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Politiszkos žinios,

‘ Amerika ir Iszpanija.
Tarybos terp amerikoniszkų ir 

iszpaniszkų sandaros komisorių 
be mažo ne isziro ir jeigu jos ne- 
isziro, tai tikt todėl, kad Ispani
ja ne norėdama ir nepasirengusi 
karę pradėjo. Apsistojus kalei, 
ji, pasitikėdama ant pirmutinės 
sutarties, netikėjo, kad ameriko
nai galėtų reikalauti daugiaus 
negu gali pagal pirmutines iszly- 
gas, nieks ne galėjo tikėti, kad 
amerikonų reikalavimai, isztrau 
kus iszpaniszkai kariaunai isz 
Porto Rico ir atidavus Kubos 
portus, eitų didyn, todėl Iszpani- 
ja, apsistojus karei, apie drutini- 
mą savo pajiegų nesirūpino. 
Apie tai amerikonai žinojo. Isz 
pradžių tarybos vedėsi apie men 
kus dalykus, tikrų reikalavimų 
ameri koniszki komisoriai ne pa
rodė, kol didesni iszpaniszkos 
kariaunos dalis nepasitraukė nuo 
Porto Rico ir Kubos-, bet kaip 
tikt tas atsitiko, reikalavimai 
vis didinosi. Pirmiausiai ameri-

joj, ir tuom tikisi apturėti prita
rimą tvircziausios vokiszkame 
parlamente katalikiszkos centrum 
partijos. Ant to vienok nepasi
baigia visas pelnas isz kelionės 
Palestinoj Wokietijos ciecoriaus, 
laikraszcziai pranesza ir apie daug 
svarbesnius dalykus. Garsina, 
buk ^Vilhelmas prikalbėjo sulta- 
ną pristoti prie susiriszimo su 
^Vokietija. Sultanas atiduoda 
^Vokietijai Syriją, ant kurios nuo 
seniai seilę rijo Prancūzija, salą 
Rhodos ir parubežius Tripoliso 
( Sziaur i nėj Afrikoj) nuo prigulin- 
czio Prancūzijai Tuniso. Užtai 
^Vokietija pasižada apginti visas 
turkiszkas valdybas Azijoj. Ta 
sai sutarimas naudingas ne vien 
^Vokietijai bet ir Turkijai, ka
dangi saugoja pasilikusias dar 
sultano rankose valdybas nuo 
visokių prieszų. Dabar Europoj 
visi žinos, kad jeigu kąs norės 
ką nors paveržti nuo Turkijos, tu
ri būt pasirengęs į karę ne vien 
su Turkija, bet teiposgi su Wo 
kietija ir su ja susiriszusioms 
vieszpatystėms, taigi teiposgi su 
Austrija ir su Italija. Į tokią karę

Angliszki laikraszcziai rods dar | geriausią chini-zką kariauną į 
* ’ * ėsanczius dar po Chinų valdžia 

portinius miestus. Kaip spėja, 
tas padaryta ant įkalbėjimo Maa- 
kolijos ant apgynimo, jeigu kokį 
nors chiniszką portą norėtų užim
ti ar tai anglijonai* ar einanti Chi- 
nuose su jais isz wien vokiecziai 
ir amerikonai. Maskolija toliaus 
ciecorienei žada saWo pageliu, jei
gu kas bandytų ant Chinų užpulti, 
reikia vien, kad isz syk vhinai 
galėtų užpuolikanfk atsiremti.

Tūluose krasztu0«e buvo 
maisztai, minios chinieczių 
užpuolė ant svetimtauczių ir 
krikszczioniszkų įpisijų.

koniszki komisoriai atsisakė pri- nieks ne iszdrys su lengva szirdžia 
imti skolas užtrauktas ant salos įsikivinklioti. Todėl nuo dabar

seniaus pagarsino, kad Anglijos < 
ginklavimaisi rods gal būt su- h 
naudoti ant karės ir su Prancuzi- i 
ja, jeigu ji nenusilenktų, bet isz 1 
tikro jie paskirti priesz kitus i 
Anglijos prieszus, kurie ne teip 1 
greitai kaip Prancūzija nusilen- i 
kia. Kas tie pricszai, rods laik- i 
raszcziai ne pasakė, bet visi nu- < 
manė, kad kalba eina apie Mas- ( 
foliją, kuri jau nuo kelių metų 
be karės stumia Angliją laukan 
isz Chinų. Maskolija sutraukė 
visus savo kariszkus laivus į 
Portą Arthuro ir Talien—Wao, 
angliški gi renkasi porte Wei- 
hai-Wei. Maikolija buk pasiren
gusi užimti Mandžuriją, ko An
glija ne galinti daleisti. Bet kad 
Maskolija į rytinius Azijos krasz- 
tus sutraukė daug žemės kariau
nos, jos gi su laivyne ne galima 
įveikti, todėl Maskolija mažai 
žiuri į rengimą angliszkos karisz- 
kos laivynės. Gal būt, kad Mas- 
kolija a^tabdyta Wokietijos 
prie platinimo savo valdybų 
Turkijoj, smarkiaus pradės jas 
platinti Chinuose, nesidairydami 
ant Anglijos gazdinimų.

vėl 
vėl 
ant

Japoniszkas pasiuntinys Chi 
nuošė Ito tapo aiszauktas. Cie- 
corius paskiria Yamagatą į mi
nisterių pirmsėdžius naujoje mi
nisterijoj, kadangi senoji atsisakė 
nuo vietos.

Isz Lietuvos.

Kubos, nors pagal terptautiszkas 
tiesas, kaip perimant, paveikslan, 
namus, arba ūkę, perimantis per
ima ir skolas, teip yra ir su pa
veržtoms nuo kitų valdyboms. 
Atmesdama skolas Kubos, Ame
rika laužo .tuom terptautiszkas 
tiesas. Dar didesni nesutikimai 
užgimė už Filipinų salas,kurias ne 
tikt visas atiduoti sau ameriko- 
n isz k i komisoriai pareikalavo, bet

Turkija nereikalauja jau bijotiesi 
nė jokių Maskolijos gazdinimų. 
Užtai pakilo nepasitikėjimus Mas
kolijos ^Vokietijai, bet paskutini 
dabar mažai ant to paiso, kadan
gi ji gerai žino, kad Maskolija 
viena ne drys karės pradėti su 
keturioms t wircziausioms, dau
giausiai Europoj turinczioms ka
riaunos vieszpatystėms. Mas- 
koliszki rando laikraszcziai dabar

Rytini Afrika
Ant karavanos traukianczios 

isz prancuziszkos valdybos Obok 
į Abisiniją su dovanoms Abisini
jos valdonui užpuolė gyvento
jai Danakiliai, iszskerdė karava
nos vedėjus ir prancuziszkus pu-1 
siuntinius, apvaldė tavorus ir 
dovanas Menelikui paskirtas, 
terp kurių buvo keli tukstancziat 
nauja u.-i ų prancuziszkų karabinų.

i)warni paskirti ant par- 
dawimo už Bkolas ba- 

joriszkam bankui.
Bojoriszkas baoKas už skolas 

ir nemokėjimą palukų paskiria 
ant pardavimo per aukcijoną szi- 
tuos dvarus Kau^o gub.: Mūrinį 

| Panemunį baronienės Budberg, 
su palivarkais Puterį ir Kacze-

• ranke t Panevėžio; pav., a ūkei j o- 
nas prasidės nuo 90085 rubl; 
Daudiszkį Kante rovo, Sziaulių 
psv., aukcijonas >rasidės nuo 13 
883 rubl.;' d va ns; Malgužin,

tinių maskoliszkų mokslainių, 
todėl jie reikalauja, kad randas 
rengtų pradines amatų mokslai- 
nes, isz ko žmonės visgi daugiaus 
turės naudos negu im dabartin ų 
netikusių, kuriose vaikai, jeigu 
jau ne visai nieko, tai visgi labai 
mažai ko iszmok^ta. Dabar antai 
prie ^Vilniaus moksliszko apskri- 
czio virszinįko atėjo net 22 pra- 
szymai parengti naujas amatų 
mokslainės szitose vietose: Dia
noj, Trakuose, Aszmėnoj, Kaune, 
Telsziuoee, Wigdoj, VVilkmergėj, 
Panevežyj, Sziauliuose, Zarasuo
se, Reseiniuose. Gyventojai pri
žada pastatyti namus ant patal
pinimo mokslainių, žada prisidėti 
ir prie jų užlaikymo, reikalauja 
vienok, kad ir randas, lupdamas 
nuo žmonių mokeszczius ir mė
tantis pinįguk ant nereikalingų 
daiktų teip jau prie jų užlaikymo 
prisidėtų. Ar tie žmonių praszy- 
mai taps iszklausyti, galima pa
abejoti, Kadangi amatų mokslai
nės Lietuvai butų tikrai naudin
gos, maskoliszkas gi randas musų 
tėvynėj bijosi rengti naudingų 
įtaisų.

kliasas perėjo 316 mokintinių. 
Isz pabaigusių gimnaziją, Šoko* 
lov ir Umiastovski gavo sida
brinius medalius. Pagal tikėjimu 
mokintiniai dalinosi į: 32,5% sta- 
cziatikių, 51,1% katalikų, 3 9% 
protestonų, 11,5% žydų, 0,9% 
mahometonų. Pagal gi luomas 
buvo: 62,9% vaikų bajorų ir 
urėdnįkų, 28,3% mieszcziomų, 
6,7% ukinįkų; 1,1% vaikų dva- 
siszkijoe ir 0,9% svetimų paval
dinių.

pav.: Panevežyj 19 d. Lapkri
czio, Rozaline 9 d. Lapkriczio 
(28 Spalių), Pompenuose 2 dieną 
Lapkriczio (21 Spalių), Biržiuo- 
se 27 (15) Spalių, Panevežyj, 
antroje dalyj, 14 (2) d. Lapkri
czio; Keseimų pavietyj: Resei- 
niuose I dalyj 15 (3) d. Lapkri
czio, antroje dalyj 9 d. Lapkri
czio (28 "Spalių), Tauragėj 27 
(15) d. Spalių, Szilelyj 3 d. 
Lapkriczio (22 d. Spalių).

buk tojė daro visokius apsunki 
nimus maskoliszkiems tavorams 
siuncziamiems į Wokietiją. Rei
kalauja, kad randas tokius apsun
kinimus uždėtų ir ant vokiszkų 
ta vorų. Matomai Maskolija, ne

jos norams užimti sultanatą Ra
žilius grafo Kejayliu^o. Sziaulių
pav., aukcijonas prasidės nuo

heite, prie Raudonųjų jūrių, ka- 80^94 rubl; Linogirius Burhard- 
to, Panevėžio pav., aukcijonas 
nuo 27329 rubl.; Podlinkovo su 
palivarku Latveliais barono Tor- 
novo, Panevėžio pav., aukcijonas

daugi Kabei te esanti Italijos val
dyba, kurios j> niekam nenorinti 
atiduoti. VVargiai bo Maskolija 
iszdrys griebti tą pajūrių krasz tą

da, kurio4 jiems patinka, taigi isz 
viso $40000000. Ant to iszpanisz 
ki komisoriai nesutiko ir atsiliepė 
su užklausymu, ką reikia daryti? 
Ant to atėjo nuo iszpaniszko ran
do prieszingas užmanymas, kuri
sai dabar wel bus perkratinėja- Į galėdama jau panaikinti Wokie- 
mas. Europos laikraszcziai sako, Į tijos padarytos su Turkija sutar- 
kad atsiųsti į Paryžių ameriko ties, bandys užtai užmokėti už- 
niszki komisoriai, kaipo asabisz- kraudama visokius apsunkinimus 
ki tarnai McKinleyo, statydami ant vokiszkų tavorų gabenamų į 
sunkius negalimus reikalavimus 
Iszpanijai, turėjo dvigubą mierį: 
ne tikt tikėjo, kad nepasirengę, 
iszgazdyti iszpanijonai sutiks ant 
tų, reikalavimų, bet per didelius 
reikalavimus stengiasi patraukti 
prie dabartinių rinkimų už repu- 
blikoniszką partiją balsus ameri- 
koniszkų szovinistų, kurie norė
tų kad Amerika visą svietą pa
imtų po savo valdžia. Isz tikro 
buvo tai gana pavojingas ban
dymas jungti dvejopus mierius, 
kadangi per tai tarybos be mažo 
ne tapo pertrauktos, o tącyk ka
rė vėl butų turėjusi atsinaujinti. 
Be mieros dideli amerikonų rei
kalavimai visur Europoj nupnl 
dė pritarimą ir užsitikėjimą Ame
rikai. Ant reikalavimo visų 
Filipinų salų, Maskolija praneszė 
į Washiugtoną, kad ji ne paliks 
be pasiprieszinimo norą Ameri
kos paimti visas tas salas; prie 
pasiprieszinimo ji pakvietė ir 
Japoniją, kurią žada .‘paremti. 
Wisų Europos krasztų, iszėmus 
Anglijos, laikraszcziai smarkiai 
peikia be mieros didelius Ameri
kos reikalavimus, tūli vokiszki 
laikraszcziai vadina juos beg ėdis z- 
kais; panasziais žodžiais peikia 
amerikonus ir prancuziszki 
raszcziai.

Maskoliją; luotu vienok ne pri* 
vers Wokieti*os atsisakyti nuo 
padarytos su Turkija sutarties.

laik-

Anglija.
Angliszkas ministerių pirmsė- 

dis Salisbury, ant ministerių susi
rinkimo apreiszkė, buk gavo ži
nią nuo prancuziszko pasiuntinio, 
kad Prancūzija rado Faszodą ne 
verta vaidų ir iszduos pristkymą 
Marchandui isz jos pasitraukti. 
Majoras Baraticr iszkeliavo jau 
isz Paryžiaus su atsakancziu pri
sakymu Marchandui. Tokiu bu- 
du užgimę dideli nesutikimai už 
Faszodą, kurie be mažo karės ne 
pagimdė, tuom tarpu, per nusi
lenkimą Prancūzijos tapo prasza- 
linti. Nusilenkimas naujos pran- 
cuziszkos ministerijos priesz an- 
glijonus ne patinka daugumui 
gyventojų, ypacz, kad daugelis 
angliszkų laikraszczių pradėjo 
iszjuokti prancūzų baugumą. Rods 
dar visi terp Prancūzijos ir An
glijos nesutikimai neiszdilo: pasi
traukus prancūzams isz Faszodos, 
prasidės tarybos kaslink atlygini
mo prancūzams už pasitraukimą/ 
Užimdami Faszodą prancūzai ti
kėjo, kad tuom privers anglijo- 
nus iszriszti galutinai klausymą 
valdymo Egipte, bet kad Pran
cūzų ne rėmė Maskolija, todėl 
jiems atsiėjo iszsižadėti iszriszti 
dabar tą klausymą.

Nors karė terp Anglijos ir 
Prancūzijos ir tapo tųom tarpu 
praszalinta, bet Anglija nesiliau
ja ginklavusi. Laivynė jos jau 
beveik su visu į karę parengta, 
traukia ji dabar ir žemės kariauną 
į portinius miestus, perka visur, 
kur gauti gal, anglis ant reikalų 
k ar isz k os laivynės. Tas rengimą- 

i si, turbut, jau ne priesz Prancuzi- 
* sa irnvs n nai I an rr

Wokieti|a. ,
Nors per paskutinius rinkimus 

pasiuntinių į Prūsų seimą, ne 
esant Wilhelmui namieje, rando 
szalinįkai diktai vietų nužudė, 
bet visgi jis gali džiaugtiesi 
tuom, ką laimėjo Turkijoj. Sul
tanas padovanojo Wokietijos 
ciccoriui Sion kalną su vieta, ant 
kurios stovėjo nameliai Motinos 
Szvencziaosios. Tą sultano do
vaną jis atidavė vokiecziams 
katalikams gyvenantiems Turki-'ją, kuri sziuom tarpu nusilenkė.

priesz Italijos norus, kadangi Ita- nuo ^Ž7 lubl.; 1 oluku?— Anto- 
liją paremtų ne tikt su ją susiri- j nowo Kaczetovę, Sziaulių pav., 
szuszios vieszpatystės, taigi Wo- iauk<’*jonas nuo 14416 rubl.; I^e 
kietija ir Austrija, bet ir naujas Į Broszo, Sziaulių pav., auk 
Wokietijos sandraugas Turkija irĮc,jona8 nuo 28828 rubl.; Degu- 
Anglija. Kadangi daugiaus prie j01:118 ontarskio, Sziaulių pav., 
Raudonųjų jurii^nėra liuosų nie aukcijonas nuo 15203 rubl., Marti- 
kam neprigulinezių krasztų, to- niszkius Iljino, Sziaulių pav., auk- 
dėl atseis Maskolijai iszsižadėti cijonas nuo 68159 rubl.; Leporus 
turėti valdybas Afrikoj. | Grotų, Sziaulių pav., aukcijonas

nuo 32216 rubl. Szakinavą Iljino, 
Sziaulių pav., aukcijonas nuo 
191658 rubl.; Orvistovo Kar- 
daszauskienės, Kauno pav., auk- 

ja’drau'ge'buM'o'privertusios Tur- h0“* nuo 23244 rubl'; Kosei' 

kilos sultana .tsaulrti turkiszh, i wi82ltiu8 Ad‘durow,,> 
kuriauo, nuo Kretos, kuri P-^ -ukcijoiiM nuo 1J4O7 rubl.; 
labiausiai prie krikszeziooių sker- Korolinowo arba Benius Alek- 
deniu prisidėjo; toe vieszpalys- dMndy®wo» Vilkmergės 
tės galutinai nutarė paskirti Gre aulcUODtt8 nuo 117558 
kijos sosto įpėdinį kaipo Europos į Krisoweliua Zarembos, 
komisorių arba salos gubernato- j I18*'1 ^aukcijouas nuo 
rių.

Turkija.
Europos vieszpatystės: Angli

ja, Prancūzija, Maskolija ir Itali-

Sudegę Lankiszkio meblių 
kratuwė Kaune.

13 d. Spalių, Kaune, užsidegė 
szale miesto sodo esanti meblių 
krautuvė Lankiszkio: užsidegė 
mebeliai ir ugnis isz syk pradėjo 
greitai platintiesi, bet atkaku
siems ugnagesiams po ilgam dar
bui pasisekė ją apvaldyti, sudegė 
tikt mebeliai viename kambaryj. 
Ugnagesių virszinįkas tapo gana 
sunkiai apkultas. Ugnis užgimė 
nuo deganczios tampos.___

Isz gaisro to bandė pasinaudoti 
ir vietiniai vagiliai ir tas isz 
tikro jiems pasisekė. Tuose jau 
namuose, ant antrų lubų, gyvena 
daktaras Kol pako v. Į jo gyve
nimu į-iveržė pulkas nepažįsta
mų vyriszkių neva gelbėti jo 
daiktus ir isztikro ptadėjo viską 
laukan neszioti. Paskui vienok 
pasirodė, kad tie gelbėtojai pa- 
szlavė visus auksinius ir sidabri
nius daiktus isz pakavonių, jeigu 
tikt jas galėjo atrakyti. Nuotro- 
tą per tai daktaras skaito ant ke
lių szimtų rublių, nepriskaitant 
jau 200 rublių paszluotų gatavų 
pinįgų. Gelbėtojai mat gana 
brangiai už gelbėjimu paskaitė.

Maskoliszkas kliosztorius 
Rygoj.

Maskoliai, žinoma ne už savo 
pinįgus, szviežiai parengė pro- 
testoniszkoj Rygoj stacziatikisz- 
ką kliosztorių, tikėdami, kad per 
jį galės gaudyti protestoniszkus 
latvius į stacziatikyetę. Ant už
laikymo to kliosztoriaus carpalai- 
kis isz vieszpatystės kasos pa
skyrė po 2840 rublių ant metų 
pinįgais. Pinįgai vieszpatystės 
kasoj surinkti ne vien nuo mas
kolių, bet netikęs carpalaikis nė 
Latvijos gyventojų uepasiklausė, 
ar jiems stacziatikiszkas klioszto
rius reikalingas, ar jie ne velytų, 
paveikslan, vieton ilgabarzdžių 
zokonįkų, geros amatų mokslai
nės. Menkai turintis proto car
palaikis mėto visuomenės pinį
gus ant nereikalingų daiktų, už
tai ant tikrai įeikalingų jų ne 
pritenka.

Apwogė sūdą.
Minsko gub., Mozyriaus pav., 

miestelyj David Gorodok, į sūdo 
biurą įsikraustė naktyj vagiliai ir 
paszlavė ne pinįgus, nors ir jų 
buvo biure su vir?zum 200 rubl., 
bet visus aktus 32 dar neperkra- 
tinėtų kriminaliszkų provų, 
Su visais apkaltinancziais apsk ųs- 
tus dokumentais. Sprendžia, kad 
vagystą turėjo papildyti koki 

‘nors apskųstų draugai arba jų 
pasamdyti, bet iki sziol nė jokio 
vagilių pėdsako nėsuse k ė.

Jawų prekės.
Pereitą sanvaitę Liepojuje už 

lietuvjszkusjavus mokėjo: už ru
gių pūdą po 83 kap. Avižos pa
prastos 75—80 kap., geriausios 
81—85 kap. Kviecziai 88 kap., 
iki 1 rubl. Miežiai 66—70 kap., 
geriausi 75—80 kap. Kvietinės 
klynės 58—64 kap.

Rygoj: Kviecziai 90 kap.—1 
rubl. Rugiai 81 kap. Avižos 70— 
73 kap. Miežiai paprasti 65—70 
kap., geriausi 71—75 kap.

Žiema Lietuvoj.
Gartene pirmas sniegas nupuo

lė 16 d. Spalių; szalczio tą dieną 
buvo 5° pagal Reaumuro ter
mometrą. Bulvės ir daržovės 
dar ne visur nuvalytos, todėl gub',""grafienė Tot’eben ^parengė ' 
užstojęs szaltis ne mažai blėdies 
pridirbo. Tą paezią dieną snigo 
ir apie Mtnską; ežia ožaitis buvo 
4° pagal , Reamuro termometro-

Pirmutinis sniegas antai Kaune 
užėjo 19 d. Spalių, prie smarkaus 
vėjo ir 2° szalczio, pagal Reauma
ro termometrą. Pasnigo gana 
diktai, žmonės važinėja jau su 
rogėmis. Szį metą mat szalcziai 
ir sniegas atėjo ankszcziaus negu 
kitais metais. Wilniuje pradėjo 
snigti 18 d. Spalių.

Kaimo gidinyczią.
Miestelyj Keidainiuose, Kauno

gidinyczią specijaliszkai aplinki- 
niems gyventojams kaimiecziams. 
Ant užlaikymo jos gubernijalisz- 
kas komitetas ikisziol paskyrė po 
1200 rublių ant metų, dahir gi 
kreditas tas tapo padidintas dar 
ant 450 rubl.; taigi nuo szių me
tų gydinyczia a’nt užsdaikymo 
gaus po 1650 rublių ant metų.

pav., 
rubl.; 

Zara>ų 
48463
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isztikro pargabeno j Konstanli- Paw-“ukciion*9 D',° nuo 33 

trno _.ui t-.:—— u...
nopolių, bet paskui sultanas savo 
gubernatoriui prisakė su kita pa 
siliati, kol ne bus užbaigtos tary
bos kaslink Turkijos valdžios 
ant salos. Mat sultanas tikėjo, 
kad pasiprieszinime priesz kitas 
Europos vieszpatystes parems jį 
Wokietija, bet tame apsiriko. 
VVokietija rodyjo iszpildyti senus 
Europai duotus pažadėjimus iri 
atsisakė remti sultaną, jeigu jis 
senų pažadėjimų ne pildytų. Eu
ropos admiralai iszsodino žemės 
kariauną ant žemės, toje apstojo 
turkiszkus Kareivius ir žadėjo 
juos tol laikyti apstotus, kol jie 
nepersi kraustys ant laivų. Jeigu 
geru to padaryti ne norės, turės 
tą daryti isz bado, kadangi į tur 
kų stovyklas neprileis nė jokių 
valgio produktų. To turkiszkas 
gubernatorius pabago ir prisakė 
kareiviams kraustytiesi ant lai-

Chinai.
Laikanti dabar valdžią Chi* 

nuošė ciecorienė sutraukė kuo

'503 rubl. Jeigu skolos ne bus isz- 
mokėtos, visi ežia paminėti dva
rai bus per aukcijoną parduoti 
10 d. Gruodžio, aukcijonas atsi
bus Wilniuje. Dvarai tie daugu
me priguli vokiecziams ir masko
liams, katalikiszkiems dvarų sa- 
viuįkams Lietuvos bajoriszkas 
bankas neskolina pinįgų. Jeigu 
todėl lietuviai ukinįkai, susidėję 

i po 100 žmonių, teiposgi lietu- 
viszki valszcziai kuo daugiausiai 
tų dvarų pirktų, iszliuosuotų 
Lietuvą nuo dalies caro atsiųstų 
ežia maBkofiPzkų blakių. Jeigu tikt 
lietuviai tą gerai suprastų ir at

jaustų vargą savo tėvynės, jie 
isztikro ne tikt pats turėtų naudą 
pirkdami žemę, betziszliuosuotų 

1 tėvynę nuo ne geidžiamų maskol- 
palaikių. W iena m ukinįkui kata
likui rods ne duos daleidimo ant 
pirkimo dvaro, bet dragystei su
sidėjusiai isz 100 ar daugiaus 
drausti negal. Jeigu lietuviai ne 
pirks, susivilks į Lietuvą dar 
daugiaus maskolių valkatų.

Ir Lietuwoj reikalauja 
amatų mokslainių.

Jau mat ir Lietuvos žmonės 
• pradeda suprasti netikumądabar-

Netikęs jaunikis.
H thnhofo parapijoj, Latvijoj, 

jaunas vaikinas užsimanė iszvi- 
lioti pinįgus nuo senos merginos, 
bet kad tojė pirm laiko duoti ne
norėjo, jis pasisiūlė ją vesti. Senos 
mergos paprastai jau nerenka 
jaunikių, liet griebia kiekvieną 
pasitaikiusį, todėl ir szita ant pa
sisiūlymo tuojaus sutiko. Susitarė 
ji su savo jaunikiu važiuoti į 
miestą nusipirkti szliubinius dra 
bužiue, jaunikis praszė savo nu
mylėtinės paimti visus pinįgus, 
kiek tikt turi.Nuotaka iszdžiaug 
amo apie atsargumu užmirszo ir 
paėmė visus pinįgus, kiek tikt jų 
turėjo. Mieste abudu jaunikiai 
užsimanė užeiti į bažnyczią; ka
dangi joje buwo daug žmonių, 
jaunikis persergėjo savo numylė
tinę, kad bažnyczioj pavojinga 
moterims pinįgus laikyti, todėl 
geriausiai, kad jam perduotų. 
Nuotaka tą padarė, bet jos nu
mylėtinis su pinįgais prapuolė, 
mergina gi nustojo ne tikt pinį
gų, bet ir jaunikio.

Wėžių prekysta. ’
Lietuvoj tūlose vietose žydai 

suorganizavo vėžių prekystą ir 
žinoma, miegant ukinįkams 
kriksz?zionims, laiko ją savo 
rankose. Kaimuose prie upių, ku
riose yra dar vėžiai, parengė jie 
kantorus. Prūsuose antai vėžiai 
beveik isznyko, isznaikino juos 
koksai amaras, Lietuvos vande
nyse žymiai pasimažino, pertai ir 
prekės jų pakilo. Dabar už 1000 
nedidelių vėžių moka po 6 rubl., 
seniaus kasztavo tikt 1 rubl. Su
pirktus vėžius gabena į Prusus, 
kur, žinoma, prekės dabar neisz- 
pasakytai didelės ir isz to szalti- 
nio žydai gerą turi pelną.

Pieszimo inokslainė Pin
ske, Minsko gub.

Pereitą metą prie Pinsko rea- 
liszkos mokslainės tapo parengti 
vakariniai pieszimo kursai. Szį 
metą mokinosi pieszimo isz viso 
53 mokintiniai, isz kurių 14 
mokanczių sziek tiek pieszti, 
lankė augsztesnį kursą ir 28 
mokanti, szį metą pastoję,
mokslą mokintiniai moka po 1 
rublį kas pusmetis, bet to surin
kimo neužtenka ant užlaikymo 
mokslainės, kadangi isz to sulti
nio susirinko tikt 87 rubl. Nepri
teklių uždengia miestas, kurisai 
nuo savęs paskiria mokslainei po 
300 ant metų.

Jauni vagiliai.
I-z Rygos pabėgo nežinia kur 

du jauni turtingų tėvų vaikai tu
rinti vos po 15 m. Ant kelionės 
pagriebė jie tėvams 2500.) rublių. 
Wietini policija jieszko pabėgė
lių, bet iki sziol uė jokio jų pėd
sako ne susesekė. Wargiai bo, 
turėdami tiek pinįgų, gilės toli 
nuvažiuoti, panorės už juos ant 
vietos pasilinksmyti ir pateks į 
policijos nagus.

Lekcijos Peterburgo ar- 
cheologiszkame insti

tute.
Peterburgo archeologiszkame 

institute (apie senoviszkus daik
tus) prasidėjo jau lekcijos; terp 
jų bus skaitomos ir lekcijos apie 
senoviszkas lietuviszkas liekanas, 
kurių skaitymu užsiims žinovas 
tų daiktų, mokslipczius Goldsch- 
mid.

jau
tie
ne-
Už

Mokintiniai 2 YVilniaus 
gimnazijos-

2 Wilniaus gimnazijoj buvo 
pereitą moksliszką metą isz Viso 
448 mokintiniai, isz kurių, drau
ge su baigusiais gimnaziją, perė
jo į augsztesnę kliasą 341 mokin
tinis, pabaigė gi gimnaziją 25, 
taigi visi kiek jų buvo 8 k baso
je; isz žemesnių į augsztesnes

JUOKAI.
Terp aptiekoriu.

— Asz iszradau naują stebuk
lingą vaistą.

— Na, tai be abejonės surinksi 
didelius turtus!

— Asz, ne, bet mano ypedi- 
niai.

— Kaiptai?
— Todėl, kad mano iszrastam 

vaistui ligos dar nėra, bet ji gal 
atsirasti.

Ėmimas j kariauną jaunų 
wyriszkių.

Ėmimas į kariauną jaunų vy
riszkių atsibus sekaneziose dieno 
se' szitose vietose; Panevėžio myli?

Terp draugiu.
Sena mergina į savo jaunį 

draugę:
— Žinai ką, asz tau naujieną 

pasakysiu: Petras vakar iszreisz- 
kė man meilę.

— Isz tikro tai svarbi naujie
na. Ar nepasakė jis, ką isz tikro
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Kareiviu maisztai.
Knoxvillej.Tenn. stovinezio ežia 6 
szteto Virginijos regimento karei
viai pakėlė maisztus, metė jie gin
klus ir atsisakė klausyti savo bfi 
cierų. Minėtas regimentas mat 
yra isz negrų; tuom tarpu val
džios perkėlė kitur negrus oficie 
rus ir jų vieton atsiuntė balt 
veidžius.

Ant Camp Šhipp, prie Annis 
ton, Ala. valdžios nusiuntė 100 
kareivių parengti vietę kariau 
nos stovykloms, kadangi 
senoji vieta pa?irodė - ne 

■ sveika. Kareiviai vienok atsisa 
kė dirbti, kadangi jie ėsę karei 
wiais, o ne darbinįkais, kaipo ka 
reiviai jie dirbo gana. Kareiviai 
apkaltina augszcziausius savo 
virSzinįkus, buk jie kareivius už 
gyvulius laiko.

Stovis amerikos iždo.
Amerikos iždo užveizėtojas, 

Ellis H. Roberts, atsiuntė iždo 
ministeriui atskaitę apie stovį 
Amerikos iždo už sziuos metus. 
Įplaukimų iždas turėjo $4033221 
325. iszdavimų gi $443368582;

. taigi mat surinkimai ant $38047 
247 mažesni už iszdavimus, ar
ba, kitaip sakant, ant tiek milijo
nų iždas turi nepritekliaus. Perei 
tę metę nepriteklius buvo tikt 
$19994793. Prie jplaukimų szio 
meto paskaityti ir netikėli įplau
kimai $54751223, kokius randas 
apturėjo isz pardavimo Pacific 
geležinkelio, be tų pinįgų nepri
teklius butų pasiekęs 90 milijonų 
dol., taigi tiek, kiek nė vieno 
kraszto iždas neg ai tnrėti.

Gaisrai.
Middleboro, Kr. Ant Stiev- 

burry avė. szitame mieste 2 dienę 
Lapkriczio siautė didelis gaisras, 
kuosai isznaikino 14 namų.

Divide, Col. Siautė ežia 2 d. 
Lapkriczio didelis gaisras, kuri
sai miesto viduryj daug blėdies 
pridirbo. Sudegė Harkino aptie- 
ka, daug pardavinyczių, krautu
vių ir keli hoteliai. Blėdys ug
nies padarytos pereina 150000 
doliarų vertės.'

Nev York. 3 d. Lipkriczio, 
Glen Cove, ant Long Island siau
tė didelis gaisras, kurisai pridir
bo blėdies ant pusės milijono do
liarų vertės. Įtaisymai “Natio
nal Starch Co” tapo su visu ug 
nies isznaikinti; ugnis ue mažai 
blėdies pridirbo ir Titaus medžių 
krautuvėms.

Sedalia, Mo. Beveik su vi
su iszdegė netoli nuo ežia esantis 
miestelis Greenridge, turintis su 
virszum 1000 gyventojų.

Emporia, Kaus. 3 d. Lap
kriczio iszdegė su visu miestelis 
Little River ir tai teip, kad ne- 
isztiko beveik nė vieua trioba. 
Ugnis užgimė pirmiausiai vie
noje mėsos pardaviuyczioj, bet 
nuo ko, tikrai nežinia.
Pakeltas nuo juriu dugno 

vėl paskendo.
Iszpaniszkas kariszkas

“Maria Teresa”,paskandytas ame-

laivas

laivas

rikonų muszyje po Santiago,tapo 
isz jūrių dugno pakeltas ir gabe
no jį į Waszingtonę, kur po patai
symui butų jis padidinęs skatlių 
amerikoniszkų kariszkų laivų. 
Toum tarpu beplaukiant jam, ties 
Bahama saloms užklupo baisi 
vėtra ir vėl jį paskandino, tur 
būt jau ant visada; žmonis ant jo 
buvusius iszgelbėjo. Mat minė
tam iszpaniszkam laivui neskirta 
buvo Amerikai tarnauti. Dabar 
amerikonai atsisako bandyti pa
kelti kitus iszpaniszkus laivas.
Ugnis WaNhingtono Kapitoliuje.

VVa^hingtono Kapitoliuje, nuo 
espliozijos gazų szildymo apara
tuose užgimė viduryj Kapitoliaus, 
augszcziausio sudžius biuruose 
ugnis, kuri minėtuose biuruose 
daug blėdies pridirbo: prie sūdo 
ėsanti brangi juriutiszka bibliote
ka, svarbus aktai, kurie toje Ka
pitoliaus dalyj buvo užkavoti, 
lapo diktai pagadyti, dalis gi jų 
visai isznaikyta. Expliozija isz 
naikino žibinimo įtaisymus ir 
visi žiburiai užgeso. Blėdys ug
nies padarytos rods dar tikrai 
ue apskaitytos, bet jas skaito ma 
žiausiai ant $50000.

Explioz|Ja.
Granitburo, III. Lentų pjovi- 

nyczioj netoli Brovnfieldo, Pape 
pavietyj, expliodavo viena ga
rini maszina, expliozija buvo 
teip smarki, kad iszmėtė ma- 
sziuos szmotus ant 300 pėdų į 
visas puses jmaszinistasStell tapo 
į szmotus sudraskytas, trys kiti 
žmonės tapo sunkiai sužeisti ir 
isz jų dviejų nėra vilties nuo 
mirties iszgelbėti.

Beprocziu darbas.
Koki ten beproeziai valkiojai 

įsiveržė naktyj ant kapinių mies
te Almeną, Kalamazoo pavietyj 
Michigane, iszvartė ir sudaužė ; 
60 aut kapų pastatytų paminklų 
atkasinėjo kapus, iszrėdė grabuo 
se gulinezius numirėlius ir kito 
kiais budais juos iszgedinę, pasi
traukė. Iki sziol tų lieproczių 
piktadarių nepasisekė surasti.

Baisi nelaime kastynese.
Wilkesbarre, Pą. Ester an

glių kastynėse Wyomenge Pa., 
nuo gazo expliozijos nusirito an
glių prikrauti karai į olę ant dir- 
banezių darbinįkų. 7 darbmįkai 
tapo ant vietos užmuszti, 3 mir
tinai sužeisti. Sužeistų isz vito 
yra į 15 darbinįkų.

t Amerikoniszkas garlaivys 
“Croatian”, iszplaukęs isz Nev 
Yorko į portus Pietinės ir Sziau- 
rinės Karolinos, ties Cap Charles 
ant jūrių užsidegė ir su visų 
sudege. Isz buvusių ant jo žino 
nių—5 pražuvo, o terp jų 2 bu
vo. keliaiviai.

Sugriuvo statomas teatras.
Detroit, Mich. Sugriuvo uau 

jai statomas Wunderland teatras, 
dirbanezius darbinį k us užgriuvo 
užvirtusios i-ienos. 12 darbinįkų 
prie to tapo užmusztų, kiti gi 35 
žmonės dirbę prie statymo tos 
tirobos tapo sunkinus ar len
gvinus apkulti, neužgauto nėra 
nė vieno.
Nužudė su elektrikos pagelba.
Collm^us, Oh. 4 d. Lapkri- 

czio tapo ežia su elektrikos pagel- 
ba nužudytas žmogžudys negras, 
Charles Nelson, ant nužudymo 
sūdo nuspręstas už užmuszimę 
Brovling Greene vokieczio Zim- 
mermano. Ant užmuszimo rei
kėjo paleisti eiektrikę du kartu. 
Wiskas traukėsi 53 sekundas.

(I Terp Lima ir Toledo, Oh., 
iszszoko isz relių bėgantis tavo- 
rinis trūkis. Prie to 15 vagonų 
su visu susidaužė. Po vagonų 
griuvėsiais rado kimus užmusztų 
keturių slapta važiuojanezių pa- 
sažierių.

i

5 Pittoton, Pa. Darbai ežia 
dabar eina gerai, visos dirbtuvės 
dirba kas dienę. bet po iszmo- 
keszcziui uždarbių tankiai teka 
lietuvių kraujas.

Federal Steel Co. žada ne
užilgio mieste Lorin, Oh. pasta
tyti 300 peczių geležies ir plieno 
tarpinimui; Connelsvilles gi ap- 
skrityj pastatys 600 peczių.

Jolliet, III. Czianykbzczio- 
se American Steel & Wire Co. 
dirbtuvėse numažino darbinįkų 
uždarbį. Darbinįkai ant to ne su
tiko ir pakėlė sztraikę.

•] Westville, III. Czianyksz- 
cziose anglių kastynėse dirba da
bar gerai, dirba kas dienę. Ir keli 
isz kitur atkakę darbinįkai galė
tų dar gauti ežia darbę.

5 Oseola Mills. Pa. Darbai 
ežia eina dabar pusėtinai, kadan
gi dirba visos mainos, bet isz ki
tur atkakusių darbinįkų nepri
ima, kadangi ant vietos jų yra 
užtektinai.

Denver, Col. Sztraikas 
czianykszczių alaus leidinyczių 
darbinįkų pasibaigė ir 600 darbi
nįkų sugrįžo prie darbo. Leidi
nyczių savinįkai mat sutiko pri
imti atgal jų praszalintus unijų 
d’arbinįkus.

Connellsville, Pa. Darbai 
prie kokso peczių szitame apskri- 
tyj iszpalengvo eina vis geryn: 
perei t ę sanvaitę uždegė ežia 500 
peczių, kuriuose pirmiaus ne 
dirbo. Isz viso dega ežia 15463 
paežiai, 3802 pecziai dar vis sto
vi.

San Francisco, Cal. Czia- 
nykszcziai laikraszczių statėjai 
nusprendė sztraikę pakelti, ka
dangi iszleistojai nenori jų reika- 
lavimę iszpildyti. Darbinįkai 
reikalauja pakėlimo uždarbio, bet 
iszleistojai nežada tę išpildyti. 
Po kelių dienų vienok aztraika-* 
pasibaigė praloszimu darbinįkų.

Paughkeepsie, N. Y. 
nykszczios Phoenix Horse 
Co. dirbtuvės pradėjo 
pilnę laikę; jos turi diktai 
lavimų, todėl yra viltis, kad 
darbo užteks ant ilgai. Svetimų 
vienok darbinįkų nereikia, ka
dangi ant vietos yra jų užtekti
nai.

•[ Birmingham. Ala. Iszeinan- 
tis ežia laikrasztis “Herald” pa
duoda, kad yra ežia 300 negrų 
kalnakasių sukontruktuotų į Vir- 
den ir Pana. Kastynių savinkai 
laukia vien atsakanezios progos, 
kad galėtų slapta tuos negrus 
prie darbo parsitraukti, vieton 
vis ežia sztraikuojanczių baltvei- 
džių.

Pereit? sanvaitę Suvienyto
se VVieszpatystėse buwo isz viso 
194 nusibankrutinimai, pereit? 
metę buvo jų 274; Kanadoj buvo 
jų 28, pereitę metę 30. Rods isz- 
vežimas Amerikos iszdirbimų į 
svetimus krasztus neznaimus, bet 
užtai išgabenimas kvieczių ir 
komų buvo didesnis negu kitose 
sanvaitėse.

Czia-
Shoe 

dirbti 
rei ka

i tai per snuki”, todėl, skaityda- 
> mas lletuviszkuose laikraszcziuo- 
• se pagyrimus ir papeikimus viso 
1 ^^4 ypatų,ne imu už blog? papei

kimo kuųįgų, jeigu tie to verti 
ir isz to papeikimo gali būti ko
kia nauda. Nors vėl ne galima 

, pripažinti teisybės tiems, kurie 
už vien? netikusį kunįg?, visa 
kunįgij? niekina. Ne vadinti 
blogiausiu žmogum Judosziaus 
už tai, jogei jis pardavė žydams 
Wieszpatį Jėzų, kadangi jis bu
vo vienu isz dvylikos apasztalų, 
negalima, bet lygiai ne galima 
prakeikti Szv. Petr?, Szv. Jonę 
ir kitus apasztalus vien už tai, 
kad terp jų atsirado parduotojas 
Wie-zpaties Jėzaus. •

Teip lygiai yra su kunįgais. 
Bet garsindami• bjogus kitų dar
bus visada reikalaujame žiūrėti, 
ar tas atnesz kdkię naudę, “respi- 
ce finem”. Jeigu matome, jogei 
naudos isz to netuiėsime, nutylė
kime apie blogus darbus, keno 
jie ne butų, nes žinoma, varto
dami pasmirdusius daiktus ir 
sawę pasmardyaime, o kitiems 
kvėpalo teiposgi ne padarysime.

Teip lygiai yra ir bu Chicagos 
parapijonais ir su kun. Kravczu- 
nu. Matėte ne gerus darbus kun. 
Kravczuno, apgarsinote juos 
laikraszcziuose, nes tikėjote, kad 
atnesz naudę, bet jau dabar butų 
malonu, idant pabaigtumėte apie 
tai raszę, nes jau mums nubodo 
apie tai skaityti ar Chicagos pa
rapija su savo kunįgu susitaikė 
ar ne. Tai ju-*ų vietinis reikalas, 
o jis per daug vietos laikrašty
je užima. Mes norėtume jau kitų 
žinių.

Jus turite tiesų keli? ir trum
pę, kurio, jeigu būtumėte laikęsi 
isz syk, jau seniai būtumėte bar
nį pabaigę. Pareikalavote skait
liam* nuo kunįgo Kravczuno, la 
bai gerai, “gyvenkime kaip bro
liai, rokuokimės kaip žydai”, tikt 
neiszmanėlis pinįgų neskaito. 
Kunį<?as Kravczunas geresnio ne- 
iszduoda, vieton terlioti jį prie-z 
wi<? avietę ir užimti tiek vietos 
laikrasztyje, parapijonai žino kur 
vyskupas gyvena, arba kur yra 
svietiškos valdžios, tegul tenai 
kreipiasi parodydami netikusį 
skaitlių, o tuojaus visę reikalę 
pabaigsite. Jeigu būtumėte seniui 
teip padarę, nutumėte be tokio 
riksmo viskę seniai pabaigę, ir 
kun. Kravczunas, jei yra prasi
kaltęs, seniai jau butų nubaustas. ’ 
Matote, kad jisai jiisų raszymo ne 
klauso, o jogei reikia pinįgus ( 
skaityti ir jų nemėtyti, kas neži- I 
nojo, dabar žinos, ir toliaus bus 
atsargesnis.

veikiausiai, kad jisai pradėtų 
darbę prie iszdirbimo charterio. 
Ant kito mitingo p. Jocis ap
reiškė, kad charteris bus gata
vas už 4 sanvaiezių, tikt dar rei
kia lOdol. Draugystė ir tuos pinį- 
gus davė ant perdavimo advo
katui. Ant treczio mitingo visi 
laukė charterio, bet p. Jocis ža
dėjo jį atneszti ant ketvirto, bet 
ir ant to mitingo charterio ne bu
vo. Tęsyk delegatai, nusiųsti pas 
advokatę, persitikrino, kad ten p. 
Jociaus pinįgat visai ne buvo į- 
duoti. Kunįgaiksztis pamatęs, kad 
gal būt negerai, 25 dol. sugręži 
no. Bet kas sugręžys pražudyt? 
per p. Jociaus melus laikę? Per 
tuos jo melus ant susirinkimų už 
gimdavo net barnys ir nesutiki
mai. Toki tai mat yra musų ne
tikri kunįgdikszcziail

Zanavykas.

Simauo Daukanto Szwen- 
tė Pittstone, Pa.

Kaip buvo pagarsinta per 
laikrasztį “Lietuvę”, Pittstone, 
po bažnytinėj salėj, 27 d. Spalių, 
7 vai . vakare, lietuviai ap- 
vaikszcziojo Simano Daukanto 
Szventę. Žmonių susirinko tiek, 
kiek tikt į salę tilpti galėjo, mo
terų ir merginų buvo į szimtę, 
ar gal daugiaus. Keturios lietu
vaitės parengė puikų vainikę ant 
papuošimo Simano Daukanto 
paveikslo. Salė buvo papuoszti 
vėlavome ir paveikslai Lietu
vos didvyrių, Gedimino ir Wi- 
tauto. Žmonių buvo ir isz kitur, 
diktai jų buwo icz Shenandoah, 
Pa. Wisi susirinkę užsilaikė gra
žiai. Kalbėtojų buvo 5: vieti
nis lietuviszkas prabaszczius, kn. 
Szedvydis, kalbėjo apie darbmį- 
kus ir draugijos surėdymę; p. 
Szilingis isz Scrantono, preziden 
tas tenykszczios Blaivystės drau
gystės, apie kentėjimus ir vargus 
mu?ų tėvynės Lietuvos ir apie 
blaivystę; Drė Želvienė apie 
vaikų auginimę ir reikalę apsz- 
vietiino moterims; redaktorius 
“Vienybės”, p. M'kolainis, apie 
Simanę Daukantę ir kaip galima 
suszelpti lietuviszkus rasztinį- 
kus ir ant galo Susivienyjimo 
prezidentas, kun. Žilinskas, apie 
visokių tautų palinkimus; užlai
kydamas humoristiszkoj formoj 
savo kalbę, daugiausiai klausy
tojus prajuokino.

Mes isz savo pusės kalbėtojams 
už palinksminimę susirinkusių, 
merginoms už vainikę, visiems 
gi susirinkusiems už gražų užsi- 
laikymę isztariame szirdingę 
aeziu.

Dr-tės Blaivystės Komitetas.
Kunįgas.

Isz wisnr.
0 Isz visų didelių Europos 

miestų nesveikiausi yra Maskoli- 
jos miestai, juose todėl dauginus 
negu kitur mirazta žmonių. Mas
kvoj antai ant kiekvieno 1000 
gyventojų iszpuola 44,9 mircžių 
kas metę, Peterburge 29, Windo- 
bonoj 19,2, Berlyne 16,7, Pary
žiuj 16,2, Londone 14,5.

|| Italiszki ir kiti Europos laik
raszcziai pranesza apie puolimu 
pajiegų popiežiaus Leono XIU. 
Naminis popiežiaus daktaras La- 
poni tapo per telegrafę paszauk- 
tas, matomai dabar apsireiszkusi 
liga jau Sunkesni. Nereikia už- 
mirszti, kad popiežius turi jau 
netoli 90 metų. Prie tokios ži
los senatvės kiekvienas pajiegų 
susilpnėjimas būva pavojingas.

[| Maskolijoj szį metę szalcziai 
ir žiema neiszpasakytai anksti 
atėjo, net pietinėj Maskolijoj, 
apie Charkovę, pasnigo 17 d. 
Spalių, szaltis ežia buvo 3° R. 
Cukriniai burokai dar ne nuvaly
ti nuo laukų. Žmonės važinėja 
jau su rogėmis. Rytinėj gi Mas
kolijoj szalcziai dar didesni, autai 
apie Kazanių naktimis būva po 
15—16° R.

li Sugrįžę į Chabarovkę, Sibe- 
rijoj, žvejai praneszė apie baisias 
vėtras siautusias pradžioj Spa
lių mėnesio Totoriszkoj pertakoj 
ir prie Sachalino krantų, laike 
kurių susidaužė penki japoniszki 
laivai, prigėrė 59 japoniecziai; 
keturi laivai su žmonėms pra
puolė; gal būt, kad ir tie susi
daužė. Prie pietinių Sachalino 
krantų paskendo. į t akoj upės Nai- 
bi, du japoni->zki laivai.

|| Maskolijoj policija susekė 
vėl kokį ten revoliucijonierių 
sukalbį, prie kurio prigulėjo dau
giausiai augsztesnių mokslainių 
mokintiniai ir mokintojai. Sua- 
resztuotų yra jau apie 400 žmo
nių; daugiausiai suaresztavo 
žmonių Warszavoj ir Lodziuje, 
didžiausiuose Lenkijos miestuose, 
ne mažai teiposgi yra suaresztuo- 
tų Peterburge, Jeroslaviuje, Ki
jeve ir Odėsoj.

Isz darbo lauko.
Nettle Creek, III. Netoli 

szito miestelio tapo atidarytas 
uaujas kastynių szaftas.

* New York. Czianykszcziai 
sukirpėjai sztraikuoja, sztraikie- 
riai turi viltį sztraikę laimėti.
• T Varna, III. Neužilgio ežia 
bus atidarytos naujos kastynės, 
kur galės gauti darbę diktai dar- 
binįkų.

Osvego, N. Y. Czianyksz- 
czios katilų dirbtuvės Tankiu Ri- 
ver sudegė, o per tai daug darbi- 
nįkų neteko darbo.

Akron, Oh. Susitvėrė ežia 
trustaa akmeninių iszdirbimų, 
kurisai pirmiausiai pasirodė 
tuom, kad pakėlė prekes iszdirbi
mų ir numažino visų darbinįkų 
uždarbį. Prie trusto priguli 26 
dirbtuvės, isz jų praszalino nuo 
darbo tukstanezius suaugusių 
darbinįkų, jų vietoj piiėmė vai
kus, kuriems moka vos pusę to, 
kę mokėdavo iszvytiems suau
gusiems darbinįkams.

Amerikoniszkas konsulius 
ant Porto Rico, salos paveržtus 
dabar nuo iszpanijonų, perserga t i 
amerikoniszkus durbmįkus ir ap 
skritai ueturinezius kapitalų, 
kad jie ne keliautų ežia darbo 
jieszkoti, kadangi sala ta priguli 
prie tirszcziausiai apgyventų 
krasztų ant žemės, ant vietos 
darbinįkų yra užtek
tinai, kurie sutiks dirbti nors už 
pigiausi? prekę. Uždarbių ir pel
nų ant Porto Rico gali laukti 
vien amerikoniszki kapitalistai, 
bet dėl beturezių gyvenimo san- 
lygos ežia labai sunkios.

Įstabu man 
tam nenori

kunįgaiksz-

Isz Philadelphios, Pa.
Skaicziau “L’etuvoj” apie 

Philadėlphioe vakarines mokslai- 
nes. Nėra dyvų, jeigu “Lietuva” 
nežino kaip isz tikro yra musų 
mieste, kadangi ežia yra mažai 
tokių, kurie galėtų atsiųsti tei
singas žinias apie minėtas mok- 
slaines. Asz vienok tvirtinu, 
kad p. Jocis suieiszė savo kunį- 
gaiksztiszkę vardę, kuriuom teip 
gyrėsi amerikonams, 
tikt, kad “Lietuva” 
tikėti.

Rods fabrikuotam
ežiui nepasisekė nuskriausti savo 
tautieczių, jis nuskriaudė vien 
“braci polakov”, parapijonus 
nezaležnos lenkiszkos parapijos. 
Apie tai kiekvienas gali dasiži-* 
noti pas konstablerį Adolpbę 
Brovn arba pas p. F. H. Smith, 
turintį savo biurę “Magistrate 
CourtNr4; konstableris Brovn 
16 d. Rugsėjo kuuįgaiksztį suarė 
sztavo ant pasiskundimo nuskriau 
stų lenkų parapijtfnų Częstocha- 
vos Motinos Szvencziausios par.; 
24 dienę Rugsėjo buvo jis isz- 
klausinėtas ir pastatytas po baila 
11000, kurię pastatė Abraham 
Danenbaum. Mes Philadelphios 
lietuviai geidžiame turėti vaka
rinę mokslainę, tikt nenorime, 
kad teip suterszęs savo vardę p. 
Jocis butų mokintojumi, kadangi
jam mat negalima užsitikėt.i.

Kiek duodasi girdėti, bandė jis 
nuskriausti ir savo tautieczius, 
tikt tas nepasisekė. Užmetė jis 
savo tinklę ant “Petro Armino” 
draugystės, kurios pats yra san
du. Minėta draugystė iszsirinko 
p. Jocį k»ipo delegatę ant užmo 
kėjimo pinįgų už charterį. Kaip 
jis vienok tę reikalę atliko? 3 d. 
Balandžio draugystė davė $25 
ant perdavimo advokatui kuo

Užnnisztas fabrike.
Rumford Falls, Me. 31 d. Spa

lių, prie darbo popieros dirbtu
vėj tapo masziifos diržo pagautas 
darbinįkas, Franciszkus Zabloc
kis, lietuvy?, ir mirtinai pri
musu as, dar 5 dienas buvo gy
vas, tapo aprūpintas Sz. Sakra
mentais per airišių kunįg? ir 
pasimirė. A. a. F. Zablockis paė
jo isz Lūkės parap., Sziaulių 
pav., Kauno gub. 26 metų senu 
mo, buvo dar nevedę-*, Ameri
koj pragyveno tikt 2 metu ir 7 
mėnesius; buvo doras vaikinas. 
Jo gentys ir pažįstami teikis at
sidūsėti prie Dievo už jo dūšia.

W. M. *

t Isz Londono raszo, kad 2 d. 
Lapkriczio ant Britiszko kanalo, 
terp Prancūzijos ir Anglijos, siau
tė baisios vėtros, laike kurių 
daug mažesnių laivelių susidau
žė, ypscz pražuvo daug žvejų 
laivelių. Didesni laivai teiposgi 
ne galėjo ateiti į Prancūzijos ir į 
Anglijos rytinius portus. Oceani- 
nis garlaivys “Chicago”, plau
kiantis isz Hull į Nev York? ta
po ant kelio teip drueziai paga- 
dytas, kad toliaus plaukti ne 
galėjo ir priverstas buvo grįžti 
atgal į Queenstovnę.

ISZ
Lietuwiszku dirwu.
Gana tuszežios kowos.
Mano regula tokia: “kam gar 

bė, tai garbė, o kam per snukį,

Lietuvviai girtuokliai.
Angliszki laikraszcziai paduo

da, kad pereitos aanvaitės mar
iuke, Duryeoj, Pa., pulkas pasi
gėrusių lietuvių pradėjo savisz- 
kai linksmintiesi ant ulyczių. 
Kaip laikraszcziai paduoda, atri- 
szo jie arklį pririszt? prieszais 
Artelio namus ir paskui į jį pra
dėjo szaudyti. Toliaus užsimanė 
mėtyti akmenais į važiuojanczius 
sztritkarius. Savinįkas hotelio, 
Mikola Takel, bandė juos vaiky 
ti szaudydamas augsztyn isz re 
volverio, užtai girtuokliai isz- 
daužė langus hotelio, įsiveržė 
į galiūnę ir sudaužė stiklus.

H Prūsų valdžios susekė pri- 
gavystes vieno lenkiszko žydo, 
Lifschuctzo isz Mlavos, kurisai 
papildė didelės prigavystes su 
lioterijos bilietais.- L'fschuetz mat 
vienam Berlyno litografui davė 
padirbdinti 220000 liosų sakso- 
niszkos lioterijos ir bilietus, nors 
jie, kaip kiekvienas numano, 
ne turėjo nė jokios vertės, žydas 
pardavinėjo už gerus lygiai Prū
suose, kaip ir Lenkijoj. Isz to 
szilltinio iszmislus žydas per ine 
tus surinko sau ne mažiaus kaip 
1440000 markių ir su tais pinigais 
jam pasisekė iszdumti, gal atka
ko į Amerikę. Tikt po iszdumi- 
mui ir visa prigavystė apsireisz- 
kė.

|| Tūlose vietose Europinės 
Maskolijos rado naujus aukso plo 
tus: ant miesto Ekaterinenburgo 
ganyklų pradėjo jau plauti aukt-ę 
isz pieskos ir į vienę sau vaite 
iszplovė ežia jo kelis svarus. Do- 
niszkų Kazokų Žemėj, aplinkinė
se miesto Taganrago, rado tūlose 
vietose aukso gyslas. Neseniai 
apie kaimę Nižne Nagulczik rado 
net 16 aukso gyslų ir juo giliaus 
įsikasa, juo aukso daugiaus. Mas- 
koliszkas randas tuose 
pradėjo jau auksę kasti 
naudos. Laikraszcziai 
teiposgi apie naujai
aukso plotus sziaurenėj Masko
lijos dalyj, prie Baltųjų ir Karisz
kų jūrių pakranezių.

Eina ulyczia ponas ir vedasi 
szunį. Patinka pažįstam?, pasi
sveikina ir pradeda kalbėti, o 
szuvn tuom tarpu įkando pažįsta 
m ui į koję, įkaltasis surinka.

— Nesibijokite — taria szuns 
savinįkss — mano szunytis nie
kada ne kanda.

Į kęs ta si-*, pagrielięs lazdę, ap
daužė szunį, tardamas į jo savinį- 
kę:

— Nusiraminkite, mano lazda
neskaudu Ar norite persitikrinti? jaunų vyriszkių Italijoj nemo-

plotuose 
ant savo 
pranesza 
surastus

H Terp pa-zauktų į kariaunę

kanezių raszyti ir skaityti buvo: 
Piemonte ir Sziaurinėj Italijoj 
23% ; Widurinėj Italijoj, kurioje 
yra Rymas, nuoszimtis nemokan- 
czių nė skaityti, nė raszyti buvo 
daug didesnis, nes tokių buvo 
40% ; pietinėj Italijoj 53%, ant 
salos gi Sicilijos jau 56%, taigi 
daugiaus negu pusė visų pa
szauktų į kaiiaunę. Paimkime 
dabar ant prilyginimo protesto- 
niszkas vieszpatystes, Wokie- 
tiję arba Szveicariję: Wokietijoj 
terp paszauktų į kariaunę, ant 
1000 paszauktų, buvo 5 nemo
kanti raszyti ir skaityti, taigi 
tikt i%: Szveicarijoj gi su visu, 
nė už pinįgus, nerasi nė vieno 
suaugusio gyventojaus, kurisai 
nemokėtų raszyti ir skaityti.

H Londone iszėjo jau už sziuos 
metus teip vadinama “Jevigh 
Year Book”, kurioje telpa viso
kios žinios apie žydus. Joje parody
ta, kad ant visos žemės yra dabar 
11 milijonų žydų, isz ko ant Euro
pos iszpuola 7900000 žydų. Isz 
Europos vieszpatyszczių dau
giausiai jų yra Maskolijoj, nes 
4500000, taigi ant vieno milijo
no dauginus negu lietuvių; ežia 
žydai sugrusti vien rubežiuose 
senovės Lenkijos ir Lietuvos, 
toliaus Maskolijoj jų labai mažai, 
Antr? viet? užima Austrija su 
1860000 žydų ir jų teiposgi dau
giausiai yra prigulėjusio] Lenki
jai Galicijoj; ^Vokietijoj yra 567 
000 žydų, gyvena jie daugiausiai 
buvusiose Lenkijos provincijose, 
taigi Poznaniaus ir Wakarinių 
Prūsų provincijose. Rumunijoj 
yra 300000 žydų, Turkijoj 120 
000, Anglijoj ir jos kolionijose 
148107, Prancūzijoj 46000 žydų.

U Savinįkas karezemos netoli 
kaimo Peczor, Revelio pavie- 
tyj, pakavojo ant pulkos isz 
tuszczių stiklinių 100 rubl., 
liet paskui pats apie juos užmir- 
szo. Neseniai karezemoj apsinak
vojo beturtė elgetaujanti mote
rį szkė; iszėjus jai, karezemnįkas 
atsiminė apie savo pinįgus, bet 
jų už tuszczių butelių jau ne bu
vo. Jis su savo motere nuspren
dė, kad pinįgus turėjo paimti 
anoje moteriszkė; todėl sėdo ant 
arklio vytiesi, pavijęs ję, priga- 
vingu budu parsigabeno atgal į 
savo karezemę. Kadangi mote- 
riszkė nieko apie tuos pinįgus 
nežinojo, todėl ji ir prisipažinti 
nenorėjo, nors ję smarkiai muszė. 
Kadangi muszimas negalėjo pri
versti prisipažinti, szi n koriai už
simanė kitap prie prisipažinimo 
priversti: jie su įkaityta geleže 
degino padus ir teip visę kunę ir 
darė tę per kelias dienas. Apie 
tuos kankinimus dažinojo ur alnį- 
kas,atėjo jis su palicijantais į kar
ezemę ir nors ežia kankytos be
turtės nerado, pasirėmęs ant žmo
nių pasakojimo,szinkorių suaresz
tavo ir pasodino į aresztę. Szin- 
koriaus moteris, nerėdama vyrę 
i szliuosuoti, pasikinkė arki į, nu va 
žia vo į netolimę plynię, ištraukė 
pusgyvę ežia beszirdžių szinkorių 
įmet-tę savo nekalt? kankintinę, 
kuri butų turėjusi ten pabaigti 
savo gyvastį, jeigu szinkoriaus ' 
moteris ne butų tikėjusi, kad atsi- f 
radus kankintiniai, paleis . jos ’ 
vyrę. Dabar sėdi jau kalinyj ne 
tiktai szinkorių?, bet ir jo mote- ■ 
ris.

NAUJI ISZRAD1MAI.

|| Wienas vokietys isz Stras- 
sburgo iszrado maszinę maiszy- 
mui kozyrų, koki? jau parsitrau
kė Berlyno klubai ir saliunai. Da
bar mat loszikams nereiks laiko 
žudyti ant sumaiszymo kozyrų, 
kadangi t? geriaus atlieka pati 
maszina. Galėtų ir musų kozyrnį- 
kai parsigabenti ja, o t?-yk ran
kos butų liuosesnės, daugiaus tu
rėtų laiko ant kilnojimo degtynės 
stiklelių, be ko juk musų kozyr- 
nįkai neapseina.

|] Sūnūs garsaus Amerikoj isz- 
radėjo, bet ne amerikono, tikt 
chorvato Teslės, iszrado nauję 
budę per-iuntinėjtmo elektriszkos 
pajiegos ant didelės tolumos. 
Rodė ir dabar elektriszk? pajiegę 
ant mažesnių tolumų iszvadžioja 
dratais, pagal gi iszrastę Teslės , 
budę galima nusiųsti elektrik? 
dąug toliaus ir tai aut to ne rei
kia visai jungti vietų dratais, 
ant persiuntimo pajiegos užtenka 
oro ir žemės, taigi teip jau kaip 
ant nusiuntimo telegramų pasi
naudojant isz Marconi o telegrafo.



(! Wienas inžinierius Szweica- 
rijoj iszrado nauj? bud? pawerli- 
mo geležies į plien? ir tai urnai. 
Įkisza jis įkaityt? paprastu geležį 
į wandenį per kurį bėga elektriką, 
ir geležis tuojaus pawirsta į kie 
cziausi? plienu. Plienas tasai neisz- 
pasakytai kietas ir lankus. Grąž
tas isz tokio plieno padarytas per- 
gręžia paprasto plieno plytas du
syk greicziaus negu ikiszioliszki 
grąžtai ir ant jo a^znenų ne bu- 
wa nė mažiausio ženklo atszipimo. 
Paprasta dietinė, su elektrikos pa 
gelba užartawota, lengvai pjauja 
storas geležines ir plienines sztan- 
gas ir neatszimpa.

| Profesorius Herring iszrado 
nauj^ lakiojimo maszin?, su kuri? 
darė antru kartu bandawones 
mieste St. Joseph, Mich. Banda- 
wonės, kaipo paduoda laikrasz- 
cziai, buwo pasekmingas. Nežinia 
wienok, ar minėta maszina wien 
pasikėlė ant oro, ar ji lėkė ir 
priesz wėją. Galinczių pasikelti 
ant oro maszinų yra daug, k«ip 
kokia isž pa-kul iniuose lai
kuose iszrast? gali lėkti ir priesz 

^nedidelį wej?. Taigi ežia klausy
mas ar Herringo maszina geresni 
už kitas iki sziol iszrastas?

+ D-ras Frederick W. D'Eve 
fin isz San Francisco garsina, kad 
jisai iszrado tikr? waist? nuo gir- 
tuoklystos. Waisias tasai,įczirksz- 
tas girtuokliui, ne tikt gydo pa 
sėkmės girtuokliawimo, bet sau
goja ir girtuoklius nuo girtuokla- 
wimų: net įpratęs girtuoklis, 
kuriam bus įezirksztas tas waistas, 
žudo wisai troszkim? svvaiginan 
ežių gėrynių. Nežinia, ar jis gale 
tų iszgydyti ir musų girtuoklius, 
kurie, neturėdami k? daugiaus 
weikti, kadangi nieks nesistengia 
juos apsaugoti,girtuokliais pašto 
ja. Sunku musų žmonis nuo to. 
ojauraus paproezio apsaugoti ar
ba iszgydyti, kadangi sanlygos, 
kokiose jie yra, vverezia juos prie 
girtuokliawimų.
9 -

Ar w i stula žemė galės isz- 
niaityti sawo gyven

tojus?
Ant paskutinio susirinkimo 

angliszkos mokslinczių draugys
tės, mokslinczius Crookes nurodė 
ant pawojaus musų žemės gy
ventojams nuo nedatekliaus 
maisto: neužilgio turės ateiti lai
kas, kad žemė sawo waisiais ne 
galės iszmaityti besidauginanezio 
nuolatai gyventojų skaitliaus. 
Yra jau szi?dien krasztai, kurių 

f gyventojams tėvynės žemė duo
nos neįstengia pakakinti. Prie 

t tokių krasztų antai Europoj sto
vi pirmiausiai Anglija, kuriai sa
vo laukų duonos užtenka vos ant 
14 sanvaiczių ir tai tikt geruose 
metuose.

k Reikalavimas duonos visur di- 
» dinasi, žmonės vis daugiaus ir 

daugiaus jos suvalgo. Per pas 
kutinius 25 m. daugumas suval 
gytos duonos kiekvieno gy- 
ventojaus pasididino: Skandina 
vijoj tasai pasididmimas siekia 
100%, Austrijoj 80%, Pranęuzi 
joj 20%, Be gijoj 50%; pasi
mažino tikt Maakolijoj, Italijoj ir 
Turkijoj. l;87Jin. visas skaitlius 
žmonių ant musų žemės wa>gan- 
ežių duon? isz rugių arba kvie- 
eėių siekė’ 371 mibjon?, 1881 m. 
tokių buvo jau 416 milijonų, o 
1891 m. 472 milijonu, dabar gi 
516 milijonų, taigi treczia musų 
žemės gyventojų dalis. Ant už- 
ganėdinimo tų milijonų burnų 
reikia kas mei? 2324 milijonų 
buszelių grudų; tuom tarpu, pa
gal surinktas statistiszkas žinias, 
užderėsimas 1897—1898 m. davė 
tikt 1921 milijon? buszelių, taigi 
ant 403 milijonų buszelių mažiaus 
negu reikia. To vienok žmonės 
teip sunkiai nepajuto, kadangi nuo 
1895—18 96 metų atliko 300 
milijonų buszelių, bet da 
bar tokių užezėdijimų jau beveik 
niekur nėra. Atsitikus todėl kur 
nors neužderėjimui, tų krasztų 
gyventojus pasiektų tiesiog ba
das, kadangi ant uždengimo tokio 
netikėto neužderėjimo nėra atlie
kamų grudų.

Per paskutinius 30 metų Su
vienytos H’ieszpatystės Sziauri- 
nės Amerikos rūpino duon? tiems 
krasztams, kuriems naminio už 
augimo nepakanka. Dabar vie 
nok ir ežia nėra jau didelių plotų 
neapdirbtos, bet tinkanczios žem 
darbystei žemės, todėl nėra vil
ties ant tiek padidinti plotu

■ n .m ...—

kviecziais užsėtų laukų, nema
žinant plotų užsėtų kitokiais 
reikalingais augmenims. Skaitlius 
gyventojų Suvienytų Wiszpa- 
tysezių nuolatai didinasi, todėl po 
kelių deszimtmeczių Amerika ne 
tikt negalės suteikti grudų ki
tiems krasztams jų reikalaujan 
tiems, bet pati priversta bus ga 
benti isz svetur duon? dėl savo 
gyventojų. Antr? viet?, pagal 
c^iugum? atliekamų nuo savogy 
ventojų maisto grudų užima 
Mhskolija, bet nors ji iszgahena 
daug grudų į svetimus krasztue, 
bet i?z tikro tie iszgabenti grudai 
nė yra atlikę nuo gyventojų rei
kalų, kadangi paezioj Maskolijoj 
daugumas suvalgytos duonos kas 
met? mažinėsi, nors skaitlius gy
ventojų didinasi, taigi ežia didesni 
dalis iszvežtų svetur grudų yra 
iszvėržta isz burnos^ alkstanczių 
gyventojų, kuriems trūksta turto 
ant nusipirkimo tiej^ duonos,kiek 
reikia; tas nedatęklius atsiliepia 
ant ukinįkų sveikatos, ant jų fi 
ziszkų pajiegų. Isz didelių rods 
dar neapdirbtų Siberijos plotų ne 
daug yra tinkanezių kvieczių au
ginimui. Wasaros ten trumpos, 
kaip ir visuose kontinentą isz- 
kuose krasztuose į sziaurius nuo 
45° sziaur. geogr. pi., kviecziai gi 
antmuuokimo reikalauja mažiau
siai po 65° szilumos pagal Fahren- 
heito termometr? per isztisas 55— 
65 dienų, Siberijoj gi ne daugelyj 
vietų ant jos didelių plotų teip 
yra. Patsai Maskolijos kelių mi- 
nisteris Chilkov, nurodantiems 
ant Siberijos kaipo Europos mai- 
tytojos, 1896 m. pasakė, kad Si 
beriji niekada negalės nuo savo 
dirvų duoti tiek kvieczių ir ru
gių, kiek jų reikalauja pats jos 
gyventojai, apie iszvežim? isz 
ežia grudų į kitus krasztus todėl 
negal būt nė kalbos.

Kanadoj, Naujoj Zelandijoj, 
Australijoj rods yra dideli plotai 
dar liuosos neapdirbtos žemės, 
bet ir tie plotai negal daug sver
ti, kadangi žemė ežia mažai vai 
singa. Rumunija 1896 m. iszga- 
beno svetur kvieczių 34 milijo
nus buszelių,bet kad skaitlius gy
ventojų ir ežia dauginasi, todėl 
ir ji neilgai turės atliekamų gru
dų ant iszgabenimo į tuos krasz- 
lus, kurie reikaliuja svetimos 
duonos. Prancūzija reikalauja isz 
svetur duonos dėl 14% savo gy
ventojų. Parsigabenimas isz sve
tur duonos į \Vokietij? per pa
skutinius 25 metus pasididino 
ant 700%. Argentinoj ir Urug
vajuj, pietinėj Amerikoj, yra 
rods liuosi žemės plotai, bet tan
kus sausmecziai ežia naikina lau
kus; ant galo ant pavertimo tų 
plotų į apdirbtus, kviecziais 
uždėtus laukus reikia ežia de 
szimtmeczių, ant apdirbimo laukų 
ir nuvalymo vietinių darbinįkų 
rankų neužtenka. Pietini Afrika 
ant kvieczių auginimo mažai 
tinka. Sziaurini Afrika vis ma
žiaus ir mažiaus turi ant iszgabe- 
nimo grudų. Egipte rods galėtų 
surinkti trissyk daugiaus 
kaip dabar, bet-ant to reiktų vi
sas medvilnės pliantacijas užsėti 
kviecziais. Austrijoj mažinasi 
plotai kviecziais užsėtų laukų, 
vieton ko dauginasi vynyczių 
plotai. Iszgabenimas grudų isz 
Indijų teiposgi kas met? eina ma
žyn. Septynios asztuntos dalys 
produkcijos eina ant vietinių gy
ventojų maisto, atlieka gi tikt 
viena asztunta dalis. Skaitlius 
gyventojų Indijose kas met? pa
sidaugina ant 3 milijonų, tuom 
tarpu plotai žemės kvrecziais už
sėti paskutiniuose metuose pasi
didino tikt ant Taigi mat Indi
jos kas met? vis mažiaus ir ma
žiaus galės suteikti duonos ki
tiems krasztams. Jeigu daleisti, 
kad visi žemdarbiszki krasztai ant 
tiek padidins plotus kviecziais 
užsėtų dirvų, ant kiek tikt gali
ma, tai ir t?syk plotai rugiais ir 
kviecziais užsėti pasidaugintų 
tikt ant 100 milijonų akrų, kurie 
prie gero užaugimo duotų 1270 
milijonų bu-zelių grudų, ko už
tektų besidauginaneziam musų 
žetpės gyventojų skaitliui iki 
1931 metų. Taigi prie dabartinio, 
laukų apdirbimo budo ir prie to
kio jau dauginimosi gyventojų 
skaitliaus kaip dabar, žemė gal 
suteikti užtektinai maisto žmo
nėms tikt iki 1931 m., bet tik t? 
syk, jeigu žemės gyventojų 
skaitlius dauginsis teipjau kaip 
ir dabar. Tuom tarpu, kaip antai 

dabar parodo Prancūzija, paritai 
ko ir teip, kad kokia nors tauta, 
pasikėlusi ant augszczi tusio kultu- 
riszko laipsnio, paliauja dauginu
si. Prancūzijoj antai tūluose de
partamentuose skaitlius gyvento
jų pradėjo jau mažintiesi.Tas pats 
gal atsitikti ir kitur, o t?syk ir pa
vojus nedatekliaus maisto butų 
praszalintas. Isz tikro visur dabar 
duodasi matyti, kad kylant tau
toms kulturiszkai, dauginimąsi 
gy vetojų eina mažyn. Daugini
mąsi per wirsz gyventojų apstab- 
do teiposgi ir visokios apidemi- 
jos, teiposgi karės.

Patsai Crookes savo kalboj ra
gino mokslinczius chemikus dar- 
buotiesi ant atitolinimo valandos 
bado nuo musų gyventojų. Pirmas 
budus atitolinimo bado nuo žmo
nių yra pagerinimas žemės apdir
bimo. Kad kviecziai iszduotų 
kuo daugiausiai grudų, reikia 
jiems suteikti azotų, ko vėl že
mėj nėra ir augmenys gauna jį isz 
oro, bet ne tiek kiek reikia. Isz 
tirinėjimų pasirodė, kad kvie
cziai auginami suteikiant jiems ty- 
czia azot? duoda 36 buszelius 
nuo akro grudų, auginant gi pa
prastai, nuo akro surenka tikt 12 
buszelių. Taigi Crookes ir kvie- 
czia mokslinczius jieszkoti pi
giausio ir parankiausio budo at
skyrimo azoto teip, kad žemdar- 
biai isz jo prie javų auginimo ga
lėtu pasinaudoti. Ant aprūpinimo 
juom visų ant musų žemės kvie
cziais užsėtų laukų, teip kaip rei
kia, priderėtu jiems suteikti po 
12 milijonų tonų azoto kas met?, 
o t?syk ir kvieczių derlingumas 
pasididintų trigubai. Didži tusiu, 
teip sakaut, sukrovimu azoto yra 
miestu iszmetos, kurias vienok 
dabar be naudos nuleidžia į jūres 
kanalais ir upėmis. Pagal Croo
kes’?, per nuleidim? miestų iszme- 
tų benaudos žemdarbiams vien 
Anglija kas met? žudo po 20 mili
jonų svarų sterlingų, arba $100 
000000; skaitant gi visus musų I 
žemės krasztus iszpultų jaumili-Į 
jardai doliarų kas met? sumesti 
be naudos į jūres.

Szilunia oro apaezioj 
ir augsztybėse.

Nuo tūlo laiko visokiuose kra-z 
tuose ant tirinėjimo musų žemės 
atmosferos pradėjo pasinaudoti 
i*z balionų su visokioms auto- 
matiszkoms prietaisoms. Balion? ; 
tokį paleidžia be žmonių, todėl 
jis gali augszcziaus pakilti. Ant 
tirinėjimo oro pritaiso 
automaliszkas prietaisas, kurios 
paezios užraszo visokias reikalin
gas žinias, kaip antai: oro spau
dini?, kz ko paskui ga ima isz- 
skaityti kaip augsztai balionas 
pasikėlė, temperatur?, vėjosmar- 
kum? ir szalį i kuri? jis puczia ir 
tt. 23 d. Rugsėjo, |xj smarkiai 
audrai, kuri siautė pereit? dien?, 
du mokslincziai, Hermite ir Be- 
sangon paleido Paryžiuje balion? 
su pritaisytoms automatiszkoms 
prietaisoms; balionas galėjo pa
imti 40 kubiszkų metrų gazo. 
Oras apaezioj buwo tykus ir ba
lionas su visoms jame prietaiso- 
mis, bet be žmonių, isz syk iszkilo 
tiesiog augsztyn iki 10000 pėdų; 
iki tokių augsztybių galima buvo 
jį matyti,iszkilęs dar augszcziaus, 
jis prapuolėisz tėmytojų akių, bet 
kaip paskui parodė prietaisos, jis 
kilo vis augsztyn iki 33000 pėdų; 
augsztybėse balionas prisigrie
bė į smarkaus vėjo plotus (mat 
nors apaezioj oras buwo tykus, 
be vėjo, augsztai vėjas buvo 
smarkus), vėjas jį nuneszė į rytus 
ir po pusantros valandos kelionės 
nusileido Coulommerse, 80 
viorstų nuo vietos,isz kurios isz- 
lėkė. Apaezioj, taigi Paryžiuje, 
diena buvo karszta, szimto laips
nių Celciaus termometras rudė 
30° szilumos szeszėlyj, tuom tar
pu augsztybėse 33000 pėdų (apie 
1| musiszkių mylių), pagal t? pa
tį termometr?,buvo 50° szalczio; 
taigi toks szaltis, koks net szal- 
cziausiuose musų žemės krasztuo
se retai kada būva. Skirtumas 
^žilumos ant žemės ir augsztybėse 
1| musiszkės mylios toj paezioj 
valandoj buwo 80° Celciaus ter 
mometro. Nežingeidų todėl, jei
gu virszunės augsztų kalnų 
(augszcziausių musų žemės kalnų 
virszunės neiszkyla augszcziaus 
vienos musiszkės mylios) visada 
sniego ir ledo uždengtos. Juo 
augszcziaus, juo szaltis didesnis, 
bet jis, plotuose kur yra nors la-
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bai praskiesta atmosfera (oras), 
visgi didesnis negu anuose terp 
planetarisžkuose beoriniuose plo
tuose^ kuriuose nieks ne stabdo 
bėgimo saulės spindulių. Tuose be- 
onniuose plotuose yra apie 300° 
szaltis, taigi toks, kokio net mok
slincziai ne moka dar padaryti. 
Jeigu musų saule užgestų, tai ir 
ant žemės butų toks jau baisus 
szaltis ir jo nė joks gyvas sutvė
rimas nepakęstų, todėl ir gyvy
bė turėtų isznykti.

Iiietiiviii Protėviai
MAŽOJOJE AZIJOJE, 

nuo senovės iki jie pateko po valdžia Persu.

Paraižė Lietuvon Mylėtojas.

Prekysta Maskolijos.
Pereit? met? Msskolija iszga- 

beno į svetimus krasztus savo 
tavorų už 704222000 rubl., par
sigabeno gi svetimų už 508516 
000 rubl. Sulyginant su 1896 m., 
iszvežimas pasidaugino szitų ta
vorų: kvieczių ant 33100000 
rubl., miežių ant 3900000 rubl., 
miltų ant 2500000 rubl., sviesto 
ant 2200000 rubl., kiauszinių ant 
3800000 rubl., medžių ant 8100 
000 rubl., vilnų ant 1000000 
rubl. Pasimažino gi iszgabeni- 
mas: rugių ant 1700000 rubl., 
avižų ant 11400000 rubl., cuk
raus ant 10300000 rubl., sėmenų 
ant 5400000 rubl., linų ir kana
pių ant 11600000 rubl. Daugiau
siai savo tavorų Maskolija iszga- 
beno į Wokietij?,, nes už 175250 
000 rubl., į-Anglij? už 150900 
000 rubl., į Ilolandij? už 87250 
000 rubl., į Prancuzij? až 63700 
000 rubl., į Austrij? už 39100 
000 rubl., į Belgij? už 32700000 
rubl., į Italij? už 31500000 rubl., 
įTurkij? už 12700000 rubl., į 
Rumunij? už 10900000 rubl., į 
Danij? už 9250000 rubl, į Egipt? 
už 5800000 r. Parsigabeno gi ta
vorų: isz Wokietijos už 179800 
000 rubl., isz Anglijos už 102100 
000 rub., isz Suv. VVieszpatysz- 
ežių Sziaurinės Amerikos už 47 
700000 rubl., isz Belgijos už 25 
000000 rubl., isz Prancūzijos už 
24700000 rubl., isz Egiptu už 24 
000000 rubl., isz Austrijos už 19 
300000 rubl. Iszvežimas masko- 
liszkų tavorų pasidaugino į IIo- 
landij?, Prancuzij?, Austrij?, Ita- 
lij?, Danij?, Egipt?, Rumunij?, 
Indija*! r Suvienytas Wieszpatys- 
tės Sziaurinės Amerikos; į kitus 
visus krasztus iszvežimas mas- 
koliszkų tavorų pasimažino. Par- 
sigabenimas tavorų pasidaugi
no: isz Prancūzijos, Belgijos, 
Italijos, Holandijos, ii Egipto; 
isz kitų visų krasztų atgabeni
mas huvo maže-nis negu užperei- 
tuose metuose. Muitų už sveti
mų krasztų tavorus Msskolija su
rinko 255 milijonų rublių auksu.

Kun. A. Burba, jo gyve
nimas ir darbai.

Yra tai vardas knįgelės, kuri 
szį mėnesį iszėjo spaustuvėje 
“Susiv. Lietuvių Amerikoj”.

Atspaudinta ant puikios popie- 
ros, viso 29 puslapiai. Knįgoje 
yra 4 paveikslėliai, puikiai at- 
muszti.

Pirmas paveikslas,—yra tai fo 
tograhja a. a. kun. Burbos, dide 
liame formate.

Antras paveikslėlis — lietu- 
viszka Plymoutho bažnyczia, ku
ri? velionis kunįgas įstatė ir prie 
jos gyveno.

Treczias ir ketvirtas paveik
slai perstato, kaip kunįgas Burba 
buvo iszlydėtas isz bažnyczios ir 
nulydėtas ant kapinių.

Apart paveikslėlių yra pui
kiausi skaitymai apie kunįg? 
Burb?, apie užsidėjim? Amerikoj 
lietuviszkų parapijų, apie lietu 
viszkus laikraszczius Amerikoj ir 
t. t.

Seimas “S. L. A.” nutarė t? 
knįgėlę dalyti lietuviams už dy- 
k?. Bet duosime t? knįgutę tik 
tai tiems, kurie paaukaus ant kn. 
Burbos paminklo kiek graszių, o 
minėtai ne mažiaus kaip 25 cen
tus, ba visai už dyk? dalydami, 
greit ir nereikalingiems lazduo
tume, ir tuoj knįgos nepatektu
me.

Norėdami gauti t? knį??, susi- 
raszykite po kelis ir kreipkitės 
prie vieno isz Centraliszko “S. 
L. A”, komiteto arba raszykite 
tiesiog į rėdystę “Tėvynės”. Pa 
dėkite tokį adres?: “Tėvynė” 
Rox 1053, Flymouth, Pa.

Pinįgus ant a. a. kun. A. Bur
bos paminklo galite siųsti che- 
kiais, money orderiai* arba paežio 
markėmis. Kn. Žilinskas.

Kun. M. Szedvydis isz Pittston 
Pa. paaukavo užsitarnavusiam 
rasztinįkui K. |1.00.

(Tąsa.) ' 
gynėjų, tapo užmuaztas per Achillį. Įvijus 
Trojėnus į miestų, Achilles užpuolė ir paė
mė Lyrnessų, Pėdasų, Lesbos ir kitas vietas 
susiedijoje, 12 miestų pajūryje ir 11 miestų 
viduržemyje: jis nusivarė jauezius Ainėjd 
ir vyjosi patį karžygį, kurs su vargu isztru- 
ko gyvas: jis isz nejuczių užpuolęs, užmuszė 
Troilių0, sūnų Priamo, ir pagavo keletu kitų 
abejutinos: smurtumas Achillio ir Thėties 
mat da prie Zeuso pergalėję; kuomet Eos į- 
gyjo dėl savo apveikto sunaus patieszinan- 
czių dovanų nemirtinumo. Tacziaus jo kapų 
rodė arti Proponties, keletu mylių nuo iszta- 
kos upės Aisėpo, ir ten kasmet lankėsi 
paukszcziai, vadinami Memnonidos, kurie 
drėgnino jį vandeniais isz upės. Teip buvo 
pasakojama keleiviui Pausaniui. dar antram 
szimtmetyj po Kristaus gimimui, per Helles- 
pontiszkus Graikus.

Bet parėjo mirti ir paežiam Achilliui. 
Parveikęs Trojėnus ir vydamas juos į miestų, 
jis tapo pervertas vilyczia pas Skaitiszkus 
vartus isz dėtuvės Pario, po keravone Apol- 
lono (II. XXI. 360; Aeneid. VII. 56). Trojė- 
nai isz visų pastangų norėjo pagriebti jo kū
nų, bet Ajaks ir Odysseus iszgelbėjo ir nune
szė į Graikų abazų. Karti buvo tužba Thė
ties dėl puolusio sunaus; ji atėjo į abazų su 
Mūzomis ir Nėreidomis dėl apraudojimo; ir 
kad puikus stirtas buvo jau sukrautas per 
Graikus dėl sudeginimo jo su visais ženklais 
garbės,ji pavogė jo lavonų ir nugabenusi ant 
salos Leukės, marėjo Euxino, atgaivino ir 
suteikė nemirtinumų. Anot kitų, jis ten pa
laimingai gyveno su Helene. (Odys. V. 310; 
Ovid. Metam. XIII. 284; Pausan. III. 19. 
13).

Thėtis laike puikias szermenų loszas ant 
garbės sunaus savo, ir jiasiulė szarvus, pada
rytus per Hėphaistų, labiausiai atsižymėju-. 
šiam kareiviui Graikų armijos. OdysseUs ir 
Ajaks tųsėsi už atsiženklinimų, kada Athėnė 
drauge su Trojėnų suiminiaitj, užklaustais, 
katras jų szalei daugiaus buvo blėdies pada
ręs, nusprendė ant naudos Odysseaus. Dai
lusis Ajaks nustojo proto isz tužmos ir pa
žeminimo: svaiguliui perėjus, jis pradėjo už- 
muszinėti avis, ažuot žmonių jį įžeidusių, ir 
po tam pats puolė ant savo szoblės. (Odys. 
XI. 550; Pindar Nem. VII. 26).

Nugis Odysseus patyrė nuo Helanaus, 
Priamo sunaus, kurį jis buvo sugavęs isz pas- 
salų (Soph. Philokt. 604). kad Trojos ne ga
lima bus paimti, jei Philoktetės, ir Neopto- 
lemos, sūnūs Achillio, neprisidės prie apgu
limo. Philoktetės, kuriam angis buvo įkan- 
dęs į kojų ir kurio Graikai ne galėjo trivoti 
dėl smarvės jo žaizdos, buvo paliktas ant sa
los Lemuos pradžioj eksjiecijos, ir buvo per
leidęs 10 metų (Soph. Philokt. 703) varge 
toj apleistoj saloj: vienok dar tebturėjo sei- 
dokų ir vilyczias Heraklio, kurių, sako, būti
nai reikėjo dėl įėmimo Trojos. Diomėdės 
pargabeno Philoktėtų į Graikų abazų, kur jį 
pagydė gabusis Machaon, ir jis tuojaus stojo 
į darbų priesz Trojėnus, užmuszdamas vien- 
kovystėje Parį su Hėrakliszka vilyczia. Tro- 
jėnams buvo pa velyta nusineszti kūnų to 
kunįgaikszczio dėl palaidojimo, po to kaip 
jis buvo sukonoveiktas rankomis Menelao. 
Odysseus nukako ant salos Skyro pakviesti 
NeaptolemųY armijų. Smarkus jaunikaitis, 
paklausęs, gavo nuo Odysseaus szarvus savo 
tėvo; kuomet isz kitos pusės, Euryphylis, 
sūnūs Telephaus, atvyko isz Myzijos, kaipo 
pagelbinįkams Trojėnams, ir jiems daug ge
ro padarė—laimę sukreipdamas ant tūlo lai
ko szalin nuo Graikų, ir sujungdamas tulus 
isz jų smarkiausių vyresninkų, terp kurių 
buvo Penėleos ir lupikas Machaon (Paus. III. 
26. 7). Darbai Neaptolėmo buvo skaitlingi 
ir verti savo gentės bei garbingo tėvo. Jis 
susiėmė su Europhyliu ir užmuszė jį, drauge 
su daugeliu Myziszkių kareivių; jis paveikęs 
Trojėnus, suvyjo į miestų, isz kur jie nebsi- 
drųsino iszeiti į kovų. Jis teipgi turėjo svei-„ 
kų protų ir iszkalbumų pertikrinantį. (Odys. 
XI. 510.-520; Pausan. III. 26. 7).

Vienok Troja buvo dar neįimama, iki 
Palladion, statuva duota per Zeusų dėl Dar- 
dano, užsiliko citadellėje; ir Trojėnai rūpes
tingai slėpė^tų brangintinų dovanų, ir pada
rė kitas statuvas panėszias, idant apvylti įsi
braujantį vagilių. Tacziaus Odysseus, persi
rėdęs į draiskalus ir pats savę sukoneveikęs, 
įsismerkė į miestų ir vogtinai iszvogė Palla- 
dionų”. Viena tikt Helenė pažino jį; bet toji 
jau velyjo grįžti į Graikijų ir net pagelbėjo 
Odysseui prirengiine paimti miestų. (Odys. 
IV. 246; Aeneid. II* 164).

Kad įėmimas nusiduotu, sumislyta pri- 
gavysta. Rankomis Epėjo isz Panopės, ir 
patariant Athenei, didelis kiauraviduris 
medžio arklys tapo subudavotas, į kurį galė
jo tilpti 100 žmonių. Kiaurumoj to arklio, 
rinkti Graikų karžygiai, Neopt«»lemos, Odys
seus, Menelaos ir kiti, pasislėpė, kuomet visa 
Graikų armija nužegliavo į Tenedos, sudegi
nusi szėtras, nuduodama, kad apgulimų pa
liauja. Trojėnai, pradžiugę, kad jau valnais 
pastojo, iszsipylė isz miesto ir stebėjosi į 
arklį, paliktų per jų neprietelių. Ilgai jie 
abejojo, kų daryti; ir karžygiai kiarumo-

1) Troilius tik sykį yra paminėtas Iliadoje (XX. 253); bet 
jo jaunystę, grožybę ir ankstų galę apdainavę yra vėlesni 
poetai (Phrynichos, Athenae. XIII. p. 504; Virgil. Aeneid I. 
474; Lycopuron, 307).

2) Cp. Romėnų legandą apie Anoilia (Ovid, Fasti, III. 
381).

je arklio nugastingai girdėjo jų rodavyjimų- 
si, lyginai kaip ir balsų Helenės, kuri isztarė 
jų vardus ir pamėgždžiojo akcentus jų mote
rių (Odys. IV. 275; Aeneid. II. 14). Dauge
lis Trojenų velyjo paaukauti dievams mieste 
isz dėkingumo už iszgelbėjimų. Bet kiti at
sargesni nesivieryno neprietelių legacijai. 
Laokoon, kunįgas Poseidono, pasibjaurėjęs, 
užgavo su savo jėtimi szonų arklio. Isz dun
desio galima buvo numanyti, kad arklys bu
vo kiauraviduris, bet Trojėnai ne tėmyjo 
persergėjimo apie galimų apgavystų. Nelai
mingas Laokoonas, auka savo iszmanumo ir 
tėvynybės, bėdingai pasimirė akyse savo tau- 
tieczių, drauge su vienu isz savo sūnų: dvi 
gyvati buvo dievų pasiųstos isz jūrės dėl jo 
pragaiszties. Toji regykla, drauge ir vylin- 
giszki pataravimai Sinono—vyligio palikto 
per Graikus, kad duotu melagingų informaci
jų—Trojėnus prisuokė padaryti spragų mies
to sienoj, ir įgabenti su džiaugsmu fataliszkų 
budavonę į savo miestų (Odys. VIII. 492; 
XI. 522).

Dabar jau neatszauktinai tapo užpecz- 
vietytas suardymas miesto Trojos, palei die
vų nutarimų. Kada Trojėnai nakties mete 
kėlė trukszmingų czesnį, Sinonas uždegė ug
nies ženklų dėl Graikų Tenede, ir atsklandė 
sklųsczius medinio arklio, isz kurio vidaus 
iszlindo uždarytiejie Graikų vyresninkai. 
Miestas, užpultas isz vidaus ir isz lauko, 
tapo apgrobtas ir iszardytas; užmuszti ir su
imti į nevalę tapo ne tikt karžygiai, bet ir 
gyventojai. Garbus Priamas pražuvo isz 
rankos Neaptolemo, vėltuo jieszkodamas 
prieglaudos prie naminio aukuro Zeuso Her- 
kejo, Ale jo sūnūs Deiphobos, kurs kritus 
Pariui pastojo vyru Helenės, gynė nar
siai savo namų priesz Odysseų ir Menelaų, 
ir brangiai savo gyvastį pardavė. Užmuszto 
kūnas tapo baisiai sumankytas per Menelaų. 
(Odys. VIII. 515; Aeneid. VI. 497; Lesches 
ap. Pausan. X. 27. 2).

Tokiu budu tapo sugriauta Troja— 
miestas, aukarai ir dievnamiai (Aischyl. A- 
gamenon. 527), ir gyventojai. Leista buvo 
isztrukti Ainėjui ir Antėnorui, su jų szeimy- 
nomis, nes juos Graikai visuomet labiaus 
guodojo negu kitus Trojėnus, Pagal vienų 
padavimų, jie buvo per vylių miestų Grai
kams padavę: panteros skūra, užkabinta ant 
durių Antėnoro namų buvo ženklu dėl paga- 
lingų apgulikų, kad jį turi paezėdyti visati- 
name plėszime. Pasidalinant suiminius, As- 
tyanaks, kūdikis Hektoro, tapo numestas 
nuo pat sienos virszaus ir užmusztas per 
Odysseų ar Neoptolemų; Polyksena,^duktė 
Priamo, tapo paaukauta ant kapo Achillio, 
jjalei velyjimų szeszėlio mirusiojo karžygio 
(Leschės ap. Pausan. X. 25. 9; Aeneid. HL 
322); o jos sesuo Kassandra tapo atiduota 

į kaipo pelnas Agamemnonui. Ji buvo jiesz- 
kojusi globos prie aukaro Athėnės, kur A- 
jaks, Oileaus sūnūs, bandė jų pagauti, ir 
tokiu budu užsitraukęs ant savęs ir ant 
armijos rūstybę dievės, teip kad su vargu 
Graikai tapo sulaikyti nuo užakmeniavimo 
jo į smertį (Odys. XI. 422; Pausan. I. 15. 2; 
X. 26. 3; 31. 1). Andromachė ir Helenus 
tapo atiduoti dėl Neaptolemo, kurs—anot * 
Ilias Minor—teipgi Ainėjų iszsigabeno kaipo 
suiminį (cp. Strabo, XIII. p. 594.

Helenė mielai vėl susijungė su Menelaų: 
ji parvyko su juomi į Spartų, ir ten gyveno 
ilgus metus vygadoj ir guodoj (Odys. IV? 
260 Pausan. X. 25. 3), potam ji pateko ant 
laimingo nemirtinumo Elysiszkuose laukuo
se. Vėliaus poetas Stesichoros tvirtino, kad 
ji niekados nesanti buvus Trojoje, o tiktai 
jos eidolon ten patekęs, už kų jį dievai ap- 
jakimu nukorojo (Cp.Herod,II. 120). Helenė 
gi buvusi sulaikyta Aigypte, kada audros 
ten Parį priplakė prie kraszto. Pausanias 
net tvirtina, kad Trojiszkas arklys buvęs ne 
kas kitas kaip taranas, kadangi, priimant pa
sakų literaliszkai, apginėjai miesto pasirody
tu kukikiais.

Grįžimas Graikų’isz Trojos suteikė sefio- 
vės ėpikams ne mažiaus medegos, kaip plts 
apgulimas. Prieg tam kelionės ir blaiszky- 
maisi karžygių suteikė progų naujokams 
Graikų pradėjimų jų miestų priraszyti tam 
akyvam atsitikimuiprieszistoriszkos gady
nės. Nebūtis namie per 10 metų galėjo pa
daryti daug atmainų namie, ir įvykdinti 
daug naminių armiderių. Grįžimas Odys
seaus tapo paamžintas eilėmis Homero. Hėro- 
jis, po ilgų kentėjimų, suteiktų jam per įbin- 
gusį Poseidonų, galiaus sugrįžta į gimtinę sa
lų ir randa sūnų įžeistų, o paežių apspistų, 
ir turtus apgrobtus per gaujų jaunikių; 
nusidavęs ubagu, jis pats nurengia jų ap- 
szmoižų; galiaus, su pagelba Athėnės ir savo 
drųsos, jis pergali neprietelius, atgauna at
gal savo urėdų ir turtus. Grįžimas kitų vy
resninkų Graikų buvo apdainuotas ėpiszkoj 
poemoj—Nostos, Hagio, bet toji yra pražu
vusi.

Kentėjimai grįžtanezių karžygių buvo 
užpelnyti nuo dievų, nes Graikai, įgyję per
galę, ne tikt ne guodojo, bet nė ne paezėdy- 
jo aukurų dievų Trojoje. Athėnė, jų pagel- 
binįkė apgulimo laike, teip įtūžo ypatingai 
ant Ajakso, sunaus Oileaus, kad ji pati pa
kartino jų grįžimų, nors buvo mėginta jų 
numalszinti. Vyresninkai savo tarpe susiėdė, 
jų susėjimai buvo scenomis girtybės, net A- 
gamemnon ir Menelaos susibarė. Vienok— 
anotOdyssėjo, Nestoras, Dromėdes, Neopto- 
lemos, IdomeneuS ir Philoktetės, pasiekė savo 
namus greitai ir atvangiai; teipgi Agamem- 
non sugrįžo į Peloponnėzų, kad pražūti isz 
rankos savo vylingiszkos moters; o Menelaos 
ilgai klajojo po Aigyptų, Kyprų ir kitur, iki 
jis pasiekė tėviszkę. Lokriszkis Ajaks galų 
gavo ant Gyrajiszkos uolos. )Odys. III. 
188-196; 5-87; cp. Strab. XVII. p. 801;

(Toliaus bus.)



Su8iwienyjimo L. Ą. rei
kaluose.

Dėl platinimo “Susiwienyjimo” 
ir dėl paaiszkinimo naudos, kurią 
Susiwienyjimas atnesza, XIII “S. 
L. A.” Seimas nutarė turėti tam 

f tikrus wyrus, “Sus.” platintojus, 
kuriems kasztus kelionės ir viso
kius kitokius espensus “Susiw”. 
sugrąžins, mokėdamas nuo kiek
vieno sukolektuoto doliaro po 
25 centus. Apart to, “Susivien”. 
prižada besidarbuojantiems dėl 
*‘Susiwienyjimo” duoti visokias 
dovanas knįgomis, iszleistomis 
“Susivienyjimo” kasztais.

Jei kuris norėtų būti tokiu 
“Susiv.” agentu, praszomė atsi- 
szaukti į vieną isz “Susiv.” Cen- 
traliszko komiteto.

Rev. Žilinskas,
“S. L- A.*prezidentas.

Wietines Žinios,

— Pereitos nedėlios naktyj, G. 
Damangola, gyvenantis po nr. 
2818 Short st. ėjo į saliuną, ant 
kertės Fuller ir Short ui. patiko 19 
m. Pesianawyczių, gywenantį po 
nr.3236Fish st.,su kuriuom jau pir- 
miaus buwo susibaręs. Barnys wėl 
atsinaujino, laike kurių Pestana- 
wyczius szoko ant Damaugplos ir 
kelis kartus sudawė su kumsz- 
czia į nosį. Damangola gi i«zsi 
traukė revolverį, szowė ir teip 
nelaimingai pataikė, kad užmuszė 
Pestanawyczių ant wietos. Pama- 
mates ka padarė, Damangola 
nuėjo ant policijos stacijos ir pats 
apsiskundė.

— 16 m. St. Starr, tarnaujan
tis pardawinycziose Mohtgomery, 
Ward & Co. po nr. 109—120 
Miuhigan av. ant antrų lubų, su 
kokiu ten reikalu norėjo elewa- 
teriumi važiuoti augsztyn, bet 
elewatorius nesustojęs iszkilo 
augsztyn, o Starr per atidarytas 
duris nupuolė per skylę žemyn 
ir užsimuszė ant vietos.

— Ant kertės Madison ir 61 
ui. stowėjo tuszti nameliai likę 
nuo paskutinės Chicagoj atsibu- 
wusios parodos. Pirko juos kokia 
tena naszlė Main isz Evanstono ir 
gawusi daleidimą,perkėlė ant tusz 
ežio pliaciaus prie 62ul.,prie szėnių 
Illinois Central geležinkelio.Pada
riusi tą, namelius tuos parsamdė 
naszliei Taylor. Toje ežia gywe- 
no gana ilgai. Tuom tarpu ant 

1 syk pajuto.kad kas ten ją gabena 
su namais nežinia kur. Pasirodė, 
kad pliacių tą pirko Ice Co., ir 
ant jo stato naujas sau reikalin 
gas triobas. Naszlė Main gawo 
teiposgi prisukimą atsimti sawo 
namus, bet ji neturi pliaciaus, to
dėl neturi nė kur juos perkelti.

Jauna wokietaitė, Jonieszka 
Neuhausen, gyvenantį po nr. 
1120 Belmont av., apskundė į 
sūdą maszinistą Harrį Smith, kad 
tasai nenori ją imti užpaezią. Su- 
džia Mahanoy liepė apskųstam 
iszsirinkti, ar vesti skundėją, ar 
tapti atiduotu krimindli^zkam 
gudui. Smith,po ilgam mastymui, 
iszsrinko pirmutinį būdą; praszė 
wien palaukti, kol jis neatsiras 
nuo darbdavių uždirbtų $30. Su- 
džia ant to sutiko ir nusiuntė 
drauge konstablerį. Smith pinį 
gns ten atsėmė ir konstableris ne 
spėjo apsižiūrėti, o jo nelaisvis 

« per langą iszszoko laukan ir pa
bėgo. Neilgai vienok isz lino- 
sybės naudojosi, kadangi į porą 
valandų suėmė jį ant Seminary 
av. ir pasodino wėl į aresztą ant 
teip ilgai, kol neapsiwes su sawo 
nuskriausta skundėja.

Draugyscziu Reikalai
Nedėlioj, 13 d. Lapkriczio, 1 

wal. po pietų, salėjo L. Aiuko, 
3301 Auburn avė. Chicago. Dr-tė 
Teisybės Mylėtojų laikys pusme
tinį susirinkimą, ant kurio už- 
praszo wisus sąnarius susirinkti, 
teiposgi ir norinezius pristoti; į- 
stoimas tikt $1.00.

Su guodone, Dr-tė T. M.

Draugystė Lietuwos Sūnų, 16 
JTSpalių szių metų laikė savo 
pusmetinį susirinkimu salėj L. 
Aiuko, 3301 Auburn avė., ant 
kurio iszrinko naują administraci
ją isz sekanczių ukėsų: Pirmsėdis 
—W.Wizgirda, 590 W. 13ih st., 
Pirmsėdžio pagelbinįkas—S. Stir- 
bis; lidinįkas—L. A Žukas; Rasz- 
tinįkas—A. Radauskas, 3232 S.

Morgan st.; Knįgius—A. Bijan- 
skas; iždo užžiurėtojai: J. Žydo- 
uts, K. Jankauskis ir A. Sukurs- 
kis. Metinį susirinkimą Dr-tė 
Lietuwos Sūnų laikys 20 d. Lap
kriczio, szių metų, tuojaus po 12 
walandai widurdienio, toje pa- 
czioje salėje, ant kurio wif>i sąna
riai priwalo pribūti.

Rasztinikas, A. Rudauskas, 
3252 So. Morgan st.

Į SKAITYTOJUS.
Kas užsiraszo laikrabztį “Lie

tuvą” ir užsimoka už visą metą 
$2.00 prenumeratos, gauna prieto 
dovanas už 50c. vertės knįgų. 
Knįgas gali sau iszsinnkti isz 
musų kataliogo, kas kokias nori; 
kas neturi musų kataliogo, tegul 
atsiszaukia, o prisiusime dykai.

Szias dovanas duosime tik iki 
nauju metu, po naujų metų jo
kių dovanų nebus. Dėltogi, ku
rie norite apturėti puikias dova
nas,pasiskubiukik “Lietuvą” užsi- 
raszyti ir už ją užsimokėti priesz 
naujus metus< nes po naujų metų 
jokių dovanų prie laikraszczio 
nebus. Kas yra “Lietuvą” skaitęs, 
tas supranta jos vertę, taigi te
gul pasiskubina, pakol dovanos 
yra duodamos. Prisiųsdami pinį 
gus, visada uždėkite szitokį 
adresą:

A. Olszevskis, 
Sub-Sta. 60, Chicago, Ile.

Didelis Balius.
New York. Draugystė Szw. 

Kazimiero turės sawo 24tą metinį 
balių subatoj 19 Lapkriczio 1898, 
salėje Irving Hali, 214—220 
Broome st., ant kurio visus lie
tuvius ir lietuvaites isz New 
Yorko, Brooklyno ir aplinkinės 
maloningai užkvieczia atsilanky 
ti. Balius prasidės 8 valandą va
kare. Tikietai vyrams su “hat 
check”................................... 25c.
Moterims.............................. 15c.

Su guodone, Komitetas. 
, (ii-ii)

Balius.
Subatoj, 12 Lapkriczio, 7 vai. 

vakare darau balių pasilinksmi
nimo, ant kurio grajys puiki mu
zika, bus szokiai ir »zeip gražus 
pasilinksminimas, dėlto visus lie
tuvius szirdingai užpraszau atsi
lankyti.

Su guod. P. Kareckas, 
1193 So Oakley av., 25ih st.

APGARSINIMAS.
Kas norite, kad iszsiųsti 

krajų pinįgai gerai ir greitai 
waikszcziotų, siųskite juos 
“Lietuvos” redakciją, o greieziau- 
siai su waikszczios. Už greitumą ir 
teisingumą kasdien apturime szim- 
tus padėkavonių nuo lietuvių isz 
visų Amerikos krasztų,teiposgi ir 
užgerumą 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 adresą:

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

į 
su- 
per

Pajieszkojiinai.
Pajieszkau savo draugu: Jurgio 

caiczio ir Jokūbo Ploplio, isz Suvalkų 
gub., Naumiesczio pav., Benaiczių kai
mo. Atsiszaukit ant szio adreso:

Juozas Krikszcziunas,
63 Hudson avė. Brooklyn, N. Y.

Ma-

Pajieszkau savo draugų: Zigmonto ir 
Karoliaus Sosnausku, isz Wilniaus gub., 
Trakų pav., Merkinės volosties. Teik
sis atsiszaukti ant szio adreso:

Mike Petralis, 
Box 860 Concord, N. H.

Pajieszkau Juozapo Maukaiczio, isz 
Kanno gub., Reseiqių paw., Juszkai- 
czių naimo; pirmiau gyveno Chicagoje, 
Jis pats, ar kas kitas, teiks&jiuot žinią 
ant adreso szito:

-Jos. Luleikis,
1037 Pine st., Cąmden, N. J.

Pajieszkau Mateuszo Jackausko, isz 
Suvalkų gub., Naumieszczio pav., 
Wyszpinių kaimo. Teiksis atsiszaukti 
ant adreso tokio:

’ ' Frank Bzipaila, 
91GardenSt.. Lavrence, Mass.

Pajieszkau savo brolių: Jono Kižio 
isz Skersabalių kaimo ir Franciszkaus 
Ramanausko isz Garsvinės kaimo, abu
du Suvalkų gub., Marijampolės pav. 
Jie pats, ar kas kitas,teiksis duoti žinią.

— ’ Antanas Grigonis,
J71 S. Csnal st., Chicago, III.

Padekawonė.
Siuncziame szirdingą aeziu “Lietu

vos" redakcijai už gražų padirbimą mu
sų perapijai reikalingų kvitų ir kitų 
drukų, isz ko ėsame labai užganėdinti ir 
dėlto velyjame visiems lietuviams rei
kalaujantiems kokių nors drukų, kreip
tis į "Lietuvos” redakciją, o busite už
ganėdinti. Su guoodone,

Parapija Ss. Franciszkaus Ser.
Lavreuce, Mass.

i
PIGUS ISZPARDAWIMAS

Prasidės Paoedelyj, 14 Lapkriczio ir trauksis isztisa Nedele.

B. Wartelsky s Dept. Store,
3041, 3643, 3645 So. Halsted St.

Turime apie 20 departmentu su visokiais taworais!

Gražios a-

Daugybe gražiu 
supamu Kėdžių 
Szieme Iszpar- 
davime po

$1.98

Meblei, Kupetai ir Peciiai.

Specinliszkas iszpardavimas mo- 
teriszku pliusziniu Keipu.

1000 Keipu po...............
800 “ “.................$4.98

Teipgi daugybe Jaketu ir Szaliku 
labai pigiai.

Moteriszki stanikucziai, vilnonio 
ttnnelo, gerai padaryti, visokiu 
parvu ir visokio didumo, tiktai

$1.39
Stanikucziai apliemavoti gražio

mis pynutėmis po 
$1.69, $1.98 ir $2.25

*•. ■
i

<

Ofllclal Publication. <

geležines ! 
Lovos, ; 
visokio i 
didumo ir ’ 
visokios 
pa r vos 
tik po
$1.98

Aržuoliniai 
padidinami 
Stalai, 6 pė
du ilgio po

$3.48
$3.98 
iki.......... $9.00

Aržuoliniai ir ma- 
honiniai Kredensa 
puikiai padirbti, 
verti 89.00, 
Szieme 
Isz pardavime 
Tik

$6.98

Annual Statement of the Lumber- 
men's Mutual Insurance Companyof 
Chicago, in the State of Illinoison the 
31st day of December, 1897; made to 
the Insurance Superintendent of the 
State of Illinois, pursuant to Lav:

No Capital.—Pūrely Mutual.
A88ETS.

Cash on hand and in bank....... 87,821.34
Interest and rents due and ac-

erued....................................... 43,20
Premiums in course of oollec-..

tion and transmission............ 259.38
Amount of premlum or deposit f

notes liable to assess- 
ment........................851,565.75

Totai cash assets... .88,123.92 
LIABILITIES.

Amountof unearnedpremiums
on all outstanding risks......... 84,525.70

Ali other liabilities.................... 32.26
Totai liabilities.........44,557.96

INCOMH.
Premiums received during the 

year in Cash........................88,780.84
Interest, rents and dividends

during the year...................... 646.82
Amount received from all other

^ources...................................  359.07
Totai income........... 89,786.73

EXPENDITURES.
I^osses paid during the year... .86,128.67 
Scrip paid during the year.......  262.93
Commisions, salaries and rents

paid during the year............  3,495.69
Amountof all other expendlt’r’s 10.08

Totai expenditures. .89,897.37
MISCELLANEOUS.

Totai risks taken during the
year in Illinois............... 8723,000.00

Totai premiums received dur
ing the year in Illinois......... 88,526.50

Totai losses ineurred during
the year in Illinois............... 86,128.67

Totalamountof risks outstand
ing 8777,185.00

EDWARD HINES. Pres. 
. E. E. HOOPER, Sec’y.

Subscribed and svorn to before me this 
12th day of January, 1898.

Charles W. Chandler, 
(Seal.) Notary Public.

Olticinl Publication
Annual Statement of the Coal Oper- 

ators Mutual Fire Insurance Com- 
pany of Springfleld, in the State of Il
linois. on the 31st day of December. 
1897; made to the Insurance Bu peri n- 
tendent of the State of Illinois, pursu- 
ant to Law:

$2.25
’ $2.48

Pilna wisokiu aptiekoriszk* tavorų czionykszcziu ir užrubežiniu.

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

dirbimą.

Kauno gub. Szauliu pavieto.

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

LIETUWIU DAKTARAS

MAFIJA DOWIATT

<RAJOWA

1894

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

Mano Dirbtuioe tapo 
Apdowanota

DVIEMS MEDALIAIS 
ant Kosciuszkos Paro
dos už rupestin

VTiTM

KARŪNŲ, SZARPŲ, 
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, MARSZAL- 
KIN1Ų LAZDŲ ir tt.

Turiu ui garbę apreikszti guo- 
dotiniems Kunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu vi
sus augszcziaus paminėtus daig- 
tus Pigriausei’ Teisingiausei 
ir Geriausei, nes per 30 metų 
užsiimdama iszdirLimais įgijau 
geriausę praktiką ir dėl to galiu 
viską padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrįįtai.

Su guodone
W. SLOMINSKA, 679 MILWAUKEE AV., CHICAGO, ILL.

Li6iuwlszKa ADilcKa
257 Hanover St., Boston, Mass.

Aptiekoje wi.sada gulima rast DAKTARA, kurs duoda ligoniams 
rodąs dykai.

No Capital.—Pūrely Mutual. 
ASSETS.

Market valueof bonds & stoeks. .85,162.50
Cash on hand and in bank....... 8,657.92
Bills receivable and agents’ debit 

balances..............................  3,782.36
Net premiums in course of col- 

leerion and transmission.,.. 932.90
Amount of premium or deposit 

notes liable to assess- 
ment.................... 836,416.95

Totai cash assets.. .818,535.68
LIABILITIES.

Amount of unearned premiums* 
on all outstanding risks..... 86,402.82

Totai liabilities.......86,402.82
INCOME.’

Premium received during the 
year in Casb........................88,690.57

Interest, rents and dividends
during theyear............ 184.65
' ' Totai income..........88,875.22

EX PENI) ITU R ES.
Izisses paid during the year... .82,085.19 
Paid during the year to members 266.59 
Commissions, salaries and rents 

paid during the year..... .
Taxes paid during the year (in- 

cluding fees.etc.,of Insurance 
Departments).......... . ..........

Amountof all otherexpendit’r’s
Totai expenditures. .84,6 ’9.32

MISCELLANEOUS.
Totai risks taken during the’- 

year in Illinois..-........... 8608,268.32
Totai premiums received dur-

»ing the year in Illinois......... 88,690.57
Totai losses ineurred during 

the year in Illinois....... . .  .82,085.19
Totai amountof risksoutstand

ing........................................8630.550.72
CHARLES RIDGELY. Vice Pres. 
CHARLES V. HICKQX, Sec’y.

Subscribed and svorn to before me this 
8th day of February, 1898.

Ad. F. Deicken, 
Notary Public.

Telefonas: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos 

aptiekos.iki $3.00

(Z)

2

Q

$5.98

Laiszkni ant paczto

(Z)
O3 

E

C a 
® J

Didžiausias Iszpardawimas 
nauju moteriszku Skrybė
lių ir galuos paredu.

Gražiausios moteriszkos skrybėlės 
iszdabintos aksomu ir plunks
noms po
$1.98, $2.98 ir $3.98

8
2 £

<
i

Gražus mote 
riszki An- 
darokai po

98c
$1.48

$1.98 
iki..........

si
Q
S

2,111.04

STEBUKLINGOS G1DU0LES (LIEKARSTWOS)
Nuo kuriu tukstanezei ligoniu iszsigido nuo visokiu ligų, siųsdami szirdingas* 

padekavones nuo savęs in žmonis už iszgidinima sekanczių ligų:

Plaucziu džiova, Dusulis, Gumbas, Patrūkimas, , 
Papuczkai, Dysenterije, Apmirymas, Pažandės, i 
Pūsles, Karpos, Strėnų skaudėjimas, Gerkles liga, 
Romatyzmas, Kaulu gėlimą, Skurbuta. Gal vos u - 
žima svaiguli, Meszlungi, Epilepsija. Perszalima, 
kad dantis užlaikit nuo puolimo in keletą minutu 
iszgidima, Skaudėjimas galvos.

Prekė pinį^ų
Ruekas rublis po..................52|c.
Prūsiškos markės po...........24|c.

Prie kiekwieno pinį^ų siuuti- *2 Bodio AKuissk* 
mo reikia pridėti 30c ant pacztc N«Gogotowna zoti*

* 1 . MU larn.T lan

kasztų.
Pigįgai iszsiųsti per “Lietuvos” 

redakciją greieziausiai suvaiksz- 
czioja ir niekada negali pražūti, 
nes mes siuncziame per bago- 
cziausiaa bankas ir kiekwieną 
siuntinį asekuruojame.________

J. WEIN8TEIN,
pigiausei parsamdo karietas ant wesei- 

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

Telefonas Canal 450.

Knign Kataliogas. 
Knygos musu locnos NpaiiNtuwes. 
Arywl Apiireuzkimai ant kuriu troo

nes nuolatos žiuri, bet 1u gerai nesupran
ta; su 7 abroaeliaia. Naudingiau** kny- 
Jele ant *wielo dėl dasiiinojimo l*x ko 

aroai žaibai, griausmai, lietu* ir sniegas; 
k a* yra debesiai ir ant ko jie lalkoal. SDc 

Aritmetika. Kniga dėl iBUimoklnimo rokun- 
du................................................................. 26c

HYGIEN A. arba mokslas apie užlalkyma swri- 
katoa. Szita knygele priwalo rastis klekw|enuose 
namuose, nes kas jf su atyda perskaitys, patal
ky* apsisaug o t i nuo tukstanrziu wi*ogiu ligų, 
pataikys užlaikyti ozielybeje *awo *weikatf, pa
ilginti *awo amžl ir mokės užauginti streikais ir 
tirlrtais *awo traikeliua. Preke.........................36c.
Istorija Suvienytu Valstijų 8ziaurines Ame

rikos. Apraszokalp Koliumbas atrado 
Amerika, koki ežia tada žmones gyveno 
koki žmones pirmiausiai isz Europos pra
dėjo važiuoti In Amerika, kokios kare* 
buvo, už ka karevo ir kokiuose metuose; 
kiek prezidentu buvo, koki ir kiek kuris 
gero padare dėl szios žeme* O ant pat 
galo talpinau Konstitucija Suvienytu 
Valstijų, kuri yra reikalingiausiu dalyku 
dėl perskaitymo kiekvienam žmogui 
szioje Amerikos žemele gyvenaneziam.
Turi puslapiu 364. Prske 11.00

Ta patidructiai apdaryta...............................11.26.
Kražių Bkerdyne. Apraszo ana baisu at

sitikima, kada 1803 m. maskoliai užpuolė 
ant bažuyczioa miestelyje Kražių, mu- 
•ze, szaude ir pjovė nekaltu* žmoni*. Įsi
griovė altorius ir užpeozetijo bažnyczia. 
Aiszkiausiai apraszo ta visa atsiti

kima. 16c. 
Lementoriu* Lietuviszkas sn poteriais, 

katekizmai* ir mistranturu. 10c
Mokslas spie Žemia ir Kilus svietus, ju bū

vy ir pabaiga. Apraszo kas yra žeme, 
isz ko ji susideda, ant ko ji laikosi ir 
kaip sukasi; kas yra saule, žvaigždes, 
menuli*; kaip toli in sau lis ir in kita* 
Žvaigždį**, kas yra planetos, kometos ir 
kitos retai matomos žvaigždes. Yra tai 
naudingiausi* knyga ir reikalingiauae 
dėl perskaitymo ir pasimokinlmo kiek
vienam žmogui ant szio* pasaulės gyve
naneziam. . .................................... 75c.

Tapati d ruožtai apdaryta............................... |1.00
NAUJA ŪBI 8 LIETUVISZKAS 8APNINYKA8, 

surinktas isz daugel swetimtauti*zku sapni- 
nyku ir surėdyta* pagal tikra Perslszkal 
Egiptiszk* sapninyka,—su 310 aiszkiu a bro
leliu,—su apraszymu planetų ir paslapcziu 
kokias senove* žmones vartojo dėl inspeji- 
moateite*.—Geriausei iszguldo visokiu* 
sapnu*, koki tik žmogui prtsapnuot gali. 50c 
Apdarytas................................................. Mo

Olitypa. apysaka isz laiko terpia visiko* ka
re* Indi jonu Amerikos. 26c

Puiki istorija ape Kantri* Alane, kuri per 22 me
tu* vaikszcziodama po sviete, daugybia 
bedu ir vargu kantrai isakentejo 90c 

Rankvedi* Gromatu raižymui. Yra labai 
naudinga knygele, kurt mokina kaip reik 
raazytie gromatas in;pažystamus, prisie
itus, giminias, mylimais!** ir mylimuo
sius priesz apsivedima, In ponus, kuni- 
&us, vyskupu* ir kitas sugiltai peitaty- 

t* y pa Lai Pasveikinimai (pavtnczevo- 
nes) ant Nauju Metu, dienoje varduvių, 
užgimimo ir kituoee svarbiuose atsitiki
muose. Preke. 50c.

ROBINSONAS KRUZIU8, moraltssk* apysaka 
dėl jannumene*. •• •• 26c

Anlon
,W B«r»w Wawramia 
A68 beviseao*'* Alex.

• flOO Jaro.z Jan
Isil J«lenia Fraoolazka 

SIS Kschanski Kasta. 
810 K»rlowlcz M arta n 
018 Kabėki* Paul 
044 Matu«zwe«Ui .1 
001 Maadzen Joaef 
OM Novbut Domlnik

000 Pculby E.
<W> Petrowic« Kajeton 
Mo Placlnskl B.
078 Radztnskl W.
870 Katuli* Dominik
084 R u p* r i* Peter 
OMt Rus Anton 
080 Ructeikajti A. 
091 Sziblllo Leon 
710 Sznimukszka K.
71Z Tarczon Tomasz
718 Vrbanow»ky Piotr
719 Viboskl Stepan 
723- Valtchuk Mor.
736 Zucksuskl

90.00
76.50

Attorney Beckermanas,
ADVOKATAS.

Geriausei iszprovoja visokias provas 
visokiuose guduose, kaipo civiliszkuose 
teip ir kriminaliszkuose. Persenėjusias 
ir užvilktas provas atjieszko Ir daveda 
prie greitesnio termino.

371 W. iąth St.,
Chicago, Illinois

(Seal.) '

Official Publication

deglių, slogas, užkurtimas ausu, užstoji m as viduriu, žaidulius ir užsisenejusias 
ronas. iszvarimas kirmėlių vaikams ir suaugusiems, užsikrėtimas visokiu ligų 
ir tt., dėl kožnos ligos yra giduole naudingiausios isz Europos ir visu krasztu 
Ameriko, sutaisyta per garsingiausius gidintojus ir naudojamos gidiniezose Eu
ropoj ir Amerike. Teiposgi turiu visokiu gidomu szaknu, «jedu ir žolių, o ir 
stanauninka (pamaezninka) isz Europos užlaikau. Susipažinęs su visbkiom 
kompanijom pigiau dėl savo tautiecziu galiu parduot. Turiu ziduole ddl slen- 
kaneziu plauku, wisokiu diržu ir daiktu reikalingu dėl sveikatos. Ne vienas 
jau yra patrotijes vilti iszsigidinimo, bet gali naudot isz virsz minėtu gicjuoliu, 
o nesigraudisit niekados. Keliaudamas po svietą su Dievo pagelba daug pati
nau praktiko ant ligoniu ir tinkaneziu giduoliu. Tukstanezei ligoniu iszgijo ir 
kožnas duoda tikra paliudinima. Turiu vilti, kadUietuvei savo tautieczio ne 
paniekins. Norintieje atsiszauktie praszau apraszyt liga ir kaip ilgai sergate, o 
dastosit gera rodą su naudingom tinkaneziom giduolem.

Gero velijentis visiem Lietuviams Jusu tikras viengentis,
J. M. BRUNDZA,

Mahanoy City, Pa.

S100NAGRAD0S $100 
užmokėsiu kiekvienam, kuris tapo isz- 
gydytas isz ligų įgytu per jaunystės isz- 
dykumą (oDonizmą) Naminėmis Gydyk
lomis. Teiji iszsigydyti ne gaHma, bet 
jeigu kenti ant nervų turi apsilpnytas 
lytiszkas dalis kūno per ononizmą, ar po- 
liuciją, kenti galvos skaudėjimą pilvo 
užkietėjimo, miegot negalėjimą ‘ir kitas 
tam panaszes silpnybes, raszyk‘ sziądien 
pas mane, o asz atsiųsiu tau apraszymą 
kaip asz iszsigydžiau trumpu laiku isz 
tokių pat ligų kelių metų kentėjimo. 
Apraszymą prisiųsiu užpeczėtytame ko- 
perte ir apie tavo gromatas nieks neda
liuos. Įdėk už 2c. markę ir raszyk pas:

FREI) WILSON, 
(9— ii) Box 386, Kenosha, Wis.
ŪKININKAS, Lietuvos ukinįku lai- 

krasztis, iszeina vieną kartą kas mė
nesį. kasztuoja Prūsuos ir Austrijoj 
2| markės. Amerikon prisiunėjant 4 
markės arba 1 amer. dolierį.

VARPAS, literatūros,politikos ir mok
slo, dvimėnesinis laikrasztis, kasz
tuoja Prūsuos ir Austrijoj 3 auksi
nus, Amerikon ir kitur prisiuneziant 
4 auksinus (Markes).

Pinįgus ir laiszkus į Ūkininko ir Var
lio redakciją siuneziant reik toks 
adresas padėti:

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

South End Polyclinic 
(GYDINYCZIA) 

339 H&rrisoo Av., Boston, lass.

Szioje gydinyczioj randasi Ruski Dakta
rai, kurie priima ligonius dykai.

Dienomis:
Nuo 10 iki 12 wal. priesz piet.
Nuo 5 iki 7 vai. po piet.

Nedeiiomla:
Nuo 1Q iki 12 wal. priesz piet.

Annual Statement of the Addison 
Parkers Mutual Insurance Compa- 
ny of Addison, in the State of Illinois 
on the 31st day of December. 1897; 
made to the InsurancoSuperintendent 
of the State of Illinois, pursuant'4o 
La v:

901.00

No Capital.—Pūrely Mutual.
ASSETS.

Loans and mortgages.............. 820,250.00
Market value of bonds & stoeks 400.00 
Cash on hand snd in bank9,084.39 
Interest and Tents due and ac- 
erded........................

Premiums In course of collec
tion and transmission........... 1,571.36

Amount of premium or deposit 
notes liable to assess- 
ment.................. 8110,574.56

Totai cash assets.. .832,200.75
LIABILITIES.

Amount of unearned premiums 
on all outstanding risks... .813,294-16

Totai liabilities... .813,294.16 
INCOME.

Premiums received during the 
year inCssh.....................85,246.40

Interest, rents and dividends 
during the year.................   1.164.50

Totai income..........  .86,410.90
EXPENDITURES.

Losses paid during the year.. .85,764.40 
Paidduring the year to members 82.50 
Commissions, salaries and rents 

paid during the year......... 1,069.60
Amountof all other ezpendit’r’s 237.28

Totai expenditures. .87,153.78
MISCELLANEOUS. 

risks taken during the
.............. 8379,536.00

Totai
year in Illinois

Totai premiums received dur-
ing the year in Illinois.......... 84,835.53

Totai losses ineurred during 
the year in Illinois............. 85,764.40

Totai amountof risksoutstand. 
ing................................. 82,368,032.00

FRANCIS STOEHLKE, Pres.
OTTO A. FI8CHER, Sec’t.

Subscribed and sworn to before me this
3rd day of February. 1898.

\ Henry L. G los,
Notary Public.'Seal.)

ĮVAŽIUOJU

S. Leliaszlu,

(u-ii)

LietuwiHzkns Salinusia
užlaiko gerą alų. seniauses ir czystas a- 
rielkas ir kvepenezius cigarus. Geriause 
užeiga dėl szviežiai atvaževusių ĮChi- 
caga. Prie to turi gerą sale dėl mitingu, 
szolcių ir kitokių zabovų.

S. LELIASZIUS,
650 S. Canal St., CHICAGO.

a

iszeina kas sereda jau 13-tas 
metas, Plymouth, Pa., ir pra- 
nesza svarbiauses ir teisin- 
giauses žines isz Lietuvos ir 
visos pasaulės, talpina pui
kias apysakas bei kitus nau
dingus apsisz vietiniui rasztus. 
“Vienybe” ant metų kasz- 
tuo ja $2,00 o ant pusės $1. 
Pinįgai turi būt apmokami 
isz kalno. Laiszkus ir pinį- 
gus reikia siųsti ant tokio 
adreso:

J. J. PAUKSZTIS, 
Plymouth, Pa.

Ar Tawo peczius 
reikalai pataisymo?

J eiga teip, tai pirk visus reikalingus prie 
pecziaus daiktus

Ootlet Furoitore & Stove Co.,
3249 S. Morgan St.

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

Geriause Užeiga dėl Darbinyku
pas

J. Danisewicziu,
768 Bank ir River Side Sts.

Waterbury, Conn.
Užlaiko geriausius gerymus; szalta 

Alų, seniausias Arielkas, Likierius ir 
kvepenezius Cigarus. Užkvieczia visus 
atsilankyti. Juozas Daniseviczius

iVNOTARIJUSZAS. CLAIM ADJUSTER.

F.P Bradchulis
Užsiima visokiomis provomis Ir isz- 

dirba visokius dokumentus. Rodąs 
duoda visokiuose atsitikimuose.

Atsiszaukite pas savo viengenti:
954 33rd St., ’ CHICAGO.

Telefon: Yards 709.

Wisi wyrai pas

Baltrukony!
Rasite szalta alų, seniauses ariel- 

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

Atsilankykite po nr.

11 N. River Side St.,
Saterbary, Conn.

r

HILLE’S FOTOGRAFAS, 
3452 8. Halsted ui.

N njima puikia*'Fotogl f i Ja*, ui tuziną tiktai 
$2 00

An «Meliu ir kitokiu reikalu nujlma Fotogra 
I ttiaa kopulk autai.
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