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Politiszkos žinios,

į naujinti. Pasilikusias dar iszpa- 
nijonų rankose jų valdybas ki
tuose krasztuose stengiasi dabar 
nupirkti nuo jos Europos viesz- 
patystės. Anglija nori iszplatin 
ti jai prigulintį Pietinėj Ispani
joj Gibraltaro apskritį ir siūlo 
didelius pinigus už pardav 
szmotO žemės, bet Iszpanija, ne 
norėdama erzinti kitų Europos 
tautų, ne nori parduoti savo že 
m ės plotų.

Amerika ir Iszpauija.
Amerikos sandaros komisoriai 

jau sugrįžo isz Paryžiaus ir par
sigabeno padarytę, su Iszpanija 
sutartį. Dabar ta sutartis tie tu
ri dar vertės, kol jos neužtvirtys 
abiejų krasztų parlamentai. Pirm 
to sandaros sanlygos ne bus pil
nai pagarsintos. Vashingtono 
senate, kaip pasirodo, daug yra 
prieszingų platinimui Amerikos 
valdybų, todėl senatoriai gal at
mesti su tokiu dideliu, vargu ap
dirbtas sandaros iszlygas. Filipi-- 
niecziai juo toliaus, juo smarkiaus 
stato keįprę priesz amerikonus; 
prie Marullės be mažo ne užgimė 
muszis t£f]3 amerikoniszkos ka
riaunos ir filipinieczių. Filipinie- 
cziai iszsiuntė delegatus į Vash- 
ingtonę, kuriems prisakyta pro
testuoti priesz amerikonų užėmi- 
mę Filipinų ir reikalauti visisz- 
kos neprigulmystės. Angliszki 
laikraszcziai paduoda, buk Wo 
kielijos prekėjai pristato dabar 
filipiniecziams kuo geriausius 
ginklus ant pasiprieszinimo ame
rikonams. Gal būt tame sziek 
tiek teisybės, bet ginklų tų fili- 
piniecziai dabar ne daug reika
lauja, kadangi pirma suteikė jų 
jiems, kiek tikt reikalavo, pats 
amerikoniszkos kariaunos virszi 
nįkai, nesitikėdami, kad filipinie- 
ezi&i isz tų ginklų galėtų priesz 
amerikonus pasinaudoti. Ant to 
ne butų buvę ir reikalo, jeigu A- 
merikos prezidentas, szovinistų 
stumiamas; ne laužytų pats pirma 
filipiniecziams duotų pažadėjimų. 
Kad filipiniecziai pradeda ameri- 
kouams ne tikėti, geriausiai rodo 
tas, kad jie dabar skubiai perka 

, ginklus nuo vokiszkų prekėjų, 
ginklai gi tie jiems ne priesz isz- 
panijonus reikalingi.

Iszpaniszka kariauna baigia 
jau keitiesi nuo Kubos; jų apleis 
tus miestus užima amerikoniszka 
kariauna. Ar ežia kubiecziai to
liaus nesikreips priesz ameriko
nus, teip kaip daro filipiniecziai, 
pasirodys ateitėj.

Isz^anijoj Karlistai rengia 
maisztus priesz dabartinį randę. 
Ministerių pinnsėdis, Sagasta, 
sunkiai apsirgo ir pertai vertė 
iszpaniszkų popierinių pinįgų vi
sur nupuolė, kadangi, jeigu jo 
wietę užimtų koksai isz jenerolų. 
jis galėtų karę su Amerika at-

Prancūzija.
Prancūzijoj Dreyfuso prova 

vis dar ne prasidėjo. Karės mi 
nisterija sutiko suteikti sudui rei
kalingus paslaptus tasztus, bet 
tikt tęsyk, jeigu nieks apie jų tu
rinį nieko vieszai ne garsys, ka
dangi pagarsinimas galėtų užkenk
ti Prancūzijai. Tuom tarpu bu-* 
ves pirma Piencuzijos ministerių 
pirmsėdis, Brissofi, sako, kad terp 
tų paslaptų karės ministerijos 
rasztų, turinezių kokį nors snsi- 
riszimę su Dreyfusu, nėra tokio, 
kurisai Prancuziję galėtų į pavo 
jų įtraukti, greieziaus jai gali už
kenkti laikymas tų rasztų paslap
ty j. Dreyfusui prieszingi laik
raszcziai tvirtina, buk jis pran 
cuziszkos kariaunos paslaptis 
pardavė Vokietijai; tuom tarpu 
vokiszki net rando laikraszcziai 
garsina, buk Vokietija nieko ne 
turi piiesz pagarsinimęr vieszai 
paslaptų rasztų kaslink susine- 
szimų Dreyfuso su vokiszkų ran-. 
du, kadangi Vokietija nė jokių 
reikalų su Dreyfusu ne tuiėjo; 
jeigu prancuzuzka karės ministe 
rija turi tokius rasztus, tai jie ne 
tikri, bet tyczia keno nore pa
dirbti. Anglijos laikraszcziai ant
ru kartu pranesza apie sukalbį tū
lų prancuziszkų jenerolų, kurie, 
bijodami vieszo atnaujinimoDrey- 
fuso pro vos, pasirengę nors per 
pakėlimę revoliucijos tę provę 
užsloginti. Angliszkiems vienok 
ir amerikoniszkiems Likraszeziams 
mažai kas Europoj tiki, kadangi 
jie—daugiausiai į svietę paleido 
melagingų žinių.

Amerika ir Anglija drauge pa
kėlė protestę priesz stengimasi 
Praucuzijos užimti su savo ka
riauna miestę Shanghai, Chunto
se. Nežinia dar, ar Prancūzija 
ant to protesto sumažino savo 
reikalavimus. Protestų papras
tai ne labai kas klauso, jeigu jų 
ne paremia skaitlinga kariauna. 
Czia mat pasirodo, kad Chinuose 
Amerika su Anglija eina isz vien, 
liet ir jos atvirai 
Chinuose Maskolijos 
ne drysta.

Terp Prancūzijos
Pietinėj Azijoj, užgimė toki ne
sutikimai, kad vargiai bo be ka
rės galima bus juos užbaigti. Ant 
prancuziszkos kariaunos dalies, 
perėjusios per upę Mekong ir ant 
prancuziszkų urėdnįkų užpuolė 
sijamiecziai ir iszvijo atgal, nors 
tie krasztai, pagal seniaus pada
rytę sutartį, t priguli Prancūzijai. 
Ant rekliamacijos Prancūzija nuo 
Sijamo rando ne gavo nė jokio 
atsakymo. Prancuziszki laikrasz
cziai už tuos nesutikimus apkalti
na Angliję, buk ji kursto Sijama, 
bet ar jį parems su kariana, jeigu 
užgimtų karė? Kitaip visas Sija- 
mas pateks Prancūzijai.

prieazintiesi 
platinimuisi

ir Sijamo,
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užmanytoja Maskolija. Ji 
smarkiai pradėjo dru- 
savo kariszkę lai-
Japonija antai kituose

koliszkų pavaldinių ne padidin
tų nepasitikėjimo Maskolijos Vo
kietijai : dienoje caro varduvių, 
atsiuntė carui sawo szirdingus lin
kėjimus, pagarbino ir caro užma- 
nytę sandaros kongrosę. Ant to 
caras ne. mažiaus szirdingai 
atsakė. Angliszki laikraszcziai, 
ant 'pusėjimo didesnio Maskolijos 
nepasitikėjimo, nuo seniai lei
džia į svietę žinias neva apie 
susiartinimę • Vokietijos su An
glija; prie suairiszimo su ?*nglija 
kaljina Wokietiję ir tūli anglisz
ki ministeriai. Kad tie kalbini
mai ne turi didelės pasekmės, kad 
vokiszki ministeriai ne pasitiki 
per daug angliškiems, aiszku tai 
isz straipsnių apie tę klausymų 
patalpintų dabar vokiškuose 
igikraszcziuose ėsaneziuose po 
0bH(lo į'ekme. Vokiszki laik- 

>4W‘zcziHi sako, kad rods tūluose

Christiano Waldemaro. Ant pa* 
rzventinimo susirinko daug lat 
vių. VVnldemar per sawo rasztus 
ragino latvius kibti prie jūrinį- 
kyetės: ant jo prikalbinėjimo ta
po Latvijoj parengtos kelios 
jurinįkystės mokslainės.

teip smarki, kad ji numetė lubas 
ir sloginamų. Prie to abudu O- 
zolino vuoszviai tapo užmuszti, 
patsai gi Ozolin, jo pati ir 9 me
tų duktė mirtinai apkulti.

Metas JI

Mikalojaus pats sau priesztarauja. 
Algi jis to nesupranta? Nors 
maskoliški laikraszcziai via dar 
garsina, kad caras neiszsižadėjo 
sav^tųžmanyto sandaros kopgre 
so, rtrtfrs antai i^ Anglijoj buvo 
didėli žmonių mitingai, ant kurių 
nutręšta reikalauti, kad randai* 
pristotų ant caro užmanyto kon
greso, et angliszki thinisteriai 
dabar ypacz pradėjo smarkiai 
dauginti savo kariszkas pajiegas. 
Tę patį daro ir pati sandaros kon
greso 
ypacz 
tinti 
.vynę.
krasztuose davė padirbdinti daug 
karįszkų laivų, kurių dalis bus 
szį metę padirbta, kitę gi meta 
padirbs jų dauginus, kadangi 
vienok Japonija dabar ne turi 
tiek pinįgų, kiek už padirbtus jai 
laivus alseia užmokėti, Maskob ^klausymuose Vokietijai butų 
ja tikisi galėsiant tuos japonie- 
cziams padirbtus laivus sau n u si-, 
pirkti. Bet kad daugelyj Masko 
lijos krasztų reikia 8zį metę ran
dui szelpti baduojanezius gyven
tojus, tai ir Muskolijai trūksta 
pinįgų ent užmokėjimo už tuos 
laivus. Jiė-zkojo ji visur pa
skolos Europoj, bet kad ten ji ir 
be to ne mažai įsiskolinusi, antai 
vien Prancūzams kalta jau 6,000, 
000,000 frankų, tai ne galėdama 
Eurupoj pinįgų išgauti, ji krei
piasi į Amerikos bankierius, ku
riems dabar pinįgų ne trūksta. 
Nėra abejonės,kad Amerikos ban- 
kieriai pasigerįs Maskolijai ir 
duos jai reikalaujamus 100,000,

Staczlatikiszka Akademija 
Wilnlu|e.

Ant atminties garsaus iszga 
mos, Jono Semaszkos, kurisai 
pardavė unitus siaeziatikiams, 
pats su policijos pagelba verste 
vertė Lietuvos unitus į staeziati- 
kystę, jų bažnyczias pavertė į 
cerkves, pats priėmė staeziati k i sz- 
kę tikėjimę, maskoliai nori Vil
niuje p: rengti stacziatikiszkę 
dvusiszkę akademiję su kursais 
augBZteenių svietiškų mokslų.

naudinga eiti isz vien su Angli 
ja, tint wargas, kad Anglijos 
ministeriai rūpinasi visada vien 
apie Anglijos reikalus, apie rei* 
kalus sawo padėtojų tankiausiai 
užmirszta. Anglijai reikalinga 
Wokietijos pagelba tolimose ko
lonijose, ui kuria** Vokietijai 
uėra nė jokios naudos erzintieji 
su Maskolija arba Prancūzija; ten 
gi, kur Anglijos pagelba galėtų 
kę sverti, toj ė arba ne gal arba 
ne nori remti Vokietijos. Todėl 
tai Vokietijr turinti iszsiiadėti 
susinsi mo su Anglija,* kurisai 
nė jokios naudos atgabenti ne

I

Telefonų linijos isz Wil- 
* niaus.

Kaip paduoda maskoliški 
laikraszcziai, Peterburgo valdžios 
nusprendė sujungti Vilnių tele
fonu su Peterburgu ir Varsza- 
va: darbus prie to pradės nuo 
ateinanezio pavasario. Ketina 
teiposgi per telefono liniję su
jungti Vilnių su Kaunu. Pasza- 
liniai žmonės, kai p antai prekėjai, 
ant suūkalbėjimo su minėtais 
miestais,galės ui al&akantį užmo
kės n į isz to telefono teiposgi pa
sinaudoti. -J

Paszwentininias Mickevi- 
cziaus paminklo War- 

szatfoj.
27 d. Gruodžio Varszavoj isz- 

kilmingai tapo paszventintas pa
minklas garsiausio lenkitzko dai
niaus ir raszėjo, lietuvio Adomo 
Mickevicziaus. Paminklę pa- 
szventino Vars"avos arcivysku- 
pas Popiel. Mickeviczius, nors 
buvo lietuviszkos gilmės, bet 
ne mokėdamas lietuviszkai kal
bėti, raszė lenklszkai, prisidėjo 
prie pakėlimo garbės lenkiszkos 
raszlavos, dėl savo gi tautos, isz 
kurios paėjo, Mickeviczius nieko 
ne padarė.

000 dolTT^ad tikt paskui už A h - tiur- -Amerikoj repdblikoj 
merikos pinįgus pirkti kariszki 
laivai nesikreiptų priesz Ameri 
kę, jeigu toje susirisz su Anglija; 
karė gi su Anglija Maskolijos,kaip 
praraazauja visokių krasztųUžė
jai, neužilgio turės užgimti. Mas
kolija tę numano ir todėl drutina 
savo kariszkę laivynę. Traukia 
ji ir žemės kariaunę į krasztua 
areziaus angliszkų valdybų. Ir 
dabar jau Maskolija turi po gin
klu tiek kareivių ant Afganista
no rubežių, kiek yra isz viso ka
riaunos angliszkose Indijose, rei
kalui atsitikus, į tris dienas, Mas
kolija gal isz Kaukazo atgabenti 
daugiaus kareivių gatavu 
czia geležinkeliu; Anglijai 
to reikia ke.ių sanvaiezių.

Bolivijoj1 užgimė revoliucija. Pa- 
jiego« rando ir revoliucijonierių 
beveik vienokios, JLOdėį^ tęsynės 
gal ežiai* ant ilgo jjjHii traukti. 
Tuom tarpu rev'okĮucijonieriai 
pasirodo dręsesniais, jie traukia 
ant miestų, juos užima ir rengia 
užimtuose krasztuose savo revo,^ 
liucijOnieriszkę randę. Iki sziol jie 
užėmė diktai miestų; tikt dabar 
randas prie^z-juos iszsiuntė savo 
kariairnę. Neužilgio turės atsitikti 
muszis terp rando ir revoliucijo
nierių pajiegų.

Netikt lietuvius, bet ir 
latvius kankina.

Už tautiszkusdsrbus maskolisz- 
kos valdžios peisekioja ne tikt 
lietuvius, kankina ir lietuvių 
pusbrolius latvius. Dabar antai 
kaliniuose Liepojaus, Mintaujos ir 
Rygos sėdi su virszum 100 lat- 
vių, daugiausiai darbinįkų. neva 
už agitaciję priesz rando padava- 
dyjimus. Tapo jie suaresztuoti ^au 
du metai atgal; laiko kaliniuose 
be sūdo vien todėl, kad teip pa
tinka netikusiems maskoliszkiems 
urėdnįkams.

Nauji geležinkeliai.
Naujai' padirbtas geležinkelių 

linijas Lietuvoj maskoliszkas ran
das perėmė į savo rankas: prie 
tų linijų priguli teip vadinama 
Užnemunės liniję, kuri bus pri
skirta prie užveizŪos Varszavos 
-Vilniaus linijos) Naujos pa
dirbtos linijos yra nuo Olytaus 
ir Poterancų į Suvalkus, nuo ežia 
per Augustavę iki Gartenui, kur 
ji susidurs su liėganczia nuo Vii- 
niaus į Varszavę linija. Toliaus 
bus padirbta linija nuo Kniszino 
į Dombrova. Dabar nuo Wa- 
renos trukiai dar ne pasiekia 
Suvalkų, kadangi tiltas ant. Ne
muno ne padirbtas.

Gaisrai Vilniaus gub.
Antroje pusėje Rugsėjo mėne

sio szių metų Wilniaus gub. bu
vo isz viso 33 gaisrai. Isz viso 
tų gaisrų skaitliam1, užgimė: nuo 
neatsargumo paežių padegėlių 7, 
nuo ne gerai įtaisytų kakalių 2, 
nuo padegimo 5, nuo perkūno į- 
trenkimo 3 ir nuo nežinomų prie- 
žaszczių 16. Visuose tuose atsi
tikimuose ugnelė pridirbo blė- 
dies už 12229 rubl. Didžiausi 
gaisrai buvo: miestelyj Szirvin- 
toj, kur iszdegė 29 namai su vi
soms negyvenamoms trioboms; 
ežia ugnelė pridirbo blėdies ant 
25000 rubl. Dvare Solecznikuose 
sudegė kluonai su suvežtais 
sziųmetiniais javais dvarponio 
Vroblevsko; blėdį ežia ugnies 
padarytę skaito ant 20000 rubl. 
Treczias didelis gaisras buvo 
kaime Kaczėnuose, Trakų pavie- 
tyj; ežia iszdegė su wisu 31 ūkė; 
blėdį ugnies padarytę skaito ant 
50000 rubl.

jau 
ant

Isz Lietuvos.

Maškolija.
Maskoliszkas caras vienę die- 

nę pasirodo karių prieszu, gei- 
džianeziu sandaros terp tautų, 
kitę dienę iszleictžia namieje pri
sakymus drutintr kariszkas pajie- 
gas; vienę dienę pripažįsta vie- 
szai tiesę kiekvienam savo pa 
valdiniui melstasi Dievui savo 
prigimtoj kalboj, gyventi pagal 
savo budę, kitę dienę garbina dar
bus Mūra v jevo, kurisai, uždraudę« 
lietuviams spaudę, atėmė galėji-

Vokietija.
Isz Vokietijos, arba geriaus 

sakant tikt isz Prūsų, valdžios 
varo toliaus laukan svetimų 
krasztų pavaldinius. Isz syk kiti 
krasztai tylėjo, dabar vienok 
griebiasi atlyginimo Prūsų pa
valdiniams; net Maskolija ažtaria 
jau už vejamus savo pavaldinius 
ir žada, jeigu Prūsų valdžios ne 
paliaus vyti laukan maskoliszkus 
pavaldinius isz Vokietijos, Ma^ 
kolija vaikys vokiszkus, kokių 
Maskolijoj yra daug daugiaus ne
gu maskoliszkų Vokietijoj. Da- 
niszki, norvegiszki ir szvediszki 
prekėjai griebiasi skaudžiausio 
atlyginimo, nes jie atsakė visus 
pirma duotus Vokietijos fabri
kantams reikalavimus iszdirbi- 
mų. Per tai vokiszkiems fabri- 
kudtams atseis iszsižadėti dauge
lio milijonų markių vertės už
darbio. Jau dabar tūli fabrikai 
dirbanti iszdirbimus dėl minėtų 
kaimyniškų krasztų turėjo visai 
uždaryti sawo dirbtuves. Vi- 
šokių Vokietijos krasztų prekė- 
jai ir fabrikantai laikė susirinki
mus, ant kurių nusprendė pro 
testuoti • priesz neiszmintingus 
savo rando padavadyjimus, ku
rie labiausiai kenkia vokiszkieme 
fabrikantams ir prekėjams. Jie 
iszsiuntė į randę reikalavimus, 
kad tie padavadyjimai taptų at
šaukti.

Vokiszkas ciecorius pats pa-

Perpjovė trūkio ratai.
Vilniuje, ant geležinkelio trū

kio renkanezio ant linijos tavo- 
rinius vagonus, nuo platformos 
nupuolė konduktorius ir pateko 
po ratais, kurie jį pusiau perpjo
vė. Pervažiuotas . kondukto
rius buvo dar jaunas, 38 m. mas
kolius Baiszonov, paliko jis pa- 
czię su mažais vaikais.

Javų prekės.
Pereitę sanvaitę už lietuvisz- 

kus javus mokėjo Liepojuje: už 
rugius 85—86 sap., už pudę, už 
kvieczius 98—100 kap., už avi
žas 82—84 kap. Kvietinės kly- 
nės 56—63 kap.

Rygoj mokėjo:'1 už kvieczius 
paprastus 86 kap., už geriausius 
95—100 kap. Rugiai 84 kap. 
Avižos 75—85 kap. Miežiai 70— 
74 kap.

Wilniuje: rugiai 75—77 kap.; 
avižos 75—76 kap.; gr.kai 68— 
70 kap. Pūdas szieno 31—35 kap., 
sziauJų.21—23 kap.

Dideli wagysta.
K a n tore Szumano alaus leidi- 

nyczios Vilniuje, naktyj atėjęs 
kasierius užtėmyjo kasoj nedate- 
klių pinįgų. Iszeidamas isz kan
to ro, jis įdėjo į kasę 25000 rubl. 
popieriniais ir auksiniais pinįgais 
ir tie tai visi pasirodė isz kasos isz- 
imti. Isz tirinėjimų persitikrino, 
kad vagystę papildė panaktinis, 
atidaręs kasę su savo padirbtu 
raktu. Jis tapo suaresztuotas, na 
muose padarė kratę, bet nieko ne 
rado. Kasoj, apart pavogtų pi
nįgų, buvo dar 15000 rublių pro
centinėmis popieromis, sidabrinių 
pinįgų už 200 rublių, czekis ant 
300 rub., bet tų vagilius ne kru
tino.

Auka Hirschienės.
Garsi Paryžiaus didžturtė, žy- 

delka baronienė Hirsch, parengė
ja žydiszkų kolionijų Argentinoj, 
kuri ant iszplatinimo žydiszkų 
prieglaudos namų Wilniuje jau 
seniaus paaukavo 35000 rublių, 
kaip dabar pranesza laikraszcziai, 
dažinojusi apie vargingę gyveni- 
mę musų tėvynės sostapilės var
guolių priverstų gyventi keluo
rėse ir kitokiuose ne sveikuose 
ruimuose, paskiria nuo savęs nau- 
ję aukę 200000 rublių ant pasta
tymo namų su pigiais gyveni
mais Wilniaus varguoliams be 
skirtumo jų tikėjimo ir tautisz- 
kos kilmės. Gyvenimai suside
danti isz 3 kambarių bus duoda
mi betureziams ne branginus kaip 
už 30 rubl. ant metų, taigi tikt 
už deszimtę dalį to, kę kasztuoja 
teip kur nors mieste. Wieta ant 
psstat/mo tokių namų tapo pa
rinkta ant ulyczios Pagulianka; 
gyvenimų ketina parengti juose 
300.

Klausymas lietuviszkos 
spaudos.

klausymu lietuviszkos

mę m e ištiesi ir apsiszviesti savo bugo, kad jo kelionė Turkijoj ir 
prigimtoj kalboj. Mat norai caro raikymai laukan isz Prūsų maa-vaikymai laukan isz Prūsų mas-

Reikalauja darbinjkų.
Prūsų Lietuwos Žemdarbystės 

Draugystė, teiposgi tūli dvarpo- 
niai, kaip paduoda vokiszki laik
raszcziai, rugoja ant stokoe dar- 
binįkų ant apdirdimo žemės; 
rengiasi jie kreiptiesi prie rando 
su reikalavimu, kaip tai buvose- 
niaus, kad butų daleista ateiti į 
Prusus darbinįkams isz Lenkijos 
ir Maskoliszkoa Lietuvos.

Nori (langiaus cerkvinių 
mokslai nių.

Ant ateinanesių metų masko- 
liszkos valdžios ketina parengti 
daugiaus stacziatikiszkų cerkvi
nių mokslainių Lietuvoj, Latvi
joj ir Mažrusijoj. Mat rando pa- 
szlemėkai griebiasi visokių būdų 
maskolinimo gyventojų tuose 
krasztuose. Ant nelaimė* vienok 
daugelis katalikų lietuvių į tas 
cerkvines mokslainės siunezia sa
vo vaikus.

X

Musztynes luteroniszkoj 
bažnyczioj.

Schveneburge, Kurezėj, prie į- 
vedimo ant vietos nekeneziamo 
parapijonų pastoriaus Vildero, 
luteroniazkoj bažnyczioj užgimė 
musztynės. Laike konfirmfrvoji- 
mo 200 vaikų į bažnyczię įsiver
žė szeszios moterys, užpuolė ant 
pastoriaus, sudraskė jo togę, į ku- 
rię buvo apsivilkęs, numuszė 
nuo galvos biretę. Priesz bažny
czię terp pastoriaus szalinįkų ir 
jo prieszinįkų užgimė dar smar
kesnės musztynės, kurias apstabdė 
pakviesta į pagelbę policija. 
Bažnyczia tuom tarpu tapo užda
ryta.

Paminklas latvių raszti- 
nįkui.

27 d. Lapkriczio, Rygoj, tapo 
pęszventintaa paminklas pastaty
tas ant kapo latviszko raszėjo,

Parako expliozija.
Miestelyj Kangershof, nųtoli 

Wolmaro, Latvijoj, akmenų skal
dytojas Ozolin, ant skaldymo ak
menų,nusipirko blokinę su keliais 
svarais parako ir ant iszdžiovi- 
nimo, kadangi parakas besine- 
szant sudrėko, padėjo blėkinę 
prie pecziaus. Tuom tarpu na- 
miszkiai užkurė peczių, nuo to 
blėkinė įkaito, joje ėsantis para
kas užsidegė, Expliozija buvo

Prekysta Wilniaus gub.
Pagal pagarsintas maskoliszka

me randolaikrasztyj, “Pravitels- 
tvenyj Wiesnik” žinias, vertė 
tavorų sukrautų į botus ant van
denų Wilniaus gub. 1896 m. sie
kė 19253711 rubl.; perkrautų 
gi priplaukose toc gubernijos 800 
282 rub. 1896m. plaukė Wilniaus 
gub. vandenimis 7153 trotai, 275 
botai ir 456 valtys. Jomarkų 
gubernijoj buvo 230, ant jų at
gabenta tavorų už 1100000 rub., 
parduota gi tikt už 800382 rub. 
Laisnių*ant prekiavimo minė
tuose metuose iszduota 11656. 
Geležinkeliais bėganeziais per 
Wiluiaus gub. isz jos iszvežta 
tavorų 29Į97000 pūdų ir 713 
galvų raguotų galvijų.

Prowa kunįgo Bieliake- 
wycziaus

Pagal tiesdarystos ministerio 
prisakymę, garsi «prova Kauno 
vikarijuszo, kun. Bieliakevy- 
cziaus, atsibus ne Kaune, kadan
gi, kaip ministeris sako, ežia 
vietinės sanlygos galėtų turėti 
įtekmę ant sūdo nusprendimo, 
bet mieste Jamburge, Peterburgo 
tiesdariszkame apskrityj. Sūdo 
perdėti niu toje provoje bus per- 
dėtinis Peterburgo apskriezio sū
do Babriszczev Puszkin. Apgi- 
n ėjai s kunįgo BijAiakevytziaus 
bus geriausi - -Maskolijos advoka
tai: Spasovicz,* lenkas staeziati- 
kiszko tikėjimo ir Andrėjevskyj, 
maskolius. Prowa atsibus Sausio 
mėnesyj ateinanezių metų.

i Su
spaudos maskoliszkas randas ne 
gali pabaigti. Ant ministerių su
sirinkimo 28 d. Lapkriczio 1897 
m. ministerių komitetas pripaži
no, kad uždraudimas spaudinti 
lietuviszkas knįgas lotynisz- 
koms literoms neiszdavė laukia
mų vaisių, knįgos spaudi n tos • 1 
maskoliszkoms literoms nesiplati- j 
na, kadangi lietuviai atsisakė jas j 
priimti. Toliaus ministerių komi
tetas pavedė, susitariu vidurių 
ir apszvietimo ministeriams atsi- 
szaukti į ministerių susirinkimę 
ir pavesti jam galutinai iszriszti 
klausymę Jietuviszkos spaudos. 
Apszvietimo ministeris savo 
nuomonių iki sziol nepadavė, to
dėl ir apie tę klausymę nežinia 
nė kada, nė kaip nuspręs. Teip ’ j 
stovi iki sziol su klausymu lietu- 
viszkos spaudos Maskolijoj. Isz 
vietinių Lietuvos maskoliszkų 
virszinįkų tikt Kauno gubernato
rius sugręžinimui lietuviszkos 
spaudos pritaria.

Zemiszkos Įtaigos Lietu- 
. woj.

Žemiškas įtaisas Lietuvoj ren
gia maskoliszki valdinįkai, bėt 
menkas jų protas neįstengia isz- 
rasti nė budo, kaip jas teip su- 
pauezioti, kad nė jokios naudos 
vietiniams gyventojams ne atga
bentų. Dabar kaip paduoda 
laikrasztis “Zižnii Iskustvo”, 
viesspatystės roęįoj įstatus že- 
miszkų įtaisų nori teip, perkeis
ti, kad jų perdėtiniai Lietuvoj 
ne butų žrtdMiį buls&te renkami, 
bet kad’jdbš1 paskirtų randas ir jei- 
gu- ne būtų atsakančzių terp že
mės valdytojų,tai gal būt paskirti
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ir neturinti žemės, taigi masko
liszki urėdnįkai; apart to, ly
giai perdėtiniais, kaip ir sąnariais 
žemiszkų įtaisų gali būt Lietuvoj 
tikt turinti * ežia visę liuosybę 
pirkti žemę, taigi vien maskoliai. 
Mat kokias įtaisas rengia Lietu
voj maskoliszki paszlemėkai! 
Rengia jie įtaisas ne -ant krašto 
naudos, bet vien sau patiems, 
kad pats jose galėtų vien penė- 
tiesi ir lupti vietinius gyventojus 

i be jokios kontrolės.

Plėszikų užpuolimas.
Pradžioj ^apkriezio, susitelkę, 

• tūlos mažos doros ypatos užpuolė 
naktyj ant namų žydo, Mausziaus 
Burmano, kaime Eldibiczna, Ru- 
dominos valszcziuj \ VVilniaus 
pav. Kas svarbiausia, kad ant to 
susidėjo ypatos neturinezios lerp 
savęs nė jokio susiriszimo: ūkinį- 
kas Wapeisze atneszė kopėczias, 
įlindo per slogę į žydo namų 
priemenę, iszmuszė duris ir įleido 
kitus ant plėszimo susitelkusius: 
savo brolį, Boleslovę Wapeiszę, 
ukinįkę Masztalerę ir bajorę De- 
dziulį. Namieje, apart savinįko 
Burmano, nakvojo atvažiavęs 
isz Drujos Lurija. Paskutinis 
pirmiausiai pabudo, bet Boleslo
vas VVapeisza, sudavęs kels 
kartus su kuciumi per galvę, 
suskaldė kaukalį, nuo to Lurija 
pasimirė. Pabudusi Burmano pa
ti stengėsi išbėgti per langę, bet 
plėszikai ję sulaikė, atėmė raktus, 
su kuriais atidarė žydo pakavones 
ir radę 150 rubl., pinįgus paėmė 
ir isz-ineszdino. Plėszikai susirin
ko raskui kaime Lyzovkoj, kur 
Wapeiszos tėvas pagelbinįkams 
prie plėszimo už jų darbę užmokė
jo po 5 rubl. ir liepė eiti namon; 
kitus pinįgus sau pasilaikė. Wisi 
ėmę daly wumę prie plėszimo tapo 
policijos surasti ir jie sėdi dabar 
kalinyj.

” J
Isz Peterburgo.

“Garsas” pranesza, kad Peter
burgo lietuviai ant galo iszmeldė 
nuo dvasiszkos valdžios lietu 
viszkus pamokslus: dabar Peter
burge ir jo aplinkinėse net 4 ka- 
talikiszkose bažnyežiose bus sako
mi lietuviszki pamokslai.

Tasai laikrasztis paduoda, buk 
profesoriui Lamanskiui pasisekė 
pertikrinti užveizėloję W»lniaus 
jeeeral gubernatoriaus kanceliari
jos, kad reikia lietuviams sugrę- 
žinti spaudę. Apie teisingumę to 
paskalo galima vienok paabejoti. 
Iszreiksztoju nuomonių Wilniaus 
jeneral-gubernatoriaus, kurioms 
ne gal priesztarauti užveizėtojas 
jo kaceliarijos, yra laikrasztis 
“Wilenskyj Wiestnik”. 'lame 
laikrasztyj neseniai patilpo 
straipsnis smarkiai užpuolantis 
ant reikalavimų sugręžinimo lie 
tuviszkos spaudos. Apie priian- 
kumę lietuviams Kauno guber
natoriaus Suchodolskio teipjau 
ne daug galima privesti faktų, 
prieszingų gi daug daugiaus. 
Kasiink paties caro, tai jis jek 
per savo telegramę prie atidengi
mo Muravjevo paminklo atvirai 
pagyrė darbus Muravjevo Lietu 
voj, taigi turėjo pagirti ir už- 
draudimę lietuviškos spaudos. 
Caras savo prilankomo lietu
viams dar niekur neparodė.

Bausmės už užlaikymą 
paslapty mokslainių.

Widuriuose Maskolijos masko
liszkos valdžios ne draudžia 
rengti mokslaines ir mokinti vai
kus, tas uždrausta tikt Lietuvoj 

’ ir Mažrusijoj: už mokinimę vaikų 
ir užlaikymę mokslainės namieje 
paskirtos bausmės iki 300 roblių. 
Tasai rando padavadyjimas ge 
riausiai parodo, kaip k val
džios geidžia lietuvių ir mažru- 
šių apszvietimo! Latvijoj iki ne
seniai valdžia buvo vokieczių 
rankose, vokiecziams ne mažai 
galima užmesti, bet apszvielimo 
latviams jie ne stabdė teip, kaip 
maskoliai. Maskoliszki urėdnįkai 
ne seniai pradėjo ant savo kurpa
lio perdirbinėti Latvijos mokslai
nes, uždrausdami jose mokinti pri
gimtoj vaikų kalboj. Tas tuojaus 
sumažino mokslainių skaitlių ir 
privertė gyventojus ant pasimo- 
kinimo savo prigimtos kalbos ren
gti paslaptas mokslaines,kurių po- 
<ę maskoliai jau sugriebė. Todėl 
.dabar maskoliška vieszpatystės 
rodą rengiasi bausmę už paslaptę 
vaikų mokinimę, kokia jau seniai 
paskirta Lietuvoj įr Mažrusijoj, 
išplatinti ant Latvijos. Tie mas- 

koliszkų valdžių padavadyjimai 
neišmintingi, stabdanti žmonių 
apšvietimę ne maskolių apgy
ventuose kraštuose geriausiai pa
rodo, kaip carai ir jų netikę urėd- 
nįkai neulkenczia ne maskoliš
ko* kilmės Maskolijos gyventojų, 
•taip neužkencz'a wisų kitokių kal
bų iszėmus vieu maskoliško*.

Isz Titąwčnų.
Byla apie kapus ir szv. Jurgio 

koplyczię, kuriuos popas panorė
jo nuo katalikų atimti, dar nepa
sibaigė. Praėjusį metę už nu- 
pjovimę tų kapų buvo paduotas 
į sudę, bet ir ežia galo nėra, o 
popas vis nes liauja szėliotis. 
Szįmet kapus nupjauti popas pa
vedė savo “tielochraniteliui”, 
(sawo sargui) uriadnįkui. Tasai 
apsidžiaugė gausęs ne mažai 
szieno, patelkė kapų pjauti de- 
szimtinįkę ir szimtinįkę.bet sziejie 
ne pakjausė ir dar perspėjo, kad 
ne lystų į swetimę daržę. “Pat
sai eisiu į taikę”! pasiketino po
pas. Ir tikrai, 20 d. Birželio 
uriadnįkas, popas, dijaczoks ir 6 
burliokai atmarmėjo pas kapus. 
Popas isz czielo maiszo atnesztų 
raktų ne rado nė vieno, su 
kuriuom butų galėjęs atrakinti 
kapų bromą. Tada primuszė pe- 
czėtį, persižegnojo kėlėtę kartų 
ir—strikt!—pęr įvorę. Ne reikia 
minėti, jog tikt vagys—plėszi- 
kai įeina ne per bromę, bet kitu 
keliu. Tuom tarpu 6 bobelės 
koplyczioje giedojo “Aniolas 
Dievo”. Tos vargszės, pajutu
sio*, kad besoeziai — prieleliai 
pjauna kapus, nubėgo jų perspė
ti; ne galėdamos žodžiais iszva- 
ryti, pradėjo su žolėmis kirati 
staeziai į akis. Priveikė vienok 
tikt tada, kada viena narsi boba 
pradėjo berti isz kiszeniaus pele
nus į akis. Popas teisinos tuos 
kapus nupirkęs nuo guodotino 
kn. Tarvydo, buvusiojo klebono, 
bet bobos tiesiog atrėžė: jis savo 
kelines galėjo parduoti, o ne ka
pus! (Baisi tiesa, bet tiesa!). Ne- 
užilgio priplūdo pilni kapai žmo
nių, ir akies mirksnyje ne liko 
nė žolės, nė szieno. Užbaigę sa 
vo darbę, suėjo, kurie tilpo, į 
koplyczię, aszarodami pasimeldė 
ir veikiai persiskyrė, o popas 
cerkvėje szaukė valandę ir lie|>ė 
varpas skambinti. Neilgai tru
ku* prasidėjo tyrinėjimai. Atsi
rado, kaip visados, judosziai: 
koks ten Pilypas, sugrįžęs isz A 
merikos, ir gyvanaszlė. Jasins
kienė: jie diktavo vardus bu 
vusiųjų ant kapų. Assesoriu^al- 
tina kunįgus, jogei nenuėjo žmo
nių maldyti. Žinoma, visur kuilį 
gai kalti. 'Palys gudai kelia 
maisztę, o terp katalikų kaltinį 
kų jieszko! Titavėniszkiai, ginki
te bažnytėlę isz vieno, tada prie- 
szas nieko ne gaus ir taps u£ 
gėdintas! • (Tev. S.) Isz Amerikos

Gaisrai.
Harrisburg, Pa. Pirmę Kalė Į *

dų dienę užsidegė katedros bažny- 
czia czianykszczios vyskupystės. 
Blėdį ugnies padarytę skaito ant 
15000 dol. Apdegė altoriai ir 
vargonų dūdos nuo karszczio su
tirpo.

Szeszi žmones užmuszti.
Alaskoj, terpkalnėj* Chilkoat, 

traukiant per terpkalnę aukso 
į jieszkotpjams, nusirito baisi snie- 
. go lavina ir pagriebė 6 žmonis, 
j Penkis isz jų atkasė, bet jau ne 
į gyvus, szesztojo gi iki sziol dar 
( ne surado, bet nieks netiki, kad 

jis galėtų būt dar gyvu.
Nauji aukso plotai. ,

Trichl.er tunelyj, netoli Colora- 
do*$prings, Col. kasdami vietas 
dūdoms ant privedimo vandens 
į m i estę, užtiko storę aukso gys- 
lę. Dabar ežia, kaip seniaus į 
Alaskę, renkasi žmonės isz visų 
aplinkinių norėdami kę pelny
ti ant tų naujų aukso plotų.

Sugriuvo ugnagesiu boksztas.
Fort Worth, Tex. Sugriuvo 

ežia ugnageaių sargybos boksztas. 
Prie to daug sargų ir arklių tapo 
užmusztų, ne mažai yra sužeist*;, 
kadangi tame laike visi sargai 
buvo namieje. Nugriuvęs boksz
tas sugriovė stogę namų sargy
bos, kurisai įgriuvo į vidurį ir bet kadangi jų daugybė 
ne mažai sargų užgavo. \ '

Mena, kad prigėrė.
Atplaukęs isz Alaskos ant salos 

Vancouver garlaivys “Rosalia”,

atgabeno žinię apie susidaužymę 
aukso jieszkotojų laivo, kurisai 
dwi sanvuiti atgal iszplaukė su 
14 žmonių isz Fort Wraugei. Me
na, kad prie to 12 žmonių prig*- 
rė, du rado pusgyvius su nusza- 
lusioms rankoms ir kojoms.
Grippa arba inflaenza ^auczia A- 

n>e riboj.
Isz visokių Amerikos krasztų 

ateina žinios ap:e siauczianczię 
smarkiai grippę kitaip insluenza 
vadinamę. Washingtono kon
greso spaustuvėj vienę dienę ap
sirgo 372 s t atėjai; Brooilype j 24 
valandas nuo grippos ir plauczių 
uždegimo pasimirė 20 žmonių; 
Philadelphijoj yra 30000 sergan- 
czių.

Stengėsi kastynes Užgriauti.
Lertberg, III. Iki sziol nesu

gauti piktadariai stengėsi su di
namitu sugriauti czianykszczias 
Terre anglių kautynes, bet jiems 
pasisekė išnaikinti tikt kranę, 
dinamitas olų ne užgriebė. Szeri- 
fas jieszko dabar piktadarių su 
szunų pagelba. Minėtose kasty- 
nėse dirba wien darbinįkai nepri
gulinti į uniję; todėl sprendžia, 
kad piktadarystę papildė arba 
unijonistai, arba tūli jų draugai.
Musztynes terp negru ir baltvei- 

džiu.
Pana, III. Sztraikas unijonistų 

kalnakasių traukiasi ežia toliaus, 
vietoj sztraikuojanczių ballvei- 
džių darbinįkų dirba dabar kau
tynėse partraukti negrai. Žino 
ma, tas pakelia tikt dar labiaus 
uesikentimę terp negrų ir balt- 
veidžių darbinįkų. Pirmę dienę 
Kalėdų negrai su revolveriais 
rankose isztraukė ant ulyczių ir 
pradėjo užpuldinėti ant baltavei
džių kalnakasių. Suaresztavo 
ežia daug žmonių už nesziojimę 
ginklų be daleidimo, terp aresz- 
tuoių yra miesto kasierius, kas- 
tynių savinįkas ir keli szerifo pa 
gelbinįkai.

Pauksztis iszgelbejo truki nuo 
susidauiynio.

Isz Austin, Tex. raszo: koki 
ten piktadariai, norėdami sudau
žyti bėgantį trūkį, ant szėnių su
vilko balkius, tikėdami, kad tam
soj naktyj trūkio vedėja* to ne 
užtėmy*, su - dideliu greitumu 
užbėgs aut balkių ir trukia taps 
isz szėnių iszmestas ir susidaužys. 
Tuom tarpu prie žiburio prika
binto pryszakyj trūkio atlėkė 
koksai didelis pauksztis, iszmušė 
stiklę ir žiburį užgesino. Per tai 
maszinista, ne galėdamas gerai 
kelio matyti,priverstas buvo leis
ti trūkį palengva ir jis,atbėgęs ant 
sukrautų balkių, prie jų sustojo; 
tikt lokomotyvą tapo truputį pa 
gadyta, užtai pasažieriai iszsigel- 
bėjo nuo nelaimės.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Worcester, Mas-*. Susimušė 

ežia greitai į prie-zingas puses bė 
ganti 2 karai elektriško geležin
kelio pilni pasažierių. Du žmonės 
prie to tapo užmuszti; sužeistų gi 
pasirodė net kelioliokas.

Rak va y, N. Y. Netoli nuo ežia 
susimuszė Chicago Exprese ir 
Eastern Express trukiai. Prie to 
du pasažieriai tapo ant vietos 
užmuszti, 4 mirtinai apkulti, teip 
apkultų yra į 20 žmonių.,

Vincennes, Ind. Netoli staci
jos Emison, ant Evansville & 
Terre Haute geležinkelio susimu
szė du geležinkelio trukiai, prie 
ko 3 trūkio tarnai tapo labai sun
kiai apkulti; pasažierių 
20 likosi sužeistų, bet 
mai nepivojiugi.

Minneapolis, Minn. 
Paul ir Duluth geležinkelio lini
jos trūkis užbėgo ant teip vadi
namo rankinio karo, kuriuom va
žiavo geležinkelio agentas, kelio 
prižiūrėtojas ir vienas darbinį 
kas. Trūkis išmetė sėdinezius 
kare ir sumalė teip, kad du isz jų 
atliko ant vietos, trecziasis gi 
tapo mirtinai sužeistas.

Antys ir numirėliai.
Broomfield, N. J. Ant Spring 

ui. szitame mieste gyveno vo- 
k ietys von Laute. Prieš jo na
mus buvo Mount Olivet kapinės, 
isz kitos gi pusės didelis prūdas. 
Wokietys moka isz visko naudo- 
tiesi, teip ir ežia jis sumislyjo su
naudoti prudę ant auginimo an-

gi apie 
sužeidi-

Ant St.

pražuvo, augintojas pardavė na
mus ir persikėlė kitur. Kasiink 
pražuvimo anczių, von Laute 
kaipo priežastį to paduoda numi-

rėlius nuo kapinių. Pasakoja jis, 
kad vienę naktį, iszgirdęs truksz- 
mę terp savo auginamų anczių, 
jis.paėmęs revolverį ir karabinę, 
iszėjo pažiūrėti, kas atsitiko. An 
tys buvo iszvaikytos isz tvarto 
ir plauk i nėjo po prudę; kada jis 
norėjo parvaryti atgal, jos jam 
isz akių prapuolė. Kaip pasako
ja, teip atsitiko jam kelis karius 
ir buk jis matė prie savo anczių 
po vandeniu baltus žmonių pa
veikslus. Rasdavo jis teiposgi 
anczių plunksnas ant kapinių, 
kur antys niekada ne užeidavo. 
Rods kaimynai pasakoja, kad an
tis galėjo naikinti žiurkės, jos 
galėjo iszneszioti ir plunksnas, 
bet vokietys tam ne tiki, jis pri
sispyręs tvirtina, kad tai numirė
lių darbas, kurie naktims, pakilę 
nuo kapin:ų, smaugė jo antis.

Isz darbo lauko. 
Springfield, III. Darbai 

tziuorn kartu eina ežia pusėtinai. 
T Birmingham, Ala. Ksstynė- 

se Bell e Eilėn darbai eina labai 
gera*

5 Glenviev, III., Czianyksz- 
czioee auglių kautynėse dirba da
bar pilnę laikę.

1 Kirkville, Ia. Hobart 
Fuchs, netoli Oskalossa, atidarė 
naujas kastyne*.

•1 PrattCity, Ala. Darbai 
visose kastynėse Tennessee Co. 
dabar eina labai getai.

* Homestead, Pa. Munhall 
kastynėse pradėjo dirbti, 300 dar
binįkų gavo ežia darbę.

T La Salle, III. Yra ežia 8 
szaftai anglių ir wisi dirba gerai. 
Mokestis po 63c. nuo tonos.

* Islan Crfek, Oh. Ant že
mės prigulinezios Tailorui tapo 
ežia atidarytos naujos kastynės.

Lorain, Oh. Czianyk*z»ė 
Lorain Steel Co. pareitę sanvaitę 
uždegė 500 naujų kokso peczių.

Saginav, Mich. Kastynėse 
Somers Coal Co. darbai eina ge
rai; tapo ežia atidarytas naujas 
szaftas.

* Plymouth, Pa. Darbai ežia 
iki sziol ėjo gerai, dirbo po 9 
vai. ant dienos, dabar gi dirbs 
tikt i dienos.

•J Pittbbubg, Pa. Czianyksz- 
czios geležinių dūdų dirbtuvės 
gavo daug reikalavimų, todėl 
darbai eina gerai.

Sacramento, Cal. Sudegė 
czianykszczios Union Iron 
VVorks; pertai keli szimt*i darbi
nįkų ne teko darbo.

Kankakee, III. Taps ežia 
neužilgio parangta nauja petrolė- 
jaus rofinėrija, kurioje ras darbę 
apie 300 darbinįkų.

Alleport, Pa. Clipper kas- 
tynes, kuriose nuo seniai ne dir 
bo, pirko Gutle & Co. ir ne užil- 
gio ketina pradėti darbus.

1 New Castle, Pa. Darbai 
Shenango Valley Steel Co. dirb 
tu v ėse eina gerai ir yra viltis, 
kad teip bus per ilgesnį laikę.

Elizabeth, Pa. H.D. O’Neil 
isz Pittsburgo pirko ežia 11 akrų 
žemės, kurioje tapo atrastos an
glys, ir rengia naujas kastynes.

Wellsboro, Pa. Wietoje 
Arnot, netoli Wellsboro, rado 
nauję anglių gyslę ir dabar keti
na ežia parengti naujas kastynesx

Pineville, Ky. A. L Asher 
pirko ežia 200 akrų žemės ant 
plotų, kur tapo neseniai surastos 
anglys ir rengia naujas kastynes.

Gracelon, Pa. Darbai ly- 
giatkastynėse, teip ir pne kokso 
peczių eina ežia gerai. Darbę gali 
dar gauti ir isz kitur atkakęs 
darbinįkas.

Connbllsville, Pa. Darbai 
prie cziahykszczių kokso peczių 
vėl truputį pasigerino. Pgreitę 
sanvaitę dirbo ežia isz viso 15 
018 peczių.

T Ehrmandale, Ind. Dirba 
ežia po 3 dienas ant sanvaitės, 
kaip kada ir po 4 dienas. Dirbant 
visę dienę galima uždirbti po 3 
dol. ant dienos.

T Linton, Ind. South Linton 
Coal Co. pirko 20 akrų žemės, 
kurioje tapo neseniai surastos 
anglys ir ketina ežia parengti nau
jas kastynes. >

»
Connellbville', Pa. Tūlose 

dalyse Humbert Tih Plate Co.

dirbtuvių ant kelių dienų susto
jo darbai; atlieka mat jose viso
kius pertaisymus.

r Millbury, Mas. Czianyksz- 
cziose Whitney & McDoff gele
žies dirbtuvėje pradėjo dirbti be 
paliovos; dirbtuvės priėmė prie 
darbo daugiaus darbinįkų.

1 Chicagoj terptautiszka kom
panija rengiasi pastatyti nauję 
plieninių kariszkiems laivams ap
kaustymų dirbtuvę, didesnę už 
visas kur nors ėsunezias tokias 
dirbtuves.

PiTTSBURG, Pa. Dtųuesne 
dirbtuvėse nepasiliovė darbai nė 
per Kalėdų dienę. Geležies dirb
tuvės stovėjo dvi dienas. Dirbtu
vės turi daug reikalavimų, todėl 
darbai eina gerai.

Bvtte, Montana. ’’ Pakėlė 
sztraikę czianykszczių hutų dar 
binįkai. Sztraikieriai ne prilei
džia prie darbo kitokių darbinį
kų ir kad szenfas ne įstengia nie
ko padalyti, jis atsiszaukė į gu
bernatorių reikalaudamas milici
jos.

5 Užveizda Louisvillė & Nash- 
ville geležinkeliu praneszė savo 
darbinįkams ir tarnaujantiems, 
kad nuo Naujų Metų uždarbis jų 
taps pakeltas, gaus jie tbkį už- 
mokesnį, koks buvo 1893 m. Ant 
to geležinkelio dirba 18000 dar
binįkų.

1 Amerikonai cukraus planta
toriai ant salų Havai rengiasi aut 
darbų parsitraukti lenkiszkus 
darbinįkus isz Galicijos, kad su 
jais galėtų elgtiesl,kaip tikt pano
rės; dabartiniai japoniszki ir chi- 
niszki darbinįkai dirbanti ten ant 
plantacijų mat pradeda jau nesi
duoti savę skriausti.

1 Ashland. Ię>n & Steel Co. 
atstatė pusę darbinįkų, kadangi 
ne gali iszdirbtos geležies par
duoti, o darbų ne nori su visu 
sulaikyti $tato ežia dabar 3 nau
jas lentų pjovinyczias: viena ne
užilgio bus jau gatava, dvi gi ki
tos bus parengtos apeinantį metę. 
Pastatė ežia mažę “Box factory” 
dirbtuvę;, nuo pavasario gi žada 
statyti antrę popieros dirbtuvę.

Coal Centre, Pa. Tūlose 
kastynėse szilo apskriezio dirba 
gerai, po 8 vai. kasdienę, bet už* 
darbiai maži ir isz kitur atkaku
siems darbinįkams sunku gauti 
darbę. Kastynės varomos vande
niu kaip kur, dėl dideliųszalczių, 
užszalus upei, turėjo paliauti dir- 
l>ę, dabar vienok ir ežia ledus 
iszlaužė ir rodosi, vėl pradės 
dirbti. Apie Wa*ario mėnesį tiki
me, kad darbai pasigerye.

Virden, III. Virden Coal 
Co. kastynėse pradėjo jau dirbti, 
ežia darbinįkai sztraikę laimėjo, 
kastynių savinįkai turėjo pasi
duoti. Dabar daibinįkai gauna po 
40c. nuo tonos, pirmiau* gauda
vo tikt po 32|c. Teiposgi kom
panijos darbinįkams, kurie ne ka
sa anglių, bet dirba kitokius dar
bus ir dirbantiems ant virszaus 
likosi padidintas uždarbis ir su
trumpintas darbo laikas: dadar 
jie gauna po |1.75c. už 8 darbo 
valandas, pirma, priesz sztraikę, 
gaudavo' po |1.50 už 10 darbo 
valandų. Norinti gauti darbę szi- 
tose kastynėse turi prigulėti į 
uniję, neprigulinezių visai ne
priima. Įstojimas ne dirbusiems 
kastynėse $20, dirbusiems gi tikt 
$5.

ISZ 
Lietuwiszku dirwu.

Ant Naujų Metų
Metai praslinko, už poros die

nų ateina nauji. Pereituose me
tuose nors sunkiai darbavosi lie
tuviai, bet mažai nuveikė svar
besnių dalykų. Svarbiausiu pe
reitų metų musų darbu Ameri
koj, yra sutvėrimas kelių .Blai- 
vystės draugyszczių. Mažai tai, 
bet visgi ir isz to galima džiaug- 
tiesi. Kad vienok susitvėrusios 
draugystės ne isznyktų, neužten
ka jas sutverti, bet reikia pa
statyti į tokias sanlygas, kad jos 
ne tikt galėtų stovėti, bet kęd 
galėtu ąugti ir diutintiesi. Ant 
to reikia prisiraszusiems sąna
riams suteikti geresnį pasilinks
minimo budę, kad jie,pasilikdami 
prie draugystės, ne reikalautų 
gai lėti p* i apleistų saliunų; jeigu 
patrauktiems į blaivyslę nieko 
ne suteiksime, tai jie, ne atrasda

mi susitvėrusiose naujai drau
gystėse to, ko žmogus reikalauja, 
po tūlam laikui priversti bus 
grįžti atgal į saliunus. Mums ro- 
(Įosi, kad susitvėrusios draugys
tės galėtų savo sąnariams nors 
sykį ant sanvėitės parengti mok- 
sliszkas prelekcijas. Wietose, kur 
yra daugiaus apszviestesnių lie
tuvių, tas ne kasztuotų pinįgų. 
Toliaus galima būt parengti pa
sikalbėjimus, szokius ir tt., žino
ma ne saliunuose, bet kur nors 
privatiszkose salėse arba ruimin- 
gesniuose lietuvių gyvenimuose.

Per pasibaigusius metus mu
sų nuvarginta, prispausta tėvynė 
nesulaukė nieko gero. Masko- 
liszkas randas pabaigoj metų 
ketino perkratinėti klausymę 
sugręžinimo lietuviams jų spau 
dos, bot visgi tas dalykas ne nu
spręstas, maskoliszkas rkndis lyg 
bijosi tę klausymę užkabinti. Lie 
tuvoj ne mažai musų brolių pa
teko į kalinius už sawo darbus 
ant labo lietuvystės; ne mažai 
Lietuvos apszviestunų, ne rasda
mi savo nuvargintoj tėvynėj 
tiek pelno, kiek geidžia, išsi
kraustė į Maskoliję, mažai gero 
savo tėvynei padarę.

•’ Taigi mat pereiti metai lygiai 
Amerikoj kaip ir Europoj mažai 
mums gero atgabeno; vieton di
desnio susipratimo, užgimė musų 
eilėse dar daugiaus nesutikimų. 
Tegul ateinanti metai bus gėrės 
niais. Linkime mes lygiai pa 
vieniems musų broliams geres
nį kloties, geresnių uždarbių, 
teip ir visai lietuvystei, kad 
ateinaneziuose metuose žymiaus 
galėtų pakilti. Tegul isznyks 
terp mus nesutikimai nors ant 
tiek, kad galėtume dirbti vieny
bėj ant musų tautos labo!

Collinsville, III.
Czianykszcziai lietuviai dabar 

gana ramiai gyvena; szį kartę 
nėra nė vaidų, nė pesztynių, nė 
provų.

Czianykszcziai lietuviai ev&n 
gelikai buvo užsimanę statyti 
bažnyczię, bet tas užmanymas pa
iro: bažnyęzios jie ne turi, savo 
tikėjimiszkus reikalus ir diev- 
maldystę atlieka privatiszkuose 
namuose. Gal toliaus, sustiprėjus 
parapijai, jie^vėl griebsis prie sta
tymo bažnyclios, bet kitu kartu 
pataikys tę ant gere?nio pamato 
pastatyti. Pastorius M. Ketura- 
kaitis nors dalį lietuvių evange 
likų atitraukė nuo vokieczių. 
Lietuviai evangelikai skitiasi 
nuo lietuvių katalikų kaip kad 
jie butų ’ atskira tauta ir labai 
sunku juos pertikrinti, kad jie 
yra tos paezios kilmės, tikt kito
kio tikėjimo; vartoja jie ir knį- 
gas spaudiniai vokiszkoms lite
roms. Prūsuose iszeina keli lielu- 
viszki laikraszcziai spaudmti vo
kiszkoms lilaroms, bet iszėmus 
tikt “Auszros” ir “Naujos Lietu- 
viszkos Ceitungos” kiti vokie
cziams tarnauja, darbuojasi ant 
greitesnio lietuvių suvokieczia- 
vimo. Lietuviai evangelikai tuos 
tikt teskaito, spaudinius lotynisz- 
kom? literoms laiko už žemaitiš
kus arba katalikiszkus ir ne nori 
skaityti. Prieš atvažiavimę į A- 
merikę pastoriaus M. Keturakai- 
czio, atvažiuodavo į Collinsvillę 
pastorius Jonas Dorullis, lietuvys 
is? Sac City, lovoj ir aprūpinda
vo lietuvius tikėjimiszkuose 
dalykuose. Pastorius Dorullis bu
vo precenteriu Jurbarke, Kauno 
gub., atvažiavęs į Amerikę, pas
tojo pastoriumi Sac Cityje. Atsi
lankė kelis kartus Collinsvillej 
ir atliko lietuviams dievmaldys- 
tę, bet paskui keli Isz teip vadi
namų susirinkimnįkų pradėjo 
prie jo kabintiesi ir pastorius Do
rullis, negalėdamas su jai* susi 
taikyti, paliovė lankęs musų 
miestę ir lietuviai evangelikai 
pasiliko be mokauezio lietuvisz- 
kai pastoriaus; tikt į metus vė
liaus atvažiavo pastorius M. Ke- 
turakaitis. Skarmalius.

Isz Newarko, N. J.
Szitame mieste yra lietuvisz- 

ka bažnytinė Švento Jurgio 
Draugystė. Kaip kitos tokios 
draugystės, teip ir szita,. savo 
konstitucijoj turi, kad kiekvie
nas sąnarys privalo atbūti vely
kinę iszpažintį. 'Tas konstitucijos 
paragrafas ir pagimdė ne
sutikimus ir provas musų Drau
gystėj? virazinįkai ant syk iszme- 
tė net 16 sąnarių, terp ttf yra ir 
uždėtojai Draugystės. tĄrgi su 

vienais metais tiek “bedievių* 
butų privisę? Tas pagimdė 
provas, tūli iszmesti 
sako, pristato ir .iudinįkus, kad 
jie iszpažintį atliko, tikt mat 
pametė ar ne gavo nuo kunįgo 
ženklelio. Kaip girdėt, per 
tuos nesutikimus 90 dol. perėjo 
jau į lavyerų kiszenių, o ežia 
tikt pradžia. Mums rodosi, kad 
geriau* butų, jeigu Draugystė su
sitaikytų su išmestais sąnariais 
ir kad priimtų atgal tuos, apie 
kuriuos žino, kad jie .atliko vely
kinę iszpažintį. Nė mėtymas są
narių, nė despotizmas virszmįkų 
Draugystės, kaip kiekvienas nu
mano, jos stovio nesudrutys.

Daugkentys.

Isz Montreal, Canadoj.
Montrealo lietuviai jau yra 

pametę savo kalbę ir kiekvienas 
stengiasi grabalioti lenkiškai, 
kaip girtas tvoros; isz trijų 
deszimczių lietuvių tiktai vienas 
teskaito lietuviszkę laikraztį, 
“Saulę”, o kiti tai girtuokliauja, 
kaip įmanydami, pankui muszasi 
ir jeigu neprageria paskutinių 
centų,tai juos užmoka policijai už 
nakvynę. Apie skaitymę ko
kio* knįgos arba naudingo laik- 
rašczio, apie paraitraukimę ku
nįgo nors ant velykinės iszpa- 
žinties tai nė viena* ne bando. 
Man paklausus, vienus atsakė: 
“ežia lenkų yra apie 100, o jie 
teiposgi nepareiti**ūkia kunįgo, 
ne turi nė vienos gazietos. Pernai 
ežia buvo atvažiavę* lenkų ku
nigas iš kokio ten miesto, tai 
kili lenkai ir per isztisę sunvUtę 
neparėjo namon, mat bijojo, kad 
kunįgo nesusitiktų”. Tokiu budu, 
visi lietuviai, žiūrėdami į tuos 
b.ijorgalius, teip pasileido, kaip 
žydo kelinių klynas ir išsižadėjo 
savo gražios lietuviškos kalbos 
ir tikėjimo. ' J. E.

i
Isz Park Place, Pa.

Po paskutinei patilpusiai “Lie
tuvoj” korespondencijai, Trento- 
no peczes lietuviai subruzdo, į 
t ūžę ant korespondento už iszro- 
dymę peiktinų tūlų lietuvių dar
bų. Kaip laikraszczių, teip ir 
korespondentų priderystė yra ia- 
szyti teisybę. Tegul Trentono 
lietuviui pasirodo su gražiais 
darbais, tegul tveriu “Su
si v ienyjimo” arba “Tėvynės My
lėtojų Drai gynės” kuopa*, tegul 
pasirodo su kitokiais pagyrimo 
vertais darbūs, o tę»-yk ir laik- 
raszcziuose atsiras iszgirianczios 
juos korespondencijos; tegul tikt 
bando, o pats ra* tokius pagyri
mus. Lietuvys.

Isz wisnr.
[| Distrikte Delagoa užtakos, 

rytinėj Afrikoj.apsireiškė indisz- 
kas mūras, nuo kurio kelios de-' 
szimtys žmonių jau pasimirė.

|| Trijuose paskutiniuose szių 
metų mėnesiuose 80,000* vokie
czių katalikų, gyvenanezių Cze- 
kijoj, perėjo į liuteroniškę tikėji- 
tnę.

d Arabijos proviucijoj Yemene 
gyventojus pasiekė baisus badas; 
kaip laikraszcziai apskaito, ežia 
szį metę nuo bado pasimirė 90 
000 žmonių.

|| Kaime Dubisza, Dubuo pav. 
Wolyniaus gub., degtinės vari- 
nyczioj kunįgaikszczio Rad Viliaus 
expliodavo garinis katilas; isz- 
lakszczius ų katilo šukių trys 
darbinįkai tapo užmuszti,"'o 5 
sunkiai sužeisti ir nuplikyti.

Londono laikrasztis “Daily Te- 
legraph” praneszė, kad viena da
lis roontenegriniszkų kareivių, 
susidedanti isz kelių szimtų žmo
nių, Lara terpkalnėj užklupta bai
sios sniego darganos tapo užpus
tyta ir visi kareiviai suszalo.

Q Anglijos ir Prancūzijos pa
krantėse siautė baisios vėtros, 
kurios ne mažai mažesnių laive
lių paskandino. Prancūziški 
paczto laivai ne galėjo atplaukti 
į Dover ir turėjo pacztę ir pasa- 
žierius atiduoti Folkestone.

d Rytinėj Wokietijoj, provin
cijose Szlezijoj, ir W^įcariniuose 
Prūsuose, teiposgi Galicijoj ir 
Lenkijoj Wislos klonyj kiautė 
smarkios vėtros, kurios daug 
triobų sugriovė. Prie to daug
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žmonių tapo uimusztų, o dar 
daugiaus apkultų.

H Ant kelio, laukuose kaimo 
Purakaja, Tvero gub., Maskoli- 
joj, ukinįkas Andriejev rado ui 
kastą katilą pilną senovės tvari
nių piiiįgų, i® viso su virszum 3 
pudus. Jąm bekasinėjant, atva
žiavo dauginus ukinįkų ir jie pi
nigus pasidalino.

|| Mieste Drezdene, Wokieti- 
joj, keturi akmenų skaldytojai, 
radę stiklinę kokio ten skystimo, 
tikėdami, kad tai degtinė, skysti
mą iszgėrė. Tuom tarpu buwo 
tai/nitroglyeerina. Wisi keturi 
mio to uusiuuodino, nugabenti į 
ligonbutį, ten į porą valandų 
pasimirė.

|| Ties Kineszma, per Wolgą, 
21 d. Lapkriczio, mažoje valtelėj 
kėlusi darbinįkai Rezomerovo 
dirbtuvių į ėsanezias kitoj pusėj 
dirbtuves. Siautė tąkart smarku-* 
vėjas, kurisai apvertė waltį ir 
besikelianti 42 darbinįkai supuolė 
į vandenį; isz jų tikt 13 iszsigel- 
bėjo, 29 gi prigėaė.

Įį Chiniszkos kariaunos sto- 
wy klote Hong—Czang, netoli 
Shanghai, iszlėkė į padanges 
par.tko krautuwč ir wiską, kas 
tikt buwo ant ploto wienos my
lios, isznuikino; paduoda tele
gramai, buk. prie to 3000 karei- 
wių tapo uimusztų, bet rodosi ne 
galimu, kad tokia daugybė žmo
nių butų galėjusi pražūti.

U Ant sziaurinių jūrių pasken
do *wokisskas laivas “Aachen”; 
su juom prigėrė ir 10 žmonių. 
Ant Baltiškų jūrių paskendo lai
svas “Nord”. Isz 25 ant jo buvu
sių žmonių, 9 pasisekė prisigrieb
ti nuoges uolos ir tie, nors isz syk 
ne prigėrė, turi nuszalusias kojas 
ir rankas, kurias reikia visai nu
pjauti. Daktarai netiki, kad nors 
vienas isz jųga’ėtų iszgyti.

D 13 d. Lapkriczio, Warsza- 
vos kariszkas sūdąs perkratinėjo 
provą maskoliaus,oficiero Nosacz- 
Noskovo, kutisai be jokios prie
žasties ant ulyczios perszovė len-' 
ką, Boles!ovą Daszkevyczių. Sū
dąs maskolpalaikį rado kaltu, 
atėmė visas užtarnautas tiesas ir 
prisudyjo ant 12 metų į sunkius 
darbus Siberijos kautynėse. Nus
prendimu vienok atidavė karės 
ministeriui, kurisai gal dar žmog
žudžiui bausmę numažinti,

|| Mieste Luvain, Belgijoj, terp 
tėnykšezio universiteto studen
tų užgimė kruvinos musztynės. 
Studentų mi ėtame uniwersitete 
yra su virszum 2000, jie dalinasi 
į katalikus ir liberalus; nesutiki
mai terp vienos ir kitos partijos 
jau nuo kelių metų apsireiszkė, 
dabar gi atvedė iki kruwinų 
musztynių. Muszėsi jie kavos 
parda viny ežiose, restauranuose 
ir ant ulyczių. Ant suvaldymo 
reikėjo szaukti kariauną. Labai 
daug studentų yra sužeistų, ne 
mažai jų suaresztawo.

|| Ant Kaukazo, apie 100 jau- 
bų wyriszkių, nenorėdami tar
nauti maskoiiszkoj kariaunoj, pa
sisamdė laivą ir rengėsi slapta 
keliauti į Turkiją. Pasamdytas 
laivas atplaukė į įtaką upės Min
da, anie gi jauni vyriezkiai laukė 
ant kranto. Užtėmyje vienok tą 
maskoliszki rubežiniai sargai, 
laiwą norėjo suimti, bet tas pri
sakymo nepaklausė ir nuplaukė 
j jūres, sargų szuvių trys jo juri- 
nįkai tapo užmusztų du gi pa- 
szauti, 30 norinezių pabėgti vy- 
riszkių tapo suimtų, kiti gi iszbė- 
giojo ir pasislėpė girioj.

dokus, kurtuos ežia pradėjo isz- 
dirbinėti wienas optikas, ir isz to 
turi gerą uždarbį. _

|| Kaime Chrenovska,Podoliaus 
gub. Maskolijoj, tapo apvogtas 
turtingas ukinįkas. Kas ten isz 
kaimynų nurėdė apvogtam, kad 
vagystą nieks daugiaus negalėjo 
papildyti, kaip virėjas netolimo 
dvarponio. ’ Apvogtasis tam 
įtikėjo: prisiviliojo jis kokiu ten 
budu nužiūrėtą virėją, su- 
szaukė kaimo ukinįkus ir pradėjo 
visaip nekaltą žmogų kankinti, 
reikalaudams, kad jis prie vagys
tes prisipažintų: kalinėjo įkaity
ta? vinis į kulnis, degino kūną, 
isz visokių kūno dalių pjaustė 
mėsos szmotus, lupo odą nuo nu
garos. Kankinimas traukėsi teip 
ilgai, kol kankinamas nuo kentė
jimų ne pasimirė. Ant paslėpimo 
kaltės, paėmė jo kūną ir pakorė 
vienuose negyvenamuose na
muose, bet jį radę,. tuojaus paži 
no isz sužeidimų, kad ne jis pats 
pasikorė. Trys kankintojai sėdi 
jau kalinyj, gal patubdys dar 
daug’aus.

|| Pagal rando pagarsintas ži
nias, Italijoj yra 50526 pradinės 
mokslaųiės. Daugiaus jų yra 
sziaurin^j Italijoj, nes 28293, tai
gi 2 mokslainės ant kiekvieno 
1000 gyventojų; widurinėj Itali
joj, kurioj yra Rymas, yra 11 
646 moklainės, taigi vienu ant 
750 gyventojų; pietinėj Italijoj 
yra tikt 10032; mažiausiai gi jų 
yra ant salo? Sicilijo , kur isz 
puola 1 mokslainė ant 1000 gy- 
wentojų. Ant tos diiwos vienok 
Italijoj ne mažai padaryta. 1871 
m. mokslainių buvo tikt 33556, 
vaikų gi jas lankanezių tikt 1545 
790, dabar gi lanko mokslainės 
2580000. Skaitlius mokslainių 
buvusiose popiežiaus valdybose 
sziądien dusyk didesnis negu bu
vo prie popiežiaus valdymo. 
1871 m. terp ėmu?ių szliubą 67, 
23% ne mokėjo pasiraszyti, bu
vusiose gi popiežiaus valdybose 
tokių buvo 78, 3%, pereitą melą 
buvo jau tikt 44. 76%.

[| Amerikoj wagiliai miestuose 
veržia ant ulyczių nuo pasivėli
nusių praeivių pinįgus su pagel
ta rewolwerių, antai Warszawoj 
revolverių jie ne gal sugriebti, 
kadangi ten ne valia preke- 
jams pardavinėti revolverių r;e 
turintiems bilietų, vagiliams gi, 
kaip kiekvienas numano, bilietų 
policija ne duos. Ne galėdami 
gauti revolverių, Warszavoj 
vagiliai pasinaudoja tikt isz pei
lių, bet teip tankiai, kad ant ap 
sisaugojimo nuo perdurimo gy
ventojai atkampinių ulyczių pri
versti, kaip vidurinių amžių ga
dynėj, neszioti plieninius, isz 
dratų nupintus marszkinius ir ser-

Į| Maskoliai, bepjatindami 
staeziatikystę terp gyventojų ki
tokių tikėjimų, griebiasi ant pri
traukimo prie stacziatikystės vi
sokių prigaudinėjimų: antai Lie 
tuvoj ir Latvijoj kaip kur j 
cerkves jie įvedė lietuviszką ir 
latviszką liturgiją; teip darė jie 
ir ant Kaukazo. Bet kaip tikt pa
sisekė jiems paversti diktai Kau
kazo abchazų ir mingrelijouų į 
staeziatikystę, tuojas maskoliszki 
archijerej.-fi ir kitoki ilgaplaukiai 
pasirodė tikrais maskoliais azija
tais: uždraudė jie isz syk abcha
zų ir mingrelijonų cerkvėse su
prantamą gyventojams dievmal- 
dystą ir įvedė nesuprantamą sla- 
viszką. Nuskriausti popų žmonės 
pradėjo smarkiai priesz tnkį mas- 
koliszkų popų bjaurų pasielgimą 
protestuoti ir re kalauti sugrąži
nimo gruziniszkos dievmaldysto? 
cerkvėse. Popapalaikiai panugo ir 
dabar iszleido prisakymą tikt ab
chazų cerkvėse prie liturgijos 
vartoti slaviszką kalbą, mingre
lijonų gi cerkvėse prisilaikyti 
gruziniszkos. Sziudm tarpu mat 
popapalaikiai nusilenkė,bet po ko- 
kįam laikui, žinoma, vėl bandys 
primesti savo slaviszką kalbą 
Kaukazo gyventojams. Staczia- 
tikiszkos Maskolijos valdžios su 
savo kalba teip elgiasi svetim- 
tauezių cerkvėse, kaip Washing- 
tono senatoriai su garsiu Lodges 
biliumi: sykį atmestą, pakelia 
isz naujo, tikėdami, kad vis kada 
nors ateis parankus laikas ant jo 
per varymo kaip nors, nors per 
prigavystę; mat doriszki princi
pai tūlų Amerikos senatorių ir 
maskoliszkų popų yra tie pats.

NAUJI ISZRAD1MAI.

|] Žemcziugus randa dėžėse 
žemeziuginių sliekų, kaip kada 
net tūluose augmenyse, kai p antai 
kokosiniuose rieszutuose; nors 
antai dėžių žemeziuginių sliekų 
yra daug, bet žemeziugų mažai, 
kaip kada 1000 dėžių randa vos 
vieną žemeziugą; per tai jie yra 
brangus. Dabar prancūzas 
Bouton issrado būdą, kaip pri
versti sliekas dirbti kuo dau
giausiai žemeziugų. Ant to jis 
įdeda į dėžę nulyginta grumulėlį 
isz tos paezios medegos, isz ko
kios yra dėžė, o ėsantis joje slie
ką? aptraukia jį-tikru žemeziugų. 
Teip padaryti 'žemeziugai yra 
teipjau dailus, kaip brangiausi 
naturaliszkai pasidarę.

0 Garchey, prancūzas isz Pary
žiaus, iszrado būdą dirbimo ak
menų isz sutrupėjusių, niekam 
netinkančių stiklinių iszmetų. 
Akmuo tas, juo tuolipus, juo pla
tesnį randa pritaikymą: vartoja 
jį prie triobų statymo, prie i-z- 
klojimo ulyczių ir grindų. Ak
muo tasai daug kietesnis už pa
prastą stiklą, lengvai jį pjauja; 
kaslink gi savo drūtumo, pasiro
dė jis prie bandavonių du syk 
drūtesnių už granitą. Oras, taigi 
šaltis, sziluma, drėgnumas, nai 
kinanti kitokias triobų^ statymui 
medegas, ant to stiklinio akmens 
ne turi nė jokios įtekmės. Gene- 
voj ir Nizzoj pritaikė jau tą nau
ją akmenį prie klojimo ulyczių ir 
trotuarų. Dabar tas akmuo randa 
vis didesnį pritaikymą. Prancū
zijoj yra dvi didelės dirbtuvės 
dirbanezios tokį akmenį, bet jos 
ne gal pakakinti visų reikalavi 
mų; dabar jo naujas dirbtuves 
rengia teiposgi Anglijoj ir Wo- 
kieiijoj. i

|j Maskoli-zkas meteorologas 
Krickyj nurodo ant naujo budo 
išsklaidymo ledinių debesų ir 
tokiu budu apsaugojimo laukų 
nuo iszmuszimo. Krickyj sako, 
kad ledai debesyi-e tveriasi po 
elektriko? įtekme, todėl,kad ledi
niai -debesys ue->idurytų, reikia 
praszalinti priežastį juos daran- 
czią, taigi isztusztinti debesis nuo 
elektrikus, tąsyk ir įedai ne galės 
pasidaryti. Ant to" geriausiu į 
nagi u yra lakūnas (kokį vaikai 
leidžia ant oro) galintis pakilti 
iki debesų; prie virvės nuo jo 
galo reiktų pritvirtinti geležinę 
sztangelę ir ją sujungti su papras
tu perkūnsargiu. Lygiai lakūno, 
kaip ir virvutės pavirszių reik
lų aptraukti kokia nors medega 
lengvai perleidžianczia elektriką. 
Prie kiekvieno pasirodymo de
besų su perkūnijoms (isz tokių 
paprastai puola ledai), galima pa 
leisti lakūną ir laikyti tefp ilgai., 
kol tas yra reikalingu, potam vi- 
t-ą prietaisą, kaipo jau ne reika 
Iingą, galima nutraukti žemyn.

Pradžia gywybes ant že
mės ir priežastys mir

ties.
Amžiaus ilgis visokų žvėrių 

ir augmenų ne vienodas: yra gy
vi sutvėrimai, kurių amžį gali
ma valandoms skaityti, yra vėl 
gyvenanti* net szimlmeczius: 
antai slonius arba szlapis, arelis, 
varnas, želvė, krokodilius iszgy- 
vena kelis amžius, mato kelias 
žmonių genkartes, yra vėl tūli 
vabalėliai, kurie, sziądien užgi
mę, rytoj baigia savo amžį. Terp 
augmenų yra tis. pats: vieni.isz 

amžį į porą mėne-

Pigus pasivažinėjimas 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 savo ke- 
hųGruodžio 23,24,25,26,30 ir 31,
1898 m. ir Sausio 1 ir 2 su privi- 
legija grįžimo atgal iki Sausio 3d*
1899 metų. Studentai pristatyda
mi reikalingus paliudyjimus gali 
gauti tikietus už tokią pat 
prekę, kurie bus geri ant sugrįži
mo iki atsidarymui mokslainių. 
Wi?ą informaciją gali gauti atsi- 
szaukdnmi arba adresuodami prie 
J. Y. Calahan, Generaliszko agen
to, 111 Adams St.,Ch;cago, IH.

jų baigia & 
šių ršzdygimui isz sėklos, kiti 
gi, kaip antai eglė, gyvuoja IbOC 
metų, Libano cedras 2000, cypre- 
sas ir aržuolas 3000 metų. Wi- 
siems vienok ar tai gyvuliams, 
ar augmenims ant galo tuii o tei
ti laikas* užbaigti gyvastį, tikt 
vieniems ateina tas laikas anksz- 
cziaus, kitiems vėliaus. Kokios 
priežastys gimdo mirtį?

Jeigu priimsime, kad ant ilgio 
amžiaus atsiliepia kokios nors 
vodingos aplinkybės, kurios mir
tį gimdo, tai galėsime turėti vil
tį, kad žengiant piyszakin mok
slams, mokslincziai atras būdą 
praszalinimo tų aplinkybių ir pa- 
ilgįs amžį gyvų sutvėrimų. Ki- 
ti prilygin. gyvą organizmą prie 
maszinos, kuri,ilgai besidarbuoda
ma, teip sudyla, pagenda, kad to
liaus ne gal atlikti savo užduo- 
tės, isz jos ne galima daugiaus 
naudotiesi; tas pats yra ir su gy
vu organizmu, žmonėms, ir ki
tais gyvais sutvėrimais: gywuo-

liama, tame ir žmogui, ateina lai
kas, kad jų organizmas sugenda ir 
reikia jį pataisyti, perdirbti; 
nuo maszinos gywas organiz
mas skiriasi tuom, kad masziną 
ant perdirbimo siuneziame į fa
briką, gywą gi organzmą perdirba 
gamta. Mirtis gywų organizmų 
nepaeina nuo paszalinių aplinky
bių,.]! paeina nuo wisos organi
zacijos. Mirtis yra tikt teip sa
kant užbaiga czielos eilės pagedi- 
itfų^ wisokių organizmo dalių. 
M irs z ta gywa medega wieno or
ganizmo ir tweriasi isz naujo,vie
nos dalys apmirszta, sunyksta ant 
labowi?o organizmo, kurisai drn- 
tinasi iki nepasiekia augszcziausio 
laipsnio; potam eina silpnyn ir 
silpnyd, iki nepasibaigia gyvy
bė.

Gyvybė organiszkų sutvėri
mu rymo ant teip vadinamos gy
vos medegos, kuri, kaip kiekvie
na medega, yra amžina, ji ne 
nyksta! ji yra tai amžinas persi
keitimas formos, szaltiniu gyvy
bės ir paežios gyvasties. Oken 
tvirtino, kad ji yra isz organisz- 
kos medegos ėsanezis j urių d umble 
arba isz protoplazmos, isz jos pa
sidarę lygiai visi gyvi sutvėri
mai, kaip ir augmenys.Kaip antdi 
visi dangiazki svietai susitvėrė 
isz vienos medegos buvusios 
dangaus ruimuose, teip vi?as or
ganiška? svietas, taigi visifgy- 
vuoliai, žmonės ir augmenys su
sitvėrę isz vienos ir tos paezios 
ęryvos medegos, kuri teiposgi 
neturi nė pradžios, nė pabaigos: 
jeigu ne butų buvę dangaus rui
muose dulkių, ne butų galėję su
sitverti dangiazki svietai ir’ne- 
orgauhzki kuųai, jeigu ne butų 
buvę gyvos medegos, ne butų 
sziądien gyvybės ant svieto, ka
dangi isz nieko, nieks ir ne susi
tveria.

Kas gi yra ta gyva medega? 
Amerikoniszkas mokslinczius An- 
drevs sako, kad žmonės ir žvė 
rys, yra tikt dalelė tos medegos. 
Mirtis tikt paliuosavimas gyvos 
medegos*. Žvėrys, žmonės, aug
menys mirszta, bet isz paliuosuo- 
tos medegos tveriasi nauja gyvy 
*bė, nauji gyvi sutvėrimai. Sztai 
paveikslas kiekvienam supranta
mas: žemdarbys nupjauna apmi
rusius jau sziaudus, nunokusius 
g rudus surenka, l>et ar per tai 
isznyko tų javų gyva medega? 
Ne, grudai pasėti išduoda vėl 
toki jau vaisių ir teip be galo. 
Mirtis todėl reikalinga ant ūž
ia kymo gyvybės, per mirtį pasi- 
liuosuoja gyva medega isz ap?il- 
pusio organizmo ir duoda gy
vybę naujiems, drutesniems. Bet 
kas yra ta gyvoji medega? An- 
drevs sako, kad ji yra ta pati, isz 
kurios susitvėrę ne organi.-zki, 
taigi ne gyvi kūnai, mineralai, 
žemės žievė, visi dangiszki ku 
nai,chemiszki sifsijungimai. Tuom 
vien ji skiriasi, kad gyvuo
se organizmuose atomai ir mole- 
kulai jųprgauizmą tverianti turi 
galybę nuolat'ai persikeisti, kru
tėti; tas persikeitimas ir krutėji
mas ir yra gyvybė: atomai 
viename ir tame jau organizme 
(eip ilgai gyvuoja, kol sanlygos 
tinka užlaikymui gyvybės, taigi 
kol molekalai gyvos medegos 
gali persikeitinėti. Jeigu gi dėl 
kokių nors priežaszczių gyvoji 
medega sutirsztės arba sukietės, 
per ką molekulai turi labiaus 
susispausti, arba dėl kitokių prie- 
žaszczių persikeitimai ir krutėji
mai molekuluose ir atomuose tam
pa apsunkyti ir ant galo tampa 
apstabdyti, organizmas, arba 
jo dalis turi mirti, bet numirę? 
jis duoda gyvybę kitiems.

Senovėj kalbėjo: žmogau, pa
žink savę! sziądien gi sako: pa
žink gamtą ir jos tiesas, o joje pa
žinsi pats savę. Isz tikro, juo la
binus pažinstnme gamtą, juo la
biaus pradedame pažinti ir pats 
savęl

Iiietliviii Prateviai
MAŽOJOJE AZIJOJE,

nuo aenovea iki Jie pateko po valdžia Persu.

Parašu Lietuvos Mylėtojas.

naStudentai važiuodami 
mon ant Kalėdų

Jeigu pristatys ?awo paliudyji- 
mus,gaus tikietusaut Niekei Plate 
geležinkelio į afei pusi už wieną ir 
wieuą treczdalį prekės. Tikietai 
parsiduos ant dienos užsidarymo 
mokslainių ir paskiau ir bus geri 
ant sugrįžimo iki mokslainių at' 
aidaiymui. Pilną informaciją gaus 
po nr. 111 Adams. Su, Chicago, 
III.

Laiszkai ant paczto
1008 B*dn*rowici f t. 
10B4 Brutnoakl K. • 
1068 Gerd»i» Anton 
1082 Jonu Jan
U« Narbvt Doainik

HM Petr*jU« I.
1199 BzamajU* Jąn 
1221 Wiikaaowaki P. 
1228 Žukovskį Staniai.
1280 Zokoįraki SUuial. •

(Tąsa.)
Kitas antraszas, ilgesnis ir senesnis, pir

mu sykiu apgarsintas per Tesier’ą, patvirti
no įspaudą, kokią buvo padaręs rasztas 
ant kapo Mido terp philologų/ Jis yra pada
rytas budu vadinamu boystrofėįon, ir ant 
nelaimės yra truputį neperskaitomas pasku
tinėje dalyje. Texier teij^jį paduoda: įAsie 
Mineur, vol. II. p. 157).

KSlokės FenaFtyn aFtas materes . 
Celocea aepulchrutn suae m atris 

aoeesait materea EFetekaelia OFeFinonoman Lachit 
entruit 
materan 
matrem 
eryken 

hordeum 
atagisen, chyraaneson tageirtog. 

XX X
Szitoj archa iszkoje Phrygų kalboje for

mos bei žodžiai visatinai panėszi į Graikisz- 
kus. Phrygų bekos=duona, vokiszkaė įlacken. 
Phrygų žodžiai “ugnis”, “vanduo”, 
ir tt. panėszi į Graikiszkus ir patrauki atydą 
paežių Graikų (Plat.Cratyl. p.410. A. Aignis, 
pyr, augszt. Germ. viuri, žem. Germ. fulr, ar- 
mėniszkai hur; vanduo, hydor ar Fvdor, 
sansk. ūda, lot. unda, Phryg bedy, slav; vo- 
da, goth. vato, keltiszkai dour.ar dvr; szuo, 
kyon, sanskr, ęvan, Lydiszkai kan, lot. canis, 
armen. shun, germ. hund, angį, hound; .mė
nuo, menė, Phryg. men, germ. mond, lot. 
menais, angį, month; dievas Phryg. Bagaios 
(Hesych. ad. voc.), sen-persiszkai baga, 
Zend bagha, slav. bogh; kepti, sanskr. pac, 
Phryg. bėk, serb. pec-en, angl.-saks. bac-en, 
Erse bac-ail-im, germ. backen. .

Galimu yra daiktu, kad Mitą,; karalius 
Moschų, kurs vieszpatavo ant gyventojų pla
tumoje Mažosios Azijos, vienlaik su Sargonu, 
galėjo būti Midų, karaliumi Phrygijos. Ka- 
raliszkame name Phrygijos, vardai Midas ir 
Gordias, rodosi, vien vai atsikietojo^ kaip kad 
Kyrėneje vardai Battos ir Arkesil^os. Kož- 
nas Phrygų karalius, paminėtas senovės isto
rijoje, yra ar Midas, sūnūs Gordio, arba Gor
dias. sūnus Mido. Bouhier (Dissertations, 
ch. VIII.) suskaito keturis karalius Phrygi
jos vardu Midas, ir kožnas buvęs sunumi 
Gordio. Trys isz jų tapo paminėti per Hero- 
dotą (I. 14. 35; VIII. 138).

Anot padavimų miesto Gordion” paupyj 
Sangario, pirmasis Phrygų karalius Gordias 
buvęs biednu artoju, kuriam sykį beariant 
dirvą arelis nutūpęs ant jungo. Ans nusiste
bėjęs klausė Telmesso augurų, ką tai ženkli
na, kad sztai mergaitė pranaszavo, jog kara
lystė ėsanti skirta dėl jo namo. Jis apsivedė 
su ja, ir gimė Midas. Kilus maisztui, orakulas 
Phrygamu liepė iszsirinkti už karalių žmogų, 
kurį pamatys pirmiausiai prisiartinant veži
me. Tuomi tarpu Gordias su Midų važiavo į 
miestą, ir jiems pateko karūna. Jų vežimas, 
paszvęstas Ze.usui Basilėjui citadelėje Gordio- 
no, pagarsėjęs yra neatmezgamu mazgu, ku
riuomi jungas buvo primegstas, kurį mazgą 
su kardu perpjovė Aleksandras Makedonie
tis. Kas tą mazgą atme^s, tam tekšianti ka
ralystė Azijos, ir ant Aleksandro iszsipildė 
pranaszavimas2’.

Bet gi nieko nežinome apie Phrygų kara
lius istoriszkuose laikuose, nors Hėrodotas 
sako, MMas pirmas isz svetimtauezių esąs 
siuntęs aukas į Delphų dievnamį, pinniaus 
už Lydų Gygą, paaukaudamas savo sostą, ant 
kurio sėdėdamas jis darydavęs sūdą. Galėjo 
būti Midas karaliumi Gordione, vienok ne 
buvo didelės suvienytos Phrygų monarchijos. 
Gordias, sūnūs Mido, vėl fandasi legendoje 
Kroizo ir Solono, kur Hėrodotas jį priveda 
genealogijoje nelaimingo karalaiczio Adras- 
to; bet ir ežia randasi gangreit legendariszka 
o ne istoriszka ypata (Herod. 1.34).

Laikuose Graikų autonomijos ir kilimo, 
5tame amžyje pirm Kristaus gimimo, Graikų 
nuomonėje vantas Phrygo ar Lydo jungėse 
su idėja paniekinimo ir nevalęs8*, prie kurios 
tie Azijatai tapo pripratinti—nes jie buvo 
pratę po Romos ciecoryste pardavinėti savo 
paežių vaikus į nelaisvę4*, ką labai retai‘darė 
Graikai, nors pastoję buvo padonais impe- 
riszkos Romos. Bet tokio paniekinimo ne 
tėmyjame dėl vardo Lydų ar Phrygų dar 
laikuose Alkmano, Mimnermo ir Sappnos— 
iki 600 m. pirm Kristui gemant. Jau pėdsa
ką to randame fragmente Hipponakso. Tai 
prasidėjo su užkariavimu Mažosios Azijos, 
pirma per Kroizą5*, potam per Kyrą, ir su isz- 
dydumu, kurs vėliaus prisigavo tarpe Euro
pos Graikų. Phrygų gentės iszilg Proponties, 
su kuriomis susidūrė Graikų kolionistai— 
Bebrykai, Dolionės, Mygdonai ir k.—regimai 
buvo žemdarbėm^f galvijų augintojomis ir 
arklių veisėjomis, ir smarkesnės bei karin
gesnės už Phrygus vidužemio. Brutaliszkas, 
bet milžiniszkas Amykos, sūnūs Poseidono,

1) Vardas panėszi į sziądyksztį Gardinę arba Gradnę Lle- 
voje.

2) Arrian, II. 8, Just i n, XI. 7.
3) Hermippoa ap. Athenae. I. p. 27, Andrapod'ek Frygias 

etc.; iszaitarimaa Sokrato pas Aelian., V. H.X 14, Euripid. Al- 
cest. 691; Xenophon, Agesil. I. 21; Strab. VII. p. 304; Polvb. 
IV. 38.

4) Philostrat. Vit. Apollon. VIII. 7. 12. p 346. Pirkliai ne- 
valninkų regia lankydavosi Thessalijoje taipgi, ir pirkdavo 
vergus Pagasuoae: tai buvo ar Penestai pardaviami savo ponų 
į uirubeiį, ar gal ne Graikai pagauti parubežiuose viduiemy- 
je (Aristoph. Plutas, 521; Hermippus ap. Athenae. L p. 27— 
Hai Pagasai doyloys kai stlgmatias paYechoysi). Thrakai 
pardavinėjo savo valkus į nevalią (Herod. V_6)

5) Phrygų vergai regis buvo skaitlingi Mllėte lai kuosa 
llipponakso, Fr. 36, ed. Beryk;—

Kai toys soloikoys, hėn 1 a bosi, perdasin, 
Frygas men es Milėton alfiteysontas.
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Bonoch, AkenanogaFos,
Bonok qui Acenanogafus erai, 

sostyt. Inanou, AkenanosaFos, jgaer 
obtulit. Inanon, Aeenanogafus, xxxx

szuo

vyresnįkas Bebrykų, su kuriuomi Poliu* ima
si ant kumszczių—ir jo brolis Mygdon, ku
riam prieszinasi Hėrakles—yra paveizdomis 
žmonių kuriuos Graikai laikė už smarkius, o 
ne palankius1*; garsumas gi žirgų Erichthonio, 
Laomedono ir Asio isz Arisbės, Iliadoje, ro
do, kad arklių auginimas buvo attribu- 
tu szalios Idos, ne mažiaus galvoje Homė- 
to2> kaip Virgiliaus^. Ne vokuojant skulp
tūros paminklų isz akmens su antraszais, 
ir suradimo muzikiszko stiliaus, Phrygai bu
vę inareiviais, auot Dioro4), ir per 25 metus 
(aplink 900-875m. pirm Kr.) jie buvę viesz- 
paeziais Terpžemines marės. Gentė jų Dak-;** 
tyliai, kalnyne Idos, atsižymėjo metaldarbys- \ 
toje, ir dėl jų mitrumo įgijo vardę magikų. -

Apie bustynę Chalybu į vakarus nuo 
Halio tiktai trys rasztinįkai apart Hėrodoto 
regis teužtėmyjo, beje Pomponius Mėkt, 
Skymnos Chios, ir Ephoros. Mėla paminiCha 
lybus gyvenant susiedijoje Sinopės, (1.21.) 
o Ephoręs ir Skymnos szneka apie juos, isz- 
skaitydami gentes pussalio (tės CherronėEoy), 
kaipo gyvenant vidužemyje (Strabosako: Efo- 
roy gar toyto proton apaitein echrėn, ti dė 
toys Chalybas tithėsin entos tės Cherronesoy, 
tosoyton afestotas kai Sinopės kai Amisoy 
pros eo, nes Strabo žino tiktai rytieczius €ha- 
lybus). Dėlto, rodos, teisingai Kiepeųt ir 
Ritter patalpino-juos artymais Sinopės, terp 
Amnio ir pajūrio, o ne palei pajūrį. Ar Cha- 
lybai ne buvo tikt liekanomis Kimmeriųr 
sunku pasakyti. Sziaip jie buvo smurtus 
kalnėnai, nors laukiniai savo paproeziuose, 
atsižyminti kasėjai ir apdirbėjai geležies, ku
rios ne truko jų kalnuose. Regis Sinopė buvo 
viena isz pažymių jų vietų dėl eksporto gele
žies vartonei Graikijos. Sinopiszkė ir CJialy- 
biszkė (ar Chalybkiszkė) geležis turėjo ger$ 
vardą5*.

Augsztuma, tuojau į rytus nuo Halio,jf 
buvo skirta dėl Matienu^'. Nuo Halio Ma- 
tiėnai buvo po deszinėi, o Phrygai po kairei, 
nes Halys nepasiekia Kappadokijos, iki jis 
palyti žemę PaphlagonųT). Matiėnai esti talpi
nami terp Indo-Europėnų tiktai dėl jų pozici
jos ir vardo. Jųvardas lyg mezgasi su Medais 
(Mada), taipgi palygink vardą Sauro-matai; 
bet reikia pripažinti, jog tai yra silpnutėlis 
liudyjimas apie jų kilmę. Gal pats jų var
das ne buvo tikrai ethniszku titulu, gal tai 
yra tiktai Semitiszkas žodis, ženklinantis 
‘ kalnėnai”, o pati gentė galėjo savę kitaip 
vadinti. Be abejonės ne liekti gentės su 
tuomi vardu szitoje szalyje veikiai po laikų 
Hėrodoto, ir net kalnynuose Zagros ji pra- 
gaiszta po valandos, o atsiranda Gordiaei 
arba8’ Kurdai. Ptolemajus su visu ne pami
ni Matiėnu. Taigi reikia abejoti, ar tai tikrai 
buvo vardas gentės.

Rarija senovėje vadinosi visa szalis nuo 
Kauno pietuose iki isztakai Majandro upės 
vakarų szalyje. Vidun žemės rubežiai jos sie
kė iki Karurai, artymais susibėgimo Lyko su 
Majandru. Kadmiszki kalnynai (Baba Dagh), 
regimai, buvo rubežiumi isz rytų. Bėgyje 
laiko didesnė dalis pamarių tapo užimta per 
Graikus. Knydo pussalis, su szale vadinama 
Bybassiszku Chėrsonėzu, buvo kolionizuotas 
per Doriszkius, lyginai kaip ir pietinis pama
rys Keramiszkos marės užuolankos, nuo Myn- 
do iki Keramui. Toliaus į sziaurę pamarys 
tapo pagriebtas per Joniszkius Graikus, ku
rie, fodos, buvo pasiglemžę visą pamarį nuo 
Hermo upės iki toliausių užkampių teip va
dinamo Sinus lassius. Vienok gi Kariszkiai 
buvo pašilaikę’tulas dalis pamarių, ir įsten
gė duoti laivynei Xerksio—70 laivų. Apart to 
Kariszkiai gyveno ne tikt minėtuose rūbe 
žiuose, ale buvo -pasiplatinę teipgi ant salų 
Kykladų, kaip Hėrouotas liudyja (1.171). Tą 
patį tvirtina taipgi Thukydidis (1.8), prives
damas ant darodymo tą buitį, kad Atėnėnams 
apvalant Dėlos salą, ir iszkasant laukan vi
sus lavonus, palaidotus ant salos, didesnė 
pusė iszkastų-lavonų prigulėjusi Kariszkiems 
žmonėms, ką galima buvę pažinti isz budę jų 
laidojimo. Strabonas (IX.p. 577; cp'.Herod. 
VI. 20) net tėmyja Kariszkiij antėjimus ant 
pakraszczio Attikos.

Hėrodotas sako Kariszkius buvus Lele- 
gais (1.17.1), kurs tvirtinimas, turbut, mažai 
turi savyje teisybės; bet kadangi Hėrodotas 
buvo užgimęs Karijos pamariuose, tai jis tu
rėjo rasti kokią nors artimą giminystą terp 
abiejų genezių. Jog tie Lelegai buvo arty
mais gentymis Pelasgiį, nėra galima abejoti. 
Philippos’*, Kariszkių istorikas, padrutina 
bustynę savo laike, ir vieryja į ekzistavonę 
praeitėje, Lelegų savoj szalyje kaipo vergu- 
ežių ar žemdarbių po valdžia Kariszkių, ly
ginai kaip buvo Hėlotai Lakonijoje ar Penes- 
tai Thessalijoje. Hėrodotas (1.175) dar pa
mini Pedaziszkius Karijoje: Pedazos regis 
gulėjo ant Keramiszkojo pussalio. Lida yra 
pamariniu kalnynu palei sziaurinį pakrasžtį 
Kerainiszkės marių užuolankos.

Kariszkos kalbos liekanos yra labai re
tos, ir dėlto mažai ką galima stigavoti ant tų 
liekanų pasiremiant. Vienok minėtasai Ka
rijos istorikas, Philippos isz Theangelos, yra 
patėmyjęs, kad Kariszkoji kalba buvusi pil
nesnė graikiszkų žodžių negu kitos kalbos:

]) Theocrit. Idyll. XXIL 47-143; Apollon. Rhod. I. 937- 
954; II. 5-140; Valer. Flacc. IV, 100; Apollodor. II. 5-9.

2) Ilias, II. 188; XII 97; XX. 219.
3) Vlrgil. Georgic. III. 270'

“Ilias dueitamor (eąuas) trahš Oai^afra, trtiiaąuė sd- 
AacaDium" etc. [nantem

4) Ap. Euseb. “Chron. Can*” i. 36.
5) Steph. Byt. v. Lakedaimon.
6) Hecataeus Fr. 188,189; Xanthus Fr. 3.
7) Herod I. 72
8) Slg. S t ra b. I. p. 108; XI. 742. 748; Plin. VI. 16.
9) Athenae. VI. p. 27: Filippos en tol peri Karron kai 

Le’egon syggrammati, katalexu toys Lakedaimonion Hei-
, lotas kai toys Thettalikoys penestas, kai Karas f€si tois Lele- 

xin bos oiketais chrgsaatbai palai te kai nyo.
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Wietines Žinios.,

5

— DarbioįkaB Albert Kapp, 
antr? Kalėdų, dieu? mazgodamas 

. ant antrų lubų langus Skinnero 
mokslainėj, pasprūdo, ir nupuolė 
ant ulyczios ir uisimuszė ant

Klimatai musų žemės 
dabar ir seniaus. <

Nėra ant svieto nė jokio daik
to, kurisai be permainų amžinai 
užsiliktų viename ir tokiame jau 
pavidale, bet viskas mainosi ir 
persikeiezia; darosi tas rods isz- 
palengvo, per tai gyvenanezios 
ant žemės genkartės visų permai
nų užlėmyti ne gali, t? suranda 
vienok mokslincziai per savo ti- 
riiaėjimus. Ant žemės paviraziaus 
jau ne kart? persikeitė kietžemių 
paskirstymas, veislės auganezių 
augmenų ir g^vų sutvėrimų, 
persikeitė žmonių nuomonės ir 
joe, kylant civilizacijai, persikei
ezia ir dabar. Musų žemės klima
tas, taigi sziluma,szaltis ir tt. tei
posgi nepasiliko be permainų. 
Szi?dien kaslink klimato musų 
pawirszių dalina į penkias klima- 
tiszkas j uostas i prie abiejų žemės 
polių, taigi prie abiejų josrgalų 
yra juostos szaFto klim^>, kur 
jau pė medžiai augti negal; nuo 
ežia keliaujant prie ekvatoriaus, 
patiksime dvi juostas, taigi po 
vien? isz ubięjų ekvatoriaus pu
sių, vidutinio oro ir* ant galo 
placzi? besitraukianezi? isz abiejų 
ekvatoriaus pusių juost? karszto 
oro.

Klimatas ant žemės pavir- 
sziaus ne kartp jau turėjo persi
keisti, kadangi, kaip rodo ant 
laukų iszmėtyti akmens, kuriuos 
sunesziojo nuo kalnų ledai, bu
vo laikas, kada musų tėvynės 
plotus dengė nenutirpstanti per- 
isztisus amžius ledai, bet buvo 
ežia teiposgi laikai, kada * musų 
tėvynės klimatas buvo daug szil- 
tesnis negu dabar, kadangi ežia 
žemėj randa suakmenėjusius au
gusius sziltų krssztų augmenis, 
kaip antai palmas ir kitus. Žmogus 
Europoj atsirado tikt nutirpus le
dams taigi laike tvėrymosi ket- 
virteilinių žemės sluogsnių, bet 
gal būt, kad ežia jau jis gyveno 
ir pirmiaus, tikt dėl užstojusių 
dėl nežinomų dar ne jszaiszkintų 

• tikrai priežaszczių ezalczių
turėjo pasitraukti į sziltesnius 
pietinius krasztus. Laikuose
priesz užstojim? tų szalczių klima
tas Europoj buvo daug sziltesnis 
negu dabar. Besidarant trecziaei- 
liuiam žemės sluogsniui Europos 
plotuose randa suakmenėjusius li- 
kuczis augusių paimu,figų ir kito
kių visada žaliuojanezių medžių; 
taigi t?syk jos klimatas turėjo 
būt toks jau, kaip dabar klimatas 
Indijų, salų Indiszko archipelago 
ir Australijos. Widuryj gi tre- 
cziaeiThiės formacijos užtėmyja- 
masjauir Europos pasidalinimas į 
augmeniszkas juostas, kas rodo, 
kad ežia tuose laikuose klimatas 
jau atszalo. Sziauriniai krasztai, 
kaip antai Szpicbergen, Grenlan 
dija, Kanada, Sachalinas, Kam- 
czatka ir Japonija t?syk prigulė
jo prie paliariszkos juostoj; An
glija, Prancūzija, ^Vokietija, Lie
tuva, Lenkija, Italija, Grek ja 
tvėrė karszto klimato juost?; 
dar už 80° eziaurinės geografisz- 
kos platumos randa liekanas augu
sių puszų, lazdų, vinksznų, taigi 
augmenų auganezių szi?iien 
tikt krssztuose su metine viduti- 
niszka sziluma + 8° C.; tuose gi 
krasztuose apie 80° sziaurinės 
platumos 8zi?dien yra jau vidu- 
tinįszka temperatūra—28° C.,
taigi vidutinė temperatūra ežia 
pasimažino ant 36° pagal Cel- 
ciaus termometr?. Laikuose dary- 
mose ttęcziaeilinių žemės sluog
snių vidurinė mėtinė oro tempe
ratūra ant Szpicbergeno ir Gren
landijos turėjo būt daug uugsz 
teini, užtai Japonijoj t?syk bu
vo daug szalcziaus negu dabar: 
Japonijoj t?syk augo augmenys 
toki, koki szi?dien auga musų 
tėvynėj, dabar gi ji priguli prie 
sziltų krasztų. Kokia priežastis 
dabartinio pasikėlimo szilumos 
Japonijoj, tikrai nežinia; tūli 
mokslincziai t? aiszkina persikėli
mu kitur žemės polių, per k? bu 
vusi areziaus poliaus, taigi szal- 
tėsniuose krasztuose Japonija, 
persikėlus sziauriniam poliui, 
atsirado nuo jo tobaus, taigi szil- 
tesniuose krasztuose.

LIETUVA

— Netoli Elston, ant Grand 
Trunk geležinkelio linijos, tapo 
pervažiuotas kelio tarnas Patrick 
Hickey ir mirtinai sumankytas. 
Trūkis atgabeno jį į Chicaga ir 
policija nugabeno į ligonbutį, bet 
daktarai ne turi vilties nuo' mir
ties iszgelbėti.

— Gyvenime savo dukters, 
po nr. 127 E. Ohio st., antr? Ka
lėdų dien? pasimirė nuo bado 79 
metų senelė, naszlė Murphy. Ku- 
n? jos nugabeno į numirėlių %u- 
krovim? po nr. 148 Wells st., 
kadangi namiszkiai ir duktė pats 
teip vargingai gyvena, kad ne
įstengia savo kasztais nuo bado 
pasimirusiu motin? palaidoti.

Atsiszaukt mas.
Glenlyon, Pa. 8 d. Lapkriczio 

vystės Lietuvos Sūnų, dienoje tepliodavo gazas ir baisiai manę 
"Trijų Karalių Sarrentė.” laikys “Pd'*;in"' 2? dienas 
praneszimus ir prakalbas salėje 
Garnieli&us, 4855 Providence 
Road, Scranton, 8 valand? va 
kare. Yra užpraszyti geri kalbė
jai vyriezki ir moteriszkos. Dėlto 
szirdingai užkvieczia visus lietu
vius ir lietuvaites kuo skaitlin- 
^iausįąi susirinkti.

Blaivystes Komitetas.

Praneszimai.
Scranton, Pa. Draugystė Blai-

22 dienas iszgulėjau 
Wilkes Barre ligonbutyje. Dabar 
jau ėsu namieje, bet dar sveikatos 
neturiu. Dėltogi atsisząukiu į sa
vo gentis ir pažįstamus, kurie 
gyvena po įvairius Amerikos 
kampus, idant teiktųsi mdnę ne
laimėje ėsentį nors savo laiszkais 
palinksminti. Su guodone,

* Kazys Klimaviczius,

f r

— Ant kertės Grove ir 22 ui., 
panaktin'8 Krueg^j perszovė 
vėžėj? Murphį, kurisai su peilių 
užpuolė ant Kruegero. Kadangi 
tasai szlubas ir ant savo vienos 
kojos ne galėjo pabėgti, ant atsi
gynimo priverstas buvo griebtie- 
si revolverio; patraukė į besi ve 
jautį ir teip pataikė, kad tasai 
tuojaus puolė ant žemės. Bandė 
dar paszaut? gabenti į ligonbutį 
bet ant kelio jis pasimirė. Krue- 
ger tapo suaresztuotas ir pasody- 
tas į kalinį.
> — Niekada per isztisus metus 
ne tikt Chicagoj, bet visuose di
deliuose miestuose neatsitinka 
tiek užmusztų, kaip per didesnes 
szventes, mat tokiose dienose 
žmonės ant pasilinksminimo Jau
čiaus iszgeria degtinės. Wfeų 
žmogžudyszczių Chicagoj per 
dvi Kalėdų dienas nė suskaityti 
negalima, teip daug jų atsitiko. 
Antr? Kalėdų dieti? buwo jų jau 
mažiaus, mat t? dien? kaip kur 
dirbtuvės dirbo, todėl mažiaus 
Ch cagieczių džiaugėsi szventės 
sulaukę.

—Gyvenantis po nr. 557 
Noble st. Fr. Karvovski, iszėjęs 
į sveczius pas savo draug?, Jon? 
Wierzbickį, gyvenantį po nr. 60 
George st., tapo įsiveržusių 
dviejų ginkluotų vyriezkių už
pultas. Karvovskį ne tikt su 
nauszė bet paveržė visus jo 
pinįgus,
vos 60 centų. Jo draugas iszli- 
ko todėl, kad,pamatęs įeinanezius 
nepraszytus sveczius, iszbėgo 
per užpakalines duris. Į por? va
landų vėliaus detektyvai suėmė 
užpuolikus, jais pasirodė teiposgi 
lenkai: Grzegorzek ir Kruczinski.

Mitingai.
Chicago, Liet. Repui. Kliubas 

lOtos vardos laikys miting? su- 
batoj, 31 Gruodžio, 8 valand? 
vakare, salėje P. Karecko, 1199 
So. Oaklev Av., ant kurio visus 
sąnarius užpraszo pribūti.

M. Alijonis, sekr.

^Vakarinės dalies miesto jauni 
lietuviai nori sutverti Kliub? 
mokinimosi szokių. Dėltogi ant 
subatos, 31 d. Gruodžio 1898 m. 
ant 9tvs valandos vakaro, už- 
kvieczia visus jaunus lietuvius, 
norinezius mokintiesi szokių, ant 
pasikalbėjimo, į P. Karecko salę, 
po nr. 1193 So. Oakley A v.

Su guodone, Komitetas.

Grand Opening.
Atidarę nauj? suliun? po 

594 So. Canal St. rengiame balių 
jo įkurtuvių ant subatoa, 31 
Gruodžio ir nedėlios 1 Sausio, ant 
kurio turėsime ger? inuzik?. Už 
tai visus lietuvius pažįstamus ir 
aplinkinius szirdingai užpraszome 
atsilankyti.

Su guodone, į J. Aglinskas, 
i ir K. Witkus,

nr.

kurių vienok turėjo

Balius! Balius!
Algirdo pasilinksminimo Kliu

bas isz Melroae Purk, III. rengia 
antr? balių ant nedėlios, 12 d. 
VVssario, “Arbei»er” salėje 368— 
373 W. IžthSt., arti Blue Island 
av. Prasidės 5 vai. vakare. Gra- 
jys pirmos kliasos muzika. Už 
geriausi? atsižymėjiui? szokyje 
“Vaičiaus” aplaikys 4 auksinius 
medelius, už geriausi? atsižymėji- 
m? szokyje “Cake Walk” aplai- 
kys 2 medaliu. Įženga ant baliaus 
vyrui su pana 25c. Szirdingai 
visus lietuvius ir lietuvaites už 
Kvieczia atsilankyti.

Su guodone, Algirdo Kliubas.

Reikalingas yra geras ze- 
ceris in ‘‘Lietuvos” 
dakciją.

Atsiszaukt tuojaus.

re-

Ant pa įvargusio rasztinį- 
ko.

Antanas Gudynns, isz Brace- 
ville, III., ant užsitarnavusio rasz 
tinįko paaukavo 25c.

Jonas Adomaitis, isz Chicago, 
$1.00.

Grand Opening!
Atidaręs nauj? sali u n? po nr., 

1211 Blue Island a v,, rengiu ba
lių jo įkurtuvių ant 7 d. Sausio 
1899 m., ant kurio užkviecziu 
visus lietuvius ir pažįstamus at
silankyti ir pasilinksminti po 
ilgų Adventų. Bus gera muzika.

Su guodone.
Winc. Pelsuckis, 

1211 Blue Island Av., Chicago,III.

Draugyscziu Reikalai
Nedėlioj, 15 d. Sausio 1899m;, 

1 vai. po pietų, Dr tė Teisybės 
Mylėtojų laikys mėnesinį susirin
ki™? Salėje L. Ažuko, 3301 Au 
burti avė. Chicago, ant kurio 
užpraszo visus sąnarius pribūti, 
teiposgi ir norinczius pristoti; 
įstojimas tikt $1.00.

■ Su guodone, Dr-tė T. M.

Chicago, III. Draugystė Liuo- 
sybės laikys savo metinį susi- 
rinkim? salėj L. Ažuko, 3301 
Auburn A v., nedėlioj, tuojaus po 
12 valandai vidurdienio, 1 d. 
Sausio 1899 m., ant kurio bus ap- 
svarstomi labai svarbus dalykai, 
todėl privalo pribūti visi sana 
riai. Teiposgi yra užpraszomi dori 
vyrai lietuviai ant prisiraszymo, 
kas dar nori už $ 1. įstoti, nes po 
metiniui susirikimui įstojimo mo
kestis bus pakeltas pagal Dr-tės 
įstatus.

Su guod. Dr-te Liuosybes.

Į SKAITYTOJUS.
Kas užsiraszo laikrasztį “Lie

tu v?” ir užsimoka už vis? met? 
$2.00 prenumeratos, gauna prieto 
dovanas už 75c. vertės knįgų. 
Knįgas gali sau iszsinnkti isz 
musų kataliogo, kas kokias nori; 
kas neturi musų kataliogo, tfgnl 
atsiszaukia, o prisiusime dykai.

Szias dovanas duosime tik iki 
nauju metu, po naujų metų jo 
kių dovanų nebus. Dėltogi, ku
rie norite apturėti puikias dova
nas, pasiskubiukik “Lietuv?” užsi- 
raszyti ir už j? užsimokėti prieez 
naujus metus, nes po naujų metų 
jokių dovanų prie laikraszczio 
nebus. Kas yra “Lietuv?” skaitęs, 
tas supradia jos vertę, taigi te
gul pasiskubina, pakol dovanos 
yra duodamos. fh*isiųsdami pinį 
gus, visada -uždėkite szitokį 
adre.«?:

A. Oi.-zeuskib, 
Sub-Sta. 60, Chicago, III.

Nauja Draugystė.
Hammond, Ind. Užsidėjo ežia 

□auj$ lietuviszka draugystė po 
vardu Szw. Stanislovo, prie ku
rios prisiraszė 25 sanariai. Wir- 
Bzinįkai 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 nedėliotus po 1 
kiekvieno mėnesio, pn. 51 State 
St Hammond, Ind. Wisus aplin
kinius lietuvius užkvieczia prisi- 
raszyti prie naujos draugystės.

Su guodone.

Nan{as laikrasztis.
Nuo Naujų Metų pasirodys 

Shenandoryj naujas Lietuviszkab 
-TaUTI8ZKA8,DARBIN|KI8ZRA8 LA1K 
RA8ZT18 “Viltis”,kurisai 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 adrės? ir už 2c. paczto žen
klelį, atsiųsime 2 nr. už dyk? 
ant pažiūros. Reikalingas prie 
to laikraszczio geras zeceris,—jei 
kurs isz lietuvių zecerių norėtų 
gauti darb?, tegul atsiszaukia.

Su visokiais reikalais kreipki
tės ant szio adreso.

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

APGARSINIMAS.
Kas norite, kad iszsiųsti 

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

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

i 
su- 
per

Numažintos prekes ant Ka
lėdų ir Naujų metų.

Niekei Plate geležinkelis par
davinės tikietus Gruodžio 23, 24, 
25, 26, 30 ir 31, 1898 m.,teiposgi 
Sausio 1 ir 2 1899 m. už vien? ir 
vien? 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. Calshan, 111 Adams 
SU Chicago, JII.

Offlcial Publication.
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Annual Statement of the Lumber- 
mkn’s Mutual Insurance Compantof 
Chicago, in the SUteof Illinois on the 
31st day of December, 1897; made to 
the Insurance Superintendent of the 
State of Illinois, pursuant to Law:

No Capital.—Pūrely Mutual. 
ASSETS.

Cash on hand and in bank........67,821,34
Interest and rents due and ac-

cruedv...................................   43,20
Premitfms i n course of collec-

Uon afed transmission............. 259.38
Amount ęf premium or deposit 

notes liible to assess-
•ment.T... . ...............651,565.75

Totai cash assets... .68,123.92
rf LIABILITIES. ’

Ansbuntof unearnedpremiums
on ail outatanding risks......... 64,525.70

.Ali other liabilities.................    82.26
Totai liabilities.........64,557.96

INCOME.
Premiums received duringlhe

year In Cash*.................J.. .68.780.S4
Interest, rents and dividends

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

sources..............................f... 359.07
Totai income...........  69,786.73

EXPENDITURE8.
Tjosaes paid during the year... .66,128.67 
Scrip paid during the year........ 262.93
Commisions. salaries and .rents

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

Totai expenditurės. .69,897.37
MISCELLANEOUS.

Totai risks taken during the
year in Illinois..................... 6723,000.00

Totai premiums received dur
ing the year in Illinois...........68,526.50

Totai losses ineurred during
the year in Illinois..........7?. .66,128.67

Totai amountof risks outstand
‘ng.......................................... 6777,185.00

EDWARD HINE8. Pres. 
E. E. HoOPER, Sec’t.

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

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

Offlcial Publication.
Annual Statement of the Ooal Oper

atore Mutual Fire Insurance Com- 
pany of Springfleld, In the State of Il
linois. on the 31st day of December. 
1897; made to the Insurance Superin- 
tendent of the State of Illinois, pursu-

Apsisaugokit wagies.
Nevark, N. J. Pas mus atsibaladojo 

nekokia Juozas Naujokas ir įsipraszė 
ant “boardo”. Pernakvojo vieną naktį, 
ir kada ant rytojoaus visi vyraf Iszėjo

KRAJOWA

|

W. SLOMINSKA,
679 Mtlwaukee Avenue, CHICAGO^ ILL<

Mano Dirbtmce tapo 
Apdmoanota

DVIEMS MEDALIAIS 
ant Kosciuszkos Paro
dos už rūpestingą, tei
singa irartistii 
dirbimą.

1894

KARŪNŲ, SZABl'Ų, 
KOKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
DERLŲ, MARSZAL- 
K1N1Ų LAZDŲ ir tt.

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

Su guodone
W. SLOMINSKA, 679 MILWAUKEE A V., CHICAGO, 1LL-

Li6LuwlszKa flOlleka,
257 Hanover St., Boston, Mass.

Pilna visokiu aptiekoriszku t*vorų czionykszcziu ir užrubežiniu.

Aptiekoje wisada galima ra*t DAKTARA, kurs duoda ligoniams 
rodąs dykai. t

Aptiekoje galima susikalbėt: lenkiszkai, ruskai, lietuwiszkai ir 
daugely] kitokiu kalbų.

257JXyOJ<.GlLTQHA-JPARWA MUS.APTtBK.QS.,257

838 W. 18th Street.
. Nuo Stos iki IŽtps ryto.

Telefonas: Ganai 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos 

aptiėkos. x

LIETUWIU DAKTARAS

MARJA DOWIATT.
Kauno gub. Szauliu pavieto.No Capital.—Pumly Mutual.

’ ASSETS.
M ar ket value of bonds a stoeks. . 65.162.50 
Cash on hand and in bank........ 8,657.92

t
3,782.36

leetion and transmission.... 932DO
Amount of premium or deposit 

notes liable to assess- 
ment.................... 636,416.9»

Totai cash assets.. .618,535.68 
LIABILITIES.

Amount of nnearned premiums 
on all outatanding riąks..... 66,402.82

Totai liabilities.......66,402.82
INCOME.

Premium received during the 
year in Caah........................68,690.57

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

Totai income ....... .68,875.22 
EXPENDITURES.

Ix)sses paid during.the year... .62,085.19
Paidduringtheyearto members 266.59 
Commisaiona, salaribs and rents

paid during the year........... 2,111.04
Taxea paid during the year (In-

oluding feeą.etc.,of Insurance
DepartmentS)...... ....................

Amountof all other ezpendit’r’s 
Totai expenditures. .64,629.32 

MISCELLANEOUS.
Totai risks taken during the 

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

ing the y?ar in Illinois.. 68,690.57
Totai .losses ineurred during 

the year in Illinois..............62,085.19
Totai amount of risks outstand 

ing...................................  6630.550.72
CHARLES RIDGELY, Vice Pres. 
CHARLES V. HICKOK. Sec’t.

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

Ad. F. Deiceen, 
NotaFy Public.

įdarba. jis atplėszė kuparėlius, paėmė „X " ? ki J“ i*>7 pinigus, klek rado, laikrodėlį. žiedą, pal- B1”srece'v*bleandagents debit 
ta, ir kitokių daiktų ir įsibėgo. Jis yra A ° < ‘L*'i........... ”12* ’
mažo ūgio, liesas. juosvipl.ukai ir ūsai. ,! P"5" T! ° °f Col‘

. °J r - . ’ iPCtinn and tPMntm ecirtntur apie 35 metus senumo. Jeigu kur 
tokį uttėmytumėt* duokit mums žinią 
ant szio adreso:

A. P. Urniežius.
169 Ferrry Su, Newark, N. J.

Szelpkit npszvvietą.
Mahanoy Plane, Pa. Lietuviszka Su- 

sivienyjlmo Kuopa, norėdama iszleisti 
knįrelę “Fizikos Rankvedis”, o netu
rėdama užtektinai fundusso, nutarė iaz- 
leisti ant laimikio “Grafofoną" (azne- 
kanezią maszinukę) ir pelną už iszpar- 
duotus'tikietus apversti ant lazdavimo 
knįgelės. Tikietai po 25c. Gali Juos gant 
pas kuopos prezidento T. Wilkaitį, Box 
31 Mahėnoy Plane, Pa. ir “Lietuvos” 
redakcijoj. Kas iszparduoa 20 tikietų, 
to vardas patilps minėtoje knįgelėie, 
kas |įrks du tikietu, gaus knįgelę dy- 
k«i, kurios prekė bus 75c. Traukimas 
bus ant kaulelių, 6 d. Sausio 1899. Kuo
pa priima ir kitokias aukas ant suszel- 
pimo iszdavystės minėtos knįgelės.

Su guodone, T. Wilkaitis.

Paiieszkojimai.
Pajiezzkau s*wo brolių: Jurgio Ir Jo

no A tezių, i ar. Kauno gub.. Reseinių pa
vietė, Skaudvilės vol., Zalaukių kai
mo; pirmiaus gyveno Chicagoj. Jie pa
tys, ar kas kitas, teiksis duot man žinią 
ant azio adreso:

Adomas'Atczas,
21 Cottage St., *Torrtngton, Cenn.

(lė-iž)
Pajieszkau sawo brolio, Wincento'Sa- 

kevycziaus isz Kauno gub., Ssiaulių 
pav.. Kalanczių kaimo. Teiksis atsi- 
szaukti ant adreso saito:

Ignącaa SakeViczius, 
924 33 s;. Chicago, III.

Pajieszkan sawo pusbrolio, Jurgio 
Kurelaiczio, isz Kauno gub., Reseinių' 
paw., Keriwų kaimo. Jau 7 metai Ame
rikoje.

F ra n k Kurelaitie, 
Box 109, Athens III.

Pajleszkau sawo brolio, JuzoSzlamo, 
isz Kauno gub., Panevėžio pav., So
džiaus Tarvidų, 2 metai kaip Amerikoj; 
pirmiau gyveno Gilberton, Pa. Jia pats, 
ar kas kitas, teiksis duot man žinią ant 
szio adreso:

Antanas Szlamas,
883 33rd St., Chicago,III.

Paiieszkau savo draugų; Winco Būt- 
kausko, Juozo Dzeltuvos ir Jokūbo Szi- 
leikos. Jie pereitą rudenį gyveno Den- 
ver Co!. Teiksis meilingai duot žinią 
ant szio adreso:

John Covey,
712 S. 4th St., Kansas City, Kans*
: Pajieszkau Lenono Laurynavicziaua, 
Isz Kauno gub. Reseinių pav.. Plkai; 
czių kaimo. 8 mėnesiai Kaip isz Lietu
vos atvaževęs. Jis pats, ar kas kitas, 
teiksis duot žinią ant szio adreso:

John Kozlovskis, .
Box 351, La Šalie, 111.

J. WEFNSTEIN, 
ptgiausei pnrs&mdo karietas ant wesei- 

lių. kriksztinų it* pagrabų.
250 W. 14th Street,

, Telefonas Canal 450.

Morgan St., Free Dispenaary 
and Clinic.

Visokias ligas gydo dykai.
3116 S. Morgan (Gaure!) St.

Valandos: nuo P Iki II ryta Ir nuo 11ki 0 wakaro. 
AtsineSzk bonkėlės.

^“NOTARIJUSZAS. CLAIM ADJU8TER.

F.P.Bradchulis
Užsiima visokiomis ,prowom>8 ir isz- 

dirba visokius dokumentus. Rodąs 
duoda visokiuose atsitikimuose.

Atsiasaukite pas savų viengenti:
U04 33rd8t,, CHICAGO.

•LYftdsTOO.

(Be al.)

Offlcial Publication

90.00
76.50

Aminai Stateinent of the Addison 
Farmers Mutual Insurance Compa- 
nt of Addison, t n the State of Illinois 
on the 31st day of December. 1897; 
m adė to the Insurance Superintendent 
of the State of Illinois, pursuant to

No Capital.—Pūrely Mutual.
ASSETS.

Loans and mortgages.
Market value of bonds a stoeks 
Cash on hand and in bank.^. 
Interest and renta due andat- 

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

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

no tęs liable to assess-
\ ment.......................1110,574.56

z Totai cash assets.. .632,206.75 
LIABILITIES.

Amount of unearned premiums 
on'all outatanding risks... .813,294.16

Totai liabilities*... .613,294.16

INCOME.
Premiums received-during the 

year i n Cash........................65,246.40
Interest, rents and dividends 

during the year. A. . . . .....   1,164.50
Totai income........66,410.90

EXPENDITURE8.
Losses paid during the year.. .65,764.40 
Paidduringtheyearto members 82.50 
Commissions, salaries and rfents 

paid during the year.... i... 1,069.60
Amountof all other expendifr’s 237.28

Totai expenditures. .67,153.78
MISCELLANEOUS.

Totai risks taken during tbe 
year in Illinois...............į6379,536.00

Totai premiums received^duf-^
ing the year in Illinois......... 64,835.53

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

Totai amount of risks outstand
Ing.............. ........................ 62,368,032.00

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

Sttbacribed and svorn tobefore me this 
3rd day of February. 1898.

Kenkt L. Olos, 
(ĮBMtL.) NoUty Public.

.(20,250.00 
400.00 

9,084.39

901.00

1,571.36

................ .......... - . - --------------------------------------------

Grynai Moksliszkas ir Literatisztas Iliustruotas Laikrasztis 
DIRVA

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

Kasztuoja $2 ant metų. Pawienis num. 75c.
Kožnaa prakilnesnis Lietuvys privalo papuoszti savo namą Dirvos knygelėmis. 
Lietuviszki laikraszcziai ir visi platesnių pažiūrų, lautiecziai, nepaisant ant į- 
vairumo jų ypatiszkų ar partijiszkų nuomonių, isztarė tik pagyrimo žodžius 
Dirvai. - Anot jų žodžių Dirvos knįgelės “turėsią nepragaisztanczią garbę” irtt.

Septynių knįgų, kurias gavo aziuoa 1898 m. kožnas Dirvos skaitytojas, pre 
kė isznesza dusyk tiek, kiek prenumerata.

Jeigu nori už $2 ant metų gauti kas 3 menetdai po wiena ir dau
ginus. svarbiausių musų raszlinvos knįgų," ui skubik užsirtttzyt Dirva. Atei- 
nanezius, t.y. 1891(m., Dirvos redakcija pasiturįs isz leist i kuosvarbiausius rais
tus DidelįDr. Basanavjczinus veikalą apie Lietuvos mitologiją Dirvos pre
numeratoriai gaus ut dyką. Redakcijos*programe yra iszleisti lietuviszka ftzi- 
k«L teiposgi garsaus ant'viso svieto nysztinįko Bienkievicziaustisz Lietuvos) 
“Tvana”. Reikia žinoti, jog Dirvos knįgų spaudi naši tik iriafas skaitlius, per 
tat tos knįgos už kelių metų turės trigubą vertę. Reik pasiskubiti su orderiais.

Pinįgus siųsdami arba paaįszkinimo reikalaudami daszykit pas:

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

P. K. BRUUHAS, 
užlaiko didelę *

Krautuwe
Laikrodžių, Laikrodėlių.Žie 

dų, Špilkų ir U.

SzliubiniuH Žiedus
padaro ant orderio už pigiau- 

se prekę.
954 33rd St, Chicago, 111

S. Lęllasiiu, 
nei pM 11 rtnda- ■I <erl«uBee 
itnapMi Irklui.

WAŽIŪOJU^

Attorney Beckermanas, 
ADW0KATAS.

Geriausei iszprovoja visokias prowas 
visokiuose suduose, kaipo eiviliszkuose 
teip ir kriminsliszkuose. Perfceuėjuaias 
ir užvilktas provas atjieszko irdaveda 
prie greitesnio lerminb./ ■

397 W. lĄth St.,
Chicago. Il jnois

Ar Tawo peczius 
reikalai pataisymo?

Jeiga teip, tai pirk visus reikalingus prie 
pecziaus daiktus pas

Oatlet Furnitūra & Stove Co.,
3249 S. Morgan St.

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

Geriause Uieiga dėl Darbinyku
pasJ. Danisewicziu,

768 Bank ir River SideSts.

TCaterbury, Conn.
Užlaiko reriausius gęrymus; szalta. 

Alų, seniausias Arielkas, Likierius ir 
kvepenezius Cigąrus. Užk vieczia visus 
atsilankyti. Juozas Danisewiczius-

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

8. LELIA8ZIU8,
650 S. Canal St., CHICAGO.

> J. LESZCZYNSKIO
Lenkiszkai -Lietuwiszka

APTIEKA
3315 S. Morgan St., Chicago, III

HILLE’S FOTOGRAFAS, 
34A2 8. Halsted St.

Nuima pulki** Fotogr*n>«; ui tutin, tiktai 
. *2.00

Ant vetelliu ir kitokiu reikalu nq!nn Fotogra-

Turi geriauses gydyklas nuo visokių 
ligų^uzlaiko visokes Europines žoleles. 
Bobro mėsa, ruskas gyvas dieles ir tt. 
Atsiszaukusiems per laiszkus ir apra- 
szantiems savo ligai, duoda rodąs ir 
prisiunczia gydyklas per pacztą arba 
per expresą.

Aptiekoje visada randasi keli dak
tarai. teipogi per telefoną g»li pa
traukti daktara kas tik koki dori.

j

Fr. Kricziunas, seki*'
Tcl. Yardg|7O9.

Ir. SUtUntedu Zjiim ut iptuds
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