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Politiszkos žinios.

Amerika.
Kire ant Filipinų tuom tarpu 

lyg apsistojo. Amerikoniszki ko- 
inisoriai iszleido į gyventojus 
prokliamaciją žadėdami pasigailė
jimą, jeigu filipiniečiai nusilenks 
ir priims Amerikos valdžią, žada 
pripažinti gyvėntojams tiesą rė
dytieji saviszkai, daleisti ant 
urėdų vietinius gaivalus. Jeigu 
gi filipiniečiai nepasiduotų, tąsyk 
žada vęsti karę toliaus be jokio 
pasigailėjimą Ar tojė proklia- 
macija iszduos vaisias, sunka 
apie tai dabar spręsti. Patys 
amerikoni sako, buk prokliamaci- 
ja ant Manillės gyventojų padarė 
didelį įspadį, tikt didesnę jų dalį 
nudraskė patys gyventojai, taigi 
turbut amerikonai jų ne užganė
dina, arba gal netiki pažadėji
mams Amerikos komisorių. Prie- 
žaszčių nepasitikėjomo turi fili
piniečiai gana: jeigu jau ne kas 
kitas, tai padėjimas Amerikos in- 
dijonų ir negrų aiszkiai parodo, 
kaip pačioj Amerikoj liuosybę 
supranta. Jeiga apie tai nežino 
visi Filipinų gyventojai, tai jau 
jų vadovai ne bus teip tamsus, 
kad apie tai nežinotų. Juk ir 
filipiniečiams pirmiaus duotus 
pažadėjimus amerikonai sulaužė: 
kada Aguinaldo pajiegos buvo 
reikalingos ant savaldymo iszpa- 
nijonų, žadėjo jie sa- 
vistovystę, bet kaip tikt Iszpa 
nija likosi pergalėta, užsimanė 
pavergti troksztančias Ii uosy- 
bės filipiniečius. Argi žingeidu 
todėl, jeigu filipiniečiai netiki 
amerikonams. Kaslink tikro pa
dėjimo ant Filipinų ateina priesz 
tarnaujančios viena kitai žinios: 
vienos paduoda, bak užėmus 
amerikonams Malolos filipiniečių 
drąsa nupuolė, buk szimtai pasi
duoda amerikonams, kitos vėl 
žinios yra prieszingoe; pagal tas: 
į karės sunaikintas krasztus grįž
ta vien moterys ir netinkanti 
į karę vyriszkiai ir ehiniecziai, 
kareiviai gi Aguinaldo yra vos 
3 mylios nuo Malolos. Isztikro 
kodėl filipiniečių drąsa turėtų 
nupulti užėmus Malolos, jeigu 
jie to miesto negynė: jeigu Imt 
nusiminę, tai tas turėjęs batu at
sitikti po pirmutinių muszių, 
kuriuose jie net kelis tūkstančius

minimo iki saiol jau butų apš-

liepimą* paleisti terp žmonių ir 
didesnės vertės, nes po 500 rabi, 
“bumažkas”.
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lytų laikas ir amerikonams atseis 
paliauti kol jie nepasibaigs su visu 
karę, tai, rodosi, nematyti prie
žasties, kurios dėl filipiniečiai 
turėtu teip labai nusiminti. Ame- 
rikoniszki laikraszcziai pagarsino, 
buk patys filipiniečiai praszalino 
nuo vadovystės Aguinalda, ku
riasi geidžia traukti pasiprieszi- 
nimą amerikonams, kol tikt bus 
galima, o vietoj jo iszrinkę iszpa- 
niszkos kilmės jeneroląpritarianti 
nusilenkimui priesz Amerikos 
galybę. Patvirtinimo to vienok 
nėra. Užgimė jau maisztai ir ant 
salos Negros.

Gyventojai salos Porto Rico 
skundžiasi vis labiaus ant Ame 
rikos valdžių padavadyjimų, 
kurie užmusza ne tikt iszdirbys- 
te, bet ir žemdarbystę 'per 
muitus ant čianykszczių pro
duktų. Ant Kubos teiposgi 
amerikonai nemoka sueiti į sutar
tį su kubiečių virszinįkais.

Wokietija.
Nesutikimai Wokietijos su Angli

ja ir Suvienytoms Wieszpatys- 
tėms už Samoa salas dar vis ne
pasibaigė. Nors randai minėtų 
trijų vieszpatyszčių pradėjo ta
rybas, bet amerikoniszki ir ang- 
liszki laivai dar kartą -isz savo' 
didelių kanuolįų bambardavo 
beginklius kaimus pajurėse, Apios 
aplinkinėse. Wirszinįkai ang
lį sz kos ir amerikoniszkoe laivy- 
nės, rodosi, lyg tyežia erzina Wo- 
kietiją, kadangi pagal padarytą 
seniai Berlyne sutartį terp minė
tų trijų vieszpatyszczių neturi 
tiesos vartoti ginklus ir kariauną 
nė viena isz trijų susitarusių 
be pritarimo dviejų likusių. 
Kadangi Wokietija ne tikt nepri
tarė bombardavojimui čiabuvių 
kaimų, bet jos kousulius pakėlė 
protestą priesz tokį angliszko ir 
amerikoniszko admiralų pasielgi
mą, kurie ne tikt neturėdami 
tiesos bambardavo beginklius 
kaimus, bet iszsodino jurinįkų 
kariauną mieste Apioj, prisakė 
europiečiams pasitraukti isz savo 
namų, kadangi prie bambardavo- 
jimo szuviai juos galėtų užgriebti 
Amerikonai ir anglijonys persikė
lė ant porto stovinčių savo ka- 
riszkų laivų, kitų gi krasztų pa
valdiniai ant prekėjų laivų. 
Muszyje terp amerikoniszkų ir 
angliszkų jurinįkų su kareiviais 
karaliaus Mataafos isz abiejų pusių 
yra ditai sužeistų ir užmusztų. 
Amerikoniszkos laivynės virszi- 
n į kas praneszė į Washingtoną, 
kad vokiečių remiamas Mataafa 
likosi nuo sosto praszalintas. To 
negana: amerikoniszkos laivy
nės virszinįkas uždraudė kapito
nui vokiszko kariszko laivo 
“Falke” iszsodyti jurinįkns ant 
kranto. Kad visi tie į trumpa 
laiką apeireiszkę ant Samoa salų 
nesutikimai baisiai suerzino vo
kiečius, tą kiekvienas gali numa
nyti. Net Waahingto ne suprato, 
kad per toli nužengė. Todėl Ame
rikos ambasadorius Berlyne, Wbi
tes, ant prezidento paliepimo at- 
sialankė pas ciecorių ir iszreiszkė 
pasigailėjimą, kad tie nesutikimai 
užgimė, apkaltindamas už viską 
Anglijos ministerių pirmsėdį 
Sulishury, buk per jo nenulanka- 
mą tas viskas užgimė. Ar isz 
tikro vienok teip? Sulisbury 
juk negalėjo daoti prisakymų 
Amerikos laivynės virszinįkui, 
kad jisai azaudytų į beginklius 
čiabuvių kaimus; kad naikintų 
vokiečių plantacijas, pato gi 
admirolas Kautz nebūtų iszdry- 
sęs tą daryti, jeigu nebūtų nuo 
Amerikos rando gavęs prisaky
mo. Rodą daugumas vokiszkų 

ją negu Ameriką, bet ir Ameri
kai smarkiai uždrožia, reikalauja, 
idant randas sykį parodytų, kad

Wokietija yra viena isz didžių
jų vieszpatyszčių ir nesiduotų 
kam nors ui nosies sawę vadžioti. 
Ant užbaigimo visų nesutikimų 
visos trys vieszpatystės tariasi 
dabar kaslink paskyrimo atsa
kančios komisijos, kuri pride
rančiai isztirtų tuos visus nesu
tikimus ir isztyrus keno kaltė, 
kad kaltus nubaustų.

Wokietijos ciecorius buvo už
manęs iszduoti naujas tiesas priesz 
sztraikus ^Vokietijoj. Ciecorius 
reikalavo, kad prikalbi nėjanti 
prie sztraiko darbiuįkus butų 
baudžiami ilgu kalėjimu. Minis- 
teriai vienok numanydami, kad 
viskas, ko ciecorius reikalauja, ne 
pereis parlamente, perdirbo cie- 
coriaus užmanymą ir perdirbtą 
paduos ant parlamento užgyrimo.

MaskoUja.
Laikraszcziai yra svarbiausiu 

įnagiu platinimo liuosos mislies, 
todėl jų labiausiai bijosi despotisz- 
kos m&-koliszkos valdžios. Nedėl 
ko kito Maskolijoj uždraudė lie- 
tuviszką spaudą. Neiszduotų vai
siaus nė jokios maskoliszkoe refor
mos iszduotos antsloginimo ne- 
maskoiiszkų gaivalų, jeigu jų ap
gyventuose krasztuose būt ų liuosa 
spauda. Todėl caro valdžioj, 
pradedamos savo netikusias re
formas, drauge su jom-* spaudžia 
ir spaudą. Kaip pirmiaus darė 
kituose krasztuose, tą patį dabar 
daro Fi n landi joj: ne tikt at 
siuntė ežia cenzorių ant cenzūra
vimo laikraszczių, bet jeneial 
gubernatorius šyviai*__ uždaro
ant pusės metų du iszeinančiu 
Helsingforse szvediszku laikrasz- 
čiu- Finnai vienok turi kur kas 
didesnį tautiszką supratimą 
negu, paveikčiau lenkai arba lie
tuviai. Kadangi reformas ir
pančius pagimdė siundymai tūlų 
fanatiszkų maskoliszkų laikrasz- 
čių, tai Hęlsingforse dabar nieks 
nedrysta duoti gyvenimų tokių 
maskoliszkų laikraszczių kores
pondentams. Gyveno ežia* ko
respondentas niekiausio laikrasz- 
čio “Moskovskija Wiedomos‘ti”, 
Masarosz. Susitarę finnai nu
siuntė persergėjimą minėtų namų 
savinįkui, kad * maskoliszkam 
korespondentui atsakytų gyveni
mą, kitaip gi finnai atsisakė 'gy
venti tuose namuose. Gaspadpriui 
neliko nieko dauginus, kaip Už
varyti isz savo namų Masaroszą. 
Kad teip visur su maskoliszkais 
paszlemekais darytų, nedrystų 
jie savo siundymus varyti, ne 
siundytų ant tų, kurių duoną 
ėda.

8 d. Balandžio Maksvoj be 
mažo ne užmuša ė ciecoriaus adju
tantą, jenerolą Manzovą. Ant 
jenerolo užpuolė su peiliu jo tar
nas ir sužeidė į kaklą, bet užpuoli
kas likosi pergalėtas ir suareez- 
tuotas. Sužeidimai jenerolo ne 
pavojingi. Tūlų užrubežinių 
laikraszczių korespondentai spėja, 
kad užpuolikas buvęs maskolisz- 
ku nihilistu. Ar isztikro tas bu
vo daryta su kokiu nors politiš
ku mieriu, tikrai nežinia. Grei
čiais tarnas bandė atkerszyti sa
vo ponui už asabiszkas skriaudas.

Maskoliszkas caras iszsiuntė 
jau oficijaliszkai Holandijos ran
dui praszymą, kad tasai užkvies
tų svetimas vieszpatystės ant 
18 d. Gegužio į Haagą ant san
daros kongreso, pridavė ir sura- 
szą vieszpatyszčių, kurias pra- 
szo pakviesti. Tame surasaė 
Bulgarija nepaminėta. Ar iszdaos 
tasai kongresas kokias nors vai
sias, labai abejotina- Antai kai
po delegatas ant to kongreso 
Wokietijoe paskirtas, Muenchenn 
profesorius Stein priesz kongre
są išleido brosziurą, kurioje isz- 
juokia caro užmanymą. Nėra 
abejonės, kad ir daugiaus atsiras
delegatų ra tokioms jau nuomo- pietinių pinįgų ne buvo-Debor li

Abisinijos valdonas Menelik 
atsisakė priiciti^tnaakoliazkue ofi- 
cierus kaipo instruktorius savo 
kariaunos..

Tarkija.
Turkijoj vėl prasideda maisz- 

tai: kaip tik Turkija pradėjo 
rengtiesi j karę au Bulgarija, Ma- 
cedomjoa gyventojai pasikėlė 
priesz sultono valdžią ir to
kiu bodu privertė šaita
ną labiaus rupintiesi apie gesini
mą naminio gaisro negu bandyti 
užkariavimų nuo Bulgarijos. Al
banijoj teiposgi keliose vietose 
atsitiko sueimuszimai torkiazkos 
kariaunos su pasikėlusiais gyven
tojais.

Turkijos valdybose Yemenc, 
Arabijoj, gyventojai jau seniai 
pasikėlė priesz sultano valdžias. 
Iszsiųsta priesz pasikėlusį krasztą 
kariauna neįstengia maiszto su
valdyti. Apie Sana, atsitinka 
beveik kasdieną ausimuszimai 
terp turkiszkoe kariaunos ir pasi
kėlusių arabų Zsidis giminės. 
Turkiszki kareiviai, naikindami 
viską, skersdami vie'inins gy
ventojus kaltus ir nekaltus, pri
verčia visus prie maisztinįkų 
gla&stiesi jeigu ne ant ko kito, 
tai ant stsigynimd.

Rytiol Azija.
Anglija 17 d. Balandžio užims 

naują Chinų pakrančių šamotą, 
ėsantį prėslais anglisska valdy
bą Hongkoug. Apie tai praneszė 
Chmų randai, kariasi, žinoma.

to neturi pajiegų. Kitos didesnės 
vieszpatystės turės sekti Anglijos 
paveikslą ir griebs vėl naujus 
pakrančių szmotus.

Ant apsaugojimo Chinų nuo 
visiszko iszdalimmo terp Euro- 
pos tautų, Japonija pasiūlė savo 
pageibą. Kadangi Chinuoso yra 
daugiaus gyventojų negu visoj 
Europoj, tai ant atgynimo krasz- 
to žmoaių čia netrūksta. Jeigu 
gi, nežiūrint ant to, vieszpatyatė 
ta teip silpna, kad negali numuszii 
užpuolimo net mažų Europos'1 
vieszpatyszčių, tai todėl, kad 
kariauna jos silpna, ginklai seni, 
□etikę, oficierai neiszmano apie 
karės vedimą. Japonija todėl 
žada pastatyti Chiniszką kariauną 
ant tokio jau laipsnio, kaip euro- 
peiszkoo. Ant mokinimo chime
čių kareivių Chinų randas su
tinka paimti japoniszkus oficie- 
rus; į Japoniją gi iszsiuntė 700 
jaunų vyrų ant pasimokinimo 
specijaliszkose mokslaiaėse ka
riškų mokslų.

Korėjoj minios užpuolė ant 
prancaziazkų misijų, iszskerdė 
kelias deszimtis priėmusių krikzz- 
čionybę gyventojų, paėmė du 
prancuziszku misijonieriu. Pran
cūzija pareikalavo paleidimo pa- 
imtų misijonieriu ir užmokėjimo 
didelio atlyginimo.

Sziaurinėj Iszpanijoj kyla su- 
miazimąi: dalis gyventojų pri
lojo prie karlistų, kita gi dalia, 
kaip antai Baskai, nori idant jų 
krasztą paimta Prancūzija.

Austrijoj dar vis nepasiliovė 
parėjimai katalikų į protestonin- 
ką tikėjimą. Windobonoj, Tiro- 
liuj, ant bažnyčios valdžių pri
sakymo atlaikė specijalisaką 
dievmaldystę ant atitolinimo 
to pavojaus.

Isz Lietuvos.
Naujos nuszkoliszkos 

bomaikos.
Maskolijoj iki raiol hz popie-

Sziltinės.
Pasibaigusi žiema Lietuvoj 

buvo szilta ir szlapia. Jeigu 
tas isz vienos pusės iszėjo ant 
gero varguolių neįstengiančių 
malkų nusipirkti, tai vėl iszkitoe 
pusės v od ingai atsiliepė ant 
žmonių sveikatos: nuo drėgno 
oro ir szlapumo, kas trauksis per 
visą žiemą, siautė be paliovos 
sziltinės, nno kurių ypač Wilei- 
koj ir jos pnvietyj dang žmonių 
iszmirė.

Ligos VVilniuje.
Dėl (viltos ir szlapios szį metą 

žiemos Lietuvoj smarkiai siaučia 
visokios ligos, terp suaugusių 
daugiausiai iszsiplatino sziltinės, 
terp vaikų gi tymai ir difteritai. 
Wilniuje tiek yra sergančių lie- 
gontų,, kad jie nepatelpa ligon- 
bučiuoae. . Ant patalpinimo ser
gančių miestas parengė ant prie
miesčio Lukiszkių tuomtarpinį 
lignnbutį ant patalpinimo 50 
sergančių.

Arklių paroda Wilniuje.
Wilniuje szį metą atsibus ar

klių paroda, kari trauksis per 11 
dienų, nuo 1—11 Rugsėjo. Do
vanos už geriausius »nt parodos 
atvestus arklius bus dalinamos 
tikt ui raitelių arklius, ant to pa
skirta nuo rando 600 rublių pini
gais, 7 bronžiniai medaliai ir 7 

vanos ypacz ukinįkams, medaliai 
gi ir pagyrimo laisakai .dvarpo
niams ir arklių augintojams.

;ių paneszti, ant ki- 
lemo susijieszkojo veži

mėlį, į jį didėjo visus pavogtus 
daiktus ir,navažiavo nežinia kur 
ir tai arčiausiomis miesto uly- 
čiottiis,. Bar tankiai sustatyti ne 
tikt |policiitai, bet ir panaktiniai 
sargai. Mėjokio vagilių pėdsako 
iki skiol nįpsusekė.

Sanail
Į krehyl 

čio žudo | 
knįgas sejj 
skirta antį 
komisija I 
5,100 dūk 
parduoti.^ 
rasziai lik]
žydai ant'ipvyniojimo kremuose 
perkamų« 
ne tinka? 
blioteka, |ur jau nors knįgas ga
lima bu<n patalpinti. Gal būt, 
kad terp patekusių žydams aktų 
ir kuįgų Ura gana svarbus rasz- 
tai bet toli, kokių maskolių vak 
džine bauginasi, kadangi jie ga
lėtų žmoa>'-tns akis atidaryti, Žy
do! iaj4ūMm*ų^re*ta^ viską sunai- 

] kys4
11 J
W lėniems nuo t rota, ki

tiem s džiaasgmas.i J T
Tavorinia trūkis bėgantis isz 

Witiiiausj_ L"
Wil^ik<>sq kadangi kelias čia lei
džiasi sma 
sustabdyt 
čio ant 
trukia Si

. kus, noratisz žmonių nieko neuž- 

. gav*o, bet užtai 8 vagonai isz 
sudaužyti, o trys su 

►. Wiename isz pas
kutinių gazonų buvo sukrautos 
pilnos spirito bačkos, kurios tei- 
pos-gi -uaidaužė, spiritas iaztekė- 
jo ant kej|io. Pamatę nykstančią 
“Dinvo dovaną”, ausirinko Wi- 
leikos ir ^aplinkinių kaimų gy- 
ventojai^kas su puodyne, kas su 
viedru, ši uzbonais ir tt. ir prisi
ėmė spirto, kiek galėjo.

Pavasario paukszcziai 
Lieta woj.

Pavasario paukszčiai szį me
tą perlėkė į Lietuvę ankszčiaus 
negu kitais metais, ir ne tikt szil- 
tuoee pajūrių krantuose, bet ir į 
kitus musų tėvynės krasztus to
lia us nuo jūrių. 12 d. Kovo apie 
Baltsogę, Grudno gub. pasirodė 
laukinės M-y*. o 13 d. Kovo 
pempės. Minsko gub. 14 d. Kovo 
atsirado vyturiai, apie Riežica, 
Oitebsko gub, perlėkė jie 13 d. 
Kovo.

sėj VVasario mėnesio 
b. T>uwo lez viso 11 

le užgimė: 3 nuo nc-

Antro, 
W i bliaus 
gaisrų, k 
atsargumė paežių padegėjų, 2 
nuo nevi 
ir 6 nuo 
W ižuose 
nelė prid 
rabž.

rtų suodžių kaminuose 
ežiuomų priežaszęzių. 
loėe atsitikimuose ug- 
3o blėdies ant 20000

Didelę wagysta.
Vilniuje, miesto 'viduryj, ant 

Did hės, ulyczios į kolionijaliszką 
pardaviniai^ Kalytos ir Zobloc- 
kio'jįsikranstė vagiliai. Paszlavė 
800‘ svarą arbatos, kelias deszim- 
tis buteliu vyno, koniako, likie- 
rų, kelias.Skrynutes cigarų. Nepa- 
liko, žinom.t. ir pinįgų', koki bu
vo pardayinyczios kasoj. Kadan
gi tokios į sunkenybės ne galima 
buvo ant

ino senas aktas.
rą, ^Vilniaus apekri- 
tergabeno rasžtus ir 
ų lenkiszkų sudų. Pa- 
peržiurėjimo tų aktų 
įsprendė 904 knįgų ir 
įmentų isznaikinti arba 
d. Balandžio knįgos ir 
ei parduoti, pirko juos

tų. Jeigu jau aktai 
juk yra viesza bi-

atbėgęs netoli stacijos

Jawq ir produktų prekes.
Pagal miesto rodos padavady- 

jimą, taksa ant valgomų produk
tų Wilniaje paskirta szitokia: 
pyragų svaras 8 kap4 duonos 
piklevotoa 3| kap., juodos 2 kap. 
Mėsos geriausios svaras 19 kap., 
I sorto 9—12 kap., II sorto 6—7 
kap., III sorto 6—5 kap. Sva
ras sūdyto sviesto 36 kap.. pūdas 
gi 13 rabi. 50 kap. Žydams ka- 
szerna mėsa turi būti pardavinė
jama ant 3 kap. už svarą brangians 
negu paprasta krikszčionių var
tojama.

Pereitą sanvaitę už lietuvius- 
kus javas mokėjo Wilniuje: už. 
pūdą rugių 75—80 kap., avižk
78— 80 kap., miežių 75 kap, Pū
das szviėžio nesūdyto sviesto 13 
rab. 80 kap., sūdyto 12 rabi. Pū
das szieno 28-^-30 kap-, sziaudų 
20—22 kap.

Liepojoje mokėjo: užragins 
sausus 76—82 kap., už drėgnus 
70—75 kap. Avižos 69—75 kap., 
geros 76—78 kap., geriausios
79— 80 kap. Miežiai 70—74. Gri- 
kai 86 kap. Žirniai 58—62 . kap., 
63—68 kap. Pupos 73—76 kap. 
Linųsėmens 126—130 kap., ge
riausi 131—182 kap. Kanapių Sė
mena 160—161 kap.

daliis t 
visų iazl

salinti wagiliai.
12 d. ^ovo į Wiinių atvažia

vo Su savo arkliais vokietys isz 
Szventėeų Michelvon, sustojo 
prie Eliaszkergo namų, o pats

naudojo ; vagiliai, įsėdo į roges

Gaisrai.
5 d. Kovo kaime Zobrojevcuo- 

ze Lydąs psvietyje siautė dide
lis gaisras. Ant gesinimo atbė
go isz želudkų ugnagesiai, kurie 

pri«mie.-ųčio “Naujamiestis”. 
Policija sisztyrė, kad arklius pa
vogė žinomas Wilniuje vagilius 
KantoraVycz. Todėl pradėjo va- 
gilitms neimant daboti namas ir 

kad į juos užeina ark- 
Laaar ir Hemas. Poli- 

lonkevič nusiųstas d»- 
ą apėjo jį salaiaikyti ant 
Jyczios tąsyk, kadą jis 
ichel vono arklį ir roges 
iamti isz Wilniaus. Prie 
Lazarra prisipažino,

ni«a padarytą skaito ant 5000

tuoti.

liaW 
cistais Rak
boti Law
Filtlnėsį 
iszvedėM
ir ra ■Mkl

riet 
vo 
dai.

vos ant 1500 rabi.

Surastas skarbas.
Wilniuje, ant teip vadinamos 

Bogszto nlyčios, kasant pamatus 
naujai statomiems prekejų Chole- . 
mų namams, darbinįkai iszkasė 
du variniu katilaičiu su senais 
sidabriniais pinįgais. Pinįgų 
buvo isz viso 403, svėrė jie drau
ge 21 swarą daugumas jų paeina 
isz svetimų krasztų, kaip antai 
isz Saksonijos ir Austrijos, kitigi 
lenkiszki ir lietuviszki senovės 
pioįgai. Nuvalius nuo rudžių, 
užtėmyjo ant vienų 1500 m., ant 
kitų 1608. Minėtus pinįgus at
ėmė policija nuo radusių juos 
darbinįkų ir nusiuntė į Wilniaus 
statistiszką komitetą

Bemažo ne prigėrė IV 
žmonių.

Po Kaunu, ant upės Nerio, 
prieszais Wiliampolės slabadą,be
sikeliant per upę apvirto valtis 
ir 19 žmonių supuolė į vandenį. 
Mat 20d, Kovo Wiliampoliaua 
mieszčionys, žydai Esner ir El- 
gin ir ukinįkas kaimo IVerszvių 
Dom braus kas, susodinę į valtį 19 
žmonių,k&ė juos per Nerį į Kau- * 
□ą. Priplaukus apie 30 sieksnių 
nuo Kauno kranto, rankose ve
dančio valtį Esnero nalužo ir
klas ir vanduo pagriebė pilną 
žmonių valtį ir nuneszė ant po‘ 
lių dirbamo ant Nerio tilto; val
tis susidavė į polių ir apvirto, 
visi joje sėdinti, terp kurių buvo 
teiposgi 5 moterys ir 5 vaikai, 
atsirado vandenyj. Ant laimės 
toj vietoj stovėjo botas, nuo ku
rio buvo nutiestos ant kranto 
virvės. Už jų tai ir susi griebė 
skęstanti. Nelaimę užtėmyjo nuo 
boto, nuleido valtis, kurios visus 
19 skęstančių žmonių iszgelbėjo. 
Isz jų tris labiausiai perszalusius 
reikėjo gabenti ant atgaivinimo 
į ligonbutį, bet dabar ir tie jau 
sveiki.

’kiai žemyn,negalėjo būt 
is, atbėgo ant stovin- 
itacijos kito ta ir orinio 
simuszimas buvo smar-

Užsilikęs senų gadynių 
gywaolis.

Žinote, kad senose gadynėse 
gyveno kitokį sutvėrimai (Apie 
isznykusius ant žemės senų ga
dynių sutvėrimus mes neužilgio 
pradėsime “Lietuvoj” talpinti 
ilgesnį rasztą su atsakančiais pa
veikslais) ant žemės, isz jų per
sikeitimo atsirado sziądieninės 
veislės, tikt tos sziądieoinės 
veislės, persikeitusioe isz senų, 
pagal didumą, ne gal lygintinai 
su savo iszny kasiais prabočiais» > 
(ir medžiai senų gadynių buvo 
kur kas didesni): neiszpasakyto w 
didumo, turinti 100 pėdų ilgio 
senų gadynių plesioeaurai persi
keitė į per pusę mažesnius kroko- 
dilius, megiosaurai daug ma
žesnius hipopotamus (upių ark
lius), mastodontai į sziądieniniuz 
slonius (elefantus). Yra dar vie
nok ant musų žemės krasztai, 
kur užsiliko nors sumažėję, bet 
nepersikeitę, nuo anų
senų gadynių gyvi sutvėrimai, 
kuriems punaszių niekur jau 
kitur nėra ant žemės. Sztai Aus
trijos konsuliui Pereirai, ant 
Javos, pietinėj Azijoj, pasiekė 
sumedžioti vieną isz tokių, žin
geidžių sutvėrimų, ponaszų į se
niai ant žemės gyvenamas, bet 
iszny kasias baisybes; mokslin
čių jis dar neisztirtas, bet Javos 
malajooys jį gerai pažinsta ir va
dina “lingvinu”. Pereitos sume
džiotos lingvinas turėjo 10 pė
dų ilgi o, ant pakėlimo nuo žemės 
vos užteko pajiegoe 5 žmonių. įsa 
pasturgalio jie panaszus į kroko* 
dilių, isz kaklo ir galvos pana
szus į žaltį, su aaztrioms iltims 
ir igais dantimis, taigi iazrodo lyg 
kad butų ir žaltys ir neiszpeaaky- 
to didumo driežas. Mėsa jo balta, 
kaip žuvies, žanduose ne būvą 

ant prisigriebimo į miestą reikė
jo atlikti ilgą kėlionę sausu keliu, 

sutruko ir pagedo taip, kad no
rams ne norams, Pereitai atsėjo jį

isztirtas;

ėmė daly varną, hu
saro, dar keturi žy-

muzejoee dar 
teiposgi jo niekur neturi. Ir 
Pererai ant Jovoa teiposgi ■ 
aitaikė antru kartu kur norą



Isz Amerikos vyriszkiems, kokių moterys pri
imti nenorėjo, kaip antai szerifo 
ir policijos sudžios. Tegul dabar 
isz ežia kraustosi jauni nenorinti 
apsivesti vyriszkiai, kadangi 
moterys miesto virszinįkai pasi
stengs tokius baausti.

Auszta skrybėlė apsaugojo gy-
* * wastl.

• Philadelphijoj paskutiniuose 
laikuose buvo daug atsitikimų, 
kad vaikai palikti ant lango to 
priežiūros iszpuolė nuo augsztu- 
tinių lubų ant ulyczios ant praei
vių galvos. Praeitos subatos 
dienę per langę nuo 6 lubų nu
puolė vaikas ir tai tiesiog ant 
galvos praeivio; vaikas iszliko 
beveik neužgautas, užtai praaivį 
reikėjo gabenti į ligonbutį. Pa- 
nedelio dienę, ant 7 lu. buvo 
panaszus atsitikimas: mažas vai
kas iszpuolė per langę nuo 5 lubų 
ir tai teip, kad iszkrito tiesiog 
ant augsztos szilkinės skrybėlės 
vieno praeivio. Skrybėlė rods 
pasidarė tuojaus žemesnė, tot už 
tai vaikas likosi neužgautas, isz
liko ir galva praeivio sveika,ku
rię matapsaugojo augsztaszilkinė 
skrybėlė, ant kurios nupuolė vai
kas kaip ant paduszkos.

Gaisras.
Nev York. Milijonierių apgy

vento]' miesto dalyj siautė du b ti
sus gaisrai pri ko pražuvo 13 
žmonių. Pirmutinis gaisras pasi
rodė namuose milijonieriaus Wa- 
llace Andrevs pn. 2 East 69 str. 
Ugnyje pražuvo beveik visi gy
ventojai, o tame patsai Andrevs 
ir jo pati, kurių kunus rado apsi
kabinusius, teiposgi jų duktė ir 
keturios tarnaitės, paskui užside
gė namai žemės prekėjo Alberto 
Adams, pn. 3 East 69 str. Czia 
sudegė viena moteriszkė, kuri 
užgimus gaisrui,miegojo ant aug- 
sztutinių lubų, penkios gi žmo
gystos mirtinai apdegė. Blėdį 
turtuose padarytę skaito milijo
nais doliarų

Reading, Pa. Siautė czia dide
lis gaisras, kuris pridirto blėdies 
ant 150000 dol. Sudegė Hershy 
trioba, ugnis užgriebė ir kaimi- 
nystoj stovinezię Bordo, Rehero 
& Co. geležies pardavinyczię, 
kurioje pridirto blėdies ant 
50000 dol., užasekuruota gi vis
ką buvo vos ant 1000 dol.

Nubaudė sužledoutinę.
Toledo, Mich. Ant Polar Pel

es salos, ant ažero Erie, netoli 
Kanados rubežiiį gyveno jauna 
ir labai graži indijonė. Į ję įsimy 
lejo jaunas prancūzas isz Kanados 
Blanc, ant jo meiles meile atsakė 
ir indijonė. Jauna pora susižieda
vo, bet užstojus žiemai jaunikis 
negalėjo aut salos pas savo su- 
žiedoutinę pasigriebti, tot ant ga
lo pasidręsino nors su didėliu pa
vojumi, per plaukianczius ledus 
ant mažos valtelės plaukt pas 
numylėta sužiedotinę. Kelionė 
pasisekė, bet indijonė savo su- 
žiedotinį priėmė labai szaltai. 
Prancūzas susekė, kad isz žiemos 
pasinaudojo amerikonas, kuriam 
kelionė ant-Polar Pelce salos ne 
buvo teip sunki ir paveržė indi- 
Jonės meilę. Prancūzas už tai su- 
mislyjo atkersziti: papraszė savo 
sužieduotinės paskutinį kartę su 
; uom pasivaikszczioti, o kad to
je ant to sutiko, nusivedė ję ant 
teip vadinamų ‘Meiles uolų’, isz- 
ei traukė peilį ir perdūrė mergi
nę, jos kunę į mėtė į ažerę. Tę 
padaręs, pats nusidurė.

Darbininku skerdynes.
Pana, III. Atsitiko czia pa- 

naszios kaip Lattimerė, tik ma
žesnės darbinįkų skerdynės*. 
Sziom kartu szerifas ir jo pagel- 
binįkai szaudė negrus. 7 darbinį
kai likusi užmuszti, o 9 paszauti.

L’igriuwo žeme
Netoli Joplin, Mo. penkius vy- 

riszkius darbinįkus dirbanezius 
gilioje uoloje užgriuvo žemė. 
Wienę isz jų Alkose dar gywę 
bet buvo teip baisiai sumanky- 
tas,kad tuojauspasimirė,kiti gi*ke- 
turi be abejonės jau' nė gyvi; jų 
dar ne atkasė.

17 žmonių prigėrė.
Užtvinusi Yellovstone upė nu- 

neszė tiltę netoli Glendive.Mont., 
ant kurio diktai žmonių susirinko 
žiūrėti kaip plaukia lytys. Su
griuvus viduriui tilto, stovinti 
czia žmonės supuolė į upę, isz jų 
17 prigėrė, vienas gi tapo mirti
nai apkultas.

Expliozija torpedų dirbtuvėj.
PiTTSBURG, Pa. Geležinkelio 

torpedų ir vatronų dirbtuvėj at
sitiko isz nežinomos priėžasties 
smarki expliozija, kurios dirbtu
vės trioba tapo iszardyta. Dirb
tuvės savinįkas ir du darbinįkai 
likosi ant vietos užmuszti, vie
nas gi kontraktorius sunkiai ap
kultas.

Paskendo laivas.
Eureka. Cal. Hamtoldto už- 

takoj susidaužė mažas garlaivys 
“Chilkat” ant kurio buvo 19 
žmonių ir isz to tikt 9 iszgelbejo, 
10 gi prigėrė. Ant minėto garlai
vio, isz 19 buvusių žmonių, 13 
buvo jurinįkų ir tarnų, szeszi gi 
pasažieriai. Isz pasažierių iszgel- 
beti tikt 2, keturi gi prigėrė.

Norėjo pabėgti 25 merginos.
St. Louis, Mo. 25 merginos 

ant pasitaisymo už paleistuvingę 
gyvenimę pasūdytos į “Indus 
trial Home” Chillieothe, Mo. 
užsimanė pabėgti. Sugriebusios 
mėsos kapojimui peilius, mergi
nos nuvijo norinezius užstoti 
pabėgimo kelię sargus ir iszsi- 
veržė ant ulyczios, bet czia jas 
į trumpę laikę sugaudė policija ir 
atgabeno atgal į pataisymo įtaisę.

Nenori baltu uniforma.
Brooklyne ant ulyczių szlawi- 

mo priėmė 500 darbinįkų, ku
riuos aprėdė į baltus drabužius, 
kaip tai yra antai ir Chicagoj. 
Pereito panedėlio dienę į darbę 
neatėjo 200 darbinįkų. Wieni 
isz jų teisinosi, kad nemokaszluo- 
ti ulyczių, kitigi atviresni tiesiog 
pasakė, kad-nenori dirbti todėl, 
jog prie darbo turi neszioti bal
tus uniformus, kurių dėl visi juos 
iszjuokia vadindami baltais hu- 
zorais.
Atkako pas sužieduotini, o su Jo 

draugu pabėgo.
Evansville, Ind. Jauna mer

gina, Mary Christian, isz Vanita, 
Indijonų terntorijoj, atkako į 
Machisonvilie, Ky. idant apsives
ti su Tamoszium Hancock, su k ti
ri uom i buvo sužiedavusi. Bu- 
vant svecziuose pas pažįstamus 
jaunįkis supažindino savo sužie
duotinę su savo draugu, Jonu 
Pride. Tas tuojaus į merginę įsi
mylėjo, toji gi už meilę tuom 
paežiu atmokėjo; Pride tę paczię 
naktį su savo draugo sužieduoti
ne iszdumė nežinia kur.

Pigus betureziam gyvenimai.
Ogden Mills, turtingas ameri

konas gyvenantis Nev Yorke 
užsimanė statyti namus kuriuose 
bus parengti gy venimai bstur- 
cziams. Namai, kokiu jis ketina 
pastatyti net kelios deszimtis bus 
ant szeszių lubų; gyvenimuose 
bus parengti reikalingi įtaisymai, 
koki tikt būva didturczių gyve
nimuose. Mills pasiganėdina 3% 
nuo įdėto kapitolo, taigi gyve
nimai jo pastatytuose namuose 
bus pigesni negu kur nors kitur, 
kadaugi kitiems ir 10% nuo įdėto 
kapitolo neužtenka.

Moterys miesto virszlninkai.
Beattia. Kans. Per paskuti

nius miesto virszinįkų rinkimus 
buvo czia du tikietai: ant vieno 
buvo Moteriszki kandidatai, ant 
kito gi vyriszki; sziuom kartu 
moterys paėmė virszų: ant mies
to majoro iszrinko moterį Tot- 
ten; į miesto rodę pateko mote
rys: Shedon, Schlight, Smith, 
Kirliu ir Watkins; mergina 
O’Neil pateko ant miesto klerko 
urėdo. Tikt tie urėdai pateko

•f Sztete Rodė Island 2500 
darbinįkų medvilnės 
pakėlė sztraikę.

5 Betlehem, Pa. 
Slate Co. pakėlė savo 
darbinįkų uždarbį ant 15%.

5 Loril, Kas. Easter Coal 
Co. parengė nauję szaftę; dabar 
rengia 150 naujų kokso peczių.

<Į Pittsburg, Pa. Carnegie 
Steel Co. pakėlė savo dirbtuvių 
10000 darbinįkų uždarbį ant 
10%.

dirbtuvių

Keyston 
dirbtuvių

Pullmann, III. Darbai 
Pullmano karų dirbtuvėj eina ge
rai ir yra viltis, kad teip bus per 
ilgesnį laikę.

5 Wheeling,W. Va. Czianyk
szcziai stritkarių tarnai pakėlė 
sztraikę, o per tai ir kai ų bėgio
jimas pasiliovė.

5 Grand Rapids, Mich. Pakė-

Isz darbo lanko.

lė sztraikę czianykszcziai kriau- 
cziaL Reikalauja jie pakėlimo už 
darbę užmokesnio.

H Columbus, Pa. Czianyk- 
szczios plieno liejinyczios nuo 1 
dienos Gegužio pakėlia savo 
darbinįkų uždarbį.

5 Belaike, Oh. Czianyksztė 
Aetru Standard Iron & Steel Co. 
pakėlė savo 4500 darbinįkų už
darbį ant 10%. \

% Birduboro, Pa. Czianyksztė 
Brocke Iron Co. pakėlė savo 
dirbtuvėse dirbanezių pudlerių 
uždarbį ant 10%.

Cunton, Ind. Brazil Block 
Coal Co. pirko 100 akrų žemės 
su anglių sluogsniais ir ant jų 
rengia naujas kastynės.

5 Cleveland, Oh. 1000 daili
džių pakėlė czia sztraikę. Reika
lauja jie padidinimo užmokesnio 
ir 8 darbo valandų, ant dienos.

1 Jo liet, III. Czianykszcziai 
dailidės pakėlė sztraikę. Jie rei
kalauja 8 darbo valandų ant 
dienos ir pakėlimo už darbę už
mokesnio.

5 Darbinįkai anglių kastynių 
vidurinėse dalysė lovos szteto 
nusprendė pakėlti sztraikę; jie 
reikalauja pakėlimo už darbę už
mokesnio.

1 Szteto Nev Jersey stiklo 
dirbtuvėsė 1000 putėjų pakėlė 
sztraikę. Jie reikalauja padidini
mo užmokesnio už darbę ir pripa
žinimo unijos.

5 Springfield, III. Kastynės 
szito distrikto paliovė darbę, ka
dangi iszvežėjai anglių pakėlė 
sztraikę: reikalauja jie 2 dol. ant 
dienos ir 8 darbo valandų.

Į Bay City, Mich. Tarnaujan
ti ant czianykszczių sztritkarių 
pakėlė sztraikę, per tai ir karų 
bėgiojimas apsistojo. Sztraikas 
todėl negalės ilgai trauktesi

Norvich, Conn. 1070 audė
jų Panemagh Co. dirbtuvių pa
kėlė sztraikę. Jie reikalauja, kad 
ir jiems, kaip verpiejams, butų 
padidintas už darbę užmokesnis.

H Glasport, Pa. Pittsburgo 
kapitalistai pirko czia 12 akrų 
žemės ir ketina statyti dirbtuvę, 
kuri bus įrengta iki Pjutės mėne
sio. Ras czia darbę 400 darbinį
kų.

•[ Muckatine, Ia. Trys di- 
dižiausios ėsanezios mieste žmo
nių guzikų dirbtuvės pakėlė 
savo darbinįkų uždarbį ant 10— 
15%. Tokių darbinįkų yra czia 
600.

5 Manch Chcnks, Pa, Dirbtu
vės Iron & Steel Co. Perrysvi- 
llėj, kurios iszstovėjo per tris 
metus, pradėjo vėl dirbti. Plieno 
liejinyczios Hellestovne teiposgi 
pradėjo dirbti.

Blogmington, III. Sztrai
kas darbinįkų Mc Lean County 
Co. kastynių pasibaijrė: kastynių 
savinįkai pakėlė ant 5c. nuo to
nos užmokesnį ir darbinįkai su
grįžo prie darbo.

Nevark, N. J. Darbai czia- 
nykszcziose skrybėlių dirbtuvėse 
sumažėjo, tot teip būva kasmetę 
užstojus pavasariui. Tikimės, jog 
už poros mėnesių pasigerįs, ka
dangi teip kas metę būva.

5 Providence. N. J. Audėjai 
Qoberto Knighto dirbtuvių pa
kėlė sztraikę. Jie mat ne pasiga- 
nėdina padidintu ant 10% užmo
kesnio, tot reikalauja tokio, kokį 
gaudavo pradžioj pereitų metų.

5 Orange Valley, N. J. Dar
bai czianykszczioee skrybėlių 
dirbtuvėse eina gerai; kiekvie
nas pripratęs prie tokio darbo 
gali cziagreitai gauti darbę, grei- 
czias negu kur.upre kitur.

/ ■ x- x- 

5 Daenport, Ia. 150 maszinų, 
dirbanezių rando Rouk Islend ar
senaluose, pakėlė sztraikę. Rei- 
kalauje jie pakėlimo užmomkee- 
nio ir permainų sunkinanezių dar
bę prisakymų. Prie darbo arsena
luose liko dar 1200 darbinįkų, 
terp kurių yra 50 maszinistų.

Cleveland, Oh. Prie aztrai- 
ko pristojo dar daugiaus daili
džių; unijos virszninikai sako, 
kad jeigu reikalavimai ne bus 
iszpildyti, tai szię sanvaitę prie 
sztraiko pristos 3000 darbinįkų. 
Sztraikieriai reikajauja 30c. už 
darbo valandę ir 8 darbo valan
dų ant dienos.

Kasiszloszč laikrodį?
Laikrodžio traukimas atsibuvo 

petnyczioje 31<L Kovo. Traukimo 
laikas, tapo permainytas todėl 
kad tę dienę buvo parankiausia, 
nes fabrikas nedirbo; teipgi kai
mynai praszė kad butu traukimas 
2 valandę po pietų susirinkomė 
Parsons’o svetainėj. Tikėtai bu
vo padaryti, parduoti numeriai, 
paraszyti ant mažiuko tiketuko, 
ir sudėti į yardę, isz kurio ma
žas vaikiukas isztraukė vienę nu
merį ir tas laimėjo laikrodį: nu
meris buvo “94 C", lai m 6 tojaus 
pravardė yra W. E. Struns, isz 
Broad Brook, Gonn. Kitiem pir
kėjams isztariamė szirdingę 
aezių už paaukavimę tų centų 
ant naudos “Tėvynės Mylėtojų 
Draugystės”

M. Paltanavyczia,

Isz Plttsburg, Pa.
musų lietuviai viskę mėgsta 

pirkti pas svetimtauezius, ypacz 
pas žydus, nors tie tankiausiai 
lietuvį prigauna. Sitai ir asz 
turėjau neseniai provę, kurię pra* 
loszęs supratau, kad daug geriaus 
ir pigiaus butų jeigu buezia pir
kęs pas vientautį, bet supratau 
tę po laikui. Pirkau asz viražu- 
tinį drabužį, bet kad buvo per 
platus, daviau jį vokiecziui per
dirbti, o tas teip jį pataisė, kad 
nesziot negalėjau. Reikėjo kreip
tis prie skvajerio, tol tas vokie 
ežiui prigudyjo mano overkotę 
vertę 110 ir dar |2.75c. kasztų. 
Jeigu buezia kraipęsi prie lietu
vio, žinoma ir provotiesi nebū
tu reikėję ir savo drabužio nebu 
ežia nustojęs. Tegul saitas atsi
tikimas bus pamokinimu kitiems, 
visiems perkantiems pas žydus.

Lietuvys. ,

51 Carlaville, III. Pietinė 
dalyj Macoupin pavieczio 1800 
kalnakasių neturi darbo; apie su
sitaikymu darbinįkų su darbda
viais nieko negirdėt. Kastynės 
Consolidated ant Madison Co. 
dabar stovi, kadangi maszinistai 
pareikalavo 8 darbo valandų ir 
30c. uždarbo valandę, o kastynių 
savinįkai ant to ne sutiko, todėl 
maszinistai paliovė dirba. Kas- 
tynėse Sorento ir Coffeen ant to 
sutiko, todėl ežia prasidėjo jau 
darbai.

5 Pana, UI. . 10 Balandžio 
prasidėjo musztynė terp negrų 
seabsų ir mainierių baltveidžių. 
Apie 8 ypatos tapo užmusztos, 
kiek sužeistų, dar nėra žinios. 
Mes pageltos neturime isz kur 
gauti, pats majoras laksto po 
miestu su szerifu prisaikindamas 
deputetus, ir varo muszti bied- 
nus darbinįkus, o ne atmena, kad 
jo bosai pereitais dviems metais 
kalbinėjo koznę žmogų kuoszir- 
dingiausiais žodžiais balsuoti už 
kompaniją, tai turėsite geresnę 
ateitę., Priesz balsavimus svei
kino szirdingai kožnę, o sziędien 
sveikina su kulkoms. Priesz 
elekcijas buvo girdimi balsai 
hurra! .hurra! už kompaniją, o 
sziędien girdime o Jėzau! gelbėk! 
Kas tavę iszgelbės kad tavo 
rankos, kojos ir galva suszaudy- 
ta, nekuria po 6 kulkas yra ga
vęs. Labai apsirikom rinkdami 
tokį žmogų, musų sztraikas butu 
iszgrajitos į du mėnesiu jeigu 
miestas nepenėtų tokių balvonų, 
szįmet nekuriu ir propertis par
duos už taxas, ir mes alkani var
gę ir badę keneziame ir ėsame 
szaudomi. Mieli darbinįkai ir 
ukėsai, jeigu norite turėti svei
kas rankas ir kojas, ne balsuokite 
už kompaniją, supraskite kad 
kompanija ir geriausią žmogų 
privers elgtis pagal jos uorę.

Mainieris. 1

ISZ
Lietuwiszku dirwu.

kuom užsiimti,liuosose nuo darbb 
valanduose, atsiranda visokio i 
blogos mislys vedanezioa nuo 
tiesaus, doriszko kelio. Užpelnys 
ti doliarai kiszeniuj ne duoda ra
miai namieje sėdėti, kol jų paliū
ne ne praleidi. Pasigėręs ir auz 
neeiszalindavau nuo muaztynity 
Kartais ne apseidavo ir be .poli> 
ei j os, kuri saviszkai sutaikydavę 
vesdama į lokupę, kur patilpdaį j 
vo dar atlikę pinįgai. Dabar, tut 
rėdamas knįgų ir laikraszczių už 
siimu skaitymu, liuosas ė s u nu< 
blogų mielių ir nuobodumo i * 
mano kiszeniuje doliarai geriau i 
sutinka, ne reikia jų neszti -į saj- 
liunę arba policijoj už nakvynę 
mokėti. Matote broliai, kokifrge- 
radėjystė yra skaitymas knįgų i ’ 
laikraszczių! Sekkite ir ju* tai) 
paežiais takais o patys pamatysi 
te, kad bus daug geriaus: ir pinj - 
gai pasiliks kiszeniuje, ir paw bu - 
uite sveikesniais, visi jus piguo 
dos. Bandykite tikt, broliai, > 
patys pamatysite, kad ne anįtjuo 
ko jus kalbinu prie skaitymo kn; - 
gų ir gerų laikraszczių!

Baltaplaukis.
F

Isz Newarko, N.
25d. Kovo atsibuvo czia sūri 

rinkimas Szvento Jurgio Oriu 
gystės, aut kurio p. Pranis pada 
vė įneszimę, idant Draugyst; 
paaukautu porę doliarų ant! tau - 
tiszkų reikalų, kaip antai ant paj-j 
rengimo lietuviszkos spaudos da 
lies ant atsibusianezios ateinan 
ežiuose metuose Paryžiuj viso 
avietinės parodos.Kada užmany • 
tojas paaiszkino naudę musų toki » 
dalivavimo ant parodos, susiric - 
kę,pripažindami teisingumę argu - 
mentų, įneszimę priėmė ir Wicr- 
balsiai nutarė pakelti balių ir v - 
sę nuo jo pelnę nusiųsti anam ui - 
siimaneziam parodos pa renginį 1 
Komitetui (geriaus isz syk pin, • 
gus siųsti į redakcijas,arba jeigu 
Amerikoj susitvėrė atsakanti ko
mitetą, o jau tas nusiųs anam 
Paryžiuj ėaaneziam komitetuj, 
kada pinįgai bus reikalingi. Redfi 
Neteisingai musų Draugystę ap
skelbė p. Daugkentis ir Kaųniat- 
kis, buk ji rūpinasi vien apie tai, 
kad sanariai atliktų velykinį iaa- 
pažintį. Dabar mat ] 
Nevarko Szvento Jurgi 
gystė užsiima ne vien tikėjimis^- 
kais reikalais, bet ne užtnirszta 
apie svietiszkus, tautiszkub, kę 
geriausiai parodo tas, kad perdi.- 
tę metę paaukavo 10 dolJ ant 
provos su aukomis szerifo Mar
tino skerdynių, o dabar ant rei
kalų parodos lietuviszkos ’ I p dū
dos parengia balių. Jeigu vięos 
draugystės sektų paveikslę mu
ši sz kės, tai į trumpę laikę galėtu
me daug gero nuveikti; vargas 
vienok, kad ne visos teip su- 
pranta.

Sanaryk

Reikia užsiraszyti lietu- 
wiaai.

“Vienybė”, Nr. 12,kalbina, kad 
per szų metų suskaitymę Suvie
nytų Wieszpatyszczių gyventojų 
lietuviai nesidrovėtų lietuviais 
užsiraszyti, nee tęayk ne tikt mes 
pats žinosime,kiek mus Amerikoj 
yra, bet ir amerikonai, pažinę mai
šų skaitlių ne drys už niekę mu- 
laikyti. Surasze buvusio 1880 m. 
gyventojų suskaitymo lietuviai 
visai neparodyti, kadangi jie la
po užraazyti arba už lenkus, arba 
už maskolius. Laike užpereitų; ir 
pereitų metų parengtę mokslai- 
nių užveizdos suskaitymo Chifa- 
gos gyventojų, lietuviams £itma 
kartę paskyrė vietę kaipo atski
rai tautai, tikt ir isz to musų 
broliai nemokėjo pasinaudoti: iiž- 
pereituose metuose, kada , terp 
renkanezių žinias su raazytojų 
buvo, rodosi, du lietuviai, įrajdo 
Chicagoj su virszum 2000 lietu
vių, pereituose gi metuose, įk^da 
lietuvių suraszytojų ne buvo, pa
do jau tikt aįTie 1500,- nore visi 
žinome, kad Chicagoj yra apie 
15000 lietuvių. Neužmirazkite 
dėl lietuviai per ateinantį visų Su
vienytų Wieszpatyszczių gj 
tojų suskaitymę užsiraszyti i 
viais,kadangi teip, kaip dabęr 
airauote, slėpdami savo tautisžkę 
kilmę, skriaudžiate ne vien aajro 
tautę, bet žeminate moksli 
vertę surinktų statistiazkų žinių, 
kurios, kad turėtų tikrę vertę, 
neatbūtinai turi būt teisingos. 
Reda apie musų laikraszczių ragi
nimus žinos tikt maža lietusių 

daįis laikraszczių ne skaito; taigi 
tegul todėl tokius pamokina kiti, 
tegul ir neakailanezius, kaip gali
ma, prikalbės lietuviais užsiraszy- 
ti. Rods prikalbėjimo nepaklau
sys sulenkėję lietuviai, bet nors 
kaslink tikrų lietuvių teisinges
nes turėsime žinias. Galėtų tę 
paaiszkinti musų žmonėms ir kunį
gai bažnycziose.

Kam tas pa wy d ėjimas?
Užtenka pakelti musų 1 ai k r asz- 

ežiuose kokį nors kad ir svar- 
biausię klausymę, o tuojau/ it yla 
isz maiszo iszlenda pavydėjimas 
terp savęs nesikenezianezių mu 
sų partijų, kas stabdo ir geriau
sius, naudingiausius tautiszkub 
užmanymus, nedaleidž;a nuveik
ti nė jokių tautiszkų darbų su
jungtoms visų pajiegoms. Sztai 
dabar “Vienybė” apgarsino rinki- 
mę aukų (tę privalo daryti visi 
lietuviu Ai laikraszcziai) ant 
parengimo lietu viszkos spau- 

’dos dalies Paryžiuj. Ko rodosi 
daugiaus reikia kitiems 
laikraszcziams, kaip sekti toms 
paezioms pėdoms ir teiposgi pa
garsinti rinkimę aukų nuo savo 
skaitytojų! Kur tau! Ir czia mes 
neužmirsztame sunaudoti asabisz- 
kus nesutikimus ir nesikentimus, 
nepaisydami, ■■ kad tas turi 
užkenkti tikrai naudingam užma- 
mymui. Sztai kę apie “Vienybės” 
raginimę prie aukų raszo organas 
musų “Susivienyjįmo”, “Tėvy
nė”.

“Vienybė” jau apsigarsino rink- 
senti aukas ant to dalyko, ko ne
galima nupeikti—vienok tame 
reiktų atsakantesnių negu sziędie- 
ninės “Vienybės” užveizda. Parė
mimui Zuericho lietuvių užmany
mo turėtų būti įtaisytas tam tikras 
komitetas susidedantis isz įtek- 
mingiausių lietuvių Amerikoj, 
pakol gi tas neįvyks, aukos gali 
būt siuneziamos tiktai pas “Susį- 
vienyjimo kasierių”.

Argi raszėjas to straipsnio ne
mato, kad mesdamas szitę per- 
sergėjimę priesz “Vienybę”, sėja 
nepasitikėjimę ir stabdo ainkimę 
aukų ant teip svarbaus mierio 
kaip parengimas lietuviszkos 
spaudos^parodos Paryžiuj? Jeigu 

1 nenusiseks, juk lietu- 
visuomenė turės tiesę užtai 

terp kitko kaltinti “Susivieny- 
jimę, kurio;Vardu ir kurio orga
ne raszėjas apkaltinimus ir per
sergėjimus talpina. Jeigu “Vie
nybė” neieztikima, tai reikia 
parodyti faktus, kurie apkaltini- 
mę paremtų, jeigu gi faktų nėra, 
tai ir persergėjimai nereikalingi, 
bet tiesiog vodingi, kadangi jie 
stabdys aukų rinkimę, pakels 
tikt nereikalingai nepasitikėjimę. 
Kas raszėjui davė tiesę statyti 
“Snsivienyjimę” kaipo vienaiti 
nę įrėdnę vertę užsitikėjimo, 
ypacz kada dar nieks neužmirszo 
atsitikimo su buvusiu Kasieriumi? 
Nieks nepraszo ir ne turi tiesos 
reikalauti, idant“Susivienyjimas” 
imtų atsakymę už aukas ne pas jį 
sudėtas, bet teiposgi nięks ne 
pripažys jam tiesos monopolizuoti 
rinkimę aukų ir statyti savę kai
po' vienaitinę įtaisę vertę užsi- 
ti k ėjimu. Tegul “Susivienyji- 
mas” renka aukas ir atsako 
už taa, kurios bus jo kasieriui at
siųstos, bet jis ne turi tiesos draus
ti tę patį daryti kitiems, kurie 
iki ssiol nepasirodė faktiszkai ne 
vertais užsitikėjimo; monopoli
zavimas tikt gali sumažinti au
kas. Kaip raszėjas “Tėvynės” sė
ja nepsitikėjimę priesz “Vieny
bę”, teip jau ne truks nepasiti- 
kinezių “Susivienyjimui”, reika
lauti didesnio pasitikėjimo negu 
paveikslau Iszeinanti darbar lie
tu viszki laikraszcziai juk jis ne 
turi tiesos. * r

Pritariame mes, kad reikia su
tverti atsakantį komitetę isz 
isztikimiausių lietuvių, kurisai 
galės priiminėti aukas ir jas galu
tinai nusiųsti anam komitetui už- 
siimancziam parodos rengimu, 
tot kol tokio komiteto ne turi 
me, tegul aukas renka visi musų 
laikržszcziai. Kada ateis laikas,jie 
nusiųs surinktus pinįgu, kur 
reikės(kad tikt prie rinkimo sąna
rių komiteto musų partijos neban
dyti monopolizavimo, kaip dabar 
bando, dariti su ankų rinkimu). 
Tuom tarpu mes pats nežinome 
dar, kas tveria anę Zuericho ko
mitetę, todėl aukautojai tegul 
tuom tarpu deda aukas į laik
raszczių redakcijas, arba ir pas

| “Susivieoyjimo” kasierių, kur

pasirodo,, k;id užmanymas 
Jurgio Dnm- įviszkavisn

Isz Montville, N. J.
Lietuvių pas mus ne daugiau

siai, tot ir terp tų mažai yra 
skaitanezių gerus laizraszczius ir 
knįgas. Nežino mat musų broliai, 
kiek naudos atgabena skaitymas 
musų rasztų,nesupranta jie, kad 
nusipirkimas knįgos arba užsira- 
szymas laikraszczio daug mažiaus 
kasztuoja,negų praleidžiant lai
kę be knįgų. Asz ir seniaus nieko 
ne skaieziau, o dabar nieks manę* 
nuo knįgoa ir laikrasaczio jau ne 
atitrauks. Be įskaitymo žmogus
niekada ne bus ramus, ne turint dalelė, kadangi nė desziml

kam parankiaus. Savo laike, su- 
sipažįsime ir su anuom Europos 
junuomenės komitetu ir kada jis 
pareikalaus, pinįgai bus jam nu
siųsti.

Isz wisnr.
| Mieste Manheime, Wokieti. 

joj, sudegė trioba, kurioje tilpo 
paukszczių paroda, draugė sūdė- 
gė ir 2000 visokių veislių pau- 
szczių.

| Už gydymu laikė paskutinės 
ligos, popiežius apdovanojo gi- 
džiusi jj daktarę Mazzoni davė 
jam auksinį žiedę su diemantais 
ir padekavonę ant raszto.

P Sziaurinėj Afrikoj, prancu- 
ziszkoj valdytoj Tunia, iszlėkė j 
padangės dy narni to dirbtuvė. Prie 
to du žmonės tapo ant vietos už
mušti, sužeistų gi pasirodė daug.

| Per pirmutinius 3 mėnesius 
szių metų ^Vokietijoj 129 žmo- 
gystos tapo sudų nubaustos už 
įžeidimę ciecoriaus garbes. Vi

si jie nuspręsti ant 38 metų kalėj- 
mo.

0 Tvirtynėj Huy, Belgijoj, ex- 
pĮlodavo bomba, kurios szukių du 
kareiviai likosi užmuszti, vie
nas gi oficieras ir vienas kareivis 
sunkiai sužeiti. Daug aplinkinių 
namų tapo pagadytų.

| Mieste Kiel, Prūsuose, terp 
iszlipusių nuo kariszkų laivų ju- 
rinįkų ir civilistų užgimė kruvi
nos mnsztynės; ant jų apstabdi- 
mo reikėjo szaukti czielę pekszti- 
nįkų regįmentę. Yra diktai su
žeistų žmonių isz abiejų pusių.-

| Aplinkinėse miesto Tampi- 
co, Meksike, siauczia smarkus 
gyrių gaisrai, kurie su neiszpasa- 
kytu greitumu artinasi prie mie
stą Kadangi ne įstengia ugnies ' 
užgesinti ir jį isz visų pusių ap
siautė miestę, tai gyventojai nė 
gali nė iszbegti.

| Ryme tapo atidaryti ;parja- 
mento susirinkimai. Ant galerijų 
susirinko daug sveczių, kaip an
tai svetimų krasztų ambasadorių 
ir kunįgaikszczių. Norėjo ateiti 
ir popiežiaus stats sekretorius, 
kardinolas Rampola, bet jo 
parlametę ne įleido.

| Anglijos, Szkotijos ir Airijos 
pakrantesė siautė smarkios vėt
ros, kurios nemažai žvejų laive
lių paskandino. Į Penzance nesu
grįžo 14 žvejų botų. Airijos pa
krantesė sesidaužė teiposgi dik
tai žvejų botų ir diktai žmonių 
prigėrė.

| Netoli Aschabado, Widurinėj 
Azijoj, ant Užkaspiszko geležin
kelio linijos, užbėgęs ant tilto 
trūkis iszszoko isz rėlių ir nupuo
lė nuo tilto. Trūkio maszinista, jo 
pagelbinįkas ir viriausiasis kon
duktorius likosi užmuszti ant 
vietos.

| Werbų nedėlios dienę po vi
sus Wokietijos krasztus siautė 
smarkios sniego darganos, smąr- 
kiausios buvo rytinėse ir aziauri- 
niuose krasztuose. Trukiai nuo 
rytų negalėjo ateiti j Beri i nę, ka
dangi juos sustabdė supustytos 
ant kelio pusnys.

| Laivas “Belgi” su moks
liu ežia i s i užkelia vu sias aut tirinė- 
jimų į pietinius ledinius krasz
tus, atkako dabar į .Patagoniję į 
portę Panta Arenos. Minėtas lai
vas su moksiineziais priszalo terp 
lėdų ir negalėjo per 3 mėnėsius 
iszsiliuosuosi. VViri laikė jį jau už 
pražuvusį.-

| Sūdąs susidedantis isz pro
fesorių ir administratyviazkų 
valdžių nusprendė iazvyti visai 
isz. Warszavos universiteto 194 
studentus ir uždrausti jiems ne 
tikt pastoti į kitus universitetus, 
bet ir giventi miestuose kur yra 
tokioeįtaisos, turi jie į 10 dieuų 
iszsikraustyti isz Warszavoe.

| Tiee vienu kaimu 26 mylios 
nuo Finlandijos sostopilės, miesto 
Helsingforso nupuolė neisapasa- 
kyto didumo akmuo isz dangaus, 
kurisai iszmuszė žemėj skylę 25 
pėdų gilię. Akmenį tę rengiasi1 
issimti, kadangi vien vertę gale-
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iies ir kitų medegų jame esan- 
czių apskaito-ant daugelių milijo
nų rublių.

LI E TUVA

kė loterijos liosę, ant kurio puolė 
25000 markių. Jaunas sūnūs nuo 
tėvų tuojaus pareikalavo savo 
laimikio pusės. Gavęs pinįgus, 
apsivedė su jauna vokietaite, 
bet tojė matomai tekėjo tikt dėt 
pinįgų, kadangi praėjus vienai 
sanvaitei, turėdama vyro daiei- 
dimę, atėmė iaz uiczėdyjimo ka-

li Gruzinas, kunįgaikaztis 
Eristawi padovanojo sawo d varę 
Odzisi, netoli Titliso, »nt Kauka 
zo, turintį 900 desiatinų geros 
i.-zdirbtos žemės ant parengimo
žemdarbystėsmokslaiuės. Mes to- įsos 9000 markių dar likusių nuo 
kių geradėjų neturėsime, kadangi laimėtų ant lioterijo* ir iszdumė 

nuo besidžiaugianezio isz pinįgų 
ir gražios paezios wyro. Paa 
jį paraszė kortęlę, kad su pi
nigais keliauja į Amerikę, kur 
tikisi geresnę rasti laimę negu 
tėvynėj.

musų tėvynės dvarponiai yra len
kai, arba lietuviszki renegatai, 
kuriems nerupi reikalai ir vargai 
lietuvių.

{] Paryžiaus paczto užveizda 
darė bandavon^s su naujai iszras- 
tu ten garsiai kalbancziu telefonu. 
Naujas telefonas kalba garsinus

3 Berlyne atsibuvo susivažia
vimas delegatų visų Wokietijoe 

ir aiszkiaus negu kalbėtų žmogus universitetų. Susirinkę nutarė 
tame jau kambaryj. Susideda iszplatihti teip universitetų kur- 
iss sujungtų drauge telefono ir sus, idant dalį jų galėtu klausyti 
mikrofono (prietaisu padidinanti ne matrikuliuoti studentai, 
balsę). Ant kalbėjimo i telefonę bet ir dirbanezios luotuos. To 
nereikia prie jo artintiesi, galima kiu budu rengiasi Wokietijoj prie 
kalbėti ir nuo toliaiis. visų 25 univer-itetų parengti

-------- į kursus augsztesnių mokslų dėl 
Į Ant Krimo, pietinėj Maskb- darbinįkų. Jeigu mes norėtume 

tijoj, uetpli pagarsėjusios gintu- lietuviams ne jau angsztesnių 
wės Sevastopeliaus atkasė už- niokslų, bet nors elementariszkų 
dumtę senovės mieetę, kur randa gamtos mokslų kursus perengti, 
tnurmulines, isz terrakotos ir isz I skambėtu keiksmai nuo daugumo 
kitokių medegų štatuos, visokius I |nuSų bažnvėžių suk vniezių. Na, I 
naminius rakandus ir tt. ant 300m. ' o mes klausėme, kodėl teip žemai Į 
pirm Kristaus gimimę gyventojų mes 8tOvime! 
vartojamus. Mieštas tasai buvo 
grekonių uždėtas, paskui pateko 
rvmionims. Dabar ant tos vietos 
stovi stacziatikiszkas khoszto- 
rius.

II Atkako dabar į pietinę A 
merikę su belgiszka komisija isz- 
siųsta ant tirinėjimų į pietinius 
polariszkus krasztus laivas “Bel
gica”. Laivas tas prisigriebė iki 
72° pietinės geogniiszkos platu
mos, taigi lieka iki pietiniam po
liui 18° arba netoli 2000 kilo
metrų. Rado ant kelio naujus 
-ausimiius ir vandenis teiposgi

; Sausi vėjai, koki per ilgę lai
kę siautė Alpų kalnuose, pagimdė 
diktai mažesnių ir didesnių gais
rų. Kantone Wallis su irisu •*»- 
degė du kaimai ir tai teip, kad 
□eiszliko nė viena trioba: Atben- daug vulkanų, apie kuriuos iki 
ried. kur sudegė 50 galvijų ir ^jjoi ųieks negirdėjo. Laike tų 
300’ žmonių neteko pastogės ir kelionių pasimirė 2 mokslincziai. 
Agaren, kur sudegė 90 namų ir , Rug^£jo mėnesyj priszalo laivas 
teiposgi ne mažai naminių gal- įr negalima huwo keliauti, szaltis 
Vijų, 'Visame paskutiniame kai- buvo 433 pagal Reaumuro ter- 
nie iszliko tikt maža koplytėlė ir 
vieni namai.

nę. Iszsikrauszczius vien c 
landieeziams, jų vietę užims ma- 
szkoliszkoe blakės, pasilikę tėvy
nėj per iszeivystę taps apeilpny- 
ti. Mums radosi, kad ant priver
timo Peterburgo smirdėlių ne 
iszeivystės prispaustų gaivalų 
reikia, bet jų vienybės. Maskoli- 
joj ne tikt ne maskolisski gaiva
lai yra persekiojami ir myniojami 
bjaurių carų ir jų tarnų, bet ir 
didesni, taigi geresnėj i maskolių 
dalis. Jeigu tikt visi tie prispau- 
stiejie, persekiojami sykį sueitu į 
susipratimu ir vienybę, carams 
ir jo tarnams atseitu eiti nors 
kiaulių ganyti kur nors į sveti
mus krasztus.

fia- ■| Paryžiuj Drįs Bra surado 
bakterijas gimdancaiaa dabar ne- 
iszgydomę ligę vėžį. Dras Bra 
tikisi n e ūži I gi o padirbti atsakan
tį seram, kurisai,įskiepytas ligo
niams, iszgydys juos nuo vėžio.

| Profesorius sateto universite
to mieste Madison, Mich. Hobbs 
senuose žemės sluogsniuose sura
do nauję mineralę, karį praminė 
Goldschmidtitų, ant garbės gar
baus vokiszko mokslincziaus 
Goldschmidto isz Heidelbergo. 
Naujas mineralas kaip garsina 
prof. Hobbs, užima vidurį terp 
aukso ir sidabro.

| Bruxelliy, Belgyjos sostą pi- 
lej, darė bandavonės su naujai 
iszrastu telefonu, prie kurio ne 
reikia visai jungti dratais vietų 

į su kurioms norime susikalbėti 
Bandavonės buvo pasekmingos: 
terp dviejų vietų ant kelių my
lių vienę nuo kitos kalbę galima 
buvo girdėti aūzkiaus negu per 
telefonu sujung'ę dratų. Tasai te
lefonas paremtas ant to paties pa
mato kaip ir Marvonio telegrafas 

; be drato.
U Dras Gobbey isz Kansas iaa-
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|' Angtiszkas laiknsztis 
“Times” pranesza apie smarkius ; 
šatraikus ir darbinįkų musztynes r 
fabrikuose Maskolijosapskrieziuo i 
«e. Į maisztų apimtus krasztus 
iszsiuntė kariaunę, suaresztsvo 
visokiuose krasztuose tukstan- Į 
ežius žmonių. Kadangi laikrasz-1 
ežiams uždrausta apie tai kę nors, 
raazyti, tai žinoma, nė pusės tei 
syhės negali žinoti Peterburgo 
valdžioj. Miestuose ir fabrikuose 
mėto tukstonezius socijalistiazkų Dau» prietaisę.
nrokliamacijų. Maisztus tuos. I K^P<> varanti maszinas
kaip spėja, palaiko u. 
socijalistų ’ organižacijos.

užrabežin priteikiate ežia gazoli
na; prietaiaa ta neturi baliono,!

Mikalojaus ir]o naikusių urėd- wieQ sziupele^ karia, krūtys

nįkų pradėjo jau drebėti p* 16 n- maszinoe varomos »u gazoliną.
ki.i. k«l ne'dS»tų Mukolijoj P*«*1 k™
revoliucija. kuri, žinoma sunai
kintu caro į
koj. Maisztai tie yra tai vaisiai 
neteisingo valdymo Maskolijos; 
carų, ne tikt Mikalojaus, bet ir 
priešą jį valdžiusių despotų. Už 
kaltės tėvų mat ateina užmokee- 
nis vaikams. Nuo vidurins re
voliucijos spaudžiamų despotiaa- 
kų valdžių gyventojų neiazgel- 
hės Maskolijos caro užmanytas 
sandaros kongresas.

tinant sz i upeles »u greitumu 420
įtekme svieto politi- minutę, torai nau-

LŪS 
inęs— 

if Įpatin- 
ovaną, 

us

Nedrįsdami nė išduoti Paktį nė jį apginti 
priesz apgulimo armiją, jie išsiuntė aną į 
Mitylėnę, kur paslai Mazario vėl reikalavo 
ano iszdavimo, siūlydami didelę mokestį, teip 
jog Kymėnai gavo baimę, ir dėlto Paktį 
nusiuntė į Chioe, kur jis globos jieszkojo 
dievnamyje Athėnės Poliuehoe1*. Bet ežia 
teipgi persekiotojai atsirado ir prikalbino 
Chidjieczius, kad aną isztrauktu isz dievnamio 
ir lazduotu Persams, prisiulydami territoriją 
Atarneo8' kaipo mokestį.... Teip Paktys ta 
po pagautas ir nusiustas kaipo suiminys pas 
Kyrą, kurs buvo liepęs jį būtinai gyvą pa
gauti.* Taigi rodosi, jog territoriją Atar- 
neo tapo begarbiu budu įgyta per Chiojiecziua, 
nes joks ukėsas nevartojo vaisių tos azalies 
dėl aukų”.

Potam Mazarės traukė dėl užvajavojimo 
Graikų platumoje Majandro ir diatrikto 
Magnėzijos prie Majandro (sziądien Inekba- 
zar); bet anam pasimirus, tą užduotę pabaigė 
Harpagos. Užpultiejie miestai vienas po 
kitam gynėsi, bet veltuo. Persai vyjo ap
gynėjus į miesto vidusienį. ir pylė pylimu*, 
teip kad ar galėjo miestus varu įimti ar priver
tė pasiduoti. Visi miestai tapo paimti, vienas 
po kitam. Matomai sąlygos padonystos tu
rėjo būti sunkesnės, negu buvo uždėtos per 
Kroizą, už tai kad miestai buvo gelbėję Pak
eriui. Gyventojai Priėuės tapo par
duoti į vergystą; juos pirmiausiai antpuolė 
Mazarės. ir galbūt jie buvo labiaus gelbėję 
Paktį. užpuolant ant Sardžių4’.

Terp nelaimingų miestų užsipelno pami
nėjimą — Teos, gimtinė Anakreono ir isto
riko Hekatajo, (sziądien Sighajik.), ir Pho- 
kaja. Ukėsai Tėos, kaip tik pylimai aplink 
jų sienas padare apsigynimą negaliipu, tuo
jau sėdo ant laivų ir iszkeliavo — vieni į 
Thrakiją, kur jie 'įsteigė Abdėrą, kiti — į 
Kimmerių Bosphorą, kur jie įsteigė Phanago- 
riją; vienok dalis jų turėjo apsirikti namie 
ir pasiduoti ant padonystos, kadangi vėliaus 
miestas buvo užgyventas per Hellėnus4'.

Likimas Phokajos buvo panėszus į liki
mą Teos. Phokajenai buvo jau seniaus isz- 
tyrę Adrijos marę, teipgi atliko keliones 
Terpžeminėje marėje iki Tartesso (ezalis ap
rink Cadiz), kur karalius Argauthonios 
kvietė juos atsikraustyti, siūlydamas jiems 
vietą, kokią nori, dėl užgyvenimo. Phoka- 
jėnams atsisakius, ans dovanojo jiems dova
ną dėl uždengimo kasztų, įtaisant fortifika
cijas aplink savo miestą8'. Sienos miesto, su
darytos su ano pagelba, buvo didelės ir ge
ros. Vienok Harpagos supylė savo pylimus, 
siūlydamas jiems įlaidžias sąlygas pasidavi- 

Phokajėnai, iki jie apspręstą dalyką, 
reikalavo, kad Harpagos ant vienos dienos 
prasiszalintu siį savo vaisku nw> miesto. Nors 
Harpagos ant to sutiko, vienok jis sakėsi 
matąs, ką tai ženklina. Tuomi tarpu Phoka- 
iėnai nutarė bėgti nuo vergystes, ir sukrovę 
Į laivus moteris bei vaikus, niklėdį ir parė
dus dievnamių. iszkeliavo į Chios, palikdami 
į lustą miestą dėl .užėmimo Persų gar
nizonui7'. Vėliaus vienok dalis jų sugrįžo 
atgal, ir Harpagos priėmė juos į skaitlių ver- 
giį Didkarulio; kita-gi dalis Phokajėnų i«- 
kako į Alaliją Korsikoje ant 60 pentekontė- 
rų* kur per 5 metus užsiiminėjo marės razba- 
jaik tejpjuog Tyrrhėnai ir Karthagėnai su
sitarė juos nubausti. Po Kadmėjiszkos per
galės. Phokajenai vyko į Rhegium, isz kur 
jie galiaus iszsidanginę apsibuvo Elėoje ar 
Vėlioje Oinotrų szalyje. Czion vėliaus prie 
jų prisidėjo philozophas Nenophanės?'.

Namie likusiejie Graikai pastojo paval
diniais Harpago, apart Samos ir Mileto. Net 
gyventojai salų Lesbos ir Chios pasidavė už 
Persų pavaldinius. Rods Samos veikiai įgyjo 
augsztą laipsnį galingumo po despotybe Po
ly krato. Kasi ink kitų Graikų, tai vienas isz 
jų gaiviųjų. Bias isz Priėnės, szveneziant 
Pan-Joniszkę szventę, padavė projektą emi- 
gravoti visiems Joniszkiams isz miestų į Sar- 
dinijos salA kur jie galėtu įsteigti vieną val- 
ną miestą. Bet propozicija nemielai tapo pri
imta. nes Graikai buvo prisiriszę prie vietos: 
Herodotak apgailistauja nenusisekimą tos 
propozicijos*'. Įvykus tokiai iszeivystei, gal 
butu pažymiai atsimainiusi vėlesnė istorija 
Karthagėnos. Sicilijos, ir paezios Romos.

Teip paveikti Joniszkiai bei Ajoliszkiai 
Graikai buvo talkininkais Harpago užvaja- 
vojant piet-vakarių gyventojus- Mažojoje 
Azijoje — Kariszkius, Kauniszkius, Lykisz- 
kius ir Doriszkius Graikus Knido bei Hali- 
karnasso. Apie pastarąjį miestą, nors savo 
gimtinę, Herodotas nesako nieko, koks jam 

• teko likimas. Gyventojai-gi Knido, kurs gu
lėjo ant iszsikiszusio liežuvio žemės, isz pra
džių bandė perpjaut susmaugę, bet pametė 
tą bandymą, orakului uždraudžiant1”. Nė Ka

ėmė rengtieji ant gynimosi. Lyd 
regis buvo jų fortifikacijas 
nes dabar jie griebėsi pilti pylim 
gai Phokajėuai ant to sunaudo 
gautą nuo Arganthonio, Ibėrų
Tartease. Apart to, nuo visų jiei ų 
pasius į Spartą praszyti pagelbos, !ti 

us, kad Spartinai buvo ii 
Į dėl pagelbos Kruizo. Paslai 
tą, kur Phokajenas Pythermoe, p|r 
kalbėtoją aprinktas, apsirengęs sų’ 
drapana", idant patraukti didefinį'a 
aiszkino reikalingumą pagelbos j 
siantį pavojų. Lakedaimonieeziai 
tacziaus jie pasiuntė į Phokają tu] 
dėl isztyrimo dalykų stovio -4- 
pakalbinti Phokajėnų, pasiuntėt 
vieną isz savo tarpo, pas pergtl 
dės. persergėdami, kad jis ranki 
nė....................... _
moniecziai nepavelinsį. 
daimoniecziai!” klausė Kyras 
vinezių Graikų; “kiek jų yra. k 
siųsti man tokią žinią?” Gavi 
kad Lakedaimonieeziai turį mies 
szių laiką Spartoje, Kyras tari 
niekados neprisibijojau žmohių kaip 
tie, kurie, pasidarę rinką vi 
miesto, susirenka, idant apgaud 
vieni kitus. Jeigu asz pagyven 
gana klapatų namie dėl apsznek^j 
Joniszkųjų”. Mat pirkti ir pardafin^tį Per

 

sams rodėsi paniekintinu užsiėmit 
kalba buvo asztriu iszmetinėjinii 
Graikų už jų paproeziusr’.

Szitas pagrasinimas Lakrinoi,Į į 
neprieteliaus gan greit, o ne pagl 
dingųjų. buvo viskas, ką Jonisza 
laimėjo nuo Spartos. Jie turėjo 
tiesi, kaip įgalėdami; vienok K ’ ' isz-
kako isz Sardžių dėl karionių rytups^r palik

 

damas Persą Tabalių su garnizonu: 
je, o pavesdamas turtus ir lobius p 
su valdžia ant Lydų, Pakcziui. Lyd 
mimo. Kadangi Kyras vežėsi Kro : 
mi. galbūt jis tikėjosi, kad vienuti 
siliks tie Lydai, kuriuos patremtju 
rekomendavo jo. Vienok jis dar d f 
kakęs į savo sostapylę, kaip atėjo,ii _ 
Paktys pakėlė maisztą. apginkluo d aęs LyA 
dus, ir panaudojo paliktus jam t u ;us dėl 
pasamdymo szviežių kareivių. Iszj p dęs tai, 
Kyras kreipėsi į Kroizą (anot Her k oto) la-

unte 
i la- 

szrengę B armiją 
i nuk^k<>į S par

itus už 
rpuro 
vumą, 

gre- 
isakė: 
valgus 
e, gal 

iną, 
į Sar- 

nAnktltak 
ė priesz jokį miestą Hellėnų, n0s Į akedai- 
loniecziai nepavelinsį. “Kas virai n H Lake- 

niais sto
ju > drįsta 
atsakymą, 
ir 1kenno-

j e savo 
r plūsti 

neį turės 
, apart

irKyro 
ėl visųjas orlaivys galės pakelti apie 

17000 svarų sunkenybės. Ar 
visos viltys ir apskaitymai iszsi- 
pildys prie bandavonių—tę neuž
ilgo o iszgirsime.

| Szveicarijoj, mieste Zueriche 
daro dębar bandawonės su pritai
kymu paversto į skystę oru prie 
varymo sstritkariųvieton elektri- 
kos ir kitokios pajiegos. Jeigu 
bandavonės bus teip pasekmin
gos, kaip tiki, tai miestas pritai 
kys skystę orę prie karų vary
mo, o to liaus, žinoma, bandys tę 
pajiegę sunaudoti aut geležinke
lių ir dirbtuvėse prie maszįnų 
varymo. Skystas oras yra piges
nis už kitas maszinų varimui 
pajiegas. jeigu tikt jis duosią da
bar jau gerai pritaikyti, tai nėra 
abejonės, kad jeigu ne tuojaus, 
tai bent vėliaus iszetums tuojaus, 
iaz fabrikų, geležinkelių,garlai- 
vių ir tt. garę ir elektrikę.

| Daktarai Paryžiaus Psateuro 
instituto*, užsiėmauti tirinėjimų 
visokių pavojingų linpanerių li
gų iszrado -erum arba vaistę, ku
risai įskepytas didžiausioms gir
to kliams, gydo juos nuo palinki
mo prie gerymo svaiginanezių 
gėrimų: girtuoklis kuriam bus į- 
czirkszta po oda to naujai iszras- 
to aerum ne tikt, nejauezia dau
ginus traukimo prie svaigynan- 
czių gėrimų, bet teip jų nekenezia 
kad negali gerti. Jeigu visai tei 
sy'oė.kę apie tę nauję vaistę rssao 
laikraszcziuoee, tai isz tikro Pary
žiaus Pastenro instituto daktaras 

! galima bus laikyti už didžiausius 
žmonijos geradėjus; patarnaus 
jie gal ir musų lietuviszkiems 
girtuokliams. Tęsyk mes galėsi
me pasekmingai darbuotiesi ant 
pakėlimo musų tautos, kada terp 
lietuvių isznyks girtuokliavimai.

| Preparatorius Paryžiaus Po- 
litechniszkos mokslainės Jaubert 
iszrado budę kaip pataisyti page
dus) orę uždarytuose ruimuose 
be jokio pravėdinimo, atidarymo 
langų arba durų. Jaubert persi
tikrino, kad musų ore nuoeaimtis 
azoto visada yra tas pats taigi 
79%, mažinėsi tikt nuoeaimtis 
ozygeno, kurį visoki gyvuoliai, 
kaip antai žvėrys, net augmenys 
sunaudoja bekvėpuojat. Sumažė
jus nuoszimczio oxygono oras 
teip pagedo, kad jame žmogus be

idimas 
d?l bė- 
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| Kaime Machnovka, Charko- 
no gub.. koksai elgeta pradėjo 
pranaszauti, kad saį metę, 18 d. 
Wasario bus svieto pabaiga, ka
dangi tę dienę užeisę szalcziai 
100' žemiaus sero, kurie isznai- 
kinsę visokię gyvybę ant žemės. 
Persigandę gyventojai bėgo pas 
popę pagelbos jieszkoti. bet tasai, 

Į vieton gero pamokinimo,’■ dar 
labiaus žmonis iszsręsdino ' pa
tvirtindamas elgetos praaasza- 
vimę cerkvėj per pumokslę. 
Jeigu pirma daug buvo tikinezių, 
kad Dievas iaznaikys gyvybę 
ant žemės užleisdamas neiszpasa- 
kytę azallį, tai po pamokslui po
po jau patikėjo ne tikt to 
kaimo, bet ir visi aplinkiniai 
gyventojai, kad 18 d. Waaario 
ataeis jiems ir visiems gyvuliams 
suaaalti nuo neiazpasakyto Dievo 
ant nubaudimo žmonių atsiųsto 
szalczio; labai mažai buvo tikin- 
crių. kad jeigu ir užstos tie szal
cziai, tai jie gal nueiti kitu krasz- 
tu neužgriebdami kaimo Mach- 
uovkos, bet ir tę viltį i nnaikino

kad dėl bado gyventojai ne pasi
keltų; jenerolas Stone keliauja 
dabar į Washingtonę praszyti pa
galbos baduojintiems naujų Ame
rikos valdybų gyventojams. Ne 
geriausiais mat eivilizatoriais pa
sirodė amerikonai naujose sa
vo kolionijose.

mometrę, nuo kurio mokslincziai 
daug turėjo nukęsti. Laivas 
“Belgica” ant susidrutinimo 
mokslinczių iszbus purę sinvaieziųParyžiuj yra pagarsintas kori 

kursas moteriszkos grožybės į uostoj Panta Arenos, o paskui 
kurį ytiį -loti lygiai turUagoė, keliaus į nežinomus pietinius 
kaip ir neturtingos moterys viso ledinius kra3Ktos *nt tolesnių tiri- 
- v lėto. Gražiausia moteriszkė Qėjinių, 
gaus už savo gražumę 15000, to-1 
liaus, eina dovanos 12000, 11000 
ir 7 mažesnės. Sudžius, kuriems i 
pasėstas nusprendimas susideda 
isz tepliorių, skulptorių, žymes
nių prancūzuos rasaėjų. Tame 
konkurse gali dalyvauti moterys 
ir merginos visokių tautų.

bai apkaltindamas Lydus. ir nei 
kad reikalas busęs Lydus pardnųt

airi tarė, 
vergys-

j Terp gyventojų Amerikos 
paveržtos nuo Iszpannijos salos 
Porto Rico baisus badas įšalo vi 
dūriuose szimtai tukstanezių žmo
nių (ant 900,000 visos salos gy
ventojų) neturi ne mėsos, ne duo 
nos, taigi kenezia dabar tokį var- 
gę,kokio niekados prie Iszpanijos 
valdžios nematė. Kavos, cukraus 
i r tabako plantacijos apleistos.

, Ant neseniai Amerikos 
imtų Havai salų, 26 d. Kovo _____
gimė baisios musztynės terp ja- kadangi nėra kur parduoti produk- 
poni-zkų ir chiniszkų darbinįkų amerikonai uždėjo muitus 
d.rbanczių draugė ant Kohahn an^ Pono Rico produktų, prie 
plantacijos, Japoniecziai Lzpan i jos gi valdymo to nebu-
ginklę vartojo lazdas prikaline- wo Fortuose svarę _kavos per
tas asztriomis ir ilgoms vinims, duoda po 7c. o privežimas tiek 
peilius ir kirvius. Trys chinie jau kasztuoja. Amerikonai bijosi.
cziai likosi ant vietos užmuszti, 
12 sunkiai sužeisti ir apie 40 yra 
lengviaus sužeistų. Aut apstab 
dymo musztynių isz Honoluiy at
siuntė ginkluotus policistus.

3 Berlyne, ant 1,800,000 gy
ventojų pereitę metę buvo 
^.3,850 karezemų ir kitokių įtaisų 
pardavinėjanezių svaiginanezius 
gėrymus, terp tų buvo 3,240 
degtinės pardavinyczių, 28f» vy
no pardavinyczių, 8,055 alaus 
pardavinyczių, likusios gi įtaisos 
yra tai koteliai, kavos pardavi- 
nyczioe (tų mieste yra,892) ir tt., 
kur teiposgi pardavinėja svaigi- 
□anezius gėrymus. Taigi mat Ber
lyne iszpuola viena svaiginan- 
czių gėrymų pardavmyczia ant 
130 gyventojų. -

| Paryžiuj atsibuvo terpian
ti sz kas kongresas ant apkalbėjimo 
kaip apstabdyti besiplatinanczias 
puldanckias visokias tautas gir
tuoklystes. Ant minėto kongre
so buvo užpraszyta ir Amerika. 
Susirinko ant jo isz visų krasztų 
daktarai Jritoki moksli neriai ir vi
si kam tik rupi išnaikinimas pasi
baisėtinai beri plati nanerio gėry- 
mo svaiginančių gėrynių, kas 
nupuldo tautas. Ne kas, kaip 
girtuoklystės baigia naikinti gy- 
veuancriue ant Suvienytų Wiesz- 
patyszczių plotų indijonus. Ne 
kas kaip maskolių, girtuokliavi
mas lengvina carams dės po t isz kę 
valdymę Maskoiijoj I

| Prie naujų Hebridų salų suė
mė prancuziszkę laivę rDespou- 
tee”, ant kurio rado 30 paverž 
tų nuo aplinkinių salų jaunų 
merginų. Isz tirinėjimų pasiro
dė, kad teip daro ne vien tasai 
prancuziszkas laivas, yra gau- 
danezių cziabuvių merginas ly
giai angliszkų, net amerikonisz- 
kų. Australijos valdžios ritinė
ja toliau* tę dalykę ir suseka vis 
daugi aus žinių parodanezių kad 
civilizuoti europiecziai necivili
zuotiems parodo tankiau* bjaurias 
negu geras civilizacijos pusės. 
Teip daro ne tikt ant Naujų Heb
ridų salų, liet visur kur tikt ap
valdo necivilizuotus krasztus; 
naikina geras necivilizuotų tautų 
pa proezi us. užkreczia demora-
cija. Argi žingeidn, jeigu pla
tinant teip civihzaciję ęziabąviai 
susidnrę su civilizuotais europie- 
cziais, smarkiai nyksta, mažinėsi.

popas patardamas, kad ta vieta 
nebus aplenkta, liepė visiems gy
ventojams 18 d. Mfiasario neiss- 
eiti iaz namų, pa-'-npinti kuro ir 
lankti Dievo bausmės, o per jo 
maldas galėsę norsjkeli žmonės 
iazlikti. Žinoma už maldas rei
kėjo užmokėti, ir juo katras už
mokėjo dauginus, popas dauginus 
maldų žadėjo kalbėti, tokie dides
nę viltį isz likimo galėjo turėti 
negu tie, kurie neturėdami nieko, 
popui mokėti negalėjo. 17 d. 
Wasario vi« apsirengė į geriau
sius drabužius, prisigabeno mal
kų, užkamszė plyszius butų ir 
laukė ateinancaio szalczo. Isz 
ryto diena buvo graži, szalczio 
buvo tik 3°, o ant vakare 
dar labiaus atszilo; tikt ant ryto
jaus žmonės atsigriebė. Popas 
apreiazkė, kad dėl jo maldų Die
vas tę neiszpasakytę szaltį nu
siuntė į kitus musų žemės kraš
tus bausti netikėlius nestacziįti
kins, kurie negarbina caro ir po
pų. Mums rodosi, nereikia ke
liauti į Maskoliję tokių dvasiš
kų vadovų jieszkoti kadangi ir 
terp musų kunįgų atrasime to
kius, kurie dėl savo asabiszkos 
naudos nesidrovi per pamokslus 
bažoycziose žmonis kvailinti.

nį laikę. Janbert todėl iszrado 
atsakanczię medegę, kuri įga
benta į vietę su pagedusiu orų, 
tuojauua jam sugręžina tiek oxy- 
geno, kiek jo pna turi turėti, isz 
ko yra ta medegę, tę tuom tarpu 
kzradėjas laiko paslaptį: kadan
gi jį nori savo tėvynės pavesti 
reikaluose atsigynimo, ant atnan-

NAUJI ISZ RADIMAI.
kuone laivuose ir norams. Ant 
prisakymo laivynas ministerijos 
ra Jau berto iszradimu darė ban-

| Mieste Mainz vienas tapice- 
rius, iaz vien su savo tėvais lai-

dui naikinti liuoeybę Finlandijoj, 
pradėjus ten pritaikinėti maszko- 
liezl^ rėdę fi nlandiecziai pulkais 
kraustosi isz maskolių spaudžia
mos savo tėvynės į kitus krautus 
jų agentai atkako jau ir į Beriy-

| Odesoj daro bandavonee sų 
nauju, iszrastu maskoliaus Popo
vo telegrafavimo bud u, prie ku- 
r.o teiposgi nereikia vietų jung
ti dratais, bet galima telegrafuo-

geenėe negu galėjo lankti,4 .varų

kvėpuoti hermetieakai uždirytoj

i amo dėk 
akė. jis

tą. Kroizas, prisibijodamas tokio L 
savo žmonių, kaltino vieną Paktį ii 
vienas užsipelnąs koronę; vienok i 
patarė Kyrui atimti | ‘ '
nevale apvilkti juoe | 
nonris ir pakurstyti jų prieprotį pi 
ant kanklių ir prie prekybos, ‘f ’o 
— Kroizas sakė — veikiai juos isz ptį 
jant moterimis ažuot vyrų"8'. Sa 
priėmęs Kyras, p iszpildęs jo gene rį: 
rėš. Szitas planas, apmislytas- dėl ] a 
Lydų pobūdžio, matomai yra hypd 
imta per tulus viengadynieczius 
dėl iszaiszkinimo skirtumo terp Lyd 
matė seniaus gyvenę, po dviejų ar 
karezių vergystes: nes Lydai buvb 
mais raiteliais laikuose, kada 
patavo nuo Halio upes iki Aigajų

Grįžkiame dabar prie Pakczio. 
maisztą, jis nukako į pajūrį, ir 
turtus Sardžių dėl pasamdymo 
samdininkų, su kuriais jis apgulė 
raujautį Tabalių. Tacziaus 
gana drąsos dėl teip pavojingo 
nės kaip tiktai iszgirdo Medų genej^lą Maza- 
rį prisiartinant su armija, siųsta ' 
jį, jis atleido savo armiją ir pats’ 
mę. jieszkodamas globos. Tad 
kerštaujantis reikalavimas nuo 
Paktys taptų iszduotas, kas K 
buvo ne po szirdžia. Atiduoti tą, 
dė globos, ant pražūties, nesutiko 
jausmais. Jie pasiuntė pasius kis 
rodos pas Apolloną Branchiduose 
lėto, ir gavo atsakymą, kad turį 
duoti. Vienok toks iszdavimas pa^todė teip 
esąs begarbiu. jog Aristodikos ir' 
mes ukėsai pasius apezaukė esant 
ir reikalavo, kad isztikima pasiuh 
liautu klaustiesi rodos dievo, 
pats, su antra pasiuntinysta, 
smagumą orakului, ir gavo tą patį 
todėl Aristodikos ėmėsi naikinti 
lizdus aplink dievnamį. Balsas 
orakuliszko kambario urnai jį 
“Tu, bedieviszkas žmogau, kaip t< 4r 
si tai daryti! Argi tu nori 
dievo namų tuos, kurie jo globos 
Nenusigandęs pagriaudenimo, 
atsiliepė: “Pone, teip tu pats 
kurie tavo globos meldžia, o 
Kymėnai Paktį lazduotu?” “Teip, 
piu4>—atsiliepė dievas—, idant 
atnesztu jums pražūtį greieziaus, i 
ateitėje neateitumėte klaustiem
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1) Dias. VI. 2#7.

Herod. VI 28.
Herod. t ISO.
Herod. L 1«1—1<».

5) Herod. L 168; VU. 10A Skymnoa Chiua Fr. V. 158; 
Diooye. Perieg. V.

S) Herod. L 143.
7) Herod. L 164.
8) Herod. L 167.
•) L 170.

W) Herod. 1.174.

2)
3)
4)

(Tolaus bus.)

pavertė orakulo atsakymą, ir palijo į Kyma
ntu jų pradinėje nežinėje, ką reik^tb veikti.

1) Herod. L 151.
S) Herod. I- 158.'
8) Herod. L 156.
4) Herod. L ISA



Dokumentas apie lotynisz- 
kas literas lietuwiszJ 

toje literatūroje. 
(Isz Varpo).

“Per du nepilnus mėnesius, 
nuo laiko atvnži avimo general- 
adjutanto Trocki’o į Vilqių, jam 
buvo praneszta apie 31 atsitiki
mus sugavimo terp ukinjkų lie- 
luviszkų knįgų, atspaudintų, 
kaip sako general-adjutantas, už 
rūbelyje lenkiszkomis literomis. 
Apkaltinti ui tokį plati mm? lie
ka nubausti administratywiszku 
budu, bet asz, sako general-adju
tantas, esmi tvirtai persitikrinęs, 
kad bausmė negali nustabdyti 
platinimo terp įmonių panaszių 
iszleidimų ir jeigu ta bausmė, pa
gal priimt? jau tvark?, ir buvo 
ant kaltinįkų u įdėta, tai vien 
tikt dėlto, kad Įmonės Ii notų, 
jog toki jų perlengimai nepasi
lieka be bausmės”.

Baigiant savo praneszimą, 
general-adjutantas Trockįj pra- 

. naikinimui ulrubelinių rasztų ro- 
dija energiszkai užsiimti platini
mu knįgų, atspaustų rusiszkomis 
literomis, ir sziai -javo uždųo- 
ežiai atlikti reikalauja nuo minis 
terio vidaus dalykų asignuoti 
kasmetinį krėdit? nuo 7—10 
tukstanezių rublių.—

Prieglobėjas Warszawos mok
slinės apygardos savo praneszime 
d.9. Rugpjuczio 1897m.po Nr.106 
sekanezių budu ženklina padėjimą, 
kuris liko sutvertas dėl netikusio 
kelio “suvienyti” lietuvius su 
rusais per pagelb? rusiszkos abė
cėlės: “vietiniai gyventojai at
sisako pirkti iszleistus Warstza- 
vos mokslinės apygardos moksla- 

| - '' vedlius, nes jie ne lotyniszkomis, 
bet rusiszkomis literomis at
spausti, 6 drauge nustoja leidę į 
mokyklas, jeigu tikt mokintojai 
nesiliauja mokinę ant tų knįgų. 
Buvo atsakymai, juog tėvai ap- 
reikszdavo mokintojui, kad jie 
visai nenorį pirkti atspaustų ru
siszkomis literomis mckslave- 
dlių ir praszo iszmokinti vai
kus jų tikt rusiszkai skaityti, lie- 
tuvių-gi kalbos ir religijos mo- 

f . kinsę juos patys namieje. VVirszi- 
ninkas Suvalkų mokslainėe di
rekcijos nurodo ant kunįgų, kaip 
ant kurstytojų terp įmonių tokio 
judėjimo, perkratinėjimas kurio 
dabar atiduotas priežiūrai proku
ratoriaus ir žandarų -įtaisai. Įsz 
tos priežasties buvo padaryta 
daugybė aresztų. Savo praneszi
me kuratorius Warszavos mok* 
slinės apygardos, p. Ligi n d. 271 
Gegužio 1898 m. apsakinėjo apie 
tai, kas buvo apygardos padary
ta su spaudinimu lietuviszkų 
knįgų ir mokslavedlių rusiszko
mis literomis.

“Rūpindamiesi apie įvedim? 
rusi’zkų literų lerp lietuvių Su
valkų gubernijos, Warszavos 
mokslinė apygarda nuo m. 1865 
—1891 naudojosi tam siekiui isz 
knįgų, iszleistu Wilniaus moksli
nės apygardos. Tiktai paskiaus 
iszsiaiszkino, kad Wilniaus iszlei- 
dimai žemaiezių tarmėje labai 
skiriasi nuo augsztaiczių tarmės, 
vartojamos terp lietuvių Suval
kų gubernijos.

Dienoje 23 Lapkriczio, 1877 m. 
po Nr. 3831 Suvalkų gubernato
rius kreipėsi prie kuratoriaus 
Warszavo8 mokslinės apygardos, 
nurodydamas ant reikalingumo 
apgint ukinįkus lietuviszkose 
vietose nuo sulenkėjimo, ant ko 
buvęs tuomet kuratorių senato
rius Witte d. 8 Spalių 1867 m. 
poNr. 8143 atsakė, “kad minė
tam siekiui jis iszranda už nau
di]^? ir reikaling? užginti par
davinėjimą lietuviszkų moskla- 
vedžių, atspaustų ‘ lotyniszkomis 
literomis”. Tokiu budu žmonės ir 
mokyklos pasiliko ilg? laik? be 
jokių knįgų: iszleidimai lotynisz
komis literomis liko užginti, o 
iszleidimai rusiszkomis literomis 
tapo žmonių atmesti. Szi? pasku
tinę teisybę geriausiai patvirtina 
aekantiejie skaitliniai: nuo m. 
1891—96 nusprendimu Warsza- 
vos mokslinės apygardos buvo 
atspaustos rusiszkomis literomis 
6 (szeszios) knįgos — mokslave- 
džiaiir maldaknįgės — skaitliuje 
30218 ekzempliorių. Isz tų knį- 
gų pabaigoje iszėjusių 1897 m., 
neveizint ant to, jog jos buvo 
atspaustos atsakanezioje tarmėje, 
pasiliko neiszparduota 21810 ek
zempliorių; tokiu budu nuo m. 
1891 prasklido tikt 8408 ek
zempliorių. O k? su mokslave-
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džiais religijai mokinti, tai jie 
sutiko stiprų atspyrį isz pusės 
mokytojų religijos kunįgų, knrie 
negalima sakyti, kad be jokios 
normos, nurodyja ne tikt ant 
daug prileistų neaiszkumų ir ne- 
papildymų, bet staeziai ant tūlų 
klaidų, visai prieszingų dogma- 
tams rymokatalikiszkos balny- 
ežios.

Pagalios, Lapkriczio mėnesyje 
1897 m. buvo iszleistos ru
siszkomis literomis maldelės 
priesz ir pabaigus mokei? ir isz- 
leidinėtos po mokyklas padalini
mui mokintiniams lietuviszkos 
kilmės be jokios užmokestiee. 
Wisi bandymai praplatinti apy
gardos iszleistas kanįgas liko ir 
lieka dar perniek: knįgos tos la
bai mažai tesiplatina, o pargabe
nimas ulrubelinių rasztų per kon
trabandą eina vis didyn ir didyn.

Toliaus, isz pranėszimo 
kuratorias-d. 27 Gegužio 1897 m. 
po Nr. 94 duodama suprasti, kad 
“sulenkavimas lietuvių eina be 
paliovos iki szi?dien, besiplati
nant terp lietuvių lenkiszkoms 
-knįgoms ir laikraszcziams. Wy- 
riausiu veikėjų tokio lenkavimo 
buvo rymokatalikiszka dva- 
siszkija šezauklėta ant idėjų len
kystės ir lenkiszkoje tautiszkoje 
dvasioje. Kiekvienas apszvies- 
tesnis lietuvys kaitė savę už len
kę ir kalbėjo vienok lenkiazkai.

Po. maiszto 1863 m. Waldlia 
pradėjo kurstyti terp lietuvių 
tautiszk? supratimą, įkalbinėda
ma jiems, juog ės? ne lenkai, tikt 
lietuviai. Bet praszalinimas len
kystės eina labai silpnai. Wi«na 
isz priežaszczių tokio apgailėtino 
stovio — tai užgynimas spausti 
lietuviukas knįgas lotyniszko
mis literomis. Szis uždraudimas, 
sako kuratorius, ant lietuvių 
darė ir daro sunkiausi? įspūdį; 
jis tai ir iszszaukė reikal? gabeni
mo paslapczia, keliu kontraban
dos maldaknįgių ir kitų, atspaus
tų lotyniszkomis literomis, tarp 
kurių tai knįgų dažnai atsiranda 
ir knįgos su prieszinga valdžiai 
pakraipa. Atspaustas-gi knigas 
rusiszkomis literomis mažai kas 
isz lietuvių tepirko, o jeigu ir 
nupirko kas, tai vienok dėl akių, 
kad atsitikus namuose kratai liu
dytų ' seimininko isztikimumą. 
Metuose 1883 Tilžėje pasirodė 
pirmas lietuviszkas laikrasztis 
“Auszra”, pavestas Rosijos 
lietuviams. Szis laikrasz- 
tis visokiu budu stengėsi sukurs
tyti tautiszk? supratim? terp su
lenkėjusių lietuvių ir lenkėjimas 
apszviestesnio lietuvių luomo 
pradėjo mažintiesi. Toksai naujas 
judėjimams lenkams smagiai ne
patiko; Kuratorius priduria, kad 
drauge su atradimu pargabentų 
isz Prūsų ar Amerikos knįgų ir 
laikraszczių pasimažino ir sulen- 
kėjimas terp prastų žmonių. Ką 
apie naud? spaudimo lietuviszkų 
maldaknįsrių ir kitokių knįgų 
rusiszkomis literomis, tai apie 
tai, buvęs Suvalkų mokslinės 
direkcijos virszinįkas Nenadke- 
viez teip iszsitarė: su gaileseziu 
jis" turįs atvirai prisipažinti, kad 
spaudinimas tų knįgų rusiszko
mis literomis ir persekiojimas lie
tuviszkų knįgų, atspaustų loty
niszkomis literomis, neatnesza 
jokios naudos. Ir tikrai, atspausti 
Apygardos Jmokslavedžiai buvo 
ar pardavinėjami, tiesiog dalina 
mi mokintiniams, Kur-gi dingo 
tos knįgos? Wiename užkampyje 
vaikai “sukrovė isz jų aukas 
Dievui”, t. y. sudegino, kitame 
gyrėsi, juog ant gautų knįgų po- 
pieros.. .. ant szvenezių iszkepę 
sau ragaiszį. Tėvai mokintinių 
praszydavo mokintojų neplatinti 
szių mokslavedlių ir nemokinti 
ant jų vaikų; kiti-gi isz tėvų 
praszydavo ir visai vaikų nemo
kinti nė katekizmo, nė lietuvisz
kos kalbos.

Toksai pasielgimas liko užtė- 
mytas visose mokyklose lietu
viszkos apygardos. Ūkininkai 
arba visai iszsižadėdavo pirkti 
szias knįgas, arba prisiėjus jau 
nupirkti vaikai jas po nupirkimo 
degino. Dažniausiai-gi mokinto
jams, kaip jie pripažinsta, prisiei
davo dykai iszdavjnėti knįgas ir 
paskiaus patiems už jas neszti 
pinįgus pas “kaznaczejų”. Pa
gal sęprotavim? neapszviesto 
žmogaus literos ir tikėjimas ne
perskiriami. Lotyniszkos literos 
— tai pagal jo nuomonę katali- 
kiszkos, ir sztai dėl ko jam teip 
brangios maldaknįgės, atspaustos 
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lotyniszkomis literomis. Lietu- 
viszkas-gi knįgas, atspuustas ru
siszkomis literomis, jis rokuoja 
už provoslaviszkas, ir tedėl, jei
gu kas įsako mokintiesi ant tų 
knįgų, tai tame pagal jo nuomo
nę negalima nieko kilo užtėmyti, 
kaip tikt nor? atversti lietuvius 
į pravoslavij?. Tokiu budu mal- 
daknįgėse, atspaustose 
mis literomis^) žmonės 
užgavim? jų tikėjimo.

Buvęs virszinįkas 
mokslinės direkcijos, 
viez, sziame klausyme teip suma
nus, turėjęs, kaip pranesza kura
torius Warszavos mokslinės 
apygrdos, pesitikrinti kad perse
kiojimas lietuviszkų maldaknį
gių ir mokslavedlių iki sziam 
laikui neperėjo savo siekių ir 
vargiai kada priseisęa: lietuviai 
gyvenanantiejie Maskolijoje, ne
priims rusiszkos graždankos, lie
tuviszkos maldaknįgės ir mokslą- 
vedliai, atspausti rusiszkomis li
teromis, niekados neįgis prie
glaudos terp lietuvių ir tiktai gai- 
vįs skriejam? dabar per kunįgus 
nenuoram? ir melaging? nuovo- 
k?, buk tai valdžia, brukdama 
sziuos moksliszkus iszleidimus į 
mokyklas, nor iszvyti isz ten ka- 
talikystę.

Pasiremdamas ant to visko, 
minėtas augszcziaus virszinįkas 
Suvalkų mokslinės direkcijos 
yra tos nuomonės, kad greieziaus 
butu iszmelsta atmaina Augsz- 
cziausiai duoto paliepimo spaus
dinti visus valdžios iszleidimus 
rusiszkomis literomis ir sugręžin- 
ti lietuviams liuosybę spaudinti 
savo knįgas ir laikaraszczius 
lotyniszkomis literomis. Jeigu-gi 
dėkui Kokiems nors vieszpatys- 
tės siekiamas iszrasta butų už 
reikaling? daigt? plikti szį 
Augszcziausi? paliepimę, tai bū
tinai prisieitų daug ko kito pada
ryti.

Wisos privestos czion, sziame 
klausyme, žinios, duoda man, 
kaip sako ^kuratorius War»zavos 
mokslinės apygardos, tvirt? nuo
monę, juog reikalinga kuo gerei- 
cziausiai energiszkais užsiimti 
iszleidimų knįgų ir mokslavedlių 
skaitymui žmonėms augsztaiczių 
tarmėje, nes likt nenuoilsiu pla- 
tininimu tų knįgų ir galima už
kirsti kelia ueapstojaneziam iki 
sziam laikui vartojimui prieszin
gų rusiszkai valdžiai iszleidimų, 
kurie iszeina Tilžėje arba Ameri
koje. i

rusiszko- 
užtėmi ja

Suvalkų 
Nenad ke

(Toliaus bus)

Į Skaitytojus.
Wiai.skaitytojai ir kostumeriai, 

kurie sziose dienose meze į mus 
su bent kokiais reikalais, teiksis 
neužpikti jeigu į laik? negaus at
sakymo, nes mes dabar esame vi
są sanvait? užimti provoje su 
kun. Kravczunu ir pakol prova 
ne pasibaigs neturėsime laiko 
gromatų atsakinėti.

Redakcijos atsiliepimas.
Prova musų su kun. Krav- 

cziunu prasidėjo pereito panede- 
dėlio dieną ir traukiasi toliaus. 
Teiksis todėl atleisti mums musų 
skaitytojai, jeigu szitame numa- 
ryj bus daugiaus negu visada 
driukoriszkų klaidų, kadangi 
ėsant redaktoriui ir iszleisto ui 
per vis? dieną sude, negalima su
spėti su atyda korektų padaryti.

Drangyscziu Reikalai.
Chicago, III. Draugystė Lietu

vos Sūnų laikys savo pusmetinį 
susirinkimą, salėj L. Ažuko, 3301 
Auburn avė. Nedėlioj, tuoj aus 
po 12 vai. vidurdienio, 16 d. Ba
landžio 1899 m., ant kurio bua 
apsvarstomi labai avarbus daly 
kai; dėltogi kiekvienas sąnarys 
minėtos draugystės privalo pri
būti. Įstojimas dėl naujų sąna
rių dar už l$.00.

Su guodone, 
Dr-tė Lietuvos Sūnų.

Balius! Balius!
Algirdo pasilinksminimo Kliu- 

bas Melrose Park, III. rengia tre- 
czię balių ant subirtos,22 u. Bala n 
džio“Moravic”Hall, 590 W. 18th 
terp, Laflin ir Blue Island avė. 
Prasidės 7 j vai. vakarį. Grajys 
pirmos kliasoa muzika. Už geriau
sią atsižymėjimą szokyje “Vai
čiaus” aplaikys 4 auksinius meda
lius, ui geriausią atsižymėjimą 
szokyje “Cake Walk” aplaikys 2 
medaliu. Įžengs ant baliaus 25c. 
Szirdingai visus lietuvius ir lietu
vaites uikvieczia atsilankyti.

Suguodone, Algirdo Kliubab.

Ant Pardawlmo.
Isz priežasties ligos parsiduo

da gera duonkepinyczia (pietar- 
nia) geroje vietoje, 3226 Moe- 
pratt St. 6 arkliai, 4 vežimai ir 
visos reikalingos prietaisoei At- 
siszaukite pne locninįko.

. Ite

Su 
ir

| ir kitu, rrietu., ju bary - Ir 
M*o ka. yra Se— 
laikosi Ir kali

yra.aule, iwaigide.. menuli.; kaip toli lu 
ir kita. kwaigbdea; ka. yra plteaetoa, kol n-

Lam.itorini LI.tuwi.xkM ,u poteriais, kate- 
klimaia ir mtetraBturo........................ r.

Mokite, apie

tok ir kito, retai matomo. tvaicUea. Si 
Mtronoml.zk■ abrotelia, turinti 88fi pu 
auk. Yra tai wi.BaUae knyaa3kx kai 

irai kmofuk gali xpki.iwiektl............ 1
■41

LIETUVA

Ta pati apdaryta.
NAVJACBI8 LIKTUWISZKA8 BAPNINYKiS, 

surinkta, tos daugel >vetlmtautiaxku aapsl- 
nyku ir auredyta. pagal tikra Perslangal 
Kglptl.aka aapninyka.—auSIO aiaakiu ab >- 
saliu,—au -
kokia, senove, žmone. vartoto ... 
moateite.—Geriau m! teaguldo vi 
•apnua, koki tik žmogui priaapnut 
Apdarytas........................ . ...................

Olltypa, apysaka lai laiko terps.vl.sk 
re. Indljonu Amerika.....................

Pulki i.torit- _ L„. .
tu. valk.scziodama po .vteta, dsugybia 
bedu ir vargu kantrai iaakantejo..............

Trumpa Geografija. 8utatea Karia. Trumpa 
anprantamal apnašo visas S dalia svieto. 
74 pavelk.leltei.: mapu. žmonių, gyvuliu 
medžiu. Tinkami,ura geografija vaikam, 

in pradinį mok.lalnp...............................
Rankvedl. Gromatu raižymui. Yra labai 

nandlnga knygele, kari mokina kaip ralk 
rassytie aromatas ln:pažyttamua, priete- 
liua, gimlnlM. mylimatelM ir mylimuo
sius priesz apaivadlma, In ponus, kuni
gus, vyskupu, ir kitas sugestai pastaty
tas ypatas Pasveikinimai (pavlncsavo- 
nes) ant Nauju Matu, dienoje varduvių, 

* užgimimo ir kituose svarbiuose atsitiki
muose. Frake........................................

ROBINSONAS KRUZIUS, moralteska apy-

Pasilinksminimas.
Kazimeras Liaudanskis ant ker

tės 33czios ir Morgan ui. po No.33- 
01, r e ugi a dailų pasilinksminim?, 
antSubatos ir Nedėlios (15 ir 16) 
Balandžio (Aprilio) ir užkvieczia 
vis? jaunuomenę atsilankyti, nės 
grajis geriausia muzika.

Su guodone, K. Liaudanskis

REIKALINGAS KLERKAS 
į lietuviazk? Dry Goods sztorą. Te 
atsiszaukia tik tokia,kuris jau yra 
prie to dirbęs, mokantis anglisz- 
kai szneketi ir gerai supranta sa
vo biznį.

N. Grinievicz, 
8264 So.^Iorgan St.,Chicago, III.

AFGARSIN1MA8.
Kas žorite, kad iszsiųsti į 

krajų piuįgai gerai ir greitai su- 
vaikszcziotų, siųskite juos per 
“Lietuvos” redakciją, o greieziau- 
siai su vaikszczios. Už greitumą ir 
teisingumąkasdien apturime azim- 
tus padėKavonių nuo lietuvių isz 
visų Amerikos krasztų.teiposgi ir 
už gerumą 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. Prisius- 
darni pinįgus ant szifkorczių ar 
apt iszsiuntimo į krajų, visada 
uždėkite szitokį adresą:

A. Olszkvskis, 
Sub Statiou No, 60, Chicago, III.

53c
24jc

Prek6 pinĮgų,
Ruskas rublis po................
Prusiszkos markas po...

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

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

< ■ ■■ ■ ______

Pajieszkojimai.
Pajieszkau savo sunaus, Antano

blauako, isz Kauno gub., Uesemių pav., 
Girdžių kaimo, pirmiaus gyveno Pensil
vanijoj, jau 5 metai kaip matema, tu
riu labai svarbų reikalą. Kas prisius 
man jo adresą,gaus S3 00 nagrados 

Augusi Bablauakaa, 
Boz 118 Ladd, III.

8a-

Knign Kataliogas.
Knygos DvasinzkoA 1 n talpos.

A pi# Malda kaipo rakta in dangų..................... lOo
Aplankima. SS. Sakramento . ’ ibc
Draugija dėl i»xliiMMWiBlmo du.tlu l.t

eay.kcuau*.. ....................................................Sc

Q»rui ape bal.ybl* «u<l.> D>e*o " Ite
Uyiiykto. no baime, .mertie. ' Ite
Qrwenimal n». Dinaro Ir III kokoną. *1.

Franci.aka u. JOc
Gyvenimai aavento Benedikto “ 10c

5 didele, knygo., koko, po " 66c
Tie pnty. gyvenimai S.vantaja dratai ap
daryti, vtooa b daly, vienoje knygoje, ant 
nug.ro, aSwardinimal ai.pnu.ti sukto 
literomis.........................................................M-*

Onssuykas aagruSytes ant gero kelio per 
JetrM Poną „ „ Ite

Girtybe, bjaerybe ir sankybe to grleko „ ifc
I.sgaaingi dūmojimai apie Sopuliai 8iw. Ma 

rijos Pesoa...,...........................................Šito
Istorija ssao ir ašuto i.totimo sn abrosaisto ite
litortja seno l.totlmo no pat .utv 

pašauto. iki užgimimo Kristaus
lto 
ISO 
Ite

Kalba »p» Kataliką tikėjimą 
Kaip apapakajiUa i.mtenl> 
Kancsia V. Jena, arba Ga. 
KatetenlneaMaldo.. .............
Meno Sxw. M arijo. Pano. .... 
Mokslą. Rymo Kataliką. Klakwieaaa kmogua, 

norinti. wadlnti. tikra Kysto-Katallku. pri
valo perekaltyti .ate knygele, idant aapra.- 
ta ka. tai yra katalikyste, kurto. )fa 
warda naakioia...... .....................................kOc

Mtol>. Yra tai dwaaiaxkM mokalaa apu 
tikėjimą l.rlmta. iax Raaato 8xw. ir Žo
džiu patiek Krtetaaa ,

Nekaltybe angartyba ir grožy be to. dorybe. : 
Pamokaial apie and. Dtewo h * 
Perepejima. apte .xw»nta tlkajlma 
Pamokate! ant didžiąją matiniu axi 

ir didžioalo. nedalo...J.
Steel Jo. arba Kalvarija......... r---_i-

100

Ite

Sukala pamamlla .irsta ir daugel kitu 
nauoingu italu..................  Ite

Tajemnyoifos Gymio Rakanostaua 1* tajem 
nyoalu puadukjrje....................................ite

Tiesos todik.i apie pamalinln. tlksjimo daly 
kas naadiagus dsl mokytu ir nearekyta. Jte

Trumpos Katallkistkos Katektnios................ Ite
Trumpos Katekiamos pagal kunigą Pllkaaska Ite
Trumpi pamokinimai ir rodos Įsiimtos isi 

knygų kun. K. Antenaariculaus........... 10c
Vartai dangau. •• Ite
Vadowa.aplankanoiiukaaoxte Vlaaipattoa 

/naso Kristaso ■ “ ite

Knįgos swietlMkofl Intalpos.
Abeoela geria u •? mokintuve dėl valku K

ANDKBSONO PASAKOS. Vienoje knyge
lėje 10 grakia paeakateiln..................... Ite

Amerika Pirtyje Komedija dėl teatro Ite.

Knygos musu ioenos spaus
tuves.

Akytei ApeirolaxkimalZwteto, ant kartu tano- 
aes nuolatos Siu n, bet ju gerai nesupranta, 
sa 7 abroasliais. Naudlng'aaaa knygele aat 
swteto dėl dMtSiaojimo Įsi ke darosi kai

HYGIKMA, arba mokslM apie nilaikym. »wei- 
knio*. Šilta knygai, privalo raiti, klokvie- 

---------------------- - — ja .u atyda parakai- 
nuo tu k .taaozi n vi 

IkyUeainlybnjn navo 
imti ir mokas aiaa- 
> savo valknllua.

tys, patalkys apsisaugoti 
šokiu ilgu, patalkys užtai 
sveikata, pailginti savo a 
ginti sveikais ir tvirtais

I.torlja Suvienyta Watetlju SUairtoM Ameri
kos. Apraszo kaip Kollumbaa atrado Ama-

padara dėl szloe

Suvienytu 
dalyku dėl

Krakių Skerdyne Apnašo ana balau nutukimą 
kada 18M m. maakoliai užpuolė ant baS ly- 
citoa mioately> Krakių, mu.M, .įaudė ir p 
vn nekaltu, amoni., Uzgnove altorius ir 
paoaetijo baknycata. Alaiklau.lal apraazn 
U visa atsitikima....................................

apraasymu planetų Ir ps.tepcjb 
ow»< žmone. vartoto dėl inandi

11a ape Kantria Alana, kuri per St iže- 
ukazcziodama po • vieta, da.gybte

DEL LIGOTŲ WYRŲ
JEIGU jus keneziat pasekmes jiu- 

nystės iszdykimo (onanizmo), tai tur te 
jieazkot urnai pageltos, nes gamta jus 
neiszgydys. Symptpmai jus ligos yi a: 
nemiga, poliucija nakties laike ar nud- 
szlapinant, lytiszkų dalių ir nervų shi 11- 
pnėjimaa, skaudėjimai galvoa, nugai os 
irti. Ilgus metus kentėdamas asz bi n- 
džiau daugybę vaistų, kurię vian>k 
man nepagelbėjo; galiaus asz pats isz a- 
dau vaistą, kurs į trumpą laiką padi rė 
manę kitokių žmogum, ir jei atrasz 'si 
man gromatą, įdedami markę alsai y- 
mui, asz prisiųsiu tav užpeczėtytoj g o- 
matoj pilną apraszymą, kaip iszaigąč y- 
ti. 'Raszyk pas;

FRE1) WILSOS,
Box 386, . E.Kkkosha,Wis

DIKAI.
Drnkawojama Maazi* 

nuke.

Prrsiusk tiktai 25 centus 
apmokėjimo expreso ir tau dai

 

giau niekas nekasztuos,.nėcent|s, 
tik už vieno vakaro darbą ir ti|t 
rai apturėsi dykai. Prisius k gr 
tai, nes jos nė ilgai bus dudam

W. J. Petkon,
305 N.Main St., Brockton,

“Vienybe Lietu vnik 
iszeina kas seręda jau 13- 
metas, Plymouth, Pa., ir pik- 
nesza svarbiauses ir teisin- 
giauses žines isz Lietuvos ^r 
visos pasaulės, talpina pui
kias apysakas bei kitus nau
dingus apsiszvietimui rasztds. 
“Vienybė” ant metų kas-
tuoja $2,00 o ant pusės $1. 
Pinįgai turi būt apmokai ai 
isz kalno. Laiszkus ir pfr į- 
gus reikia siųsti ant toki* 
adreso:

J. J. PAUKSZTIS, 
Plymouth, P t.

W. SLOMINSKA,
679 Milwaukee Avenue, CHICAGO, ILL.

Mano Dirbtume tapo
Apdowanota

DVIEMS MEDALIAIS 
ant Koeciaukoe Paro- 

tei-
KUJOTM
INI

KARŪNŲ, 8ZABPŲ 
KUK AHDŲ, KOZETŲ, 
BERLŲ, MAILSZAL- 
IIN1Ų LAZDŲ Ir tt.

Turiu už garbę apreikszti guo- 
dotiniems Kunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu vi
sus augszcziaus paminėtus daig
ius Pigiausei, Teisinglaasei 
ir Geriausei, nes per 90 metų 
užsiimdama iszdirbimaia įgijau 
geriausę praktiką ir dėl to galiu 
viską padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.

Su guodone
W. 8LOMIN8KA, 679 MILWAUKEE A V., CHICAGO, ILL.

KANT0R PIZNIĘŽNY, REAUTY I ASEKURACYJNY
VyMika plenlędzy do Kuropy, Sprzedaž {Žj 
Realnotci, Karty Podrožne, Okr^towe 1 m 
Kolejowe do 1 s Baropy, VynManle Pa- tSt 
pierdw Lągalnych, Aciaganie Sched, (įfl 
kuracya Dom6w, Grantą Kol?jowe na Far- Rgi 

7, Vypotyeaanto pteniodzy na Budo- įSI
*anle Inb caknpno Raalnodci, Zmiana pienlędzy Zafiasicznycli, Notaryuaae Pnbllcani.

C. W. DYN1EWICZ & CO., 
805 MILWAUKEE AVENUE, 
Pomisdiy Weet DivUlon i Clearer ulicami. 

CHICAGO, ILLS.

L16tUWlSZKa flPHGU
257 Hanover St., Boston, Mass.

' ' r1Pilna visokiu aptiekoriazku tavorų czionykszcziu ir užrubežiniu.

Aptlekcje visada galima rast DAKTAKA, kurs duoda ligoniams 
rodąs dykai.

Aptiekoje galima susikalbėt: lenkisakai, ruskai, lietuviazkai ir 
daugely) kitokiu kalbų.

to

LIETUWIU DAKTARAS

MARJA DOWIATT
Kauno gnb. Szauliu paviete

838 W. I8th Street.
Nuo 8tos iki 12tos ryto.

Telefonas: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos 

apliekos.

TEWYNES sargas 
mėnesinia laikrasztis su paveikslėlis a 

Treczhia metus
Stovi ant sargybos lietuvių tautos: ssv e- 

sos, tikėjimo ir kalbos.
KaMztiiqja ant metu $1.00

Pernykazczius ir užpernykszcziusnua e 
rius galima gauti už AOc.

Vienai numeris yra siuneziamaa ant { s 
žiūros uždyką.

Raszant reikia padėti adresą: 
Rev. A. Kaupas,

1423 N. Main Av., Scranton, I a

FRANK ZAKARIJASZ
Wienatinis Lietuviszkas

SALIUNA$
E. CHICAGO, IND.

Užlaiko geriausius gėrimus ir puikii n- 
sius cigarus.

Užkvieczia visus atailankitl.

Lietu vdszka Grosernė.
Uždėjau naują liet u viszk? gr k 

sernę po ur. 952—33 st.,kur u k 
laikau szviežiausius valgomi s 
produktus ir parduodu pigiau kai p 
kituose grocernėee. Meldžiu sj-
vo vientauezius atsilankytu .

Su guodone, 1
W. Tubielevicziua 952—33 st.

<»-<)

— PIRMAS —
LIETU- (A I*

M III
Antano Bazaro

323 R. R. lw„ Sė. OniU,I
Uilaiko szalta alų, seniauaes arielkai, 

europinį vyną, turkiszkua cigarus ir ge
ra užkandį. Geriauae vieta rvecziam i 
pribuvusiems isz kitų miestų.

Wisi wyrai pas

Baltrukony!
Rasite szalta alų, seniauses ariel

kai, vyną net isz Europos, o 
cigarus net isz Turkijos. x

Atsilankykite po nr.
11 N. River Side 8L,

laterbnrj, Com.

J. LESZCZYNSKIO
Lenkiszkai - Lietuwiszka

APTIEKA
3318 S. Morgan St., Chicago, III

Turi geriauses gydyklas nuo visokių 
■ligų; užlaiko visokes Europines žoleles. 
Sobra mėsa, ruskas gyvas dielea ir U. 
Atsisžaukusiems per laiszkus ir apra- 
szantiems savo ligas, duoda rodąs ir 
prisiunezia gydyklas per paeitą arba 
per expresą.

Aptiekoje visada randaal keli dak
tarai. teipogi per telefoną gali pa- 
szaukti daktara kas tik koki nori.

Tel. Yards 709.
Dr. SUtkieiicriBS gyiett ut Aptirtos.

J. WEINSTEIN, 
pigiausei panamdo karietas ant weaei- 

llų, krikastinų ir pagrabų. 
250 W. 14th Street,

Telefonas Canal 450.

Attorney Beckennanas,
ADVOKATAS.

Geriausei iszprovoja visokias provas 
visokiuose suduose, kaipo civiliszkuose 
teip ir krtminaliszkuoee. Pereenėjusias 
ir užvilktas provas atjieszko ir deveda 
prie greitesnio termino.

397 W. i4th St, 
Chicago. Illinois-

A P. K.BBVCHA8,
JKm užlaiko didelę

£&Krautuwe
TĮLaĮkrodŽĮų. Laikrodėlių,Žie

Hi vi d'i’ 8Puk^>r u-
. SzliubiniuA Žiedas

padaro ant orderio už pigiau-
»e prekę.

954 33fd St, Chicago, III

Ar Tawo peczius 
reikalai pataisymo?

Jeiga teip, tai pirk visus reikalingus prie 
pecaiaus daiktus pas

Oitlet Furoitore & Stove Co.,
3240 S. Morgan St.

o jie sutaisys tavo pecziu dykai. Teipgi 
turime didelę daugybę visokiu peczių 
ui pigiausi} prekę, pigiau kaip fabrike.

ŪKININKAS, Lietuvos ukiniku- lai- 
kratztis, iszeina vieną karta kas mė
nesį, kasztuoją Prūsuos ir Austrijoj 
2| markes, Amerikon prisiunėjant 4 
markės arba I amer. dolierį.

VARPAS, 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 siuneziant reik toks

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

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

niszkone ligose.
867 32nd 8L, Chicago.

OFISO VALANDOS: 
Iki 0 ryto, nuo 12—2 po pietų ir po 6 wak. 

Tklklonas Y asm 885.

Teipogi priima ligonius ofise po nr. 
2876 Archer Av.į kerte Bonfleld

. nuo 10—H ryto.
Tzlkfonas Canal 320.

HntOTARIJUSZAS. CLAIM ADJU8TER .

F.PBradchulis
Užsiima visokiomis provomis ir isa- 

dirba visokius dokumentus. Rodąs 
duoda visokiuose atsitikimuose.

Atsiszaukite pas savo viengenti:
964 38rd SU, CHICAGO.

Telefon: Yards 700.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
S4S2 g. H.UM4 M.

Nkimn puUrtai Fotofrafųni; ni toliną hktal <

*2.00 \
Ant vbbbUIb D kitokia reikalu neima Fotogra ’ 

fljM kuopalkianatal.

, T

terps.vl.sk

	1899-04-14-Lietuva-00057
	1899-04-14-Lietuva-00058
	1899-04-14-Lietuva-00059
	1899-04-14-Lietuva-00060

