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kitoms vieszpatystėms kiszti na
gus į tarpą.

Sziaurinėse Iszpanijos provin
cijose karlistai buvo pasirengę 
maištus pakelti priesz dabartinį 
raudę. Biskajoj rado paslaptą jų 
ginklų sukrovimą. Į tuos krasz- 
tus, ant nedaleidimo maisztų, 
randas iszsiuntė naują kariauną. 
^Vokietija nori nuo Iszpanijos 
nupirkti dar jos rankose pasiliku
sias Karoliniszkas salas.

Prezidentas McKinley iszleido 
savo rasztą į kongresą, bet jame 
nieko svarbesnio ne aiszkina apie 
rando mierius; užgauna vien se 
niai žinomus dalykus.

Austrija.
Austrijoj iszkilmingai apvaik- 

szcziojo 50 m. sukaktuves vai- 
dymo ciecoriaus Pranciszkaus 
Juozapo. Waldymą tą ne galima 
laikyti už laimingą, per 1ą laiką 
Austrija, kurios waldžia buvo 
didesni negu Prūsų, tapo per ne- 
pasekmingą karę visai isz Wo- 
kietijos iszstumta; Italijoj nužu
dė dvi gražiausias provincijas: 
Lombardiją ir Weneciją. Patį 
ciecorių persekiojo nelaimės: pir
miausiai nusiszowė, ar gal, kaip 
kiti spėja, tapo peršautas sosto 
įpėdinis, ciecoriaus sūnūs Rudolf. 
Paskutinė nelaimė pasiekusį cie
corių Pranciszką Juozapą buvo 
nudarymas Szveicarijoj jo mote-

muilinimo svietui akių, užmanė 
sandaros kongresą, bet paežio? 
kaip galėdamos drutina savo ka- 
riszkas pajiegas rytinėj Azijoj. 
Po Maskolijo* įtekme yra dabar 
Korėja. Jos pasiuntinys priver
tė Korėjos karalių pagarsinti 
naują padawadyjimą atimantį 
koncesijas nuo svetimtauczių. A- 
merika, Japonija ir Anglija už
protestavo tą padavadyjimą, bet 
Korėjos valdžios, turėdamos 
Maskolijos pažadėtą pagelbą, vi
sai ant to protesto ne žiuri.

Daugelis prispaustų Maskoli
jos tautų laukė, užstojus ant sosto 
ciecoriui Mikalojui, sziokių tokių 
paliuosavimų, tuom tarpu iki 
sziol jis pasirodė dar bjauresniu 
fanatiku už savo nutukusį tėvą, 
Aleksandrą III. Tiesos apsunki- 
nanczios pirkimą žemės ne sta- 
cziatikiams Lietuvoj buvo iki 
sziol tikt tuomtarpinės, dabar gi, 
ant reikalavimo užstojusio vie
toj Orževskio, VVilniaus jeneral- 
gubernatoriaus Trockio tiesos tos 
pastoja amžinoms. Pirkimas že 
mės Lietuvoj už miestų rubežių 
ne stacziatikiams tampa uždraus
tas, ukinįkams gi lietuviams ka
talikams daleista rods pirkti, bet 
ne po daugiau?, kaip po 30 de- 
siatinų ant szeimynos. lŽemėe 
plotai Lietuvoj pirkti protestonų 
su valdžių daleidimu ne gal nė 
kaipo palaikai pereiti ant iszpa-

Politiszkos žinios.

Amerika ir Iszpanija.
Svarbiausi dalykai terp besi- 

tarianczių Paryžiuj'amerikoniszkų 
ir iszpanisakų sandaros komteerių 
tapo užbaigti: klausymas Filipinų 
salų tapo jau szalyn nustumtas, 
Iszpanija ne tikt Filipinus, bet ir 
S.uluh salas atiduoda Amerikai už 
20 milijonų doliarų, arba už 100 
milijonų pesetų. Tolesnės tary
bos traukiasi jau apie mažmo
žius: Iszpanija netekusi tų valdy
bų, stengiasi iszderėli nors paliuo 
savimus prekystoj, ji nori, kad 
per ateinanczius 10 metų Iszpa- 
nija ant buvusių savo valdybų 
turėtų lygias su amerikonais tie- 

- sas. Likusi dalykai jau ne galės 
pagimdyti didesnių nesutikimų, 
todėl abiejų pusių komisoriai ti
ki, kad ateinanczioj sanvaitėj 
sandara bus galutinai padaryta. 
Isz Iszpanijos pusės jau Amerika 
nė jokių trukdymų ne turės,bet tą 
amerikonams be abejonės statys 

• iszliuosuoti gyventojai buvusių 
iszpaniszkų valdybų, ypacz gi 
filipiniecziai,toliau? gal kubiecziai. 
Jeigu amerikonai ilgai jų nesu
valdys, tuom paežių duos progą 
Europos vieszpatystėms teip jau 
įsikišti, kaip antai į Kubos maisz- 
tus įsikiszo amerikonai. Kad Eu
ropoj Amerika draugų ne turi, a- 
pie tai numano, turbut, ir jos poli
tikieriai ir kitoki virszinįkai, ka
dangi tą aiszkiai parodo visų 
krasztų laikraszcziai, iszėmus gal 
angliszkų, Anglija mat tikisi pa
kinkyti Ameriką į savo vežimą. 
Wokiszki laikraszcziai sako, kad 
tikt dėl savitarpinio pavydėjimo 
Europos tautų Amerika galėjo 
savo valdybas iszplatinti ir pa
žeminti vieną isz Europos viesz- 
patyszczių. Cziabuviai ant Vis- 
saya salos (ant Filipinų) apgarsi
no neprigulmingą republiką ir 
rengiasi su ginklu ginti priesz 
amerikonus, savojieprigulmystę, 
Aguinaldo teiposg’i ne žada pri
imti amerikonų virazinįkys- 
tės. Ant Kubos pasikėlėliai ne 
atiduoda ginklų, bet visus gin
klus užkasė į žemę, 
idant pasinaudoti isz jų priesz 
amerikonus kada ant to laikas 
ateis. Taigi mat priesz ameriko
nus rengiasi visur jų naujose 
valdybose pasikelti tų kraštų 
gyventojai. Ant suvaldymo reiks 
ilgos kovos ir ji gal duoti progą

ries, apie ką skaitytojai ne per 
seuiai skaitė “Lietuvoj”. Dabar
tiniam ciecoriui valdant pradėjo 
sprųsti Austrijoj valdžia isz vo- 
kieczių rankų;ir kilti slaviszlu 
gaivalai, per tai visas krasztas 
palengva isz vokiszko persikei- 
czhr f slavišką; dabar tdrt -Wen- 
grijoj slavai suspausti, bet ir ten 
jie turės paimti viražų ant ne 
skaitlingų madžarų.

Paskutiniuose laikuose terp 
Austrijos ir Wokietijos užgimė 
didesni nesutikimai, kurie gal 
Austriją visai atitraukti nuo su- 
siriszimo su ^Vokietija ir tokiu 
budu paskutini pasiliktų viena 
priesz susiriszusias Prancūziją ir 
Maskoliją, prie kurių, kaip tiki, 
pristos ir Italija. Priežastį nesu 
Likimams davė Prūsų randas, ku- 
risai pradėjo vaikyti isz Prūsų 
Austrijos pavaldinius lenkus, 
czekus ir kitokius slavus. Aus
trijos randas seniaus, kada Prusai 
vaikė laukan lenkus, tylėjo už- 
cziaupęs lupas, todėl Prūsų val
džios tikėjo, kad ir dabar tylės; 
tuom tarpu dabartiniai Austrijos 
ministeriai nusprendė jau ne ty
lėti, bet tiesiog pareikalavo at- 
szaukimo to padavadyjimo. Apie 
tai Austrijos ministerių pirmsėdis, 
grafas Thun, vieszai pagarsino 
parlamente ir pasakė, kad jeigu 
Prusai ne atszauks savo padava
dyjimo, Austrijos randas griebsis 
atlyginimo ir pradės vytį laukan 
Prūsų pavaldinius vokieczius. 
Tasai atsiliepimas grafo Thuno 
labai suerzino ne tikt Prūsų, bet 
ir Austrijos vokieczius. Tūli 
Prūsų laikraszcziai sako, buk 
VVokietijos kanclerius praneszė 
Austrijos ciecoriui reikalauda
mas praszalinimo Thuno nuo vie
tos. Tas vienok, žinoma, tikt su- 
d r utys jo padėjimą Austrijoj, ka
dangi jį karszcziaus pradės remti 
slavai ir tokiu budu Austrijos 
ministeriams atseis labiaus rem
tieji ant slavų negu ant vokie- 
czių ir todėl jie mažiaus dairysis 
ant reikalavimų vokiszkos ma
žumos.

Maskollja.
Maskolijos tūluose krasztuose 

vėl gyventojus pasiekė badas; 
ant suszelpimo baduolių, sako, 
buk ciecorius paskyrė 500000 
rublių, nežinia tikt ar isz savo 
kiszeniaus, ar isz vieszpatystės 
iždo. Nors žmonės kenezia badą 
ir tai daugiausiai isz netikusių 
valdžių kaltės, valdžios tos, ant

žintojų kitų tikėjimų, bot, iszny
kus protestoniszkiems palaikė- 
jams, turi būt parduoti. Iki sziol 
su skundais ant pirkėjų ne pagal 
tiesas galėjo į sudus kreiptiesi 
vien valdžios, pagal naujas tie
sas tas daleista kiekvienam mas- 
keliui, ji* tampa palHioeuotas prie 
to nuo visokių kasztų. Taigi pagal 
naujas tiesas prie Mikalojaus laz
duotas, kurios vienok yra dar 
laikomos paslaptyj, kiekvienas 
maskolpalaikis, kiekvienas popas 
galės skųsti tiesiog į sųdą nors 
melagingai savo kaimynus; mas
koliui tas ne kasztuos nieko, ka
talikui gi ant atsigynimo reiks 
daug pinįgų isz leisti. Tokiu budu 
susipykęs su kuom nors maskol- 
palaikys nuolatiniais skundais 
kiekvieną sau nepatinkantį gali į 
prapultį įvaryti. Tokius mat 
padavadyjhnus ir tiesas iszduoda 
mąskoliszki carai pabaigoj 19 am
žiaus.

Italija.,
Ryme traukiasi toliau? kongre

sas priesz anarchistus, ant jo susi- 
važiavo delegatai ne tikt Euro
pos vieszpatyszczių, bet ir Ame
rikos. Tarybos neina teip ezvel- 
niai, kaip isz pradžių tikėjosi, 
kadangi delegatų nuomonės ne 
vienokios: antai Maskobjoj juk 
kiekvieną priesztaravimą cieco 
riui, arba, geriaus sakant,jo urėd- 
nįkams, nupeikimą jų darbų no
rėtų anarchizmu vadinti, ki 
tuose gi krasztuose peikti piktus 
valdonų ir jų tarnų darbus visi 
laiko už savo priderystę. Itali
jos delegatų užmanymas, idant 
visos vieszpatystės padarytų su
tartį, pagal kurią, pabėgę isz kur 
nors anarchistai, arba už tokius 
laikomi, kad butų iszduoti tam 
krasztui, keno valdžios iszdavi- 
rao pareikalaus, tapo susirinkusių 
atmestas. Wokiszki laikraszcziai 
ne daug vaisių laukia nuo nu
sprendimų minėto kongreso, ka 
dangi, jeigu butų užgirti tūlų de 
legatų reikalavimai, tai ne vie
nam krasztui atseitų isz pamatų 
perdirbti savo tiesas, ę tą vėl ne 
randai, tikt parlamentai gali pa
daryti.

Prancūzija.
Rods Prancūzijoj atnaujinimas 

provos tapo užgintas, bet dar ne 
prasidėjo. Sudžios, kurių rankose 
yra ta prova, dabir gauna dau
gybę laiszkų su visokiais gazdi- 
nimats. Matomai su Dreyfusu

=5 jijy-
kokiu nors budu turi, susiriszirrfą 
galingi, kurie bijosi, kad prie at
naujinimo provos ne pasirodytų 
teisybė, per ką ir jie galėtų iszei- 
ti suterštais. Todėl jie gazdini- 
mais nori priversti pasitraukti 
nuo vietų dabartinius audžias ži
nomus Prancūzijoj isz savo tei
singumo ir jų vieton provą ati 
duoti kiliems mažiaus ant teisy
bės žiūrintiems. Matomai Pran
cūzijos kariaunos virszinįkams 
reikia slėpti kokius nors peikti
nus darbus, prie kurių jie yra 
rankas pridėję.

Prancūziškos Al gero valdžios 
iszsiuntė kariauną prie Morokko 
rubežiaus ant apgynimo Algero 
nuo užpuolimo morokdniszkų 
plėszikų, bet isztikro ant užėmi
mo kokio nors szmdto Morokko 
vieszpatystės. Kaip sako, Pran
cūzija pasirengusi užimti nuo 
Morokko vi«ą Tetuan krasztą ir 
tai su Anglijos pritarimu. An
glija mat pripažįsta Prancūzijai 
tiesą daryti su Morokku, ką ji 
nori už pasitraukimą prancūzų 
isz Faszodos.

VVokietija.
Wokietijos randai rengiasi nuo 

parlamento pareikalauti daugiaus 
pinįgų ant padauginimo stovin- 
czios po ginklu kariaunos ant 
15 000 kareivių -virszaus negu 
jos dabar laiko. Mat toks yra 
Wokietijos atsakymas ant užma
nyto maskoliszko Caro sandaros 
kongreso ant apkalbėjimo kaip 
galima apstalidyti nuolatinį dau
ginimą kariaunų, j

Prūsų valdžios veja toliau? 
svetimų krasztų : pavaldinius, 
nepaaiganėdiaa wie«ū lenkais, bet 
veja danieczius, holandieczius, 
prancūzus. Norvegijos prekėjai, 
pritardami vejamiems danie- 
cziams,nutarė teip kaip daniszki, 
ne pirkti nė jokių vokiszkų isz- 
dirbimų. Tą paveikslą galės sekti 
ir kiti kraszlai, o tąsyk per tą 
neiszmintingą Prūsų valdžių pa
davadyjimą atseis daugiausiai 
nukęsti Wokietijos fabrikantams 
ir prekėjams. Jie dabar siunezia 
protestus valdžioms ant to pada
vadyjimo. Mes vienok už vijimą 
isz Prūsų musų brolių atėjusių isz 
Maskoliszkos Lietuvos negalime 
Prūsų nubausti, kadangi nė savo 
valdžių nė savo prekėjų ne turi
me.

Isz Lietuvos.
Gaisrai.

3 d. Lapkriczio, Naumiestyj, 
Suvalkų gub., sudegė Berlaikio 
namai. Blėdį skaito ant 70000 
rublių.

Teippat netoli Naumieszczio, 
Terespoliaus palivarke, priguliu- 
cziame prie Paražnių dvaro, su
degė 7 kūgiai rugių, 2 skunios ir 
tvartai. Blėdys ugnies padarytos 
yra labai didelės.

Beprotis keleivis.
Dinaburge, į vagoną 2 kliasos 

trūkio bėganezio į Rygą įlipo 
jaunas vyriszkis. Isz syk* užsilai
kė jis ramiai ir vagone ėsanti ki
ti pasažieriai užsnūdo. Perbėgus 
trūkiui staciją Oger, minėtas vy
riszkis prikėlė mieganezius pasa- 
žierius melsdamas, kad jį gelbėtų 
ir paskui iszbėgo isz vagono ir 
nuszoko ant kelio. Kada sustabdė 
trūkį, rado keleivį gulintį antke
lio szale szėnių: trūkio ratai mat 
nupjovė jam visą deszinį petį.

Alaus Ir midaus leidiny- 
czios Lietuvoj.

Ant viso Lietuvos ploto yra 
164 alaus leidinyczios, kurios per 
metus padirbo 4 448 000 viedrų 
alaus; dirba jose isz . viso 1135 
darbinįkai. Daugiausiai savinįkų 
alaus leidinyczių buvo žydų, nes

113, vokieczių 16, lenkų 9, mas
kolių 2, kitokių tautyszczių 24. 
Icz viso to skaitliaus alaus leidė
jų tikt 18 buvo specijaliszkai 
iszsimokinusių. Midaus dirbtu
vių visoj Lietuvoj buvo 66, ku
riose iszdirbo midaus 42000 
viedrų.

Kauno pieszlmo mokslai- 
nė.

Kaune matomai mažai yra su- 
prantanezių naudą isz pieszimo. 
Uzia neseniai tapo parengta pie^ 
szimo mokslainė ir ką sakyti? 
Ant 100000 gyventojų nėra nė 
50 norinezių iszmokti pieszimo, 
mokslainėj yra dabar dar 10 va- 
kansijų ir tai tokių, kur nuo no
rinezių mokintiesi nė jokio užmo- 
kesnio nereikalauja; apart to 5 
tokias vakansijas parengia ežia 
dabar ant Muravjevo garbės. 
Tuom tarpu iki sziol ne atsirado 
norinezių užimti ir senas vakan- 
tsijas.

Elektriszkas geležinkelis 
Lietuvoj.

Lietuvoj rengiasi dirbdinti 
pirmutinę liniją elektriszko gele 
žinkelio. Tasai geležinkelis bėgs 
nuo stacijos Peterburgo-Warsza- 
vinio geležinkelio Porieczje į 
Druskenikus, kur vasaros laike 
suvažiuoja daug sveikų ir ligonių 
ant maudymosi gydaneziais van
denims czianykszczių szaltinių. 
Iki sziol kelionė į Druskenikus 
buvo paini, kadangi nuo stacijos 
Porieczje reikėjo per pieskyną 
keliauti su arkliais. Ilgis to naujo 
kelio bus pustreczios lietuviszkos 
mylios. •

IzNinisluH vagiliai.
9 d. Lapkriczio į Wilnių atka

ko ukinįkas kaimo Szemiaky- 
nės, Jegorov, užmokėti 110 rubl. 
randos. Apie tai mat su vuodė va
giliai ir jie sumislyjo tuos pinįgus 
nuo ukinįko paveržti. Vienas 
isz vagilių, eidamas prieszais 
ukinįką, neva netyczia pametė 
ant ulyczios masznelę, kitas gi 
einantis užpakalyj savo draugo 
prisikabino prie Jegorovo ir rei
kalavo atidavimo masznelės su 
pinigais. Paskutinis, ant pertikri- 
nimo, kad jis turi vien savąją, 
iszėmė ją isz kiszeniaus ir parodė 
vagiliui. Tasai isz to ir pasinau
dojo, su masznele ukinįko tuo- 
jaus nupleszkėjo, masznelėj gi 
buvo 200 rubl. Policija rods ant 
rytojaus vagilius suėmė, bet ži
noma, kad pinįgų pas juos nera
do, neiszmintingą? ukinįkas nu
žudė 200 rublių.

Iszvežimas žąsų.
Iszvežimas žąsų į Prusus isz 

Lietuvos szį metą didesnis negu 
kitais metas, nors Prūsų randas 
apsunkino varymą jų per rnbe- 
žių. Žąsis isz Kauno ir Suvalkų 
gub. varo tiesiog per rubežių 
per Eydtkunus ir per kitas ant 
to paskirtas vietas. Isz tų dvie 
jų gubernijų szį metą iszgabeno 
į Prusus 1500000 žąsų. Isz Vil
niaus gub. varo į Varszavą, 
isz ežia gi jau tiesiog į Prusus. 
Szį metą į Varszavą buvo su
varyta 3 milijonai žąsų paskirtų 
į Prusus, o tame 1 milijonas bu
vo atvarytų isz Vilniaus gub. 
Prekėjai varanti isz Vilniaus 
gub. žąsis į Varszavą, kad jos 
kelionėj ne susižeistų kojų, pir
miausiai jas pakausto. Ant to 
pervaro žąsis pirmiausiai per pa
lietą ant žemės skystą dervą, o 
paskui per pieską. Nuo to kojos 
užsidengia kieta pluta ir tąsyk 
galima jau žąsis varyti į tolymą 
kelionę, kojos jų apsaugotos nuo 
susižeidi mų.

Mokintinis Kanno mote- 
riszkos gimnazijos.

Pabaigoj pereitų moksliszkų 
metų Kauno moteriszkoj gimna-

zijoj buvo 430 besimokinanezių 
mergaiezių. Pagal tikėjimą tos 
mergaitės sziteip skirstėsi: 39, 
5% stacziatikių,13,^% katalikių, 
3% liuteronių, 42, 3% žydei kai- 
ežių ir 1, 1% kitų tikėjimų. Isz 
to matyt, kad labiausiai prie 
mokslo linkusios žydelkaitės, ka
dangi, nors Kauno gub. žydų yra 
tikt 10%, o Kauno moteriszką 
gimnaziją lankė net 42, 3% ; an
trą vietą užima maskalkaitės. 
Mažiausiai prie mokslo linkusios 
katalikės, kadangi nors Kauno 
gub. yra 80% katalikų, bet mer
gaiezių katalikių lankiusių 
Kauno moteriszką gimnaziją bu- 
Vo tikt 13, 9%. Pagal luomas 
Kauno moteriszkos gimnazijos 
mokintinės szitep skirstėsi: bajo
rą i ežių 47, 4%, mieszczankaiczių 
44, 4%, ukinįkių 1, 2%. Isz to 
matyt, kad mažiausiai prie mok
slo linkusios yra letuvių dukte
rys.

Apvogė pardavinycZią.
16 d. Lapkriczio, Vilniuje, du 

vagiliai prisigriebė ant kiemo 
namų, kur yra viena isz didžiau
sių pardavinyczių Fiorentinio,isz- 
musze duris ir prisigriebė į pa- 
czią parda viny ežią, ežia sudau
žė geležinę kasą, isz jos paszlavė 
pinįgus, procentines popieras, 
auksinius laikrodėlius ir kitokius 
daiktus vertės 12 000 rublių. Ki
ta vienok darbo dalis, taigi pa
bėgimas vagiliams jau nepasise
kė teip szvelniai. Stovinti aut 
ulyczios policistai užtėmyjo ant 
Fiorentinio namų stogo žmogų, 
kurisai n u bėgi m ui vandens dūda 
rengėsi nusileisti ant ulyczios. 
Policistai jį suėmė ir rado pas jį 
procentinių popierų, pinįgų, si
dabrinių ir auksinių daiktų 
kelių tukstanezių rublių vertės. 
Tą paezią dieną suaresztavo Za- 
luskio namuose ir kitą ėmusį da
ly v urną vagystėj. Kaip pasirodė, 
jis iszlindęs isz Fiorentinio namų 
per kaminą ant stogo, slinko teip 
iki Zaluskio namų, nusilei
do žemyn ir pateko į ežia tyko- 
janezio policisto nagus. Vienas 
isz vagilių yra žydas, antras gi 
maskolius netisz Maskvos.

Ant girdymo žmonių žy
dai progą atranda.

Maskoliškas randas, atėmęs 
nuo žydų karezemas, tikėjosi vi
są isz degtinės pelną sau paimti. 
Pirmą metą rods pasigėrymas bu
vo Lietuvoj truputį apsunkin
tas, kadangi monopoliaus kareze- 
mose gerti nupirktą degtinę 
yra uždrausta, prie tokių kar- 
czemų nėra nė vietos, kur žmo
gus galėtų arklius pasistatyti. Isz 
to žydai ir pasinaudojo: dabar 
antai daugume Kauno gub. mies
telių kiekvieno žydo namai yra 
tokia jau karezema, kaip buvo 
priesz monopoliu. Priesz kiek
vieną szventą djeną, priesz kiek 
vieną jomarką prisiperka jie daug 
pusbutelių degtinės isz rando 
pardavinyczių ir paskui parda
vinėja susi važiavusiems kaimie 
ežiams. Rods už pusbutelį ima 7 
kapeikas virszaus, bet daleidžia 
žmonėms ir iszgerti nupirktą deg
tinę. Tokiu budu, kaip 
buvo pirmiaus žydų rankose 
degtinės pardavinėjimas, teip jis 
pasilieka ir dabar, nors randas 
parengė savo karezemas. Mono 
polius degtinės pardavinėjimo 
Lietuvoj ne gal sumažinti gir- 
tuuklystų, kadangi viskas, kas 
jas galėtų mažinti, to paties mas
koliško rando ežia uždraustas ir 
persekiojamas.

Atsiliepimas Užrubežinio 
Susiriszimo Lietu w isz 

kų Socijal-Demo- 
kratų,

8 (20) d. Lapkriczio caro 
randas Vilniuje atidengia pa
minklą garsiam budeliui Mura- 
vjevui. Pirm poros dienų po vi
są Lietuvą ir kaimyniszkuose 
krasztuose, kur dirba didesnis 
lietuvių skaitlius, buvo iszmė 
t y tas ir pfilipinėtas sekantis lietu
viškas atsiliepimas Lietuviszkos 
Socijai-Demokratiszkos part'jos:

“Broliai lietuviai! Už kelių 
dienų caro randas atidengia pa
minklą budelio revoliucijos Lie
tuvoj. Pazara gaisrų, kartuvės, 
pripildyti kaliniai eina drauge 
su jo pribuvimu į musų krasztą. 
128 pakarti, 9231 nuspręstas prie 
sunkių darbų iriszsiųstus į S i beri
ją, 4096 iszsiųsti ant apsigyveni
mo į Maskoliją, tai skaitlius žmo- 
giszkų aukų pagarsintas paties 
Muravjevo jo memoaruose. Kon
fiskacija bažnyczių, dvarų, kont
ribucija, uždraudimas lietuvisz
kos spaudos (paprastoms lotynisz- 
koms raidėms), uždraudimas 
apskritai visokių laikraszczių ir 
lenkiszkų iszleidimų, praszalini- 
mas isz mokslainių lietuviszkos 
ir lenkiszkos kalbų, nustumimas 
lietuvių k ir lenkų nuo visokių 
urėdų, vietų ir užsiėmimų; isz 
kitos pusės politiszka prigavys- 
te—paliuosavimas ukinįkų—tai 
yra vaisiai jo darbavymosi Lie
tuvoj. Paliuosavimas ukinįkų bu
vo jau pirmiaus apszauktas pasi- 
kėlėlių rando, isz pusės gi caro 
rando ir Muravjevo buvo tai 
tikt komedija, ant aptemdinimo 
akių kaimiecziams, ant pasirody
mo neva jųapginėjumi ir drangų. 
Ant nelaimės, dalis lietuviszkų 
ukinįkų davėsi pagauti į tą tinklą 
barbariszkų cariszkų valdžių.

“Broliai lietuviui! Kada carisz- 
kos valdžios, Muravjevo ypatoj 
szvenezia savo laimę, isz prie
žasties užsioginimo Liethvoj vi
sokių vedanezių į liosybę siekių 
ir tuom parodo,kad pasirengusios 
ir ant toliau? teip jau su mums 
elgtiesi kaip ir dabar, mes palai- 
kėjai revoliucijos, lietuviazki 
darbinįkai su pasibjaurėjimu pa
tinkame tą pasitycziojimą isz 
žmogiszkų jausmųir apreiszkiame 
savo spaudėjams, kad liuosybės 
dvasia Lietuvoj ne tikt ne isz- 
nyko, bet paskutiniuose laikuose 
žymiai sustiprėjo, kadangi apgi- 
nime politiszkų ir tautiszkų tiesų 
stojame mes visi—lietu viszka 
tauta.”

Taigi broliai ir seserys! kariau
kime toliaus dar su didesne ener
gija už savo reikalus ir siekius:

1) Už pagerinimą savo bū
vio ; -

2) Ant iszkariavimo dėl mus 
lietuvių visiszkos autonomijos ir 
liuosybės;

3) Ant susijungimo ant fede- 
ratyviszko pamato pagal ne pri
verstiną sutarimą su tais isz kai
mynų, kurie galės suteikti mums 
tokią autonomiją ir liuosybę.

Užrubežinis Susirinkimas Lie- 
tuviszkų Socijal-Demokratų.

Naujos knįgos.
Kapai didžiu kuning-aikszcziu 

ir karalių Vilniuje. Tilžėje. 1898 
m. 35 puslapiai.

Telpa ežia ne tiktai apraszy- 
mas kapų Lietuvos kunįgaiszczių 
ir karalių Wilmuje, bet yra tai, 
galima sakyti, trųjnpa Lietuvos 
istorija. Kaslink kapų stabmel- 
diszkų Lietuvos kunįgaikszczių, 
jų tikrai nieks negal parodyti, 
apie tokius vietas galima vien 
spėti, kadangi stabmeldiszki lie
tuviai numirėlių kūnus deginda
vo, ant vietos gi palaidojimo pe
lenų ženklų ne statė, arba bent apie 
palaidojimo tikras vietas nieks 
nežino. Isz stabmeldiszkų kunį
gaikszczių, kaip tikrai žinoma. 
Wilniuje tapo palaidoti: Szvent- 
ragis, Gediminas, Algirdas ir Kei
stutis. Krikszcziomszkos gady
nės kunįgaikszcziai palaidoti po 
visokias Wilniaus bažnyczias, 
daugiausiai yra palaidotų kata- 
likiškoj katedros bužuyczioj. 
Czia terp kitko palaidotas gar
siausias Lietuvos kunįgaiksztia 
Witaups; satalikiszkoj gi kop- 
lyczioj yra ir kūnas Lietuvos pa
trono, Szvento Kazimierio kara- 
laiczio. Szita knįgutė nėra origi- 
naliszkai lietuviszkoj kalboj pa- 
raszyta, bet yra tai perdirbimas 
lenkiszkoj kalboj paraszyto po 
tokiu jau vardu darbo Kirkoro, 
kurisai yra paraszę? apie Lietu
vos praeitį daug visokių rasztų.



Isz Amerikos.
Naujas vulkanas.

Victoria, B. G Aukso jieazko- 
tojai isz Denver, Col., Kirstac ir 
James, kurie buvo nukeliavę į 
Alask? ir dabar sugrįžo atgal į 
Denver, pasakoja, kad netoli At 
lin City užtiko jie ugnį mėtantį 
vulkan?, apie kurio buvim? iki 
sziol nieks nežinojo. Augsztis to 
mėtanczio ugnį kalne? yra apie 
1500 pėdų.
Kalifornijos piningu inuszinyczla.
• San Fkancisco, Cal Czia- 
nyksztė muszinyczia Lapkriczio 
mėnesyj szių metų iszmuezė 
auksinių 20 doliarinių pinįgų už 
$27(OOdO, deszimts doliarinių už 
vien? milijon? 300000 doliarų; 
sidabrinių doliaių už 1380 
000; pusdoliarių už $115000; 
deszimts centų už $21000. Taigi 
isz viso už $4516250.
Illinojaus gubernatorius po sudu.

Gubernatorius Illinojaus Tan 
nėr pateko po grand jury sudu 
už daleidim? kraujo praliejimo 
laike darbinįkų maisztų Virdeno 
kastynėse. Grand jury rado gu
bernatorių kaltu ir pastatė jį po 
kaucija $500. Rods p. Tanner sawo 
kalbose rodėsi darbinįkų draugu, 
bet isz tikro jis ne mokėjo, ar gal 
ne dryso už darbinįkus atvirai 
užstoti.

Paėmė szerifą.
Philadelphioj, pasirėmęs amt 

sūdo nusprendimo, szerifas nore 
jo konfiskuoti stowintį porte an- 
gliszk? garlaiwį “Briardene”. 
Kaip tikt vienok jis užlipo ant 
]aiwo, ežia buwo viskas ant isz- 
plaukimiT parengta, kapitonas 
prisakė paleisti gar? ir laivas isz 
perto iszplaukė drauge su szeri- 
fu. Nežinia dąbar, k? darys su A- 
merikos urėdnįku?

Daugiaus negu tikęjo žmo
nių pražuvo.

Pereitame “Lietuvos” numeryj 
mes praneszėme apie susidaužy
tu?, laike siautusių smarkių vėtrų 
Atlantiko pakrantėse, didelio pa- 
sažierinio garlaivio “Portland”. 
Dabar pasirodė, kad su tuom 
garlaiviu daugiaus žmonių pra
žuvo negu isz syk tikėjo. Nė 
wieno isz buvusių * ant laivo 
žmonių ne pasisekė iszgelbėti, 
visi jie prigėrė, o buvo ežia 
drauge pasažierių ir jurinįkų 155, 
tie tai wisi ir prigėrė.
Archivjskupą Irelandą nori per- 

4 ’ kelti in Manillę.
Užėmus amerikonams Filipinų 

salas, daugelis dalykų turės ten 
persikeisti, įtekmė tenykszczių ka- 
talikiszkų zakonįkų turės pasima 
žinti. Kaip Suvienytose "VVieszpa- 
tystėse popiežius turi savo dele 
gat?, toki jau delegat? rengiasi 
dabar paskirti ant amerikonų už
imtų Filipinų salų. Kaipo tokį 
delegat? į Manillę popiežius nori 
paskirtįamerikoniszk? archivys- 
kup? Ireland?,kurisai, pažindamas 
gerai Amerikos sanlygas ir ant 
Filipinų mokės geriausiai užstoti 
už reikalus katalikiszkos bažny- 
czios.

Expllozijos.
Boston, Mass. Expliodavo 

ežia prie isztraukimo isz vandens 
povandeninė torpėda, kurios ke
turi žmonės tapo ant vietes už- 
muszti.

Pinola, Cal. Diibtuvėse 
Hudson Povder Co. atsitiko bai
si dinamito expliozija, kurios 
dirbtuvės superintendentas ir 
keturi chiniecziai, kurie buvo 
dirbtuvėj, tapo ant vietos už- 

1 muszti.
Nev York. Ant laivo “Bay 

State” su serganeziais jurinįkais, 
kurisii stovėjo prieszais Pacific 
ulyczia ties Brooklynu, atsitiko 
smarki amonijako expliozija, ku
rios vienas žmogus tapo užniusz- 
tas ir 15 sunkiai sužeistų.

Ant pasažierinio garlaivio 
Mallory linijos, “Alamo”,iszplau 
kiant jam isz Nev Yorko į Gal 
weston, expliodavo garinis kati
las. Prie to szeszi žmonės tapo 
ant vietos užmuszti; sužeistų ir 
tai sunkiai pasirodė daugiaus. 
Minėtas garlaivy* laike karės 
buvo Amerikos kariszkoj laiwy- 
“'j-

Mergina jurinnikas.
Pereitos su balos dien?, ant pa 

saiierinio garlaivio “Paris”, isz 
Aogbjos atplunkė į Nev York? 
mergina Alice McKinley. Ji gi 
muši Chcagoj; persirėdžiusi už

vaikin?, pasisamdė už jurinįk? ir 
aut vieno garlaivio iszplaukė į 
Cardiff, Walijoj, isz ežia į 
Portland; vėliaus pasisamdė ant 
garlaivio “Blenvon” ir kaipo ju- 
rinįkas atplaukė į Caraglio, Sar
dinijoj. Tasai laivas isz ežia nu
plaukė į Las Palmas gabenti an
glis iszpaniszkai kariszkai laivy
ne!. Cziamergin? palaikė už ame 
rikoniszk? sznipuk?, atidengė jos 
lytį ir aprėdę į moteriszkus drabu
žius, iszsiuntė į London?. Czia ji 
praszė amerikoniszko koneuliaus, 
idant j? savo kasztais iszsiųstų 
atgal į Amerik?, kadangi ji ne 
turi pinįgų ant užmokėjimo ke 
lionės kasztų. Konsulius vienok 
atsisakė j?suszelpti. Kada tapo 
laikraszcziuose pagarsintas jos gy
venimas, atsirado Londone miela- 
szirdingi,kurie sudėjo reikalingus 
ant užmokėjimo už kelionę į A- 
merik? pinjgus ir tokiu budu 
mergina jurinįkas galėjo sugrįžti 
į savo tėvynę.

t* Netikęs dusziu ganytojas.
Mieste Wich'ta, Kansas, vie

tinėj metodistų bažnyczioj, laike 
pamokslo tapo ant sakiuyczios 
suifreszt uotas pastorius Fuller 
Rhoades ir tai dar tada, kada jis 
kuo karszcziausiais žodžiais ragi
no klausytojus prie metavonės. 
Szerifas su savo žmonėms per
traukė pamoksi?, paėmė duszių 
g anytoj? už apikaklės ir apreisz- 
kė nudžiugusiems parapijo- 
nams, kad tasai duszių ganytojas 
yra paprastas plėszikas ir arklia
vagy®, jis yra vadovu plėszikų 
bandos, su kuria dar pereit? nak
tį buvo ant arklių vogimo Indi- 
jonų Teritorijoj ir patiktų antke
lio žmonių iszkratė kiszenius. Pa 
ežioj Wichitoj keliems mieszczio- 
niems jis iszvedė geriausius ark
lius. Prie klausinėjimo jis prisi
pažino, kad prigulėjo prie plėszi 
kų Williamso baudos ir isz tikro 
daug arklių pavogė, nuo daug 
pakelevingų pinįgus paveržė, bet 
nuo keturių metų jis ės?s geras 
krikszczionis: pirmiausiai prigu
lėjo prie Salvation army, o pa
skui iszsimokino ant methodistų 
pamokslinįko ir atėjo už pasto
rių į Wichit?.

Susidaužę laivai.
Prjvincetovn, Majs. 30 d. 

Lapkriczio susidaužė . - laivas 
“King Philip” isz Fall River. 
Prie to 10 buvusių ant jo žmonių 
prigėrė-

Plymouth, Mas. Netoli nuo 
czia žvejai pagavo plaukianczi? 
lendrę, kurioje buvo įkisztas 
rasztelis, kad laike paskutinių 
siautusių ant Atlantiko vėtrų 
susidaužė laivas “White Kiugs” 
isz Gloucester. 13 buvusių ant 
jo žmonių susėdo į valteles ir 
bandė prisigriebti prie kranto, 
bet pamatę, kad nėra ant to nė 
jokios vilties, paleido ant vilnių 
rasztelį įkiszę į tuszczi? lendrės 
lazdutę, idant apie savo likim? 
duoti žini? draugams ir giminėms.

Apie paskendusius laivus lai
ke paskutinių vėtrų siautusių At
lantiko pakrantėse vis daugiaus 
naujų ateina žinių. Laivai “Ame 
lia G. Ireland” isz Nev Yorko ir 
“Clare Leavittt” isz Portland «u 
sidaužė netoli Gay Head gelbėji
mo stacijos. Kapitonas ir 4 juri- 
nįkai nuo “Clara Leavit” ir vie
nas jurinįkas nuo “Amelia Irę 
land” prigėrė.

Laivas “Agalea”, iszplaukę-t 
nuo jūrių žiburių Woodshalt 
jieszkoti vieno laike vėtrų į jū
res nuneszto laivo, pats nesugrį
žo ir prapuolė; turėjo jte su vi
sais žmonėms nuskęsi i. Skaitlių 
vien mažesnių laike tų vėtrų su
sidaužusių laivų Amerikos pa
krantėse paduoda ant 230, skait
lių gi prigėrusių žmonių mažiau
siai ant 300.

Gaisrai.
Lincoln, Nebr. Sudegė czia 

dideli trioba “L ncoln Normai 
University”. Blėdį ugnies pada 
ryt? skaito ant $100000; už se- 
kuruota ji buvo vos ant $20000.

Canjohakee N. J. Sudegė czia 
dirbtuvės Pettit Manu- 
facturing Co. Nuo ko tikrai užgi 
mė ugnis, nėžmia; sprendžia, kad 
tas galėjo a'sitikti nuo exphozi- 
jos szokoladvs dalyj.

Nev York. Sudegė czia ant 
7 lubų graudini tr*ob« ant kertės 
3 ir V\ ater st. Blėdį ugnies pada
ryt? skaito ant $200000. Nuo ko 
užgimė gi-isras, nežinia. Laike 
gaisruisz dėganczioe triobos kelis

Isz darbo lauko.
Cleveland, Oh. Darbai czia 

eina gerai, bet ir daibinįkų yra 
gana.

•į Silver Creek, Oh. Tapo 
czia atidarytos naujos anglių kas
tynės.

Landrus, Pa. Darbai czia- 
nykszcziose anglių kastynėse eina 
dabar gerai.

T Marinkite, Wis. Czianyksz- 
ežios lentų ir medžių pjoviuyczios 
tapo uždarytos.

5 Cripple Creek, Col. Dar
bai czianykszcziose aukso kasty
nėse eina vis pusėtinai.

5 Dover, N. H. Tūlose dalyse 
Savyer Wooden Mills numažino 
darbinįkų uždarbį ant 10%.

T Sharon, Pa. Dirbtuvėse 
American Steel Cashtng Co. dar
bai eina gerai, dirba czia dabar 
piln? laik?.

Milnesville, Pa. Darbai 
czianykszcziose anglių kastynėse 
dabar eina gerai, dirba dabar 
piln? laik?.

1 Terre H aute, Ind. Darbai 
szito apskriezio kastynėse eina ne 
vienodai: vienur dirba geriau*, 
kitur praszcziaus.

Jobs, Oh. Kastynėse Morris 
Coal Co., kuriose ne dirbo nuo 
kelių mėnesių, kaip girdėt, pra
sideda jau darbai.

Ne vark, N. Y. Wi?os czia- 
nyksztės gazo dirbtuvės susijun
gė į vien? trust?. Kapitalas trus- 
to siekia $10 000 000.

Sturois, Kt. Kalnakasiai 
Frad Water Coal Co. kastynių 
pakėlė sztraik?; reikalauja jie 8 
.valandų darbo ant dienos.

Trenton, N. J. Tapo czia 
inkorporuota “American Fire 
proof Wood Co.” Kapitalas 
kompanijos yra $1000000.

•I Hartshorn’e, !. T. Darbai 
eina czia pusėtinai; ir isz kitur 
atkakusiam ne sęnku dar h? gauti, 
tikt reikia czia sunkiai dirbti.

1 Perth Amboy. N. J. Dar
bai czia dabar eina gerai, stato 
naujas dirbtuves, kur teiposgi 
keli szimtai darbinįkų galės rasti 
darb?.

Connellsville, Pa. Darbai 
prie cz'anykazczių kokso peczių 
eina vis ne praszcziausiai; perei- 
t? sanvaitę degė 14970 peczių.

New Kensinoton, Pa. Pitts- 
burg Reduction Co. stato, czia 
nauj? geležies tarpinyczi?, kuri 
neuž lgio bus gatava ir pradės 
dirbti.

Long Rln, Ohio. Darbai 
czianykszcziose kautynėse tuom 
tarpu eina pusėtinai, dirba po 3- 
4, o kaip kada ir po 5 dienas ant 
sanvaitės.

Ma-illon, Oh. Czianyksz- 
czio.^e geležies dirbtuvėse dirba 
piln? laik?, turi jos užtektinai 
reikalavimų, todėl ir darbo už 
teks ant ilgai.

West Virginijoj ketina pa
statyti daugiaus kokso peczių. 
Upper Potomae distrikte, kuryra 
617 peczių, dalbai eina gerai, 
visi pecziai d rba.

Glencoe Ohio. Czianyksz 
ežiose anglių kastynėse pradėjo 
v sokius pertaisymus, per tai 
kompanija reikalauja mažiaus 
kalnakasių negu pirma. h

Chicago, III. Rend isz Chi- 
Cago rengiasi į sawo anglių kas- 
tynes Pennsyivanijoj partraukti 
negrus. Isz to gal užgimti nesuti 
kiniai ir maisztai toki, koki buvo 
Virdene.

kartus davėsi girdėti expliozijos, 
bet kas jas pagimdė, nežinia.

Rochester, N. Y. 2 1. Gruo
džio siautė czia didelis gaisras 
miesto viduryj. Pirmiausiai užsi
degė Muzikos Akademija ir nuo 
czia ugnis iszsiplatino į visas pu
ses. A paežio] buvo restoranai, 
isz jų penki tapo ugnies isznai- 
kinti. Blėdį ugnies padaryt? skai
to ant 150000 dol.

Nev York. 4 dien? Gruodžio 
siautė ežiu didelis gaisras, iszde 
gė vi«as blokas terp Broadvay ir 
Warren st. Blėdį ugnies padary- 
t? skaito ant 2 milijonų doliarų. 
T? paczi? dien? užsidegė Szven- 
tos Jonieszkos katalikiszka baž- 
nyczia ant 53 ui. Czia ugnis pii- 
dirbo blėdies aut 100,000 dol.

5[ Nuo naujų metų darbinįksi 
minksztųjų anglių kastynėse vi
suose Amerikos krasztuose ren
giasi ant syk didelį sztraik? pa
kelti ant iszkovojimo 8 darbo 
valandų laiko.

Wisi laivų savinįkai portų 
Didžiojo oceano susitarė ir numa
žino jurinįkų algas ant visų lai
vų po 5 dol. ant mėnesio. Teip 
mažų algų jurinįkai czia dar nie
kada ne turėjo.

5 Ironvood. Mich. Netoli 
nuo czia ėsaneziose Norrie geleži
nės rudos kastynėse prasidėjo 
darbai, bet ant vietos nėra tiek 
darbinįkų, kiek reikia. Kastynės 
reikalauja 500 kalnakasių.

5 Ironvood, Mich. Darbai 
czia eina dar vis pusėtinai. Car- 
negie kompanija pakėlė darbinį- 
kų užmokesnį iki $1.50 ant die
nos. Darbinįkų vienok ant vietos 
yra daugiaus negu reikia.

Centralia, III. Sztrai kas 
czianykszczių kalnakasių, kurisai 
traukėsi per 8 mėnesius, pasibai
gė: kastynių savinįkai sutiko 
mokėti darbinįkams po tiek, kiek 
nutarta ant Springfieldo konven
cijos.

1 Cannonsburg, Pa. Czia- 
nykszlė Iron Steel Co. platina 
savo dirbtuves, statys naujus 
Tin ir Sheat departamentus ir 
nuo Naujų Metų ketina pradėti 
dirbti ir tuose naujuose departa
mentuose.

Demmler St, Pa. Czianyksz 
ežiose geležies dirbtuvėse apsisto
jo darbai ant atlikimo visokių 
pertaisymų. Po dviejų sanvaiczių 
tūluose departamentuose žada 
jau pradėti darbus; visose gi 
dirbtuvėse prasidės darbai nuo 
Naujų Metų.

1 Ellvood City, Pa. Ellvood 
Tin Plate dirbtuvėse, kuriose dir
bo be perstojimo per du metu, 
dabar pasiliovė darbai, atlieka 
czia visokius reikalingus pertai
symus, bet kaip tikt tas bus at
likta, pradės dirbti visose dirb- 
tuvės dalyse.

Pittsbūrg, Pa. Wisos czia- 
nykszczios Shoen Pressed Steel 
Co. dirbtuvės gawo reikalą vi m? 
iki 1 Wasariaus padirbti szimt? 
karų. Todėl dalbai dabar eina czia 
labai gerai. Mathoale geležies 
dirbtuvėse, kuriose ne dirbo per 
isztisus metus, ketina ne užilgio 
pradėti dirbti.

5 Hostetter, Pa. Darbai prie 
kokso peczių szitame apskrity]' 
eina dabar gerai. Nuo 1 Lapkri
czio uždegė 50 naujų peczių. 
Darbinįkai dirba po 5 dienas ant 
sanvaitės. Paprastai darbinįkas 
turi po 5 peczius: vien? dien? 
dirba prie trijų, kit? gi prie 
dviejų; nuo pecziaus gauna po 
85—89c. Uždarbis kalnakasių 
vienok czia ue geriausias, kadan
gi prikrauja ant dienos po 2—3 
Karus, nuo karo jiems moka po 
45c. ir dar nuo to menko uždarbio 
numusza.

Darbai Kalifornijos aukso 
kastynėse szį met? negalėjo eiti 
teip gerai kaip kitais metais! 
czianykszcziose kastynėse szį met? 
iszkasė ant 33—50 nuoszimczių 
mažiaus aukso negu pirma. Prie
žastys to pasimažinimo produkci
jos buvo stoka vandens; mat szį- 
met Kalifornijoj metai neiszpa- 
sakytai sausi. Darbai Nevada 
City kastynėse turėjo pasilauti 
visai; Grand Valley dirba vos 
kelios kastynės, daug jų, dėl 
stokos vandens, jau seniai turėjo 
uždaryti.

5J Pereit? sanvaitę Suvieny
tose Wieszpatystė^e buvo isz 
viso 281 nusibankrutinimas, pe
reit? met?^>er t? patį laik? buvo 
jų 306; Kanadoj buvo jų 19, pe
reit? gi met? 28. Darbai geriau
siai ėjo geležies ir plieno dirbtu
vėse,ypacz gi dirbtuvėse dirban- 
cziose plienines geležinkeliams 
szėnis.Darbai medvilnės ir vilno
nių iszdirbimų dirbtuvėse pradė
jo eiti teiposgi geriaus; teip vie
nok priesz Kalėdas būva kiek- 
vien? met?. Privežimas grudų 
į pertus pereit? sanvaitę buvo 
ne didelis.

ISZ
Lietuwiszku dirva.

Ponas in tarnait?.
— Mariuk, nuvalykie man 

dvi poras czebatų.
— Matai jau! Argi tai ant ke

turių kojų pradėsite vaikstezio- 
tif 

Kokia nauda isz tuszczių 
ginezų?

Wisi musų laikraszcziai, ar jie 
butų szokioe, ar tokios pakrai
pos, nuolat i paduoda žinias apie 
lietuvių tamsum?, nekentim? 
szviesos, apie girtuokliavimus 
ir peštynes. Nė vienas laikrasz- 
trs tų liūdnų apsireiszkimų ne 
užgina, kadangi i?ztikro jų už 
ginti ne galima. Nesutinkame 
mes tik kaslink priežaszczių tų 
liūdnų apsireiszkimų ir vaistų, 
ko reikia ant iszgydymo tos ligos 
ir kas privalo tuom užsiimti. 
Mums rodosi, kad priežastys gim- 
danezios tuos bjaurius terp lietu
vių apsireiszkimus yra jų tam
sumas. Tamsunui mažai rupi ge
ra žmogaus garbė, kadangi ji jam 
nė jokios matomos naudos ne at- 
gabęš, naudos apszvietimo tok
sai teiposgi nesupras tamsiu bū
damas. Ant galo ir norineziam 
apsiszviesti tas labai sunkiai at 
seina, kadangi mažai yra norin- 
czių apszviesti, nėra ant 
to nė vietų. K? gi žmogus veiks 
pabaigęs darb?? Apie parengi 
m? jam pakelianezių p rot? ir 
bud? pasilinksminimų juk nieks 
isz apszviestesnių ir turtingesnių 
nesirūpina, darb? t? kiekvienas 
stumia nuo savo sprando ant ki
to: viena pusė sako, kad tai 
ne jos darbas, kitai vėl trūksta 
spėkų, per tai nieks ant žmonių 
protiszko pakėlimo Besidarbuoja, 
o jie kaip seniaus, palikti vieni, 
skendo tamsybėse, teip ir te- 
beskęsta, kaip girtuokliavo, teip 
ir tebegirtuokliauja. Sawo laike 
mes pakėlėme reikal? rengimo 
skaitinyczių. Kaipo atsakymas 
ant to laikraszcziuose užgimė gin- 
czai apie tai, kas privalo rengi
mu tokių vieszų skaitinyczių už
siimti? Wieni sakė, kad tai pride- 
rystė kunįgų, kaipo geriausiose 
materijai i szkose sa n lygose ėsan- 
czios lucmos. Rods kunįgai tos 
užduotės į savo rankas ne ėmė, 
bet visgi, rodosi, keliose vietose 
užgimė skaitinyczios. Kokius jos 
vaisius atgabena, mes dar neži
nome. Skaitinyczių vienok ant 
isztraukimo žmonių isz saliunų 
neužtenka, ant to reikia czielių 
eilių kitokių įtaisų,kad ir tie,kam 
ne patinka skaitymas, galėtų 
atrasti dar kitokius, labiaus jiems 
patinkanezius pasilinksminimus, 
kaip antai: moksliszkus ir litera- 
r'szkus skaitymus, teatrus ir tt. 
Kas privalo užsiimti jų rengimu? 
Mums rodosi, kad tai prideryslė 
kiekvieno sawo taut? mylinezio 
lietuvio; kadangi pas mus kunį
gai geriausiai materijaliszkai ap
rūpinti, jiems priderėtų pradži? 
padaryti, o nėra abejonės, kad 
prie to prisidės ir kiti lietuviai. 
Isz tuszczių ginezų naudos ne 
daug turė-imė, jeigu prie jų dar
bo ir aukų nepridėsime!

Isz Park Place, Pa.
Gyvenanti cz:a lietuviai dali

nasi į kelis skyrius: vienoje pe- 
czėje gyvena sulenkėję ir suvar
gę nuo degtinės ir dirba, kaip tikt 
gali, kad tikt uždirbti ant už
mokėjimo skvajeriams už provas. 
Gyvenanti Trenton peczėje yra 
smarkus vyrai, jie pajiegia daug 
degtinės iszgerti, o pasigėrę rodo 
toki? broliszk? meilę, kad ant 
rytojaus turi pamėlinavusius ir 
sutinusius žandus, apraieziotas 
galvas. Paskui eina pas skvajerį 
ir czia palieka atlikusius dar do- 
liarus; Fotą vii lės kalinyj sėdi
teiposgi keli lietuviai; jeigu ne 
atsiras norinezių bėl? užstatyti, 
tai atseis jiems sėdėti czia iki 
prowai. Apie gyvenanezius an
troje peczėje tai ir apraszyti, ro 
dosi, gėda, teip bjauriai jie elgia
si ir gyvena. Yra czia trys szei- 
mynos ir keliolik? Bingelių. Ki
tur lietuviai riszasi į bl a i vystės 
draugystes, stengiasi apsiazviesli, 
o czia stengiasi kaip galėdami 
prot? nužudyti. Pėdės dienoje 
parsivelka kęlis gorezius degti
nės ir geria per isztis? dien?, kol 
gautų pinįgų ne prageria. Kiti 
pėdės dienoje važiuoja net į 
Mahanoy City, kadangi mat na- 
mieje ne galima tiek pinįgų pra
leisti, ten pasigėrę net kelines 
rankose parsinesza. Yra czia 
vienas lietuvys, kurisai apart 
degtinės apie niek? daugiaus ne 
nori žinoti, ne turi pinįgų nė ant >

skalbinių, vaikszczioja suskretęs 
ir suszvinkęs teip, kad nieks ne 
nori jo nė ant boardo laikyti. 
Tokiais mat darbais musų lietu
viai kelia lietuvystės garbę! 
Argi todėl žingeidu, jeigu lietu
vių vis labiaus pradedi Ameri
koj ne kęsti.

Pereit? sanvaitę Trenton pe- 
czėj buvo vestuvės ir žinoma, 
ant jų ne apsiėjo be musztynių. 
Ant perskyrimo besipeszanczių 
reikėjo szaukti konstabelį. Besi- 
peszanti ne norėjo paklausyti, 
bet kelis kartus griebė ir konsta
belį per gal v?. Užtai jis sutupdė 
į Potsvilles kalinį tris lietusius 
ir vien? lenk?.

Darbai eina czia ne geriausiai, 
uždarbis ne didelis, vos uždirba 
ant maisto. Pernai dar dirbo po 
4, 5 ir 6 valandas ant dienos, 
dabar gi ne uždirba mai- 
nose daugiaus kaip po 5 dol., 
nuo seniai dirbanti gal uždirbti 

.po 5| dol., daugumas gauna vos 
po 4—4j dol., ant sanvaitės. 
Wisk? reikia pirkti kompanijos 
pardavinycziose, kur už visk? 
lupa neiszpasakytai brangiai ir tai 
dar nuo lietuvių ir lenkų nulupa 
brangiaus: už k? airys ar vokie
tis moka 7c., už t? patį lietuvys 
ir lenkas turi mokėti 10c.

L'etuirys.

isz Passaic, N. J.
Numirė czia lietuvė, Jiewa 

Ostrovskienė, apleista vyro mo- 
teriszkė. Dirbo ji Batnemell dirb
tuvėj prie audimo, bet parpuolu
si, smarkiai apsikulė ir nugaben 
ta į ligonbulį, ten pasimirė. Kaip 
sakėsi, vėlionė paėjo isz Lazdijų, 
jos gi vyras buvęs lenkas isz 
Lomžos gub. Jai numirus, Ona 
Juszkaitienė sumislyjo pasinau - 
doti: nubėgo ji pas formeisterį ir 
pasakė, kad sukolektuos ant 
szennenų ir isztikro pradėjo ko- 
lektuoti; kiek iki sziol žinome, 
sukolektavo ji $26,85, bet pinį 
gus tuos aau pasilaikė ir, susikvie
tusi draugus ir drauges, kėlė balių 
už numirusios duszi?. Ji ir dabar 
dai kolektuoja po vi®as aplinki
nes. Mes Passaico lietuviai todėl 
kreipiamėsi prie savo vientau- 
czių su persergėjimu, kad jai 
nieks ne duotų nė cento.

Passaico lietuviai.

Isz Hartshorne, I. T.
Musų miestelio lietuviai ne 

gal gerti nė alaus, nė degtinės, 
kadangi pardavinėti svaiginau 
ežius gėrymus musų kraszto tieso
mis yra uždrausta. Užtai viena 
moteriszkė, Gergelienė, ant paso
tinimo troksztanczių lietuvių, 
pradėjo namieje virinti alų, kurį 
ezoku vadina. Lietuviai tankiai 
pas j? susirenka ir pasigėrę orgijas 
ir musztynes kelia. Neseniai pasi
gėrę pradėjo terp savęs szaudytis. 
Ant rytojaus rado ant ulyczios ne 
gyw? Adom? Zverin?; turėjo jis 
perszaut? galv?; kitas gi, Ado
mas Bacveikis, pats suszaudytas 
parsivilko dar namo », bet ir tas 
pasimirė. Abudu musų broliai,teip 
liūdnai užbaigę sawo amžį, prigu
lėjo prie didžiausių musų 
pesztukų ir girtuoklių, abudu 
paėjo isz Suvalkų gub.

Lietuwių musztynčs.
Maspeth, N. J. Pereit? san

vaitę atsibuvo czia puikios lietu 
viszkos vestuvės Jurgio Stanio- 
nio. Susirinkę svecziai praleido 
laik? ant girtuokHavim? ir, kaip 
visada, pasigėrę pakėlė muszty
nes ir muszėsi teip smarkiai, kad 
daugelis tų maisztinįkų dar ir 
dabar neszioja žandus parodan- 
czius kaip puikiai jie linksminosi. 
Argi jau isz tikro lietuviai ne 
moka szvariaus linksmintiesi, 
kaip vien daužyti' žandus ir va
ryti raudonus burbulus viens ki
tam isz nosies? Kodėl kitos tautos 
ant vestuvių apsieina be girtuok
liavimų ir musztynių ir visame 
moka gyventi ir elgtiesi gra
žinus?

Isz Mahanoy City, Pa.
3 d. Gruodžio, 2 vai. po pietų, 

Fiskio (Sufolk) anglių kastynėse 
tapo užmusztas lietuvys 24 m., 
Juozas Zardickas, paeinantis isz 
Suvalkų gub., Mockavos vaitys 
tos, Ciralių kaimo. Welionis 
prigulėjo prie draugystės Szven- 
to Ludviko ir turėjo czia gimi
nes, todėl utamįke tapo gražiai 
palaidotas.

Subatos naktyj, 11 vai., anglių 

kastynėse tapo sužeistas lietu
vys, Jurgis Szaukevycziua

Iszaiszkinimas.
Perskaitęs “Lietuvos” Nr. 47, 

straipsnelyje po užgalviu “Svar
bus klausymas”, saituos žodžius;

“Girdėjome vien? kart? nuo p. 
Graicziuno, kuriam pasakojo Chi- 
cagos lietuviszkas prabaszczius 
sugrįžęs nuo kokio ten(?) kunįgų 
susivažiavimo Pennsylvanijoj, 
buk ant to susirinkimo lietuvisz- 
ki kunįgai nutarė ne szelpti lietu
vių ein&nczių į svietiszkus mok
slus”..

Turiu ve k? pasakyti:
Tas kokis ten lietuviszkų ku

nįgų susivažiavimas tai buvo 
a. a. kunįgo A. Burbos szerme- 
nys, ant kurių pribuvo ir kun. 
Kravczunas. Buvo su kun. 
Kravczunu szneka ne apie lietu
vius einanezius į mokslus, tikt 
apie p. A. Graicziun? einanti į 
mokslus. Mat p. A. Graicziunas 
norėjo gauti paskolinti nuo “Su
si vienyjimo” 100 doliarų (ne nuo 
kunįgų tikt nuo “Susivienyji- 
mo”). Asz kaipo “Sus.” preziden
tas (ne kunįgas) pareikalavau pa
rankos. P. Graicziunas, terp kitų, 
už parank? pridavė kunįg? 
Kravczun?. Kun. Kravczunas 
raszė man apie p. Graiczun? 
laiszkelį, kad anas eina į mokslus, 
bet parankos ne prisiuntė. Taigi 
suėjęs su kun. Kravczunu kalbė
jau ir apie an? parank?, o kad 
kun. Kravczunas už p. Graiczun? 
nenorėjo statyti gvarancijos, tad 
p. Graiczunas pinįgų ne galėjo 
gauti. Ant to visa kalba pasibai
gt'

Blogas tas, ar blogi tie, kurie 
isz menkų privatų kelia visuo- 

bmeniszkus klausymus: susivažia- 
vymai, kunįgija, etaantiejie į 
svietiszkus mokslus, nusprendi
mai, nutarimai, ir kasžin kas, 
tuom tarpu ten ne buvo nie
ko: Susi vienyjimo prezidentas 
klausė kn. Kravczunu, ar nepasi- 
raszytu už jį, kad paskolint anam 
100 doliarų.

Pagalios,iszteisinime lietuvisz- 
kujų kunįgų, kad anie nesigaili 
duoti pinįgų einantiems į svie
tiszkus mokslus, galiu pasakyti 
tai, kad anas paminėtas “Lietu
voj” p. A. Graiczunas, kurs moki
nasi daktarystos mokslo, per 
sziuos tris paskutinius metus yra 
gavęs nuo lietuviszkųjų kunįgų 
į $400 (aiszkiai į keturis szimtus 
doliarų), ne skaitant ano penkto 
szimto, kurį paskolino p. Graiczu- 
nui “Susivienyjimas Lietuvių 
Amerikoj” ant parankos kun. 
J. Žebrio (teipgi kunįgo).

K. J. Žilinskas, “Sus” prez.

Isz wisur.
|| Warszavoj miestas * sawo 

kasztais szį met? parengė 40 nau
jų pradinių mokslainių.

H Prieszais Bon, sziaurinėj A- 
frikoj, susidaužė prancuziszkas 
garlaivys “Alųuois”. Prie to 13 
žmonių prigėrė.

U Stacziatikiszkame klioszto- 
riuje netoli Homelio, Mogilevo 
gub., tapo papjautas klioszto- 
riaus perdėtinis. Užmuszėjų iki 
sziol ne surado.

|| Netoli Iikucko, ant naujai 
padirbto geležinkelio darbinįkisz- 
kas trūkis iszszoko isz rėlių. Prie 
to vienas geležinkelio tarnas ta
po ant vietos užmusztas, kitas 
gi mirtinai apkultas.

----------------- -
- | Mieste Kolonijoj, vakarinėj 

Wokietijoj, terp kareivių smar
kiai pradėjo siausti sziltinės; 
mieste Saarburg, netoli Koloni
jos, viename tikt ulanų regime li
te ketvirta kareivių dalis apsir
go-

|| Mieste Sydney, Anstralijoj, 
ant priemieszczio Nedfern siautė 
didelis gaisras, kurisai isznaikino 
bu virszum 30 namų. Ugnis už
gimė nuo kibirkszties iszlėkusios 
isz lo.komotyvos bėga n ežio trū
kio.

0 Mieste Kornenburg, Austri
joj, moteris stalioriaus Kinzin- 
gero, iszėjus vyrui su reikalais į 
miest?, abudu savo vaiku priri- 
szo prie varstoto, apkrovė skie
droms ir jas uždegė. Abudu pri- 
riszti vaikai sudegė.



Prie Biskajos krantų, sziaurinėj 
Iszpanijoj, susidaudžė didelis 
angliszkas gari ai wy s “Clan 
Drummond”. Isz buwusių ant jo 
60 žmonių: 23 iszgelbejo anglisz
kas gari ai wy 8 “Holbein” ir atga
benę | Lisbonę, 37 gi prigėrė.

B Mieste Tamatave, Prancu- 
ziszkoj valdyboj Madagaskar, 
kaip paduoda Londono laikrasz- 
cziai, apsireiškė indiszkas ma
ras. Terp cziabuvių buvo jau 
ne tikt apsirgimai, bet isz apsir
gusių keli numirė. Prancūzų dar 
liga neužgriebė.

|| Atkakęs į Liverpolių anglisz- 
kas garlaivys “King Arthur” 
praneszė, kad per paskutinias 
siautusias ant Atlantiko vėtras 
patiko jis susidaužusį ant oceano 
anglszkę garlaivį “Londonian”. 
Ant minėto garlaivio buvo 80 
jurinįkų. Kas su jais atsitiko, tik
rai nežinia.

Į| Pietinėj Austrijoj apsireiszkė 
žemės drebėjimai, laike kurių jū
rių vilnys ties Triestu ir jo ap
linkinėse tapo netikėtai iszvary- 
tos ant kranto ir didelius že
mės plotus pavertė į tirus. Kiek 
iki szioi žino, prie to prigėrė 28 
žmonės, bet isz tikro, tasai skait
lius gal pasirodj's daug didesniu.

H Espedicija iszsiųsta į užtukę 
upės Jenisejaus ant jieszkojimo 
pereitę metę iszlėkusio prie sziau 
rinio žemės poliaus Andree’s, su 
grįžo isz Ledinių jūrių atgal į 
upę Jenisei. Minėtus expedicijos 
garlaiwys deltoj upės Lenos su
sidaužė, žmonėms pasisekė prisi
griebti ant neapgyventos salu- 
tės, kur jie iszbuvo be valgio 17 
dienų, kol ne atėjo pagelba.

|Į Brazilijoj daugiausiai augi
na kavos: kaip Suvienytos 
Wieszpatystės Sziaurinės Ameri
kos parūpina tirsztai apgyven 
tiems Europos krasztams duonę 
ir isz dalies mėsę, teip Brazilija 
suteikia kavę. Tuom tarpu szį me
tę užaugimas kavos ten labai pras
tas, surinko czia jos szį metę wos 
ketvirtę dalį pernykszezio surin
kimo. Todėl kava visur turės 
pabrangti.

ft Poterburge, už Narvos buo
mo, ant priemieszczio siautė di
delis gaisras. Ugnis užgimė nak
tyj, kada nuvargę ežia gyvenan
ti betureziai .miegojo. Į pagelbę 
atbėgo ugnagesiai isz miesto ir 
isz aplinkinių fabrikų, bet visų 
žmonių isz deganezių triobų ne 
įstengė iszgelbėti, deszimts žmo
nių sudegė; gal jų yra po degė
siais dar daugiaus, iki szioi rado 
jau 10 suanglėjusių kūnų.

^agal apskaitymę p. Ogle, 
ilgiausiai ant svieto gyvena ka- 
talikiszki kunįgai ir protestonisz 
ki pastoriai. Pagal Oglės surink 
tas žinias, aut musų žemės ant to 
paties skaitliaus ypatų, ant 100 
pasimirusių kunįgų iszpuola 118 
mirezių terp sodaunįkų, 134 terj^ 
žvejų, 148 staliorių, 152 advo
katų, 160 žemkasių, 166 kurpių, 
171 duonkepių, 174 murinįkų, 
189 siuvėjų, 193 raszto statėjų, 
196 darbinikų dirbanezių med
vilnės dirbtuvėse.

, Maskoliszkos valdžios nie
kaip neįstengia suvaldyti prisi- 
veisusių ant Kaukazo plėšikų 
pulkų. Neseniai-pulkas gerai ap 
siginklavusių plėszikų apvaldė 
namus geležinkelio sargo netoli 
Kutaiso ir isz ežia dabojo per 
wisę dienę visus kelius; kas tikt 
tę dienę tuose krasztuose iszsi- 
rengė į kelionę, pateko į tų plė 
szikų rankas; kada jie prisilupo 
visko, prasiszalino isz ežia kitur. 
^Valdžios neturi pajiegų ant su
valdymo prisiveisusių plėszikų.

Maskoliszko Uraiiaus gele
žinkelio maszinistas Detke pra- 
neszė per laiszkę szvediszkam 
pasiuntiniui Peterburge, kad jis 
prie Uraiiaus kalnų rado tuszczię 
nuo wyno stiklinę, kurioje buvo 
du rasztai, vienas maskoliszkoj, 
kitas gi szvediszkoj kalboj, neva 
nuo išlėkusio prie sziaurinio že
mės poliaus szvedo Andree, isz 
kurio matyt, kad Andrees oriai- 
vys perlėkė per Uraiiaus kalnus, 
tikt nežinia kada. Jeigu jis butų 
perlėkęs per tuos kalnus ir nusi-

U Prancūzijoj pradėjo dirbti 
dabar popierę isz jūrių žolės, yra 
czia jau kelios dirbluwės iazdir- 
ha n ežios tokię popierę. Popiera 
tojė permatoma kaip stiklas, to
dėl ję galima vartoti vieton stik
lų languose; ji lanki, ne trapi, * o 
drūta, todėl ir langę ne teip grei
tai galima iszmusztį kaip stiklinį.

|| Amerikoniszkas konsulius 
leidęs, tai jau seniai butų galėjęs I Marui Ii joj, Skinner, praneszė A-

prisigriebti į kokį nors miestę ir 
apie tai wisi jau žinotų.

8 Pagal paskutinį žmonių su- 
skaitymę Japonijoj, visas jos 
gyventojų skaitlius siekia 45000 
000 galvų. Nė viename kraszte 
ant visos žemės per paskutinius 
10 metų ne pasidaugino terp 
miestų gyventojų skaitlius, kaip 
tai pasirodo Japonijoj. Skaitlius 
gyventojų Japonijos sostapilės, 
miesto Tokio, per 10 metų pasi- 
dvigubino: dabar jame yra 1300 
000 gyventojų; miestuose Yoka- 
hamoj ir Kobe per tę deszimtme- 
tį nuo 80000 pakilo iki 185000; 
Osakoj nuo 360000 ant 510000 
gyventojų. 1886 m. Japonijoj 
buvo 117 miestų su daugiaus 
negu 100000 gyventojų, 
gi tokių miestų yra 220.

dabar

Ryti-U Czigonų tėviszkė yra 
nėse Indi jose, pietinėj Azijoj; 
bėgdami nuo persekiojimų augsz- 
tesnių kastų, atkako jie į Europę, 
isz czia gi kaip ir žydai, spėjo 
iszsiplatinti jau ir po Ainerikę; 
czigonų dabar ne trūksta jau Su 
vienytose VVieszpatystėse Sziau
rinės Amerikos, yra jų daugiaus 
negu gyventojai geidžia ir Aus
tralijoj. Pietinėj Amerikoj iki 
neseniai czigonų ne buvo, dabar 
vienok ir ten jau jie spėjo prisi- 
veisti; kaip kitur, teip ir czia jie 
minta ne isz darbo, bet isz va- 
gystų, prigavysezių ir plė>zimų. 
Nėseniai pulkas czigonų užpuolė 
ant mie-to Ararechuary, Brazili
joj, apstojo miestę ir į jį nieko ne 
įleidžia, nė iszleidžia. Policijos 
pajiegų ant nuvijimo neužteko, 
miesto valdžios priverstos buvo 
atsiliepti į randę reikalaudamos 
kariaunos.

|| Belgijos dabartinis karės mi- 
nisteris užsimanė kareivius ne 
tikt po ginklu laikyti ant apgy
nimo kraszto, bet ir juos ap- 
szviesti. Czia antai specijaliszkai 
kareiviams parengia visokius 
pamokinanezius moksliškus skai
tymus. Dabar gi karės ministeris 
iszdavė nauję ant apšvietimo 
paprastų kareivių padavadyji- 
mę: jis prisakė didesniuose mies
tuose, kur yra visoki muzėjai, į 
juos paskirtose dienose vadžioti 
paprastus kareivius, iszreikszti 
jiems apie visokius m u zėjuose 
ėsanezius daiktus. Toki pamoki
nimai bus labai naudingi. Kad 
tai ir musų brolius kas pabandy
tų teipjau apszviesti! Antai Chi- 
cagoj yra net keli muzėjai, bet 
paklauskime, kiek yra ne jau bu
vusių juose, bet nors žinanezių 
kur yra tie muzėjai? Juose musų 
broliai juk teiposgi galėtų savo 
protę apszviesti, tikt vargas kad 
į juos vaikszczioti ne nori.

Pagal vertę visų savo turtų 
terp musų žemės vieszpatyszczių 
Suvienytos VVieszpatystės užima 
pirmę vietę, nes visi jos turtai 
verti yra 81750 milijonųdol., bet 
užtai jos užima plotę beveik tokį 
kaip visa Europa; kaslink gi gy
ventojų, tai turi jų tiek, kiek 
Prancūzija ir Anglija (be kolioni- 
jų) drauge; turtai Anglijos yra 
59030 milijonų doliarų, Prancū
zijos 47950 milijonų doliarų; ant 
savo gyventojų skaitliais szi- 
tuodvi vieszpatysti yra visgi 
turtingiausios ant viso svieto; 
turtai Wokietijos (ji yra didesni 
ir daugiaus gyventojų turi už 
Prancuziję) yra 40260 milijonų 
doliarų, Maskolijos 32125 milijo
nų dol., Austrijos 22660 milijo
nų, Italijos 15800 milijonų dol. 
Taigi ant kiekvieno gyventojaus 
iszpuola turtų: Anglijoj po 1512 
dol.t Pranczijoj po 1281 dol., Su
vienytose Wieszpatystėse po 
1134 dol.; užtai kitose Europos 
vieszpatystėse jau jų ne iszpuola 
nė po 1000 dol., o antai Italijoj 
vos po 500 dal. ant kiekvieno 
gyventojaus, Maskolijoj gi po 
300 dol.

NAUJI 1SZRADIMAI. 

merikos randui, kad D ras t 
mette isz Pesteuro instituto mies 
te Lille, Sziaurinėj Prancūzijoj, 
iszrado vaistę nuo nuodingų gy- 
vaczių įkandimo. Waistas tasai 
įcziraztas žmogui ne vėliaus kaip 
keturias valandas po Įkandimui, 
saugoja kuo geriausiai nuo nuodų 
pasekmės. Europos hikraszcziai 
jau pereitę metę raszė apie tę 
Calmetto vaistę.

H Paskutiniuose laikuose ant 
visokių iszdirbimų pradėjo rei
kalauti daug gutaperkos, isz ku
rios dirba gumę: bicyklių dirbtu 
vės sunaudoja beveik pusę pro
dukcijos, o tuom tarpu girios 
guminių medžių ne tikt nesidau- 
gina, bet prieszingai, pradeda 
mažintiesi. Tokiu budu neužilgio 
turi ateiti laikas, kad auganti 
guminiai medžiai ne galės paka
kinti reikalavimų. Mokslincziai 
jau nuo seniai darbuojasi ant iš
radimo medegos, kuri galėtų gu
mę užstoti, kuri turėtų tokias jau 
ypętybea, kaip ir padaryta isz 
skystimo guminių medžių. Nese
niai Europoj iszrado oxylinę, ku 
ri turi jeigu ne tokias jau, tai bent 
panaszius į gataperkę ypatybes ir 
todėl, jeigu ne visur, tai bent 
kaip kur gali nuolatai brangstan- 
czię gutaperkę iszvaduoti. An
glijoj jau nuo pernai yra oxyli- 
nos dirbtuvės, Wokietijoj dabar 
rengia tokię dirbtuvę mieste 
Pierteritz ant Eltos. Kiek iki 
szioi isz tirt a, oxyliua turi pana- 
szias kaip ir guma ypatybes^ ne
žinia tikt dar, ar ji turės tokį jau 
tvirtumę. Oxylinę dirba isz sėme
nų aliejaus ir medvilnės iszmetų, 
taigi isz pigių medegų. *

|| Neseniai vokiszki daktarai 
iszrado nauję dezinfekciuojanczię 
arba naikinanezię ligų sėklas me- 
degę daug parankesnę už visas 
iki szioi vartojamas; iazradėjai 
praminė tę medegę formaliau. 
Dabar vartojamos ant naikinimo 
ligų sėklų medegos, kaip antai: 
sublimatas, k ar toli nė arba sieri- 
uė rugsztis yra nuodingos, todėl 
ne kartę gimdo nelaimes, forma
linąs gi ne nuodingas, yra tai 
gardžiai kvepiantis skystimas. 
Užtenka 2% formalino vandenyj 
ant užmuszimo smarkiausių ligų 
bakterijų: juo bus didesnis nuo- 
szimtis formalino, juo greieziaus 
užmusz ligos sėklas. Norint 
iszvalyti nuo ligos gim- 
danezių bakteriję drabužius, pa
talus, užtenka juos apipurkszti su 
vandeniu, kuriame bus primai- 
szytas formalinas. Jisai greitai 
garuoja, todėl greitai prisigrie
bia į plyszius ir užmusza, isznai 
kiną ir juose pasislėpusias ligų sėk
las. Formalinas sumaiszyta* su at- 
sakanezioms medegoms, jeigu su 
juom iszlepti kokię nors kūno 
vietę, tai toj vietoj oda pavirs- 
ta į kietę ir paskui nuo kūno 
lengvai nusilupa be jokių skau 
dėjimų. Ję dabar Wokietijos 
daktarai bando pritaikyti ir prie 
naikinimo karpų ir kitokių užau
gusių spuogų. ’

Ar darosi dabar naujos 
pasaulės?

Žinote, jeigu skaitėte rasztę, ku- 
riaai talpinos! “Lietuvoj”, “Apie 
žemę ir kitus svietus", kad visi 
danginki svietai: saulė, žvaigž
dės, mėnuliai, komėtos pasidarę 
isz vienos ir tos paezios medegos, 
taigi isz miglotinių dulkių: pir 
miausiai isz jų pasidarė saulės 
visokių sistėmų, jos gi be-idaly- 
damos sutwėrė planėtas, tos gi 
mėnulius. Saulė ne yra viena 
mūsiškė, bet yra jų daugiaus ir 
tame musiszkė, sulyginant su ki
toms, yra mažutėlė. Kitos saulės 
ne apszvieczia žemės, jos ne szil- 
do todėl, kad yra labai toli. Tvė
rimas! dangiszkų svietų dar ne
pasibaigė, kadangi dar dangaus 
ruimuose yra už-nlikusios tūlos 
miglotinės, todėl yra medega ant 
pasidarymo naujų dangiszkų 
svietų. Isz miglotinių isztikro 
ir dabar dar tveriasi nauji svie
tai, apie tai mokslincziai jau už
tėmyje.

Neseniai tėmytojai žvaigždžių 
tėininycziose pamatė per gerus 
dangiszkus žiūronus, kad vidų 
ryj miglotinės Andromėdos pra
dėjo rinktiesi ir tirsztėti žibanti 
medega. 19 spalių szių metų 
maskoliszkas astronomas Serufi- 
mov, tėmydamas per 13 colinį 
Pulkovo (netoli Peterburgo) 
žvaigždžių tėminyczios žiuronę 
miglotinę Andromedos, rado toj
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Cal- vietoj, kur pirmiaus davėsi 
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i ma
tyti sutirsztėjusios medegos bran
duolys, nauję žvaigždę 10to ar 
lito didumo. Kadangi žvaigž
dės tos pirma czia ne buwo, tai 
ji galėjo tikt naujai susitverti 
isz sutireztėjusio miglotinės brau 
duolio. Tę paczię žvaigždę, pa
gal nurodymę Serafimovo, rado 
teiposgi vokiszki astronomai 
Winkler ir Fauth. Argi tai butų 
jauniausias, dabar musų amžyj 
susitvėręs naujas dangiszkas 
svietas? Patsai Serafimuv tokio 
nusprendimo nedrysta statyti, 
garsina tikt apie patį faktę, pa
lieka apie tai spręsti, kaip kam 
patinka.

Dabar naktimis žibanti ant dan
gaus skliauto dangiszki svietai, 
kaip galima matyti isz jų iszduo- 
damos szviesos, ne vienokio yra 
amžiaus: terp jų yra jau visai 
užgesę, apmirę, yra prie mirties 
besiartinanti, taigi pasenę, prie 
tokių antai priguli iszduodanti 
rausvos parvos szviešę musų 
saulė, yra ir toki, kurių pajie- 
gos dar eina didyn, taigi jaunu- 
cziai,terp jų antai žvaigždė Lyros 
dar nesusidrutinusi, ne tirsztesni 
ji dar už musų žemės atmosferę. 
Tas aiszkiai rodo, kad ne visi 
dangiszki svietai susitvėrė^ isz 
syk, bet jie tvėrėsi palengva isz 
miglotinių vienas po kitam, teip
jau kaip antai ant žemės daugi
nasi žmonės. Jeigu seniai teip 
buvo, tai ir dabar ne gal būt ne
galimu, kad isz ėaanezių dar mig
lotinių galėtų susitverti naujos 
pasaulės.

Iiietlivili Protėviai
MAŽOJOJE AZIJOJE, 

nuo senovės Iki Jie pateko po valdžia Persu.

Paraeze Lietuvos Mylėtojas.

(Tąsa.) 
neįstengė pergalingai paaiprieszinti, nė gra
sinti baisiu pavojumi, ant paeilinių gaujų 
Graikiszkųjų ateivių. Vienintėliai iszsiskiria 
Lydų monarchija Sardėse, kurios galybė isz 
tikrųjų prasideda nuo Gygo ir nuo dynasti- 
jos Mermnadų, aplink 700 metų pirm gimus 
Kristui. Nors auganti galybė szitos kara
lystės galiaus panaikino nepriegulmybę Grai
kų Azijoje, vienok jokiu budu jis, regis, 
nesutrukdė jų iszsiplėtojimo, kaip tai buvo 
jiems pirmu kartu atsidanginant ir ant ilgo 
laiko vėliaus. Teip pat nė Kariszkiai, nė 
Myziszkiai ne buvo susivienyję po vienu ka
raliumi, idant įgyti palengvinimą dėl užpuo
limų ar užkariavimų” (G. Grote, History of 
Greece, London, 1888, III. p. 88).

Kilikija arba Khilakija sziądien įeina į 
turkiszką vijalet’ą, vadinamą Koniah. Tauro 
kalnynas, kurs ją skyrė nuo Kappadokijos, 
buvo rubežiumi jos į sziaurę, marinė laso al
kūnė ir Kilikijos marė—į pietus, Amanus— 
į rutus, o PampPylija į vakarus, Rytinė da
lis Kilikijos buvo derlinga dėl javų, vyn
medžių ir tt., o vakarinė, labiaus kalnuo
ta, dalis davė neiszsemtiną gausą medegos 
budavonei dėl senovės tautų.

Kilikija pastojo neprigulminga valstija 
ar laikuose suirimo Assyrijos, ar gal jau puo
lant jai po vieszpatavimo Esarhaddono. Pir
ma to ji priklausė prie žemių Assyriszkųjų 
karalių.

Senovės Kilikai regimai buvo maiszyta 
gentė isz tenbuvių, ir tūlų Skythiszkų szei- 
mynų, kaip kad susiediszkos gentės Meszech 
ir Tūbai.

Senovės Kilikija regimai turėjo savo ka
ralius po atsivalnyjimo nuo Assyrų, bene 
dynastija Syennesio ten buvo svarbiausia. 
Kilikai buvo atskira gentė laikuose Xeno- 
phonto; vienok Graikai jų tarpe apsibuvo 
regis po gadynės Aleksandro Makedonieczio. 
Kilikai garsėjo kaipo piratai, ir kadangi jie 
savo pustyjimus iszskietė net iki pakraszczių 
Italijos, tai Romos armija tapo pasiųsta 
priesz juos, ir Kilikija pastojo Romos pro
vincija laikuose ^ompėjaus.

Pamphylija senovėje buvo szalis ant pie- 
.tų kranto Mažosios Azijos, su Kilikija rube- 
žiavosi į rytus, o su Lykija į vakarus; į vi- 
dužemį isz pradžių buvo jos rubežiumi kal
nynas Tauro, bet vėliaus Pamphylija trau
kėsi iki rybų Phrygijos. Pamphylija yra 
kalnuota szalis, seniaus ji buvo miszkuota, 
ir turėjo daug painarinių miestų. Gyvento
jai susidėjo isz maiszytos gentės tenbuvių, 
Kilikų bei Graikiszkų kolionistų, ir jie kal
bėjo kalbą, kurios pamatas tas pats, kaip 
Graikiszkosios kalbos, nors su priemaiszomis 
barbariszkų gaivalų. Monetos rodo, kad jie 
turėjo religiją, dailas ir loszas, panėszinczias 
į Hellėnų. Polytiszka Pamphylijos istorija 
nėra svarbi. Drauge su Phrygija ir Lykija 
ji pripuolė Antigenui, pasidalinant Make
donijos imperiją. Vėliaus ji paeiliui perei- 
dinėjo į rankas Graiko-Syriszkų valdymie- 
rių, karalių Pergamo, ir Romėnų.

Lykija gulėjo jialei pietinį pajūrį Mažo
sios Azijos, nuo Phasėlio rytuose iki Kalbio 
lankai vakaruose, kur prasideda szalis Kau- 
niszkių; į vidužemį Lykija traukėsi iki kal
nynų Tauro ir Daidalos. Lykiszkiai jau pa
garsėję yra gadynėje Trojėnų vainos, anot 
Homero.

Seniausi gyventojai tos szalies. rodosi, 
buvo Semitiszkos kilties ir vadinosi Soly- 
mais ir Termyliais (Herod. I. 173. Slog. Hom. 
II. VI. 184). Solymai tapo isz pamarių iszvy- 
ti į kalnus sziaurėn per ateivius po vada Sar- 
pedono. Toji gentė paliko savo vardą Lyki- 
joje kalnui Solyma. Termyliai, ar gal Tra- 
mėliai, buvo svarbi gentė, kuri apgyveno visą 
pietinę Lykiją nuo marinės alkūnės Adalijos 
iki lankai Xantho.

Lykija, regis, buvo padalinta į 3 dalis:
1. Lycia Proper—szalis Troės’ų ir Ter- 

mylių—visas pajūris, į pietus nuo Daidalos, 
Massakyto, iki kalnui Takhtalu. Apie Ter- 
mylius tapo augszcziaus paminėta. O Troėnai 
turbut tai anie gyventojai Lykijos, kurie ne
buvo nė Milyais nė Termyliais, Trououes 
randami Lykiszkuose antraszuose, ir Troės, 
paminėti Iliadoje, kurius Pandaras atsigabe
no isz Lykijos (Ilias, II. 824-827). Toji gen
tė, nors Lykiszka, turėjo savo pobūdį ir buvo 
artimoje gentystėje su Kauniszkiais.

2. Milyas. augszta platuma aplink ažerą 
Avelan, kur sziądien stovi didelis miestas Al- 
mali. Milyas buvo dar distriktu Lykijos ga
dynėje Augusto (Strabo, XIII, p. 904-5). 
Milyai be abejonės buvo su visu atskira gen
tė nuo, Lykiszkių, jų szalyje nesiranda Ly- 
kiszkių liekanų (Fellov’s Lycia, p. 227- 9). 
Jie regimai buvo Semitiszkos kilties.

S. Kabalija, centraliszkoji platuma Sa- 
talos (sziądien vadinamos Satala Yaila), ku
rią apsiaupia Taurus, Massakytas, ir eilė 
žemų kailiukų, atskirianezių ją nuo platu
mos Almali arba Milyas. Czion gyveno Kaba- 
liai kuriuos Hėrodotas vienur skaito už vien 
su Lasonais (Herod. VIII. 77). o kitur daro 
skirtumą terp jų (Horod. III. 90; VII. 77). 
Kabaliai yra kilę isz senos gentės Solymų 
(Strabo, VIII. p. 904), taigi jie buvo Semi
tais, ir priguli prie pirmapradinių gyvento
jų, pirm užplaukimo czion Indo-Europėnų. 
Jie menkai spėkų turėjo, ir dėlto po valei 
siaurino savo sylas, pagaliaus apsibūdami

Cziabuwiai Siberijoj.
Daugumas Siberijos kaimų gy

ventojų yra ne maskoliai, bet 
mongoliszkos kilmės visokios 
cziabuvių giminės; tikt miestai 
yra maskoliszki. Skaitlius czia
buvių vienok, užėmus Siberiję 
maskoliams, sumažėjo: kaip balt- 
veidžiai Amerikoj isznaikino jau 
tūlas indijonų gimines,tokiais jau 
naikinaneziais nelaimingus czia
buvius darbais gali pasigirti ir 
maskoliai Siberijoj. Priesz atėjimę 
maskolių skaitlius cziabuvių 
genezių Siberijoj buvo didesnis 
negu dabar. Isznyko czia jau 
daug tautų, kurios, kaipo ženklę 
savo buvimo ant žemės, paliko 
vien tulus vietų vardus ir szio- 
kias tokias liekanus. Prie įtakos 
upėslndigirkosdaryra griuvėsiai 
triobų seniaus czia gyvenusios 
amokų tautos, kuri,kaip kaimynai 
dar sziędieu užsilikę sako, buvo 
teip skaitlinga kaip žvaigždės 
ant dangaus, bet sziędien jau isz 
jų nė vieno gywo neliko. 17 
szimtmetyj gyveno Siberijoj ori- 
nai, finiszkos kilmės, buvo jų dar 
300 szeimynų; 18 gi szimtmetyj, 
iirinėlojai MueHer ir Gosliu rado 
j iu tikt wienę mokantį tiuiszkai 
kalbėti. Turuchano apskrityj nuo 
1763—J 816 m. iszmirė j cziabu
vių viso apskriezio. Toks jau li
kimas pasiekė tautas: kitų, chai- 
dasų, szelagų, aniuitų, matorų, 
asanų ir kitų, kurių nė vardų 
jau sziędien niekk nežino.

Maskoliai, užkariavę Siberiję, 
mažai rūpinosi apie cziabuvius ir 
apie jų reikalus, maloningai da- 
leido jiems ramiai gyventi. Bet 
tas ramus gyvenimas, platinimas 
makoliezkos kultūros dar smar 
kiaus pradėjo naikinti cziabuvius 
negu seuiauz, kada juos skerdė ir 
pjovė vijoki avanturiatai; 
Dyk inąs cziabuvių žengia savo 
keliu ir sziędien be apsistojimo.

Kaip seniaus maskoliai naiki
no juos kardu, sziędien naikina 
per nemielaszirdingę eksploataci- 
ję, platinimę girtuoklystės; susi- 
neezimuose su cziabuviais mas
koliai nepažinojo ir ne pažįsta 
žmoniszkumo, cziabuvį stato že- 
miaus negu laukinį žvėrį, paver 
žia nuo jo viskę, kę tikt nori, 
pasinaudoja, kada tikt nori, i*z jų 
paežių, dukterų ir seserų. Užkrė
tė ne pažįstamoms ligoms, kurios 
nupuldylus per girtuokliavimę 
doriszkai ir baigiat naikinti. 
Daugelis cziabuvių, bėgdami nuo 
maskolių geradėjyszczių, apleido 
savo namus ir su szeimynoms 
persikėlė į neapgyventas sziau 
nų tundras, kur minta isz me 
dž'oklės ir žvejonės, jeigu to ne 
priteko, mirezta czieloe šeimy
nos nuo b.tdo. Kitus naikina mas
kolių užkrėstos ligos, kaip antai 
sifilis. Pageltos nieks ne duoda, 
daktarų nėra, todėl terp jų ne 
retai galima patikti pusiau supu
vusį sifilio suėstę žmogų.Tokioms 
tai civilizacijos geradėjystėms ap 
dovanoji maskoliai Siberijos 
cziabuvius. Apie jas raszo mas- 
koliszkas laikrasztis “Sibirskyj 
VViestnik".

artyroais szaltinių Kantho’* ir Kalbio upių, 
kuomet Lydai (Strabo, XIII.p. 904-905), Pam- 
phylai (Pliniu8,H.N.V.32) ir Pieidai (Strabo, 
XIII.p.904-5) užėmė jų apleistas žemės. To
je prieglaudoje jie, rodos, ilgai užsilaikė, ir 
vardą Kabai i jos toje szalyje užtinkame dar 
pas Plinių(H.N.V.27) ir Ptolemejų (V. 3).

Kada Hėrodotas identifikuoja Lasonus 
su Kabaliais, tai galima sąprotauti, jog abe
ji yra buvę Majonų kilties, liekanos seno- 
viszkos gentės, iszvytos per užkariaujanezius 
Lydus. Minėtiejie Lasonai, kurie vėliaus 
randasi antroje Persų satrapijoje, terp Ly
dų ir Kabalių (Herod. III. 90), regis yra tie 
patys žmonės kaip Lysinėnais numismatolo- 
gistų, kurie gyveno mieste vardu Lysinoė 
(Polyb. XXII. 19. §2; Livius. XXXVIII, 15) 
arba Lysinia (Ptolem. V. 5), gulineziame su- 
siedijoje Sagalasso, ant rubežiaus Pisidijos ir 
Kabalijos. Tikroji gulenė miesto ne tapo 
surasta, bet anglas Fellows (Asia Minor, p. 
166) spėja, kad į pietvakarius nuo Sagalasso, 
tolume 3 mylių, kaimas vardu Alaysoon aA>a 
Allahsun tebenesziojęs senoviszkąjį vardą.

Lasonai, turbut, buvo svarbiausia gentė 
rytinės Kabalijos. Drauge su Hygenajs arba 
Hetennais arba Kattenais (Hetenneis ar Ka 
tenneis) jie gali reprezentuoti Pisidus vėles
nių rasztinįkų, kurius teip navatnai Hėrodo
tas apleidę. Jų ethniszkas pobūdis yra tru
putį neaiszkus. Jeigu mes priimsime už pa
tikrintą jų identiszkumą su Majonais, kaip 
tvirtina Hėrodotas2’, tai jie bus pabėgėliais 
buvę isz Lydijos, ar nors gentys primityvisz- 
kų gyventojų tos szalies, kūrins Lydai užka
riavo ar iszvyjo”. Tokiu budu jie butų Indo 
-Europėnais Pelasgiszko typo, ir ne daug 
skirtųsi nuo didumos gyventojų Mažosios 
Azijos. Bet jeigu mes atmesime szalin nuo
gą ir ne paaiszkintą iszsitarimą Herodoto, ir 
eisime palei anuos nurodymus ant ethniszkos 
gentystes, kurius padėjimas, kalba, papro- 
cziai4’, ir svarbi tema Strabono, kurs sako, 
kad Kabaliai paprastai buvo vadinami Soly- 
mais (Strab.XIII.p.904), matomai suteikia, 
tai turbut ne be geros priežasties mes juos 
paskaitysime tarpan ano smulkaus Semitų 
elemento, kurį jau paminėjome beesantį ano- 
jeszalyje, besitraukiant plona juosta nuo 
Augsztutinės Syrijos iki pakraszczių Karijos. 
Yra priežastis spręsti, kad Pisidai ir Kabaliai 
paėję yra isz szito kelmo (Strabo,!.s.c.; Plin. 
H.N.V.27), ir todėl, jeigu Lasonai laikė už
ėmę poziciją czion jiems paskirtą, jie teipgi 
regimai prigulėjo prie to paties kelmo.

“Lykiszkių paproeziai—sako Hėrodotas 
(.173; cp. VII. 92)—yra isz dalies Krėtiszki, 
isz dalies Kariszki. Tacziaus jie turi vieną 
navatną papratimą, kuris juos skiria nuo vi
sų kitų genezių ant Svieto. Jie priima moty- 
nos, o ne tėvo vardą. Pasiklausk Lykiszkio, 
kas jis toks yra, ir jis atsako paduodamas 
savo paties vardą, vardą savo motynos, ir 
teip toliaus moteriszkoje linijoje. Dar dau
giaus, jei valna moteris iszteka už vyro, kurs 
yra vergu; jų vaikai esti pilnais ukėsais; ale 
jei valnas vyras apsiveda su svetimtaute mo 
terimi, arba jeigu jis gyvena su gulka. nors 
jis butu pirmutinė ypata valstijoje, vaikai 
prastoja visų tiesų ukėsystės”.

Lykiszkiai turėjo būti galingais, jeigu 
Joniszkiai Graikai ėmė dėl savęs karalius isz 
jų tarpo, isz giminės Glauko (Ilias. II. 876; 
Herod. L147). Laikuose savo neprigulmybės 
Lykija susidėjo isz 23 miestų konfederacijos, 
isz kurių svarbiausiais buvo—Xanthus (Ari
ną), Patara8', Pinara, Olympus, MyrairTios. 
Galva visos konfederacijos buvo, prezidentas 
arba valdymieras Lykiarchos. Po užėmimo 
szalies per Kyrą, valdžia Lykijos pasiliko ran
kose Persų szeimynos Harpago (553—444 m. 
prim Kristui gimus).

Lykiszkių gentė buvo labai skirta nuo 
Graikų. Lykiszkos dailos, kurių specimenai 
randasi Britijos Muzeume, isz viso rods pu
sėtinai panėszauja į Graikiszkas. bet skulp
tūros isz senesnės Lykiszkos gadynės mažiau
siai turi panėszumo, o daugiur labiaus prisi
artina prie Persepoliszkų (Follows Lycia, p. 
173). Ir nėra negalimu daiktu, kad Graikų 
dailos įgyjo įspaudą isz Lykijos, nes Lykiszki 
daildariai galėjo traukti į Athėnus gadynėje 
Periklio. Daugelis monumentų ir sugriu
vusių budinkų (dievnamių, kapų, teatrų ir
tt. ), parinktos skulptūros, monetos, ir kiti 
senovės dalykai, liudyja apie laipsnį Lykisz- 
kių civilizacijoje ir daliose, kur jie su pa
ežiais Graikais eina lenktyn. Vienok szitie 
dalykai ne daug tapo tėmyjami, iki Sir Chs. 
Fellcws, aplink 1840 m., parodė jų akyvą 
pobūdį. Nuo to laiko jie esti stropiai tyri
nėjami. Akyviausia gi isz visų senovybių 
Lykijos yra antraszai, su įpatingu alphabe*
tu, kurs giminiuojasi su PhrygiszKu, ir su 
kalba, kuri pasirodo esanti Indo-Germaniez- 
ka, sumaiszyta su Semitiszkais žodžiais. Gro- 
tefend, Daniell, Sharpe ir kiti yra padėję 
daug triūso ant decipheravojimo tų antraszų.

Lykijos Telmesus garsėjo sapnų iszgul- 
dytojais (Herod. 1.78), taipgi orakulas A- 
buose placziai skilbo. Olenas (Olėn) isz Ly 
kijos (Herod. IV. 35) buvo, anot Pausanijo 
(IX.XXVII.2), seniausiuoju Budėtoju hym- 
nų, dar pirmiaus už Pamphos ir Orphėų. Ne
liko jokių jo fragmentų, bet pobūdį jo hym- 
nų galima spėti isz Homėriszkųjų hymnų,

1) Tenbuviai vadino upę—Sirbe arba Birbės, Strab. XIV. 
p. 951, kas ženklina “geltonoji upė’’.

2) VII. 77: Kabėlees de hoi Mėiones, Lasonioi de kaloy- 
menoi.

3) Strabo szneka apie pabėgėlius isz Lydijos toje szalyje, 
bet juos identifikuoja su Kybaritais, XIII.p.904.

4) Tėmyk ją susiedystę su'Pisidais, kurie buvo Seniui; 
vardę Kabalių jiems duota galima prilyginti prie Gebai, o in- 
sirengimas jų į karę pa&ėszėjo į Kilikų, kurie buvo Semitisz- 
ki H ė rodo to iaikuosp.

5) Anot Berviaus (ad. Aen. IV. 143) Apollonas davinėjo 
esion orakulus bėgyje szeszių žiemos mėnesių, kuomet bėgy- 
je^sz^zių vasaros minesių jis davinėjo atsakymus Delos'e

(Toliaus bus.) t



Amerikos ir Wokietijos 
kalnakasiai.

Amerikos publicistai mažiausiai 
iszmananti apiesanlygas kituose 
k ras z tuose, stengiasi iszrodyti 
padėjimu Amerikos darbinįkų 
kaipo geriausią; isz tikro vienok 
jis nėra geriausiu: darbinįkai ežia 
pagal vietines tiesas rods dau
giaus neva turi liuosybės, bet kas 
isz tų tiesų, jeigu jos ant to tikt 
yra iszduotos, kad jų kapitalis
tai ne reikalautų pildyti, Ameri
kos urėdnįkai yra pats kapitalis
tų-vergais, tai kaip gi jie gali 
versti savo ponus prie pildymo 
jiems nepatinkanezių tiesų, jeigu 
jos apgina sziek tiek darbinįkų? 
Menkai fszmananti laikraszczių re
porteriai ir pats szovinistiszki 
siundanti priesz ateivius darbinį- 
kus natyvistų laikraszcziai nuro
do ant didesnių Amerikoj darbi
nįkų uždarbių. Ar isz tikro vienok 
tie uždarbiai ežia teip dideli? Wo- 
kiszkas laikrasztis “Koelnische 
Ztg”, pasinaudodama isz žinių* 

■ apgarsintų specijaliszkame Nev 
Yorko laikrasztyj (tie bent žino 
apie k? raszo) “Engineering and 
Mining Journal” sulygina uždar
bius Amerikos ir Wokietijos 
kalnakasių ir jie iszpuola ne ant 
Amerikos naudos, nors uždar
biai ^Vokietijoj, apskritai imant, 
yra mažesni negu Anglijoj arba 
Prancūzijoj. Teisybė, vidutinisz- 
kas dienos uždarbis darbinįko 
Pennsylvanijos anglių kastynėse 
yra didesnis negu Wokietijoj, bet 
imant visus metus iszpuola vi
sai kitaip. Dienos uždarbis Penn
sylvanijos antracito kastynėse, 
pagal surinktas pereitu met? ži
nias,buvo $1,75—2. (taigi 7.35— 
8.40 markių); bet ne daug buvo 
kastynių, kur dirbo pilnai,kur san- 
vaitės uždarbis darbinįko siekė 10 
—12 dol., daugume vietų uždirbo 
jie vos 4 dol. arba 16.80 markių 
ant sanvaitės, taigi ant metų isz
puola tikt 840 markių; vakari
nės Pennsylvanijos anglių kasty
nėse metinis uždarbis būvą tru
putį didesnis, nes 966 markės; 
szteto Ohio kastynėse tikt 806 
mark.; geriausi uždarbiai buvo 
kastynėse vakarinės Virginijos, 
nes ežia metinis vidutiniszkas 
darbinįko uždarbis siekė 1184 
mark. Reikia dar pridurti, kad 
Amerikoj nuo darbinįko reikalau
ja smarkesnio darbo negu kur 
nors Europoj, žinoma, jeigu,jie 
dirba. Westphalijos kastynėse 
vidutinis metinis darbinįko už
darbis yra 1200 mark.; beveik 
toks jau uždaibis yra ir Szlezijos 
anglių kastynėse. Apart didesnio 
uždarbio ant metų, darbinįkų pa
dėjimas ^Vokietijoj yra geresnis ir 
kaslink kitų dalykų: kastynių sa- 
vinįkai ten ne turi tiesos prasza- 
linti nuo darbo, be kaltės, darbi
nįko tuojaus, bet turi duoti jam 
laikę, mažiausiai 2 sanvaiezių ant 
sujieszkojimo darbo kitur ;ten dar
binįkai apsaugoti nuo ligų, nelai* 
mių ir senatvės, paszelpos tokiuo
se atsitikimuose Amerikos darbi
nįkai nė jokios ne gauna; Wokie- 
tijoj uždrausta kastynių savinį- 
kams versti darbinįkus imti k? 
nors isz kompanijų pardavinyczių, 
bet gali kiekvienas pirkti visk?, 
kur jam patinka. Taigi mat padė
jimas darbinįkų anglių kastynių 
Amerikoj ne geresnis negu vaka
rinėj Europoj.

rinęs, kad tuom nep^baidys, su- 
m i šlijo praazyti draugyscziu “S. 
Daukanto” ir “Szv.' Kazimiero”, 
idant jos “Lietuvos” iszleistoj? 
iszmestų isz tarpo sąnarių Para- 
szė į abi draugysti skund?, ar 
geriaus sakant, melagingą denun- 
cijaciją; tos denuncjacijos k u n. 
K ra v czuno tapo perskaitytos ant 
mitingų abiejų draugyszczių nedė- 
lioj, 4 Gruodžio, bet po iszmintin- 
gam apsvarstymui draugystės 
pripažino “Lietuvos” Užleistoj? 
teisiu, o skundus kun. Kravczuno 
nusprendė mesti į gurb?.

Toki skundai “Lietuvos” isz- 
leistojui pasirodė labai žingeidus 
ne tikt isz nurodytų faktų(?),bet 
ir isz savo formos ir ortografijos, 
dėltogi net laike to paties mi
tingo, sėdęs prie stalo, persiraszė 
vis? jų kopij?, kuri? ežia talpina
me žodis į žodį:

CHICAGO, GRUODŽIO 1, 1898. 
Guodotina - Draugyste Simano Dau- 

banto!
Ludna ira daneszti, kat sunaris Dr. 

Simano Daukanto, Antanas Olszevskis, 
gražius instatus konstytucijos Dr. Sim. 
Daukanto, paremtus ant pamatu Rimo- 
Katalikiszkos Bažniczios Szventos, kaip 
pati inženga konstytucijos rodo—netik 
sulaužė ir laužo, užką ir liko atsiskiru- 
siu no didžiausios draugystes, arba no 
Bažniczios Rimo-Katalikiszkos.

Dokumentus, ape paniekinymą insta- 
tu Bažniczios Szventos Rimo-Katali- 
kiszkos, Guodotinai Draugystei jau ant 
extra m ee t ingo perstaeziau, isz kuriu 
aiszkiai matyti pageidimai prisisavini 
mo Bažnitines žiames-turto: kreivas ir 
prieszingas mokslas-mokslui Szventos 
Bažniczios Rimo-Katalikiszkos, ape 
Szventą Sakramentą Stono Moterystos. 
Dabar, kada maž dauk jau pabaigė vi
sus iszmislus raszejas-pridursiu terp ki
tu klaidu, srias, kurioms perženge pro- 
vas Bažniczios R. K. ir prowas Konsty
tucijos Dr. Simano Daukanto:

Kėlimas sumiszimo: jogei toenastis 
bažniczios nebegerai užraszita ant var
do “Catholic Bishop of Chicago” (Cor
poration sole).

Paniekinimas, iszjokimas xkatali- 
kiszku (iszkalu) mokslajniu, kurias 
Bažniczia propagavoja, tolaus iszjoki
mas zokonikiu, nejogei maskolej Kra- 
žiose.
. Užpuldinejjmas ant sekreto spavie- 
dies ir be pamatu-jejgu tokius turi tai 
turi draugystei pristatyti pirmiau daro- 
dyti ir paskui garsiti.

Tie keli isz daugelio davadai, 
turi būti apsvarstyti per Guodotina 
Draugystę Simano Daukanto, ba Bažni- 
cze Szventa draudže susineszimo su 
žmonėms niekinanczejs Jos instatus. 
Gaila man, kad mano stonas nepaveli- 
jna man būti sudintu per palubauną sū
dą, kaip koustytucija reiszke, nes kata
likai esate ir žinote jogei dvasiszkas ne
gali būti sudintasper svietiszkus, (iszi- 
mant provas kitvieriu), užtatai visa 
apsudijmą palieku Jumis Guod. Suna- 
riams Dr. Sim. Daukanto. Antanas 
Olszevskis sunaris Dr. Sim. Daukanto, 
savo mokslu ir ardijmu instatu Bažni
czios Szventos R. Kat, atsiskire nuo' 
Jos,mandink panorės atsiskirti ir nema
žesnes daleles Bažniczios- Szventos R. 
K. kokią dalele ira G. Draugyste Simano 
Daukanto.

Su guodone 
Tarnas Chbystus

KUN. M. KRAWCZUNAS.

Toks pat skundas buvo pa^ 
duotas ir į Szv. Kazimiero Drau 
gystę, kuri teip pat nusprendė jį 
padėti į gurb?.

Iszsiteisinimas tilps sekan- 
cziuose “Lietuvos” numeriuose, 
ant kuriu szeme vietos neiszten- 
kame.

Draugyscziu Reikalai

APGARSINIMAS.
Kas norite, kad iszsiųsti 

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

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

I 
su- 
per

Į SKAITYTOJUS.
Kas užsiraszo laikrasztį “Lie 

tuv?” ir užsimoka už vis? met? 
$2.00 prenumeratos, gauna prieto 
dovanas už 50c. vertės knįgų. 
Knįgas gali sau iszsinnkti isz 
musų 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,pasiskubitikik “Lietuv?” uisi- 
raszyti ir už j? užsimokėti priesz 
naujus metus, nes po naujų metų 
jokių dovanų prie laikraszczio 
nebus. Kas yra “Lietuv?” skaitęs, 
tas supranta jos vertę, taigi te
gul pasiskubina, pakol dovanos 
yra duodamos. Prisiųsdami pinį
gus, visada uždėkite szitokį 
adres?:

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

Pa j iesz kojiniai.
Pajieszkau sawo pusbrolio, A. Bariso, 

isz Merkines parap., Kasčiūnų kaimo. 
Jfs pats, ar kas kitas, teiksis duot man 
žinią ant szio adreso:

N. Barisas,
671 Millbury st., Wojcester, Mass.

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

Kaz. Macziulis, 
Box 169, Homestead, Pa.

(0-H)

Pajieszkau Juozapo Breiwinsko, Kau
no gub.,Wilkmerges paw.Subocziaus pa
rapijos. Turiu swarbu reikalą. Jis pats, 
ar kas kitas, teiksis duot žinią ant szio 
adreso:

John Balczialkas,
Box 23, Ėast Chicago, Ind.

Pajieszkau sawo draugų: Jurgio Ma- 
ezaiezio ir Jokūbo Plioplio, abu isz 
Banaiczių kaimo, ir Winco Dagiliaus, 
isz Sudargu, visi trys isz Suvalkų gub., 
Wladislavavo pav. Jie pats, ar kas ki
tas. teiksis duot man žinią ant szio 
adreso:

Joe> Kriezcziunas,
63 Hudson avė., Brooklyn N. Y.

Pajieszkau sawo szwogerio, Izidoriaus 
Brazio, isz Eržwilkos parapijos, ir sawo 
dėdės W. Brazio, Nemakszczių para p. 
abudu isz Kauno gub., Reseinių paw., 
Teiksis atsiszaukti ant szto adreso:

S. Milier,
Easthampton, Mass.Box 271,

Pajieszkau sawo brolio, Wincento 8a- 
kevycziaus isz Kauno gub., Sziaulių 
pav., Kalanczių kaimo. Teiksis atsi
szaukti ant adreso szito:

Ignacas Sakeviczius, 
924 33 st. Chicago, Iii.

Iszsiteisinimas kn. Kraw 
czuno isz susuktų parapi 
pi jos pi n įgų ir isz uždėji
mo lietuwiams lenkiszkos 

mokslainės.
Per du mėnesiu “Lietuva” pra- 

szė kn. Krawczuno iszaiszkinti, 
kur dingo parapijos pas jį sudėti 
pinį^ai, bet nieko iszklausti ne
galėjo. Pennsylvanijos lietuwisz- 
ktejie kunįgai per laikrasztį 
“Gars?” teipgi , užklausė . kn. 
Krawczuno, kur nudėjo parapijos 
pinįgus? Kodėl tyli? Liepė iszduo 
ti rokuud? isz parapijos kasos ir 
daugiaus žmonių nepiktinti, bet 
kn. Krdwczunas ir ant kunįgų 
atsiliepimo nė jokio atsakymo ne
davė.

Wieton iszsiteisinti isz susuktų 
pinįgų, Krawczunas ryžosi 
tikt'“Lietuvos” iszleistoj? bėgė- 
diszkai užpuldinėti: ėmė keikti 
isz ambonos, piemeniszkai prasi
vardžiuoti, pasaloms atkalbinėti 
žmonis, kad su jokiais reikalais į 
redakc j? neitų, griebėsi agentu- 
los pardavinėjimo szifkarczių ir 
siuntinėjimo pinįgų, bet persitk-

Gruodžio 11 d., tuojas po 12 
valandai widurdienio, Dr-tė Tei
sybės Mylėtojų laikys sawo mėne
sinį susirinkimu salėj L. Ažuko, 
3301 Auburn Av., Chicagoj, ant 
kurio užpraszo wisus sąnarius pri 
būti.

Teiposgi užpraszo gerus lietu- 
wius pribūti ant prisiraszymo, 
įstojimas $1.00.

Su guodone, Dr-te T. M.

Pajieszkau sawo brolio Juozo Margai- 
czio isz Suvalkų gub., Griszkabudžio 
gminos, Žardelio kaimo. Pirmiaus ėjo 

. mokslą daktarystos Balti rnorėj.
Andriejus Margaitis,

924 33rd st., Chicago, III.

Pajieszkau sawo pusbrolio, Antano 
Gredeckio, Martino Rėklio, ir Antano 
Petruszkos,wisi trys paeina isz Suvalkų 
gub. Teiksis atsiszaukti ant szio adreso: 

Wm. J. Gredeckas,
2005 Pennsylvania, Pittsburg, Pa.

Chicago, 26 d. Lapkriczio Liet 
Republ. Kliubas 9tos wardos 
laike sawo metinį susirinkimu ir 
iszrinko nauj? admistracij?: Ant. 
Jauksztis prez., Ant. Kriszcziu- 
nas vice-prez. Alek. Bijanskis 
sekr. Mik. Kanapeckas iždinį 
kas. A. Bijanskis, J. Jauksztis 
M. Palionis—delegatai.

A. Bijanskis, sek r.

ir

Szelpklt apszwietą.
Mahanoy Plane, Pa. Lietuwiszka 8u- 

sivienyjimo Kuopa, norėdama iszleisti 
knįgelg “Fizikos Rankvedis”, o netu
rėdama užtektinai funduszo, nutarė isz- 
leisti ant laimikio “Grafofoną” (zzne- 
kanezią maszinuk?) ir pelną už iszpar- 
duotus tikietus apversti ant iszdavimo 
knįgelės. Tikieui po 25c. Gali juos gan t 
pas kuopos prezidento T. Wilkaitį, Box 
31 Mahanoy Plane, Pa. ir “Lietuvos” 
redakcijoj. Kas iszparduos 20 tikietų, 
to vardas patilps minėtoje knįgelėje, 
kas pirks du tikietu, gaus knįgelę dy
kai, kurios prekė bus 75c. Traukimas 
bus ant kaulelių, 6 d. Sausio 1899. Kuo
pa priima ir kitokias aukas ant suszel- 
pimo iszdavystės minėtos knįgelės.

Su guocone, T. Wilkaitis.

Pajieszkau Antano Mankeliuno, Isz 
Kauno gub., Reseinių pavieto, Bliūdžiu 
kaimo. Teksis atsiszakti pas;

Thomas Masiulis, 
2224 Fustin st., Pittsburg, Pa.

Pajieszkau savo brolio, Jono Grei- 
cziaus. isz Kauno gub., Rezginių pav.; 
Eržvilkos vol., Paskienio sodžiaus. Me
tai atgal gyveno jis Troy, N, Y. poUm 
Coxsacke, N. Y. o ant galo iszvažiavo 

Boaton, Mass. Kas apie jį žinotu. Teik
sis maloningai man praneszti jo adreaa, 
nes jau pajieszkau kelis sykius o vis ne 
atsiszaukė, nežinau ar jis dar gyvas yra, 
ar gal kur smertia patiko.

Ona Greiczikė,
879 8. Halsted st., Chicago, III.

(»—1»)

Pigiai ant pardawimo 
gera Buczernė ir Grocemė. Ge
ras biznis dėl kiekvieno Lietu
vio, nes aplink daugybė Lietu
vių gyvena. Asz szioje vietoje 
variau biznį per 3 metus, ir da
riau ger? gyvenini?, bet dabar 
jau norėcziau atsilsėti. Dėltogi 
vitik? parduosiu pigiai. Atsiazau 
kitę p^s:

Kazimier? Palszi, 
4612 Atlantic St. Chicago, III. 

. (K-it)

Knigu Kataliogas.
Knygos musu locnos spaustuves.
Atywi ApsireUzklmai Sviete, ant kuriu tino 

ne* nuolatos kiuri, bet lu gerai nesupran
ta: iu 7 abroaeliai*. Naudlnglauie kny- 
Seie ant svieto dėl daslAlnojimo iii ko 

arosi iaibal, griausmai, lietus ir sniegą*;
kas yra debesiai Ir ant ko jie laikosi. Ko 

Aritmetika. Knlga dėl Iszsimokinimo rok uo
du.........T.................................................

HYGIEN A. arba mokslas apie utlatkymą svei
katos. Szita knygele privalo rasti* kiekvienuose 
namuoee, nes ka*)a*u atyda perskaitys, patai
kyta psisaugotl nuo tukstaneziu visokiu Ilgu, 
pataikys užlaikyti ozielybeje savo sveikatą, pa
ilginti savo amsi ir mokės užauginti sveikais ir 
tvirtais savo valkelius. Preke.........................36c.
Istorija Suvienytu Valstijų Szlaurlnes Ame

rikos. Aprafczokalp Koliumbas atrado 
Amerika, koki ežia tada Žmones gyveno 
koki Žmones pirmiausiaiiss Europos pra
dėjo važiuoti In Amerika, kokioo kares 
buvo, uZ ka karevo ir kokinose metuose; 
kiek prezidentu buvo, koki Ir kiek kuris 
gero padare dėl »zios Žemes O ant pat 
galo talpina*! Konstitucija Suvienytu 
Valstijų, kun yra reikalingiausiu dalyku 
dėl perskaitymo kiekvienam Žmogui 
szioje Amerikos Zemeje gyvenaneztam.
Turi puslapiu K4. Preke 11.00

Ta patidruczlal apdaryta...............................Z1J6.
KraZiu Skerdyne. Apraazo ana baisu at

sitikima, kadal8Mm. maskoliai uZpuole 
ant baZnyozlos miestelyje K raitu, mu
ite, szaudetr pjovė nekaltus Žmonis, Už
griovė altorius ir uZpecaetljo baZnyczla. 
Alszkiausiai apraszo ta visa atsiti

kima. 15c.
Lementorius Lietuviszkas su poteriais, 

katekizmais Ir mlstranturu. 10c
Mokslas spie Žemia Ir Kitus svietus, ju bū

vy ir pabaiga. Apraszo ka* yra Žeme, 
Įsi ko ii susideda, ant ko ji taikosi ir 
kaip sukasi; kas yra saule, ZvaigZdes, 
menulis: kaip toli In sau Ha Ir in kita* 
ZwaigZdias, kas yra planetos, kometos ir 
kito* retai matomo* ZvaigZdes. Yra tai 
naudingiausia knyga ir reikalingiause 
dėl perskaitymo ir pasimokinimo k ek- 
wlenam Žmogui ant szio* pasaulės gyve- 
nanczlam. ...........................................75c.

Tapati druczlai apdaryta................................|1 00
NAUJAU8IS LIBTUVVISZKAS 8APNINYKA8, 

surinktas isz daugel svetlmtautiszku sapnl- 
nyku ir surėdytas pagal tikra Persiszkai 
Egiptiszka sapnlnyka,—su310 aiszklu abro- 
zeliu,—su apraazymu planetų ir paslapoziu 
kokia* senove* Žmones vartojo dėl inspeji- 
moateite*.—Oerlausei iszguldo visokiu* 
sapnu*, koki tik Žmogui prisapnuot gali. 50c 
Apdaryta*.................................   fi6c

Olltypa, apysaka iss laiko terptaviszko* ka
re* lodijonu Amerikos. «5c

Pulki istorija epe Kantria Alena, kuri per 28 me
tus valkszcziodama po sviete, daugybia 
bedu ir vargu kantrei isakentejo 80c 

Rankvedit Gromatu raszymut. Yra labai 
naudinga knygele, kuri mokina kaip reik 
reazytie gromata* In: paZystamus, prie lė
lį u s, giminias, mylimai*!** ir mylimuo
ju* priesz apsivedima, in ponus, kuni
gus, vyskupus ir kita* augsztai pastaty
ta* ypatas. Pasveikinimai (pavinezevo- 
net) ant Nauju Metu, dienoje varduvių, 
uZgimlmo ir kituose svarbiuose atsitiki
muose. Preke. 50c.

ROBINSONAS KBUZIUS, morali*ska apysaka 
dėl jaunumene*. “ “ 25c

Knygom I)waNiNEkoH intalpoa.
Apie Malda kaipo rakta in dangų....................10c
Aplenkimai SS. Sakramento „ 15c.
Draugija dėl IszlluoMvimimo duszlu Isz 

czytzcziaut...........................................5c
Bvangelljo*. drauge Uetuviszkos ir lenkitt-

kos ant koZnot nedalo* ir szventes 75c 
Fllotea arba kelia* in maldinga gyvenime 50c 
Garsas ape balsybia sūdo Dievo •• 25c
Gydyklos no baimes smerties 26c
Gyvenimai szv. Dievo ir III sokonas s*.

Franciazkau*
Gyvenimas izvsnto Benedikto
Gyvenimas >iwenei. Marijos Panos 
Gyvenimas IVieszpatie* Jėzau* 
Gyvenimai visu Szventu an: i_

5 didele* knygos, koZna po
Tie patys gyvenimai Szventuju 

daryti, viso* 5 d«ly* vienoje knyg ______
garo* uZvardlnlmai atspausti aukso litero
mis *4.26
Grietznyka* tugraZyta* ant gero kelio per

Jezvsa Pone „ ., 10c.
Girtybe, bjaurybe ir sunkybe to grteko „ 15c. 
Istorija Kataliku BaZnyczlo* 11.00
Istorija seno ir naujo įstatinio su abrozelete 15c 
Istorija seno IstaUmo no pat sutvėrimo

pasaulės iki uZgitnimo Kristaus 26c
Katalikiszko* Katekizmo*....... .........................15c
Ka* yra griekas! tabel naudinga knygele 15c 
Kalba ape Kataliku tikėjimą 15c
Kaip apapakajitle lumlanlja M 15c 
Kanczia W. Jėzaus arba Gavėnios knygele..20c 
KasdiealnesMaldos •• “ 5c
Lietuviszkos miszlcs su natomis lOo
Misija. Yra tai dvasiszka* mokslas apie

tikėjimą Iszimta* isz Rasite Szv. ir *0 
dZIu paties Kristau* .25c

Mokslas Rymo Kataliku. Kiekviena* Žmo
gus. norinti* vadinti* tikru Rymo-Ka- 
taliku, privalo perskaityti szia knyge
le, idant suprastu ka* tai yra kaiall- 
kvste, kurios jis warda nešalote.. 40c

Nekaltybe augsrtybeIr groZybe tos dorybes 20c 
Pamokslai apie suda Dievo “ 15c
Pamokėtai ant dtdZiuiu metiniu azveneziu

ir didZiosio* nedelo* „ 50c
Pamokai*I ir Ganytojau* kalbos ,, (2 09
Pekla arba amZtna* pragaras 75c
Perspėjimas apie szventa tikėjimą '* Ino
Stachoearb* Kalvarija....................................... 10c
Szkala pavargėliu uratu ir daugel kitu

naudingu Žinių............................................15c
Tiesos ZodZial apie pamatiniu* tikėjimo 

dalyku* dėl mokytu Ir nemokytu nau
dingi....' ......................................36c

Trumpo* Katekizmoa pagal kunigą Pilkauaka 15c 
iVadoVa* In dangų “ 40c
Wartal dangau* “ 15c
Wadova**planka>cziu kanczia Wie*zpaUe*

Jezuso kristuso “ 15c

90c 
10c 
Wc 

r__________ „ 86c.
liwentu ant koioo. dieno* 

> ” 86c

J. WEINSTEIN, 
pigiausei parsamdo karietas ant weaei- 

lių, kriksztinų ir pagrabų.
2ftO W. 14th Street,

Telefonas Canal 450.

J. LESZCZYNSKIO
Lenkiszkai - Lietuvviszka

APTIEKI
3316 S. Morgan St, Chicago, III.

Turi geriausea gydyklas nuo visokių 
ligų; užlaiko visokes Europines žolele*, 
Bobro mėsa, ruskas gyvas diele* ir tt. 
Atsiszaukuslems per laiszkus ir apra- 
szantiems savo ligas, duoda rodąs ir 
prisiunezia gydyklas per paęztą arba 
per expresą.

Aptiekoje visada randasi keli dak
tarai. te i po g i per telefoną gali pa
saukti daktara kas tik koki nori.

Tei. Yards 709.
Dr. Statkievtežins gyiena ant Aptiekos. 

Attorney Beckermanas, 
ADW0KATA8.

Geriausei iszprovoja visokias provas 
visokiuose suduoae, kaipo civiliszkuose 
teip ir kriminaliszkuose. Persenėjusias 
ir užvilktas provas at|ieszko ir daveda 
prie greitesnio termino.

371 W. I4th St.,
Chicago. Illinois-
ŪKININKAS, Lietuvos ukinįku lai

krasztis, Iszeina vieną karta kas mė
nesį, kasztuoja Prūsuos ir Austrijoj 
2| markės. Amerikon prisiunėjant 4 
markės arba 1 amer. dolierį.

VARPAS, literatūros.politiko* ir mok
slo, dvimėnesinis laikrasztis, kasz
tuoja Prusuo* ir Austrijoj 8 auksi
nus, Amerikon ir kitur priaiuneziant 
4 auksinus (Markes).

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

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

Laikrodžių, Laikrodėlių.Žie 
dų, Špilkų ir tt.

SsliubinlUA Žiedus 
padaro ant orderio už pigiau- 

se prekę.
d St.,. Chicago, 111

P. K. BRUCHA8,
užlaiko didelę

Krautuwe

Offlcial Publication
Annual Statement of the Lumber- 

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

No Capital. Pūrely Mutual. 
ASSETS.

Cash on hand and in bank........97,821.34
Interest and renta due and ac-

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

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

notes liable to assess- 
ment.........................951,565.75

Totai cash assets... .98,123.92 
LIABILITIES.

Amountof unearnedpremiums 
on all outstanding risks......94,525.70

All other liabilities..................... 32.26
Totai liabilities.........94,557.96

INCOME.
Premiums received during the

year i n Cash............................98,780.84
Interest, rents and dividendą

during the year...................... 646.82
Amount received from all other

sources.................x.............. . 359.07
Totai income...........  99,786.73

EXPENDITURE8.
Tjosses paid during the year. ...96,128.67 
Scrip paid during the year........ 262.93
Commisions, salaries and rents

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

Totai expenditures. .99,897.37
MISCELLANEOUS.

Totai risks taken during the
year in Illinois....................9723,009.00

Totai premiums received dur
ing the year in Illinois...........98,526.50

Totai losses ineurred during
the year in Illinois................. 96,128.67

Totai amountof risks outstand
........................................ 9777,185.00

EDWARD HINE8, Pres. 
E. E. HOOPER, Sbc’y.

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

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

Offlcial Publication
Annual Statement of the Coal Oper- 

ators Mutual Fire Insurance Com- 
PAinr of Springfleld, i n the State of Il
linois. on the 31st day of December, 
1897; made to the Insurance Superin
tendent of tne State of Illinois, pursu
ant to Law:

No Capital—Pūrely Mutual. 
ASSETS.

M arket vai ue of bonds a stoeks.. 95,162.50 
Cash on hand and in bank........ 8,657.92
Bills recei vable and agents* debit 

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

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

notes liable to assess- 
ment..... .......... 936,416.95

Totai cash assets.. .918,535.68 
L1ABILITIES.

Amount of unearned premiums 
on all outstanding risks___96,402.82

Totai liabilities.... d 
INCOME.

Premium received during the 
year i n Cash......................... 98,690.57

Interest, renta and dividendą 
during the year................. 184.65

Totai income............98,875.22
EXPENDITURE8.

Ix>sses paid during the year... .92,085.19 
Paid during the year to members 266.59 
Commissions, salaries and renta 

paid during the year........
Taxes paid during the year (in- 

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

Amountof all otherexpendit’r’s
Totai expenditures. .94,629.32 

MISCELLANEOUS.
risks taken during the 
in Illinois.............. ...9663,268.32

16,402.82

2,111.04

90.00
76.50

Totai
year

Totai premiums received dur-
ing the year in Illinois..........98,690.57

Totai losses ineurred during
the year in Illinois..................92,085.19

Totai amount of risks oulstand
ing..........................................9630,550.72

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

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

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

Offlcial Publication
Aimual Stat«nient of the A d d įso n 

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

No Capital.—Pūrely Mutual.
• ASSETS.

Loans and mortgages............... 920,250.00
Market valueof bonds*stoeks 400.00 
Cash on hand and in bank.... 9,084.39 
Interest and rents due and ac-

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

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

notes liable to assess- 
ment...................9110,574.56

Totai cash assets.. .932,206.75
LIABILITIES.

Amount of unearned premiums 
on all outstanding risks... .913.294.16

Totai liabilities... .913,294.16
INCOME.

Premiums received during the 
year in Cash......................... 95,246.40

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

Totai income............. 96,410.90
EXPENDITURE8.

Losses paid during the year.. .95,764.40 
Paidduring the year to members 82.50 
Commissions, salaries and rents 

paidduring the year.........  1,069.60
Amount of all other expendit*r’s 237,28

Totai expenditures..97,153.78 
MISCELLANEOUS.

Totai risks taken during the 
year in Illinois................ 9379,536.00

Totai premiums received dur
ing the year in Illinois...........94,835.53

Totai losses ineurred during
the year in Illinois..................95,764.40

Totai amountof risksoutstand
Ing.......................................92,368,032.00

FRANCIS STOEHLKE. Pres 
OTTO A. FISCHER, Bbc’t.

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

Hbnry L. G los, 
Notary Public. |(SEAL.)

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

Mano Dirbtume tapo 
Apdomanota 

DVIEMS MEDALIAIS 
ant Kosciuszkos Paro
dos ui rūpestinga, tei
singa Ir artistiszką isz- 
dirbimą.

inrm
mjowA

1894

KARŪNŲ, SZABPŲ, 
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, MABSZAL- 
KLNIŲ LAZDŲ ir tt.

Turiu už garbę apreikzzti guo- 
dotiniems Kunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu iri
sus augszcziaus paminėtus daig
ius Pigiausei, Teisingiausei 
ir Geriausei, nes per 30 metų 
užsiimdama iszdirbimais įgijau 
geriaus? praktiką ir dėl to galiu 
wiską padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.

Su guodone
W. 8LOMINSKA, 679 MILWAUKEE A V., CHICAGO, ILL.

Li6iuwiszKa flDiMa,
257 Hanover St., Boston, Mass.

Pilna wisokiu aptiekoriszku taworų czionykszcziu ir užrubežiniu.

Aptiekoje wi*ada galima rast DAKTAKA, kurs duoda ligoniams
• rodąs dykai.

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

LIETUWIU DAKTARAS

MARJA DOWIATT
Kauno gub. Szauliu pavieto.

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

Telefonas: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos 

aptiekus.’- -

Grynai Moisliszkas ir Literatiszkas Iliustruotas Laiirasztis
DIRVA

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

Kasztuoja $2 ant metų. Pawfenis num. 75c.
Kožnas prakilnesnis Lietuvys privalo papuoszti sawo namą Dirvos knygelėmis. 
Lietuwiszki laikraszcziai ir visi platesnių pažiūrų, tautiecziai, nepaisant ant į- 
wairumo jų ypatiszkų ar partijiszkų nuomonių, isztarė tik pagyrimo žodžius 
Dirvai. Anot jų žodžių Dirvos knįgelės “turėsią nepragaisztanczią garbę” ir tt.

Septynių kni— ’—1------------- * ..............
k ė isznesza ausy

Jeigu nori už $2 ant metu gauti kas 3 menesiai po viena ir dau
giaus, svarbiausių musų raszliavos knįgų, tai skubik užsiraszyt Dirva. Atei- 
nanezius. t.y. 1899 m., Dirvos redakcija pasirupįs iszleisti kuosvarbiausius rasz
tus. Didelį.Dr. Basanavicziaus veikalą apie Lietuvos mitologija Dirvos pre
numeratoriai gaus už dyką. Redakcijos programe yra iszleisti lietuviszka fizi
ką. teiposgi garsaus ant wiso svieto rasztinįko Sienkievicziaus (isz Lietu vos) 
“Tvana”. Reikia žinoti, jog Dirvos knįgų spaudi naši 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.

įgų, kurias gawo sziuos 1898 m. kožnas Dirvos skaitytojas, pre 
’k tiek, kiek prenumerata.

S. Lellaszic, 
ne* pn* ii randa

si geriause* 
iznapsa* Ir alų*.

WAŽIUOJU

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

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

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

Ar Tawo peczius 
reikalai pataisymo?

Jeiga teip, tai pirk visus reikalingus prie 
pecziaus daiktus pas

Outlet Fnrnitare & Stove Con
3249 S. Morgan St.

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

Geriause Užeiga dėl Darbinyku
pas

J. Danisewlcziu,
768 Bank ir River Side Sts.

Waterbury, Conn.
Užlaiko geriausius gerymus; szalta 

Alų, seniausias Arielkas,* Likierius ir 
kvepenezius Cigarus. Užkvieczia visus 
atsilankyti. Juosas Danigeviešiu«

<3r“NOTARIJU8ZAS. CLAIM ADJUSTER.

F.P Bradchulis
Užsiima visokiomis provomis ir isz- 

dirba visokius dokumentus. Rodąs 
duoda visokiuose atsitikimuose.

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

Telefon: Yards 709.

Wisi wyrai pas

Bltrukony!
Rasite szalta alų, seniauses ariel

ka?, vyną net isz Europos, o 
r cigarus net isz Turkijos.

Atsilankykite po nr.

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

3452 8. Halsted ui. ' 
Knjimn pulklai Fotop fl>*, ui tuxtna tikuti 

$2 00
An weMliu Ir kitokiu reikalu nujima Foto<i 

tllu kopufk auael.
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