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Anglijonai ir amerikonai, norė 
domi kokiu nors budu prasza- 
linti vokieczių remiamę karalių 
Mataafę ir pastatyti savęjį kan 
ddatę ir ant Samoa salų sukėlė 
maisztus ir isz jų pasinaudodami, 
pradėjo bombarduoti pakranczių 
miestus ir kaimus. Kadangi toksai 
pasielgimas yra sulaužymu seniai 
terp trijų vieszpatyšczių pada
rytos sutarties, vokiška® konsu- 
lius pakėlė protestu. Wokiszki 
laikraszcziai, kuriuose buvo su
mažėję^ nepasitikėjimas Amerikai, 
vėl smarkiau® pradėjo priesz ję 
atsiliepti. Kaip tie nesutikimai 
gali pasibaigti, nežinia. .Siundan
ti priesz vLę svietę tūli Ameri 
kos laikraszcziai gali savo tėvynę 
į karę su Wokietija įtraukti, kas 
jau butu džug pavojingesnių negu 
katė su silpna Iszpanija.

į pagelbę bulgariazkiems karei
viams atbėgo apsiginklavę ap
linkiniai gyventojai ir jų sujung
toms pajiegoms pasisekė ant galo 
įsiveržusius turkus iszvyti atgal 
per rubeiių. Isz abiejų pusių 
yra kelios deszimtys užmusz- 
tų. Žnoma, tokio užpuolimo 
užtektų ant pradėjimo karės ir ji 
butų gal jau prasidėjusį tikt ly
giai Bulgariję kaip ir Turkiję 
stabdo kitos Eutoįmjs vieszpatys- 
tės, kurios b'josi kelti kokius 
nors klausymus ant Balkanų pus 
salio, kadangi isz to galėtų už
gimti terp pavydinczių tautų bai
si karė visoj Europoj. Jeigu 
vienok Turkija isztikro bandė 
užpulti ant Bulgarijos, tai nėra 
abejonės, kad ję prie to kalbina 
kokia nors isz didžiųjų Europos 
wieszpatyszc.'’.ių, kuri tikisi isz 
tos karės sav naudę ištraukti.

tojų, kuriems nieko nelieka, kaip 
bandyti patiems nuo skriaudų 
atsig nti.

Wok»ški laik- 
kad randas nori 
maišaty aplinkų
v aid y bos Kiao
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Politiszkos žinios.

Prancūzija.
Pereito® sanvaitės pėtnyczioj 

mieste Buiogne, prie Atlantisz 
ko oceano, Prancūzijoj, netoli 
miesto tapo nuszautas prancūzas, 
Tourret. Užmuszėjumi yra 38 
metų Ozouf, kurijaiTourretę pa
laikė už Prancūzijos prezidentę 
Loubetę, ir norėjo iszliuosuoti 
Prancuz iję nuo vieno*Pana mis' o’; 
kadangi Tourret panaszus į prezi
dentę, tai jis mat jį ir palaikė už 
Loubetę. Tuom tarpu Ozouf tapo 
atiduotas į beproezių namus aut 
isztyrimo daktarams.

Prancūzijos kariszki laivai sto
vinti Marsilijoj ir kituose per
tuose Terpžeminių jūrių gavo 
prisakyrnę susirinkti j Tulonę, 
ežia Xa>P galima greieziausiai 
pasiimti anglių, amunicijos ir 
valgio produktų tiek, kiek tikt 
duosis paimti. Nieks nežino, kę 
reiškia tasai
toliaus atseis plaukti tiems lai
vams.

Pagarsėjęs
ziszkos expedicijo8, majoras Mar-
chand, kurisai su 120 kareivių 
užėmęs buvo Faszodę, bet nepa
remtas prideraneziai savo rando, 
turėjo pasitrkukti, su savo karei
viais atkako į Abisinijos sosta- 
pylę Džibuti, kur tapo iszkilmin 
gai Abisinijos valdžių priimtas. 
Marchand su savo žmonėmis ke
liauja į prancuziszkas valdybas 
prie Raudonųjų jūrių pakranczių, 
isz kur bus p rgubentas į Prancu- 
ziję. Kad Abisinija szirdingai 
priėmė per ję traukianezius pran
cūzus, tame nieko žingeidaus 
nėra, kadangi jos valdonas nuo 
šernai yra prancūzų szalinįku. 
Ateinanczioj karėj su Anglija ly
giai Prancūzija, kaip irMaskolija 
tiki, kad Meneliko kareiviai 
kariaus isz vien priesz Angliję.

Amerika.
■'"Amerikonai užėmė buvusię 
Agęinaldo sostapylę.miestę Malo- 
los, bet užtai isztraukęs į pietus 
nuo Man'llės amerikoniszkas je- 
nerolas Hale sugrįžo, nežuiia ko
dėl, vėl prie vandens traukimo 
prietaisų Manillėj, kur buvo atsi 
radę tilipiniecziai. Po Malolo® 
tikėjo didelio muszio ir tikėjo, 
kad ežia tilipiniecziai galutinai 
pergalėti, nusilenks prieš Ame
rikos galybę; ant patraukimo 
bailių, amerikoniszki virszinįkai 
iszleido net piokliamaciję žadėda
mi atleidimę kalczių tiems iš 
tilipinieczių, kurie padės ginklus, 
isz tokių norėjo sutverti kariaunos 
dalis, kurios kariautų priesz savo 
brolius užstojus lytų laikui, kada 
amerikoniszki kareiviai priversti 
bus slėptiesi trioboee, grįžti atgal 
į'ManilIę. Nė bailių, nė norin 
ežių kariauti priesz savo brolius 
vienok iki sziol neatsirado. Po 
Malolos tilipiniecziai ne bandė 
smarkiai prieszintiesi, visos di 
deenės tilipinieczių pajiegoe jau 
pirmiaus pasitraukė dar toliaus į 
sziaurius, Maloloj Aguinaldo pa
liko tikt mažę pulkelį savo žmo
nių, kuriems prisakė, prisiartinus 
amerikonams, miestę padegti. Tie 
tę ir padarė, didesnė miesto dalis 
iszdegė, kaimai gi ir kiti miestai 
tilipinieczių apleisti likosi suvisu 
iszdeginti teip, kad amerikonam?, 
vieton didelių turtų, pateko vien 
degėsiai. Aguinaldo eilėse yra 
daug gerai iszlavintų buvusių 
iszpaniškų kareivių su gerais 
ginklais. Nuo Malolos amerikonai 
neina giliaus, net ežia apsistojo ir 
praleido Welykų szventę. Ame* 
rikonams mat iki sziol nepasiseka 
dažinoti apie Aguinaldo mierius: 
paimti į nelaisvę tilipiniecziai 
arba apie mierius jo nieko nežino, 
arba tyczia klaidžiai informuoja. 
Japoniški laikrašcziai apkaltina 
amerikonus, kad jie nieko neap
lenkia, szaudo lygiai į ginkluotus 
tilipinieczius, kaip į moteris ir 
vaikus. Žinoma, kad tuom dar 
labiaus pakelia įnirszimę terp tili
pinieczių. Neužilgio užstos lytų 
laikas, prasidės ligos terp ameri- 
koniszkų kareivių ir jiems reiks 
grįžti atgal į Manilę- Aguinal
do tęsyk vėl užims tas vietas,
kurias pirm to apleido, bent teip Kazyl-Agab, kurisai yra vienu 
ki ba svetimų krasztų korespon- iš svarbiausių perėjimų į Bulga- 
degtei pažįstanti Filipinus. I" ”

prisakymas ir kur

vadovas prancu

viszkos spaudos, sustatė cavo 
projektę ir 24 Gruodžio 1898 m. 
padavė jį Ministeriui Widaus 
Reikalų. Anot Sypiagino, visi 
tie lietuvių praszymai turi beveik 
vienokię įtalpę ir kuone viena 
ranka raszyti, peria’ jiši (Sypia- 
gin) gina, kad tie praszymai ir 
sustatyti ir paraazyti kunįgų; 
patiems gi lietuviams klausymas 
lietuviszkos spaudos, girdi, visai 
nerupi. Literos maskoliszkos, 
toliaus iszguldinėja Sypiagin, 
yra labai tinkanczios ir geros 
lietu viškoms kuįgoms..

Taigi pagal to aug.-ztai pasta 
tyto burlioko, reikalinga ant 
visados įstatymais uždrausti lie
tuviams vartoti lotyniszkas lite
ras ir jokių praszymų . dėlei to 
dalyko dauginus nebepriiminėti, 
nės tai tik bereikalingai užima 
“czinovnikams” laikę.

Tuodu priesztariaujancziu už
manymu eis dabar ant nuspren
dimo į Mininterių rodę ir paga
linus ant caro užtvirtinimo. 
Tokiu budu da toli galas to daly
ko.

Žinomas daiktas, kad lietuviai 
neprivalo paisyti ant zaunų ko
kio ten Sypiagino, bet lobaus 
leisti valdžioms savo praszymus-

Padovinioival. valdžia norėjoj gonų: kam jie verti, kad nieks 
da kitę mokvklę {taisyti, ale ūki ......................................   ~
nįkai neapsiėmė, nors ar ne ant 
penkių sueigą buwo apie tai kal
ba. Bereikalo neįtraukė į proto 
kolę, kad apsiimtų nauję mokyklę 
įtaisyti, jeigu joje bas iszguldo- 
ma lietuviška kalba ir tikėjimo 
mokslas ant knįgų lotyniškoms 
literomis. — Terpmus mokintojų 
pradeda alĮirasti vis daugiaus 
maskolių bernų ir sznipukų, 
tai juo labiaūs negeistino® yra tos 
mus naujos ipokyklos. Padovinio 
rasztinįkas Bukeviczius sznipinė- 
ja apie lietuvius. Atsargiau?

isz lenkuojanczių neklauso? Gra- 
pas Tiszkevyczus atvažiuoja 
tikt ant sumos, o šiaip jau kele
tas žmonių jei ir moka lenkiš
kai, tai dar geriaus moka lietu
viškai. ;“Adynos” ežia yra gie
damos priesz m isz pa rus; visi 
žmonės per tę laikę trinasi pazo- 
mscziaia ir ilgėjais. Ar gi nege- 
riaus butų, kad giedotų kartu su 
vargonmistru aiezkiai ir dievo
baimingai?

Sukalbi? vienok

geresni 
randas to 
Wokietija

Balkanų pussalis.
Ant Balkanų pussalio vėl už

gimė nesutikimai, isz kurių, jeigu 
neįsikisz kito® Europos viešpa
tystės, gali užgimti kruvina karė. 
Sziuom tarpu nesutikimai užgimė 
terp Turkijos ir Bulgarijos. Atei- 
nanezios isz Rumunijos žinios 
paduoda, buk Turkija isztikro 
rengiasi į karę eu Bulgarija, trau
kia ant rubežiaus kariaunę. Kas 
dienę specijaliszki geležinkelio 
trukiai gabena ginklus ir amuni- 
ciję isz Koastantinopoliaus į Ad- 
rianopulį. Bulgarija 
tę patį daryti, ji 
sutraukė kariaunę ant 
audruti no perėjimus
kalnuose, perka net užrubežiuose 
bombas ir kitokięjtarėj reikalingę 
amuniciję. Po Kazyl-Agab, terp 
Jamboli ir Adrianopoliaus, užgi
mė jau cet kruvinos musztynės 
terp stovi nesiūs ant rubežiaus 
abiejų krasztų kariaunos. Turkai 
užpuolė ant stovinezios ant ru
bežiaus silpnos bulgariszkos ka
riaunos dalies nor&dami užimti

priversta 
teiposgi 

rubežiaus, 
Balkanų

riję. Užgimė smarkus musais,

Maiskolija.
Ma-kolijoj studentai visų augė

lesnių moksiainių buvo pakėlę 
sumiszimus teip, kad valdžios, 
pabugusios maisztų, uždarė di
desnę dalį universitetų ir kitokių 
augszte«.nių specijaliszkų moks- 
liszkų įtaisų. Lenkijoj buvo už 
darę umversitetę ir technologisz 
kę inatitutę Warszavoj ir žem- 
darbystes institutę Bulavuose. 
Dabar vienok daugume universi
tetų jau wėl prasidėjo loke jos, 
Lenkijoj uždarytasdar tik Pulavų 
institutu-*. Studentui mat, susi
kalbėję, ant syk* patys paliovė 
lankę universitetus, kol kvaili 
valdžių padavadyjimai nebus 
praszalinti.

Užrubežių laikraszcziai(žinoma 
maskotiszki nieko apie tai negali 
talpinti) pranesza, buk ciecoriaus 
Mikalojaus motina, susikalbėjusi 
su visokiais fanatikais, terp tų 
buwo ir bjauriausias fanatikas 
Pob edonoscev ir tūli ministenai, 
rengėsi Mikalojų apgarsinti be- 
proeziu, prašalinti nuo vai- 
džios ir jo vieton ciecorium ap
garsinti Mikalojaus dėdę, fanati
kę WIadimirę.
tapo atidengtas. Minėtos y pa tos 
rods yra dar 
vietų, kadangi urnas jų praszali- 
nimas terp pripratusių garbinti 
pasileidusius caro tarnus gyvento
jų gali sumažinti tokię aklę val
džios garbę, bet neilgai jie pasilik- 
sęant savo vietų. Ciecoriaus gi 
motina yra dabar Danijoj, taigi 
jo® negali caro piktumas pasiekti.

Artinasi laikas caro užmanyto 
sandaros kongreso, kurisai gegu
žio mėnesyj atsibus H sagoj. Ar 
ne juokai ima, jeigu bjauiiausias 
despotas, szaszas ant Europos kū
no 19 szimtmetyj, niekiausios 
žemiausios vertės teisybės my- 
niotojas, kurisai .daugiau pri
dirbo neteisybių, negu turi plaukų 
ant savo galvos, yra užmanytoju- 
mi sandaros terp tautų! Socija- 
listai visų krasztų juokiasi isz ca 
ro užmanymo, j e rengia net 
protestus priesz valdymo bu
dę, prieaz valdžių netiku- 
mę ir neteisybes Maskolijoj, 
vadina caro užmanymę veidmai 
niszku humbugu. Isztikro, kaip 
galima kalbėti apie sandarę 
ypacz Maskolijoj, kur milijonai 
žmonių yra baisiausiai spaudžiami 
prakeiktų carų ir jų pasileidusių 
szimtų tukstanemų tarnų. Argi 
spaudžiami vien prispaudimu turi 
pasiganėdinti, jeigu pas valdžias 
teisybės neranda? Toki netikę 
valdonai kaip caras gali tikt 
pjuvynos pagimdyti o ne sanda
ru. Skriaudžiamiems Maskoli- 
jos gaivalams juk nieko nelieka 
kaip griebtįesi atkerszyjimo savo 
skriaudėjau®. Jeigu irpaaisektų 
ant kongreso Haagoj nutarti ant 
tūlo, žinoma trumpo, laiko pra- 
szalinimę karių, tai juk tas kong
resas nepagerįs būvio valdžių 
skriaudžiamų Maskolijos gyven-

vis ant savo

Rytini Azija.
Chi puošė matomai Wokietija 

vėl bindys nauję pakranczių 
krasztę paimti, 
raszcziai raszo, 
pasinau loti isz 
uėse vokiszkos
Czau, kur ch'ni-zki kareiviai 
szaudė į vokiszkę patrolę. Ant 
szuvių šūviais atsiliepė ir vo- 
kiecz ai ir nors daug chinieczių 
iszmuszė, bet visgi priversti bu
vo bėgti, kadangi jų ne daug 
buvo. Wirszinįkas vokiszkos 
kariszkoa laivynės iszsodino ant 
kranto nuo laivų jųiinįkus ant 
suvaldymo maiszto. Kadangi, 
buvę ežia dideli tvanai, išnaiki
no laukus, o gubernatorius neturi 
pinįgų ant maitinimo baduojan- 
czių gyventojų, tai tie isz bado 
kelia maisztus. ,

Kaip pranesza angliški laik
raszcziai, virszinįkas vokiszkos 
laivynės Ch'nuose gavo isz Ber
lyno prisakymę užimti I-Czan- 
Fu, S -Czan-Fu ir įu-Tvieus, 
provincijoj Szan -Tung, W okitz- 
kas pasiuntinis Chinuose pareika
lavo nuo jų rando, idant parų* 
bežiuose nuo vokiszkų valdy
bų butų užlaikyta 
tvarka ir kad Chinų 
padaryti negali, tai 
savo pajiegomis įves
prigulineziuose Cbinams krasz- 
tuose, užimdama juos su savo 
kareiviais. Žinoma, kad sykį už
ėmusi, jau nepasitrauk*; sutraukė 
ji savo laivus į Amoy. Wokie 
tijos paveikslę turės sekti ir 
ki(<*e viešpatystės, kadangi per 
ilgai laukiancz'ai gal ant galo 
uieko-nelikti. Taigi mat juo lo
baus, juo daugiau® Chinų krasztų 
patenka Europos viešpatystėms 
ir tas trauksis teip ilgai, kol Chi- 
nai nesustiprės, tiesusi vienys ant 
iszvijimo draskanezių jų tėvynę 
europieezių. Chinieczių juk yra 
daugiaus negu visas europieezių 
skaitlius. Anglija teipoegi ,rei
kalauja iszplatinimo jai pirmiaus 
pavestų krasztų. Jeigu jai bus 
atsakyta, tai žada iszmesti chi- 
niszkę muitinyczię ėsanczię Ang
lijai pavestuose krasztuose.

Telegramai atėję į Europę isz 
Hongkougo pranesza apie užkilu
sius maisztns Kantono aplinkinėse. 
Ant apgynimo savo reikalų tuose 
kraštuose Anglija iszsiuntė tuom 
tarpu vienę kanszkę laivę; vė
liaus jų rengiasi siųsti dauginus. 
Iszsodino ji ant Chinų kranto ir 
savo kariaunę.

Ant sziaurinės, prigulinczio® 
Japonijai salos Yesso pasikėlė 
likucziai cziabuvių aino giminės. 
Pasikėlę cziabuviai iszdegino 30 
japoniszkų farmų, bet tapo greitai 
kariaunos suvaldyti.

Angliszki laikraszcziai buvo 
paleidę paskalę, buk popiežius 
Leonas XIII pasimirė. Žinia 
vienok ta pasirodė neteisinga; 
popiežius ne tikt nepasimirė, bet, 
kaip daktaras La p poni pagarsino 
laikraszcziuoee, su visu pasitaisė 
po paskutinei ligai, žaizda nuo 
operacijos užgijo.

Isz Lietuvos.
Isz Peterburgo.

Apie lietu viszkę spaudę sziteip 
pranesza: Užmanymas daleisti 
lietuviams apsodinti knįgas sa
vo lietuviškoms literoms lai* 
mingai perėjo per rodę Mokinto 
Komiteto prie Apszvietimo Mi
nisterijos. Ale Sypiaginas, per 
kūno rankas eina visi praszymai 
ant caro vardo paduodami, 
surinkęs visus lietuvių praszy- 
mus carui paduotus dėlei lietu*

**,>< .

Isz Žaslių,(VVH įtinus gub.).
Per paskutinius metus czionai 

buvo padaręs daug triukšmo kn. 
džiakonas Kybelis. Mat Žąsluose 
po jo valdymu lietuviai buvo 
įgyję lietuviszkus pamokslus ir 
giedojimus Tas labai nepatiko 
sulenkėjusiems mieszczionims, ku
rie, kaip girdėti, pagal rodę tūlo 
Wilniaus praloto H«, užsiuntė 
ant kun. Kybeliu žandarus. Buvo 
padaryta kratos, ale nieko ant 
kun. Kybe io neiszrasta. Wys 
kūpąs Zvierovicz visgi nuo kun. 
Kybelio džiakonystę atėmė ir 
liepė persikelti į Maletus, į 
daug menkesnę parapiję. Ale 
ant perkėlimo klebono į kitę pa- 
rapiję reikia daleidimo general
gubernatoriaus. O saitas neatra 
dęs jokios kaltės, kun. Kybelį 
paliko ant vietos, daneszikus gi 
už melagingę daueszimę liepė 
atiduoti po policijos priežiura-

Inz VVilniaus.
Nor? jau raszyta buvo “Ūki

ninke" apie padavimę Wilniaus 
vyskupui nuo lietuvių praszymo 
dėlei lietuviszkos bažnyczios, gal 
nebus pr .szįlį dar szię žinię su
teikti. Pelnai buvo paduotas 
vyskupui fraszymas lietvvisz- 
kas, ale aąt to kons storijoj nuo- 
szaliai buv4 atsikyla, joge i at 
sakymo nebus, nės nesupranta
moj kalboj faraszyta*>. Pradžioj 
szių metų lietuviai padavė vys
kupui kitę praszymę, jau supran
tamai paraslytę, nės maskolisz- 
kai. Gaweę nuo lietuvių tokį 
suprantamęi praszymę vyskupas 
Zvierovicz iusiglumijo ir pradėjo 
juokingai teisintis, neturįs lietu
viams lietuvio kunįgo, praszymo 
nenorėjo prįlmti, nės žada duoti 
atsakymę arft anojo HetUviszkojo. 
Lietuviai p$lukėję*kelias nedėlias 
ir ne gavę apsakymo, vėl nuleido 
vy&kupui pįaazymę. Aut abiejų 
praszymų fra j ttO’h paraszų. 
Akyva, kad isz 300 pasiraszusių 
ant vieno praszymo vos tik 30 ir 
keli mokėjoj savo ranka pasira 
szyti, kiti g^ raszyti nemokėjo.

Isz Warnupių (Kaltvnrijos 
paw.).

Warnupių kaime tapo prikalta 
lietuviszka lenta po maskoliszkęja. 
Ko ežia, rodos, valdžiai kisztis— 
juk padaryta teip kaip reikia. 
Ale kur tau’. Atkeliavo 7 Sau
sio du žandarai ir suszau- 
kė kaimę tyrinėti, kas padarė ir 
prikalė tę lietuviszkę lentę. Szal- 
tyszius Bubnis pasako, kad jis 
pats prikalė, nėsa valia yra. 
Žandarai norėjo paimti, ale szal- 
tyszius ketino juos paežius suarė- 
sztuoti, jei lups lentę.Pasiginczyję 
žandarai nukeliavo namon be nie
ko. Ant rytojaus atkeliavo isz 
Liudvinavo du zemskiai, numu- 
szė, szoble bemuszdami, lentę.. 
Szaltyszius dabar jau davė nuimt, 
nės pamialyjo, kad gal tik su 
m as k oi i sakoms literoms daleista 
yra kabinti lietuviukas lentos. 
Szaltyszių zemskiai paėmė ir nu
važiavo į kanceliariję pažiūrėti 
cirkuliaro apie lietuviszka? len
tas. Mat Padovinio valscziui 
apie tai ant sueigų negarsino. 
Atradę cirkuliarę, kad lietuvisz- 
ko® lentos daleistos Kabinti po 
maskoliszaoms, szaltyszių palei
do. . Butais dabar rengiasi skųst 
zemskius už nulupimę lentos ir už 
suaresztavimę jo paties. Gerai 
butų, kad pamokintų tokius lie- 
tuviszkų lentų lupikus. Kaip 
mes lupinėjom maskoliszkas len
tas, tai niekas nė vieno nesugavo, 
ale kas pradės lietuviszkaa lentas 
lupinėt, tai suimsime kiekvienę.

Jeigu lietuviszkos lento* da- 
leistos yra, tai reikalinga jas visur 
prikabinėti!

• r 
Isz Utenos.

Gruodžio, 7 dienę vakare po 
mišparų priesz Szv. Panos Mari
jos Nekalto Prastdėjipio atlaidus 
baisių piktadarių tapo apvogta 
musų bažnyczia. Isz meiinėrskar- 
bonkes iszlaužta pinįgai aplink 10 
rublių, 9 sidabriniai liktoriai {di
deli) nuo altorių iszneszta ir baisi 
dar papildyta szventvagysta: 
isz didžiojo altoriaus iszvogta 
puszka, o Szvencziausias Sakra
mentas buvo iszbarstytas ant al
toriaus. Piktadariai turėjo tikrai 
ne isz kur kitur imtis, kaip isz to 
paties musų miestelio, nes jame 
nemažai yra lindynių, kuriose isz 
visur yra prisikimszusių visokių 
perėjūnų, žmonių doriszkai žemų 
ir visaip nupuolusių. Nors-gi 
vieszai nebėra karezemų, tu vi
sokių szelmysztų lindynių, 
vienok “žydeliai", kurių gana 
gausiai yra, prisiima tokius žmo
nes. Utena seniau? buvo garsi 
vagių nustojimu.

(Tėv. Sargas)

Isz į Sanapiį^s.
Szįmet po vakacijyjau pasaa- 

tinis lietuvy^-mokintojas Wincas 
Staniszkis, &poiezkelta'sisz Sena- 
pilės gimnaįtijo? į Lomžę. Sena- 
pilės gimnaįlįijoj yra iszguldoma 
lietuviszka įkalba. Kaip buvo 
Staniszkis, Kai iszguldydnvo jos, 
o dabai, isvjus Staniszkiui, gim
nazijos direktorius pasiūlė iszgul- 
dinėti lietuįnszkę kalbę žinomam 
iszgamai, kįinįgui Miknevycziui. 
Kn. Mikneįryczius gudtszkai pa
raszė pas pvyskupę į Seinų®, 
klausdtfmasį kę jam daryti? Wys- 
kupas Antanas Baranauskas atra
šė lai«zkę įlhknevycziui, duoda
mas jam didelę nosį.

Įtalpa laiško sziaip skamba:
“Jūsų I Jjške, raszytame 13 d. 

Rugsėjo szig 1898 metų, jus man 
daneszate.k^d komitetas užpraszė 
jus -iszgulchnėti lietuviszkę kal
bę Senapil$ vyriškoj gimnazi
joj ir klaus&te manęs, kę reikia 
daryti. Aįa, žinodamas, kad jus 
apie lietuvfszkę kalbę neturite 
nė mažiaustf) supratimo, patariau, 
kad jums beatbūtinai reikia nuo' 
iszguldinėjlmo lietuviszkos kal
bos gimnazijoj atsisakyti, o pasi
stengti gerinus iszguldinėti tikėji
mo dalykuį, kuriuos iki sziol jus 
labai negerti išguldinėjote. Pra- 
szytę gi nu 
tik tada ap 
te geriam 
dalykus Ir 
gavo vysk.

Labai ge 
kūpa?, kę I 
ne į savo.*

Tiki, kad jis yra Dreyt’as.
Mažai j«u,turbut,yra žmonių, 

kurie nebūtų girdėję apie garsų 
prancuziszkę oficierę, žydę Drey- 
fusę, kaip tūli tiki, nete singai 
sūdo nubaustę ir iszgabentę ui 
kitų kaltes ant Welnio salos, 
Pietinėj Amerikoj. Per ilgus mė
nesius laikraszcziai raszinėjo apie 
Dreyfusę ir jo kentėjimus ant 
Welnio salos; tas net atsiliepė 
ant proto tūlų laikraszczių skai- 
tytojų.Sztai vienampreaėjui, tu- 
nncziani 4 namus VVilniuje ir 40- 
000 rubl.kapitalo pasirodė,kad jis 
pats pavirto įJDreyfusę.Pasimirus 
Prancūzijos prezidentui Faure, 
jis paraszė telegramę.po kuriuom 
pasiraszė “Berek Dreyfus”, ad- 
resę gi padavė ant Welnio salos. 
Telegrafo biuras telegramo ne 
priėmė, isz klausinėjimų tuojaus 
suprato, kad Wilniaus žydelis 
gavo proįo sumaiszymę. Toliaus 
pasirodė, kad jis spėjo iszsiųsti 
žydiszkai paraszytę laiszkę į nau
ję prezidentę Loubetę, praszyda- 
mas paskubinti jo provę; sudras
kė jis ant kelių lukstanezių rublių 
vertės vekselių ir pinįgų. Wie- 
ton į sudę, kaip jisai norėjo, rei
kėjo nabagę gabenti į beproezių 
namus, kur ir dabar būdamas, 
laukia savo provos.

b manęs palaiminimu 
Gurėsite, kada pradėsi* 
Į. iszguldiuėti tikėjimo 
kada pildysite walię

ii padarė Seinų wys- 
idavė tam netikėliui 
dkalę kiszti nosj.

(Isz “Ukinįko”.)

Isz Kretingos Kauno gub.
Į vietę išmesto isz gvardijo- 

nystė®, apaęlovinto Tarvydo, į- 
stojo kun. (Bernardinas Beržons- 
kis, žmogui sęžiningas ir geros 
szlovėž, beėjau amžiaus žmogus, 
negreitas p^ie permainų; o daug 
butų kę permainyti! Kad ir tie 
lenkiški giedojimai ant var-

Bajoras pawog6 ukinįko 
dukterį.

Kaime Nodaikuose, Bielsko pa- 
vietyj, Gaidelio gub.,likosi pa
vogta jauna maskalkaitė, duktė 
turtingų ukinįkų; pavogė gi ję 
katalikas, sūnūs dvaro randau- 
nįko. • Mat terp kataliko ir mas- 
kalkaitės užgimė karszta meilė, 
isz to, žinoma, pasirodė ir vaisiai. 
Iki tol abiejų meilę galima buvo 
slėpti, bet ant toliaus tas buvo. 
jau negalimu: reikėjo užbaigti 
meilę apsivedimu, bet abudu jau- 
niejie gerai žmęjcę, kad tėvai ant 
to nesutiks. Tddėl jie nuspren
dė bėgti. Jaunikiui pasisekė pa
griebti nuo tėvo 1500 rubl. ir 
iszdumė su savo numylėta mas- 
kaįkaite nežinia kur. Tėvai ti
kėjo,kad jis iszvažiavo pas kai
mynus dvarponius ant pakazyra- 
wimo, o tuom tarpu jis, pagrie
bęs merginę, prisigriebė geležin
kelio stacijos ir nakczia abudu 
iszkeliavo nežinia kur.
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Salomono sūdąs.
Witebske, viena isz tarnaujat!- 

ežių pas czianykszlį fotografę 
merginų patėmyjo savo skrynioj, 
kad prapuolė dwi skepetos ir 
szmotas audimo. Apie ta r tar
naitė pasiskundė.fotografui,o tas, 
ant suradimo vagiliaus, griebėsi 
senų burtų. Jisai suszaukė pas 
sawę visus tarnaujanezius, kaip 
antai virėjas, nesziotes ir tt., 
pastatė kitame tamsiame kamba 
ryje apsuodintę puodę ir liepė 
kiekvienam tarnaujancziam įeiti 
ir bucziuoti tę suodinę puodę, 
paaiškinęs prie to, kad jeigu 
pavogęs skepetas vagilius bu- 
cziuos, tai puodas explioduos ir 
gal jį užmuszti ar sužeisti. Wisi 
nužiūrėti iszpildė prisakymę, hu- 
cziavo puodę ir isz tamsaus kam
bario išėjo su suodinoms lupoms 
ir rankoms, tikt vieua apvogtos 
sandraugė iszėjo balta. Ta ir 
likosi apskųsta į sudę. Nežinia, 
ar ir sūdąs remsis ant tokio liri- 
nėjimo budo. Apskųstoji sako, 
kad ji tiesiog- nenorėjo klausyti 
tokio kvailo iszmislo, liet apie 
vagys’ę ji nieko nežino^

knįgynę ir nusisamdžius ruimę,da
ryti susirinkimus ant pasiskaitymo 
ir pasisznekėjimo apie savo rei 
kalus, uždėti lietu v iškę d ra ūgy 
stę. Jau ir piuįgus pradėjo kolek- 
tuoti ant knįgyno.

Užmanymas §^ras, bet nežinia 
ar dėl mažos energijos užmanyto- 
jų.ar dėl tamsumo žmonių, dau
gumas žiurėjo ant to lyg ant ko
kių slęstų, atsakydami, kad pinį
gų mažai arba laiko nešę skaityti, 
ir norinczių prisidėti atsirado la
bai mažai, kiti,kalbinami prisidė
ti prie knįgyno, atsakė: *‘i« to 
nieko nebus”. Teisybė, kad nieko: 
nė akys ne pamėlynuos, nė krau
jas ųe tekės iš galvos! O už tuos 
pinįgus galima tę apturėti “Sun- 
derland hotelyj”: ten bent supra
si,kad gerai linksminaisi, ne ant 
niekų nuėjo pinįgki, ne-* už juos 
galėjai tiek degtinės pripilti, kad 
net purvyne gali pasivolioti.

K.Isz Amerikos
Pawoge numirėlio kūną.
Kaime Klisziuoee, Prūsų Lie 

tuvoj, ukinįkai K. ir N. užlaikė 
pdeilium vienę neturintį giminių 
senelį, kurisai pažadėjo niro 
turtus palikti tam isz sawo mai 
tintųjų, kurisai gražiašjį palai
dos. Senelis pasimirė būdams pas 
R. Tasai rengėsi įsikelti pasimi
rusiam prideranczius šermenis, 
pakvietė kiimynus ir parengė 
viskę ant palaidojimo kūno. 
Kaip gi vienok ant rytojaus per
sigando pamatęs, kad isz karna 
ros, kur gulėjo numirėlis, kūnas 
likosi pavogtas. Isztyrė, kad jį 
pavogė kaimynas N., kurisai pa
norėjo laidoti kunę, idant gau'i 
senelio palaikus. Kam tie palai
kai pripuls, nuspręs dabar sūdąs, 
į kurį kaimynai apsiskundė.

Uždraudė kirsti medžius 
Widrigų giriose. X

Maskoliškas apsaugojimo girių 
komitetas ant Wilniaus gubern. 
uždraudė kirsti medžius Widri 
gų giriose, .prigulincziose Na- 
rembskiener, VVileikos pavietyj, 
Wilniaus gub. Mat minėta girių 
savinįkė, altt surinkimo pinįgų. 
pradėjo teip naikinti jai prigu 
linczias girias, kad jeigu būt ne 
uždraudę, j porę metų nė ženklo 
jų buvimo nebūtų likę.

Ii

iszleke i padanges garinis 
katilas.

12 d. Kovo, Wilniuje, 4 vai. 
po pietų,išlėkė į padanges gari
nis katilas Lipskieųės degtinės 
varinyczioj. Garas mat sudraskė 
didelį garinį katilęnuo 30 viedrų. 
Wienas isz darbinįkų, paeinantis 
isz Warnių vakzcziaus, 25 m. 
Juozas Berastavyczius tapo prie 
to skaudžiai bet nepavojingai 
nuplikytas.

Netikę waikai.
Karaiiaucziaus prisaikintųjų sū

dąs išteisino naszlę Rosengart, 
, kurię apskundė locni vaikai, buk 

ji nužudė savo vyrę, o skun- 
džianczių vaikų tėvę. Isz tirinėji- 
fflų pasirodė, kad vaikai susikal
bėję priesz motinę. apskundė ję 
kaipo užmuszėję, nors ji buvo 
nekalta.

Isz Pietines Afrikos.
Rodosi,kad “Lietuvos” skaity

tojai jau girdėjo szį tę apie Jo- 
hanneeburgo lietuvius ir apie lie 

-tuvių kunįgę, kurs,būdamas vo- 
kiecziu,mažai tesirūpina apie lie 
tuvių reikalus ir dar iki sziol ne 
iazsimokino tieklietuviszkai, kad 
galėjų nors iszpažinties klausy
ti. Teip besielgiant kunigui, lie
tuviai teipossri mažai apie jį tesi
rūpina. Parsik v tęsdami kunįgę 
lietuviai norėjo,kad jia butų netik 
bažnyczioje bet ir kasdieniniame 
gyvenime jų vadovu ir kad rupin 
tusi apie tautiškus reikalus savo 
para pi joti ų. Dabar lietuviams vis 
tiek ar angliškę ar savo bažny- 
czię laiikyti,kurioje kunigas len- 
kiszkai židžiuodami pamokėlę sa 
ko. Todėl daugumas lietuvių 
vaikszczioja į angliškę bažnyczię 
ir ne?zelpia teip vadinamo lietu- 
viszko kunįgo. Nuo kunįgo mu
sų lietuviai nė nelaukia nieko ge
ro tautiškuose dalykuose.

Tę supratę.pernai metę buvo 
pradėję tartis uždėti lietu viszkę

Tiesos priesz iiasislepuMius uipul- 
dinetojus per laikraszczlUM.
Szteto Illinojaus tiesdarystos 

bute, pasiuntinys isz Muibmouth. 
Geo. C- Kenkiu, būdamas pats 
laikrauczie iszleistojumi, pa
davė bdių prieš peeudo- 
nymišKų ir anonymiszkų kores
pondencijų raszėjus ant apstabdy- 
mo visokių melagingų apkaltini
mų visokiuose Illinojius sztete 
išeiiiancziuose laikrašcziuose. 
Pagal Rankino užtuanymę, po 
visais talpinamais po laikraszczius 
su apkaltinimais kokiu nors bu
du, kad ir su tszjuokimais ypatų, 
po straipsniais turi būt paraszyta 
tikra korespondento pravardė. 
Už peržengimę to biliaus Raukui 
užmano bausmę 1500, isz ko pusė 
eitų ant naudos nukentėjusio per 
neteisiugę apkaltinimę, kita gi 
Susė ant szteto naudos. Ar tas už- 

lanymas Rankino taps užvirtia- 
ta, galima abejoti, kadangi to
kių tiesų nėra net Maskolijoj, 
kur laikraszeziai labiausiai supan- 
ezioti. Kiekvienas laikraszezio į 
žeistas Amerikoj, kaip ir visur, 
turi tiesę, jeigu įžeidimas mela
gingas, sude jieškoti teisybės; 
ant to sziędieninės musų šleto 
tiesos dauginus negu užtenkan- 
czioa.

Negeras ligoniu prUtiureJimas.
Cincisnati, Oh. Neseniai į 

czianyksztį miesto ligonbulį at 
gabeno ligonį Williamę Bayd isz 
Manchester, Va. Kadangi jisai 
buvo vėžio apimtas ir daktarai 
negalėjo pagelbėti, tai ligonbutis 
nenorėjo jo laikyti ir pareikala
vo, kad bulmistras miesto k asi
lais pergabentų serganti į jo 
gimtinį miestę, taigi į Manchea- 
ter. Bu I mist ras liepė urėdnįkams 
ištirti gerai tę dalykę ir jeigu 
pasirodys, kad ligonis neturi 
pats pinįgų ant apmokėjimo ke
lionė? kaštų, kad parengtų jam 
atsakanesius raštus. Kada raša
lai galutinai tapo parengti ir atė 
jo laikas siųsti ligonį į paskirtę 
vietę,* pasirodė, kad jis keliauti 
negali, kadangi turi nulaužtas 
abidvi kojas, todėl turi pasilikti 
ligonbutyj, kol nulaužti kaulai 
ne suaugs. L'gonbuczio urėdnį- 
kai ir daktarai nenori paškyti, 
kaip minėtas ligonis galėjo, būda
mas ligonbutyj, nusilaužti kojas; 
gal kiti jam nulaužė.
Išgautas garlaivy* be įmonių.

Brooklyne, Amerikos laivyoės 
stovyklose yra garlaivy* “Sci- 
pio”, paskirtas ant pardavimo 
per aukcijonę, kadangi nežinia 
kam jis priguli. Užgimus pas
kutinei karei su Iszpauija, ameri
koniškas karišku laivu patiko 
ant jūrių, netoli Nevfoundlando, 
plaukiantį laivę “Scipio”. Ka
dangi ant jo nebuvo vėlavo*, 
tai kariszko laivo kapitonas nu
siuntė jurinįkus ant persitikrini
mo, kam priguli minėtas laivas. 
Tie užlipę aut viršaus, ant lai
vo nerado nė vieno žmogaus, 
nors ugnys po katilais buvo su
kurtom. Minėtai laivas buvo pri
krautas anglimis, bet peržiurėjus | 
gerai,terp anglių rado daug ginklų 
ir amunicijos. Todėl garlaivį pa
ėmė ir atvilko į Brooklynę. Kam 
priguli, iš kur jis plaukė, kam ' 
rasti ginkLi buvo paskirti ir kas ' 
ant jo ugnį palaikė, nieks neži
no, nežinia ir kaip jia be 
žmonių galėjo ateiti į tiM>-> kraš
tus, kur jį amerikonai pagavo. ']

Griuvėsiai uelszpasakytai didelio 
miesto.

Inžinierius Majoras Fontaine 
garsina po laikraszczius, buk šte- 
te Arkansas, dsrydamas ant ran
do priaaitymo matavymus, pa
viešiuose De»ha, Drev if Ash- 
ley užtiko griuvėsius neišpasa
kytai didelio miesto, kurie užima 
l>eweik vi*ę plotę minėtų pavie- 
czių. Pagal Fontainės nuomonę, 
taari senovės Amerikos miestas, 
buvęs czia prieš atėjimę europio- 
ežių, galėjo turėti mažiausiai 12 
milijonų gyventojų, taigi tiek, 
kiek neturi dabar nė vienas musų 
žemės miestas. Kadangi vienok 
tie prfvieczisi ne yra neapgyven
tais, gyvena juoie dabar 41000 
žmonių, o iki sziol nuo jų neatėjo 
nė jokios žinios apie senovės 
miesto griuvėsius, tai mažai yra 
tikinezių minėto inžinieriaus pa
garsinimams.

MusztyneN terp amerikoniszkų 
Jurininku.

Į portę Kingston, ant salos Ja 
malka, atplaukė amerikoniški 
karinki laivai. Iszlipę nuo kelių 
laivų jurinįkai aut svetimos že
mės kranto, tuojau* terp švęs 
susimušė: net peiliai buvo darlie. 
Muštynėse diktai amerikoniškų 
jurinįkų likosi sužeistų. Ameri
koniškiems oficierams ir Kingą 
tono policijai didelio reikėjo dar
bo ant apstabdymo muštynių. 
Ant rytojau*, iszlipus ant kranto 
amerikoniškiems jurinįkams, 
terp jų musztynės vėl atsinauji
no. Laivų kapitonams ne liko 
nieko daugiaus, kaip su visu ne
leisti ant kranto jurinįkų.

AtHlžyiueJęa lenkiška* grafas.
Mieste San Franci?co, moteris 

“grafo”, lenko Lavczynskio pa
davė į sudę skundę ant savo vy- 
ro.Teofiliaus Florijano Lavczyna- 
kio, kurisai, kol atkako į Kali 
ferniję, pridirbo daug szelmyatų 
visokiuose Amerikos kraštuose. 
Moteriškė reikalauja, idant sūdąs 
perskirtų ję su tetikusiu wyru, 
kurisai, išviliojęs paskutinius jos 
pinįgus, iszdumė isz Amerikos į 
Europę ir ten toliaus dirba szel- 
mystas, už kurias ant galo, kaip 
pagarsino lenkiszkas laikraštis 
“Zgoda*', Czekijoj, kur pasigar
sino vyriausiu daktaru Amerikos 
kariaunos, likosi suaresztuotas.

Paskendo garlaiv-ys.
Cairo, III. Garlaivys “Rove- 

na Lee”, netoli Cairo, išlėkė į 
padanges. Ant jo buvo 60 žmo
nių, terp kurių pu--ė buvo neg-

Garlaivys iškrovė ta vo
rus paskirtus į Cairo ir plaukė 
toliau*. Tuom tarpu, vos nu
plaukė kiek nuo kranto, atsitiko 
nelaimė. Ant laimės skęstan- 
czių pasažierių atplaukė kitas 
tos paezios linijos garlaivys ir 
griebėsi gelbėjimo. Iš viso pri
gėrė penki žmonės, kitus pasise 
kė iš vandens dar į laikę iš
griebti.

Mineralai Kanadą]
Pereitę metę Kanadoj iškasė 

visokių mineralų: aukso už|!3 
700000, iš to gi Kloodikėj už 
110000000; sidabro už $2583298, 
vario už $2159556, nikelio už 
$1280838, švino už $1206899, 
geležies už $152570, anglių už 
$8228958, asbesto arba iškasa
mų iš žemės linų už $486227, 
cemento už $9811J6, murmuio ir 
kitokių akmenų už $3600000.

lndi|onu maištas.
Cornvall apskrityj, Kanadoj, 

užgimė indijonų maištai. Indi 
jonai mat nenori daleisti nė jokio 
įsikišimo valdžių į rinkimus in- 
dijoniškų virazinįkų, atmetė be 
balsavimo rando kandidatus. 
Indijonų* remia teposgi puaindi- 
jocai, taigi paeinanti nuo tėvų 
mainyto kraujo ir prancūziškos 
kilmės kanadiecziai.

Susidaužė laiwas.
Marblehead, Mas. Plaukiantis 

iš Anglijo? į Bostonę garlaivy* 
“Noeeman” užbėgo ant uolų Tom 
Moore, priešais Marblehead. 
Aut jo buvo 102 jurinįkai, pasa
žierių ne buvo. Nuo skęstan- 
esio laivo jurioįkus išgelbėjo 
valtimis czianykštės gelbėtojų 
stacijos.

GaiaAut. * i
Pittseield, III. Sudegė czia 

dideli namai Dov & Liug. Blėdį 
ugnies '.padaryty skaito ant 
$150000.

Audros tr Ciklonai. |
Pietiniuose Suvienytų Wieaz* ( 

patyszczių kraštuose, kaip an- (

far-

at-

tat .-Georgijuj, Alabamoj, Texase ir 
Indijonų Teritorijoj siautė baisios 
audros ir ciklonai, kurie nemažai 
blėdies pridirbo: miestuose nu- 
neeziojo triobų stogus, už miestų 
gi suvisu išgriovė nemažai 
mų.

Laivas su numirėliai*.
Rando garlaivy* “Crook”

kako į Nev Yorkę. Atgabeno 
j'8 kunus amerikoniszkų kareivių 
užmuštų ir p*1 m irusių ant salos 
Porto Rico, teiposgi 670puo*usiij 
pu Santiago ant Kutais. Tuos kū
nus, kuriui draugai ir giminės 
pažino, iszsiuntė į jų gimtinę per 
expresę, kilus gi palaidojo ant 
Si i Ii ng to n kapinių netoli Wa>-b- 
ingtono.
Pirmutines v.vazuios Kaliforni

ją.
Ant Welykų šį metę Kalifor

nijos farmeriai turėjo jau nuno
kusias vyszmas. Szį metę tas 
atsitiko aukszcziaus ant dviejų 
sanvaiezių negu pernai. Atėjo 
jau ir į Cbivagę pirmutinės vysz- 
nios iš Kalifornijos, tikt czia jos 
dar brangios. Žemvuogės nu- 
sirpo poręsanvaiesiųankšeziaus.

Nelaimes aut ffeležiukeliu
Kansas City, Mo. Netoli Park- 

Ville, Mo., aut Burlington ge
ležinkelio linijos, igzšoko iš rė- 
lių pasažierinis trukia. Prie to 
keturi pasižieriai likosi užmušti.

St. LoliS, III. Prie stacijos 
Haynes, ant geležinkelio bėgan- 
ežio nuo Altonos susimušė du 
trukiai. Prie to 7 žmonės 
sunkiai apkulti.

Likosi

Isz darbo lauko.

rų.

• Easthak, Oh. Kastynės 
Biggs bus ant tūlo laiko su visu 
uždarytos.

1 Cotasacųua, Pa. Crane Iron 
, VVorks dirbtuvėje pradėjo dirbti 
, visose dalyse.

1 Coatsville, Pa. L'iken ge 
ležie* dirbtuvėj pakėlė darbinįkų 
uždarbį ant 10%.

Scranton, Pa. Scranton 
Stovės WorKs dirbtuvės pakėlė 
darbinįkų uždarbį ant 10%.

Jouet, III. Joliet Stove 
Co. pakėlė savo dirbtuvių dar
binįkų uždarbį ant 10%.

c Detroit, Mich. Maszinų 
dirbėjų unija iszderėjo pakėlimę 
uždarbio mašinistams ant 10%.

1 Allentovn, Pa. Davis ir 
Thomas Iron Co. Catasauųuoj pa 
kėlė švo darbinįkų uždarbį ant 
10%.

Philadelphia, Pa. Czia- 
nykseziose Delavare liejinycziose 
pakėlė darbinįkų uždarbį aut 
10%.

Wellston, Oh. Milton 
Coal Co. parengė ežia nauję kas
tyčių olę, kurioje jau prasidėjo 
darbai.

Bellaire, Oh. Bellaire 
Steel Co. ketina pakelti savo 
dirbtuvių darbinįkų uždarbį ant 
15%.

•l Altoka. Pa. Altona Iron 
Co. pakėlė pudlerių uždarbį ant 
25%, o paprastų darbinįkų ant 
10%.

N Wheeling, W. Va. Whe- 
eling Iron & Steel Co. pakėlė š- 
vo dirbtuvių darbinįkų uždarbį 
ant 10—15%.

N Waerex, Oh. Czianykaz 
ežiose dirbtuvėse pakėlė dieninių 
darbinįkų uždarbį nuo |1.15 ant 
11.25 ant dienos.

■Į Somersvorth, N. H. Great 
Faile Manufacturing Co. sugręži- 
no savo 2200 darbinįkama senę 
uždarbį, kokį jie turėjo 1895 m.

Youngt.-ovn, On.Savinįkai 
Maboning Valley dirbtuvių pakė 
lė savo darbinįkų uždarbį nuo 
11.15 ant |1.25 ant dienotu

5 Shabom, Pa. Shenango 
Mach'uie Co.rengia.-i padidinti sa
vo dirbtuves ir paskui prie dar 
bo priims daugius darbinįkų.

5 Dinning, Ark. Darbinįkų 
štraikai traukiasi ežia nuo 1 d- 
Kovo. Yra viltis, kad jie pasi
baigs ant darbinįkų naudos.

< Cleveland, Oh. 600 darbi
nįkų czianykszczių Otis Steel Co. 
pakėlė uždarbį ant 9%, bet padi- 
dintę užmokeeuį gaus tikt nuo 1 
d. gegužio.

•į Allentovk, Pa. Allentovn 
Rolling Mills pakėlė savo 200 
darbinįkų uždarbį ant 10%. Hen- 

’gia czia nauję geležies tarpipĮmo. 
peczių.
• Cleveland, Oh. Tarnaujan
ti ant laivų plaukinėjmczių^ knt 
didžiųjų Amerikos ažerų rengiasi 
sutverti uniję ant apgynimi |ea- 
vęs nuo laivų savinįkų skriaudų. 
. * Elk Lick, Pa. Darbi ųį^ai 
Men-hanta Coal Qo. kastyniij pa
kėlė szlraikę, bef greitai suptai- 
kė su kompanija; dabar diį-ba 
czia pilnę laikę.

r Jeannesville, Pa. Kęsty- 
nės prigulinczios Lebigh !V|al- 
ley Co. likosi ant neaprubežiįibto 
laiko su visu uždarytos. Pelitai 
500 darbinįkų neteko darbo.

< Forest City, Pa. Kąi<y- 
nėse dirba dabar likt pusę iĮięo, 
pirmiau* gi dirbo pilnę lĮi»*ę- 
Kada czia darbai |iasigerįs, npga- 
lima žinoti. | I

1 Connellsville, Pa. Dąrbai 
prie koksu peczių šito apšlįri- 
czio dar vis eina geryn: iš vjiso 
skaitliam 18643 peczių d egė j per
eit ę sanvaitę 16129 pecziai. ;

T Expokt, Pa. Darbui ieina 
czia ne niekiausiai, tikt užmpkes- 
nis mažas; todėl kaip koks .‘dar
binįkas kraustosi szalyn, jiešji 
damas geriau* apmokamų įdi 
bų

• MtCarmf.l, Pa. Darbai;|ji 
deda eiti vėl niekyn: pirmi 
pradėjo dirbti pilnę laikę, du

nįkai tuojas meta darbę dėl mažo 
užmokesnio. Nežiūrint ant to 
vienok apie pakėlimę užmokes- 

. nio nieko negirdėt. W.
— Haktshokne, I. T. Broliai 
lietuviai ne važiuokite ežia dar
bo jieškoti, kadangi dar vis 
traukiasi sztraikaiczianykšcziose 
anglių kautynėse: beveik -visi 
baltveidžiai štraikuoja, negrų 
dirbanezių yra apie 50. Isz balt- 
veidžių yra teiposgi keli seabsai, 
kurių visi nekenezia.

Darbinįkas.

Uzmusztas ant geležinke
lio.

Olyphant, Pa. Lietuvys Miko- 
las Malukonia iš Jessup likosi bė- 
ganezio trūkio pervažiuotas ir 
užmusztas ant vietos. Malukonis 
mat buvo svecziuose pas pažįsta- 
mus Oliphanteir iszežia,šenėmis 
Delavare & Hudson geležinkelio, 
ėjo į Peėkvillę. Negirdėjo mat Uz J 
užpakalio atbėganezio trūkio, ku- 
risai žmogų ir sugriebė.
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pradėjo dirbti pilnę laikę, daiar 
kiti tikt i (ie-gi vieni dirba 4, 

nas per sanvailę.
* Turke IIacte, InD. . Brai

dė jo 21 d. Kovo kalnakasių kou 
vencija szito apskriezio. D|rpai 
kautynėse eina pusėtinai. M op t 
gomery aplinkinėse tapo užsaky
tos visos kastynės.

< Bloomington, III. Kai ji a 
kasiai McLeano kastynių; i lar 
vis sztraikuoja. Jie uŽ sawo įdfer- 
bę reikalauja tokio užmokėtu io, 
koksai nutartas ant Springtje do 
kalnakasių konvencijos.

* Ikon Molntain, Mich.
bai eina czia gerai ir užmokėtais 
už darbę ne niekiausias: uždirba 
po 11.50—2.00 ant dienos, liįlo 
se Micbigano szteto kastjĮn^se 
reikalauja kalnakasių.

* Nev Florence, Pa. Dętįbai 
eina labai gerai, visur reikilęu- 
ja darbinįkų, kaip antai - prie 
skaldymo akmenų ir tt. Darbę 
ne sunkų gauti ir iš kitur Atka
kusiam darbinįkui.

T[ Chicago, III- 1500 darbibį- 
kų Nortono blėtinių dėžių dirbtu
vių May voode pakėlė sztraikę ir 
j>er tai dirbtuvės ant neapfuĮie- 
žiuoto laiko likosi uždarytos. Dju*. 
binįkai reikalauja pakėlimo i už 
darbę užmokesnio.

H Phtsbi ro, Pa. Užgimė (Įi-t 
knauezių š t ra i kas, tų paveilęslę 
seka ir kriaucziai Alleghenyj. 
Sztraikuojanti reikalauja pakėli- 
limo už darbę užmokeetiio. 
Szrtraikieriai tiki, kad prie I jų 
prisidės ir kriaueziai kitų aplin
kinių miestų.

N Allknpqrt, Pa. KastjiAėse 
West Coal Co. dirba gepi. 
Geras mainienus gali uždirbti|po 
3 dol.ir daugiaus ant dienos, k iip 
kartais ir iš kitur atkakęs j ali 
gauti darbę. Wisi darbingai 
riszasi į uniję. W. B- .

į
Hazleton, Pa. Senos P >nd 

Creek kastinės, kurios be vo 
vandens užlietos ir per 20 tiestų 
jose ne dirbo, likosi iszdžidU 
tos ir dabar dirba prie iszvei 
seniai iškastų anglių, 
liaus gal pradės tose kastai 
vėl kasti anglis.

5 Wilmington, Del. T 
czianykšczios dirbtuvės p|l

W.

Isz Shenandoah, Pa.
Musų mieste terp lietuvių ne 

daug gero girdėti, daūgiaus būva 
peštynių po šliunus, kur pap
rastai atsibūva lietuvių sueigos. 
Czia apsvaigina protę ir kaipo 
netekę jo, skaldo pakaušius su 
stiklais, pjaunasi kaip kada ir su 
peiliais kaip laukiniai žvėrys. 
Sztai neseniai į vienę saliunę atėjo 
du lietuviai su užtemusiu nuo 
alaus ir degtinės protu ir radę 
czia dauginus lietuvių, pradėjo 
durnavoti. Kadangi buvo jau 
vėlu, taj saliui)įkas, beeibaugy- 
damas policijos, nedavė dauginus 
gerti. Tas anuodu girtuokliu dar 
labiaus įpykino. Išbėgo jie 
laukan ir pradėjo užpuldinėti ant 
praeivių: vieno patikto lenko 
sudraskė drabužius, kitę sumušė. 
Ant riksmo atbėgo policija ir pa
ėmė abudu karžygiu į cypę, kur 
turėjo ant rytojaus užsimokėti 
po 5 dol. Sumuštasis lenkas 
apskundė užpuolikus į sudę, bet

1 kad liudinįkų neturėjo, nieko ne
pelnė. Žinoma, advokatai mū
siškiems nemažai kasztavo. Mat 
ant ko sunkiai uždirbti pinįgai 
eina, o ant svarbiausių tautiškų 
reikalų jų neturime! Pradėk to
kiems aiškinti,kalbinti prie skai
tyme apszvieczianczių protę 
laikraszczių ir knįgų, tai atško, 
kad jie ir be skaitymo ėsę protin
gais! Jeigu pasitaiko kur szer 
menys, tai bėga giedoti, kad 
gautu už tai degtynės atsilakti, 
kaip kada prie maldos iszlaka net 
kelius blauzdines degtinės ir pas
kui eina į šliunus smaugtieji 
terp švęs. Ant vienų szermenų 
net policija turėjo gabenti į szal 
tęję giesminįkę ir jo draugę. 
Sztai jus, musų kunigėliai, meilės 
ir doros mokintojai plati dirva 
jūsų darbams! Ant stabdymo 
girtuoklystų nereikia keikti ir 
niekinti, pravardžiuoti pakelian- 
czių žmonių protę laikraszczių ir 
pamokinanezių knįgų! Kodėl 
vaisių jūsų darbo nematyt, 
vaisius geresnių laikraszczių 
knįgų jau visi matome, nori 
szėjų ir iu leistoj ų uždarbiai
turtai negali lygintiesi su tais, 
kokius jus nuo lietuviškos vi 
suomenės surenkate! Dėl tų 
musų girtuokliavimų, nesutiki
mų, pesztynių, tamsumo svetim- 
taueziai raus nekenezia, net szau 
do, kaip -tai buvo po Lattimer, 
o sūdai išteisino žmogžudį šeri 
fę: laiko mat mus už maištinį- 
kus. Svetimtaueziai klausia, kas 
toki yra tie lietuviai, kurie 
nuolatai terp švęs pjaunasi: ant 
kriksztynų, vestuvių, net ant 
szermenų ir bažuycziose. Mieli 
broliai lietuviai, matydami į ko- 
kię prapultį stumia mus girtuok
lystes, kaip apie jos apstabdymę 
mažai rūpinasi musų dvasiški 
vadovai, švo keiksmais stabdy
dami darbus kitų, riszkimės į 
blaivyslės draugystes, griebki- 
mės skaitymo laikraszczių ir knį
gų, o išrausime tas piktžoles iš 
musų dirvos; nesidairykime ant 
tų, kuriems tas isz jų paszaukimo 
priguli, kadangi matome, kair 
mažai jiems rupi musų gerovė ir 
laimėt Blaivunas.
i

; Isz Mt. Carmel, Pa.
26 d. Kovo mut,ų lietuviszkoj 

bažnyczioj, 5 vai. vakare, atsi
buvo pašventinimas varpo. Ku- 
nįgų susirinko 15, terp jų buvo
2 airiszki ir 2 lenkiški. Krikšty- 
jo varpę musų prabašezius, kun. 
Martišius, krikšto tėvai gi bu
vo: Jonas Medelis ir Wincas Ži
lionis. Po ceremonijų bažnyczioj 
buvo kolekta, tįkt nežinia ant 
ko: ant varpo, kurį įtaisė Szv.

tę Pėtro Draugystė, ar ant ko kito? 
i* MtCarmelietia.
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Seno w ės inžinieriai
Szios dienos inžinieriai, keliau

janti go Egiptę, Mažęję Aziję ir 
kitus kraštus,kur senovėj civili- 
zacija stovėjo gana augsztai. gų 
nusistebėjimu žiuri į griuvėsius-e- 
novės tų kraštų budavonių, ne 
galėdami suprasti, kokiu budu, -u 
pagelba kokių įnagių senų laikų, 
ant daugelio szimtmeczių priešą 
Cbristaus užgimimę, inžinieriai 
galėjo atlikti tas Budavone- isz 
neirzpasakyto didumo akmenų, 
kokių szios dienos inžinieriai ne 
suranda budo, kaip galima būt 
pakelti ant reikalingų prie buda- 
vojimo sienų vietų. Kokias ma- 
szinas vartojo ant išvertimo isz 
žemės tokio neiszpasakyto didu
mo akmenų ir pervežimo jų ant 
budavonės vietų, kurios nuo ak
menų kastyčių yra ant kelių 
szimtų kyliometrų. Ne viena- 
šios dienos inžinierius klausia, 
kokias maszinas ir prietaisas var
tojo senovės egiptijonai prie bu- 
davojimo neiszpasakyto didumo 
piramydų, obeliskų turinczių ke
lis šimtus pėdų augszczio, iszkal- 
tų iš vieno akmens, sfinksų, ry- 
mionys dėl savo'oudavonių, gre- 
konys dėl savo kiklopiszkų buda
vonių arba ir senovės pietinės A- 
merikos peruvijonai. Labiausiai 

I nusistebi szios dienos inžinieriai 
žiūrėdami į pamatus užsilikusių 
griuvėsių Saulės bažnyczius Baal- 
beke.Akmens,isz kokių sudėti tie 
pamatai, vidutiniszkai Auri 4 met- 
rus(13 pėdų) storio,6 metrus (apie 
20 pėdų) ploczio ir 22 metrus 
(72 pėdas) ilgio, taigi viduti n isz- 
aai po 304 kubiškų metrų, yra 
ir daug didesni Kadaągi viduti
niškai kiekvienas kubiškas me
trus m urmui o, arba pieskinio ak
mens sveria po 2000 kyliogramų 
(4500 svarų) tai vidutiniško di
dumo akmens, suvartoti ant pa
matų Baaibeko žinyczios, turinti 
304 kubiszkų metrų,turėjo sverti 
po 608000 kyliogramų arba |x» 
15200 pūdų kiekvienas, terp jų 
yri akmens ir dvigubo didumo, 
taigi sverianti su viršum 3001*0 
pudų-Spėjimas tūlų istorikų, kad 
prie vilkimo tokių didelių akme
nų šmotų darbavosi po kelis tuk- 
štanczius žydiszkų baudžiaunįkų 
ne turi pamato, kadangi ežia ne 
apie pajiegę eina: keli tukstan- 
cziai žmonių gali turėti didesnę 
pajiegę negu reikia ant pavilki
me tokio didumo akmenų,bet ežia 
pa j i eg os ne užtenka: kad tie žmo
nės galėtų teip sunkų akmenį pa
vilkti arba jį is žemės pakelti, 
turi akmenį visi sykiu nutvert 
Tūkstantis žmonių juk ne patilps 
prie nutvėrimo tokio didumo ak 
menų, koki vartojami buvo prie 
senovės budavonių, tai jau apie 
daugelį tukstanczių negal būt uė 
kalbos net tęsyk, jeigu*tuos ak
menis ristų su pagelba virvių ant 
volų, kaip tai daro antai Ameri
koj pervežant namus, kadangi 
vienas akmuo prie anų aenovės 
b ūda vonių vartojamų sveria dau- 
gians neguczieli toki Amerikoj 
kilnojami namai. Dar mažiaus gali
ma suprasti,kaip sverianezius mi
lijonus svarų akmenis galima bu 
vo pakelti į paskirtę jiems vietę 
statant iš jų triobę. Nejokios vir
vės ir lenciūgai ne išlaikys tokios 
sunkenybės, tai kokiu bodu tuo? 
akmenis galima buvo pakelti? Jei
gu prie pakėlimo vartojo Archi
medo rankenas, tai kaip jos būvu 
įtaisytos, kaip neišpaškytai sto
ros turėjo būt tos rankenos. Iš to 
jau matote,kad pirm kelių tuks- 
tanezių metų inžinieriai statanti 
triobes Egipte, Groki joj, Julijoj 
ir kitur ne buwo teip kvaili, kaip 
gal tas rodytiesi: jie mat mokė j* 
pakelti tokias sunkenybes, kokių 
sziędien nepakelia- Jų p 
statytos trioboe laikosi per tiek 
tukstanczių metų,klek szimtme- 
caių neišlaikys sziędien stato 
mos.
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czianykszczios dirbtuvės prikėlė 
darbinįkų dirbanezių ant batu
kų uždarbį- Diamond statė ,l|on 
Co. pakėlė uždarbį pudlerių |nt 
25c. nucr tonos; Malleable ,’IĮon 
Co. pakėlė fermerių uždarbį ęnt 
5—10 centų; McCullough lęon 
Co. ant 10%. j 5

N Wilminoton, Del. Dį lįbai 
labui gerai eina, visose dirbtuvė
se skundžiasi ant stokos daHbįnį 
kų; jeigu teip eis ilgiausiai 
kaip kokiose dirbtuvėse ataeis 
sustabdyti darbus dėl nedatek- 
liaua darbinįkų. Jau tūlos dięb 
vės bandė parsitraukti darbi 
Iras iš Philadelphioa, bet qei 
pelnė, kadangi pargabenti dat

Mokslainėj.
— Apart 8zuns, koke dar žw 

ris teip prie žmogaus prisirišę-, 
kad niekad jo ne apleidžia? ji

— Blusa, ponas mokintojau— 
atkerta mokintinis.

t :



LIETUVA

Isz wisur. NkUJI 1SZRADIMA1.

|| Isz wisų musų ieinės krasz 
tų, daugiausiai swaigiuanczių gė
rynių išgeria belgijonys. Ant 
apstabdymo įgirtuoklyslų, ant 
reikalawimo socijalistų, randas
užkrowė didelę akczyię ant swai- 
ginanczių gėrynių. Tas isztikro, 
nore neisznaikino girtuokliawimų.
bei ant 15 milijonų Ti+mj^utnažino 
•rėrymę degtinės, kurios ir teip
belgijonys pereit ji metę išgėrė 46 
milijonus litrų, ant 6 j milijono 
gyventojų, ui 73 milijonus fran.- 
kų. wyno ui 40 mil. fr. Alų isz-
dirba paczios Belgijos leidiny- 
czios. kurių yra 3143, ne daug jo 
parsigabena isz \Vokietjos ir An
glijos, išgėrė jo 13 milijonų 
litrų. Pagal surinktas iinias, ant 
wLso gyventojų skaitliaius, taigi 
priskaiczius moteris ir vai
kus, kiekvienas belgijonis išgė
rė 1898 m. svaiginanczių gėrymų 
už 50 fr. (10 dol). Amerikos lie
tuviai, turbut, ant to dar dau- 
gityus piuįgų iszleidiia.

Į| Austrijoj, miestelyj Feld- 
kirch, kuaįgas Kuinzle iszleidiia 
laikra«etį “Pelikanę”. Ant su- 
gaudymo abonentų, iszmislus re
daktorius žada abonentams pre
mijas arba dovanas, kurioms ap- 
dotvanosę abonentus “Pelikano 
280 kunjgų: 1) žada jie kas 
dienę prie miszių pridėti maldę 
už minėto laikraszczio abonentas 
ir jų vaikus (ar ir prie tų miszių,
kurios užpirktos ant nurodytų I 
užpirkėjų intencijų?); 2) apio 
vanoti palaiminimais abonentus Į

t Garsus Amerikos iszradėjas 
Edison, kurisai padarė diktai 
svarbių iszradimų ir pagerinimų, 
bet dar dauginus į svietę paleido 
pasigyrimų apie tokius savo isz- 
radimus, kokių visai neiszrado ir 
gal niekada neiszras, dabar vėl 
pagarsino, buk iszrado nauję 
plieno sukietinimo budę su elek
trikos pagelba. Jis sako, kad isz 
dirbti pagal jo budę 4 colių sto
rio plieniniai kariszkų laivų ap
kaustymai iszlaiko tiek, kiek 15 
colių storio ui geriausius laikomi 
vokieczio Kruppo iszdirbimai; 
taigi, kaip giriasi garsus Amerikos 
iszradėjas, laivai apkaustyti jo isz 
rastu sukietintu plienu gali 
pasiprieszinti nors didžiausių ka- 
nuolių szuviams, iszlaikys jie net 
tvircziausių toq>edų ir dinamito 
expliozijaš. Ant isznaudojimo to 
iszradimo Edison sutvėrė kompa
niją. Kę vertas tas naujas iszra- 
dimas, pasirodys.toliaus, žodžiams 
iszradėjo, kurisai daugiaus pusi 
gyrimų į svietę paleido, negu isz
rado, net Amerikoj paliovė jau 
tikėję.

| Elektrikas, prancūzas Dep- 
rez, iszrado nauję budę elektrikos 
padirbimo maszinų varymui, 
kurisai galės suvisu brangias ga
rines maszinas iszstumti, kadangi 
pagal jo budę padirbta elektriką 
atseis piginus už kitas var
tojamas pajiegas. Pasai 
Deprez’o budę nereikia ant padir
bimo elektrikos sunkių ir brangių 
dinamiškų maszinų, kadangi ję 
isztrauks tiesiog isz anglių. Ant 
padirbimo elektrikos reikia vien 
szildyti ir paskui vėl atszaldyti 
nikeliuotę geležinį dratę, o prie

gulant ir keliaut ir daug kitų pa- 
naszių premijų. Minėtas laikrasz- 
tis dėl tų dovanų sugriebė jau 
90000 abonentų.

|| Angliszkas pasažierinis gar- 
laivys “Stella”, iszplaukęs isz 
Southamptono, laike tirsztos 
miglos užbėgo ant Ea~quet uolų, 
susidaužė ir paskendo. Ant minė
to laivo, apart jurinįkų ir tarnų, 
buvo 185 pasažieriai. Pasaiierius 
irjurinįkus, kiek buvo galima 
patalpinti, susodino į valtis, bet 
daugumę jų apvertė didelės vil
nys, lai vogi kapitonas pasiliko ir 
jis drauge su savo laivu prigėrė. 
Isz viso prigėrė 80 žmonių. Teip 
didelės nelaimės ant jūrių szį me
tę dar nebuvo.
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U Prancuziszkas randas, ant 

apstabdymo puldinczių tautę 
girtuoklystų, rengiasi apsunkinti 
davimę leisnių ant saliunų, kurių 
yra ir teip neiszpasakytai daug: 
1830 m. Prancūzijoj buvo isz 
viso 281847 karczemos, 1869 m. 
buvo ję jau 364875, isz to 10 
dalis Paryžiuj; dabar gi karcze- 
mų yra 454510, taigi viena kar- 
czema iszpuola ant 85 gyventojų.

| Terp Turingijos kalnų, ka
karinėj Wokietijoj, gydymosi 
miestelyj -Kranichfeld siautė smar
kus gaisras. Išdegė ežia 45 na
mai. Prie gesinimo vienas isz 
ugnagesių likosi uimusztas. Blė 
dys ugnies žmonių turtams pada
rytos labai didelės.

U Mieste Bautzen, Saksonijoj, 
iszlėkė į padanges kariaunos 
parako krautuvės. Prie to 4 dar- 
binįkai likosi uimuszti. Prieš- 
tai, mieste Follmersdorf isz
lėkė į padanges parako dirbtu
vės. Prie to trys darbinįkai liko
si uimuszti.

to darysis elektriką, kokię gali
ma sunaudoti ant maszinų van 

į m o.
| Wisi krasztai bando pritaiky

ti Marconio telegrafę be drato. 
Bandavones darė pirmiausiai 
Anglijoj ant susineszimo jūrių 
žiburių tarnams su krantu. Da 
bar su Marconio telegrafu jau 
susinesza Prancūzija su Anglija, 
taigi krasztai ėsanti viens nuo 
kilo ant 32 angliszkų mylių, bet 
ant to reikia, kad telegrafo apa
ratai butų augsztai nuo jūrių 
pavirszaus isz k i lę.

|] Paryžiuj, karės departamen
to laboratorijoj 'atsitiko smarki 
expliozija, kurios septyni karei
viai tapo sunkiai sužeisti. Kaip 
sako, expliozija atsitiko prie ban
dymo maiszyti visokias naujai 
iszdirbto parako veisles.

| Ant Sziaurinių jūrių pasken 
do su visais ant jo buvusiais 
žmonėms Hamburge laivas 
Daukbarkeit, tikt stejermonui pa
sisekė iszsigelbėii, kiti gi visi 
prigėrė.

B Netoli Dover, Anglijos pa
krantėse, ausimuszė du laivai; 
“HeathfooŲ’ su “Ethehida”. Pir
mutinis paskendo, vienę nuo jo 
jurinįkę iezgelbėjo, bet 18 prigė
rė.

| Anglijos pakrantėse pas
kendo prancuziszkas laivas 
“ !.arechal Lannes”. Kiek prie to 
i .uoių prigėrė, dar nežinia.

Bakterijos leduose isz de
besų ant žemės nupuo

lusiuose.
Kad debesyse, isz kurių puola 

smarkus lytus arba ledai yra ne vien 
vandens garai ir isz jų pasidarę 
lytaus laszai ir ledo krueputės, tę 
jau ne kartę užtėmyje, tas ypač b 
prie-smarkių audrų duodasi ma
tyti: kaip kada isz audros debesų 
ant žemės su lytum nupuola ma
žos žuvytės, varlės ir kitoki van
deniniai sutvėrimai. Bakterijas 
ledo kruoputėse nupuolusiose isz 
debesų užtėmyjo vilnietis, d-ras 
Odo-Bujvid VVarszavoj laike 
smarkios kriuszos 4 d. Gesrnž o 
1888m. Surinko jis tų nupuolusių 
ledų ir sutarpinęs isztyrė vande
nį: 1 kubiszkame centimetre to 
vandens rado 21000 visokių bak
terijų, terp kurių užtėmyjo pažįs
tamas gerai ant žemės veisles. 
Pagal D-ro Bujvido nuomonę, 
bakterijos tos prisigriebė į ledi-' 
nius debesis teip jau kaip į lyti 
nius debesis prisigriebia mažos 
žuvytės ir kiti vandenų sutvėri
mai : taigi vėtra pagriebė jas nuo 
vandens pavinziaus, nuneša ė į 
atmosferą; iki ledinių debesų, kur 
jos apszalo ir nupuolė atgal ant 
žemės ledų kruopose.

Liepos mėnesyj 1897m. provin
cijoj Ontario,* Kanadoj, nupuo 
lė ant didelio ploto ledai. D-ras 
Harrison surinko kiek tų ledų 
kruopelių, ant nuvalymo jų pa 
virsziaus nuo bakterijų,numazgo 
jo au sublimatu, ir padėjo po klo- 
szu, kad isz oro nė joki organiz
mai negalėtų prisigriebti, ant at- 
sakaneziai pritaisytos bakterijų 
auginimui dirvos isz želatinos. 
Po keturių dienų po tūlais klio- 
szias buvo net 3680 bakterijų,nors 
po kiekvienu padėjo tikt po vieoę 
ledų grudę. Kadangi nupuolę le 
dai- nuo bakterijų, kokios prie jų 
galėjo isz oro prilipti, buvo su 
sublimatu nuvalyti, todėl ant pa 
virsziaus kruopelių bakterijų ne
galėjo būti; jeigu gi jų teip daug 
prisiveisė Harrisono pritaisytoje 
želatinoj, tai matyt, kad jos bu
vo užszalusių ledų kruopelių vi
duriuose. Kitame atsitikime, ku
riame ledai puolė per trumpesnį 
laikę ir be vėjo, ledų kruopelėse 
bbvo jau ne daug bakterijų. Kas 
link jų veislių, tai Harrison rado 
tas paezias, kokias užtėmyjo 
Warszavoj D—ras Bujvid ir dar 
kitokias, kokių Warszawoj nu
puolusiuose leduose nebuvo. 
Kaslink prisigriebimo bak
terijų į ledų kruopeles, Harrison 
tame sutinka su nuomone D-ro 
Bujvido, kadangi kitokio iazasz 
kinimo, kaip bakterijos pateko į 
debesis ir į ledų kruopas, surasti 
negal.

Dokumentas apie lotyniš
kas literas lietuwisz- 

koje Hteraturoje.
(Ik Varpo).

Miręs jau slavistas A. Hilfer- 
ding, metuose 1860—70 buvo 
smagiai perimtas užgimusios terp 
nekuriu slavų rasztinįkų svajo
nės — permainyti lotynisąkas li
teras ant “kirilicos” arlia “graž 
dankos”. Panorėjo pasinaudoti 
isz kirilicos ir lietuviszkoje kal
boje, pakiszo užmanymę stats
sekretoriui M. Miliutin'ui. Szis 
užmanymas didei paliko buvu
siam tuomet Wilniaus general
gubernatoriui grafui Murav- 
jev’ui, kuriam tame laike ir Au
gustavo*) gubernija pavesta bu
vo: sziame užmanyme jis matė 
įrankį suturėjimui auganezios 
terp lietuvių lenkystės, o drauge 
ir įrankį susibroliavimui lietu
vių su rusais. Metuose 1864 
grafas Muravjev iszleido palie- 
pimę, kad pradedamosiose moky
klose vartotų inokslavedžius, 
atspaustus rusiszkomis literomis, 
vietoj pirmiau vartojamų loty- 
niszkai-lenkiszkų literų. Pasekė
jas jo Kaufmann, metuose 1865, 
minėtę paliepimę patvirtino, 
praneszdamas apie tai ministeriui 
vidaus dalykų.st-sekretoriui Wa- 
lujev’ui. Szis paskutinis isz savo 
pusės iszleido visiems gubernijų 
virszininkanis sekantį paliepim^: 
1. užginti visiems turintiems ty- 
pografijas iszleidinėti bent kokius 
raštus lietuviszkoje ar žemai- 
tiszkoje tarmėse lotyniszkai-len- 
kiszkomis literomis. 2. Pasinau
doti isz visų paskirtų užveizėto- 
jams tiesų praszalinimui parda
vinėjimo arba platinimo szių isz- 
leidimų kokiu nors keliu. 3. Ap
skelbti szį paliepimę visiems tu
rintiems typografijas, litografijas 
ir knįgprekėjams, o atsitikus 
peržengimui to paliepimo, konfis
kuoti užgintus rasztus.

Metuose 1866, kuomet buvo, 
kilusi szneka apieįvedimę lietu- 
viszkų inokslavedžių liaudinėse 
mokyklose Augustavo ir kitų 
ėsanezių kaiminystėje gubernijų, 
stats sekretorius Miliutiu iszmel- 
dė Augszcziausięjį paliepimę, 
idant tolesniame laike visi val
džios iszleidimai lietu viszkose 
tarmėse butų spaudinami vien 
tikt rusiszkoms literoms.

Tam tikros užveizdystės pra
dėjo spaudinti lietuviszkas knį
gas rusiszkoms literoms ir platin
ti jas terp lietuviszkų ir žemai- 
tiszkų gyventojų (terp lietuvių 
ir žemaiezių). Su gaileszcziu pri- 
sipažinstame, ki^l tas užmanymas 
pasirodė ėsęs be paramo* ir atne 
szė visai nelaukiamus vaisius. 
Lietuviai ir žemaieziai atsisakė 
priiminėti atspaudintas rusiško
mis literomis knįgas, kurios tokiu 
badu gangreit visai neprasklido 
terp žmonių. Apszviestesnė lie
tuvių dalis pradėjo griebtis už 
spaudinamų lotyniškoms lite
romis knįgų ir laikraszczių, pra
platinimui kurių terp žmonių su
rengta, užrubežiuose — Prusuoee 
arba Amerikoj — tvirtai suorga
nizuotas iszleidtnėjimas szių 
rasztų lotyniškomis literomis ir 
pristatymas jų per kontrabandę.

Paskutiniame laike, pagal nu
rodymu ministerio finansų Witte, 
ta kontrabanda knįgų smagiai 
pasididino. Teipat patvirtino ir 
nuožemiausios atskaitos vietinių 
gabernatorių. Isz peržiūrėtos Jo 
Myiistos Imperatoriaus 28 Spali
nio 1897m. nuožemiausios atskai
tos Suvalkų gubernatoriaus apie 
padėjimę paskirtos jo valdymui 
gub. už 1896 m. užtėmyjama, kad 
“įszpusėspoliliszkosaiszkiai prie
šingų valdžiai atsitikimų praė
jusiuose metuose nebuvę, bet 
terp lietuvių parubežiuose Prūsų 
apsireiszkė gana didis iszsiplati- 
nimas atgabentų per kontrabandę 
lietuviszkų.rasztų, atspaustų lo 
tyniškai lenkiškomis literomis, 
o tai knįgų, brosziurų. maldaknį- 
gių, kalendorių ir laikraszczių, 
terp kurių tai randama straips
niai prieszingi valdžios paliepi
mui, idant sziame krašte lietu- 
viszkiejie raštai butų spaudine- 
mi ne lotyniszkomis, bet rusiš
komis literomis. Praszalinimui 
minėtų rasztų vietinė administra
cija, o teipoagi žandarų įtaise ir 
priežiūra prokuratoriaus — visi 
pagal savo galę stengėsi iszrasti 
įrankį”.

Isz priežasties szios atskaitos Jo
•) Bzlądien Suvalkų <ub.

Imperatoriška Didybė teikėsi 
užklaustj, kas liko padaryta su 
spaudi n imu rusiszkomis literomis 
lietuviszkų kjrįgų žmonėms. *

Dėl šio klausymo, ministeris 
apšvietimo susirašinėjo su ku
ratoriais VVilniaus ir Warszavos 
moksliszkų apygardų, o ministe
ris vidaus dalykų su general
gubernatoriau minėtų apygardų. 
Isz apturėtų dabar atsitikimų 
apsireiszkė:

Kuratorius Wilniaus mokei i sa
kos apygardos, savo pranešime 
27. d. Sausio 1898 m. po Nr. 981 
apsakinėja apie budę veikimo, 
kurio nuo laiko 1864 m. buvo 
prisiturėta iszleidinėji ne lietu
viškų ir žemaitiszkų knįgų ru
siškomis literomis. “Metuose 
1864 m., |>aliepus grafui Mura- 
vje’vui isz isztekliaus, kuris bu
vo jam skiriamas sunaudojimui 
pagal savo nuožiurę, tapo at
spaustos: lietu viszka, žemaitiszka 
ir žemaitiškai-rusiška abėcėlės. 
Ant tolesnio laiko visi rupešeziai 
platinimo pradedamosiose-* mo
kyklose knįgų, o teiposgi ir jų 
išleidinėjimo rusiszkoms lite
roms, tapo uždėti aut įtaisos 
Wilniaus mokslinės apygardos. 
Apturėjus m. 1865 ant sykio 7000 
rublių isz isztekliaus, paskirto su
naudojimui pagal nuožiurę gene- 
ral-jgubernatoriaus, veikiai iš
leista žemaitiškoje tarmėje 4 
(keturios)' knįgelės, atpspaustos 
rusiškomis literomis. Metuose 
186£ ir 1868 tapo atspaustos dar 
kelios knįgos isz paskirto kredito 
padauginimui skaitliaus liaudinių 
šiame kraszte mokyklų, o nuo 
m. 1865 iki 1872 kasmet išlei
dinėta žcmailfszkai-rusiszkas ka
lendorius už pinįgus, kurie buvo 
skiriami ant apšvietimo szio 
kraszto žmonių. Metuose 1875 
buvo atspausta lietuviams ir ru- 
siszka “gramota”, kuri paskiau 
liko da perspaudinta m..1878, 
1882 ir 1893.

Metuose 1888 liko perguldy
tos žemaitiszkai ir atspaustos ru- 
siszkomis literomis tūlos trumpos 
apysakėlės grafo Leono Tols
tojaus. Kę su inicijatyva atskirų 
žmonių, kurie butų panorėję užsi
iminėti panašiais išleidimais, 
tai per visę laikę žinomas tik 
vienas tokio darbo bandymas: m. 
1895 viena ypata buvo paketi
nusi iszleisti lietuviszkę kalen
dorių 1896 metuose. Bet ar szis 
užmanymas sulaukė kokių nors 
vaisių, ar ne, tai apygardos įtai
sai nėrę žinoma”.

Tolinus kuratorius išreiškia 
savo nuomonę, “ka<|- lietuviš
kos ir žėmaitiszkoe* Knįgos, at
spaustos rusiškomis literomis, 
rastų prasiplatinimę terp žmonių, 
jeigu tik tokiam besiplatinimui 
neužkirstų kelio fanatiška ne
apykanta rymo - katalikiškos 
dvasiškijoa, kuri, kaip išsitarė 
kuratorius, tiesiog įsako lietu- 
visms ir žemaieziams atspaustas 
rusiškomis literomis lietuvisz- 
kai-žemaitinkas knįgas kišti į 
kūrinamus kakalius (peczius), 
buk tai ėsę “nešvarus maskolių 
norai”.

Neveizint ant to, kad bandy
mai praplatinti minėtas knįgas 
terp žmonių sulaukė pilno nepa 
sivedimo, kuratorius Wiln iaus 
mokslinės apygardos išranda 
tęsimę tokio iszleidinėjimo lietu
viszkų ir žemaitisztų knįgų vis
gi geistinu, nors ir pereinanezin 
vienas tik spėkas Wilniaus mok
slinės* apygardos, ir todėl, jam 
ding, butų reikalinga, kad sziam 
siekiui liktų iszmelstas ypatingas 
kreditas.

Wilni»us, Kauno rr Garteno 
general gubernatorius, general- 
adjutantas Trockyj, laiške savo 
d. 20 Kovo 1898 m. po Nr. '487 
pas ministerį vidaus dalykų liu- 
dyja, kad “platus pasklidimas 
paslapcziais takais užgintų skaity
mui lietuviszkų raštų, atspau- 
dintų lenkiszkomis literomis, liko 
iszszauktas stipriai suaugusiu 
terp lietuvių ir žemaiezių reika
lingumu knįgų savo prigimtoje 
kalboje”.

Terp gabenamų per koitra- 
baudę knįgų, daug yra, kaip sako 
general adjutantas, prieszingų 
rusiszkai valdžiai ir prav<»sla- 
vijai, ir besistengianezių parody
ti, kad ruska abėcėlė treri būti su
vartojama raštuose vientik pri
traukimui lietuvių ir žemaiezių 
į pravoslaviję.

(Toliau» bus.)

Iiietiiviii Protėviai
MAŽOJOJE AZIJOJE,

nuo Menoven iki Jie pateko po valdžia I’erwu.

Paraižė Lietuvos Mylėtojas.

ir

(T,«a.).
kurį Beniaus asz garbinau labiaus už kftūs 
dievus, ir pasiklausti jo, ar jo paproeziu y ja 
apgaudinėti savus geradejus, tai dėl m^Jnls 
butų didžiausia' mylista isz tavo rankuJ” 
Kyras pasiklausė, kajne jis apkaltina diqv|p 
Tada Kroizas placziai jam apipasakojo vjstis 
savo užmanymus ir atsakymus orakuloį
dovanas, kokias nusiuntė, o ant kuriui J is 
dabar įpatingai apsistojo, ir galiaus pasak ‘s 
jam, jog padrųsinimas orakulo įi>ating ii 
privertė jį pradėti vainų su Persais, jis ui; ir 
sykį praszė pavelenės subarti dievų už jo-pa
sielgimų. Kyras nusijuokęs tarė, “Ant$ x> 
asz mielai pristoju, ir ko darjeib kuojrijt 
reikalautum isz mano rankų”. Tada tai 
Kroizas pasiuntė nekurtuos Lydus į Delphi: s, 
liepdamas jiadėti retežius ant slenksnio dic v- 
namyje ir pasiklausti dievo, “ar jis nesikeli 
drųsinęs jį, kaipo įiriliktų suardytojų karab i 
tės Kyro, pradėti vainų su Persija, kurios 
vainos sztai yra pirmdėliai (retežiai)! ? Ąr 
papratę yra Graikų dievai būti nedėjęiįn- 
gaisf’

Lydai, nukeliavę į Delphus, pasiklat sė 
Pythijos, ko buvo siųsti; Pythija-gi atdil ė- 
pusi: “Nė dievas pats negali iszvengti- 
mimų pritikimų. Kroizas tapė nubaustai 
nuodėmes savo penktojo protėvio”, kureJ bj 
dams vienu isz gvardijos Heroklydų, piįisj 
jo ant moters apgaulio, ir, užinuszdamaiį i 
vo valdymieru, neteisiai užgrėbė sostų. Re 
Apollonas rūpinosi, kad puolimas Saikių 
neįvyktų gyvataujant Kroizui. ir tasai aiė, 
buvo ant ano sunaus dienų; vienok jis nĮp 
suokė Moirų (fatum). Viskų, kų tosioi 
vėlino, jis suteikė Kroizui. Tegul Kr
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suoke Moirų (fatum). Viskų, kų tosios į|ri- 
velino, jis suteikė Kroizui. Tegul Kronas 
žino, kad Apollonas suvėlino įėmimų Saldžių 

įduant pilnų trejų metų, ir kad ans tokiu 
pastojo kaliniu trimis metais vėliaus 
jam buvo lemta. Prieg tam juk Apolloi as 
anų iszgelbejo nuo deganezio stirto. *Iė 
tiesas neturi Kroizas skųstiesi dėl atsaky
mų orakulo, nės kada jam dievas pagal ė, 
kad, jeigu jis užsipuls ant Persų, jii 
griaus galingų karalystę, jisai turėjo, ; 
jis butu iszmintingu buvęs, vėl siųsti ir 
rautiesi, kurių karalytę — Kyro ar gal 
jųf bet kada jisai nė nesuprato, kas 
Išsakyta, nė nesiklapatyjo gauti Įaaisi] 
mų, tegul jis tiktai savę kaltina už rezuli 
Be to, f . ‘ ‘ :
duoto jam apie mulų. Kyras buvo tji 
mulu, nės tėvai Kyro buvo įvairių veislių 
Įvairių sųlygų, — jo motyna Medų karai 
duktė karaliaus Astyagio, o jo tėvas

i <z- 
et pi 
toi- 

sa'ų- 
buvo 
ki ri
tate.

jis nesuprato ne pastarojo atsakymo ...-------. .r------- ..—
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, >ri as 
ir padonas, kurs, nors teip toli žemesniu »u- 
damas už jų visame-kame, apsivedė su‘kara
laite.”

Taip Kroizui atsakė Pythija. Lyjlai gi 
pargrįžę į Sardes praneszė tai Kroizui, kurs 
tatai girdėdamas prisipažino, kad jo paties 
buvusi kalczia, o ne dievo”. Tokiu tai1 keliu

laite.

Jeigu istorišką vertę turi pasaltos apie 
turtus Kroizo, tai be abejonės randasi geras 
dosas istoriszkos teisybės augszcriaus peluo
tuose pasakojimuose apie jo užkariavimus, jo 
susitelkimus, jo teiravimosi prie Graikiszkij- 
jų orakulų, ir įpatingų pasikakinimų oraku
lais Delphų ir Amphiarao, jo įsiveržimų | rū
belius Kyro žemių ir iszeigų tos vainos — 
beje puolimų Sardžių ir apkalinimų paties 
karaliaus. V ienok pasakojimas, | kokį toji 
medega tapė supinta, turi suvis poėtiszkų 
pobudĮ. Bėgyje keletos nedėlių, laimingasai 
ir galingasai monarchą,' valdonas neapsako
mų turtų, valdymieras daugiaus kaip 13 gen
ezių, yieszpats Mažosios Azijos nuo Halio 
upes Iki marei, pastojo suiminiu ir ubagu, 
bedingu bernu valės despoto, kurio papykį 
ans buvo išerzinęs. Tokia katastropha tu
rėjo savyje paguiidų ant sujudinimo jausmų 
Graikiszkųjų Jogopoioi, romantikų. Ant 
tikrai istoriszkų faktų to dėlei tapė užskiepy- 
tos buitys vaidintuvės: prasergėjimas Solo- 
no—net, galbūt, patys jo aplankai Sardžiuo-i 
se —, atsidanginimas Phrygiszkojo karalait 
ežio Adrasto, mirtis Atio, gilus tužbavimas 
tėvo, stebuklingi atsakymai orakulų, atgavi
mas kalbos per nebylį sūnų, scena ant szer- 
meninio stirto, baudimas Apollono, ir tojo 
atsakymas — tas viekas, rodosi, yra vėlesniu 
pridėczku prie originaliszkų istoriezkų atsi
tikimų. Vėlesni rasztininkai vis labiaus 
puosze pasakų apie puolimų Kroizo, kų paliu- 
dyja juk užsilikęsis fragmentas Damaskėno, 
kurį augszcziaus pridėjome.

Hėrodotas raszo, kad Lydai miestuose 
turėjo daug aukso ir sidabro, užsiiminėjo 
smulkia pirklyba, loszomis; garsėjo netvar- 
kumas jaunų moterų, szvelnumas budo”, 
drauge su gerove ir pramone szalies2’. Taip
gi placziai skilbo Lydų mostys, divonai ir 
koloruoti czeverykai”. “Lydija turėjo at
likti svarbių rftlę aĮidailinime ir sužmoniszki- 
irime Graikų, dėl kurių anie buvo per pus
antro szimtmeczio vyriausiais perstatytojais 
Aziszkosioe civilizacijos”4’

Persams apvaldžius,Lydai pastojo bailus, 
paklusnus, darbsztus, ir naudingi Kaipo ver
gai5’.

buvusi kalczia, o ne dievo2', 
karalystė Kroizo iiasibaigė”.

1) Herod. I. 13.
2) cp. Xenoph<>D, Cyropaed. VII. 2 18--25.
3) Nikoliui IhmukicM teip pasakoja: “Kyrui bu* 

la Kroizo, bet Persai buvo įbingę ant jo iy sukrovfc d delį 
szermenims flirtą prie pat pakilios kaukaro#, nuo kibios 
rengėsi žiūrėti į Jo kentėjimus. Karaliszkas trūkis fejojper 
paločiau! vartus, ir pats karalius buvo viduryje, irivisl ap
linkui svetimi ir ukėsai grūdosi pamatyti regyklą. trlim- 
pos valandos urėdninkai pribuvo vesdami savo kalinįretėžidotą, 
o su juomi drauge du syk septynetą Lydų; tada isf rainuos 
miesto girdimas buvo klegasis — vyrai ir moters įerkį ir 
muszėsi į krutinės. UJujavimas, miestą įėmus, nepĮdygjnti- 
nas buvo su szituomi savo kartybės dėlei; tasai tupėjo įbutl 
kietos szirdies, kurs ten stovėdamas nebutu apgailiĮtavfs ne 
laimę puolusio karaliaus ar neaidyvyjęs isz meilės žtnonitį dėl 
Jo: nės visi žiurėjo į Jį kaip į 8a”o tėvą, ir tai matydami; tūli 
draskė savas drapanas, kiti-gi savo plaukus, ir bqvo flaug 
moterų, kurios ėjo prieszakyje raudodamos ir musidanloai į 
kruttnę; Jisai-gi pats ėjo be Jokios aszaros, su rusezi^i liūdnu 
veidu. Per tą visą laiką Kyras neįsimaiszė, bet lefciė daly
kams eiti savu keliu, tikėdamasi, -jog pagaila paju&insĮszir- 
dis Persų. Bet kad Kroizas atėjo prieezais vietą, kpr Kvras 
sėdėjo, ans szaukė karalių balsiai praazydamis, kadjpavėlylų 
Jam pamatyti savo sūnų — tai buvo sūnūs, kurs, nabylifi bu
vęs, buvo kalbą atgavęs, ir tą ans norėjo pamatyp -į kurs 
dabar kalbėjo lengvini, ir buvo Jaunikaitis su nuntnoge ir 
jausmu. Kyras liėpė tąjį atgabenti, ir tasai tuojau aįkako 
su geroka krūva savo bendrų, paskui jį einanczįų. Tada 
Kroizas nebesusilaikė, ir pirmąsyk apsiverkė. A’aikjnas asza- 
rodamas ir raudodamas, puolėsi tėvui aut kaklo, ir ĮliulĮczio- 
damas tarė, “Ak, tėve, kam tavo dievuotumas! įar-Ji jau 
dievai nepagelbės musų?” Potam atsigrįžęs į Persu*, jU tarė- 
“Imkite manę teipgi, ir sudeginkite manę su juornj ant stir: 
to; asz nė truputį nemažinus buvau jūsų neprieteliuin ui jį”. 
Ale Kroizas atsiliepė: "Netiesą sakai, sunau, n^snę {vieną 
reikia kaltinti už pradėjimą vainos, ne tavą nė tavoj betarus, 
nė ką kitą isz Lydų. Dėlto teisingai asz korą touUsiu.” 
Bet vaikins laikėsi įsikabinęs į savo tėvą ir nenorėjb paleisti, 
vienval liūdnai raudodamas, teip Jog visiems {žagelio, ir 
melsdamas Persų, kad abudu drauge vestu ant stirto. . ‘Nės 
— tarė jis Kroizui—žinok tikrai, kad asz nepergyvųnsiuĮ tavo 
mirties, tėve. Jeigu jie man nepavelys su tavimi numirti 
dabar, laukk manęs urnai. Ar-gi asz turiu kokią mors; viltį 
gyvenime—asz, kurs nuo paties gimimo buvau tiĮtai iaszta 
pats sav ir tav? Tav būnant laimėje, asz vengiau iav pareiti 
į akis, isz gėdos dėl savo nesveikatos. Tiktai bėda| antimusų 
atėjus, asz įgyjsu balsą, kurį rodosi dievai man snteilA vie
natinei dėlto, kad gjslėcziau apeaudoti musų nlpalaimą.” 
Tėvas atsiliepė: "Tavo metuose, stfhau, nėra leist 
yoti; daugelis metų dar uv stovi už akių; net ata 
neprastojau vilties kokios nors pagelbos isz dangaps 
besznekant,atėjo govėda moteriszkų vergiųsu brarįg! 
panomis ir begotais aprėdalaU, kuriuosLydųmotežs 
dėl padabinimo szermenims stirto savo karaliaus. jTi 
zas ajeikabino savo sūnų ir Lydus, ir artymais 
ir užlipo ant alino. Jaunikaitis, su rankomis ijzskė 
dangunlink, teip meldėsi: “O, dieve Apolone,į ir j 
dievai, kuriuos mano tėvas bu>o pratęs garbinti, 
bar žemyn mums į pagelba, idant-visa religija ne
1_______ ____
ant stirto, bet jo draugai pastvėrė Jį ir neįeiti 
tarpu, tiesiog kada Kroizas lipo ant stirto. Sibylii 
myta benusileidžianti nuo augsztumos ir beateina 
tl, kas darosi. Tuojau murmenimss perbėgo per 
sztai pranaszė ateina, ir visi isz* i žioją laukė, ar j 
dieviszką žinią apie Kroizą. Jie neapsigavo, nės 
valandos Ji teip praszneko ruszcziu ir smarkiu t
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Persai užima vakarinę Mažąją Aziją.
Suteriojimas Lydų monarchijos, ir įsi

gyvenimas Persų Sardėse įvyko 555 m. pirm 
Kristui gimus. Joniszkiai Graikai pirsztus 
sav graužė, kam jie buvo atmetę Kyro pa
kvietimų atsimesti nuo Kroizo —nors tuomet, 
kada tasai pakvietimas buvo darytas, butu 
neiszmintinga buvę paklausyti, nes Lydų 
gale iszsirodė ėsanti didesnė. Kaip tikt
ai Sardės puolė, jie pasiuntė pasius pas 
Kyrų praszydami, kadjuos priimtu už savo 
duoklininkus, kaip kad jie buvo po Kroizu 
buvę. Kyras-gi su papykiu atstūmė szalin jų 
reikalavimų, atskyrus Milėtėnus, ant kurių 
iszderybų K yrąs pristojo” dėl nežinomos 
priežasties.

'‘Paazlemekai, ko teip skubinatėsi nelabą darbą atlikti, 
kurs juk nebus apkantotas? Augszcziausias Zeus ir Phoe- 
bus ir Amphiaraus uždraudžia. Paklausykite balso teisybę 
sznekanezios burtininkes, ir saugokitės įžeisti dangų sava 
kvailysta, nės kitaip ant savęs užsitrauksite urną prapuoli
mą”.

K y ras girdėjo, ką ji sznekėjo. ir tuojaus pasiuntė žinne- 
szius, kad orakulą paplatintu terp Persų; ale tie neiszsiyie- 
ryjo, bau Sibyllė nebuvo papirkta ir ar ji neatėjo tiktai iš
vaduoti Kroizą, Tasai-gi tuomi tarpu sėdėjo ant stirto, ir su 
juomi du syk septyni Lydai, o Persai su deganezioms bala
noms stovėjo aplinkui ir užkurė stirtą. Potam viskas aptilo, 
tik Kroizas, girdimai dūsaudamas, trissyk isztarė vardą So- 
lono. K y ras, iszgirdęs balsą, apsiverkė, pasimislydamas, kaip 
labai jis įžeidžia dievus, pasiduodamas valei Persų, ir degin
damas valdymierą, lygų sav urėde, ir, neseniai,* palaimoje. 
Ir sztai nekurie Perui, palikini Kroizą, apspito savo karalių, 
ir, matydami jo tužbą, meldė jo, kad liepsnos butu užgesin
tos. Taigi Kyras paliepė užgesinti ugnį; bet stirtų jau ge
rai buvo įsidegęs, ir degė teip smarkiai, jog nieks nesidrąsi- 
no prisiartinti. Tuomet tai, ūko. Kroizu pažvelgė į dangų 
ir meldė Apollono ateiti jam į pagelba. kadangi jau patys ne
prieteliai velyjo uiezėdyti jį, bet neįgalėjo. Tai buvo vėjuo
ta diena, putė smarkus rytų vėjai, bet iktuolaik nebuvo bu
vę lytaus. Kroizui besimeldžiant, oru urnai sutemo, ir de
besiai susirinko isz visų pusių, su griaustiniais ir žaibais, ir 
toks būrys lytaus užėjo, jog, suvisu užgestauiams įsiliepsno
jusį stirtą, beveik prigirdė tuos, kurie ant Jo sėdėjo; dėlto 
Perui greitai iszskėtė purpurinį baldakį virsz Kroizo, ir di
delė baimė paėmė juos visus. Nugązdinti tarnu ir smarku
mu Vėjo, dar.gi labiaul griausmu, ir užgauti nagomis ark
lių, nepakantrių audros dėlei, jie drebėjo isz baimės; ir pa- 
inislinę apie pagrasinimą Sibyllės ir orakulo Zoroastro, Jie dar 
balaiaus szaukė, kad Kyras pasigailėtu Kroizo. ir, parpuolę 
ant žiamės, meldė dievų, kad Jiems atleistu. Nekurie pau- 
koja, kad Thalės buvo pamatęs, isz nekuriu ženklų, kurius 
jis užtėmyjo, kad sueisianti audra, ir laukė jos tiesiok tuom 
laik, kada ji užėjo. Nuo to sykio Persai pradėjo laikytiesi 
įstatymų Zoroastro, kurie draudė deginimą lavonų, ar kito
kį subjaurinimą ugnies gaivalo; ir tokiu budu senoji. įukmė 
ilgai panėkta, vėl tapo įgyvendiuta tarpe jų. Kyras potam 
paėmė Kroizą su uvimi į palocių, ir drutino jį, ir kalbėjo 
draugiszkai su juomi. nės jį laikė už labai religiszką žmogų; 
jis taipgi drąsino aną. kad, jeigu ko reiklauja, be baimės drą
siai pasakytu. Tada Kroizas atsiliepė, “Vieszpatie, teip 
mylistingu būdamas dėl savo tarno, pavelyk man, asz tavęs 
praazau, nusiųsti szituos retežius į Delphus, ir pasiklausti 
dievo, ką asz jam kuomet padariau, kad jis manę vyliojo 
apgavingais orakulais pakelti rainą priesz tayę su pasitikę 
jimu pergalės, tiktai Idant pelnyti tokius pirmdėlius kaip 
szitie” (czlon jis pamojo ant retežių), ir kodėl teip marszus 
labdarystų yra Graikiszkiejie dievai?” Kyras pristojo ant 
jo praszymo szypsodamasi, ir prižadėjo jam didesnes mylis- 
las, jeigu praszytu. Į trumpą laiką abudu karalių labai susi- 
draugino, ir Kyras atidavė Kroizui atgal jo paezias-ir vaikus, 
ir drauge su savimi pasiėmė iszkeliaudamas isz Sardžių. Ne
kurie sako, kad Kyras butu padaręs aną valdymieru tos sza
lies, jeigu jis nebutu prisibijojęs maiszto.”

1) Anakreon, gyvenęs laikuose Persų užvajavonės. vartoja 
(10Q) žodi lydopathes (Lydiszko budo) ažuot hėdypathfe 
(azvelnus); ankszcziaus jo Sappho tai jau būro užtėmyjusi.

, (Fr. M, ed. 8ohneidewin).
, 2) Herod. I. #3. M.

3) Divonai Sardėse (Athenae V. 127): foinikides Sardia- 
nikai (Vlato Comicus ap. Athenae IL. 48). Aei filomyron pan 

i to Sardeon genos (Alezis ap. Athenae XV. p. 6»1 ir p. 890): 
| )Kxias de poikilos masthles ekalypte Lydion kalon ergon 
. (Sappho, Fragm. 54. ed. 8chneidewin; Schol. Aristoph. Pac. 
. 1174).
, 4). Origin of Nations, by G. Rawlinson, p. 7».

5) Aesch. Pers. 40: habrodiaitoi Lydoi!.
6) Herod. I. 141.

(Toliaus bus.)



Kaip ilgai gy wena pauksz
cziai ir kiti gywi su- 

twėriniai?
Laikraszcziai tankiai paduoda 

neva mokslinczių surinktas ži
nias apie amžio ilgį visokių gy 
vų sutvėrimų. Kadangi vienok 
tos žinios ne visada sutinka su 
mokslinczių garsinamoms, tai 
iszpuola, kad daugumas tų laik 
raszczių pagarsinimų nesiremia 
ant mokslinczių tirinėjimų. Tiri- 
nėjimais apie amžiaus ilgį 
paukszczių Anglijoj nuo seniai 
užsiima specijalistas I. H. Gur 
ney, kurisai dabar p^garcino sa
vo surinktas ant tos dirvos žinias.

Isz jų iszpuola, kad isz pauksz 
ežių ilgiausiai gyvena papūgos 
kakadu veislės, kurios iszgyvena 
81 meta. Pasakojimus apie 
papūgas iszgyvenusias po
100 ir daugiaus metų Gurney 
laiko už ne turinezius tikro pama 
to. Toliaus, pagal Gurneyo iszti- 
rimus, eina žųsys: jis žino apie 
vienų, kuri iszgyweno 80 m. ir 
pradžioj pereito amžiaus likosi

• užmuszta. Senuose rasztuose yra 
paminėta apie žųsis iszgyvenusias 
100 metų. Treczių vietų užima 
gulbė. Seniausia isz žinomų pasti
po Londono St. James Parke 
1840 m. iszgyvenu-u 70 m. Paša 
kojimų yra apie gulbes iszgyve
nusias 100 ir daugiaus metų, bet 
apie teisingumų tų pasakojimų 
Gurney nė galėjo persiti krinti. 
Ketvirtų vietų užima juodvarnis 
su 69m. Žmonės rods pasakoja apie 
juodvarnius, kuri e buk iszgyvena 
teip ilgai kaip septyni žmonės, 
bet ant parėmimo tų pasakojimų 
nėra davadų. Toliaus eina apuo
kas su 68 m. amžiaus. Arelis su
laukia 56 m. Brem, savo knįgoj 
apie gyvų sutvėrimų būdų, pa
duoda apie arelį iszgyvenusį 80 
m. Amžis sakalų siekia 60 m , 
gervių 40 m., garnių 30 metų. 
Pelikanų 50 m. Ilgai iszgyvena 
teiposgi jūrių pauk-zcztai, kaip 
antai albatrosai, kurių amžis per
eina 60 m.; paukszcziai tie isz- 
buwa lengvai per ilgų laikų be 
jokio maisto, isztiso mėnesio ba- 
dėjimo jie kaipi visai nejauezia. 
Amžis mėvų ue kų trumpesnis 
už albatrosų. Balandž ai iszgyve 
na 40 m., visztos gi gali sulaukti 
30 m. Amžis mažų giedtnczių 
paukszczių siekia 27 metų: tiek 
metų, pagal Gurneyų, iszgyvena 
lak-ztingalas, vyturys 24 m. 
Maži, klėtkose laikomi kanariszki 
paukszteliai iszgyvena 20 m. ir 
tai ilgiaus iszgyvena pataitės ne 
gu patinai.

Amžis naminių žvėrių, pagal 
Gurneyo surinktas žinias, yra szi 
toks: prisavinti sloniai^ (elefan- 
tai) iszgyvena 100 metų, būda
mi gi liuosais, taigi laukiniais,gal 
gyventi 200 m. Arkliai retai su 
laukia daugiaus kaip 30 m., bet 
Gurney žino atsitikimų Anglijoj, 
kur szkotiszkas poney sulaukė60m. 
Amžis szuuų nepereina 22 m., 
katės 18 m., sziaurinės taigi bal
tosios meszkos 34 m.,elnių 40 m. 
Isztirta jau, t kad tūlos žuvių 
veislės, kaip antai karpės ir ly
dekos sulaukia žilos senatvės: 
yra tikros žinios apie toe veislės 
žuvis iszgyvenusias 200 m.; 
amžis želvių ne daug trumpes
nis: Londono zoologiszkame dar
že pastipo želvė sulaukusi 150m., 
o tame jau muzėjuje kabo ant 
sienos nutepliotas paveikslas žel
vė s, kuri iszgy veno 267 m.

nį panaezų į dabartinius sztrausų 
kiauazinius, tikt už juos diktai 
didesnį. Pereitų metų Chinuošė 
rado kitų tokį jau ktauszinį, kurį 
nupirko amerikoniszkas milijo
nierius Sprague ir padovanojo 
zoologijos, mažėjui Cam’iridge, 
Mas., kur jis ir dabar yra. 
szinis tas padėtas sztrausų 
lės, mokslinczių pramintos 
thiolitus, kurie pradžioj 
mosi dabartinių žemės aluogsnių 
gyveno Stepuose Maskolijoa, Si- 
berijos ir Chinų. Kiausziniai jų 
žymiai didesni už didžiausius da
bartinių Afrikoj gyvenanezių 
sztrausų. Į kevalų dabartinių 
sztrausų kiauszinių -telpa 1424 
kubiszkų centimetrų arba netoli 
pusantros kvortos kiauszmio 
(vienam žmogui sunku būt jį su- 
vglgyti),tai isznykusios Struthio- 
litus veislės kiausziniuoae tilpo 
2075 kubiszkų centimetrų arba 
su virszum pusė goreziaus. Kiau- 
sziniai tie vienok tai ne didžiau
si, kokius dėjo kada nors gyvenų 
ant žemės paukszeziai; terp isz- 
nykusių paukszczių. veislių buvo 
dedanti teip didelius kiauszinius, 
kad ant suvalgymo vieno reikė 
jo kelių* žmonių. Isz iki sziol rastų 
senuose žemės sluogsniuoee kiauszi- 
nių didžiausi yra kiausziniai iszny 
kusių paukszczių mokslinczių va
dinamų Aepyornis maximus, 
į kurių kevalų telpa 11035 ku- 
hiszkų centimetrų .arba su vir- 
szum 11 kvortų. Antrų 
užima kiausziniai teiposgi 
kusių paukszczių Diuornis 
namų: į jų kevalų telpa 
kubiszkų centimetrų arba gor- 
ežius su virszum. Prilyginus prie 
jų kiauszinius dabar ant žemės 
gyvenanezių sztrausų, į kuriuos 
telpa wos lj kvortos, jie rodosi 
mažutėliai, o į kiauszinius brazi 
I joniszkos sztrausų veislės arba 
Rbea telpa vos 570 kubiszkų 
centimetrų arba ne kiek dau
ginus kaip pusė kvortos.*

Kiau- 
veis- 
Stru- 
dary-

wietų 
iszny- 
wadi
4180

Wietines Žinios.

kų apskųsto pusės likosi iszkl&u- 
sytas tikt DrasSzliupas.

— Ant Albany av., Ch cagos 
priemiestyj Lovndale, pasiutęs 
szunytis. sukandž ujo daug žmo
nių ir szunų, kol ant galo galėjo 
jį nuszauti. Sukandžiotų žmonių 
yra apie 10.

— Pereito utarnįko dienų Chi- 
cagoj atsibuvo miesto virezinįkų 
rinkimai. Ant miesto majoro 
likosi iszrinktas tas pats, demok
ratas Harrison, 39000 balsų dau
gumu.

— Musų prova ant apskundi- 
mo kun. Kravczuno ir jo draugų 
jau kelis kaltus skundžianezios 
pusės likosi ant tolinus nustumta. 
Dabar diena aut jos perkratineji- 
mo paskirta 10 Kovo. .

Apgarsinimas.
Nuo szių 1899 metų iazeina 

Szveicarijoj laikrasztis “Aidas 
Lietuvos Dzrbinįkų Gyvenimo”, 
rėdomas Liet. Soc- Dem. Partijoa 
ir paszvęstas reikalams rniesezio- 
nių'ir sodieczių darbinįkų. Laik
rasztis tas, pagal spėkas, iszeidi- 
oės kas 2 mėnesiai.

Trumpame laike iszeh No. 3 
“Lietuviszko Darbinį'to” rėdo
mo Užrubežinio Susiwienyjimo 
Liet. Soc. Dem. Partijos. Laik
rasztis tas ikisziol iszeidavn tikt 
kartų ant metų, ateitėje jis iszei- 
dinės kas pusmetis. Esantis spau 
doje 3 No.Darbininko lutės knįgę 
lės pavidalų ir talpins daug žin
geidžių soc'jal.teoretiszkų straips
nių, korespondencijų ir peržval
gų lietuwiszko darbininkiszko 
judėjimo praėjusių metų.

1. DVIMENESINIS LAIKRASZTIS 
"AIDAS", ORGANAS L.S.D. PARTI-. 
JOS.Metini preki už jį 1 rubl.75 k.*4fr. 
50c. Su priBiuntimu į Ameriką... .1 dol.

Pusmetine..— 90 k.=2 fr. 25c... jdol. 
Pawienis numeris kazztuoja36 k.=75c
2. LSZEINANTIS KAS PUSMETIS 

“LIETUV. DARBIN." ORGANAS L. 
S. D. P. Kuztuoj* už metus. 1 rubl. 20 
,kap=3fr. Su priziuntimu į Ameriką 
f dol. Pawienit numeris. .60 k.«=1 fr 50c.

IszsirsszymM abiejų tų laikraazcsių, t. 
y. "Aidu" ir “L. Darb.” kaaztuoja už 
metus 3 rubl.=7 fr. 50c. Su prisluntimu 
į Ameriką 1| dol., už pusę metų 1 rubl. 
50 kap=3 fr. 75c. Amerikoj..... .J dol. 

1 Norintiejie isuiraszyti sau tuos du. 
organu Liet. S. D. Partijos turi siųsti 
pinįgus pagal tokį adresą:

Hkrkn Otto Lako. Hkoibach St. 22

Balius! Balius!
Algirdo pasilinksminimb Kliu- 

ba, Melrose Park, III. rengia tre- 
czię balių ant subatos,22 d.Balan- 
džio“Moravic”Hall, 590 W. 18th 
terp, Laflin ij* Blue Island avė. 
Prasidės 7i vai. vakare. Grajys 
pirmos kliasoa muzika. Už geriau
sių atsižymėjimų szokyje “Vai
čiaus” aplaikys 4 auksinius meda
lius, už geriausių atsižymėjimų 
szokyje “Cake VV'alk” aplaikys 2 
medaliu. Įženga ant baliaus 25c. 
Szirdingai visus lietuvius ir lietu
vaites užkvieczia atsilankyti.

Su guodone, Algirdo Klu bas.

Pirmai Balius. -
Waterborio Susi v. L. A. Kuo

pa turės savo pirmų balių sere- 
doj, 12 Balandžio ant Concordia 
salės, 305 Bank St. Bus puiki 
orkestrą ir prakalbos. Įženga 
vyrama 25c., moterims dykai. 
VVisus lietuvius ir lietuvaites, 
vietinius ir aplinkiniua,szirdingai 
užpraszo.

Susiv. L. A^Kuopa.

Pokylis Ir koncertas.
Pirmas Lietuvių Sooijalistų 

Partijos, bus keliamas panedėlyj, 
10 d. Balandžio 1899 m., svetai 
nė j Muši c Hali, Scranton, Pa. 
Lietuvių “Mildos” Giedonųdrau- 
gystė isz Nev Yorko ims daly. 
wuni|. Teipgi bus kelios kalbos. 
Muzika bus puikiausia. Wyrams 
įeiga — 35c.; moterims įeiga — 
walna. Prasidės 7 vai. vakare. 
Uipraszome visus gero velyjan- 
ežius Įmones. Komitetas.

Szokių Mokslaine.
Ch'cago, jaunikaieziai lOtos 

vsrdos Kliubo turės szokių pru- 
bų subatoj, 8 Balandžio, 7 vai. 
vakare, salėje P. Karecko, 1193 
So. Oakley avė., ant kurio visus 
jaunikaiczius uikvieozia atsilan
kyti. Su guodone, Komitetas.

Nedėlioj, 9 diena llalandžio 1 
vai. po pietų Dr-tė Teisybės My- 
lėtojų laikys prieszmetinį susirin
kimu salėj L- Ažuko 3301 Au- 
burn Avė., ant kurio užpra-zo 
visus sąnarius ir nortnezius pri
stoti. Teipogi bus rinkimas nau
jos t»yriau»ybėa.

Su guodone, Wyrial'8ybe.

Preke pinįgų. j.
Ruskaa rublis po................... I. 5 lę
Prusiszkoe msrlrųs po ..24 ^c

Prie kiekvieno pinjgusiuntinio 
reikia pridėti 80c žnt paczto kasz- 
tų.

Pinįgai irasiųisti per “Lietuve?” 
redakcijų greičiausiai suwaik{z- 
czioja ir niekada negali pražūti, 
nes mee riuneziame per bagoezistu- 
•ias bankas ir kiekvienų siuntinį 
asekuruojame.

DEL LIGOTŲ WYRŲ.
JEIGU jus keneziat pasekmės j|u- 

nystės iszdyklmo (onanizmo). taj tui i te 
jteazkot urnai pageltos, nes gamta v- 
neiazgydys. Bymptomai jus ligos y *a: 
nemigs, poliueija nakties laike ar m si- 

į su 41-
. . . - . - __
irtt. Ilgus metus kentėdamas aąz b in- 
džiau daugybę waistų, kurie >iet ok 
man nepagelbėjo: gailaus ssr pats isz ra
dau waistą, kurs į trumpą laiką pad irt 
manę kitokių žmogum, ir Jei atramai 
man grumstą, Įdeda m k markę atsa ty
mui, asz prisiųsiu taw užpeczėtyĮoj į ro
mą toj pilną apraszymą. kaip isskigy ly
ti. Raszyk pas;

FRED WILSON, Į
Boz 386, E.Kkxosha;Wu .

szlapinant, ly tisrkų dalių ir nervį 
pnėjimu, akaudėjimai galvos, ni

DIKAI.
Drukftwmaoja Masei 

mik6.

ųs

Brisiusk liktai 25. centas nei 
apmokėjimo expreso ir tau. d iu- 
giau niekas nekaaztuoa, uėdenlas, 
tik už vieno vakaro darbų ir tik 
rai apturėsi dykai. Prisiuslc gi’i 
tai, nea jos nė ilgai bus ducjaii os.

W. J. Betkon, -į
305 N.Main St., Brockton, Mi 1

•i-

IBS.

W. SLOMINSKA.
679 Mllwaukee Avenne, CHICAGO, ILL.

Mano Dirbtuioe tapo
Apdoyoanota

) DHEMS medaliais 
VvH/ irti t ant Kosciaszfcos Paro- 
V2SLI1 y dos už rūpestinga, tei-

KARŪNŲ, 8ZABPŲ, 
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, UARSZAL- 
KIN1Ų LAZDŲ ir tt.

Turiu ui garbę apreikazti guo- 
dotiniemi Kunįgams ir guodotia. 
Drsugyztėma, kad asz dirbu vi
sus augazeziaus paminėtus daig
ius Plgiausei, Trislngtausel 
ir Gerfausei, nes per 30 metų 
užsiimdami iszdirbimais įgijau 
geriausę praktikų ir dėl to galiu 
visk} padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.

Su guodone f
W. 8EOMIN8KA, 679 MILWAUKEE av., chicagc

3®@ffl®®®a@ffi®®®®®®®®®®@®®®££3 
C. W. DYN1EVVICZ & CO., A * 

805 MILWAUKEE AVĖ N U E, 
Pomi'diy We»t Dividoo i Clearer ulteaml.

CHICAGO, ILLS. ■■MHh ®
KAKTOS PIKSIĘŽSY, REALKY I ASEKURACYJNY tS 

Wjrs»tk» pieniędzy do Knropy, Sprzediž {jgį 
Reainodci, Karty Podrodne, Okr^tow» i S 
Kolejowe do I * Europy, Vyrabianie I>» ® 
piT..» i»-c»in»rb. >«»..••.. .» ->

y7. ,7.į k u rar v» Domdw. Granu na h
Wypodycxanie pieitlgdzy na Bud. į® 

vanle lub caknpno Raalnodd, Zmiana pieni^dzy Zagranicznych. Tiotarytu'ke PnNiczn £4 
3®®®®®®®®®®®®®®®®®®@®®®®H

Koks pauksztls, toki ir Jo 
kiausziniai.

Žinote, kad juo koksai 
pauksztis didesnis, juo didesnius 
deda kiauszinius. Isz dabar gy
venanezių ant žemės paukszczių 
didžiausi yra sztrausai gyvenanti 
Afrikoj, jų sumažėjusi veislė va
dinama Rhea gyvena Brazilijoj, 
Australijoj gi yra kazuarai ne ga
linti lakioti szeriais apžėlę pauksz- 
cziai.Beniaus vienok ant žemės gy
veno ir daug didesni už sztrausus 
paukszcziai: pradžioj pereito am
žiaus galutinai isznyko drontai

- Ky wen§ ant 8al°s Mauricijaus, 
rytinėj Afrikoj, teiposgi didesni 
už sztrausus; dar seninus vienok 
ant žemės gyveno dar didesni ir 
už tuos paukszcziai,bet jie isznyko 
labai seniai, kaip kur pasitaiko vie 
nok žemėj rasti jų kiauszinius.1887 
m. pietinėj Maskolijoj, netoli kai
mo Malinovka, upės vandens,pa- 
graužę krantų, iszmetė neiszpa 
sakyto didumo paukszozio kiauszi-

—Dras Szliupas iszkeliavo isz 
Chicagoe |>ereito utarniko dienų. 
Būdamas per wisųsu virszum san- 
waitę Chicagoj, laikė prakalbas, 
ant kurių diktai žmonių susirin 
ko. “Katalikas” sako, buk 
yla iązliodo isz maiszo; o Welykų 
dienų bažnyczoj žmonės klausė pa 
mokslų apie welnių,rupužę,sziksz- 
notsparnį isz Scrantono.* Tokiais 
argument lis wienck, kaip kiek
vienas supranta,nė bažnyczioj su
sirinkusių negalima pertikrinti. 
Savo kalbose Dras Szliupas atra
kino kiek pikto padarė ir daro 
lietuviams k mįgai;pravardžiuo
jant velniu juk negalima to užgin
ti,ant to reikia daug svarbesnių 
argumentų negu pravardžiavi
mai tinkanti labiaus piemenims 
negu garsinantiems savę lietuvių 
vadovais.

— Silman Clair, raitelis 10 
kavalerijos regimento, užėjo į 
barzdaskutinyczių ant kertės
Clinton ir Madison st. barzdų 
nusiskusti. Czia tuojaus susibarė 
su barzdaskucziu Mc Cormi- 
cku už skutimo prekę. Besibarda
mas Užsitraukė narsus Amerikos 
apginėjas revolverį isz kisze- 
uiaus ir paleido net szeszis szu 
vius į persigandusį barzdaskutį, 
tikt ant laimės nė vienas szuvis 
nepataikė. Jau provyjo antru kar
tu savo revolverį, bet.atbėgę du 
detektyvai, narsų kareivį apval
dė ir suaieftztavo.

— Szeszios Chicagos lietu- 
viszkoa bažnytinės draugystės, 
reprezentuojanezioe apie 1000 
parapijonų, kurioms įgriso despo- 
tiszkas parapijos valdymas, teip 
kaip tai buvo jau seniaus nutar
ta, kaip duodasi girdėti, padavė 
Chicagos vyskupui skundų 
ant kun. Kravczuno. Minėtos 
draugystės praszo vyskupo arba 
praazalinti kun. Kravczunų nuo 
vietos prabaszcziaus ir atsiųsti 
kitų, arba daleisti tverti nau
jų lietuviszkų parapijų. Pama
tysime, ant ko tas viskas pasi
baigs. - .

— Prova kunigo Pežos su isz- 
leistojumi lenkiezko lai kraszczių 
“Reforma”,Karvovskiu,atsibuvo 
pereitų panedėlio dienų. Karvov- 
ski ne galėjo darodyti.kad kun. 
Peia sėdėjo pusę metų kalinyj. 
Todėl sūdąs rado jį kal
tu nuplėszimo szlovėsJaz liudinį

Apart to galima ten gauti sekanesiua 
iszleidimus Liet. Soc. Dera. Partijoa:

1. ) Lietuvisxkoje kalboje:
“Kas yra o kas bus?" Iszieista L. S. D.P. 
Londone 1H04 m............  ...lOkap.=25c
“Krumplių Jonas.“ 1895 m. Pre-. 
ke..................................... ■JO k a p. =150c.
‘“Genių I)ed4” 1806 m....... 10k«p.=25c
“Triisas ir kapitolas“......... 30kap. =75c.
“Psrmazonas“ 1807 m....... 20kap.=50cv
“Programas Liet. Soc Dem. Partijos“ 
1806 m. Preke. ;........ 10 kap.=20c.
“Lietuvos Darbininkas“ 1 Gegužio 1806 
m. No, 1...............................30 k * p. = 75 c
“Liet. Darb.” 1 Gegužio 1808 ’m. 
No. 2.....................................40 kap=l fr.
“Aidas L. D. Gyv.” Sausio 1800 m. 
No. 1...-..............................30 ksps75c.

2. ) Lenkiszkoje kalboje (dėl darbinin
kų miefxcxionlų nemokanezių lietu
viszkai):
“Robotnik izlusaraki v Wilnle”. Paryž 
1806 r. Preke............................30 k.«75c.
“Przyczynek do programų L. 8. D. 
P.”...........................................30 k -=75c.
“Robotnik Litevski**. Kviecied, 1806 r. 
No. 1........................................40 k.=l fr.
“Robatnik Litevski“. Styczri 1898 r. 
No. 2...........................................75k.s3f r.
“W Kvestyi Uktyki i organizacyi. Sty 
eželi 1860 r.........................50k.«l fr. 50c.
(“Historyja Litvy” B. Limsnovskie- l 

g® 1805 r................ 50 k —1 fr. 50c. I
“W Kvestyi Polsko-Litevskiej". H. f 
Oierszyiiskiego............... 20 k.=50c. j
Meldžiame visų, kuriems bu

vo ant jų praszymo iszaiųsti mu
sų laikm-zciisi, apie malonių už
mokestį pagal viražui paduotas 
iszlygaf.

Meldžiame visų lai k raszczių at
kartoti szį apgarsinimų.

Užrubežtni* Susivienyjimas 
Liet. Soc. Dem. Partijos.

APGARSINIMAS.
Kas norite, kad iszsiųsti 

krajų pinįgai gerai ir greita^ su- 
vaikszcziotų, siųskite juos 7 
“Lietuvos” redakcijų, o greieziau- 
siai su vaikszczios. Už greitumų ir 
teisingumų kasdien apturime szim- 
tus padėkavonių nuo lietuvių isz 
visų Amerikos krusztų,teiposgi ir 
nžgerumų szifkorezių pas mus isz- 
pirktų, nes mes laikome geriau
sias linija^, ant kurių į 8 die
nas pervažiuoja • per marias; 
o prekės mus pigesnės kaip.kitų. 
Kas norite laimingai pervažiuoti 
per marias, pirkite szifkortes 
“Lietuvos” redakcijoj. Prisius- 
dumi pinįgua ant szifkorezių ar 
ant iszsiuntimo į krajų, visada 
uždėkite szitokį adresų;

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

i
per

Pajieszkojiniai.
Pajieeikau savo sunaus, Antano 8a- 

blausko, isz Kauno gub., llecemų pav.,‘ 
Girdžių kaimo, pirmiaus gyveno Pensil
vanijoj, jau 5 m etai kaip m a tems, tu
riu labai svarbų reikalų. Kas prisius 
man jo adresų.gaus 13.00 nagrados

Augusi Sablauskaa,
Rox.li8 Ladd. III.

Pajlesskau sawo dsdta. Juose Koka- 
nauako. in Kano gub.. Reaeinių paw., 
Dalinį kaimo. Jis pala, ar kaa kitas, teik
sis duot tinię ant adreso:

K. J. Kokanauskas, 
154 W. 14th 8t.„Chladgo. IU.

DraugyscziuBeikalai.

Pajieszkau-savo draugo.Jono Krivic
ko, kurs 1 metas atgal gyveno Chica
goj. Jis pats, ar kas kitas, teiksis duot 
žinių ant adreso;

Stan. VValonis,
521 80. IstSL. Rockford, III.

D-R0 BRUNDZOS 
Naujais iszradimas ant 

drutininio plaukų.
Sulaiko slinkimą galwoa plauką, 

toj iszpuolusių atauga nauji, iszitail ina 
pleiskanea, padailina plaukų pfirv ą ir 
atabdo galwos skaudėjimą. Yra tai m uja 
ir geriause gydykla aut sudnŲin imo 
plaukų kaipo wyrams teip ir mojer nu, 
merginoms ir vaikinams. Kurie ąiti mi- 
jote sawo plaukų slinkimą .pMižkubin- 
kite. o gausite pagelba ant sulaikymo. 
Norintiejie persitikrint apie* gjrdy klų 
gerumą gaus daugybę paliudijirtų. F 
szydami įdėkite markę ant atsal^yn < 
adresūkite teip:

J. M. BRUNDZA, 
71 Rroume St., New YorkjN.

IIU-

Ra-

“Vienybe Lietuvnikn 
iszei na kas sereda jau IS-jtaa 
metas, Plymouth, Pa., H pra- 
nesza svarbiausia ir teiiin- 
giauses žines isz Lietui 
visos jiasaulės, talpinai 
kias apysakas bei kitus 
dinidingus apeitu rietimui raizl 
“Vienybė” ant metų Jki 
tuo ja $2,00 o ant pusė j 
Pinįgai turi būt apmoki 
iM kalno. Laiszkus ir p 
gus reikia siųsti ant to 
adreso:

J. J. PAUKSZTISį 
Plymouth,. ’ 1

? 11* 
ui- 

B.U- 
118.

stori ant

TEWYNE8 SARGAS' 
mėneainia Jaikraaztia su paveiki ėliais 

, ĄTreczitu metus 
•gytos lietuvių tautos 
. tikėjimo ir kalbos.

KasKtuąja ant metu Sl.OG 
Pernykazczius ir užpernykazcziuslni|me 

rius galima gauti už SOc< 
Viena? numeris yra siuneziamas 1 n| pa 

žiūros uždyką.
* Raszant reikia padėti adresą 

Rev. A. Kaupas, 
1423 N Main Av., berauto n

FRANK ZAKARIJAI,
Wienatini8 Lietuwiraka£

SAL1UNAS
E. CHICAGO, LND.

Užlaiko geriausius gėrimus Ir puik iau- 
sius cigarus..'

Užkwieczia wisus atsilaukiįl

Ll6tuwlszka ftlHiaKa,
257 Hanover St., Boston, Mass.

Pilna wisokiu aptiekoriszku taworų czionykszcziu ir. užrubežiniu

Aptiekoje visada galima rast DAKTARA, kurs duoda ligoniams 
rodąs dykai.

Aptiekoje galima susikalMt: lenkisakai, ruskai, lietuviszkai ir 
daugelyj kitokiu kalbų.

LIETUWIU DAKTARAS

Kauno gub. Szauiiu paviete

|
Telefonas: Canal 78.

Telefonuot galima isz kiekvienos 
aptiekoa.

I
MARJA DOWIATT,

į ■*

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

Wisi wyrai pas

Baltrukony!
Rasite szalta alų, seniauses ariel

ka?, vyną net isz Europos, o 
cigarus net isc Turkijos.

Atsilankykite po nr.
11 N. RiverSideSL,

faterbory, Coon.

J. LESZCZYNSKIO
Lenkiszkai - Lietuwiszka

APTIEKA
3318 S. Morgu St, Chicago, 11L

Turi geriauses gydyklaa nuo wisokių 
ligų; užlaiko wisokes Europines žoleles. 
Bobro m6sa, ruakas gywas dielea ir tt. 
Ataiazaukusiems per laiszkus ir apra- 
szantiems aawo ligas, duoda rodąs Ir 
pristupezia gydyklas per paėstą arba 
per ezpresą.

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

Tel. Vardu 7O«.
Dr. SUtlIeilciins gyveni ui ipUeta.

J. WEIN8TEIN, 
pigiauaei paraamdo karietai ant veaei- 

lių, kriksztinų Ir pagrabų.
280 W. 14th Street,

Telefonas Canal 460.

reikalai pataisymo?
Jeiga teip, tai pirk visus reikalingus j^ie 

peesiaus daiktus pas

Ontlet Ftrniton i Stote Co,
Š24W

o jie sutaisys tawo pecziu dykai. Teipgi

ŪKININKAS, Lietuvos ukinįku lai- 
kraeztis, iaxeina vieną karta kas mt 
nesį. kasstuoja Prus uos ir Austrijoj 
2< marke*. Amerikon priajunCjant 4 
markes arba 1 amer. doherį.

VARPAS, literaturos.politikos ir mok
slo, dvimenesinis laikrasztis, kaš
tuoja Prūsuos ir Austrijoj 3 sukti
nus, Amerikon Ir Kitur prisiunezisnt j 
4 auksinus (Markes).

Pinįgus ir laiukus į Ūkininko 1 r Var
po redakciją siuneziant reik toks 
adresas padėti: I

J. LAPINAS, i
TilNit (Ost-Pr.) Germanu '

Lietuv. Socijalistų kuopa 
Ph'ladelphioj laikys savo susi-, 
rinkimus kas antrų nedėlių mėne
sio “Labor Lyceum Hali.”, snt 
szesztoe ir Brovn St, t vai. po 
pietų. Ateinantis susirinkimas bus 
9 d. Balandiio.

Ant kiekvieno susirinkimo bus 
laikytos kalbos apie socijalizmų 
ir dabartinį surėdymų draugijos, 
bei praneraimai moksliraki ir tau* 
tiszki. Uikviecziame visus lietu
vius ateiti ant tokių naudingų 
darbininkų susirinkimų ir pasi
klausyti praneszimų. Kiekvienas 
darbininkas privalo, žinoti, kas ir 
kaip jį skriaudžia.

Teiposgi bus praneszimai apie 
Lietuvos nuopuolį ir apie jos dar
bininkus.

Pajieaskau sawo draugo, Jono Jeaewi- 
esiaus (John Bavage), In Suvalkų gub., 
Wladislawawo paw„ kaimo Babijonų. 
Jis pats, ar kas kitas, teiksis duot žinių 
ant adreso;

Math. J ančiai tis.
Box 14, Cantrall, III.

Pajieszkau savo brolio, Franciazkaus 
Martisziaus. isz Suvalkų gub., Wlady- 
slsvavo p*v.,Ruksznių kaimo.Jis pats, 
ar kas kitas, teiksis duot žinių ant adre
so: *

M ra. Franc Isaka Szlritnleoe,
31 W. )4th. Plaoe, Chicago, UI.

Lietu wi8zka GrosemėL
Uždėjau naujų lietuviszkų į to- 

serflę po nr. 952—33 st.,kdn už
laikau szvieži.iusius valgtopius 
produktus ir parduodu pigiati' 
kituose grocernėse. Meldžiu 
vo vientauezius atsilankyti.

Su guodone,
W. Tubielevicsius 952—83

■ai p

JBt.

Wyrai nepraleiskite g) *08 
pragos! į

Komitetas.

Jaunikaitis 28 metu, turintis 
Kavos ir Arbatos ratorų. pajie- 
ssko ant apsivedimo merginos 
lietuvaites 18-S5 metų, mokan
čias anglisakai raižyti ir skaity
ti. Teiksis atsiszt ūkti ant adreso:

Afatanai Domeika,
385 lOth avė., Nev York, N. Y.

Au kaipo tikras lietuty*, norė
damas pagelbėti sawo tėv^ai
ni ūš,uždėjau barberystos mo j lai- 
nę. Lietu wiai norinti[ iratpĮT - 
asio amato, gali atsiszat^kji, b 
apsiimu iramokioti graitaiiir 
pigų prekę.

Dom. Shopez, t L, 
536 Grand av. Chicago;

Z □ <▼-«> , 11

>kU

Attorney Beckennanas,
ADVOKATAS.

Gsriauaei issprovoja visokiu provu 
visokiuose suduose, kaipo civiliukuose 
teip ir krlminalisxkuose. PersenSjusiu 
ir užvilktu provu atjiessko ir daveda, 
prie greitesnio termino.

397 W. 14H1 St., 
Chicago, Illinois

Geo. M. Glaser, M. D.
Medicinos Daktaras. ”

Gydo visokes ligas, turtgeriause prakli 
ką ligose moterių, vaikų Ircnro- 

niukoee ligose.
867 32nd BU, Cbicagu

OFISO WALANDOS:
Iki 9 ryto, nuo 12—2 po pietų ir po 6 wak.

Truilokas Yabds 885

Teipogi prjima ligonius ofise po nr 
2876 Areher Av., kerte Bonfu l.t 

f nuo 10—11 ryto.
Tbucfokas Carai. 329.

11111 J o
1954 33rd St,

P. K. BRUCHA8, 
užlaiko didelę 

įKrautuwe 
■Laikrodžių, Laikrodėlių,Žie 

dų. Špilkų ir tt. 
f SsUublnlus Žiedus 

’ padaro ant orderio už pigiau- 
se prekę.
Chicago, III

(VntOTARUUBZAS. CLAIM ADJV*» >

EPBradchuli
UžsiimajiriBokiomis progomis ir 

dirba wt?ykius dokumentus. R 
duoda wisdkiuoee aUltikiifluoee,

Alsiszaukite pu sawo viengenti.
004 33rd St., CHICAI1

TelefOn: Yards 709.

HILLE^ FOTOGRAFAS
3462 8. Halstod St.

$2.00
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