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l'žsiraszant ••Lietuvą” ir prisiun-i 
ziant pinigus už jį, kaip ir su wisais ki

tais reikalais, **sada reik uždėti azitoki 
adresį: 1

Politiszkos žinios.

Amerika ir Iszpanija.
Nesutikimai terp besitarian- 

czių Paryžiuj amerikoniszkų ir 
iszpaniszkų sandaros komisorių 
teip buvo pasikėlę, kad iszpa- 
niszki komisoriai, negalėdami 
remtiesi ant jiems duotų instruk
cijų, turėjo kreiptiesi prie savo 
rando su užklausymu ką atsaky
ti ant Amerikos reikalavimų? 
Todėl tarybos ant kelių dienų 
turėjo būt pertrauktos. Nesutiki
mai užgimė už skolas salos K u 
bos, kurių amerikonai ne nori 
perimti. Rods svetimų krasztų 
randai į tarybas tuom tarpu nesi- 
kisza, bet užtai tūli prancuziszki 
laikraszcziai kaslink skolų Kubos 
sako, kad špagai terptautiszkas 
tiesas, jeigu Amerika norėtų Ku- 
bą paversti į savo valdybą, arba 
nors palaikyti savo virszmįkys- 
tę, turi kaipo palaikus perimti ir 
skolas. Kaslink jų neužtenka 
sutarimo vien terp amerikonisz- 
kų ir iszpaniszkų komisorių, bet 
ežia turi turėti bal-ą ir rand«i tų 
krasztų, kurie yra kreditoriais 
Kubos. Jeigu Amerika nesiren
gia Kubą sau paimti, bet pripa- 
žysta jai wien savist^vystę, tai 
kas kitas, tą«yk kreditoriai pats 
gali sau pasirinkti kaipo skolinį- 
ką tą, kuris j eros patinka, vi-ai 
nesiklausdami Amerikos daleidi 
mo.

Ant Filipinų salų nesutikimai 
terp amerikonų ir maisztinįkų 
dar labiaus pasikėlė. Maiszliiiį 
kai, apart Manillės ir Cavitos ne- 
daleidžia kituose portuose irzlip- 
ti ant kranto amerikoniszkiems 
jurinįkams. Maisztinįkai sutvė
rė net savo kariszką laiwynę, 
apginklavo jie senus laivus. Isz- 
paniszkas randas gavo žinią nuo 
salos Visaya gubernatoriaus apie 
muszj ant jūrių užgimu:-į teip 
amer ikoniszkos ir maisztinįkų 
laivynių, kadangi amerikonai ne
pripažino maisztinįkų laivynės 
ir stabdė jai kelip.. Siko, buk mu- 
ezyje isz abiejų pusių buvo už- 
muszti ir sužeisti, bet jis pasibai
gė tuom, kad amerikonai paėmė 
visus m dsztinįkų laivus. Ame
rikos randas vienok apie tokį 
muszį nė jokios žinios ne gavo. 
Įtekmė Aguinaldo ant pasikėlėlių 
puola, priesz jį atsikreipia vis 
daugiaus ir daugiaus maisztinįkų 
vadovų. Iszpanija tikisi, su pa

gelba tų pasipnesziuusių Agui- 
naldui maisztinįkų vadovų 
maisztus pergalėti ir kol traukais 
dabar sandaros tarybos, paimti 
vėl valdžią ant tų salų į savo 
rankas, apart miestų Manillės ir 
Cavittos, kuriuos laiko ameriko
nai. Ar tos iszpanijonų viltys 
iszsipildys, tolinus pamatysime.

Nuo salos Porto Kičo baigia 
kraustytiesi iszpamjonai, tos sa
los sostapilė, miestas SanJuan, 
yra jau amerikonų lankose. Terp 
amerikoniszkos kariaunos yra 
ežia vienok labai didelis sergan- 
czių nuoszimtis.

Prancūzija.
Nesutikimai terp Prancūzijos 

ir Anglijos už Faszodą neiszdilo, 
ir kasžin ar greitai iszdils, ka 
dangi nė viena pusė ne nori nu
silenkti. Laikraszcziai abiejų 
krasztų szaukia į karę, randai 
teiposgi rengiasi. Piancuzija ren
gia kariszkus laivus ant iszplau- 
kimo. Ant apgynimo port ų su- 
szaukė rezervos jurinįkus. Tą 
patį daro ir Anglija, ginkluoja ir 
ji savo laivus, ir drutina portus. 
Prancūzijoj atsilankė maskolisz- 
kas užrubežinių dalykų ministe 
ris, Muravjev, kaip sako, terp 
kitko ir ant apkalbėjimo, kokiu 
budu Maskolija geriausiai Pran
cūziją galėtų paremti, jeigu už 
gimtų karė su Anglija. Atkako 
į Prancūziją ir maskoliszkas iždo 
ministeris jieszkodamas pinįgų 
pasiskolinti ant sudrutinimo ka- 
ris^kos laivynės. Mat caras no
ri, kad vien kitos tautos suma
žintų skaitlių po ginklu laikomos 
kariaunos, o jis pats nuolatai 5 ją 
drutina nors už paskolytus isz 
svetur pinįgus. Angį ja numano, 
kad jeigu ji pradėtų karę su 
Prancūzija, paskutinę parems 
Maskolija, apart to dar Anglija, 
užgimus karei, ne gal per daug 
pasitikėti ant airių,nė ant cziabu- 
vių Indijose ir kolionistų holan 
diszkos kilmės pietinėj Afrikoj. 
Todėl, nors anglijonai ir burszki- 
na pentinais, nors laikraszcziai 
szaukia, kad valdžią laikanti ne
nusilenktų, kad nors per karę isz- 
vytu Marchandą isz Faszodos, 
bet Anglijos ministeriai vargiai 
bo skubysis karę pradėti. Nežili 
rint ant laikraszczių szauksmo ir 
rengimosi, randai abiejų krasztų 
karės ne geidžia ir norėtų be jos 
apseiti, jeigu piie jos ne bus pri
versti, jeigu gi rengia abidvi 
savo pajiegas, tai vien todėl, 
kad užkilusi karė nerastų visai 
nepasirengusiais, kaip tai antai 
atsitiko Iszpanijai, nors ji gana 
ant pasirengimo laiko turėjo; ant 
galo priesz pasirengusį visi grei 
cziaus nusilenkia negu priesz ne
pasirengusį. Nors Anglijos laik
raszcziai smarkiausiai szaukia, 
bet ji jkųczia pavojų karės: jeigu 
gi taptų sumusztaii jai daugiaus 
atseitų žudyti negu Prancūzijai, 
o kova su susijungusioms drauge 
Maskolija ir Prancūzija ne ieng 
va, nors Anglijai ir pasisektų 
rasti draugus. Todėl angliszkas 
ministerių pirmsėdis, Salisbury, 
tiesiog užklausė Prancūzijos užru
bežinių dalykų ministerio Delcas- 
se, ko Prancūzija už Faszodą rei
kalauja? Ant to tas atsakė, 'kad 
reikalauja isztakų Niliaus. Salis
bury žadėjo pasirodavyti su kitais 
miuisteriais ir duoti paskui atsa
kymu Prancūzijai. Nežinia todėl, 
ar Angbja iszpildys Prancūzijos 
reikalavimą ir užkilusius nesuti
kimus prasza įs, ar temps ir teip 
gana įtemptą siūlę,kurijai vienok 
gali nutrukti. Į prasidėjusią krnę 
galėtų būt įtrauktos lengvai ir 
paszalinės vieszpatystės ir už ne
virtę žiupsnio tabokos Faszodą 
didelis karės gaisras apimtų ne 
tikt Europą.

Paryžiuje buvo vėl aumiszi- 
' mai. Brissono ministerija priver-

ista tapo pasitraukti nuo vietos; 
jos vietoj vienok dar nesusitvėrė 
kita.

Balkanų pussalis.
VVokietijoa ciecoriu* atsilankė 

pas Turkijos sullaną Konstanti- 
nopoliuje, kur tapo su didelėms 
iszkilmėms priimtas, apsimainė 
dovanoms, jis davė sultanui 
brangias dovanas, tasai gi atly 
gino; nors sultanas ne turi pinį
gų ant užmokėjįmu algų urėdnį- 
kams ir kariaunai: yra Turkijoj 
urėdnįkai, žinoma žemesni, kuiie 
nuo trijų metų a>gos ne gavo, 
bet užtai VVilhelmą apdalino do 
vanoms kelių milijonų doliarų 
vertės. Turkai ir sultanas tiki,kad 
^Vokietija yra vienaitini Turkijos 
apginėja, todėl sultanas stengsis 
daryti visokius paliuosavimus 
vokiecziams lygiai prekystėj, 
kaip ir kitokiuose užsiėmimuose. 
Tas Maskolij ii labai nepatinka ir 
ji pradeda jau Turkiją gazdinti, 
jeigu ji VVokietijii perdaug duo 
tų tokių paliuosavimų, kokių 
maskoliai ne turės.

Nežiūrint ant neva VVokieti- 
joe užtarimo už Turkiją, kitos 
Europos' vieszpatystės, taigi 
Maskolija, Prancūzija, Anglija, 
ir Italija privertė sultaną at- 
szaukti savo gubernatorių ir ka
riauną nuo Krėtos, turkiszka ka
riauna pradėjo jau isz ežia kraus 
tytiesi. Rods sultanas praszė dar 
ilgesnio laiko ant iszsikraustymo, 
bet tų vieszpaiyszczių ambasado
riai ant to nesdtiko, o VVokietija 
už sultaną ne užtarė, todėl ir jam 
nieko daugiaus ne liko daryti, 
kaip ire lildyti reikalavimą Ant 
galutino nutildymo maisztų, isz 
traukus nuo Krėtos turkiškai 
kariaunai, Ma-kolij i, Prancūzija, 
Anglija ir Italija nutarė atsiųsti 
savo kariauną, po lygiai karei
vių isz kiekvienos isz tų viesz 
patyszczių teip, kad ežia butų 
drauge 14000 kareivių. To 
užteka ant suvaldymo 'maisz
tų vis tiek, kas juos ne bandytų 
pakelti—krikszczionya ar mah<> 
metonys. Tuom tarpu apszaukė 
rinkimus, iszrinkti deputatai, su 
pagelba paminėtų augszcziaus 
vieszpatyszczių, sutvers atsakau 
ežią valdžią. Eurepėiszka ka
riauna pasiliks ant Krėtos teip 
ilgai, kol ne susiorganizuos žan 
darmcr'ja isz vietinių gyventojų 
ir europieczių oficierių, kuri 
įctengg ant salos tvarką užlaiky
ti. Kaslink gubernatoriaus, ve 
dasi terp vieszpatyszczių tary
bos, ką ant to urėdo paskirti. 
Maskolija užmanė paskirti Gre- 
kijos sosto įpėdinį. Jeigu tą už 
manymą priims kitos vieszpatys 
lės ir Grekijos sosto įpėdinis pa
stos Krėtos gubernatoriumi, sala 
ta vėliaus ar anki-zcziaus pateks 
Grekijai. Jeigu teip Europos 
vieszpatystės butų seniai padaru- 
sios, jos butų praszalinusios karę 
terp Grekijos ir Turkijos. Tąsyk 
vienok Maskolija apie pavedimą 
Kiėtos Grekijai ir klausyti ne 
norėjo.

Uhinai.
Laikraszcziai paleido paskalą, 

buk paėmusi dabar valdžią Chi- 
nmse cieconenė motina slapta 
apsivedė su žinomu maskolių 
szalinįku, aeniaus buvusiu augsz- 
cziausiu urėdnįku Li Hung Czan- 
gu. Maskolija buk pažadėjusi 
gelbėti nuo pricszų senų jauna
vedžių porą. Anglija užtai ir 
Japonija pareikalavo, kad val
džia ciecoriui butų sugražinta ir 
pagazdino, kad pati su savo ka- 
ri>zka laivyne sugražį* jam val
džią. Maskolija vienok žada sa
vo pagelba, jeigu kas bandytų 
ant ciecorienės užpulti. Kadangi 
sausi Maskolijos rūbeliai prieina 
prie Chinų, todėl ir chiniecziai 
labiaus bijosi Maskolijos negu 
gazdinimo Anglijos arba Japoni

jos. Nors Maskolija ir teip už
imtuose nuo Chinų portuose turė
jo daugiaus kareivių negu Angli
ja gal jų atgalint i, liet dabar 
atsiuntė ežia dar 40!>00 naujų. 
Užėmė ji su savo laivyne dar 
vieną chiniszką portą į pietus 
nuo Porto Arthuro, nežiūrint ant 
priesztarav imo Anglijos. Taigi 
mat po caro užmanytam sanda
ros kongresui atsiranda vis dau
ginus ant pakėlimo karių prie- 
žaszczių ir jų daugiausiai pagim
dė pati sandaros užmanytoja 
Maskolija. Argi ne komedija yra 
viri neva ant žmonijos labo Mas- 
kol jos užmanyti kongresai? Tikt 
tas gali juos garbinti, kas Masko- 
lijos valdžių nepažį-ta.

Nors angliszki laikraszcziai 
szaukia savo randą atsibusti ir 
apstabdyti sykį platinima-i Mas
kolijos Chinuošė, kadangi kitaip 
ji tą visą krasztą prarys ir dar 
jji neužteks, bet isztikro Angli
ja viena ne turi p>«j egų ant drą
saus paaiprierzinimo Msskolijti. 
Maskolija vien tą«yk nelystų gi 
lyn, ne rytu vis daugiaus ir dau
ginus Chinų valdybų, jeigu An
glijai pasisektų ir Wokietiją į 
navo pusę patraukti, sut-idėjusi 
gi su silpnoms, paveikslai!, nors 
jai pasisektų Ameriką ir Japoni
ją pakinkyti į ^avo vežimą, Mas 
kolijos nenugazdys, nors visi 
angliszki laikraszcziai dar la
binus ant jos rėktų.

Pietini Afrika.
Pietinėj Afrikoj. L mpo pau 

piuose pasikėlė negrų giminė; 
negrai užmuszė jų kraszte apsi- 
gy wenusį evangeliszką misijo/iie- 
rių ir visą jo szeimyną. Negrų 
virszinįkas sur nko į 20000 gin
kluotų kareivių ir prisiartino 
prie Tiansvaaliaus rubežių; turi 
jie ir keturias kanuoles. IszTrans- 
vaaliaus priesz juos iszsuintė 4000 
kareivių. Negrai bu vijoms sa
vo pajiegoms užpuolė "fint trans 
vaalieczių stovyklų. Muszis trau 
kėši per isztisas tris dienas, bet 
transvaaliecziams atėjo pastiprini
mas ir jie sumuszė negrus ir nu 
vijo juos nuo rubežiaus.

A ugi i jonu i dabar vėl jieszko 
progos užpulti ant abiejų pieti 
nės Afrikos republikų, taigi ant 
Transvaaliaus ir Oranijos. Repu- 
blikos tos dabar jau isz visų pu
sių apsiaustos angliszkų valdybų, 
kadangi anglijonai nupirko bu
vusias ežia portugaliszKas Dela- 
goa užtakos valdybas. Jeigu nieks 
isz didžiųjų Europos vieszpa
tyszczių ne užstos už tas vienai- 
tinęs neprigulmingas pietinėj Af 
rikoj republikas ir jos turės au- 
glijonams patekti.

Isz Lietuvos.
8uaresztawo kunĮgą Bie- 

liakewyczių, Kaune.
Kaune tapo policijos suaresz- 

tuotas ir pasodytas į kalinį vika- 
rijuszas Szvento Kryžiaus bažny 
ežios, kunįgas Aleksandras Bie- 
liakevyczius ir pasodytas į kali
nį. Suėmė jį ne už kokius nors 
tautiszkus darbus, bet užtai, kad 
jisai, kaip tai pasakyti, per daug 
Kravczuniszkat stengėsi drutinti 
katalikiszką tikėjimą. Kaip isz 
gūdžios tiriuėjimų pasirodo, jisai 
kokiu nots budu nusikaltusius 
priesz bažnyczią parapijonus atėjęs 
su szpitolnįkais, paimdavo isz 
namų, gabendavo į bažnyczią, ne 
tikt ant kelių dienų ir naktų į 
mesdavo į bažnyczios skliapą, 
kur guli grabai seniai numi
rusių žmonių, ten paeodytus, 
kaip sako, visaip augydavo ir 
muszdavo. Wiena isz tokių aukų, 
Jieva Bernotavycz enė,pas:skun- 
dė į policiją, kuri naktyj atėjusi, 
privertė kunįgą parodyti kanki
nimo vietą, kurioje rado dar 
vieną moteriszkę, kokią ten Žu

kauskienę. Kunįgas tapo suaresz 
tuotas ir pasodytas į kalinį. Rods 
sūdąs norėjo jį paleisti ant kauci
jos 5000 rublių, bet prokurato
rius nesutiko. Suresztavimas ku- 
nįgo padarė didelį trukszmą terp 
Kauno katalikų. Jeigu ir ne visi 
apkalitinimai kunįgo Bieliakevy- 
cziaus tiesingijai visgi j s,turbut, 
ne bus be kaltės, kadangi valdžios 
neiszdrystų erzinti katalikų per 
aresztaviiiią nekalto kunįgo. 
Maskoliai apkaltina dabar ir pra 
baszczczių minėtos bažnyczios, 
Kun. Kerpovskį, kadangi, kaip 
jie sanprotauja, vikarijuszas ne
galėjo atlikti iawo inkaizicijų po 
bažnyczia be praba-zeziaus žinios. 
Sūdąs vienok prie prubaszcziaus 
dar nesikabina. Žinoma, isz to 
maskoliai bandys pasinaudoti ir 
dar labiaus supunezios ne tikt 
kunįgus, bet ir teip katalikus.

Wagystos.
2 d. Spalių, VVilniuje, pasinau

doję, kada kunįgas pralotas 
Ilrynevieckis buvo bažnyczioj, į 
jo gyvenimą į-įkrau-tė vagiliai 
ir isz ežia bandė iszmuszti duris į 
pardavinycz ą moteriszkų apsirė 
dymų ėsanezią tuoee jau namuo 
se. Užtėni)jo vienok juos polici- 
jantas Maskelis, kuii-ai paskui 
juos įėjo į koridorių. Pamatę po 
licijantą, vagiliai metė darbą, 
parmuszė Maskelį ir irzliėgo ant u- 
lyczios, bet ant policijanto szauks- 
mo subėgę žmonės vagilius pavi
jo ir sulaikė. Abudu suimti yra 
žydai.

Kaune teipoagi kitais metais 
ne būdavo tiek vagilių kaip szį- 
met, dabar yra ežia tvirta vagi
lių organizacija. 26 d. Rugsėjo 
suėmė vieną isz sąnarių tos va
gilių organizacijos, Antaną Jan- 
kevycz'ų, isz Szidlavos; vadovu 
tos vagilių ir plėszikų organiza
cijos buvo koksai Wolkauskis, 
dabar jau teiposgi tupintis kali
nyj. Wogdavo jie ne tikt mieste, 
bet iszeidavo ant plėszimų ir į jo 
aplinkines. •

SiiHiwnžlawiniai mainui- 
nįkų.

Ant paskutinio visos Masko
lijos maluniuįkų susivažiavimo 
Maskvoj,likosi nutarta sukviesti 
vietinius visokių krasztų malu- 
nioįkų susivažiavimus antapkal 
bėjitno vietinių reikalų. Departa
mentas prekybos ir iszdirbystės 
prie Maskolijos vidurių ministė 
rijos užgyrė vieną tokį susiva
žiavimą suszaukti į Wilnių, ant 
apkalbėjimo ko reikia ant pakėli 
mo miltų prekystes ir apskritai 
visokių malunįkų reikalų vaka
riniuose Maskolijos krasztuose. 
Susivažiavime ims dalyvumą 
mnlunįkai Wihiiaus, Kauno, 
Minsko, Witebsko, Mohilevo ir 
Garteno gub., ir jis trauksis per 
keturias dienas. Toki jau susiva 
žiavimai atsibūva Rygoj ir War- 
szuvoj.

Pabėgo nusikaltėliai.
1 d. Spalių, isz Z įrašų (Novo 

Aleksandrovsko) kalinio, Kauno 
gub., pabėgo keturi nusikaltėliai, 
vienas isz jų buvo jau sūdo nu
spręstas ant 5 metų prie sunkių 
darbų Siberijoj, kiti gi du j iu ke- 
1 s kartus pabėgo isz aresztantų 
rotų, kur pateko už vagystas ir 
plėazimus. Nusikaltėliai mat, su
griebę, nežinia kur, didelį prancu- 
ziszką grąžtą, iszgręžė skylę vir
tuvės lubose,per ją prisigriebė ant 
augszto ir nuo czia,8usiriszę kelis 
abrusus, nusileido liuosai ant že
mės. Kalinio užveizda nieko ne 
žinojo apie pabėgimą, kol miesto 
žydai ne atbėgo į kalinį ir ne 
praneszė, kad mieste 1 i uosi 
vaikszczioja kaliniai. Sargai nu
bėgo į miestą jieszkoti pabėgėlių, 
bet ežia jų jau nebuvo; iki sziol 
jų ne suėmė.

Suėmė wngilių.
Peterburgo paslapta policija 

suėmė besislapstantį ežia ukinįką 
Szventėnų pavieczio, VVilniaus 
gub. Minėtas ukinįkas tarnavo 
Peterburge pas vieną urėdnįką, 
kūrinai susirgęs, ant trumpo laiko 
iszkeliavo į Kijevą, visą gi savo 
gyvenimą paliko užžiurai tarno. 
Pasilikęs vienas namieje tarnas, 
parsikvietė dar vieną savo kai
myną gyvenantį teiposgi Peter
burge ir drauge su juom pradėjo 
palengva vaikszcziojantiems to 
toriams prekėjams pardavinėti 
visokius daiktus, kokius tikt jie 
pirkti norėjo,kaip antai: brangius 
abrozdus, drabužius, patalus ir tt. 
Givę žin ą, kad urėdnįkas par
grįžta, jie padegė namus, tikėda
mi tuom paslėpti vagystę. Ugnį 
vienok sargai greitai užgesino ir 
tąsyk isztikro vagysta pasirodė. 
VVagiliai, pajutę pavojų, pabėgo 
ir Uapstėri po Peterburgą, bet 
ant galo abudu tapo suimti ir tu 
pi dabar kalinyj.

Iszplėszė žydo kromelj.
Naktyj, 23 d. Rugsėjo, mies

telyj Szetuo«e, Kauno gub., vagi 
liai, atvažiavę su vežimu, įsi 
kramtė per langą į kromelį vie
no žydelio. Kad szale gyvenantis 
k romelio savinįkas neiszgirstų 
jų darbo ir kraustymo tavorų. 
vagiliai grindis iszklojo su rasta 
kromelyj vata, iszbarstė teiposgi 
miltus ir druską. Tas isztikro pa
sirodė geru, kadangi nieks isz sa- 
vinįko kromelio szeimynos nepa 
budo, tikt rytmetyj, užėję į kro
melį, pamatė, kad isz jo ne tikt 
visi U v (irai, vertės apie lOOU 
rubl., bet ir pinįgai, su virszum 
2U0 rublių vagilių paimti. Kas bu
vo vagiliais, žydai ar krikszczio- 
uys, nežinia. f

Orai Lietuvoj.
Lietuvoj pabaigoj Rugsėjomė j 

nėšio buvo jau su visu atszalę, 
buvo szalnos, rytmecziais kaip 
kur ant stovinezių vandenų pasi
rodydavo ledas. Dabar vienok, 
aeziu Dievui, vėl atsziio, užstojo 
vėl sziltos ir gražios dienos, vidu- 
tiniszka sziluma būva po 10° R. 
Apie Minską 25 d. Rugsėjo prie 
gražaus ir giedraus.be debesų dan
gaus puolė gana stambus ledai. 
Drauge su tuom nepaprastu gam
toj apsiriszkimu girdėt buvo 
tankus perkūno griausmai. 21 d. 
Spalių pradėjo snigti ir- užstojo 
vėl szaltis.

Džiowinimas Pagirėlių 
klampynių.

Szį metą maskoliszkas randas 
ketina užbaigti džiovinimą Pagi
rėlių klampynių, kurių 2900000 
desiatinų tapo paverstų į pui
kias pievas ir apdirbamus taukus. 
Szį metą i?zdžiovino 45000 de- 
Matinių klampynių prigulinezių 
randui ir 15000 prigulinezių pri 
vatiazkiems savinįkams; per 
ežiuos metus tapo nukasta isz vi
so 186 viorstai kanalų ant nulei
dimo vandens isz klampynių.

Nauja moteriszkos ūkės 
mokslaiuė.

Kunįęraiksztieuė Teniszeva, sa 
vo dvaruose netoli Smolensko, 
parengia kursus moteriszkos 
ūkės dėl Lietuvos ir Smolensko 
gub. moterų. Ant iszsimokinimo 
vienos ūkės dalies reikia ežia tikt 
2—6 sanvaiezių. VVisų ūkės da 
lių kursai trauksis 4 mėnesius. 
Taigi ežia mat mokslainės uždė
toj a nori, kad ant iszsimokinimo 
ko nors norinezios pasimokyti 
moterys kuo mažiaus ai laiko žu
dytų.

Naujos pradinės mokslai- 
nes Kauno gub.

Maskoliszka apszvietimo mi
nisterija dar pereitą metą nu

sprendė savo kasztais parengti 
Kauno gubernijoj 12 naujų pra
dinių mokslainių, bet tas nu
sprendimas iki sziol ne buvo isz- 
pildyta-. Dabar ministerija iez- 
davė prisakymą Wilni<us moks- 
liszko apskriezio virszinįkui pa
rengti užmanytas mokslainės tuo
se krasztuose, kur galima bus 
gauti pasisamdyti atsakanezius ant 
jų patalpinimo ruimus, kol tam 
tikri ant to namai ne bus pastaty
ti. /

Nauji kareiviai isz 
Kauno gub.

Isz Kauno gub. szį metą yra 
į kariauną paszaukti 11004 jauni 
vyriszkiai, isz to sk* it liaus pa
ims 4350. Isz Kauno pavieczio 
yra 990 paszauktų. paims gi 391; 
^Vilkmergės pavietyj, isz 1660 
paszauktų paims 656; Zarasų 
pav , isz 1791 paszauktų pa;ms 
708; Panevėžio pav., isz 1758 
paszauktų p-iims 698; Sziaul ų 
pav., isz 1753 paszauktų paims 
993; Tėlszių pav., isz 1469 paims 
581; Reseimų pav., isz 1588 pa
ims 628.

Jawų prekės.
Pereitą sanvaitę Liepojuje už 

lietuviszkusjavus mokėjo: už ru
gių pūdą po 75—81 kap. Kvie- 
ežiai geriausi 103 kap., paprasti 
87—97 kap. Avižos vidutinės 
73—78 kap., geros 79—81 kap., 
geriausios 82—84 kap. Miežiai 68 
kap. Kvietinės klynės smulkios 
51—53 kap., vidutinės 54—56 
kap., stambios 57—58 kap., 
stambiausios 59—60 kap. Linų 
sėmens po 1 rubl. 15 kap.

Didelis gaisras Szirwintoj.
16 d. Rugsėjo, miestelyj Szir- 

wTritT>j7“WUtn‘a1(T<gub.,* siautė di
delis gaisras. Sudegė ežia 29 
gyvenami namai, 7 kluonai; 
ugnyje pražuvo daug gyventojų 
krutanezių turtų. Nukentėję dau
gume žydai. Blėdį ugnies pada
rytą skaito ant 250000 rublių. 
Prie gesinimo, ant apstab- 
dymo ugnies, reikėjo sugriauti 7 
namus. Ugnis užgimė naktyj 
nuo nesusektos priežasties.

Žemdarbystės paroda Bal
stogėj neatsibus.

Maskoliszkas randas szį metą 
daleido parengti Baltstogėj, 
Grodno gub., žemdarbystės paro
dą. Parengėjai pastatė net rei
kalingas triobas ir parodą norėjo 
dar szį mėnesį atidaryti. Tuom 
tarpu tas negal atsibūti, kadangi 
neatsirado žemdirbių su savo 
darbais norinezių pasirodyti, to
dėl ir parodos ne bus.

Liosai.
27 d. Spalių, Wilniujepraside

da teip vadinami “liosai” arba 
ėmimas į kariauną paszauktų 
jaunų vyriszkių. Kiek isz viso 
isz musų tėvynės sostapilės pa
ims jaunų vyri»zkių į kariauną, 
apie tai jau pirmiaus paminėjo
me. Ėmimas trauksis mieste per 
penkias dienas.

0 Miestelyj Drujoj, VVilniaus 
gub., kur iki sziol buvo tikt 
paczto stacija, tapo parengtas ir 
telegrafas. Dabar isz ežia galima 
siųsti telegramos ne tikt į visus 
Maskolijos kr sztus, bet ir į užru- 
bežius.

— Ar dar tu ^ie nesiliauji 
girtuokliavęs?

— Kur gi paliausi. Dabar da
rau tą isz patrijotizmo ir liuosy- 
bės meilės.

— Kaip gi tai?
— Žinai juk, kad Amerika, 

ant surinkimo pinįgų ant karės 
su Iszpanija vedimo uždėjo mo- 
keszczius ant gėrymų; tai isz kur 
ji tuos pinįgus surinktų, jeigu 
nieks negirtuokliautų? Asz, kaipo 
Amerikos ukėšas ir tikras patrio
tas stengiuosi mat ant karės pinį
gus rūpinti.

Mokslainėj mokintojas bara 14 
metų mokintinę.

— Matai, Mare, tu tokia di
deli, o ne moki nė sawo pravar
dės pnderaneziai paraszyti.

— Kamgi ji reikalinga? Po 
dviejų, trijų metų ir teip reiks ją 
permainyti ant kitos.

giedraus.be
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Isz Amerikos.
Produkcija aukso Ir sidabro 

pereituose metuose.
Pagal surinktas Amerikos pi- 

nįgų muszinyczios žinias, pereitu 
met? Amerikoj iszkasė isz. wiso 
aukso vertės $57363000; pietinės 
Afrikos republikoj Transvaal ui 
$57633861, Australijoj už $55684 
182, Maskolijoj už 23245763. Su
lyginant su 1895 m. aukso pro
dukcija pasididino: Suvienytose 
Wieszpatystė»-e Sziaurinėa Ameri
kos ant $1275000, pietinėj Afii 
koj ant $13854192, Australijoj 
ant ant $10502249, Maskolijoj 
ant $1709970.

Kaslink sidabro, tai jo Suwie 
nytose Wieazpatystėse iszka-ė 53 
860000 uncijų, Meksike gi 53903 
180 uncijų. Sulyginus su 1895 m. 
produkc ja sidabro Suvienytose 
Wiesz panystėse 1897 m. buvo ant 
4974800 uncijų mažesni, Meksike 
gi ant 8256756 uncijų didesni. 
Taigi mat sidabro produkcija Su
vienytose U’ieszpatystėse ma
žinėsi, Meksike gi didinasi.

Auksinių pinįjjų tszmuszė Ame
rikoj $75860000, sidabrinių gi 
$18487000. Kituose gi n^usų že
mės krasztuose auksinių pinį?ų 
iszmuszė už $487719000, sidabri
nių gi už $149380000.

Szaudyne terp kareiviu ir 
nekareiwiu.

Nevport Nevs, Va. Wiename 
sali u ne užgimė ežia szaudynės 
terp kareivių isz port Monroe, 
kuriose vienas kareivis taįio už 
musztas ir keturi sunkini paszau- 
ti. Isz ne kareivių pusės užgaulų 
nepasirodė. Isz syk pergalėti ka 
reiwiai parsikvietė daugiaus savo 
sandraugų, kurie naktyj užpuolė 
ant saliuno ir jį sudegino. Katra 
pusė t? karę pagimdė, tikrai neži 
nia, kareiviai sako, buk pirm? 
szuvį poleido saljjininįko pagel- 
binįkas. Turbut vienok ir tas be 
duotos isz kareivių pusės prie
žasties ne szovė. Tasai susimuszi- 
mas įerzino abidvi pusi ir pakėlė 
didelį neužsikentim? terp karei 
vių ir ne kareivių, isz ko gal 
lengvai užgimti nauji susimuszi- 
mai.

Lodges biliu wei iszvelka.
Garsų Lodges bilių priesz atei

vius isz Europos, kurį užgimusi 
karė su Iszpanija buvo paszarvo- 
jusi, vėl rengiasi pakelti Wa- 
sbingtono senatas. Karė mat pa
sibaigė, Amerikai nereikia daug 
kareivių, todėl nekentimas atei
vių ir wėl apsireiszkė. Siundyto*, 
jai piiesz ateivius pats neliejb 
savo brangaus kraujo ui tėvynės 
garbę ir reikalus, t? jie malonin
gai paliko jų nekeneziamiems 
ateiviams. Didžiausias ateivių 
prieszas yra garsus iszgama Pov- 
derly, dabartinis atei vystės ko 
misorius, kurisai pirma buvo dar- 
binįkų vadovu, bet juos kapita
listams pardavė. Kaip visur,teip 
ir Amerikoj renegataiyra niekiau
sios doriszkos vertės.
Musztynes amerikonu su wokie- 

cziais.
Atkakęs isz Hongkongo į Van 

couver, Britiszkoj Kolumbijoj, 
angliszkas garlaivys “Emprest 
of Japan” atgabeno žini?. kad ant 
miesto Hongkong ulyczių užgimė 
kruvinos muszlynės terp jūrinį 
kų nuo vokiszkų ir ameriko- 
niszkų kariszkų laivų. Juriuįkai 
nuo angliszko kariszko laivo sto- 
vinezio Hongkongoporte paveržė 
laivo kas?,isz viso 10000 yenų ir 
su pinįgais bandė ant plaukianczio 
į Japonij? garlaivio pabėgti, bet 
pavijo juos kitas angliszkas tor
pedinis laivas ir su pinįgais par
gabeno atgal.

Maskoliszkas oficieras pabėgo.
Maskoliszkas oficieras isz Porto 

Arthuro, Ivan Kraus, kaipo pa- 
slaptas pasažierius ant garlaivio 
“Empress of Japan” atkako į 
Vancouver, kur angliszkų val
džių tapo suaresztuotas. Minėtas 
oficieras tapo mat užtėmy tas, ka
da jis nuiminėjo plianus tvirtynių 
Portho Aithuro, kuriuos, turbut, 
norėjo kokiai iss Ma-kolijai 
prieszingų vieszpatyszczių par 
duoti. Pasisekė vienok jam isz- 
trukti ir pasislėki ant minėto 
garlaivio. Angliszkos valdžios, 
nors jį ir suaresztavo.bet, turbut, 
neiszduos Maskolijai.

Nejauni jaunavedžiai.
Niles, Mich. Gyvenantis ne

toli Niles, miestelyj Prescot, 98 
metų senelis Mc Donald 21 d.

Spalsų apsivedė su 84 metų 
Maggte O'Ryan. Jaunavedys pa 
eina isz Kanados ir ten turėjo 
tris paezias, vaikų gi jis turi 14; 
nuotaka buvo jau.du kartu apsi
vedusi: vien? kart? Airijoj, an- 
tr? gi Ne v Yorke, vaikų turi ji 
10. Taigi dabar apsivedę jauna
vedžiai turės lygiai du tuzinu 
vaikų.
Seneliui 104 metu nusibodo ant 

svieto gyventi.
Knoxville, Ten. Šaitane mies

te gyveno turtingas 104 metų 
senelis, Sam Phillips. Nusibodo 
vienok jam teip ilgai ant svieto 
gyventi, o kad giltinė pati neno 
rėjo atsilankyti ir jis buvo visai 
sveikas ir nežiūrint ant teip žilos 
senatvės, visai tvirta8,todėl užsi
manė pats giltinę paszaukti: pasi
dalė jis kilp?, užsinėrė ant kaklo 
is pasikorė. Rodosi, galėjo jau 
palaukti, kol pati giltinė ateis, il
gai laukti juk ne butų jau reikė
ję

Sugriovė dirbtuvę.
Mokegan, Mich. “Pentvater 

Furniture Company” dirbtuvėj, 
Pentvatere, tuojaus rytmetyj, 21 
d. Spabų, kaip tikt darbinįkai 
susirinko prie darbo, ant syk trys 
dirhluvės-gariniai katilai iszlėkė 
į padanges. Expliozija buvo te’p 
smarki, kad ji sugriovė dirbtu
vės triobas; prie to du darbinį 
kai likosi užmuszti, kiti gi du 
mirtinai sužeisti. Nuo ko užgimė 
katilų expliozijos, tas iki sziol dar 
neisztirta.
Mūsais terp baltvefdžiu ir negru.

Harpersville, Wi8. Atsitiko 
ežia baisus muszis terp negrų ir 
baltveidžių, kuriame 19 žmonių 
(15 negrų ir 4 baltveidžia*) tapo 
užmuszti, sunkiai sužeistų pasiro 
dė 4. t Kas musztynes pakėtė, 
tikrai nežinia, bet, turbut, tame 
bus kalti baltveidžiai, kurie, nors 
giriasi, kad ant iszliuosavimo 
nuo iszpanijonų skriaudų kubie- 
cziue pradėjo karę su Iszpanija, 
bet isz tikro negrų namieje labiaus 
neužkenezia negu iszpanijonai.

Wetro8.
Pakrantėse Ne v Foundlando,19 

d. Spalių siautė baisios vėtros, 
kurios uemažai nelaimių atgabe
no, ypacz prie sziaurinių pakran 
cz*ų ir prie Labradoro krantų. 
Iki aziol žino tikt apie 2 prigėru 
sius žmouis, bet kaip spėja, tokių 
yra ir daugiaus ir tai nemažai. 
Wėtra isz St. Johns užtakos pa 
griebė daug mažesnių laivelių ir 
nuneszė į jūres, su kuriais nežinia, 
kas atsitiko.
Nelaime prie iszbandymo naujo 

kariszko laivo.
Astoria, Ore. Atliko ežia ban- 

davones padirbto Amerikos ka- 
nszko torpėdinio laivo “Davis”. 
Bandavonės tos vienok pagimdė 
nelaimę: nežinia dėl kozios prie
žasties expliodavo garinės dūdos 
ir laivas negalėjo toliaus plaukti. 
Prieuto trys juriuįkai tapo už 
muszti ir keturi sunkiai sužeisti, 
isz kurių vienas t? pacz:? dar 
dien? pasimirė.

Nelaime ant geležinkelio.
Fort Worth, Tex. Ant Rock 

Island geležinkelio atsiliko dideli 
nelaimė per tai, kad tavorinis 
trūkis pasidalino į dvi dalie ir 
paskui abidvi dalys susimuszė ir 
tai teip smarkiai, kad daug va
gonų pu visu susidaužė. Prie to 
penki žmonės tapo ant vietos už 
muszti, du mirtinai ir trys sun
kiai apkulti.

Ankstybas sniegas.
Sz te tuose: Missouri, lovoj, Ne- 

braskoj siautė pereit? sanvaitę 
baisios sniego darganos, kurios 
daug blėdies pridirbo komų lau
kams ir sodų vaikiams. Sniegas 
užneszė kelius, ant tūlo laiko ap 
stabdė bėgiojim? geležinkelių 
trukių. lovoj ir Missouiyje ant 
didelių plotų nutraukė sniegas 
telegrafų dratua.

Nelaime su dinamitu.
Duluth, Min. Prie dirbdinamo 

ežia kanalo ant skaldymo uolų 
pasinaudojo isz dinamito. Atlikę 
t? darb? vienoje vietoje, darbi
nįkai, paėmę 25 svarus dinami 
to, neszė jį kitur, bet beueszant 
dinamitas expliodavo, tris darbi- 
nįkus vi»ai sudraskė, kitu gi du 
mirtinai sužeidė.

Iszdege kaimas.
Reno, Nev. 21 d. Spalių su 

visu is/.desjė didelis kaimas Clai 
reville. Wienas bąli jonas, Pedrini 
ir dar kiti keturi žmonės, kurių

Isz darbo lauko.
1 South Chicago, III. Ketina 

ežia neužilgio pradėti statyti 
nauj? geležies dirbtuvę.

Caufornia, Pa. Wisi darbi
nįkai 4 poolio pakėlė sztraik?, to
dėl tegul ežia nieks neina darbo 
jieszkoti.

Oskaloosa, Pa. SI adė & 
Fleming Co. netoli dės Moines 
atidarė nauj? sz»fi?, kur gavo 
darb? 150 darbinįkų.

Deram. Mas. Czianykszczios 
Merchanis Wollen Wills dirbtu
vės likosi uždarytos ir per tai 
300 darbinįkų neteko darbo.

Wesley. III. Kitoj pusėj 
Peoria upės, Muhbaugh Co. pa 
rengė nauj? anglių kastynę, kur 
į szimt? darbinįkų gavo darb?.

<[ Shoesetovn, Pa. Pittsbur- 
go Steel Mfg Co. pirko ežia 10 
akrų žemės ir ant jos rengiasi 
stalyti nauj? geležies dirbtuvę.

5 Birmingham, Ala. Jefferson 
Coal & Coke Co. sulaikė visai 
darbus puvo kastynėse ir pecziuo- 
se. Kokia to priežtstis, nežinia.

<| Pfitspurg, Pa. The Pitts- 
burg Wire Coi,prie Monongahela 
upės pirko 3 akrus žemės, ant ku
rios ketina statyti niuj?dirbtuvę.

c Havesville, Oh. Dvi my
lios nuo szito miesto tapo atidary
tos naujos kastynės, kur gawo 
darb? į pusantro szimto darbinį 
kų.

Portsmouth, Mich. Netoli 
Bay City rado turtingus anglių 
plotus. Susirinko jau kapitalistai, 
kurie ketina parengti ežia kasty- 
nes.

< W«8T Nev York, N. J. 
Sztraikas darbinįkų VVilcockso 
dirbtuvių pasibuigė, darbinįkai 
sugrįžo prie darbo už šen? užmo
kėsiu.

San Francisco, Cal. Dar
bai Tešla Coal Mine kastynėse 
eina gerai. Uždirba po $2—2 j 
ant dienos. Darb? ežia ne sunku 
gauti.

•j Roack Lake, Oh. Netoli 
Raymond Schul, Livingstono pa 
vietyj, rado naujus anglių plo 
tus, storis anglių sluogsnio siekia 
150 pėdų.

Duluth, Min. Czianyksz 
tė Ironton Steel Co. ketina ne
užilgio pradėti darbus savo dirb
tuvėse. Ras ežia darb? su wir 
szum 100 darbinįkų.

Braddock, Pa. Darbai eina 
ežia pusėtinai, tikt uždarbiai ne- 
d džiausi; gerai dirba drūto dirb 
tuvėse, kur gali darbinįkas už 
dirbti po $3 ant dienos.

Cameron, La. Darbai eina 
ežia labui prastai, isz kitur atka
kęs darbinįkas negali'tikėti, kad 
ežia gautų darb? ir uždarbiai 
vietiuių darbinįkų maži.

T Ander-on, Ind. Darbinįkai 
American Wire Nail Co. dirbtu
vių, ant savo susirinkimo nutarė 
traukti sztraik? toliaus. Dabar 
ima jame dalyvum? 500 darbinį
kų.

5 Nev Albany, Ind. Louis- 
villes kapitalistai nori nupirkti 
stovinezias dabar Ohio Faile Iron 
VVorks dirbtuves ir pradėti dar 
b?. Jeigu tas atsitiks, daug dai bi
nįkų galės gauti darb?.

*i Cry»tal Falls, Mich. Czia- 
nykszcziose kastynėse darbai pra
sideda, kas nori dirbti, darb? gali 
ežia gauti. Yra ežia geležies kas 
tynės, kuriose darbinįkai uždirba 
po $1.50—2.00 už 10 darbo va
landų; dirba su dviem darbinįkų 
atmainom.

Clveland, Oh. Czianyksz- 
cziai sztraikuojanti drato darbi
nįkai nutarė užbaigti sztraik?. 
Nusiuntė jie savo delegatus pas

pravardžių dar nežinia, prie to 
sudegė, rado tikt įų suanglėjusius 
kunus. Blėdį ugnies padaryt? 
skaito ant kelių szinitų tukstan- 
czių doliarų.
Tvanai ir bledys lytu padarytos.

Ilgai besitraukianti lytus Sziau- 
rinėj Dakotoj pagimdė tvanus, 
kurie vien eziaurinėj szteto dalyj 
pridirbo laukuose blėdies ma 
žiauriai ant 10 milijonų doliarų. 
Daugiausiai nukentė neturtingi 
firmeriai, kurie nespėjo savo 
laukų į laik? nuvalyti.

dirbtuvių savinįkus, su kuriais 
ir susitaikė. Todėl ilgai besitrau
kiantis sztraikas pasibaigė ir dar
binįkai sugrįžo prie darbo.

Connellsville, Pa. Darbai 
prie kokso peczių vis isz palengvo 
eina geryn. Pereit? sanvaitę už
degė 150 naujų peczių. Isz viso 
skaitliaus 18643 peczių dirba da
bar 14275, stovi gi 4388. Daugu
mas peczių dirbo 5 dienas, 
bet buvo ir toki, prie kurių dir
bo per isztisas 6 dienas.

Denver, Col. Nuo seniai 
traukiasi ežia nesutikimai terp 
darbinįkų prigulinczių į unij? 
ir czianykszių alaus leidinyczių. 
Dabar vienok tie nesutikimai 
nužengė dar toliaus, leidinyczios 
praszalino visai nuo darbo 250 
darbinįkų. Kiti, dar prie darbo 
palikti, rengiasi mesti teiposgi 
darb?.

• Nev York. 200 kriauezių 
moteriszkų apsirėdymų szitame 
mieste pakėlė sztraik? užtai, 
kad tokių apsirėdymų pre- 
kėjai pradėjo prie darbo priimi 
nėti ir neprigulinezius prie uni
jos. Uždarbis szitų kriauezių, 
daugiausiai moterų, buvo geras, 
uždirbo jie po 25—50 dol. ant 
sanvaitės.

Springfield, III. Užstoję 
didesni szalcziai iszeina ant nau 
dos pakėlusių sztraikus darbinįkų 
Panos ir Virden kautynių, kadan
gi kompanijų partraukti isz ezil- 
tesmų, pietinių sztetų negrai ne 
pakenezia szalczio: vieni isz to
kių reikalauja, kad juos sugražin- 

į jy gimtinį kraszt?,kiti gi pats 
kraubtosi atgal.

ISZ
Lietuwiszku dirwn.

Dčlko ChicHgos lietusiai 
stowi ant žemiausio 

laipsnio.'
Chicagoj skaito apie dvylik? 

tukstanezių lietuvių; taigi kiek
vienam iszrodys, kad prie tokio 
gausaus skaitliaus, czianykszcziai 
lietuviai, kaip morališkai teip 
ir materijaliszkai turi sug.-zcziau 
šiai stovėti, nes 12000 žmonių, 
jeigu tikt po te. dėtų, tai sudėtų 
$120,00, o'dėdami po $1, sudėtų 
$12»t00,00. Prie tokių iszlygų 
galėtų turėti kėlėt? g**rų mok
slai iii ų, skaitinyczių, salių, kur 
galėtų parengti praneszimus,teat
rus, rengti tautiszkus apvaiksz 
ežiojimus, ir tokiu budu apsi 
szviesti, iszlavinti savo prot?, 
ir pasikelti moraiiszkai, protisz 
kai ir materijaliszkai. Teip tai 
iszrodo isz szalies žiūrintiems. 
Bet jeigu isz aicziaus pažiūrėsi
me į Chicagos lietuvius, tai pa
matykime su vis k? kit?. Žvilg
terėję į jų mateįijJiszk? padėji- 
m?, rasime vos keliolik? turin- 
czių savo locnas guszteles, kelio- 
lik? saliunįkų ir kelis turinezius 
kitokius skurdžius biznelius, tai 
ir viskas; pirmiaus dar lietuviai 
gyrėsi, kad turi savo bažnyczi?, 
parapijinę salę ir mokslainę, ka 
daugi viskas tas parengta už jų 
pinįgus, bet dabar pasirodė, kad 
ir tas ne jų, bet airLzko vyskupo, 
parapijocai, norėdami turėti kokį 
didesnį susirinkim?, priversti 
yra samdyti savo salę nuo 
vyskupo agento, kun. Kravczu 
no, ir už j? mokėti tiek kaip ir 
už svetini? salę, ir dar gi progra- 
mus susirinkimų priversti ati 
duoti po cenzūra vyskupo agen 
to,kuris priecenzuravim? pasinau 
doja isz asabiszkų simpatijų ir 
antipatijų. Taigi pasirodo, kad 
Chicagos lietuviai nė jokių tau- 
tiszkų įtaisų neturi. Žvilgterė 
kime į lietuvių ežia apszvietim?, 
į jų moraliszkum?, ir k? pamė
tysime? Isz 12000 lietuvių rasi
me, gal būt, 300 skaitanezių 
iaikraszczius; o k? veikia kiti 
visi? Parėję nuo darbo vieni eina 
į karezemas ir ten per isztisus 
vakarus girtuokliauja, pasigėrę 
musznei, smaugiasi, paskui pro 
vejasi, kiti namuose savo stalus 
alum apsistatę į kortas loszia, už 
kurias teip pat susipesza, ir teip 
gi provojasi. Wasaros laike, ka
da langai atidarinėti, einant uly- 
czia, jau isz tolo pažysi lietuvių 
užgyventus namus: ten spiegi 
nūs, užimąs, riksmas, keiksmas, 
lyg ant didžiausio jomarko. Sve 
timtaueziai lietuvių isz tolo len
kiasi, už laukinius laiko.

Kas gi mus lietuvius teip nu- 
puldė? Lengva suprasti kas. Į 

k? lietuviai tiki, to jie ir klauso, 
seka jo paveiksi? ir nuo jo doros 
mokinasi; o kad musų lietuviai 
tiki tik į kunįg?, taigi nuo savo 
kunįgo ir doros iszsimokino. Mu
sų kunįgėlis uždraudė lietuviams 
skaityti Iaikraszczius, ketindamas 
skaitantiems neduoti iszriszimo 
prie spaviednės, o į viet?skaity
mo parengė “szvent?” kareze- 
m? prie bažnyczios “f dru” vadi
nam?, kurioje kas nedėli?, nuo 
pietų iki 12 valandai nakties gir
tuokliauja lietuviai, pasigėrę 
vemia, ant szventoriaus atlieka 
“provėtų” reikalus, bu mergoms 
per naktis bažnyczios pasieniais 
zulinusi, už jas susipesza ir tai 
vis ant garbės Dievo ir ant ku
nįgo naudos. Tas szventorius, 
per ger? rupestingum? musų 
dvasiszko vadovo, nakties lai 
ke panaszus yra į tikr? b........
Negana k? lietuviai teip jau yra 
tamsus ir prie skaitymo neran 
gu8, kad isz szimto atrasi vos du 
trisskaitanezius, tai dar kunigė
lis ir isz tų paežių atima skaity- 
m?, o traukia juos įsivo “szven- 
t? karezem?”: “eiksz ežia vier- 
nas katalike,matau, kad ėsi kvai
las, taigi ežia pralak paskutinį 
savo prot? ir atiduok man savo 
paskutinius centus”!
, Pereitame “Lietuvos” numery 
je paminėjome, kas atsitiko su 
metimu apvaikszcziojimu “mok- 
sliszkos” draugystės S. Daukanto, 
kurios sąnariais yra “Lietuvos” 
ii-zleistojas ir kun. Kravczunas. 
Kad draugyste szįmet paketino 
surengti apvaikszcziojim? tokį 
kaip kitais metais, mus kunigėlis 
persigando, kad parapijonai,susi
rinkę ant apvaikszcziojimo, ne
susitartų perkratinėti reikalus 
parapijos kasos ir parapijinėm 
mokslainės. Jis draugystės ko
mitetui, reikalaujancziam ap- 
vaikszcziojimui salės, nedavė jos 
patol, pakol jam nepaduos pro- 
gram? kalbėtojų. O kad komi
tetas nežinojo, kas bus apvaiksz
cziojimo kalbėtojais, suszaukė 
draugystės “extra miting?” ir 
norėjo, idant pati draugystė sau 
kalbėtojus pasiskirtų. Draugystė 
susideda isz 80 sąnarių, bet ant 
szio mitingo susirinko tikt 25, 
lerp tų ir pats kun. Kravczunas 
likt su apdumtu protu ir ne tvir- 
.ai ant kojų stovėdamas. Kada 
ant mitingo tapo paduotas įneszi- 
mas ibziinkti apvaikszcziojimo 
kalbėtojus didumu b.lsų, kun. 
Kravczunas užprotestavo ir pa
lakė: “ne tikt kad didumu bal>ų, 
bet kad ir visa draugystė persta 
lys kalbėtojus, tai asz nedaleisiu 
kalbėti, iszmėtysiu visus man ne- 
patinkanezius isz salės”! Ir Ūda 
perskaitė “L'etuvos” iszleistojaus 
privatiszk? laiszk? raszyt? Auta 
nui Kalasauskui, kurį jau skaity 
tojai žino isz “Lietuvos” nr. 30. 
Minėtame laiszke Kalasauskui ant 
klau-yino buvo duotas atsaky
mas, o kn. Kravczunas perkreipė 
i? atsakym? nurodydamas, buk 
“Lietuvos” iszleistojas su tuom 
(aiszku norėjęs atskirti paczi? 
nuo wyro, ir ant to pasirem
damas,reikalavo, kad “Lietuvos” 
iszleistojas butu iszmestu isz 
draugystės. Tada “Lietuvos” 
iszleistojas darodė kunįgo mela
gystę ir pasakė: “jeigu už szit? 
laiszk? turėcziau būt ibzmestu isz 
draugystės, tai kunįgas turi būt 
pirmiaus iszmestu, nes jis per sp.v 
viednę bandė atkalbinėti jauti? pa- 
cz;? nuo vyro (Yra faktai,kad kn. 
Kravczunas per spaviednę at
kalbinėjo vieno lietuvio jaun? 
paczi?. Tie žmonės ir szi?dien 
gyvena Chicagoje ir visiems pa 
sakoja apie kun. Kravczuno szu- 
nybes, kokių laike spaviednės 
dasileidžia). Kaip “Lietuvos” 
iszleistojas pasakė,kad kn. Krav
czunas per spaviednę atkalbinėja 
žmonių paezias, tai jis teip 
pasiuto, kad su savo szalinįkais 
puolėsi ant “Lietuvos” iszleisto
jaus, užgesino Įtampas, tasai vos 
spėjo sveikas iszbėgti, tada pats 
kunįgas grieliė-i “Lietuvos” zė- 
cerius draskyti, o jam pradėjus, 
puolėsi ant zecerių ir kunįgo 
bernai, kaip pasiutę szunes, nes 
ir zęceriai kaipo sanai iai tosdrau 
gystės buvo ant mitingo. Ant 
lokio pek'iszko sumiszimo pasi
baigė “moksliszkos” draugystės 
rengiamas apvaikezeziojimas.

Taigi matote,broliai mieli, dėl- 
ko Chicagos lietuviai stovi ant 
žemiausio laipsnio. Dėltogi nesi- 
dyvikime, jeigu Chicagos lietu
viai nieko daugiaus ne moka, 
kaip tikt girtuokliauti ir musz- 
lis, nes juos jų dvasiszkas tėvas, '

kuo. Kravczunas, to mokina. 
Lietuviai nieko ne klauso, tiktai 
jo, o ko kunįgas mokina, t? jie 
ir daro. Jis mokina girtuokliau 
ti pats paduodamas ger? paveik
si?, draudžia nuo apsiszvictimo, 
kelia nesutikimus, per spaviednę 
atkalbinėja paezias nuo vyrų, 
visada kaip begėdis meluoja, ant 
mitingų kimba į musztynes, su
ruko keliasde-zimtis tukstanezių 
doliarų parapijos pinįgų, dėltogi 
ir lietuviai, prisižiūrėję ant savo 
vadovo, seka jo pėdomis. Tokį 
mat, turbut mus bausdamas, Die
vas Ch cagos lietuviams davė 
netikusį dvasiszk? vadov? ir do
ros mokintoj?!

Delko mes negalime apsi- 
szwiesti?

Musų laikraszcziai ir jų skai
tytojai szaukia lietuvius prie ap- 
siszvietimo, bet szauksmai tie, 
kaip žirniai berti ant sienos, nuo 
lietuvių atszoka, jie kaip skendo 
tamsybėse,teip ir teb skęsta. Tūli 
musų laikraszcziai labai darbuoja 
si ant apszvietimo musų tautie- 
czių, liet kokį szi?dien ne pradėsi 
darb?, 'wis atrasi stabdy tojus, 
nors darbas visuomenei bulų 
naudingi usias ir reikalingiau
sias. Tas pats atsitinka su stab 
dymu girtuokliavimų ir su lietu 
vių apszvietimu: vieni dirba 
kaip galėd <mi, kiti t? darb? vėl 
įsireižę trukdo, keikia ir niekina 
visokiais žodžiais anuos pirmu 
linius darbinįkus, visaip stengiasi 
jiems už akių užbėgti, jų darb? 
sulaikyti. Rods žodžiuose ir jie 
pripažįsta reikal? apszvietimo, 
liet pažiurėjus į jų darbus, reikia 
tikėti, kad jie 'ne teip mislyja, 
kaip ka>ba. t Jeigu kitos tautos 
pasikėlė augsztai ir vis kyla, tai 
todėl, kad te^ visi darbavosi ir 
darbuojasi ant pasikėlimo, ten ne 
buvo tiek stalidytojų kaip pas 
iiius. ' Bereikalo mes norėtume 
užginti, kad terp mus nėra 
szviesos stabdy tojų, kadangi 
pats faktai parodo, kad tokių ir 
lai dar terp neva apszviestunų 
yra daugiaus negu reikia. Sztai 
randame laikraszcziuose, kad 
vienas lietuviszkas kunįgėlis 
bažnyczioj iszkeikė “Lietuv?” 
užtai, kad ji nupeikė jo ant len-‘ 
kinimo lietuvių vaikų partrauk
tas lenkiukas minyszkas ir kad 
apreiszkė visuomenei nepador? 
mėtym? ant savo asabiszkų rei
kalų parapijonų ant bažnyczios 
sudėtų pinįgų. Tas pats kunįgė
lis prie atsakanezios progos kitur 
bažnyczioj žmonis suklupdė ir 
meldė, kad Dievas juos apsaugo
tu nuo svietiszko mokslo, kurio 
patsai kunįgėlis ne daug yra ra
gavęs, todėl ir jo naudos nesu
pranta. Kitas vėl iszkeikė “Vie 
nybę”. Man paežiam ne kart? 
teko girdėti kelis kartus kunįg? 
isz sakyklos draudžiantį skaityti 
Iaikraszczius ir knįgas. Gaila, 
kad tas kunįgėlis nepasakė,kokius 
rasztus ne valia katalikui skaity
ti? Jeigu jis butų uždraudęs 
“Maižiesziaus Mokslus”, tai visi 
galėtų jam pritarti, bet musų ku 
nįgų daugumas veda karę su 
laikraszcziais ir tai su tokiais, 
kurie katro isz jų darbfis n upei 
kė, bet paprastai ir prie to ne 
drysta vardo laikra«zczio pami
nėti. Žmonės, iszgirdę bažnycziose 
drausmus skaityti Iaikraszczius 
ir knįgas, paskui bijosi jau ir pa
ežių kunįgų iszleidžiamų: kaipgi, 
sako, kunįgo ne klausysi! 
Jeigu jo pamokinimams ir prisa 
kymams priesztarautum ir už 
niek? laikytum, priesztarautum 
paežiam Dievui. Po tokių pa
mokslų, ypacz musų moterėlės, 
labiaus bauginasi k n į gos, nors ji 
butų geriausia ir nekalcziausia, 
negu szėtouas szvęsto vandens; 
parėjusios namon jieszko ar ne 
ras kur uždiaust? knįg? arba laik- 
raszozio numerį ir kad Dievui 
įtikti, meta į besikurinantį pe
czių. Tegul tuos pinįgus, kokius 
vyrai ant parsigabenimo knįgų 
ir laikraszczių iszleido velyk 
pragertų ir pasigėrę susimn-ztų, 
negu skaitydami knįga užsipel 
nytų ant Dievo rūstybės, sau- 
protauja moterėlės; prie 
to ir pati gautų surbtelėti. Wy- 
rai ir mėgstanti szvies?, nenorė
dami namieje kelti vaidų su mo 
terims, nieko ne skaito, o kad 
daugiaus nėra k? veikti, noroma 
nenoroms turi eiti į saliun? ir 
tenai praleisti laik? ant naikinan- 
czių prot? ir sveikai? girtuoklia
vimų ir ant tuszczių 

ir bjaurių kalbų. Kis gi 
isz to iszeina do nauda kam nore? 
Isz girtuokliavimo ir tamsybės 
savo vaikų Lietuva ne turi nė 
jokios naudos, nėra isz to nė jo
kios naudos nė kunįgui, nė baž- 
nyczi ii, kadangi toki tankiai ne 
įstengia isz saliuno nė į b įžnyczi? 
nueiti, saliune visi pinįgai lieka 
teip, - kad duoti auk? ir kunįgui 
ne būva isz ko.
Todėl, jeigu norime pakelti musų 
taut?, pirma iszsižadėKime užvy- 
dėjimų, dirbkime isz vien ant pa
kėlimo ir apszvietimo musų bro
lių, o t?syk ir darbas atnesz 
vaisius, besi vai žydami gi įtekme 
ant žmonių, keikdami ir niekin
dami užsipelnusius darbinįkus 
nieko gero ne padarys:me, ir 
pats teip darydami ne užsipelny
sime ant žmonių užsitikėjimo.

Biznierius.

Bjaurus godumas ir užwy- 
dėjimas.

Philadelphioj, Pa. lietuvys 
Lud »ikas Naujulis nedeldieniais 
važiojo alų, paskui t? biznį už 60 
dol. pardavė W. Sabaliauckui. 
Kadangi biznis naujam savinįkui 
ėjo gerai, todėl pirmasis panorė
jo jį atgal dykai atgauti. Susita
rė jis su savo draugais ir užsima
nė Sabaliauck? į prapu tį įstum
ti: pirko jis nuo jo bute1} alaus, 
gavęs knr degtinės, į alaus bute
lį jos pripylė ir nuėjęs į policij?, 
apskundė, buk degtinę pirkęs 
nuo Sataliaucko ir ant to prisie
kė. Žinoma, Sabaliauck? suaresz- 
tavo. Ant rytojaus Naujulis nu
bėgo į t? alaus leidinyczi?,isz ku
rios suaresztuotas ėmė alų, papa
sakojo apie ano suaresztavim? ir 
pats pasisiūlė alų važioti. Nepasi
sekė vienok atgauti dykai par
duot? biznį, kadangi bravoras 
alaus nedavė. Iszsilnlosavimas 
Sabaliauckui kasztavo į 150 dol. 
Apie tokius savitarpinius terp lie
tuvių užvydėjimus dabar pilna 
angliszkuose laikraszcziuose. Isz 
tikro nėra, rodosi, bjauresnio dar
bo kaip norėti savo brolį lietuvį 
įstumti į prapultį ir tai dar netei
singu budu. Kaip gi mes galime 
pasikelti turėdami savo eilėse to
kius netikėlius!

• Žvirblis.

Nauji 44Su8iwienyjimo” 
wirszinįkai.

Ant atsibuvusio dabar XIII sei
mo “Susivienyjimo L. A.” tapo 
iszrinkti nauji virszinįkai: ant 
prezidento tapo iszrinktas tas 
pats, kun. Žilinskas; ant Vice 
prezidento Tepliuozis isz Pittsto- 
no; ant sekretoriaus Kizanauskas 
isz Plymoutho, kasierius tas pats, 
K. Radzevyczius i»z Shenandoaii, 
Pa. Peržiūrėtojais kasos iszrink- 
ti: M. Klimas isz Piitstono ir W. 
Stagaras isz Shenandoah, Pa. Ki- 
t? met Susivienyjimo seimas 
bus laikomas, pagal delegatų nu- 
tarim?, \Vaterbury, Conn. Į gar
bės sąnarius iszri n kti: kun. Ži
linskas, Susivienyjimo preziden
tas ir kun. A. Milukas.

Isz wisnr.
|| Wengrijoj, Pornau komita- 

te iszdegė kaimasSzikszo. Sude
gė su visais gyven-tojų turtais 
45 ūkės.

t Dviejuose meluose, taigi 
1894 ir 1895 m. Maskolijoj isz 
viso 2236 liutėronai perėjo į 
stacziatikiszk? tikėjim?.

II Anglijos pakrantėse, • prie- 
szais Horgate, susidaužė laivas 
“Blengfells”, plaukiantis isz Nev 

orko į London?. Prie to 9 lai
vo juriuįkai, o terp tų kapitonas 
su visa savo szeimyna, prigėrė.

U Neseniai maskolių užimtame 
Chinų kraszte apie Port? Arthu
ro rado turtingus anglių ir gele
žinės rudos plotus. Ant jų iszti- 
rimo tapo nusiųsti inžinieriai ir 
jeigu kasimas galės atneszli nau- 
d?, bus parengtos kastynės.

II Pietinėj Austrijoj,miestoFiu- 
me apskrity j. nuo smarkių ir ilgai 
besitraukianezių lytų užgimė 
dideli tvanai. Dailiausia ir turlin- 
giausii su didelėms pardavmy- 
czioms miesto Fiume dalis yra 
vandes užlieta. Blėdį vien mies
te tvanų padaryt? skaito ant 2 
milijonų guldenų.

|| JenisejsuM gub., Siberijoj, ant 
upės Meluicznaja ir Olginsko
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kautynėse rado terp kitko ir dei
mantus. Ant persitikrinimo ar 
jų ežia yra daugiaus, maskolisz- 
Kas randas iszsiuntė jau spec ja- 
listus inžinierius. Jeigu pasiro
dys, kad kasimas apsimokės, ran
das pats parengs kastynes.

U Į Taszkent?, Turkestane, 13 
d. Rugsėjo, atėjo pacztas, kurio 
siuntiniuose truko trijo pak? isz 
Peterburgo iszsiųst ų su 67500 rub. 
auksu dėl Taszkento wieszpatystės 
banko. Nors ant kelio gana jiesz- 
kojo prapuolusių pinįgų, bet nė 
jokio pėdsako nerado. Mat wagi- 
liai gerai mokėjo juos pakawoti.

traukė isz jo gimtinio kaimo tė 
vai, kurie tarnavo Maskvoj ir 
ten jį atidavė į moksl? pas sziau- 
czių, bet tas nežmoniszkai jį kan
kino. Waikas ilgai kentė, bet ant 
galo neisztrivojo ir drauge su ki
tu mokintiniu pabėgo; paėmė sa
vo daiktus,* kuliuos ant kelio 
pardavinėdami, isz gautų pinįgų 
mito. Nors waikas buwo vos 10 
metų, bet ant kelio nepaklydo: 
įsitėmyjęs kuriuom geležmkeliu 
atvažiavo į Maskw?, traukė mat 
iszilgai geležinkelio linijos, pakol 
ne atkako į pažįstam? sau gimtinį 
kraszt?.

gus. Wisi tie dirbdinami laiwai 
turi būt Prancūzijoj ir apszar- 
wuoti teip, kad tuojaus galėtų nors 
į mu8zį stoti.

U Prieszais Krossen?, ant Ode- 
ro, Prosuose, ant geležinkelio su- 
simuszė ant klaidžių szėnių įleis 
tas tavorinis trūkis, su trukiu 
vežaneziu darbinįkus. Prie to 4 
darbinįkai tapo užmušti, 3 mir
tinai apkulti ir 13 lengwiaus ap
kulti. Susidaužė 28 wagonai. Ta- 
vorinro trūkio tikt mašinistas 
sunkiai apkultas.

Bornethy susimu

Į| Anglijoj, ant Great Central 
geležinkelio, Londono aplinkinė
se, prieszais 
szė greitasis, pasažierinis trūkis
su tavoriniu. Susimuszimas buwo 
teip smarkus,kad pirmutiniai va- 
gonai abiejų trukių iszbyiėjo. 
Prie to szeszi žmonės tapo 
muszti ir 22 sunkiai apkulti, 
kurių diktai dar turės mirti.

už-
isz

Ii Katalikai miesto Taszkento, 
Turke-tane, atsiliepė į Peterbur
go waldžias su praszymų, kad 
jiems butų daleista pastatyti ka 
talikiszk? koplytėlę ir užlaikyti 
kunįg?. Waldžios, susitarusios 
su karės ministeriumi, davė savo 
daleidim? ant pastatymo koply- 
ežios ir ant laikymo kunįgo, ku
risai aprūpintų reikalus visų ka
talikų Turkestane, taigi ir karei- 
wių katalikų, bet kunįgui ne ova
lia prigimtoj katalikų kalboj nė 
pamokslų, nė pamokinimų sakyti, 
nė spaviedoti, toki pamokinimai 
parapijonų turi būt maskoliškoj 
kalboj, visa gi dievmaldysla ir 
giesmės bažnyczioj gal būt vien 
lotyniszkoj kalboj. M it ežia mas 
koliszki smirdėliai kisza sawo pur- 
winus nagus į grynai tikėj misz- 
kus privaliszkus katalikiszkos 
bažnyczios ir katalikų reikalus.

Q Iszradėjas dinamito, szvedas 
Nobel, mirdamas, isz savo turtų 
paskyrė 10 milijonų kronų tam 
mokslincziui arba teip žmogui, 
kurisai ar per savo iszradim?, ar 
teip kokiu darbu, didžiausi? žmo
nijai naud? atgabęs. Sandaros ly
ga, kaip paduoda maskoliško 
rando laikrasztis “Le Nord”, 
užmanė tuos pinigus paskirti 
maskoliškam carui už jo užma- 
nyt? sasidaros kongre*-?- Mat mi
nėta lyga ežia tiesiog su pirsztu 
pataikė į dangų. Už tuos 10 mili 
jonų aronų caras galėtų priveisti 
žandarų ant sloginimo Lietuvos 
ir kitų ne maskolių apgyventų 
savo vieszpatystės dalių. Caras 
žmonijai nė jokios naudos neatga
beno ir neatgabęs, jis, su rujoms 
savo sukorupuo 
urėdnįkų yra žmonijo 
one geradėju 
szviesos ir liuosybės, szasz^s ant 

 

kūno civilizuoto svieto 19 szimt 
metyj. Jo užmanytas sandaros 
kongresas, už kurį jį garbina ne- 
pažį-tanti jo netikusio valdymo 
Maskolijoj, yra tai wien hnmbu- 
gas, daugiaus nieko, yra tai vien 
pieskos beriamos į spangas akis.

m? lengvatikių policija, padarė 
pas priguwėjus krat?, rado dau
gybę gromatų ir kwitų Motinos 
Szwencziausios nuo piiimtų ant 
nuneszimo į dangų pinigų. Tapo 
jie ant galo suaresztuoti ir pateko 
po 8udu, kurisai wis? prigawėjų 
szeimyn? nusprendė ant dwiejų 
metų kalėjimo. Mat lengvatikių 
ne tikt skęst anczioj tamsybėse 
Lietuwoj, bet ir apszwieatoj Ba- 
warijoj netrūksta.

liietiiviii Prateviai
MAŽOJOJE. AZIJOJE,

nuo senovės Iki Jie pateko pavaldžia Persu.

Para*ze Lietuve* Mylėtoja*.

pasileidusių 
udeliu, 

jis yra naikintoju

U Galicij< j, mistelyj Kossow, 
per vi.-? nedėlios dien? traukėsi 
smarkios musztynės terp žydų ir 
krikszczionių. kuriose net 10 
žmonių tapo užmusztų. Sužeistų 
yra daug. Wietinių žandarų pa- 
jiegos buwo per menkos ant i-z 
skirstymo besimuszanczių, reikė- 
jo szaukliesi kariaunos, kuri ant 
galo besimuszanczius iszvarkė.

|| Austiijos sostapilės, miesto 
Windobonos ligonbutyj keli tar
nai ir daktaras pasimirė nuo bai
saus azijatiško maro, kuris dar 
vis siauczia Indijose. Pasimiię ir 
apsirgę mat tarnavo klinikoj pro
fesoriaus Nothnagelio, kurisai ne 
seniai sugrįžo isz Indi jų ir isz ten 
parsigabeno maio bakterijas ir jas 
augino, nuo jų mat ir iszsi, lalino 
liga.

U 26 d. Rugsėjo, Portugalijos 
sostapilėj, mieste L’sbonoj, pra
sidėjo terptautiszkas l.terariszkas 
kongresas, ant kurio suvažiavo 
isz wiso civilizuoto svieto liteia 
tai, laikraszczių iszleistojai, re
daktoriai ir raszėjai. Apart spe- 
cijaliszkų klausymų paskirtų per- 
kratinėjimui ant kongreso, reikia 
paminėti užmanymus Portugalijos 
laikrasztinįkų, kurie užgauna 
daug svarbesnius klausymus: 1) 
kbd susirinkę ant kongreso raszė
jai atsilieptų į visų krasztų randus 
su praszymų didesnės liuosybės 
laikraszcziams; 2) kad susirinkę 
ant kongreso atsilieptų supraszy- 
mu prie tų randų, kur tai reika
linga, kad butų atleistos visos 
kaltės nusidėjusiems kuom nors 
priesz rand? raszėjams arba isz- 
lei-tojams ir kad tokius paleistų

|| Pagal laikrasztį “Neue Zeit” 
pasirodo, kad daugiaus užmuszė 
jų yra ka’alikiszkuose negu 
proteatonisžkuof-e krasztuose, isz 
katalikiškų gi Italijoj, kurioje 
žmonės labiausiai pildo bažnyti
nes formas, užmuszėjų yra dau
giausiai. 1895 m. Szkotijoj, aut 
vieno milijono gyventojų, buvo 
3 nužudyti už žmogžudystę, An
glijoj 1894 m.—5; Wokietijoj 
1894 m.—9; Prancūzijoj 1893 
m.—14; Austrijoj 1893 m.—15; 
Iszpanijoj 2Ž; Italijoj gi 1894 m. 
—68.

U Maskoliszkas admiralas Ma 
karow rengiasi dar šį me'?, arba 
ateinantį patvasarį, keliauti prie 
sziaurinio žemės- poliaus. Tikisi 
jis ten prisigriebti į dwi sanwai 
ti su luinais paskirtais ant lau
žymo ledų. Pirmiaus jis buwonuo 
maskoliszko rando iszsipraszęs 
pinįgus ant padirbdinimo didelio 
ledus laužanczio laiwo su 20,000 
tukbtanczių arklių pajiega, liet 
kad padarymas laiwo užimtų 
daug laiko, todėl jis nusprendė 
pasinaudoti i«z dirbdinamų dabar 
dwiejų tokių laiwų turinezių po 
11000 arklių pajieg?, kurie neuž- 

ilgio bus jtlu gatavi, jie paskirti 
ant iszwalymo nuo ledų kelio nuo 
Kronstadto į Peteibarg?. Tuos ’«z kalėjimų. Tie portugališkų 
dabar dirltdmamus laivus jis ir 
nori sunaudoti ant sawo kelionės 
ptie szaurinio žemės poliaus, su
jungdamas abudu teip, kad jie 
drauge duos 20000 arklių pajie 
g?, ko užtenka ant sulaužymo 
storiausių jūrių ledų.

kaime

P Į Warszaw? atkako wienas 
Siberijos didžturtis, karisai už
manė aprūpinti Warszawos gy- 
rventojus mė?a isz S'berijos. Pa
gal jo žodžius, pūdas (40 swarų) 
geiiausios mėsos S berijoj kasz 
tuoja 80 kap., (taigi swaras po 2 
kap. aiba netoli 1 cent?). Parga 
bemmas į W\rszaw? sūdytos mė
sos kasztuotų 92 kap., taigi ežiu 
pūdas atseitų po 1 rubl. 72 kap., 
arba po 4į kap. swaras. Dabar 
antai laszinių svvaras Warszawoj 
kasztuoja po 20 kap., atgabentų 
gi isz Siberijos kasztuotų wos 4| 
kap.

H Sawinįkas malūno 
Kudaszewe, netoli Odesos, žydas 
Weinstok.į<?awęs proto sumaiszy 
m?, užmuszė tris sawo sergėtojus 
ir pats nusižudė. Beprotystė žydo 
apsireiszkė jau por? mėnesių at
gal, bet kad į ligonbutį jis, dėl 
stokos wietos, negalėjo patilpti, 
pati ant dabojimo namieje pasam 
dė felezerį ir du sargu. Naktyj, 
padudęs beprotis, prislinko pa- 
lengwa prie mieganezio felcr.erio, 
pagriebė už gerklės teip drueziai, 
kad jį užsmaugė, paskui t? putį 
padarė su vvienu ir kitu sargu. 
Atlikęs su tais, beprotis tokiu 
jau budu norėjo užsmaugti ir pa 
czi?, bet tojė pabudo, paszoko 
isz lowos ir norėjo pabėgti, 
beprotis j? pagawo, nuvvilko į 
malun?. kurisai t?syk sukosi. Be
sitąsant abudu puolė ant besisu- 
kanezio rato, kuris abudu sugriebė 
ir sumalė. Moteriszk'ai nutraukė 
galw?, wyrui gi abidvvi 
Rods jį dar gyw? iszėmė, 
jis tuojaus pabimirė.

publicistų užmanymai ne buwo 
dar perkralinėjami, ir nežinia, ar 
įuos perkratinės. Žinoma, tam 
labiausiai priesztaraus maskolisz- 
ki ir vokiszki delegatai. Masko- 
lija, nors ant kongreso praszymų 
ir k? nors pažadėtų, bet t»n 
kur eina apie liuosybę, ji savo 
pažadėjimų neiszpildys.

kojas, 
bet ir

|| Rytinėse Anglijos pakrantėse, 
ir ant visų Wokiszkujų jūrių siau
tė pereit? san vaite smarkios vėt
ros, kurios ne mažai nelaimių at
gabeno. Kiek iki sziol žino, laike 
tų wėtrų mažiausiai 30 žmonių 
prigėrė, bet gal pasirodys prigė
rusių dar daugiaus. Prieszais 
Spurn Head susidaužė norvegisz- 
kas laivas “Frivold”, vilnys pa
griebė 7 jurinįkus, bet isz jų 5 
iszsigelbėjo. Prie Gurdon Harbor 
susidaužė - norvegiszkas laivas 
“Augvole”, o prie St. Andrews 
Sands maskoliszkas “VVilhelm”, 
nuo kurių 10 žmonių prigėrė. 
Prie Szkotijos krantų nelaimių 
buvo dar daugiaua, bet apie jas 
tikros žinios dar neatėjo.

K Isz Maskwos į kaim? Soro- 
czenk?, Tūtos gub., pėkszczias 
parbėgo 10 metų waikas, wi;<? 
keli?. taigi 230 wiorstų, atliko jis 
pėkszczias. Minėt? waik? parsi-

|| Maskoliszkas randas, 
wisk? apsvarstęs, nusprendė ne 
duoti daugiaus nė amerikonisz- 
koms, nė wokiszkoms Kruppo, 
nė angliškoms dirbtuwėms dirb 
dinti kariszkus laiwus, bet pa
rvesti t? darb? prancuziszkoms 
Havro dirbtuvvėms, kadangi isz 
bandawonių persitikrino, kad 
laiwų apkaustymų plytos pran 
caziszkų dirbluvvių ne niekesnės 
už laikomas už geriausias Krup
po fabrikuose iszdirbtas. Masko- 
lija dabar Havro dirbtuvėms 
dawė padirbdinti: 1 didelį 
apkaustyt? kreiserį, 1 apkausty- 
t? muszio laiw? ir 3 torpedinius 
kreiserius. Apkaustytasis muszio 
laiwas galės paimti 13100 tonų 
sunkenybės, maszina jo turė^ 
I63O0 arklių pajieg?, greitumas 
gi 18 mazgų ant "valandos, krei
serio greitumas 21 mazgas, tor- 
pediuių gi kreiserių po 27 maz-

gerai

| Mieste Kempteų, Bavarijoj, 
Wokielij<»j, visa szeimyna mie.-z- 
czionio Wolferlho, susidedanti 
isz paties Wolfertho, jo . paezios 
ir dukters, tapo sūdo ant dviejų 
metų kalėjimo nuspręsta. Wol 
ferth mat, pasinaudodamas isz 
lengvatikystės aplinkinių kai 
mieczių katalikų, sumislyjo jų 
karszt? tikėjim? isznaudoti ir iš 
to be jokio kitokio darbo iszsi 
maityti su savo szeimyna. Pa
garsino pirmiausiai, kad pas jo 
dukterį kasdien? atsilanko Motina 
Szvencziausia. Kas gi nereikalau 
tų užtarimo Motinos D evo! Kai- 
miecziaį pradėjo nešti Wolfer- 
thams dovanas, norėdami dažinoti 
apie likim? seniai pasimirusių gi
minių, ant išprašymo Dievo 
malonės ir tt. Netoli miesto gy
veno gana turtingas ukinįkas, 
kurio duktė, Krescencija, numirė 
pereit? met?. Tėvai, žinoma, no
rėjo žinoti, kur yra jų pa-imirusi 
duktė ir nuėjo pasiklausti WqI- 
ferthų dukters. Tojė paaiszkino, 
kad pasimirusi Krescencij i dega 
czyszcziaus ugnyje, už išmeldim? 
paliuosavimo pareikalavo 3()0 
markių. Tėvai prigavėjams pinį 
gus davė. Ant to vienok nepasi
baigė surbimas lengvatikių tė
vų: po dviejų mėnesių Wolfer- 
thukė jiems praneszė, kad jų duk
tė ne tikt yra danguje, bet susi 
žiedavo su aniuolu ir prašė 1200 
markių ant nupirkimo dovanų 
sužieduotiniui. Tėvai ir tuos pinį- 
gus prigavėjams suteikė, kuri 
apsiėmė per Motin? Szvencziau- 
si?, kada ji atsilankys,nusiųsti be- 
sidžiaugianeziai aniuolo sužieduo
tinei. Po trijų mėnesių vėl pra 
neszė,kad Krescencija sulaukė jau 
vaiko (mat danguj su tuom eina 
greicziaus negu ant žemės) ir ant 
jo auginimo reikalauja 3000 mar 
kių. Tėvai ir tuos pinįgus davė. 
Dagirdo vienok apie isznaudoji-

Kiauszinis ir ligas gim- 
danezios bakterijos.

Gywi sutwėrimai, iszėmus že
miausių laipsnių, besiwei?ianczių 
per pasidalicim? arba kitaip, 
vveisiasi isz kiauszinio, nors ir ne- 
wisi kaip paukšeziai deda kiau
šinius ir paskui juos peri. Isz 
kiauszinio gema galvvijas, kaip 
ir žmogus, tikt ežia užwaisinlo 
kiauszinio nepadeda, bet jis iszsi- 
vvysto į gyw? motinos widuriuo- 
«e. Jeigu medega, isz kurios yra 
kiausziniai bus drūta, tvvirta, tai 
ir turintis užgimti isz jo vvaisius 
l»ė abejonės bus teiposgi drūtas, 
sweikas; toki? gi medeg? gal laz
duoti drūti ir sweiki tėwai.

Daugelis daktarų senuius tikė
jo, kad tūlas limpanczias ligas, 
kaip antai džiow?, waikai kaipo 
palaikus nuo tėwų jau užgimda
mi atsigabena,, todėl daktarai net 
buwo pakėlę bals? su reikalavvimu, 
kad net wieszpatyszczių vvaldžios 
išduotų atsakanezias tiesas, pagal 
kurias uždrausta būt džiowinį- 
kams apsiwesti. Erancuziszki wio- 
nok daktarai, tirinėdami per 
eiles metų džiowinįkų tėwų wai- 
kus, persitikrino, kad jie užgimę 
buwa sweiki, džiovos neturi ir 
jeigu juos tuojas nuo serganezių 
tėwų atskirti ir sveikai auginti, 
iszauga drūti ir sveiki, į džiow? 
ne įpuola; palikti gi prie sergan
ezių tėvų paprastai apserga ir nu 
mirszta. Taigi jie džiovos užgim
dami neatsigabena, tikt vėliaus 
ja nuo tėwų nž.-ikreczia; tokiu 
budu iszpuola, kad ligos sėklų, 
arba bakterijų vaisiuje ne buwa, 
džiova serganti tėvai iszduoda 
sveik? kiauszinio medeg?. Klau
sytu? t? galutinai iszriszo pran- 
cuziszkas mokslinczius France t te. 
Jis uŽtėmyjo, kad bakterijos į- 
vestos į kiauszinį, prie jo vysty
mosi gimdo anormaliszkus nepa 
prastas apsireiszkimus. Todėl jis 
įvedė tyczia bakterijas į dauge'į 
užvaisintų kiaušinių ir sztai kas 
pasirodė.

Wisuose kiausziniuose mikro
bus isznaikino patsai kiauszinis, 
tengi, kur to negalėjo padaryti, 
isz kiauszinio atsiskyrė permatoma 
kaipi stiklini medega, ji apsiautė 
patekusius į kiauszinį ligos mik
robus arba bakterijas ir su joms 
drauge visas tas grumdys tapo 
isz kiaušinio jo paties laukan iš
mestas. Kituose pasirodė dar ki- 
toai apsireiškimai, bet visuose 
atsilikimuose mikrobai ne buvo 
prie vaisiaus prileisti.

Patekę į užvaisint? kiauszinj 
mikrobai nestabdo vaisiaus iszsi- 
vyi-timo.

Tokiu budu mat užvaisintas 
kiaušinis turi galybę išnaikinti 
patekusius į jį mikrobus arba 
bakterijas, neprileisti jų prie už- 
Mimezgusio vaisiaus. Ant savo 
tirinėjimų pasirėmęs, Francette 
sprendžia, kad uisimezgęs kiau
šinis negal užlaikyti nė paslėptų 
ligos eėklų. Taigi iszpuola, kad 
per kiauszinį negal platintieji 
limpanczios ligos; ro'ds vaikai 
I gų sanaikytų tėvų gal būt silp
ni, bet jie užgimdami neatsigabe
na tėvų ligos, jie užgema sveiki, 
liuosi nuo ligos.

Užtai, kaip isz savo tirinėjimų 
persit krino mokslinczmsCharriu, 
nuo bakterijų.galinczių būti kiau
šinio. medegnj, motina beveik 
visada užbikreczia liga,bakterijos 
išmestos isz kiauszinio pereina 
į molinos kun? ir jai suteikia 
lig?. Chanin, atidarę- kun? ne.-z- 
czioms kralikų patai ėms, įezirš- 
kė užsimezgusiai vaisiui bakteri
jas d fierito. Beveik visuose at- 
sitikimuse jos prisigriebė į patai
tėm kun? ir pagimdė lig?.

Prekė pin|gq.
Ruskas rublis po.................52|c.
Prusiszkos markės po...........24jc.

Prie kiekwieno pmįgų siunti
nio reikia pridėti 30c aut pacztc 
kaš'ų.

Pigįgai iszs'ųsti per “Lietuvos” 
redakcij? gieicziausiai Suvuiksz- 
czioj i ir niekada negali pražūti, 
nes mes siuneziame per bago- 
cziau«ias bankas ir kiekwien? 
siuntinį asekuruojame.

(Tąsa.)
sumoti isz giesmių Rig-Vedos, kur juos ma
tome žingsnis po žingsnio traukiant paupiais 
Pundžabo ir vienval vajavojant su pirmapra
diniais Turanų gyventojais, kuriuos jie po 
valei iszvijo į visokius kalnynus, kur ainiai 
jų tebgyvena, kalbėdami Turaniszkas tar
mes. Isz kitos pusės progressas yra pažymė
tas seniausiose dalyse Zendavestos, szventos 
knygos vakarinių arba Mėdo-Persiszkųjų 
Ariu. Kuomet vėdiszki jų broliai užėmė 
platumas Hindostano, ir pastojo praboeziais 
sziųdykszczių Hindusų, Zendiszkiejie arba 
Mėdo-Persiszki Ariai nusileido nuo Pamiro 
tyrelių (tai bus Vendidad’o Aryanėm Vaejo!) 
į szalis, drėgninamas per augsztutinius 
sriautus Jaxarto ir Oxo. Teipgi czion Ariai 
turėjo susidurti su Skythų ar Turanų gentė- 
mis, kurias jie ar iszgujo ar užkariavo. Sog- 
diana, Baktrija, Arija (arba Hėrat), Hyrka- 
nija, Arachosija, Rhagiana, Mėdia Atropatė- 
nė (Azerbeidžan, Vendidad’o Varėna!) viena 
po kitos tapo per juos užimtos, ir teip jie 
pasiplatino nuo Afghanistano iki anapus 
Kaspijos marės. Czion, turbut, pasiliovė ant 
ilgo jų užėmimai, po kam jų iszeivystės vėl 
su szviežia spėka atsinaujino, ypatingai į 
Armėniją, podraug nusikreipė pietų linkon 
iszilgai kalnyno Zagros, užėmė Media Magna, 
ir isz czion nukako iki pakraszczių Persiszko- 
sios užlajos, kur Persia Projier ir Karmania, 
galbūt, buvo pastaru žingsniu jų progresso. 
Visur tose szalyse Totorių arba Turanų gen- 
tės mielai pasidavė užplaukiancžiamjam tva
nui, pasitraukdamosį pustynes ar ant kalnų, 
arba pasiduodamos užkariautojams ant pa- 
donystos.

Toje iszeivystėje dalyvavo szitos gentės: 
Persai, Medai, Karmanai, Baktrai, Sogdia- 
niszkiai, Ariai Herato, Hyrkanai, Sagartai, 
Chorasmai, ir Sarangai. Panėszumas kalbos, 
eurią kalbėjo svarbesnėsės isz szitų genezių, 
užtėmytas tajio jau i>er Strabomj0, kurs jas 
visas sutalpina rubežiuose savo “Arianos.” 
Sziądien isztyrinėjimai patvirtina jo sznekę, 
nes dabartiniai gyventojai minėtų szalių, ku
rie yra ainiais senoviszkų genezių, dar tebe
kalba Ariszkomis tarmėmis2'.

Hamitai 
arba Kvszitai:

Himyaritiszki Arabai.
Kanaanitai (senovės).
Chaldėjai (senovės).
Susianiszkiai (senovės Kissioi).

, Aithiopai Azijos.
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Skythai 
arba Totoriai:

Assyro- 
Babylonknai:

Hkbrkjo- 
Phoinikai:

Arabai:

Lydo-Phrygai:

LYKISZkiAi:

Thrakai:

Vakariniai 
Ariat arba 

Mkdo-Pbrsai:

Rytiniai Ariai 
arba Indai:

Kappadokai (senovės). 
Kilikai (senovės). 
Armėnai (senovės). 
Šape i ra i, I bėrai, Georgai. 
Kolchiai ir Lažai. 
Moschai ) praboeziai Moskvitenu 
Tibarėnai ( pnKule)° 
Alarodžiai (?) 
Makronai (?) 
Mosynoikai (?) 
Mariai (?) 
Budiai. 
Magai.

[famllijoa.

J Saka Humawarga. 
&*KR1 ) Saka Tigrakhuda. 
Parthai.

Asayrai.
Babylonėnai.
Syrai arba Aramajai.

Kanaanitai (vėlesni).
Hebrėjai.
Phoinikai.
Kypriszkiai.
Kilikai (vėlesni).
Solymai, Milyai, Kabaliai etc.
Pisidai.

Joktaniszki Arabai.
Izmaėlitiszki Arabai.

Phrygai. 
Lydai. 
Myziszkiai. 
Kariszkiai. 
Pelasgai. 
Graikai.

Lykiszkiai. 
Kauniszkiai.

Thynai;
Bithynai.
Marinndynai.
Paphlagonai.

, Chalybai (?)

Persai.
Medai.
Baktrai.
Sogdianiszkiai.
Ariai Herato.
Hyrkanai.
Chorasmai.
Sarangai.
Sagartai.
Karmanai.
Armėnai (vėlesni). 
Kappadokai (vėlesni).

Hindusai.
Gandarai.
Sattagydai (?)
Dadikai (?)

II.
Legenda Trojos.

Legenda Trojos yra cziukuru Graiku 
ėpos, ir apglėbia du apgulimu ir įėmimu 
Trojos, drauge su likimais iszsiblaszkiusių 
didžiavyrių, Trojiszkų lyginai kaip Groikisz- 
kų, po antram garsingiausiam įėmimui ir 
suardymui miesto.

Czia tiktai trumpai paduosime įstabiau
sius faktus legendos, jialei seniausius* pada
vimus Iliados.

1) Strabo, XV. p. 1020: Epektelnetai de toynoma tės 
Agianės mechri meroys tinos kai Perso n kai Mėdon, kai eti 
ton pros ark ton Baktrion kai Sogdianon eisi gar por kai ho* 
moglottoi para tnikron.

2) Mueller, Lauguagesof the Seat of War, pp. 32- -34.

Protėviu Trojiszkų karolių linuos yra 
• Dardana*, sūnūs Zeuso, įsteigtojas ir epony- - 

mas Dardanijos (II. XX. 215); anot vėlesnių 
autorių, jis buvęs atėjęs isz Samothrokės, bet 
Homeras apie tai tyli. Pirmą miestą jis pa- 
si būdavo jo ant kalnyno Idos, nes neįstengė 
tai daryti žemumoje. Bet jo sūnūs, Erichto- 
niu*, turėjo dideles kaimenes ir bandas, ant 
ganyklų ganėsi 300 kumelių, kurių ainiai, 
per Boreą, pagamino žirgus nesvi^tiszko bin
gumo. Tro*-gi, sūnūs Erechtoniaus, ir epo
ny mas Trojenų, turėjo 3 sūnūs—Ilius, Aszar- 
akis, gražusis Ganymedis, kurį Zeus pasivo
gė į Olympą, tėvui jo dovanodamas nemirti
nus žirgus (II. X. 265; Apollod II. 5,9).

lliu* pasistatė platumoje Trojos szventą 
miestą Ilionos, ir jo linijos ainiais buvo Lao- 
medonas, Priamas ir Hektoras. Azzaraki*-gi 
ir jo ainiai Kapys, Anchizes ir Ainėjas, buvo 
vieszpacziais Dardanijos (II. XX. 236).

Prie iszdydaus Laoniedono^ sūnaus Iliaus, 
liepiant Zeusui, Poseidonas ir Apo.l.nas pa
sidavė laikinei vergystei; anas pabudavojo 
sienas miesto, o szitas ganė kaimenes ir ban
das. Kad pasibaigus korai, jie pareikalavo 
sulygtos algos, Laomedonas nenorėjo mokė
ti, o užpykęs net grėsė nupjausįs gausis, su- 
riszįs rankas ir kojas, ir parduosęs. vergauti 
kur ant tolimos salos (II. VII. 451; XXI. 
456). Už tai Poseidonas užleidė marinį siau
būną naikinti jo laukus ir gyventojus. Lao
medonas vieszai siūlė pemirtinus arklius, 
kuriuos Zeus buvo dovanojęs jo tėvui Tros, 
kaipo algą tam, kurs sumusztu siaubūną. ' 
Bet orakulas apskelbė, kad reikia paaukauti 
kiltą merginą dėl jo, ir burtas puolė ant He- 
sionės, dukters paties Laomedono. Hėraklės, 
<urs atkako toj kritiszkoj valandoj, užmuszė 
siaubūną su pagelba forto, pabūdavote jam 
jer Athenę irTrojėnus (II. XX. 145; Dionys. 
i. 52), ir tokiu budu iszgelbėjo merginą 
ir gyventojus; ale Laomedonas, vėl suvylda- 
mas, davė jam mirtinus žirgus ažubt pažadė
tųjų. Teip apgautas Hėraklės, iszrengė 6 
aivus, apniko ir paėmė Troją, užmuszė La- 

omėdoną (II. V. 640), ir pavedė Hesionę savo 
jagelbinįkui, Telamonui, kuriam anoji pa

gimdė garsų szaulį Teukros (Diod. IX. 32- 
49), Dėlto gyventojai Ilionos negarbino 
lėraklio (Strab. XIII. p. 596).

Isz visų sūnų Laomedono, vienas Pria- 
ma*" reikalavo, kad Hėraklės gautų užpelny
tą algą; užtai y ans pasodino jį ant sosto. 
Daug pažymėtinų jis turėjo sūnų ir dukrų, 
kaip nuo savo moters Hekabės2’, dukters Ki- 
sziaus, teip nuo kitų moterių (II. VI. 248; 
XXIV. 405). Terp jo sūnų buvo Hektoras, 
Paris, Deiphobas, Helenus, Troilius, Politės, 
Polydorus; terp dukrų—Laodikė, Krėusa, 
Polyksena, ir Kassandra.

Pariui dar ne gimus, Hekabei prisisap
navo, kad ji pagimdė deganezią malką 
ir Priamas pasiteiravęs pas raganius, isz- 
girdo, kad gimtinas sūnūs* busęs dėl jo 
pražūtingu. Dėl to jis liepė kūdikį pamesti 
ant kalno Idos, kurs tacziaus tapo dievų isz- 
laikytas, ir jis užaugo terp kaimenių ir ban
dų, veiklus ir gražus, dailaplaukis ir gražaus 
stuomens, ir įpatingas numylėtinis Aphrodi- 
tės (II. III. 45-55; Apollodor. III. 12. 5).

Tam tai Pariui bepiemenaujant ant kal
no Idos, trys dievės—Hėrė, Athėnė ir Aphro- 
ditė—atėjo pasiklausti, kad jis S) užbaigtu jų 
ginezą apie tai, kuri isz jų gražiausia, kurs 
ginezas buvo kilęs sutuoktuvėse Pėleaus su 
Thetimi, o kurs įvyko palei giliai užmanytą 
plianą Zeuso. Mat Zeus, patėmyjęs su szird- 
persza skaitlingumą karžygiszkos veislės, gai
lėjosi žemės, kad ji tokią nasztą buvo privers
ta neszioti, ir rįžosi ją palengvinti per su- 
kurstymą pragaisztingai ilgos vainos. Paris 
pavedė palmą grožybės Aphroditei, kuri jam 
atsidėkavodama, pažadėjo savastį Helenos, 
moters Menelao Spartoje,—gražiausios terp 
gyvuojanezių moterų. Velyjant Aphrodi
tei, laivai tapo subudavoti dėl jo, ir jis isz- 
važiavo į kelionę, kuri pastojo pražūtinga jo 
gimtiniam miestui, nežiūrint į kersztingas 
pranaszystas brolio Helenaus, ir persergėji
mus Kassandros.

Paris, nukakęs į Spartą, buvo vaišina
mas per Menelaų, teipgi per Kastorą ir Pol- 
luksą, ir gavo progą įteikti bagotas dovanas 
dėl Helenės. Potam Menelaos iszkako į 
Kretą, palikinęs Helenę dėl vaiszinimo Tro- 
jiszko sveczio, kurioj tai valandoj Aphrodi- 
tė sudarė intrigą ir jiabėgimą. Paris ne tikt 
Helenę iszsigabeno, bet ir didelę sumą pi
nįgų paglemžė nuo Manelao—laimingai nu
keliavo į Troją—ir pribuvo ten atvangiai į 
treczią dieną. (II. VI. 293; III. 350-363; 
Herod. IL 117).

Iris praneszė Menelaui Kretoje apie Pa- 
rio netikusį atlyginimą už vaiszes, tužbingas , 
ir įpykęs jis grįžo namon, kad pasirodavyti 
su savo broliu Agamemnonu ir garbiu Nesto
ru apie atkersztą. Kad jie vadams graikų 
aplinkėje davė žinią apie tai, kas atsitiko, 
visur jie rodo sympatiją: Nestor, Palamedos 
ir kiti po aplinkinę kurstė pagelbą dėl už
puolimo ant Trojos, po vada Agamemnono, 
kuriam kožnas vyresniunas prižadėjo paklus
numą ir pastangas, iki Helene ne taps atgau-

1) Kaip Dard»naa, Tfoh ir Ilius yra eponymais Dardnni- 
jos, Trojos ir Ilionos, teip Priamas yra aponymu akropolies 
Pergamum. Priamos yra Ajoliszkoj tarmėj Perramos 
(Hesychius); prie ko Ahrens patemyjat “Caetcrum ex hae 
Aeolica nominis forma apparet, Priamum non minus arčia < 
Pergamon eponymum esse, quam Ilum nobis. Troem populi; 
Pergama enim a Periama natum ėst, et in g mutato”(Ahrens, 
De Dialecto AcolicaS, 7, p. 50).

2 Stesichorus sako, kad po apgulimo Apollonas iszgabeno 
Bekabę į Lykija, kad iszgelbeti ja nuo nevraiės (Pai aanias, 
V. 27. L), o anot Euripides. Apollonas buwo prižadėjęs, kad 
ji num irsiant i Trojoje, (Troad. 427).

3) Nusprendimas Pario buvo viena isz scenę reprezen’, 
luotų ant senowiszkos skryties Kypselio Olympijoje (Pausan 
T. 19. 1).

(Toliaus bus.)
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NAUJI ISZRAD1MAL

t Amerikoj neseniai iszrado 
nauję langams stiklo veislę. Per 
langus su tokiais stiklais isz vi
daus laukan galima gerai matyti, 
bet, užtai isz lauko į widų nema
tyt nieko, nors butų naktis ir 
nors kambaryj butų žiburys. To 
kiu budu į kambarius su tokiais 
langais nė ^bki žiopliai negalės 
žiūrėti ir nematys, kę ežia žmo
nės veikia.

| Daktaras Gailiam, italijonas, 
pritaikė atsakantį dirię ant pa
naikinimo jūrių ligos keliaujant 
jūrėmis. Diržas tasai tapo iszb.m- 
dytas ant tūlų pasažierinių laivų 
ir kaip sako laivų kapitonai, at 
sako jis savo mieriui: ne tikt kad 
saugoja nuo apsirgimo nepapratu 
sus prie jūrių kelionių pasažie- 
rius, bet naikina urnai jam apsi- 
rehzkudę ligę.

H Maskolius kalnakasys Jev 
lev iszrado nauję explioduojan 
czię tnedegę daug parankesnę ne
gu dinamitas; medegę tę jis pra
minė “Prometėjumi”. Ji ne tikt 
parankesni už dinamitu, bet ir 
daug pigesni, susideda isz dviejų 
medegų, dulkių ir skystimo. Ne 
sujungtos drauge abidvi mede- 
gos nuo eudavimo ne explioduo 
ja, ant pagimdymo expliozijos 
reikia kibirkszties-Sausame pavi
dale promeleiis ne dega, suvilgy
tas su Jevlevo skystimu dega 
balta liepsna, bet ne explioduoju 
Laikyti lygiai dulkes kaip ir 
skystimu skyrium nėra nė jokio 
pavojaus, atskirai tos medegos 
ne explioduoja. Prometeus ne 
pagenda nuo drėgnumo ir vau 
denyj explioduoja teipjiu, kaip 
ir sausoje vietoje.

kilis atranda kito daibui, jie pa_ 
tys nieko nedarydami. Ir ant ne
kalto “Lietuviszko Albumo” 
pradėjo užpuldinėti Lietuvę my
linti (žinoma žodžiais, ne dar 
bais), jog jis ėsęs toks ir toks, 
fanatiszkas, vienpusis, netobulas, 
nepilnas ir tt.

Sunku idant viens žmogus vi 
siems įtiktų, idant visad ir vis- 
kę tobulai darytų, per tat ir asz 
neturiu pretensijos, kad viskę 
be silpnybių nuveikeziaų. 
idant mažiaus *ų silpnybių butų 
ir “Lietuvbzkame Albume”, kad 
jo antra laida butų pilnesnė, tobu
lesnė, meldžiu visų tobulumo my
lėtojų, kad padėtų man. Iszpirki- 
te, tautiecziai, pelyjanezius kampe 
“L etuvi-zkus Albumus’, padėki
te man surinkti nors dalį i-zleistų 
ant vit-uomėniszko reikalo gra 
szių, tada galima bus pakakinti 
didesnio Jus skaitliaus norus. Esu 
gavę* daugelio tautieczių pa 
veikslus su praszymais, kad pa- 
talpincziau juos į Albumę kaipo 
karsztų tėvynainių, girdėjau ne 
vierę rugojant ant nepilnumo 
Albumo, ale isz kitos pusės ne
smagu man žinoti, jog tėvynę, 
tau'ę, Lietuvę, apszvietimę ir 
dailę mylinti tautiecziai rūpinasi 
likt, kad iszleistojas ddesnius 
d« beitus turėtų. Jei norite daug 
reikalauti, nepamirszkit, kad ir 
jus turite pareigas!

Kun. A. M. Milukas.
Adresas:

Rev. A. Milukas,
Shenandoah, Pa.

Auburn avė., tuojauspo sumas 
Lietuviszka Republikoniszka 
Lyga burės savo didelį mass-mi- 
tingę, ant kurio bus republiko? 
niezkl kandidatai, prakalbos an
gliškos, lietuviszkos ir daiuos. 
Dell ogi visus lietusius užpraszo 
kuo skaitlingiausiai susirinkti.

Komitetas.

Ale

Apwogė.
Juozas Renieikis, paeinantis isz 

Suvalkų gub., juodbruvys, ne
didelis, storas, padirbs tūlę 
laikę Homestead, Pa., dirbo pas
kui pas manę, ir pavogęs man 
$80, iszbėgo. Kas jį suseks ir 
duos man žmię,gaus >10 nagrados.

C. Trafankovski, 
Box 277, Saltsburg, Pa.

Laiszkai ant paczto
1002 U.jovInM Josepa 
10 0 Bateitl Fra..k 
1024 < xw»zew.ka Barb.
11.25 DepeSycki A. 
102* Dvoei, Anna 
1083 Gird#llo» Ignacai 
1035 Oovian Joaef
1«M6 IIrvnWwicx Mar.
1047 Jade.zko W.
1060 Kaaprrunai B. 
1062 Kiewert Mrllta 
1067 Krupoa ici John
1061 LatkowlcxJ.
107U Ly« S/vmuu 
1072 Marika L.

1073 Manneulet W.
1078 Mowam«-rvnxka J.
1001 Pawtua Wojciech 
10MI Byra Valenly
1100 Rūdiotki W.
1101 Kebą Pa vai
1104 Rudauli Anton
1107 Latinkiz N.
1110 Slk<>w«kl W.
1132 Sxerpatowaki K.
1135 S.miankeita K.
1141 Try»xczyta Antoni
1142 Vuwa Woj<’leeh
1151 Zawwxki Michal
1152 Zaraka John

Pajieszkojiinai.
Pajieszkau savo draugo, Andriejaus 

Szirvio, isz Kauno gub., Reseinių pnv., 
Plingių sodžiaus. Jeigu kas apie jį žino
tų, teiksis duoti žinię, nes jo brolis yra 
miręs. Tegu! atsiszaukia ant szio adre
so? J. Ž^monczius,
57 W. 15th st., Chicago, III.

Trumpa Gvocmfija arba tem<-a apra«zytnaa, au- 
tai.yla S •no. 144 poslapiai. 48 abroaehat ir 
26 tnapos w1*u *w>«U> kraaztu. Trampal. aisz 
kia> ir sapratnamal apraaiyta wlsaa svie
tas...............................................  ,.25c

Tahduds* Šydu ■* 10c
Terp skausmu in rarbia Naujausios dainos. JOc 
Trumpa aenowes Lietuviu Istorija „ 10c
Trumpa lietuviszka Geografija paraižyta 

kunigo Zebrio..........  15c
Trumpi pamokinimai ir rodos Įsiimtos isz 

knygų kn. K. Antanavtoziaus... 10c
Tikyba ar Mokslas. Knyga dol tyrinejancsiu 

tikyba pasirement ant mokslo 5Oc
Tetervinams burkuojant ir Kur Trumpa ten 

Trūksta. Dvi tanai gradios pasagaites 10c
Waito pirszlyste. Komedija dėl teatro i5c 
Wirsxinykai. Margas paveikaleiis. Labai gru

di pasaka apie virszlaykus (urednykos) 
Lietuvoje , , . , , 16c

Veselijoa arba pairi re b u gobtovei...................20c
Žtponas bei Zipone Ir auksingumas bei sldab- 

rlngumesll-tuviszku dainų.Yra tai moks- 
llsakas iszvadtiojimas apie paėjima lio- 
viszk< Skaiboa , . 26c

Žemaiezi u Vyskupyste. Yrate! pulklauae isto
rija Žemaitijos, jos bednyczlu, kunigu, vys
kupu ir viso katallkUzko tikėjimo, apra- 
szyta nuo pat apskelbimo Zemaiozluose ka- 
tallkiazko tikėjimo sulig musu gadvnes, 

t Ui yra: nuo 1413 iki 1841 metu. Preke Sl.OO 
Zenus dėl Parodos Komedija 1 akte, kuria 

prajyja teatruose , , 15c

Knygos DvaNisskos intalpos.
Apie Malda kaipo rakta in dangų...,............10c
»plaukimas S8. Sakramento „ 15o.
Draugija dėl Iszliuosavimlmo dusziu Įsa 

cz.yszcziaus......................................... 5c
Kvangelijo,, drauge lietuviszKos ir lenktas-

kos ant kodnos nedelos ir szvontes 75c
Filoteaarba kelias In maldinga gyvenimą 60c
Garsas apebalsybia sūdo Dievo ** 25c
Gydyklos n<> baimes smerties 25c
Gyvenimai szv. Dievo ir III Kokonas sx.

rranciszkaus SOc
Gyvenimas sxvento Benedikto ** 10c
Gyvenimas szvanoz. Marijos Panos „ 80c
Gyvenima<Wieszpaties Jėzaus „ 66c
Gyvenimai visu Szventu ant koduos dienos

5 dideles knygos, kodna po '* 66c
Tie patys gyvenimai Szventuju drūtai ap

daryti, vl.os 5 dalys wjenoje knygoje, ant nu
garos udvardlnimai aupiusu aukso litero
mis 54.25.
Griesznykas augradytaa ant gero kelio per

Jezvsa Pone „ ,, 10c.
Girtybe, bjaurybe ir sunkybe to grseko ,, 15c. 
I-toriia KnUliku Badnyczios 51.00
Istorija seno ir naulo isutimo su abrozeleia 15c 
1 stori,* seno Istailmo no pat sutvėrimo

pasaulės iki udgimimo K riste u s 25c
Katalikiazko* Katekizmos;................................ 15c
Ka* yra grlekas? labai naudinga knygele 15c 
Kalba epe Kataliku tikėjimą 15c
Kaip apspekajttie sumianlja " 15c
Kanciia V. Jexaus arba Gavėnios knygele, ,90c 
KaadieninesMaldos •* •• 5c
Lietuviszkos miszioa su natomis 10o
Misija. Yra tai dvasisskas mokslas apie 

tikėjimą isrlmta-Isz Raazto Szv. Irao- 
ddlu palies Kristaus 25c

Mokslas Rymo Katali-u. Kirk vienas imo- 
gus. norintis vadintis tikru Rymo-Ka- 
tallku, privalo perskaityti szia knyge
le. idant suprastu kas tu yra katali
kyste. kurio* jis vardu n-szloja...,,.. 40c

Officlal Publication
Annual Statement of the Lumber- 

mkn’b Mutual Insurance CoMPANYof 
Chicago, in the State of Illinoison the 
31st day of December, 1897; made to 
the Insurance Superlntendent of the 
State of Illinois, pursuant to Law:

No Capital.—Pūrely Mutual.
A8SET8.

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
LIABILITIE8.

Amount of unearned premiums
on all oiitstanding risks..........>4,525.70

Ali other Habilities..................... 32.26
Totai liabilitiea........>4,557.96

INCOME.
Premiums received during the

year i n Cash.............................>8,780.84
Interesu rents and dividends 

during the year..................
Amount received from all other

sources................................... . 350 07
Totai income........... >9,786.73

EXPENDITURE8.
Tzisses paid during the year... .>6,128.67 
Scrip paid during the year........ 262.93
Commisions, sala ries and rents

pgid during the year............. 3,495.69
Amountof all other expendit'r's 10.08

Totai expenditures. .>9,897.37
MISCELLANEOU8.

Totai risks taken during the
year in Illinois..................... >723,000.00

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

Totai losses ineurred during
the year in Illinois................. >6,128.67

Totai amountof risks outstand
.......................................... >777,185.00

EDWARD HINĖS. Pres. 
E. E. HOOPER, Sec'y.

Subscribed andsworn tobefore me this 
12th day of January. 1898.

Charles W. Cbandler, 
(Seal, j Notary Public.

646.82

W. SIOMINSKA,
679 Milwaukee Avenue, CHICAGO,, ILL. 

Mano tapo
Apdovanota

DVIEMS MEDALIAIS
ant Koscluszkos Paro
dos Ui rūpestinga, tei
singa ir artistiszką isz- 
dirbimą.

KARŪNŲ, SZARPŲ?
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, MARSZAL-
K1N1Ų LAZDŲ ir tt.

Trys naujos plianetos.
Žvaigždžių tėininycz:oj Heidel

bergo universiteto, nuėmę folo- 
grafi zkę wienos dangaus dalies 
paweikblę, ant jo užtiko net tris 
naujas, iki sziol nežinomas plianė- 
tas. 11d. Rugsėjo, nuimdami fo- 
tografi-zkę paweLslę ties dangaus 
ekw.it.oiiumi, vietoj, kur pavasa
rio laike pasirodo Žuwių žvaigž
džių konsteliacija, ant fotografių 
kos kliszės ūži ėmyjo ženklus d vie 
jų nežinomų iki sziol pliarėtų. 13 
d. Rugsėjo, ant tokios jau kliszės 
nuo kitos kaimyniszkos dangaus 
dalies rado ženklę treczios plianė- 
tos, kurios vienok szviesa buwo 
menkesni negu abejų pirmiaus 
nuimtų, todėl ję reikėjo net trif 
kartus fotografuoti, kol persitik
rino, kad tai yra teiposgi plia- 
nėta.

Reikale Lietuwiszko 
į Albumo.

Iszleisdamas “Lietuviszkę Al- 
bumę” aiszkiai pasakiau prakalbo
je, j<ig p rmoji jo laida “yra tikt 
nei programų platesnio ir tobules
nio iszdavimo”. Iszleidžiant pana 
szię knįgę mažame miestelyje kasz- 
tai iszleistuvės buvoiszties perdi- 
deli. Dideliame mieste negalima 
buvo spaudinti isz priežasties lie- 
tuviszkų paraszų, kuriuos au- 
gliszkose spaustuvėse butų.-u 
darkę. 450 egzempliorių “Lietu- 
vi->zko Albumo” kasztavo man į 
150 dol., priegtam apie ICO egz. 
reikėjo iszdalyti uždykę ka-po 
priėdę prie “Dirvos” ir “Sample 
copies”. Kožnas pripažįs, jog pa
skiriant Albumo prekę 50c. ir isz 
jos dar nuleidžiant piocentę per 
kupezams, Albumo iszleietojui 
ne buvo kitokios vilties, kaip 
prakiszti kelias deszimtis doliarų, 
kuriuos nelengva gauti. Taigi ne
reikia aiszkinti,jog' išleistoj «s tu* 
rėjo daryti tikt, kad kiek galima 
mažiaus paveikslėlių patilptų, 
neužkenkiant Albumo įtalpai ir 
kad tas patalpinimas apsimokė ų. 
Patyrimas iszteisino iszkistojo 
skupumę: nepaisant ant laikrasz- 

’ ežių malonios kritikos ir apgarsi
nimų, iki sziol vos 8 dol. sugrįžo 
man i-z iszpardavimo to pirmo 
“L. Albumo”. Nieko nesakycziau, 
tyliai ir szitę sau blėdį aukaueziau 
ant aukuro tėvynės, isz 8 metų 
patyrimo gerai žinodama, jog no 

’ trinti dirbti dėl labo tautos ir pa
kėlimo lietuvystės privalo būti 
pasirengusiais vien tikt ant aukų 
ir pasiszvėntimų. Ale kad tie 
mus tautiecziai, ypacz kurių dėl- 
monas uždarytas ezelpimui lietu- 
viszkų rasztų aiba kitokioms au
koms dėl tė«yuės, labai daug 
muka kalbėli ir motyvus wiso-t

r.- ’

Brangus Tautiecziai!
Broctjn, Mass. Musų parapi

ja, užsidėjusi 14 d. Sėjos 1898 m. 
ir būdama vargingame padėjime 
su statymu bažnyczios dėl stokos 
pinįsjų, iszsiunczia kalektorius į 
aplinkinius miestus. Turėjome 
getę pradžię, liet su pabaiga gal 
būt sunkiaus, į umę laikę pradėti 
ir pabaigti yra sunku. Į-ikerėjo 
žmonėms tankus kalektavojimai 
terp tų paežių vienose ir tose pa- 
cziose vietose, o trūksta mums 
pinigų ant pabaigimo; žinoma, 
visada reiks jų ir niekada nebus 
galo, bet vis nors ne tiek kiek 
dabar.

Užtai kreipiamės prie sawo tau
tieczių,iszsiųsdami knlektorių ant 
rinkimo pinįgų ant musų bažny 
tėtės į aplinkinius miestus ir 
meldžiame neatsakyti, bet su- 
szelpti kiek kas galės, kad ir ma
žoms aukomis, o mes busime vi- 
s ems lygiai dėkingais. Nepalai
kykite tę už kokį hambugę arba 
apgavystę: jūsų aukos eis ant 
naudos musų bažnytėlės. Kiek 
vienas aukautojas gaus nuo musų 
kalektoriaus kvitę.

Bostono arcivyskupas Wiliams 
davė pavelyjimę statyti mums 
bažoyczię, nors ir ne daug Brock- 
tone lietuvių yra, duodamas ant 
valios, jeigu tikt mes turėsime 
kasztę. Daleista kolektuoti terp 
suvo tautieczių, kaip ir terp kit 
tauczių. Todėl aprinkome atsa
kantį kalektorių, p. W. J. Petko- 
nę, kuris atsilankys į aplinkinius 
miestelius.

Parapijos Komitetas.

Draugyscziu Reikalai
Mltingas.

Lavrence, Mass. Naujai užsi
dėjusi lietuviszka parapija laikys 

treczię ir didž'ausię masi- 
mit'iigę, 6 d. Lapkriczio, Boston 
Store salėje, mieste Lavrence, 
MabS., ant kurio bus apsvarstyti 
i-varbus reikalai kas link ga
lutino įrengimo lietuviszkos 
parapijos. Ant szio svarbaus susi 
rinkimo užkviecziame visus lie
tuvius kaip miesto Lavrence,teip 
ir isz Loveli, Haveih'll ir kitų 
aplinkinių miestelių kuo skait
lingiausiai susirinkit

Komitetas.

Didelis Balius!
Lavrence, Mass. Draugystė 

Szv. Lauryno, ant naudos naujai 
užsidėjusios lietuviszkos parapi
jos, laikys* savo balių 23 d. Lap
kriczio, 1898 m. Fort h 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.

ISZ CHICAGOS.

Didelis mąss-mitingas!
Nedėlioj, 30 Spalių, bažnytinėj 

salėj, ant 33czios ulyczios, arti

Pajieszkau Waclovo Jesinskio, isz 
Wilniaus gub,. Trakų pav., Melkinės 
vol., Bogunų kaimo.* Jis pats, ar kas 
kitas, teiksis duot žinią ant szio adreso: 

VVm. Baiaiszis,
Box 174, Warehouse Point, Conn.

Pigiai ant pardavimo gera Bu- 
czernė, geioje vietoje, apgy- 
ventoj pi.czių I etuvių. Atsiszau- 
kite po nr. 634 S. Canal St., Chi- 
cago, UI. (4-iD

Knigu Kataliogas.
Knygos Maldų.

Aukso Ahoriu* arba Sultini* dangizzku 
(karbu apdaryta drūtoj įkuroje, uiaty- 
tal* kraaztaii. drueziai apkaustytai ir su 
kabe “ •* “

Apdaryta saagrine “ '•
Minksztame apdare “ •* “
Apdaryta baltoj cellulojdoj , ,
Apdaryta baltuose kauluose......................

„ mėlyname ir juodame aksome ___
Balsas Balandėlės arba madas szaitiudii, sma

giausia kuingeie dėl vyru ir moterių 
ueeztis in badayosla, uaudiagieusios 
maldo* .............  75c

Balsas Balandėlės didesnis su Offlcium Per-
.. ..................................................................'..,,86c

Balsas Balandėlė* be Offlcium Parvum su- 
grinn apdaruose............-.......................11.00

Baisa* Balandėlės -u Offloium Parvum sza- 
grin-i apdaruose........................... . 51.25

Baisa Balandėlės apdaryta* krisstole........ ji 50
aksome , , , 52 00

Apdaryta baltoj oeliulojdoj Ei 50
Balus Balandėles apdarytas baltuose kau

luose.................................................|3 00
Garbe Dievui ant augsztybes, skuroje.ap

kaustyta Ir su kabe '• 51.50
Senas ir naujas Aukso Altorius, skuroje apkau

stytas Ir su ksbe M 51.00
Senas ir Naujas Aukso Altorius, voklszkoms 

literomis •• •• “ •• 51 60
MaMu Wainikelis, graži mažyte Maldų Kni- 

grle. smagi dėl vyru nesztis in badoyczia 
audekliniuose apdaruose . , 40c

Mažas Aukso altorius, mažyte knygele sma
giausia dėl vyru neesiis m bažnyczia, 
drūtame audekliniame apdare , 

Meno szv. Marijos Panos
Iszganingi dūmojimai epe sopulius szv.

Marijos Panos
Stebuklai Dievo szv. Sakramente ” 
Tajemnyczios Gyvojo Rašancziaus 
Kantlczkos......................... w...........................*
150 psalmu Dovido k ar* iiaw ant paveikslo 

kanticiku „ „

Knigos swietiMzkOA IntalpoN.
Anima Vilis. naujausia ir gražiausia pasaka, ku

riai skaitytojas atsidžiaugt negales... 75c
Abeoela geriause mok Intu ve dėl vaiku 20c. 
Amžiaus galas Ponsko Piloto, kuris buvo 

su<lže Wiaszpaties Jėzaus................5c
ANDERSONO PASAKOS. Wieouje knyge

lėje 10 gražiu pasakalcziu................... 15c
Amerika Pirtyje Komedija dėl teatro 10c.
Anegdotai iszaliarimal ir patarles įsigyveni

mo senovės Grekonu bei Rymionu“ ** 5c
Apteka Dievo, pase*a ................................... 51 00
Arielka yra nuodai paeinanti isz girtybes., Czia 

a prasto kas yra arielka, kaip ji kenkia žmo
gui, parodyta *u keturiais abrozeliais žmo
gaus pilvo kokios isz girtybes Ilgos paštola 
ir paduotos rodos kaip nuo to galima iszsigy- 
dyti. . . 5Qo

Knygos musu locnos spaustuves.
Akyvi Apaireiazkimai Sviete, ant kuriu žmo 

nes nuolatos žiuri, bet tu gerai nesupran
ta; su 7 abrozeliais. Naudingiause kny- 
Jele ant svieto dėl dasižinojimo Isz ko 

arosi žaibai, griausmai, lietus ir sniegas: 
kas yra debesiai ir ant ko jie laikosi. 50c

Aritmetika. Knlga dėl iszsimoklnimo rokun- 
du...............................................................26c

11.80 
•2 00 
•S 00 
*3 M) 
M 00 
H.OO

40c 
SOc

80c
♦ c
15c

7Bc.

75c

nimuoie. ueo k*. jf *u ztyd* perikzltvo, p*t*l- 
kjri apeinupoti nuu tokztancziu viaoklo Ilsu,

tvirtais savo vaikelius. Preke........................ I
Istorija Suvienytu V alstijų Szlaurlnes Ame

rikos. Aoraszokaip Koltu m bes atrado 
Amerika, loki 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 salos žemes O ant pat 
galo talpinau Konstitucija Suvienytu 
Valstijų, kuri yra reikalingiausiu dalyku 
dėl perskaitymo kiekvienam žmogui 
szloje Amerikos žemeje gyvenaneziam.

’ Turi puslapiu 364 Preke |1
Ta pati drueziai apdaryta............................. gi.
Kražių Skerdyne. Apraszo ana baisu at

sitikima, kada 1898 m. maskoliai užpuolė 
ant bežnyczioe miestelyje. Krežiu, mu- 
sze, szaude ir pjovė nekaltus žmonis, įsi
griovė altorius ir užpeczetijo bažnyczia. 
Aiszkiausiai apraszo ta visa atsiti

kima. 15c.
Lementorius Lletuvlszkas su poterius 

katekizmai* ir mistranturu. 10c
Mokslas apie Žemi* ir Kitus svietus, ju bū

vy ir pabaiga. Apraszo kas yra žeme, 
isz ko ji susideda, ant ko ji laikosi ir 
kaip sukasi; kas yra saule, žvaigždes, 
menulis; kaip toli in šauliu ir in kitas 
žwaigždiss. kas yra planeb s kometos Ir 
kitos retai matomos žvaigždes. Yra tai 
naudingiausia knyga ir reikallngiause 
dėl perskaitymo ir pasimokinlmo kiek
vienam žmogui a«t szios pasaulės gyve- 
nanczlam. ....................................75c.

Tapati drueziai apdaryta..............................51.00
NAUJAUB18 LIBTUWISZKA8 8APNINYKAS, 

surinktas isz daugel svetlmtautlszku sapni- 
nyku ir surėdytas pagal tikra Persiszkal 
Egiptiszka sapnlnyka.—su 810 aiszkiu abro- 
zehu,—su apraszymu planetų ir paslapczlu 
kokias senovės žmones vartojo dėl inspeji- 
moateltes.—Gerisusei iszguldo visokius 
sapnus, koki tik žmogui prisapnuot gali. 50c 
Apdarytas.............................................„.66c

Olitypa. apysaka isz laiko terpsaviszkos ka
res Indfjonu Amerikos. 85c

Puiki istorija upe Kantria Alane, kuri per 88 me
tus valkszcziodama po svietu, daugybių 
bedu ir vargu kantrei Iszkentejo 90c 

Rankvedis Gromatu raižymui. Yra labai 
naudinga knygele, kurt mokins, kaip reik 
raazytie gromatu* In; pažystamus, prie to
lius, giminias, mylimaizia* Ir mylimuo
sius priesz apsivedima, in ponus, kuni
gus. vyskupus irkite* augsztai pastaty
tas y pa ta* Pasveikinimai (pavinezevo- 
nes) ant Nauju Metu, dienoje varduvių, 
užgimimo ir kituose svarbiuose atsitiki
muose. Preke 50c.

ROBINSONAS KRUZIU8, moraliszka apysaka 
dsl jaunumenee. “ •* 26c

gpasabas greito iszsimokinimo angežskoa kai 
boa ne apdarytas “ į 1.00

o apdarytas 11.»

OU

J. WEIN8TEIN, 
pigiausei paraamdo karietas ant wesei- 

lių. kriksztfnų Ir pagrabų.
2AO W. 14th Street,

Telefonas Canal 450.

Attorney Beckermanas,
ADVOKATAS.

Gerlausei iszprovoja visokias provas 
visokiuose suduose, kaipo ei viliszkuose 
teip ir kriminaliszkuose. Persenėjusias 
ir užvilktas provas atjieszko ir daveda 
prie greitesnio termino.

371 W. l|Fh St.,
Chicago. Illinois

LieliiHiszkų KnĮgų 
kuopigiausei iszpardawoju, surasza tu
jų užpraszant reik 5c. markutę į groma- 
ta įdėti; pinįgai )<asabnas siuucaiasi po
pierinei, registrąwotoj gromaloj.

Adresas:
W. KALWAITIS,

Tilsit, (Ostpr.) Germany.

$100 NAGRADOS $100
užmokėsiu kiekvienam, kuris tapo iaz- 
gydyta* isz ligų įgytų per jaunystės isz- 
dykumą (ononizmą) Naminėmis Gydyk
lomis. Teip iszsigydyti ne gn'ima, bet 
jeigu kenti ant nervų turi apsilpnytas 
iytiszkas dalis kūno per ononizmą, ar po- 
linciją, kenti galvos skaudoj imą pi'wo 
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 uipeczėtytame ko
pė r te ir apie tawo gromatas nieks neda- 
žinos. Įdėk už 2c. markę ir raszyk pas: 

FRED WIL8ON,
(S—II) Box 386, Kenoshs, Wis.

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

VARPAS, literatūros.politikos ir mok
slo, dvimėnesinis laikrasztis, kasz
tuoja Prūsuos 1r Austrijoj 3 auksi
nus, Amerikon ir kitur prisiuneziant 
4 auksinus (Markes).

Pinįirus ir laiszkus į Ūkininko ir Var
po redakciją sinncziant reik toks

* adresas padėti;
J. LAPINAS,

Tilatt (Ost-Pr.) Germany.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted ui.

Nnjiia* poikiM Fotogt flj*», nžtazin* tiktai

S2 00
An vaMlin Ir kitokio reikalo oujima Fotogr* 

fliM kopų ik zomI.

TĖVYNĖS SARGAS 
mėnesinis laikraaztis su paveikslėliais 

Treczius metus 
stovi ant sargybos lietuvių tautos: szvie- 

sos. tikėjimo ir kalbos.
KasztuuJa ant metu $1.00

Pernykszczius ir uipernykszczius nume 
rius galjma gauti už SOc.

Vienas numeris yra siuneziamas ant pa 
žiūros uždykų.

Raszant reikia padėti adresų: 
Rev. A. Kaupas, 

1423 N Main Av., Scrauton, Pa

Wisi wyrjii pus

Baltrukony!
Rasite szalta alų, seniauses ariel

ka*, wyna net isz Europos, o 
cigarus net i>z Turkijos.

Atsilankykite po nr.
11 N. River Side 8t., 

laterbnry, Codd.
*

Nzuknys ir Žolės isz Eu
ropos.

Pasinaudokite ligoniai visokiose li
gose. VVisokios szaknys ir krajavi la- 
szal. kas tik kokių reikalauja ant iszgy- 
dymo skaudėjimo dantų, galvos, reu
matizmo ir tt.,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, Mahaioy City, Pa

Turiu už garbę apreikszti guo- 
dotiniems Kunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu vi
sus augszcziau3 paminėtus daig
ius Pigiausei, Teisingiausei 
ir Geriausei, nes per 30 metų 
užsiimdama iszdirbimais įgijau 
geriausę praktiką ir dėl to galiu 
viską padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.

Su guodone
W. SLOMIN8KA, 679 MILWAUKEE AV., CHICAGO, ILL.

Li6iuwlszKa flPUGKa,
257 Hanover St., Boston, Mass.

Pilna visokiu aptiekoriszku taworų czionykszcziu ir užrubežiniu.

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

Ofticiiil Publication
Aminai Statement of the Coal Oper- 

ators Mutual Fike Insurance Com- 
pant of SpringfleJd, in the State of Il
linois. on the 31st day of December. 
1897: made to the Insurance Superin- 
tendent of the State of Ulinoia, pursu
ant to Law:

No Capital.—Pūrely Mutual. 
ASSETS.

Market valueof bonds a stoeks..>5.162.50 
Cash on hand and in bank........ 8,657.92
Bills recei vableand agents’debit

bala neės........... . ...................... 3,782.36
Net premiums i n course of col-

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

notes liable to assess- 
men t....................>36,416.95

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

Amount of unearned premiums 
on all outstanding risks...... >6,402.82

Totai habilities.... .>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
E.X PEN DIT U R ES.

lAisses paid during the year... .>2,085.19 
Paid during the year to mem bers 266.59 
Commissions, salaries and reuts

paidduring the year........... 2,111.04
Taxeė paid during the year (in- 

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

Amountof all otherexpendit’r's
Totai expenditures. .>4,629.32

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 risksoutstand

ing..........................................>630,550.72
CHARLES RIDGELY, Vice Pres. 
CHARLES V. HICKOX, Sec’y.

Subscribed and sworn to before mc this 
8th day of February, 1898.

Ad. F. Deicken, 
Notary Public.

90.00
76.50

(Seal.)

Oflicial Publication
Anniial Statement of the Addibon 

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

901.00

No Capital.—Pūrely Mutual.
ASSET8.

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...................................
Premiums in course of collec-

tion and transmission........... 1^571.36
Amountof premium ordejiosit 

notes 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 Habilities....>13,294.16
INCOME.

Prfetniums received during the 
year in Cash......................... >5,246.40

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

Totai income............. >6,410.90
EXPEND1TURES. .

Ix>sses paid during the year.. .>5,764.40 
Paidduring theyear to.members 82.50 
Commissions, snlaries and rents 

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

Totai expenditures. .>7,153.78
MI8CELLANEOUS. _

Totai risks taken during the 
year in Illinois................. >379,536.00

Totai premiums received dur
ing the yęar 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. Glos, 
Notary Public. |(8« AL.)

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

Kauno gub. Szauliu pavieto.

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

Telefonas: ('anai 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos 

aptiekos.

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

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

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

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

P NOTARIJU8ZAS. 
CLAIM ADJUSIKR. Geriause Užeiga dėl Darbinyku

pas

F-PB™!l?hulis J. Danisewicziu
— 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,
954 33rd St., CHICAGO.

Telefon: Yards 709.

768 Bank ir RiverSide Sts.

Waterbury, Conn.
Užlaiko geriausius gerymus; szalta 

Alų, seniausias Arielkas, Likierius ir 
kvepenezius Cigarus. Užkvieczia visut 
atsilankyti. Juozas DanisevicEius.

“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. 
“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.

P. K. BRUt'HAS,
užlaiko didele

Krautuwe
Laikrodžių, Laikrodėlių, Žie 

dų, Špilkų irti.
Szllubinius Žiedus 

padaro ant orderio už pigiau- 
se prekę.

954 33rd St., Chicago, III.

S. Leli&szlc, 
nes pa* ji randa 

Si Įtentusee 
sznapsas ir sius

WAŽIUOJU

Lietuvviszkns Saliunas 
užlaiko gerą alų, seniauses ir czystas a- 
rielkas ir kvepeneziuscigarus. Geriause 
užeiga dėl szviežiai atvaževusių įChi- 
caga. Prie to turi gerą sale dėl mitingu, 
azokių ir kitokių zabowų.

S. LEL.IASZIUS,
650 S. Canal St., CHICAGO.

M. A. Pap lauskas,
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 irant iszmokescziu.

Srlinbinlai Žiedai
isz geriausio aukso, nuo 56 iki 72 probos 

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

lingi, padarau juos ant palaukimo per 
valanda. Prekes mano yra pigesnes ne
gu visame Chicagos mieste. Ateikite ir 
persitikrinkite. 8u guodone, x

M. A. PAWLAUSKA8,
i 24 Foreman St., Cleveland, O.
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