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Amerika.
Tarybos terp amerikoniszkos 

komisijos ir tilipitoieczių pasiunti
nių neiszdavė' vaisiaus; joms isz 
syk nebuvo prilenkus ameriko- 
niszkos kariaunos virszinįkai, o 
gal ir pats karės ministeris. Per- 
traukimę tolesnių tarybų susku
bino užstojęs ant Filipinų lytų 
laikas. Nesveikas oras ir nuola- j 
tiniai lytus privertė amerikonisz- 
kus vadovus sutraukti kareivius 
isz nesveikų klampynių atgal; 
jų apleistas vieta; užima vėl 6- 
1 ipiniecziai. Tokiu budu mat 
pasirodo, kad iii szioliszkos au
kos ir kraujo praliejimai labai 
mažus iszdavė vaisius, ypacz ge 
rus, kadangi iszdegintus miestus 
ir kaimus, isznaikintus laukus, 
plantacijas ir sukrautus ant gy
ventojų maisto produktus už to
kius gerus vaisius paskaityti ne 
galima. ' Užstojus lytui, filipiuie- 
cziai vėl subruzdo: amerikonisz- 
ki kareiviai turi slėptiesi szlapio- 
se grabėse, miegoti szlapiuose 
drabužiuose, kadangi iszilgai vi
sų linijų laukiamas yra filipinie- 
czių užpuolimas. Esanczių mies
tuose padėjimas ne kiek lengves
nis. Jenerolai Luna ir Mascar- 
do, kurie isz baimės, idant jiems 
amerikonai neužkirstų pasitrauki
mo kelio,buvo pasitraukę nuoTar- 
lac, dabar užėmė atgal savo senas 
pozicijos ir privertė Lavtanę ir 
Mc Arthurę sutraukti kareivius į 
San Fernando. Nuo ežia iki San 
Pedro Macati filipiniecziai paren
gė tris eiles apkasų. Susimuszi- 
mai pasitaiko kasdienę. Jenero- 
las Otis pareikalavo pastiprini- 

liuosno- 
laikę, 

ilgiaus,

gagenti: 
1ICAGO-

AFA8, 
u.
tuzinu tik**1

mo, 
rių. atbuvusių 
idant 
kol neatsiųs isz Amerikos užtek
tinai reguliarisakoe . kariaunos. 
Esancziędabar ant Filipinų jene- 
rolas Otis skaito už aeužtenkan- 
ezię.Laikraszcziai paleidojpaskalę, 
buk Aguinaldo likosi užmusztas, 
ar pats nusižudė. Tam vienok 
ne daug yra tikinezių.

Su atėmimu ginklų nuo kuba- 
niszkų kareivių neina teip leng
vai, kaip tikėjo: labai mažai yra 
tokių, kurie už 75 dol. padėtų 
rinklus; atsiszaukia su tuom 
daugiausiai toki, kurie niekada 
kareiviais nebuvo, bet nori kokį 

heaę karabinę ar 1

teiposgi praszė 
savo 

jie pasiliktu
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giai parduoti. Atgabenusių gink-1 tos dalies bėgioja jau trukiai. 
i.._ —.------ ii—:__i------ 1-------Dabar skubiai gabena reikalingę

medegę dėl likusios dalies. Jei
gu dabar visas geležinkelis dar ir 
negatavas, bet prie Didžiojo 
oceano Maskolija neužilgio galės 
jau ar tai kariaunę, ginklus, ar 
sziaip tavorus toliaus gabenti 
upėmis; trukstanezię dar 600 
viorstų alkūnę iki upei Szilkai ne 
užilgio pabaigs, o ant jos ir ant 
Amūro bėgioja jau ne mažai gar
laivių. Toliaus nuspręsta pail
ginti Užkaspiszko geležinkelio 
liniję iki vakarinių rubežių Ti
krųjų Chinų; kitę liniję dirba nuo 
Kaukazo iki Persiszkai užtakai, o 
dar kilę rengiasi dirbdinli iki 
Kandaharui. Nors Chinų randas, 
ant Anglijos reikalavimo, atsisa
kė duoti Maskolijai koncesiję ant 
nuvedimo naujos geležinke
lio linijos per Tikruosius Chinus 
nuo Mandžurijos iki Pekinui, 
bet ta ant Chinų raudo nepaiso: 
maskaliszkas pasiuntinys Pekine 
praneszė Chinų ciecorienei, kad 
caras labai gailisi, negalėdamas 
paeiganėdinti pirmutiniu, atsisa
kymu duoti Maskolijai koncesiję 
ant padirbimo minėtos linijos, 
kadangi jis, netikėdamas atsisa
kymo, iszsiuntė jau inžinierius ir 
reikalingus darbinįkus ant iszti- 
rimo, paženklinimo linijos ir pra
dėjimo darbų. Mat caras teip 
elgiasi Chinuošė,kaip kad jie jam 
prigulėtų. Užstoti už Chinus 
priesz sziaurčs meszkinę atvirai 
nė viena vieszpatystė nedrysi a. 
Argi žingeidu, jeigu Chinų ran
das ir jų ciecorienė, lahians besi- 
bangindama Maskolijos, priesz ję, 
o ne priesz Angliję, nusilenkia, 
kadangi paskutinė neįstengia 
Chinų apginti. Maskolija stu
mia Anglijos įtekmę isz Chinų ir 
kitų krasztų vidurinės Azijos. 
Susidrutinimas Maskolijos Azijoj 
pavojingas netikt Anglijai ir Ja
ponijai, bet ir Amerikai, kadangi 
gali Maskolija apsubdyti prekys
tę tų vieszpatyszczių vidurinėj 
Azijoj, ypacz Amerikai Mas
kolija yra smarkiausiu konku
rentu, kadangi ji produkuo
ja tuos paežius kę ir Ameri
ka tavorus.— Wien priesz Itali- 
ję Chinai rengiasi atsiremti: Ita
lija prie užtakos San Mun at
siuntė 5 kariszkus laivus; čia 
prisakyta traukti ir chiniszkai ka
riaunai ir nedaleisti italijonams 
iszlipti ant kranto.

lūs aut amerikoniszko gubernato
riaus prisakymo atsirado ne dau. 
glaus kaip 300 isz 15000 ar 
30000 buvusių kubaniszkų ka
reivių. Daugumas kubaniszkų 
vadovų nepriima nuo amerikonų 
pinįgų ui padėjimę ginklų. Jie, 
kaip raszo laikraszvziai, rengia 
pasikėlimu priesz amerikonus, ka
dangi paliovė jiems tikėję; iszpa- 
niszki laikraszcziai pranaszauja 
ilgus maisztus ant Kubos kaip 
ir ant Filipinų. Isz visko pasi
rodo, kad karė su Iszpanij i ne
geistinus Amerikos tautai (ne po
litikieriams) atgabeno vaisius.

dento O ra ui jos republikos su gu
bernatoriumi angliszkų valdybų 
ir uždavė prezidentui daleidimę 
keliauti per rubežių. Lygiai 
Anglija, kaip ir neprigulmingų 
republikų gyventojai tiki, kad 
per tę susivažiavimę visi kai- 
mynBzki nesutikimai tuose 
krasztuose taps prasza^inti.

Isz Lietu-vos.

Metas VII

Holandija.
, Sandaros kongresas Haagoj 
1 traukiasi toliaus. Žinoma, tokiuo- 
i se susirinkimuose turi susitikti 
' prieszingos nuomonės ir isztikro 
1 susitinka: ypacz atskirose komisi

jose delegatams atsitinka gana 
! smarkiai susikirsti. Kaip piane- 

sza angliszkas laikrasztis “Mor- 
i ning Post’’, pakėlus amerikonisz- 

kiems delegatams klausymę per
mainų Genevoj padarytų nutary- 

! mų kaslink serganezių ir sužeis
tų laike karės neutraliszkų viesz- 

i patyszczių pavaldinių, masko- 
liszki delegatai pasiprieszino pet- 
kratinčjimui to klausymo, kadan
gi jo nėra maskoliszko užr u beli
nių dalykų ministerio Muravje- 
vo apgarsintame programe kon- 
greso./^Ginczai kaslink to dar 
nepasibaigė, bent teip raszo minė
jas angliszkas laikrasztis, kurisai 
nežinia kokiu budu isz kongreso 
žinias gauna, jeigu sesijos yia, 
arba turi būti, paslaptyj užlaiko
mos. Delegatai tikisi, kad jeigu 
ne daug pasiseks kongresui svar
besnių dalykų užgirti, tai vienok 
tiki, kad bus užgirtas terptau- 
tiszkas santaikos tribunalas. 
Susipykusios už kę nors viesz- 

I patystės, ant iszriszimo užgimu
sių nesutikimų, pirm pradėjimo 
karės, turės kreiptiesi į minėtus 
tribunalus. Kadangi vienok mi
nėti tribunalai neturės irterptau- 
tiszkos kariaunos ant privertimo 
nesutinkanezių v iesz patyszczių
pasiduoti savo nusprendimams, 
tai nauda isz tribunalų parengi
mo negali būt dideli: norinti be 
karės užbaigti nesutikimus ir da
bar, nors nėra terptautiszkų .tri
bunalų, moka susitaikyti, gei- 
džianezių gi per karę užgriebti 
svetimus krasztus nė joki tribu
nalai neprivers savo norų iszsi- 
žadėti. Dabar, kaip garsina lai
kraszcziai, Amerikos delegatai 
propaguoja ant kongreso paren- 
gimę tribunalų, bet nė nesutiki
muose su Lzpauija, nė ant Fili
pinų, nė ant Kubos nenori nesu
tikimų pavesti ant nusprendimo 
santaikos sudų. nors kita pusė 
noriai sutiks ir sutinka pasiduoti 
nusprendimui santaikos sūdo. 
Isz to matyt, kad ar tai Amerika, 
ar kita vieszpatystė vien tęsyk 
savo nesutikimus sutiks atiduoti 
ant nusprendimo santaikos sūdo, 
kada isz to matys galėsianti dides
nę nauda isztraukti, kada karė 
bus ne tikt sunki, pergalė abejoti
na, kada prieszas rodysis per 
tvirtu, kurį nelengva pergalėti. 
Prie santaikos sudoszauksis vien 
vienokio drūtumo tautos; nesu
tikimuose gi didesnių vieszpa- < 
tyszcsių su silpnoms, . drūtoji 
vien tęsyk pasiduos nusprendi
mui terptautiszko sandaros tribu- 
nalo, kada silpnoji turės drutua 
užtarėjus;kitaip gi greičiaus per 
karę bandys užbaigti nesutikimus.

Azija.
Maskolija isz palengvo sten

giasi visę sziaurinę Aziję iki Pe
kinui į savo nagus pagriebti. Da
bar skubiai dirba savo didyjį Si- 
berijos geležinkelį, kurio du

Prancūzija.
Savitarpinis nestkentimas terp 

prancūzų ir vokieczių eina ma
žyn; tas, jeigu ne tuojaus, tai su 
laiku galės atsiliepti ant politisz- 
kų terp tų vieszpatytzczių prie
tikių. Nors pusė akcijų Suezo 
kanalo yra prancūzų rankose ir 
jis padirbtas prancūzų, ant szių- 
metinio draugystės susirinkimo 
kaipo prezidentas draugystės li
kosi iszrinktas vokietys, prezi
dentas Bremos garlaivių kompa
nijos Plate. Ant atsibuvusio azį- 
metę Berlyne terptautiszko ant 
apstabdymo džiovos kongreso 
prancuziszkus mokslinezius priė
mė szirdingiaus negu kitų krasz- 
tų sveczius, net patsai ciecorius 
dekavojo praneuziazkiems moks- 
lincziams už atsilankymę.

Kasacijos Budas dar vis neisz- 
davė galutino nusprendimo kas- 
link atnaujinimo Dreyfuso pro vos. 
Perdėtini8 to sūdo, tiki, kad jeigu, 
pasirėmęs ant perkratinėjamų da
bar dokumentų, sūdąs užgirs at- 
naujinimę provoe.tai Dreyfus bus 
sūdytas karisžko sūdo,kurisai bea- 
bejonės iszteisįs kaltinįkę. Jei
gu užgirs provę atnaujinti, tai- 
ji bus per kratinė] a ma pabaigoj 
sėjos arba pradžioj liepos mėne
sio.
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peilį teip hran-' trečdaliai yra jau padirbti; ant

Inz Wilniau8.
Iszczion pranesza, kad pabai

goje Kowo mėnesio (apie 25—27 
dienę naujo skaicziaus) žandarai 
padarė daug kratų ir suėmė apie 
30 žmonių buk už prigulėjimu 
prie Lietuviszkos Socijal-Demo- 
kratiszkos Partijos. Terp kitų 
suimti: daktaras AudriusDamasze- 
vyczius ir miesto velerinorius 
Nonevyczius, bet szitie neužilgio 
tapo paleisti ant kaucijos. Per 
kratas atrasta pas nekasiuos l e- 
tuviszkos knįgutės ir atsiszauki- 
mai “Broliai-Lietu viai".

Kaipo priežastį tų wi»ųermide- 
rių paduoda ianeszimus ne kurio 
Baranausko, kurie pasirūpino isz- 
pradžių sueiti į pažintį su darbi- 
nįkais ir jų vadovais, o paskui 
daneszė policijai ant jų.

Jau isz daugybės atsitikimų 
mes lietuviai labai gerai persiti
krinome, kad pati maskolių polici
ja su visomis jus gudriomis įtai
somi* mums ne baisi ir ne daug 
galėtų pikto padaryti, jeigu ne 
mui paežių iszgamos-iszdavikai.

Ar-gi jau mes m tarime ir ne 
atrasime kokios geros rodos 
priesz tę musų szalies pavietrę, 
priesz tuos musų judosziut*.

Isz Griszkabiidžio, Nati
ni ieszczio paw. -

Jau treti metai kaip Griszka- 
budžio valszczionys per valsz- 
cziaus susirinkimę, vienu balsu, 
padavė praszymę į patį - carę, 
melsdami lietuviszkos spaudos su 
lotyniszkomis literomis ir, kad 
lietuwiszka kalba drauge su 
maskoliszka butų iszguldoma 
mokyklose ant mums pritinkamų 
knįgų. Atsakymę sulaukė vos-ne- 
vos szię žiemę, Griszkabudžio 
valszčionių praszymas palikta 
be jokios pasekmės,!, y. atmestas. 
Stebėtinas daiktas, kodėl teip il
gai ne dawė tokio menko atsaky
mo, da-gi patsai caras? Per kę 
ną galime nė norėti, kad jo tarnai 
skubintųsi atsakyti mums ant vi
sokių paduodamų mus praszy- 
mų: jog žemė paspėja kelis kar
tus apsiristi aplink saulę, pakol 
sulauksi.kokį atsakymu ant pra- 
szymo nuo mus naczelnikėlių arba 
abelnai nuo maskolių valdžios 
czinovnikų. Nieko nekenktų vė
lei duoti praszymus į patį carę su 
tokiais pat reikalavimais.

Rygos Metuvvių ir latwiq 
skerdynes.

Pereitame “Lietuvos” numeryj 
mes praneszėme apie užgimusį 
nesutikimę / terp latvių 
ir lietuvių darbinįkų Rygoj, isz 
ko paskui terp nesutinkančių 
užgimė musztynės, į kurias įsiki- 
szo maskėliszka kariauna. Ji pra
dėjo besipeszanczius skirti, bet 
s^yrė tokiu jau budu, kaip savo 
laike dafė Ijattimere szerifas 
Martin, taigi szaudė į darbinįkus. 
Prie to 12 darbinįkų likosi už- 
musztų, o 50 paszautų. Mes se
iliaus tikėjomėsi, kad gal Masko- 
lija, teip kaip Austrija, užtars už 
užmusztus ir paszautus szerifo 
Martino *maskoliszkus pavaldi
nius. Kaip gi ji gali užtarti, jei

gu prie kiekvienos progos elgia
si dar bjauriau* negu szerifo pa- 
gelbinįkaį? Maskalijos valdžios 
mat savodarbinįkus laiko vien 
už medegę ant iezbandymo san
daros laifce narsumo kariaunos. 
Apgailėtina, kad per neeupratimę 
reikalų mus; broliai tokię pro- 
gę maskoliams suteikia.

Liepojuj mokėjo: už pudę ru
gių 8 2—84 kap. Avižos paprastos 
72—76 kap., geros 77—80 kap., 
geriausios 81—85 kap. Miežiai 
65—69 kap. Grikai 88 kap., gri- 
kų kruopos 1 rubl. 43 kap. Linų 
sėmens 127—130 kap. Kanapių 
sėmens 1 rubl. 67 kap. Kvietinės 
klynės smulkios 56 kap., viduti
nės 57 kap., stambios 58 kap.

Kreiwai prisiekę lindinĮ- 
kai.

Prūsų Lietuvoj, netoli Kara
liaučiaus, likosi užmusztas savi- 
nįkas dvaro Zoegersdorf, Roseu- 
gardt. Kaipo nužiūrėta likosi su- 
aresztuota užmuszto pati ir pa
teko po sadu. Sūdąs vienok ję 
iszteisino ir paskui vienas isz 
jaunų sudžių apsivedė su turtin- 
tinga naszle ir iszkeliavo į Dali
ję. Tada tai pasirodė, kad tūli 
liudinjkai kreivai prisiekė; du 
isz jų, Russę ir Czigonę jau sua- 
resztavo.

Isz Pažėrų, Wilknwiszkio 
paw.

Po veiykų turėjome gminos 
sueieę. Kam išorių j ėmė ukinį- 
kams pasakoti, kad ciecorius dėl 
jų naudos pavelijęs įsitaisyt prie 
gtainų kanceliarijų ir prie iszkalų 
knįgynėlius labai naudingų ūki
ninkams knįgų. Mes tikt klauso
me, kokioe-gi bus tos naudingo
sios knįgos. Ugi kamisorius ir 
perskaitė, kad daleista yra tam 
tikslui kelios deszimtys masko- 
liszkų ir lenkiszkų knįgų, o apie 
hetuviszkas ten nėr nė ženklo. 
Perskaitęs kokios knįgos yra pa
velytos mums ciecoriaus skaityt, 
kamisorius pridėjo, kad lenkiszkų 
ėsę “jums, turbūt, nereikia, nės 
mažai kas mokate tę kalbę, per
tai gana bus parsikviesti tikt 
vienas maskoliszkas knįgeles. — 
Ar tinkat ant to?” — Paklausė.

Tada pakilo riksmas terp 
susirinkusių: “nereikia mums 
maskoliszkų knįgų! Lietuviszkss 
duokite mums knįgas!”

Kamisoriaus užmanymas tapo 
sueigos atmestas, ale kas-žin ar 
neįtaisys da mums maskolisz- 
kai - pravoslaviszko knįgynė- 
lio?

Wyrai, nesileiskite gminose tų 
maskolių lizdų!

Pietinėj Afrikoj, pasiuntinių 
rodą pritarė susivažiavimui prezi-

Izs Palangos, Kurszėj.
Mu«ų valdonas, grafas Tyszke- 

vy ežius dideliai nežmoniszkai 
elgiasi su savo žmonėms, kurie 
gyweua visa pajure ant jo žemių 
kaipo cziNSziNiAi ūkininkai. Mat 
žemė ta skaitosi pono ir ūkinin
kai ant jos gyvena pagal suderė- 
jimę su ponu ir moka žinomę rau
dę (czyžię) arba kartais atlieka 
ir kitokias ponui priderystee. 
Daugumas jau nuo tėvų tėvų 
yra apsigyvenusių ant grafo že
mės ir tę žemelę laiko per savo 
savaMį. Ponas, norėdamas dau
giau* naudos isz žemės iszversti, 
spaudžia tuos ūkininkus keldamas 
czyžię, per tai pasirodo bylos, 
kurios kartais tęsiasi net per ke
lis metus ir daugiausiai pasibai
gia viaiszku pralaimėjimu silp
nesniųjų, t. y. ūkininkų, nės ir 
dubos jie nustoja ir visę savo 
turtę ant byloe prakisza. Reikia 
da pridėt, kad Kurliandijoje že
mės ukinįkai pagal ciecoriaus 
ukazę nėra gavę, bet tikt liuo- 
sybe be žemės. laz szalies žiūrint, 
tie činsziniai ūkininkai mažai 
kuom skiriasi nuo senovės bau
džiauninkų. Jie visi beveik lietu
viai, kurie sėdi aut Tiszkevy- 
cziaus žemės, o tos tęsęsi pajure į 
sziaurę net per 15 viorstų. Aky
vas daiktas, kad kaip tikt bai
giasi Tyszkevyčiaus žemės, tai 
tuoj prasideda Latvija.

Isz Pilfflszkių, Mariampo 
les paw.

Aure Pilviszkių miestelyje atsi
tiko žmogžudystė: vienas žydisz- 
kas malamedas (vaikų mokinto
jas) netikėtai kirviu sukapojo 
savo paczię, kuri tik-kę buvo 
po kūdikiui ir da gulėjo lovoje. 
Sukapotoji žydelka pasimirė ant 
rytojaus. Tasai žydas, ant tų pė
dų pakilus riksmui, iszsyk bėgo 
pasiskandyti į Szeszupę, bet pa
skui, pridurmui kitų vejamas, nuj 
bėgo geležinkelio linkui. Į tę 
tarpę atėjo tavorinis trūkis, žy
das štoko tiesiog po ratais ir 
akies mirksnyje atidavė gyvastį. 
Sako, juog tasai žydas papildė 
žmgžudystę galvoe sumiszimę 
gavęs.

Isz Kretingos.
Prireikus cerkvę pataisyti, 

maskoliams atėjo gudrus užma
nymas į gatvę — surinkti reika
lingus pinįgus tam dalykui nuo 
wisų gyventojų tos apygardos. 
Neilgai mislijusi burliokiszka 
valdžia nuo rudens 1898 m. pra
dėjo imti 5 kapeikas branginus 
už perleidimus (kortas, pasus) į 
Prosų pusę, o isz tų kapeikų, lai- 
kui bebėgant, pasidarys daili su
ma, kurios užteks tai cerkvei pa
taisyti.

Pomologiszkas aodM Wil- 
. į niuje.

Neseniai susitvėrusi Wilniuje 
Sodaunįkystės Draugystė isz tikro 
stengiasi įbuti naudinga Lietu
vai. Dabar ji pasisamdė nuo 
miesto du tuszcziu pliaciu, uži
mančiu 3 desiatinaę žemės, ant 
kurios rengia Pomologiszkę sodę 
(vaisinių medžių). Toksai sodas 
uždėtas Warszavoj labiausiai 
prisideda prie pagerinimo po vi- 
sę Lenkiję auginamų vaisinių 
medžių vęislių: jis dalina dykai 
mokslainAns geriausių veislių 
skiepus, nuo kurių tas jau veis
les gali veisti paskui ir ukinįkai. 
Yra viltie, kad teip jau norės, pa
tarnauti Lietuvai uždėdaina np- 
mologiszkę sodę ir Wilniaus Sof 
daunįkyslės Draugystė.

Gaisrai.
Antroje pusėje Kovo mėnesio 

Wilniaus gubernijoj buvo isz viso 
34 gaisrai, isz kurių užgimė: 3 
nuo ne atsargumo paežių padegė
lių, 8 nuo nevalytų suodžių ka
minuose, 3 nuo padegimo ir 20 
nuo nežinomų priežaszczių. Wi- 
suose tuose atsitikimuose ugnelė 
pridirbo blėdies ant 36166 rubl.

Miete Pinske, Minsko gub. 
siautė baisus gaisras, kurisai isz- 
naikino ketvirtę miesto dalį. 
Ugnyje pražuvo ir 7 žmonės.

Dvarai Wokietijos kancle- 
r riaus.

Buvusius dvarus Radzivilų, 
Lietuvoj, patekusius paskui 
Witgensteinui, o po jo mireziai 
perėjusius ant paezios dabartinio 
Wokietiįos kanceleriaus, kunį- 
gaikszczių Hohenlohes, vienę po 
kitam parduoda dabartiniai jų 
savinįkai, kadangi jiems, kaipo 
svetimszaliams, pagal maskolisz
kas tiesas, ne valia būti Lietuvoj 
žemės savinįku. Didelius dvarus 
Nolibokus ir Lub cz, prie kurių 
priguli ir pidelės girios, pirko už 
2348000 rublių turtingas pietinės 
Maskolijos avių augintojas, -vo
kietys FaU Feinom. Naujo tų 
dvarų -ąvinįko tėvų tėvai 
atėjo isz ‘VVokietijos pėkszti, o 
dabar jis yra vienasisz turtingiau
sių Pietinėj Maskolijoj.

Isz K«lwarij08, Sawalkq 
gub.,

Widuryje Karvelio mėnąpio 
(naujo skaicziaus) maskoliai isz- 
vežė iszczion net į Peterburgo 
kalėjimę tuos kelis lietuvius, ku
riems paskirta buvo pe 6 mėne
sius sėdėt. Turbut valdžia atrado, 
kad jiems Kalvarijoje perlengva 
kęsti kalėjimo kancaias? Orionai 
mat vie-gi prieidavo kartais gi
minės, pasikalbėdavo, prineszda- 
vo aziek-tiųk maisto ir drabužių 
- tai nors ne teip nyku būdavo 
žmogui tuose prakeiktuose ma
ruose. Peterburge-gi bus jau ki
taip - ir prieiti tenai prie kati
linių bus daug aunkiaus, ir pri
duoti kęteiposogi bus bjauriam; 
ant galo ir sėdėjimas tenai bene 
bus bjauresnis.

(Isz Ukinįko).

Prekystes mokslainC 
Belostoke.

Turtingi fabrikantai ir prekėjai 
Belostoke, Grodno gub., nuspren
dė parengti mieste 7 kliasų pre
kystes mokslainę. Į trumpę laikę 
surinko 25000 rublių ant pastaty
mo specijiįliszkos triobos ir prane-" 
szė į minilteriję, kad mokslainę 
užlaikys savo kasztu, ant to pre
kėjai pats U n t savęs uždeda metinį 
mokestį; nuo rando reikalauja 
vien daleiįdimo. Miestas nuo sa
vęs duodė dykai pliacių ant pa
statymo nkmų naujai rengiamai 
mokslaine|,

jLwq prekes.
Už lietuviszkos javus pereitę 

sanvaitę piokėjo Wilniuje: už- 
pudę rugių 73—75 kap., avižų 
75—80 kap., žirnių 1 rubl., pupų 
80 kap.—1 rubl. 11 kap. Pūdas 
Mviežio nesūdyto sviesto 11 
rubl. 25 kkp.—11 rubl. 85 kap., 
sūdyto 10; rubl.—10 rabi. 50 k., 
pūdas szieno 30 kap., aziaudų 20 
—22 kap.

Wlena ne daugelio užtė- 
myjama pieno ypatybe.

Prancuziszkas laikrasztis “Aa- 
nales de Midicine veterinaire” 
patalpino rasztę apie ne daugelio 
užtėmytas pieno ypatybes. Mi
nėtas laikrasztis sako, kad pienas 
ne tikt perima greitai visokių li
gų sėklas, bet teiposgi nė joks 
kitas skystimas ne perima teip 
greitai visokių kvapų kaip pie
nas, ypacz tuoja'us po jo iszmilži- 
mui. Jeigu, , paveikslan, padė
ti puodynę szviežio pieno tame 
jau kambaryj, aur netoli pieno 
bus neužkimszta dervos stiklinė, 
tai ant rytojaus pienas bus perim
tas dervos kvapu. Tas pats bus, 
jeigu netoli pieno bus kitokios 
kvepianezios medegos: pienas 
į porę valandų perima kvapę ar- 
cziausiai jo stovinezios kvepian
čios medegos. Isz atliktų ban- 
davonių persitikrino, kad sveti
mų medegų kvapę pienas užlaiko 
per 14 valandų. Toliaus pasiro
dė, kad ant pieno turi įtekmę 
visoki kvapai net tęsyk, kada 
jis dar neiszmilžtas, taigi ėsant 
jam dar pas karvę. Ant karvės 
pieno, kaip žinote, turi nematy 
įtekmę maistas, kokį duodame 
karvėms: nuo kvepianczių kviet- 
kų pienai įgauna ių kvapę; 
maistas atsiliepia ant pieno šau
numo, ir ant jo parvos: matėte 
gal kaip kada pamilžtę pienę 
rausvos parvos, kaip kada mėly
nę, sausuose labai metuose kar
vės duoda kartų pienę. Tas vis
kas paeina nuo maisto, kokiuom 
maitinasi melžiamos karvės. Pa
minėtas ežia prancuziszkas laik
rasztis sako, kad ant kvapo pie
no turi net įtekmę oras, kokiame 
nors trumpę priesz iszmilžimę 
laikę kvėpuoja karvė; kaipo pa- 
tvirtinimę to laikrasztis paduo
da szitokį atsitikimę: vieno kar
vių augintojaus banda, grįždama 
nuo ganyklos namon, turėjo pra
eiti pro puvanezio pastipusio 
verszio kunę ir stervėnos smar
vė atsiliepė ant pieno, kurio nie
kas valgyti negalėjo ir tas trau
kėsi teip ilgai, kol stervėnos ne 
užkasė į žemę. Kitame atsitiki
me 35 girioj besiganančios kar
vės pradėję duoti bjaurų, smir
dintį pienę. Isz syk negalėjo su
prasti, kokia to atsitikimo prie
žastis; bejieszkodami jų, augin
tojai nuėjo į ginę, kur karvės 
ganėsi ir ten, tankumyne, rado 
pastipusio arklio gendantį kunę. 
Kaip tik jį užkasė giliai į žemę, 
tuojuus pieno skanumas ir kva
pas pasitaisė.
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Isz Amerikos
Audros.

Sziaurinėj dalyj Erath pavie- 
toj,- Tesase, pereit? sanvaitę 
siautė baisios audros. Mieste 
Mount Pleasent perkūnas trenkė 
į bažnyczi? laike atsibunanezios 
dievmaldystos ir iszgazdino susi
rinkusius. Wiliam as Kaufman 
likosi ant vietos užmusztas, 9 gi 
ypatos teip sunkiai užgautos, kad 
nėra didelės vilties ant jų iszgy- 
jimo. Pati bažnyczia isz dalies 
likosi sugriauta. Stophanvillej
perkūnas ir vėtra pagadino ne 
mažai namų. Cumberlande
nuo ? presbiterijonų bažnyczios 
nuneszė stogę; Alann Creeke su
griovė metodistų bažnyczi?. 
Prieto ir 8 žmonės paskutinėj 

.vietoj likosi užmuszti.
Seka maskolių takais.

Wardnbb, Idaho. Atsiųstas 
ežia ant suvaldymo pakėlusių 
sztraikus kalnakasių, jenerolas 
Mirriam, uždarė į kalinį' redakto- 

■ rių laikraszczio “Mullen Mirroi 
užtai, kad minėteme laikrasztyj 
patilpo straipsnis prilaukus 
sztraikuojantiems darbinįkams, 
iszteisinantis jų pasielgimę. Tuom 
dar nepasiganėdino jenerolas 
Mirriam: ant jo paliepimo likosi 
uždarytos vietos darbinįkų susi
rinkimo: saliunai Mulen, Burke 
ir Gen; uždraudė jis duoti darb? 
unijų darbinįkams. Isztikro, ar 
visas pasielgimas jenerolo Mit
riam skiriasi kuom nors nuo pasi
elgimo maskoliszko caro tarnų? 
Mums rodosi, kad nėra ežia nė 
jokio skirtumo.

: Getvėinkelis AlaskoJ.
Ant apsaugojimo aukso jiesz- 

kotojų žieduos laike nuo neda- 
tekliaus maisto ir ant iszvežimo 
iszkasto aukso, Alaskoj pradėjo 
dirbti jau geležinkelio linijas.' 
Yukon ir White pas geležinkelis 
jau gatavas nuo Skaguay iki 
kalnų; likusi dalis ant tiek pa
dirbta, kad reikia vien szėnis 
kloti. Nuo Liepos mėnesio pradės 
bėgioti trukiai nuo Skaguay iki 
Bennett. Kada bus pabaigtas mi
nėtas geležinkelis, vis? kelionę 
nuo Seatie į Dovson City galima 
bus atlikti į 10 dienų.

Paslmažinimas salimi u.
Baltimore, Md. Kaip apskaito 

czianykszcziai laikraszcziai, skait
lius saliunų mieste ant ^teinan- 
czių metų pasimažįs mažiausiai 
ant 500. Priežastis to pasimažini- 
mo yra ta, kad Maryland Bre- 
ving Co., produkuojanti A dalis 
viso alaus mieste,ant tolūtus atsi
sakė iszpirkinėti laisnus ir rengti 
saliunus savo kasztais, kadangi 
tas jai ne sugręžina kasztų. Isz su
mažėjimo saliunų skaitliaus gal 
vien girtuokliai nesidžiaugs.

Prigavystės per rinkimus.
Sprinofield, III. Netoli nuo 

ežia, miestelyj Lodd, szerifas ga
vo prisakym? suaresztuoti apie 
100 žmonių už visokias priga- 
vystes prie rinkimų. Daugumas 
apkaltintų, žinoma kalcziausi, 
pabėgo; i*i sziol suaresztavo 
vos 2 kaltinįku. Ar gi tikt ežia 
atsibūva su prigavystėms, pirki
nėjimais balsų rinkimai? Jeigu at- 
atseitų visus kaltus aresztuoti,tai 
ant galo liuosais pasiliktu nedaug 
isz tarpo balsavusių.

Iszžude wisą sawo szeimyną.
Joplin, Kt. Wienuose namuo

se pietinėj miesto dalyj rado ne 
gyvus: 1. C. Mos?, jo paczi?, 
kūdikį, 7 metų mergaitę ir 9 m. 
vaikę. Wisi, iszėmus paties 
Moso, turėjo su kirviu perkirs
tas galvas, Mos gi turėjo įvary- 
t? kulk? į gal v? ir-laikė dar re
volverį sustingusioj rankoj. Me
na, kad j<8 pats užmusze visus 
savo szeimynos sąnarius, o pa
skui pats nusiszovė. Kokia prie
žastis tų žmogžudyszczių, nieks 
nežino.

Ledai.
Prie sziaurinių Nevfoundlando 

pakranezių vilnys suneszė tiek 
'Z' ledo, kad laivų plaukinėjimas su 

r visu turėjo apsistoti; ne galima
privežti ant gyventojų reikalų 
nė valgio produktų, kokių ežia 
trūksta. Todėl daugelis žmonių 
vėl bad? kenezia teip, kaip tai 
buvo du metai atgal.

Ateiviai isz Finlandijos.
Houghton, Mich. Į czianyksz- 

czias vario kastynes atkanka be- 
< ' veik kasdien? vis daugiaus atei

vių isz Finlandijos; finlandiecziai

m

*

*

£

mat iszeivystėj jieazko iszsigelbė- 
jimo nuo neteisybių netikusio 
Maskolijos valdono. Dabar jau 
Houghteno apskrityj yra apie 
10000 finlatfdieczių ir kaip spėja, 
besigelbinczių nuo pasileidusių 
maskoliszkų valdžių, ne teisybių 
atkaks szį met? mažiausiai 50000 
tintandiszkų ateivių.
Daugiaus dovanu įuokaltszkal in- 

• taisai.
Neseniai praneszėme, kad Ly

di* Bradley užraszė sa
vo uždėtam mieste Peoria, III. 
Politechniszkam institutui žemės 
plotus mieste ir jo pavie- 
tyj ir kapital? vertės >1000000. 
Dabar vienok pasirodė, kad tai 
buvo dar ne viskas: kituose pa- 
viecziuose ji užraszė minėtam 
institutui daug jrerai iszdirbtų 
farmų, kurių vertė pereina 
pusę milijono doliarų, isz viso 
apie 6000 akrų žemės.

Sugr^iino 8 lenkus.
Ant garlaivio Svitzerlacd at

kako isz Antverpeno į Rhiladel- 
phi? diktai lenkiszkų darbinįkų 
isz Galicijos. Emigrantų ui- 
veizda sulaikė 8 atkakusius len
kus, kurie pasisakė važiuoj? į 
Chicag? ir ten tikisi gauti darb? 
Illinois Steel Co. dirbtuvėse. 
Tokį lenkų iszsitarim? Amerikos 
urėdnįkai palaikė už kontrakt?, 
ne tikt jų ne leido keliauti toliaus, 
bet sugr?žino atgal į Eui*op?.

Musztyne terp darbininku
Buffalo, N. Y. Dokuose Nev 

York Central geležinkelio užgi
mė kruvinos muszlynės terp len
kiszkų ir italiszkų darbinįkų. 
Lenkai atsisakė dirbti drauge su 
italijonais,* kotraktorius vienok 
nusiuntė lenkus iszkrauti laiv? 
“Auburn”, ant • kurio buvo jau 
italijonai. Tie szovė į ateinan- 
czius lenkus ir vien? isz jų, Ene- 
rot?, mirtinai paszovė. Atbėgę 
policijantai suaresztavo paskui 
tris italijonus. *

Audros su ledais
Pereit? nedėlios dien? tufuose 

szteto Nebraskos krasztuose siau
tė smarkios audros su ledais ir 
vėtroms, kurios ypacz aplinkinė
se Bijou Hills daug atgabeno ne
laimių. Prie to 7 žmogystos Ii 
kosi užmusztos, o dvi mirtinai 
sužeistos. Audros tos ir vėtros 
pasiekė net Indianos szteto, bet 
ežia buvo jau daug silpnesnės.

Gaisrai.
St. John, Nev Brunsvick. 25 

d. Gegužio siautė ežia didelis 
gaisras, kurisai pridirbo blėdies 
ant pusės milijono doliarų. Pir
miausiai užsidegė parda viny ežios 
Nase & Sons, isz ežia gi ugnis 
iszsiplatino į visas puses, isznai- 
kino 150 namų. Prie to apie 1000 
žmonių ne teko pastogės; sudegė 
ir 2 moteriszkės. •

Nev York. Ant Coney Island 
siautė 26 d. Gegužio didelis gais
ras,kurisai isznaikino didesnę dalį 
teip vadinamo Bovery. Ugnis 
isznaikiuo teiposgi Seach Beach 
rum?. Iszdegė isz viso 100 V*>obų. 
Blėdį ugnies padaryt? skaito ant 
>400000. Prie to vienas policis- 
tas, du ugnagesiai ir du vaikai 
pavojingai apdegė. Kaip policija 
spėja, ugnis galėjo užgimti 
tikt nuo padegimo.

Cedar Rapids, Ia.
Washburn, užbėgęs ant vandens 
paplautos szenies,pa8ažierinis trū
kis iszszoko isz rėlių ir nusirito 
nuo kelio. Prie to 7 žmonės li
kosi užmuszti, sukeistų gi ir 
tai sunkiai, yra 16 žmonių; tuos 
nugabeno į ligonbuezius.

Netoli

Isz darbo lanko.

5 Weot Virginijoj kokso pe- 
ežiai dirba gerai, dega visi pe- 
cziai.

Davson, III. Darbai eina 
dzia prastai: dirba vos po vien? 
dien? ant-sanvaitės.

5 Carbonado, Wash. Darbai 
eina ežia gerai. Dirba kiekvien? 
dien? su trimi* darbinįkų atmai
noms.

•I Fuell Creek, Canada. Dar
bai eina ežia dabar gerai, ir isz 
kitur atkakę darbinįkai greitai 
gauna darb?.

5 Portsmouth, Oh. 750 dar
binįkų czianykszczių “Burgess 
Steel A Iron Works” dirbtuvių 
pakėlė sztraik? dėl numažinimo 
už darb? užmokesnio. Minėta 
kompanija pristojo prie didžiojo 
plieninio trusto, kurį darbinįkai 
kaltina už visus užgimusius terp 
darbdavių ir darbinįkų nesutiki
mus.

PlTTBBUBOO, Pa., apskrity j 
dar nepasibaigė nesutikimai terp 
anglekasių ir kastynių savinįkų 
už užmokesnį už darb?.

< CONNKLLSVILLE, Pa. 
kokso peczių czianykszczio 
skriezio pereit? sanvaitę 
silpniaus, bet rodosi, ka$j 
darbai vėl pasigerįs.

Bennino, Pa. Dari ai

Prie 
ap

dirbo 
urnai

«Į Benning, Pa. Dariai ežia- 
nykszcziose kastynėse eina nenie 
kiaušiai ;eitų dar viskas geriaus, 
jeigu visi darbinįkai prigulėtų 
prie unijų.

5 Deadvood, S- Dak- Netoli 
Custer City, kaip raszo, rado nau
jus afikso plotus labai turtingus. 
Pradėjo jau rengti dairaus ant ka
sinio aukso.

1 Wkntlad, Pa. Czianyksz- 
cziose kastynėse dirba gerai, pri
ima ir isz kitur atkakusius darbinį
kus. Kompanija pažadėjo nuo 1 d. 
Sėjos pakelti darbinįkų uždarbį 
ant:5%.

Kevanee, III. Daniai eina 
gerai: dirba su dviem darbinįkų 
atmainom; mokestį už darb? pa
kėlė ant 10%. Isz kitur vienok 
atkakusiam sunku gauti darb?, 
kadangi ant vietos daugiaus yra 
darbinįkų, negu reikia.

• Buffalo, N. J. Sztraikas 
czianykszczių javų pilstytojų ir 
dokų darbinįkų pasibaigė. Darbi
nįkai atmetė tarpinįkystę ežia 
nykszczio katalikiszko vyskupo, 
kurisai stengėsi sutaikyti nesu- 
tinkanezias puses, bet ir be tarpi- 
nįkystės pasisekė susitaikyti, 
Kontrpktoriai praszalino jau nuo 
darbo visus neprigulineztus prie 
unijų darbinįkus ir sutiko iazpil- 
dyti ir kitus darbinįkų reikalavi
mus. į

Sztraikai anglekasių Arkan- 
se, Idabo ir Indijonų teritorijoj 
traukiasi toliaus. Tūli kastynių sa- 
vinįkai pradėjo provotiese suduo 
sesu pakėlusiaissztraikus darbinį 
kais. 400 darbinįkų Coer d’ Alena 
kastynių IVarnere likosi į sud? 
apskųsti už neva darbinįkų su
naikint? kastynių savastį.' Į tas 
kas ty b e s, ant gubernatoriaus pri
sakymo,ketina daugiaus ne priim
ti prie darbo prigulinezių į unij? 
darbinįkų.

Hazleton, Pa- Darbai cziu- 
nykszezio apskriezio antracito 
kautynėse eina prastai: pereit? 
sanvaitę kastynėse: Shenandoah, 
Mahanoy City, Girardville, Ash
land, Central i a, Mt.Carinei, Sha- 
mokin, Mahanoy Piane, Raven 
Run, Hazleton, Freeland, Drifton, 
Fern Glen, Up]>er Lehigh, Sandy 
Run, Middleport, Gilberton, Rash 
Place, Minenville, St Clair, 
Heeklesford,. Tremont, Tover 
City, Good Springs, Williams- 
tovn,Typens ir Dnslano dirbo tikt 
2} dienos.

ISZ
Lietuwiszku dirwn.
Isz Mahanoy City, Pa.
Musų miesto lietuviai pradeda 

suprasti visuomeniszkus reika
lus. Pas mus iki sziam laikui 
niekas nepasiszventė linkti au
kas ant reikalų ateinanezios Pa
ryžiaus parodos, kuom daug ge
ro galima padaryti savo broliams 
tėvynėj ėsantiems. Ant nuolati
nių raginimų musų laikraszczių 
rinkti visur aukas ant to mierio, 
pasiryžau ir a«z jas rinkti.- Isz- 
p radžiu uetutėjau dręsos, nės Ii- 
nojau, kad daugelis musiszkių 
priesztaraus mano agitacijai; bet 
vis gi pradėjau ir mano darbas 
nepasiliko bergldliu, . nės per 3 
dienas rinkimo, radau 28 aukau
tojus, kurie sudėjo 16.20 ant lie
tuvystės reikalų. Teisybė, radau 
^visokių: geri tautiecziai be iss- 
likalbėjimo davė po kelis centus, 
o nuo kitų gavau ir iszkolioti. 
Atsirado vienas teip iszmintin- 
gas, kad nelinojo nė kur Pary- 
liusyra: jam rodėsi, kad 'Paty
li us yra Ma*>kolijoj.

Kaip duodasi girdėti, tas buvo 
įneszta ir ant draugyszczių susi
rinkimų, bet tiktai vienoj rado 
pritarimę. Mat tūli musų bro
liai ulmirszo savo prispaust? tė
vynę, kurioj ulgimė, vargus sa
vo tėvų, genezių ir draugų, ul
mirszo ir. tuos jos darbinįkus,kurie 
ulnoĮ? apszviesti Imonis per dali
nimu lietuviazk? knįgų, likosi ne
tikusių maskolių suimti ir kaipo 
nusidėjėliai, drauge su žmogžu
džiais, isztremti isz tėvynės į gi
li? -Maskoliję. Yra mat terp 
Amerikos lietuvių toki, kuriems 
gaila kelių centų ant suszelpimo 
maskolių skriaudžiamų musų tau
tos geradėjų. Tokių etszalėlių 
netrūksta, ant nelaimės ir terp 
musų kunįgų •’ nėra terp aukauto
jų tokių kunįgų, kurie daugiau-

šiai nuo žmonių pririnko sau lo
bio, tokių, kurie paaukavę kelia 
szimtus doliarų, to visai nepa
justų. Aukų Rinkėjas.

Isz Traverse City, Mich.
Musų miestelyj ne daugiausiai 

yra lietuvių, liet kaip pasirodo, 
jie supranta naud? ir reikal? pa
rengimo lietuviszkos spaudos pa
rodos Paryžiuj ir reikal? 
azelpimo Lietuvos kankintinių; 
gaila vien, kad ne visi t? supran
ta. Pakėlus klausym? parengimo 
musų spaudos parodos, daugelis 
su miela szirdžia aukavo, kiek 
galėjo, suprato naud? musų pasi
skundimo priesz civilzuot? svie- 
t? ant maskolių neteisybių. Ant 
reikalų parodos ir paszelpos kan 
kytiniams surinkome |5-50.Geisti- 
na būt,kad ir kitų miestų lietuviai 
sektų musiszkių pėdoms, kad nė 
vienas lietuvys ne atsisakytų 
nuo aukų ant teip svarbaus rei
kalo. Atsiranda gera proga pasis
kųsti svietui ant nuolatai besigi- 
rianezių neva savogeradėjystėma 
maskolių valdžių. Pa
rodykime k?, nežiūrint ant bjau
rių carų neteisybių, szunybių 
ir uždraudimų, mes nuveikėme 
ant pakėlimo musų literatūros! 
Rods ne vienas gyvenantis užru-, 
heliuose gali pasakyti, kad jam 
ne rupi, ar maskoliai daleis Lietu
voj spaudinti knįgas, iszdavi- 
nėti laikraszczius, kadangi užru- 
bež uose jų ne trūksta. N-, bro
liai, teip ne kalbėkite: yra juk 
jūsų tėvai, broliai, seserys ir 
draugai senoj tėvynėj, kurie dėl 
bjauraus maskolių musų spaudos 
uždraudimo turi užkirst? apsi- 
szvietimo keli?! Musų priderystė 
užtarti už tuos musų brolius, ku
riems Lietuvoj netiKusių carų ir 
reikalauti sau teisybės yra už
drausta. Lietuvys.

Isz Philadelphios, Pa.
14 d. Gegužio buvo ežia susi

rinkimas Szvento Jurgio Karei
vių draugystės ir Gedimino 
Kliubo, ant kurių buvo laikytos 
prakalbos apie reikal? parengimo 
Lietuviszkos spaudos dalies ant 
ateinanezios <isoswietinės paro
dos Paryžiuj. Ant to susirinkimo 
likosi ištrinktas kasierius p. Sta
nislovas Bairiunas, kuriasi pasta
tė kaucij? 1300. Už jį pasiranezy- 
jo: Dominikas Bairiunas ant |500 
ir ant tiek jau Klementas Stepo- 
navyczius. Kas norėtų aukauti, 
gali be baimės aukas siųsti ant 
rankų iszrinkto kasieriaus, p. Sta
nislovo Bairunio. , 3275 E. 
Thompson st. Philadelphia, Pa. 
Atsiųstos ant jo antrasso aukos 
ne gali pražūti, kadangi už jas 
atsako jo kaucija ir paranezninkai. 
Dabar pas jį yra: >10 nuo Szv. 
Jurgio Draugystės, >10 nuo Ge- 
damino Kliubo ant reikalų lietu- 
viszkos spaudos parodos Pary
žiuj ir >5 ant paminklo kun. 
Burbos.

Isz Wllmington, Del.
15d- Gegužio prasidėjo ežia prova 

J. Putszkaus su Lietuvos kunį- 
gaikszcziu A. A. Jociu, kuri trau
kėsi iki 20 d. Gegužio, liet nepa
sibaigė, kadangi kunįgaiksztis 
nenorėjo patekti po rimbais, ir 
jausdamas, kad kiszeniai tuszti,. 
ant užsimokėjimo kasztų neuž
teks, pasistengė atidėti prov? iki 
rugsėjo mėn.. Dabar laukia ge- 
radėjų, kurie jį iszbėluotų iki tam 
laikui. Tuom tarpu likosi nuga
bentas į Nev Castle kalinį.

Orai ežia gražus, darbai pusėti
nai eina. Lietuvių yra pusėti
nas būrelis, daugiausiai jauni 
vaikinai; yra ir kelios jaunos pa
togios mergelės. Tautietis.

Isz Denver, Col.
11 d. Gegužio staiga pasimirė 

ežia Petras Bodovitz (tėvynėj 
vadinosi Petras Buda).Rods sirgo 
jis reumatizmu, bet nieks ne ti
kėjo, kad galėtų urnai numirti. 
Czianykszcziai lietuviai palaido
jo jį kaipo katalik? ir viengentį. 
Welionis buvo kriaueziumi, paė
jo isz Telszių pavieczio, Kauno 
gub. Szeszi metai atgal apsivedė 
jis 'gyvendamas Terre Haute, 
Ind.; į Denver atkako metai at
gal. Paliko paczi? ir vien? vai
kink?.

Isz Wilkes Barre, Pa.
Ant mitingo laikyto 21 d. Ge

gulio, vietinė draugystė po var
du “Lietuvos Sūnų1

menkos vertės nutarimų, nutarė 
paaukauti. 20 dol. isz draugystės 
kaso* ant reikalų ateinanezios iri- 
soevietinės parodos Paryžiuj. 
Norint buvo kalėtas prieszingų 
tam užmanymui, vienok draugys
tė nepaisė ant kelių neiszman|in- 
czių to reikalo draugų, bet nuta
rė neatbūtinai virsz minėt? su m? 
paaukauti. Pinįgai paskirti tam 
tikslui tuom tarpu pasilieka drau 
gystės kasoj. Bus jie iszmok Jti. 
kaip tik tam mieriui susitvers 
komitetas, kada bus žinoma, kam 

. i . ■ tuos pinįgus siųsti.
San s rys Draugysti*.

Nauja Draugija paliovė 
iszeidiiičjiisi. J

Iszeiliautis Baltimorėj laikrisz- 
tis “Nauja Draugija” paliovė isz- 
eidinėjęs. Gaila laikraszėzto. Jis 
mokino darbinįkus,kokiais keliais 
eidami,gali jie savo būvį page
rinti, bet mat ir tie,ant kuriu 
naudos darbavosi labiausiai įmi
nėtas laikrasztis, jo ne parėknė.

Iszdavystė nori ir spaustuvę 
parduoti. Gerai butų, jeigu 
neiszsprųstų ir lietuvių rankų.

i

ji

Isz wisur.
Rytii iėse 

i toji 
g'

isznaikintų tavorų ant 300000 
guldenų.

pra-
___ ___ _ __ __
Ausig,aut upės Elbos, laike smal
kios audros su lytum puolė isz 
debesų dideli juodi akmens, terp 
kurių dsug buvo akmenų kumsz- 
ežios didumo. Juos surinko ir nu
siuntė į tnužėjus.

i Wokiszki laikraszcziai 
nesza, kad 7 d. Gegužio,

B Mieste Tulone, pietinėj 
Prancūzijoj, ant ulyczios Szvento 
Andriejaus, vienų namų kelnorėj 
rado užmuryt? kun?žinomo mies
te architekto Giraud. Kaip pasi
rodė, Giraud kelnorės kerezioj 
pats užsimuryjo ir ežia duo neda- 
tekliaus maisto ir oro pasimirė; 
rado jį Įienkt? dien? po usimury- 
jimui. Kokia priežastis tokios pat- 
žudystės, to nieks nežino.

tus ir užliejo laukus ir kaimus. 
Prie įpuolimo Boizes į Elbę gu
lintis miestas Boizenburg yra vi- 

,sai vandens užlietas, teiposgi ir 
visos jo aplinkinės. Gyventojai 
iszbėgiojo ir pasislėpė ant kalvų. 
Apie prigėrusius žmonis rods 
nėra žinių, bet užtai naminių gal
vijų pražuvo labai daug. Blėdį 
žmonių turtams tvanų padaryt? 
skaito milijonais markių. Ties 
kaimu Brokade vanduo iszardė 
apsaugojimo pylimus, todėl vau. 
dens kylanezio upių loviuose ne 
galima sulaikyti.

NAl

Mieste Kurchee, 
Indijose, • vėl buvo 232 n 
cholera apairgimai, mirezių 
nuo tos ligos buvo 208.

*|! Widurinėj MaHkolijoj, I’en- 
zos gubernijoj, iszdegė miestelis 
Bulyrki. Iszdegė ežia su vin*?um 
100 namų, kuriuose pražuvd ir 
visi gyventojų turtai!

B Angliszkose valdypose 
Hongkong azijatiszkas rok ras 
siauezia vis smarkiam. Pereit? 
sanvaitę nuo jo pasimirė |254 
žmonės, naujų apsirgimų buvo 
413. |

| Netoli Manilles, besikeliant 
ant tyczia padirbto troto pen upę 
Pasig Amerikos 14 ręgimento ka
reiviams, isziro trotas, kareiviai 
supuolė į vandenį ir penki ipz jų 
prigėrė.

| Mieste Kopenhagene, Dani
joj, karei viszkoj laboratorijoj, 
prie pildymo bombų expliodavo 
ardanti medega. Prie to 7 darbi
nįkai likosi užmuszti, vienas 
unteruficieras ir trys darbinįkai 
sunkiai sužeisti.

| Kaip pranessa isz Europos 
ateinanti telegramai, baisus azi- 
jatiszkas maras, kūrinai teip il
gai siauezia Indijose, prisigriebė 
jau Egipto: mieste Aleksandrijoj 
apsirgo jau 8 žmonės.

R Netoli maudynių Sassita, ant 
salos Rugijos, ant Baltiszkįų jū
rių, užkilusi netikėtai trėtr» 
daug nuplaukusių ant jūrių lai
velių paskandino. Prie tę pri
gėrė ir 12 žmonių.

B Mieste Tulone, 
Prancūzijoj, laboratorijose jurinį- 
kystės mokslainės expliodavo 
bomba, kurios darbo prižiūrėto
jas likosi ant vietos užmegztas 
ir 10 žmonių sunkiai sužeistų.

Piętinėj

| Anglijoj, provincijose York- 
shire ir Westmoreland, 22 d. Ge
gužio siautė smarkios sniego dar
ganos, kurios nematai jaįvams 
laukuose blėdies pridirbo.-' Pa
baigoj gegužio mėn. nieks ežia 
sniego neatmena.

B Szvedijos randas sunezia ex- 
pedicij? į sziaurinius krasztus 
Grenlandijos ant jieszkojimo 
pražuvusio Andrees ir jo draugų. 
Expedieija tojė, po vadovyste 
profesoriaus Nathorsto jau isz- 
plaukė isz Helsingborgo, Szvedi- 
joj.

B Netoli Stranburg, Bavarijoj, 
bekeliant žmonis per upęDunajų, 
apvirto botas ir visi žmonės su
puolė į upę. Isz jų 14 prjgėrė. 
Tame jau laike panaszus atitiki
mas buvo ant upės Inn, netoli 
Stenbach, prie ko 10 žmonių pri
gėrė. ■

| Galicijoj iszdegė miestelis 
Skala. Sudegė esi a 109 namai, 
daug pardavinyczių ir knitan- 
czių gyventojų turtų. Wertę su
degusių triobų apskaito ant pusės

B Mieste Kapenhagene, Dani
jos sostapilėj, užgimė dideli 
sztraikai staliorių ir dailidžių; 
sztraikuose dabar jau ima daly- 
vum? 30000 žmonių, bet rengiasi 
prie jų prisidėti plieno ir geležies 
dirbtuvių darbinįkai; t?syk 
skaitlius sztraikuojanczių žmonių 
pasid vigu bintų. Waldžios bijosi, 
kad isz to ne užgimtų maisztai; 
todėl sutraukė į m i estę daugiaus 
kariaunos.

J Mieste Berlyne prasidėjo 
terptautiszkas muksljnczių kon
gresas ant iszradimo, ko reikia 
ant pasekmingos kovos su pasi
baisėtinai visuose civilizuotuose 
krasztuose besi plati nanezia džio
va. Ant kongreso suvtžiavo su- 
virszum 2000 mpkslinczių isz vi 
šokių svieto krasztų. Gyventojai 
szirdingai. sveikino atkakusius 
mokslinczius, ypacz praneuzisz- 
kus, vien amerikouiszkus karisz 
kos laivynės daktarus priėmė 
szaltai.

B Ant salos Sardinijos (prigu
li nezios Italijai) liek priviso plė- 
szikų, kad gyventojai ant apsi
saugojimo nuo jų skriaudų, moka 
jiems mokeseziua. Yra ežia penki 
dideli valszcziai, kuriuose visi 
urėdai yra po banditų kontrole. 
Jie rengėsi saviszkai pasveikinti 
ir atsilankiusį Sardinijoj Italijos 
karalių. Raudas iszriuntė kariaun? 
ant gaudymo banditų. Wiename 
smarkiame muszyje su kariauna 
7 banditai (plėszikai) likosi ui- 
muszti.

Netoli Czervinsko, ant Wya- 
los, Lenkijoj, bekeliant per upę 
jomarkinįkus, kada kėlimosi prie
taisą buwo‘ant upės vidurio, užkilo 
smarki vėtra, kuri iszardė prie
taisu ir wisi ant jos buvę įmo
nės, gyvuliai ir welimaj supuolė 
į upę; įmonių kėlėsi per upę 30- 
Atplaukusios nuo kranto valtys 
iszgelbėjo tikt 12, kiti gi, taigi 
18 įmonių prigėrė. Pražuvo upėj 
teiposgi ne madai karvių, kiaulių 
ir arklių; vanduo nuneszė j Pru
sus vėlimus.

| Ant prigulinezių Anglijai 
salų Lee Ward, Meksikoniszkoj 
užtakoj, užgimė maisztai terp 
vietinų gyventojų ir atgabentų isz 
Anglijos kontraktuotų darbinįkų. 
Smarkus susimuszimai terp tų ne- 
sikenezianezių gaivalų bjivo vi
sur, kur tikt jie dirbo drauge: 
dirbtuvėse, ant plantacijų ir tt. 
Nė policija, nė neskaitlinga ka
riauna ne įstengia maisztų suval
dyti; prie stabdymo ne mažai 
žmonių likosi užmusztų ir sužeis
tų. ^Valdžios pareikalavo Angli
jos pagelbos ant įvedimo tvar
kos. .

| Miesto Schvaan, Meklenbur
go kuuįgaiksztystėj, 100 žmonių 
sunkiai apsirgo nuo mėsos ne 
sveiko galvijo. Wienas mėsinį- 
kas isz netolymo dvaro pirko ne 
svėik? karvę ir j? papjovė. Mė
sę apžiurėjo veterinorius ir nors 
pripažino už peger?, bet daleido 
pardavinėti žmonėms. Nuo minė
to mėsinįku ėmė mės? dar ir kiti 
mieste esanti ir visi pardavinėjo 
j? žmonėms. Waisiai to vienok 
greitai pasirodė, kadangi t? pa
czi? dien? 100 žmonių reitėjo 
gabenti į ligonbutį. Ar visus ap
sirgusius galima bus nuo mirties 
iszgelbėli, dar nežinia.

, terp kitų milijono guldenų, vertę gi ugnies

S SziaurinėjWokietijoj,Meklen
burgo kuuįgaiksztystėj dideli 
tvanai, upės iszsiliejo per kran-

| Priesz Jonines szį met? atsi
bus Londone terptautiszkas 
kongresas ant apstabdymo bjau- 
rių mergų prekystų, kokias nuo 
seniai veda ypacz žydai pardavi
nėdami jų visokiais pažadėjimais 
suviliotas merginas į paleistu
vystės namus, bet pavienioms 
vieszpatystėms nepasiseka to 
bjauraus užsiėmimo isznaikinti; 
jos tikisi, kad tas duosis padaryti 
per terptautiszkus visų civili- 
zuotų krasztų sutarimus. Kiek- 
viena vieszpatystė turi ties? ant 
kongreso atsiųsti po 20 delegatų. 
Kongreso susirinkimuose turi 
ties? dalyvauti ir moterys ir jo? 
turi lygias tiesas su vypezkiait 
kongreso sąnariais.

B ^autiszkcs organizacijos gai
valų . keltiszkos kilmės, kaip 
antai: airių, kimbrų, škotų :r 
bretonų ateinaneziuose metuose 
susirinks ant kongreso Airijo> so$- 
tapylėj, mieste Dubline. Uimany- 
tojai kongreso turi už mierį suras
ti kelius ant iszplatinimo terp 
tautų keltiszkos kilmės daugumo 
jų užmirsztų keltiszkų kalbų 
ir ant tvirtesnio susiriszitno wisų 
tautų tos kilmės. Kalbanczių 
visokiomis keltiszkomis kalbomis 
yra dabar vos 5 milijonai, dau
gumas jų kalba teiposgi analiti
kai arba prancuziszkai; kalban- 
ežių keltiszkai yra: Airijoj ir ant 
salos Maine apie 1500000 žmonių, 
apie 1 milijonas szkotų, 800000 
kimbrų arba valijonų ir 2 mili
jonai gyvenanezių Prancūzijoj 
bretonų; kalba cornvaliszka, An
glijoj, su visu isznyko du szimtai 
metų atgal. Ar pasiseks kongreso 
užmanytojams surasti kelius ant 
iszplatinimo keltiszkų kalbų terp 
j? užmirszusių, sunku įspėti. Tur
būt it terp Amerikoj ėsanezių 
airių arba škotų mažai yra 
kanezių keltiszkai; jie ir 
savęs kalba angliszkai.

mo
tery

‘•Garsui”
Už parugojima ant perspau- 

dinėjimo isz musų laikraszezio 
žinių ir už priskaitym? po nusi
dėjimui p. Jocio prie švieti szkų 
inteligentų, “Garsas” ant mus 
smarkiai užpyko. Sako, kad 
skaito “Lietuvę” per isztisus me
tus, o nieko joje apart dergimo 
kunįgų, nekinimo bažnyczios su
rėdymo ne patiko (ar ir “Garso" 
perspaudyti isz “Lietuvos” straip- 
neliai, net iszdavystės apgarsini
mas apie iszėjusi? “Geografij?”, 
k? mat palaikė už> recenziją 
buvo teiposgi iszniekinanti balny* 
ežios surėdymę?) Jeigu teip,tai 
kodėl “Garsas” isz musų laikrasz- 
czio graibė “bedieviszkas” žinias 
ir tai be parodymo isz kur jos pa
griebtos? Semti isz dievotų 
matomai neturėjo tiek drą
sos.

•Isz Tilžės p. Jocį iszsiuntė į A- 
merik? ne svietiszkų inteligentų 
szalinįkai, bet redakcija teiposgi 
kunįgų iszllidžiamos jau pasimi- 
rusios “Apžvalgos”. Ant “Lie
tuvos” redaktoriaus jis teipo^ri 
pateko per kunįgų protekciję. 
Apie tai “Garso” redakcija gali 
dasižinoti ir nuo jai gerai pažįsta
mų kunįgų. Kokioje Chicagos 
akademijoj p. Jocis iszsilavino, 
mes nežinome, žinome vien, kad 
jis pertul? laikę užsilaikė pa® 
kun. Kravczunę.

Mes sziuomi atsakymu užbai
giame tuszczias palemikas -*u 
“Garsu”, kadangi kitaip joms 
galo nebūtų. Sujungimas “Lietu
vos” į kruvęsu “Varpu” ne daug 
mus pažemina: juk ir “Garsas” i 
su savo paskutiniu numeriu pa
sirodo tikt tolesni tęsa “Katali-j 
ko”,o mes užtai jam iszmetinėji-1 
mų nedarome. Quod licet Jovi, Ii-1 
cet et bovi!

Redakcijos atsakymai-
P- B. K. rsz Scrantono, P* 

Korespondencijų atsiųstų be pilno 
paraszo raszėjo ir jo adreso ne tul-j 
piname. Apraszytas atsitikint 
per daug privatiazkas, į lajkj 
rasztį visai ne tinka. J
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|Į Inžinierius Bames iszrado 
Ibud^, kaip Vnedį uždengti plon^ 
kario žiewe, kas ne tikt apsau
goja patį medį nuo puwimo, bet, 
|>aweikslan, mediniai stotkai ap- 
įtraukti wario plewe daug paran- 
Įke.-ni, ne teip greit susiterszia ir 
kžmazgot daug legwiaus.

[ M ori s Reese Hutchinson iaz- 
Lado elektriszk^ prietaisu, kuri 
Įkurtiems, wia.*».i \ nužudžiuaiems 
Lnrdėjimjt, jį atgal sugražina, 
h’rietaisa tojė, iszbandyta ant 
tankiai girdinezių ir ant dwiejų 
k-isai kureąių, pasirodė atsakanti; 
ir paskutiniai, jeigu ir ite girdėjo 
gerai, tai jautė wienok wisokius 
balsus ir juos galėjo atskirti.

Į
f Tūluose krasztuose Ameri- 

Įko> ir warkarinėj Europoj ant 
kibinimo pradeda vartoti wande- 
Ininį gaz£, vieton isztraukto isz 
Lnglių.Wandeninisgazas,isztrauk- 
kas isz vandens, atseina daug pi- 
Liaus negu anglinis; galima jį 
[vartoti, kaipo / ir anglinį, ne 
įtikt ant žibinimo, bet ir vieton 
kuro. Kadangi, kaip apskaito 

kpecijalistai, anglys žemės sluogs- 
Liuose turės neužilgio pasibaigti, 
kai ateitėj žmonės ant kuro ir žibi- 
mimo galės naudotiesi tiesiog isz 
Lžimancsių j žemės pavirsziaus 
[vandenų.

Adams ir Nicholson isz Mac 
Gili universiteto iszrado naujji 

Ludįįiisz druožlių visokių metaHų, 
|kaip antai nupieluotos geležies, 
[žalvario, cinko ir tt., be tarpini- 
kno padaryti vienodu kietj me
talu). Ant sulipinimo tų druož- 
hių, taigi ant padarymo isz jų 
[vienodo kieto metaliaus už
tenka po hydrauliszka presą teip 
kirueziai jas suspausti, kad ant 
kiekvieno ketvirtainio metro bu
kų po 500 kyliogramų spaudimo. 
Po teipdideliu spaudimu druožlės 
teip sulimpa, kad isz jų pasidaro 
tvirtos kaip ir nukaltos arba nu
lietos metalines sztangos. Kadangi 
kas būdas pigesnis negu tarpinant 
Hruožles, tai nėra abejonės, kad 
krisur. griebsis dabar to naujo bu
mo.

| Europos chemikai jau, nuo se 
niai jieszko kelio," kaip padirbti 
įmonėms maistu tiesiog isz gam- 
koj ėsanezių sudėtinių, tep va
rlinamu sintetiszku budu. Rods 
par toli nuo galutino iszriszimo 
ko klausymo, bet visgi ir ežia 
mokslas žengia pryszakin. Moks- 
kineziams jau pasisekė isz Calcium 
pirbido, kurį vartoja ant pada
rymo acetelinio guzo, padirbti 
kokį ja<l spiritu kaip ir isz bulvių, 
rugių, kvieczių arba kitokių ja
kų. 2000 kyliogramų Calcium 
karbido iszduoda 1436 kyliogra- 
mus gryno, be vandens spirito, 
Ligi daugiaus negu jo iszduoda 
bulvės arba rugiai: nės 16000 
kyliogramų bulvių iszduoda tikt 
1391 kyliogramų spirito, taigi 
mažiaus negu 2000 kyliogramų 
tolcium carbido.
| į Iszeinantis Maskvoj laik- 
Įasztis “Moskovskyj Listok” pra- 
kesza, buk vienas isz tenyksz- 
Įzių laikraszczių raszėjų iszrado 
paujj lakiojimui prietaisu, kuri 
Įoli užpakalyj palieka visas kur 
bors iki sziol isz ras ta s panaszias 
prietaisas. Su jos pagelba galima, 
kaip kam patinka, pasikelti ar 
Įabai augsztai, ar lakioti vos po
ra sieksnių nuo žemės su greitu
kių ne mažesniu už paukszczių 
kkiojimp. Kadangi iszradėjas 
ke iszsidirbo dar patento, tai jis 
lieko ne garsina apie pamatus 
Lwo prietaisos, kurios padirbi- 
kias kasztuos vos porp szimtų 
Įublių. Jeigu pagarsinimas minė- 
L maskoliszko laikraszėzio tei
ti ngas, tas žinoma, apie nau- 
L lakiojimo prietaisu neužilgio 
Izgirsime dauginus.
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bar apie lietuwiszkai-len- 
kiszkus prietikius.

Ant dvi sanvaiti atgal “Lie- 
Įivoj” patilpusių “Svetimų Bal- 
L apie lenkiszkai-lietuviszkus 
kietikius, lenkiszkas Zvijizko 
Įikrasztis “Zgoda” vėl atsilie
ja N—18. Straipsnio raszėjas 
l'isako nuo kritikos musų sie
lų, matomai jiems pritaria. Ant 
Beno tik nesutinka, kur lietu
mi užmeta lenkams, kad jie 
K .giasi lietuvius už nosies va- 
| ti ir nepaleisti jų isz po savo 
Įtyos.“Zgoda” sako,kad lenkisz-

ka demokratiszka partija remia at
eitį ant fedaraty viszko surėdymo 
ateinanezios Lenkijos ir kad 
ant to pasirėmę, lenkiszki demo
kratai nori darbuotieji isz vien 
su rusinais ir lietuviais priesz 
tuos paežius visų prieszus.

Jeigu lietuviai nepasitiki per 
daug lenkams, tai ne dėl fantazi
jos tę daro, bet turi ant to prie
žastis. Pirmutinis vienos dalies 
buudanczių lietuvių programas 
rods rėmėsi ant susitaikymo su 
maskoliais, bet kad ir tie greitai 
persitikrino, kad tas yra negali 
mu, perkeitė programą ant su
tarties su lenkais kovoje su di
džiausiu lietuvystės prieszu, mas
koliumi; Lietuvos inteligentai, 
uždėdami cavo laikrasztį “Var
pę”, rėdė jį pakraipoj prilaukioj 
"lenkams,kaipo programę priėmė: 
darbuotiesi isz vien su len
kais. Į du metu pakraipa laik- 
raszczio turėjo persikeisti, ka
dangi užgimęs lietuviszkos inte
ligencijos laikrasztis nerado pri
laukusio terp lenkų. Tas pats 
buvo ir savitarpiniuose susinę 
szimuose lietuvių su lenkais: 
lenkiszki laikraszcziat maloniai 
talpino lietuvių atsiųstus straip
snius apie skriaudas, kokias jie 
kenezia nuo maskolių, bet nieku-, 
da netalpino lietuvių pasiskun
dimo ant lenkų neteisybių, jeigu 
jos kur apsireiszkė.Tas pats beveik 
yra ir dabar. Netruko enkiszkuo 
se laikraszcziuose visokių lietuvių 
apkaltinimų ir iszniekinimų. Til
žės lietuvi szkoee redakcijose dau
ginus patinki czekiszkų, net bul- 
gariszkų ir maskoliszkų laikra.-z- 
czių negu lenkiszkų, kadangi 
lenkiszkos redakcijos atsisako 
nuo mainymo. Pažiūrėkim ir į 
szios dienos lenkiszkus laikrasz- 
czius. Nieks ne užgins,kad “Prze- 
ględ Wszechpolski” yra vienas 
isz geriausių lenkiszkų politisz- 
kų laikraszczių; isz jo tankiausiai 
pasinaudoja “Zgoda”, kaip ir 
daugelis kitų lenkiszkų Ameri
koj iszeinanczių laikraszczių, o 
argi mažai jame buvo užgaunan- 
czių lietuvius rasztų? Kur tik 
lietuviai pasiskundžia ant skriau
dų nuo lenkų, ten ne tikt 
“Pzreględ Wszechpolski”,jbet ir 
kiti lenkiszki laikraszcziai papra- 
tai stoja už savo pusę, nors 
ji mažiausios neturėtų ^tiesos. 
Kaip rasztuose, tas pats] yra ir 
kasdieniniame gyvenime: norin
tis dasižinoti kaip lenkai myli 
lietuvius, gali paklausti lenkų 
gyvenanezių nors- Chicagoj ant 
Bridgeporto, kungyvena lenkai 
ne bajorai, bet demokratai ir lie
tuviai drauge. Lenkai įgyve
nanti vakarinėj .Galicijoj irJSzle- 
zijoj wardę lietuvio’vartoja ka> 
po koliojimę. Tas juk nerodo 
didelės meilės lenkų* dėl lietu
vių, bet greieziaus^nekentimę! 
Ten gi kur yra nekentimas ir ge
riausi programai ne apsaugos 
nuo skriaudų.Juk'antai Amerikoj 
yra federatyviszkas (surėdymai 
konstitucija pripažįsta liuosybę 
ir lygias tiesas visiems Suvieny
tų "VVieszpatyszczių {gaivalams, 
liet kaip tę liuosybę pritaiko—tę 
geriausiai jauezia negrai ir kito
kį parvuoti Amerikos gaivalai.

Mbs pripažįstame, kad ant isz- 
kariavimo didesnės liuosybės 
Maskolijoj neatbūtinai reikalingas 
susiriszimas visų prispaustų gai
valų, ne vien lenkų su lietuviais 
ir rusinais. To nė mes, nė len
kai, nė kiti sziędien maskolių 
prispausti gaivalai neįstengiame 
padaryti,todėl tai visoki Pobiedo- 
noscevai ir kitokį paszlemėkai 
ir spaudžia juos vienę po kitam: 
pirmiausiai lenkus, paskui lietu
vius, toliaus vokieczius, latvius, 
rusinus, gruzinus, armėnus; da
bar gi finlandieczius. Jeigu terp 
tų gaivalų seniai butų užmegstas 
solidariszkumo ryszis, maskoliai 
nebūtų drysę teip spausti kaip 
spaudžia dabar; jie turi dręsę 
spausti tikt silpnus, besipjaunan- 
czius terp savęs gaivalus ir tai 
ne visus ant syk, bet vienę po 
kitam. Todėl tai pjudo lietu
vius ir rusinus su lenkais, lat
vius su vokięcziais, armėnus su 
gruzinais, finus su szvedais ir pa
skui neva taikydami susipjovu
sius, spaudžia tikrai maskoliszku 
budu abidvi nesutinkanti pusi. 
Matome todėl, ko reikia dėl pa
sekmingos kovos su maskolių ne 
teisybėmis, bet ar padarėme kę 
nors ant susisolidarizavimo pri
spaustų gaivalų? Ne, ne tikt

nieko nepadarėme ant praszalini- 
mo savitarpiniu nesutikimų, 
bet atskirianti vienus nuo kitų 
grabe tikt dar labiaus pasigilino, 
savitarpinis terp jų nepasiti
kėjimas dar labiaus paki
lo. Užtai negalima kaltinti vie
nos tikt pusės; kairesni ežia se
iliaus tauti-zkai • pabudę, kurie 
veržiasi į tokius jau nepraszytus 
vadžiotoju5Z buudanczių dabar 
gaivalų, kokiais yra ir maskoliai. 
Teip besielgiant prispaustiems, 
negalimu mirlyti apie susisolida- 
rizavimę.

Lietuviszkos klerikaliszkos 
partijos laikraszcziai yra: “Tė
vynės Sirgai”, iszeinantis Til
žėj; Amerikoj'gi tos partijos laik
raszcziai yra: . “Bažnyczios Tar
nas”, “Garsu*”, “Katalikus” (ta
sai yra asabiszku organu Chica- 
gos lietu viszko prabaszcziaus). 
Programas tos partijos yra toks 
jau, kaip ir lenkiszkų klerikalų, 
todėl nereika'auja platesnio pa- 
aiszkinimo; lietuviszki, ypacz 
Amerikoj iszeinanii klerikaliszki 
laikraszcziai yra tikt kopijomis 
tokių jau lenkiszkų.

broezurėlėj (ji turi 16 pual.), ap- 
raszo istoriję musų vartojamos 
raszybos ir raidžių. Jis nesutin
ka ant warlojimo dabartinių 
perimtų nuo lenku literų p, ę. j 
ir ų; atmeta ir czekiszkus ženk
lus, jų vieton, paženklina literas 
apaezioj. Wieton dž, cz vidury- 
je žodžio, D-ras Basanaviccius 
rodyja vartoti d ir t su ženklu 
apaezioj. Wieton p, ę, j ir ų, lie
pia wartoti ties’og an, en, in, un; 
vieton uo, u suženklu virszuj. 
Teisybė, kad dabartinis nevieno
dumas musų raszybos kenkia mu
sų rasztams, bet priėmimas vie
nodumo nepaeina nuo noro arba 
argumentų vienos ypatos. vieno- 
dę raszybę galima priimti vien 
per nutariirię. Lygiai D-ro Ba- 
eanavycziaus raszyba, kaip ir 
“Varpo” paremta ant, svarbų 
argumentų — taigi ežia klausy
mas, katruos dauguma palaikys 
už svarbesnius.

"Prasiplatinimę Dro Basanavy- 
cziaua užmanytos raszybos stab- 
dys ne mažai pati forma jo isz- 
reiszkimo, užgaunanti «zalinįkus 
kitokios raszybos.

Iiietiiviii Pratęviai
MAŽOJOJE AZIJOJE,

nuo senovės iki Jie pateko po valdžia Persu.

Parasae Lietuvos Mylėtojas.^ '

Jurėše nusrizindę miestai.
Žinote, kad vienose vietose 

žemė iszpalengvo grimzdą į jū
res, kitose gi kyla sausžemiai 
augsztyn. Netrūksta todėl kaimų 
ir miestų priesz amžius buvusių 
ant žemės, kurie nugrimzdo į jū
res. Toki miestai yra ir Maskoli
joj, ant Kaukazo. Wienai isz to
kių nugrimzdusių jūrėse miestų, 
upie kurį daugiaus yra žinių— 
yra prie Juodųjų jūrių pakran- 
czių, prieszuis dabartinį Suchum 
Kale; kitas gi nugrimzdęs Kas- 
piszkoee jūrėse, porę mylių nuo 
dabartinio miesto Buku. -Plau
kiant. jūrėmis saulėtoj dienoj, 
prie įėjimo į Suchum Kale portę 
ant jūrių dugno aiszkiai matyt: 
triobų sienos, akmeniniai stulpai, 
boksztai, net czielas, gerai užsi
laikęs zamkas, padalytas į dvi 
dali—apvalię ir keturkampę, isz 
kurių pirmutinė visai dat gerai 
užsilaikiusi. Tūlų boksztų vir- 
szunės yra voe ant 1—2 sieksnių 
gyliai, o sienos augaztesnių trio
bų teip yra arti jūrių pavirsziaus, 
kad prie didelių jūrių vilnių'jos 
kaip kada su visu iszlenda isz 
vandens. Wisos tos į jūres nu- 
grimzdusio miesto triobos apžėlu
sios jūrių augmenims, aplipusios 
jūrių sliekais. Griuvėsiai miesto 
prasideda apie 20 sieksnių nuo 
kranto ir traukiasi toli į jūres, 
beveik ant viorsto, ar gal dau
giaus. Pagal isztirimas mokslin- 
cziaus Brauno, tasai nugrimzdęs 
jūrėse miestas, yra tai Dioskurija, 
uždėta lietuviszkos kilmės Myle- 
tieczių 1300 metų priesz Chris- 
tas gimimę, taigi su virszum 
3000 metų atgal. Tasai miestas 
buvo iszgriautas laike karių 
Pompejaus,vieno isz buvusių va
dovų Aleksandro Makedonieczio 
su Mitridatu; likosi isz naujo 
atstatytas prie Rymo ciecoriaus 
Adrijano po vardu Sebastopo- 
Ijaus ir vedė didelę prekystę y- 
paczl6irl7 amžyj musų met- 
skaiezio; patekęs po valdžia ge- 
nuenieczių ir venecijonų buvo 
jis viduriu prekystos ant Juodų
jų jūrių.Patekęs po-turkų valdžia, 
likosi jų pramintas Suchum Kale, 
pradėjo pulti. Kada tasai miestaą 
nugrimzdo į jūres, ar tas atsitiko 
i^z syk, ar isz palengvo, apie tai 
nėra nė jokių žinių; tiek žinia, 
kad jis nugrimzdo ne seniaus 
kaip 200—300 metų atgal.

Kaslink nugrimzdusio Kas 
piszkose jūrėse, prieszais Baku, 
miesto, tai jo griuvėsiai praside
da aut viorsto nuo kranto ir 
traukiasi toli į jūres; kaip kitos 
triobų sienos kyszo isz vandens 
pavirsziaus. Ar terp tų triobų 
yra koksai susiriszimas, ar yra 
ulyczios kaip pirmutiniame, to 
visko ne galima žinoti, kadangi 
vanduo ežia drumstas, todėl ne 
galima nieko matyti. Plotai vie
nok užimti to ^nugrimzdusio 
miesto labai dideli. Kas lai do 
miestas, kada jis jūrėse nugrimz
do, kam jis prigulėjo, kas jį pa
statė—apie tai nėra nė jokių ži
nių.

Nauji rasztai.
Prie HistorlJos musun raszy- 

boe. Parasze Dr. J; Basanavl- 
tius: Tilžėj IŠIMI m.

'Garsus m\isų praeitės tirinėto- 
jas, D-ras Basanavyczius, szitoj

Closely Bound

Atsiliepimas.
Kadangi redakcija “Kataliko” 

ir patsai korespondentas, nors 
specijaliszkai atsilankiau reikalau
damas atazaukimo melagingos p. 
Ragaiszio korespondencijos, atsi
sakė lę padaryti, priverstas esu 
praszyti “Lietuvos” patalpinti 
mano iszaiszkinimę.

Teisybė,buvau pas p. Ragaiszį 
kelis kartus, liet ne kaipo delega
tas Olszevskio, tikt kaipo priva- 
tiszka ypata. Sznekėjome ne 
apie iszlygas kokio ten susitaiky- 
mojbetabelnaiapielietuviszkę pa
dėjimu Chicagoj; apie kokias ten 
derybas man nė ant mislies neuž
ėjo. A. Z. Graicziunas.

(Tąsa.)
Taigi aut žiamės maisztininkai visur bu- 

paveikti, vienok aut marės Joniszkiai dar 
buvo ponais. Tacziaus Aristagoras ėmėavejoti 
apie pasisekimą, ir mislyjo apie pabėgiųią nuo 
draugų ir tautieczių,kurius pats įtraukęs buvo 
į pavojų. Surinkęs vyresnius, jis jięrstatė 
keblumą dalykų ir reikalingumą su8ij|eszko- 
ti vietą dėl prieglaudos, jei iszguitu juos isz 
Mileto. Jis klausė, kas butu geriaus, ar 
Sardinija, ar Myrkinos Thrakijoje arti Stry- 
mono, kurį Histiajos jau pirm to buvo pra
dėjęs fortifikuoti. Historikui Hekatajui ne
patiko nei viena nei kita vietos, bet jis vely- 
jo įsteigti fortą ant artimos salos LčrOs, kur 
galima butu isz Mileto prisiglausti, o prie 
progos lengviai sugrįžti į miestą”. Gailaus 
nutarta, kad Myrkinos geriausiai tinka dėl 
prieglaudos, ir Aristagoras su tais, kurie to 
velyjo, ten iszvažiavo. Bet veikiai jie ir jo 
draugai czion dingo apgulime nekurto Thra-1 
kų miesto”. Iszkeliaudamas, urėdiszką val
džią jis buvo palikęs gabiam ukėsui Pytha- 
gorui. Bet rcxlosi Milėtėnai, nusikratę nuo 
vado, kurs jiems tiktai blogą pagamino”, 
mažai teklausė jo įpėdinio, ir nuo to laiko sa
vo valdžią padarė valdžia žmonių isz tikrųjų. 
Pabėgimas Aristagoro su kitais 
rėjo sukoneveikti drąsą linkusiųjų. Tacziaus 
reikalai Joniszkių buvo taip pat gerai Vedami 
ir be jojo, j

Veikiai po ano iszvažiavimo, kitas des
potas — Histiajos isz Mileto, anojo t oszvis,’ 
ir drauge kurstytojas maiszto — atkako pas 
vartus Mileto. Kįlimas maiszto suteikė jam

vo

is tu-

1) Herod. V. 125; Strab. XIV, 635.
2) Herod. V. 120.
3) Herod. VI. 5.

'Sugrįžti na
mon isz Susos. Darejos buvo smarkiai įszir- 
dęs už nudeginimą Sardžių ir už maisztą Jo-

• niszkitj po vada Milėtėno Aristagoro, gelbint
• Athenėnams. Dėlto jis liepė tarnui 3 syk’
ant dienos pietų laike primint: “Vieszpatie, 
atsimink Athėnėnų”. Jis dvejojo, ar sujudi
mas Jonijos nebuvo sukurstytas per Histiają 
irtąjį pasiszaukęs kvotė. Bet tasai gerai 
mokėjo iszsisukii ir net pertikrino, kad to 

>ne butu buvę, -jeigu jis butu nelaikomas bu
vęs Susoje. “Nusiųsk manę į vietą — jis sa
kė ir asz apsiimu netiktai nustabdyti 
maisztą ir paduoti į tavo rankas vadovaujan
tįjį vyliugį, bet nei nenusiimti, szitos drapa
nos pirma negu asz pridėsiu prie tavo kara- • 
lystės didęję salą Sardijos”. Matomai eks
pedicija į Sardiniją buvo mylima svajone 
anuomet tarp Graikų1’. Histiajos gavosi 
ant valnasties, ir kako į Sardes, prisižadėda
mas tuojaus sugrįžti, kaip tiktai bus iszpil- 
dęs prižadus*’. Bet atvykęs į Sardes, jis ra
do satrapą Artaphernę > geriaus žinant negu 
Susoje Did-Karalis. Nors Histiajos paklaus
tas apie priežastį piaiszto nusidavė nieko ne
žinąs, Artaphernės jam pasakė: “Asz tau pa
sakysiu, kaip dalykai stovi, Histiaje: tai tu 
pasiuvai tą czeveryką, o Aristagoras jį apsi- Z 
movė””. Matydamas mažai atvangos dėl sa- y 
vęs, nakeziai atėjus, jis pabėgo į pajūrį, ir M 
isz ežia nusidavė į Chios. Czion jį suėmė / 
kaipo isztikimą Darejo ir neprietelių Jonijos. ' 
Vienok paleidę jį betvirtinant, jog esąs pa
bėgęs nuo Persų sargybos ir jog jis j>a rengęs 
Joniszkių maisztą; idant padidinti savo po- 
puliariszkumą, jis pridūrė, kad Darejos ža
dąs perkelti Joniszkins j Phninikiją n Phrri?---
nikus į Joniją, ir idant tam užbėgti, jis — 
rengęs maisztą. Susiradę gyventojai Chios 
nugabeno jį atgal į Miletą, bet pirma negu 
jis iszkeliavo, jis pasiuntė į Sardes groma-

1) Herod. I. 170; V- 107 124; VI. 2; Paušaiii*s. IV. 23. 2.
?) Herod. V. 106. 107.
3) Herod. VI. 1.

(Toliaus bus.)
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Aukos ant fondo Pary- 
žirnis parodos isz Malianoy 

City, Pa.
Ignas Lapinskas.... 
Marcelina Lapinskas.. 
Juozas Newerauskas.. 
Juozas Mockaitis .... 
Petras Paaerbakis.. .. 
Kazimeras Bendoriua 
Petras Jenkerta .... 
Jonas Bemanius .... 
Ignas Malžinskaa ... 
Juozas Szukaits.........
Juozas Beliaivyczius .

Phiia4eip«jos Itatsnrtai tarta didelį 
maaa-mitiag* 4 Birželio, 34 vai. po pie
tį. saldje po ar. 2» Pine Bt. reikale až- 
stojiaso ai penekitaa* lietavia* irhe- 
tav įtaką spaudą. ant korto ažk vteczza 
visas Iietavias sasirioktL

Komitetą*.

Naujas iuzradimas ant su- 
drutininio plaukų.

Sulaiko dinklm} galvos plaukų, vie
toj iszpuolusių atauga nauji, Įtinai kiną 
pleiskanos, padailina plaukų parvą ir 
stabdo galvos skaudėjimą. Yra tai nauja 
ir geriausio gydykla ant sudrutinimo 
plaukų kaipo vyrams teip ir moterims, 
merginoms ir vaikinams. Kurie užtemi- 
jote savo plaukų ^slinkimą, pasiskubin
kite, o gausite pagelbą ant sulaikymo; 
ant plikų galvų, Jeigu tik neperaenas,at
auga nauji plaukai. Teipogi ant iszsi- 
gydymo visokių užsisenėjusių ligų duo
da rodą dykai. Rasxydnmt įdekite mar
ką ant atsakymo ir adresuokite teip: •

l’rof. J.M. BRUNDZA,
W0 Water 8t., New York, N. Y.

Telefonas: Canal 78. 
Telefonuot galima ist kiekvienos 

aptiekos.

J. WEIN8TEIN, 
piglausei parsamdo karietas ant veaei- 

lių, kriksstinų ir pagrabų.
260 W. 14th Streėt,

Telefonas Canal 450.

“Vienybe Lietuvniku” 
iszeina kas sereda jau 18-taa 
metas, Plymouth, Pa., ir pra- 
nesza svarbiauscb ir teisiu- 
giauses tinęs isz Lietuvos ir 
visos pagaulės, talpina pui
kias apysakas bei kitus nau
di ngusapsisz vietiniui rasztus. 
“Vienybe” ant metų kasz- 
tuoja $2,00 o ant puses $1. 
Pinįgai turi būt apmokami 
isz kalno. Laiszkus ir pinį- 
gus reikia siųsti ant tokio 
adreso:

J. J. PAUKSZTIS, 
Plymouth, Pa.

Pinįgai Marių*ti per “Lietuvos” 
redakciją greicziuuuiai *uwaik*z- 
czioja ir niekada negali praduti, 
nes mes riuneziame }>er bagoeziau 
sias bankas ir kiekvieną siuntinį 
asekuruojame.

No.3.<iražu* tnorvko skaros apdaras, 
n>>nkaztai iizkimszta. apvali ‘kampu 
salai, auksinti krautai, k v įeik ųs ėir pa* 

ižai. Preke " ~~

szczn 
madėl šokimo 
užganėdintai*. Afeiuancziame lai- 
kiabus placziaus apsakyta apie šį 
pikniką, tai yra: kokiu keliu ir 
kokiais karais daaignuti.

Suguod. Draugyste LiuobybSb.

Pirmas Balius.
Toluca, III. Dr-iė Si. Jono Krik, ren

gia savo pirmą balių 5d. Birželio, ant 
kurio grajys gera muzika ir bus gra
žu i pasilinksminimas. Dėlto užprašo 
visus lietuvius Ir lietuvaites atsilanky
ti. Tikietas įžangos 25c

Dr-tk 8s. Jono Ka

Aptiek oje galima susikalbėt: lenkiukai, ruakai, lietu visikai ir 
daugelyj kitokiu kalbų.

2-57 TEMT K GELTONA PABWA MŪS APTIEKOS 25

C. W. DYNIEVVICZ & CO.. Ita
805 MILWAUKEE AVENUE, 3MB
Pomisdzy Weet Dfriooa i Ctaaver aDeami.

CHICAGO, ILLS. _______ iMHl
KAKT0K PIENIĘ2KY. REALNY I ASEKURACYJNY

"~£SVfb Wy*et»a pieniędzy do Europy. 6prre<sž

No. 7. Gražioje baltoje cellulo^doje, 
kvietkelės įsiklotos sidabru ir perlp, su 
dviem celluloidinėmis kabutėmis. 
Prekė.................................................. *2.00.

No.4. Apdaryta fracuzisikoji 
Įėję, minksztai iizkimtzta. apvs 
pucziai, ‘ * \
kvietkelė, Prekė...........

Karoli* Kazokas, 
-I4e tuios" krliaojanti* agento* 
Atlankysi ietaviiM Seutonvilie,L*d 
ir Ogleaby II lioots, priiminėdamas 
prenumeratą nuo skolingų skaity
tojų ir udraszinė4 naujus skaity
tojos. Kiekvienas norintis skai
tyti “Um'VA”, gali ui*įmokėti 
prenumeratą musų agentui. Me» 
ui jį atsakome.

“LIETUVOS” 1ŠDAWT8TT'

HILLE’8 FOTOGRAFAS, 
34752 8. Halsted Bt. 

Nuima puikias Fotografijai; ui tutiną Ūkiai 
S2.00

I Ant veselliu Ir kitokiu reikalu nuima 
fi)a» kuopuiklauaial.

I)wasiszkieins weidmal- 
niaiiiM.

Pereitame “Lietuvos” nume
ryje, padėkavodamas kun. Kraw- 
czunui ui patalpinimą “Katalike” 
mano laiazko, ranzyto Kalinaus
kui 20 d. Sausjo 1898, kuria teip 
patilpęs suteikė “Lietuvai” kom- 
plimentaziHzką apgarsinimą, mel- 
diiau kunįgėlio, idant, '‘ant pa- 
iitko dvasiazko” ir. mano nau- 
doa, teiktųsi patalpinti ir antrą 
mano lai«zką,raazytą jam 2 d. Lie
pos 1897 m., apie “tajemnyczią 

. Bzvento aidevalko” ir pasiūly
mą pirkti mano namą. Musų 
kunigėliu Krawczuna« ant tiek 
buwo geras, kad jo nė praszyti 
nereikia: pakol “Lietuvos” nu
meris su minėtu praazymu i užėjo, 
jau savo “Katalike” patalpino ir 
antrąjį Olszevakio apgarsinimą, 
ir pirmąjį paantrino dykai. — 
Acziu, kunigėli, ui tawo geruti 
velyjimua! Dieve duok Tamsiai 
dangų!

Pasakyk “dvasiszkasis** kunigė
li, kuris visur giriesi ėsąs “dwa-> 
aiszku wadowu”, “ganytojum 
duszių”, kurs giriesi, kad ui 
kiekvieną duszią turėsi priesz 
Dievą atsakyti, ką tokio nori at
siekti j>er publikavimą szių laisz- 
kų? Ar tai vis darai ant išga
nymo Olszevskio duazioe? Ar 
ant “paiitko dvasiszko”?

O! “yes”,“yes”, kunigėlis savo 
“Katalike” sako, kad talpina tuos 
laiszkua kaipo faktus ant iasro- 
dymo Olszevskio bedievystės, 
kuris Kravczuno nenori ui Die. 
vą pripaiinti! Wįsi, kaipo: 
Szeszergiai, Ratraisziai, Stupnic- 
kai, Rubikiai, Gurinakai ir tam

Kadangi visi tie 
czuno leiborgano daromi mums 
uimetinėjimai perdaug asabiszki, 
piemeniški, argumentai juose to
ki, kokių L'etuvoj nevartoja 
jau sziek tiek paūgėję kiaulių 
piemens, tai “Lietuvos” redakci
ja priversta paliauti polemikų. 
Jeigu Chicagos prabaszcziaus or
gane atsiras vėlinus iszmintinges- 
ni argumentai, tąsyk galėsime 
vėl polemizuoti, atsakinėdami gi 
ant dabartinių uiaipuolimų kunį- 
go pasamdytų ant apgynimo jo 
asabiszko mėšlyno rasztinįkų — 
mes temintume musųdaikrasztį.

SzF.HNAS.

kabute. Prekė

Ar Tawo peczius 
reikalai pataisymo?

Jeiga teip, tai pirk visus reikalingus prie 
pecziaus daiktuą pu

Ontlet Furnitūra fc-Store Co., 
324t> S. Morgan Bt.

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

LletuwiNzkaN Piknikas.
Cbicago, III. Draugystė Liuo- 

syliės tūlės savo piknįką, 9 d. 
Liepos, 1899, River Side parke. 
Parkas labai g ratus, dideli uksmėt i 
medtiai,puikus lakai dėl pasivaik- 

ojitno, teipgi grati platfor- 
kiek vienas bus

tomisori 
tiszką k 
įsiūlyti 
>ut nai 
įams, be 
lėl amei 
liuosybė 
?ą utdėt

J. LESZCZYNSKIO 
Lenkiszkai - Lietuwiszka

APTIEKA
3318 S. Morgan St, Cbicago, III

. Preke pinigų.
Ru-kaėrublis-po...................... 53c
Prūsiškos markės po........... 24įc

Prie kiek vieno pinįgu siuntinio 
reikia pridėti 30c aut pacztokasz-

Attorney Beckermanas, 
ADVOKATAS.

Geriausel iuprovoja visokiu provas 
visokiuose suduose, kaipo oiviliaskuose 
teip ir kriminaliszkuose. Perse n ė jusiu 
ir užvilktu provu st j lenko Ir daveda 
prie greitesnio termino.

397 W. ląth St., 
Chicago. . Illinois-

czuvo divvystf, į jo rokundų »•- 
klatdingumą, tik viena* nevi
donas Olszevskia Kravczuno ui 
Dievą nepripažįsta. O prakeikta 
to Obzew»kio bedievystėI

Melscz>au “dievuotojo” kunį- 
gėlio pasakyti, kurioje vietoje 
“Katalike” patilpusių laiškų ap- 
sireiszkė ta bedievystė? Ar toje, 
kur pasakyta: “nekurie kvaili 
katalikiški kunįgsi”’z Man ro
dosi, kad tokių Amerikoj netrokš
ti: issmintingu kunigas pri va- 
tiškų laiškų į švo laikrasztį 
netalpiotų. Kslaeauska* gy*«* 
na Aseumption,!!!., tai yra tams
tos parapijoj, kurTsmiata kasmet 
viso Illinojaus lietuvius atlankai 
su dvasiszkais pamokinimais; 
Ka'asatukienė keliais mėnesiais dar 
prieaz raszymą Kalaaauskui mano 
laiško po kelis >yk atsilankė pas 
Tamistą ant rodos, pametusi vy
rą ; jeigu Tamista ėsi iazmintingu 
kunįgu, dėl ko jos nesuvedei su 

I jo* vyru į porą? Kam už tai 
kdtinti Oiszevsaį? Ar tai ma
no reikalas kunįgo darbus atlik
ti, kad ui tai manę vadini bedie
viu?

Ar už tai bedievis, kad Tomis 
tą išpludau ui sulaužymą mano 
“sidevalko”? Už laužymą side- 
valkų Tamrita buvai vertas dau
giau kaip plūdimo. Už iszplu- 
ditną Tamstos mhz neprivrlau būt 
bedieviu, juk T*mista neėsi Die 
vas! Tsmisla gali būt Dievu to
kiem- Ragaisziams, Szenzergiams, 
Rusikiaius. Stupnickams, kurie 
isz lamistos rankų paszelpos rei 
kalauja; a-z nuoTamistos niekad 
nieko nereikalavau ir nereikalau
ju, liet dar tau duodu, taigi ne | 
gal reikalauti kad Tamstą Dievu 
vadmeziau. Asz tikiu į tą Dievą, 
kuris valdo visus sutvėrimus,ku
ris yra galingesnis, doresnis ir 
teisingesnis už Kravczuną.

Ant galo, jeigu tie mano laiš
kai, pagal Tamstos “neklaidingą” į 

:(?) dwasiszką nuomonę, buvo 
bedieviszki. tai kodėl Ta minta 
teip ilgai ant jų tylėjai? Per du 
metu neaziojaiai juos Tamista už 
anezio, ir kodėl pirmiaus uejier 
sergėjai žmonių apie mano liedie 
wyMę, liet tik dabar, kada paro
džiau paslaptis Įiarapijos kasos, 
mano laiškai pavirto į bedie
viškus? Dabar tik Olszevs- 
kis nekatalikas! Kodėl iki&zioliai 
buvo katalikas?

Jeigu jau,kunįgėli,teisybės ne
turi, vertėtų dar nors gėdoa pri
sidingėti ir piemeniszkai neplio- 
woti savo “Katalike”, nejuokinti 
svielo.nelaikyti visų už kvailius. 
Per vėlai “dvasiszkania” kunįgėli 
pabudai su svo dvasiškuoju laik- 
raszcziu kvailių jieszkoti, jau 
šiądien mažai tokių rasi. Iš
mintingiau Tamista padarytum, 
jeigu ėmęu į ranką ražanezių, po
terėlius kalbėtum, ir svieto ne
pjudytum ; arba ką su Olszevskio 
laiškais besikovoji, gerinus tą 
laiką apverstum ant pasimokiui- 
rno nors v ieno iszmintingeenio pa
mokslo, kad užlipęs ant ambenoe 
nejuokitum žmonių šaukdamas: 
“Kur jūsų arkliai, kur jutų vai
kai, o, broliai! o, 
nors kartą ką 
nio pasakytum. To

Chicsgo.IIl. Dr-14 U uosy bta laikys sa
vo pusmetinį f usirinkįmą salAJ L. Ažuko. 
XI01 Auburn avė,, nedalioj tuojau* po 12 
valandai vidurdienio, 4 Birželio, ant 
kurio bus spavarstomi svarbus dalykai. 
Wisi sanariai privalo pribūti.

Nauji sanariai prisiima dar užSl.oo. į- 
atojimo. Dr-t« Licostbk*.

l)r-U Lietuvos Brolių *
Laikė savo metinį mitingą fl d. Balan

džio, 700 Milvaukee avė., ant kurio la
po isirinkta nauja administracija: prez. 
Petras Narbutą, vice prez. Juosaa An- 
druszkeviczia, sekr.prut. Petras * Saba- 
lauakas. sekr. fln.Franaa Lukoazeviczia. 
kasterius Kazis Bereika, 4Jd.Gegužio 
nauja administracija už«m4 savo vie
las. I^bai rražiai*vi»kas vedasi Ir su 
klek vienu mitingu vis pristoja nauji sa
nariai. Kas turi «ikvatą.tegul pasisku
bina, kol įstojimo mokestis yra žema, nes 
tuojaus bus pakelta pagal konstitu
cija. Mitingai yra laikomi czetvergais 
po 1 kožno mėnesio.

Petras Nsrbutas.

Nuo l)r-tės 8. Daukanto.
Chicago, llr-U 8. Daukanto ant savo 

susirinkimo Islkyto 7 Gegužio, nutarė 
numažinti ant nekokio laiko gpokestį į- 
stojimo ant tl.oo. Dėliosi už'kvieczia 
doreaniua ir a|«viestesniua vyrus da. 
bar prisiraazvti prie szios mokaiiszkos 
draugystes pakol įstojimu yra pigus, 
nes toliau vėl bus pakeltu pagal kon
stitucija. Mitingaiataibuna pirmą ne
dalią klek vieno mėnesio, 1 valandą po. 
pietų, salėje K. Lisudanskio, 3301 8. 
Morgan St.

8.Abromavicsia, prez.
K. Kovarskis, sekr.

P h ra pijo* reikalu*.
Wisi,kurie rinkote parašus 

reikale Sz. Jurgio parapijos Chi- 
cagoje, teikritė* juos iki 4 dienai 
Birželio visus suneszti prie komi
teto: pas K a*. Kuncoa,923 W. 
22nd.St. K.Kuncr.

Turi geriauses gydyklų nuo visokių 
ligų; užlaiko viaokea Europines žoleles. 
Bobro mtaa, rusk u gywu dieles ir lt. 
Atsiszaukusiem* per laiszkus ir apra
šantiems savo ligas, duoda rodąs ir 
priaiunciia gydyklų per paczta arba 
per expresą.

Aptiekoje visada randui keli dak
tarai. teipogi per telefoną gali tu. 
szaukti daktare ku tik koki nori

Tel. Y’ards 7O».
Dr. Stitiiiilcilus tyleni ut Iptietos.

P. K. BRUCHA8, 
užlaiko didelę

Krautuwe

NAUDOKITĖS.
j PUIKIAUSIOS ant svieto popieroe dėl 

gnomai U raszymo su puikiausioms 
k vietkuma.apakaitimai* ir pavincziavo- 
nems parsiduoda po neiszpasakytai nu
žeminta preke. Ku prisius 25c. paczti- 
nems markėms gaus tuziną tų puikiau
sių ant viaos |>a*sulė* popierų *u kon
ventais; ku prisius *1.00 gaus5 tuzinus. 
Kuztus prisiunlimo mes apmokame.

Perkupcziams.agentams ir pedlioriams 
duodame didelį pelną. Ant pareikalavi
mo isuiuncziame į vius dalia Amerikos.

Uiaisteliuodami popieru ir prisiųa- 
dami ant jų pinįgu* viaada uždekite 
aai tok į adresą:

W KUDAHAUCKA8. A CO., 
Bos 334. Lawkbn< k,Mam

Koki* (tėkmę turi *zwk- panaš<M,«ve«t*i įtikėjo į Kraw 
mm parvra ant augmenų?
žinoma* *tMun« n*ok«lvzluinc 

Mriete praneuziškoa motriioeziu* 
Flammaroo, Paryžiaus botaniš- 
koj laboratorijoj darė eiles ban
da* učių ant persitikrinimo, ko
kią turi įtekmę ant aaganezių 
augmenų viaokių purvų eaulėa 
šviesos spinduliai- Flammarion 
pasėjo sėklas visokių augmenų 
oranžerijoj i'knr augina šiltų 
kraštų nepakeocziancziuM šalto 
oro augmenis) ir snl dygataoczių 
diegų leido Mulės spindulius per 
wvokių psrwų stiklus bet teip, 
kad kitokį spinduliai prie pasėtų 
augmenų neprisigriebtų. Isz tų ti- 
rioėjimų persitikrino, kad raudo
ni spinduliai, jeigu prie augmeuų 
■eprisigrielsa kiloki, neišpeša 
kytai suskubina augimą- Teipos- 
gi užtėmyje, kad ne wist augme
nys pakenezia nišą smarkumą 
Mulės spindulių: jis persitikrino, 
kad visos psparezių ve dlės, fi j 
ja Ik ės, gervsžolės daug geriau* 
ir tarpiau* auga pavėsyj negu 
ant saulės.

Flammarion teiposgi persitikri
no, kad ne vienokią visokių par- 
wų Mulės spektro spinduliai turi 
įtekmę ant auganezių augmenų. 
Wmu žino, kad augmenų lapai į- 
gauna žalią parwą terp kitko ir 
po įtekme rzvie#<w, l»e kurios 
jie ne turi žalurnou Szwie»a turi 
teipoagi įtekmę ir ant parwoa 
augmenų žiedų. Flammarion per 
ettikrino, kad antSapturėjimo bal
tų žiedų pas augmenis turinezius 
kitokių parwų - žiedus, užtenka 
isz pat* pradžių darymosi žiedo 
bumburo aprišti jį su kokia nors 
uitlanga, kad ir su skudurėliu. To
kioje m n lygose visokios kvietkos 
turinezioe paprastai kitokių parwų 
žiedus: raudonu*, mėlynus, gel
tonus ir tt. iizduoda žieduos vi
sai baltus.

Po įtekme visokių parvų 
szviesos |>er»ikeiczia ir parvuoti 
lapai visokių augmenų. Raudoni 
laf»ai tūlų atmainų geranium au
ginamų ant lango *u raudonais 
stiklais |>ersikeiczia į szvieaiai 
geltonus; jeigu ant lų paežių la
pų puls dar šviesa einanti per 
mėlynu* stiklu*, tai toki pageltę 
geranium lapai turės dailiai ža
liu* kraštu*. Raudoni geranium 
žiedai, jeigu prieš pražydėjimą 
įnešti kvietką į tamsų ruimą 
ir ten duuti pražydėti, tai žiedai 
bus balti.

Parva šviesos turi ne mažą į- 
tekmęir ant kvapo kvietkų ir vai
sių augmenų: žiedai kvietkų au
ginamų po įtekme šviesos perei- 
nanezios per raudonus stiklus tu
rės drūtą ir gardų kvapą, teip 
jau bu* ir su vaisium'*; tas ypacz 
duodasi užtėmyti ant žemvuogių.

Wisi wyrai pas

Baltrukony!
Rasite szalta alų, seniauses ariel

ka u, vyną net isz Europos, o 
.« cigarus net hz Turkijos.

Atsilankykite po nr.
11 N. River Side SL, 

Waierbnry, Conn.

Im Trawerse City, Mich 
Amt Paryžiau* pakommi fonijo.

Geo. Gaubus. 
K. Gaubs* .. 
J. Antis.... 
J. Karolis .. . 
P. Rudis ... 
P. Rudienė . 
J. Rudi* ... 
G. Rudis ..
A. Rudis .., 
J. Imtvena* 
J. Pauliuką* 
J. Gaubus .. 
M. Gaubus.. 
J. Morkūnas. 
J. P. G........
Iš viso....

No.A. Apdėta baltui* sloniaus 
Ilsia, su 3 uidsbrinisis tnedslikėll 
bsnezisis ant sidabrinių lenciūgėlių, ap
kaustyta sidabrinėmis bletelėmis’ ir su

OFISO ^VALANDOS;
Iki 9 ryto, nuo 12—2 po pietų ir po vok] 

Tautuos A8 Y ardu 885.
Teipogi priima ligonius ofise po nr. 

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

Telefonas Carai. 329.

Ant KANKINTIN1U
G. Gaubs*...................
1L Gaubus------ - --------
J. Antis..........................
M. Gauba*......................

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

Gydo viaokes ligas, tari geriause prakti 
ką ligose moterių, vaikų irchrv- 

niszkose ligose.
867 32nd Kt., Chicago.

Naujausios kn|goa,
Famokdal I.ialnUr* Ir Telarbr* l.zculdla-U 

Q*lwoo*lu wi.u aatl*. esta yn patilpf I* 
Kr*S*o».laolt1i>Kn, Ir latalnUBS*, paukslU*. 
Ku soti t*reti *ratlii Juokins* ir WB«U-

No.6. Gražioje baltoje celluloidoje, 
iszkilusiomi* celluloidinėmis kvieįkelė- 
mis, celluloidinta dwi kabutės. į Pre
kė.............. j,.......... ;..........................|1 50.

Pajiehzkojiinai.
Pajieaskau savo dranga A Matulio 

Mtaoaa U’aruagto, J. W. ir P. Dūmot u: 
VIM paeina isz Kauno gub.. Kaltinėnų 
parapijos. Prauzaa štaiszaukti ant adre
so: J. Gazaaskas.

Boi 155. Mooongahela. Pa.
Pajteazkau tavo pusbrolio, Antano 

Subari i aus, peetnuaeuo itz kaimo Kibl- 
szių.Kodreaų gm.. Seinų puv.. Suvalkų 
gub Jeigu jį kas apie žinotų, t arba ji* 
pa U. teiksis duot žinią ant adreso 

Ig. Karlam
22? < ommerc« bt., Nev llaven, Conn.

Pajieuzkau H inceato Alekseruno. ku
ris su mano paeita ir vaiku 7 metų 
iszbėgo isi Vaukegan. UI. Jis paeina isz 
Kauno gub., Hsiaolių puv. Ged Vainių 
kaimo. Kas juo* kur užtėmytu. teiksi* 
duot žinią am adreso.

Jos. Driuba, Waukegan. Iii.
Pajieszkau savo vyro Kasimiero Ta- 

loezkoa. iš Kauno gub. Saersnemunio 
parap. Antkalniazkių kaimo; . gy vemt 
Philadelphioj, Pa. Jis pat*, ar kas ki
ta*. teiksi* duot žinią ant adreso:

M n. Monika Tatoezkienė. <
12 Common I-avrenee.Masa.
Pajieazkau Petro Masaieaio. iaz Kau

no gub Juodeazkių kaimo; gyveno Cin- 
vinnati, O. Turiu svarbų reikalą. Teik
sis atsmaukti ant adreso

skure- 
Ji kam- 

auksinti krasitai; kryželis ir 
>. Prekė...................J. *1.50.

KNIGU! KN1GU!!
Dabar gavome ta’

Vincai Baublys.............
VtDCBA TzmktM..... 
Kazimieras A rančius , 
Jonas Stosioais....... 
Juozas Rainys .............
Wincas Miliauvkas ... 
Juozas Kralikas .... 
Ignas Msciejuna*.... 
Vincas Miekevyczius . 
Juozą* Kvtatelaitis .. 
Antanina Pa*erh*kiute 
Motiejn* Wroczynska*.... 50c, 
Jurgi* Rsinys....................10c.
Motiejus Auruztakalni*. 25c. 
Jodas Draboe....................25c.
Wisų pioįgų.

Ant Lletuwos kankin 
tiniq.

Ignas Lapinskas...................25c.
Marcelius Lapinskas ....25c. 
Juozm Mockaitii ........ 25c. 
Juozas Jurgele vycztus.... 25c.

♦ 1.00.

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

W PEliTC *Plrkoln*’ «zU>-r T r N I u l«ikr>‘de»iu nup •usi.
A/ OM tmnkruty)«Blu« firmos-

A *(**** kuriu- ■ dabar iki na rvl^fTVr^DiES d»'»l«ru. ui 
J*-’—. Jlfh k*'1 neeird.ia

* At.lrki ixw r.n<lk

M l.AUtRoliftLIl KBr *“,1J" *i i> t iij.ed

Bastai ŽRUUr N -r'-o o. 1. .■»
k. 'tn. kb'kviruu
l. lkrodellu 

konl.ikai. vW
alkrodaliai •* šou I tai I z
rantanti *oiSt*oi«tu po SS u* f „kirpk (rita 4ptrar- 
tinimą ir prl.intk n«nu. at-t lan Btain.iaįn per 
C. O. U. laike Sali ant p.rtlurejlmo Jrlsta ten
patlUaboja. tkn>< kak -ipre.nl ii SU ir atvesimo 
katulu* ir Įm.HBik laikroU-ll: M-tir* artldabcja at
mokėk n. ocat >. Ar Kali r-rltu norėti* Jsno- 
■ lySatBM primink kuki ialkreUali *nrtnystartaa 
ir moterlnka Preke už taria* M2 00. Jeigu Ui' 
karto priMatl ptalnsu* II W met pridatlat* 4«- 
wana w|.na tiarai ank.iat. ieneiaaeli verta 
11.00. Adrrtnok t uoli u t

H AFK WATCHCO., I 
V Warren 8L, New York, N. 

(M)

W. StOMINSKA, 
679 Milwankee Avenue, CHICAGO, 1LL.

Mano Dirbime* tapo 
Apdowanota 

f&ŽZZ ] DWIEMS
1BOA J *nt Ko*cinw>«* Daro- \ akjrįįtfįj
”” P dortui rupe*tin<n, tei-

KARŪNŲ, SZAKi’Ų, - *
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ,> < 

berlų, makszal-2 
KIMŲ LAZDŲ ir tt. JT* i I

Turia už garbę a preikšui guo- ta/ji I
dotimemi KunįzaiE* ir guodotin.
Draugystėms, kad asz dirbu iri- i
su* augneziaus paminėtus daig- i *
tos I»iriau*ei, Trisiagiaukei
ir Geriasmel, nes per 30 metų £g
užsiimdama uždirbimais įgijau f X
geriauaę praktiką ir dėl to galiu O fR /U & W
viską padirbi pigiau ir geriau ne- fj: tafjgy įHj
gu kiti fabrikai. • H

Su guodone • •
W. BEOMINSKA, 670 MILWALKEE AV.. CHICAGO, 1LL.

Aukim nuo pavieniu ypatų.
Ant fondo lietu wpzko* spaudo* Pary 

žiaus parodai paaukavę:
J, Tumoaa, Wilke« Itarre. Pa. V0
Fr. Stravka*,Chicago. III. 50;
K. Mickevicie, " ” 50

Lietuviukas Kliubas,Toluca. III. *5.00.
Ant nukentėjusių už lietuvystę jm

valdžia Ibmijoa; *
J Tu muaa. Vilke* Bar re. Pa. 25
K M iczkevicze,Chicago, III. 50.
A. Audiejaitis.Brockton, Mat* 50.

ar kf aaajo l.saltlytl privalo aptlnaSIntl ta 
mokėtu tjilkot.kur. jam vieokiu. dirbat Ir 
itaml.hi. unleaKvi. Tais! trio)* knlnmteje 
yra i.įguldyto, lotlaptya tyilkot Sodžiai, ir 
paveik.lalt. kar Smogo, uenkalte. ingau. 
daug 1. trale tie. prie *1 Miklu itidirbya- 
czia.................................................................. A.fta

Li*ta*t.ikot Pateko.. Medega lietztrltskal my- 
loi<*rt)ai. Berinkta liroj Bataoavietiau. 
C tie telpa 14 Mnlaa.lu lietnwittkw raitoto 
flttku peaaka. kaipo tai: Dievai ir velniai:

erkanat Ir Teistai. Zaiogut ir wtlaUi;Apie 
ragaaaa ir ragaala.; Apie Deivei, Laume ir 
Laume.; Apie Dali; ApleGUtiae; Apie Kul
ny ir ualtl; Apie treja.. Apie mllllnai; A pi* 
daleli*, ir muku.: Apie nllktakIna arba 
wlikalokat. Yra tai Juokingiau.lo. pate
ko. girdėto, tuo vniau.lu laiku tu kure, dar 
Ir ttifdlen daugybe liataoiu tiki buk tai wlt 
buvai lel.ylM..............................................*l.M>e

Gyvrulma. K lemenai Marljn. Hofbau.ro, ta 
trumpu apetkymu apie |<argabeninia Ur te. 
AtpirkeJI.lu it* Itailjo. in žiemiu karaly.tua 
tk.rul kalnu. Alpotnl. vadlnamnt, per
varau, ant lietuvi.tko Kn Petro Saurutaleeio. 
Ka* nori ta reti dva.ltika nauju padikallme 
tegul auti perka »tf ka Ingelf................SOe

Fermatose, arba baltuma. Ili-va ru.lybe. Pa- 
ra.te Brv-ntmikla Apsakymai ttt tikru aUl- 
tlklmui lai Lleiuvo. Iletuvl.zka parapi-

betuvi»zki trkrtyn»arki da«ig> 
giesmių 2—_ L
krameato. praarsi jų. pakr*p<ąiWM> ir tl. 
Yra • btaaiju* pae.mc. _ “ 
ir Karaliau* Dovido. aktai, 
stacijos, karu aka. keliolika si 
smių ir tL Yra tai naujausia 
šia knįge)* isz visų lietuvisEįtų 
knįgių. M>era3|x4« colių. I

Paul Beneta.
cfo Mias Nevbald. Georretova.N.J.
Pajieazaau savo draugų: Antano Mie- 

cinskio. Antano Barzdžiooio ir Juozape* 
A r mono, visi įsi Kaunu gub., Paneae- 
žto para Jie patys, ar ka* kitas, teikt** 
duot žinią ant adreso

John Gurskis.
21 Bancroft Bt., Torrjngton, Conn.
K. BeJskioyra grumstą ant paczto 

Fairmount. Iii. Ataiazauk, o prisiųsiu 
ja. Adresuok

F. Polt*.
Box 232. Fairmount. III

Laikrodė^u . 
dų. Špilkų ir tt.

Szliubiniun Žiedu* 
■UKV padaro ant orderiouz į . 

ae prekę.
954 33rd St., Chicago, III
Bta"NOTARIJŪ8ZAS. CLAIM ABJUSTi K-

F.P Bradchulis
Lžsiima visokiomis provomis ir isz- 

dirba visokiu* dokumentus. Rodąs 
duoda visokiuose atsitikimuose. I

Atstszaukite pas savo viengaati: 
W54 33rd 8t-, CHICAGO.
______ Telefon: Yardt 709.

gelf. o gardli*I pasijauk* ir 4»o..v ture. k| 
uapaaakotl Ir tai kiek* i-nn užklauiimo no- 
keeduotl l.tmlntlng* aUakymf.................Ne

Popui*, laika* Kauk vedi. Fyziko* P areale P.
Neri*. Yra labai naudinga kllagvie vlto- 
klera. amatniekaai kaip* •lalioremt, daily- 
dem*. kalviam*, ma.zlni.tami Ir tl Kiek
viena* narini!* koki nora gar* darbe atlikti

tortam, kariu*
rudyva po ■atšertai*. 1. 2 ir 
gelių yra labai graži, balta 
prera Apdarai drūti ir rraž 
ir kryžiai paakino*i. kataliku 
kaipo tai: maldoa rytssetio, 
■ė*, prie opa vednea. ko* nai.
miazparų ir daugybė kitų: mjiszių mal
do* su abrozeliaia: missparta giedami 
lietasriszki irtocyai*zki^izuri|<.4y niazaų 
giesmių giedamų prie iazatatymo SS Sa
kramento, proaesijų. pakrapikimo ir tt. 
Yra * litanijos: pu.mė* Sz JKarijoa P. 
ir Karaliau* Duvido. aktai, jažancnai.

ipre.nl
Hofbau.ro

	1899-06-02-Lietuva-00085
	1899-06-02-Lietuva-00086
	1899-06-02-Lietuva-00087
	1899-06-02-Lietuva-00088

