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Politiszkos Žinios.

Amerika.
Wiltys amerikoniszkų komiso- 

sorių ir kariaunos virszinįkų, 
kurie tikėjosi, kad arba filipinie- 
cziai, susitikimuose pergalėti, pri
ims be tolesnės karės amerikonų 
sanlygas, arba taps galutinai per
galėti ir suvaldyti, neiszsipildė. 
AguinalcL atsiųsti ant tarybų 
komisoriai, teisybė, gyrė ameriko- 
niszkę konstituciję, pagyrė net 
pasiūlytas sanlygas, kurios gal 
būt naudingos vien ameriko
nams, bet negalėjo suprasti, ko
dėl amerikonai, garsindami save 
liuosybės nesziotojais, nori jun 
gę uždėti ant sprando fili pinte 
ežių, kurie, ant iszgavimo liuosy
bės teip ilgai kariavo priesz Isz- 
panijos jungę? Filipinieczių ko
misoriai iszkeliavo isz Mani 1 lės 
ir tolesnės tarybos likosi pertrauk
tos. Kaslink raportų garsinamų 
po laikraszczius Amerikos rando, 
tai juose sunku teisybę atrasti: 
wienę dienę amerikoniszki jene- 
rolai žada į porę sanvaiezių paim
ti filipinieczius teip, kad jie turės 
pasiduoti; kitę dienę vėl pasiro
do, kad tas netikt nepasisekė, bet 
amerikoniszkos kariaunos virszi- 
n į kas reikalauja naujos kariaunos, 
kadangi su ta, kokię turi, negali 
filipinieczių įveikti. Ant tų 
priesztaraujanczių žinių pasirėmę 
Amerikos gyventojai nežino nie
ko mislyti apie visę karės vedl
inę: arba Amerikos kariaunos 
vadovai nestovi teip augsztai, 
kaip priderėtų, arba filipiniecziai 
daug i szm i n tingesni, negu tie 
vadovai juos apszaukia. Kadangi 
musziuose amerikonai nuveja fi
lipinieczius, tai isz toaiszku, kad 
Amerikos kareiviai narsus ir 
dręsus, tikt mat jų vadovai ne
moka prideraneziai ypatybes ka
reivių isznaudoti, o per tai ne 
gal ir savo pažadėjimų Užpildy
ti. Dabar amerikonai stengiasi 
ivalyti nuo pasikėlėlių pussalj 

l'dorong, kur buvo pajiegos jene- 
rolo Pia dėl Pilar. Amerikonisz
ki jenerolai žadėjo jį priversti su 

Lavo kareiviais pasiduoti,bet,kaip 
[•visur, teip ir ežia nepasisekė: fili- 

'iniecziai, pirma negu amerikonai 
l'pėjo kelię užstoti, pasitraukė į 
■'Žiaurius. Ant salos “Negros” 
I; i'ikėlėliai užmuszė vienę ame- 
Irikoniszkę ofiieierę ir du karei- 
ki. Už tai amerikoniszkos ka-

liaunos vadovas alkertzyjo isz- 
degindamas* czielę eilę kaimų ir 
suszaudydamas kelias deszimtjs 
paimtų gyventojų gal visai ne
kaltų. Czia maisztai buvo pasi
liovę, per suszaudymę gal nekal
tų žmonių, gal vėl pakilti. Pa- 
sikėlimę priesz amerikonus ren
gia ir gyventojai Sulub salų.

Ant Kubos maisztai priesz ame
rikonus įau prasidėjo. Tūli ku- 
baniszkos kariaunos vadovai pa
sitraukė su savo žmonėmis į kal
nus, ir pradėjo jau savo darbę. 
Amerikonai mat perimdami bu
vusias iszpaniszkas valdybas, 
perima ir nuolatinius maisztus. 
Ar juos mokės geriaus negu Isz- 
paųija suvaldyti, parodys tę at
eitis.

Vokietija ir Iszpanija.
Tarybos terp Wokietijos ir Isz- 

panijos kaslink pasilikusių dar 
Oceanoj iszpaniszkų valdybų pa
sibaigė: valdybas tas Iszpanija 
parduoda ^Vokietijai už 18 mili
jonų markių. Waldybos tos yra 
tai salos: Marijaniszkos, Karoli- 
niszkos ir Pelev, iszėmus salos 
Guam, kuri, pagal padarytę 
terp Iszpanijos ir Amerikos san- 
darę, patenka Amerikai. Wisos 
tos naujos Wokietijos valdybos 
užima plotę 1000 anglisz- 
kų mylių, gyventojų gi ant jų 
yra 45000. Tokiu budu VVokie- 
tija mat ant tiek padidino savo 
valdybas Australijoj; jai, apart 
dabar nuo Iszpanijos nupirktų, 
priguli: dalis didžiausios Austra
lijos (apart jos sausžeinio) salos 
Naujos Gvinėjos, Bismarko archi
pelagas ir kelios mažesnės sa
lų gruppos; ant Samoa salų, kur 
susipyko su Amerika, teiposgi 
Wokietija turi tūlas tiesas kurių 
jos priesjįjH- užginti negali. Isz- 
panijos parlamentas sutartį jau 
užtvirtino—Wokietijos parla
mente dar ji nebuvo perkrafinė- 
jama, bet nors ras nemažai prie- 
szinįkų, nieks neabejoja, kad ję 
užtvirtįs, kadangi, nors visos 
tos salos neturi didelės ekono- 
miszkoa vertės, bet karės laike 
ar tai už pasidalinimęChinų, arba 
jeigu iszpultų, ko rodosi labai 
geidžia Amerikos szovinistai, ka
riauti su Amerika, Wokietijos lai- 
vynė turės gėrę poziciję ar tai ant 
užpuolimo, ar antjpasislėpimo. Ži
noma, portus Wokietija sudrutįs, 
parengs tvirtynes. Iszplatinimas 
vokiszkų valdybų, užėmimas 
buvusių iszpaniszkų valdybų ir 
tai ant kelio isz San Francisco į 
Filipinus, teisybė, nepatinka ame- 
rikonhzkiems szovinistams, bet 
jie jau turės sutikti au atliktu 
darbu. ^Vokietija pirkti tas sa
las turėjo jau seniai pripažint} 
tiesę, kada pora metų atgal susi
erzino su Iszpanija už Karolinisz- 
kas salas ir tuos nesutikimus a- 
bidvi pusi atidavė ant popiežiaus 
nusprendimo, kurį iszsirinko už 
santaikos sudžię: popiežius pri
pažino tas salas Iszpanijai, bet 
jeigu jss kada toje turėtų par
duoti, tai prie pirkimo Wokietija 
turi pirmutinystę. Isz to mat 
dabar abidvi pusės ir pasinaudo
jo. Isz didelių buvusių kitę kart 
iszpaniszkų valdybų pasiliko 
prie jos dabar tikt arti Iszpanijos 
ėsanezios Kanariszkos salos ir 
Fernando Po,Afrikoj, kitas gi ar
ba per karę spėjo nužudyti, arba 
parduoti; amerikoniszkos valdy
bos paezios iszsiliuosavo, bet da
bar terp jų apsireiszkė noras su
sijungti vėl su Iszpanija ant atsi
gynimo, jeigu Suvienytos Wiesz- 
patystės bandytų iszpaniszkas 
Amerikos republikas praryti.
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siuntė 1894 m. ant Welnio salos. 
Daugumas tų dokumentų pasiro
dė ne Dreyfuso raižyti, bet kitų 
oficierų, kaip antai: pabėgusio isz 
Prancūzijos Esterhazio, teiposgi 
pulkaunįko du Patyde Clam; ta
sai likosi jau suaresztuotaa ir pa- 
sodylas į kalinį į t} patį kambarį, 
kuriame priesz prow} sėdėjo 
Dreyfus. Kaip tūli laikraszcziai pa
duoda, bus po sudu atiduotas ir je- 
nerolasMercier.buvęs karės m mis
teris, per kurio prisidėjini} nekal
tas Dreyfus likosi teip sunkiai nu
baustas. Suda» galutinai užgyrė 
Dreyfuso prow} atnaujitti ir 
iszdavė paliepimę pargabenti jį 
į Prancuzij}. Nieks neabejoja, 
kad jis taps iszteismtu. Jo už
tarė]}, pulksunįkę Picquart,nekal- 
tai pasodytę į kalinį, tuom tarpu 
paleido; t-iposgi nekaltai, už rei- 
kalavimę teisingo sūdo, nubaus
tas garsus raszėjas Zola, kurisai 
buvo apleidęs Prancuzij}, grįžta 
atgal. K} tikt pasibaigė Pary
žiuj kita politiszka prova-perdė- 
tinio patrijotų ligos Derouledo, 
kurisai, po iszrinkimui dabartinio 
Praucuzijos prezidento, įėjęs į ka
riaunos kazannes, kalbino karei
vius neklausyti naujai iszrinkto 
prezidento, bet jį praszalinti per 
revoliucij} nuo urėdo. Sude De- 
roulede ne tikt prisipažino,bet dar 
gyrėsi tuom. Sūdąs jį iszteisino. 
Nekalt} mat Dreyfus} nubaudė, 
•o kalt} Derouledę iszteisino! Ta
sai su savoszalinįkais tuoj aus pa
sistengė atmokėti, keldamas nau
jus sumiszimus.

Kaip paprastai, teip ir szįmet, 
prezidentas keliavo ant parengtų 
netoli Paryžiaus arklių lenktynių. 
Wažiuojant per miest}, buvo dar 
sziaip teip, nors ir mieste pasam
dyti Derouledo ir jo szalinįkų 
valkiozai kolipįo važiuojantį 
prezidentę. Aut vietos lenkty
nių, kada prezidentas nžlipo ant 
sau paskirtos tribūnos, Derou
ledo, Drummondo ir rojalistų 
draugai, arba gal jų papirkti, 
stengėsi prisigriebti tribūnos, ant 
kurios stovėjo prezidentas ir no
rėjo jį sumuszti, tikėdami, kad 
per Loubeto prisidėjimę Dreyfuso 
prova likosi atnaujinta. Polici
jai su dideliu vargu pasisekė nuo 
įdukusios minios prezidentę ap
ginti. Wienas vienok antisemi- 
tas (žydų prieszas), grafas Chris- 
tiaui, parlamento pasiuntinys pri
sigriebė ant prezidento tribūnos 
ir su lazda uumuszė jam nuo gal
vos skrybėlę. Grįžtant nuo 
lenktynių, prezidentę pasamdy
tos minios apmėtė supuvusiais 
kiausziniais. Daug tumultantų 
suaresztavo, bet prie to diktai 
policijantų likosi sužeistų. Prie 
prezidento rūmo pastatė dabar 
drūtesnę sargybę. Waidžios ir 
prezidentas per tuos užpuolimus 
tikt labiaus žmonių akyse pakilo.

Prancūzija.
Paryžiuj kasacijos departamente 

pasibaigė perk ratinėj imas doku
mentų, ant kurių pasirėmęs, sū
dąs nusprendė Dreyfus} ir i sz-

Metu VII

bu susirinkimo. Argįne protestuo- į nusamdė vienas dvarponis nuo
tųpatys amerikonai, jeigu terptau- 
tiszkas tribunalas bandytų isz- 
davinėti nusprendimus prieszin- 
gųs szovinistų fantazijoms kaslink 
ateitės Filipinų salų? Fitipinier 
ežiai juk sutiktų pasiduoti nu
sprendimui tribunalo, bet grei- 
cziaus pasiprieszintų patys užma 
nytojat tokių tribunalų. Kę sa- 
aytų netikę carai, jeigu terpiau- 
tiszki tribunalai uždraustų jiems 
skriausti lietuvius, lenkus, fin- 
landieczius ir tt.? Wbkiszki 
laikraszcaiai sako, kad prie da
bartinių saulygų negalima įvesti 
terptautiszkų tribunalų ir turi 
tiesę. Idant toki tribunalai ga
lėtu iszduoti gerus vaisius, rei
kia doresnių valdžių ir geresnių, 
teisingesnių valdonų, didesnės 
savitarpinės lautų guodonės. 
Maskolių užmanyta} uždrausti 
vartoti karėj pagerintus ir po
vandeninius laivus atmetė vien
balsiai kitų krasztų delegatai.

Berlyno, prižadėdamas mokėti 
ant mėnesio po 9 rubl. ir ui kelię 
į ten ir atgal sugrįžti. Tankiai 
atsitinka, kad iszbuvus darbinį- 
kams paskirt} laikę, vokiecziai 
stengiasi užlaikyti juos visokiais 
budais ant tolesnio laiko.

Kratos apsistojo, bet lietuviai 
nenusiramino dar isz iszgęszczio 
ir iki aziol nesupranta, kas tai de
da*, kad žandarai teip siunta ir 
vargina nekaltus žmonis. Isz 
suimtų tikt du tepaleido: G-ki, 
kaipo iszdavusi kitus ir S-nį, 
kaipo suimt} per klaid}. Žandarai 
jieszko Juozapo Petrulio ir nie
kaip surasti negali Jei yra toksai 
pasaulyje, tegul saugojas.

Latviams tapo daleista nauja 
draugystė norinczių vesti, arba 
tekėti. Kiekvienas sąnarys, įmo
kėjęs prigulinezius mokeszczius, 
apsiwedant arba isztekan gauna 
nuo 300 iki 700 rubl. pasogoe. 
Liepojuje jau keletas tokių drau- 
gyszczių atsidengė.

Isz Lietuvos.

dienas 
jų ne
vienos 
vietos

Holandijn.
Sandaros kongresas traukiasi 

toliaus, bet vargiai ar »nt jo pri
ims kokius nors svarbesnius da
lykus; gal susirinkusiems pasi
seks sziek tiek padaryti žmonisz 
kesuiu karės vedimę, apsaugoti 
nuo plėszimo įsiveržusių prie
sz i n gos pusės kareivių privatisz- 
kę savastį. Atskirose komisijose 
tuom tarpu užgyrė uždrausti 
vartoti karėj anglijonų vartoja
mas kulkas “dum-dum” vadina
mas, kurios teip baisias 'padaro 
žaizdas,kad mažai isz paszautų kas 
iszgyja; teiposgi užgyrė kuo ma
žiausiai vartoti ezplioduojanczias 
kulkas, uždraudė mėtyti isz balio
nų ant miestų visokias explio- 
duojanezias medegas. Ameriko
nai ir italijonai užmanė prie už
gimusių nesutikimų, idant viesz 
patystės kreiptųsi prie santaikos 
sūdo. Komisijoj amerikoniszkę 
užmanymę neva priėmė, bet irtę 
vargiai bo užgire visiszkai ant vi-

Izs Wilkawiszkio pawieto, 
4 Suwalkų gub.

Nekuriu gminų ūkininkai pa
darė ant gminos susirinkimų nu
sprendimus. kad ėsęnczioe gmi
nose karezemos, alinės, degtinės 
sudėjimai per szventas 
visai butų uždaryti, kad 
valia būt atidaryti nė ant 
adynos; dabar mat tokios
szventoms dienomis tikt per 
dievmald'ystę esti uždarytos.]

Gerai butų, kad wiaos ftelu- 
viszkos gminos ir valszcziai teip 
nuspręstų, o geriausiai butų, kad 
lietuviai visai mestų gėrę tę ka- 
raliszkę degtinę-tada visos anos 
jos vietos pardavimo paezios 
užsidarytų.

Terp urėdninkų Wilkavisz- 
kyje dabar pasirodė didelis 
triukszmas. Wienę isz jų, p. Her- 
manę, suėmė. Tas p. Herman 
yra kabinamas už tai, kad jis pa
davė neteisingai į kariumenę 
vaikinę, turintį “davadę” 2 sky
riaus, ir reikalavo nuo to vaiki
no 250*ar 300 rublių, žadėdamas 
jį atliuosuot nuo kariumenėa. To 
vaikino tėvas, Juszka, dasižino- 
jęs, kad kito sūnūs, turintis “da- 
vadę* 3 skyriaus, yra paleistas 
nuo kariumenės, siūlė Hermanui 
200 rublių, bet, sziam reikalau
jant daugiau, padavė skundę. 14 
d. Balandžio buvo Wilkavisz- 
kyje gubernatorius su 2 urėdnį- 
kais daryt reviziję pavieto biure. 
Pabuvęs keletę dienų, iszvažia- 
vo. Žemskių virezinįkui Selea- 
niovui liepė atsisakyti nuo tar
nystes. Dabar ir pavieto virezi- 
ninkas yra labai nusiminęs, nės ir 
pats prisijauezia ėmęs kyszius už 
atliuosavimę nuo kariumenės. 18 
d. Balandžio buvo Wilkavisz- 
kyje tardytojas, paskirtas atliki
mui ypatingai svarbių reikalų. 
Klausinėjo Juszkę, kuris buvo 
padavęs skundę už neteisingę 
paėmimę jo sunaus į kariumenę, 
ir Glinsk ę,'.kuris iszliuoaavo sū
nų už pinįgus. 3 d. Gegužio m. 
vėl atsilankys tardytojas; yra 
szaukti: pavieto virszininkas, 
kamisorius, gydytojai - visi, kę 
buvo prie priėmimo liosininkų į 
kariumenę. Tuom tarpu pavieto 
virszininkas ir daktaras važinėja 
po pavietę ir gerinasi tiems, nuo 
kurių buvo paėmę pinįgus už at- 
liuosavimę nuo kariumenės, ir 
praszo jų, kad tardytojui klausi
nėjant, nieko blogo ne pasakotų 
nė ant virazininko, nė ant kitų. 
Kas toliaus bus, pranesziu vė
liaus.

Isz Eitkūnų, Prūsų parų- 
bežyj.

.Prūsų valdžios dabar labai 
asztriai peržiūri sveikatę visų 
emigrantų keliaujanezių į Ameri- 
kę: jei tik k} randa nesveik}, tai 
tuojaus liepia grįžti atgalios. 
Daugumas turėjo eiti vėl į tė- 
viszkę tikt dėlto, kad turėjo 
akių uždegimę, kurį daktarai 
trachoma vadina. Teisybė, gal 
pertai su ta liga neleidžia, kad ji, 
pagal daktarų iszmanymę, užsi- 
krecziama yra ir daugumui akis 
paskui pagadina. Lietuvoje ta liga 
labai iszsiplatinusi. Iszgydyt ję 
daktarai gali, tikt labai ilgai reikia 
gydytis, bent kelis mėnesius. Tai
gi, kas.norit keliaut į, Amerikę, 
žiūrėkite, kad būtumėt sveiki.

I
kurie už platinimę lietuvystės 
pakliuvo į maskolių nagus ir 
szędien vargsta toli nuojnumylė- 
ttos savo tėvynės Lietuvos: ne
vienas isfc jų grasina ir baudžia 
savo vęikus už prigulėjimę 
prie draugystės akaitanezių lie
tu viszkul laikraszczius ir knįgas.

O, neiszmanėliai, jus senukai, 
kurie stengiatės užkirsti kelię »p- 
szvietimui musų nuvargintos tė
vynės: meldž’u jus, paklausy
kite, kę ant jus isztarė viens szio 
laiko garbingas lietuviszkos 
dvasios kunįgas:

. “Nieksęas ir beprotis tas, kuris 
drįsta piktžodžiaut ant musų 
pakliuvusių į nagus persekiotojų 
teisybės; i jis nesupranta musų 
pasiszventimo”.

“Niszmintingi tie tėvai, ku
rie nenorį.-naudotis isz apszvieti
mo savo senelių kalboj skelbia
mo, o da neiszmintingesni tie, ku
rie persekioja savo vaikus, norin- 
czius apsiszviesti, ir džiaugiatės 
isz kancziij savo mokintojų, kaip 
dvasiszkų teip svietiszkų, pasi- 
szventusių atjieszkoti teisybę sa
vo numylėtai ir krauju senelių 
aplaistytai, o sztuose laikuose 
maskolių neteisingai skriaudžiamai 
musų viiubrangiausiai tėvynei 
Lietuvai"!

Taigi mieli skaitytojai, žvilg- 
terėkim, ar mes einame tokiais 
keliais, kaip prisako mums musų 
dvasiszki iir švietiszki vadovai, 
ar einame mes keliais apszvieti
mo, keliais vienybės ir brolisz- 
kos meilės, ar stojam už savo isz- 
tremtus brolius, kurie dirbo ir 
kenesia už musų laimę.

talpos moksliszkas lietuviszkas 
knįgas spaudintas užrubežiuose lo- 
tyniszkomis literomis. Ar keli atsi
tikę perleidimai pasitaikė per klai- 
dę ir neapsižiurėjimę cenzūros ar 
paczto.ar yra tai pradžia pal mosa
vimo — dabar dar ne galima 
apie tai spręsti. Nenustokime tikt 
agitavę ir reikalavę, o be abejo- 
nės neužilgio sulauksime daleidi- 
mo spaudos musų tėvynėj Lietu
voj. Musų spaudus dalis pa
rengta ant ateinanezios visosvie- 
tinės parodos Paryžiuj ne mažai 
prisidės prie daleidimo 
lietuviszkos spaudos Lietuvoj. 
Mat dabar jau maskoliszki cenzo
riai lyg gėdisi ir pradeda leisti 
nekaltas moksliszkas knįgeles.

Gaisras.
13 Gegužio, mieste Igumene, 

Minsko gubernijoj, siautė baisus 
gaisras, kurisai neiszpasakytai 
daug blėdies pridirbo. įsidegė 
ežia su virszum 400 namų, o 
juose beveik visi gyventojų tur
tai. Keli tukstaneziai žmonių ne 
teko nė pastogės, nė turtų, nė 
maisto; szeimynos su mažais vai
kais gyvena dabar aut gryno 
lauko. Ant suszelpimo ir maitini
mo padegėlių pradėjo rinkti au
kas po visę guberniję.

Isz Naumieszczlo, Suval
kų gub.

Musų pavietę maskoliai nori į 
Si beriję paversti. Jau keletas 
metų bus, kaip pradėjo siųsti pas 
mušant apsigyvenimo nepatinkan- 
czius valdžiai maskolius-atpuo
lusius nuo staeziosios pravosla- 
vijos. Buvo prisiųsti keli teip 
vadinami szelaputai, o pernai at
varė isz gilumų Maskolijos net 
apie 40 szeimynų, t. y. apie 150 
gudų. Jeigu toliaus teip bus, tai 
tokius gudus galėsime neužilgio 
tukstaneziais paviete skaityti. 
Dabar tie gudai pas mus vargs
ta, beveik ubagauja, ale atbuvę 
savo korę,galinuo'valdžiosgauti 
žemės, vietas ir liktis ant verti
mo mus į maskolius. Ana staro- 
vierai nuo seniai gyvena terp 
lietuvių, o mus kalbos neiszmoko.

Isz Marijampolės.
Kalba pas mus, buk ateinantį 

rudenį bus' tikrai atidaryta mote- 
riszka progimnazija. Da priesz 
Kalėdas pradėjo rinkt paraszus 
nuo miesto gyventojų. Užlaiky
mui tos progimnazijos, sako, rei
kalauja nuo gyventojų apie 19 
tukstanezių rublių kas metas. Pa
vieto virszininkas ir popas pro
teguoja nekokię panę Episzov, 
žinomę maskalkę. Be to da ke
lios maskaikos praszė daleidimo 
atidaryt t progimnaziję. - ’

Kuratoris Warezavos mokslo 
apskriezio daleido p. Malvynai 
Krey voblockiutei atidaryt ir už- 
laikyt privatiszkę mergaiezių 
vienkliasibę mokyki}, kur iszgul- 
dymas mokslo dalykų bus atlie
kamas maskoliszkoje kalboje 
(apart - iszguldymo 
gijos ir prigimtos
Ant rytojaus po parėjimui virsz 
minėto daleidimo, atėjo pas p. K. 
žemskiai užklausdami, kokię tiesę 
ji turi mokinti mergaites? Pamatę 
daleidimę, iszėjo, nieko nepeszę.

(Isz Ūkininko).

Juwų prekes.
Už lietuviszkus javus pereit} 

sanvaitę mokėjo Wilniuje: už- 
pudę rugių 73—75 kap., avižų 
76—80 kap., miežių 75—78 kap., 
žirnių 78—90 kap. Pūdas szvie- 
žio nesūdyto sviesto 12 rubl. 25 
kap., sūdyto 9 rubl. 80 kap.—10 
rubl. Pūdas szieno 28—30 kap.,' 
sziaudų 21—25 kap.

roli- 
kalbos).

Isz Liepoj aus, Kurszej.
Pirmose dienose Kovo įsėdo į 

garlaivį 80 darbinįkų lietuvių isz 
Telszių ir Reseinių pavieto. Juos

Isz Szu įtakų parapijos, Se- 
napiles paw.

Musų grynai lietuviszlcoj para
pijoje, o ypacz paszeszupiais, pa
skutiniais metais labai sujudo jau
nimas prie skaitymo lietuviszkų 
laikraszczių ir knįgų. Ragindami 
vienas kitę prie skaitymo, sude
dami pinįgus ir sykių pareikvie- 
cziame užrubežio savo numy
lėtus laikraszczius, kaip va: 
“Ūkininkę”, “Varpę”, “Tėvynę”, 
“Tėvynės Sargę” ir kitokius, ku
riuos dabar beveik kiekvienoj 
grinezioj galima užeit.

Tiesa, yra musų apygardoj terp 
jaunimo tokių, kurie keliasi į 
“unarę”, nenor suprast naudos, 
kuri} apturėtų beskaitydami L e- 
tuviszkus laikraszczius ir knįgas, 
ir da gi persekioja akai tanelius 
ir platintojus apszvietimo.

Pradėjęs raszytapieprįMBus mu
sų,negaliu palikt nepaminėjęs apie 
bjaurų pasielgimę tūlų senųjų 
musų apygardos ūkininkų, kurie 
stengiasi iszuiękint visus lietu
viszkos dvasios auklėtojus.

Atsiranda ir toki, kurie dręsiai

Katedra lietuwiszkos kal
bos Warszawos uniwer- 

bitete.
Maskoliszkas randas užgyrė 

padauginti Warezavos universi
tete skaitlių visokių mokslų; terp 
kitko užgyrė parengti ir specija- 
liszkę atskjrę katedrę lietuvisz
kos kalbos, kaip tai yra antai ir 
Peterburgp universitete. Iki 
sziol prie Warszavos universite
te atskiros katedros lietuviszkos 
kalbos nebuvo, ji buvo tikt kai
lio priedas prie katedros sulygi- 
nanezių kalbų mokslų. Lekcijas 
lietuviszkos kalbos, kiek ji jun
giasi su eulyginanezia filologija, 
skaitė ežia vienas isz užmanyto- 
jų pritaikymo maskoliszk.ų literų 
prie lietuviszkų rasztų, neseniai 
pasimiręs profesorius Mikucki.

Palengwinimai dėl Uptu- 
wiszkų knigų.

Gauname isz Maskolijos žinię, 
kad dabar vėl teu kits papūtė 
vėjas: rasto mums, kad cenzūraAvsirauviat aunu į

niekina ir piktžodžiauja ant tų,' daleidžia dabar nepolitiszkos į-
I

Kauno plėszimo mok- 
> slaine.

Nuo pradžios pereitų metų 
Kaune parengė prie vietinės 
gimnazijos pieszimo kursus ama
tų mokintiniams. Nuo pradžios 
metų prisiraszė 38 mokintiniai, 
pabaigoj gi metų pasiliko tikt 
21; 16 prisiraszusių užvezda 
praszalino dėlto,kad tie retai atei
davo ant kursų; matomai tie 
prisiraszė ne ant iszsimokinimo 
pieszti, bet teip sau. 9 mokinti
niai pabaigoj metų pabaigė kur
sus ir jiems likosi iszduoti atsa
kanti paliudyjimai. Diugiausiai 
mokintinių buvo: darbinįkų vi
sokių Kauno dirbtuvių ir vaikų 
besimokinanezių vietinėj žydisz- 
koj amatų mokslainėj, žydų ;kriksz- 
czionių, ypacz katalikų mažai atsi
rado norinczių pieszimo pra
mokti.

Sumažinimas mokeszczio 
už siuntinėjimą per 

pacztą daiktų.
Už siuntinėjimę visokių daiktų 

per pacztę iki sziol Maskolijoj rei
kėjo mokėti pagal sunkumę užkiek- 
vienę svarę skyrium, pagal tolu- 
mę;nuo Gegužio mėnesio szių me
tų įvedė kitokį budę Pagal nauję 
budę: visi siuntiniai padalyti į 
tris kliasas: į pirmę kliasę prigu
li siuntiniai ne svarbesni kaip 2 
svarai, į aųtrę — iki 7 svarų ir 
į treczię — virsz 7 svarų. Wisa 
Maskolija liekari padalyta į tris 
diržus: prie pirmo priguli visa 
Europėiszka Maskolija ir Kauka
zas; prie antro— Turkestanas ir 
vakarini Siberija; prie treczio — 
Rytini Siberija ir Sachalinas. Už 
siuntinius pirmos klia«oi į pirmę 
diržę reiks mokėti 20 kap., į an- 
trę 30 kap., į treczię 40 kap.; už 
'siuntinius antros kliasps: į pirmę 
diržę 40 kap., į antrę 60 kap., 
į treczię 80 kap. Už siuntinius 
treczios kliasos ims užmokesnį 
toki kaip antroje ir apart to už 
kiekvienę svarę virszaus teip 
jsu kaip ir dabar. Pagal tę nauję 
budę siuntinėjimas per pacztę 
visokių daiktų į tolymesniua 
Maskolijos krasztus atse s pigiaus 
negu buvo iki sziol, kadangi da
bar reikia mokėti už kiekvienę 
svarę ir tai pagal tolumę kas 500 
vioretų vis dauginus.
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Apsaugotos girios.

Wil niaus girių apsaugojimo 
komitetas uždraudė grafui Bene
diktui Tiszkevycziui isz Raudon* 
dvario kirsti medžius ant ploto 
12 desiatinų giriose jam prigulin- 
czio dvaro Dubinkų, Joniszkių 
valszcziaus, Wilniaus gub. ir pa
svietyj. Uždraudimas tasai laz
duotas todėl, kad iszkirtus me
džius, tose giriose vėjas užneeztų 
pieska isz ažero Nikoje aplinki
nių kaimų dirbamus laukus.

gia: viskas ežia brangu, o apie 
radimę darbo nėra nė kę mislyti. 
Reikia, pirma i szsi klausinėjos, 
keliauti tiesiog į kokį kilę mies- 
tę, toliaus į saiauriat. Drabužius,

Isz Amerikos.
Nelaime aut getatlnkelio.

Seattle, Wa?h. Pasažierinis 
geležinkelio trūkis užbėgo ant 
skersai szėnių važiuojanczio elek- 
triszko karo, kuriame buvo 25 
pasaži^riai ir jį sudaužė. Prie to 
vienas pasažierius tapo ant vie- 
tos užmusztas. 14 gi sunkiai ap
kulti.

Audra.
31 Gegužio, aplinkinėse, Kansas 

City, Mo. siautė neiszpasakytai 
smarki audra. Telegrafų dratai 
ant visų linijų tapo žaibų sutar- 
pinti. T ji patį žaibai padarė ir 
mieste su elektnszkais žiburių 
dratais, per tai ir visi žiburiai, 
lygiai ant ulyczių kaip ir parda-. 
winycziose ir privatiszkuose na
muose, ant syk užgeso.
Didžiausia ant svieto kanuOle.
Ant apgynimo Nev Yorko 

porto Amerikos ki-riszkos wal 
džios rengia didžiausiu ant svieto 
kanuolę. Bus ji plieninė, svers 
125 tonų, vamzdis jos bus 6 pė 
dų diametro, o ilgis 50 pėdų. 
Kulkos-szuviams bus plieninės, 
kiekviena svers 2400 svarų. 
Szuviai tos didžiausios ant 
svieto kanuolės sieks pusketvir
tos musiszkės mylios.

Dideli dovana universitetui
San Francisco, Cal. Naszlė 

neseniai pasimirusio senatoriaus 
Stanfordo, didesnę dalį patekusių 
jai pasimirusio jos vyro turtų, 
isz viso su virszum $10000000 
užraszė Stanfordo uždėtam ir jo 
vardę nesziojancziam universite
tui. Turint tokius geradėjus, ne 
sunku turėti geriausiai įrengtas 
moksliszkas įtaisas.

Turtingo dėdės dovana.
St Joseph, Mich. Gyvenan

tis netoli nuo ežia, miestelyj Bu- 
chanan, VVilliam Chapin, kurisai 
per kelis metus mito besidarbuo
damas kaipo paprastas dienos 
darbmįkas, gavo žinię, kad Chi- 
cagoj pasimirė jo dėdė, Henry 
Cravin, kurisai per testamentu 
užraszė Chapinui $l(i0000, Mums 
rodosi, kad daug rastume norin- 
czių turėti tęip gerus ir turtingus 
dėdes.

Ąuksas CoioradoJ.
Ka'rp matyt, tai isz visų Ame

rikos sztetų Colorado dabar pro
dukuoja daugiausiai aukso, nors 
tų kastynių nereklamuoja teip, 
kaip daro su Alaskos kastynėmis 
amerikoniszki laikraszcziai. Sztai 
pereit ji mėnesį viename tikt 
Cripple. Creek distrikte iszkasė 
aukso už $1635000.

Pavogė vaiką.
Gyvenancziam Nev Yorke 

Clarkui, porę mėnesių atgal neži
nia kas pavogė 2 metų dukterį. 
Isz syk jieszkojimai buvo be pa
sekmės, nors tėvas gaudavo 
laiszkus su reikalavimais pinįgų 
ant auginimo pavogtos mergai
tės. Pinįgus kelis kartus iszsiun- 
tė. Ant galo rado ir mergaitę 
pas farmerį Wilsonę, netoli Sta- 
atsburgo. Wilsonę ir jo paežiu 
suareeztavo, kadangi pasirodė, 
kad jie pavogė turtingų tėvų 
mergaitę vien ant iszkaulyjimo 
isz jų pinįgų.

Beproczio durims.
Tobton, Ind. Gyvenantis ne

toli nuo ežia farmerys, Alfred 
Wells, įgavęs netikėtai proto su- 
maiszymę, užsimanė iraž.idyti 
ketvertę savo vaikų, kas jam isz 
dalies ir pasisekė. Beprotis tėv^ 
su kuolu sudaužė mieganezių vai
kų galvas ir paskui dar gyvus 
sumetė į senę apleistę szulinį, ku
riame ne daug buvo vandens. 
Du isz tų vaikuezių, užtėmyję 
kaimynai, užtraukė isz szulinio 
jau ne gyvu, vienę gi mirsZtan 
tį; ketvirtasis dauginus turėjo 
gyvybės ir t ę nugabeno į ligon- 
butį. Beprotį žmogžudį suarazta- 
wo Cravfordvillėj ir pasodino į 
kalinį.

Waisiai neatsarruaso.
Marion, Ind. Per neat*argumę 

vieno darbinįko, kurisai uždegė 
briežiukę, iszdegė 2 mylios nuo 
czia ėsanti kerosino sauliniai.
Ugnis su neisapaaakytu smarkų- darbo įoagRis ir valgio prodak- 
mu besiplatindama nuo degan- 
czio kerosino, isznkikino viskę, 
kas buvo ant kelių blokų aplin
kui. Szeazi darbinįkai, kurie dir
bo netoli užsidegusių saulinių, 
pavojingai, gal mirtinai, apdegė.

Trūkis pleaziku uipaultas.
Omaha, Neb. Bėga'ntį nuo czia 

pacztinį trūkį Union Pacific gele
žinkelio, netoli Laromia, Wyo., 6 
plėbzikai su pagelba raudonų ži
burių sulaikė. Kada trūkis susto
jo, keturi plėszikai 
m asz i uos, suvaldė 
paskui du nuėjo aut 
paeiti uio vagonų, 
iszardė vagonų duris ir isz paczto 
ir expreso riuutinių paėmė viskę, 
kę tikt verto rado. Kiek pasisekė 
pagriebti pinįgų, dar nežinia. Už 
palengvinimę sugavimo plėszi- 
kų geležinkelio kompanija 
kiekvienam 1000 dol.

Gaisras.
Pekin, III. Sudegė 

didelės Smitho vežimų dirbtu
vės. Apart triobų ir dirbtuvių 
įtaisymo, sudegė 800 padirbtų 
paprastų vežimų ir 24 vagonai. 
Blėdį ugnies pa darytę skaito ant 
$100000. Didesnę dalį medž o ir 
kitokios medegos pasisekė nuo 
ugnies aszgelbėti. N

Praiuvo 80 auksoJieszkotqju.
Seattle, Wash. Atkakęs czia 

isz Alaskos aukso jiesz- 
kotojas Robinson pasakoja, 
kad toj vietoj, kur jis buvo, 80 
aukso jieszkotojų mažomis dalimis 
isztraukė nuo Copper River, norė
dami prisigriebti civilizuotų 
krasztų, bet apie prisigriebimę 
ten nieko ne girdėt. Jieszkojimai 
prapuolusių buvo be pasekmės. 
Nežinia todėl, kas su tais 80 žmo
nių atsitiko.

Iszarde Indian Head
Nev Yorko porte iszardė prie 

įėjimo į portę uolas “Indian 
Head”; iszardė jas su dinamitu: 
padarė atsakanezias skyles, užkalė 
10 svarų dinamito ir padegė isz 
Carpentero akmėnuų skaldiny- 
czių. Expliozija buvo neiszpasa 
kyla i smarki, ji iszme'ė į padsn 
gias 200000 tonų uolos.

Beprotis keleivis.
Denver, Col. Sekretorius La- 

fayette Suply Co., John Carou- 
thers, važiuodama trukiu Bur
lington geležinkelio į rytus, įga
vo ant kelio proto sumaiszymę, 
pribėgo prie lango, kada trūkis 
bėgo su greitumu 40 mylių per va 
landę ir iszszoko ant kelio. Isz- 
siųsti žmon?s isz syk ne galėjo 
rasti iszszokusio, rado tikt ant 
rytojaus. Tuiėjo jis iszsuktę rau
kę ir sužeidimus ant veido. 
Kas žingeidžiausia, kad po tam 
ir beprotystė prapuolė: dabar 
Carouihers vėl visai sveikas ant 
proto, nieko ne atmena apie savo 
isz^zokimę isz trūkio.

Gražus radinys.
Port8mouth, Oh. Dirbinįkai 

dirbanti prie ardymo sienų mėsi- 
nyczios Philipo Mullero, užliko 
didelę blakinę, kurię atidarę,rado 
viduryj $20000 auksiniais pini
gais. Patsai mėsinįkas pernai pasi- 
n irė, jo motina liepė dabar su
griauti sienas triobos ir ant jų 
vietos statyti naujas. Ant pastaty
mo jų dabar mat netikėtai ir pinį
gus rado.

f hz Alaskos.
Gyvendamas tūlę laikę Alas- 

koj, pasiryžau szį tę paraszyti 
ant “Lietuvos" 
apie darbus ir 
kraszte.
' Jeigu kas isz 
į Alaskę keliauti, tegul paima 
tiek pinįgų, idant kiekviename 
atsitikime galėtu grįžti atgal, 
isz kur czia atvažiavo. Kad va
žiuotų į Seatle, Wash, isz kur 
plaukia garlaiviai į Alaskę. ( 
Seatle reikia pirkti tikietę ant 
North Pacific geležinkelio. Ant 
dypo paprastai atkakusius aukso 
jieszkotojus gaudo hotelių tarnai 
iszgirdami savo ho te liūs, bet jų 
ne reikia klausyti, tik reikia eiti 
paežiam j m i estę, kadangi Seatley 
daug pigiaus galima gauti gyve- 
nimę privatiszkuose namuose ne
gu pigiausiame hotelyj.Plaukiant 
isz czia į Alaskę, ne reikia va
žiuoti į Juneau, Alaakoj, nes 
miestas tas greitai žmogų pribai-

užszoko ant 
maszin ist^, 

expresinio ir 
su dinamitu

žada

ežia

skaitytojų žinios 
aa n lyga s szitame

lietuvių mielina

tus reikia isssyk. ant visų metų 
nusipirkti Seatlej, nea Alaskoj 
viskas daug brangiaus kasztuoja. 
Nuo Chicagos į Alaskos pakran
tes yra 3128 angįisskos mylios.

Uždarbiai Alaskoj ne per ge
riausi, gyvenimas brangus. Dir
banti prie dirbimo geležinkelio 
gauna po 32jc. už darbo valan- 
dę; kastynėse lėberiai gauna po 
$60 ir valgį, mainieriai gi po 74 
dol. ant mėnesio. Darbę ne len 
gva gauti, kadangi patikėjusių 
laikraszczių rekliamomsprivažia
vo czia daugiaus darbinįkų, ne
gu jų reikia. Daugelis atkeliavu
sių, jeigu tikt turi isz ko, grįžta 
atgal, isz kur atkako. Orai mai
nosi kas dienę: vienę dienę lyja, 
kitę sniegą, treczię szala, o kaip 
kada pasirodo ir graži, szilta die
na, bet tokios pasitaiko retai ir 
ne ilgai traukiasi. Neturintis 
$500 į Klondikės aukso kastynes 
tegul nė ne bando važiuoti, nes 
bado ir vargo datirs. Alaskoj 
boomaut nieks negal, nieks už 
dykę sudžiugusios ,duonos plutos 
ne duos. Nors asz pats Klondikėj 
ne buvau, bet apie sanlygas ten, 
kalbėjau su tais, kurie ten buwo 
ir sugrįžo atgal.

Fr. Belskis,
Sum Dum. Alaskoj, 

Nėra kuom ^Irtleal.
Amerikos naty vystai ueužken- 

czianti ateivių, juos garai na kai
po tamsunus.tuom tarpu tikt tuo
se sztetuoee Amerikos kultūra 
augsztai stovi, kur yra daug a- 
teivių,kur gi jų mažai,kur gyve
na gryni amerikonai,szį metę už- 
tėmyjo krasztus, kur baltveidžiai 
tikri amerikonai pavirto į nuož 
mius. Szį metę iszsiųsta ko
misija į sziaurinę Karolinę užti
ko ten didelius plotus su tokiais 
pavirtusiais į nuožmius bait- 
veidžiais amerikonais. Minta jie 
pusiau iszvirta mėsa, laiko viskę 
suskretusiuose puoduose. Dau- 
gelyj szeimynų nėra nė vieno 
žmogaus, kurisai mokėtų skaity
ti ir raszyti; ant ploto 150 ket 
virtainių mylių nėra nė vienos 
mokslainės, daktaro, aptiekos, ne 
bažnyczios.

Wetra.
Watseka, III. 3 berželio siau

tė į sziaurius nuo szito miesto bri
si vėtra, kuri neirapasakytai daug 
pikto pridirbo. Wėjas buvo 
teip smarkus, kad ant Ch'cigo A 
Easter Illinois geležinkelio isz- 
metė isz rėlių tavorinį trūkį, pa
kelė jį ir su visu numetė nuo ke
lio.

Isz darbo lanko.
Pittbubg, Pa. Brovno ge

ležies dirbtuvėse pakėlė darbi- 
nįkų uždarbį ant 25c. nuo ton0.s

Tebrf. Hautf., Ind. Wrap 
per Manufacturing Co. pakėlė 
savo 300 darbinįkų užiarbį ant 
10%. '

5 Davenport, Ia. .60 maszi- 
nistų dirbanezių Rock Island ar
senaluose, kurie buvo pakėlę 
rztraikus, sugrįžo vėl prie darbo.

1 Chkuoo, Iix. Grane Com- 
pany, 1000 savo maszinų dirbtu
vių, ėsanezių ant JetTerson st., 
darbinįkų pakėlia uždarbį ant 
10%.

1 Akron.Oh. Wisiems tarnau 
jantiems ir darbinįkams Akron & 
Columbus geležinkelio pakėlė už- 
mokesnį iki tam, kokį turėjo 
1893 m.

Stoudenville, Oh Darbi, 
nįkai dūdų dirbtuvių mieste To- 
renlo |>akelė šatraikę; jie reika
lauja padidinimo už darbę užmo- 
kesnio po 25 c. ant dienos.

5 Pereitę sanvaitęSuvienyto
se VVie-zpatystėse buvo isz viso 
145 ^Hęibankrulinimai; pereitę 
metę ty paczię sanvarlę buvo jų 
229; Kinadoj buvo jų 14, perei- 
tę gi metę 16.

^Sžįmetę Suvienytd-e v esz 
patystėse ketina padirbti 5000my- 
lių naujų geležinkelių, kurie kasz 
tuos 50 milijonų doliarų. Prie 
dirbimo tų geležinkelių nemaiii 
žmonių Yaa darbę.

*] West Wirginijoj susitvėrė 
kelios naujos kokso kompanijos. 
The, Sun Coai & Cake Co. apie 
Sun rengia 100 naujų peczių.

Kaslink darbų visose West Vir-

LIETUV A
■ r..............

gali nuveikti, negu būnant vi
siems sąnariams krūvoj. Jie pri
valo agituoti po vitM Amerikoj 
lietuvių apgyvenimo vietas. 
Reikia tę daryti vienok greitai, 
nes laiko jau ne daug.

Jeigu norime svetimtauesiama 
parodyti sawo literaturę, tai da
rykime teip, kad musų knįgų ro- 
dytuei kuo daugiausiai—ne jung
lume todėl knįgų į vienę, norą 
teip darant apdarymas mažiaus 
kasatuotų, bet galima siunti ir be 
apdarų, kiekvienę knįgę sky
rium. Kaslink musų pasiskundi
mo ant neteisybių musų valdo
nų — laikas butų jį rengti. Jei
gu neįstengoime parengti platės-^ 
nio, tai reiktų nors prancuziszkoj 
kalboj pridėtę prie iszėjusios",Lie- 
tuviszkų Knįgų Statistikos” atsi- 
szaukimę perspaudmti sky
riumi keliose deszimtyse t ūks
ią n ežių egzempliorių ir juos 
atėjusiems pažiūrėti musų knį
gų parodos dykai dalyti.

Biznierius.

ginijos mainoje,tai jie eina ne nie
kiausiai, tikt kaip kokiose kaaty- 
nžaų uždarbis mažas; apart to, 
kastynių sa vinį kai neužkenuzia 
susiorganizavusių darbinįkų.

nykasesiai alaus ledijai iss gero 
noro sutrumpino 4000 darbinįkų 
darbo laikę nuo 10 ant 9 valandų 
ant dienos prie to paties užmo 
kesmo, kokį gaudavo dirbdami 
po 10 valandų.
į Buffalo, N. Y. 300 lenkiss- 
kų darbinįkų dirbanezių L-high 
Vallėy t a vorų stacijos krautu
vėse pakėlė šatrai k ę, kadangi 
darbdaviai rėikalavo nuo jų 
daugiaus darbo negu žmogus gali 
atlikti, bet tie sutiko sumažinti 
reikalavimę, todėl darbinįkai su
grįžo prie darbo.

< Connelsville, Pa. Darbai 
prie kokso pecz’ų uito apskriezio 
pereitę saųvaitę ėjo silpniaus: 
iszdirbo 171116 tonų, kokso, pa
ežių degė 16318. Priežastis pa- 
aimažiuimo darbų yra ta, kad už
sidegė Mahoning asstynės. Per 
tai C ‘ ‘ ‘ ~
buvo 
ežius.

egė Mahoning asstynės. Per 
Cambria Steel Co. priversta 

užgesinti savo 286 pe-

ISZ

Lietuwiszku dirwu.
Reikaluose musų spaudos 

* parodos.
N-19 “Viltis” pakėlė reikalę 

paskyrimo atsakanezio komiteto 
rinkimui aukų musų spaudos pa
rodai Paryžiuj ir perstatė pirmiau
siai 1 kasteriu “Susi vienyjimo” 
ant priim'uėjimo aukų. Girdi, au
kos, kaip matyt, plaukia ir plauk
tų dar labiaus,je>gu butų atsakan
tis komitetas isz dviejų partijų: 
kunįgiszkos ir laisvamanių; tę- 
syk komitetas visiems galėtų įtik
ti. Nežinau, kodėl “Viltis” teip 
iszsitarė. Jeigu norime kę nors 
svarbesnio tautiszko nuveikti, tai 
nežiurėkimo ant partijų, bet visi 
stengkimės nuveikti pradėtę tau- 
tiszkę darbę; kowę už partiszkas 
nuomones palikkim neiazmanė- 
liams. Musų spaudos paroda 
nėra tai musų partijų reikalas.bet 
visos tautos — todėl ir į komite- 
tę reikia rinkti vien tinkantį, gė
rę ir teisingę žmogų. Ne kas do 
naudę turėtume iszrinkę ar kata
likę, ar laisvamanį, jeigu jie sėdės 
rankas sudėjęs ir lauks, kad jam 
aukas sunesztųl Pažiūrėkime į 
sziędieninį “Susivienyjimo” ko- 
mitetę. Priesz seimę paprastai 
daug turi užmanymų — bet iįas 
isz to, jeigu mažai kas tampa iki 
kitam seimui nuveikta: mat per 
seimę teip komitetas pailsta, kad 
paskui perisztisus metus turi ii- 
sėtiesi. Wien prezidentas dar
buojasi, kaip galėdamas, bet kę 
czia vienas ir darbszcziausias 
žmogus nuveiks,miegant kitiems. 
Lietuvių skaitlius Amerikoj juk 
nuolatai didinasi, o “Susiviėny- 
jimas” uetikt ne auga, bet kaip 
“Garsas” sako, mažinasi. Argi 
tikt bedievįai laisvamaniai jį nu- 
puldo? Juk, rodosi, jų toje musų 
tautiszkoj organizacijoj visai ne
liko. Kas už tai kaltas? Mums 
rodosi, kad už tai galime kaltinti 
Ceulraliszkę Sa<»ivienyjimo Ko
ri) i tėtę. Jeigu kas ant ūkės pras
tai gyvena, jeigu kam biznis nesi- 
seka-tai užtai juk labiausiai kaltas 
patsai ukinįkas arba biznierius. 
Jeigu draugystė susideda ias at
šaka nei iu ypatų —- tai ji kyla ir 
drulinasi, nės toki moka viskę 
gerai surėdyti, jiems dauginus at
siranda pasitikinezių. Czia A- 
merikoj juk viskas remiasi ant 
darbo ir smarkios agitacijos, ant 
pamato: “jeigu dirbsi, tai ir tu
rėsi, jeigu miegosi, tai geria us 
darbo nė nepradėkie”. Jeigu “Su- 
sivienyjimo” komitetas neįstegia 
apdirbti prideraneziaisavo reika
lų, tai kaipgi galės gerai atlikti 
dvi>. užduoti? Ant lietuvystės 
labo darbo yra gana kiekvienam, 
bet jo nekraukime ant sprando 
vienų, ypacz tų, kurie ir teip ne 
įstengia prideraneziai apsidirbti; 
daug nuveiksime tik tęsyk, jeigu 
netinginiausime, bet darbuosimės, 
kaip tikt musų pajiegos dalei- 
džia. Todėl rinkkime komitetę 
riukimui aukų ant reikalų Pa
ryžiaus parodos, bet į jį rinkkime 
tikt darbszczius, o ne tinginius, 
nepaisydami ant jų asabiszkų nuo 
monių, kadangi tas tikt darbę 
stabdytų. Sąnarius tokio kom - 
teto rinkkime ne isz vieno miesto, 
kaip tai “Susivienyjimas" bando 
daryti, bet isz visokių: nės ko
mitetas iszskirstytas daugiaus

Isz Bangor, Me.
Bangor yra nedidelis miestelis^ 

turi apie 20000 gyventojų; dide-' 
lių dirbtuvių ežia nėra, svar
biausi žmonių užsiėmimai yra 
darbai lentų pjovinyczioee. Czia 
apsigyvenusių lietuvių nėra, bet 
ypacz pavasario laike suvažfuoja 
jų diktai pasibaigus darbams 
giriose. A.kanka jie su pinįgais, 
o į trumpę laikę ne vienas -pn»4 
geria visę užpelnytę per žiemę 
uždarbį, kad m turi paskui nė 
už kę isz valiuoti. Sztai 
poras atsitikimų, kurie aiszkiai 
parodo, kad girtuoklystė yra tai 
prapultis musų brolių.

Pabaigoj Kovo mėnesio atsėjo 
man su reikalais . atkakti į Ban;- 
gor. Wiėnę rytę anksti, nors ga
liūnai buvo dar kę tikt atidaryti, 
pamaeziau apie 7 vyrus teip nu
silakusius, kad jiems ulyczia bu
vo per siaura; isz rėkavymo su
pratau, kad lietuviai. Gėdą man 
buvo užkalbinti girtus, todėl jie 
svyruodami nuėjo savo keliu, 
man gi reikėjo keliauti isz Ban
gor, todėl nežinau, kur jie nu
svyravo. Sztai porę dienų atgal 
pribuvau vėl į Bangor ir netikė
tai, prie dypo stovintį pamaeziau 
vienę isz anos svyravusių korn^T 
panijos. Dieve mieliausias, kaip 
jis iszrodėl Iszblyszkęs, nuvar
gę*, nuskurę*. Paklaustas, ar 
dirba kur, per verksmus pradėjo 
skųstiesį, kad niekur darbo nė 
gali gauti, ne t u rys nė kę val
gyti, nė kur prisiglausti; vakar* 
gavęs kur pavalgyti, o sz'ędieri 
nieko dar ne valgęs. Meldė duoti 
jam nors k v orte r j ant nusipirki
mo duonos.Rodyjnu kur kitur dar-^ 
bo pasijieszkoti. Atsakė, kad ne- 
tuiėdamas kiszeniuje nė cento, 
bijosi, kad ant kelio kur isz bado 
neatseitų mirti. Daviau jam $L 
25c.; žadėjo važiuoti į Boatonę, 
kur nuo Bangor yra 252 mylioą 
Be abejonės jis iszvažiavo, ka
dangi daugiaus jau jo nepatikau.

Ant rytojaus patikau kitę. Bu
vo nuplyszęs, nuvargęs, kad tiko 
vien pupose žvirblius baidyti? 
Pasirodė, kad ir tas reniai badę 
kenezia, praszė pagelbos, žadėjo 
daugiaus ne gerti, kadangi tikt, 
per girtuoklystę į vargę įpulė. 
Treczię isz los kompanijos, kaip 
girdėjau, patupdė į kalinį ant 20 
mėnesių už kokį ten nusidėjimę. 
Tokius mat vaisius atgabena gir
tuoklystė!.

Kaslink darbo, minėti musų 
broliai galėjo jo Bangoie ir ne
gauti, kadangi czia dangiaus prjk 
važiuoja darbinįkų, negu reikia, 
net isz Nev Brunsvicko ir Naujoa 
Škotijos, bet isztyręs, persitikri
nau, kad tie lietuviai, apie kurių 
vargus augszcziaus paminėjau, 
isz gilių czia atvažiavę, turėjo 
po $80. Mat giliose negalėdami 
jų pragerti, atvažiavo į Bangor, 
paragavę prakeikto raugalo, ne
atsiminė jau nė apie savo ateitį.

A. Kaunas, i

- ........ ......
ti tas per rupestingumę musų pa- 
t rijo te pargabentas lietu viszkas 
knįgas, tai pasirodė, kad ne tikt 
už 700 dol, bet ųė už 70 centų 
nėra visoj bibliotekoj lietuviszkų 
knįgų. v iki i tau ir rūpestingumas 
musų'patrijotol Toliaus jis ban
dė užmanyti ir daugiaus “nau
dingų” lietuviszkų įtaisų, bet ir 
su tuom darbavosi teipjau, kaip 
ir su pargabenimu lietuviszkų 
knįgų į veskę bibliotekę. 
galo pasakojo, kad gavęs 
vietę, ant kurios būdamas, 
daug lietuviams atgabenti 
dos, bet nuo jo reikalauja kaucijos 
$10 (mat musų pairi jot u i nė ant 
tiek nenorėjo pasitikėti!) Tę 
kauciję jam sudėjo, bet musų pa 
trijotas, gavęs pinįgus, jau dau
giaus nepasirodė. Gal isz važia
vo į H aagę ant sandaros kong
reso užtarti priesz civilizuotę 
avietę už prispaustus lietuvius? 
Galime dar Dievui padėkavoti, 
kad atsikratymas nuotėkio patri- 
joto ne daug mums kaszta,vo.

29 d. gėgužio, vakare, einant 
nuo darbo, užmuszė lietuvį. 
Antanę Wasiliauskę. Buvo jis 
dar neseniai atvažiavę* į Cleve- 
landę isz Wilkes Barre, Pa. We- 
lionis paėjo isz Suvalkų guberni
jos, Krpsnos parapijos ir valsz- 
cziaus; ne prigulėjo nė į jofcię 
draugystę, o kad buvo bė darbo, 
tai ir pinįgų ant palaidojimo ne
paliko; bet per rūpestingumę p. 
O'szinsko, su miszioms bažnyczioj 
vokieczių katalikų, likosi gražiai 
katalikiszkai palaidotas. Paliko 
jis paczię su penketu mažų 
vaikuezių dideliame varge. Te
gul giminės ir pažįstami atsidus 
užduszię ir gal kas isz jų atsimys 
ir apie atsiradusię varge naszlę 
su mažais vaikucziais?

L Clevelandietis.

taikytiesi su lenkais? Mums rodo
si, kad ant taikymosi laikraszczių 
noro neužtenka, bet reikia atsa- 
kanezių sanlygų, kurios taiky
mąsi palengvintu. Kitaip jr 
laikraszczių raszymai ne turės 
pasekmės.

| Mies

Ant 
ger» 
gali 

nau-

Isz Mahunoy City. Pa.
* Terp musų miesto lietuvių yra 
visokį: vieni isz jų supranta
tautiszkus reikalus, kitigi ne, vie
ni pritaria naudingiems užmany
mams, kaip antai parengimui iie- 
tuviszkos spaudos dalies ant atei- 
nanezios visosvietinės parodos 
Paryžiuj, kiti gi apie Ui nenori 
nė klausyti. Sztai musų mieste 
yra ne mažai lietuvių, bet nega
lima isz jų sutverti nė kuojos 
“Tėvynės Mylėtojų Draugystės”, 
nors, rodosi, prie jos kiekvienam 
lietuviui priderėtų prisiraszyti.

Szį metę į Mahinoyų privažia
vo diktai lietuvių grinorių. 
Su vienu isz jų teko man ar&iaus 
susipažinti. Kalbant man apie 
visuomeniszkus reikalus, jis atsa
kė, kad asz teip kalbu, kaip 
tėvynėj kalbėdavo bažnyczioj 
kunįgas Juozapas Dirguiis, ku
risai buvo už vikarijuszę Kra
žiuose: girdi, tasii kunigėlis,užli
pęs bažnyčioj ant sakinyczios, 
vieton gasliniino prakeiktų kan
kinimais, kalbėdavo tankiausiai: 
apie žemęjisz kp ji sutverta, kaip 
laikosi ant oro ir tt. Jeigu ko 
žodžiais negalėdavo isziiszkiuti, 
tai stengdavos parodyti ant pirsz- 
tų. “Gaila kunigėlio, pridūrė an
gai grinorius, peilgai Kražiuose 
testavo: iszgabeno jį maskoliai į 
Si beri j ji už stengimasi apszviesti 
žmonis". Iszgįrdęi tuos žodžius 
nuo grinoriaus apie kun. Dargu
žio darnus, užėjo man ant mislies, 
kad jeigu jis būt buvę* Ameri
koj ir ežia bandęs teipjau mokin
si žmonis r— jau seniai daugelio 
kitų kunįgų butų szluptarniu 
pramintas. Toki musų kunįgai 
kaip antai Chcagos prabaszczius, 
galiu užtikrinti, nė tokių žmo
nėms pamokinimų kaip kun Dar
gužis nepasakys, bet jeigu ir bu
tų ir Lietuvoj pasilikę, ui tau- 
tiszkus darbus niekada nebūtų 
patekę į Siberiję; greieziaus bu
tų caro apdovanoti kryžiais ir 
kitokiomis davanoms. Mat ir ku
nįgai nevisi vienaip supranta sa
vo užduotes. Lietu vys. t

Isz Cleveland, Oh.
Daug buvo raszyta pagyrimų 

musų miesto neva lietuviszko 
patrijoto už pasirupinimę parga
benti mies f o karatais lietuviszkų 
knįgų į vieszę bibliotekę net už 
700 dol.; tas patrijotas gana gailė
josi, kad už tiek lietuviszkų knį
gų gauti negalėjo. Nekalbėsime 
jau er yra, ar nėra lietuviszkų 
knįgų už 700 dol., bet kada tūli 
lietuviai atsilankė,norėdami gau

Isz G ra n d Rapids, Midi.
Iszeinantis ežia lenkiukas laik- 

rasztis “Glos polėki” pranesza, 
buk czianykszcziai lietuviai dar
buojasi ant įrengimo lietuvisz- 
kos parapijos, ketina teiposgi isz- 
leidinėti lietuvisakę laikraaztį 
nors sykį ant mėnesio. Nr. 9 
“Glos Polski” patalpino trumpas 
žinutes apie reikalu susitaikymo 
lietuvių su lenkais, peikia dabar
tinį jų savitarpinį atszalumę. 
Wiskas labai gerai — bet. ant 
kokių iszlygų privalo lietuviai

Dwiraczio auka.
LietuvysJ Motiejus Kaszuba 

dirbęs Terrvillej.Conn., atvažia
vo atlankyt savo draugų į Towq 
Street, Conn. Czia pasiskolinęs 
dviratį, " važiavo kilų 
pažįstamų lietuvių atlankyti. Be
važiuojant smarkiai nuo stataus 
kalno, dviraezio f žak ė nulužo. 
vyras krito ant žemės, krisdamas 
nusilaužė sprandęir dalys nulauž
tos szakčs sulindo į burnę. Ka
szuba tik kelias valandas iszbu- 
vo gyvas ir numirė.

Kiek galėjau datirti, tai prie- 
žįsti* tos nelaimės buvo girtybė.

M. Kaszuba turi brolius Penn- 
sylvauijoj; jiems davė žinię, bet 
neatsiszaukė. M. p.

Perkūno užmusztas.
Netoli Kenosha, Wis., 28 Ge

gužio, dirbantis ant farmų Jonas 
Brūzga, lietuvys, tapo perkūno 
užmneztas, o 2 d. Birželio palai
dotas ant Sz. Jurgio kapinių, Ke- 
noeha, Wis. Welionis yra gimęs 
1865 m. kaime Mikalaukos, Ma
rijampolės pav., Suvalkų gub.

Gyveno Kenoshoj apie 10 me
tų.

Isz wisnr.
Mucura spskrityj, provinci- 

labai
I

joj Bahia, Brazilijoj, rado 
turtingus aukso plotus.

t Netoli Sicgen, Westfriijoj, 
kastynėse “Kaiser Friedrich” už
griuvo ola ir užbėrė penkis dar- 
binįkus. Tikt vienam pasisekė 
iszsigelbėti, keturi gi žmonės 
pražuvo.

| Prieszais Muehlheimę, ant 
Reino, ^Vokietijoj, plaukiant pro
cesijai per Devintines, susimuszė 
dvi pilnos žmonių valtys, kurios 
apvirto ir žmonės supuolė į upę. 
Dvi žmogystos prigėrė, kitus gi 
pasisekė iszgelbėti.

fl Czekijoj, ties maudynėms 
Teplitz ir Eisvald siautė bai
sios audros ir vėtros, kurio* neiez- 
pasakytai daug blėdies pndiybo. 
Miestuose vėtra sugriovė daug 
triobų, aplink.nėši gi jos dar dau
giaus blėdies pridirbo.

0 Siberijoj iszd egė visa miesto 
Tobertsko dalis, vadinama Abra- 
movska Streiką; apart triobų, 
sudegė ir keli stovinti prie kran
to botai. Blėdį ugnies padarytę 
skaito ant milijono rublių.

| Prancuziszka policija Orano 
departamente, Algerijoj, susekė 
didelę netikrų pinįgų dirbtuvę. 
Dirbėjai, kaip sprendžia, paleido 
jau iki sziol terp žmonių sawo 
padirbtų pinįgų už 60 milijonų 
frankų. e

| Brazilijoj, provincijoj 
nambuco, apskritį 
gueiro pasiekė b idas, nuo kurio 
daug žmonių mirszta. Wiena 15 
metų mergaitė, neturėdama kę 
valgyti, užsmaugė pusės metų 
kaimyno dukterį ir kunę jos su
valgė.

Per-
Sal-

his gaisrai 
vertė tris 
gyventoj; 
[to mirtini 
kai prapu 
turėjo siu

| Miee 
smarkiai 1 

Įgys, karie 
atkakusių 
mažai nur 
isz Angį 
gelbinįkų 
pastorius 
pasimirė.

| Ant 
kelio, pi< 
stacijų Ma 
žennoje, e 
tus pasaži 
trys vago 
žmonės, p 
kulti, len 
Trūkio su 
teip liko 
trūktai k ne 
nepataisys

| Woki 
viena mot 
kaitusi, i' 

laresztuotų 
[vienų nar 
27 dienas 
gėrymo, k 
|gio, rods, 
žmogus ia 
klienas, be 
iszbuti ir 
[kėjo, yra I 
mae.

U Daug
■ metę iszk:
■ milijonų
■ IV i eszpati
■ rikos 179
■ 91 milijon
■ jonų, Belg 
Šatrijoj 12
■ milijonų, .
■ nūs, lazpa
■ gliszkot-e I 
H Kanadoj 4
■ 2 milijonu

| Wiem 
cciatikiszk 
įmijos mie 
j tikėjimiszl 
sumislyjo f 
deganezios 
akis. Wie 
no, bet be 
tę patį su 1 
kouįkai ir 
tiszkę darb 
gi drueziai 
daktarams

| Paryži 
visokių ei» 
žimų be ar 
eibuvo ant 
Paryžiaus 
tolumę ter 
angliezkas 
šiai veži m 
nu į 11 vi 
20 sekunc 
dalyvumę 
vežėjas lai 
nuo 8edyn<

| Prancuziszkas pasažierinis 
garlaivys “Alosia”, ant kurio 
buvo, apart jurinįkų, 233 paša 
žienai, ant jūrių užsidegė ir de 
girntis atplaukė į Algiero portą.* 
W1 rėjas užlroszko nuo durnų, ne 
mažai pasažierių ir jurinįkų sude
gi _____________

| Ant Terpžeminių jūrių, 1 d. 
birželio susidaužė, ir paskendo i- 
tai iszkas goriai vys “Minerva”. 
Laivo tarnai ir jurinįkai prapuo
lė, nežinia, kas su jais atsitiko. 
Wien kapitonę ir masziirstę isz 
gelbėjo angliszkas garlaivy-, 
“Eddie”.

Buvęs Austrijos ministerių 
pirmsėdis, lenkas Badeni, kuris i 
buvo vienu isz prižiūrėtojų nu- 
sibankrutyjusios Lvovo užezėdy- 
jimo kacns, per tę nusibankrutini- 
mę nustojo visų savo turtų, is> 
viso 2 milijonų guldenų ir isz ru- 
pesezio bandė pats nut žu
dyti. I
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y Mieste Hohenstein, netoli 
Zwikau, Saksonijoj, siautė dide
lis gaisras, kurisai j pelenus pa- 
wertė tris namus. Wienų namų 
gy ventojas Rock ir jo pati prie 
to mirtinai apdegė. Trys vai
kai prapuolė; sprendžia, kad jie 
turėjo sudegti. t

3 Mieste Bah oj, Brazilijoj, 
smarkiai siauczia geltonasis dru
gys, karinai, ypacz neseniai ežia 
atkakusių isz kitų krasztų, ne 
mažai numarino. Diktai atkakusių 
isz Anglijos pardasrinyczių pa- 
įjelbinjkų, teiposgi angliszkas 
pastorius nuo geltonojo drugio 
pasimirė.

0 Ant Ekateriniszko geležin
kelio, pietinėj Maskolijoj, terp 
stacijų Matwie.ew Kurgan ir Ria- 
žennoje, susidaužė bėgantis į pie
tus pasaiierinis trūkis. Susidaužė 
trys vagonai; tapo užmuszti du 
žmonės, penki labai sunkiai ap
kulti, lengwiaus apkultų yra 14. 
Trūkio susidaužymo vietoj kelias 
teip likosi pagadytas, kad kiti 
trukiai ne gal bėgioti, kol visko 
nepataisys.

Wokietijoj, mieste Lubekoj, 
viena moteiiszko, kuom ten nusi- 
kaitusi, hz baimės kad jos uesu- 
ąre-ztuotų, pasislėpė į kelnorę 
vienų namų, kurioje iszbuvo per 
27 dienas he jokio valgio ir be 
gėrymo,.kol j? surado. Be val
gio, rods, buvo atsitikimai, kad 
žmogus iszbuva ii gi aus negu 27 
dienas, bet kad teip ilgai galėtų 
iszbuti ir be gėrymo, nieks neti
kėjo, yra tai dar pirmas atsitiki
mas.

| Wokietija tiunezia į pietinius 
polariszkus krautus ant moksliai 
kų tirinėjimų mokslinczių expe- 
dicij?. Parlamentas užgyrė isz 
vieezpatystės iždo uždengti 
kasztua,kurie issskaityti ant 1200- 
000 markių. Expedicija iszbus 
tuose pietiniuose lediniuose kraš
tuose penkis metus, taigi kasztai 
iazpuola po 200000 mar. ant me
tų. Iškeliauja ji isz Wokietijos 
1901 m. Pirmiausiai atliks tiri- 
nėjimus ant salų Karguelen. Isz 
ežia tikisi prisigriebti didžiojo 
pietiniuose lediniuose krassluose 
sausžemio, ant jo parengti moks
liškiems tirinėjimams stacij?.

| Prūsų mokslainių užveizda 
pagarsino statistiškas žinias apie 
įtekmę apszvietimo ir mokslai
nių ant nusidėjėlių skaitliaus. Isz 
tų žinių matyt, kad tuose kraaz- 
tuose kur daugtaus yra mokslai
nių ir kur apecvietimas augsz- 
cziaus pakilę*, ten nuoszimtis 
nusikaltėlių yra mažesnis ir atbu
lai. Ant 100000 gyventojų nusi
dėjėlių iszpuola: ^Vakariniuose 
Prūsuose 1228, Poznaniaus pro- 
vincijcj 1782, Sžlezijoj 1605, 
"VVestfalijoj 1035, Hesijoj 1006, 
Reino provincijoj 964, Huhen- 
zolern 751. Reikia dar pridurti, 
kad provincijose katalikų apgy
ventose didesnis yra nuoszimtis 
nusidėjėlių negu protestouiszkose. 
Kokia to apsireiszkimo priežas
tis, pagarsinta' statistika ne 
aiszkina.

• r ,==ai 
j specijaliszk? gydinyczi?, kur į- 
skiepyjo apsaugojimo vaist? pa- 
gal prancūzo Pas!euro bud?; 53 
tuojaus po sukandžiojimui nuve- 
žėį minėt? gydinyczi?. Tokiu ha
du isz viso 72 likosi įskiepy tas 
apsaugoj mo vaistas. Isz to viso 
sukandžiotų skaitiiaua, kuriems 
buvo įskiepytas apsaugojimo 
vaistas, nė vienas nepaduko. 
Tuoni tarpu iš sukandžiotų, ku
riems daktarai tikt iszdegino ir 
išmazgojo įkandimo' vietas, pa
dūko 3. Isz tų Prūsų rando pa
garsintų žinių, nors iezsyk Prūsų 
daktarai buwo priešinįkais pran
cūzo Paaleuro isarasto apsaugoji
mo nuo padūkimo vaisto, kiek
vienas mato, kaip svarbus ir pa
sekmingas yra tasai vaistas, jeigu 
isz 72 sakandžiotų, kuriems Jis 
buvo įskiepytas, nė vienas nepa
siuto.
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kamino, kur pritaisyta Gomelio 
prietaisa durnai visai ne rūksta, 
bet jie sudega, susinaudoja ant 
padidinimo szilumos, taigi susi
naudoja teiposgi kaipo kuras.

| Mokintinis Whitehead torpė- 
dų dirbtuvės, Nevman, iszrado 
nauj? eiektriszk? kanuolę. Nauja 
kanuo!ė prie szuvio neiszduoda 
nė balso, nė durnų. Bandavones 
atliko dar tikt su modeliu 
sverianeziu 7 svarus, kurios 
buvo teip pasekmingos, kad An- 
glijoe randas jaunam išradėjui 
paskyrė dovab? 75000 (375000 
dol.) svarų sterlingų. Modelio 
kulkos lėkė 5 angliškas mylias.

IiletliviU Protėviai
MAŽOJOJE AZIJOJE,

nue senovės Ud Jie pateko po vaidila Persu.

Parom Lietuvon Mylėtojas.

Daugiausiai anglių pereit? 
met? iszkasė Anglijoj, nes 202 
milijonų tonų, Suvienytose 
Wieszpatystėse Sziaurinės Ame
rikos 179 milijonus, Wokietijoj 
91 niilijon?, Prancūzijoj 30 mili
jonų, Belgijoj 22 milijonu, Au
strijoj 12 milijonų, Maskolijoj 10 
milijonų, Australazijoj 6 milijo
nus, Iszpanijoj 5 milijonus, An
gliškose ludijose 4 milijonus, 
Kanadoj 4 milijonus, Japonijoj 
2 milijonu.

Wienas isz mokintinių sta- 
cziatikiszkos dvasiszkos akade
mijos mieste Kazaniuje, įgavęs 
tikėjimiszk? proto sumaiszymę, 
sumislyjo ant Dievo garbės ant 
deganezios liampos iszdeginti sau 
akis. Wien? akį isztikro iszdegi- 
no, bet besidarbuojant padaryti 
t? patį su antr?j?, užtiko kiti zo- 
konįkai ir nedavė atlikti bepro- 

^iszką darb?. Antroji akis teipos- 
gi drueziai pagadyta, bet gal dar 
daktarams pasiseks j? atgriebti.

Jį Paryžiuj parengė lenktynes 
visokių sistemų automobilių (ve
žimų be arklių). Lenktynės at 
sibuvo ant paprasto plianto nuo 
Paryžiaus į Bordeaus. Wis? 
tolum? terp tų miestų, taigi 353 
angliškas mylias,atliko grecziau- 
-iai vežimas varomas su kerosi- 
nu į 11 valandų 43 minutas ir 
20 sekundų. Lenktynėse ėmė 
di|ywum?'24 vežimai. Wienas 
vežėjas laike lenktynių nupuolė, 
nuo sėdynės ir mirtinai apsikulė.

|| ^Vokietijoj likosi parlamento 
užgirtos naujos tiesos priesz 
sztraikus. Pagal naujas tiesas, I 
darbinįkai pakėlę sztraikus, jeigu 
su prievarta nęprileidžia jų vie
tų užimti kitiems darbinįkams, 
teiposgi boycotuojanti iszdirbi- 
mus tūlų fibrikų ant privertimo 
jų savinįkų pasiduoti darbinįkų 
reikalavimams — bus baudžiami 
iki vienų metų kalėjimo. Tos 
tiesos mat iszduotos ant apgyni
mo vienos pusės.taigi darbdavių. 
Kodėl parlamentas neužgyrė tie- 
ų ant apsaugojimo darbinįkų 
iuo darbdavių skriaudų?

Kaip pranesza laikraszcziai, 
lėl stokos lytaus, pietinėj Masko- 
lijoj žieminiai javai daugelyj 
‘vietų ir tai ant neiszpasakytai 
didelių plotų suvisu pražuvo, 
i'uose kraszluose szį metę laukia 
bado. Badas mat nuo czielų me
lų eilių neapleidžia Maskolijos, 
bet jeigu ne vien?, tai kit? jos 
da1 į lauko. Gal yra tai Dievo 
bausmė už netikusį valdymo bu- 
’ą. Nuolatiniai vargai nugria 
tint galo gyventojams ir jie gali 
rew )liucij? priesz nelikosio cara 
*a’Į|2i? pakelti.

| Garsus Windobonos profeso
rius Schenk, kurisai pagarsėjo 
per sawo teori)? privertimo nesz- 
czių moterų gimdyti tokios lyties 
vaikus, kokios kas nori, raszo 
dabar nauj?, platesnę knįg? apie 
savo tolesnius isztiritnus ant tos 
dirvos, su kuria tikisi pertikrinti 
kitus mokslinczius: pirmiausiai 
apgarsintiems Schenko teorijos 
pamatams kiti mokslincziai neįti
kėjo, bet išjuokė, kadangi joje 
nieko naujo nebuvo. Dabar prie 
Schenko ateiszauk£ maskolfszkas 
caras, kurisai mat norėtų turėti 
vyriszkį sosto įpėdinį, o carieaė 
lyg ant juoko, apdovanoja jį 
vien mergaitėms. Jeigu Schen- 
kui pasiseks suteikti Maskoiijai 
caru k?, garbė jo'. pakils jeigu 
ne terp mokslinczių, tai bent terp 
galingų despotų; t?-yk jau galės 
nežiūrėti ant specijalistų mokslin
czių nuomonės, kadangi ir be to 
plauks pas jį pinįgai nuo didžtur- 
czių, norioezių turėti sūnų.

0 Išradėjas dinamito, szvedas 
Nobel, kurisai isz to savo iszra
dimo pralobo, visus savo turtus, 
isz viso apie 8 milijonus doliarų, 
paskyrė aut dalinimo kasmet? isz 
nuoszimczių nuo jų 5 dovanų la. 
blausiai užsipelnusiems ant moks- 
liszkos, literariszkos dirvos, 
teiposgi ant subroliavimo tautų, 
sumažinimo kariaunos. Dova 
nos paskirtos už svarbiausius isz 
radimus fizikoj, chemijoj, fiziolo
gijoj, medicinoj ir už geriausius 
literariszkus darbus. Kiekviena 
dovana bus po $50000. bet nuo 
kiekvienos ketvirta dalis eina 
ant užlaikymo Nobelio parengto 
instituto Szvedijoj, likusi? gi da
lį gauna labiausiai atsižymėjęs 
minėtuose augszcziaus moksluose 
ar literatūroj. Dovanas gali gau 
ti lygiai szvedai, norvegai, kaip 
ir svetimtaueziai: ant tautystės 
dalintojai dovanu neprivalo pai
syti, bet vien ant svarbumo isz 
radimų ir moxsliszkų darbų. Da
linio ? tų dovanų pradės nuo 
1901m.,o toliaus jau kas m e t? da
lys po 5 dovanas.Dalinimu užsiima 
Sz vedi jos ir Norvegijos moks! isz- 
kos įtaisus, kurios bus ir sudžio- 
mis.

| Ant viso musų žemės pavir- 
sziaus yra 732255 kyliometrai 
geležinkelių, taigi 18| sykio dau
gius negu isznesza ilgis žemės 
ekvatoriaus, kurisai turi 40070 
kyliometrų ir beviek dusyk tiek, 
kiek isznesza toluma mėnulio nuo 
žemės (384420 kylometrų). Dau
giausiai geležinkelių yra Ameri
koj, nes 380384 kylometrų, taigi 
pusė visų geležinkelių yra Ame- 
rikog. Toliaus eina Europa su 263 
145 kyliometrais; Azijoj, Afrikoj 
ir Australijoj jau yra jų ne 
daug. Isz pavienių krasztų, dau
giausiai geležinkelių yra Suvie
nytose Wie-«zpatystėse Sziaurinės 
Amerikos (ji užima didesnį plot? 
negu visa Europa), nes 286745 
kylometrai; Toliau eina Wokieti- 
ja su 48116 kylometrų; užimanti 
vienok tris syk didesnį plot? už 
Suvienytas Wieszpatystes Mas- 
kolija geležinkelių turi tikt 45 
576 kylometrus; Prancūzija 41 
352 kyliometrų; Didėji Brita
nija 34445 kyl.; Britiszkoe Indi
jos 33820 kyl.; Austrija ir 
Wengrija 33669 kyl.; Kanada 26 
868 kyl. Italija 15643 kyl.; Ar
gentina 15172 kyl. Kaslink plų- 
to, tai daugiausiai isz visų musų 
žemės krasztų turi geležinkelių 
Belgija, kur ant 100 ketvirtainių 
kyliometrų iszpuola 20 kyliome 
Irų geležinkelių, Saksonijoj ant 
100 ketvirtainių kyl. Užpuola 
18,3 kyl. geležinkelių, Badene 
12, 3, Elzase ir Litaringij >j 11, 
9, Anglij j 10. 9. Wukielijoj 
(\iniant vis?) 8, 9; Holandijoj ir 
Szweicarijoj 8, 8, Prancūzijoj 7, 
8.,Wertė visų Europos geležinke
lių yra 73} milijardo; vertė gi vi
sų ėsanezių aut žemės geležinkelių 
144imilijardo.Nurs dabar po Ame
rikai daugiausiai turi geležinkelių 
^Vokietija, liet kada bus pabaig
tas didysis Siberijos geležinkelis, 
Maskolija užims ant r? wiet?. 
Nežingeidu, juk ji užima su vir
šum 40 kartų didesnį plot? ne
gu Wokietija.

I Pagal pagarsintas Prūsų 
valdžių žinias, pereiet? met? pa
siutę szunes Prūsuose sukandžio
jo 2-54 ypatas, isz kurio tai skait
liaus padūko 7,tąigi 2,76%;apart 
to, nuo padūkimo pasimirė viena 
ypata,kuri buvo pasiutusio szuns 
įkasta 1897 m. "VVisi sukan
džioti buvo provincijose: 122 
Szlezijojt 37 Wakarinių Prūsų, 
34 Poznaniaus, 23 Rytinių Prūsų 
(Prūsų Lietuvoj), 16 Pomerani
joj, 14 Brandenburgijoj ir 8 Sak 
sų provicijose. Isz sukandžiotų, 
52 ne-ikreipė prie daktarų, isz jų 
4 pasiuto ir pasimirė, 149 įkandi
mo viet? daktarai iszdegino ir 
19 isz jų paskui iszsiuntė

NAUJI ISZRADIMAI.

| Kad szi?dieninis musų kojų 
apsiawimas yra nesveikas, neti
kęs — t? numano kiekvienas tu
rintis ant kojų užtrinas nuo neti
kusių czeverykų. To ne gana: 
ruime terp abiejų padų liuosai 
viesiasi visokių ligų bakterijos. 
Ant praszalinimo tų visų nege
rumų, kanadietis, John Kennedy, 
išsidirbo jau patent? ant dirbi
mo daug sveikesnių czeverykų 
ir czebatų. Formos jis neper 
maino, tikt ruimo terp vir»zuti- 
nių ir apatinių padų įdeda gu
minę prįtais?, kuri prie kiekvie
no žingsnio prie kojos pripuezia 
vis szviežio oro, pagedus; gi isz- 
varo nuo kojos laukan. Neszio- 
jant t? nauj? apsiavim?, kaip 
tvirtina Kennedy, kojos ne
prakaituos, nebus užtrinų ir bus 
geriaus apsaugotos nuo perszali- 
mo. Ar isz tikro teip bus. kaip isz- 
radėjas sako, t? parodys praktika.

| Wokietys Paul Cornelius isz- 
rado prietais? ant sudeginimo ne 
tikt kuro medegų, kaip antai 
anglių, durpų, petrolejaus, bet ir 
durnų: ten, kur ta nauja prietaisa 
bus pritaikyta, daug mažiaus rei
kės kuro negu paprastai, ne 
bus nė durnų. Corne
lius savo iszradim? užpatentavo 
Wokietijoj. Atliktos bandavonėe 
buvo teip pasekmingos, kad apie 
jas su pagyrimu pranesza į 
Washington? amerikonisakas 
konsulius Masoti isz Berlyno.

Nauji rasztai.
Iszėjo Nr. 3 “Lietuvos Darbi- 

nįko”, laikraszczio iszleidžiamo 
Zueriche, Szveicarijoj, lietuvisz- 
kos Socijal-Demokratiszkos parti
jos, bet dar tikt lenkiszkoj kalboj. 
Tame numeryj yra diktai svarbių 
rasztų. Apart bėgenpzių žinių apie 
padėjim? darbinįkų visokiose isz- 
dirbysbės szakosS^ Lietuvoj, apie 
sztraikus ir jų pasekmes, apie už
darbius Lietuvos darbinįkų, yra 
dar szitie straipsniai: Apie Tau- 
thzk? klausytu?, Apie suareszta- 
vimus lietuviszkų darbinįkų ant 
ta-ukiszkos dirvos; Apie apszvie- 
tima ir Tikėjimiszkus klausymus; 
Apie darbinįkiszk? judėjim? terp 
lietuvių Suvienytose Wieszpatya- 
tėse Sziaurinės Amerikos. Pabai
goj numerio yra straipsniai: Apie 
Prūsų lietuvius; Apie Londono 
lietuvius ir kitokį svarbus rasa 
teliai.

Parwa ir kwapas knietkų.
Nuo ko paeina parva kvietkų 

ir jų kvapas? Mokslincziai sako, 
kad nuo parvuojanezių ir nuo 
kvepianezių medegų; bet kas yra 
tos medegos, kas jas padaro? Da
bar atėjo, teip sakant, mada daug 
visokių apsireszkimų remti ant 
bakterijų: antai neseniai vienas 
angliszkas mokslinczius specija
liszk? kvap? szviežiai iszartos 
žemės aiškino, kad kvapas tas 
paeina nuo besiveisianezių iszar- 
t<»j žemėj bakterijų. Dabar Pary
žiaus mokslo akademjai atsiuntė 
raszt? hz miesto RioJaneiro, Bra
zilijoj, profesorius tenykszczio 
universiteto, fizijologos Domin- 
gos Freire, žinomas terp mok
slinczių savo tirinėjimais geltono 
jo drugio. Freire sako, kad jis isz 
savo tirinėjijmų persitikrino, 
jog kvietkos su jų gardžiu kva
pu gali būt pavojingos - žino 
nėms, kadangi žieduose jis rodo 
pavojingų ligų sėklas arba bak
terijas. K vietkas ant savo tirinėji- 
mųD-ras Freire paėmė ne isz mies
tą sodų, bet isz tolesnių krasztų 
ir tai ėsanezių ant augsztai iszki- 
lusių vietų, taigi tokių, kur pa
prastai bakterijų yra daug ma 
žiaiis. Wisuose vienok kvietkų 
žieduose rado jis bakterijų lizdus: 
vienos isz tų bakterijų buvo jau 
mokslincziams pažįstamos, kituo
se gi žieduose rado ir visai nau
jas, iki eziol dar kitų mokslinczių 
neužtiktas: Žieduose Hibiscus rosa 
sinensis ir malvų žieduose užtiko 
visai dar nepažįstamas bakterijų 
veisles. Tūluose rožių žieduose 
užtiko jis vėl kitokias bakterijas, 
kurios tankiausiai pasitaiko ir ant 
klampynių; tas paskutines D-ras 
Freire laiko už galinezias būti pa
vojingomis ir žmogaus sveikata'. 
Rož ų centifolij? žieduose užtiko 
net dvi veisli bakterijų, isz kurių 
viena teiposgi iki szięl dar kitų 
Jiokslinczių nebuvo užtikta. Ž e- 

uose Ipomėjų užtiko vėl kito
kias bakterijas, viena isz jų pa- 
naszi į tas, kokias randa stovin-, 
ežiuose,pagedusiuose vandenyse; 
t? veislę Freirne laiko teiposgi už 
voding? žmonių sveikatai. Už 
baigoje savo raszto ansai brazili 
joniškos mokslinczius sako, kad 
isz savo tirinėjimų jis persitikri
no, kad teip parva. kaip ir kva
pas žiedų turi ausiriszim? su ras
tomis žieduose bakterijomis, 
kad lygiai kvietkų žieduose, 
kaip ir juoee surastose bakteri
jose jis užtiko tas paezias par 
vuojanezias medegas. Apart to 
užtėmyjo, kad tos piczios kve- 
pianezios medegos, kurios duoda- 
si ištraukti isz tūlų kvietkų žie
dų, yra teiposgi bakterijose, besi- 
veisianeziose tuose žieduose.
Taigi, isz tirnėjimų ano brazilijo- 
niszko mokslincziaus išpuola, 
kad lygiai parva, kaip ir kvapas 
visokių kvietkų žiedų paeina 
nuo ėsanezių juose bakterijų. Ar 
isztikro teip yra, reikia vienok 
palaukti tirinėjimų ant tos dir
vos kitų mokslinczių.

(T^.)
tas prie prakilnių Persų, nuduodamas, lyg 
jie bu anais sulygęs yra ant maiBzto priesz 
Dareją, ir dabar reikalauja, kad anie tuojau 
pamisztu. Jo paslas Hermippos isz Atameo, 
apgavo jį, ir nuneazė jo gromatas tieeiok pas 
Artapherntp Satrapas liepė tas gromatas 
a ta duoti,' kam buvo siųstos, bet kad atsaky
mai ant jų dėl Histiajo jam butu paduoti. 
Atsakymai buvo tokie, kad Artaphernės ke
letu Persų suimdino ir myriu korodino: o 
Histiajos nusiminė, kad pasisekė sukelti 
maisztų Sardėae11.

Atvykus Histiajui į Milerį, Aristagoro 
jau nebuvo, o ukėsai nenorėjo priimti grįž- 
tauerio despoto: tasai vienok bandė po neva
lė į miestų nakezia įsiveržti; bet anų iszmetė 
ir net sužeidė anam szlaunį. Sugrįžęs į Chios, 
nei ežia negavo laivų į pagelbų; toliaus jis 
kako į Lesbos, kur nuo gyventojų jis įgyjo 8 
trirėmes, ir su jomis užėmęs Byzantion, ru- 
bavojo ir stabdė Joniszkių pirki y bos laivus, 
važiuojai»czius ar isz Euksino ar į tųjį8’. Ki- 
tijybajai to vyliugo neverti minavouės.

Didelė Persų armija ir laivyne dabar po- 
valei koncentravojosi aplink Miletu: armija 
isz Mažosios Azijos, taipgi Kilikų ir Aigyp- 
tėnų vai s kas isz Kypro, nėt patys Kyprisz- 
kiai buvo atgabenti; o Phoinikų laivyne, į 
fiOO laivų, operavojo pajūryje”. Pan-Jonisz- 
koji durna nutarė palikti patiems Milėtėnams 
ginti savas fortiflkacijus, o talkininkai visi 
kovosį ant laivų. Joniszkių visa laivyne, 
drauge su Ajoliszkais Lesbiszkiais — į 353 
laivų — buvo ant muštro palei salų Ladę. 
80 laivų Milėtėnų plukuriavo ant deszinio 
sparno, 100 laivų Chios — viduryje, 60 Sa- 
miszkų laivų ant kairiojo sparno, tarpasgi 
tarp laivų Milėtėnų ir Chios buvo užimtas 
per 12 laivų isz Priėnės, 3 isz Myus ir 7 isz 
Tėos, o tarpas tarp laivų Chios bei Samisz- 
kių buvo pripildytas 8 laivais isz Erythrų, 
3 isz Phokajos, ir 70 isz Lesbos”. Vienok 
Persai ir Phoinikai abejojo, ar jis įstengs 
pergalėti Joniszkius ant mares. Dėlto jie 
stengėsi supjudyti anuos savo tarpe. Mat 
abaze buvo dabar visokie dėspotai, kurias 
Aristagoras, prasidedant maisztui, buvo isz- 
gujęs isz miestų. Liepiant Artaphernui, 
kožnas isz despotų neszė slaptas žinias dėl 
ukėsų suvienytos laivynėa, bandydami tuo
sius atkalbinti nuo talkos ir žadėdami paguo
das už i*aklusnumų, o kersztų už atkaklybę. 
Nors tos žinios buvo siųstos nuo kožno, neži
nant kitiems, tacziaus atsakymas visur buvo 
atmasus61. .Talkininkai pas Ladę, rodosi, 
buvo vienybėje ir iszsitikėjime. Bėda . buvo, 
tiktai ta, kad kožnas atskiras kontingensas 
turėjo savo vadus, o nebuvo nei vieno vyriau
siojo vado. Tuomi butu galėjęs būti piony- 
sius isz Phokajos, bet jo kontingensast buvo 
mažas ir dėlto jo paguoda menka. Rods 
tam jam persergiant”, Graikai pasidavė po 
jo vadovysta ir pradėjo atlikti manevrus. 
Vairininkai bei hoplytai, po kaitra saulės, 
turėjo atlikti inusztrų. Taip jie isztrivojo 
per 7 dienas, galiaus pradėjo murmėti ar pa
kėlė maisztų7’, ir, nebeklausydami vado^ ant 
kranto ilsėjosi pasidarę szėtrus. Abazas da
bar pasidarė scena vaidų ir nepasitikėjimo. 
Nebuvo jokio paredko. Samiszkiai n^t ap- 
gailistavo, kad nepaklausė slaptų pasiūtoji- 
mų savo iszvyto desjjoto Ajako, sūnaus Sy- 
losono”; jie atnaujino derybas, ir žadėjo 
apleisti musziavietę, kilus progai. Ir iįz tik
ro abiem laivynėm pareinant į muszį, 60 Sa- 
miszkių laivų nuvažiavo szalin, atskyrus 11 
laivų, kurių kapitonai gėdinosi tokios Vyliu- 
gystės. Kiti taip pat padarė, sako; kad Les- 
biszkiai buvę pirmutiniais desertieriais^. Tik 
100 laivų Chios, kurie buvo viduryje ant 
kožno laivo buvo po 40 parinktų, pilnai 
ginkluotų kareivių —, puikiai iszsiskyre nuo 
kitų. Jie kovėsi vieniai ir drųsiai, kirėdami 
smūgį neprieteliui bei patys trotydami. * Dio- 
nysius isz Phokajos su savo 3 laivais paėidė 
tiek jau laivų Phoinikų. Bet tokia paVeizda 
neatpildė vylingystės kitų. Pralosza Jonisz
kių pas I^adę buvo pilninga ir nepataisoma. 
Vierni Chios kareiviai daugiausiai nukentė; 
nors tūli laivai palaimingai isztruko į Chios, 
kiti buvo taip pažeisti, jog reikėjo pristoti 
prie artymos salavos Mykalės, kur žmonės 
iszlipę bandė per Ephėzo territorijų dasigauti 
į szalį, skersai • jųsalos gulinezių. Czidn isz-

girstame su padyvu, kad Ephezėnų moters 
szventė savo Thesmophorias nakties mete, 
po plynu dangumi, neapgyventoje dalyje te
ritorijos, nebūtyje shvų vyrų. Kada tie 
Chios pabėgėliai įėjo į Ephėzo territorijų 
nakezia, o apie jų pribuvimų niekas nežinojo, 
buvo mislyta, kad tai piratai ateina dėį. pa
glemžimo moterių, ir Ephezėnai užpuoli? ant 
jų ir iazmuazo10'. Regimai Ephėzas nedalyva
vo maiszte, kaip, rodosi, Kolophon, L»'bėdos 
arbaErai,,).

Dionysius isz Phokajos, matydamas, kad 
pralosza pas Ladę buvo puolimu Jonijoj da 
lykų, ir kad jo gimtinė vėl patenka po • Per-

I) Herod. VI. 2-S.
Herod. VI. 5—M.

3) Herod. VI. fl—9.
4) Herod. VI. 8.
») Herod VI. 9-10.
•) Herod. VI. 11.
7) Herod. VI. 1Z.
8) Herod. VI. 13.
8) Herod. VI. 14. 14.
10) Herod. VI. 18 *
II) Thucyd. VIII. 14.

sų valdžia, nei nebgrįžo nampn. Tuojau 
po muszio jis iszkako į — Phoinikijų/ kuri 
likusi buvo be apginanezios laivynės. Ten 
jis pagrobė keletu pirklyhos laivų, ir laimė
jo gerų pelnų: potamkakoį Sicilijų, razba- 
javo priesz Karthagėnus ir Tyrrhėnus, ne
kenkdamas niekur Graikams0. Tai pgi dido
ka dalis Samiszkių iszsikraustė į Sicilijų, už
pykę ant vyliugių admirolų kovoje o dar !•- 
biaus ant artimo sugrįžimo jų despoto Ajako. 
Jiė apsigyveno Zanklės mieste”.

Pergalė per Ladę pavelyjo Persams ap
gulti Milėtųnuo marės ir žiamės pusių, 496 m. 
pirm Kr. g.: tai jie po sienomis mynas dėjo, 
tai taranais jas muszo. Nepoilgam miestas 
tapo paimtas szturmu, ir vargas teko mies
tui. Vyrai tapė iszgalabyti, o kurie dar liko 
gyvi, su moterimis ir vaikais, tapė krūvoje 
iszsiųsti į Susų pas Darejų, kurs jiems pas
kyrė sodybų Ampėje, netoli nuo isztakos 
Tigro upės. Dievnamis Branchidose tapo 
nudegintas ir aprobavo tas, kaip kad Hekata- 
jos buvo isz anksto pranaszavęs. Turtai jo 
uždengė kasztus Persų armijos. Sako. Milė 
to territorija tapusi suvis nupustyta nuo 
gyventojų — Persai pasilaikė miestų su pla
tuma aplink, o kalnuotai vietas pavedė Ka- 
riszkiams isz Pedasos^ Keletas Milėtėnų ra
do vietų tarp Samiszkių iszeivių į Sicilijų1’. 
Vienok turėjo būti įleisti nauji Graikiszki 
gyventojai vėliaus į Miletu — nes jis vėl pa
stojo Graikiszku miestu, nors su sumožusia 
galybeir svarba. »

Puolimas Mileto patraukė su savimi 
greitų pasidavimų susėdiszkų miestų Karijo- 
je, ir ateinanezių vasarų, 495 m., — Phoini
kų laivyne pasiliko per žiemų Milete — Per
sų armija ant žiamės ir ant marės vėl ;atvaja- 
vojo visus Azijos Graikus, kaip kontinento 
teip ir ant salų”. Chios, Lesbos ir Tenedos, 
— miestai Chersonėzo, — Selymbria ir Pe
ri nthos Thrakijoj, — Prokonnėzos ir Artakė 
Propontyje, — visi tie miestai tapė paimti ir 
apgrobti per Persų bei Phoinikų laivynę”. 
Gyventojai Byzantiono ir Chalkedono isz di
desnės dalies pabėgo, nelaukdami anų prisi
artinant, į Mesembrijų; ir Athėnėnas Miltia- 
dės tik su vtfrgu pasprūdo isz savos bustynės 
Chersonėze į Athėnus. Graibszai jo taip arti 
buvo, juog vienas isz jo laivų, su jo sunumi 
Metiochu’ pateko aniems į rankas. Kadan
gi Miltiadės buvo Graikus raginęs suardyti 
tiltų per Dunojų, laike Skythiszkosios ekspe
dicijos, tai Phoinikai tuomi stropiaus stengė
si pagauti jį patį, kaipo pirmiausių suiminį 
isz visų Graikų dėl Persų karaliaus; vienok 
tasai, kada Metiochu, sūnų Miltiado, atvedė 
pas jį į Susų, ne tik anam nieko pikto nedarė, 
bet dar mandagiai apsiėjo, ir davė Persiszkų 
moterį su patogiu užlaikymu6’.

Bet kitaip apsiėjo Persų generolai su 
miestais pajūryje. Kerszyjimas priesz muszį 
pas Ladę dabar tapė iszpildytas. Gražiausi 
vaikinai ir merginos tapė iszrinkti, dėl pada 
linimo jų tarp Persiszkų didikų už skapus ar 
apgyventojas haremų. Miestai su jų buda- 
vonėms tapė nudeginti; o ant salų — Hero- 
dotas liudyja7’ — Persai sudarę linijų nuo 
vieno kraszto iki kitam nuszlavė territorijas 
nuo žiemių iki pietų, ir iszvyjo gyventojus. 
Samos tapo isz kitų salų iszskirta, ir suvisu 
paezėdyta per Persus, tai buvo atlyginimu už 
kapitonų paveizdos davimų pabėgant isz ko
vos pas Ladę; ir A jakės tapė vėl despotu ant 
salos įstatytas8’. . '

Taip daugeliui nekaltų žmonių nuken- 
cziant bėdų ir myrį, likimas Histiajo nelabai 
mus graudina. Kaip minėjome, jis buto už
siėmęs razbajais ant marės Byzantione, kada 
atėjo žinia apie puolimų Mileto; tada jam 
pasirodė ėsų geriaus važiuoti su jo Lesbiszkais 
laivais į Chięs, kur jo nenorėta buvo įleisti. 
Gyventojai Chios, nusilpninti paskutiniuoju 
musziu, negalėjo atstovėti, taip jog Histia
jos paveikė jų vaiskų ir aprubavojo salų. 
Kadų-gi tuomlaik buvo daugelis Graikiszku 
iszguitinių, kurie, kaip kad Dionysius isz 
Phokajos nenorėjo grįžti į savo nuvergtų tė- 
viszkų miestų, tai daug tokių pasidavė po 
tuomlaikine komanda Histiajo, ir traukė su 
juomi drauge rubavotį Thasos”. A {įgulęs 
szitų miestų, Histiajos iszgirdo, kad Phoini
kų laivyne iszkako isz Mileto dėl paėmimo 
likusiųjų Joniszkų miestų. Dėlto nepabai
gęs savo planų kaslink Thasos, jis kako ap
ginti Lesbos. Bet ant- salos Lesbos brangu
mas maisto buvo toks, kad Histiajos buvo 
priverstas keliauti ant konlįinento ir pjauti 
javus, aplink Atarneų ir derlingoje platumo
je Myzijosarti Kaiko upės. Czion jis susiti
ko su žymia Persų gauja po vada Harpago, 
tapė sumusztas, priverstas bėgti, ir Įiaimtas 
į nevalę. Kada jį pristatė į Sardes, Arta
phernės tuojau jį nukryžiavodino: isz dalies 
turbut isz neapikantos, isz dalies dėlto, kad 
buvo persiliudyjęs, jog nusiųstas į Susų kai
po suiminis ans vėl galėtu pastoti priegadin- 
gu, nes Dareįos ir dabar butu dovanojęs 
anam gyvastvų, po neiszgaisztancziu jausmu 
dėkingumo už apsergėjimų tilto per Dunojų. 
Galva Histiajo, balzamuota, tapė nusiųsta į 
Susų, kur Darejos jų palaidodino garbin
gai, papeikdamas per staigų nugalabinimų 
žmogaus, kurs kuomet buvo jam buvęs isz- 
gelbėtoju10’.

Žinoma, įėmimas Mileto iszszauke sų- 
jausmų Athėnėnų ir jų nusiminimų. Veikiai

1) Herod. VI. 17.
2) Herod. VI. 24-25.
3) Herod. VI. 18. 19. 20 22. ų
4) Herod. VI. 25.

• 5) Herod. VL 31—33; cp. Strab. XIII. p. 591.
8) Herod. VI. 41.
7 Herod. VI. 31. 32. 33.
8) Herod. VI. 25.
9) Herod. VI. 28-28.
10) Herod. VI. 28. 29. 30.
11) Herod. V. 21; VII. 152.

(Toliaus bus.)



Pigus barometras.
Barometras yra tai prietaise 

parodąnti oro spaudimu, isz jo 
pasinaudoja žmonės prie spėjimo, 
koks bus oras ateinanczię dienę. 
Kadangi paprastai barometrai 
yra gana brangus, ne visi žmo
nės gali jį nusipirkti, tai mes ežia 
paduodame pigų budp, pagal ku
rį kiekvienas gali už menkus pi- 
□įgu' pats sau pasidirbti prietai
su, kuri parodys, koka bus oras 
ateinanezię dienę.

Ant to reikia paimti pusę luto 
kamparo, asztuntę dalį luto sa
lietros ir treczię dalį lu»o nasza- 
tyriaus: viskę tę sutarpinti rugi
niame spirite skyrium; salietra 
ir naszatyrius spirite greitai su
tirps, kamparas gi palengva; to
dėl stotkelį su kamparu reikia 
įdėti į sziltę vandenį, idant grei- 
ežia ūš pasileistu. Kada visos tos 
medegos sutirps, supilti į kruvę 
visus tuos skystimus ir paskui 
tę sumaiszymę supilti į pailgę, 
isz balto, plono stiklo stiklinaitę, 
užkimszti ję ir kamsztį užleisti 
su liaku; stiklinaitę reikia pripilti 
tikt iki kaklui teip, kad kamsztis 
nesiektų skystimo, nes jeigu siek
tų, tai spiritas per kamsztį persi
sunktų ir tarpintų liakę, kuriuomi 
jis užlipintas. Tai jau musų baro
metras gatavas. Reikia jį pri
tvirtinti lauke, ant oro, sziauri- 
niame namų szone, kur jis turi 
kyboti žiemę ir wasarę teip, kad 
saulės spinduliai neužgautų sky££ 
timo ir jo neszildytų. 1 «

Tasai musų parengtas baromet
ras oro permainas sziteip parodo:

1) Jeigu skystimas stiklinėj 
czysįas ir permatomas — oras 
bus gražus ir giedra diena, 2) jei
gu drumstas — lytus; 3) ledas 
ant stiklinės dugno — didelis oro 
spaudimas, szaltis; 4) drumstas 
skystimas su smulkioms žwaigž 
dutėms — audrę su perkuny- 
joms; 5) jeigu bus skystime 
stambus szlakai, kruopos — sun
kus oras, dangus apsiniauks, o 
jeigu tas bus žiemos laike — tai 
reiszkia sniegę; 6) siūlai ant skys
timo pavirszaus reiszkia vėję; 7) 
mažos žvaigždutės žiemos laike 
prie giedro dangaus — reiszkia 
sniegę į dvi arba tris dienas, o 
kaip kada miglę; 8) juo augsz- 
cziaus nuo dugno pasikelia ledas 
— juo didesnis bus szaltis; 9) 
adatos besileidžianczios į virszų 
—, reiszkia vėję; į katrę pu«ę 
jos palinkusios, isz tos pusės bus 
ij‘vėjas.

"Matote todėl, kad už pigius pi
nigus, pagal ežia pa rody tę budę 
kiekvienas gali pats sau pasida
ryti prietaisę, kuri parodys, koks 
bus ateinanezię dienę oras ir tai 
net geriau*, negu už brangius 
pinįgus nupirkti barometrai. 
Kiekvienas gali tę sau pasidary
ti. Reikalingas medegas gaus 
aptiekose.

— Pereitos subatoe dienę pasi
baigė pirmutinis perkratinėjlmas 
provos garsaus žmogžudžio, vo
kiečio Rolligero. Nors prisaikin- 
tųjų admakotas apskųstos 
pu«ės atmetė net 108, bet pasili
kę negalėjo susitaikyti, nors juos 
iszlaikė czielę parę: 6 rado Rol- 
1 ingerę kaltu, kiti gi 6 ne kaltu. 
Negalėdami susitaikyti, apie tai 
praneszė sudžiai. Wisa pro va 
nuėjo ant niekų; reiks ję perkra
tinėti isz naujo.

— Subatos rytę, bėgant elek- 
triszkam sztritkariui nuo Elston 
av., ties Milvaukee av„ užbėgus 
ant szėnių Grand av. linijos, nu
lūžo aszis ir motormanas niekaip 
neįstengė karo pavaryti; tuom 
tarpu atbėgo kitos linijos kuras, 
kurio motormonas nespėjo sulai
kyti karo ir sudavė į stovintį pa
gedus} ir isz dalies jį sudaužė. 
Ant laimės, abejuose karuose ne 
daug buvo žmonių. VYisi vienok 
likosi ne sunkiai apkulti; tikt 
tris isz jų reikėjo gabenti į ligon 
būtį.

— Kaip paduoda lenkiszkas 
laikrasztis “Sztandar”, sūdąs isz- 
diwė jau savo nusprendimu ant 
iszleistojaus lenkiszko laikraszczio 
“Reforma” Karvovskio, kurį ap
skundė į sudę k u n. Pėža už ap- 
juodinimę. Kaip “Sztandar” gar
sina, Karvovski likosi nuspręstas 
ant 1252 bausmės ir ant užmokė
jimo sūdo kasztų.

Kunįgas au piktumu: “Užeikit 
laukan ir daugiau negalite prie 
bažnyczios prigulėti”.

Taigi musų draugystė,ant2 8 ge
gužio per poetalkortes szaukė 
mitingę į Ažuko salę; Kn. Krav- 
czunas,matydamas, kad jo Drau
gystė ne nusigando, nedėlioj pats 
isz ambonos užsakė mitingu baž
nytinėje salėje; taigi bažnytinėje 
nalėje ir atsilaikė mitingas. Mat 
kunigėlis buvo praszęs vienę 
sanarį P. S.,kad tasai ant mitin
go perkalbėtų draugystę, idant 
tojė sutiktu ant kunįgo reikala
vimų, bet samdytam agentui ne
nusisekė draugystę perkalbėti. 
Draugystė Davido Kar. nenustos 
reikalavus teisy >ės, ar kunįgas 
jai salę duos ar iszvarys, vis tiek, 
teisybė tur sykį *iszeit į vir
ažų.

Sanaeiai Dr tęs Dovido K,

Latwių Plknįkas.
Chicago, UI i nojans Latwių Draugystė 

turės savo piknįką. 18 Birželio, 1809 m. 
Bergmari's Grore.Desplaines av.lr 37 st. 
Riverside, III. Parkas yra gražus, dide
li, lapuoti medžiai; puikus takai ant pa- 
sivalkszcziojimo; gera platforma dėl 
šiokių. įžengs 25c. Imkite vimutinį 
Metropolitan geležinkelį iki Oarfield ir 
W. 48 av.. polam sstritkarį La Grange. 
kursdavež į vietę. Wisus lietuvius 
kaipo savo sębrolius siirdingai užpraszo 
atsilankyti.

Su guodone. Komitetas.

Lietuwiszkas Piknįkas.
Chicago, UI. Draugystę Liuo- 

sybės tuiės mwo piknįkę. 9 d. 
Liepos, 1899, River S de parke. 
Parkas labai gražus,dideli uksmėt i’ 
medžiai,puikus lakai dėl pasivsik- 
szcziojuno, teipgi graži platfor
ma dėl azokimo; kiekvienas bus 
užganėdintas. A<einancz'aroe l»i- 
kiabus placziaus Hfmakyta apie szį 
piknįkę, tai yra: kokiu keliu ir 
kokiais karais dasigauti.

Suguod. Draugyste Liuo8yb&.

KN1GU! KN1GU!!?
Dabar gavome isz Prūsų jau senki 

užpraszytas knįga* Mažas Aukso Ai- 
toriUH, kurios mu*ų kalalioge yra pa
rodytos po numeriais: I, 2 iro. Ssiųkm- 
gelių yra labai graži, balta ir slidi ;$>- 
piera. Amarai drūti ir gražus, kraszlai 
ir kryžiai paaksuoti, katalikiazkų maldų, 
kaipo tai: maldos rytmetinės, vakari
nės, prie spa ved nes. komunijos, miszifa, 
miszparų ir daugybė kitų: tniszių rau
dosiu abroseliais: miszparai giedaAi 
Iletuviszkl Irlotyniazkiidaug lotyniszl^ų 
giesmių giedamų prie iszstatymo SS. 8to- 
kramento, procesijų, pakrapinimo ir K. 
Yra 6 litanijos: psalmė* Ss. Marijos F. 
ir Karaliaus Dovido, aktai, ražancziMi, 
stacijos, karunka, keliolika szventųgie- 
smių ir tt. Yra tai naujausią ir gražian- 

msldjt-šia knįgelė isz visų lietu visikų 
knįgių. Miera3}x4i colių.

Temikite.

Wietines Žinios.

8U

du 
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“Lietuvos” redakcija iszėmė isz 
kriminal'szko sūdo kopiję buvu
sios Kun. Kravczuno provos su 
“Lietuvos” iszdavėju ir redakto
riumi, isz kurios dabar padirbs 
puikię knįgę lietuviszkoje kalbo
je. Minėtoje knįgoje talpinsią 
skundai Kun. Kravczuno, jo liu- 
dinįkų, iszrodymai netikusių 
Kravczuno darbų per liudinįkus 
“Lietuvos” pusės, kalbos (argu
mentai) abiejų pusių advokatų ir 
viskas iki vienim žodžiui kas tik 
dėjosi sude laike 5 dienų buvusios 
provos; teip pat patilps ir kelios 
fotografijos kaipo: Kn. Kravczu 
no.Olszevskio, Szerno, advakatų 
ir kitų. Apart provos patilps ežia 
trumpa istoriji Chicagos lietuvių 
ir jų parapijos. Bus tai, dideli 
puiki knįga, interesuojanti kiek- 
vtenę lietuvį, isz kurios kaipo 
isz veidrodžio (zerkolo) pamatys 
Ch:cagos lietuvių parapijos sto
vį ir netikusius darbus jų dvasi 
szko vadovo. Prekė jos bus $2.00.

Parengimas minėtos knįgos 
kasztuos mumis apie $1000.00. 
Kas tuojaus prisius ant jos pinį
gus, gaus ję už pusę prekės, tai 
yra už $1.00. Dėltogi atsiszau- 
kiame į visus gerai velijanezius 
lietuvius ir lietuviszkae draugys
tes, kurie norėtu minėtę 
gauti už pusę 
sis** tuojaus ję 
ir prisiųsti $1.00, o kaip tik knį
ga bus gatava, kiekvienas apsi- 
stelevęs gaus. Kada bus gata
va, kasztuos $2.00. Apsisteliuo- 
darni ję tuojous, užezėdysite sau 
kasztus ir mums palengvinsite 
jos iszdavimę.

Prisiųsdami pinįgus adresuoki
te teip.

A. OLSZEVVSKIS,
Sab-Station No. 60, Chicago, I1L

Uties, N. Y. 22 Gegužio, Dr-tė 
Sz. Kazimiero siuuczia sziidingę 
aeziu guod. ku. Milukui, kurs 
teikėsi aprūpinti Uticoe lietuvius 
dvasiszkais reikalais ir podraug 
tautiszkais pamokinimais. 16 Ge
gužio iszklausė visus velykinės 
spaviednies, o 17 laikėme susi- 
rinkimę, ant kurio guod. kn. M. 
turėjo prakalbę apie Sus.LA., 
apie Lietuvos Istonję, apie lietu
vių praeitę, apie pagerinimę bū
vio ic paragino už lėti knį^ynę 
po vaidu kn. A. Burbos. Aut to 
užmanymo pakėlė 25 rankas ir 
nutarė laikyti kilę sus rinkimę 4 
Birželio, o kn. Milukas ant pra
džios įvykdymo kuįsryuo, priža
dėjo paaukauti $9.00, ui kę Dr- 
tė Sz. Kazimiero guod. ku. Mi
lukui isztaria szirdingę sezių.

Dr te Sz. Kazimiero-

Chicago, Dr-lė Teisybės Mylėtojų lai
kys savo mėnesinį susirinkimu salėje L. 
Ažuko,3401 Auburn avė., nedėlioj, 11 
Birželio, tuojaus po 12 wal. vidurdienio, 
ant kurio viai aanariai privalo pribūti. 
Nauji sanariai prisiima už tl.oo.

Dr-tb T M.

DideliN susirinkimas.
L.S.Kliubai Darbinįkiukoi Partijos, 

Tyvynės Mylėtojų Draugystės Naujor- 
Kuopa, užpraszo gerus tėvynainius isz 
Naujorko.Brooklyno ir visos aplinki
nės. pribūti ant susirinkimo, ant salės p. 
Draugelio 73 Grand Str., Brooklyn N. Y, 
Birželio 16 petnycsios vakare 8 
valandą, 1899, dėl apawarstimo dalykų, 
už ką trauko po sudus pp. Olszevskį ir 
Szerną kun. Kravczunas Chicagos pra- 
baazczius lietuvisskoa parapijos.

Po atradimo kaltos pusės, vardan su
sirinkusių apskelbti placziaus svietui 
protestuojant prieaz kaitinįkų begediaz- 
kumą.

Pajieszkojlmai.
Pajleszkau sawo pažįstamo, VVincento 

Banio, paelnanciio isz Suvalkų gub., 
kuris priesz 15 melų gyveno Shenan- 
doah’e. Jis pats, ar kas kitas, teiksis 
duoti žinią ant ant adreso:

8tefan Szva^ždis,
Box 73, VVestville. III.
Pajeiszkau Ignaco Jonuszevskio, 

Tverų para p. Reseinių pavieto; Kauno 
gub. Jis pats, ar kas kitas, teiksirduo- 
ti žinią ant adreso:

J.Mosteiko,
Boz 169. IVestville, III.
Pajieszkau sawo brolio. Jono Rrln- 

ciaus; turiu swurbu reikalą. Girdėjau, 
kad jisai pereitą žiemą gyvenu Joliet'e. 
Meldžiu jo paties, ar kilo, duoti man 
žinią ant adreso:

Antanas Krincius.
924-33rdSt., Chicago, 11).

Pajieszkau Antano Jokubausko, Kau
no gub., AVieksznoa vol. ■ Teiksis Etai 
szaukti ant adreso:

Julian Zemecki,
803 East B. St., Pueblo, Color.

Pajieszkau Franciszkas Dubinįko,Su
valkų gub., Wladislawowu paw., kaimo 
Munėkų. Jis pats, ar kas kitas, teiksis 
duot žinią ant adresę:

J. Naujokas,
. 701 GreenbushSt.. Milw*ukee, Wis.

Kr i kalingus varguiniMtra galis 
chorą mokinti. Atsi^zaukit pas;

Rev. A. Milukas,
213 8o. 4th St., Brooklyn, N. Y.

No. 1. Drūtas gražus apdaras, kryžiai 
ir kraszlai paauksuoti. Prekė....50ą

No.2. Drūtas gražios skuros apdarai, 
kryžiai ir kraszaai paauksuoti. Apkai
tyta ir su kabute. Prekė........... ■- .75<;

No.3.Gražus moroko skuros apdaras, 
ntinksztai iszkimszta. apvali kampu* 
ežiai, auksinti krasztai, kwietkutėir pa’ 

szai. Prekė......................... ..81.251

Su guodone.
Administracijos.

At*l*saukit p»*:
AI.Borski.

Eli F i.k St,

knįgrjk 
prekės, teik. 

a paistei įuoti.

W. SIOMINSKA.
679 Milwaukee Avenue, CHICAGO^ 1LL. 

---- Mano I)irbtuw€ tapo 
Apdowanota -

DVIEMS MEDALIAIS 
ant Kosciuszlioe Paro
dos ui rūpestinga, tei-

KARŪNŲ, 8ZARPŲ, 
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, MARSZAL- 
K1N1Ų LAZDŲ ir tt.

Turiu už garbę apreikszti guo- 
dotiniems Kunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu vi
sus augszcziaus paminėtus daig
ius Pigiausei, Teisinglaasel 
Ir Geriausei, nes per 30 metų 
užsiimdama iszdirbimais įgijau 
geriausę praktiką ir dėl to galiu 
viską padirbi pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.

Su guodone
W. 8LOMINSKA, 67© MILWAUKEE A V., CHICAGO, 1LL.

C. W. DYNIEVVICZ & CO.. -A
8OS MILWAUKEE AVENUE,
Pomlądzy We»t DhUion i Cleaver ulicami.

CHICAGO, ILLS. _____
KANTOR PIENIĘŽSY.REALNY I ASEKURACYJNY

_ Wyteika pientędzy do Europy, Sprzedtž
W Reulnoėci, Kurty Podroine, OkręUnre

Kolejove do i z Ecropy. WyrabUnie F*

.y. Wypo*yczauie pteni^diy na Budo 
vsnle Inb zaknpno Reolnodrt, Zmiana pienisdzy Zagnmicznyeh. NotsryaMe Pabliczni.
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Li6tuwiszKa flPlka
257 Hanover St., Boston, Mass.

Pilna visokiu aptiekoriszku t s vorų czionykszcziu ir užrubežiniu.

Aptiekoje vriaada galima rast DAKTAKA, kurs duoda 
rodąs dykai.

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

LIETUVVIU DAKTARAS

— Chicagoj prasidėjo neiszpasa- 
kyti kraszcziai :jau kelios žmogys
tos likosi saulėsspindulių užgautos, 
kurias reikėjo gabenti į ligonbu- 
czius. Mirtinų užgavimų iki sziol 
buvo 3. Szilumos buvę 
virszum 90° F.

— Pereitos nedėlios rytę, 
vaikinai: 29 metų Tucker ir
meto Bauer, susitikę ant kertės 35 
ui. ir Cottage Grove av. susipyko 
už kokię ten merginę. Terp vai
kinų užgimė isz pradžių barnys, 
o paskui musztynės, laike kurių 
Tucker su kumszczia drožė prie- 
sziui į galvę ir tai teip smar
kiai, kad tasai, apalpęs, puolė 
ant žemės. Nugabeno jį dar į ii- 
gonbutį, bet ten nuo to sudėvi
mo ant rytojaus pasimirė.

— Pereitos nedėlios dienę ap
sigyvenę Chicagoj daniecziai ap- 
waikszcziojo iszkilmiogai 40 me
tines sukaktuves apgarsinimo 
konstitucijos Danijoj. Paradoj 
ėmė daly vumę 5000 žmonių, tai
gi ketvirta dalis visų Chicagoj 
gy vecaczių danieczių, kurių yra 
ežia isz viso 20000. Rodosi ir lie
tuviams priderėtų nors sykį ant 
metų parengti kokį tautiszkę ap 
vaikszcziojimę.

— Pereito panedėlio dienę 
Chicagoj puolė gana dideli ledai; 
miestė jų puolė ne tankiai, bet 
už'ai miesto aplinkinėse ne ma
žai pridirbo blėdies laukams ir 
daržams.

Draugyscziu Reikalai.
Nuo Dr-tčs Bowido Kar.

Kada kn. Kravczunas pasakė, 
kad iszvarys isz bažnytinės salės 
visas tas draugystes,kurios priesz 
jį protestuoja, Dr-tė Dovido Kar. 
21 Gegužio pasiuntė pas jį savo 
komitetę užklausti,ar 28 Gegužio 
galės laikyti savo metinį mitin- 
gę bažnytinėj salėje,ar ne? Ko
mitetui užklausus, Kn. Kravczu
nas atsakė:

“Jeigu atszauksite per laikrasz- 
czius ir per “Notary Public”, kę 
manę apvaginote ir “apjodinėjo- 
tė”, tai pavelysiu”. Komitetas 
“Mes neapvaginome, bet musų 
Draugystė, kaip ir visosbažnyti- 
nės draugystės, reikalavome nuo 
Tamistos tik teisingų rokundų isz 
suaukautų ant bažnyczios pinį-

Kunįgas: “Ar jūsų konstitucija 
liepia kisztiesi į parapijos reika
lus?” <

Komitetas: “Musų konstitucija 
neliepia kisztis,nė nesikiszti, bet 
mes kaipo parapijonai tos parapi
jos turime tiesę kisztiesi”.

Padekit wonės.
Siuncziu szirdingą aeziu “lietvvos” 

redakcijai už iszleidimą naudingų knį- 
gų: Geografijos, Amerikos Istorijos. A- 
pie Žemą ir kitus svietus ir U., kurias 
žmogui persksiezius praszvinla akys ir 
įgauni proto, teip kad jeib koks cziuta- 
bakis jau negali apkvailinti. Tokius 
laikraszczius, kurie mumis parūpina 
moksliszkas knįga*, vedanczlaa žmogų 
į protą, privalome visi remti isz savo 
visų spėkų. Jeigu ir visi lietu wiszki 
laikraszcziai butų rūpinasi apie žmo
nių apezwietimą-kaip kad “libtČva” ne
būtų tie terp lietuvių isztvirkelių, gir
tuoklių, pesztukų ir spaugų fanatikų kiek 
jų aziądien turime. Bet ką padaryti, 
kad didžiuma musų laikraazcių tarnau
ja tik vienam kokiam iastvirkuaiam 
kunįgui, gina jo keszenių ir jo supur
vintą garbę; jiems lietuvių gerove ne
rupi.tik rupį įtikimas dvasisskam bo
sui. kad auaies neužsuktų. Taigi Ir nesi- 
dyvikime kad musų lietuviai nė dorisz- 
kai nė protiszkai negal pasikelti,nes ne
tikę kunįgisski laikraszcziai peni žmo
nis kvailybėmis, ir nekuriu kunįgų 
ambonos prislėgė laiko žmonis tame pur
vyne. Jonas Sanuolaitis,

Bishopville, Md.

Acsiu Jumis už prisiuntimą Geografi- 
jos^Amerikos Istorijos ir Pamokslų Isz- 
minties. Knįgos yra vertos perskai
tyti kiekvienam lietuviui, tada cziuta- 
bakiai nevadžios mus už nosių.

Petras Markūnas,
Glastonbury, Conn.

NAUDOKITĖS.
PUIKIAUSIOS ant svieto popieros dėl 

gromatų raszymo su puikiausioms 
k vietkoms,apakaitimais ir pavineziavo- 
nems parsiduoda po neiszpasakytai nu
žeminta preke. Kas prisius 25c. paczti- 
nems markėms gaus tuziną tų puikiau
sių ant visos pasaulės popierų su kon- 
vertais; kaa prisius 81.00 gaus5 tuzinus. 
Kasztus prisiuntimo mes apmokame.

Perkupcziams.agentams ir pedlioriams 
duodame didelį pelną. Ant pareikalavi
mo iszsiuncziame į viaas dalis Amerikos.

Uisisteliuodami popieras ir prisius- 
darni ant jų pinįgus visada uždekite 
szl tok į adresą:

W. KUDARAUCKA8. A CX)., - 
. Box 234, Lawrence,Mass.

Naujausios knjgos,
Pamok,lai Bzmiatto ir TaUvtoaa laigaldlneti 

Galvocuu wl«a amtla. t’ala yra palilpf ISh 
irra*lo,.hK>kiuiro« Ir i*xailnllnso> pasakaite*. 
Kas nori tareil irraiiu jaokiasa ir pamoki 
nancilo •kaltinis u-»»l aosiperks >ilf knta- 
ir-le. o irardtlsi |«,ijuoks ir žmonos- tars* ksis.a>
Laiduoti to uaiatiait, atsakymą................tOc

Popularisika* Rankvodi* Fyslko* Parasr. P
Nosis. Yru labai naudlon kaiucvto viso
kiam* amatalakam* kaipo ■tallorem*. dally- 
drm*. kalviam*. ma**ini*tem* ir tt Kiek
viena* norimi* koki oor* sora darbe atlikti 
ar ką naujo tssmtolyU privalo a painėliau tu 
mok.lu fytlkoe,kur* jaut visokiu* darbe* ir 
l**mi*lu* nelengvi* Taigi artoje kningeieje 
yra l*xgutdyto* paslapty* fyuko. SodSlai* ir 
paveikslai, kar Smogu* perskaito* logau* 
daug i*unlatle* prie visokiu IsKilrbys- 
etiu................ .........................................  be

Lletavi*xkoa Pasakot. Nedega lletevtsskal my- 
tologi>l. Striukio l>roj. Basanavicsiaas 
Caia telpa 14 Mniausla lletuvi*xkt mrtolo-

raganas ir raganius;

Juokingiausios paša-•rtlksloka*. 
ko* ifird.to*______________________________
tr (Šiądien daagybe hotavlu tiki buk tai wi*

- buwa* t»l«jrb«.............................................. SI.Mtc
Gyvenimą* Klemenso Marija* Hofbau.ro, ta 

trumpu apsakyta* apie parjrabenitna Ur te* 
Atpirirejtatu tos Italijos ii žiemiu karalyste*

Ūkimui iii Lietuvos lietuvlszku para|>l-

Kalius! Balius!
Subatoj, 10Birieliodarau pasilinksmi

nimo balių, ant kurio grajys gera muši 
ka. Užprašiau visus atsilankyti. Balius 
prasidės 6 vai vakare.

Bu guod. x
P. Kareckas,

1193 8. Oaklęy avė. Chicago.

Grand Opening!
Chcago 10 ir 11 Birželio ren

giu balių atidarymo mano galiū
no, ant kurio ’visus pažįstamus ir 
aplinkinius užpraszau atsilankyti 
ir mano szwiežių gerymįpr kwe- 
pianczių cigarų pamėginti.

Su guod. H.Moriencas.
589SJeffer»onSt., Chicago.

Su baloj, 10 Birielio. darau balių pasi- 
linksminimo, ant kurio grajys gera mu
zika ir bus szoktai; ui geriausį atslžyme- 
jimą szokyje “Cake Walk" gaus 15 ver
tės medalį. Wisus aplinkinius ir pa* 
tįilamus užprašiau atsilankyti.

W. Pllsuckis,
1161 So.Hoyne ase., kertė 25tos ui.

pigiausei parsamdo karietas ant veaei- 
lių, kriksztinų ir pagrabų.

280 W. 14th Street.
Telefonas Canal 450.

APGARSINIMAS.
Kas norite, kad iassiųsti į 

k ra jų pinįgai gerai ir greitai au- 
waikszcziotų, siųskite juos per 
“Lietuvos” redgkciję, o greieziau- 
aiai suwaikszczios.Užgreitumę ir 
teisingumękasdlen apturime szim- 
tus padėkawonių nuo lietuvių isz 
wisų Amerikos krasztų.teiposgi ir 
užgerumę 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 
ant iszsiuntimo į krajų, visada 
uždėkite szitokį adresę:

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

No.4. Apdaryta fracuziszkoje akure-j 
lėjr, minksztai isskimsztn. apvali kam^ 
puesiai, aukainti kraaztai, kryželis ir 
kvietkelė. Prekė..................-81.50.

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

MARJA DOW1AT7
Kauno gub. Szauliu paviete

Telefonas: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos 

aptiekos.

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

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

niezkose ligose.
867 32nd SL, Chicago.

OFISO 5VALANDOS:
Iki 9 ryto. nuo 12—2 po pietų ir po 6 vak] 

Telelonas Y a rus 885.

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

nuo 10—11 ryto.
Telefonas Canal 329.

No.ft. Apdėta baliais sioniaus kaule
liais, su 3 sidabriniais medalikėliais ki- 
bancsials ant sidabrinių lenciūgėlių, ap
kaustyta sidabrinėmis bletelėmis ir su 
kabute. Prekė....................  ..81.50.

N o. 6. Gražioje baltoje celluloidoje, 
iszkilusiomis celluloidinėmis kvietkelė- 
mls, oelluloidinės dvi kabutės. Pre
kė......................................  81.50.

No. 7. Gražioje baltoje celluloidoje, 
kvielkeiės Užklotos sidabru ir perlu, su 
dviem celluloidinėmis kabutėmis. 
Prekė..................................................82.00.

Vi pirkome visą ssto- 
•| Uikrodeilu nuo susi, 
bmikrutyjasios ftnno.- 
ku-iu s dabar iszpar 
duislame ui pigia nie
kai negirdėta preke. 
UipirktuoM randasi n-t 
i ffiO AMERICAN UTY-i 
LE LAIKRODELIU- 
SOLIli GOLD FIELED 
LVK8ZTAI8 kuriuos 
parduosime po viena 
arba tuzinais po ft.K'

kiekvienu 
duodame 

ant 30 me- 
■ Ameri- 

--------- --------------- viduriai* 
laikrodėliai eu tolld gold 011-4 laksital* ir gvt- 
ranteotl ant 00 melu po *3.iM.lsrkirpknita ap«ar- 
sinlmt ir prlslusk mami*. m-a tau atluaime per 
C. O. D. laikrodėli ant perSlarejimo. Jeigu tau 
Kidtbojt ctmnkek ei presui U t* ir atvedimo 

liūs Ir pasiimk laikr, deli;)elgunesldaboia ne
mokėk ne oeato. Ar gali geriau norėti! l»n[- 
siydamas primink koki laikrodėli aorLvyrtoska 
ar molerisrka Preke ui tuziną HZ 00. Jeigu iii 
karto prisiūti piningos ISIS mes pridėsimo do
vanu viena storai auksinta lenciugeli verta 
11.00. Adresuok t uolaus

laikrodėliu 
gvaraoeija 
<«. 8u tikri 
koatoikal*

M A. KP K
9 Warren 8t., New York, N. Y.

(M)

Ar Thwo peczius 
reikalai pataisymo?

Jeiga teip, tai pirk visus reikalingus prie 
pecziaus daiktus pas

Omiet Famitnre & Stote Co,
3246 S. Morgan St.

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

Wisi wyrai pas "

Baltrukony!
Rasite szalta alų, seniauses ariel- 

kas, vyną net isz Europos, o 
cigarus net isz Turkijos.

Atsilankykite po nr.
f 11 N. River Side St.,
Wtterbnry,1 Conn.
Naujas iszradimas ant su- 

drutinimoplaukų.
Sulaiko slinkimą galvos plaukų, vie

toj Isspuolusių atauga nauji, issnaikina 
pleiskanes, padailina plaukų parwą ir 
stabdo galvos skaudėjimą. Yra tai nauja 
ir geriausie gydykla ant sudrutinimo 
plaukų kaipo vyrams teip ir moterims, 
merginoms ir vaikinams. Kurie užtemi- 
jote savo plaukų "Slinkimą, pasiskubin
kite, o gausite pagelbą ant sulaikymo; 
ant plikų galvų, jeigu tik neperaenas,at
auga nauji plaukai. Teipogi ant iszsl- 
gydymo visokių užsisenėjusių ligų duo
da rodą dykai. Raižydami įdėkite mar
kę ant atsakymo ir adresuokite teip:

Prof. J.M. BRCNDZA,
660 W*ter 8t., Nev York, N. Y.

J. LESZCZYNSKIO
Lenkiszkai - Lietiiwiszka

APTIEKA
3315 S. Morgan St., Chicago, 111.

Turi gerisuses gydyklas nuo visokių 
ligų: užlaiko visokes Europines žoleles. 
Bobro mėsa, ruakas gyvas dieles ir u. 
Atsiszaukusiems per laiszkus ir apra 
szsntiems savo ligas, duoda rodąs ir 
prisiunczia gydyklas per pacztą art'* 
per ezpresą.

Aptiekoje visada randasi keli d s 
tarai, teipogi per telefoną gali pt 
szaukti daktara kas tik koki nori

Tel. Yards 70©.
Dr. Stitkievlczins gyieu ant Aptiekos.

Attoroey Beckermanas,
ADW0KATAS.

Geriausei iszprovoja visokias provas 
visokiuose guduose, kaipo civiliszkuoae 
teip ir kriminaliszkuose. Peraenėjusias 
ir užvilktas pro was at j lenko ir da veda 
prie greitesnio termino.

397 W. i4th St., 
Chicago. Illinois-

t
 P. K. BRUCHAS.

užlaiko didelę

KrautuweLaikrodžių, Laikrodėlių.Žie 
dų, Špilkų ir tt.

Szlinbinlas Žiedus 
padaro ant orderio už pigin ti- 

se prekę.

954 33fd St., Chicago, III. 
^“NOTARIJLSZAS. claim adjust R-1

F.PBradchulis
Užsiima visokiomis provomis ir 

dirba visokius dokumentus. Roti tol 
duoda visokiuose atsitikimuose.

Atsiazaukite pas savo viengenti 
©54 33rd St., CHICAGO-I 

Telefon: Yards 709.

HILLE’S FOTOGRAFAS, 
3482 8. Halsted 8U 

Natas paikiai Fotografijas, už tazloa dktsii 
•2.00

Ant nreseills ir kitokia reikalu natas 
ftjsi kuopuikisastsi.

Hofbau.ro

	1899-06-09-Lietuva-00089
	1899-06-09-Lietuva-00090
	1899-06-09-Lietuva-00091
	1899-06-09-Lietuva-00092

