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Politiszkos žinios.

_ Amerika ir jhzpauija. _
Tarybos sandaros komisorių 

abiejų kariavusių vieszpatysczių 
neina teip szvelniai, kaip pride
rėtų. Kaip prancuziszki laikrasz
cziai paduoda, didžiausi nesuti
kimai terp besitarianezių yra už 
Filipinų salas, kurių Iszpanija ne 
tikt ne nori atiduoti Amerikai, 
bet ne nori ir paliuosuoti isz po sa
vo valdžios. Maskolijos iszreisz- 
kiantis rando mierius laikrasztis 
“Le Nord” rodyja, kad tuos ne 
sutikimus iszrisztų santaikos sū
dąs. Ant to sutinka ir Iszpanija, 
kuri sutinka į santaikos sudžias 
iszrinkti Wokietijos ciecorių, ar
ba Maskolijos carę. Amerika 
vienok nesutinka ant santaikos 
sūdo ir ji į nesutikimus savo su 
Iszpanija nenori prileisti paszali- 
nių vieszpatyszczių. Tuom tarpu 
rods tokių paszalinių taikintojų 
ne buvo reikalo szauktiesi. Toki 
taikintojai galbūt reikalingi vien 
tęsyk, kada pradėtos tarybos su 
visu iszirs.

Per tę laikę,kol traukiasi tary
bos, Iszpanija, pasinaudodama isz 
apsistojimo karės, ant salos Visa- 
ya, vienos isz Filipinų salų, at
gabeno daugiaus savo kariaunos. 
Ji stengiasi perkalbėti kitus pasi- 
kėlėlių vadovus pasikelti priesz 
Aguinaldę, kurisai, nors ir ne 
visame eina isz vien su ameri
konais, bet visgi nori, kad sa
los butų isz po iszpaniszkos val
džios paliuosuotos. Tas isz dalies 
ir pasisekė: kiti pasikėlėlių va 
dovai bandė atsikreipti priesz 
Aguinaldę ir kaip laikraszcziai 
paduoda, terp jų ir Aguinaldo 
pajiegų buvo net smarkus susi- 
muszimas. Dalis maisztinįkų bu
vo persikėlusi ant salos Visaya 
ant pastiprinimo czianykszczių 
pasikėlėlių, bet jie tapo sugaben
tos ežia iszpaniszkos kariaunos 
sumuszti. Iszpaniszkas salos gi/- 
bernatorius praneszė į Madridę, 
kad ežia maisztai tapo su visu 
suvaldyti, ir sala vėl yra Iszpa- 
nijonų valdžioj. Amerikos ran
das, matydamas, kad ežia atsėis 
jam daug prieszginybių pergalė
ti, siunezia ant Filipinų vis dau
giaus szviežios kariaunos, ka
dangi terp seniaus atgabentos 

nuoszimtis yra sergan- didelis 
ežių.

Ant Kubos dalykai

stovi negeriausiai. Dauguma gy
ventojų no nori, kad sala patektų 
Amerikai. Tūli maisztinįkų va- 
dowai atsisako pereiti į Amerikos 
tarnystę. Nors pirma buwo su
tikę atiduoti amerikonams gin
klus, dabar atsisako tę padaryti. 
Iszeinanti Havanoj laikraszcziai 
apskundžia amerikoniszkus ka
reivius jų užimtuose miestuose, 
buk jie teip su tų miestų gyven
tojais elgiasi, kad sutemus nieks 
ne drysta ant ulyczios iszeiti.

Prancūzija.
Pakilę sztraikai darbinįkų dir- 

banczių prie statymo triobų ant 
pliaciaus rengiamos wisoswielisz- 
kos parodos Paryžiuj pasimažino 
ir daugumas jų sugrįžo prie dar
bo. Užtai pakilo sztraikai gele
žinkelių darbinįkų ir tarnų. Ge
ležinkelio stacijas Paryžiuj ir ki
tuose aplinkiniuose miestuose tu
rėjo užimti kariauna. Ir ežia vie
nok didesnių sumiszimų ne bu 
vo. Pavojus darbinįkų revoliu
cijos tuom tarpu tapo pra- 
szalintas, bet ežia dabar bijosi 
kariaunos revoliucijos.

Priesz dabartinę Brissono mi
nisteriją, kuri nutarė atnaujinti 
Dreyfuso provę, kurioje turi pa
sirodyti kaltė ir kitų augszcziau- 
sias kariaunoj užimanezių vietas 
oficierių, rengėsi susikalbėję tūli 
oiieierai parengti pasiprieszini- 
mę ir praszalinti ministerius nuo 
urėdų. Prie sukalbio prigulėjo: 
buvęs karės ministeris, jenerolas 
Zurlinden, buvęs sztabo virszi- 
nįkas jenerolas Boisdert’re ir je
nerolas Peloux. Atidengimas to 
sukalbio jenerolų priesz dabarti
nius Prancūzijos ministerius ir pa
garsinimas apie tai laikraszcziuo- 
se nupuldė dar labiaus kariaunos 
virszinįkų garbę akyse tautos. 
Angliszki laikraszcziai iszreiszkė 
baimę, kad prancuziszki jenero- 
lai ne užsimanytų per karę pa
kelti nupuolusię savo garbę. Jie 
gal pasinaudoti isz dabartinių 
nesutikimų Prancūzijos su Angli
ja už Faszodę, Afrikoj. Isz tik
ro kariaunai tarnaujanti laikrasz
cziai smarkiai atsiliepia ant An
glijos reikalavimo, kad Mar- 
chand pasitrauktų isz Faszodos: 
jie sako, kad jis ne tikt nereika
lauja pasitraukti, bet per pradė
tas Prancūzijos su Anglija tary
bas turi galutinai būt iszrisztas 
klausymas Anglijos valdžios 
Egipte. Anglija už Faszodę siū
lo Prancūzijai krasztus Bahr ei 
Gazel. Gal ant to ir sutiktų 
prancūzai, bet padarytu sutartį 
gal panaikinti prancuziszkos ka
riaunos virszinįkai. Tūli laikrasz
cziai garsina, buk Prancūzija susi
tarė su Abisinijos karaliumi Me- 
neliku kariauti isz vien priesz An
gliją pietiniame Egipte, bet ita- 
liszki laikraszcziai paduoda, buk 
priesz Menelikę pasikėlė geriau 
sias jo vadas, Ras Mangasza ir 
buk Manelik praszė ant jo suval
dymo pagelbos nuo Italijos. Kaip 
ten nebūtų, bet jeigu Anglija susi- 
musztų su prancūzais Afrikoj, 
karė užgimtų ir kitur, Maskolija 
turėtų paremti Prancūziją užpul- 
dama su žemės kariauna ant In- 
dijų, tas atitrauktų angliszkas 
pajiegas isz Afrikos. Prancūzija 
dabar pradėjo lyg isz tikro reng- 
tiesi į karę, rengia kuo greieziau- 
siai savo kariszkę laivynę ant 
iszplaukimo, ginkluoja portus.

Wakarinėj Afrikoj, pakrantėse 
Sloniaus Kaulo,prancūzus pasiekė 
mažas nepasisekimas. Pasikėlę 
cziabuviai užpuolė ant mažo 
prancuziszkos kariaunos pulkelio, 
7 kareivius užmuszė, 10 paszo- 
vė, likusius gi iszvaikė. Paskui 
cziabuviai isznaikino daug pran- 
cuziszkų prekėjų parengtų fakto
rijų.

Wokietija.
Wokietijos eiecorius iszkehavo 

jau į Jeruzolimę ant paszventini- 

mo vokieczių statomos liutero- 
niszkos božnyczios prie Christaus 
grabo. Kelionė ta kasztuos daug 
pinįgų, kadangi vien ant dovanų 
sultanui paima eiecorius kelis 
milijonus markių. Pinįgus ant 
kelionės norėtų jis gauti isz Wokie- 
tijos iždo, bet tvireziausia vo- 
kiszkame parlamente katalikisz- 
ka partija tam priesztarauja. 
Wokietijos katalikai per savo 
laikraszczius tiesiog garsina, kad 
ciecoriaus kelionė ant paszventi- 
nimo liuteroniszkos bažnyczios 
Jeruzolimoj gal apeiti vien liu
teronus, katalikams ji nė jokios 
naudos ne atgabęs, todėl katali
kams nėra reikalo ant pasigerini- 
mo ciecoriui pinįgus aukauti. 
Centram partijos laikraszcziai 
sako, kad jie ne paduos balso už 
pripažinimę ciecoriui kelionės 
kasztų. Todėl, turbut, tuos kasz- 
tus atseis uždengti Prūsų iždui. 
Kadangi Wokietijos eiecorius per 
tankiai apleidžia Wokietiję,atlik
damas visokias keliones, todėl 
neprilankios ciecoriui partijos 
reikalauja, kad iszkeliavus kur į 
svetimę krasztę ciecoriui, kad 
krasztas ne pasiliktų be val
dono, turinti būti jo vietoj pa
skirta regencija, taigi valdžia 
užstojanti ciecorių.

Mieste Aleksandrijoj, Egipte, 
kur laike sawo kelionių Wokie- 
tijos eiecorius ketino teiposgi at
silankyti, policija susekė sukalbį 
i tai isz k ų anarchistų ant jo gy
vasties. Susikalbėję buvo pasi
rengę, kaip tikt Wilhelmas isz 
lipe nuo laivo, patykoti porte ir, 
nužudyti su dinamitinėms bom
boms. Wiskas buvo jau pareng
ta, susikalbėję turėjo ir bombas 
pasidirbę, tikt mat nežinia kokiu 
budu policija susekė, netikėtai 
apspito gyveni m ji, kur buvo su 
sirinkę anarchistai, suėmė tuos, 
kokius ežia rado, paėmė ir pa
dirbtas bombas.

Terp Wokietijos ir popiežiaus 
užgimė nesutikimai už tai, 
kad popiežius atidavė Prancūzi
jos globai visus Turkijoj gyve- 
nanezius katalikus, tame ir vo- 
kieczius. Tas padavadyjimas 
isz syk buvo sukėlęs pasiprieszi- 
nimę ir Wokietijos katalikų, da
bar vienok katalikiszki laikrasz
cziai pripažįsta Prancūzijai tiesę 
būti apginėja katalikų. Užtai 
Wokietija atszaukė nuo popie
žiaus savo pasiuntinį ir kito jo 
vietoj nepaskiria, kol popiežius 
savo padavadyjimo ne atszauks. 
Jeigu popiežius Wokietijos rei- 
kalavimę iszpildytų, užpykytų 
Prancuziję. Nežinia todėl, kaip 
tie nesutikimai pasibaigs.

Chinai.
Isz palengvo iszsiaiszkina, ko

kiu budu Chinų eiecorius tapo 
praszalintas nuo valdžios. Mas- 
kolijs mat pasinaudojo isz cieco- 
rienės motinos nekentimo Japo
nijos, kurios specijaliszkas pa
siuntinys atkako pas ciecorių ir 
pasiūlė Japonijos pagelbę prie 
įvedimo reikalingų ant sudruti- 
nimo sosto ir vieszpatystės re
formų; gal būt, kad už Japonijos 
peczių stovėjo Anglija. Masko
lijos ezalinįkai prikalbėjo cieco- 
rienę motinę pasistengti prasza
linti nuo sosto ciecorių. Tas mat 
ir pasisekė. Kad eiecorius atida
vė valdžię motinai ne isz geros 
valios, matyt isz to, kad ciecorie 
nė laiko jį po drūta sargyba vie
name isz savo rūmų netoli Peki
no, nieko prie jo neprileidžia. 
Tokiu budu įvesti liberaliszkas 
reformas, galinezias isz miego 
pakelti Chinus, ne pasisekė. Ko
va vienok terp szalinįkų reformų 
ir jų prieszų dar nepasibaigė. 
Svetimos vieszpatystės, norin- 
czios per reformas teip sudratinti 
Chinus, kad jie pats galėtų už
kirsti kelię Maskolijai jos platini
me valdybų Chinuose dar nenu

leido rankų. Už pinįgus, ko antai 
Anglijai ne trūksta, padėtojų 
ne sunku rasti terp 400 milijonų 
chinieczių.

Dabar antai Mandiurijoj susi
rinko 2000 ginkluotų vyrų, prie 
jų prisidėjo 4000 mandžuriszkų 
kareivių, užėmė Kirin aukso 
kastynes, paveržė auksę, iszvai
kė darbinįkus ir maskoliszkiems 
darbinįkams ne daleidžia dirbti 
per Mandžuriję geležinkelio lini
jos, ant ko Maskolija seninus ga
vo daleidimę nuo Chinų rando.

Hainane atsitiko teiposgi susi 
muszimai. Amerikoniszkas kon- 
sulius pareikalavo kariaunos ant 
apgynimo krikszczioniszkų misi
ją-

Maskolija, ant apgynimo savo 
darbinįkų ir dirbdmamos gele
žinkelio linijos galėtų siųsti į 
Mandžuriję savo kariaunę. Tas 
vienok galėtų suskubinti karę, 
ko tuom tarpu, kol didysis Sibe- 
rijos geležinkelis ne pabaigtas, 
Maskolija dar ne geidžia. Ar isz 
dabartinių lenktynių kokuruojan- 
czių vieszpatyszczių užgims karė 
terp tų vieszpatyszczių už pasi- 
dalinimę Chinų, dębar nieks ne 
gal įspėti.

Turkija.
Ant reikalavimo Europos 

vieszpatyszczių, kad turkiszka 
kariauna pasitrauktų nuo salos 
Kretos, sultanas rods sutinka, 
praszo vien, kad kaipo ženklas 
Turkijos valdžios, daleista būt 
laikyti tūlose vietose nors silp
nus turkiszkus garnizonus; vietų 
tokių iszsirinko 6. Europos vie
nok ambasadoriai Konstantinopo- 
liuj isz syk ant to ne sutiko, liet 
tuom tarpu laikę paskirtę pirma 
ant iszsikraustymo nuo Kretos 
turkams pailgino. Gal būt, kad 
Canoj arba kitur daleis sultanui 
laikyti mažę garnizonę, kuriasi 
ne galės juk turėti didelės ant 
gyventojų įtekmės.

Serbijoj, rodosi, rengėsi buvu
sio karaliaus, Milano, prieszai pa
imti valdžię ir iszvyti jį isz Ser
bijos. Sukalbį vienok susekė 
pirm laiko ir kadangi Milanas 
yra dabar augszcziausiu kariau
nos virszinįkų, pradėjo jis aresz- 
tuoti savo prieszus. Tapo sua- 
resztuotas vadovas radikalisz- 
kos partijos Pasicz ir 400 žymes
nių jo sandraugų.

Isz Lietu wos.
Katedra latwiszkų pamok

slų Dorpato uniwer- 
sitete.

Pastoriai evangeliszkų bažny- 
czių Maskolijoj turi baigti Dor
pato universitetę, prie kurio yra 
specijaliszkas teologiszkas fakul
tetas, Kaip lenkai Lietuvoj 
stengiasi katalikystę padaryti 
tautiszku lenkiszku tikėjimu, tę 
patį nori padaryti vokiecziai su 
evangeliszkų. Nors viso
se priebaltiszkose Maskolijos 
gubernijose, evangelikų apgy
ventose, daugumas iszpažin- 
tojų to tikėjimo yra latviai ir 
estai, bet prie Dorpato universi
teto, isz kurio iszeina protesto- 
niszki pastoriai, ne buvo visai 
katedros latvhzkų it estiszkų 
pamokslų (ir Lietuvos katali- 
kiszkose dvasiszkose seminarijo
se, nors jų yra trys, turbut,daba r 
nė vienoj ne mokina lietuviszkos 
kalbos). Maskoliszkas randas, ne
žiūrint . ant priesztaravimo vo
kieczių, prie Dorpato universiteto 
parengė dabar katedras latviszkų 
ir estiszkų pamokslų. Ar perdė- 
tiniai Lietuvos katalikiszkų dva
si szkų seminarijų lauks teiposgi, 
pakol maskoliai privers juos 
įvesti lietu viszkę kalbę į semi
narijas? Tęsyk vienok maskoliams 
ir garbė prigulės.

Spaudos dalykuose.
Girdime neiszpasakytai malo- 

nię naujienę: Paprašė verda, 
bruzda, praszymus rengia, kiti į 
carę, kiti į yvairius ministerius, 
kiti ant sinodo susirinkdami, 
szaukia, kad jų bahę tarpiu įkas 
nunesztų lyg gubernatoriaus,— 
vis tai, idant szį rudenį pabaigtų 
nelaimingę lietuviszkę klausymę, 
duot ant golo valię ežia pat Lie
tuvoj spaudinti reikalingas knį- 
gas ir kokię nors guzietę. Tai 
musų geriejie! Jų pėdoms visi 
pulkite, kurie dar nesirūpinote 
apie nuvertimę nuo savo peczių 
sloguczio — baimės persekiotojų 
už knįgas. Pasigailėkite ir tų, ku
rie tebežusta kaliniuose ir svetur 
iszvaryti, o jų skaitlius vis didi
nasi. Į darbę,į darbę Ipraszykime, 
reikalaukime, o bus duota.

Pradėjus apie spaudos dalykus, 
negalime nepasigirti, kad vienas 
turtingas musų draugas icz karto 
aukauja didžię sumę ant uždėji
mo isz tikro gero laikraszczio. O 
kad-gi Dievas duotų kuoveikiau- 
siai maskoliams s. Dvasię ir isz- 
mintį; veikiai nebebūtume ap
leistais naszlaicziais. Kaip gi ma
lonu girdėt bagoezių pasiszventi- 
mę dėl tėvynės naudos! Jei da- 
turės žodį, Lietuvos istorija ano 
neužmirsz.

Tėvynes Sargas.

Nauji geležinkeliai.
Maskoliszkas randas rengiasi 

dirbdinti nauję ilgę geležinkelio 
liniję, juugianczię Paterburgę su 
Kijevu, linija ta turės užgriebti 
ir musų krasztę. Per kokius mies
tus bėgs tasai kelias, tikrai neži
nia; inžinieriai tirinėjimus darė 
ant keturių užmanytų linijų: 
viena nuo Witebsko, per Orszę, 
Mohilevę, Bebrui skę, M ozyrių, 
Ovruczę, Ži tom irę, Berdiczevę; 
antra: per Witebskę, Orszę, Mo
hilevę, Bobruiskę, Novgorodę 
Wolyniszkę, Szepetovkę;treczia: 
nuo Witebsko per Orszę, Mohile
vę, Homelį, Czernigovę; ketvir
ta: nuo Witebsko, per Orszę, 
Mohilevę, Žlobinę, į Kijevę. Ka
trę isz tų užmanytų linijų priims 
kelių ministerija, tas bus dar szię 
žiemę nuspręsta, darbai prasidės 
nuo ateinanezio pavasario. Kitę 
kelio linijos galę, taigi nuo Pe
terburgo į Witebskę maskolisz
kas randas ketina atiduoti ant 
padirbdinimo privatiszkoms kom- 
panijoms-

Užniuszė sawo numy
lėtinę.

Tarnaitė užveizėtojaus Wil- 
niaus Darbo namų, lietuvė isz 
Aszmenų pavieczio, Sabina Kon- 
drotavycziutė, iszėjo pasi^aiksz- 
czioti su antru savo numylėtiniu, 
Andrium Budko, kareiviu tarnau- 
janeziu Wilniaus kareiviszkame 
ligonbutyj. Begrįžtant namon, 
patiko juos kitas merginos nu 
mylėtinis, untoraficieras saperų 
rotos, Boleslovas Kviecinski; 
jis prisiartino prie merginos ir 
nieko ne sakęs, dūrė jai su peiliu 
į kaklę. Mergina spėjo dar surik
ti: “už kę”! ir puolė ant žemės 
be žado. Kada atėjo apžiūrėti su- 
žeistę paszauktas daktaras, tojė 
buvo jau negyva. Užmuszėjas 
tapo suaresztuotas ir pasodytas į 
kalinį. Jis nesigina ir sako, kad 
jis vien nubaudė merginę užtai, 
kad ji meilę apdalinėjo visus mas
kolius. Saugokitės merginos Nusi
dėti su maskoliais! Mat kokius 
vaisius toksai susidraugavimas 
atgabena.

Japonietis musų kalbos ti
ri n e toj a s.

Į Peterburgę atkako dabar ja- 
poniszkas mokslinczius Ucupo- 
mia, filologas, ant tirinėjimo vi
sokių Europos kalbų. Kaip sako, 
terp kitko jis ketina atsilankyti ir

Lietuvoj ant geresnio susipažini
mo su lietuviszka kalba. Atkako 
jis į Europę vien ant moksliszkų 
tirinėjimų. Mat net isz tolimų 
krasztų keliauja mokslincziai su
sipažinti su musų kalba, užtai yra 
net lietuviszki isz lietuvių min
tanti kuoįgai, kurie Bu pagelba 
nemokanezių lietuviszkai len- 
kibzkų minyBzkų stengiasi isz 
szirdies lietuvių vaikų jų pri- 
gimtę kalbę iszrauti. Kuom gi 
galima vadinti tokius lietųvisz- 
kus kunįgus? x

Rinkimas pasiuntinių Į 
Prūsų seimą.

Rinkimai pasiuntinių į Prūsų 
seimę prasidės pabaigoj szio mė
nesio. Rinkimai į seimę atsibūva 
visai ant kitokio pamato negu rin
kimai vokiszko parlamento pa
siuntinių. Į Prūsų seimę renka 
pirmiausiai rinkėjus, o tie jau 
renka daugumu balsų vienę isz 
pastatytų kandidatų. Rinkimai 
rinkėjų atsibus 27 d. Spalių. Ant 
susirinkimo atsibuvusio Klaipė
doj lietuviai pastatė tris savo 
kandidatus į Prūsų seimę: Sma
lakį isz Tilžės, kurisai yra ir par
lamento pasiuntiniu, ukinįkęStre- 
kį ir Drę Sauerveinę.

Teehniszka draugyste 
Wilniuje.

Musų tėvynės sostapilėj, Wil- 
niuje, susitvėrė dalis maskolisz- 
kos Ciecoriszkos Techniszkos 
draugystės. Ant to maskoliszkas 
randas lazda vėjau savo daieidi- 
mę. Minėta draugystė ne turi 
politiszkų mierių, bet vien mok- 
sltszkus, pikto nieko padaryti ne 
gal, gero gi, jeigu tikt panorės, 
musų krasztai ne mažai gali pa
daryti. Į ję gali prigulėti lygiai 
maskoliai, kaip ir ne maskoliai, 
tiesos visų sąnarių lygios.

Reikia neužmirszti.
Maskoliszkas randas garsina, 

kad seno pavidalo popieriniai pi
nigai po 25 rab. 10 rub., ir 5 ru
blius, iszleist i pagal formę 1887m. 
bus priimami tikt iki 31 dienai 
Gruodžio 1899 m. Todėl, kas dar 
tokius turi, tegul pasiskubina 
juos apkeisti, kad ne reiktų už ne 
apsižiurėjimę paežiam ant savęs 
rugoti. Pasibaigus ateinantiems 
metams tų popierinių pinįgų se
nos formos niekur ne priims.

Užderejimas Wilniaus. 
gubernijoj.

Užderėjimas Wilniaus guber
nijoj, kaip garsina maskoliszka 
žemdarbystės ministerija, szį me
tę buvo geras, ypacz geri buvo 
vasarojai, rugiai ir kviecziai už
augo teiposgi ne praszcziausiai; 
kvieczių ežia rods mažai sėja. 
Grikai užaugo jau praszcziaus, 
daržovės visur geros, tikt bul
vės szį metę užaugo ne geriau
siai, o kaip kur jos su visu nie
kai.

* Miestelyj Seiski, Kauno 
gub., ^Vilkmergės pavietyj, 18 
viorstų nuo Wilkmergės, tapo 
parengta paczto stacija.

Waikai vilkienių auginti.
Kiekvienas gal girdėjo pada- 

vimę apie -uždėtojus Rymo, bro
lius Romulą ir Rėmę, kuriuos 
užaugino vilkienė. Padavimę tę 
visi ilgai laikė už neteisingę, da
bar vienok pasirodo, kad tame 
nieko negalimo nėra: panaszus 
atsitikimai pasitaikė ne tikt se
novės laikuose, bet būva ir musų 
dienose, rods he musų krasztuose 
tikt Indostane/Juo gerinus žmo
gus pažįsta gyvenimę kitų gyvų 
sutvėrimų, juo tankiaus atranda 
terp jų tokius apsireiszkimus, 
kokiems pirmiaus nenorėjo tikėti.

Paryžiuje, mokslinczius Par- 
ville iszleidžia kas metę knįgę 
apie visokiuse naujausius mok 
sliszkus isztirimus ir patėmyji- 
mus turinezius moksliszkę vertę. 
Paskutinėj jo iszleistoj knįgoj 
randame apraszymus apie žmonių 
pagimdytus vaikus užaugintus 
vilkų lizduose drauge su vilky 
ežiais, su kuriais tikroj sutikmėj 
kaip brobai gyvena.

Toki vilkų užaugyti vaikai 
vaikszczioja kaip ir vilkai ant 
rankų ir ant kojų ir tai nesire
mia bėgiodami ant delno ir pė
dos, bet ant alkūnės ir kelių. 
Protiszkas jų iszsilavinimas sto
vi labai žemai. Jeigu jiems pa
duoda valgį, tai jie jį pirma ge
rai apvuosto ir greieziaus grie
biasi už žalios negu virtos arba 
keptos mėsos; labiausiai gi mėgs
ta kaulus. Wisi toki vilkų augyti 
vaikai, kokius tikt pasisekė pa
gauti,turėjo ypatiszkę kvapę kaip 
ir vilkai, nė joks trinkimas, maz
gojimas nepanaikino to dvokian- 
czio žvėrių kvapo. Wienę isz 
tokių vilkų užaugytų vaikų pa
gavo girioj kapitonas Edgerton ir 
parsigabeno namon. Į kiek laiko 
atėjo jį atlankyti trys vilkai, ku
rie, pamatę savo drauge augusį 
brolį,su džiaugsmu prie jo pribė
go ir pradėjo siausti. Po trijų 
dienų tie vilkai vėl atsilankė ir 
atsivedė dar du kitu.

Bell apraszo apie kitę atsitiki- 
mę. Girioj drauge su vilkais už
tiko vaikę apie 10 metų. Užtikę 
jį bandė pagauti, bet jis pnszoko 
prie gaudytojų ir juos sukandžio
jo, tikt per prigavystę pasisekė 
suraiszioti tę “vaikę-žvėrį”. Nuo 
jo ėjo toks smarkus kvapas kaip 
nuo vilkų, kad negalima buvo jo 
kambaryj laikyti. Naktyj gulėjo 
jis sode kur nors po medžiu. 
Wienę kartę naktyj pas jį atėjo 
du vilkai; vaikas jų visai nenu
sigando, jis uždėjo savo rankutę 
vienam vilkui ant galvos, tas 
pradėjo glamouėtiesi, laižė vaikę, 
siautė su juom kaip su mažais 
vilkycziais. Antrę naktyj pas jį 
atsilankė jau trys vilkai, toliaus 
atkadavo jų vis dauginus.

Waikai-vilkycziai, taigi vilkų 
užaugyti nemoka kalbėti, bet 
urgszczia arba cypia kaip szunes, 
mažai supranta kas aplink juos 
darosi. Patekę terp žmonių, retai 
gali priprasti prie žmonių gyve
nimo ir paprastai antrę ar treczię 
metę numirszta, pasitaiko vie
nok ir iszėmimai. E ra r d pažinojo 
vienę tokį isz vilkų lizdo paimtę 
vaikę, kurisai net kelis metus 
iszgyveno beproezių ligonbutyj, 
kur jis buvo pavestas daktarams 
ant tirinėjimų. Ross pasakoja apie 
vienę tokį isz vilkų lizdo paimtę 
vaikę, kurisai užaugęs buvo žan
daru. Waikas tasai buvo keturių 
metų, kada jį rado vilkų gulyk
loj Sultanpouro aplinkinėse; jis 
žiurėjo į žmonis kaip vilkas, 
apart urzgėjimo kaip szuva kito
kių balsų iszduoti negalėjo. 
Apart žalios mėsos nieko dau
ginus valgyti nenorėjo ir daugel 
reikėjo laiko ir truso pridėti, 
kol jis priprato ir prie kitokio 
maisto. Nežiūrint vienok ant to, 
pasisekė jį prisavinti. iszmoko 
jis kalbėti, toliaus skaityti ir 
sziek tiek raszyti. Wėliaus pa
skyrė jį į žandarus.

Teisybė, terp kitų gyvų su
tvėrimų pasitaiko, paveikslan, 
kad viszta augina antukus, antis 
visztukus, katė tankiai žindo szu- 
nyczius ir atbulai; Anglijoj buvo 
atsitikimas, kad karvė augino 
ėriukę. Bet kad vilkai augintų 
žmonių vaikus, tas rodėsi la
biaus panaszus į pasakę negu į 
teisybę. Kad tai nepasaka, pa
tvirtina tirinėje Indijose mok- 
siineziai, misijonieriai ir kelei
viai ir tai toki, kuriems galima 
tikėti, kad melagystų neplatįs. 
Parville tę žingeidų gamtoj apsi- 
reiszkimę sziteip aiszkina: vil
kienės, kaip tai jau seniai žinoma, 
pagriebia vaikus ant suėdimo ir 
gabena į savo guolį, Indijose gi 
toki atsitikimai pasitaiko gana 
tankiai. Betekęs į vilko guolį 
v ai kas, isz bado griebia už vilkie
nės spenių ir pradeda žysti, tas 
pas ję pakelia motiniszkus 
jausmus ir ji ant pagriebto vai
ko pradeda žiūrėti jau kitaip, ne 
tikt ne bando jo sudraskyti, bet 
žindo jį savo pienu. Tas gal būt 
ir teip, bet kaip iszaiszkinti mei
lę vilkų dėl jų guolyj auginamo 
žmogaus tfaiko? Kas su tokiais 
vilkų augytais būva, kada jie už
auga?
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LIETUVA

Isz Amerikos
Wel praliejo darbininku kraują.

Vlrden, III. Czia be jokio 
tikro reikalo tapo pralietas dar
binįkų kraujas. Kastynių savinį- 
kai, nepildydami duotų darbinį- 
kams pažadėjimų, priwertė juos 
pakelti sztraikę. Wietinės val- 
džios ne stojo už teisybę, bet už 
kastynių savinįkus: antai Panos 
balmistras,' giminaitis kastynių 
savinįko, prasząlino nuo tarnys-

tus ir jų wieton paėmė jų prieszus. 
Szerifas ir jo pagelbinįkai tarna- 
wo vien kastynių savinįkams 

• apgindami jų prie darbo par
trauktus seabsus. Ant galo kas
tynių savinįkai užsimanė isz pie
tinių sztetų parsitraukti negrus 
darbinįkus, kę isz dalies ir iszpil- 
dė, partraukti negrai dirbo po 
sferifo ir policijos apgynimu. Ka
dangi vienok partrauktų negrų 
pasirodė per mažai, kastynių sa- 
vinįkai nusiuntė agentus sukon- 
traktuoti daugiaus. Jeigu Suvie
nytų Wieszpatyszczių kongresas 
užgyrė tiesas, pagal kurias už
drausta isz swetur gabenti kon- 
traktuotus darbinįkus, tai rodosi 
priderėtų, ant palaikymo augsz- 
tesnių uždarbių, ne daleisti gabe 
nimo kontraktuotų darbinįkų isz 
sztetų, kur uždarbiai žemesni 
ten, kur jie yra augsztesniais. 
Kadangi vienok pasiuntiniai ly
giai į kongresu, kaip ir sztetų 
tiesdarių buto renkami buwa už 
kapitalistų pinįgus, į augszcziau 
sius urėdu įkas renka teiposgi k a 
pitalistų pastatytus, tai žinoma ir 
iszrinkti tampa jų tarnai, o ne 
teisybės dabotojai. Jie tai ir pa
gimdė Virdene kraujo pralieji
mus. Sztraikieriai, nepasitikėda
mi valdžioms, kurios ne užstoja 
niekada už daibinįkų reikalus, 
nusprendė daboti pats, ir nepri
leisti prie darbo kastynių savinį 
kų partrauktų negrų. 12 d. Spa
lių atbėgo trūkis su kastynių par
trauktais 200 negrų darbinįkų. 
Sztraikieriai patiko nepraszytus 
sveczius szuviais, kulkos sugrąžė 
vagonus, kuriuose buvo negrai; 
szuvviais atsiliepė negrai ir jų ap
genėjai. Užmuszti ir sužeisti yra 
ne tikt darbinįkai, bet ir paszali- 
niai, teiposgi policistai ir kasty
nių tarnai ir negrų apginėjai ir 
szerifo pagelbinįkai. Skaitlių 
užmusztų paduoda ant 15, sun
kiai sužeistų gi ant 37 žmonių; 
daugumas užmusztų yra isz sztrai- 
kuojanezių pusės. Kiek galima 
spręsti isz praįvardžių, terp tų 
aukų kapitalistų godumo nėra nė 
lietuvių nė lenkų, pravardės, ro
dosi, apgliszkos, kaip kokia pasi
taiko ir vokiszka. Nėra abejonės, 
kad tie geriaus mokės reikalauti 
teisybės ir nubaudimo užmuszėjų, 
negu nuskriaustiejie Lattimere 
lietuviai, lenkai, ir slovakai. 
Laikas, rodosi, butų sykį galę 
padaryti tokioms bjaurioms sker
dynėms, kurioms Amerika užsi
pelno paniekinimu nuo kitų civi- 
lizuotų krasztų, nors ant to atsei- 
tų ne rinkti į valdinįkus dabarti
nių valdanczių Amerikoj partijų 
pastatytų kandidatų.
Susivažiavimas Amerikos vys

kupu.
Washingtone atsibuvo dabar 

susivažiavimas Amerikos kata- 
likiszkų vyskupų. Jie rodavy- 
josi apie reformas kataiikiszko 
universiteto VVashingtone, apie 
surėdymę bažnyczios ant tujin- 
czių patekti Amerikai buvusių 
iszpaniszkų valdybų. Apart to, 
buwo apkalbėti ir reikalai avieti
niai, kaip antai surėdymas kata- 
likiszkų parapijų Amerikoj, bet 
ant to reporteriai ne buvo įleisti, 
nutarimai padaryti paslaptį, todėl 
ir nežinia,kokias permainas musų 
parapijų surėdyme nutarė susi- 
važiave dabar Washingtone 
■vyskupai. Mums rodosi, kad pa
slaptį nutarimai, apie kokius vi
suomenė ne žino, ne gal iszduoti 
geidžiamų vaisių, kadangi jie, jei
gu apie juos žinos tikt viena pusė, 
ne galės apsaugoti visuomenę nuo 
skriaudų ir despotizmo nedorų, 
kur toki bus, parapijų prabasz- 
czių.
Wisa Ilelavare indijonu gimine 

kraustosi in Meksiką.
Wisa indijonu tauta Delavarų, 

susidedanti isz 1000 galvvų, nuta
rė apleisti sawo tėvynę Suvieny
tose Wieszpatystėse ir persikel
ti į Meksikę, kur jie tikisi ge
resne rasti ateitį negu po globa

“Dėdės Šamo”. Gyveno jie 
Cherokeesu teritorijoj, prigulėjo 
prie civilizuotų, užsiėmė žemdar- 
byste, laukai jų apdirbti ne nie- 
kiaus kaip baltveiždžių far- 
merių; apdirbo jie 27878 akrų 
žemės. Chicagos natyvistų lak- 
rasztis, “Chicago Tribūne”, net 
džiaugiasi, kad tiek gerai isz- 
dirbtos žemės pateks natyvi- 
stams;. Jie rods džiaugtųsi, jeigu 
visi ne naty vištai apleistų “Dė
dės Šamo” valdybas, nors pa
skui plotai Suvienytų Wieszpa- 
tyszczių į tirus pavirstų. Szię- 
dien natyvistų laikraszcziai siun
do valdžias priesz ateivius ir 
visus gyventojus neangliszkos 
kilmės, bet jeigu tų netektų, rei
ktų jau siundyti priesz paežius 
natyvistus.
Ofieierai naikina Amerikos gar

bę.
Du "irti oticierai amerikonisz- O

kos kariaunos mieste Honolulu, 
ant neseniai Amerikos užimtų 
Havai salų, leitenantas Merriam ir 
kapitonas Whellock Nev Yorko 
regimento, sumislyjo gazdinti 
ramiai gyvenanezius miesto gy
ventojus.. Suszaukė jie po ginklu 
raitus kareivius ir pradėjo uly- 
cziomis ganioti žmonis. Į umę 
laikę vienus privertė užsidaryti 
namuose, kiti gi turėjo nuo ka
reivių narsumo slėptiesi net ant 
porte gtovinezių laivų. Dažinojęs 
apie tai jenerolas King, salų v ir- 
szinįkas, labai nusiminė ir nori 
minėtus oficierus atiduoti karei- 
viszkam sudui. Bet ar sūdąs juos 
nubaus, galima paabejoti, kadan
gi vienas isz tų cficierų yra jene 
tolo sūnūs.

Nelaime kastynese.
Tamaqua, Pa. 13 d. Spalių, 

kastynėj No. 8 atsitiko baisi ga- 
zų expliozija, kurios 5 darbinįkai 
tapo ant vietos užmuszti, visi 
užmusztiėjie buvo apsivedę ir 
turėjo szeimynas; sužeistų yra 
10 darbinįkų. Minėtose kastynė- 
se dirbo 500 darbinįkų, bet nese
niai jose užgimė ugnis, darbai 
prie anglių kasimo turėjo pasi
liauti ir darbinįkai darbavosi 
prie ugnies gesinimo. Iszkasė 
jie skylę ant atvedimo vandens į 
deganezię olę, bet kaip tikt jis 
prisigriebė ugnies ir atsitiko 
ei expliozija.

Bjauri prigavyste.
Mieste San Francisco tūli

gavėjai uždėjo dirbtuve netikrų 
pinįgų: dirbo jie popieras po 
100 dol. ir su joms nusiuntė agen
tus į Klondikę. Tenykszcziai 
aukso jieszkotojai noriai jas ėmė 
kaipo geras ir agentai daugeliui 
apkeitė ant auksinės pieskos. 
Kaip vienok sugrįžę su pinįgais 
atgal aukso jieszkotojai turėjo nu
siminti, kada czia pasirodė, kad 
jų 100 dol. popierosyra ne tikros, 
neturinezios nė jokios vertės. Pri- 
gavėjų iki sziol ne suėmė.

Tarybos su indįjonals.
Amerikos randas papraszė tu- 

rinezio didelę įtekmę terp pasikė
lusių indijonu, kunįgo Alois, pa- 
tarpinįkauti prie nutildymo pasi 
kėlimų. Indijonai sutiko paliauti 
karę, bet reikalauja, kad randas 
iszklausytų jų pasiskundimus, kad 
jo paties agentai paliautų indijo 
nūs skriaudę; jie sutinka pradėti 
tarybas su rando reprezentantais. 
Tie sutinka iszpildyti reikalavi
mus indijonu,jeigu jie padės gink
lus. Gal būt todėl, kad czia ap
sieis be tolesnių kraujo praliejimų.
• Ilgiausia Telefono linija.

Dabar tapo sujungtas telefono 
linija miestas Kansas City, Mo. 
su Nev Yorku. Yra tai ilgiausia 
ant viso žemės pavirsziaus tele
fono linija, visas jos ilgis 1350 
angliszkų mylių. Europoj ilgiau
sios telefono’linijos yta isz Peter
burgo į Maskvę ir į Warszavę, 
bet tos yra trumpesnės negu da
bar Amerikoj parengta.

Gaisrai.
Tacoma, Wash. Sudegė czia 

didelis neseniai pastatytas hotelis 
“Tourist Hotet”, pastatė jį 
“Northern Pacific Land Compa- 
ny”. Kasztavo jis 474000 dol., 
bet buvo dar ne su visu pastaty
tas. Blėdį ugnies padaryty skaito 
ant 250000 dol. Kaip rodosi, 
ugnis užgimė nuo padegimo, bet 
nėjokio padegėję pėdsako iki sziol 
nesusekė.

Explioz|Ja garinio katilo.
Detroit, Mich. Wienoje da

lyje beproezių mn ų mieste Jonia, 
Mich., kurioje tilpo pavojingi

beprocziai, teip vadinami furija- 
tai, atsitiko baisi garinio katilo 
expliozija. Prie to vienas žmo
gus tapo užmusztas ir trys sun
kiai, gal mirtinai sužeisti.

Isz darbo lanko.

bai-

pri-

5[ Buefalo, N. Y. Darbai kas- 
tynėse minksztų anglių eina silp
nai.

Omaha, Nebr. Darbai czia- 
nykszcziose kautynėse eina silp
nai.

Kansas City, Mo. Darbai 
eina czia labai gerai, dirba visur 
daugiaus negu pilnę laikę.

Movbagua, III. Darbai 
kastynėse Moveagua Coal Co. 
eina dabar gerai, kadangi kasty- 
nės turi daug reikalavimų.

* Wasiiinotonville, Ohio.
Ii

Kasty nėse Cherny Valley darbai 
eina gerai; keli dar isz kitur at- 
kakę kalnakasiai galėtų gauti czia 
darbę.

5 Youngstovn, Oh. Dirbtu
vėse “Mahoning Valley IronCo.” 
žada už kelių dienų pradeda dirb
ti, kadangi jos gavo dabar daug 
reikalavimų.

Nevoomb, Ten. Kalnakasiai 
Standard kastynių paliovė dirbę, 
kadangi kastynių savinįkai ne 
mokėjo darbinįkams uždirbtų pi
nįgų, kaip priguli.

Albia. Ia. Monroe pavie- 
tyj, netoli szito miesto, rado nau
jus anglių plotus. Susirinko jau 
kapitalistai, kurie ketina czia pa
rengti naujas kastynes.

< Pledmond, W. Va. Davis 
Coal & Coke Co. kastynėse dar
bai pasigerino. Minėta kompani
ja netoli West Virginia Junction 
atidarė naujas kastynes.

5 Dovson, III. Darbai czia- 
nykszcziose kastynėse eina gerai, 
dirba po 8 vai. ant dienos, už
darbis po 40c. nuo tonos, bet ant 
vietos darbinįkų yra užtektinai.

* Hcbbakd, Oh. Czianyksz- 
czios Andrevs & Hitchcock dirb
tuvės ant trumpo laiko tapo už
darytos, bet kaip tikt atliks rei
kalingus pertaisymus, pradės vėl 
dirbti.

5 Ashland, Wis. Wisi czia 
skundžiasi ant stokos darbinįkų, 
ypacz gi,trūksta czia anglių kro
vėjų. Dirbtuvės teiposgi skun
džiasi, kad neturi tiek darbinįkų, 
kiek reikia.

•į Portland, Oh. Terp darbi
nįkų czianykszczių Kelly vadi
namų kastynių ir jų savinįkų už
gimė nesutikimai. Kol tas nepasi
baigs, tegul todėl nieks neina 
czia darbo jieszkoti.

5 Pei'eitę sanvaitę Suvienyto
se Wieszpatystėse buvo isz viso 
205 nusibankrutinimai; pereitę 
metę, tę paczię sanvaitę, buvo 
jų 223, Kanadoj buvo jų 23, 
pereitę gi metę 36.

Plymouth, Pa. Darbai czia 
pradeda gerintiesi. Delavare & 
H. Canal Coal Co. dirba po j die
nos. Mažiausiai dirba Lehigh 
Wilkes Barre Coal Co. kastynėse, 
bet ir czia nuo Lapkriczio ketina 
pradėti dirbti geriaus.

Memphis, Tenn. Darbai ge
ležies dirbtuvėse sztetų Tennes- 
see ir Mississippi eina prastai: 
trys kompanijos, norėdamos pa
kelti prekes iszdirbimų, uždarė 
savo dirbtuves. Per tai 20000 
darbinįkų turėjo iszsikraustyti į 
sziaurinius krasztus.

Pittspurg, Pa. Reikalavi- 
mai anglių truputį pasidaugino, 
bet pasigerinimo darbų anglių 
kastynėse dar ne galima užtėmy- 
ti.

Beveik visos cziany*cszczios 
geležies dirbtuvės dirba, iszėmus 
tų, kuriose atlieka visokius rei
kalingus pertaisymus.

Pana. III. Szito apskriezio 
sekaneziose kastynėse traukiasi 
sztraikai: Auburn, Assumption, 
Virden, CentraHa, Carterville, 
Desoto, Girard, Greenridge, 
Hillsboro, Kevanee, Ledford,Mt 
Vernon, Nilvood, Pana, Pescy, 
Roseboro, Sandovich, Lamoree, 
Lorento, Danferline. Todėl į pa- ’ 
minėtas czia kastynes tegul nieks 
neina darbo jieszkoti.

W isos didesnėsės Amerikos 
skurų ięzdirbinyczios susijungė ir 
padarė trustę. Ant pakėlimo pre-

kių iszdirbtų skurų uždarė daug 
iszdirbinyczių, kitose gi ant neap- 
rubežinoto laiko nutarė numažinti 
darbus. Į mėnesį laiko ketina sus
tabdyti pusę Amerikoj ėsanczių 
skurų iszdirbinyczių- Isz viso to
kiu budu turės pasiliauti darbai su 
viršum 100dirbtuvių ii per tai, 
žinoma, diktai darbinįkų 
darbo.

* CONNELLSVILLE, Pa. 
prie kokso peczių pradeda
tiesi, parengė ežia daugiaus pe- 
ežių. Wieni pecziai dirba po 5 
dienas, ki^i gi po 6 dienasantsan- 
vaitės. West Virginijoj dega visi 
pecziai ir dirba ežia po 5} dienos 
per sanwaitę. Dirbtuvės “The 
Olliver & Snyder Steel Co”. tapo 
uždarytos ant atlitikimo visokių 
pertaisymų, liet szį mėnesį 
dės vėl dirbti.

neteks

Darbai 
geriu-

ISZ

pra-

Lietnwiszku dirwu.
Kiti kunįgai priesz kun. 

Krawczuna.
Kad kiti kunįgai nepagiria 

pasielgimo su lietuviais kunįgo 
Kravczuuo, musų skaitytojai ga
lėjo numanyti jau isz kelių atsi
liepimų kitų kunįgų, koki pa- 
tilpo musų laikrasztyj. Sztai kę 

i dabar apie jį raazo Europos kunį
gų laikrasztis, “TėvynėsSargas”:

' “Patylėję truputį, vėl raszome 
apie mokslainės. Priežaszczia da
bartinių raszymų yra Chicagos 
mokslainė, kur mokina ne lietu
vės, bet lenkės ir tai dėlto, kad 
teip patinka kun. M. Kravczu- 
nui, vietiniam klebonui”.

“Pradinių lietuviszkų 
slainių Amerikoje yra isz 
(Shenandoah, Mahanoy 
Mount Carmel, Shamokin, Pitts- 
ton, Pittsburg ir Chicago). Visos 
jos yra prie vietinių bainyczių 
ir beveik visoee mokina varga- 
mistros, mokslu kartais neaugsz-

- cziaus stovintį už paežius vaikus, 
kuriuos mokina. Nereikia sakyti,

. kad prie tokių mokintojų mok- 

. slainės stovi žemai. Wienoje tikt 

. Chicagoje nuo pradžios mokslai 

. nės (1894 m.) mokino ne varga- 
mistra, bet sulenkėjęs lietuvys, 
per kę lietuviszki vaikai moki
nosi daugiaus lenkiezkai, nekaip 
lietuviszkai. Mokintojas buvo 
nelabai.likęs, ir vietinis klebo
nas nuo pirmų metų mislijo už
vaduoti jį seserimis, bet neradęs 
lietuvių, paėmė pernai lenkes. 
Iszėjo tas pats, kas buvo prie se
no mokintojaus, t. y. mokslainė 
pasiliko daugiaus lenkiszka, kaip 
lietuviszka. Žinoma, kad toks 
aiszkus lenkinimas lietuviszkų 
vaikų — ir dar Amerikoje — 
negalėjo praeiti be užtėmyjimo 
lietuviszkoe mokslainės ir per- 
nyksztis “Susivienyjimo” seimas 
davė Chicagos klebonui vieszę 
papeikimę. (Gaila, kad tasai vie- 
szas papeikimas niekur vieszai 
ne buvo apgarsintas. Red). Bet 
kunįgas Kravczunas užsispyrė, 
kad mokintojos lenkės yra atsa- 
kanezios lietuviszkoje mokslai- 
nėje ir ant kerszto pradėjo tverti 
nauję Susivienyjimę. Susierzino 
už tę mokslainę ir chicagiecziai, 
kę galime pasergėti “Lietuvos” 
straipsniuose. Eina dabar kova 
terp kunįgo ir szalinįkų “Lietu
vos”, bet ar lenkiszka mokslainė 
prie lietuviszkos bažnyczios pasi
liks ir ant tolesnio laiko, sunku 
isz karto spręsti. Galima vienok 
spėti, kad pasiliks, ir lietuviški 
vaikai vieno isz didžiausiųjų lie
tuviszkų centrų Amerikoje bus 
po senovei lenkinami.”

“Raszau szitę, idant parodyti, 
kad kunįgų linkusių prio lenkys
tės netrūksta ir Amerikoj, kur 
lenkystė terp lietuvių neturi nė 
jokio pamato”.

Dabar mat isz ^visųlĮlietuvisz- 
kų laikraszczių vien “Saulė” 
stovi kun. Kravczuno pusėj, 
“Rytas” gi ir “Varpas” su “Uki- 
nįku” iki sziol neparodė už katrę 
puse stovi. Kaslink “Varpo” ir 
“Ukinįko”, mes neabejojame, ( 
kad ir jie mums pritars, tai už 
kun. Karvczunę stovi viena 
“Saulė”, “Rytas” gi jo ne peikia , 
ir kaip kada, lyg isznetyczių.ban- j 
do užtarti. <

mok- 
viso 7
City.

Kaip tai wiskas ant swie- 
to persikeiczia?

Šen i aus pas mus kalbėdavo, 
kad moterų ilgi plaukai, bet už-

tai jų protas menkas; tuom tar
pu tę dabar atbulai reiktų at
kreipti, tėmyjant, kaip elgiasi 
antai moterys ant savo susirinki
mų neseniai susitvėrusioj Ply- 
mouthe,Pa. “Moterų Draugystėj.’ 
Ant visų draugyszczių susirinki
mų sueina daug girtų, kurie 
stabdo savo pasielgimu kalbėto
jus, nedaleidžia blaiviems kalbų 
klausyti.. Moterys mokėjo apsi
saugoti nuo girtuoklių, musų gi 
vyriszkos draugystės nežino, kę 
ant to Veikia daryti. Moterys, 
pamaeziusios, kad ant susirinki
mo kemszasi girtuokliai, susikal
bėjo ir pastatė prie durų dvi mo
teris rinkti nuo norinezių jeiti 
paszalinių po 10c. Pasirodė, kad 
tai vaistas buvo geras: girtuok
liai prasiszalino į suliunus, kur 
gal ne vienę doliarę pralakė, 
o kelis pralošė į “einikį”, ant 
salės susirinko tikt tie, kurie nuo 
moterų norėjo pasimokyti. Ant 
susirinkimo dalbėjo daktarienė 
Szliupienė, Motėrų Draugystės 
pirmsedė, D-rė Želvienė ir 
“Vienybės” redaktorius, p. Mi- 
kolainis. Wisi ragino moteris 
prie apsiszvietimo, prie blaivys- 
tės. D—rė Želvienė kalbino susi
rinkusias moteris risztiesi į drau
gystę, prikalbinėti merginas, kad 
jos tekėtų tikt už apszviesto 
vyriszkio, kad netekėtų už ne 
kanezio raszyti ir skaityti, ka
dangi per szeimynų tamsumę ir 
nesupratimę musų tauta puola 
žemyn. Ant galo tapo perskaityti 
įstatai naujos Draugystės, į kurię 
gali pristoti tikt mokanezios ra
szyti ir skaityti, sanarės laike li
gos gaus po 11.50 paszelpos ant 
sanvaitėe. Ant to susirinkimo ta
po nuspręsta, stengtiesi vis la
biaus ir labiaus ap&iszviesti, la- 
vintiesi blaivystėj ir už tokio vy
ro netekėti, kurisai yra neapszvies 
tu, nes terp tokių labai mažas 
nuoszimtis yra dorų ir blaivų.

■> Mat musų moterys,pasidėkavo- 
jant geroms vadovėms, Ply* 
mouthe pradeda pralenkti vy- 
riszkius. Argi tai mums ne gėda? 
Kasgi mums liekasi daryti? Meski
me girtuokliavimus, pesztynessa 
Hunuose, kibkimės prie knįgų ir 
laikraszczių, nepasiduokime mo
terims! Jeigu jos dar tvireziaus 
susiorganizuos ir apszvietimas 
terp jų dar labiaus pasikels, tai 
juk nė viena moteris nepanorės 
tekėti už girtuoklio, neapszviesto 
vyro! Musųtamsunai liks be mo
terų.

Buvęs ant susirinkimo.

Isz Waterbury, Conn.
Musų klebonas,guod. kun.Sau- 

ruBaitis, užmanė ant parapijos la 
bo f airę ant 28 d. Rugsėjo, kurisai 
neblogiausiai n u si sekė, tikėtis gali
ma, kad ant keliolikos szimtų dol. 
vis įėjo pelno. Užtai iszpuola mu
sų klebonui dideli padėkavonė nuo 
parapijonų. Ant fairų abgirdan- 
czių gėrymų ne buvo, užtai visę 
laikę gražiai apsiėjo. 3czię vakarę 
klebonas turėjo prakalbę apie 
lietuviszkos kalbos vertę, gražu- 
mę, senumę, ir isz kokios ji paei
na- Po kalbai vietinis'[parapijos 
choras padainavo poręlietuviszkų 
dainų. 4tę vakarę buvo dekliama- 
cijos Teatraliszkos Draug. Simano 
Daukanto ir parodymas dviejų 
paveikslų: pirmas “Lietuva po 
Maskoliaus jungu”, antras-. “Isz- 
siliuosavimas Lietuvos isz po 
Maskoliausjungo ir kapitalizmo”. 
Potam tos draugystės giesminį- 
kės padainavo tris liet, daineles. 
Tas viskas gerai nusisekė ir gali
ma isztarti “aeziu”! Tikt laike 
dekliamačijos ėmė tūli vyrukai 
isz dekliamatorkos juoktiesi (ne
buvo isz ko), vardu szaukti. Ži
noma, toksai pasielgimas atima 
dręsę, sustabdo energiję kiekvie
nam, bet nepaisant ant to,deklia- 
macija gana puikiai nusisekė. 
Ant galo atloszė teatrę. Parodyta 
buvo drama: “Nesutikimai Kara
liaus Boleslovo su vyskupu Sta
nislovu”.

Parapijonas.

Naujos Kakarines koslai- 
nes.

Brooklyno Lietuviszkas Socija- 
listų K Ii ubas nutarė reikalauti 
nuo miesto valdžios nors vienos 
vakarinės mokslainės, kurioje 
butų mokinama angliszkai ir lie
tuviszkai, kaip tai yra kituose lie
tuvių apgyventuose krasztuose. 
“Nauja Draugija” paduoda, kad 
Baltimorėj, nuo 10 d. Spalių, ta
po atidaryta vakarini mokslainė, 
kaip tai buvo pereity mėty.

“Rytas” vėl paduoda, kad 
Philadelphioj teiposgi tapo atida
ryta tokia jau mokslainė, kurios 
mokintojumi busęs p. Jocis. Ne
žinome, kaip ten isztikro yra: 
mes apturėjome žinię, buk p. Jo
cis suterszė savę kokiais ten ne
gražiais darbais. Jeigu tai teisy
bė, tai žinoma, jis ir lietuvių mo
kintojumi būti negalėtų.

Chicagoj teiposgi vakarinės 
mokslainės tapo jau atidarytos, 
czia su lietuviszkais mokintojais 
iki sziol yra, rodosi, trys mokslai
nės.

|| Hamburge, ^Vokietijoj, užsi
degė didelės Ehlero pardaviny- 
czios. Begesinant ugnagesiams, 
atsitiko expliozija pardavinyezioj 
buvusių fejerverkų. Diktai ug- 
nasargių ir gyventojų deganezių 
namų tapo sunkiai apkultų.

U Maskoliszka kunįgaiksztienė 
Tftibeckienė, pridirbusi visokių 
prigavyszczių Ryme, atkako į 
Berlynę, bet czia, ant atsiszauki- 
mo itališkų valdžių, tapo sua- 
resztuota ir pasodyta į kalinį. 
Rengėsi ję sugražinti į Italiję, bet 
ji kalinyj pasikorė. Sargai užtiko 
jau atszalusį kunę.

Į| Miestelyj Sandersleben, Be- 
renburgo apskrity j, ^Vokietijoj, 
150 žmonių užsikrėtė trichinomis 
nuo kiaulienos. Kaip daktarai 
sprendžia, pusė tų ligonių nega
lės iszgyti. Isz policijos tirinėjimų 
vienok pasirodė, kad kiauliena 
ta buvo ne isz Amerikos, bet 
nuo vietinių kiaulių.

|| Laike smarkios vėtros, dide
lis pasažierinis garlaivys linijos 
White Star, “Mohegan”, pfau- 
kinėjantis terp Amerikos ir Angli
jos, susidaužė ir paskendo Angli
jos pakrantėse. Buvo ant jo 50 
pasažierių ir 150 jurinįkų ir tar
nų, isz to žmonių skaitliaus iš
gelbėjo tikt 31, kiti gi visi pri
gėrė.

|| Cholmo pavietyj, Lublino 
gub., Pietinėj Lenkijoj, policija 
suaresztavo 4 czigonus. Minėti 
czigonai vogė mat vieno žydo 
žęsis, bet žydas, pabudęs, užtiko 
vagilius, pakėlė riksmę, o czigo
nai, besiba ūgy darni, kad ant rik
smo ne subėgtų žmonės, užmuszė 
žydę ir bandė pabėgti į Austriję, 
bet tas nepasisekė, tapo jie žem- 
skių suimti, suriszti ir atgabenti į 
Cholmę.

K Prancūzijoj szį metę buvo 
teip puikus užderėjimas laukuo
se, kokio nuo seniai jau ne buvo. 
Kvieczių surinko szį metę 131, 
050229 hektoliktrus (hektolitra^ 
25 goreziai); pereitę metę surin
ko tikt 86,900,088 hektolitrus, 
taigi szįmet ant 44 milijonų hek- 
tolitrų daugiaus. Szį metę pran
cūzai beveik nereikalauja ant 
gyventojų maisto gabenti javus 
isz svetur.

Pasimirė prabaszczins 
Brooklyno lietuwisz- 

kos parapijos.
Pereitos seredos dienp Brook- 

lyne pasimirė prabaszczius te- 
nykszczioe lietuviszkos parapijos, 
kunįgas W. Kravczunas, tikras 
brolis prabaszcziaus Chicagos lie
tuviszkos parapijos. Telegramas 
atėjo į Chicagjt pereitos seredos 
dienju Chicagos jo brolis rods už 
duszty pasimirusio liepė mokslai
nės vaikams sukalbėti poterius, 
tikt vargas, kad minyszkos, ne 
mokėdamos lietuviszkai, prie po
teriaus pridėjo lenkiszkp priėdę: 
“wieczne odpocznienie” (mat 
Dievas chlopiszkos lietuviszkos 
kalbos nesupranta!), kurį vaikai 
ne visi gal suprato. Pat
sai Chicagos prabaszczius ant 
brolio szermonų ne važiavo, 
kaip teisinasi todėl, kad telegra
mas per vėlai atėjo; vienok ne 
sunku buvo szermenis sulaikyti, 
kol ne atkaks, todėl ir tasai teisi
nimas ne iszrodo mums teisingu, 
Ar tikt Chicagos prabaszczins ne 
keliavo ant szermenų savo bro
lio todėl, kad nenorėjo ten susi
tikti su kitais rytinių sztetų lietu
viszkais kunįgais, kurie į akis 
butų galėję pasakyti papei- 
kimę už mėtymę ąr 
gal savinimasi parapijonų ant 
bažnyczios sudėtų pinįgų,kadangi 
tas žemina akyse žmonių ir kitus 
kunįgus. Ar szeip, ar teip, visgi 
nesirūpinimas apie szermenis pasi
mirusio brolio dar labiaus nupul- 
do moraliszkę renomęChicagos lie
tuviszkos parapijos prabaszcziaus, 
nors ji ir be to ne augszcziausiai 
stovėjo. Rods broliai nesutiko, 
kadangi velionis prigulėjo prie 
doresniųjų; mums rodosi vienok, 
kad prie grabo Dievas prisako už- 
mirszti visus piktumus ne tikt 
broliams. Argi to Chicagos lietu
vių neva dvasiszkas vadovas ir 
doros mokytojas nežinotų?

N a u jas Wilkesbarres pa
rapijos prabaszczins.

Pasitraukus nuo wietos pra- 
baszcziaus lietuviszkos parapijos 
kun. Balcevycziui, kurisai ne ga
lėjo susitaikyti su savo parapijo- 
nais, lietuviai pasiliko be sawo 
kunįgo; bažnyczioj dievraaldys- 
tę jiems atlikdawo airys kunįgas, 
bet daugumas parapijonų su juom 
ne galėjo susikalbėti. Dabar, 
kaip mums pranesza, ant prabasz- 
cziaus j Wilkesbarre tapo paskir
tas kun. Lopeta, kurisai pirmiaus 
buvo terp lenkų, o dabar užima 
lietuviszkę parapiję.

Naujas laikrasztis.
Baltimorėj paliovė iszeidinėjęs 

lietuviszkas laikrasztis “Kardas” 
ir prie jo “Galybė”. Likraszczius 
tuos paėmė Kooperatyviška 
Spaudos Draugystė, kuri, vieton 
“Kardo” ir “Galybės”, iszleidi- 
nėja toliauslakrasztį “Nauja Drau
gija”, paszvęstę darbinįkams. 
Pirmas numaris naujo laikraszczio 
jau iszėjo. Mes isz savo pusės 
velyjame “Naujai Draugijai” 
kuo geriausios kloties.

Isz wisnr.
[| Astrachaniaus porte, pietry

tinėj Maskolijoj, užsidegė 7 botai 
kerosino prikrauti. Sudegė 300 
000 pūdų kerosino ir trys žmo
nės.

0 Iszdegė su visu turtingiau
sias miesto Sydney, Australijoj, 
priemies’is. Ugnis isznaikino ke
lis tukstanezius triobų, daug 
krautuvių ir pardavinyczių. 
Blėdį jos padaryty skaito ant ke
lių milijonų doliarų.

Ii Angliszki mokslincziai, 
Egipte, netoli Aleksandrijos, ra
do pieskos užnesztę dalį Adrija- 
no biblotekos. • Rankrasžcziai po 
pieska gerai užsilaikę. Yra czia 
daug neiszpaaakytai brangių rank- 
raszczių nuo 3000 metų.

U Maskoliszka žemdarbystės 
ministerija ant ateinanezių metų 
nusprendė padaryti vaisingę 
ploty 50000 desiatinų tirų teip 
vadinamų Bado stepų. Stepai tie 
dabar ne vaiditigi dėl nedatek- 
liaus vandens, todėl ant tiek 
desiatinę ateinantį metę bus su
teiktas vanduo. Toliaus darbai 
prie to nepasibaigs, bet kas metę 
vis daugiaus ir daugiaus tų Ste
pų bus paversta į vaisingus.

|| SziRurvakarinėj dalyj an- 
gliszkos kolionijos vakarinės 
Australijos, prie Naludine, rado 
dar turtingesnius negu pietinėj 
Afrikoj deimantų plotus. Kadan
gi deimantai, jeigu jie yra dides
niuose szmotuose, yra 100 ir 1000 
kartų brangesni negu auksas, to
dėl ant tų plotų keliauja dabar 
pulkai žmonių norineziųpralobti; 
tokių yra dar daugiaus negu ke- 
liaujanczių į Amerikos Klondikę.

|| Mieste Lodz, Lenkijoj, slie- 
sorius vok ietys, August Heinze, 
dirbdamas fabrike, isz užezėdytų 
pinįgų nusipirko sklypę žemės ir 
namus, likusius gi pinįgus, isz 
viso 4000 rublių, kad nieks jų ne 
pavogtų, užkasė kluone. Po ko
kiam laikui užsimanė jis pravė- 
dyti savo užkąst ę skarbę, bet 
kaip gi nusigando atkakasęs pi
nigus, kada pamatė, kad visus 
popierinius rublius (kitokių ne
turėjo) sukapojo pelės ir isz 4000 
rublių sukrovė sau lizdę. Isz 
gaileszczio, kad tiek pinįgų nu
žudė, žmogus sunkiai apsirgo ir 
pasimirė.MaUpinįgai jam amžį su
trumpino.

[| Ant vakarinių pakranezių 
Azoviszkų jūrių, Pietinėj Masko
lijoj, netikėtai užkilo baisi vėtra, 
kuri, ypacz prie Kercze žiburių, 
daug nelaimių atgabeno: tiktai 
prie tų žiburių paskandino ji ma
žiausiai 10 laivų. Nemažai laivų 
paskandino Taganrogo ir Ber- 
diansko portuose. Wėtra mato
mai užkilę ' tikėtai, kadangi ji



LIETUVA

daug laiwų užklupo ant jūrių, 
paskandino daug žwėjų laiwelių. 
Kiek laike tų wėtrų praiuwo 
žmonių, tikrai nežinia, bet skaito 
ant 100. Wilnys kas dien? atga
bena prie kranto wia daugiaus ne 
gywėlių kūnų, laike tų wėtrųpri
gėrusių žmonių. .*

U Pietinėj Maskolijoj, jos dalyj 
už Kaukazo kalnų,.neiszpasaky- 

, tai daug priwiso wisokių plėszi 
kų, kurie užpuldinėja ant kėliau- 
janczių. Smarkiausiu isz Kaukazo 
plėsziki| yra moteris 35 m. Da
niels, kuri jau per isztisus 10 me
tų waro sawo pawojing? amat?. 
Rėdosi wyriszkiai, jodinėja ir 
szaudo geriaus už ne wien? wy- 
riszkį. Ne kart? ji wiena užpuo
lė ant kelių vyriszkių keliu wa- 
žiuojanczių ir suwaldžiusi, atėmė 
wisk?, k? tikt prie jų rado. Ne
kartu ji pateko į waldžių nagus, 
bet wis mokėjo iszsiteisinti ir 
paleista, sugrįžo wėl prie seno 
amato.

Brazilijoj baigiasi jau teip 
wadinama žiema. Szj nie(? buwo 
ji szal(a ir lytinga, provvincijose 
Minas Gereas ir Santa Catherina 
pasirodė net sniegas, ko vietiniai 
ežia gimę gyventojai ne buwo 
mate, atmena vien, kad 20 metų 
atgal kalnuose Santa Catherina 
puolė sniegas, bet tuojaus nutir
po. Nuo lytų ir sniego pietiniuo
se Brazilijos krasztuose užgimė 
dideli tvanai, kuriuose ir daug 
žmonių prigėrė. Ypacz daug blė- 
dies tvanai pridirbo Pelotos ap- 

*' skrityj, kur didelius laukų plotus 
isznaikino. AVanduo prisigriebė 
į miest?, užliejo gazo fabriku ir 
per tai, per kelis mėnesius reikė
jo ulyczias apszviesti kerosini- 
mais žiburiais. AVandens suvilko 
į miest? tukstanezius pavojingų, 
gyvaezių, su kurioms gyvento
jai sunki? turi vesti kov?; gy
vatės užėmė kelnores ir nenori 
jų apleisti, nors vandens jau nu
sekė.

Į] Amerikos angliszki laikrasz- 
4 ežiai pradėjo dabar smarkiai ko- 

lioti Prancūzijos prezident? Faure 
užtai, kad jisai pamokino Ameri
kos delegat? ant prancuziszkos 
kariaunos manevrų, major? Kel- 
log. Tasai, laike kalbų prisiartino 
prie prezidento ir nė isz szio, nė 
isz to angliszkai paklausė, 
ar moka jis angliszkai. Ant to 
Faure jam atkirto, kad Prancūzi
joj kalba vien prancuziszkai ir 
su atsiliepimu laukia,kol kiti kal
bos ne pabaigs. Toksai pamoki
nimas, žinoma, labai ne patinka 
naty vistų laikraszcziams, ku
riems rodosi, kad priesz Ameri
kos delegatus svetur privalo 
klupszti vaikszczioti.Užtai daugu
mas vokiszkų laikraszczių stovi 
Fauro pusėj ir jie gailestauja, kad 
per politikierių malonę patekę į 
valdinįkus Amerikos augszcziau- 
si urėdnįkai ir į kitus krasztus 
siunezia vien savo draugus, ku
rie, nemokėdami tinkaneziai užsi
laikyti, apjuokina tikt svetur A- 
merik?.

U Bevarant partij? nusikaltėlių 
x į Siberij?, oficieras konvojaus, 

Poszerba, ant kelio įgavo proto 
sumaiszym?. Kaipo beprotis vi
su savo pasielgimu teip įerzino 
varomus, nusikaltėlius, kad jie 
supratę, kad Poszerba daro ne 
pagal tiesas, užsimanė pasiprie- 
szinti jo neteisingiems padava- 
dyjimams. Ant priesztaravimo 
nusikaltėlių, Poszerba sustatė 
kareivius į eilę, liepė užsiprovy- 
ti karabinus ir szauti tiesiog į 
pulk? nusikaltėlių ir susirinkusių 
paszalinių žmonių. Laimė dar, 
kad konvojus buvo tikt isz 9 ka
reivių, paleido jie devynis szu- 
vius, nuo kurių vienas nusikal
tėlis tapo užmusztas, vienas gi 
isz paszalinių mirtinai paszautas. 
Beprotis tuom vienok nepasiga- 
nėdino, bet prisakė provinti ka
rabinus ir szauti į vien? nuo pul
ko atsiskyrusį nusikaltėlį, kurį ir 
pervėrė kelios kulkos, bet ne už- 
muszė ant vietos. Tikt potam 
suprato, kad konvojaus virszinį- 
kas ne teko proto. Laike tų szau- 
dynių susirinkę paszaliniai žmo
nės isz baimės sugulė aut žemės ir 
laukė, k? beprotis su jais darys.

| Lenkiszkas Warszavos laik- 
rasztis “Kurjer Warszavski” isz 
skaitė, kad Lenkijos gyventojai 
liek iszgeria degtinės, kad ant
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kiekvieno jos gyventojaus 
(imant moteris ir vaikus) isz 
puola ka» met? po 2| litro (litras 
beveik tiek jau kaip ir kvorta) 
gryno spirito, kas kasztuoja 3 į 
rubl. Kadangi Lenkijoj yra 9400 
000 gyventojų, tai, jie iszgėria 
23800000 litrų spirito, o tas kasz- 
tnoja 33000000 rublių. Reikia 
ežia pridėti, kad nors lenkai 
daug geria, bet visgi mažiaus 
negu lietuviai. Lietuviai kas 
met? ant degtinės iszleidžia su- 
virszum 15 milijonų rublių. Jei
gu tikt pusę, arba nors treczi? 
dalį tų pinįgų apverstume, pa- 
veikslan, ant pakėlimo apszvie- 
timo, kaip tai augsztai galėtume 
stoti? Lietuviai galėtų, stoti 
drauge su apszvieszc^iausiomis 
žemės tautoms ir Amerikoj nieks 
jų ne niekintų, ne reiktų jiems 
grustiesi po kastynes ir dirbti 
sunkiausius ir mažiausiai apmo
kamus darbus, ežia jie galėtų už
imti tokias jau vietas kaip wo- 
kiecziai arba prancūzai.

Ii Prūsų valdžios pagarsino ži
nias apie skaitlių nemokanezių 
raszyti ir skaityti terp paszauktų 
1897—1898 m. į kariaun? jaunų 
vyriszkių. Paszauktų buvo tuose 
metuose 151398 jaunų vyriszkių, 
o terp tų 170 nepažinojo literų, 
taigi iszpuola 11 ant 10000 pa
szauktų; 1879—1880 m. dar to
kių iszpuolė 230 ant kiekvieno 
10000 paszauktų, taigi dvide- 
szimts kartų daugiaus. Daugiau
siai nepažįstanezių literų arba 
analfabetų buvo terp paszauktų 
lenkų isz Poznaniaus provincijos, 
terp jų iszpuolė 43 analfabetai 
ant 10000 paszauktų; antr? vie- 
t? užima Prūsų Lietuva su 37 
analfabetų, toliaus eina AA'akari- 
nių Prūsų provincija, isz pusės 
lenkų apgyventa, su 36 analfabe
tais, Szlezija su 19, Reino provin
cijos su 13, Pomeranija su 7, Bran- 
denburgija su 5, kitose provinci
jose iszpuola tikt po 1—2 analfa
betų ant kiekvieno 10000 pa
szauktų. 1879—80 m. Poznaniaus 
provincijoj buvo dar 1099 analfa
betų ant kiekvieno 10000 paszauk 
tų, taigi su virszum 10%, dabar- 
gitasai skaitlius nupuolė tikt aut 
0, 42%. Prūsų Lietuvoj ir vaka
riniuose Prūsuose skaitlius anal
fabetų pasimažino ant 20 dalies 
to, kas buvo 1879—80 m.

NAUJI ISZ RADI M AL

|) Du amerikonai, Bess ir Ble- 
nard pritaikė garsius Roentgeno 
szviesos spindulius ant persiti
krinimo, ar paskirti ant pardavi
mo miltai yra gryni, ar sumaiszy- 
ti su kitokioms medegoms. Jeigu 
per popierinį krepszelį su miltais, 
kuriuose yra visokį primaiszy- 
mai, kaip antai pieska, kreida ir 
tt., perleisti Roentgeno szviesos 
spindulius, tai gaunasi ant foto- 
gratiszkos lentutės parvuoti la- 
szti, jeigu gi miltai gryni, tai nė 
jokių laszų ne būva.

Prancūzas Isembard pritaikė 
tuos paežius spindulius prie 
spaudinimo knįgų. Tasai naujas 
būdas gal su visu permainyti 
knįgų spaudinimo bud?, kadangi 
Isambard tiesiog isz rankraszczio, 
jeigu jis raszytas su druko maszi- 
nėle, su pagelba Roentgeno szvie
sos spindulių atmusza tiek kopijų, 
kiek kas nori ir tai ant syk. Taigi 
prie to naujo budo didelės su dau
gybe maszinų ir raszto statėjų 
spaustuvės butų visai nereikalin
gos.

Į] Amerikos kariszkos valdžios, 
Indian Heade, netoli AVashing- 
tono, atliko bandavones su plie
ninėmis plytoms ant apkaustymo 
kariszkų laivų, padirbtoms viso
kiuose krasztuose, Prie tų ban- 
davonių Amerikos saugyriai tu
rėjo nosį nuleisti, kadangi 
pasirodė, kad kulkos didelių ka- 
nuolių per plytas Amerikos fa
brikų perdėm perlenda, 
tuom tarpu Kruppo fabrikuose 
iszdirbtų nė trupuezio ne paga
dina. Mat Kruppas iszrado nau- 
j? plieno sukietinimo bud?. A- 
merikos laikraszczių pakelta gar
bė jos kariszkos laivynės turės 
vėl nupulti, krasztai, kurie davė 
padirbdinti Carnegie ir Crampui 
kariszkus laivus turės kreiptiesi 
prie Kruppo, kurio vien Uždirb
ti apkaustymai iszlaiko szuvius 
didelių kanuolių,

U Direktorius Bremos garlai
vių kompanijos iszrado nauj?

valtį gelbėjimui žmonių nuo susi
daužusių laivų. Nauj? valtį rie 
reikia nuleisti su pagelba kokių 
nors prietaisų į jūres, bet galima 
tiesiog numesti. Ji užsilaiko ant 
vandens pavirsziaus, neapvirsta, 
nors didžiausios butų vilnys. 
Bandavonės buvo pasekmingos 
ir todėl Bremos ir Hamburgo 
garlaivių kompanijos nuspren
dė ant tūlų savo laivų pritaisyti 
tas naujas gelbėjimo valtis.
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Kariaunos musų žemės 
wieszpatyszczių.

Didžiausia sunkenybė žmonėms 
musų žemės vieszpatyszczių yra 
užlaikymas kariaunos; nors ji 
nieko neprodukuoja, niekuom ne 
prisideda prie kulturiszko pakė 
limo tautų, bet paima daug'jų są
narių ant neproduktyviszkos 
tarnystes, atskiria nuo kitokio 
produkty viszko darbo, o užlai
kymas jos suėda arti treczdalį vi
sų vieszpatyszczių surinkimų, 
o kaip kur net dar daugiaus.

Daugiausiai kariaunos sanda
ros laike užlaiko Maskolija, nes 
milijon? kareivių; kas met? ati
traukia ji nuo kulturiszko darbo 
po 280000 vaikinų ant atlikimo 
tarnystos kariumenėj. Karės laike 
Maskolija gali pastatyti 2500000 
kareivių ir 6947000 rezervos 
kareivių ir teip vadinamos opol- 
czenijos. Taigi laike karės Mas
kolija gali isz viso pastatyti 9 
milijonus kareivių.

Antr? viet? pagal skaitlių lai
komų po ginklu karevių užima 
Prancūzija, ji sandaros laike lai
ko 598000 kareivių, laike karės 
gi gali pastatyti 2500000; jeigu 
prie to pridėti rezervas, tai tasai 
kareivių skaitlius pasidaugina iki 
4370000 kareivių.

AVokietija laiko po ginklu 585 
000 kareivių; laike karės tasai 
skaitlius į 10 dienų gali būt pa
daugintas iki 2230000, pridėjus 
prie to rezervas, kareivių skait
lius pakyla iki 4300000. Austrija 
ir AVengrija laiko po ginklu 365 
000 kareivių, karės laike skait
lius tasai gali būt pakeltas iki 2 
500000, o su rezervoms iki 4000 
000 kareivių.

Italija sandaros laike turi 174 
000 kareivių, karės laike gali 
pastatyti 1473000 ir 724000 re
zervos kareivių, taigi isz viso 
2200000 kareivių.

Isz didžiųjų Europos vieszpa
tyszczių menkiausios pajiegos yra 
Anglijos, kuri gali pastatyti’ant 
karės lauko vos 220000 karei
vių, pridėjus prie to rezervas, 
milicij? ir liuosnorius, skaitlius 
tas pakyla iki 720000.

Karėse laike Europoj vienas 
kareivis iszpuola: Prancūzijoj 
ant 9 gyventojų, AVokietijoj ant 
12, arba ant 6 vyriszkių, Austri
joj aut 11, Italijoj septinta gy
ventojų dalis neszioja karabin?, 
Maskolijoj gi iszpuola 1 kareivis 
ant 14 gyventojų.

Sandaros laike Eurępoj po 
ginklu yra 4250000 kareivių, 
laike karės skaitlius tas pakyla 
iki 16410000, su rezervoms iki 34 
milijonų kareivių, arsenaluose 
dėl to viso skaitliaus kareivių 
parūpinti ginklai ir amunicija. 
Iszpuola, kad užgimus karei, Eu
ropoj kiekvienam 10 gyvento
jui, arba kiekvienam 5 vyrisz- 
kiui reiktų eiti į karę.

AVisoj Azijoj sandaros laike po 
ginklu stovi 500000 kareivių, 
ne skaitant mažų vieszpatysz
czių; Chinų armijos teiposgi ne 
galima apskaityti, bet pasakoja, 
kad karės laike jie gali pastatyti 
1200000, tikt apginklavimas jų 
rekam tikęs; užtai Japonijos ka
reiviai visame gali lygintiesi su 
europėiszkais. Skaitlius kareivių 
Afrikoj nepereina 250000.

Isz Amerikos vieszpatyszczių, 
karės laike Meksikas gali pasta
tyti 120000 kareivių, Brazilija 
28000, prie kurių reikia dar pri
skirti 20000 žandarų. Suvienyto
se Wieszpatystėse sandaros lai
ke laiko 25000 kareivių; karės 
laike, kaip giriasi karės ministeris 
Alger, gali suszaukti 10 milijonų, 
tikt kad arsenaluose nėra parū
pintų ginklų nė dėl desęimtos to 
skaitliaus dalies, todėl suszaukus 
rezervas ir milicijas kareiviai ne
turėtų ginklų. Argentina gali pa
statyti armij? isz 120000 karei
vių. Kanadoj yra 2000 angliszkų 
kareivių, 1000 kanadiszkų striel- 
czių ir 35000 milicijos.

Ant visos musų žemės stovi

po ginklu sandaros laike 5250000 
kareivių. Jeigu gi ant syk už
gimtų visur karė, tai ant lauko 
stotų 44250000 kareivių. Jeigu 
gi tai armijai prisakyta būt isz- 
skersti vis? žmonių giminę ant že
mės, tai ant kiekvieno kareivio 
iszpultų 23 žmonės; ne reiktų 
mat nė per daug r?nkų alsinti.

Užlaikymas kariaunos laike 
sandaros kasztuoja: Maskolijai 
772500000 f r., AVokietijai 675- 
000000 f r., Prancūzijai 650000000 
fr., Austrijai 432000000 fr. Itali
jai 267250000 fr.,Anglijai 450000 
000. Taigi szeszioms didėmsėms 
Europos vieszpatystėms drauge 
4230 milijonų frankų. Pridėjus 
gi prie to ir mažasias vieszpatys- 
tes, iszpuola 5 milijardai frankų 
iszleistų ant kariaunos Europoj 
kas met?.

Pagat skaitlių kareivių, užlai
kymas vieno kareivio pigiausiai 
atseina Maskolijoj, nes ant vie
no kareivio iszpuola po 772 fr., 
(nėra dyvų, caras savo karei
vius pusbadžiai užlaiko, aprėdo 
gi kaip elgetas); užlaikymas ka
reivio per metus AVokietijoj 
kasztuoja 1162 fr., Austrijoj 1175 
fr., Italijoj 1535 fr., Prancūzijoj 
1633 fr., Anglijoj gi 2045 fr.

Uždarbiai Prancūzijos 
darbinįkų.

Paryžiaus darbo biuras neseniai 
iszleido statistiszkas žinias apie 
uždarbius darbinįkų visokiuose 
užsiėmimuose. žinios tos apima 
2957 pramoniszkų įtaisų su 674 
000 darbinįkų, taigi neapima vi
sų dirbtuvių ir kitokių darbo 
vietų, bet ir isz to, kas pagarsin
ta, galima spręsti apie ilgį darbo 
laiko ir uždarbius Prancūzijos 
darbinįkų. Skaitliuje paminėtų 
tose žiniose darbinįkų moterys ir 
vaikai užima ketvirt? dalį.

AVidutis darbo dienų skaitlius 
Prancūzijoj yra 290 dienų per 
metus.AVidutinis dienos darbo lai
kas Seinos departamente, kuria
me yra Paryžius,siekia 10—11 va
landų ant dienos; ant provinci
jos darbo diena daugume dirbtu
vių yra 12 valandų, bet yra ir 
tokios, kur dirba daugiaus; tikt 
6% darbinįkų dirba po 9 vai. ir 
tai wisi didelėse, turtingų kom
panijų dirbtuvėse, kaip antai: 
kastynėse, didelėse stiklo dirbtu
vėse ir tt.

AVidutinis dienos uždarbis, pri
skiriant moteris ir vaikus, siekia 
3.75 fr. (5 frankai eina į doliar?). 
Paėmus vien suaugusius vyrisz- 
kius, vidutinis jų dienos uždarbis 
4. 20 fr.: 6.15 fr. Seinos departa
mente ir 3.90 fr. ant provinci
jos. AVidutinis uždarbis suaugu
sios moteriszkės 2.20 fr., taigi 
iszpuola po 3 fr. Seinos departa
mente ir po 2.10 fr. ant provin
cijos. Du treczdaliai darbinįkų dir
ba ant dienos užmokesnio, vienas 
treczdalys gauna užmokesnį pa
gal atlikt? darb?, taigi dirba ant 
teip vadinamo akkordo.

Juo dirbtuvės didesnės, juo 
geresnį moka darbinįkams užmo
kesnį: dirbtuvėse, kuriose dirba 
mažiaus negu 100 darbirįkų, už 
10 darbo valandų gauna jie po 
3.55 fr., dirbtuvėse su 100—1000 
darbinįkų uždirba po 3.80 fr. 
arba 3.85 fr., dirbtuvėse gi su 
virsz 1000 darbinįkų uždirba jie 
vidutimszkai 4.55 fr.

Toliaus minėtas darbo biuras 
sulygina darbinįkų uždarbius su 
kasztais pragyvenimo. Pagal jo 
surinktas žinias iszpuola, kad pra
gyvenimas neapsivedusiam dar- 
binįkui kasztuoja po 2.10 fr. ant 
dienos, taigi ant to eina 5 viso 
uždarbio.

Per paskutinius 50—60 metų 
uždarbiai darbinįkų žymiaus pa
kilo negu pragyvenimo kasztai: 
1840—1845 m. vidutiniszkas
darbinįko dienos uždarbis buvo 
2.07 fr.. nuo 1891—1893 m. pasi
kėlė iki 3.90 fr.; moterų uždarbis 
pakilo nuo 1.12 fr. ant 3.15 fr.; 
gyvenimo gi reikalai vieno žmo
gaus per t? laik? pakilo nuo 750 
fr., ant 1010 fr. per metus, taigi 
tikt ant 25%, uždarbis gi beveik 
pasidvigubino. Per t? laik? 
Prancūzijoj pasidaugino ir kapi
talai, kadangi darbinįkas gali 
daugiaus pinįgų užezėdyti: 50 
melų už paskolytus pinįgus rei
kėjo mokėti po 5—5|% palukų, 
dabar gi nereikia mokėti dau
giaus kaip 3% ant metų.

Prekė pinįgų.
Ruskas rublis po.................52fc.
Prusiszkos markės po..........24jc.

Prie kiekvieno pinįgų siunti
nio reikia pridėti 30c ant paczto 
kasztų.

Pigįgai Lsssiųsti per “Lietuvos” 
redakcij? greieziausiai suvaiksz- 
czioja ir niekada negali pražūti, 
nes mes siuneziame per bago 
cziausias bankas ir kiekvien? 
siuntinį asekuruojame.
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Iiietiivili Prateviai
MAŽOJOJE AZIJOJE,

nuo senovės Iki Jie pateko po valdžia Persu.

Parasze Lietuvos Mylėtojas.

(Tųsa.)
ar 7-to szimtmeczių pirma musų eros, o anks- 
tybesnėsės gadynės buvo užimtos ilgomis im
tynėmis terp Semitų bei Turanų. Taigi 
Indo-Europėnai, chronologiszkai, įima tre- 
czių vietų ethniszkoje istorijoje Vakarinės 
Azijos.

Rawlinsonas stigavoja, kad vieta pirma
pradinio iszęiplėtojimo Indo-Europiszkės tar
mės, arba* nors vieta pasidauginimo veislės, 
kuri tų kalbų kalbėjo, buvo kalnynai Armė
nijos. Isz czion Indo-Europiszkoji szeimy- 
na skiecziasi į visas puses, ir iszsiskirsto tri
jose linkmėse—į sziaurę, į rytus ir į vakarus. 
Sziaurės linkon per Kaukazu patvino tytvei
kos emigrantų, kurie apsibuvo isz dalies ty
ruose Augsztutinės Azijos, bet labiausiai 
sziaureje ir viduryje Europos, kaip va: Kel
tai, Teutonai, Lietuviai, Thrakai, Slavėnai 
ir kitos mažiaus žinomos gentės. Vakarų 
linkon į augsztumas Mažosios Azijos dangi
nos! kitos tytveikos—Phrygai, Lydai, Lykiai, 
Palangai ir k., kurie užėmė visų szalį augsz- 
cziaus Tauro, ir kaip kur nusidavė į pietus 
jo, isz kur jie toliaus traukė per Hellespontų

isz kur anos Indo-Europėnų gentės iszkelia- 
vo, ir jų įvairios kelionės bei galutinis liki
mas priguli prie ethniszkos istorijos Euro
pos8*.

Migracija vakaru linkon galėjo maž-daug 
įvykti vienlaik su užėmimu per Semitus pie
tinio pakraszczio Mažosios Azijos; kalnynas 
Tauro galėjb vienų veislę atidalinti nuo kitos 
per tūlų laikų, ir jiedvi platinosi ant gaisz- 
ties Turanams, kurie skystai buvo paplitę 
pussalyje. Po nekurio laiko per kalnynus 
pasidangino guvesniejie žmonės, ir Indo Eu- 
ropėnai apsigyveno teipgi pietiniuose pa- 
kraszcziuose, suvydami Semitus į kalnų drut- 
vietes, kur mes jau minėjome juos po vardais 
Solymų ir Pisidų. Gentės szitos migracijos 
buvo: Pelasgai, Phrygai, Lydai, Kariszkiai, 
Myziszkiai, Lykiszkiai, Dauniszkiai, gal būt 
Matiėnai palei upę Halys8*. Szitie Matiėnai 
yra sųsaitu terp Armėnijos, isz kurios szalies 
migracija iszėjusi yra, ir Phrygijos, į kurių 
szalį migracija nukreipė ir isz kurios ji to
liaus traukė ant szviežių užkariavimų.

Gabaus Ariu migracija rytu link, kur 
gentės Indo-Europėnų apsibuvo palei Indų, 
pasilieka tamsoje. Isz tiesų mes, tiktai pasi
remdami ant palygintinės philologijos, tvirti
name, kad buvęs yra laikas, kada protėviai 
Pelasgų, Lydų, Thrakų, Lykiszkių, Teutonų, 
Slovėnų, ir Ariu gyveno drauge, turėdami 
vienų kalbų. Philologijos darodos priverezia 
mus iszvesti augszcziaus minėtas įvairias ir 
iszbarstytas gentes isz vieno ethniszko lop-
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ir salas isz Azijos į Europų, kur jie, galbūt, 
pastojo pirmapradiniais kolionistais Grai
kijos ir Italijos. Rytų gi linkon keliavo 
Ariu gentės jieszkodamos naujos žemės, ir 
apsibuvo Pamiro tyruose, kalnynuose Af- 
ghanistano, -irpalei augsztutinį Indų.

Svariausia pakraipa migracijos sziaures 
linkon buvo isz Azijos į Europų, ir Azijos 
kontinente tiktai keletas įjėdsakų jos kelio
nių tesiranda. Regis galima nuomoniauti, 
kad Massa-getai ir Tyssa-getai tyreliuose 
artymais Kaspijos marės!* buvo Tentonisz- 
kais Gudais (Gothais) szitos migracijos. Lie- 
tuviszkiejie Thrakai Mažosios Azijos regimai 
yra sukuriu nuo to paties sriauto; tik prie 
Azijos Thrakų reikia skaityti, apart Thynų 
ir Bithynų, kuriems ans vardas įpatingai 
priguli2*, Mariandynus ir Paphlagonus8*, ir, 
galbūt, Chalybus, jeigu tiejie nėra Liekana 
senovės Turanų4*. Sziaip Azija buvo szalimi,

1) Herodot. J. 201: IV. 11. 22.
2) Herodot. I. 28; VII. 75.
3) Strabo VIII. p. 501, ir XII. p. 785.
4) Slg. Chalyboa Skytbon a polkos pas Aischylių, Sept. C. 

Th. 725.

’■ _ į, Jį

szio, ir paskirti dėl jų vienam ar kitame lai
ke atskiriu vietų. Trūkstant istoriszkų žinių. 
Armėnijų priimame už centrų, isz kurio anos 
pasiplatino; ir Ariu gentės galėjo keliauti ■. 
rytų linkon maž daug tuomlaik, kada kitudu 
sriautu ėmė tekėti, vienas sziaurės link per I 
Kaukazu, kitas gi vakarų linkon per Mažajų , 
Azijų ir į Europų. Ankstyboji istorija Ariu : 
bėgyje daugelio gadynių nėra žinoma; bet 
be abejonės pirmiaus 15to szimtmeczio pirm ; 
musų eros jie buvo apsisėdę ant augsztumų. j 
nuo kurių teka vandens Oxo, Jaxarto, Indo 1 
ir tt. ir, czion neįsitekdami, jie pradėjo j 
siuntinėti naujokynus rytų bei vakarų lin- ’ 
kon. Isz vienos pusės jų kraustynes galime j

5) Herod. I. 72; VIII. 72.
0) Vienok sziędien daugelis mokslinczių, kaip Penka, 1 

Schrader, J. Taylor ir kiti, atmeta Potto nuotnoniawimą, jog| 
migracija įvykusi palei saules bėgį, isz rytų į vakarus; rem-j 
damiesi ant isztyrinėjimų anthropologijos, archajologijos ir ’ 
ethnologijos, mokslinįkai pradeda įžiūrėti, kad Indo-Europė-| 
nų lopsziu gali būti platumos sziaurinės Europos, isz kurį 
Iranai ir Indai, atsiskyrę nuo sawo gentainių, galėjo apsibūti! 
palei Oksa ir Jaksartę, o isz ten iszsidanginti į sawo wėlesnes| 
buwei nes. Tacziaus liekti dar atwiru klausimas, ar prasid5-į 
jo Indo-Europėnai Europoje ar Azijoje.

(Toliaus bus.)



LIETUVA

Wietines Žinios.

— Chicagoje yra newa mok- 
aliszka (?) draugystė po wardu 
Sim. Daukanto, kuri kasmet? ap- 
waikscziodawo szventę Sim. Dau
kanto su muzika ir prakalboms. 
Kaip kas met,teip ir szįmet drau
gystė norėjo surengti tokį pat 
apwaikszcziojimą, bet kun. Kraw- 
czunas pabūgo, kad parapijonai, 
susirinkę ant tokio apvaikszczio- 
jimo nepradėtų apkalbėti reikalų 
parapijos kasos, arba mokslainės 
ir kad draugystės komitetas nu
ėjo pas jį pareikalauti apwaiksz- 
cziojimui salės, jis pareikalavo 
pirmiaus programo: kas bus kal
bėtojais ir pasakė, kad jis daleis 
kalbėti tikt tiems, kurių jis norės, 
o kitus wisusiszmesęs laukan. Tai
gi draugystė suszaukė sawo extrą 
mitingą ir borėjo daugumu balsų 
iszrinkti kalbėtojus, bet ant to 
mitingo atbėgo Krawczunas su sa
vo pasekėjais, pakėlė riksmą, 
keiksmą, spiegimą, supjudė sąna
rius wieu? su kitu, užgesino liam- 
pas, jo papirkti bernai griebėsi 
musztynių ir wisi turėjo iszsiskirs- 
tyti. Ant to visas moksliszkos 
draugystės sziųmetinis apvaiksz- 
cziojimas pasibaigė. Tai dailus 
doros platintojas! Sekancziame 
numeryje pakalbėsime apie tai 
placziaus.

— Nuo 30 Rugsėjo 1897 m. 
iki tokiam jau laikui szių metų 
detektyvų valdžia suaresztavo 
Chicagoj 6477 žmonių. Isz to 401 
tapo atiduoti kriminaliszkam sū
dai ant nubaudimo, 2280 suaresz- 
tuotų nubaudė sandaros ir polici
jos sūdai. Pavogtų daiktų at- 
jieszkojo už $140358. Rugsėjo 
mėnesyj szių metų suaresztavo 
442 žmonių, atjieszkojo gi pa
vogtų daiktų vertės $14500.

— Chicagos miesto rodą gavo 
reikalavimus, kad butų iszduotas 
padavadyjimas uždraudžiantis 
rengti saliunus arcziaus kaip 250 
pėdų nuo bažnyczių ir mokslai- 
nių. Rengti saliunus tokiuose 
blokuose, kur yra vien privatisz- 
ki gyvenimai, kad butų daleista 
tikt tąsyk, jeigu ant to didesni 
gyventojų dalis sutinka.

— Pirmutinis sniegas Chica
goj pasirodė pereito ketvergo 
naktyj. Snigti pradėjo apie 10 
vai. seredos vakare, snigo ga
na dideliais kąsniais, kol 
snigo, ant stogų užsilaikė, 
bet kaip tikt paliovė snigę, snie
gas tuojaus nutirpo. Pirma szalna 
pasirodė pėtnyczios ryt?. Teip 
ankstybos szalnos ir sniegas 
Chicagoj nepriguli prie paprastų 
atsitikimų.

— Gubertiatorins Tanner isz- 
siuntė į Virden, kur užgimė dar- 
binįkų maisztai,szvaidronus A. ir 
C. milicijos raitelių. Kareiviai tie 
iszkeliavo pirmiausiai į Spring- 
tieldą, isz ežia gi keliauja į Virden. 
Ant suvaldymo netikusių kastynių 
savinįkų, kurie su savo samdinį- 
kai pagimdė be reikalo kraujo 
praliejimus, reikėjo jau ežia ka- 
riaun? seniai nusiųsti.

— Utarnįke ir seredoj Chica
goj apvaikszcziojo iszkilmingai 
sandaros szventę. Wisos parda- 
vinyczios, biurai ir fabrikai ta 
dien? buvo uždaryti. Ant ap- 
vaikszcziojimo atkako į Chicag? 
ir prezidentas McKinleyir jo mo
teris. Jie per vis? laik? buvimo 
Chicagoj apsistojo pas savo gi
mines.

— Pereitos pėtnyczios po. pie
tų tapo Chicagoj pakarti ant to 
sūdo nuspręsti žmogžudžiai :Geor- 
ge H. Jacks ir John Druggeon. 
Pirmutinis isz pakartųjų užmuszė 
kolektorių Ghee; antras gi už
muszė savinįk? saliuno Gudgeon?, 
kurio pinįgus norėjo paglemžti. 
Abudu nusikaltėliai katalikai, 
priesz pakorim? iszsispaviedojo-

juunikaiezius ir mergeles, kaip isz 
Pittstono, teip ir isz visų aplin
kinių. Bus visoki kalbėtojai. 
Įženga už dyk?.

Dr-tės Blaivystės Komitetas.

Mitingas.
Lavrence, Mass. Naujai užsi

dėjusi lietuviszka parapija laikys 
savo treczi? ir didžiausi? mass— 
miting?, 6 d. Lapkriczio, Boston 
Store salėje, mieste Lavrence, 
Mass., ant kurio bus apsvarstyti
svarbus reikalai kas link ga
lutino įrengimo ' lietuviszkos 
parapijos. Ant szio svarbaus susi
rinkimo užkviecziame visus lie
tuvius kaip miesto Lavrence,teip 
ir isz Loveli, Ilaverhill ir kitų 
aplinkinių miestelių kuo skait
lingiausiai susirinkti.

Komitetas.

Didelis Balius!
Lavrence, Mass. Draugystė 

Szv. Lauryno, ant naudos naujai 
užsidėjusios lietuviszkos parapi
jos, laikys savo balių 23 d. Lap
kriczio, 1898 m. Forth Brothers 
salėje, mieste Lavrence, Mass. 
Įženga vyrams 25c., moterims 
dykai. Dėlto visus lietuvius ir 
lietuvaites isz Lavrence, Haver- 
hill, Loveli ir kitų miestelių szir- 
dingai užkviecziam atsilankyti.

Komitetas.

Didelis Balius.
Utica, N. Y. Dr-tė Szw. Ka

zimiero turės savo balių panedė- 
lyj, 24 d. Spalių, 8 vai. vakare, 
salėje Turner Hali. Įženga 25c. 
Wisus lietuvius ir lietuvaites 
isz Utica ir aplinkinių miestelių 
szirdingai užkviecziame atsilan
kyti. Komitetas.

ISZ CHICAGOS.
Didelis mąss-mitingas!
Nedėlioj, 30 Spalių, bažnytinėj 

salėj, ant 33czios ulyczios, arti 
Auburn avė., tuojaus po sumai, 
Lietuviszka Republikoniszka 
Lyga turės savo didelį mass-mi- 
tingą, ant kurio bus republiko- 
niszki kandidatai, prakalbos an- 
gliszkos, lietuviszkos ir dainos. 
Deltogi visus lietuvius užpraszo 
kuo skaitlingiausiai susirinkti.

Komitetas.

Subatoj, 22 d. Spalių, 7 vai. 
vakare, salėje Szemaiczio, 632 
S. Canal st, Lietuviszkas Republ. 
Kliubas 7tos vardos laikys dide
lį mass-miting?, ant kurio bus 
republikoniszki kandidatai ir 
prakalbos angliszkos ir lietuvisz
kos. Dėl to visus lietuvius už
praszo susirinkti Komitetas.

Reikalauja “Bartende- 
rio” gero ir teisingo žmogaus. 
Atsiszaukit: 3301 Auburn avė. 
Chicago, III.

Draugyscziu Reikalai

Isz Pittston, Pa.
Pagal paraginim? darbsztaus 

musų tautieczio, Trupinėlio pažįs
tamo, nr. 34 “Vienybės”, mes, 
Dr-tė Blaivystės" t? užmanymą 
norime paremti, 28 d. Spalių, tai 
vra pėtayczioj, apvaikszczioti 
tautiszk? szventę Simano Dau
kanto. Ant 7tos vai. vakare bus 
laikytos prakalbos po bažnytinėj 
salėj. Wisus meilingai užkvieczia
me susirinkti: vyrus, moteris,

“Lietuvos” Agentai.
Kaip pernai teip ir szįmet 

“Lietuvos” keliaujaneziais agen
tais yra W- Kudarauskas ir M. J. 
Damijonaitis. Tie du mus agen
tai yra visiems lietuviams pažįs
tami, kaipo geri ir teisingi vy
rai. Taigi, kur jie atsilankys,teksi- 
tės pas juos užsiraszyti “Lietuvą” 
ir pinįgus jiems užmokėti, o visi 
gausite laikrasztį teisingai. Pas 
kuriuos agentai neatsilankys, tai 
ilgai su užmokėszcziu nelaukite, 
prisiųskite prenumeratą patys į 
“Lietuvos” redakciją.

“Lietuvos” IszDAVYsTė.

APGARSINIMAS.
Kas norite, kad iszsiųsti į 

krajų pinįgai gerai ir greitai su- 
vaikszcziotų, siųskite juos per 
“Lietuvos” redakciją, o greieziau- 
šiai su vaikszczios. Už greitumą ir 
teisingumą kasdien apturime szim- 
tus padėkavonių nuo lietuvių isz 
visų Amerikos krasztų.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. Prisiųs
dami pinįgus ant szifkorczių ar 
ant iszsiuntimo į krajų, visada 
uždėkite szitokį adresą:

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

Geriausios nialdaknįgės.
Sziose dienose gavome isz 

Prūsų didelį transportą naujau
sių ir gražiausių maldaknįgų po 
vardu MAŽAS AUKSO ALTO
RIUS. Tokių gražių knįgelių 
lietuviszkoje kalboje dar niekada 
ne buvo ant svieto. Knįgelė tu
ri 303 puslapius, gražios baltos 
slidžios popieros, randasi joje wi 
sos reikalingos maldos, ražan- 
cziai, stacijos ir tt. miszių maldos 
visos su abrozėliais, o miszparai

ir daugelis giesmių yra dviejose 
kalbose: lietuviszkai ir lotynisz- 
kai. Prekė tos knįgelėa: apda
ruose balto celluloido su iszkilusia 
kvietkele $1.50; Balto Celluloido 
o kvietkos ir kryželiai iszsody- 
ti perlu ir nikeliu $2.00. Szitų 
paežių knįgelių apstelavome ir 
dauginus, pigesniuose apdaruose. 
Kas nori žinoti apie kitas knįgas, 
tegul perskaito kuįgų kataliogą. 
Prisiųsdami pinįgus uždėkite szi- 
tokį adresą.

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

Registracija.
Utarnįke, 25 d. Spalių, yra pa

skutinė diena regi&tracijos. Kas 
toje dienoje nesiregistruos, szį
met ne galės balsuoti. Dėltogi 
norinti balsuuoti ateikite regis
truotis.

Pa j iesz kojiniai.
Pajieszkau s»wo draugo, Karaliaus 

Rutkausko, isz Suvalkų gub., Seinų 
paw., Serijų parap. Jis pats, ar kas ki
tas teiksis duot tinę ant szio adreso:

Jonas Jaroszawiczia,
196 W. 3rd St., • So. Boston, Mass.

Pajieszkau savo paezios, kuri palikus 
manę, iszvažiavo kursu Petru Dam
brausku. Tegul sugrįžta, asz jai viską 
dovanoju. Jeigu kas juos žino, meldžiu 
man praneszti, o gaus (10. nagrados.

Mano adresas;
Mikas Mereszkeviczius,

80 Bond st. Elizabethport, N. J.

Pajieszkau sawo draugo, Dominįko 
Bernoto, isz Kauno gub.,Reseinių paw., 
Propimo kaimo. Trys metai kaip Ame
rikoj. Jis pats, ar kas kitas, teiksis man 
duot žinią ant szio adreso:

Ignacas Rusteika,
924 33rd st., Chicago, III.

Laiszkai 
362 Alijoni* M Iki 
666 Banub Walenty 
167 Baazio.ka Jose fa 
662 Be»> Biekša 
5tM Cuprinnekaa T. 
M8 Ciavli* Jonas

Domko Josef 
600Ger*el Josef 
601 Giedwtlas Julija n 
614 Imurinkslrice A.
616 Itaerite V.
617 Jablonskį Josef 
626 Jurie Markus

ant paczto
6S1 Kelotat L.
66S Mietus John
673 Monatoks A. 
6W Rafalskleez M. 
718 Stnarskl Staniai. 
714 Slmanavica Kax. 
717 Sprik* Julijau
726 S tino Josef
728 Stipulkowski 8L 
732 Szlajus Mikol 
746 Vatashoviece* M. 
750 Zlobro Jakob
761 Žyla Josef

Knigu Kataliogas.
Knygos Maldų. .

Aukso Altorius arba Šlaitinis dangissku 
skarbu apdaryta drūtoj tkuroje, saisty
tais k ras s tais, d ruoštai apkaustytas ir su 
kabe “ “ « 1160

Apdaryta ssagrine •• •• 82.00
Minksstame apdare ** ** •* 33.00
Apdaryta baltoj oellulojdoj , , 8SA0
Apdaryta baltuose kauluose......................... 84.00

„ mėlyname ir juodame aksome 84.00
Balsas Balandėlės arba maias ssaltinelis, imi 

iriausia kniagele dėl wyru ir moterių 
nesstis in bainyczia, naudingiausios 
maldos.........................................................76c

Balsas Balandėlės didesnis su Offlolum Pu- 
wum..........................................................H6c

Balsas Balandėlės be Offlolum Parwum ssa- 
grtno apdaruose.....................................81.00

Balsas Balandėlės su OHoium Parwum saa- 
grino apdaruose.................................. ..81J6

Baisa Balandėlės apdarytas krisstole. .,...81.60 
aksome 8880

Apdaryta baltoj oellulojdoj 82,60
Balsas Balandėles apdarytas baltuose kau

luose................................................... 83.00
Garbe Diewui ant augsstybes, skaroje, ap

kaustyta ir su kabe ** 8 1.60
Senas ir naujas Aukso Altorius, skuroje apkau

stytas ir su ksbe “ 81.60
Senas ir Naujas Aukso Altorius, woklsxkoms 

literomis “ •• •• •• 8160
MaMu Vainikėlis, greit m akyte Maldų Knl- 

gele. smagi dėl wyru nesstis in bainyczia 
audekliniuose apdaruose , , 40c

Maias Aukso altorius, maiyte knygele sma
giausia dėl wyru nesstis in oeinyosla, 
drūtame audekliniame apdare , 40c

Meno szw. Marilės Panos 30o
[sxganingl dūmojimai epe sopulius sxw.

Marijos Panos ” 80c
Stebuklai Diewo ssw. Sakramente ” 40c
Tajemnycsios Gyvojo Raianciiaus 16c
Kantiezkos............................................................75c
160 psalmu Dovido karaliaus ant pnweikslo 

kantiesku ,. ,. 75c

KnigoN HwietiHzkofl intalpos.
Anima Vilis, naujausia ir graiiausia pasaka, ku

rtai skaitytojas alsidilaugt negales.. 75c
Abecela genause mokintuwe dėl tvaiku 20c.
Amiiaus galas Ponsko Piloto, kuris buwo

sudie Wieazpatiee Jėzaus...........................6c
ANDERSONO PASAKOS. Vienoje knyge

lėje 10 graiiu pasakalrzlu........................... 16c
Amerika Pirtyje Komedija de) teatro 10c.
Anegdotai iszsltarimai ir patarles Isz gysvenl- 

mo senovės Orekonu nei Rymionu“ •• 5c
Apieka Dievo, pasaka....................................... 81.00
Arielka yra nuodai paeinanti isa girtybes. Czia 

apraszo kas yra arielka, kaip ji kenkia imo- 
gui, parodyta su keturiais abrozėliais imo- 
gaus pilvo kokios isz girtybes ligos pastoja 
ir paduotos rodos kaip nuo to galima i s įsi gy
dyti, ..... 30c

Knygos musu locnos spaustuves.
Akyvi Apsirelszkimai Sviete, ant kuriu imo 

nes nuolatos iiuri, bet lu gerai nesupran
ta: su 7 abrozėliais. Naudinglause kny
gele ant svieto dėl dasliinojimo isz ko 
darosi kalbai, griausmai, lietus ir sniegas; 
kas yra debesiai ir ant ko jie laikosi. 30c 

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

HYGIEN A. arba mokslas apie uilalkyma svei
katos. Szita knygele privalo rastis kiekvienuose 
namuose, nes kas jf su atyda perskaitys, patai
kys apsisaugoti nuo tukstaneziu visokiu ilgu, 
pataikys užlaikyti czielybeje savo sveikatą, pa 
ilginti sawo amzi ir mokės užauginti sveikais ir 
tvirtais ravo vaikelius. Preke.........................35c.
Istorija Suvienytu Valstijų Sztaurines Ame

rikos Apraszo kaip Koliombas atrado 
Amerika, koki czia tada žmones gyveno 
koki žmones pirmiausiai isz Europos pra
dėjo važiuoti in Amerika, kokios kares 
buvo, už ka karevo ir kokiuose metuose; 
kiek prezidentu buvo, koki ir klek kuris 
gero padare dėl szios žemes O ant pat 
galo talplnasi Konstitucija Suvienytu 
Valstijų, kuri yra reikalingiausiu dalyku 
dėl perskaitymo kiekvienam žmogui 
szioje Amerikos žemele gyvenaneziam.
Turi puslapiu 364 Preke 81-OU

Ta patidrucziai apdaryta............................... 81.86.
Kražių Skerdyne. Apraszo ana balsu at

sitikima, kada 1893 m. maskoliai užpuolė 
ant bažnyczios miestelyje Kražių, mu- 
sze, szaiide ir pjovė nekaltus žmonis, isz- 
gr:owe altorius ir užpeczetljo bažnyczia. 
Aiszkiausial apraszo ta visa atsiti

kima. 15c.
Lementorius Lietuviszkas su poteriais, 

katekizmais ir mistranturu. 10c
Mokslas apie Zemia ir Kitus svietus, ju bū

vy ir pabaiga. Apraszo kas yra žeme, 
isz ko ji susideda, žnt ko ji laikosi ir 
kaip sukasi; kas yra saule, žvaigždes, 
menulis; kaip toli in aaulia ir in kitas 
žwaigždias, kas yra planetos, kometos it 
kitos retai matomos žvaigždes. Yra tai 
naudingiausia knyga ir reikalingiause 
dėl perskaitymo ir pasimokinimo kiek
vienam žmogui ant atlos pasaulės gyve
naneziam.................................................. 75c.

Tapati drucziai apdaryta............................. si 00
NAUJAU8I8 LIETUVISZKAS 8APNINYKA8. 

surinktas isz daugel swetimtautiazku sapnl- 
nyku ir surėdytas pagal tikra Perslszkai 
Kgiptiszka sapnlnyka.—su 310 aiszkiu abro- 
želiu,— su spraszymu planetų ir paslapeziu 
kokias senovės žmones vartojo dėl inspejl- 
moateites—Geriausei iszguldo visokius 
sapnus, koki tik žmogui prisapnuot gali. 50c 
Apdarytas.................................................. oac

Olltypa, apysaka isz laiko terpsavlszkos ka
res Indijonu Amerikos. 26c

Pulki istorija ape Kantria Alana. kuri per 22 me
tus vaikszcziodama po svietą, daugybla 
bedu ir vargu kantrei iszkentejo 30c 

Rankvedis Gromatu raižymui. Yra labai 
naudinga knygele, kuri mokina kaip reik 
raszytie gromatas In:pažystamus, priete- 
lius, giminias, myllmaisias ir mylimuo
sius priesz apsi ved ima. in ponus, kuni
gus, vyskupus ir kitas sugiltai pastaty
tas ypatai. Pasveikinimai i pavinezevo- 
nes) ant Nauju Metu, dienoje varduvių, 
užgimimo ir kituose svarbiuose atsitlkl- 
mnose. Preke. 60c.

ROBINSONAS KRUZIŪ8, moraliszka apysaka 
dėl jaunumenes. •• *■ 25c

Spasabas greito iszsimoklnimo angežskcs kai 
boi ns apdarytas “ 11.00

o apdarytai 81.36

Trumpa Geografija arba žemes aprassymas, su
taisytu Nerio. 144 puslapiai. 48 abrosellai ir 
26 mapos visu svieto krasztu. Trumpai, aisz- 
kigl ir suprgntamsi apraszyts visas svie
tas ................................................................26c

Talmudas žydu 10c
Terp skausmu in garbia Naujausios dainos -80c 
Trumpa senovės Lietuviu Istorija 10b
Trumpa lietuwiizka Geografija paraižyta 

kunigo Zubrio....... .*......................... 15c
Trumpi pamokinimai ir rodos Užimtos isz 

knygų kn. K. Antanaviczlaui.... 10c
Tikyba v Mokslai. Knyga dėl tynnejancziu 

tikyba pasirement ant mokslo . 50c
Tetervinams burkuojant ir Kur Trumpa ten 

Trūksta. Dvi lanai gražios pasakaites 10c 
Vaito plrszlyste. Komedija dėl teatro 15c 
Vlrszinykat. Margas paveikslėlis. Labai gra

ži pasaka apie vtrszinykus turednykus) 
Lietuvoje , , , , , 16c

Veselljoi arba paglrenu gobtu ves.................. 20c
81 ponas bei Zipone ir auksingumas bei sidsb- 

ringumeslietuviezkudsinu.Yra tai moks- 
llszkai iszvadžiojimas apie paėjima lie- 
viazkoe k ai boa ... 26c

Žemaiczlu Vyskupyste. Yra tat puikiause isto
rija Žemaitijos, jos bažnyczių. kunigu, vys
kupu ir viso katallkiszko tikėjimo, apra- 
szyta nuo pat apskelbimo Zemaicziuoss ka- 
taliktszko tikėjimo sulig musu gadynes, 
tai yra: nuo 1413 iki 1841 metu. Preke H 00

Žentas dėl Parodos Komedija I akte, kuria * 
r 8™Jyj* teatruose , 15c

KnygOM I>waKiNzkoN intalpoN.
Apie Malda kaipo rakta in dangų.................... 10c
A plaukimai 88. Sakramento „ 15c.
Draugija dėl iszliuoeavtmlmo dusziu isz 

czyszcziaus...........................................5c
Kvangelijos, draugi lietuviszkos ir lenkita- 

kos ant kožnos nedelos irszventei 75c
Fllou-s arba kelias in maldinga gyvenimą 50c
Garsas ape baisybla indo Dievo ** 25c
Gydyklos no baimes smertiei 26c
Gyvenimai szv. Dievo ir III zokonas sz.

Franclszkaus 20c
Gjfvenimas szvento Benedikto ** 10c
Gyvenimas szvenoz. Marijos Panos „ 80c
Gyvenimas Vieszpattee Jėzaus „ 66c.
Gyvenimai visu Bzventu ant kožnos dienos

5 dideles knygos, kožna po ” 66c
Tie patys gyvenimai Szventuju drūtai ap

daryti, visos 6 dalys vienoje knygoje, ant nu
garos užwardinimai atspausti aukso litero
mis 84.26.
Gnesznykas sugrąžytas ant gero kelio per

Jezvsa Poną ,, , 10c.
Girtybe, bjaurybe ir sunkybe to grseko „ 16c. 
Istorija Kataliku Bažnyczios 81.00
Istorija seno ir naulo istatimo su abrozsleis 15c 
Istorija seno istatimo no pat sutvėrimo

pasaulės iki užgimimo Kristaus 85c
Kataliklszkos Katekizmos................................... |5c
Kas yra griekas? labai naudinga knygele 15c 
Kalba ape Kataliku tikėjimą 16c
Kaip apspakajltle sumianija ** 16c
Kanczia W. Jėzaus arba Gavėnios knygele, ,80c 
KaedieninesMaldos ** *■ •• 5c
Lietuviszkos miszioe su natomis 10c
Misija. Yra tai dvasiszkas mokslas apie

tikėjimą isrimtas Isz Raszto Szv. ir žo
džiu paties Kristaus , 25c

Mokslas Rymo Kataliku. Kiekvienas žmo
gus. norintis vadintis tikru Rymo-Ka- 
taliku. privalo perskaityti szia knyge
le. idant suprastu kas tai yra katali
kyste, kurios jis varda neszioja.. 40c

J. WEINBTEIN, 
pjgiausei Įinrsamdo karietas ant šešei

lių, kriksztinų ir pagrabų.
250 W. 14tti Street,

Telefonas Canal 450.

Attorney Beckermanas,
ADW0KATAS.

Geriausei iszprowoja visokias prowas 
visokiuose guduose, kaipo civiliszkuose 
teip ir kriminaliszkuose. PersenSjusiss 
ir užvilktas prowas stjieszko ir daweda 
prie greitesnio termino.

371 W. I4th St.,
Chicago. Illinois

LietuwiNzkų KnĮgų 
kuopigi&usei iszpsrdavoju, surasza tu
jų užpraszant reik 5c. markutę į groma- 
tą įdėti; pinįgai pnsabnas siunezissi po
pierinei, registrąwotoj gromatoj.

Adresas:
W. KALWAITIS, 

Tilkit, (Ostpr.) Germany.

$100 NAGRADOS $100
užmokėsiu kiekvienam, kuris tapo isz- 
gydytas isz ligų įgytų per jaunystes isz- 
dykumą (ononizmą) Naminėmis Gydyk
lomis. Teip iszsigydyti ne ga’ima, bet 
jeigu kenti ant nervų turi apsilpnytas 
lytiszkas dalis kūno per ononizmą, ar po- 
lluclją, kenti galvos skaudėjimą pilvo 
užkietėjimo, miegot negalėjimą *ir kitas 
tam panaszes silpnybes, raszyk sziądien 
pas mane, o asz atsiųsiu tau apraszymą 
kaip asz iszsigydžiau trumpu laiku isz 
tokių pat ligų kelių metų kentėjimo. 
Apraszymą prisiųsiu užpeczetytame ko
pė r te ir apie tavo gromatas nieks neda- 
žinos. įdek už 2c. markę ir raszyk pas:

FREI> WILSON,
(2—12) Box 386, Kenosha. Wis.

ŪKININKAS, Lietuvos ukinįku lai- 
krasztis, iszeina vieną kartą kas me
nesį, kasztuoja Prūsuos ir Austrijoj 
2| markes, Amerikon prisiunejant 4 
markes arba 1 amer. dolierį.

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

Pinįgus ir laiszkus i Ūkininko ir Var
po redakciją siuneziant reik toks 
adresas padėti:

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

HJLLE’8 FOTOGRAFAS, 
3452 8. Halsted ui.

Nujima poiktaž'Fotoia flj»», užtazina tiktai 

$2 00
Ad veaella ir kitokia reikalu nujima Fotogra 

fliai kopų ik auaei.

TĖVYNĖS SARGAS 
mėnesinis laikrasztis su paveikslėliais 

TrecEius metus
stovi ant sargybos lietuvių tautos: szvie- 

sos, tikėjimo ir kalbos.
Kasztuoja ant metu $1.00

Pernykszczius ir užpernykszcziusnume 
rius galima gauti už 5Oc.

Vienas numeris yra siuneziamas ant pa 
žiūros uždyką.

Raszant reikia padėti adresą;
Kev. A. Kaupas,

1423 N. Main Av., Scranton, Pa.

Wisl wyrai pasBaltrukony!
Rasite 8zalta alų, seniauses ariel

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

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

Vaterbury, Conn.
Szuknys ir Žolės isz Eu

ropos.
Pasinaudokite ligoniai visokiose li

gose. Wisokios szaknys ir krajavi la- 
szal, kas tik kokių reikalauja ant iszgy- 
dymo skaudėjimo dantų, galvos, reu
matizmo ir tL.teiposgi Trajanka suside
danti isz 70 visokių gydomų szaknų 
pareina isz paezios Lietuvos. Kas tik 
kokių gyduolių reikalauja tegul atsi- 
szaukia pas manę ant szio adreso:

J. M. Brundza,
518 W. Spruce st, Maha^oy City, Pa

Official Publication.
Annual Statement of the Lcmber- 

men’s Mutual Insurance Oompanyof 
Chicago, in the State of Illinoison the 
31st day of December, 1897; made to 
the Insurance Superiniendent of the 
State of Illinois, pursuant to Law:

No Capital.-Pūrely Mutual. 
ASSETS.

Cash on hand and in bank........(7,821.34
Interest and rents due and ac-

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

tion and transmission............. 259.38
Amount of premium or deposit

notes liable to assess- 
ment......................... (51,565.75

Totai cash assets... .(8,123.92 
LIABILITIES.

Amount of unearned premiums 
on all outstanding risks......(4,525.70

Ali other liabillties..................... 32.26
Totai liabillties......... (4,557.96

1NCOME
Premiums received during the 

year i n Cash........................(8,780.84
Interest, rents and dividends

during the year...................... 046.82
Amountreceived’from all other

sources.....................;............... 359.07
Totai income.(9,786.73 

EXPENDITUKES.
Losses paid during the year... .(0,128.07 
Scrip paid during the year........ 262.93
Commisions, salaries and rents

paid during the year.............  3,495.09
Amountof all other expendit’r’s 10.08

Totai expenditures. .(9,897.37
MI8CELLANEOU8.

Totai risks taken during the
year in Illinois......... . ......... (723,009.00

Totai premiums received dur
ing the year in Illinois...........(8,526.50

Totai losst-s ineurred during
the year in Illinois..................(0.128.67

Totai amountof risks outstand
....... -............................   (777,185.00

EDWARD HINES, Pres.
E. E. HOOPER, Sec’y. .

Subscribed and svori) tobefore methis 
12th day of January, 1898.

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

Offldal Publication.

KARŪNŲ, SZARI’Ų, 
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, MARSZAL- 
KINIŲ LAZDŲ Ir tt.

■UJO** 
ii»

Turiu už garbę apreikszti guo- B
dotiniems Kunįgams ir guodotin. 1 | < JT
Draugystčms, kad asz dirbu wi- 1 
sus augszcziaus paminėtus daig- y'
tus PigiauBci, Teisingiausei 
ir Geriausei, nes per 30 metų uĮĮ LJ
užsiimdama iszdirbimais įgijau Z ” V rul
geriausę praktiką ir dėl to galiu nF M 6R /ns ® U 
viską padirbt pigiau ir geriau ne- 
gu kiti fabrikai. H

Su guodone ■ ■
W. 8LOMIN8KA, «79 MILW AUKEE AV., CHICAGO, 1LL.

W. StOMINSKA,
679 Mtlwaukee Avenue, CHICAGO^ 1LL.

Mano Dirbtuve tapo
Apdovanota

DVIEMS MEDALIAIS
ant Kosciuszkos Paro- \ S /
dos už rūpestinga, tei- 
singa ir artistiszką isz- 
dirbimą.

Li6Hiwlszka flDilGKa,
257 Hanover St., Boston, Mass.

Pilna visokiu aptiekoriszku taworų czionykszcziu ir uįrubežiniu.

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

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

257JI^mykjgeįj^n^jpąrw^
Annual Statement of the Coal Oper- 

ator8 Mutual Pike Insurance Com- 
j’Any of Springfleld, 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.

Marketvalueof bondsa stoeks. (5,162.50
Cash on hand and in bank........ 8,657.92
Bills recei vable and agents* debit 

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

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

notes liable to assess- 
ment..................... (36,416.95

Totai cash assets.. .(18,535.68 
LIABILITIES.

Amount of unearned premiums 
on all outstanding risks..... (6.402.82

Totai liabilities....... (6,402.82
INCOME.

Premium received during the 
year i n Cash.................... ...(8,690.57

Interest, rents and dividends 
during the year................. 184.65

Totai income............ (8,875.22
EŽPENDITURES.

Losses paid during the year....(2,085.19 
Paid during the year to mem bers 266.59 
Commissions, salaries and rents

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

cluding fees,etc.,of Insurance 
Department*)....................... 90.00

Amountof all other expendit’r’s 76.50
Totai expenditures. .(4,619.32

MISCELLANEOU8.
Totai risks taken during the 

year In Illinois.................(663,268.32
Totai premiums received dur

ing the year in Illinois......(8,690.57
Totai losses ineurred during 

the year in Illinois..............(2.085.19
Totai amountof risks outstand 

ing...................................... (630,550.72
CHARLES RIDGELY, Vice Pres. 
CHARLES V HICK0X, Sec’y.

Subscribed and svorn tobefore me this 
Bth day of February, 1898.

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

Official Publication.
Annual Statement of the Addison 
. Fahmers Mutual Insurance Compa- 

ny of Addison, in the State of Illinois 
6n the 31st 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...............(20,250.00
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
Amount of premium or deposit

noteš liable to assess- 
ment... .................. (110,574.56

Totai cash assets.. .(32.206.75
; LIABILITIES.

Amount of unearned premiums 
on all outstanding risks... .(13,294.16

Totai liabilities... .(13,294.16
INCOME.

Premiums received during the 
year in Cash......................... (5,246.40

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

Totai income............. (6,410.90
EXPENDITURES.

■Izisses paid during the year.. .(5,764.40 
Paidduring the year to members 82.50 
Commissions, salaries and rents

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

Totai expenditures. .(7,153.78 
MISCELLANEOUS.

Totai risks taken during the
year in Iljinois... . . ............. (379,536.00

Totai premiums received dur
ing the year in Illinois...........(4,835.53

Totai losses ineurred during
the year in Illinois..................(5,764.40

Totai amountof risksoutstand
ing......................................(2,368,032.00

FRANCIS STOEHLKE, Pres. 
OTTO A. FISCHER, Sec’y.

Subscribed and svorn to before me this 
3rd day of February, 1898.

Henry L. Olos, 
(Seal ) Notary Public.

LIETUWIU DAKTARAS

MARJA DOWIATT,!
Kauno gub. Szauliu pavieto.

838 W. 18th Street. Telefonas: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos 

Nuo 8tos iki 12tos ryto. aptiekos.

“KOSCIUSZKO PHARMACY”
162 W. Chicago Av., Chicago, 111.

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

KOSCIUSZKO PHARMACY,
162 W. Chicago A v.  CHICAGO, ILL.

N. B. — Pons A. L. Graiczunas žinodams, jog Lietuviai daugiausiai yra pri
pratę ir įtikėjį į liekarstas seno krajaus. Mes pripažinom už reikalinga parga
benti jas ir tuom parodyti, kad mes paduodam szį apgarsinimą nę dėl ameriko- 
niszko “humbugo”, bet dėl naudos ligoniams ir varguoliams—atsiszauk&n- 
tiemsper 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 sekretnos ar limpanczios, bus didžiausiame sekretė už
laikomos.

NOTARIJrSZAS. 
CS7 CLAIM ADJLSTER.

F.P Bradchulis
— UŽSIIMA — 

visokiomis provomis ypacz priesz kom
panijas už sužeidumus ir t. t.

Tukstanczei žmonių gauna rodąs viso
kiuose atsitikimuose-

Atsiszaukite pas savo viengenti:

F. P. Bradchulis,
9(54 33rd St., CHICAGO.

Telefon: Yards 709.

“Vienybe Lietuvniku” 
iszeina kas sereda jau 13-tas 
metas, Plymouth, Pa., ir pra- 
nesza svarbiauses ir teisin- 
giauses žines isz Lietuvos ir 
visos pasaulės, talpina pui
kias apysakas bei kitus nau-' 
dingus apsiszvietimui rasztus.

Geriaune Užeiga dėl Darbi nyku
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 Danisevriczius.

P. K. BRUCHAS,
užlaiko didele

Krautuwe
Laikrodžių. Laikrodėlių, Žie

dų, Špilkų irtt.
Szliubinius Žiedus

padaro ant orderio už pigiau- 
se prekę.

WAŽIUOJU

Lietuwiszkas galiūnas 
užlaiko gerą alų, seniauses ir czystas a- 
rielkas ir kvepeneziuscigarus. Geriause 
užeiga dėl szviežiai atvaževusių įChi- 
cagą. Prie to turi gerą sale dėl mitingu, 
szokių ir kitokių zabovų.

S. LELIASZIUS, 
650 S. Canal St., CHICAGO.

“Vienybė” ant metų 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.

S. Leliaszk, 
nei pa« ji randa

si geriau*-, 
ssnapaas irsiu*.

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

Szliubiniai Žiedai.
isz geriausio aukso, nuo 56 iki 72 probos 

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

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

M. A. FAWLAUSKAS, 
24 Foremau St., Cleveland, O,
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