 
(4 syk)

Lietuwiszk»8 Piknikas.
Elizabeth, N.J. Dr-tė Sx. Kaži m iero 1 

turės savo piknįką utarnįke, 30Gegužio, 
1899, EIlers Union Parke, prasidės 1O 
vai. priesz piet. Grajls puiki lietuvitz- 
ka muzika po direkcija Warai*sio isz 
Nev Yorko. Tikieta* vyro su pana 25c. 
ssirdingai užpraszo visu*.

Db-te 8a. Kazimiero.

Lietuwiszkas Piknįkas.
Ch:oago, Iii. Drauzyslė Liuc> 

sybėe tuiės s«wo piknįką, 9 d. 
Liepos, 1899, River Side parke. 
Purkas labai gružus,dideli uksmėti 
medžiai,puikus lakai dėl paeiwHik: 
szcziojitno, teipgi graži platfor
ma dėl szokimo; kiekvienas bus 
užganėdintas. Aieinancziame lai- 
kiabus placziaus a (įsakyta apie szį 
piknįką, tai yra: kokiu keliu ir 
kokiais karais dąaigauti.

Sąguod. Draugyste LiuosrBės.

2 Didelis piknįkas
Draugystė Szvento Juozapo 

Brooklyne, N. Y. parengia d' ' Mį 
septintą metinį piknį n, kuris at
sibus Nedėlioję,28 <licLu Gegužio 
VVaehington Grove Parke,L. L, 
Maloniai užpraszo wisus brolius 
lietuvius ir lietuvaites ant smit- 
gaus pusi linksminimo. Prekė ti- 
kietu 25c. Komitetas.

Mėtinis Balius.
Dr-tė D. L. K. V i tau to. 80. Boston, 

Mase., rengi* didelį balių, 30 d. Gegužio 
ant Coledonian Salės, 4$ Elllot St. Bos
ton, Mas*.,prasidės 2 vai. popiet, trauk
sis iki 12 vai. naktie*. Ūžpraazytas cho
rai lietu visakų giesminįkų- Wisus Bos
tono lietuviui ir lietuvaitės azirdingai 
užpraszo atsilankyti. įženga vyrams 
•l.oo. moterims 50c.

Komitetas.

Balins.
Subatoi, 17Gegužio, darau balių pasi- 

linksminimo,ant kurio grajys gera mu
zika ir busszoklai; už geriausįatsižyme- 
jitną szokyje “Cake Walk” gaus 85 ver
tės medalį. Wi«usaplinkinius ir 
žįstamus užpraszau atsilankyti, 

8u guodone, 
W. Pilsuckis, 

1161 So.Hoyne avė., kertė 25tos

pa-

ui.

AUKOS.
Ant fondo lietuvinkos spau

dos Paryžiaus parodai paaukavo:
J.Topulis, Lakecreek, III. 25c 
A.Bush, ” ” 25c
W.Dauginas,Lincoln, Maus. 40c 
Kaz.Butkevicz.Chicsgo, fl.OOc 
J.Aleksandravicze ’ ’ 1.00c
S.Urbant,Delrey,Mich. 25c 
Ant nukentėjusių už lietuvystę 

po valdžia Rotai jos:
Kaz. Būt kevieš, Chicago, |1.

Chicago, 17 Gegužio ligon bū
tyje St Mary’s Nazaret hospital 
apveizėtas Szv. Sakramentais, 
pasimirė Stanislovas Klikunas,30 
melų senumo, buwo dar nevedęs. 
Paėjo isz kaimo Rimiszkių Smil
gių parap. Kauno guh. 19 Gegu
žio tapo gražiai palaidotas ant 
Czeskai—lenkiszkų kapinių per 
guod. Kn. Steponavyczių, už ką 
jo brolis, K. Klikunas K n. Stepo
ną vycziui ir visiem*,kurie patar
navo prie pagrabo.iazi aria szirdin- 
gą aezių. F. Strie'cziunas.

i . ... ■ ■■L’.1

KNIGU! KN1GU!!
Dabar gavome isz Prūsų jau seniai 

užpraszyta* knįgas Matas Aukso Al
torius, kurios musų ka tai toge yra j pa
rodytos po numeriais: 1, 2 ir 5. Sziųiknį- 
gelių yra labai graži, balta ir slidi po- 
piera. Apdarai drūti ir gražus, kraSztai 
ir kryžiai paalsuoti, katalikiszkų maldų, 
kaipo tai: maldos rytmetinės, vakari
nės, prie spavednes. komunijos, mitzių, 
mizzparų ir daugybė kitų: miszių mal
dos su abrozeliais: miszparai giedami 
lietuviszki ir k>tyniazki:daug lotyniszkų 
fiesmių giedamų prie iszstatymo 8SL 8a- 

rsmento, procesijų, pakraplnimo ir tt. 
Yra 6 litanijos: paaimės 8z Marijos P. 
ir Karaliaus Dovido, aktai, ražanaziai, 
stacijos, karunka, keliolikaszventiigie- 
smių ir tt. Yra tai naujauaia Ir grasiau
sia knįgelė isz visų lietuviszkų mElda- 
knįgių. Mier*3|x4| colių.

Padėk&won$
8o. Boston, Man. Dr-t« D. L. K. VI- 

tauto siunciia siirdingn padėkawonė p. 
T. Andruuevicsaitei už padirbimą pui
kios velavos musų d rąugystėi. Darbas 
yra vertas didžiausio pagyrimo. Dėl- 
togi velyjameaiiiemi reikalaujantiems 
vėlavo ar tam panaazių issdirbimų, 
kreiptis prie p. T. AndrussevicMitės. 
115 W. Divliion St., Chicago, 111., o bu
site užganėdinti.

Db-t« D.L.K.Vitauto.

Prekė pjnjgų.
Ruskas rublis po...................... 53c
Prusiazkos markės po..... ..24|c

Pne kiek vieno pinigu siuntinio 
reikia pridėti 30c unt pscztokasz- 
tų.
- Pinįgai iszaiųsti per “Lietuvos” 
redakciją greičiausiai suvaiksz 
czioja ir niekada negali pražūti, 
nes mes riuiicziame per bagoeziau 
sius bankas ir kiekvieną siuntinį 
asekuruojame.

Pajieszkojimai.
Pajietzkau Juozapo Dovidonio, Kau

no gu b., Panevėžio p*v.; girdėjau, kad 
jis gyvena Pittsburge. Jis pats, ar ku 
kitas, teiksis duot žinia ant adreso.

O. Palilionis,
934 33rd St. Chicago, III.
Pajieszkau savo uvogerio, Selvestro 

Alužos, iu Suvalkų gub., Seinų pav., 
Giaoių kaimo. Jis pats, ar kas kitas, 
teiksis duot žinią ant adreso:

Frank Budrovski,
25 A mes 8a., Brobkton, Mass

Pigiai ant pardawimo 2 lotai su 
namu ant 4 famiiijų, apaezioj sztoras, 
vietoje lietuvių užgyventoje. Priebu
tis pardavimo: savinįkas užvažiuoja į 
Europa.

Peter Mazurczak. 4428 Wood st.

Naujausios knįgos,
Pamokslai lumlatlra ir Teisybes Hsgaldlaetl 

(hlvvoslu wnu emtla. Crta yra peilipe ISS

naneslu *kalUmi 
gely n gardžiai |

Populariuk.i R»nkwadi, Kirtiko* Piruzt P. 
Neria. Yra labai naudlar* ktUageie *iao-

*Imm sorlstl* koki nor* gar* d*rb* atlikti 
arką aaajo toaaialyti privalo apalnažinU »u 
mokalutprtkoa. kur. Jam vlaokiiia da’bui Ir

pa**llt*lal*. kur Žmogui p-nkaite*' ingiu* 
aaag iauslatie* prto wl*oklu i»»lirbt*- 
Btia....................................................................... no

Llutaviiiko* Paaako*. Mrdega liutsvUskal n>T- 
tologijal. Surinki* DroJ. Ba*an*«io*i*u*

ragana* Ir ragaaiu*; A pi- Ilvlraa. La ūma ir 
Laaaaa; Apie Dali; Apl-Glltise; ApioSzal- 
nf Ir *'altl; Apie m)**. Apie milžine*; Apie 
žaicaln* IraiMku*; Apie nllklakln* arba 
wllkalokn*. Yra tai Juokiagiaušio* paaa-

bu iru* teiayb*.............................................. tl.SOe
Oyvealma* Klan«n*o M arijo* Hnfbaauro, *u 

tra«UH> aptakvmu apie pargabenime Ur te* 
Atpirkejiatu ias Italija* in žiemiu karalyste •

' tikimai 1*1 Liet n iro* itetaviaaka parapi
ja .......................................................................Mte

J. WEIN8TEIN, 
pigiausei paraamdo karietų ant vesei

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

Telefonu Canal 450.

ell igotų wyrų.
JEIGU jus kenesist pasekmes jau

nystės issdyklmo (onanismo), tai turite 
jieszkot urnai pageltos, nes gamta jus 
neissgydy*. Symptomai Jų* ligos yra: 
nemiga, poliurija nakties laike ar nusi- 
sslapinsnt, lytiszkų dalių ir nervų susil
pnėjimas, skaudėjimai gaisros, nugaros 
Ir lt. Ilgus melu* kentėdamas asz ban
džiau daugybę vaistų, kurie vienok 
man nepagelbėjo: gailaus asz pat* iszra- 
dau vaistą, kurs į trumpą laiką padarė 
manę kitokiu žmogum, Jr jei atraszysi 
man gromatą, įdedam* markę atsaky
mui, asz prisiųsiu Uw užpeczėtytoj gro- 
matoj pilną apraszymą, kaip iszsigydy- 
ti. Raszyk pas;

FRED WIL8ON, ,
Bos 386, E KBNoeBA,Wl*.

No. 1. Drutaa gražus apdaras, kryžiai 
ir krautai paauksuoti. Prekė.. .pOe

No.2. Drūtas gražios *kliros apdaras, 
kryžiai ir krassaai paaukMoti. Apkaus
tyta ir iu kabute. Prekė.............i75c.

I

No.3.Gražus momko skuros apdaras, 
loninkszlai isskissasta. apvali kaihpu- 
ICziai, auksini! krantai, kvietkut ėi| 
raižai. Prekė. "41

No.4. Apdaryta fraciisisskoje skure
lėje, minksztai iszkimszta. npvidi kam- 
pucziai, auksinti kraustai, kryželis ir 
kvietkeiė, Prekė........................•1.50.

No.5. Apdėtu b.-tluis sloniaus kaule
liais, su 3 sidabriniais medaliktliaii ki- 
baneziai* ant sidabrinių lenciūgėlių, ap
kaustyta sidabrinėmis bletelėmis ir su 
kabute. Prekė...................... ‘....•1.50.

No.6. Gražioje beitoje celluloidoje, 
isskilusiotnis celluloidinėmis kvietkelė- 
mis, celluloidinės dvi kabutė*. Pre
kė...,................................................SI.50.

No. 7. Gražioje baltoje oelluloidoje, 
kvietkelėa iazklotoa sidabru ir perlu, su 
dviem celluloidinėmii kabutėmis. 
Prekė..................................................Ū.00.

ku-iu • dabar iskpar. 
lendame už pigia ' niet 
kad negtrdeia pfeke- 
Čžpirkiuoae raodari nL 
R no AMERICAN 8TY. 
LE LAIKRODILIU- 
SOLID OOLD F1LLED 
LUK8ZTAI8 kuriuo, 
parduosime po viena 
artai te/lnal> po -SZ.9H 
kožna Sa kiekvienu 
laikrodėliu duodame 
C«aranctja ant S* me
le. Su tikrai* A(n«ri- 
konisikale vtderiai*

■Inlm* ir p l>>u>k tM< mi« n>>* tas atsiusime per 
C O. D. leikr deli cnt p< rtlerajimo. Jvigs teu 
paeidelx>>. tžm- kelt »xpn-««i *tęii atenrUmo 
kaeitas Ir paeUeik lalkroOeli:!• iguneeldaboje ae- 
moliekne oreli Ar gali r-rlae a«reUI Snra- 
Mydama* primink k->kl lalkr<~d<*li nori vyriuką 
ar mou-rtexka. Pnk* už tveiaa on. Jeigu les 
karto prpiusi plalagas M SS mr» pridoslme do- 
*eaa Viena storai aaksinta' lenciugeli verta

9 Warren St., Nev York, N. Y

W. SLOMINSKA,
waukee Avenue, CHICAGO.,

Mano Dirbtuioe tapo 
Apdovanota

DVIEMS MEDALIAIS
ant Koscluszkos Paro
dos už rūpestinga, tel- 
slnga ir artistiszką isz- 
dlrbinuą.

KARŪNŲ, 8ZARPŲ, 
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, jK. 
BERLŲ, MARSZAL-^’iĮ^I^ 
KINIŲ LAZDŲ ir tt. Į 00BĮ'

Turiu už garbę apreikszti guo- M
dotiniems Kunįgams ir guodotin. Į 
Draugystėms, kad asz dirbu vi- V 
sus augszcziaus paminėtos daig- ĮT *
tus Pigiausei, Teisinglausei
ir Geriausei, nes per 90 metų fln 
uis i imdama iszdirbimsis įgijau M 
geriausę praktiką ir dėl to galiu tP M JM |įj|
viską padirbt pigiau ir geriau ne- Inl ffl&aSv HI 
gu kiti fabrikai. H

Su guodone ■ B
W. SLOMINSKA, 679 MILWAUKEE A V., CHICAGO, 1LL.

g C, W. DYNIEVVICZ & CO.. 
806 MILWAUKEE AVENUE, 
Pomiadzjr We«t Qitisioo 1 Cleaver ulicami.

g CHICAGO, 1LLS. __
KANTOR PIENIĘŽNY, REALNY I A8EKURACYJNY.

Wjrwtka plrntędzy do Europy, Sprzrdiž
S W Bealnožci, Karty Podrožne, Ofcr*towe

Kolejowe do i s Europy, Wyrabianie Pa 
lx-e»lriy<h. Unguriu s. b-d. .<

"**’**'■ "^ ’"F- T’A Gruntą Kokjoa. tu. 1 •
S Wypožycxaaie pleniędzy na Budo-
3 w»nle lub taknpno Realnofa-i, Zmiana pieniędzy Zagranicznycb. Notaryn.tr Pnbiiczni
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Li6i)UwlszKa ADtleka,
257 Hanover St., Boston, Mass.

Pilna visokiu aptiekoriszku tsvorų czionykszcziu ir užrubežiniu.

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

Aptiekoje galima iu ii k žibėt: lenkiukai, raikai, lietuviukai ir 
daugelyj kitokiu kalbų.

LIETUWIU DAKTARAS

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

Telefonas: (Janai 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos 

aptiekos.

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

Gydo wisoke* ligas, turi geriausę prakli 
ką ligose moterių, vaikų irchro- 

niszkose ligose.
867 32nd S t., Chicago.
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924 2
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Ar Tawo peczius 
reikalai pataisymo?

Jeiga teip, tai pirk vista reikalingus prie 
peesiaus daiktus pas

Ontlet Fornitnre & Stove Co,
3249 8. Morgan St.

o jie sutaisys tavo peesiu dykai. Teipgi 
turime didelj daugybė visokių peesių 
už pigiausią prekę, pigiau kaip fabrike.

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

Tklelonai Yarm 885.

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

nuo 10—11 ryto.
Telefonai Canal 329

Wisi wyral pas

Baltrakony!
Rasite ezalla alų, seniauses ariel

ka*, wyna net isz Europos, o 
cigarus net i?z Turkijos.

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

Materbnry,Conn.
Naujas iszradimas ant su- 

drutinimo plaukų.
Sulaiko slinkimą galvos plaukų, vie

toj Iszpuolusių atauga nauji, isznaikina 
pleiskanes, padailina plaukų parvą ir 
stabdo galvos skaudėjimą. Yra tai nauja 
ir geriausio gydykla ant sudrutinimo 
plaukų kaipo vyram* teip ir moterims, 
merginom* ir vaikinams. Kurie užlemi- 
jote savo plaukų -slinkimą, pasiskubin
kite, o gausite pagelbą ant sulaikymo; 
ant pilkų galvų, jeigu tik nepersenaa,at- 
auga nauji plaukai. Teipogi ant iszsi- 
gydymo visokių užsisenėjusių ligų duo
da rodą dykai. Rauydami įdėkite mar
kę ant atsakymo ir adresuokite teip:

Prof. J.M. BRUNDZA,
660 Wster 8t, Nev York, N. Y.

J. LESZCZYNSKIO
Lenkiszkai - Lietuwiszk&

APTIEKA
3318 S, Morgan St, Chicago, III

Turi geriause* gydyklų nuo visokiu 
ligų; užlaiko visokes Europinei žolele*. 
Bobro mėsa, raikąs gyvas diėles ir tt- 
Atsiszaukusiems per laiukus ir apra
išantiems savo ligų, duoda rodąs ir 
prisiunczia gydyklų per paczta arba 
per ezpresą.

Aptiekoje visada randasi keli dak
tarai. teipogi per telefoną gali p* 
azaukti daktara ku tik koki nori.

Tel. Yards 709.
Dr. Statkie vlczias gyveni ut Aplietos.

ADVOKATAS.
Gcriauiei iizprovoja visokias prowas 

visokiuose sudaose, kaipo ei vi liukuose 
teip ir k ri minai inkuose. Persenėjusiu 
ir užvilktas provas atjieuko ir daveda 
prie greitesnio termino.

397 W. I4th St.,
Chicago. Illinois-

t
 P. K. BRŪt'H.iS.

užlaiko didelę

KrautuweLaikrodžių, Laikrodži ų.Žie 
Į dų. Špilkų ir tt.

Szliubiniu* Žiedu* 
padaro ant orderio už pigiau- 

se prekę.

954 33rd St., Chicago, III
|WNOTARIJUSZAS. CLAIM ADJVSTEB.

F.P.Bradchulis
Užsiima visokiomis provomis ir iš

dirba visokius dokumentus. R^dsi 
duoda visokiuose atsitikimuose.

Auiszaukite pa* savo viengenti: 
954 33rd St., CHICAGO- 

Telefon: Yards 709.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Hateted St.

Nuima puikias Fotografijas; ui tusln( tikisi

*2.00
Ant veaeillu ir kitokiu reikalu nuima Fou;r» 

fljaa kuopulkianaial.
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