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Pojitiszkos žinios.

apsiskundimai ir 
Ant Kubos 

apskundžia

Amerika ir Iszpanija.
Apsistojus karei, prasidėjo 

terp paežių Amerikos kariaunos 
virszinįk(ų 
kaliojimaisi.
gubernatoriai
prezidento paskirtą jener.il-gu- 
bernatorių už jo despotiszkus pri
sakymus. VVisos Amerikos ka
riaunos vyfczinįkas, jen. Mile? 
apskundė tuos isz kariaunos vir- 
szinįkų, kuriems pavestas buwo 
prižiūrėjimas produktų ant maiti
nimo kariaunos, buk jie neperžiu- 
rėjo pristatytų produktų ir isz- 
traukę į kare kareiviai turėjo ne
tikusį, vodingą sveikatai maistą. 
Toksai apkaltinimas jen. Miteso 
labai ne patiko pristatytojui pro- 
vijanto, jen. Eagan. Paraszė jis 
į tirinėjimo komisiją laiszką isz- 
vadindamas savo perdėtinį mela- 
giumi, paszlemėku, kurį reikia 
isz kariaunos iszvyti. Jeigu teip 
butų atsitikę Europoj, iszkolioju- 
sį savo perdėtinį jenerolą tuojau? 
butų nubaudę, Amerikoj gi mat 
yra visame visaip kitaip: jenero
lą Eaganą tik dabar nusprendė 
atiduoti po sadu. ,

Ant Filipinų salų nieko naujo 
ne atsitiko nė į vieną, nė į kitą 
pusę. Firfpiniecziai apskundė A- 
merikos konsulių VVildmaną, buk 
tasai prisisavino 145000 filipinie- 
czių ant palaikymo maiszto priesz 
iszpanijonus sudėtų pinįgų. Žinios 
atsiųstos isz Hong Kong į Londo
ną paduoda, buk anį Filipinų sa
lų padėjimas amerikonų labai sun
kus. Filipiniecziai pasirengę ne 
atiduoti amerikonams miesto Iloi- 
lo; užpuolimą ant jo jie palaiky- 
sę už pradėjimą karės. Tąsyk 
Aguinaldo su 30000 savo karei
vių nžpulsęs ant Manilles, idant 

i isz czia iszvyti amerikonus, kurie 
Į mieste ne turi nė pusės to karei

vių. Teiposgi pranesza, buk po 
Iloilo amerikoniszki liuosnoriai 
atsisakė klausyti ir sugrįžo į Ma- 

į niilę. (nirszimas isz abiejų pusių 
Į rods didelis, bet iki susimuszimui 
h iki sziol ne daėjo, kadangi ame- 
Į rikoniszki jenerolai, turėdami ma- 
’ žai kareivių, saugojau nuo erzi-- 

nimų. Rodosi, kad ir preziden
tas McKinley, kurisai reikalavo 
atidavimo Amerikai Filipinų,ma
tydama?, kad suvaldymas tų salų 
reikalaus daug aukų, perkeitė sa
vo nuomones, kadangi jo drau-
- .

ga?, senatorius Foraker, aut sena
to susirinkimo iszsitarė, buk da
bar prezidentas neuorys paimti 
tų salų, bet norys ant jų palaiky
ti tikt Amerikos laivynei stącijy. 
Priesz tokį atsisakymą nuo Fili
pinų Anglijos laikraszcziai pakėlė 
didelį riksmą, kadangi mat angli- 
jonai tikėjo, kad ūžtas salas Ame
rika tfeip susieržį? su kitais Euro
pos kmsztais, kad norom? ne no 
roms turės eiti isz vien ?u Ang
lija. ' i

Londono laikraszcziai paduoda, 
buk Iszpanijal ne galėdama 
palaikyti dar jai pasilikusių val
dybų ant Didžiojo oceano, nori 
parduoti M ari į? n isz kas, ‘ Karoli- 
niszkas ir Peiev salas tai isz 
wie?zpatyszezių, kuri daugiau? 
užmokės.

Prancūzija.
Kovu teip kariaunosprieszų^ir 

jos szalinįkų Prancūzijoj ne pasi
baigia ir rodosi, ne -greitai pasi
baigs. Tas aUiliepė net ant sūdo, 
kuriam pavestas |>erkratinėjimas 
Dreyfuso provo-4 \V ienas ir per 
dėiinių k:isaeij<d| departamento, 
audžia Beaurrpaire, at?'>-akė nuo 
vietos, apakų?dan>as kitus sudžius 
kaipo vien žydų tarnus beai-ten 
gianezius pažeminti uyancuzirzky 
armiją.

Laikas nuo laiko laikraazcziai 
vi? pagarsina apie didesnius ne 
sutikimus Prancūzijos au Anglija. 
Wokiszki laikra«zcziai paduoda, 
buk Anglija dabar, kol didysis 
Siberijos geležinkelis dar nepa
baigtas, nuolatiniais erzinimais 
stengiasi priversti Prancūziją 
pradėti karę ir tai Afrikoj, kur 
jos Maskolija ne galėtų paremti. 
Tąip Prancūzijoj kaip ir Anglijoj 
visi numano, .kad be karės ne ap- 
seis; todėl Anglija norėtų, kad 
karė pras'dėtų įsu dabar, kadangi 
nė Prancūzija nė audruti no dar

vaikydami svetimų krasztų pa
valdinius, laužo terptaut^zkus 
sutarimus, veja laukan net ser- 
ganczlus žmonis, kas pagal terp- 
tautiszkas tiesas ne daleista.

Austrijoj slaviszkos kalbos isz 
pa lengvo atgauna sau prideran- 
ezias tiesas. Ne seniai praneszė- 
me, kad nežiūrint ant vokieczių 
prieaztaravima, titjsos czękiazkos 
kalbos Czekijoj, Moravijoj ir 
Szlezijoj tapo visame sulygintos 
su tiesomis vokiszkos kalbos, tai
gi tnose krasztuose abidvi kai 
bos, taigi vokiszka ir czekiszka 
pripažintos už eiicijaliszkas. Da
bar Stirijoj, pietinėj Austrijoj, tei- 
posgi tapo iszplatintos tiesos sla- 
viszkos kalbos, kuri ežia tapo 
pripažinta ui oficijHhszką, teip 
kaip ir vokiszka kalba. Wisi 
tuose krasztuose tarnaujanti u- 
rėdnįkai turi mokėti abidvi kal
ba?. Juo labiau? iszplatinimui tie 
sų slaviszkų balbų prie? zt a ra u s 
vokiecziai, juo dauginus pelnys 
slavai: ateis gal laikas, kada Au
strijos sostapilė, Windobona, bus 
teip jau slaviszka, kaip buvo 
kelioliką szitutmeczių atgal. .Da
bar ant T,300,000 VZindobonos gy-' 
ventojų, vien czekų yra ežia 400 
000, ne skaitant kitokių slavų.

' Turkija.
Turkiji ne gali mat jau ap-iei- 

ti be maisztų: jeigu ne vienoj tai 
kitoj jos dalyj kyla makalai, kol 
jie vi.-ai ne iszardys ne tiukan 
ežios jau prie Europos sau lygų 
Turkijos. Dar ne pasiliovė paki
lę isz naujo maisztai Armeuijoj ir 
Kurdistane, užkilo jau Arabijoj, 
kur maisztinįkai gana buvo susi- 
drutinę. Czia terp turkiszkos ka
riaunos ir arabiszkų pasikėlėlių 
užgimė kruvinas muszis. Tur
kai užpuolė ant arabų stovyklų 
po Shanel, Y e meno apskrity] ir 
jas paveržė. Muszi? vienok bu-

prideraneziai saMpo laivynės, nė I wo labai smarkus, ant lau- 
Maskolija ne pabaigė dirbimo ge-j ko krito 3000 arabų ir apie 2000 
ležinkelio per visą Aziją. Pran 
euzija gi ir Maskolija nori pradė
jimą karės atidėti ant toliau?, 
kada į ją geriau? prisirengs. Ar 
pasiseks vienok ją nutęsti nors 
iki rengiama dabar Paryžiuj viso- 
avietinė paroda ne pasibaigs, sun
ku įspėti. Prancūzai yra karsz- 
to kraujo, erzinimo nepakenezia; 
Anglija a, ie tai žino ir todėl ty- 
czia erzina prancūzas, kad jie pra
dėjimą karės suskubintu. *

Matomai prancūzai pits ne la
bai pasitiki, falant galima būt 
laukti teip Herai, kol viskas bus 
į karę parengta. Jie dabar sten
giasi nors su ^Vokietija susilaiky
ti, kad užgimusioj su Anglija ka
rėj ne reikalautu bijotimi vokie
czių užpuolimo. Kokius vaisius 
iszduos piadėto? terp Wokietijos 
ir Prancucijos tarybos—nežinia. 
Laikraszcziai rods priesztarauja 
svsiriszimui Wokietijoe tu Prancū
zija priesz Angliją, bet sako tei- 
posgi, kad Prancūzija ne reika
lauja baugytiesi Wokiotijos už
puolimo. Gal būt, kad Prancū
zija nieko daugiaus ir ne reikalau
ja, kaip persitikrinimo, kad pra
dėjus karę su Anglija, ant jos 
Wokietija ne užpuls. Jeigu sun
ku būt Prancūzijai apginti nuo 
Anglijos mažas, iszmėtytas po 
visus svieto krasztus, valdybas, 
lai vienok ji pasitiki, kad dides
nių valdybų, nors Anglija turėtų 
dar tvirtesnę lai vynę negu dabar, 
ne įveiks, kadangi ant apgynimo 
tokių valdybų yra jose užtektinai 
žemė? keriaunos, kurios Anglija 
niekur ne turi per daug.

turkų užmusztų ir paszautų. Su- 
muszti czia arabai, ant savo grei
tų arklių pabėgo į pieskiniils vi
durinės Arabijos tirus, kur ne
žinantiems kelių turkams ne gali
ma prisigriebti. Czia arabai,meke
no ne stabdomi, gal vėl susirink
ti ir suridrutinti.Kaip spėja,gink
lus pasikėlusiems arabams sutei
kia Anglija, kuri, palaikydama 
maisztus, nori atrasti progą ant 
užėmimo kokio nors kraszto pieti
nėj Arabijoj.1'

Austrija.
Nesutikimai terp susiriszusių 

terp savęs draugų, Austrijos ir 
Wokietijo8, už vaikymą isz Prū
sų slaviszkos kilmėt. Austrijos 
pavaldinių, neiszdilo. Austrijos 
randas dabar stengiasi surinkti
žinias darodanezias, kad Prdsai, ravimą.

; Maskolija.
Wisi laukia, ant kokių iszlygų 

Maskolija bandys prikalbinėti ki
tas vieszpatystes sumažinti gink
lavimąsi ir praszalinti kares nors 
ant tūlo laiko. Dabar vienok ji 
pati, kaip galėdama, drutina savo 
kariszkas pajiegas ir tuom priver- 
ežia kaimynus žengti tuom paežiu 
keliu. Nustumimas karių į szalį 
nors ant kelių metų tikt labiaus 
sudrutins Maskoliją ; ir sziądien 
susirisz.usios į krūvą Maskolija su 
Prancūzija turi po ginklu dau
giau? kareivių negu Wokietija, 
Austrija ir Italija drauge; ne per
svers to nors į)rie paskutinių pri
sidėtų ir Anglija, kuri Europoj 
laitai mažai sveria. Jeigu kitos 
tautos ant tūlo laiko sutiks ne 
dauginti kariaunos,gal jos nedau
ginti ir Maskolija ir nuo to atli
kusius pinįgus apversti ant pa
dirbimo naujų geležinkelių į silp
niausiusvieszpatystės plotus; ke
liai tie labiaus Maskoliją sudrutys 
negu keli nauji korpusai kariau
nos. Ir dabar ji sugabeno į ryti
nes Chinų pakrantes tiek žemės 
kariaunos, kad nereikalauja bau- 
gytiesi keno nors tuose krasztuo
se užpuolimo. Jeigu ji panorės už
imti kokį nors nuo Chinų vieszpa- 
tystės krasztą, jau su dabarti
nėms psjiegoms ne reikalaus nusi
lenkti priesz keno nors prieszta-

Ant Indijų rubežiaus Maskoli- 
jaijteiposgi pasisekė ant Anglijos 
viražų paimti. Maskolijai pasi
sekė mat į savo pusę patraukti 
Afganistano valdoną ir visą jo 
randą. Afganistane? gi yra tai 
vienaitinė neprijgultninga viesz- 
patystė terp Maskolijo? ir anglisz 
kų valdybų Indijose. Afganista
no valdonas, nors gauna nuo ang- 
lijoųų metinę algą, bet prisiglau
dė prie M įskolijos. Davė jai 
koncesiją ant padirbimo geležin
kelio linijos įKandahsry; sngli- 
jonsms gi nuo Indijų padirbti per 
savo valdybas geležinkelį ne da- 
leido- Apart to, Maskolija nuo 
Persijos gavo daleidimą nuvesti 
geležinkelio liniją per Persiją iki 
Persiszkos Užtakos, Turkija gi da 
leido pailginti ty liniją pet Ara
biją iki Raudonųjų jūrių,prieszais 
Suezo kanalą ir užbaigoj to kelio 
daleidžia parengti Maskolijai tvir
tinę ir staciją mzskoliszkai karisz- 
kai laivynei. Tokiu budu Mas
kolija galės visai uždaryti anglisz- 
kai luivynei kelią per Raudoną
sias jūrės ir per Suezo kanalą į Iii- 
dijaST ir į Australiją. Tokiame 
padėjitpe Maskolija gali laukti, 
ką ateitis atgaliąs, stovyklos jos 
gana drūtos ir su laiku gal jos dar 
labiaus susidrutinti; Anglija jų ne 
at'ms.;Taigi,jeigu be karė? negali
ma apseili. Angliji!geriau? dabar 
negu paskui ją predėli.Bet ar Ang 
lijn iszdrya ty padaryti? VViuua 
Anglija su drūtai? mėgsta ka
riauti, u padėto ų iki sziol ne rado.

Maskoliszkas surasi nors Mus 
kolija kaip gaiėftama drutina sa 
vo kariszkas pajiegas, iszsiuntė 
jau į visas vieszpatystes progra
mą klausymų, koki bus perkrati- 
nėjami ant užmanyto sandaros 
kongreso. Programas caro yra 
szitoks: 1) kad vieszpatystės nu
tartu ant kokio laiko ne dauginti 
žemės kariaunos ir laivynės; 2) 
kad surastų kokį nors budy su
mažinimo kasztų užlaikymo ka
riaunos; 3) kad pagerinti gink
lai ir naujos eksplioduojanczio? 
medegos pavojingesnės už dabar 
vartojamas karėj butų uždraus
tos; 4) uždrausti mėtymą torpe
dų ir eksplioduojanezių inedegų 
isz orlaivių ir kitokių lekianežių 
prietaisų; 5) uždrausti .dirbimą 
pentinuotų kariszkų laivų ant 
skandinimo ir ardymo prieszų lai
vų; 6) prekėjų laivus ir karės 
laike laikyti už neutraliszkus. Po 
litiszki klausymai ant kongreso 
ne bus užgriebti. Kongresas at
sibus sostapilėj kokios nors isz 
mažesnių . vieszpatyszczių, kaip 
mena Kopenhagene arba Berne.

Chinai.
Chinuose, nors laikraszcziai pa

duoda priesztaraujanczias viena 
kitai žinias, Maskolijos įtekmė yra 
didžiausia, joa ežia labiausiai bijo
si ; todėl Chinų randas visame pil
do ty, ko reikalauja maskoliszkas 
pasiuntinys.

Minios chinieczių pietinėse 
Chinų provincijose užpuolė ant 
kelių krikszczioniszkų misijų, jas 
iszgriovė, iszskerdė keliasdeszini- 
tie krikszczionių, paėmė į nelaisvę 
porą vokiszkų ir belgiszkų misi- 
jonierių.

Randos į k ra setus prie Pekino 
sutraukė 130,000 geriausios ka
riaunos. Nežinia tikt, kodėl ty da
ro: ar bauginasi gyventojų pasi
kėlimo, ar užpuolimo kokios nors 
svetimos vieszpatystės.

Pietinėj Amerikoj, republikoj 
Ecuador užgimė revoliucija. Re
voliucionieriai ima vinzų, ke
liuose susitikimuose jie sumuszė 
rando kariauną ir dabar traukia 
Ant .miesto Qųito. Raudo kariau
na ne drysta priesz juos iszeiti 
aut lauko.

Ant pawargusto rasztinį- 
ko.

Užsitarnavusiam rasztinįkui 
paaukavo, isz Waukegan III. 
Charles White....................... 50c.
Jonas White............................50e.
Ig. Maliunas, isz So. Chicago 50c

Isz Lietuvos.

Telegrafo stacija Sartlnį- 
kuose.

Maskoliszkas randas Kauno gu- 
l>ernijoj,Sartinįkuose,parengė tele 
fono ir telegrafo staciją. Telegra
mų? ežia priiminės. vien į M is- 
kolijy, į užrubežius isz ežia ne ga 
Įima jų siuntinėti. *

Gaisrai.
22 d. Gruodžio Kaune siautė 

gana didelis gaisras: užsidegė na
rnai Rubinoviczienės ant Szvento 
Petro u'. Uždegė kolionijaliszka 
pardavaiyczia tuose jau namuose. 
Blėdį ugnies padaryty skaito ant 
35,000 rub*. Ugnis užgimė nuo 
neatsargumo pigelbinįko kolioni- 
jaliszkoj pardavinyczioj.

Nelaimė prie namų staty- 
t mo.

18 d -Gruodžio pereitų metų, 
Kaune, ant Žaliojo Kulno, prie 
statymo namų Leibos M ir k u-o,* 
stovinti snt paramų penki darbi- 
nįkai dailidės, visi žydai, pasly-' 
do ir nupuolė ant žemės nuo 5 
mastų augszezio; vienas isz Jų, 
Leizor Merkunski,nupuolė galva 
žemyn ir teip drueziai susidavė, 
kad nesjiėjo jo nė j ligonbutį nu-, 
gabenti, cziajau ant ulyczios jis 
ir |*aMtuirė.

Paszelpa baigusiems War- 
szavvos uniwersitetą.

Garsus kitykart Warszavoj 
akių daktaras, liet u vys Niarkie 
viez Jodko, kurisai apleidęs 
Warszavy, apsigyveno paskui 
savo dvare Minsko gub., pereity 
mėty pasimiręs paliko po 250 rub 
lių dviem studentams Warszavos 
universiteto baigusiems dakta- 
rystos mokslą pereituose metuose, 
kaipo paszelpy ant tolesnio pasi- 
mokinimo užrubežiuose. Paszelpy 
t y gali gauti tikt katalikai.

Telefonas isz Rygos į Min
taują.

Maskoliszkas randas nuspren
dė galutinai sujungti telefonu 
Rygą su Mintauja ir Liepojumi, 
taigi žymiausius Latvijos 
miestus. Darbus prie nutiesimo 
telefonų linijos pradės dar szį 
mėty. Randas, vesdamas telefo- 
ny, paskiria jį pirmiausiai kariau
nos reikalams, bet už atsakantį 
užmokestį ir privatiszki žmonės, 
kaip antai prekėjai, galės isz 
jo teipoegi pasinaudoti.

Apvogė kasą rando degti
nės pardawinyczio8.

Tarnaujantis prie rando degti
nės pardavinyczios Nt. 3 Kaune, 
darbinįkas isz Suvalkų guberni
jos, Wincas Liepuonis, paszlavė 
isz kasęs 150 rubl.; pasakęs, kad 
turi reikalą mieste, pysipraszė 
pardavinyczios užveizėtojo?, 
kad jį ant tūlo laiko paliuosuotų. 
Jam prasiszalinus, užveizėtoje 
užtėmyjo nedateklių pinįgų ka
soj; prancszė į policijy, kuri Lie- 
puooį sulaikė ir rado prie jo vi
sus pavogtus pinįgus; vagilius 
nespėjo nė į Aleksotą perbėgti.

Naujos pradinės mokslai- 
nės.

MaskoHszka apszvietimo mi
nisterija, ant nurodymo virszinį- 
ko Wilniaus mok si isz ko apskri- 
czio, sutiko parengti Kauno gub. 
12 naujų, pradinių mokslainių. 
Mokslainės tos bus: Kajantuose 
ir Suvėkuoee Zarasų pavietyj; 
miestelyj Botnikuose Wilkmer- 
gės,pawietyj, miestelyj Kori mie
lo ve Keuno pev.; Maukolikuose 
ir Szorneliuose Telszių pav.; 
Szaukaliuose, Laiževe, Szakina- 
ve ir PausZėtuoee Sziaulių pav.; 
Legaituose ir Kuperatiszkiuoee 
Panevėžio pav. Mokslainės tos 
bus po užžiura apszvietimo mi
nisterijos, taigi ne cerkvinės.

Iiinil werpinycz1a ir audi-| per visokias prigavystes ne retai 
nyczla. irelosaia ne likt neiszmanėlių■1 j

Miė-te Witebske bus parengta 
dldeliįlmų verpinyczia ir audiny- 
ciia. Praucuziszka kompanija,už- 
8i msr ti parengimu dirbtu vės, pir
kę jai 
žetnės
k netoli miesto 17 degalinių 

ant kurios bus pastatytos
reikal ngos triobos. Kompanijos 
kaip i te las yra 2 milijonai frankų. 
Dirbu vė reikalaus po 175,000 pu- 
dų lini | kas mėty. Nauja kompanija 
ant irsmokinimo verpimo vieti
niu gyventojų. tūly skaitlių au
nu' va 
saįro I usztiis ant pasimokinimo į 
Bejlgij is dirbtuve?.
pelite su v\8zaltu ginklu” 
mumų starsziny (Kauno 

uvažiavusjam ant sura- 
czMmo|gy vulių pas ukinįkę So- 
Irieekyį tojė paėmė szluoty ir isz- 
wiy) llutan drauge su valsz
cziaus ra»ztinįku. Walszcziaus 
virkziiiįkai suraszė - protokoly, 
kad ukinįkė jm>s prie pildymo 
taryy?tbs įžeidė su **szaltu gink-

ukinįkų pinigus, bet ir gyvuliu? 
ir padarus. Kadangi prie bajoro 
draugų priguli ir vakzcziaus 
ponai, Ui nėra kam stabdyti jo 
darbų; yra jau ukinįkai, kurių 
net ke i szimtai^ rublių perėjo į 
bajoro kiszenių.

kinų ir mergaiczių siunczia

”l •«IF' su szluota ir su kumsz- 
;ik. Uit vartojimą

klo” pr esz valszcziaus virszinį- 
kus uk nįkė pateko po sudu. 15 
d. gruodžio K tuno apskriezio 
sudįis nusprendė ją ant 3 sanvai- 
ežių ar<

“szalto gin-

Nesveika mėsa.
Kaune, policijanta? Gorbundv 

sulaikė ant ulyczios žydą, Želme
ny Miszelskį, kurisai neszė" jau- 
ežio pasturgalį, bet "ant mėsos ne 
buvo policijos ženklo reiszkian- - 
ežio, kad mėsą sveika, Mėsą 
nuo žydo atėmė ir nusiuntė ant 
isztirimo miesto wetcrinoriui. 
Tasai persitikrino, kad mėsa ne 
s*eika, paeinanti nuą pastipusio 
nuo džiovos gyvulio.* Mat žydai, 
kad tikt uždirbti daugiau?nuo“go- 
jų” pinįgų, ne&idrovi pardavinė
ti jiems ne sveikp mėsą, ir tuom 
prisideda prie platinimo ligų. . 
Tuom tarpu dar užtėmyjo jų 
bjaurų nuodinimo norą policijan
ta?, bet kiek kartų to neužtėAyja 
ir užkrėsta mėsa tampa žmonėms 
ant maisto parduota.

-zto.

Pluliįvadyjimai kaslink 
I Uikymo aptiekti.

Maskplbzkas randas x rengia 
naujas tiesas apsunkinanezias lai
kymą aptlekų Maskolijoj, o tame 
ir Lietuvoj. Pagal užmanytas 
tieeab, aptiekas galės uždėti ir lai
kyti viin turinti provizorių dip- 
lomds, Ine turinti jų ne galės tu
rėti pptĮekų. Pardavinyczias gi 
žalių aptiekoriszkų ta vorų galės 
turėti irne turinti provizorių dip
lomų, l«t jų prižiūrėtojais galės 
būt wiep provizoriai. Apart to 
ir taksa j taigi prekės visokių vai
stų "bus (liktai numažintos.

•Uriadnįkas 5 dalies ^Vilniaus 
pavięczjo, naktyj atvažiavęs į 
palivarliy Obalai, Sėlecznikų 
valszczikus, užsimanė * persitik
rinti, arįpanaktinis sergsti, todėl 
su sz^ilpyne padavė ženkly. 
Iszgirdęi szvilpimy, itz tvartų 
palivarko iszbėgo du vyriszkiai 
ir leidosĮ girios linkon, norėdami 
pabėgti.priadnįkas, pamatęs juos, 
leidosi Vytiesi ir prisivijęs, sulai
kė, ne davė į giriy įbėgti. Prie 
jų racjo 1 
kias priej 
Wagiliai| 
reisza ir : 
ties vaisi

geležinę sztangą ir kito
kius laužymui užraktų.
i pasirodė ukinjkai Bo- 
Radzevyczius iu to pa

džiaus.

Rink

juos Ūpo Surinkti wjen

lai Wilniaus d ak ta • 
ų draugystėj.

WilniižU8 daktanį draugystėj 
atsibuvo rinkimai naujų jos vir- 
szinįkų;
lenkai da r tara i. Raszydamae a- 
pie tuos : inkimus **Wilen. Wieat- 
nik” klaiaia, kodėl terp iszrinktų 
nėra triasyolių, žydų ir vokieczių 
daktarų? Į “Kas gi būt, klausia 

_“Wil. W|estnik”, jeigu visos tau
tystės siėvo eilėse elgtųsi teip, 
kaip Wi|niaus daktarų draugys
tė?” Butų tai rods ne labai ge
rai, bet tašyk visos tautystės sek
tų vien įpaVeikbly maskoliszkų 
administratorių, kurie savo eilėse 
neužkenežia kitų tautyszczių isz- 
ėmus mąsKoliazkos.

i , ■ • r J i' - . . .f - '

kazirnįkai. <
Kazirnjkai terp lietusių vei

siasi ne tikt Amerikoj, yra jų 
gana ir Lietuvoj, daugiausiai

Lydos pąvietyj, Wilniaus gub. 
Apie mieatejį-Orliny, Lydos pav., 
atsirado Itoksąi bajorėlis, kurisai 
važinėja |sz kaimo į kaimy, pri
traukia ukinįkui prie kazyrų ir

Isz Lydos pawieczio, Wil- 
' niaus gub.

Priesz Kalėdas, prie kelio netoli 
miestelio Szczuczino rado pasiko- ’ 
rusi jauny dar wyriszkį. Pasiko
rė jis ant tvoros wos 1| masto 
nuo žemės; ant pasismaugimo rei
kėjo jam atsiklaupti. Klupojan- . 
tį jj ir užtiko žmonės, bet buvo v 
jau visai atszalęs. Keto h kaimo > 
Myto rado užmuszty žydą. Užmu- 
szėjai paėmė isz kiszeniaus masz- 
nelę su 5 rubl. ir ui 220 rubl. vek
selių. Ant kelio, netoli Lydos 
užpuolė grįžtantį į miestą kity , 
žydy, kurį baisiai sumuszė; minė
tas žydas dar gyvas, bet vargiai 
bo galės iszgyti, kadangi turi jis 
suskaldyty galvy. Užpuolikai ra
do pas jį vos 3 kapeikas. *

Prowa Baltbokszczio(Bie- 
lowiežos) ukinįkų su 

randu.
Maskoliszkam randui priguli gi

rios Baltbokszczio, kuriose užsili
ko dar taurai arba briedžiai, bet 
ant jų tikt ciecoriu? gali' medžio
ti. Terpgiriuose ežia yra, gana 
kaimų. Wienam ukinįkui, Rych- 
novskiui, iszėje isz girios taurai 
iszmyniojo dirvas. Kadangi sa- 
vinįku taurų yra maskoliszkas 
randas, todėl ukinįkas apskundė 
jį į sudy reikalaudamas atlygini
mo už blėdį taurų "padaryty. Ap- 
skriezio sūdąs prisudyjo ukinįkui 
nuo rando 44 rubl.; rando wie- 
nok advokatas padavė apeliacijy 
į Wilniaus tiesdarių buty, kurisai 
ukinįko skundy atmetė. Matran- ' 
do taurams valia ukinįko dirvas 
mynioti. • u ’

Nubaudė maskoiiszkus pa 
triįotus.

Wilniau8 tiesdarių bute ką tik 
pasibaigė prova maskoliszko caro 
tarno, sandaros tarpinįko Kli- " 
mavycziaus ir valszcziaus ; 
rasztirįko, maskoliaus Kociallos. 
Pirmas buvo apskųstas už skoli- 
nimy pinįgų ant žydiszkų palukų 
ir už reikalavimy • kyszių, 
antras gi už tarpinįkavimą prie 
ano tokių darbų. Ant sūdo kaltė 
abiejų diejatėlių aiazkiai pasirodė | 
ir tapo jie nuspręsti: Kli m avy- || 
ežius ant iszsiunlimo į Tomsko 
guberniją ant 12 metų ant gyve- ?■ 
nimo, Kociellogi ant 6 mėnesių į " 
aresztantų rotas. Nusprendimas į 
vienok atiduotas aut konfiromei- j 
jos ciecoriui, kuris gal bausmę j 
numažinti. Nėra abejonės, kad jis 
pasigailės sawo numylėtų tarpų.

Peržiūrėjimas dantų ghn-< į 
nazijų mokintinių.

Wisi žino, kad dabar net vai 
kai tu ii pagedusius dartti?, priau
gę *g> 33 metų trakiai turi jau j



h-

iŠ

vos pusę dantų žanduose, kiti gi 
užbyrėję. Ne seniai užveizda 
Witebsko gimnazijos užsimanė 
persitikrinti, kiek ję lanka nosių 
vaikų turi dsr visai sveikus dag
tis; ant peržiūrėjimo parsikvietė

* daktarų. Sztai kas pasirodė: dvie
jose augszcziausiose gimnazijos 
kliaaose ne buvo nė vieno mo
kintinio su visai sveikais dan-

. tina; I. kl. su sveikais dantimis 
buvo 1 mokintinis, II. kl.—3 ir 
6 kl.—3; kitose gi kliaso<»e buvo 
jau po mažiaus. Wisoje gimna
zijoje yra isz viso 430 mokinti
nių, bet isz to skaitliaus tikt 17 
mokintinių turėjo sveikus dantis, 

.kitų gi vaikų dantys buvo paga- 
dyti.

už pudę 
Kviecziai 
kap., ge- 

Avižos

nZuisSvaikų^rieglau^smim^a- 

vo duonkepinycaię ant aprūpini 
mo ne tikt vi»ų miesto labdarin
gų įtaisų, bet ir ant pasimokini- 
mo kepimo priglaustiems vai
kams. Duonkepė lapo parengta 
ir kepa jau pyragus ir duonę, ji 
Wilniaus įtaisomaatseina daug pi- 
giaus negu jeigu butų priimtos 
prekės grafo Tiszkevycziaue: da
bar pūdas iszpuola tikt po 1 rub. 
60 kap., taigi ant 80 kap. pigiau*. 
Mat grafas Tiszkevyczius nuo 
varguolių ir nuo ligonių norėjo 
uždirbti po 80 kap. už kiekvienę 
pudę, taigi skaitė ant j brangiaus 
negu jam kasztuoja. .

Jawų prekės.
Pereitę sanvaitę už javus mo

kėjo Wilniuje: už pudę rugių -72 
—74 kap. Avižos 72—75 kap. 
Miežiai 80 kap. Pūdas szviežio 
ne sūdyto sviesto 11 rub. 50 kap. 
iki 12 rub. 50 kap. ;sudyto 11—12 
rubl. Pūdas szieno 28—30 kap., 
sziaudų 20—22 kap.

Liepojuje mokėjo: 
rugių 79—84 kap. 
vidutiniai 88—92 
riausi 93—95 kap.
vidutinės 7 2—75 kap., ge
ros 76—80 kap., geriausios 81—85 
kap. Miežiai vidutiniai 61—65 
kap., geri 66—69* kap., geriausi 
70—71 kap. Žirniai 81—89 kap. 
Pupos 89 kap. Linųsėmens 125— 
130 kap. Kanapių sėmens 160— 
162 kap. Kvietinės klynės smul
kios 54 kap., vidutinės 55—58 
kap., stambios 59—62 kap., stam
biausios 63—65 kap.

Isz Zuericho,8zwelc»rijoj.
Zueriche, kaip gal ir visuose u 

ni'versitetiniuose Europos mies
tuose, yra keli lieluwiai isz besi 
mokinanczios jaunuomenės.

Likszolaik lietuviai Zuehche 
vis prisidalydavo tai piieruskių, 
tai prie lenkų studentiszkų d ra u 
gyszczių (labiausiai prie pastarų
jų). Gruodžio mėnesyje 1898 m. 
niekurie lietuviai atsiskyrė ir su
tverė “Draugystę Lietuviszkos 
Jaunuomenės". Sąnarių dabar yra 
7, terpo kurių yra 2 studentės 
mergaitės. Mieris “D. L. J.”— 
pažinti lietuviszkę kalbą, istoriją, 
literatūrą, iszsitobulinti lietuvys
tėje ir savitarpinis sąnarių kaipo 
medegiszkas, te i p ir dvasiszkas 
szelpimas. Perditiniu Draugys
tės yra Marija Kontort, medicinos 
studentė.Isz Amerikos

Maskoliszki misijouieriai 
Latwijoj.

Maskoliszkas 
sinodas rengiasi 
viję ir Estoniję 
misijonierius ant 
cziatikystės terp 
latvių ir estų ir ant dabojimo, 
kad sykį patraukti kokiu nors 
budu į staeziatikystę protestonai 
vėl no jos ne atsiskirtų. Nieko 
tame pikto ne butų, jeigu ir ki
tiems tikėjimams daleista būt lai
kyti savo misijonierius ant 
platinimo ir palaikymo savo tikė
jimo. Tuom tarpu Maskolijoj 
vien staeziatikystė savinas! sau 
ypatrszkas privilegijas ant pa
lengvinimo jos platinimo nors su 
prievarta, su poliejoe pagelba; 
kitiems gi krikszczioniszkiems 
tikėjimams viskas uždrausta. 
Matomai stacziatikiszkos Masko- 
lijos 'valdžios paezios nepasiti
ki ant gerumo savo tikėjimo, 
jeigu bauginasi liuosoe konku
rencijos.

stacziatikiszkas 
paskirti į Lat- 
stacziatikiszkus 
platinimo sta- 
protestoniszkų

Malones Prūsų lietu
viams.

Prūsų apszvietimo ministeris 
Bosse, kaip lakraszcziai sako, 
persitikrinęs apie reikalus Prūsų 
Lietuvbs mokslainių, iszdavė 
prisakymus apie jų pagerinimę. 
Paliuosavimai ir pagerinimai 
riszasi vien su tikėjimo mokslu. 
Pagal nauję ministerio prisakymą, 
žemesnėse moks'ainių dalyse lie
tuvių vaikai, nors mokėtų už
tektinai vokiszkai, RasztoSzven- 
to, maldų ir tt turi būt mokina
mi lietuviszkoj kalboj. Widuti- 
niszkose ir augsztesnėse mokslai
nių dalyse jie turi būt mokiuami 
lietuviszko skaitymo ir 
raszymo, teiposgi Katechizmo 
ir bažnytinių giesmių lietuvisz 
koj kalboj. Ne daug tai rods, bet 
nuo vokieczio ministerio juk ne 
galima laukti daugias, jeigu antai 
Chicagoj, lietuvio kunįgo ir už 

E lietvių vien pinįgus užlaikomoj 
mokslainėj ne daugiaus lietuvių 
vaikus mokina jų prigimtos 
kalbos.

. Ne geradejinęasgeradėjaN.
Kaip kitais metais teip ir »7.įmet 

užveizda ^Vilniaus labdaringų 
įtaisų, kaų> antai ligonbuczių,prie- 

’ - zglaudog namų atsiizaukė prie gra 
t .fo Tiszkevycziaus, turinezio mie 

ste didžiausię duonkepę, su pra- 
gzynau, kad jis paimtų pristatymę 
duonos ir pyragų miesto labdarin
goms* įtaigoms. Grafas apsiėmė 
tę padaryti, skaitydamas už pudę 
po 2 rubl. 40 kap.; kiti miesto 
duonkepiai padavė rods pigesnę 

Hp prekę, bet jų kepiniai pasirodė 
ne tikę, kadangi labdaringų įtzi 
sų užveizdai prekės grafo Tisz 
kevycziaus pasirodė per didelės, 
ji nusprendė parengti prie Wil-

nės kompauijoe $190 milijonų, sztraikas czianykszcziooe czeve- 
elektrisckos kompanijos $75 mi jykųdirbtuvėse pasibaigė: pakėlę 
lijonus, geležies $70 milijonų.
Toki mat per vienus metus buvo 
uždarbiai nutukusių milijonierių, 
bet užtai per tuos metus ne ma
žai varguolių pasimirė nuo bado.

Kunįgo, kuriame beveik nubarė 
“Lietuvę” už tolydinį raszymę 
apie nelemtus kun. Kravczuno 
dęrbus; raszėjas sakė:" pagarsi
nate—tai gana, mes norim ko ki- 
to, geresnių rasztų; parapijonai 
žipo, kur vyskupas gyvena“. Tas 
tipsa, kad jie žino, kur.vyskupas, 
bęt jie nežino, kaip prie jo prieiti 
ir| jie dar nežino, kad 
reikia eiti pas vyskupę, kadangi 

'didesni pusė nesupranta, nesiru 
pina apie prapuolusius jų centus, 
ipigi pagal musų nuomonę, tegul 
“Lietuva” nenustoja raszius apie 
Cpicagos parapijopų . skriaudę, 
t4gul jiems rodo kelię. kur jie 
gilėtų rasti teisybę, tegul mokina, 
kaip nusikratyti skriaudikų nuo 
savo sprando. ;Jo ne gana. Mes 
nerime matyti ^teisybę vyresnių 
ui; kun. Kravcziunę. 
m mato, kas dedasi, 
nori matyti?

Isz pagarsinimo 
r< kundų galėjo aiszkiai' suprasti 
k ekvienas, bet tūli kunįgai net 
paabejojo apie teisingumę “Lie
ti vos" straipsnių. Toks pasielgi- 
m iš navatnai iszrodo.

Toliaus Kunįgas sako-: “tikt 
kirailas pinigų neskaito”. Jeigu 
m asų neisznjanantis brolis pinįgų 
n< skaito ir deda nežinodamas kur, 
ta i suprantantis turi aną pamo
ki uti, kad duodamas juos, skaity- 
.ti]; jeigu isamanantis ne mokina 
ta nsuoliaus, tai pats dalyvauja 
skriaudimuose; pirmutinė pride
ru stė suprantanezių yra dunksnoti 
į ] irotę tamsuolių, juos mokinti, o 
u$ tę mokinimę yra užmokestis— 
pi niekinimas, persekiojimas ir 
ki rtais atėmimas sveikatos. To
ki o užmokesnio galima tikėtis 
iss kalno nuo tamsuolių, bet ap- 
szjviestas ne gal ant to paisyti, bet 
turi ginti tamsuolius nuo skriau
dėjų, nepaisant koks užmokesnis 
laĮikia. , .

Broliai Chicagieczia! labai gai
la jūsų isz tolo žiūrint ant jūsų 
skriaudų. Netikėkit tiems, kurie 
szkelniai. kalba ir girdo jus 
paežių prakaitu. Wadinoti bedie
viais tuos, kurie dirbo dėl jūsų 
la|x>, ant labo parapijos, niekinote 
irįtę, kuris pirmutinis davė at
spausti plakatus ant parapijos 
tvėrimo ir pats už juos užmo
kėjo, nors tie, kurie jums rodėsi 
bedieviais, nepadarė nė jokios 
skriaudos, tasgi, kuris jums tikt 
aiie Dievą kalbėjo, teip jus į- 
grfeliė, jog abejoti reikia, ar ka- 
da pakilsite. Tę jūsų skriaudę at- 
jaęczia visa Lietuva. Kas tę 
skriaudę atlygį*, jeigu lietuvių 
vaikeliai už lietuvių centus yra 
lenkinami? Priežodis sako: isz 
girios vilkas ir į girią žiuri. 
Ti ip ir lenkės neiszmokįs vaikus 
kaipo lietuvius, bet kaipo len
kus. Isz szalies žiūrint, su di
džiausiu szirdieą skaudėjimu rei
kia szaukti. Dieve! Kas dedasi 
te|-p jn ūsų! t.

f . TeisybėjJieszkotoįaa.

182 East SL Louis, III.
iMusų lietuviai nuo pats pra

džių, kaip tikt pradėjo rūpintiesi 
apįe statymą bažnyczios, paliko 
vi^kę kun. J. Servetkai: kunįgas 
buwu komitetas ir kasierius, kaip 
taf pas lietuvius yra, kunįgui nie
kame niekas nepriesztaravo:kaip 
kupįjas padarė, teip turėjo būti 
gerak Bažnyczię statant buvo 
pasidarę. skolos, kurią lietuviai 
turėjo užmokėti. Kunįgas, kaipo 
variausias komitetas, traukė pi
nįgus nuo lietuvių ant užmokėji
mo bažnyczios skolų, rinkdavo 
au|cac ne tikt nuo šaltame mieste 
gyvenanezių, bet ir taliaus, 
kaip antai: Virvine, Auburn, 
Grpenridge, Springfielde, Al hens, 
Capterville, Taylorville, Collens- 
vilie ir kituose miesteliuose, 
leipdavo daiktus ant lioterijos, 
vis neva ant bažnyczios labo. 
Mųsų lietuviai buvo ant kunįgo 
paritikėję, davė pinįgus, kiek kas 
galėjo, nieks ne butų klausęs per
sergėjimo,kad apsižiūrėtu gerinus, 
kadHngi kunįgas niekam rokundų 
ne traduoda. Dabar vienok visi 
pamatė, kas E. St Louis lietu 
vistekoje parapijoje dedasi: lietu 
wii| bažnyczia yra vyskupo, lie
tuviai turi vyskupui užmokėti 
skolę 3000, dol., kuri pasidarė 1 
prię statymo bažnyczios. Kunį- 
gasf be kaaieriaudamas per 3 me
tus. nieko ne mokėjo skolos, to- 1 
dėl'vyskdpas, atvažiavęs į E. 1 
S t-Louis, ėmė klNUsinėti lietuvių, j 
kodėl jie ne moka skolos, nėaa 1

kitiems, jeigu jie ne nori skol ę 
mokėti. Lietuviai atsakė vysku
pui,. kad jie turi kunigą, kuris, 
kaipo kasierius, moka skolę^už 
bažnyczię. Wyskupas vienok iš
rodė, kad nieko nėra mokėta. Tz-_ 
da tikt lietuviai suprato saVo 
kunįgo pasielgimą ir paliovė jam 
tikėję. Wisi nutarė ne daleisti 
jam ant toliaus vesti kasierystą 
ir rinkti aukas. Lietuviai susi- 
riuko pas Jonę Miszeikį, 51^) 
Collinsville av., kur atlaikė para
pijos mitingą, ant kurio iszrinko 
komi tėtę (kokio pirma ne buvo) 
isz doresnių lietuvių. Pereitę san
vaitę atsibuvo kitas parapijos 
mitingas, ant kurio nutarė ne da
leisti kunįgui rinkti mėnesinės, 
patys mokės jam algą/ kiek pa
reis; prie to sutarė mokėti po 1 
dol. ant mėnesio, kad greieziaus 
skolę iszmokėtų, pinįgus priima, 
parapijos iszrinktas kasierius. Jis 
paaiszkina žmonėms, kiek surinko 
pinįgų ir kiek užmokėjo skolos 
vyskupui, ne teip kaip kunįgas 
darydavo. Wisus reikalus atliks 
patys lietuviai. Wėliaus laikys 
lietuvių parapija kitę mitingę,ąnt 
kurio nutars kitus dalykus. Kun. 
Servetka ne labai isztę džiaugiasi, 
stengiasi, sekdamas pėdoms Chi- 
cagos prabaszcziaus, net stabdyti, 
bet ne įstengia, kadangi žmonės, 
jausdamiesi ėsę prigautais, nesi
duoda daugiaus kunįgui persikal- 
bėti. Lietuviai tikisi greieziaus 
patys skolę už bažnyczię iszmo- 
kėti, ne kaip kad kunįgas buvo 
kasierium. Gerai ir iszmintingai 
butu padarę, jeigu butų nuo pats 
pradžių ne užsileidę kunįgo, tada 
ne butų prapuolę pinįgai ir ne 
reiktų dabar ant kunįgo rugoti.

Lietuviai.

neszimai ežia beveik apsistojo; 
didžiausi tvanai yra pietrytiniuo
se szteto Missouri krasztuose. 
Wandens nuneazė daug tiltų, per 
tai dabar trukiai geležinkelių ke
liose vietose ne gal bėgioti. Dėl 
didelių tvanų ir darbai prie dru- 
tinimo paupių pylimų turėjo pa
siliauti. 1

Nuuja telegrafo linija.
Garsus Amerikoj ateivių prie- 

szas, senatorius Lodge, padavė 
ant kongreso nusprendimo savo 
užmanymę sujungti Suvienytas 
Wieszpatystea ( nauja ant jūrių 
dugno telegrafo linija su jų nau
joms valdyboms: Havai ir Filipi
nų saloms. Pagal tę užmanymę 
linija nuo San Francisco ant Ha
vai salų turėtų būt nutiesta 1900 
m., nuo ežia gi ant Filipinų 1902 
m. Už telegramų* ant Havai sa
lų reiktų mokėti po 85c, ant Fi
lipinų gi po $1 nuo kiekvieno žo
džiu.
Apkaltinimai lenkiuko emigran

tu namo.
Iszeinantis Mt Carmelyj, Pa., 

rusiniszkas laikrasztis “Svoboda”, 
apkaltina parengtę Nea Yorke 
lenkiszkę emigrantų namę, kuria
me buk jo užveizda elgiasi bjau
riai su rusiniszkoms merginoms 
atkeliavusioms į Amerikę, pate^ 
kusioms į tuos namus. “Svobo
da” sako, buk emigrantų namų 
užveizda atiduoda vienas mergi
nas ant tarnystos žydams, kaip 
kitos gi isz ežia patenka į paleis
tuvystės namus. Nesinori net ti
kėti, kad tie apkaltinimai butų 
teisingi.

Gaisrai.
Memphis, Ten. 12 d. Sausio 

užsidegė ežia didelės pardaviny- 
czios Manken Co. Ugnis padarė 
blėdies ant pusės milijono dolia
rų.

t Beveik su visu iszdegė mies
telis Bridgevater, angliszkose 
valdybose Naujos Szkotijos. Isz 
58 didelių pardavinyczių pa si Ii 
ko vos dvi; isz viso iszdegė ežia 
70 didelių namų, ne skaitant ma
žų. Blėdį ugnies psdarytę skai
to ant pusės milijono dol.

New York. Ant Franklin 
ulyczios, po nr. 144—150 siautė 
didelit gaisras, kurisai pridirbo 
blėdies ant $150000. IVienas isz 
tarnaujančių Bernbeimero Co. 
spirito pardav(nyczioj, negalėda
mas isz deganezios triobos isz- 
bėgti, užbėgo ant deganezio ato 
go, kur su visu sudegė. Prie ge
sinimo keli ugnagesiai tapo ap
kulti, kiti gi gun<i sunkiai, nors 
nepavojingai apdegė.

Melaginira statistika.
Ateivių prieszai, ypacž gi prie- 

szai slaviszkų ateivių, ant pakė
limo neužkautos tokių ateivių, 
garsina net melagingas žinias, ku
rios turi newa parodyti netikumę 
slaviszkų gaivalų. Wienas i>z 
tokių ateivių prieszų, Hali, surin
ko neva teisingas žinias apie nu
sidėjėlius terp visokių tautų atei
vių. Pagal jo surinktas žinias 
iszpuola ant 100 visokių nusidė
jėlių: 3,6 vokiecziai, 5,1 sz vedai, 
5,8 prancūzai, 7,1 airiai, 7,2 ang- 
lijonai, 10,4 austrijokų, 15,4 
vengrų, 16,6 lenkų ir 18 2 itali- 
jonų. Toje statistikoj nėra visai 
parodytų nusidėjėlių tikrų yenkių, 
lyg kad jų visai ne butų, tuom 
tarpu laikraszcziai garsina ne ma
žai provų, kuriose apkaltinti ir 
sudų nubausti būva už visokius 
ne gražius nusidėjimus tikri ame
rikonai. Savostatįetizoj Hali ame 
rikonų nusidėjėlių visai ne randa. 
Tas tai ir rodo v isę tendentiszku- 
mę ir melagingumę jo statistikos.
Uždarbiai trustu ir pavieniu mi

lijonierių Ameriką).
Pereiti metai buvo labai geri 

dėl Amerikos trustų ir milijonie
rių: uždarbiai jų neiszpasakytai 
d'deli. Didžiausię pelnę turėjo 
Standard Oil Trus,tnes $100000 1 
000, taigi daugiaus negu turėjo 
ne v ena isz mažesnių savistovių 
vieszpatyszczių; Nev Yorko ga- 
žinia trustas pelnė $40000000; 
plieninis trestas $20000000; Car- 
negie Companija $10000000. Pel
nai pavienių milijonierių buvo 
teiposgi nemaži: Kockfeiler pel
nė $30000000, Vanderbildai po 
$20000000, Riibsel Sage $15000 
000; kili po 10, 5, 8, ir tt. mili
jonų. Geležinkelių kompanijos . 
Suvienytose Wieszpatystėse už

Isz darbo lanko.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Prieszais Lattimer, Pa., vietoj 

pagarsėjusioj bjaurioms lietuvių 
lenkų, ir slovakų skerdynėms, 
11d. Sausio szių metų geležinke
lio trūkis užbėgo ant keliu einan- 
czių darbinįkų ir keturis isz jų su 
visu sumalė.
Iszarde kasą, bet nieko ne pelne.

lova City, la. Į kasę czianyk- 
szczio universiteto naktyj įsikrau
stė keli vagiliai su dinamito pa- 
gelba iszardė stovinezię geležinę 
kasę, bet pelnas pasirodė ne ver
tas darbo ir dinamito, kadangi pi
nigai tę dienę buvo isz kasos isz- 
imti, joje apart keli deszimczių- 
centų, nieko daugiaus ne buvo.

Nauji aukso plotai.
Laikraszcziai garsina, buk ant 

plotų Suvienytų Wieszpatysz- 
czių, sztete U t a h, Uoliniuose 
kalnuose surado naujus labai tur
tingus aukso plotus. Ant tų plo
tų renkasi dabar aukso jieszkoto 
jai apsirikę Alaskoj, tikėdami, 
kad nors ežia pasiseks jiems pra
lobti. Rekliamoms vienok laik- 
raszezių ne visadagalima tikėti.

Griph smarkiai slaugia. ,
Gripą dar vis smarkiai siauezia { 

visokiuose Amerikos k ra sz tuose; f 
rods miestuose prie Atlantiko i 
pakranezių truputį sumažėjo, bet | 
užtai smarkiai pradėjo siausti ki
tuose krasztuose: mieste Cincin- 

^nati -serga* su virszum 100000 
žmonių. Priemiestyj Arondale, 
viena mokintoja, apsirgusi gripą, 
nuo jos įgavo proto sumaiszymę, 
pagriebė peilį ir pasipjovė.
Maskoliszki pavaldiniai Ameri

koj.
Maskoliszkas Vice konsulius 

Chicagoj, pasirėmęs ant paskuti
nio Suvienytose Wieszpatystėse 
žmonių suekaitymo, skaitlių 
maskoliszkų pavaldinių lygiai 
turinezių Amerikos ukėsystės po- 
pieras, kaip ir dar nėturinezių, 
atkakusių į Ameriką nuo 1891 m. 
paduoda ant pusės milijono žmo
nių. Tame skaitliuje nepriskaityti 
Amerikoj gimę vaikui iraskolisz- 
kų ateivių.

Netikri pinigai.
Buffaloj priviso daug visokios 

veitės ne tikrų pinįgų lygiai si
dabrinių, kaip ir popierinių. Kas 
juos dirba ir platina, iki sziol ne
pasisekė susekti.^ Daugiausiai ne
tikrų pinįgų piteąka,žinoma, len
kams, kadangi jie* ne moka at
skirti gerų nuo negerų. Imant to 
dėl pinįgus nuo nepažįstamų, rei
kia gerai apsižiūrėti; imant si
dabrinius, reikia iszbandyli jų 
skambėjimę: netikri ne 
skambėjimo.

Tvanai ir lytus. 1
Cairo, III. Dėl smarkių 

beeitraukianezių lytų visos aplin
kinės upės ir upeliai neiszpasaky- Įdirbo $460 milijonų, bankai 1300 
tai užtvino ir užliejo didelius lau i milijonų, ulyczmių geležinkelių 
kų plotus teip, kad žmonių susi I kompanijos $200 milijonų, gali-

turi

Cleveland, Oh. Darbai 
czianykszcziose dirbtuvėse tuom 
Urpu eina gerai. ‘

1 Coalton, Oh. Tapo ežia pa
rengtos naujos anglių kautynės: 
darbai jose neužilfie prasidės.

5 Shamokin, Pa. Kastynėse 
Henry Clay ueužilgio prasidės 
darbai. Kastynės tos buvo van
dens užlietos.

1 Prott. Cmr, Ala. Darbai 
czianykszcziose kastynėae eina 
gerai, kalnakasiai turėjo dirbti ir 
per Kalėdų dienę.

Atbėk, Oh. Darbai Lubrig 
kastynėse pasiliovė: užgimė mat 
nesutikimai terp darbieįkų ir 
kastynių savinįkų.

•i Pana, Iix. Dirba ežia dabar 
400 negrų"§cabsų. Nesutikimai 
terp jų ir sztraikuojanczių balt- 
weidžių labai dideli. *

1 Horse Kreek, Ala. Czia
nykszcziose anglių kastynėse dir
ba dabar pilnę laikę, iszkasa ant 
dienos po 1000 tonų.

•I BonAsport, III. Taps ežia 
atidarytos naujos anglių kasty- 
nės, ant plotų, kur neseniai 
nauję anglių gyslę.

Framkun Foro Dar
bai czianykszcziose menų skal 

į dinyczioee eina gerai. Durbę ežia 
dabar ne sunku gauti.

•I Lexinton, Mo. Pakėlė ežia 
sztraikę 1500 anglekasių. Jie rei- 

, kalauja pakėlimo užmokeenio po 
pusę cento nuo buszelio anglių.

Chaklebton, W. Va^ Susi
tvėrė ežia nauja 'kompanija po 
vardu West Virgin!a Steel Co., 
kurios kapitalas siekia 1 milijono 
doliarų.

Birmingham. Ala. Wisoee 
czianykszcziose dirbtuvėse skun
džiasi ant nedatekliaus anglių, 
kurių vietinės kastynės neįsten
gia parūpinti tiek, kiek reikia.

5 Masilon, Oh. Magnolia 
Coal Co. ketina parengti naujas 
kastynės Magnolioj; į jas bus 
nuvesta geležinkelio alkūnė, ku
ri palengvįs iszvežimę iszkastų 
anglių.

•" Colvmbus, Oh. Kalnakasiai 
szito apskriezio, savo iszrinktiems 
delegatams, keliaujantiems 
ant koirvencijps į Prttsburgę, 
prisakė reikalauti pakėlimo už
mokesčio už darbę ant 10c. 
tonos iezkastų anglių.

1 Upper Potomac, W. 
Darbai prie kokso szitame apskri- 
tyj eina gerai, dega dabar visi 
pecziai. Neužilgiė bus ežia atida
rytos naujos anglių kastynės ir 
parengs daugiaus kokso peczių. 
Kastynėse Monogal dirba dabar 
1100 kalnakasių.

5 Connkllsville, Pa. Darbai 
prie kokso peczių szitame 
apskrityj eina vis pusėtinai. Yra 
ežia dabar 18463 pecziai, degė 
14706, stovėjo 3757. Friėko Co. 
Mamma’he užgecino 300^ peczių 
ant atljkimo pataisymų, bet kaip 
tikt ta&bus atlikta, prasidės vėl 
darbai.^

Virden, III. Rods czia
nykszcziose kastynėse dabar dir
ba, bet pranesza isz-ežia, buk kas
tynių sa vinį kai slapta gabena 
vis daugiaus negrų ir baltvei- 
džių skabsų. Kap tikt jų surinks, 
kiek prie darbo reikia, pradės 
mažinti uždarbį prigulinezių į 
unijas darbinįkų. Mat kastynių 
savinįkai nori un jų darbiuįkua 
su visu nuo darbo praszalinti.

Maskoliszkas randas davė 
padirbdinti Amerikos dirbtu
vėms 80000 geležinkeliams atė
nių. Apart to dar dirbtuvės turi 
reikalavimę isz Australijos ant pa
dirbimo 85OOO tokių jau geležin
keliams szėnių, neskaitant mažes
nių reikalavimų, k. i p antai isz 
pietinės Afrikos ir isz kitur. Dar 
bai todėl szėnių dirbtuvėse eina 
gerai; kadangi yra daug reikala
vimų, todėl ne greitai gali suma
lti. j

Ma^lboro, Mass. Klaidžiai 
buvo “Lietuvoj" paduota, kad

aztraikę unijų darbinįkai ne mis- 
llna grįžti prie darbo, kol darb 
daviai nė autiks aut darbinįkų 
reikalaujamų i sąlygų. Tuohi ta r 
pu sztraikuojancaių vibtas nori 
užimti Brocktooo lietuviai ‘ne 
prigulinti į uniję ir žydai, betma 
žai yra tų naujų seabsų. Jų visų 
fotografijos yra jau nuimtos if isz- 
kabintos, kad visi galėtų matyti. 
Gal užkilti nereikalingos muszty- 
nės terp straikierių ir ne unijonis 
tų-Mesatsiliepiame į musų brolius 
lietuvius, kad jie ue veržtų kb 
tremsduonos, ne darytų gėdos 
visiems lietuviams ir kol dar ne 
buvo, kraujo praliejimo, kad isz 
ežia geru prasiszalintų.

Lietuviai.

ISZ
Lietuwiszhu dirwu.

nuo

Va.

Jeigu jie 
tai gal ne

‘Lietuvoje’

Kas platina bediewy8tę?
Guodotina “Lietuvos"Redakcija! 

Nežinau, kas pasidarė, kad jau 
nuo tūlo laiko nieko nerandu *.‘Lie • 
tuvoje" paminėta apie szlykąptų 
pasieigimę musų prub., kn. Krav 
czuno? Gul jau jis padarė su Ju
mis kokię sandarę, kad tylėtumet 
apie jo netikusį pasieigimę? Kaip 
ten nebūtų, vienok pasitikiu,kad 
szį mano raszlelį neatsisakysite į- 
talpinti, nes ežia eina apie visuo
menės reikalę.

Ne vienas isz musų brolių vai
toja, kad bedievystė platinasi, 

onės katalikai paliauja vaiksz-
czioję į bažnyczię, paliauja davi- 
nėję aukas ant bažnyczios, perejo 
daugybė prie neprigulmingų pa
rapijų, betone norime žinoti, isz 
ko tas viskas kyla ir per kę ta 
bedievystė platinasi. * ■

Mieli broliai! Jeigu norite da- 
sužinoti, isz ko bedievystė plati
nasi, tai tik gerai prisižiūrėkite į 
musų kun. Kravczuno darbus, o 
greitai suprasite, kas bedievius

» gimdo! Pakol Ch'cagoje ne bu 
vo kun. Kravczuno, ežia ne tik 
bedievių, bet nė tokio vardo ne 
buvo girdėti. Pribuvęs kn. Kr.

, ChiCagon^uglemžė parapijos char- 
terį, lietuvių nupirktas bažnytines 
propertes užraszė airių vyskupui, 
sudėtus ant bažnyczios pinįgus 
sau sunaudojo, o ant bažnyczios 
pridirbo skolų daugiau kaip tos 
propertės yra vertos. Dabar kas 
tik paklausia, kur dingo parapi
jos sudėti pinįgai, tę kunįgastuo- 
jaus iszkeikia, atmeta nuo parapi
jos ir duoda jam bedievio vardę. 
Sztai pereitę nedėlios dienę isz- 
keikė Szv. Kazimiero Draugystę, 
kuri yra pirmutinė lietuviszka 
Chicagoje draugystė, susitvėrusi 
tada, kada dar Kravczunas gal 
pas savo tėvę kiaules ganė, kuri 
tWėrė szitę pa ra piję, kurios sana 
risi ne doliarais, bet deszimtimis 
doliarų dėjo pinįgus aut szilos baž 
nyczioa, jis sziędien iszkeikė ję 
už tai, kad ji dryso pareikalauti 
nuo kun. teisingos rokundos isz 
parapijos kasos. Pasakė, kad Sz. 
Kazimiero Dr-tė yra pagontszka 
ir daugiaus jos ne įsiteigęs į para
pijinę salę mitingų laikyti. Drau 
gy»tė turi 100 sąnarių, taigi per 
iszkeikimę kn. Kravczunas pada
rė vėl 100 naujų bedievių Chica- 
goje. Podraug iszkeikė ir Sima- 
no Daukanto Dr-tę, už tokį pat 
reikalavimę teisingoj rokundos 
isz parapijos kasos stovio, tai vėl 
padarė 93 naujus bedievius, nes 
tiek szi Dr-tė turi sąnarių. Ki
toms visoms Draugystėms prisa
kė, kad sunesztų pas jį savo kon
stitucijas, o jis tas konstitucijas 
perdirbs teip, kad nė vienam sa 
nariui, po mirtina nuodėme, ne bus 
valia klausti, kur dingo parapijos 
pinįgai; kas drystų paklausti, tę 
turės tiesę ne tik isz Dr-tės isz 
mesti, t et ir isz katalikiszko tikė
jimo ekskomunikuoti. Kiek duo 
dasi matyti, tai nė viena drau
gystė ant szitokio anarchistiszko 
kn. Kravczuno pasielgimo nepris
tos ir savo konstitucijų ne duos 
j am darkyti; tada, žinoma, turės 
iszkeikti ir visas draugystės 
ir vėl turėsime kelis szinitus nau- 
ų kuu. Kravczuno padirbtų be
dievių.
t Man rodosi,kad kiekvienas nors 
pavirazutiuiszkai prisižiūrėjęs ant 
k n.. Kravczuno pasielgimų supras, 
kas Chicagoje bedievystę platina! j 

— Psrapijonas.

Isz szalies žiūrint. Į
Pereituose metuose patiipo

“L’etuvoj” e'raipsnis, raižytas sreip turėsęs atiduoti bažnyczię

Isz Union City, Conn.
Skaitlius lietuvių Union Cityje 

ir Nangatucke gana pakilo, bet 
kad su tuom butų pakilusi musų 
dvasia ir supratimas,to ne matyt. 
Yra ežia rods lietuviszkas Kliu- 
bes, bet jis ne daug prisideda prie 
lietuvių pakėlimo. Priesz du meĮ 
tu ant lietuvių reikalavimu mies
tas parengė vakarinę mokslainę. 
Apie mokslainę pradėjome rupin- 
tiesi ir szį metę, bet mokslainių 
užveizda pereikalavo, kad pirma 
suteiktume suraszą norinezių mo
kintieji. Na, ir kę pasakyti—to
kių atsirado tikt 12: 9 isz Nan- 
gatucko ir 3 isz Union City.- Tai 
matot, kaip ras mus kyla tautisz- 
kas supratimas! Porą metų atgal, 
kada lietuvių ne buvo nė pusės 
to skaitliaus kaip dabar, buvo 40 
norinezių pasimokyti mokslainėj, 
kada gi lietuvių skaitlius pasi- 
dvigubino, norinezių mokintiesi 
atsirado tikt 12. žengiame mat 
vėžio žingsniu atgal, pripildome 
karezemas, jose paliekame sunkiai 
uždirbtus pinįgus ir s v ei katę! Ar 
gi jau nieks ne įstengs musų bro-

isztraukti? * Brolis.

„ Isz Pittsburg, Pa.
27- d. Gruodžio atsibuvo ežia 

metinis Lietuviszkas Socijalistisz- 
kos partijos balius. Žmonių su
sirinko pusėtinas būrelis lietuvių 
ir keletas svetimtauezių, kaip an
tai lenkų ir airių. Sveczių ne pri
buvo tiek, kaip tikėjome, daugii-ų 
mę sutaikė bjaurus oras; ne atėjo 
ant baliaus daug net tokių, kurie 
turėjo tikietus nusipirkę.

Susirinkę ant baliaus gražiai 
linksminosi, ne buvo matyt nė 
pasigėrusių,ne buvo nė jokių vai
dų, nors byro iszgėrė 17 bertai-t 
nių. Iszmokėjus ekspensus, į- 
plaukė į kuopos kasę $76,20.

Sziuomi iszreiszkiame aeziu pa
tarnavusiems mums laikrasz- 
ežiams, teiposgi draugams ir san- 
broliam’ lietuviams už gražų pa
sielgi mę, per kę apturėjom nuo 
svetimtauezių paguodonę. Wely- 
jame mes visoms lietuviszkomą 
draugystėms ant savo susirinkimų 
teip elgtiesi, kaip tai buvd ant 
musų baliaus.

L. 8. P. sekretorius.

Naujas laikrasztis.
Iszėjo jau pirmas numeris naujo 

laikraszcrio “Vilties", iszleidžia- 
mp darbinįkų draugystės Shenan- 
doah, Pa. Naujas laikrasztis žada 
ne užkabinėti tikėjimo, jį palikti 
kiekvieno žmogaus 
žinei, sziaip gi laikytinai bepu-^" 
siezkumo: gėrę vadinti geru, 
P'ktę piktu vjs tiek kas pikui 
^laro. Pirmame numeryj, apart 
paaiszkinimų redakcijos ir isz-

san-
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leistojų, telpa: žioioajsz Amen* 
kės, isz Lietu w o s, wisoki maigy
tos įtalpos straipsniai; du straips
niai užgriebianti darbinįkų reika
lus. Užbaigia numerį t Ai m pi 
straipsneliai apie wiską. Svarbes
nių rasztų pirmame numery] 
nėra, bet toliaus gal ir toki atsi
ras; patilpę straipsniai paraszyti 
kiekvienam suprantamai. Kalba 
ir raszyba naujo laikraszczio ne 
bjauri. Mes isz savo pusės wely- 
jame naujam musų sandraugų i 
kuo geriausios kloties.

Isz wisnr.

tėvo ne gali nė valgyti, nė 
gerti, pertai ir pajiegos teip nu
puolė, kad dabar negali jau isz lo
vos pakilti. Prie maitinimo jos 
daktarai vartoja sugestiją: 
įvaro ją į hipnotiszką miegą ir 
paliepia iszgerti kelis stiklus pie
no, valgyti net mėsą, ligonė tą 
paliepimą ir iszpildo, nors kitaip, 
be hipnotiszkos sugestijos arba 
prisakymo ji ne gali nieko pra
ryti. Ant nelaimės vienok įtekmė 
hipnotizmo su laiku mažinusi ir 
vis tankiaus ligonė pradeda ne 
klausyti prisakymo, be to gi ne 
galima . priversti ją ką nors 
gerti arba valgyti.

| Mieste Kalkuttoj, sostapilėj 
angliszkų kolionijų Rytinėse In 
dijose isz uaujo apsireiszkė asija- 

•tiszkas maras. Buwo ežia jau'dik- 
tai a ps i rgirnų ir miroefų*.

Q Netoli miesto Hankau, Chi- 
nuose, ’ nugriuvo vandenų pa
graužtas krantas Han upės, ant 
kurio stovėjo kaimo dalis. \Van- 
duo. nuneszė daug namų, '>0p 
žmonių prie to prigėrė.

B Priemistyj Hanovero Lin- 
den, ^Vokietijoj, terp lankanezių 
mokslai nes vaikų smarkiai pra
dėjo siausti egiptiszkas akių už
degimas, iki sziol apsirgo 2000 
mokintinių. Pertai mokslaipes 
reikėjo su visu ant tūlo laiko už 
daryti-

| Anglijos pakrantėse vėl 
siautė smarkios vėtros, kurios 
ne mažai nelaimių pridirbo: susi
daužė daug mažesnį laivų, y- 
pacz gi ne mažai žvejų laivelių 
pražuvo; pacztiniai gi laivai isz 
Belgijos, Prancūzijos ir Holandi- 
jos negalėjo į laiką atplaukti.

Ii Odesoj sūdąs neseniai per
kratinėjo prową kaimo mokinto- 
jaus Jakovlevo, kurisai, užtikęs 
stacziatikiszką popą pas savo pa
ežiu, ant vietos jį nuszovė. Sū
dąs neisidavė nusprendimo, bet 
atidavė apskųstąjį daktarams 
ant isztirimo jo protai; Jakovlev 
dabar sėdi Odesos beproezių na
muose. z’

| Pereitf metą ant misų žemės 
padirbo daugiaus laivų n ?gu kada 
nors pirmiaus. Wisi padirbti lai
vai gali paimti 221016) tonų. 
Daugiausiai laivų padirbo Angli
joj, ežia padirbti Livaigali paim
ti 1691596 tonas. Suvienytose 
"VVieszpatysiėse padirbo tiktai 
127 laivus, galinezius patalpinti 
176000 tonų.

| Baltiko pakrantėse siautė 
^mai'kios vėtros, kurios nemažai 
žvejų laivų paskandino. Wė- 
jas buvo teip smarkus, kad jis 
iszmetė isz rėlių ir nuo kelio li
nijos geležinkelio trūkį bėgantį 
isz Domintų. Prie to daug trukiu 
keliaujanezių pasažierių tapo su
žeistų. Apvirtusiuose vagonuose 
užgimė ugnis, kuri daug paczto 
siuntinių pagadino. Wėtra isz- 
griovė geležinkelio stacijas pajū
riuose, viena staciją nuneszė į jū
res-

| Alupkoj, ant Krimo, pieti
nėj Maskolijoj, pabaigoj pereitų 
metų pasimirė totorius Bekir 
Mandradži, iszgyvenęs 121 me
tą. Mandradži gyveno prie sep
tynių carų: prie valdymo 
Maskolijoj Katarinos II, Povylo 
I, Aleksandro I, Mikalojaus I, 
Aleksandro II, Aleksandro III ir 
dabar valdanczio Mikalojaus II. 
Pereituose metuose, turėdamas 
120 metų, Mandradži apsivedė 
su jauna totore, bet mat jau ne 

. ilgai su. ja iszgyweno.

| Deputatai gyventojų miesto 
Beran atkako į Skutari, Albanijoj, 
ant pasikalbėjimo su katalikiszku 
vyskupu, kadangi gyventojai to 
miesto pasirengę buvo pereiti isz 
stacziatikiszko į katalikiszką ti
kėjimą. Dažinojęs apie tai mas- 
koliszkas konsulius, atbėgo depu
tatus perkalbėti, davinėjo jiems 
pinįgus ir tie tą padarė, kad de
putatai, nepasimatę su vyskupu, 
sugrįžo atgal. Kasžin ar jie už 
gautus nuo maskolių konsuliaus 
pinįgus apsiėmė perkalbėti ir isz 
siuntusius - juos miesto gyven
tojus? ■ ■ f

| K'jeve, universiteto klini
koj yra ligonė, jauna,. 25 metų 
žvikaitė, kuri nuo mirties jos

NAUJI 1SZRADIM AL

| Prancūzas Dusasud, gyvenan
tis Paryžiuj, teip pagerino telefo
ną, kad ant girdėjimo ką tas iss- 
toli kalba, ne reikia visai klausy
mo dūdelės kiszti prie ausies, bet 
kalbą isz telefono girdėt isz to
lo kaipi kad kalbantis butų 
tame pat kambaryj. Atliktos 
bandavonės buvo pasekmingos: 
naują telefoną sujungė su operos 
teatru ir visi kambaryj, toli nuo 
teatro susirinkę, girdėjo muziką 
ir giesmes teip gerai, kaip 
kad butų buvę ant tos operos pa
rodymo teatre.

4 Apdirbant ilgai žemę, isz jos' 
iszisemia maitinanczios augan- 
czius augmenis medegos, žemė 
stojasi mažiaus vaisinga ir ma
žiaus vaisių iszduoda. Svarbiau
sia medega reikalinga augme
nims yra azotas; taigi ant sugrą- 
žinimo iemej_to, ką isz jos isz- 
traukė js«Wo szaknims augmenys, 
reikia žemę užmėszti azotinėmis 
medegomis; prie tokių medegų 
priguli ir paprastas mėszlas. Bet 
isz kur tų medegų imti tiek, klek 
žemė reika^iuja? Rods dabar daug 
tokių medegų pražūva be naudoe: 
miestų iszmetas, kraują pjoviny- 
czioee, plaukus, szerius, plunksnų 
stimburius, žuvų Žvynus, szasz- 
lavas irtt nesu naudoja, bet visgi 
juo toliaus, juo daugiaus žemė 
reikalauja užmėžimo, juo dau
giaus reikia jai suteikti azotinių 
medegų, kad ji gulėtų iszduoti 
užtektinai vaisią. Azoto rods 
yra gana žemės atmosferoj, bet 
jo isz oro augmenys ne traukia. 
Angliškas mokslinczius Crookes 
rodyja rengti atsakanezias prie 
taigas ant vandens puolimų, ku
rios suktų elektriszkas d i narnisa
kas maszinas, tos galėtų padirbti 
didelius voltų lankus. Woltų gi 
liepsnoj oro gazai, oxygenas ir 
azotas jungiasi terp savęs ir pa
daro azotinę rugsztį, kurią reiktų 
tikt sumaiszyti su natru, kas duo
tų didelę daugybę ant užmėžimo 
laukų salietros ir sziądien varto
jamos vieton mėszlo, kurio jau 
žeindarbiams pradeda pritrukti.

Garsus Amerikos iszradėjas. 
Tesiu, ant padirbimo žemei reika
lingo mėszlo, radyja pasinaudoti isz 
azoto ėsanezio ore. Ant to jis rodyja 
sunaudoti elektriką didelės pajie- 
goe, ant perdirbimo azoto ėsanezio 
ore į azotinę rugsztį. Dabar gam
toj tą atlieka žaibas,pagal Teslę.tą 
gali atlikti teipjau pedirbta elekt
riką žmonių padirbtoms maszino- 
mis. Žaibas, bėgdamas per orą pri- 
verezia azotą jame esantį jungties! 
su oxygenu,ir isz to pasidaro azo
tinė rūgštis; tą patį gali pa
daryti ir elektriką maszinų pa
dirbta tikt ant mažesnio ploto. 
Tešla rodyja elektrišką mašiną 
pritaisyti didelėj dūdoj, isz jos 
lekianezios kibirkštys priverstų 
oro azotą jungtieji au oxygenu ir 
isz to pasidariusi azotinė rugsztis 
varvėtų nuo dūdos sienų teip, 
kad ją reiktų surinkti ir sumai- 
szius su natrum, turėtume be di
delių kasztų tiek mėszlo, kiek 
tikt žemei reikia. Tąsyk žemė 
galėtų iszduoti trigubai arba dar 
daugiaus vaisių, ant Jszmaitini- 
mo žmonių reiktų daug mažiaus 
žemės plotų negu dabar. Kasztai 
prietaisų butų daug mažesni negu 
vertė pasidauginusių žemės 
vaisių.

pradinės moksluinės (3840 tikt 
vyriszkų, 1612 tikt moteriškų 
ir 26142 dėl abiejų lyczių). Dau
giausiai mokslainių buvo Mas
kvos moksliszkame apskrityj, 
nes 6496, Charkovo apskrityj 3 
527, Kazaniaus 3346, Warsza- 
vos 3026. (prie to priguli ir lie
tuvių apgyventa Suvalkųgub.), 
Rygos 2690, Odesos 2591, Kijevo 
2575, Peterburgo 2282, Wilniaus 
1672, Orenburgo 1411, Kaukazo 
1125, Prieamuro apskrityj 408, 
Rytinėj Siberijoj 200, Wakarinėj 
Siberijoj 139, Turkestane 105-

W i sos e tose mokslainėse buvo 
tikt 2289322 mokintiniai (Ame
rikoj lankanezių mokslainės yra į 
15 milijonų vaikų, nors ji turi 
gyventojų tikt pusę to skaitliaus 
kiek Maskolijoj), tame skaitliuje 
1738354 vaikai ir 550968 mer
gaitės.

Prie Maskolijos pradinių mok
slainių bavo 462559 • skaitiny- 
czios. Daugiausiai skaitinyczių 
buvo Maskvos moksliškame 
apskrityj, nes 6496, Kazaniaus 
apskrityj 6489, Charkovo 5232, 
Odesos 6865, Peterburgo 3937; 
mažiausiai gi skaitinyczių prie 
mokslainių buvo Rygos apskri
tyj, nes tikt 1274.

Skaitymai žmonėms buvo pa
rengti 1835 vietose; daugiausiai 
jų, nes 704, buvo Wilniaus mok
sliškame apskrityj, Warszavos 
apskrityj 318, Peterburgo 22^; 
mažiausiai gi skaitymo vietų bu
vo: Kijevo apskrityj 10, 
Rygos 5, Wakarinėj Siberijoj 
8, Rytinėj 3.Ant tų skaitlinių pa
sirėmę, maskoliai gal tvirtinti, 
kad jie, rengdami Lietuvoj dau
giausiai skaitymų, rūpinasi apie 
lietuvių apszvietimą, tuom tarpu 
yra visai atbulai: rengdami Lie
tuvoj maskoliškus žmonėms 
skaitymus, o uždrausdami lietu- 
visskoj kalboj kokius nors pa
mokinimus, jie nori lietuvius ne 
apszviesti, bet patraukti prie 
maskolystės ir greieziaus sumas- 
kolinti, juos aptamsina; tą rodo 
ir jų parengti ant skaitymo 
tematai, kuriuose 
pamokinanezio,

yra mažai 
bet daugiaus 

vien iszgyrimai maskolystės ir 
stoeziatikystėp.

Nedėlinių mokslainių ant viso 
Maskolijos ploto buvo tikt 472 
su’1253 mokintojais ir 1286 mo
kinti niaįs. Dapildanczių kliasų 
prie mokslainių buvo parengtų 
642 vietose. Daugiausiai jų bu
vo ant Kaukazo, nes 182, Kijevo 
apskrfyj 183, Odesos 122; ma
žiausiai gi Wilniaus mokslišku
me apskrityj, nes .tikt 5: juos 
lankė 719 mokintinių. Daugiaus 
negu ėsanezių po užžiura ap
szvietimo -ministerijos buvo* 
mokslainių po užžiura staeziati- 
kiszko dvasiszko sinodo, kuriam 
priklausė 34836 mokslainės, ku
rias lankė 1116492 vaikai, taigi 
910760 vaikų ir 205732 mergai
tės. Matomai pats maskoliai su
pranta netikumą stacziatikiszkų 
mokslainių, kadangi nors jų yra 
daugiaus negu ėsanezių po užžiu
ra apszvietimo ministerijos, bet 
jose mokinosi vos pusė anų mokin
tinių eaaitliaus. Ant užlaikymo 
tų stacziatikiszkų mokslainių 
1897 m. iszleido 4713568 rubl.

Karės ministerija užlaiko 10 
270 pradinių mokslainių dėl ka
reivių. Wilniaus kareiviszkame 
apskrityj tokių mokslainių yra 
1013.

Pradinės mokslainės Mas
kolijoj.

Isz apgarsintų maskolhzkos 
apszvietimo ministerijos žinių 
matyt, kad 1897 m. ant visos 
Maskolijos plotų, tris kartus di
desnių negu plotai Suvienytų 
Wjeszpatyszczių Sziaurinės Ame
rikos, buvo po apszvietimo mi; 
nisterijos užveizda tikt 31594

Smegenys ir ypatybės 
žmogaus proto. ;

Kad žmogaus protas paeina 
nuo smegenų, tą visi seniai žino: 
suaugusio žmogaus smegenys sun
kesni- ir didesni, . paveikslan, 
negu ' beždžionės; yra vienok 
žvėrys turinti sunkesnius ir di
desnius negu žmogus smegenis.- 
Jeigu todėl protas paeitų vien nuo 
didumo smegenų, tai žvėrys tu
rinti didesnius smegenis negu 
žmogus, turėtų būt už jį iszmitiu- 
gesniais. Teip vienok ne yra: pa
gal protą žmogus užima pirmą 
vietą terp visų gyvų sutvėrimų 
ant žemės. Taigi protas paeina 
ne tiek nuo didumo ir svarbume 
smegenų, bet nuo jų vertės. 
Terp visų žmonių rasų smegenys 
bakveidžių yra svarbiausi, isz- 
tikro ir pagal savo protą jie sto
vi augszcziausiai; moterų sme
genys sveria mažiaus negu vy- 
riškių.

Tirinėjimu smegeųų ir jų įtek-

siima prancuziszki mokslincziai. 
Prancūzijoj yra jau seniai susi
tvėrusi isa rookslinczių “Autop- 
sijos” Draugystė. Prigulinti į tą 
draugystę, ant palengvinimo pa- 
silikusiems gyviems sąnariams 
tirinėjimu, po mircziai atiduoda 
savo kūną draugystei ant tirinė- 
jimų. Perdėlinis toe draugystės 
yra žinomas Prancūzijoj ir užru- 
bežiuose mokslinczius Laborde, 
kurisai užsiima specijalirakai tiri
nėjimu smegenų ir jų įtekmės 
ant proto ir jo palinkimų. Drau
gystė tori jau smegenis daugelio 
kuom norį Atsižymėjusių prancū
zų, prigulėjusių į draugystę, bet 
jau pasimirusių, kaip antai: gar 
saus sutvertojaus dabartinės 
prancuziszkoe republikos, Gani- 
bettoe, mokslineziaus Brocž, vie
no isz. geriausų prancūziško 
jenerolo, Faidherbe, ganaus tep
lioriaus Melssoniero, raszėjo Dau- 
deto ir tt., taigi mat atsižy
mėjusių visokiuose užsiėmimuo
se. Ant paskutinio (susirinkimo 
Paryžiaus Biologiszkos draugys
tės, Laborde penkaitė sawo dar
bą apie tirinėjimus^ smegenų ir 
apie jų įtekmę ant proto ir jo pa
linkimų.Laborde sako, kad apskri
tai protas ne paeina vien nuo 
svarbumo ir didumo smegenų, 
bet atsakanti užsiėmimai turi 
smegenyse ir atsakaneziuagrumu- 
lius. Laborde užsiėmė iki šiol 
tirinėjimu smegenų garsių aalbė- 
tojų, terp kitų isztyrė smegenis 
geriausio kalbėtojaus paskutinių 
laikų, GambettOe ir persitikrino, 
kad iszkalbumas guli teip vadina
me Brocos smegenų gromulyje; 
pasGabettą tasai gromulys dvi
gubai storesnis už kitus. Sziaip gi 
Ganibettoe smegenys maži ir leng
vi, sveria woe 1246 gramus, taigi 
mažiauis negu smegenys viduti- 
niszkai suaugusio žmogaus. Kas- 
link ganių mokslinczių, rods 
tūli isz jų turėjo svarbesnius 
negu vidutiniszka^ izzpuola sme
genis, bet terp žinomų, pagarsė
jusių sviete mokslinczių ne truko 
tokių, kurių smegenys buwo 
lengvesni ir mažesni už smegenis 
paprastų, nėarszviestų darbinį- 
kų. Tas mat patvirtina nuomonę 
Laborde, kad protas ne rymo wien 
ant svarbumo ir didumo smegenų, 
bet visokių mokslų gabumas guli 
atsakancziuoee smegenų gromu
liuose: juo katras isz jų labiaus 
suaugęs ir smegenų savioįkas at- 
aakaneziuose moksluose arba 
sziaip užsiėmimuose parodys 
didesnį gabumju Wisi, kuriems 
atsėjo lankyti mokslainės, žino, 
kad ne wist mokintiniai viseose 
moksluose parodo lygų gabumą : 
vieni greieziaus iszmoksta viso
kias kalbas, kiti gi labiaus ro- 
kundas supranta, retai pasitaiko, 
kad koks mokintinis parodytų 
lygų gabumą kaip vienuose, teip 
ir kituose moksluose. Girdėjote 
gal, kad garsus szio 
amžiaus užkariautojas, prancūzų 
ciecorius Napoleonas I, būdamas 
dar mokintiniu, buwo pirmutiniu 
matematikoj, bet vokiszkos kal
bos niekaip iszmokti ne galėjo, 
net prancūziškai jis prastai kal
bėjo. Tas mat ir paeina nuo to, 
kad ne visos smegenų dalys ly
giai iszaugusioe, jos atsako viso
kiems mokslams: juo atsakanti 
smegenų dalis keno nors gal voj 
labiaus išaugo, tasai žmogus Įu- 
rėe didesnį gabumą prie tom 
gromuliui atsakanezių mokslų, 
kituose gi moksluose bus silpnes
niu, jeigu atsakantis jiems sme
genų gromulys bus menkesnis.

JUOKAI.
— Kas tai, kad tavę teip ilgai 

niekur ne buvo matyti?
Daug darbo turėjau; reikėjo eiti 

į policiją.
Kogi ten?

— Policijos virszinįkas pa
kvietė.. .. jis toks szvelnus, vi
ską išklausinėjo ir liepė sėsti. ,•

— Ar aut ilgai?
— Ant dviejų sanvaiezių.

KRF.DITOBIU8 ik skolininkas.
— Juk Jus man kaili pinįgų!
— Žinoma, kad kaltas; kaipo 

doras žmogus asz negalip užsi
ginti. ♦

— Tai duokite man arba pini
gus, arba wekaelį. ,

— Pinigą 88Z neturiu. Norite 
vekselį? Kamgi?

— Idant žinoeziau, kad mano 
pinįgai nepražus.

— Mat koka tu netikęs 1 Asz 
tūriu duoti vekselį, kad jūsų pi
nigai neprapultų ir per tai užsi

mes ant proto daugiausiai už-> pelnyti sau neramumą.
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MAŽOJOJE AZIJOJE, I
nuo senovės Iki Jie pateko po vaidila Persu.

Para*ze Lietuvon Mylėtojau.

' (Tąsa.) 
ropoą Thrakų išjqsėdenių, persldangino per 
Strymoną ir Makedonijos upes ir pasiekė net 
Penėjo upę Thesaalijoje į pietus, o vakaruo
se Joniškę marių užuolanką. Toji Tįukro- 
Myziškė migracija turėjusi dvipasėkmi: pir
ma—įsikūrimą arti Strymouo upės Pfcjonų, 
kurie savę vadino Teukriškais kolionistais 
(Hėrod. VII. 20—75^, antra — persikėlimą į 
Aziją daugelio išguitų Thrakų iš aplinkių 
Strymono į Bithynija. O anot kitų risztinį- 
kų, Myziškiai buvę Thrakais, ir iš Europos 
buvo į Aziją nusidavę1’; juk Myziškiai esą 
išbarstyti ir Europoje: vieni palei Dunojų 
apsisėdę’^ iš ko Moesi vėlesnių laikų paeiną, 
o kiti Makedonijoje”. Nors apie minėtas My- 
ziškių ekspedicijas daug kas tamsu yra, ta- 
cziaus, rodos, jie buvo į Europą nusibastę iš 
Azijos.

Kiti vėl tvirtina Myziškius buvu^ kolio- 
nistais iš Lydi jos, kada dėl bado tipo de
šimta dalis gyventojų, palei burtą, isiKiųsta 
jieszkotiesi naujų sodybų; tai liudyjaifti My- 
ziškių kalba, pusiau Lydiška ir pusiau Phry- 
giszka, apie ką turėjo iszmanyti Lydų istori
kas Xanthos ir Menekratės iš Elajos, kurs 
yra tą nuomonę ištaręs4’.

Myziškius Graikų raštinįkai giria kai
po drąsius ir smagius kalnėnus, sunktus dėl 
pajungimo6'. Tokiais pat jie pasiliki iki 2 
amžiui po Kristaus gimimo, kada rlįetoras 
Aristeidės apraszo juos kaipo grobiąnezius jo 
savastį Lanejon'e arti Hadriani”,

IV.
Graikų naujokynčs Mažojoje Azijoje.

I. JONISZKIAI.
Aplink 776 m. pirm Kr. Mažojoje'Azijo

je rafidame 12 Joniškiu Įmestų, apart kelių 
menkesnės vertės; iš pietų į šiaurę 
štai jie: Milėtas, Myus, Priėnė— 
Ephezos, Kolophon, Lebedos, Teos, 
nai ir Phokaja—Lydi joje, Erythrai p 
je priestais Chios, o ant salų—Samos

Kada tiė Graikai iš Europos cziok apsi
gyveno, sunku pasakyti; teikos sako, kad 
Joniškiu migracija įvyko 140 metų įx> Tro- 
jiškos vainos. Euripidės sako loną, sūnų 
Kreuzos su Apollonu butus įsteigtoju tų ko
lionijų (lon, 1546: ktistor Asiados cfathonos). 
Bet šiaip legendos paduoda du sunuį Kod
raus: Androklos kaipo įstengto ją Ephezo ir 
Neileu-Milėto; tuodu miestu įsteigtų tapę 
tiesiog iš Athėnų. Kiti-gi miestai priėmė 
pirmus iš Kodridų familijos, teipgi šventę 
Apaturijos, ir tapė prileisti prie Pan-? 
kos konfederatų šventės. Poetas M: 
mos sako savo gimtinį miestą Kolophon 
tą esant per ėmigrantus iš Pylos Peloj 
po Andraimono vada; Teos buvo įku 
Minijus iš Orchomeno, po Athamo 
Klazomenai per gyventojus Kleonų ir 
Phokaja per Phokus, Priėnė isz didelės 
I>er Kadmėjus iš Thėbų. Salos Chios: ir Sa
mos vargiai tapė kolionizuotos iš A^henų. 
Nė Pausanias nežino, kaip Chios parėjo pri
gulėti prie Joniszkių konfederacijos (VII. 4. 
6: Tosayta eirėkota es Chioys Joną heyrisko 
oy mentoi' ekeinos ge eireke, kath, hėntina 
aitian Chioi teloysin es Jonas). O kad ant 
salos Samoa ten būviai Kariai tapė pravaryti 
per Patroklių ir Tembrioną su Qraikų atei
viais, liudyja Etymol. Magn. v. Astypalaia. 
O Hėrodotas primena daugumą Graikiškų 
genezių apsibuvusių Joniškiu miestuose (I. 
146: epei, hos ge ti mallon hoytbi (t. <y. gy
ventojai Pan-Joniškių Dekapolies) Jonės eisi 
ton allon Jonon, ė kallion ti gegonasi, moriė 
pollė legein, ton Abanteemenex Eyboiėe eisiu 
oyk’ elachiste moira, teisi Joniės meta oyde 
toy oynomatos oyden. Mindai de Orchome- 
nioisfi anamemichatai, kai Kadmeioi, kai Dry- 
opes, kai Fokees apodasmioi, kai MoHossoi, 
kai Arkados Pelasgoi, kai Doriees Epądayrioi, 
alla te ethnea polla anamemichatai, hoi de 
ayton, apo toy Prytanėioy toy Atheneon hor- 
mėtentės, kai nomizontes gennaiotatoi einą i 
lonon, hoytoi deoy gynaikas ėgagonto es tėn 
apoikiėn, alla Kaeiras eschon, ton efoneysan 
toys goneas.... Tauta de ėn ginomena en 
Milėtoi).

Tie miestai, anot Hėrodoto, kalbėjo at
skiras tarmes; Milėtos, Myus ir Priėnė, gulin
ti ant Karių žemės—turėjo vieną tarmę: kitą 
tarmę kalbėjo miestai Ephezas, Koiophon, 
Lebedos, Teos, Klazomenai ir Phokaja (L 142 
haytai hai polies tesi proteron lechtheisesi 
homologeoysi kata glossan oyden, sfi de|homo- 
foneoysi); treczią tarmę randame miestuose 
Chios ir Erythrai, o ketvirtą—Samos’e..

Iš to iszeina, kad buvo daug atskilų ap- 
sibuvimų; Graikai isz visokių szalių susimai
šė su tėnbuviais Lydais ir Kariais, ir potam 
susidėjo su Milėtu ir Ephezu į Joniškiu Am- 
phiktyoniją priimdami už savo vyresninkus 
Kodridų familiją. Kiti miestai ūži savo 
vyresninkus turėjo Lykius, iš hėtojisz- 
kos familijos Glauko (Ilias II. 876) ir Belle- 
rophono (Hėrod. I. 146); kitur vėl Kodridai 
ir Glaukidai buvo drauge vyresninkaisJ Tos 
paujokynės jau buvo įvykusio's pirm 776 m. 
kada prasideda Graikų autentiszka istorija.

1) 8tr*b. XII. p. 785; ef. Xanth. Fr. 8; Ariemidor. ap. 
Strab. XII p. m v

2/ Strab. XII. pp. 800 Ir 836.
3) Hellanic. Fr. 46.
4) Strab. XII. p. 612-. H«rod. VIL 74.
5) X«agph. Anabat. I. 67; III. 2. 23; Memorab. UI. 5, 26.
6) Arteteid. Orai. XXVI, p. 346; ep. Or. XXV. p. B18.
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Iš tokio- mišinio gyventojų parėjo di
desnis jų veiklumas ir nepastovumas: kolio-] 
nija turėjo priimti naują klausi Akaciją ukėsųf 
naujai padalinti į militariszkas/ir civiliškas 
divizijas, ir naujas religiškas bei aukų ceremo
nijas priimti; prieg tam marei vystė reikala
vo pamialenės ir energijos. Žinoma neretai 
kildavo tarp naujokų nesutikimai ir partijų 
ginezai.

Atskyrus K lažo menas ir Phokają, kiti 
miestai buvo įsteigti terptenbuvių Karių, Lė- 
legų, Krėtiecuų, Lydų ar Pelasgų, kurių vie
ni tapė išmušti, kiti iszguiti, kiti priimti už 
sąukėsua. Patėmytina, ką Hėrodotas pasa
koja apie Neileaus įsibuvimą Milete: Graikai 
ne buvo pasiėmę moterų iš Athėnų, bet pa
glemžė Karių moteris tenbuves.užmuszdarni jų 
tėvus ir vyrus; moters dėl atkerazyjimo rįžosi 
niekad nevalgyti drauge su savo naujais vy
rais, nė jų vardais neįvardįnti. Ir jų duk
ters teip pat darė; kaip ilgai' toje praktika pa
teko, nežinia. Taigi populiacija šito didžiau- r 
šio Joniškiu miesto turėjo susidėti iš Karių ■ 
kraujo. Galimu yra daigtu, kad tas pats 
buvo ir su kitais Graikų miestais.

Garbinimas Apollorio Didymeaus, Bran
di idose, arti Mileto,—Artemies arti Ephezo, 
ir Apollono K1 ari o arti Kolophono—regimai, 
egzistavo terp tenbuvių Azijatų pirma ne- 
gu Graikai apsibuvo tuose miestuose. Žino-' 
ma tos vietos įgyjo didesnį gandą po Joniš
kiu administracija, ir isz savo pusės padidino 
gerovę miestų. Milėtas, Myus ir Priėnė tu
rėjo gerą susinešiiną su viduržemiu, ir dėlto 
jie greitai įaugo į spėkas; jie tai, drauge su 
Samos, sudarė visą drūtumą Pan-Joniškos 
Amphiktyoriijos. Vėliaus, aplink gadynę 
Thukydido, Pan-Joniškoji šventė prastojo 
savo svarbos ir davė vietą dėl Ephezijų, arty- 
mais Ephezo, kur Joniškiu miestams buvo 
smagiaus susirinkti. Terri tori jos šitų Grai- 
kiszkų miestų buvo regis užimtos Karių kai
mais, bene pajungtais per Graikus. Milėta&p 
apart garsėjimo turtais ir populiacija, turėjo 
apie 80 kolionijų prie Proponties ir Euksino.

Epbezas tapė įsteigtas per Graikus iš, 
Samos, po vada Androklio, artymais dievna- 
mio Artemies: aplinkinius gyventojus jis 
guodojo kaip brolius, o Lelegus ir Lydus iš- 
vyjo. Gyventojai naujo miesto pasidalino į 
3 gentes — tenbuvius Ephezėnus, Benuius ir 
Euonymius. Potam Androklis užkariavo Sa- • 
mos ir išvyjo prieszą Leogorą. Sako, kad 
Androklos puolė kovoje gindamas Priėnę nuo 
antpuolio Karių. Vėliaus Epheze tapė įsteig
ta republikoniška valdžia. Nauji gyvento
jai tapė priimti ir įrašyti į 2 nauji genti, 
teip kad 5 gentes randasi istoriškame Ephe
ze. Ephezas mažai turėjo naujokynių. Sako, 
kad tūlas Pythagoras buvo prisisavinęs val
džią miesto, tūlam laike prieš Kyrą, ir labai 
smarkavo viešpataudamas0.

Kolophon ’o įsteigto jas, anot Kąlophoniš- 
ko poeto Mimnermo — buvęs Audraimon iš 
Pylos Pelophonnėzo*’.

Hemeis d'zipy Pylon NėlCion uty lipontes 
HltnerUn Asiėn nBysin aflkometha 
Es d'eratCn Kolofona, bifn hyperoplon echontes, 
Hexometh orgaleėa hybrioa hėgemones.)

Tas miestas turėjo fotifikuotą uostą No- 
tion, kur vėliaus Kolophenėnai nesykį slėpė
si nuo Persų. Artymais buvo dievnamis Kla* 
riszko Apollono. Anot Thebaidos—liepiant " 
Apollonui, Manto, duktė. Thebų pranaszo 
Teirėsio, nukako į Aziją, ir Klaruje ištekėjo 
už Krėtieczio Rhakio; jų vaiku buvęs garsu
sis pranašas Mopsos, kurį Heaiodo ėpos ap
rašė pergalėjus gabumu Kalchą, pribuvusį 
czion po Trojėnų vainos su Amphilochu (Str. 
XIV. p. 643; Pausan. IX. 33. 1). Pansanias . 
sako, kad Mopsos išvyjo tengymius Karius ir 
įsteigė miestą Kolophon,- o Joniškiu ateiviai 
po vada Prometheaus ir Damasichthono, sū
nų Kodraus, tapė draugiškai priimti tarpan 
gyventojų (Pausan. VII. 3. 1). Xenophanės 
buvo gimęs Kolophone; jis į Italiją išsikraus
tė Joni j Ai patekus į Persų rankas, aplint 540 
—530 m. pirm Kristaus gim. ' ■

Tėos, sako, tapęs įsteigtas per Minyus iš . 
Orchomeno po vada Athamo, ir vėliaus priė
męs spibezius ateivių, iš Orchomeno ir kitur, 
po vada Kodridų Apoiko, Nauklo ir Dama- 
so”. Kiek genezių czion gyveno, nežinia. Ži
noma yra, kad apart Graikų, czion buvo įsi- 
maiszę gyventojai Kariai ar Lydai, apie ką 
Pausanias kalba (VII. 33). Miestas buvo pada
lintas ant pyrgoi (bokštai), prie kurių kožno 
paskirtas buvo tam tikras skaitlius ukėsų; terp 
titulų bokštų randame—toy Kidnos pyrgoy, 
toy Kinabaloy pyrgoy, toy Hiergos pyrgoy, 
toy Daddoy pyrgoy, toy Sintyoe pyrgoy, tai 
bene bus Kariški ar Lydiški vardai: Kidys, 
Hierys, Sintys, Daddos; tokių pyrgų ten bu
tą daugybė. )

Erythrai buvo arti salos Chios, ir regis 
gyventojai abiejų nedaug ką skyrėsi. Ery- 
thrų oikistu buvęs Kodridas Kuopus ar Kle-’ 
opus, kurs isz dalies varu, iš dalies sutarm< 
įgyjo vyresnybę ant maišytų gyventojų mies-' 
to. Hippias, Erythrų istorikas, pasakoja, 
kad Khopos iš pasalų tapęs nugalabytas ant 
laivo per Ortygą ir kitus; tie-jąd, gavę pagelbą 
nuo Chios karaliaus Auphiklos, užviešpatayo 
Erythrose Ir įsteigė asztrią oligarchiją; bet 
vėliaus Hippotės, brolis Knopo, su armija at
kakęs tyraniją panaikino ir užmušė Ortygą 
su jo pasekėjais4’. Aristotelis (Polit. V. 5. 4) ‘ 
pamini oligarchiją Basilidų buvus Erythrio- 
se, kurią pergalėjo demokratiška revoliuci
ja; bet kada, nežinia. “S .

Klazomenas, sako, įsteigė keleivinga par
tija, neva gyventojų iš Kleonai ir Phlius, po 
vada Parphoro ar Paralo; o Phokaja įsteigė 
gauja Phokų po vada Philageno ir Damono.

1) Athen. VII. p. 28S.
3) Mimnerm. Fr. 9, Schneid. ap. Str*b. XIV. p. 634.
3) Pauaan. VU. 8. 3; Strab. XIV. p. 633. *
4) Athan. VI. p. 35S; cp. Polyaen. VHL 44.

(Toliaus bus.)
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' Szaltis ir augmenys.
Ne kart# gal užtėmyjote rude

nyj, kaip užstojus szaluai, daugy
bė lepesnių augmenų iszsyk szal
czio užgautų pajuoduoja, nu- 
mirszta. Nors paskui užstoja ?sil 
tos dar dienos, saulė kaitina, bet 
ir jos szilti spinduliai neįstengia 
jau nuszalnotų sykį augmenų at
gaivinti. Po tam užstoja žiema 
ir per ilgę laik} apmirszta wisi 
auganti* augmenys. Užstojus pa
vasariui, būva dar teipoegi szal- 
no, .kurios užmusza jaunus ugius 
per anksti atgijusių augmenų. Ne 
ant visų augmenų vienok szaltis 
turi įtekmę. Net terp augmenų 
vienos veislės auganczių ant 
vieno ploto, vieni labinus, kiti 

' mažiaus bijosi szalczio. Kiip kiti 
augmenys sykį nuszalnoti, wėl 
atsigriebia. Szaltis užmusza 
svarbiausi} užlaikanczi} gyvybę 

- medegę, protoplazma vadinam}. 
Kas isz tikro užmusza augmenį? 
Jo-* suszalimas, ar atsileidimas po 
suszalimui?

Tir.nėjimai parodė, kad susza
limas angmenų atsibūva dvejo
pai: arba sustingsta celės arba 

- kamaraitės,tweriuncziosaugmenį, 
dėl d a rymosi ledo, arba vanduo’ 
besiskėsdamas priesz suszaltm} 
iszbėga isz tų celių ir suszala ant 
pavirsziausi gal pasitaikyti ir 
abudu szituodų apsireiszkimai 
drauge. Prie kiekvieno atsiti ki - 
mo celė žudo daug vandens prie 
jo užsaalimo, ledas gi naikina 
brazd}. Tas ir yra priežaszczia, 
kurios dėl nuszalnoti augmenys 
nyksta, numirszta arba visai, ar
ba tikt jų lepesni, jauni ūgiai. 
Celės ne užszala prie tos tempe 
raturos, prie kurios suszala van
duo, bet’prie daug didesnio szal
czio; mažos celės saugoja jose 
ėdantį vandenį nuo suszalimo 
tdip, kad ant pavirtimo jo į led} 
reikia^vidutiniszkai 10° szalczio 
pagal Celciaus termometrę.

Isz Įtirinėjimų pasirodė, kad 
daugume atsitikimų augmenys 
žudo savo gyvybę prie su«zali- 
mo,"atsitinka vienok, kad juos 
užmusza ir prie įsileidimo iszsyk 
vartojama per daug dideli szilu- 
ma. Mokslinczius Molish, ant ban- 
davonių iszsirinko keturis krū
mus agavos (yra tai augmenys 
laikomi.puoduose, turinti storus 
lapus; matė juos gal ne vienas 
lietuvys, kadangi augina juos ir 
Amerikoj parkuose, tikt ant žiemas 
sugabena į sziltesnius ruimus) ir 
laikė juos per tris valandas 
temperatūroj—7° C-; iszėmęs gi 
isz szalczio, vien} įdėjo į van^ 
vandenį turinti 4- 27° C, kity 
į 4- 1° C., treczi} gi laikė ore + 
17’C., ketvirty gi 0° C.. Krū
mai laikyti vandenyj 4-27° C., 
arba ant oro prie 4- 17° C- buvo 
visai numirę, laikyti gi vande
nyj 4- 1° C., turėjo apmirusias 
celes tikt isz lauko, viduryj jos 
užlaikė gyvybę; krūmas gi lai
kytas ant oro prie 0° turėjo vi
sas celes gyvas, taigi jam szaltis 
neužkenkė. Jeigu vienok agavos 
krūmai buvo pastatyti dar į di
desnį szaltį, tai jų paskui nė joks 
atgaivinimo būdas ne galėjo at
gaivinti.

Prie temperatūros truputį 
augsztesnės negu 0° C. wisi ne- 
]>apratę prie szalczio sziltų 
krasztų augmenys suvysta; tas 
paeina nuo to, kad prie žemų 
temperatūrų augmenų szaknys 
be įtraukia tiek vandens, kiek 
augmenis reikalauja. Tabakas 
antai suvysta prie temperatūros . 
4- 2* C. Tūli sziltų krasztų aug
menys nepakenczia szalczio ir 1 
juos užmusza szaltis 1—5° C- szi- i 
lumos. Nyksta jie dėl nedatek- 
liaus vandens arba todėl, kad 
das isznaikina protoplazm}.

Teipgi yra užpraszomi dori vyrai 
lietuviui ant prisiraszymo. Basi- 
skubinkit, pakol |1 įstojimas. Su 
guodone,

Dr tė Lietuvos Sūnų.

Balius! Balius!
Subatoj ir nedėlioj, 21 ir 22 d. 

Sausio, darau balių pasilinksmini
mo,, ant kurio grajys gera muzika, 
bus daug jaunimo ir szokiai, dėl
to visus aplinkinius užpraszau at. 
atlankyti. Su guodonc, 

DRAUGELIS,
650 S. Canal SU, Chicago, III.
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Wietines Žinios.

— Litu vys Jenas Baublys, 
kuris&i 13 d. Liepos p. m. muszty- 
nėse nuszovft Andrių Riebanty, 
tapo sudiios Watermano.nusudy- 
tas ant 3 metų kalėjimo.

— Amerikos laikrodžių dirbė
jų draugystė, po nr. 133 AVabash 
av., parengė parodę seuoviszkų 
ir dabartinių laikrodžių iszdirbtų 
visokiuose krasztuoee. Įženga 
ne kasztuoja nieko, paroda ati
daryta nuo 9 valandos ryto iki 9 
vai. vakaro. Trauksis iki atei- 
nancziam nedėldieniui.

— Ant kybanczio geležinkelio 
terp Monro e ir Madison av.,

Maskolijo* politike Earopa ir kstellki.ik* 
bažaycile I.arodvmaa kaip mtekoltei per- 
aekloj*. kaaklna ir aulkina lietuviu* Ir ju 
bažayeala* ...............................I®6

Mu*u mužikėli* laiduota* bet bando* Lietuvai

•am* prie "Hto vedimo ukinykys- 
ita* pesakulcilu -, 10c-
tauti*«kal vuietiaykyetel. Szioje 
rurio vltet liga*, ju vardu* ke- 
vaHInz iTiiiiiUfinai ir &uwniki5*- 1

k eigoje apraszo----------- ------ -- ---------------—
k tai* ja* vadina Kauuiecsial Ir Suvalkie- 
eziat. tepgl apra.ro kokete vaistai* prasti 
žmones ja* gydo. Preke <1 , tOc

Mužikėli*dėl broliu Lietuviu perti. Dildortae* 
Draugyste, i'ste yra'daug gražiu Ir mok* 
iiaska pasakėlių ir dainų.,.....^....I5c

Nameli* pustelaykir “ “ T5c
Negirdėta*daiktu* Ir gero* rodo* mum mo

terėlėm* H kO.
Nedorybe Rymo Cteooriau*. istorija l»x laiko 

ponavojimo Nerono................... .........
NeaipriMiyk. Komedija grajyjama teatruose lOe 
Orleano Mergute, tragedija penki uote aktuose tu 

inžeaga. Inlelstg Tėvynė* Mylėtoju Dr te*. 
Yra tai puikiau*- tragedija grajyjama te*t-

W. SLOMINSKA,
679 MUwaukee Avenue, CHICAGO. 1LL.

Mano Dirbtuwe tapo 
\ Apdowanota

paklupo ir de- 
i<z indo iszsi- 
Abudu darbi- 
nuplikyti, ap-

vienas to geležinkelio trūkis už
bėgo ant kito stovinczio ant sta
cijos. Prie to tapo susi m usz u šių 
trukių teip drucziai suspaustas 
18 metų daktaro sūnūs, Beojamin 
Walters, kad ilgo reikėjo darbo, 
kol iį iszėmė. Nors jis mirtinai 
sumankytas, bet prie gelbėjimo 
jis pats besidarbuojantiems žmo 
nėms nurodinėjo, k} reikia dary- 
ryti ant jo iszliuosavimo. 
Apart jo, dar vienas pasažierius 
ir konduktorius trūkio yra apkul
ti.

— Dirbtuvėj Chicago Mal 
leable Castuig Works, ant kertės 
23 ir Campbellav. du darbinįkai, 
Ranukas ir Zaviski tapo baisiai 
nuplikyti. Neszė jiedu ind} su su- 
tarpintu metaliumi ir atsimuizę 
į kitus darbinįkus einanczius isz 
prieazingos pusės, 
gantis skystimas 
liejo į visas puses, 
nįkai baisiai likosi
degė jų rankos, kojos ir veidai. 
Apdegusius nugabeno į ligonbū
tį; daktarai rado apdegintus la
bai sunkiais, bet turi viltį, k-td 
pas:seks abudn apdegusiu iszgy- 
dyti- *

— Du Chiniecziai, Kip Lung 
ir Wo Fang, būdami dar tėvy
nėj, norėjo vesti už paczi} jauti} 
turtingų tėvų mergiti}, Hop 
May, bet kad abudu ne turtingi, 
tėvai nė vienam ne davė dūk 
terš. Paniekinti jaunikiai 
atkako abudu į Amerik}, izz 
vakarinių krasztų atkako į 
Ch'cagę: Kip Lung uždėjo chi- 
niszk} rostauracij}, Wo Fang gi 
skalbinyczi}. Pirmutiniam sekė 
si genaus, tas greicziaus pralobo | 
ir dažinojęs, kad jo mylimoji r*er- : 
gina dar liuosa, pardavė restau- 
racij} ir rengėsi važiuoti į tėvy
nę ir ten apsivesti. VVo Fang 
sumislyjo nędaleisti, kad laimin
gesnis už jį konkurentas paimtų 
merginę: kada tasai gardžiai 
miegojo, įėjo jis į jo kambarį 
ir miegancziam konkurentui, 
sapnuojancziam apie numylėty 
Hop May, nukirpo ka-*}, be ku
rios-Kip Lung ne gal grįžti į sa
vo tėvynę. T} padaręs, pasislėpė 
ir iki sziol jo policijai nepasisekė 
surasti.

Redystčs atsakymai.
P. LaIKRASZCZIU SKATYTGJL’l. 

Raszte pasiantritia ta pati mislis, 
kuri buwo iszreikszta pirmuti
niame straipsny], naujo jame 
nėra. Atkartojimas antru1 kartu 
tos paczios mislies ne pastų m ės 
p rys žaki n pakelto klausymo, ant 
to reikia naujų argumentų. Ka
dangi jų nėra atsiųstame raszte, 
todėl jo ne talpiname.

Į skaitytojus.
“Lietuvos” skaitytojai, kurių 

laikas prenumeratos jau pasibai
gė, teiksis j} atnaujinti prisiuva
mi po, |2 prenumeratos . už 1899 
mėty. Kurie neužsimokės iki 20 
dienai szio mėnesio ir- neduos jo
kio atsakymo, priversti tiems bu
sime “Lietuv}” sulaikyti. Mel
džiame pasiskubinti. Lietuviai 
miestelio Mt. Carmel, Pa. ir jo ap 
linkiniai, jeigu jiems yra paranku, 
gali užsimokėti prenumeraty mu
sų agentui, Petrui Bieliauckui, 
M U Carmel, Pa.

Iszdavystė.

Gelbėkite nelaimėje.
Juozas Senkus yra paimtas į 

beproczių namus statė asilium m. 
Utica, N. Y. Jis yra sveikas ant 
proto, bet nemokant jam anglisz- 
kai susikalbėti, amerikoniazki 
daktarai pripažino jį už sumai- 
szyto proto ir patalpino namuose 
beproczių. Dėltogi Juozas Senkus 
pajieszko savo sesers Onos su jos 
vyru Wincu Araslaviczium, ku
rie du metai atgal gyveno She- 
nandoah, PA., idant jie teiktųsi 
atsiszaukti prie Juoz. Greicziaus, 
16 Canal st., Utica,. N. Y. o su 
pagelba Greiczius galės jį iszimti 
isz beproczių namų. Gelbėkit 
savo brolį nelaimėje.

Draugyscziu Reikalai
Chicago, III. Draugystė Lietu

vos Sūnų laikys savo czwertme- 
tinį susirinkimu salėj L. Aiuko, 
3301 Auburn Ąv., nedėlioj, tuo* 
jaus po 12 valandai vidurdienio, 
22 d. Sausio 1899 m., ant kurio 
privalo kiekvienas tos Dr-tė? są
narys pribūti dėl nusipirkimo tikie
to ant laimėjimo laikrodėlio, isa- 
leidiiamo Dr-tės Lietuvos Šunų.

APGARSINIMAS.
Kas norite, kad iszsiųsti į 

krajų pinįgai gerai ir greitai au- 
vaikszcziotų, siųskite juos per 
“Lietuvos” redakciją, o greicsiau- 
siai suvaikszczios. Užgreitum} ir 
teisiuguni} kasdien apturime saim 
tus padėkavonių nuo lietuvių isz 
visų Amerikos krasztų.teiposgi ir 
užgeruni} szifkorczių pas mus iš
pirktų, nes-mes laikome geriau
sias 'linijas, ant kurių į 8 die
nas pervažiuoja per marias; 
o prekės mus pigesnės kaip kitų. 
Kas norite laimingai per važiuoti 
perNn arias, pirkite szifkortes 
“Liethvos” redakcijoj. Prisius 
dumi pinįgua ant szifkorczių nr 
ant iszsiuntimo į krajų, visada 
uždėkite szitokį adres}:

A. Olszevski*, 
Su b Station No, 60, Chicago,-Iii.

Prekė pinigų.
Kut-kas rublis po................. 52Įc.
Prusiszkos markės po.......... 24|c.

Prie kiekvieno pinįgų siunti
nio reiktu pridėti 30c ant pucztc 
kaaztų.

Pigįgai i-uts ų-ii |>er -‘Lietuvos” 
reiukcij} gteicziausiai suvuiksz- 
cziojt ir niekuda negali pražūti, 
nes -niw eiuncziame |>er liagii- 
cziau-«ia.-* bankas ir kiekhvien} 
siuntinį asekuruojatne. /

Pigiai ant partlawinio 
geraFBuczernė irGrocernė. Geras 
biznis dėl kiekvieno Lietuvio, 
nes aplink daugybė Lietuvių gy
vena. Asz szioje vietoje vartau 
biznį per 3 metus ir dariau gėrę 
gyvenini}, liet dabar jau norė- 
cziau atsilsėti. Dėltogi visk} par 
duosiu pigiai. Atsiszaukite pas

Kazimier} Palszį, 
4612 Atlantic st., Chicago, III.

<r-n

PajieRzkojimai.
Pajieszkau savo brolio Jono Didžiu

lio. gub. ir palieto Suvalkų. Pirmiau 
jis gyveno Philadelphijoj. JispaUar 
kas kitas teiksis duot žinia ant adreso:

Do'minik Didžiulis
White Pirie and DezterCo.

Worcęster, Mass.

Pajieszkau saw<> paczios Onos Slan- 
kięnes kuri 23 Liepos 1898 pgbego nuo 
manės. Kas ja žinotu, teiksi^'duoti ti
ni} ant asio adrese: V—

A n ton George Štamai
1203 Ijkharpe st. ' La Asile, Iii.

Wisi, kurie turėjo su manim kokius 
susi nesti mus fr siuntė siuntinius į Union 
City, Conn., teiksis dabar raszyti ir siųs
ti wiska ant ežio adreso:

I. J. GRIESZIU8, 
St. Ann’s Commercia! Academy,

153 E. 76th St., New York, N. -Y.

Pajieszkau savo draugu. Aleksandro ir 
Julijono Blodekų, isz Kauno gub., Resei- 
nių pav. Pirmiau* gyveno E. St. Ix>uiil, 
III. Jie patys, ar kas kitas, teiksis ,duot. 
žinią ant szio adreso:

Mike Joga, > į
Box 62. Hartshorne, Ind. Terr.

Pajieszkau sawo pusbrolio, Motiejaus 
Kalisziaus, kuris pereituose metuose 
pribuvroį Ameriką. Jis pats, ar kas kitas, 
teiksis duot žinią ant adreso:

Andrius Dragūnas.
14 Broome St., New York City.

Pajieszkau Juozo Macziulaiczio; jis y ra 
gimęs Amerikoje, 10 inSnesių gyveno 
Sbenandoab, Pa. Jis pats, ar kas kitas, 
teiksis duot žinią ant adreso: 

Adomas Macziulaitis,
Box 17t Munson Sta., Pa.

Pajieszkau savo draugu. Krzimiero 
Kasczio ir Antano Waszkiaus abu, isz 
Kauno gub. Reseinių pa v. Jie pats, ar 
kas kitas, teiksis duot žinią ant szio 
adreso:

John Ambrozaitis, 
^07 5th av.,* - Pittsburg, Pa.

Knigu Kataliogas.
Knygos Maldų.

aakso Altorių* arba Szaltials dausiaska (kal
bu, apdaryta drūtoj •kuro)*, laistytai* krasi- 
tal*,druosial apkaustyta irtu kaba....S1SO

apdaryta *ia<riD*...........................................S2 oo
Minkastam* apdare................
Apdaryta baltoj oellulojdoj.
Apdaryta baltaoa* kauluoa*.

•• m«!yaaa« ir juodas
Balta* Balaad*!** arba mada* ■lallinelii. imt 

iriauaia kolegei* d*l wyru ir moterių neti 
Uola batayezla, naudiagiautioa maldo*...7Sc

Balta* Balandėlė* d įdėtai* tu OfBolum Par- 
*ub.........................................  86c

Balta* Balandėlė* be OZelam PartrtlBtaa- 
grino apdaruot*...............................„..(1.00

Balta* Balandėlė* tu Offioium Par*um tta- 
griuo apdaruose..................................SI .K

Balta Bala ode let apdaryta* krlaitole____ II .40
Balta* Balandai**, aktomo apdaruoee.........SS.00

Apdaryta baltoj oellulojdoj........................... Si.M
Balta* Balandėlė* apdaryta* baltaoa* kae-

*------ 18.00

SUSkautjrtalr kaba.
Mažas Aukso Altorių*, katalikiaiku Balda ka»- 

gele. Maldo* yra r jr. meti nes, wakarto**, prie 
•pavietine*, komunljo*. mitalu, aaluzparu Ir 
daugybe kita; aliai u maldo* tu sbroaeltais; 
ž*toug*r*l riedami lietaviaaki irtotlulnkl: 
daug lotyniaaku giesmių giedamu prie teist*

oxy*aouau*.........................................
Bvaagelljo*. drauge Betuviticoe Ir lenki**-

Paskutine* mtaiiM.*pytetka
Padėjimu* Lietuvi* tauto* Rutu vtedpaty*

Gar*** apebaitybla *udo LHearo

.nelaikau*

Gyvenimą* (įvenoa. Mari jo* Peao*

daryti. *i*o* S daly* vienojo knygoje, 
aagaro* utvardiafmal attpauttl auk*
lite romi*

GriMiayka* sugrąžyta* ant gero kelio per
Jezrta Poną .. IOo

Girtybe, bjaarybe ir sunkybe to grleko ,. 15c
Ittganingi dūmojimai apie Sopuliu* Siv. Ma

I*ton> *eao tetetlmo no net *utw*rtmo 
paeaule* iki ukgimlmo Kritteu*

Padėjimu* lietuviu tauto* rusu vte*ipaty*taj 
(•ocijeltoctoikM piesaiuye) 85=

Patarle* ir dainos.........'............................... <....l<te
Petro Armino ratilai. Knygele turinti 51 pui

kiu dainų ' . , 10c
Praeite Vilniau*. A prasto nuo pat pradžių 

užsidejimo miesto Vilniau*, koki jame I 
klioartorial buvo, koki lietu ateiki ku- 
nigaiksseiiai gyveno, kokio* k*re* jy 
■ plunk* Ir daugyba kitu akyvu Lietu
ve* *t*itlkimu...... .............................10c |

Pavagtl arkliai ir Meadell* Didgalvlt Dvi 
gražio* pasakėlė* J- lOr-

Pssak* apie Jon* Tvardauck* gariu būni nyk* 
ir jodarbu* tykiu *u apratzymal* apie bur
tu*. Puslapiu 158 Preke ... 25c

Pamokinanti apraaiymai 1*1 gyvenimo žmonių 
ir visokio* rodo*..................................15e

Pradžemoktlia Rauko* Rasite d«l aortocifu 
teimoktie gražiai rasryue ,

Pradini* mokslas angitetko* kalbu*
Paaakojlma* Antano Tretininko

KARŪNŲ,
> KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
| BERLŲ, MARSZAL- 
J KINIŲ LAZDŲ ir tt* 
į Turiu už garbę apreikazti guo- 
į dotiniema Kunįgams ir guodotin.
> Draugjulėmi, kad asz dirbu *i- 
: aus atlgszcziau] paminėtus daig- 
i tus PlgiauHei, TeininftaiMei
> ir Geriaunei, nea per 90 metų 
į užsiimdama iazdlrbimaia įgijau 
; geriauaę praktiką ir dėl to galiu 
i wiską padirbi pigiau ir geriat) ne- 
' gu kili fabrikai.

Su guodone
W. SEOMIN8KA, 079 MILWAUKEE AV., CHICAGO, 11*1*.

Kaip apepakajitie temianlja

KaadienlneeMaldo*................................................6o
Meno ZžV. M ari joe Peno*  ........... .....................80c
Moksle* Rymo Kateiiau. Kiekviena* žmogus, 

norinti* vadinti* tikra Ryuso-Katallku, pri

u kai tu yra 
rarda netilote..

Mitlja. Yra tai dvatitzka* mokate* apie 
tikėjimą lirlmte* i*i Ratilo Siv. ir So
džių patie* Kriaiaut

Pamokate! apie tuda Dievo

Pamokate! ant didžiųjų metiniu iivumle 
Ir dldžloelo* nedeki*. ..................<..... SOe

Staeijoe arba Kalvarija.........................................10c
Stebuklai.Dievo S*v. s* grame u te. daug aa-

Sikala pavargėliu *irata ir daugel kitu 
naudingu žinia. ................................. 15c

Tajrmnyoilo* Gyvojo Bažanciiau*. 15 tajem 
nyeilu puadukyje.. ...................................15c

Trumpo* Kttalikitiko* Katekizmo* Ibc

Trumpl pamokiaimal Ir rodo* l*tlmto*l*i 
knyga kua. K. Antanavloiiau*....... 10c

Vartei dangau* “ iSc

Knigos svietiszkoM intalpos.

Anti*<* gale* Poniko Piloto, karia buvo

ANDERBO.NO PASAKOS V ienoje knyge
lėje 10 gražiu patekate ii u ................... 15c

Amerika Pirtyje Komedija dėl teatro IOo.
Anekdotai Ititltarimai Ir patarle* te* g 

mo senove* Grvkonu bei Rymioeu
Apteka Dievo, patale ........... .
Aliute duktė kunigalktanzio Kerniau*, nauja

Ir graži pasak*..................................................jOe
Apie kalbu pradžia Ir tikro* rodo* dėl apsisaugo

jimo nuo neprieteliu vedanciiu tai tikro ir 
tazgamogo tikėjimo kalio In prapulty Čita

• 10c
ŠIUO

lietuvi**!* kalba yra *enl*u>la Ir kad turi 
daugiausiai neprieteliu, kurie stengta*! ja 
l*inalkintl: ant galo paduoda rodą* kalu 
nao ta neprieteliu apsitaugoU .1 IOo

Arielka yra nuodai paeinanti tas girtybe*. Caia 
apratao kas yra arielka, kaip ji kenkia žmo
gui. parodyta »* keturiais abroiellai* žmo
gau* uilvo koklol 1*7 girtybe* Ilgo* pastoja

risi skaitytoja* atsidžiaugt negales...........Tbc
Birute* delno* “ ...
Budai gydymo. Daktarttika, knyga.................. 40c
Dievaiti*, apytaka liio* gadyne*. Y 

žlaatta pasaka, kuria* italu etai 
negird-jo. Preke

• Dlrvk" meilega S. Daukanto bij

11.00

žiu ttraipeaiu Preke .... 80c 
Ktaobogieiko* smulkmenos 25<-
Kgle žajeiiu karaliene Ir i*zgrlovlma* Kauno

pili* IMtm .du paiku* dramai paraityti A- 
leksandro Gužacilc. .... 25c

tuviu padėjimo ....
Gyvenimą* Stepo Raudnoalo pasako*
Gyvenimą* Gena vaite* (Geno veto*), 

tai labai pulki ir pamokinanti pai 
apie kuria lietuviai jau daug karte ... 
deja yra 1 50c

Istorija Europa* su mapom* 50c
Istorija gražu)* Katruko* “ “ IOo
Istorija ititalįto Francam vainos ataltlku- 

aios Afrikoje . <
Istorija gražio* Magelano*
Istorija*eptysiu Mokytoju

10c
15c

ga. Para*** Zanavykas. Mn
Itlganlma* vargdienio. Kalgeie p* m oši

nanti kaip pagerint tavo gyvenimą 25c
Intekme SocijaliaUtaku tsalygu ant Vita kulta-

- rot (laku. Geri pamokinimai darbinin
kam* kaip pagerint tavo būvi...................15c

Juoaupa* Koniu*aew*ki*. arba kankinime* 
V n Įjotu po valdžia maskoliau*

Juokingai paaakojlma* apie Sialtabuliiu* 
Ir du gražu* ttralpenlal iti uklnikyste*

Ka darytle, kad būtame sveiki ir ilgai gy
ventume ......-.............................................. 10c

Kaip Igytle pinigu* ir turte

.Mks

Kriatijona* Duonelaiti*

•kanymal , , , 10c
Ka* teltybe tai n-mete* peikto* apytakai** V ... H-*..—i.. ___ Ti — -

lOo
iOo.

HM .. ■MMH>o»-
Keletą* žodžiu apie lietuviu* Ir naudingi pa

mokinimai dėl Lietuvos žmonių. Puti.M IOo
Kabala* talpinanti* tavyje vleokiu*užmini- - 

mat ir ant ju reikalaujanti atsakymai. IOo
Kelio* teloritiko* dainos. Gražio* Ir tvarblo* a- 

ple Lietu vo* praeitis, joe lietu visiku* ku 
nigaikdozlu*. Kražių tkerdjrne* ir tt..ita

KelMutls, tragedija 5 įklote dėl teatru.............30p
Keletas žodžiu apie Bymo popiežiau* neklai

dingumą......i...........................  10b
Keletą* raistu anie Kražių, paratiyta D. Botke- 

ralozlo. Attiktai aprstio pjovyne Kražiuose, 
kaip ta* viskas atsitiko, kiek Ir kokižmone* 
buvo aresituoti, klek sužeistu, klek *6- 
maaite, kiek nu*edy<u ir tt...................15c

tie raaiytle, de! nemokanczlu

apie keterl (zlfntel dalau
Lieta vuakaa ariu pini*
Ltetavlaikl Beeitai ir Raaitinykal

rlnti a daina*. , „ jjc.
Lletuvnyku bei Lietuvos nusidavimai, vo- 

kteikom* literom*. . tec
Lletavo* Istorija, patasiyte 8. Daukanto,dvi 

dideles knygos, kožna po 11.50, syki* 
abi.... ..... ..... ..-...............................      gg.oo

Lietuvos Gaspadin*. Mokina kaip priteisjrtl 
Dievo dovana, tai kurio* galima i*xmoktl 
££lį(iw,rU »(!«(»• lt ataakancitai vesti

Lietuvystes praeitis, dabartis ir ateitis 25c

Lietuviai amžių glodumuoee Cite tai p! a a* I ty
rinėjimai apie lieta viu*. ju paėjima, ir kalba 
ąuo sentaą*iu amžių. Knlgatevartayra per

skaitymo kiekvienam lietuviai iOo
Literini i Polony Unklaikoje kalboje. Iiirodo 

aa gero ar blogo lenkai lietuviams padare Ir m» hirima man Imettemi* l*adl*a.A.* -- a
iOo■(plisti*.

ra**) atsitikima* vieno Medėjo su visokiai* 
Žvėrimi, po *vettmn* kresnu* svieto. Yra 

lr. apsakymas ta
triuši* abromliai* .10*

10c. 
.Tfc

turinti te puikia* dalMle* ir Liberto ♦ 
aktuose . —. J5c

PlrmuU*i* degtinu* varytoja*, komedija / 10c 
Pluaksno* abroteltal. Slėnio* **u)<»,lgMl

gražio* pateko* 80e
Pajauta Llidelko* dūkte arba Liete va Xiy

•lUbUzetyje. labai graži pateka.................75c
Rinalda Rineldins* “ “ -/gl.M

i Li6HiwiszKa flDBa
257 Hanovcr St., Boston, Mass.

Pilna visokiu apliekoriszku tavorų czionykszcziu ir užrubežiniu.
literom* , , ... ,' ISc

Rankvedl* senovitiko* I*torijoe. (teta'alpina*! 
apra«iymal Egipto. Habhionljo*. Feuidljo*. 
Penijo*. Judao*. IndiVv-Ir Kini/ pagal ju 
*eutau*iu* amžių*'. Y-a labai akyva tetori-

kūdikiu

bo* a* apdaryta* f
o apdaryta* ’ |

Knygor* iniiNU Iociioh spmtiM- 
tuwes.

I

Aritmetika. Kaiga dėl laislmokiaimo rok u ri
du............. ;.....................................  jie

HYGIENA. arba mokslas apie užteikiin* svei
ka to* Šiite knygele privalo rastis kiekvm- 
nuoee namuose, uee ka* ja *u a lyd* perskai
tyt, pataikyt apsisaugoti nuo tuk*ten<-ziu vi 
tokiu ligų, patalky* užlaikyticiielybejesavo

ginti sveikai* ir tvirtai* savo vaikeliu* - *
Prek-........................  ,...260.

Istorija Suvienytu V alstijų Szlaurlne* Ameri
kos Apraišo kaip Koliumba* atrado Ame
rika, koki ežia tada žmones gyveno, Jcotl 
žmones pirmiausiai i*z Europo* pradėjo va 
Muoti in Amerika, kokio* kare* buvo, už ka 
karevo Ir kokiuose metuose; klek prezidentu 

, buvo, koki Ir klek kun* gero padaro dėl suos 
žeme* O ant pat galo talpinusi Konstitucija 
Suvienytu Valstijų, kun rra reikalingiausiu 
dalyku dėl perskaitymo kiekvienam žmogulį 
asloje Ameriko* žemeje gysrenstibziam

" Turi puslapiu 8M. Preke ......................gi 0U>
Ta pati drucziai apdaryta............... s................gi .25
Kražių Skurdyn*. Aprasio ana baltu atsitikima

kada 1803 m. maskoliai užpuolė aut bažuy 
czioa miestelyje Kražių. mu*ze, siaudė ir pjo
vė nekaltu* žmoni*, tetgriove altorius Ir už-*! 
peesetijo bažnyczte. Atsiklaustai apraszo 
ta visa atsitikima ....................... .IM

Lementoriu* Lietuviuska* su poteriai* kate- į 
kizmai* ir mistranturu................ ..KM

Mokti** apie aenif ir kitu* tvirtu*, ju būvy 12’ 
pabaiga. Apr**zr> ka* yra žeme, l*s ko ji «u-t 
sideda. gnt ko laikosi Ir kaip sukasi; kas 
yrasaule. žvaigžde*, menuli*: kaip toli in

■•ironoml.tku sbron-llu tprinti 235 pu.li^ 
piut. Yra tai vienatine knyga. 1*1 kurioj 
titrai žmogų* gali apeiti virsti...... ...TfrJ 

Ta pati apdaryta ........................  .. 81.00;
NAVJAVB1S Li*T('WISZKAS 8APN1NYKA8Ž 

surinkta* isi daugel svetlmtautisuku iipm-į 
nyku ir *uredyta* pagal tikra Peraisakaf 
Eglptisika tepninyka.—su810 aisikiu abro-. 
lėliu.—*u apraszymu planetų Ir pu'lapcriu

Aptiekoje ulnada galinta rast DAKTARA, kun duoda ligoniams 
rodąs dykai. 7

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

257.JXmj:aw,t».na earwa..Mus^j?n£Mi_257

LIETUWIU DAKTARAS

Kauno gub. Szauliu paviete

838 W. 18th ijtreet.
Nuo Stos iki 12 to* ryto.

Telefonas j Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos 

, a pliekos.

Attorney Beckermanas,
ADVOKATAS.

Geriaunei iszprovoja visokias peovas 
visokiuose guduose, kaipo civiliszkuose 
teip ir kriminaliszkuose. PersenSjusias 
ir užvilktas provas atjieszko Irdav-eda 
prie greitesnio termino.

397 W. ląth St.,
Chicago. Il .ingis-

sapnu*, koki tik žmogui prltepnnot gali M>c
Apdaryta*  ............................  flhe.

Olltypa. apjrtuka itt laiko terpaavlsako* ka- -1 
re* ladijoau Amerikos.................................gite

Pulki istorija ag>e Kaatri* Alane, kuri per 22 me-< 
tu* v*Ut*xeitod*m* po sviete, daugybių j 
bedu lt vargu kantrei itskentejo.. .MM

Trumpu Geognflju. Sutaisė Neri*. Trumpai Irt 
•uprantamui upratr.o visu* 5 dūli* *w1ejo. Su - 
Tt puvelkeleltair: mupu. žmonių, gyvuliu ir 
medžiu. Tinkami,u«e gcogruflju vuikuat* '
in prading mokttainf......... .. ..........................25c

Rankvedl* Gromatu ra*iymul. Yra labai 
naudinga knygele, kuyl mokinu kaip reik 
raaaylie gromata* ln:p*žy*tamu*. prlete- 
llu*, giminia*, mvllmateia* ir myfimuo- 
>iu* prieaa aptivedtm*. in ponu*, kuni
gu*, vyskupus ir kita* augsitai pa*t*ty-' . 
ta* ypata* Pasveikinimai (pa vinele vo- 
nes) ant Nauju Metu, dienoje varduvių, 
užgimimo Ir kltuoee svarbiuose atsitiki- . 
muoae. Preke ....................................... goc.

ROBINSONAS KRVZIU5. monlitaka apy- J.I _ ec

J. WEINSTEIN, 
pigiausei parsamdo karietas ant wesei-į 

lių. kriksztintį ir pagrabų. > -I 
250 W. 14th Street, 

Telefonas Canal 450.

P. K. BRUGHAS.
užlaiko didelę ■ Ar Thwo peczius

SzliubinitiN Žiedus
■Mg E* padaro ant orderio už pigiau- 

sd prekę.
954 33rd St, Chicago, 111

Jeigu teip. tai pirk 
pecziaus daiktus

Ootlet Fnrnitore &
3240 S.

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

prie .

Geriause lieiga dėl Darbinyku
pas t

Wisi wyrai pas

Bal tnikony!
Rasite szalta alų, seniauses ariel

kai', wyna net isz Europos, o 
cigarus net hz Turkijos.

Atsilankykite po nr.
11 N. River Side SL,

Waterbnry, Conn.

“Kosctalo Pbannacy”
(LtZTUVISZKA APTIKKA)

162 W. Chicago Av., CHICAGO.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3432 S. HalMed St.

Nuima puikins Fotografijai; už tuziną Ūktai

$2.00
Ant veteillu Ir kitokiu reikalu neims Fotogre- 

, . fija* kuopuikteettaL . ;

Morjfao St-, Free Dtapensary 
and Clinic.

Visokias ligas gydo dykai.
3110 S. Morgan (Laurel) St.

Wal*adoe: nuo B iki ll.ryto ir nuo 7 iki 9 vakaro. 
Atsineszk bonkeles 

(89—12)

Paduodant dėl žinios visiems lietu
viams jog nuo szios <dienos p. Andrius 
L. Greiczunas liekasi vyriausiu aptie- 
koriumi musų aptiekoa kuri randasi po 
nr. 162 W. Chicago av., Chicago, III., po 
vardu “Kosciuszko Pharmacy” Turim 
geriausias gydyklas nuo visokių ligų. 
Parsigabenom visokias žoles, žiedus, 
szaknis isz Europos ir Lietuvos.—Ant 
pareikalavimo visada turime pagata- 
woja vaistus pagal geriausių ir garsin
giausių daktarų receptus kaipo tai;

1. "Nuo galvos skaudėjimo.
2. Nuo reumatismo.
3. Nuo koaulio.
4. Nuo kirminu.

' 5. Nuo užkietėjimo vidurių.
6. Nuo patrūkimo.
7. Nuo skaudėjimo kauluose.
8. Nuo szaszų ir visokių iszbėrimų 

ant skuros ir daugel ^kitokių Liekarstu, 
kurių ežia dėl stokos vietos nepaduda- 
me. Galite gauti tikt musų aptiekoja-

Atsiazaukusiems per laiszkus ir apra
usantiems savo ligą, duodam rodą ir 
prisiuneziame gydykla* per paeitą ar
ba per e x prosą. Raižantiems ir norin
tiems gauti rodąs turite įdėti aiuku 
adresą kitaip atsakymo ne gausite.

Musų aptiekoja randasi keletas dak 
tarų, o daktaras M. F. Božinczius isz se-„ * - *a
no k ra] aus, tikras Lietuvis ir geras tau- jtlioja O ant pusės $1
lietis, visada gatavas jums . ant 
patarnavimo.

8u guodone.

^-NOTARIJUSZAS. CLAIM ADJUSTER.

F.PBradchulis
Užsiima Visokiomis provomls ir isz- 

dirba visokius dokumentus. Rodąs 
duoda visokiuose atsitikimuose.
1 Alsi staukite pa* savo viengenti:
054 33rd St., CHJCAGO.

Telefon: Yarda 700.

“Vienybe Lietuvnikn” 
iazeina kas sereda jau 18-tas 
metas, Plymouth, Pa., ir pra- 

!nesza svarbiauses ir teisiu- 
giauses tinęs isz Lietuvos ir 

’visos pasaulės, talpina pui
kias apysakas bei kitus nau
dingus a peisz vietiniui rasztus< 
“Vienybe” ant metų kasz-

ĮPinįgai turi būt apmokami 
isz. kalno. Laiszkua ir pinį- 
gus reikia siųsti ant tokio

Kosciuszko Pharmacy ^adreso:
162 W. Chicago Av., j J. J. PAUKSZTIS,

Chicago, III. |Plymouth,

J. Danisewicziu,
768 Bank ir RlverSJde Sts.

Waterbury, Conn.
Užlaiko geriausius gėry mus: szalta 

Alų, seniausias Arielkas. iLikieriu ir 
kvepenezius Cigarus. - Ūžkteieczia visus 
atsilankyti. Juozas DantsewicziU8.

J. LESZCZYNSKIO
Lenkiszkai - Lietu wiszka

APTIEKA
3315 S. Morgan St, Chicago, III.

Turi geriausea gydyklaa nuo wiaokių 
ligų; užlaiko wisokes Europines žolelei,. ' 
Bobro mėsa, ruskas gyw«s dieles ir tt. 
Ataiszaukusiems per laiszkus ir apra- 
szantiems sawo ligas, duoda rodąs ir 
prisiunezia gydyklas per pacztą arba 
per expresą.

Aptiekoje visada randasi keli dak
tarai. teipogi per telefoną gali pi. 
szaukti daktara kaa tik koki nori.

.Tel. Yards 7OD.
Dr. StitlieiicriBs gyrena nt Aplietos, A
ŪKININKAS, Lietuvos ukinįku lai

krasztis, iszeina vieną karta kas mė
nesį. kasztuoja Prūsuos ir Austrijoj ’ 
2| markės, Amerikonprisiunėjant 4 
markės arba 1 amer. dolierį.

VARPAS, literatūros,politikos ir mok
slo, dvimėnesinis lajkrssziis, kasz
tuoja Prūsuos ir Ąuitrijoj 3 auksi
nus, Amerikon irkiturprisiuneziant 
įauksinus (Markes).

Pinįgus ir laiszkus į Ūkininko ir Var
po redakciją siuneziant reik toks 
adresas padėti:
t J- LAPINAS, 

Tilait (Ott-Pr.) , Germany.

TEWYNES SARGAS 
mėnesinis laikrasztis su paveikslėliais 

Treczins metus 
stoyi ant sargybos lietuvių tautos: szvie- 

sos, tikėjimo ir kalbos.
Kasztuąja ant metu $1.00 

Pernykszczius ir uipernykszczius nume 
Mus galima gauti už BOc. . 

t iena* o u-nėr i* yra siūneziamas ant pa 
•. a žiūros uždyką.

Rytini reikia padėti adresą: 
Rev. A. Kaupas,

Pa. • 1<23 Main Av., Scranton, P».

s
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