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Amerika ir Iszpanija.
Komisoriai abiejų vedusių ka

rę vieszpatyszczių, taigi Ameri
kos ir Iszpanijos, jau pradėjo ta
rybas. Abiejų krasztų komiso 
riai, atkakę j Paryžių, atsilankė 
pas Prancūzijos prezidentę. Ame- 
rikoniszki komisoriai galėjo su 
sikalbėti tikt su pagelba vertėjo, 
kadangi nė vienas isz jų ne mo
ka terptautiszkuose diplomatisz- 
kuose susineszimuose wartojamos 
prancuziszkos kalbos. Prancūzijos 
užrubežiniųdalykų ministeris Del- 
casse abiejų krasztų komisorius 
užpraszė ant pusryczių ir pas jį 
pirmiausiai amerikoniszki ir iszpa
niszki komisoriai susitiko. Ant ta
rybų komisoriams prancuziszkas 
randas pavedė dalį užrubežinių 
dalykų ministerijos biurų, į tą dalį 
prancuziszkiems ministerijos 
urėdnįkams prisakyta ne vaiksz- 
czioti tąsyk, kada atsibūva ko- 
misorių tarybos.

Kaip laikraszcziai pranesza, 
iszpaniszki komisoriai prieszta- 
rauja ameiikoniszkiems.. Jie ne 
sutinka atiduoti Amerikai Filipi
nų salas. Amerikonai reika
lauja salos Luzon su miestu Ala- 
nille, kitas salas sutinka palikti 
po lazpanijos virszinįkyste, bet 
reikalauja, kad Iszpanija pažade 
tu ir tų po jų virązinįkyste pasi 
likusių salų niekada ne atiduoti 
nė jokiai kitai vieszpatystei, 
kaip vien Amerikai. Japonisz- 
kas pasiuntinys Paryžiuj teiposgi 
pagarsino laikraszcziuose, buk 
Japonija ne sutiks ant atidavimo 
Filipinų salų Amerikai arba ko
kiai nors Europėiszkai vieszpa- 
tystei. Jeigu tas atsitiktų, Ja
ponija turėsianti pasiprieszinti 
arba gauti atlyginimą kitur.

Tuom tarpu ant Filipinų salų 
k ar ė. prieš Iszpanijos valdžią 
traukiasi toliaus, weda ją rods 
ne amerikonai, bet pasikėlėliai. 
Jie buvo iszlipę ant salos Visaya, 
bet muszyje tapo iszpanijonų su- 
muszti, krito jų ant muszio lau
ko 94. Aguinaldo apsigarsino 
jau prezidentu naujos Filipinų 
republikos, kurią buk Prancūzija 
pažadėjusi pripažinti. Tuom tar
pu iszpanijonai kraustosi nuo sa
los Luzon, kuri, iszėmus Cavittos 
ir Manillės,visa maisztinįkų ran
kose; jie pripažino Aguinaldui, 
kaipo prezidentui naujos republi

praszalintas. Jį europeiszkį ko
misoriai, atsiųsti ant tirinėjimų 
priežaszczių buvusių ant tos salos 
skerdynių, tiesiog apkaltino, buk 
jis tas skerdynes pagimdė. Ant 
pareikalavimo Anglijos admiralo 
atimti ginklus nuo mahometonų 
ir iszduoti pakėlusių maisztus 
vadovus, nors sultknas pri
sakė iszpildyti reikalavimą, 
atidavė vos kelias deszimtis* se
nų karabinų, geresnių gi nė ne 
bandė nuo mahometonų atimti 
Wieton gi maisztinįkų vadovų, 
angliszkam admiralui iszdavė

kos, po 75000 dol. ant metų al
gos, taigi daugiaus negu gauna 
McKinley. Stovėję Manillės 
porte prancuziszki, angliszki, wo- 
kiszki ir vienas maskoliszkas ka- 
riszki laisvai apleido portą ir 
iszplaukė prie Ch'mų pakranczių.

Iszpaniszki laikraszcziai paduo
da, buk 100000 Porto Rico salos 
gyventojų, ne norėdami patekti 
Amerikai, iszreiszkė norą persi
kelti kitur. 100000 yra tai penk- 
ta dalis wiso salos gyventojų skai- 
tliaus. Ant Kubos teiposgi didesni 
salos gyventojų dalis geidžia vi- 
siszkos neprigulmystės, ne nori 
atiduoti Amerikai waldžios nė ant 
trumpo laiko, wien buvusius 
maisztinįkų wadowus ameriko
nams pasisekė patraukti į savo 
puse, bet per tai jie gal nužudyti 
sawo įtekmę terp gyventojų ir 
tąsyk ir jų pritarimas ne turės di
delės vertės.

Prancūzija.
Prancūzijos randas galutinai 

nusprendė atnaujinti Dreyfuso 
prową, tapo jau lazduotas jo pri
žiūrėtojams prisakymas parga
benti jį nuo Welnių Salos į Ca 
yenną, isz kur pirmutiniu plau- 
kiancziu garlaiviu jis bus per
vežtas į Prancūziją. Antra prova 
atsibus Paryžiuje. Nežiūrint vie
nok ant to, terp szalinįkų atnauji
nimo provos ir to prieazinįkų Pa
ryžiuje buvo gana smarkus snsi- 
muszimas. Muszėszi rods tikt su 
lazdomis, bet visgi yra net kelio- 
likas žmonių sužeistų; kelias de- 
szimtis policija turėjo suaresztuo- 
ti. Wieni eidami ulyczioms szan- 
kė; “tegul gyvuoja Žolė ir teisy
bė!” kiti gi rėkavo: “tegul gy
vuoja armija, szalyn su žydais!”

Prancūzijos parlamentas dar 
ne susirinko, nežinia todėl, kaip 
jis priims ministerių pirmsėdžio 
užgirtą padavadyjimą atnaujinti 
Dreyfuso provą. Jeigu parla
mente atsiras didesni dalis prie
šingos nuomonės pasiuntinių, 
jie privers dabartinius ministe- 
rius pasitraukti nuo vietų.

Kaip dabar pasirodo, prancu
ziszkas majoras Marchand, kuri- 
sai su 120 kareivių užėmė Faszo- 
dą ir užkirto anglijonams kelią 
prie platinimo valdybų į pietus 
nuo Egipto, nenusigando gazdi- 
nimo angliszkos kariaunos virszi- 
nįko, Kitchenero ir jo 30000 ka
reivių. Nors angliszki laikrasz
cziai gana garsino, buk Kitche- 
nėr užėmė Faszodą, bet žinia ta 
dabar pasirodo neteisinga: Mar- 
chand su savo 120 kaip sėdėjo 
Faszodoj, teip ir sėdį, angliszkos 
gi kariaunos virszinįkas ne isz- 
dryso jo užkabinti. Angliszkas 
randas užtai pradėjo tarybas su 
Prancūzija, nuo kurios stengiasi 
iszderėti Faszodą be bandymo 
iszvyti su skaitlingesne kariauna 
Marchandą. Jeigu isz ežia pran
cūzai ir pasitrauks, tai ne pasi
trauks už dyką, už Faszodą reiks 
atlyginti jeigu ne rytinėj Afrikoj, 
tai kituose krasztuose. Dabar jau 
už pasitraukimą isz Faszodos an- 
glijonai siūlo prancūzams tulus 
apskriezius ant virszutinio Nige- 
ro, vidurinėj Afrikoj. -Jeigu 
prancūzai ant to dar nesutinka, 
tai todėl, kad tikisi dar daugiaus 
ką nors iszderėti. Prancūzai už 
Faszodą, apart siūlomų apskri- 
czių ant virszutinio Nigero, rei
kalauja dar, kad Anglija Prancū
zijai pavestu salas Naujus Hebri- 
dus, Australijoj, kurias dabar 
valdo isz vien su Anglija. Taigi 
mat drąsa prancuziszko majoro, 
kurisai su 120 kareivių įsiveržė 
į nežinomus krosztus, nepasiliks 
Prancūzijai be naudos.

Turkija.
Turkiškas gubernatorius ant 

salos Kretos tapo, ant reikalavi
mo Europos laivynių virszinįkų, 

visai ne kaltus žmonis, kuriuos 
reikėjo paleisti, visi gi kalti ir 
dabar liuosi. Mat turkiškas gu
bernatorius bandė prigauti angli- 
jonus, bet tas ne pasisekė. Ant 
nelaimingos maisztų isznaikintos 
salos gyventojai baisų kenezia 
vargą, salos viduriuose nuo bado 
mirszta teip krikszczionys kaip 
ir mahometonys.

Armėnijoj, Azijatiszkose Tur
kijos valdybose užgimė vėl 
krikszczionių skerdynės. Iszbė- 
gioję isz Armėnijos laike buvu
sių ežia seniaus skerdynių arme- 
niecziai į Maskoliją, pasitikėdami 
ant bultano daleidimo, grįžo at
gal į tėvynę susirinkę į didelį 
pulką. Wos perėjo vienok Tur
kijos rubežių, ant jų užpuolė 
ginkluoti turkiszki rubežiaus sar
gai Užgimė muszis, kuriame 
40 armenieczių, daugume begin
klių, tapo užmusztų.

Turkiszkoje valdyboje pieti
nės Arabijos jau nuo dviejų me
tų nesiliauja maisztai, kuriuos 
eaia tycsHk palaiko anglijonai, pri
statydami maisztinįkams ginklus. 
Anglijonai mat, palaikydami 
maisztus, tikisi atrasti progą ant 
užėmimo sau tinkanezių vaisingų 
pietinės Arabijos apskriezių. Isz- 
siųstas priesz pasikėlėlius Edhem 
pasza praneszė į Konstantinopo
liu, kad ant suvaldymo maisztų 
reikia mažiausiai 40000 kareivių, 
tuom tarpu jis turi vos kelis tuk- 
stanezius apdriskusių, iszbadėjusių 
kareivių. Ant iszsiuntimo dau
giaus kareivių ir parupinimo 
visko, kas ant karės vedimo rei
kalinga, Turkijai trūksta pinįgų.

Maisztai užgimė teiposgi ir 
Albanijoj, europeiszkose Turki 
jos valdybose prie Adrijatiszkų 
jūrių. Buvo jau keli susitikimai 
maisztinįkų su mažesnėms tur- 
kiszkos kariaunos dalims. Czia 
vienok maisztai beveik niekada 
ne pasiliauja ir Tuikija jau teip 
prie jų priprato, ked ne labai nė 
rūpinasi apie suvaldymą.

. Chinai.
Europos vieszpatyszczių ka- 

riszki laivai, stovėję Manillės 
porte, atkako į Chinų pakrantes, 
kadangi visi bijosi, kad czia ne 
užgimtu baisus kraujo pralieji
mai. Pasirodo, kad tapo savo 
motinos nužudytas Chinų cieco
rius, kurisai ant sudrutinimo pa
matų vieszpatystės, kurią isz vi
sų krasztų pradėjo draskyti Eu
ropos tautos, norėjo įvesti refor
mas ant pavidalo Europoj arba 
Japonijoj ėsanezių ragino chi- 
nieczius apsiszviesti europeiszku 
mokslu, ypacz gi kvietė gyven
tojus, jeigu juos kas isz augsz- 
cziausių urėdnįkų nuskriaudė, 
teip ir su kitokiais svarbiais rei
kalais, kreiptiesi tiesiog pas jį, 
ciecorių, be urėdnįkų tarpinįkys- 
tės. Mat Chinų ciecorius pasirodė 
daug protingesniu už maskolisz 
ką carą, prie kurio nieks ne gal 
prieiti be tarpinįkystos czielos 
urėdnįkų rujos, nors tie urėdnįkai 
ir yra bjauriausiais žmonių 
skriaudėjais. Ui tai jaunas cieco
rius geidžiantis teip karsztai labo 
savo pavaldiniams ir szviesos 
užsipelnė neapykantą dvasiszki- 
jos ir urėdnįkų. Jie priesz cieco
rių sukėlė tamsiausią gyventojų 
dalį ir isz vien jį nužudė,

perdūrė su įkaityta geležies 
sztanga. Nors teip garsina į Eu
ropą atėję telegramai.; Chi niszkas 
vienok pasiuntinys ^fashingtone 
ne tiki tam paskalul; ameriko- 
niszkas pasiuntinys 'Pekine tei
posgi apie tai iki szidl nieko ne 
praneszė savo randui. Kaip tas 
vienok ne butų, ga^a, kad už 
norą pastūmėti mieganezius Chi- 
nus ant tikro pirmžengystės ke
lio ciecorius nė teko valdžios ir 
ar jį prieszinįkai su įkaitytos ge
ležies sztanga perdūrė, ar nunuo- 
dino, tas didelio skirtumo ne pa-

•riaus terp

daro. Waldžia pateki) ciecoriaus 
motinai, kuri isz vien su neken- 
ezaneziais reformų urėdnįkais 
pradėjo persekioti tuos urėdnįkus, 
kurie buvo nužudyto ciecoriaus 
pagelbinįkais prie apdirbimo rei
kalingų reformų. Vfieni isz to
kių urėdnįkų iszrigelbėjo pabėg
dami ar tai į europiečių koloni
jas Chinuose, arba abt svetimų 
krasztų kariszkų laivų. Kas isz 
jų pateko į naujų valdonų nagus, 
arba tapo nužudytas, arba sėdi 
kaliniuose.

Po nužudymui ci<
chinieczių apsireiškė neužkanta 
europieczių. 1 d. Špilių Pekine 
apvaikszcziojo mėnu|io szventę. 
Minios chinieczių pr idėjo užpul
dinėti ant europieczių. Ant ap
saugojimo nuo užpuųlimo, mas
koliszkas pasiuntinys pareikalavo 
isz Porto Arthuro kazokų; an
gliszkas pasiuntinys* išreikalavo 
25 jurinįkų isz W< ^-Hai-Wei. 
Sekretorių amerikonui ik o s amba- 
sodos ir moterį itališko pasiun- 
tirriv arinius suuiulgfl ant tdy-

Europiecziai bijosi, kad 
kriksz-

ežios .- 
chiniecziai ne parengtų 
czionių skerdynių.

Indijos.
Pernai rods anglijonai neva 

suvaldė pasikėlusius Himalajų 
kalnų gyventojus, afridus ir 
arakezajus. Jie sutiko anglijo
nams atiduoti ginklus, užtai an
glijonai žadėjo jiems mokėti isz 
savo iždo metinę paszelpą. Iki 
sziol vienok teip arakezajai, kaip 
ir afridai atidavė vos kelis szim- 
tus senų, netikusių karabinų, nuo 
paežių angliszkų prekėjų prisi
pirko naujų, geresnių, bet tų jau 
ne atiduoda anglijonams, kadan
gi anglijonai ne užmokėjo paža
dėtos paszelpos. Afridai iszleido 
jau pakvietimą arakezojams vėl 
susivienyti ir pradėti karę su an- 
glijonais. Taigi gal czia vėl už 
gimti kruvina karė. Isz pereito 
meto neva pergalėjimo jų angli* 
jenai nė jokios naudos ne isztrau- 
kė, kadangi visi perėjimai per 
kalnus yra vėl afridų ir arakezo- 
jų rankose.

-------h
Isz Lietuvos.1

— i
Moteris wagilkn.

Trūkyje bėganeziame isz War- 
szavos į Wilnių, vagone antros 
kliasos važiavo koksai Rumpszic- 
kis, tam paežiam vagone buvo 
dar dvi moterys, kurios keliavo 
isz Berlyno į Garteną. Ant vie
nos stacijos vakare, apie 10 vai., 
į tą vagoną įlipo dar viena mo- 
teryszkė su uždengtu veidu, 
rankoje ji laikė gražų kvietkų 
bukietą ir ' atsisėdo szale 
Rumpszickio; kad vagono lan
gas buvo atidarytas, anojė mo- 
teriszkė papraszė jį uždaryti. Pa
skui neva isznetycziu pabėrė sa
vo kvietkų bukietą, kurį pakėlė 
Rumpezickis ir atidavė. Užtai bu
kieto savinįkė apdalino lygiai 
Rumpszickį kaip ir kitas dwi va
gone ėaanezias moteris 
kvietkoms. Bet kaip tikt jie 
kvietkas pa v uostė, visi užmigo. 
Tąsyk tojė moteriszkė jau liuosai 
galėjo iszkraustyti visų kiszemus; 
Rumpezickis gi už pamuazalo turė ■

szauktų, paims 605; Szven- 
tėnų pav., isz 1489 paszanktų, 
paims 559 ir ant galo isz Trakų 
pav., isz 1355 paszauktų, paims 
510; taigi visoj gubernijoj, isz 
11224 paszauktų, paims 421 8.

Atsilsys ^Vilniaus parda- 
winyczių pagelbinjkų.
Wilniuje tapo jau valdžių už 

tvirtintas padavadyjimas užgi- 
rianti* atilsį pardavinyczių pa 
gelbiuįkams, kurie iki sziol czia 
jo visai ne turėjo: dirbo jie ly
giai sziokiomis, kaip ir szvento- 
mis dienomis. Pagal naują pada- 
vadyjimą, nuo 13 d. Lapkriczio 
szių metų, visos pardavinyczios, 
kokios jos ne butų, szventomis 
dienomis turi būt uždarytos iki 
1 vai. po pietų, nuo 1 — 5 vai. 
po pietų gal jas atidaryti, bet po 
5 vai. vėl turi būt uždarytos ir 
tą dieną ne valia jau jų daugiaus 
atidaryti. Tikt pardavinyczios 
valgomų daitų gali būt atidary
tos per visą szventą dieną.

Jawų prekės.
Pereitą sanvaitę Liepojuje už 

lietuviszkus javus mokėjo: už 
rugių pūdą po 79 kap. Už avižas 
paprastas 66—70 kap., geras 71 
—75 kap., geriausias 75—80 kap. 
Kviecziai 86—96 kap. Miežiai 63 
kap., Linų sėmens 1 rubl. 25 
kap. Kvietinės klynės 51—59 
kapeikos.

Wilniuje mokėjo: už rugius 
68—75 kap.; už avižas 70—78 
kap. Pūdas szviežio nesūdyto 
sviesto 10 rubl.—10 rub. 50 kap., 
sūdyto 9 rtrb.,—9 rub., 25 kap. 
Pūdas szieno 22—28 kap., sziau- 
dų 20—22 kap.

Baisi audra.
12 d. Rugsėjo ties Ryga užki

lo baisi audra, kuri mieste ir jo 
aplinkinėse daug blėdies pridir
bo. Perkūnas uždegė kelis namus 
miesto aplinkinėse, apsvaigino 
net kelias deszimtis žmonių, pasa
koja ir apie užmusztus. Netoli 
miesto perkūnas trenkė į staezia- 
tikiszhą cerkvę pastatytą ant ka
riaunos vasarinių stovyklų vie
tos ir ją uždegė. Subėgo ant gel
bėjimo kareiviai, ir geležinkelio 
darbinįkai, bet jiems pasisekė isz- 
neszti vien daiktus isz cerkvės, 
pati gi ji su visu sudegė.

Isz Lydos, Wilniaus gub.
Nuo laukų žmonės jau viską 

nuvalė, liekasi dar vien bulvės, 
kurios szį melą užaugo ne ge
riausiai. mažos jos, kaip kur pū
va. Rugiai dar ne visur atsėti, 
kadangi ankseziaus negalima 
buvo iszarti dirvą, dabar žmonės 
baigia jau arti ir sėti. Priežastis 
paeivėlinimo su arimu yra ta, 
kad dėl stokos lytaus dirvos isz- 
džiūvo, o menki ukinįkų gyvu
liai ne daug turi vieko, todėl ir ar
ti iszdžiuvusių dirvųne buvo ga
lima.

Ligos Wilniuje.
Musų tėvynės sostapilėj, mies

te Wilniuje, pradėjo siausti vi
sokios ligos, kaip antai: tymai, 
difteritas, sziltinės; ypacz nuo 
difterito daug vaikų mirszta, isz 
miesto jis prisigriebė jau į kai
mus. Wilniaus ligonbueziai pilni 
ligonių. Daktarai sprendžia, kad 
prie platinimosi ligų Wilniuje 
labiausiai prisideda ne sveikai į- 
rengti gyvenimai ir vanduo 
miesto szuliniuose; ne sveiki czia 
ypacz beturezių gyvenimai.

Nauja geležinkelio linija.
Maskolijos kelių ministerija 

iszsiuntė inžinierių Struve ant 
paženklinimo naujos geležinkelio 
linijos, kuri jungs Latvijos portą 
Windavą su Maskva; linija ta 
bėgs nuo Tukkumo į Windavą; 
nuo Tukkumo bėga jau geležinke

jo užsiūtus 30000 rubl., bet va- 
gilka ir tuos surado, pamuszalą 
iszardė ir pinįgus paėmusi, isz 
vagono iszėjo ir prapuolė.

Gaisrai.
Bažnytkiemyj Nidermuiza, Di 

naburgo pavietyj, Witebsko gub., 
nuo deganezios lampos užsidegė 
katalikiszka bažnyczia ir su visu 
sudegė. Blėdį ugnies padarytą 
skaito ant 30000 rublių. Nider- 
muizos parapiją tveriu latviai 
katalikai.

Savinįkas palivarko Ragin,ne
toli Dianos, Wilniaus gub., užsi
manė nuszauti atsilankiusią į jo 
sodą voverę. Woverė buvo me- 
dyj netoli namų; ponas szovė, 
voverę rods nuszovė, bet 
uždegė ir sziaudin} namų stogą. 
Kadangi nė jokių gesinimo prie
taisų ne buvo, todėl ir apie gesi
nimą negalėjo būt nė kalbos. Su
degė ne tikt namai, net ir visi 
pono krutanti turtai. %

12 d. Rugsėjo, apie 10 valandą 
vakare, Wilniuje, ant priemiesz- 
czio Lukiszkių užsidegė dideli 
Suravycziaus skurų ir iszdirbiny- 
czia. Atkakus ugnagesiams, degė 
jau didesni iszdirbinyczios triobų 
dalis. Prie gesinimo penki ugna- 
sargiai tapo gana sunkiai apkulti. 
Blėdį ugnies padarytą skaito ant 
75000 rubl.

Koniniisija rinkinio lat- 
wiszkų dainų.

Peterburgo Latviszka drau
gystė parengė specijaliszką komi
siją ant rinkimo latviszkų dai
nų, paraku, mytų, žmonių pada
vimų ir tt. Ta pati komisija užsi
ims ir dalinimu latviszkų knį- 
gų terp žmonių. Žmonių dainos, 
pasakos neužsilaiko amžinai, per 
susineszimus su augszcziaus pasi
kėlusiais kaimynais žmonės peri
ma dainas savo kaimynų, melio- 
dijas, o savasias užmirszta. Mok
sli neziai visų krasztų užsiima da
bar rinkimu žmonių dainų, melo
dijų ir tt.; ant rinkimo dainų 
Maskolijoj maskoliszkas
randas paskyrė teiposgi komisiją, 
kūnai isz savo pusės duoda didelę 
paszelpą. Mes apie rinkimą sa
vo dainų mažiausiai rūpinamės, 
meliodijas musų dainų rinko tikt 
svetimtaueziai; didžiausiai musų 
dainų rinkius yra Juszkievi- 
cziaus, tikt gaila, kad jos be me- 
liodijų.

Isz Balstogės (Biąlostoko) 
Gardino gub.

Wi8i czia rugoja ant stokos 
vietų mokslainėse, ypscz į gim
nazijas ne gali patilpti visi, ku
rie atsiszaukė su noru į jas pasto
ti, nors ir iszlaiko reikalingus 
egzaminus. Pereitą metą parengė 
czia naują moteriszką gimnaziją, 
ant jos užlaikymo prisideda ir 
vietiniai fabrikantai, bet szį metą 
nė pusė norinezių į gimnaziją pa
tilpti merginų nepatilpo. Į I gim
nazijos kliasą atsiszaukė 162 mer
ginos, bet patilpo tikt 51; į II 
laikė egzaminą 51, patilpo gi tikt 
12; į III laikė egzaminą 41, pa
tilpo gi tikt 1; į IV laikė egzami
ną 21, patilpo gi 1. -'Taigi mat 
maskoliszkas randas nesiskubina 
gyventojams parengti tiek ir ne
tikusių mokslainių, kiek gyven
tojai reikalauja.

Nauji kareiwiai isz Wil- 
niaus gub.

Isz Wilniaus gub. szį metą pri
sakyta paimti isz viso 4218 
naujų kareivių. Isz miesto Wil- 
niaus paims 227, isz 604 paszauk- 
tų;isz Wilniaus pavieczio,isz 1340 
paazauktų,paims 504;isz Wileikos 
pavieczio,isz 1599 paszaktų,paims 
601, isz Disnos pav., isz 1671 
paszauktų, paims 627; Lydos 
pav., isz 1557 paszauktų, paims 
585; Aszmenų pav., isz 1609 pa

lis, kurisai susiduria su linija bė- 
ganezia į Maskvą. Kita linija, 
kurią teiposgi nuo ateinanezio 
pavasario pradės dirbdinti, bėgs 
nuo Witebsko į Kreicburgą.

Neilstantis Waikszczioto- 
jas.

Į Wilnių atkako isz Rymo 
italijonas Arnold, kurisai visą 
kelionę atliko pėkszczias. Isz Wil- 
niaus jis, teiposgi pėkszczias, ke
liauja į Peterburgą. Pereitą metą 
jis atliko panaszią kelionę isz 
Rymo į Berlyną; visą tą kelią, 
taigi 5500 viorstų, perėjo į 92 
dienas, dabartinė gi yra daug il
gesnė. Arnold dar jaunas, turi 
vos 24 m.

Patžudys.
Kaune, Kochino namuose, gy

veno 74 metų senelis, Julijonas 
Andere, mėeinįkas. 13 d. Rugsėjo 
jisai iszsiuntė savo tarnaitę par- 
neszti degtinės. Bet kaip tikt ji 
iszėjo isz numų, Andere pripylė 
stiklą vandes,į jį pribėrė žiurkžo
lių ir viską iszgėrė; iezgėrė ir 
tarnaitės parnesztą degtinę. Fo
tam, į 3 valandas Anders pasi
mirė.

NAUJI ISZRADIMAI.

H Mieste Kijeve, Mažrusijoj, 
atsibūva dabar gydytojų ir gamt- 
mokslių susivažiavimas, ant ku
rio yra dalis ir orlaivystės tirinė-. 
tojų ir paroda visokių pagerini 
mų ir iszradimų ant pastumėjimo 
pryszakin orlaivystės. Ant vieno 
isz susirinkimų, D-ras Danie- 
leveky isz Charkovo perskaitė 
praneszimą apie jo iszrastą naują 
orlaivį. Orlaivys Danielevskio 
susideda isz pailgo cilindriszko 
baliono su nusmailytais galais. 
Balioną tą pripildo hydrogenu, 
kaipo vienu iez lengviausių ga- 
zų; patsai balionas padarytas isz 
tokios medegos, kad ji visai ne- 
perleidžia gazo ir jis, sykį pripil
dytas, užsilaiko per visą sanvai
tę. Medega, isz kokios pisiutas ba
lionas, yra szilkinis audimas iez- 
mirkytas atsakaneziuose skysti
muose. Bolioue telpa 150 kubisz- 
kų metrų hydrogeno. Wisas apa
ratas, priskaieziusprie to ir svar
bumą norinezio lėkti žmogaus, 
sveria apie 9 pudus, tai kilimo 
pajiegos balione ėsanezio gazo ne 
užtenka ant pakėlimo, trūksta 
dar 20—40 svarų pajiegos ant 
pakėlimo visko ant oro. Ant 
panaikinimo tos sunkenybės, ku
ri laiko orlaivį prie žemės, isz 
abiejų baliono szalių yra pritaisy
ti sparnai, krutinant juos žemyn 
ir augsztyn, teip kaip daro 
pauksžtis lėkdamas, orlaivys len
gvai kyla augsztyn ant oro; no
rint gi nusileisti, užtenka ne kru
tinti sparnų ir orlaivys palengva 
nusileidžia ant žemės. Sėdynė 
pritaisyta prie baliono teip, kad 
ant jos sėdintis prie pasikėlimo ir 
vėl atsisėdimo krutina sparnus, 
kitokio darbo ant to nereikia. 
Jeigu ant oro nėra vėjo, tai su 
tuom orlaiviu galima liuosai la
kioti į visus krasztus. Kasztuoja 
gi jis apie 800 rubl. Dabar jau 
tasai orlaivys tinka ant mažesnių 
nuo 20—30 viorstų kelionių. 
Iszradėjas vienok tikisi jį dar 
pagerinti ir padaryti tinkanezių 
ant atlikimo ir tolymesnių kelio
nių.

Ant szunu parodos.
Sudžių komisija, kuriai pave

stas paskirstymas dovanų už ge
riausius szunis, prieina prie vieno 
atgabento szuns; jo savinįkas, 
norėdamas gūdžioms nusprendi
mą palengvinti, sako:

— Piktesnio szuns už mana jį 
nėra ant wiso svieto!

— Szuns — gal būt, bet žmo
nių piktesnių daug yra — atsako 
vienas isz sudžių.



Isz Amerikos.
Turi 40 paežiu.

Buffalo, N. Y. Czianyksztė 
policija suėmė vieną vyriszkį, 
kurisai turi ue mažiaus kaip 40 
gyvų paežių visokiuose Ameri 
ko* krasztuose. Suimtasis yra 53 
m. Charles W. Wardruff. Pir
miausiai apsiwedė jis Wellsvillej 
1885 m., 1889 m. atkako jis į 
Buffalo, pasigarsino kaipo teatro 
direktorius, susipažino su viena 
aktore ir su ja apsivedė hotelyj. 
Isznaudojęs savo jauną paezią, 
po dviejų dienų iszdumė isz Buf 
falo. Tą patį metą, 10 d. Balan
džio apsiw ėdė jis su dpktere vie
no prekėjo Mansion House. Ant 
rytojaus ėmė szliubą su naszle

• Sample, kurią patiko ant eleva
toriaus. Su dviem paeziom gy
veno jis vieną sanvaitę ir isz 
ežia iszdumė. Neužilgio potam 
pasipažino Dunkircke su jauna 
mergina, atsilankė pas jos tėvus, 
apsivedė, bet ant rytojaus aplei
do jauną paezią ir iszdumė. Pa
stojo į kariauną, bet 1890 m. isz 
jos pabėgo. St. Louise pasigar
sino jis kaipo daktaras, New Yor- 
ke kaipo profesorius, New Mext- 
ke kaipo kastynių expertas, Ka
lifornijoj kaipo inžinierius ir 
kiekvienoj vietoj vedė tiek pa
ežių, kiek tikt į umj laiką gauti 
galėjo, bet isznaudojęs savo nu
mylėtas moteris, dūmė kitur, 
kur vėl tą patį darė. Ant savo 
nelaimės, atkako jis vėl į Buffa- 
lo, kur ir pateko į policijos nagus. 
Jo kuparėlyj rado su wirszum 
3000 laiszkų nuo moterų ir mer
ginų isz visokių Amerikos krasz- 
tų, su kurioms dar mat rengėsi 
apsivesti.

Darbininku susimuszimas.
—- Pana, III. Czianykszcziose 

kastynėse jau nuo seniai laukė 
susimuszimo terp sztraikuojanczių 
baltveidžių ir jų vietoj kastynių 
savinįkų partrauktų negrų dar- 
binįkų, kadangi teip negrai, kaip 
ir szerifas su savo pagelbinįkais 
tyczia erziną sztraikierius. Susi 
muszimas toksai isztikro atsitiko 
vakare 28 d. Rugsėjo. Isz abie
jų pusių paleido su virszum 200 
szuvių; yra paszauti ir užmuszti. 
Mat kaip netikę Amerikos kapi
talistai ir jiems vien tarnaujan

* ežios valdžios trokszta darbiuįkų 
kraujo. Szitame atsitikime kraujo 
praliejimą pagimdė tikt godumas 
kastynių savinįkų, szerifas su sa
vo žmonėms ežia atloszė tikt ro
lę jų bernų. Sztraikuojanti dar- 
binįkai nieko daugiaus ne reika
lavo, kaip vien kad kastynių 
savinįkai pildytų jų paežių duo
tus darbinįkarns pažadėjimus. Ar 
isz tikro jau Amerikoj nėra baus
mės ant liejanczių žmonių kraują 
szerifų ir jų ponų kapitalistų? 
Ant nelaimės, ant tų ponų joe 
nėra ir ne bus teip ilgai, kol visą 
krasztą v*aldys dabartinės sukor- 
rupuotos politiszkos partijos, kol 
ant valdinįkų pats darbinįkai ne 
paliaus rinkę vien politikierių ir 
kapitalistų įnagių, savo bjau
riausių prieszų, Gubernatorius 
iszsiuntė į Paną miliciją su ka 
nuolėmis. Laukia ežia tolesnių 
maisztų.

Gaisrai.
Kokono, Ind. Szitame pavie- 

tyj, mieste Greentovn, siautė di
delis gaisras, teip didelio gaisro 
szitame pavietyj dar nieks neat
mena. Ugnis užgimė Puddock, 
Hodge & Co. javų krautuvėj ir 
besiplatindama greitai, apėmė 
vi»as krautuvės triobas, kuriose 
buvo 30000 buszelių kvieczių ir • 
kitokių- javų. Nuo ežia ugnis 
perėjo ant Cdrona malūnų ir juos 
teiposgi isznaikino. Blėdį skaito 
ant 100000 dol., asekuruota gi vi- 
akas buvo ant 40000 dol. Ugnis 
užgimė nuo padegimo, bet kas 
padegė, iki sziol dar to ne susekė.

Colorado Springs. Siautė 
ežia baisus gaisras per isztisas 
keturias valandas, kurisai pridir
bo blėdies ant pusės milijono do 
liarų. Ugnis užgimė aut gele
žinkelio stacijos ir platinosi ne- 
iszpasakytai greitai teip, kad isz
naikino visą 8 blokų plotą.

Bemažo nelynczawo prigaveju 
agentu.

^<Kankakee, III. Szitame pa
svietyj' kaime Reddick, bemažo 
mdynezavo dviejų agentų, kurie 
važinėjo po aplinkinius farmerius 
rengdami perkūnsargius. Minėti 
agentai mat, užėję pas vieną far- 
merį, nemokantį gerai angliszkai,

pasisiūlė ant jo namų parengti 
perkūnsargį už 20 dol.; matyda
mi, kad tasai ne moka angliszkai, 
ant pasiraszymo pakiszo vekselį 
ant $440. Kada darbas buwo atlik
tas, jie pareikalavo, užmokėjimo 
visos sumos, ant kiek vekselis 
buvo iszduotas. Farmeris, neturė
dama namieje tiek pinįgų, norėjo 
pasiskolinti pas kaimynus, bet tie 
jį sudraudė. Agentai apskundė į 
sūdą, l>€$ audžia sutaikė, neteisiu 
gi agentai pasiganėdino 20 dol., 
vieton 440 dol. Už norą teip 
bjauriai prigauti, įnirszę farme 

. riai norėjo neteisingus agentus 
nubausti, butų gal juos lynczavę, 
tikt įsikiazimas sudžios ir dvie 
jų svetimų juos nuo to iszgelbė- 
jo-

Dega girios.
Idaho Springs, Col. Wakari- 

niuose szito szieto paviecziuoae 
užgimė dideli girių ir prairijų 
gaisrai. Ugnis platinasi su ne- 
iszpasakytu greitumu, žmonės 
nužudė viltį, netiki kad galėtu' 
apsaugoti terpgiriuose ir ant 
prairijų pastatytas farmas. 
platina ugni, kuri vhką ant savo 
kelio naikina, gyventojai, nami
niai gyvuliai ir laukiniai žvėrys 
dideliais pulkais bėga į rytinius, 
drėgmesnins szteto krasztus. Far 
meriai ir gyvulių augytojai 
sprendžia, kad ugnį tyczia pa
gimdė indijonai, atkerszydami 
balt veidžiams už skriaudas. 
Gaisrai tie apėmė jah pavieczius: 
Routt, R'O Blanco, Grand, Lari- 
mel, Gaifield, Eagle, Pitkin ir 
Summitt. Blėdį tų gaisrų pada
rytą skaito ant daugelio milijonų 
doliarų.

t Buvę pereitos sanvaitės pa
baisoj smarkus lytus užgesino 
kaip kur girių gaisrus, kurie 
siautė sztetuose VVisconsin, Min- 
uesotoj ir Pietinėj Dakotoj. Blėdį 
tų gaisrų padarytą skaito ant ke
lių milijonų doliarų. Prie to 
pražuvo ir 14 žmonių; gal pasi
rodys dar daugiaus pražuvusių.

VVetros ir audros.
Shenangoh, Ga. 2 d. Spalių 

siautė ežia 18 valandų baisi au
dra su debesų praplyszimais ir 
vėtrą. Mieste ji rods ne daug 
blėdies pridirbo, bet užtai blėdys 
padarytos ant saluczių prie Geor- 
gijos ir Pietinės Carolincs pa- 
kranezių labai didelės. Wandens 
užliejo visas žemesnes vietas. 
Iki sziol žino rods tikt apie vie
ną laike tų audrų pražuvusį žmo
gų, bet kaip sprendžia, ant salų 
jų pražuvo labai daug, bet tikro 
skaitliaus dar nežino.
Pabucziavimas kaipo vaistas.

Detroit, Mich. Gyvena ežia 
nebylė Wiktorija Michovska. 
Paskutinę dieną pereito mėnesio 
ji netikėtai atgavo kalbą. Mi- 
chov^ka mat turi bicyklį ir tan
kiai ant jo važinėja; 30 d. Rug
sėjo, iszvažiavus jai ant bicyklio 
už miesto, koksai vyriszkis užsi 
manė ją pabueziuoti. Tas teip 
iszgązdino nebylę, kad ji prasz- 
neko ir pradėjo szaukti pagelbos. 
Dabar visi tiki, kad minėta ne
bylė užlaikys kalbą ant visados.

Ezpliozija.
St. Louis. Mo. Pardaviny- 

cziose McLain, pn. 410 N. 4 ui. 
atsitiko baisi parako expliozija, 
kurios viena pardavinyczios 
trioba tapo sugriauta ir kelios 
žmogystos sunkiai apkultos. Dvi 
pardavinyczios pagelbinįkės mir
tinai apkultos, teip apkultų yra 
daugiaus. Nuo expliojos visa 
trioba užsidegė; prie gesinimo 
ugnies keli gesintojai tapo apkul
ti griuvanezių sienų.

Nelaime ant geležinkelio.
Halifax, N. Y. Netoli Stel- 

lerton, exkursijos trūkis isz Pic- 
ton su važiuojaneziais ant paro
dos į Halifax, ant kelio susimu- 
szė su teip vadinamu Construc- 
tion trukiu. Susimuszimas buvo 
teip smarkus, kad daugumas va
gonų abiejų trukių susidaužė; 
prie to 5 žmonės tapo ant vietos 
užmuszti, apkultų gi yra dau 
giaus.

Isz darbo lauko.
1 Allegheny, Pa. Star Iron 

Works dirbtuvės pradėjo dirbti.
• Red LoDgE, Mont. Darbai 

Roehy Park kastynėse eina gerai.
5 Carlinvllue, III. Darbai 

czianykszcziose kastynėse eina 
labai silpnai.

5 Hyde Park, Pa. Czianyksz- 
czioee blėtos dirbtuvėse dirba 
kiekvieną dieną.

5 Scranton, Pa. Kastynėse 
Delavare, Lacka & Morton Co. 
pradėjo dirbti.

Scranton, Pa. Darbai ežia 
eina dabar pusėtinai, bet nežinia 
ar ilgai teip bus.

5 Bethany, Pa. Sugar Creeke 
atydaro naują kastynę, kur gaus 
darbą diktai darbinįkų.

T Youngbtovn, Oh. Brovn- 
Bonnett Co. ketina ežia statyti 
naują geležies dirbtuvę.

Elkhart, Pa. Ant lauko 
vieno fermerio netoli Elkhart 
rado didelius anglių plotus.

•' Kittaning, Pa. Wisi pecziai 
czianykszczių geležies dirbtuvių 
dirba, darbai eina labai gerai.

Harrisburg, Pa. Taiso czia- 
nykszczius Paxtono peczius ir 
juose neužilgio prasidės darbai.

•j Harrisburg, Pa. Chesapeake 
dirbtuvėse, po iszstovėjimui per 
isztisą mėnesį, prasidėjo darbai.

Hammond, III. Czianyksz- 
czios blėtos dirbtuvės ketina pra
dėti darbus pradžioje szio mėne
sio.

% Victor, Col. Rado ežia 
naujus aukso plotus. Darbai kas
tynėse szito a[*kriczio visur eina 
gerai.

Ne v Castle, Pa. Shenango 
Valley Steel Co. dirbtuvėse dir
bimo blėtos dalyj pradėjo jau 
dirbti.

Scranton, Pa. “North Mill” 
Lackavanos geležies kompanijos 
pradėjo jau dirbti ir darbo užteks 
ant ilgaį. ,

Midvale; Oh. Darbai Go- 
bheno ir Barnhill kastynėse eina 
silpnai. Dirba vos po tris dienas 
ant sanvaitės.

Albia, Ia. Netoli nuo ežia 
rado naujus anglių plotus, ant 
kurių vietiniai kapitalistai ketina 
parengti kautynes.

Hubbard, Oh. Applegate 
kastynėse Chestnut Ridge ketina 
pradėti darbus; priėmė ežia jau 
25 darbi nįkus.

•Į Joliet, III. Czianykszczios 
Foxo dirbtuvės bus padidintos, 
priims paskui prie darbo dau
giaus darbinįkų.

1 Phiuadelphia, Pa. Per už 
darymą czianykszczių divonų 
dirbtuvių su virszum 3000 žmo
nių ne teko darbą

1 Birdsburg, Pa. E. & C. 
Brookės dirbtuvėse isz dalies 
pradėjo jau dirbti, gavo ežia 
darbą 200 darbinįkų.

Canonsburg, Pa. Dirbtuvė- 
se Nut & Balt Co. nuo pereitos 
sanvaitės prasidėjo darbai, bet 
kaip ilgai dirbs, nežinia.

< Chamber^burp, Pa. Engi- 
neering Co. dirbtuvės turi daug 
reikalavimų, todėl dirba gerai ir 
darbo užteks ežia ant ilgai.

5 Alexandria, Ind- Darbai 
czianykszcziose geležies dirbtu
vėse eina gerai, dirba ežia su 
dviem darbinįkų atmainom.

Pittsburg, Pa. Susitvėrė 
czta kompanija, kuri nupirko 
brolių Chess dirbtuves ir neužil
gio žada jose pradėti darbus.

1 Kansas City, Mo. Czia
nykszcziose McKennos dirbtuvė 
se darbai eina gerai; dirba cz:a 
su dviem drabinįkų atmainom.

1 Crested Bulle, Colo. Da
lis darbinįkų czianykszczių kasty
nių pakėlė sztraiką, per tai ir 
kastynės tapo su visu uždarytos.

1 Scottdale, Pa. Senoje 
Meadov dirbtuvėj neužilgio pra
dės dirbti; reikalingus pertaisy
mus tikisi atlikti į porą sanwai- 
czių.

Pottstovn, Pa. Glasgov 
Iron Co. taiso savo dirbtuves, 
todėl gal neužilgio pradės jose 
dirbti. Dirbtuvės tos iszstovėjo 
per tris metus.

Mt Olive, III. Darbai czia
nykszcziose kastynėse eina labai 
silpnai; nuo 1—15 Rugsėjo dir 
bo vos po 2| dienos, darbinįkai 
uždirbo vos po 3 dol.

Sparrov Point, Md. Dirb
tuvės Marryland Steel Co. ant 
tūlo laiko bus uždarytos, kadan
gi, kaip sako, jos negali gauti 
tiek rudos, kiek reikalauja.

T erke Haute, Ind. Bitumi- 
ninių anglių kastynėse szito ap- 
skriezio darbai eina labai gerai. 
Sziaurinių krasztų kastynėse dir
ba tikt po 4 dienas ant sanvai 
tės.

Dilloevale, Oh. Terp kas
tynių savinįkų szito ir Long Run 
apskriezio užgimė nesutikimai. 
Jeigu kastynių savinįkai neužga- 
nėdįs darbinįkų, užgims ežia 
sztraikaa.

St. Joseph, Mo. Siautusioe 
ežia smarkios vėtros' pagadino 
teip triobas czianykszczių gele
žies dirbtuvių, kad jos turėjo pa
liauti dirbę, kol nepataisys paga 
dytų triobų.

1 Bridgeport, Oh. Darbai 
dirbtuvėse Aetna Standard Iron 
& Steel Co. eina labai gerai, turi 
jos tiek reikalavimų, kad dirbant 
per dienas ir naktis,ue gali visko 
į laiką atlikti.

5 CrippHe Creek, Col. Atsi
darė ežia daugiaus kastynių, dar
bai eina visur gerai, tikt malūnai 
neįstengia sutrupinti isz kastą ru
dą, todėl ežia stato dabar dau
giaus malūnų.

•i Sheffield, Ala. Susitvėrė 
ežia nauja kompanija Anglo-A- 
merican Steel Co., kurios kapita
las yra & 1000000. Minėta kom
panija rengiasi ežia pastatyti nau
ją plieno dirbtuvę.

•f Pittsburg, Pa. Dirbtuvėse 
O.l Well Supply Co. Frankstov- 
ne, pudleriszkoj dalyj pradėjo 
dirbti su dviem darbinįkų atmai
nom ; kitose dalyse žada teipos
gi neužilgio pradėti darbus.

® SiMPSGN, Pa. Darbai czia- 
nykszcziose anglių kastynėse eina 
gerai. Dirba kiekvieną dieną po 
10 vai. ant dienos. Tikt vienas 
negerumas, kad darbinįkai viską 
turi pirkti kompanijų pardaviny- 
cziose ir mokėti dvigubą ir tri
gubą prekę.

ISZ
Lietuwiszku dirwu. 

Kur kits kelias?
No 38 “Rytas” patalpino rasz- 

tą p. Tautieczio, kurisai užgrie
bia gana svarbų klausymą, kurį 
priderėtų perkratinėti ir kitiems 
laikraszcziams, o gal surastume 
kelią ant susitaikymo. P. Tautie 
tis, vienoje vietoje sziteip sako: 
“Juo daugiaus laikraszcziai gar

sina apie girtuoklystę ir kitus blo
gus lietuvių darbus, juo daugiaus 
jie platinasi. Kas do priežastis to? 
Sztai, garsindami apie blogus pa
sielgimus žmonių, neaplenkia nė 
jų vadovų dvasiszkų, kartais tei
singai, o kartais ir visai neteisin- 
gsi isz adatos vežimą priskaldo. 
Tokiu budu žmonis teip suerzina, 
jog jie ne nori pasitikėti nė vie
nam kunįgui, kad ir jis isz danj 
gaus ateitų, kad ir j s užsimusztų 
besidarbuodamas apie isztobulini- 
mą stovio tautieczių. Argi nebū
tų daug geriaus, idant jie,turėda
mi kokius nesutikimus, patys 
terp savęs nuspręstų, apsiskųstų 
prie tam tikros valdžios, jei turi 
tikras priežastis”.

Mums rodosi, kad jeigu garsi
nant musų laikraszcziams apie 
musų brolių girtuokliavimus ir 
kitus peiktinus darbus, tie apsi- 
reiszkimai ne tikt nesimažina, bet 
platinasi, tai tame ne vien tų 
laikraszczių kaltė: peikiant peik
tinus darbus, jeigu ir negalima jų 
isznaikinti, tai niekaip negalima 
jau juos platinti, jeigu gi jie pla
tinasi, tai jau juos gimdo ne laik- 
raszcziai, bet kitos priežastys. 
Kaip kitur, teip ir terp lietuvių 
gyvas paveikslas daugiaus sveria 
negu rasztas: paveikslingu savo 
pasielgimu dvasiszkas vadovus, 
jeigu ne iszsyk, tai bent iszpaleng- 
vo, pertikrins nepasitikinezius, 
nors jis turėtu ir duug prieszų. Irz 
kitos vėl pusės, nors laikraszcziai 
užeziaupę lupas tylėtų apie peikti
nus tokių vadovų pasielgimus, 
pats žmonės supras, kad jie nepa- 
veikalingai elgiasi ir tokiam ne
tikės; tylint gi apie tokius peikti
nus dvasiszkų vadovų darbus 
laikraszcziams, jie teisingai užsi
pelnys teiposgi žmonių nepasiti
kėjimą.žmonės turės palaikyti lai 
kraazczius uždengianezius peikti
nus dvasiszkų vadovų pasielgi
mus už sądraugus piktai daran- 
czių vodovų, už daly vaujanezius 
tokiuose darbuose.Tą mes remiame

ne ant fantastiszkų iszmislų, bet 
ant datyrimo lygiai kitų, kaip ir 
mus paežių. Paveikslų ne toli 
jieszkoti.

Isz pradžių, kol Chicagos ‘pra- 
baszczius savo aeabiszkais juodi
nimais rfe privertė mus geriaus 
įsigilinti į jo paties darbus, mes, 
nenorėdami kisztiesi į parapijos 
reikalus, apie juos tylėjome ir jų 
ne tirinėjome. Užtai juk korė 
spondentai parapijonai, savo ko
respondencijose pati įpustose 
“Karde”, paskui “Vienybėj” ajf- 
kaltiuo mus už tylėjimą apie 
peiktinus Chicagos prabaszcziaus 
darbus, panaszių apkaltinimų ga
vome ir tiesiog į mus adresuotų. 
Mes gi vis apie tai tylėjome, ka
dangi apie tuos darbus, jų giliaus 
netirinėdami, ne buvome persi
tikrinę. Musų tylėjimas vienok 
nepadidino žmonių užsitikėjimo 
musų dvasiszkam vadovui, ka
dangi jis visu savo psielgimu to
kį užsitikėjimą naikino, kaip ga
lėdamas, kaip naikina ir dabar. 
Ant pakėlimo nupuolusio daugu
mos parapijonų užsitikėjimo, mes 
reikalaujame, kad kunįgas laz
duotų teisingą kasos stovio ro- 
kundą, užtai jo artymiausi szali- 
nįkai gazdina perszovimu “Lie
tuvos” redaktorių už pakėlimą 
klausymo kasos reikalų. Tegul 
p. Tautietis pats sprendžia apie 
vaisius darbavymosi musų dva- 
siszko vadovo! _ ♦

Jeigu jo darbai tokius vai
sius atgabena, argi tai laik
raszczių kaltė? Mes kitų kunįgų 
ne juodiname, kadangi apie jų 
peiktinus darbus nežinome. Musų 
bažnyczioj pamokslus žmonės 
girdi tankiausiai baranezius laik- 
raszczius ir knįgas skaitanezius. 
Tai kasgi žmogui, norineziam isz- 
piidyti bažnyczioj iszgirstus pnsa 
kymus pasilieka daryti, jeigu ne 
girtuokliauti ir pasigėrus musz- 
tiesi? Skaityti laikraszczius ir pa- 
mokinanezias knįgas jam uždrau
sta, kitokių pasilinksminimų nė
ra, tai kasgi liekasi apart sali u no? 
Juos ir lanko musų žmonės, ka
dangi nieko geresnio neturi; pa
rengti gi ką nors teiposgi ne gali
ma, kadangi, kaip nuo laikrasz
czių ir knįgų, teip ir nuo apszvie- 
timo kitokiu budu grasys jeigu 
ne visi, tai visgi tūli dvasiszki 
vadovai. Kaip gi iszeiti isz to la
birinto, praezytume rodos p. Tau
tieczio?

Sziądien pas mus viskas pa
remta ant kovos už įtekmę ant 
žmonių, taigi ir nenorinti kovos į 
ją turi būt įtraukti. Kovoja ne vien 
svietiszkų laikraszczių redakto
riai, priesz juos turbut smarkiaus 
kovoja tūli dvasiszki vadovai, 
nepasiklausę katros pusės teisybė, 
tankiausiai užstoja už savajį, nors 
jis ir kalcziausiu butu. Tas tai, 
mums rodosi, ir yra svarbiausia 
priežastis mažinimosi pasitikėji 
mo dvasiszkiems vadovams. Jei
gu dvasiszki vadovai pakelia 
kovą priesz ne dvasiszkus, tai 
kasgi paskutiniems liekasi dau
giaus daryti? Ar jie nori ar ne 
nori, turi kovą priimti.

Tautietis rodyja su skundais 
kreiptieji į atsakanezias vietas. 
Taigi į kokias? Pasitikėjimą ant 
nusprendimo dvasiszkos valdžios, 
paveikslan, kaslink parapijos ka
sos, naikina pats tūli dvasiszki 
vadovai, atvirai sakydami žmo
nėms, kad užka.'ą, už žmonių su
dėtus pinįgus, nors juos kasžin 
kur iszmėtytų, vyskupai kalto 
kunįgo ne nubaus, užtai neisz 
liuosuos parapijos nuo mėtanezio 
žmonių aukas kunįgo. Taigi lie
kasi tikt svietiszkos valdžios, 
prie kurių reiktų kreiptisi su 
skundais priesz kunįgą my n jojan
tį kraszto tiesas. Tos vėl valdžios 
Amerikoj ne visas dvasiszkų 
vadovų kaltes perkratinėja. Tai
gi ką skriaudžiami prapijonai pri
valo daryti? Ar szian, ar ten su 
skundais kreiptiesi, kadangi pa
rapija susideda ne isz vieno žino 
gaus, bet yra tai korporacija su
sidedanti isz tukstanezių sąnarių, 
jiems pirma reikia susitarti. To
kiam susitarimui ir tarnauja mu
sų lakraszcziai nurodydami nusi
dėjimus priesz parapijonus tūlų pa
rapijų valdytojų ;pažinimas tokių 
nusidėjimų suvienyja vis dau
giaus ir daugiaus parapijonų ir 
ateina laikas, kad ant galo jie gal 
jau nuspręsti, ką reikia daryti 
ant suvaldymo skriaudėjo, arba 
ant jo iszvijimo.

Gal būt, kad tasai kelias ne 
geras, bet mes geresnio nežinome. 

Jeigu yra toksai, tegul p. Tautie
tis aiszkiaus parodo, o gal galėsi
me nore isz dalies susitaikyti. Jei
gu galima be kovos apsieiti, mes 
ją atmesime. Sziądien, jeigu priesz 
mus kiti kovoja, mes priversti 
ne tikt gintiesi, bet dar iszaisz 
kinti, kad musų prieszai ne tikt 
ne turi tiesos, bet pats ne kovoja 
už žmonių tiesas, už jų labą, bet 
už savo asabiszką bolį, rinkdami 
pinįgus su žmonių skriauda. Ko
voja kareiviai tikt vartodami 
vienokius ginklus gali tikėtiesi 
kovą laimėti, todėl ir mes pri
versti ėsame vartoti tuos paežius 
ginklus, kokius priesz mus var
toja musų prieszai. Mes pats gei
džiame, kad tie ginklai butų gra
žesni, szvelnesni, bet ką gi da
ryti, jeigu priesz mus susziurksz- 
cziais ir tankiai nedorais kovoja? 
Wieną galime pažadėti, kad isz 
melagystų su žinia kovoje nieka
da nesinaudosime, nors musų 
prieszai tu«m ginklu priesz mus 
kovoja.

Atsiliepimas “Susiwieny- 
jimo” reikaluose.

(Atsiųsta).
“Tėvynė”, No. 7, užkvieczia 

visus paduoti įneszymus priesz 
seimą, dėl labo “Susivienyjimo” 
ir žada, kas nereikalingo atimti, 
o kas reikalingo ir naudingo pri
dėti. Asz, pasiremdamas ant 
“Sus.” organo užkvietimo, noriu 
paduoti savo įnesziaius bei pa- 
aiszkinimus ant naudos “Susiv.”

a) . Į Susiv.” turi būt priimtas 
kiekvienas lietuvys (iszskiriant 
žydą), nepaisant ant jo “dievo
tumo” arba “ne dievotumo” jei
gu jis atsakantis “Sus”. Konstitu
cijai.

b) . Paskirti rėdytoją organo 
“Susiv.” su alga, tada “Sus.” ne 
bus po kunįgų įtekme ir tada 
nereiks ant kunįgų rugoti.

c) . Uždėti ant kiekvieno są
nario mokestį ir pinįgus dėtį į 
“Susiv.” kasą dėl siuntimo dele
gato ant seimo isz kuopų bei drau- 
gyszczių. Jei kuopa arba draugys
tė dideli, o kelionė trumpa, kur 
bus seimas, tada gali tokia kaopa 
siųsti du delegatu, mažesni gi 
kuopa siųstų vieną, dar mažesni 
į dvejus metus vieną ir tt.; tai 
vis geriaus butų negu niekados 
ne siuneziant nė vieno delegato. 
Surėdžius “Susiv.” atsakaneziai, 
nereiktų uždėti extra mokesties 
ant kelionės delegatų, nes ir da
bartinė mokestis gal uždengti 
tuos kelionės kasztus- Toki dele
gatai, pribuvę ant seimo, veiktu 
ant visuomenės labo ar nors sa
vo kuopos bei draugystės. Tąsyk 
seimai ne butų sumonopolizuoti, 
negalėtų būt tiek kunįgų delega
tų, ne butų tokios progos laikyti 
paszalinius seimukus.

d.) Ant Seimo, kad visi turėtų 
lygius balsus, ar tai butų kunįgų 
prieszai arba draugai.

e). Ne rinkti isz vieno miesto 
visų seimo virszinįkų teip kaip 
ant pereito seimo isz Shenandoah 
buvo visi keturi.

Prie tos progos paminėsim ir 
apie tūlas paslaptis..

Kaip matome “Tėvynės” No 7 
paduoti kasztai už peržiūrėjimą 
knįgų kn. J. Kaulakio kaipo glo
bėjo kasos. Bet kaip jis prižiūrėjo 
tą kasą? Ant pereito seimo pasakė, 
kad viskas gerai. Nors visi ku 
nįgai žinojo apie stovį “Susiv.” 
kasos, bet priesz ir ant seimo sli 
pė. Ant paszalinio seimuko isz- 
mintingesni kunįgai užmanė, kad 
dar Miliauską palikti ant toliaus 
kasierium ir beskandalo, po va
liai isztraukti isz jo pinįgus,pakol 
kreditą turėjo, bet tūli kunįgai 
labai pykoasabiszkai ant Miliaus
ko užtai, jogais buvo “T. M. Dr.” 
kasierium. Bekabdami duobę “T. 
M. Dr.”, tai patys "dar giliaus į- 
virto.

2). Vainikas nupirktas ant pa- 
puoszimo Washingtono stovylos 
už “Susiv.” pinįgus ant pereito 
seimo, paraszas ant jo teip skam
bėjo: “From the Lithuanian 
United State Catholic Societys 
of Philadelph'a to George Waeh- 
ington”. Pinįgus, kaip matome, 
užmokėjo “Susiv.” už vainiką, o 
vainikas ne reprezentavo visų 
Amerikos lietuvių, bet tikt Phi- 
l'adelphios lietuvius katalikusi 
Kam ežia buvo paslaptis, tai jau 
negalima suprasti. * .

Dvylikto Seimo Delegatas.

Atszaukimas. i
Užpereitame “Lietuvos” nume

ryje, įbes, perkratinėdami kurų-

go Kravczuno darbus ir mierius, 
pasėmę isz “Saulės” žinią, pagar
sinome, buk kn. Kravczunas, ant 
kovos su drystaneziais kritikuoti 
jo darbus, rengiasi uždėti savo 
asabiszką lietuviszką laikrasztį, 
paminėjome, kad jis pats, ne mo
kėdamas lietuviszkai, ketina ant 
redaktoriaus parsitraukti dabarti
nį “Garso” redaktorių,p. Stagarą. 
Dabar vienok gavome nuo pono 
Stagaro laiszką, kuriame jis pra- 
nesza, kad nesirengia keliauti 
į Chicagą ir ne mislyja rėdyti ku? 
njgo Kravczuno laikrasztį. To
dėl ir mes atszaukiame pirmiaus 
paleistą žinią ir persipraszome, 
kad p. Stagaro ypatą sujungėme 
su kun. Kravczuno purvinais 
darbais.

Isz Scranton, Pa.
Atsibuvo ežia didelis lietuvių 

susirinkimas. Ant salės visi su
sirinkę užsilaikė gražiai. Kalbas 
laikė: “Vienybės” redaktorius p. 
Mikolainis, D-ras Szliupas, D rė 
Želvienė ir p. Kuncmonas. Apart 
minėtų lietuviszkų kalbėtoją, į 
susirinkusius kalbėjo angliszkai 
p. Groepas. Klausytojai, matomai 
buvo visi užganėdinti.

Klausytojas.

“Rytui”.
No 39 “Ryto”, p. Parapijonas 

bara mus už paminėjimą “Lietu
voj”, kad ant parapijos fairo Chi- 
cagoj, parapijos salėj pardavinėja 
svaiginanezius gėrymus; p. Para
pijonas užmeta mums melagystę, 
kadangi, pagal nutarimą vysku
pų ant Baltimorės susirinkimo, 
ant parapijų fairų ne valia par
davinėti svaiginanezių gėrymų. 
Ar Waterburyj ant tokių fairų 
paidavinėja tokius vyskupų už
gintus gėrymus, mes nežinome, 
raszėme todėl ne apie kiįų para
pijų fanus, tikt apie parengtą 
Chicagoj. Cziar pardavinėja alų, 
O jis priguli jau prie svaiginan
ezių gėrymų ir juom tai dau
giausiai lietuviai pasigeria, 
Jeigu pagal Baltimorės vyskupų 
nutarimą ne valia pardavinėti 
tokių gėrymų, tai pasirodo, kad 
Chicagos prabaszczius pats laužo 
ir mynioja vyskupų nutarimus, 
kad jis pats tveria kitus, sau pa
rankesnius. Teip iszpuola pagal 
“Ryto” mums suteiktą pamokini
mą.

Kad jis tankiai tveria sau pa
rankesnius nutarimus, parodo tą 
daugelis faktų. Paminėsme sztai 
nors paskutinį. Pasimirė ežia 
pereitą sanvaitę lietuvys Nova- 
grodskis, kurisai prigulėjo prie 
bažnytinės dr-tės Dovido Kara
liaus ir prie “Lietuvos Sūnų 
Dr-tės”. Ant laidotuvių kunįgas 
daleido imti dalyvumą tikt baž
nytinei draugystei, sananams gi 
tautiszkos uždraudė susirinkti su 
tautiszkais ženklais; jeigu su to
kiais ženklais kas ateitu, žadėjo 
kūno visai į bažnyczią neįsileisti.

Melstume “Ryto”, idant mums 
paaiszkintų, ar yra teiposgi vys
kupų nusprendimai uždraudžianti- 
kam nors neszioti tautiszkus žen
klus? Ar kunįgo Kravczuno 
nusprendimą pagimdė tikt jo 
neužkanta lietuvystės ir lietu
viszkų tautiszkų ženklų? Ne kar
tą mes užtėm^jome airiszkas lai
dotuves, ant kurių lydinti ne ka
voms airiszkų tautiszkų ženklų. 
Taigi ar Amerikos vyskupai už
draudė vien lietuviszkus? Klau
symas Ui labai svarbus, todėl 
meldžiame “Ryto”, kad teiktųsi 
mums tą paaiezkinti. Partrauki- 
mas nemokanezių lietuviszkai mi- 
nyszkų ant mokinimo lietu
viszkų vaikų, uždraudimas lie
tuviams skaityti knįgas, laikrasz
czius, iszmėtymas net 40000 dol. 
nežinia kur parapijonų sudėtų 
pinįgų ir tt. ar viskas tai pada
ryta teiposgi ant vyskupų prisa
kymų ir nusprendimų?

Isz wisur.
d Iszdegė didelis kaimas Mit- 

tenach, Bavarijoj. Ugnyje pražu
vo ir vienus ukinįkas, bet 400 
žmonių ne teko pastogės. Sudegė 
ežia daug žmonių turtų.

g Kastynėse General Blumen- 
thal, netoli Herni, Dnrtmundo 
apskrityj, Westfalijoj, Prūsuose, 
besileidžiant darbinįkarns į olą, 
nupuolė leidimosi prietaisa su 
darbinįkai*, isz kurių 20 tapo 
užmusztų.



LIETUVA

D Baisios w6tros ir audros, ko
kios siautė 6 d. Rugsėjo Japoni
joj, neiszpasakytai daug nelaimių 
atgabeno. Skaitlių t w anuose 
prigėrusių žmonių paduoda ant 
250; prie to užtwinę wandens 
nuneszė 154 namus, 1495 sugrio* 
wė, 11460 namų pagadino, 15597 
yra TvanYlens užlietų.

|| Kaime Sanderdek, kunį- 
gaiksztystėj Anhalt, Wokietijoj, 
ant syk apsirgo 150 žmonių; wisi 
apsirgę walgė kiaulieną, kurię 
pirko pas mėsinįkę Wittzok. Ma
tomai tie žmonės užsikrėtė liga 
nuo mėsos nesvveikų kiaulių. 
Waldžios tirinėja dabar tę atei
kime ir mėsinįke apskundė j su- 
d?.

U Ant dirbdinamo dabar gele
žinkelio nuo Simbirsko į Kazanių 
susidaužė wežantis darbinįkus 
trūkis. 8 wagonai su darbinįkais 
susidaužė, trūkio konduktorius ir 
trys darbinįkai tapo užmuszti, 
10 gi jų yra mirtinai apkultų.
Nelaimę pagimdė nesusekti pik
tadariai, kurie užrito akmenį ant 
szėnių.

|| Mieste Taganroge, pietinėj 
Maskolijoj, 5 d. Rugsėjo, Avietinė
je geležies liejinyczioje atsiliko 
baisi Sutirpusio metaliaus expliozi- 
ja, kurios trys darbinįkai ir meis
teris wokietis tapo užmuszti. Jie 
mat nusiųsti buwo iszvvalyti rezer- 
woarus, kurių su sutarpintu meta- 
lium buwo trys. Wos pradėjo 
darbuotiesi apie pirmutinį, atsi
tiko baisi expliozija, nuo jos ex- 
pliodawo ir antras rezenvoaras, 
isz jų degantis metalius isztekė 
jo ant darbinįkų ir jie jame su 
wisu iszkepė.

|| Galįcijoj neseniai iszdegė 
miestas Baranow. Ugnis pirmiau
siai pasirodė loterijos biuro na
muose Buegeleiseno, matomai 
nuo padegimo, kadangi per pas
kutinę sanvvaitę namai tie užside 
gė net keturis kartus, bet ugnį 
wis į laikę užtėmyje, todėl kiek
vieną kartę pasisekė ję užgesinti. 
Paskutinį kartę, kada ežia užgi 
mė ugnis, katalikiszkoj bažny- 
czioj buwo misijos, ant kurių su
sirinko daug žmonių isz wfsų 
aplinkinių, bet jie isz syk atsisa
kė eiti į pagelbę deganeziam 
miesteliui, kulisai beveik vien 
žydų apgyventas. Krikszczionys 
griebėsi gesinimo tikt tęsyk, ka- 

/ da ugnis pradėjo artintiesi prie 
bažnyczios.

|| Netoli miesto Adelaida, Pie
tinėj Australijoj, kaime Eofield, 
moteris farmerio S mmons, nu 
žiūrėdama jaunę tarnaitę War- 
ling, buk toje per daug susiarti
nusi su jos vyru, sumislyjo jai 
atkerszyti ir isztikro tikrai žvė- 
riszkai atkerszyjo. Kaip tikt 
patsai farmeris su laukų produk
tais iszvažiavo į m i estę ir na- 
mieje pasiliko tikt abidvi mote
rys, Simmonsienė pripylė puody
nę kerosino, paėmė ję į vienę 
lankę, į kitę gi senę gazietę ir 
nutraukė į virtuvę, kur tarnaitė 
liuobėsi prie pietų virimo ir nie
ko pikto ne jautė. Farmerienė 
prisiartino, netikėtai ant mergi
nos galvos iszpylė kerosinę, ga
zietę piikiszo prie ugnies ir pa
degė kerosino aplietę merginę ir 
žinoma, tojė ant syk užsidegė.

1 Bandė ji deganezius drabužius 
nudraskyti, bet su nudegusiomis 
rankomis to niekaip padaryti ne 
galėjo. Ant riksmo degamos 
merginos subėgo kaimynai, ugnį 
užgesino, bet isz nelaimingos 
merginos buvo jau tikt anglių 
szmotas. Nežmoniszka farmerie* 
nė visai nesigina ir ji tapo sua- 
resztuota.

> E Prancuziszkoj valdyboj Ma- 
dagaskar, rytinės Afrikos pa
krantėse, kadangi ežia nuo ilgai 
pasitraukianczių terp dviejų kil
mių gyventojų karių, skaitlius 
gyventojų pasimažino, prancu
ziszkas gubernatorius nusprendė 
ant neturinezių vaikų vyriszkių 
ir moterų uždėti atsakanezius 
mokeszczius. Pagal tę padava- 
dyjimę, kiekvienas turintis 25 
metus vyriszkis, kurisai ne galės 
parodyti, kad jis yra tėvu vaiko 
ar tai nuo savo paežius, ar nuo 
teip merginos ar naszlės, turės 
mokėti ant metų po 5 doliarus 
specijdiszkų mokeszczių už ne- 
vaisiugumę. Kiekviena vėl mo-

teris priaugusi 20 metų, jeigu ne 
galės parodyti, kad ji pagimdė 
waikę ar tai nuo sawo wyro, ar
ba nors ir nuo paszalinio, turės 
mokėti po $2.50. Prancuziszkas 
randas mat tikisi gywentojus 
priwersti prie ankstybo apsiwedi- 
mo. Ar tas iszsipildys, galima 
paabejoti; kadangi prsvienis wy- 
riszkis neturintis waikų turi mo
kėti po 5 dol., apsiwedus gi, jei 
gu szeimynoj ce bus waikų, at- 
seitų užmokėti ir už paczię, tai
gi po $7.50c ant metų. Tasai 
prancuziszko rando padawadyji- 
mas gal wien sziek tiek padidinti 
skaitlių mergwaikių.

|| Sziose dienose wiena turtin
ga moteriszkė, Blanc, gywenanti 
Paryžiuje, grįždama namon isz 
miesto, pametė masznelę, kurio 
je buwo 184 frankai. Kadangi 
ji ne galėjo žinoti,kaip tas atsiti
ko, apie sawo maeznelės pameti
me praneszė policijos wirszinį- 
kui, idant lieptų jieszkoti. Ant 
rytojaus jau moteriszkė gawo
žinię, kad jos masznelė su pinį- 
gais yra policijos komisarijate 
Paryžiaus priemieszczio Passy; 
atneszė ežia ję su viskuom vie 
nas varguolis darbinįkas. Mote
riszkė praszė polic jos isztirti, 
kas yra. jos maszne'ės radėjas ir 
ar verta jam duoti dovanę. Pa
sirodė, kad juom yra Louis Du- 
bourg, praszalintas nuo vietos 
ligonbuezio sargas, kurisai pas 
kutintuose lai kui sė nakvodavo 
pigiausiuose nakvynės namui se, 
bet kad, ne turėdamas darbo, ne
galėjo už nakvynę užmokėti ke
lių centimų ir isz ežia jį ic-zmetė. 
Dažinojusi apie tokį vargę tei 
siugo jos masznelės radėjo, kuri
sai tokį vargę kęsdamas ne tikt 
ne pasilaikė rastų pinįgų, bet nė 
centimo sau ne paėmė,praszė poli
cijos jį sujieszkoti, ne tikt atiduo 
lt visus 184 frankus, bet atsiųsti 
pas jos vyrę, pas kurį ji iszpra- 
»zė vietę teisingam jos pinįgų 
radėjui. Policija vienok mote 
riezkės praszymo iszpildyti ne 
galėjo, kadangi Dubourgo ne bu 
vo jau terp gyvų, jis mat nuo 
bado pasimirė. Kasžin ar mokė 
tų būti teip teisingu tokiuose 
atsitikimuose nors vienas isz 
pralobusių milijonierių?

Spiritistų dwasios ir kas 
jas gimdo?

Naperseniai mes paminėjome 
“Lietuvoj” apie teij^ vadinamas 
dvasias, kokios atsilanko ant spi
ritistų susirinaimų. Paminėjome 
tęsyk patį faktę, dabar pakalbė
sime apie tai, kas yra tos neva 
dvasios, bandysime tę dalykę 
moksliszkai iszaiszkinti.

Kaip žinote, visokį kūnai ir jų 
krutėjimai apsireiszkia trijuose 
paveiksluose skietuose, skystuo
se ir gaziniuoso, tiek tų formų iki 
sziol žinojo; garsus vienok an- 
gliszkas mokslinczius Crookes 
priima dar ketvirtę formę, jo 
pramintę spindulinę, kurię Bitner 
eterine vadma; persikeitimas tri
jų pirmutinių formų isz vienos į 
kitę gimdo tokias pajiegos formas, 
kaip antai: elektriszkę, szilumos, 
szviesos ir t.t. Toksai persikeiti
mas atsibūva nuolatai, tikt ne vi
sada teip žymiai, kad tę galėtume 
užtėmyti. Žmogaus kūnas, kaip 
persitikrino, leidžia atsakan
ezius szviesos spindulius, jų 
mes rods visada nematome teip 
kaip ne matome, paveikslan, gar
sių Roentgeno szviesos spindulių, 
bet mato juos ypatos įvarytos į 
hipnotiszkę miegę, kurių regėji
mas būva daug jauslesnis negu 
prie budėjime, gal juos matyti vi
si tūluose atsitikimuose; spindu
liai, kokius iszleidžia žmo
gaus kūnas, pripažinti už 
elektriszkus. Kad žmogaus kūnas 
leidžia atsakanezius spindulius, 
pertikrina tas, kad Bitnerui pasi
sekė nuimti fotografiszkę paveik- 
slę hipnotizuoto žmogus visiszkai 
tamsioje vietoje, kas butų visai 
negalimu, jeigu hipnotizuoto kū
nas neiszduotų spindulių užten- 
kanezių ant atmuszimo fotogra- 
fiszko paveikslo ant labai jauslių 
kliszių. Hipnotizuotas iszduoda 
tokių spindulių daugiaus ir tai 
ne visi žmonės lygiai, vartojami 
kaipo medium ant spiritistų susi
rinkimų iszduoda jų daugiaus ne
gu kiti, todėl tai užmigdžius to 
kius mediumus ir galima ant spi
ritistų susirinkimų matyti tamsoj 
stulpus panaszius į žmogų, ku

riuos laiko už dwasias, bet jie 
niekuom daugiaus negal būt, 
kaip susirinkusiais spinduliais, 
kokius isz sawo kūno iszleidžia 
hipnotiszkai užmigdytas me- 
dium; kadangi toki spinduliai 
aiszkiaus duodasi matyti tamsoj, 
todėl ant spiritistų susirinkimų 
dwasioe atsilanko tankiausiai 
tamsoj. Eilės atmusztų fotogra- 
fiszkų paweikslų isz tokių newa 
dwasių parodo,kad tos dwasios ne 
isz syk priima žmogaus paweik 
slę, bet jis susideda isz atskirų 
dalių, kurios tikt kruwoj padaro 
tokį paweikslę.

Reichenbach tirinėjo dwa- 
sių atsilankymus ant spiritistų 
susirinkimų, ant kurių nėra me
diumų, arba teip wadinamų newa 
tarpinįkų terp gywų ir dwasių, 
bet susirinkę apsėda aplink stale 
ir padaro kaipi wainikę susitwėrę 
už rankų ant stalo. Tokiuose atsi
tikimuose matyt kaip ant widu- 
rio stalo pasikėlia žibantis stul
pas pasidaręs isz spindulių einan- 
czių nuo susirinkusių rankų. To-

NAUJOS KNĮGOS.
Daugiausiai isz prigimties mok

slo. Naudingi skaitymai. Pagal 
M. Brzezinski, N. sutaisyti. Til
žėj. 1898 m. 120 puslapiu.

Knįgutė labai naudinga. Telpa 
ežia pradinės žinios apie wisokius 
ant žemės gywenanczius gywus 
8utwėrimus: žvėris, paukszczius, 
driežus, warles ir tt., apie aug 
mente ir apie iszkasamus isz že
mės daiktus arba mineralus. Kal
ba gera ir suprantamai ir ne ap- 
8zwiestam žmogui viskas apra- 
szyta. Daug vienok yra druko- 
riszkų klaidų. Rugojame mes, 
kad ant mokinimo vaikų lietfi- 
viszkoše mokslinėse, apart Aisz- 
bes Elementoriaus, nėra ant 
skaitymo nė jokių rankvedžių. 
Szita knįgutė tiks ant skaitymo 
tiems vaikams, kurie jau pabai
gė elementorių. Tegul tikt musų 
mokintojai apie jos parsigabenimę 
pasirupys. Knįgutėj yra daug 
paveikslėlių.

Pirmutine paszelpa urnai susir- 
{rus, teiposgi gėralai alkoholiniai 
r taboka. Tilžėje. 1898 m. 24 

puslapiai.

Iiietiiviii Pratę via i
MAŽOJOJE AZIJOJE,

nuo senovės iki jie pateko po valdžia Persu.

Parasze Lietuvos Mylėtojas.

Įženga.
Triūsas garbaus musų tautieczio, D-ro Jo

no Basanavycziaus, ir tyrinėjimai jo apie per
eitu Thrakų bei tųjų gentystę su Lietuvių 
tauta, suteikė man įkvėpimu atsižvelgti atgal 
į senovę ir pajieszkoti senovės rasztuose, ko
kios gentės buvo lietuvių tautos pirmtaku- 
nais ir protėviais, kur jos gyveno ir kokį 
likimu turėjusios yra. Beskaitant istoriją 
Herodoto ir besvarstant gentystas senovės 
tautų Mažojoje Azijoje, man pasirodė, jog 
gentės Phrygų, Lydų, Kariszkių, Trojėnų ir 
keletas kitų turėjo stovėti artimoje gentystė
je su gente Thrakų kaip Azijos teip ir Euro
pos, ir tokiu budu tiesiog ar vingiais 
turėjo būti gentystoje su Lietuvių tauta. 
Netiktai būdas minėtų genezių, bet teipgi 
vardai vietų (upių, kalnų, miestų, žmonių ir 
tt.) liudyja mums tą teisybę. Rods savo dar
be asz mažai apsistojau ant iszrodymo tokios 
gentystes, bet skaitytojas, manding, pats 
galės patėmyti, jog vardai, kaip Kaunas, Li-

aplankė Krestoną, Chalkidikę, Byzantioną, 
Athos, ir kelią Kserksio nuo Sesto iki Athe- 
nų. Jis pažįsta salas Samos, Rhodos, Ky- 
pros, Dėlos, Paros, Thasos, Samothrakę 
(Žiam-trakius?),. Kretą, Kytherą ir Aiginą. 
Apie Skythiją jis truputį daugiaus žino negu 
jos pajūrį terp isztakų Dunojaus ir Dnėperio; 
jis ne buvo gilyn nukakęs į Trakiją. Iszsi- 
žiuri, lyg apsibūdamas Thurium’e apie 40 me 
tus savo amžiaus, nenuoalsus keleivis nurimo 
ir pastojo tykiu tyrinėtoju ir užsidarusiu 
rasztinįku.

Suidas pasakoja, kad Herodotas buvo 
priverstas bėgti isz Hallikarnasso į Samos nuo 
terionybės Lygdamio, vaikvaikio Artemizijos, 
kurs buvo myriu nukorojęs Panyazį, jo dėdę 
(ar pusbrolį); kad czion (Samos) jis pasisa
vino Joniszkių Graikų tarmę, ir toje raszė savo 
Istoriją; kad po tūlam laikui jis sugrįžo at
gal ir pastojo vadovu maiszto, kur Hallikar- 
nassas atgavo savo laisvę, o Lygdamis tapo 
iszguitas; ir kad tuomet matydamas, jog 
kiti ukėsai jo neužkenezia, jis pametė savo 
szalį, ir prisidėjo prie Athenėnų kolionizaci- 
jos Thuriume, kurioj 'vietoj jis numirė ir 
tapo palaidotas. Antroszas ant kapo istoriko 
tapo Thuriume toks padėtas:
Herodoton Lyieo kryptei konis hede thanonta, 

Jados archaies histories prytanin.
Dorieon pairęs blastont apo. ton ar apleton

kio jau paėjimo turi būt ir anos 
visos spiritistų dvasios; mediu
mai ar tai be žinios ar todėl, kad 
apie jas jie midija, teip isz jų kū
no iszeinanczius spindulius nu
kreipia, kad jie. padaro aiszkų 
žmogaus paveikslę, o kaip kada 
dargi paveikslę kam nors pažįsta
mo. Tas gal paeiti tikt nuo mįslių 
mediumo. Ant vieno isz tokių spi
ritistų susirinkimų, kaip apraszo 
McNate. visiems tamsoj aiszkiai 
pasirodė paveikslas seno abrozdo, 
kokį medium porę metų atgal 
matė, bet paskui užmirszo, hipno- 
tiszkame miege mat vėl apie jį 
atsiminė ir jis ant jo vėl padarė 
didelį įspūdį. Pasirodymas ant 
spiritistų susirinkimų neva dva
sių garsių žmogystų guli būt isz- 
aiszkintas tuom, kad užmigdytas 
medium apie tas vpatas mislijo ir 
pagal savo valię teip suvaldo 
isz jo kūno iszeinanczius spindu
lius, kad jie padaro paveikslę tos 
ypatos. Žinote gal, kad hipnoti- 
zerius isz tolo gali įsakyti tinkan- 
cziai ant to žmogystai, visai nie
ko į ję ne kalbėdamas, per savo 
valię, atlikti kokį darbę ir .ta 
ypata net nežinodama kodėl, įsa- 
kytę darbę atlieka. Angliszkam 
mokslincziui Rogers'ui vienę 
kartę pasisekė nuimti fotogruhsz- 
kę paveikslę pinįgo, kurio visai 
ne buvo, tikt pirma į jį Rogers 
ilgai žiurėjo ir praszalioęs pinįgę, 
jo vieton padėjo fotografiszkę 
lentutę. Tas galėjo atsitikti per 
tai, kad isz Rogerso akių ėjo 
spinduliai, kurie ir padarė ant fo- 
tografiszkos lentutės paveikslę 
pinįgo, į kuri jisai pirma 
žiurėjo. Dabar ant to nereikia 
jau nė į pinįgę žiūrėti, užtenka 
apie jį mislyti,o fotografiję misti 
•amo daikto atmusza iszCęstas E 
disono sunaus aparatas.

Tirinėtojas de Roche darė ex- 
perimentus ne su ypatiszku teip 
vadinamu medium, bet su pa 
prastai hipnotizuota ypata. Isz 
kūno užmigdyto atsiskyrė kaipi 
miglos du stulpai: isz deszinės pu 
sės buvo melsvos parvos, isz kai 
rėš gi rausvos. Kada de Roche pa
kėlė rankę užmigdyto, ant ano 
szsle stovmezio debesinio stulpo 
pana^zaus į žmogų atsakunezioj 
pusėj pasirodė iszsiputymas. Prie 
tolesnio hipnotizavimo abudu 
stulpai snsijungė, bet parvos pa*i 
liko tos paezios. Jeigu de R*>che 
prie tų debes'nių stulpų prikiszo 
degam į briežiukę, tai miegantis 
jautė skaudėj i mę, nors liepsna bu
vo toli nuo kūno. Įkisztae į tuos 
stulpus aprūkytas stiklas parudo, 
ant jo pasirodė i-zmarginimai 
kaipi nuo vilnių. Pasitaiko, kad 
toki atsidalimmai gali pasirodyti 
ir toli nuo užmigdyto ir jie, pa
gal jo valia, vėl sugrįžta.

Isz to matote, kad tos neva 
dvasios ant spiritistų susirinki 
mų nėra tai kokioms nesupranta
moms dvasioms, bet yra, kaip sa
ko Bitner, tai tikt dalis, atsiskyri
mas isz kūno užmigdyto medium, 
yra tai,teip sakant, persikeitimas, 
jo kūno dalies isz kieto į teip va
dinamu eteriszkę, arba, kaip sako 
Crookes, į spindulinę formę.

Knįgutė apdirbta pagal para- 
szytę lenkiszkai D ro Buivido. 
Telpa ežia reikalingiausios rodos, 
kę daryti netikėtai susirgus ir 
kaip gelbėti ligonį. Szitę knįgu- 
te priderėtų turėti kiekvienam 
kaimiecziui, kadangi ant kaimų 
žmonis tankiausiai pasiekia viso
kios nelaimės prie darbo, o ant 
vietos daktaro nėra; todėl kai
mietis turi mokėti pats gelbėti 
urnai susirgusius. Užbaigoj pri
dėti pamokinimai apie vodingu- 
mę alkoholinių arba svaiginan- 
czių gėrymų.

Isz kur akmenys ant musu lau
ku atsirado. Tiltej. 1898 m. 28 
puslapiai.

Maža tai knįgutė, bet pamo
kinanti ir naudinga, sutaisyta 
pagal lenkiszkę to paties vardo, 
paraszyt$ Piotrovskio. Telpa ežia 
pamokinimai apie atsiradimę ak
menų aut musų laukų, iszaiszki- 
nimai, kodėl tie laukiniai akmens 
ne visur yra, bet vienur jų yra 
daugiaus negu žmonės norėtų, ki
tur gi visai jų nėra; Yra ežia 
teiposgi pamokinimai apie uolas 
žemės pavirsziaus sluogsniuose ir 
iszaiszkinimai, kaip tie sluogsniai 
pasidarė. Prie apraszymo yra pa- 
iszkinanti rasztę paveikslėliai.

Saules Ir menulio užtemimai. 
Tilžėje. 1898 m.* 35 puslapiai.

Apraszo ežia kiekvienam su
prantamai saulės ir mėnulio užte
mimus, paaiszkina priežastis, ku 
rių dėl užtemimai atsitinka. Knį
gutė sutaisyta pagal lenkiszkę 
tokio jau vardo, parafzytę Brze- 
zinskio. Ant paaiszkinimo tų 
apsireiszkimų pridėti paveikslė
liai. Knįgutė naudinga norin
tiems apsiszviesti.

Inte kine socljallszku sanlyini 
ant visu kultūros szaku. Vokisz- 
kai parasze I. Stern, lietuvlszkal 
verte J. Szidaras. Plymouth, Pa. 
Kasztats ir spauda “ Vienybes Lie
tuvninku*', 1898 m.

Weikalėlis tasai tilpo “Vieny
bei”, dabar isz jos skyrium at- 
musztas. Paskirtas jau trupu*į 
apsiskaitusiems. Autorius isz- 
aiszkina kokię vodimrę įtekmę 
turi socijaliszkos gyvenimo san- 
lygos ant visų kultūros szakų, 
aiszkiai parodo, kad kiekvienas 
anormaliszkumas vodingai atsi
liepia ne tikt ant pawienų žmo
nių gyvenimo, ant jų budo, bet 
turi įtekmę ant czielų tautų, 
stabdo jų kulturiszkę kilimę; isz 
kultūros vaisių ne gali naudotie- 
si visi tautos sąnariai, bet tikt, 
parinkti. Knįgutė naudinga, 
ypacz lietuviai darbinįkai priva
lo su ja susipažinti, o supras 
daug dalykų.

Preke pinįgų.
Ruskas rublis po.................52jc.
Prusisžkos markės po.......... 24|c.

Prie kiekvieno pinįgų siunti
nio reikia pridėti 30c ant pacztc 
kaszių.

P'gįgai iszsiųsti per “Lietuvos” 
redftkoję greieziausiai suvuiksz- 
czioj t ir niekada negali pražūti, 
nes mes siuneziame per bago 
cziausias bankas ir kiekvienę 
siuntinį asekuruojame.

Geriausios maldaknįges.
Sziose dienose gavome isz 

Prūsų didelį transportę naujau
sių ir gražiausių maldaknįsrų po 
vardu MAŽAS AUKSO ALTO
RIUS. ’ Tokių gražių knįgelių 
lietuviszkoje kalboje dar niekada 
ne buvo ant svieto. Knįgelė tu
ri 303 puslapius, gražios balim 
slidžios popieros, randasi joje m i 
sos reikalingos maldos, ražįm
ėžtai, stacijos ir tt. miszių maldos 
visos su abrozėliais, o miszparai 
ir daugelis giesmių yra dviejose 
kalbose: lietuviszkai ir lotynisz 
kai. Prekė tos knįgelės: apda
ruose balto celluloido su iszkilusia 
kvietkele$1.50; Balto Celluloido 
o kvietkos ir kryželiai iszsody 
ti perlu ir nikeliu $2 00. Szilų 
paežių knįgelių apstelavome ir 
daugiaus, pigesniuose apdaruose. 
Kas nori žinoti apie kitas knįgas, 
tegul perskaito kuįsrų kataliogę. 
Pnsiųsdami pinigus uždėkite azi- 
tokį adresę.

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

da, Prienai (PriėnS), Sangaris ir tt. dar po 
ežiai dienai Lietuvoje užsilaikę yra. Kas link 
to, kokia gentysta buvo terp augszcziaus mi
nėtų genezių bu Lietuvių tauta, tai dabar 
butu sunku pasakyti; vienok man rodosi, jog 
gentysta bus tokia pat, kaip Bziądien randa
me ją terp Lietuvių (Dzūkų, Kapsų, Guogų 
ir tt.), Zemaiczių, iszmirusių Prūsų, ir Lat
vių. Matomai—visos gentės yra iszdygusios 
isz vieno lopszio, o pasisklaidymas jų įvairio
se szalyse iszdirbo skirtumus terjį jų kultu- 
riszkus, budiszkus ir kalbiszkus; prieg tam 
priemaisza svetimo kraujo—Semitiszko, Grai- 
kiszko, Skythiszko ir tt.—prisidėjo prie at
sitolinimo vienos gentės nuo kitos, ne tik 
dvasiszkai, bet teip gi budavonėje kūno.

Lietuviai nėra pratę patys tyrinėti seno- 
viszkas liekanas savo kraszte, Lietuvoje, už
silikusias; tacziaus tos liekanos turi svarbų 
ženklinimą dėl istorijos. Ne sznekėsiu apie 
kitus dalykus, tiktai priminsiu Lietuvos py- 
lekahiius. Kaip žmogus stebiesi, kada skai
tydamas senovės rasztus, užtinki paminėjimą 
apie tokius pat pylekalnius senovės Lydijo- 
je, parengtus }>er tosios karalius kaipo mau- 
zolėumus! Velycziau, idant mano triūsas at
kreiptų akį tautieczių ant senoviszkų liekanų 
Lietuvoje, kurias vėliaus galima butu paly
ginti su liekanomis musų gentainių Mažo
joje Azijoje ir Thrakijoje.

Dėl savo triūso asz ne jieszkau garbės 
originaliszkumo — nes panaudojau veikalus 
Rawlinsono (History of Herodotus, Origin of 
Nations), Grote’s (History of Greece), apart 
daugelio mažesnių veikalų, palypstinezių 
praeitę gyventojų Mažosios Azijos. Ypatin
gai gi naudojausi isz Fragmentų Lydų istori
ko Xantho ir isz Istorijos Herodoto, apie 
kuriuos czion pasivėlinu pridursi keletą žo
džių, kadangi tiedu rasztinįkai yra labai 
svarbiu szaltiniu dėl musų triūso.

Xanthas. Lydąs isz Sardžių, gyveno pu
sėje 5to szimtmeczio pirm Kristaus gimimo ir 
buvo paroszęs ilgą istoriją savo tėvynės, Ly- 
dijos; ten jis buvo surinkęs žinias netiktai 
apie vėlesnę dynastiją Mermnadų, bet teipgi 
apie laikus senos Heraklydų dynastijos, o 
net dynastijos Atyadų. Jam rūpėjo isztyri- 
nėjimai etnologiszki, linguistiszki ir gėolo- 
giszki, kaip matytis isz jo Fragmentų (Fr. 1, 
3, 4, ir 8); jis buvo paroszęs istoriją, regimai, 
netoli besiskirianezią pobūdžiu savo mede- 
gos nuo istorijos Herodoto. Jam teipgi pri
skaito paraszymą knįgos apie Magų kunįgiją, 
bet toji yra labai retai kur pamenama (per 
Diogenes Laertius ir Clemens Alexandrinus), 
ir dėlto yra tūla abejonė apie tąjį jo veikalą. 
Sako, kad Xanthus esąs gimęs 499 m. pirm 
Kristaus gimimo. (Cp. Mullerio Frag. 
Hist. Gr.)

Kitas vėl senovės rosztinįkas, ant kurio 
mes daugiausiai galime pasiremti, tai garsu
sis Herodotas. kuris teipgi klestėjo 5tame 
szimtmetyje. Tasai roszė savo istoriją apie 
430 metus pirm gemant Kristui; taigi jis pri
gulėjo prie gentkartės, kuri atėjo po garsių 
kareivių prie Salamidos salos. Teip Diony- 
siusisz Halikarnasso (Judicium de Thucyd. 
c. V. vol. VI. p. 820) sako: Herodotos geno- 
rnenos oligo proteron ton Persikon. o palei 
Pamphilą (Ap. Aul. Geli. Noct. Attic: XV. 
23) sako Herodotą gimus 584 m. pirm Kris
taus. Suidas. kompilatarhis lltame szimtme
tyje musų eros, sako teip: Herodotos. Lyx<m 
kai Dryous Hallikamassous. ton epifanon. 
kai adelfon eschekos Theodoron. Matomai 
Herodotas yra turėjęs gentis kiltus ir įtek
mingus, kurie gyveno ant salos Chios (Herod 
VIII. 132). Jaunystoje Herodotas buvo mo
kęsi grammatiką, gymnastiką ir muziką, ku
rie tai dalykai buvo paprastai iszguldomi 
terp Graikų; nuo turtingesnių ukėsų buvo 
dar reikalaujama pažintis literatūros, ypa
tingai poezijos, teip gi žinojimas philozo- 
phiskų systemų bei mitrumas rhjetorikoje. 
Herodotas perleido daug laiko kelionėse; jis 
aplankė Baoyloniją, Arderikką arti Suzos, 
tolymas dalis Aigypto (aplink 460—455m.), 
Skythiją (pirm 450 m.), Kolchis, Thrakiją, 
Kyrėnę, Zantę, Dodoną ir Magna Graecia. 
Savo gimtinėje, Mažojoje Azijoje, jis gerai ži
no, apart Kari jos, kur jis buvo gimęs, Lydi- 
ją. Myziją, Troas, miestus palei Hellespontą, 
Prokonnezą, Kyciką, isztaką Trakiszkojo Bos- 
phoro, sziaurinį pamarį; ir teipgi Kilikiją, 
Lykiją, Kauną, Ephezą, isztakas Majandro, 
Skamandro ir Kaistrous upių, karaliszką 
vieszkelį nuo Sardžių iki Suzai. Jis teipgi

Momon, hypekprofygon Thouron esche patren.
Halikarnasse, turbut, Herodotas gyveno 

iki 447 m., po ko jis apsibuvo Athėnuose. 
Jau 446 m. Athenėnų susirinkimas nutarė 
jam paskirti dovaną—10 talentų (apie 12000 
doliarų) už jo istoriszką triūsą, kurį jis buvo 
skaitęs vieszai Athenėnams. Sakoma yra, kad 
Oloros su savo sunumi Thukydidžiu, buvęs 
ant vienos isz tokių atskaitų, ir tasai (Thu- 
kydidis) buvo pajudintas iki aszarų per He
rodoto skaitymą. Tada Herodotas, tai patė- 
myjęs, atsigrįžęs tarė Olorui, kurs stovėjo 
arti savo sunaus: “Olore, tavo sunaus duszia 
trokszta žinios”. Galimu yra daigtu, kad 
Thukydidis, tuomet apie 24 metus senas, nuo 
tos aplinkybės gavo impulsą dėl istoriszkų 
tyrinėjimų ir raszymų. Vėliaus Sophokles 
paraszė poemą ant garbės Herodotui, aplink 
440 m. Tuom tarpu 443 m. Herodotas isz- 
keliavo į Italiją kaipo naujokas Thuriume 
po vada Lampono. Pq maisztui Sybarėnų,’ 
naujokyne tapo įrengta pagal Athėniszką 
būdą, ir priėmė kaipo papėdę savo jurispru
dencijos įstatymų kodeksą Charondo, bet 
412 m., nenueidavus expedicijai į Siciliją, 
naujokyne pamiszo priesz metropolį, ir iszvi- 
jo visus Athėniszkus naujokus. Tarpe ben
drų Herodoto czion buvo architektas Hippo- 
damas, oratorius Lyzias ir jo brolis Polemar- 
chos, Protagoras, ir Empedoklės isz Agri- 
gento. Isz tos naujokynės Herodotas apsi
lankė Athėnuose 436 m., ir turbut vėliaus. 
Metas jo mirimo nėra tikrai sužinomas, bet 
aiszku yra, kad jis nedagyveno iki ekspedi
cijai į Siciliją 415 m.; regis jis pasimirė par
grįžęs nuo pasikieminėjimo Athėnuose, ap
link 425 m.

I.
Turanai, Semitai ir Indo-Europėnai 

Vakarinėje Azijoje.
Vakarinė Azija regimai galėjo būti lop- 

sziu žmonių veislės, nes keletas ethniszkų 
szakų žmogiszkos szeimynos czion buvo la- 
biaus susigaubusios ir susimaiszusios negu 
kur kitur senovės sviete: Semitai, Indo-Eu
ropėnai ir Turanai szitoje žemės dalyje la
bai akyvai ir painiai vieni terp kitų maiszėsi. 
Ir sziądien Indo-Europėnai su Semitais 
didesnėje dalyje užgyvena tą szalį, o Turo-, 
niszkasis gaivalas isz padonystos iszsikelė į 
vieszpataujancziąją veislę.

Nuo gilios senovės ant viso ploto Vaka
rinės Azijos randame iszsimėcziusius Sky- 
thiszkus arba Turaniszkus gyventojus. Kalba 
jų nėra gerai apsklembta kalbų szeimyna, ir 
D-ras Prichard praminė ją esant Allophylisz- 
ka. “Turaniszkoji kalba yra gan-greit laip
sniu negu forma kalbos; tai regis yra anks- 
cziausias modelis, į kurį žmogiszkoji szneka 
susimeta *prigimtu budu ir, teip sakant, isz 
savo valios, nes ji yra prastesnė, žiauresnė, 
stambesnė, ir daug mažiaus isztobulinta ne
gu vėlesnis iszsipietoj imas Semitizmo ir A 
rianizmo. Ji ne turi, kaip kad szitos kal
bos, visokeriopuose savo iszsiszakojimuose 
didelio visatine vokabularo, nė gi vienodu
mo infleksijų. Vienoki žodžiai labai retai 
pasitaiko; o infleksijos, nors formavojasi pa
gal tą patį planą, savo elementuose suvis ne 
panėszi viena į kitą. Tiktai visatiname po
būdyje ir palinkime Turanų kalbos, galima 
sakyti, panėszi viena į kitą... .Principas ag- 
glutinacijos, kaip tai vadina, kurs yra jų 
pažymiausia dėmė, rodosi beveik reikalingu 
gymiu kiekvienos kalbos, nepastovios ir 
vienval besimainanezios, ne turinezios jokios 
literatūros, ir savo būtybę užlaikanczios su 
menka paszneka nomadų (Rawlinson).

Sziądien mokslincziai visatinai spren
džia, kad Azija isz pradžių buvo užimta Tu
ranų veislės. O kad gilioje senovėje teipgi 
Europoje gyveno gentės su panaszia forma 
kalbos, ir kad tos gentės visur tapo pavirszy- 
jamos Indo-Europėnų, kurie ar susiurbė 
anas į savę, ar suvijo į pakampes, tai galima 
matyti iszbuveinų Lapponų, Suomių (Finnų), 
Esthų ir Baskų, kurių tarmės turi Turanisz- 
ką gymį.

Pirmapradinė forma kalbos, susižiedusi 
terp mažiaus civilizuotų genezių, pasiliko nuo 
gilios senovės iki sziai dienai kalba ketur- 
penktės dalies gyventojų Azijos ir daugelio 
užkampių Europos.* Ją kalba Lapponai ir 
Finnai, Turkai ir Vengrai, Ostjakai ir Šamo- 
jėdai, Totoriai ir Thibetėnai, Mongolai, Uz- 

(Toliaus bus.)



LIETUVA

Swetimi Balsai.
Lenkiškame" laikrasztyje 

“Przegl?d "VVszęchpolski”, kores
pondencijoj isz Lomios, Kaimietis 
(Wiesniak), matomai ne labai 
uikencziantis lietu w i ų, raszo:

“Sziaurrytinė dalis Lomžos 
gub. priguli prie Seinų diecezijos. 
Kada kitos dijecezijos turi ant 
sawo sprando unijotų klausym?, 
Seininė turi kariauti su lietuwisz- 
ku; tas paeina nuo to, kad dideli 
dalis kunįgų paeinanczių isz lie
tusių, stengiasi priskiepyti lietu- 
wiszk? seperatizm? ir ant kiek
vieno žingsnio aiszkiai rodo sawo 
tautiszk? skirtum?; lengwa su
prasti, kaip i«z to džiaugiasi mu
sų draugai maskoliai. Apart to, 
czianyksztė dwasi.-zkija skiriasi 
žymiai nuo kitų sawo sandraugų 
menka inteligencija, menkais tau- 
tiszkais pajautimais ir neiszpasa- 
kytu savo godumu”.

Melagingai p. “Wiesniak” ap
skundžia lietuvius knnįgus už 
platinim? lietuviszko seperatizmo 
Lomžos gub., kadangi ežia nėra 
lietuvių, todėl nėra ant ko sta
tyti t? ; opera tižiu?. Jauni kunį 
gai lietuviszkos kilmės tikt ten 
reikalauja sugrąžinimo lietuvisz
kos kalbos j bažoyczias, kur len
kų beveik nėra, kur parapij? už 
laiko wien lietuviai, bet senų ku
nįgų lenkintojų lietuviszka kai 
ba isz bažnyczių tapo iszvyta. 
Tokiuose atsitikimuse tie jau
ni kunįgai ne bando sėti lietu- 
viszk? seperatizm?, bet užtaria už 
nuskriaustus lenkų lietuvius. 
Teip buvo antai Lazdijuose, 
Wisztytyj, teip yra Kalvarijoj 
ir t. t.

Kasgi yra tas lenkų niekina
mas lietuviszkas seperatizmas? 
Kad lietuviai ne lenkai, t? nu
mano kiekvienas sziek tiek ap- 
szviestas lenkas, taigi jau sepera- 
tizmui gamta sutvėrė pamatus, 
duodama lietuviams atskir? kai- 
b?, o ne jauni lietuviszkos kil
mės kunįgai. Lietuviai geidžia dėl 
savo kalbos ir tautystės savo 
krasztuose tokių jau tiesų, už ko
kias kariauja lenkai. Lietuviai su
pranta, kad ant iszkariavimo tau- 
tiszkų tiesų jiems naudinga mas- 
kolijoj kariauti priesz Maskolių 
neteisybes isz vien su lenkais, bet 
ant to reikia, kad lenkai savo rei
kalavimuose skirtųsi nuo masko
lių, kad lietuviams pripažintų tau- 
tiszkuose reikaluose tas paezias 
tiesas, kokių lenkai sau reikalauja. 
Jeigu gi, kaip iki sziol parodė ir 
rado prie kiekvienos pragos, len
kai, teip kaip ir maskoliai ne- 
užkenezia lietuvių tautiszkos 
skirtybės, tai koki? naud? lietu
viams gal atgabenti vienybė su 
lenkais? Kad isz nesutikimų lietu
vių su lenkais džiaugiasi masko
liai, tame.gal būt teisybė, bet ne
sutikimus ne vien lietuviai gim
do.

.Kaszėjas apskundžia jaunus lie
tuvius kunįgus užtai, kad jie 
aiszkiai rodo savo tautiszk? paė 
jim? ir iszreiszkia atvirai, ko 
lietuviai reikalauja. Mums rodo
si, kad ne tas yra lenkų draugas, 
kuris tyli apie priežastis gimdan- 
czias nesutikimus, bet tas, kuris 
aiszkiai jas parodo. T? nuo seniai 
daro jauni lietuviszki kunįgai ir 
lietuviszki inteligentai, bet užtai 
tūli lenkiszki raszėjai jiems šutei 
kė paniekinantį vard? litvoma- 
nų.

Jeigu isz nesutikimų lietuvių 
su lenkais džiaugiasi abiejų tautų 
prieszai maskoliai, tai kodėl mes 
nesistengiame tuos nesutikimus 
praszalinti, kodėl lenkų raszėjams 
nepatinka, jeigu lietuviai aiszkiai 
parodo priežastis nesutikimų? 
Wisi suprantame, kad Maskolijoj 
reikalai lietuvių ir lenkų vienoki, 
bet kodėl kovoje su maskolių ne
teisybėmis lenkai lietuvių nepa
remia, bet juos net apskundžia? 
Juk pasipriesziuus lietuviams 
gimnazistams Sziauliuose ir kitur, 
apginantiems savo kalb? ir tikė- 
jim?, lenkai mokintiniai nėjo isz 
isz vien su lietuviais! Kituose 
atsitikimuose, kur tikt lietuviai 
kariauji už tiesas savo, tautos, 
lenkai ne tikt niekur jų ne pare 
mia, bet juos gaiszina. Todėl, 
kiekvienas supranta, kad lietuvių 
seperatizm?, jų atsiskyrim? nuo 
lenkų gimdo ne lietuvių fanatisz- 
ka neužkanta lenkų, bet lenkų 
pasielgimas. Tegul todėl lenkų 
raszėjai pažiūri ir į savo pusę, 
jeigu geidžia sutikimo su lietu
viais, tegul pasistengia prasza

linti priežastis nesutikimų, te
gul pasistengia nors jas pažinti. 
Lietuvos inteligentai, uždėdami 
laikraszrį “Varp?”, jo program? 
pastatė ant sutarties su lenkais; 
jeigu szi?dien ir jie savo darbuo
se nesidairo jau ant lenkų, tai to
dėl, kad lenkai nė jokiam lietu
vių programui ne pritaria, jei
gu tikt jis remiasi ant tautiszko 
skirtumo lenkų ir lietuvių, jeigu 
lietuviai nori iszsiliuosuoti isz 
lenkiszkų vystyklų.

Kaip lenkai virstanti į masko
lius arba vokieczius daro t? tan
kiausiai isz godumo, »eip ir kuni
gai lietuviszkos kilmės lenkinan
ti lietuvius, kaip praktika paro
do, daug labiaus atsižymi savo 
godumu negu tie, kurie ant kiek
vieno žingsnio rodo savo tautisz- 
k? kilmę. Rodydamiesi lietuviais 
kunįgai lenkų apgyventose para
pijose Lomžos gub., juk tuom ne
padidės įplaukimų nuo lenkų. T?, 
mums rodosi, supranta ir p. 
Wiesniak?

Apsaugok sawo pinįgus!
Nesinesziok su savim pinįgus, 

nes gali liauferiai užpuolę juos 
atimti. Nelaikyk pinįgų kuparė- 
lyje, nes jau ne vienam isz ku- 
parėlio pinįgus geri draugai isz- 
vogė. Ne dėk juos ant užkavo- 
jimo pas žydus ir kitokius, nes 
jau keletas žydų, o net ir keletas 
kunįgų iszbėgo su sudėtais pinį- 
gais. Jeigu nori apsaugoti savo 
pinįgus nuo prapulties, sudėk 
juos į paczt?, o paczte niekad ne 
prapuls, nes už paczt? atsako Su
vienytų Walstijų randas. Ame
rikos randas, norėdamas apsaugo- 
ti žmonių pinįgus nuo apgavikų, 
įvedė dabar paežiuose naujus 
įstatus. Pagal naujai įvest? įsta 
t? kiekvienas žmogus, norintis 
užkavoti savo pinįgus, gali ateiti 
ant savo paczto, sudėt pinįgus, o 
pacztas iszduos jam “money or
derį” ant jo paties vardo. Su 
tuom orderiu, kada tik jis norės, 
gali gauti savo pinįgus atgal. 
Jeigu sudėjęs pmįgus paczte isz- 
važiuotų toliaus ir pareikalautų 
savo pinįgų, gali eit į bank?, o 
paczto orderį kiekviena banka 
jam iszmokės be jokių kasztų, ga
li t? orderį duoti jeib biznieriui, 
o kiekvienas jį iszmokės. Jeigu 
orderį pamestų, gali padaryt 
aplikacij?, o gaus isz paczto du- 
plikat? ir antduplikato jam pinį
gus iszmokės. Pavogęs arba ra
dęs pamest? orderį kitas, isz pacz
to svetimų pinįgų ne gaus, nes 
pacztas iszmoka tikt pažįsta
miems. Orderius gali gauti kiek
vienoje paczto stacijoje teip 
lygiai ir musų pacztinėje stacijoje 
“Sub Station No. 60.” Yra tai 
geriausias būdas apsaugojimo pi
nįgų, nes už paczt? atsako Suvie 
nytų Walstijų randas.

Draugyscziu Reikalai

Tėmykit Broliai!
Cleveland, Oh. Dr-tė “Lietu

vos Sunų”/trokszdama patraukti 
kuo daugiausiai lietuvių, geisda
ma, kad kiekvienas isz jų galėtu 
prigufėti į draugystę, ant trijų 
mėnesių sumažino įstojimo mo
kestį, taigi nuo dabar iki Naujų 
Metų kiekvienas lietu vys nuo 18 
—36 m. gali įstoti į minėt? drau
gystę mokėdamas įstojimo tikt 
vien? doliar?. Kiekvienas sąna
rys gali skaityti dykai knįgaa isz 
Draugystės knįgyno, kuriame 
yra į 200 knįgų ir keturi laik- 
raszeziai. Taigi kiekvienas gali 
ramiai knįgyne praleisti laik? po 
darbui, vakarais aut skaitymo 
knįgų ir laikraszczių, o ligoje 
gaus paszelp?. Nepraleiskite, 
Brangus Broliai, tos progos, o 
tikt už viena doliar? busite sąna
riais Draugystės ir draugais lietu
vystės. Pasiskubinkite, nes tik 
iki Naujų metų bus teip pigus 
įstojimas. Ateikite ant susirinki
mų, kurie atsibūva kiekvien? 
antr? mėnesio nedėli? Szvento 
Petį o bažnytinėj salėj.

Protokulų Sekr. Waiszvila.

Didelis Balins!
Philadelphijoj, Pa. Panedėlyj, 

10 Spalių, 1898 m. Dr-tė Szv. 
Juozupo turės savo balių Penn- 
sylvanijos salėje, 733 Christian 
ui., prasidės 8 vai. vakare. Gra- 
jys geriausia muzika. Dėlto vi
sus lietuvius ir lietuvaites szir- 
dingai užkvieczia atsilankyti. 
Įženga visiems dykai.

Su guodone, Komitetas.

Į Liet. Republ. Kliubus!
Prezidentai ir sekretoriai Liet. 

Republ. Kliubų teiksis suraszyti 
vardus ir adresus savo Kliubų 
visų sąnarių ir prisiųsti surasz? 
ant pinkų Liet. Republ. Susivie- 
nyjimo sekretoriaus ne vėliaus 
kaip iki 10 d. Spalių 1898 m. 
Sekretoriaus adresas:

Juhu Jauksztis,688W. 18th PI.

APGARSINIMAS.
Kas norite, kad iszsiųsti į 

krajų pinįgai gerai ir greitai su- 
vaikszcziotų, siųskite juos per 
“Lietuvos” redakcij?, o greieziau- 
siai suvaikszczios. Ūžgreitum? ir 
teisingom?kasdien apturime szim- 
tus padėkavonių nuo lietuvių isz 
visų Amerikos krssztų.teiposgi ir 
užgerum? szifkorczių pas mus isz- 
pirktų, nes mes laikome geriau
sias linijas, ant kurių į 8 die
nas pervažiuoja per marias; 
o prekės mus pigesnės kaip kitų. 
Kas norite laimingai pervažiuoti 
per marias, pirkite szifkortes 
“Lietuvos” redakcijoj. Prisius- 
darni pinįgus ant szifkorczių ar 
ant iszsiuntimo į krajų, visada 
uždėkite szitokį adres?:

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

GRANO OPENING!
Atidaręs nauj? salinu? po nr. 

589 S. Jefferson st. Ch'cagoje ant 
subatos ir nedėlios 8 ir 9 Spalių, 
darau balių jo įkurtuvių ant ku
rio grajys gera muzika, bus szo- 
kiai ir gražus pasilinksminimas. 
Dėlto wi*us lietuvius užkviecziu 
atsilankyti.

Su guod. Jonas Draugelis. 
589 S. Jeft’erson st., Chicago, 111.

L1ETUWOS 
keliaujantis Agentas.
W. Kudarauskas, kuris pernai 

buvo “Lietuvos” keliaujaneziu 
agentu, užsiims agentysta ir szį- 
met. Jis dabar atsilankys mieste
liuose Massachussetts valstijos. 
Kas nori užsiraszyt laikrasztį “Lie- 
tuv?”, o ant paczto nemoka su
sikalbėti, gal užsyraszyt ir prenu- 
merat? užsimokėti musų agentui, 
W. Kudarauskui, o pinigai bus 
mums priduoti.

Lietuvos iszdavyste.

TEMYKITE!
Lietuviai, norinti gauti ligose 

rodąs už dyk? ir kaip galima pi
giausiai gauti vaistus, kreipkitės 
prie A. L. Greicziuno, Aptieko- 
riaus ir Studento Medicinos pas
kutinio kurso Rush Coli egi jos 
Mediciniszko skyriaus Chicagos 
Universiteto. Duoda rodąs nuo 
5 iki 10 vai. vakaro kas dien?, 
apart nedėldienių.

KoNcluszko Pharmacy,
162 W. Chicago avė. Chicago III.

Pajieszkojiniai.
Asz, Antanas Billa, pajieszkau savo 

draugų: Jono Petraiczio, Selvestro 
Latvio, Winco Billos, Izidoriaus Billos, 
Petro Bružo ir Rafolo Danieliaus. Asz 
ėsu isz Kauno gub,, Jurbarko parap., 
Butrimų kaimo. Atsiszaukite ant szio 
adreso: Antanas Billo,
Bpx 246, South Manchester, Conn.

Pajieszkau savo draugų: Jono Ketur
akio Isz Podlesių kaimo, ir Jurgio Ta- 
mosziuno isz Ilgakiemio kaimo, abu 
Fredos gini no, Suvalkų gub., Mari
jampolės pav. Jie pats, ar kas kitas, 
teiksis duot žinią ant szio adreso:

Jonas Kudirka,
22 Hill Street, Cleveland, Ohlo.

Jurgis Žiginskas, su sawo motere Ro
že Lukoszevicziute, pajieszko savo 
vuoszwės, Jiewos Lukoszeviczienės; 
pirmiaus jį gyveno Baltimorej, Md. pa
skui iszwažiavo į Plymouth, Pa. Jau du 
metai kaip negauname gromatų-nuo jos. 
Ji pati, ar kas kitas, teiksis duot žinia 
ant szio adreso:

Jurgis Žiginskas,
135 W. Camden st., Baltimore, Md.

Laiszkai ant paczto
1004 Balkio C.
1015 Boibok P.
1023 Daluazka Josepb
1024 Debro.ki Jan
1030 Dubowl« L.
1047 Grabsrski F r.
1002 Jaikuia Mlch»l
10*3 Jodą Mietai
1000 Kteraknwicz Paul
1070 Koala Mary*
1079 Kwui« Jonai
1080 Lakow«ki Staniai.
1086 Linbeiko Staniai.
1092 Marak L.
1110 Patrunky R.

1115 Plocika Maryanna 
1117 PopinUl Michal 
1110 PreilklaO.
11SI Prunt Janutzek 
1124 R» htorii Steian 
U43Sldor M lobai 
1146 Silvenlt Joaef 
1148 Stamatodskl Ant. 
HM) Towtku« Staniai. 
1163 Wi)oceniki Ozian 
1178 Woitowicz Volo. 
1176 Wojozeazyk M.
1174 Zasxka Maryanna 
1176 ZoJm Jan 
1176 Zimon Jaoob.

Knigu Kataliogas.
Knygos Maldų.

Ank«o Altoriai arba Szaltinli dangisska 
akarbu apdaryta drūto) akuroje, zataty- 
tati kraiztaii, d ruožtai apkaustytas ir su 
kabe

Apdaryta szagrine M '•
Minksztame apdare '** ** *■
Apdaryta baltoj oellulojdo) , ,
Apdaryta baltuose kauluose...................

„ mėlyname Ir Juodame aksome 
Balsas Balandėlės arba mažas sialtinelia, sma

giausia kningele dėl wyru ir moterių 
nesxtis ia bainyoila, nandtnglsusioi 
maldos..........................  76e

Balsas Balandėles didesnis su Offlclutn Psr-
wum......................................    86c

Balsas Balandėlės be Officium Parwum sza-
grino apdaruose..........................................61.00

Balsas Balandėlės su Officium Parwum sxa-
grino apdaruose..........................................61 26

Baisa Balandėlės apdarytas krisstole........ 6160
„ aksome , , , 62 00

Apdaryta:baltoj esilalojėoj 62,60
Balsas Balandėlės apdarytas baltuose kėn

iuose..........................................................6600
Garbe Diewni ant augsstybes, skaroje, ap

kaustyta Ir sa kabe 6 1AO
Senas ir naujas Aukso Altorius, sk ii roję apkau

stytas iriu ksbe - 61.00
Senas ir Naujas Aukso Altorius, srokisakoms

literomis •• •• “ •• 61.00
Malda Vainikėlis, graži mažyte Meldą Knl- 

gele. smagi dėl wyru nesztis in bažnyoala 
audekliniuose apdaruose , , 40c

Mažas Aukso altorius, mažyte knygele sma- 
Siauita dėl wyru nešina ta bažnyozia, 

rutame audekliniame apdare 40c

61.80 
•t oo 
63 00 
šuo 
14.00 
64.00

aoe

no

Meno ssv. Merijas Panos
Isscaningl dūmojimai epe sopuliai nw.

Marijoi Panos ” I
Stebuklai Dlewo ssv. Sakramente ” 
Tajetnd vczioi Gywo}o Ražancziaui 
Kaotlcskos........................................................... 1
160 penimu Deivido karaliaus ant paveikslo 

kantfczku ,, .,

KnigoH 8wletiNzkoe intalpoa,
Antma V Uis, naujausia ir gražiausia pasaka, ka

riai skaitytojas ateidžlaegt negales... 76c
Abeoela genauee mok 1dtuwe dėl vaiku 20e.
Amžiaus galas Ponėko Piloto, kuris buvo 

sudže Wleszpaties Jėzaus..............6c
ANDERSONO PASAKOS Vienoje knyga- 

leje 10 gražiu pasakalczln.................. 16c
Amerika Pirtyje Komedija dėl teatro 10c. 
Anegdotel iszsitartmai Ir patarles isz gyveni

mo senovei Grekonu bei Bymionu“ “ 6c
Apteka Dievo, pasaka...................................11.00
Arielka yra anodai paeinanti lis girtybes. Čita 

apraszo kas yra arielka, kaip Ji kenkia žmo
gui, parodyta su katariete abroaellals žmo
gaus pilvo kokios isz girtybes ligos pastoja 
ir paduotos rodos kaip nuo to galima iszsig^-

Knygos musu locnos spaustuves.
Akyvi Apsireisskimai Sviete, ant kariu žmo 

nes nuolatos žiuri, bet )u gerai nesupran
ta: su 7 a broleliais. Nsudingiause kny
gele ant svieto dėl daaiiinojlmo Įsi ko 
darosi žaibai, griausmai, lietus ir sniegas; 
kas yra debesiai ir ant ko jie laikosi. 60c

Aritmetika. Kniga dėl iszaimokinimo rokun- 
du...............................................................25c

HYGIEN A. arba mokslas apie užlaikyme svei
katos. Szita knygele privalo rastis kiekvienuose 
namuose, nes kas j| su atyda perskaitys, patal
kys apsisaugoti nuo tukstaneziu visokia Ilga, 
palaikys užlaikyti ozielybeje sawo sveikatą, pa
ilginti sawo amai ir mokės užauginti sveikais ir 
tvirtais savo valkelius. Preke.......................r
Istorija Suvienytu Valstija Sziaurines Ame

rikos. Apraazokaip Kallumbas atrado 
Amerika, koki ežia tada žmones gyveno 
koki žmones pirmiausiai isz Europos pra
dėjo važiuoti in Amerika, kokios kares 
buvo, už ka karevo ir kokiuose metuose; 
klek prezidentu buvo, koki ir kiek kuris 
gero padare dėl stios žemes O ant pat 
galo tai pinasi Konstitucija Suvienytu 
Valstijų, kuri yra reikalingiausiu dalyku 
dėl perskaitymo kiekvienam žmogui 
saloje Amerikos žemele gyvenaneziam. 
Tori puslapiu 664 Preke 61

Ta patldruczial apdaryta............................. 61
Kražių Bkerdyne. Apraszo ana balsu at

sitikima, kada 1882 m. maskoliai užpuolė 
ant bažnyczloe miestelyje Kražių, mu- 
sze, szaude ir pjovė nekaltus žmonis, už
griovė altorius ir užpeczetijo bažoyczia. 
Atšakiausiai apraszo ta visa atsiti

kima. 16c.
Lementorius Lietnvlszkas su poteriais, 

katekizmais Ir mistrantnru. 10c
Mokslas apie Z«mla Ir Kitus svietus, Ju bū

vy ir pabaiga. Apraszo kas yra žeme, 
Isz ko ji susideda, ant ko JI laikosi ir 
kaip sukasi; kas yra saule, žvaigždes, 
menulis; kaip toli in saulia ir in kitas 
žvaigždias. kas yra planetos, kometos ir 
kitos retai matomos žvaigždes. Yra tai 
naudingiausia knyga ir reikalingiause 
dėl perskaitymo ir pasimoklnlmo kiek
vienam žmogui ant salos pasaulės gyve- 
naneziam. .........

Ta pati drucziai apdaryta...............................61.00
NAUJAU8I8 LIETUVISZKAS 8APNINYKAS. 

surinktas isz daugel zvstimtautlzzku sapni- 
ayku ir surėdytas pagal tikra Persisukai 
EglpUzzka aapnlnyks.—su210 aiszkiu abro- 
zeliu,—su apraszymu planetų ir paslapczlu 
kokias senovei žmones vartojo dėl inspeji- 
moateites—Geriausei iszguldo visokius 
sapnus, koki tik žmogui prisapnuot gali. 60c 
A (darytas.................................................6hc

Olltypa. apysaka isz laiko tarpasvlzzkos ka
res Indijonu Amerikos. 26c

Puiki istorija upe Kantria Alena, kuri per 22 me
tas valkszcziodama po svietą, daugybia 
beda Ir vargą kantrel isskentejo 90c 

Renk vedle G romą t u raižymui. Yra labai 
naudinga knygele, kuri mokins kaip reik 
raszytie gromataa in:pažystamus, prtete- 
liūs, giminias, myiimaisiaa ir mylimuo
sius priesz apsivedima, In ponus, kuni- 
Sus, vyskupus te kitas augsztai pas ta t y 

is y patas Pasveikinimai (pawlncMWo- 
nes) ant Nauju Metu, dienoje varduvių, 
užgimimo te kituose svarbiuose atsitiki
mu oa» Preke

ROBINSONAS KRUZIU8. moraliazka apysaka 
dėl Jaunumenes. “ 26c

Oflicial Publication.

00

.TOc.

80c.

LietuwiNzkų Knįgų 
kuopigiausei iszpardavoju, surasta tu
jų užpraszant reik 5c. markutę į groma- 
ta įdėti; pinįgai jiasabnas aiuncziaai po
pierinei, registravote J g romą toj.

Adresas:
W. KALWAITIS, 

Tilsit, (Ostpr.) Germany.

$100 NAGRADOS $100
užmokėsiu kiekvienam, kuris tapo isz- 
gydytas isz ligų įgylu per jaunystės isz- 
dykuma (ononnm?) Naminkmis Gydyk
lomis. Teip Iszsigydyti ne ga’ima, bet 
jeigu kenti ant nervų turi apailpnytas 
lytiszkas dalis kūno per ononizmę, ar po- 
liuciję, kenti gal vos skaudėjimą pilvo 
užkietėjimo, miegot negalėjimą ir kitas 
tam panaszea silpnybes, raszyk sxiądien 
pas mane, o asz atsiųsiu tau apraazymą 
kaip asz iszsigydžiau trumpu laiku isz 
tokių pat ligų kelių metų kentėjimo. 
Apraszymą prisiųsiu užpeczėtytame ko- 
perte ir apie tavo gromatas nieks neda
liuos. įdėk už 2c. markę ir raszyk pas:

FRED WIL8ON, 
d—12) Box 386, Kenosha, Wis.

ŪKININKAS, Lietuvos ukinįku lai- 
krasztis, iszeina viena karta kas mė
nesį. kasztuoja Prūsuos ir Austrijoj 
2| markės, Amerikonprisiunėjant 4 
markės arba 1 amer. dolierį.

VARPAS, literatūros,politikos ir mok
slo, dvimėnesinis laikrasztis, kasz
tuoja Prūsuos ir Austrijoj 3 auksi
nus, Amerikon irkitur prisiuneziant 
4 auksinus (Markes).

Pinįgus ir laiszkus į Ūkininko ir Var
po redakcija siuneziant reik toks 
adresas padėti:

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

HILLE’S FOTOGRAFAS, 
3452 8. Halsted ui.

N ujimą palklaaFotogt HJm, ui tutina tiktai

$2 00
tn waMlia Ir kitokiu reikalu najima Foto*ra 

tilaa kopų ik autai.

TĖVYNĖS SARGAS 
mėnesinis lai kraszt i s su paveikslėliais 

Treczius metus 
stovi ant sargybos lietuvių tautos: szvie- 

sos, tikėjimo ir kalbos.
Kasztuoja ant metu $1.00 

Petnykszczius ir užpernykszcziiisnume 
rius galima gauti už ZlOc. 

Vienas numeris yra siuncziauuis ant pa 
žiūros uždyką.

Raszant reikia padėti adres?: 
Kev. A. Kaupas,

1423 N. Main Av., Scranton, P$<

Wisi wyrai pas

Baltrukony!
Rusite szalta alų, seniauses ariel

ka h, vyną net isz Europos, o 
cigarus net i»z Turkijos.

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

Vaterbnry, Conn.
Szuknys ir Žoles isz Eu

ropos.
Pasinaudokite ligoniai visokiose li

gose. W i sekios saaknys ir krajavi la- 
szai, kas tik kokių reikalauja ant iszgy- 
dymo skaudėjimo dantų, galvos, reu
matizmo ir tk.teiposgi Trajanka suside
danti isz 70 visokių gydomų szaknų 
pareina isz paezios Lietuvos. Kas tik 
kokių gyduolių reikalauja tegul atsi- 
szaukia pas manę ant ssio adreso:

J. M. Brundza,
518 W. Spruce st, *Mahanoy City, Pa.

Annual Statement of the Lumber- 
mkn’b Mutual Insurance Company of 
Chicago, in the Stale of Illinoiaonthe 
Slst day of December, 1897; m adė to 
the Insurance Superintendent of the 
State of Illinois, pursuant to Law:

No CapitaL - Pūrely Mutual.
ASSETS. .

Caah on hand and in bank........87,821.34
Interest and renta due and ac-

erued......................................... 43,20
Premiums in course of collec-

tion and tranam ission............. 259.38
Amount of premium or depositx

notes liable to assesa-
men t........................851,565.75

Totai caah asaeta... .88,123.92
LIABILITIE8.

Amount of unearned premiums
on all outstanding risks......... 84,525.70

Ali other liabilities................... 32.26
Totai liabilitiea........84,557.96

INOOME.
Premiums received during the

year in Caah.............................88,780.84
Interest, renta and dividendą

during tbe year....................... 646.82
Amount received from ali other

sources.................................... 359.07
Totai income...........  89,786.73

EXPENDITURES.
Losses paid during the year... .86,128.67 
Scrippaid during the year  262.93 
Commisions, salaries and renta

paid during the year............. 3,495.69
Amountof all other expendit*r’a 10.08

Totai expenditures. .89,897.37
MISUELLANEOU8.

Totai rieks taken during the 
year in Illinois.................8723,000.00

Totai premiums received dur
ing the year in Illinois...........88,526.50

Totai losses ineurred during
the year in Illinois..................86.128.67

Totai amountof risks outstand
ing......................................... 8777,185.00

EI)WARI) HINES. Pres. 
E. E. HOOPER, Skc’y.

Subscribed and sworn to be f o re me this 
12lh day of January, 1898.

i Charles W. Chandler, 
(Seal.) Notary Public.

Oflicial Publication.
Annual Statement of the Coal Oper

atore Mutual Fire Insurance Com
pany of Bpringfleld, i n the State of Il
linois. on the 31st day of December, 
1897: made to the Insurance Superin- 
tendent of the State of Illinois, pursu
ant to Law:

No Capital.—Pūrely Mutual. 
ASSETS.

Market value of bonds a stoeks..85,162.50 
Cash on hand and in bank........ 8,657.92
Bi Ils recei vable and agents’ debit

balances.................................... 3,782.36
Net premiums in course of col-

leetion and transmission.... 932.90
Amount of premium or deposit

notes liable to assess-
ment.........................836,416.95

Totai cash assets.. .818,535.68 
LIABILITIES.

Amount of unearned premiums
on all outstanding risks......... 86,402.82

Totą 1 1 iabi 1 i ties.... .86,402.82 
INCOME.

Premium received during the
year in Cash.............................88,690.57

Interest, renis and dividends
during the year/....................  184.65

Totai income............ 88,875.22
EXPENI>ITURES.

Izisses paid during the year... .82,085.19 
Paid duringtheyear to members . 266.59 
Commissions, salaries and rents

paid during the year............. 2,111.04
Taxes paid during the year (in-

cluding fees.etc.,of Insurance
Departments)........................... 90.00

Amountof all other expendit’r*s 76.50
Totai expenditures. .84,629.32 

MISCELLANEOUS.
Totai risks taken during the

year in Illinois....................$663,268.32
Totai premiums received dur

ing the year in Illinois..........88,690.57
Totai losses ineurred during

the year in Illinois..................82,085.19
Totai amountof risksoutstand

ing......................................... 8630,550.72
CHARLES RIDGELY, Vice Pres 
CHARLES V HICKOX, Sec’y.

Subscribed and sworn tobefore me this 
8th day of February, 1898.

Ad. F. Deicken, 
(Seal.) Notary Public.

Oflicial Publication.
Annual Statement of the Addison 

Farmers Mutual Insurance Compa
ny of Addison, in the State of Illinois 
on the 31 st day of December. 1897; 
made to the Insurance Superintendent 
of the State of Illinois, pursuant to 
Law:

No Capital.—Pūrely Mutual. , 
ASSETS.

Loans and mortgages................820,250.00
Market value of bonds a stoeks 400.00 
Cash on hand and in bank.... 9,084.39 
Interest and rents due and ac-

erued....................................... 901.00
Premiums in course of collec- 

tion and transmission........ 1,571.36
Atnount of premium or deposit 

notes liable to assess- 
ment.................. 8110,574.56

Totai cash assets. ...832,206.75
LIABILITIES.

Amount of unearned premiums 
on all outstanding risks... .813,294.16

Totai liabilitiea... .813,294.16
INCOME.

Premiums received during the 
year i n Cash.........................85,246.40

Interest, rents and dividends 
during the year..................   1,164.50

Totai Income............. 86,410.90
EX PENDITURES.

lxisses paid during the year.. .85,764.40 
Paidduring the year to members 82.50 
Commissions, salaries and renta

paid during the year.............  1,069.60
Amountof all other expendit’r’s 237.28

Totai expenditures. .87,153.78 
MISCELLANEOUS.

Totai risks taken during the 
year in Illinois................. 8379,536.00

Totai premiums received dur
ing the year in Illinois...........84,835.53

Totai losses ineurred during
the year in*Illinois..................85,764.40

Totai amountof risks outstand
Ing...................................... 82,368,032.00

FRANCIS STOEHLKE, Prks 
OTTO A. FI8CHER, Sec’y.

Subacribed and sworn to before me this 
3rd day of February. 1898.

Henry L. Glos, 
(Seal.) Notary Public.

W. SIOMINSKA,
679 Milvvaukee Avenue, CHICAGO^ ILL.

Mano Dirbtuwe tapo
Apdovanota

DVIEMS MEDALIAIS
ant KosciiiRzkM Paro
dos už rūpestinga, tei
singa ir artistiszką isz- 
diroimą.

KARŪNŲ, SZARi’V, 
RIKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
RERLŲ, MARSZAL- 
K1NIŲ LAZDŲ Ir tt.

Turiu už garbę apreikszti guo- 
dotiniems Kunįgams ir guodotin.' 
Draugystėms, kad asz dirbu vi
sus augszcziaus paminėtus daig
ius Pigiauaei, Teisinglausei 
ir Geriauaei, nes per 30 metų 
užsiimdama iszdirbimais įgijau 
geriausę praktiką ir dėl to galiu 
viską padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.

Su guodone
W. 8LOMINSKA, 679 MILWAUKEE AV., CHICAGO, ILL.

L16iuwlszka APUGKa.
257 Hanover St., Boston, Mass.

Pilna visokiu aptiekoriszku taworų czionykszcziu ir užrubežiniu.

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

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

MARJA DOWIATT,
Kauno gub. Szauliu pavieto.

LIETUWIU DAKTARAS

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

Telefonas: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos 

aptiekos.

“KOSGIUSZKO PHARMACY”
162 W. Chicago Av., Chicago, III.

Sziuomi paduodam dėl žinios Lietuviams, Jog nuo sziosdienos mes radom už 
reikalingą parsikviesti poną Andrių L. Graiczuną į savo aptieką. kuris kaip di- 
dumeno Jūsų Tautieczių pažįsta, kad jis yra netik.geras Tautietis, bet vienas 
isz geresnių aptiekorių mieste Chicagoje: prietaro kaipo studentas paskutinio 
kurso geriausios tnediciniszkos akademijos, prižadėjo ant musų meldimo kiek
vienam Lietuviui, kuris reikalaus, duoti daktariszką rodą už dyka. Pasitikė
dami, kad Lietuviai atsilankys pas savo tautieti. Pasiliekam su guodone,

KOSCIUSZKO PHARMACY,
162 W. Chicago Av.  CHICAGO, ILL.

N. B. — Pons A. L. Graicžunas žinodama, jog Lietuviai daugiausiai yra pri
pratę ir įtikėjį į liekarstas seno krajaus. Mes pripažinom už reikalingą parga
benti jas ir tuom parodyti, kad mes paduodam szį apgarsinimą ne dėl ameriko- 
niszko “humbugo”, bet dėl naudos ligoniams ir varguoliams—atsiszaukan- 
tiems per laiszkus su apraszymu savos ligos. Musų daktarai su studentą A. L. 
Graiczunu po perskaitimui laiszkų įsiuneziam liekarstas į visas szalis svieto už 
numažinta prekę. Ligos sekretuos ar limpanczios, bus didžiausiame sekretė už
laikomos.

NOTARIJUSZAS. 
CLAIM ADJUSTER.

F.P Bradchulis
— UŽSIIMA — 

visokiomis provomis ypač z priesz kom
panijas už sužeidumus ir t. t.

Tukstanczei žmonių gauna rodąs viso
kiuose atsitikimuose.

Atsiszaukite pas savo viengenti:

F. P. Bradchulis,
954 33rd St., CHICAGO.

Telefon: Yards 709.

“Vienybe Lietu vniku” 
iszeina kas sereda jau 13-tas 
metas, Plymouth, Pa., ir pra- 
nesza svarbiauses ir teisiu- 
giauses žines isz Lietuvos ir 
visos pasaulės, talpina pui
kias apysakas bei kitus nau
dingus apsiszvietimui rasztus. i 
“Vienybe” ant me{ų kasz
tuoja $2,00 o ant pusės $1. 
Pinįgai turi būt apmokami 
isz kalno. Laiszkus ir pinį
gus reikia siųsti ant tokio 
adreso:

J. J. PAUKSZTIS, 
Plymouth, Pa.

WAŽIUOJU

S. Uli&sziE,

Lietuwiszkas Saliunas 
užlaiko gerą alų, seniauses ir czystas a- 
rielkas ir kvepenCzius cigarus. Geriause 
užeiga dėl szviežiai atvaievusių įChi- 
cagą. Prie to turi gerą sale dėl mitingu, 
srovių ir kitokių zabovų.

S. LELIASZIUS,
650 S. Caual St., CHICAGO.

Geriause Užeiga dėl Darbinyku
pas

J. Danisewicziu,
768 Bank ir River Side Sts.

Waterbury, Conn.
Užlaiko geriausius gerymus: szalta 

Alų, seniausias Arielkas, Likierius ir 
kvepenezius Cigarus. Užkvieczia visus 
atsilankyti. <Juozas Danl»ewicziu8.

P. K. BRUCHA8,
užlaiko didele

i Kraiituwe
■ Laikrodžių, Laikrodėlių, Žie 
į dų, Špilkų irti.
’ Szliubinius Žiedus
padaro ant orderio už pigiau- 

se prekę.

954 33rd St., Chicago, III.

M. A. Pawlauskas,
Dirba ir taiso visokius daiktus isz auk
so ir sidabro, teipogi taiso ir parduoda 
laikrodžius, laikrodėlius, lenciugelius, 
žiedus, špilkas, muzikaliszkus instru 
mentus ir geriauses “Singer” siuvamas 
maszin&s už pinįgus ir ant iszmokescziu.

Szliubinlai Žiedai
isz geriausio aukso, nuo 56 iki 72 probos 

nuo $3 iki $6.
Kam koki daiktai yra ant greito reika

lingi, padarau juos ant palaukimo per 
valanda. Prekes mano yra pigesnes ne
gu visame Chicagos mieste. Ateikite ir 
persitikrinkite. Su guodone,

M. A. PAWLAUSKAS, 
24 Foreman S t., Cleveland, O.
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