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. lietuw»zkai, lenkisz- 1 
’ kai ir angliszkai. (
i Darba atlieka .
į gražiai, greitai rr pigiai.

tatę. padarytę- teip Amerikos ir 
Isz pa ir jos, amerikonai apsiima 
paliuosuolį Aguinaldo paimtus 
i*zpaniszkus nelauviu*, kurių ji
sai turi 12000, liet kad Aguinal 
do atsisakė, ant prisakymo ame
rikonų, nelaisvius |>aliusuoli, to
dėl iszpanisž,kas jecerolas, nepa
sitikėdamas ant sandaros traktu 
to, pridėjo tarybos tiesiog su A 
guinaldo. Amerikos karės minis- 
teris sako, kad Amerika turi už 
tektinai pajiegų ant suvaldymo 
Porto Rico ir Kulio*, su Filipinais 
gi esę kitaip. Filipiuieeziams, 
kaip dabar spėja Amerikoj, ge
riausius ginklus pristato Japoni
ja, kuri teiposgi ne geidžia susi- 
dratinimo Amerikos ant D džiojo 
oceano.

Entebed at tuk Chicugo, III Post

CHICAGO, 1LL.,

traukti isz katalikiszkos |Mtrla* 
mento partijos ir sutverti atskirę, 
jeigu centram balsuotų po rando 
pusei.

Vhiruunt ‘-LiMvvy" ir pruion-i 
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Politiszkos žinios.

Amerika ir Iszpanija.
Ne retai pasitaiko patikti net 

Amerikos Įaikraszcziuose apkalti
nimus amerikoniszkos kariaunos 
virszinįkų naujai užimtose kolio- 
n i jose. Skundai ant zumeri kog vir
szinįkų ateina isz Kubos $* isz Fi- 

, lipinu, skundžiasi žmonės ant jų 
despotizmo. Stoka takto be ma
žo ne pagimdė susimuszimo terp 

’ kubieczių ir amerikonų. Ta pa
ti priežastis ant Filipinų pasėjo 
nepasitikėjimę fiiipinjeczių ame
rikonams. Nuo salos Porto Kičo 
rods skundai ne ateina, bet kaip 
laikraszcziai paduoda, nė todėl, 
kad ežia priežasczių skundams ne 
Mitų, bet tpdėl, kad antai redak
toriams dviejų laikraszczių, ku
rie pirmiaus skundus talpino, je- 
nerolas Henry parodė net botagę. 
Tokiomis geradėjystėmis rods ant 
tūlo laiko galima burnę uždaryti, 
bet ne užganėdinti. Nepasitikė
jimas amerikonams ant neva jų 
iszliuosuotų salų auga. Kubie- 
cziai ant prisakymo amerikonisz- 
kų jenerolų atsisako ginklus pa
dėti. Ant Filipinų daug niekiaus: 
ten nesutikimai Aguirialdo su a- 
merikonais dar didesni. Ant ap
garsintos prokliamacijos prezi 
dento McKinleyo su pažadėjimais 
kuo placziausių tiesų vietiniems 
gyventojams, jeigu jie tų tiesų, 
patekę amerikonams, pasirodys 
verti, Aguinaldo iszleido prie 

■“'-szingę prokliamaciję į salos gy- 
Į ventojus, kurioje iszreiszkė rei- 
I kalavimę visiszkos neprigulmys- 

I tės, protestavo priesz vadinimę 
■ ' jenerolo Otis Filipinų gubernato- 
I rumi. Filipiniecziai, užėmę miestę 
I Iloilo, ne. leidžia ant kranto gink

luotų amerikonų, traukia ežia 
Į daugiaus savo pajiegų isz salos 

vidurių. Isz Mani les bėga tei- 
posgi į salos vidurius cziabuviai, 

I kur daugumas jų pristoja į eiles 
į Aguinaldo kariaunos. Net prezi- 
’ dentas McKinley ir jo ministeriai 

mato, kad be kruvinos karės ne 
pasiseks salų suvaldyti. Prezi
dentas nusprendė siųsti į Manillę 
30 kanszkų laivų, bet su jais 
galima užimti, vien pakranezių 
nuėstus, o ne suvaldyti 10 mi
lijonų cziabuvių, prie kurių vis 
daugiaus ir daugiaus gaivulų pri

Balkanų pussalis.
Grekit<zkas kunįgaiksztis J ur

si* jau a|>ėmė valdžię ant salos 
K> etos kaipo komisorius europe- 
iazkų vieszpatysęzųj, norą sul 
tanas, -kuriam neva priguli sala 
Kreta, gana ne norėjo. Naujas 
komisoriuė tapo szirdingai priim
tas vien krikszczioniszkų gyven
tojų, mahometonys laikosi isztcžo, 
jo ne kenezia. Rods ir jis pats 
ant kiekvieno žingsnio rodo, kad 
mahometonų ne kenezia. Ant pa
kvietimo mahometonų užeiti į jų 
moszeję (bužnyczię) ant dievinai- 
dystos už sultanę, kunįgaiksztis 
Jurgis atsisakė lankyti mahome- 
toniszkus maldų namus.

Serbijoj, kaip pranesza lygiai 
maskoliszki ir Austrijos reprezen
tantai, rengiasi revoliucija, kara
lius nežino, ant kokios partijos 
remtiesi. Kada karalius buvo 
dar nernetis, jo vardu valdanti 
regentai teip gyventojams įgriso, 
kad jie dabar karaliaus nekenezia; 
ant padidinimo nekentimo prisi
deda mėtymas pinįgų ir paleistu- 
viamimai karaliaus tėvo, Milano, 
kurisai visų serbų yra nekenezia- 
mas. Sostas Obrenoviczų kara 
lių giminės remiasi ant labai silp
nų pamatų. Montenegro kunį
gaiksztis laukia vien progos, kad 
galėtų nuo sosto praszalinti 
dabartinį karalių ir užimti "jo

biją tvertų vienę vieszpatystę, 
gyventojai abiejose yra tos pa
ežio* kilmės. Montenegro kunį 
gaiksztis kreipėsi į Turkijos val
džias su pasiskundimų ant nuola
tinių užpuolimų albanieczių, ku
rių buk Turkija ne norinti suval
dyti. ' Suazaukė jis savo karei
vius po ginklu ir sutraukė ant 
rubežių, neva ant jų apgynimo 
nuo albanieczių, bet isztikro lau
kia jis, kada Serbijoj revoliucija 
pakils. Tęsyk jis su savo karei
viais įsiveržtų į Serbiję, kur jam

stoja; dabar prie Aguinaldo pri- siuntinių ketina 
aidėjo jau ir salos Mindanao ne- ras, bet už tai kil 
gritai. Nors pagal sandaros trak- priesztarauja ir

; Vokietija.
VVokielijoj užstojo dabar daug 

i žiauresni laikai, pradėjo ežia per
sekioti kiek vieuę liuosesnę mislį. 

' Niekada d»r ežia nesėdėjo kali- 
’ niuose, tiek žmonių už įžeidimę 
, garbės ciecoriaus kaip dabar. Cie 

eonus Wilhelmas rods Wokie>i- 
joj ne turėjo niekada didelio pri- 
tarimo ir meiles žmonių, dabar 

; vienok savo reakcijonaliszkais 
, norais nužudė ir tę trūputį mei 
- lės, kokį dar galėjo turėti kit ,se 

sudedanezioae Wokietiję vieszpa 
tystėse apart Prūsų, kurių kitose 
Wokietijos vieszpaiystėse prade

1 da vis - labiaus ne kęsti. Prūsų 
randas pradėjo vaikyti laukan 
svetimų krasztų pavaldinius, tie- 
gi krasztai griebiasi atlyginimo, 
atlygina ne vien Prusims,bet pa
valdiniams visos \Vokietijos. 
Skaudžiausiai,turbut,atlygina Da
nija ir jai pritarianti Norvegija 
ir Szvedija. t Prekėjai tų krasztų 
ne ant juoko pagazdino, kad jei
gu Prūsų randas nesiliaus vijęs 
isz buvusių daniszkų provincijų 
Szlezvigo ir Holsteino,patekusių 
Prūsams po karei 1864 m..danisz
kų pavaldomų, tai daniszki, nor- 
vegiszki ir szvediszki prekėjai 
neims toliaus vokLzkų iszdirbt- 
mų, kol Prūsų randas nesiliaus 
vaikęs ^daniszkų pavaldinių. A-
pie tai jie praneszė fabrikantam^ |)rilanki serbų dalis palengvįs 
ir atsėkiė atgal seniau* duotus 
reikalavimus. Fabrikantai pakėlė 
protestę priesz tokį neiezmintingę 
.savo rando padavadyjimę, bet 
vaikymai nepasiliovė.Net Masko- 
lijai ne patiko vaikymas masko- 
Ijszkų pavaldinių isz Prūsų. Mas
koliszki laikraszcziai beveik 
vienbalsiai reikalauju atlyginimo 
vokieczikms, kurių Maskolijoj 
yra net 10 syk daugiaus negu 
maskoliszkų pavaldinių Wokie- 
tijoj.

Laikraszcziai pranesza apie sten- 
gimusi Prancūzijos visai susitaiky
ti su Wokietija ir apie kokias ten 
terptų kaimyuiszkų krasztų pra 
dėtas tarybas. Prancuziszkas pa
siuntinys atsilankė Pottsdame pas 
ciecorių ir.nors tasai sirgo, bet 
prancuziszkę pasiuntinį priėmė ir 
■raibėjo visę valandę; Berlyne 
ciecorius atsįlankė paskui pas 
prancuziszkę pasiuntinį. Wokiszki 
laikraszcziai vienok ne labai pri
taria susiartinimui su Prancūzija. 
Wokietijos užrubežinių dalykų 
ministerio Buelov ant pavasario 
rengiasi keliauti j Angliję antdi- 
desnio- suartinimo vokiszkos ir 
angliszkoM politikos. Jeigu teip, 
tai tas jau rodytų, kad ir Wokie- 
tijos randas ne mielina risztiusi bu 
Prancūzija prie-z Angliję.

VV okietijos randas ir ciecorius 
dabar, kaip galėdami gerinasi 
katalikams, kadangi be pritsrimo 
katalikiszkos partijos pasiuntinių 
jis ne gali iszderėti nuo parlaiheo- 
to pinįgų ant padauginimo ka 
riaunos, sudrutiniiho laivynės ir 
užgyrimo tiesų priėsz socijalistus. 
Wiena dalis katalikų partijos pa- 

“ luoti s iwo bal
da lis smarkiai 
da visai pu-»i-

sostę užimti. Albanteczius suval
dyti jo pajiegos |>er menkos. Al- 
baniecziai padarė dabar su^rtį su 
Macedonijoj gyvenaneziais sawo 
vientaueziais. Jie pasirengę, kaip 
tikt užtėmys, kada Turkijos pa
matai pradės griūti, atsiskirti nuo 
Turkijos ir sutverti neprigulmin- 
gę Albanijos vieszpatystę, suei- 
dedanezię isz Albanijos ir Wuka- 
rinės Macedonijos. Mat jie nori 
užkirsti kelię platinimuiei Serbijos 
ir Grekijos.

Austrija.
Abiejose Austrijos dalyse pa

kilo toki jas tverianezių tautų 
nesutikimai, kad jų kokiu nors 
budu ne praszalinus, valdžios ne 
gali normaliszkai krasztę valdy 
ti. Austrijoj vokiecziai tverian 
ti treczdalį gabentojų ne sutin
ka ant kokio nors iszplatinimo tie
sų slaviszKų taiUtų; Wengrijoj 
vos 5 milijonai mongoliszkos kil 
mės madžarų nesiliauja spau- 
dę 12 milijonų šlakų ir rumunų. 
Kadangi vienok kaip Austrijoj 
slavų, teip Wengrijoj ne madža
rų yra da giaus ir tų seniaus pri
spaustų tautų supratimas kyla vis 
augsztyn, todėl jie ne tikt nesi 
duoda spausti labiaus, bet reika
lauja sau tokių jau tiesų, kokias 
turi vokiecziai ir madžara*. Tas 
paskutiniems labai nepatinka, 
szaukiasi prie rando, kad tas su
valdyti kylanezius slavus, bet 
kad randas tę padaryti, nors ir 
ktisžm kaip norėtų, jau ne gali, 
todėl madžarai ne užgiris ran 
dui pinįgų, nepripažysta tiesos 
imti į kariaunę; Austrijoj vo
kiecziai nori inzisztus pakelti, 
jie eziukiasi VVokietijos 
pageltos. Įsikiszimas vienok

Wokietijos su parėmimu 
Austrijos vokieczių taip įpykytų 
Maskoliję, kad turėtų užgimti bai
si karė terp Maskolijos ir Wo- 
kietijos, į ję ir Prarfeuzija taptų 
įtraukta. VVargiai bo ^Vokietija 
iszdrys viena stoti į karę su susi 
riszusioms Pruncusija ir Maskoli- 
ja Austrijos vokiecuiai, turėda
mi priesz savę slavus, ne daug 
galėtų pagelbėti.

numažino 
kaslink 

Sbnigbai 
reikalavi-

Chinai.
Nežiūrint ant protesto Ameri

kos ir Anglijos pasiuntinių Chi- 
nuose, Prancūzija ne 
savo reikalavimų 
iszplatinimo kone s*jų 
apekrityj Prancūzijos
mę smarkiai remia Maskolijos re
prezentantas Ch nuoee, Pawlow. 
Matomai teip Maskoltja kaip ir 
Prancūzija pasirengusio* ant pro
testų ne paisyti, ''aikobjs abel- 
nai dabar ant Anglijos prieiztaia- 
vimų pradeda mažai paisyti. Ji 
padirbo dabar nauję geležinkelio 
alkūnę iki Kuszkai, ant pats Af 
ganis^ano rubežių, nuo kur į Kan 
daharę jau tikt 120 viorstų, tai
gi areziaus negu nuo Wirbaliaus 
į Wilnių ; nuo Kandaharo gi jau 
Angliszkos Indijos ne toli. Jau 
dabar tūli maskoliszki kariaunos 
virszinįkai tiesiog kalbina Angli
ję, ant praszalinimo kraujo pra
liejimo, kad tojė atiduotų Mas- 
kolijai ne tikt dar neva n e pri- 
gulmingas vieszpatystes, Perriję, 
Afganistanę, bet teiposgi angliaz- 
kas valdybas Beludžistan ir aziau- 
rinį Indįjų kampų^Tta krantai 
esę Maskolijai dabar neatbūtinai 
reikalingi, juos turinti gauti Mas- 
kolija ar per karę, ar be karės, 
jeigu Anglija juos atiduosiszliūdr 
so noro. Teiposgi Maskolija nie 
kam nedeleisianti kisztiesi į Ko
rėjos reikalu*.

Afrika.
Transvaaliaus randas, ne norė

damas duoti anglijonam* pamatę 
dėl apkaltinimų, ant praszalinimo 
erzinimo, uždraudė miestė Joha- 
nisburge apvaikszczioli sukaktu
ves paėmimo Jamesono.

Seniai laikraszcziai buwo pa
garsinę, buk Anglija pirko-nuo 
Portugalijos jos valdybas Delagoa 
užtakos. Tuom tarpo dabar Por
tugalijos randas pagarsino laikra- 
szcziuoae, kad jis nesirengia visai 
parduoti kokias nors savo valdy
bas kitoms Europos tautoms. t

Ant Mėlynojo Niliaus anglijo- 
nai vėl sumuszė dalį derviszų. 
Muazyje krito vėl keli szimtai der- 
viszų, bet jų virssinįkui pasisekė 
isztrukti. Užimtuose krasztuose 
anglijonai rengia dabar mokslai- 
lies.

VVidurinėj Afrikoj, Kongo val
dytoj, ant susidedanezio isz kelių 
szimtų kareivių belgiszkos ka
riaunos pulkelio užpuolė negrai ir 
sumuszė belgijonus. 2 oficierai ir 
20 kareivių tapo užmusztų, su 
žeistų buvo į 40, likusi kareivių, 
dalis, susidedanti isz cziabuvių 
iszsiakyrstė. Gal juos vėliaus su
medžios negrai maiaztinįkai.

Isz Lietuvos.

_ 'Naujos szimtrublinds.
Nuo 1 d. Gruodžio pereitų me

tų Maskolijoj tapo terp žmonių 
paleistos naujos popierinės szimt- 
rublinės. Pagal savo pavidalę 
jos skiriasi nuo senųjų. Ant nau
jų szimtrublinių yra du Katarinos 
paveikslai, bet juos matyt tikt 
žiūrint į szvieeę, sziiip jų ne 
matyt.

Rogių kelias.
Nors szį metę Lietuvoj ir Lat

vijoj sniegas pasirodė anksti, bet 
jis paskui nutirpo, užstojo vėl 
sziltesuė* dienos. Isz tikro žiema 
užstojo nuo 16 d. Gruodžio, pa 
gal uaujęjį kalendorių. Szaltis 
laikosi 7—9*0., pasnigo pusėtinai 
ir užstojo rogių keliai, kurie pa-

lengvina žmonėms parsivežimę 
malkų ir gabenimę produktų į 
miestus ant pardavimo.

Prekes produktų Wil- . 
niuje.

Prekės grudų ir valgio produk
tų Wilniuje pereitę sanvaitę bu
vo Szitokios; pyragų svaras 8 
kap.; baltos duonos 3| kap., juo
dos 2 kap. Svaras geriausios mė 
sor 19 kap., I. sorto 9—11 kap., 
II. sorto 7—8 kap., UI. sorto 6 
—7 kap. Sviesto pūdas 11 rub. 
50 kap., sferas 29 kap. Pūdas 
rugių kaeztavo 78—80 kap., a- 
vižų 76—78 kap., miežių 80 kap. 
Pūdas szieno 80—84 kap., sziau- 
dų 21—24 kap.

Lietuwo8 dwarponių 
praszymas.

Lietuvos dvarponiai atsiszau- 
kė į Peterburgo valdžias bu pra- 
szymu, idant daletatų dėl Lietu- 
wi*zkų gubernijų sutverti Wil 
niuje Zemdarbystės Draugystę, 
teip kaip antai yra Kurszėj, Lat
vijoj, Lietuviszkame Minske, 
ant visos gi Lietuvos nėra to
kios draugystės. Mat maskolisz 
kas raudas ne geidžia, kad žmo
nės, ant pakėlimo ^avo 
nors tikt ekonomitzkuoi 
kuone organizuotusi ir Ydirbtų 
krūvoje. \

. Naujos apNunkinaiiczlo^- 
8wetimtikius tiesos.

Lakrasscziai pranesza, buk 
madkoliszkos valdžios rengia nau-

raazto, 
daly-

Lietuvoj; saiuoru kartu- apeuaki- 
nimai tie riszasi su palaikais, ko
ki gal pulti ant svetimtikių po 
stacziatikiszkų giminių paeinan- 
czių nuo maiszytų szeimynų. Pa
gal naujas tiesas, svetimtikiai pa- 
laikėjiri, ant kurių pereina ūkės 
arba kitoki žemės plotai po sta- 
czlatikiszkų giminių, ne gali že
mės palaikyti, bot turės ję į tris 
metus parduoti.

Pasiutusių szunų sukan
džiotų gydinyczia.

1 d. Lapkriczio 1897 m. Wil- 
n uje tapo parengta privatiszka 
Dro Orlovskio gydinyczia sukan
džiotų pasiutusių szunų, kurioje 
gydo iszrastu garsaus prancūzo 
Pasieuro budu. Ant užlaikymo 
tos gydinyczios miestas isz savo 
pusės duoda Drui Orlovskiui po 
300 rublių psozelpoe ant metų. 
Nuo l Lapkriczio 1897 m. iki to
kiam jau laikui 1898 m. minėtoj 
gydinyczioj gydėsi 86 žmonės pa
siutusių szunų sukandžioti, isz jų 
visi- iszgijo, nė vienas ne pasiu
to. Isz to gydytų skaitliaus—18 
buvo gydytų su visu dykai.

Randas ne nori prisidėti 
prie padauginimo mok

slainių.
Kaip paduoda maskoliszki 

laikraszcziai, Latvijos miestai 
laike atsilankymo juose masko- 
liezko apszviętimo ministerio 
praszė jo parengti daugiaus vi
sokių specijaliszkų mokslainių ir 
moksliszkų įtaigų Latvijoj. Mi- 
nisteris rodyjo, kad Latvija 
rengtų sau reikalingas mokslai- 
nes vien mvo kasztais: kur tikt 
kasztai susirinks, gali miestai 
kreiptiesi į miniatenję vien su 
praazymu daleidimo, randas su 
savo pinįgais ne gali prie to pri
sidėti. . Tarnaujanti randui laik
raszcziai tokį ministerio atsakymę 
pagiria, sanprotaudami, kad ran
das iždo pinįgus privalo vartoti 
vien ant pakėlimo Maskolijos 
vidurių, o ne jos parubežių, prie 
kokių ir Latvija priguli.

Įtekme rando karezemų.
Randas uždarė senas žydiszkas 

karezemas, o savo parengtose už
draudė gerti deg'inę. Rods tuom 
jts ne norėjo sumažinti gėrymę 
degtinės, bet t-.kėjo, kad nors 
skaitlio girtų ant i' 
paeimažys, o žmonės, 
degtinės, gers jos daugiaus 
namieje. Tuom

ulyczių 
nusipirkę

tarpu

pasirodė visti kitaip: degtinės įnių 2,737 rubl., ant pasamdyito 
’ “ '' ' kvalierųkareiviamsl46,606 rub.)

ant užlaikymo policijos 85,84<j 
rubl., ant ugnaaargių 31,471 rub., 
ant pageriniu>ų mieste 73,873 
rubl., ant miesto darbų 4,020 ru
blių, ant užlaikymo mokslainių 
17,638 rubl. (gyventojų Wilnrus 
turi tikt 10 kartų mažiaus negu 
Chicago, už tai ant mokslainių 
Ch cago apverezia 1000 kartų 
daugiaus). aut aprūpinimo betur- 
czių 4,120 rubl., ant užlaikymo 
miesto daktarų ir veterinorių 22,. 
825 rubl., ant mokesezių randui 
1.400 rubl., ant užlaikymo prigu- 
linczių miestui nekrutanezių tur
tų 17,945 rubl., ant palukų nuo 
skolų 4000 rubl. Taigi isz viso 
iszdavimų 478674 rubl., įplau
kimų gi 483 559 rubl. Kaip ma
tote, didesni dalis įplaukimų eina 
ant parsamdymo k va t erų karei
viams, ant policijos ir kitokių ne 
naudingų iszdavimų, todėl ant 
pagerinimų, ant mokslainių pasi
lieka labai mažai.

dabar gi ria mažiaus, bet užtai ' 
prie . mHiopoliau*, jeigu kur ir 
mažiausi Jisai ta i ko aut ulyczių pu 
tikti Meivoliojanczių pasigėrė 
lių, tai apskritai imant, jų dabar 
daugiaus matyti negu bu < o Beniaus. 
Seniau s 
do karčemos užkampyj, daina 
volioję! 
diszkosė 
užkandį 
gojo nuQ pasigėrimo, dabar gi 
priverst 
pilwę tupjaus nusipirkę stiklinai
tę rand > pardavinyczioj. ' Nė 
draudimai, nė apsunkinimai, nė 
pabranginimai degtinės ne surai
žys girtuokiystų, ant to reikia 
pakelti žmonių apszvietimę, su 
tuom ą eis branginimas geros 
garbės ii ne norėdami ję žeminti, 
žmonės<Įrowėsis girtuokliauti. Tę 
vienok t įaskoliszkas landas, kaip 
ymanydžmas, Lietuvoj sunkina 
labiaus degu girtuokliavimę.

ie galėjo galėti kur žy-

ant ulyczių. Senose iy- 
karczemose galėjo gauti 

ir tas jau sziek tiek sau-i

pilti degtinę į tuszczię

Kiek nurinko jawų WiJ- 
niaiis gub.

aslink užderėjimo perei
to vo negeriau**, bet

Nors 41 
ti metai o
visgi Į. letuvus žmonės negali 
per daug 
Žmonių 
gub. pi 
užderėji

! rugoti. Sztai Komitetas 
Aprūpinimo Wilniaus 

ų aršino dabar žinias apie 
ir >ę pereitų metų Wil niaus 
Suminiais javais buvo UŽ
LĮSI desiatinZf ant ko 

49J181 ezetverezių 
vasarojais buvo 436 

anos, ant uždėjimo iszėjo 
zctvercznj-- sėklos; po 

______ _i buvo ’81159 desiatinos, 
ant užsfctinimo reikėjo 81600i 
ęzetvermių bulvių. Sulinko gi 
žieminių javų 2521872 czerver- 
ežių, vasprojų 3152629 ezetver
ezių, buljrių 5947772 czetv. Isz- 
puola žibmiiyų . javų po 5, 35, 
vasarojusio 5, 24 grūdo, bulvių 
gi po 7, a.' Szieno surinko 51767 
870 pudlų, taigi ant 9387687 
pūdų dadgias negu 1897 m.

Atskyrius sėklę, rei kai ingę ant 
uždėjimo laukų ir grudus einan- 
czivs į mkgazynus, teiposgi ant 
maisto gyventojams, pasilieka 
527714 f 
952 czet 
czetv. bi 
160000J 
skyrus pi Czetv. kiekvienos 
javų veislės 
atlieka nuo vietinių reikalų 
žieminių 
vasarojų 
1929227,1 zetv. bulvių.,' Reikia 
ežia pridt rli, kad Wiliiiaus gub. 
yra nevi isingiausia isz Lietuvę 
tveriandz ų gubernijų. Ledų 
l>ereitę m tę Wilniaus gub. buvo 
ne daugį 
blėdies pi įdirbo, 
plotę 18101 dės.
986 dęs.1 ‘ ‘ 
vais ir 30|l dės. vasarojais. ’i

T < •
IszleidĮmai ir surinkimai 

miisto Wilniaus.
Rods skaitlius gyventojų musų 

tėvynės eųetapilės daugi, 
jame dabar 160,000 gy 
___ ,_ 'Ii__ 1___ t

apversta 
grOdų;.jįo 
632des&

bulv&mę

etv. žiemnių javų, 860 
. vašarojų ir 2809227 
vių. Ibz to ant maisto 
rventojų Wįjniau8, pa-

ant žmogau*,

javų 36^71 4 czet w.
700950 czetv.

>et vis gi jie ne matai 
Užgriebė jie 

isznaikino 6 
kižsėtas žieminiais ja-

inasi, yra 
gyventojų, 

i ra, bet užtai surinki- 
pa* lieka beveik tie 

tai negalima daryti nė 
ginimų. Įplaukimai nuo

miestas au 
mai 
pats, per 
jokių page 
nekrutančių turtų y-zakaityti ant 
1899 m. tikt ant 107,116 rubl. 
(pereituosė metuose isz to sulti
nio miestai turėjo 111,802 rublių, 
taigi daugiaus); surinkimai nuo 
prekėj ų if kmatinįkų 67,350 rubl. 
Įplaukimų,nuo miesto paraamdy 
tų namų, ^plačių ir t. t. 127„803
Įplaukimų,nuo miesto paraamdy 
tų namų, plačių ir t. t. 127^803 
rubl. (pere,tę metę isz to szaltr- 
nio buvo 1 
giaus), vispkių įplaukimų 
rubl. Apart tų, szį metę V\ 
uždėjo mokestį knt szunų ir ark
lių laikomų mieste, bet kad tie 
gyvuliai dar nesuraszyti, t ii ne 
žinia, kiek įgalės įplaukti isz to, 
šlaitinio.

Kaslink 
ant palaik

58,872 rubl., taigi dau- 
................. j 10,500

VVilniuje

užlaikyme
58,949 rul

szdavimų, tai miestas 
rmo rando įtaisų nuo 
iria 2,712 rubl. Ant 
miesto rodos jr biurų 

>•; ant apkurimo kali-

Kiek žmogus gali pakęsti 
szalczo ir szilumos? t

Kiek žmogus gali pakęsti szal- 
czio ir szilumos, to aiszkiai ne 
galima pasakyti, kadangi tas 
paeina ne tikt nuo paties szalczio 
ir szilumos, bet ir nuo kitų ap
linkybių: jeigu oras sausas, žmo
gus pakęs daugiaus szilumos ir 
ezalczio, jeigu gi jame bus daug 
drėgnų garų, pakęs mažiaus ir 
tai juo drėgnumo ore bus dau
giaus, juo karsztis ir szaltis bus . 
pavojingesniais. Ne kartę gal 
pats užtėmyjote žiemos laike, 

> nors szaltis būva didelis, bet jei
gu oras sausas, jo nejaucziate, 
prie drėgno gi oro ir daug ma
žesni szaltį ' gerai pajuntate. 
Laikraszcziai paduoda, buk profe
sorius Chaubert per tūlę laikę a 
be pavojaus iszbuwo ruime įkai
tytame iki 180° pagal Celciaus 
termometrę, taigi daug dides
niame karsztyj negu verdantis 
vanduo, kurio temperatūra būva 
tikt 100° pagal tę patj termome- 
trę. Tarnas Paryžaus skulptoriaus 
Chantreyo visada užeidavo j rui- 
mę, kuriame skulptores džiovino 
savo nulietas kvarmas, nors rui
me tame buvo visada 174° laips
niai karszczio. Wienę kartę užsi
manė ten įeiti patsai Chantrey su 
susirinkusiais draugais, terp ku
rių buvo ir keli mokslincziai 
daktarai. Kę užsimanė, tę ir pa
darė: suėjo wisi į tę ruimę ir isz- 
buvę 3 minutes, iszėjo laukan; 
termometras parodė 160° kars*-' 
ežio, taigi ant 60c daugiaus negu 
karsztis verdanezio vandens; 
jautė jie vien ausų skaudėjimę- 
teip kaip tai būva prie didelio 
szalczio. Jeigu įkiszti rankę į 
verdantį vandenį, tai kiekvie
nas numano, kad ranka nupliks, 
nors verdantis vanduo turi ma- 
žia us karszczio negu anasai Chan
treyo džiovinimo kvaftnų rut- - 
mas, bet tame ruime oras sausas, 
jis ir saugoja kunę nuo karszczio, 
per tai jame įėjęs gali be pavo
jaus tūlę laikę iszbuti. •

Kaslink didžiausio szalczio, 
kokį žmogus gali pakęsti, leite
nante Schvatka, užsiusiąs į 
>ziaurinius ledinius krasztus ant 
jieszkojimo prapuojusios Frankli-' 
no ex|>edicijos/TH8zo. kad ėsant 
jam tuose krasztuo-^e, kur nėra 
jau žmonių, didžiausias szaltis 
huwo 3 d. Sausio 1880m.: termo- 
metras rodė 75° Celciaus, liet ne- •** 
žiūrint ant teip didelio szalczio 
(pas mus pagal tę termometrę 
ne būva daugiaus szalczio kaip 
31°), traukė jis ir jo žmonės po 
20 kylomelrų (3 musrizkes my- - 
lias) ant dienos ant vėjo ir szal
czio; didesnio szalczio iki sziol- 
tuore krantuose, į kuriuos žmonės 
galėjo prisigriebti, niekur 
nepatiko.

Tokiu budu pasirodo, kad^S 
žmogui gali pakę-ti nuo 160° C* 
karszczio iki 75° Q szalczio, tai
gi skirtu mę 225° C-

nepasiliov%25c4%2597.Net


i, I E T U V hIsz Amerikos.
Gaisrai.

St. Regio Falls, N. Y. Siautė 
ežia didelis gaisras, kuriasi 
pridirbo blėdies su virszum ant 
25000 dol. Iszdegė daug namų ir 
pardavinyczių ant pats vidurio 
miesto.
23 Amerikos kareiviai sužeisti.

Columbus, Oh. Parengtose 
ežia kareiviams miegstubėse 
4 szteto Ohio regimento 
atsitiko nelaimė: suėjus karei
viams į pritaisytas viena ant ki
tos lovas, jos sugriuvo ir 200 
kareivių tapo iszmesti. Terp tų 
23 likosi sunkiai apkulti, terp jų 
yra ir mirtinai apkulti.

Iszmire wtsa szelmyna.
Metropolis, III. 26 d. Gruo

džio pereitų metų nuo plauczių 
uždegimo pasimirė ežia D-ras 
Mangum; į 24 valandas vėliaus 
numirė jo duktė Lucy; tris die
nas vėliaus tas pats pliekė pa
ežiu, toliaus pasimirė sūnūs. Isz 
visos szeimynos pasiliko tikt tė
vo motina, bet ir ta 10 d. Sausio 
užbaigė savo gyvenimę.'Wisi jie 
j teip umę laikę pasimirė . nuo 
plauczių uždegimo. Isz visos 
szeimynos D-ro Mangum yra dar 
gyvas apsivedęs sudus gyvenan
tis Johnson pavietyj.

• Užpuolė ant expresinlo trūkto.
Netoli Macomb, ant Memphis 

geležinkelio plėszikai bandė de 
vintę sykį užpulti ant ex orėsi
mo trūkio ir sziuom kartu jiems 
pasisekė trūkį iszplėszti. Plėszikai 
privertė trūkio vedėjus sustab
dyti trūkį, paskui nuvažiuoti to 

. liaus nuo stacijos ir sustoti. 
Czia jie sudaužė paeztinį irexpre- 
sinį vogonus, su dinamitu iszar- 
dė szėpas. Plėszikų buvo isz viso 
szeszi. Kiek isz viso jie pinįgų 
paėmė, dar tikrai nežinia, ka
dangi knįgas jie sudraskė, bet 
sprendžia, kad laimėjo ne mažai. 
Iki sziol nė jokio jų pėdsako ne 
susekė.

Lynczavo szlnkoriu.
11 d. Gruodžio, mieste Eagle 

City, Alaskoj, įnirszę aukso jiesz- 
kotojai pakorė saiiuno savinįkę. 
Jackę Jally. Minėtas saliuninįkas 
mat surinko valkatų ir kazyrnįkų 
pulkę, kurie per savo užpulinėjimus 
ant aukso jieszkotojų, per vagys 
tas teip visiems įgriso, kad mies
telio gyventojai nusiuntė jų va- 
dovui, . saliunįkui Jally, 
prisakymę, idant isz czia tuojaus 
iszsi kraustytų; kadangi tasai 
prisakymo nepaklausė, aukso 
jieazkotojai jį pakorė. Po tam ir 
anie plėszikai ir kazyrnįkai isz 
Eagle City prapuolė, matomai 
pabūgę, jie iszsikraustė kitur.

Anksp plotai Suvienytose 
W ieszpa t y a tese.

Ant visų plotų Suvienytų 
Wie*zpatyszczių . pereitę metę 
iėzka^ė isz wiso aukso už 165782 
677, taigi mažiaus negu joiszkasė 
Pietinės Afrikos republikoj 
Transvaaliuje. Isz pagarsintų ži
nių matyt, kad produkcija teip 
smarkiai rekliainuojamos Alaskos 
yra visai ne znaimi, Alaska tame 
užima 10 vietę terp Suvienytų 
Wieszpatyszczių sztetų. Alaskoj 
pereitę metę iszkasė aukso vos 
už $2032930, taigi mažiaus negu 
kastynėse: Arizonos, Kaliforni
jos, Colorado, įdubo, Montanos, 
Nevados, Pietinės Dakotos ir 
Ūtos. Daugiausiai aukso iszkasė 
kastynėse Colorado szteto, neš už 
$24500000,Kalifornijoj už $14883 
721, Pietinėj Dakotoj už $5841 
406, Montanoj u£$5209302.

Pagal maskolių būdą.
Kad Maskolijoj laikraszcziai 

ne turi iiuoeybės raszyti apie vis- 
ir liuoeai iszreikszti savo nuo- 

mones, kad ne retai jiems reikia 
raazyti teip. kaip randas nori, apie 
tai visi v žino. Amerikę laiko už 
liuoeybės krasztę, bet ir czia pasi
taiko sudžius, kurie kaip, kur isz- 
duoda laikraszcziams dar neisz- 
mintingesnius, prieezingus krasz- 
to tiesoms prisakymus. Antai 
mieste Omshay atsibūva prova 
bankieriaus Dorsey. Sudžia Car- 
laud, kurio rankose yra minėta 
prova, iszsiuntinėjo visiems laik
raszcziams piiaakymę nieko nera- 
ezinėti apie Dorseyo provę, kol 
ji nepasibaigs. Prisakymas mat 
tikrai maskoliszkas ir tai parem
tas vien ant sudžios fantazijos, jis 
■jirieezingas Amerikos tiesoms. 
Ar gi czia sudžios dar labinus 
kraszto tiesas laužytų negu tai 
daro Maskolijoe urėdnįkai?

Wargingas gyvenimas.
Pittsburge, vienoje pusiau su

griuvusioje trioboje ant 6 avė., 
konstableris Donaldson užtiko len- 
kiszkę moteriszkę ir ketvertę jos 
vaikų pusiau apmirusius nuo ba
do ir szalczio. Nelaiminga moti
na ir maži vaikucziai spaudėsi 
kampe viens prie kito szildyda- 
miesi nors savo kūno szilutna; 
namieje ne buvo nė ezmotelio 
duonos,* wisi buvo iszbadėję ir ne 
buvo nė jokio daikto, už kę gali
me būt kę nors ant valgio nusi
pirkti. Kitame kambaryj ant 
grindų gulėjo kūnas porę dienų 
pasimirusio vyro nelaimingos mo- 
teriszkės ir szeimynos penėtojaus. 
Su vertėjo pagelba konstableris 
dažinojo, kad tos nelaimingos 
szeimynos visi turtai pražuvo 
prie gaisro ir tuojaus potam ap
sirgo vyras, vienaitinis penėto
jas. Ne buwo ui kę nusipirkti 
nė valgio, nė vaistų, negalima 
buvo szauktiesi nė gydytojo; to
kiu budu ligonis turėjo mirti. Mo- 
teriszkė.ne mokėdama kraszto kal
bos, nepažindama sanlygų, ne ži
nojo ne kur pagelbos jieszkoti. 
Tuom tarpu kiti lenkai davė pas 
savę prieglaudę nelaimingai mo- 
teriszkei ir vaikueziams, užsiėmė 
palaidojimu pasimirusio vyro. 
Jeigu ne konstableris, visa ta 
szeimyna butų turėjusi mirti nuo 
bado. _

Nelaimes ant geležiukyllu.
Omaha, Nebk. Ant Union 

Pacific geležinkelio, netoli Bunal, 
Nebr., susi m u s zė du prieszais bė
ganti trukiai. Prie to keturi žmo
nės tapo užmnszti ir asztuoni 
sunkiai apkulti. - -

New York. Ant Lehigh Yalley 
geležinkelio ausimuszė isz prie 
szingų pusių bėganti du trukiai. 
Susimuszimas buvo teip smar
kus, kad dalia vagonų abiejų 
trukių iszbyrėjo. Isz viso prie to 
19 žmonių tapo užmuaztų ir 35 
sunkiai sužeisti. Isz sužeistų, 
penki tę paezię dienę pasimirė.

Paducah, Kt. Ant alkūnės 
Illinois Central geležinkelio bė- 
ganezios nuo Paducah įSt. Louis, 
15 mylių nuo Metropolis, III., isz 
szoko isz rėlių pasažierinis trū
kis; prie to rods nė vienas 
žmogus ne tapo užmusztas, bet už
tai 15 pasažierių pasirodė su- 
žeistų. Iszszokę isz rėlių vago
nai apvirto, tikt lokomotyvą 
pasiliko ant szėnių.

Jefferson Crrr^Mo. Bėgantis 
isz Omaha ir Kansas City į St. 
Louis pasažierinis trūkis, netoli 
szito miesto, užbėgęs ant uolos 
nusiritusios ant kelio, iszszoko 
isz rėliių. Trūkio maszinislas ir 
peczkurys, pamatę ųolę, nuszoko 
nuo trūkio, bet.teip nelaimingai, 
kad pateko po ratais, kurie juos 
ir sumajė. Pasažieriniai vagonai 
teiposgi rizszoko isz rėlių, bet isz 
juose buvusių 90 važiuojanezių 
pasažierių nė vienas ne tapo 
užmusztas, apkultų yra rods ne 
mažai.

------------------------- :----------*-------- r didelę nauję medvilnės dirbtuvę, 
kurioje ras dar«ę 500 darbinįkų.

1 Saranoc, Mich. Kalnakasiai 
Grand Lodge kastynių reikalauja 
padidinimo už darbę užmokesnio.

Tek re Haute, Ind. St. 
Louis kastynėse, kur darbjnįkai 
ne dirbo, dabar pradėjo jau dirb-. 
ti. . -

1 Coalburg, Ala. Pradėjo 
czia dirbti dviejose naujose kas
tynėse, kur gavo darbę 100- 
darbinįkų.

Pittsbubg, Kanb. Darbai 
czianykszcziose anglių kastynėse 
eina labai gerai, daugelyj szaftų 
dirba ir naktimis.

Wheeling, W. Va. Wisose 
geležies dirbtuvėse szito apskri- 
czio dirba gerai ir yra viltis, kad 
teip bus per ilgesnį laikę.

Gastonia, N. C Ketina czia 
neužilgio išrengti nauję medvii- 
nės dirbtuvę, kurioje paskui ras 
darbę keli szimtai darbinįkų.

Pittbburg, Pa- Darnai 
paupių anglių. kastynėse eina 
gerai; kastynėse gi ant Monouga- 
hela upės rengiasi sztraikuoti.

T Pittsrurg, Pa. Atsibūva 
czia dabar kalnakasių konvenci
ja, ant kurios suvažiavo 700 
delegatų isz visų Amerikos 
krasztų.

Youngstovn, Oh. Czia- 
nykazeziose Ohio Steel Co. dirb
tuvėse darbai sustojo ant deszim- 
ties dienų ant atlikimo reikalingų 
pataisymų. ,

5 Marlboro, Mas. Czianyksz- 
ežiai prigulinti į unijas czebatų 
ir czeverykų dirbtuvių darbinį
kai sugrįžo prie darbo po 2 mė
nesių sztraiko.

1 Užstojus didesniems 
ežiams, Įmonės reikalauja

Isz darbo lauko.
Mc Keesport, Pa. Darbai 

dabar eina czia pusėtinai.
5 Stahl, Mo. Tapo czia atida

ryta nauja anglių kastynių ola.
Muncie, Ind. Darbai czia- 

nykszcziose dirbtuvėse eina da
bai gerai. ' t

•f Pottstovn, III. Darbai 
czianykszczose anglių kastynėse 
eina gerai.

Jackson, Oh. Netoli szito 
miesto rengia naujas anglių kas- 
tynių olas.

N Mt. Carmel, Pa. Anglekn- 
syklos dirba kasdien po 3 berta - 
nius dienos.

N Lovisville, Ky. Excelsior 
Coal Co. atidarė naujas kautynes 
netoli Midlborough.

Martll, Mich. Rado czia 
naujus anglių plotus, ant kurių 
ketina paregti kastynea.

5 Kinmundy, III. Anglių dar 
bai eina gerai. Darbinįkai uždir
ba nuo $2 iki $3 ant dienos.

N Ashland, Oh. Uždegė czia 
daugiaus kokso peczių; prie dar- 
bo priėmė daugiaus daibinįkų.

5 Jackson, Oh. Kompanija 
Clutta & Sons, netoli Monroe, ren
gia dabar naujas kastynių olas.

Talladoga, Ala. Stato czia

szal- 
d au

gia n» anglių, per tai ir darbai 
anglių kautynėse, imant apskritai, 
truputį pasigerina

Lima, O. Cžianykszcziai lai- 
kraszczių statėjai pakėlė sztraikę. 
Dabar sztraikuojanti statėjai 
uždėjo savo laikraaztį, kurį gy- 
ventojai noriai ima.

5 PriTRBCRG,PA.Suaitvėrėczia 
didelis plieninis ir drato trustas 
po vardu ‘“American Steel & 
Wire Co.” Kapitalas trusto yra 
35 milijonai doliarų.

T Glen Cambell. Czianyksz
czių kastynių darbinįkams numa
žino užmokeenį ant 5c. nuo tonos. 
Darbinįkai ne nutarė kę daryti. 
Darbai nepasiliovė iki szio].

r Muncie, Ind. Skalbimui 
maszinų dirbtuvės Cova- 
r.e, netoli Muncie, 5 d. Sausio su 
visu sudegė, per tai kelios de- 
szimtys darbinįkų ne teko darbo.

•Į Pere’tę metę Amerikos loko
motyvų ir vagonų dirbtuvės pa- 
dirbo isz viso 1875 lokomotyvas, 
arba ant 624 dauginus negu už- 
rereitę metę. Geležinkeliams va
gonų padirbo 105158. .

1 Homentead, Pa. Carnegie 
Steel Co. pirko 35 akrus žemės, 
ant kurių pradėk statyti 
dirbtuvę kurię ketina szį 
palmigtL Ras paskui czia 
apie 100 darbinįkų.

Dubois, Pa. Northveetern 
Mining & Exchsnge Co. nupirko 
5000 akrų žemės, ant kurios ne
seniai rado anglis ir rengia 
naujas kastynes. Plotai tie yra 
Jeflerson |»avietyj.

5 ALBEKTviLLE,8.C.Czianyksz 
czioe medvilnės dirbtuvės dir
ba dabar gerai; nuo naujų metų 
pradėjo dirbti su dviem darbinį 
kų atmainom. Dabar dirba jose 
per dieiufo ir per naktis.

Lima, Oh. Sudegė czia dide 
lės “American Stravboard Co.” 
popieros dirbtuvės. Blėdį ugnies 
padarytę skaito ant $125000. Su
degus dirbtuvėms, keli szimtai 
darbinįkų ne teko darbo.

Cardinal, Ontario, Kana
doj. Darbii eina czia pusėtinai: 
už 9 darbo valandas moka po 
$1.25, už 10 valandų po $1.50 
aut dienos. Darbę czia galėtų 
rasti ir isz zitur atkakę darbinį-

5 Philadelphia. Pa. Loko
motyvų dirbtuvės Baldvino dir
ba teip gerai kaip seniai ne dir
bo ; turi jose darhę 4000 darbi- 
nįkų ir tie ne gal suspėti į laikę 
atlikti visų reikalavimų.

Nangatuck, Con. Darbai 
czia eina prastai: viena guminių 
czeverykų dirbtuvė tapo su visu 
uždaryta ant neaprubežiuoto lai
ko; kita praszalino nuo darbo 75 
darbinįkus, kitiems gi sutrumpi
no darbo laikę.

1 Peoria, III. Sudegusi perei- 
tę metę Liepos mėnesyj Great 
Western spirito dirbtuvė tapo 
jau atstatyta ii pradėjo vėl dirbti. 
Gavo czia darl>ę keli saimtai 
darbinįkų. Dirbtuvė ta yra viena 
isz didžiausių ant svieto.

•' IjZadtille, Col. Darbai eina 
gerai, kiekvienas norintis dirbti 
gali rasti sau darbę, uždarbiai 
teiposgi pusėtini: už 10 darbo 
valandų moka po 2 dol., už 12 
valandų po $2.50—3 dol., dar
bas vienok sunkus ir labai ne 
sveikas.

5 Connellsville, Pa. Darbai 
prie kokso peczių szitame 
apekrityj i eina vis gerai ir 
rodosi, kad teip bus per ilgesnį 
laikę, kadangi- kompanijos turi 
daug reikalavimų.Pereitę sanvai- 
tę szitame apskrityj degė 14967 
pecziai.

Sundoval. 111. Sztraikas 
czianykszczių kalnakasių pasibai
gė: kastynių saviuįkai sutiko 
mokėti darbinįkams po tiek, po 
kiek buvo nutarta ant Spring- 
tieldo kalnakasių konvencijos, 
kuom szraikieriai pasiganėdino ir 
sugrįžo prie darbo.

Sekretorius Darbo Biuro Illr- 
nojaus esteto pagarsino statietisz- 
kas žinias apie stovį darbų tame 
sztete už pereitus metus. 1898 m. 
višo»e kastynėse iszkasė 18500 
000 tonų anglių. Wisoee kaaty- 
nėae dirbo 35000 darbinįkų, isz 
kurių uždarbio maitinosi 150000 
žmonių.

PaNA^Ill. Sztraikas czia
nykszczių unijų kalnakasių trau
kiasi toliauz Kastynių aavinįkų 
sugabenti czia isz pietinių sztetų 
kalnakasiai negrai nepakenezia 
žiemos, 150 jų apsirgo ant plau
czių uždegimu. Kastynių savin į- 
kai bandė isz Chicagos per priga- 
vystę parsitraukti italijonua, bet 
tie, atkakę ant vietos ir dažino 
jį apie besitraukiantį sztiaikę, 
apie kę pirmiaus nežilojo, atsi
sakė eiti į darbę ir sugrįžt* atgal 
į Ch eagę. Kelionės kasztus sudė
jo jiems vietiniai gyventojai.

vagilius apvogė lietiiviszkę kle- 
boniję, po nr. 352 South ul>, 
Wilkesbarre Pa. Iszėjus kunįgui, 
atėjo į kleboniję jaunas darbinį, 
kas nežadamas kopėczias ir kito
kius darbo įnagius ir pasakė gas 
padinei, kad namų aavinįkas, 
Siegmaier, nuo kurio samdo 
klebonijai vietę, atsiuntė jį at
likti reikalingus pataisymus. 
Gaspadinė tę palaikė už teisybę ir 
parodė darbinįkui duris reikalau- 
janezias pataisymo. Besidarbuo
damas prie durų, pamatė jis at- 
szokusię langinyczię ant antrų lu- 
bų ir užsimanė ję pataisyti. Gas
padinė nuvedė jį ant virszaus ir 
vagilius neva pradėjo darbuotie
si prie taisymo. Tuom tarpu kas 
apaezioj suskambino ir gaspadinė 
nubėgo pažiūrėti. Wagilius isz to 
pasinaudojo ir pagriebė isz stal- 
cziaus 8 dol., norėjo atmuszti 
dar skrynutę, bet iszgirdęs ant 
trepu grįžtanezię gaspadinę, isz- 
szoko per langę ir prapuolė. Ko
pėczias ir savo darbo ynagius 
paliko, matomai ir tie buvo isz 
kur nors pavogti.

BIaiwy8l£ terp Amerikos 
lietuwių.

Niekados dar Amerikoj neau
go teip smarkiai Blai vystės 
Draugystės kaip pabaigoj praėju
sių metų. Į trumpę laikę susitvė
rė Blaivystės Draugystės: Pitts- 
tone, Scrantone, Plymouthe, 
Wilkes-Bariuoee, Forest Cityj, su 
arti 200 sąnarių, p kas svarbiau
sia, kad toe draugystės suėjo į 
vienybę, susiriszo terpo savęs. 
Priėmė visos vienę konstituciję, 
o kad daugiaus galėtų nuveikti -ir 
didesnę atnesztų lietuvystei uau- 
dę, prisiraszė visos prie “Susi- 
vienyjimo Lietuvių Amerikoj” 
ir tę į savo konstituciję įdėjo. 
Dar daugiaus, kad daugiaus sa
vo brolių patraukti prie blai- 
vystės, kad iszaiszkinti jiems 
vodingumę girtuoklystės ir grt- 
žumę blai vystės, nutarė nuo 
pradžios szių metų iszdavinėti
“Blai vyst ės Laiszkę”, savo .or- 
ganę, kuris iszeis Pittstone jų 
kasztais. Isaeidioės ta gazietėlė 
“Blaivyatės Laiszkas” paveizdoj 
knįgetės, ~ pilna puikiausių ir 
linksmiausių skaitymų, vienę 
kartę į du mėnesiu, o kasztuos 
tikt 50 centų ant metų. Kas nori
te “Blaivyatės Laiszkę” užsira
szyti, kreipkitės prie Pittatono 
Blaivyatės Draugystės preziden
to ant szio adreso:

-M. Mat. Dervinis,

ISZ £
Lietuwiszhu dirwn.

nauję 
metę 

darhę

•Nauja Draugyste.
Spnngtielde tępo inkorporuota 

-nauja lietuviszktįi-leiikiszka drau 
gystė po vardu ‘Ostrobrama”, 
sziaurinėj Ch'cagoe miesto dalyj. 
Uždėtojaia draugystės yra Žukov
skis ir Skimlteris. f Koki mietiai 
tos draugystės, tikrai nežinome, 
gal hut, kad ji paprastą pagalbi
nė. Wi»ose iki sziol susitvėru- 
s;o-e leukiszkai-lietuvirzkoee 
draugystėse lietuviszkas yra tikt 
vardas, sziaip gi jose nieko lietu- 
viszko nėra. \

1 PrrmuRG, Pa. Czianyksz- 
ežios maszinų dirbtuvės gavo 
reikalavimę isz svetur ant pa
dirbimo maszinų reikalingų prie 
kalnakasystoe ui milijonę dolia- 
rų; reikalavimai tie yra isz Mas- 
koiijoe.

’ Isz Kenosha. Wis.
Susitvėrė czia nauja katali- 

kiszka lietuviszkai—lenkiszka 
bažnytinė hroliszkos pagelbos 
draugystė po vardu “Szvento 
Kazimiero Draugystė”. VVirszini
kais naujos draugystės ta( o isz 
rinkti: prezidentas—L. Ru-
chnovski; Vice prez.—F. No- 
vseki; prot. sekr.—K. Novacki; 
fin. sekr —Jonas Lenkevyczius; 
kasjerius—J., Szpakovicz; kasos 
hpiekunai: J. Szmigelski, L. 
Szpakovicz, Z. Malinovski; 
marszelka—A. Kalinovski; prie- 
durinįkas Jonas Szlekis. Mat į 
virszinįkue draugystės pateko ir 
vienas lietuvya, užimantis augsz- 
tę priedunnįko urėdę! Argi lie
tuviai ne galėjo czia sutverti 
grynai lietuviszkę draugystę, ka
dangi dabar susitvėrusioj juk lie- 
tuvys priedurinįka#. vargiai bo 
įstengs apginti nuo' skriaudų lie
tuvius Draugystės sąnarius.

Apwog6 Iletuwl8iko8 pa
rapijom prabuazczlų.

Lenkiszkai laikrasz tie “Amery- 
ka” paduoda, buk koksai jaunas

258 Būtie sL, Pi t ta to n, Luz. C. P.

Isz Mahanoy City, Pa.
Per Naujus metus lietuviszkoj 

bažuyczioj kun. Pautienius ra
gino susirinkusius žmonis isz»i- 
iminėti ukėsystės popieras. 
rinkimus balsuoti ne už politikie
rių pastatytus nepažįstamus 
kandidatus, bet už tokius, koki 
mums ^didžiausię naudę gali at
gabenti ; ragino prie blaivystės 
ir apeiszvietimo, prie skaitymo 
gerų knįgųir laikrarszczių. Per, 
sergėjo lietuvius priesz maskolių 
rengiamas žabangas, priesz rengi 
mas Lietuvoj, ant lietuvių sumas- 
kolinimo cerkvines mokslaines, ra 
gindamas Amerikoj gyvenanezius 
raszyti laiszkus pažįstamiems į 
Lietuvę su persergėjimais, kad jie 
ne leistų savo vaikų į cerkvines 
mokslaines, kalbinti žmonis rei
kalauti nuo raudo lietuviszkų 
mokslainių ir mokinimo lietu- 
viszkos kalbos ėsaneziose Lietu
voj itiokriainėse. Ragino prie 
tėvynės meilės, kalbino nesigailė
ti aukų ant tautiszkų reikalų; 
kas svarbiausia, kalbino lietu
vius tėvus leisti į mokslę ne tikt* 
tuoe savo vaikus, kurie ne tiuka 
dar prie sunkaus darbo, bet ir 
jau sziek tiek suaugusius. Kalbino 
prie blaivybės musų jaunuomė- 
nę, ragino parapiję uždėti savo 
knįgynę, isz kurio galėtų naudo- 
tiesi jaunoji lietuvių gentkartė 
ir abelnai visi parapijonai. Po 
miežių suszaukė parapijos mitin- 
gę. ant kurio parapijonai sudėjo 
$100 ant įtaisymo vieazo knįgy- 
no; po pietų gi tapo snezaukįse 
jaunuomenės susirinkimas, ant 
kurio nusprendė uždėti Blaivys
tės Draugystę. Isz syk į ję prisira 
szė 41 vaikinas ir 20 merginų.

Ant pertraukimo knįgų į vieszę 
knįgynę tapo iszrinkti, kaipo pa- 
gelbmįkai kun. Pautienių!, azi- 
tie vyrai: ^N- Traskauskas, M. 
Lapinskas, A. Bagdanavycaius, 
M. Arlaųckaa ir AW. Rinkevy- 
czius. (f:

• Meldžiame lietu viszkus isz* 
l iistojus prisiųsti savo katalo
gus, idant, isz jų galėtume iszsi- 
rnktimums reikalingas knįgas. 
Wiskę galima siųsti ant vardo 
Mun. Pautieniaus Mahanoy City.

Tokiu būdų mat mes Naujus 
Metus pradėjome su gerais už- 
Jianymais! Tegul jie iazduoda

uo geriausius vaisius, tegul kuo 
^augiausiai atgabena naudos mu
sų visuomenei.

W. Traskauskas.

I ‘ Naujas laikrasztis.
• Pasirodė jau Chicagoj seniai 
kun. Kravczuno rengiamas 
kaip “Tėvynė” sako, ant 
kenkimo “Lietuvai”, lietuvisz 
kas laikrasztis “Katalikas”. Pir- 
qname iszėjusiame numeryj tokio 
įhierio ne matyt, gal tas pasirodys 
tpliaus. Laikrasztis savo įžen- 
^iniame straipsnyj žadaapszviesti 
Žmonis platindamas mokslę katali- 
kiszkoj dvasioj. Tolinus eina 
paaiszkinimas apie szventę Trijų 
Karalių; paskui žinios isz Lietu
vos, isz pasaulės, isz Ąmerikos, 
pietinės žinios. Po tų bėgan- 
czių žinių eina straipsniai ' “Panų 
Kalnas, apysaka” “Skolininkas”, 
Pamokinimai kunįgams kaip rei
kia pamokslus sakyti ir apie lie
tuviszkę raszybę. Paskutiniame 
pamokinaneziame straipsnyj su
naudota, rodosi, sena medega, 
kadangi daugumas sziędieninių 
filologų stato lietuviszkę kalbę ne 
teip artymoj giminystoj su sla- 
wiszka, tę gi laiko už senesnę 
negu germaniszka ir rumaniszka. 
Kad lietuviai. Europoj ir tai prie 
Baltiszkų jūrių gyveno priesz atė- 
jimę slavų ir germanų, tę pripa- 
Ž3:ista daugelis mokslinczių; lie- 
tęjviszką kalbę paliovė jau jungę 
į kruvę su slaviszka maskoliazki 
biologai, o vokiszki su vo- 
■hsipR. •

• Kalba naujo laikraszczio gera, 
yra rods klaidų, bet jų daugi aus 
yra korekturiszkų. Czia matomai 
redaktoriui daug reikėjo darbo
pridėti ant taisymo rasztų 
menageno, kurisai lietuviszkai 
manyti ne moka.

* Nors naujas laikrasztis uždėtas 
sii m ienų kenkti vien mums, bet 
mes jį sveikiname be pavydėji
mo. Jeigu redakcijai pasiseks pa
traukli, arba kaip nors priversti 
skaityti tuos, kurie sziędien nieko 
nė skaito, kiekvienas palaikys tę 
ui nuopelnę Redakcijai. Mes isz- 
tikros szirdies velyjame, kad tas 
naujam laikrsszcziui pasisektų. >

į' Apart to tikime, kad dabar 
zęin. Krav<sunas, turėdamas sa
vo laikrasztį, teiksis ant galo 
nors per jį iszduoti teisingę para 
pjjouams rokundę isz stovio' pa
rapijos kosos ir tuom pnuzalys 
*pį pi k tinimus. Teiposgi gal pa- 
aiszkys, kodėl už lietuvių - pinį- 
gĮua palaiko lenkiszkę mokslainę, 
kurioje ant mokinimo lietuvisz- 
k8s kalbos, kaip girdėt, palikta 
tikt vieną* valanda ant dienos 
tikt dėl norinezių lietuviszkai 
pasimokinti ir tai dar mokina 
vaikus ne mokanti lietuviszkai 
lenkiška mokintoja. Ant keno 
nkuduk užlaikoma tokia mokslai- 
nė? Juk lietuviszka kalba net 
Suvalkų gubernijos mokslainėse 
gįeriausmaskolių pastatyta!

M ~
Isz wisur. 

’’__
i | Mieste Peterburge neiszpa- 

sžkytai pradėjo siausti gripą ar- 
bę iufluenza, pusė gyventojų ap
sirgo, mirezių skaitlius diktai 
pvkila

H Paryžiuj, ant Appeninų uly- 
:io8 sugriuvo naujai statomi na
tai ir užgriuvo dirbanezius dar, 
inįkus. Prie to 11 darbinįkų ta- 
i) užmusztų ir 25 sunkiai su
lįsti.

j | Mieste Nevgate, netoli Lon
dono, Anglijoj, Ūpo nužudytas 
lenkas užmuszėjas, Szneideris, 
kprisai 11 d. Lapkriczio pereitų 
metų ant kelio užpuolė vokietį 
duonkepį, iszkraustė jo kisaeniua, 
pkskui užsmaugė. .

' į | Peterburge, Maskolijoj, už
gimė dideli darbinįkų sztraikai. 
Setraikieriai užpuldinėja ant jų 
riietoj partrauktų seabsų. Wal- 
d|ios suareezUvo daug sztraikie- 
i!ų. Laikraszcziams uždrausta kę 
nors apie užgimusius sztraikus ra- 
aiyti. -

| Laike kelionės, ant oceano 
užgimė ugnis anglių sukrovime 
ant japoniszko kariszko laivo; 
laivas tasai, diktai ugnies paga- 
dy tas, atplaukė į Ainoy. Daugelis 
jurinįkų ir kareivių aut ja su vi
su sudegė, dar daugiaukyra sun
kiai apdegusi ų.

| Ant Britiszko kanalo susi- 
muszė prancuziszkas garlaivys 
“Du Guesclin” su nagliszku “Ro- 
shire”. Po susimuszimui “Du 
Guesclin” paskendo. Prigėrė prie 
to 12 žmonių nuo “Du Gu«8cli- 
no” ir vienas jurinįkas nuo “Ro- 
shire; kitus pasisekė iszgelbėti.

| Tonga salų grupoje, Austra
lijoj, su viena nakezia jūrėse nu
grimzdo su viskuom, su žmo
nėms, augmenims ir visokiais gy- 
vuoliais,turtinga užkilusi nuo jū
rių pavirsziaus ant 150 pėdų sa
la Mėtis. Neperseniai panasziu 
budu teiposgi nugrimzdo netoli 
nuo czia ėsanti vulkanįfzkų pa- 
jiegų padirbta aala Fulihon, tikt 
tojė nuskendo ne teip urnai.

| Kronstadte, Maskolijoj, 
t.virtynės forte. “Konstantin” 
atsitiko baisi sudėtų bombų ir 
parako expliozija, kurios 9 karei
viai tapo ant vietos užmuszti, 7 
mirtinai sužeisti, 3jp6cierai sun
kiai apdegė; kareivių su nu
trauktoms rapkoms, kojoms, su 
apdegusiais veidais yra daug. 
Kas pagimdė tę ezplioziję, iki 
sziol dar neisztirta.

| Laike paskutinio Maskolijoj 
žmonių suskaitymo pasirodė ne- 
iszpasakytai daug senelių turin- 
czių po daugiaus kaip 100 metų 
amžiaus^ beveik kiekvienoj gu
bernijoj surado po 400 senelių tu- 
rinezių po daugiaus kaip szimtę 
metų; terp tų senelių pasirodė 
net iszgyvenę po 160 metų, tai
gi sulaukę teip žilos senatvės, 
kokios kitur jau dabar žmonės ne 
sulaukia. . *

| Isz pietvakarinės Wokieti- 
jos ateina žinios apie didelius 
tvanus. Szilti lytus sutarpino 
sniegę Sz vare valdo ir WogežU 
kalnuose ir upės :Rhoen, Spessart, 
Hunsrieck, Saam. Mosele dide
liai užtvino, vandens užliejo di
delius slėnių plotus. Didelės vii 
uys isz jūrių, iszmcstoe ant kran
to, padarė ne mažai blėdies'Balti
ke pakrantėse, ypacz terp miestų 
Kiel ir Lubekos.

| KaimeIngaszno,Nižnenovgo- 
rodo gub., parėjęs isz karezemos 
girtas siuvėjas, kadangi tėvas 
barė jį už girtuokliavimus, pa- 
grieliė kirvį, užmuszė pirmiausiai 
tėvę, paskui nesziotęir savo vai 
kę, kurio kunę, iszneszęs laukan, 
užmovė ant užsmailinlo smaigo ir 
iszkėlė prie vartų. Turbut minė
tas siuvėjas nuo degtinės įgavo 
proto sumaiszymę, kadangi ne 
galima daleisti, kud sveiko 
proto žmogus į tokį«žvėrį pa
virstų. Žmogžudys tapo suareez- 
tuotas ir pasodytas į kalinį.

| Mieste Heviuf, Anglijoj, lai
vų dirbtuvėj truko garinis kati
las prie jo užbandymo. lazlaks*- 
cziusių szukių likosi užmuszti ant 
vietos 7 darbinįkai, sunkiai su 
žeistų yra 40, didesni jų dalis su
žeisti mirtinai, negalės iszgyti. 
Wiena iszlėkusi katilo dalis pra- 
muszė lubas, nulėkė bertaiuį my
lios toliaus, pramuszė stogę ir lu
bas privaliszkų namų. Wisoe 
dirbtuvės triobos likosi sugriau
tos. Ant vienos mylios aplinkui 
ne liko nė vieno lango, visi bai
saus oro sudrebėjimo tapo sukul
ti, aplinkui yra daug privatiszkų 
namų drueziai pagadytų.

I Nugrįžęs isz vokiszkų val
dybų Afrikoj, tirinėtojas, D-ras 
Krause, apskundė augszcziausius 
vokiszkus urėdnįkus už visokius 
bjaurius darbus. Krause ap
skundė parlamentui gubernatorių 
vokiszkoą kolionijoe Togo, Putt- 
kamerį, buk tasai užsiima už
drausta visur vergų prekyste ir 
isz to szaltinio didelį pelnę sau 
renka. Krause sako, kad vienoj 
vietoj jis užtėmyjo suvarytų net 
15000 vergų ant pardavimo gu
bernatoriaus paskirtų.Mat vokie- 
cziams nesiseka su gubernatoriais 
kulkmijų; bjauriais darbais 
atsižymėjo priesz Puttkamerį ir 
kiti Afrikoj buvę gubernatoriai.



LITUVA I

K Mas k oi i jos vidurių" tniniste- 
ris sulaikė ant pusės metų įsilei
di nėj i m ? wieno iaz geriausių 

• Mas k oi i joj vrokiszko laikrašzczio, 
“Baltische Monatsschrift"; iszei- 

J nantį gi meiste Lodz, Lenkijoj, 
. lenkiszk|ųJaikra8ztį.“Goniec Lodz- 

ki1’, uždraudė pardavinėti atski
rais numeriais. Jeigu, paveiks
las, maskoliszkas randas ir da- 
leistų Lietuvoj iszleidinėti lietu- 
wiszk? lalkrasztj, tai juk jo isz- 
leidini? teip gal vietiniai nepri- 
lankus cenzoriai ir administrato
riai apsunkinti, kad redakcijai 
beveik ne galima būt j laik? nu 
tnerį iszleisti. Sykį daleis! ? jut 
ministeris vėl be jokių prieiasz- 
czių galėtų uždaryti.

■ ■
|j- Prancūzijos mokslaiuių ui- 

veizda nusprendė teip pagerinti 
pradines mokslaines, kad jos isz- 
mokintu ne tiktai pradinių mok
slų, taigi skaitymo, raszto, rokun- 
dų, bet kad teiposgi iszmokiutu 
vaikus visokių praktiszkų uiūė 
mimų, kurie baigusiems mokslai- 
uę palengvintų- suradimu darho. 
Tokiu budu grynai iemdarbisz- 
kuose departamentuose pradinė- 

' se mok šiai n ė se mokys iemdarbys- 
tės, krantuose vyno dirbimo mo
kys auginimo vynvuogių, kitur 
gyvulių auginimo,miestų mokslai- 
nėse mokys a natų ir prekystes, 
pajūrių gi departamentų mokslai- 
nėse, apart kitokių mokslų, mo 
kye jurinįkystės, žuvių auginimo 
ir kitokių mokslų naudingų pa
jūrių gyventojams. Tokiu budu 
lankantiems- mokslaines (lanky
mas jų Prancūzijoj yra priversti
nas^ laikas ne nueis |>erniek?, ka
dangi baigę jas isz syk bus nfbks- 
lainės supažindinti su visokiais 
reikalingais praktiszkais užsiėmi
mais. Kasi ink sawo pradinių 
mokslainių ir jų wertė-<mat Pran
cūzija tuom tarpu pralenkė visus 
kitus krasztus: Nėra abejonės, 
kad toliaus jos paveikei? seks ir 
kiti krasztai.

| Niekur ant svieto teip žmo
nės ne bando su peilio pagelba 
užbaigti visus nesutikimus ir 
ginczus kaip Italijoj; peilis pas 
Italijon?, tai geriausias pertikri- 
nimo būdas, geriausias argumen
tas. Pagal rando surinktas žinias 
pereit? met? Italijoj atsitiko 4 
872 susfpjaustymai su peiliais; 
daugiausiai ant gyventojų skait- 
liaus iszpupla tokių susipjausty- 
mų pietinėj Italijoj, antr? viet? 
užima buvusios popiežiaus vai 
dybps, mažiausiai gi jų sziauri 
nėj Italijoj. Imant vis? Italijoj 
atsitikusių susipjaustymų skaitlių, 
< j? iszpuola tiek, kiek visoj 
likusioj Europoj, nors pagal gy
ventojų skaitlių Italijoj nėra jų 
nė deszimtos dalies. Ant apstab- 
dymo peilinių argumentų Ryme 
net buvo susitvėrusi tam tikra 
draugystė, bet peiliniai argumen
tai būdavo vartojami ir ant jos 
susirinkimų, per tai ir pati drau 
gystė isziro. Kokios priežastys t? 
gimdo—sunku tikrai pasakyti: 
klerikaiiszki laikra-zcziai apkal
tina supancziojim? dvasiszki- 
jos, jų prieszinįkai vienok ne nori 
tam tikėti: tienurodo, kad krasz 
tuo«,kur gyventojai labiaus pildo 
bažnyczios formas, kaip antai 
pietinėj Italijoj, daug taukiaus 
pasitaiko peliniai užbaigimai 
ginczųnegu aziaurinėj,kur žmonės 

• mažiaus bažnyczias lanko,bet užtai 
ežia yra daug mažesnis nuoszftntis 
nemokanezių skaityti. Jeigu teip, 
Ui iszpuola, kad ant doriszko 
žmonių pakėlimo darbo vienos 
bažnyczios neužtenka, bet ant to 
reikia kelti ir apszvietim? terp 
žmonių.
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| D-ras Werther surado bak 
terijas gimdanezias plaut?, nuo 
kurio iki pziol ne * buvo vaisto. 
Apie savo isztirimus ant tos dir
vos laikė jis praneszim? Peter
burgo įMediszkoi Draugystėj. Nė- 

! ra abejonės, kad žinodami gerai, 
I kas gimdo lig?, daktarai suras 
' ankszczias ir vėliaus ir tikr?

waist) nuo ligos.
| Du czekiszki daktarai isz 

Pragos, Czerny ir Trunecek, isz- 
rado'tikr? vaist? nuo iki sziol 
neiszgydomos ligos vėžiu vadi
namos. Waistas tas yra—mazgo
jimas su arsenu vėžio užimtos 

( vietos. Prie gydymo ligos tasai 
būdas visur pasirodė teip pasek

mingu, kad Paryžiaus Mediszka 
Akademija drama Czerny ir 
Truneclęui paskyrė dovan?.

* j Inžinierius Whipple isz 
Brooklyno iszrado nauj? prietai- 
s?, su kuria temperatur? galima 
matuoti ne tikt su pagelba 
termometro, bet j? girdėti isz to
lo. Tokiu budu antai dirbtuvėse 
inžinieriams ant isztirimo tempe
ratūros pecziuose ne reiks prie 
jų artintiesi, bet j? galės visada 
daboti būdami kad ir namieje, to
li nuo dirbtuvės, jeigu tikt na
mai Gus sujungti su dirbtuvėms 
telefonais.-

.1

(J Szvediszkas inžinieriusOrling 
iszrado nauj? torpėd?, kuri?, pa
leidus nuo kranto, nuo jo pagal 
nor? galima su elektrikos pagelba 
teip kėravyti, kad ji suduotu ir 
isznaikintų prieszų laivus karės 
laike. Sandaros laike napja Or- 
lingo torpėda gali tarnauti kaipo 
signalų aparatas, teiposgi kaipo 
persergėjimo telegrafas ant jūrių. 
Pamatai, ant kurių paremtas ta
sai iszradimas, yra tie pats, kaip 
irTesles pa vandeninio torpėdinio 
laivo, taigi ir ežia sunaudotas 
būdas siuntinėjimo elektrikos be 
dratų, tiesiog' per vandenį.

H Inžinierius Ryan, isz Calais, 
Maine, padirbo nauj? prie- 
tais? pramini? “Wilmų 
Motoru”, t taigi prietais? 
aut sunaudojimo jūrių vilnių 
pajiegos ant padirbimo elektri 
kos, kuri? nuo tokio motoro gali
ma irzvadžioti į visus krasztus 
ant maszinų varymo visokioms 
dirbtuvėms Savo iszradim? Ryan 
užpatentavo Amerikoj. Jeigu tas 
pasirodys praktiszkų, tai iszradi
mas tasai bus labai svarbiu, kadan
gi jūrių pajiesros taps pakinkytos 
ant tai/iavymo žmogui, fabrikai 
galės isz jų naudotiesi ant varymo 
maszinų be didelių kasztų, ne reiks 
jiems kuro ir didelių garinių ma
szinų, maszinas varys dykai jūrių 
viluių padirbta pajiega; tikt 
įtaisymas motoro kasztuos ne 
mažai pinįgų.

i Ganus revolverių ir kanuo- 
jių iszradėjas, amerikonas Ma
žini, iszrado nauj? ne kareiviszk?, 
bet medžioklei revolverinį kara 
bin?; karabinus tokius pradėjo 
jau dirbti Anglijoj; vien? isz to
kių’ karabinų įsitaisė Wokieli- 
jos ciecorius. Maximo nauji me 
džioklės karabinai yra maži ir 
lengvi teip, kad ant szovimo 
užtenka vienos raukos. Magazy- 
ne yra po 10 szuvių, vamzdis 
trumpas, ne ilgesnis kaip pusę 
ma^to. Ant iszmetimo iszszautų 
patronų siyiaudota pajiega tpuszi- 
atgal po szuviui. Tokiu budu 
medžiotojui reikia vien dirginti 
ir szaudyti be paliovos iki maga- 
zyne patronai nepasibaigs, taigi 
gali jis paleisti 10 szuvių. Szu 
via> siekia toliaus negu dabarti
nių medžioklės karabinų.

| Garsus iszradėjas Tešla vėl 
pasigarsino su nauju iszradimu:. 
su nauju ant naikinimo pavande- 
ninių torpedų ir prieszų laivų 
karės laike pavandetiiniu laivu. 
Naujas laivas skiriasi nuo kitų 
pavandeninių laivų tuom, kad 
jis ne reikalauja maszinų ant pa
jiegos padiib-mo. Pajiega tų lai
vų varymui yra elektriką, bet 
jos szaltiniė yra ne ant laivo, tikt 
ant kranto, ant perdavimo jos 
laivni ne reikia jo jungti dratai.s 
su elektrikos stacija, bet elektrik? 
nusiunezia tiesiog per or? ir per 
vandenį. Iszradimas tasai yra, tai 
pirmutinis pritaikymas to paties 
Tesles iszrasto budo siuntinėjimo 
elektrikos be dratų. Kaip pats 
Tešla sako, tuos pavandeninius 
laivus galima siuntinėti apie 10 
mylių nuo elektrikos szaltinio* 
Taigi jie galės uut sunaudoti ant 
portu apgynimo arba paprastai 
bus laikomi ant d desn ų karisz- 
kų laivų ir tikt reikalui atsiti
kus, reikės juos nuleisti.

t Daktaras Lichty, ant susi
rinkimo Amerikos daktarų, per
skaitė savo užmanym? apie ge
riausi? bud? laidojimo numirėlių. 
Pagal daktarų nuomonę, szi?dle
ninis laidojimo būdas, užkasant į 
žemę, yra ne geras, kadangi bak
terijos isz numerėlių nuo limpan- 
czių ligų kūnų prisigriebia isz 
kapo į or? ir užkreczia jį. Už ge
riausi? bud? laiko sziędien degi- 
nim? numirėlių kūnų, kaip tai 
buvo ir pas lietuvius stabmel- 
diszkuose laikuose. Kadangi vie
nok tam budui priesztarauja baž-

nyczia, tai Dr. Lichty, ant jos už- 
ganėdinimo, užmanė laidoti nu
mirėlių kunus ant jūrių dugno. 
Rods prie to budo ant kapų ne 
galima būt statyti paminklų, bet 
vieton trupanezių paminklų. 
D-ras Lichty rodyja stalyti lab- 
jaus iszlaikauczius: tuos pinįgus, 
k? kasztuoja paminklai, rodyja 
apversti ant‘rengimo mokslainių, 
ant stipendijų neturtingiems mor 
kintiniams, ant szelpimo pavar
gėlių ir tt. Wiskas labai gerai, 
bet kur laidotų savo numirėlius 
tie krasztai, nuo kurių jūrės la
bai toli, arba prie kurių rubežių 
jos visai neprieina?

Swetimi Balsai.
Wilniuje pradėjo iszeidinėti 

neprigulmingas nuo vientinės 
Lietuvoj maskoliszkos adminis 
t racijos kasdieninis laikrasatis 
“Severo-Zapadnoje Siovo”. Ka
dangi naujas laikrasztis savo 
programe kaipo pamat? pastatė 
teisingum?, tas labai nepatiko su 
rando paszelpa iszeinancziam 
laikraszcziui “Wilensk«m Wiest- 
nikui”, kurisai pradėjo smarkiai 
polemizuoti su naujai užgimusiu 
laikraszcziu. Wiename isz savo 
pamokinimų suteiktų “Severo— 
Zipadnam Slovui”, “Wilenekyj 
Wiestnik” t*ako:

“Wisi gyvenauti Lietuvoj, 
pasilikdami prie savo- tikėjimo, 
gali ir privalo prisidėti prie labo 
viszpatystėi ir szito kraszto, 
dirbti ant pakėlimo jo ekono- 
miszko ir kulturiszko”.

IViskas tai gražiai skamba ir 
lietuviai,rodosi,prieaz tai iki sziol 
neprotestavo, ne prieszinuei jie 
prakt szkam įkunyjimui tų prin
cipų, tikt ant nelaimės, isz visų 
savo pajiegų vietinė maskoliszka 
administracija, kuriai tarnauja 
“VVilenskyj Wiestnik’’, visus 
darbus ant ekonomiszko ir kultu- 
riszko pakėlimo Lietuvos kaip 
stabdė pirmiaus, teip ir stabdo 
dabar, paneziodama visaip lietu
vius, apdovanodama juos net to
kiais uždraucITmaie, kokius 19 
amžyj gėdytu si uždėti ant gy
ventojų net pusiau kulturiszkos 
vieszpatystės, Europoj gi, iszė- 
mus Maskolijoe, niekur daugiaus 
tokios vieszpatystėsnerasimo, ku
ri be jokios priežasties uždraustų 3 
milijonams žmonių turėti knįgas 
prigimtoj kalboj nuo amžių var 
tojamu szriptu. Tasai uždraudimas 
juk suvisu atima lietuviam* 
galėjūn? darbuotiesi ant kultu- 
riszko pakėlimo savo kraszto! 
Prie to prisideda ir nedaleidimas 
lietuvių apszviestunų į kokius 
nors urėdus ir vieszas vietas; 
už mokinim? vsikų ko nors jų 
prigimtoj kalboj uždėtos juk di
delės bausmės! Kaslinkdaleidimo 
katalikam* pasilikti prie savo 
tikėjimo, tai ir ežia palikta tikt 
tas, ko randas jokiu budu atimti 
ne gal; k? tikt gulėjo paveržti, 
tas maskoliszko r indo jau nuo 
seniai paveržtas. Mums rodosi, 
kad ir “Wilenskyj VViestnik” ne 
iszdrys sakyti, kad tiesos Lietu
vos katalikų butų lygios su tie
soms iszpažintojų kitų tikėjimų, 
nors reikalavimas aukų nuo ka
talikų didesnis negu nuo gyve- 
nanezių ir partrauktų į Lietuv? 
maskolių. K? gi ežia todėl kai 
bėti apie liuosybę neva pripažin- 
t? lietuviams katalikams (tasilik- 
ti prie savo tikėjimo! Kas apie 
liuosybę kalba, tas begėdiszkai su 
žinia meluoja.

* Kaip yru au tikėjimiszkais ir 
gryna*i kulturiszkais Lietuvos 
reika'ais, visai tas pats yra ir su 
ekonomiszkais. Kaip gi galima 
kelti ekonomiszkai Lietuv?, jei
gu ežia darbai sujungtoms lietu
vių pajiegoms yra uždrausti, ar 
ba teip apsunkyti, kaip niekur 
daugiaus ant viso plataus svieto! 
Apsunkinimai tie turi atimti nor? 
darbuotiesi ir labiausiai geidžian- 
tiems pakelti ekonomiszkai savo 
kraszt?. Kaalink organizavimdki, 
darbo krūvoj ant 
nors dirvos, juk 
savo tėvynėj daug 
turi tiesų

kokios 
lietuviai 
mažiaus 

___ ĮHI negu žydai, ne 
kalbant jau apie vokieczius. To
kiose sanlygose beveik suvis u 
lietuviai cziabuviai ne gal dar- 
huotiesi, kadangi jiems beveik, 
galima sakyti, kad dsleista vien 
apdirbinėti žemę, parduoti su
rinktus produktus, mokėti mo- 
keszczius ant vieszpatystės reika
lų, uždėti pardavinyczias, jeigu 
administratoriai duot daleidim?. 
Tai beveik viskas, paazelpos, nė 
paraginimo prie darbo nuo rando,

ant kurio reikalų teip i daug turi 
aukauti, jie nė per šapo? ne lau
kia.

Kokia valdžia, toki ir vaisiai. 
Ekonomiszkas L’etuvos padėji
mas juk szi?dien ne geresnis negu 
buvo baudžiavos 1 ūkuose! Kad 
teip yra, ar gi to ne rodo tuo- 
taneziai lietuvių iszeivių aplei
džiant! savo tėvynę kiekvien? 
met?, nuskurę miesteliai ir nu
vargę, nupuolę kaimų ukinįkai, 
nors tįrsztumas apgyvenimo Lie
tuvoj menkas, ne iszpuola nė 
2000 žmonių ant ketvirtainės 
mylios. Kas kaltas, kas atsako už 
tokį varging? Lietuvospadėjim?? 
Mums rodosi, kad didžiausia ežia 
kaltė maskoliszkų valdžių* ku
rios teip supaneziojo lietuvius, 
kad jie vos pasikrutinti gali, kad 
net nužudė supratim?, kis jiems 
daleista, o kas ne, kiekvien? pa
sikrutini m? jeigu ne vieazpatys- 
tės tiesos, tai vitiniai administra
toriai taiko ui laužym? tiesų ir 
baudžia, kaip tikt moka. Kas gi 
gal kilti tokiose sanlygose? Kas 
gal žydėti teip valdžių prispaus
tame kraszte?

Nauja pajiega žmogaus 
kūne.

Ant susirinkimo mokslinczių 
Paryžiaus BiologlšzkoT'Draugys- 
tės, daktaras Bsradue perskaitė 
praneszim? apie sawo tirinėjimus 
spindulių, kokius leidžia gyvo 
žmogaus kūnas. Per ilgus metus 
dras Baroduc, aawo iszrastu budu 
nuiminėju fotografiszkus paveik
slus kūno savo gydytų ligonių ir 
draugų. Ant nuimtų kliszių jis 
užtėmyje nesuprantamus ženklus 
nematomos szviesos spindulių. 
Isz syk jis tikėjo^kad tai yražen 
klai elektriszkų spindulių, kokius, 
kaip susekė Peterburgo mokslin- 
cz us Tarchanov, leidžia žmogaus 
oda. Bet i»z tolesnių tirinėjimų 
persitikrino, kad tie nauji jo. su
rasti žmogaus kūno iszleiclžiami 
spinduliai yra ne elektriszki, ka
dangi turi visai kitokias ypaty
bes negu elektriszki spinduliai. 
Ženklai, kokius palieka jie antfo- 
tografiszkos kliszėe, yra arba elip- 
tiszki, arba kaipo kruoputės, kaip 
kada atrimusza kaipo palinkusios 
linijos. Fotografuodamas nema
tomus akims elektriszkus spindu
lius jis persitikrino, kad jie pa
lieka ant fotografiszkoe kliszės vi
sai kitokius ženklus; apart to jis 
persitikrino, kad jie neperbėga 
per stikl? fotogrsfiszkos lentutės.

Isztyręs gerai iszleidžiamus 
žmogaus odos elektriszkus spin- 
dulius, Baraduc ne paliovė tirinė
jimų, isz kurių persitikrino, kad 
apart spindulių saulės szviesos 
atmusztų nuo žmogaus kūno ir e 
lektriszkų leidžiamų kūno odos, 
viduriuose kūno yra dar kita pa
jiega siunčiant i į visus krasztus 
spindulius, kurių vienok savo a- 
kims žmogus ne mato. Nematy
mas vienok ne reiszkia, kad jų 
ne butų, kadangi yra ir daugiaus 
dalykų, kokių musų akys matyti 
ne gal. Kad žmogaus kūnas le - 
džia tokius spinduliu*, kurių nors 
akys ne mato, bet juos paženklina 
fotografiszkas apaiatas, apie tai 
Baraduc persitikrino, pamatęs ant 
kliszės eliptiszkus, paveiksle pa
linkusių linijų Ir kitokius ženk
lus. Pajieg? iszleidžianczi? tuos 
nematomas spindulius jis praminė 
gyvybės pajiega. Sveikata, li
gos, pailsimas, visoki jausmai ir 
mislys atsiliepia ant pavidalo tų 
ženklų, isz kurių net galima pa
žinti ar žmogus buvo visai nor- 
maliszkas, sveikas, ar ligūstas ir 
tt. Dras Baraduc ne kart? pasi
naudojo isx to budo prie tirinėji- 
mo ligonių, ypaez gi vaikų. Ant 
persitikrinimo ar Maltis ir szilu- 
ma ne turi nė jokios įtekmės ant 
tų žingeidžių spindulių, kuriuos 
tūli mokslincziai vadina spindu 
liais dvasios, Dras Baraduc apdė
jo t?, nuo kurio nuimi nėjo foto- 
grafij?, ledu—ženklai vienok ant 
fotografiszkoe kliszės buvo wis 
tie pats; fotografij? reikia 
vienok nuiminėti vietoj, 
kur nepsisigriebia kitokį szvie
sos spinduliai. Žinoma, ne visi 
mokslincziai sutinka, kad tie Dro 
Baraduco surasti spinduliai yra 
dvasios, arba gyvingoe pajiegos 
apsireiszkimais, bet visi pripažįs 
tu jau, kad žmogaus kūnas leidžia 
tokius nelnatomus spindulius, 
tikt iki sziol ne drysta 
iszduoti nusprendimo, kas
tai do, spinduliai, kas juos 
gimdo; tirinėja juos ypaez pran- 
cuziszki mokslincziai toliaus ir nė
ra abejonės, kad su -laiku suras tik- 
r? tų nematomų spindulių szal- 
tinį.

liietiiviii Prateviai
’ MAŽOJOJE AZIJOJE,

nuo Menovea Iki Jie pateko po vaidila Periu. ’

Parašte Lietuvos Mylėtojas.

(Tąsa.)
nįgųf Rods Pheidonas buvo pinnaa, -- a 1— f 2 J _ __ “ • • VV.* a
tvirtina, kad jau Tbeseus Athėnuose 
žzimtinecziais ankseziaus tai daręs

nors Pollux paduoda tradiciją, pagal 
Phrygai esą iszradėjais muszimo pinįgų 
gi Lydų tauta turėjo būti civilizuota, ii 
kiek mes galime pasakyti, civilizacija—rl 
ji nebutu buvusi—Lydų, Phrygų ir Ih 
kių, buvo namie tarpusi, be jqkio susimezgi
mo su civilizacija Assyrijoe, ir tiktai n11“ *“ 
miai įgriebta per tuomlaikinę civili 
Phoinikiszkų miestų”0. Aplinkėee 
senoviszkos Lydų sostapylės, tapo 
daugybė aukso ir sidabro monėtų, y 
sziurksztaus darbo: ant vienos jų pu

nįgųf Rods Pheidonas buvo pirmas, kurs 
Graikijoje muszė pinįgus, nors Plute rchas 

- -__________ ___ jakeliais
______(Tt es. c.

25), bet-gi Lydams pasilieka garbė ra lynų, 
kurią 

Tai- 
“ant 
tokia 
rkisz-

rasta 
ingai 
ran

dasi szioks ar toks ženklas, ant antros-gį qua- 
dratum incusum, prakala. Ženklu-gi apt Ly- 
diszkujų monėtų yra ar karūnuota figūra ka
raliaus, apsiginklavusio su kilpiniu irįyilyt- 
maisze—matomai modelis, nuo kurio Persai 
pasiėmė emblemą ant savų Dareikų,—ar gal
va levo—kartais drauge su galva jaua io te
kio—kaip kad ant monetos, kurią p. E orrell 
taria buvus muszta per Kroizą. St įtėres 
chrysoys, muszdintiejie per Kroizą, k1 iriuos 
Graikai Kroiseioi anot Pollui’o szaukė, regis

taria buvus uiuszta per Kroizą.

Graikai Kroiseioi anot Pollui’o szaukė, r 
buvo daromi isz ypatingai gryno aukso

Levas, kaip matyt isz Hėrodoto> y ta bu
vęs Lyd i jos emblema. Kroizat\ juk nusiuntė 
paveikslą levo į Delphus, tarp kitų sak o do
vanų (Hėrod.I 5Q); ir senovės (mythas) su
mezga atvangumą miesto su tulu stebuklingu 
levu, užgimusiu karaliui Mėliui isz j< 
lovės (Hėrod. I. 84). Levas buvo tei 
szvęstas Kybelei, kuri regis buvo y 
garbinama Sardėse1’ ir kurią paprastai 
to kaipo traukiamą per levus: tayrdfonon 
zeuxasa tacbydromon barnia leonton0.

Rodosi, jueg seniausiose gadynėse 
ffu gentės buvo paplitusios nuo pakn szczių 
Mažosios Azijos iki sziaur-vakarinėms r rboms, 
Italijos. Ir abejotina yra, ar ne ar imoje 
gentystoje su Pelasgais stovėjo Phryga , Ka- 
riszkiai (kurie juk buvę Lelegais, anot Hėro- 
doto, ir barba rofonoi anot Homero) t ei Ly
dai; vienok nėra ganėtinai medegos ( ėl isz- 
gvildenimo to klausimo. Pelasgai, re, rimai, 
apgyveno vakarinę dalį Mažosios Azij< s nuo 
labai senų gadynių. Jie isž pradžių-p adžių

BUgU- 
pa- 

ingai 
rsta-

Pelas-

turėjo miestą Kyziką. Jie gyveno pin i Hel- 
lėntf ant salų Leebos ir Chios4’; ir ąn< t Mė

są pa-nekrato (Fr. 1.) buvo pasiplatinę per v 
marį Jonijos pirm prasidedant didejai; nigra- 
cijai**. Ir du miestu, vadinamu vardaj 
gnezijoa, buvo teisingai priskaitomu

S Ma- 
1 Pelas- 

gams*'. Jie yra per Homėrą minavoja^ii kai
po talkininkai TrdjėnųT>, ir jie apgyvt no tū
las vietas Azijoje iki laikų vėlesnių užlHėro- 
dotą, kaip Plakiai ir Skylakiai palei Fi*opon- 
tį (Hėrod. I. 57) ir Trallės Karijoje”.g Visa
tinei jie gyveno ant Kykladų salų. ai-gi- 
senovėje valdymierai lankų Hermo ir l^ajan- 
dro, kur Jie turėjo savo tvirtinęs, issar 
apgyventojai visų pamarių nuo Myįalės į 
sziaurę iki Hellespontui10'ir salų Ch 
Lesbos (Strab. V,, p. 313), ausztant i 
kajai gadynei jie beturi tiktai kele 
tytų vietų, kurias augszcziaus paminėjome; 
tai buvo Jų pastaros buatynės, nės isi kitur 
Jie buvo iszguiti per užkariautojus 
kraustė į Europą—Graikiją bei Italiją^

Homeras nieko nežino apie "Lydi ję ar Ly- 
dus, nors Jis pamini Tmolių ir susiędiszką 
Gygajos ažerą. Mat Lyd i ja isz senų fjanovės 
buvo apgyventa per Majonus; LydaijĮgalėjo 
būti skirta gentė nuo jų, ir galiaus užkaria
vo Majonus, nors abi genti buvo artimoje gen
tystoje: toyton (sc. Lydon kai TorybcĮn) be 
glossa oligon paraferei, kai nyn eti syloysin 
allėloys rėmata oyk oliga, hosper lodės kai

bei 
risz- 

iszmė-

iszsi-

allėloys rėmata oyk oliga, hosper lo; 
Dorieis. Aiszku, jog Pelasgai Mažojoje Azi
joje susimaiszė su Kariszkiais, Lydais il*Phry- 
gais.

Senovybės liekanos Lydų dar netape ga
nėtinai isztirtos. Naujesni isztyrinėjiųiai at
likti yra per Dennis, Ramsay ir Sayce.;

Sziaip Lydai buvo darbsztus žmonas, jie 
užsiminėjo smulkia pirklyba, prie kd jiems 
parankios buvo monėtos aukso ir sidabro, ku
rias Jie pirmiejie ėsą pradėję musztį (Hėrod. 
I. 94). - 1 •

Sitai ką Hėrodotas raszo dar apie l>ydus 
(I. 94): ‘ ‘Lydų paproeziai beveik tokie pat, 
kaip Graikų, iszskyrus, kad Graikai beaugi
na savo dukteris tokiu paežiu keliu. Ant kiek 
mes turime žinių, jie buvo pirmoji tau{a, ku
ri Įvesdino vartonę auksinių ir iidaĮ>rinių 
musztinių, ir pirmiejie pardavinėjo įpirkinius 
pa vienam. Jie, sakosi, teipgi pramanę fesą vi
sas loszas, kurias jie turi isz draugės bu Grai
kais. Tas, Jie sakosi, iszradę ėsą apie aną me
tą, kada jie kolionizavojo Tyrrhėniją. ^pie 
kur| dalyką šitai ką jie pasakoja. Gadynėje 
Atio, sūnaus Manio, buvo didelis neužveszė- 
jimas per visą Lydų žemę. Nekurį laiką Ly
dai bėdą kentė su kantrybe, bet matydami,

1) Rawlituon’a Hi«t. of Hfirodotus, rol. I. 712.
2) H«rod. V. 108; Bophocl. Phlloct. 391—402. *
8) Orphto Hymn; Sophocl. i. i. e. Lucret. II. 6(Į! Virg. 

A«d. UI. 111-118.
4) Btrab. V. p. 221; XIII. p. 621.
5) Cp. Htrod. VIL 95. Aiolėn to palai kaleom«Oi Pelw- 

gol.
6) Niebuhr’a Kleine Hiator. Schriften, p. 871.
7) II. IL 840: Hippothooa db'agefylaPelaagoa 

ron.
8) Agathiaa, II. p. 54.
9) Strab. IX. p. 638; XIII. p. 891.
10) Menecratea ap. Btrab. XIII. p. 891.

imo-

jog toji nepaailiauja, jie ėmėsi jieszkoti a‘r 
duolių nuo pikto. Visokį įrankiai buvo pai- 
manyti per visokius žmonės: kubai, apvalay 
ni kaulukai ir skritulys (sfaira) arba pilks- 
ir tokios visokios zobovos tapė pramanyto!• ’ 
apart pėžų (pessoi), kurių iezradimo jie nesr 
savina. Sąmonė priesz badą buvo tokia: pe- 
vieną dieną teip pilnai užsiimti lestomis, jog 
nesijaustu noras valgyti, o kitą dieną valgyti 
ir prisilaikyti nuo loszų. Tokiu budu jie per- 
leidė 18 metų. Vienok bėda nepragaiszo, o 
dar pasididino. Dėlto karalius ryžosi pada 
linti tautą pusiau, ir duoti abiem pusėm mes 
ti burtas, vienai, kad pasiliktu namieje, o ki 
tai, kad szalyn dangintųsi. . Jisai pats pasi- 
likeęs bevaldąs tuos, kuriems busę likta apsi
būti namieje, o iszeiviai gaus sav už vadovą 
sūnų jo, Tyrrhėną. Metant burtus tie, ka
triems iszpuole emigruoti, traukė į Smyrną, 
ir pasibudavojo laivus, kuriuose, prisikrotę 
reikalingą iszteklių, jie plaukė szalyn, jiesz- 
kodami naujų namų ir geresnio buvimo. Iš
važiavę pro daugelį szalių, (Jie nukako į Um- 
briją0, kur pasibudavoję miestus, apsigy
veno. Savo pirmyksztį Lydų vardą jie atme
tė szalyn, ir pasivadino palei vardą karalai- 
czio, kurs buvo vadovu naujokynės, Tyrrhė- 
nais”. . .

Teip szneka Hėrodotas. Isz tiesų-gi lo- 
sza su pilka yra labai sena, ir turbut ji tapė 
pramanyta Aigypte, kaip sako Platonas. Jau 
tapė ji paminėta per Homerą (Odys. VIII. 
372), ir Aigypte ji žinoma buvo toli-gražu 
priesz Homero gadynę, 12-toje dynastijoje, 
arba aplink 2000 m. pirm Kr., lyginai kaip 
pessoi, psėfoi, latrunculi, calculi, kurie pas- 
tariejie buvo zobovoje vartojami panėsziai į 
anglų “draughts” su dviem eilėm vyrų arba 
“szunių”, y vairios spalvos. Ir jie teipgi yra ’ 
paminėti per Homerą1’. Athėnajos (Deipn. 
I. 10, p. 19) rugoja ant Hėrodoto už tai, kad 
tasai Lydams priskaito iszradimą loszų. Grai
kų abax arba abacus turėjo penkias linijas, 
kartais dvyliką, panėsziai į Romėnų, isz ko 
duodecim scripta tapė pavadintas jų alveds, 
ir iszėjimai arba važiavimai kartais buvo nu
sprendžiami per Kubus.

Graikų Kubai, Kyboi, teeserae, buvo 
kaip pas mus, su szesziais skaitliais—0 ir 1, 
5 ir 2, 4 ir 3, paprastai stovineziais ant prie- 
szingos pusės. A|uot dviejų, jie mesdavo 
tris kubus, isz ko tris hex parėjo, ’ ir kybos . 
buvo “asu” arba “tuzu”. Turbut jie isz pra
džių buvo numeruoti tiktai ant keturių pu
sių, isz ko vardas parėjo, suambrintas isz tes- 
sara. Teip buvo su tūlais astragali, 2 ir 5 
apleidžiant*’, bet tie būdavo paprastai be 
skaitlinių ir buvo isz pradžių 'paprastai 
krumpliais avių. Tuosius teipgi vadino “ta- 
li”, ir losziant būdavo paprastai penki (nuo 
ko pentalithizein), skaitlius tas pats, kaip 
penkios linijos ant seno Graikų abako, paim
tas nuo rankos pirsztų. Kartais astragali bu
vo daromi, tokios pat formos kaip kauliniai, 
isz akmens, metolo, slonikaulio, ar stiklo. Lo- 
sza yra pastatyta ant molevonės, rastos Her- 
kulaneume ir Biblijoje; ir Plinius (XXXIV 8) 
pamini garsią žalvarinę, gruppą, padarytą Po- 
lyktėto, dvejatos nuegtĮ vaikysezių, vadina
mų astragalizontes, tuomet Atriume Titaus; 
matomai tas jiats dalykas yra jierstatytas isz 
akmens Britiszkame Muzeume, kur praloszė- 
jas kanda į ranką savam bendrui. Zobovos 
su tali ir tesserae labiausiai buvo losziamos 
per vaikus, moteris ir pasenėlius4’. Losza , 
“lyg-lygu”, “par et impar” buvo rokųojama 
dar labiaus už vaikiazką ir Horatius palygi
na ją į jojimą raitam ant lazdos ar “arundi- 
ne longa” (Sat. II. III. 247). Pupos, rieszu- 
tai, migdolai ar monetos buvo panaudojamos 
ją losziant; ir dar kita losza yra paminėta 
per J. Pollux’ą (IX. 7), metant monetas ar 
kaulukus pro žiedą, arba į skylę, vadinamą 
tropą. Lygu ir nelygu, bei sziądyksztė italų 
mora, buvo labai senoviszkos Aigyptėnų lo- 
szos. Pastorojoje Romėnai buvo tariami “mi- 
care digitis”. Cicero (de Div., II.) sako, 
“quid enim sora ėst? idem propemodum quod 
micare, quod talos jacere, qucxl tesseras”, ar
ba vėl (Off. III.), kad iszsitarimas, “žmoguj 
su kuriuomi in tenebris mices pastojęs y/a 
priežodžiu į vietą padorus žmogus'".

Sziaurės linkon nuo Lydijos gulėjo My- 
zija. Aigajų marė skalavo ją isz vakarų pu
sės, o Hellespontas ir Propontis isz sziaurės. 
Isz rytų szalies Myzijos rubežiumi, turbut, bu
vo kalniukai, kurie padaro vandens nuotėkiu- 
mą terp Sangario ir Rhyndąko (Tauschanti 
Chai); czion ji susidūrė su Bithynija. Myzija 
buvo vakarine užbaiga žemės plotų, gulinezių 
į sziaurę nuo didėsės a'ųgsztumos. Graikai • 
buvo užėmę visą pamarį, iszskyruų mažą plo- ' 
tą artymais Adramyttion (Adramyti).

Myziszkiai, kurie, nė lyginant Karisz- 
kiai, sakėsi esą gentainiais Lydų, ir turėj4 
prieigą, draugė su žmonėmis anųdviejų tay 
tų, prie didžiojo dievnamio Jupiterio Labran- 
doje*’,—kurie, apart to, turėjo kalbą pusiau 
Phrygiszką: tėn (ton Myson) dialekton mi- 
xolydion pos einai kai mixofrygidn,), mato
mai turi būti parkaityti eilėn anų genezių, 
su kuriomis mes žinome juos turėjus gimi-

r

Hėrodotas ra&zo, kad tytveikos Teuk 
ir Myziszkių, dar prieaz TrojSnų vainą, p< 
si kėlę isz Azijos į Europą, iszvijo daug E

1) U mbrija Herodoto yra dideli ir neaprubeUnota, j 
reginiai talpinąs! visa BziaurinS Italija. Nts isz temės, ai 
szciiaus Umbrų teka Aipiz ir Karpis į Dunojų (IV. 49). Ro 
si, ji gulStu prie Adrijos marts. Atkakus TyrrhCnams į 
pakrasstį, anie prasiplatino iki kitam pajūrini ir teip Tesi 
nija pastoja dalimi jų lemia. HSrodotas terp Italijos ta 
težino Tyrrhtous, Umbrus, Venetus (Heneti), Oinotrius 
Mėsės dius.

2) Odys. I. 107 ir Plut. de Isid. a 12. “petteta”.
8) Oul. Poli. Onom. IX. 7..
4) Cicero, de seneet. 16, ad Par. z
6) H6rod. I. 171; Btrab. XIV. p. 949.
6) Xanthi Frsgm. apud Mueller, Fr. 8.

(Toliaus bus.) .
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Wietineš Žinios. Drangyscziu Reikalai

— Į Chieagą tapo jau atsiųsti 
nauji dol i ariniai Amerikon popieri
niai pinįgai, daug dailesni už se
nąsias doliarines popieras.

—> Advokatas Beckerman sten
gėsi iszliuoeuoti isz kalėjimo Dra 
Koesaknuska. Sulyg sziol pada
rė tiek, kad gavo atnaujinti jo 
bylą. Dr. Kossakauskas bus isz 
naujo sūdytas sudžius Abuer Smith 
19 d. szio mėnesio, sūdo namuose 
rūmas 328. Kaip dabar nusudys 
szgirsime paskiau.

— Miestelis Pulman taps prie 
Chtcagospriskyrtas. Mat Pulman 
Co. praloszė prową ir ^i»as jai 
prigulintis miestas,su bažnyczioms 
mokslainėma, namais, hoteliu taps 
peraukcijoną parduota?. Namų yra 

2000, jie teiposgi taps parduo
ti; dabar gyvenanti juose darbi- 

ĮĮĮį, nįkai galės pirkti, jeigu tikt pinį
gų turės.

— Ant susidūrimo We8tern 
Indiana geležinkelio ir 36 ui. tapo 
trūkio pervažiuotas pereitos su 
be.os vakare darbinįkNS Etuil 
Keller ir ant vietos užmtlsztas: 
ratai su visu nutraukė jam galvą. 
Kitas gi darbinįkas, Georg Fied- 

& er, tapo nepavojingai užgautas. 
Užmuštasis ’ Keller buvo dar 
jaunas, vos 40 m., ėjo jis su savo 
draugu Fiedleru, užėjus an$ gele
žinkelio šėnių, atbėgo ttukis, ku
risai Fiedlerą numetė į 
Kellerą gi parmuszė ir ant 
tos užmušė.

Nedėlioj, 15 d. Sausio 1899m., 
1 vai. po pietų, Dr tė Teisybės 
Mylėtojų laikys mėnesinį susirin
kimą Salėje L. AŽuko, 3301 Au 
būni avė. Chicago, ant kurio 
užpraszo visus sąnarius pribūti, 
teiposgi ir norinezius pristoti; 
įstojimas tikt $1.00.

Su guodone, Dr tė T. M.

Chicago, III. Dr-tė Szv. Kazi
miero turės savo “extra” mitingą 
subatoj, 14 Sausio, 7| vai. va
kare, bažnytinėj salėj, reikale 
davimo iszriūkliems delegatams 
paliudysimo parapijos reikaluose. 
Naujai iszrinktas ant prezidento 
Andriusąis atsisakė paūraszyti 
ant' minėto paliudyjimo, užtai 
Draugystė priversta yra szaukti 
“extra” mitingą ir tą jau seniai 
nuspręstą reikalą nors sykį už
baigti. Wisi sanariaį. kviecziami 
yra pribūti. ,

Dk-te Szv. Kazimiero.

APGARSINIMAS.
Kas norite, kad iszsiųsti 

krajų pinįgai gerai ir greitai 
vaikszcziotų, siųskite juoa 
“Lietuvos” redakciją, o greieziau. 
šiai su vai kszczios. Už greitumą ir 
teisingumą kasdien apturime szim 
tus padėka vonių nuo lietuvių isz 
visų Amerikos kraaztų,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 ųius pigesnės kaip kitų. 
Kas norite laimingai pervažiuoti 
per marias, pirkite szifkortes 
“Lietuvos” redakcijoj. Prisius 
dumi pinįgua ant szifkorczių ar 
ant iszsiuntimo į krajų, visada 
uždėkite szitokį adresą:

A. OI.8ZKV8KJS, 
Sub Station No, 60, Chicago, III.
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lenuose namuose

szalį, 
wie-

ant 
kertės Madison ir Desplaines ui. 
naktims lankydavosi dvasios ir 
os teip neramiai uisilaikydavo, 

kad nieks ue norėjo tuose 
namuose gyventi. \Vienok (Šetek 
tyvai Weisss ir Muhoney, mažai 
į dvasias tikėdami, užsimanė su 
jums susipažinti. Naktyj įėję per 
užpakalinį langelį, įlindo jie į 
kelnorę. Isz syk nieko ežia ne buvo 

, matyti, bet po valandai iszgirdo 
baladonę. Wienas isz detektyvų 
uždegė brježiuką ir abudu szvie 
soj pamatė žmogų, kurisai isz- 
iminėjo isz sienos plytas. Žmogų 
suėmė, skylėj jo padarytoj rado 
pakavonę visokių vogtų daiktų; 
buvo ežia jų mažiausiai $200 
vertės. Suimtą dvasią' nuga eno 
ant policijos stacijos ir ežia 
pasirodė, kad tai yra žinomas po
licijai vagilius O’DonnelI.

— Pereitą ketvergo dieną į 
pardavinyczią Burmano, po nr. 
832 W. st, užėjo penki nepa
žįstami vyriszkiai ir radę 
tikt klerką, Carlsoną, iszsitraukė 
revolverius, liepė jam nesi- 
krutinti; iszėmę isz kiszeniaus 6 
d oi. ir auksinį laikrodėlį, du 
pasiliko klerką daboti, trys gi 
nutraukė į pardavinyczios savi- 
žžįko kambarį, tokiu jau budu 
iszėmę isz kiszeniaus 20 dol. isz 
kasos gi $15 ir sidabrinį laikrodė
lį—iszsineszdino- Iszsineszdinus 
vagiliams, paszaukė isz saliuno 
ėsanezio kitoj ulyežios pusėj du 
policijantu, kurie ant kertės 22 ir 
Robey ui. pavijo plėszikus ir isz 
abiejų pusių prasidėjo szaudynės, 
bet vagiliai, matomai, szaudė ge ' 
riaus, kadangi abudu policijantai, 
sunkiai paszauti, puolė ant že
mės, vagiliai pabėgo. Policijan- 
tiįs nugabeno į ligonbutį, bet 
vienas isz jų, Walner, tą paezią 
dieną pasimirė.

Kčdyst^s atsakymai.
P. S- Mack. Elizabeth, N. J.j 

Su atszaukimu neteisingų apkal
tinimų reikia.kreiptlesi į tą laik- 
rasztį, kurisai apkaltinimus pa
talpino. Mes iszteisinimu ypatų 
galime užsiimti tikt tąsyk, jeigu 
be pamato apkaltinęs laikrasztis 
atsisakys savo neteisingus apkal
tinimus atszaukti. Tąsyk vienok 
atszaukime turi būt pami- 
nėta, kad “Vienybė^ atsiss*o sa
vo apkaltinimus atszaukti. \

Į skaitytojus.
“Lietuvos” skaitytojai, kurių 

laikas prenumeratos jau pasibai- 
gėp.teiksis ją atnaujinti prisiusia
nti po $2 prenumeratos už 1899 
metą. .Kurie neužsimokės iki 20 
dienai szio mėnesio ir neduos ja 
kio.atsakymo, priversti tiems bu
sime “Lietuvą” sulaikyti. Mel
džiame pasiskubinti. Lietuviai 
miestelio Mt. Carmel, Pa. ir jo ap 

k linainiai, jeijru jiems yra paranku, 
gali užsimokėti prenumeratą.mu 
sų. agentui, Petrui Bieliauckui,

Iszdawy8t&

Chicago, III. Liet. Kepublikonų 
Kliubas Algirdo 7 wardos laikys 
sawo mitingą subatoj, 14 Sausio, 
8 vai. vakare, salėje Draugelio, 
650 S. Canal St. Ant kurio visus 
sąnarius ir kitus lietuvius užpra
szo pribūti.

Su guod. i L. Getz, prėz. .
( ir F. Gabszys, sekr.

Prekė pin|g«|. .
Ruskaa rublis po.................. 52fc.
Prusiszkos markės po...... .24$c.

Prie kiekvieno pinįgų siunti
nio reikia pridėti 30c ant picztc 
kantų.

Pigįgai isssiųsti per “Lietuvos" 
redakciją greieziausisi suvuiksz. 
ežioj* ir niekada negali pražūti, 
nes mes siuneziame per bago- 
eziausiss bankas ir kiekvieną 
siuntinį ase kuruojame.

Sakai* pavargau*
naediagu ilgiu

Tteeoa Sodžiai apte pamatiniu* tlkujteao dūly
ku* naudingu* dėl mokytu ir nemokytu. ISc 

Trumpo* Katailklszko* Katekizmo*................. Ite
Trumpe* Katekizmo* pagal kunigą Pilkauk* Ite 
Trumpi pamokinimai ir rodo* l*simto*l*a

kaygu ku*. K. A n ta na vieži* ••..................lite
Vartai dangau* M ite
Vadove*aplankančiu kanozla Wto*zpaue*

Jezuao Kristumi “ Ite

kūdiki* , , ,10c
Spaaabaa greito i*s*imokinlmoaag«*ko* kai ■

bo* ne apdaryta* S 1.00
o apdarytai ii J*

Senobe* apraasyma* apte Dektery Pilypo Ka
reivio .................................... , , iOo

•amissimaa* arba baime tari didele* aki* i
Tikra teisyb* tos Suveiks gubernijos lfc|

Talmudą* Šyde u io-1
Terp *k*u*mu la gerbta Naujausio* dainos JOol 
Trumpa senove* Lietuviu Istorija „ lucl
Trumpa Itetnvtozk* Geografija parassyta S

Mano Dirbtune tapo 
Apdowanota

[DUBUS MEDALIAIS| 
ant K<Mci<Mzko« Paro
do* u* rūpestinga, tei-

KARŪNŲ, 
KUK4RDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, 
KIMŲ.LAZDŲ Ir

Turiu už garbę apreiktsti guo- 
dotinlem* Kunįgam* ir guodotin. 
Draugystėm*, kad asx dirbu vi
sus augazeziana paminėtus daig
iu* Pigiausi, TelHingiauwt 
ir Geriausel, ne* per 30 metų 
užaiimdam* iazdirbimaf* įgijau 
geriausę praktiką Ir dėl to galiu 
wl*ką padirbi pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.

Su guodone
W. SLOMIN8KA, 679 MILWAUKEE AV., CHICAGO, 11*1*.

W. SEOMINSKA,
679 Milwaukee Avenue, < CHICAGO. ILL.

KntgOM 8wieti«ko* intalpoN.
Abeoeta geriau** mokia tu ve dėl valku M

Atsiszaukinias.
Cleveiand, O. Dr tė Blaivyatės 

ir Mokslo praszo visų lietuvisz- 
kų iezdavysczių prisiųsti katalio- 
gus visokių lietuviszkų knįgų, 
kokios tik ant svieto randasi dėl 
patalpinimo į Clevelando vieszą 
knigyną užlaikomą miesto kasz- 
tais per storonę vietinės Blai vys
tės ir Mokslo Dr-tės, teiposgi ir 
prof. C. F. Thuring, isz valstijinio 
universiteto. Kdtaliogus siųski
te ant antraszo komiteto:

V. Dillonis, 
809 St. Clair st-, Cleveiand, O-

PajieNzkojimai.
Pajie*xkau savo kaimyno. Antano 

Rimkau*, isz Kauno gub., Reseiniu pnw. 
Kaltinėnų parap. Pirm dviejų metu gy
veno ji* Mahanoy City, Pa. Ji* pat*, ar' 
ka* kitas, teiksi* duot žinią ant adrese: ' 

Joną* IValucki*.
1223 E. Penn. *t., Mahanoy City, Pa.

Pajienzkau sawo brolių: Juozo ir Mo
tiejau* Cxernių, i*x Suvalkų gub., Ma
rijampole* pavieto, kaimo Kvieti*xkio. 
16 metu kaip Amerika. Jie patys, ar ka* 
kitas, teiksi* duot žinią ant **io*dreM>: 

John Cherne*.
56 Hudson av., Brooklyn, N. Y.

-------------------  t
Pajicazkau savo paesioa, kuri palikus 

manę *u 5 vaikų, i**bėgo su vienu 
moitiru irisznesze mažiausią mergaitę ir 
paskutiniu* mano centu*440. Tasai mo
zūras yra 30 metų sena*, rudų plaukų ir 
rados barzdos, liesas, o pati 40 metų, ant 
veido laszuot* ir biski szluba. Kas to
kius kur užtėmytų, teiksi* fnan duot 
žinią ant szio adreso:

Wm \Virbickas,
746 North Si.. M c Keesport, Pa.

ANDERSONO PASAKOS Vienoju knyge
lėj* 10 graAiu patakatoslu ................... Ite

Amerika Pirtyje Komedija dėl teatro 10c.
Anegdotai Isz.įtarimai ir patarle* Isz gyveni

mo senove* Grekonu bei Rymionu “ 10c
Apteka Dievo, paaaka ................  |i,oo
Aliuto dūkte kualgalkasozio Kerniau*, nauja 

ir-graSl pasak*.. ........................................10c

W*tto plr**Jy*ta. Kom*diJ» d»l teatro |*c 
We**lljo* arba p*gir*a« gobtave*.............. -. 30o
Wlr**lnyk*i. Marga* pav*lk*lalte. Labai , gra- 

*1 pa*aka apie vtraalayka* luredayku*) 
Lietuvoje , ., , , ’ , j Ifc

Knygos musu locnos spaus
tuves.

Apte kalbu pradti* Ir tikro* rodo* dal ap*i>at>*o 
limo nuo neprtotaliu vedanoilu i*i tikro ir 
i***aala*o tikėjimo kelio in prapulty Cxta

Uatavtaaka kalba yra aenteusla Ir kad turi

Artolk* yra anodai paeinanti l** girtybe*. Csta 
tpru 10 ka* yra arielka, kaip Ji keakia Smo
gui. parodyt* *u ketanal* abfoaaUal* Sme
gau* pilvo kokio* 1*1 girtybe* Ilgo* palieja 
Ir paduoto* rodo* kaip šuo to galima ia**igy- 
dyil. .... SOc.

Anlma Vili*, naujauala ir galiausia p**aka, ka
rtai akaitytoja* auldtlaegl negale*. . 7*c

Birute* dainos “ 10c
Budai gydymo. Daktantsk* knyga...........,...<0c

• akyva, kurioje apraaiyta* (ymea'ma* 81 ma- 
noltauknato nuo pa t kūdikyste* iki Jocmer- 
tia*: kaip auto, kar mokino*! k* velke Ir 
U. Prie to Ir Jo fotografija patalpinta. Apart 
to knlgeieje randa*! daug delnu Ir kitu »ra
itu atralpaniu Preke MM

KtaoUoHHko* imulkmeao* f Mc

•u t abroMliato. Naudingteuse knygele aai 
•vtoto dėl dasISlnoJimo tos ko daro*! tai ’ 
bei, griausmai, lietu* ir sniegą*; kasyta » 
debesiai Ir aąt ko JI* lalkoslTT.........J.. SOc

Ste
ArltUMtik*. KuDm 4 

du..
HYGIENA. arbk bokalai apie uktalkym-, avel- 

katoe. Stlta ■ k nyrate privalo raiti* kiek v v

•velKatf. pailginu aavo amdl ir mukę* u*aa 
ginti *v*lkal* ir tvirtai* *avo vaikeliu*. 
**ak8.... ......... .................................... .........

arija Suvienyta W*l*UJu Sztaurin** Amerl- 
ko*. Apraaio kaip Koliumbn* atrado.Ama- 
rtka, koki eita tad* tmone* gyveno koki 
Amon«* pirmiau*!*! 1*1 Europo* pradėjo v*-

in Auvaa*toilrM ...A X> —

buwo. koki ir klek kuri* nro p*d*n dnl*un* 
temn* D **t pat *»lo talpinau KonitHiielJ* 
BuMenjita Wal*uju. k tiri jr ra r*lkaUnclan*la 
dalyku dėl perskaitymo kiekvienom žįnogul 
•įloję Antrnko* temeje m venancitate. 
Tari poelapiu *H Preke.................; ,.*1 (N

Tapati drucaial apdalyta.........................
KraAtu Skerdyaa. Apl**io aaa balau aultiklm* 

kadalMm. maakoliai udpnole antkainy 
czlo* mieUelrJe K raita, mutie, (įaudė ir p Jo 
we nekaltu* amoni*. l*i*riowe altorių* Ir ui-

Lemenlonu* Lietuvtazka* su poteriai* kate-
• kismaia Ir mtotranturu. ......................... Į...FO
NAUJAU8I8 L1ITL'WIŠKA8 8APNINYKA8,

tyku ir ei 
blpttaaka
teko.— tu i

>u 310 aistkli

Ll6tuwlszKa floiieka
257 Hanover St., Boston, Mass.

Pilna visokiu aptiekoriszku tav'orų czionykszcziu ir. užrubežiniu.

Aptiekoje uriMMla galima rast DAKTARA, kurs duoda ligoniam* 
rodąs dykai.

Aptiekoje galima susikalbėt: lenk įsakai, ruskai, lietuwisxkai ir 
daugelyj kitokiu kalbų.

257, ■

LIETUWIU DAKTARAS

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

^Telefoną*: Canal 7 S.
Telefonuot galima isz kiekvieno* 

aptiekoa

Gelbėkite nelaimėje.
Juozas Senkus yra paimtas į 

beproczių namus statė aailium m. 
Utica, N. Y. Jis yra sveikas ant 
proto, bet nemokant jam auglisz- 
kai susikalbėti, amerikoniszki dak
tarai pripaiino jį ui sumaiszyto 
kus proto ir patalpino namuose be- 
wyru,prcczio. Dėltogi Juozas Šen- 
pajieszko savo sesers Onos su jos 
Wincu Aroelbviczium, kurie du 
metai atgal gyveno Shenandoah, 
Pa., idant jie teiktųsi atsiszaukti 
prie Juoz. Greicziaus, 22 Seneca 

o su pagelba 
jį iszgelbėti isz 
Gelbėkit

Pajiesxkau *awo brolio. Simano Ceg- 
lansko ir Adomo Orenco, abu Isz kaimo 
Badinevos, Prienųparap., Suvalkų gub. 
Jie patys, ar kas kitas, teiksis duoti žinią 
ant szio ad ręsto:

Jonas Ceglanakša.
825 St. Clair st., Cleveiand, O.

Psjieszksu savo brolio, Antano Alu- 
žaiczlo. Kur jis dabar yra? Teiksis atsi- 
szaukti ant salo adreso: >

Domicėlė Budrackienė,
841 S. Canal st., Chicago, III.

ijl

tuviu padėjimo........................................... lOo
Gyvenimą* Stepo Rauduoalo pasako* ' ISe 
Gyvenimą* Geunvaite* įGenovefoai. Yra

I*tortje netaiko Franouau. va i no* eUlUk* 
slo* Afrikoje .....

I* tori Ja trakios Mageleaoe
Istorija septynis Mokytoju • “ (

Paiki totoril

naudinga knygele, kuri .nokina kaip 
ra**ylle gromata* in: pažystamu*, ari

sugiltai pa*tat|-

st., Utica, N. Y., 
Greicziaus galės 
beproczių namų, 
brolį nelaimėje.

aawo

Pajieaaksu Petro Rspaiio, isz Kauno 
gub., Wilktpergfepav.. kaimo Patraktų. 
95ae metuose atvažiavo į Ameriką Chi- 
cagon; nežinau, kur jis dabar yra, žmo
nes sako, buk j*a tapo trūkio užmusxtas 
ant geležinkelio Mansachusett* State. 
Kas apie jį žinotu, teiksis meilingai duoti 
žinią ant adreso: ,

Kazimieras Skodis.
641 8. Canal st., Chicago, III.

laagaalms* vargdienio. Knigete pamoki 
naatl kaip pagerint savo gyvenimą ttc

latekme SoolJalisUnskn saalygu *nt visu kultū
ros **aku Geri pamokinimai darbinis- 
kam* kaip pagnrlat savo būvi..............Ite

muoae Preke ............................................ ,jfc.
ROBINSONAS KRUZIU8. Morai U ik n »pi- , 

•aka dėl Jaunnmene* .................. T.. *Sc
Trampa Geografija Butai** Neri*. TruApai ir

pu, Smoaiu. gyi 
geografija vaiki

Perkelta.
Mahanoy Plane, Pa., “Susivie- 

nyjimo Kuopa**, kuri iszlaimėji- 
mą grafofono buvo paskyrusi 6 d. 
Sausio, perkėlėtdabar traukimą

dar ne visi tikįetai iszparduoti. 
Dėltogi užpraszo visus, kurie tu- 
ri tikietus ant pardavimo, idant 
paskubintu juos iszparduoti iki 
14 d. szio mėnesio, o 14 dienoj 
pinįgus ir neiszparduotustikietus 
teiktųsi prisiųsti ant rankų Kuo
pos prezidento

T. Wilkaiczio,
Box 31. Mahanoy Plane, Pa.

Ant pawftrgusio rasztinį- 
ko.

Geo. Palūpis isz Hartshoroe, 
Ind. Terr., paaukawo 35c.

Balius, Balius!
Subatoj, 14 Sausio, darau ba

lių pasilinksminimo, ant kurio 
grajy/gera muzika, bus szokiąi ir 
daug jaunimo. Dėlto užpraszau 
visus lietuvius ir aplinkinius su
sirinkti* ir pasilinksminti. Balius 
prasidės 7 valandą inkare. Įžan
ga visiems dykai.

Su guodone, 
Kareckas,

1193 S. Oakley av., kertė 25toe ui.

Pigiai ant pardawimo 
gera Buczernė ir Groceroė. Gena 
biznis dėl kiekwieno Lietuwio, 
nes aplink daugybė Lietuvių gy
vena. Aš ežioje vietoje variau 
biznį per 3 metus ir dariau gerą 
gyvenimą, bet dabar jau norė- 
cziau atsilsėti. Dėltogi viską par 
duoeiu pigiai. Alaiszaukite pas

Kazimierą Palszį, ( 
4612 Atlantic at-,. ^Qiicago, III.

Laiszkai ant paczto

Juokinga* pasakojime* apie Sialtabultla* 
Ir du grėdu* alralpaatal tat uklaikyato* te

K* daryti*, kad batam* • veiki ir Ilgai Su
vestame .....................................-................ lOe

Kankles. Itetsvtezko* dainos *a aalomi*.
- * ........................ Ste.

IOo

10c

Ite

Kate apeiglati dao kolero* ir klU naudingi 
Skaitymai ....

Ka* teisybe tat nemota* puikios apysakėlė* 
uz lietuviu gyvenimo a.

Kri*tljoaa* Duonelaiti* „ ;.. i

Lietuwiszkų Kn|s:i| 
kuopigiausel itzpardavoju, surask* tu
jų užpraaiant reik 5c. markutę į'gtomą- 
ta įdėti; pinįgai |*sabnas siuuVzi^si po
pierinei, registrawoioj gromatbj. < 

Adresą*: 1
W. KALWAITI8,

Tilsit, (Oiitpr.) Genuitany.

S* Beudia Pela* 
M0 Berczevskt Jan 
MM Biro* A.
570 Czervarlki Bolesl.
571 Davidovskl Jose!
&73 Delovski Pa .tr 
M8 Globi* T 
SOS Globi* T.
•Ii Karpi* Jutop 
814 KivaaJoeef

*17 Palui* Joaef 
<173 Pudra* Juzei 
<178 Pudlrvio* Ana* 
S* Sekote Joaef 
OMSkukal* Muk* 
711 Trvesozyta Aatonl 
717 Wart*e Jonei 
7*8 Zekavoka Teki* 
7T7 Zivatkaa.kl lt.

Knigu Kataliogas,

Kas yra. o ka* tam w j. 1
Krumpli* Jom* pasaka 1
Kalėta* Zodklu apie lietuviu* ir naudingi pa

mokinimai dtl Lietu vo* Žmonių. Pu«l*4 Ite
Kabala* talpinanti* savyje vlaoklu* atmini

mu* Ir ant Ju reikalaujaatl atsakymai Ite
Kelio* to'oriatko* daleoe. Grakioa Ir svarbios a- 

pie Lieta voe praeitie. Joa lietuvtotku* k u 
nigalkstetiu*. Kreklu skerdyae* tr tt..IOo

Keiseutto. tragedija * ak tose dėl teatru.......SOc
Keletas Sodžių apte RJrmo popiežiau* neklai

dingumą .....  10c
Kelete* rantu apie Krežiu, pamatyta D. Butke- 

mlczio A taikiai apr*ato pjovyn- Kražiuose, 
kaip ta* viską* atsitiko, kiek Ir koki žmones

IOo

Knygos Maldų.

toto, druoalai apkaustyta* 
Apdaryta *z*grln«................

Minksztame apdare...............
Apdaryta baltoj oallulojdoj

n oo

Baisa* Halaodele* arba m*Za* *1*1110*11*, am* 
glausta knlagele dėl vyru ir moterių ne*a 
tto In baZnyelta, naadiagiaueioo maldoa. Tte

Bale** Halsndele* dideeato ta Offlcium P»r- 
wum......... ......................................................8te

Baisa* Balandėlė* be Oflclum Parvum *ta- 
grino *pd*ruo*e....................................... *1.00

B*l**a Balandėlė* *u OOlclnm Parvum *aa- 
grino apdaruoee..................................... *1M

Baisa Balandėlė* apdaryta* kri»ttol»........'.*1X0
Baisa* Balandėlė*, aksomo apdaruoee........ IS O*

Apdaryta baltoj oellulojdoj............................IS.M
Baisa* Balandėlė* apdaryta* baltuose kau

luota...........................................................*8 00
Garbe Dievui ant augstlyb**, skaroje, ap- 

kaaatyta tr ae kabe...............................Si .2*
Madas Aakeo Altoriai, kataliktoaka maldo k V 

gele. Maldo* yra rytmetine*, vakarine*, prie 
•pavtedne*. komunijos, mtotiu. miaaparu Ir 
daugybe kitu; mtotiu maldo* *u abromllai*. 
mtotparal giedami Uetuvtozki ir lotinlatkl; 
daug lotynittku gleamlubledamu prie totat*

tie rasiytie. dėl nemokaneziu 10c
Ltet*vl**ko* daiao* to* vl'Zur surinkto*.

apie keturi *zlmtal dalau “ *1,00
L totu visikas išluptai* •• _ te
Ltetaviszki Rasstal Ir Rasttiaykai Mk> 
Lietuves Kaukte*.-nauju data* knygai* ta

riau 71 dalaa*. , ite.
Ltetnvayka bei Lietnvo* aedldavlmai, ve- 

klaakam* literom*. 3te
Lletuvo* Istorija, paraityta S. D*akaato,dwi 

didele* knygos, kodnn po tl.M. sykiu 
abi............ *8.00

Lietuvos Gaspadla*. Mokia* kaip prltaiayti 
Dtovo dovana, isz kurto* galima IszmonU 
f erai virti vaisiu* Ir ataakancztei vesti 
ukn*...................................................n*

Ltetuvyste* praeiti*, dabartį* ir ateiti* *0
Lietuvos Tėvynė* Dainos, paraityto* kn. Anta

no tVienoSlnsko. Labai graiioe dainos tOe 
Ltetuvtal amsiu gtudumuoee Čita talpiu**! te- 

rinejtmal apie lietuviu*. Jo paėjima. Ir kalba 
ano *enlau*iu amZiu Knigete verta yra per- 
•kaityno kis*vienam lietuviui 10c

Lttvtai i Polaey. Leaktoakoje kalboje. Istrodo 
t* noro ar blogo lenkai lietuviam* padare ir 
*r turime nu tenka!*' laikyti* ar nuo )u 
•tolinti*...............  ite

ŪKININKAS, Lietuvos uŽinįka lai
krašti i*. iszeina vieną kariški 
neaį. kssztuoj* Prusuo* ir Av 
2| markės, Amerikonprisiunė 
markės arba 1 amer. dolierį.

VARPAS,literatūros.politiko* ii L___
elo, dvimėneainia laikrasztis, kaš
tuoja Prusuo* ir Austrijoj Snuksl- 
nus, Amerikon ir kitur prisium ziant 
4 auksinu* (Markes).

Pinįgus ir laiszkus į Ukniinko ir 
|*o redakciją siuncziaht reik 
adresas padėti:

J. LAPINAS, 
Titait (Oat-Pr.) Germany.

ui irijoj 
? ant 4

mok-

toks

(VNOTARIJCUAS. CLAIM ADJt 8TKR.

F.PBradchulis
Užsiima visokiomis provomis Ir isz- 

dirba visokius dokumentus. Rodąs 
duoda visokiuose atsitikimuose. Į

Atsiszaukite pa* uvo viengeoįti:
954 33rd St., CHICĄGO.

Telefon: Y arda 700.

M

raišo atsitikima*
lia ap- 
I tokiai*

Itacijo*. kam aka, kelb-llka iinvti giesmių 
tris Yr* tai Nujausta Ir gražiausia knygele 
to* vtee ifetnvteaku meldngargtn. daili, bal
ta, slidi popiera, stambu*, a (saku* dru- — 
ka*. Mtera Pmke ........................ H «

MaZ** Aukso Altortaa, frsaoutistkoje skarelėje, 
miakattal laimi akstie, aat vintu aukso kry 
Šiai Ir kvtetkoa, ealuyti krantai, apva
lu* kampai............................................... *1 *0

MaZa* Aukso Altorių*, baltoje oeUulioidoj*, 
tozkilustorto krykto* tr kvtetkomi*... *1 JO

MaZa* Aukso Altorių*, baltoj* oellnlloldoje, kry
ktai Ir kvtolko* laso-lyti sidabru Ir peria.
Graitausta tos visu.......................................81.00

Sena* Aukso Altorių*, drūtai apdaryta*, auk 
•lt! krnattai M k*be............................. (i.M

Teip turite melsti*, didele maldaknjrge, vo- 
ktotkom* literom*.................................. *1.00

Kantictko*.........................  .*... Hc.

įrišti, abronllai* lOe
Ms*kolUo* Dolltika *a Earopa ir katallkiuka 

bateyraa. Itsrodym** kaip maskoliai per- 
•rkioja. kaaklaa ir aalklaa lieto vi n* l»ju 

bažayetea*.............................................160
Moto matikell* issdaota* aat naudo* Lietawo* 
‘‘ UkĮaykam* Czla nadaal trumpai apsaky

ta Lietavo*tautiaskae kilimą*. Polam ro-

“Vienybe Lietnvniku' 
itaeina kas sereda jau 13-tas 
metas, Plymouth, Pa., ir pra
nešu svarbiauses - ir te|sin- 
giauses tinęs isz Lietuvos ir 
visos pasaulės, talpina pui
kias apysakas bei kitus nau
dingus apsiszvietimui rasotus. 
“Vienybė” ant metų Kaš
tuoja $2,00 o ant pusės $ L

'kyttal. Ežioje

ežiai. tepsi spiesto kokei* vaistai* praatl 
žmone* ja* gydė. Preke *0o

Mužikėli* dėl broliu Lietuvi n per •*. Dzidoriau* 
Draugyste. Csta yra daug gražiu ir mok* 

Įtaiku pasakėlių lf dalau....................... įfo

Knygos Dwastszkos intalpos.

Aptaškiau* 88. Sakramamte ite.
Draugija dėl li'zlluoaavlmtmo dusais toa

Gydyk io* 
Gyvenimi

Nameli* pudelnyko .. ..
Nauja* lletuviiaka* Lementonu* ,, ■) iQo
Negirdėta* daiktai Ir gero* rodo* mu*u no- 

terelem* ., (o,
Nedorjrbe Rymo Cteoorlau*. Utorija i*i laiko 

pnnavojimo Nerono .... soo
Nealprieaiyk. Komedija grajyjama leatruote 10o 
Orleano Mergele, tragedija penkluoae aktuose *u 

Inleaga. I.iletatg Tėvynė* Mylėtoju Dr-tea.

.Pnvanrelo ir kaip gyvena K ynai (Chluai). S 
' labai akyvo* pasakaite*...............................
Paskutine* miaito*.apysaka > « .
Padtjlma* Lietuvi* testo* Rusu vlestpaty* a.*   “- r—-e

Padėjimas lietuviu tauto* ru*u vleazpatyttoj 
(•ocijallogtotka* piesslajm) . , J |

Giyui Mokslisikas ir Literatisikis Iliustruotas Laitais

DIRVA
iszeins kas trys mėnesiai, pavidale knįgos nuo 100—160 puslapių ir daugiau*.

Kasztuoja $2 ant metų. Pawienis num. 75c.
Kožna* prakilnesnis Lietuvy* privalo papuoszti sawo namą Dibvos knįgelė'mi*. 
Lietuviszki laikraszczlai ir visi platesnių pažiūrų, tautiečiai, nepaisant ant į- 
vairumo jų ypatiszkų ar psrtijiukų nuomonių, isztarė tik pagyrimo žodžius 
Dirvai. Anot jų žodžių Dirvos knįgelės “turėsią nepragaisztanczią garbę” irtt.

Septynių knįgų. kurias gavo sziuos 1808 m. kožna* Dirvos skaitytojas, pre 
kė isznesza du*yk tiek, kiek prenumerata. *

Jeimi nori ui $2 aąt metu gauti kas 3 menesiai po viena ir dau- 
giaus, svarbiausių musų raszliavos knįgų, tai skubik užsiraszyt Dirva. Atei- 
nanezius, t.y. 1890 m.. Dirvos redakcija pasirhpįs iszleisti kuosvarbiausius rasz- ’ 
tu*. Didelį Dr. Basanavicziaus veikalą apie Lietuvos mitologija Dirvos pre
numeratoriai gaus už dyką. Redakcijos programe yra iszleisti lietu visiką fizi- 
kfc 4eipoagi garsaus ant viso svieto rasztinįko Sienkievicziaus (isz Lietuvos} 
“Tvaną”. Reikia žinoti, jog Dirvos Jtnįgų spaudi nagi tik mažas skaitlius, per 
tat tos knįgos už kelių metų turės trigubą vertę. Reik pasiskubiti su orderiai*.

Pinįgus siųsdami arba paaiszkinimo reikalaudami raszykit pas:

rev. a. m. Milukas,
Shenandoah, Pa. .

Attorney Beckermanas,
ADW0KATAS.

Geriautiei i*zprowoj* visokias prowas 
visokiuose suduose, kaipo ei viliszkuose 
teip ir krimitudisikuose. Perse nėjusias 
ir užvilktu provu ntjleszko ir daveda 
prie greitesnio termino.

397 W. ląth St.,
Chicago.Iljnois
• P. K. RRUCHAS,

; JKA užlaiko didelę Ar Tiiwo peczius ?
v reikalai pataisymo?

Jeiga teip, tai pirk visus reikalingus prie 
petziaus daiktus pas

likrodžių, Laikrodėlių.Žie Ontlet Furnitnre i Stote Co., 
3249 8. Morgan St.

o jie sutaisys tavo pecziu dykai. Teipgi 
turime didelę daugybę visokių peczių 
už pigiausią prekę, pigiau kaip fabrike. 
--------------r------------------------------------------- - 
GeriauHe Vžeiga dėl Darbinyku

* pas

J. Danisewiczju,
768 Bank Ir River Side 8fs.

. iaterbnry, Conn.
Užlaiko geriausius gėry mus; szalta 

Alų, seniausias Arielka*, Liktorius Ir 
kvepenesius Cigarus. Užkvieozia visus 
atsilankyti Juozas Danisevicaiug,

J. LESZCZYNSKIO
Lenkiszkai - Lietu wiszka

APTIEKI
3316 S. Morgan St, Cbicago, Dl.

Krąutuwe
fcjai dų. Špilkų ir tt.

VB&dV Saliublnius Žiedus
■MKm padaro ant orderio už pigiau- 

se prekę.
954 33rd St., Chicago, III

tuo ja $2,00 o ant puses $1. wflf*rhnrv 
Pinįgai turi būt apmokami 
iaf kalno. Laiszkus ir ^inį- 
gus reikia siųsti ant tokio 
adreso:

J. J. PAUK.SZTIS, 
Plymouth, Pa.

Wisi wyrai pas

Baltrukony!
Rasite 8žalia alų, seniituses ariel

ka*, vyną net isz Europos, o 
cigarus net isz Turkijos.

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

ta.

TEVVYNES SARGAS 
mėnesinis Įsikrauti* su paveikslėliai* 

Trecsltu metus 
stovi ant sargybos lietuvių tautos: ssvia- 

sos. tikėjimo ir kalbos.
Kaaatuąja ant metu $1.00

Pernykssczius iruipernykssozlusnnme 
r i u* galima gauti už 5OC. 

Vienas numeri* yra stuncaiamas ant pa 
. žiūros uždyką. t

Rassajat reikia padėti adresą:
Rev. A. Kaupas,

1423 N. Main Av., Scrattton, P».

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3432 8. Halsted St.

Nuima puikia* Fotografija*; už tusia, Ūktai

S2.00
'Ant ventiliu Ir kitokiu nikai* uujma Fologra- 

fljae kuopulkiau*ial,

' J. WEIN8TEIN, 
pigisusei paraamdo karietas ant vežei- 

lių, kriksztfnų ir pagrabų.
230 W. 1 4th Street,

Telefonas Canal 450.

Morgan St., Free Dlapenitary 
and Clinlc. 

Visokias ligas gydo dykai. 
3116 8. Morgan (Laurel)8t.

Atsineaxk bonkelea

Turi geriauee* gydyklas nuo visokių 
ligų; užlaiko v i šok e* Europines žoleles. 
Bobro mėsa, ruskas gyvas dieles ir U. 
Atsiszaukusiems per laiszkus ir apra- 

, szantiems savo ligas, duoda rodąs ir 
prisiunezia gydyklas per pecztą arba 
per expresą.

Aptiekoje visada randasi keli dak
tarai, tefpogi' per telefoną gali pa- 
szaukti daktara kas tik koki nori.

Tel. Vardo 709.
' Dr. SUtileilctlis Sjum utlpuMa.
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