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Politiszkos žinios.

Amerika.
Karė ant Filipinų salų trau

kiasi tolinus. Pirmutinis atsi- 
szaukimas filipinieczių paliauti 
karę nors ant tūlo laiko, idant su
teikti pasikėlėliams galėjimę su
sirinkti ant kongreso, kurisai 
Aguinaldui ir kitiems filipinie- 
czių vadovams galėtų daleisti 
taikyticsi su amerikonais, nerado 
pritarimo amerikoniszkų jenerolų, 
kurie reikalauja visiszko atsida
vimo ant amerikonų malonės. 
Nežiūrint vienok ant to, tarybos 
nepasiliovė, vieton pirmutinių 
atsiųstų pasiuntinių, Aguinaldo 
atsiuntė kitus, kuriems vienok 
isz syk ne labai tikėjo jenerolas 
Otis, kuriam rodėsi, kad per ta
rybas filipiniecziai nori vien lai
mėti laikų ir sutraukti visas pa- 
jiegas, kurių iki sziol tik treczia 
dalis ėmė dalyvumę musziuose, 
buk nor jie nutęsti karę iki užsto- 
jimui lytų laiko, kuriame tolesnė 
karė amerikonams butų labai ap
sunkinta. Dabar vėl kiti papū
tė vėjai: dabar amerikoniszki 
virszinįkai tikisi neužilgio par
grįžti į tėvynę, taigi turbut tiki
si galėsę greitai su pasikėlėliais 
susitaikyt). Ar tame jie neapsi 
riks, kaip jau ne kartę apsiriko, 
parodys tę ateitis- Laikraszcziai 
jau dabar apkalba plianus ateinan 
ežius administracijos ant Filipinų 
salų, kurioj, pagal laikraszczių 
nuomonę, augszęziausi urėdai tu
ri būt rankose amerikoniszkų 
politikierių arba nors jų įnagių, 
maloningai ant urėdų daloidžia 
vienok ir vietinius gaivalus. 
Taigi mat, pagal laiaraszczių no- 
rę, ant Filipinų vietiniai gaiva
lai atsirastu tokiose jau sari lygose, 
kokiose buvo prie iszpanijonų- 
valdžios. Jeigu filipiniecziai nuo- 
latai kėlėsi priesz Iszpanijos val
dymo budę, tai jau sunku supras
ti, kodėl jie turėtų būt nuolan
kesniais priesz amerikonus. Ar
gi amerikoniszki politikierių įna
giai bus teisingesniais už iszpa- 
niszkus virszinįkus? Tokio pasi
tikėjimo ant amerikonų filipinie
cziai neturi, kadangi jie nekartę 
skundėsi, kad amerikonai sulau
žo pirma dnotus pažadėjimus. 
Jeigu dabar ir pasiseks kokiais 
nors naujais pažadėjimais apslab- 
'dy ti bergdžius, nenaudingus krau
jo praliejimus, tai tas ne bus ant

į ilgo, kadangi filipiniecziai ne u*- 
ai žadėjo vilties liuoeais pastoti, 
amerikoniszki gi virszinįkai, terp 
kurių.yra daugiausiai politikierių 
įnagių m a lai apie reikalingumu 
lakto iszmananczių, privers wil
tinius gaivalus bandyti toliaus 
ginklo ant iszsiliuosavimo nuo 
ne geistino jungo. Ant paver- 
gimo Filipinų, kaip sako gerai su 
sa n lygoms susipažinę svetimų 
krasztų laikraszczių koresponden
tai, nėra kito kelio, kaip isz.iai- 
kinti vietinius gyventojus, kę 
darant vienok Amerika gali grei
tai susipykti su kitoms civilizuo
toms vieszpatystėms, nužudyti 
visai ir teip per karę nupuldytę 
gėrę savo garbę.

Prancūzija.
Prancūzijos karės ministeris 

Freycinet pasitraukė nuo urėdo 
todėl, kad parlamento pasiunti
niai nupeikė jo pasielgimę priesz 
profesorių politechniszko institu
to Duruy, kuriam ministeris vie- 
szai darė užmetinėjimus už straip
snį paraszytę į laikraszczius rei
kaluose Dreyfuso. Kaslink mi
nėto oficiero, prancūzai negali su 
juomi pabaigti. Randas norėtų 
jį tiesiog be sūdo paliuosuoti, 
bet tuomi neužganėdys ne tikt pa- 
liuosuoto, bet ir gyventojų, kurie 
geidžia, kad tikri kaltinįkai butų 
nubausti. Jeigu Dreyfus yra ne
kaltai nusūdytas, tai kiti turi būt 
kalti — surasti tuos tikruosius 
kaltinįkus yra tai priderystė sū
do, per paliuosavimę be sūdo 
Dreyfuso tikri kaltinįkai nebus 
surasti. Kiek isz iki sziol laik
raszczių pagarsintų žiuių galima 
spręsti, Dreyfus isz tikro likose 
nekaltai nubaustas, sūdąs tyczia 
į klaidžias vėžes tapo nustumtas, 
kuriam tulioficierai suteikė tyczia 
jų paežių padirbtus rasztus kaipo 
darodymus Dreyfuso kaltės. Dabar 
duktė vieno oficiero, Glodie Wat- 
tier, paraszė laiszkę prezidentui 
kasacijos sūdo, Mazeau, kuriame 
sako, kad nusižudžius oficierui 
Henry, feldfebelis Latimier davė 
jai daug rasztų, terp tų buvo 
neva laiszkai Dreyfuso į cieco- 
rių Wilhelmę. Raszlus tuos buk 
ji užkasė girioj netoli Versailliaus; 
gal būt, kad ji pati juos padirbo. 
Todėl nieks dabarnegali įspėti,ka
da tiek triukszmo padariusi Drey
fuso prova pasibaigs ir kaip ji 
pasibaigs.

Prancuziszkas pasiuntinys Pe
kine, Pichon, už suaresztavimę 
vieno prancuziszko milijonieriaus, 
pareikalavo nuo Cbinų rando 
koncesijos ant 70 metų expilotuo
ti prancuziszkoms kompanijoms 
kastynes vertas $1 200000, pro
vincijoj Sze-Czuan, vienoj isz 
didžiausių ir turtingiausių ant u- 
pės Yantse Kiang, kuri pagal su
tartį Anglijos su Maskolija, turi 
būt po Anglijos įtekme. Cbi
nų randas ant to dar nesutinka, 
laiko Prancūzijos reikalavimę už 
per daug didelį, kadangi randas 
stengėsi iszliuosuoti maisztinįkų 
paimtę prancuziszkę misijonierių. 
Isz to visko matyt, kad Anglijai 
neužteks susitaikymo vien su 
Maskolija kaslink pasidalinimo 
Chinų, kadangi apart Maskolijos 
yra mat dar ir kitos vieszpatystės, 
kurios tarybose dviejų vieszpa- 
tyszczių nedalyvavo, todėl jos ir 
nepripažįsta Anglijai visų nuo 
Maskolijos iszderėtų tiesų. Mat 
dabar Prancūzija padavė Chinams 
savo reikalavimę koncesijų krasz- 
tuose maskolių Anglijai paves
tuose; jeigu paskutini negeidžia 
nesutikimų, turės panaszię sutartį 
padaryti ir su Prancūzija, taigi ir 
su ja pasidalyti Chinų valdybas 
atlikusias nuo maskolių; su Pran-
euzija susitaikius, toliaus reiks 
tartiesi dar su Wokietija, kuri ir 
nesutiks visę nandę Chinuose 
Anglijai pavesti.

VVokietija
Susipykusios ant Samoa salų 

vieszpatystės, taigi Amerika, 
Anglija ir Wokietija tuom 
tarpu neva sziaip teip su
silaikė, Amerika ir Anglija iszda- 
vė paliepimus savo laivynės vir- 
szinįkams liautieji bombardavi
mo beginklių cziabuvių kaimų, 
kol neatkaks paskirti nuo pami
nėtų augszcziaus vieszpatyszczių 
komisoriai ant isztyrimo visų 
ežia užgimusių nesutikimų; ko
misoriai tie jau iszkeliavo. Abu
du pretendentai ant sosto sutrau
kė savo pajiegas į paskirtas sau 
vietas. Nuo to laiko ir visi krau
jo praliejimai apsistojo; jeigu ne 
butų buvę civilizuotų siundytojų, 
ne butų buvę ir kraujo pralieji
mą Erzinimai VVokietijos, ko 
griebiasi tūli Amerikos laikrasz
cziai apraszynėdam i butus ar ne 
butus atsitikimus prie Filipinų ar 
ant Samoa salų, stoka taktiszku- 
mo terp Amerikos tūlų reprezen
tantų tuose krasztuose, nors Wo- 
kietijos randas ir ne geidžia'da
leisti didesnio susierzinimo, pra
deda iszdavinėti vaisius. Pas
kutiniai atsitikimai teip pakėlė 
visas ^Vokietijos partijas ir laik
raszczius priesz Amerikę, kad 
Wokietijos užrubežinių dalykų 
ministeriui labai sunku užsilaiky
ti lygsvarystoj ir nedaleisti di
desnio susierzinimo ir susipykimo 
terp Amerikos ir Wokietijos. 
Wįsuose tuose nesutikimuose net 
prancuziszki laikraszcziai stoja 
Wokietijos pusėj priesz Amerikę 
ir Angliję, pripažindami Wokie- 
tijai teisybę, ko net Wokietijoj 
nieks nesitikėjo. Tūli laikrasz. 
ežiai net kalbina visas dideses 
Europos kietžemio vieszpatystės 
susijungti, paremti Wokietiję joe 
nesutikimuose su Amerika ir An
glija, kurios dabar laikosi krū
voj. Wokiszki laikraszcziai kal
bina Wokietiję nesidairyti dau- 
giaus ant Suvienytų Wieszpatysz- 
czių Sziautinės Amerikos, bet 
rengti vokiszkas kolionijos pieti
nėj Amerikoj,k ur, kaip antai Pie
tinėj Brazilioj ir dabar dideli že
mės plotai priguli vokiszkoms 
kompanijoms. Apginama Sziau- 
rinės Amerikos Monroe doktrina, 
dėl kurios Suvienytos Wieszpa- 
tystės prieszinosi įsikiszimui Eu
ropos į Amerikos reikalus, paežių 
amerikonų likosi po kojų pamin
ta, kada jie pradėjo karę su Ispa
nija, pradėjo platinti valdybas 
kitose svieto dalyse, užimdami 
Filipinus, Havai salas, europisz- 
kos vieszpatystės va'dybas Ku 
bę ir Porto Rico. Jeigu Ameri
ka turi tiesę kisztiesi į reikalus 
europeiszkų vieszpatyszczių, san- 
protauja vokiszki laikszaszcziai, 
tai tuom ji pati sulaužė savo gar- 
binamę Monroes doktriuę ir duo
da tokię jau tiesę Europos viesz
patystėms kisztisavo nagus į rei
kalus Amerikos vieszpatyszczių, 
jeigu tę ras reikalingu.

Kaslink susitaikymo Wokietijos 
su Amerika reikaluose muitų, tei
posgi dabar yra mažiaus vilties 
negu seniaus: nors randas ir 
geidžia susitaikymo, nenori dary
ti didesnių apsunkinimų ant įga
benamų Amerikos ta vorų į Wo- 
kietiję,bet to reikalauja daugumas 
parlamento pasiuntinių, priesz 
kuriuos randas nieko negali pada
ryti.

Afrika.
Anglija dar labiaus susierzino 

su pietinės Afrikos republika 
Trasvaaliumi. Neseniai Anglijos 
kolionijų ministeris Chamberlaiu 
iszsiuntė rasztęTransvaaliaus pre
zidentui Kruegeriui gazdindamas 
pradėti karę, jeigu Transvaalius 
nenusileuks: Anglija reikalavo 
pripažinimo anglijonams lygių 
tiesų prie rinkimo prezidento, tei- 
posgi liuosybės angliszkiems auk 
30 kasėjams gabenti ant reikalų 

kastynių dinamitę, iszikur jie no
ri. Prezidentas Krueger ne tikt 
nenusigando Anglijos, bet apgar 
si no Chamberlaino raaztę ant vi
sų žinios. Tas tikt dar labiaus 
suvienyjo abidvi pietinės Afrikos 
republikas, suerzino gyventojus 
holandiszkos kilmės angįiszkoše 
pietinės Afrikos valdybose, ko
kių ežia yra daugiaus negu angli- 
jonų. Išeinanti ežia holandisz- 
koj kalboj laikraszcziai tiesiog 
sako, kad jeigu angliszkas kolio- 
hijų ministeris Chamberlain nori 
iszpildyti savo gąsdinimus ir už
pulti be priežasties ant Transvaa- 
liaus, tegul tę bando daryti, o tę- 
syk pasikels visos angliszkos pie
tinės Afrikos kolionijos, kur tikt 
yra holandiszkos kilmės gyvento
jai. PradėtaJ karė gali pasibaigti 
dėl Anglijos teipjau, kaip szimtas 
metų atgal pasibaigė pasikėlimas 
Sziaurinės Amerikos kolionijų, 
isz kurių pasidarėsziędieninės ne. 
prigulmingoa Suvienytos Wiesz- 
patystės. Kaip nužudė Anglija 
Suvienytas Wieszpalystes, teip 
jau gali nužudyti Pietinę Afrikę.

. Ant rytinio Niliaus kranto, Wi- 
durinėj Afrikoj, ataitiko smarkus 
muszis terp angliszkos kariaunos 
ir cziabuvių valdono Kubarga. 
Pajiegos Kubargos likosi iszvai- 
kytos, patsai jų vadovis paszau- 
U s, muazyj krito 300 cziabuvių. 
Anglijonai paėmė į nelaisvę neg
rų karalių Mvanga; muszyj 
nužudė jie tikt 20 žmonių.

{ Paryžių atėjo žinios, buk gar
sus prancuziszkas pulkaunįkas 
Marrhand, kurisai, pasitraukęs 
isz Faszodoe, su savo kareiviais 
traukė prie Raudonųjų jūrių, ant 
kelio likosi abisiniszkų plėszikų 
užpultas ir muszyj su jais tapo 
užmusztas. Oficijaliszko vienok 
patvirtinimo tos žinios dar nėra.

Isz Lietu wos.
Naujas geležinkelis.

Ministerių komitete, kaip pa
duoda Peterburgo laikraszcziai, 
bus neužilgio perkratlnėjamas 
klausymas dirbimo naujos gele
žinkelio linijos, kuri užgriebs Lie
tuvę. Nauja linija bėgs nuo Wi- 
tebsko į Žlobinę, kur susijungs 
su Libavos-Romnų linija. Naujas 
geležinkelis trauksiij tszilgai de- 
szinio szono upės Dnepero.
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Pawog6 isz bažnyczios 
wnszkinę žwakę.

17 d. Balandžio, po tniszių, Au- 
szrosVVartų koplyczioj Wilniuje 
Nugriebė motoriszkę, Zofiję Kala
dę,kada tojė pavogė nuo altoriaus 
Motinos Szvencziausios vaszkinę 
žvakę. Suimtu moteriszkė teisi
nosi, kad stebuklingos žvakės nu
sipirkti negali, o kad jai tokios 
neatbūtinai reikia, tai ji nuo alto
riaus pavogė.

Maslowo užraszas ant 
rengimo kaiminių 

mokslainių.
Turtingas maskolius, Maslov, 

užraszė didelius pinįgus ant ren
gimo kaiminių mokslainių Ma«- 
kolijoj. Prižiūrėjimas kapitalų 
to užraszo pavesta* nuo 1893 m. 
epecijaliszkai komisijai, kurios 
pirm sėdžiu yra Maksvos miesto 
bulmistras Rukavisznikov. Mi
nėta komisija isz užraszytų Mas- 
lovo kapitolų užlaiko 17 mokslai
nių,dabargi nusprendė parengti 58 
naujas, isz ko: 2 Wilniaus gub., 
2 Kauno ir 2 Witebeko gub.

Suimti plėszikai.
Bevažiuojant iszjomarko, žmo

nės prisivyjo tris žydelius ir va
žiavo visi drauge miestelio Kar- 
soliszkės linkon, Kauno gub. Ne
tikėtai važiuojantiems žydams 
ant lygaus lauko užstoja kelię 
plėszikai, žydelius sumuszė, vie

nam, kaip tasai skundžiasi, atėmė 
150 rubl. pinįgų. To dar nega
na buvo, norėjo jie užpulti ir ant 
paskui nažiuojanezių lietuvių, 
bet ne tik negalėjo tų įveikti, 
bet likosi pažinti. Ant rytojaus 
apie tai praneszė policijai, kuri 
nurodytus plėszikųs ir suėmė. 
VVisi jie belurcziai, iszėmus jų va
dovę. Nėra abejonės, kad sū
dąs nebaus ju6s teip, kaip užsi
pelnė. Lietuvvs. •

Musų tewynes minera 
liszki turtai.

Lietuvoj ne daug žemėj yra 
mineraliszkų turtų, bet ir tie, ko
ki yra, nėra dar isznaudojami, 
ant to neturime nė atsakaneziai 
iszlavintų žmonių, musų tėvynės 
žemė iki sziol dar prideraneziai 
neisztirta. Kiek iki sziol žinoma, 
Lietuvos žemėj yra lignitas (ak
meninių anglių veislė), geležis, 
kalkės, durpos, bet ir to mes ne
žinome, ar daug yra žemėj musų 
tėvynės tų turtų. Wien durpas 
žmonės sunaudoja ant kuro, kal
kinius akmenis ant iszdegimo kal
kių. Tai ir viskas. Yra dar di
deli kvarcinės pieskos plotai, ku
riuos galima būt sunaudoti ant 
dirbimo stiklo, tuom tarpu reika- 
lingę stiklę Lietuva sav gabena 
arba isz užrubežių arba isz Lenki
jos dirbtuvių.

i

Dideli prowa.
17 d. Balandžio Lietuviszko 

Minsko apskriezio sude prasidėjo 
prova czielo pulko prigavėjų, 
kazirnįkų, kurie su ženklintoms 
k&zyroms, terp savęs susikalbėję, 
važinėjo geležinkeliais ir pritrau
kę kitus keleivius prie kazyrų, 
nuo ne vieno iszlupo paskutinius 
pinįgus. Jeigu su kazyroms ne
pasisekė, jie su chloroformu už- 
migdydavo kitus keleivius ir 
jiems užmigus, iszkraustydcvo 
kiazenius* ir kuparėlius. Ap
skųsti daugume žydai: pabėgęs 
isz Siberijos nusikaltėlis Zelman 
Bieszenkovski, tokajau isz Sibe- 
rijos pabėgėlis Leiba Goldberg, 
Warszavos gyventojas Abromke 
Goldberg, gyventojas Polocko, 
maskolius Ivan Guszkov, Mins
ko gyventojas Leizeris Dreicer 
ir daug kitų, daugiausiai žydų. 
Paszalinius ant provoe leidžia 
tik su tikietais. Prigautų ir api- 
plėsztų tų prigavėjų yra labai 
daug, ypacz moterų.

Isz Lubawo parapijos.
Kalwarijos paw., Su

valkų gub.
Musų parapija per ilgus laikus 

buvo laikoma už lenkiszkę, nors 
parapijonai susideda isz lietuvių; 
lenkiszkę dvasię ir 'lenkystę per 
bažnyczię platino musų kunįgai. 
Būvant ežia prabaszcziumi kun. 
Usevyczįui, lietuviai, apleisti sa
vo dvasiszkų vadovų,patys par
sitraukė treczię kun., Bendara- 
vyczių, kurisai terp kitų gerų 
darbų, įvedė į bažnyczię ir lietii- 
viszkus pamokslus, kurie buvo 
sakomi kas treczię nedėlię. Pa
tiko jį vienok nelaimė: besilinks
minant su svecziais, užėjo audra, 
trenkė perkūnas ir užgavo kun. 
Bendaravyczių- Potam atėjo 
kun. Jonas Užupis, kurisai ne tik 
ne naikino lietuviszkų pamokslų, 
bet dar taukiaus juos sakydavo; 
susierzino vienok su prabasz- 
cziumi, prasidėjo isz abiejų pusių 
skundai pas vyskupę, kurie pa
sibaigė tuom, kad vyskupas per
kėlė kun. Užupį, nuo prabasz 
czisus atėmė valdžię ir pavedė 
idministra toriui, kun. Juozui Nar- 
kevycziui, už vikariję gi at
kėlė kun. Bradunę, kurisai to
liaus kalbėjo lietuviszkus pa
mokslus ir ant g ilo nuo velionio 
vyskupo iszpraszė daleidimę, 
idant gavėnioj butų lietuviszkai 
giedami “Graudus Werksmai”.

124 kop., geriausi 125—128 kap. 
Kanapių sėmens 164 kap. Kvie
tinės klynės smulkios 57 kap., 
vidutinės 58—60 kap., stambios 
61—62 kap.

Vilniuje mokėjo: už pudę ru
gių 75—78 kap., kvieczių 95— 
100 kap., avižų 75—80 kap., 
žirnių 70 kap.—1 rubl., pupų 
80 kap—1 rubl. Pūdas szviežio 
nesūdyto sviesto 11 rubl. 50 kap., 
sūdyto 10 rubl. 80 kap.—11 
rubl., ruginiai miltai paprasti 
malti 83 kap., persėti 1 rubl. 10 
kap., piklevoti 1 rubl. 25 kap. 
Pūdas szieno 28—30 kap., sziau- 
dų 17—19 kap. \

Nuo mėsos apsirgę karei
viai.

Prūsų Lietuvoj,Karaliaucziuie, 
pijonierių kazermėse nuo pagedu
sios mėsos ant syk apsirgo daug 
kareivių. Wienas isz kareivių jau 
pasimirė, trys labai sunkiai dar 
serga ir nežinia ar iszgis, kiti gi 
jau pasitaisė. Nežinia, ar ta mėsa 
paeina isz Prūsų, ar gal isz Ame
rikos atgabenta?

Į du metu vienok tasai kunįgėlis 
pasimirė ir buvo apraudotas visų 
lietuvių parapijouų. Dabar ežia 
net lenkai mokinasi lietuviszkos 
kalbos,‘todėl jos nei hz varys isz 
bažnyczios n5 joki apimti lenkisz- 
kosdvasios kunįgai. Kunįgai Ste- 
ponaitijs ir Kudirkevyczius dar- 
buoja-i dabar toliaus ant iszplati- 
nimo tiesų lietuviszkos z kalbos 
musų bažnyczioj, kuri dabar isz- 
tikro ptavirto į lietuviszkę.

Tėvynainis.

Waikų prieglaudos namai.
Wilųiuje rengia dabar vaikų 

priegl wdo8 namus, ant patalpi
nimo neturinezių tėvų nė gimi
nių vaįikų. Namus tuos rengia 
tam tikra draugystė, bet miestas 
nuo e&vęs paskiria atsakanezię 
paszeljię. Isz pradžių priims 25 
vaikus, paskui, kada susirinks 
ant toįdaugiaus pinįgų, bus jie 
iszplatinti, pastatys ant to ir 
specijaliszkę triobę teip vadina
me žvfcrincziuje.

Pavasaris.
Kaip vakarinėj Europoj pava

saris szį metę netikęs, teip yra ir 
Lietuvoj. Nors žiema szį metę 
buvo ązilta, ledai aut upių anksti 
nuplaukė, buvo net kelios tikrai 
sziltos‘saulėtos dienos, bet dabar 
vėi ūžėtojo szalcziai su lytums ir 
sniegu,’ Medžiai norėtų žaliuoti, 
bet sziįlcziai sprogimę stabdo.

Swetimi laikraszcziai apie 
lietįuwiszku8 dalykus.
Waėszavoj nuo ežių metų pra

dėjo isęeidinėti naujas laikrasztis 
“Sviatovit” paszvęstas archeolo
gijai (mokslas apie senovės lie
kanas)! Pirmame to laikraszczio 
numery j telpa keli straipsniai 
apie sehoviszkas Lietuvoj lieka
nas, kaip antai: Wandalino Szu- 
kevyc^iaus rasztas. Apie akme
ninius jkapus (kurhanus) Lydos 
pavietyj, ^Vilniaus gub.; to pa
ties Szukevycziaus rasztas, Apie 
bronzinius daiktus rastus ant 
Neraudo ir Mereczankoe krantų 
Lietuvoj ir rasztas Majevskio, 
Apie hrcheologiszkus atradimus 
Prūsų Lietuvoj metuose 1895 ir 
1896. i
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Svarbumas smegenų lie
tusių ir kitų Maskoli- 

i jos gaiwalų.
Peterburgo Antropol >giszka 

Draugystė užsiiminėjo tirinėji- 
mais svarbumo smegenų pasimi
rusių jaunų kareivių, dalydama 
juos pęgal tautiszkę kilmę. Isz tų 
tirinėjrmų pasirodė, kad smege
nys tikrų maskolių yra legviausi, 
n ės sveria vidutiniszkai 1399 
gramų, rusinu smegenys viduti- 
niszkai svėria jau 1414 gramų, 
taigi dęugiaus negu tikrų masko
lių, leiikų 1420 gramų, taigi dar 
daugiaius, baltgudžių 1429 gra
mų. $warUięusi smegenys buwo 
lietuvių, žemaiezių ir latvių, nės 
svėrė J455 gramus. Jeigu nuo 
svarbumo smegenų paeitų, kaip 
tai senlaus tikėjo, ir presas, tai 
mes irįiusų pusbroliai latviai tu
rėtume būt protiugiausi terp Mas- 
koliję sudedanezių gaivalų; nau
jausi Vienok mokslinczių kirinė- 
jimai parodė, kad protas žmogaus 
remiasi ne tikt ant svarbumo 
smegenų, bet ir ant jų vertės, ant 
didumę atsakanezių smegenų 
griežinių.

Jawų prekes.
Perąitę sanvaitę už lietuvisz- 

kus jaVus mokėjo Liepojuj: už 
pudę rugių paprastų 76—79 kap., 
geriausių 80—83 kap. Avižos pa 
prastoj 72 — 79 kap., vidutinės 
77—kO kap., geriausios 80—83 
kap. Miežiai 71—75 kap., geriau- 
8j 7d—f77 kap.; miežinės kruo
pos 136 kap. Žirniai 70 kap. Pu
pos 78| kap. Linų sėmens 120—

Lenkų atsiliepimas.
Lenkai apdirbo atsiszaukimę 

į Amerikos ir kitas civilizuotas 
tautas isz priežasties sukviesto 
caro sandaros kongreso. Atsi- 
szaukime tame skundžiasi jie ant 
savo sunkaus padėjimo, iszskaito 
tikrus ir netikrus nuopelnus pra
eivėj, apkaltina iszdraskusius jų 
tėvynę maskolius, austrijokus ir 
vokieczius, pamini savo didvy
rius, terp kurių vienok netrūksta 
ir nuo lietuvių paeinanezių, nors 
jie sunkiose sanlygose sulenkėjo. 
Skaitlių lenkų apdirbėjai memo- 
rijalo paduoda ant 20 milijonų, 
pne to priskaito dar lietuvius ir 
rusinus “isz gero noro” su lenkais 
susijungusius ir tokiu budu lenkų 
skaitlių pakelia iki 30 milijonų. 
Taigi minėtas lenkų memorijalas 
apima neva ne vien lenkų reika
lus, bet teiposgi ir reikalus lietu- 
tuvių ir rusinu, už tuos vie
nok apdirbėjai lenkiszko memo- 
rijalo neužtaria, ne parodo nė jų 
nuopelnų. Nors lenkai savo me- 
morijale atsiliepia į civilizuotę 
žmoniję vardu visų sudedanezių 
senovės Lenkiję tautiszkų gaiva
lų, bet lenkiszkų Amerikoj laik
raszczių redakt oriai-apdirbėjai 
memonjalo nematė visai reikalo 
prie dalyvavimo pakviesti nė lie
tuvių, nė rusinu, nors ir jų apsi- 
garsina savę reprezentantais. Taigi 
tame mat lenkiszki pnhlicistai el
giasi teip kaip maskoliai, kurie, 
kaip sakosi, rūpinasi ap e gerovę 
wisų, teiposgi ir neva apie gero
vę lenkų ir lietuvių, bet nomato 
nė mažiausio reikalo pasiklausti 
ko tie dėl savo gerovės reiaalau- 
ja, draudžia net tiems apie savo 
reikalavimus iszsitarti. Mat ežia 
“liuosybę ir teisybę mylinti” len- 
kiszki redaktoriai prisilaiko vis 
dar senovės Lenkijos bajoriszkos 
sentencijos: “milczeė, holotai slu- 
ch«C co starai uch valędla vaszego 
dobra”l. Kadangi prie kiekvie
nos progos lenkiszki vadovai 
pasirodo tokių jau nuomonių kaip 
ir Amerikos lenkisskų laikrasz
czių redaktoriai prie apdirbimo 
savo memorijalo, argi todėl žin- 
geidu, jeigu lietuviai ir rusinai 
vis mažiaus ir mažiaus pasitiki 
ant savo senovės ponų ir stengia
si be jų apsieiti. I^enkai vien 
stengiasi lietuvių arba rusinu 
pritarimę .apversti ant sa
vo naudos, bet jau jiems atlydin
ti kuom nors nemato nė mažiau
sio reikalo. Tę patį juk masko
liai ir vokiecziai daro!

AUKOS.
Ant fondo lietuviszkos spau

dos Paryžiaus parodai paau
kavo:

J.Mataitis,Millville,N-J.. .25c.
J. Bagdžiunas, Chicago.. .50c.
F.Mikolainis.Thorp, W is... 50c.
A. Gryksza ” ” ...25c.
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Isz Amerikos
Eipllozįjo*.

Benton, Me. Czianykšcziose 
Kennadec Pulp Mill atsitiko baisi 
expliozija, kurios du žmonės li
kosi ant vietos užmuszti, o dau
gelis sunkiai sužeisti, terp kurių 
yra ir mirtinai sužeisti.

Pinole, Cal. Nitroglycerinos 
krautuvėj California parako dirb- 
tuvėj atsitiko baisi expliozija, 
kurios du darbo prižiūrėtojai 
tapo užmuszti ir daug darbinįkų 
likosi sužeistų.

Homphinsville, Ky. Netoli 
nuo czia ėsanetioj garinėj lentų 
pjovinyczioj Mc Knighto atsiti
ko beisi expliozija, kurios visa 
trioba pjowinyczios isz dalies li
kosi sugriauta. Prie to savinįkai 
jos: Etfie Knight ir Barow 

- Knight tapo ant vietos užmušti, 
Johu White turi nutrauktas 
abidvi kojas ir tas turės mirti; 
T. Knight nors sunkiai bet ne 
mirtinai sužeistas.

Galerai.
VVokthington, Pa. Sudegė 

czianykszczios “Woolen Mills” 
dirbtuvės. Blėdį ugnies pada 
ryty skaito ant $150.000. Pertai 
diktai darbioįkų neteko darbo.

Philadelphia, Pa. Sudegė czia 
ant Ridge av. Green ir 13 ui. 
kriaucziszka dirbtuvė ir krautu
vė Bacharach & Co. Ugnis isz 
naikino ne tikt minėtę krautuvę, 
bet užgavo 25 aplikinėse stowin- 
czius namus, daug tavorų parda- 
vinycziose likosi pagadytų. Blė
dį ugnies padaryty skaito ant 
$225000.

Sniegai.
Breckenridge, Col. Wiš be 

veik pereitę sanvaitę smarkiai 
czia snigo, sniegas užnešė kelius 
teip, kad trukiai paliovė bėgioję, 
per visę sanvaitę ne atėjo visai 
paczto siuntiniai ir laiszkai, mies
telis likosi kaipi atskirtas 
kitų kraštų ant teip ilgai, 
sniegas neuutirps.

Pralrįj u gaisrai.
Paskutiniai prairijų gaisra) Pie

tinėj Dakotoj neiszpasakytai daug 
blėdies pridirbo: išnaikino jie su 
virszum 100000 akrų laukų ir 
pievų. Blėdį gaisrų padaryty 
skaito ant daugelio šimtų tuks- 
tanezių doliarų. Daugelis farme- 
rių pražudė viskę, kę turėjo. Iš
degė daug farmų, teiposgi 
mieteliai-

Isz Alaskos.
Kaip paduoda paskutinės 

nanezios isz Alaskoa žinios, pusė 
garlaivių stovinezių ant upės 
Yukon priszalo leduose; nėra nė 
jokios vilties, kad tie garlaiviai, 
pradėjus plaukti ledams, galėtų 
išlikti. Friszalusių garlaivių isz 
viso yra apie 20. Jie buvo pas
kirti aut važiojimo pasažierių ir 
tavorų terp St. Michael ir Dov- 
sou City.

Negru proklianmcija.
Negrų organizacija Nev Yorke 

^atsiszaukė į visus parvuotus gy
ventojus Suvienytų Wiešpe- 
tyszczių paskirdama pėtnyczię, 2 
d. Sėjos, kaipo dienę metavonės, 
pasnįko ir maldos ant išprašy
mo Dievo pagelbos ir atitolinimo 
nuo Amerikos negrų neiszpasaky- 
to barbanszkumo amerikonų.
Draugyste naszilu aprūpintojo.

Mieste Peoria, UI. isz 35 jaunų 
vyriškių susitvėrė draugystė, 
kurios sanariai pasižada ne vesti 
merginų, • bet vien naszles. 
Jie tikisi, kad toliaus naszlių 
draugų atsiras daugiaus ir minėta 
draugystė dar labiau* susidrutįs. 
Gana teisingai jie sanprotauja, 
kad merginoms daug lengviaus 
gauti vyrę negu našlėms, taigi 
jie mat nori palengvinti ir pasku
tinėms apsivedimę antru kartu.

Perkūno užgauta.
Nev York. 3-d. Gegužio, lai

ke smarkios audros žaibas užga
vo ant Canal st. 13 metų paei- 
nanezię isz Maskolijos žydelkaitę 
Sadie Tunik. Kaip sprendžia, 
žaibas prisigriebė plieninio parato- 
liaus koto, kurį mergaitė laikė 
rankoj ir nuo jo perbėgo į kunę. 
Ant krutinės turi ji daug apde- 
gintų vietų, ant rankų gi ir kojų 
turi išdegintus kelis žiedus. Nu
gabeno ję į ligonbutį, kur mer
gaitė atsigavo, bet daktarai ne
turi didelės vilties, idant ji galė
tų išgyti, jie nesupranta,. kodėl 
žaibas ant vietos jos ne užmušė. 
Drabužiai jos žaibo viši neuž
griebti.
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Protestas airiu kataliku.
East St. Lovis, III- Parapijo- 

nai czianykszczios Szvento Patri
ko katalikiszkos parapijos atlaikė 
didelį susirinkimę jr nusprendė 
protestuoti prieš vyskupo Jans- 
seno paskirty nauję parapijos pra- 
baszczių,vokietį iš Germantovn, 
kun. Kluse. Kadangi parapi- 
jonai yra airiai, tai jie reikalauja

1 airio kunįgo, o ne vokieczio; jei- 
gu vyskupas neiszklausys parapi- 
jonų protesto, tai jie žada atsi
skirti nuo parapijos, o tęsyk ji 
turės viši iszirti. Ir mes antai 
Chicagoj protestuojame prieš 
sulenkėjusį prabaszczių, kurisai 
ant lenkinimo lietuvių vaikų 
pasitraukė net lenkiškas minyš- 
kas.

Išmlslus kaliny*
Columbvs, Oh. Į czianyksztį 

kalinį atgabeno nusidėjėlį, Timo- 
tejų Hoganę. Nors jį atgabenę 
persergėjo kalinio užweizdę, kad 
Hogan jau kelis kartus isz kali
nių pabėgo ir kad jis yra žmog
žudys, todėl jį nanjoje pasodini- 
mo vietoje sargiaus dabojo negu 
kitus, bet visgi jam pasisekė pa
bėgti Hogan likosi paskirtas 
prie cigarų dirbimo ir dirbo gerai. 
Neseuiai krovė czia į pakus atli
kusius nuo cigarų dirbimo taba
ko trupinius, idant nusiųsti į ta- 
bako dirbtuvę; prie to darbavosi 
ir Hogan; dabojo prie darbo su
perintendentas Forester, bet ma
tomai dabojo ne gerai:Hogan,nie
kam ne matant, įlindo į vienę ta
bako prikrauty skrynię, kurię pri 
pildę, užkalė ir nuvežė ant gele- 
žinkėlio stacijos. Tikt į kokį laikę 
po iszvežimui pakų pasigedo 
Hogano; tuom tarpu ir nuo gele
žinkelio stacijos per telefonę 
praneszė, kad isz vieno atsiųsto 
tabako pako išszoko netikėtai 
žmogus ir pabėgo; buvo tai Ho 
gan, kurio iki šiol nesugavo.

Pagal maskolLsską būdą.
Prezidentas prieszinįkų platinimo 

Amerikos rubežių lygos, Edvard 
AtKinson, iszleido atsišaukimus, 
kuriuose priesztarauja ir nupei
kia dabartinę karę'ant Filipinų š- 
lų.AUiszaukimus tuos iszsiuntinė- 
jo j visus kraštus per pacztę,ant 
ko turėjo tierę, kadangi iszreiš- 
kianezių žmonių nuomones atsi 
liepimų nė jokios tiesos ne drau
džia siuntinėti. Daug tų atsilie
pimų Atkinson siuntė Amerikos 
kariaunos virszinįkams ant Fili
pinų šių. Pacztas vienok juos 
suareštavo ir kaip jo vyriausias 
užveisėtojos sako, galėjo jis net į 
sudę skųsti Atkinsonę. Taigi mat, 
nors Amerikoj nėra tokios kaip 
Maskolijoj cenzūras,bet jos užduo- 
tę atlieka prezidento paskirti pacz 
to viršinįkai, kurie nedaleidžia 
siuntinėjimo raštų nesutinkan- 
czių su prezidento nuomonėmis. 
Nieko panašaus, iszėmus iš da
lies Maskolijos, niekur turbūt 
daugiaus nėra civilizuotame svie
te. Mat garsi seniai liuosybės 
žemė isz palengvo, po visokių 
politikierių įtekme, virsta į antrę 
Maskoliję.
Atlyginimas Lattlmero aukom* 

Austrijos pavaldiniams.
Austrija nepasiganėdino atsaky

mu Washingtono valdžių, kurios 
iszsyk buvo atsisakiusios iszmo
kėti kokį nors atlyginimę Latti- 
mero skerdynių aukoms Austri
jos pavaldiniams, buvo atšau- 
kusi net savo pasiuntinį iš 
W>8hingtoqo, kuom privertė A- 
merikos viršinįkus atsiimti at
gal pirmutinį savo atsisakymę ir 
vesti toliaus tarybas. Dabar Aus
trijos pasiuntinys grįžta atgal į 
Washingtonę, iš ko matyt, 
kad abudu krasztai šiaip teip 
susitaikė ir szerifo Martino ir jo 
sėbrų nuskriausti Austrijos pa
valdiniai turės gauti už skriau
das aDyginimę ir užtai terp abie
jų kraštų dabar ne bus jau nesu
tikimų. Austrija mat neapleido 
švo pavaldinių. Skerdynėse po 
Lattimer daug teiposgi buvo už- 
musztų ir pašautų lietuvių ir 
lenkų maskoliškų pavaldinių, 
bet Maskolijos valdžios už juos 
neųižtarė turbut todėl, kad jie ne 
maskoliai: mat caras ne mas- 1 
koliszkos kilmės pavaldinius 1 
vien skriausti moka, bet už kitų 1 
nuskriaustus neužtaria.

Isz darbo lanko.
r Tylėk, Pa. Darbai eina ežia 

gerai:

LIETUVA

603. nuo

Chapman 
15—20%

T Manchester, Va. Czianyk- 
szcziose dirbtuvėse darbai eina 
gerai.

Auuance, Oh. Robertsono 
kastynės likosi vandens užlietos, 
todėl reikėjo jas su visu apleisti.

* Steubenville, Oh. Czianyk- 
azezios Old Jefferaon Rolling 
Mill pradės vėl darbus. Patilps 
ežia 100 darbinįkų,

1 Niles, Oh. Czianykszcziose 
dirbtuvėse darbai eina dabar ge
rai. Pradėda ežia statyti nauję 
geležies dirbtuvę.

* Nekport, Va. Page pavie- 
tyj rado naujus anglių plotus, ant 
kurių pradėjo jau rengti naujas 
kastynės.

Peoria, III. Czianykszczioe 
Glucoeos dirbtuvės likosi užda
rytos, o per tai 800 darbinįkų 
neteko darbo.

Moveaqua. III. Suvirszum 
100 czianykszczių kalnakasių pa
kėlė sztraikę. Nesutikimai užgimė 
už užmokesnį.

•j Xenia, Oh. Czianyksztė 
Kooven & Allison Cordage Co. 
pakėlė savo 500 darbinįkų už
darbį ant 10%.

5 Moundsville, W. Va. Czia
nykszczių kastyčių darbinįkams 
pakėlė aut 4c. nuo tonos uždarbį: 
nuo dabar gaus jie po 
tonos.

•Į Betiilehem, Pa.
State Co. pakėlė aut
uždarbį netoli nuo ežia esanezių 
savo akmenų skaldiuyczių darbi
nįkų.

•Į Bideeford, M e. 400 maszi- 
nistų dirbanezių Petee dirbtuvė
se pakėlė sztraikę. Reikalauja 
jie padidinimo už darbę uimo- 
kesnio ant 20%.

* Toledo, Oh. Sztraikas czia
nykszczių dailidžių pasibaigė: 
kontraktoriai priėmė 9 vai. dar
bo ant dienos ir mokestį po 25c 
už valaudę darbo.

•; Ardmore, Mo. Sztraikuojan- 
ti czianykszcziaijkalnakasiai sugrą
žo prie darbo; darbdaviai paža
dėjo išpildyti visus darbinįkų 
reikalavimus.

* Clearfield,Pą. Atsibuvo ežia 
kalnakasių konvencija,ant kurios 
nutarė reikalauti po 45c. nuo to
nos iškastų anglių ir 8 darbo 
valandų aut dienos.

1 Belevernon, Pa. Darbai ei
na ežia gerai. Ir isz kitur atka
kę darbinįkai galėtų dabar prie 
darbo patilpti, kadangi kompani
ja reikalaujar 50 darbinįkų.

1 Hazleton, Pa. Kautynėse 
Lehigh^A Wilkesbarre Coal Co., 
ir Silver Brook užgimė nesutiki
mai terp darbinįkų ir kompanijų, 
isz ko gal ežia pakilti sztraikai.

5 Jenny Lind, Ark. Sztraikas 
czianykszczių kalnakasių traukiasi 
tolinus. Kastyčių savinįkai 
bandė parsitraukti prie darbo 
negrus,bet nepasisekė: mat neg
rai pabūgo ežia atkakti.

« Tek r z Halte, Ind. Perdėti- 
nis czianykszczios kalnakasių uni
jos nutarė pakelti didelį štraikę, 
per kurį tikisi priversti kastyčių 
švinįkus priimti nutarty Chica- 
goj ir Pittsburge užmokesnio ta- 
belę.

5 Pittbburg, Pa. Sindikatas 
czianykszczių kapitalistų pirko 
4000 akrų žemės su anglių plo
tais ne toli Pitlsburgo, už kę už
mokėjo $1000000. Plotai tie yra 
prie Younghiagheny upės. Neužil- 
gio parengs ežia naujas kastynės.

•f Duluth, Min. Žmonių susi- 
neszimai ežia visai dabar apsisto
jo, kadangi ant sztritkarių 
tarnaujanti pakėlė štraikę,štr*i- 
kieriai nupjaustė linijų dratus. 
Apsistojo ir susineazimai per tele
fonus, kadangi centraliszka sta
cija sudegė.

Nevcabtle, Pa. 900 dar- 
birikų geležies ir plieno tarpini- 
mo peczių dirbtuvėse: Nestannok 
& Shenango, National Steel Co., 
Iron and Steel Co. ir Oliver-Sny- 
der Co. pakėlė štraikę, kadangi 
savinįkai dirbtuvių nenori pa
kelti už darbę užmokesnį.

1 Buftalo, N. Y. Pakėlė 
ežia štraikę javų pilstytojai rei
kalaudami didesnio už darbę už
mokesčio. Jų vieton darbdaviai 
paimė mažiaus už darbę reika
lą ujanczius lenkiškus ir italių- ; 
kus seabsus, kurie paprastai iš |

užgimusių sztraikų stengiasi pa
sinaudoti. Įpykimas sztraikie- 
rių ant lenkiškų ir italiszkų 
seabsų dabar teip didelis, kad 
gana tankiai pasitaiko szaudymaisi 
terp prieszingų darbinįkų pusių. 
Policija neįstengia seabsų apgin
ti, todėl ji pareikalavo kariaunos 
pagalbos.

Po priedanga didelių muitų 
ant užrubežinių tavorų,Ameriko 
auga visoki trustai kaip grybai 
po lytui, kurie paskui, kokias 
nori, tokias uždeda prekes ant 
savo iszdirbimų, kiek nori, tiek 
už darbę moka darbinįkaiAs savo 
nuo konkurencijos apsaugotose 
dirbtuvėse. Trentone, N. J. susi
tvėrė trustas geležinių ir plieni
nių iszdirbimų po vardų “Repu- 
blic Iron & Steel Co., kurio kapi
talas siekia $55000000, prie jo 
priguli 35 kompanijos. Tame 
jau mieste susitvėrė trustas 
merican Hide and Leather 
su $70000000 kapitalo.

Co”

ISZ
Lietuwiszku dirwu.

Kas užinusza musų 
biznius?

Wisi musų laikraszcziai suū
kia, idant lietuviai remtų ssvo 
biznius, kad viskę pirktų pas sa
vuosius, o ne pas svetimtauezius, 
tuom tarpu musų broliai ne labai 
klauso laikrašczių prikalbinėji
mo. Tas teisybė negerai, kadan
gi mee negalime išsiliuosuoti nuo 
svetimtauezių įtekmės, negalime 
savo locnų biznių pastatyti ant 
tvirtesnių pamatų, bet iš kitos 
pusės žiūrint, argi už tai galima 
per daug kaltinti nepasitikinezius 
saviomsiems biznieriams lietu
vius? Lietuviškų biznių mes 
turime ne daug, tai jų doriszkę 
vertę galima lengviau* kontro
liuoti negu,paveikslao, terp žydų 
ir kitų svetimtauezių — bet ir 
tame mažame skaitliuje mes juk 
turėjome daugiaus neteisingų ne
gu reikia. Užtenka paminėti 
pravardes: Zdanavycziaus, Pa
jaujo, Miliausko; visę tę liniję 
ant galo dabar uždengė Antanas 
Jocis, kuriši, tai garsindamas 
apie augsztę nuo Lietuvos kunį- 
gaiksezių savo kilmę,, tei vėl 
kaipo Silterijoc kankintinis,pagar
sėjo ir terp svetimtauezių, o da
bar už paprastas prigavystes p i- 
tekę« į kalinį, jau ne tikt musų 
bizniams užkenkė, bet pažemino 
visų lietuvių tautę, kurios garsi
nos! ėsęs kunįgaikszcziu. Tokios 
tai ypatos nesu prantancaios, kad 
prie kiekvien'o biznio, prie kiek
vieno darbo neatbūtinai reikia 
remtiesi ant teisingumo, kada jų 
prigavystės iszeina į aiksztę, ne 
tikt sav patiems kenkia, bet ne 
duoda susidrutinti musų biz
niams, platina nepasitikėjimę vi
sų lietuvių musų biznieriams; ta
ki neteisingi lietuvių skriaudėjai 
labiausiai prisideda, kad svelim- 
taueziai mus už niekus laiko.

Isz Frankfort, Pa.
16 d. Balandžio czianykštė 

lietuviszka Szveuto Antano 
Draugystė turėjo švo susirinki- 
mę, ant kurio nutarė paaukauti 
$lu ant reikalų lietuviszkos 
spaudos dalies ant Paryžiaus vi
sos vietinės parodos 1900 m. P. 
Masickis dirba puikins apdarus 
laikraszcziui “Tėvynei”, kurie 
kaštuos $50; paaukauja juos ant 
Paryžiaus parodos. Gal atsiras ir 
daugiaus aukaujanesių ant tomie- 
rio.

Lietu vys Petras Raczius, gy
venantis ant Frankfort, padirbo 
žingeidžię spynę, kuri iszrodo 
kaip karabino patronas, užrakina
ma be rakto ir ant atrakinimo nė 
reikia rakto, bet nieks kitas ne 
gali jos atrakyti, kaip tikt tas 
pats, kuris-užrakino: mat spyna 
užsirakina visokiais budai“, tai 
ir atrakyti gal tikt tas,kuris žino, 
kokiu budu spyna uirakyta. Ma
tomai spyna turi savo vertę, jei
gu į ketvirty sanvaitę po iš
siuntimui, Raczius isz Waahing- 
tono apturėjo patenty, kurisai 
apsaugoja jo išradimę. Gaila 
likt, kad Raczius, būdamas lietu
viu, iszsidirbdamas patenty, užsi- 
rašė kaipo maskolius (pagal 
kraszty isz kurio paeina); jo iš
radimas todėl pakels tikt masko
lių garbę. P. Raczius padirbo ir 
kitę dar iszmisle 
kinamę ant 100

ne nori * rodyti, kadangi 
neturėdamas patento, bijosi,jkad 
kiti isz paslapczių nepasinaudotų 
ir nepradėtų dirbti tokių spynų, 
isz ko jis ne turėtų naudos. '.Ra
czius yra ne turtingas, todėl jis 
ant antros spynos ant savo var
do ne gali patento išsidirbti. 
Gal parduos jis savo iszradimę 
kokiam užsiimaneziam spynų iš
dirbiam kapitalistui; kapitaljstai 
už iszradimus užmoka išradė
jams gerus pinįgus. B-

T
Isz Mahanoy City, PaL
Czia gyvenanti lietuviai,kaip 

kam isz jų patinka, teip gyvena, 
teipdirba,kaipnori ; vargas vien, 
kad sumanių, suprantanezių t'au- 
tiszicu* reikalus mažai yra,o dau
giaus visai atšalusių ir prieszjįnį- 
kų kokių nors tautiszkų darbų. 
Yra czia isz senosios gentkattės 
gana tokių, lietuvių, kurie, užkal
binti lietuviszkai, visai neatsilie
pia. Man rodosi, kad tų senosios 
veislės renegatų mes nepataisysi
me, ne patrauksime prie lietu
vystės, ne uždegsime dėl jos Hat- 
s žalusias jų szirdis—todėl ant (to
kių nėra nė kę labai paisyti, bet 
turime rupintiesi,idant jaunesųė- 
ji gentkartė galėtų genaus tau
tiškus reikalus suprasti, pamylė
ti lietuvystę.

Sztai dabar musų laikraszcžiai 
renka aukas ant parengimo lieįu- 
viszkoe spaudos parodos Pary
žiuj. Užkalbinus, kad dėtų au
kas, tūli isz musiszkių atkerty; 
kad ansai rengiantis tę parodę 
Szveicarijos komitetas juk nepri
sideda su aukoms,kadamea.salo
nuose rengiame raudonų burbulų 
parodos. “Saule” gi visę užma- 
nymęišjuokia,nors jis,kaip mum* 
rodosi, 'visgi ‘ daugiaus nau
dos lietuviams gali atgabenti qb- 
gu užmanytas protestas ant san
daros kongreso Haagaj, kadangi 
tokį protestę vargiai bo skaitys 
ausivažiavę ant jo visokių kraš 
tų delegatai; “Saulei” taa labiaUs 
patinka todėl, kad jį lenkai už
manė. Nepaisykime ant prieek- 
taraujancziųirstabdytojų.betdirb 
kime kaip galėdami ant nuveiki
me užmanymo musų spaudos pa
rodos. Musų spaudos paroda 
Paryžiuj bus tai lietuvių protes
tas akyse viso svieto prieszbjau 
raus, netikusio caro skriaudas,ku
lisai musų spaudę prigimtoj kal
boj užgynė. Ne verskime atlik
ti ty darbę vien musų laikrasf- 
cziusf kadangi, kaip ^žinote, vi
si tamsunai laikrašczių ne skai
to,laiko jų daugumę už bedie- 
viszkus, o kunįgų laikraszcziai 
užmanymo ne remia, kunigai 
bažoycziose te i po sg i ne mokina 
tėvynės meilės. Todėl darbuo
kimės visi kaip galėdami, aisz- 
kinkimeetamsunams naudingumę 
užmanymoprie kiekvienos progos, 
o gal ir jie supratę, nepasigailėį; 
aukų. Aut nuveikimo to ne reik
tų mums nė po doliarę aukauti; 
jeigu visi vien Amerikos lietui 
viai, kokių skaito czia į 200000, 
dėtų tikt po 5c. kiekvienas, ta| 
jau susirinktų $10000, ko butiį 
daugiaus negu reikia. Argi teip 
sunku jau tuos 5c.sudėti? Munty 
rodosi, kad tikt tas nikelio 
pasigailės ant teip svarbaus tau-* 
tiško reikalo, kas ne vertas lie| 
tuviu vadintiesi. Kariaukime, 
broliai, su visais nevidonais, 
myniotajais teisybės, su skraudė- 
jais musų tautos,kai jais ne butų: 
ar tai netikę carai ir jo tarnai, ai^ 
lietuvystės priešai musų paežių 
eilėse.

Tėvinainis.

>ynę, užra- 
ų, tikt jos

Dėl ko mes negalime pa- 
J J kilti?

Musų laikraszcziai ir vadovai, 
ne vienokių prisilaiko nuomonių,’ 
bet tas nieko mums nekenktų, y-į 
vairumas nuomonių ne tikt nėra; 
vodingu, bet reikalingu, jeigu 
tikt mes už tas nuomones kariau
sime,o apsisaugosime nuoasabisz- 
kų kovų. Nežiūrint ant y vairu
mo nuomonių, galima vienok jau 
užtėmyti, kad tūli musų broliai 
turi įtekmę terp savųjų žmo
nių ir daugelis supranta, kad prie 
kiekvieno darbo, jeigu norime jį 
nuveikti, nereikia užbeginėti 
viens kitam už akių, nereikia 
stabdyti naudingų kitų darbų.

Yra juk terp mus turinezių po 
kiek užezėdytų doliarų, kurie, 
nusiziurėję ant kitų Uutų, su biz
niais norėtų lengviaua duonę 
pelnyti, bet mažai yra tokių, ku-

riuos tautiecziai paremtų^kreipda 
miesi su reikalais į jų biznį; tan
kiau* užsidėjęs biznį nusibankru- 
tina, kadangi musų broliai pavy
di savamjam pasisekimo,nors tas, 
pralobęs kiek, ne vienam lietu
viui galėtų duoti geresnę duonę 
negu dabar-turi. Jeigu toks biz
nį užsideda terp gerų, suprantan
ezių tautieczių, tai jis laikosi ir 
drutinasi, tokiose vietose ir lie
tuviai turi geresnį vardę terp 
svetimtauezių ir terp jų paežių 
žydi geresnis sutikimas. Bet ant 
nelaimės ne visur yra toksai gra-Į 
žus supratimas. Turime dau
giaus negu reikia tamsunų, tūli 
iš tamsos nesziotojų drysta net 
šwę vadinti vadovais ir doros 
mokintojais, , o stabdo įsireižę 
kitų darbus ant visos tautos labo, 
pats viskę perka pas žydus arba 
kitokios svetimtauezius, netiku
siu paveikslu traukia prie krovi
mo lobio svetimiems švo szali- 
nįkus ir tokiu budu kaip verste 
verezia ueszti svetimtaueziams 
lietuvių pinįgus, o savęjį bižnie- 
rių pragaišina. YraĮnet toki lie
tuviški vadovai, kurie tiesog 
uždraudžia jų klausantiems kę 
nors pirkti pas lietuviszkę biznie
rių jeigu tas neturėjo laimės užsi
pelnyti prilankumę tokio vado
vu. Asz ne vienę tokį doros mokin- 
tojęzpažįstę ir jie tai švo brolį 
pragaiszina, stabdo darbus act 
lietuvystės labo. Lietuviai tu
rinti biznius toli nuo bažnyczių, 
kur jų nieks nepažįsta, teiposgi 
negali pralobti.

Kaip su kitais dalykais, tas 
pats yra ir su užmanymu lietu
viškos spaudos parodos Pary
žiuj 1900 m., idant parodyti ap- 
szviestam svietui maskolių šu
nybes. Daugelis užmanymui pri
taria ir aukauja,po kiek kas gali, 
kiti gi tycziojaai iš to, kaip an
tai padarė “Saule”,kuri, iszj nok
dama užmanyinę, grasina nuo au
kų. “Garsas” tikt per pusę lu
pų išsitarė iratlikta. Mat ir ta
me mes pasirodome pavyduoliais, 
stabdytojaias vien kitų užmany
mų. Ne reikia užmiršit i, kad 
teip “Saulė” kaip ir “Garsas” tu
ri skaitytojus, terp kurių sėja ne 
pasitikėjimę ir tokiu budu stab
do, ardo gėrę užmanymę, kurisai 
tikt ant lietuvių naudos gali isz- 
eili. Su jais susirėmus, reikia 
daug nukęsti, kadaugi jie vie 
ton kokių nors pertikrinimų, pa
pratę purvais drabstyti. Tegul 
atleidžia man mano iezsitarimę. 
Mes gi, broliai, nesnauskime, ne 
klausykime stabdytojų ir ardyto
jų naudingų visuomenei užmany
mų, nežiūrėkime ant rėksnių, 
bet klabinkime; 
binsime vienybėj
atdaryti. Rinkkime aukas, kaip 
galėdami. Jau dabar matome iš 
laikrašciių.kad jos plaukia. Ant 
to ne reiks laivo dirbdinti, kaip 
tai “Saulei” rodosi,bet musų au
kas nugabęs.kur reikia,ir svetimi 
laivai; į Pęryžių ne reiks mums 
visiems važiuoti, užteks vieno 
ištikimo, kurisai susipažįs su 
Europos komitetu, kuriam jis pa
dės prie jo darbo. Kelionė vie
no ne daugiausiai kaštuos. Pa 
rodykime svietui savo kentėji
mus, kokius aeneziame nuo mas
kolių valdžios, kurios uždraudė 
mums turėti net knįgas savo pri . 
gimtoj kalboj, kas neuždrausta 
ne vienam gaivalui ant placzios 
musų pasaulės. Maskolius gal, 
pamatęs musų skundus, pat* su- 

paliaus mus spaudęs, sugrę 
žįs patf eržty spaudę ir iš paro
dos mes turėsime nimteropę

^Vengrijoj 750000, Maskolijoj 
3800000, jie gyvena ant plotų 
senovės Lietuvos ir Lenkijos, 
kur jų yra 13% viso gyventojų 
skaitliaus, Grekijoj yra 6000, 
Egipte 200000, Norvegijoj gi 
tikt 300 žydų.

| Megellano pertakoj, Pietinės 
Amerikos užbaigoj, susidaužė 
chiliszkas kariszkas laivas ir pa
skendo. Kiek prie to žmonių pri
gėrė, dar nežinia. '

| Kaime Blankensee, Heilsber- 
go pav., ant rubežiaus 
Lietuve s,sugriuvo siena 
statomų namų, prie ko 
žmonės likosi užmaszti.

Prūsų 
naujai 
keturi

| Per du paskutiniu metu isz 
Maskolijos iszsiuntė j Siberiję iš
viso 20056 nusikaltėlių, o tame 
894 moteris; 2790 nuspręsti prie 
sunkių darbų, o tame 167 mote
rys.

| Pietiniuose ir rytiniuose 
krasztuoes Peloponezo (pietinė 
Grekijoe dalis) vėl siautė 
smarkus žemės drebėjimai. Mies
te Liguditz nuo to sugriuvo 
daug triobų.

| Ant upės Sheldos, netoli 
miesto Tournay, Belgijoj, ant 
vieno garlaivio expliodavo gari
nis katilas. Expliozija buvo teip 
smarki, kad ji paskandino du ki
tu netoli plaukiancziu ant upės 
garlaiviu. Prie to 7 žmonės pri
gėrė.

t Meksike užstoji) neiszpasa- 
kytas sausmetis. Miesto Puėblo 
aplinkinėse negalima nieko nė sė
ti, nė sodyti, kadangi žemė teip 
iszdžiuvo nuo saulės karszczio, 
kad iszrodo kaipi iszdeginta ply
ta. Ant tokios žemės, žinoma, 
nieko ne galima auginti. Daugelį 
fabrikų reikėjo dėl nedatekliaus 
vandens su visu uždaryti.

| Mieste Moneros, ‘ant Portu
galijos rubežiaus, ant jotnarko už
gimė kruvinos musztynės terp 
iszpanijonų ir portugalieczių, ku
riose diktai žmonių likose pa
siautų ir su peiliais sužeistų. Ant 
išvaikymo policijos pajiegų ne
užteko, reikėjo szaukti kariaunę.

jiegu kiš
tu rėš mums

| 7 d. Balandžio, ant Atlantiko 
paskendo nežinomo vardo garlai
vy s su 12 žmonių ir tai tysyk, 
kęda stengėsi nuo jo nors žmonis 
iszgolbėti atplaukęs į tę v iety 
finlandiszkas garlaivys “Ema 
nuel”. Ant jūrių mat buvo teip 
smarki vėtra, kad “Emanuel’iui” 
sunku buwo prisiartinti prie 
skęstanezio laivo. Besitaikant, 
smarki vilnis apvertė anę laivę 
ir jis tuojaus su visais žmonėms 
nugrimzdo junų gelmėse.

| Widurinėj Afrikoj, netoli 
isztakų upės Rovumą, į rytus 
nuo Nyassa ažero, karavana ve
dama europieczių prekėjų likosi 
tuose kraštuose gyvenanczių 
negrų užpulta. Užpuolikai isz- 
skerdė 50 tavorų neszėjų. Prigu- 
1 lutiems prie kars vanos europeisz- 
kiems prekėjams pasisekė pabėgti 
ir jie, po trijų dienų klaidžiojimo 
po girias ir krūmynus, atkako 
laimingai į porty Cbiekla, bet vi
si gabenami tavorai pateko į už
puolikų nagus.

Biznierius.

Isz wisur,
| Mieste Berne, Moravijoj, 

pakėlė štraikę 15000 audėjų. Per 
sztraikę jie nori iškariauti 10 
valandų ant dienos darbo laikę.

| Brazilijoj, mieste Rio Ja- 
neiro siautė didelis gaisras, ku- 
risai išnaikino 50 puikiausių 
mieste triobų. , Prie to sudegė ir 
7 žmonės.

| Nors szį metę antai Wokie- 
tijoj žiema buvo neiszpasakytai 
šalta, bet užtai pavasaris neti
kęs. Nuo pradžios Gegužio už
stojo szalcziai, audros, lytus au 
ledais, o antai vakarinėj Vo
kietijoj, kur paprastai pavasaris 
būdavo aukstybesnis, smarkiai 
pasnigo. Harco kalnuose sniegas 
guli ant laukų ant pusės pėdos 
storai^ stovinti vandens užšalo. 
Ant geležinkelio terp Tomo ir 
Insruczio perkūnas trenkė į bė
gantį geležinkelio trūkį, prietodu 
pasažieriai likosi užmaszti. At
eina vėl žinios isz visų Wokieti- 
jos kraštų apie didelį pasikėlimu 
vandenų upėse. Laukia ežia vėl 
didelių tvanų.

I D-ras Winterstein, visę ant 
musų žemės gyvenanczių žydų 
skaitlių paduoda ant 7 milijonų;. 
Europoj gyvena jų 6 milijonai, 
kitose gi svieto dalyke tikt 1 mi
lijonas. Wokietijoj žydų yra 
570000, Austrijoj

| Italijoj, netoli Marradi, ties 
kaimu Gombanana, nuo kalno 
nusirita į upę dideli uolos šmo
tai ir užtvenkė u;»ę, nuo ko vi
soj klonyj užgimė dideli tva
nai, kurie užlieję 15 namų; pri
gėrė juoeea3 žmonės ir daug gy vu- 

1140000, p|ių. Wiena uolos dalis nusirito ant



katino Lutirano, užgriebė 'vie
no ukinįko namus irjuos sugrio- 
wė, gri u wėsiai užbėrė 10 žmonių, 
isz kurių wienas likosi uimusztas, 
du gi sunkiai sužeisti. Kai
me Valle Dona sugriowė tei- 
posgi wieuo ukinįko namus, ku
riuose buwo 9 žmogystos, bet 
tiems pasisekė iszsigelbėti.

[I Miestelyj South Gtlles, neto
li Bruxeles, Belgijoj, beturczių 
ligonbutyj pasimirė vvisiems pa
žįstamas elgeta. Wįsi jį isz ma
žens pažinojo kaipo vvarguolį, 
waikszcziojo vvisala apsirengęs 
į sulopytus, suskretusius drabu
žius. Kada jis apsirgo, paėmė jį 
beturczių užveizda, apmokėjo 
daktarę ir aptiekę, paskui gi nu
gabeno į ligonbutį. Kada jis 
ežia pasimirė ir likosi kaipo be
turtis palaidotas, giminės isz- 
jieszkojo jo gywenimę, bet isz 
syk nieko nerado. Tik wėliaus 
wienas elgetos giminaitis, kamine, 
pelenuose užtiko banko paliudy- 
jimę, isz kurio pasirodė, kad pa
simiręs elgeta nebuvo betureziu, 
bet turi padėjęs banke kapitalę 
pusės milijono frankų. Wiskę 
tę jis surinko beelgetaudamas.

U Isz wisų musų žemės 
wieszpatyszc*ių,  kaslink wyno 
produkcijos Praucuzija stowi ant 
pirmos vietos :pereitę metę Pran
cūzija iszprodukavo wyno 32 
500000 hektolitrų (l hektolitras 
turi 25 gorezius), Italija 31 
500000 hekt, Iszpanija 24 
750000. Algerija (prancu- 
ziszka valdyba sziaurinėj Afri
koj) 5250000 hektol., Rumunija 
3900000 hektol., Maskolija 3 
120000 hektol., Bulgarija 2 
00000j hektol.; Chili, Portuga
lija,\Wokietija, Austrija po 1 
900000 hektol., Turkija ir Ar
gentina 1600000 hektųl., Peru 
1500000 hektol. Suvienytos 
"VVieszpatystės Sziaurinės Ameri
kos 1300000 hektol., Grekija ir 
Szveicarija po 1100000 hektol., 
Wengrija 900000 hektol., Serbija 
800000 hektol., Brazilija 450000 
hektol., Azoriszkos ir Kanarisz 
kos salos 235000 hektol. Pietinė 
Afrika 185000 hektol., Urugvay 
160000 hektol., Tunis 70000 
hektol., Persija 45000 hektol. 
ir Bolivija 35000 hektolitrų.

•) t. •. «= tainij sovletnik.

| Pereitame “Lietuvos” numa- 
ryje praneszėmė, kad Warszavos 
jeneral-gubfernatorius nubaudė re
daktorių lenkiszko laikraszczio 
“Kurjer "VVarszavski”. uždėda- 
mas ant jo mokestį 300 rubl. 
Dabar vėl ateinanti isz Europos 
telegramai paduoda, kad miq£to 
laikraszczio redaktorius ir jo ko
respondentas gyvenantis Peter
burge likosi suaresztuoti ir be sū
do iszgabenti į Siberiję, kaip sa
ko, už politiszkas intrigas, kurias 
susekė isz paslaptų jų korespon
dencijų. Kad minėti lenkiszki 
publicistai tapo iszsiųsti į Si’oeri- 
ję, tam galima tikėti, bet kaslink 
jų paminėtos kaltės, tai tas jau 
mažiaus vertas pasitikėjiipo: jei
gu butų iaztikro nusikaltę ir jeigu 
randas galėtų kaltę darodyti, tai 
nebūtų bauginęsi nubaudimę pa
vesti ant sūdo nusprendinfo; jeigu 
gi juos iszsiuntė administratyvisz- 
kai be sūdo, tai tas vien rodo, 
kad randas davadų neturi, bet 
isztrėmėgal visai nekaltus žmo
nis. Tę maskoliszki paszlemėkai 
per netikusių carų daleidimę nuo 
seniai daro su sau kad ir asabisz- 
kai nepatinkanezioms ypatoms.

NAUJI 1SZRADIMAI.

| Pietiniuose sziltesniuose 
krasztuose naikina tankiai laukus 
dideli debesys žiogų: kur toksai 
debesys nupuola, į trumpę laikę 
teip tie žiogai nuėda pievas ir 
dirvas, kad tikt juoda žemė pasi
lieka. Dabar vienas maskolius isz- 
rado atsakanezię maszinę, kuri 
tuojaus nulupusius ant žemės žio
gus surenka ir sutrina ir tokiu 
budu apsaugoja laukų vaisius 
nuo visiszko nuėdimo. Masko- 
liszkos valdžios iszdavė jau pa- 
tentę ant toe maszinos. .

|| Italiszki laikraszcziai pranesza 
apie nauję vaistę nuo džiovos isz- 
rastę profesoriaus Palermo uni ver
si teto, DroW incento Gervei lo. Nau
jas vaistas neyra apsaugojimo 
nuo ligos skiepijimu, bet yra tai 
atsakaneziai preparuotas oras tu

rintis ypatybę naikinanezię prisi- 
veisugias plaucziuose džiovos 
bakterijas, kuriuomi ligoniai kvė
puoja. Prie ikiszioliszkų banda- 
vonių ant džiova serganezių li
gonių, tasai naujas vaistas pasi
rodė gana pasekmingu: isz 26 
džiova serganezių, ant kurių ta
sai vaistas likosi iszbandytas ir 
tai ligonių su toli nužengusia liga, 
10 likosi suvisu iszgydyti, 9 be
veik iszgydyti, 5 sveikata žy
miai pasigerino; isz visų 2 6 tik 
du pasimirė, taigi iszpuola viena 
mirtis ant 13 ligonių. Bankie- 
rius FIorio pavedė profesoriui 
Cervello vienę isz savo dvarų 
ant parengimo ligonbuezio džio
va sergantiems ir ant tolesnio isz- 
bandymo to naujo vaisto.

| Laikrasztis “Revue Thera 
peutiųue” patalpino rasztę 
paduotę D-ro - Menahem 
H oda ra ant susirinkimu Kona 
tantinopoliaus daktarų draugys
tėj apie jo bandavones apžel
dinti nuplikusię galvę. D-ras 
Menahem sako,kad darant banda- 
wones ant nuplikusios nuo ligos 
vieno ligonio galvos jis pereiti- 
krino,kadszmoteliai plaukų,paim
ti nuo ilgų plaukų, su skanhkato- 
riumi atsakaneziai įsodyti, prigy
ja odoje, pasidaro szaknys ir su 
želia kaip karklų szmoteliai suso
dinti į žemę;į du tris mėnesius jie 
niekuom nesiskiria nuo plaukų 
gamtos apželdintos galvos. Taigi 
tas būdas apsaugojimo nuo nupli
kimo yra daug geresnis negu vi
sokį neva stebuklingi skystimai 
ant atžėldinimo nuslinkusių plau
kų.RodsirMęnahemo būdas reika
lauja dar pagerinimo, bet jis su
rado pamatus, ko reikia ant ap
želdinimo nuplikusios galvos; 
kiti daktarai galės tę budę la- 
biaus pagerinti. Taigi gal neužil- 
gio nepatiksime viski plikų gal
vų.

kėjimo, bet ir “revolucyjiniame” 
judėjime, kuris paskutin ame lai
ke Suvalkų gubernijoje apėmė 
gana daug vietų. Gaila, juog isz- 
leidžiant lietuviszkab dvasiszkas 
knįgas padarė valdžia daug 
svarbių dogmatiszkų klaidų, 
kurios davė progę žmonėms ma
nyti, juog į vesdama rusiszkas li
teras, valdžia nori įvesti pravos- 
laviję”. Gofmeisteris Turau per- 
kratinėja toliaus turinį pargabe 
namų lietviszkų laikraszczių. Pa
kraipa tų laikraszczių paskuti
niame laike pasirodė vis labyn 
prieszinga valdžiai ir visi jos 
duodami paliepimai atranda ant 
puslapių jų kuoarsaiausię kriti
kę. Pabaigoje 1896 m. ant ūki
ninkų sueigų vslsrcziuoseatvirai 
pradėjo atsiliepti balsai ir 
protestai, kad ue mokintų vaikų 
mokyklose ant iszliestų valdžios 
knįgelių su rusiszkomis literomis. 
Tėvai atsižadėjo pirkti tas knįgas, 
o pirmiaus nupirktas naikino ir 
degino. Skaitlius mokintinių kas
kart teipoegi eina mažyn. Wisi 
valdžios paliepimai sutinka jeigu 
ne aktyviazkę, tai pasyviszkę 
priosztaravim^

Toliaus privesime isz t raukę 
isz užraszų, paduotų azvisiausio 
kunįgaikszczio A. Imeretinskio 
kuratoriui Warszavos*  mokslinės 
apygardos. Jis duoda pilnę isto 
riszkę nuobruožį dalykuose lietu- 
viszko klausymo. Kadangi mes 
dabar jau užtektinai susipažinome 
su tuom klausymu, o praneszimas 
A- Imeretinski'o visai sutinka su 
tais prane-izimais, apie kuriuos 
jau kalbėta, tai dar prisieina pa
žymint! vien dalykus, kurie galj 
papildyti tę, kas jau pasakyta. 
Teip, isz tų užmssų patyrėme, 
kad metuose 1860 žydai užsiėmė 
platinimu per kontraliandę viso
kių daiktų, terp kurių buvo ir 
paveikslai reiszkiantiejie istorisz- 
kus atsitikimus, labiausiai laikę 
unijos su Lenkija ir apskritai lai
kę, kuomet buwo garei Lenkija, 
mat, dėlei to, kad parodyti lietu
viams, juog tikriausia ir vienin- 
tėlė jų tėvynė ėsanti Lenkija. 
Prie peržiūrėjimo lenkiszkų mal- 
daknįgių, kurios karsztai buvo 
platinamos terp Lietuvos gyven
tojų, buwo iszrasta, kad malda- 
knįgėse pridėta daug dalykų vi
sai nedvasiszkų, o prieszingų 
valdžiai, o teipgi nemažai dvi
prasmių nesiszkių sakinių, kurie 
turėjo už mierį tikt sulenkinti 
atskirię tautę; lenkiszkuose 
elementoriuose bavo matomas 
aiszkus noras sukurstyti terp mo
kintinių meilę Lenkijos, kaip sa- 
vo tėvynės. <

Toliaus general-gubernatorius- 
primena,apie kilusię buk terp lietu
vių svajonę apie liuosę politiszkai 
Lietuvę. Patvirtinimui tokio ap 
kaltinimo jis nepaduoda jokių 
faktų.

Wisuoee praneszimuose, kaip 
general-gubernatoriaus, teip ir 
kuratorių apygardų, praszneka 
apie susekimę paslapczios drau
gystės, po vardu “Plėjada”, kuri 
užsiima platinimu atsiszaukimų, 
kut lietu v isz k ę giminę kvieczia 
visokiu budu platinti lietuvisz
kas knįgas, atspaustas lotynisz- 
komis literomis ir skustis visoms- 
valdžioms ant užgynimo lietu
viams spaudos. Kaip matyti isz 
praneszimo prokuratoriaus War- 
szavos sūdo palatos,prasikaltusių 
už platioimę knįgų ir ateiszauki- 
mų suimti liko 34 žmonės.

‘ Baigdamas savo užraszus, 
W arsza vos general-gubernato- 
rius primena, juog valdžios už
manymas sutiko visai prieszingę 
pasiwedimę, sulyginant bu tuom, 
ko ji norėjo, įvesdama rusisz
kas literas.“ “Prie dabartinio pa
dėjimo lieka viena isz dviejų,” 
sako A. ilmeretinski, “arba isz- 
melsti atmainę Augszcziausiai 
duoto paliepimo,arba pilnai dabo
ti jo pildymę.”

Bet szviesiausias kunįgaiksztis 
A. Imeretinski tur baimę, kad, 
leidus spaudę lietuviszkų knįgų 
ir laikraszczių lotyniszkomis lite 
romis, neatsirastų terp lietuvių 
nuomonės, buk tai valdžia pri
versta buvusi pasiduoti, ir kad 
visame szioe valdžios užmanyme 
tur vietę neteisyliė ir apgavi- 
mas. Pagalios Warszavos genė
ra 1-gu be r na torius iszranda nau
dingu daiktu priežiūrai ir kon 
trolei mokinimo pradedamose 
mokyklose įsteigti vietas pagel- 
binįkų virezinįko mokslai nė s 
direkcijos isz žmonių, kurie gerai 
supranta lietuviszkę kalbę; jie 
tai turėtų važinėti po mokyklas,

•) “Sietynas." ,

Dokumentas apie lotynisz- 
kas literas lietuwisz- 

koje literatūroje.
(Isz Varpo). 

(Tęsa)

Baigdamas savo praneszimę, L 
s.*)  Ligin prideda, kad, iszsiriszus 
pamatiniai valdžios klausymui 
apie tai: 1) ar varyti toliaus 
spaudimę ruaiszkomis literomis 
lietuviszkų knįgų, ar ne, ir 2) ar 
vėl leisti w arto jimę lotyniszkų 
literų, pasirodo reikalingu, ar 
sziaip, ar teip iszriszant tuos 
klausymus, pasirūpinti su iszlei- 
dimu lietuviszkųmokslavedžių ir 
knįgų žmonių skaitymui ir drau
ge kuoveikiausiu platinimu jų 
terp lietuvių.

Prie praneszimd kuratoriaus 
VVarszavoe mokslinės apygar
dos liko pridėta, dėl szio klausy
mo užraszai prokuratoriaus War- 
szvo8 sūdo palatos, L s., gof- 
meisterio Turau’o ir Warszavos 
general-gubernatoriaus, sz švie
siausio kunįgaikszczio A. Imere- 
tinski’o. Gofmeisteris Turau sa
vo užraszuose pranesza, kad pas 
lietuvius noras pasiskaityti knįgų 
savo kalboje iazaugo drauge su 
pasidauginimu mokanezių skai
tyti. “Gaila, kad szis noras nera
do teisingo sau pakakinimo ir su
teikė tę nenormaliszkę padėjimę, 
kokiame dar pasilieka lietuviszka 
tauta.”

“Metuose 188lk buvo paliepta 
atimti visus lietu v iszkus iszlei- 
dimus, kurie tikt buwo da var
tojami mokyklose. Mokintojai 
szių mokyklų, turėdami per ne 
valię grūsti lietuviszkas knįgas, 
atspaustas ruskomis literomis, 
statė savę į visai nesmagų pa
dėjimę. Kaip žinoma, mokinto
jams buvo liepta tas knįgas pla
tinti. Žmonės nuo pirkimo jų at
sisakė, bet nežiūrint ant to, me
tuose 1894 buvo įsakyta mokin
tojams tuoj atleisti pinįgus už pri
siųstas jiems knįgas, o jeigu ne, 
tai buvo žadėta atskaityti iszpuo- 
lanczius ant kiekvieno isz jų pi
nįgus isz gaunamos algos. Pas
kui, netrukus ilgai po iszgavimo 
pinįgų, buvo nutarta iszdalinti 
tas knįgas dykai. Dėlko lietuviai 
prieszinasi įvedimui į jų literatu- 
rę rusiszkų literų, tai priežastis 
iszranda gofmeisteris Turau ne 
tikt tame, kad kunįgai per savo 
įtekmę prikalbinėja žmones, ku
rie dėl savo fanatiszko 
prisiriszimo prie tikėjimo, lo- 
tyniszkas literas neatskiria nuo 
lotyniszko rymo-katalikiszko ti- 

areziaus sueiti su vaikų tėvais ir 
įkalbinėti prilankumę valdžios 
užmanymams,, kurie tur jug min
tyje tikt gerovę žmoųių ir apgy- 
nimę jų nuo pragaisztingų buviui 
svajonių apasztalų ir agitatorių. 
Prie to visko, žinoma, geriausiai 
butų pritraukti parapijinius ku- 
nįgus, eandarbavimas kurių szioj 
pakraipoje ne tikt geistinas, bet 
tiesiog neatmestinas. Užraszai 
general-gubernatoriaus baigiasi 
nurodymu kuo pragaiszingiausių 
lietuviszkų laikraszczių, iazei- 
nanezių Prūsuose ir Sziaurinėj 
Amerikoje.

Paverstas | skystimą, 
hydrogenas.

Wisiems pažinstamas vaduo 
yra tai skystimas susidedan
tis isz dviejų gazų: isz oxygeno 
ir hydrogeno; susijungę drauge, 
tie gazai padaro skystę vandenį. 
Mokslincziai dabar pradėjo dary
ti bandavones gazus paversti į 
skystimus ir tas, nors kaaztuoja 
daug darbo, bet su daugeliu gazų 
pasisekė: ant pavertimo gazo į 
skystimę reikia labai didelio szal- 
czio ir spaudimo, po kurių įtek
me gazas peraikeiezia j skystimę. 
Tie isz grynų gazų pasidarę skys
timai ras ateitėj platų pritaiky- 
mę, kaip dabar jau mena, jie isz 
fabrikų iszvarys gazę,elektrikę ir 
kitokias maezinų varymui pajie- 
gas. Terp gazų, kokius mokslin- 
cziams pasisekė paversti į skysti
mę, yra ir vienas isz musų van
denų sudėtinių, taigi hydrogenas. 
Devarui Londone pasisekė jo 
dauginus paversti į skystimę ir 
ant susirinkimo “Royal institu- 
tion” paiodė jis ypatybes pavers
to į skystę hydrogeno. Yra tai 
skystimas be parwos, permato
mas, neperleidžiantis elektriko4, 
14 kartų lengvesnis už vandenį: 
litras (netoli kvorta) sveria tikt 
70 gramų. Werdantis hydroge
nas tuojaus paverezia į skystus 
musų orę ir kitę vandens sudė
tinį— gazę oxygenę; ant jū
rių pinezių suvilgytų paversta
me į skystimę hydrogene užside
da tuojaus eilė pavirtusio į skys
timę oro, kurisai laszais varva 
nuo pinezių. Devar jau pradėjo 
taikyti paverstę į skystimę hy- 
drogenę ant padirbimo visai be 
orinių ruimų dūdelėse prie dirbi
mo termometrų, barometrų ir 
kur tikt to reikia. Ant to nereikia 
nieko dauginus, kaip atidaiytę 
dūdelės galę įdėti į verdantį 
skystę hydrogenę, o tuojaus joje 
ėaantis oras pavirs į skystę ir dū
delėj nieko jo neliks- Toliaus, ži
noma, paverstas į skystimę hy- 
drogonas ras dar daugiaus pritai
kymų.

Iiietiiviii Protėviai
MAŽOJOJE AZIJOJE, į 

nuo senovės iki Jie pateko po vaidila Persu.

Paraižė Lietuvos Mylėtoja*.

(T^sa.)
traukė pietų linkon į Skythij^. Tose-gi ke
lionėse Skythai vengia didelių muezių, ir jų 
karalius Idanthyraos sako, kad Skythai eisę 
į muszį už kapines savų tėvų”; jis Darejui 
pasiunezia kersztingų dovaną — pąuksztį, 
pelę, varlę, ir 5 vilyczias: Persai ima greitai 
traukti atgal prie Dunojaus, palikini ligūstą 
dalį vaiskosu asilais, kurių riaumojimas gąs
dino Skythus* ’. Vienok tūli Skythai, pra
lenkę Persus, ankszcziaus pribuvo pas Duno
jų ir kalbino Graikus, kad nugriautu tiltą, ir 
tokiu budu duotu Darejui prapulti su visa 
jo armiją“.

Kas buvo apie Skythiją pasakota, iszsi- 
žiuri sapnu ar svajone beėsą; tai ženklina, 
kad negalima buvo pergalėti Nomadų. Pats 
Herodotas4’ sako: Toi de Skithikoi ganei hen 
men to megiston ton anthropėion pregmaton 
sofotata panton exeyrėtai ton hėmeis idmen 
ta mentoi alla oyk agamai. To de megiston 
hoyto sfi aneyrėtai, hoste apofygeein te mėde- 
na epelthonta epi sfeas, mė boylomėnoys te 
exeyrtehėnai, katalabein mė hoion te einai. 
Toisi gar mėtė astea mėtė teichea ėi ekti smė
liai, alla fereoikoi eontes pantes eosi hippo- 
toxotai zoontes mė ap’ arotoy all’ apo ktėne- 
on, oikėmata te sfi ėi epi zeygeon, kos oyk 
an eiėsan hoytoi amachoi te kai aporoi pros- 
migeinM. - ,

Kad Darejos įsibrovė į Skythų szalį, yra 
tai teisybė; bet daugiaus kaip jo begarbų 
grįžimą prie Dunojaus nežinome* ’. Dalykai, 
kurie įvyko pas Dunojų, jau yra isztikimes- 
ni.

Kada Darejos per Thrakiją nukako pas 
Dunojų, jis rado tiltą gatavą isz laivų; ir 
perėjus armijai, jis buvo Joniszkiams liepęs 
tąsyk nugriauti ir drauge traukti į Skythi
ją7*,  paliekant jurininkus ant laivų.. Bet 
Mitylėnietis Koės persergėjo Darejų, kad 
toks planas nėra iszmintingas, ir kad tegul 
tiltą sergėtu tie, kurie jį padarė, dėl atvan- 
gumo sugrįžimo; už kurią patarmę Darejos 
vėliaus jį apdovanojo. Tada karalius paė- 
męs virvutę, shmazgiojo 60 mazgų, ir liepė 
po vieną mazgą kasdien atmegzti; jeigu jis 
tame laike r^esugrįžtu, tegul sargai keliauja 
sav namon“. Regimai Darejos buvo "ketinęs 
grįžti į Persiją per rytinį szoną Euksino, 
Skythus pergalėjęs. 
—

1) Herod. IV. 126, 127.
2) Herod. IV. 12S-I32.
3) Herod. IV. 133.

4) Herod. IV. 46.
5) Cp. Quintus Curt. VII. 8. 22.
«) Cp. Strzb. VII. p. 305; U kert, Skythien, p. 36.

Joniszkiai, lukuriavę per 60 dienų grįži
mo Darė jo, nusistebėjo pamatę Skythus, ku
rie praneszė, kad Darejos grįžta ir kad ans 
prapuls, jei Graibai tiltą nugriautu, o Jo
niszkiai patys tokiu budu iszsivalnysįl Tą 
mislį mielai gaivino Athenėnas Miltiadės, 
valdymieras Thrakiszkojo Chersonėzo”. Bet 
Histiajos isz Milėto priminė vyresnėliams, 
kad jų visų valdžia remiasi ant Persų pagel
tos, nės žmonės visur despotų nekentė; taigi 
Darejui prapuolus, jų paežių valdžia gaisztu! 
Taigi jie nudavė Skytkams^ lyg jų klauso, 
nugriovė sziaurinę dalį tilto, ir Skythai atsi- 
traukė“. Darejos naktyj sugrįžo prie Du
nojaus ir nusigando, radęs tiltą neprieinant 
prie sziaurinio upės pakranezio; bet kada 
Aigyptiszkas heroldas ėmė szukauti vardą 
Histiajo Miletėno, Joniszkiai atsiliepė, urnai 
tiltą vėl prailgino, ir Persų armija persikėlė 
per upę pirma negu Skythai įstengė ant*  jų 
užklupti’’. Tokiu budu Joniszkiai pravėp- 
sojojirogą dėl iszsiveržimo isz po valdžios 
Persų; tyronai jų dėl savmylytos, idant pa
laikyti savą, žmonėms nemielą, valdžią, isz- 
gelbėjo Darejų nuo pražūties, ir vėliaus vel- 
tuo Joniszkiai kėlė maisztą priesz visą galę 
Persų karalystės.

Dabar Darejos per Thrakiją traukė lin
kon Hellesponto, kur isz Sesto persikėlė į 
Aziją, palikinąs Europoje pažymią armiją po 
vada Megabazo dėl užėmimo Thrakijos. Pe- 
rinthos szale Proponties drąsiai gynėsi, bet 
galiaus tapė įimtas; potam visos Thrakų 
gentis, ir Graikų naujokynai terp Helles
ponto bei Strymono upės tapo priversti pasi
duoti, duodami žemę ir vandenį, ir mokėdami 
duonį4’. Artymais žiamutinio Strymono bu
vo Edonų miestas Myrkinos (Merkinė?), kurį 
Darejos liepė pavesti Histiajui Miletėnui kai
po dovaną už jo viernumą; taipgi Koės isz 
Mitylėnės pastojo despotu Mitylėnės”. His- 
tiajos reikalavo territorijos artymais Myrki- 
n‘o dėl įsteigimo kolionijos, ir veikiai tapo 
jam tai pavesta per Persus. Vėliaus czion 
gulėjo Amphipolis; toji szalis buvo der
li, giringa, tinkanti dėl marinės pirklytos, 
ir arti auksingų bei sidabringų kalnynų”.

Regimai Persų valdžia Thrakijoje tapo 
paturbavota per įsiveržimą Skythų, kurie, 
atsikerszydami už antpuolį Darejo, užplau
kė szalį net iki Thrakų Cnersonėzui, ir buk 
net pasius buvę į Spartą nusiuntę, reikalau
dami vienlaikinio užpuolimo ant Persijos, 
isz įvairių pusių, per Spartėnus ir Skythus. 
Athenėnas Miltiadės, valdymieras Cherso
nėzo, buvo priverstas iszsineszdinti isz tojo 
ant tūlo laiko, ir Herodotas sako, kad tai 
tie nomadai buvę tam kalti. Bet galima te- 
myti, kad Miltiadės negalėjo czion apsilikti 
po to, kaip jis buvo užsitraukęs papykį Da-

1) Herod. IV. 133. 136. 137.
2) Herod. IV. 137—138.
3) Herod. IV. 140-141.
4) Herod. IV. 143. 144; V. 1. 2.
5) Herod. V. 11.
6) Herod. V. 23.

(Toliaus bus.)7) Herod. IV. 97
8) Herod. IV. 98.



Atsakymas “Katalikui”.
“Kataliko” nr. 18 patilpo 

gaisus (?) protestas parengtas 
kn. Kravczuno varde jo bernų 
ant Olszevskio. Protestuojanti 
Kravczuno bernai sako, kad Ol- 
szevskis melagingai ir begėdisz- 
kai “apjodinejo” musų garbų 
prabaszczių, norėdamas sugriauti 
žmonių į jį užsitikėjimę ir isznai 
kinti jo penkerių metų gražiai 
nuveiktus darbus. Apart protes
to, visas pirmasis puslapis pripil- 
dintas iszliejimu kriaucziuniszkos 
tulžies ant Olszevskio, net speci- 
jaliszkai parengtas paveikslėlis 
parodo, turbut, kaip Olszewskis 
užpuola ant kunįgo.

Pagal “Kataliko” teoriję, tai 
kn. Kravczunas yra visiems 
geras, tik vienam Olszevskiui 
negeras. Sude Kravczuno pasam
dytas žydelis, viens isz jo keturių 
advokatų, teipgi patvirtino, kad 
Chicagoj gyvena 16000 lietuvių, 
isz kurių didesnė dalis priklau
santi prie Kravczuno parapijos; 
visiems kn. Kravczunas yra ge
ras, lik vienam Olszevskiui ne-

• geras. Jeigu didesnė pusė isz 
16000 priklauso prie kn.Kravczu
no, tai turi būti apie 9000, ir jei
gu teip isz tiesų yra, tai kam ežia 
kunįgui su 9000 parapijonų pai
syti to vieno menkoOlszevskio? 
Kam ežia priesz tę vienę reika
lingi tie protestai? Kam ta po
licija reikalinga ant salės durių, 
ar ant to vieno Olszevskio? Kę 
ta policija nuo 12, iki 3 valandai 
mėtė isz parapijinio mitingo, ar 
vis tę Olszevskį? Kam kunįgo 
bernai bėgioja po lietuvių namus 
melsdami paraszų už Kravczuuę, 
jeigu jis yra visiems geras? 
Olszevskis gali apčeiti ir be 
Kravczuno; argi tikt vienas 
Kravczunas už $6 moka griekus 
atleisti? randasi Chicagoj ir dau- 
giaus kunįgų, kurie už $6,o gal ir 
už pigiaus atleis Olszevskiui grie
kus. Protestuojanti rugoja, kadOl- 
szevskis nori sugriauti penkerių 
metų kn. Kravczuno gražius dar
bus. Gaila, kad protestuojanti 
nė vieno isz tų gražių Kravozu- 
no darbų nepaminėjo. Mes gi 
per tuos 5 metus nematėme dar 
nė vieno kn. Kravczuno nu
veikto gražaus darbo; purvinų 
ir netikusių Kravczuno darbų 
prifcižiurėjome ikivaliai,isz kurių 
ežia nors kelis paminėgįjne. Bjau
riausiu ir netikiausiu jo darbu 
yra pargabenimas lenkiszkų mi- 
nyszkų į lietuviszkę mokslainę, 
ant kvailinimo ir vertimo lietu
vių vaikų į lenkus, su kurioms 
stengiasi ateinanezię lietuvių 
gentkartę paversti į lenkų ber
nus. Antras: atkalbinėjimas žmo
nių nuo skaitymo laikraszczių ir 
knįgų, nuo apsiszvietimo, bes-i 
ste n girnas visus į mulkius pavers
ti. Treczias: daug gražių jo 
darbų matė žmonės ant bažnyti
nių “fairų”, kurių dalis net ir 
sude pasirodė. Ketvirtas: neti- , 
kęs valdymas parapijos kasos, į ( 
kurię sudėjome su virsz szimtę ( 
tukslanczių dol.,o pats prisipaži- 
no pernai savo raportuose, kad ( 
iszdawimų turėjo tik 41000; tai 
kur dingo likę pinįgai? ir be pa- 
rapijos žinios užaugo tiek skolų, 
kiek toe parapijos propertės yra 
vertos. Taigi netikusių jo dar
bų matome ikvaiali;u kur jo ge
ri darbai? Kodėl protestuojanti 
tų gerųjų darbų nė vieno neparo
dė, už kuriuos teip giria savo ku
nigėlį? Protestuoja tiktai; kad 
Olszevskis melagingai “apjodinė- 
jo” kn. Kravczunę. Jeigu me
lagingai, tai kodėl sūdąs Olszev
skio nenubaudė, juk sūdąs pats 
tirinėjo Kravczuno rokundas ir 
persitikrino, kad jo* yra lazduo
tos ant apmuilinimo tamsunėlių 
akių, ant iszjuokimo jį užlaikan- 
czių parapijonų.

Kravczunas yra teisingai, o ne 
melagingai, kaip “Katalikas”sa
ko,“apjodinėtas”, už sawo netiku
sius darbus. Už tokius purvi
nus darbus jis yra vertas ne tik 
apjodinėti, bet visai iszjoti isz 
tarpo lietuvių; tegul su savo 
lenkėmis lenkus kvailina, o ne 
mus, lietuvius, kurie jau sykį 
iszsiveržėme isz po lenkiszko fa
natizmo I

Kę blevyzgojo ant manęs laike 
susirinkimo Ragaiszis, senis Zacha- 
revyczius ir Gurinskas, tiems vi
sai nepadyviju. Ragaiszis kaipo 
saliunykas, paprętęe tik su gir
tais vesti reikalus, gal ir suNirin- 
kusius palaike užgirius; Zachare- ’

vyczius peraenęs žmogelis, o prie
žodis sako:“8enas teip kaip ir 
mažas”, protas jojau yra apsilpę*; 
o Gurinskę visi pažysta kaipo 
kuosę, kuri priesz darganę kiauk
sėdama szaukia: kiau! kiau! 
kiaul Nuo tokių žmonių nie
ko iszmintingesnio tikėtis nega
lima.

A. OL8ZEWSkl8.

Wietines Žinios.
— Ant Atlantic likosi inkor

poruota 3 Gegužio Lietuviszka 
i Tautiszka Draugystė po vardu 

Kunįgaikszczio Zigmunto. In- 
korporatoriaisyra: Waitkus,Miko- 

) la Urban ir kiti. Mes, isz savo 
i szalies velyjame geros kloties 
• szitai draugystei,
1 — Ant susikeitimo geležinke

lio linijos su Armitage av. 
pereitos nedėlios dieuę likosi trū
kio pervažiuotas darbinjkas Jo
nas Olev. Trūkio ratai nelaimin- 
ge žmogų su visu sumalė.

— Wieton pasimirusio pra- 
baszcziaus didžiausios katalikisz- 
kos parapijos Chicagoj, lenkisz- 
kos parapijos Szv. Stanislovo, 
kunįgo W. Baržynskio, likosi pas
kirtas kun. Kasprzycki.ikisziolisz 
kas prabaszczius lenkiszkos para
pijos Szvento Jono Kanto.

— Illinois Electric Vehicle and 
Transportation Co. ke‘ina neužil- 
gio ant važinėjimo ant Chicagos 
ulyczių paleisti 250 dorožkų, ku
rias varys ne arklių pajiega, bet 
elektriką. Toliaus žada parengti ir 
tokius jau elektriszkus vežimus 
ant važiojimo sunkenybių. Pre 
kės ant pasivažinėjimo žmenėms, 
tęiposgi ant važiojimo sunkeny
bių, busianezios mažesnės negu da
bartinių arklinių vežimų.

— Pereitos nedėlios dienę kn. 
Kravczuno tarnai dalino užei
nant isz bažnyczios plakatus ne
va su nutarimais atsibuvusio ne- 
dėlię pirmiaus parapijos 
mitingo. Po plakatais pasiraszęs 
nemokantis raszyti Marcinkevy- 
czius ir zakristijonas Pocius, taigi 
isztikro kunįgo tarnas. Plakatuo
se tuose pasiraszę stengiasi visp 
kaltę užgimusių nesutikimų mu
sų parapijoj užkrauti ant Ol- 
szevskio ir tūlų ypatų, kurie au
dė stengėsi ne kaltę avinėlį “ap- 
jodinėti”. Tie tai, kaip sako, 
griauja penkių metų kunigėlio 
darbus, kurisai besidarbuodamas 
ne tikt sumažino žymiai parapi- 
jonų skaitlių, bet įr skolas ant 
bažnyczios užtraukė. Užtarėjai 
tokių kunįgo darbų sako, kad jis 
visiems (gal tikt ne mokantiems 
raszyti, o isz mokanezių tikt savo 
tarnams?) parapijonams iszduoda 
kuo teisingiausias rokundaa, bet 
bedievių prie jų neprileisęs. Ma
tomai ir, Amerikos sūdąs turout 
bedieviszkaa, kadangi ir jam tei
singų rokundų neiszdavė, gal to- 1 
dėl, kad ten wisi iszmano apie 
rasztę ir rokundas. S«avo atsilie- < 
pime kunįgo užtarėjai atima 
mums balsę. Tiek to; mes jau nuo 
seniai žinome, kad ne visi balsai 
I atenka į daneų.

Nuo Dr-tes Lietu wos Sū
nų.

Dr-tė Lietuvos Sūnų Chicago- 
jef kurios diduma sąnarių yra pa- 
rapijonais Sz. Jurgio parapijos, 
regulariszkai mokanezių ant jos 
savo mokestis; matydama bažny
tines druugystee prutestuojanezias 
priesz Kn. Kravczuno netikusius 
pasielgimus, ir žinodama kaip jis 
jau nuo seniai užpuldinėja ant 
tautiszkų draugyscziu keikdamas 
jas pagoniszkoms, bedieviszkoms, 
nors tos jam nieko blogo nepada
rė; matydama kaip jis užpuldinė
ja ant prakilnesnių lietuvių pla- 
tinanezių apszvietę, isz ambonos, 
ir per savo laikrasztį “Katalikę”, 
matyda jo netikusi pasielgimu 
ant dabar laikyto parapijos mitin
go,iszkuriosupolieijamėtė laukan 
seniaausius ir geriausius parapijo- 
nus, suszaukė netikėtę susirin
kimu 6 d. Gegužio į L. Ažuko sa
lę ir vienbalsiai nutarė: pro
testuoti pnesz Kn. Kravczuno 
natikusius pasielgimus, nutarė 
remti nuskriaustas bažnytines 
draugystes jų agitacijoje sawo 
balsais, paraszais ir darbu, ir 
drauge su joms praszyti vyskupo, 
idant praszalintu lietuvių pjudy
toje Kn. Kntvczunę isz tarpo lie
tu vių,o ant jo vietos duotu ge
resni kunįge,kurs, vieton pjudy
mo, suvienytų iazsklydusius lietu
vius ir vestu juos prie santaikos, 
mokindamas dorybės, meilės Die
vo ir artymo.

Dr-tė Lietuvos Suuų.

Mitingai:
Didelis Mass Mitingas.
Chicago, 13 Gegužio, 7 j wal. 

subatoj vakare apatinėje salėje 
Pulaskio, 800 S- Ashland avė., 
terp 17 ir 18 ui. bus didelis mass 
mitingas reikale Chicagos lietu- 
viszkos Sz. Jurgio parapijos. 
M įtingę parengė žemiau pasira- 
sziusios draugystės.

Wisus gerai velyjauczins lietu
vius užpraszo susirinkti.

Draugystes:
Sz. Kazimiero, Apveizdos Die

vo, S- Daukanto,'Sz. Jono 
Dovido Kar. ir Sz. Petro ir 
vilo:

Kr.

Nedėlioj, 14 d. Gegužio, ’99, 1 
vai. pu pietų,salėje L- Ažuko, 
3301 Auburn avė. Chicago, Dr tė 
Teisybės Mylėtojų laikys savo 
metinį susirinkimę, ant kurio už- 
praszo visus sąnarius ir norin- 
czius prisiraszyti. Įstojimas |1.00.

Dr-tė T. M.

Draugystė 8*w. Kazimiero Karalaicaio 
laikys «awo mėnesiniu* susirinkimu* 

visada salėje K. Liaudanakio, po nr. 
3301 S. Morgan a*, antrą nedeldienį kož- 
no mėnesio. 1 valandą po pietų.

F. Palto*re, prez.
J. Ostrow8Kis, sek r. 3058 Trhoop st.

Draugyscziu Reikalai.

Del žinios lietuviams.
Chicago, U). Draugystė Lietu

vos Sūnų, ant savo pusmetinio 
susirinkimo laikyto 16 d. Balan
džio *99 m. nutarė dar palikti pi\ 
gų įstojimę iki aleinaneziam susi
rinkimui, kuris atsilaikys 21d. 
Gegužio, po tam įstojimo mokes
tis bus pakelta pagal įstatus Dr— 
tės. Deltogi norintiejie įstoti į 
minėtę Dr-tę už pigię mokestį,te
gul pasiskubina. Aplikacijas ant 
padavimo praszymo gausite pas 
Dr-tės rasztinįkę,A. Rudauskę, 
3252 S. Morgan St. Praszymas 
turi būti paduotas priesz susirin
kimę.

Dr-tė Lietuvos Sūnų.

įsiskverbė klaida, kurię sziuomi 
pataisome: kolektoriai Bostone, 
Mass., surinko ne |9, kaip minė- 
toj korespondencijoj parodyta, 
bet tikt |2. Tokiu budu isz viso 
surinkta ne $77.25, bet $70.25. 
Toj paezioj korespondencijoj pa
duotas vardas NashuaNo. 76, tas 
reiszkia Nashua N. H.

BalluslBalius!
Subatoj ir nedėlioj, 13 ir 

Gegužio; darau balių pasilinksmi
nimo. ant kurio bus gera muzika 
ir szokiai. Dėlto wisus pažįstamus 
ir aplinkinius užkwiecziu atsilan
kyti. W. Pilsucki,
1161 S. Hoyne avė., Kertė 25 ui.

Balins!
Nedėlioję, 14 Gegužio 1899, 6 

vvalandę wakare darau pasilinks
minimo balių, ant kurio užpra- 
szau vaikinus ir merginas atsi
lankyti.

Su guodone, L. Ažukas 
3301 Auburn av., Chicago.

Balius!
Subatoj, 13 Gegužio, 7j vaka

re darau balių pasilinksminimo, 
ant kurio bus gera muzika, szo
kiai, traukimas laikrodėlio ir iszsi- 
gėrymas uždykę.Užpraszau visus 
atsilankyti.-

P. Kareckan, 
1193 So. Oakley av., Chicago.

Grand Opening.
Subatoj ir nedėlioj, 13 ir 14 

Gegužio, darau balių atidarymo 
sali u no, ant kurio grajys gera mu
zika ir bus szokiai. Ūžtai visus 
lietuvius ir pažįstamus užpraszau 
atsilankyti, ; Su guodone,

J. Januszanekas, 
3253 S-Morgan St.,Chicago,III.
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KNIGU! KN1GU!!
. Dabar gavome is-. Prūsų jau seniki 
užpraszytaa knįgas Mažas Aukso Al
torius, kurio* mutų katalioge yra pa
rodytos po numeriais: 1, 2 ir 5. Szių kny
gelių yra labai graži, bklta ir slidi po- 
piera. Apdarai drūti ir rražus, krasztgi 
ir kryžiai paaksuoli, katalikiszkų maldų, 
kaipo tai: maldos rytmetinės, vakari
nės, prie spavednes. komunijos, miszių, 
miszparų Ir daugybė kitų: miszių m Al
do* *u abrozeliais: miszparai giedami 
lietuviszki irlotynisxki:daug lotyniszkų 
giesmių giedamų prie iszstatymo 88. Sa
kramento, procesijų, pakrapinimo ir tit. 
Yra 6 litaqijos: psalmės Sz. Marijos P. 
Ir Karaliaus Dovido, aktai, ražanczigl, 
stacijos, karunka, keliolika szventųgie- 
smių ir tt. Yra tai naujausia ir gražiau
sia knįgelė isz visų lietuviszkų malda- 
knįgių. Miera 3Jx4į colių.

No.1. Drūtas gražus apdaras, kryžiai 
ir krasztai paauksuou. Prekė.... 5Cte

No.2. Drūtas gražios skuros apdarai, 
kryžiai ir krasaaai paauksuoti. Apkaus
tyta ir su kabule. Prekė...............75*.

W. SLOMINSKA. |
679 Miiwaukee Avenue, CUICAGOS ILL. <£ 

Jfano Dirbtuve tapo 
Apdovanota

DVIEMS BEDAMAIS 
ant Kosciuszkos Paro
dos už rupestingv, tei
ni n ga ir artistiazką i»z- 
dirbimą.

KARŪNŲ. SZARPŲ, 
RIKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, MARSZAL- 
K1N1Ų LAZDŲ ir tt.

Turiu už garbę apreikszti guo- 
dotiniem* Kunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu vi
su* sugszczisus paminėtu* daig
iu* Pig-iausei, Teiaingiauaei 
ir Gerlausei, ne* per 30 metų 
užaiimdama i*zdirbim*i> įgijau 
geriausę praktiką ir dėl to galiu 
wi*ką padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.

Su guodone
W. SLOMINSKA, 67« MILWAUKEE AV., CHICAGO, ILL. j

C. W. DYNIEVVICZ & CO., Jhh, 
805 MILVVAUKEE AVENUE, 
PomivUy We«t Dinaon i Cietrer aBcami

CHICAGO, ILLS. MflKl
KANTOR PIENIĘŽNY, REALNY I ASEKURACYJNY

Vr*etk* pienlędz; do Europy, Sprzedsi 
W Retinote!, Karty Podrožne, O*reto*e

1 -- Koh*)owe do i z Europy, Wynbianie P*
, - » Iz-eai* < &t'»- ■ - ■
Kurjeri. I>otr..j«, Granu K - «n.> 1--

Vypotyczanie plenlędzy na Budo- 
wante lub zakupno Realbofa'U Zmian* pieniędzy Zagrenicznych. Notarynaze PubHczni

L16iuwlszka ADileka.
257 Hanover St., Boston, Mass.

Pilna visokiu aptiekoriszku taworų ezionykszosiu ir užrubežiniu.Pajieszkojiinai.
P«jle*ik*u savo (ivogerio, Aleksandro 

Adomsiciio, isx Tratilenų kaimo, Ssiau- 
lių pav., Kauno gub. Atsiszaukit pas:

Mikola Rimkų,
250 Athen* Si., So. Boston, Mas*.
Pajie*xk*u'*avo brolių: Jono ir Fran- 

ciukau* Kirkickų, i*x Kauno gub..Bata
kių vol. Jie palys, ar kas kita*, teiksis 
duot žinia ant adreso:

J. Kirkickas.
7«5 8. Front Bt,, Philadelphia, Pa.
Pajie*xkau savo brolio, Baltramiejau* 

Pupkau*. is* Suvalkų gub.. Kalvarijos 
pav.,Menkupių kaimo. Teiksi* atsitsau 
kti ant adreso:

A. Ridikevicxiua, 
cfo T. P. Oorbin, Nev Britai n, Coun.
Pajiesikau savo pusbrolio, Liudviko 

Petkaus, i*x Kauno gub., Baiauliųpav. 
Teikti* ataiasauktl ant adreso:

Tadeus* Ju*xka.
924 33rd. St Chicago, III.
Pajie«xkau Jono Tamulio, Isidoriaus 

Macxiuiio, Izidoriaus Zanevicziaua, Jo
no Globio. Jono kndaiesio ir Leouo 
Bardausko, visi isz Kauno gub. Reeei- 
nių pav. Ateisxaukit ant nio adreso:

Jąhn Globi*,
Box 404, Charleroi, Pa.

Pajieeskau Jurgio Matulio, kure gy- 
venoChicagoje ant Oakley av. Teiksi* 
aUitsaukti ant szio adreso:

August Smlth,
21 Wall St. Huosick Pails, N. Y.

. Pajieszkau savo brolio. Jono Mileto 
i*x Kauno gub., Reseinių pav., Bi ko ve
nų kaimo. Ji* pats, ar kas kita*, teiksis 
duot man žinią ant *xio adreso:

Nik. Milleris,
1029 Ftorence St., Cincinnali, O.

Karolis Kazokas,
“Lietuvos” keliaujenttN agentas

Atlankys lietuvius Wau- 
'kegan, Illinois, priiminėdamas 
prenumeratę nuo skolingų skaity
tojų ir užraszinės naujus skaity
tojus. Kiekvienas norintis skai
tyti “Lietuva”, gali užsimokėti 
prenumeratę musų agentui. Mes 
už jį atsakome.

“LIETUVOS” I8ZDAVY8TE-

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

No.3.Gražus moroko aku ros apdaras, 
minksstai isskimssia. apvali kampu 
cxiai, auksinti krasslai, kvietkut ėir pį 
raszai. Prek*

No.4. Apdaryta fracuziszkoje *k u re
lėje, minksztai tszkimszta. apVali kanį- 
pucziai, auksinti krasztai, kryželi* ir 
kvietkelė, Prekė............. ,....-61.3*.

No.A. Apdėta baltai* sloniau* kaule
liais, su 3 sidabriniais medalikūliai* k{- 
baneziai* ant sidabrinių lenciūgėlių, ap
kaustyta sidabrinėmis bletelemis ir sįi 
kabute. Prekė....,....................61.5d.

Aptiekoje galima susikalbėt: lenkiukai, ruskai, lietuviszkai ir 
daugelyj kitokiu kalbų.
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LIETUVVIU DAKTARAS

MARJA DOWIATT
Kauno gub. Szauliu paviete*

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

Telefonas: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos 

aptiekus.

Geo. M. Glaser, M. D.
Medicinos Oaktaras.

Gydo wisoke* ligas, turi geriau*? prakti 
ką ligose moterių, vaikų irchro- 

niszkose ligose
867 32nd St., Chicago.

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

Tklelonas Yabds 885.

Ar Tawo peczius 
reikalai pataisymo?

Jeiga teip, tai pirk visus reikalingus prie 
pecziau* daiktus pas

Ontlet Fnrniture 4 Stove Co,
324t) SL Morgan St.

o jie sutaisys tawo pecziu dykai. Teipgi 
turime didelę daugybę visokių ja-ezių 
už pigiausią prekę, pigiau kaip fabrike.

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

nuo 10—11 ryto.
J Tklkfonas Cakal 329.

AUiszaukimas i para pi- 
Įonns.

Mes, žemiau pasirasziusios lie- 
tuviszkos katalikiszkos bažnyti
nės draugystės Chicagoje, alsi- 
szaukiame į visus gerai velijan- 
czius lietuvius parapijomis Sz. 
Jurgio parapijos ir raginame juos 
susiraszyti savo ir savo draugų 
vardus ir adresus ant praszymo 
vyskupo geresnio kunįgo vieton 
Kravczuno, o kada atsakantis 
skaitlius paraszų susirinks, be a- 
bejonės vyskupas musų praszy- 
mę iszklausys. Paraszus meldžia
me suneszti prie draugysčių ko
miteto, kurio virszinįku yra P.J. 
Jonaitis, 3254 S- Morgan St. Jau 
daugybė gėrų lietuvių parapijo- 
nų susiraszė, dėl t ogi mes ragi
name ne snausti,bėt kuoveikiau- 
šiai priduoti savo paraszus ir gel
bėti musų bažnyczię, kurię savo 
kruvinu darbu pastatėme, o neti
kęs kunįgas baigia ję skolose 
gramzdyti.

Draugystes:
Sz. Kazimiero, Apveizdos Die

vo,S. Daukanto, Sz. Jono Kr., 
Dovido Kar. ir Sz. Petro ir Po
vilo.

Lietiiwiszkas Piknikas.
Chicago, Iii. Draugystė Liuo- 

sybės turės savo piknįkę, 9 d. 
Liepos, 1899, River Side parke. 
Parkas labai gružus,dideli uksmėti 
medžiai,puikus takai dėl pasi vaik- 
szcziojimo, teipgi graži platfor
ma dėl szokimo; kiekvienas bus 
užganėdintas. Afeinancziame tai
kia bus placziaus apsakyta apie szį 
piknįkę, tai yra: kokiu keliu ir 
kokiais karais d abi gauti.

Suguod. Draugyste LiuosYBės.

Skaitytojai Mt Carinei,Pa.
Skaitytojai miesto Mt Carmel, 

Pa., teiksis pasiskubinti užsimo- 
kėt prenumeratę musų agentui 
Petrui Bieliauckui, kurie neuisi- 
mokės iki 15 d. Gegužio, tiems 
“Lietuva” bus sulaikyta.

“LIETUVOS” IŠDAVYSTE.

Pigiai ant |>anlawinio 2 lotai su 
namu ant 4 familijų. apacaioj užtūras, 
vietoje lietuvių užgyventoje. Prieža*- 
tis pardavimo: ssvinįka* įsivažiuoja i 
Europą.

Peter Mazurczak, 4428 Wood *t.
No.6. Gražioje baltoje celluloidoje, 

isskilusiomis celluloidinėmis kvietkelė- 
mis, celluloidinėa dvi kabutės. Pre
kė.....................  61.5a

ta* priešinki* la ryta*. *u wi*ai* lntei»yn>ai*: 
renta* atn**<a *SS. |«r<lao<i* u* (E 900. verta* 
tt.ODO; užpakalyje yra 1 ruimu medini* nameli* 
Ir *ione. At*i*uukila pa* *awioink* ant wima- tlain vsasnsSvvs v n „*

Lietuwi8zkas Piknikas.
Chicago, Dr-tė Apveizdos Dievo tu

rės savo piknįką, 28 d. Gėgužio, 1890 m. 
Bergman's G rovė, Desplaines av.ir 27 st. 
Rivereide. 111. Ant piknįko bus lenkty
nės, greieziausia* gaire puikias dovanas. 
Parka* y ra gražuadideli, lapuoti medžiai; 
pulku* takai ant pasivaikazeziojimo; 
gera platforma dėl szokių. Imkite vir- 
ssutinį Metropolitan geližinkelį iki Gar- 
field ir W. 48 av., potam sztritkarį La 
G range, kurs davež į vietą.

Sn guodone, KoMitztas.

Klaidos atitaisymas
Nr. 17 “Lietuvos”, korespon

dencijoj isz Brockton, Mass., apie 
sukolektuotus ant tenykszczios 
lietuwiazkos bažnyczios pinigus

DEL LIG OTŲ W YRU.
JEIGU jus kenesiat pasekmes jau

nystės isidyklmo (onaniamo), tai turite 
jleszkot urnai pa geibo*, ne* gamta jus 
neiszgydyt. Symptomal jus ligos yra: 
nemiga, poliucija nakties laike ar nuai- 
*xlapinant, lytlszkų dalių ir nervų susil
pnėjimas, akaudėjimai galvos, nugaros 
irti. Ilgus metus kentėdamas as* ban
džiau daugybę vaistų, kurie vienok 
man nepagelbėjo: gailaus asz pat* Issra- 
dau vaistą, kufs į trumpą laiką padarė 
manę kitokiu žmogum, ir jei atraszysi 
man gromatą, įdedami markę atsaky
mui, asz prisiųsiu tav užpeczėtytoj gro- 
matoj pilną aprassymą, kaip iszsigydy-

Raszyk pas;
FRED WIL8ON,

Box 386, E.Kzmosba, Wis.

No. 7. Gražioje baltoje celluloidoje, 
kvietkelė* įsiklotos sidabru ir perlu, su 
dviem ceiluloidinėmis k-butėmiL 
Prekė....................,........................... 82.001

Wisi wyrai pns

Baltrukony!
Rasite szalta alų, seniauses ariel- 

kas, wyna netJsz Europos, o 
cigarus net isz Turkijos.

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

Uaterbury, Coun,

J. LESZCZYNSKIO
Leiikiszkai - Lietuwiszka

APTIEKA
3318 S. Morgan St, Chicago, III.

Turi geriauses gydyklas nuo visokių 
ligų; užlaiko visokes Europines žoleles. 
Bobro mūsa, ruskas gywa* diele* ir tt. 
Atsiszaukusiems per laiszkus ir apra
išantiems sawo ligas, duoda rodąs ir 
prisiunczia gydyklas per paczta arba 
per expresą.

Aptiekoje visada randasi keli dak
tarai. teif>ogi per telefoną gali p& 
szaukti daktara kas tik koki nori.

Tel. Y artis 700.
Dr. SUtlieviaios gyvena ant Aplietos.

t rpirklu. -•■ randanti*- 
i ■

LE i.ajkrouuji-. 
įf NOl.lliWII.hflM.KD
K m

4M$^MM par-lu-’-ime „•,., a
’K y arba tuziuaia po K' M

k’-rna
laiknairliu du.aiamt

tikrai* Am.ri- 
k'.atozkala viduriai* 

laikrodėliai tu aolid rold flllrd lukattal* ir irva 
rantuoti anlSO metu po*1M larkirpfc arlta apkark 
tinimą ir pritiutk mamia tart tau auiutime per 
C. O. D. laikrodėli ant periiureiimo. -Iriau ta«
paaidaboM. uimokrk ei protai |3 V Ir atvedima 
r**>*n* ir pasiimk laikrodėli: )r iru netidaboia a» 
mokėk ne orą to Ar gali geriau norėti? Itrrae 
ttydamat primink koki laikrodėli nori vyriuk* 
ar moteritika Preke ui tutina M2 00 Jeigu it* 
karto pritiuei piningut (S W. met pridetime do4 
vanu viena storai aakslata leneiugeii arertd 
*1.00. Adresuok tuoiaus.*1.00. 8AFE

Attorney Beckermanas, 
ADW0KATAS.

Geriausei i»zprovoja visokia* provas 
visokiuose suduoae, kaipo civiliszkuose 
teip ir kriminaliszkuoee. Pereeaėjusias 
ir užvilktas provas atjieszko ir daveda 
prie greitesnio termino.

397 W. ląth St., 
Chicago. Illinois'

D-R0 BRUNDZOS 
Naujas iszradimas ant su- 

drutininio plaukų.
Sulaiko slinkimą galvos plaukų, vie

toj i*xpuo)uaių atauga nauji, issnaikina 
pleiskanos, padailina plaukų parvą ir 
stabdo galvos skaudėjimą. Yra tai nauja 
ir geriausie gydykla ant sudrutinimo 
plaukų kaipo vyrams teip Ir moterims, 
merginom* ir vaikinams. Kurie užtemi- 
jote savo plaukų slinkimą, pasiskubin
kite, o gausite pagelbą ant sulaikymo. 
Norintiejie pereitlkrint apie gydyklų 
gerumą gaus daugybę paliudijimų. Ra- 
saydami įdėkite markę ant atsakymo ir 
adresuokite teip:

J. M. BRUNDZA,
71 Broome St., Nev York, N. Y.

CLAIM ADJUSTKR.e
 P. K. BRUCHAS.

užlaiko didelę

Krautuwe
(Laikrodžių, Laikrodėlių,Žie 

j dų. Špilkų ir tt.

SzUubiniua Žiedu- 

padaro ant orderio už pigisu- 
se prekę.

954 33fd St., Chicago, III

F.PBradchulis 
l žsiima visokiomis provomi* ir in

di rba visokius dokumentus. Rodąs 
duoda visokiuose atsitikimuose.

Atsiszaukite pas *awo viengenti: 
054 33rd 8L, CHICAGO.

 Telefon: Ytrd<709.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3462 8. HalMed St.

Katare puikia* Fotografija., u* t«xlaą tiktai

S2.00 —
Ant vereilin Ir kliokia reikalu nuima f oloj re 

rija* knopnikUntrei.
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