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Politiszkos žinios.

Amerika ir Iszpanija.
Besitarianti Paryžiuje iszpa- 

niszki ir amerikoniszki sandaros 
komisoriai iki sziol visgi ne susi
taikė, Iszpanija kaip prieszinosi 
teip ir prieszinasi atidavimui A- 
merikai Filipinų salų; kadangi 
protokole apie apsistojimu karės 
tokio reikalavimo amerikonai ne 
statė, todėl, kaip sanpratauja Isz- 
panijos randas, ir galutinose ta
rybose apie sandaros padarymu 
apie tai ne gal būt nė kalbos. 
Kaip isz tikro tos tarybos pasi
baigs, sunku įspėti. Tūli ameri- 
koniszki laikiaszcziai jau pradeda 
vėl gazdyti Iszpaniją atnaujini
mu karės, per ką ji galėtų žudyti 
net tikt Filipinus, bet ir kitas sa- 
wo valdybas, bet kad kitų ne 
daug jai teliko, nuotrota ne butų 
dideli; užimti gi Amerikai kokį 
nors paczios Iszpanijos kra<ztą 
be duos kitos Europos vie-zpa- 
tystės, kurios kaslink Enropos 
reikalų prisilaiko tų paežių prin- 
cipų kaip Amerika. Ilgai Išsi
traukianti karė pakelia wis dnu 
giaus Amerikos prieszų ir tai ten, 
kur jų mažiausiai galima buvo 
tikėti: Amerikos laikiaszcziai, 
kurių reikalavimai juo tolinus, 
eina vis didyn, isz tų, užku
rių neva liuosybę karė tapo pra
dėta, padarė pirmiausiai smar- 
kiaušius amerikonų pricszus. 
Cziabuvviai lygiai ant Kubos, kaip 
ir ant Filipinų, už kurių neva liuo- 
sybę karę pradėjo, sziądien labiaus 
ne kenezia amerikonų negu iszpa- 
nijonų. Filipiniecziai net preziden
tui McKinleyui atsiuntė protestą 
priesz iszniekinimus jų, kokių 
nesigaili ne tikt saugyriszki ame
rikoniszki laikraszcziai, bet ir 
augszcziausi amerikoniszkos ka
riaunos virszinįkai.

Wiltys iszpanijonų ant užtari
mo Wokietijos ciecoriaus iszdilo, 
kadangi Wokietijos randas pra- 
neszė, kad newa dėl negero oro 
ir vėtrų, ciecorius ^Vilhelmas ne 
užsuks wisai į Iszpanijos portus. 
Isz tikro tas paeina nuo to, kad 
Wokietija ne nori kiszti nagų į 
tarpą Amerikos ir Iszpanijos. A- 
meriaoj teiposgi ne trūksta prie
szų platinimo Amerikos kolioni- 
jų, kadangi jos atgabentų naudą 
tikt menkos doros politikieriams. 
Ta iszmintingesni amerikonų da
lis siunezia dabar protestus prezi

dentui. Kodėl ji vienok per pasku
tinius rinkimus ne rinko ant kon 
gresmanų vien to platinimo ko- 
lionijų prieszus? Per iszrinktus 
kongresmanus ji geriau? butų su
valdžiusi geidžianezius tuszczios 
garbės Washingtono waldinįkus, 
negu per protestus.

Laikraszcziai pranesza, buk už
baigus karę it padarius sandarą, 
Iszpanijos karalienė ir mažas ka
ralius rengiasi tu visų pasitrauk
ti isz Iszpanijos.

Prancūzija.
Prancūzijoj dar wis traukiami 

garsi Dreyfuso projva, kuri yra 
tikt įnagiu rando ir kariaunos 
prieszų."Dreyfus yra sveikas, bet 
nežinia ar jį ant provos pergabęs 
į Paryžių, ar jo vieton sude stos 
vien advokatai. Tuom tarpu isz- 
siųstam ant Welnio salos Drey- 
fusui padarė sziokius tokius pa- 
liuosavimus: dabar jam daleido 
po 6 vai. ant dienos pasivaiksz- 
czioti. Už jo nekaltybę užtaru
sį pulkaunįką Picųuardą, pasūdy
tą dabar kalinyj, daleido atlanky
ti jo advokatui. Prancūzams jau 
nusibodo tie visi apkaltinimai 
tai kariaunos, tai jos prieszų ir 
jie geidžia, kad Dreyfuso prova 
kaip nors jau sykį pasibaigtų. 
Tuom tarpu iszėjo Paryžiuj vėl 
nauja kuįga apjuodinanti prezi
dentą ir kariaunos vin-zinįkus, 
apkaltina juos už kvailą karės 
vedimą ir mėtymą nereikalingai 
pinigų karėje su cziabuviais ant 
Madagaskaro, kur be jokio reika
lo daug žmonių nustojo gyvas
ties. Iszleistojumi tos knįgos yra 
koksai Cohier. Terp prancūzų ji 
vienok ne padarė didelio triuksz- 
mo.

Apie nesutikimus Prancūzijos 
su Anglija dubar lyg nutilo, laik- 
raszcziuose abiejų pusių erzinimai 
nutilo, bet Marchand isz Faszodo? 
dar nepasitraukė. Maskolija ir 
Prancūzija dabar kalbina Abi
sinijos karalių iszplatinti rubežius 
savo vieszpatystės teip, kad jie 
užkirstų kelią anglijonains.ne da 
leistų sujungti angliszkas valdy
bas Wakarinės Afrikos su Egiptu. 
Menelik iszsiuntė savo kariauną 
prie isztakų Baltojo Niliaus, į 
rytus nuo Faezodus ir užėmė vi
sus tuos krasztus. Czia iszsiųstoj 
kariaunoj yra prancuziszki irmas- 
koliszki oficierai.Taigi mat nė Mas
kolija nė Prancūzija nesiliauja 
stabdžiusios anglijonų Afrikoj; jei
gu joc, nenorėdamos dabar karę su 
Anglija pradėti, paczios per daug 
nesierzina, tai stumia Abisinijos 
valdoną, kad nors tuom tarpu, iki 
ne pasirengs, anglijonus apstabdy- 
tu. Abisinija gi gal stumti priesz 
mažas Anglijos pajiegas Widurinėj 
Afrikoj apie 300000 rods ne teip 
gerai kaip anglijonų kariauna ap
ginkluotų kareivių, bet visgi 
geriaus negu, paveikslan, chinie- 
cziai; Anglija gi Egipte, drauge 
su Egipto kareiviais, ant kurių 
gal pasitikėti tikt teip ilgai, kol 
anglijonai bus pergalėtojais savo 
prieszų, ne turi nė deszimtos da
lies to skaitiiaus. Jeigu todėl 
tuom tarpu Prancūzija prisakė 
Marchandui pasitraukti isz Fa- 
szodos, pertai dar ne atsisako nuo 
stabdymų anglijonų: ko pati 
Prancūzija ne daro, tą gal atlikti 
Abisinija ir ji padąrys anglijonus 
prilankesniais prancūzams pneisz- 
pildymo atlyginimo už pasitrau
kimą isz Faszodos. Abisinija gi 
dabar daro tą, ką jai rodyja Mas
kolija ir Prancūzija.

VVokietija.
Wokietijos ciecorius jau sugrį

žo isz Palestinos. Grįždamas jis 
tapo gana iszkilmingai priimtas 
anglijonų ant salos Maltos. Už 
tai, kaip buvo pirma ketinęs, į 
Iszpaniją ne keliauja. Anghszki 
laikraszcziai buvo padavę, buk 
jis norėjo atsilankyti ir Prancūzi

jos portuose, bet užklaustas apie 
tai Prancūzijos randas atsakė, 
kad prieszais bus iszsiųsla pran- 
cuziszka laivynė, kuri ne įleis 
vokiszkų laivų į Prancūzijos 
portus.

Laikraszcziai paleido paskalą, 
buk Hamburge susekė sukalbį 
ant grįžt anezio isz savo kelionės 
ciecoriaus gyvasties, bet tam pa- 
skalui nieks ne nori tikėti; rods 
Hamburge tapo suaresztuotas 
koksai amatu įkas, kurisai gyrėsi, 
kad pasirengęs nuszauti ciecorių, 
kaip tikt tas iszlips ant kranto.

Isz Prūsų wėl smarkiau? pradė
jo vaikyti laukan Danijos ir Aus
trijos pavaldinius, dauginusiai 
lenkus isz Galicijos. Austrija už 
savo iszvytus pavaldinius ne 
užtarė, užtai Danija pakėlė protes
tą priesz tokį pasielgimą Pru»ų 
valdžių, bet kadangi rando pro
testas ne buvo iszklausytasir pri
sakymo iszvyti danieczius isz 
Szlezvigo Prūsų randas ne atszau- 
kė, visi daniszki prekėjai nutarė 
dauginus ne pirkti nė jokių vokisz
kų iszdirbimų; prekėjams pritaria 
visi Danijos gyventojai. Perneisz- 
mintingą Prūsų valdžių prisaky
mą atseis Wokietijos fabrikan
tams žudyti kas metą po kelias 
deszimtis milijonų markių už ta- 
vorus, kokius gabendavo į Dani
ją. Toks nubaudimo būdas ge
riausias, tikt gaila, kad ne visur 
jį galima iszpildytirapszviestiems 
su augsztai pakilusiu suprati
mu daniecziams tas gal pasisekti, 
bet tamsus su savo žydiszkais 
prekėjais lenkai jau tokio nubau 
dimo niekaip iszpildyti ne galės.

Balkanų pussalis.
Nežiūrint ant iszkilmingo pri

ėmimo Wokietijos ciecoriaus Tur
kijoj, vokiszki laikraszcziai da
bar szalcziaus pradėjo žiūrėti ant 
tos savo valdono kelionės Tur
kijoj. Daugumo laikraszczių ne 
užganėdina vaisiai kelionės. Ką 
ten dėl Wokietijos iszderėjo atsi
lankęs jos ciecorius, tikrai neži 
nia, bet turbut pirmutiniai pas
kalai apie atidavimą tūlų žemės 
krasztų \Vokietijai pasirodė netei
singais, kadangi apie tai dabar jau 
ir laikraszcziai nieko ne raszo, 
vieton senų vilczių juose dabar 
telpa rugojimai ant nevaisingu 
mo kelionės.

Turki&zka kariauna jau su vi
su pasitraukė nuo Kretos; dabar 
czia tvarką daboja kariauna: 
Anglijos, Maskolijos, Prancūzi
jos ir Italijos. Angliszki laikrat-z- 
ežiai pagarsino, buk Turkija su 
visu salą Kretą atiduoda Masko
liai vieton iki sziol ne iszmokė- 
tų karės kasztų už nepasekmingą 
karę 1877 metų. Apie tei
singumą vienok szito paskalo ga
lima paabejoti: be pritarimo kitų 
vieszpatyszczių turinezių dabar 
ant Kretos savo kariauną Masko
lija tos salos ne gal paimti, užė
mimui labiausiai turėtų prieszin- 
tis Anglija, kuri czia ne 
mažiaus turi kariaunos negu Mas
kolija.

Nekentimas buvusio Serbijos 
karaliaus Milano, kuris jau sykį 
buvo iszvylas, bet vėl sugrįžo ir 
dabar yra augszcziausiu kariaunos 
virszinįku, apsireiszaia nuolatai. 
Pereitoj sanvaitėj net du kartu 
bandė jį nužudyti, tikt ant jo lai
mės nė vienas isz pasikėsinimų ne 
pasisekė.

Maskolija.
Laikraszcziai ir tai ne masko- 

liszki, vėl atrado progą pagirti 
maskoliszką carą, bet sunku įti
kėti, kad jis isztikro pasirodytų 
teip iszmintingu ir tvirtų norų, 
už kokį jį parodo. Dabar antai 
laikraszcziai paduoda, buk caras 
pradėjo neužsitikėti rujoms savo 
urėdnįkų ir nusprendė svarbiuo
se atsitikimuose iszklausinėti pa
ežių žmonių. Pirmą bandymą pa

darė jis tuose Maskolijos krasz- 
tuose, kur gyventojai, dėl neuž- 
derėjimo laukuose, kenezia badą. 
Apie tą badą vietiniai tų kruaztų 
urėdnįkai tylėjo ir stengėsi jį 
slėpti. Apie tai dažinojęs caras, 
iszsiuntė ten vidupių ministerį 
tuos dalykus iaztirti, bet jum at
važiavus, vietiuiai urėdnįkai pa
rodė vien tą, ką norėjo. Su
grįžusio ministerio raportui buk 
caras ne patikėjo ir iszsiuntė į 
tuos paežius krat-ztus du isztiki- 
miausiu savo adjutantu ir prisa 
kė jiems ne klausinėti urėdnįkų, 
liet važinėti po kaimus ir iszklau
sinėti paežių žmonių. Tąsyk tikt 
pasirodė visa melagystė ir neti- 
kūmas rujos caro tarnų. Nuo to 
laiko buk caras nusprendė ne ti 
kėli urėdnįkams, valdyti kram
tą paežiam, svarbesniuose gi rei
kaluose kieiptiesi prie paežių 
žmonių, aplenkiant urėdnįkus. 
Juos apėmė dabar baimė ir buk 
jie nežino, kas juos tolinus lau
kia. Teip apie maskoliszką carą 
raszo dabar užrubežių laikr isz- 
cziai; mes vienok ne norime tam 
tikėti. Iki sziol caras dar niekur 
ne parodė nė savo teisingumo, 
nė iszminties, nė tvirto budo; jis 
pats atsidavė visai savo netiku 
siems urėdnįkams, niekur ne 
bandė pats tiesiog susipažinti su 
žmonių reikalais. Argi tai isz syk 
ant jo galvos butu nusileidusi 
Szventa Dvasia, kuri jam sutei
kė dorą, protą ir tvirtybę, ko jis 
neturėjo? Be tokių Szventos 
Dvasios dovanų caras ne perga
lės savo iszdykytų urėdnįkų, ku 
rių rankose juk wisa valdžia. 
Keiks priesz ją nusilenkti pa- 
cziaju.caiw arbMtetgu to pada
ryti ne panorės, pats urėdnįkai 
pasistengs jį nuo savo kelio pra 
szalinti doru ar ne doru budu ne
sibijodami bausmės, kadangi val
džia ne caro szalinįkų rankose 
tikt jo urėdnįkų.

Pietini Afrika.
Transvaaliaus kariauna iszsiųs- 

sta priesz pasikėlusius negrus, 
kurie pirmiausiai iszgriovė 
krikszczioniszkas misijas, galuti
nai juos pergalėjo. Mažos Trans- 
vaaliaus pajiegos isz syk tapo pu
si kėlėlių iszskerstos. Isz?iųsta 
skaitlingesni kariauna ant lauko 
negrus pergalėjo ir jie pasislėpė 
į savo tvirtynesZouttana apskri- 
tyj. Transvaaliaus kariauna tu
rinti kanuoles,ko negrams truko, 
sugriovė tvirtynes, paėmė ir 
patį negrų vadą Opefu, m usnyje 
krito net keli tukstaneziai negrų.

Transvaaliausprezidentas Krue- 
ger, szį metą isz naujo aprink
tas prezidentu, kaip paduoda 
laikraszcziai, ketina su visu nuo 
to urėdo pasitraukti. Ant kiek 
teisingas tasai paskalas, tikrai ne
žinia.

Isz Lietuwos.
Darbai prie naujos Lietu- 
woj geležinkelio linijos.
Darbai prie naujos geležinkelio 

linijos Lietuvoj, nuo Garteno į 
Wolkovyską, neužilgio prasidės. 
Linija ta jungs Peterburgo-War- 
szavos liniją su Pagirėnų gele
žinkeliais. Ilgis tos linijos bus 
90 viorstų, bėgs ji per Garteno 
ir Wolkovysko pavieczius; ta
sai kelias bėgs nuo Garteno per 
Krinkusį Wolkovyską.

Darbinjkai užsikrėtė sibi- 
riszku maru.

Wilniaus skurų iszdirbinyczio 
se Poplavskio ir Hetzelio terp 
darbinįkų vėl apsireiszkė sibi- 
riezkas maras, kuriuom jie užsi
krėtė nuo skurų nuo maro pa
stipusių galvijų. Pirmiausiai ap
sirgo darbinįkas Kazimieras Zen- 
kovyczius. Jį nugabeno į Sa

vi cz ligonbutį, kur daktarai isz- 
degino maro spuogą. Nežinia 
vienok, ar jis pasitaisys.

Cerkwe 8zirwinto|.
Miestelyj Szirvintoj, Wilniaus 

gub., nors maskolių yra labai ma
žai, jie užsimanė cerkvę statyti; 
kadangi dėl mažo skaitliaus sta- 
cziatikių ne gal jie surinkti tiek 
pinį<?ų, kiek reikia,renka aukas ir 
nuo iszpažintojų kitų tikėjimų. 
Gaisus maskoliszkas fanatikas 
Pobiedonoscev ant cerkvės Szir
vintoj nuo savęs paaukavo 1000 
rublių. Ne žmgeidu, juk ta cerk
vė suteiks jam naują progą siun
dyti menko proto carą ant Lietu
vos katalikų.

Dideli wngysU.
Wilniuje, ant Zamkinio tlrp- 

ulyczio, 1 d. Lapkriczio, į gyve
nimą namų savinįko Bulmeringo 
naktyj įsikraustė vagiliai ir pa-z 
lavė 206 rub. gatavais pinįsrais, 
48700 rub. procentinėms popie- 
roms, visokių pinįginių dokumen
tų, vekselių ir tt. už 87374 rublių, 
arba isz viso už 136286 rub. Nu
žiūri Bulmeringo tarnaitę, kad ji 
prie vagystos prisidėjo, kadan
gi ji tą paezią dieną, kada tapo 
papildyta vagysta, prapuolė ir jos 
iki sziol ne surado.

Gaisrai ^Vilniaus gub.
Pirmoje pusėje Spalių mėnesio 

Wil»iaus gub. buvo isz wiso 29 
gaisrai, isz kurių užgimė: 3 nuo 
neatsargumo paežių padegėlių, 
5 nuo negerai įtaisytų kaminų ir 
kakalių, 3 nuo padegimo ir 18 
nuo nežinomų priežaszczių. Wi- 
suose tuose atsilikimuose tikt per 
dvi sanvaiti ir tikt vienoje musų 
tėvynės gubernijoj ugnelė pri
dirbo blėdiea ant 172388 rublių. 
Didžiausi gaisrai buvo kaime 
Czižunuose, Trakų pav., kur 
ugnelė isznaikino 18 ūkių; kaime 
Babroviczuose, Aszmenų pttv., 
iszdegė 26 ūkės.

MaskoliNzki m i n isterini 
Wilniuje.

Ant atidengimo paminklo gar
saus Lietuvos budelio •‘Murav- 
jevo-Koriko”, kaip paduoda 
maskoliszki laikraszcziai, atkaks 
į Wilnių ir maskoliszki ministe- 
riai: vidaus ministeris G ore m i- 
kin, užrubežinių dalykų minis
teris M. N. M u ra v je v ir ties- 
darystos ministeris N. W. 
Muravjev. Žinoma, kad jie czia 
suvažiuos ne ant padarymo ko 
gero musų tėvynei, bet ant dar 
didesnio padrąsinimo Lietuvos 
kankintojų, nutukusių nuo kyszių 
maskoliszkų valkatų urėdnįkų.

Reikaluose Wilniaus be- 
proezių namų.

Kaip žinote, maskoliszkas ran
das rengiasi netoli Wilniaus pa
statyti didelius beproezių namus 
dėl patalpinimo beproezių isz vi
sos Lietuvos ir Baltgudijos. Dar
bą rengėsi pradėti nuo ateinan- 
czių metų, bet kad mediciniszkas 
departamentas,ant kurio nuspren
dimo buvo atiduotas tasai reika
las, perlaikė rasztus ir per tai 
iždo ministeris ne galėjo įneszti 
iszdavimo ant Lietuvos bepro
ezių namų į iszdavimus ateinan- 
czių metų, todėl ir tasai dalykas 
tapo ant toliaus nuvilktas. Bepro
ezių namų statymu galės užsiimti 
tikt 1900 m.

Kazarmes ant patalpini
mo kariaunos.

Musų tėvynės miestai turi pa
rūpinti ruimus ant patalpinimo 
kariaunos; rods užtai kariaunos 
ministerija sugrąžina kiek pinį- 
gų, bet paprastai to neužtenka 
ant pasamdymo kariaunai ruimų. 
Miestas Wilnius dabar nuspren
dė pastatyti savo kasztais tam

tikras kazermes ant kariaunos 
patalpinimo, kaip tai yra antai 
Warszavo0 ir kituose didesniuo
se miestuose, tas atseis pigiaus, 
negu samdant ruimus privatisz- 
kuose namuose, ypacz kad Wil- 
nius ant priemieszczių turi gana 
tuszczių pliacių, tai jam ne reikia 
nors ant pastatymo kazarmių že 
mę pirkinėti.

Elektriszki žiburiai Wil- 
niuje.

Miestas Wilnius nusprendė 
parengti ant ulyczių elektriszkus 
žiburius, vieton dabartinių gazi- 
nių ir pastatyti pajiegos staciją. 
Pastatymas stacijos kasztuos pu«ę 
milijono rublių, bet pelno isz to 
turėtų miestas kasinėtą po 65000 
rublių, taigi 13,2% nuo iszleisto 
kapitalo. Garsi Berlyno elektrisz 
ka kompanija Siemenso ir Hals- 
kės, kuri ir Amerikoj turi savo 
dirbtuves ir antai Chicagoj turi 
linijas elektriszkų sztritkarių, 
nori miesto parengtą elektriszkos 
pajiegos staciją samdyti, ir siūlo 
12 000 rublių ant metų ir 6% 
nuo kasztų parengimo. Turint 
elektriszkos pajiegos staciją, Wil- 
nius galės elektriką pritaikyti ir 
prie sztritkarių, vieton arklių.

Studentų Kliubas Ka 
raliaueziuje.

Studentai Karaliaucziaus uni
versiteto pastatė puikius savo 
Kliubo namus, ko iki sziol netu
ri studentai nė vieno Europos 
kietžemio universiteto; Kliubas 
tasai vadinasi “Palaestra Alber
tina”. Pradžią ir patį užmanymą 
pastatyti studentų Kliubo 'namus 
padavė D-ras _Albert Lange, 
praktikuojantis Nev Yorke, paei
nantis isz Karaliaucziaus ir jo 
universitete baigęs mokslus. Isz 
savo surinktų Amerikoj turtų 
Lange paskyrė dovaną 95O00 mar
kių ant pastatymo Kliubo namų 
ir apart to paskolino 250000 mar
kių studentų draugystei ant leng
vų iszlygų. Jo užmanymas tapo 
priimtas ir dabar Karaliaucziaus 
studentai turi ne tikt Kliubą, 
l>et ir locnus namus.

Suėmč žydus su knįgoms.
Konstanstinove, Kano gub., 

vietinis uriadnįkas Tarsevyczius, 
1 d. Lapkriczio sulaikė du žydu 
ir vežimą su arkliu. Suiti žydai 
pasisakė ėsą: vienas Szolem 
Grinblat isz Maudegolos, kitas gi 
Chaim Gordon isz Keidainių. 
Paklausti ką veža,atsakė, kad au
dimą, bet vežime pasirodė septy
ni pakai latviszkų ar lietuviszkų 
knįgų sverianti 14 pūdų; kokios 
įtalpos tos knįgos dar nežinia. Į- 
vyniotos buvo į vokiszkas gazie- 
tas Karaliaucziaus, Tilžės ir Ber
lyno. Ant pakų yra paraszas “S. 
K. Tilsit” Suimti'iydai sako, kad 
jie pasamdyti buvo Keidainiuose 
nuvežti pakus į VVilkmergę. Juos 
drauge su knįgoms nuvarė pas 
pristovą į Wilkmergę. Grei- 
cziaus tos knįgos galėjo butlietu- 
viszkos. Jeigu jau žydai užsiima 
lietuviszkų knįgų prekysta, ma
tomai tai geras biznis ir todėl 
maskoliszkas randas neįstengs 
joms kelio užstoti.

Jawų prekės.
Pereitą sanvaitę prekės javų ir 

visokių produktų Wilniuje buvo 
szitokios: už pūdą rugių mokėjo 
75—78 ka|>.,už pudąszieco 29— 
30 kap., sziaudų 21—24 kapeikos. 
Už pūdą sviesto 11 rubl. 28 kap. 
Kviecziai 1 rubl.—110 kap. Mie
žiai 75—#0 kap. Avižos 75—78 
kap. Grikai 80—85 kap., Pupos 
88—90 kapeikų už pūdą.

Liepojuje mokėjo: už rugius 
85—88 kap., už pūdą. Kviecziai 
paprasti 94—100 kap., geriausi 
po 101—110 kap., geriausi 
plauti 125 kapeikas. Avižos 
baltos lietuviszkos 95—100

kap., paprastos Kurszės veis
lių 73—78 kap., vidutinės 79— 
80 kap., geriausios 81—?2 kap., , 
maskoliszkos pigiaus. Miežiai 67 
—68 kap., vidutiniai 60—80 kp., 
geri 71—73 kap. Grikai 87—88 
kap. Žirniai paprasti 84—89 kap., 
geriausi 90—92 kap. Pupos pa
prastos 69—75 kap., geros 86— 
90 kap., geriausios 91—98 kap. 
Linų sėmenis 126—129 kap. Ka
napių sėmens 165 kap. Kvietinės 
klynės smulkios 59 kap., vidu
tinės 60—63 kap., stambios 64— 
65 kap.

Mokintiniai Kauno gimna
zijoj.

Pereitą mokslo metą Kauno 
gimnazijoj buvo isz viso 386 mo
kintiniai, kurie pagal tikėjimą 
sziteip skirstėsi: staeziatikių bu
vo daugiausiai, nes 40, 7%, kata
likų 37, 1%, liuteronų 6, 1%, ma
hometonų 1%, žydų 14, 6%. Pa
gal luomas gi huvo: 65% vaikų 
bajorų ir urėdnįkų, 1, 3% vaikų 
dvasiszkijos,mieszczionių 25,8%, 
ukinįkų vaikų 7, 2%, svetim- 
tauezių 0, 8%. Maskoliszkas ran
das paskiria 1000 rubl., isz kapi
talų moksliszko apskriezio 350 
rubl. isz pinįgų paskirtų kaipo 
užmokesnis nuo mokintinių 295 
rubl., ant paszelpos neturtin
giems mokintiniams, bet visą tą 
paszelpą gimnazijos užveizda ap
vertė vien ant szelpimo staezia
tikių mokintinių, nė katalikai, 
nė mokintiniai kilų tikėjimų isz 
to szaltinio nieko ne gavo. Kata
likai gavo paszelpą tikt isz pri- 
vatiszkų aukų, jeigu aukautojas 
padarė pasargą, kad aukauja vien 
katalikams; teip antai grafas 
Tiszkevyczius paskyrė 400 rubl. 
ant užmokėjimo už mokslą gim
nazijoj už 10 neturtingų katalikų 
mokintinių.

Gimnaziją pabaigė 16 mokinti- 
I nių, perėjo į augsztesnes kliasas 
j 271, taigi 77, 6% visų mokinti
nių, pasiliko gi tose paeziose 84; 
VIII kliasoje ant kito meto isz 
laikiusių egzaminą viens neiszlai- 
kė ir ne pabaigė gimnazijos.

*
Dwarai ir ūkės paskirtos 

ant priwerstino parda
vimo už skolas Wil- 

niaus Žemiszkam 
bankui.

Wilniaus žemiszkas Bankas, už 
nemokėjimą isz jo užtrauktų sko
lų,pagarsino ant priverstino par
davimo szituos dvarus ir ukes 
Kauno gubernijoj: Komaikus 
Szuto, Zarasų pavietyj; Kadiko- 
nus Wenckovyczų, Panevėžio 
pav.; palivarkus Parovo ir Iva- 
niszkius Przylęckio, Kauno pv.; 
Podskarbiszkius Beasoro, Resei- 
mų pav.; Kupszczius-Szaukotus 
Kupszczio, Kauno pav.; Szauda- 
vą Svirtunovo, Telszių pav.; 
Szvikszczenus Ostanieviezo, Za
rasų pav.; Pagoszczius Oginckio, 
Zarasų pav.; Meiriszkius Toma- 
szevyczių, Zarasų pav.; Siruta- 
pus Naborovskio, Wilkmergės 
pav.; Smulkus Minorskienės, 
Reneinių pav.; Moculius Einiko, 
Reseinių pav.; Pune Lsurinczi- 
ko, Wilkmergės pav.; Pe’lisz- 
kius Kimgailos, Šziaulių pav.; 
Doviatelius Daugirdo, Kauno 
p* v.; Peni iankus Klimczickio, 
Wilkmergės pav.; Krupę Puzi- 
nos, Šziaulių pav.; Grunkalnį 
Daugirdo, Reseinių pav.; Egles- 
noGodlevskių,Šziaulių pavietyj; 
Paszusvę Simonaviezienės, Kau
no pav.; Gudriszkius Stomos, 
Zarasų pav.; Žarzecze Stanevy- 
cziaus,Reseinių pav. ;Woszokenus 
Komaro, Wilkmergės pavieto; 
Ringoviczius Romero, Šziaulių 
pav.; Satarežius Doviato, Sziau- 
bų pavieto: Satkunus Ostreikos, 
Kauno pav.; Wieszintus Koma
ro, Wilkmergės paw.; Andru- 
szaiezius Waiio, Reseinių pav.; 
Diktariszkius Gerardo, Šziaulių 
pav.; Petroszius Papinįgių, 
Šziaulių pav.; Urniežius Slavin
skio, Kauno pav.; Klisziilh Ožin- 
skių, Šziaulių pav.; Walius Ba- 
gijienės, Reseinių pav.; Gtvo- 
lius Grzybovskio, Šziaulių pąv.;



Isz Amerikos.
Dideli nelaime.

Nev York. Ant Pennsylvani- 
jos geležinkelio, terp Jersey City 
ir Harrison atsitiko baisi nelai
mė. Diena buvo ūkanota, taisė 
ežia kelio liniją. Tuom tarpu taiso
moms rėlėms atbėgo trukia, dėl 
tireztos miglos nė jo vedėjas ne 
matė dirbanezių darbinįkų, nė 
darbinįkai atbėganezio trūkio; 
jo baladonę uždengė bėgėsią kito 
trūkio, kurį darbinįkai ką tikt 
praleido. Atbėgęs todėl antrasis 
trūkis ir užbėgo tiesiog ant tai- 
sanezių kelią darbinįkų ir juos ro 
ratais patraukė. Per tai, kaip 
kiekvienas numano, atsitiko bai
si nelaimė, ratai patekusius dar- 
binįkus sumalė. Isz viso 9 darbi 
nįkai tapo užmuszti, 4 sunkiai 
sumankyti, penkiems gi pasisekė 
pasitraukti. Wisi tie darbinįkai 
buvo isz Jersey City, terp už- 
m u s-z tų buvo italijonai, lenkai, 
vokiecziai įvairiai; ar ne buvo 
lietuvių, tikrai pasakyti ne gali
me. Terp užmusztų yra pravar
dės, Badoskio, Ludovskio, Slu- 
minskio; terp sužeistų yra kok
sai Svazkovskis. Ar terp jų nėra 
nė vieno lietuvio, mes tikrai pa
sakyti ne galime.
Studentas paveržė profesoriaus 

paezią.
Ithaka, N. Y. Jaunas studen

tas Mooers, sūnūs milijonieriaus 
ir kastynių savinįko vakariniuo
se sztetuose, szį metą pastojęs į 
CornelI universitetą, susitaręs su 
savo draugu Millardu, studentu 
to paties universitete, suviliojo 
paezią profesoriaus to paties 
universiteto, Kay’aus ir jos 
jauną draugę, nusprendė su mo
terims dumti ant pasilinksmini
mo kitur. Kay vienok bekeliau
jant ant geležinkelio stacijos už
tėmyje savo moteris, atbėgo jis 
ant stacijos ir už apikaklės jas isz 
vagono isztraukė; studentai vie
nok szoko į pagelbą savo mote
rims ir įsitempė atgal į vagoną. 
Profesorius bandė jas vėl laukan 
iszvesti, bet kad trūkis jau pra
dėjo krutėti, studentai iszmetė 
Kay’ų laukan, o su jo moterims 
nupleškėjo į Ne«T Yorką. Ant 
pasilinksminimo pinįgų ne truks, 
kadangi Mooers gauna nuo tėvo 
po |500 ant mėnesio.

Gyvacziu paroda New Yorke.
Parodos būva visokios: ant 

vienų suvežą visokius iszdirbi- 
mus, ant kitų dailės daiktus, ant 
kitų maszinas; daoar vienok 
Nev Yorke parengė parodą, ko
kios, turbut, dar niekur iki sziol 
ne buvo: ežia dabar atsibūva gy- 
vaczių ir žalczių paroda. Suvežė 
į 2000 visokių kirmėlių ly
giai gyvų, kaip ir konservuotų 
spirite. Paroda tapo atidaryta 
pereitos sanvaitės panedėlyj. 
Apart gyvacziu visokių musų 
žemės krasztų ant parodos suga
benti visoki sutvėrimai, kuriais 
gyvatės maitinasi, kaip antai: 
varlės, driežai,pelės, paukszcziai. 
Ant pirmo pažvelgio paroda gal 
kam nors pasirodyti ne naudinga, 
bet isztikro ji naudinga ir pamo
kinanti, kadangi kiekvienas jos 
lankytojas galės pažinti vodingas 
ir naudingas tų veislių kirmėles, 
iszmoks nuo vodingų saugotieji, 
naudingas gi pats apsaugo*, kad 
tokių bereikalo niekas ne naikin
tų.
Darbininku maištai Panoj, III.

Pana, Lll. Atsitiko ežia vėl 
smarkus susimuszimai terp 
sztraikuojanczių nuo Balandžio 
mėnesio baltveidžių kalnakasių 
ir jų vieton kompanijų partrauk
tų negrų isz Alabamos. Kur tikt 
susitinka tie prieszingi sau darbi
nįkai,užgema tuojaus musztynėsir 
szaudymaisi. Nėra tos dienos, kad 
tas ežia kur nors ne atsitiktų. 
Geru kompanijos ne nori nusi
lenkti, ant privertimo gi jų val
džios ar ne turi pajiegų, ar jų ne 
nori priesz kapitalistus kreipti, 
kadangi tikt per jų malonę, už 
pirktus balsus tie valdinįkai to
kiais pastojo. Rods gubernatorius 
sutinka atsiųsti miliciją, bet ji gal 
būt naudinga vien prie iszvaiky- 
mo susimuszusių, priežaazczių ne
sutikimų ne praszalys, kadangi 
priežastis tų nesutikimų gimdo 
kapitalistų godumas.
Amerikos iszvežimas ir parsiga

benimas visokiu tavorų.
Spalių mėnesyj Amerika parsi

gabeno svetimų tavorų likt už

Kitovyczius Wimtoro, Kauno 
pav.; Opnarus-Geoeldoviczius 
Klopotovo, Kauno paw.; Rezgi
nę Jelenskių, Kauno pav. ;Woisz- 
kunus Bielinskienės, Wilkmer- 
gės pav.; Radziševka Hoppe- 
no, Wilkmergės pav.; Dekšnia 
Ilanio, Wilkmergės pav.; Kone- 
vaicziai Janckevyczienės, Sziau
lių paw.; Lugelius Koseradzkie 
nės, Zarasų paw.; Mažuczius 
Rutzeno, Telszių pav.; Zablocie 
Guiso, Telszių pav,; Zofijowka 
Budrio. Reseinių pav.; Davidisz- 
kius Magianio, Kauno paw.; Bar- 
szius Karaliaus,Tehzių pavietyj; 
Svirnus Bulcikio, ^Vilkmergės
pav. ; Oknistka Sadausko, VVilk- 
mergės paw.; Ribakuose ūkę 
Markūno, Sziaulių pawietyj; Rai- 
szuicziuooe ūkę Stanio, Telszių
paw. ; paliwarkus Smolbeczki ir 
Jankiszki Koseradzkio, Zarasų 
paw.; Naruvnikiszkiuose ūkę 
Ževžuko, Kauno pav.; Ustronie 
Michnewycziaus,Zarasų pavietyj; 
Staszanczius Kirjanovų, Kauno 
paw. ;Kroszczanuose ukėsę Laguc- 
kio ir Juknos; Pomernokus 
Kromplevskio, ^Vilkmergės pw.; 
Gimatinę Mikuliczo, Panevėžio 
paw.; Kubaiczius Szmakowo, 
Reseinių paw.; Malvinavą Mic- 
kewycziaus, Zarasų paw.; Jobą- 
nowo Tiszkevycziaus, Sziaulių 
pav.; Jamouczius—Sakelius Gin- 
tillos,Reseinių pawietyj; Szvitną, 
Panevėžio pavietyj; Ruksiszkius 
Sarsewyczių, Zarasų pav.; Anto- 
ginę Žilinskio, Kauno paw.; Po- 
landrus, Paserbenczius ir Geliažį 
Jagudos, Reseinių pav.; Barsu- 
kynę Jurgaiczio, Reseinių paw.; 
Katlcvszczizną Gozdowo, Resei- 
nių pavieiyjjRubikiszkius Žemai- 
ezio, Zarasų paw.; Wenckiszkius 
Jerlickio, Telszių paw.; Užupius- 
Užleknę Kryževycziaus, Telszių 
pav.; Papuszynėj ukes: Gvaz- 
dausko, Giedraiczio, Stegos, Ke
lio; Brolinckiszkius Mickevy- 
cziaus, Reseinių pav.; Ilgosus 
Anisinovo, Telszių paw. Iki ateis 
laikas pardavimo, gal didesni 
ežia pagarsintų banko skolinįkų 
užmokės skolą, bet jeigu kas ne 
užmokės iki pradžiai szių metų, 
tie dwarai ir ūkės bus ^Vilniaus 
Žemiszkame banke per aukcijoną 
parduotos.

* Buvusią kataliki?zką Karme
litų bažnyczią Gartene masko- 
liszkas randas , dabar nusprendė 
perdirpti ant cerkwės. >

Isz Škotijos.
16 diena Spalių dėl Škotijos 

lietuvių buwo diena nepaprasta: 
Uddingstone buvo paszwe n tini
mas paveikslo Szvencziausios 
Marijos Panos Auszros Wartų. 
Tą dieną susirinko isz artymesnių 
vietų ir kiti lietuviai. Pusiau 
ketvirtą walandą po pietų iszėjo 
musų kunįgas (atvažiavęs isz 
Glasgow), apsirėdęs bažnytiniais 
parėdais, drauge su vietiniu 
airi szių praba&zczium, kun. Be- 
yearL Prabaszczius nudengė už
dangą ir mes visi iszvydome 
paveikslą Motinos Szvencziau- 
sios su dviem paraszais: l)“Pana 
Szvenczyiusia Auszros Wartų 
Wilniujtr ir 2) “Motina Dievo! 
priimkie po Savo Apginimu lietu 
vius Škotijoje bunanezius”! Ku 
nįgas AVarnagyrie paszventino 
paveikslą ir drauge su mums 
atkalbėjo Ražanczių. Po Ražan- 
cziui pasakė pamokslą apie meilę 
Dievo, tėvynės, tėvų ir artymo. 
Sziatame pamoksle- musų kunį 
gas, pasiremdamas ant žodžių 
Szv. Ambroziejaus ir kasdieninių 
atsitikimų, iszreiszkė, jogei gęs
tant meilei tėvynės,gesta ir meilė 
Dievo; todėl kiekvienas žmogus 
kaip neatbūtinai turi mylėti Dię 
vą, teip neatbūtinai privalo my
lėti savo tėvynę ir savo tėvų 
kalbą.

Po pamokslui tapo atgiedota 
giesmė prie Szv. Marijos Panos, 
“Sveika Marija”, o potam kunį
gas suteikė mums palaiminimą 
su Szvencziausiu Sakramentu. 
Paveikslas Szv. Marijos Panos 
yra gana didelis, nutepliotas ant 
blėtos. Yra tai kopija paveikslo, 
kuris yra Auszros Wartuose Wil- 
niuje. ,

Uddingstono bažnyczia yra su
vis maža, tad, dėl stokos vietos 
altoriuje, paveikslas tapo paka- 
bytas ant sienos prie altoriaus.

Uddingstono parapijoje yra 
apie 200 lietuvių; gyvena jie 
Bothvell Park, Viev Park ir 
Tannagside. L.

$52374194, iszgabeno gi savo 
tavorų į svetimus krasztus už 
$118686232, taigi iszgabeno ant 
$66312038 savo tavorų dau
giaus negu parsigabeno svetimų, 
arba kitaip sakant, tiek milijonų 
doliarų pelnė ji nuo kitų krasz
tų. Už visus gi 10 mėnesių szių 
metų tasai pelnas ant Amerikos 
naudos pakyla iki $460206802; 
pereitą gi metą per tokį jau laiką 
tasai pelnas buvo tikt per pusę 
teip didelis. Aukso per Spalių 
mėnei-į atgabeno į Ameriką ant 
SI4447432 daugiaus negu iszga
beno; per visus gi 10 mėnesių 
parsigabeno jo ant $129596246 
daugiaus negu iszgabeno kitur.
Amerikonai keliauja ant Kubos.

Ant Kubos keliauja dabar dau
gybė amerikonų, kurie nuo užė
musių salos miestus amerikonisz- 
kų jenerolų ir oficierų tikisi pa
geltos prie sujieszkojirao pelniu 
gų sau vietų, nors tokių vietų 
be skriaudos vietinių gyventojų 
ežia sunku kur rasti,ypacz dabar. 
Daug beturezių amerikonų susi- 
vilko į Havaną. Iki sziol jie vie
nok tų pelningų vietų ne gavo, 
kadangi amerikoniszki kapita
listai dar'nieko ežia ne parengė, 
parengtose gi kitų įtaisose užten
ka senų darbinįkų ir jose ne nori 
amerikonų priimti, todėl sutrau
kę į Havaną isz Amerikos betur- 
ežiai priversti elgetauti ant uly- 
czių.

Gaisrai.
Boston, Mas*. Sudegė ežia di 

dėlės pjovinyczios Sunirę ir Cam- 
bridge. Prie to viena žmogysta 
tapo užmuszta, 9 gi sunkiai ap
kultos.

Pebby, III. Iszdegė ežia visas 
miesto vidurys su daugy to di
delių krautuvių ir pardaviny- 
czių. Blėdį skaito ant pusės mili
jono doliarų. Žmonių rods nėra 
sudegusių, bet sudegė 15 arklių. 
Ugnis užgimė nuo padegimo.

Nev York. Sudegė ežia dide
lės Starin laivų dirbtuvės ant 
State Island. Blėdį ugnies pada
rytą skaito aut pusės milijono do
liarų.

Nelaime kastynese.
Butte, Mont. Berkeley kasty

nių oloj, smarkios expliozijos 
trys kalnakasiai: Rotort McFad- 
den, William Henderson, John 
Kellogg tapo į padanges iszmesti 
ir isz jų McFadden likosi ant 
vietos užmusztas, kiti gi 
sunkiai sužeisti, bet daktarai tiki 
si juos išgydyti. Priežastis ne
laimės buvo ta, kad darbinįkai, 
pritaisę dinamitą ir padegę, tikė 
jo, kad visi pritaisyti patronai 
expliodavo, bet mat ne teip bu 
vo: vienas expliodavo vėliaus 
ir pagimdė wbą nelaimę.
Užsidegė amerikoniškas laivas.

Į Nev Yorko portą atplaukė a- 
merikoniškas garlaivys “Kenith 
vorth”, kurį ant oceano pasiekė 
nelaimė. Minėtas garlaivys plau
kė su cukrum lez pietinės Ameri
kos. Iszplaukus jam isz Vai parai- 
so ir atsiradus apie 2500 mylių 
nuo krauto, naktyj užsidegė su
krautas cukrus, nuo pasidaliusių, 
isz to smalkių užtroszko miegan 
tia kajutoj kapitonas ir du jūrinį 
kai, vieną gi pasažierių, kurisai 
buvo teiposgi smalkių apimtas, 
pasisekė atgaivinti.

Prigawqjas ar beprotis.
Phi.adelphioj pasimirė dabar 

John W. Keeley,kurisai neva isz- 
rado kokią ten nenykstanezią 
niekada pajiegą ant varymo ma- 
szinų. Ant sunaudojimo iszradimo 
buvo susitvėrusi kompanija, bet 
kad iszradėjas ilgai negalėjo su 
vaisiais pasirodyti,kompanijos są
narius apėmė nekantrumas, ap
skundė iszradėją į suda; tas užtai 
sudaužė visas maszinas, ant rei
kalavimo sudžios paslapties isz
radimo ne norėjo pasakyti.

Arkliu maras. .
Apie Florą, Indi j anoj, terp ark

lių apsireiazkė kokia ten nepa- 
žinstama liga, nuo kurios daug 
aplinkinių fermerių arklių iszsti 
po; siauezia ji smarkiausiai sziau- 
rinėj dalyj Carroll pavieczio. Pa 
prastai arklio kaklas ir gerklė 
sutysta teip, kad jis nieko ne gal 
praryti ir ant galo pastimpa isz 
bado. Nuo ko paeina ta liga ir 
kas ji yra do viena, dar tas ne 
isztirta, bet iki sziol farmeriams 
ji jau ne mažai blėdies pridirbo.

Sapnas pagimdė beprotystę.
Nev Yorke gyvena darbinįkas 

szkotas Worley su paezia ir

Isz darbo lauko.
Apollj, Pa. Dirbtuvėse 

Laufmann mill pradėjo dirbti pil
ną laiką.

r Atlanta, Ind. Czianyksz- 
cziose geležies tarpinycziose dir
ba visose dalyse.

Nev Port, Ky. Czianyksz- 
cziose geležies liejinycziose dirba 
dabar pilną laiką.

Sheffield, Ala. Nauja gele
žies liejiny ežia, kurią szį metą 
ežia pastalė, pradėjo dirbti.

Pullman, III. Darbai czia- 
nykszcziose dirbtuvėse eina labai 
gerai, tikt diffbinjkų užmokesnis 
mažas.

Thacher, W. Va. Czia- 
nyksziose anglių kautynėse darbi- 
nįkams moka po 55c. nuo karo 
iszkastų anglių.

•J Nev Castle, Pa. Nauja 
geležies dirbtuvė, szį metą ežia 
pastatyta Shenango Valley Steel 
Co., pradėjo dirbti.

c ScRANTONf Pa. Darbai ežia 
eina dabar pusėtinai. Yra ežia 
kalnakasiai, kurie uždirba ant 
mėnesio po $80 ir daugiaus.

Spokane, Wabh. ’ Neseniai 
sudegusios czianykszczios Natio
nal Iron VV’orks dirbtuvės neužil- 
gio taps atstatytos ir padidintos.

Allegheny, Pa. Schoeno 
Co. dirbtuvės Woods Rune dirba 
gerai, gavo dabar daug reikala
vimų, todėl ir darbo užteks ant 
ilgai.

5 Camden, Pa. Camden anglių 
kastynėse, kuriose no dirbo nuo 
5 sanvaiezių, pradėjo wėl dirbti, 
darbinįkai susitaikė su darbda
viais.

5[ Connellsville, Pa. Darbai 
prie czianykszczių kokso peczių 
eina vis geryn, uždegė daugiaus 
peczių; dirba ežia dabar isz viso 
15031 peczius.

7 Cambridoe, Oh. Morton 
Tin Plate Co. dirbtuves dabar 
didina, rengia naujas dalis. Ka
da tas bus pabaigta, priims dau
giaus darbinįkų.

5f P1TT8BUROO apskrityj,kasty
nėse ketvirto ir penkto pooliaus 
kalnakasiai nusprendė pakelti 
sztraiką. Jie reikalauja pakėlimo 
už darbą užmokesnio.

5 Nev Nevton, Md. West- 
moreland Co. kastynės, ant Balti- 
more ir Ohio geležinkelio ir 
Weaverley Coal Co. reikalauja 
100 iszlavintų kalnakasių.

5[ Mosoantovn, W. Va. Už- 
mokesnis szito apskriezio anglių 
kastynėse ne vienodas: Montana 
kastynėse moka po 70c. už karą, 
Luihtero kastynėse 50c., Briar 
Hill. 35c.

5[ Fall River, Mas. Czianyksz- 
czios medvilnės dirbtuvės: Bar- 
nard, Duffee, Flint, Mechanics, 
Store, Stufford, VVampanvag ir 
ir VVeetamoe ant ne aprutožiuoto 
laiko tapo uždarytos.

5[ Muncie, Ind. Kaip duodasi 
girdėti, czianykszczias dirbtu

dvejatu vaikų. Pereitos sanvai
tės ketverge moteris Worleyo 
turėjo baisų sapną: jai pasirodė, 
kad užsidegė namai. Isz baimės ji 
suriko, pagriebė vaikus ir norėjo 
nuo treczių lubų nuszokti ant 
ulycsioą; pabudęs vyras rods spė
jo ją sulaikyti, bet nuo iszgąsz- 
czio įgavo ji proto sumaiszymą ir 
reikėjo ją gabenti į beproezių na
mus.

Senatorius pateko po sudu.
Philadelphia, Pa. Wat-hing- 

tono senato senatorius Guay ir jo 
draugai, terp kurių yra ir szteto 
iždinįkas Hayvood, pateko po 
sudu už sunaudojimą ant savo 
naudos rando pinįgų ir tai ne 
vieną kartą, bet nuolatai, ir už 
kitokius laužymus tie«ų.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Wilton, Ia. Netoli szito mies

telio susimuszė du geležinkėlio 
trukiai. Prie to 22 žmogystos ta
po lengviaus ar sunkinus apkul
tos. Wagonų stabdėjas Donnhue 
tapo užmusztas; terp sužeistų, 5 
trukių tarnai yra pavojingai, gal 
mirtinai, apkulti.

Turki szk am konsulini mieste 
San Francisco per pacztą atsiuntė 
net 6 dinamitines pekliszkas ma
szinas. Ant laimės vienok nė 
viena isz jų ne expliodavo.

ves White River Iron & Steel 
Co., kuriose per du metu ne dir
bo, nori nupirkti Pittsburgo kapi
talistai ir pradėti jose darbus.

5[ Detroit, Mich. Czianyksz- 
czios geležies liejinyczios dirba 
pilną laiką, iszėmus dalies aszių 
dirbimo. Ateinantį mėnesį vienok 
ant atlikimo visokių pertaisymų 
darbai ant tūlo laiko pasiliaus.

51 Sparrovs Point, Md. Czia- 
nykszczios geležies dirbtuvės 
dirba gerai, rudą gabena isz Ku
bos: kampanija mat netoli San
tjago parengė geležies kastynės, 
bet jose dirba vien kubiecziai ir 
negrai.

5[ Virden, III. Darbai kasty
nėse Virden Coal Co. jau prasi
dėjo; kompanija pažada dabar 
mokėti darbiuįkams po 40c. už 
toną iszkastų anglių. Sztraikai 
ežia traukėsi nuo Balandžio ir per 
parsitraukimą negrų kompanija 
pagimdė nereikalingus kraujo 
praliejimus.

5] Braddock, Pa. Braddock 
VVire Co. nupirko 4 žemės akrus, 
ant kurių statys naują savo 
dirbtuvių dalį. Pastatymae kasz- 
tuos apie 200000 dol. Kada vi
skas bus parengta, ras ežia darbą 
500 naujų darbinįkų. Užtai 
Thomson geležies dirbtuvės ap- 
stabdė darbus ant 2 sanvaiezių 
ant atlikimo dirbtuvėse visokių 
reikalingų pertaisymų.

5] Pereitą sanvaitę Suvieny
tose Wieszpatystėse buwo isz 
viso 223 nusibankrutinimai, pe
reitą metą,tą pączia sanvaitę,bu
vo jų 267; Kanadoj buvo jų 26, 
pereitą gi metą 32. Kaslink pre 
kystos ir iszdirbystės pereita san 
vaite buvo gera, geresni už tą 
paezią sanwfcitę pereitų metų. 
Iszvežimas grudų ir kitokių val
gio produktų į kitus krasztus bu
vo didesnis negu užpereitą san
vaitę; reikalavimas iszdirbimų 
teiposgi pasididino, žymiausiai gi 
pasididino reikalavimas plieno ir 
geležies, teiposgi iszdirbimų isz 
medvilnės. 't

ISZ
Lietmviszku dirwu.
Persikeitęs laikrasztis.
Paskutiniame numeryje “Ry

tas” praneszė, kad daugiaus ne 
iszeis. Wieton kasnedėlinio “Ry
to”, toliaus iszeis knįgutės pavi
dale sykį ant mėnesio “Bažny- 
czios Tarnas”; knįgelė kasztuos po 
15c. Taigi turime dabar jau 
♦•Naują Draugiją”, persikeitusią 
isz “Kardo” ir “Bažnyczios Tar
ną” isz “Ryto”.

Swarbii8 klausymas.
Nr. 44 “Lietuvos”, p. Pažįsta

mas, atsiliepdamas ant raszto 
D-ro kun. Juodisziaus reikaluose 
musų mokslainių, pakėlė svarbų 
klausymą, idant, ant sutvėrymo 
atsakanezių lietuviszkoms moks- 
lainėms mokintojų, nuo lietuvių 
praturtę ar tai lietuviszki kuni
gai ar teip biznieriai, susidėję 
leistų linkusius prie mokslo lie
tuvių vaikus į mokslą į atsakan- 
czias mokslaines, isz kur jie iszei- 

I tų iszlavintais mokintojais ir tą
syk lietuviszkoms mokslainėms 
ne butų reikalo kviesti ne mo- 
kanezius lietuviszkai “lenkiszkus 
aniolus žmogiszkaine kūne”, ka
dangi lietuviszkose mokalainėse 
gilėtų mokyti mokanti lietuvisz- 
kai lietuviai mokintojai ir tai 
mokintojai gerai iszlavinti.

Tasai klausymas svarbus ir 
kaip mums rodosi, įkunyjimas 
jo ne butų sunkus, jeigu tikt terp 
tų pralobusių isz lietuvių atsi
rastų daugiaus turinezių gerą no
rą nors delelę pinįgų apversti ant 
visų lietuvių labo, ant naudos tų, 
kurie dėdami centus,jiems lobį su
dėjo. Czia reikia vien pradžios.Te- 
gul ją padarys pralobę, o mes ne 
abejojame, kad ir ne pralobę ne 
panorės užpakalyj likti, noriai 
prisidės su savo ceptais ir netur
tingi.

Girdėjome vieną kartą nuo p. 
Greicziuno, kuriam pasakojo Chi- 
cagos lietuviszkas prabaszczius 
sugrįžęs nuo kokio ten kunįgų 
susivažiavimo Pennsylvanijoj, 
buk ant to susivažiavimo lietu
viszki kunįgai nutarė ne szelpti 
lietuvių einanezių į svietiszkus 
mokslus. Mes nenorime tikėti, 
kad teip butų nutarę lietuviszki 
kunįgai, kadangi visi supranta. 

kad pats vieni kunįgai, be pa- 
geibos svietiszkų mokslų inteli
gentų ne įstengs pakelti lietu
vystės, lietuviams reikalingas 
ne vien dvasiszkas mokslas, ant 
galo jo mokyti yra kam, lietu- 
viszkų kunįgų juk turime net 
kelioliką Amerikoj, bet užtai in
teligentų svietiszko mokslo 
mums visur stokuoja. Bažnyczių 
turime teiposgi keletą, taigi ne 
trūksta nė vietų, 1cur lietuvius 
galima apszviesti dvasiszku 
mokslu, užtai vietų ant pasimo- 
kinimo svietiszkų mokslų kaipi 
kad visai ne turėtume, nėra labai 
nė kam tuos žmonis pamokinti, 
ant galo pats tosistengiroas ran
da daugiaus priesztaravimų ne
gu pritarimų. Kodėl teip yra, 
mes to negalime suprasti: juk no
rintis žmonis apszviesti svietiš
kų mokslu, to ko sziądien terp 
apszviestų tautų gyvendami ne 
gal apsieiti, rūpinasi apie visų lie 
tuvių labą. Tai kodėl jis atranda 
tiek kliuezių ir tai dar toj pusėj, 
kur priderėtų greieziaus atrasti 
pritarimą ir pagelbą? Kodėl teip 
tankiai girdime rugojimus ant 
priesztaravimo ir nekentimo 
musų kunįgų svietiszko apszvie- 
timo? Dirva czia plati, darbo 
yra per pilnai kiekvienam, tai 
kodėl mes tą dirvą su pavydėji
mu viens kitam varžomėsi, ko
dėl stabdome vieni kitų darbus 
ant žmonių apszvietimo, pats ne 
įstengdami visų reikalų aprūpin
ti? Per tai juk kenezia visa lietu
vystė!

Sutinkame mes su p. Vytautu 
(skaityk jo rasztą Nr. 44 “Lie
tuvos”), kuriame jisai sako, kad 
bažnyczia ne nužemina žmonių 
doriszkai, ne platina girtuoklystų, 
bet matome teiposgi,kad antai A- 
merikoj, net ten, kur lietuviszkos 
bažnyczios niekada ne prisipil
do, kur jų yra užtektinai ant už- 
ganėdinimo lietuvių dvasiszku 
reikalų, girtuoklystės nesimažina 
ir doriszkai musų broliai ne sto
vi vugszcziaus už kitas tautas 
nors ne šuteipanezias į savo baž- 
nyczias. Kodėl teip yra? Tas ro
dytų, kad ant doriszko ir pro- 
liszko lietuvių pakėlimo mokslo 
bažnyczios ne užtenka, ar gal jie 
ten mokinami ne teip kaip rei
kia, todėl ir pats mokslas neisz- 
duoda geidžiamų vaisių. Ne sa
kome czia, kad patsai svietiškas 
mokslas viską galės atlikti, ka
dangi įtekmės jo ne matome, bet 
užtai matome aiszkiai, kad ant 
dori-zko pakėlimo mokslo vienos 
bažnyczios ne užtenka. Gal būt, 
kad bažnyczia ir svietiszkas 
mokslas drauge susijungę dau
gius galėtų padaryti, bet iki sziol 
tokioj vienybėj mes niekur dirb
ti ne bandėme, dirbame skyrium 
besistengdami vien už akių už
bėgti, ardyti ir niekinti darbus 
kitos pusės. Bandykime dirbti 
kitaip, eidami isz vien su bro- 
liszka meile, dirbkime ant ap- 
szvietimo musų brolių nesigailė
dami nė darbo, dė aukų,tąsyk gal 
sulauksime geresnių vaisių, 
darbas su pavydėjimu 

kaip dabar ne daug gero at
gabena, ne daug jo atgabęs ir 
ateitėje.

Lietuwiszkas Socijalistisz- 
kas Susiwienyjimas.

Kaip gal jau žinoma Guodoti- 
niems tautiecziams, nuo kelių 
metų Lietuvoje vis tobulinasi ir 
nuolatai drutinasi darbinįkiszkas 
judėjimas. Pradžioje jis pakilo 
Wilniuje ir Kaune vietose, kur 
gyventojai kalba daugiausiai len- 
kiszkai ir susimetė sulenkėjusiose 
sferose, terp amatų darbinįkų. 
Isz tos tai priežasties pradinė agi
tacija vartoja daugiausiai lenkisz- 
,ką kalbą. Bet jau 1895 metuose 
Lietu viszkoje Socijalistiszkoje de- 
mokracijoje užsimezgė grupaisz- 
davinėjanti socijalistiszkas knįge- 
les lietuviszkoje kalboje*) ir 1896 
m. iszėjo “Programas Liet Soc. 
Dem. Partijos” ir 1 nr. “Lietu 
viszko Darbinįko”. Susidrutini- 
mas judėjimo terp fabrikų darbi
nįkų ir iszsiplatinimas jo po visą 
Lietuvą dar labiaus apreiškė rei
kalingumą agitacijos ir propagan
dos lietuviszkoje kaltoje. Szia- 
me laike Liet. Dem. Partija nu
sprendė išleisti Lietuvoje lietu- 
viszką laikrasztį ir kaip galima 
padidinti skaitlių lietuwiszkų so- 
cijalistiszkų iszdavimų teip, kad

*) Iszleist&s szeszias socijalistiszkas 
knjgeles lietuviszkoje kalboje atrasi nr. 
"Lietuviszko Darbinįko” už 1887 m.

lenkiszki iszdavimai butų jau 
vien kaipi neatbūtinai reikalingi 
priedai.

Liet. Soc. Dem. Partija apima 
etuografiszką Lietuvą už lauką 
(tereną) savo triūso ir platins 
czia savo įtekmę ir ant sulenkė
jusio proletarijato ėsanezio rube- 
žiuose to tereno.

Lietuviška Soc. Dem. Parti
ja turi už mierį:

a) Atkreipti atydąant politiš
kos agitacijos terp viso lietuvisz
ko proletarijato ir ypacz aprūpin
ti reikalus sodieczių proletarijato.

b) Weikiai kariauti už tautisz- 
kas tiesas ir ypacz kreipti tą ko
vą ant atgavimo daleidimo 
spnudinti lietuviszkas knįgas io- 
tyniszkomis literomis.

c) Platinti įtekmę ant visos 
lietuviszkos tautos ir inteligen
cijos, o teipgi pritraukti ii už- 
megsti susineszimus su szvieses- 
niu ir darbsztesniu elementu lie- 
tuv. radikal-demokracijos delei 
savitarpinio szelpimo vieni kitų.

d) Pasirūpinti užmegsti ryszius 
a re žios ir draugiškoj pažinties 
su lenkiszka darbinįkiszka parti
ja, aky veizdoje kurios Lietuvisz- 
ka Soc. Dem. Partija stovi ant pa
mato laisvos federacijos tautų ir 
ant vijotinos jos autonomijos 
(Programas Liet. Soc. Dem. Par
tijos priimt-is ant susirinkimo 1897 
m). Kaslink konkrėtiszkų politisz- 
kų siekių, už kuriuos areziausioje 
ateitėje priseis kariauti lietuviš
kam proletarijatui, tai prie szią- 
dieninių draugiszkų sanlygų ir 
smarkesnio darbinįkiszko judėji
mo, Liet. Soc. Dem. Partija su
tinka su artesnių paaiszkinimu tų 
siekių (programas tas pats). Pa
sirėmę ant tų pamatinių punktų 
programo Liet. Dem. Partijos 
Lietuvoje, keli lietuviai socijal- 
demokratai gyvenanti užruto- 
žyje nusprendė sutverti draugys
tę po vardu “Užrubežinis Susi- 
vienyjimas Liet. Soc. Dem. Par
tijos” su tokiais siekiais:

1) Szelpti raštajs ir kitokiais 
budais darbinįkijzką judėjimą 
Lietuvoje. f

2) Organizuoti lietuviszką 
proietarijatą ir inteligenciją už- 
rutožyje.

3) Suvienyti Liet. Soc. judėji
mą Amerikos, Londono, Pary
žiaus ir Prūsų Lietuvos su judė
jimu Didžiosios Lietuvos.

4) Sistematiszkai stengtiesi su
pažindinti svetimtauezius su lie- 
tuviszka soc. demokracija delei 
iszdirbimo atsakanezios ir teisin
gos nuomonės apie tą judėjimą. 
Norinti į tą organizaciją pristoti, 
tesikreipria per redakciją “Lie
tuviško Daibinįko ant antrašo: 
Otto Lang, 22 Hegibach st.

Zuerich. Suisse.

Isz wisnr.
U Peterburge sudegė ant pau

pio dideli malkų krautuvė. Prie 
to sudegė ir 10 žmonių.

U Mieste Opoliuje, Szlezijoj, 
sugriuvo mokslai nė. Wienas mu- 
rinįkas prie to tapo užmusztas ir 
10 sunkiai apkultų.

[į Rugsėjo mėnesyj szių metų, 
pagal sulinktas “Bureau Veritas” 
žinias, susidaužė 121 laivas, terp 
jų buvo 100 žėglinių ir 21 
garlaivys.

U Ateinantį pavasarį Berlyne 
atsibus terptautiszkas kongresas 
ant, jeigu ne isznaikinimo, tai 
bent apsilpninimo nuolatai besi- 
platinanczios po visus krasztus 
džiovos.

P Isz Nikolajevo, pietinėj Mas- 
kolijoj, atėjo į Pesztą žinia, buk 
rakėtų dirbtuvėj Ingut, ant upės 
Bugo, atsitiko baisi expliozija, 
kurios 22 žmonės tapo ant vietos 
užmuszti.

Į| Pietinėj Prancūzijoj, Pirene- 
jų departamente siautė baisios au
dros ir vėtros. Daugelį kaimų 
užliejo tvanai, kelius išnaikino 
teip, kad tapo pertraukti žmonių 
susinešimai.

fi Netoli miesto Welykyj Ust- 
jug, Maskolijoj, važiuojat žmo
nėms per užszalųsią .upę, įlūžo 
dar nedrūtas ledas ir vežimai 
su žmonėms atsirado vandenyj. 
Prie to 20 žmonių prigėrė.



| Paryžiuje, kawos pardawiny- 
ežioj Champeaux, nuo nežinomos 
priežasties atsitiko baisi explio- 
zija. Prie to wiena moteriszkė ta
po ant wietos užmuszta, 8 gi 
žmogystos sunkiai sužeistos.

t Mieste Panamoj, widurinėj 
Amerikoj, ant syk pakėlė sztrai- 
kę policistai ir miestas atsirado 
be twarkos dabotojų, kol ne at 
kako ant iszwudawimo sztraikuo- 
janczių tyczia atsiųsta kariauna.

U Galicijos iaikraszcziai pa
duoda, buk terp studentų ir mo
kintinių Warszawoj, Kijewe, 
Wilniuje susekė socijalistiszkę or 
ganizaciję; buk suaresztuotų yra 
j 500 ir isz tų 80 be sūdo iszsiun- 
tė į Siberijjt.

|! Isz miesto Žarnose,laike smar
kios wėtros iszwažiawo ant westu- 
wių žydai į Lubhnę. Bevvažiuo 
jant wėti;a nulaužė prie kelio me
dį, kulisai ir parvvirto ant pilno 
žydų wežimo. Jaurawedys tapo 
ant wietos užmusztas, kiti gi du 
jo giminės mirtinai apkulti.

| Mieste Belgrade, Serbijos 
sostapilėj, miesto policija suėmė 
atkakusį ežia maskolių Kibinu, 
kurisai, būdamas užweizėtojumi 
dwarų grafienės Steiubock,pa?zla- 
wė 1800000 rublių pinįgų ir isz- 
dumė į užrubežius. Dabar taps 
jis atgal į Maskoliję pargabentas.

| Jekaterinoslovviaus užtakuj 
užsidegė du botai kerosino pri 
krauti. Isz buwusių ant botų sze- 
szių žmonių, du sudegė, trys 
mirtinai apdegė, wienam gi pasi
sekė nuo deganezio boto į upę 
nuszokti ir ir iszsigelbėti. Abudu 
botai teiposgi sudegė.

U Prieszais staciją Iwanowo, 
ant Jaroslaivo geležinkelio lini 
jos, is^szoko isz relių bėgantis pa- 
sažierinis trūkis. Prie to penki 
w ag linai susidaužė, wienas kon
duktorius tapo užmusztas, penki 
žmonės mirtinai apkulti, teip 
gana sunkiai apkultų žmonių pa
sirodė 12.

vaisius gimdo ne mokėjimas 
skaityti 1

|| Prūsų rando paskirta teip 
vadinama Kolionizacijos Komisi
ja, kurios mieris yra iszpirkti že 
mę nuo lenkų provincijose Poz
om niaus, Wakarinių Prūsų ir 

į Silezijos ir dalyti jų terp vokie- 
czių kolionistų, apgarsino dabar 
atskaitą apie savo darbus per vi- 
sę deszimtmetį,nuo 1886-1897m. 
Per wisę ta deszimttnetį komisij i 
pirko Wakarinių Prūsų ir Pozna 
niaus provincijose 96190 hektarų 
(beveik tiek'jau desiatinų) pir
ko nuo dvarponių, už kę už
mokėjo 56915516 markių ir 11 
198 hektarų nuo ukinįkų už 1047 

,610 markių. Nuo lenkų lygiai 
, dvarponių, kaip ukidįkų, per tę 
į wisę laikę pirko 72710 hektarų už 
146349004 markių. Taigi per 
j tuos 10 metų lenkai nužudė 72710 
hektarų žemės, kuriame tai skait- 
liuje dvarų žemės yia netoli 10 
sykių dsugiaus negu ukinįkų; 
lenkai mat ant savo dvarponių 
tautiszkuose dalykuose ne gali 
per daug remtiesi. Ant nupirktų 
nuo lenkų žemės plotų apsodino 
1975 vokiszkų kolionistų, terp 
kurių buvo 1844 protestonai ir 
131 katalikas.

U Ant Krimo, klonyse Almos, 
Kaczi ir Belbeko, Pietinėj Masko- 
lijoj, užrubžiniai kapitalistai 
rengiasi uždėti arbatos ir cukri
nių lendrių plantacijas. Kadangi 
maskoliai pats mažai rūpinasi 
apie isznaudojimę sawo tėwynės 
žemės, isz to pasinaudoja swetim- 
taueziai, kurie, žinoma, turės isz 
to didelį pelnę.

0 Pereitame “Lietu-vos” nu- 
meryj mes praneszėme apie su- 
aresztawimę Paryžiuj sunaus bu
vusio Warszawos jeneral—guber
natoriaus, iszgamos Gurkos ir tai 
už paprastu plėszimę. Sūnūs 
Gurkos tapo patalpintas Pary
žiaus Mažas kalinyj, kur jį atlan
kė jo jaunesnysis brolis. Po per
siskyrimui brolių, sėdintis kali
nyj urnai apsirgo ir numirė; ma
tomai jis nusinuodino, nuodų gi 
galėjo jam suteikti tikt kitas bro
lis.

H Mieste Lubline,Lenkijoj,wie 
tiniame teatre ant galerijos vie
nas isz klausytojų laike parody
mo užmigo ir kad nieks jo ne pri
kėlė, jis ežia pasiliko, nors sargai 
užgesino žiburius. Pabudęs ir po- 
sijutęs tamsoj, negalėjo suprasti, 
kur yra, bejieszkodamas iszėjimo, 
nupuolė per barijerę nuo treczių 
lubų ant partero sėdynių, bet teip 
laimingai, kad tikt wienę isz sė
dynių sudaužė, patsai gi ne skau
džiai, turbut, susidavė, kadangi 
rytmetyj sargas rado jį vėl gar
džiai miegantį.

II Į miestę Jurjevę, Wladimi- 
ro' gubernijoj, naszlė ukinįkė iaz- 
netolimo kaimo atvedė ant jo- 
marko parduoti karvę. Atsirado 
pirkėjas, kurisai už karvę pasiū
lė 20 rublių ir susitaikęs su nasz- 
le, davė jai 4 neva auksinius pi
nigus po 5 rub. Naszlė vienok 
mieste norėjo nusipirkti reikalin
gus sau daiktus ir juos iszsirin- 
kusi, padavė wienę isz gautų 
auksinių pinįgų. Czia tik t. pasiro
dė, kad tai ne auksinės penkrubli
nės bet naujos varinės kapeikos: 
taigi mat moteriszkė pardavė 
karvę už 4 kapeikas. Isz rupesz- 
czio, kad teip bjauriai tapo pri
gauta, moteriszkė iszėjo už mies
to ir ten pasikorė. Mat kokius

Kas tai yra dangiszka 
malina?

Žinote isz Szventos Istorijos, 
kad iszbėgus žydams isz Egipto 
ir besivalkiojant jiems po nevai
singus Arabijos ir Syrijos tirus, 
per ilgas metų eiles maitinosi 
“dangiszka mauna”, kurię Die
vas, ne norėdamas žydų pražū
ties, atsiuntė isz dangaus drauge 
su dideliais putpelų pulkais. Put- 
pęlas visi pažįstate, kadangi jos 
vasaros laike būva ir Lietuvoj, 
bet kas yra ta dangiszka duona 
arba manna? Kaip senovės žy
dams iszbėgusiems nuo skriau- 
džianezio juos Egipto faraono, 
teip sziędien ta dangiszka manna 
minta daugumas arabų gyvenan- 
czių Syrijoj, Arabijoj ir Rytinėj 
Sacharoj ir kitos tautos tuose 
krasztuose gyvenanezios. Ta se
novės manna ne reiszkia tę patį, 
k ji musų tėvynės balose auganti 
monai, kurių sėklas teiposgi ren
ka ant maisto baltgudžiai Pagi- 
rėnų kraszto; žydiszka, arba 
anojė dangiszka manna paeina 
nuo visai kitokių augmenų. Žy- 
diszkę mannę iszduoda augmenis 
mokslinczių vadinamas Čakona 
ESCULENTA ir LlCHEN ESCL’LENTC’S. 

Augmenys tie, kaip laike iszbė- 
gimo žydų isz Egipto po vado
vyste Maižiesziaus, auga tuose 
jau sausuose, mažai turineziuose 
drėgnumo tiruose abipusiai Rau
donųjų jūrių, pereina net į sau
sus Persijos mažai vaisingus 
krasztus. Yra tai pilkas augmenis 
žirnio didumo, kurio virszutinė 
dalis susideda isz smulkių kietų 
lapelių. Užtenka perpjauti į žirnį 
panaszų vaisių, o rasime viduryj 
baltę maitingę medegę. Ji turi 
grybo skanumę, tikt už grybę 
saldesni ir per tai gardesni. Ti
ruose gyvenanti arabai, kur auga 
minėta dangiszka, , sziędien žy
diszka manna vadinama, verda 
vaisių vandenyj ir per tai van
duo pavirsta lyg į kisielių, tikt, 
žinoma, ne rugsztų, kaip musisz 
kis avižinis, bet saldų ir maitin- 
gesnį už musiszkį, kurį galima.- 
ilgę laikę laikyti ir kada tikt pri
reikia, valgyti; pritaiso jį viso
kiais budais. Po,’ kiekvienam 
lytui visas žemės pavirszius už
sidengia tais augmenims, vaisių 
reikia vienok rinkti greitai, ka
dangi karszti tuose krasztuose sau
lės spinduliai greitai juos iszdžio- 
vina. Apie tuos augmenis tiruose 
Maižieszius gerai žinojo, kadangi 
pirma, negu jis pasikėsė iszvesti 
isz Egipto žydus, atliko kelionę 
ir isztyrė tę kelię, kuriuom pa
skui iszbėgusius žydus vedė 
Taigi pažinoti turėjo ir mannę ir 
žinojo, kad atsakanezioj ■ metų 
dalyj lekia ežią ir dideli putpelų 
pulkai. Teip buvo ne tikt Maižie
sziaus laikuose, bet yra tas pats ir 
dabar.

Pasidauginimas kiet- 
ženlių.

Žinote, kad ant musų žemės 
yra krasztai, kur jūrės iszpalefi- 
gvo, bet nuolatai ardo kietžemių 
krantus ir vis giliaus ir giliaus į 
kietžemį įsigraužia, kietžemio 
pavirszius per tai nuolatai ma-

------------------------- —--------- 
žinasi. Kitur vėl yra visai prie- 
szingai: ten jūrės traukiasi to- 
liaus ir kietžemis prisigriebia vis 
toliaus ir toliaus į jūres, tokiu 
budu, kę vienoj vietoj jūrės 
kietžemiui paveržė, atgauna jis 
kietoj vietoj. Pasidauginimas 
kietžemio ypacz duodasi užtėmy- 
ti įtakose didelių upių. Prie 
įtakų tokių upių vandens suga
bena nuo kalnų nutrupėjusias uo
las, lygina kalnus ir nuo jų pa- 
imtę medegę krauju prie upių į- 
takų ir su laiku iszplatina kietže
mio rubežius, paveržiu ruimę 
nuo jūrių. Italiszkas mokslinczius 
Marinelli užsiėmė tirinėjimu pasi- 
didinimo plotų savo tėvynės Ita
lijos. Sulyginę* žemlapį Italijos 
iszduotę 1823 m. su iszduotų 
1893 m. Marinelli iszskaitė, kad 
vien dėltoj upės Po, sziaurinėj 
Italija], kietžemio plotas kas me- 
tę pasidaugina antdaugiaus nega 
I ketvirtainio kylometro. Per
žiūrėjęs kitus dokumentus, ko
kius tikt sugriebti galėjo, jis su
rado, kad per paskutinius 6 
szimtmeczius kietžemio plotai 
deltoj upės Po pasidaugino ant 
516 ketvirtainių kylometrų. Ka
dangi Po ir toliaus nebauja gabe
nusi nuplautos medegos nuo kai 
nų ir gabena jos ne mažiaus negu 
senuose laikuose, krauna ję prie 
savo įtakos ant jūrių dugno, tai 
galima jau dabar hz įkaityti, kad 
į kokį 100—120 amžių dalis 
Adrijatiszkų jūrių į sziaurius nuo 
44° sziaurinės geogithzkos platu
mos, taigi nuo platumos Rymo, 
visai turės issnykti, terp Italijos 
ir Balkanų pussalio toj vietoj 
ne bus jūrių, bet kietžemis.

Milžinas! ne tikt Adrijatiszkos 
bet ir kitos jūrės. Paimkime 
sztai Terpžemines. Isz tirinėjimu 
Pompeckio izspuola, kad teip 
vadinamuose H j aso laikuose tos 
jūrės užėmė daug didesnį plotę: 
traukėsi jos nuo vakarinės Euro
pos iki rytiniam szonui Alburs 
kalnų, Persijoj; dideli vienok 
sala dalino tas jūres į dvi dali: 
Rytinę arba Azijatiškai—Perahz- 
kę ir vakarinę arba Europiszkę. 
Dalys tos jungėsi per dvi siauras 
perta kas: sziauriuose buvo siau
ra pertaka Wengriszka, pietuose 
Bulgariszkai-Rumuniszka, bė
gusios per dabartinę VVengriję ir 
per dabartinę Bulgariję; pasku
tinė buwo platesni ir gilesni, per 
ję galėjo persigriebti gyvuoliai 
vakarinės jūrių dalias į rytinę ir 
atbulai.

—
tiesi, kad jo nenužudytų, užėjęs į 
jų kaimę, bus maloniai priimtas; 
jie linksmi ir mitrus. Drūti jie ir 
sveiki ;ne žiūrint ant savo mažo 
ūgio, drutumu pereina daugelį 
augalotų tautų. Paprastai mažę 
kur nors žmonių ūgį bando 
aiszkinti tuom, buk ūgis paeina 
nuo maisto ir tautos mažo ūgio 
buk dėl nedaktekliaus maisto yra 
fiziszkai nupuolusios ir paeina 
nuo augalotų; tokios mažo ūgio 
tautos būva paprastai silpnos. 
Teip yra hztikro daugelyj krasz- 
tų, bet dumesai prie tokių iszsi- 
veisusių nepriguli, kadangi jie, 
nors maži, bet drūti ir 
sulaukia žilos senatvės, 
fiziszkai nupuolusius ne 
patikti.

Iiietliviii Prateviai
MAŽOJOJE AZIJOJE,

nuo senovės iki Jie pateko po valdžia Persu.

Parasze Lietuvos Mylėtojas.

=

• (Tąsa.)
vainos, bet ir pergalėjusiais Graikus—jis 
parbloszkia visą Homėriszką pasakojimą ir 
beveik viską naujai padirba: Paris yra įsta- 
tymiszku vyru Helenės, Aobilles tampa už- 
musztu per Hektorą, ir Graikai prasiszalina 

I neįėmę Trojos, su gėda ir nusiminimu. Pa
rodęs Iliadą esant pilną spragų ir nesutiki- 

j mų, jis sudeda pats savo pasaką iT paduoda 
i ją kaipo autentiszką faktą (Dio Chrysost. Or. 

ko pas j XI. p. 310-322).
galimu

sveiki

Miestelis Ilionės, apgyventas per Ajo- 
liszkus Graikus (Herod. V. 122; Pausan V. 
8. 3; VIII. 12. 4), ir paskilbęs savo legenda- 
riszka paguoda, gulėjo ant pakilios kupros 
kalno Idos, į 3 mylias nuo miesto ir salavos 

Nuo 
| Sigeion ir susiedijos miestelio Achilleion (su

Lietuwiszki iszleidiniai.
Lietuvos Darbininkas, Organas

Lietuviszkos Socijai-Deniokra- Sigeion, ir apie 12 stadijų nuo mares.
tiszkos Partijos. Niun, 2.

Yra tai lietuviszka dalis laik-|jo monumentu ir dievnamiu Achillio), iki 
perijodisz- j miestui Rhoiteion ant kalnuko augszcziausraszio iszeinanczio ne 

kai mieste Zueriche, Szveicari- 
joj, dviejose kalbose: lietuvisz- 
koj ir lenkiszkoj. Lenkiszkoj 
kalboj tas pats numeris jau se
niaus iszėjo. Telpa czia labai 
svarbios žinios apie darbinį 
kų judėjimę Lietuvoj, apie padė- 
jimę darbinįkų visokiuose užsiė
mimuose, apie visokius fabrikus, 
amatus ir darbo vietas, uždar 
bius darbinįkų ir darbo laikę. 
Apie buvusius Lietuvoj szlrai- 
kuš ir tt. Toliaus eina straipsniai 
apie ne vietinius, bet abelnus 
darbinįkų reikalus, kaip antai: 
apie Nauję Maskolijos fabrikų 
įstatymę, apie judėjimę žydų 
darbinįkų. Apie padėjimę Peter-

prie Helesponto (su jo monumentu ir koply
tėle Ajakso, vardu Aianteion’’), buvo tolu
mas į 60 stadijų tiesiog marė: tarpe abiejų 
buvo užuolanka marės ir plynė, užimanti 
isztaką Skamandro ir besitraukianti iki kup
ros, kur stovėjo Iliona. Czia tai buvo anoji 
garsi plynė Trojos, kur Homeriszkos kovos 
įvyko; dalis užuolankos artymais Sigeiono 
turėjo vardą Naustathmon Achajų (t. y. 
vieta, kur Achajai savo laivus isztraukė ant 
pakraszczio) ir buvo laikoma už guolį Aga
memnono ir jo didelės armijos.1’

Istoriszkoji Iliona tai>o įsteigta, anot 
Strabono (XIII. p. 593), gadynėje Mermna- 
dų dinastijos Lydijoje, taipgi vėliaus negu 
720 m. pirm Kristaus gimimui. Iki Aleksan
dro Didžio dienų—gangreit iki Romėnų per
svara—ji pasiliko vieta menko įgalėjimo 
(Kai to Ilion d’ nyn esti, komopolis tis hen 
hote proton Romaioi tės Asias apebėsan)

nngo darbioįkų. Ap*® sztraikę (cp. Herod. V. 95). Kaip kad Iliona Homero, 
Szweicarijo6 geležinkelių darbi jį turėjo dievnamį Athėnės, apginėjos mies- 
kų ir Hamburgo pertų darbinį- to: gyventojai stigavojo, kad Agemnonas 
kus. Wienu žodžiu, telpa czia ne su visu buvo iszardęs miestą, bet kad 
daug wisokių žinių ir pamokini
mų darbinįkams reikalingų. Kaip | nūs (Strab. XIII. p. 600). Jų akropolis va- 
sakėme, minėtas laikrasztia isz- dinosi Pergamum, ir jame buvo rodomas 
eina ne perijodiszkai, bet kada11 riamo iraukaras Zeuso Herkėjo, kur 
redakcija turi uitektinai mede- ■tawli tapo užmuszta*. Dievnamiuo-
gos ant iazleidimo numerio. Pre- 8e ne‘. ^rvus r<xlė. nesziojį buvo Ho- 

. . t ... menszki herojai (Herod XII. 43;apie Alek- kės jo ne paduoda, todėl nežinia, , < • tu a Ai a j; . .. sandrą rasza Aman 1.11: Anelthonta de
ant kokių uzlygų gahma .szsira-1 nion tė Athenai thysai tėi Iliadė, kai 
szyti. Norinti minėtę laikrasztj į jmnoplean ten ayton anathetnai eis ton 
turėti, tesikreipia tiesiog į redak-1 naon kai kathelein anti taytės ton hieron tina 

: Otto Lang. hoplon eti eisek toy Troikoy ergoy sozomena 
kai tayta legoysin boti hoi hypaspistai efe- 
ron pso aytoy es tas machas. Thysai de

jis tajięs naujai apgyventas jam iszsidangi-

Mažo ūgio tautos viduri
nes Afrikos.

Mokslincziai keleiviai, tirinė- 
dami mažai žinomus mu<-ų že
mės krasztus, užtinka tokiuose 
krasztuose ne tikt naujus ir nepa
žįstamus augmenis ir gyvus su
tvėrimus, bet pasitaiko kaip kur 
patikti ir nepaprastus žmonis. 
Neseniai keliaiviai ant upės Ori- 
noko, pietinėj Amerikoj, užtiko 
mažo ūgio tautę, dabar D. Smith, 
Afrikoj užtiko net kelias mažo 
ūgio žmonių gimines; gyvena 
jie apskrilyj Stefanijos ažero, So
mali kraszte, rytinėj Afrikoj, su
sideda isz kelių neskaitlingų, 
smulkių tautų prigulinezių prie 
vienos giminės “durnas”. Ūgis 
jų nepereina pusantro mąsto, ar
ba apie 3| pėdos. Seniaus Kongo 
vieszpatystėj rado ir. daugians 
mažo ūgio tautų, bet tos skiriasi 
nuo Smitho surastų. Dumesai tu
ri odę labai tamsię, beveik visai 
juodę, garbiniuotus plaukus ir 
labai storas lupas; kituose daly
kuose jie panaszus į kitas mažo 
ūgio vidurinės Afrikos tautas, 
tikt kūno sudėjimas jų daug pro- 
porcijonaliszkesnis ir jie daug 
gražesni už kitus afrikonus. Ne 
vartoja jie nė jokių drabužių, nė 
apsiavimo; vienaitinis ginklas 
ant atsigynimo ir ant medžioklės 
yra sėdokas ir užnuodintos wi- 
1 y ežios. Gyvena jie kalnuose, ne
dideliuose kaimuose po 40— 
50 apvalių kaip aviliai butelių 
uždengtų isz lauko medžių lapais. 
Isz javų jie sėja vien sorus, kito
kių augmenų ne tikt ne augina, 
bet visai nepažįsta. Isz naminių 
gyvulių turi vien ožkas ir avis, 
kurios suteikia mėsę ir pie
nę, bet ir jų turi po mažai, 
daugiaus minta jie isz medžiok
lės ir žvejonės negu isz augmenų 
arba gyvulių auginimo. Jie, kaip 
apraszo Smi'h, priima pakele- 
vingus į jų kaimelius- užėjusius; 
pakelevingas ne reikalauja bijo-

ciję, ant antraszo:
Zuerich. Hegibach Str. 22., 
Szveicarijoj.

Dėdės Atanazo RasztaL I. ayton eP‘ to? Dios Herkeioy
Obrusiteliai Galerija paveiksle- logos katechei, meniu Priainoy jiaraitoyme- 
iiu isz maskolių gyvenimo Lietu- non toi Neoptolemoy genei, ho dė es ayton 
vąj. Tilžėj 1808 ip. Npamlinta katlieke).
“T. Sargo”, pas Szenke. Į . . . , , , . , . ,1 Apie tuos dalykus anose gadynėse nieks 

, iki gadynei Demetriaus isz 
j Skėpsies. Hellanikos apraszė szitą Ilioną 
kaijio Ilioną Homero - savo veikale Troika, 
ant ko Strabo (III. p. 602) teip užtėmyja: 
Hellanikos de charigomenos to.is Ilieysin ho- 
ios ho ekeinoy mythos synegorei toi tėn aytėn 
einai polin tėn nyn tėi tote. Herodotas pa
sakoja, kad Xerxes, traukdamas į Graikiją, 
aplankė tą vietą, nuėjo į Pergamum Priamo, 
klausinėjo apie iszgales Homeriszko apguli
mo, davė libacijas dėl puolusių herojų, ir 
paaukavo 1000 jauezių dėį Athėnės Ilionos, 
ir regis pats tikėjo, kad jis užpuola ant Grai
kijos kaipo atkerszytojas Priamo familijos 
(Her. VII. 43). Lakedaimonų admirolas Min- 
doros, kada jo laivynas gulėjo Abyde, pats 
nukako į Ilioną aukauti Athėnei ir žiurėjo 
ne tos pakilios vietos į muszį terp eskadro
no Dorieaus ir Athėnėnų, toliaus nuo pa
kraszczio arti Rhoiteion (Xenoph. Hellen.I.l. 
10). Tarpe vainos Peloponėziszkos ir Make- 
donieczių įsiveržimą į Persiją, rods Iliona tu
rėjo vienval garnizoną. Apie paėmimą Ilio- 
nos, Skepsies ir Kebrėno per vyresninką sam- 
dinįkų, Charidėmą, rasi ]>a8 Demosthen. 
t?ont. Aristocrat. c. 88 p. 671 (cp. Polyaen. 
III. 14.) Aleksandras, persidangindamas 
I>er Hellespontą, pasiuntė savo armiją isz 
Sesto į Abydą, po vada Panneniono, ir 
žėgliavo pats isz Elajaus Cherzonėse, au
kavęs iszkilmingai prie Elajuntiszko auka- 
ro Protesilao, į Achajų Uostą terp Sigeion 
ir Rhoiteion. Potam jis kako į Ilioną, au
kavo Ilioniszkai Athėnei, ir pavedė dievna- 
miui savo paties szarvus, kur mainiais pasi
ėmė tulus isz szventų ginklų ten kabanezių, 
kaip sako, nuo laikų Trojiszkos vainos. Jis 
net aukavęs Priamui paežiam ant aukaro 
Zeuso Herkėjo, nuo kurio sako senas kara
lius buvęs nuplėsztas per Neoptolemą. Ka
dangi tasai smarkus kareivis buvo jo hero- 
jiszku praboeziu palei motyniszką pusę, tai 
jis tuomi rūpinosi nukreipti szalin papykį 
Priamo nuo ainių Achillio (Arrian I. 11; 
Athėn XIII p. 603; Athenoe. VIII. p. 351)”.

Aleksandras buvo dėl gyventojų Ilionos 
davęs daug prižadų, kuriuos jis, turbut, butu 
iszpildęs, jeigu ne butu per anksti pasimiręs.

1) Cp. Pmun. 1.35. 3. k&slink legendos Ulono] apie baisų 
dydį kaulų Ajakso jo kape. .Gyventojai tvirtino, kad sudu- 
jus laivui Odysaeaus, ginklai Achillio, kuriuos ans su savim 
gabendino, buvo priplauti per jurę prie kapo Ajakso. .

2) Strabo, XIII. p. 596-598; jis atskiria Achajon }7au- 
■taymon nuo Achaion Iimen viduryj užuolankos; Aleksan
dras įsilipo tame Achaion limtn (Arrian. I. 11),

3) Athfinfi Ilionos esanti gelbėjusi gyventojams Kyiiko, 
kad juos apgulęs buvo Mithridates, kę primena antraszai 
Ilionoj (Plutarch. Lucull. 10).

. Apie tu<
Apraszyta czia žmonėmssupran- nepaabejojo, 
r*> r vi Tnrm u biil luitbn iivn/l m I * • i »lamoj formoj maskoliszkų urėdnį- 

kų lygiai augszteanių kaip ir že- 
meenių darbai. Parodyta, kad že- 
mesniejie, kaip antai uriadnįkai, 
mokslainių mokintojai,popai cerk- 
wių Lietuvos kaimuose yra wien 
agentais maskoliszkos žandarme
rijos, paslapti sznipukai ant lietu
vių dalijimo atsiųsti į Lietuvę, 
taigi jie pildo dvigubę tarnystę: 
atvirai jie yra mokintojais, 
uriadnįkais, popais, sla|na gi 
visi yra sznipuka's, o kaip kada 
ir agentais provokatoriais, jeigu 
per tai tikisi nuo kvailų ne at 
sargių žmonių kokias paslaptis 
iszgriebti. Knįgutei szitai isz Ii* 
terariszkos pusčs daug galima už
mesti, bet ji žmonėms naudin
ga: iszrodydama apsakinėjimo 
formoj maskoliszkų urėdnjkų 
szunybes, ji persergsti lietuvius 
ukinįkus, mokina juos netikėti nė 
szvelniausioms maskolių urėdnį 
kų kalboms. Knįsrelė ta yra taj 
priedas prie “Tėvynės Sargo”.

Swarbi permaina ant 
Niekei Plate gele

žinkelio.
Nuo nedėlios, 13 d. Lapkriczio, 

Nev Yorko ir Bostono, trukiai 
iszvažiuos isz Chicago 10:20 
valandę priesz piet, pirmiaus jie 
iszvažiuodavo 10:30 priesz piet. 
Kiti trukiai iszeina 2:55 )>o pietų 
ir 10:15 vakare,kaip ir pirmiaus. 
Geriausi ir greieziausi trukiai, 
miegojimo vagonai, gera taruys- 
ta, o prekės pigesnės kaip ant ki
tų geležinkelių. Depas ant Van 
B u re n st. ir Pacific av., prie vir- 
szutinio geležinkelio. Tikietų ofi 
sas 111 Adams st. Telefonas 
Main 3389.

Prekė pinįgų.
Ruskas rublis po.................52|c.
Prusiszkos markės po..........24|c.

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

Pigįgai iszsiųsti per “Lietuvos” 
redakciję greieziausiai suvaiksz- 
czioja ir niekada negali pražūti, 
nes mee siuneziame per bago- 
cziausiaa . bankas ir kiekvienę 
siuntinį asekuruojame.

Vienas isz jo įpėdinių, Antigonos (Strab. 
Xni. p. 603-607), įsteigė fniestą Aleksan- 
drėją Troadoje, terp Sigeiono ir salavos į 
pietus Lekton; įsprausdamas į ją gyventojus 
daugelio susiediszkų Aijdliszkų miestų szalyj 
Idos, Skėpsies, Kebrėno, Hamaksito, Kolo
nų ir Neandrijos, nors gyventojams Skepsi ės 
vėliaus Lysimachos pavelyjo apimti savo pa
ežių miestus su autonomiszka valdžia. Ta- 
cziaus Iliona pasiliko be įpatiszkos mylistos 
iki ateinant Romėnams į Aziją ir jų pergalė- 
jumi Antiocho, aplink 190 m. priesz Kr. g. 
Nors miestas turėjo savo sienas ir gerą dėl 
apsigynimo pajiegą, bet isžžiura jo, anot 
Demetriaus isz Skėpsiės, kurs aplankė mies
tą priesz pat aną atsitikimą, buvo bėdinga, 
nes daugelis namų neturėjo nė stogų isz mo
linių koklių. (Strab. p. 594: Kai to Ilion 
d’ho nyn esti komopolis tės hėn hote proton 
Romaioi tės Asias epobėsan kai exebalon 
Antiochon ton megan ek tas entos toy Tay- 
roy. Fėsi goyn Dėmėtrios ho Skepsios meira- 
kion epidėmėsan eis tėn polin kai ekeinoys 
toys kairoys, hoytos oligoremėnėn idein tėn 
kątoikian hoste mede keramotas echein tas 
stegas. Hėgėsianax de toys Galatas peraio- 
thentais ek tėn Eyropės anabėnai inen eis 
tėn polin deomenoys erymatos parachrėma 
d’ eklipein dia to ateichiston hysteron 
d’epanorthosin esche pollėn. Eit ekakosan 
aytėn palin hoi meta timbrioy, ete: Cp. 
Liv.XXXV. 43; XXXVII. 9; XXXVIII. 37; 
Polyb. V. 78-111).

Nors tokiame padėjime, Iliona my- 
thiszkai tapo atžinta per Antiochą ir per 
Romėnų konsulį Livių, kurs ten nukako 
aukauti * Ilioniszkei Athėnei. Romėnai, 
iszdydus savo kiltimi isz Trojos ir nuo Ainė- 
jo, apsiėjo su Iliona dosniai: ne tik nuo jos 
ne ėmė duoklės, bet pridėjo prie jos territo- 
rijos Jergis, Rhoikion ir Sigeion—ir padarė 
Ilionieczius vieszpacziais viso pajūrio nuo 
Perajos (arba kontinentaliszko^ savasties) 
Tenedos (į pietus nuo Sigeion) iki rubežių 
Dardano, kurs* turėjo savą legendariszką 
guodą kaip įpatinga vieszpatystė Ainėjo 
(Liv. XXXVIII. 39; Strab. XIII. p. 600: 
Kateskaptai de kai to Sigeion hypo ton Ilie- 
on dia tėn apeitheian hyp’ ekeinois gar hen 
hysteron he paralia paša hė mechri Darda- 
noy, kai nyn hyp’ ekeinois esti). Gyventojai 
Sigejono teip prieszgyniavo tai nuotrotai 
autonomijos, kad Ilioniecziai suardė jų mies
tą.

Neapikantos teip kilusios terp susiedų 
Skepsyje ii Aleksandrejoje Troados, isz da
lies teipgi linkime gadynės (kur Kratės Per- 
game ir Aristarėchos Aleksandrijoje garsėjo 
kaipo literatai) Jinkon kriticismo ir iliustra
cijos senų poetų—nudalino smūgį mythisz- 
kai legitimacijai Ilionos. Dėmėtrius isz Skėp
siės, vienas isz darodycziausių kritikų Ho
mero, paraszė 30 knįgų komentaro apie kata- 
liogą Iliadoje: teipgi Hestiaja, rasztinįkė isz 
Aleksandrejos Troados, raszė apie tą patį da
lyką: abudu, gerai žinodami vietas, patėmy- 
jo, kad didėsės musztynės, apraszytos Iliado
je, ne galėjo būti suspraustos į angsztą tar
pą terp Ilionos ir Naustathmon Graikų, net 
daleidžiant, kad toji vieta butu pasidauginu
si per nuosėdas isztakoje Skamandro (Strab. 
XIII. 599: Paratitliėse de ho Dėmėtrios kai 
ten Aleksandrinėn Hestiaian martyra tėn syg- 
grapsasan peri tės Hoiųeroy Iliados pynthano- 
menėn, ei ]>eri tėn nyn polin ho polemos synes- 
tė, kai to Troikon pedion poy estin ho meta- 
xy tės poleos kai tės thallasės ho poiėtes fra- 
xei to men gar pro tės nyn poleos horome- 
non prochoma einai ton protamon, hysteron 
gegonos). Dėl to jie pariszo teoriją, kad 
Homero Iliona ne buvo ant tos vietos, kur 
dabar gulėjo miestas. Buvo kaimas vadina
mas kaimu Ilioniszkių, gulintis apie 4 mylios 
nuo'miesto linkon kalno Idos ir toliaus nuo 
marės; czion, jie tvirtino, stovėjo “szventoji 
Troja.

Tikros karodos tam nebuvo nes Strabo 
sako, kad nelikę buvo pėdsakio kaime Ilio- 
niszkių (XIHr p. 599: Oyden d’ ichnos šokė
tai tės archaias poleos eikotos hate gar 
ekpeporthėmenon ton kykloi poleon oy te- 
leos de katespasmenon, hoi lithoi pantes eis 
ten ekeinon enalepsin mėtenechthėsan). 
Vienok Strabonas priima neparemtą hypote- 
zą Demetriaus kaipo faktą, atskiria Seną ir 
Naują Ilioną, ir net nubara Hellaniką už 
palaikymą priimto vietinio įtikėjimo. Vienok 
svietas Ilioną laikė už tikrai Homėriszką 
Troją: pasitycziojimai Romėnų maisztinįko 
Fimbrijos. kada jis apgrobė miestą ir galaby- 
jo gyventojus—atlyginimas per SyUą, ir 
mylistos Juliaus Caesario ir Augusto—tai vis 
parodo pripažinimą identiszkumo (Appian. 
Mithrid, c. 53; Strab. XIII. p. 594; Plutarch, 
Sertonis, c. 1; Velleius Pater c. H. 23). Ar- 
rianas, gimęs Nikomėdijoje, ir laikantis 
augsztą urėdą Mažojoj Azijoje, ir geras žino
vas metų, apraszo aplankus Aleksandro Hie
noje be jokio patėmyjimo, jog toji vieto bu
vusį netikra (I. 11.); teipgi Aristides (Or. 
43; Rhodiaca p. 820), Dio Chrysostomas (Or. 
XI), Pausanias, Appiau (Milrid. c. 93), ir 
Plutarch teip pat kalba. Bet naujos gady
nės rasztinįkai priima Supposiciją Strabono, 
vadindami Ilioną—Nauja Iliona, o keleivis 
Troadoje jieszko senoj Ilionoj vietos, kur 
Priamas yfa gyvenęs. Tie vardai randasi ant 
mapų neseniai darytų apie senovės Troadą0.

1) 1897 m. Jokūbas Bryant apgarsino Dissertation on the 
War of Troy, kur jis parodęs nevieritinimus ir nesutikmes 
Trojisxk6s vainos, kaip pasakoja Graikų legendos, vienok 
daleidžia. kad Homeras turėjęs pamata dėl savo pasakos, ir 
tai Aigyptiszkę. Homeras, anot jo, paėjo isz Ithakoa, isz szei- 
mynos pirmiaus emlgrawojusios į Aigypta: vaina Trojos bu
vusi isz tikrųjų Aigyptėnų vaina. kas paaiszkina dėlko Mem- 
konas Aithiopas dalyvavo joje, ir ant tos istorijos Airyptisz- 
kos Homeras subudavojo savo abidvi poėmi, pritaikindamas 
dalykus prie Graikų ir Phrygijos: jis Uyjo informacija nuo 
kuningų Mempbiės Ir Thėbų (Bryant, pp. 102, 108, 126). Am 
Heros Aigyptios, paminėtas Odyssėjoj (II. 15), yra Aigyptisz- 
ku hėroju, kurs parodo, anot jo. kad gyventojai tos salos bu
vo isz dalies paėję isz Aigypto. Tokia yra Bryanto Aigyptisz- 
ka hypotėza.

(Toliaus bus.)



NAUJI 1SZRADIMAI

| Peterburge vieton malkų 
ant prakūrimo peczių pradėjo 
vartoti ten iszrasią chemiszką 
prakūrimo medegą, nežinia isz 
ko padarytą. Ji duoda dauginus 
szilumos negu geriausios malkos, 
bet už jas daug pigesni.

8 Peterburge, ant susirinkimo 
elektrotechnikų draugystės, jos 
sąnarys Nagorskyj parodė savo 
iszrastą naują muzikaliszką in
strumentą, kurisaį iszduoda vi
sokius balsus: galima ant jo gra- 
jyti kaip ant vargonų, skamby- 
ti kaip ant fortepijono arba griež
ti kaip ant sbripkos. Instrumen
tas tasai susideda isz sujungtų 
atkakaneziai telefouo ir mikrofo
no.

t Koksai Nirdlinger iszrado 
naują orlaivį, kurisai, kaip jis ti 
ki, galės lengvai lėkti priesz vė
ją. Ant iszbandymo jo Amerikos 
karės ministerija nuo savęs pa
skiria $25000. Iszradėjas lėks nuo 
stogo pardavinyczių Siegel & 
Cooper New Yorke ir tiki galė- 
sęs nusileisti ant Washingtono 
monumento Wabhingtone. Pa
žiūrėsime, ar visos Nirdlipgero 
viltys iszspildys.

t Mechanikas Kruppa kanuo- 
lių liejinyczių Goldschmidt iszra- 
do peczių tarpinimui visokių me- 
talių ir kalvę, užimanezias teip 
mažai ruimo, kad viską galima 
kiszeniuj nėsziotM Teip peczius, 
kaip ir kalvė yra isz aliumini- 
jaus. Nė dumplių, nė ugnavietės 
ežia nereikia, kadangi chemiszki 
sujungimai duoda teip didelį 
karsztį, kad jo užtenka ne tikt ant 
įkaitinimo geležies ir plieno, bet 
ir ant visiszko sutarpinimo viso
kių metalių; szilumą tą galima 
teip reguliuoti, kaip ir sudum- 
plėms kalvėj.
, t Perdėtinis Washingtono pa
tentų biuro Seely iszrado auto- 
matiszką elektriszką karabiną, 
kuriasi paslėptas kur nors, gali 
mėtyti ant prieszų kariau
nos neperstojan’į lytų kulkų. 
Kelių karabinų užteks ant sulai
kymo traukianezios keliu skait
lingiausios armijos. Kadangi ant 
szaudymo isz tokių karabinų ne 
reikia žmogaus, reikia jįtiktataa 
kaneziai nustatyti, o szaudo jis 
pats teip ilgai, kiek tikt bus prie 
jo padėtų kulkų, todėl ir armija 
turinti tokius karabinus ne reika
lauja karėj savo kareivių žudyti.

ką augszcziaus kalbėjome, taigi 
kad metaliniai dratai po ilgam 
darbui lyg apsilpsta, juo ilgiaua 
jie darbawosi, juo mažiaus tinka 
prie tolesnio darbo, atgauna gi 
senas ypatybės, taigi nužudytas 
per darbą pajiegas, jieigu duoti 
jiems per tūlą laiką atilsėti. Taigi 
mat atilsio, miego reikalauja po 
darbui ne tikt žmonės ir gyvuliai, 
l»et ir neturinti gywybės nė orga
nų metaliniai dratai*

Draugyscziu Reikalai
BALIUS! BALIUS!

South Boston, Mass. Draugys 
tė Didžiojo Lietuvos Kunįgaikt-z- 
ežio Witaulokelii Balių Subatoj, 
26 d. Lapkriczio 1898 m. ant St. 
Omear Hali, 376 Broadway st. 
Dėltogi užpraszau virus lietuviu* 
ir lietuvaites isz Bostono ir isz 
aplinkinės ant tos gražios žabo- 
wos; bus giedotos tautiszkos gies
mės lietuviszkų giesminįkų,kurie 
dar neseniai pradėjo mokintis.

Muzika bus pirmos k basos. Ba
lius prasidės 6 valandą wakare ir 
trauksis iki pusiaunaktų. Įžen- 
ga vyrui 75c. merginoms 35c.

Su guodone. Komitetas.

Didelis Balius.
Cicago, Subatoj, 26 Lapari- 

czio 1898 m., salėje Arbeiter, 
368—370 W. 12 ui. terp Halsted 
ui. ir Blue Island avė. lllinojaus 
Latvių draugystė tuiės sawo 
pirmą metinį balių, “it t kurio vi
sus lietuvius kaipo sąbroiius szir
dingai užkvieczia atsilankyti. 
Balius prasidės 8 vai. vakare. 
Įžcnga 25c nuo y pa to*.

Su guod. III. Latvių Dr-tė.

Balius ir Koncertas.
Subatoj, 26 d. Lapkriczio, 8 

wal. vakare, salėje P. Karecko, 
1193 S. Oakley avė. bus puikus 
koncertas, ant kurio wisus lietu* 
wius szirdingai užkvieczia atsi
lankyti. Su guodone

P. Kareckas.

MITINGAS.
Subatoj, 26 d. Lapkriczio, 7 

valandą vakare, salėje E. Karec
ko, 1193 S- Oakley avė. Lietuv.. 
R-publ. Kliubas lOtos vardus lai
kys savo metinį mitingą, ant ku
rio bus rinkta uauja administra
cija ir apsvarstyti kiti svarbus 
reikalai.

Kliubas lOlos vardos.

TCmyklte.
Sziuomi praneszu visiems, kad 

atidariau naują ruską banią, ku
rioje yra pritaisytos maudyklės, 
garinės ir vandeninės, geriau 
kaip sename krajuje, kiekviena 
maudykla turi savo atskirą kam
barį ir prie to gerą tarnystą, o 
prekė tik 15c. nuo ypatoe. Noriu- 
tiejie gerai iszsiprausti, teiksis 
atsilankyti pas:

Antaną Ziolkov-ki, 
4458 S- Wood St. Chicago, III.

Pigiai ant pardavimo 
gera Buczernė ir Grocernė. Ge
ras biznis* dėl kiekvieno Lietu
vio, nes aplink daugybė Lietu
vių gyvena. Asz szioje vietoje 
variau biznį per 3 metus, ir da
riau gerą gyvenimą, bet dabar 
jau norėcziau atsilsėti. Dėltogi 
viską parduosiu pigiai. Atsiszau 
kitę pas:

Kazimierą Palszi, 
4612 Atlantic St. Cbicago, III.

(M—1S)

Pajieszkojimai.
Pajieszkau savo brolių: Jono Kižio 

isz Skersabalių kaimo ir Franciszkaus 
Ramanausko isz Garsvinėa kaimo, abu
du Suvalkų gub., Marijampolės pav. 
Jie pats, ar kas kitas,teiksis duoti žinią.

Antanas Grigonis,
571 8. Canal st., Chicago, III.

(85—11)

Pajieszkau savo brolio, Franciszkaus 
Maczulio, isz Kauno gubern., Reseinių 
pav, Jokubaiczių .kaimo; pirmiaus 
gyveno Chicagoje. Jis pats, ar kas ki
tas teiksis duot žinia ant szio adrėso:

Kaz. Macziulis,
Box 169, Homestead, Pa.

(•-lt)

Pajieszkau sa^vo szvogerid, Antano 
Latvio, isz Kauni) gub., Reseinių pa v.. 
Peldžunu kaimo: pirmiaus gyveno Chi
cagoj. Teiksis atsiszaukti ant szio adre
so: Victor Mitchell,
Bok 521, Union City, Conn,

Pajieszkau savo pusseserių: Apolioni- 
jos ir Jozepinos Geczaiczių, isz Kauno 
gub., Reseinių pav., Priemieszczio kai
mo. Teiksis atsiszaukti ant szio adreso:

Aleksandra Jocis,
121 Wharton st. Philadelphia, Pa.

Pajieszkau savo brolių: Jurgio ir Jo. 
no Atczų, isz Kauno gub., Reseinių pv., 
Skaudvilės wol., Zalaukiu kaimo: pir- 
miaus gyveno Chicagoj.Jie patys,ar kas 
kitas,teiksis duot žinią ant adreso tokio: 

Adomas Atczas,
21 Cottage st. Torington, Conn.

Kingu Kataliogas.
Knygos musu locnos spanstuwes.

Kein ant *wl«U> dėl dMižinojimo l*z ko 
darool žaibai, griausmai, lietu* ir miega*; 
k a* yra debe*lai Ir ant kolto lalkoal. *0c 

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

HYG1EN A. arb* mokila* apie užlalkyma iwM- 
kato*. Šilta knygeie priwalo raiti* kirkwlenuo*e

Tiesos žodžiai apie pamatinio* tikėjimo 
dalyku* d*i mokytu kr nemokytu Bau

dinei...................................................

Wart*i dangau* 
Wadowa*anlaakano«lu kaaoala Wl*aip«u«*

Jaiuao Knitoao “

Knygos Maldų.
Aukso Altorių* arba Šlaitini* dančiuku 

akarbu apdaryta drūtoj (kuro)*, saisty
tai* krautai*, drueilai apkaustytas ir «u 
kabe

Apdaryta ssagrine " ••
Minksztatne apdare “ " “
Apdaryta baltoj oellutojd°j • •
Apdaryta baltuose kauluose...................

„ mėlyname ir Juodame aksome **.uu 
Balsas Balandėlės arba mažas szaltlnelis, sma

giausia knlagele dėl wyru ir moterių 
nesstls in bažnyozla, naudlaglsusios 
maldos.................................................... 75c

Baisa* Balandėlės didesnis su Offlclum Par-
wum..................  86c

Balse* Balandėlės be Offlclum Parwum *aa-
erlno apdaruose...................  *1.00

Balsas Balandėlės su Offlclum Parwum saa-
grino apdaruose......................................... *1.25

Baisa Balandėlės apdaryta* krlsztole......... *1.60
., aksome , , , *2 00

Apdaryta baltoj oeiiulojdoj *2 50
Balsas Balandėlės apdarytas baltuose ksu-

luoee.......J........................................ . ........**.00
Garbe Dlewui ant augsztybes, skaroje, ap

kaustyto Ir su kabe " * 1M
ienas ir nauja* Aukso Altorius, skuroje apkau

stytos Ir su k* be *1.80
Benas Ir Nauja* Aukso Altorius, woktstkoms

11 torom i* •• •• »• *1.80
MaMu Vainikėlis, graži mažyte Maldų Kui

sei*. smagi dėl wyru nesstls in bažnyozla 
audekliniuose apdaruose 40c

Maža* Aukso altorius, mažyte knygele sma
giausia dėl wvru uesztis In bežnyczla, 
drūtame audekliniame apdare

Meno sasr. Marilės Panos 
iszganingl dūmojimai epe sopuliu* *zw.

Marijos Pano* "
Stebuklai Dlewo *zw. Sakramente ’• 
Tajemnyczloe Gyarojo Ražanozlaus 
Kaoticzkos......................................................... :
ISO psalmu Doarido kar* liaus ant paweiksto 

kantlczku „ 75c

Knigo* Hwieti*ckoH intalpo*.
Anlma Vilis, naujausia ir gražiausia pasaka, ku

rtai skaitytoja* atsidžiaugt negale*... 75c
Abeoela geriau** mokintuwe dėl w*iku 20c.
Amžiau* gal** Ponsko Piloto, kuris bu aro 

sudže Wiaa*patle* Jėzaus................5c
ANDKR8ONG PASAKOS. Vienoje knyge

lėje 10 gražiu pasakalcslu................... 15c
Amerika Pirty to Komedija dėl teatro 10c.
Anegdotol iszaitarimal ir patarle* iss gyveni

mo *enowe* Grekonu bei Rymionu" “ 5c 
Aplėks Diewo, pasaka ..................................*1.00
Arielka yra nuodai paeinanti i*z girtybe*. Czia 

apraišo kas yra arielka. Kaip ji kenkia žmo
gui. parodyta *u keturiais abrozeliai* žmo
gaus pllaro kokio* isz girtybe* ligos pastoja 
ir paduotos rodo* kaip nuo to galim* itzsigy-

. OylJ.............................................. Ko.
Aliute duktė kunlgaikszozio Kerniaus, nsuja 

ir graži pasaka.......................................,5c
Apie kalbu pradžia ir tikro* rodos dėl apsisaugo 

limo nuo neprieteliu wedanczlu isz tikro ir 
l*zganingo tikėjimo kelio in prapulty. Czia 
raszeja* nurodo kurio* yra seniausio* ant 
*wi*to kalbos, nuo ko jo* paeina, nurodo kad 
lietuwi»zka kalba yra seniausia ir ksd turi 
daugiau.iai neprieteliu, kurie stengiasi Ja 
isznalkinti; ant galo paduoda rodą* kain 
nuo tu neprieteliu apsisaugoti . 10c

Bal'as Karžigts (eile*)..........................   5c
Birutes dainos •• -’ i0c
Budai gydymo. Daktortszka knyga................4<>e
Dievaitis, apysaka szio* gadynes. Yra tai gra

žiausia pasaka, kurio* lietuviai da niekad 
negirdėjo. Preke •• •• •- Ji.oo

Daiuu skrynele ,, w 20c.
Devonlszklu kryžius (leztyrima* apie Devo

mszkiu kaimo kryžiui . ... Kr
Du broliu piesziny* isz turku kare* su masko

liai- ........................................................*c
Duonos jleszkotejal (apysaka) 35c
Du puiku* apraazymai' apie nedorybe žydu ir 

pikta auginimą vaiku (1.00
••Dirva“ medega 8. Daukanto bijografljai (gy

venimui). Yra tai naujau** knigele ir labai 
akyva, kurioje apraszyts* gymen1 jis* Sima- 
noDaukento nuo pat kūdikyste* iki jo smer- 
ties: kaip augo, kur mokinosi k* velke ir 
tt. Prie to Ir jo fotografija patalpinta. Apart 
to knigeleje randasi daug dainų Ir kitu gra
žiu straipsniu Preke .... 80c 

Etnollogiszko* smulkmenos 25c
Kgle žalcziu karaliene ir iszgrinvimas Kauno 

pili* 1382 m., du puikus dramai paraižyti A- 
leksandro Gužuczlo .... 26c

Genu Ded*. Graži pasaka Isz sziandienlnio Lie
tuviu padėjimo................................. ioc

Gyvenimas Stepo Rauduosio pasako* 15c 
Gyvenimas Genavaite* (Genovefoe). Yra 

tai labai puiki ir pamokinanti pasaka, 
apie kuria lietuviai Jau daug kartu gir
dėja yra 50c

Graži vaiku knygele “ •• ' • ioc
Istorija Europos su mapoms 6Oo
Istorija gražio*Katruko* “ •• 10c
Istorija isz taiko Francu z u vainos atsiliku

sio* Afrikoje ..... 80c 
Istorija gražios Magelenos 80c
Istorija septynių Mokytoju • ■* 50c
Istorija arba apsakymas apie Lietuvos praei

ga. Parasze Zanavykas. 40c

J. WEIN8TEIN, 
pigiausei parsamdo karietas ant weaei- 

llų, krikaztinų Ir pagrabų.
2ftO W. 14th Street,

Telefonas Canal 450.

*3.00
»3.b0
*4.00
*4,00

40c 
no
80c 
♦to 
15c

Offlcial Publication,
Annual Statement of the Lcmber- 

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

No Capital.—Pūrely Mutual.
A8SET8.

Cash on hand and in bank........17,821.34
Inte ręst and rents due and ac-

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

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

notes liable to assess-
ment.........................151,565.75

Totai cash assets... .<8,123.92
LIABILITIE8.

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

Ali other Ii abi Ii t ies..................... 32.26
Totai liabilities......... <4,557.96

INCOME.
Premiums received during the 

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

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

sources............................ . ....... 359 07
Totai income...............<9,786.73

EX PEN D1TURES.
Losses paid during the year... .<6,128.67 
Scrip paid during the year........ 262.93
Commisions, salaries gnd rents

paid during the year.............  3,495.69
Amountof all other ezpendit’r’s 10.08

Totai expenditures. .<9,897.31
MISC’ELLANEOUS.

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

Totai premiums receiveddur
ing the year in Illinois...........<8,526.50

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

Totai amount of risksoutstand
•n&.......................................... <777,185.00

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

Subscribed and sworn to before me this 
12th day of January, 1898.

Charles W. Chandlkr.
(Seal.) Notary Public.

Oflicial Publication.
Annual Statement of the Coal Oper- 

ators Mutual Fike Insurance Com- 
pany of Springfleld, in the State of Il
linois, on the 31st day of December. 
1897; made to the Insurance Superin
tendent of the State of Illinois, pursu- 
ant to Lav:

No Capital.—Pūrely Mutual. 
ASSETS.

Market vaiueof bonds* stoeks. <5,162.50 
Cash on hand and in bank........ 8,657.92
Bills recei vable and agents’ debit

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

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

notes liable to assess-
ment.........................<36.416.95

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

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

W. SLOMINSKA, ji
vvaukee Avenue, €HICAG<X IUL. S679 Mtlwaukee Avenue,

Mano Dirbhnve tapo 
Apdowanota

DVIEMS MEDALIAIS
ant KosciuMkos Paro
dos už rūpestingą, tei-

isz-Kingą Ir i 
dirbimą.

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

Su guodone
W. SLOMINSKA, 679 MILVVAUKEE AV., CHICAGO, 1LL.

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

Ll6iuwlszKa RDiieKa,
257 Hanover St., Boston, Mass.

Pilna visokiu aptiekoriszku taworų czionykszcziu ir užrubežiniu.

Aptiekoje wi*ada galima ra*t DAKTAKA, kurs duoda ligoniams 
rodąs dykai.

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

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

aptiekos.

LIETUWIU DAKTARAS

į MARJA DOWIATT
Kauno gub. Szauliu pavieto.

Grynai Moksliszkas ir Literatiszkas Iliustruotas Laikrasztis
DIRVA

iszeina kas trys menesiai, pavidale knįgos nuo 100—160 puslapių ir daugiaus.

Pailsimus negywų daiktų.
Wisokius ant musų žemės 

daiktus daliname į du skyrių: į 
organiszkus ir į neorganiszkus, 
taigi ne turinezius organų; prie 
organiszkų priguli wisi gyvi su
tvėrimai ir augmenys, prie neor- 
gani.-zkų visi atlikę; ypatybes 
vienų ir kitų skiriasi. Žinote,kad 
nė žmogus, nė joks gyvulys ue 
gali dirbti be paliovos, bet pail- 
•ę^ &uo darbo, ant atgavimo nu
žudytų pajiegų ne tikt reikalauja 
valgio, bet ir atil*io,be to nė žmo
gus nė gyvulys ne įstengs pride- 
raneziai darbo atlikti. Naujausi 
vienok tirinėjimai parodė, kad a- 
tilsic po ilgesniam daroui reika
lauja ne wien žmogus ir gyvulys, 
bet ir tūli negyvi daiktai: kaip 
žmogus ir gyvulys prie darbo pa
ilsta, teipjau pailsta ir tūli negy
vi daiktai- Jau 30 metų atgal 
anglisz.'iMS fizikas, lordas Kel- 
vin, užtėiryjo, kad metaliniai 
dratai, kuriais per Ilgą laiką be 
paliovos bėga elektriką, įgauna 
kitokias ypatybes: juo ilgiau* l>e 
perstojimo j ts bėga elektriką, 
juo sunkiaus jie ją perleidžia, juo 
labinus jos kelionę stabdo, bet jei
gu per tūlą laiką duoti tokiems 
d ratams atilsėti, atgauna jie savo 
senas ypatybes, elektriką jie vėl 
lengvinus iszvadžioja- Telegrafų 

, užveizėtoji jau senini užtėmyjo, 
kad telegrafų dratai,kurie perne- 
dėlios dieną nesidarbavo, pane 
dėlyj dirba daug geriau* negu 
viduryj sanvaitės, elektriką grei- 
cziaus ir lengvinus jais bėga pa- 
nedėlyj po nedėlios atilsiui, negu 
kitose sanvaitės dienose. Jeigu 
sunkiai besidarbuojaneziam prie 
iszvadžiojimo elektrikos dratui 
duoti atilsėti per porą sanvai- 
czrų, polam jis darbuojasi daug 

gerinus, lyg kad per tą atilsį at- 
•gautų nužudytas per darbą pa
jėgas. Su metaliniais d ra t ai.s 
darė ilgus experimentu* Frankli
no institute ir jie patvirtino tą

Nedėlioj, 27 Lapkriczio, 6 vai. 
vakare, salėje W. Paulauskio, 
4500 So. Paulina ui. Liet. Repbl. 
Kliubas 29 tos v ardos laikys savo 
mitingą, ant kurio visus lietuvius 
užkviezia pribūti. Komitetas.

Į SKAITYTOJUS.
Kas užsiraszo laikra-ztį “Lie 

tuvą” ir užsimoka už visą metą 
$2.00 prenumeratos, gauna prieto 
dovanas už 50c. vertės knįgų. 
Knįgas gali sau iazsinnkti isz 
mu?ų kataliogo, kas kokias nori; 
kas neturi musų kataliogo, tegul 
atsiszaukia, o prisiusime dykai,

Szias dovanas duosime tik iki 
nauju metu, po naujų metų jo 
kių dovanų nebus. Dėltogi, ku
rie norite apturėti puikias dova
nas, pasiskubiukik “Lietuvą” užsi- 
raszyii ir už ją uiti mokėti priesz 
naujus metus, nes po naujų metų 
jokių dovanų prie Uikraszczio 
nebus. Kas yra “Lietuvą” skaitęs, 
tas supranta jos vertę, taigi te
gul pasiskubina, pakol dovanos 
yra duodamos. Prisiųsdami pinį 
gus, visada uždėkite szitokį 
adre.»ą:

A. Odszevskis, 
Sub-Sta. 60, Chicago, III.

APGARSINIMAS.
Kas norite, kad iszsiųsti 

k r a jų pinįgai gerai ir greitai 
vaikszcziotų, siųskite juos 
“Lietuvos” redakciją, ogreieziau- 
šiai suwaikszczios. Užgreitump ir 
teiąi,ugumąka*dieu apturime užim
tus padėKavonių nuo lietuvių isz 
vit-ų Amerikos krasztų.teiposgi ir 
užgerumą szifkorczių pas mus isz* 
pirktų, nes mes laikome geriau
sias linijas, ant kurių j 8 die
nas perwažiuoja per marias; 
o prekės mus pigesnės kaip kitų. 
Kas norite laimingai pervažiuoti 
per marias, pirkite szifkortes 
“Lietuvos” redakcijoj. Prisius 
darni pinigus ant szifkorczių ar 
ant iszsiuntimo į krajų, visada 
uždėkite szitokį adresą:

A. OL»ZEW8Kf8, 
Sub Station No, 60, Cbicago, III.

i 
su- 
per

Pigus geležinkelio tikietai į 
Cleveland, Buffalo ir kitus mies
tus. Kas turite j tą pusę reikalus, 
atsiszaukite į “Lietuvos” redakci- 
]?•

pataisys užlaikyti czielybeje savo sveikatą, pa
ilginti savo amži ir mukę* užauginti sveikai* ir 
tvirtais savo vaikeliu*. Preke........................ S6c.
Istorija Suvienytu WaistiJu Sziaurine* Amo- 

riko*. A oras zo kaip Eoiiumbaa atrado 
Amerika, koki czia tada žmones gyveno 
koki žmones pirmiausiai isz Europos pra
dėjo važiuoti in Amerika, kokio* karas 
buvo, už ka karevo ir kokiuose metuoee; 
kiek prezidentu buvo, koki ir kiek kuri* 
gero padare dėl szio* žeine* O ant pat 
galo talpinusi Konstitucija Suvienyto 
Walstiju, kuri yra reikalingiausiu dalyku 
dėl perskaitymo kiekvienam žmogui 
asloje A menko* žemeje gyvenanczlam 
Turi puslapiu 364 Preke *1.0U

Ta pati druealai apdaryta..............................*1J5.
Kražių Skerdyne. Aprasso ana baisu at

sitikima. kada 18M m. maskoliai užpuolė 
ant bažuyczloa miestelyje Kražių, mu
ile, szaude ir pjovė nekaltu* žmonis, l*s- 
gnove altorius ir užpeczetijo bažnycsia. 
Aiszkiausiai apraszo to visa atsiti

kima. 15c.
Leuientoriu* Lietoviszka* su poteriai*, 

katekizmais Ir mistranturu. 10c
Mokslas apie Žemi* Ir Kilu* svietus, ju bū

vy ir pabaiga. Apraszo ka* yra žeme, 
isz ko 11 susideda, ant ko ji laikosi Ir 
kaip sukasi; ka* yra saule, žvaigžde*, 
menulis; kalp toli in smilia ir lu kito* 
Žvaigždį**, kas yra planetos, kometos ir 
kito* retai matomo,žvaigždes. Yra tai 
naudingiausia knyga ir reikallngiause 
dėl perskaitymo ir pasimoklnimo k ek- 
«lenam žmogui ant ssloa pasaulės gyve- 
nanazlam. . ............  76c.

Tapati drucsiai apdaryto........ ......................*1 00
NAUJAU8IS LllTf VV1SZKAS 8APNINYKA8, 

surinktas iss daugel svetimtautiszku sapnl- 
ayku ir surėdytas pagal tikra Persisskal 
Egiptiszka sapnioyka.—su 810 aisskiu abro- 
seliu,—su apruszymu planetų Ir paeispczįu 
kokias senove* žmones vartoto dėl inspeil- 
moatelte*.—Geriausei Issguldo visokius 
sapnu*, koki tik žmogui prlsapnuot gali. 60c 
Apdaryto*.......................... J.................... (toc

Olitypa, apysaka Iss laiko terpsavtosko* ka
re* Indijon* Ameriko*. 25c

Puiki istorija ape Kantria Alana. kuri per 83 me
tu* valkszezlodama po svieto, daugybla 
bedu ir vargu kantrel Isskentejo 80c 

Rankvedi* Gromatu raižymui. Yra laimi 
naudinga knygele, kuri mokina kaip reik 
raszytle gromato* In; pažystamu*, prie lė
lius, giminias, myllmaisiaa Ir mylimuo
sius priesz apelvedlma. in ponu*, kuni
gu*. vyskupu* ir kita* augsztol pastaty
to* ypatus. Pasveikinimai (pavinozevo- 
nes) ant Nauju Metu, dienoje varduvių, 
užgimimo ir kituose svarbiuose atsitiki
muos*. Preke. 50c.

ROBINSONAS KRUZIUs, morali.zka apysaka 
dėl Jauuumenes. ■* ** 26c

Knygos Dwa*iszkos intalpos.
Apie Malda kaipo rakto in dangų................... 10c

niaukime* SS. Sakramento „ 16c.
Draugija dėl iszlluosavlmimo dusziu isz 

czysacziau*.......................................
Evangelijos, draugi lietuvi*zgoe ir lenkiss- 

ko* ant kožnos aedelo* irszvente* 
Fiiotea arba kelias in maldinga gyvenimą 
Garsas ape baisybia sūdo Dievo ”
Gydyklos n» baime* tmerties 
Gyvenimai *xv. Dievo ir III sokona* a*.

Franciszkau* 
Gyvenimas szvento Benedikto “ 
Gyvenimas szvenez. Marijos Pano* „ 
Gyvenimas Wle*zpatle* Jėzau* ,, i 
Gyvenimai visu Szventu ant kožnos dieno*

» didele* knygos, kožna po __
Tie pety* gyvenimai Sz ve n tu J u drūtai ap

daryti, viso* 5 daly* vienoje knygoje, ant nu
garos užvardlnitnal atspausti aukso litero
mis . *426
Gneiznyka* sugrąžytą* ant gero kelio per

Jezvsa Poną „ „ 10c.
Girtybe, bjaurybe ir sunkybe to grseko „ 15c. 
Istorija Kntaliku Bažnyczio* *1.00
Istorija seno ir nauto litatimo su abrozelei* 15c 
Istorija seno ištarimo no pat sutvėrimo 

pasaulės iki užgimimo Kristau* 26c
Katalikiszkos Katekizmo*... ........................... .16c
Ka* yra griekas* labai naudinga knygele 16c
Kalba ape Kataliku tikėjimą ” 16c
Kaip apapakajitie cumlanlja ” 15c
Kanczia W. Jėzau* arba Gavėnios knygele..90c 
KaedieninesMaldos •• •• •• 6c
Lietuviszkos miszlossu natomis 10c
Misija. Yra tai dvasiszka* mokslas apie 

tikėjimą isrimta* isz Ra* z to Szv. ir žo
džiu paries Kristaus . . 26c

Mokslą* Rymo Kataliku. Kiekviena* žmo
gus. norinti* vadinti* tikru Rjmo-Ka- 
teliku, privalo perskaityti szla knyge
le, idant suprastu ka* tsi yra katall- -------- . .. --- --------.....................

50c 
*8<n 

76c 
Ino 

■ijs............................... .. 10c
•iratu ir daugel kitu 
i...........................................16c

Attorney Beckermanas,
ADVOKATAS.

Geriausei iszprovoja visokias provas 
visokiuose suduose, kaipo civiliszkuose 
teip ir kriminaliszkuose. Persenėjusias 
ir užvilktas provas atlieszko ir daveda 
prie greitesnio termino.

371 W. ląth St.,Chicago. Illinois

2,111.04

90.00
76.50

20c
100 
8Oc

kvite, kurio* Iii warda neszioja,......... .....
Nekaltybe auRsrty be ir Rtožybe tos dorybe* 30c 
Pamokėtai apie *uda Diewo “ >■
Pamokslai ant didžiųjų metiniu *iwenosie 

ir didžiosios neoelo* n
Pamokslai ir Ganytojau* kalbos „ 
Pekla arba amžina* pragare* 
Perspėjimas apie *zwenta tikėjimą “ 
Stacijos arba Kalvarija......................... ........
Szkala pavargėliu CT’t; “ __

naudingu žinių....... ...............................

$100 NAGRADOS $100
užmokėsiu kiekvienam, kuria tapo isz- 
gydytas isz ligų įgytu per jaunystės isz- 
aykumą (ononizmą) Naminėmis Gydyk
lomis. Teip iszsigydyti ne galima, bet 
jeigu kenti arft nervų turi apsilpnytas 
Ivtiszkas dalis kūno per ononizmą, ar po- 
lluciją. kenti gal vos skaudėjimą pilvo 
užkietėjimo, miegot negalėjimą ir kitas 
tam panaszes silpnybes, raszyk* sziądien 
paa mane, o asz 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. marką ir raszyk pas: 

FRED WIL8ON,
Box 386, Kenosha, Wis.

Totai liabilities........<6,402.82
INCOME.

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

Interest, rents and dividends 
during the year................ 4. 184.65

Totai income........... <8,875.22
EX PENDITUBBB.

Izisses paid during the year. .. .<2,085.19 
Paidduringtheyeartomembers 266.59 
Commissions, salaries and rents 

paid during the year........
Taxes paid during the year (in-
. cluding fees.etc.,of Insurance 

Departments)........................
Amountof all otherexpendit’r’s

Totai expenditures. .<4,619.32
M18CELLA N EOU8.

Totai risks taken during the 
year in Illinois................. <663,268.32

Totai premiums received dur
ing the year in Illinois......<8,690.57

Totai losses ineurred during 
the year in Illinois..............<2,085.19

Totai amountof risksoutstand
ing.. z.................................... <630,550.72

CHARLES RIDGELY. Vice Pres.
CHARLES V. HICKON, Sec y.

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

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

Offlcial Publication.

(»—!»>

ŪKININKAS, Lietuvos ukinįku lai
krasztis, iszeina vieną karta kas mė
nesį. kasztuoja Prusnos ir Austrijoj 
2| markės, Amerikon prisiunėjant 4 
markės arba 1 amer. aolierį.

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

Pinįgus ir laiszkus į Ūkininko ir Var
po redakciją siuneziant reik tok* 
adresas padėti:

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

0 P. K. BRUCHAS, 
jjįA užlaiko didelę

mKrautuwe
WH[.nikri><ižių, Laikrodėlių.Žie 

dų, Špilkų ir tt.

SzliubiniuM Žiedu* 
padaro ant orderio už pitriau- 

: se prekę.
954 33rd St., Chicago, 111.

South End Polyclinic 
(GYDINYCZIA) 

339 H&rrlson Ay., Boston, Mass.
Szioje gydinyczioj randasi Raski Dakta

rai, kurie priima ligonius dykai.
Dienomis:

; Nuo 10 iki 
Nuo 5 iki

Nedėliotu!*: „
Nuo 10 iki

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

12 wal. priesz piet.

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

No Capital.—Pūrely Mutual.
A8SETS.

Loansand mortgages., ............ <20,250.00
Market valueof bondsastoeks 400.00 
Cash on hand and in bank.... 9,084.39 
Interest and rents due and ac-

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

tion and transmisaion...........  1,571.36
Amount of premium or dejiosit

notes liable to assess-
ment......... .............<110,574.56

Totai cash assets. ,.<32,206.75 
LIABILITIES.

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

Totai liabilities... .<13,294.16 
INCOME.

Premiums received during the 
year i n Cash......................... <5,246.40

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

Totai income............. <6,410.90
EXPENDITURES.

Losses paid during the year.. .<5,764.40 
Paidduring theyear to members 82.50 
Commissions, salaries and renta

paid during the year............. 1.069.60
Amountof all other ezpendit’r’s 237.28

Totai eipenditures. .<7.153.78 
MISCELLANEOUS.

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

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

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

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

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

Subscribed and sworn to before me this 
3r$l day of February, 1898.

Henrt L. G los.
(Seal ) Notary Public.

Kasztuoja $2 ant metų. Pawienis niini. 75c.
Kožnas prakilnesnis Lietuvys privalo papuoszti sawo namą Dirvos knygelėmis. 
Lietuviszki laikraszcziai ir visi platesnių pažinau, tautiecziai, nepaisant ant į- 
wairumo. jų ypatiszkų ar partijiszkų nuomonių, isztarė tik pagyrimo žodžius 
Dirvai. Anot jų žodžių Dirvos knygelės “turėsią nepragaisztanczią garbę’’ ir tt.

Septynių knįgų, kurias gavo sziuos 1898 m. kožnas Dirvos skaitytojas, pre 
kė isznesza dusyk tiek, klek prenumerata. ’

Jeigu nori už $2 ant metu gauti ka* 3 menesiai po wiena ir dau
giaus. svarbiausių musų mszliavos knįgų, tai skubik užsiraszyt Dirva. Atei- 
nanezius. t.y. 1899 m., Dirvos redakcija pasirupįs iszleisti kuosvarbiausius rasz
tus. Didelį Dr. Basanavicziaus veikalą apie Lietuvos mitologiją Dirvos pre
numeratoriai gaus už dyką. Redakcijos programe yra iszleisti liet*uviszką fizi
ką. teiposgi garsaus ant‘viso svieto rasztinyko Sienkievicziaus (isz Liętuvos) 
“Tvana". Reikia žinoti, jog Dirvos knįgų spaudinasi tik mažas skaitlius, per 
tat tos knįgos už kelių metų turės trigubą vertę. Reik pasiskubiti su orderiais.

Pinįgus siųsdami arba paaiszkinimo reikalaudami raszykit pas:

REV. A. M. MILUKAS,
Shenandoah, Pa.

S. Leli&szlc,

Lietuwiszkns Saliunns
užlaiko gerą alų, seniauses ir czystas a- 
rielkas ir kwepenczius cigarus. Geriause 
užeiga dėl szwiežiai atwažewusių įChi- 
cagą. Prie to turi gerą sale dėl mitingu, 
szokių ir kitokių zabowų.

S. LELIASZIU8,
650 S. Canal St., CHICAGO.

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

J. J. PAUKSZTIS, 
Plymouth, Pa.

jyNOTARIJUSZAS. CLAIM ADJU8TER.

F.P Bradchulis
Užsiima visokiomis provromis ir isz- 

dirba visokius dokumentus. Rodąs 
duoda visokiuose atsitikimuose.

Atsiszaukite pas savo viengenti;
»54 33rd St., CHICAGO.

Telefon: Yards709.

Ar Tnwo peczius 
reikalai pataisymo?

Jeiga teip, tai pirk visus reikalingus prie 
pecziaus daiktus pas

Oūtlet Furnitsre & Stote Co,
3249 8. Morgan St.

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

Geriause Užeiga dėl Darbinyku
pas

J. Danisewiczin, 
768 Bank ir River Side Sts. 

. Waterbury, Conn. ' 
Užlaiko geriausius gerymus; szalta

Alų, seniausias Arielkas, Likierius ir 
kvepenezius Cigarus. Užkvieczia visus 
atsilankyti. Juozas Dani*ewicziU8

Wisi wyrai pas

Baltrukony!
Rasite szalta alų, seniauses ariel

ka*, wyna net igz Europos, o 
cigarus net isz Turkijos.

Atsilankykite po nr.

11 N. River Side St.,
Saterbnry, Conn,
HILLE’S FOTOGRAFAS,

3452 S. Halsted ui.
Nujima puikiM'Fotou fijas, už tuziną tiktai

$2 00
Aa ve**liu ir kitokiu reikalu nujiva Fotogr* 

fiia* koputk susei.
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