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|užmuszimę, potam jau padavė, 
buk muszyje atsitikusiame į sziuu- 
rius nuo Manilles patsai Aguinal- 
do vedė filipinieczių pajiegas.Ant 
kitų salų teiposgi gyventojai vis 
mažesnį amerikonams rodo pri- 
lankumę. Dabar Amerikos ran
das rengiasi apgarsinti tikrę blo
kadą visų salos Luzon portų, 
idant nedaleisti pristatymo fili- 
piniecziams ginklų ir amunicijos, 
kuom užsiima. godus ant pelno 
angliszki ir amerikoniszki prekė 
jai isz Hongkongo.
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Prancūzija.
Prancūzijoj ilgai prezidentui 

nepasiseka surasti naujų ministe- 
rių vieton pasitraukusios Du- 
puy’o ministerijos; todėl toje turi 
dar pildyti savo priderystes, kol 
ne susitvers nauja ministerija. 
Pirmiausiai prezidentas praszė 
buvusio jaujministeriu Pointcare 
sutverti nauję ministeriję, bet 
tam nepasisekė kitų ministerių 
surinkti, todėl priverstas buvo 
atsisakyti. Potam prezidentas 
praszė senato prezidento Wal- 
deck Rousseau, bet ir tas iki sziol 
nesurinko visų reikalingų 
ministerių. Nieks isz turinezių
■įtekme terp kariaunos ne nori 
priimti dabar vielos karės minis 
terio, kadangi toki bijosi nužu
dyti savo^tekmę, o dabar užsto 
jusiam reiktų atsakyti ir už dar
bus dabar pasitraukusios ministe
rijos. Waldeck Rousseau praszė 
buvusio Prancūzijos preziden
to Casimir-Perie.ro, idant jis, tu
rėdamas didžiausię kariaunoj 
įtekmę, sutiktu užimti vietę ka
rės ministerio. Tas ruda tiesiog 
neatsisakė, bet pasiūlytos vie
tos nepriėmė isz syk, bet tik 
tęsyk žada į ministeriję įstoti, 
jeigu neatsiras nieks, kuris tę 
vietę sutiktų užimti. SVietę už- 
rubežinių dalykų ministerio pa
siūlė ministeriui tų paežių reika
lų pasitraukusioj ministerijoj, ■ 
Delcasse, bet tas atsisakė tę urė- 
dę priimti. Taigi iki sziol Pran 
euzija neturi dar naujos ministe 
rijos ir nežinia kas vietas pasi
traukusių inibisterių užims.

Laivas Sfax, kuriiai gabena į 
Prancuziję Dreyfusę nuo Welnio 
salos, atplaukė jau ties Afrikos 
pakrantėmis. Plaukia jis į Bres- 
tę, bet kad randas bijosi ne- 
prilankių demonstracijų Dreyfu 
so prieszų, tai iszplauks prieszais 
Sfnxę vienas isz torpedas naiki- 
nanezių laivų ir tas atgabę'i Drey
fusę ant kranto.

Dreyfuso prieszai, rojalistai ir 
turinti kuom nors suteptę saužinę 
tūli augsztesni oficierai visas kal
tes už atnaujinimę Dreyfuso pro- 
vos kraują ant prezidento Lou 
beto sprando ir baisiai jo neuž- 
kenezia. Lygiai prezidentas kaip 
ir jo moteris kasdienę gauna 
pluosztus anonymiszkų laiszkų su 
koliojimais ir gazdinimaia užmu- 
szimu; laiszkai tie, matomai mo
terų raszyti, kadangi kaip visur 
teip ir Prancūzijoj moterys la
biausiai mėgsta per anonytniszkus 
laiszkus nepatinkanezias sau ypa- 
tas kolioti ir gazdinti.

Ėmę dalyvumę demonstraci
jose priesz prezidentę likosi sūdo 
nubausti ne per, skaudžiausiai, 
vien grafas Christani, kurisai su 
lazda užpuolė ant prezidento, 
nusūdytas ant keturių metų ka
lėjimo, bet visi tiki, kad prezi
dentas jam bausmę numažįs.

Politiszkos žinios.

Amerika.
Ant Filipinų nesiliauja karė ne 

' žiu/int ant užstojusių lytų. Iki 
sziol smarkus musziai atsitinka 
tuose krasztuose, kuriuos jau sy 
kį amerikonai buvo užėmę, bet 
paskui vėl pateko fdipiniecziams, 
kurie prisiartino prie Mannillės. 
Kadangi pertai Manille atsirado 
pavojuje, reikėjo pasistengti fili- 
pinieczius toliaus nuo to miesto 
nustumti. Pirmutinis smarkus 
susimuszimas atsitiko tikt 6 an- 
gliszkos mylios nuo Manillės, tai
gi vos ant tolumos mažesnių ka- 
nuolių szuvių. Rods pasisekė po 
smarkių muszių priesz, toliaus 
nuo kranto su pagelba laivynės 
szuvių nuvyti ir užimti kelis pir- 

* miaus jau amerikonų ranaose bu
vusius miestus, bet klausymas, 
ar nuvyti antru kartu, jie vėl 
nesugrįž į dabar apleistas vietas? 
Į sziaurius nuo Manilles buvo tei
posgi Smarkus susimuszimai, ežia 
teiposgi nustūmė filipinieczius 
toliaus, bet nežinia ar ant ilgo. 
Dabar jau filipiniecziai turėjo 
daugiaus kanuolių, kurias nežinia 
isz kur sugriebė. Laikraszcziai 
rugoja ant neteisingų rando gar
sinamų žinių apie stovį dalykų 
ant-Filipinų ir vis mažiaus pra
deda tikėti raportams- jenerolo 
Otis1, kadangi tie raportai priesz- 
tarauja privatiszkoms žinioms. 
Apie prisiartinimę filipinieczių 
prie Manilles jenerolas Otis pir
ma ne minėjo, bent randas to ne 
garsino, apie tai Amerikos gy
ventojai nieko nežinojo pirma, 
tas pasirodė tikt tęsyk, kada Ma 
nilles aplinkinėse užgimė smar
kus musziai. Net amerikonai, su
grįžę nuo Filipinų, smarkiai kal
tina jenerolę Otis ir meta ant,jo 
kaltę už | visus
kraujo praliejimus ir jų nevai- 
singumę. Ar tie apkaltinimai 
teisingi, negalima persitikrinti, 
kadangi Amerikos randas, žino
ma, ne garsys nieko tokio, kas 
galėtų žeminti jo iszsiųstus ant 
užkariavimų jenerolua.

Amerikoniszki laikraszcziai pa
garsino, buk szalinįkai neseniai 
užmuszto filipinieczių jenerolo 
Lunos užmuszė patį Aguinaldę. 
Europoj tam paskalai nieks neti
ki; mažai yra tikinezių jam ir pa 
ežioj Amerikoj, kadangi tie pats 
laikraszcziai, kurio garsino apie 

ikiszioliszkus

caro 
nori 
nuo 
pati

Icistuvių caras ne turi dręsos, 
kadangi tęsyk visi tie pasileidę 
tarnai galėtų susijungti su 
motina, kuri, Kaip sako, 
caię, savo sūnų, praszalinti 
sosto arba ir nužudyti, o
paimti valdžię į savo rankas. 
Tokiose sanlygose patsai caras 
ne gali suvaldyti savo pasileidu
sių tarnų, kurie vagia, kur tikt 
gali, ant visuomeniozkų reikalų 
paskirtus pinįgus, pasinaudoja 
net isz bado kankinanezio gyven
tojus didelių apskriezių, didesnę 
dalį surinktų po visę Maskoliję 
aukų kraują į savo kiszenių, ba- 
duoliains gi patenka vien trupi
niai. Argi žingeidu todėl, jeigu 
Maskolijoj szelpti vargę ken- 
czianczius be tarpi nįkystės val
džių yra uždrausta: juk tęsyk 
pasileidusiems caro tarnams nie
ko netektų, jeigu būt galima 
szelpti baduolius tiesiog! .Už 
draudimus mat paleistuviai tar
nai iszduoda todėl, kad per tai 
be kontrolės gali glemžti ant ki 
tų labo paskirtę lobį.

Amerikos laikraszcziai garsina, 
neva isz gero szallinio pasemtę 
žinię, buk garsus maskoliszkas 
jenerolas Dragomirov rodyja 
carui pakelti ant dabar atsi- 
bunanezio sandaros kongreso 
klausymę neprigulmingos Len
kijos ir buk caras davėsi pertik
rinti. Neprigulminga Lenkija 
tarpe Maskolijos ir VVokietijos 
busianti naudinga visiems, pra- 
sznlinsianti ant visados karę terp 
Maskolijbs ir VVokietijos. Mato
mai kelianti tę klausymę neva 
pasimtę isz gero szalliuio ameri
koniszki laikraszcziai visai Mas
kolijos nepažįsta: ji glemžta via. 
kę, kę gali, bet sykį paglemžto 
geru neatiduoda, nors tas gimdy
tu pilvo skaudėjimę. Ne perga
lėta karėj nė Maskolija, nė Wo- 
kietija, nė Austrija ne sutiks isz 
gero noro jiems prigulinezius se
novės Lenkijos krasztusatiduoti.

Maskolija neva pasisamdė nuo 
Korėjos kelis naujus portus, 
arba, tiesiog sakant, juos paveržė. 
Tas labai nepatinka Japonijai, 
bet ant pasekmingo pasiprieszi- 
nimo ji ne turi reikalingų pajie- 
gų. Užtai, kaip garsina anglisz
ki laikraszcziai, jai pasisekė pri
kalbėti Chinus pasiprieszinti 
smarkiaus Maskolijos reikalavi
mams, kuri nori dabar užimti 
prigulinezię Chinams Mandžuri- 
ję. Japonija žada tame pasiprie- 
szinime savo pagUbę. Cbinai su
traukė kariaunę prie Mandžuri- 
jos, bet ar jiems pagelbės Japo
nija, jeigu Maskolija nenusigęs 
menkos vertės chiuiszkos kariau
nos? Japonija teiposgi per silp 
na ant pasiprieazinimo Masko- 
lijai.

Holandija.
Delegatai, susirinkę ant sanda

ros kongreso.nutarė suteikti laik- 
raszcziams svarbesnius savo nu
tarimus, bet kad laikraszcziuose 
nėra dabar svarbesnių ir teisingų 
nutarimų, tai matomai jų ne nu
tarė. Isz visko matyt, kad vi- 
sas kongresas neiszduos tokių 
vaisių, kokių nuo jo laukė pit- 
sai kongreso užmanytojas, taigi 
caras. Labiausiai jis geidė, idant 
kaimynai ne daugintų nors per 
5—10 metų laikomos po ginklu 
kariaunos ir ne vartotų labiau* 
negu dabar pagerintų ginklų, 
laivų ir tt. kadangi Maskolija, 
turėdama nuolatai kokioje jos 
dalyj badę, neįstengia nuolatai 
^gerinamų ginklų įsitaisyti; k se
link gi laikomos po ginklu ka
riaunos ir dabar jos Maskolija 
turi daugiaus negu kokia nors 
kita vįeszpatystė. Gal pasiseks 
įvesti be vertės terptautiszkę 
sudę, bet kę tas Budas padarys, 
jeigu nesutinkanezios vieazpatys- 
EAa n aai Ir roi suoin noaiiti Ir i miin. 

Maskolija.
Kaip pranesza kitų krasz- 

tų laikraszcziai, Maskolijoj net 
caras persitikrino apie neti* 
kumę, pasileidimę dabartinių 
augszcziausių urėdnįkų, net caras 
mato, kad jie gali paezioj 
Maskolijoj jų skriaudžiamų gy
ventojų maisztus ] 
Pradėti walymę urėdų nuo tų pa-1 ee į tokį sudę, arba jeigu ne norės vietiniame samko kalinyj.

pagimdyti, tėa nesikreips savo neeutikimuo- kę, k u riša i sėdi jau po užraktu 
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pasiduoti sūdo nusprendimams? 
Taigi viskas pasiliks po senovei: 
kaip pirm i aus drutesnio pusėj 
buwo tiesa, o ne silpnesnio, nors 
tas butų ir teisingiausiu, teip bus 
ir ant toliaus;

Balkanų Pussalls.
Ant Balkanų pusalio vėl pra

deda kilti maisztai: pirmiausiai 
pakilo mahometoniszko tikėjimo 
salos Kretos gyventojai prieszai* 
Europos ežia pastatytą guberna
torių, grekiszkę kunįgaiksztį 
Jurgį. Prasidėjo teiposgi užpuo
limai Kurdų ant armeniszkų kai
mų; su jais susidėjo turkiszki ka
reiviai,kurie n u <f seniai ne gauna 
nė algų, nė maisto: užpuolė jie 
ant armeniszkų kaimų, iszplėszė 
lobį, net kelias deszimtia kaimų 
iszdegino, daug žmonių iszpjowė. 
Smarkiausi sumiszimaiataitikoant 
Serbi josrubežiaus: pul kasginkluo 
tų albanieczių ir» prie jų prisidėję 
2000 reguliariszkų turkiszkų ka
reivių perėjo per Serbijos rube- 
žių, užėmė muiįinyczias, iszvai- 
kė serbiszkus muitinįkus ir užė
mė kelia kaimus. Priesz užpuoli
kus Serbijos randas išsiuntė ka
riauną ir nuo Turkijos už užpuo
limu pareikalavo iazmokėjimo at
lyginimo.

Isz Lietuvos.
Isz Lydos, VV ilniaus gub.

24 d. Gegužio,, apie 4 vai. 
isz ryto, užsidegė atkampiai sto
vinti tuszti mediniai namai Pa- 
pirmeistero, paraamdyti k arei- 
viszko naczelniko aut patalpini
mo paimtų į kariaunę jaunų vy
riškių. Trioba degė isz vidurio, 
nors joje nieks negyveno. Subė
gę ugnageriai ugnį užgesino. 
Wienas isz ugnagesių, besidar
buodamas szale pecziaus, po 
peęzka užlėmyjo kokius ten dra
bužius. Patraukė ir isztraukė ku 
nę suvyniot} į maiszę. Atėjo 
audžia tirinėtojas, kurisai iszvy- 
niojo kunę ir pasirodė viduryj 
baisiai subadyta su peiliu juod
bruvė mergina. Isz syk nieks jos 
nepažino, bet kada kunę nuvežė 
ant policijos, viena tarnaitė 
negyvėlę pažino. Buvo tai 
19 metų žydelkaitė tarnaitė va
dinama Kuna, kuri dienę atgal 
pasitraukė nuo vietos ir atsiėmė 
užtarnautus 52 rubl. Dar dienę 
atgal matė Kunę vaikszcziojant 
su jaunikiu, pas kurį ir padarė 
kratę. Rado pas jį kruvinę brus- 
lotę, bet jis sakė, kad ženklai tie 
yra nuo jo paties kraujo, kurijai 
tankiai teka isz nosies. Žinoma, 
kad policija tam nepatikėjo ir 
pasodino jį į kalinį. Matomai* 
žmogžudys, užmuszęs merginę, 
aut isznaikinimo ženklų savo 
darbo, uždegė namus, tikėdamas, 
kad juose jo ūžmusztos aukos 
kūnas sudegs.

5 d. Balandžio buvo ežia tei
posgi gaisras, kurisai spėjo isz- 
naikinti ketverius namus. . Degė
siuose vienų namų rado suanglė
jusį kunę tų namų savinįkės Ba
ranauskienės. Isz syk nieks nieko 
nenužiurėjo, bet dabar, radę pa
degtuose namuose kunę užmusz- 
tos žydei kaitės, sprendžia, kad ir 
su Baranauskiene galėjo būt tas 
pats.

Neseniai ant tirszcziausiai ap
gyventos ulyczios, ant kurios ne 
trūksta vaikszcziojanczių, ant 
bankieriaus Blumbergo, kurisai 
turėjo su savim ne mažai pinigų, 
užpuolė ' plėazikas, kurisai bu 
geležine sztanga sudavė bankie- 
riui į galvę, bet tas spėjo gerai 
sudrožti ir užpuolikui per veidę; 
ženklai nuo to sudavimo pa
lengvino policijai surasti užpoh-

Priėmė staeziatikystę ka- 
talikiszkas kunigas.

Prabaszczius katalikiszkos pa
rapijos Ciechanovce, Garteno gu
bernijoj, kun. Javoreki perėjo į 
stacziatikiszkę tikėjimę. Kriksz- 
tas jo atsibuvo Peterburge. Pa- 
dauginę-* staeziatikių skaitlių ku
li įgas Javorski tūli 47 m., baigė 
seminariję Sandomire, paskui gi 
Peterburgo dvasiszkę akademiję. 
Būdamas kunįgu, jis tarnavo 
labiaus maskoliams negu katali
kystei. Ant jo skundo keturi ku- 
nįgai, kurie kriksztyjo unijotų 
vaikus, likosi iszsiųsti į Siberiję, 
dvi hažnyczias randas uždarė. 
Mat ne tikt Amerikoj yra netikę 
kunįgai terszianti augsztę pa- 
szaukimę, skriaudžianti jiems 
ant ganymė pavestas aveles, 
myniojanti Dievo prisakymus, 
pasitaiko mat toki ir Lietuvoj, 
tikt, žinoma, ten tokių yra ma
žiaus.

Waikų gydinyczioN.
Szį metę Maskolijoj susitvėrė 

specij-iliszka draugystė, turinti 
už mierį rengti pajurėse susilpnė- 
juciems ir apimtiems chroniszkų 
ligų vaikams gydinyczias. Pir
mutinė tokia gydinyczia bus pa
rengta netoli Windavos, Latvi
joj. Ji paskirta ant patalpinimo 
vaikų serganezių kaulų džiova, 
ant gydymo kurių reikia ilgo ap
sigyvenimo jūrių pakrantėse. 
Beturczių vaikai bus užlaikomi 
ir gydomi be jokio užmokesnio, 
turtingesniejie gi turės užtai mo
kėti. Waikus ežia priiminės nuo 
2—12 metų.

Žemiszkos (taisos Lietu
voj.

Seniai maskoliszkas randas 
rengiasi įvesti Lietuvoj žemisz- 
kas įtaisas, bet nežino ant kokio 
pamato jas ežia pastatyti: kaip 
szėtonas szventinto vandens, 
teip maskoliai bijosi liuosų rinki
mų, kadangi prie tokių, žemisz- 
kose įtaigose ištrinkti galėtu į jų 
sąnarius vietinius gyventojus. 
Wieszpatystės rodą, perkratinė- 
dama dabar tę klausymę, pripaži
no ne galimu Lietuvoj įvedimę 
renkamų žemiszkų naczelnįkų.

Lietuwi8zkos dainos.
Kriokavus akademija rengiasi 

dabar lietuviszkų dainų rinkių 
į svietę paleisti ir tai ne tikt žo
džius bet ir jų melodijas. Žodžiai 
daugumo dainų paimti isz Jnszke. 
vycziaus rinklaus; melodijos 
.rinktos visur, bet atsakaneziai 
apdirbtos vieno isz geriausių da, 
bartinių lenkiszkų kompouistų 
Noekovskio. Daugumę melodi
jų surinko Karlovicz, redakto
rius Warszavoj iszeinanczio 
etnografiszko laikraszczio “VVis- 
los”.

Lietuwys adwokatas Se- 
napilėj.

Žinomas lietuviszkos kalbos 
tirinėtojas Petras Krauczunas, 
kuris iki sziol buvo¥ gminos su- 
džia Plokszcziuose, Naumieszczio 
pavietyj, szį metę ne tapo isz- 
rinktu, randas gi jo į sudžias nuo 
savęs ne paskyrė. Todėl Petras 
Krauczunas isz Plokszczių persi
kėle į Senapilę, kur užsiims ad- 
vokatysta. Lietuviai, reikalui 
atsitikus, galės prie jo kreiptiosi, 
o ne prie lenkų advokatų, kurie 
paprastai musų žmogų nulupa, 
kaip tikt gali.

Beproczių namai.
28 d. Gegužio pradėjo statyti 

reikalingas triobas Centraliszko 
beproczių namo, ant patalpinimo 
visos Lietuvos beproczių. Wieta 
ant to yra ant pliaciaus Rakan- 
ciszkių, netoli stacijos Wileikos, 
prie geležinkelio bėganezio nuo 
Wiluiaus į Peterburgę.

Mokytis ant užlaikymo 
mokslainės.

Wilniaus prekėjai jau nuo se
niai bu'vo nutarę parengti mieste 
specijaliazkę prekybos mokslai n ę 
ir užlaikyti ję savo kasžtais. 
Ant dabar atsibuvusio susirinki
mo jie nutarė ant to uždėti ant 
savęs mokestį pagal savo turtin- 
gumę. Todėl, rodosi, kad musų 
tėvynės sostapilė sulauks prekys
tes mokslainės, kuri labai ežia 
reikalipga.

Žemdarbystes ir pramo- 
n0$ paroda Wilniuje.

Szį metę, pjutės mėnesyj, atsi
bus Wilniuje žemdarbystės ir 
pramonės paroda, kuriai triobas 
pradeda jau rengti.\ Drauge su 
ta paroda^ rengia ežia teiposgi 
abrozdų parodę. Abrozdų paroda 
Lietuvos tepliorių bus dabar 
antra: pirma atsibuvo 1897 m.; 
ant jos atgabeno 250 abrozdų. 
Pardavė gi tikt 22 už 3000 ru
blių- j

Chemiszkai-techniszka 
mokslaine.

Maskoliszka apszvietimo mi
nisterija ataiszaukė į vieszpatys- 
tės ndę 8u reikalavimu uždėti 
vidutinę chemiszkai-techttiszkę 
mokslainę mieste Wilniuje. Mi
nisterija pripažino neatbutinę rei- 
kalę takios mokslainės ir reika
lauja įužtvirtiuimo praszymo ir 
paskyrimo reikalingų pinįgų.

Paslapta spirito wariny- 
czia.

Lietuviszkame Minske, Ro- 
zausk'tanės namuose, akezyžios 
kontrolerius ir policijos pristo- 
vas Viename gyvenime užtiko 
pasltipię degtinės vnrinyczię. Ra
do czię visokias reikalingas prie
taisas |r 7 kvortas jau padirbto 
spiritą Dirbėjai, kaip visur teip 
ir cziaį buvo žydai.

TeJhniszka mokslaine.
• Neseniai susitvėrusi Wilniaus 
Techniszka draugystė pakėlė 
klausymę parengimo mieste 
pradiiiės lechniszkos mokslainės. 
Draugjystė iszrinko spec'jaliszkę 
komitėtę ant apdirbimo projekto 
mokslainės ir aut sujieszkojimo 
reikaljugų ant jo-t parengimo ir 
užlaikomo pinįgų.

Koncertų ir skaitymų salė.
Wi' niaus miestas rengia per

dirbti vienę jam prigulmczię trio- 
bę NojlO teip, kad jame bus kon
certų, 
silinktjminimų salės, teiposgi pas- 
sažai, 
Europos miestuose, 
lykų ilk’ sziol Wiiniuje ne buvo.

moksliszkų skaitymų, pa-

koki yra visur dideliuose 
VVisų tų da-

Drau-Nauja lietuwiszka Drau
gyste Szweicarijoj*> 

Freiburge (Szveicarijoje) lie- 
tuvial-studeutai vietinio univer
siteto į sutvėrė, 7 d. Gegužės m., 
srflų lįietų, skaitltuje 6 sąnarių, 
Draugystę Lietuviszkos jaunuo- 
menėT “Rūta". Mieriai Draugys
tės Ura: visuomeuiszkas apsi- 
szvrietimas, iszsitobulinimas lie
tuvystėje ir savitarpinis draugų 
kaipo'medegiszkas teip ir dw~a- 
siszkaS szelpimas.

Draugystė “Rūta” meldžia 
guoddlinų lietuviszkų redakcijų 
pnsiuktinėti . savo laikraszczįus 
nuo NĮo. 1 szių metų uždykę, jeigu 
galima, nes draugystė finausisz- 
kai dar visiszkai silpnai stovi; 
jeigu ne butų galima, tai pra 
szo ptaneszti, ant kokių iszlygų 
gali turėti lietuviszkus laikrasz 
ežius. Antraszas “Rūtos”J - 
Petruįlis-Stud. Naturv. ūniversi- 
taet. Freiburg (Schveiz).

Pirmsėdia: J. Daugirda, 
Phil. St.

Rasztinįkas: J. Petrulis, 
Gamt Stud.

Kaip pasidarė pleškintai 
tirai. ■»

Kaip pridarėpieskiniai tirai to
ki, kaip antai užimanti 80000 
ketvirtainių geografiszkų mylių . 
Sacharos — klausymas tas iki 
sziol nėra galutinai iszrisztaa. Se
ninus mokslincziai tikėjo, buk 
Sacharos tirai, teiposgi tūli ma
žesni, o terp tų ir Amerikoj 
ėsanti pieskynai pasidarę isz isz- 
k i lūšio jūrių dugno, taigi kad tie 
pieskynai yra tai iszdžiuvusių jū
rių dugnas; iszdžiuvus ežia jū
rėms, jų vietoj užgimė pieskiniai 
tirai, pieskę gi suneszė seninus į 
jas tekanti vandens. Naujausi tiri- 
nėjimaine visurpatvirtina tęnuo- 
monę,kadangi pasirodė,kad ne vi
sur iszkilęs jūrių dugnas tveria 
nevaisingus tirus: antai ir mnsų 
tėvynė Lietuva užima seiliaus 
buvusių ežia jūrių vietę, bet ant 
jos plotų tirų ne daug, daugiaus 
yra vaisingos žemės. Kanadisz- - 
kas mokslinczius R. Lydecker 
priesztarauja senai nuomonei, buk 
pieskiniai tirai yra vandenų pa
dirbti.

Kad pieskiniai tirai ėsanti ant 
žemės pavirsziaus ne jūrių pa
dirbti, sako Lydecker, parodo jau 
tas, kad pieska juose nesuklota 
eilėmis, kaip tai būva ant jūrių 
dugno, kur pieskę vandens suue- 
sza. Jeigu pieska butų teip su
krauta, tai pasikėlus dugnui.van- 
dens butų turėję ję nuplauti ir 
nuneszti toliaus į jūres. Toliaus, 
kaipo darodymas, kad dideli pie
skiniai tirai ne jūrių padirbti, pa
rodo ir tas, kad juose ne randa 
jūrių sliekų dėž ų; taigi jie ne 
galėjo tverti jūrių dugno, kadan
gi tęsyk pieskose butų turėjusios 
likti liekanos jūrių gyvuolių, tai
gi ir dėžės jūrių sliekų, ko uie- 
kur ant jūrių dugno netrūksta.

Lydecker sako savo praneszi- 
me apie pasidarymę didelių pie- 
skynų ant žemės, kad jie ne jūrių 
padirbti, bet pasidarę ant vietos 
isz sutrupėjusių kietų 
uolų'gulinczių ant pieskinio fun
damento:.sutrupėjusios uolos ati
dengė, ępaczioj pieskę ir ję vėjai 
isznesziojo į visas puses, uždengė 
ji ir szmotus sutrupėjusių uolų.

Teip vienok galėjo pasidaryti 
tikt pieskiniai tirai, kaslink kito
kių, kaip antai 'nevaisingų uoli
nių ir druskinių tirų, pasidary- 
mas tokių nesiduoda iszaiszkinti 
per Lydeckcro teoriję. Jeigu jau 
uolinius ir akmeninius tirus ir ne 
galima iszaszkinti, kad jie pasida
rę isz pakilusio jūrių dugno, tai 
užtai pasidarymo druskinių tirų, 
kokių dausriansiai yra antai že
mumose Widurtnės Ažijos, nega
lima kitaip iszaiszkinti kaip vien 
tuom, kad jie pasidarę vietoj isz 
nykusių buvusių ežia jūrių.

JUOKAI.
Policijantas, sugriebę’ ant va

gystes vaikę, gazdinajį sziais žo
džiais:

— Palaukk, pamokpriu asz ta
ve vogti:

.— Labai už tai jums busiu dė
kingas,—atsakė mažas vagi
lius—nes dabar, kada tikt ban
džiau vogti, wis manę pagavo.

Mokintojas į pasivėlinusį mo
kintinį,

— Kodėl teip vėlai ateini į 
mokslainę?

— Tėvas susipeszė su mama, 
pons mokintojau—atsakė pasivė
linęs vaikas—asz laukiau, idant 
žinoti kas peigalėjo. Kadangi 
pergalės ilgai ne buvo, tai todėl 
ir pasivėlinau.

Prekė pinįgų.
Ruskas rublis po...................... 53c
Prusiszkos markės po........... 24|c

Prie kiekvieno pinįgu siuntinio 
reikia pridėti 30c ant pacztokasz-

Pinįgai iszsiųsti per “Lietuvos 
redakciję greieziausiai suvaiksz- 
cziojair niekada negali pražūti 
nes mes siuneziame per bagoeziau-^ 
sias bankas ir kiekvienę siuntin 
asekuruojame. >

Perie.ro


LIETUVA

Isz Amerikos.
Perkūno sztukoe.

Center Parke, Indianoj, laike 
smarkios audros perkūnas trenkė į 
žemę ties anglių kastynėms, prisi
griebė per storę 250 pėdų žemės 
sluogsnį į kastynių olę ir užga
vo du jose dirbancziu darbinįku. 
Laike siautusių pirmiaus audrų 
perkūnas tūluose Amerikos krasz 
tuose pasirodė bjaures
niu net už bedievius:* Viscon- 
eine trenkė į keturias katalikisz- 
kas bažnyczias, Illinojuje į kelis 
katalikiszkus moteriszkus kliosz- 
torius, į dwi dvasiszkas semina
rijas, nedavė ramiai ilsėtiesi nė 
neseniai pasimirusiam lenkiszkam 

■ patrijotui, kunįgui W. Baržyns- 
kiui, nes muszė net į jo kapę, ant 
kurio tūli lenkai rengiasi pastaty
ti mauzolejų ir ant jo surinko jau 
daugiaus pinįgų negu ant pa
minklo Kosciuszkos, nors ant pa
skutinio renka jau nuo kelių 
metų. ' Jeigu atsitiktu perkūnui 
užgauti teip kapę kokio pasimiru- 
sio “bedievio”, kunįgai butų tu
rėję gana medegos pamokslams 
ant visų metų, bet kad užgavo 
kapę kunįgo, tai reikia tylėti. 
Chicagos kunįgai jau nuo seniai 
nepasitiki per daug ant perkūno 
teisingumo: kunįgas Kravczunas 
antai ant “savo” klebonijos pa
rengė net 5 perkūnsargius, užtai 
ant Dievo namų nėra nė vieno, 
mat apsaugojimę jų palieka pa
ežiam Dievui, savuosius gi apsau
gojo su daugiaus negu reikia per
kūnsargių.

Clklionai ir audros.
Pereitame “Lietuvos” numery

je praneazėme trumpai apie dar
bus ciklonų, kurie siautė tūluose 
krasztuose Minnesotos ir Viscon- 
sino, o ypacz mieste Richmond, 
Vis. neiszpasakytai daug nelai
mių pridirbo. G<lima sakyti, 
kad visas tasai miestas likosi isz- 
griautas. Griuvėsiai dar neisz- 
jieszkoti, bet spėja, kad ežia ma
žiausiai du szimtai žmonių likosi 
užmusztų, sužeistų gi skaito į 
1000. Gyventojai neteko nė pa
stogės, nė turtų, kadangi sugrio
vus triobas, griuvėsiai paskui 
užsidegė, todėl sudegė ir žmonių 
turtai. Aplinkiniuose miestuose 
renka dabar aukas ant suszelpi- 
mo nuo ciklono nukentėjusių.

14 d. berželio, tę paczię valan
dą kaip ir Nev Richmonde,užkilo 
teiposgi ciklonas aplinkinėse 
miestojDmaha.Nebraskoį; beveik 
su visu sugriovė miestelį Her- 
man, ėsantį.^35 mylios nuo Oma
ha'. Kadangi griuvėsiai dar 
neiszjieszkcti, tąi tikro užmusztų 
skaitliaus dar nežino, tikt skaito 
tokių mažiausiai apie 25; sužeis
tų gi yra dviguuai tiek.

Tę paczię dienę, apie 5 vai. po 
pietų, ciklonai daug blėdies 
pridirbo miestelyj Carterville, 
IH., Williamson pavietyj. Czia 
žmonių rods neužmuszė, bet dik- 
tai triobų sugriovė, o dar dau
giaus jų pagadino.

Debesų praplyszimal.
San Antonio, Tex. Terp Etine 

ir Brackettville atsitiko baisus 
debesų praplyszimai, kurie neisz- 
pasakytai daug blėdies pridirbo: 
užliejo laukus ant daugelio my
lių, su viskuom nuneszė daugybę 
fermų. Miestas Brackettville 
vandens apsemtas, kurio ant 
ulyczių yra su' virszum 10 pėdų 
giliai. Upelis Creek Los Moras 
yra dabar 5 mylias platus. Mies
to gyventojai pasislėpė ant 
augszeziaus užkilusio forto, kiti 
gi gelbėjosi ant stogų, nuo kur 
paskui juos valtims iszvažiojo 
ant vandens neapsemtų kalvų. 
Kiek žmonių prigėrė ant farmų, 
dar nežinia; mieste iszgriebė 4 
prigėrėlių kunus.

Gaisrai.
*- Mount Pleasant, Mich. Užsi
degė czia indijonams parengta 
mokslainė. Kadangi ant vietos 
truko gesinimo prietaisų ir van
dens, tai ugnies negalima buvo 
suvaldyti: ji iszpradžių platinosi 
palengva, bet paskui, kada czia 
užgimė isz nežinomos priežasties 
viena po kitos smarkios expliozi- 
joe, apėmė urnai visę triobę, ku
ri ę ir pavertė į pelenus. Blėdį 
padarytę skaito ant 150000.

Philadelphia, Pa. Sudegė 
czia dirbtuvės Keystone Paper 
Co. Blėdj ugnies padaiytę skaito 
ant $100,000.

Nelaime aut geležinkelio.
Vinnemuoca.Nebr. Netoli Iron 

Point.24 mylios nuo Vinnemvcca, 
susimuszė du tavoriniai trukiai 
Central Pacific geležinkelio ir tai 
teip smarkiai,kad 15 ta vorais pri
krautų vagonų, teipo*gi lokomo
tyvus abiejų trukių, susidaužė į 
szmotalins, Wiename vagone bu
vo sukrautas dinamitas, bet ant 
laimės jis ne expliodawo. Wienas 
isz geležinkelio tarnų tapo mirti
nai apkultas.'

Expllozija kastyneae.
Halifax, N. S. Netoli Caledb- 

nia anglių kastynių, kastynėj 
Dominion Coęl Co, 'angliszkoj 
valdyboj Nauja Szkotija, szięu- 
rinėj Amerikoj,, atsiliko baisi du
jų’ expliozija. Laike tos expliozijos 
kastynių olose dirbo 40 darbinį- 
kų ir kaip spėja, visi tie darbi- 
nįkai likosi užmuszti. Iki sziol 
isztraukė 12 baisiai sudraskytų 
darbinįku kūnų, bet olose yra 
jų dar daugiaUs. ,
Užmnsze kunigą prie altoriaus.

Mieste Fountain, Demey 
Countyįe, laike dievmaldystos, 
kurię laikė kunįgas Baldvin, už 
kilo baisi audra, perkūno griaus 
mai uždengė giesmės, ant syk pa
sirodė žaibas bažnyczioj.Susirinkę 
persigando, bfet neužilgio atgavo 
drasju Tęsyk tikt pamaiė, kad 
kunįgo prie altoriaus nėra: gulė
jo jis, nusiritęs nuo gradusų žemai, 
perkūno užmusztas.

ExpliozUa parako dirbtuvėj.’
San Rafael, Cal. Iszlėkė czia 

į padanges rando parengta ant 
kariaunos reikalų beduminio pa
rako dirbtuvė. Keturi darbinį- 
kai prie to likosi užmuszti ir trys 
sunkiai ir pavojingai apkulti. 6 
triobos, kurios nuo expliozijos su
griuvo, užsidegė ir su visu su
degė.

Laivas perkūno sudegintas.
Pensacola, Fla. 17 d. berže

lio siautė czia smarki audra, lai 
ke kurios trenkė perkūnas į por- 
te stovintį norvegiszkę laivę 
“Chipman”, k u riša i nuo to užsi
degė ir su visais jame ėsaneziais 
tavorais sudegė.* —

Isz darbo lauko.
5 Homestead, Pa. Shiffer 

Bridge Co. rengia czia nauję 
dirbtuvę.

5 Leviston, III. Neužilgio 
bus parengtos czia naujos anglių 
kastynės. > <

Harrisburo, Pa. Pudleriams 
Central Iron & Steel Co. pakėlė 
uždarbnį nuo & 3 ant $3.50-

•[ Fairpokt, Oh. Fairport 
Elevator Warehouse Co. 400 
darbinįku pakėlė sztraikę.

5 Lebanon, Pa. Penna Bolt & 
Nut Co. pakėlė pudlerių užmo- 
kesnį, iki $3.50 nuo tonos.

Nev Brighton, Pa. Kon
duktoriams ir motormanams uly- 
czinių karų pakėlė užmokesnį ant 
20%.

< Mc. Kf.esport, Pa. National 
Tube Vorks pakėlė savo dirbtu
vių pudlerių uždarbį nuo $4 ant 
$4.25 nuo tonos.

T Ehrefield.Pa.ScoU & Sons 
Coal Mining Co. pakėlė savo 
darbinįku uždarbį ant 5c. nuo 
tonos.

H Divernon, III. Madison 
Coal Co. rengia czia nauję kasty
nių olę, kurioje iszkas po 2000 
tonų anglių kas dienę.

Roslyn, Vash. Kastynėse 
Northern Pacific Coal Co. dirba 
pilnę laikę ir dirbs per visę va- 
sarę po 5 dienas ant sanvaitės.

1 Seatle, Vash. Kaskadiniuo
se kalnuose netoli szito miesto ra
do naujus anglių * sluogsnius, ant 
kūnų rengia dabar kastynės.

Nev York. Ant darbinįku 
reikalavimo, dirbtuvėse Benja- 
min Atha ir Illingvorth Steel 
Co. Nevarke ir Harrisone pakėlė 
uždarbį ant 10%

5 Cleveland, Oh. Czianyksz- 
cziai garinių dūdų klovėjai pa
kėlė sztraikę. Jie reikalauja 8 
darbo valandų ant dienos ir 3 
dol. užmokės n i o.

PrrreBURO, Pa. Cziaoyksz- 
cziame murinįkams dirbantiems 
czia prie triobų statymo pa
kėlė užmokesnį iki 40c. už darbo 
valandę.

< Red Lodge, Monj. Anglių 
kastynėse dirba czia gerai, darbį- 
nįkai dirba pilnę laikę, bet 
szviežiai atkakusiam sunku gau
ti darbę. Wisi czianykszcziai dar
binįkai turi prigulėti į uniję, ne- 
prigulinczių visai prie darbo ne
priima. Szlekys.

Alleghent, Pa. Ant Ohio 
upės ’ies Sevickley ir Coreapolis 
statys nauję geležinį tiltę; prie 
darbo patilps ne mažai darbinį- 
kų-

4] Toronto, Oh. Sztraikas 
czianykszių dūdų dirbtuvių dar- 
binįkų pasibaigė, kompanija suti 
ko mokėti darbinįkas po 14c. už 
darbo valandę.

Nyok, N. Y. Didesnė dalis 
darbinįku Rokland Lake Trop 
Rock Co. akmenų skaldinyczių 
pakėlė sztraikę įeikalaudaini di
desnio už darbę užmokesnio.

1 Coal Gate, Ind. Ter. Vi
same szitame distrikte traukiasi 
dar vis kalnakasių sztraikai, bet 
yra viltis, kad jie laimės pakeitę 
sztraikę.

Clinton, Ind. Czianyksz- 
czios kastynės dirhsį per visę 
vasarę. Shirkes & Keller CoJ 
Cc. rengia dvi naujas kastynių 
olas. į

< Homestead, Pa. Monhal 
kastynėse, kurios buvo • uždary
tos ant dviejų ssnvaiczių, pradė
jo vėl dirbti. Patilpo prie dariai 
200 darbinįku.

Allegheny, Pa. Trijose 
plieno liejinyczio?e American 
Sieel Hoop Co. Etnoj, Pa. pra
dės dirbti su dviem darbinįku 
atmainom.

T Cleveland, Oh. Darbai 
eina czia gerai, anglių kastynės 
PoCrthontas Coal Cu. reikalauja 
iszlavintų kalnakasių, kurių ant 
vietos ne gali gauti tiek, kiek 
reikia.

Dės Moines, Ia. Susitvėrė 
czia kompanija, kuri rengia nau
jas anglių kastynės netoli Sac 
City, la. Ant to pasisamdė 1500 
akrų žemės su anglių aluogsniais.

M ingo Junction, Oh. Dar 
bai eina czia gerai, < dirba kiek- 
vienę dienę. Darbo yra gana. 
Liepos mėnesyj prasidės darbai 
naujoje plieno dirbtuvėj, kurię 
baigia jau statyti.

Amara, Mich. Hemlock R>- 
ver Mining Co. ir Iron Co. reika
lauja darbinįku: mainierių ir ki
tokių darbinįku. Užmokesnis mai
nierių 2 dol., pagelbinįkų $1.50., 
trammerių $1.75.

5 Sprinofield, III. Anglių 
kastynės Chicago Alton distrikto 
likosi uždarytos, kadangi darbi- 
nįkai paliovė dirbę todėl, kad 
kastynių savinįk«i bandė numa
žinti uždarbį ant 5c. nuo tonos.

• Pitt-»burg, Pa. Plieno ir ge
ležies dirbtuvių savinįkai susi
taikė su darbinįkais: darbdaviai 
pažadėjo 25.000 darbinįku pa
kelti nuo liepos mėnesio uždarbį. 
Darbinįkams liejinyczių pakelia 
uždarbį ant 11%, dienos gi dar
binįkams ant 15%.

1 Mount Vernon, III. Sztrai- 
kas kalnakasių “Mount Vernon 
Coal Co.” kastynių pasibaigė. 
Kompanija sutiko priimti atgal 
visus prigulinczius prie unijos 
darbinįkus ir pakelti už darbę 
užmokesnį. Darbinįkai i«z savo 
pusės pažada dirbti iki Kovo 
mėnesiui ateinanczių metų aut 
dabar padarytų iszlygų, jeigu gi 
norėtų sztraikuoti, privalo tūlę 
laikę»pirm to duoti kompanijai 
žiuię-

5 Milvaukee, Wis. Czia- 
nykszciai alaus leidėjai susitaikė 
su darbinįkais, su kuriais padarė 
kontraktus ant ateinanczių 3 metų. 
Alaus leidėjai, teip kaip darbinį
kai reikalavo, sutiko ant 9 darbo 
valandų ant dienos, teiposgi, 
idant sumažėjus darbams, darbi
nįkai apsimainydami dirbtų pa- 
nedėli, o ne teip kaip dabar 
buvo, kada darbdaviai ant viso 
laiko pra*zalindawo nereikalin
gus darbinįkus.

1 Denver, Col. Jeigu nepa
siseks j trumpę laikę susitaikyti 
darbinįkams czianykszczių ir ap
linkinių taipinyczių, tai apie 30 
tukstanezių žmonių atsiras be 
darbo. Dirbtuvės: Omaha, Grant 
ir Globė Denvere, Bimetallic ir 
Arkansas Valley Leadvilley. 
Ester ir Colorado Puebloj yra už
darytos. Dirbtuvės Argo Denve 
re ir Guggenheimo Puebloj suti
ko ant 8 darbo valandų, ko dar
bininkai reikalavo, tai jose dar
bai nesiliovė. Kastynės Commo 
dore, Amethy Bachelor, Bachelor 
No. 2 ir Lart Chanse likosi už
darytos ; kitose dirbtuvėse ir kas
tynėse kyla teiposgi sztraikai.

ISZ
Lietuwiszku dirwu.

Kodėl musų wadowų pa
mokinimai teip mažus 

iszduoda waisius?
Musų laikraszcziuose tankiai 

galima patikti rugojimus, kad 
lietuviai ne mėgsta skaityti, 
kad svetimtautiszki laikraszcziai 
turi deszimtis arba ir szimtus 
tukstanezių abonentų, musiszkių

gi ne daug yra galinezių pasigirti 
tukstaneziais skaitytojų. Tas 
teisybė, Ir tai negerai, kad mu^ų 
broliai nesiskubina prie skaity
mo; bet isz kitos pusės ir tame 
isz dalies ne bus be kaltės ir mu
sų laikraszcziai. Asz ne kartę gir
dėjau rugojimus musų laikrasz- 
czių abonentų, kurie, persikėlę į 
kitę vietę, turi po kelis kartus 
reikalauti permainymo adreso; 
kaip kitam nusibosta raszinėji- 
mas be pssekmės ir toksai paskui 
ne nori daug aus laikraszcz ų už- 
siraszyti.

Pažiūrėkime dabar į paežius 
mu»ų laikraszczius. VVieni isz- 
giria vien savę, o niekina kitus, 
nors mes negalime užtėmyti, kad 
tie besiginanti butų geresni už 
anuos iszniekintus, o tankiausiai 
paskutinių nepažindami, o kad 
besigiriantis neužganėdina dau
gumo, ne norime iszsiraszyti nė 
jokio, nors jeigu musų laikrasz
cziai apsisaugotų nuo pavydėji
mo, saugotus! atkalbinėjimo, 
tai musų žmonės atrasiu visgi 

'tinkantį jo supratimui Ikikrasztį. 
Ir pats musų laikraszcziai ne visi 
tarnauja musų tautai, bot vi
sokiems paszaliniams dievams: 
vieni kariauja su bedievias, be
dievyste ir jos platintojais, bet 
ne pamokina, kas yra ta bedie
vystė, kas tie jos platintojai, 
vieton jieszkoti tikrų bedievių, 
kovoja su prieš žais parapijos ka
sų po niekuom neaprubežiuota 
kunįgų globa ir tokio parapijų 
surėdymo prieszus stengiasi be
dieviais apszaukti. Kiti traukia 
lietuvius prie lenkystės, nors 
seniai jau laikas mums nuo • jos 
atsikratyti ir rūpintis apie pakėli- 
mę lietuvystės, apie kę vėl tūli 
musų vadovai mažai rūpinasi.

Biznieriai rugoja, kad lietuviai 
neina pas juos viskę pirkti, o 
perka pas svetimtauezius. Bet kę 
jie padarė ant patraukimo lietu
vių prie savęs? Kiekvienas eina 
su pirkiniais ten, kur randa atsa
kantį tavorę jeigu ne Už pigesnę, 
tai už tokię jau prekę kaip ir ki
tur ir reikalauja, kad nupirkti 
tavorai butų tokio jau gerumo 
kaip kitur už tę paczię prekę. 
Musų saliunjkai, kurių turime 
daugiaus negu'reikia, negali rū
go t i ant lietuvių, juos musų bro
liai remia labiaus negu priderėtų. 
Kitokių biznierių turime teip ma
žai ir daugumas jų mažai apie 
savo vedamę biznį iszmano, tame 
tai ir guli musų biznių nepasiseki
mas. Neužtenka juk, kad biz
nierius pirktų kitur kokį nors ta
vorę ir jį paskui su uždarbiu 
saviemsiems parduotu, bet ant to 
reikia dar ir ku kito, ko mažai 
patinkame pas musų biznierius. 
- Bažnyczios musų stovi tvir- 

cziausiai materijaliszkai; sulygi
nant su musų turlingumu, mate
rijaliszkai stovi geriaus negu pas 
kittauczius, bet ir jos argi gali 
lygiutiesi su kittauczių? Pas mus 
bažnyczioj ne iszgirsi nė tokių 
pamokslų kaip pas kittauczius, 
bet greieziaus koliojimus, niekini- 
uimus parapijonų; tūli musų va
dovai ne gero mus per pamok
slus mokina, bet pratina prie vai
dų, nesutikimų, prie neaikentimo. 
Argi tas gali pakelti dievntu- 
mę? Kokię sėklę sėja, tokį ir 
vaisių renka musų dvasiszki va
dovai: bedievystė platinasi ir 
įtekmė dvasiszkų vadovų puola. 
Czia jau ne bedievių valnama- 
nių kaltė, bet paežių dvasiszkų 
vadovų, kurių klaidos bedie
viams vien darbę lengvina, Ant 
galo juk ir tuoe bedievius ne kas 
kitas pagimdė, kaip pats tūli ne
tikę dvasiszki vadovai! Wisų 
dvasiszkų vadovų mes ne kalti
name, bet tokiuose atsitikimuose 
už vienę arba du netikusiai besi- 
.elganczius reikia atsakyti ir ge
riems, kurių įtekmė terp žmonių 
puola tikt dėl kelių netikusiai 
besielgianczių.

Dvasiszki musų vadovai ap
kaltina mus, kad mes skaitome 
svietiszkus rasztus ir kad per tai 
palaikome ir platiname bedievys
tę, žudome savo tėvų tikėjimę 
ir nustojame malonės Pono Die
vo. Skaitydami rasatua svietisz- 
kos įtalpos, mes ten nieko bedie 
viszko ne randame arba tokio, kas 
lieptų sekti bedievių pėdomis; 
bet rasztai paraszyti pirmų musų 
apasztalų kaip su pirsztu duria į 
akis, rodydami ant bedievio. A- 
paaztalai savo rasztuose apskelbė 
Judoszių kaipo pirmutinį bedie-

pasimirus

vį, nes jis, sako, Dievę pardavė 
ir Christus, numiręi, visus iszve- 
dė isz pragaro, tikt vienas Judo- 
azius pasiliko; tai jis isztikro ir 
buvo pirmutiniu prakeiktuoju.

Toliaus tūli musų dvasiszki 
vadovai apkaltina mus, kad mes 
jų ne godojame, nenorime eiti į 
bažnyczię ir nęklausome jų pamo
kinimų. Christui
gerųjų apasata ų jų mokinti
niai klausė, pildė jų prisaky
mus ir tie geriejie apasztalai bu
vo pagodoti; bet kas galėjo go
doti ant sausos azakos užbaigu>į 
gyvenimę Judoszių, nors jis ir 
buvo vienu isz apasztalų? Skai- ■ 
tydami Christaus gyvenimę ran
dame, kad Christus,-sulaukęs 30 
metų savo amžiaus, iszsirinko 
komitetę isz dvylikos sąnarių 
arba apasztalų, vienas isz apasz
talų po vardu Iskariot arba tie 
siog vadinamas Judoszius, nors 
buvo apasztalų, bet, atsiti
kus progai, jis Christų pardavė, 
per savo godulystę gavo įsi
skverbti į apasztaliszko komi te 
to kasieriusA Jis pinįgus surink
tus nuo žmonių nesziojo prie sa
vęs ir ant apasztaliszkų reikalų 
lazduodavo isz savo kasos. Ant 
abrozėlio Paskutinės Wakarienės 
aiszkiai galima prisiveizėti ant 
pirmutinio godulingo bedievio: 
su raudonais plaukais, su ner- 
viszku veidu, drueziai sugniau
žęs pinįgus masznoje! Argi tas 
abrozėlis mums neduria į akis 
kaip su pirsztu nurodydamas 
ant sziędiehinių dvasiszkų va
dovų bedievystės, pasekėjų Ju- 
dosziaus, tikrų bedievystės pla
tintojų? Tai priežastys kodėl 
žmonelės ne nori godoti visų 
dvasiszkų vadovų, godoja 
tikt geruosius. Ar mažai yra 
sziędieninių dvasiszkų vadovų, 
kurie įstojo į apasztaliszkę stonę 
ne ant pamokinimo žmonių, ne 
ant tarnavimo bažnycziai, ne ant 
mokinimo žodžių Dievo, bet ant 
rinkimo sau lobio? Argi nėra 
tokių, kurie atsilikus progai, jei. 
tikt gali, bažnyczię parduoda 
arba gramzdina į skolas, stengia 
si pastoti nea irubežiuotais, nieke; 
no neprižiuromais valdytojais 
parapijos kasos ir bažnyczios tur
tų? Toliaus raszte Szventame 
randame, kad Szventa Marija 
Magdalena, atneszusi brangię 
mostį, iszliejo ant kojų musų Isz- 
ganytojaus. Geri apasztalai, tę 
pamatę, džiaugėsi isz to, bet 
Judoszius pradėjo plūsti sa
kydamas: kamgi reikia tokię 
brangię mostį ant niekų nu
mesti, geriaus reikėjo parduoti 
už didelius pinįgus ir juos iszda- 
linti terp varguolių. Jam ne 
rūpėjo varguoliai, bet tikt jo 
kasa: jis troszko tuos pinįgus į 
savo kasę padėti, nes jo tada 
niekas neprižiūrėjo, kaip jis no
rėjo, teip elgėsi su apaszlaliszka 
kasa. Teip daro ir tūli musų 
dvasiszki vadovai: jeigu iszgira- 
ta pinįgus renkant ant kokio 
nors tautiszko reikalo, tai prade
da plūsti tardami: kamgi reikia 
mesti pinįgus ant niekų, geriaus 
velyk sudėkite ant bažnyczios! 
Bet .jiem* nereikia bažnyczios, 
jie bažnyczias parduoda, jeigu tik 
gali; jiems rupi tikt pinįgai, ku
riuos nori paimti į savo bažnytinę 
kasę, o paskui, kadangi kasa ne- 
prižiuroma, elgiasi, kaip jie nori. 
Argi tokius dvasiszkus vado 
vus gali kas godoti? Gerus va 
dovus mes turime godoti, klauso
me ir pildome jų pamokinimus, 
bet kas galėtu godoti godulingus 
pasekėjus J udosziaus, kasgi galė
tu godoti savo skriaudikus ir be
dievystės platintojus? Gal go- 
dot lokius vien toki jau Judo- 
sziai dalyvaujanti tokiose judo- 
ezystėse. Mes turime nuo tokių 
gintis su lazdomis, ir ne prisileis
ti isz tolo kaipo savo bjauriausių 
prieszų. Teisybė, ne visi musų 
dvasiszki vadovai teip elgiasi, 
bet užtenka dviejų, trijų tokių 
Judoszių ant pažeminimo szimto 
gerųjų.

Mes trumpai ir aiszkiai iszro- 
domb, kad mus neteisingai 
apkaltina musų sziandieniniai 
vadovai. Musų vadovai per 
savo klaidingumę ir pavydumę 
vienas kitam stabdo musų apsi- 
szvietimę ir pakėlimę "musų bro
lių varguolių. Žiūrėdami į tūlų 
musų sziędieninių vadovų dar
bus, sulyginant juos su kittauczių 
vadovų darbais, pamatysime, 
kad toli, toli musų vadovai pasi
likę nuo kilų klaidžioja-

pai
jauksime, gal musų vadovai, 
iatę savo klaidas, pradės 
kszczioti kitokiais keliais; o 
•u katras bylinės ir tol i aus saujei|

vienas po jo paties sudrumstę 
vapdenį, tam kitu kartu suduo- 
sime aiszkiaus ir tiesiog; faktisz- 
kųįdokumentų turime pilnę krep- 
szipkę.

Bangoro lietuviai.

Isz VVarehouse Point, 
Conn.

Xr. “Lietuvos” pstilpo straips- 
ne is p. a. “Dviraczio auka”, ku
riame apraszyta, buk a. a. Mo
tiejus Kasziuba, girtas būdamas 
važiavo ant bicyklio, sulaužė bi- 
cyęlį, nusisuko sprandę ir į porę 
miįiutų numirė.

Apraszymas tasai neteisingas. 
A.įa. Kasziuba buvo doras vy
ra^, iki paskutinei valandai sa
vo gyvasties buvo lietuviszkų 
lai|;i-aszczių skaitytojumi, turėjo 
parsitraukęs daugybę visokių 
liepviszkų knįgų, laikę praleis- 
dako ne ant girtuokliavimų, bet 
anį apsiszvitimo. Asz pažinojau

i. Motiejų lygiai Lietuvoj,kaip
ir :zia ir galiu pasakyti, kad nie
kada ne maeziau jį ne tikt pasi- 
gė *usį, bet su kiek' nore drumsta 
galva, arba geriantį svaiginan- 
czius gėrymus. Buvo jis svarbus 
vj ras, svėrė 208 svarus ir ant 
du iraezo ne mokėjo gerai va- 
žii oti; važiuojant nuo kalno, pa
su co į vandens iszgraužtę duobę, 
dviratis krestelėjo ir nulužo sza- 
kėę ir žmogus puolė ant žemės. 
Kj jis pasidarė, nežinia;daktarai 

galėjo pagelbėti — į dvi die- 
(ne į porę minutų) pasimirė.

W alionis mylėjo Dievę ir arty- 
mj, o girtuokliu ne buvo. Palai
do o jį gražiai su miszioms, paly
dė o ant kapinių broliai lietuviai.

A. a. Motiejus Kasziuba buvo 
m. amžiaus,, paėjo isz Suvalkų

gub., Marijampolės pav. Chle 
hiszkių gminos, Gimienų kaimo. 
Paliko Lietuvoj tėvus, du broliu

1 vi seserį; vienę brolį, dėdę 
tėtę Amerikoj.

A. Augsztakalnis
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Isz Utica, N. Y.
4 d. Birželio, ant kun. Miluko 

pakaginimo suszaukėme susirin
ki ant kurio nutarėme už
dėti lietuviszkę knįgynę vardo 
“Kuo. Burbos”. Nutarėme ant 
pradžios par. įkviesti ežiuos lietu- 
v|ezku8 laikraszczius: “Lietu- 
vjf’, -‘Vienybę”, “Saulę”, “Link- 
sižę Walandę”, “Tėvynės Sar
gę” ir “Gareę”. Musų mieriu 
y r ja platinti lietuviszkus rasztus, 
pratinti brolius prie skaitymo ir 
apszvietimo, mokyti nemokan
čius skaityti. Kun. Milukas pa
aukavo musų naujai uždėtam 
kdįgynui knįgų už 6 dol.—už 
ieztariame szirdingę aezių. At
smaukiame ir į kitus geradėjus 
pasitikėdami, kad ir kiti mus su 
szęlps; teiposgi atsiliepiame į vi
sas lietuviszkas iszleistuves pra- 
szydami jų paaukauti musų knį- 
g^nui savo iszleidimus. Užde
damu mes jį ne ant pasigyrimo, 
beit ant visų lietuvių labo, todėl 
tikimės sulaukti aukų nuo visų, 
kuriems rupi musų tautos pasikė
limas. Siuucziant aukas ar tai 
krįgomis, ar teip kuom, reikia 
padėti antraszę: Jos. Greichus,

Canal St., Utica, N.Y
Kun. Burbos kuįgynas.

18

Isz Fraser, Iuwa.
■Terp Czianykszczių lietuvių 

ne buvo vienybės nė susiriszimo, 
dikbo 10 valandų ant dienos, ir 
kiiip kas norėjo, teip darė. 8 
dienę szio mėnesio visi baltvei- 
džiai darbinįkai prisiraszė prie 
unijos ir nutarė reikalauti padi- 
dįnimo už darbę užmokesnio ir 
8 darbo valandų ant dienos. 
Kompanija, dažinojuai apie su- 
siįvėrimę unijos, praszalino nuo 
darbo tuoe, kurie pirmiausiai 
prisiraszė. Kiti darbinįkai, užsto
dami už pavarytus nuo darbo, 
pakėlė sztraikę. Yra czia teipos
gi 112 negrų, isz jų tikt keli 
pristojo prie unijoe, kiti gi dirba 
kafipo sc.>bsai. , Gal czia terp 
szįraikierių ir negrų seabeų už
gini ti kruvinos musztynės. To- 
dė| tegul dabar nieks isz lietu
vi} ne keliauja czia darbo jiesz 
kati. Lietuvių yra czia tikt 
viena apsivedusių szeimyna ir 
6 įpavienioe ypatoe. Užstojus 
vienok sztraikams ir tie rengiasi 
kręustytiesi isz czia kitur, kur 
nėį i sztraikų, 

koti.
geresnio darbo

M. Antaninai.

Lietuwys vyskupas 
Kanadoj.

Laikraszcziai pranesza, buk po
piežius už savo delegatę į Kana- 
dę atsiunezia dabartinį vyskupę 
Indi jose, lietuvį isz Veliuonos, 
vyskupę Zalevskį. Gaila, kad ne 
į Suvienytas Valstijas. Czia 
ant padarymo sziokios tokios 
tvarkos lietuviszkose ir lenkisz- 
kose parapijose reikalingesnis 
butų toks bažnyczių virszinįkas, 
su kuriuom parapijonai galėtų 
susikalbėti savo prigimtoj kalboj 
ir iszaiszkinti visus negerumus, 
ko airiszki vyskupai nežino ir ne 
supranta: jie priversti remtiesi 
vien ant kunįgų praneazimų, 
kaip Maskolijos caras, kurisai 
žino vien tę, kę jam urėdnįkai 
pranesza.

Isz EastSt. Louis, 111.
Kadangi kitur Amerikoj gyve

nanti lietuviai deda aukas ant 
reikalų iszstatymo lietuviszkos 
literatūros ant visosvietinės pa
rodos Paryžiuje 1900 m., ir ant 
paszelpos Lietuvos kankintinių 
isztremtų maskoliszkų valdžių 
vien už kėlimę lietuvystės tėvy
nėje —Tai ir mes, keli lietuviai . 
isz East St. Louis, III. sutarėm 
kiek paaukauti.

Ant Paryžiaus Parodos 
paaukavo: ,

Kazimieras Baubs,........... .25c.
Jonas Razokas( antru kartu) 15c. 
JonasSpurris(Latvys).. ..25c. 
Juozapas Keseriauskis... .15c. 
Juozapas M.Saroczka......... 10c.

Viso 0.90c.
Ant Kankintiniu 

paaukavo:
Vaclavas Stonis................. 10c.
Karolis Preikszaitis ...*... 10c. 
Mike Galunaitis................. 10c.
Adomas Endriejaiti s. 5c. 
Mikalojus Mikalojunas.... 2c. 
Simas Alysas.....................  3c.

Viso 0.40c.
Ant abiejų reikalų isz viso $ 1.30c.

Galėtų ir kiti lietuviai isz mu
sų kraszto ant tų teip svarbių 
tautiszkų reikalų . nors kiek pa
aukauti, bet daugelis musų lietu
vių yra toki pusvangiai, kurie 
apie savo tėvynės reikalus ne no
ri rupintiesi.

Kaz. Ra ubą, 
J.Razokas.

“Garsui”.
(Atsiųsią).

Priežodis sako: kas tyli, tę visi 
myli; kartais vienok iszpuola, 
kad ant iszaifzkinimo teisybės ne
teisingai užgautas ne gali nutylė
ti, bet turi atsiliepti.

Sztai Nr. 23 užsipuolė ant ma
nęs “Garsas”, apkaltindamas, 
buk asz už viskę, kas tikt ne
gero kur atsitiko,kaltinu kunįgus; 
“Garsui” gi, kuriam, kaip sakosi, 
seniai iszgaravo kastynių oras 
isz smegenų, tas rodosi visai ki
taip, pabuvus ant sveiko oro ir 
szviesoje. “Garsas” sako, kad 
“kunįgai tveria Blaivystės Drau
gystes, o “Kardas”, paskui 
“Nauja Draugija” kę nuveikė? 
Jie draudė žmonis nuo raszymosi 
prie kunįgų įveriamų draugysz- 
czių, o dabar jie pats isznyko”. 
Toliaus sako, kad kunįgai pakėlė 
“Susivienyjimę”. Tas viskas 
reikalauja paaiszkinimo. Asz vi
sų kunįgų niekada nepeikiau ir 
ne niekinau, peikiau vien tuos, 
kurie ant nupeikimo užsipelno 
savo darbais, apie kuriuos ne 
valia myiincziam teisybę tylėti. 
Toliaus melszcziau “Garso” pa
rodyti, kokiame “Kardo” arba 
“Naujos Draugijos” numeryje 
buvo tie uždraudimai raszytiesi 
prie “Blaivystės Draugyszczių”? 
Norėcziau teijiosgi žinoti, kokiu 
budu ir kaip kunįgai “S sivieny- 
jmę” pakėlė? Ar padalydami lie
tuvius į dvi terp savęs nesutin- 
kanezias partijas ne dėl tautys
tės, bet dėl tikėjimiszkų dalykų? 
Ant.galo turiu czia pridurti, kad 
skaitydamas “Garsę”, patikau 
jame teiposgi nupeikimus tūlų 
negerai besielgianczių kunįgų. 
Taigi mat Ir manę mokinantis 
“Garsas”, turbut, kaip kada prisi
laiko tos paezios kaip ir asz nuo
monės: peikia ir jis negerai besi- 
elgianczius kunįgus. Gal būt, kad 
tiesę peikimo pikto kunįgo turi 
tikt jis, o kitiems tę patį daryti 
yra uždrausta “po smertelnu 
gneku”, kaip sako tūli lietu
vi szki kunįgai prisilaikanti ypa- 
tiszkos lietuviszkos kalbos? 
Melszcziau “Garso” tę man ge
riaus iazaiszkinti.



LIETUVA

Kaslink gi užklausymo, kę ku- 
nįgas privalo daryti — atsakau, 
kad tę gal gerai žinoti “Garso” 
redakcija Ir be mano atsakymo: 
tegul mokina žmonis krikšezio- 
niszkos doros, meilės broliszkos, 
tegul raginu visus prie darbo ant 
visuomenės labo, prie vienybės. 
To visko, ypacz gi krikszczio- 
niszkos doros nė darbuose nė pa
sielgimuose daugelio kunįgų ne 
matyt ;ypacz gi apie broiiszkę mei
lę ir vienybę mažai turime Ame 
rikoj kunįgų, kurie prie jos kal
bintų, daugiaus patinkame pjudy 
tojų, platintojų nesutikimų, ir ar
dytojų vienybės. Argi toki kunį- 
gai ne užsipelno ant nupeikimo? 
Tegul ant to atsako “Garso” re
dakcija. Biznierius.

ant Hamburgo 79448, Bremeno 
gi 91942. Daugumas iazeivių ke
liavo į Suvienytas Wieszpat.ys- 
tes Sziaurinės Amerikos; dau
gumas gi buwo lenkų, paskui lie
tuvių ir ant galo žydų; finlan- 
diecziai tikt szįmet pradėjo 
smarkiai kraustytiesi isz masko
lių spaudžiamos jų tėvynės.

Grenlandijos krantų. Jeigu isz 
tikro jis ežia prisigriebė, tai nėra 
abejonės, kad ras jį į tuos krasz- 
tus išplaukusi Nathorsto expe- 
dicija.

Isz wisur.,
* *

H Prūsų valdžios vėl pradėjo 
vaikyti isz Szlezvigo apsigyve
nusius ežia danieczius. Trys 
dvarponiai daniecziui Prūsų pa 
valdiniai likosi iszrinkti į "prezi
dentus ėsanezių Szl*zvige da- 
mszkų draugyazczių; kadangi jų 
valdžios įgriebti neįstengė, tai 
iszvijo ant syk visus pas juos 
tarnaujanezius daniškus pa
valdinius. "Mat Prūsų valdžios 
mažai kuom skiriasi nuo masko- 
liszkų.

U Mieste Rybinske, Jaroslawo 
gub., Widurinėj Maskolijoj, užsi
degė darbi nįkų apgyventi na
mai; ugnyje pražuvo 11 darbi- 
nįkų.

Q Netoli miesto Czornyjjar, ant 
Wolgos, rytinėj Maskolijoj, f>a- 

' skendo pasažierinis gari ai wy s 
“Niagara”, o su juom prigėrė 
120 pasaiierių ir garlaiwio tarnų.

I Ant upės Odero, prieszais 
kaimę Zuellchov, netoli Sztetino, 
Prūsuose, susimUszė du j asažieri- 
riiai garlaiviai: “Bluecher” ir 
“Poelitz”. Pirmutinis garlaiwys 
paskendo, o su juom prigėrė 30 
žmonių.

|| Angliszkas laikrasztis “Daily 
Mail” pranesza, buk begabenant 
isz Egipto į Mekkę wienę isz di
džiausių mahometonų švente
nybę, Mahometo divonę,' terp 
Mekkos ir Medinos ant karava- 
nos užpuolė ^Vidurinės Arabijos 
beduinai. Užgimusiame muszy- 
;e keturi kareiviai ir trys civilis- 
tai likosi užmuszti, kiti gi pabė
go. Beduinams pateko szwentas 
divonas, už kurį dabar jie reika
lauja didelių pinįgų.

H Miestę Lavrence, Anglijoj, 
užpuolė žiurkės, kurios czia teip 
visk? pradėjo naikinti, kad gy
ventojai nežinojo nė kę daryti: 
parsigabeno kates, bet žiurkės jas 
iszpjovė. Neliko žiurkių užpul
tam miestui nieko dąugiaus, kaip 
kreiptiesi į Pasteuro institutu 
Puryžiuje (turintį visokių ligų 
bakterijas) praszyti pageltos 
ant isznaikinimo žiurkių. Po- 
rę metų atgal pietinėj Greki- 
joj teipjau buvo daug žiurkių 
prisivėlę, bet Greifsvaldo 
profesorius Loeffler įskiepyje ke
lioms pagautoms vodingų žiur
kėms, o ne vodingų žmonėms 
bakterijų: įskiepytosios ne tikt 
paezios pastipo, bet iszplatino Il
gį terp sveikų ir Ui teip, kad į 
trumpę laikę žiurkės isznyko. 
Tę patį dabar rengiasi padaryti 
Lavrence Paryžiaus Pasteuro 
institutas.

H Po karsztų dienų Wakarinėj 
Europoj užstojo szalcziai. Lon
done moterys ir wyrai waiksz- 
czioja su skrandoms kaip žiemos 
laike. ^Vokietijoj, Sudetų kal
nuose diktai pasnigo, kalnų wir- 
szunės dar ir dabar sniego už
dengtos.

| Widurinėj Azijoj, Bucharos 
valdžios, ant maskoliszko Tur
kestano jeneral-gutornatoriaus 
reikalavimo, suaresztavo gar
siausiu ne tikt Azijoj, bet gal ant 
wiso svieto plėšikę ir žmogžudį 
Eszkuvatę, kurisai, su pulku sa
vo draugų,ant Afganistano rube- 
žių plėszė į Indijos, arba į Tibetę 
keliaujanezias karavanas. Esz- 
kuvata savo ranka užmuszė ke
lis szimtus žmonių. Minėtas 
plėszikas dabar Bucharos mieste 
tapo pakartas.

|| Chinuose, mieste Amoy, isz 
naujo smarkiai pradėjo siausti 
azijatiszkas maras, kurisai buvo 
ežia jau isznykęs; dabar siauezia 
jis dar smarkiaus negu pirma. 
Iki sziol buvo ežia jau keli tuks- 
taneziai apsirgimų, isz apsirgusių 
didesnė pusė pasimirė.

|| Szwedijos sostapilėj, Sztok 
\hulme, prasidėjo terptautiszkas 

hioksliszkas Hydrografiszkas ir 
Geol -giszkas kongresas. Ant 
kongreso bus apkalbėtas užmany
mas parengti nuolatinę terptau- 

- trszkę komisiję ant moksliszkų 
• tirinėjimų Sziaurinių jūrių ir At- 

lantiszko oceano.

B Angliškose ir vokiszkoee 
Rytinės Afrikos valdybose, dėl 
stokos lytaus saulė iszdegino ple
uras ir dirvas, gyvulių bandos 
išgaišo ir gyventojus pasiekė 
baisus bada*. Szinitai moterų, 
vaikų ir wyriszkių mirszta isz 
bado; nė valdžios, nė baltiejie 
kolionistai neįstengia suszelpti 
mirsztanczius nuo bado negrus, 
kadangi privežimas isz kitur 
valgio produktų į bado apimtus 
krasztus neišpasakytai sunkus: 
reikia juos ant szimtų mylių ga
benti ant peczių.

| Užėmę po savo valdžia Havai 
salas, amerikonai užsimanė atida
ryti grabę pasimirusio 1874 m. 
nuo džiovos buvusio isz cziabu- 
vių karaliaus Lunalilo.bet kaipgi 
prasidžiugo, radę grabę tu-zcziu. 
Kur dingo kūnas, tikrai nežinia: 
sprendžia, kad cziabuviai jį paė
mė ir palaidojo kur kalnuose. 
Lunalilo tapo karaliumi užrink
tas 1873 m. Nors jis buvo gana 
apszviestas žmogus, bet visada 
vaikszcziojo pėk-zczias ir basas, 
kaip ir visi >• buvę pavaldiniai, 
dabar pastoję vergais ameriko- 
niszkų kapitalistų. Mirdamas 
paliko Lunalilo visus savo tur
tus ant parengimo pasenusiom*, 
negalintiems dirbti havajie- 
ežiams prieglaudos namų. Pa- 
re o girnas panaszioe labdaringos 
cziabuviama įtaisus ne atėjo ant 
mislies sziędieniniems salų civili
zuotiems valdytojams, kurie czia- 
buviuS stumia vis į didesnį var-

veislių vynų, o tame ir pntojan- 
czių brangių prancuziszkų szam- 
paniszkų, ne isz vynvuogių, bet 
isz obuolių. Isz banda vonių per 
sitikrino, kad teip skanumas,kaip 
ir kvapas senų vynų paeina 
nuo ypatiszkų bakterijų veislių; 
jeigu tų bakterijų bus mažiaus, 
tai ir wynas pasidaro niekesniu. 
Teipoegi persitikrino, kad kaip 
kokiuose metuose, kada vyny- 
ežiose nesiveisia reikalingos 
bakterijos, isz tokių vynvuogių 
padirbtas vynas būva niekesnis, 
negu padirbtas isz obuolių su pa- 
gelba tyczia priveistų bakterijų.

| Prancūzas gyvenantis Nev 
Yorke, Arthur de Baus;et, tiki, 
kad jis iszrado orlaivį, su ku
ri uom galima bus perlėkti isz 
Nev Yorkoį Paryžių į 30 valan
dų. Kaipo pajiegaant varymo or
laivio bus pritaikytas paverstas į 
skystę oras arba vienas isz jo sudė
tinių, oxygenas. Kadangi vienok 
banda vonių ne darė nė su mode- 
liumi.tai dabar dar nieko negalima 
pasakyti, ar viskas iszsipildys, 
kę žada iszradėjas. Ant parengi
mo keturių tokių orlaivių iszra
dėjas užmanė sutverti kompaniją 
su 100 milijonų doliarų, bet visi 
reikalingi piiųgai dar ne surinati. 
Iszradėjas apkalbėjo tikt teip pa
matus savo Išradimo su techni
kas specijulistas ir tie patvirtino, 
kad ant tų pamatų arlaivys ga- 
lėsęs lėkti. Paprastai vienok ant 
praktikos ne visada teoretiszki 
apskaitymai sutinka; tas ypacz 
orlaivystėj ne kart? jau pasirodė.

IiietlivHi Pratevia
MAŽOJOJE AZIJOJE, t

nuo senovės iki Jie pateko po valdžia Persu.
— 

r- Paraižė Lietuvon Mylėtojai. ■

B Ant Sziaurinių jūrių, prie- 
-■ szais Friedrichshaven, netoli 

Bremeno, susimušė vokiszkas 
■- garlaivys “Aitushof” su an- 
/^gliszku “Mauritius” ir tai teip 

* smarkiai, kad pirmutinis į trurn- 
,pę laikę paskendo su visais ant 
jo buvusiais - ta vorais. Pražuvo 
prie to ir 10 jurinįkų vokiszkojo 
garlaivio.

|| Pietinėj Austrijoj, iszilgai 
Kroatijos ir Bosnijos parubežių 
siautė baisios audros su ledais, 
kurie neiszpasakytai didelius lau
kų plotus isznaikino. Miestelyj 
Valissello smarki vėtra nunešė 
triobų stogus, medžius isz szaknų 

, iszrovė. Ledai buvo teip dideli, 
kad daug t naminių gyvulių ir 
žmonių užmuszė: wien kaime 
Klabusa 17 žmonių likosi už
muštų.

0 Esantis ant Simbirsko-Kaza- 
niaus geležinkelio linijos kaimas 
Sjuksum su visu iszdegė; prie to 
pražuvo nemažai naminių gyvu 
lių. Ugnis užgimė isz išlėkusios 
isz lo'komolyvos kibirkšties. 
Tas teip įpykino kaimo gyvapto- 
jus, kad jie su akmenimis pradėjo 
mėtyti į bėganezius trukius. Ant 
apsaugojimo trukių ir kelio lini
jos nuo įnirszusiųgywentojų, sau
goja ję dabar ginkluoti žandarai, 
kuriems prisakyta szaudyti į žmo
nis, jeigu tie artintusi prie bėgan- 
czių trukių.

Mieste Gratz, dantų gydytojas 
Hugo Hoffer pavogė moteriszkę 
vieno tortingo prekėjo ir parei
kalavo nuo vyro 10000 guldenų, 
kitaip gi pagazdino, kad jai į 
skiepys azijatiszko maro bakteri 
jas. Wyras to nenusigando, bet 
apskundė paezios vagilių į poli: 
ciję, kuri Hofferę jau suaresztavo 
ir pasodino į kalinį. Czia 
dabar sienoms skiepyti 
bakterijas.

| Prancuziszkose valdytose 
Nauja Koledonija, Oceanijoj, 
sziaurinėj dalyj salos Naujos 
Kaledonijos surado neiszpasaky
tai turtingus aukso plotus. Isz 
tonos žemės vidutiniškai suren
ka 20—25 kyliogramų gryno 
aukso. Teip daug iszduodanczių 
aukso kastynių dabar niekur nėra. 
Ta salos dalis, kur yra tie nauji 
aukso plotai, apgyventa nuožmių 
cziabuvių. Susirinkus aukso ka
sėjams, žinoma, cziabuvių gyve
nimas persikeis, jie išnyks teip, 
kaip išnyko ir kituose krasztuo 
se susidūrę su demoralizuojan- 
cziais juds civilizuotais europie- 
cziais.

J Italiszkas mokslinczius Cone- 
ba per 20 metų darbawosi ant 
pripratinimo žemeziugę dirban 
ežių jūrių sliekų prie Italijos 
klimato ir tas jam, rodosi, pasi
sekė. Iki aziol bandavones jis 
darė specijaliszkai pa rengto j ak- 
varijoj mieste Turine. Ant tiri- 
nėjimų į akvariję pasodino 50 
gyvų žemeziugę dirbanezių slie
kų pargabentų isz Raudonųjų 
jūrių ir tie sliekai ne tikt iszliko 
iki dabar gywi akvarijoj, bet pa
sidaugino; dirba ne tikt tokias 
jau perlines dėžės, bet ir žem- 
cziugus teip.jau gražius, kaip ir 
gyvenanti Raudonose jūrėse. Da
bar minėtas mokslinczius rengia
si sawo iszaugytus žemeziugę 
dirbanezius sliekus, pripratusius 
jau prie šaltesnio klimato, pa
leisti ant atsakanezių jūrių lėksz- 
tumų pietinėse Italijos pakrantė
se ir tiki, kad ežia jie weisis teip 
gerai, kaip Raudonose jūrėse ir 
kituese kraštuose, kur tie gy ■ 
vuoliai be prisidėjimo žmogaus 
pats prisiveisė.

NAUJI ISZRADIMAI.

gaida 
maro

| Pagal surinktas maskolių 
konsulių žinias, pereitę metę per 
Hamburgę ir Bremenę iszkeliavo 
į užmarius maskoliszkų iszeivių 
isz viso 30809 (už|>ereitę metę 
tikt 18107). Per paskutinius 
penkerius metus, nuo 1893 iki 
1898 m. per Bremenę ir Hambur
gę iszkeliauvo į užmarius isz vi
so 171390 maskoliszkų x— 
isz kurio tai skaitliaue

iszeiwių, 
išpuolė:

| Szwedijos karalius priėmė 
mokslinczius suwažiawusius da
bar į Sztokholmę ant terptau 
tiško Hydrografiszko kongreso ir 
parodė jiems suplyszusj raštę 
iszgriebtę žwejų Islandijos pa
krantėse nuo garsaus mokslin- 
cziaus Andree, kurisai du metai 
atgal iszlėkė ant orlaiwo prie 
sziaurinio žemės poliaus ir ne 
tikt iki šiol ne sugrįžo, bet ir nė 
jokio jo pėdsako ne surado. Gar
sus sziaurinių kraštų tirinėtojas 
Nansen, kurisai tę raštę tiri nė
jo, tiki, kad Andreej pasisekė su 
jo orlaiviu prisigriebti sziaurinių

Į] Londone iszeinantis laikrasz
tis “Daily Mail” prane-za, buk 
vienas darbinįkas mieste Man
heime, Badene, Wokilijoj, isz 
rado budę dirbimo anglių isz že
mės ir mineraliszkų abejų. Atlik
tos bandavonės su nauja apkuri- 
mo medega buvo pasekmingos: 
teip padarytos anglys iszduoda 
tiek jau szilumos kaip ir iškas
tos isz žemės akmeninės, jegu ne 
daugiaus.

{ Szvediszka? inžinierius Or- 
lin'g, kurisai iszrado liuosai besi- 
duodanezię nuo kranto kėravyti 
aut vandens torpedę, dabar 
drauge su kitu szvedu iszrado 
panaszię, teipoegi isz tolo liuosai 
besiduodanezię kėravyti, lekian- 
czię ant oro torpedę. Su to
kioms * torpedoms nuo kranto 
galima sulaikyti skaitlingiausię 
laivynę ir drucziausię armiję. 
Ant pamatymo isz tolo prieszų 
yra atsakaneziai pritaisyti veid
rodžiai, ant keravimo torpedų 
sunaudoti elektriszki spinduliai.

| Žemdarbystės departamente 
Washmgtone daro dabar experi- 
mentus su dirbimu visokių

Nauda wandoniniq agme- 
nų.

Wandenyse auganezius augme 
nis paprastai laiko už vodiugus, 
kadangi jie, besiveisdami van 
denyse, juos terszia. Tuom tarpu 
isz naujausių tirinėjimų pereit ik 
rino, kad ir jie atlieka gamtos 
pavestę dsrbę teip ant žmo
gaus, kaip ir ant kitų gywų su
tvėrimų naudos: saugoja juos 
nuo daugelio ligų. Paprastai su
terštuose .vandenyse, kokiuose 
veisiasi vandeniniai augmenys, 
kadangi į juos subėga visokios 
srutos ir sykį subėgusios neranda 
iszbėgimo -—veisiasi greitai vi
sokios bakterijos, terp kurių yra 
ne mažai visokias ligas gimdan- 
czių bakterijų; tokiu budu, kaip 
kiekvienassupranta,toki vandens 
ne mažai gali prisidėti prie plati
nimo epidemijų ir tokiu budu 
prie padauginimo ir terp žmonių 
mirezių skaitliaus.' Isz tikro vie
nok nuo to teip didelio pavojaus 
nėra. Gal ant tūlo ploto van
dens prisiveisti bakterijos, bet po 
kokiam laikui pasirodo, kad van
duo vėl nuo jų iszsivalo: valy
to j u m i vandens yra šviežias 
oras, arba teisingiaus sakant, 
ėsantis jame oxygenas. Kaip gy
vi sutvėrimai, teip ir augmenys, 
kurie, kadangi turi organus, 
turi teipoegi būt prie 
gyvų priskaityti, maitinasi ir 
kvėpuoja, nors kasi ink paskuti 
nio, augmenys skiriasi nuo gyvų 
sutvėrimų: gywi sutvėrimai su 
kvapu įtraukia oxyrenę, be ku
rio ne galėtų gyventi, augmenys 
gi jį i»zpuczia iszvalę nuo vodin 
gų gyviems sutvėrimams mede- 
gų, kurias sau pasilaiko, o gy
viems sutvėrimams parūpina ant 
kvėpavimo neatbūtinai reikalin- 
gę oxygenę, kurisai apart to turi 
ant ligas gimdanezių ir kitokių 
bakterijų naikiąanczię įtekmę. 
Kaip visi, teip ir augauti van
denyse augmenys atlieka tę dar- 
b* taigi iszpuczia iszvalytę ga- 
zęoxygenę; kadangi jie auga 
vandenyj.tai ir iszpustas iszvaly- 
tas oxygenas iszeina isz jų lapų į 
vandenį ir paveiksle mažų bur- 
bulėlių kyla į paviršių, o prie 
to naikina ant savo kelio vande
nyj ėsanezias bakterijas ir tokiu 
budu nuo jų išvalo vandenį. 
Isz to aiszku, kad vandeniniai 
augmenys auganti vandenyse ne 
tikt jų ne suterszia, bet išvalo 
nuo vodingų, ligas gimdanezių 
bakterijų: juo daug:aus bus van
denyj auganezių vandeninių 
augmenų, juo vanduo bus eyrei- 
kesnis, juo geriaus bus užvalytas 
nuo ligas gimdanezių bakterijų; 
juo daugiaus bus vandenyj 
augmenų, juo mažiaus bus jame 
ligas gimdanezių bakterijų.

Aukos nuo pavieniu ypatų.
Ant fondo lietuviszko* spaudos Pary
žiaus parodai paaukavo:
Jį Johnson, N«wport, R. I. ’ ’ 50c. 
M. Kalvaitis, Lošt Creek, Pa. ’ 50c. 
A. Kalvaitis, ’ ’ ’ ’ ' ’ ’ 50c. 
A. Stochkua, Dayton, O. ’ ’ ’ 50c.

- (Tąsa.)
prie Kserksio”, arba Lydo Paktyb” ir Kse- 
nagoro, Halikarnassiszko Graiko”. ' Satrapai 
būdavo urėde, pakol karalius norejo, nors 
kartais satrapai užsilaikydavo prie savo val- 
džįos per ilgą laiką, kaip ana iOroitės”. 
Isz pradžios jiems buvo pavedamą civylisz- 
koji valdžia jų provincijoje, ir įpatinga jų 
užduotė būdavo rinkimas duonio (paskirtos 
sumos, nors bent nuo laikų Darėjo) nuo 
gyventojų ir įmokėjimas jo į yždą; apmo
kėjimas kariumenės užlaikomos jų satrapi- 
joje, sprendimas teisos, visatina^ užžiurė- 
jimas užrubežinio atvangumo ir naminės 
taikos distrikte, po jų valdžia ėsaneziame. 
Vyresninkai kariumenės taipgi badavo pa
skiriami per monarchą, ir turėdavo', atsakyti' 
už apgynimą territorijos nuo užrubežinių ir 
naminių neprietelių5’. Jų neprigulmingu- 
mas nuo satrapų labiausiai duodaąi matyti 
pamiszime Joniszkių Graikų”. Koniandantai 
garnizonų turėjo užlaikyti gintuves| tai gali
me tėmyti isz parėdymų Kyro Lydijoje, kur 
Tabalos buvo komandantu Sardžių, I Mazarės 
vadovu armijos, ir Paktyas satrapu arba gu
bernatoriumi. Kartais atsitikdavo, kad urė
das komandanto armijos buvo suvienytas su 
urėdu satrapo, įpatingai parubežinėse pro
vincijose, kur Įiadalinimas komandos butu 
pavojingu: Tissaphernės ir Pharnabazos”, 
Aryandės”, jaunesnysis Kyros”. Galiaus tai 
pastojo beveik visatina polytika10’. Prie pro
gos dvejatas ar trejatas satrapijų būdavo 
pavestos į rankas vienos ypatos, kuri tokiu 
budu pastodavo nei lyginant karaįiuku, ir 
turėdavo pagundą aut numetimo sząlyn prie- 
gulmybės. Todėl maisztai tankiai atsitikda
vo: Oroitės buvo satrapu Lydijos, Phrygijos ( 
ir Jonijos, laikuose savo maiszto11’; jaunesny- 
sis Kyros—Lydijos, Pkirygijos ir Kappado- ( 
jos18’. Tissaphernės, pasimirus Kyrui, gavo 
visas ano rėiiybas, ir turėjo anas drauge su 
savaja1”. Toligražu priesz gadynę Aleksan- ! 
dro, isztisos provincijos buvo atsimetusios 
nuo centraliszkos valdžios, ir prigulėjo nuo j 
anos tiktai isz vardo: Pontus beabejonės bu
vo tokiose sąlygose, teippat Paphlagonija, ir į 
beveik isz tikrųjų Kappadokija.

Idant apsisergėti nuo tekio pavojaus, 
artimi gentys karaliaus būdavo paprastai i>a- ] 
skiriami į svarbesnesias satrapijas: Artapher- 5 
nės, pusbrolis Darėjo, tapė ano įstatytas už f 
satrapą Lydijos11’; Pissuthnės, satrapas Ly- ] 
dijos prasidant Peloponnėsiszkei karei, tur
but buvo brolevaikiu Artakserksio18*; Kyros ■ 
įgyjo placzias rėdybas nuo savo tėvo1”. Ki- ] 
tuose atsitikimuose buvo nvėginama patrauti , 
pavojingą urėdininką prie reikalų karūnos, < 
duodant jam paezią isz terp princessų karali- < 
szkojo namo: Pharmabazos apsivedė su dūk- ] 
terimi Artakserksio Mnėmono1”. Kamandie- į 
riai armijos rasi dar taukiaus būdavo sugen- 
tinami su monarchą tokiais keliais negu sa- < 
trapai1”. Apart to, valdymieras provincijos ( 
turėjo karaliszką rasztininką, paskirtą ant 
urėdo per karūną, kurio pareiga buvo vien- i 
vai akylai daboti satrapą: ir duoti žinią apie j 
jo darbus monarchai1”. Priegtam Karaliszki j 
komisoriai buvo siuneziami kasmet per kara- s 
lių į visas satrapijas, idant viską isztirti ant j 
vietos ir karaliui praneszti tikrą, žinią apie ] 
anų būvį"’. ; j

Dvaras satrapų buvo įtaisytas ant ka- i 
raliszko modelio: jie turėjo savo palocius81,su ; 
parkais ir giromis dėl medžionės,—skaitliu- . 
gas gaujas skapų (eunuchų) ir tarnij, ir savo 1 
dvaro kareivius arba gvardiją. Gvardija Į 
Oroito susidėjo isz 1000 Persų*’. Jie už- ; 
dėdavo duonį ant miestų ir kaimų, po jų 
jurisdikcija ėsanezių, pagal savo tikslą, ir , 
paskirdavo deputatus ant miestų ir distriktų . 
savo provincijoje“’. Duonis, rodos, būdavo j 
renkamas per žiaminę taksą84’, mokamą isz 
dalies piningais ir isz dalies natūraliomis"’. ( 
Hėrodotas, savo apraszyme satrapijų“’, pa- ] 
duoda tiktai piningų sumas, ar geriaus . 
sakant tą dalį, kuri ėjo į karaliszkąjį yždą. , 
Visa-gi suma, traukiamoji nuo žmonių, tur- ■ 
būt buvo 8 ar 4 syk tiek didesnė. Visi žmo
nės, kurie geidė kokios nors malonės, arba net 
teisos, artinosi prie jo su dovanomis8”, be 
kurių negalima buvo laukti pasisekimo; ir 
dėlto nemieruoti turtai būdavo sukraunami. 
Tritantaichmės, satrapas Babylonijos, apart 
savo karės žirgų, laikėsi 800 eržilų ir 16000 
kumelių! Jolndiszkiejieszuns stovėjo ant gas- 
dos keturiuose dideliuose kaimuose, kurie 
jokių kitų mokeszczių nereikalavo mokėti”. 
Tithraustės įpėdinis Tissapherno, per vieną 
metą iszmokėjo 80 talantų (arti 100000 dol.), 
kad .-nupirkti taiką dėl savo provincijos8’.

1) Eath. IX. 4.
2) Herod. I. 153.
3) Herod. IX. 109.
4) Herod. III. 126.
5) Herod. V. 25. 123; I. 162; IV. 143; VI. 43 ir tt.
6) Herod, V, 109,116; VI, 6 etc , <
7) Thucyd. VIII, Xen. Hel. I—IV,
8) Herod. IV. 166, 167
9) Xen. An»b. I i §2
10) Xen Oecon IV §11
11) Herod. III 127
12) Xen Anab I IX §7
13 Xen Hel III i §3 I
14) Herod, V 25
15) Thucyd 1115: Htrod VII 64
16) Xen Anab I IX §7 *

1) Herod. I. 192.
2) Xen, Hel, UI, IV §26 ir V §1

Vienintele ryba dėl plėszimtj satrapo buvo 
baimė pavarymo nuo urėdo, jeigu skundai 
pastotu teip smarkus, kad pasiektų ausis 
monarchos. Gyventojai neturėjo jokios at
vangos nuo bjauriausių įžeidimų ir apszmeižų 
jii ypatų. Jeigu net Persams augszcziausios 
luomos, kaip va Spithridatui8), provincijose 
pasitaikydavo įžeidimas garbės dukterių4*, 
tai kokią guodonę galėjo turėti jausmai pa
veiktųjų genezių?

Per visą Persų karalystę tenbuvių vietiniai 
urėdai isz didesnės dalies buvo palikti ne
kliudytais, ir satrapas turėjo darbą su taisiais, 
o ne tiesiok su prastais žmonėmis. Teip regi
mai buvo su Graikų miestais6’, ir turbut 

lių princai randami yra Ka-kitur. Tengymių princai randami yra Ka- 
i rijoje”, Kyjire7’, Phoinikijoje8’, Lykijoje”, 

Kilikijoje“”, ir Paphlagonijoje’0. Persų pa
pratimą palaikyti juosius paliudyja Herodo- 
tas'”. Palygintinai valyva buvo teisdarystfi 
per įstatymą karaliszkųjų sūdrių, kurie savo 
galę gaudavo tiesiog nuo karaliaus1”. Smar
kus buvo kovojimas už paprakumą, jeigu 
tai iszeidavo eiksztėn: Kambysės už tai už- 

' muszo Sisamnį, nulupdino skūrą nuo galvos 
iki kojų, ir aptempė tąja sūdo krėslą1”. Da
vėjos ketįno už tokį pat prasikaltimą nukry- 
žiavoti Sandoką, ir paczedyjo jį tikt už jo 
ženklyvą tarnystą'”. Tikslas ir sragumas ka
ralių rods padėjimą satrapų ir kitų prakilniu- 
nų padarydavo gana nesmagiu: smarkavimai 
Kambyso1”, yra priskaitomi jo patraukimui, 
bet jie nėra didesni už anuos, kūrins Kserk- 
sės pavelyjo priesz savo brolio moterį1”, ir 
Artakserksės Mnėmon priesz tuos, kurie sten
gėsi su juomi dalintiesi garbe užmusziibo 
Kyro1”.

Ėmimas paskirtų kontribucijų per ka
rūną isz provincijų gelbėjo apsaugoti prasz- 
cziokus. ? Geradaringumas szitokio parėdy
mo atsvėrė nelabystas, /kįlanezias isz neat- 
vangumo urėdų ir isz nebūties paveldėtinų 
urėdų; iszskyros žinoma randasi kaip kad 
prie Otanio1”.

Kuomi toliaus satrapija gulėjo nuo sė- 
denės valdžios, ir kuomi daugiaus ji turėjo 
prisibaimyti svetimų neprietelių, tuomi di
desnė buvo galybė anos valdymiero. Satra
pai Mažosios Azijos ir Aigypto priiminė
jo ir siuntinėjo pasius, ir net kėlė užrube- 
žines vainas, be susineszimo su karaliszkuoju 
dvaru: Aryandės21’, Pissuthnės’”, Tissapher- 
nės2”, Pharnabazos24’, Tithraustės®’ ir tt. 
Karaliaus patarmė, rodosi, buvo jieszkoma 
tiktai įpatinguose atsitikimuose8”. Apart 
Persų gvardijos, satrapai. laikydavo tytvei
kas samdytų kareivių, labiausiai Graikų, su 
kurių pagelba jie vesdavo imtynes su sveti
momis valstijomis, ar vienas su kitu: jauna
sai Kyras, rodosi, pradėjęs yra tą praktiką8”, 
kuri vėliaus teip stojosi paprasta Mažojoje 
Azijoje“’. 20,000 samdininkų, kurie kovėsi 
ant Persų pusės pas Graniką, rodosi, visi yra 
buvę Graikais“’. Pagunda ant maiszto bū
davo didelė, nes pavydumas centraliszkos 
valdžios ar labiaus vienval grasino gy- 
vastvai ir per daug galingo urėdninko: 
kaip su vargu Kyras iszsisuko, kada buvo 
apskųstas per Tissapherną, mes žinome nuo 
Ksenophonto”’, o pats Tiesapheraės nebu- 
vo teip laimingas31’; Aryandės®’ ir Masi- 
stės®'tapė abudu nugalabytu dėl neisztikė- 
jimo; Oroitės”’, už daugiaus ką; Megaba- 
tės8” neteko satrapijos be jokios matomos 
priežasties. Keliuose atsitikimuose nusisekė 
iszsivalninti: daugiaus negu viena provincija 
atsiskyrė nuo karalystės po vada Achaime- 
niszko princo, kaip kad Kappadokijoje ir 
Ponte. Kitur vėl naminiai princai atnauji
no savo pilningą ar dalinį nepriegulmingu- 
mą: Euagoras 1 Kypre38’, ir karalius Otys 
Paphlagonijoje3”; Aigypto maisztai. Kada 
Aleksandras įsiveržė į Aziją, Persų karalystė 
tokiu budu buvo pažymiai susiaurinusi, pa
lyginant jos rubežius dienose Darėjo, arba 
net Kserksio.

Apart satrapijų, buvo dar pakraszcziuo- 
se Persijos keletas szalių, kurios rods pripa
žino Didkaralio virszvaldybą, alę^ namie buvo 
neprigulmingos: prie Kambyziof—Aithiopai, 
Kolchiszkiai ir Arabai*1; prie Darėjo—Make
donijos karaliai“’. Teippat buvo priesz pa
baigą monarchijos su Saki ją ir Kappadokija; 
abidvi siuntė armijas į ArbėląJJ, tacziaus pir
moji tiktai kaipo talkininkus (kata symma-

3) Xen Hel 1V I. -
4) III S3
5) Herod. V7S7; VI. 43.
«) Herod. VII. 9.
7) Herod. V. K>4. 113; Arrian, II. 90.
8) Herod. VII. 98; Arrfzn, l.c. - ‘

. 9t Herod. VII. 98.
10) ib.; Xen. Anib. I. II. §12.
11) Xen. Heli. IV. L 2. .
12) Herod. III. 15.
13) Herod. III. 31.
14) Herod. V. 25. .
15) Herod. VII. 194.
16) Herod. III. 35.
17) Herod. IX. 110—112.
18) Plut. ArUx. pp- 1862, 1863.
19) Herod. V. 25.
20) Herod. IV. 165—7.
21) Thucyd. I. 115.
22) Thucyd. VIII. 5 etc.
23) ib. VIII. 6 etc.
24) Xęn. Heli. III. V. §1.
25) Herod. V- 31.
26) Xen. Aneb. I- i §6.
27) Arrian, Exp. Alex. i. it pamini.
28) Arriam I. 14, p. 30; cp. 1. 2. p. 27 ir ii 16, pp. 33. 35, 
29Xen. Anab. I. 1. §3.
30) Xen. Heli. III. IV §25. -
31) Herod. IV 166
32) 1b. IX. 113.
33) ib. III, 128.
34) Thucyd I. 129.
35) Diod, Sic. XV 2-4 ir 8,9.
36) Xen. Heli. IV 1 §§3—15.
37) Herod. III. 97.
38) Herod. V. 18.
39) Arrian. Exp- Alex. III. 8.
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LIETUVA

Protestas Ellzabetho, N. J. 
lietawlszkos Szwento Ka

zimiero Draugystės.
(Atsiųsta).

• Musų Draugystė, susidedanti 
isz 70 sąnarių, laikė susirinkimu 
11 d. Berželio, ant kurio Drau
gystės prezidentas p. A. Szlekys 
aiszkino susirinkusiems, kaip už 
uistojimji ui lietuviszkji visuome
nę Chicagos lietuviszkos Szvento 
Jurgio parapijos prahaszczius, kn. 
Mateuezas Kravczunas, su gauja 
savo tamsių pasekėjų stengiasi 
j prapultį įstumti karszcziau- 
siai besidarbuojanezius ant pakė
limo apszvietimo musų du broliu 
ir laikrasztį “Lietuvą”. Toliaus 
nurodė nuopelnus kun. Kravczu
no persekiojamos “Lietuvos” isz- 
leistojaus ir jos redaktoriaus, pa
sakė, kad “Lietuvos” spaustuvėj 
atspaustos vereziausios lietu
viszkos moksliszkos knįgos ir 
ui tokius nuopelnus ant visuome
nės labo dhieagos lietuviszkos 
Szvento Jurgio parapijos pra- 
baszczius, kun. Mateuszas Krav
czunas stengiasi isz visų savo 
pajiegų į prapultį įstumti tuodu 
musų teip priesz visuomenę užsi
pelniusiu broliu, tąsydamas be 
jokio pamato po sudus, 
gerai žinodamas, kiek Amerikoj 
prowos kasztuoja. Olszevskiui ir 
Saernui pirmutinė prova, kuri 
traukėsi per penkias dienas, 
kasztavo į 1000 dol., nors jie tu
rėjo tikt wienp advokatu, tai ku
nigui Kravczunui, ui kurį stojo 
gerai apmokami keturi, turėjo 
tas kasztuoti tiek kartų daugiaus. 
Penktos dalies tų kaip į bslj nu
mestų pinįgų butų užtekę ant pa
rengimo musų spaudos dalies ant 
ateinanezios visosvielinės paro
dos Paryžiuj. Tas vienok musų 
literatūros prieszas su aukomis 
ant lietuvystės labo d ir niekur 
nepasirodė (iszėmus |71 duoto ant 
paminklo kun. Burbos), jis renka 
vien pinįgus nuo lietuwų ant pe
nėjimo pats savęs. Toliaus musų 
draugystės prezidentas ragino 
susirinkusius stoti visiems ir pa
remti uistojanezius ui skriau 
diiamįi visoumenę netikusiai 
beeelgiancsio kunįgo persekioja
mus brolius, isz r odė netikusius 
kunįgo darbus, kuris į mokslai 
nę ui lietuvių pinįsus užlaikomu 
parsitraukė ant kvalinimo lietu
vių vaikų ne mokanezias lietu 
viszkai lenkiszkas .minyszkas. 
“Lietuva”, pagal paties kunįgo 
lazduotas rokundas, parodė ne- 
deklių$41000 ;kunįgas ne tikt per 
kokį nors laikrasztį neiszsileisiuo, 
bet apskundė į sudp “Lietuvos ** 
iszleistojp ir redaktorių, nors ir sū
dė neįstengė iszsiteisinti; dabar 
skundžia trecziu kartu ne ant isz- 
Eįteisinimo vienok priesz jo nu- 
skriaustę lietuviszk^ visuomenę, 
bet ant padarymo didesnių ka?z- 
tų Olszevskiui^ irSzernui. Mes, 
sąnariai Draugystės Szvento Ka
zimiero, suprasdami visas tas 
kilpas Chicagos lietuviszkos 
Szvento Jurgio parapijos pra- 
baszcziaus, kun. Kravczuno ir 
suprasdami,kad jo darbais užgauti 
ne wien Chicagos lietuviai bet 
visa lietuviszka tauta, pro 
testuojame priesz tas szunybes ir 
reikalaujame, kad butų padary
tas galas lomsieminanczioms mu
sų garbę kunįgo keliamoms pro- 
voms, reikalaujame, kad liautųsi 
persekiojęs musų garbės vertų 
wyrų, Olszevikio ir Szerno; kad 
su savo purvinais darbais ne 
tersztų musų tautos, kad per vi
sokius sawo samdinįkų vedamus 
laikraszczius nežemintų, ne sta
tytų ant iszjuokimo szvento tikė
jimo! Jeigu tie musų protestai 
ne atves piktai besielgianczio 
kunįgo į supratimu, tai mes pri
versti busime per wiaų tautų i 
laikraszius iszrodyti piktus-kunį
go Kravcziuno darbus, pagarsinti 
jį kaipo bjauriausi? lietuvystės, . 
doros ir apszvietimo priesz?.

Draugystės Komi tėtis.

tuvos” isaleistuve ir gerai persi
tikrinau, kad Kn. Kravczunas 
yra dar niekesnis negu jį “Lietu
va” aprašė: “L:etųva” neparodė 
nė deszimtos dalies jo mėszlyno, 
k? gude liudinįkai parodė. Ge
da mums, broliai, kad mes laiko
me terp sauęs tokius netikusius 
dvasiszkus vadovus,toki labiau
siai stabdo musųdorišk? pasikėli- 
m?. Dėltogi nors tie, kurie jau 
supratome jo netikusį pasielgi m?, 
kurie supratome, kad jisai skun
dus daro tik ant apgynimo savo 
mėszlyno, norėdamas laikrasz
czius nupuldyti. Kovokime priesz 
apšvietimo naikintojus protes
tais ir aukoms szelpkime musų 
moksliszkus rasztus, kad jų tar
nai tamsybės nepergalėtų.

Jonas Jozavitas,
Box 102 Ladd.lll.

rėš saw9 piknįką, 9 d. Liepos, 1899, Berg- 
rnan’s Parke,prie Deaplaines avė.,Ir 27 
ui. RiverSide, III. Parkas labai gražus, 
dideli uksmėti medžiai, puikus takai 
ant pasivaikszcziėjlmo,teipogi graži plat
forma szoklams, kiekvienas bus užga
nėdintas. Ant piknįko grajya gera mu-. 
alka; bus lenktynės, už kurias greicsiau- 
sias gaus puikias dovanas. Įžengs vy
rams 35c,Moterims ir merginoms dykai.

Imkite virsxutinį "Metropolitan 48tos 
avė. Elevator geležinkelį, kursdavež iki 
W. 48tos avė. tenai gausit* “La G range 
streetkarį** ant kurio bus isztiestas au
deklas su parašau “LtrruvuizKAS Pikio- 
kas” ir tasai davež į vietą. Galima va
žiuoti ir visais streetkariaia,kurie eina į 
W. 48 avė., o iss 48 avė. imkite La 
Grange streetkarį.

Su guod, Dkauotste Liuobtum.

Pe

Wietines Žinios.

MITINGAS.
Reikale parapijos.

Subatoj, 24 Birželio, 8 walsn- 
d? w»kare salėje K. Liaudan-kio, 
3301 S. Morgan st., bus mitingas 
reikale Chicago* lietu wi.-ikos 
parapijos, ant kurio wisus lietu
vius uipraazo susirinkti, nes yra 
svarbus reikalai.

Lietuviai pabapijonai.

Pajieszkojimai.
Pajieszkau savo brolių; Jurgio ir 

Winco Smalenskų ir savo draugo Jnozo 
Kurantavycziaus, visi trysisi Kalvari
jos parapijos, Suvalkų gub. Jie pat*, ar 
kaa kita*, teiksi* duot man žinią a*t 
ssio adreso:

Peter Smalenskas, 
Box 234, Lavrence, Mas*.

Paj tesakau savo tėvo Petro
t u tikos, isz Suvalkų gub.. Seinų pav., 
kaimo Bagdononių. Teiksi* atsiszauk- 
ti ant adreso jo gero prieteliaus:

N. Olszinsko
825 St.Clair St.* Cleveland, O.
Pajieszkau savo sesers Agotos Budi- 

nįkylė* isz kaimo Wilkeli*xKių, Sintau
tų VValszcziausir Juozo Sgndargo isz 
kaimo Waitiekupių. Slavikų valsz- 
cziaus, abu isz Suvalkų gub., Wladys- 
lawavopav. Jie patys, ar kas kitas, 
teiksi* duot žinią ant adreso:

W. A. Sender,
Box 16, Broad Brook, Oonn.

KNIGU! KN1GU!!
Dabar gavome isz Prūsų jau seniai 

užprasayta* knįg** Matas Aukso Al
torius, kurios musų katalioge yra pa
rodytos po numeriais: 1, 2 ir 5. Sziųknį- 
gelių yr* labai graži, balta ir slidi po
piera. Apdarai drūti ir gražus, kraaztai 
ir kryži&l'paaksuoti, katalikiszkų maldų, 
kaipo tai: maldos rytmetinės, vakari
nės, prie spavednes. komunijos, miszių, 
miszparų ir daugybė kitų: miszių mal
dos su abrosellals: miszparal giedami 
Hetuwisxki ir lotyniszki:daug lotyniszkų 
giesmių giedamų prie iszstatymo SS. Sa
kramento, procesijų, pakrapinimo ir tt. 
Yra 6 litanijos: psalmė* Sx. Marijos P. 
ir Karaliaus Dovido, aktai, ražaneziai, 
stacijos, karunka, keliolika szventųgie- 
smių ir tt. Yra tai naujausia ir gražiau
sia knįgelė iaz visų lietuviazkų malda- 
knįgių. Miera 3|x4į colių. ¥

Szelpkime apszwietimą.
(Atsiųsta).

Skaitydamas“Vienybęs” No. 23 
uitėmyjau atsišaukim? j visuo- 
mėnę, idant szelpti aukomis “Lie
tuvos” iszleistuvę, kurip perse
kioja draugas tamsybės, Kn. 
Kravczunas. Asz ant to aukau
ju 11.40 ir lygiai su “Vienybe” 
anukiu: “szelpkime apazvietiinp 
ir kovokime priesz platintojus 
tamsyliės”! Asz pats buvau aut 
provoe Kn. Kravczuno su “Lie-

— Po nr. 1102 ant Perry ui., 
gyvenime szwed«» Nordsveena, 
nuo explizijos gazolininio pecziu- 
ko užgimė ugnis. Ji ruda ne daug 
blėdiea pridirbo, bet uitai Nords- 
veenirjo pati, gesindami ugnį, 
gana sunki a apdegė.

— 243 - tarnaujanti ant Chi- 
cagos paczto urėdnįkai, kurie ik> 
aziol gaudavo tikt |>o $500 ant 
metų algos, gaus nuo dabar an< 
$100 daugiaus, taigi $600 ant 
metų. Net teip padidintos algos 
urėdnįkų dar wis mažesnės negu 
daugelio paprastų .dienos darbi- 
nįkų.

— Parkų komisija, Lnt savo 
susirinkimo nusprendė uidrauiti 
ant bulvarų ir parkuose pietinės 
miesto dalies vaiinėjim? auto
mobiliais (vežimais be arklių),; 
policijantams prisakyta daboti. 
Savinįkai tokių vežimų ne 
□ori pasiduoti komisijos už
draudimui ir nori, kad sūdąs apie 
tai nuspręstų.
V

— Sali u n e Patriko Danieliaus, 
po nr. 777 W. 18 ui., pereitos 
nedėlios ryt? terp ten susirinkusių 
lenkų užgimė kruvinos muszty 
nės: lenkas B. Pyterik likosi sun
kiai sumusztas; užpuolė ant jo 
koksai Pojanovski ir trys kiti į 
saliun? atėję vyriszkiai. Pyteik 
teip sunkiai likosi sumusztas, kad 
jį reikėjo gabenti į ligonbutį; 
užpuolikai gi pabėgo.

— Kaip tvirtina urėdnįkai 
darbo biuro, sunku dabar Chi- 
cagoj gauti išlavintus darbinįkus 
prie triobų statymo-TruKstaypacz 
darbinįkų prie kasimo pamatų, 
teiposgi tinkanezių prie sudėjimo 
geležinių triobų dalių. Dėl stokos 
tinkanezių darbinįkų pereit? san- 
waitę negalėjo pradėti statyti ke
lias naujas triobas Chicago j. 
Kontraktoriai sutinka priiminėti 
prie darbo lygiai unijų darbinį
kus ksip ir neprigulinezius prie 
unijų ir mokėti visiems unijų už- 
mokesnį. Užmokesnis, rodosi, ne 
niekiausias: dailidėms už 8 dar
bo valandas moka po $3.40, 
elektrikams $3.75, Budėtojams 
geležinių triobų dalių $3.60, ble- 
koriams $3 20, pliumberiams $4.

Teini kite..
“Lietuvos” redakcija iszėinė isz 

kriminaliszko sūdo kopij? buvu
sios Kun. Kravczuno provos su 
“Lietuvos” iszleistoju ir redakto
riumi, isz kurios dabar padirbs 

-puiki? knįg? lietuviškoje kalbo
je. Minėtoje knįgoje talpinsią 
skundai Kun. Kravczuno, jo liū
di nįkų, iszrodymai netikusių 
Kravczuno darbų per liudinįkus 
“Lietuvos” pusės, kalbos (argu 
mentai) abiejų pusių advokatų ir 
viskas iki vienam žodžiui.kas tik 
dėjosi sude laike 5 dienų buvusios 
provos; teip pat patilps ir kelios 
fotografijos kaipo: Kn. Kravczu 
no.Olšewskio, Szerno, advakatų 
ir kitų. Apart provos patilps ežia 
trumpa istorija Chicagos lietuvių 
ir jų parapijos. Bus tai dideli 
puiki knįea, interesuojanti kiek- 
wien? lietuvį, isz kurios kaipo 
isz veidrodžio (zerkolo) pamatys 
Ch'cagos lietuvių parapijos sto
vį ir netikusius darbus jų dvasi 
szaovadovo. Prekė jos bus $2.00.

Parengimas minėtos knįros 
kaštuos mumi, apie $1000.00 
Kas tuojaus prisius ant jos pinį
gus, gaus j? už pusę prekės, tai 
yra už $1.00. Dėltogi atsiszau- 
kiame į visus gerai velijanczius 
lietuvius ir lietuviszkas draugys
tes, kurie norėtu minėt? knįg? 
gauti už pusę prekės, idant teik
tųsi tuojaus j? užsisteliuoti, 
iv prisiųsti $1.00, o kaip lik knį* 
ga bus gatava, kiekvienas užsi- 
stelevęs gana. Kada bus gata
va, kasztuos $2.00. Užsisteliuo- 
dami j? tuojaus, užczėdyaite sau 
kasztus ir mums palengvinsite 
jos iszdavini?.

Pnsiųsdami pinįgus adresuoki
te teip.

A. OLSZEV5 SKIS,
Sub-Station No. 60, Cbicaffo, III.

Lotai, Lotai, Pigus Lotai!
25X135 825. verti 8200 Ir daugiau*. 

Teip žema prekė bua tiki per 10 dienų. 
Pirkite, kaa tikt pinįgų turite. 8u kiek
vienu lotu gausite pilnas ir teisingas 
popieraa. Salta vieta randasi į pie
tus nuo Hammond’o. Norintiejie pama
tyti szitą vietę, priwaln susižinoti su 
ypatoms po žemiaus padėtais anlraszais 
ne vėliau* kaip *ple 10 valandę priesz 
piet subatoj, 34 Berželio, nea tą pat dieną 
bus iszvažiavima* į ten 3.30 po piet nuo 
Lake Shore Dej>ot M r. Perry Rusaell, 
12 Higgfn« av. Ix>cninvka*. Frana G. 
Masoney, 116 W. 15th *t. Agentas.

Geriausia ir pigiausia mašinu
kė druknoti

GromaUims au didelėms ir ma
lonui literom* 13.75.

Su vienodoms literoms ir pra
stesnio darlto 11.75.

Norėdami tokios mašinukės, 
prisiųskite pinįgus ant adreso:

W. J. Petkon, 
305 N. Main st., Brokton, Mas*.

NAUDOKITĖS.
PUIKIAUSIOS ant svieto popieroe dėl 

gromatų raszymo su puikiausioms

Draugyscziu Reikalai.
Lietuwiszkas Piknikas.
Dr-tė Sz. Juozapo isz Melrose 

Park, III. rengia savo piknįk? 
ant 2d. Liepos, 1899, darže Ga 
den’s Grove, Harlem, III. prie 
Madison st. ir Desplain avė. Prasi
dės 8.30 vai. priesz piet Street- 
kariai 22, 21 ir 12 ulyczių dawe£a 
į W. 48ta avė., W. 48ta avė. da- 
veža į Madison St., o Madison et. 
davei prie pat daržo vartų. Į 
ženga 25c. Wisus lietuvius ir lie 
tuvaitęs szirdingai užk vieczia at
silankyti.

Su guod. Dr te Sz. Juozapo. 
Apr- 21, M Juue»—30.

Didžiausias Lietuwiszkas
- Piknikas.

(Family Picnic).
Chicagos lietuviai rengia didelį s&ei- 

myniszkępiknįką ant 4 d. Liepos (Fourth 
of July),' Bergman’s Grove, Desplaines 
av. Ir 27 st. Rįveroide, III: Prasidės 7| 
vai. ryto. Ant piknįko bus lenktynes, 
greieziausias gaus puikias dovanas. 
Parkas yra grižus, dideli, lapuoti me
džiai; puikus takai ant pasi vaikszczjo
jimo; gera platforma szokisma. Im
kite virszutinį Metropolitan geležinkelį 
iki Garfleld ir W. 46 ar., po ta m satfit- 
karį La Grange, kurs davež į vi«Sę. Į- 
ženga vyrams 25c. Moterims ir mergi
noms dykai. Wisus lietuvius ir lietu
vaites užpraszo atsilankyti.

Su guodone, Komitktas.iJ

Lietuwiszkas PiknĮkas.
Chicago, III. Draugyste L i uosy bes tu-

Pigiai ant pardavimo, geras 
biznis Grocerne ir buczernė viename 
sztore. AVietoje paežiu lietuvių apgy
ventoje. Ataiszaukte į “liktuvos' re
dakcija.

(SS-Si

S. MACK.

Lietnviszkas Agentas, 
212-214 First St, 

ELIZABETIL___ N. J.
Siuuczia pinįgus į visas dalis 

svieto ir išmaino pinįgus viso
kių žemių. Parduoda laivakor
tes (szifkortes) ant visų linijų 
ant geriausių ir drueziausių lai
vų į visas |>u«es. Per mane sių
stus pinįgus gauna su 14 dienų. 
11 metų kaip vedu biznį su kiek
vienu teisingai.

nems parsiduoda po neiszpasakytai nu
žeminta preke. Kas prisius 35c. psczli- 
nems markėms gaus tutiną tų puikiau
sių ant visos pasaulės popierų su kon- 
vertaia; kas prisius *1.00 gaus5 tutinu*. 
Kasztus prisiunlimo mes. apmokame.

Perkupcziam*.agentams ir pedlioriam* 
duodame didelį pelną. Ant pareikalavi
mo iszsiuncziatne-į visas dali* Amerikos.

Užsisteliuodaml popiera* ir prisiųs- 
dami ant Jų pinįgus visada uždekite 
sxitokį adresą:

W KU DARAUCKA8, * OO .
Box 234, Lawhkxck,Mass.

ŪKININKAS, Lietuvos ukinįku lai
kraštis, isaeina vieną karta kas mė
nesį. kasztuoja Prusuo* ir Austrijoj 
2| markės, Am-rikon prisiunėjant ii 
markė* arba 1 amer. doiierį.

VARPAS, literatūros.politikos ir mok
slo, dvimėnesini* laikrasstis, ka*x- 
tuoja Prusuo* ir Austrijoj 3 auksi
nus. Amerikon ir kitur prisiuncxiant 
4 auksinus (Markes).

Pinįgus ir laisakus į Ūkininko ir Var
po redakciją siuncziant reik toks 
adresas padėti:

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

J. WEINSTEIN, 
pigiauaei parsamdo karietas ant veaei- 
• lių, kriksztinų ir pagrabiį. . 
260 W. 14th Street,

Telefonas Ganai 450.

DOL1ERIO 1ERTAS ŽIEDAS DTIAI.
IMdiiaiHM (MUiulicilBM.

No.1. Drūtas gražu* apdaras, kryžiai 
ir krasztai paauksuoti. Prekė. ..:50c

No.2. Drūtasgfažios skuros 'apdaras, 
kryžiai ir kraszaai paauksuoti. Apkaus
tyta irau kabute. Prekė...............75c.

No4LGražus moroko skuros apdaras, 
nkszlai iszkimszta, apvali kampu* 
iai, auksinti k rašalai, kvietkutėir pa' 

czgzai. Prekė. •1.25-

No.4^ Apdaryta fr*cuziaxkoje sk u re
lėje. minkszlai iszkimszta,-apvali kam- 
puciiai, auksinti krasztai, kryželi* ir 
kvietkelė, Prekė........................*1.50.

No.6. Apdėta baltais aloniau* kaule
liais, su 3 sidabriniai* medalikėliaia ki- 
baneziaia ant sidabrinių lenciūgėlių, ap
kaustyta sidabrinėmis bletelėmia ir su 
kabute. Prekė....................  *1.50.

Wlenatlnis Waterburto 
Lietuwiszka8 Sali u na s. 

Užlaiko gėrę alų, seniausea ir esystas a- 
rielkaa ir kweperic(iu« cigarus. Geri a ūse 
užeiga dtl ssviežiai atwažewusiųį Wa- 
terbury. Yra ui vienatiniscxyacxiau * 
sės ir teisingiausea lietuviukas saliu 
nu mieste Waterbury.

J. F. DANI8EWICZIU8, • 
768 Bąnk St., 

Waterbury,

vvažiuoju
P<»J. K. 

Dinisevicziu,

nftaž'r\ iw>|,i.To« n.'parodo ne puw«
j|^^SįįĮ»awo arožyl>e». Salluoa £le- 

tmonea naarloja ant 
wteao« ’rankoa au deitneuli 

niala. Žmones moka ud luoa po S10 netyra rra 
Štai padirbti ir puikiai laskvtetkuoU. R»w 
York. dabar daugiausiai imonet juos neszioja ir 
lie tinka motierims ir vyrams. Prekes lu yra 
(B 00. bet mes noradami praplatini mus pertame 
rijas duosime juos dovanu kiekvienan kars iss- 
parduos 20 skrynelių muša pert amu po be. skry- 
suU. įsi virsmus pinigu nereikalaujame, ka
da issparduosi tada pinigus

.........i OIU. . - ' l u r • -priduos! o mes 
tne tau iieda. Kassyk

ri huti aavnlu musu vertu
mu. o tiktai iiedo nOn. tai 
meldatame prisiuBsti fl.OU ir nsu

>*nria l’erftuiiery Co.,
19 VVarren St.,, New York. N.Y.

APGARSINIMAI
Kas norite, kad išsiųsti į 

krajų pinįgai gerai ir greitai su- 
vaikszcziotų, siųskite juos per 
“Lietuvos” redskcij?, o greieziau- 
siai suvaikszczioa. Užgreitum? ir 
teisingum?kasdien apturime szim- 
tus padėkavonių nuo lietuvių iš 
visų Amerikos kraštų,teiposgi ir 
užgerum? šifkorczių pas mus isz- 
pirktų, nes mes laikome geriau
sias linijas, ant kurių į 8 die
nas pervažiuoja per marias; 
o prekės mus pigesnės kaip kitų. 
Kas norite laimingai pervažiuoti 
per marias, pirkite szifkortes 
“Lietuvos” redakcijoj. Prisius- 
darni pinįgus ant szifkorczių ar 
ant iszsiuntimo į krajų, visada 
uždėkite šitokį adres?:

A. Olszbvsets,

No.6. Gražioje baltoje celluloidoje,. 
iszkilusiomis celluloidinėmis kvietkelė- 
mls.icelluloidinės dwi kabutės. Pre
kė...................................................... $1.50.

• No. 7. Gražioje baltoje celluloidoje, 
kvietkelės iasklotoa sidabru ir perlu, au' 
dviem celluloidinėmis kabutėmis. 
Prekė................... *2.00.

“Vienybe Lietuvniku” 
išeina kas sereda jau 13-tas 
metas, Plymouth, Pa., ir pra
neša evarbiaueee ir teisiu- 
giauses tinęs i&z Lietuvos ir 
visos pasaulis, talpina pui
kias apysakas bei kitus nau
dingus apsišvietimui rasztus. 
“Vienybe” ant metų kaš
tuoja $2,00 o ant pusSs $1. 
Pinįgai turi būt apmokami 
iš kalno. Laiškus ir pinį
gus reikia siųsti ant tokio 
adreso:

CODIl. Sub Station No, 60, Chicago, III.
J. J. PAUKSZTIS, 

Plymouth,

Turiu ui garbę apreikszti guo- VL® , |4,■ Įll B 
dotiniemn Kunįgams ir guodotin. \B* 
Draugystėms, kad asz dirbu vi- V 
sus augazcziaus paminėtus daig- 
tus Pigiausei, Teisingtausei ^&b 
ir Geriauaei, nes per 30 metų fll 
užsiimdama iszdirbimais įgijau py tu!
geriau*? praktiką ir dėl to galiu “ Z|j |Rl ® U
viską padirbi pigiau ir geriau ne- m! fflj
gu kiti fabrikai. H

Su guodone ■ ■
W. 8LOMIN8KA, 07» MILWAUKEE A V., CHICAGO, ILL.

KARŪNŲ, 8ZARPŲ, 
KOKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
RERLŲ, MARSZAL- 
K1N1Ų LAZDŲ ir tt.

k*aj*m 
119*

DVIEMS MEDALIAIS 
ant Kosciuszkos Paro
dos už rūpestinga, tei
singa ir artistinzką tar- 
dirbimą.

W. SLOMINSKA, 
679 MUwaukee Avenue, CHICAGO^ ILL.

Mano Dirbtum tapo
X Apdovanota

Pomiedsy Weat Diviuon i Clearer Bliauni.

CHICAGO, ILLS. _____
KANTOR PIENIĘŽHY, REALNY I A8EKURACYJNY.

Wyeelka pienlędzy do Bnropy, BprzedaA 
W Realnofci, Karty Podrotne, Okrętove 1 Iga

Kolrjowe do i B Europy, Wyrab>anic Pa Ug

Vypožyczanie pieui^dry na Budo- 
wani. lab aakapno Realnodci, Zmlana pienfedzy Zagranicanych. Notarynaae PubHeanl.

Li6t)UwiszKa flDUoKa
257 Hanover St., Boston, Mass

Pilna visokiu aptiekoriszku tavorų czionykszcziu ir užrubežiniu.

Aptlekojo visada galima rast DĄKTAKA, kurs duoda ligoniams 
rodąs dykai.

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

257 2 •) 7

LIETUWIU DAKTARAS

MARja DOWIATT
Kauno gub. Sx*uliu paviete

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

Telefonas: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos 

aptiekoa.

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

Gydo visokes ligas, turi geriause prakti 
ką ligose moterių, vaikų irchro- 

niszkose ligose.
867 32nd St., Chicago.

Ar Tnwo peczius 
reikalai pataisymo?

Jeiga teip, tai pirk visus reikalingus prie 
pecaiau* daiktu* pa*

Ootlet Fonitut i Stote Co.,
3248 8. Morgan St.

o jie sutaisys t*wo pecziu dykai. Telpgi 
turime didelę daugybe visokiu peczių 
už pigiausią prekę, pigiau kaip fabrike.

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

Telklonas Yari>s 885.

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

nuo 10—11 ryto.
Telefonas Canal 329

Wisl wyrai pas

Baltrukony!
Rasite šalta alų, seniauses ariel

ka*, wyna net iš Europos, o 
cigarus net iš Turkijos.

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

Vaterbory, Oonn.
Naujas Iszradimas ant su- 

drutinimoplaukų.
Sulaiko slinkimą galvos plaukų, vie

toj iszpuolusių atauga nauji, isznaikina 
pleiskanes, padailina plaukų parvą ir 
stabdo galvos skaudėjimą. Yra tai nauja 
ir geriausie 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 nepersenąa,at- 
auga nauji plaukai. Teipogi ant i*xai- 
gydymo visokių užsisenėjuaių ligų duo
da rodą dykai. Raižydami įdėkite mar
kę ant atsakymo ir adresuokite teip:

Prof. J.M. BRUNDZA,
660 W»«er St,, Nev York, N. Y.

Attoraey Beckermanas,
ADW0KATA8.

Geriausei iasprovoja visokias provas 
visokiuose auduoae, kaipo civiliazkuoae 
t«ip ir kriminaliazkuoae. Peraenėjualaa 
ir užvilktas provas atjleasko ir dawed* 
prie greitesnio termino.

397 W. ląth St.,
| Chicago. Illinois.

J. LESZCZYNSKIO
Lenkiszkai - Lietuwiszka

APTIEKA
3316 S. Morgan St, Chicago, III.

Turi geriauses gydyklas buo visokių 
ligų; užlaiko visokes Europines žoleles. 
Bobro mėsa, ruskas gyvas dieles ir 11. 
Atsiszaukusiems per laisakus ir apd
ažantiems savo ligas, duoda rodąs ir 
prisiunczia gydyklas per paczta arba 
per expresą. -

Aptiekoje visada randasi keli dak
tarai. teipogi per telefoną gali pi. 
szaukti daktare kas tik koki nori.

Tel. Yards 700.
Dr. Stitlief iezins gyvena ant Aplietos.

t
 P. K. BRUCHA8. J

užlaiko didelę

KrautuweILaikrodžių, Laikrodėlių,Žie 
i dų, Špilkų ir tt.

Szliubinius Žiedus 
padaro ant orderio už pigiau- 

se prekę.

954 33rdSt., Chicago, III 
t*r~NOTARIJUSZAS. CLAIM ADJVSTER 

F.PBradchulis
Užsiima visokiomis provomia ir laz- 

dirba visokius dokumentus. Rodąs 
duoda visokiuose atsitikimuose.

Ataiazaukite pas savo viengenti:
064 33rd St., CHICAGO. '

Telefon: Y arda 709. ,

HILLE’S FOTOGRAFAS,
34AS 8. Halsted St.

>2.00
ė


	1899-06-23-Lietuva-00097
	1899-06-23-Lietuva-00098
	1899-06-23-Lietuva-00099
	1899-06-23-Lietuva-00100

