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filipiniecziams už niekesnius jų 
ginklus. Wiiurių klampynėse ir 
krūmynuose filipiniecziai nesibau 
gina geresnių amerikonų ginklų, 
ežia nepisieks maištingų szu- 
wiai laivynės kanuolij. Ginklus 
ir amuniciją pristato ne tikt ne- 
pasitikinezios Amerikai kitos vie- 
szpatystės, bet ir amerikoniszki 
prekėjai, kurie, kur gali gerai už 
dirbti, nesirūpina, kad tas gal 
eiti ant nenaudos jų tėvynės. 
Pereitu subatos dien* amerikonai 
užėmė miestu Iloilo, ant Visaya 
salos.

Ant Kubos, nors kubieczių je- 
nerolai priėmė tuom tarpu nuo 
Amerikos 3 milijonus doliarųant 
užnlokėjimo algų kareiviams, bet 
jų neužganėdina valdymas salos 
Amerikos gubernatorių. Kubie- 
cziai reikalauja, kad amerikonai 
nuo salos suvisu pasitrauktu ir 
tai į umj lai k*.

su Wo-
kilbintinczius užmiraz-
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Amerika.
Nuo Filipinų ateina prieszta- 

Laujanczios viena kitai žinios. 
Kadangi telegramai ten yra po 
emerikonų cenzur i, kuri nedalei- 
Įdžia siųsti tokių žinių, kokios 
lameriKonams nepatinka, todėl ne- 
Igalima už visai te singas laikyti 
■žinias ateinanezias isz Manillės. 
EK.:-link didelių fil i pi nieczi ų nuo 
Įtrotų, kokias isz syk buvo pagar
binę, dabar paduoda jas mažesnė- 
Imis. Po pirmutinių muszių ame
rikonai garsino, buk filipiniecziai 

Iper nepasisekim* tapo detnora- 
zuotj, bėga jie į salos vidurius, 
dalmrgi pasirodo, kad ameriko
nai netoli prisigriebė nuo miesto 
Manillės, jie apėmė vien tuos plo
tus, kuriuos piraFa turėjo; filipi
niecziai ne tik nenusiminę, bet jie 
parengia naujus užpuolimus. Ame-, 
rikonai iszdegino vien kelis kai
mus Manillės aplinkinėse. Kas- 
iink nuotrotų, filipiniecsiai sava-., 
sias paduoda tikt ant 550 už 
musztų ir prapuolusių; apskun
džia jie amerikonus; buk jie sker- 
dė ir pjovė ne tikt ginkluotus, 
bet nepaliko moterų ir vaikų,buk 
beginklių iszskerdė , jie į 4000. 
Katroj pusėj todėl teisybė — ne 
galima tikrai dasiprotėti — grei- 
cziaus jos nėra žiniose nė vienos, 
nė kitos pusės. Kaslink pradžios 
užgimusios ant Filipinų karės — 
filipiniecziai už j* kaltina ameri
konus, kurie buk tyczia parengė 
susimuszim* ant laimėjimo senato 
pritarimo prie užtvirtinimo san
daros sanlygų. T* isz dalies, ro
dosi, patviriina pri vatiszkos nuo 
angiiszkų prekėjų atėjusios žinios 
į Hongkong*. Jeigu tie apkalti
nimai teisingi, tai mat dėtpolitisz- 
kų mierių Amerikos augszcziausi 
urėdnįkai parengė nereikalingas 
skerdynes, nesigailėjo nė kraujo 
amerikonisz cų ukėsų. Sąnariai 
filipiniszzos juntos Kanadoj, Pa
ryžiuj, Londone, Berlyne visai 
nenusiminę isz dabartinių nepasi
sekimų, jie sako, kad ant Filipi
nų per savo užpuoliui* ameriko
nai užsipelnėant dar didesnės ne- 
ožkantos negu czia buvo neken
kiami iszpanijonai. Kaip tieturė 
jo per eiles metų kariauti su pasi- 
keleliais t* turės daryti ir ameriko 

tani. Juo giliaus amerikonai įeis į 
Balos vidurius,juodaugiaus pražus 
W ant nesveiko oro,kuris atlygįs

Wokietija.
Parlamentas pripažino randui 

nepaprast* kredit* 80 milijonų 
markių ant parengimo tvirtynių 
nuo prancuziszko ir maskoliško 
rūbelių, teiposgi ant įvedimo 
naujų pagerintų kanuolių žemės 
kariaunoj.
Nesutikimai Amerikos su VVokie- 

tija už Samoa salas dar vis neisz- 
siaiszkino. VVokiszki laikraszcziai 
garsiua, buk Anglija ir Amerika 
tyczia tuos nesutįkimus parengė 
ant i»arodymo Wokietijai kaip 
netikę-i yra seniaus Berlyne pada
rytas šutu rimas, pagal kurį Samoa 
salos yra po valdžia trijų terp sa
vęs susitarusių vieszpatyszczių. 
Mat lygiai Amerika kaip ir Ang
lija geidžia, kad salas pasidalytų 
susitarusios viešpatystės. T* vie
nok lengvinus pasakyti negu pa
daryti, kadangi apart vienos vi
durinės salos, kitos labai mažę 
turi vertę. Kiekviena isz susi
tarusių Berlyne vieszpatyszczių 
norėtų gauti vereziausi* sal*, ant 
k > vėl kitos negali sutikti, ka
dangi joms patektų dalys netu- 
rinezios jokios vertės. Kad drau
ge negalimi salas valdyki trims 
susitarusioms vieszpatystėms, t* 
pripažįsta ir ^Vokietija. Todėl, 
galbūt, kad jos pradės naujas ta
rybas kasima galutino nuspren
dimo apie likim* SimoA salų, 
ant kurių Wokietija daugiaus yra

niai paa sino. Dabar j su, kaip 
girdėt, valdžios iszdavė prisaky
tu* parvežti Dreyfus*nuo Welnio 
salos, Guyanoj, į Paryžių.

Prancuziszkuose laikraszcriuose 
vis tankinus pasitaiko patikti 
straipsnius pritarianezius susi
taikymui Prancuzijo 
kieti ja,
ti tuom tarpu apie sumuši
mu karėj 1871 in. ir eiti su Wo- 
kietija isz vien jeigu jau ne reika
luose Europos kietžemio, tai bent 
kolionijose, kur Anglija teip 
Prancūzijai kaip ir Wokietijai už
stoja keli*. VVokiszki laikrasz- 
ežiai rods, kaip ant pradžių, nela 
bai tiki prancuz •jn«, bet jų užma 
nymut neprieštarauja per daug. 
Rods susitarimas kaaliuk plitini- 
mo kolionijų galėtų hut naudingas 
abiem vieszpatystėm, 'bet nėra 
abejonės, kad Anglija visaip 
stengsis nedaleisti susiriszimo ir 
jeigu prireiks, ji nusilenks priesz 
Wokielij* kitose svieto dalyse, 
kad tojė nejaustu reikalo risztiesi 
su Prancūzija. •

Nežiūrint ant Anglijos priešais- 
ravimo, Prancūzija išgavo nuo 
Omano valdono'port* priePersisz- 
kos jūrių užlajos, kur dabar ren
gia tvirtynę, anglių slacij* ir sta
ciją savo kariszkai laivyuei. Rods 
Auglija iszsiuntė du savo kari sa
ku laivu ant dabojimo prancūzų, 
bet oficijaliszkai išplatinimo 
prancūziškų valdybų n e užpro
testavo. Tuose kraštuose, prie 
Persijos pakraszczių dar pirmiaus 
Msskolija gavo teiposgi anglių 
sukrovimo viet* ir stacij* savo 
laivyuei, į kuri* rengiasi nuvesti 
per vis* Persij* geležinkelio lini- 
j*ir jos užbaigoj parengti tvirty
nę. Teip Prancūzų dabar parengta 
aut Onan pakranezių, Arabijoj, 
kaipįr pirma jau miškelių sudtu
tinta laivynėsstacija ant Persijos 
pakranezių parengtos yra priesz 
Anglij*. Jeigu tojė pradėtų ka
rę. tai maskoliszkt ir praucuziszki 
laivai ramiai,anglijonų neįgriebia
mi,gali ežia pasislėpti, o prie atai 
kanezios progos gali lengvai p i- 
skui užpulti antangliszkų valdy
bų Indijose. Kadangi Anglija 
žino, kad be Maskoliuos rodos 
Prancūzija nepradės karės, todėl 
tuom tarpu Anglijos ministeriai 
vien saugojas! erzintiesi su Mas- 
kolija, apie Prancuzij* jau jie 
mažiaus rūpinasi.

ežiai ten turi daugiausiai planta
cijų.

Wokietijos parlamente perkra
tinėjo klausymu didelių muitų 
Amerikos uždėtų ant vokiszkų 
tavorų. Pasiuntiniai konservaty
vų ir centrum partijų reikalavo, 
idant randas sykį iszsiiadėtų pa
prasto savo bailumo, liautųsi nu
silenkimo priesz Ameria* ir kad 
už apsunkinimus uždėtus ant vo
kiszkų tavorų, griebtųsi to pa
ties budo, taigi apsunkinimo at
gabenimo amerikoniszkų tavorų, 
kurių į VVokietij* ateina daugiaus 
negu eina vokiszkų į Amerik*. 
Daugumas visų konsėrvatyvisz- 
kų partijų pasiuntinių peikė rando 
pradėtas su Amerika tarybas, ka 
daugi Amerika paprastai padary 
tos sutarties nepildo, bet j* su
laužo prie kiekvienos progos.

Isz Prūsų dar vis nesiliauja varę 
toliaus svetimų pavaldinių, varo 
dar vis lenk:szkos kilmės Austri 
jos ir Mrskolijos pavaldinius, tei 
posgi d iniecziui. Aut protestų 
vokiszkų fabrikantų Prūsų randas 
mat nežiūri. Isz Kruppo kanuo- 
lių dirbtuvių pereit* sanvaitę 
iszvijo vėl 320 lenkų darbinįkų.

Prancuzija.
Prancūzijoj dar vis nepasibai

gė t*synės su Dreyfuso pro va; 
kokio nors jos užbaigimo gyven
tojai nuo sjniai geidžia, kadangi 
Dreyfu^ visus neužsiimanezius 
politiszkoiis agitacijoms jau se-

Kytint Azija.
Jsponiszkai raiKįis of>ojalisz- 

kai praneszė, kad maisztai am pa 
tekusią Japo rj ii |K> paskutinei 
karei su chmiis salos Formozos 
pasibaigė. Maisztibįkai tapo japo 
nit>zkos kariaunos galutinai 
pergalėti. Gyvenanti snt tos sa 
los svetimtaueziai vienok prane- 
sza visai k* kilę: jie sako, kad 
maištinįkai tapo vien nuo pajū
rių nuvyti į sulos vidurius, kur 
-nieks dabar nedrysta keliauti.

Wokiszki mis jonieriai Chinuo- 
ee atoi-zaukė dabar į valdžias rei
kalaudami pageliais. Minios chi- 
nieczių mat užpuldinėja ant misi- 
jų ir ant kaimų, kur gyvena į 
krikszczionybę perėję chmiecziai; 
iki sziol iszdegino jiu į 2Q tokių 
krikszcziouiszkų kaimų. Misijo- 
nienai praszo valdžių, idant tas 
atsiųstų kariaun* aut apsaugoji
mo misijų ir po jų globa ėsanezių 
krikszczioniszkų kaimų, arba, jei
gu tas butų negalima, tai apskri- 
czius, kuriuose yra vokiazkos mi
sijos, praszo priskirti prie vokisz
kų valdybų Kiao Čaižu.

Angįiszkoše Indijose vėl apsi- 
reiszkė maisztai tūluose kraštuo
se prie Himalajų, kalnų. Spren
džia, kad tuos m iisztus ežia šukė 
lė arba maskoliszki agentai, arba 
ant Maskolijos prisakymo Afga
nistano urėdnįkai. Buvo ežia 
jau keli maži susimuszimai.

Pietinės Amerikos republik* 
Bolivij* naikina da>*«r ne tikt 
naminė revoliucija, kuri paskuti
niuose laikuose pnimė jau wirszų 
ant rando, rewoliucijoninc»«i su 
muszė rando kariauti*, bet dar 
ramiai iki sziol gyvenę indi joną i 
teiposgi pakėlė maištus. Apart 
to dar užgimė negulimai su kai
myniška republika Chib, isz ku
rių gali užgimti karė.

Balkanų pussalis.
Jau tūlų krasztų laikraszcziai 

pradėjo apkaltinti nauj* Kretos 
gubernatorių, grekiszk* kunį- 
gaiksztį Jurgį, įstatyt* keturių. 
Europos didžiųjų vieszpatyszclių. 
Apkaltina jį, buk jis, susitaręs 
Su vienos Europos vieszpatystės 
tai vy nė s virszinįku (turbut su 
maskoliszku)parengia užpuolimus 
rfnt mahometoniszkų kaimų ir pas
kui dalinasi su plėselkais iszplė se
tu lobiu. Tam net nesinori tikėti, 
kad tai galėtų būt teisybė.

Azijatiškose Turkijos valdy
bose vėl užgimė maisztai; buvo 
ten jau keli susimušimai. Mace 
donijoj maisztai nes u valdyti trau
kiasi jau nuo kelių metų. Mieste 
Prilip užgimė kruvinos mušty
nės terp mahometonų ir kriksz- 
ežiom ų, kurtose 4 turkai ir 5 krik- 
szczionys tap > užmušti. Sužeis 
tų isz abiejų pusių yra labai daug. 
Albanijoj visi albaniszki vado 
vai susirinko mieste Ipek ir jie 
nusprendė pakelti “szvent* ko
vę” priesz bulgarus. Macedoni- 
joj nesikentimas terp mahometonų 
ir krikazezionių teip pakilo, kad 
ežia maža priežastis terp tų nesi- 
kenezianesių gaivalų gali bjaurias 
visur pjovynės pakelti. Turkiszki 
urėdu j kai neturi nė pajiegų, nė 
noro ant prasztdinimo tų nesuti
kimų k* nors daryti. G dingą 
mat kitękart ir dideli Turkija ri
tasi vis artyn prie savo galo ir 
rodosi nėra psjiegos, kuri ga 
lėtų sulaikyti ir nors ant trumpo 
Įtiko j* sudrutinti.

stojusios šaltesnės dienos, Nemų j(yj, ant klanpynių prie ezieno 
|jUgiorajįo n^yirėlib knri*j apie 
tai pranegze 
velis jiasirocįė 10 metų atgal pra
puolusiu. Ivancevyczimtii. Isz- 
tyrus kun*, įasirodė, kad Ivan- 
cevyczitls Ūpo pirma* užmusz- 
tas, kadangi igalva buvo sutru
pinta; maloniai užmušėjai-kun* 
paslėpė paskni į szien*, kuriame 
išbuvo jis per 10 metų. Tuom 
tarpu s'iėinž vien* nužiurėt*, 
ukinįk* Poszak*. kurtsai provo- 
jod su Ivane*vycziumi.

Neįstenigia policijos 
užlaikyti.

M tskoliszl as randas tiek su
trauki į L et tvos miestus polici- 
jes, kad su: ku miestams užlai
kyti vis* daugybę atsiųstų ant 
jų sprando 'c iro tarnų. Antai 
miestas W|lnius net rengiasi 
kieiplis prie rando, kad jis nors 
dalį užlaikyįno miesto policijos 
priimtų ant ^avęs. Pagal surink 
tas statistiškas žinias nė vienam 
.Maskol'jos miestui, sulygnant su 
jo surinkimą s, nealseina tiek su
rinkimų pas2vę->ti ant užlaikymo 
policijos kaip Wiiniui. Užlaiky
mas policijos 
vynės sostapylei apie 100000 
rubl., taigi akli to eina ketvirta 
dalis visų m| 
užlaikymohlkczių. beturezių ir ki
tokių. dalykų pasilieka vos 70000 
rubl., taigi Idaug mažiaus negu 
kaštuoja užlaikymas caro tarnų, 
kurių žyra dijugiaus n gu reikia.

nas užszalo, bet po Kalėdų teip 
paleido, kad sniegas nutirpo, ke
liai pagedo kaip pa vasary j, 
kad negalima iszvažiuoti. 18 d. 
Sausio lytys ant Nemuno nuplau
kė ir kaip pa vasaryj pradėjo pla'u- 
kinėti giri d vai isz Kauno į Jur- 
birk*. Žnonės vienok geidžia 
szalczių ir geresnių kelių, bijosi, 
kad szilta žiema neuikentų žiemi
niams javams.

Sndegč briežiukų dirbtu- 
we.

Mieste Mozyre, Minsko gub.,21 
d. Sausio užsidegė briežiukų 
dirbtuvė “Molnija”, Dvorzeco. 
Dirbtuvė ta yra apie 2 viorstai 
nuo miesto, tai kol spėjo atkakti 
iš miesto ugnagesiai, ugnis apė
mė vis* dirbtuvės triob*. Su vi 
su sudegė vien ėdanti prie dirb
tuvės krautuvė, paczi* gi dirbtu
vę pasisekė iszgelbėti, bet ir joje 
ugnis pagadino daug įtaisymų ir 
per tai ji tapo uždaryta, per k* 
keli szimtai žmonių ne teko dar
bo.

uriadnįkul. Negy-

Wieszpatystės. kurioms suteik
tas tapo caro pikvielimas susi
rinkti ant konferencijos dėl ap
kalbėjimo kokiu budu apstabdyti 
dauginim* kariaunų, pasirinko 
niie-t* Ilang*. Holandijoj, kaipo 
viet* tokio Kongreso.

Kas labinusiai rugoja ant 
sziltos žiemos?

Szį met* Lietuvoj žiema šil
ta, rogių kelio viši nėra. Ant to 
labiausiai rugoja žydai girių pre
kėjai, kurie, kaip visada, prisi
pirko medžių ant iszsiuntimo į 
užrubežius, bet jų neįstengia prie 
upių sugabenti dėl negerų kelių. 
Kitais metais iki Kalėdų paskuti 
ant iszveŽimo medžiai būdavo 
sugabenti į paupius,' szįmet gi 
suvežta tikt dešimta jų dalis, 
9 gi dalys dar giriose guli ir žy
dai ne tiki, kad teip lengvai ga
lima būt jups į paskirt* wiet* su
gabenti.

Uždraudė kirsti girias.
Kauno girių apsaugojimo ko

mitetas, ant apsaugojimo nuo 
išnaikinimo, uždraudė kirsti me
džius szitosc giriose privatiszkų 
savinįkų: 1) Traszkunų Stanis
lovo Montvilai, ^Vilkmergės pa-

Wilkijos valszcziaus, Kauno

kaštuoja musų lė-

įto surinkimų. Ąnt

jų platina misijos ir jų pareng
tos mokslainės. Paimsime 
sztai vien*, teip sakant, cziabu- 
vių kaim* Kapperamanna: jame 
gyvena 192 cziabuviai, o tetp jų 
56 moka gerai raszyti ir skžįtyti 
(tokio nuoszimczio mokanczig ra
šyti juk nerasime terp lietuvisz- 
kų moterų). 15 cziabuvių turi 
nuo rando pasisamdę žemės po 12 
—160 akrų; vienas gyvenantis 
East Wellingtone cziabuwys jau 
nuo kelių metų nepriima nuo 
rando paszelpos, kadangi jis isz- 
simaitina gerai ant savo farmos 
isz apdirbimo lauko. Mokslainė- 
se vaikrfi cziabuvių parodo didelį 
gabum*, iszmoksta visko grei- 
cziaus negu baltveidž ų vaikai, J 
ypacz rokundose ir geometrijoj 
pralenkia balt veidžių vaikus.Pie
tį nė j Australijoj užlaikymas 2400 
czia.buvių 1897 m. kasztavu ko- 
1 onijos iždui I24OOO; koliouijoj 
Victoria gyvena tikt 474 cziabu
viai ; užlaikymas jų kasztavo ko- 
lionijai 125000. Naujoj Pietinėj 
Wahjoj yra dar 7085 cziabuvių 
(terp jų yra beveik pusė maišy
to su ballveidžiais kraujo), užlai
kymas jų kasztavo $80000. Skai- 
liaus cziabuvių kolionijoj Waka
rinės Australijos valdžių pagar
sintose žiniose nėra, bet ir czia 
nebus jų daugiaus kaip keli tuks- 
taneziai.

Nubaustus prigawėjas.
’ Pernai n denį, pas ukinįk* 
Kėkštąitį į Senuosius Lubėnus, 
netoli Tilžės Prūsų Lietuvoj, užė
jo vyriszkisj kurisai pasisakė ės*s 
ukinįau Puodžiumi ir jieszkęs 
marczios sunui, Szilėnų pre- 
centeriui. K t ksztaitis parodyjonu 
siduoti pas «svo vuoszvę Bal-

- Metaliai augmenyse.
Wreokius metalius kasa isz že

mės, kaip antai geležį, sidabrę, 
suks* ir tt., bet jie ne tikt žemės 
viduriuose yra randami, tūli 
metaliai kaipo sudėtiniai yra vi
sokiuose auganeziuose 
se, kiti 
ir žvėrių 
tuom tarpu 
peržiūrėsime 
augmenis, koki metaliai kaipo jų 

! sudėtiniai yra augmenyse. Teip

yra 
kūne, 

žmonis 
vien

r augmeny- 
žmogaus 

Apleisime 
ir žvėris, o 
auganczius

cziunienę, k iri turi 18 m. duktė lantai metelius Liihium yra lygiai 
rį. Puodžius neva ne noriai t* , galiuose lapuose kaip ir v uogose

Isz Lietuvos.
Žiuogžudyatč.

Dvare Gutuuse, Gumbinės 
apskrity], Prūsų Lietuvoj, tapo 
suaresztuota našlė dvaro savinį- 
ko Weisso ir neseniai su ja apsive
dęs vyras Kazau, kuriasi, būvant 
gyvu pirmutiniam naszlės vyrui, 
tarnavo dvare kaipo bernas. Į 
jį įsimylėjo dvarponio pati ir 
juodu, susitarę, užmuszė dvarpo
nį ir paskui apsivedė.

8awažlnejo geležinkelio 
trukia.

22 d. Sausio, 4 valand* po pie
tų, geležinkelio trūkis bėgantis 
isz Wileiko8 į Wiluių užbėgo ant 
skersai szėnių einanezios mergi
nos, 18 m. Rozalijos Gegytės, pa- 
einanezios isz Malėtų valscziaus 
ir ant vietos j* užmuszė. Už
muštos kun* trūkis atgabeno į 
Wilnių.

Dėl danties skaudėjimo 
norėjo nusiszauti.

Grodne, gubernatoriaus kance
liarijos urėdnįkas, negalėdamas 
gauti vaisto, kurisai butų numal- 
szinęs didelį dantų skaudėjim*, 
nuo to įgavo kaipi proto sumai- 
szym*. Pagriebė jis revolverį ir 
stengėsi paleisti szuvį į skaudantį 
dantį. Bitų gal 1* padaręs, bet 
į kambarį įėjo jo. pati ir, paraa- 
cziusi k* vyras rengiasi daryti, 
pamuszė rank* ir szuvis nuėjo 
szale, jp neužgavo.

Žiema Lietuwoj>
Žiema Lietuvoj szį met* gana 

szilta. Priesz Kalėdas buvo už-

natui; 3)giriose Walkovszczizna, 
Janovo valszciiaus, Kauno paw. 
prigulincziose Mikolai Žongo. 
Czia paminėti girių savinįkai, 
kadangi pradėjo be mieros nai
kinti jiems prigulinezias girias, 
užsitraukė įsiklszim* rando, ku- 
risai uždraudė jiems ant toliads 
kirsti medžius.

Produktų ir jawų prekes.
Peiei t* sanvaitę už produktus 

ir javus mokėjo Wiluiuje: už pu- 
d* rugių 76-78 kp., avižų 76-87 
kap.; miežių 77-78 kap., ruginių 
miltų 115-120 kap., sūdyto svies
to 14 rubl. Kiaulienos pūdas 510 
-525 kap. Pūdas szieno 30-34 
kap.; sziaudų 20-22 kap.

Liepojul mokėjo už rūgi U pud* 
78-83 kap. Ka'iėcziai 105-110, 
kap. Avižos paprastos 74-78 
kap., geriausios 80-84 kap. Mie 
žiai paprasti 64-68 kap., geri 69 
76 kap., geriausi 71-75 kap. Gri- 
kai 86-90 kap Žirniai 76-80k. Li
nų sėmens 131-132 kap. Kanapių 
sėmens 158-160 kap. Kvietinės 
klynės smulkios 56-58' kap., 
vidutinės 59-61 kap., stambios 
61-64 kap., stambiausios 65

r|. j 
užmanytu* (priėmė, kadangi jis 
ėa*s turtingi s ir geidži*s turtin
gos marezio ; bet ant galo sutiko 
keliauti ten aut pažiūrėjimo. Ka
dangi Balcz! anienė gražiai jį priė 
mė, todėl te a išbuvo dvi dieni; 
pasitrukus į i jam,pasigedo ten pi- 
nįgų manne lės su 20 markių. Ke
lias dieuas t ėliaus Kėkštaitis ne
tikėtai pati :o Puodžių Smalinį- 
kuose, pri< 
žiaus ir liep 5 suimti. Sude pasi 
rodė, kad 
tikra': jis yra liuosinįkas VVana- 
gas. Už p ‘igaudinėjim* tapo jis 
\ąudo ant 3 
pręstas.

maskoliško rube-

ir pravardė jo ne

metų kalėjimo nus-

1891 m.

DeszimtĮ metų iszbutfo 
sztene.

1889m. prapuolė ukinįkas kaimo 
Domaradziszkių. Szvėnteoų pav., 
Wilniau» gub., Juozas Ivan- 
cevyczius. Jieszkojimsi prapuolu- 
sio parengti jo psezios ir policijos 
buvo nevaisingi. 10 d. Sausio szių 
metų, piemenaitis Wrleiko, sta
tydamas slastus szeszkams netoli 
miestelio Svir, Szventenų pavie-

Cziabuviai Australijoj.
W aid žios kolionijos Pietinės 

\Valijos k*| tikt pagarsino žinias 
apie padėjim* ir skaitlių dar užsi
likusių Australijoj cziabuvių. Iš 
pagarsintų .statistiszkų'žinių ma- 

kad juo^l iejie cziabuviai smar- 
k i ai eina mažyn, nyksta, jie pas 
kirti umamž laike suvisu isznyk- 
ti. Ant visi piloto pietinės Aus
tralijos peri paskutinius 5 metus 
pasimirė 46b cziabuviai, užgimė 
gi tikt 234, taigi lygiai pusė pa
simirusių ikaitliaus.
ant viso pl< to Pieninės Australi
jos, taigi ant ploto 985720 ket 
virtainių kj liometrų, arba dusyk 
didesnio negu visa Prancūzija, 
gyveno dar 3134 cziabu' 
97 m. jau ji, I-------- _
gu ir toliau i bus toks s 
terp mirczii ir f’“:— 
tai į 70 met j w 
nyks, neliki jų nė vien< 
d r* si ai galina sakyti, ka 
visiszko esi įbuvių isznykimę ue 
reiks nė ti< k laiko, kadangi\ne| 
šužiniszki crikszczioniški ba\t- 
veidžiai k Sionistai, kaip visur 
teip ir Australijoj, mokės susku
binti laik* visiszko išnykimo 
nekeneziam} cziabuvių. Kaslink 
apšvietimi >, rodosi, cziabuviai 
nevisai ietį r1 1. ... .
ir mokai*-skaitymo ir rašto terp

• '8

______ , iviai, 18- 
buvo tikt 2900. Jei- 

t skirtumas 
gimimų skaitliaus, 
risi cziabuviai isz 

bet 
ant

viaiszko išnykimo

ai stovi, apšvietim*

vynvuogių, kuriąs valgant, ta- ’ 
sai metelius prisigriebia ir į žmo
gaus kun*; tas pats metalius yra 
teiposgi tabako lapuose. Metalius 
Caesium, kuris a i gamtoj būva 
tankiausiai drauge su -Lithium, 
būva užtėmytas pelenuose tūlų 
tabako veislių, teiposgi arbatoj, 
kavoj, ypacz gi burokuose, kurių 
pelenus paprastai vartoja ant 
isztraukimo Caesium. Augmenų 
peleuuoae randa aluminiję, geležį 
ir mangan*, taigi tie metalini 
turi būt ir paežiuose augmenyse, 
jeigu jie randasi jų pelenuose. 
Kiekvienas nžtėmyjb po sudegi
nimui medžio, lapų, vaisių pele
nuose rausvas vietas; tas yra 
nuo geležinės rudos; tankiai ma
tyt pelenuose žalsvas vietas, tas 
paeina nuo mangano. Cinkas pa
sitaiko pelenuose visokių augme
nų, daugiausiai gi jo būva aug- 
menyje Viola Caluminaria; jis 
tankiausiai auga tose vietose, 
kur žemėj yra cinkas. Bromas, 
jodas ir chloras yra auganeziuose 
jūrėse augmenyse. Net dar dabar 
jod*, vartojam* kaipo vaist* ir 
visur aptiekose laikom* isztrau- 
kia wien isz jūrių augmenų. W»- 
rioaugmenyse teiposgi ne atakuo
ja; yra jis rugių ir avi
žų grūduose, teiposgi dobiluose. 
Taigi mes, vartodami duon* ant 
maisto, su j* valgome ir po tru- - 
pūtį vario. Su kitokiu augmenų 
maistu suvalgome ir kitok'us 
metalius, koki yra augmenyj 
kaipo jo sudėtiniai; geležį gi 
valgome beveik su kiekvienų 
maistu,kadangi ji yra teip augme
nyse, kaip ir žvėrių kūne. Žino
ma. tų'metalių augmenyse yra ne 
didelis nuošimtis, isz jų ne daug 
sziędien naudojasi žmogus, ka
dangi ne visų ištraukimas gal 
apmokėti darb*. Su laiku, jeigu 
pasibaigs metaliai žemėj, gal 
žmonės bandys juos isztraukti isa 
auganezių augmenų, sziędien dar 
nėra nė reikalo t* daryti.

> j



LIETUVAIsz Amerikos
EzpliozVos.

Youngstovn, Oh. Czianyksz- 
czioee geležies liejinycziose atsi
tiko baisi expliozija. Prie to vie
nas darbinįkas, airys Patrik Mo- 
ore, tapo ant vietos jižmusztas, 
penki gi kiti sunkiai apkulti, o 
terp jų yra ir mirtinai apkulti.

Sčranton, Pa. Dadgė kasty
nėse, prigulincziose“Dela vare, Lo- 
ckavanna & Western Co”, netoli 
Scrantono miesto rubežių.ataitiko 
baisi gazų expliozija, kurios kus- 
lynių.prižiūrėtojas Davis lapo ant 
vietos užmusztas ir trys kiti žmo
nės sunkiai sužeisti.

Lavina.
Georgetovn, Col.

Plume nuo kalnų nusirito baisus 
sniego gromulys ant italiszkų kal
nakasių gyvenimų: 20 žmonių 
tapo lavinos pagautų. 11 kūnų 
atkasė, tnjų dar nesuranda, 6 gi 
rado atkasę dar gyvis, bet nėra 
nė jokios vilties, kad jie galėtų 
iszgyti.

Dideli szalcziai.
•Widuriniuose Suvienytų 

Wieszpatyszczių sztetuose neisz- 
pasakytai dideli szalcziai. Charles 
Craft, iszvažiavęs ant bicyklio 
isz Madrid į Slater, Indianoj, ant 
kelio, vos vienę mylię nuo Sla 
ter, suszalo. Bicyklis gulėjo ant 
kalio prie suszalusio Crafto kūno.

Wetro«.
8 d. Wasariaus,ant Atlantiszko 

oceano siautė smarkios vėtros. 
Pasažieriniai laivai plaukianti isz 
Europos per tai pasivėlino. An- 
gliszkas garlaivy* “Almida”, isz- 
plankęs isz Shields, Anglijoj, ne 
atėjo visai į Nev Yorkę; spren
džia, kad jis su buvusiais ant jo 
25 žmonėms turėjo paskęsti.

SzuninU ReleAinkelis.
Alaskoj parengė jau pirmutinį 

geležinkelį, tikt truzius czia va
ro ne garas arba elektriką, l»et 
pakinkyti szunias; 10 szuuų pa 
Velka vienę tonę sunkenybės. 
Naujas geležinkelis bėga nuo 
Dovson City į Bdnanza. Kompa
nija, parengusi tę geležinkelį, už 
gabenimę lavonų ima po 1c. nuo 
svaro.

Pinigu dirbtuve kalinyj.
Szteto Mississippi kalinyj Jack- 

sone susekė ne tikrų pinįgų dirb
tuvę. Dirbtuvę parengė vienas 
už dirbimę pinįgų pasūdytos 
czia nusikaltėlis. Jo kambaryj 
rado ne tikt prietaisas pinįgų 
dirbimui, bet ir diktai jau 
padirbtų gatavų pinįgų. Dalį jų 
spėjo jis jau paleisti kalinyj sė- 
dėdams.

rl Tvanai.
Sztete Tennessee užgimė neisz- 

pasakytai dideli tvanai,labiausiai 
užtvino upė Tennessee ir užliejo 
didelius paupių plotus. Wandens 
užliejo; ne tikt didelius laukų 
plotus, prigirdė diktai naminių 
gyvulių, bet užliejo ir nėmažai 
paupiuose stovinezių dirbtuvių, 
kurias reikėjo uždaryti. Per tai ne 
mažai darbinįkų neseko darbo.

Pražuvo laivas.
Boston, Mas. Bostono laivas 

“Mary Gįbbs”, kurisai 150 dienų 
atgal iszplaukė ire Nev Port Nev 
į Parę, Brazilijoj, ne atėjo į paB- 
kirtę vietę. Kelionė paprastai 
trenkiasi 35, daugiausiai gi 50 
dienų. Todėl laivas laike siautu
sių aut oceano vėtrų turėjo susi
daužyti ir paskęsti su visais ant 
jo buvusiais žmonėms. Isz viso 
buvo ant jo 10 žmonių. '

Huarsztavo mokintoją.
Peoria, III Ant prokurato

riaus reikalavimo tapo suaresz- 
tuolas augėlesnysis mokintojas 
vieszos mokslainės Princevillej, 
III., Baker. Mokintoję apkaltina 
už sumuszimę dviejų 14 metų 
mergaiezių; muazė jas su drati- 
niu diržu paskiitu pririszimui 
galvijų. Wiena iaz merginų teip 
tapo sumuszta, kad, kaip spren
džia daktaras, reiks jai nuo tų 
sumnszimų nupjauti vienę lankę'. 
Nėra dyvų jeigu toksai netikęs 
mokintojas tapo suaresztuotas.

Sniego darganos.
•Nev York. Per visę su bato s 

naktį ir nedalios dienę rytinės 
Amerikos pakrantėse siautė Gai
su* blizhrd. Nev Yorke ir kituo
se prie Atlantiko miestuose teip 
pripustė ulyczias, kad sztritkarių 
bėgiojimai pasiliovė. Nieks nega
lėjo isz namų iszeiti, pardaviny-

Si I ver

ežias uždarė. Privežimas kuro ir 
valgio produktų tapo labai ap
sunkintas. Skaito, kad vien New 
Yorke 60000 szeimynų ne turi 
kuro ir baisų vargę kenezia. Pasi
rengę ant iazplaukimo isz porto 
garlaiviai ue dryso plaukti, kol 
dargana nepereis.

Nelaimes ant geležinkeliu.
. Pittsburg, Pa. Greitasis trūkis 

Pittsburg & Lake Ede geležin
kelio, netoli Fleming Park, prie- 
azais Davis Island, bėgdamas , su 
dideliu greitumu, iszszoko isz rė- 
lių ir isz dalies susidaužė. Prie to 
peczkurya tapo ant vietos už- 
musztas, sunkiai gi sužeistų pasi
rodė 17 žmonių. Tuos nugabeno į 
hgonbųtį.

Lancaster, Pa. Prieszaia 
Dovsington susimuazė du į prie- 
szingas puses bėganti trukiai ir 
isz dalies susidaužė. Prie to du 
trūkio tarnai tapo užmuszti ir 
diktai tarnų ir pasažierių likosi 
sužeistų.

Platinos keatynes Alaskųj.
Amerikoniszkas konsulius isz 

Dovson City, Alaskoj, praueszė, 
kad Yukon upės apskrityj randa 
ne tikt auk*ę, bet ir ne kiek už 
auksę pigesnę platinę, kuri randa 
vis didesnį pritaikymę, o iszėmus 
Maskolijoe, mažai kituose krasz- 
tuose yra joa kautynių- I*z tonos 
pieakos surinktos nuo krauto Ho 
otalingna upės surinko 6 uncijas 
aukso vertės |IO2 ir 96 uncijas pla 
tinus vertės 960dol.Apart to buvo 
pieskoj dar truputis teiposgi bran
gaus metaliaus iridium ir trupu
tis cino. Wisa metinė produkci 
ja platinos Ant visos žemės ne 
pereina 11000 svarų, didesnę 
dalį iszkana U ra liaus kalnuose. 
Maskol joj; Suvienytų Wieszpa 
tyazczių produkcija neperėjo iki 
sziol 50 svarų ant metų.

Amerikos iždas.
Pereitę sanvaitę Washingtono 

kongrese perkratinėjo klausymę 
stovio Amerikos iždo: pagal' iž 
do ministeriaue apskaitymę, szį 
metę jis tikisi nepritekliaus 112 
milijonų doliarių, bet senatorius 
Canon apskaitė, kad pagal užgir
ius jau kreditus, neskaitant anų 
20 milijonų doliarų, kuriuos at- 
seis Amerikai užmokėti Iszranijai 
už Filipinų salas, iždas turės ne 
priteklių 159 milijonų, o su tais 
179 milijonų doliarų arba 895 
milijonų frankų. T»igi mat Ame
rikos iždo nepriteklius pereina 
net visus matinius surinkimus 
Irepanijos; tokib nepritekliaus 
neturi nė vieniui vieazpa’ystės 
iždas, nors antysurinkimai Pran- 
euzijoe arba Maskolijos yra daug 
didesni už surinkimus Amerikos.

Negaus atlyginimo užmusztu 
darbinįkų szeinynos.

UŽ užmusztus po Lattimer, Pa. 
darbinįkus užtarė Austrijos kon- 
aulius, kuriasi, pasibaigus pro vai 
ir kada žmogžudžiai tapo sūdo 
iazteisinti, atsiszaukė į VVashing- 
tono centrai i szkas Amerikos val
džias, pFaneszdamas, kad Austri
jos randas nepasiganėdina sūdo 
nusprendimu, bet reikalauja atly
ginimo szerifo žmonių užmusztu 
darbinįkų szeimynoms. Klausy
mę tę.pabaigoj pereitos sanvaitės 
perkratinėjo VVashingtono sena
tas ir jis atmetė reikalavimę 
Austrijos konsuliaus’. Kasžin ar 
per atmetimę to reikalavimo pel
nys kę Amerika? Nužudys ji 
gėrę savo garbę terp kitų tautų, 
kurios gali griebtiesi atlyginimo 
amerikoniazkiems kapitalistams 
turintiems biznius kituose krasz- 
tuoeė, jeigu jiems, kaip tai būva, 
atseis priesz tų kraeztų tiesas nu
aidėti kuom nors.

Gaisrai.
Nev York. Iszdegė cziadirb

tuvės Manhattan Brass Co. ant 
E. 28 ulyczioe. Blėdį ugnies pada 
rytę skaito ant 1300000.

Beveik su visu pereitos ne
dėlios naktį iszdegė miestas Dig- 
by, ant Naujos Szkotijos. Blėdį 
ugnies padarytę skaito ant pusės 
milijono doliarų.

Dallas, Tex. Sudegė czia di
deli ant 6 lubų triobę “Scolard 
Ofice”.Blėdį ugnies padarytę skai
to ant 100000 dol.; užaaekuruota 
)i buvo tikt ant pusės savo ver
tės.

Omaha, Neb. Sudegė 12 d. 
Wasariaus czianykszcziai bepro- 
czių namai. Prie to sudegė 17 
beproezių, kitus gi, njrs bu di- 
dėlių vargu, bet pasisekė iszvee- 
ti isz ugnies.

Winipeg, Manitoba. Sudegė 
czia didžiausias vakarinėj Kana
doj Manitoba hotelis. Kada užgi
mė gaisras, hotelyj buvo keli 
szimtai nakvojanezių sveczių, 
bet ant laimės visiems pasisekė 
iszsigelbėti. Blėdį ugnies padary- 
tę skaito ant pusės milijono dol.

Web8ter City, Ia. 8 d. Wasa- 
riaus siautė didelis gaisras jųieste 
lyj Belmont, turinczianB apie 
2000 gyventojų. Ugnį plėU| * di- 
delis vėjas, o gesinimę stabdė di
deli szalcziai, nuo kurių ęižszalo 
vandens traukimo dūdos. Iszdegė 
czia daug namų, per tai daug 
szeimynų ne teko pastogės, atsi
rado ant 
zero.
Katalikai

Plate
Dirba

Czia-

szalczio 20° žemi aus

viltis, kad

Darbai ežia* 
dirbtu vėse

3Q mylių 
z kss-

darbai

Su vieny tose Wieaapa- 
tyateee.

Ant visų plotų Suvienytų 
WieszpatyBzczių, ant 72 milijonų 
jų gyventojų, yra 9909412 kata 
likų. Pagal archidijecezijas skirs
tosi jie sziteip: St. Louisarchidi- 
jecezijoj yra 212380 katalikų, Chi- 
cagos 660000,Milvaukees 237900, 
Cincinnati’es 190000, Dubuųue’o 
15000, Nev Orleans’o 325000, St. 
Paul 215600, Philadelphios 
460000, Baltimorės 245000, 
Bostono 600000, New Yorko 
825000, Oregono 34OOO,St. Fran- 
cisco 225000, Santa Fe 115000. 
Kaslink gi dijecezijų, lai terp jų 
katatalikai aziteip skirstosi :BeIle- 
villės diecezijoj yra 50000 kata
likų, Altonos 75000, Clevelando 
275000, Columbus 60000, In- 
dianopo’is 101983, Kansas City 
42000. Leavenvorth 30000, Lin
coln 22150, Little Rock 10000, 
(yra ne viena Amerikoj parapija 
turinti daugiaus parapijonų), O 
maha 65000, Peoria 112000, St. 
JoBeph 20000,San Antonio 70000, 
Albany 130000, Boi-e 9600, Bro- 
oklyn 500000, Burlington 55000, 
Charleston 8000, Cheyenne 
6000, Concordia 18000, Conng- 
ton 50000, Dalia* 22000, Daven- 
port 70000, Denver 60000, De 
troit 177000, Duluth 23000, Erie 
65000, Fargo 22000, Ft. Wayne 
70000, Galveston 38000, Grand 
Kapids 90000,Green Bay 125000, 
Harrisburg 42000, Hartford 
250000, Helena 40000, La Croase 
84000, Louisville 100000, Mobi
le 18000, Nashville 28000, Nat 
chez 17225, Newark 261510, 
Ogdensburg 76000, Pittsburg 
275000, Portland 99400, Provi- 
dence 250000, Richmond 25000, 
Rochester 97000, Sacramento 
25000, St. Augustine 7000, St. 
Cluod 40000, Savannah 20000, 
Scranton 135000, Sioux Falls 
35000, Syracuse 70000, 
68000, VVheeling 25000, 
21000, Wilmington 
Brovnsville 60000 ir 
1000 katalikų.

1 Kartins Ferry, Oh. Darbai 
eina czia gerai, bet ir darbinįkų 
yra daug,'darbę isz kitur atkaku
siam aunku gauti. ;

5[ Elvood, Ind. Blėtoa dirb
tuvėse “American Tin 
Co.*’ darbo yra užtektinai.
dabar pilnę laikę.

5[ Glen Jean, W. Va.
nykszcziai kalnakasiai sztraikuo
ja; todėl tegul dabar nieks neina 
cziadarbo jieszkoti.

5[ Mamillon, Oh. Czianyksz- 
ežiose geležies dirbtuvėse dirba 
be paliovos ir yra 
darbai neis niekyn.

5f Nevport, Ky. 
nykazoziose blėtos
eina gerai ir rodosi, kad teip bus 
per Ilgesnį laikę.
f Niantic, III. Sztraikas czia- 

nykszczių kalnakasių dar nepasi
baigė, traukiasi jis jau nuo Spalių 
mėnesio pereitų metų.

$5| Avonmore, Pa. Alcania Tin 
& Terne Piatė Co. rengia czia 
dvi naujas dirbtuves, kuriose 
neužilgio prasidės darbai.

5 Baltimore, Md. Kaip gir
dėt, dirbtuves “American Tin 
Plate Co.” ketina uždaryti, bet 
nežinia ant kaip ilgo laika

5| Alexandria, Ind. Czia- 
nykszcaiose įdėtos dirbtuvėse 
prasidėjo jau darbai, kitose dirb
tuvėse dirba teiposg; gerai.

5 Harrimon, Ten. Rado czia 
naujus anglių plotus, ant kurių 
ketina parengti naujas kastynes. 
Anglių sluogsnis yra 12 pėdų sto
rio.
. 51 Montpellier, Ind. VVisose 
czianykazcziose geležies dirbtu
vėse dirba gerai, kaip kitose dir
ba su trims darbinįkų atmai
noms.

Cincinnati, Oh. Yra czia 
keturios geležies dirbtuvės ir 
visose dirba dabar pilnę laikę. 
Yra viltis, kad darbai neis nie 
kyn.

1 Bellefonte, Pa. Netoli nuo 
czia, ant Burcellio farmos, rado 
naujus kietų anglių plotus, kur 
gal neužilgio parengs kastynes.

5 Marios a, lu. Darbai aplin
kinėse kastynėse eina gana gerai 
Yra czia 2 kastynės, kuriose dir
ba ant kooperatyviszko pamato.

1 ¥ounghtown, Oh. 
czianykszczioee geležies 
vėse dabar eina labai 
rodosi, kad teip bus per

Darbai 
dirbtu- 
gerai ir 
ilgesnį

Trenton 
VVichita 
25000, 

A lankos

Isz darbo lanko.
1 VVorcester, Mas. Darbai 

ežia tuom tarpu eina gerai.
Leadville, Col. Darbai ei

na ežia pusėtinai, dirba pilnę lai

Catabria 
darbinįkų

Aplinki- 
visose da-

Johnstovn, Pa.
Steel Co. pakėlė savo 
uždarbį.

5 Seelyville, Ind. 
nėse yra 3 kastynės ir 
bar dirba gerai.

VVilkesbarre, Pa. Netoli 
nuo czia ėsaneziose Bitas kastynė- 
se pradėjo vėl dirbti. /

ViKAŲL’E, Wia Sztrai kuoja 
czia 300 darbinįkų dirbanezių prie 
plėszymo tabako lapų. >

Tkebton, N. J. Pradėjo czia 
statyti nauję dirbtuvę, kurioje 
ras darbę 500 darbinįaų.

5] Elizabeth, Pa. Darbai vi
sose keturiose czianykszcziose kau
tynėse tuom tarpu eina gerai.

5f Johnbtovn. Pa. Kastynėse 
Cambria Co. darbai eina gerai ir 
yra viltis, kad teip bus per ilges 
nį laikę.

5| Athens, III. Darbai czia- 
nykszcziose kastynėse eina gerai 
ir yra viltis, kad teip bus per il
gesnį laikę. <

•[ Zingo, Mo. Czianykszcziai 
kalnakasiai pakėlė aztraikę, todėl 
dabar tegul nieks czia neina dar
bo jieszkoti.

5J CoALFIELD, IOVA. Czia 
nykszcziai kalnakasiai sztraikuo- 
ja. Tegul-todėl nieks neina czia 
darbo jieazkoti.

5 Diamond, Wyo. Czianyk- 
szczioe kastynės dega ir nėra vil
ties, kad ugnį greitai būt galima 
užgesinti; todėl -ataeis kastynes 
apleisti. t *

H Granite City, III. Darbai 
czia eina pusėtinai, dirba pilnę 
laikę, tikt uždarbis darbinįkų 
mažas: gauna jie po 11.25-|l-5(^ 
ant dienos. 4? ’ •

J*

5 Anderbon, Ind. Czianyksz-, 
ežiose geležies dirbtuvėse dar wis 
ne dirba, bet neužilgio ketina 
pradėti darbus; pradeda jau ga
benti medegę.

5 Philadelphia, Pa. Blėtos 
dirbtuvėse ^czianykszczios “A- 
merican Tin Plate Co. ketina pa
liauti dirbę. Kaip ilgai jos sto
vės, dar nežinia.

Jo liet, III. Darbai eina czia 
prastai. Geležies dirbtuvės dar 
vis ne dirba, bet ketina neužil- 
gio pradėti darbus; tūlose dalyse 
pradėjo jau dirbti.

Terre Haute, IndJ. Dar
bai kastynėse szito apskriezio eina 
pusėtinai. Washinglon ir Hars- 
vill kastynėse nedirba, kadangi 
kalnakasiai pakėlė aztraikę.

La Salle, N. Y. Pradėjo 
czia statyti nauję guzikų dirbtu
vę, kurioje prasidės darbai atei
nantį pavasarį. Ras czia darbę 
600 darbinįkų, dagiausiai mo
terų.

Nev Cabtle, Pa. American 
Steel & Wire Co. dirbtuvėse, 
kurias nupirko Shenango Valley 
kompanija, pagarsino, kad už
darbį darbinįkų uumažina ant 
10%.

5 Beyesville. Oh. Neseniai 
inkorporuota ant retėta Ohio 
Beyesvilie Roling Mills Co. pas
tatys prie Mariette ir Cleve- 
land geležinkelio nauję geležies 
liejinyczię. . y i.

1 ALliance, Oh. 
nuo czia ėsanezios Bergho 
tynės skundžiasi, kad 1 le gali 
gauti tiek kalnakasių, kjiek rei
kia. Moka czia unijų nutžnę už- 
mokesnio normę.

Kevaunee, 1 dl. pirbtu-
vėse Western T u bes Co.
eina gerai: dirba jo8e#l6b0 dar- 
binįlcų. Dirbtuvėse Kevaunee 
Boiler Ca ir Basa Mfg Co priė
mė prie darbo daugias daibinįkų.

Hollidaybburo, Pa- 
nykszczioae geležies dirt iluvėse 
“Iron A Nail Co., kurio te nuo 
dviejų metų ne dirbę, 
užilgio prasidės darbai.
ves persamdė Europos kapitalis
tai.

CoNNkJLsyiux, Pa. 
prie kokso peczių pereitę 
tę szitame apskrity] ėjo 
riaus. Uždegė daugiaus 
kurie pirma ne dirbo,, n iužilgio 
ketina uždegti jų dar daugiaus. 
Isz viso akaitliaus 18643 
degė 15681.

5 Williambbubg, Ky. Su dar
bais eina cz'a prastai.' Alt Mor
gan kastynėse praszalino nuo 
darbo darbinįkus priguli iczius į 
darbinįkiszkas organ^acijas. 
Kastynių savinįkai pagarsino, 
kad greieziaus su wisu uždarys 
kastynes, negu priims pri< 1 darbo 
prigulinezius į unijas- dar linįkus.

Chtcaoo, III. Did iausios 
Amerikoj plieno dirbtuvės “A- 
merican Steel &’Wire Ce ”, prie 
kurių priguli ne tikt Cliicagoj, 
bet ir kitur ir daugiaus 
vių, pakėlė savo 36000 carbinį 
kų uždarbį: darbinįkams 
bandėm* po |1.50 ant diei os, pa
kelia uždarbį ant 10%,užlirban 
tiems |2 ant 7%, uždirbi n tiem s 
12.50 ant 5%. Tasai pakėlimas 
uždarbio dėl visų prijįu linezių 
prie trusto dirbtuvių ^ksztuos 
apie 1 milijonę doliarų an metų. 
Mat per tę pakėlinię u 
trustas tikisi įgauti didesn 
rimę trustams terp darbiu, kų.

5 Niekada dar Amerik j nesi
tvėrė tiek trustų kaip | askuti
niuose laikuose;per trustu) tampa 
praszalinta baimė konkuiiencijos, 
susirireę terp savęs tnli 
produkciję stato ue ant 
liuosos konkurencijos, bet ant 
monopoliai. Prie liuoeoe; konku
rencijos dirbtuvės turėjo)laikyti 
tam tikrus agentus, kurie,Grąžinė
dami po visus kraszti*,brukte 
bruko žmonėms tavonw; tokių 
vsžinėjanezių agentų būvo Ame
rikoj apie 300000." SusĮtvėrus 
daugeliui trustų jau daba 
vietų 60—75000 tokių 
taigi ketvirta dalis viso jų skait- 
liaus.

Czia-

ne
dirbtu-

Darbai 
lanvai- 
w61 ge- 

i peczių,

peczių,

dirbt u-

uždir-

išdarbių 
i, prita-

■tieriai 
pamato

konku-

nustos 
gentų,

iteretu- 
.siszkę,

ISZ
Lietuwiszku dirwu.

—
Reikaluose musų 

laikraszczių. i
Tankiai susirinkimuose ir teip 

susiėjimuose pasitaiko iszgirati ne 
vienę rugojant, kad lietuvisz- 
kuose laikra^zcziuose nėra tiek 
žinių kaip angliszkuose. Wieni 
sako, kad lietuviszki redaktoriai 
nėra teip mokinti kaip augliazki, 
kiti sako, kad anglis 
ra augszcziaus stovi
dar kiti kaipo priežastį to stato, 
kad angliezki laikra«zcziai talpi
na telegramus ir tt.

Man rodosi, kad tos czia isz- 
reiksztos priežastys, kurių dėl 
musų laikraezcziai mažiaus turi 
žinių už angliszkus, neturi tikro 
pamato;ant galo ir terp daugiaus 
paduodamų angliszkų laikraszczių 
žinių ne visos svarbios, daug juo
se yra tokių, be kurių musų skai
tytojai ne tikt kad gali ap»eiti,bet 
negali daugelio jų suprasti. Kiek
viena redakcija privalo taikytie- 
si prie supratimo savu skaityto
jų. Bet iaztikro, kodėl musų laik
ra 8 zcz tuose mažiaus yra žinių ne
gu angliszkūoee? Pirmiausiai, 
kad musų laikraszcziai mažesni, 
iszleidinėti gi .tokius kaip anglisz- 
kimusų iazleidtojai negali įsteng
ti: musų laikraszczių, kurių 
abonentus galimafoų t tukstaneziais 
skaityti rastume gal du, tris,tuom 
tarpu angliszkų laikraszczių abo
nentus skaito deszimtimia ir azim- 
tais tukstanezių. Angliszki laik- 
raazcziai todėl, apart redakto 
riauz ir reporterių, ržszanczių bė- 
gauezias žinias, gali užlaikyti „ ir 
daug apecijalistų raszėjų -- pas

mus gi paprastai redaktoriui vie
nam reikia parūpinti reikalingus 
straipsnius. Į asgliszkus laikra 
szcziu* raszo gerai iszlavinti ra- 
szėjai teip, kad redaktoriui reikia 
tik duoti statyti atėjusį straipsnį, 
musų gi laikraszczių korespon
dentai nszo teip, kad redakto
rius tankiai tiesiog negali su
prasti, ko raszantis nori; žinoma, 
kad tokiems raszėjams sunku at
skirti privatiszkas, netinkan- 
czias į laikrasztį žinias nuo 
svarbesnių. Angliszki skaityto 
jai žino, kad bėganezias žinias re
daktorius negali isz pirazto isz- 
cziulbti, bet turi jas rinkti; todėl 
jie siunezia žinias, jeigu tikt kas 
svarbesnio atsitiko,į savo skaito 
mo laikraszczio redakciję. Pas mus 
to dar nėra. Apart to, angliszkų 
laikraszczių skaitytojai žino, kad 
apie vertę atsiųstų rasztų spren
di vien laikraszczio redakto
res, jis sprendžia, koki isz tokių 
rasztųtinka į spaudę, o koki ne; 
jeigu jis nepatalpina keno nors 
atsiųtoraazto, nieks ant jo nepyks
ta. Terp mus yra visai kitaip: 
jeigu kas susipykęs su kitu, arba 
bu draugyste nusiuntė koliojunę 
savo prieszo, jeigu musų iaikraaz- 
ežio redaktorius, matydamas, kad 
isz tokio raszto nėra nė jokios nau
dos, jo netalpys, tuojaus isz to
kio nęrimstanezio raszėjo ant vi
sada padarys sav prieszę, toksai, 
daugiaus jau ir gerų žinių nesiun- 
tinės į redakcijas. Todėl tai musų 
hiikraszcziuose yra netinkanezių 
žinių daugiaus negu reikia, o už 
tai gerų per mažai.

■ Kad musų laikraszcziuose dau
giaus butų žinių, ypacz svarbes
nių isz lietuvių gyvenimo, te
gul skaitytojai nepavydi jų re
dakcijoms, su joms tuoj aus tegul 
pasidalina; kasi ink gi kitų—bė 
ganezios žinios greieziaus paten
ka laikraszcziams atsiųstos tele
grafu, todėl kitų nėra reikalo 
siuntinėti. Kaslink gi mokslisz- 
kų Btraipsuių, tai tų mažai gali 
sulaukti musų redaktariai nuo lie- 
tuviszkų laikraszczių skaitytojų, 
kadangi ant paraszymo tokių 
straipsnių pažinti reikia tę moks
lo dalį, apie kunę raszo; terp lie- 
tuviszkų gi skaitytojų tokių ne 
daug turime. Tokius vienok mok- 
sliszkus straipsnius įstengs parū
pinti laikraszczių redaktoriai, te
gul tik skaitytojai siunezia žinias 
apie visokius atsitikimus isz lie 
tuvių gyvenimo, o norėdami kai
rę laikrasztį pakelti, tegul dau
giaus užsiraszo, susirinkus dau
giaus abonentų,galima bus visaip 
laikrasatį gerinti. X. X.

Ar swietiszkas mokslas 
ardo katalikystę?

Nuo tūlo laiko mes pradedame 
patikti tai viename, tai 
kitame laikrasztyj korespondenci
jas apraszanczias buk tūli musų 
kunįgai draudžia žmonis nuo 
svietieszko apszvietimo, kadan
gi svietiazkas mokslas ardęs pa
matus katahkiszkos bažnyczios, 
nupuldo tikėjimę. Ar isz tikro 
vienok teip yra? Svietiszkas ap- 
szvietimas, jeigu norime pasikel
ti, pagerinti musų paežių ir vi
sos tautos būvį, neatbutiuai 
mums reikalingas, be jo ne gali
me apsieiti, kadangi jo reikalę 
jaueziame ant kiekvieno žingsnio. 
Kas todėl nuo jo draudžia, tas ne 
gal būt už musų draugę vadin
tas, tas nori mus dar labiaus nu- 
puldyti, tikėdamas nuo tamsunų 
palengvinti vien rinkimę pinįgų. 
Ne svietiazkas mokslas pavojin
gas bęžnycziai ir tikėjimui, ka
dangi matome, kad terp ap- 
szviestesnių tautų tikėjimas 
tvireziaus laikomi negu pas muc, 
kur jis remiasi vien ant, teip sa
kant, mechaniszko pildymo tikėji
mo formų, be atsakanezio jų su
pratimą Teisybė, kad svietisz- 
kas mokslas gali nupuldyti įtek
mę ant žmodių netikusių, ne do
rai besielgianczių kunįgų, bet 
mums rodosi, kad per tai bažny- 
czia, tikėjimas ir doriejie kunįgai 
nieko nežudytu. Ne avie 
tiszkas mokslas irdo tikėji
mę, bet greiezaus ne dorai 
besielgianti tikėjimo mokintojai. 
Musų laikraszcziuose juk pilna yra 
pasiskundimų ant kunįgų daromų 
aut lietuvisakų bažnyczių skolų 
be parapijonų žinios ir pritarimo, 
ant brangumo visokių kunį
go darbų. Tie tai dalykai labiau
siai ardo pamatus katalikiszkos 
bažnyczios, tikėjimę ir pasitikėji- 
mę žmonių dvasiszkiems vado-

vams. Czia mat ne Svietiszko 
mo kslo ir laikraszczių kaltė, bet 
labiaus tų, kuriems rėdymas baž
nyczios tapo pavestas.

Tikintis.

Isz G ii berto n, Pa.
5 d. Wasariaus szių metų už- 

dėjome czia lietuviszkę Blaivys
tės Draugystę. Tę dienę isz su
sirinkusių tapo iszrinkta visa vy. 
riausybė draugystės ir komitetas 
ant apdirbimo konsti
tucijos. Mieriai draugystės yra: 
užsilaikymas nuo girtuokliavimų 
ir nuo svaiginanezių gėrymų, pa- 
azelpa ligoniams ir palaidoj i ma» 
numirusių sąnarių. Mitingai bus 
laikomi kiekvienę pinnę nedėlię 
mėnesio. Norintis pristoti į drau
gystę, turi padėti 5 dol. kaipo 
kauciję ant vienų metų. Po me
tų, iazbnvęs draugystėj sąnarys 
gali savo kauciję atsiimti ir to- 
liaus gali pasilikti be kaucijos. 
Kauciję mes paskiriame todėl, 
kad per ję geriausiai tikimėsi prie 
blaivystės užlaikyti per metus 
sykį prisiraszusius sąnarius. Jei
gu kas isz sykį prisiraszusių są
narių peržengtų draugystės įsta
tus, taigi pasigertų, arba jeigu 
kas pamatytų jį geriant svaigi- 
nanezius gėry mus ar tai namieje, 
arba karezemoj, toksai sąnarys isz 
draugystės bus iszbrauktas ir jo 
sudėta kaucija, taigi 5 dol., per
eina į draugystės kasę kaipo jos 
savastis, tokiems sulaukusiems 
konstitucijos įstatus jų padėta 
kaucija nebus sugręžinta.

Mes draugai blaivystės kvie- 
cziame visus musų brolius lietu
vius, kurie nori pamesti girtuo
kliavimus, o negali susilaikyti nuo 
gėrymo svaiginanezių gėrymų, 
kad prieiraszytų į musų draugys
tę, o tada lengViaus bus atprasti 
nuo tos teip baisiai terp lietuvių 
iszsiplati nusios ligos.

Norinti pristoti į musų Blaivys- 
tės draugystę, bus priimami tikt 
už $1 įstojimo mokesties per S 
mėnesius nuo szio mitingo. Sa- 
nariai gali būti nuo 15-40 metų 
amžiaus, bet turi būti sveiki ant 
kūno ir ant dvasios ir kauciję, 
taigi |5, turi isz kalno užmokėti, 
taigi sykiu su įsiraszymu. Kitaip 
negali bul į draugystę priimtais.

i Komitetas.

Isz Worce8ter, Mas.
Musų mieste lietuvaiezių yra 

ne per daugiausiai, bet ir terp tų 
yra negražiai besielgianczių. Wie- 
naczia gyvenanti lietuvė parsi
traukė savo seserį isz Lietuvos. 
Atkakusi czia, į trumpę laikę pa
vogė nuo sesers kiek pinįgų. Už
tai tojė apdaužė gerai su kumsz- 
czia savo viesznę. Ta užtai aplei 
do savo seserį ir iszbėgo bu kokia 
ten vyriszkiu nežinia kur.Kitavėl 
pati vaikszczioja po vyrų gyve
nimus; ant galo atkakusi'į vien| 
gyvenimę jos sesuo ir Yądusi ten 
su vyrais besiIinkamjnanczię, par
sivarė nedotę seserį^itaiaohv ap
dalydama ant kelio geraiž pamo
kinimais. Tos kelios -netikusiai 
besielgianczios mergelės gėdą 
daro visoms lietuviszkums mote 
rims, žemina vardę "visų. Žino
ma, czia kaltos ne tik mergelės, 
bet ir iaz jų kvailumo besinaudo
janti vyriszkiai/ ypacz kad tas 
akyse svetimtaueziųgal pažemin
ti musų tautos gėrę garbę. ,

K. K-

Isz Brooklyno, N. Y.
Brooklyno lietuviams vysku

pas nupirko bažnyczię ir apraezė 
aut vardo lietu viszkos parapijos; 
ant vardo dviejų trustisų ir ant 
savo, o ue ant kunįgo, kadangi 
kunįgo neturime. Lietuviazki 
laikraszeziai jau Beniaus buvo pa
garsinę, buk bažnyczia tapo nu
pirkta, bet tas tik dabar atsitiko; 
su užraszu bus pabaigta pabaigoj 
saito mėnesio. Musų bainyczia 
bus ant kertės Roblyu iri S. 4 str. 
Bainyczia bus prieazai nauję til- 
tę, gražioje vietoje. Wargas, kad 
nėra lietuviczkų kuuįgų, kurie 
norėtų užimti vietę prie musų 
bažnyczios; vyskupas dabar at- 
siunezia ant nedėlios kokį svetim
tautį Sumę atlaikyti. Reikia tuom 
tarpu nors tuom pasiganėdinti, 
bet turime viltį, kad kada nore 
visgi sulauksime savo kunįgo.

Kas mus apskundė?
Pereitame numeryje mes prane- 

szėme, kad ant skundo kn. Kraw i



czuno tapo suaresztuoti: “Lie
tuvos” iszleistojas ir jos redakto
rius, kurie ant rytojaus, ant kau 
cijos po I200J, tapo paleisti. Da
bar pranesza me, kad skundėjumi 
buvo ne vien kun. Kravczunas, 
bet apart jo dar szitie lietuviai: 
VVlsdas Zacharevyczius, dirbęs 
pirmiaus “Lietuvos” spaustuvėj 
16 m. Jonas Bagdžiuniukas, Jo
nas BadginaS ir Julijonas Dieha- 
vy ežius.

teip, kad trukiai ne gali bėgioti. 
Ant salos Wight tvanai teiposgi 
ne mažai blėdiea pridirbo. Prie- 
szais Cramer susidaužė gabenantis 
anglis laivas, su juom pasken
do ir 5 žmonės. Piye Nab žiburių 
paekėndo garlaiwys “Arons”, su 
juom pražuvo ir 1S žmonių.

Isz Scranton, Pa.

nyl>ės”,''zltad kuopa Socijalistų 
Lietuvių nutarė laikyti praneszi- 
mus kas nedeldienį, 7 valaudę 
vakare, tas užmanymas ir iszsi- 

pildė. Mes Scrantouiecziai labai 
ėsame dėkingi p. Dr. Szliupui už 
jo gražų pamokinimę ir triušę: 
jo tiesos pilni žodžiai niekados 
ne iszdils isz musų atminties.

Sčrantonietis.

Isz wisur.
|| Berlyne smarkiai siauezia 

grippa arba influenza, mokslai- 
nJse, galima sakyti, beveik visi 
mokintiniai serga, todėl visas 
mokslainės reikėjo uždaryti, kol 
liga nepereis. - ,

B Į PortSuidę, Egipte, atplau
kė atnerikoniszka* kariszkas lai
vas “Grant” su kareiviais gabe
namais ant Filipinų salų. Susto
jus laivui, nuo jo pabėgo 50 ka
reivių. Apie lę jeuerolas Lav- 
tou preneszė Amerikos konsuliui 
Sueze.

B Mieste Lille, Sziaurinėj Pran
cūzijoj, minios žmonių užpuolė 
ant mokslainės užlaikomos „krik- 
szczioniszkų brolių”. Mokslainėj 
mat tapo užmusztas vienas isz jos 
mokintinių. Sako, kad jį užmu- 
szė zokoninkas pabūgęs, kad tasai 
mokintinis neiszduotų to zokono 
paslapczių. Minios iszdaužė ne 
tikt mokslainės ir minėto klioszto- 
riaus langus, bet teiposgi langas 
kliosztoriaus “szvetitos szirdies”. 
Norėjo įshverdzti ir į klioszturių, 
bet to nedaleido sutraukta polici
ja. 15 isz užpuolikų suaresztuvo.

B Wisi žinote, kad didžiausię 
dalį didžiųjų vieszputyszczių iždų 
surinkimų suėda kariszki reikalai. 
Kad teip yra, parodo iszdavimai 
ant to m erio pareituose metuose. 
Ant karės reikalų pereitę - metę 
Wokietij* apvertė 239949592rub. 
paprastų iszdavimų ir 45003178 
rubl. nepaprastų, arba i-z vi*o 
254953770 rubl. Austrijos ir 
Wengrijas iszdavimai buvo 148- 
059300 riįbl. Prancūzija i»zleido 
240000000 rubl.; Italija 94625- 
000; Anglija 182250000 rubl., 
neskaitant iszdavimų ant to mie- 
rio kolioųijose.

kartų duugias negu ^Vokietijoj, 
nors trukiai ant vakarinės Eu
ropos geležinkelių bėga beveik 
dvigubai greieziaus negu Masko
lijoj. Didesnis skaitlius nelaimių 
ant Maskolijos geležinkelių pasi
ne, turbut, nuo netikusio surėdy
mo administracijos ir nuo netiku
sių geležinkelių tarnų, kuriems 
rodosi, kad keliaujanti yra ant jų 
wien naudos, o ne kad jie turėtų 
būt keliaujanezių tarnais ir saugo
tojais. Terp Maskolijos geležin
kelių tarnų daugiau* negu kur 
nors kitur yra girtuoklių, per jų 
ne dabojimu daug nelaitnių pasi
taiko.

NAUJI 1SZRADIMAI.

|-Popiežius nusprendė visus 
kapitalus szvento sosto isz sve
timų krasztų bankų atimti ir pa
talpinti Italijos bankoee, kur di
desnius moka palukus: Prancū
zijos arba Anglijos bankai už pa
dėtus pinįgus moka po 3-4%, 
Italijoj gi net 8%.

g Prūsų žemėj, Gedanijoj, 
(Dancige) tapo parengtas didelis 
prekėjų laivams portas, kurisai 
dideliai atsilieps ant miesto tur
tingumo. Naujas portas bus di
džiausiu ant Baltiezkų jūrių Prū
suose. Taps jis atidarytas 15 d. 
Kovo szių metų.

B Serbijos sostapilėj, Belgrade, 
į sudę atėjo ukinįkas Alex. Wu- 
koviez Ir padavė sudžioms pra- 
szymę, kįiriame praszė, kad nūs 
pręstų jį ant pakorimo. Isz pra
džių sudžios tikėjo,kad tai yra be 
protis, VViukovicz vienok pasakė, 
kad jis n£ra beproeziu, bet kęs
damas didelį vargę, norėtų sykį 
numirti, paežiam galę sau pada
ryti draudžia Dievo prisakymai, 
todėl jis meldžia sūdo, idant jį 
pakartu. Žinoma, kad sudžios ne 
galėjo iszpildyti . pra^zymo var
guoliams, bet sudėjo jam, kiek 
galėjo, pioįgų ir paleido.

H Netoli Hong-Czau, Chinuoee, 
minios chinieczių užpuolė ant kai 
mų krikszczionių, prikJausanczių 
amerikomszkoms misijoms, iszde- 
gino kaimę, paszovė du krikaz- 
cziouiu chinieczių; paskui užpuo
lė ir ant paežio* misijos, sudegino 
jai prigulinezię koplyczię.

t Isz vakarinės Europos ateina 
žinios, kad ten, ypacz gi Angli
joj, užstojo kaipi pavasaris, oras 
teip sziltas, kad rodosi, jog me
džiai turės pradėm sprogti, oras 
Londone teip sziltas kaip Gegužio 
mėnesyj. Parlėkė jau tūli parle
kianti pavasario paukszcziai.

| Isz ^rasnojareko, Siberijoj, 
pranesza, buk vienas aukso kas- 
tynių savinįka*, Monastirezin, 
gavo žinįę, kad gyvenanti aziau- 
liniuoee Liberijos k rašaluose tun- 
guzai, ant Timur pussalio, pra- 
neszė to apskriezio policijos vir- 
szinįkui, kad jie 7 d. Sausio szių 
metų, terp Komo ir Pit.Jenisejaus 
gub., užtiko skudurų kruvę, gal 
nuo baliono, po jais tris ne gy- 
vėlių kuaos; vieno isz jų galva 
buvo labai sudaužyta. Aplinkui 
gi buvo Užmėtyti visokį įnagiai, 
kurių vertės tunguzai nepažįsta. 
Policijos virazinįkas jau iszkelia 
vo į tuos krasztus ant isztirimo, 
kas tai do negyvėliai. Mena, kad 
tai gal būt Andree ir jo du drau 
gdi, kurie vasarę 1897 m. iszlėkė 
ant balioęo prie sziaurino žemės 
poliaus ir iki sziol.ne sugrįžo.

^Vakariniuose Iszpanijos krau
ptuose, pro'vincijoj Oviedo,.. siau
ezia smarkus girių gaisrai. Isz- 
degė jau daug terpgiriuose buvu
sių kaimų, pražuvo daug naminių 
gyvulių; ar prie to nepražuvo 
žmonių, dar nežinia. Žmonės 
niekaip negali suvaldyti besipla 
tinanezios ugnies.

i Mieste Bombay siauezia ma
ras terp žmonių per kelis metus. 
Tikt Sausio mėne.yj szių metų 
nuo maro pasimirė ežia 1500 
žmonių. Skaitlius miesto gywen- 
tojų, kuriame priesz marę gy
veno 800000 žmonių, sumažėjo 
iki 250000; taigi mat per tris 
įmetus pasimažino ant 550000.

E Atkakęs į Portą dėl Gado, 
ant Azoriszkų salų, angliszkas 
garlaivy* “Weehavken” atgabe 
no 29 pasažierius,daugiausiai mo
teris ir vaikus,nuo Hamburgo pa- 
sažieridio garlaivio “Bulgaria”, 
iszplaukusio 28 d. Sausio isz Nev 
Yorko į Hamburgę. Minėtas gar- 
laivys laike siautusių vėtrų teip 
tapo pagady tas, kad negal plauk
ti. Kas atsitiko su kitais paša 
žiegias, nežinia—buvo ]ų ant lai
vo 90. Laivui “Weehavken” 
nepasisekė visų paimti, kadangi 
didelės jūrių vilnys nedalėido 
jam prisiartinti prie pagedusiu

| Inžinierius Fletcher iszrado 
prietaisę ant persergėjimo ant jū
rių plaukianczių laivų apie pa
vojingas jiems vietas. Prietaiaa 
toje, pritaisyta kur nors ant jūrių, 
isztolo savo szvilpimu persergsti 
plaukianczius laivus, kad tos vie
tos reikia apsisaugoti. Ant pa 
rengimo signalų nereikia žmogaus 
arba kokių nors msszinų, pritai
kyta ežia jūrių vilnių pajiega, 
kuri pati signalus iszduoda.

U Galicijonas, pradinės mok
ai ai n ės mokintojas Szczepanik 
iszrado stakles ant audimo pui
kiausių divonų (karpotų) geboli- 
n ūš vadinamų, ant padirbimo 
kokių dabar reikia kelių melų 
darbo,su Szczepaniko gi staklėms 
ję atlieka į porę sanvaiezių ir di- 
vonas teip puikiai iszauatas, kad 
tikt gerai prisižiūrėjus galima 
pažinti, kad tai audinys, o ne 
teplioriaus padarytas abrozda*.

| Zellendorfe, netoli Berlyno, 
Wokietijoj, daro dabar bandavo- 
nes su nauja lakiojimui prietaiaa 
Buttenstaedto. Prietaisa ta ant 
pasikėlimo į orę ne turi baliono, 
bet sparnus, kaip paukszcziai; 
taigi ji panaszi j tokię jau Lilien 
thalio prietaisę, tuom vien skiria 
si, kad sparnai neįdubę, bet 
tiesus, todėl ir prietaisa, pasikėlu
si į orę su žmogumi, ne gali apsi 
versti,kaip antai atsitiko iszlėkus 
su savo prietaisa Liliethaliui. 
Buttenstaedto prietaisa grei
eziaus ir lengviaus pakyla isz 
syk, su kitoms ant to reikia kilti 
nuo kokios augsztai iszkilusios 
vietos, su Buttenstaedto gi gali
ma pakilti ir nuo lygios vietos.

| Mieste Asnieres, Prancūzi
joj, darė dabar bandavones su 
nauju apsaugojanezių nuo szuvių 
serdoku, kurisai prie bandavo 
nių pasirodė daug geresniu ne 
tikt už padariusį tiek triukszmo 
Amerikoj Žeglionio serdokę, bet 
ir už kitus iki sziol iszrastus. I«z 
radėjas naujo serdoko yra prancū
zas Thuraud. Serdokas tasai yra 
isz metaliaus, avilktas nuo lauko 
ir nuo apaezios, sveria isz viso 7 
svarus. Szaudė į jį isz vokiškos 
kariaunos vartojamo naujausio 
karabino Mausero ir tai tikt 
nuo 70 žingsnių. Kulka pramuezė 
vien apvilkimę isz lauko, vidu
rinėj metalinėj gi plėvėj padarė 
vos užtėmyjamę rėželį, ant apati
nio gi apvilkimo nepadarė nė jo
kio ženklo. Buvę prie bandavo- 
nių reprezentantai prancuziszkos 
kariaunos pripažino Thuraudo 
serdokę už atsakantį savo mie- 
riams. «Karės ministerija pradėjo 
jau derybas su iszradėjumi, nuo 
kurio nori iszradimę nupirkti.

ežių buvo: chemijos profesorius 
vietinio universiteto Richardson, 
daktaras Neatley ir daktaras 
Pasųual, prancūzas. -.

“7 vai. vakare mes pamatėme 
besiartinanezię kunįgų procesiję. 
Pirmiausiai ėjo vyriausias kunįgas 
su kardurankoj, toliausdu žemes- 
niejie kunįgai, už jų toliaus neszė 
iszkalię stabę dievaiezio.

“Wyresnysis kunįgas apreisz- 
kė susirinkusiems, kad abudu su 
juom atėję kunįgai įeis į ugnį. 
Toliaus gali tę padaryti visi su
sirinkę indiecziai, bet tikt vyrisz- 
kiai, moterys negali to padaryti.
“Polam vyresnysis kunįgas pra 

dėjo kalbėti uižldas, o abudu že 
mesniejie artinosi prie ugnies et- 
sakaneziais szųoliai*; prisiartinę 
įmetė į ję kelis kokosų rieszutus 
ir paskui abudu kunįgai azoko į 
ugnį. Perėjo kelis kartus skersai 
ir iszilgai per grabę pripiltę de- 
ganezių ž iri jų. Liepsna juos su 
visu apsiautė, neapautomis kojo 
mis žarstė jie deganezias žarijas 
teip, kad isz grabės kilokibirksz- 
tys. Per visę tę laikę ant kran 
to stovinti indiecziai giedojo 
giesmes, o vyresnysis kunįgfas 
kalbėjo maldas. Toliaus isz pul
ko indieczių pradėjo atsiskirti vie
nas po kitam vyriszkiai ir be jo 
kios baimės žengė į degsnezię 
ugnį; maži keturių metų vaikai 
bėgiojo po u£nį, kurios karszlį 
europiecziai jautė stovėdami isz
tolo.

“Tęsyk pasidręsino įeiti į ugnį 
ir vienas isz europieczių ir mes 
matėme, sako ans laikraszczio ko
respondentas, kaip palengva per
ėjo jis per ugnį. Paskui pasako
jo, kad jautė teip, kaipi kad eitų 
per įkaitytępieskę.

,,Wienas isz europieczių, pats 
savo akims netikėdamas, pasa
kė, kad turbut indiecziai turi ant 
padų sukietėjusię odę, kuri sau
goja kojas nuo ugnies, bet dak
taras Pasųual, isz tyrę s padus, nu 
sprendė, kad oda ant jų ' visai 
normaliszka ir jis ant indieczių 
buvusių ugnyje nė jokio apde- 
gimo ženklo irtai ne tikt ant kū
no, bet ir ant drabužių ne užtė
myje.

“Abudu kunįgai iszbuw.> ug
nyje apie valandę. Iszlipdami, 
jie persergėjo susirinkusius, kad 
jie neitų daugiaus į ugnį.

“Profesorius Richardson ir kiti 
europiecziai dar kartę prisiartino 
prie grabės, bet jautė neiazpasa 
kytai didelį karšatį. Wi»i persi
tikrino, kad grahėj buvo ugnis.

“Nieks isz susirinkusių nemo
kėjo iszainkinti to, kę malė ir 
mes, sako korespondentas “Hani- 
burger Correspondenz”, dar sykį 
persitikrinome, kad indiazki ku
nįgai turi nežinomas europisz- 
kiems mokslincziams paslaptis ir 
tai ne vien kaslink apraszyto 
ežia atsitikimo, bet ir daug 
kilų. Europiszki Indijų tiri nė- 
tojai apraszo, kad indiszki kunį 
gai, jeigu tai reikia ant nubau
dimo laužanczių jų įstatus, moka 
paszaukti perkunę, kurisai kalti- 
nįkę nubaudžia, jį užmu*za.

liietiiviii Protėviai
MAŽOJOJE AZIJOJE,

nuo senove* iki Jie pateko po vaidila Penu.

Parašte Lietuvos Myluojąs.

(Tąsa.) 
nias isz' Eroso ” sako, kad tai buvo pirmos 
aukso ir 
mio.

Gygas pradėjo kariauti su Graikąis pa
marių, kurie fktuolaik buvo turėję drltugisz- 
kus prietikius su tengymiais gyventojais sa
vo kolionijų. Juog Beniaus sątaika vįieszpa- 
tavo, galima sąprotauti isz to, kad Graikai 
ėmė dėl savęs karalius isz Lyki jos**, ir pasa
kojama yra, kad Lykiszkiai sav vardą pasisa
vinę nuo tūlo Graiko**. Didesnėje .dalyje 
Graikiszkųjų miestų populiacija, regię, buvo 
maiszyta, isz dalies graikiszka, isz dalies ari 
jatiszka. Geriausiai juk apie tai liudyja mies
tas Tėos‘ .

Kaip Phoinikai Iszpanijoje ir koje, 
ir kaip anglijonai per ilgą laiką Indijoje bei 
Amerikoje, teip ankstybi Graikų ujokai 
Azijoje, kurie isz didesnės dalies buv užsi
ėmę pirklyba, buvo mielai, rodos, pniimami 
per tenbuvius, ir, su mažomis iszskIromis, 
užlaikė su jais nesulaužytas draugybes. Ži
noma, Graikų kolionijos isz paežių pradžių 
netapė įsteigtos be praliejimo krauju*’, vie
nok vėliaus retai kuomet pasitaiko imtpuoli- 
mai tenbuvių. Užsipuolimas Kariszkių ant 
Priėnės, prie ko Androklos tapė' užmtiBZtas, 
gal yra vieninteliai užraszyta iszskyra. To
kią sątaiką galima paaiszkinti jau tai- supra
timu tenbuvių, kokią naudą jie turėjo isz 
pirkly bos su Graikų miestais, jau tai paga- 
gatavumu Graiką susimaiszyti su Azijos gen- 
tėmis. > k l|

Gygas pirmas įvesdino naują pųlytiką. 
Pavydėdamas auganezios galybės svetimže- 
miecziams, kurie buvo apsisėdę visame pajū
ryje, ar gal su iszdidumu norėdamas prapla
tinti savo valdžią, jis pradėjo vainą .su Jo- 
niszkiais Graikais, pustyjo jų žemes,; ir tur
but apgulė Smymą ir Mylėtą ir net Kplopho- 
ną pagauti jam pasisekė (atskyrus tiktai ci
tadelę).

Turbut prie tos vainos priguli pasakoji
mas, kurį Plutarehas priveda isz Dotithėo®*^ 
kurs buvo paraszęs istoriją Lydijos.' i Smyr- 
nėnai, matomai, buvo smagiai įgriebti,bet per 
stratagėmą, kurią jie visuomet min ‘ velee* 
niuose laikuose szvęsdami szveutę EI eria, 
nugalabyjo armiją, pasiųstą priesz ju|m|. Anot 
vieuo pasakojimo, Gygas su Lydais ' vo isz- 
tiesų įėmęs miestą, kada Smyrnėnąil sukilę 
iszsivyjo juos7*. M iranėnuos, elegiškas dai
nius, garbino tą atsitikimą vienoj 
giesmių**.

“Apart įėmimo Kolophono, ir užsiduolimo 
ant Mileto bei Smyrnos, jis(Gygas)m ‘ " 
kio kito darbo”, sako Hėrodot&s”
vargiai bus galėjęs pasisavinti visą szalį Tro- 
ados, kaip tvirtina Strabo14*, arba įgyti tokią 
įtekmę ant Milėtėnų, juog buttį turėjęs bal
są, naujokynes steigiant.

Gygas užmezgė susineszimus su tolimo
mis galingomis valstijomis, beje su j 
ir Assyrija. Įsibrovimai Kimmerių 
jo jo gadynėje (anot Assyrijos an 
Gygas buvo priverstas praszytiesi

irreso ” sako, kad tai buvo pir___
sidabro aukos dėl Delphų dievna-

savo

iko jo- 
ilto jis

tu 
idė- 

)♦ ir 
Ibos

26 m.
rų pa- 

Už 
rijos” 
.teko.

i Maskoliszkas caras paskyrė 
12000 rublių kaipo paszelpę tiri- 
lėtojų komisijai keliaujaneziai 
int tirinėjimų į nei n o mus vidu
jinės Azijos krasztus, ypacz gi 
Tibetę. Anglijonai ne labai tiki, 

tad minėta tirinėtojų komisija 
(urėtų vien moksliszkus mierius, 
Įuli angliszki laikraszcziai sako, 
tad caras nori vien gerai isztirti 
visus parubežinius nuo angliszkų 
jndijų krasztus, parūpinti karisz- 
|u8 žemtapius tų krasztų.

Ant laivo “Bulgaria”, pagal 
pasažierių suraszę, turėjo būt ir 
keli lietuviai. Surasze yra szilos 
lietuviszkos pravardės: Stanis
lovas Sėjate, L Kapsovski, Juo
zas Bilaks, Juozas Balunas, Jonas 
Osmidak.

| Anglijos, Prancūzijos, Belgi
jos ir Holandijos pakrantėse 
įiautė baisios vėtros ir audros, 
Bios nemažai blėdies pridirbo. 
Bės, ypacz Anglijoj, ant syk už- 
Bno ir apsėmė geležinkelius

11- Pagal žinias surinktas an- 
gliszko laikraszczio “Engineer”, 
daugiausiai nelaimių ant geležin
kelių atsitinka Maskolijoj, kur 
vienas užmusztas iszpuola ant 
116541 pasažieriaus, Anglijoj 
ant 1660000, Prancūzijoj ant 1 
760000, Austrijoj ant 2400000, 
Belgijoj ant 5 milijonų, Wokieti- 
joj net ant llj milijono. Tokiu 
budu Maskolijoj pasitaiko ant 
geležinkelių 10 kartų daugiaus 
nelaimių negu Anglijoj, o 100

Ugnies szwent$ Indijose.
Iszeinantis Hamburge, Wokie- 

tijoj, laikrasztis “Hamburger 
Correspondenz,” patalpino rasztę 
savo korespondento isz Jndijų 
apie apwaikszcziojimę mieste Bom 
bay ugnies"- szventės.

Tūli europiecziai, neseniai pri
buvę į Indijas, nenorėjo tikėti, 
kad fndiszki kunigai moka teip 
suvaldyti ugnį, kad po ja galėtų 
be pavojaus vaikszczioti žmonės. 
Iszgirdęs apie tai vienas turtin
gas indietis apsiėmė tę parodyti 
netikintiems europiecziams.

“Wakare, sako toliaus kores
pondentas paminėto laiknuzczio, 
mes susirinkome sode pas anę m* 
dietį. Ant pievutės prieszais na
mus iszkasė grabę 4 pėdų ploczio 
ir 20 pėdų ilgio ir ję prikrovė 
sausomis malkomis. Ant jų už
bėrė deganezių žarijų; karsztis 
nuo užsidegusių malkų buvo teip 
didelis, kad prie grabės negalima 
buvo prisiartinti per deszimts pė
dų. Apart indieczių, isz europi e-

Nauji rasztai.
Dirva Nr. 1. kn. M. Lietuvi sakos 

pasakos. Medeira iietuviezkai int- 
tologtjai. Dro.J, Dasanavyesiatis. 
Sausio m. 1IF2 pusi.

Yra tai didžiausia isz iki sziol 
iszėjusių “Dirvos” knįgs. Patil 
(tusios ežia žmonių pakakus pada 
lytos į 14 skyrių. Darbas tai ne 
tikt labai didelės moksIGzkoa 
wėrtės, bet ir kiekvienam žmo
gui suprantamas. Pasakos surink
tos isz žmonių lupų, o telpa jų 
knįgoj net keli szimtai. Pasakos 
yra szitokių skyrių: Apie šutvė- 
rimę pašau.ės, Apie Dievę ir 
velnię; Apie perkunę ir velnię, 
Apie žmogų ir velnię, Apie ra 
gauas ir raganius; Apie Deives, 
Laimę ir Laumes; Apie Dalį, 
Apie Giltinę, Apie aitvarę ir 
puszczius. Apie u^nį, Apie szalnę 
ir szabį; Apie vėjus. Apie milži
nus; Apie žalczius ir smakus ir 
Apie vilktakius arba vilkalokus. 
Pasakos ežia patilpusios surinktos 
daugiausiai Suvalkų gub., 
kelios tikt surinktos Kkuno gub. 
Kaip D-ras Basanavyczius pra 
kalboj paaiszkina, dabar patilpu
si os yra ne visos, bet tikt dalis jo 
surinktų. Gal ir kitas atspaus 
“Dirva”.

Preke plnįgų.
Ruskas rublis po.
Prusiszkos markas po....

Prie kiekvieno pinįgusiuntinio 
reikia pridėti 30c ant paczto kasz- 
ių.

Pinįgai iszsiųsti per “Lietuvos” 
redakciję greieziausiai suvaiksz- 
ežio ja ir niekada negali pražpti, 
nes mes riuneziame per bagoeziau- 
sias bankas ir kiekvienę siuntinį 
asekuruojame.

52fc
24jc

pirm Kristui gemant), ir per tąją 
gelbą Gygas įstengė valioti Kimmerii 
taigi Gygas turėjo “paimti jungę Ast 
667 m. pirm Kr.’”. Bet tai neilgam 
Vėliaus Gygas suderėjo taikę su A^gyptu, 
kuris neseniai dar buvo pakėlęs maįtztą po 
vada Psammeticho, ir 664 m. pirm Kr. pa
siuntė savo armiję, turbut marių 1 
Aigyptę ir tokiu budu dalyvavo vain 
rię vedė Asszur-bani-pal su savo mai 
vasaliumi. Bet sztai gaujos Kimu 
didelę spėka paantrino savo užpuoliu 
teiviai laimėjo pergalę. Gygas pats 
veiktas didelėje kovoje ir puolė 
mas ant musziavietės (686 m. pirm 
Dabar Kimmeriai nuszlavė jo žemę 
no kraszto iki kitam, ir nugrynyję 
nuoginę szalį, jie traukė su ginklais 
szalis, kuriose dar buvo kas grobti.

ęliais, į 
^je, ku- 
Stiezku 
tfrių su 

ir an- 
pė ap- 

uda-

o vie- 
i nu- 
kitas

Dar pasakojama yra apie Gygą“, \ c 
jb susikrovęs nemieruotus turtu*,

tad jis 
’ teip
Tiejie 

jo nemieruoti’lobiai, turbut, davė pradžią ir 
žiedą, 

i buda-

buvęs susikrovęs
juog į priežodį parėjo “turtai Gygo”.

anai pasakai apie stebuklingąjį aukso 
kurį Gygas esąs radęs dar skerdžiumi 
mas pas karalių Kaudaulį, kaip kadkiaugsz- 
cziaus matėme Platoną pasakojant.' Tasai 
žiedas Gygo tankiai buvo minavojamauvidur- 
amžiuose, teip-gi sziądien pasakose Lietuvių. 
“Lobiai, kokiaisGygasdidžiavosi, parojo jam 
nuo Hėraklydų karalių, kurie beatejonės

i 1) Frag. 12.
2) Herod. I. 147.
3) Herod. I. 178,
4) Pausan. VIII. III. ^3: Boeckh. Corp, Ins, Nb 3064.
5) Herod. I. 146; Mimnerm. ap. Strab. XIV. p.1 34,- kur 

yra patėmytas gvoitas įsteigiant Milė t} ir Kolophon|
6) Doaith. Frag. 6.
7) Pausan. IX. XXI. $3.
8) Ibid IX. XXIX. £2.
9) 1. 14.
10) Strab. XIU. p. 59O.Gygea buvęs numylėjęs J^«nę Dag

nės Įsa Stnyrnos, kurs buvo uirustinęs savo tautieękf ‘ 
dedamas dainas issgiriant Lydus pergalėje Amasotyi 
atkerssyjimo ui nelabę«psiejimę su tuomi jaunikaii 
uipuolęs Csęs ant ter r i tori jos Magnesijos (tur->ut . 
IĮ), ir po ilgų vajonių įemęs m i estę. Strabo-gi (XI® .
tvirtina, kad visa Troada buvusi po Oygo valdiis. .

11) Slg. O. Smith'o “History of Assur-bani-pal’*^
71. 73. *

12) Oyges teip-gi vadinasi szimtarankis miltinu , 
Koilos ir Terroa, kuris drauge su savais broliais buv > i 
vainę priešą dievus, ir kuris, pergalėtas, tapė nugr i nintas į 
Tartarę ant amiinos koronSs! Mat senovėje butą pro j ings 
su dievais kautiesi.

jciiu, Gy<a« 
paĮei Sipv-

PP M.
>, sūnūs 
pakelę*

-
mazgojo smiltis Paktolio, ir apdirbinėjo ka
syklas Tmolio per daugelį gentkarczių”‘>.

Įpėdiniu Gygo buvo jo sūnūs Ardys (686- 
-637 m. pirm Kr. g.). Pirmu žingsniu Ardžio 
buvo numetimas vassalystės Assyrų. Po
draug jis ėmėsi už aggreėyviszkos polytikos, 
kurią Jis paveldėjo nuo savo tėvo, o kuri pas
tojo priimta užr sistėmą Mermnadų giminės. 
Tokia polytika įpatingai kreipėsi priesz Grai
kų miestus pamariuose. Dėlto Ardys panau
jino užpuolimus ant Mileto ir įėmė Priėnės 
miestą**. Jokis miestas Joniszkių Graikų, 
sykį perveiktas per Lydų karalių, nebeatsi- 
griebė savo, neprigulmybės.

Tuomi tarpu Kimmeriai vėl atsibaladojo 
nuo Kaukazo į Mažąją Aziją, ir ugnį bei kar
dą isznesziojo po didesnę dalį pussalio. Tie 
Kimmeriai jau daug sykių buvo užsipuolu 
ant Mažosios Azijos, kaip Strabo tvirtina, ir 
net gilioje senovėje”. Sziuomi-gi tarpu jie 
buvo pabėgę nuo Skythų (“Skolotų”), kurie 
isz vi jo juos isz jų tėviszkės. Kaip gaujos 
Gailų, kurie vėlesniuose laikuose pustyjo tas 
paezias szalis tokiu pat nuožmiu budu, Kim
meriai paliko griuvėsius ir pustynę puikiau
siose szalyse Žemutines Azijos, ir Paphla- 
gonija, Bithynija, lonija, Phrygija, net 
Kilikija, lyginai kaip Lydija, buvo supusty
tos ir apgrobtos. Phry gi joje karalius Midas, 
nepasitikėdamas atmuszti prisiartinantį bai
sūną, kaip sakoma yra, pats savę nužudęs**. 
Lydijoje jie įėmė spstapylę apart Akropo- 
lies; Jonijoje jie pustyjo lankas Kaisterio 
upės, apgulė Ephėzą ir nudegino dievnamį 
Dianos susiedyjoje: Lygdamis hoytos ekayse 
ton naon tės Artemidos**; toliaus jie traukė 
pietų linkon į platumas Majandro ir iszruba- 
vojo Magnėzijos miestą”. Bet Kilikijoje ar
mija Kimmerių, po vada Lygdamio, tapė ap
galėta per smarkius Kalnėnus7'. Graikai ta
me regėjo atkersztą Artemies (Dianos), rfės 
Lygdamis buvo vadovu buvęs užpuolant ant 
Ephėzo. Sztai ką sako poetas Kaili markos”:

eyry themathlon,
Toi ra kai elainon alapazemen epeilėse (Efeson) 
Lygdami* hybristė*, epi de siraton hippSmolgon 
Egage Kimmerion, psamathoi i*on, hoi ra par ayton 
Keklimetioi fiaioyai boos poron Inaciiionč*.
A deilos basileon hoson fliten oy gurcmellen 
Oyt ayto* SkythiSnde palimpete*. oyte tis alio* 
Hoaaon en leimonl Kayurioi, estan hamaxai, 
NaatSsein Efesoy gar aei tea toxa prekei tai. ■

. . Vienok galybė antpuolėjų nė su szita 
pergale netapo sulaužyta. Tiktai treczioje 
gentkartėje, Alyattės iszvyjo juos isz žemių, 
stovinezių po Lydijos valdžia. Butu klaida 
tvirtinti, kad tuomet jie tapo iszvyti isz Azi- 
jos*’, nėsa jie toliaus valdė tūlas dalis Azijos. 
Kaip kad Galliszki valkijozai valesnių amžių 
rado sav priegląudą Galatijoje, taip jų gimi- 
naieziai, Kimmeriai, ilgai užsilaikė tuloee 
tvirtynėse, kaip Antandros, kurį užėmę. lai
kė per 100 metų10*, ir Sinopė, kur jie ant vi
sados ftpsigyvenon,ę nės Ambron, pirmas Mi-‘ 
letėnų oikistas, kurs bandė kolionizuoti Si- 
nopę, tapo užmusztas per Kimmerius, jei gali
ma vieryti Skymnui. Istorija Lydijos laike 
Kimmerių virszesnybės yra visiszkai tuszczia. 
Kad Epheziszkio poeto Kallino elegijos butu 
užsilikę, geriaus butu galima bėgį atsitikimų 
apsvarstyti1**, nės jis mėgino gaivinti energi
ją tautieczių priesz baisius anteivius.

Sadyattes, sūnūs Ardžio, (637-625 m. 
pirm Kr. g.) iszsižiuri, lyg kad pradžioje savo 
vieszpataviino butu prisilaikęs reakcijos; ma
tomai visą savo energiją jis turėjo padėti ant 
apgynimo savo karalystės nuo pustyjimų per 
Kimmerius. Galop-gi jo vieszp^tavimo ga
lingumas Kimmerių K ėmė gaiszti, ir Lydija 
dar sykį griebėsi už aggressyviszkos politi
kos. 631 m. Sadyattės panaujino vainą 
priesz Miletą ir ją vedė, pustydamas Milėtėnų 
szalį, iki pats pasimirė. Ar katra nors isz 
anų didelių pergalių—distrikte Limenejon ir 
platumose Majandro—buvo laimėtos per jį, 
sunku yra sziądien nuspręsti“*. Vainą jis 
paliko savo įpėdiniui ant sosto, savam sunui 
isz tikros sesers, Alyattui.

Alyattės, garbingiausias valdimieras to
je dynastijoje, iszskyrus Kroizą, kaip Hėro 
dotas1** raszo, visą savo energiją padėjo ant 
tolesnio vedimo vainos su Graikais bėgyje 
pirmųjų szeszių metų savo vieszpatavimo. 
Mieriai Alyatto tapo sutramdyti; dėlto regi
mai pabudavojo Assėzujedu dievnamiudėl 
Athėnės Assėzyjos į vietą vieno, kurs tapo nu
degintas laike vienos isz jo ekspedicijų priesz 
Miletą, ir Milėtui pasisekė užlaikyti savo ne- 
priegulmybę ilgiau s ant pusės azimtmeczfo.

'!) O. R*wlinsou's Origin. of Nation*. p. 75.
2) Herod. I. 15. /
3) Strab. I. p. 90. (Oxf. ed.): hoi te Kinątnirioi/hoy» kai 

Trtronas onomaioysin, C ekeinon ti ethnoa pollakis epedra- 
mon ta deri* merė toy pontoy, kai u synechC aytoi*. pote 
men epi Paflagona*. pote de kai Fryga* em balome*. Strab. I. 
p, 9: hoi Kimmerioi kath'. Homeron 6 mikroa pro aytoy me- 
chri* loniucpedramon t«n gfa ten ek Beaporoy pas*n. Ir t«1 
Strab. III. p. 200: kath’ Homeron e pro oytoy mikron legoyit 
ten tpn Klmmerion efodon genesthal ton 0. ten) meehri t6s 
Aiolido* kai tės lonias.

4) Eustath. ad Hom. Od. XI. 14; Strab. I. p. 90.
5) Hesych. in voc. Lygdami*.
6) Eustath. Commeat. ad Hom. Od. XI. 14c Ton Kimme. 

rion apomoira legetai pote (Treres de faain ckaioynto) pollen 
tės Aslas katadramein, kai tas Sardei* helein kai ton Magne- 
ton de polloys hsnelein ton kata ton Maiandrun emballein de 
kai epi Paflagonas kai Frygas. boti kai Midų iegeUi haima 
tayroy pioneiato chreon apelthein.

7) Strab. I. p. 90.
8) Hymn, ad. Dian. 248-260.
9) Kaip Herodotaa tvirtina I. 15: Kimmerioyseh tęs Aslas 

ezelasi.
10) Steph. Byz. in Voc. Antandroa, AristotėlSs feai tayten 

onomasthai. ..Kimmerida. Kimmerion epol koyntbn hekaton 
«u.

11) Herod. IV. 12: Fainontai de hoi Kimmerioi feygootas 
es ttn AsiCn toys Skythas kai ten Chersoneson ktisantes. en 
tSi nyn Sinope polis Heliu oikeUi. ,

12) Kallinos, Fragm.
13) Herod. I. 18; tromat* mėgai* difuis MilCsion egeaeto.
14) I. 17-22.

(Toliaus bus.)
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ŽingeOlI žwėri8*

laz Lpudono dabar tapo isz- 
siųsti į Pietinę, Amerik} tirinėtd- 
jas Cavendish ir zoologoe Dobeon 
aut mokt-liszkų tirinėjimų, ypacz 
gi ant jieszkojiino, ar nepasiseks 
jiems užtikti ir sumedžioti žingei-x 
dų,dar mokslincziams nepažįstam} 
žvėrį, kurisai, pagal pasakojim^ 
indijonų ir tūlų keleivių, gyvena 
Santa Cruz apskrityj, Patagoni- 
joj. Žvėris tas ėsja keturkojis,gy
vena olose, dien} įsikasa į žemę, 

" tikt naktyj iszeina. Pagal indijo
nų pasakėjim}, žvėris* tasai bai
siai tszroab ir jo negalima sume
džioti, kadangi karabinų ir kito 
kių ginklų kulkos nuo jo atszo- 
ka, todėl negalima tų žvėrių už- 
muszti. Buvim} tokių žvėrių pa
tvirtino žinomas terp mokslin 
ežių keleivis tirinėtojas pietinės

• Amerikos, neseniai pasimiręs Ra 
mon Lista. Jis laike savo kelio
nių po pietinį Patagamj} patiko t} 
žingeidų, jam nepažįstam} žvėrį, 
kurio vienok nepasisekė nė pa
gauti, nė nuszauti, kadangi szu- 
viai žvėries ne galėjo sulaikyti, jis 
pasislėpė. Potam profesorius Bue 
nos Ayrea universiteto,T. Amagli- 
no atkako į pietinę Paiagoniję 
ant tirinėjimų. Jam pasisekė su
griebti, tikt ne czie)}, kailį to žin- 
geidaus keturkojo. Amaglino lai 
ko t} žingeidų žvėrį už gimining} , 
milžiniszkiems Megat heli i u m, • už
silikusiam vien Patagonljoj kaipo 
ženklas seniai praėjusių gadynių;

y isz kitur jau tie žingeidus žvėrys 
seniai isznyko, randa tikt suakme 
nėjusius jų kunus senesnių laikų 
žemės sluogsniuose. Apie bud} ir 
gyveuim}, muist} ir paproezius 
tų dar pietinėj Amerikoj užsiliko 
šių žingeidžių keturkojų surinko 
nuo Patagonijos indijonų dau
giaus žinių angliszki keleiviai, bet 
gyv} pagauti, arba nuszauti uore 
vien} dar niekam nepasisekė, tu 
dėl ir mokslincziai ne galėjo tik
rai isztirti, kas ta» do žvėris yra.

' Ant galutino jazriazimo klausy
mo ir praszaliuimo visokių pasa- 

' ■ kiszkų pasakojimų surinktų nuo 
indijonų, Cavendkh nusprendė 
keliauti į pietinę Amerik}, paima 
jis zoolog} (žvėrių žinovę^ Dob- 
sonę kaipo specijalist}. Užveizda 
Brith-h M ūse u m besirengiantiems 
į kelionę aiit tų tirinėjimų suteikė 
žinias, kokias tikt turi apie t}

ljkru žemeziugu. Boutan ant tos 
dirvos daro toliaus tirinėjimus 
ir jie atgabena vis geresnius vai 
sius, pasitaiko jau priversti mo
liusku padirbti femeziug} tokio 
jau gražumo, o kaip kada net gra
žesnį už tikrus, p įdirbtus tikrų 
Žemcziuginiųmoliuskų.žemcziugų 
prekėjus apėmė jau baimė, kad 
per isztirimuB Boutano ne atseitų 
jiems daug žudyti: jeigu atras 
bud} dirbimo, tikrų žemeziugų 
visur, kur tikt yra duodanti 
perlmuterines dėžes moliuskai, 
prekės dabar'inių žemeziugų tu
rės nupulti. Dabar antai už karte
lius isz gerų žemeziugų reikia 
mokėti po kelis .atimtus, arba ir 
po Kelis tukstanezius doliarų, 
paskui, kada Boutano bud} pažys 
geriaus, edę kartelių galės tnergi 
nos nusipirkti už kelis doliarus. 
Dabar žemeziugus gali neszioti tikt 
didžturezių dukterys ir moterys, 
paskui galės |uos neszioti ir netur 
tingos merginos; moliuskų turin- 
ežių perlmuterines dėže* ne 
trūksta visokiuose mui>ų žemės 
krasztuose ligiai jūrėse, kaip ir 
upėse- ir ažeruose, gyvena jie ir 
Lietuvos vandenyse, o terp 
kitko Nemune, Neryj, Dauguvoj 
ir kituose.

. VlSIRMS MUMS PRITARIANTIEMS. 

Ssirdingat dfikawojam« už prita
rimu ir ui rasstus su užtarimais, 
bet tuom tarpu, kol musų prowa 
nepasibaigė, talpinti apgiuanezrus
rantus musiį paežių laikrasstyf 
mums neparanku.

mlakazbaiMsminkaata. aat wlni« aakao kry 
ttua tr kvtetka, aukaytl kraaztel, apars- 
l«a kpmpAi.........

Mate* Aokao Altorių*, baltoj 
lazkilualal* kryi|*a ir k«ti

..SI.MJ

Mala* Aakao Altotta*. baltoji- oellulloidoje, bry
liai ir kwtetkoa loaodyli aidabru Ir perlu.
Grailauaia laz vlau....v............................ 0.00

Taip tarti* raeUti*. dldal* matdakay**, aro- I 
klizkoai* literom*..................T.T?.........*1.0*

Kaattozko*..... . ..............................   7*c

tau t i sekai Saloje

eilei, topui epre.ro kokela volai 
žmones Jas g^do. Preke . .

M (kiksite dal broliu Ltetauda per *z. I 
Draugyste.Otta yra daug gražiu Ir 
itoska pasakėlių Ir dainų. '....;

Nameli* pustelnyko “ *• ]
N•girdėta* daiktas to garo* rodo* musu 1 

teratem*
Nadoryb* Rj-----“--------------------- - * J

Wietines ‘Žinios.
— Ant susikeitimo Linn st. ir 

Chicago & Alton geležinkelio, 
einant skersai srėnių drabinįkui 
Kaizeriui, atbėgęs trūkis, pagrie
bė jį ir sumalė ant vietos. Suva- 
žinėtnt-is gyveno ant kertės 
Halsted ir 28 ui. •

— Pereitos sanvaitės ketverge 
užsidegė aptieks pažįstamo Chi- 
cagos lietuviams Leszczynsko 
ant Lsurel ui. Kaip sako, gaisras 
užgimė nuo padegimo, bet kas 
galėjo padegti, nežinia. Prie gesi
nimo ėsanti aptiekoj tavorai li
kosi pagadyti. Blėdį ugnies pada
ryt} skaito ant kelių tukstanezių 
doliarų.

— Gas, adinė gyvulių prekėjų 
Clay, Robinson ir Co., Miss 
Delia Hiues, per savo advokatę 
apskundė vien} isz kompanijos 
perdėiiuių,Chas. Rabinson},už pa 
bueziavim} be jos daleidimo. Už 
tokį nusidėjim} ji reikalauja nuo 
Robinsono $50000. Nežinia ar su-

žingeidi} dar mokslincziams ne dįjl4 tokią prekę paskira kaltinį*
nut o * uzoe, ICuin Anui v-.. Ii > • ■ ■ • 1 • . ■patinstamu iwėrį. Kaip Australi

ja, teip ir pietini Amerika yra 
mat kaip muzejus, kur užsiliko 
dar gy wi seniai praėjusių gady
nių gywi sutvėrimai, koki kituo
se krasztuose jau isznyko.

* Padarymas tikrų žem- 
czlugų.

Kaip žinote, yra dabar tikri 
ir ne tikri žemeziugai: ne tikri 
yra tankiausiai isz stiklo, pusti, 
jų viduriai pripildyti augszlių 

. žvynais; tikrus gi dirba molus- 
kai Meleagrina veislės,gyvenanti 
jūrėse szi lieso i ų krasztų. Antpas 
kutinto susirinkimo Paryžiaus 
Mokslo Draugystės, tirinėtojas 
Louis Bontau laike praneszim} 
apie savo darbus ant privertimo 
moliuskų ne tikt Meleagrina 
ve slės, bet ir kitokių dirbti žem- 
cziugus ir tai tikrus. Boutan 
persitikrino, kad kiekvieną kar
tą, kada tikt į moliusko dėžę pa
tenka koksai paszalini* daiktas, 
arba kada priėjo kūno prisigrie
bia oras, tai vietoj tokio jtrisi 
griebimo gyvulėlis iszleidžia sy
vus, isz kurių pasidaro perimu 
taria (žmones vadina jį žuvies 
kaulu). Kadangi teip perlmuterL, 
kaip ir tikras žemeziugaa suaide- 

t da isz tų paežių sudėtinių, tai 
Boutan bandė priversti tyėzia 
visus dirbanezius perlmuterį mo
liuskus, padirbti ir tiktus žemeziu 
gus,kuriuos vienok ne visi turinti 
perlmuterines dėžes moliuskai mo
ka padirbti. Boutan pasirinko sau 
vieną isz tokių dirbanezių peri 
muterį moli ’akų veislę, Hahotis, 
gyvenanezią Prancūzijos pakran
tėse (dirbanezių tikrus žemeziu- 
gus moliuskų ežia nėra). Banda- 
vonės su tuom isz syk ,buwo, ga 
na pasekmingos: pasirodė, kad 
jeigu į tokių moliuskų dėžę įdėtį 

-"kokį nors daiktą, kaip antai pies- 
koa grudą.perlmuterinį karielį,tai 
moliuskas Haliotis tokį daiktą tuo 
jaus isztepa isz savo kūno atskir
tais syvais,isz kurių pasidaro perl- 
muteris, o kaip k^da pasitaiky 
davo, kad ant pirmus eilės toksai 
įdėžę į dėtas daiktas užsidengė ir

kui už bucziawimą. Robiuson gi
nasi, kad jis niekada skundžian- 
czios ne bueziavęs.

’ — Laike paskutinių szalcsių 
ant Chicagos uly.cziu sunzalo' keli 
žmonės. Užpakalyj namų Nr. 
1762 ant Wabash sv. rado susza- 
lusį nepažįstam} wyriszkį. Isz 
rasto* jo kiszeniuje knįgutės su 
sekė, kad tai yra kūnas inspek 
toriaus Pullmano Car Co. Kunj 
nugabeno į numirėlių sukrowimo 
wiet}; toliau* susekė, kad negy 
vėlia yra tai Wienfield, tarnaujan
tis Pullmano Carų kompanijoj.

— Pereitos nedėlios dien}, 15 
studentų Lake Forest akademi 
jos iszėjo pasieziužinėti ant 
Mich'gan ažero. Nucziuožus vie
nok jiems toliaus ant ledo, nu- 
plyszo dideli lytis ir j} su visais 
studentais vėjas neazė į ąžery. Pa
matę pavojų aut kranto, leidosi 
į pagelbę, pirmutinės vienok 
valtys negalėjo prie lyties prisi
griebti, bet žvejui Fiszerui tas 
pasisekė. Jis iszgelbėjo 10 stu
dentų, 5 likusių ne galėjo isz syk 
rasti, iszgelbėjo juos ant rytojaus.

•— Pereitos nedėlios dienę 
Chicagoj siautė daug gaisrų, di
džiausias isz jų buvo ant kertės 
Wabash ir Madison st. Sudegė 
ežia dideli knįgų pardawiuycži, 
Mc Clurg Co. Blėdį ugnies pada
ryt} skaito ant 1650000, aseku- 
ruota gi viskas buvo vos aut 
pusės to vertės. Terp kitko su
degė daug brangių rankriszczių 
ir knįgų, teiposgi visokį doku 
mentai. Prie gesinimo pagadino 
daug ta vorų kaimyni-zkoj Mau
dei Brosa pardavinyczioj. Gais
ras užgimė nuo gazo eRpliozijos.

Redakcijos atsakymai.
Atsiuntusiam kokespoKdenci 

JA I8Z Ea8T St LOUIS BE PARA8ZO 
ir be adreso. Nė jokių kores- 
pordenc.jų atsiųstų be pasiraszy- 
ino ir be adreso raszanczio talpin
ti negalime. Atsiųsti 50c. pasi
lieka pas mus ant Tamistos nau
dos. .

Drangyscziu Reikalai
Reikale Draugystės 

Lluosybės.
Dar paantrinu jumis, sanariai 

Draugystės Liuosybės, kurie ne
mokate arba nenorite skaityti laik- 
raszczių, teiksitės duoti mnn ko 
greieziausiai žini}, prisių-dami l$i- 
szkę su sava tikru antraszu, idant 
jumis einantį laikra>z:į galėcziau 
sulaikyti ir nedaryti daugiaus 
kasztų Draugystei. Su guodone,

A- Rudauskss sekr.
3252 S. Morgu u St., Chcago III.

lįkcago, Iii. Draugystė Lietu
vos Sūnų laikys savu mėnesinį su- 
siriukim} salėj L. Ažuko, 3301 
Auhurn Avė, nedėlioj luojius po 
12 valandai vidurdienm, 19d. Wa- 
sario 1899 m. ant kurio privalo 
pribūti kiekvienas sąnarys dėl 
nusipirkimo tikėto ant leidžiamo 
laikrodėlio ant naudos Lietuvon 
Sūnų Draugystės. Teipogi yra už
prašomi dori lietuviai ant priai 
r»szymo. Įstojimo mokestis dar 
$1.00. Su guodone,

Dr-te Lietuvos Sūnų.

Subatoj, 18 Wasario, 8 vai., 
vakare, salėje Draugelio, 650 S. 
CanalSt. Liet. Republ. K Ii ubas 
Algirdo, 7 vardo* laikys savo 
metinį susirinkim}, ant kurio bus 
rinkta nauja administracija. Dėlto 
visi sananaiyra praszotni pribūti.

Su guodoue, LGetz, prez.

\ J. M. Bruudzu užlaikytojas ste
buklingų gyduolių perkėlė 
ofžis} isz Mabanoy City į 
York, po nr. 71 Broome St.

MM
Orleano M<

tymo eaeoogtaas. Istorija to* alko u.
>Jimo Narono . 80c
jrk. Komedija grajyjama lest iom l(fc

W. SLOMINSKA,
679 Mtlwaukee Avenue, CHICAGO., 1LL*

Mano Dirbtuioe tapo 
Apdovoanota

DVIEMS MEDAUAIS iMgBtl

I

Knygos I)WMluko« Intalpon.

Aplankjma* M. Sakramento „ , |5o
Draugija dėl l*zliaoMWimimo dnazlu to* 
U, azysscztaa*........... . ..............
Barannelijoa. dranga. Haluviaino* tr lenkus-

I koa aat kakao* nedalo* ir tavante* TSp 
Ftlotea arba kelia* Ia maldinga gyvenimą MM 
G*Ne*apebalarbte*udo Dievo. 0a
Gydyklo* no baime* amertie* Mc
Gyvenimai *sv. Dievo ir III sokona* t*.

rranclaakau* MM
Gyvenimą* liauto Benedikto " KM 
Gyvenimai venai. M arijo* p*no* „ HM 
Gyvenimai ariau Baventu aat kokao* dieno*

daryti, viso* 5 dalys vienoje knygoje, 
nugaros užvardlnimal atspausti suki 
lltarom!*........................................... .. ........

- Jazvaa Poną ., „ KM
Olrtybu. bjauryb* ir aaukyba to trteko „ ik* 
laaranluct dūmojimai apie Sopuliu* Siv. M*

Istorija seno totatimo no pat autvartmo 
pasaulės iki užgimimo Kristau*

Ka* yra griekas’ labai naudinga knygele
KbIIm ape Kataliku tikėjimu
Kaip apspakajiti* aumlanija
Kanczia V. Jeuua arba G*Venio* knygeli 
KaadlauineaMaldoa.. ............ . ..........................
Mano S*w. Marijos Panos...........................,______
Mokslą* Rimo Kataliku. Kiekviena* žmogus, 

aorintl* vadinu* tikra Rymo-Katallku, pri
valo perskaityti aula knygela. idant supras
tu ka* tai yra katalikyste, kario* ii* 
vardu n**ioja...........................................40c

Misija. Yra tai dva*i*zka* mokslą* spia 
tikėjimą isz Imta, laz Raazto Sav. d r Žo
džiu palias Kristaus 25c

Nekaltybe angartybato grožybe to* dorybe* SBc 
Pamokėjai apie sėda Dievo “ I5e
Psrapejimas apie dvasia Ukejlma “ , loe
Pamokslai aat didžiąją metiniu smeenesie 

to didžiosios nedalo*............................... MM
Stacijo* arba Kalvarija........................................,10n

l*e 
15c

«M

reow>lau ayk tasvarota ant 
ko. kalbos pat Vincą Kape*

Padėjimas Lietuviu tauto* Rusu visu 
toj (aoslJeMe4k**sMra**i*j...,....

Pajuolakima vynpl Semf. Lab*i graži p

iko

Padėjimas lietavta tąsios rusu ■Wte*spe|yatej ėi 
<*ooijalloglszkaa pieszlays) J

Patarle* ir dainos..... ..................4............1........
Petro Armino rasztal. Knygele turinti 51 pai

kių daina .1
Prasite Vilniau*. Apraazo nuo pat prtelžlu 

užaidejimo miesto Wllni*u*. koki lame 
kllosztorial buvo, koki lleluviszkf ku- 
nlgalkszcslal gyveno, kokios kares jy 
•plaaks Ir daugybe kliu akyvu Ltetu- 
voe atatUkiau,..,,.........„..“r. ^.KM

Pavogti arkliai ir Mendslls DidgalviteDvi 
gražios pasakėlės ■ - . 1 10c

P**ak*apto Jon* Tvariaucku garsu bartinyka 
to jodarbus sykiu suapraezymal* spiž bur
tu*. Puslapiu 1M Preke . 77,

Pamokinanti aptassymai isz gyvenimoI ži 
to visokio* rodo* - į -

Pradžemoksli* Ranko* Ratzto dėl noridei
Iszmoktie gražiai raerytie

Pradini* mokslas angliuko* kalbos.
Paaakojima* AnĮgne Tretininko ■ „ I , 
Puiku*apra*xydkl apie Lietuva . Į

KM

Amoniu 
l*u 

:ziu
KM. 
.7*0

.00

aktuose . T i*e
Pirmutini* drgaaue* varytojas, kom*dijte km
Plunksnos abrn geliai. Sieszlo* na u Jo*, febai 

gražio* pasako* . , , , T
Pajauta Lizdeika dūkte arba Lietu* 

azimim*tyjo< febai graži pa.*ka .
Rlnalda Rleaidinaa “ "
Rūta Lapeliai naajaaaio* dainos wokli 

lltarom* ....
Rauk aadia aeaoartazko* Istorijos Czl 

apraezymal Egipto. Uabilionljoe. 
Persijos. Judao*. Indilu* ir Kinu.

Rodo* motinom* apie auginime žindai 
kūdikiu ....

Bpaaabai greito 1*1*1 mokinimo an r*M*k 
boa na apdaryta* 
o apdaryta* -

Sartnkti tkarbaL A
Sakala pavargėliu (Irai* Ir daugel kitu 

naudingu Simu .......   n....lfc
Tajemnyeztoe Gyvojo RaSanczta'ua, 15 tajam 

ayeįiu pundukyja....... ..............................15o
Tiesa* todklu apte paanaUnia* Ukejl 

kua aaadtagua dal aeokyta tr n*
Trampoa Kata 11 k taiko* K a teki amo*

Tikra telayba lai Bu velka (u barni] 
Talmudą* kydu •• «
TamoaalM baaoala. jaokln** pupk*... 
Tarp akauamu i» rarbla Naujaualoa di 
Trumpa arnovaa Lietuviu lalorlja

Knlgos HwietiMxkos intalpos.

Amilau* gala* Ponėko Piloto, karia biuro 
•vdna Vianapallaa Jaaaaa.. ..............5e

ANDERSONO PASAKOS. Wiaao> knyge
lėj* KgraMu paaakaMala ................... |*c

Aiuarlk* Pirtyje Komedija dnl teatro 10c.
A Bandote! laaniterlmal ir paterlha tol gyw*n>-

HiJOVM

tel

KARŪNŲ, SZARPŲ, 
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, MARSZAL- 
KINIŲ LAZDŲ tr tt

Turiu už garbę apreikszti guo- 
dotinlems'Kunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu mi
tu* augszczlatu paminėtu* daig
ius PigiauseL Teisingiausei 
ir Geriausei, nes per 30 metų 
užaiimdama itzdirbimait įgijau 
geriausę praktiką ir dėl to galiu 
wiską padirbt pigiau ir geriau ne
gu Kiti fabrikai.

Su guodone
W. SLOMINSKA, 676 MILWAUKEE AV., CHICAGO, 1LL.

k ,1

sawo 
New

hk> nuo neprlalejin asedaaczlu laz tikro Ir 
isgauiago tikėjimo kelio Ip prapulty Čita

I
“ hm
om*

I5C 
lipina*! 
."nTju 
i latori- 
yU. MM

ri:

MM

15c

KM 

.l*c 

MM 
15cWaitopir**ly*te. Komedija dėl teatro 

Weeo)ijo« arba pagtronu gobtuve*,...,. 
Wirszlaykal. Margas paveikslėlis. Lai 

žl pasaka apie viruuinykns (nrodnyk 
Lietuvoje jie

Žodynas keturiose kalbose: lietu visgi *1, lat
viukai. tenkiszkai Ir ruskai. Yra gertai**

Žentas dėl Parudus Komedija 1 akte k irta 
gtajyja teatruo**.................... ... .......

Lietuwiszka ADtleka.
257 Hanover St., Boston, Mass. f .

Pilna visokiu aptiekorižzku tavorų czionykszcziu ir užrubežiniu. r

Aptiekąje visada galima rast DAKTAKA, kurs duoda ligoniams 
rodąs dykai.

Aplietoje galima *u*ikalMt: lenkiukai, ruskai, lietuviukai ir 
daugely] kitokiu kalbų.
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LIETLTWIL’ DAKTARAS

MARJA DOWIATT,
Kauno gub. Szauliu pawietx'

Telefoną*: Onnnl 78.
* Telefonuot galima isz kiekvieno* 

aptiekos.

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

Pa|ieszkojiniai.
Pajieukau Lauro Griguczio, Suvalkų 

r u b. ir pavieto, kaimo Oazkinių, 16 me
tų kaip Amerikoje. Ji* pat* ar kas kita* 
teiksi* duoti tintą ant *zio adreso;

tona* Griautis, * . 
4520PageSt., Chicago IŲ.

Pajiefizkau Jono Juknevlcziaus,Su- 
valkųgub., Marijampole* pav., Alekso
to gm., kaimo Kluonitzkių. turiu svar
bų reikalą. Ji* pa’* ar ka* kitas teiksi* 
duoti žioją ant *dre*o:

Joną* P'iida,

Pajieszkau savo draugo Jono Norkau*, 
Kanuo gub., Raseinių pa*.. Pagirių kai
mo. Ji* pat*ar kas kita* teikti* duot ti
ni) ant adreso:

. Jo* Balionas.
126 William St.. Northamptoo, Mat*.

. MM

na* uilwo kokio* ta* žinyba* Unoa 
Ir paduoto* rodo* kaip aao to calitn*

Anlma Vilto. aauj*uai* ir graiiauaia pai 
Kai aknitytojn* alaldttaagt negalė*.

BlnitA dalnoa ••
Badai gydymo. Daktanaaka knyga.

pat kūdikyste* iki Jo smer-

Žiu straipsniu Preks .... MM 
Btaoltogieskoe smulkmenos **c
Bgle žalėsių karaliene ir iszgnovimas Kauno

pili* 1352 m., du puikus dramai peras*Yti A- 
leksaadro Gužuczlv ase

Psjieszksu savo draugo VVincento 
Gedmino, Kaunuo gub., Telszių pav., 
Puiszių kaimo, pirmiau gyveno Bostone, 
Ji* pats ar kas kitas teiksis duoti žiną ant 
adreso: Į k

Antanas Sprindžiukas, 
Oglesby, 111.

Pajieszkau Kazimiero Dubulio ir Pet
ro Welzoa, abu Kauno gub., Panevėžio 
pav., Teiksi* ataiszaukti ant adreso:

Tom. Bataitis,
135 8. MainSt., .Shenandoah, Pa.

Pajieszkau savo brolio Aleksandro 
Milaaseviczlaua, Kauno gub., Raseinių 
pav., 3 metai gyveno Cbicngoje, o da
bar nežinau’kame. Ji* pats ar ka* kita* 
teiksi* duot žing ant uio adreso:

Jai. Miiaszeviczia,
1549 8. 3rd. St., St. Louis, Mo.

Pajieszkau savo drauge* Weroniko* 
Jaksztaitės, Kauno gub., Raseinių pav., 
Kražių parap., kaimoSzeszkinių. Ji per
eitą žiemą atvaževo iu Lietuvos į Chi- 
cagą prie savo brolio. Ji pati ar kas ki
tas teiksią priduot man jos adresą.

Mis* Anna Sziatkus,
T2 Hill St., Cleveland, O.

(M)

Knigu Kataliogas.
Knygos Maldų.

tai*, d ruošia! apkaustyta ir •* kab* ...*1.50 
Apdaryta szagrlne...........................................0 00
Niukdtame apdare. .;.....................................0.00
Ap<larvta baltoj oeltutojdoj......... t..............ĮKM)
Apdaryta baltuose kauluose..........................Į4.M

mėlyname to jaodame aksome *4.00
Balsas Balandėlės arba mažas azaltinalia, am*

glausis knlngefe dėl vyru Ir moterių nesi 
tialn bažnyczia. naudlagiauatoa maldos. .7So

Baisa* Balandėlės dldesal* tu Officium Pur
vam.......  z.. ..................................................86c

Baisa* Balsndele* be Offictuni Psrvum *za- 
grinn apdaruose................  *1.00

Balau* Balandėlė* >u Officium Psrvum *za- 
grino apdaruos* ...................................  (i.n

Baisa Balandėlės apdarytas kriaztol*.........*1.50
Balsas Balandėlės, aksomo apdaruose....... 0 00

Apdaryta baltoj oellulojdoj........................... 0 M
Balsas Balandėlė* apdaryta* baltuose kaa- -11' 

luoee...... ......................................................0.00
Garbe Dievui ant augsztybec, skaroje, ap

kaustyta tr sukab*.J.....*.......... (1J5
Maža* Aakao Altorių*, katahkldk* maldų kny

gele Maldo* yra rytmetine*, vakarine*, prie 
•pavledn-*. komunijos, ml*ziu, mitzparu to 
daugybe kita; mlisiu maldos au abroaeliaia; 
miaaparal giedami lietuvlazki ir totinlauki; 
daug lotynlssku giesmių giedamu prie tszat* 
tymo SS. Sekramento, procesijų, pskraplnl- 
mo to tt. Yra S litanijos, psalmes Sz. Marijos 
P. Ir Karaliaus Dovtdo; aktai, ražanczial.

lai wl*a ll«tewtaiku mtldaknyzlu. daili, bal
te, alldl popiet*; atembu*. aiizkaa dru- 
kaa. Mietą S%z4%. A tetarai Monoklio aka- 
roje, mlnkeztai iazkitnazti, aukao *wielka ir 
litam* iraukauoU knaztal. Prak*.........*1.25

Knygos iuiuu ioenos spatUi- 
tuwe«.

*• T abroaeliaia. Naudiag'ause kari >le ani 
•vtoto dėl daslžlnojimo Įsa ko (fa oal žal

debesiai ir ant ko Jie taikosi

HYG1KNA. arbe moklins apie užlaikyta*, •vei
kalo* Szlta knygele privalo rastfe IMekvie- 
nuoee namuose, nes ka* ja eo styda -1 (įskai
tys, patalky* apsisaugoti nuo tukliai czlu vi 
šokia ilgu, pataisys užlaikyti nuelkb te savo 
•veigatf. pailginti savo amži ir tneken užau 
ginti sveikais ir tvirtais savo valke Ina

Istorija Suvienytu H'alstija Sztaurlnea Amari-

žiaou in Amerik*. kokio* kare* 
karevo to koklaoae melaoae, kto 
bavo. koki ir klek kana gero pa.

Tart puslapis *54 Pi 
pati drucstal apdaryta.

i ei ežio*

it .tn.

W-»

“Vienybe Lietu vnikn” 
iszeina kas sereda jau 13-tas 
metas, Plymouth, Pa., ir pra- 
nesza svarbiauses ir teisin- 
giauses žiues isz Lietuvos ir 
visos pasaulės, talpina pui
kias apysakas bei kitus nau
dingus apsira rietimui rasztus. 
“Vienybė” ant metų kasz- 
tuoja $2,00 o ant pusės $1. 
Pinįgai turi būt apmokami 
isz kalno. • Laiszkus ir pinį- 
gUB reikia siųsti ant tokio 
adreso: \

J. J. PAUKSZTIS, 
Plymouth, Pa.

Ar Tawo peczius 
reikalai pataisymo? -

Jeiga teip, tai pirk wi*u* reikalingus prie 
pecxi*us daiktus pas

Outlet Furniture 4 Stove Co.,
. 324V S. Morgan St.

o Jie autaisy* t*wo pecziu dykai. Teipgi

tuviu pad-jlmo ..... KM 
Gyvenime* Stepo Raudnoalo* pasakos 15c 
Gyvenimą* Genovaite* (Genovrfo*i. Yra

deja yra
Istorija Karopo* au mapoma
Istorija gražio* Kajruko* “ KM
Istorija ia*laiko Fraaeuaa valao* ateluka-

ato* Afrikoje . . MM
Istorija gražio* Mageleao* 15c
istorija aeplynlu Mokytoju • •• MM
Istorija arba apsakymas apie Ltotavo* praei- ■

ga. Paraaae Zaaavyks*.

MM

, kada 1M m. maskoliai užpuolė *n 
1'ezto* miestelyje Kraži*. me*ze,*s*u< 

ve nekaltu* žmoni*, iezgnove alufeli 
rsetljo bažnyczia. Aidžiausiai vpr 

visa atsitikima ............... T..
Letnentortu* Lietuviukas su poterisd k 

klanai* to mlstranturu.1.........1.
Mokslas apie aemo to kitu* artėtas, 

pabaiga. A prstzo kaa yra že — 
•įdeda. *nt ko laikosi ir kali

llo

KM

uita ; k*a 
k*ld toM tn 

n<ąu.< , kome- 
tMę< 8*» 
alttS pual*

■okl

darbinio

10c
Kenkle*, lietuvlazkos delno* au nelemia, 

sutaisyto* ent 4 baisu. dėl vyru ,. . *60
Kaip Ig/U* pinigus ir turte „ KM

NAUJAUSI8 LIBTUWISZKAB 8APH1 a YKA8. 
surinkta* t*z daugel svvilmtautisžkd sapnl- 
5k u ir *ursdytas pagal tikra Ptėslsakal 

Iptistka sapnį syk*.—su 110 sisakfu sbro- 
iu,— *u spraszymu planetų Ir pažlapculu

kokias Senove* žmones vartojo d<4 jnspeji- 
moateites —Geriausei i*zguldo viso :lua 
sapnus, koki tik žmogui prrespnu^t | nli. MM

Olrtyp*. apysaka isz laiko terpsavtszkb* tarto Indijonų Am*rikoa...,.\7..T7T; ....*Se

I6o
KrinUJona* DnonelaiU* „ „ . KM
Ka* yra. o ka* bu* M . l*e
Krumpliu Joną* palaka ,,, >. r 10c
Kalatea *od*la apl* lialuinat ir naudingi pa- 

mokinbn* Idai L teta wo* tmoai n. Paat. *4 KM
Kabalai tai pinanti* (avyje wi*okiua uAmlni- 

n,i Ir ank-Ja reikalaujant! ataakymal. 10c
Kelio* toioeltako* d*iao*. Gra*toa Ir *warb*o* a- 

pia Ltotavo* praeiti*, jo* Mateviaaku• ka 
nigalkitoita*. KraAla akardyne* Ir tt..MM

KaieenUa, tpagedlj* 5 aktoMdel teatrn........MM 
Kelete* iodtlu apie Rymo popleilau* neklal-

bedu Ir ver*u kentrel laskentejol.7 
Trumpo Geografija Sutaisą Nelis. Tr 

•apraatemel sprasao visas * dalis:** 
74 pavetk.leUale: magu. tmonlu 
medžiu. Tinkamlinae geografija 

, ia pradln*mokalalnf......,...*, 
Rankvedia Oromatu raižymui. Vi 

aaudtogakaypeta, kuri mokina 
raszylle gromalas ln; pažystamus.

Into

ypatas. Pasamlklnfmal (pa 
0 ant Nauju Mžta, dienoje

ROBINSONAS KRUEIUS, 
•aka dėl janumenes....

Ubai

u»r-
dkl-
. ...MM.
.py-

Elgin’o Laikrodėlis!
GERIAVSES IR TIKRIAU
SIAI taika rodeo lis įaikrode 
H»G vara n tautas ant S0 me 
ta. 14 karatu auksu auksyti | 
lukaztal, gražiai tezmaMyti. i 
Wlsl sanariai yr» tenklioti I 
marke ■•BLGlN'*. tai yra tik-1 . .
ras Elglao laikrodėlis. įsa- Į — w
•luneztaasis c.o. d Rasite 8zm1ia alų, sentauses ariel- 

UŽ $4.86 I kas, wyųa net isz Europos, o.
cigarus net i-z Turkijos. 

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

faterbnry,Cqm,~
ŪKININKAS, Lietuvos ukinįku iai- 

kruztis, iszeina vieną kartąkaa to4 
nesį. kasztuoja Prūsuos ir Austrijoj 
2| markfca. Amerikon prisiunfijant 4 

. markės arba 1 amer. doiierį.
VARPAS, literatūros, poli tikos ir mok

slo, dvi mėnesinis laiknsztis, kan 
tuoja Prūsuos ir Austrijoj 3 auksi
nus, Amerikon ir kitur prisiunczlaat 
4 auksinus (Markes).

Pinįgus ir laiszkus į Ūkininko ir Var
po redakciją sluncziant reik toks

nebeeituoju.
Jeigu prieina! *4.85 mes pri

siusime *8 50 verta aukauta 
lenciūgai! au ssiuum talkro-

Wisi wyral pas

Baltrukony!

raloii0. A (takiai apr*a*o ntoarvM Kl 
kaip ten wtekM«Witiko. ktaklrkvkl 
bnwo areartootl. klek *u*elttu, kibk

J. WEIN8TEIN, Į 
pigiautei panamdo karietas a* 
, lių. kriksatinų ir pagrat, 
260 W. 14th Street*

Telefonas Ct

Sresei-

mokeU tik MM. N«alwalyk, o mea užttgrtname 
kad barei uSgaaedyta*.

The Yiltoi liteli t Jeielry Co.
209-211 State St.. Chioogo, UI.

(Primink varia aito lalkraaaczloj.

tie rMiytie, dėl aamokanozla KM
Ltetu*iaakoe dainos ia* aria*r sertnkto*. - - 

apie kateri suimtai dalau 04JO
Lletuiriazkaaaziuplnla •• 5c
Lietu«iaaki Rasztal to Raaitinykal 50c
Lletuuro* Kankles, nau.u dainų knygele lu- 

rinu 7* datoas. 15c.
Lietuarnyku bai Lietu no* uustdaurimaj, wo-

klaskoma lltarom*. . , ,. . ®c
Liatuwoa Istorija, paradyta S. D*ukant<xdwl

didele* knygos, kožna po Ž1A0. ayklu 
abi........................................................... .Šį.. 0.00

Lietuwo* Gaspadine. Mokina kaip pritaisyti
Dlauro doarana. ia* kurto* galima laumoktl 
gerai wlrtl wa)giu* ir atsaksnczlat we«tl 
kuku* ....... Mo

Llatuuryate* praeiti*, dabartis Ir ateiti* x 25c
Lletu*o* T-wyne* Daine*, paradyto* kn. Anta

no Vienoki neko. Labai gražio* dainos 20c
Lietuviai amžių gludumuose Czl* talpinusi ty- 

rinejįinai apie lietuviu*. Ju paėjima. Ir kalba 
nuožmiausiu amžių. Kuigele varta yra per- 
•kaltymo kiekvienam lietuviui 10c

Litviai i Polaev. Lenkteukoj* kalboje, tszrodo 
k.* gerontr blogo lenkai lietuviam* padare ir 
*r turime su lankai* laikyti* ar nuo ju ' 
s zulinti*..................I,.............. ...................KM

Medejo pasakojimas. 8*1 knygele yra naudinga 
kiekvienam *nt perskaitymo, nes ežia ap
rauso atsitikimu* vieno Medejo su visokiai* 
žvėrimi* po svetimu* kraaztu* svieto. Yra 
tai akyva* to pamokinanti* apsakymas au 
trimis abrotellal* ... KM

Msakolijo* politika su Europa ir katalikiazka 
bažovczia. iazrodyma* kaip maskoliai per- 
aektoja, kankina ir naikina lietuviu* to Ju 
bažnjozia* ...... 10c

Musu mužikėli* lazduota* aat naudo* Lietuvos 
Ukinykam*. Cula randasi trumpai apsaky
ta Lietuvostautl*zka* kilimas. Potam ro- .
SjFaCSyajS.'TT9M 33rd St., Chicago,

450.

Attorney Beckermi
ADVOKATAS.

Geriausei iszprovoja visokį 
visokiuose suduose, kaipo cl 
teip ir kriminaliszkuoee. Pe

prie greitesnio termino. J

397 W. ląth St.,
Chicago. Iliįii iois

P. K. BRUCH ~
užlaiko didelę

(jrovas 
uose 

...... ntfĮusia*
ir užvilkta* prova* atjieazko it d įveda

“Kosciuszko Pharmacy”
(LIETUVIUKĄ APTIKKA)

162 W. Chicago Av„ CHICAGO.

Padu ūda m dėl tinto* visiem* lietu
viams jog nuo uio* dieno* p. Andriu* 
L. Grėiczuna* lieknai vyriausiu aptie- 
koriutni musų nptieko* kuri randui po 
nr. 162 W. Chicago av., Chicago, Dl., po 
vardu “Kocciuuko Pharmacy”. Turim 
geriausiu gydyklų nuo visokių* ligų. 
Parsigabenom visokiu žole*, žiedu*, 
szakni* iu Europos ir Lietuvos.—Ant 
pareikalavimo visada turime pagata- 
voja vaistu* pagal geriausių ir garsin
giausių daktarų receptus kaipo tai;

1. Nuo galvo* skaudėjimo.
2. Nuo reumatismo.

Nuo kosulio.
Nuo kirminu.
Nuo uikieUjimo vidurių.
Nuo patrūkimo.
Nuo skaudėjimo kauluose.

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

3.

Krautuwe
Laikrodžių, Laikrolei ų.Žie 

dų, Špilkų ir tt.

Szliubiuius Žied lis

padaro ant orderio už pkiau- 
se prekę. ;

III

5.
6.
7.
8. Nuo azaszų ir wiaokių isibCrimų 

ant skuro* ir daugel tkiU>kių Liekantu, 
kurių oti* dėl atoko* wietoa nepaduda- 
me. Galite gauti tikt tnuaų aptiekoj*.

Ataiszaukusiem* per laiazkua ir apra- 
azantiema sawo lig), duodam rodą ir 
priai unciiame gydyklų per pacKą ar
ba per expresą. Rtazantiems irnorin- 
tiem* gauti rodu turite įdėti aiazku 
adresą kitaip atsakymo ne gausite.

Musų aptiekoja randui keletu dak 
tarų, o daktaras M. F. Boiincziua isz se
no krajaua, tikru Lietuvis ir geru tau
tietis, wisada gatawu jums ant 
patarnavimo.

8u guodone,

Kosciuszko Pharmacy
« 162 W. Chicago Av.,

Chicago, III

Geo. M. iGlaser, M. D.
Medicinos Daktaras.

Gydo viaokes liga*, turi geriau*? plakti- 
kąligose moterjų, vaikų ir chro- 

nlaakoae ligose.
867 32nd St., Chicago.

; OFISO WALANDO8:
Iki 9 ryto, nuo 12—2 po pietų ir po 6 vak. 

Trlklonas Yards 885.

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

• nuo 10—11 ryto.
į ’ Tklkpokas Canal 329.

drmoTARucBZAs. claim adjustkr

F.PBradchulis
Užsiima visokiomis provomi* ir isz- 

dirba visokius dokumentus. Rodąs 
duoda visokiuose atsitikimuose.

Atsiazaukite pas savo viengenti: 
33rd St., CHICAGO. 
 Telefon: Yards 709.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
34B2 S. HalMed St.

Nuima puikia* Foto*r*nja*; ui tuzinu Ūktai

$2.00
A«t veaeillu ir kitokiu reikalu nuima Fotofta-

1 i fija* kueputkiaualal.

■* <

epre.ro
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