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tėnykszczių maisztinįkų vado
vų Aguinal^o, rodosi, dar prilan- 
kiausias amerikonams ir už tę 
prilankumę įtekmė jo maži naši. 
Daugumas maisztinįkų 
ant Filipinų greieziaus 
pasilikti po^ Iczpanijos 
negu patekti Amerikai.

Filipinų salų dar 
tapo pabaigtas 
žinia dar tikrai, 

paims visas sa-

vadovų 
sutinka 

valdžia, 
Kiaušy-

Įima isz iszrinktų rinkėjų spręsti, 
didelių permainų seime ne bus, 
tikt nacijonal-liberalai arba ran
do tarnai nustos mažiausiai 12 
pasiuntinių, kurias tai vietas lai
mės progresistai. Kaip stovi lie
tuviai, dar nežinia.
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Darba atlieka .
gražiai, greitai ir pigiai.

mas vienok 
Paryžiuj ne 
ir todėl ne 
ar Amerika
las, kurių juk ji ne apvaldė. Jei
gu panorės jas paimti, tai turės 
ir apvaldyti, bet ant to reiks 
daugiaus aukų negu ant pergalė
jimo iszpanijonų. Iszmintingesni 
ir doresni amerikonų dalis priesz- 
tarauja sava valdinįkams, kurie, 
ant užsipelnymo garbės, norėtų 
vien platinti svetur Amerikos 
valdybas.

I Uisirasunt “Lietuvį" ir priiiun-l 
leziant pinigus už jį, "kaip ir su irisais k i-, 
.tais reikalais, visada reik uždėti šiltoki
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Politiszkos žinios,

Vokietija.
Vokietijos ciecorius važinėja 

po Palestinę. Jis užsimanė va
žiuoti į Jeruzolimę ne geležinke
liu bet raitas, kad galėtų įjoti 
kaip Christus į Szventę miestę 
su tyczia parengtoms iazkilmėms. 
Tę beprotiszkę užsimanymę smar
kiai nupeikė ir protestoniszki 
laikraszcziai, todėl ir Vilhelmas 
ne dryso jau savęs prie Christaus 
prilyginti.

Vokiszki laikraszcziai prane- 
sza, buk terp Vokietijos ir Tur 
kijos dabar vedasi tarybos, ne 
tikt kaslink visokių paliuosavi- 
mų vokiszkiems prekėjams Tur
kijoj, bet teiposgi kalba, buk ant 
pi įkalbėjimo Vokietijos cieco- 
riaus sultonas sutinka atiduoti 
Vokietijai kokį nors Turkijos 
krasztę; mena, kad atiduos Vo
kietijai visę Mažęję Aziję. Mas- 
kolijai tas labai ne patinka, ji 
per savo ambasadorių praneszė 
sultonui, kad jeigu jisai duotų 
Vokietijai kokį nors savo val
dybų plotę, Maskolija pareikalau
sianti panaszios dovanos: jeigu 
Vokietija gaus Mažęję Aziję, tai 
Maskolija pareikalaus Armėnijos 
ir tokiu budu busianezios prasza- 
lintos ant visada nežmoniszkos 
armenieczių skerdynės. Prancū
zija Turkijoj mažiaus negu Mas 
kolija turi reikalų, bet jeigu kę 
nors gautų Vokietija ir Masko
lija, tašyk ir Prancūzija atsilieps 
su savo reikalavimais; ji nuo 
seniai geidžia gauti Syriję. Taigi 
mat užtenka sultonui duoti vie 
nam kę nors, o tuojau* atsilieps 
kiti su savo reikalavimais. Nėra 
abejonės, kad sultonas apie tai 
gerai žino, todėl, jeigu jis apda 
lys kuom nors Vokietiję, tai 
vien tęsyk, jeigu ji pasižadės 
Turkiję apginti nuo reikalavimų 
kitų.

Atsilankymas Vokietijos cie- 
coriaus Turkijoj ir visokį paska
lai apie tę, kę Vokietija pelnys 
isz tų atsilankymų, pakėlė nepa- 
sitikėjimę Maskolijos Vokietijai. 
Kad kaimyniszkas prilankumas 
dėl Vokietijos iszdilo ne tikt pas 
maskolius, kadangi jie vokieczių 
nuo seniai neužkenezia, bet ir pas 
ciecorių ir valdžię laikanczius, 
geriausiai parodo tas atsitikimas, 
kad keliaudamas po užrubežius 
maskoliszkas užrutožinių dalykų 
ministeris, Muravjev, atsilankė 
Prancūzijoj, grįždamas gi namon 
pridėjo net sau kelio, užsuko į 
Vindobonę, kur atlankė ciecorių, 
buvo pas Austrijos užrubežinių 
dalykų ministerį ant apkalbėjimo 
visokių Maskolijos ir Austrijos 
reikalų. į Voktetiję gi visai ne 
užvažiavo, Berlynę isz tolo ap
lenkė, ir tai padarė ant prisaky 
mo ciecoriaus Mikalojaus. Dabar 
jau laikraszcziai garsina, bnk Vil
helmas sutrumpino laikų vieszė- 
jimo Turkijoj ir grižta atjzal. Ko
dėl teip daro, laikraszcziai ne pa
duoda.

Atsibuvo Prusnose pirmutiniai

Amerika ir Iszpanija.
Iszpaniszkiems sandaros komi- 

šoriams nepasisekė iszderėti nuo 
Amerikos nė jokių palengvini
mų, nors Iszpanija bandė atsiliep
ti prie malonės savo pergalėto
jų. Perimti skolas Kubos Ame
rika atsisakė. Sala Porto Rico 
jau amerikonų rankose; su ję bus 
mažiausiai vargo. Kaslink Ku- i 
bos, dalykai stovi sunkiaus; I 
maisztinįkų vadovai atsisako pa
leisti savo kareivius namon, jie 
pasirengę ginti savo liuosybę ir 
nuo Amerikos, jeigu toje bandy
tų salę paversti į savo valdybę. 
Maisztinįkų vadovai sako, kad 
pradedama karę priesz Iszpaniję 
Amerika davusi pažadėjimę Ku
bos ne imti, tikt ję nuo neteisin
gų iszpanijonų iszliuosuoti; tikt 
ant to pažadėjimo pasirėmę ku- 
biecziai kariavo isz vien su įsi
veržusiais amerikonais priesz isz 
panijonus, kitaip jie butų susitai
kę su iszpanijonais ir Amerika 
ne butų įveikusi. Jeigu Ameri
kos valdiuįkai, pasitikėdami ant 
lengvo pergalėjimo iszpanįjoiių, 
bandytų jieszkoti vien t sau ka- 
riszkos garbės kaip Europos des- 
potiszki monarchai ir jos jenero- 
lai, jeigu jos mieris ne butų žmo 
nijos gerovė ir liuosybė, tęsyk 
kubiecziai kariaus teip priesz A- 
menkę, kaip kariavo priesz Isz- 
paniję, Ant Kubos dabar jau ke
liauja pulkai dykaduonių vietų 
jieszkotojų ir žinoma ne geriau
sios veislės. Kadangi prie pa- 
stumėjimo kraszto į karę jie tei
posgi prisidėjo, taigi sėdinti 
Washingtone valdžios perdėti- 
niai ne gal jiems ant praszymų 
atsakyti; isz jų kubiecziai spren
džia apie visus amerikonus, pra
deda Amerikai visai nepasitikėti. 
Tuom tarpu nė prezidentas Mc 
Kinley laike apvaikszcziojimų 
sandaros szvenezių visokiuose 
miestuose, nors pasakė kalbų dau
giaus negu reikia, bet niekur ne 
iszdryso aiszkiai pasakyti, ar jis 
mislyja Kubę palaikyti kaipo A- 
merikos valdybę, ar palikti ję 
savistovą.

Kaip ant Kubos vietiniai gy
ventojai pradeda vis labiaus ir 
labiaus nepasitikėti Amerikai, 
teip jau ir gyventojai Filipinų 
fialų ne geidžia, kad salos perei-. av<iuuwo jrruHuuee pirmuuniai 
tu į Amerikos rankas. Isz wisų 1 rinkimai į Prūsų seimę. Kaip ga-

Prancūzija.
Prancūzijoj su Dreyfuso prova 

ne gali pabaigti, dėl jos tapo 
praszalinta nuo vietos visa Bris- 
souo ministerija. Mat parlamen
te atsirado daugiaus provos at
naujinimo prieszų. Tuom tarpu 
kasacijos audžia, peržiūrėdamas 
dokumentus, ant kurių pasirėmęs 
sūdąs nubaudė teip sunkiai 
Dreyfusę, persitikrino, kad tie 
dokumentai ne turi didelės ver
tės, taigi, kitaip sakant, kad 
Dreyfus buvo sūdo ant bausmės 
neteisingai nuspręstas. Žydų 
prieszai susirinko priesz sudę, 
savo demonstracijoms norėjo 
sudžias nugazdinti. Tas vienok 
nepasisekė. Tęsyk tūli kariau
nos virszinįkui norėjo, kad sūdąs 
tiesiog Dreyfusę, kaipo nekaltai 
nubaustę, paleistų, bet ir tas ne
pasisekė, kadangi prokuratorius 
ant to ne sutiko, jis ant tokio 
reikalavimo pasakė, kad jeigu 
Dreyfus yra ne kaltu, tai yra kai 
ti tie, per kurių neteisingus liu- 
dyjimus jis tapo nubaustas; sūdo 
priderystė yra tuos surasti ir nu
bausti, nors jie užimtų ir augsz- 
cziausias vietas; tę gi galima 
atrasti tikt per atnaujinimę pro
vos. Tiems, kurie bijosi atnauji
nimo provos rods pasisekė pra
šalinti užgyrusię jos atnaujinimę 
Brissono ministeriję nuo vietos, 
bet nepasisekė panaikinti jau už- 
girtę atnaujinimę. Wieton Bris
sono, užstojo dabar Dupuy’aus 
ministerija. Užrubežinių dalykų 
ministeriu joje pasilieka tas pats 
Delcasse, kurisai buwo ir Brisso
no ministerijoj. Karės ministeriu 
yra Freyeinet, buvęs kelis kartus 
ministeriumi.

Nesutikimai terp Prancūzijos ir 
Anglijos už Faszodę rods dar ne
pasibaigė, bet perėjo į daug 
szvelnesnę formę. Matomai pa
sibaigs jie be karės. Angliszki 
laikraszcziai sako, kad Prancuzi- 
j i pabūgo ir jieszko vien atsa- 
kanezios progos ant pasitrauki
mo. Tas prancūzų nusilenkimas 
buk paeina nuo to, kad Maskoli- 
ja atsisakė remti savo sandraugę 
Praneuziję jeigu ji įsikivinkliotų 
į karę su Angį ja. Rods prancu- 
ziszki laikraszcziai teiposgi prita
ria nusilenkimui savo rando, nu 
rodyja erzintiesi su Aglija, ka
dangi angliška laivynė daug 
drutesni, ji užstotų kelię prancu 
ziszkiems laivams vežantiems 
kariaunę. Karė butų vedama 
iszmėtytose po visę žemę pran- 
cuziszkose kolionijose; su žemės 
kariauna prancūzai ne gali prisi 
griebti į Angliję. Wokiszki laik- 
la-zcziai teiposgi iszreiszkė savo 
pnlankumę Anglijai, prekėjai 
padavė net atsiliepimus randui 
su prašymais stoti už Angliję. 
Nėra todėl dy vų, jeigu viena pa
likta Prancūzija to nusigando. 
Ma8koliszki vėl laikraszcziai nu
peikia prancuziszkų ministeriu 
baugumę už jų Qti«ilenkimę priesz 
Angliję. Kaitos todėl pusės tei
sybė, sunku įspėti. Anglija vie
nok nesiliauja ginklavusi.

pirko vienę isziMeneliko guber
natorių, geriąiisię jo kariaunos 
vadę, Rasę Mangaszę ir jis, turė
damas 10000 geniausių kareivių, 
atsisakė klausyti Meneliko, jo 
pasiuntinius su paliepimais vie
nus įmetė į kalinį, kitus gi nužu
dė. Menelik priesz jį išsiuntė 
40000 kareivių. Susitikimo dar 
ne buvo; pagal.kareivių skaitlių, 
rods Meneliko kareivių yra 4 
kartus daugiaus^ bet užtai Rašo 
Mangaszos kareiviai laikomi už 
geriausius Abisinijoj ir patsai 
Mangasza yra •už geriausię jos 
vadę laikomas. Todėl pirm laiko 
ne galima įspėti, katroj pusėj bus 
pergalė. Kaip ^ako, Prancūzija 
buvo susitarusi'tu Abisinija, kuri 
pažadėjo Marchindui į Faszodę 
atsiųsti pagelbę. jeigu jį vytų 
angį i jonai. Kad tos pageltos 
atsiųsti ne galėtų, anglijonai 
priesz Meneiikę|pakė’.ė jo paties 
gubernatorių, ktfrio suvaldymas 
Abisinijai reikalingesnis negu pa- 
gelba sėdineziatn Faszodoj Mar- 
chandui.

caro užmanymę, sakydamas, kad 
jeigu jis geidžia sandaros, tai tur
būt, isz jos pasinaudoję*, rengia 
naujus pąnczius ant Huosybės ir 
szviesos.

Alicija.
Austrijoj tapsiuszaukta viesz- 

patystės rodą. (Nauji pasiunti
niai, koki jie neĮbus, pagal savo 
nuomones mažtįi kuom skirsis 
nuo buvusių pirsni aus; jeigu su 
paskutiniais nė Boki ministeriai 
ne įstengė palaiky ti valdžios va
džias, tas pats bęs ir su naujais: 
vokiecziai niekam nesutiks pri
pažinti slavams ygių tiesų, sla
vai gi, kurių Ai strijoj daugiaus 
negu vokieczių
nugraužtais k&u ais, kokius ka-

nepasiganėdįs

vokiecziai numeta. Kol ne atsi
ras Austrijoj dręsaus ant tiek mi- 
nisterio, kuriaai galėtų sutaikyti 
nesutinkanezius slaviszkus ir vo
kiškus vieszpatystės rodos pa
siuntinius, tol, galima sakyti, 
Austrijoj ne galės ilgai užsilikti 
nė joki ministeriai ir tiesos lau- 
kianezios iszriszimo ne galės būt 
iszrisztos. Nore ministeriai butų 
ir prilankiausi vokiecziams, 
jie ne galės slavų nustumti 
atgal į tokį padėjimę, kaip 
pirma buwo; taigi ežia slavai gal 
vien vis kę nors pelnyti, vokie- 
cziams gi, ar jie nori, ar ne— at- 
seis vis ko nors iszsižadėti ir tai 
teip ilgai, kol tiesos slavų ir vo- 
kieczių ne susilygįs.

Isz- Lietnwos,

Dwarai ir ūkės paskirtos 
ant priverstino parda

vimo.
Kauno gubernijaliszkos val

džios pagarsino suraszę dvarų ir 
ūkių paskirtų ant pardavimo už 
nemokėjimę mokeszczių; dvarai 
tie ir ūkės yra szitos: Kauno pa
vietyj: Ltbanov Zbiellos, Szilai 
Francuzovyczo, Palitkai Kimon- 
to, Ambrozunai Raczkausko, Bo- 
runai Sipovyczo, Ridikai Radi- 
ko; Vilkmergės pavietyj: Ru
peikai Dovnarovyczo, Sesikai 
Daugėlos, Peniakai Klimczickio, 
Lanevszczina Kontrimovyczų 
ir Steikuno, Viszintai Komaro, 
Miekuniszkiai Mažeikos, Puni 
Mažeikos, Antokėcziai Matuskių, 
Lubicz Savickienės, Pesliszkiei 
Klimczickio, Pulbiedai Drazdauc 
ko, Medincei Staniauso, Balei- 
8zio, Stontiko, Dvarso ir Petru
lio, Inepal Augustino, Povoszo- 
kai Kropo, Labeikai Chodobovo, 
Szviliszkiai Szidlaucko; Zarasų 
pavietyj: Janulaicziai Zenkovy- 
ezo ir Rutkausko, Kazliszkiai 
Mažiejie Rutkausko; Sziaulių pa
vietyj: Szakinavas Livino, Die- 
vianai Pilsudzkienės, Degucziai 
Godliauckienės, Dubianai Pilsudz
kienės, Liszkeliai-Daszke Kori- 
but-Daezkevycziaus, 
Kasperavycziaus, 
Mockevycziene*,
Fabricijaus, Chvalaine-Jungiriai

Podurupe 
Pelodziai 

Juszkancziai

Caro tarnų beprotyste.
Susitvėrusios po įtekmę neti

kusių caro tarnų blaivystės drau
gystės ant galo suprato, kad ant 
patraukimo žmonių prie blaivys- 
tės neužtenka jų parengtų mas- 
koliazkų skaitymų, bet reikia ir 
ko kito. Suprato jie, kad ant 
apsaugojimo žmonių nuo girtuok
liavimų reikia jiems suteikti 
ant pasiskaitymo geras ir nau
dingas knįgas. Blaivystės drau
gystės užmanė todėl rengti Lie
tuvoj skaitinyczias, bet žinoma, 
skaitinyczias tikt su maskoliš
koms knįgums, nors Lietuvoj nė 
deszimtos gyventojų dalies nė
ra maskolių. Pasileidę val
katos ir netikę carai, kuiie tikt 
gėdę savo darbais civilizuotam 
svietui 19 amžyj daro, visgi 
draudžia 3 milijonams lietuvių 
turėti savo knįgas ir apeiazvies- 
ti savo prigimtoj kalboj. Toki 
tai netikę, terszianti civilizaciję 
valdonai drysta atsiliepti į kitus 
krasztus su užmanymais paliauti 
ginklavimę. Ginklai reikalingi 
ant apgynimo civilizacijos, kad 
jos ne galėtų isznalkinti toki ne
tikę carai. Jam mažiausiai pritin
ka atsiliepti su tokiais užmany
mais. Teisingai antai Ch'cagos 
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tę Lietuvoj Muravjev užtvir-1 Ugnis užgimė nuo nežinomos 
i! i™ 1__j--------------j: priežasties ant. rinkos ir kadangi

ežia triobos sugrustos, greitai 
platinosi: i kokias tris valandas 
isznaikino su virszum 60 žydisz- 
kų k romelių ir 6 kluonus. Blėdį 
ugnies padarytę paduoda ant 60 
tukstonezių rublių.

tino 100 kariszko sūdo nusprendi
mų ant pakorimo; terp nužudytų 
buvo ir katalikiszki kunįgai. Už
tai lenkiszki maisztinįkai, pagal 
tas paczi&s žinias, pakorė 
Lietuvoj 305 žmonis, o terp tų ir 
3 popus. Isz maisztinįkų pakartų 
ne visi buvo maskoliai, terp jų 
buvo ir visai ne kriti žmonės.

Darbo namai Szventėnuo- 
se.

Szventėnuose, Vilniaus gub., 
tapo parengti betureziams Darbo 
Namai, kuriuos uždeda ir palai
kys tom tikra, bet ant nelaimės 
vien isz maskolių urėdnįkų drau
gystė. Pinįgus ant to 
draugystė renka nuo visų 
vos gyventojų, taigi nuo 
kų, žydų, liuteronų, bet
kautojai ne turi tiesos prižiūrėti 
už jų pinįgus parengtų darbo na
mų. Taigi mat ir maskoliai ežia 
su darbo namais teip elgiasi kaip 
Chicagoj kunįgas Kravczunas su 
lietuviszka bažnyczia, mokslainė 
ir parapijos kasa.

mierio 
Lietu
ką toli - 
tie au-

Nusprendimai maluninįkų 
susivažiavimo.

Pasibaigė suszauktas į Vilnių 
maluninįkų eusivažiavimas, pa
skirtas ant pakėlimo maluninįkys- 
tės Lietuvoj.Susi rinkę nusprendė: 
parengti Lietuvoj parankiausioj 
vietoj javų berzę;atidaryti malu 
ninįkams kreditę vieszpatystės 
bankose ant vekselių; numažinti 
pervežimo tarifas ant miltų; pa
rengti Vilniuje maluninįkystės 
mokslainę; pagerinti kelius Lie-

lianai Nagurskio; Reseįnių pa
svietyj: Paszeszuvė Kibartienės, 
Gleve Bucevyczienės, Kliavinė 
Radviloviczo, Ganyklos Džia- 
viznos Pawlowyczo, Waitkevy- 
ežio ir kitų, Polse Giedraiczio, 
Labgiriai Karczevskio, Pilkai 
Klinkno, Pilkai Wodeckio, Pilkai 
Klinkno, Labgiriai Kapuszcz:o, 
Wengersku Urbanavyczių, Wen- 
gerska Žukauskų. Didžiausia sko
la, yra 2533 rubl. ant Dirvonų 
Pilsudžkienės, mažiausia gi ant 
Lahgirių Karczevskio, nes tikt 
95 kap. Nėra abejonės, kad * dau
gumas saviuįkų, iki ateis laikas 
pardavimo, ant ko paskirta 15 
mėnesių, skolę užmokės, kadangi 
didesni dalis skolų yra isz mažų, 
vos po kelis arba kelias deszim- 
tis rublių, skolos virsz 100 ru
blių yra tikt ant penkių, matomai 
dvarų.

Muzikos inokslaine Vil
niuje.

Prie neseniai susitvėrusios Vil
niuje Ciecoriszkos Muzikaliszkos 
Draugystės tapo parengta muzi 
kos mokslainė; prie jos parengė 
dalį ant iszlavinimo kapelmeiste
rių kareiviszkoms 'orchestroms. 
Tokiu budu mat neseniai susitvė
rusi draugystė, ne užsi įminėdama 
politika, isz tikro pasirodo nau
dinga. Kad tai ir kiti musų tėvy
nės duona mintanti maskoliai pa
sirodytų ant tiek protingi, kad 
ne kisztu politikos ten, kur ji ne 
reikalinga, tęsya netikt mažiaus 
butų nesutikimų, bet jie galėtų 
būt mums naudingais; dabar gi 
jie visame pasirodo musų prie- 
szais ir siurbėjais musų tėvynės, 
o naudus jai nė jokios ne atgabe
na.

ninįkų reikalavimais tapo nu
siųsti maskoliszkai žemdarbystės 
ministerijai.

NeinOczių nusikaltėlių 
kolionija.

Tam tikra draugystė pradėjo 
dabar rengti nemeczių nusikaltė
lių koliniję, netoli stacijos Domą- 
novo, Witebsko gub. Komitetas, 
kuris tuom užsiima, turi surinkęs 
200000 rub. Apart to,ant užlaiky
mo kolionijos kalinių užveizda 
nuo savęs paskiria po 1600 lubl. 
kas metę. Į tokias kolionijas bus 
talpinami nemecziai nusikaltė
liai, kurie laikomi drauge su už
kietėjusiais nusikaltėliais dar butų 
labiaus pabadyti. Tokię jau ko- 
lioniję rengia ir netoli Wilniaus.

Praszalina Suvalkų gu
bernatorių.

Ikiszioliszkas Suvalkų guber
natorius, Božovsky,topo praszalin 
tas nuo vietos. Maskoliszki laik
raszcziai kaipo priežastį paduoda 
ligę, bet paprastai, kad ne kom
promituoti urėdnįkų, tokię prie
žastį caras paduoda ir apie prasza- 
lintus nuo vietų už visokius nusi
dėjimus. Vieton praazalinto Bo- 
žovskio, į Suvalkus,ant pildymo 
gubernatoriaus prideryszczių, ta
po paskirtas >piocko Vice-guber- 
natorius Vataci.

Abisinija.
Kadangi Abisinijos valdonas, 

Menelik, per daug prilaukia akia 
žiuri ant prancūzų ir maskolių, 
prie platinimo prancūzam* jų 
valdybų kaip kada net padeda; 
tas, žinoma, nepatinka anglijo- 
nams, kurių valdomo Egipto ru- 
bežiai prieina prie Abisinijos. 
Anglijonai stengėsi gazdinimais___  ____ o
ir dovanomis Menelikę patrauk- vokiszkas laikrasztis 
ti į savo pusę prie*z prancūzus, Staats Ztg.” isz syk persergėjo 
bet kad tas ne pasisekė, jie pa- civilizuotus krasztus priesz tę

Kiek žmonių pakorė 
Muravjev?

Maskoliai rengiasi prie atiden
gimo paminklo Mūra v jevo-Kori
ko Vilniuje. Jų laikra-zcziai da 
bar perkratinėja Muravjevo dar
bus, surinko ir žinias apie skait
lių ant jo nusprendimo pakartų 
žmonių Lietuvoj laike buvusio 
lenkų maiszto 1863 m. Pagal tos 
žinias iszpuula, kad per tę maiaz-

Pekszczio kelionė apie 
žemę.

Į Rygę sugrįžo dabar koksai 
Rengardt, atlikęs pėkszczias ke
lionę aplink žemę, kur tikt tokia 
kelionė buvo galima. Tikt per jū
res isz Europos į Amerikę jis ke
liavo ant garlaivio ir isz Kali
fornijos įSiberiję; likusį gi visę 
kelię perėjo pėkszczias. Rengardt 
isz Rygos iszėjo 28 d. Pjutės 1894 
metų, sugrįžo gi atgal 9 d. Rug
sėjo szių metų.

Rinkimai Prūsų Lietu
voj.

Pereitos sanvaitės ketverge 
Prūsuose, o tame ir Prūsų Lietu
voj, atsibuvo pirmutiniai rinki
mai į seimę. Tę dienę rinko rin
kėjus. Pasiuntinių rinkimai at
sibus ketverge szios sanvaitės, 
bet ar lietuviams pasiseks isz- 
rinkti ir kiek savo pastatytų pa
siuntinių, apie tai žinios dar ne 
atėjo. Apie tai galėsime pranesz- 
ti sekaneziame “Lietuvos” nume
ryje.

Hohenlohes dvarai par
duoti.

Dvarai Vokietijos kancleriaus, 
Hohenlohes, Lietuvoj isz dalies 
tapo jau parduoti, Visus dvarus 
Minsko gubernijoj ~apiipaj>GąiM.* 
plotę 150000 margų, pardavė už 
2,500,000 rub.; gražiausias isz 
visų dvarų Verksi, netoli Vil
niaus, iki sziol ne parduotas ir, 
kaip sako, juos norys pirkti mas- 
koliszkas caras.

Negyvėle.
Miestelyj V iii jampoliaus Slaba

doj, prieszais Kaunę, prieszai* 
Mordchelio Cadikovo namais rado 
kunę nežinomos moteriszkės, dar 
nesenos. Kiszeniuose negyvėlės 
buvo paszpartas iszduotas Semo 
valszcziaus, Sziaulių pavieczio, 
ant vardo merginos Salomėjos 
Žiuplytės. Nuo ko ji pasimirė, tas 
neiszstirta.

Uždrausta kirsti girią.
Wilniaus komitetas užlaikymo 

girių uždraudė kirsti medžius 
ukinįkui Stasiūnui, kuriam pri
guli szmotelis girios vadinamas 
Bliudeliu, . Wilniaus pavietyj, 
priė ažero N i kojos, isz viso 3 
desiatinos; nždraudimas lazduo
tas todėl, kad iszkirtus medžius, 
vėjai galėtų užneszioti piešk a uuo 
ažero krantų aplinkinių kaimų 
dirvas. Teiposgi uždraudė kirsti 
medžius Skirtianų giriose, prigu
li neziose Sorokui, Szveutėuų pa 
vietyj.

Gaisrai Wilniaus gub.
Pirmoje pusėje Rugsėjo szių 

metų, Wilniaus gub. buvo isz vi
so 35 gaisrai, isz kurių užgimė: 
5 nuo neatsargumo paežių pade
gėlių, 5 nuo negerai įtaisytų ka
minų, 7 nuo perkūno įtrenkimo ir 
11 nuo nežinomų priežaszczių. 
Wisuose tuose atsitikimuose 
ugnelė pridirbo blėdies ant 70071 
rubl.

Pakorė moteriszkę.
Tilžėj, Prūsų Lietuvoj, lietu

vė Rudaitienė, naszlė, apkaltinta 
už žmogžudystę, likosi sūdo ant 
pakorimo nuspręsta. 31 d. Spalių 
ant Tilžės sūdo kiemo tapo ji pa
karta.

• Warszawoj staiga pasimirė 
atkakęs ten Suvalkų vice guber
natorius Zauszkevyczius.

JlESZKANT VIETOS.

— Ne, asz jums tos vietos 
duoti negaliu; prie jo?, apart al
gos, yra dar ir gyvenimas.

— Maloningas pone, jeigu jau 
tai jau 
ir gy-

vietos duoti negalite, 
man paveskite nors algę 
venimę.

Iszdegč miestelis Dolgino- 
wo.

24 d. Rugsėjo, miestelyj Dol- 
ginovo, Wileikos pavietyj, Vil
niaus gub., siautė didelis gaisras.

Pasigėręs ant jomarko 
ukinįkas, parvažiavęs 
bando isz vežimo pasikelti, bet 
ne įstengia. Apgailestaudamas 
savo nelaimę, skundžiasi:

— Kas isz to, kad parvažia
vau namon, jeigu isz vežimo iš
lipti ne galiu! Sarti 1 grįžkiwa at
gal į m i estę!

mieste
namon,



Isz Amerikos. Paskendo laivas. *,
Didelis laivas “SL Peter”, ku

rni gauti'reikalavimą antkelių czioja apdriskę, iszblyszkę, 
milijonų d oi i arų iszdirbimų isz dvėsdami isz bado, nes neturi už

kunįgų toki, kurie nesuprastų 
reikalingumo mokslo? Czia turi

, Gaisrai.
Miestelyj Regan, Indijonų Te

ritorijoj, sudegė Regan Kolegija, 
geriausia mokslainė indijonams 
parengta ant wisų Amerikos plo
tų. Užgimus gaisrui, mokslainėj 
buvo 200 indijonų vaikų; visus 
juos pasisekė isz deganczios trio- 
bos išvesti.

Vanoouver, Brit. Col. 26 d. 
Spalių užsidegė czia didelės Raš
tingo lentų pjovinyczios, kurios 
su visu sudegė; per tai 250 dar
binįkų neteko darbo. Minėtos 
pjovinyczios buwo didžiausios 
Didžiojo oceano pakrantėse ir ga 
Įėjo iszpjauti po 3000000 kubisz- 
kų pėdų medžių ant dienos. Blė
dį ugnies padarytu skaito ant 
kelių sz'mtų tukstanczių doliarų.f,

Osvego, N. Y. Sudegė czia 
Tonkin River Briter & Enaine 
Works. Prie to sudegė ir vienas 
sargas. Blėdį ugnies padarytą 
skaito ant 1110000.

Kodėl indijonai pasikelia?
Indijonų komisorius Jonės, ku- 

risai tirinėjo priežastis paskutinio 
pasikėlimo indijonų Chippeva 
giminės, praneszė Washingtono 
valdžioms, kad jisai per eawo ti- 
rinėjimus persitikrino, kad per 
sistematiszkai besitraukianczias 
per eiles metų skriaudas indijo- 
nai buwo priwersti priesz savo 
skriaudėjus baltveidžius ameri
konus maisztus pakelti. Ar 
Washingtono waidžios^ pasirupys 
apie apgynimu neteisingai skriau 
džiamų ind jonų, galima paabejo
ti, kadangi tas skriauda s ne wien 
p. Jonės susekė,apie jas seniai gar 
sino visi geresniejie, žinoma, ne 
natyvistų iszleidžiami, Amerikos 
laikraszcziai.

Apsirikę aukso j ieškotojai.
Į Vancouver, Britiszkoj Ko

lumbijoj, atkako partija, suside
danti isz 55 ypatų, aukso jieszko- 
jų isz Suvienytų Wieszpatysz- 
ežių, kurie perėjo Edmont Trail 
isz Peace River apskriezio, iszty 
rė visą kelią 1300 mylių jieszko- 
dami aukso, bet wisur, jeigu kur 
ir rado ženklus jo buvimo, tai 
visgi buvo teip mažai, kad kasi
mas ne gal apsimokėti. Szimtai 
amerikonų yra dar ant Edmond 
Trail, kur kenezia didelį vargę ir 
jie laukia tikt laiko, kada galės 
prie jūrių kranto prisigriebti ir 
nuo czia giįžti atgal į savokrasz- 
t?-
Musztynes terp indijonų ir balt- 

veidžiu.
Baker, Ore. Netoli nuo czia 

užgimė kruvinos musztyuės terp 
indijonų ir baltveidžių, kuriose 
vienas ballveidis ir 5 indijonai, 
taigi w isi kiek tikt jų huvo, tapo 
užmuszti Baltveidžių gerai apsi
ginklavusių buvo 19 žmonių, ku
rie, kaip indijoųai sako, bandė jų 
arklius paveržti. Tasai atsitiki
mas suerzino indijouus, ir dabar 
visi bijosi, kad jie ne panorėtų 
atkerszyti už užmusztus savo 
brolius.

Atkanka daug italijonu.
Skaitlius atkankanezių į Ameri

ką italijonu szį metę vėl pasidau
gino. Dabar antai angliszkas 
garlaiwys “Bolivia”, atkakęs 25 
d. Spalių į New Orleans-ą, atgabe
no 1369 italiszkus ateivius; dau
gumas jų atkako isz Sicilijos, kur 
gywenimo sanlygos be tu rėžiams 
yra neiszpasakytai sunkios. At
kakusius patiko jų vientaueziai 
ir giminės seniaus zį Ameriką at
kakę.

Žemes drebėjimai.
Ottawa, Ont. 3 7 d. Spalių, 

rytmetyj, apsireiszke^ gana smar- 
kus'žemės drebėjimas. Smarkiau
sias buvo ant Sandy Hill ir Gil- 
mour st. Ant paskutinės ulyczios 
triobos teip smarkiai szokinėjo, 
kad mieganti žmonės pabudo ir 
isz baimės iszbėgiojo isz namų. 
Ant kitų ulyczių drebėjimas bu
vo daug silpnesnis. Wiskas tę 
sėsi ne ilgai, vos 20 sekundų.

Ilga ir szalta žiema.
Mokslincziai, o ne koki nors 

kaimų žinunai, szį metę prana- 
szauja ilgę, su daug sniego ir 
szahę žiemę. Žinoma, jie apie 
tai sprendžia ne isz žęsies ožio, 
l>et isz savo patėmyjimų, kad 
szaltos-ir ilgos žiemos apsireiš
kia perijodiškai po kelių sziltes- 
nių. Szį metę ateina kaleina ant 
szaltos ir ilgos.

tisai isz San Vincent plaukė į 
Ontario ažerę, netoli Sodus susi
daužė ir paskendo. Isz buvusių 
ant jo žmonių, tikt kapitonę isz- 
gelbėjo; jo gi pati ir 7 jurinįkai 
prigėrė,

Isz darbo lauko.
5 Canton, Oh. The Steel 

Mill dirbtuvės dirba kas dienę 
ir yra viltis, kad darbai neis nie
ky n.

• Junction, W. Va. Davis 
Coal & Coke Co. rengia netoli 
szito miestelio naujas anglių kas 
tynęs.

1 Bitumen, Pa. Caianyksz- 
cziose kastynėse dirba dabar pil- 
nę laikę. 275 darbiuįkai turi jose 
darbę. ;____ >

5 Cahoe, N. Y. Burdeno dirb
tuvėj pradėjo dirbti; kitoj jo 
dirbtuvėj žada pradėti darbę 
nuo ateinanezios sanvaitėfe.

Freenville, Texas. Netoli 
szito miesto radostorę ir placzię 
anglių gyslą. Neužilgio ketina 
parengti czia naujas kastynes.

<[ Little Rock, Ark. Szito 
apskriezio darbiuįkai dabar 
sztraikuoja: Westęr Coal & Min
ing Co., Schartian Co. kastynėse.

•į Spring-field, III. Darbinį 
kai Lichttield Coal Co. pakėlė 
sztraikę užtai, kad kompanija 
praszalino nuo darbo 9 darbinį- 
kus.

5 Milwauke£,Wis. Czianyksz- 
cziose dirbtuvėse dabar dirba ge
rai ir dirbtuvės turi diktai rei
kalavimų, todėl ii* darbo užteks 
ant ilgiaus.

r California, Pa. Sztraikas 
czianykszczių kalnakasių baigiasi. 
Daugumas kapitalistų piiėmė ant 
Chicagos konvencijos užgirtę už- 
mokesnio normą.

« Pittsburg, Pa. 5 poole Mo- 
nongahela upės, Pittsburgo ap- 
skrityj, yra į 50 kautynių, bet isz 
jų vos 6 ar 8 moka darbinįkams 
unijų užmokesnį.

*■ Spokane, Wash. Czianyksz- 
czios Union Iron Works ir Rud 
Machine Co. susijungė į vienę 
draugystę ir pradėjo dirbti abie
jose dirbtuvėse ir dirba gerai.

1 Pittsbirg, Pa. Sztraikas 
darbinįkų stiklo dirbtuvių szito 
apskriezio pasibaigė ir nuo ket
verge visos dirbtuvės pradėjo 
dirbti; 10000 darbinįkų turi vėl 
darbę.

5 Macsillon, Oh. Mas^illon 
Stonevare Co. pakėlė užmokesnį 
savo darbinįkų: dabar jie gauna 
tokię užmokestį kaip porę metų 
atgal. Skaitlių darbinįkų pakelia 
ant 50%.

Saltsburg, Pa. Darbinįkai 
czianykszczios dirbtuvės pereitę 
sanvaitę ne dirbo, kadangi reikė
jo atlikti visokius pertaisymus. 
Dabar jau pradėjo dirbti, ir dar
bai eina gerai.

5 Wilmington, Del. Pradėjo 
dirbti skurų iszdirbinyczia F. 
Blumenthalio Co.,iszstovėjusi du 
mėnesiu. Ras czia d aibę apie 
1000 vyrų ir moterų. Rollmilis 
Iron Co. dirba gerai visose da
lyse. Mertinath.

1 Roslyn, Wash. Darbai czia 
dabar eina gerai, vasara gi ėjo 
silpnai, kastynėse dirbo vos dvi 
arba tris dienas ant sanvaitės. 
Dabar dirba visur kasdienę pilnę 
laikę ir kas tikt nori dirbti, ne
sunku czia dabar gauti darbę.

Cleveland, Oh. Czianyksz- 
cziai kastynių savinįkai rengiasi 
numažinti darbinįkų uždarbį, 
bet darbinįkai nesutinka ir keti
na didelį sztraikę pakelti Dirb
tuvės Bcitton Rolling Mill Co. 
dirba dabar gerai pilnę laikę ir 
yra viltis, kad darbo užteks ant 
ilgai.

West Virginijoj prie kokso 
peczių dirba gerai. Dega dabar 
visi pecziai ir iszdirbtas koksas 
randa daug reikalaujanczių. Prie 
Upper Potomac rado naujus an
glių plotus. Yra jau kapitklistai, 
kurie ketina užsiimti parengimu 
kastynių ir pastatymu naujų 
kokso peczių.

Eabt Pittsburg, Pa. Czia- 
nyksztė Westhinghouse dirbtu
vė atstatė nuo darbo daug dar
binįkų. Fabrikantai mat, tikėda

Nev Yorko, priėmė pirm laiko 
daugiau* darbipįkų, bet kad reika
lavimai ne atėjo, todėl ne galėjo 
užlaikyti visų priimtų darbinįkų 
ir juos dabar nuo darbo atstatė.

< Houghton, Mich. Kalnaka
siams Norvay kastynių, nuo 17 
d. Spalių padidino uždarbį ant 
10 centų ant dienos. Kastynėse 
Ishpening dirba dabar po 8 valan
das, uždarbį gi gauna tokį, kaip 
pirma dirbdami 10 valandų ant 
dienos. Kkstynėse*apie ažerę Su- 
perior ketinu teiposgi arba su
trumpinti darbo- laikę palaikant 
dabartinį užmokesnį, arba jį pa
kelti palaikant tę patį kaip da
bar darbo laikę. Dirba czia į 
20000 darbinįkų, kuriems užteks 
darbo per visę žiemę.

ISZ
Lietuwiszhu dirwu.
Dirbkime sujungtomis 

pajėgomis!
Kiek kartų asz skaitau lietu- 

viszkus laikrsszczius, visada 
ateina man ant mislies pasaka 
apie gulbę, lydekę ir vėžį, susi
tarusius traukti vėžimę. Griebėsi 
visi prie darbo: gulbė pakilus į 
virszų, traukė vežimę augsztyn, 
lydeka vilko į vandenį, o vėžys, 
rėpliodamas atbulas, tenų>ė pa 
skui savę. Gerai visi geidė, isz 
visų pajiegų traukė, bet kad ne 
buvo santaikos, vežimas n ė neju
dėjo. Ar gi ne teip yra su mumis? 
Mes norime pajudinti savo tautę, 
norime ję apszviesli, visi turime 
gėrę norę, bet kad nėra santai
kos, ėsame panaszus į gulbę, ly
dekę ir vėžį, — tauta musų neju
da. Paimkie į rankas lietuviszką 
laikrasztį, tai kiekviename nu
meryje rasi: laikraszcziai kleri- 
kaliszki... laikraszcziai antikleii- 
kaliszki........ Dieve Tu mano!
teip mažai turime laikraszczių, o 
ypacz gerų, ir tie patys dalinasi į 
partijis! tartum jų visa užduotė 
butų kovoti wibni priesz kitus, o 
ne jieszkoti naudos savo taukai!

Nepykite už prilyginimą. Kada 
savi szunes pjaunasi, įlindus sve
timam, užmirszta apie savo pik
tumą, tik drauge griebi* sve
timu. Mes nematome to, kad mu
sų prieszai plėszo mus į visas pu
ses, nori mus suvisu isznuikinti, 
mes gi pjaunamės terp savęs.

Broliai mieli! Concurdia res 
parvae crescunt, difeordia maxi- 
mae dilabuntur. Musų užduotė, 
musų darbas turi būti: apsi- 
szviesti dalykuose tikėjime ir 
svietiszkų reikalų. Be vieno ir 
be kito musų tauta nekils. Žmo
gus be tikėjimo, tai yra girini o 
belis, kuri isz savęs turi viską, 
idant galėtų vesti gėrę vaisių, 
bet jos tas turinys nepakeltas į 
reikalingą tobulumę, ir ji, vie
ton gražaus vaisiaus, veda obuo
lius, kurių žmogus negal valgyti.

Užpuldinėja tūli laikraszcziai, 
jog lietuviai visus pinįgus ati
duoda ant bažnyczių, o ant tau
tos reikalų neliekti nieko. Pažiū
rėkime, ar isz tiesų bažnyczia 
czia yra kalta? Jeigu atsitinka, 
kad žmonės būva per daug lupa
mi neva ant bažnyczios, net juk 
ne bažnyczia juos lupa, taigi ne 
jos kaltė bet to, kuris lupa, nors 
jis butų ir kuuįgas.

Nežinau asz tikrų uždarbių lie
tuvių Amerikoje, tada paimsiu 
padėjimą lietuvių Szkotijos, ku
ris, kaip man rodosi, negeresnis 
už padėjimę amerikieczių.

Ir teip: anglių kastynėse die
ninį uždarbį lietuvių galima 
skaityti 5 šilingus arba 1 dol. 25 
centus. Uždirba ir po 7—8 szilin- 
gus, bet imkime tokię užmokesnį, 
kokię visada galima gauti. Dirba 
24 dienas ant mėnesio, tad už 
mėnesį turime 6 svarus, už metę 
gi turime 72 svarus arba 360 dol. 
Nedėlinį užsilaikymą darbioįko 
imkime 12 szilingų arba 3 dol.

Tad per metus turime: 
už 31 sw. 4 sz.=156 dol. 

ant drapanų ir ap- 
autuwo ant metų 8 sw. = 40dol.
apt kitokių reikalų: 
i szl i kimo nuo darbo, 
ant keliones ir tt. 10 tw._____ = 50 dol.

Tada iazeigos per
1 metę turėsime 49 sw. 4 sz.=246 dol.

Kadangi įeigos tu
rime ant metų 72 sw =360dol.

Tad kas met po 
užsilaikymui kož- 
nam darbinįkut,jei
gu jis dirba per isz- 
tisus metusturi likti 22sw.l6sz.=114dol.
• Kurgi pasideda tie pinįgai, jei
gu musų broliai lietuviai vaiksz-

kę sau duonos nusipirkti?
Paklauskime tų, kurie taiko 

publikus arba raliunus, o jie 
mums tę klausymą iszaiezkįs, ir 
tada suprasime, kodėl lietuviai 
neturi pinįgų ne tikt ant tautos 
reikalų, bet ir ant maisto.

Duokime jiems gywę tikėjimą, 
(asz czia kalbu apie tikėjimą ro
domą ir dorais darbais, o ne vien 
apie vardą tikėjimo, pildymą for
mų.; apszvieskime juos jo reika- 
.lucse, tegul lietuviai,vieton lan
kyti publikus, lanko bažnyczias, 
o tada, kad szitų paskutinių ir 
dar daugiaus butų, musų broliai 
turės pinįgų ir ant piitinkanczio 
užsilaikymo ir ant tautos reikalų.

Žinau, tūli pasakys, jog reikia 
juosapszviesti svietiszkų mokslu, 
o tada jie mokės blaivai gyventi, 
bet asz pirma paklauszcziau, ar 
isz žmonių ir labai apszviestų, 
bet neturincz'ų tvirto tikėjimo, 
mažai turime tokių, kurie szimtę, 
tukstanezius kartų didesnius tur 
tus praleidžia be jokios naudos 
ne tikt dėl visuomenės, bet ir dėl 
savęs, ir ant pabaigos gyvastį 
sau atima?

Kas žmogų užlaiko ant kelio 
dorybės, ar gal pajautimas savo 
ypatiszkos garbės? Niekados! Jai 
noras užlaikymo savo garbės su
laikys vagį nuo pavogimo te
gul 100 rublių, tada visada bus 
per silpnas, jeigu bus galima 
pasisavinti 100,000 rubl., kada 
jis su tais pinįga's persikėlęs į ki
ta uietą, po kita pravarde, galės 
turėti lengvą gyvenimą, ir kaipo 
turtingas, būti pagodojamu nuo 
žmonių. Ant kelio dorybės gali 
užlaikyti tikt tikėjimas, kurisai 
stato žmogui priesz akis mirtį, o 
potam baisų atsakymą ant sūdo 
už blogus darbus, ir užmokesnį 
amžinę už gerus. Žmogus 
turintis gywę tikėjimą, atmenan
tis, jog akys Augszcziausio ant jo 
atvertos, didžiausias jo paslaptis 
mato, nedrys blogai da
ryti, liet atimkime nuo jo tikėji
mą (kalbu apie tikrą tikėjimą, 
o ne vien apie pildymą formų), 
o paversime jį į gyvulį, kuris, 
nejausdamas ant savęs rankos jį 
valdanczios, vieton būti naudin
gu, stojasi niurni*pavojingu.

Antra musų užduotė yra ap 
szviesti savo tautę svietiszkų 
mokslu. Be jo teiposgi musų tau
ta neki's. Apszvieskime sawo 
brolius, atidarykime jiems akis, 
idant jie galėtų suprasti savo pa
dėjimę ir reikalus, tada pabus isz 
miego, ir tada viribus unitis kilsi 
me visi į virszų.

Dabar musų broliai neapsz- 
viesli suvis nesirūpina apie pa
gerinimą savo paežių ir tėvynės 
padėjimo, nes argi galime reika
lauti, idant neregys suprastų gra
žumą parvų? Atidarykime jam a- 
kis, tegul jis viską iszvysta, o ta
da viskę supras.

Dabar mus žmonės suvis ne 
linksta prie mokslo, ir tartum 
sergstisi, kad jų kas neapszvies- 
tų. Jeigu kas užsiima jų apszvie- 
timu, nemoka branginti tos gera 
dėjystės; jiems rodosi, jog jie, 
klausydami to mokintojaus, jam 
didelę mylistę daro ir už tai grei 
tai nuo sawę save geradėją atstu
mia (žinau tę isz datyrimo), liet 
atminkime jogei nil volitum nisi 
praecognitum, nieko nepa- 
sreidžiame, apie ką nežinome. 
Kiekvienas inteligentas, kuiis 
dabar dėl mokslo viskę aukauja, 
kada buvo mažas, jei ir turėjo di
delį palinkimą prie mokslo, nepa
žindamas vienok aiszkiai jo reka- 
lingumo ir naudos, nemylėjo jo 
tada teip kaip dabar myli.

Todėlgi musų inteligentai pri
valo viribus unitis stengtieji kuo 
veikiausiu apszviesti paskendu
sius tamsybėje savo brolius.

Turime stengtiesi turėti atsa- 
ksnezias mokslaines, ir suvieny
tais kasztais taisyti žmonėms knį- 
gynus.pamokinanczius skaitymus. 
Musų žmonės gailisi pinįgų ant 
knįgų,užveskime knįgynus, idant 
tenai gautų dovanai knįgas ant 
skaitymo, kada paragaus, pirks 
patys.

Kunįgas privalo žodžiu, darbu 
ir raszlu stengtiesi apszviesti sa
vo brolius reikaluose tikėjimo, 
sulaikyti juos nuo girtuoklystės, 
užlaikyti ant kelio dorybės, ir 
negarsinti jogiai svietiszkas ap- 
szvietimas yra blėdingas. Nors 
teisybę sakant, aš negaliu su
prasti, argi tai galėtų būti terp

būti tiktai kokis nesusipratimas. 
Sako,kunįgai gresę nuo skaitymo 
lietuviszkų laikraszczių. Ar vi
sų? Argi tai galėtų būti?! Grėsti 
nuo skaitymo tūlų laikraszczių 
privalo ne tikt kunįgai, bet kiek
vienas gerai buvo broliams vely- 
jantis, nes tenai, vieton maisto, 
paduoda nuodus.

Teip lygiai yra ir su knįgoms. 
“Vienybė” ragina kunigus, i- 
dant žmonėms uždraustų pirkti 
ir skaityti “Mokslus Maižie- 
čziaus”, o argi galima “Vienybei” 
užmesti, jogiai ji nori visus lietu
vius laikyti tamsybėje? Apart 
pagyrimo jai nieko daugiaus ne
galime sakyti.

Svietiszki inteligentai priva
lo stengtiesi apszviesti savo bro 
liūs dalykuose svietiszko mok 
slo ir nesikiszti į tikėjimo 
dalykus, ypacz garsindami, jog 
tikėjimas yra didžiausia kliūtis 
platinimui apszvietimo; tai tikt 
toki, kurie prieszai savę nemato 
toliau kaip per 2 žingsniu, arba 
per kurių lupas kalba ypatiszka 
neapykanta tikėjimo, kuriems ne
rupi teisybė, tikt iszliejimas tul
žies, teip gali sznekėti. Tikt pa- 
virszutinis mokslas nuo Dievo 
atitraukia, gilus prie Dievo ve
da.

Ir musų tauta,nors ir mažutytė, 
Wienok naguose prieszų neuž

dus,
Tikt imkim darbę iszvieno va

ryti.
Atmetę kersztus, barnis ir vai

dus! ....
Jungkime visi savo pajiegae, 

dėkime, kas darbę, kas žodį, o 
kas pinigą, ai]t naudos musų tau
tos, o teip

^Varydami darbę isz vieno, 
Už vienę kovodami tiet-ę, 
Galėsime be ugnies ir plieno 
Atgauti laisvę ir szviešę!

Wy tautas.

Isz Brooklyno, N. Y.
(Atsiųsta)

“Lietuvos” skaitytojai žino jau 
apie pasimirimę prabaszcziaus 
musų parapijos, kun. W. Krav- 
czuno. Welionis, užėmęs musų 
parapiję, vargingę vedė gyveni
mą, kadangi atkakęs į Ameriką, 
rods pirmiausiai nuvažiavo pas 
savo tikrą brolį į Chicagę, bet 
tas, palaikęs vienę sanvaitę, neį
leido jo nė į bažnyczię ir niekam 
neparodė lyg gėdydamasis netur
tingo ligos apimto brolio, ilgiaus 
laikyti nepanorėjo. Atkakęs į 
Brooklynę velionis negalėjo lai
kyti miežių, kol vyskupas nesusi 
raszė su Seinų d vasiszka valdžia; 
kol atsakymas ne atėjo, turėjo di
delį kęsti vargę, ant galo parapi- 
jonai paskyrė jam menkę algą, isz 
kurios jis ir gyveno, neturėdamas 
kitokių pelnų; algos tos užteko 
ant tiek, kad badu nenumirti. 
VVargas ir rupeszcziai gal teipos- 
gi kiek prisidėjo prie sutrumpini
mo gyvasties. Pasimirus a. a. 
musų prabaszcziui, rado jo paka- 
vonėse isz viso $l.!8c. Parapijos 
komitetas nusiuntė tuoj aus tele
gramą jo tikram broliui,Chicagos 
prabaszcziui, kad atkaktų ant lai
dotuvių, bet tas atsiuntė atsaky
mą, kad dėl silpnų pajiegų ant lai
dotuvių atkakti negal. Mat Chi- 
cagos prabaszcziui silpnos pajiegos 
nedaleido atkakti am brolio laido
tuvių,užtai,kaip matome isz “Lie
tuvos”, silpnos pajiegos jau ant 
rytojaus po atsibuvusių brolio lai
dotuvių nesulaikė jį nuo vaidų 
ant susirinkimo Simano Daukan- 
kanto Draugystės, silpnos pajie
gos buvo pakaktinos ant mėtymo 
laukan nepatinkanezių sau minė
tos Draugystės sąnarių, ant grie
bimo jiems už krūtų. Toksai pa
sielgimas rodo isz tikro silpnumą 
pajiegų, bėt ne fiziszkų tikt pro- 
tiszkų; jeigu vienok tos pajiegos 
dar visszeip teiplaikėsi ir nereikė
jo rėdyti į furijatų drabužius, tai 
rodosi geriaus buvo ir ant brolio 
szermenų atkakti negu ant drau
gystės susirinki musztynes 
kelti. Nežinia, ar Chicagos 
prabaszczius teipjau ne butų ra 
pinęsi apie brolio szermenis, jei
gu tasai butų palikęs kokię |40 
000 arba daugiaus, bet kad ve
lionis nepaliko’nė $2, o apie tai 
.turtingasis gerai žinojo, todėl 
ir gana pagarsėjęs isz savo godu
mo ne tikt Amerikoj, bet ir Lie
tuvoj Chicagos lietuviszkas pra
baszczius (asz jį gerai isz Lietu
vos pažįstų) paliko rūpestį apie 
palaidojimą savo brolio kitiems.

Suvažiavę ant palaidojimo 
lietuviszki kunįgai, 
praneszė komitetas, kad velionio 
brolis neatvažiuos ant szermenų, 
nenorėjo visai tikėti, kadangi 
jiems pasirodė, kad kunįgas ne 
gali būt teip žemai doriszkai nu
puolęs; tikt perskaitę telegramą 
pamatė, kad ant nelaimės ir toki 
lietuviszki duszių ganytojai atsi
randa Amerikoj.

Widtinis vyskupas teiposgi 
mažai rūpinosi apie priderantį 
palaidejimę kūno beturezio kuni
go. Laidotuvės atsibuvo be mi- 
szių, kadangi airys kunįgas, ku
riam, kaip sako, buvo prisakyta 
atlaikyti miežius, apie tai užrnir- 
szo, suvažiavę gi isz kitų diece
zijų lietuviszki kunįgai ant atlai- 
kymo miszių daleidimo negavo. 
Rods atsiuntė vyskupas airiszkę 
chorą, kuriam, už pag'edojimę 
giesmės,isz parapijos kasos reikėjo 
užmokėti $17, noi*8 lietuviszkas 
choras jeigu ne dykai, tai už pusę 
to butų tę paczię giesmę pagiedo
ję’ lietuviszki pinįgai bent 
butų lietuviams patekę.

Buvęs ant szermenų.

Mokslainių reikaluose.
Kun. Dr. M. Juodiszius, savo 

straipsnyje patalpintame Nr. 38 
“Lietuvos” tiki, jog padavė bu
dę visotino užbaigimo klausymo 
apie lietuviszkas mokslaines. No
rint jo mokintiniu ne buvau, 
vienok žinau,jog jisai pedagogas 
geras, tad žinoma, jis apie mok
slaines gali geriaus suprasti negu 
kas kitas, užtaigi stebėtinu yra 
daiktu, kad jis užmirezo apie 
vieną labai svarbų daiktą,—sto
ką mums tikrų pedagogų. Žino
ma, jeigu turėtume tikrus ir gerus 
pedagogus, tada ne butų jokios 
sznekos apie minyszkas, varga- 
mistras ir kitus, kadangi tąsyk 
pasinaudoti isz tokių nepaszauktų 
pedagogų ne butų reikalo, bet 
kad tikrų neturime ir jų tuojaus 
turėti negalime, argi jau nereikia 
uė mokslainių? Argi kun. Dr. 
Juodiszius nežino priežodžio: 
“kur žuvų nėra, ten ir vėžys žu
vis”. —- Be tikrų ir gerų peda
gogų, žinoma, rr.okslainės negali 
gerai stovėti, užtaigi tų, kurie tę 
gerai supranta ir gali, yra pride- 
rystė apie tuos pedagogus pasirū
pinti. Ar mus didžtureziai ir tūli 
pralobę kunįgai, vieton pirkinėti 
formas, negalėtų nors mažę nuo- 
szimtį paaukauti ant naudos tų, 
isz kurių tuosturtus surinko, t.y. 
ar negalėtų, parinkę kelis vaiku- 
czius lietuvius,linkusius prie mok
slo, leisti į atsakanezias augsz'es- 
nes mokslaines, idant jie galėtų 
pasil kti tikrais pedagogais, mo
kintojais savo tautieczių? Butų tai 
darbas labai pagirtinas ir dėl vi 
suomenės dideliai naudingas. Rei
kia tikt pradžios, o toliaus atsi
rastų ir daugiaus tokių geradėjų, 
o tada, turėdami užtektinai tikrų 
pedagogų, vi?i suprastų apie ne 
naudingumą mokslainės moterų 
ir vargamistrų vedamos.

Pakol tie, kurie reikalą su
pranta, apie sutvėrimą pedagogų 
nesirupįs, isz visos kalbos ir ra 
szymų iszeis tikt kapojimas bota
gu oro.

Tie, kurie nesupranta, arba 
suprasdami, neturi atsakanezio 
kaszto, arba kurie ant tėvynės 
labo nieko aukauti nenori, pėda 
gogų mums neparupįs, surinkti 
gi reikalingas aukas nuo visuo
menės galima bus tikt tąsyk, ka
da jau musų žmonės reikalą ir 
naudą mokslo gerai supras. Todėl, 
rodosi, visų apszviestų, kunįgų, 
kaip ir svietiszkų, priderystė yra 
ne drausti nuo apsiszvietimo.bet 
prie to kalbinti prie kiekvienos 
progos, kunįgams priderėtų pasi
naudoti ir isz sakyklų.

Pažįstamas.

Isz Elizabethport, N. J.
Kaip kitur,teip irezitame mies

telyj lietuviai isz palengvo kelia 
isz miego, tveria naujas drau
gystes, politiszkus kliubus. 16 
d. Spalių, kunįgas Žindžius už
sakė bažnyczioj, kad susirinktų 
visi, kurie nori pristoti į Rlai vys
tės Draugystę. Isz syk prisiraszė 
13 vaikinų ir tokiu bodu drau
gystė tapo sutverta; vardas jos 
Petro ir Povylo Draugystė.

26 d. Spalių, lietuviai, susirin
kę pn 82 Bond st., sutvėrė Lie- 
tuviszką Kliubą po vanĮu Gede- 
mino ukėsų socijalistiszkos plat
formos Kliubas. Isz syk prisjra- 
szė 18 sąnarių. Mokestį nutarė
me mokėti po 15c. ant mėnesio ir 
tuos pinįgus apversti ant lietu
vių apszvietimo. Į virszinįkus

kada jiems
kiti Kliubo tapo iszrinkti: Preziden-

A. _ M f L. ra > "Dm^4- ęizilr V’tas—S. Makauskas; Prot Sekr. 
—P. Piaczokas; Fin. Sekretorius 
—W. Kalinauckas; Kasierius— 
Antanas Smaidžiunas.

Kliubo sąnarys.

Kur skųsti kunįga?
Kur skųsti kunįgą, jeigu jis ar 

tai priesz mus asRbiszkai ar priesz 
visuomenę nusidėjo? Chicagos 
lietuviszkas prabaszczius, kun. 
Kravczuna, prisilaiko nuomonės, 
kad už visokias nuodėmes kunį- 
go negalima skųsti, “Rytas” gi 
vėl tiki, kad nusidėjusį kunįgą 
galima skųsti tikt dvasiškai val
džiai, kuri ėsanti vienaitinė in
stancija ant perk ratinėj i mo kunį- 
go darbų; kaslink parapijos ka
sos, bažnyczios savasties ir kunį
gas Kravczunas yra tos paezios 
nuomonės. Jeigu vienok tokia 
nuomonė visur išsiplatintų, tai 
tas neiszeitų nė ant bažnyczios,nė 
ant paežių kunįgų naudos, ka
dangi ji pastatytu kunįgus į ne
paprastas, nesuprantamas, nepa
siekiamas sanlygas. Tąsyk už nu
sidėjimą vieno netikusio kunįgo 
reiktų atsakyti visai kunigijai, 
kaipo korporacijai isz tokių jau 
neužgaunamų, nepasiekiamų są
narių. Tokiose neužgaunamo
se sanlygose yra antai mas- 
koliszkas caras ir kiti monarchai 
ir valdonai. Argi tas juos saugo
ja nuo neužkantos skriaudžiamų 
pavaldinių? Prieszingai, juos 
neužkenezia ir užtai, ko jie ne
padarė, jie turi atsakyti ne tikt 
už savo, bet ir už savo tarnų 
darbus. Tokią neužkantą
užsipelnytų ir visi kuni
gai. Rods “Rytas” pripažįsta 
tiesą kunįgo nuskriaustiems jiesz
koti teisybės pas vyskupus, bet 
vėl antai “Garsas”, apraszyda- 
mas laidotuves lietuviszko pra
baszcziaus Brooklynę, skundžiasi 
ant nekentimo airiszkos kunįgijos 
lietuvių. Jeigu teip yra, tai kaip 
gi lietuviai galėtų pasitikėti nu
sprendimui jų ueužkenezianezios 
valdžios? Ne tikt Amerikoj, bet 
ir antai Wokietijoj vyskupai ne 
visus katalikus lygiai myli; ant 
nemeilės W ii niaus vyskupo skun
džiasi gana garsiai tenykszcziai 
lietuviai. Rods viduriniuose 
amžiuose ir pradžioj naujųjų vys
kupai galėjo būti vienaitiniais 
sudžiomis ir baudėjais kuom nors 
nusidėjusių kunįgų, bet dabar 
daugelis isz viduramžinių tiesų 
ir surėdymų kaipo netinkanezių 
sziai gadynei ir vodingų, iszny- 
ko, isznyko: “jus primae noc- 
tis”, inkvizicija, deszimtinė ir tt. 
ir tai isznyko tikt per prisidėjimą 
svietiszkų valdžių; turės isznykti 
ir kiti vidurinių amžių gadynės 
užsilikimai. Wyskupai turi butne- 
aprubežiuotais sudžioms grynai 
dogmatiszkos tikėjimo da
lies, bet kaslink kitų kunįgų nu
sidėjimų, kunįgai lygiai už nusi* 
dėjimus turi atsakyti priesz krasz- 
to tiesas kaip ir kiti ukėsai. Jei
gu nnsidėjimas lygus ir bausmė 
turi būt ta pati dėl visų nusidė
jusių nežiūrint ant nusidėjusio luo- 
mos ir užsiėmimo. Jeigu, pa- 
veikslan, nusidėjo prekėjas pri
sisavindama svetimus pinįgus ir 
sunaudodamas juos ant savo nau
dos, neiname juk su skundu į pre
kėj ų organizaciją; jeigu tokį jau 
nusidėjimą papildė raszėjasar isz- 
leistojas laikraszczio juk liepiame 
jį kaipo paprastą vagį policijai su
imti, nesikreipiame su skundu 
prie virszipįkų raszėjų organiza
cijos! Kodėl vien kunįgas tokiuo
se netikėjimiszkuose, bet papras
tuose, materijaliszkuose nusidėji
muose turi turėti kokias ypatisz- 
kas privilegijas? Jeigu kaltė vie
nokia ir perkratinėti ją privalo 
ta pati valdžia ir bausti visus ly
giai. Jeigu visi panorėtų ypatiez- 
kų sudų, tąsyk ne reiktų juk vi
sai svietiszkų sudų,ne reiktų val
džių. Kaip priesz Dievą, teip ir 
priesz žmonis ir jų sutvertas tie
sas mes visi ėsame lygus, negali
me dalytiesi į kokias privileguo- 
tas ir neprivileguotas luomas. 
Teip mums tas iszrodo. Ar “Ry
tas” su tuom nesutinka?

Kaip kada juk ir pati dvasiš
ka valdžia kreipiasi su skundais 
net tikėjimiszkuose dalykuose 
prie svietiszkų valdžių. Antai 
Galicijoj kun. Stojalovski net 
kelis kartus buwo svietiszkų val
džių suaresztuotas ant skundo ‘ 
dvasiszkos valdžios, nors priesz 
svietiszkas valdžias jis ne bawo 
nusidėjęs.



......

Isz wisur.
|( Quedliuburge, Prūsuose, wi- 

sa įz ei m y na sodauoįko Lotte ui- 
tioszko nuo smalkių iszaiweriusių 
nuo negerai įtaisyto pecziaus 
(kakalio).

I! Isz Szlezwigo ir Holsteino 
prawincijų, 1864 m. Prūsų nuo 
Danijos paweritų, waldžios isz- 
wijo 30 danieczių. Mat ueuiil- 
gio sawo rėdą Prusai susilygįs su 
M nikoli j a, o kaip kokiuose daly
kuose net ją pralenks.

H Pietinėj Azijoj, Ka»zmiro 
klonyj, iszdegė beweik su wisu 
dužiausias ežia miestas, Serina- 
Į»ur. Sudegė daug krautuwių, 
pardawinyczių ir teip namų,sude 
gė ir du žmonės. Blėdį ugnies pa
darytu skaito ant 5 milijonų do- 
liarų.

|| Galicijoj, miestelyj Kiszlak, 
apsireiszkė kokia ten nužvvelg 
tina liga, nuo kurios daug žino 
nių mirszta. Gywentojus apėmė 
baimė, kadangi jiems rodosi, kad 
tai yra azijaliszkas maras, kurisai 
Windobonoj pradeda isz tikro 
platintiesi.

H Japonijos pakrantėse susi 
daužė japoniszkas garlaiwys “Mi- 
j igala” ir paskendo, o su juom 60 
žmonių prigėrė. Minėtas garlai- 
wys susimuszė su kitu japoniszku 
garlaiviu “Kenskiu Maru” ir 
teip drueziai tapo pagadytas, kad 
į bert ainį valandos nugrimzdo.

į| Baisios wėtros siautė 26 d. 
Spalių Macedonijoj (prowincija 
Europinės Turkijos) ir neiszpasa 
kytai daug blėdies ir nelaimių 
pridirbo; prie to ir daug žmonių 
pražuvo. Užtenka pasakyti, kad 
karavanu sui-idedanczią isz 47 
žmonių ir 100 arklių baisus vė
jas pagriebė, nuneszė į upę Gal- 
lico ir joje prigirdė.

Kaime Kuogei, Rostovo pa- 
wietyj, Pietinėj Maskolijoj, na
muose ukinįko Baidiukovo viri
no midų. Ant to ant kiemo įkasė 
į žeme didelį katilą su ugnavie- 
te apaęzioj; katilas buwo werdan- 
czio vandens pripiltas. Tuom tar
pu priė jo priėjo trijų metų Bai- 
diukovo duktė, paslydo ir įpuolė 
į verdantį vandenį, kur su visu 
iszvirė; isztraukė tikt visai su
virusį kūnelį mergaitės.

Laikraszcziaiai garsina, buk 
baisus azijatiszkas maras, kurisai 
kelis metus siautė Indijose ir 
daug žmonių į kapus nuvarė, 
pris'gtiebė jau į sziaurius į ėsan- 
»zią po maskolių virszinįkyste 
bamarkandą. Liga pasirodė jau 
porą sanvaiezių atgal, tikt mat 
nežinojo, kad tai yra maras, da
bar gi apie tai galutinai persitik
rino. Kas dieną mieste Samarkan- 
doj nuo maro mirszta labai daug 
žmonių.

g Maskolijoj užstojo jau žiema, 
15 Spalių, mieste Kazaniuje, ry
tinėj Maskolijoj buvo 10° szal- 
czio pagal Reaumuro termometrą. 
Beveik visuose Maskolijos krasz- 
tuose, iszėmus pietinių prie Juo
dųjų jūrių krasztų, diktai pasni
go. Pasnigo ir krasztuose prie 
Kaukazo kalnų; ežia nė sodų 
vaisiai, nė vynvuogės, nė komai 
ne buvo dar nuvalyti, todėl ne
paprastai anksti užstojusi žiema 
labai daug blėdies pridirbo.

Pirm padirbimo didžiojo Si- 
berijos geležinkelio antai Irkucke 
valgio produktai neiszpasakytai 
buwo brangus, dabargi, kur jau 
pradėjo bėgioti trukiai, prekės 
produktų nupuolė. Antai Ja- 
kucke dar pereitą -metą pūdas 
rugių kasztavo 2 rubliai 30 kap., 
dabar gi kasztuoja tikt 1 rubl., 
30 kap., avižų pūdas kasztavo 
1 rubl., 80 kap., dabargi kasz
tuoja tikt 80 kap. Nupuolė pre
kės ir kitokių produktų, ypacz 
gi cukraus, kurio svaras kaszta- 
wo 75 kapeikas.

I Greitasis geležinkelio trūkis, 
bėgantis isz Peterburgo į Wirba- 
lių, 12 d. Spalių, susidaužė netoli 
stacijos Mszinskaja. Maszinista 
trūkio, perbėgus jam Mszinskają, 
ant kelio užtėmyjo bėgantį tavo- 
rinį trūkį. Kad apsisaugoti nuo 
susimuszimo, jis urnai sulaikė

masziną, per tai įsibėgę užpa
kaliniai vagonai smarkiai susida
vė, bagažinis vagonas įlindo į 
pacztinį, abudu vagonai iszszoko 
isz r$lių ir vienas isz jų apvirto, 
apart to dar du vagonai pirmos 
kliasos tapo iszmesti isz rėlių. 
Ant laimės sunkiai, apkultų pasa- 
žierių ne buvo, sunkiaus sužeisti 
tikt du konduktoriai.

į Tiumeniaus pavietyj, Czer- 
niszevo valszcziuje, Siherijoj, 
girioj atsirado neiszpasakytai di
deli gyvatė, kuri teip žmonis 
jgazdino, kad jie ne drysta dabar 
nė su reikalais į girią nusiduoti. 
Pagal žmonių pasakojimą, turi ta 
gyvatė apie 7 mastus ilgio, kū
nas jos uždengtas žvynais. Ji 
pradėjo iszeidinėti isz girios, už
puldinėja ant gyvulių bandų ir 
ant žmonių, užsmaugė jau ne 
mažai ėriukų. Apie tą nepažįsta
mos veislės gyvatę žmonės daug 
pasakojo, bet valszcziaus virszi- 
nįkas ne norėjo tikėti. Neseniai 
ji vienok užpuolė ant keliu va- 
žiuojanezio valszcziaus .virszinį- 
ko, • prisivijo vežimą, sėdintis 
paplakė smarkiai persi- 
gandusį arklį ir vos pasisekė jam 
isztrukti, bet dabar nuo iszgąsz- 
czio jis sunkiai serga. Įbaugyti ežia 
nykszcziai gyventojai atsiszaukė 
į valdžias su praszymu iszliuo- 
suoti kr>sztą nuo baisios gyvatės, 
kadangi ji neduoda pagirių gy
ventojams nė laukų apdirbti.

Kaip skruzdės ir bitys mo
ka atskirti sawasias 

nuo swetimų?
Ne vienas isz skaitytojų gal 

užtėmyjo, kad bitys arba skruzdė
lės gerai pažįsta savąsias ir at
skiria nuo svetimų norinezių į 
avilį arba į skruzdėlyną įsigriebti. 
Tą seniai užtėmyjo ir mokslin- 
ežiai, tikt nežinojo isz ko pažįsta 
bitys arba skruzdėlės svetimas, 
ne isz jų lizdo paeinanezias. 
Pradžioj szio amžiaus iszleistoj 
knįgoj kunįgo Kluko apie bitis 
paminėta, kad jeigu nuo svetimo 
spiecziaus paimti kiek hiezių ir 
jas į'eisti į kitą avilį, tai jos ežia 
nepasilieka, liet arba jas avilyj 
ėsanezios bitys užmusza, arba 
laukan, iszveja. Norint, kad jos 
svetimam avilyj pasiliktų, reikia 
įberti į vandenį, isz jo iszimtas 
jau priima ir svetimas spieczius.

Garsus angliszkas vabalų bu
do tirinėtojas, John Lubbock, jau 
seniai užtėmyjo, kad jeigu nuo 
skruzdėlyno paimti kelias skruz
dėles ir sugrąžinti jas net ()o dvie
jų metų atgal į tą patį skruzdėly
ną, tai jas skruzdėlės daugume at 
siti kimų priima, svetimasgi pate
kusias kokiu nors būdų į 
skruzdėlyną tuojas papjauna. 
Net ir tąsyk, kada vieton 
skruzdėlių isz skruzdėlyno paimti 
jų kirminus, vadinamus skruz
dėlių kiausziniais, tai isz jų iszsi- 
vyszcziusias, įleistas į skruzdėly
ną,isz kurio kirminai buvo paim
ti, skruzdėlės pažįsta ir draugisz- 
kai priima, bet tikt tąsyk, jeigu 
tos jaunos skruzdėlaitės buvo 
augintos skruzdėlių isz to paties 
skruzdėlyno, jeigu gi jas augino 
svetimos, tai jau labai retą isz jų 
priima tėviszkas skruzdėlynas, 
daugumą jų tuojaus užmusza. 
Kada buvo isz skruzdėlyno paim 
ta pataitė, taigi skruzdėlių kara
lienė, tai ir kitur užgimę jos vai
kai visada kaipo saviejie buvo į 
skruzdėlyną priimti.

Ant to pasirėmęs, Lubbock 
nusprendė, kad skruzdėlės nepa
žįsta gerai ateinanezių į skruzdė 
lyną visų pavienių skruzdėlių, 
l>et jis negalėjo susekti isz ko jos 
pasinaudoja ant atskyrimo sveti
mų nuo savųjų.

Tirinėtojas Cook užtėmyjo, 
kad skruzdėlę įpuolusią į vande
nį ir paskui isz jo isztrauktą už
puola jos sendraugės isz to paties 
skruzdėlyno, laiko ją už svetimą. 
Cook tikėjo, kad skruzdėlės mau
dynėj turėjo nužudyti savo speci- 
jaliszką kvapą, isz kurio skruzdė
lės isz to paties skruzdėlyno gali 
susipažinti. Tą nuomonę patvirti
no vėliaus tirinėtojas Forel, ku
risai persitikrino, kad, nežiūrint 
ant nesikentimo skruzdėlių isz 
svetimų skruzdėlynų, galima jas 
drauge auginti, jeigu nukirpti 
usus. Tasai mokslinczius prisilai
kė nuomonės, kad skruzdėlės pa- 
sipažįsta isz kvapo, kokį iszduo- 
da, ūsai gi yra tai organai uosty
mo skruzdėlių, teip kaip pas mus

nosis nupjovus usus, jau jos ne- 
užuodžia avapo r todėl negal 
atskirti svetimų nuo savųjų.

Wokiszkas mokslinczius Bethe 
užsiėmė toliaus tirinėjimu to klau
symo. Jisai, sutrynę* skruzdėles, 
su skystimu isztepė kitas isz to 
paties skruzdėlyno, tai tos, sugrą- 
žintos namon, buvo pripažintos 
už sauviszkes, jeigu gi jas isztepė 
su skystimu nuo skrudėlių sveti
mo skruzdėlyno, tai sugrąžinus 
jas namon, saviszkės jų nepažino 
ir iszpjovė. Jeigu paimti skruz
dėlę isz skruzdėlyno, iszmazgoti 
su degtine ir paskui isztepti skys
timu nuo svetimo skruz
dėlyno, tai tokią skruzdėlės to liz
do, su kurių skystimu ji isztepta, 
palaikys už suvąją, o skruzdėles 
nuo skruzdėlyno isz kurio paeina, 
palaikys už svetimą. Nors skruz
dėlės svetimo skruzdėlyno tan
kiai skiriasi savo parva ir pavi
dalu, bet jeigu jos iszteptos skys
timu skruzdėlių kito skruzdėlyno, 
tasai jas, nors jos ir nepanaszios į 
ežia gy venanezias, priima už sa
vąsias. Taigi ežia aiszku, kad 
skruzdėlės pasipažįsta isz kvapo 
ir kiekvienas skruzdėlynas turi 
savo ypatiszką k vapą, pagal kurį 
skruzdėlės pasipažįsta.

Jeigu skruzdėlę ką tikt paimtą 
isz skruzdėlyno, isztrinkę degti
nėj, tuojaus po iszdžiovinimui 
įleisime į jos skruzdėlyną, tai 

j ežia ją palaiko už svetimą ir už
musza, bet jeigu ją įleisime ten 
palaikę per 24 vai., tai skruzdė
lės jos lizdo pripažįsta ją už sa
vąją.

Isz to visko aiszku, kad skruz
dėlės vieno ir to paties lizdo ne
pasipažįsta viena su kita, teip sa
kant, asabiszkai, savąją nuo sve
timos atskiria tikt pagal ypatisz
ką kvapą, kurį isztrinktos 
skruzdėlės atgauna vėl į 24 vai.

Kaip tai yra terp skruzdėlių, 
isz dalies tas pats yra ir terp bi- 
czių: ir bitys vieno avilio asa- 
biszkai nepasipažįsta, bet savą
sias nuo svetimų atskiria pagal 
kvapą.

gana daug iszgeria. Anglijos dar- T- 1 ilVl ii Pfp VI A i 
binįkai ir ukinįkai sunaudoja XldtWlCll
daug cukraus, todėl jie gal atlik
ti daugiaus darbo negu kitų 
krasztų darbinįkai.

Daugelis daktarų teiposgi lie
pia, ant sugrąžinimo per ligą nu
žudytų pajiegų,davinėti ligoniams 
kuo daugiausiai cukraus; ypacz 
gi naudingas yra. cukrus prie pil
vo ligų. Daugelis tiki, buk 
cukrus gadina dantis. Ta nuomo
nė neteisnga: antai anglijonai ir 
negrai sunaudoja daugiaus- cuk
raus negu kitos tautos, o dantys 
jų, kaip žinote, sveikesni negu ki
tų, mažiaus vartojanezių cukraus. 
Ne cukrus vodingas dantims bet 
vaisinė* rugsztys, jeigu jų varto
ti per daug.

Nauji lietuvviszki išleidi
mai.

Nemuno Vilnys. Valca.H isz lle- 
tuwiNzku dainų. Sudeate D-ras 
W. Kudirka, Tilžėj.

Yra tai natos ant fortepijono. 
Daktaras Kudirka darbuojasi jau 
nuo seniai ant iszplatinimo lietu- 
viszkų meliodijų: ne tikt Tilžėj, 
bet ir Warszavoj yra jau jo keli 
darbai iszleisti šen• aus. Augsz. 
cziaus paminėtas valcas sudėtas 
teip lengvai, kad pažįstantis na
tas ir mokantis sziek tiek ant for
tepijono gali tuojaus jį isz^kam- 
byti. Susideda jis isz keturių da
lių. Iszlėidimas gražus, ant dai
lios popieros, virszus papuoszti 
paveikslu D-ro Kudirkos ir pa
veikslu Nemuno ties Aleksotu. 
Mažai mes turime muzikaliszkų 
iszleidimų paremtų ant musų 
žmonių dainų meliodijų: vos 
kelios meliodijos sunaudotos vo- 
kiszkų ir lenkiszkų kompozitorių. 
Tegul todėl mokanti ant fortepi
jono ne duoda pelyti nors szitam 
iszleidimui. Gerinus naudotiesi 
isz darbo savųjų,negu isz Straus- 
sų, Planųucttų ir tt.

MAŽOJOJE AZIJOJE,
nuo senovės Iki Jie pateko po valdžia Persu.

Cukrus kaipo maistas.
Berlyne neseniai iszėjo vokisz- 

koj kalboj knįgelė, kurioje jos 
autorius nurodo ant cukraus 
kaipo ant vieno isz maitingiau- 
šių maistų. Uksusas, arba pipirai, 
paveikslan, pridėti į valgį, jį pa
gadina, daro sunkiai pervirina- 
mu, cukrus gi, pridėtas į valgį, 
palengvina pilvui jį pervirinti. 
Todėl autorius knįgelės liepia 
visiems turintiems silpną pilvą, 
neturintiems apetito (nenoria 
tiems valgyti) valgyti daržoves, 
salotas ir tt. tikt apibertas su 
cukrumi. Cukrus maitina ir druti- 
na visą organizmą, todėl jis yra 
vienu isz geriausių maistų lygiai 
sveikiems, kaip ir ligoniams, 
kaip turtingiems, teip ir betur- 
cziams. Jis sudrulina visą žmo
gaus organizmą, sugrąžina nužu
dytas pajiegas per darbą. Kad 
teip yra, pertikrina mus szitie 
paveikslai: negrai ant cukraus 
plantacijų prie darbo ne jauezia 
pailsimo, kol galiliuoeai gerti sal
džius cukrinių lendrių syvus, bet 
kaip tikt tą uždrudžia plantacijų 
savinįkai, nepadirba nė pusės 
tiek kaip pirma. Indijose cukrų 
laiko kaipo geriausią sudrutinan- 
tį maistą ir prie sunkaus darbo 
dalina jį ne tikt žmonėms, bet ir 
gyvuliams, jeigu nuo jų reika
lauja daug darbo. Wienas karei- 
viszkas daktaras ant Sumatros 
raszo, kad holandiszki kareiviai, 
iszėję priesz pasikėlusius cziabu- 
vius, galėjo atlikti kasdieną ilgą 
kelionę tikt todėl, kad jiems da
lino po kelis kartus ant dienos po 
saują cukraus. Indijonai medžio
tojai, vedėjai Szveicarijos kal
nuose atliekanti sunkias keliones 
nuolatai valgo cukrų ir jisai 
jiems sugrąžina nužudytas pa
jiegas.

Isz to visko matyt, kad cuk
rus gali būti atsakaneziu maistu 
dėl sunkiai dirbanezių darbinįkų, 
kadangi jis ūmai sugrąžina nužu
dytas per darbą pajiegas, taigi 
darbinįkai dar labiaus jo reika
lauja negu turtingi, kadangi pir
mutinių darbas daug sunkesnis. 
Lietuvos ukinįkai antai labai 
mažai vartoja cukraus, kadangi 
jis brangus, tuom tarpu, kaipo 
maistas užlaikantis tvirtumą, jis 
daug pigiaus a t siena negu visi 
svaiginanti gėrymai, kurių vie
nok ukinįkai, atsitikus progai,

Ant pawargusio raszejo.
Ant pavargusio raazėjo, drau

ge su musų paežių auka, surinko- 
rnė isz viso $13.50. Už juos isz- 
siuntėme, kur reikia, 24 rub. Ka
dangi tame musų paežių auka bu
vo $9, tai iszpuolą, kad visi mu 
sų skaitytojai sudėjo tikt $4.50 ir 
tai ant naudos tautiszko darbinį- 
ko, kurisai per isztizus 10 metų 
darbavosi ir dabar, nors pajiegos 
jo ligos sunaikintos,nesilauja dar
bavęs! ant lietuvių labo, netu
rėdamas užtai nuo lietuviszkos 
visuomenės nė jotrio atlyginimo, 
darbuojasi dykai su pasiszventi- 
mu. “Vienyte” ant to mie- 
rio surinko $32.25. Rods daugiaus 
negu mes gavome nuo musų 
skaitytojų, bet visgi ne yra tai
pritinkantis wisuomėnes atlygini
mas už 10 metų darbo.

Tiems, kurie dawė aukas, 
mes isz tari am e aeziu, bet lau
kiame aukų ir nuo kitų skai
tytojų, kurie iki sziol neatsiuntė 
ant wargstanczio, daugiaus už ki
tus užsitarnawusio brolio. Aukos 
atsiųstos bus per laikrasztį pa
garsintos ir pinįgus iszsiųsime 
tikrai jūsų aukų wertam broliui.

Frank J. Karch,
Republikoniszkas kandi

datas ant senatoriaus 
isz 9to distrikto.

Utamįke, 8 d. Lapkriczio, bus 
diena balsawimo arba aprinkimo 
per balsus urėdnįkų. Terp kan
didatų visokių partijų randasi 
visokių airiszių, amerikonų, vo- 
kieczių, žydų, ir keletas lenkų. 
Terp lenkiszkų kandidatų yra 
Frank J. Karch, už kurį vertėtų 
mums atiduoti balsą, o jeigu 
toks bus iszrinktas, tai visada 
bus mums naudingesnis už airi- 
szį arba žydą. '

Padėkawonė.
Wisiems, kurie mano vargin

game padėjime suteikė man per 
Redakciją “Lietuvos” paszelpą 
pinįgais, isz tikros szirdies dėka- 
vojų. K.

Parasze Lietuvos Mylėtojas.

(Tąsa.)
ta atgal. Deszimtis dietų praėjo besirengiant 
Į karę. Dievės Hėrė ir Athėnė, piktos ant 
Pario, o mylėdamos Argos, Spartą ir Meke
nę, dalyvavo tame reikale, ir net arkliai 
Hėrės pailso vienval jai belankant įvairias 
szalis Graikijos (II. IV. 27-55; XXIV. 768).

.Galinus kariu menė ’ susirinko į Aulis, 
Bojotijoje, buvo 1186 laivai ir daugiaus ne
gu 100,000 žmonių, teip jog skaitlius jų per- 
virszyjo ne tikt Trojenus paežius, bet ir talki- 
nįkus jų drauge (11. II. 128). Vadovai su 
savo pasekėjais susirinko isz visų paszalių 
Graikijos ir isz aplinkinių salų—Dulichium 
ir Ithaka, Kreta ir Rliodos. Pats Agamemno
nas turėjo 100 laivų, su padonais savo kara
lystės Mykėnės, ajiart 60 laivų, kuriuos jis 
sūnų, kuriuos jis pardavė kaipo suiminius 
ant salų Aigėjos (II. XXIV. 752). Jis įgyjo 
kai j K) savo suiminę gražią Brisėis, o Chrysėis 
tapo pavesta Agamemnonui: jis dar norėjo 
matyti dieviszką Helenę, akstiną dėl szitos 
kovos; ir Aphroditė bei Thėtis suteikė jam 
pasimatymą su ja.

Tuom laiku Graikų armija neteko Pala- 
medžio, vieno isz savo gabiausių vyresninkų. 
Odysseus nebuvo jam atleidęs už sumojlmą 
nuduotos beprotystės, o teipgi pavydėjo jam 
kytrumą ir garbumą, lygų savam, nes Pala- 
mėdis buvo Graikus pralobinęs iszradimu 
literų, kaulukų dėl zabovos, naktinių sargy
bų, lyginai kaip kitais pamojimais. Anot 
Kypriszkos ėpos, Palamėdes taj)o nuskandin
tas bežuvaujant, rankomis Odysseaus ir Di- 
omėdo. (Pausan. X. 81). Nei Iliadoj nei 
Odyssėjoj nesiranda vardas Palamėdo; kiltą 
vietą abiejose užima Odysseus—kas net Pin
dami nepatiko, kurs Palamėdį skaito už isz- 
mintingesnį — ir tai jiaaiszkina apleidimą 
(Pindar, Nem. VII. 21). Bet kad protas įgy- 
-jo didesnę paguodonę terp Graikų už roilita- 
riszką žymumą, tai pobūdis Palamėdo ir jo 
nepalaimingas likimas jiadarė vieną isz aky- 
viausių ypatų Trojiszkos legendos. Aischy- 
los, Sophoklės ir Euripidės paszventė jam po 
tragediją, bet būdas jo mirimo, kaip j>aduo 
ta senovės ėpos, netiko Athenėnams, ir dėl
to jie pastatė jį kaipo neteisiai apskųstą per 
Odysseų už vylių, kurs užkasdino auksą ano
jo szėtre, ir perkalbėjo Agamemnoną ir Grai
kų vyresninkus, buk Palamėdes jį gavęs nuo 
Trojėnų (Aeneid II. 82). Teip Palamėdis ne
teko gyvatos kaipo auka apjuodinimų Odys- 
seans ir apsigavimo vadovų Graikų. Sokra- 
tės, jiastaroj savo kalboj į Athėnų sudžias. 
primena neteisų apsudyjimą Palamėdo, kai
po lygų su jo Įiaties apsudyjimu.

Tose ekspedicijose Graikų armija perlei
do 9-metus. o Trojėnai, prisibijodami Aehil- 
lio, nedrįso kovoti isz lauk savo miesto. De
szimtis metų traukėsi, anot ėpos, apgulimas 
Trojos. Thukydidės sako, kad Graikų tiek 
daug nebuvę, kaip poetai sako, ir kad jie 
būdami biednais, neturėjo ganėtinai maisto: 
dėlto jie turėjo iszsklaidyti savo armiją, ir 
vartoti dalį jos dėl grobimo susėdijos. O jei 
butų galima buvę sunaudoti visą armiją 
priesz Troją, sako jis (I. 1.), tai butų grei- 
cziaus ir lengviaus įimta buvusi.

Perėjo laikas pertraukos. Dievai jiatel- 
kė papykį Achillio, ir jis prieszinoei užsidėti 
szarvua savo, Myrmidonų jis neiszleido isz 
abazo. Anot Kypriszkų Versų, tai buvo su
mišiau Zeuso, kuriam pagailo Trojėnųf o 
anot Iliados, Apollo buvo priežastimi (II. I. 
21), norėdamas atkerszyti už įžeidimą ku
nįgo Chryzio per Agamemnoną. Per tūlą 
už tai laiką Graikai buvo įgrobiami. Kaip 
kiti vyresninkai bandė užstoti nebūtį Achil
lio—kaip Hektoras su Trojėnais juos perga
lėjo ir vyjo į laivus—kaip liepsnos laivo Pra
tesi lao, uždegto per Hektorą, pakurstė Pa- 
troklių, teip kad jis iszsipraszė su savo pase
kėjais nuo Achillio pavelenės atstumti pra
žuvimą—kaip Achilles, kada Patroklius tapo 
užmusztas per Hektorą, užmirszo savo papykį, 
grįžo į muszį, suvyjo Trajėnus į miestą su 
didele pralosza, ir pasotino savo kersztą ant 
gyvo ir kritusio Hektoro—visi tie atsitikimai 
tapo sutraukti į nemirtinas eiles Iliados 
drauge su dievų įsimaiszymais, be kurių 
nieks ne įvyko.

Homeras apsistoja ant palaidojimo Hek
toro, kurio lavoną tiktai ką iszpirko bepa- 
tiesznas Priamas; o pražuvusi poema Arkti- 
no po vardu Aithiopis, apraszinėjo vėlesnius 
atsitikimus apgulimo. Poema Quinto Smyr- 
nieczio, sudėta apie 4tą amžį po Kristaus gi
mimui, regis pirmose savo knįgose supuo
la su Aithiopimi, o tolesnėse isz dalies su 
Ilias Minor Leschės’o.

Trojėnai, nuliudninti myriu Hektoro, 
vėl įgijo viltį pribuvus gražiai karalienei A- 
mazonių, Penthesilejai, dnkterei Ario, iktuo- 
laik musziuose nepergalėtai, kuri atėjo jiems 
į pagelbą isz Thrakijos su gauja savo žemės 
moterių. Ji vėl vedė apgultuosius į kovą 
su Graikais ant plyno lauko: ir po jos vada 
Graikai isz pradžių tapo nuvyti atgal, iki ji 
pati tapo nugalabyta nepergalėta ranka 
Achillio. Pergalėtojas, nuėmęs szelmą nuo 
dribsanezios prieszgynės, tapo perimtas jos 
grožybe, už ką jį su paniekinimu iszjuokė 
Thersitės: upui paszokus, jis užmusza Ther- 
šitą su kumszczia ant vietos. Smarkiai susi
barė Graikų vyresninkai savo tarpe, nes Dio- 
mėdes, giminaitis Thersito, karsztai peikė 
pasielgimą, ir Achilles buvo priverstas trauk
ti į Lesbos, kur jį Odyseus apvalė nuo žmog
žudystes. ;

Potam atkako Mbmnonas, sūnūs Titho- 
no, ir Eos, gražiausias terp gyvų žmonių, su 
galinga gauja juodų Aithiopų, į pagelbą 
Trojai. Užpuldamas ant Graikų, jis daugy
bę jų ganabyjo: drąsus Antilochus puolė isz 
jo rankos, apgynėdamas Nestorą (Odyss. XI. 
522: IV. 187; Pausanias X. 31. 2). Gabaus 
Achilles puolėsi ant jo, ir imtynės ilgai buvo 
paskolino Arkadams. Menelaos turėjo 60 
laivų, Nestoras isz Pylos 90, Idomeneus isz 
Kretos ir Diomėdės isz Argos, 80 laivų kož- 
nas. Elenai turėjo 40 laivų po vada 4 vado
vų; tiek pat po vada Mėgio isz Dulichium ir 
Echinadų, ir po Thoas isz Kalydono ir kitų 
Aitoliszkų miestų. Odysseus isz Ithakos, ir 
Ajaks isz Salaminos turėjo po 12 laivų. A- 
bantai isz Eubejos, po Elephenoro vada, 
pripildę buvo 40 laivų; Bojotai po Peneleu ir 
Lėitu, 50; gyventojai Orchomeno ir Asplė- 
dono, 30: lengvaginkliai Lokriai, po AjakJ 
su, sunumi Oileaus, 40; tiek pat Phokiai, A- 
thenėnai, po vada Menestheaus, gabaus rė
dyti armiją, musztravojo 50 laivų; Myrmydo- 
nai isz Phthios ir Hellados, po Achilliu, su
sirinko į 50 laivų; Protesilaos isz Phylakės ir 
Pyraso, ir Euryphylos isz Armenion, kožnas 
ėjo su 40 laivų; Machaon ir Podaleirius, isz 
Trikkos, su 30; Eumėlos, isz Pherae ir nuo 
ažero Boibėis. su 11; ir Philoktėtės isz Meli- 
bojos su 7; Lapithai, po vada Polypoitės, 
sunaus Peirithoaus, pripildė 40 laivų; Aima
nai ir Perohaibiai, po vada Guneaus, 22; ir 
Magnetai, po Prothou, 40; szitiedu isz sziau- 
rinių dalių Thessalijos, artymais kalnų Pė- 
lion ir Olympo. Isz Rhodos, po Tlėpolemu, 
sunumi Heraklio, buvo 9 laivai; isz Gymės, 
po vada gražaus bet subodėjusio Nėreaus, 3; 
isz Kos, Krapathos ir susėdiszkų salų, 30, po 
vada Pheidippo ir Antipho, sūnų Thessalo ir 
sūnų Heraklio ■(H. II....)

Terp tos tytveikos karžygių radosi pažy- 
mėtyni kareiviai Ajaks ir Diomėdės, ir isz- 
mintingasis Nestoras; ir Agamemnonas pats, 
nemenkesni už juos smurtumu, garsėjo 
iszraintingumu komandoje. Bet isz visų tė- 
mytiniausiais buvo Achilles ir Odysseus; ans 
gražus jaunikaitis, gimęs isz dieviszkos moti
nos, greitas bėgsztume, smarkus ir neatstovi
mas galingume; szits nemenkesnis talkinin
kas per savo iszkalbumą, neilstantį trivalnu- 
mą, neiszsemiamą rasmą sunkenybėse, ir drą
są su kytrumu (H. III. 202-220; X. 247; 
Odys. XIII. ^95): sako, kad kraujas apgavi
ko Sisypto, j>er draustiną sąjungmęsu jo mo- 
tyna Antiklėja tekėjęs jo gyslose, ir jis bu
vo po ypatingu apgynimu dievės Athėnės. 
Odysseus, isz pradžių nenorėdamas dalyvau
ti ekspedicijoje, net nusidavė beproeziu; bet 
Palamėdes, nusiųstas į Ithaką ant užkvieti- 
mo jo, isztyrė jo beprotystę padėdamas į va
gą, kur Odysseus arė, jo kūdikį Telemachą. 
Teip permanytas, Odysseus ne galėjo atsisa
kyti prisidėsęs prie Achajų kariumenės, bet 
pranaszas Halitersės pranaszavo jam, kad 
tik po 20 metų jis beatsilankysęs savo gimti
nėje (Odys. XXIV. 115). Achilliui dievai 
buvo prižadėję paspindimą garbėje po sieno
mis Trojos; ir miestas ne galėjo būti įimtas 
be jo pagelbos ir, jam kritus, jo sunaus. 
Bet jie persergėjo jį, kad jo karjera veikiai 
pasibaigsianti, ir kad, jei jis nori ilgai gy
venti, jis turi tykus ir begarbus pasilikti 
namieje. Nors jo motyna Jhėtis prieszinosi, 
jis velyjo gyventi keletą metų su garbe, ir 
pristojo prie armijos*Achajų (II. I. 352; IX. 
41). Kad Nestoras ir Odysseus atkako į 
Phthiją pakviesti jį, jisai pats ir jo draugas 
Patrokles su noru įklausė (11. XI. 782).

Agamemnonas su galinga armija iszžėg- 
liavo isz Aulio; bet nežinodami vietos nei 
linkmės, jie per klaidą pristojo prie kraszto 
Teuthranijoje, dalyje Myzijos, arti upės Kai- 
ko, ir ėmė pustyti szalį, persitikrinę, kad ji 
buvo kaiminystoje su Troja. Telephos, kara
lius szalies (Strab. XII. p. 572; XIV. p. 622), 
stojo prieszais ir atmuszė juos atgal, bet ga
ilaus pats tapo parveiktas ir sunkiai sužeis
tas per Achillį. Graikai, pažinę savo klaidą, 
pasitraukė szalin; bet ji) laivynę audra buvo 
iszsklaidžiusi ir nuvariusi atgal į Graikiją. 
Achilles užpuolė ir paėmė Skyrą, ir ten vedė 
už paezią Deidamiją, dukterį Lykomedio (H. 
IX. 664). Tėlephos, kęsdamas nuo žaizdos, 
gavo patarmę nuo orakulo keliauti į Graiki
ją ir stoti priesz Achillį dėl iszgydymo, pride
dant nuoskutas nuo jėties, su kuria žaizda 
buvo kirsta: teip pagydytas, jis pastojo kelia- 
rodžiu Graikų, kada jie buvo gatavi atnau
jinti savo ekspedeciją.

Kariumenė vėl susitelkė į Aulis, bet 
dieve Artemis, supykusi už gyrpelningą kai 
bą Agamemnono, pailgino prieszingus vėjus, 
ir įžeidus vyresninkas turėjo ją suraminti 
aukaudamas eavo dukrą Iphigeniją (apie ką 
Homeras tyli). Isz czion jie keliavo į Tene- 
dos, isz kur Odysseus ir Menelaos tapo pa
siųsti į Troją, idant reikalautu Helenės ir 
pavogtų turtų. Nežiūrint į iszmintingą pa
tarmę Antėnoro, kurs vaiszino tuodu Graikų 
vyresninku, Trojėnai atmetė szalin jų reika
lavimą, ir dėlto tapo nutarta antpuolį daryti. 
Vienok dievų buvo skirta, kad pirma iszlipu- 
siejie ant kraszto Graikai turėjo gaiszti: Pro
tesilaos atsidavė prapuolusiai vilcziai, ir 
puolė isz rankos Hektoro.

Tuomi tarpu Trojėnai buvo susirinkę 
daug talkinįkų isz visų dalių Mažosios Azijos 
ir Thrakijos: Dardanai po vada Ainėjo, Ly- 
kiai po vada Sarpėdono, Myzai, Kariai, Ma- 
jonai, Alizoniai (Strab. XII. p. 549; XIII. 
p. 608), Phrygai, Thrakai ir Pajomi (H. II. 
815-877). Bet vėltuo jie stengėsi priesz 
krasztop pristojanezius Graikus: Trojėnai bu
vo parveikti, ir net nepažeistinas Kykuos0, 
Poseidono sūnūs, vienas isz prakilniųjų ap-

1) Kykoos, anot vėlesnių rasztinįkų, buvęs karaliumi 
Kolonose Troadoje (Strab. XIII. p. 58&-603; Aristid Rhelo- 
rie. II. 23).

(Toliaus bus.)



LIETUVA

VVietines Žinios.
Musų lieluviszkos parapijos 

prabaszczius, kun. Kravczunas, 
ant galo susi prato,kad ant jo “fai- 
ro” parengtas girdymas žmonių, 
kaip tai jam mes nuo seniai 
aiszkiname per “Lietuvę”, nepri
tinka lietuvių dvasiszkam vado
vui (tokį svarelę musų kunįgas 
pats sau uzurpuoja ir juom giriasi 
prie kiekvienos progos), ypacz, 
kad girdymas yra ir vyskupo už
draustas. “Cacy”kunįgėl iš,priėmė 
už naudingę musų pamokinim? ir 
teikėsi sutrumpinti lai k? paskirt? 
ant platinimo girtuoklystų: 
nors tikietai ant “fairo” parengti 
buvo iki 27 Lapkriczio, bet 
musų prabaszczius teikėsi jį su
trumpinti, dabar “fairas” pasi
baigė jau pereit? nedėlios dienę. 
Mat kunįgėlis pasigailėjo žmonių 
sveikatos. Kad tai jis sykį duotų
si pamokyti, kad ir žmonių tupi
mas ant savo naudos yra teiposgi 
nedoras, kaip ir girdymas ant fai- 
rų, kad jo lenkiškos minyszkos 
lietuviszkoj mokslainėj neatsa- 
kanezios, tęsyk isz tikro butų 
“cacy” kunįgėlis, dabargi mes jį 
visgi priversti lenkberniu va
dinti.

— Wienoja isz czianykszczių 
asekuracijos draugyszczių koksai 
Chicagos milijonierius užasekura- 
vo savo gyvastį ant 2 miljonų 
doliarų. Už premij? ant 10 metų 
su kitais mokeszcziais užmokėjo 
isz syk $101990 Yra tai didžiau
sia asekuracijos suma, koki? kada 
nors turėjo asekuracijos draugys
tės. Nežinia tikt, ar isztikro minė
tas milijonierius teip daug žmo
nijai gero padarė, kad jo gyvas
tis butų tiek verta? Didžiausi 
žmonijos geradėjai paprastai tur
tų nepalieka, ne asekuruoja nė 
savo gyvasties ant teip didelės 
sumos, vienok visuose krasztuose 
juos žmonės garbina. Wargiai bo 
toki? garbę užsipelnys minėtas 
Chicagos milijonierius.

— Pereitos nedėlios dienę po 
bažnytinėj salėj atsibuvo lietu
vių republikonų mitingas. Mitin
go parengėjai už salę kunįgui, 
kaip priguli, užmokėjo, bet kunį
gas visgi nuo jų pareikalavo, 
kad ne butų daleista ant mitingo 
kalbėti jam nepatinkanezioms y- 
patoms. Kas, žinoma, turėjo būt 
iszpildytas, kadangi musų kunįgas 
vėl butų galėjęs musztynes pa 
kelti ir-su savaisiais szalinįkais 
butų lietuvius sukompromitavęs 
priesz svetimtauezius kandida
tus. Tokios tai mat ypatos drysta 
save lietuvių vadovais vadinti! 
Politika su tikėjimu nesirisza, 
kamgi ežia todėl kisza savo pur 
vinus nagus Chicagos lietuvisz- 
kas kunįgas, ežia jau ne jo biznis! 
Argi norėtu vis? lietuvių gyve
nini? ant savo naudos sumonopo 
lizuoti, nors toksai jo monopolius 
butų lietuviams tikt vodingas.

— Tėmykit nauj? apgarsinim? 
F. P. Brachulio, pas kurį geriau
siai galima gauti rodę visokiuo
se atsitikimuose. .

— Pigiai ant parandavojimo 
sztorelis. Randa tik $8.00 ant 
mėnesio. Atsiszaiikite į “Lietu
vos” redakcij?.

laikys savo mitingę, ant kurio 
teiposgi bus parodymas iszpa- 
niszkos karės abrozų su elektri
ką. Teiposgi panedelio vakare, 
8 valandę, bus antras ir paskuti
nis susirinkimas, ant kurio wisi 
lietuviai užpraszomi pribūti. 
Prezidentas Kliubo lOtos vardos 
isztariu lietuviams szirdingiau- 
się aeziu, už tai, l|kd netingi susi
rinkti ant kliubo mitingų ir susi
rinkę gražiai užsilaiko, už kę jau 
4 lietuviai to Kliubo gavo mies
to darbus. Dėltogi ir ant ežių 
dviejų paskutinių mitingų szir- 
dingai užpraszo visus susirinkti.

J. Juszka, prez.

Didelis Balius.
Nbw York. Draugystė Szv. 

Kazimiero turės savo 24t? metinį 
balių subatoj 19 Lapkriczio 1898, 
salėje Irving Hali, 214—220
Broome st., ant kurio visus lie
tuvius ir lietuvaites isz New 
Yorko, Brooklyno ir aplinkinės 
maloningai užkvieczia atsilanky 
ti. Balius prasidės 8 valand? va
kare. Tikietai vyrams su “hat 
check”...................................25c.
Moterims..............................15c.

Su guodone, Komitetas. 
(ii-ii)

Didelis Balius!
Scranton, Pa. Lietuviszka pa

rapija turės savo balių, seredoj, 
9 d. Lapkriczio, 1898 m. salėje 
Music Hali, ant Lackavanna av. 
Wyrams įžanga 25c., moterims 
dykai. VVisus lietuvius ir lietu
vaites isz Scranton ir aplinkinės 
maloningai užkviecziam atsilan
kyti.

Su guod. K. Petrulis, sekr.

APGARSINIMAS.
Kas norite, kad iszsiųsti į 

krajų pinįgai gerai ir greitai su- 
waikszcziotų, siųskite juos per 
“Lietuvos” redakciją, o greicziau- 
siai su waikszczios. Ui greitumu ir 
teisingumu kasdien apturime szim- 
tus padėkawonių nuo lietuwių isz 
wisų Amerikos krasztų,teiposgi ir 
užgerumę szifkorczių pas mus isz- 
pirktų, nes mes laikome geriau
sias linijas, ant kurių į 8 die
nas perwaiiuoja per marias; 
o prekės mus pigesnės kaip kitų. 
Kas norite laimingai pervažiuoti 
per marias, pirkite szifkortes 
“Lietuvos” redakcijoj. Prisius- 
darni pinįgus ant szifkorczių ar 
ant iszsiuntimo į krajų, visada 
uždėkite szitokį adresę:

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

Draugyscziu Reikalai
Mitingas.

Nedėlioj. tuojaus po 12 valan 
dai vidurdienio, 6 d. Lapkriczio 
1898 m. Dr-tė Liuosybės laikys 
savo mėnesinį susirinkimę salėj 
L. Ažuko, 3301 Auburn avė. 
mieste Ch’cagoj, ant kurio priva
lo pribūti kiekvienas sąnarys; 
Teiposgi yra užkviecziami don 
žmonės lietuviai ant prisiraszy- 
m<J, kurie nori už pigi? moke-tį 
įstoti, nes trumpame laike bus 
pakeltas pagal konstituciją, da 
bar įstoj mas tikt 11.00

Su gi od«»ne, Dr tė Liuosybės.

Nedėlioj. 13 d. Lapkriczio, 1 
wal. |m> pelų, salėjo L. Aiuko 
3301 Auhurn avė. Chicago. Dr lė 
Teisyt ės Mylė'ojų laikys pusme
tinį 8u>irinkimę, ant kurio už- 
praszo wi>us sąnarius susirinkti, 
teipoezi »T mninczius pristoti; į- 
stoimas tiki 11.00-

Su guodone, Dr tė T. M.

Pėtnyczioj, 4 Lapkriczio, 7 
walandę vanaie, salėje P. Karec 
ko, 1193 S Oakley avė. L etuv. 
Kepubl. Kliubas lOtos vardos

Jaunas wyras pąjieszko vietos 
prie saliuno ui “bartenderį”, nori 
dirbti už labai pigi? algę ir prie 
nori turėti v ai nūs vakarus ant 
laukimo vakarinės mokslainės. 
Adresas.

Frank Milller,
158 S Sangamon st., Ch:cago, III.

Pajiesz kojiniai.
Pajieszkau sawo brolio, Jurgio Gon- 

czausko, isz Kauno gub., Panevėžio 
pav., Paproszių kaimo, 12 metų kaip 
Amerikoj, ir savo pusbrolio, Mateuszo 
Gonczausko, isz to paties kaimo, 9 metai 
kaip Amerikoj. Jie patys, ar kas kitas, 
teiksis duoti man žinią ant szio adreso, 
nes turiu į juos svarbų reikalą:

Jos Gonczauskas,
3200 Edgemont st., Philadelphia, Pa.

Pajieszkau sawo tėwo, Kazlausko, isz 
Suvalkų gub., Nautnieezczio paw., Die- 
waiczių kaimo. Jis pats, ar kas kitas, 
teiksis duot žinia ant szio adreso:

Agota Kazlauskiulfi,
169 N. 3rd St., Brooklyn, N. Y.

Pajieszkau savo draugo, Jurgio Ma- 
caev, isz Suvalkų gub., Naumiesczio 
pav., Resgalių kaimo. Atsiszaukit ant 
szio adreso:

Juozas Krikszcziunas, 
262 Plymonth St., Brooklyn, N. Y.

Pajieszkau Heronimo VVasiliausko, 
isz Kauno gub., Reseinių pav., Ne 
makszczių paApijos. Turiu į jį svar
bų reikalą. r Teiksis atsiszaukti ant 
adreso: Jos. Žymonczius,
57 W. 15th st., Chicago, III.

Pajieszkau savo brolio Laurino Pecz- 
kio, isz Suvalkų gub., Marijampolės pa
vieto, Igliaukos parap., Laszyszkių kai
mo. Teiksis atsiszaukti ant adreso: 

Pius PeczRia,
106 Dayton st,, Phoenixville, Pa.

Laiszkai ant paczto
51 Ain>anow*lcl Jo*«f 
56 B*Jas Stefan 
AB Baklel Ano* 
77 Botinaki Juxap** 

. 81 Bryll Stanl*low 
83 Burkackl Jan 
88 C*ynkke*lcx M. 
90 Drmitorlcz M. 
97 Dymrnt Dzeik 

124 Katniakaily Anna 
133 Kow*)un** P. 
140 Laitui* N. 
144 Makar Dako

156 Mastotric* Jan 
lf* Mstuta* Tom. 
iro Norman Alex. 
ĮSI Olbrya A n ton I 
172 Pletrowica Jan 
17V Rad*wicz K A. 
lt* Rymkui Joną* 
•J>3 Ssepenkisvic* Wl. 
217 Uza* John 
233 Zaba W o Jei ech
237 Zylleryu* Broniai.
238 Ziemaity* Wihn|

Knigu Kataliogas.
Knygos Maldų.

Aukso Altorių* arba Sultini* dangiasku 
•karbu apdaryU drūtoj skuroje, zahsty- 
Uls kraszul*. druosial apkaustyU* Ir «u 
kabe “ “

ApdaryU szagrine “ ••
MinkszUme apdare “ M “ 
ApdaryU baltoj oellulojdoj , ,
ApdaryU baltuose kauluou.......................

„ mėlyname ir juodame aksome 14.00 
Balsas Balandėlė* arba maSas sultinei!*, *m<- 

giansU knlngele dėl vyru ir moterų 
nesztl* in bainyezU, naudingiausio* 
maldo*.........................................................75c

Balsas Balandėlė* didesni* su Offlctum Pgr-
vum..................................................................88c

Balsas Balandėlės be Offieium P ar v u m ssa-
grino apdaruose...........................................>1.00

Balus Balandėlės su Oflicium Parvum SS*- 
grino apdaruose.....................................

Baisa Balandėlė* apdarytas krisztole.. ....
., aksome , , ,1

Apdaryu-baltoj oellulojdoj 
Balsas Balandėlės apdarytas baltuose kau

luose..................................................

ii .eo 
M.00 
■>.00 
>3.50 
H oo

Portland, Me. 24 d. Spalių, 4 
wal. ryto, 1898 m. pasimirė Mi 
kolas Kuczinskis, aprūpintas SS. 
Sikramentais. A. a. weloms turė
jo 24 metus, buwo dar nevedęs, 
paėjo isz Suvalkų gub., Seinų 
pav., Bracziulių kaimo, pergyve
no 3 metus Amerikoje; pasimiiė 
namuose savo szvogerio, Juozo 
Jelkino. Wisų genezių ir pažįsta 
mų praszo atsidusti prie Dievo 
už jo duszię. Norėdami gauti pla
tesnę iinię apie mirusį,atsiszauktiė 
prie jo szvogerio.

Jos. Jelkin.
34 Salem st., Portland, Me.

Preke pin(gq.
Ruskas rublis po................ 52fc.
Prusiszkos markės po......... 24|c.

Prie kiekvieno pinįgų siunti- 
nio reikia pridėti 30c ant pacztc 
kssz'ų.

Pigįgai iszsiųati per “Lietuvos” 
rednkciję gieicziausiai suvaiksz- 
czioj« ir niekada negali pražūti, 
nes mes siuneziame jie r bago 
cz'au*ia8 bankas ir kiekvienę 
siuntinį asekuruojame.

•148 
•2 00 
•2.60

.............................
Garbe Dievui ant angsztybee, skuroje, ap

kaustyU ir su kabe 1140
Sena* ir naujas Aukso Altorius, skuroje apkau

styU* ir su k*be a< JJ.60
Benas Ir Naujas Aukso Altorius, vokiszkom*

HUroml* •• “ •• •• •1.60
Maldų Vainikėli*, graii matyte Maldų Kni- 

gele. smagi dėl vyru netttis in batnyczia 
audekliniuose afMiaruoee , , 40c

Metas Aukso altorius, matyte knygele sma
giausia dėl wyru neszti* in bainyezU, 
druUme audekliniame apdare , 40o

Meno *s». Martia* Panos “
Iszganlngi dūmojimai epe sopuliu* ltw.

Marijos Panos
Stebuklai Dievo szv. Sakramente ”
Tnjemnyczioe Gyvojo Razanczisus 
Kanticzko*...........................................................
150 psalmu Dovido karaliau* ant paveikite 

kanticzku „ „•

Knigos 8wietiszk<M intalpos.
Anima Vili*, naujausia it graiianii* pasaka, ka

riai skaitytoja* alsldtlaogt negale*.. 75c
Abecel* genause moklntuve dėl vaiku >0c.
Amilaus galas Ponsko Piloto, kari* buvo 

sudie VVleszpatie* Jėzaus.................5c
ANDERSONO PASAKOS Vleooje knyge

lėje 10 graiiu pasakaiczlu ......................... 15c
Aiuerik* Pirtyje Komedija dėl teatro 10c.
AnegdoUi iszsitarimal ir paurles isz gyveni

mo senove* Grekonu bei Rymionu*' ** 5c 
Apteka Dievo, pasas* ..................................... •1.00
Arielka yra nuodai paeinanti iii girtybe*. Czia

a p raižo kas yra arielka, kaip Ji kenkia Smo
gui, parodyU su keturui* abroteliai* Slo
gaus pilvo kokio* isz girtybes ligos pastoj* 
ir paduoto* rodo* kaip nuo to galima i*a*igy- 
dyti.....................................................................r.

Knygos musu locnos spaust u ves.
Akyvi Apaireiszkimal Sviete, ant kuria tmo 

ne* nuolatos tiun, bet ju gerai nesupran
ta; su 7 abroZeliai*. Naudlnglause kny
gele ant svieto dėl dasiiinojimo Isz ko 
darosi žaibai, griausmai, lietu* ir sniegas; 
kas yra debesiai ir ant ko jie laikosi. >0c 

Aritmetika. Kniga dėl iszsimokinimo rbkun-
du.............................................................. .....26c

HYG1EN A. arba mokslas apie utlalkym* svei
katos. Sziu knygele privalo rasti* kiekvienuose

♦to 
15o 

75c
75c

Į SKAITYTOJUS.
Kas užsirnszo laikra-ziį “Lie 

tuv?” ir užsimoka už vis? mei? 
$2.U0 prenumeratos, gauna prieto 
dovanas už 50c. vertės knįgų. 
Knįgas gali sau iszsinnkti isz 
n>u-ų kntaliogo, kas kokias nori; 
kas neturi musų katalogo, tegul 
atrfiszaukia, o pti-iųsime dykai.

Sziaa dovanas duosime tik iki 
nauju metu, po iihuju melų jo 
k>ų dovanų nebus. Dėltogi, ku 
rie norite apturėti puikias dova
nas, pasiskubiiikik ‘ Lietuvę” uiii- 
raszyti ir už ję ui-imokėti priesz 
naujus metus, nes po naujų metų 
jokių dovanų prie iaikraszczio 
nebus. Kas yra “Lietuvę”.»-kaitęa, 
tas supranta jos verię, taigi le 
gul pasiskubina, pakol dovanos 
yra duodamos. Prisiųsdami ptnį 
gus, visada uždėkite szitokį 
adre-ę:

% A. Olszevskis,
Sub-Sta. 60, Chicago, III.

Pigiai ant pardavimo gera Bu- 
czernė, geroje vietoje, apgy- 
wentoj paežių lietuvių. Atsiszau- 
kite po nr. 634 S. Canal St., Chi
cago, III. (4-n)

uT*yt> Nerio. -14* paiiapial. 48 abrozehal ir 
K mapo* ariau »wi*to kraaztu. Trampai, aiss- 
ki»i ir aapranunsl apraityts wi**a •vio
la*...........................................    S5c

Tahnuda* tydu “ • 10c
Terp tkau*mu in garbia Naujausio* daino*. Jfc 
Trumpa »enowc* Lietuviu Istorija „ 10c
Trumpa lietuvitzk* G«ografi> paraaayta

■Snigo Zebrio............................................15c
Trumpi pamokinimai ir rodoa užimto* i*s

knygų ka. K. Antao«vic*Uu*..............10c
Tikyba *r Mokslą*. Knyga dėl tynnejanoaiu

tikyba panrement ant mokslo . 50c
Tetervinam* burkuojant ir Kur Trumpa ten

Trūksta. Dvi laoal graiio* pasakaite. 10c 
Vaito pinzlyste. Komedija dėl teatro 15c 
Wlr*zlnykai. Margas paveikslėli*. Labai gra

si pasaka apie vlrsuinyku* (urednyku*) 
Lietuvoje , , , , , 15c

Veeeltjo. arba pagiresu gobtuvus................... 20c
tiponas bei Zipon* ir auksingumu bei sidab

ringumu lietu viezku delnu. Yra tai moks- 
liszku Iszvadtiojimu apie pujlms lie- 
viszko* kulbe* , . . 25c

Žemsiczįn Vyskupyste. Yra tai puikiauuisto-
rija Zemaitijo*. joe baSaycziu, kunigu, vys
kupu ir viso kataliklszko tikėjimo, a pra
eivi* nuo put *p*kelblmo Zumulczluou ka- 
tullkiszko tikėjimo sulig musu gadynes.
tai yra: nuo 141> Iki 1841 metu. Preke >1.00 

Zent** dėl Parodos. Komedija i akte, kuria
grajyja teatruose , . , 15c

Knygos Dvasiszkos intalpos.
Apie Malda kaipo raku in dangų................Ifc
aplenkimu 88. Sakramento „ 15c.
Draugija dėl iszliuouvlmlmo dusziu isz 

czyszcziau*........................................
Kvangeiljos, drauge llstuvlszko* ir lenktsa- 

ko* ant kotuos nedalo* ir *zvente* 
Filoteaarba kėlu* in maldinga gyvenimą 
Garsas upe balsybla sūdo Dievo " 
Gydyklos no baime* smertie* 
Gyvenimai *zw. Dievo ir III kokonas ss« 

Franclszkau* >0c
Gyvenimas szvento Benedikto •• 10c
Gyvenimas ssvenoa. Marijos Panos „ 90c
Gyvenimas Wleszpatle* Jeuus „ 66c.

75c
Mto

J. WEIN8TEIN, 
pigiausei parsamdo karietas ant vesei- 

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

Telefonas Canal 450.

Attorney Beckermanas,
ADVOKATAS.

Geriausei iuprowoja wiaokia> prowas 
w i šokiuose suduose, kaipo ciwili>xkuose 
teip ir kriminaliszkuose. Persenėjusias 
ir užvilktas prowas atjieszko ir daweda 
prie greitesnio termino.

37J W. i4th St., 
Chicago, Illinois

LIetuwiNzkų Knįgų 
kuopigiausei isipardavoju, surasza tu
jų uipraszant reik Sc. markutę į groma- 
ta įdėti; pinįgai pasabnas siuneziasi po
pierinei, registrawotoj gromatoj.

Adresas:
W. KALWA1TI8, 

Tilsit, (Ostpr.) Germany.

$100 N AGRADOS $100 
užmokėsiu kiekvienam, kuris tapo isz- 
gydytas isz ligų įgytų per jaunystės i>z- 
dykumą (onomzmą) Naminėmis Gydyk
lomis. Teip iszaigydyti ne ga'ima, bet 
jeigu kenti ant nervų turi apsilpnytas 
lytiszkas dalis kūno per ononizmą, ar po- 
liuciją, kenti galvos skaudėjimą pilvo 
užkietėjimo, miegot negalėjimą ‘ir kitas 
tam panaszes silpnybes, raszyk sziądien 
pas mane, o asx atsiųsiu tau apraszymą 
kaip asz iszsigydžiau trumpu laiku isz 
tokių pat ligų kelių metų kentėjimo, 
Apraszymą prisiųsiu užpeczėtytame ko- 
perte ir apie tavo gromatas nieks neda- 
žinos. įdėk už 2c. markę ir raszyk pas:

FRED WILSON, 
(>— it) Box 386, Kenoaha, Wis.

ŪKININKAS, Lietuvos ukinįku lai- 
krasxtis, iszeins vienę karta kas me
nesį. kasztuoja Prūsuos ir Austrijoj 
2| markės. Amerikon prisiunėjant 4 
markės arba 1 amer. dolierį.

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

Pinįgus ir laiszkus į Ūkininko ir Var
lio redakciją siuneziaut reik toks 
adresas padėti:

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

South End Polyclinic 
(GYDINYCZIA) 

339 Hirrlson At, Boston, liss.

Szioje gydinycsioj randasi Ruski Dakta
rai, kurie priima ligonius dykai.

DienomiN:
Nuo 10 iki 
Nuo 5 iki

Nedeliomla: 
Nuo 10 iki

12 vai. priesz piet.
7 vai. po piet.

12 vai. priesz piet.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. llalsted ui.

Nnjima puikUS'Fotogi flju, u> tuziną tikUl

S2 00
k.n vsuliu Ir kitokiu relksdu n ujimą Fotogr* 

flia* kopuik auul.

Oflicial Publication.
Annual Statement of'the Llmbkr- 

mkn’s Mutual Insurance Companyof 
Chicago, in tho State of Illinois on the 
31st day of December, 1897; made to 
the Insurance Superintendent of the 
State of Illinois, pursuant to Lav:

, No Capital.—Pūrely Mutual.
A88ET8.

Cash on hand and in bank........67,821.34
Interest and renta due and ac-

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

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

notes liable to assess- 
ment..................... 651,565.75

Totai cash asąets... .68,123.92 
LIABILITIES.

Amount of unearned premiums 
on all outstanding risks...f?.64,525.70

Ali other liabilitles.... J... 32.26
Totai liabilitles..'.. 64,557.96 

INCOME.
Premiums recelved during the 

year i n Cash.........................68,780.84
Interest, renta and dividendą 

during the year................... 646.82
Amountreceived from all other 

aourcea...... . .......................... 359.07
Totai income...........  60,786.73

EXPENDITURES.
Loaaea paid during the year... .66,128.67
Scrip paid during the year........ 262.93
Commisiona, aalariea and renta

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

Totai expenditurea. .69,897.37 
MI8CELLANEOU8.

Totai riaks taken during the 
year in Illinois.................6723,009.00

Totai premiuma receiveddur- .
ing the year in Illinoia...........68,526.50

Totai losses ineurred during 
the year in Illinois   .....66,128.67

Totai amountof riaks outatand 
ing.....................................  6777,185.00

EDWARD HINE8. Pkes. 
t E. E. HOOPER, Sec’y.

Subiscribed and avorn to before me this 
12th day of January, 1898. 

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

Ofticial Publication.
Annual Statement of the Coal Oper- 

ators Mutual Fire Insurance Com
pany of Springfleld, i n the State of 11- 
linoia, on the 31at day of December, 
1807; made to the Insurance Superin- 
tendent of the State of Illinois, pursu
ant to Lav:

No Capital.—Pūrely Mutual. 
ASSETS.

Market valueof bonda * stoeks. .65.162.50 
Cash on hand and in bank........ 8,657.92
Bilis recei vable and agents’ debit ~

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

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

notes liable to assess- 
ment........................ 636,416.95

Totai cash assets.. .618,535.68 
LIABILITIKS.

Amount of unearned premiums 
on all outstanding risks......66,402.82

Totai liabilitles........66,402.82
INCOME.

Premium received during the 
year In Cash......................... 68,690.57

Interest, renta and dlvidends 
during theyear........... . .  184.65

Totai income............ 68,875.22
EX PENDITURK8.

Losses paid during the year... .62,085.19 
Paid during the year to members 266.59 
Commissions, salarierfand rents

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

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

Amountof all other expendit*r’s 76.50
Totai expenditures. .64,629.32 

MISCELLANEOUS.
Totai risks taken during the

year In Illinois..................... 6663,268.32
Totai premiums received dur

ing the year in Illinois..........68,690.57
Totai losses Ineurred during

the year in Illinois..................62,085.19
Totai amountof risksoutstand

ing........................................ 6630,550.72
CHARLES RIDGELY, Vice Pres. 
CHARLES V HICKOK, Sec’y.

Subscribed and svorn to before me this 
8th day of February, 1898.

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

Offlcial Publication.

W. StOMINSKA,
679 Mtlwaukee Avenue, CHICAGO^ ILL. i

Mano Dirbtume tapo
Apdovanota

DVIEMS MEDALIAIS 
ant Kosciuszkoe Paro
dos ui rūpestinga, tei
singa ir artlstiszką isz- 
dirbimą.

KARŪNŲ, SZARPŲ,
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, MARSZAL-
K1NIŲ LAZDŲ ir tt

Turiu už garbę apreikszti guo- 
dotiniems Kunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu vi
sus augszcziaus 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. 8LOMIN8KA, 079 MILWAUKEE AV.

LiGLuvviszka ADileKa.
257 Hanover St.,t Boston, Mass.

Pilna visokiu aptiekoriszku tavorų czionykszcziu ir užrubežiniu. 
) --

Aptiektoje wisada galima rast DAKTARA, kurs duoda ligoniams 
rodąs dykai.

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

257 TEMYK GELTONA PABWA MUS AĮ>TIERQS...257

LIETLTWIU DAKTARAS

Kauno gub. Szauliu pavieto.

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

Telefonas: Ganai 78. ’
Telefonuot galima isz kiekvienos 

aptiekos.

STEBUKLINGOS GIDUOLES (LIEKARSTWOS).
Nuo kuriu tukstanezei ligoniu iszsigido nuo visokiu ligų, siųsdami szirdingas 

padekavones nuo sawes in žmonis už iszgidinima sekaneziu ligų:

Plaucziu džiova, Dusulis, Gumbas, Patrūkimas, 
Papuczkai, Dysenterije, Apmirymas, Pažandės, 
Pūsles, Karpos, Sirenų skaudėjimas, Gerkles liga, 
Romatyz.mas, Kaulu gėlimą, Skurbuta, Galvos u- 
žima svaiguli, Meszlungi, Epilepsija. Perszalima, 
kad dantis užlaikit nuo puolimo in keletą rhinutu 
iszgidima, Skaudėjimas galvos.

deglių, slogas, užkurtimas aunu, užstoji m as viduriu, žaidulius ir užsisenejusias 
ronas, iszvarimas kirmėlių vaikams ir suaugusiems, užsikrėtimas visokiu ligų 
ir tt., dėl kožnos ligos yra giduole naudingiausios isz Europos ir wisu k r asz t u 
Ameriko, sutaisyta per garsingiausius gidintojus ir naudojamos gidiniezose Eu
ropoj ir Amerike. Teiposgi turiu visokiu gidomu szaknu, žiedu ir žolių, o ir 
stanauninka (pamaezninka) isz Europos užlaikau. Susipažinęs su visokiom 
kompanijom pigiau dėl savo tautiecziu galiu parduot. Turiu giduole dėl slen- 
kancziuiplauku, visokiu diržu ir daiktu reikalingu dėl sveikatos. Ne vienas 
jau yra pairolijes vilti iszsigidinimo, bet gali naudot isz virsz minėtu giduoliu. 
o nesigraudisit niekados. Keliaudamas po svietą su Dievo pagelba daug pati
nau praktiko ant ligoniu ir tinkaneziu giduoliu. Tukstanezei ligoniu iszgijo ir 
kožnas duoda tikra paliudinima. Turiu vilti, kad Lietuvei savo tautiečio ne 
paniekins. Norintieje atsiszauktie prasz.au apraszyt liga ir kaip ilgai sergate, o 
dastosit gera rodą su naudingom tinkaneziotn giduolem.

Gero velijentis visiem Lietuviams JuSu tikras viengentis,
J. M. BRUNDZA,

Mahanoy City, Pa.

pataikys užlaikyti czielybeje nvn sveikatą, pa
ilginti savo amži ir mokės užauginti sveikais ir 
tvirtais savo vaikeliu*. Preke.........................3*
Istorija Suvienytu Valstijų Sziaurine* Ame

rikos. Aprsszokalp Koiiumba* atrado 
Amerika, koki czia tada žmones gyveno 
koki žmones pirm lauilal isz Europos pra
dėjo važiuoti in Amerika, kokio* kare* 
buvo, už ka karevo ir kokiuose metuose; 
kiek prezidentu buvo, koki ir kiek kuris 
gero padare dėl šilo* nemes O ant pat 
gak> tai pinasi Konstitucija Suvienytu 
Valstijų, kuri yra reikalingiausiu dalyku 
dėl perskaitymo kiekvienam žmogui 
szioje Amerikos žemele gyvenaneziam.
Turi puslapiu 364 Preke •1...

Ta pati drucslai apdaryta............................... |146.
Kražių Skerdyne. Apraszo ana baisu at

sitikima. kada 1893 m. maskoliai užpuolė 
ant bažnyczio* miestelyje Kražių, mu- 
sze, szaude ir pjovė nekaltu* žmoni*. lsx- 
griove altorius Ir užpeczetijo bažnyczta. 
Aiszktanslal spraszo t* vis* atsiti

kima. 15c.
Lementoriu* Lietnviszka* su poteriais, 

katekizmai* ir mistranturu. 10c
Mokslas sp<» Žemi* ir Kitus svietus, ju bū

vy ir pabaiga Apraszo kas yra žeme, 
isz ko ji susideda, ant ko ji laikosi ir 
kaip sukasi; ka* yra saule, žvaigždes, 
menulis; kaip toli In saulialrin kita* 
Žvaigždį**, kas yra plane U * kometos ir 
kito* retai matomos žvaigždes. Yra tai 
naudlnglassla knyga ir reikallnglanse 
dėl perskaitymo ir pasimoklnlmo kiek
vienam žmogui ant szio* pataule* gyve
naneziam. .....................................75c.

Tapati drucziai apdaryta............................... gi.00
NAUJAUSI8 LIKTUVI8ZKAS 8APNINYKA8, 

surinkta* isz daugel svetlmtautiszku sapnl- 
nyku ir surėdyta* pagal tikra Persisnkai 
Eglptiszka sapnlnyk*.—>u >10 aiszklu abro- 
seliu,—su apraszymu planetų ir nariapezin 
kokia* senove* žmones vartojo dėl inspejt- 
mo ateito*.—OeriauMi iszguhio visokius 
sapnu*, koki tik žmogui prtsapnuot gali. 50c 
Apdaryta*.................................................. 66c

Oiltypa. apysaka isz laiko terps*visiko* ka
re* Indijonu Amerikos. 25c

Pulki istorija ape Kantria Alana. kari per 21 me
tu* valkszcziodama po svietą, daugybla 
beda ir vargu kantrel Isakentejo 90c 

Rankvedl* Gmmata rassymul. Yra labai 
naudinga knygele, kuri mokina kaip reik 
raszytio gromatas In. pažystama*, priete- 
lius, giminia*, mylimai*!** Ir myli m uo
siu* prie** a privedima. In ponu*, kuni
gu*, vyskupu* U kitas augszlai pastaty
ta* ypata*. Pasveikinimai (pavinesevo- 
nes) ant Nauju Metu, dienoje varduvių, 
užgimimo ir kituoeo svarbiuose atsitiki
muose. Preke 50c.

BOBIN8ONA8 KRUZIU8. moralissk* apysaka 
dėl jaunumene*. “ •• 25o

Spasabsta rreito Iszsimokinimo angeteko* kai 
bos no apdarytas “ (1.00

o apdaryta* • 145

ou

TEWYNES SARGAS 
mėnesinis laikrasztis su paveikslėliais 

Treczins metus
stovi ant sargybos lietuvių tautos: szvie- 

sos, tikėjimo ir kalbos.
KaNztuųja ant metu $1.00 

Pernykszczius ir užpernykszcziusnume 
rius galima gauti ui SOc.

Vienas numeris yra siunesiamas ant pa 
iiuros uždyką.

Raszant reikia padėti adresą: 
Rev. A. Kaupas,

1423 N Main Av., Scrauton, Pi.

Wisi wyrai pas

Baltrukony!
Rasite szalta alų, seniauses ariel- 

kas, vyną net isz Europos, o 
cigarus net isz Turkijos.

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

Vaterbiry, Godo.

t
 P. K. BRUCHA8,

užlaiko didele

i Krautuwe j Laikrodžių. Laikrodėlių, Žie 
I dų. Špilkų ir tt.

’ Ssliubinius Žiedas 
padaro ant orderio už pigiau- 

■e prekę.

954 33rd St-> Chicago, III.

Annual Statement of the Addiron 
FXrmers Mutual Insurance Compa
ny of Addison, in the State of Illinois 
on the 31st day of December. 1807: 
made to the Insurance Superintendent 
of the State ,of Illinois, pursuant to 
Lav: •

No Capital.—Pūrely Mutual.
ASSETS.

Izians and mortgages...............620,250.00
Markeį valueof bonds astoeks 400.00 
Cash on hahd and in bank.... 9,084.39 
Interest and rehts due and ac-

erued....................    001.00
Premiums in course of collec-

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

notes liable to assess- 
ment.......................6110,574.56

Totai cash assets.. .632,206.75 
LIAB1L1TIES.

Amount of unearned premiums
on all outstanding'risks... ,613.294.16 

Tatai linbilities. ...613,294.16 
INCOME.

Premiums received during the 
year in Cash.........................65,246.40

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

Totai income............. 66,410.90
EX PEND1TURES.

Losses paid during the year.. .65,764.40 
Paidduring theyear to members 82.50 
Commissions, salaries and rents

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

Totai expenditures. .67,153.78 
MISCELLANEOUS.

Totai risks taken during the
year in Illinois............ 6379,536.00

Totai premiums received dur
ing the year in Illinois.... z. .64,835.53 

Totai losses ineurred during
.the year in Illinois..................65,764.40

Totai amountof risksoutstand
ing.......................................62.368,032.00

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

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

Henry L. G los, 
(Seal.) Notary Public.

(11-11)

ne* pa* ji randa
si geriau*.-* 

ssnapsa* ir glu*.

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

8. LEEIASZIUS,
650 S. Canal St., CHICAGO.

“Vienybe Lietuvniku” 
iszeina kas sereda jau 13-tas 
metas, Plymouth, Pa., ir pra« 
nesza svarbiauses ir teisin- 
giauses tinęs 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.
pr~NOTARUUSZAS. C LAI M ADJU8TEB.

F.PBradchulis
Užsiima visokiomis provomis ir isz- 

dirbs. visokius dokumentus. Rod&s 
duoda visokiuose atsitikimuose.

Atsiszaukite pas savo viengenti: 
954 33rd St., CHICAGO.

Telefon: Yards 709.

Ar Tawo peczius 
reikalai pataisymo?

Jeiga teip, tai pirk visus reikalingus prie 
pecziaus daiktus pas

Ontlet Furnitūra & Stove Co.,
3249 8. Morgan St.

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

M. A. Pawlauskas,
Dirba ir taiso Sriėokius daiktus isz auk
so ir sidabro, teipogi taiso ir parduoda 
laikrodžius, laikmdelids, lenciugelius, 
žiedus, špilkas, muzikaliszkus instru 
mentus ir geriauses “Singer” siuvamas 
maszinas už pinįgus irant iszmokescein.

Szliubiniai Žiedai t
isz geriausio aukso, nuo 56 iki 72 prabos 

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

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

M. A. PAWLAUSKAS,
> 24 Foreman St., Cleveland, O-

prasz.au
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