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Amerika ir Iszpanija.
Tarybos terp amerikoniszkų ir 

iszpaniszkų sandaros komisarių 
Paryžiuj jau pabaigtos, komiso- 
riai pabaigė sunkų darbę, apdir
bo sandaros iszlygas, bet ar ant 
tų iszlygų sandara bus padaryta, 
dabar dar nieks ne gal įspėti. A- 
merikos komisoriai iszsiųsti į Pa
ryžių ne buvo tautos iszrinkti, 
bet prezidento, todėl jie ne buvo 
reprezentantais tautos norų, tikt 
vien reprezentantais prezidento 
ir su juom susirisuszių geidžian- 
czių tuszczios ir neužpelnytos 
garbės szovinistų. Dabar Ame
rikoj twėriasi komitetai isz ra
mesnių gyventojų, kurie siunczia 
protestus priesz platinimę Ame
rikos valdybų prieszais norus už
imtų krasztų gywentojų. Dau- 

•gume Europos laikraszczių, o ta
me ir paczioj Iszpauijoj, tiki, kad 
nuomonės iszmintingesnės gy 
ventojų dalies paims wirszų ir 
kad Washingtono senatas ceuž 
tvirtįs Paryžiuj apdirbtų sanda
ros iszlygų. Bereikalo preziden
tas McKinley wažinėja dabar po 
visus Amerikos krasztus ir savo 
saugyriszkoms ir erzinanczioms 
kitus krasztus kalboms stengiasi 
iszderėti gywentojų pritarimę ant 
užėmimo Filipinų ir kitų buvus’ų 
iszpaniszkų valdybų prieszais tų 
krasztų gyventojų norus; be 
reikalo savo kalbose szaukia: 
“kas iszdrys reikalauti pašitrau 
kimo amerikonų isz jų per karę 
užimtų krasztų.”! Drystanczių to 
reikalauti yra dauginus negu rei
kia, ypacz, kad antai vokiszkas 
delegatas iszsiųstas ant prisižiu- 
rėjimo karės vedimui ant Filipinų 
amerikoniszkę kariaunę ne augsz- 
tai stato. Drysta, nežiūrint ant 
McKinleyo gazdinimo, reikalauti 
to ne tikt antai filipimecziai, ku
rių reprezentantas AgonciHo ui- 
protestawo terp amerikoniszkų ii“ 
iszpaniszkų komisorių Paryžiuj 
padarytu sutartį, pagal kurię Fi
lipinai stojasi Ameri
kos savaszczia: AgonciHo Ame
rikos valdinįkus apgarsino kaipo 
prigawėju8, sulaužusius jų paežių 
filipiecziams duotus pažadėjimus, 
kadangi, kaip sako, be filipinie- 
czių pagelbos jie ne butų įveikę 

•Jszpanijonų; drysta reikalauti 
pasitraukimo nuo užimtų prie- 
szai? gyventojų norus krasztų ir 

iszmintingesni, doresni ameriko
nų dalis. Czia dabar traukiasi 
nuomonių kowa, nežinia katra 
amerikonų pusė bus pergalėtoja. 
Rods abidvi pusės reikalauja pa- 
liuosavimo isz po iszpaniszkos 
waldžio8 buvusių jos valdybų, 
bet doresni amerikonų dalis rei
kalauja neprigulmystės tų buvu- 
sių iszpaniszkų valdybų o ne per
mainas vien valdytojų. Pažiū
rėsime, katra pusė toj kovoj bus 
pergalėtoja.

Prancūzija.
Prancūzijoj dar wis nepasibai

gė tęsynės su Dreyfuso prova, 
kuri yra tikt įnagiu wisokiems 
agitatoriams, galima sakyti, kad 
prancūzai dabar pasidalinę į dvi 
prieszingas sau puses: į kariaunos 
szahnįkus ir jos prieszinįkus. 
Prieszinįkai Dreyfuso, kaip pa
duoda tūli laikraszcziai, yra net 
susitarę užmuszti Dreyfusę, kaip 
tikt jį pargabęs isz Cayennos į 
Paryžių. Tę patį susikalbėtojai 
nori padaryti ir su swarbiausiu 
liudinįku Dreyfuso provoj, pul- 
kaunįku Picųuartu. VVienas Lon
dono laikrasztis dabar pranesza, 
buk kariaunos virezinįkai Pran
cūzijoj, susitarę su prezidentu, 
pasirengę revoliuciję pakelti, pa
imti valdžię į savo rankas ir nu 
tildyti nepasitikėjimu ir niekini- 
mę kariaunos. Apie teisingumę 
to paskalo vienok galima paabe
joti. Angliszkiems laikraszcziams 
ne tiek rupi teisingos isz Prancū
zijos žinios, kiek erzinimas pran
cūzų, sėjimas nepasitikėjimo ka
riaunai, jos virszinįkams ir pa- 
czianf prezidentui, — Tas galėtų 
teip apsilpnyti Prancūziją, kad 
jos randas, neturėdamas ant ko 
remtiesi, ne galėtų pasekmingai 
prieszintiesi Anglijai prie platini
mo valdybų Afrikoj. Per pasitrau
kimu prancūzų isz Faszodos nesu
tikimai Anglijos su Prancūzija ne 
iszdilo. Marchand, iszkeliaudamas 
isz Kairo ant iszvedimo prancu- 
ziszkos kariaunos isz Faszodos,at
sisveikindamas su gyvenaneziais 
Egipte prancūzais, savo kalboje 
aiszkiai pasakė, kad Prancūzija 
ne atiduoda Anglijai nė E- 
gipto, nė Faszodob, tuom tarpu 
isz paskutinės pasitraukia vien 
todėl, kad ji tapo per anksti už
imta. Pasibaigus rengiamai Pa
ryžiuj 1899m. parodai Prancūzija 
turės liuosesnes rankas, o tęsyk 
ji pakels balsę už savo reikalus ir 
pareikalaus pasitraukimo angli- 
jonų ne tikt isz Faszodos bet ir 
isz Egipto. Tę žino gerai Angli 
joj ir todėl jos randas, kaip galė
damas, stengiasi vidurinius nesu
tikimus palaikyti, stengiasi pri
versti Prancuziję dabar pradėti 
karę, kada nė ji, nė jos sandrau- 
gė Maskolija į karę dar prideran- 
cziai nepasirengusios. Anglija 
kalbina Amerikę prie susiriszimo, 
siūlo jai ant salos Sokotra an
glių staciję kariškai laivynei, 
kalbina palaikyti Filipinų salas 
isz ko teip gal Amerika susieržin- 
ti su kitoms didėmsėms vieszpa- 
tystėms, kad jai nieko dauginus 
ne liks daryti, kaip laikytiesi An 
glijos skverno ;ar norės, ar ne no
rės, turės ateinauezioj karėj būti 
Anglijos pusėj. Prikinkymę į sa
vo vežimę Amerikos Anglijai 
palengvina Amerikos šovinistai.

Balkanų pussalis.
Ant salos Krėtos Grekijos bos 

to įpėdjnis tapo apgarsintas gu
bernatoriumi, bet dabar ant da
bojimo czia tvarkos jis neturi pa- 
jiegų, tvarkę daboja europeiszkų 
vieszpatyszczių kariaunos. Wo- 
kiszki laikraszcziai garsina, buk 
Anglija pasirengusi isz dabar jos 
kariaunos laikomos salos dalies 
ne pasitraukti, bet ję visai sau 
pasilaikyti. Jeigu ji tę padarytų, 
žinoma, ir kitos vieszpatystės tę 
patį padarytų, taigi Krėta taptų

padalyta terp Anglijos, Prancū
zijos ir Italijos. Pei»tokį vienok 
padalinimę Anglija nieko ne pel
nytų, kadangi ji suteiktų Masko
liai progę ant Egejiszkų ir Terp- 
žeminių jūrių turėti kariszkę lai
vynę; dabar maskoliszkiems ka- 
riszkiems laivams isz Juodųjų 
jūrių ne valia iazeiti per Bosforę; 
turėdama dalį Krėtos, jos per
tuose gali Maskolija laikyti savb 
kariszkę laivynę.

Armėnijoj ir Kurdistane užgi
mė dabar vėl skerdynės, tikt da
bar kurdai skerdžia jau ne kriksz- 
czionis armenieczius, bet turkus, 
su kuriais pirma isz vien skerdė 
krikszczionis.

Į Konstantinopoliu ant masko- 
liszko kariszko laivo atkako da
bar kunįffaiksztis Mikalojus. Pir-
miau* jis buwo mieste Galatana, 
netoli St. Stefano, kur iszkiimin- 
gai tapo atidengtas paminklas 
maskoliszkiems kareiviams už- 
musztiems paskutinėj su turkais 
karėj. Ant iszkilmių tų atkako 
reprezentantai nepriguhningų 
Balkanų pussalio vieszpatysz
czių, kurie czia visaip rodė savo 
prihnkumę Maskolijai ir žadėjo, 
reikalui atėjus, kariauti vėl isz 
vien su maskoliais. Tas, žinoma, 
sultanui ne galėjo patikti, bet 
matomai kunįgaikszcziui Mikalo
jui ne rūpėjo, kad tas sultanui pa
tikti, jis vien norėjo parodyti, 
kad jeigu Turkija stos priesz Mas- 
koliję ar tai pasiduodama Wokie- 
tijos, ar Angjijos prisakymams, 
Maskolija priesz ję stums visas 
neprigulmingas Balkanų pussalio 
v i esz patys tęs, kurių, įeigu jos 
eh km wtcn, Turkija- ne gali ^į- 
veikti, nors jiems Maskolija ir ne 
padėtų. Konstantinopoliuje ku- 
nįgaiksztis Mikalojus atsilankė 
pas sultanę, atidavė jam caro 
laiszkę, kuriame caras kvieczia 
sultanę prie susiriszimo su Mas
kolija. Žinoma, sultanui lieka tikt 
ar paklausyti to pakvietimo ar 
ba turėti Maskoliję kaipo savo 
prieszinįkę, kuri terp Balkanų 
tautų turi tokię įtekmę, kad tuo- 
jaus per sawo agentus kokiame 
nore Turkijos kraezte gali maisz- 
tus pakelti.

Isz Rytinės Azijos.
Chinuose verda lyg katile, 

nieks nežino, kas dar gal užgim
ti: czia susiremia reikalai ne tikt 
chinieczių, ne tikt nepasitikinezių 
ir {favydinezių sau Europos tau
tų, bet teiposgi nuo neseniai susi; 
drutinusių Japonijos ir Suvieny
tų Wieszpatyszczių Sziaurinės A- 
merikos. Praszalinusi nuo val
džios ciecorių, užėmusi jo vietę 
ciecorienė, rodosi,su savo szalinį- 
kais ne įstengia suvaldyti: maisz- 
tai pietinėse provincijose auga 
ir drutinasi, valdžios ne turi rei
kalingų pajiegų ant suvaldymo 
maisztinįkų. Czia dabar tokios, 
jeigu dar ne bjauresnės, sa n lygos 
negu buvo ant Kubos priesz ka
rę. Nuolatiniai maisztai, kurie 
czia kieipiasi priesz svetimtau- 
czius, privers turinezius Chinuo
se savo reikalus įsikiszti į tarpę, 
o kad vieszpatyszczių reikalai 
nesutinka, tai toksai įsikiszimas 
terp pavydinezių viena kitai gal 
ne tikt didesnius nesutikimus, bet 
karę pagimdyti.

Amerikos laikraszcziai prane- 
szė, buk Maskolija, pabugusi su
sijungusių terp savęs: Amerikos, 
Anglijos, Japonijos ir Wokieti- 
jos, priesz jas nusilenkė ir atsisa
ko platinti savo įtekmę Chinuo
se. Apie teisingumę to pa-kalo 
galima paabejoti. Maskolija ry
tinėj Azijoj turi gerai sudrutin- 
tus portus, juose užtektinai ka
riaunos, į juos ne gal įsigriebti ir 
susijungę amerikonai, anglijo- 
nyc ir japoniecziai. Jeigu gal tu
rėti tame susiriszime kokię nore 
vertę, tai wien Wokietija, kuri 
gali nuo vakarų ant Maskolijos 

uipulti, bet Wokietljos pr i stoji
mas prie to labai abejotinas, ga
lima abejoti ir apie pristojimę 
Japonijos. Dwi gi pasilikusios, 
taigi Amerika su Anglija ne daug 
pikto gal Maskolijai padaryti da
bar, kada gi ji pabaigs savo Sibe- 
rijos geležinkelį, Ji nesibaugys 
nuo rytų užpuolimo. Jeigu ji nu
silenkė dabar, kas f11 būt teisin
gu, tai vien todėl,! kad ne pa
baigus savo geležinkelio, nenori 
susierzinti iki karei.

Italija.
Pri eszanarchistisakas kongre

sas Ryme traukiasi lobaus. Nu
tarimai kongreso laikomi paslap
ty j, bet kiek nuo delegatų galima 
dasižinoti, tarybos^gana toli nu
žengė. Svarbesniu isz nutarimų 
yra, kad visų krasgtų delegatai 
nutarė anarchistus laikyti ne 
už politiszkus nusidėjėlius, bet 
už kriminalistus tokius kaip 
žmogžudžiai; žmogžudžius gi 
pabėgusius isz vieno kraszto į 
kitę vieszpatystės teduoda atgal 
tam krasztui, isz kurio jie pabė
go-

Į Paryžių atkanka Italijos sos
to įpėdinis ant parodymo prilan 
kūmo Italijos Pranouzijai. Pawa- 
saryj gi atkaks į Sardiniję Itali
jos karalius Humbert; ant pasvei
kinimo jo Prancūzija iszsiųs savo 
kariszkę laivynę. Tas viskas 
rodo, kad nors susiriszimas Itali
jos su Wokietija dar laikosi, Ita
lija vienok nesiduos įtraukti į 
karę su Prancūzija ar tai remda- 
ma Wokietiję, ar Angliję.

====^=—= 
^“*fcr±ršttrwos.

Susidaužė laiwas.
Prūsų Lietuvos pakrantėse, 

priesz Piltupę, ant Baltiszkų jū
rių susidaužė didelis nežinomo 
vardožėglinislaivas ir paskendo; 
su juom prigėrė ir 5 buvę ant jo 
jurinįkai.

Inz Senapilės.
Neužilgio busiant įtaisyta czia 

moteriszka gimnazija. Geras tai 
butų daiktas, jei tikt maskoliai 
isz tokio užvedimo nedarytų lyg 
kokios maszinos mus seseris ir 
dukteris verst į maskolystę ir 
pratint prie pravoslavijoe. Tiesę 
sakant, dar ir žinios tikros nėra, 
ar bus, ar ne bus mus mieste ta 
gimnazija. Palauksime, tai pama
tysime.

isz Petrą pi lės-
D-ras Stanislovas Matulaitis 

isz Pilviszkių isztremtas, dabar 
neseniai gavo vietę Kalmukijoje, 
Astrachaniaus gubernijoje.

Jonas Krauczunas vienui vie
nas sėdi Petrapilės kalėjime ir 
turės ten kanezias kęsti dar iki 
Užgavėnių. Buvo jisai padavęs 
praszymę Mikalojui II, kad suma
žintų jam kanezias, bet nieko ne
laimėjo.

Apgailėtinas to vyro padėjimas 
—sėdėt per 20 mėnesių vienu 
vienam, atskyriame kambaryje, 
isz langų kurio niekad ne matyt 
gyvo žmogaus—tai gęlima isz 
galvos iazeiti.

Tai, kaip maskoliai moka ne 
kaltus žmones kankinti.

Isz Prienų.
26d. Rugsėjo Buckiemio kaime, 

pas ukinįkę J. Garmų atėjo du, 
zemskiai vėlai vakare ir czion 
liepė paszaukti szaltyszių podraug 
begęsdindami namiszkius. Bet 
kada Garmus parneszė jiems deg
tinės, priputino gerai, zemskiai 
pasigėrę nuėjo gulti. O Garmus, 
pats girtas būdamas, iszėjęs lau
kan du syk szovė, lyg pasityczio- 
damas isz zemskių, o paskui >pats 
žemskiams prisipažino. Žemskiai 
nakezia begulėdami, ėmė terp sa
vęs kalbėti maskoliszkai, many-

darni—niekas jų ne girdi ir nesu
pranta. Isz jų kalbos pasirodė, 
kad jie buwo užrodyti pas Gar
mų ant muszkieto per to patie* 
kaimo ukinįkę, daneszikę Žiobę. 
Ant rytojaus zemskiai tarėsi sus
tatyt protokolę be jieszkojimo to 
muszkieto,—nes via tiek, sako, 
ne rasime, o Garmus juk prisipa
žino. Dar zemskiai minė ar ne 
rastų lietuviszkų knįgų pas Gar
mų. Bet isz ryto atsikėlę nieko 
ne minėdami apie tai, liepė pa
kinkyti arklius ir iszvažiavo į 
Prienus.

Laikas butų jau musų ukinį- 
kams susiprasti nesibieziuoliaut 
su visokiais raudonsiuliais, kad 
kartais prie bieziuolystos jie neį
kąstų. Žandarams, zemskiains ir 
abelnai visiems valdžios tarnams
niekados neužsitikėkite! Tai bus 
geriausiai. Isz Ukinįko.

Gywa kontrabanda.
Isz Pilkalnio, Prūsų Lietuvoj, 

raszo, kad vienas ukinįkas nuo 
Naumieszczio, Maskoliszkoj ru- 
bežiaus pusėj, norėdamas perga
benti savo sūnų per rubežių į 
Prusus, idant patalpinti ant tar
nystes pas vienę Prūsų dvarpo
nį, bet negalėdamas gauti pasz- 
pėrto, kadangi sunui reikėjo sto
ti į kariaunę, užsimanė jį paslėpti 
sziauduose ir teip pergabenti 
slapta per rubežių. Kę sumislyjo, 
tę ir padarė. Atvažiavus vienok 
su sziuudais ant rubežiaus, mas- 
koliszki sargai, bejieszkodami, ar 
sziauduose nėra ko uždrausto, 
pradėjo su durtuvais sziaudus ba
dyti ir juose paslėptę vaikinę 
teip baisiai subadė, kad tasai į 
porę valandų ir pasimirė.

Lietus iai mokintiniai 
Prusnose.

- Prūsų makslainių užveizda ap 
garsino žinias apie vaikus viso
kių tautų lankanezius pradines Į 
mokslaines. Skaitlius vaikų vo-į 
kieczių lankanezių visas pradi
nes mokslaines siekia 4788969 
arba 86%, vaikų kalbanczių len- 
kiszkai 647722 arba 11%, kaszu- 
bų 95,lietuvių 20152 arba 0,32%, 
vendų 12752, danieczių 24 
250. Kaslink lietuvių skaitliaus, 
czia paminėti vien tie lietuvisz- 
ki vaikai, kurie ne mokėjo vo- 
kiszkai, yra vienok keli tukstan- 
cziai tokių, kurie mokėjo abidvi 
kalbas, taigi vokiszkai ir lietu- 
viszkai nors ant tiek, kad mo
kintojas gali su jais susikalbėti; 
tuos lietuviszkus vaikus statisti
ka prie vokieczių priskaito.

Neisz minti n gas uždraudi
mas.

“Tėvynės Sargas” pranesza, 
buk Kauno gubernatorius Sucho 
dolskyj iszleido į visas valszczių 
kanceliarijas paslaptę prisakymę, 
ant valszczių susirinkimų ne 
daleisti perkratinėjimo politiszkų 
klausymų, prie kokių priskaito 
reikalavimę sugręžinimo lietu
vi szkos spaudos Maskoliszkoj 
Lietuvoj. Prięakymas tasai aisz
kiai rodo neiszmintį maskoliszkų 
valdinįkų.Sugręžinimis lietuvisz- 
kos spaudos yra tai svarbiausias 
lietuviszkų valszczių reikalas, 
jį perkratinėti ne tikt turi tiesę, 
bet privalo lietuviszki valsz- 
cziai, nors tę kat-žin kaip draustų 
maskoliszki valdinįkai. Jeigu 
vietiniai valdinįkai ne supranta 
to reikalo ir visaip stengiasi jį 
užginti, tegul su savo reikalavi
mais valszcziai kreipiasi tiesiog 
prie augszcziausių valdžių ap
skurdami vietinius valdinįkus.

Girtus Diewas saugoja.
Priežodis sako, kad vaikus, 

beproezius ir girtus pats Dievas 
saugoja nuo nelaimių, kadangi 
kitaip daug daugiaus jų pasiektų 
visokios nelaimės. Sztai vienas

atsitikimas, rodosi, paremiantis 
senę priežodį ir įtikėjimę. Wie
nas ukinįkas, latvys isz Liepos 
valszcziaus, važiavo isz Wende- 
no truputį perdaug užsitraukęs; 
kadangi arklys gerai pažinojo 
kelię, ukinįkas,rogutėse užmigęs, 
davę arkliuiliuosybę kaip nois 
jį parvežti namon. Arklys, at- 
vilkęs rogutes su mieganeziu 
ukinįku prie pervažiavimo sker
sai geležinkelio, vieton eiti keliu 
toliaus, užsuko ant geležinkelio 
ir traukė toliaus rėlėmis, bet už
ėjęs ant tilto ant Roneburgo 
upės, įsprudo į tarpę szėnių teip, 
kad niekaip ne galėjo iszsiliuo 
suoti. Pabudęs ukinįkas pamatė, 
kokiame atsirado pavojuje arklys 
ir negalėdamas vienas jo isz tar
po szėnių ištraukti, nusprendė
eiti į artymę kaimę pasivadinti 
pagelbę. »Wos vienok pasitrau
kė nuo geležinkelio porę žings 
nių, atbėgo ant tilto greitasis 
trūkis, užbėgo ant įiispraudusio į 
tarpę szėnių arklio, kuri ir su
malė, rogutes sudaužė. Wisa tru
kiu važiuojanezių laimė, kad už
bėgęs ant arklio ir ukinįko rogu- 
czių trūkis ne iszszoko isz rėlių, 
kadangi tęsyk su visais pasažie- 
riais butų nupuolęs nuo tilto į upę, 
nuo 50 sieksnių augszczio. Uki
nįko vienok vargai ne pasibaigė 
vien ant nužudymo arklio ir ro- 
guczių, kadangi geležinkelio už
veizda apskundė jį į sudę už va- 
žinėjimę rėlėmis ir nėra abejonės, 
kad sūdąs gana sunkiai nubaus. 
Už pasigėrymę mat vis atseina 
paskui nukęsti daug pikto, nore 
ir pasiseka nuo nelaimių iszlikti.

Nuskendęs žemės krasztas.
Senovės graikiszkas moksliu 

ežius Plato, viename isz savo 
rasztų, ‘Timei’, praneszė apie nu- 
grimzdimę į jūres su visais ausrsz- 
tai kulturiszkai pasikėlusiais gy
ventojais didelio kraszto, ar salos 
vadinamos Atlantida. Minėtas 
krasztas buvęs kur ten ant At- 
lantiszkų jūrių priesziais Herku
lio stulpus arba prieszais Gibral- 
taię. Nugrimzdimas to labai 
augsztai kulturiszkai stovinezio, 
turtingo ir tirsztai apgyvento 
kraszto, kaip sako Plato, atsitikęs 
ant deszimts tukstanezių metų 
priesz Platono gimimę, taigi apie 
13000 metų atgal. Pagal Platonę, 
tojė sala ar kietžemio szmotas, 
kurisai su visais savo turtais ir 
gyventojais nugrimzdo jūrių gel
mėse, turėjo, pagal dabartines 
mieras, 600 kylometrų ilgio ir 
400 kylometrų ploczio, taigi ūžė 
mė tokį plotę kaip dabartinė 
Prancūzija, todėl ir gyventojų 
galėjo turėti ne vienę milijonę; 
buwę ten puikus su daugeliu gy
ventojų miestai, puikesni negu 
kur nors tuose laikuose. Tę Pla
tono pasakojimę daugumas szios 
dienos mokslinczių laiko ne už 
iszmislę, bet už teisybę. Apie pas- 
kendimę Atlantidos jūrių gelmė
se girdėjo fotonas nuo egiptisz- 
kų kunįgų, kurių regztuose apie 
augsztę atlantidieczių kulturę,tur
tingu m ę ir gražumę miestų buvo 
daug žinių; nuo Solono pasinau
dojo isz to ir Plato. Jeigu Atlan
tida isz tikro jūrėse nugrimzdo, 
ko ne užgina sziędieniniai mok
sli neziai, tai ję galėjo nuskahdyti 
tikt vulkaniszkos pajiegos, ku
rios ne mažai rods ne didelių salų 
paskandino, jų vietoj padir
bo ir naujas. Teip, paveikslan, po 
žemės drebėjimų 1796 m. pasida
rė solos Jono Bogoslovo, grupoj 
Aleutiszkų salų, 1811 m. grupoj 
Azoriszkų salų pasidarė sala Sab- 
rana; 1831 m. Grunov sala ant 
Terpžeminių jūrių; paskutinė tu
rėjo vienę lietuviszkę mylię plo
czio, kyszojo gi isz jūrių ant 7 
sieksnių. Salas tas vienok paskui 
iszardė jūrių vilnys. Sala Helgo- 
land, netoli Hamburgo, sziadien 

turi vos szimtinę dalį to didumo, 
kokia ji buvo 1000 metų atgal. 
Po smarkių žemės drebėjimų 
1822 m. Chili (pietinėj Ameri
koj) pakrantės pasikėlė ant vie
no metro augsztyn ir tai ant ploto 
240 mylių. 1819 m. Indijose nu
grimzdo į jūres plotas žemės 4400 
ketvirtainių kylometrų su kai
mais ir miestais, isz vandens ky- 
szojotikt virszunės augszcziausių 
boksztų; taigi tasai plotas turėjo 
100 kylometrų diametro arba 
szesztę dalį diametro Atlantidos, 
kaip ję apraszo Plato.

Plato sako, kad pirm paskandi
nimo Atlautidę atlankė dideli 
tvanai.Ir dabar prie kiekvieno že
mės drebėjimo pakrantėse būva 
dideli tvanai. Laike žemės dre- 
bėjmo 1855 m. baisi jūrių vil
nis užliejo Portugalijos sostapi- 
lę, miestę Lisbonę; ties Kadiksu 
vilnis buvo 15 sieksnių augsz
czio. Po žemės drebėjimų 1854 
m. prieszais Sau Francisco atlėkė 
baisi vilnis turinti 56 geografisz- 
kas mylias ploczio.

Taigi mat apraszymas Platono 
kaslink apsireiszkimų,koki pagim
dė nugrimzdimę Atlantidos, visai 
sutinka su tziędien apsireisz- 
kianeziais žemės drebėjimais ir 
nieks re laiko už negalima, kad 
toksai žemės plotas, kokį užėmė 
Atlantida, prie smarkių žemės 
drebėjimų ne galėtų jūrėse nus
kęsti su visais žmonėms ir su 
trioboms, kadangi panašaus atsi
tikimai, rods ne ant teip didelių 
plotų ir dabar pasitaiko.

Knįgos ir laikraszcziai 
iszeinajiti visokiuose 

žemes krasztuose.
Paskutini knįga “Nevspaper 

Directory of the World”, iszleista 
Nev Havene, skaitlių laikraszczių 
iszleidžiamų visokiose kalbose 
ant visos musų žemės paduoda 
ant 300,000- Amerikoj iszeina 
su virszum deszimta dalis viso 
laikraszczių skaitliaus, nes 38,000 
laikraszczių visokios veislės, bet 
terp jų didelis nuoszimtis yra 
ne kam tikusių; spaudine czia jų 
isz viso 120 milijonų egzemplio
rių, taigi iszpuola netoli du eg
zemplioriai ant kiekvieno gy- 
ventojaus. Europoj, ant skait
liaus savo gyventojų daugiausiai 
laikraszczių turi Belgija, nes 
4700, taigi iszpuola vienas laik- 
rasztis (ne egzempliorius) ant 
kiekvieno 1000 gyventojų. Iš
einanti Prancūzijos sostapilėj, 
Paryžiuj, laikraszcziai spaudinasi 
25 milijonų egzempliorių, taigi 
iszpuola po 10 egzempliorių ant 
kiekvieno to miesto gyvento- 
jaus. Kaslink knįgų, terp visų 
musų žemės krasztų daugiausiai 
jų iszleidžia Japonija, nes vidu- 
tiniszkai kas metę po 25,000 vi
sokio turinio, taigi tiek, kiek jų 
iszleidžia Prancūzija ir Anglija 
drauge paimtos. Pagal gyvento
jų skaitlių Europoj daugiausiai 
knįgų kas metę iszleidžia Pran
cūzija: czia kas metę ant kiek
vieno 1600 gyventojaus iszpuola 
viena iszleista knįga, Anglijoį 
ant 1700 gyventojų, ^Vokietijoj 
ant 2000 gyventojų. Mažiaus jau 
knįgų iszeina Holandijoj, Danijoj, 
ir Norvegijoj, dar mažiaus Szve- 
dijoj; paskutinę gi vietę užima 
Maskolija, bet ir joje skaitlius isz- 
leistų knįgų dabar pradeda di- 
di n tiesi. 1892 m. Mas kol i joj i sz- 
ėjo maskoliszkoj kalboj 6588 knį- 
gos 22,900,000 egzempliorių, ki
tose gi kalbose 2465 knįgos, 
6,100,000 egzempliorių.

Wisuose krasztuose, iszėmus 
Amerikos, daugiaus iszeina kas 
metę knįgų negu laikraszczių, 
Amerikoj gi yra atbulai, czia isz
eina daugiaus laikraszczių ir terp 
jų daug yra ne kam tikusių. Knį
gų Amerikoj iszleidžia teiposgi 
ne mažai, bet turinezių svarbes
nę vertę amerikonų paraszytų 
sulyginant yra ne daug, kę rodo 
jau tas, kad labai mažai tikrų 
amerikonų rasztų yra verstų į 
kitas kalbas, užtai Amerikoj kas 
metę iszeina labai daug knįgų 
verstų isz svetimų kalbų.
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Isz Amerikos
Iszdauže langus angliszko pa

siuntinio.
Washingtone policija suėmė 

jauną drukorių, Pearsoną, kurisai 
metė akmenims į angliszko pasiun
tinio namus ir visus langus iszdau- 
žė. Wienas akmuo pataikė į petį 
pasiuntinio dukterei, bet nepavo
jingai ją sužeidė. Mat ir terp ang
liszkai kalbanczių Amerikos ukė
sų yra neužkenezianti Anglijos.

Isz darbo lauko,

Gaisrai.
1 erke Halte, Ind. Siautė czia 

didelis gaisras, kurisai pridirbo 
blėdies su wirszum ant 1 milijo 
no doliarų. Lzdegė daug didelių 
ir mažų krautuvių ir pardaviny- 
czių.

Wisas vidurys miesto Arcade, 
netoli Buffalo, iszdegė, sudegė 
daug didelių pardavinyczių ir 
dirbtuvių. Blėdį ugnies padarytą 
skaito ant 300000 dol.

Nepaprastos wagilkos.
Pereitą sanvaitę visokiose Nev 

Yorko pa rda viny ežiose, apart vi
sokių ne žymių pagal savosocija- 
liszką padėjimą, tapo sugriebtos 
ant vagystų: dvi pamokslinįkės 
ir duktė direktoriaus Cafe kompa
nijos, buvusio oficiero Amerikos 
kariaunos. Minėtos pamokslinįkės 
per savo pamokslus labiausiai 
bausdavo klausytojus už sawini- 
masi svetimos savasties. Kaip tą 
ant praktikos reikia daryti, mat 
paezios parodė ir už tą pateko į 
kalinį.

Numirė isz bado.
Turtingiausiame ir didžiausiame 
Amerikos mieste, Nev Yorke, ant 
tuszczio pliaciaus terp 19 av., 
ir 52 ui. rado kūną ne gyvo vy 
riszkio apie 55 melų, teip iszdžiu- 
wusį, kad ant pirmo pažvilgio ga
lima buvo nuspręsti, kad jis pasi
mirė nuo bado. Tą ir daktaras at
rado, kaipo priežastį mirties.Dra- 
bužiai jo buvo be jokios vertės, 
isztryti teip, kad nė nuo szalczio 
ne galėjo saugoti; tikt ant vie
no pirszto turėjo jis nutrintą si
dabrinį žiedą, kurisai galėjo dar 
turėti sziokią tokią vertę. Gėda 
isz tikro Nev Yorkui, kad jis, tu
rėdamas tiek didžturezių milijo 
nierių, daleidžia betureziams isz, 
bado ant savo puikių ulyczių už
baigti gyvastį.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Jacksonville, Fla. Bėgantis 

isz czia ant Florida Central & 
Penin;ular geležinkelio pasažie- 
rinis trūkis užbėgo ant susirinku 
šių ant szėnių galvijų, per juos 
pervažiavo ir tapo isz szėnių isz 
mestas. Prie to susidaužė keli 
vagonai ir szeszi pasažieriai tapo 
ant vietos uzmuszti; sužeistų yra 
daugiaus.. k

Indianopolis, Ind. Prieszais 
Guion staciją, greitasis pasažieri- 
nis trūkis bėgantis į vakarus, už
bėgęs ant medinio tilto, iszszoko 
isz relių. Prie to vienas pasažie- 
rius, Wills, mokslainių direkto
rius Douglas pavieczio, III., lapo 
ant vietos užmusztas, 10 gi žmo
nių tapo sunkiai apkultų.

Borles, Col. Netoli nuo czia 
iszszoko isz rėlių geležinkelio 
trūkis. Prie to 9 žmonės tapo 
sunkiai apkulti.

i

Lodges bilin wel atmete.
Pasibaigė karė su Iszpanija, 

Amerikai nereikia jau tiek liuos 
norių, todėl natywistai Washing- 
tono seną te vėl isztraukė isz 
szaszlavų priesz karę atmestą 
garsų Lodges b liu apsunkinantį 
svetimą ateivystę. Tuom tarpu 
vienok bilius tas 104 priesz 101 
Imlsais tapo atmestas, taigi naty- 
wistus pergalėjo tikt 3 baisai. Nė
ra abejonės, kad tuom jie ne pasi- 
gafiėdys, bet iszvilks isz szaszla- 
vų ne užilgio vėi savo bilių. 
Lenkai antai ant susirinkimo Chi- 
cagoj užgyrė net siųsti protestą, 
bet natyvištai, nepažįstanti nė 
jokių moraliszkų principų, ant 
protestų nežiūri ir nežiūrės, jiems 
rupi vien rodymas savo fanatisz- 
kos neužkantos kitokios kilmės 
žmonėms. Jeigu tiat terp ne ang- 
liszkos kilmės ukėsų butų didesnė 
vienybė, o mažiaus politikieriai 
tarnautų poiitiszkoms partijoms 
ui vietas ar pinįgus, jau seniai 
galima būt natyvistus darau- 
ežius gėdą Amerikai nuo augsz- 
cziausių urėdų praszaliuti.

1 Lucyville, Pa. Tide Coal 
Co. parengė czia naujas anglių 
kastynes.

T Covington, Kr. Tapo czia 
parengta nauja kooperatyviszka 
stiklo dirbtuvė.

r Mexico, Mo. ’Wietoj West 
Littleby, netoli Mexieo, atidaro 
naujas anglių kastynes.

Pueblo, Col. Kastynėse 
szito szteto dirba dabar gerai; 
dirba jose 7000 žmonių.

PiTTSBURG, Pa. Penn Elec- 
trical Manufacturing Co. perke
lia savo dirbtuvės į Irvin, Pa.

•į McKeesport, Pa. Boston 
kastynėse Brovn & Co- nuo 
szios sanvaitės pradėjo vėl dirb
ti.

Wellington, Canada. Dar
bai eina czia dabar pusėtinai ir 
yra viltis, kad teip bus per ilges
nį laiką.

< Pullman, III. Pullmano 
dirbtuvėse dirba dabar gerai'ir 
yra viltis, kad teip bus per ilges
nį laiką.

•? Saltbcry, Pa. Czianyksz 
ežiose dirbtuvėse, kuriose per 
dvi sanvaiti ne dirbo, dabar vėl 
pradėjo dirbti.

Adrian, Mich. Adrian Wire 
Co. pradėjo Menessene statyti ki
tą savo dirbtuvę, kurioje ras dar
bą 750 darbinįkų.

Birmingham, Ala. Dora 
anglių kastynėse, kuriose ne dir
bo per 5 mėnesius, dabar wėl 
prasidėjo darbai.

Hazleton, Pa. Netoli szito 
miestelio rado naujus anglių plo
tus, ant kurių ketina neužilgio 
parengti kastynes.

• Bloomington, - III. Calfax 
kastynėse darbai eina dabar ge
rai, ketina prie darbo priimti 
daugiaus darbinįkų.

r Central, III. Darbai prie 
anglių eina gerai. Nauji darbinį 
kai lengvai gauna darbą ir gali 
uždirbti po $2.00 ant dienos.

Centralia, III. Kalnakasiai 
szito apskriezio laimėjo tztraiką. 
Sztete Illinois yra dabar tikt 10 
kastyn.ų, kuriose dirba seabsai.

5 New C.58TLE, Pa. Czianyksz- 
ežiose Nev Castle Steel & Tin 
Plate dirbtuvėse dirba dabar ge
rai, tikt ne žinia, ar ilgai teip bus.

5 Winslow, Ind. Netoli czia 
ėsaneziose Alden kastynėse keti
na pradėti dirbti; kada tas atsi
tiks, ras czia darbą diktai darbi
nįkų,

Chicago, III. Daugumas 
czianykszczių darbinįkiszkų orga
nizacijų reikalauja, idant suba- 
toms darbinįkai dirbtų tikt' iki 
pietų.

* Zanesville, Oh. Brevster 
Coal Co. pirko czia 2000 akrų že 
mės ir ketina parengti naujas 
kastynes, kuriose neužilgio prasi
dės darbai.

•| Užstojus didesniems szal- 
cziams, antracito kastynėse darbai 
truputį pasigerino ir PenneyIva- 
nijoj, bet pasigerinimas visgi ne 
labai znaimus.

Cambridge, Oh. Abiejose 
czianykszcziose liejmycziose dirba 
dabar gerai, bet vieną' isz jų ke
tina uždaryti ant tūlo laiko dėl 
atlikimo visokių pertaisymų.

Lorain, Oh. Lorain Steel 
Co. parengia czia 30 naujų kokso 
peczių: rengiasi teiposgi padidin
ti ir savo plieno dirbtuves ir pa
skui priimti daugiaus darbinįkų.

Bay City, Mich. Netoli czia 
rado naujus anglių plotus; West 
Bay City Mining Co pirko jau 
1500 akrų žemės, ant kurių neuž 
ilgio ketina parengti naujas kas- 
tynee.

5[ P1TT8BURG, Pa. Anglių kau
tynių savinįkas Chartiers, prie 
Panhandle geležinkelio, nuspren
dė mokėti darbinįkams pagal už- 
girtą ant Chicagos konvencijos 
normą.

5 Wakarinėj Wokietijoj užgi
mė dideli sztrai kai; pakėlė czia 
mat sztraiką 
darbinįkės 
Sztraike ima 
žmonių,

Jenn y Lind, Ar k. Czianyksz
cziose, teip ir kitose szteto Colo- i

rado kastynėse darbai eina dabar 
gerai, dirba pilną laiką, o kaip 
kada reikia dirbti ir nedėlioms. 
Yra viltis, kad teip bus per ilges
nį laiką. Dabar gali czia gauti 
darbą ir isz kitur atkakę darbinį
kai.

5 Portland, Ore. Iszeinantis 
czia laikra&ztis “Orcgonian”, 
skundžiasi ant stokos darbinįkų. 
Pradžioj ateinanezių metų pradės 
dirbti “Snake River Valley” 
geležinkelį, prie darbų reiks 2500 
darbinįkų; tuom tarpu ant vietos 
galima bus surinkti vos pusę to 
skaitliaus, kitą gi pusę darbo 
vedėjams reiks parsitraukti isz 
rytinių sztetų.

Louisianos cukraus pliantatoriai 
ant savo pliantacijų iki sziol pa
sinaudojo isz darbo italiszkų dar
binįkų, kurie, atlikę darbą, grįž
davo į Italiją. Dabar to szteto 
gubernatorius ant darbų ant 
cukraus pliantacijų nusprendė, 
vieton italijonų,
baltveidžius darbinįkus isz va
karinių ir sziaurinių sztetų. Atei
nantį metą reikalaus 20,000—30, 
000 darbinįkų.

5 Washingtonosenate porkrati- 
nėja dabar klausymą kasimo Ni- 
caraguos kanalo, kurisai sujungs 
Atlantiszką ir Didyjį oceanus. 
Jeigu galutinai užgirs pradėti 
darbus, tai daug darbinįkų ras 
prie to darbą. Tūli senatoriai 
reikalauja, kad prie dirbimo ka
nalo gautų darbą vien Amerikos 
ukėsai, bet vargiai bo tas duosis 
iszpildyti, kasžin ar atsiras tiek, 
kiek reikia, Amerikos darbinįkų 
norinčzių į ne sveiką Nicaraguą 
prie darbo keliauti.

parsitraukti

ISZ
Lietnwiszku dirwn.

Ant Kalėlių.
Szis musų laikraszczio numeris 

yra paskutinis priesz Kalėdų 
szventę, dieną gimimo musų Isz- 
ganytojaus. Linkime mes vi
siems skaitytojams linksmai ir 
ramai praleisti tą szventę.

damas ant savo naudos nuo žmo
nių surinktus pinįgus isz parapijos 
kasos.Tų žinių mes jieszkome laik
raszcziuose, bet ne visuose at
randame: vieni laikraszcziai anie 
tai tyli lupas užcziaupę,nedrysda- 
mi nupeikti peiktinų darbų vie
no isz savo apginamos luomos, 
kiti tiesiog melagingai užgina vi
siems žinomą isz draugų laiszkų 
faktą. Didelį trukszroą savo laike 
terp Amerikos lietuvių padarė 
parengta ant lietuvių len
kinimo už jų pinįgus lenkiszką 
mokslainė. ▲pie tai kituose A- 
merikos krasztuose gyvenanti 
lietuviai žinojo jau nuo Chicagos 
draugų pirmiaus negu ap:e tą 
skandalą praneszė “Lietuva”. Ir 
ką gi ant to pasakė kiti lietu- 
wiszki laikraszcziai? Wieni isz 
syk bandė “Lietuvai” užmesti 
melagystę, tikt paskui ir tai ne 
drąsiai, lyg per pusę lupų teikėsi 
tą skandalą nupeikti, atsiranda 
vienok laikrasztis, knris ir szią- 
dien dar iszgiria parengtą lietu
viams su nemokanezioms lietu- 
viszkai lenkiszkoms minyszkotns 
mokslainę, ant vieno puslapio 
iszgiria parengėją, ant kito jį tru
putį nupeikia. Tų faktų užtenka 
ant parodymo, kodėl mažai lietu
viai kimba prie savo laikrasz
czių, o greieziaus griebiasi sveti
mų, jeigu tikt juos supranta: jie 
jieszko laikraszcziuose teisingų 
žinių, jeigu gi persitikrino, kad 
ne wisiems rupi teisybė, vieni 
apie ją tyli, kiti neteisybę iszgi- 
ria, tąsyk ant meluojanezių arba 
slepianczių teisybę laikraszczių ne 
nori pinįgų iszleisti. Taigi mat ne 
tankesnis arba retesnis laikrasz
czių iszeidin ujimas atszaldina skai
tytojus: nors turėtume laikrasztį 
iszeinantį kas valandą, bet jeigu 
jis mums padavinės melagingas 
žiojės, jiegu slėps teisybę, jeigu 
talpys ne kam tikusius straips
nius, jis ne turės daugiaus skaity> 
tojų už sziądieninius geresni uo
si uos ir teisingesniuosiuos kasnedė- 
linius. Ant pastatymo aut tvirtes
nių kojų musų laikraszczių, pa
gerinimo ir padauginimo knįgų 
ne tiek reikia kasztų, kaip dau
giaus doros ir noro patarnauti 
sovo tamsiems broliams terp 
laikraszczių redaktorių; nedoru- 
mas ir neteisingumas vieno laik
raszczio kenkia ir kitiems, dores- 
hiems, teiposgi ir visai lietuvisz- 
kai visuomenei.

Laikntzczių skaitytojas.

doriszką (moraliszką) vertę kun. 
Kravczuno, visai ne 1 abejo
jame, kad mieriai naujo laikrasz 
ežio bus isz tikro toki, kokius pa
duoda “Tėvynė”, kadangi, kaip 
priežodis šoko: pelėda ne pagim
dys erelio, teip kun. Krav- 
czunas, menkai pats apie dorisz- 
kus principus suprasdamas, nieko 
gero ne gal sutverti, bet apie tai 
pirm laiko ne norėjome garsinti. 
Chicagoj yra gana lietuvių, czia 
jeigu tikt jie skaitytų, gali iszsi- 
tekti lengvai du laikraszcziai ir 
be mierio kenkti viens kitam. 
Laikraszczio priderystė tarnauti 
savo broliams, o ne kenkti viens 
kitam; jiegu kunįgas Kravczu
nas kovą ir kenkimą mums už 
mierj savo laikraszcziui paskiria, 
mes priversti užpuolimus jo 
laikraszczio atmuszti. Ne smagu 
mums tikt tas, kad musų kova 
su menkos doros kunįgu Krav- 
czunu turės atsiliepti ir ant kitų 
visai nekaltų kunįgų. Kur me
džius taszo, ten ir skiedros laksto 
ir nieks ne gali žinoti, į ką kokią 
gal pataikyti. Tas ypacz pas mus 
gali atsitikti, kad kokia nuo mu- 

nuskilusi 
visą ku 
kunįgams 
peikti ir

sų taszomo medžio 
skiedra gali užgauti 
nįgiją, kadangi musų 
trūksta drąsos atvirai 
pikeziausiai darantį savo sandrau
gą kunįgą; apie kunįgų nusidėji
mus musų kunįgų laikraszcziai 
mėgsta tankiai nutylėti, jeigu jau 
ne nubarti iszrodanczius jie i k ti
nus kunįgo darbus. Apie tą mes 
pats turėjome progą persitikrinti 
pradėję kovą su kun. Kravczu- 
nu už parengtą už lietuvių pinį
gus lenkiszką mokslai ne ir už jo 
Užmėtytus parapijos pinįgus.

visai teisingai isz- 
tan kuinas, ar re- 

tiek avė- 
Yra antai 
iszeinanti

Dar apie musų laikrasz- 
czius.

Neseniai p. Damijonaitis “Lie
tuvoj” iszrodė silpnas puses mu
sų laikraszczių, aiszkino priežas
tis tų silpnų pusių,kurių dėl daug 
lietuvių ik nori skaityti lietuvisz- 
kų laikrasscijų ir griebiasi už tau
kiaus iszeinanczių svetimtautisz- 
kų. Mums rodėsi, kad tos prie
žastys ne 
reikastos:
tumas iszėjimo czia ne 
ria, kiek kiti dalykai, 
angliszki laikraszcziai 
kasdieną, arba ir dar taukiaus,
bet turinti mažiaus skaitytojų 
už iszeinanczius sykį ant sanvai- 
tės, arba ir sykj ant mėnesio. 
Taigi matyt, kad ne tankesnis ar 
retesnis iszėjimas atsiliepia ant 
skaitytojų skaitliaus, bet vertė 
paties laikraszczio. Rodą pas mus 
ne visi skaitytojai ant tiek iszla- 
vinti, kad galėtų atskirti vertę 
svarbesnių ir niekesnių rasztų, 
bet kaslink bėganezių atsitikimų 
jau ir musų skaitytojai atskirs 
teisybę nuo melo, supras katras 
laikrasztis labiau s stoja už ypatų 
arba luomų reikalus negu už rei
kalus lietuviszkos visuomenės. 
Kaip kitur, teip ir pas mus, yra 
geresni ir teisingesni, yra ir nie
kesni laikraszcziai; tas ir atsiliepia 
ant musų skaitytojų: abonentas, 
kuriam per nežinią pasitaikė iszsir 
raszyti niekesnį, meluojantį laik- 
rasztį, ne non paskui skaityti ir 
susipažinti su geresniu, vieton 
lietuviszko, jeigu tikt supranta, 
griebiasi svetimtautiszko. Mes, 
laikraszczių skaitytojai, reikalau
jame, kad laikraszcziai padavinė
tu teisingas žinias, kad suteiktų 
gerus ir naudingus pamokinimus, 
reikalaujame, kad laikrasztis vi
sada stotų už teisybę, kad netar
nautų, ne butų įnagiu ypatų arba 
luomų; apginanezius vienpusisz- 
kai luomų reikalus ima vienpu- 
siszki luomų garbintojai, bet tų 
skaitlius eina vis mažyn ir ma; 
žyn. Apie svarbesnius atsitiIri
mus terp lietuvių ar tai czia A- 
merikoj, ar Lietuvoj mums pra- 
nesza per laiszkus musų draugai; 
mes patvirtinimo tų žinių jieszko- 
rne ir musų laikraszcziuose. Pra- 
nesza mums, pa'veikslan, kad to
kioj ir tokioj vietoj kunigas 
nuskriaudė parūpi jonus sunaudo-

Isz Waukegan, 111.
Czia gyvenanti lietuviui nesi

liauja girtuoklystų ir pesztynių. 
Žinoma, ne visi bjuriai elgiaisi, 
bet ir tų girtuoklių, pesztukų, 
nerimstanezių be provų, koki 
czia yra, mums per daug, kadan
gi jie daro sarmatą visiems lietu
viams. 4 d. szio mėnesio, 11 
wal. naktyj, susipjovė terp sa
vęs du lietuviai, kaip koki szu- 
nes, tikt tuom nuo szunų jie sky
rusi, kad szunes draskosi ir kan
džiojasi su savo locnais dantimis, 
minėti gi musų broliai pjaustėsi 
su peiliais. Ant besimuszanczių 
riksmo atbėgo ‘dėdės’ ir vieną isz 
pesztukų patubdė ant kiauszinių 
iki neatsiras toks, kas už jį bailą 
padės. *

Isz VVilmington, Del.
Darbai pas mus su visu susilp

nėjo. Lietuvių yra czia pusėtinas 
būrelis, bet apszviestų ir dorų 
žmonių terp jų ne daug. Daugu
mas ne mėgsta—apszvielimo ir 
jo vertę mažai iszmano; szven- 
toms dienoms, vieton skaityti 
laikraszczius arba knįgas, velka 
isz aptiekų spiritą, sumaiszo jį su 
kava ir geria kaip verazis buizą. 
Jeigu teip eis toliau;, tai ir czia 
lietuviai nužudys gerą vardą.

Pabėgo isz czia J. Kirkickis su 
paezia ir vaikais pridirbę daug 
skolų, prisiskolinę pinįgų, kur 
tikt gauti galėjo. Kiek duodasi 
girdėti, nusidavė jis į Phi.adel- 
phią, Pa. Wietinis.

Atsiliepimas isz Pliila 
delphios, Pa.

Numr. 48 “Lietuvos” patilpo 
straipsnis fcz Philadelphios už
puolantis ant tūlų ypatų asabisz- 
kai ir neva apginantis lietuvisz- 
ką mokslainę nuo uždarymo. 
Mokslainė yra visuomeniszka 
institucija, taigi jos nė viena pu
sė ne galime vartoti už asabiszką 
įnagį. Mes, protestuodami priesz 
Jocį, ne kliudome visai mokslai- 
nės, tikt ją statom dar ant augsz- 
teenio laipsnio, lygiai ir lietu- 
viszką vardą giname nuo suterszi 
mo per susiterszuszį žmogų. Teip 
darom ne isz asabiszkos neapy
kantos Jociaus, nes jisai mums 
asabiszkai nenusidėjo, tikt dėlto, 
jog yra' sulaužęs doros įstatus, 
kas kenkia visuomeniszkiems 
reikalams ir žemina lietuvių var
dą akyse svetimtauezių. Žinome, 
kas atsitiko su Daktaru Margai- 
cziu ir su buvusiu czia lietuvisz- 
ku kooperaty viszku sztoru, kaip 
lietuvių pinįgai nuužė su vėju. 
Kaslink mokslainės, tas reikalau
ja paaiszkinimo. Philadėlphioj 
yra kelios deszimtys Public 
School’s, kurios yra vakarais ati
darytos ant pasimokinimo, į jas 
gali eiti kiekvienas miesto gy
ventojas drąsiai, be jokių fakto
rių, bei vertėjų ir mokintis 
koks ne buk žmogus, kad ir nige- 
ris arba chinietis, tokias tiesas turi 
ir lietuviai: Public Schools lietu
viams visada atidarytos, ir nie
kas jiems jų ne gali uždaryti, nes 
tai yra valstijos institucija! Ar 
galėtų atsirasti toks mulkis, 
kuris reikalautų, kad Public 
Schools parengtas lietuviams 
miestas uždarytų? Wieszos mok
slainės yra visuomeniszka insti
tucija miesto parengta, tuom tar
pu ansai pseudokunįgaiksztis jas 
pavertė į savo asabiszką įnagį, 
vieton žmonis pamokyti ko nau
dingo, tai juos dar arsziaus mul
kina. Žiūrėkime Nr. 40 “Ryto”, 
kaip monopolizuoja vieszas insti
tucijas! Jo atsiliepimas teip skam
ba: “Philadelpijoj teipgi yra 
vakarinių mokslainių, kame žmo
nės, vyrai ar moterys, gali iszsi- 
mokinti yvairių amatų arba isz- 
darbių už dyką. Žinoma, pašto- 
jant į tas mokslainės,reikia mokė
ti gana gerai angliszkai.” Wieszų 
institucijų, kokios jos ne butų, 
tame ir vieszų mokslainių, duris 
yra dėl visų atviros ne paisant 
kaip kas angliszkai kalba; lie
tuviai seniai isz jų pasinaudoja 
be faktorių monopolizatorių.

Mes prane- szam, jog 
pas mus Philadėlphioj 
nė jokios lietuviszkos mokslainės 
nėra: nėra nė nedėlinės ir Jocis 
nė jokios mokslainės ne atidarė, 
kaip jisai giriasi. Pirmiau-

mokintis kliubuose Daktaras Mar- 
gaitis 1897 m. Pradžioj gi szių 
metų lietuviai parūpino darbą a. 
a. Jociui Fletchers Public School. 
Dabar vienok pasirodo, jog j's 
nėra atsakaneziu. Dabar Jocis 
yra po sudu ir po baila, apie ką 
jau buvo praneszta. Fletchers 
Public School, kurioj Jocis dirbo, 
yra atidaryta jau keli metai va
karais mokintis dėl vieų abelnai; 
tai ir szįmetą atidarė ne tikt dėl 
vienų lietuvių; ją lanko: a- 
merikonai, airiai, vokiecziai, ita- 
lijonai, žydai, lenkai, lietuviai 
ir tt. Taigi matote, jog ne lietu
viai ją atidarė, ne lietuviai gali 
ją uždaryti, tai kum dar tokius 
juokingus paskalus leisti į svielą 
apie uždarymą?

Lietuviai.

kol jos ne bus praszalintos. Tokiu 
budu, pagal kn. Krav. mokslą ir 
katakizmą, visi kiti kunįgai turė
tu būt teiposgi bedieviais, die- 
vuotu ir vertu būti prižiurėto- 
jomi katalikiszkų draugyszczlų 
pasiliktu tikt kun. Kravczunas.

5). Ar asz be pamato Užkalbė
jau Tamistos szlykszczius darbus, 
kokių dasileidi prie spaviedny- 
czios? Tamista, pagavęs mano 
privatiszką* laiszką, raszytą į A. 
Kalasauską, perkreipiai jo turinį 
ir melavai žmonėms, buk asz at
kalbinėjau Kalasausko paezią ir 
buk norėjau jam su kita paezia 
szliubą duoti.—Kas skaitė tą ma
no laiszką, matė, kad asz jo pa
ezios neatkalbinėjau, su szliubu 
liepiau jam eiti pas kunįgus. Tai
gi, jeigu Tamistai valia meluoti 
ant manęs isz ambonos ir ant su
sirinkimų, tai dėlko man nevalia 
savo apsigynime teisybės pasa
kyti? Kad Tamista ant spavie-, 
dies atkalbinėjai nuo vyro jauną 
paezią, tą žino szimtai žmonių, ne 
asz vienas. Ta moteriszkė su sa
va vyru ir sziądien keikia Ta- 
mistą už tokią nelemtą spaviedį. 
Kada prie spaviednyczios Tamista 
liepiai moteriszkiai pamėsti savo 
vyrą, jį Tamistos klausė, bet kur 
ji, pametus vyrą,butų pasidėjusi? 
Kas ją kitas ims? Tamista liepiai 
jai ateiti pas savę į kleboniją ir 
žadėjai tenai vietą ir duoną 
duoti, kad tikt pamestų savo vy- 
rą. Ar tai spaviednyczios yra į- 
statos ant atkalbinėjimo paežių 
nuo vyrų? Ar tai sziteip kunįgui 
pritinka daryti? Tokio darbo dro- 
wetusi dasileisti ir netiklausias 
paszlemėkas! Ar tai czia mano 
kaltė? Ir ar už tai asz turiu būti 
iszmestu isz draugyszczių už Ta
mistos nelemtus darbus?

Asz Tamistos nepradėjau už
kabinėti, nors jau seniai tėmyjau 
ant Tamistos szlykszezių pasielgi
mų, bet nudaviau, kad to nesu
prantu. Mes sukritikavome tik
tai mokslainę, kuri yra vieszu 
visos musų tautos dalyku, apie 
kurios pagerinimą yra privalu
mas rupintiesi diekvienam lietu
viui mylincziam savo tautą, i- 
dant lenkiszki raupai musų tau
tos ne kankinių; gana jau tą len- 
kiszka liga iszžudė musų tautie- 
czių nuo Jagailiaus iki dabar, nuo 
jos lietuviai teip susilpnėjd, kad 
ir sziądien negali atsistoti ant sa
vo locnų kojų. . Mes, kaipo tikri 
lietuviai, geidėme tikt gero mu
sų mokslainei, o ne užkabinėjome 
zokonįkių, kurias ne mes, tikt 
Tamista partraukiai, o Tamista 
už musų gerą norą pradėjai ant 
manę asabiszkai, piemeniszkai už- 
puldinėti. Ar gi teip apszviestam 
žmogui, o dar kunįgui, pritinka?

• A. Olszevskis.

Iszsiteisnimas priesz kun. 
Krawczūno apkalint* 

mus.
Kadangi kun. Kravczunas už

puolė ant manęs asabiszkai ir be 
pamato, priverstas esmi tame 
atsiliepti ir gintiesi nuo melagin
gų užpuldinėjimų. “Lietuvos” 
No. 49 skaitytojai jau matė kun. 
Kravczuno ant manęs paduotą 
skundą į dvi draugysti: S. Dau
kanto ir Szv. Kazimiero. Kun. 
Kravczunas skundžia manę drau
gystėms: 1) buk asz sulaužiau į 
status bažnyczios ir konstitucijos, 
ir buk atsiskyriau nuo Rymo- 
Katalikiszkos bažnyczios; 2) buk 
norėjau prisisavinti bažnyczios že
mę; 3) kėliau sumiszim^i už nege
rą apraszymą parapijos “proper- 
czių”; 4) buk iszjuokiau zokonį- 
kes kaipo maskoliai Kražiuose; 
5) buk be pamato užpuldinėjau 
ant sekreto “spaviedies” ir tt.

Pažiūrėkime, kiek rasime tei
sybės kun. Kravczuno skunduo
se: .

1) . Melszcziau guod.kn.Krav
czuno parodyti, kada atsiskyriau 
nuo Ryme—Katalikiszkos Bažny
czios, kur ir kaip? Juk kaip kas 
met teip ir szįmet ėsini atbuvęs 
du sykiu “spaviedį” 'Tamistos 
bažnyczioje; kaip kas met teip ir 
szįmet daviau $10 ant Tamistos 
bažnyczios, beje kitais metais dno- 
davau daugiaus kaip $10: 1896 
daviau $25.00, o 1895 m.'$13.00. 
Teiposgi szliubą daviai Tamista 
man pats savo bažnyczioje, ir 
vaiką mano apkriksztyjo Tamis
tos bažnyczioje Tamistos asisten
tas. Ar tai yra attiskyrimas nuo 
bažnyczios?

2) . Kokią bažnyczios žemę 
geidžiau prisisavinti? Ar tą kur 
pernai dėjau ‘.‘sidevalką” prie sa
vo namo?—Ta žemė dar tada 
prigulėjo miestui, o kada miestas 
ją atidavė bažnycziai, asz savo 
“sidevalką” nusiėmiau ir Tamis- 
tai parasziau laiszką praszydamas 
Tamistos savo žemę užimti. Ar 
tai yra laužymas įstatų bažny
czios ir draugyszczių konstituci
jos?

3) . Kėlimas sumiszimo joge i 
nebegerai užraszyta locnastis baž
nyczios ant “Catholic Bishop of 
Chicago, a Corporation Sole”.

Žinoma, kad negerai. Jeigu bu
tų gerai, tai užraszytų ir visos ki
tos katalikiszkos tautos parapijų 
turtus ant vyskupų, bet kodėl 
visų kitų tautų ir rytinių “sta
tų” lietuvių parapijų savastis 
yra užraszyta ant vardo parapijų 
o vyskupas yra tiktai jų “trusti- 
su”? Ch’cagoje vokieczių katali 
kų, prancūzų, czekų ir tt. bažny
czios užraszytos teip pat ant para
pijų vardo, o vyskupas tikt trus- 
tisu yra, ir kodėl tiktai mus ir 
lenkų bažnyczios turi būt savasz- 
czia vyskupo? Ar tai mes su len
kais kitam Dievui priklausome?

4) . Kada ir kokias zokonįkes 
iszjuokiau?—Mes ne kritikavome 
zokonįkių nė jų zokono, dėl 
mus gali jos sau būti zokonį- 
kėms; bet būdamos lenkėmis ir 
nemokėdaųjos lietuviszkai ne 
gali būt lietuvių vaikų mokinto- 
tojoms, nes ne suprasdamos lietu
viszkos kalbos tikt aklina lietu
vių vaikus, ir ką per kelioliką 
metų geri lietuviai nuveikė ant 
lietuviszkos dirvos, tą Tamista 
su savo lenkiszkoms minyszkoms 
sziądien griauni. Jeigu teip vi
sos mokslainės, kaip Tamistos, 
darytų, tai po kelių metų lietu
vių nė vardo ne butų girdėti. Ar 
tai czia iszjuokimas zokonįkių? 
Jas peikia visi lietuviszki kunį
gai ne tikt Amerikoj bet ir Euro
poj, tūli isz jų nuo mus reikalauja,

Isz wisur.
|| Ant Wokiszkų jūrių ąusimu- 

szė duangliszki garlaiviai “Ilios” 
ir “Pierrenedone”.Pirmųtinis pas
kendo; su juom prigėrė 20 žmo
nių.

0 Mieste Leite, Wokietijoj, su
griuvo naujai statomi namai, 
prie to 9 darbinįkai tapo sunkiai 
apkulti; didesni dalis mirtinai 
apkulti.

H Ant Baitiszkų jūrių pasken* 
do vokiszkas laivus “Adele” su 
visais ant jo buvusiais žmonims. 
Kiek isz tikro žmonių pražuvo, 
dar nežinia.

§ Netoli Sao Francisco, Brazi* 
)izijoj,rado labai storą aukso gys- 
Igu Lz visų aplinkinių skubinasi 
Įmonės tikėdami aukso tiek prisi* 
kasti, kad jo užtektų ant viso 
amžiaus.

< 
t

Australijoj szį metą buvo labai 
didelis sausmetis, todėl kvieczių 
farmeriai surinko teip . mažai, 
kad jų vos užteks gyventojams 
ant maisto; ant iszvežimo sve
tur jų ne bus.

wisi darbinįkai ir 
szilkų dirbtuvių.

dalyvumą 15000 bus girdėjome 
ją laikrasztį,

____ ________ , B Paryžiuj sugriuvo 
kad mes nesiliautume klabinę, pa-Į statomi namai ir užbėrė

Ameri-

naujai 
dirba

Naujas kunįgo Krawczuno 
laikrasztis.

“Tėvynė”, nr. 21 paduoda, kad 
Chicagoj kunįgas Kravczunas 
pradeda iszleidinėti naują lietu- 
tuviszką laikrasztį po v. “Žemai
tis”. Mieris to laikrascczio, ėsąs 
kenkti materijaliszkai “Lietu
vai”. Mes rods eeniaus 
apie rengiamą naują 
tikt jo vardo nežinojome, kas
link gi mierių, tai pažindami ge- . 
rai lygai intelektualiszką, kaip ir šiai czia suorganizavo ^lietuvius

|| Pietinėj Iszpanijoj, mieste 
Grenadoj, pulkas iszpaniszkų mo
terų, laikydamos atradimą Ameri
kos kaipo priežastį visų jų tė
vynę pasiekusių nelaimių, su 
akmenims sudaužė stovinezią ant 
miesto pliaciaus stovylą 
kos atradėjo, Kolumbo.



FV

L IT E U V A - 
1 ■»■■■

ožius prie to darbinįkus. Iki sziol 
isztraukė isz po griuvėsių ketu
ris negyvus, bet kaip sprendžia, 
penki užmuszti yra dar po griu
vėsiais. Apart užmusztų, diktąi 
darbinįkų tapo apkultų, isz kurių 
dar keli turės mirti.

NAUJI 1SZRADIMAI.

Netoli Triesto, pietinėj Austri
joj, prieszais kuimę Pristronek, 
susidaužė iszszokęs isz rėlių ta- 
worinis trūkis vežantis spiritą, 
prie ko keli trūkio tarnai tapo su
žeisti. Kada atėjo pagelba iszTrie 
sto, rado kaimo gyventojus, mo
ters, vyrus, net ir vaikus gulin- 
czius ant kelio. Mat jie pasinau
dojo isz įvežamo spirito ir visai 
pasigėrė.

ariu ir teip, 
paczios pa- 
pavirsziaus. 
sutilps 2000

isz tokių įtaisų, isz privatiszkos 
labdaringų draugyszczių paszel- 
pos naudojasi daugiaus begėdžių, 
tinginių ir visokių prigavėjų, 
tie gi, kurie gėdini praszyti ne 
karta mirszta nuo bado. Apie to
kius atsitikimus juk ne retai gali
ma patikti apraszymus visų 
krasztų laikraszeziuose. Kariaunos 
visų krasztų suėda treczdalį visų 
surinkimų, iszleidimai ant jos 
visur auga, apvertus tikt treczda
lį tų surinkimų ant szelpimo pa
senusių ne galinczių dirbti darbi
nįkų ne sunku būt jiems paskirti 
daug didesnę paszelpą negu ant 
Naujos Zelandijos paskirtos sene
liams pensijos.

|| Baisios wė‘ros siautė ant 
salos Saidinijos, ant Terpžemįnių 
jur ų. \ ieste Somassi 300 namų 
tapo sugr autų, 100 teip pagady- 
tų, kad gyventojai turėjo iszsi- 
kraustyti. Daug nelaimių vėt
ros pridirbo ir po vi«as ap
linkines, kurias pavertė j tirus. 
Prie to daug žmonių pražuvo, 
bet tikro pražuvusių skaitliaus 
dar nieks nežino.

|| ^Vidurinėj Afrikoj, Kongo 
vieszpatystėj, ant upės Unanghi, 
tenykszcziai negrai pagavo ketu
ris puškėjus isz Belgijos, juos su
draskė ir suvalgė. Prekėjų eskar- 
ta susidedanti isz 20 kareivių li
kosi cziabuvių iszskersta; kita gi 
kariaunos dalis, susidedanti isz 
40 kareiv;ų vedamų europie 
caių cficierių tapo teiposgi isz 
dalies iszskersta, isz dalies i«z 
vaikyta.’

|| Ant patekusios Japonijai po 
paskutinei karei su Chinais salos 
Formozos, pulkas susidedantis isz 
200 ginkluotų kalnų gyventojų 
užpuolė ant vieno pr.e pakran- 
czių kaimo, iszdegino 3 7 ukes ir 
viską iszplėszė. Wienas japonisz- 
kas policijos inspektoiius ir 6 
konstabeliai tapo užmuszti; ki
tam konstabeiiui, paimtam į ne
laisvę, apkabinėjo ant kaklo 
kruvinęs jo draugų galvas ir 
nusivarė į kalnus. Wienas isz už
musztų policistų; užpultas na- 
mieje ir matydamas, kad ne galės 
atsiginti, užmuszė pirma savo pa
ežiu ir vaikus, idant jie gyvi ne
patektu į užpuolikų nagus, pas
kui gi pats tapo su peiliais su 
pjaustytas.

C Prancuziszka garlaivių kom
panija, kurios vienas isz geriau
sių garlaivių, “Bourgogne”, szį 
metą pražuvo, prie ko dideli 
daugybė žmonių prigėrė, dirba 
dabar naują laivą, Naujas laivas 
bus teip įtaisytas ir pagerintas, 
k^d nors jis ir susidaužytų, žme 
nės galės būt apsaugoti nuo pas
kendimo. Prie naujo garlaivio 
bus pritaisytos isz abiejų krasztų 
ilgos ir placzios kybanezios plat
formos, kulias ūmai galima bus nu
leisti į vandenį, 
skęstant laivui, joa 
kils ant vandens 
Ant tų platformų
žmonių, taigi tiek, kiek tasai nau 
jai dirbdinamas laivas ga’ės jų 
paimti. Jurinįkai ir pasažieriai, 
jeigu laivas ir paskęstų, galės su
sirinkti ant tų platformų ir isz- 
uti ant jūrių paviršiaus teip 

ilgai, kol neatį.lauks gelbėtojai. 
Ant aprūpinto tokioms platfor
moms laivo, nors jis ir paskęstų, 
pasažieriams nėra nė jokio pavo
jaus.

|| Profesorius Landerer isz 
Stuttgarto, Wokietijoj, iszrado 
naują vaistą nuo džiovos, kurisai 
ant ligonių Karoliaus ir Olgos li- 
gonbuezio tapo išbandyta*. Wais- 
tas tasai yra tai Hetalius ir Heto- 
kretolius įczirksztas po oda. Pro
fesorius Landerer darbavosi ant 
savo isz radini o 15 metų. Daktarai 
ligonbuezio, kuriame ant sergan- 
czių naujas vaistas tapo iszbandy- 
tas, laiko jį už užganėdinantį; prie 
jo vartojimo ligoniai turi užlaiky
ti atsakanezią dijetą ir tai per ke
lis mėnesius. AVaistas tasai iszgy 
dė diktai ligonių su įsikerojusia 
džiova, stovinezių ant antro laip
snio ligos įsikerojimo. Specijalis- 
tai laiko naują Landerero vaistą 
už geriausią isz visų iki sziol žino 
mų iszrastų ar tai Europoj ar A- 
merikoj; apie tokius vaistus ne
va iszrastus Amerikoj pilna ap
garsinimų po laikraszczius, tikt 
kaslink jų, žmonės paliovė tikėję, 
kadangi amerikoniszkiems išra
dėjams ne tiek rupi, kad jų vais
tas pagelbėtų ligpniui, kiek kad 
už iszradimą kuo didžiausiu pelną 
turėtų, todėl jie per lakraszczius 
reklamuoja vaistus neturinezius 
nė jokios vertės.

Į] Pulkas ginkluotų albanieczių 
prisigriebė per rubežių j Serbiją, 

■ užpuolė ant parubežinio kaimo 
Illak, paweržė ir nusigabeno su 
sawim tris gražiausias merginas; 
dabar ant iszpirkimo rėikalau a 
25000 graszių, kitaip gi žada 
merginas turkams parduoti. Tė- 
wai, nors parduotų wiską, ką tikt 
turi, ne gal surinkti nė ■» penktos 
dalies to, kiek reikalaują paver
žėjai jų d tkterų. Wisi kaimo gy
ventojų ir tūli aplinkiniai kai
mai renka terp savęs -aukas ant 
iszpirkimo merginų, kadangi ežia 
visi žino, kad albaniecziai ne 
sztukavoja, bet iszpildo, ką žada. 
Jeigu merginas parduotų tur
kams, jau jų niekada tėvai ne 
atgautų, kadangi jos patektų į 
turkų haremus kaipo nelaisvės.

U Maskoliją, gal už jos netiku
sius ir neteisingus valdonus jau 
nuo kelių metų pradėjo lankyti 
visokios nelaimės: tai limpan- 
czios ligos, tai badas, tai gyvu
lių maras, bet didi ausia jos ne
laimė ar tikt ne bus netikę carai 
su rujoms nupenėtų žmonių dar
bu urėdnįkų. Badas tulus rytinės 
ir pietienės Maskolijos krasztus ir 
dabar kankina; beturezius sziau- 
rinių prie Ledinų jūrių klampy
nių gyventojus, kadangi ežia jau 
ne galima javų auginti, pasiekė 
sziaurinhj elnių maras, o tie gy
vuliai yra tai viena.tinis turtas, 
penėtojai klampynių gyventojų. 
Nuo Sėjos pereitų metų iki Gegu
žiui szių metų pastipo ežia 120 
000 elnių, 33000 gi pats gyven
tojai papjovė. Wertė tų elnių yra 

m lijono rublių. Dabar terp tų 
gyvulių apsireiszkė vėl siberisz- 
kas maras, nuo kurio pastipo 70 
000 elnių vertės mažiausiai 1 
milijono rublių.

kokios 
ir saugyrys- 

ne

užsipel-

Numažintos prekes ant Ka
lėdų ir Naujų metų.

Niekei Plato geležinkelis par
davinės tikietus Gruodžio 23,24, 
25, 26, 30 ir 31, 1898 m.,teiposgi 
Sausio 1 ir 2 1899 m. už vieną ir 
vieną treczdalį paprastos prekės 
į abi pusi ant visų savo kelių. 
Tikietai ant sugrįžimo bus geri iki 
3 d. Sausio 1899 m. Adresuokite 
pas J. Y. Calahan, 111 Adams 
St. Chicago, III.

Pensijos ant senatvės.
AYisoki musų žemės krasztai 

turi savo tiesas, pagal kurias rė
dosi. Amerikos natyvistai per sa
vo laikraszczius stengiasi iszrodi- 
nėti, kad Amerika turinti stovėti 
pirmose eilėse, tuom tarpu tų pa
ežių n^ty vistų lakraszcziai garsi 
na tokias nuomones,tokius princi
pus, kad per tai naikina seniai 
užpelnytu gėrę garbę Amerikos. 
Kiekvienas krasztas turi tokią 
garbę, ant
no ne žodžiais 
ta, bet darbais 
savo naudos, bet ant žmonijos ir 
civilizacijos. Ant tos dirvos iki 
sziol Amerka labai mažai yr^ nu
veikusi, ji rods daug padarė ant 
naudos savo kapitalistų, bet ma
žai ant labo kitų luomų savo pa
valdinių, o dar mažiaus ant žmo
nijos labo. Ant labo dirbanezių 
luomų ji mažias padariusi negu 
daugelis musų žemės krasztų. Ta
me ne tikt Ameriką, bet visus 
kitus krasztus sugėdina agliszkos 
kolionijos Australijoj. Antai ant 
Naujos Zelandijos tapo dabar už- 
girtos pensijos sulaukusiems 65 
metų tos salos gy vetojams, iš
gyvenusiems ežia mažiausiai 25 
metus, vis tiek, vyrams ar mote
rims. Kiekvienas sulaukęs 65 me
lų ir besidarbavęs ežia per 25 
metus turi tiesę nuo rando reika
lauti afit užsilaikyrųo pansiją po 
1 sz i lingę ant dienos arba 92 dol. 
ant metų ir tai iki pabaigai savo 
amžiaus. Nuo paszelpos išskirti: 
tinginiai, prigavėjai, nusidėjė
liai, chiniecziai ir visi turinti 52 
svaru sterlingu kapitalo. Rods 
tai paszelpa nedideli, bet ir ji vis
gi geresni negu jeigu apie sene
lius nieks nesirūpintų, visgi pa
senusiam darbinįkui, kurisai ne 
gali jau dirbti, nereikia elgetauti 
ir melsti kitų malonės, kad ne 
duotų jam badu mirti. Rods vi
sur visuomėne neva užlaiko be- 
turezius parengdama labdaringas 
įtaisas, kurios ne vienaA krffsz- 
tui kasztuoja daugiaus negu pensi
jos ant Napjos Zelandijos pasenu
sioms darbiuįkams užgirtos, bet

vien ant

Reikalai TSwyn6s Mylė
tojų Draugystes.

Nesmagu, jeigu prisieina ginezus kel
ti, bet tankiai reikia ginezytiesi prisi
laikant tiesos; kiekviena isz besiginezy- 
janezių pusių sako, kad Jos yra tiesa,bet 
isz szalies žiūrinti persitikrina apie tie
są vienos pusės, bet ne abiejų.

Teip lyginai prisiėjo ginezytis ir tiesą 
rodyti sziądienlniam “Tėvynės Mylėto
jų Dr-tės” Centraliszkam Komitetui 
nesutikimuose su buvusiu sekretorium 
“Tėvynės Mylėtojų Draugystes.”

Buvęs sekretorius, p. Mikolainis, da
bartinis redaktorius “Vienybės“, varde 
rėdystės sako, kad straipsnis tilpęs nr. 
48 “V." ant puslapio 575, esąs ne nuo 
Centraliszko Draugystės Komiteto, bet 
tikt nuo p. Damijonaiczio.

Tas straipsnis yra nuo viso^Komitėto 
ne nuo vieno tikt sekretoriaus, mes, 
sziądieninis Komitetas, nieko2pavieniai 
ne veikiame. Pirmutinis Komitetas dry- 
so tikt kartais veikti be susitarimo, o 
isz to irdfcbarginczų ne galime pabaigti.

Nors “Vienybėje“ ir “Lietuvoje“ sa
vo laike buvo pagarsintos priežastys 
prapuolimO'pas kasierių Draugystes pi- 
nįgų ir viso nepasisekimo, taigi dar ir 
vėla p. Mikolainiūi nusimazgojanl ran
kas, buk jis tame nieko ne kaltas, o tik 
dar esantisCentraliszkas Komitetas ken
kiantis Draugystei, prispirti ėsame tą 
dalyjtą atkartoti ir parodyti senoms ir 
naujoms, kuopom s visą kaltę.

• 1) Gana gyniau būdamas Reikalų Ap
dirbėju Dr. ki^l a. a. Mieliaucką ne
rinkti kasierium, bet atginti negalėjau, 
nes balsai pervirszyjo.

Gyniau, kad spaudinti Keistuczius 
neduotume į Prusus, nes turėsime bė
dos gana, kadangi žinomi buvo faktai 
su knįgoms p, Minkaus Prūsuose spaus
dintoms; Mikolainis daugiaus turėjo pri
tarėjų, manę pergalėjo.

-Jeigu butume davę Amerikos spaus
tuvėms spaudinti, Miliauckas tuom 
laik butų viską atmokėjęs, ir spaustu
vės butų, gavę pinį^gtis nuo Draugystės, 
o ne nuo p.-Mikolainio,

4) Dažinojęs' Mahanojuje nuo gero 
žmogaus epie keblumą Miliaucko ir 
blogą kasos stovį, skubinausi duoti ži
nią ponui MikAlainiui kaipo sekretoriui 
Dr-tes, idaot/kuoskubiausiai duotų žinią 
knopoms (1Š97 m. Liepos mėn.), kad ne 
siųstų daugiaus pinįgų kasieriui, ir pa- 
sirupiųtųjo rankose ėsanezius iszgauti. 
Ant mano raszto ne gavau atsakymo 
su virszum per szėszis mėnesius.

Jeigu ne bųtų trukdęsis tas dalykas 
už Keistuczius ir kitas knįgeles Ameri
koje spaudinamas, butų atsėję užmokėti 
pinįgus ankszcziaus priesz Susivienyji- 
mo Seimą, tad isz kasos visi butų 
galėję iszsitusztinti, ir ne butų prapuo-

4) Keistuczio dar neturėjome ir pinį- 
gai už spaudą ne buvo užmokėti; ėsant 
prezidentui, p. Kozakevicziui Miners- 
villeje, jis pabėdavojo, kad p. Mikolai
nis be niekeno žinios Jau padavė spau
don Orleano Mergelę kaipo antrą knįgu
tę T. M. Dr-tės.; jo gromata liudyja. 
kad dažinojo tikt tada, kada Orleano 
Mergelė buvo atspausta.

Taigi p. Mikolainis, besiteisindamas, 
sako: “Dabartinio Centraliszko Komi
teto klaustis negalėjau ir pinįgus siun- 
cziant Prusuosna, kadangi jis kelis mė
nesius vėliaus tapo iszrinktas.”

Reikia tiesą sakyti: p. Mikolainis Or
leano Mergelę siųsdamas, nesirodavyjo 
nė su prezidentu Kazakeviczlum, nė su 
apdirbėju reikalų,tikt vienas szmurkszt 
ir padavė. Ar gi tai yra kaltė sziądieni- 
nio Komiteto?

Pinįgus nuo kuopų siuneziamus nuo 
Miliaucko priiminėjo p. Mikolainis, ka- 
sięriaus rinkimas tęsėsi gana ilgai: po 
rinkimų, pagal formą, parasziau p.Miko- 
lainiui (Birželyje 1898 m.), kad pinįgus 
siųstu pusę kasieriui p. Griesziui, o kitą 
pusę į Prusus kaipo skolą. Ant to ga
vau nuo p. Mikolainio gromatą, kad 
Jau pinįgai yra iszsiųsti į Prusus pra
džioje Kowo mėnesio kaipo dabaiga mo- 
keslies už Keistuczius, ir buvo ant pa
tikrinimo prisiųsta kvitą isz Prūsų.

Jeigu pinįgus p. Mikolainis iszsiuntė 
Prusuosna pradžioje Kovo, tai kodėl 
garsino “Vienybėje” n r. 23, kad pas Jį 
yra pinįgu S88, 25, Birželio mėnesyj.

Ęad gi Keistuczio knįgelė buvo dar 
ne apmokėta, tada mes, Centraliszkas 
Komitetas, pasirodavyję per gromatas, 
pareikalavome savo knįgų, idant jas 
prisiųstų knįgiui.

P. Mikolainis pasilaikė knįgas Keist, 
kaipo grebežių už Orleano Mergelę ir 
paraszė, Rugsėjo 18 d., į prezidentą teip: 
“Keistutis užmokėtas ir isz viso susida
riusių iki szio! pinįgų reikia prie Keis
tuczio pridėti 18.45c. Nors Keistutis 
užmokėtas, bet tas ne iszsivaduoja Or
leano Mergelės dėlei, už kurios spaudi
niais spaudėjas pinįgų reikalauja nuo 
manęs, o ne nuo Draugystės, nes Dr-tė 
krėdito pas spaudėją neturi.”

Žemiaus toje paeitoje gromatoje ra- 
szo: “Kasoje ir pas kuopas yra 26 dol., 
Dr-tė tuos pinįgus galėtų atiduoti man, 
kitų palauksiu, pagarsinsime, kad tuos 
ir ką pas manę, iszsiuntėme į Tilžę, ir 
viskas bus gerai. Wisai nereikia gar
sinti, kad Draugystė yra man kalta, nes 
tas gali Draugystei užkenkti.”

Ant tokių p. Mikolainio reikalavimų 
uvo nuraszyta, kad Centraliszkas Ko-

m i te tas kaslink Orleano Mergeles negali 
priesz Dr-tę nieko užslėpti, wiakns turi 
būti pagarsinta.

Pinįgų mes negalėjome Mikolainiūi 
ne duoti, ne žadėti be žinios kuopų, ką 
ir pagarsinome.

P. Mikolainis, gindamasi, aiszkino, 
kad ne wienas spaudon dawė Orleano 
Mergelę ir sztai nr. 11 “Vienybes” - szio 
meto į raaztą p. Szerno patsai įspraudė 
žodžius: kad p. Stagarui apie Orleano 
Mergele, kaipo sanariai Literarlszko Ko
miteto ne Jokios žinios nedawė.“ •

Tai kodėl p. Mikolainis buwo teip ra
mus ne Oentraliszkam Komitetui nieko 
nesakyti? r

48 nr. “Vienybes”, užbaigoje Jst ra i ps- 
nio, p. Mikolainis sako; “Centraliszkas 
Komitetas turi už mierį “Or. Mer.” at
mesti, nes reikalauja tikt wieno “Keis
tuczio” nusiduodamas nieko, nežinos 
apie “Or. M.“ Orleano Mergele lapus 
iszleisla wardi> draugystes, draugai ją 
priėmė, dėlto Centraliszko Komiteto to
kia darbas yra tikt kenkiantis Draugys
tei.”

Dabartinis Centraliszkas Komitetas 
nuo sawęs tą kiu«elę priimt? ne .«**■ 
Kaslink žinojimo,žino, kad atspaus
ta wardu Dr-tėz lik ausimišlytu* pi C. 
sekretoriui/ Argai, kasžin, ir “8usiwie- 
nyjimo” sekretorius duoti kokią knįge- 
lę atspausti wardan draugystės, ir pri
mesti reikalaujant pinįgų?

Kaslink priėmimo per sąnarius, žino
ma, sanariai priėmę pakraipė galwą, kad 
antra knįgele wien tikt tealraliazka (Ar 
isztikro teip yra? Kiti apie irertę Olea- 
no Mergelės kitaip sprendžia? Turbut. 
abudu sanariai buwusio Literarlszko 
Komiteto kitokią užduotę Jai paskirs. 
Ne wisi dramatai nė tinka dė) teatro, bet 
daugelis ir tų netikanezių stowi pirmose 
eilėse pagal jų wertę. Rėd.), tai czielas 
priėmimas.

Cente. Komitetas tikt tuomi gal būti 
Draugystei kenkiantis, kad nepristejo 
szį dalyką užslėpti nuo kuopų, bet Joms 
pagarsino.

Pabaigoje sawo nuo kaltes af*iplowi- 
mo, p. Mikolaiuis prisako iki naujam 
metui, kad turi wisos kuopos užbaigti 
nutarimą, ir duoti žinią jam kaipo cen
zoriui, kitą kopiją siųsti prezidentui.

Kodėl ne wėliaus kaip iki naujam 
metui?

Kaslink negreito pagarsinimo apie 
sziuos dalykus, tai Oentraliszkam Komi
tetui ir daėdė szis metas.

Prisiųstą laiszką nuo New Yorko kuo
pos, kuri praszė nepermainyti organe, 
nusinntėme p. Mikolainiūi dėl patalpi
nimo koks Jis n< butų, netalpino, rasda
mas nereikalingu. a

Sekretoriaus prisiųstą rokundą pinį- 
gų, kiek turėjo<dbuti pas p. Mikolainį, 
netalpino, kad sųjo nesutiko.

Prezidento nuaustą rasztelį. kaslink 
organo pasirinkimo, kuriame rasztelyje 
buwo paminėtas gerassadarbinįkas T. M. 
Dr-tės plrmiaus buwęs “Vienybės“ re
daktorius ir kad jis gerai dabojo “Vie
nybės“ rėdymą, wisai apie tai iaztpetė.

Su tokiais gi cenzurawojimais sura
kino p. “Vienybės” redaktorius Komi
tetui rankas teip, kad apie Draugystę ir 
jos atowį jau nežinojome ką raazyti. į 
kitą laikrasztį raszant wėla kreiwą akį 
atkreiptum! (Ant galo ne wisi ir geidžia 
rasztų apie naminius Draugystėj nesu
tikimus. Red.)

Anot priežodžio: į purwyną Jeib koks 
arklelis wežimėlį įwež, bet iszįvežti ir 
keletas stoninių nepajiegs. Teip lyginant 
yra ir su Draugystės reikalais ir dabar
tiniu stowiu. Perėjusia rite laike koszės 
gana Komitetas, ypacz sekretorius, pri- 
wirė, kad dabar sunku Ją iszkabinti.

Perstatę mes, Centr. Kom. szį stowį 
Draugystės dalykų, nemislyjame dau
giaus teisintis, nė Mikolainį teisinti, 
nors faktų yra ir dar daugiaus; bet ir isz 
to wisgi galės sanariai suprasti aiszkiai 
ant kiek keno'yra kaltė, ir kaip kuopos 
nutars, teip tegul bus.

Mus pradinis darbas, nors gana bu- 
wo keblus, bet tuomi negalime nusigąs
ti. Taisysime, kiek pajiegsime, tikt te
gul kartą pasibaigs dalykai su p. Miko- 
lainiu.

Kasoje yra Jau 53 dol. 30c. taigi susi
ramindama, nors klapatuose, T. M.Dr-tč 
jau galės rengti iszleisti knįgelę teip, 
kad nepasiliktų užgriebežiuota.

Spaudon į Prusus jau susimildami ne 
galime duoti! We ką mums parodo ro- 
kunda paduota p. Mikolainio tikt už 
pargabenimą isz ten;

Jeigu kasztawo prisiuntimas pacztu 
1000 knįgelių 44 markės; 1000 knįgelių 
ekspresu 9 dol. 10 cetUų. tai 8000 tokių 
knįgelių pargabenti isz Prūsų turi kasz- 
tuoti 72 dol. 90 centų. O kiek turime 
czion nereikalingų raszinėjimų?

Taigi į Prusus niekados newerta duot 
spausti kaip ir seniaus ssr nuo to gy
niau.

Amerikos lietuwiai dėl labo tautos 
paaukauja, Amerikos lietuwiszkos 
spaustuvės tegul ir atspaudžia.

Jeigu kuopos ir paskirtų atmokėti 
skolą p. Mikolainiūi, tai negalima Ju
dinti dabartinės kasos, nes jau laikas 
knįgutę spausti.

Skolą mokėti reiktų ratomis isz | 
lengvo. Yra skolos 118 dol. 20c.

Prezidentas—T. Astramskas, 
Sekretorius—M. J. Damijonaitis, 
Kasierius—I. J. Grieszius.

liietiiviii Protėviai
MAŽOJOJE AZIJOJE,

nuo senovės iki Jie pateko po valdžia Persu.

Parašte Lietuvos Mylėtojas:

(Tąsa.)
kai polykarpotatoi (Herod. V. 49). Phrygų 
suris ir sūdytos provizijos įgyjo platų garsą 
senovėje: Tarichos Frygion1’—tyros”—ischa- 
des”, vienok tūli Phrygai niekados ne buvo 
matę figos medžio4*. Vaisingiausiaja dalimi 
buvo lanka Sangario, ir gražiausiu bei žmo- 
ningiausiu distriktu buvo pietvakariai, pa
kalnėse Tauro, kur Majandras ir kitos upės 
turėjo savo szaltinius. Kalnai ir upės neszė 
auksą, teipgi Phrygijos marmuras isz seno
vės garsus buvo, o vynmedis placziai buvo 
glamonimas.

Kilmė Phrygų yra paslapczia senovinės 
ethnologijos. Nekurie mokslincziai nuomo- 
niauja, kad labai tolimose gadynėse jie buvę 
gyvenę Europoje, ir kad isz Thrakijos” jie 
persidanginę ėsą į Mažąją Aziją; apie tokią 
migraciją fraszo Xanthus, Hėrodotas, Strabo 
nas. Xautims rokuoja tą migraciją įvykus 
po Trojėnų vainos®’; vienok jei nors kiek yra 
teisybės tame padavime, tai grįžti galėjo jei 
bent keletas genezių į lopszį savos tautos 
lankose Sangario, nes Phrygai buvo skaitomi 
už vieną isz seniausiųjų, jeigu ne seniausia- 
ja, tauta Mažosios Azijos7’. Patys Phrygai 
savę skaitė už autochthonus arba tengymius, 
ir regis tikėjo, kad po tvanmeczio (patapo) 
žemė jų szalyje pradėjusi būti apgyventa 
žmonėmis®’.

Ažuot jų kilmės jieszkoti Thrakijoje, 
klasiszki ethnologai jieszko jos artymuose 
kalnynuose Armėnijos, isz kur Phrygai ėsą 
pasiplatinę gadynėse toli priesz auszrą auten- 
tiszkos istorijos ant didesnės dalies pussalio; 
ir isz ten yra perėję į Europą, ir užėmė dides
nę dalį Thrakijos, Makedonijos ir Illyrijos”: 
ir mytniszkasis Pelops, kurs kolonizavo (apie 
1300 m. pirm Kristaus gimimo) Peloponėzą 
ir davė jam vardą, esąs buvęs Phrygu10’. Grai
kų bei Lotynų poezijoje Trojėnai yra vadi
nami Phrygais, ir tas pats vardas buvo da- 
viamas kitoms gentėms Mažosios Azijos, kaip 
ana Mygdonams ir Myziszkiams. Teipgi 
Thrakijoje daugelis vietų vadinosi vardais, 
randamais Troadoje.

Phrygai pradėjo galingume ir skaitliuje 
nupulti po Trojėnų vainos. Jeigu galima 
butų kokią istoriszką teisybę iszgauti isz my- 
thiszkų padavimų anų gadynių, tai jie buvo 
iszstumti isz Europos per Illyrus sziaurėje ir 
per Makedonus pietuose, kuomet vėl Mažojoje 
Azijoje kilimas Semithiszkų Assyrų taipgi 
juos spaudė ir silpnino, siaurindamas rube- 
žius jų žemių. Pietinė dalis pussalio buvo 
juk isz dalies užimta per Semitiszkus atei
vius, ir Strabonas szneka apie struktūras Se- 
miramies net iki Pontui į sziaurę. Jų kalba, 
paproeziai ir religija dideliai atsimainė—ir 
dėlto ne lengva yra surasti jų pradinį pobū
dį. Monarchija Phrygijoje, turbut, prasidė
jo aplink 750 m. pirm Kr. gimimo su pasa
kiškuoju Gordiu, ir traukė palaimingai iki 
56į5 m. Paveikti per Kroizą, Phrygai pateko, 
monarchijai Lydų puolus, po valdžia Kyro; 
ir tiktai nuo to laiko randame Phrygų isto
riją isztikimą. Jų žemė pastojo dalimi impe
rijos Aleksandro, o vėliaus prigulėjo prie 
Syriszkų Selėukidų, prie karalių Pergamo, 
ir Romėnų, kurie ją įgyjo 133m. pirm Kris
taus gimimo.

Phrygai neturėjo didelės kariškos gar
bės terp senovės’1’ gyventojų, ir nore vėliaus 
jie buvo apraszomi kaipo tingus, bailus 
ir kvaiszi1”—, Deiloteros lago frygos buvo 
Graikų priežodžiu1”—, o vienok—kaip kad

pa

Pigus pasiwažinėjlma8 na 
mon ant Kalėdų ir 

Naujų Metų
Niekei Plate geležinkelis par

davinės tikietus ant Kalėdų ir 
Naujų Metų už vieną 'ir vieną 
treczdalį prekes ant visų suvokė - 
liųGruodžio 23,24,25,26,30 ir 31,
1898 m. ir Sausio 1 ir 2 su privi- 
legija grįžimo atgal iki Sausio 3 d.
1899 metų. Studentai perstatyda* 
mi reikalingus paiiudyjimus gali 
gauti tikietus už tokią pat 
prekę, kurie bus geri ant sugrįži
mo iki atsidarymui mokalainių. 
Wisą informaciją gali gauti atsi- 
szaukdami arba adresuodami prie 
J. Y. Calahan, Generaliszko agen
to, 111 Adams St.,Chicago, III.

1) Eupolis. Marik. Fr. 23, p. 596, Meineke.
2) Athenae. XII.*516.
3) Alexis ap. Athenae. III. 75.
4) Cicero pro Flacco, c. 17.
5) “Briges” Thrakijoje, buvę ne kas kitas kaip Phrygai: 

Herod. VII. 73; Steph. Byz. ad. voc, Briges.
6) Jau Homėras žino Phrygiją (Ilias, III. 184) ir nieko ne 

sako apie Phrygų parėjimą į vidų „Mažosios Azijos. Priamas 
jaunystoje gelbėjo Phrygams ginties! nuo užpuolimo Amazo
nių, ir sako Phrygus tuomet—aplink 1300 m. pirm Kristaus 
gimimo—buvus galingiausia gente pussalyje (Ilias, III. 
185-190).

7) Pausan. i. 14. §12; Arrian, Fr. 46; Herod, II. 2.
8) Steph. Byz. ad voc. Ikonion Slg. Phrygų monėtos, ku

rios perstato tvanmetį (Mionnet, Descriptions dės Medailles, 
vol. IV. p. 221-227.

9) “Vardas ir legendos Phrygų hėrojo Mido mezgasi su 
įvairiais miestais per placzias szaiis Aziszkos Phrygijos—Ke- 
lainai, Pessinua, Ankyra (Diodor. III. 59; Arrian, II. 3. 1: 
Athenae. X. p. 415), Gordion—lyginai kaip su susiedija kalno 
Bermion Makedonijoje. Pasakiszka bnitis, kur Midas pa
sigavo Silėną, maiszydamas vyną į szaltinį, isz kurio anas 
atsigėrė, buvo talpinama pastarojoje vietoje, lyginai kaip 
mieste Thymbrion, beveik ant lytinio rubežiaus Aziszkos 
Phrygijos (Herod. VIII. 138; Xenophon, Anab. I. II. 13). 
Vardas Mygdonija, ir eponymiazkas bėro jas Mygdon, priguli 
ne mažiaus Europėiszkai territorijai arti upės Aksios (vėliaus 
dalis Makėdonijos) kaip Aziszkam pajūriui rytinės Propon- 
ties, terp Kios ir upės Bhyndakos (Thucyd. It 99; Strab. VII. 
p. 575,576; 8teį>h. Byz. Mygdonia). Otreus ir Mygdon yra va
dais Phrygų Iliadoje; Jr upė Odrysėa. kuri tekėjo per territo- 
riją Aziszkų Mygdonų į Rhyndaką, duoda kitą paveizdą ho- 
monymijos su Odryziazkai? T h ra kais Europoje (Ilias. III. 188; 
Strab. XII. p. 551). Ir kaip tie supuolimai vardų ir legendų 
veda mus prie idėjos analogijos ir gentystos terp Thrakų ir 
Phrygų, teip pat Archilochos, ankseziausias poėtas, užsilikęs 
iki musų, kurs pamini juos kaipo viengenezius, suglaudžia 
abejus į tą paezią simile (Achiloch. Fr. 28 Schneid., 26Gaisf). 
Dėl szitoįo ankstaus Pariszko jam bis to, gyventojai po abiem 
pusėm Hellėsponto, regimai turėjo panėszuma gymio ir pa- 
proezių. ” (G. Ggote, UI. p. 37-38).

10) Jo tėvas. Tantalo*, buvęs karaliumi Sipylių (Apollod. 
UI. V. 6).

11) Rods Homėras giria jų kariszką užsidegimą (Dias, II. 
862—863) ir jų mitrumą ant karių (Ilias, III. 185: Frygas, 
aneras aiolopoloys), o kiti giria jų sumatumą ant kumszczių 
besiimant (Theocrit. Idyll. XII. 75—130; Apollon. Rhod. I 
937—954; Apollodor, “Bibliothec." U. 5. §9).

12) Rhėtoraa Aristeidės, 2rame amžyje po Kristaus gimi
mo, pamini Phrygus, isz vidužemio ateinant į pajūrius dė’ 
darbo renkant figas arba olivas (Aristeld. Orat. XLVI. p. 
398: Ton de ploysiun heneks eis tėn hyperorian apairousin, 
hoaper boi Frygea ton elaon heneka lės syllogės.

13) Strab. I. p. 35; cp. Cicero pro Flacco, c. 27.

negrai—Jie buvo mystiszko ir sujuszinama- 
ūpo. Jų religiszkos orgijos, palydint iszdy- 
kiai muzikai ir szokiams yra tankiai pami
nimos per klasiszkus rasztininkus, ir regimai 
turėjo labai didelę įtekmę ant Hellėnų diev- 
maldystos. Kybėbė ar C'ybėlė, “didėji dievų 
motina”, “Dindymėniszkė motina” buvo 
Phrygų didžiausia dievysta (Herod. L 80). Cy- 
bėlė arba Rhea visuomet turi savo numylėtu 
ir pasiszvenoziantį jaunikaitį, Atys vardu, 
kure yra garbinamas drauge su ja, ir kurs 
yra lyg tarpinįkas terp jos ir žmonijos. Atys 
Catullo:

“Dea magna, Dea Cybele, Dindymi Dea, 
Procul a mea tuuts šitą furor omnis, hera, dome; 
Alios age incitatos: alios age rabidos!"

“iti dievai Phrygų buvo: Sabazios (Dio- 
nyzos’’), Olympus Hyagnis, Lityerses (Lyt- 
veržys?), ir Marsyaš.

Priminėme Phrygų muziku. Trys primi- 
tyviszkos muzikos skalės vartojamos buvo 
per Graikų poetus: Lydiszka buvo asztriau- 
sia, Doriszkė, kurs buvo ruszcziausias ir Phry- 
giszka tarpinė. J^ožna isz jų talpino tikt 
tetrachordą. Matyti, kad anksteziausia Grai
kų muzika buvo paskolinta isz didelės dalies 
nuo Phrygų bei Lydų, Graikams su Phrygais 
susiduriant szalyje Idos, Troadoje, ir pieti
niam pajūryje Proponties. Czion ėsą buvę 
ankstus Phrygų muzikantai (po hėrojiszkais 
vardais Olympo, Hyagnio, Marsyo), nuo ku
rių Graikai skolinosi*’. Aristoxenos rokuoja 
Phrygų Olympą geniju-iszradėju: jo muzi
ka buvusi vartojama dėl giesmių dievams, 
dėl religiszkos dievmaldystos dėl Metroa ar
ba ceremonijų ant garbės Didėsės Motinos (p. 
1140). Dithyrambistas Telestės perstato Mar- 
syą kaipo satyrą, sūnų nymphos—nymfage- 
nei cheiroktypoi fėri Marsyai kleos”; vardas 
jo turi etymologiją kalboje ^ariszkių ar Ly
dų. Soyas “ariszkių esąs ženklinęs tafos4’, 
o Ma buvo vienas isz vardų Rhėos5'. Ajolisz- 
kus Graikus butų raszęs tą vardą Marsoyas.

Ne tikt muzikoje, bet ir religijoje yra 
analogija terp Thrakų ir Phrygų: senas my 
thas Iliados, kur Thrakų bardas Thamyris, 
eidamas lenktyn giesmėmis su Mūzomis, tam
pa pergalėtas, apakintas ir apgrobtas nuo 
savo „dailos, lyg butu prototypu. panėszios 
pasakos apie lenktynes Apollono su Phrygų 
Marsyu6’—szvilpynės priesz vamzdį; toliaus 
Phrygų Midas yra charakterizuojamas kaipo 
religiszkas mokintinis Thrąjkų Orphėaus.

Tėmyjome, kad Ajolyti anksti susiliejo 
su tengyme populiacija 
Phrygų muzika su vamzdžui kaipo įrankiu— 
vartojama orgiszkuose įmoniuose ir garbinime 
Didėsės Motinos ant kalno Idos, ant Myzijos 
Olynlpo, ir ant kitų kalnų szalies, ir net 
Graikų mieste Lampsakos—perėjo ant Graikų 
kompozitorių”. Įvesdinimas jos turėjo įvykti 
7tame amžyjė pirm Kristaus gimimo. Ho
mero pasakose nėrajokios aliuzijos ir ji galėjo- 
pakurstyti iszsiplėtojimą lyriszkos ir elegisz- 
kos kompozijos terp Ajolių bei Joniszkių į 
vietą seno ėpos. Kitą paveizdą susiliejimo 
Phrygų su Graikais randame religiszkuose į 
ruoniuose Kyzike, Kios ir Prusoje—Proponty- 
je. Kyzike garbinimas Didėsės Motinos Dievų 
bi|vo szveneziamas su didele iszkilme ant kai 
nėlio Dindy mon, kurs turėjo tą patį vardą kaip 
kalnas vidužemyje, arti Pessino, nuo ko Cy- 
belė nesziojo vardą Dindymėniszkė8’. Analo
gija terp Krėtiszkų ir Phrygiszkų religiszkų 
įm^pių tankiai buvo tėmyjama, ir sumaiszo- 
mi yra neretai kalnas Ida Kretoje ir kalnas 
to paties vardo Troadoje; o Teukrai Gergies 
Troadoje, kurie nė buvo dar suhėlleninti net 
laikuose Persų įsiveržimo, o kurie—anot Kal- 
lino—buvo atsikraustę isz Kretos—jei isz tik
ro tie buvo Phrygais, tai teip mažai skyrėsi 
nuo jų, jog poetai juos vadindavo tuomi 
vardu. •

Jog kalba Phrygų buvo Indo-Europisz- 
ka, apie tai liudyja jos liekanos, ar tai ant- 
raszuose, ar tai Graikų palikimuose. Antra- 
szas ant Kapo Mido” buvo nuo seniai žino
mas ir patėmytas tapo jo Graikiszkas pobū
dis10’; randasi jis Doganluje arti Kutayos 
(Kotyaeum), senovės Phrygijoje11’:

1. Ates ArkiaeFas akenanogaFos Midai gaFaktaei
[Fanaktei edaes.

2. Baba MemeFais ProitaFos kFi gouaFegos Sikeman
[edaes. .

1) “Garbinimas Dionyzo (po kokiu /ardu, tikrai negali
ma sužinoti) buvo prigimtas Thrakijoje, kaip kad Didėsės 
Motinos Phrygijoje ir Lydijoje—drauge su smarkiais eksta- 
zais it apsireiszkimais tuomlaikinio siutimo, lyginai kaip nu
siimu trukszmingų instrumentų, kaip mes vėliaus randame 
tai Graikijoje. Didiejie mistrai szvilpynės—lyginai kaip 
dithyrambo, ir isz tikrųjų visa muzikaliszkoji sistėma, pri
gavima dėl garbinimo Dionyzo, kas padaro teip badų kontras
tą su tykia iszkilme Pajano besimeldžiant prie Apollono— 
viskas isz pradžių pradžių paeina Isz Phrygijos (G. Grote, 
I. 22-23).

2) Plutarch de Music&, c. 5.7, p. 1132; Aristoienus ap. 
Athenae. XIV. p. 624.

4) Telestės ap. Athenae. XIV. p. 617/
4; Cp. Steph. Byz, v. Soyagela.
5) Steph. Byz. v. Mastayra.
6) Xenoph. Anab. I. 2. 8, Iliad. II. 595; Strab. XII. p. 578; 

Justin. XI. 7: “Mida, qui ab Orpheo sacrorum solemnibus ini- 
tiatus, Phrygiam religionibus implevit”.

7) Muzikos skalė ir instrumentai Graikų, isz pradžių la
bai siauri, tapo pažymiai padauginti per pasiskolinimą isz 
Phrygijos Ir Lydijos, kas įvyko pradžioje 7to szimtmeczto 
pirm Kristaus gimimo per Lesbiszką harpistą Terpandrą, 
Phrygą <ar Graiko-Phrygą) flėtistą Olympą, ir Arkadiszką ar 
Bojotiszką flėtistą Kloną. Terpandras padarė didoką žingsnį, 
pamaiszydamas pradinę ketur-stygę harpą ant harpos su 
soptyniomis stygomis, apglėbinezios plotą vienos oktavos arba 
dviejų Graikiskkų tetrachordų; kuomet Olympas teip pat 
kaip Klonas pamokino daug naujų nomų arba meliodijų ant 
flėtos, kurios pirtniaus buvo dėl Graikų svetimos buvusios— 
gal būt teipgi v ar ton ę flėtos su pavisokeropintu muzikaliszku 
kompassu. Terpandrui. Olympui, ir Klonui priskaito suda
rymą seniausių muzikaliszku nomų, žinomų isztyrinėjan- 
tiems Graikams vėlesnių laikų; pirmamjam, nomų ant harpos, ' 
abiem gi pastariem, ant flėtos—o kožna noma buvo abelna 
basi*, kurios meliodijos, tikrai iszgautos, padaro tiek varija- 
cijų tam tikrai apsklembtuose rubežiuose.

8) Strab. XII. p. 564—575; Herod. IV. 76.
9) Tasai Midas yra, turbut, anuomi monarchą, kurį Euse- 

bius (“Chrou. Can. IL p. 321) stato viengadyniecziu Hezekios 
(726—697m. pirm Kr.), o kurs—anot Herodoto— pirmas siun
tė aukas į Delphus, ir buvo Sargono prieszgyniu Vakarinėje 
Azijoje.

10) Herod. L 13; 35; VIII. 138.
11) Cp. Texier’s Ašie Mlneure, vol. I. p. 155.

(Toliaus bus.)

.dos. Isz czion



Įtekmė aplinkybių ant tau
tų tipų.

Tūli Europos mokslinczisi jau 
nuo seniai užsiima tirinėjimu.kaip 
atsiliepia visokios aplinkybės ant 
tautų tipo, ant jų budo ir pro
tiško palinkimo. Svarbiausi ant 
tos dirvos isztirimai paskutiniuo
se laikuose padaryti yra garsaus 
italiszko mokslincziaus, Cezaro 
Lambroso. Jis, pasiremdamas ant 
iszmatavymų galvų Europos 
tautų, nurodo klaidingumę nus
prendimo istorikų. Istorikai wien 
balsiai nusprendė, kad senovės 
grekiszkas tipas isznyko po 
užkariavymui rymionų- Grekijoa, 
kadangi ji buvo teip isznaikinta, 
kad gyventojų truko ant apdir
bimo apleistų laukų. Plutarch sa
ko, kad jo laikuose Grekijos gy
ventojų teip buvo mažai, kad isz 
jos visos ne galima buwo nurink
ti dauginus kaip 1000 tinkanezių 
kareivių, taigi tiek, kiek leng
vai pastatė vienas tikt Megar 
miestas muszyje prie Platėjos. Se
nas grekiszkas tipas per sugabe- 
nimę vergų buk su visu iszpyko, 
gražaus žmogaus pavidalo visai 
ne galima buwo patikti. Lambro
so sako, kad tasai nusprendimas 
esąs neteisingas, kadangi ir terp 
dabartinių grekonių, kurių gyslo
se labai mažai arba visiškai nėra 
grekiszko kraujo, ne sunku pa
tikti tipus panašius į parodytus 
ant dailiausių senovės stovylų. 
PrancuziszkaS mokslinczius Am- 
per sako, kad senovės grekonių 
būdas užsilaikė pas sziądieninius 
grekus; Bizantijonys vidurinių 
amžių gadynės, ne žiūrint aut pri
spaudimo biurokratijos, buvo gre- 
konims,užlaikė jų budę. Jie užlai
kė protę senovės grekonių tikt 
jis pas prispaustus gyventojus 
persikeitė į mitruinę ir apsukru- 
mę; jie užlaikė budę ir paproezius 
grekonių laikų Periklio, tikt juos 
pritaikė prie sunkių bjzantiszkų 
aplinkybių, nore jų gyslose ne li
ko visai grekiszko kraujo.

Tę patį galima pasakyti ir apie 
rymionis ir dabartinius italijonus. 
Rymas pirmuose amžiuose musų 
met skili ežio buwo paverstas be
veik į tirus ir griuvėsius, rymio- 
nų jame bėveik ne buwo, gyven
tojus jo tvėrė isz visokių krasz- 
tų atėjūnai. Nežiūrint vienok ant 
to, kaukalis dabartinio rymiono, 
nore jis beveik ne turi rymionų 
kraujo, pasiliko toks jau, koks bu
vo laike Caesaro. Ųkinįkai Flo
rencijos aplinkinių užlaikė grynai 
tipę ir paproezius senovės etrus 
kų, nors ta tauta tapo isznaikin
ta keli tukstaneziai metų atgal. 
Dabartiniai prancūzai paeina isz 
susimaiszymo keltų, germanų ir 
rymionų, bet jie užlaikė tipę, bu
dę ir paproezius keltų, nė rymio- 
nys, nė germanai ant prancūzų ti
po ir budo nė jokios ne turėjo į- 
tėkmės. Turkai užlaikė grynai sa 
wo sena turaniszkę tipę, nors jie 
pagimdyti ne turaniszkos kilmės 
motinų, bet vergių sugabentų isz 
Armėnijos, Kaukazo ir Grekijos. 
Lietuviai szios dienos nors kaslink 
savo palinkimo prie girtuklystų 
nesiskiria nuo savo pratėvių tra- 
konų. Užtai žydai, kur tikt jie 
iszsiskirstę terp kittau^zių, peri 
ma tipę tų tautų, terp kurių gy
vena. Isz to matyt, kad ant tau- 
tiszko tipo ne tiek turi įtekmės 
tautiška kilmė, kiek aplinkybės, 
užsiėmimas ir sanlygos gyveni
mo. Tę lengviausiai patėmyti su
lyginus kaimų ir didelių miestų 
gyventojus, nore^vieni ir kiti 
yra tos paezios tautiszkos kilmės. 
Italiszkas mokslinczius Livi užtė
myje, kad plaukai Italijos miestų 
gyventojų yra tamsesni negu kai- 
mieczių, slėnių gyventojų teipos- 
gi tamsesni negu gyvenanezių 
kalnuose. Tę patį užtėmyje pro
fesorius Wirchov Wokietijoj. 
Užsiėmimai teipusgi atsilipia ant 
tipo: antai tipai senovės egip- 
tiszkų ir dabartinių budistiszkų 
kunįgų ant pirmo pažwilgio pa- 
naszus į tipus kataliszkų ir tai ne 
viename kraszte, bet visur.

Tipas antai amerikonų, kaip 
užtėmyjo tūli amerikoniški mok- 
slincziai, artinasi iš pa]engwo 
prie tipo nykstanezių indijonų, 
nors amerikonai paeina ne nuo 
vienos, bet nuo daugelio visokių 
tautų ir jų gyslose indijonų krau
jo nėra.

Tokį jau pereikeitimę tipo gali
ma užtėmyti ne tikt terp žmonių, 
bet teiposgi terp žvėrių, ypacz gi 

t erp augmenų. W iskas mat, kas 

tikt gyvas, kas turi organus, 
priverstas yra taikintiesi prie 
sanlygų, kuriose gyvena, sanly- 
gos mat tos ir iszdirba atsakantį 
tipę. Jeigu tę ne visada galima 
isz syk užtėmyti, tai todėl, kad 
toks persikeitimas atsibuna iszpa- 
lengvo, bet jis atsibuna visada, 
jeigu tikt persikeitė gyvenimo 
sanlygos.

Ant pawargusio rasztinj- 
ko.

Juozas Szerys isz East Wind- 
sor, Conn. ant užsitarnavusio 
raštinįko paauka*vo 25c.

A. G- paaukuwo 2 rubl.
Tokiu budu nuo paskutinio isz 

siuntimo pinįgų surinkome wėl 
$10.76 ir 2 rubl. Pinįgus tuos, 
isz wiso 22 rublių, iszsiuntėme 
paszelpos reikalaujancziam užsi- 
pelnusiam musų broliui. Tikimės 
vienok, kad ant to aukos nepa
sibaigs, laukiame nuo musų skai
tytojų daugiaus aukų.

NAUJAI PAAUKAVO:
Antanas Dapkus isz Thomas 

W. Va...................................$1-00
P.J. Kliesmith <isz Centrall, 

III........................................... 50c.
Už tas aukas aukautojams isz- 

tariame szirdingę acz?ų.

Draugyscziu Reikalai
Nauja Draugyste.

Hammond, Ind. Užsidėjo ežia 
nauja lietuviszka draugystė po 
vardu Szv. Stanislovo, prie ku
rios prisirašė 25 sanariai. Wir- 
szinįkai jos yra sekanti: Joz. Ko- 
varskis, prez.; P- Runele, vice- 
prez.; Fr. Kricziunas, prot. sekr.; 
P. Szedys, fin. sekr.; Fr. Szarkau- 
skas, kasier.; Ig. Kricziunas ir A. 
Kovarskis, kasos prižiūrėtojais. 
Mitingus laiko nedėlioms po 1 
kiekvieno mėnesio, pn. 51 State 
St. Hammond, Ind. Wisus aplin
kinius lietuvius užkvieczia prisi- 
raszyti prie naujos draugystės.

Su guodone.
Fr. Kricziunas, sekr.

(30-12)

Balius! Balius!
Algirdo pasilinksminime* Kiiu- 

bas isz Melrose Paik, III. rengia 
antrę balių ant nedėlios, 12 d. 
VVasario, “Arbeiter” salėje 368— 
373 W. 12th St., arti Blue Island 
av. Prasidės 5 vai. vakare. Gra
jys pirmos kliasos muzika. Už 
geriausię atsižymėjimę szokyje 
“Vaičiaus” aplaikys 4 auksinius 
medelius, už geriausię atsižymėji 
mę szokyje ‘<!ake Walk” aplai- 
kys 2 medaliu. Įženga ant baliaus 
vyrui su pana 25c. Szirdingai 
visus lietuvius ir lietuvaites už- 
kvieczia atsilankyti.

Su guodone, Algirdo Kliubas.
(96 d. Ir 98 p.)

P.
Didelis Balius!

Lietuviszka kuopa S. D. 
kelia pirmę metinį balių, utarnį- 
ke, 27 d. Gruodžio 1898m., ant 
salės Old Fellovs 18 E- Sarah st. 
S- S. Pittsburgh, ant kurio užpra- 
szome brolius lietuvius ir lietu
vaites vietinius ir aplinkinius 
atsilankyti ant teip gražaus pasi
linksminimo. Grajys puiki mu 
zika. Prasidės 7 wal. vakare ir 
trauksis iki 3 valandai ryto. 
Įženga 50c., jnoterims dykai.

. Komitetas.

Balius! Balius!
Dr-tė Sz.Kazimierio isz VVatei- 

burry Con. kelia didelį balių, se- 
redoj, 28 d. Gruodžio 1898m.,ant 
salės Concordia Hali, ant Bank 
ulyczios. Baliaus uždarbis yra 
paskirtas ant naudos vietinės lie- 
tuviszkos Sz. Juozapo bažnyczios. 
Todėl užkviecziame visas vieti
nes ir 
sziaip 
vaites 
rinkti.
moterims dykai.

Su guod. J. Zemantauckas, skr.

aplinkines draugystes ir 
visus lietuvius ir lietu- 

kuoskaitlingiausiai susi- 
Iženga vyrams 25c. o

naStudentai važiuodami 
mon ant Kalėdų

Jeigu pristatys savo paliudyji- 
mu8,gaus tikietus ant Niekei Plate 
geležinkelio į abi pusi už vienę ir 
wienę treczdalį. Tikietai par
duos ant dienos užsidarymo 
mokslainių ir paskiau ir bus geri 
ant sugrįžimo iki mokslainių at
sidarymui. Pilna informaciję gaus 
po nr. 111 Adams. St., Chicago, 
III.

Į SKAITYTOJUS.
Kas uisiraszo laikrasztj “Lie

tuvą” ir uisimoka ui wisę metę 
12.00 prenumeratos, gauna prieto 
dowanas ui 75c. vertės knįgų. 
Knįgas gali sau iszsirinkti 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 dowanų nebus. Dėltogi, ku
rie norite apturėti puikias dova
nas,pasiskubiukik “Lietuvę” uisi- 
raszyti ir ui ję uisimokėti priesz 
naujus metus, nes po naujų metų 
jokių dovanų prie laikraszczio 
nebus. Kas yra “Lietuvą” skaitęs, 
tas supranta jos vertę, taigi te
gul pasiskubina, pakol dovanos 
yra duodamos. Prisiųsdami pinį 
gus, visada uždėkite šitokį 
adresę:

A. Olszewskis, 
Sub-Sta. 60, Chioago, III.

APGARSINIMAS.
Kas norite, kad išsiųsti į 

krajų pinigai gerai ir greitai su- 
vaikszcziotų, siųskite juos per 
“Lietuvos” redakciją, ogreicziau- 
siai suwaikszczios. Ui greitumu ir 
teisįngmnękasdien apturime szim- 
tus padėkavonių nuo lietuvių isz 
visų Amerikos kraštų,teiposgi ir 
užgerumę szifkorczių pas mus isz- 
pirktų, nes mes laikome geriau
sias linijas, ant kurių j 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, wisada 
uždėkite szitokį adresę:

A. OL8ZEWSKIS, 
Sub Station No, 60, Chicago, UI.

Naujas laikrasztis.
Nuo Naujų Metų pasirodys 

Shenandoryj naujas Lietuviszkas 
-Tautiszka8,darbin|kiszkab laik- 
KA8ZTI8 “ViLTi8”,kuri8ai bus kuo- 
bepusiszkiausias. Bus iszleidžia- 
mas kasztais darbinįkų kuopelės. 
Jo prekė ant metų bus >1.00, ant 
pusės metų 50c., o ant 3 mėnesių 
25c. Kiekvienam, kurs prisius 
savo adrėsę ir už 2c. paczto žen
klelį, atsiųsime 2 nr. už dykę 
ant pažiūros. Reikalingas prie 
to laikraszczio geras zeceęis,—jei 
kurs isz lietuvių zecerių norėtų 
gauti darbę, tegul atsiszaukia.

Su visokiais reikalais kreipki
tės ant szio adrėso.

V. J. Stagaras & Co.
Shenandoah, Pa.

Szelpkit apszwietą.
Mah&noy Plane, Pa. Lietuviszka Su- 

sivienyjimo Kuopa, norėdama iszleisti 
knįgelę •‘Fizikos Rankvedis", o netu
rėdama užtektinai funduszo, nutarė isz- 
leisti ant laimikio ‘‘Grafofoną” (szne- 
kanczią maszinukę) ir pelnę už iszpar- 
duotus tikietus apversti ant iszdavimo 
knįgelės. Tikietai po 25c. Gali juos gant 
pas kuopos prezidento T. Wilkaitį, Box 
31 Mahanoy Plane, Pa. ir ‘‘Lietuvos’’ 
redakcijoj. Kas iszparduos 20 tikietų, 
to wardas patilps minėtoje knįgelėje, 
kas pirks du tikietu, gaus knįgelę dy
kai, kurios prekė bus 78c. Traukimas 
bus ant kaulelių, 6 d. Sausio 1899. Kuo
pa priima ir kitokias aukas ant suszel- 
pimo iszdavystės minėtos knįgelės.

Su'guocone, T. Wilkaitis.

Atsiliepimas.
Asz Ona Greiczikė, kuri "Lietuvos" 

47 ir 48 uumeryje pajieszkojau savo 
brolio, gavau žinią kad brolis Jonas 
Greiczius tapo geležinkelio trūkio už- 
musztaa Boston, Mass. Kiti kurie geriau 
žino apie Jo smertį, pasitycziojo isz ma- 
nę, sakydami: kad neturi už ką markės 
nupirkti, idant man apraszyt apie mano 
brolio smertį. Dėltogi sziuomi atsilipiu 
į savo pusbrolius, kurie gyvena Chica- 
goje, idant ant Kalėdų atwažiuotu pas 
manę, reikale mirusio mano brolio.

Bu guodone.
Ona Greiczikė,

3244 So. Morgan 8t., Chicago, III.
■i ' ■ ---- - * I

Pajieszkojimai.
Pajieszkau Kazimiero Gulbino, isz 

Kauno gub., Sziaulių paw., Markūnų 
kaimo. Teiksis atsiszauktl ant szio adre
so: Petras Urniežius.

169 Ferry 8t., Newąrk N. J.

Pajieszkau draugų: Juozapo ir Wln- 
cento Skinderiu, isz Kauno gub., Resei- 
nių pav., Aleknonių kaimo. 6 metai 
kaip Amerikoj. Pirmiau gyveno New 
York*. Jie patys, ar kas kitas, teiksis 
duot man žinią ant syio adreso:

Ludwikas Kulikauskas, 
Box 651 Rumford Falls, Me.

Pajieszkau sawo brolių: Jurgio ir Jo
no Atczių, isz Kauno gub., Reseinių pa
vieto, Skaudvilės wol., Zalaukių kai
mo; pirmiaus gyveno Chicagoj. Jie pa
tys, ar kas kitas, teiksis duot man žinią 
ant szio adreso:

Adomas Atczas,
21 Cottage St., Torrington, Conn. 

(10—1»)

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

Ignacas Sakeviczius,
924 33 st. Chicago, III.

(»-«)

Knigu Kataliogas.
Knygos musu locnos spaustuves.
Atywl Apiiraliikimsl Bitele, inl kurtu km o 

ne* aaolatoa ituri.bnt lu getai nesupran
ta: iu7 abrozeliali. Nandinsiause kny- 
Jaie ant(wieto dėl daiiSlnojlmo hz ko 

aroai kalbai, griausmai, lietui Ir sniegai;
kai yra debealaJ Ir ant ko jie laikosi, suc 

Atltmitlka. Kniga dėl leaaimoklnimo rok uo
du.................................................................ZSo

HYG1EN A, arba mokslai apie uilaikyma svei
katos. Šilta knygele privalo rastis kiekvienuose 
namuoss, nes kaa ja su atyda perskaitys, patal
kys apilssuifoli nuo tuk.taneliu visokiu Ilgo, 
pataikyi u i laikyti cne Iv beje savo sveikatą. pa
ilginu savo amsi ir mokei atauginti sveikais ir 
tvirtais tavo Valkeliui. Preke.........................*o.
Istorija Suvienytu Valstijų Biianrinei Ame- 

rtkoa. A prasto kaip Koliumbas atrado 
Amerika, koki ežia tada tnjopet gyveno 
koki Smoitss pirmiausiai isz Europos pra
dėjo važiuoti In Amerika, kokioe karei 
buvo, už ka karavo ir kokiuose metuose; 
kiek pranėsntu buvo, koki ir kiek kurti 
gero padare dėl iiloi žemei O ant pat 
galo talpinau Konstitucija Suvienytu 
Walitiju, kuri yra reikalingiausiu dalyku 
dėl perskaitymo kiekvienam žmogui 
•įlojo Amerikos žemele gywenancxiam.
Turi pualapiu SM Preke gi 00

Ta patfdnmi*! apdaryta.............. ................. 11.96.
Krežiu Skerdyne. Apraišo ana Baitu at

sitikima, kada 1HV3 m. maskoliai užpuolė 
ant bežayczioi miestelyje Kražių, mu
ile, siaudė ir pjovė nekaltus žmonis. Įsi
griovė altorius ir užpeosetijo bažnyczla. 
AiszkiausUl apraišo ta visa atsiti

kima. Ibo.
Lomentortus Lietuviukai su poteriais.

katekizmais ir mistrantųru. 10c
Mokslai sple Žemiu ir Kilus svietus, ju bū

vy ir pabaiga Aprasio kas yra žeme. 
Įsi ko ji susideda. anUu ji laikosi ir 
kaip sukasi; kas yra i^M, žvaigždei, 
menulis; kaip toli in samia ir in kitas 
žvaigždini, kas yra planetos, kometos Ir 
kitos retai matomos sva'gždei. Yra tai 
naudingiausia knyga <r raikai!ngiause 
dėl perskaitymo ir pasimokinlmo k ek- 
wlenam žmogui ant eitos pasaulės gyve- 
nanesiam. ..........................................75c.

Tapati druczlai apdaryta................................ |1 00
NAUJAUBIS LI>TUW1SZKA8 SAPNINYKAS, 

surinktas Įsi daugel svetlmtautisiku sapni- 
nyku ir surėdytai pagal tikra Perliukai 
Kglptiszka sapninyka.—su 810 sinkiu a b ro
želių,—iu apraszymu planetų ir paslapoziu 
kokias senovei žmones vartojo dėl luspeji- 
moateites.—Oerlauiel lizguldo visokius 
•apnui. koki tik žmogui prisapnuot gali. 50c 
Apdarytai.................................................soc

Olltypa, apysaka isz laiko terpsavinkoi ka
rai Indtjonu Amerikos. t6c

Puiki Istorija ape Kantria Alane, kuri per 22 me
tui vaikiMzlodama po iwleta. daugybia 
bedu ir vargu kantrai iiskentejo 90c

Rankvedii Oromatu raižymui. Yra labai 
naudinga knygele, kuri umkina kaip reik 
raszytie gromatas in:palytimus, priete- 
llui, giminias, mylimaisia'e ir mylimuo
sius priešu apiivediniSj in ponui, kuni
gui, wyskupus irkime sugiltai pastaty
tai ypatas. Paiwelkinlnia1 ipawinczevo- 
nes) ant liauju Metu, dienoje varduvių, 
užgimimo ir kituose svarbiuose atsitikl- 
muoie. Preke 60e.

BOBIh'SONAS KIIVZIUS, moraliizka apysaka 
dėl Jaunumėms. '* “ 25c

Pigiai ant pardawimo 
gera Buczernė ir Grocernė. Ge
ras biznis dėl kiekvieno Lietu
vio, nes aplink daugybė Lietu
vių gyvena. Asz szioję vietoje 
variau biznį per 3 metus, ir da
riau gėrę gyvenimę, bet dabar 
jau norėcziau atsilsėti. Dėltogi 
wiskę parduosiu pigiai. Ateiszau 
kitę pas: ,

Kazimierą Palazi, 
4612 Atlantic St. Chicago, UI.

(1S-1Ž) , •

J. WE1NSTEIN, 
pigiausei pnrsamdo kAfiMas ant weaei- 

lių. kriksztinų ir pagrabų.
2A0 W. 14th Street,

Telefonas Canal 450.

TEWYNES SARGAS 
mėneaipiz laikrasztis su paveikslėliais 

Treczius metus
stovi ant sargy boa lietuvių tautos: 8z vie

šos, tikėjimo ir kalbos.
KaHztuąja ant metu $1.00

Pernykazcziua ir užpernykazeziuanume 
riua galima gauti už ffOe.

Vienas numeris yra aftincziamaa ant pa 
žiūros uždyką.

Raszant reikia padėti adresą: 
Rev. A. KaupaN,

1423 N Main Av., Scranton, Pa.

Morgvn St., Free Dispensary 
and Cllnic. 

Visokias ligas gydo dykai. 
3116 H. Morgan (Laure!) St.

Valandos: nuo 9 iki ll.ryto ir nuo 7 iki 9 vakaro.
Ataineazk bonkelea.

(30-lt)

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

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

Pinįgus ir iaiszkus į Ūkininko ir Var- 
i |M» redakciją siuneziant reik toks 

adresas padėti:
J. LAPINAS, 

Tilsit (Ost-Pr.) Germany.

“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 kasz
tuoja $2,00 o ant pusės $1. 
Pinįgai turi būt apmokami 
isz kalno. Laiszlfus ir pinį
gus reikia siųsti ant tokio 
adreso:

J. J. PAUKSZTIS, 
Plymouth, Pa.
fVNOTARIJUSZAS. CLAIM ADJC8TKR.

F.P Bradchulis
Užsiima visokiomis provomis ir isz- 

dirba visokius dokumentus. Rodąs 
duoda visokiuose atsitikimuose.

Atsiszaukite pas savo viengenti: 
4M54 33rd 8L, CHICAGO.

Telefon: Yards709.

Wisi wyrai pasBaltrukony!
Rasite szalta alų, seniauses ariel- 

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

Atsilankykite po nr.
11 N. River Slde St,

laterbniy, Conn.

Ofiicial Publicatlon
Annual Statement of the Lumber- 

mei<8 Mutual Insurance CompantoJ 
Chicago, in the State of Illinois on the 
31st day of December, 1897; made to 
the Insurance Superintendent of the 
Spite of Illinois, pursuant to Law:

No Capital.—Pūrely Mutual.
A8SETS.

Cash on hand and in bank........87,821.34
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..................... 851,565.75

Totai cash assets.;. .88,123.92 
LIABILITIES.

Amountof unearnedpremiums 
on all outatanding risks......84,525.70

All other liabilities..................... 32.26
Totai liabilities........ 84,557.96

INCOME.
Premiums received during the 

year i n Cash......................... 88,780.84
Interest, renta and dividendą

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

sources...........................................359.07
Totai income...........  89,786.73

EX PEN DITURE8.
Izisses paid during the year... .86,128.67 
Scrip paid during the year........ 262.93
Commisions, salaries and renta

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

Totai eipenditures. .89,897.37
MISCELLANEOUS.

Totai risks taken during the
year in Illinois....................8723,000.00

Totai premiums received dur
ing the year in Illinois...........88,526.50

Totai losses ineurred during
the.year in Illinois............. 86,128.67

Totai amount of risks outstand
ing...................................8777,185.00

EI)WARI) HINE8, Pres. 
E. E. HOOPER, Sec’y.

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

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

Ofiicial Publicatlon.
Annual Statenient of rtie Coal Oper- 
. ators Mutual Pike Insurance Com- 

pany of Springfleld, in the State or Ii- 
ii nois, on the 31bt day of December, 
1887; made to the Insurance Superin
tendent of the State of Illinois, pursu
ant to Law:

No Capital.—Pūrely Mutual. 
ASSETS.

Market valueof bonds* stoeks..85,162.50 
Cash on hand and in bank,.... 8,657.92 
Bills receivableand agents’debit

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

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

notes liable to assess-
ment.........................836,416.95_______

Totai cash assets.. .818,535.68 
LIABILITIES.

Amount of unearned premiums 
on all outatanding risks......86,402.82

Tptal liabilities
* INCOME.

Premium received during the
year i n Cash.............................88,690.57

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

Totai income............ 88,875.22
EXPENDKTURES.

Ix>sses paid during the year... .82,085.19 
Paid during the year to members 266.59 
Commissions, salaries and renta

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

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

Amountof all other expendit’r's
Totai expenditures. .84,629.32 

MISCELLANEOUS.
Totai risks taken during the

year in Illinois..................... 8663,268.32
Totai premiums received dur

ing the year in Illinois......... 88,690.57
Totai losses ineurred during

the year in Illinois..................82,085.19
Totai amount of risksoutstand

Ing. ............................ ,;..8630,550.72
CHARLES RIDGELY, Vice Pres. 
CHARLES V. HICKOX, Sec’y

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

Ad. F. Deicken, 
Notary Public.

•6,402.82

90.00
76.50

(Seal.)

OflkiaJ Publicatlon.
Annual Statoment of the Addison 

Fakmerb Mutual Insurance Compa- 
ny of Addison, in the State of Illinois 
on the 31st day of Decembęr, 1897; 
made to the Insurance Superintendent 
of the State of Illinois, punuant to

No Capital.—Pūrely Mutual.
ASSETH.

Lo&ns and mortgages...............820,250.00
Market value of bonds a stoeks 400.00 
C&sh on hand andjn bank.... 9,084.39 
Interest and renta due and ac-

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

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

notealiable to asaess- 
ment...................1110,574.56

Totai cash asseta.. .832,206.75
LIABILITIES.

Amount df unearned premiums 
on all outatanding risks... .•13,294.16

Totai llabilitiea....813,294.16
INCOME.

Premiums received during the 
year in Cash......................... 85,246.40

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

Totai income............. 86,410.90
EKPENDITURES.

Ix»se8 paid during the year.. .85,764.40 
Paidduring the year to members 82.50 
Commissions, aalaries and renta

paid during the year............. 1,069.60
Amountof allotherexpendit’r’a 237.28

Totai expenditurea. .87,153.78 
MI8CELLANEOU8.

Totai rieks taken during the 
year in Illinois............... .8379,536.00

Totai premiums received dur
ing the year in Illinois.......84,835.53

Totai lossea ineurred-during 
the year in Illinois..............85,764.40

Totai amountof riskaoutatand 
ing...................................82,368,032.00

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

Subscribed and aworn to before me this 
3rd day of February, 1808.

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

W. SEOMINSKA, 
679 Milwaukee Avenue, CHICAG0$ ILL.

Mano Dirbtuwe tapo
Apdowanota

DVIEMS MEDALIAIS 
ant Kosciuszkoe Paro
dos už rūpestinga, tei
singa ir arti»tiszką isz- 
dirniiną.

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

Su guodone •
W. 8LOMINSKA, 079 MILWAUKEE AV., CHICAGO, ILL.

KARŪNŲ, SZARPŲ, 
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, MAR8ZAL- 
K1N1Ų LAZDŲ tr tt.

LietuwlszKa ADileka,
257 Hanover St., Boston, Mass.

Pilna visokiu aptiekoriszku tavorų czionykszcziu ir užrubežiniu.

Aptiekoje visada galima raut DAKTABA, kure duoda ligoniams 
. rodąs dykai.

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

LIETUWIU DAKTARAS

Kauno gub. Szauliu pavieto.

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

Telefonas: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos 

aptiegos.

Grynai Moksliszkas ir Literatiszlas Iliustruotas Laikrasztis 
DIRVA

iszeina kas trys mėnesiai, pawidale knįgos nuo 100—160 puslapių ir dtfugiaus.

Kasztuoja $2 ant metų. Pavienis mini. 75c.
Kožnas prakilnesni&J^ieluwys priwalo papuoszti sawo namą Drnvos knįgelčmis. 
Lietuwiszki laikraazcziai ir wisi platesnių pažiūrų, tautieėziai, nepaisant ant į- 
wairumo jų ypatia&kų ar partijiszkų nuomonių, isztarS tik pagyrimo žodžius 
Dirvai. Anot jų žodžių Dirvos knįgelps "turėsią nepragaisztanczią garbę” ir tt.

Septynių knįgų. kairias gawo sziuos 1898 m. kožnas Dirvos skaitytojas, pre 
kė isznesza dusyk tiek, kiek prenumerata.

Jeigu nori už $2 ant metu gauti kas 3 menesiai po wiena ir dau
giaus, svarbiausių musų raszliavos knįgų. tai skubik užsiraszyt Dirva. Atei
nančiais. t.y. 1899 m., Dirvos redakcija pasirupįs iszleisti kuosvarbiausius rasz
tus. Didelį Dr. Basanavicziaus veikalą apie Lietuvos mitologiją Dirvos pre
numeratoriai gaus už dyką. Redakcijos programe yra iszleisti lietuviszka fizi
ką, teiposgi garsaus ant‘viso svieto rasztinįko Sienkievicziaus (isz Lietuvos) 
"Tvana". Reikia žinoti, jog Dirvos knįgų spaudi naši tik mažas skaitlius, per 
tat toslknįgos už kelių metų turės trigubą vertę. Reik pasiskubiti §u orderiais.

Pinįgus siųsdami arba paaiszkinimo reikalaudami raszykit pas:

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

Attorney Beckermanas,
ADWOKATAS.

Geriausei iszprovoja visokias prowas 
visokiuose guduose, kaipo civiliszk-uose 
teip ir kriminaliszkuose. Persenėjusias 
ir užvilktas provas atjieszko ir daveda 
prie greitesnio termino.

397 W. i^th St.,
Chicago. Il.inois

P. K. BRUCHAS,
užlaiko didelę

Krautuwe
Laikrodžių, Laikrodėlių,Žie 

dų, Špilkų ir tt.

SzliubiniiiN Žiedus
padaro ant orderio už pigiau- 

. se prekę.
954 33rd St., Chicago, III
—..... .. .... .......

S. Leliaszlu, 
nei pss 11 randa

si geriauaee 
sanapsas tr alui.

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

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

HILLE’S FOTOGRAFAS, 
3452 S. Halsted St.

Nuima puikias Fotografijai; už tutiną tiktai 
$2.00

Ant veteiliu ir kitokia reikalu nuima Fotogra
fijas kuopuikiauaiai. _

Ar Tavo peczius 
reikalai pataisymo?

Jeiga teip, tai pirk visus reikalingus prie 
pecziaus daiktus pas

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

o jie sutaisys tawo pecziu dykai. Teipgi 
turime didelę daugybę visokių pec^ų 
už pigiausią prekę, pigiau kaip fabrike.

Geria ūse Užeiga dėl Darbinyku
pas

J. Dauiseiicziu,
768 Bank ir River SideSts.

Waterbury, Gonn.
Užlaiko geriausius gerymus; szalta 

Alų, seniausias Arielkas, Likierlus ir 
kvepenezius Cigarus. Užkvieczia visus 
atsilankyti. Juozas DanisewicElug.

J. LESZCZYNSKIO
Lenkiszkai - Lietuviszka

APTIEKA
3315 S. Morgan St, Chicago, III.

Turi geriauses gydyklas nuo visokių 
ligų; užlaiko visokes Europines žoleles. 
Bobro mėsa, ruskas gyvas dieles ir tt.

• Atsiszaukusiems per Iaiszkus ir apra- 
ssantiems' sawo ligas, duoda rodąs ir 

, prisiunezia gydyklas per pacztą arba 
per expresą.

Aptiekoje visada randasi keli dak
tarai. teipogi per telefoną gali pt.; 
szaukti daktara kas tik koki nori.,

Tel. Yąrdjg 709.
Dr. Statkieviczius gyvena ant Aplietos.
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