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i Darba atlieka , .
Į gražiai, greitai ir pigiai.

rikonai yra nekeneziami jų 
iszliuosuotų gyventojų, kurie 
reikalauja visiszko pasitraukimo 
amerikonų nuo karės isznsikintos 
salos.

Kaip ant Kubos, tas pats pasi
rodo ir ant Porto Kičo salos, 
kuri? amerikonai, paveržė nuo 
Iszpanijos, atvirai priskyrė prie 
savo valdybų. Isz ežia iki sziol 
nebuvo skundų ant amerikonų, 
bet dabar ir isz ežia ateina žinios, 
kad nuo Iszpanijos iszliuosuoti 
gyventojai kreipiasi priesz ame
rikonus. Gyventojai skundžia
si labiausiai ant sziurksztumo ir 
neteisybių amerikoniszkų karei
vių ir už juos užstojanezių Ame
rikos paskirtų salos augszcziausių 
urėdiiįkų. Mat juo geriaus pra 
deda pažinti amerikonų 
dymo bud?, juo labiaus 
keoezia neva iszliuosuoti 
tai.
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Politiszkos žinios.
Amerika.

Ant Filipinų salų amerikonai 
laukia vien pastiprinimo; atėjus 
ežia ant pastiprinimo ėsanezios 
paskirtai amerikonisakai kariau- , 
nai, jenerolas Otis žada tuojaue 
traukti į salos vidurius, kadangi 
kareiviams daug reikia kęsti ir be 
muszių nuo neiszpasakyto karez- 
ezio.Iki sziol mažesni susimuszimai 
apie Manille kasdien? atsitinka, 
tikt juose nė viena pusė flegali 
virszų paimti. Paskutinės isz 
ten ateinanezios žin os paduoda, 
buk amerikonai pradėjo traukti 
į salos vidurius vydami filipi- 
nieczius. Artinasi ten lytų 
laikas, todėl priesz t? laik? reikia 
amerikonams k? nors daryti ant 
susidrutinimo. Nore mieste Ma- 
nillėj traputį palijo ir oras atvė
so, bet visgi ant ulyczių kasdien? 
apserga daug neįpratusių karei
vių saulės spindulių užgautų. 
Aguinaldo eilėse užtėmyjo balt- 
veidžius ofieterius, tik nežinia, 

. kas jie toki: iszpanijonai ar kito
kį. Už paleidim? iszpaniszkų 
nelaisvių, k? pagal sandaros 
sutarim? privalo atlikti ameriko
nai, Aguinaldo nuo iszpaniszkų 
komisorių pareikalavo 7 milijonų 
doliarų arba atidavimo visų 
ginklų ir amunicijos. Nežinia, ar 
iszpanijonai sutiks ant to reikala
vimo. Gavę iszpaniszkus gink
lus tilipiniecziai dikeziai Fusidru- 
tintu; jiems žinouių netrūksta, 
trūksta vien gerų ginklų. Dabar 
amerikoniszkos Kariaunos virezi- 
nįkas, jenerolas Otis, uždraudė 
iszpaniszkiems komisoriams vesti 
toliaus tarybas su filipiniecziais 
reikaluose paliuosavimo iszpa
niszkų nelaisvių.

Ant Kubos amerikonams teipos
gi ne geriausiai sekasi. Amerikos 
paskirtam gubernatoriui rodspa
sisekė, paskiriant 3 milijonus do
liarų,prikalbėti vyriausi?jį kubą 
niszkos kariaunos virszinįk?, 
jenerul? Gomez?, paleisti namon 
bubaniszk? armij? ir jos ginklus 

' atiduoti amerikonams. Už tai 
jenerolas Gomez civiliszkų vieti
nių valdžių, dideliu balsų dau
gumu tapo atstatytas nuo vietos 
kubąniszkos kariaunos virsziiųko. 
Taigi jis dabar negali nieko ame
rikonams žadėti,-kadangi neteko 
valdžios. Tas rodo, kad kaip ant 
Flipinų, teip ir ant Kubos ame- lės apseiti

Maskolija.
Caro užmanytas sandaros kon. 

gresas iszlikro atsibus mieste 
Htutgoj; prasidės jis 18 d. Gegu
žio szių metų. Ar iszduos jis 
geidžiamus vaisius, tikrai negali
ma žinoti, bet kaip rodosi, mas
koliai nelabai tiki, kad susivažia- 
vę visų krasztųdelegatai priim
tų maskolių reikalavimus. Isz 
nutarimo nedauginti daugiaus ka
riaunos daugiausiai pelnytų Mas
kolija, kadangi lenktynėse daugi
nimo ir drutinimo kariaunos jai 
sunku pralenkti kitas viefzpatys 
tęs. Ir teip kariauna ir laivynė su
ėda beveik treczdalį visų Masko
lijos surinkimų, nemaž? jų dalį rei
kia apversti ant užlaikymo neisz- 
pasakytoe daugybės nereikalingų 
urėdnįkų — tai ant užganėdinimo 
kitų tikrai naudingų dalykų labai 
mažai atlieka. Nesirūpinimas 
apie tuos reikalus pakelia rando 
prispaustus žmonis, jie pradeda 
vis geriaus suprasti netikum? 
valdžių ir priesz jas vis smar
kiam sziau8ziasi\ o per tai puola 
žnfonių akyse vertė carų ir jų 
vienvaldystės. Ant galo nutari
mus apstabdyti dauginim? ka
riaunos kitos vieszpatystės turėtų 
pildyti, kadangi kitur rand? da
boja parlamentai, Maskolijoj gi 
randas, nereikalaudamas rupintie- 
si apie kenonors pritaiim?, galėtų 
slapta drutinti ir to liaus kuriuu- 
n?, dirbdinti naujus kariszkus 
laivus. Jau po užmanytam caro 
sandaros kongresui Maskolijos 
laivynė tapo diktai sudrutinta, 
dirbdina ji kituose krasztuose 
daugiaus negu-kitos vieszpatystės, 
iszėmus Anglij?, naujų kariszkų 
laivų.

Angliszki laikraszcziai pagarsi
no, buk Maskolija sutraukė savo 
kariauti? arezisus Afganistano 
rubežių ir rengiasi užimti Herat?, 
svarbiausi? miest? ant kelio į 
angliszkas valdybas Indijose. 
Afganistano valdonas serga ir 
kaip sako, nėra vilties, kad galė
tu iszgyti. Isz to Maskolija 
nori pasinaudoti ir, kad ir per 
karę, ant sosto pasūdyti jo brolį, 
visame maskoliams atsidavusį. 
Tokiu budu Afganistanas taptų 
tokia jau Maskolijos valdyba kaip 
dabar yra Buchara, kuri turi 
nors saVo valdon?, bet tasai vi
same turi klausyti masjpliszko 
Turkestano jenerai gubernatoriaus 
jo kariauna yra po užžiura masko- 
liszkų oticierų. Anglija niekaip ne
gali to dalesti l>e karės, nes t?syk 
maskoliszkos valdybos pasiektų

1 angliszkas Indijas, į kurias perėji- 
1 mai Himalaj? kalnuose yra rankose 
1 neprilankių anglijonams afridijų- 
■ Persija tesposgi dabar pateko po 
• Maskolijos įtekme, nore turi ji 
i dar savo szach?, bet tasai,silpnai 

ant sosto besilaikydamas, turi 
visame maskolių klausyti. Mat 
Maskolija, kaip galėdama, leng
vina sau anglijonų pergalėjim?
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Anglija.
Anglijos karalienė iszkeliavo 

jau į Prancuzij?. Mieste Bologne 
prancuziszkos valdžios priėmė 
szirdingai valdytoj? kaimyniszko 
kraszto, miestas buwo papuosztas 
vėlavomis, vakare puikiai 
iliuminuotas. Isz tvirtynės pa
sveikino karalienę kanuolių szu- 
viais. Szirdingai sveikino Ang 
lijos karalienę aut viso kelio, 
neprilaukių demonstracijų niekur 
nebuvo. Tokiu budu prancūzai 
mat nesuteikė angliszkiems laik- 
raszcziams medegosant siundymo 
ir erzinimo. Mieste Tulone ka
ralienė užsipraszė miesto mer?, 
isztarė jam pasigailėjim? isz prie
žasties didelės nelaimės atsitiku
sios prie iszlėkimo į padaugės pa
rako krautuvės (apie tai prane- 
szėme pereitame “Lietuvos” nr.), 
isz savo pusės žadėję atsiųsti 
auk? ant suszelpimo nuo explio- 
zijos nukentėjusių. Tuom kara
lienė patraukė szirdis prancūzų, 
isznyko terp jų visai nepasitikėji
mas.

Į Berlyn? atkako Anglijos re
prezentantas Cecil Rbodes ant 
tarybų su vokiszku randu, nuo 
kurio stengiasi iszderėti daleidim? 
nuvesti per vokiszkas valdybas 
Rytinės Afrikos geležinkelį,1 ku
rijai perkirs vis? Afrikos sausže- 
mį, nuo pietinio jos galo iki 
Aleksandrijai, prie Terpžemmių 
jūrių Rhodes siūlo ^Vokietijai 
vis? kontrolę ant tosgeležinkelio 
dalies, kuri bėgs per vokiszkas 
valdybas. Mat Anglija dabar 
nusilenkia priesz Wokietij?, tikė
dama, kad per mažus nusilenkimus 
jai pasiseks isznaikinti vokieczių 
nepasitikėjim? ir patraukti juos 
prie Anglijos.

Dabar isz Egipto 1 ateinan- 
czios žinios paduoda, buk baimė, 
kad derviszų pranaszui nepasi
sektų atgal atgauti anglijouų 
paveržtų apskriezių po musziui 
po Omdurman, buvo be pamato. 
Rods derviszų pranaezas Abdul 
lah, surinkęs kiek žmonių Afri
kos viduriuose, trauku su savo 
pajiegomis ant Omdurman, bet 
jo pajiegos menkos, susideda tikt 
iaz prastai apginkluotų raitelių ir 
pėkszczių — artilerijos visai ne
turi, taigi jis niekaip negalės 
pergalėti turinezių naujausius 
ginklus ir revolverines kanuoles 
anglijonų ir egiptijonų, nors jų 
tuose krasziuuse yra ne daug. Je
nerolas Kitcheuer sutraukė dau
giaus kareivių į Omdurman, prie 
kurio artinasi derviszų pajiegos, 
ir laiko sutrauktus kareivius už 
isztenkanczius ne tikt ant atmu- 
szirno derviszų užpuolimo, bet 
ir ant visiszko jų iszvaikymo. 
Kitchener tiki, kad jeigu dervi- 
szai užpuls ant angį i jonų, tiems 
gul pasiseks paimti ir patį prana • 
sz? ir tuom užbaigti karę tuose 
krasztuoae.

ateinanczioj karėj, be kurios nega-i

Metas VII

randui reikalavim? kokio nors 
pakranezių kraszto. Italija rodą 
dar iki sziol nieko negavo, bet 
nėra abejonės, kad teiposgi gaus 
savo dalį. Sekdama paveiksi? 
kitų, su savo reikalavimu pasku
tinė atsiliepė Austrija. Ko
ki? dalį Chinų gaus Austrija, dar 
tikrai nežinia, bet kaip laikrasz
cziai sako, jau ir ji padavė savo 
reikalavim? Chinų randui.

Maisztai pietinėse Chinų pro
vincijose nenyksta, ^ atomai juos 
palaiko, suteikdama pasikėlėliams 
ginklus, kokia nors isz pavydin- 
czių viena kitai Europos vieszp. 
Dabar vėl pietiniuose Chinuose 
buvo smarkus muszis terp randa 
kariaunos ir maisztinįkų, kuriame 
rando kariauna, palikusi ant mu- 
szio lauko kelis szimtus užmusztų 
ir paszautų, pabėgo. Kaip ame
rikonai dėl nesibaigianezių ant 
Kubos maisztų pradėjo karę 
su Iszpanija, teip jau isz maisztų 
gali pasinaudoti visos didėsės 
vieszpatystės, teiposgi dar Suvie
nytos Wieszpatystės ir Japonija ir 
terp savęs pasidalyti maisztų ap
imt? Chinų dalį.

Matomai paskutiniuose laikuo
se terp nesikenezianezių terp sa
vęs vieszpatyszczių Chinuose 
buvo užgimę didesni nesutikimai, 
ypacz terp Anglijos ir Maskolijos, 
kadangi Anglija pradėjo siunti-, 
nėti savo kariszkus laivus į ChA 
nų pakrantes—net Japonija, kori 
svetimų kraszlų dirbtuvėse davė 
padirbti naujus kariszkus 
reikalauja, kad jie 
ogiausiai pabaigti
jau padirbi? Wokietij6j iszsiuntė 
į Japonij?, kur jį /apginklavę, 
iszsiųs prie Chinų pakranezių. 
Matomai Japonija jauezia, kad 
turės už pasidalinim? Chinų už 
gimti didesnį nesutikimai terp 
Europos vjoszpatyszczių, isz ku
rių galės ii/ji naudotiesi, jeigu tu
rės atsak?ncziai drut? kariszk? 
laivyne. ' •

Kiek yra wežėjų drožka- 
rių Wllniuje.

Wilniuje, vežėjai drožk ori ai 
kas met? turi policijoj iszpirkti 
daleidim? ant važiojimo žmonių 
mieste-Tokių vežėjų visame mies
te yra 650. Kadangi Wilniujeyra 
kelios ulyczinių karų linijos, o gy
ventojų jame tikt 160000, tai 
ant to gyventojų skaitliaus vežė- 
jų yra daugiaus negu reikia.

Sodaun|kystė8 paroda 
Minske.

Dali* Ciecoriszkos Sodaunįkys- 
tės Draugystės, ė-anti Lietuvisz/ 
kame Minske, iszpraszė nuo M«ri- 
koliszkų žemdarbyslės ir vienpa
tystės turtų ministerijų daleidim? 
parengti szį met? mieste Minske 
sodaunįkystės, bitinįkystės ir 
gtrinįkyX^ parod?. NVtiėta paro
da truk»iz$rr 6 dienas, nuo 14— 
20 Rugsėjo szių m^4ų.

/
Padaugina moksįainių 

skaitlių.
Ant reikalavimo Wilniaus 

mokeliszky apskriezio virszinįko, 
maskoli'zka upszvietinio ministe
rija an/acių metų paskiria 25000 
rubl. ant padauginimo Lietuvoj 
moįrelainių ir ant pagerinimo 
ė?knczių! toliaus ant to mierio 
paskiria po 10000 kas met? ir po 
3000 rubl. dėl kiekvienos guber 
nijos ant padauginimo pradinių 
moksįainių it ant jų pagerinimą

hwuj, 
jkuogrei-

Nuo Chinų pakranezių.
Chinų randas nenori pasiduoti 

Italijos reikalavimams kaslink 
parsamdymo Italijai kraszto pa- 
kranezių. Ant privertimo Chinų 
Italija iszsiuntė į tuos krasztus 3 
kariszkus laivus ir 1500 karei
vių. Italiszkas pasiuntinys rei
kalauja galutino atsakymo į san- 
vaitę laiko, potam ketina iszso- 
dyti savo kareivius, kurie užims 
ir be Chinų rando pritarimo tuos 
krasztus. kuriuos užimti nori. 
Italij? jos reikalavime remia 
Anglija, bet Chinų randas wis dar 
nepasiduoda, kaip sako, todėl, kad 
prie nepasidavimo kalbina jį 
Maskolija ir Prancūzija, kurios 
Chinuose eina dabar vėl aiszkiai 
iszvien. Prancūzijos ir Maskolijos 
konsuliai užprotestavo koncesijas 
Chinų suteiktas Anglijai.

Isz visų didžiųjų Europos 
vieszpatyszczių dabar jau visos

Prancūzija.
Isz tirinėjimų galutinai persi

tikrino, kad baisi parako krautu
vės expliozija netoli Tulono ne 
pati per savę atsitiko, bet krau
tuvę uždegė dinamito bombomis 
nesusekti dar piktadariai. Kas 
buvo tie piktadariai, nežinia. 
Tūli laikraszcziai sako, kad tai 
anarch'stų darbas. Dabar mat 
jau užėjo tokia mada, kad kiek- 
vien? pikt? darb? kraują ant 
anarchistų sjjųindo, todėl negali
ma užsitikėtl ant visų jų apkal
tinimų. Gal valdžioms pasiseks 
piktadarius suimti, t?syk pasiro
dys, keno ežia tikrai yra kaltė.

Sumiszimai, koki po iszrinki- 
mui naujo Prancūzijos prezi
dento buvo užkilę, jau beveik 
suwisu isznyko, naujas preziden
tas ant savo Urėdo susidrutino, 
įgavo didesnį tvirtum? ir visas 
randas.

Naujas būdas siuntinėjimo 
pin|gų per pacztą.

Nuo Kovo mėnesio szių metų 
Maskolijoj įveda na u j? bud? 
siuntinėjimo pinįgų per paczt?: 
kaip tai yra visuose civilizuotuo
se k ra sz tuose, nuo Kowo mėnesio 
įveda ir MasKolijoj inoney orde
rius. Toki money orderiai visose 
vieszpatyatės kasose galės būt 
apkeicziami ant pinįgų; siuncziant 
j tokias vietas, kur nėra kasų, 
orderius iszduos ant -srcziausios 
nuo paeito stacijos kasos.

Pasiskandino girta paleis* 
tuwė.

18 Wasario, 2 vai. naktyj, pa 
sigėrusi paleistuvė užsilaikanti 
vienuose Wiluiaus paleistuvys
tės namuose, 38 metų lietuvė S. 
AIbertaicziutė, eidama drauge su 
savo aandrauge Szczerbo, atėjus 
joms ant Wilnelės kranto, pribė
go prie upės ir įszoko į vandenį. 
Smarkus vandens tekėjimas pa
griebė įszokusi? ir nuneszė ■ po 
tiltu, kur j? įspraudė į tarp? į- 
musztų polių. Atbėgę ant riksmo 
sargai aplinkinių namų iszgriebė 
isz upėj įszokusi? Albertaicziutę,* 
bet-ji buvo jau ne gyva. '

Isz Lietuvos.

Beproczių namai Wilei- 
koj.

Darbai prie statymo beproczių 
namų Wileikoj, aut patalpinimo 
visos Lietuvos beproczių, prasi
dės nuo szio pavasario. Pasta
tymas tokių namų kasztuos apie 
2 milijonu rublių. Pinįgus tuos 
ant to mierio duoda maskoliszkas 
iždas.

Gaisrai Wilniau8 gub.
Antroje pusėje Sausio mėnesio 

szių metų Wilniaus gub. buvo 
iszviso 10 gaisrų. Isz to viso 
gaisrų skaitliaus užgimė: 1 nuo
neatsargumo, 9 gi nuo nesusektų 
priežaszczių, terp kurių bus ir 
paeinanti nuo padegimo. Wisuo- 
se tuose atsitikimuose ugnelė 

gavo k? nore, arba suteikė Chinų pridirbo blėdies ant 16522 rubl.

Prekės kelionės ant Pary
žiaus parodos.

Maskoliszka geležinkelių už- 
veizda padarė sutartį su prancu- , 
ziszka draugyste “Voyages eco- 
uomiųues”, kaslink pervežimo į 
Paryžių keliaujanezių isz Masko
lijos ant apžiūrėjimo rengiamos 
parodos 1900 m. - Pagal 
t? sutarimu, kelionė isz Masko
lijos į Paryžių ir atgal vagonais 
2 kliasos kasztuos po 250 rublių. 
Už’ t? prekę keliaujanti gaus dar 
bilietus ant lankymo parodos per 
15 dienų, turės vedėjus ir vertė
jus, dalyvaus kelionėse ant ap
lankymo vėrių pamatyti vietų 
Paryžiuje ir aplinkinėse. Bilietus 
aut tokios kelionės pardavinės di
desniuose Maskolijos miestuose, 
o terp jų teiposgi Wilniuje.

moksįainių Lietuvoj: Mht mas- .oare- ant Kauno gubernatoriaus 
koliszki popai su paj^vaiszusiu naszto paragzč, kad sutinka su jo 
Pobiedonoscevu tikimi per tas i 
mokslaines katalikų lietuvių i 
vaikus patraukti j stacziatikyetą 1 
Kituose ne maskolių apgyven- ' 
tuose krasztuose maskoliszki po- 1 
pai rengia t?, patį; Taigi mat jiems < 
ne tiek rupi platininjas apuzvie- i 
timo ierį/ne maskolių, kiek tas, i 
kad per savo apdumianozias vai
kų prpt? mokslaines padauginti 
skaitliųstaeziatikių Tegul lietu
viai apsisaugos tų maskoliszkų 
popų rengiamų moksįainių!

Netikri auksiniai piuįgai.
Lietuvoj priviso jau netikrų , 

auksinių pinįgų. Kas juos dirba 
ir platina, to iki, sziol nesusekė. 
Nelikįi tie auksiniai pinįgai yra i 
dviejų veislių, taigi mat yra jau 
jų dwji laidos. Wienos auksinės 
peiikijubliučs yra visai geltonos 
parves, nore jos storesnės už tik - 
rasis/ bet ant treczdaiio lengves
nės, tbdėl jau isz to lengvumo 
galimai jas nuo tikrųjų atskirti. 
Ant kitos pusės, ant karūnos 
netikrųjų nėra kryžiaus. Antros 
laidos netikros penkrublinės pa
gal pkrv? jau labiaus panaszios į 
tikraiias, liet ir tos visgi labiaus 
geltonos negu tikrosios. Pavir- ( 
sziuspelygus, sziurksztlis,ženklai , 
atmušzti neaiszkiai, žodyje “rub- 
lei”, ant paskutinės literos vir 
szausi nėra reikalingo ženklą 
Antrife laidos penkrublinės dar 
lengvesnės už pirmutines. Teip 
vieno* kaip ir kitos padirbtos 
isz vario, tikt jų pavirezius gal- 
vani.4zkai paauksuotas. Kadan
gi jok yra daug lengvesnės už 
tikralias, .tai ptpmus į rank?, gali
ma jau numanyti, kad jos netik-

> iros. |.

! Juwiu ir produktų prekes.
Pereit? sanvaitę prekės valgio 

produktu ir jawų VVilniuje buvo 
' szito^ios: • svaras pyrago 8kap., 

duonps piklevotos 3j kap., juo
dos 2 kap..; mėsos geriausios 19 
kap. Jį sorto 9—10 kap., II sorto 
6—7 |r.,III 5 kap. Sūdyto sviesto 
pūdai 14 rubl., svaras 36 kap. 
Rugių pūdas 75—76 kap., avižų 
80—12 kap., miežių 75 kap., 
grikiį 80 kap., žirnių 76 
—801 kap., pupų 65—70 kap. 
Pūdas ruginių miltų maltų 76— 
87 k|p., piklevotųllO—115 kap. 
Pudijs szieno 28—30 kap., sziau- 
dų 18—20 kap.

Liepojoje mokėjo: už pud? 
rugių 81—85 kap. Kviecziai 110 
—115. Avižos paprastos 71—75 
kap.,I* geresnės 76—79 kap., 
geriajuaios 80—83 kap. Miežiai 
70—73 kap. Žirniai 72—73 kap. 
Grikši 83—87 kap. Wikiai 71 
—73j kap. Pupos 83—84 kap. 
Linų sėmena 128—133 kap. . Ka
napių sėmens 161 kap. Kvie
tinės^ klynės smulkios 56 kap., 
vidutinės 57—58 kap., stambios 
59—61 kap., stambiausios 63— 
65 kįip- Aguonos 180—186 kap. 
Grilfų kruopos 134 kap.

nuomonėms. Apart reikalo sugrą
žinimo lietuviszkos spaudos, 
Kauno gubernatorius dar nupeikė 
vertim? katalikų į staoziatikyrtę, 
bausmes tankiai be priežasties už
dedamas ant kunįgų, teiposgi pa
siskundė ant stokos dorų, kam 4 
nors tinkanezių urėdninkų.

Nubaudė kanĮgą Bielake- 
wyczių.

Peterburgo apskriezio sude 
pasibaigė per krati n ėjimas garsios 
provoe Ksuno vikarijuszo, kun. 
Bieliakevycziaus. Sūdo perdėti- 
niu buvo Bobriszczev — Posaki n, 
sudžioms gi:;Kukin ir Czubilov. 
Skundėjom i buvo Nosovicz, apgi- 
nėjais Spasoviez ir Andriejevsky. 
Liudinįkų buvo 28. Pro v? perkra
tinėjo prie uždarytų durų, į sud? 
galėjo ateiti vien sūdo si nariai ir 
prisaikintiejie advokatai; kan
didatų, advokatų pagelbinįkų j 
sud? laike provos neleido. Prova 
traukėsi per dvi dieni. Kunį- 
gui Bieliakevycziui likosi daro- 
dyta kaltė 8 atsitikimuose, ku
riuose jis sodino ant pataisymo, 
kaip jam rodėsi, nedorai besiel- 
gianezių į bažnyczios sklep? ir mu- 
szė ten palodytus. Už tuos nusi
dėjimus tapo sūdo nuspręstas ant 
atėmimo ypatiszkų ir asabiszkų 
tiesų ir ant tszsiuntimo ant dvie
jų metų į Irkueko gubernij? ir 
ir potam dar per 8 metus nevale 
jam isz tos gubernijos iszvažiuoti 
į kitas Siberijos gubernijas. Sūdo 
kasztai teiposgi uždėti ant kuu. 
Bieliakevycziaus, jeigu gi netu
rėtų isz ko užmokėti, tai juos 
.randas ant save priima.

Kauno žmonių rūmas.
Maskolių parengtas blaivystės 

komitetas, Kaune rengia žmonėms 
pasilinksminimo namus. Pagal 
rando užtvirtint? projekt? aamai 
tie susidės isz dviejų didelių sa
lių, kur bus maskolių rengiami 
skaitymai, teatrai ir koncertai; 
prie jų bus skaitinyczia, arbat- 
nyczia ir valginyczia, nakvynės 
namai betureziams, užeigos na
mai su 20 numeruotų kambarių. 
Namai tie bus visiszkai parengti 
ir įtaisyti iki 1 d. Pjutės ateinan
čių metų. Toki žmonių pasilinks
minimo namai reikalingi ne vien 
Kaune, tikt gaila, kad juos ren
gia maskoliai, kuriems ne tiek 
rupi žmonių gerovė kiek masko- 
lystė. ' K? gi vienok padaryti, 
kad turtingi katalikai nesirūpina 
apie žmonių reikalus, aprupinim?, 
jų palieka maskoliams, vieton 
stoti į kovę su besiplatinanczia 
maskolyste, musų ponai visur 
maskoliams takus taiso; žydai ta
me elgiasi visai kitaip. Ant pa
rengimo tokių namų ir pastatymo 
jų po musų paežių užžiura turė
jome gana laika Dabar, kada 
inicijatyv? pagriebė maskoliai, 
jau jos katalikams geru neati
duos; žydai gi maskoliams neda
vė tokius savo vientikiams namus 
parengti, bet pats tuom užsiėmė.

Uklnikų praszymas sugrą 
žintl lietuwiszką 

spaudą.
U tinįkai Sziaulių, Panevėžio 

ir K luno pavieczių neseniai pa- 
dav I Kauno gubernatoriui Su- 

olskiui praszym?, idant jis

Padaugina skaitlių moks* 
lainių.

Stacziatikiazka dvasiszka val
džia Lietuvoj, iszderėjusi pagelb? 
nuo stacziatikiszko teip vadina
mo “Szvencziauaio sinodo”, ant 
szių metų ketina padidinti diktai 
skaitlių stacziatikiszkų cerkvinių

choc
iszdi srėtų nuo rando daleidim? 
apatdinimo lietuviszkų knįgų 
loty liszkoms literoms. Guberna- 
tori is t? žmonių praszym? priė
mė ir savo raporte, nusiųstame 
can i, aiszkino, kad uždraudimas 
spaidinimo lietuviszkų knįgų ne 
tikt 
yra

naudos neatgabena, bet jis 
vodingas, kadangi lietuviai, 

negalėdami be knįgų apsieiti, o jų 
nan ieje neturėdami, parsigabena 
uždraustas, prieszingas rnasko- 
liszjam randui isz užrubežių. 
Kaib praneszą lenkiszkas laik- 
ras^tis “Przegl?d Wszechpolski”»

Naujos knigos.
Kankles. Lietuviszkos dainos 

4 balsams . vyriszkiams) sutaisy
tos. Parūpino liras V Kudirko. 
II. Tilžėje 1800 m.

Mažai mes turime meliodijų savo 
tautiszkų dainų, ypacz gi sutaisy
tų ant balsų, yra tik meliodijęe 
ant vieno balso etnogrtiszkuose 
rinkiuose vokiszku mokslinczių 
ir kelios meliodijos suraszytos 
Kolbergo ir Glogero Warszavoj 
iszleistos. . Todėl už didelį nuo- 
peln? reikia palaikyti Drui Ku
dirkai, kad jis lieluviszkas tau- 
tiszkas dainas taiso ant balsų ir 
tokiu budu lengvina musų cho
rams jų iszsimokinim?. Por? 
metų atgil iszėjo pirma dalis Dro 
Kudirkos sutaisytų Kanklių, da- 
bargi p- Mikolainis iszleido antr? 
dalį. Telpa ežia isz viso 24 dai
nos ir tai nėra terp jų nė vienos 
svetimos, visos yra grynai lietu
viszkos žmonių dainos. Kiekvie- į 
nim pažįstaneziam natas, musų 
bažnyczių dudoriams ir mokslai- 
nių mokintojams priderėtų nepa- 
mirszti apie Dro Kudirkos sutai
sytas Kankles ir jas iszsiraazyti.
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Isz darbo lauko.
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Darbinįkab.
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Lietuwiszku dirwu.
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Mahonajietis.

Morhead 
darbinįkų

ir 
o

Nuo 1 d. 
darbinįkų

sznekėti.
r Milvaukee,Wis. Geležies

parodos parengėjai 
neatskirus tautiszkus 
tikt randus vieszpa-

M

Isz Amerikos
1» žmonių prigėrė.

Iszplaukęs isz Nevport Nev 
gelbėti atsiradusį pavojoje gar
laivį “Admiral”, laivas “James 
Boven”, prieszais Cap Henry 
susidaužė ir paskendo laike siau- 
tusios ant jūrių didelės vėtros; 
su juom prigėrė 13 žmonių.

Tornado.
Oklahoma, O. T. H d. Kovo 

szitę miestę atlankė baisus torna
do (sūkurys). Mieste sugriovė 
į penkesaesznntį namų, o 200 jų 
drueziai pagadino. Blėdį padarytą 
skaito per 100000 dol. Ant lai
mės žmonių nė užmusztų nė 
žeistų nepasirodė.

Padege mokslainę.
New Orleaks, La. Koksai 

piktadarys naktyj padegė czia- 
nykszczię katalikiszkę minyszkų 
vedamę Szvento Pranciszkaus 
mokslainę. Padegęs triohę, pik
tadarys atėjo į minyszkų miegstu- 
bę ir jas sumuszė. Ugnį užgesino 
paszaukli ugnasargiai, bet visgi 
ji pridirbo blėdies ant «£ 2000.

Netikri sidabriniai doliarai.
Shamokjn, Pa. F 

daug netikrų sidabrinių doliarų, 
nežinia keno. terp žmonių pa
leistų. Pinįgai tie beveik nesi
skiria nuo tikrų, turi tokį jau 
kaip ir tikriejie ^kambėjimę, 
o kas svarbiausia, kad jie, pagal 
daugumą sidabro, daugiaus verti 
už tikruosiuos, Amerikos rando 
padirbtus.

Nuodiu tojai.
Nashville, Ten. Ant farmos 

-Mearso Wyriko, netoli Crossville, 
szulinyje rado įmestę miltų mau 
szę, miltai buwo sumaiszyti su 
žiurkžolėms. Pastorius Stens- 
burg, ,Wyriko vuoszvis, nuo 
vandens nusinuodino ir numirė, 
patsai Wyrik, jo pati ir duktė 
pavojingai apsirgo. Kas tų nuo
dų į szulinį pridėjo, iki sziol ne
susekė. *

T Sharpsbubg, Pa. 
Bros Co, pakėlė savo 
uždarbį ant 5%.

5 PlTTSBUBG, Pa.
Kowo tūlose dirbtuvėse pakėlė 
darbinįkų uždarbį.

1 Joliet, III. Darbai tuom 
tarpu eina ežia gerai, kaip kur 
pakėlė jau darbinįkų uždarbį.

H Fitz-Henhy Pa. Port Royal 
anglių kastynės garsina, kad 
reikalauja 50 naujų darbinįkų.

Biumingham, Ala. Tenues- 
see Coal Co. pakėlė savo kalna
kasių uždarbį ant 2jc. nuo tonos.

da netikusį Philadelphioj vande
nį.

Plenzikai užpuolė ant miesto.
Noel, Mo. 10 d. Kovo ant 

saito miestelio užpuolė pulkas ge
rai apsiginklavusių plėszikų. 
Kadangi jie užpuolė naktyje, tai 
tikėjo, kad lengvai pasiseks mies 
tą iszplėszti. Gyventojai vienok 
kokiu ten budu dažinojo apie 
rengiamą užpuolimą, apsiginkla
vę laukė plėszikų atėjimo, kada 
tie prisiartino, užgimė smarkios 
szaudynės, kuriose plėszikų va
dovas tapo ant vietos užmusztas. 
Netekę vadovo, kiti tuojaus pa
sitraukė.

Vž<irau<le moterims nesziotl 
paukszczius ant skrybėlių. >

£ * v 1 Birmingham, Ala. Nuo 1 d.Tiesdarių butas szteto Nev •, ...... , , . Kovo pakėlė czianykszczio dis-Jersey užgyrė btlių, pagal kur| . /> .- .J • .- trikto kalnakasių uždarbį ant 2|e.tapo uždrausta moterims puoszti. . . 1 nuo tonos. ,jų nesziojamas skrybėles pauksz-
cziais ir jų plunksnoms. Neszioji- j * Pittsbl’BG, Pa. Carbon bteel 
mas paukszczių ant skrybėlių bus Co. pakėlė užmokesnį jos dirbtu- 
czia laikomas už didelį nusidėji- wėse dirbanezių 1000 darbinįkų 
mą, peržengianezios bilių mote-' an4 10%.
rys bus ant ulyczių aresztuojamos ■ < Keaney, Pa. Darbai prie
ir baudžiamos pagal sudų nužiu- kokso peczių eina gerai, Kearney 
rėjimą. Bilius tas tapo iszduolas (joke‘ Works priėmė daugiaus 
ant apsaugojimo nuo isznaikini- j darbinįkų.
mo tokių paukszczių, kuriems 

Priviso ežia gan}ta suteikė gražias plunksnas.

Nelaimei* kastynese.
PorreviLE, Pa. Prigulincziose 

Philadelphia <£ Reading Coal Co. 
Mahanoy City kastynėse atsitiko 
baisi dujų ezpliozija, kurios 13 
anglekasių tapo gana sunkiai ap
degintų,terp karių du mirtinai ap
degę. Sužeisti yra szitie darbinį- 
kai: Ęrennen, Bobunczuk, Luger, 
Mills, Shone, Junkett* Seliski, 
Sponis, Dondo, ir du darbinįkai, 
kurių pravardžių dar nežino.

B|aurus piktadariai.
Chambebsbvkg, Pa. Netoli 

nuo ežia, miestelyje Scotiand, 
koki ten bjaurus piktadariai sten
gėsi su visais mokintiniais iszmesti 
į padanges mokslainę. Padėjo jie 
po namais kelias dinamito bom
bas. Bombos expliodavo, bet 
nė vienas isz mokintinių ne tapo 
užgautas, visus 'pasisekė laukan 
iszvesti. Kas buvo tie piktada 
riai, to iki sziol nesusekė.

5 Wyeelino, W. Va. Wii 
Riverside Co. dirbtuvėse nuo t 
Kovo tapo pakeltas 
uždarbis.

VVaikegan, III.
Kovo pakėlė uždarbį
dirbanezių czianykszcziose ’gele 
žies dirbtuvėse.

•; Cleveland, Oh. Nuo 2 d. 
Kovo, American Steel & Wire 
Co. pakėlė savo darbinįkų užmo
kėsiu nuo 5—10%.

^Vogtas daiktas neiszeiua aut 
Kero.

CuiPPEVA FaLLS, Wis.

kluptas policijos žinomas ežia 
vagilius Bert, bėgdamas skersai 
geležinkelio, užtėmyjo ant szėnių 
stovinezię drezinę. Sėdo į ją ir 
stengėsi nuo besivejanezių polici- 
jantų pabėgti. Rodi ant drezinos 
pasisekė jam toli besivejanezius 
policijantus palikti, bet kol galėjo
isz miesto iszvažiuoti, isz prie- , Anderson, Ind. Czianyksz- 
szingos pusės toms paezioms szė tė American Steel & Wire' Co. 
nims atbėgo geležinkelio trūkis, pakele wvo dirbtuvių darbinįkų 
kuris sudaužė drezinę, pagriebė Į u*jttrb| nuo 5__10%.
bėgantį vagilių ir jį į szmotus su-! VT® ® T « • i 5 Baltimobe, Md. Nuo 1 d.draskė. Ko^o czianykszczioee S pa 10 w 

j Point dirbtuvėse pakėlė darbinį
kų uždarbį nuo 5—10%.

•j St. Clairsville, Pa. Darbai 
czianykszcziose. kastynėse eina 
gerai, galėtų ežia patilpti ir kėli 
isz kitur atkakę darbinįkai.

Harrihbl'Bg, Pa. Nuo 2 d. 
Kovo 6000 darbinįkų Pennsyl-

Nelaimes ant geležinkeliu.
Lincoln, Neb. įtaikė smarkios 

sniego darganos, ant Burlington 
geležinkelio lmijos,netoli Lincoln, 
tavorinis trūkis susimuszė su 
liuosai bėganezia lokomotyvą. 
Susimuszimas buvo teip smar
kus, kad diktai vagonų tavorinio

1 trūkio su visu iszbyrėjo. Prie to Į
i trys geležinkelio tarnai tapo ant wai>ia Steel Co. dirbtuvių gauna 
vietos užmuszti ir 4 sunkiai su- psdidiniąant 10.% užmokesnį. 
žeisti.

Naugatuck, Con.

Dewey nesveikas.
Garsusis amerikoniszkos lai vy

li ės virazinįkas Devey, • kurisai 
po Manille paskandino iszpanisz- 
kę laivyne, kaip pranesza kapito
nas Fraser, yra nesveikas ir todėl 
tarės nuo Manillės grįžti atgal. 
Į tuos kelis mėnesius jis paseno, 
plaukai auvisu pabalo. Kaip 
Devey sako, aut suvaldymo Fili
pinų,! reikės mažiausiai dviejų 
metų kruvinos karės, kuri paims 
daug aukų.

SamuMie dirbtuves superinten
dentą.

Mishavaka, Ind. Naktyj, 8 d. 
Kovo, tapo ežia sumusztas su
perintendentas Mishavaka Rub
ber Shoe. Co. dirbtuvių,Jokūbas 
Kessler. Mat ant dirbtuvių už
puolė pulkas darbinįkų, terp ku 
rių ir kompanijos užgimė nesu 
tikimai už užmokesnį už darbę, 
ir patikę Kesslerį, baisiai jį su- 
muszė: tur jis suskaldytę gat
vę ir nežinia ar galės iszgyli.

Sziltines Philadelphioj, Pa.
Philadelphioj smarkiai terp 

miesto gyventojų pradėjo siausti 
sziltinės. Pereitę sanvaitę buvo 
ežia 443 apsirgimai, isz to skait- 
liaus pasimiiė 49 sziltinėms ser
ganti. Pereito panedėlio dienę 
sveikatos užveizdai užmelduotų 
buvo 110 naujų apgarsinimų, 
bet . isztikro jų turėjb 
būt daug daugiaus. Kaipo prie
žastį platinimosi sziltinių paduo-

r Lavbence, Mas. Darbai 
Prieszais e’n& CZ‘B gerai, ypacz moteriszkės 

Į Bradley staciją, • ant Nev York, greitai darbę gauti, jeigu 
Nev Haven ir Hartford geležiu- likt moka kiek angliszkai susi- 
kelio susimuszė du trukini. Prie 
to maazinistas vieno trūkio tapo 
ant vietos užmusztas, peczkurys liejinycziosę Bay Viev nuo 1 d. 
gi nuo sužeidimų pasimirė į va- Kovo pakėlė tūliems darbinį- 

; landę vėliaus > trys kiti trūkio kams jų uždarbį; neužilgio žada 
' tarnai yra gana sunkiai apkulti, j pakelti ir kitiems.

Gaisrai. 5 CdNNELsviLLE, Pa. Kokso
Lancasteb, Pa. 12 d. Kovo pecziai ezianykszezio apskriezio 

sudegė dirbtuvės Gray Iron Cas-įdirba vis geriaus, uždegė ežia 
ting Co. miestelyj Mount Joy. daugiaus peczių, prie darbo 
Blėdį ugnies padarytą skaito ant priėmė daugiau.* darbinįkų. 
$75000.

Mauntain Grove, Mo. Siautė 
ežia 11 d. Kowo didelis gaisras, 
sudegė 8 didelės pardavinyczios. 
Blėdį ugnies padarytą skaito ant 
$120000.

Marysvili.e, Cal. Sudegė 
czianykszczios gelumbių dirbtu
vės. Blėdį ugnies padarytą skai
to ant $75000. Ugnyje pražuvo 
ir du žmonės.

Denver, Col. Sudegė ežia di
delės javų krautuvės vadina
mos Hungarian. Prie to sudegė 
su virazum 100000 buszelių 
kvieczių. Blėdį ugnies padarytą 
skaito ant $200000.

Neteisliųrąfi paeito vlrszinin- 
kas.

Wilkesbabbe, Pa. Tapo ežia 
sugriebtas ant vagystos paczto 
virszinįkas Bagert. Kad paczto 
siuntiniai isz kitur iszsiųsti ežia 
neateina, užtėmyjo jau seniaus; 
žmonės siuntinėjo skundus į Wa- 
shingtonę, kad atiduoda jiems 
laiszkus,kurie su garopagelba bu
vo atidaryti ir paskui vėl užli
pinti.IszWashingtono atsiuntė du 
paslaptu detektyvu daboti.9d. 
Kovo,atėjus pacztui isz Baltimo- 
rės ir Washingtono,Bagert paėmė 
tulus siuntinius, laiszkus ir nusi- 
neszė juos į savo gyvenimą. Porą 
minutų vėliaus, re pabarszkinę 
į duris, įėjo ir VVashingtono de 
tektyvai ir ant poezmeisterio sta
lo pamatė daug įprekėjus adre
suotų laiszkų, kurie buvo atida
ryti. Bagert tapo tuojaus suareaz- 
tuotas ir pastatytas po baila 
$4000.

•; Elizabeth, Pa. Darbai 
Elizabeth Coal Co. kastynėse 
eina labai gerai. Ir isz kitur atka
kę darbinįkai galėtų gauti ežia 
darbę. Elizabeth yra netoli Pitts- 
burgo.

•J 700 darbinįkų dirbanezių prie 
pirmutinio Alaskoj Whitė Paša 
geležinkelio pakėlė sztraikę, ka
dangi kelio vedėjai numažino jų 
uždarbį nuo 35c. ant 30c. už dar
bo valandą.

Lebanon, Pa. Nuo 2 d. Ko
vo pakėlė užmokesnį darbinįkų 
czianykszczių geležies ir plieno 
liejiuyczių. Pennsylvania Bolt & 
Nut Co. nuo 1 d. Balandžio pa- 
kėlia užmokesnį ant 10%.

5 Duquesne, Pa. Darbai eina 
ežia gerai, seni darbinįkai turi 
darbo per virsz, liet isz kitu» at
kakę ne gauna darbo. Suvažia
vo ežia isz visur daug darbinįkų 
ir jie niekur ne gauna darbo.

Tacoma, Wash. Kompani
jos dirbanezios naujus geležinke
lius Amerikoj, gabena prie dar
bo szimtais japoniszkus darbinį- 
kus, kurie dirba pigiaus už vie
tinius. Kas mėnesį atgabena po 
500—1000 darbinįkų į Tacomę, 
PortIand ir Vancouver.

Pittsburg, Pa. Sztraikas 
darbinįkų “Shoen Pressed Steel 
Co.” dirbtuvių Alleghenyje, Pa. 
traukiasi toliaus. Pakėlus darbi
nįkų uždarbį ant 10% jie buvo 
sugrįžę prie darbo, bet kompanija 
pareikalavo ilgesnio darbo laiko. 
Darbinįkai ant to nesutiko ir 
2100 žmonių metė vėl darbę.

Habtshorne, Į- Ter. Sztrai- 
kas czianykszczių kalnakasių 
traukiasi toraOs. Tegul todėl - 

"nieks ežia nevažiuoja darbo jiesz- 
koti. Sztraikuoja nevisi darbi
nįkai, negrai dirba, i*z baltvei- ■ 
džių terp kitko dirba vieęas len
kas ir penki lietuviai. Kas pe 
toki, tuom tarpu negar»inaine, 
kadangi jie visiems lietuviams 
sarmatę dura

1 Nev York. Didžiausi kietų 
anglių kastynių savinįkai ryti
niuose Amerikon estetuose rengiu 
didelį trustę, didžiau*ię gal be 
tikt Amerikoj, bet ant visoa*miv 
sų žemėn. Trusto kapitalas sieks 
900 milijonų doliarų. Trustas tas 
vargiai bo iszeis ant keno nors, 
apart kastynių savinįkų naudos: 
sumonopolizuos jis visas anglių 
kastynes, pagal savo norę jų sa- 
vinįkai galės pakelti anglių pre
kes ir normuoti darbinįkų už dar
bę užmokesnį.

* Kbebs, Ini>. Tęs. Apsisau- 
gokit lietuviai ir nekeliaukit dar-' 
bo jieszkoti, kadangi ežia dabar 
sztraikai, sztraikuoja visose Indi< 
jonų Teritorijos kastynėse, kaip 
autai: Krebso, Alderaono, Wil-' 
burtono, Hartshorne ir kitose 
vietose. Tikimės, kad galėsitųe 
sztraikę laimėti, tikt ant nelai
mės yru gana seabsų, dirba ne 
vien negrai, yra tokių judoezių 
ir terp baltveidžių. Kaip girdi
me, daugiausiai acabsųyra lenkų, 
todėl ežia jų visi nekenezia. La
bai butų-negražu, jeigu ir lietu
viai eitu dirbti už seabsua. Tukių 
neiszmanėlių rods yra nedaug, bet 
žinome jau apie du Jietuviu seab- 
eu, kuriuos keikia visi darbinįkai 
ir rengiasi atmooyti tiems judo- 
eziams, pardavinėtojams darbi
nįkų. Tegul jie susipranta, ka
dangi gali ežia užgimti kraujo 
praliejimai.

Reikaluose lietuwiszkoN 
dalies ant Paryžiaus 

parodos.
“Vienybė” antru kartu pakelia 

klausymę lietuviszkos dalies ant 
rengiamos ateinaneziuose metuo
se Paryžiuje visosvietinės paro
dos. “Vienybė” rugoja, kad 
pereitę metę Dzūko pakelto klau
symo neparėmė kiti laikraszcziai. 
Teisybė, to klausymo, p. Dzūko 
pakelto, neparėmė kiti lietuvisz- 
ki laikraszcziai, bet tas atsitiko 
per tai, kad teip kaip jį p. Dzū
kas pakėlė, prideraueziai iszpil- 
dyti ne buvo galima. P. Dzūkas 
užmanė, kad aut Paryžiaus paro
dos mes pasirodyt n me s* savo 
darbais kaipo atskira tauta. Isr.- 
pildyti tę visai ne buvo galima 
ir tai ne dėl stokos pinįgų, bet 
labiausiais todėl,kad musų darbų, 
ypacz svarbesnių teip mažai yra, 
kad su jais nė neparanku mums 
pasirodyti. Antra priežastis, kad 
aut parodos mes juk ne turime 
savo reprezentantų, todėl ir musų 
iszdirbimai, kokius galėtume su
rinkti antai Lietuvoj (Ameri
koj, apaęt knįgų ir laikraszczių, 
lietuviszkų iszdirbimų juk 
nėra), maskoliszko komisoriaus 
butų patalpinti drauge su nami
niais iszdirbimais maskoliszkų 
ukinįkų. Teip buvo ant visų iki 
sziol kur nors atsibuvusių parodų. 
Antai Chicagos Fieldo muzejuje. 
kuriame telpa pasilikę nuo atsibu
vusios ežia 1893 m. visosvieti- 
nės parodos daiktai, ne trūksta 
Lietuvos laukų javų: yra ežia 
rugiai, avižos, miežiai, linai, liė- 
tuviszkos vyžos, luobinės dėžės, 
bet kad jos isz Lietuvos, tę paro
do tikt paraižai paaiszkinanti isz 
kokios gubernijos paeina. Kas 
buvo ant Chicagos parodos, tas 
bus ir Paryžiuj. Lietuviszko ko
misoriaus, paskirstanezio atsiųs
tus daiktus mes ne galime turėti, 
kadangi 
kvieczia 
gaivalus, 
tyszcsių.

Taigi ant Paryžiaus parodos 
parengti atskirę lietuviszkę dalį, 
kurioje butų surinkti vaikiai lie
tuvių darbų, nors jų turėtu
me szimtę kartų daugiaus, negu 
turime, negalime, kadangi ne mus 
iszrinkti reprezentantai skirstys 
atsiųstus ant parodos daiktus, 
bet randų paskirti aomisoriai. 
Kas kitas yra su tokiu užmany-

mu, kokį pakėlė lietuviazka j 
ntiomenė,taigi su surinkimu 
dos lietuviszkos spaudos: tok 
lietuvių dalyvavimas nk ti 
galimas, bet ir labai naudingas. 

 

Jeigu lietu viszka visuomenė; jį 
parems, galėsime turėti ant 
ryiiaus parodos lietuviszkbs 
spaudos dalį. Mes isz savo pu^Ss 
raginame savo skaitytojus nesi
gailėti aukų ant teip svarbaus 
dalyko. Butų gerai, jeigu galėji
me dar ant parodos iszleistį ko
kioje isz svarbiausiųjų svetin|ų 
kalbų (prancuziszkoj, vokiszkbj 
arba angliszkoj) broszurėlę |u 
apraszymu istorijos musų spaudos 
ir baisaus prispaudimo, kokiaipe 
ji yra Maskolijoj, kur gyvena 
milijonai lietuvių. Mes isz savo 
pusės jau nusiuntėme savo iszl< i 
dimus ^int atsiszaukime parod !• 
to adreso į Szveicariję; tikimės, 
kad ir musų skaitytojai nepai i- 
gailės centų ant surinkimo reiki- 
lingų tam tikslui pinįgų.

Isz Mahanoy City, Pa.
Gal niekur tiek nelaimių ne u t 

sitinka, kaip anglių kastynėse 
pacz aplinkinėse Shonandoah 
Mahanoy City, Pa. 25 VVae-ar 
tapo užmusztas, kaatynėse “S t. 
Nicolas”, Andrius Benda ra vycziuą- 
Kęturi lietuviai, pabaigę darbą, 
ėjo aistuotis į virszų, terp jų bfa- 
vo ir vienas anglijonas: kaip tig 
atėję sulipo visi į karę, 3 sū
kius patraukė skambutį,kaip paį- 
prastai.maszinistas traukė teib 
smarkiai kaip anglis, isztraukis 
paleido, mislydamas,kad anglyk 
prispaudė a. a. Bendarvyczių.Šu
nį ai tas jis nupuolė į szaftą, o pan
kui į vandenį ir ežia rado galą. 
Welionis prigulėjo į “Simanb 
Daukanto” draugystę, todėl j<i 
kasztais likosi palaidotas. Palike 
paczię ir trejatą vaikelių. Paėjį) 
isž Lietuvos, isz Avikilių kainui 
parapijos ir valszcziaus Liudvi|- 
navo, Kalvarijos pavieto, Suwal> 
kų gubernijos.

Palaidojus minėtą lietuvį,utsi. 
tiko antra nelaimė. Kastynės! 
“Maple Hill” tapo szuvio pa gaub
tas Juozas Ciphszkis ir ant vietoi 
užmusztas. Iszgręžęs anglyse skyi 
lę,įdėjo parako ir užkalęs uždegė 
bėt ilgai nesulaukdamas iszau 
nant, nuėjo pažiūrėt, tada skyl4 
iszszowė,szu vis užmuszė ant vie-į 
tos musų brolį. VVelionis buvo 60 
metų amžiaus. Paliko paczię ir 1 i 
metų dukterį; prigulėjo į 2 d ra u-į 
gysti: Sto J u ozą po ir Sz. Petro 
ir Povilo, todėl jų kasztais liko
si palaidotas.

Gražiausios buvo laidotuvės1 
a. a. A. Bendaravycziaus: mu
sų kunįgas pasakė gražų pamoks-, 
lę,kuriįme iszrodė lietuvių nesu
pratimę,kadangi musiszkiai, per) 
savo tamsumę, mažai rūpinasi^ 
apie pagerinimę savo būvio. Ne-į 
sirisza į naudingas organizacijas,' 
kaip antai į “Susivienyjimę Lie
tuvių Amerikoj” ir į kitas jam 
panaszias organizacijas, neskaito 
naudingų raszlų. Žodžiu sakant, 
visus gerus /kelius nurodė, ko
kiais tiktai mes eidami, galėtume 
pagerinti savo buvj.

Kas gi isz tikro stumia mus į 
tokį vargingą gyvenimę?Atsaky- 
mas trumpas, musų nesupratimas1 
ir tamsumas! Jeigu mes skaitytu i 
mi gerus rasztus, tai be al>ejonės| 
butume apsiszvietę, pakėlę > u pra
timą ir butume laimingesniais.La- 
biausiai musų pasikėlimą stabdo 
ansai smakas musų tėvynės Lie
tuvos, kurį visi burliokai latrai 
vadina “Jevo Imperator akoje 
VVelyczestvo, Mikitką II:” jis 
surijo musų brangiausią turtą.lie- 
tuviszką spaudą, paskui apsodino 
musų krasztą savo bernais, 
(žandarais), kurie ne duoda nė 
laisvai pasikalbėti. Todėl mes, 
matydami savo numylėtą krasztę 
sūrisztę paneziais nelaisvės, pri
versti ėsame jieszkoti liuosemio 
gyvenimo svetur,atėję į Arneri 
kę,turime eiti į darbę po žeme. 
Toks musų padėjimas sunkus, 
kad aszaros veržiasi isz akių ap- 
mislijus jį gerai. Lietuvys, aplei 
dęs savo tėvynę, tėvus, draugus 
ir pažįstamus,ateina į Ameriką ir 
kaip tankiai atsitinka,tuojaus pa
deda galvą kur nors anglių kas
tynėse.

Kaip po maskolium,teip lygiai 
ir ežia musų broliai, liuoei būda
mi, netia nesirūpina apie tėvynėj 
Lietuvoj ėsanezius, bet ir apie 
savę nieko ne mato ir ne žino. 
Pagelbėti Lietuvoj ėsantiems bro
liams ne teip sunku. Raszaut į

Lietuvę pas tėvus s r gimines,rei
kia jiems parodyti kelią, kaip ga
lėtų savo būvį pagerinti. Pir
miausiai reikia paraginti,kad ant 
valszczių susirinkimų reikalautų 
sugrąžinimo lietuviszkos spau
dos. Toliaus,kad reikalautų mok- 
slainėms lietuviszkų knįgų su lo- 
tyniszkoms raidėms. Mes iutr tė
velių tankiai gauname laiszkus su 
praszymu pinįgu, tankiai vieton 
pinįgų arba gerų pamokinimų 
si incziame jiemsasabiszkus isznie- 
kinimus. Mes patys neapsidairome 
ir ne jaucziame, kas aplink mus 
darosi; todėl kad mes tamsus, pa- 
mokinanczių knįgų ir laikraszczių 
mažai skaitome. Nelaimės, kokios 
mus Amerikoj pasiekia,paeina nuo 
kompanijų kaltės, bet bandykime 
kaltiems pasakyti apie tai, tai ne 
gana kę gausi iszkoliot, bet tan
kiai gausi ir muszti ir darbo nu 
stosi ir ant galo niekur teisybės ne 
rasi,nūs mes pakrikę, prie nieko 
ne priklausom,nėra vienybės terp 
mus paežių.

Pažiūrėkim įsziędieninį musų 
gyvenimę.o pamatysim,kad mes 
ėsame kittaucziu įnagiais. Paklaus- 
kim, katras isz lietuviu turi gė
rę darbę, arba kontraktą? Tie tu- 
ri gerus darbus, kurie su bosais 
per wakarus kaączemose geria, 
arba sawo moteris irdukteris ati
duoda ant boso Mylios. Toks mu
sų darbas ne tik nieko ne gelbsti, 
bettiesiog į prapultį mus stumia 
ir žemina musų vardą; patys bo
sai užtai laiko mus už niekszus, jų 
gyvulius.

Turinti kiek centų užsidirbę 
lietuviai užsideda karezemą, ati
duoda ant vėjo savo pinįgys, sa
vo wiengenczius traukia į prapul
tį o paskui ir sawę. Jeigu norime 
būti sveikais, jeigu nenorim dirb
ti vien po žeme, jeigu ne norime 
pabaigti gyvastį jaunose dienose, 
tai skaitykim geras knįgas.kurios 
pakels musų supratimą, prapuls 
terp mus nesutikimai, suprasim 
naudą organizacijų, ir būdami 
jose viens už kitą galvą guldy 
sim. Wietoj karezemų, užsidėkim 
drabužių krautuves, ypacz inote- 
riszkų,kadangi musų moterys su
pila baisybę pinįgų Evetimtau- 
cziams. (Ant to reikia; kad musų 
moterys norėtų moteriszkos kriau- 
czystoe pramokti. Kę gi vienok 
padarysi, kad jos nieko mokytiesi 
ne nori.Red.) Keli susidėję galėtų 
nupirkti kokią krautuvę,joje rastų 
darbą ne vienas lietuvys. Pralo- 
bus kiek,galėtų uždėti didesnį už 
siėmimą.kur rastų vietą jau 
kalios d&szimtysmueiszkių ir to 
kiu budu ne reiktu mėms eiti į 
kastynes. Dėltogi broliai lietu
viai, griebkimės už mokslo, už 
skaitymo gerų laikraszczių ir kni- 
gų su gražiais pamokinimais! Tū
li musų kunįg.i, laikraszcziai ir 
azi >p prakilnesni lietuviai, nuo 
seniai -szaukia, kad pamigtume 
girtuoklystę, kad ^riebtumėmės 
už skaitymo.

Taigi paklausykime to szauks- 
mo:turbut skaitymas turi kokį 
ženklinimą, jeigu visi geresuiejie 
apszviestunai priėjo ragina musų 
žmonis.

Isz Traverse City, Mich.
Szį metę pradėjo pas mus atei

dinėti daugiaus laikraszczių.o terp 
tų vienas toks, kad nė jo tikro 
vardo skaitytojai nežino, o ki
tiems ne rodo,nežinia ar isz gėdos, 
ar isz pavydo, gal bijosi, kad kas 
nors isz nepaszauktų ne pam y lė
tų mokslo to slepitmo laikrasz
czio. Tiek to, jeigu musų miesto 
to laikrąszczio abonentai jį slepia 
nuo nepaszauktų, tai mes apie jo 
mokslę pė ne kalbėsime. Mes nuo 
musų laikraszczių reikalaujame, 
kad jie mums užstotų mokyklas, 
kurių ne turime, kad talpintu, 
apart bėganezių žinių, paųioki- 
nanczitts straipsnius mums prasz- 
cziokėliams suprantamus, kad 
irasztinįkai juos raszytų dėl skai 
tytojų, o ne pats dėl savęs. Gei- 
įdžiame, kad jie mus keltų isz mie
go. Temdinanczius protę laikrasz- 
rzius mes lakome už vodingus, 
’vodingos yra ir melagingos ko
respondencijos r susipyko kas su 
kitu—tuojaus raszo įžeidžianezia 
prieszę korespondenciją, jam rodosi, 
kad laikrasztis iszeina tikt ant to, 
kad jam tarnauti prie įžeidimo asa- 
biszko prieszo. Isz tokių asabiszkų 
ginčių per laikraszczius 
lėra naudos: laikrasztis privalo 
vpintiesi apie visuomeniszkus 
ei kalus, o ne apie asabiszkus tu-

lų skaitytojų. Kaip ten vienok 
ne butų su skaitymais musų lie
tuvių, tegul jie 'skaito tokius 
laikraszcziais. koki jiems patinka. 
Net skaitymas negero 
laikraszczio ne bus be 
naudos, kadangi per tai pramoks 
geriaus skaityti. Todėljikt skai-" 
tyme kuo daugiausiai, per skai- ' 
tymę pralavinsime savo protę ir 
paskui pats mokėsime atskirti 
geresnį nuo niekesnio laikra sztį; 
sziędien besigriebianti ’ už 
niekiausio, prasilavinę kiek, jau 
juom nepasiganėdys, bet pats 
jieszkos geresnio, pamėgs mok- 
sliszkus straipsnius ir knįgas. 
Skaitymas, koks jis ne butų, ne 
yru be naudos. Todėl labai butų 
gerai, kad mes, kiek tikt į musų 
miestelį ateina laikrszczių, terp 
savęs dalytumėmės: kiekvienas 
perskaitęs savo laikrasztį, kad 
duotujj ant perskaitymo kitam, 
o tasai vėl kad tę patį darytų su 
savo iszsiraszomu. Tokiu budu 
musų lietuviai ne tikt labinus 
apsiszviestų, bet pats geriaus pa
žintų lietuviszkus laikraszczius 
ir ant toliaus gulėtų iszsirinkti 
sau kuo geriausią. VViet.

Isz Lawrence, Mas.
Peržiurėjus musų darbus, aisz- 

kiai matai, kad mes elgiamėsi ne 
teip, kaip broliai, vaikau vienos ,* 
motinos ‘Lietuvos, bet labiaus 
kaipo svetimi, nesikenezianti 
terp savęs svetimtaueziai. Lie
tuviai ne szelpia savųjų, bet 
svetimtauezius biznierius, tan
kiausiai pas žydus gabena savo 
pinįgus. Kaip su viskuom teip 

‘yra, tas pats ir su siuntimų pinį
gų. Nors gana yra lietuviszkų 
agentų siuntinėjanezių pinįgus ir 
tai gana turtingų, gerai susipa
žinusių lygiai su Amerikos, kaip 
ir su Europos bankais, turinezių 
kaucijas, taigi ne galinezių su- 
bankrutinti kaip antai žydai pa
daro,bet mus miesto lietuviai,per 
savo nesupratimę, siunez ant pi
nįgus arba perkant laivakortes 
kfeipia«i vis prie žydų agentų 
Bostone. Po kiek Žydas nori, po 
tiek ir paskaito. Jeigu paklausi, 
kodėl ne siuuczia per lietuvį, tai 
atsako, kad parankiaus siųsti per 
Bostono žydus agentus: atida
vei, girdi, pinįgus, tai be jokio 
rupeszczio. < Užmirszta toki, kad 
wien keliopė ir užsilaikymas 
Bostone kasztavo jau apie $3, 
taigi netoli 6 rubl. Nusiuntus tuos 
pinįgus tėvams į Lietuvę, užtek
tų jų jiems ant įmaifcto ant viso 
mėnesio.,Tuom tarpusiuneziant pi
nįgus lietuviszkam agentui ant 
iszsiuntimo į tėvynę permoney or
derį kasztuotų tas tikt 10c., ant 
to nereikia nė laiko žudyti, ka
dangi ir po darbui vakare galėt ų 
tę atlikti.

Musų mergelėms priderėtų 
būti atsargesnėms su jaunikiais. 
Sztai viena lietuvaitė susipažino 
su vienu isz czanykszczių lietu
vių. Tasai merginę teip ilgai my
lėjo, kol nuo jos pinįsų ne iszwi- 
liojo, bet kaip tikt merginą pinį
gus jam davė, isznyko ne tikt jo 
meilė, bet ir jis pats iszdumė ne
žinia kur; mergina dabar nežino, 
ko labiaus gailėtiesi pinįgų ar 
jaunikio? Sabonis.

Isz Brockton. Mas*.
Kaip kituose miestuose, teip ir 

ežia lietuviai nors ne visi,ne ap- 
seina be saliunų, ir tankiai tenka 
matyti klaidžiojanczius su apsvai
ginta smegenine, bet musztynių 
mažai atsitinka. Stoka ežia gerų 
tautieczių darbinįkų. Labiausiai 
reikalinga butu blaivystės drau
gystė,nors po teisybei,nuo Įdienos 
Gegužio isznyks isz ežia prakeik
tas raugalas,gal tada žmonės pra
dės daryti kę nors naudingesnio.

Kaip girdėjau,lai atsirado kiek 
iazmintingesnių vyrų,kurie tveria 
kuopę Susiv. Liet. Am. Tas labai 
linksmina szirdį, kadangi matyti, 
kad kaskart spinduliai szwiesos 
užgriebia ir musų brolius; to
liaus gal ateis laikas suorganizuo
ti ir kuopę Tėv. Myl. Draug.

Ne pro szalį bus paminėti ir apie 
parapijos reikalus. Kaip patyriau, 
tai žmonelės it skruzdės darbuoja
si aut labo savo statomos bažny
tėlės: priesz užgavėnes atsibuvo 
2 baliai ir parapija pelnė su vir
ažam $100, teiposgi mėnesinės su
dėta ir sukalektuota per pasku
tinį mėnesį su virazum $100. Nors 
žmoni ms ir nusibosta tankus ko- 
lektavimai, bet visgi ne atsisako 
duoti, kiekiszgali, žinodami, kad
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nors wargo panėši, bet turės ša
tro bažnytėlę. Ant balių parengtų 
ant bažnyczios naudos nors daug 
žmonių susirenka, bet gražiai el
giasi, stvaiginanczių gėrynių ne 
buwa, net patys džiaugiasi, kad 
už tokį mažę pinjgę teip puikiai 
pasiliksniino, o jau mūrų gaspa- 
dinės tai ir praįszo, kad taukiaus 
darytų balius ir tur-buttoks atsi
bus po Welykų pirmę nedeldienį. 
Apie'tai bus sawo laike apgarsin
ta laikraėzcziuose. Beje, girdėjau, 
kad Bostono klebonas per prie- 
wartę nori įsisiūlyti ant iszklausy- 
mo welykinės iszpažinties, bet 
musiszkiai isz tolo nenori apie jį 
girdėti.Gaila tokio ukinįko,kuris 
pasėjęs kūkalius, tikisi rinkti 
kwieciius.

Brocktoniatis.
i

Isz Toluca, UI.
Lietuwių v ra ežia ne daug, Bus 

jų i d wy|ikę apsiwed usių ir
apie 50 pawienių.Gy weua jie gra 
žiai santaikoj ir meilėjapie pesz 
tynęs ir girtuoklia trinius pas mus 
negirdėt. Turime ežia lie uvviszkę 
politiszkę Kliubą, kurisai ttrir 
tai laikosi ir wienę jjagelbinę 
draugyste po trardu Szwento Jo
no Kriksztytojaus Draugystė. Į 
draugystę priguli nors ne daug 
sąnarių,trosapie 20, bet ir ji twir- 
tai gana laikosi. Nuo pradžios 
szių metų tūli tos draugystės są
nariai ntrtąrė prigulėti prie £usi- 
tvienyjimo l\ietuwių Amerikoj. 
Todėl sutwėrmne Sųsiwienyjimo 
kuopę. Rods ta narių yra dar ne
daug; ant pradžios ne galima 
daug nė reikalauti; turime - wie- 
nok wiltį,kad/^u laiku atsiras ir 
daugiaussuprantanezių uaudę Su- 
siwieuyjimo, o supratę pristos 
prie musų kuopos.

W.

Paszwentinimas protesto- 
nisžkos lietuvviszkos 

bažnyczios.
Philadelphia, Pa. 5 d. Kowo 

atsibuwo ežia paszwentinimas 
protestoniszkos trokiszkai — lietu
ty i szkos Nazareto bažnyczios ir 
įtvediuias pastoriaus Martino 
Keturakaiezio kaipo prabaszcziaus 
naujos bažnyczios. Laike pa- 
szwentinimo wokiszkę pamokslę 
pasakė pastorius Bandler; antrę 
walandę po pietų lietuwiszkę pa
mokslu ir diewmaldystę atliko 
pastorius Keturakaitis; tvakare 
7 j w. butvo angliszka dietrmal- 
dysta ir pamokslas.

Isz Shenandoah, Pa.
Pereitos sanwaitės utarnike pa

simirė ežia lietuwys,JonariStrolis- 
Giedant prie kūno ražanezių, už
ėjo į namus koksai pusgirtis lie- 
tuwys ir pradėjo baikas prowyti, 
todėl tę girtuoklį reikėjo laukan 
iszwesti. Subatoj butro laidotu 
trės kūno. Kadanamiszkiai isztra- 
žiatvo ant kapinių. į trelionio na
mus atsibaldė kelios moterys, ku
rios suradusios degtinę, ežia ir pa
sigėrė. Jas reikėjo teiposgi lau
kan iszmesti. Negražiai mat tūlos 
musų moterėlės elgiasi.

H. P,

Atsiliepimas korespon
dento. 4

Neseniai p. Damijonaitis, ra- 
szydamas korės pondenc'ję isz 
Orange Valley, apkaltino manę 
už padawinėjimę nbteisingų žinių, 
buk mano korespondencijoj paro
dytų atsitikimų su wisu ne. butro. 
Asz attrirai pripažystu, kad me
lagingų žinių į laikraszczius nie
kada nesiuneziau, nes mela
gingos korespondencijos žemina 
trien jas raszantį. P. Damijonai
tis sako, kad mano apraszyto ko
respondencijoj isz Orange Valley 
atsitikimo wisai ne buwo. Kad 
atsitikimas tasai butro, gali p. D. 
dasižinoti pas A. Kuczinskę, po 
nr. 7 Tompkins sL Gange Val
ley. P. Damijonaitis galėjo apie 
tai nežinoti, kadangi tas atsitiko 
ne toje dirbtuwėj, kur jis dirba, 
bet wisai kitoj, tikt tos paezios 
firmos Berg Co. Gywenu asz ežia 
6 metus ir sanlygas musų miesto 
pažįstu. Lietuvių yra Orange 
Valley 4 szeimynos ir 5 pavieni, 
o 3 mėnesiai atgal pribuvo dar 
szesztas, p. Damijonaitis.

Baigdamas szį rasztelį, dar 
kartę priduriu, kad melagingų 
žinių niekada į laikraszczių re
dakcijas ne siuntinėjau ir ne siun- 
tinėsiu, teisingomis gi visuomet 
su skaitytojais dalysiuos!.

X. X.

Isz wisnr.
II Austrijos sostapilėj, mieste 

VVindobonoj, vėl 10000 vokieczių 
katalikų perėjo į protestoniszkę 
tikėjimę.

|| Sziaurinėj Italijoj, naktyj 
11d. Kovo, su visu iszdegė kai
mas Agaro irtai teip, kad neisz- 
liko nė viena trioba.

|| Paryžiuj pasimirė popiežiaus 
pasiuntinys Msgr. Clari, asabisz- 
draugas dabartinio popiežiaus, 
Leono XIII.Numirė jis staiga nuo 
apopleksijos.

|| ^Vengrijoj iszdegė >u visu 
visas Lepto Thurik valszczius. 
Sudegė keli szimtai ūkių, daugu
mo gyventojų pražuvo visi tur 
tai. Ar prie to nepražuvo žmo
nių, nežinia.

h NeToli Albakato, Iszpaniįoj, 
nuo kamo nuplyszęs didelis uolos 
szmotas nusirito ant kaimo Ruc 
nerpa, sugriovė jame daug trio- 
bų. Prie to 11 žmonių likosi 
užmusztų.

U Ant Naujos Zelandijos, Aus
tralijoj, netoli Rabia, ant pietinės 
salos, susimuszė du exkursijos ge
ležinkelio trukiai. Prie to 5 pasa- 
žieriai likosi ant vietos užmuszti, 
o 40 sunkiai sužeisti.

1} Iszplaukęs isz Bresto, Pran
cūzijoj, paailinksminimo garlai- 
vys, prieszais Anglijos krantę 
susidaužė ir paskendo. Prie to 9 
žmogystos prigėrė; terp prigėru
sių buvo 5 prancuziszki oho i erai.

| Mieste Jokah-imoj, Japoni
joj, 8 d. Kovo siautė smarkus 
žemės drebėjimai, kurie ne mažai 
blėdies ir nelaimių pridirbo: nuo 
smarkaus žemės drebėjimo sugriu
vo daug namų ir nemažai žmo
nių tapo užmusztų.

t Angliszkasgarlaivys “Starl”, 
kurisai 13 d. VV'asario iszplaukė 
isz Nev Orleanso ir keliavo į 
Hamburgę, prieszais Texel salas, 
ant Sziaurinių jūrių, paskendo. 
Kas atsiliko su buvusiais ant jo 
žmonėms, nežinia dar.

8 Mokslinczius tirinėtojas 
Ikarreta isz Buenos Ayres, iszke- 
liavęs ant moksliszkų tiri nė j i m ų 
į mažai isztirtus krasztus, vien 
indijonų apgyventus, ant upės 
Pilcomayo, su visais pagelbinį 
kais ir tarnais likosi cziabuvių 
indijonų užmusztas.

| Ant Juodujų jūrių, Maskoli- 
jos pakrantėse, 9d. Kovo siautė 
baisios vėtros, kurios ant jūrių 
ne mažai nelaimių pagimdė. Prie- 
szais Poti susidaužė du angliszki 
garlaiviai, prieszais Theodosię 
paskendo turkiszkas laivas, visi 
ant jo buwę žmonės prigėrė.

|| Szveicarijoj, Berniszkuose 
Alpuose, su visu iszdegė didelis 
kaimas Reid. Neiszliko ežia nė 
viena trioba. Blėdį ugnies padary- 
tę skaito ant daugelio szimtų 
tukstanezių doliarų. Ar prie to 
nepražuvo kiek žmonių, dar ne
žinia, naminių gyvulių sudegė 
keli szimtai.

U Mieste Santona, Sziaurinėj 
Iszpanijoj, terp pasodylų į kali
nį nusidėjėlių užgimė maisztai. 
Nusidėjėliai iszbėgo isz kalinio, 
rengėsi traukti į Santandar, kur 
yra rando ginklų nukrovimas. 
Prie gaudymo pabėgėlių kareiviai 
užmuszė vienę nusidėjėlį ir 16 jų 
sunkiai paszovė.

B Angliszkas irvokiszkas val
dybas rytinėj Afrikoj atlankė 
baisus badas, nuo nedatekliaus 
maisto mirszta neiszpasakyta dau
gybė cziabuvių negrų. Dabar 
rods tuose krasztuose truputį pa
lijo, bet už tai naminius gyvulius 
užpuolė maras, kurisai didesnę 
dalį gyvulių isznaikino.

U Korėję, Rytinėj Azijoj,atlan
kė baisios vėtros, kurios neiszpa- 
sakytai daug blėdies ir nelaimių 
pridirbo. Mieste Kungsan vėjas 
iszmetė isz lovio upės vandenį 
ir užliėjo visas aplinkines. Prie 
to su virszum 2000 žmonių pri
gėrė. Blėdis vėtros laukams pa
darytas skaito milijonais doliarų 
vertės.

t Amerikoniszki laivai gabena 
dabar anglis isz Amerikos į Eu- 
ropę už 11c. nuo tonos, pertai 
amerikoniszkos anglys dabar pi
gesnės tūluose Europos krasztuo
se negu angliszkos, kokias ten 
iki dabar wien pirkdavo. Angli
joj ksstynių savinįkus jau apėmė 
baimė, kad amerikonai su visu 
nuo jų nepaveržtų anglių pir
kėjų.

H Į micsię Shanghai, Chinuo- 
se, atėjo žinios, kad praneuzisz- 
kas mokslinczius Bonin, iszkelia- 
węs ant moksliszkų tirinėjinių į 
nepažįstamus Chinų ir Tibeto 
krasztus, apie kurį tikėjo, kad 
Tibete tapo užmusztas, yra gyvas 
ir sveikas su tvistis savo žmo
nėms; atkako jis dabir į miestę 
Yochon, provincijoj Sac-Chuan. 
Su keliais chiniecziais tarnais 
perėjo jis visę kelijT nuo 
Siberijos iki Tonkino rulieiių.isz- 
tyrė vakarinius Chinų tvieszpa- 
tystės krasztus, teiposgi didesnę 
dalį Tibeto, taigi mažiausiai pa
žįstamus Azijos krasztas.p

|| Sziaurrytinėse Australijos 
pakrantėse siautė naisus bu raga
nas (vėtra),kurisai lygiai ant jū
rių, kaip ir ant kranto daug blė
dies ir nelaimių pridirbo. Ant ju
rtų prigėrė 400 žmonių. Kas 
atsitiko su iszpluuausiais ant jū
rių žemeziugų graibytojais, to dar 
tikrai nežino: tę dienę iszplaukė 
ant jūrių 1000 graibytojų ir nė 
vienas jų laivelis ant kranto nesu- 
grįžo.Gal būt,kad tūliems isz žem 
cziugų graibytojų pasisekė nuo 
vėtros pasislėpti ant tūlų mažų 
saluczių Torreso pertakoj, terp 
Australijos it Naujos Gvinėjos, 
bet tikrai žino, kad 83 laiveliai 
paskendo.

P Wisi iszeinanli Milane, sziau
rinėj Italijoj, laikrasz^ziai daug 
talpina rasztų apie pasirodymę 
vienuose usmuose dvasių, kurių 
niekaip negali pagauti. Namai 
tie yra darže, telpa juose apari 
kitko, teiposgi biurai prekėjo 
Ettori. Nuo tūlo laiko į tuos na 
mus kokios ten nematomos ran
kos pradėjo mėtyti akmenis ir ne
žinia isz kur. Ettori tarnai ir 
policija parengė ' sergybę 
aplink namus, tikėdami pagauti 
mėtanezius akmenis. Ant jų nu- 
gazdinitno pradėjo szaudyti isz 
revolverių, bet nematomi akmenų 
mėtytojai ne tikt szuvių nenusi
gando, bet ant kiekvieno szuvio, 
ir tai sykiu su szuvio, metė į 
szaudanezius akmenis. R<xls jie 
nieko sunkiai neužgavo, tikt vie
nas akmenaitis paltiikė vienam 
Elton tarnui į antakį. Nežiū
rint ant skaitlingos sargybos ir 
daugelio policijantų, akmenų mė
tytųjų surasti nepasisekė; nors 
visę daržę gerai iszjieszkojo, nė 
jokio ženklo žmogaus buvimo 
arti tų namų neužtėmyjo. Tūli 
italiszki laikraszcziai tiki, kad 
akmenų mėtytojais turi būti dva
sios, kadangi jeigu tę darytų 
žmonės, jau juos butų turėję su 
sekti.

Swetimi balsai.
Lenkiszkas laikrasztis “Prze 

ględWszechpolski”, koresponden
cijoj isz VVilniaus, patilpusioj Nr. 
2 szių metų, sako, kad Lietuvoj 
“žmonių apsz vietinius augazeziau- 
siai stovi terp tikrų lietuvių 
Kauno gubernijoj, paviecziuose 
prie Prūsų rubežiaus ir panemu
nėse, kadangi jiems lengvinus 
gauti užrubežyje iszleistas knįgas. 
Yra ežia kaimai ir valszcsiai, 
kuriuose wisi gyventojai moka 
skaityti lietuviszkai, nors rando 
psgarsinimuose jie paduoti kaipo 
“bežgramotnyje". Tautiszkas lie-- 
tuvių apszvietimas randa pritari 
mę terp lenkų, žinoma, iszėmus 
tulus tamsunus, ir tokius, kurie 
isz lenkystės daro naudingę sau 
pozę, tas isz kitos pusės atsiliepia 
ant tvėrymoei litvomaniszkų ei
lių, lygiai vienpusiszkų ir dar 
labians vodingų”. .

“Lenkai noriai pritaria stengi- 
muisi lietuvių įskiepyti lietuvys
tę ten, kur žmonis gali patraukti 
maskolystė ir kur tasai darbas 
iszduodą vaisius; isz kitoegi pu
sės neprideranti toki stengimaisi 
kaslink kalba n ežių lenkiszkai, 
kadangi jie neiszduoda vaisių ir 
apskritai vodingai atsiliepia ant 
lenkiszkai-lietuviszkų prietikių. 
Tokiose sa n lygose užgema nesu-

LIETUVA

tikimai terp prabaszczių ir para- 
pijonų, terp dvarų ir jų tarnų ir 
tt., kę reikia neatbūtinai prasza- 
linti, idant sumažinti naudę tre- 
cziojo, kurisai su czielotna armi 
joms savo padėtojų vien to lau
kia.”

Kad isz nesutikimų lietuvių ir 
lenkų maskoliai moka naudotiesi, 
tas tiesa. Praszalinimas jų ne 
nuo lietuvių paeina. Raszėjas 
minėtos -korespondencijos juk 
pats lietuviams nepripažysta tau- 
tiszkų liesų 4en, kur yra nors 
mažas skaitlius lenkiszkai kalbam 
ežių. Nesutikimai (erp leukuo 
janezių prabaszczių užgema vien 
ten, kur daugumas parapijonų 
yra lietuviai, kur vien lietuviai 
užlaiko parapiję, o prabaszczius 
dėl kelių deozimezių lenkiszkai 
kalbanczių parapijonų palaiko 
vien lenkiszkus pamokslus ir 
lenkiszkę dievmaldystę, ueį-ilei- 
džia į bažnyczię lietuviszkos kal
bos. Tokių parapijų', kuriose 
daugumas parapijonų yra lietu
viui, o bažnycziosc žmonės girdi 
vien lenkiszkas giesmes ir pa
mokslus Lietuvoj nemažai. Antai 
VVilniuje yra per 10000 lietuvių 
katalikų, o vyskupas Zviero- 
viez nesutinka daleisti nė 
vienoj bažnyczioj lietuviszkų 
giesmių ir pamokslų, nors žmo
nes to nuo seniai reikalauja, Peter
burge gi yra daug mažiaus lietu- 
v.ų, o tenai net keliose bažny- 
ežiose daleista sakyti lietuviszkus 
pamokslas. Ant tokio pamato,ant 
kokio visę klausymę stato kores
pondentas “Przedględo Wszech 
polsko”, nesutikimai isznykti 
negali, kadangi jis reikalauja 
vien nusilenkimo lietuvių priesz 
lenkus, nieko ant lietuvys
tės naudos aukauti . nenori. 
Maskolių reikalavimai tame nie- 
kuom nesiskiria. Tuose Lietu
vos krasztuose, kur sziędieti yra 
tūlas nuoszimtis kalbanczių pa 
gadinta lenkiszka tarme, juk se
niai lenkų visai nebuvo, kalba 
ta į Lietuvę iaz Lenkijos atėjusi. 
Jeigu lenkai reikalauja, kad jų 
apgyventose teritorijose viesz- 
patautu vien lenkiszka kalba, tai 
lietuviams negalima už nuodėmę 
palaikyti, jeigu to paties geidžia 
kaslink savo kalbos 
lietuvių apgyventose teritorijose. 
Jeigu už kalbę mes priversti 
kovoti ne tikt priesz maskolius 
bet ir prienz lenkus, argi tai 
musų kalte? Isz lietuvių nusi
lenkimo Lietuvoj butu vien len
kams nauda, lietuviai nieko ne
pelnytu — taigi ir mainai einanti 
vien ant naudos vienos pusės isz 
geros valios negali atsitikti.

Kitas "korespondentas,Sviadek, 
tame jau “Przeględo Wszechpols- 
ko” numeryje, peikia Rygos lie
tuvius iri jų neprilankumę len
kams, už tai kad lietuviai nenori 
lenkiszkai kalbėti. Tokį pat ap- 
kaltinimę juk ir ^etuviai turi tiesę 
mesti lenkams I , Argi matė kas 
lenkę, kurisai nbrėtų su lietuviu 
jo kalboj kalbėti, jie reikalauja 
vien, kad lietuviai mokintus! 
lenkiszkai. Katroj pusėj daugiaus 
neužkantos, apie tai “babka na 
dvoje vrėiyla”. Norinti ant 
praktikos pamatyti, kaip lenkai 
myli lietuvius, tegul pakalba 
sztai su Amerikoj gyvenaneziais 
lenkais. Lenkų niekiuimas lietu
vių ’ perėjo jau net į kitas len. 
kams kaimyniszkas tautas. Cze- 
kai gyvenanti drauge su lenkais 
antai Austrijos Szlezijoj, užgirdę 
vardę lietuvio, klausia, kas tai 
yra lietuvys, kadangi tę vardę 
jie laiko vien už koliojimę, pra- 
vardžiavimę Silezijos lenkų var- 
tojamę. To užtenka ant parody
mo, kaip lenkai myli lietuvius. 
Jeigu prilankumas lenkams terp 
lietuvių nyksta, dyla — tai už 
tai ne vien lietuvius reikia kai 
tinti. Pirmutinis bundanezių lie
tuvių programas rėmėsi ant 
Santaikos su lenkais, jeigu szię- 
dien jis krypsta, argi tai gal būt 
vien lietuvių kaltė?

Iiietiiviii Prateviai
MAŽOJOJE AZIJOJE, Į 

nuo nenoveN Iki jie pateko po valdžia P irau.

* Paraižė Lietuvos Mylėtojas.

(Tąsa.) j
žmogų, kurs dabar užmuszė jam sūnų į o prie 
szito dėlto, kad svetimžemis, pasiųstas už 
sunaus sargą, pasirodė jam smarkiausiu ne
prieteliu. '

Neužilgo Lydai itarvyko, neszdaml lavoną 
jaunikaiezio, ir paskui jų ėjo žmogžuda. Jis 
atsistojo prieszakyje govėdos, ir, prktiesda- 
mas ranką į Kruizą, atsidavė ant jo j valios, 
ruseziai praszydamas, kad paaukautu,’ jį ant 
lavono savo sūnaus — “jo nelaimė buvusi 
jam ganėtina naszta; dabar, kada jis prie 
anos dar pridėjo kitą, ir jis atgabenb ruiną 
dėl žmogaus, kurs jį buvo apvalęs, jis pats 
nebegalįs apkantoti gyvastį. ” Tada Kroizas, 
iszgirdęs tuos žodžius, susigraudinęs pasigai- 
lo Adrasto, nežiūrint į kartumą sav{> nepa
laimos, ir teip atsiliepė: “Ganajauj drau
ge; asz atsikerszinau, kiek man reikėjo, ka- 
dągi tu pats isztari nusprendimą mirties 
priesz savę patį. Bet po teisybei taiĮ ne tu 
manę įžeidei, jei bent tiek, kad isz rtetyczių 
smogei tą smūgį. Tūlas dievas yra ^.utoiiu- 
mi mano nelaimės, ir asz buvau pra|ergėtas 
jau seniai”. Potam Kroizas palaidoje) lavoną 
savo sunaus, su iszkilme tinkanezia 
progai. Adrastas-gi, sūnūs Gordijo, 
Mido, užmuszėjas savo tikro brolio, a dabar 
sunaikintojas savo apvalytojo, savę r jkuoda- 
mas už neįtalaimingiausią szaldrą, 
viskas aptyko, nusižudė ant kapo.

tokiai 
sunaus

kaipo 
(Kroizas 

netekęs sunaus, apgedavo jį per du; isztisu 
metu.

Baigiantiesi ged ulių laikui, ižą pa-
drebino žinia isz užrubežio. Jis isžgirįlo, kad 
K yrąs, sūnūs Kambyzio, buvo suard kara
lystę Astyagio, sunaus Kyaksario 1(558 m. 
pirm Kristaus gimimo), ir kad Persai kasdien 
ėjo galingyn. Dabar Kroizas misliiiėjo, <ar 
ne butu galima apstabdyti auganczią; galybę 
Persų. Tuomi tarpu jis pasirįžo bandyti 
keletą orakulų Graikijoje ir orakulą t Aramo- 
no Libyjoje, ir pasiuntė į lasius ųienus į 
Delphus, kitus į Abas, Phokajbje,| kitus į 
Dodoną, kitus prie orakulo Amphiarao, ki
tus prie, orakulo Trophonijo, kitus į Bran- 
chidas Milėzijoje", o dar kitus prie Ątnmono 
Libyjoje. Tie paslai buvo pasiųsti Įlėl isz- 
tyri’mo, ką orakulai žino1', ir jei^u anie 
grąžintu tikrus atsakymus, tai jis siųsti žadė
jo antru sykiu, ir klaustiesi, ar jis tari užsi
pulti ant Persų ar ne. |

Paslai turėjo tokią įsakmę: jie| turėjo 

 

skaityti dienas nuo,laiko jszkeliavįmo isz 

 

Sardžių, ir sukankant szimtinei dienaį, jie tu
rėjo klausti orakulų, ką toje valandoje daro 
Kroizas, sūnūs Alyatto, karalius 
Atsakymai orakulų turėjo būti užrasžyti ant 
rasztoir parneszti karaliui. Nėra Užsjlikę at
sakymai orakulų aj>art nuo orakulo Iphų. 
Czion, kaip tiktai Lydai įėjo į szveįitvietę, 
ir pirma negu jie pradėjo klaustiesi, j 
taip atsiliepė hexamėtrais:

Oida d'e<o psammoy t'arithtnon kai metrą
Kai kofoy syniėmi kai oy foneyntoB akoyo.į 
(Mmė m'ea frenas eltha kratairinoio ehelonts 
Hepaomenės en cbaikoi ham' arneoisi kreeMin. 
Hei chalkM men hypeatrotai, chalkon depi^stai.
Tuos žodžius užsiraszę isz lupų Pythijos 

Lydai leidosi į kelionę namon. Pargrįžus 
visiems |>aslams, Kroizas iszsivynioj^ rolles 
ir skaitė, kas buvo suraszyta. Vietas jam 
orakulas teisybę pasakė, beje Deiyihiszkis. 
Iszgirdęs,- jis labai nusistebėjo ir pripažino 
aną esant tikru ortkuliszku aukuru, jtės įs
pėjo, ką Kroizas veikė paskirtoje pei* jį die
noje. Nėsa iszkeliavus pašlama, Kroizas 
mielino, kas butu negalimu daigtu jeib kam 
numanyti, ką jis daro,8.1 ir dienai jiaskirtai

Preke pinįgų.
Ruskas rublis po................... 53c
Prusiszkos markas po...........24jc

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

Pinįgai iszsiųsti per “Lietuvos” 
redakciję greieziausiai suvaiksz- 
czioja ir niekada negali pražuti- 
nes mes siuneziame per bagocziauį 
sias bankas ir kiekvienę siuntin, 
asekuruojame.

ydijos.

hija

žemę daryti auka? palei iszgalėjim$. Pasi-- 
sibaigu? aukoms, karalius sutirpindino didelę 
daugybę aukso ir nuliedino gabalus, trijų 
plasztakų ilgus, trijų plasztakų placzius, ir 
vienos plasztakos storus. Skaitlius tokių 
nuliejinių iszneszė 117, keturi buvo isz gry
niausio aukso ir svėrė 2< talantų; kiti buvo 
isz nublankusio aukso ir svėrė 2 talantu. • 
Teipgi jis padarydino statuvą levo isz gryno 
aukso, kuris svėrė 10 talantų. Kada dievna- 
mis Delphų nudegė0, tasai levas nupuolė 
nuo nuliejinių, ant kurių jis buvo pastaty
tas; Herodoto laike jis stovėjo yždnamyje 
Korintho ir svėrė tiktai 64 talantų, nės per 
ugnį buvo prastojęs 3į talantų.

Tuos tai nuveikalius Kroizas nusiuntė į 
Delphus, ir drauge su jais dvi puodyni smar
kaus didumo, vieną isz aukso, kitą isz sidab
ro, kuriedvi stovėdavo — pastaroji po deszi- 
nei, o pirmoji po kairei įeinant į dievnamį. 
Jos teipgi tapo pajudintos laike gaisro, ir 
Herodoto laikuose auksinė puodynė buvo yžd
namyje Klazomenės, ir svėrė 8 talantus 42 *' 
minas, o sidabrinė stovėjo kampe prieszkop- 
lytyje ir talpįno savyje 600 amphorų2’. Tai 
yra sužinoma per tatai, kad Delphėnai pripil
dydavo ją laike szventės Theophanijos. Del-. 
phėnai sako tai esant veikalu Theodofo Sa- 
miszkio”. Kroizas teipgi nusiuntė keturias E 
sidabrines verpetas, ką buvo Korintho yžd
namyje, ir dvi szvieczianti važi, vieną auksi
nę, kitų sidabrinę. Ant pirmosios yra įra- 
szytas vardas Lakedaimonieczių; tai tapė pa
daryta per tūlą Delphėną, idant įtikti Lake- 
daimoniecziams. Apart tų, Kroizas nusiun
tė daug kitų dovanų į Delphus mažesnės ver
tės, terp kitko skaitlių apvalainių sidabrinių 
bliudų. Teipgi jis paaukavo moters figūrą 
auksinę, 3 vuolaktis augszczio, kurią moterį 
Delphėnai sako buvus jo duonkepėja; ir dar 
jis dovanojo antkaklį ir juostą savo moters.

Apart szitų dovanų į Delphus, Herodo- 
tas sako, Kroizas siuntęs aukurui Amphiaras, 
su kurio nelaime jis buvo apsipažinęs0, skydą 
grynai auksinį, tapgi jėtį isz gryno aukso, 
kaip galvą taip rankeną. Herodoto laike tai 
vis tebebuvo Thėbuose, sudėta dievnamyje 
Ismėniszkojo Apollono. •

Siuntiniai, kurie vežė tas dovanas dėl 
aukarų, turėjo įsakmę klaustiesi orakulų, ar 
Kroizas turi pradėti karę priesz Persus, ir 
jeigu teip reikėtų', tai ar jis turi susidrutinti 
spėkomis kokio talkininko. Taigi siunti
niai, atidavę dovanos, sziap klausė orakulų: 
“Kroizas, karalius Lydijos ir kitų žemių, 
tikėdamas, juog tie yra vieninteliai tikri ora
kulai ant svieto, prisiuntė jums dovanas pagal 
jūsų rasmą, ir dabar jūsų klausias!, ar jis 
turi eiti į vainą su Persais, ir, jeigu teip, ar 
jis turi susidrutinti spėkomis kokio talkiu- 
kof’ Abudu orakulu sutiko tame, atsakyda
mi, kad, jeigu Kroizas užsipuls ant Persų, . 
jis pagaiszins galingą karalystę, ir velyjo 
jam, kad apsižiūrėtu, kas yra galingiausiu 
terp Graikų, ir su tais sutartu talką.

Gavęs tokius atsakymus nuo orakulų, 
Kroizas labai nudžiugo, ir persiliudyjęs, kad 
jis prapuldys karalystę Persų, dar sykį nu
siuntė prie Pythijos, ir Delphėnams, kurių 
skaitlių jis sužinojo, kožnam po dvi statėri 
aukso0. Atsidėkavodami už tai Delphėnai 
pavedė Kroizui ir Lydams privilegiją būti 
pirmutiniais klausiantiesi orakulo, būti val- 
nais nuo jeib kokių mokesezių, užimti garbin
giausią sėdynę laike szvenezių, ir amžiną tie
są, kada norint, pastoti ukėsai jų miesto.

Nusiuntęs szitas dovanas Delphėnams, 
Kroizas trecziu sykiu klausėsi orakulo, “ar 
jo karalystė ilgai pateksianti?” Sztai ką at
sakė ant to Pythija:

Ali hotan hSmionos basileys Medoisi genėtai. 
Kai Vole, Lydė poddabre, polypaėfida Hermon 
Feygein mėde meneln, m6d’ aideisthai kakos einai.
Isz visų atsakymų, szitas Kroizui geriau

siai patiko,nės jam iszsirodė netikėtinu dalyku 
esą, kad mulas kuomet nors vieszpatautu terp 
Medų, ir taip jis nutarė, kad valdžios nepras-uio.ilj i,, j.. ir taip jis nuvarė. Kati vaiazios nepras-

atėjus, jis paėmę želvę ir gerelį4', ir Nupjaus ęO8 ng jį8 ng jo ainiai. Dabar jam rupėjosu- 
tęs savomis rankomis, virino juos krušoje va- . . _ -
riniame katile, kurs buvo pridengtas variniu 
dangeziu.

Dabar užtai Kroizas rįžosi prisimeilinti
Delphų dievui puikiomis aukomis, 
vojo 3000 visokių aukaujamų gyvulių, ir 
prieg tam sukraudino malkynę, >an1

apiera-

prieg tam sukraudino malkynę, »an1 kurios 
sustatė suolus iiasidabruotus ir paa ūsuotus, 
ir auksines kubkas. ir drapanas ir 1 ajnzoles 
isz purpuro, tą viską jis sudegino, {asitikė- 

ą dievo, 
isą savo

damas, juog tuomi laimės prilankun 
Negana to: ji? paliepė žmonėms per 1

1) Orakulu Abose rugis (eme antrą vietą ] o Delphų. 
Cp. Sophoel. Oed. Tyr. 897-809: Dyk eti ton ath kton eimi 
garep omfalon sebon, oyd es ton A baisi naon, kur Scbo- 
liutu padėjo absurdisskai — Abai, topo* Lykiai. Jis yra 
vėl paminėtu per Herodotą. VIII, 134. Kulir k orakulo 
Dodonoj — seniausiojo Graikijoje — vid. Herod._ 1 ( 52. Ora- 
kuliszku aukaras Trophonijo buvo Lebadejoje. 
(Herod VIII. 134). Orakulu Amphiarao. kaip 
yra mislyjama, buvęs Thebuose, nors iss tiesų jisi sdoai buvo 
Orope arba artymais (Pausan. 1. XXXIV. §2; Liv 
Dicaeercb. Fr. 59 gfl), apie 20 mylių astu nuo C

Orien'talai. rodos neturėjo jokių naminių* orai
2) Jeigu Kroiza? nebūto dosnus buvęs dėl die^ garnių, jie 

butu užsitraukęs nepuitikftjimą už skepticism į. Vienok 
kad Herodotu to neužtėmyjo, yra navatna, kada tęs skaito
me Jo rantą(VI. 80) apie Miletėną Glauką ir nusud pjimą Jafe 
tekusį už bandymą orakulo: ale Xenophon lai pris ęito Krol
iui iss dalies prie Jo nusikaltimų (Cyropaed. VII. ». 17).

3) Issduodatn sūdą apie senovės orakulus, reiki i atsiminti 
dviejų daigtų 1) tą buitĮ. kad Pythija (paidiskė ti l echoysa 
pneyma Pythonos). kurią užtiko ssv. Povilu atkak fs į Grai
kiją, buvo iss tikrųjų apimta piktąją dvase. kuriąs W. Povilas 
issvart, ir tuomi atėmė nuo Jos ponų visas viltis p Ino (Actą, 
XVI. 10-19), ir 2) apsireisskimus Mesmerizmo. V iename ar 
kitame -f rasi pastarame—ruime prasesiausią 
tikriausią issguldymą to viso, ku isz tiesų yra s ebuklingu 
atsakymuose orakulų.

4) P. Birch mistiną, kad Kroizu pasirinko tuoflugyvunu 
dėl to, kad jie buvo paszvęstais gyvūnais dėl A 
Ammono; otuomet buvo Juk svarbiausiais oraku

Bejoti joje 
paprastai

XIV 0; 
Ti Jbų. 

plų.

». 17).

ir turbūt

L t>llono ir 
i jis vienu 

Delphuoee, kiU»-gi Lybijoje. Norėjo iutirti galy! f tiį dievų 
užmuszdamu Jų mylimu emblemas ir teipgi navatfiumu uvo 
"puirinkimo.

sitelkti su galingiausia Graikų valstija. Ka- 
dą-gi Atėnai tuomet buvo po valdžia tyrano 
Peisistrato, jis kreipėsi prie,Spartėnų, kurie 
neseniai buvo pergalėję Tegėos žmonės. Jis 
iszsiuntė jiaslus į Spartą su dovapomis praazy- 
tu pristoti į talką su Kroizu. Szitie atvykę į 
Spartą tarė: “Kroizas, karalius Lydų ir ki
tų tautų, pagal isztarmę orakulo, nori Lake- 
daimonieczius turėti savo draugais, žįnoda-

1) Herod. II. 180; V. 82, jiz nudegė isz netyczių — auto- 
matoe katekaė.

2) Aplink 5900 galionų: cp. Herod. IV. 81.-
3) Herod. -III.42. Pausanias sako Samisztį Theodorąėsant 

iszradėju liejinių isz žalyario, o teipgi buvrus architektu (III. 
XII. §8; VIII. XIV. §5). Pilnius sutinka sn abiem sakiniam 
(K. N. XXXV. 12) ir apraszes yra keletą jo nuveikalių. Sako
ma yra, buvus du Thėodoru. abū^u isz Samos: pirmas— ar
chitektas ir iszradėjas liejinių iszžalvario, kurs gyveno apie 
600 metų pirm Kr.; antrasis, kurs padarė uitą puodynę, o 
teipgi žiedą Polykrato (ap. Behr ad. loc.). K. O. Muller taip 
paduoda jų geneologiją:

Rhoik<« (apie 640 m. pirm Kr.)

Tėleclės (600 m. pirm Kr.) 
I

Thėodoras (560 m. pirm Kr.)
Sala Samoa garsėjo artistais (Herod. I. 51; III. 41. 60) . Ir 
kiti faktai liudyja apie ankstybą praszmitlumą Samiszkių 
daildarystoje. Mandroklės, kurs padarė tiltą isz laivų per 
Bosphorą. buvo Samietis (Herod. IV. 88. 87); jis taipgi buyo 
glamonėloju dailų.

Rhoikos pabudavojo didį Hėrės dievnamį ant salos Samos 
(Herod. III. 60). Tasai dievnamis, su jo puikiais papuossa- 
lais (IV. 152). ir kiti didi Samieczių veikalai, paminėti per 
Herodotą (III 60) buyo dailiausi nuoveikaliai, regėti Herodoto. 
Aristotelis palygina budavones Polykrato (ergą Polykrateia) 
su pyramydomis Aigypto (Polit. V. IX. 4).

Rhoikos, drauge su Thėodoru ir Smiliu, budavojo labirin“- 
thą ant saloaLemnos (Plin. H. N. XXXVI. 13 ir cp. XXXIV. 
8; *Pansan. VIII XIV. §5).

4) Pasaką apie Amphiaraų — cp. Pausan I. 34; IL 13 §6; 
Aeschytr Sept. contr. Th 564 et seq. Jo “nelaimė” buwa pas
kendimas artymais Oropo, ar kaip kiti sako, Harmoje Bojoti- 
joje. .

5) Herod. I. 54; cp. VII. 28.
(Toliaus bus.)

ThSodoras



*

NAUJI I8ZRADIMAI. — Gyvenantis po nr. 168 
Grand av. darbinįkas James 
Medgram, atėjo į namus po nr. 
172 Austiu av., kuriuose gyve
no jo vuoszvi ir apleidusi jj pati; 
patikęs paczi}, paleido szuwj, 
paskui gi pats bandė nusiszauti. 
Moteriazkė tapo teip sunkiai pa- 
szauta, kad vežama j ligonbutj 
aut kelio pasimirė, jos gi užmu- 
szėjas, kaip sprendžia daktarai, 
galės iszgyti. Nuszauta moterisz- 
kė, dėl bjauraus savo vyro elgi
mosi, priversi a buvo jj apleisti ir 
persikėlė p«s savo motinu, bet 
mat ir ežia netikęs vyras ne da 
wė ramiai pasilikti ir atėjęs į sve
timus namus be jokios priežas- 

’ties paczi} perszovė.
— Chicagos policija iki sziol 

susekė, kad mėsinjkas Becker, 
(apie kurį jau pereitame “Lietu
vos” numeryj paminėjome) prisi
pažino, buk savo paczi} prigirdė 
įstūmęs į ažerj,wien ant supainio
jimo pėdsako. Kad jis nudėjo kur 
sawo paczi}, apie tai jau nieks ne 
abejoja.ne gali vien tikrai susekti, 
ka’p jis j} nužudė ir kur paslėpė 
kūną. Pereitos suhatoe dieną tvar
tuose numų, kur gyveno Becker, 
rado pagedusios mėsos «znioią ir 
undaroką Beckerienės po mėszlu 
užkastus. Expertas mėsą pripaži 
no už žmožgaus plauczius; juose 
buvo ir ženklai nuo jdurimo su 
peiliu. Plauczius tuos laiko už 
plauczius Beckerienės. Ar tame 
ne klysta, ta* pasirodys gal isz- 
tolesmų tirinėjimų.

LIETUVA

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

Mano Dirbtuwe tapo

ĮZKBUimiMI 

KUjm 

1tS4 j

KARŪNŲ, 8ZARPŲ, 
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, MARSZAL- 
K1NIŲ LAZDŲ Ir tt.

Turiu už garbę apreikazti guo- 
dotiniems Kunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu vi
sus augtzcziaua paminėtus daig
ius Plffiausei, TeiMingiausel 
ir Geriaukei, nes per 30 metų 
užsiimdama iszdirbimais įgijau 
geriausę praktiką ir dėl to galiu 
viską padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.

Su guodone
W. SLOMINSKA. 670 M1LWAUKEE AV., CHICAGO, ILL. '

Apdoroanota

DtflĘMS MEDALIAIS 
ant KosciiisEkos Paro
dos už rupestingĄ, tei
singa Ir artistisEką ist-

“Dlrvs” WMl«ga S. Diskanto bljografijal (gy
venimai!. Yra tai aaa)auae knlgele ir labai 
akv-ra. kariop. aprašytai gvmealuiai Sima- 
noDaukšnto ano pat kudikyitet iki jo įmer- 
Us: kaip augo, kur mokinot! kt welke ir 
tt. Prie to ir jo fotografija patalpinta. Apart 
to knigeieje randai! daug dainų ir kita gra
šiu įtraipaniu Preke .... 80c

Etnoliogiazkoi imuikmenoi ts>c
Bgle šalcziu karaliene ir l«zgriowlmai Kauno 

pilta IMS m., du puikai dramai paraižyti A 
lekiandro Guiucilo .- Žfic

Genu Dede. Graši pasaka lai iziaadienlnio Lie
tuviu padėjimo....................................10c

Gyvenimai Stepo Raudnnelo pasako, isc 
Gyvenimai Gena vaitai (Genovefoa). Yra 

tat labai pulki ir pamokinanti palaka. 
apie kuria lietuviai jau daug kartu gir
dėja yra Mtar

Iitonja Europon iu mapomi
Iltonja grašiai Katrukos “ •• 10c
Iitorija iia talko Fraaouiu vaiaoa atilUku- t 

tioa Afrikoje............................................. km
latonja grašioi Mageleaoa ., ificį 
Iitorijaaeptyniu Mokytoju * “ * SOc
litortja arba apaikymai apie Lietuves praei

ga. Paraaae Zanaeryksi. 40c
Iilganimaa arargdienlo. K algele pamoki

nanti kaip pagerint sawo gy wenimi 2Se!
Intakme Sooljalistlaaku įsnlygu snt wisu kultū

ros saa k u Geri pamokinimai darbinin
kam! kaip pagerint tawo būvi..............lfc|

Juoaupas Koniuizevikli. arba kankinimai
U sijotu po valdžia maskoliaus 60o'

Juokingai pasakojimai apie Szaltabuisius V
Ir du grašui įtraipenial isz uklnikystai 6c 

Ka darylio, kad būtame įveiki ir ilgai gy- [ 
................................... ..

Kiekiai, lletevietkoi dainos su natomis, i 
sutaisytos aat| balių, dėl wyru .. ,86c

Kaip įgytie pinigus Ir turtą ., iQo

Knygob m imu locnort Npaus- 
tuwes.

Pigiai ant pardavimo lotas su 
namu. Rentas atnesza $12.00 ant 
mėnesio. Atsiszaukit į “Lietu
vos” redakciją.

nanti keli lietuviai. Geriau* bu
tų, kad ir “Garsas” ne verstu 
mus kelti isz naujo t} klausymą.

Korespondencijų su apkaltini
mais Antano Joc;aus mes ne tal
pinome ant vėjo; talpinome jas 
vien tą«yk, kada korespondentai 
suteikė mums atsakanezius doku 
mentus paremianezius apkaltini
mus; dokumentai tie ir szi}dien 
yra musų rankose.

| Wienas amerikonas isz Cin- 
cinnati, Oh. iszrado naują pendze- 
lį ant tepliojimosienų irabrozdų, 
kurį nereikia visai parvose dažy
ti, bet parvos oro spaudimu, isz 
rezervoaro pritaisyto petMzelio 
kote, paežius automatiszkai iszei- 
na.

t Amerikonas Graydon iszra- 
do naują būdą dirbimo laivų, ku 
rie bus dvigubai greitesni už 
greieziausius dabartinius kari-z 
kus laivus. Bandavonės atliktos 
Paryžiuj, Londone ir Windobonoj 
buvo pasekmingos. Graydono lai 
vas neturi nė ralo nė szriubo, bet 
isz krasztų pritaisytas ypatiszkas 
turbinas, kurios galės varyti lai
vą su greitumu 50 mylių ant va 
landos. Angliszka kariszka lai- 
wynė rengiasi pasidirbdinti kelis 
pagal Graydono plianus 
kariszkus laivus. Žinoma, kitos 
vieszpatystės turės sekti Anglijos 
paveiksi}.

t Amerikoj daro dabar banda- 
wones su nauju išradimu, kuri
asi gali teip iszsiplatjs kaip ir 
bicykliai. Naujas iszradimas yra 1 
tai teip pramintas Skycyklis, 
paskirtas lakiojimui ant oro. Iki 
sziol darytos bandavonės buvo 
gana pasekmingos, bet vi«gi dar 
prietaisa reikalauja tūlų pataisy
mų. Susideda ji isz dviejų gazo 
pripildytų balionų, Isz galo turi 
szriubą varymui pryszakin; ant 
pastumėjimo j szalį yni pi įtaisyti 
lakūnai Szriubą ir lakūnus kruti- Į 
na sėdintis prietaisoj žmogus. Isz 
tikro vienok yra tai ne ame- 
rikouiszkas irziadimas, tikt mus [ 
koliaus D—ro Dsnilevskio; tuom I tas trijų Philadelphios lietuvių: 
vien skiriasi, kad Danilevskio Al. Jociaus, G. Kazino ir Ed. 
prietaisa turi vien} bal oti}, Sky-' Daujoto priesz seniaus “Lie- 

woj” patilpusi} korespondenciją, 
kurioje korespondentas pagarsi
no, kad Philadelphioj nėra lietu
vy iszkosmokslainės. Protestuojan
ti apkaltina“Lietuv}”užtai, kad ji 
seniaus atsiųsto protesto tų pa
ežių ypatų ne talpino, užmeta 
mums platintai} melagyszcztų, 
sumezga net musų straipsnius 
apie Chicagos Szw. Jurgio para
pijos ir lietuviszkos mokslainės 
reikalus—ir tuos mu*ų rusztus 
laiko už neteisingus. Tiek to, 
mes priimame tuos apkaltinimus, 
gerai žinodami, kad laikanczių 
laikraszczius už įnagį asabiszkų 
vaidų dar nieks nepertikrino. 
Korespondencijas isz Philadel- 
phios dviejų besivaidyjanezių 
pustų ir tai už vien} ypat}: už
stoji nezių už Jocį ir jam priešin
gos, mes teip ilgai talpinome, 
terp jų patilpo ne viena ir dabar 
protestuojanezio p. Al. Jociaus, 
kol nepersitikrinome, kad kores
pondentai per raižymus nori at
likti asabiszkas rokundas.Kada pa
matėme, kad isz rasztų abiejų pu
sių it yla isz maiszo iszlenda asa- 
biszki piktumai, atsisakėme ant 
toliaus apie p. Jocio vedam} 
mokslainę k} nors talpinti, ka
dangi būdami toli nuo Phila- 
delphtos, ne galime žinoti, katros 
pusės teisybė, atsisakėme ant to
liaus su visu talpinti k} nors, 
kas riszasi su Philadelphios mok- 
slaine ir jos mokintojuini (pir
mutinėj suvo korespondencijoj 
dabar protestuojantis Al. Jocis, 
kurio korespondecij} mes perdir
bę patalpinome, raszė, kad Ant. 
Jocis mokslai nėję nėra makinto- 
jumi, bet vien vertėju). Kada 
potam p. Al. Jocis atsiuntė mums 
protest} užstojantį vėl už Jocį, 
mes ne talpinome, su pretensi- 
joms rodyjome kreiptiesi prie tų, 
kurie prieszing} korespondencij} 
atsiuntė. Wardai jų buvo jiems 
jau žinomi, kadangi pirma juos 
pagarsino “Garsas’’. Mes to pro
testo ne galėjome talpinti todėl, 
kad jame buvo daugiaus kolioji- 
mų netinkaneziais i spaudą žo
džiais prieszingos pusės, o mažai 
k} norė 
mentų, 
nieks 
musų 
tai kreipiasi dabar su savo pro
testais ir apkaltinimais musų į ki
tus laikraszczius: protestas buvo 
jau “Vienybėj” ir “Garse”. Į 
katrą laikrasztį dabar atėjo kalei- 
na? Ar tai darosi isz meilės tei
sybės?

Ar teisingi, ar neteisingi musų 
rasztai apie reikalus Chicagos pa
rapijos, apie tai spręs sūdąs, dau
giaus turintis tame kompeten
cijos negu Philadelphioj gyve-

cyklio gi du į kruwą sudėti.
|] Prancuxiszko8 kariaunos pul- 

kaunįkas Hunibert padirbo nauj} 
kanuolę. Atliktos bandawonės 
buwo labai pasekmingos. Isz 
naujos kanuolūs galima kas minu
tę paleisti po 20 szuvių. Ji yra 
teip pritaisyta,kad iszlėkus kulkai, 
atsakantis ventilius uždaro 
wamzdį, taigi szuw.is ne iszduoda 

. nė balso, ne matyt nė liepsnos, nė 
durnų, ant nuwedimo pasilikusių 
wamzdyj gazų yra atsakanezios 
dūdos, kuriose tie gazai atssala. 
Su ta nauja kanuole daro dabar 

. karei wiszkos Prancūzijos val
džios tolesnes bandawonee. Ka- 
nuolė ta yra tai labai svarbus isz- 
radimas, kadangi paslėpta kur su 
joms kariauna karės laike gali 
szaudyti į prieszus, o tie, ne gir
dėdami nė balso, ne matydami 
durnų ir liepsnos prie szuvių, ne 
galės nė žinoti, isz kur į juos 
szaudo, matys vien, kad kareiviai 
krinta, bet ce greitai galės žinoti, 
nuo ko jie puola.

Wietines Žinios.

— Pereitos subatos vakare už
sidegė dideli'trioba po nr. 207— 
209 ant Jačkson Boulevard ir be
veik su visu sudegė. Prie gesini
mo sugriuvo rytinė triobos siena 
ant kaiminystoj stovinezių namų 
ir juos sugriovė. Blėdį ugnies pa
daryt} skaito ant ant pusės mili
jono doliarų.

— Pereitos nedėlios dien} Chi 
cagos vokiecziai Auditorijos 
teatre laikė didelį miting} ant 
užprotestavimo priesz melagin- 

- gus siundymus priesz vokieczius 
ir apskritai priesz ateivius,kokių 
nesigaili angliszki natyvistų 
laikraszcziai. Ant to mitingo nus
prendė protestuoti ir priesz už- 
manyt} Amerikos natyvistų susi- 
riszim} Suvienytų Wieszpatysz 
ežių su Anglija. Toks susi- 
riszimas iszeitų vien ant Angli
jos naudos, Amerika gi priesz sa
ve pakėltu visas Europos tautas.

— Bergmano .saliune po nr. 
504 State st. pereitos nedėlios 
dien} užgimė musztynės terp 

1 .susirinkusių negrų. Laike tų 
musztynių negrui Danieliui Scot 
kiti jo vientaueziai įvarė net ke
turias revolverio kulkas. Nežiū
rint ant to, &ad viena kulka į- 
lindo į galvą, dvi į krutinę ir 
viena į petį, Scot pats nuėjo ant 
policijos stacijos ant Harrison ui., 
isz kur tapo į ligonbutį nugaben
tas- Paskui suaresztavo 14 negrų.

E, ‘ Ar teip suszaudytąs negras galės 
iszgyti, ligonbuezio daktarai abe-

* joja.
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Draugyscziu Reikalai.
Chicigo, III. Draugystė Lietu

vos Sūnų laikys savo mėnesinį 
susirinkimą salėj L. A Žuko 3301 
Auburn Ave.nedėlioj tujaus po 
12 valandai vidurdienio 19 d.Ko
vos 1899 m. ant kurio bus ap- 
svarstomi labai svarbus dalykai. 
Dėltogi privalo pribūti kiekvie
nas tos Dr-tės sąnarys. Įstojimo 
mokestis be, asdieka už $1.00 tik
tai ant trumpo laiko.

Sn guodone, 
Dr-te Lietuvos Suku.

Draugystė Szvento Jono Krik- 
sztytojaus Talucoj, III., parsikvie- 

! tė kun. Pež}, lictuviszk} kleboną 
■ isz Spring Valley, III. ant aprūpi- 
nimo inusų dvasiszkais reikalais 
ir iszklausymo velykinės isžpaziu- 
ties. Kunįgas musų praszynią isz- 

įklausė; užtai mes. Draugystė 
Szvento Jono,isztariame Kun.Pe- 

, žai szirdiug} padėkavonę.
Draugystė Szv. Jono Krikszty' 

tojaus.

I’ajieszkojimaf.
Pajieszkau savo kalminkų; Moni

kos ir Barboros Sziugdžiukių: paeina isz 
Kauno gub., Raseinių pav., kaimo Ru- 
peikių. Jos paezios, ar kas kitas teiksis 
duotižinią snt adreso:

Andrius Mickeviczius.
23 Morton st., Boston, Mass.

Pajieszkau savo draugės Marijonos 
Bukmorienės a r b* Norbutienės, ji gy
veno Chieagoj. Ji pati ar kas kitas 
teiksis man duoti žinią ant adreso: 

Misa Annie G ra y
924 33rd su, Chicago. III.

Pajieszkau savo draugo Jokūbo Rim- 
kevieziaus. kuris seniaus gyveno Chi
eagoj. Turiu labai svarbų reikalą 
Teiksis atsiszaukti ant adreso.

Jonas Motiejutis
024 33rd st., Chicago, Iii.

Pajieszkau savo paežius Anelės Sudei-

Musų redakcijos atsaky
mas.

Nr. 10 “Ganto” patilpo protes-

Mitingai.
Chicago, subatoj, 18 d. Kovo, 

8 vai. v«kare, salėj Jackovskio 
721 W. 18-th st. Liet. Kepubl. 
Kliubas9-tos vardos laikys savo 
miting}, ant kurio visus lietu
vius užpraszo pribūti.

A. Bijasskh, sekr.
—

Chicago, Subatoj 18 Kovo, 8 
. vai. vakare, salėje Karecko.il 93 
S- Oakley avė. Liet. Kepubl.Kliu- 

’ bas lOtos vardos laikys savo mi
ting} ant kurio visi lietuviai yra 
užpraszomi pribūti.

M.Alletonis, sekr.

Subatoj, 18 Kowo, 3 vai. va
kare, salėje Draugelio, 650 S. 
Canal St. Liet. Republ. Kliubas 
Algirdo 7 vardos laikys savo mi
ting} ant kurio visi lietuviai yra 
užkviecziami pribūti: norinti ga
lės prisiraszyti ir neturinli.ameri- 
kouiszkų popierių galės jas gauti.

S.Žilinskas.sekr.,
12 String St.

Nauju pasakų knįga.
Lietuviškos pasakos. Medega 

Lietuviazkai mytoliogijai, surink- 
tos Dro Basananicziaus. Telpa 
ežia 14 gražiu ir labai juokingu 
pasakų apie perkūnus, velnius, 
aitvarus, deivias, laumes ir tt.

Prekė $1.50. '
Gaunama “Lietuvos” redakci

joj.

APGARSINIMAS.
Kas norite, kad iszsiųsti į 

krajų pinįgai gerai ir greitai su- 
vaikszcziotų, siųskite juos per 
“Lietuvos" redakerj}, ogreieziau- 
šiai suvaikszczios. Užgreitum} ir 
teisingom} kasdien apturime szim- 
tus padėkavonių nuo lietuvių isz 
visų Amerikos krasztų,teiposgi ir 
užgarum} szifkorczių pas mus isz- 
pirktų, nes mes laikome geriau
sias linijas, ant kurių į 8 die
nas pervažiuoja per marias; 
o prekės mus pigesnės kaip kitų. 
Kas norite laimingai pervažiuoti 
per marias, pirkite szifkortes 
“Lietuvos” redakcijoj. Prisiųs- 
dami pinįgus ant szifkorczių ar 
ant jszsiuntimo į krajų, visada 
uždėkite szitokį adres}:

A. OL8ZEV8KI8,
Sub Station No, 60, Chicago, III.

pertikrinanezių argu- 
koliojimais 
neperiifcrino. Užgauti 
nepriėmimu

gi dar

oponen-

Pajieszko partnerio su kapitalu 
nuo $300 iki $500 ant užidejimo 
naujos aptiekos. Nors butu ir ne
mokintas, bet turi būt jaunas ir 
neženotas. . 1

Atsiszaukite į Lietuvos Reda
kcija.

Duodu žinę, kad asz uždėjau 
sztorelį meblių ir jų dirbtuvę 
miestelyje Assumption, III. Teip 
pat dirbu altorius, kryžius ir vi
sokius bažnyczion reikalingus dai
ktus. Mano prekės yra pigesnės 
kaip visų kitų. Užgerumęir gra- 
žum} mano darbo duodu gvaran- 
cija. Reikalaujanti kokių nors 
bažnytinių daiktų teiksitės atsi- 
szaukti ant adreso:

Anthony Kalosky, 
Box 280, Assumptiom, III.

kienės. kuri gyvena Chieagoj. Ji pati ar 
kas kitas teiksis man duoti žinią ant 
adreso:

Antsnas Sudeikis, 
Box 166, Ladd, III.

Pajieszkau savo draugų: Andriejaus 
Širvio, isz kaimo Plingių ir Jono Sidbaro 
isz kaimo Koszių. abu Reseinių pav., 
Kauno gub-. 9 metai kaip Amerikoj; 
pirmiaus gyveno Chieagoje. Turiu prie 
jų svarbų reikalą. Jie patys, ar kas ki
tas, teiksis duoti žinią ant adreso:

Steponas 'Vitkus
Boz 67. Coketon, W. Va.

<!»-«>
>•

Pajieszkau savo pusbrolio, J uoso Gen- 
berio, lai Užpelkių kaimo, ir 'Vincento 
Ged Ino, Riuszinų kaimo, abu isz Kau
no gub., Szaulių paw. Jie patys, ar kas 
kitas, teiksis duot žinią ant adreso:

Adomas Genberis, 
310 Collinsvilie, 1)1., E. Si. Louis. Iii.

Pajieszkau sswo pusbro'io, Juozo Ju- 
revycziaus, isz'Varnių miesto ir Kazi
miero Szimkaus, isz Balsių miestelio, 
sbu isz Kaeno gub. Jie patys, ar kas ki
tas, teikeis duot žinią ant szio adreso: 

Mike Urbonas.
1311 S. Front St. PHiladelphia. Pa. 

-------------- 1-----
Pajieszkau savo draugų: Jono Guma- 

liauikio ir Mikolo Noreikos, abu isz Bi- 
lionių kaimo; Juozapo ir Wincent<> 
Waitkevyczių, isz Gu'bių kaimo; wisi 
I^sukuvos parap., Kauno gub. Jie 
pats, ar kas kitas, teiksis duot žinią ant 
szio adreso:

Frank Stravkas, 
3264 8. Morgan St.. Chicago. 1)1.

Akyvi Apeirelszkimal Sviete, ant kuriu žmo : 
nes nuolatos žiuri, bet ju gerai nesupranta; 
su 7 ebrožaliais. Naudmg'auiie knygele ant, 
svieto dėl daslžtnojimo lai ko darosi žai; 
bal. griausmai. Ilsins Ir sniegas; kas yra 
debesiai ir ant ko jie laikosi ...............fioc

Aritmetika. Kmga dėl isialmokinimo rokun- 
d“.....................................................................

HYGIENA. arba moksx« apie užlaikytu* svei
katos. Szlta knygele privalo rastis kiekvieJ 
nuošė namuose, nes kas ja su atvda perskai-l 
tys. pataikys a pslaaugotl'iuo tukatanczlu vH 
šoklu liga, patalkys užlaikytiCLtelybeJessvaf 
sveikatą, pailginu savo amži ir mokės užse
gint! sveikais ir tvirtais savo valkelius. 
Preke.............................................................Jfic.

Istorija Suvienytu Valstijų Szlaurlnes Antri- 
kos. Aprauto kaip Koltumbas atrado Ame
rika. koki czla tada žmones gyveno, koki 
žmones pirmiausiai isz Europos pradėjo va
žiuoti In Amerika, kokios keres buvo, už ka 
karrvo ir kokiuose metuose; klek prezidentj 
buvo, koki ir klek kurta gero padare dėl sziog 
žemes. O ant pat galo talpinau Konstitucijs 
8e vienytu Valstijų, kuri yra reikalingiausi t 
dalyku dėl perskaitymo kiekvienam žmogui 
asloje Amerikos žemeje gyvenaneziam 
Turi puslapiu MM Preke.... ............|l (X

į Ta paU d r uešiai apdaryta..................................fl JĮ
Krežiu Bk.rdyae Aprauso ana baisu atsitikima 

kadalžMm. maskoliai užpuolė aat basu 
cslos miestelyje Kražių, musse, suaudė ir pjoi 
ve nekaltus amonis, issgrtove altorius Ir ut-į 
peeaetijo bažnycsia. Atšakiausiai apraišo | 
ta visa atsitikima.................................... IM

bemenlonus Lletuvisskas su poteriais kate- ■< 
kišau is ir m ištrint aru............................Md

I Mokslas apie a>-n>f Ir kitus svietus, ju būvy lf 
pabaiga. Apresso kas yra žeme. i»s ko ji' su« 
sideda. ant ko laikosi ir kaip sukasi; kanj 
yrasaule. žvaigždes, menulis; kaip loti irt; 
ir kitas žvaigždes: kas yra plianetos. kom-4 
los Ir kilos retai matomos Ivalgšdea. Su 3® 
astronomJauku abrosellu tumll TB> pusi* 
pina. Yra tai vienatine knyga, Isz kuriom 
tikrai žmogus gali apstszviesti.,...7bcl

Ta pati apdaryta .....................................   »1 OOį
1 NAUJAU8I8 LIBTUV1SZKA8 SAPNlNYKASfl 

surinktas Iss daugel svetlmtautissku aapui4į 
nyku ir surėdytas pagal tikra PerslszkaM 
Kglptiaska aapulnyka.—salio alssklu ebro-t 
želia,—su aprausytus planeta Ir paslapcuH' 
kokias senovei žmones vartoto dėl inspeji-1 
mostei u-l —Geria uaei Issgnldo visokius I 
sapnus, koki tik žmogui prisapnuot gali 50 Į 
Apdarytas.......................................„.... 6fc<

. Oiitypa. apysaka iss taiko terpsaviaskoa ka
res Indijonu Amerikos.... ............................tž<

Pajieszkau savo draugo,'Vinco 'Vinc- 
kaus, Kauno gub.. Bilionių kaimo, gy
veno Chieagoj. Turiu svarbų reikalą 
Jis pats, ar kas kitas, teiksis duot žinią 
ant szio adreso.

Frank Stirbis, 
Boz 114, Somerville; Conn.

i Puiki istorija ape Kantria Alane, kari per a mes 
tas valksaczlodania po svietą, daugybia | 
bedu ir vargu kantroi įsakau tėjo.....ŽM|

Trumpa Geografija. Sutaiso Neris. Trumpa; i«' 
suprantamai aprauso visas 5 dalis svieto s<2; 
74 pavelk-leliate: mapn. Amoniu, gyvuliu IK 
medžiu Tinkamizeae geografija valkams K 

in pradiaą mok štai ef.............................SM
į Raakvedis G romą t u raižymui. Yra labai 

naudinga knygele, kurt mokiai kaip reik 
ruatytle gromatas ia:pažystamus, prtete- 1 
lies, gitu 1 alus, myilmaista, ir myllmpo- j 
sius prieis apsivedima. Ia ponus, knnt- 
gan. vyskupus ir kitas augintai pastaty- H 
tas y pa tas Pasveikinimai i pa vlncsevo- S 
nes) ant Nauju Meta, dienoje varduvių. E| 
užgimimo ir kituose svarbiuose atsitiki- £i 
muoae. Preks.....................................  gg&>

I ROBINSONAS KRUBIU8. moraliszka apy- M 
saka dsl jaunumenes........................fiMĮ

Knigu Kataliogas.
Kiiygon l>wiMti.<«zkoN intalpoa.

Api« Malda kaipo rakta ia danga....................10c
iplanklmšl 8S. Sakramento |fc
Draugija dal lizllaoaa*lmlmo daizla isz 

ciyszcziaui................   fc
Bvapgalijoa. drsagi UeUivisHoa ir leakias- 

kos ant koSsoa s»d«loi ir szvantes Ko
Ffiotaaarba kaltas In maldinga gy*Bnlata Wc 
Ganai ap* baUybia indo lN»wo •• fiia
Oydykloa no baimes įmerUea Mc
GyV-aimal nw. Dtewo Ir III sokonai si.

FnncUikaas ' Kn
Gyvanlmas ssvaato Heo-dlkto “ |0c
Gyvenimai szvasea. Marijos Panos „ S0c 
Gyvenimai visu Ssventn ant kodnos dienos

6 dideles knygos, kolas po (16c
Tia patys gyvenimai Ssveataja drūtai ap
daryti. visos 6 dalys vlvpojo knygoje, aat 
a agi ros ušvardiaimat atapeaatl ankao 
literomis........................... ........................... *4 36

Gneizaykai lugrašjrtai ant gero kelio per
Jest-sa Poną ., ,. |0c

Girtybe, bjanryba ir inakybe to grteko „ 16c
Isaganingl dūmojimai apie ftopvMai 8av. Ma 

rtjoi Panos. ...........  sOr
Istortja seno ir nanto litaUmo ia abroMiete 16c 
Istorija seno įstatinio no pat sutvėrimo

pasaulės iki ušglmfmo Kristaus tfc
Kas yra g rieksi' labai nandtnga knygele )6c 
Kalba ape Kataliku tikėjimą |6c
Kaip spapakajitle sumtanlja " 16e
Kaneaia W. Jėzaus arba Gavėnios knygele. SOc 
KasdlenlsesMaldoe.................. 6c
Meno Ssv. Marijos Panos  ..........................joc
Mokslas Rymo Kataliką. Kiekvienas žmogus,

norintis vadinus tikru Rymo-Kata|iku. pri
valo perskaityti szia knygele, idant leprai- a _. L- * a S a a s - aa be a Sali ta - - — — - ta „ aš — — ZzLtu kai tai yra ketalikrite. kurios jis 
verda nessiola..................................................gQc

Misija. Yra tai dvnsiszkas mokslas apie 
tikėjimą Užimtai Isz Raisto Szv. ir So
džių paties Kristaus . *o

Nekaltybe zugsrtybeir grožybu tos dorybes Kc 
Pamoksta! apie sude Dievo M “ |6«
Perspėjimas apie iškrenta tikėjimą " 1<)O
Pamoksta! ant didžiųjų metimu ssveneziu 

ir didžiosios nedelos..................................60c
Stacijos arba Kalvarija......... ................................i(jc
Stebuklai Dievo 8žv. Sakramente, daug ne

beinu szventa skaitymu........................ 40c
Sakale pavargėliu tirėtu Ir daugel kitu 

naudingu žinių........................................16c
Tajemnyozlos Gyvojo Ražanczlaus, 16 tajem 

nyeslu pundukyje.......................15c
Tiesos žodžiui apie pamatinius tikėjimo daly 

kus naudingus dėl mokytu Ir nemokytu'. Sfic
Trumpos Katallklszkoe Kaleklzmoe....... .....16c
Trumpos K a te k lamos pagal kunigą Pilkauske 16c 
Trumpi pamokinimai ir rodos įsiimtos isz 

knygų kun. K. Antenaviczlaus. .iCc
Vartai dangaus “ I6o
Vadovssaplankanozlu kaaczla Vlsszpaties

Jezuso KrUtuso “ J6c
Vadovas In danga ** 40c

KiiigtM 8wietl.H?koM intaliMM.
Abėcėlė geriause moklntuve dėl vaiku 30c.
Amžiaus galas Poosko Piloto, kuris buvo 

sudie W les Z pa ties Jėzaus................. 5c
ANDER8ONO PASAKOS Vienoje knyge

lėje lOgražie pasakalcstu... ..s.......... |5o
Amerika Pirtyje Komedija dėl teatro 10c.
Anegdotai isultarimal ir patarles lis gyveni

mo senovei G re kone bei liymionu “ 10c
Apteka Dievo, pasaka........................................tl.00
Aliute dūkte kunlgalksaczio Kerniaus, nsn ja 

ir greit pasaka........................................10c
Apie kalbu pradžia ir tikros rodės dsl apsisaugo

jimo nuo neprieteliu vėdinasi u isz Ukro ir 
langenink-o tikėjimo kelio in prapulty. Czla 

' raaaejas nurodo kurios yra seniausios ant 
svieto kalbos, nuo ko jos paeina, nerodo kad 
lietu visike kalba yra seniausia ir kad turi 
daugiausiai neprieteliu, kurte stengiasi ja 
issnalklntl; ant galo paduoda rodai kaip 
nuo tu neprieteliu apsisaugoti lOo

Arielka yra nuodai paeinanti isz girtybes. Czla 
apraszo kas yra arielka, kaip ji kenkia žmo
gui. parodyta su keturiais abronelials žmo
gaus pilvo kokios Isz girtybes ligos pastoja 
ir paduotos rodos kaip nuo to galima iszsigy- 
dytl. .... 30e.

Antma Vllls. naujausia ir gražiausia pasaka, ku
riai skaitytojas atsidžiaugt negales... 75c

Birutes dainos ** '* KM
Budai gydymo. Daktariszka knyga...................40c

Dainų skrynele ,, e «M.

Dievaitis, apysaka ežios gadynes. Yra tat gra
žiausia pasaka, kurtos lietuviai da niekad 
negirdėjo. Preke •• " “ 1100

Li6tuwiszka flPiieka.
257 Hanover St., Boston, Mass.

Pilna visokiu aptiekoriszku t*vorų czionykszeziu ir užrubežiniu.

Aptiekoje wiwada galima raut DAKTAKA, kurs duoda IlgoniaruH 
rodaN dykai.

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

2K7 temyk geltona parwa >tos.aptiekįį$-257

LIETUWIU DAKTARAS

MARJA DOWIAT7
Kauno gub. Szauliu paviete

Telefonai: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos 

aptiekos.

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

II
II
H 
ii

-

“Vienybe Lietuvniku" 
iszeina kas sereda jau 13-tas 
metas, Plymouth, Pa., ir pra» 
nesza svarbiauses ir teisin-
giauses žines isz Lietuvos ir 
visos pasaulės, talpina pui
kias apysakas bei kitus nau

D RO BRUNOZOS • j 
Naujais Iszradimas ant su| 

driitininio plaukų.
Sulaiko slinkimą galvos plaukų, ■ vie

toj iszpuolusių atauga nauji, isznaikiną 
pleiskanas, padailina plaukų parvą iii 
stabdo gaivos skaudėjimą. Yra tai naują 
ir geriause gydykla ant sudrutinimu 
plaukų kaipo vyrams teip ir moterims^ 
merginoms ir vaikinams. Kurie užtėmi-j 
jote savo plaukų slinkimą pasiskubin
kite, o gausite pagelba ant sulaikymui 
Nonntiejie per>itiknnt apie gydyklų; 
gerumą gaus daugybą paliudijimų. Ra-j 
zzydsmi [dėkite marką ant atsakymo iii 
adresukite teip:

J. M. BKUNHZA.

dingus apsisz vietiniui rasztus. 
“Vienybe” ant metų kasz
tuoja $2,00 o ant pusės $1. 
Pinįgai turi būt apmokami 
isz kalno. Laiszkus ir pinį
gus rtykja susti ant tokio 
adreso^3

JrJ. PAUKSZTIS, 
Plymouth, Pa.

Ar Tawo peczius 
reikalai pataisymo?

Jeiga teip, tai pirk visus reikalingus prie 
pecziaus daiktus pas /

Outlet Furnitūra & Stove Co.,
3240 S. Morgun St.

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

Elgin’o Laikrodėlis!

71 Broome 8t„ Ne v York N. T J
(7-4> į

J. LESZCZYNSKIO ]
Lenkiszkai - Lietuwiszka;

APTIEKA i
3318 S. Morgan St, Chicago, !IL>

Turi geriauses gydyklas nuo visokii^ 
ligų: užlaiko visokes Europines žoleles^ 
Bobro mėsa, ruskaž gyvas dieles ir tt] 
Atsiszaukusiems per laiszkus ir apraį 
szantiems savo ligas, duods rodąs i# 
prisiuncija gydyklas per pacztą arba 
per expre»ą. * Į

Aptiekoje visada randasi keli dake 
tarai, teipogi per telefoną gali ptš 
szaukti daktarą kas lik koki nori.- S

Tel. YrinIn 700. - ,
Dr. SUtkieviczios gyvena ant Aptiekos

J. WEIN8TEIN, 
pigiautei pa r samdo karietas ant veseis 

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

Telefonas Canal 45o|

Attorney Beckermanas,-
ADW0KATAS.

Geriausei itzprovoja visokias prova 
visokiuose guduose, kaipo civiligzkuosi 
teip ir kriminaliszkuose Persenėjusiat 
ir užvilktas provas atjieszko ir davedi 
prie greitesnio termino. j

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

954

P. K. BRUCHA8, 
užlaiko didelę 

[Krautuwą 
k rodžių, Laikrodėlių, Ži(į 

dų, Špilkų ir tt. ;

SEllublnitui Žiedus £ 

padaro ant orderio už pigiau** 
se prekę.

33rd St, Chicago, Illį

A

0ERIAU8ES IR TIKRIAU
SIAI Įtik* rod.ntl. laikrod. 
lis O**rsntsutes sst 80 m. . 
tu. 14 karatu aak.u anksyti | 
lukittai. trraštai Uzmanryti ■ 
WU1 sanarial yra tenkllull I 
marke 'ELGIN. taiyra tik ' 
rae Kleino lalkrodellš. I»a- 
■tunoziauaia C. O. D.

UŽ $4-85
■u priarilectj l«examlnaw|- 
n>o. Apšturek it, Jeiru nesl- 
dabo)*. neimk ir nieks tau 
nekantuoja.

Jelo prisiusi M.SR pri
siusime tk.00 werta auksvta 
Jeooiug.il su stiuom laikro
dėliu.si kuri antexpmoda-

moketl tik 6Or. N’asturelyk. o mes ušttlrrtname 
kad busi ušgsnvdytas.

The Walton W$tch & Jeielry Co.
200-211 Šute 8U. Chicago, UI.

(Primink *arda salo lalkrauciio). .

“Koscinszko Phannacy”
(LIZTUVIMKA AFTIRKA)

1«2 W. Chicago Av., ‘CHICAGO. |

Paduodam dėl iinioa visiems lietu
viams jog nuo szioa dienos p. Andriu* 
L. Greiczunaa liekasi vyriausiu aptie- 
koriumi musų aptiekos kuri randasi po 
nr. 162 W. Chicago av., Chicago, Iii., po 
vardu “Kosciuszko Pharmacy” Turim 
geriausias gydyklas nuo visokių ligų. 
Parsisabenom visokias toles, žiedus, 
ssaknts isz Europos ir Lietuvos.—Ant 
pareikalavimo visada turime pagata- 
voja vaistus pagal geriausių ir garsin
giausių daktarų receptus kaipo Ui;

1. Nuo galvos skaudėjimo.
2. Nuo reumatismo.
3. Nuo kosulio.
4. Nuo kirminu.
5. Nuo užkietėjimo vidurių.
6. Nuo patrūkimo.
7. Nuo skaudėjimo kauluose.
8. Nuo szaszų ir visokių isebėrimų 

ant skuros ir daugel Ik i tokių Liekarstu, 
kurių ežia dėl stokos vietos nepaduda- 
me. Galite gauti tikt musų aptiekoja.

Atsiszaukusiems per laiszkus ir apra- 
szantidms savo ligą, duodam rodą ir 
prisiunesiame gydyklas per pacztą ar
ba per ezpresą. Bastantiems ir norin-
tiems gauti rodąs turite įdėti aiszku 
adresą kitaip atsakymo ne gausite.

Musų aptiekoja randasi keletas dak 
tarų, o daktaras M. F. Božinczius isz se
no krajaus, tikras Lietuvis ir geras tau
tietis, visada gatavas jums ant 
patarnavimo.

--Su guodone,

Kosciuszko Pharmacy
162 W. Chicago Av.,

Chicago, III

Wisi wyrai pas

Baltrukony!
Rasite szalta alų, seniauses ariel

kos, wyna net isz Europos, o 
cigarus net isz Turkijos.

Atsilankykite po nr.
11 N. River Side St,

Waterbnry, ■ Conn.
ŪKININKAS, Lietyvos ukiniku lai- 

krasztis, iszeina wieaę karta kas mė
nesį, kasztuoja Prūsuos ir Austrijoj 
2| markės, Amerikon prisianėjant 4 
markės arba 1 amer. dolierį.

VAJRPAS, literatūros, poli tikos ir mok
slo, dvimėnesinis laikrasztis, kasz- 
tuoja Prūsuos ir Austrijoj 3 auksi
nus, Amerikon ir kitur prisiuneziant 
4 auksinus (Markes).

Pinįgus ir laiszkus į Ūkininko ir Var
po redakciją stuneziant reik toks 
adresas padėti: ,

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

Geo. M. Glaser, M. D.
M^iieinos Daktarai.

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

, * niszkose ligose.
8411 32n<l St., Chicago.

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

Telelomas Yards 885. -

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

nuo 10—11 ryto.
Telefomas Canal 329.

Cr“NOTARIJU8ZAS. CLATM ADJU8TER.

F.PBradchulis
Užsiima visokiomis provomis ir isz- 

dirba visokius dokumentus. Rodąs 
duoda visokiuose atsitikimuose.

Atsiszaukite pas sawo viengenti:
064 33rd 8t., CHICAGO.

Telefon: Yards 709.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
34JSS S. HaUt«d SU

Kaista puikiai Fotografijai; už tuziną tiktai

S2.00
Ant VMeiliu ir kitokiu reikalu nuima Fotr^rs-

Karecko.il
Jeooiug.il
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