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Politiszkos žinios.

7^ Amerika.
Kabant Filipinų salų trakiasi 

toliaub. Raportai pagarsinti la«k- 
raszcztuose atsiųsti amerik rniszkų 
kariaunos wirszinįkų paduoda vis 
apie naujus pergalėjimus pasikė- 
lėlių, bet korespondencijos į Eu
ropos laikraszczius paduoda stovi 
dalykų visai kitaip. Turbut pa- 
skutiniųsiuncziamoslaikraszczams 
žinios yra teisingesnės negu rapor- 
portai amerikoniszkos kariau
nos virszinįkų. Aiszkiai 
matyt, kad amerikonams iki 
sziol nepasisekė ant fi’ipinieczių 
virszų paimti, atsėjo vėl gręžioti 
amerikoniszk? kariaunę į miesto 
vidurį, priemieszcziuose Manillės 
laikuose pasikėlėliai. Svetimų 
krasztų konsuliai laiko padėjimę 
amerikonų ant Filipinų už labai 
sunkų. Kad ne tvircziausiai jie 
ežia stowi, matyt jau isz to, kad 
filipiniecziai beveik-kasdien? kur 
nors užpuola ant amerikoniszkų 
linijię. Rods tokiuose susitikimuose 
ne daug kareivių tampa užmusz- 
tų (iki sziol skaito 80 užmusztų 
ir 360 paszautų amerikonų), 
bet nuolatiniai užpuolimai al
sina amerikonus, naikina jų ener
giją. Laivynės virszinįkas Devey 
per telegrafu nuo Washingtono 
valdžių pareikalavo pastiprini
mo, ypacz reikalauja, kad jam at
siųstų geriausi? Amerikos kariszk? 
laivę“Oregon”. Laikraszcziai pra- 
neszėi buk Devey szaudė j atplau- 
kūsį į Manillės port? vokiszk? ka
ri 8z k ę laiw? “Irene”. Ar teisin
gas tasai paskalas, tikrai nežinia. 
Wokietija atsiuntė į Mauille dar 
kitę savo kariszk? laivę “Cieco- 
rienę Augustu”. Per nesusiprati
mu, kaip sako, amerikonai ant uly- 
«-zių užmuszė 8 angį i jonus augsz- 
tesnius urėdnįkus vienos angįisz- 
kos dirbtuvės ėsanezios Manillėj. 
Ant apsaugojimo savo pavaldinių 
nnd panaszaus atsitikimo, nuo 
8wetimų kaiiszkų laiwų stovin- 
ezių Manillės porte iszsodino ant 
kranto kareivius. Nežinia ar tas 
patiks Amerikos kariaunos virszi- 
nįkams, bet teip padarę krasztai 
teisinasi, kad kitokio iszėjimo 
rasti ne gal, amerikonai neįsten
gia mieste apginti kitų krasztų 
pavaldinių.

Ant Kubos, rodosi, tuom tarpu 
tyku, bet tūli kubieczių virazinį 
kai pranaszauja pasikėlim?

kubieczių priesz amerikonus. Nors 
amerikoniszkam gubernatoriui ir 
pasisektų perkalbėti vyriausiąjį 
kubaniszkos kariaunos virszinį- 
kę, jenerulę Gomez?, tai ir be jo 
pakilsę gyventojai priesz ameri
konus. Tūli kubieczių virszinįkai 
jau pradeda traukti į kalaus su 
savo žmonėms, kur palauks 
vien progos ant pasikėlimo priesz 
amerikonus. Pagal paskutines 
žinias,jenerolas Gomez pertraukė 
tarybas su Amerikos pastatytu 
Kubos gubernatoriumi.

Mas kol i j a.
Europos laikraszcziai pranesza 

apie paskutinį caro iszleistę mani
festu panaikinantį privilegijas 
Finlandijos seimo, arba, aiszkiaus 
sakant, apie manifestu panaiki
nantį tos kunįgaiksztystės kons 
tituciję. Tokiu budu caras mat at
ima Finlandijos gyventojam- tie
sas rėdytiesi saviszkai, gyvento
jai ant toliaus turės pasiganėdinti 
vien tuom, k? jiems menko proto 
carai ir jų sudemoralizuoti urėd- 
nįkai teiksis daleisti. Nuskriaus
ti neteisingo caro finlandiecziai 
iszsiuntė į Peterburg? delegatus 
su praszymu nenaikinti jiems pri
pažintų tiesų, bet caras deputaci
jos suvisu nepriėmė. Toliaus 
earpalaikio valdžios rengia Fin- 
landijoj tokias jau kvailas refor
mas, kokias jau seniai įvedė Lie
tuvoj arba ant Kaukazo. Pirmiau
siai ketina praszalinti szvedus ir 
finus Helsingforso universiteto 
profesorius ir jų vietoj paskirti 
maskolius, žinoma tokius, kurie 
Maskolijos universitetams jau 
netinka, taigi ypatas niekiausios 
vertės. Teip darė antai Warsza- 
voj, Dorpate. Įveda Finlandijoj 
cenzui*? ant visokių iszleidimų, 
kaip antai ant knįgų ir laikrasz- 
czių.

Pancziojimas Finlandijos la
biausiai supykino szvedus. Wisi 
Szvedijos laikraszcziai smarkiai 
peikia car? Mikalojų ir jo rengia
mas Finlandijoj reformas. Szve- 
diszki laikraszcziai reikalauja, 
kad už prispaud-imę, kokį caras 
rengia dėl Finlandijos, kurioje 
gyvena szvedai ir finai, Szvedija 
atsisakytų nuo dalyvavimo caro 
užmanytame sandaros kongrese. 
Caro Mikalojaus rengiami Fin
landijoj paneziai teip suerzino 
szvedus, kad dabar užtenka tikt 
Wokietijai panorėti, o Szvedija 
tuojaus susirisztu su Wokietija 
priesz Maskoliję; susi r isz ji noriai 
ir su Anglija-

Matome, kad Maskolijos ran
das ant syk nedrysta panezioti 
visų savo vieszpatystės krasztų, 
bet daro tę paeiliui: kada vien? 
kraszt? supanezioja, tęsyk grie
biasi kito. T? maskoliams paleng
vina stoka sutarimo terp gyven
tojų paneziojamų krasztų. Kada 
suvirszum 60 metų atgal mas
koliai pradėjo siaurinti tiesas ir 
panezioti lenkus—nė lietuviai, nė' 
finlandiecziai, nė Latvijos vokie- 
cziai, nė mažrusiai, nė Kaukazo 
nė maskoliszki gaivalai neužtarė 
už lenkus; spaudžiant lietuvius, 
kiti Maskolijos nemaskoliszki gai
valai tyli, jiems nerupi, rodosi, 
lietuvių reikalai. Tuom tarpu 
supanezioję lietuvius ir lenkus, 
maskoliai griebėsi jau Kaukazo 
gruzinų, latvių ir vokieczių, o 
dabar pasiekė jau Finlandij?. Jei
gu vienok terp tų szi?dien pri
spaustų seniai butų buvęs susiri- 
szimas (lenkai ir finlandiecziai 
turėjo savo kariaun?), nėjoki ca
rai, nė jų m misteriai nebūtų isz- 
drysę juos paneziais apdovanoti.

Prancūzija.
_ Revoliucija Prancūzijoj iki 

sziol neužgimė, bet valdžios per
sitikrino, kad virszinįkai Patri- 
jotų Lygos stengėsi sumiszimus 
pakelti. Perdėtiniai Lygos, užėję 
aut kiemo kariaunos kazermių.

stengėsi prikalbėti kareivius nek
lausyti savo perdėtinių ir prisidėti 
prie revoliucijos, numesti szvie- 
žiai iszrinktę prezidentę Loubet? 
ir apgarsinti kariaunos diktatui*?. 
Darbas vienok nuėjo ant niekų, 
kadangi kareiviai ne tikt atsisakė 
klausyti prikalbinėtojų, bet liepė 
jiems eiti laukan, o kad nepa
klausė—tapo suaresztuoti. Minėti 
perdėtiniai ir vadovai patrijotų 
lygos buvo parlamento pasiunti
niais, bet ant parlamento susirin
kimo tapo randui pripažinta tiesa, 
paduoti tuos patrijotus į sudę. 
Polam policija padarė krat? Pa
trijotų Lygos namuose ir paėmė 
rasztus, knįgas ir kitokius doku
mentus. Net Paryžionys persiti
krino kokios vertės ypatoe prigu
lėjo prie Lygos; per tai jos įtekmė 
ant žmonių sumažėjo, geresnieji e 
sanariai isz jos pasitraukė. Ant 
Paryžiaus ulyczių dar vis nepa
siliovė sumi&zimai, tankiai atsi
tinka susimuszimai demonstrantų 
su policija. Demonstrantai isz- 
daužė langus keliose laikraszczių 
redakcijose už pritarim? atnau
jinimai Dreyfuso pro vos. Sumiszi- 
mai tie vienok pradeda jau ma
ži ntiesi.

Programas naujo prezidento, 
iszėmus pasiuntinių žydų prieszų, 
parlamente tapo gana prilankiai 
priimtas. Užrubežių laikraszcziai 
teiposgi gana prilankus naujam 
prezidentui.

Laidotuvės kūno seno prezi
dento atsibuvo su didelėms isz- 
kilmėm^ vien vertę kvietkų 
ant prezidento grabo apskaito 
arft 3 milijonų frankų. Isz 
Amerikoe kvietkų nebuvo, kiti 
gi krasztai atsiuntė vainikus ant 
parim i rūsio prezidento grabo. Ant 
szermeuų atkako isz visų krasztų 
delegatai.

Isz sumiszimų priesz naujai
iszrinkt? prezidentę norėjo pasi
naudoti wisoki pretendentai ant 
Prancūzijos sosto, taigi sanariai 
Orleanu karalių giminės ir Bona- 
partistai.. Szalinįkai Orleano ku- 
nįgaikszczio iszdalino terp žrho- 
nių daug brosziurų iszgirianczių 
pretendentę, teiposgi kelis tuks- 
tanezius medalių su paveikslu 
Orleano kunįgaikszczio kaipo 
Prancūzijos karaliaus. Kelis tuks- 
tanezius tokių medalių policija 
suaresztavo. Patsai pretendentas 
buvo atkakęsį Belgij?, ant Pran- 
cuziszko rubežiaus, įtikėdamas, 
kad jo szalinįkai sukels Prancū
zijoj revoliucij?, bet kad tas ne
pasisekė ir pretendentui nieko 
daugiaus neliko, kaip grįžti atgal 
į Turinę, Italijoj.

Widurlni Amerika. ■
Revoliucija, kokia buvo už

kilusi republikoj Nicaragua, *Wi- 
durinėj Amerikoj, priesz prezi
dentę Zelayę, rodosi puola, rando 
kariauna paėmė virszų ant revo- 
liucijonierių. Jie sumuszti mu- 
aziuose ant lauko, pasislėpė) Blu- 
enfields, prisiartinus vienok ežia 
Zelayos kareiviams, revoliucijo- 
nieriai praszė stovinezių porte 
kariszkų laivų kapitonų: anglisz- 
ko laivo “Intrepid”-ir ameriko- 
niszko “Marietta” patarpiuįkauti 
prie sutaikymo ir prie apstabdy- 
mo nereikalingo kraujo pralieji
mo. Minėti kapitonai atsiuntė 
telegram? prezidentui Zelaya. 
Jie vardu revoliucijonierių paža
da, kad tie padės ginklus, jeigu 
jiems bus atleista jų kaltė, jeigu 
jiems randas garantuos jų gyvas
tį. Jie pažada užlaikyti tvarkę, 
saugoti privatiszkę ir. rando sa
vastį mieste Bluenfields. Jeigu 
prezidentas priima tokias iszly- 
gas, tai minėti kariszkų laivų 
kapitonai pažada apgarsinti apsi- 
stojimę naminės karės. Karia
vusios pusės galės pradėti toliaus 
tarybas ant visiszko susitaikymo 
ir paliovimo karės. Zelayoe vie 
nok kariauna užpuolė ant miestė;

revoliucijonieriai pasirengę gin
ties! isz visų paj egų.

iNzpanijit.
Iszpanijos parlamentas arba 

kortežai tapo jau sbszauktas. Ant 
pirmo susirinkimo hųivo perkra- 
ti nė j imas klausymas sandaros su 
Amerika. Konservatyvų parti
jos pasiuntiniai kaltino visaip 
už nepasekmingę karę dabartinį 
raudę, kuriasi nepasirengęs karę 
paadėjo. Tūli konservatyvų par
tijos pasiuntiniai ne tikt apkalti
no visus iszpaniszkus jenerolus 
ėmusius daly vum? pasibaigusioj 
su Amerika karėj, bet reikalavo, 
kad jie visi, kaipo didžiausia 
priežastis pasiekusių Iszpanij? 
nelaimių, butų suszaudyt>, neisz- 
imant ir Cerveroa Isz t ikro san
daros traktatas su Amerika neta
po dar užtvirtintas, bet tapo 
nuspręsta parengti sud? ant ap
kaltintų jenerolų ir laivynėe vir- 
szinįkų. Cervera likosi jau isz- 
klausytas-. Jis sude pasakė, kad 
plaukė prie Kubos ne isz savo 
noro, bet ant rando prisakymo,ne 
laukė kitokio likimo, kaip to, 
koks jo laivynę pasiekė, kadangi 
jis gerai žinojo, kad amerikonisz- 
ka laivynė yra daug drūtesnė.

Sziaurinėse Iszpanijos provin
cijose terp karintų apsireiszkė 
vėl didesnis krutėjimas. Jie mat 
tikisi pasinaudoti isz dabartinių 
nesutikimų terp tvirceiausių Isz-1 
panijoj partijų, pakelti naminę 
karę ir paimti valdži? į savo 
rankas, praszalinti mažę karalių 
ir jo motin? ir atiduoti sost? 
Dan Cailosui.

VV'idurini Afrika. ,
Kitchenero vedamos anglisz- 

kos ir egiptiszkos kariaunos su- 
musztas po Omdurman derviszų 
pranaszas Abdullah, nutraukęs
su likucziaįs saro kareivių į vi
durius Afrikos, ten vėl susidru- 
tino, surinko 15-20000 naujų 
kareivių ir su jais traukia 
ant anglijonų pamusztų krasztų 
teip vadinamo Egiptiszko Suda
no. Isz tų jcrasztų, opvaldę-juos, 
angį i jonai isztraukė daugumę 
savo kareivių, paliko tikt mažus 
garnizonus, kuri^dabar atsirado 
vėl didėliame pavojuje. Traukia 
juos vėl į kruvę, bet h* sutrauk
tų nebus daugiaus kaip 3000 žmo
nių. Kol nuo sziaurių ateis pa
stiprinimas, tas menkas pajiegas 
gali derviszai įtraukti į muszį ir 
pergalėti. Widurinėj Afrikoj 
todėl galima laukti terp anglijonų 
irderviszų vėl didelio muszio- 
Kuom jis pasibaigs, dabar nega
lima įspėti. Jeigu angliszka ka
riauna paspės ateiti nuo sziaurių 
į laikę ant muszio laiko, nieas ne
abejoja, kad anglijonai sumusz 
derviszus; kitaip gal pasiekti an- 
glijonus nepasisekimas, o tęsyk 
Abdullah ras pietiniame Egipte 
daugiaus szalinįkų ir labiaus su- 
sidrutys.

Isz Lietuvos.
Žiema Lietuvoj.

Lietuvoj dabar užstojo jau tei- 
poegi didesni szalcziai, bet sniego 
visgi nėra, nėra ir rogių kelio, per 
tai malkų prekės Kaune neiszpsSa 
kytai pakilo. Garlaiviai paliovė 
bėgioję isz Kauno į Jurbarką. 9 
dien? VVasariaus Nemunas antru 
kartu sustojo.

Isz Paprūsės.
Lietuviai, isztrukę isz masko

lių nagų, pasakoja, kad maskoliai 
tėvynėj baisiai pradėjo gaudyti 
ir bausti tuos lietuvius, kurie ne- 
sza lietuviszkas knįgas isz Prašų, 
o dar labiaus tuos, kurie veda 
per rubežių keliaujanezius į Ame- 
rikę ar į kitas szalis. Jei
gu tikt tokį numano, tai 
tuojaus, 'kad ans negalėtų pabėg-

ti, sugavę Užvaro į Siberiję. 
Wedanti keleivius per rubežių 
turi labai atsargu? būti.

Jawų prekės.
Pereit? sanvaitę už lietuvisz- 

kus javus mokėjo Wilniuje: už 
pud? rugių 76—78 k. Avižų 75— 
78 kap. Miežių 76—77 kap. Grikši 
75—76 kajį^^piai 65—70 kap. 
Pupoe (pigai Veislę) 70—90 k. 
Pūdas ruginių miltų maltų 86— 
87 kap., pikliavotų 1 rubl. 10 
kap.—1 rubl. 15 kap/ Pūdas 
sviesto ne sūdyto 15 rubl. 50 
kap., Sūdyto 12 rubl.—13 rubl. 
50 kap. Pūdas szieno 29—31 
kap., sziaudų 19—21 kap.

Sudegė Želudkų mok* 
akinė.

23 d. Sausio, 8 va i and? vaka
re užsidegė miestelyj Želudkuo-^ 
se, Wilniaus gub., pradinė mok
slai nė. Į pagelia? atbėgo liuosno- 
riai ugnagesiai ir gyventojai su 
gesinimo prietaisoms- Mokslai- 
nės rods iszgelbėti nepasisekė, 
bet užtai pasisekė ’nedaleisti 
ugnies prie kitų artymų triobų, 
kas buvo ne lengvu daiktu, ka-Į 
dangi triobos ežia sugrustos ir 
stogai sziaudais dengri.

Nusudyjo BiaskoliNzką -* 
diejatėlių.

Ant paskutinio susivažiavimo 
^Vilniaus Tiesdarių Huto Panevė- 
žyj, nusudyjo buvusį “sūdo pris- 
tov?” (kamarnink?) prie susiva
žiavimo sandaros sudžių Tei
sėtuose, Mikol? Szalkevyczių, 
už prapuldym? jam pavestų pinį- 
gų, ant atėmimo užtarnautų tiesų 
ir ant iszsiuqtimo į Tomsko gu
berniją, Siberijoj. Pristov? gi 
1 dalies Zarasų pa^zieczio nuspren
dė vien ant pabarimo; jis apskųs
tas buvo už visokias szelmystas,

stas apie pravardę, pasakė isz- 
mislyt?,raaztų nė jokių neturėjo. 
Isz tolesnių klausinėjimų Lobatyj 
persitikrino, kad tasai vyriszkis 
meluoja ir kad jis yra Adomas 
Aleksandra, pabėgęs nuo 
stacijos Soly isz areszto. Paskui 
tapo jis suimtas, bet szi? žiem? 
vėl pabėgo isz areszto Sz rvin- 
te j, kur jis buvo į sud? pristatytas. 
Aleksandra apskųstas už 
aridiavagyst? ir plėszimus. Da
bar ji# vėl mat Wilniuje Japo 
suaresstuotas ir pasodytas į vie
tinį kalinį, isz kurio jau sunkiau 
bus pabėgti, kadangi ežia ir ka-. 
linys geriaus įtaisytas ir sargų 
netrūksta.

Szelpimo besimokinanezių 
draugystė Wilniuje.

Wilniuje yra Szelpimo Besimo- 
kinanezių draugystė, turinti 168 
sąnarius. Pabaigoj 1897 m. minėta 
draugystė turėjo kasoj 2105 
rubl. 96 jkap., 1898 m. įplaukė nuo 
sąnarių &04 rubl., 88 rubl. kaipo 
dovana, 949 rubl. 27 kap. davė 
an^ draugystės naudos parengtas 
teatras ir koncertas, nuo baliaus 
Bernardinų darže įplaukė 516 
rubl. .65 kap., teatras parengtas 
moteriszkoj gimnazijoj davė 229 
rubl. 90 kap., paszelpa nuo mieš
ti) 287 rubl., 50 kap., dovana 
Wilniaus Žemiszko banko 400 
rubl.: palukai nuo draugystės 
kapitalo 229 rabi. 60 kap., do
vana jenerulo Rothkircho 348 
rubl. Taigi per metus įplaukimų 
buwo5758 rabi. 88 kap. Isz to ant 
paszelpos besimokinantiems Wil- 
niaus moksliazkoae įtaįsose isz- 
dšlyta tikt 2535 rubl., kuriuos 
sziteip padalino: 42 mokinti
niams I gimnazijos iszdalino414 
rubl., II gimnazijos 44 mokinti
niams davė 494 rubl., 51 mokin
tiniui realiszkoe mokalainės 542

bet sūdąs jį iszteisino.

Nauja knįęa apie lietu- 
W1U8.

Neseniai iszėjo nauja vokisz- 
koj kalboj knįg? apie lietuvius, 
paraszyta D-ro Alb. Zveck’o; 
vardas knįgos yra “Litauen. 
Eine Lindės und Volkskunde. 
Knįga tai ne maža turi 452 
puslap. Autorius stengiasi apra- 
szyti lietuvius bepusiszkai, 
nors tas ne visai jam pasiseka, 
kaip kur jo knįgoj iszlenda vo- 
kiszka tendencija- Wisgi vienok 
D-ro Zveckė knįgoj daugiaus 
yfa bepusiszkumo negu panasziuo- 
se darbuose maskoliazkų raszėjų. 
Mokantiems vokiszkai velijame 
szitę knįsr? iszairaszyti, kasztuoja 
ji 7 markes.

Netikri sidabriniai rub
liai.

Nežinomi piktadariai pradeda 
platinti jų padirbtus netikrus si 
dabrinius rublius. Rublinės tos 
pirmiausiai .pasirodė Maskvoj, 
dabar gi dasigavo jau ir į Lietu
vę. Ant pirmo pažvilgio vienok 
jas nuo tikrų galim? atskirti: 
parva netikrų rublinių tamsesni. 
Paraszas aplink yra nelygus: 
vienos literos augszcziaus, kitos 
žeminus. Paskutinis žodis “dolia” 
atmusztas be paskutinės literos; 
1 žodyje dolia atsimuszus ne aisz
kiai. Apart to, krasztai ne tikrų 
rublinių, jeigu drueziai paspausti, 
lūžta. Taigi pagal t? nurodymę 
tegul žmonės tų netikrų rublinių 
apsisaugos.

Sučmė pabėgusį nusikal
tėlį.

Wilniuje, policijos oficieras Lo
batyj užtėmyjo ant ulyczios ko-, 
kię ten nužiurėtę ypatę ir pradė
jo j? daboti. Kada ansai nužiu 
rėtasis užėjo art kiemo Rosensono 
namų ant Wilktnergės ulyczios, 
Lobatyj užėjo ežia paskui ir už
kalbino snę nepažįstamęjį.Paklau-

rabi,; 36 merginoms besimoki- 
nanezioms Moterigzkame institute

paveikslan, apie prot? skruzdėlių, 
biezių, szirszių, naujausi vienok 
tirinėjimui parodė, kad tas, k? 
laikė seniaus už prot? tų vabalų, 
nėra protu: prutu galima vadinti 
kiekvien? darb?, kurį gyvuolys 
atlieka suprasdamas vertę atsa- 
kanezio darbo; tokio proto, kaip 
dabar persitikrino, nė skruzdėlės, 
nė bitys, nė ezirszės neturi, dau
gelį, rodosi iszmintingų, darbų 
atlieka mechaniszkai, be jokio 
supratimo jų vertės. Tas tai ir 
parodo, kad tie neva iėzmintingi 
darbai nepaeina nuo proto, bet 
tai yra paproeziai perimti nuo 
tėvų kaipo palaikai, kuriuos tas 
vabalėlis atlieka mechaniszkai be 
jokio supratimo. Taigi tūli vaba
lai, nors rodosi mums gana iazmin- 
tingais, proto neturi, bet wien 
teip vadinam? instinkt?. Rods 
ant pirmo pažvilgio skruzdėlės, 
szirszės, bitys rodosi turi gana 
iszlavint? prot?, bet geriaus isz- 
tyrus pasirodo,* kad tas, k? lai
kėme už prot?, nėra protu tikt 
instinktu, kaipo palaikai atsiga
bentu. Sztai pažiūrėkime, k? daro 
szirszės Sphex flavipennis, kurias 
galima laikyti už iszmintingiausias 
isz szirszių veislės. Padėjusi kiau- 
szinį, szirszė sugabena maist? isz- 
siperėjusiam vaisiui, kurieai su
sideda isz mažų vabalėlių, kirmi
nų, bet kad toksai kirminas isz liz
do nepabėgtų, kelis kartus jį per
duria savo gyliu. Kadangi terp 
szirszių yra atmainos, kurios de
da kiauszinius svetimuose lizduo
se, tai szirszė Sphex flavipennis, 
atgabenusi puriau gyv? kirmin? 
į lizd?, palieka jį lauke, o pati 
eina į lizd? pažiūrėti, ar neįsiver
žė ežia nepraszytas sveczias, jeigu 
tokį užtinka, tai užmusza ir pas
kui paėmusi lauke palikt? kirmi- 
n?, gabena į lizd?. Taigi rodosi, 
kad atliek^-darb? su prntu. Bet
jeigu įlindus szirszei į lizdę, nu- 
stumsime toliaus palikt? lauke

487 rub|., 52 merginoms besimo- joe kirmio?, tai paskui szirszė jo
kinanezioras moteriszkoj gimnazi- 
joj‘598 rubl.

Žweriq protas.
Mokslincziai, tirinėdami prot? 

visokių i gyvų sutvėrimų, persi
tikrino,' kad gyvi sutvėrimai 
augsztesnių laipsnių turi didesnį 
prot? negu sutvėrimai žemesnių 
laipsnių: protas augsztesnių Isp
anių sutvėrimų, kaip antai žvėrių 
ir žmonių, koncentruojasi vienoj 
kūno vietoj, taigi galvoj, žemes
nių gi Sutvėrimų atskiros dalys 
labiaus viena nuo kitos nepri- 
gulmin^os. Wisi gal žino, kad 
nutraukys galvę vabalui, sliekui, 
tie sutvėrimai pasilieka gyvi 
per tūlę laikę ir be galvos; kau
link gi drugių, plaksztakų, tai
pasitaiko, kad jie poruojasi, nors 
vienam isz poros nutraukti gal vę. 
Žvėrys, įržmogus tuojaus numirsz- 
ta, kaip, tikt nukerta kam isz jų 
galvę. | Taigi mat pas priguliu- 
ežius■ pire augszteenių laipsnių 
žvėriįi gal va yra svarbiausiu or
ganu; jpje surinktas protas ir 
gyvybės pajiega, kiti organai 
neturi jau tokios- svarbos; pas 
žemesnius gi sutvėrimus visi or
ganai turi atsakanezi? svarbę, 
atėmus vien?, nors ir svarbiausi? 
organę, kiti dar toliaus gyvuoja 
ir atlieka savo darbę, nemirszta 
teip urnai, kaip antai pas augsz
tesnių laipsnių gyvus sutvėrimus.

Todė 1'suprantam u yra daiktu, 
kad tie gyvi sutvėrimai, kurių 
gyvybė ir protiszaos pajie- 
gos susirenka vieuame organe, 
teip Sakant centre, turi turėti 
prot? didesnį, negu tie, pas ku
riuos tas isariskirstęs po visus 
organus.i Tokiu budu net kvai
liausi žmones ir kiti kauliniai 
sutvėrimai protiszkai stovės 
augszczHus'negu neturinti kaulų, 
kaip antii moliuskai, sliekai irtt. 
Rods sėniaus daug buvo kalbama,

jieszko ir suradusi gabena prie 
lizdo Ir vėl jį lauke palieka, o 
pati lenda į lizdę. Tę galima da
ryti nors 10 kartų, o szirszė da
rys vis tę patį, taigi nenesz kir
mino į lizdę, bet paliks Iszlauko 
ir eis viena lizdę apžiūrėti, nors 
ant to nėra nė jokio reikalo. Tai 
gi mat vis? darbę atlieka ne- su 
protu, bet mechaniszkai. Jeigu 
dabar pažiūrėsime į padirbtus ko
rius musų naminių biezių su sze- 
szkantėms lygiomis akutėms, tai 
mums pasirodys, kad tokį darb? 
gali atlikti tik iszmintingas sut
vėrimas, bet isztyrus geriaus, 
peržiurėjus korius kitų bi
tėms giminingų vabalų ma
tome, kad biezių budavojami 
koriai yra tikt toliaus nužengę 
ant evoliucijos kelio, bitys savo
korius badavo ja be supratimo, 
mechaniszkai: akutės musų lau
kinių biezių (samaninių) yra ap
valios, veislė gi meksikoniszkų 
biezių Melip>ona domestica dirba 
isz vieno stono apskriezi? akutę, 
isz kito gi szono dirba jau tris 
tiesias sienas, taigi jų korių aku
tės artinasi jau prie korių musų 
naminių biezių, kurių budavonė 
yra tik toliaus nužegusi ant evo
liucijos kelio. Matomai musų 
naminės hitys stovi artymiausioj 
giminystoj su Melipona, nuo ku
rių netikt perėmė korių dirbimo 
budę, bet jį dar labiaus pagerino 
ir darbę tę dabar atlieka ne su 
protu, bet instinkty viszkai, moks- 
I? apturi kaipo palaikus nuo savo 
tėvų. Už iszmintingiausius va
balus iszmintingesnės jau yra žu
vys, o už jas vėl iszminti ilgesni 
sziltakraujai žvėrys ir tų iazmin- 
tis vienose veislėse didesni, kito
se gi mažesni; terp sziltakraujų 
sutvėrimų žmogus kaslink proto 
stovi ant augszcziausio virbaio.

Paaukavo užsitarnawu- 
siani rasztinįkui. *

Jos Slitskin.isjs. Baldvinsville,
Mass.......................  25c.

Antanas Bielskis,isz Johannes- 
burgo, South Afrika........ 12-00.



Isz Amerikos

užsė-

pusė

Isz darbo lanko.

Numirė 
vyskupas

VVa- 
siau-

Numirė katalikiszkas vyskupas. 
MakuuettE; Mich.

czia katalikiszkas
Sault Ste. dijecezijos, Rev. John 
B. Berkin. Numirė jis staiga nuo 
szirdies ligos. Welionis buvo 54 
m., .gimęs Austrijoj; vyskupu bu
vo jis nuo 1879 m.
Senkatalikiu vyskapaa perejo in 

katalikystę.
Pagarsėjęs Amerikoj senkata 

likių sektos vyskupas Vilalte, 
kaip pranesza Milvaukees laik- 
raszcziai, atsiskyrė nuo senkatali- 
kystės ir sugrįžo į Rymo—katali- 
kiszkę tikėjimą.

Nusirito sniego gruinulys.
Silver Plume, Cal. Nuo kai 

no nusirito czia wėl neiszpasaky- 
o didumo sniego gruinulys ant 
akalnėj stovinezių kalnakasių 

gyvenimų ir pagriebė kelis žmo
nis; prie to du kalnakasiai,- Nei 
»on ir Anderson, likosi ant vietos 
užmušti.

Gazo explizija.
Walton, Ind. Namuose Danie

liaus Ecktono atsitiko žeminio 
gazo expliozija, kurios visi namai 
tapo į padanges iszmesti. Prie to 
pati EcktonienA ir jos kaiminka 
Čoblentz tapo mirtinai apkultos 
ir dar 5 žmogystos teiposgi gana 
sunkiai apkultos. >

Nelaime aut geležinkelio.
Chayenne, Wyo. Aut Union 

Pacific geležinkelio, netoli Over- 
land Flyer iszszoko isz relių pa- 
sažierinis geležinkelio trūkis; prie 
to agentas Parry isz Denver liko- 
se ant vietos užinusztas, 5 paša 
žieriai sunkiai ir pavojingai, trys 
gi lengviaus apkulti.

Bledys szalcziu |»a<larytOM.
Wisuose viduriniuose ir sziau- 

riniuose Amerikos sztetuose 
paskutiniai szalcziai ne mažai 
blėdies pridirbo laukams
tiems žieminiais javais. Sniego 
mat buvo ne daug, todėl szaltis 
isznaikino sužėlusius kvieczius, 
vien Illinojuje ♦ iszszalo 
kviecziais užsėtų laukų.

Wetros.
Indianopolis, Ind. 26 d. 

Bariaus po visas aplinkines
tė baisus ciklonas, kurisai ne tikt 
ant aplinkinių farmų, bet ir 
mieste ne mažai blėdies pridirbo. 
Aplinkinėse iszgriovė daug far
mų, mieste teiposgi ne mažai 
triobų pagadino. Ar prie to.ne 
buvo sužeistų ir užmusztų žmo
nių, dar tikrai ne žinia.

Baduo|anti indijonai.
Gyvenanti ant. Suvienytų

Walstijų plotų La Poiute indijonų 
giminė, dėl neiszpasakytai szį 
metę szaltos žiemos, didelį vargę 
kenezia, visa indijonų giminė 
kenezia tiesiog badę; jeigu randas 
nesuszelps baduojanezių, jie gali 
suvisu iszmirti. Apie tai pra- 
neszė Washingtono valdžioms 
indijoniszki rando agentai: majo
rai Cambell ir Riedeman.

Netikęs tėvas.
Miestelyj Madison Tovnship, 

Dubois pavietyj., Ind., gyvena 
farmeris Leander Govens, turi 
jis 17 metų dukterį Emmę. Duk
tė apskundė savo tėvę, kad jis 
pagazdino ję užmuszti, jeigu ne
pasiduos jo norams. Mergina, ži
noma, gazdinimo pabūgo. Szį 
metę pagimdė ji nuo savo tėvo 
vaikę. Tėvas gi, aut paslėpimo 
to, vaikę užsmaugė ir kūnelį pa
skandino upėj. Bjaurus tėvas 
tapo jau suaresztuotas ir pasū
dytas į kalinį.
Bledys szalcziu soduose padary

tos.
Dideli szalcziai, koki traukėsi 

gana ilgai szię žiemę visokiuose 
Amerikos krantuose neiszpasa- 
kytai daug blėdies pridirbo soduo
se. Pietiniuose Illinojaus szteto pa- 
viecziuose ir Michigane nuszalnojo 
armeniszkų slyvų (pyczių) me
džius ir per tai, kaip dabar jau 
apskaito,isznaikino75% vairių,bet 
gal blėdysszalczių padarytos pasi
rodyti dar didesnės.. Ant obuolių 
ir gruszių szalcziai vienok neat
siliepė iki sziol. -

. Pavojingas vaistas.
Aurora, III. Gyvenanti netoli 

nuo czia ant farmos.Stella Sheffer 
pasiskundė pažįstamam aptie- 
koriui, kad joe auginatrias karves 
užpuolė utelės. Aptiekorius 
parodyjo apiberti utėlių užpultas 

- karves su Paryžiaus žalna, kurios

LIETUVA

ir suteikė farmierienei. Tojė, 
pagal aptiekoriaus rodę, ir apibė
rė 40 karvių su tais nuodais, 
tikėdama, kad jie karvėms ne 
kenks, o isznaikysutėles. Pasi
rodė vienok visai kitaip: aut 
rytojaus, isz 40 karvių liko tikt 
dvi, 38 gi pastipo. Jos mat, lai
žydamos nuodais apibertus 
nūs, pacziosr užsinuodino ir 
tipo.

Ezo
pas-

Gaisrai.
Monroe, La. Sudegė 

nykszczios Cotlonfeed Oil 
Blėdį ugnies padarytę skaito ant 
$100000

Hartford City, Ind. Siautė 
ežia didelis gaisras: užsidegė 
5ioko trioba. Prie to sudegė 5, 
žmonės ir du tapo sunkiai apkul
ti.

St. Paul, Min. 26 d.VTasariaus 
užsidegė ežia didelė akmeninė ka- 
talikiazka Szvento Juozapo bal
ny czia. Blėdį ugnies padarytę 
skaito ant $20000,. užasekuruota 
gi ji buvo vos ant $7500.

Minneapolis, Min. Užgimė 
ežia gaisras ant 3 lubų vienos 
spaustuvės ir teip greitai plati
nosi, kad į pusę valandos apėmė 
wisę triobos vidurį. Isz spaustu
vės ugnis prisigriebė į spirito ir 
degtinės pardavinyczią. Explio- 
zijos spirito bertainių dar labiaus 
prisidėjo piie ugnies platinimo ir 
sunkino gesintojų darbą. Blėdį 
ugnies padarytę skaito ant 
200000 dol. Prieto, kaip sako, 
sudegė ir du žmonės.

St Louis. Atėjo ežia telegra- 
ti-zkoe žinios, kad beveik su- 
visu iszdegė miestas Muskague, 
Indijonų teritorijoj; terp kitko 
sudegė is telegrafo bimai. Blė
dį ugnies padarytę skaito suvir- 
szum ant pusės milijono doli-irų. 
Muskague yra svarbiausias mies
tas Creek indijonų teritorijoj; 
jis yra prie Missouri, Kansas ir 
Texas geležinkelio, turi apie 
8000 gyventojų. Wisa biz 
nesinė miesto dalis su daugeliu 
pardavinyczių ir dirbtuvių tapo 
ugnies isznaikyta.

czia- 
Mill.

5 Youngstovn, Oh. Kastynė
se Nikle Clink pradėjo vėl dirb
ti.

5 Trenton, N. J. Tapo czia 
inkorporuotas trustas vežimų 
fabrikantų.

•[ Greenridge, III, Darbai 
kastynėse eina gerai, dirba kiek
vieną dieną.

•; Senvood, W. Va. Darbai 
eina czia gerai, bet vietinių dar
binįkų yra užtektinai.

H Sharcn, Pa. Besaemer Fur- 
nace Co. pakėlė savo dirbtuvių 
darbinįkų uždarbį ant 10%.

•[ Breez, III. Naujai pareng
tose Nev Baden kastynėse neužil
gio ketina pradėti darbę.

5 Carlinville, III. Sudegė 
czianykbzczios kastynėe ir per tai 
100 darbinįkų ne teko darbo.

West Virginijoj, kastynėse 
prie ^iev River, dirba gerai ir 
kalnakasiai turi czia gerą uždarbį.

5 Johnstovn. Pa. Dirbtuvėse 
Johnstovn Tin Plate Mill pradėjo 
dirbti su dviem darbinįkų atmai
nom.

5 Linton, Ind. Atidarė czia 
naujas, vadinamas Summit,kasty
nes. Dabar jau jose dirba pilną 
laikę.

5 O8vego,N. Y. Sztraikas czia- 
nyksztėse Ameslron Works dirb
tuvėse pasibaigė; darbinįkai su
grįžo prie darbo.

5 Wisos sztete Kentucky dirb
tuvės ir teip žmonės skundžiasi 
ant stokos anglių, kurių nepri- 
veža tiek, kiek reikia.

^^ottsville, Pa. York Farm 
kastynės tapo ant neaprubežiuo- 
to laiko uždarytos. Per tai 400 
darbinįkų ne teko darbo.

5 Madison, Oh. Rado
nauję anglių sluogsnį; anglys yra 
geros, todėl neužilgio gal pa
rengs czia naujas kastynes.

5 MTatertovn, Wis. Ketina 
czia pastatyti didelę cukraus dirb
tuvę, kurios pastatymas ir į- 
taisymas kasztuos $275000.

5 Hartshorne, lND.TER.U4gi- 
mė czia kalnakasių sztraikas, todėl 
tegul dabar nieks neina czia dar
bo jieszkoti. . M. Gege.

ežia

5 OsCEOLA, Oh. Rado ežia 
naujus anglių plotus, storis ang
lių sluogsnio yra 6 pėdos. Ketina 
neužilgio parengti ežia kastynes.

< Glen Campbell, Pa. Dar- 
binįkai Horton Run, Glenvood if 
Rearkirk kastynių sztraikuoja: 
reikalauja pakėlimo uždarbio ant

•j PoTTsTOVN, Pa. Ellis & 
Lessig & Iron Co. pagarsinę, 
kad nuo 1 dienos Balandžio nu
mažina užmokeenį visiems pud- 
dleriams.

5 Binohamton.N. Y. Czia dau
giausiai yra cigarų dirbtuvių. 
Darbai jose dabar eina pusėtinai, 
dirba pilnę laikę lygiai vyrisz- 
kiai, kaip ir motery^.

5 Ui’per Potomac, Pa. 
ney kompanija ketina pastatyti 
200 naujų kokso peczių; Soulh- 
vest Cennellsville Cake Co. ren
gia 600 peczių Fayette pavietyj.

<1 Phila Delphi a. Pa. Baldvin 
Locomotive Co. gawo reikalavi
mą ant padirbimo 80 lokomoty
vų. Todėl darbai jos dirbtuvėse 
eina gerai, darbo yra ant ilgesnio 
laiko.

5 Youg-town, Oh. Darbai 
czianykszcziose dirbtuvėse- eina 
gerai. Lloyd Booth Co. turi už 
tektinai reikalavimų; kitose 
dirbuvėse teiposgi darbo ne
trūksta.

c Fayette City, Pa. Darbai 
Jutty ir Jonės kastynėse Joho- 
sone eina gerai. Darbinįkai uždir
ba po 15—30 dol. ant dviejų 
sanvaiezių, o kaip kiti ir dar 
daugiaus.

1 C0NNEL8VILLE, Pa. 
prie kokso peczių 
me apskrityj dar vis 
si. Pereitę sanvaitę degė isz viso 
16028 pecziai, taigi ant 30 peczių 
daugiaus.

Morgantovn, W. Va. Fricko 
kompanija pirkto Wakarinėj Vir
ginijoj 4000 akrų žemės su 
anglių sluogsniais, ant kurių ke- 
tina parengti'naujas mainas ir 
kokso peczius.

5 Sztete Alabama visose 
anglių kastynėse dirba gerai. Ne
toli Henry-EIlen parengė kelias 
naujas olas. Kastynėse Mountala 
Top kalnaaasiai gauna po 40c. 
nuo tonos iszkustų anglių.

5 Castleoatr, Utah. Darbai 
czianykszcziose anglių kastynėse 
eina gerai, dirba po 8 vai. ant 
dienos. Prie kokso peczių dirba 
teiposgi gerai, nuo pecziaus gau
na darbinįkas po'$1.25c. ant die
nos. ♦

5 Laivynės užveizda Chica- 
goj jieszko žmonių Amerikos ka- 
riszkai laivinėj ir tai netiktjuri- 
nįkų, betdailidžių, elektrikų ir tt. 
Moka ant mėnesio po $24—40 ir 
duoda visę užlaikymę ir apsirė- 
dymę.

5 CaTASauuua, Pa. Darbai 
eina czia gerai. Crame <& Iron 
Co. nori paleisti vienę “farnes”, 
tik negaunadarbinįkų,kiek reikia. 
Baigia jau statyti keturis cemento 
malūnus, senuose gi dirba pilnę 
laikę, tikt už darbę mažai moka.

5 Darbinįkai stiklo dirbtuvių 
Bellevernon ir kitų szteto In
dianoj tveria kooperatyviszkę 
ksmpaniję su $20000 kapitalo ir 
nori kur nors vakarinėj Pennsyl- 
vanijoj pastatyti stiklo dirbtuvę. 
Akcijos yra po $100; vienas dar
binįkas gali pirkti daugiausiai 
tris akcijas.

5 VVilkesbarre, Pa. Inspek
torius 4 di strik to antracito ang
lių kastynių pagarsino žinias apie 
darbus mainose to distrikto. 
1898 m. anglių ežia iszkasė 7866 
277 tonų. Dirbo prie kasimo 23 
377 darbinįkai. 75 darbinįkai ta
po užmuszti prie darbo, 278 su
žeisti.

1 Pana, III. Sztraikas kalna
kasių czianykszcziose kastynėse 
traukiasi toliaus; kad jį kaip 
norint užbaigti, tveriasi kompa
nija su $100000 kapitalo, kuri 
nori kastynes nupirkti nuo dabar 
jas valdanczios kompanijos, kuri 
rodosi tyczia, gabendama negrus, 
stengiasi darbinįkų maisztus pa
laikyti.

5 Pereitę sanvaitę Suvieny
tose Wieszpatystėae buvo isz vi
so 191 nusibankrutinimas, perei
tę gi metę tę paczię sanvaitę 
buvo jų 233; Kanadoj buvo jų

Rai-

40, pereitę gi metę, tę paczię 
sanvaitę-buvo jų 30. Kasliuk 
darbo, geriausiai eina darbai 
geležies ir plieno dirbtuvėse, di
dinasi reikalavimai czebatų, cze- 

' verykų ir drabužių. Tose dirbtu
vėse darbai žymiai eina geryn.

5 Pittsburg,Pa.Daugelis czia- 
nykszczių geležies dirbtuvių tiek 
turi reikalavimų, kad nuo pra
džios Kovo mėnesio pradeda 
dirbti su dviem darbinįkų atmai 
nom. Dirbtuvės, kuriose dirbs su 
dviem darbinįkų atmainom yra: 
Brovn & Co., Schoenberger Steel 
Co. ir Pittsburg Forge & Iron Co. 
Dudu dirbtuvės gavo teiposgi 
daugiaus reikalavimų, todėl dar
ko yra 
laiko.

užtektinai ant ilgesnio

ISZ
Lietuwiszku dirwn.

Darbai 
szi la

geri na

Ar reikia sekti lenkus?
Musų tėvyniazki laikraszėziai 

ar tai Amerikoj ar Europoj iazei- 
nanti nuo seniai kalbina lietuvius 
liautiesi sekioję lenkų numintais 
takais, “Katalikas” gi tę tik da
bar užtėmyjo (persipraszom “Ka
taliko" redakcijos, kad jo rasztus 
drystame kritikuoti, darome tę 
vienok ne ant vedimo asabiszkų 
ginezių tikt todėl, kad vieazi 
straipsniai priguli vieszai kritikai. 
Ar “Kataliko" redakcijai kritika 
patinka, ar ne, tas mums ne daug 
rupi). Gerinus vėlai, negu nieka
dos. Džiaugamėsi, kad “Kata
likas” nors kaulink nesutikimų 
parapijosf, kaslink tvėrymose 
neprigulmingų parapijų ragina 
skaitytojus pamesti lenkų numin
tus takus, dar labiaus džiaugtu
mėmės, jeigu “Katalikas” sykį 
nupeiktų dar lenkiszkę mokslainę 
už lietuvių pinįgus užlaikomę, 
kuri lietuviams nė jokios neat 
gabena naudos, o nemažai pinigų 
suėda.

Mums rodosi, kad jeigu lietu- 
viszkose parapijose yra toki jau 
nesutikimai kaip lenkiszkose, ar
ba jeigu lietuviai mislyja apie 
tvėrimę neprigulmingų parapijų, 
tai jau ne tiek lenkai kalti, kiek 
&s, kad ir lietuviszkos parapijos 
^ira tokiose jau sanlygose kaip ir 
lenkiszkos. Nesutikimus tuos 
gimdo ne mėgdžiojimas lenkų, 
bet tos paezios priežastys, kokios 
yra terp lenkų. Norime prasza- 
linti nesutikimus, norime, kad ne
sitvertų neprigulmingos parapi
jos, praszalinkime pirma gimdan- 
czias jas pr.ežištiš, o to ne
bus terp lietuvių, kaip nėra 
terp kitų tautų. “Katalikas” 
vienok ne tut tų prieža<zczių ne 
užgauna, bet stengiasi jas palai
kyti, o jas palaikydamas, palaiko 
ir priežastis visų nesutikimų.

“Katalikas” stengiasi apginti 
dabartinį-surėdymę lenkiszkų ir 
lietuviszkų parapijų Amerikoj, 
pagal kurį už visuomenės pinįgus 
pastatytos bažnyczios neyra sa- 
vaszczia dėjusios aukas visuome 
nės, bet joe užraszytos antairiszkų 
vyskupų. Apgindamas tokį su
rėdymę “Katalikas” sako, kad ir 
Didžiojo Lietuvos kukunįgaiksz- 
czio Witauto pastatytos bažny
czios užraszytos buvo ant vysku
pų (Ar isz tikro teip? Isz kur 
ta žinia pasemta? Czia nevisai 
teip yra, kaip “Katalikas” aiszki- 
na). “Bet per tę užraszę, sako 
“Katalikas”, nė pagal įstatus 
bažnyczios, nė pagal svietiszkus 
įstatus vyskupai nėra savinįkais 
tų bažnyczių, tik jų prižiūrėtojais 
arba apiekunais. O tai dėl tos 
priežasties, kad bažnyczios neuž 
raszo ant vyskupo vardo ir pra
vardės. Musų Chicagos lietu- 
viszka bažnyczia teiposgi neužra- 
szyta ant vardo dabartinio vys
kupo Feehano, tikt ant Chico- 
gos katalikiszko vyskupo”.

Wisi tie argumentai mažai per
tikrinanti. Maton$juk, kad nors 
musų bažnyczios neužraszytos ant 
vardo ir pravardės Amerikos 
vyskupų, bet ant bažnyczių ir 
teip užraszytų auga skolos, kurių 
daugumas užtraukta be parapijos 
žinios ir pritarimo. Kas tas skolas 
užtraukia, ^prabaszcziai, ar vys
kupai—tas jau ne daug sveria, 
matome vien, kad nors bažny- 
czioe ir neužraszytos ant vardo it 
pravardės dabartinių vyskupų, 
bet ir teip užraszytos gali į skolas 
nugramzdyti. Jeigu gi galima be 
parapijonų pritarimo užtraukti 
skolas, tai kas gi gali posaky ti, kas

gal duoti parankę, kad jų negali i 
parduoti arba atiduoti kitiems?
Kol Airijoj tyku, gal užtekti už- ' 
statymo bažnyczių visokioje ban- , 
koše, bet jeigu Airija pasikeltų i 
priesz Anglijos valdžią ir ant.pa- i 
laikymo ir suszelpiino pasikėlimo i 
pinįgai butų reikalingi, ar ai r iszki < 
patrijotai vyskupai Amerikoj ne
galėtų pasinaudęti isz to, kad ant i 
jų užraszytos lenkiszkos ir lietu
viszkos bažnyczibs-ir ar ne už i 
krautų ant jų tolios Aolos, kad 
pastaeziusiems bažnyczię * daug 
pigiaus a teeitų nuo joe atsisakyti 
ir statyti nauję, negu mokyti pa
lukus nuo užtrauktų skolų.. Ne 
pasitikėjimas ant vienos Vysku
po ypatos, ant kurio nors ir be 
vardo užraszytos lenkisz^os ir 
lietuviszkos bažnyczios Anįerikoj 
ir yra priežaszczia visų nesuti
kimų mu-ų parapijose. 'Nieks 
nereikalauja, kad bažnycziJs butų 
užraszytos aut Jono ar BaĮtraus, 
kadangi parapija yra korpofacija, 
tai ant korporacijos ir galima 
parapijos savastį užlaužyti j

Isz Mahanoy City, ^a.
13 d. Wasariau8, Mahanoy 

City’je, po bažnytinėje ; salėje 
vaikinai, po vadovyste b. M. 
Akelio ir vietinio vargamlistros, 
atloszė gana gražų teatrę į“Jon- 
vaikiai”, kur perstatyta kova 
Lietuvos jaunuomenės(teip vadi
namų Jonvaikių) su musų ‘krasz 
to dielėms žydais, o isz dalies ir 
su maskolių valdžioms.

Tūli loszikai turėjo po *kelias 
roles ir, abelnai sakant, visi ge
rai atliko.
’ . Graži buvo scena girioje^ kur 
jaunimas, paklausęs tėvo-Jono, 
prisiekė kovoti su Lietuvos prie- 
szais, kol nepamatys liuosos sa 
vo tėvynės. Teip pat dailiai 
buvo atlikta scena terp žydo ir 
iszperos, sulenkėjusio žyd be r- 
nio sūnaus, kurs kaipo bajoras, 
kovojo su Jonvaikiais, bet y- 
pacz gailinga įvyko scenę • ant 
pabaigos, kada Jonvaikius už
puolė kazokai ir isznaikino, o jų 
vadas priverstas buvo at^svei- 
kinti su savo moeziute tėvyne 
ir bėgti į Ameriką. Po teatrui 
jaunimas, t. y. loszikai ir kelios 
vietinės merginos gražiai pa
dainavo ant balsų “Wilija musų 
upelių matutė” ir “Sugrįžk, Su
grįžk sunau suklydusią, nuo tė
vynės toli”.— Atsilankęs ant 
teatro kun. Milukas trumpai 
prakalbėjo į susirinkusius.^ Kal
bėtojas, nurodydamas, jog Jon
vaikių ginklas (p esaty n ės, 
smaugimas žydų) neatneszėpagei
dauto vaisiaus, ragino visus 
griebtiesi prie geresnių ginklų 
dėl tėvynės paliuosavy moĮr pa- 
gerininho savo paežių Būvio, 
beje mokslo, kurs, anot dainiaus 
žodžių, “apdengs musų tvardą 
spinduliais”. Jei mes mokinsimės, 
skaitysime geras knįgas ir Remsi
me savo raszlavę pagal iazgalę 
pirkdami naujai iszėjusias knį- 
gas, isztiesų mes paskujiinsim 
tėvynės iszliuosavymę ir patys 
sau gerai padarysime, , .

Nereiks mums prakiszti savo, 
pinįgus ant provų, statymo 
brangių kalinių arba kortų (sū
do namų) ir rūmų lojeriamk.

Mahanojaus lietuviai, • ėsę, 
pasielgia paveikslingai, nes užsi
dėjo parapijinį knįgynę, jauni
mas jų garsus yra isz gražių gie
dojimų, teatrai ir koncertai būva 
rengiami ir yra lankomi, kas pa
rodo,jog czia žmonės pradeda su
prasti prakilnumę szitų dalykų 
ir velija juos, nė kę girtuoklia
vimus arba praleidimą laiko ant 
neprideranezių barnių. Didelio 
pagyrimo verti ne tikt loęzikai, 
kurie tokius pasilinksminimus 
parengia ir gerai atlieka, |bet«r 
žmonės, kurie ant tokių ^žaislų 
eina ir parodo, jog jie supranta 
teatrinįkų pasiszventimę ąnt jų 
gero.

Pu visam, klebonas kun.į Pau- 
tienius užsipraszė pas savę vi
sus loazikus, dailiai juos pavai- 
szino; parngindan as tuomi tobu
lintieji teatrai iszkuose perstaty
muose ir dainose.

Wiet|nis

mano lietuvių susivažiavimą-
Kiekvienas susivažiavimas 

visokių nuomonių lietuvių, jei
gu tikt jie suvažiuos su noru 
susitaikymo, su tikru noru pada
ryti ant visuomenės labo nutari
mus, visada gali gerus vaisius laz
duoti. Svarbiausiu ežia yra, kad 
po susivažiavimui pildytume tuos 
nutarimus. Mes isz savo pusės 
pritariame susivažiavimui, nors 
ant jo ir ne butų nutarta to, ant 
ko jis suszauktas. Pagal musų 
nuomonę mcmorijalai toki, ko
kius užgyrė lenkai, ne gal lazduo
ti vaisių, kadangi ne bus kam 
juos ant caro užmanyto sandaros 
kongreso paremti, teip nusiųstų 
ant kongreso susi važiavę n<> 
ne skaitys, kaip neskaitė visai 
panaszaus lenkų memorijalo nu
siųsto ant Berlyno kongreso 1877 
m. Wieton siųsti memorijalus ant 
kongresų, mums rodosi, daugiaus 
atgabentų naudos agitacija per 
svetimus lakraszczius.'Caro užma
nytas sandaros kogresas.kurisaiszį 
metę atsibus Haagoj, turi aiszkų, 
aprubežiuotę programą, susiva 
žiavę ne galės ant jo perkratinė
ti kitų klausymų. Kad kas nors 
ar tai už lenkus arba už lietu
vius isz randų atsiųstų delegatų 
užtartų ne galima turėti nė ma
žiausios vilties, Amerika ma
žiaus negu kitos vieszpatys- 
tės gali užtarimę ant savęs pa
imti, kadangi ji pati nuo seniai 
prisilaiko principo nesikiazti į 
Europos politiszkus reikalus, da
bar gi, turėdama karę ant Filipi
nų, o kaip spėja, tokia užkilsiant 
ant Kubos, ji ne gal susipykinti 
su Europos vieszpatystėms. Nors 
ji ir isztikro notėtų užtarti ar tai 
už lenkus, ar už lietuvius, to pa
daryti ne gal.

Bereikalo “Saulė" rugoja 
ant kitų “lietuviszkų patrijotų” 
ir isz kalno sako, kad jos užma
nymo kiti neparems, kadangi tai 
ne jų užmanymas. Mums rodosi, 
kad kiti daugiaus turėtų tiesos 
parugoti ant “Saulės’V kuri, jei
gu jai ne buvo reikalo, kitų už
manymus visada nupeikė arba 
apie tokius tylėjo, lupas užeziau- 
pusi. Tuom juk pati “Saulė” pri
vertė kitus ant jos užmanymų 
nežiūrėti, arba ant jų per daug 
nepasitikėti. Mes noriai gerus ir 
naudingus “Saulės" užmanymus 
paremsime, bet pirma norime ži
noti, ar^rjie isztikro pakelti, ar 
pati “Saulė” jų rytoj neperkeis 
ant visai kitokių. Tę ne kartę jan 
matėme “Saulėj”, matėme jau 
kaip ji ne kartę aut rytojaus susi- 
draugavo su kitais priesz savo 
perėmėjus.

nės Mylėtojų Draugystę” arba į 
kitokias tautiszkas organizacijas, 
tai man atkirto, kad “Vienybę” 
skaitė (mat sumaiezė “Susivieny- 
jimę” su “Vienybe”). Kalbinant 
prie “Tėvynės Mylėtojų Drau- 
gystės” atsakė, kad tėvynę jie 
myli ir be pamokinimo — viėnas 
pasakė, kad neseniai nusiuntė į ~- 
tėvynę-sawo tėwui 20 rabi. Mat 
kaip pas mus tėvynę supranta: 
asz kalbėjau apie tautę, o jie apie į - 
sawo Lietuvoj gyvenanczius tė- 
vus. Kitokios tėvynės mat jie 
nesupranta. Svetis.

rei- 
lie- 
pas 
kur 
yra

Dabar 
numus, 
kur tik 
tnszczių ber-

Ibz Greenridge, III.
Szioje peczėj gyvena isz wiso 

40 lietuvių, visi jie dirba kasty
nėse. Kadangi czia ant vietos 
saliunų nėra, tai musų lietuviai 
norinti atsigerti, turi keliauti ge
ležinkeliu apie 3 mylias į mieste
lį Girard. Tas nors nelabai pa
tinka musų lietuviams, bet kę 
gali padaryti, jeigu kitaip nega
lima. Musų lietuviai, pajutę 
troszkulį, moka pasigelbėti. Mies
telyj Girard gyvena anglijonas, 
tas prigabena lietuviams tiek 
bertainaiezių alaus, kiek lik 
kia, todėl traukia nuo musų 
tuvių gėrę pelnę, 
mus lengva pažinti 
lietuviai gyvena : 
matyt lauke daug
tainaiezių, visur gyvena lietu
viai. Dori užkas padėjimas musų 
lietuvių yra ne pergeriausias, bet 
kę galima daryti, kadangi teip 
visur lietuviai gyvena. Bai- 
nyczios nė kunįgo musų lietu
viai neturi, už tai moka airiszių 
kunįgui po 50c. ant mėnesio, ir 
už tai jis aprūpina tikėjimiszkais 
reikalais, tik iszklousyti ve- 
likinės isz pažinties atvažiuoja 
kun. Servetka isz East St Louis 
į artimę miestelį Virden, kur lie
tuviai susirenka isz visų aplinki
nių. Miestelis Virden yra apie 
kokias 9 mylias uuo Greenridge; 
atsibuvo jame laikraszcziuose pa
garsintos musztynės kalnakasių 
su darbdaviais; prie to dalyvavo 
nemažai lietuvių isz Greenridge, 
Virden, Auburn, ir kitų mieste
lių, kurie su kitais dariufiįkais po 
draug kovojo už darbinįkų rei- r 
kalus. Lietuviai sziuose krasz- 
tuose nelabai seniai pradėjo apsi
gyventi, bet rodosi jiems czia 
gana patinka, nes jų skaitlius nuo- 
latai dauginasi. Virdene lietuvių 
yra jau kelios szeimynos.

Smalims.

“SaulCs” užmanymas.
Nr. 16 “Saulė” patalpino rast 

tolį po antgalviu “Dabar didelis 
laikas", kuriame, pagaivinusi 
apie, rengiamę lenkų membryalę 
ant caro užmanyto sandaroj kon 
greso, prie to ragina-ir lietuvius. 
Ant apkalbėjimo to dalykcj už

Isz Elizabeth, N. J.
* Neseniai atkakau į Elizabeth 
darbo jieszkodamas. Kę ežia uitė- 
myjau, tę praneszu per laikrasz- 
t j “Lietuvę".

Kaip visur, teip iY ežia gyve
nanti lietuviai labai linkę prie 
girtuoklystų. Pereitę mėnesį ui 
girtuokliavimus vienas lietuvys 
užmokėjo $100 bausmės, kitas 
vėl szį mėnesį ui tę patį nusidė- 

-jimę uimokėjo $50. O kiek pinį- 
gų advokatai paėmė, tai iino 
tikt jie patys. Užsimink tokiems 
girtuokliams, kad jie, vieton ga
liūnuose praleisti laikę, iszsira 
szytų laikrasztį, tai atsako, kad 
laikraszczio dykai ne duoda, bet 
reikia ui jį mokėti 2 dol. ant me
tų ir jie ne turi laiko skaityti, 
kadangi reikia saliunus atlankyti. 
Mat nisznaanėltai? Kaip reikia ui 
mokėti 100 arba 50 dol. bausmės, 
tai ne brangu. Wienų palukų* 
nuo 100 dol. butų užtekę ant isz- 
siraszymo ne vieno, liet dviejų 
ar trijų laikraszczių, o pati suma 
pasiliktų nekrutinta. Seniaus 
ežia girtuoklius į lakupę sodin
davo, dabar sūdąs užmanė ge
riau*, uždėdams dideles basmes.

Lietuviszkų biznierių yra ežia 
mažai, ir tie, iscėmus vienę sa 
liunįkę ir wienę mėsinįkę, vos 
laikosi. Czianykszcziai lietuviai 
daugiausiai pas žydus 
viską perka, jiems lobį krauja, 
žydai nuo lietuvių pralobę turi 
dailiausius namus, lietuviszki 
gi biznieriai ne visi isz biznio 
gali iszmisti, kadangi jų saviejie 
ne remia.

Yra ežia dwi lietuviszkos drau
gystės, bet ir tos ne tvirtai sto
vi, į jas priguli tikt dėl paszel- 
poe; “Susivienyjimo” kuopa tei
posgi maža. Tūliems lietuviams 
teko man užsiminti, kodėl jie ne
priguli į“Susivinyjimę” į “Tėvy-

Isz Orą ilge Valley, N. J.
Szis miestelis yra į sziaurius 

nuo Nevarto apie 6 mylios nuo 
jo, vadinasi Orange, tikt į dalis 
iszsiskirstęs, k. v. Orange, East 
Orange, West Orange, Orange 
Valley ir South Orange; jame 
yra miestiszkas užvedimas, gat
vės po vardais elektriką ap 
szviestos, gromatnesziai yra, ką 
pacztinius siuntinius iszneszioja į 
namus. .

Kitose dalyse miesto nejaueziu • 
lietuvių, yra jie tikt Orange Val
ley, bet ir ežia tikt vienas yra 
ženoezius, P. S. Banys ir 3 pa
vieni vyrai, dirba skrybėlių 
dirbtuvėse, 2 lietuviai davažim■- 
davo į darbę isz Nevarko.bet vie
nas isz jų tapo prastintas dėl 
girtuokliavimų, bet ant laimės 
to wietę gavo darbę kitas lietu
vys teiposgi isz Nev^irko ir dar 
vienas gavo darbę,gal ima sakyti, 
per storonę P. S. Pranio. Jeigu 
pirmiaus ežia koks lietuvys dir
bo, tai savę vadino -lenku, dabar 
gi visi savę jau lietuviais vadi
na ir turi vardę pas foremonę.

Dabar F. Berg & Co. dirbtu
vėj dirba 6 lietuviai :lFinishierius 
ir 5 flengiezieriai; 3 ežia gyvens, 
o kiti 3 atvažiuoja isz Nevarko. 
Dar vienas letuvys dirba kitoj 
dirbtuvėj, 2 gyvena pas lenkus, 
kadangi nėra lietuviszkų azeimy- 
uų, o kad ir viena yra, tai ne 
laiko vyrų.

Num. 5 “Lietuvos” p. X. X. nu
barė czianykszczius lietuvius už 
lenkystęiruž kitokius nusidėjimu*, 
bet ne suvisu teisingai, kadangi 
nurodyto atsitikimo suvis ne bu
vo. Asz toje dirbtuvėj dirbau ir 
dirbu, apie kurię p. X. X. minėjo, 
bet nieko apie tai, kas buvo 
apraszyta ir iki sziai dienai ne 
girdėjau; kaip p. X. X. galėjo ži
noti, jeigu suvis kitoje dirbtuvėj 
dirba? Mes keli ežia ėsanti lietu
viai gana gražiai apseiname ir 
veik visus, lietuviszkus laikrasz- 
czius skaitome. Damijonaitis.



LIETUVA

Isz East St. Louis, III.
Neseniai “Lietuvoj” patiIpo ne

teisinga korespondencija apie 
musų prabaszezių, kun. Serwet- 
kę. Teisybė, tūli parapijonai ant 
parapijos mitingo kaltino prabasz
ezių,buk jis wienas norys pri ii urėti 
vvisus parapijos reikalus ir jos 
kasę. Tas gal ir teisybė, bet kuni
gas Serwetka ir sutwėrė lietu- 
tviszkę parapiją, jis wienas rinko 
aukas Viuo žmonių, su kurioms 
nėjo lengwni, aukautojų isz par- 
džiųbuwo labai mažai. Dabar jis ne 
norėjo pt įleisti kasos peiiurėtojų, 
kadangi, kaip ant mitingo sakė, 
ponu lietuwiszkos bažnyczioe ėeęs 
vvyskupas, kurisai paskyrė prie jos 
prabaszezių. Toliaus lietuviai pra
dėjo laikyti mitingus saliunuose. 
Tas prabaszcziui nepatiko, ka
dangi laikyti parapijos mitingus 
kareziamose arba- saliunuose nuo 
vyskupo yra uždrausta, todėl ir 
prabaszczius uždraudė tokius mi
tingus. Tada keli lietuviai nu
važiavo pas vyskupu ir papra- 
szė, kad jis atvažiuotu į East St. 
Louis ir įvestų tvarku parapijoj. 
Wyskupas paklausė ir atvažiavo, 
bet ne pabarė kunįgo, tikt tuos, 
kurie laikė mitingus saliunuose,art i 
baro, kur alų ir kitus svaiginan 
ežius gėrymus pardavinėja. Kada 
toliaus vyskupas paklausė, ko 
dar parapijonai5 reikalauja, tai jie 
atsakė, kad nori žinoti, kiek yra 
dar skolos ant bažnyczioe. Wys- 
kapas t^syk apreiszkė, kad skola 
ant' bažnyczios? taigi '$1300,36 
yra prabaszcziaus užmokėta. Ant, 
to visi nesutikimai ir pasibaigė.

Parapijonai.

Isz Col 1 insvilie, III.
Liuteroniszkas pastorius M. Ke

turakaitis llikė ežia liuteronams 
vokiecziams dievmaldystp; kitp. 
sanvaite. 26 d. NVasario, užsakė 
evangelikams lietuviams į Col- 
linsvillę susirinkti, nes atliks lie - 
tuwiszkę dievmaldystji ir kitus 
tikėjimiszkus reikalus. Tę dienę 
bus mitingas evangelikų lietuvių, 
nes pastorius M. Keturakaitis 
iszvažiuoja isz ežia į Phila- 
delphię, Pa., kur kitę evangelisz- 
kę parapiją sutvėrė. Taigi 
Collinsvillės evangelikai lietu
viai tpri apsvarstyti parapijos 
reikalus, turės nutarti, ką padary
ti su tą žeme, ir namais, kuriuos 
nupirko kaip ^buvo ketinę staty
ti bažnyczią. Dabar tą žemę ir 
namus valdo pastorius M. Ketu
rakaitis. Statymas bįžnyczios, 
per negerą sudavadyjimą, turėjo 
pranykti, todėl nežinia, kaip jie 
su tu žeme ir namais padarys.

Skarmalius.

Paszwentinimas protesto- 
niszkos Hetuwiszkos

' bažnyczios.
Kaip jau pirmiaus “Lietuvoj” 

buvo praneszta, pastorius Mar
tynas Keturakaitis parengė Phi 
ladelphijoj naują'protestoniszką 
lietuviszką parapiją. Paszven- 
tinimas naujos bažnyczios atsibus 

■’5 d. Kovo szių melų, 10 valandą 
pirm pietų. 1 Phladelphios lietu
viai protestonai, turinti kokius 
tikėjimiszkus reikalus, tesikreipia 
prie savo vieutauezio, pastoriaus 
Martyno Keturakaiczio, kurisai 
nuo 1 d. Kovo gyvens jau Phila- 
dėlphijoj po nr. 3042 ant East 
Thompson str.

Sudegė lietuwlszka bažny- 
czia.

Laikraszcziai rrauesza,kad 21d. 
Wasariaus ForestCity, Pa. sudegė 
lietuviszką bažnyczia. Kaip sako, 
ugnį užkrėtė per neatsargumą 
bažnyczios tarnas. Kunįgo Kuro^ 
prabaszcziaus minėtos bažnyczios 
ne buvo namieje: jis mat buvo 
iszkeliavęs į Plymouthą, Pa., pa
dėti prie iszklausymo velikinėa 
iszpaimties.

Isz East St Louis, Iii.
8. d. VVasario pasimirė ežia iie- 

tuwys, Aleksandras Kuzas, 10 d. 
tapo palaidotas. Welionis pa
ėjo isz Kauno gubernijos, Re- 
seinių pav., Szilelio par., Eisi 
St Louisiecziai lietuviai sudėjo 
kasztus ant palaidojimo, kadangi 
vėliouis, neturėjo pinįgų užsiezė- 
dyjęs. Lietuvys.

Isz wisnr. ant kranto, nuo kur juos paims 
kiti Hamburgo garlaiviai.

0 Szveicarijoj, Eiger tunelyj 
ant Jungfrau geležinkelio atsiti
ko dinamito expliozija, kurios sze- 
szi žmonės tapo užmuszti. Kas pa
gimdė explioziją, tas dar neisztir- 
ta.

| Prie Sable salos paskendo 
buvęs Hamburgo garlaivys “Mo
ravija”. Laivas pusiau perskilo. 
Atkakę gelbėtojai žmonių aut jo 
nerado. Spėja, kad jie turėjo pri
gerti. Buvo ant jo 30 jurinįkų.

ĮI Garlaiwys“Vittoria”iszgelbėjo 
dar keturis žmonis nuo Hamburgo 
pasažierinio garlaivio “Bulga-. 
ria”, plaukianczio isz Amerikos) 
Europą. Minėtus žmonis patikfi 
“Vittoria” mažoje valtelėj ant 
jūrių.

|| Ateinanti isz Rymo telegra
mai pranesza apie pavojingą su
sirgimą popiežiaus. Sako, buk 
popiežius apsirgo ant plauczių 
uždegimo. Prie tokios žilos se
natvės, kokioje yra popiežius, 
plauczių uždegimas yra labai pa
vojingas.

H Ir vėl ateina žinios isz Sibe- 
rijos, buk medžiotojas Kjalin, 
giriose prie Pietinio Jenisėjaus 
rado nupuolusį balioną ir prie jo 
tris negyvėlių kunus, kuriuos 
laiko už kunus mokslincziaus 
Andrees ir dviejų jo sandraugų. 
Wieta, kurioje rado tuos kunua 
ir balioną ėsanti 350 viorstų nuo 
Krasnojarsko. Tiek jau buvo pa
leista melagingų paskalų apie su
radimą Andrees ezpedicijos, kad 
szitam paskalai nieks jau ne no
ri tikėti. Danijos mokslincziai sa
ko, kad Andree su savo orlaiviu 

>ne galėjo nupulti Siberijoj, bet 
greieziaus jis nupuolė kur nors 
sziaurinėj dalyj Grenlandijos. Į- 
tuos tai krasztus Danija siunezia 
garlaivį ant jieszkojimo prapuo
lusių ritokslinczių ir jeigu suras 
gyvus, suteikti pagelbą.

Jaunas daktaris skundžiasi 
priesz jauną merginą:

— Nesiseka man su daktarys- 
ta. Ligonių ne turiu, nes žmonės 
neserga.

— Paimkite tikt manę už pa- 
czią, o tąsyk visos mano pažįsta
mos apsirgs isz pavydėjimo.

t Pagal Wokietijoa paeito pa
garsintas žinias, ant viso Wokie- 
tijos ploto 1823 m. iszeidinėjo 
474 visokių laikrnszczių,1863 m. 
iszeidinėjo jų jau 2768, 1873 m. 
—5593, 1883 m.—8529, 1893 m. 
—10496, o 1898 m.—12104 laik- 
rąszczių. Pereituose metuose Wo- 
kfetijos paūžtas pervežė isz įviso 
937 milijonus lakraszczių nume
rių. Taigi iszpuola widutiniszkai 
po 269 numerius ant kiekvieno 
egzemplioriaus.

I Mieste Strassberge, Wakari 
nėj Wokielijoj, tapo suaresztuo- 
tas Universiteto studentas, ameri
konas isz Nev Orleanso, Arthur 
\Veiss ir pasūdytas į kalinį. Jisai 
mat už ką ten susipyko su advo
katu tėvų savo sužieduotinės ir 
patikęs jį ant ulyczioe, ameriko 
niszkai drožė per ausį. Ame
rikos konsulius stengėsi iszliuosuo- 
ti nusidėjėlį, pasiunlė 5000 mar
kių kaucijos, bet Wokietijos vai-, 
džies užtarimą konsuliaus atmetė. 
Weiss lankė Strassburgo univer
sitetą per keturis metus ir baigė 
jau jame mokslą.

II Gniezno archivyskupas Sta- 
blevski ir Poznaniaus archidijece- 
zijoj sumažino skaitlių pasnjko 
dienų. Wisose senovės Lenkijos 
ir Lietuvos diecezijose, apart pėt- 
nyczios, subata yra pasnįko diena, 
nors niekur daugiaus subatę už 
pasnįką nelaiko. Mat lenkų ka
ralius Jonas Sobieski, isztraukda- 
mas priesz turkus po Windobona 
(Wiednium; pasižadėjo, jeigu 
Dievas padės sumuszli apgulusius 
miestą turkus, su visa savo tau
ta pasnįkauti suimtomis. Turkai 
tapo sumuszti ir ant visų lenki
uos plotų subata tapo pripažinta 
už pasiuko dieną. Dabartinis 
Gniezno archi vyskupas panaikino 
tą Sobieskio užginą dėl visos 
Lenkijos pasnįko dieną ir tuom 
sulygino tiesas katalikų Pozna
niaus archidijecez'jos su tiesoms 
katalikų kitų Wokietijos dijecezi. 
jų. Subata kaipo pasnįko diena 
dabar yra vien Lenkijos ir Lietu
vos dijecezijose.
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|| Seniausias miesto Maskvos 
gyventojas yra buvęs tarnas 
grafo Szeremetjevo. »Turi jis da
bar 145 metus, bet vaikszczioja 
be lazdos, lengvinus negu nevie
nas turintis 60 metų. Gimė jis 
tuose jau metuose, kuriuose gimė 
ciecorius Povilas, vieszpatavęs 
Maskolijoj priesz Aleksandrą I., 
taigi 1754 m. Užpuolus Napo
leonui ant Maskolijos 1812 m. 
tasai senelis turėjo jau 60 metų. 
Seniausi Maskvos gyventojai, 
pažįstanti aną senelį, pasakoja, 
kad kaip tikt jie gali atminti, mi
nėtas grafo Szeremetjevo tarnas 
buvo jau senas žmogus.

0 Ant saloe Kubos vietiniai 
gyventojai baisų kenezia vargą, 
amerikot&i turi maityti 5% salos 
gyventojų, kadangi kitaip atsei- 
tu jiems badu mirti;' skaitlius ba
dą kenezianezių žmonių, pasibai-- 
gus karei su Iszpanija, ne tikt 
nesimažina, bet prieszingai, didi
nasi paėmus valdžią ameriko 
nams. Isz Amerikos traukia ant 
Kubos daug darbinįkų tikėda
miesi, kad jiems amerikoniszki 
jenerolai palengvys sukrovimą 
lobio, tuom tarpu vien mieste 
Havanoj 25000 gyventojų ne turi 
ką valgyti, minta vien tuom, ką 
jiems suteikia amerikonai.

| Australijoj iszrado naują ex- 
plioduojanczią medegą, turinezią/ 
daug didesnę ardanezią pa 
jiegą negu dinamitas. Nauja [ne
dega tapo iazradėjų praminta 
“Kallenitu”. Isztraukia ją isz la
pų auganezių Australijoj gumi
nių medžių. Prie bandavonių pa
sirodė, kad “Kallenito” ardanti 
pajiega yra keturis kartus smar
kesni negu dinamito.

| Drezdeno daktaras Edvard 
Friedrivh isz savo tirinėjimų per
sitikrino, kad jūrių liga, kuri teip 
kankina neįpratusius keleivius, 
paeina nuo akies, o ne nuo ko 
kito. Ant nedaleidimo apsirgimo 
dras Friedrich užmanė, idant ke
liaujanti jūrėmis nesziotų szvie- 
siai raudonus zkuliorius, kurie 
juos apsaugoję nuo įpuolimo į 
jūrių ligą. Kapitonai vokiszkų 
garlaivių pasirūpino atsakantį 
skaitlių tokių stiklų ant iszban- 
dymo jų ant keliaujanezių paša- 
žierių ir kaip sako, raudoni aku 
lioriai isztikroturi didelę įtekmę 
ant jūrių ligos, nesziojanti tokius 
akuliorius į ligą neįpuola. Isz- 
bandymai vienok dar nepasibaigė, 
kada susirinks daugiaus faktų, 
tąsyk galima bus spręsti apie 
tikrą Vertę raudonų akuliorių.

Mokslinczius Gūžinu Majo- 
rana pritaikė paraką ir elektriką 
prie dirbimo deimantų. Majorano 
prietaisa paskirta deimantų dirbi
mui susideda isz storo, drūto 
plieninio cilinderio, galinezio te
laikyti spaudimą 5000 atmosferų. 
Cilinderyj tame yra grūstuvas, 
kurį nustumia žemyn csplioduo- 
janti pajiega uždegto parako. 
Prie to grūstuvo pritvirtina 
apie 2 gramu anglių; anglis tas 
įgrudžia expliozijos pajiego į at 
sakanezią ant cilinderio dugno 
pritaisytą duobutę; elektriką 
szildo anglis isz dviejų pusių. 
Į 20 sekundų po uždarymui elek- 
t^ikos, padegė paraką, kurisai į- 
grūdo anglis į joms paskirtą duo
butę. Iszėmus tas sugrustas ang
lis, atskyrus su rugszczių pagel- 
ba primaiszymus, pasiliko per
matomi ir nepermatomi kristali
zuoti ir ne kristalizuoti trupiniai 
turinti tikro deimanto ypatybes, 
taigi jie niekuom daugiaus būti 
negalėjo, kaip deimanto trupi
niais, kurie pasidarė isz anglių 
po įtekme didelio spaudimo nuo 
parako expliozijos ir didelio

|| Hamburgo pasažierinis gar- 
laiwys “Bulgaria”, apie kurį ti
kėjo, kad su visais pasažieriais ir 
jurinįkais paskendo, diktai paga- 
dytas, atėjo į Ponta dėl Go
do, ant Azoriszkų salų. Mat pri
sidėjus prie darbo visiems pasa- 
žieriams, pasisekė laivę szeip 
teip sudrutinti, kad sumažėjus 
kiek vėtrai, jis galėjo irtiesi nors 
palegva ir ant galo pasisekė jam 
dasigauti porto. Nė pasaiieriai, 
nė jurinįkai ne turėjo jau didelės 
vilties iszsigelbėti, kadangi laike 
vėtros vilnys nuneezė. visas gel
bėjimo valtis. Dabar porte nėra 
laivui nė jokio pavojaus, ežia jį 
sutaisys ir galima bus plaukti į r------  —r-----..
Hamburgę. Pasaiierius iszleido | karszczio nuo elektriko.

Atsiszaukimas.
Lietuviszką literatūra ir laikrasz- 
tystė iszsitobulina visai isziman- 
ežiose sanlygok*. Niekur ant vi
sos pasaulės nėra kitos' szalies 
kaip Lietuva, kur kiekviena knį- 
gelė, kiekvienas raaztas atspaus
tas prigimtoje tėvyniszkoje kal
boje laikomas yra už daiktą asz- 
triai uždraustą, kur kiekvienas 
skaitantis panaszią knįgelę kad 
ir nekalcziausios įtalpos yra bai
siai persekiojamas caro czinovni- 
kų ir isztremptas į kalėjimą ir Si 
beriją.

Isz tos priežasties lietuviszką 
literatūra ir ypatingai laikrasztys- 
tė užsitarnauja ant visotinoe aty- 
dos ir gali būti vienu isz žingei
džių dalykų ant Paryžiaus paro
dos 1900 m. Mums lietuviams isz- 
statymas musų literatūros Pary
žiuje, kur suvažiuos visas svie
tas, turės ir tą svarbią verte, kad 
aiszkiai parodys, jog barbariszki 
musų skriaudėjai, tie caro baszi- 
buzukai-ezinovnikai neiszgali 
mus sugniaužti ir sutrinti kaip 
atskiros tautos,neiszgali isznaikin- 
ti musų kalbos, tikėjimo, literatū
ros ir tt.

Metimas caro valdžiai akivai
zdoje viso svieto teip skaisto ar 
gumento musų gyvybės gali būti 
kuoveikiausiu įrankiu iszkariavi- 
mui spaudos, jeigu įstengsi m su
naudoti tą faktą vesdami smarkią 
agitaeją ytekminguose [europeisz- 
kuose laikraazcziuose. Apart tos 
tiesios naudos, surinkimas ant Pa
ryžiaus parodos visų lietaviszkų 
spaudimų turėtų dar ir kitą naudą, 
minėtinai, pasibaigus parodai ga
lima bus visą tą “lietuviszką sky
rių” apversti ant rimto pamato lie 
tuviszkai tautiszkai bibliotekai.

Kadangi Draugystė Ivinsko 
nieko pozityviszko savo siekiuje 
nepadarė ar nėįstengė padaryti; 
kadangi iki parodai telieka tik 1| 
meto laiko; isz tos tai priežasties 
susitvėrė komitetas, kuris nus
prendė pajudinti tą seną klausy
mą,atgaivinti jį ir isz visų spėkų 
pasirūpinti apie jo 1 įkunyjimą. 
Jeigu Draugystė l vinsko, arba se 
niaus susitvėręs tam tikslui koks 
komitetas jau ieziro, tai mes ap- 
siimamė arba kaipo inicijatonai 
visai paimti į savo rankas tą 
klausymą,arba tik gyvai tarpinin
kauti visame procese įkunyjimo 
minėto užmanymo.

Suprantama, kad nė spėkos pa
vienių ypatų, nė spėkos kelių 
draugyszczių neįstengtų teip di
džio veikalo atlikti, kuris pa
trauks maž-daug apie porą tuks- 
tancz ų frankų kaszto, tik keliu 
kollektyviszko triūso ir aukavi- 
mo bus galima tą užmauymą įkū
nyti.

Taigi,Tautiecziai gy venantiejie 
Lietuvoje, Amerikoje ir kitose 
szalyse, kuriems rupi reikalai nu
mylėtos muaų Lietuvos, kurie su 
prantate svarbumą užmanymo, 
kviecziame visus į darbą, tai yra: 
kiek kas iszgali paaukauti pinįgų 
ir siuntinėti visokius lietuv iszkus 
spaudimus. Mes isz savo pusės 
nepasigailėsimė savo jaunos,kar- 
sztos energijos. .Lietuviai, bu
kime vyrais, atlikkimė sandaroje 
mors vieną puikų darbą!

Komitetas.
Adresas siuntimui pinjgų, laiszkų 
ir visokiųlietuvįazkų spaudimų:

Mr. Otto Lang (Kom-parodai) 
Hegibach str. No.22

Zuerich, Suisoe.
(Meldžiamė visų lietuviszkų 

laikraszczių a t Kartoti szį atsiszau- 
kimą)

r " į
Lietiiviii Prateviai

MAŽOJOJE AZIJOJE, 
nuo senovės iki Jie pateko po vaidila Persu. 

---------------  
Parasze Lietuvon Mylėtojas.

(Tąsa.) \
Szventės Pan-Joniszkos, ir vėliaus Ephė- 
neturėjo tiesiok polyriszkos funkcijos.šia neturėjo tiesiok polyriszkos funkcijos. 

Trukumas didesnės polytiszkos kombinacijos 
buvo szaltiniu Graikų silpnybės ir pragaisz- 
ties. Thalio propozicija įsteigti Jonisz
kių valstiją, su centru mieste Tėos, neįvyko0. 
Vienas miestas po kitam atiteko Kroizui. 
Potam Kroizas buvo užsimanęs pasigaminti 
latvynę, ir attakovoti salų gyventojus. Vie
nok Bias isz Prienės (kiti sako Pittakas isz 
Mytilėnės) sarkazmais atbaidęs jį huiį szito 
užmanymo. Taigi Kroizas metė szalin mislį 
apie budavojimą laivų ir sulygo suderybas 
bendrystes su Joniszkiais Graikais, ant salų 
gyvenaneziais. - % t ;

Paskui, bėgyje keletos metų (567r562), 
Kroizas po savo valdžia paėmė beveik1 visas 
gentes, gyvenanezias į vakarus nuo į Halio 
upės. Tiktai Lykiszkiai ir Kilikai vięni pa
siliko valnais; visas gi kitas gentes jis ^apvei
kęs valdė. Taigi po jo valdžia buvo dabar: 
Lydai, Phrygai, Myzai, Mariandynai, IChaly- 
bat*'Paphlagonai, Thynų ir Bittynų Tbrakai, 
Kartikiai,' Pamphylai, Graikai Joniazkiai, 
Dorisžkiai if Ajoliszkiai. ;

Nėra padyvo, kad Lykija ir Kilakija už
siliko Vainomis, nėsa isz prigimimo abidvi 
szali yra gerai apgintos. Jos guli terpiaugsz- 
tų kalnynų Tauro, kurie traukiasi nuoį rytųį 
vakarus per Mažąją Aziją, beveik per vieną 
laipsnį nuo pamarių, ir nuo savęs isaduoda 
pilną eilę szalinių szakų arba szalikahiįų, ku
rie Įiasiekia marę palei visą pamarį m«o ma
rių alkūnės Makri, prieszai Rhodos salią, iki 
platumai Taršo. Kalnai-gi viduryje jszalies 
yra daugelyje vietų apdengti sniegu per visą 
ar per didesnę metų dalį. ♦

Kroizas gyveno puikiai ir linksmiaii, ir sa- 
'ko, kad jis savę esąs skaitęs už laimingiausią- 
jį žmogų ant žemės. Jis buvo susikrovus teip 
didelius turtus, jog jo turtingumas {iferėjo į 
priežodį: “turtingas kaip Kroizas.” I$z kur
gi jam tie turtai ėjo? Ar Aitvaras si|neszė( 
Nemieruoti lobiai turbut ėjo Kroipui isz 
dalies nuo aukso plovynių Paktolo (Pkktuo- 
lio!) ir isz kasyklų szito brangaus meta 
sėdi jos kalnynuose ”; dalį jų neszė d 
nuo paveiktų genezių; kita dalis'įgyt 
per konfiskatą turtų polytiszko prieez 
ale daugiausiai, turbut, lobių teko l 
per iszinintingą sudavadyjimą tautiszki 
mų prie jo tėvo galvos. Sztai ką Hėrc 
raszo: “Yra daugelis dovanų visose < 
jos dalyse suteiktų per Kroizą; kaip 
buose, Bojotijoje, kur randasi aukso ti 
Įiadovanotas per jį Ismėniszkamjam0 4polto
nui; Ephėze, kur aukso karvės ir diduma 
kolumnų yra jo dovanomis; ir Deldbuose, 
dievnamyje Pronajos0, kur yra didelis sky
das isz aukso*, kurį jisai yra davęs. . Visos 
tos aukos tebebuvo mano dienose; diugelis 
kitų pragaiszo; terp tų anos, kurias jis buvo 
paaukavęs Branchidose” Milėzijoje, bhvo ly
gios svarumu, kaip man buvo sakyta] ir isz 
viso ko iianėszios į dovanas Delphuose' Del
phų dovanos, ir dovanos, nusiųstos dėl Am-

Czigonas laike iszpažinties, isz- 
pasakojęs mažesnes nuodėmes, 
ant pabaigos priduria:

— Musziau ir spardžiau skran
dą.

— Tame nieko 
atsakė kunįgas.

— Teip ir man 
kė czigonas, bet 
mano tėvas, kursai potam ant 
rytojaus numirė. Taigi ar ir tame 
nėra nuodėmės, tai asz jau ne ži
nau.

pikto nėra —

rodosi — atsa- 
skrandoj buvo

Preke pinigų.
Ruskas rublis po................
Prūsiškos markas po.,..

Prie kiekvieno pinįgų siuntinio 
reikia pridėti 30c ant paczto kasz- 
tų.

Pinigai iszsiųsti per “Lietuvos” 
redakciją greieziausiai suvaiksz- 
czioja ir niekada negali pražūti, 
nes mes riuneziame per bagoeziau 
sias bankas ir kiekvieną siuntinį 

| asekuruojame.
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jokią tenklą, aniraszą ar sarkophaffo. Pylekalnyjejisz lauko 
pusSa kambario matomi buvo pėdsakai daugelio šen 
kaayną (exkavaciją). Jis buvo pervarstytas galler 
turėjo didelę daugybę kaulą, isz dalies imogiszką, 
gyvulią; teipgi krūvį peleną, ir pilningai fragm 
Jokio raszto netėtnyta ant ją, arba ir visam pliekai 
fragmento jokio metolą, isukyras Tieaą, palikimą 
tyrinėtoją. Be abejonės kambarys buvo rubavojami 
laikuoae, ir pylekalnis buvo panaudojamas po-IK liszkuose 
laikuose kaipo vieta visttino laidojimo. Dėlto lieki .noe urvą 
ir žmogaus kaulai bei pelenai. Sunkiam yra is taiszkinti 
buvimą gyvulią kaulą. Mažai gali būti abejonės, I ad mar
murinis kambarys buvo tikrai ilsėjimosi vieta L) dą kara
liaus. Jo dydis beveik sutinka su dydžiu palaidojimo kam
bario dėl Kyro. Kapas turbut grobiamas buvo dėl mkso, ten 
buvusio, ar per Graikui, ar per tūlą įsa daugelio ti utą, ku
rios įvairiose gadynėse valdžiusios yra Mažąją Axi, ą. Verta 
užtėmytl, kad vidaus subudavojimas nebuvo rastas per p. 
Spiegenthalį kokiu nors budu panėszįs į vidą garsius pyle- 
kalnio Tantalo, arti Smyrnos, isztirto per p. Tex 
Mineure, H. p. 252 et seg.: Žiūrėk Spiegenthalio pr inesiimas 
apie jo atkasynas, Monatsbericht der Koesiigl. Preussiach. 
A kadetu ie der Wi«senschaflen su Berlin. Dec. 1854, ~

702). Anot Texier'o, augsstis pylekalnio isxnesxa 
(90 yardą), o kubiszka įtalpa 2.650.800 metrą (Asit 
III. p. 2k). -

Apart pylekalnio Alyatto ten randasi didelė daugybė se
ną Tumuli pakraszcsiuoee G y gajos ežero. Tris ar keturi isx 
ją vargu bus menkesni savo didumu už anąjį Alyatto (cp. 
Chandler’s Tour In Asia Minor, c. 78, p. 302). Tai ę “ 
pylekalniai kitą Lydijos karalią. Monumentas AJ; 
akmeniniai fundamentu ir pylekalnlu virsi jo, labi i panėssi 
į subudavotus kapus Etrurijos, ir į tulus kapus ( raikijoje, 
kaip ana kapas Menekrito ant salos Korfu, irtt. Kapas Aga
memnono Mykįnėje, kaip Canina mąsto; teipgi ė^ąs buvęs 
kepuriuotas su pylekalniu, ir jis turi teisybę mislydamas, 
kad tai negalėjo būti “yždnamiu” Atiko (kaip ji 
būdamas už miesto. Isz tiesą, toje pat vietoje yn 
kitą monumentą, žinoma ne tiek yždnamią, bei ka)>ą. Anie 
penki oyroi ant monumento Alyatto galėjo būti fanėssus į 
anuos ant kapo Aruna'o Albanoje, nors jį vadina kapu Ho- 
raliją.

1) Herod. L 141-170.
2) Strab. XIII. p. 897; Aristot. Mirabll. Auscult|al. 52.
3) L 92. ;

* 4) Upė Ismėnius skalavo pakalnę, kur ant kauįcaros sto
vėjo tasai dievnamis (Pausan. IX 10, 2); nuo to tpi wadino 
Ismėniaskiu Apolloną. |

5) Dievnamis Minervos Delphuose stovėjo Į^iessakyje
didžio dievnamio Apollono. Dėlto Delphisską Mintuvą vadino 
Minerva Pronaja (dia to pro toy naoy hidrysthdL ’kaip sako 
Harpokratiouas), Herod. VIII. 37. Pausanias pripieną, kad 
jo dienose jau nebebuvę skydo. Tasai buvo nugabentas per 
Philomėlą, generolą Phokają, Ssventosios Vainos i^ele (Pau
san. X. VIII. $4). .J

6) Apollono dievnamis Branchidose Ir uostas Pknormodar 
tebėra, pirmasai 12 angį, mylią nuo Milėto, beveik,' staeziai į 
pietus. Jis guli arti pamario apie 2 myli į viduįemį nuo 
salavoa Monodendri. Saitas dievnamis, regis po dievnamio 
Dianos Ephėse, buvouiidžiausias isz visą Azijos dievnamią 
(Texier, vol. I. p. 45; Chandler’s Travels, I. p. 173-174).
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phiarao, parėjo isz jo privatiszkos savasties ir 
tai buvo pirmlaikai isz turtų, kuriuos jis 
pavelde nuo savo tėvo; kitosgi jo aukos pa
eina nuo turtų jo prieszgynos, kurs,, pirm 
negu jis užėjo ant sosto, buvo vadovu parti
jos, su mieriu įgyti karūną Lydijos dėl Pan- 
talėono. Tas Pantalėonas buvo sunumi Aly 
atto, bet isz kitos motynos negu Kroizas; ne
są moty na Kroizo buvo Kariszkė moteris, o 
motyna Pantalėono buvo Joniszkė. Elada, 
per paskyrimą savo tėvo, Kroizas įgyjo kara- 
liszką urėdą1', jis pagriebė žmogų, kurs buvo 
suokalbiavęs priesz jį. ir sulaužė jį ant rato. 
Jo lobius, kuriuos pirm to jis buvo paaukavęs 
dėl patarnavimo dievams, Kroizas suvartojo 
augszcziaus paminėtu budu. Tai yra viskas, 
ką asz pasakosiu apie jo aukas".

Pats Hėrodotas sakosi matęs liejinius isz 
tyro aukso, skaitliuje 117, skarbnyczioje 
Delphų, taigi kituose Graikų dievnamiuose 
—figūrų levo, vyno kruzą, žibanezią vazą, sta- 
tuvę moterės (Kroizo kepėjos!), skydą ir jėtį, 
trikojį, tūlas figūras karvių, ir daugelį pilio
rių, ir kitą skydą—viską isz aukso, kas yra 
daroda kaip bagotumo teippat ir dosnumo 
karaliaus. Aukos Kroizo dėl orakuliszko 
dievnamio Branchidose, kurias nusigabeno 
Persai laike Joniszkių maiszto, buvo panėszios 
į dovanas duotas į Delphus, ir lygios savo 
vertumu*’; ttos dovanos taip buvo didelės ver
tybės, juog kilus Joniszkių maisztui, vienas 
isz iszmintingiausių Graikų, Hekatajos Milėr 
tėnas, įkalbinėjo, kad vaina nusiseksianti, 
jeigu Grikai jas sunaudosę dėl karės mierių”.

Kada gerbūvis Sardžių41 miesto buvo pa
siekęs savo cziukurą, ten kieminėjosi garsus 
anuose laikuose Graikai, ir tarp jų 561 m. 
Solonas, kurs buvo paeidavęs ant kelionių 
(571-561 m.) regis,eidant iszvengti tyraniją 
Peisistrato’*, prisidengęs tuomi, kad nori pa
matyti svietą. Kitoizas vaiszino jį kaipo savo 
sveczią, ir po kelių dienų jis paliepė savo tar
nams apvedžioti Soloną po jo skarbnyczias ir 
parodyti jam jos dydį ir puikę*’. Potam 
Kroizas pasiklausė Solono, ką jis rokuoja isz 
visų žmonių, kuriuos matė, esant laimingiau
siu^ “Laimingiausiu buvo Tellus isz Atėnų, 
vieszpatie", tasai atsakė. Kroizas nusiste
bėjęs, ursziai klausė, kodėl Tellus buvęs lai 
miugiausiu? Tada Solonas atsiliepe: “Pir
ma dėlto, kad jo szalis klestėjo jo gadynėje, 
ir jis pats turėjo sūnūs grakszczius ir gerus, 
ir jis pagyvenus mate vaikus gemant kožnam 
isz jų, ir tie visi vaikai užaugo; ir potam 
dėlto, kad jo gyvatai perleistai, ką musų 
žmonės rokuoja, isztekliuje, jo galas buvo 
be mier garbingas. Muszyje terp Atenėnų ir 
jų susiedų artymais Eleusies, jis nukako ant 
pagelbos svvo tautiecziams, iszvaikė neprie
telius ir pasimirė ant musziavietės labai žmo- 
nįszkai. Atenėnai iszkėlė jam vieszas laido
tuves ant anos vietos, kur jis puolė, ir atida
vė jam augszcziausiąją garbę”.

Kroizas, nepasikakinęs tuomi atsakymu, 
klausė antrusyk, kas po Telliaus jam rodėsi 
esąs laimingiausiu^ “Kleobis ir Bito”, atsi
liepe Solonas; “jie buvo Argiecziais isz gimi- 
mimo; jų lobių pakako jiems dėl jų reikalų, 
ir prieg tam jie buvo apdovanoti tokia kūno 
pajiega, kad abudu įgyjo dovanas imtynių 
žaisluose. Taigi sztai dar ką pasakoja apie 
juos: — Buvo didelė szventė ant garbės die
ve! Hėrei (Junonai) Arguose, kur jų motina 
būtinai turėjo nukakti kare7’. Tacziaus jau- 
cziai neparėjo namon isz lauko į laiką: taigi 
jaunikaieziai, bijodamiesi pasivėlinti, užsidė
jo jungą ant savų sprandų, ir jiatys traukė 
karą, kuriame važiavo jų motina. Traukė 
jie per 45 stadijas, ir sustojo priesz dievnamį. 
Tokį jų darbą regėjo visa tytveika maldinį- 
kų, ir tada jų gyvata iszsibaigė kaipo galima 
geriausiai. Taipgi tame dievas aiszkių aisz- 
kiaušiai parodė, kiek geresniu dalyku dėl 
žmogaus yra mirtis negu gyvata. Nėsa Ar- 
giecziai, apstojusiejie karą, gyrė pajiegumą 
vaikinų, o Argietės moters gyrė motiną, ku
ri palaiminta buvo tokia pora sūnų; ir pati 
motina, persidžiaugusi tuomi 'darbu ir pagy
romis, kokias už tai pelnė, atsistojusi tiesiok 
priesz paveikslą, meldė dievės, kad suteiktu 
Kleobiui ir Bitonui, sunams, kurie ją taip 
smagiai guodė, didžiausią pąlaimą, kokią 
mirtini žmonės , gali įgyti. Pbsibaigus jop 
maldai, jie davė aukas ir dalyvavo szventojš 
czesnyje, po kam abudu jaunikaiezių sumigo 
dievnamyje. Niekados jie daugiaus nebepa
budo, bet taip nuo szi^os žemės dingo. Ar- 
giecziai, tėmydami juos kaipo geriausius terp 
žmonių, padarydino jų statuvas, kurias pa
vedė aukarui Delphuose”.
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1) Buvo mislyts, juog tie žodžiai Herodoto ženklina, kad 
Alysttės prisiėmė prie valdymo Kroizą. Bet nėra ganėtinos 
d*rodos dėl tokios nuomonės. Asaocijacija, rods paprasta 
Aigypte, retai atsitikdavo Rytų žemėse, iki gadynei Sassaniaa 
kų karalių, ir rodos niekur neįvyko, kur tėvonystė buvo ne- 
■abejotina. Prieg tam negalima daleisti, kad sąviesspatauda- 
mas su savo tėvu, Kroizas butu galėjęs žudyti ssalininką savo 
brolio su tokiu nuožmumu. Hėrodotaa be abejonės szneka 
apie nominavojimą Kroito per Alyatta ant įpėdinio savo 
sosto.

Ž) Herod. I. 92
8) Herod. V. 86.
4) Lydos tvirtina (de Mensibus, III, 14), kad Hardis Ėydų 

kalboje ženklino •‘metas”, ir panėssus žodis su tuom pat ženk
linimu randase Sanskrite, Zende, Armėnų kalboje ir kalboje 
Achaimėnisskųjų Persų. Bet Lietuviai po sxiai dienai turi 
žodį sartas, k. a. sartas arklys (‘‘kasstan’ ). prieg tam pra
vardes: Sartsevycsia, Sartanavycsia, kaimas Sartunai arti 
Biržių, dvaras Sarlanavas irtt.

Puolus Lydijos monarchijai, Sardėa tapė rezidencija Per 
sų satrapijoe. Atenėnai miestą nudegino 503m. pirm.Kr., ir.vė- 
liaus jis pateko Romėnams, ir buvo sėdene * Ūki ros provlnci- 
jalisskos valdžios. Buvo ten viena isz Septynių Bažnyctių, 
paminėtų kningoje Revelacijos (III. 1-7).

Ssiądien Bart yra bednas miestelpalaikis, 'vertas minavo- 
nės tiktai dėl griuvėsių senovisskojo miesto susiedijoje; svar
biausi griuvėsiai yra stadiumo, tėatro ir akropolies.

5) Laertius I. 49. ,
6) Cp Herod. VI. 125.
7) Turbut Ui dėlto, kad motina vaikynų buvo kuningė 

Hėrės tuomlaik (Cicero, Tuše. Disp. I.

(Toliaus bus.)
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Wietines Žinios.

— Bevalant degėsius Arling- 
ton triobos, ant kertės 41 ui. ir 
Grand Boulevard, kuri 15 d. 
Wasariaus sudegė, rado suanglė
jusius kunus ugnyje praiuvusios 
Marty’o szeimyno6,8usidedanczios 
isz gromatneszio Marty, jo mote
ries ir mažo kudykio.

— Chicagoj neiazpasakytai pa
brango kiausziniai. Rods kas die
ną atgabena į miestą vidutinisz- 
kai po 450000 kiauazinių, 
bet to neužtenka ant uždengimo 
reikalavimo. Per tai prekės ne- 
iszpasakytai pakilo: didesnėse 
pardavinycziose ui tuziną reika
laują 35c., . mažesnėse gi reikia 
užmokėti 40c.

— Turintis savo biurą Commer- 
cial trioboj, asekuracijos agentas 
Wood, praneszė policijai, kad at
kakusi į Chicagą vietos pasijiesz- 
koti.isz Augusta, Ky, jo giminai
tė prapuolė, todėl jis praszo po
licijos ją sujieszkoti. Negalėdama 
rasti Chicagoj darbo,ji mat teip 
nusiminė, kad jau vieną kartą 
bandė unsinuodinti, tikt tą dar į 
laiką užtėmyjo ir nuo mirties isz- 
gelbėjo.

u — Perėitoe subatos po pietų 
užsidegė po nr. 71—73 ant Mon- 
roe ui. Arnoldo popierinių dėžių 
dirbtuvė ėsanti ant 4 lubų. Dirb
tuvėj dirlMrtąsyk apie 100 mer
ginų. j Persigandusios merginos 
visos ant syk leidosi trepais že
myn isz deganezios- triobos ir vi
soms pasisekė iszsi gelbėt i. Wiena 
isz merginų, Smunda, nuo isz- 
gąszczio ■ apmirė ir pasiliko de- 

*- ganezioj trioboj, bet ją užtėmyjo 
F . kiti darbinį kai ir dar į laiką isz 

ugnies iszneszė- Blėdį ugnies pa
darytą skaito ant $15000.

— Iszeinantis Chicagoj laikrasz- 
tis Daily Lav Bulletįn, numeryje 
23 Wa8ariau8, pranesza, kad Juo
zas Gurinskas, (kurį Kn. Krav- 
czunas praminė parapijos prezi
dentu )ir jo pati Ona tapo apskųsti 
už $10,000 nuotrotosuž ilgliežu- 
viavimą ant Marijonas Gedvilie
nės. Sako, kad ir pinįgai Gurinsko 
tapo suaresztuoti iki provai.

Nelaiminga taChicagos parapi
ja : negana,kad jos prabaszczius tu
ri nereikalingai tiek pinįgų iszkre- 
sti ant provų su laikrasztinįkais, 
tai dar ir jo prezidentą tokia pat 
nėlaimė patiko. Katalikai priva
lytu gelbėt savo geradėjus.

— Sztokjardų policija suaresz- 
tawo dirbantį Armuro pjoviny- 
cziose mėsinįką, Albertą Beckerą, 
gyvenantį po nr. 5017 Rockvell 
st.: nužiūri jį, kad panasziu bil
du,kaip savo laike Luetgert, nu
dėjo kur savo paezią. Beckero 
pati dar jauna,turėjo vos 30metų, 
prapuolė ji 27 d. Sausio ir polici
ja iki Bziol nė jokio jos pėdsako 
nerado. Savo laike Becker pra
neszė pažįstamiems ir
kaimynams, kad jo pati iszkelia- 
voį Milvaukee atsilankyti pas 
seserį. Užklausta sesuo vienok 
atsakė, kad Beckerienė ne tikt 
szį metą ne] buvo Milvaukee'j, 
bet visai nesirengė ežia važiuoti. 
Prie tirinėj.mų Becker pasakė, 
kad savo paezios daiktus nuga
beno jis ant garlaivio plaukian- 
czio į {Milvaukee; padarius 
gi jo namieje kratą, visi Becke- 
rienės daiktai atsirado kambaryj. 
Prapuolus Beckerienei, kaip suse
kė, jos vyras tuojaus apsivedė su 
jauna mergina, Ida Suetterlin, 
kurios motina gyvena ant kertės 
45 ir Loomis ui. Isz to visko jau 
matyt, kad Becker teisybės ne 
sako ir kad jis su savo paezia tu
rėjo ką nors ne gero padaryti.

neparduotus. Simonas Makauskas 
isz Elizabeth, N. J. pirko net 4 
tikietus. P. J. Aleksandra- 
vyczia Cbieagoje jau baigia par
duoti ir jau pardavė bene 55. 
Garbė jam ui pasidarbavimą. P. 
J. Aleksandravyczia isz karto 
ne turėjo vilties parduoti nė 30, 
bet jį parėmė i«z aplinkinės. Bet 
ant 12000 lietuvių 55 teip kaip' 
ir nieko nebūtų. Uhicagos lietu
viai dar ne turi tėvyniszkos 
meilės.

Dar kartą meldžiu tautieczių, 
kad pardavinėtumėt tikietus sai
tą mėnesį tiktai ir su pradžia 
Kovo visus pagrąžintumėte man 
su vardais ir numeriais parduo
tų, o pinįgus už parduotus tikie
tus siųskite tiesiog Centralisz- 
kam kasieriui aut szito adreso:

Ig. J. Grieszius
-153 E. 76—th st.

Nev York City.
O likusius tikietus ir numerius 

parduotųjų man ant szito adreso:
Mikolas Paltanavyczia, 

Broad Brook, Conn.

Nedelioj, 5 Kowo, 1 wal. po 
pietų, salėje K. Liaudanskio, 3301 
S. Morgan St., Pr-tėSimano Dau
kanto laikys sawo mėnesinį susi
rinkimu, ant kurio wiri sanariai 
teiksis pribūti, nes yra svarbus 
reikalai ant apsvarstymo.

K. Kovarskia, sekr.

vilu kaimo. Ji* pate, ar kaa kitas, teik
ti* duoti tini} ant adreso tokio; 
sJ.Mockievios, box 139. Branford, Conn.

Pajleakau uwo brolio, Kazimiero Gu- 
daiezio, iu Kauno gub., Sziaulių p*w., 
Kernero kaimo; pirmiau* gyveno Chiea 
goj. Ji* pate, ar ku kitu, teikai* duot 
žinią ant uio adreso:

Mis* Jedvyga Gudaitis, 
96 N. 4th St. Booklyn, N. Y.

NAUJA KNĮGA

GEOGRAFIJA arba ŽEMES 
APRASZYMAS, sutaisyta Szer- 
no, jau iszėjo isz po spaudos. Yra 
tai naudingiausia ir didiiausia knį- 
ga isz wisų sulyg »ziol išėjusių Iie- 
tuwiszkų moksliškų knįgų. Aiš
kiai ir suprantamai aprašo wisą 
musų ietnę, jos pawidalą, didumą 
ir platumą; jos kalnus, jų wardus, 
augsztį, vulkanui metanezius isz 
sawęs ugnį; isz kokiųiemėsluog- 
snių susideda, kur ir kiek yra jo
je anglių, gėleiies, aukso, druskos 
ir kitų gėrybių ;Ttiek marių, aierų, 
upių; jų wardai, plotis,gylis, ko
ki kuriuose vandenys: sūrūs, prės
ki, saldus ar kartus; koki juose gy- 
vruoliai gyvena ir tt. Žeme apra- 
szyta dalimis,isz8kaitytos jų vieš
patystės, karalystės, kunįgaikszty- 
atės, reptiblikos ir' tt. Suskaityta 
kiek kurioje iemėje yra gyvento
jų ir koki: baltiejie.juodiejie, rau- 
donskuriai ar naaiszyti, kokį kur 
tikėjimai, kokios kalbos, papro- 
eziai, uisiėmimai, pramonės, iš
darbiai ir tiesos; koki kuriverys 
ir paukszcziai gyvena; kur koki 
miestai, kiek juose gyventojų ir 
kokių; koki fabrikai, pramonės ir 
uždarbiai; kur kokioje dalyje 
svieto koki orai: szalcziai arkar- 
szcziai, lietus ar giedros; kur 
koks ilgis dienos ir nakties; kur 
visada yra lygi diena ir naktis, 
kur saulė per keletą nedėlių ne nu- 
sileidiia, kur per keletą uedelių 
saulė neužteka ir tt. Szią knįgą, 
jeigu žmogus su atyda perskaitys, 
pamatys padėjimą viso svieto 
kaip ant delno ir nereikalaus klau
sinėti kursviete kas dedasi,kurioj 
dalyj randasi apazviesti žmones, o 
kurioj laukiniai dar žmonių mėsą 
valganti; kur koks klimatas-svei- 
kas ar ligotas, ar szalcziai ar kar- 
szcziai, ar drugiai purto ar kitos 
ligos, koki kur uždarbiai, amatai, 
prėkystė, tiesos, tikėjimai, pa- 
proeziai, ir tt. Knįga didelė 6x9 
col., 480 puslapiai,geros popieros; 
73 peveikaleliai: mapų, žmonių, 
gyvulių, medžių ir tt.

Prekė nėapdirbtos $2.00.
Apdirbta audimu kietuose ap

daruose, auksy nė mis Ii tarom i s at- 
pausti parašai ant nugaros ir šo
no, prekė $2.50.

Prisiųsdami pinįgus adresuokite 
teip:

A. 01szewski8,
Sab-Station 60, Chicago, III.

Drangyseziu Reikalai.

Petnyczioj, 3 Kovo, 7i,val. 
v. kare, salėje K.Liaudanskio, 
3301 S. Morgan SL,Liet. Republ. 
Kliubas 6 vardos laikys savo me
tinį mitingą, ant kurio bus rinki
mas naujos administracijos. Dėlto 
visus lietuvius 6tos vardos už- 
kvieczia pribūti.

Komitetas.

Suimtoj, 4 Kovo,8 vai. vakare, 
salėje K.Liaudanskio, 3301 S. 
Morgan SL Liet.Republ.Leaga 
laikys savo mitingą,ant kurio de
legatai visų lietuviszkų kliubų 
yra kviecziami pribūti.

P.J. Jonaitis,sekr.

Liet. Rep. Kliubas Algirdo 7 
vardos laikė savo metinį mitin
gi subatoj, 25 Wasario, salėje 
Draugelio, 650 S. Ganai St.ir ap
rinko nauj| administraciją ant azių 
metų isz sekanczių ukėsų: G.Wo 
dmanas prez; F.žebrauskas vice 
prez; S.2ilinskas, sekr; A.Jur 
gaitis tidinįkas; S’.Mazilevskis, 
E.Geseviezia ir A.Banionis—dele
gatai., A.Pussinskaa ir M.Buivi- 
daa salės gaspadoriais.

S. Žilinskas, sekr.,
12 Spring St

APGARSINIMAS.
Kas norite, kad išsiųsti į 

krajų pinįgai gerai ir greitai su- 
vaikszcziotų, siųskite juos per 
“Lietuvos” redakciją, o greicziau- 
siai suvaikszcsios. Ui greitumą ir 
teisingumą kasdien apturime szim- 
tus padėkavonių nuo lietuvių isz 
visų Amerikos kraštų,teiposgi ir 
ui gerumą szifkorczių pas mus isz- 
pirktų, nes mes laikome geriau
sias linijas, ant kurių į 8 die
nas pervažiuoja per marias; 
o prekės mus pigesnės kaip kitų. 
Kas norit* laimingai pervaiiuoti 
per marias, pirkite szifkortes 
“Lietuvos“ redakcijoj. Prisius- 
darni pinįgus ant szifkorczių ar 
ant iszsiuntimpū krajų, visada 
uidėkite szitokį adresą:

A. Olszevskis, ' -*• 
Sub Station No, 60, Cbicago, UI.

Nauja knįgėlė.
Sziose dienose gavome isz Prū

sų naują knįgelę po vardu :“Par- 
MAŽONAM ARBA BAISUMAS DlEVO 
EusTYBės”, paraižyta Szventmi- 
kio.Yra nauja ir labai žingeidi pa
saka paremta ant tikrų faktų nese
niai atsitikusių Lietuvoje, lietu- 
viszkose parapijose. Prekė jos 
tikt 10c. Gaunama “Lietuvos” 
redakcijoj.

S. J. Leszczinskas,po sudegi
mui, atidarė naują aptieką po nr. 
3318 S.Morgan St,kurioje wiuką 
turi įrengta po senovei.

,Wiaussawo koetumerius su rei
kalais prasto atsilankyti.

Keikalingtes yri* gera* kriau- 
czius į mažą miestelį šalę Chica- 
gos. Mokestis: ui padarymu “kna
to” nuo $4.50 iki $5 ir $6, ui pa
dirbimu kelinių $1,50 ir tt. Atsi- 
szaukit į “Lietuvos” redakciją

Pa j iesz kojiniai.
PajiMzksu savo draugės Weronikos 

Jakžztaitėi. įsa Kauno gub., Renei n ių pav 
Kražių parap., kaimoSseszkinių. JI per
eitą žiemą atvažiavo isz Lietu vos į Chi
cagą prie savo brolio. Ji pati,ar kas ki
tas,teiksis priduot msn jos adresą.

M tu Auna Szimkus,
72 H iii St., Cleveland, O.

(M)

Baltras Bublis, paeinantis isz Vil
niaus gub., buvo pas mus ant boardoir 
24 Vasario, kada mes Ilsėjome į darbą, 
atsirakino mano kuparėlįir radęs427,Įsi
ėmė juos ir iszMgo.Jis yra 23 metu, bite- 
dno veido,rudų akių, juodų plaukų, ūsų 
neturi. Jeigu kas tokį kur užtėmytų, teik
sis duot man žinią ant adJeno, 

Ludvik Ivanovski,
Panons, Pa

Knigu Kataliogas.
Knygos Maldų.

A akio Altorių* arba SialtinU daagutku įkal
bu. apdaryta drūtoj tkuroje, užu t y tai* krara- 
taU. dreotlal apkautyta ir •• kab* .. .(1.80 
Apdaryta raagrtn*........................................IKSO

Mink*xtam* apdare. .........................................$M*
Apdaryta baltoj oellulojdoj.......................... įtM
Apdaryta baitao** kaulaora................

7* mėlynam* U juodame aktorn* (4,00 
Baltu Balandėlė* arba mažu Maitinau*. »m» 

gtauiia knlar'le vyru ir moterį u n«u
tl* In bažnycila, n»»dlogiausio* maldo*...TSo 

Balta* Balandėlė* didesni* tu Officlum Pu- 
vum..„.........................................................fiSo

Balau Balandai** b* Offlolum Parvum »la

Intekme 8oeij*U*ti*xku sanlygu aot visi 
ros suku. Geri pamokinimai darbli 

. kam* kaip pagerint aavo butri....... 
Juoaupa* Konlussevski*. arba kankinin 
r Uaijotu po valdžia maskoliau* 
Juokinga* pasakojimas *pi* Sialtabaiziad 

ir du gražu, lirai panini l*x ukimkyile*' 6c
K* daryti*, kad būtame įveik! Ir ilgai gyt 

vuatume..............................  Į..10e
Kankles, lietuviuko* dalno* *u natomis, 

sutaisyto* aat 4 balsu, dėl vyru „ r . *o
Kaip Igytle pinigu* ir tart* „ ’J lOe 
Kaip apsiginti nuo koluro* ir kiti naudingi 

skaitymai , , . 7 T i®0
Ka* teisybe tai nem«ia* puikios apysakala* j 

įsi lietuviu gyvenimo „ > I*o
KristijoM* Daonelaltl* „ į „ , lOo
Ka* yra. o ka* ba* ■ n / „ • 10c
Krumpliu Jone* pasaka - „ , 10c
Keletą* žodžiu apie lietuviu* H naudlagi pa

mokinimai dai Lietuvos žmonių. Puil.64 lOo
Kabala* talpinanti* savyj* visokiu* užmlkl- 

mn* ir ant ja roikalaujaotl atsakymai. Į lOo
Kelio* tigriuko* dalao*. Gražio* ir svarbžo* a- 

ple Lietu voa praeitie, joe lletaviasku* lai 
nigalklicslu*. Kražių skerdynes ir U..Ito

Keltautl*. tragodl> S ekteradel teatru....... ,..3to
Kelete* žodžiu apl* Bymo popiežiau* neklai

dingume .................................... ......I..Ko
Kalėta* rantu api* Krežiu, paraityta DfRbtke- 

ratožlo. A Miniai apraaao pjovyae Kražiuose, 
kaip ta* viskas atsitiko, kiek Ir koki žmone* 
buvo areartuotl, kiek euželstu, klek už- 
uastta, kiek nutudyta ir tt............ J.. 16c

Lengva* bude* paeitam per sava* pramok
ti* ra*lytie, dėl nemokancilu ’ ito

Llatavlaako* dainos l*i visnr garink tos,‘ 
apie kateri (įimtai dalau “ (E.00

Ltotavisaka* suupinl* " : to
Lietu vlsikl Rantai ir Rentiny kai 60c
Lietuvo* Kaoklra. nau)u daina knygai* ta

riau 71 daina*. , . ižo.
Ltetavayku bei Lietuvo* nuddavtmai, wi- 

klaikom* literom*. . I 38c
Ltetuvo* Istorija, pamatyta 8. Daukante.dvi 

dld*l** knygo*. kožna po (1 JO, tyki* 
abi.............................................  1(8.00

Ltetuvo* Gaapadlu*. Mokia* kaip pritaiajMl 
Dievo dovana, l»x kurio* galima laonakM

W. SIOMINSKA,
679 Mtlwaukee Avenue, CHICAGO^ ILL* 

Mano Dirbtuve tapo 
Apdovanota

DWIEMS MEDALIAIS
ant KosciuMzkos Paro- 
doMUi rūpestinga, tel- 
singa ir artistišką isz- 
dirbinu^.

KUJNM 

. *>**

KARŪNŲ, 8ZARPŲ,, 
KUKARDŲ.ROZETŲ, j 
HERI.Ų, MABSZAL-v 
KINIŲ LAZDŲ Ir tt.

Turiu ui gnrbę Apreikžzti guo- 
dotiniem* Kunįgams ir gnodotio. 
Draugystėms, kad asz dirbu vi
sut kugtzczinus Užminėtus dsig- 
tus Ptgiausel, Teteihgtausei . 
ir Gertaosei, nes per 30 metų 
užsiimdžma iszdirbimsls įgijsu 
gerižusę praktiką ir dėl to galiu 
viską pedirbt piginu ir geriau ne
gu kiti fabrikai. Ž

, . Su guodone
W. 8LOMIN8KA, 679 MILWAl'KEE AV., CHICAGO, 11*1*.

h

=

<!
ii

grino apdaruos*.............................................. (1.00
Baltai Baiandei** iu Offlcium Parvum *u- 

grlno apdaruoa*. ...................................(i J*
B*l*a Balandėlė* apdaryta* kriaitole.........(1A0
Balu* Balandai**, aksomo apdaruose.......  (2 00

Apdaryta baltojoallnlojdoj...........................(g»
Halsai Balandėle* apdarytai baltuose kau

luoto........................................................... (3 00

Maža* Aukso Altorių*, kauliklaika maldų kny
gele Maldo* yra rytmetine*. vakarine*, prie 
•pavtedne*. komuuljo* mitriu, miaiparu ir 
daugybe kita; misaiu maldo* «u abroaeliala; 
mtesparai giedami lietawi*ski ir lotinteikl;

molrtt. Yra* litanijų; pūsime* Ba. Nirljo* 
P. ir Karaliau* Dovido: aktai, ražancrial. 
•lacljo*. karunka. keliolika tiventa giesmių 
Ir lt Y r* tai naujausia ir gražiau*!* knygele 
l*i vi*a lletavtaaku maldaknygių, daili, bal
ta. *11.11 poplara: stambu*, a laiku* dru- 
ku. Mlera3Mz4K. Apdarai Moeokko ska
roje. minksytai l*iklm*tti. sukto rvtetka ir 
litaro* ir auksuoti kretilai Preke....... d »

la* katepal.................................................. ..(1A0
Maža* Aukso Altorių*, baltoje cvlluBoldoje.

I*ikilu*ial* kryžiai ir kvietkoml*...........UJO
Maža* Aukso Altorių*, baltoje oeliuBoldoje. kry

žiai ir kviesto* insodyU aidabru ir periu. 
Gražiausi* i*i visu.................... ..(2.00

Sena* Auk*o Altoriui drūtai apdaryta*, auk
•iti krantai su k*b*. .......................  (1.50

Taip turite melstis, didele maldaknyge, vo- 
kInkom* literom*..............................(1 00

KaaUoskoe.............................................................. 78c

Kingo* I>waxlHzko* intalĮx>s.
Ap>* Malda kaipo rakta it> danra...............i lOo
Aplaakima* 88.8*kran«ato .. |*o
Draugija <kl i**Uao*awtmlmo dusliu Im 

e*y*MuaM.............................................to
Bvangrlljo*. druugt Hetu*l*x*o* Ir lenki**-

Gana* ape babybia *ndo Dievo 
Gydyklų* n<> baime* *mertie* 
Gyv*af*i *«v. Dievo ir UI 

Fraaelizkaa*
Gyvenimą* uvento Benedikto

Gyvenimai

daryti, i 
nugare* 
litą romi 

Grieernyka*
Jeivia t 

Girtybe, bja 
letganiogi d 

rijo* Pa 
Istorija *aai 
Istorija *en,

Kanciia W. 
Kaadteaine*

Mokai** Rj 
norinti*

58210
r» vienoje knygoje.

(to

Ito

.. ,. . ioe
akjrb. to grlrko „ 15c
apie Sopuli** 8*w. M* 
 SOc 
iltatlmo *■ *bro**i*l*..itc

pat *utw 
Kristau*

ito

Gavėnios knygele 30c

korio*

Misija. Yra >aka* mokslas apie
Ukejim* t Rasite Ssv. ir So
džlu pati ■ ,

Nekaltybe*, grožybe to* dorybe* :
Pamokižai s, levo •• ••
Perapejima* la tikėjimą “
Pamokslai ■ _ i metiniu *iveaoaiu

ir dldžio*io* nedelou......................... ..............
Steel jo* arba Kalvarija........................................ ito
Stebuklai Dievo Sgv. Sakramente, daug ka

bojau srveata skaitymu......................
Sakale pavargėliu (trata Ir dangei kiti 

naudingu iii

10*

ižo
'.Ko

Tle»o* žodžiu apie pamaUnlu* Uknjlmo daly 
ku* naudiagn* dėl mokyta Ir nemokytu 36o 

l*oTrumpo* Katalikteiko* K atoki z mot

Trumpi pamokinimai Ir rodo* i**lmta*i*x 
kaj<u kaa. K. Antanavicalau*........... lOe

Vartai dangau* ih,
Wadowa*aplankaao*lu kanciia Wi**tpau*« 

Je*u*o Krt*ta*o “ ‘|*c

Lieta vyste* praelU*. dabartį* ir skilti* .
Ltetavo* Tėvynė* Balno*, paraityto* ka 

no Wienožln*ko. Labai gražio* dalai*
Lietuviai amžių gludumuose Czla talpi i

•kaltymo kiekvienam lietuviai
Lltvtni 1 Polaoy. Lenkiškoj*, kalb 

** gero ar blogo lankai ITeiaivi* 
ar turine au lenkai* laikytu i 

* igllnU*......................... ............Ito 
><• 

[•dejos* toalklaU

Uimi* abroieltau . . T 10o

Knygos musu locnos spaus
tuves.

T abroarlial*. Naudlag'**** knyjel* aat 
•vlelo d*l da*i*inojlmo l*z ko flaro*! *al 
bal. griavimal. lieta* ir *aieg**; ka*yra 
debealaltr ant ko jie lalkoal....................L..SOc

Aiitmetika. Knlg* dėl Dulmoklnimo rokun-

ty*. patalky* ap*i*augotl nuo tuk*tanoxlu wl 
tokiu Hg*. patalky* atlaikyticiMlybe}4*a*o 
•welk*tf. pailginu aavo amtl ir mokė* u*au 
ginti **eikai* ir tvirtai* *a*o vaikeli**. 
Preke........................................................ -...T.M0.

Istorija Snvlenytu Wal*tlju 8xiaurlne* Amerl- 
ko*. A p ra* 10 kaip Kohnmba* atrado Ame
rika. koki cxl* tada tmone* gyveno, koki 
tmone* plrouaaiiai i*x Europo* pradėto va- 
tiuou In Amerika, kokio* k*re* buvo, ut ka 
karevo Ir kokluoae metaooe: klek prexHentu 
buvo, koki ir kiek kun* ge*f> padare de| *tlo* 
tome*. O aat pat galo talpina*! Konitkacija 
Suvienyta W»l»uju, kart yra relkallngtantiu 
dalyk* dėl penkti tymo kMkviauam tpiogul 
• įloję A menko* Semeie gyvena neitam 
Tari pu* lapių 384 Preke............. J(1 00

Ta pati drucual apdaryta......... ......... 1.11X6
Kražių Skrrdya*. Aprauto aa* bailu atalįklm* 

kada 18B3 m. maakolial užpuolė aat taūy- 
ctio* mleatelrte Kraila. mu*ae, (taudejr pjo
vė nekalta* žmoni*. i*xgnove altorių* dr ož- 
paoaeUjo bažnycila. Ai*xklau*iai aprauto

i ta vi*aatiltlkima..................................71..Iže

kiemai* ir mlatrantura.........l ito
Mokslas apie aemf ir kitu* svietas, ju b^jvy ir

[r kita* žvaigžde*, ka* yra pllaaato*. *2-5 
to* Ir kito* retai matomo* Ivaigkd**. Bu SO 
aauonomUiku abronella. tnrtnti 286 tputla 
pi u* Yra tai vienatine knyga. i*s kurio* 
tikrai žmogui gali ap*lnvle«U...........1.75c.

Ta pati apdaryta ......................................m .SS.
MAUJAUBI8 LIBTUWI8ZKA8 8APN1NVKA8. 

■urlnkta* i*x daugel >vetlmt*utt*xku tapnl- 
ayka ir ■ u rėdyta* pagal tikra Per*|*akai 
Egipu*xka aapnlnyka,—**810 aiatkiu»a bro
leliu.—*u apraatymu planeta ir pailg^ctiu 
kokia* tenove* žmone* vartojo dėl itjipoji- 
moateites —Gorianmi l*xgu»o viaokiM* 
•a pu a*, koki tik žmogui pritapo no t guR 50c 
Apdarytu...................................... -■•4f ••

Paiki tatorn* *pe Kaitri* Al***, kuri per H 
ta* **Ik*xc«lod*n>* po aurleta. daugyn!* 
bedu ir «*nru k*au«l i*ske*te)o.... .JT.

Trump* Geografija. Butai** Neri*. Trunja* 
•npraatamal *pra**o wi*a* t'dalia *w:<tk 
74 pa*eik«lelial*: mapu. Įmonių, gyetti 
ntadtlu TtBknmltu** geografija waikaį« 
ta pradta| mokllataf......................J.;.

Rankwedi* G romą ta raaaytnul. Yra tanai 
• *andlnga knygele, kari mokina kaip rejjr 

raaayll* gromata* In paiyalamu*. prieie- 
llu*. giminia*, myhmsisiaa ir myUmuio-

muo*e. Preke .......................................
ROBINSONAS KRUZIU8, moralltaka

>. 8« 
Iu U

Ll6tUWlSZKa flPllGKa.
257 Hanover St., Boston, Mass.

Pilna visokiu sptiekoriszku tavorų csionykszcziu ir užrubežinių.

Aptiekime visada galima rast fiAKTARA, kurs duoda ligoniams 
rodąs dykai.

Aptiekoje galima *u*ikalWt: lenkiukai, ruskai. lietuviukai ir 
daugelyj kitokiu kalbų.

257jr£MXE-&ĮLTQNA.PABWA.,MUS^aEĮJlK«_257 
—

UBTUWIU DAKTARAS

MARJA DOWIATT
Kauno gub. Stauliu paviete

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

Telefonas: (Janai 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos 

aptiekos.

<1
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“Vienybe Lietuvniku" 
iszeina kas sereda jau 13-tae 
metas, Plymouth, Pa., ir pra- 
nesza svarbįfiusee ir teisin- 
giauses žinos iez Lietuvos ir 
visos pasaulės, talpina pui
kias apysakas bei kitus nau
dingus apsiszvietimui rasztus. 
“Vienybe” ant metų kaš
tuoja $2,00 o ant pusės $1. 
Pinįgai turi būt apmokami 
iš kalno. Laiškus ir pinį- 
gus reikia siųsti ant tokio 
adreso: ,

J. J. PAUKSZTIS, 
Plymouth, Pa.

Ar Tawo peczius 
reikalai pataisymo?

Jeiga teip, tai pirk visus reikalingus prie 
pectiaus daiktus pas

Ootlet Furnitare S Stove Co.,
3249 S. Morgan St.

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

( 
1

Apie laikrodį, 
leidžiamą iszlaimėjimui, ant nau
dos “Tėvynės Mylėtojų Drau
gystės”.

Malonus Tautiecziai! Kurie par
davinėjate tikietus ant laikrodiip, 
szirdingai meldžiu pasiskubin
ti su pardavimu. Szitas mėnesis 
bus paskutinis pardavinėjimui; 

,, kitam prasidėjus, bus traukimas 
pirmą Subatą, o toliausiai antrą 
Kovo mėnesio

Ilgai reikalą neturime vilkinti, 
kurie dabar neperka, tai mažai 
nuo jų galima tikėtis, kad pas- 
kiaub pirks. Nekurie jau priaiun- 
tinėja tikietus neparduotus atgal. 
Teiposgi meldžiu ir kitų, 
kur neturi vilties parduoti 
daugiaua, kad prisiųstų man tuos

Dr-tė Szv. Kazimiero Ka r.lai
kys savo mėnesinį susirinkim| ne 
5d.Kovo, bet 12 d. Kowo,l vai. 
po pietų.salėje K.Liaudanskio, 
3301 S. Morgan SL

J. Ostrauskas, sekr.

Pajieszkau savo draugų: Juoso Ged
vilo, Aleksandro Lutkaus.sbu isz kaimo 
Meinartu ir Kazimiero Pleinlo, Lauku
vos parap., visi trys Raseinių pav,, 
Kauno gub. Jie patys, ar kas kitas, teik
sis duot žinią ant adreso.

' Mike Bauža,
5546 Sherman 8t., Cbicago, TU.

KnigoH avietlMEkos intalpoH. 
Abeoela goria*** mokl*tuv« dai valka 30c. 
Amžtasi jtalai Poaako Piloto, kari* bawo 

■adė* Wl***patl** Jraau*................
ANDERSONO PASAKOS. Wloaoj« karg. 

!•)« 10 gražia parak*įeit* ................... Ižo
Amerika Pirtyje Komedija dėl teatro lOo.
Aa*gdolal l*x*ltarimal tr patarle* Iii gyveni

mo *enov«* Grekon* bei Rymionu “ •• 10c
Apteka Dlevtf, >**aka....................................... (1.00
Ailntadakta kunlgalkracilo Kerniau*, aaaja 

Ir graži pasaka............................................i0o
Apie kalb* pradžia Ir tikro* rodo* d*l apsisaugo

jimo nuo neprieteliu vedanoilu !•* tikro ir 
laiganlngo tikėjimo kalio ia prapulty. C«la

Cbicago, UI. Draugystė Liuosy- 
bes laikys savo Czvert-mefinį ir 
visotinji susirinkimu salėj L. A fo
ko, 3301 Auburn Avė. Nedėlioj, 
tuojaus po 12 valandai vidurdie
nio, 5 d. Kovo, 1899 m., ant ku
rio bus apsvarstomi labai svar
bus dalykai. Dėltogi privalp pri
būti kiekvienas tos Dr-tės sąnarys, 
su užmokeszrziu už prenumeratą 
per Dr-tę siuncziamo laikraszczio.

Teipgi yra užpraszomi dori lie
tuviai ant prisirašymų, kurie dar 
nori už $1.00 įstoti į Draugystę.

Su guodone, A. Radauskas, sekr. 
3252 S. Morgan St.

Pajieazkau savo pusbrolio, A. Raakilo; 
pirmiaus gyveno South Chicagoj, dabar 
nežinau kur. Jis pate, ar kas kitas, teik
sis duot žinią ant adreso:

A. Maciejauskis,
1162 So Oakley avė. Chicago, III.

lietuviuke kalba yra >eniau*la Ir kad turi 
daugtaualal neprieteliu, kurie itengtul ja 
liualktatt; ant galo paduoda rodą* kaip 
ano ta neprieteliu apeltaugou . lOo

Arielka yra anodai paeinanti i*i girtybe*. Cit* 
apraano ka* yra arielka, kaip p kenkt* žmo
gui. parodyta *u kateriai* abroiellal* (aš- 
gaut pilvu kokio* l*x girtybe* Ilgo* p**u>i* 
Ir paduoto* rodo* kaip nuo to galim* iiiaigy- 

.................................. 30n.
Anima Vili*, naujnuala Ir gražiau*!* paraka, ku

riai skaitytoja* aUldžlaugt negale*.. 75c
Birute* delno* " •> ioc
Budai gydymo. Daktariazka knyga................ 40c

J. LESZCZYNSKIO
Lenkiszkai * Lietuwisxka

APTIEKA
3318 S. Morgan St., Chicago, III

Turi geriauses gydyklas nUo visokių 
ligų; uslaiko visokes Europines ždleles. 
Bobro mėsa, ruskas gyvas dielesĮir tt 
Atsiszaukusiems per )aisxkus ir įapra- 
szantiems savo ligas, duoda rodis ir 
prisiunczia gydyklas per pacztą -arba 
per e^presą.

itpliekoje visada randasi keli dak
tarai. teipogi per telefoną gižli pa 
szaukti daktara kas tik koki npri.

Tel. Yards 7O».
Dr. StithteTlcrins gyiena ant ApUekoa.

J. WEIN8TEIN, ; 
pigiausei parsamdo karietas ant šešei

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

Telefonas Canaj 450. 
------------------------------------------------i_

Elgin’o Laikrodėlis!
GERIAUBES IR TIKRIAU
SIAI laika roditl* I alk rodė 
ii*. Gvarantui** ut SO tne-, 
ta. 14 karatu Mk*u aukayti I 
iškirtai, gražiai inmargyti. • 
W iii sanariai yra ženkliutl I 
mark* • BLGIN',,taiyratik.' 
fa* Elgtno laikrodėli*. I*x- 
•tauiiausia C. O. D.

_ UŽ $4.85 
su privliegij inezaminavi- 
mo. A priorėk «, jeigu uai- 
daboja. neimk ir nieki tau 
nekuituja.

Jeigu pniIOei (4.8* m<* pri
busime (S.00 verta sukilta 
lenoiugell *u irtuum latkro-

uJki

kad busi nžganedyta*.

The WaltOB Watch i Jeielry Co.
209-211 State St., Chicago. III.

(Primink varde «zlo laikrasscsio).

(1.00

Pajieszk>u savo draugų: Juozo Laba
nausko isz miestelio Klovainių, Jono 
Gruszo isz kaimo Stanaiczių ir Bonifato 
Žigo isz kaimo Sereikų, visi Kauno gub. 
Jie patys, ar kas kitas, teiksisduot žinią 
aat adreso:

Felix Sidor,
344 Hatnilton St., Grand Rapids, Mich.

Pajieszkau Antano Žukausko, isz Kau
no gub., Sziauliu pav., Pabugen kaimo. 
Jis pate, ar kgs kitas, teiksis duot žinią 
ant adreso:

Juozas Jenuazis,
11 Stillman St., Boston, Mass.

Pajieszkau savo draugo, J uotą po Glo
bio, Im Kauno gnh.. Realinių pav., Heg-

"Dlyva" medega 8. Daukanto bijogratUal (gy
venimui). Yra tai naujau** knigela ir labai 
akyva, kurtoj* aprūkytu gym*nt.na* Sima- 

- no Daukanto nuo pat kudiky*ta* iki jo »mer- 
u«* kaip nago, kur mokino*!, k* velke ir 
tt. I ri* to t> jo fotografija patalpini*. Apart 
to knig«i«Je randui daug dainų ir kita gra
žiu (tralpanio Preke . . . . fiOo

Etnollogniko* amulkmemv SSc
Egle žalosiu karaliene ir Užgrioviau** Kauno 

C iii* tSM m., du puiku* dramai paraityti A- 
>k**ndro Gažomlo . . . . (Ba

Genu Deda. Graži pateka l*x *xiaadl*alnlo Lie
tuviu padėjimo.................................... lOr

Gyvenime* Stepo Raudnotlo pateko* 15c 
Gyvenime* Geuavelte* tGenovefot). Yra 

tai labai puiki ir pamokinanti parak*, 
apie kurta lietuviai jau daug kartu gir
doj* yra 5Oo

ittorij* Europo* *u mapomt SOc
Ittorlja gražio* Ketruko* " •' ISc
Istorija Ui laiko Francu tu vai no* atalUku-

*io* Afrikoje ..... SOc 
I*torij» gražio* Mageieno* ., 16c
IstorijaMptyalu Mokytoju • “ 50c
Istorija arka apsakyme* apie Lietuvo* praei

ga. Parute Zanavykas. 4Oc
Ittgenitnu vargdienio. Knigele pamoki-

ADW0KATA8.
Geriausei iszprovoja visokiu pfovas 

visokiuose suduose, kaipo civilisąkuose 
teip ir kriminaliszkuose. Persenėjusias 
ir užvilktu provas atjiessko ir dahreda 
prie greitesnio termino.

397 W. i4th St., į 
Chicago,Illinois

Oi P. K. HKUCHAB.
užlaiko didelę *

jf*įKrautuwe
I -H1 k n "i? j U. I.aikrodžlių.Žie

Szltubinius ŽiedtiH 
padaro ant orderio ur pigmu- 

se prekę.
33rd St., Chicago, III

“Kosciuszko Pharmacy”
(LnmrvnzEA aptuks)

162 W. Chicago Av., CHICAGO.

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

L. Nuo galvos skaudėjimo.
2. Nuo reumaftismo.
3. Nuo kosulio.
4. Nuo kirminų.
5^Nuo užkietėjimo vidurių.
6. Nuo patrūkimo.
7. Nuo skaudėjimo kauluose.
8. Nuo szaszų ir visokių (szbėrimų 

ant skutos ir daugel įkliokiu Liekarstu, 
kurių cxia dėl stokos vietos nepadoria
me. Galite gauti tikt musų aptiekoja.

Atsiszaukusiems per laiszkus ir apd
ažantiems savo ligą, duodam rodą ir 
prisiuneziame gydyklas per pacttą ar
ba per expresą. Risiantiems ir norin
tiems gauti rodąs turite įdėti aiszku 
adresą kitaip atsakymo ne gausite.

Musų aptiekoja randasi keletas dak 
tarų, o daktaras M. F. Božinczius isz se
no krajaus, tikras Lietuvis ir geras tau
tietis, visada gatavas jums ant 
patarnavimo.

Su guodone,

_ Kosciuszko Pharniacy
162 W. Chicago Av., 

Chicago, III

Wisi wyrai pasBaltrukony!
Rasite 8žalia alų, seniauses ariel

kos, wyna net iš Europos, o 
cigarus net isz Turkijos.

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

ffaterbnry,Conn.
ŪKININKAS, Lietuvos ukibįku Įsi- 

knmtis, isaeinn vieną ksrtąku mė
nesį. kžsztuojž Prūsuos ir Austrijoj 
2| markės, Amerikon prisiunėjant 4 
markės Arba 1 amer. doiierį.

VARPAS, literatūros,politikos ir mok
slo, dvimėnesinis i*ikr*sxtis, kais
tuoju Prūsuos ir Austrijoj 3 auksi
nus, Amerikon irkiturprisiuncxiant 
4 auksinus (Markes).

Pinįgus ir laisak us į Ūkininko ir Var
po redakciją siuneziant reik toks 
adresas padėti:

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

Geo. M. Glaser, M. D.
Medlcim* Daktarių.

Gydo visokes ligas, luri geriausę prakti 
( ką ligose moterių, vaikų ir chro- 

niszkose ligose.
867 32n<l St., Chicago.

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

-Telelomas Yards 885.

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

nuąlO—H ryto.
Telefonas Gamai. 329.

^T'NOTARIJUSZAS. \ CLAIM ADJV8TER.

F.PBradchulis
Užsiima wisokiomis.prowomis ir laz- 

dtrba wisoklus dokumentus. Rodąs 
duoda visokiuose ateitikim^ose.

Ąteiszaukite pas savo viengenti:
654 8<3rd St., CHICAGO.
 Telefon: Yards 709.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted St.

Nuima puikia* Fotografija*: už tuzinu tiktai

*2.00
Ant *re»eiliu it kitokio tvikalu nuima Fotogra- 

, flja* kuopufkiautlal.

SS
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