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“Novoje Wremia”, per kurį ir 
ma-koliszkas randas ne retai isz 
vebzkia sawo mierius^ reikalauja, 
kad Maskolija pasiprieazytų Ame- 
rik ' mieriams kaslink nukasimo 
Ni< u iguos kanalo jungianetio 
A: mtiszkų su.Didžiuoju oceanu, 
kadangi lę kanalę, susitarusi su 
Anglija, Amerika wiena nori kon
troliuoti. Minėtas laikrasztis 

I ktv eezia maskoliszkus kapitalis
te nesigailėti pinįgų, bet su jais 
piisidėti prie kosimo pradėto 
prancūzų Panamos kanalo ir pa- 
sisbengli, kad jo prižiūrėjimas pa
telių Prancūzijai.

[eseniai prezidentas McKinley, 
rekomendacijos senatoriaus

se. Toks jau prisakymas iszduo- | savo kolioniję. 
tas tuose krasztuose ir sudanis.
Tasai padavudyjimas labai ne pa 
tinka vokieczianis, ypacz gi vo 
kieczian.s urėdnįkams, kuriems 
prireiks iszmokti ir czekiszkę kai 
hų. jeigu norės ant urėdo pasilik
ti. Panaszių iszplatinimų tiesų 
savo’kallios reikalauja ir chor 
vatai, Pietinėj Austrijoj, lokiu 
budu mat Austrija jau pradėjo 
virsti isz vokiszkos vieszpatys 
tu į slaviszkę. Rods vokiecziai 
smarkiai purtosi, szaukiasi pa- 
gelbos Wokietijos, bet vargiai bo 
pri-iszauks teip greitai, k iip rei
kia. Dar 100 metų atgal czekai 
savo tėvynėj buvo beveik teip 
prispausti vokieczių. kaip lietu
viai maskolių, liet kariaudami už 
savo tautos tiesas, jie sziędien

..p Ito teiposgi pa
tvirtina zinię apie pislaptę terp 
Chinų ir Ma-kubjos sular'į, pagal 
koriji, jeigu tikt pritiks, Chinų 
kariauna patenka po vadovyste 
maskolių; uita' Maskolija paisda 
apginti Ch'nus nuo užpuolimo A 
merįkos, Anglijos arba Japonijos

$3.00'
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an
Hhnos, per kurio malone prezi- 
deltu paštojo, paskyrė į konsu- 
liię į mifestę Darban, p.etinėj Af
rilių, A. E. Moore. Tuom ’arpu jau su vokiečziais susilygino, pe- 
pa įrodė, kad naujas konsulius ii 
ncaas ne tikt Amerikoj, bet ir ponais savo tėvynėj. Cz»-kiszka 

•opoj, ypacz gi Paryžiuj, kur 
jis r jo moteris pridirbo daug vi

lų szelmystų. .Jeigu preziden 
atseis tankiai tokius Ameri- 

paskirti, tai 
norės 
jokių

reis dar keli meta^ o jie pastos

Politiszkos auios.

Amerika ir Ispanija.
Iszpanija galutinai pasitraukė

so
tu
kc reprezentantus 
ui
tu “ti
si neszimų.

galo nieks svetur ne 
su jais nė

Į niszka vėlavr t’apo juimta, jos
I ( vietoj užtraukė ameškoniszka; 
I likucziai iszpaniszkos kariaunos
I pasitraukė. Kaip ilgši- ant Ku-
I bos pasiliks amerikone, dar nieks
| nežino. Savo ra>zte į kongresę
I prezidentas McKinlej pažadėjo
I kubiecziams visiszkj neprigul\
į mystę, kada jie pąsirolys vertais

jos. Bet kaip Filypirų maiszti- 
Į ' nįkai sako, jieuss Aikęrikos val- 
r džios teiposgi žadėjo tisiszkę ne
it prigulmystę, / jeigu1 je prisidės
I prie pergalėjimo iszpšbijonų, bet
[ paskui pirma duotę pažadėjimę
Į*, sulaužė. Tas* pats gil atsitikti
I ant Kubos, amerikorei gal ir ję
I ant visada panorės lau paeilai-
r kyti.
I Ant Filipinų nesutikimai terp 
I filipinieczių ir amerikonų eina vis
I didyn. Iszpanijona atidavė
I maisztinįkams miestę Iloilo ne-
I laukdami, kol ateis anerikonisz
f ka kariauna. Ant tytojaus po
I pasidavimui miesto
į amerikoniszki
I bet miestas'buvo jau
I rankose, kurie atsisicė atiduoti
Į1 _ jį amerikonams. Kadangi ant lai- 
Į wų de daug yra kareivių, portas
I ne gilus, prie miesto amerikonisz-
| ki laivai ne gali prisiartinti, to-

* dėl amerikonai neturi pajiegų ant 
. privertimo maisztinįkų atiduoti
I miestę. Angliszki laikraszcziai

sako, buk iszpaniszkss jeneralas
I tyczia filipimecziams atidavė Iloi

io. Tas gal būt teisybė, kadan- 
, gi Iszpanijoe randas gal geisti di

desnių nesutikimų terp kariavu
sių priesz ję draugų, taigi ameri
konų ir fllipinieczių,n< jo yra pri- 
derystė lengvinti aiuerjkoimms 

Į* suvaldymę maisztinįkų.' Dabar 
ir Amerikoj jau mažai yra tikin- 
czių, kad Filipinų parikėlėliai be 
karės nusilenktu priesz ameriko 
nua. Ant jų pergalėjimo reiks 
daugiaus įsuku negu ant kar< s su 

, Iszpanij®. ’
Masko'iszki laikraszczjai smar

kiai pradėjo užpuldinėti ant Ame
rikos, randas teiposgi matomai Už 
tę norą ant jos užpyko, iždo 
ministerh almėti pasiūlyt? 

‘ amedkonisakų bankierių pas- 
' koly - pinįgH-

<k ako ežia 
kariški laivai, 

1 maisztinįkų

Prancūzija.
nirszima^ terp Dreyfuso pne- 

szi ir jo draugų, taigi terp ka- 
raoos draugų ir jos priešių, pra
dės maži 11 tiesi Prancūzijoj: mat 
ptneuzams nusibodo klausyti 
nęlatinius apkaltinimus tai vie« 
ne* tai kitos pusės. Tūli laik- 
raioziai pranesza, buk Dreyfusę 
ve’ isz Cayennos į Paryžių, ko- 

vienok ministerte, po ku- 
Ižiura yra ir Cayenna, sako, 
tasai ^paskalas neteisingas. 

Sda> iezkfausinėjo jau buvusius 
ramstelius ir peržiurėjo tulus 
pjlzptus karės ministerijos do- 
kiioentus. Užrubežių laikrasz- 
cžti vėl buvo praneszę apie su- 
ktbį tūlų kariaunos virsznįkų ir 
otiierų, kurie buk buvo paairen- 
<>ępakel i Prancūzijoj revoliuci- 
ję. paimti valdž ę į savo rankas 
ir ipgarsinti diktaturę. Kalbėjo 
apb suaresztawimę daugelio < ti 
cieų. Prancūzijos vienok laik- 
raseziai nieko pauaszaus ne gar
sia. Per naujus me- 
tusatsilankė pas prezidentę visi 
švitimų krasztų pasiuntiniai su 
liniėjimais; po tų atėjo ir Pary
žius gubernatorius, jen Zurlinder 
su augsztesniais oficierais; jį lai- 

virszinįkę, vadovę oficie- 
rų kerinezių revoliuciję pakelti. 
Jeį Zurlinder,- prie savo linkėji
mų !| ridurė, kad prezidentas ga- 
ii yk-ada pasitikėti ant Paryžiuj 
■‘tolriiiczios kariaunos, kadangi 
kiscvienas kareivis stos apgyni
me re publikos.

1 raneuzija, kaip galėdama, ge
ri n 1 ir drulioa savo k ar isz kas pa- 
jięįjas lygiai ant jūrių kaip ir ant 
ietęėe.
96

inteligencij i vienok ne buvo to
kia . supuvusi, egoisti-zka kaip 
musiszkė, ji nesigailėjo aukų ir 
darbo, todėl dabar sulaukė užmo- 
kesnio ui savo darbę ir auaas.

M’eaįjrijos parlameutė užgimė 
teiposgi sumiasimai, keliojimai- 
si terp nesutinkanczių pęrtijų, 
ministerių pirmsėdį visaip iszko 
liojo pasiuntiniai opozicijos par
tijų. Isz to paskui uigituė czielos 
eilės duelių terp iszsikoliojusių 
pasiuntinių. Su besikoliojancziais 
pasiuntiniais randas negalėjo 
ulgirti sutarties su Austrija kau
link prisidėjimo Wengrijos prie 
ullaikymo centraiiszko rando ir 
kariaunos. Randui paežiam at
sėjo pailginti senę sutartį be pri-

tai, ant kuriif iki sziol laikėsi Au
strija ir Wengrija pradeda griūti; 
jeigu pasiseks be didesnių sumi
gsimų paremti Waldžię aut naujų, 
tai bus gerai -rSaitaip Austrija ir 
^Vengrija gal su visu sugriūti, 
isz sumiszimų pasinaudotų kaimy
nai ir pradėtų draskyti, glemžti 
sau visokius Austrijos krasztus, 
teip, kaip tai padarė 100 metų 
algai su griuvanezia Lenkija.

Dirbdina ji ant syk dabar 
kaiišzkus laivus, žemės ka- 

m.nojlapo įvestos naujos pa
gerintos kanuolės, kurion toli už: 
p i dyj palieka visas senąsias, 

iia jos ant treczdalio toliau# 
1 senosios ir leidžia daugiaus 

szuiių. Laivai teiposgi tapo ap- 
sza vuoti naujoms kanuolėma. Da
bar ’rancuaij* rūpinasi labmus •« 
piei ai vymę, lsikra«cxiai vis gar? 
vau j kdba apie reikalę susitaiky
mo V okietija ir jeigu galima, 
su j* padaryti susinszimę priešą 
Angliję.

Austrija ir Wengrija.
Czekijoe vokiecziai užpyko ant 

rando už jo prilankumę czekams, 
atsLako imti dalyvumę seimo su
sirinkimuose. Prekystes ministe* 
ris iszdavė prisakymę paežiams, 
idaęt Czekijoj, Moravijoj ir Wa- 
karmėj Silezijos dalyj czekijzka

pekming:au kę >ie tikt etsakyajuose ant inte 
1 laikraBiti? res^tų kbusymų, bet ir rasstuo-

Afrika.
Tranęvaaliuj i žgimė nesu'iki- 

mai terp to krasz.lo rando ir anglį 
jonų. Transvaaliaus czisbuviai 
boerai ul-imanė szį metę «p 
vaikszczioti Johanisburge su
kaktuves į dėmimo įsiveržusio 
ežia anglijono Jamesono su visais 
jo kareivias. Tę unglijonai pa
laikė už proivokaciję/ Rods pre | 
zidentas Krueger nusiuntė Angli
jai iszsiieisinitnę. Tas tuom 
t irpu karę terp Anglijos irTrans 
vaaliaus nustūmė ant toliaus^bet 
jos ne praszalino. Kadangi Traus 
vaidins dabar neturi užtarėjų, se
iliaus už jį stojusi ^Vokietija da
bar paliovė rėmusi, todėl Angli
ja tikt priekabių jicszko, kad ga
lėtų užpulti ant abiejų neprigul 
mingų pietinės Afrikos republi- 
kų, jas pamuszti ir paversti į sa
vo kolionijas.

Sziaurinėj Afrikoj, vieszpatys- 
tėj Morokko apsirgo c beorius ir 
kaip daktarai sprendžia, nėra vii 
ties, idant galėtų pasitaisyti. Ka
dangi pasimirus kiekvienam 
valdonui to kraszto paprastai už- 
gema naminė karė terp norinezių 
sostę užimti, tai ir dadar laukia 
ežia tokios naminės karės. ATfg£ 
lija atsiuntė jau savo kariszkę 
laivynę į Gibraltarę. Prancuzi- 

-Jw ztztmrte prfrMdrbtlra įmintų 
kelis savo karistkus laivus, prie 
sausų rubežių sutraukė žemės ka- 
riaunę isz Algiero.

Užrubežlniai paszpartai 
bus brangesni.

Maskoliazku urėdnįkų komisi
jų, kuriai pavesta buvo apdirbti 
naujus įstatus kaalinh užrubežinių 
paszpartų, dideliu daugumu bal 
sų nusprendė pakelti prekes až 
rubeiinių paszparlų Maskohjoj 
ant 5 r. kas pusmetį. Antai Lietu
voj dabar užrubežinis paszparlas 
kasztawo 10 rubl ant pusmeczio, 
ant toliaus nuspręsta prakę 1 ji pa 
kelti iki 15 rubl. ant pusmeczio, 
taigi pakelti ant tiek, ki»?p yra 
S tvaikų gub.

durų, bet kad jbs buvo užrūky
tos, vaikai iszįęuszė duris ir pra- 
siazalino isz sa|^s. Mat musų va
dovai ne drystjė parodyti Jokio 
dręsumo kaip jęaikai'.

Dabar Wiin||ije mėto paiszinė 
litis, ant kuri(Į Muravjev nu- 
piesztas kaipo ^zuo pririsztas prie 
kartuvių. Paisainėliai tie yra pro
testu Lietuvojlgyventojų priesz 
teip bjauriai nuolankius vadovus, 
ant kurių dorok, juo toliaus, juo 
mažiaus žmonėę pradeda užsiti- 
kėti. K

rūpinti materijaliszkM, tai jiems 
lengvinus aukauti dauginus ant 
tautiszkų reikalų negu kitiems. 
Kas daugiaus turi, nuo to wisi 
daugiaus reikalauja.

ar nukirsta

ar smegenys

J«wų prekės.
Pereitę sanwaiię ui lietuvi^z 

kus javus mokėjo Liepi juje: už 
pildę rugių 79—84 kap. Kvie- 
cziai 110 kap. Avižos paprastos 
72 — 75 kap., geros 76—80 kap., 
geriausios 81—83 kap. Miežiai 
65—70 kap., geriausi 71 — 75 k. 
Grikai 78—88 kap. Žirniai 80— 
88 kap. Pupos, pagal wei-lę,65— 
87 kap. Linų tėmeus 115—120 
kap., geriausi 121 —128 .kap. 
Kanapių sėmens 150—163 kap. 
Kvietinės klynės 54—63 kap.

k ilnius priguli prie ne 
sneikiausių miestų.

Masu tėvynės so?tapilė priguli 
prie nesveikiausių Maskolijos di
desnių miestų, neiszskiriant 
Peterburgo ir 'Maskvos. Kaslink 
mircz ų, Wilniuje iszpuola kas 
metę po 35 ant kiekvieno 1000 
gyventojų. Teip didelio roirctių 
nuoszimczio nėra nė Maskolijos 
dideliuose miestuose, apie kitus 
,Europos krasztus nėra jau ljė kę 
kalbėti. Kaipo priežastį to ne
sveikumo VVilniaus miesto stato 
vandenį, kokį vilniecziai turi 
gert‘-

Maskoliszkas caras rengiasi vėl 
atsilankyti-pas Austrijos ciecorių. 
Mat Maskolija stengiasi Austriję 
patraukti prie susiriszimo su sa- 
wim ; VVokietijos gi cieoorius ke
liauja į Italiję.

Chinai.
Isz Chinų pranesza, buk ant ga

lo ir paveržusi nuo ciecoriaus 
valdžię ciocorienė suprato, kad 
jos soetę ir visę vieszpatystę ga
li sudrutinti tikt reformos perim
tos nuo europieczių. Dabar ji 
prisakė įvesti tūlas isz tokių pir
miau! ciecoriaus ant įvedimo pa
rengtų reformų, ypacz gi susiri- 
szusių su pagerinimu mokslai- 
nių.

Pietinėse provincijose atsitiko 
didelis muszis terp rando kriau
nos ir maisztinįkų. Muszis tas 
traukėsi per isztisę dienę, pasi
baigė pergalėjimu maisztinįkų, 
kurių likucziai nuo muszio lau
ko pabėgo ir pasislėpė kalnuose. 
Žinoma, kad per tę vienę porga- 
lėjitnę, nors mu3zyje krito 2000 
maisztinįkų, dar maisztų ne gali
ma laikyti už pergalėtus: pnnaszių 
sumuosimų buvo ir seiliaus, bet 
maisztinįkat sumiuzti ant lygumų 
rinkosi kalnuose; kur susidiutinę, 
vėl užpuldinėjo ant miestų ir 
kaimų.

Sugrįžo isz Chinų specijalisz- 
kas japoniszkas pasiuntinys Ito, 
kurijai buvo nusiųstas prikalbėti 
Chinus eusiriszti su Japon ja, ku
ri butų padėjusi prie įvedimo rei- 

1 kalingų aut sudrūtinimo kraszto 
reformų, teipoagi prie reorganiza
cijos chinizzkoe kariaunos. Ito 
netiki, kad kas nors mz dabartinių 

. aųgszcziausių chiniszkų urėdnįkų 
įstengtų įvesti reikalingas ant 
sudrutinimo Chinų reformas, q 

r sanlygos ežia dabar tokios, kad ar
ba Chinų vieazpatystė pati įsairs, wo apie 
pasidalys joa provincijos į nepri-

i guliningas vieszpatystes, arba pa
griebs atskiras provincijas Euro 
poa vieszpatystės. Jau dabar 
Maskolija isz Chinų padarė keipi

f
Caro užmanytas sandaros kong

resas isztikrot atsibus szį metę 
Peterburge. Anglijamai po sawo 
delegatus paskyria ant to kongre
so kunįgaiksztį W ai i j oš ir 
kitus žymiausius vyrus. Kas- 
jink Amerikos, laikraszcziai pa
duoda, buk prezidentas McKin
ley rengiasi siųsti į-Pet«rburgę 
archivyskupę Irelandę. *^

Maskoliszka dievvnjaldys- 
; ta kataliklszkose baž- 

nycziose.
Departamentas svetimų tikėji

mų Peterburge, taigi valdžia po 
kurios ulveizda yra katalikiszki 
tikėjimiszki reikalai^ ztsiszaukė į 
prabaszczius tų katalikiszkų baž- 
nyczių, kuriose pinui aus ne buvo 
kunįgų, taigi į naujai paskirtus 
prabaszczius katalikiszkų balny- 
ežių Lietuvoj ir Baltgudijoj su 
reikalavimu, kad apart liturgi
jos, tokiose bainycziose kita 
dievmaldysta butų maskoliszkoj 
kalboj. Nežinia, ar tie prabasz- 
cziai rando prisakymę iszpildys.

Isz Lietums,

Nauja paczto stacija.
Kaime Oi senuose, Reseinių pa 

vietyj, Kauno gub., tapo paregta 
paczto stacija. Caia dabar priimi
nės ant persiantiuio ne tikt laisz- 
kus, bet teiposgi pinįgus ir viso- 
kius siuntinius ne likt 4 visokius 
Maskolijos kifesztus, bet ir į už- 
rūbelius; galės ateiti laiszkai ir 
pinįgai ir isz užrubežių.

Apwogė walsczziau8 ' 
kasę.

7 dieuę Gruodžio pereitų metų 
nesugauti vagiliai naktyj įsi- 
kraužtė į Kupiszkės, WUkmergės 
pa v., Kauno gub., valsacziaus 
kanceliųriję ir sudaužę skrynię, 
isztustino katę, isz kurios 
pasala vė 1127 rubl. 71 k.. 
Wagiliai vienok iki sziol ne su
imti h* nežinia dar, kaa^ 
papildė.

Suare*ztawo daug 
nikų.

Lenkiukas laikrasztis 
Reforma*’ paduoda, buk Rygoj 
maskoliszkoe valdžios suaressta-

1 150 leukįszkų ir fietu- 
wiszkų darbinįkų, kuriuos apkal
tina už prigulėjimę prie socijalis- 
tiezkoa organizacijos. Suaresztuo- 
tus laiko kaliniuose be sūdo jau 
nuo kelių mėnusių.

wagyat|į

darbi

“Nova

Wai kai per sawo dr^są su
gėdina musų wadowus.
Nepinnę kartę musų nu vargi n- 

toj tėvynėj vaikai mokintiniai 
pasirodė augszcziaus doriazkai 
stovinezias ui musų vadovus ir 
mokintojus: sugėdino jie suaugu
siu lietuviszkę inteligenciję atsi
sakydami imti dalyvumę ata- 
cziatikiszkoj dievmaldyotoj, da
bar gi tas pats pasirodė prie ati 
dengimo Wilniuje paminklo 
Muravjevo Koriko. Ant tikrai 
maskoliszkoe iszkilmės, parengto! 
ant garbinimo netikusio žmogaus 
ir jo bjaurių darbų—atsirado isz 
ne maskolių, bajorų marszelgos: 
Plaier ir Ur*m-Niemcewicz, Wil- 
niaus gi kaUlikiszkas vyskupas 
Zvierovicz pirmutinis trinktelėjo 
savo wyuo pripilt? stiklę su mi- 
nisteriu, kada tasai pabaigė kulbę 
iszgirianczię Muravjevo darbus 
Lietuvoj; kunįgas Senczikauskas 
uet isz Si beri jos per tefogramę 
atsiuntė savo linkėjimus masko
liams. UI tuos musų vadovus 
doresniais pasirodė II Wilniaųa 
gimnazijos mokintiniai. Užveizda 
susaaukė mokintinius į salę, bet 
nepasakė jiems kodėl liepta 
susirinkti; paskui uždarė duris ir 
apreiszkė, kad jie turi iaaklauayti 
prelekeiję apie Murawjewę. Mo- 

i kintiniai katalikai * * L* *-*

Qywybe nukirstos galwos.
Jau nuo seniai moksliocziai už

siima tirinėjimų, 
galva ilgai užlaiko gyvybę atsi
skyrusi nuo kūno,
atskirtos nuo kūno galvos dar-_ 
huojasi teipjau, ar nukirsta gal
va palaiko misli-! Ž noma, ežia c' 
inokslincziams apsunkintas dar
bu-,kadangi jie ne daug gal turėti 
nukirstų žmonų galvų, jie gal 
vien pasinaudoti isz budelio nu
kirstų galvų sudų ant nužudymo 
nuspręstų nusidėjėlių. 15 d. Wa- 
sariaus 1803 m. mieste Breslau, 
Szlezijoj, tapo nužudytas žmog
žudys Troer. Gyvenantis mieste 
D-ras Wendt iszsipraszė nuo sū
do, kad jam daleistų pa
imti nukirstę Troero galvę ant 
moksliszkų tirinėjimų tuojas po 
nukirtimui; sūdąs ant to sutiko. 
Nusiritus nuo kūno nukirstai gal
vai, Dr. Wendt prikiszo rinkinę 
galvutę galvaniszko aparato 
prie nukirsto kaklo muskulo. Tę-- 
syk aiszkiai galima buVę užtėmyti 
susitraukim? į kruvę muskulo, 
veidas susiraukė ir isz to matyti 
buvo, kad galva, nors atskirta 
nuo kūno, jauczię skaudėjimę. 
Toliaus D-ras Wendt prikiszo 
pirsztus prie akių nukirstos 
galvos ir kiekvienę kartę galva 
akis užmerkė, kaipi kad ji norėtų * 
akis nuo dasilytėjimo apsaugoti, 
taigi darė su akims visai teip, 
kaip daro gyvas žmogus tokiuose 
-atsitikimuose. Atkreipus galvę j 
saulę, ji akis užmerkė, taigi darė 
teip, kaip visi gyvi žmouės. Prie 
kiekvieno paszaukimo vardo • į 
Troer, nukirsta galva atidarė 
akis, atvėrė lupas, keipi kad no- 

Į rėtų kę pasakyti, tikt žinoma, 

i ne gal-^o. įkiazus D-ęui Wendt 
I pirsztus į tarpę dantų,- nukirsta, 
galva dantie sukando jr sugriebė 
vienę pirsztę. Tikt po 3 minutų' 
akys su visu užs merkė ir dau
giaus neatsidarė. Isz tų vienok 
bandavonių pasirodė, kad nu
kirsta galva, nors atskirta nuo 
kūno, kol jos gyvynė nepasibai
gia. palaiko supratimę ir mislyja;

Neseniai panaszias banda- 
woues su nukirsta galva danė 
Paryžiaus daktarai, bet ežia nu
žudyto žmogžudžio Meneclou gal
va pateko daktarams porę va
landų po' nukirtimui, taigi tada, 
kada ji turėjo būt jau numirusi, 
užlaikė wien jtaslaptę gyvybę; ' , 
daktarams reikėjo ję sziek tiek 
atgaivinti. Kadangi gyvybės joje 
buvo ne daug, todėl daktarai ne 
galėjo visko, kę norėjo* isztirti. 
Ant atgaivinimo jau apmirusios 
nukirstos žmogžudžio galvos 
daktarai įleido sailto sauna kraujo 
į gyslas ir galva atsigavo, noro ji 
iszbuvo jau porę valandų nukirs
ta, veidas paraudonavo, lupos , 
iazsiputė ir veidasltuojaus atga
vo savo gyvę paveiksi?, tikt, 
klausymas, ar atgavo pripuolu 
►ias mislis? Daktaras Cas-yde 
Lignieres tvirtina su persitikri
nimu, kad per dvi sekundas 
ant tos su pagėlba szuns kraujo at
gaivintos galvos užtėmyje, kad 
lupos pradėjo kru*ėti; kūpi kad

Lietuvos |i>teligenHja.
L;etuwoj inteligencijos, rodosi, 

d.tbar ne įrukslH, baigusių augsz- 
cziausias ir vitįudines mokslainea 
bus jau į porę įukstanezių lietu 
wių vaikų. Ant jų mokslo ue 
niužai nuėjo sunkiai ukinįkų tė 
wų uždirbi U peiįsų, bet paklaus
kime, kur darlsii ant savo tautos 
labo tų inteligentų, kę.jie padarė 
ant pakėlimo žiEoniųPLabai mažai. 
Svietiszka inteligencija iszleidžia 
sykį ant dviejų|mėnesių“Varpę”ir 
syki ant mėnesjo “Ukinįkę” ( kada 
inteligencijos • buwo mažiaus, 
“Varpas” iszėjjo kartę ant mėne
sio, “Ukinįkast gi du kartu; pa
sidauginus skaįliui inteligencijos, 
taigi jos [Mijie^ims, minėti laik
raszcziai pradėto iszeidinėti re 
cziaus, jie na įstengė Jszeiti teip 
kaip pradėjo) ;j (fvasiszka inteli
gencija įstengi! iezlėisti sykį ant 
mėnesio, ne visada į sawo laikę, 
“Tėvynės Sargę”. Inteli
gencija rods dauginasi, bet jos 
pajiegos, vietJn teipoagi didin
tieji, eina mažyn; prie tėvynisz- 
kų laikrasccmų- aprupinanczjų 
dvusiszku peju wisę Lietuvę, 
3 milijonus lietuvių, darbuojasi 
tiek darbinįkųj kad juos visus 
galima ant pž-sztų suskaityti, 
'laikraszczius eielpia vieeUe, ku
rie mažiausiai Įuri j^jęz^Artinges 
nių prisidedan|zių pneto darbais ___ ___ ______
ir turtais yra tokių ne daugiaus ' d6j'stJkos kvapo, balso iszdutoti 
kaip koki 2—3, kiti gi penisi, : 
tunka isz surinktų turtų; musų 
tautę isz jų lahęi mažai, arba visai 
ne turi nė jokioj naudos,nors ant jų 
mokslo jai ne fnaiai atsėjo aukų 
padėti. Kę g| veikia kiti lietu- 
viszki inteligžtotai? vieni, kaip 
antai dvasinki,' ypacz senesnie- 
jie, platina iz palaiko’ lenkystę 
Lietuvoj, svi^tiszkiejie gi iszri- 
kraustė į Maskoliję jieezkodami 
sau didesnio pelno ir apie savo 
nuvargintę tėvynę, kuri sziędien 
ne Suteikia 
kiek jie nori, 
miražo. Tokiu 
sinkos, kaip if isz svietiszkos in- 
teligendijos npisų tėvynė, mažę 
turi naudę. Jeigu neatsiras geres
ni jauniausioji ęenkartė, JJetuva 
mažai vilczių pili padėti ant sa 
vo inteligencr os. Tėmydami gy- 
venimę bunda iczių tautų mato
me, kad tuos$ krasztuose, kuj 
tautos * stgiji 
teipjau kaip ir 
mos, intetigen )• ja be pailsio dar
bavosi neeiga 
darbo; su tok ii gi netikusia, kojelę 
mes turiste Lietuvoj, sunku 
mums pasikelt . “Garsas” n ė per- 
seniai ai sakini , kad priderystė 
kunįgų yra kyti žmonis vfen 
bažnyczioje, jc 
darbuojasi ii 
ir laikraszcziu! 
žmonėms, bei 
jų uiduocaių. 
gal to ilžtekli. 
užmoka jien>S už darbus božny-
ežioj, prie kil 
kunįgų ne gi 
musų kunįj 
priderystės 
pamokinimo 
Mums rodosi 
turi tiesę lai

tiek |»elno,( 
, wisai už- 

būdu teip isz dwa

nors buvo
Lietuva slogina-

lėdama nė aukų nė

gu jie apart to dar 
įleisdami knjgas 
, tai daro malonę 
tas ne priguli prie 
Kaipo kunįgams 
kadangi Įmonės

apszvie*tunų. ta 
daugiau^ dalijo 

atzlikai ntrieakė klau- dalykuose; kadai 
pulku nutraukė -prie tai Amerikoj gei i

s ‘ H

darbų užiaikytojai 
■priversti. Bet ar 

į kaipo lietuvių 
ipoagi baigiasi ant 
įmonių bažnycziuj? 
sd lietu visiką tauta 
Ii nuo visų savo 

Jgiir nuo kunigų 
ir tautiszkuose 

ingi kunįgži an- 
iaus ui kitos ap-

♦

veidas iezrodė, lyg kad ji butų 
isz miego pakilusi. Minėti Pary
žiaus daktarai gailisi, kad jiems

po nukirtimui, o tęsyk gal hutų 
galėję su ję daryti daugiaus ban
da vonių ir tirinėjimų negu jų

D-ras Wendt, kadangi tuose lai
kuose pr.e atgaivinimo ir palai
kymo gyvybės na mokėjo pcai- 
naudoti isz žvėrie ’
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Isz Amerikos.
Nelaime l^aatynese.

Ishpemino, Mich. Lake Supę* 
rior kastynėse‘atsitiko baisi nelai 
mė: besileidžiant darbiniams į 
olę, nupuolė nuo 300*pėdų leidi
mosi prietaisa su darbinįkais; sze- 
8zi darbinįkai tapo užmušti ir 
du mirtinai apkulti; visi tie dar 
binįkai buvo fiulandiecziai.

Parako exp!ioz|ja.
Kastynėse “Lake Fidler”, 

toli Shamokin, Pa., atsitiko
si parako ezplįozija, kurios ketu
ri lenkai darbinįkai: Jonas Graf, 
Fr. Spioch, M. Karlovski ir Jo
nas Gorszy tapo sunkiai nupliky
ti. Abudu paskutiniai, 
sprendžia daktarai, turės 
iszgydyti jų negalima.

Nauji geležinkeliai.
Pereitę metę ant viso Suvie

nytų Wieszpatyszczių ploto pa
dirbo 3018 mylių naujų geležin
kelių, taigi ant 1136 mylių dau
giaus negu 189<7 „m., bet visgi 
mažiaus negu 1888 ir 1892 m. 
1888 m. Suvienytose Wieszpatys- 
tėse padirlto net 7J06vmylias nau
jų geležinkelių, 1892 m.’ 4192 
mylias.

Pasikorė todėl, kad begraži.
Pittsburge,netoli “Uly” prūdo, 

Stanley parke, pasikorė jauna len 
kiszka mergina tarnaitė. Kiše- 
niuje jos rado rasztę iszaitekinan
tį priežastis patžudystės. Sako 
ji, kad pasikaria todėl, kad Die
vas nesuteikė gražumo, šu kuotu 
galėtų vyrus patraukti, o'toa.jų 
negalėdama apsieiti, sutrumpina 
sau amžį. Jeigu visos negražios 
Amerikos merginos griebtųsi kil
pos, tai mažai jų gyvų teliktų, 
kadangi Amerikoj ne daug yra 
gražių merginų.

Lenkas užmušėjas.
Stuartbov, Kanadoj. Szitaine 

mieste gyvena daug lenkų ir slo
vakų. Neseniai lenkas Czužba 
kėlė krikštynas, ant kurių susi- 
praszė daug kaimynų. Susirin
kę svecziai daug gėrė, pasigėrę 
parvertė liampę, nuo ko užgimė 
ugnis, kuri padarė blediės Czuž 
bai ant kelių doliarų. Lenkas už 
kaltinįkę savo nuotrotos palaikė 
slovakę Beko ir sumislyjo jam at- 
kerszyti: nuėjo į jo namus, užmu-. 
szė paczię ir 5 vaikų, bandė dar 
namus uždegti, bet ugnis nesi 
griebė. Kaltinįkas jau suimtas.
Ant ulyczios n ūdų re moteriškę

Bloofilo, Ind 29 d. Gruo
džio, tuojas po pietų, D-ras E. 
E. Gray, prie daugelio ėsanezių 
ant ulyczios žmonių. perdul*ė su 

” peiliu vartojamu prie operacijų 
moteiiszkę Lizzie Skinner. Mote- 
riszkė puolė'ant ulyczios be gy 
va. Mat daktaras žinojo, kur 
durti. Skinner norėjo iszbėgancziu 
trukiu keliauti i*z Bloomtildo, 
daktaras apie tai žinojo ir paty- 

- kojo prie geležinkdo stacijos.
Po užmuszimui daktaras pate 
ats davė valdžioms. Kokia prie
žastis tos žmogžudystės, liktai 
nežinia.

Gaisrai.
Birminghim, Ala. 26 d. Gruo

džio pereitų metų Užsidegė alie- 
- j i uy czi os “Semet SolveyCo”. Ug 

nis išnaikino visę įtaisymę ir [te
dirbo blėdies ant pusės milijoną 
doliarų. VVienas isz ežia talkiau 
janezių, Austin, užlipo .ant stogo 
deganezios triobos norėdamas ug 
nį nuo virszaus užlieti, bet 4to 
gas įgriuvo ir nelaimingas žmo
gus su visu sudegė; jo gi brolis 
teiposgi pavojingai a|>degė.

Minneapolis, Minu. Sudėgė 
ežia dideli javų krautuvė, o joje 

• 200000 bušelių kvieczių. B ėdį 
ugnies padarytę skaito ant 300 > 
000 dol.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Trini d ad, Col Ant S»n>a Fo

geležinkelio iroszoko isz rėlių 
greitasis trūkis. Isz rėlių i»zš<>ko 

' du miegojimo vagonai: viename 
atsitiko gazu ezplii-zja, nuo'ku- 
rios užsidegė vagonui Ant vie
tos rods nė vieno žmogaus neuž
mušė, bet užtai 12 tapo sunkiai 
sužeistų, terp jų yra ir mirtinai 
sužeisti.

Baltimohe, Md. AntB.ltimo 
re A Ohio geležinkelio linijos, 
netoli stacijos Rockvood, Pa. su- 
IDUšė į vakarus bėganti pasažie- 
rUiis trūkis su tavoriniu. Dalis 
vagonų nuo abiejų trukių suri- 
daužė ir 11 žmonių prie u> lapu 
sunkiai apkultų.

kaip 
m rti,

Carlsskaa prisakymas,
Užveizda P.ttsburg & Lake E- 

riegeležinkelio iazdavė piiesz Ka 
lėdos nauję padavadyjimę, pagal 
kurį ne valia tarnaujantiems ant 
to geležinkelio gerli nė jokių 
svaiginanezių gėrymų ir tai ne 
tikt laike tarnystos, bet ir liųo-»o- 
«e nuo tarnystos valandose, net 
ėsant ant ūdiopo. Uždrausta ant 
viatda tarnauj mtiems anj gele
žinkelio ne tikt pasigersi, bet ir 
teip gerti kada nors svaiginan- 
czius gėrymus. Už sulaužymę 
šito prisakymo kalti bus nuo 
tarnystos praszalinti. ’ Gero tasai 
teip aštrusprisakymas mažai ga
li atgabenti, jis’p.riveis tikt daug 
denunc'jantų.

Szuo jiarbego Isz Alaskos.
Houghton, Mich. Gyvenantis 

mieste Calumet kalnakasys Jerry 
Murphy pereitę metę pardavė 
keliauj mtiems į Klondikę aukso 
jieszkotojams savo szunį isz ber- 
nardiuų veislės. Szunį tę nuga
beno į Dovson City, Alaskoj, tai
gi su virszum 500 mylių nuo Ca
lumet, ten jis užgauėdinaneziai 
naujus savinįkus pildė sawo pri- 
derystes: važiojo valgio pro
duktus į aukso kasimo vietas, 
sergėjo, kas ant sergėjimo buvo 
pavesta; tikt sgtai vienok 29 d. 
Gruinižio pereitų metų sugrįžo j s 
pats isz Alaskos į Calumet pas 
senęjį savinįkę Murphį. Kaip jis 
galėjo teip ilgę kelionę - atlikti į 
teip trumpę laikę, kuom ant ke
lio maitinosi, tę'sunku suprasti.
Ka.HZ.tai užlaikymo Visu mokslai- 

niu [Ilinojaus szteto.
Ant , užlaikymo wiesxų 

mokslainių Ulinojaus sztete, szte- 
įto valdžios 1898 m. iszleido $18 
.396261. Wisuose gi Prūsuose ant 
to mierio randas paskyrė $21892 
507, nors skaitlius gyventojų 
Prūsuose yra 8 kartus didesnis 
negu Illinojuje; rods Prūsuose 
prie užlaikymo mokslainių prisi
deda valszcz'ai, kurie ant to su
deda daugiaus negu paskiria ran-

anu 
Illinojus 

trissyk 
Kasztai

das, bet visgi * 
gyventojų skaitliaus 
ant mokslainių paskiria 
daugiaus negu Prusai,
vienok tie ne rodo, kad žmonių 
apszvietimas Illinojuje stovėtų 
geriau* negu Prūsuose. Ne vis
kas mat kas kaštuoja brangiai, 
yra geru; tas ypacz Amerikoj ant 
kiekvieno žingsnio duodasi už- 
tėmyti.

Prekes reikalingiausiu daiktu 
AJaakoJ.

Konsulius M.cCook paduoda ži
nias apie prekes visokių daiktų 
mieste Dovaon City, Alaskoj. 
Daiktus tokius pristato ežia 
North American Transport & T. 
Co., ji ir prekes paskiria, ko
kias nori. Mėsę, austerius par
duoda tikt dėžėse, tuzinas jų ka
štuoja $9. Svaras kumpio 60c.; 
taukų svaras 30c.; sviesto $1; 
sūrio 75c.,kavos $1, arbatos $1 — 
$2, cukraus 25c.,druskos 25c., ry
žių 30c. ;kornų miltų 25c., aviži
nių 20c., muilo svaras 25c., taba
ko 32c., žvakių 50c.; petrolėjaus 
galionas $1.50.; miltų $16 cent 
neris. Fdciuiai czebitai kasztuo- 
ja |6—19, skuriniai $6—$10, gu
miniai $10—$20 už porę; kepurės 
po $5—$25, sermėga pradedant 
nuo $10, kelinės nuo $2, bruslo- 
las $5, siutas pigiausias $25, pir- 
sztinės $5. Abrusas $1, pigiausi 
marszkiniai $2, petneszos $1.50. 
Pigiausias peczius $25; tuzinas 
szauksztų $3, peilių $6; torielkai 
tė 50c Katilaitis $5. Kirvis $3 50.

Isz darbo lanko.
5 Wisose kastynėse minkštų 

anglių darbai eina gerai, kalna
kasiai tokiose kastynėsė dirba 
gerai.

Warren, Pa. Taps ežia ne- 
užilgio parengta nauja lentų pjo 
vinyczia, kurioje ras darbę 200 
darbinįkų

1 Osage pewieczio, Kansase, 
kas'ynėse darbti eina gerai, prie 
daria) putei pa ir isz kitur atkakę 
darbinįkai.

1 Bay City, Mich. Neužilgio 
ketina cz a atidaryti tris naujas 
anglių ka«tynių olas, todėl gaus 
darl<f daugiau* darbinįkų.

Graceton, Pa. Darbai cziz» 
nyksseziose kastynėse ir prie 
kokso pecz ų eina gerai. Reika
lauja esia dabar 50 darbinįkų.

VVilmerding, Pa. Darbai 
ežia eina gerui, geležies dirbtuvės

per ilgesnį

Darbai ei- 
ap:e Kalė-

dirba per dienasjr naktis. Yra 
viltis, kad teip bus 
laikę.

Eusabcth, N. J. 
na ežia vidutiniszkai:
das dirbo truputį praszcz aus, lx*t 
pę Naujų Metų d irbai vėl pa-i- 
gerys. . -

• Bo-ton, M.vs. CzianyJ^sz- 
cziai prigulinti į unijas siuvėjai 
pakė ė sziraikę, kadangi dsrbda 
viai ptreikalavo, kad jie pasi
trauktų isz unijų. -Jk

•į Veknon, III. Czianykszczių 
kastynių darbinįkai pakėlė sztrai- 
kę; jie reikalauja unijų užgirto 
užtnokesnio. Tegul todėl dabar 
nieks ežia neina darbo jieszkoti.

Chattanooga, Ten. Coal 
Creek Valley kastynėse, netoli 
Chattanooga, trūksta iszlaviutų 
kalnakasių; galėtų ten gauti dar 
bę ir isz kitur atkakę darbinįkai.

Carnegie plieno dirbtuvės 
Pittsburge ir Illinois Steel Co. 
Chicago gavo isz Austrai ijos rei ka
la vimę 64000- tonų savo iszcįir- 
bimų už 2 milijonu doliarų. To
dėl darbo minėtose dirbtuvėse 
užteks ant ilgai.

5 Marlboko, Mabs. Szeszios 
czianykszczios czebatų ir czeve- 
rykų dirbtuvės, kuriose porę san- 
vaiezių atgal darbinįkai pakėlė 
sztraikę, pradėjo dirbti, bet da
bar prie darbo priima tikt nepri- 
gulinczius į unijas darbinįkus- *

5 Connelesville, Pa. Darbai 
prie czianykszczių kokso peczių 
eina gerai, pereitę sanvaitę užde
gė daugiaus peczių. Dega dabar 
isz viso 15017 peczių. Yra viltis, 
kad darbai ežia neis niekyn, ka
dangi kompanija turi daug reika
lavimų.

Wilmington, Del. Rollnpillis 
czianykszczios Iron Co. nuo 2 d. 
Sausio pradėjo dirbti. Rado ežia 
darbę 450 darbinįkų dirbusių 
tose dirtuvėse pirmiaus. Geležies 
liejinyczioe dirba pusėtinai, bet 
skurų iszdirbinyczids su vis silp
nai. Wietinis.

c Lincoln, N. H. 24 d. Gruo
džio sudegė ežia dideli lentų 
pjovinyčzia.Blėdį ugnies padarytę 
skaito ant pusės milijono doliarų. 

' Per sudegimę szitos dirbtuvės 
daug darbinįkų ne teko dsr- 
l>o, terp jų buvo į 30 lietuvi^, 
kiti gi buvo angį i jonai ir prancū
zai.

Ludinoton, ''ich. Užveiz
da Elint Fare Manj ette gele
žinkelio praszalino nuo darbo vi
sus prigulinezius į uniję darbinį- 
kus, kurie reikalavo pakėlimo už- 
mokesnio ir jų vietoj parsitraukė 
naujus, neprigulinezius į uniję, 
kurie sutinka diibti už mažesnį 
užmokesnį. ,

ISZ 
Liq‘tuwiszliu dirwn.

1 ———
Blaivvystės reikaluose.
Nr. 98 “Saulės” patilpo ilgas 

straipsnis kun. Juodi-*ziaus aiszki 
nantis, ko reikia ant praplati
nimo terp Amerikos lietuvių 
blaivystės, ko reikia ant sumaži
nimo girtuoklystės. Lietuviszki 
laikraszcziai jau nuo seniai apie 
blaivystės reikalus raszo, jie isz- 
rodė jau ir tę, ko aut apstabdy- 
mo girtuoklystės reikia; ant 
laikra-zczių raginimų susi
tvėrė kaip kur “Blaivystės 
Draugystės”, vienur jos dar lai
kosi, kitur gi isziro. *Tas aiszkiai 
parodo, kad ežia žodžių, prikalbi
nėjimo ir laikraszczių raszinėjimo 
neužtenka, ant apstabdymo gir- 
tuoklystų reikia darboUr gero 
pavęikslo; to gi musų vadovų 
darbiose mažai matuti, o tau
kiaus matyt trukdymai. Teisingai 
kup. jjuodiszius sako, kad prie 
stabdymo girluoklystų Europos 
kunįgat daugiaus yra nuveikę, 
ten jie turi didesnę ant žmonių 
įtekmę. Kodėl teip yra? Ar ten 
jie smarkiau* darbuojasi, ar ten 
jie yra doresniais ir guresnį sa
vo pasielgimu duoda paveikslę? 
Mes matome, kad Amerikoj baž- 
nyczia mažai prisideda prie stab 
dymo girluoklystų. Kaip matėme 
ant Ch'cagos parapijos “fairo”, 
paties kunįgo buvo parengtas 
pardavinėjimas svaiginanezių 
gėrymų, nore tas buvo priessin- 
gu vyskupų prisakymams. Argi 
mažai Amerikoj pasitsiko žmo
nėms matyti pasigėrusių kunįgų. 
Žinoma, kad paskui toks konįgas.

kad ir kasžin kaip draustų nuo 
girtuokliavimo, ne turės įtekmės, 
jo žodžių ne klausys žmonės, 
kadangi vi-ane daugiau* v ai šių 
galima laukti nuo gero 
paveikslo, negu nuo žodžių.

Kol mes neparupipsime žmo
nėm geresnio už alų ir degtinę 
pasilinksminimo, kol žmonių 
vadovai savo paveikslu, 
s<wo doru gyvenimu ne 
patrauks žmonių prie gero, tol 
mes giituoklysių ne apstubdy , 
rime. ne pakete me doriszkai ir 
protiškai musų žmonių, nors dar 

daugiau* negu dabar apie reikalę 
to kai >ėtuume.K<>kipasilinksmini 
mai ir geresni užsiėmimai žmonėms 
reikalingi, apie tai reszė “L!etu- 
va” jau kelis kartus; reikia vien 

■tę įkūnyti, apie kę buvo raszyta. 
Kas vienok tuoni privalo užsi
imti? ~ Mums rodasi, kad pradėti 
reiktų tiems, kurie turi didžiau- 
się ant žmonių įtekmę. Jeigp/ 
matome, kad Amerikos kuitfgai 
įstengė surinkti diktai pinįgų ant 
statymo bainyczių.tai jau tas rodo, 
kad jų žmonės labiaus klauso negu 
svietiškų inteligentų, kadangi 
paskutiniems iki sziol nepasisekė 
parengti nė wieno« kam nors ti
kusios mokslai n ės, , nors ji ne ma- 
žiausv už bažnyczię musų žmonėms 
reikalinga. Tegul todėl musų ku
nigai apverezia tę savo įtekmę 
ant visuomenės labo, tegul ragi
na žmonis prie aukų ant parengi
mo įtaisų, be kokių musų žmonės 
no gali pasikelti, negali paliauti 
girtuokliavę. Sakome, kad ežia 
reikia tikt pradžios, ji rods sun 
kiausia, bet reikalingiausia. Tegul 
kunįgai padarys pradžią, liausis 
stabdę darbus ir stengimus ne 
kunįgų, tęsyk isznyks terp mus 
nesutikimai, dirbsime isz wien 
ant pakėlimo muaų tautos.

Biznierius.

Dar apie musų lakraHZ* 
ežius.

‘Man praneazus į “Lietuvę” apie 
musų laikraszczius/ ir nurodžius 
kad lietuviai ne labai nori juos 
skaityti, nr. 15 “Lietuvos”, La ik
rą t>zczių Skaitytojas sako, “Mums 
rodosi,kad nurodytos priežastys ne 
visai teisingai iszreikštos”. L. 
Skaitytojas nepripažį-rta, kad 
retumas iszėjimo musų laikrasz- 
czių galėtų būti konkenezių, kad 
atsilieptų ant daugumo skaityto 
jų. Asz tę ne nuo savęs užme- 
cziau, nesakiau, kad noriu tankes
nio iszėjimo laikraszczių bet tikt 
tę cusziau isz patyrimo, ir isz pa 
ežių žodžių besigocžianezių. Ne 
rosziau su tę misle, kad musų isz- 
leislojai turi išleisti tankiau* 
kaip sykį ant sanvaitės, bet tikt 
norėdamas darodyti tiems 
užmėtinetojams, dėlko mu
sų knįgt^ ir laikraszcziai bran
gesni negu skaitytojai nori, kad 
butu; kaslink vertumo laikrasz
czių ir ksd tikt nuolatai kilda
mi, gerindami įtalpę gali laik- 
raszcziai turėti daugiaus skaity
tojų, tę asz ir visi pripažįs. už 
tiesę. Bet pas mus su tuom tan
kiai yra visai prieszingai. Pagal 
nuomonę protingesnių vyrų tu
rime juk ir netikusių laikrast 
ežių, isz jų net praszcziausię, pa
gal kitų nuomonę, užimantį vietę 
lai k r asz t į prascziokėliai daugiaus 
skaito ui ne vienę geresnį ir nore 
tas lafkrasztis neprisilaiko mora- 
liszkumo, turi daugiausiai skaity
tojų. Mano nuomonė yra, kad 
mums reikia laikyti už priderystę 
žmonėms durodinėti, . koki ląik- 
raszczisj yra yertesniais skaityti, 
o koki ne. Jeigu mums rupi laik
raszczių pasikėlimas, turime pa
tys juos platinti, iszrodinėli koki 
mums gali atneszti naudę, o koki 
tikt blėdį. Kaszymu į laik- 
raszczius mes nepriversime skai
tytojų, kad jie iszsiraszytų ge 
resnį, aut niekų kad pinįgų ne 
mėtytų. Tę galima padaryti tikt 
per gy vę agitaciję darodinėjant 
geras ir silpnas puses.

Rsszant j laikraszczius ne reikia 
naudotiesi isz asabiazkumo, kaip 
daug kartų duodasi matyti musų 
laikraszcziuose: tankiai korespon
dentai tikt tada raszo, jeigu nori 
įkasti savo neapkeneziamę jpatę. 
Su teomi pakyla asabiszki vaidai 
lakraszcziuose ir tas lakrasztį 
žemina. Kas yra su laikraszcsiais, 
tas pats yra ir su knįgų skaitymu. 
Daugiausiai žmonės griebiasi ui ] 
tokių knįguczių, kuriose telpa I 
pasakaitės apie užkeiktas kare- 1 
lai tęs, tai vėl apie burtinįk us, i 
bet knįganeszis turi stengtiesi <

pirma įsiūlyti moksliszkos. ver.ės 
knįsrutę, kaip antai: “Apie 
Žemę ir kitus svietus”, “tiygie- 
nę" “Aritmeiikę" ir tt. Ne mužai 
vienok pasitaiko tokių žmonių, 
kurie tokių, kaip virst paminėtos 
knįgos,.bijosi ir į rankas paimti, 
“girdi gal dar žmogus iš galvos; 
išeiti arba bedieviu tapti”. Nėraį 
kę pai-yli ant tokių iš*ikalbėji-Į 
mų. Mums turi labiausiai ru į 
l»ėir isžtobulinimai musų prasz-< 
cziokėlių, juos reikia prikalbinėti 
prie svarbesnių rasztų skaitymo. 
Ant susirinkimų kalbėtojams pri
derėtų neužmirszti ir apie pana
šius prikalbinėjimus nes tikt pei 
skaitymę gerų, ypacz moksliszki, 
rasztų gali žmogus lengvinu 
savo protę patobulinti.apszviesti 
be ko* sunku tautę pakelti ii 
kituose dalykuose, kadangi 
tamsunai mažai tautiškų reikalų 
supras. Damijonai lis. '

isz Wilmerding, Pa.
Musų miestelyj 1 etuvių yra 

pasėtinas būrelis, bet terp jų di
delis nuoszimtis yra girtuokliaui- 
jauezių, kazprnįkų ir pesztukų. 
Neseniai vienas isz tokių kazyii- 
nįkų atėjo į lietuvių gyvenimę, 
prisitraukė kitus prie kazyrų, bėt 
praloszęs visus pinįsrus, užsimanė 
juos atimti nuo to, kuris juos isž- 
loszė. Iszsipleszė jis tę vaikinįę 
laukan ir ant ulyczios pradėjo 
smaugti ir butų gal pasmaugęs, 
jeigu ne butų atbėgusi pigelb^. 
Dibar, kaip girdėt, tasai valka
ta nusibaladojo į Alleąheny, Pa.

Per Kalėdas teiposgi ne vis 
musų broliai gražiai už-ilaikė 
Wiename gyvenime, kur gyveni 
keturios lietuviškos šeimynos 
pereitraukė kelis bertainius alarJ 
Begerdami susipešė teip, ki 
reikėjo szauk.ti policiję. Dėdė) 
norėjo paimti ant nakvynės abu • 
du pusztukn, bet tuodu susiprato, 
kad negerai bus ant policijos sta - 
cijos kuczię praleisti; todėl dav ? 
dėdėms po 10 dol. ir tuoih Lzši 
pirko. Tais savo girtuoklis v- 
mais tie ke|j lietuviai visietrs 
mums daro sarmatę. Buvo c^ia 
susitvėrusi Mokslo Draugystė. I< z 
syk prisireroe 21 sąnarys ir jn i- 
mokėjo po 1 dol., isz tų pinįgų 
parsitraukėme knįgų; ant to Vi i 
kas pasibaigė — mažai yra norfi - 
ežių skaityti partrauktas knįgai, 
kadangi daugumas skaitymę Ii i- 
ko užpavojingę tikėjimui.vedii i- 
tį į bedievystę. Neturėdami |J:ę 
daugiaus veikti, musų žn^>n< 
girtuokliauja, pasigėrę musz 
o paskui provojasi ir velka [ 
gus sudžioms ir ad vokatam^ki

J

nę' geros garbės. Tegul ant tos 
lirvos da.buojasi isz vien kunį- 
]ai ir svietiški inteligentai pa
la vę sau rankas! Kitaip isz vi
lų kalbų bus tikt pilstymas isz 
Įauso į tuszczię.

EI i žabe th ietis.

< Isz Mahanoy City, Pa.
Neseniai ežia susitvėrė lietu- 

sriškai—angliška vakarinė mok- 
slainė, kur,ketina būt ir skaitiny- 
Iczia. Toks darbas turi būt pagir- 
kas. Jau ir pas mus sziaip teip 
pradeda krutėti lietuviszka jau- 
Inuomenė. Yra tai ženklu, kad 
ipradeda jau suprasti naudę mok
slo. Tas butų atsitikęs pirmiaus, 
jeigu mes turėtume ateakanezius 
vadovui, bet nelaimė, kad mums 
jų trūksta. «

Guodotinas kun. A. Milukas, 
isz Shenanduah, Pa., 26 d. Gruo 

Įdžio užsiprašė senuosius giedo- 
rius isz .musų miesto, idant pra
leisti linksmai Kalėdų szventę 
su lietuviszkoms dainoms, nes ži
no, koks tai gražumas yra lieju- 
viszkai diinuoti ant keturių bal
sų. Tapo padainuota apie 15 <1 li
nų su puikioms meliodijoms. Už 
tai kunigėlis -surengė mums/ra- 
žų priėmimę. Laike daina > imo 
buvo keturi kunįgai: guod. pra- 
bašczius, P. Abromaitis ir 5 įtu- 
laitis su Kaminsku, visi isz She- 
nandoah; buvo ir daugiausVve- 
czių. Wwi džiaugėsi iš lietuviš
kų dainų. Mes “giesminįkai tei- 
poegi buvom užganėdinti, mi- 
szino mus tokiais gėrymais, ktrie 
tinka ir blaivystės sąnariams, nes 
ne svaiginaneziais. Apdovao. 
jo knįgėlėms “Pavasario Balai”. 
Už tę viskę me8,‘giedoriar, nūs 
geram kunigėliui nuoširdžiaipė- 
kavojame, - Jeigu butų £rp 
mus daug tokių gerų kunvų, 
tai būt rojiška# gyvenimas 
terp musų ir ne girdime 
neprideranezių . paišini! ] 
lietuviszkus laikraszczius. Į 

r Senas giedorls.

po

Naujas laikraszti^
Wieton buvusio 

laikra^zczio “Ryto” užgim-i I 
sinis knįgutės pavidale “H 
ežios Tarnas”, kurio pirm J 
meris jau pasirodė, 
yra katalikiškas; 
31 pusi. 
rasztai niekuom ue atsižymi 
pradedanti numerį ai: kiną 
skaitytojams mierius lakras rio; 

Setvirtas, placziausias, yra Gry- 
as mokslas apie visokias 

nių tiesas”— tolians eina

nertinio 
ėne- 
žny- 
nu-

knįgųtMuri 
Pirmame nr. |ltilpę 

trys

Lm o- 
>ole-iijį .nių tiesas”— tolians eina hole- 

w- iniszkas straipsnis—dar idliaus 
ruodatni apgaudinėja viens k(», 
paskui koliojasi. Toki tai ,Wa- 
vę vadina dievuoeziais, skaitan- 
cziusknįgas pravardžiuoja bedi 
viais. Menkos tai vertės isztiklro 
toksai dievuotumas. Kiti skaito 
lenkiszkus laikraszczius, lenkiįna 
savo vaikas kaip galėdami/

e.

? ne
mokėdami gerai,-grabalioja l< n- 
‘_'._,_.: .._3nj»jT>, niekina lietu ri-kiszkai iiamį»jr>, niekina lietu ri- 
szkę kulbę. AVilmerdingietis

Isz EUiabeth, N. J.
Lietuviai szito miesto dvas sa

kuose reikaluose aprūpinti, roc osi 
gerai, turi ir bažnyczię ir laikn sz- 
tį. bet doriszkai stovi ne augsztai 
ir tai daugiausiai per girtybę. {A 
lūs ežia pigus, didelis stiklas, 
kįkę tikt galima išgerti,ka*zi i 
ja 3c., kitur už tokį reikia m< k.ė- 
ti 5c.; kituose galiūnuose dar 
riaus. Ne Vien girtuokliavic 
žemina lietuvių vardę', ■ an 
prisideda ir kitokį darbai. j 
ežia 'kelios pasimetusios lietuvių 
poros, moterys gyvena su sveti
mais vyrais ir nieks to ne nupei
kia. : .. 1

Buvo ežia užsidėjusi Lietuviš
ka BĮ ji vystės Draugystė, bet ji 
jau paira M it patys vadbvai 
ne darė nė sus:rinkimų. .'pats 
vaikszcziojo po karezemas Ir gė- 
rė kiek tik galėjo. Alsinau o ir 
kazimykai; loszia - jie jau ije isz 
centų, bet ir szimtinės pasirodo 
ant stalo, kaip kada nevienam 
ataeina pusnuogiu! pareiti na
mon, pralorous viskę, kę tžrėju. 
Wisi dabar keikia virezinįkua, 
kad per juos iširo užsime^guri 
Blaivystės Draugystė. Yra ežia 
vienok, ir pairus Draugyatisi,to
ki, kurie ne geria ir ne mislink ger
ti. Mums rodosi, kad ant išnai
kinimo girtuoklyatų ne už 
tverti Blęi vystės D^-tea, ki 
gi Jr sykį pririraszę' neturi 
kę veikt i,privereti bus pasit 
ti ir sugrįžti į kąrezemas- 
me apstabdyti girtuokliavimus 
tai pasietengkime aprowic 
sunirs, įkvėpkime jiems

V

visai privatiszkas laiškas!. V. 
Kudirkos. Pabaigoj telpa d/i ei
liuotos dainelės, tikt jų rma 
silpna; užbaigia numerį d ne 
pabaigtas rasztelis apie privati* 
persekiojimo bažnyczios. s 
visi patilpę straipsniai, peri ra t i-’ 
nėja pakeltus klausymus be įsigi
linimo, net per daug pavinzuli- 
niszkai, bet žmonėms suptmta- 
mai; teipjau parašyti ir pdemi- 
szki straipsniai,bet kad laikn-ztis 
juose mokina tikt mus, tai. apie 
juos mes skyrium kitoj vietoj 
pakalbėsime. M--s isz savo susės, 
pripažindami nauję laikraštį už 

< naud itgę žmonėms, ‘ vėl j jame

r 
luo-

ge

Lenką 
įdun
dami 
nauk- 
Nori-

un

Isz wisur.
|| Kbstynesė Czeladz, netoli So- 

snowi<^« pietinėj Lenkijoj, ex* , 
plioda^o požeminės gari n ės d ūdos 
10 dirbanezių szaftoje darbinįkų 
tapo an| wietos užmuštų.

| An|
Franciui 
baisios 
mažesn ų laivelių tapo sudau
žytų, n 
druezia

Terpžeminių jūrių, prie 
ijos pakranczių siautė 
vėtros, laike kurių daug

mažai gi didesnių likosi 
pagadytų.

|| Pr^«z Kalėdas 
Angliję 
rašė aij užlaikymo jo paties pa
rengto 
pilelę 
arba ,puję milijono doliarų. w

pasimiręs .
baronas Rothschild už-

Iaikams ligonbuczio ka- 
>0000 svarų sterlingų

| Išlaukęs iš Hongkongo, 
pietinėj Azijoj, į Angliję angliš
kas gar ai vys “GlemŲron” užbė
go ant uolų ir susidaužė. Dalis 
jurinįki tapo išgelbėta ir tuos 
atgabeu į Hongkongę. Kapito
nas, duoficierai ir du maszinistai 
prapuo 5, matomai jie prigėrė. 
Iš vis 
20 žmoiių.

| Atkakęs iš Honolulu į Vic- 
toriję, ant salos Vancouver, ang- 
-------- Uivas “Warrimoo” atga

nę, kad ant salų Naujų

gi prigėrė nuo to laivo

liazkas 
beno ži 
H e bridi, Australijoj, vienas ofi- 
cieras it 13 jurinįkų nuo prancū
ziško l ivo “Eure”, išlipę ant 
kranto, 
Ventoj ų 
prancuz. kūnas cziabu viai suval- ' 
gė. z

Įtapo cziabuvių salų gy- 
iszskereti. Užmuštų

Szvciarijoj, Kantone Tessin, 
ant kaiųo Ai r oi o ruavrito nuski
lęs nuo 
mo uolu szmotas. Sugriovė jis 
didelį hi 
kių triol 
užgimė 
teip nei 
Iki sziol 
šių 3 m 
na, kad 
darytę 
skaito a4 390000 dol.

alno neišpasakyto didu*

telį, 8 namus ir 12 kito
ju. Sugriautuose namuose 
gnis, kuri dar labiaus ir 

itnažę nelaimę padidino, 
^ištraukė isz po griuvė- 
iey vėlių kunus, bet me- 

ai dar ne visi. Blėdį pa- 
pr tai žmonių turtuose

r Ber , no Panoptikume rodo 
dabar ja nę negrę isę » vidurinės 
Afrikos, kuriai bu visu ne kenkia^ Į 
ne daro ė jcĮrių skadėjimų ugnis. 
Jeigu pr kišti prie kūno į kaitytę 
geležį, tii nuo to ant kūno nepa- 
silieka n 
tiesiog lįepsnę, pri, ii a į rankas 'v 
kerosino 
Berlyno 
negrę, bit ne gal surasti prie- 
laszezių, 
teip neja sle ant ugnies ir kirez- 
czio.

jokio ženklo; ryji ji ,

r jį uždega. Daktarai 
tirinėja tę žingeidžią

kurios galėtą daryti ję

|| Aus rijos sostapilėj, Windo- 
bonoj.ats i 
rinėtojas
darbais j įsi rodė Londone, paskui 
gi Amsterdame. Windobonoj jau 
dvi merps tapo papjautos ir iš
darinėto? 
Londone 
nežino, a
paežio* ] putos važioėjanczios iš 
vieno į ritę didėlį' m i estę, ar 
kiekvieni? miestas turi tokį ro

jam kuo geriausios klotės, tikė-,,wo bepr<

rado toks jau mergų da* 
koks pirmiaus su savo

tokiu jau budu, kaip 
ir Amsterdame. Nieks 
tai darbas vienos ir tos
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darni, kad jis toliau: eis visieryn.

SLLouis, Mo.
‘ Czianykszcziai lietuviai F alėdų 
szventę szvėmė savotiszkai; dau
gely) lietuvių gyvenimų m liko 
nė i-tiklų, nė torielkų, mat s i joms 
gyventojai užsimanė iuzb indyti 
stiprumę savo galvų. Ba m bu
vo žiūrėti, kaip lietuviai I 
pasiutę rėkė ir muszėsi, pkvirto 
į tikrus nuožmius. Kada t e mu
sų broliai protę atgaus? Tais 
bjauriais darbais juk tie girtuok
liai ir peaztukai terszia ir žemina 
visų lietuvių varJę. J. K.

kaip

MusztynCs.
East St. Lovį*, 111. Ka

lėdas ežia neapsiėjo terp lietuvių 
be muaztynių ir girtuokliavimų. 
Susirinkę paa Povylę Baltįuszai- 
tį mušėsi beveik per išt^ę die- 
nę; visi turėjo uždaužytut, pa- 
mėlynavusius antakius, kruvinas 
noris. * Norėtume mes skaityto
jams kę geresnio iš šito miesto 
lietuvių gyvenimo pranešti, 
bet kę padaryti, jeigu mes labiau
siai muštynėms atsižymim ■.

Ench.
f WiLKK8BARE, Pa. Tveriasi 

ežia lietuviška Blaivystės Drau
gystė po vardu Szv. Juozapo. 
Minėta Draugystė bus kataįilriaz-

rinėjiinu.'
iiįHižsiimantį mergų da-

r re, Lavros cerkvėj ant 
viszkų, [ 9 grindims rado sk&r- 
bę. ketur s geležinius puodus ir 
bertainait, pilnus senų auksinių ir 
sidabrinių pinįgų. Daugumas tų 
pinįgų y*a lenkiszki nuo laikų 
karaliaus Zygmunto III, buvo ir 
riaskolisžki nuo laikų Petro Di
džiojo, atmušti 1702. Isz* rastų 
raštų matyt, kad skarbas ežia 
tapo pa k a vatos 1731 m. Auksi
nių pinįgų buwo 1100, sida
brinių seno ves dolerių arba ka
pų grašių pasirodė 10,000.

| Anglįszkoe valdžios rengiasi 
kloti nauję ant jūrių dugno tele
grafo Uniję, kuri sujungs svar
biausias angliškas valdybas. 
Telegrafas tasai ne užgriebs val
dybų kitų kraštų bet vien an
gliškas. Prasidės jis nuo Car, ant 
Vansouver salos, prie Britiszkoz 
Kolumbijos krantų; nuo ežia ant 
Didžiojo oceano dugno bėgs iki 
Naujai Zelandijai; nuo ežia į Aus- 
traliję. Nuo Australijos užsisukda
mas į angliškas valdyba? ant 
Indijiroko oceano, bėgs*įpietinę 
Afrikę; nuo jos, i per Bermudų 
^his, rtgiįžį Kaitadę.
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L IT E U V A

p Kaime Aleksiejewka, Chai- 
kowo guh. Maskolijoj, iezwaii» 
wus wyrui isz namų, motina pa

ti Sztetas Kalifornija, ant wi- 
siazko iszsiliuosawmo nuo įtek
mės rytinių ir vidurinių aztetų

liko bute 8 mėnesių sawo waik?, icaslik iszdirbystfts, rengiasi su-
kurį įdėjo lovį, kad jis vienas 
būdamas bute, beeziužinėdžmas 
ant grindų, k? sau pikto pėpada- 
rytų, pati gi iszėjo karelų milžti. 
Išgirdusi riksmą
v-aiko, molina parbėgo namon ir 
<zia p;imatė, Jfaip laikoma bute, 
užtvare u^peczkyje, kiaulė, prisi- 
giiebn^iiovio, draskė jame pa- 
Arkųi waik? ir spėjo jau nukasti 
vien? kojutę. Kiaulę rods nu
vijo, isz jos nasrų atėmė vaiką, 
bet jis buvo teip baisiai sukram- 

pasi-tvtas, kad į treczi? dieną 
mirė.

Czekijoj nuo 1500 iki 
ni išėjo knįgų: 15000 czekisz- 
koj kalboj ir 23tfO7 vokiszkbj. 
Ant skaitlhvų pasirėmę -vokie- 
cziai stengiasi, išrodinėti, kad 
ezekai daug Černiaus stovi už wo- 
kieczius.. Ant skaitliaus iszleistų 
lietuviszkų knįgų Liefuvcj mas
koliai pasirėmę galėtų iszrodinė- 
ti, kad Lietuviai kulturiszkai la
bai žemai stqwi, o maskoliai yra 
ežia tikrais kultūros nesziotojais. 
Tuom tarpu lietuviszkų knįgų 
teip mažai iszėjo ežia tikt todėl, 
kad lenkai ir masko
liai įsispyrę sunkino hzleidim? 
lietuviszkų knįgų, dabargi iszlei- 
dimę jų visai uždraudė. Wisai 
tas pats yf-a su czekiszkt.ms knį- 
gonis Czekijoj.

Lietuviu Pratevi&i“Ryto”parodyti ginklą priesz m u 
su (asahišką?) skriaudėją. Į talką 
priesz asabiszkus musų priossus 
kitų laikraszczių mes ne kwie- 
tėme, {kadangi tokias rokundas 
mes pats atliksime,nuo tokių prie- 
szų mokėsime atsiginti netraukiant 
į kow? wisuomėnę. Jeigu praszėme 
parodyti ginklą, tai ne priesz 
musų asabiszkus prieszus, bet 
prieąz skriaudėjus lietuwiszkos 
wi-uomenės. Už priivatiszkus 
reikalus, už tokius darbus kiek- 
wienas pats atsakys, kur reikia, 
todėl, jeigu darbai tie nesirisza 
niekaip su wisu<>meniezkais, 
nieks ne turi tiesos į juos kisztie- 
si. • -/

Negalime mes perkratinėti 
wisų pamokinimų, užgriebsime 
wien swarbiausi? wietą, kur“Baž 
nyežios Tarnas” sako: “Kas wie- 
szai skundžia artym?, kai ir tei
singai, dažnai tampa kaltu nu- 
plėszimo szlowės ir priwalo' atj 
szaukti. Nes niekuomet ne waliu 
iszre kszti artymo kaltės, jeigu ji 
yra dar niekam nežinoma”.

Jeigu teip,tai kodėl net žmonių 
mokintojaineprisilaiko to prisaky
mo? Ne užgausime ežia pasielgimo 
kn. Krawczuno, bet paklaustume 
buwusios tRyto"redakcijos, kodėl 
ji pati, gerai žinodama,laužė tuos 
pricakymus? “Rytas" juk buwo 
pirmutinis, kuris “Lietuv?” ap
skundė wieazai kaipo bediewiszką 
taikrasztį. P. Didinskas wieszai 
“Ryte” apskundė wis? svietiszk? 
lietuwiszk? inteligenciją ne turė
damas ant to nė jokių pamatų. 
Gal būt, kad toki prisakymai yra 
tikt kaslink wieszo apkaltinimo 
kunįgų, kitus gal galima skųsti 
ir denuncijuoti kada tikt kas pa
norės? Jeigu teip, tai juk wisi 
numano, kad apkaltinta be rei
kalo pusė turi griebtiesi jeigu ne 
iszsyk,.tai toliaus to paties gink
lo. Priežodis sako: kaip pasisuk
si, teip tau atsilieps! Mes nepa- 
giriame skundų, nepagyrėme nė 
skundimo “Saulės”,, kodėl antai 

, “Garsas” tame su mums nesutin
ka? Mums rodosi, kad “Garsas” 
bažnycziosprisakymus pažįstą teip 
jau gerai kaip ir “Bylas”! 
ežia dabar suprasti katroj 
teisybė?

Jeigu mes tą klausymą 
me, darome t? todėl, kad norime 
atrasti kelią ant susipratimo 
swietiszkos ir dvasiszkos inteli
gencijos, ant praszalinimo ne rei
kalingų waidų, ant suradimo 
teip vadinamo modus vivendi. 
Ant to vienok reikia, kad abidvi 
pusės turėtų vienokias tiesis ir 
vienokiasapriderystes.lie jokių ne 
supraųtamų privilegijų. Jeigu 
svietiszka iateligencij^ 
priesz visuomėnę už

hutų teip pasibaigęs, jeigu darbi
nįkas ne butų buvęs basas, ka
dangi elektrikos energija buwo 
tikt 100 woltų. Kitame atsiti
kime rado toj dirbtuvėj negyvu 
darhinįk? elektrikos uimuaztą, 
kurisai laikė apgniaužęs wien? isz 
iszwadžiojanczių.elektrikę dratų. 
Drut? t? ne kartę iszbandė dirb
tuvės direktorius ir inžinierius ir 
abudu prie dasilytėjimoįjo nė jau
tė didelio sukrutinimo, nors 
elektriką buvo tokio jau smarku
mo kaip ir tęsyk, kada jos tapo 
užmusstas basas darbinįkas. Tr<> 
cziame atsitikime tapo užmusztas 
darbinįkas dasilytėjęs neelektriaz- 
ko (tralo, tikt dūdos, kurioje buvo 
nutiestijzoliiioti dratai. Ketvir 
tame atsitikime tapo užmusztas 
teiposgi basas darbinįkas, kurisai 
matydamas, kaip k? tikt be jokio 
pavojaus inžinierius nutvėrė 
dratę, norėjo pats pabandyti, bet 
kas pasisekė apsiavusiam inžinie
riui, tas nepasisekė basam darbi- 
nįkui—paskutinis tapo užmusz 
tas ant vietos. Ne tikt minėtoj 
dirbtuvėj, bet ir kitur užtėmyjo, 
kad .daugiausiai elektriką užmu- 
sza tikt darbinįkus: tie pat? dra
tai, prie kurių prisiglaudę darbi- 
nįkai tampa užmuszti, inžinieriui 
ne kenkia. T? galima iszaiszkinti 
tikt tuom, kad inžinieriai turi ge
rai apautas kojas, pertai jie dzo- 
luoti nuo žemės ir elektriką ne 
perbėga per jų kun?; darbinįkai 
gi paprastai basi, turi drėgnas nuo 
prakaito rankas, kas palengvina 
prisigriebim? elektrikos į kun? *ir 
isz jo j žemę. 1 aigi mat niekada 
ne galima tikrai spręsti, kokio 
smarkumo elektriką yra pavo
jinga, kadangi pavojingumas, 
kaip matote, paeina ne tikt nuo 
jos smarkumo, bet ir nuo visokių 
kitų aplinkybių, terp kurių kojų 
apgavimas ne mažai svoris.

bežiaie, nors tas nėra darodyta1’. Pama
riuose szitos Bzalies, rodos, beveik vieni Grai- 
kai buvo įsigyvenę: Joniszkiai be pertraukos 
gyveno nuo Majandro iki Smyrnai, ir taipgi 
į Bziaurę nuo Hermo, užėmę Phokajiszk^jį 
puBsalį, o AjoliBzkiai buvo apsigyvenę paezio- 
je Smyrnoje, ir nuo tenai traukėsi į sziaurę 
iki pat AdramyttiszkėB marių užuolankos. 
Lydai jokių laivų ne davė dėl Xersio laivy- 
nės. «

Lydijos szalis buvo kalnuota į pietus ir 
į vakarus, vyriausiu jos kalnynu yra Tmolos. < 
Žemė garsėjo savo vaisingumu ir mineralisz- 
kais turtais, ypatingai auksu Paktolio upės ir ‘ 
aplinkinėmis kasyklomis. Lydiszku akme
niu vadinasi dar sziądien ypatingas titnagisz- 
kas grafitas, nors minksztesms už paprastą
jį titnaginį grafitą, ir neturi struktoros 
grafitė. Rods jis randasi v Britanijoje ir ki-. 
tose szalyse, bet pirmiausiai jis buvo gabena
mas isz Lydijos. Jis paprastai yra pilkai juo
das, arba su visu juodas ir paiiėszi į aksomą. 
Jis ėsti poliruotas ir vartojasi iszmeginąnt 
grynumą aukso ir sidabro per palyginimą 
spalvų. Sardės arba Saidos vardas paeina, 
turbut, nuo miesto Sardės; tai yra veislė 
kvarco, kuri skiriasi nuo karneliano tiktai 
savo giliai raudona spalva ir raudona yra kaip 
kraujas, perleidžiant szviesą per ją. Ji yra 
retą) užtinkama, ir daug branginamesnė už 
paprastąjį karnęlianą. Sarda buvo vienu . 
tarp akmenių ant krutinės apdangalo pas vy
riausiąjį Žydų kunįgą (Exodus, XXXIX, 10);. 
buvo jų dvejatos teipgi ephode.. Akmuo 
sard-onyx yra onyksas su saidos sluogspiais.

Palei paproezius ir apsiejimą Lydai labai 
esą panėszėję į Graikus:’Lydoi.:. nomoisi men 
paraplėsioisi chreontai kai Ėęllėnes (Herod. 
I. 94), arba Lydoi... agehotato ton Hellėni- 
kon eichon topla**. Teipgi pastebėtinas yra 
įprotis jų klaustiesi Hellėniszkųjų orakulų”, 
isz ko galima butu manyti, juog religija Ly
dų negalėjo per daug toli skirtiesi nuo reli
gijos Graikų.

Lydai ėsą turėję tuos paežius arba vieno
kius dievnamius su Kariszkiais bei Myzisz- 
kiais4'.’ Saldėse ypatingai garbinama jmvo 
dieve K y bele, kurios Lydiszkas terminas bu
vęs Mu, “didėji motina””. Nymfai buvęs Ly 
dų vardas dėl Mūzų”.- Fragmente poeto Alk- 
mano, Lydo isz gimimo, Bakchanaliszkės nym- 
phos yra perstatytos kaipo melžanczios levę, 
ir daranezios sūrį isz pieno, laikuose savo 
ekskursijų į kalnus ir szvenezių”: Lydų Hė- 
raklės buvo manomas ir garbinamas kaipo vy- 
riszkis su moteriszku aprėdalu”.

Lydiszka forma buvo viena isz senovės 
graikų ’autentiszkų formų muzikoje, kuri bu
vo palaikyta už vieną isz senovės bažnytinių 
formų, o jo notomis buvo F, G, A, B, O, D, 
E, F, tos paezios kaip kad musų dienose dia- 
toniszkoje skalėje. Nuo reformacijos gady
nės meliodi jos Lydiszkoje farmoje su visu isz- x 
nyko, ir ji rėtkąrcziais tiktai yra vartojatdas 
modulacijoje nuo kitokių formų.

“Tengymė Lydų muzika tapė isz dalies 
pasavinta.per Graikus, kaip kad buvo Phry- 
gų muzika, į kurią ji labai panėszėjo, ir ins
trumentuose ir pabudyje, nors Ly.diszkas 
forma buvo laikoma senovėje už labiaus subu
bėjus ir denervaujanezią. Flėta buvo varto
jama per Phrygus ir Lydus, ir nuo abiejų pe= 
rėjo ant Graikų. Bet-gi magadis arba pektis 
(harpa kartais net su 20 stygų, skambinamų 
po dvi isz krūvos oktavoje), sako, buvusi pas
kolinta per Lesbiszką Terpandrą isz Lydisz- 
kujų czesnių”. Loszikais ant flėtų, kurie įgy- 
jo guodą terp ankstybų Aziszkų Graikų, tan
kiai buvo Phrygiszki ar Lydiszki vergai; ir 
net poetas Alkman,*. kurs dėl savęs įgyjo pa
tenkantį garsą terp Graikų lyriszkų poetų, 
nors nebuvo vergu gimusiu Sardėse, kaip 
kartais sakoma yra, turbut, buvo Lydiszkos 
kilmės’®’.

Minėtasai poetas Alkman raszė dai nas dėl 
choro, kur prie dainavimų -taikėsi teipgi šio
kiai. Gimęs Sardėse, anksti jis pateko į Spar
tą. Harpa, įrankis Terpandro, tapė pervir- 
szyta i>er flėtą arba vamzdį, kurį neseniai pir- 
miaus smagiai ĮianaUdojęs buvo Olympos, 
Klemas ir Polymnėstos. Alkmanas garsėjo 
įvairumu rythmo ir metro savose dainose, ku
rios net vėliaus buvo skaitomos su pasimėgi
mu. Tokiu budu jis. prigatavyjo kelią dėl 
sukrautinių ėhoriszkų pasijudinimų Stėsicho- 
ro ir Pindaro.

Hėrodotas (I. 94) ir Xenophanės isz Ko- 
lophond (Pdllux, IX. VI. § 83) yra persiliu- 
dyję, kad Ljdai pirmiausiai pradėjo muszti 
monetas isz aukso ir sidabro, ir kad nuo Ly
dų kitos tautos pasisavino tą praktiką; tą ži
nią paantrina Eustąthius’”. Nė Phoinikai, nė 
Aigyptėnai, nė Assyrai, nė Persai neprasima
nė muszti pinįgusT-nės jie savo pinįgus tik
tai sverdavo, net Žydai musztų pinįgų netu- - 
rėjo iki gadynei Makkabėjų, kada karalius 
Antiochos pavėlino Simonui “muszti pinįgus 
dėl jo žemės su jo paties peczviete” (1 Maccab. 
XV. 6). Ta garbė teko musų praboeziams Ly- 
dams. Rods tūli rasztinįkai11' bandė tvirtin
ti, kad Pheidon, karalius Argos (750 m. pirm 
Kristaus gimimo), esąs pramanytojo musztų 
pinįgų, bet nereiktu pamirsztf, kad*Pheido- 
nas įvesdino savo svarus ir mieras (teip vadi
namus Aiginėtiszkus) isz Azijos; tai kodėl jis 
negalėjo isz Azijos gauti mokslą muszimo pi- J 
--- •------- -X.

1) Rennells, Oeoįrr. of we«tern Asi*, vty. I. p. 3«3.
2) HCrod. VII. 74: dg. teip-gi L 35.
8) Herod I. 14. 19. 48. 55 ir U.
4) Herod. I. 171; 8tr»b. XIV. p. 943.
5) Steph. Byi. ad voc. MasUy
8) Dioaya. Rhod. Frag. 11.
7) Fr. 14, Schn. 8ig. Ariateid. Orac. IV. p. 29.

•8) C Th. Menke, "Lydlaoa”, e. 8, p. 22. (Beriin 1843).
9) Pindar ap. Atbenae. XIV. p. 635; cp. Teinate* an. Ath« 

nae. XIV. p. 8»«: Pauaan. IV 5, 4
’ 10) O. Grote. UI. p. 46.

11) ad Dionya. Perieget. V. 840
12) Etym. M.ign. ad voc. obeliakoa: Poliui, I. a. c.

(Toliaus bus.)

MAŽOJOJE AZIJOJE, '
nuo senovės iki Jie pateku po valdžia Persu.naudoti pajies? teknnczių nuo 

kalnų vandenų ant padirbimo 
elektriško* pajiegos varymui ma- 
szinų. Tekancgių vandenų yra ežia 

(te palikto-’teip daug, kad jie, ateakaneziai 
sunaudoti, galės perengti ėsan* 
ežioms ir rengiamoms dirbtuvėms 
ant wi-ų Kalifornijos plotų tiek 
elktrikos, kad jos užteks ant wa- 
rymof wi>ų dirbtuvių maszinų. 
Rods įtaisymas kasztuos ne mažai 
pinįgų. bet toliaus tekanti van
dens padirbs dykai elektrik? 
Rengėjai to tikisi, kad elektriką 
kasztuos ne brangiaus už anglis, 
todėl ir dirbtuvės noriai isz jos 
pasinaudos, o per tai Kalifornija 
iszriliuosuos nuo įtekmės savinį- 
kų anglių kautynių kituose szte 
tuose. Kidangi j<>je nėra užtekti
nai anglių kastynių, todėl fabri
kantai priversti gabenti anglis 
isz kitų sztetų, Vartojant elektri- 
k? prie maszinų warymo{visi pi
nigai pasiliks ant vietos, neis jie 
ant krovimo lobio svetimų szte- 
tų kastynių savinįkams.

U Du italiszki daktarai, Pači- 
nolti ir Borcetti, tirinėdami nau
jus szviesos spindulius surastus 
prancuziszko mokslincziaus Bec- 
querellio,kokiusiszduodachemisz 
kas elementas uranium ir jo 
druskos, persitikrino, kad tie ne
matomi spinduliai į 3—4 valan
das užmusza visokių ligų bakteri
jas, iszuaikina visai jų lizdus. Mi
nėti daktarai darė eiles bandavo- 
nių - u bakterijoms gimdanczioms 
visokias ligas. Įczirszkė jietyczia 
augintas visokių ligų bakterijas, 
kaip antai: sziltinės, džiovos, 
choleros triusziams po oda į abi
dvi ausis. Paskui ant vienos 
ausies užleido spindulius Urano 
szviesos, kit? gi palikoteip. Nors 
bakterijos buvo tos paezios, bet 
ant tos ausies, ant kurios buvo 
užleisti Urano szviesos spindu
liai . ligų bakterijos ne turėjo nė 
jokios įteknrės, ant kitos gi au
sies, kur spinduliai ne buvo už
leisti, bakterijos dauginosi ir ke
rojo teip, kaip visada. Minėti 
daktarai darė czielas eiles bandįa-

Parasze Lietuvos Mylėtojas.

(Tąsa.)
glotta ton Karon.... pleištą Hellėihė glotta ton Karon.... pleištą Hellen&ka 

onomata echei katamemigmeha0.
Taipgi su dideliu lengvumu, regis, Ka- 

riszkiil * buvo pasisavinę daugelį gfii- 
kiszkų įproezių”, ir gal būt įvardinimas j ' 
“svietkalbiais” per Homerą (Ilias 11.867) į 
tulu mostelėjimu ant artymos jų tautiszj: 
gentystes su Graikais, kur jie mėginę bt 
—nuo ko kito szalinosi—sznekucziuot|t
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NAUJI ISZRAD1MAI.

" Ant susirinkimo Paryžiaus 
Mokslo Akademijos, mokslinczius 
dr. Beeųuerel apreiszkė apie nau
jai surast? ■ chemiszk? sudė
tinį arba elementą, atrast? moks
li nezių Curie ir Branona. Sura- 
dėjai praminė t? element? Ra- 
dium. . • . - •

| Angliszkas majoras ‘Shav 
išrado bombas, kurių vidurys pri
pildytas, vieton parako arba di
namito, paprastu vandeniu. Ant 
pavertimo vandens į gar? rei
kia paleisti elektrik? ir isz van
dens pasidarę garai suplėszo 

► bomb? su didesniu smarkumu ne
gu dinamitas. Tokios bombos 
daug parankesnės negu sziędieni- 
nės, kadangi ežia negal atsitikti 
netikėtos expliozijos ir jų ar
danti pajiega didesnė.

į Į| Prancūzas Motįier apdirbo 
į nauj? projekt? ant sujungimo 
į Prancūzijos su Anglija pavande- 
■niviu geleži keli u, kadangi angli- 
■jonai, besibaugydami prancūzų* 
■užpuolimo, ne sutinka ant iška
limo tunelio. Pagal Mottiero 
projektą, szėnys naujo geležinke- 
llio butų ant jūrių dugno, trukiai 
Igi bėgtų'iszkelti ant 30 pėdų 
laugszcziaus jūrių pavirsziaus. 
[Kaštai padirbimo tokio geležin 
I kelio iszskaityti tikt ant 13000 
Įooo

I .J Pagarsėjęs ir rekliamuotas po 
Ilaikraszczius lenkiszkas išradėjas 
ISzczepanik, kaip dabar vėl pra 
Inesza laikraszcziai, iszrado bud? 
Inaikimmo bombų ir torpedų isz 
■tolo. Szczepanik vienok iki sziol 
■elgėsi teip, kaip per rekliamas 
pagarsėjęs Amerikos iszradėjas 
■Teški: teip wien;rt, kaip ir kitas 
K raino gana apie tokius savo 
■szradimus, kokių visai neišrado 
■r per tai abudu nužudė užsitikė- 
nim? savo pagarsintiems iszradi- 
|mam$
į |] Kaip paduoda laikrasztis 
iRevne-lndustrielIe”, Profesorius 
■Yorkshtre Collegijos mieste 
■jeeds (Anglijoj), Hummel, isz- 
Bado naują bud? padirbimo szil- 
Hinių siūlų. Mede^a, isz kurios 
■irba jis szilkus, yra, želatina, 
■iulų nereikia verpti, bet juos 
■ulieja. Ant to padirbo jis ir at- 
■tkanezi? maszin?. kuri pati siu- 
Ks dirba. Wieno darbinįko už 
Knka aut apžiūrėjimo 10 apara- 
■}. kurie per dieną padirba 430 
MpO metrų šilkinių siūlų; ant 
^Lk metrų tikrų szilkų reikia pa 
^Bastai 24000 szilkinių kirmėlių 
^Luszinių- Szilkai isz želatinos 
Hds ne turi tokio drūtumo kaip 
Brriejie, bet jie užtai daug pi 
Reni: kiliogramas jų kasztuoja 2 
■oi., tikrų gi 12 dol.. Sumaiszyti 
Ee au lininiais arba su medvilnės 
Siūlais gali duoti užtektinai drūtą 
budimą, kurisai iszrado kai pi kad 
butų -iszausUa isz tikrų szilkų, 

t bet daug pigesnis ui tikrai šil-

sėkmė; taigi prie wisų bandažo* 
nių pasirodė, kad Urano szwiesos 
spinduliai ne duoda we:stiesl li
gas gimdanczioms bakterijoms, 
jas užmuša ir per tai jie saugos ir 
žmogų ne tikt nuo apsirgimo, bet 
gydys,naikindami ligos priežastį, 
visokias limpanczias ligas net to
kias, nuo kokių iki sziol daktarai 
vaisto nežinojo.

Bažnyczios Tarnui.
Naujai pasirodęs laikrasztis 

“Bažnyczios Tarnas”, nr 1. duo
da .nums kėlėt?. naudingų pamo
kinimų. Pirmiausiai ne sutinka su 
straipsniu patilpusiu nr. 47 “Lie
tuvos”, Apie dangiszk? mannę. 
Musų mokintojas sako, “lai ma
loningas (“Lietuvoj” patilpusio 
straipsnio) autorius darodo 
mums, kokiu badu jis galėjo 
palyginti t? mannę su an?, kuria 
žydai mito būdami ant tyro. Gal 
pats autorius matė žydų manu? 
savo lomiomis azims?”
\Ant to “Lietuvoj” patilpusio 
straipsnio autorius gali tiek atsa
kyti, kad augtnenį vadinam? žy
diška manna visose civilizuo
tų tautų kalbose matė ne kuri?, ir 
musų mokintojas, jeigu panorės, 
gali jį matyti kiekviename ge
naus užlaikomame augmenų rin-* 
kiuje prie didesnių botaniszkų 
sodų. Jeigu tuom vardu vadina
ma ne yra anojė bibliszka manna', 
tai melst ūme pamokyti,kuom sky
rėsi anojė nuo szitos, kaip iszro- 
dė anoje bibliszka? Ar jos szi?-' 
dien jau niekur ne liko? Pradė
jus mokyti, reikia mat jau moky
ti iki galui!

Ginczuose kaslink cenzūros 
ant skundimo kunįgų svietiš
koms valdžioms, jeigu kas isz jų 
ne tikėjimiszkuose daly
kuose k? nors nuskriaudė arba 
skriaudžia, sunku mums priimti 
argumetus “Bažnyčios Tarno", 
ypacz jeigu jis pats ant jų per 
daug nepasitiki, palikdamas apie 
jų teisingum? spręsti visuomėnei 
ir jeigu ji jo argumentus palaikys 
už neteisingus, žada atszaukti. 
Teisybė ne reikalauja atszaokimo! 
Kas reikalautų atšaukimo, tai 
gal ta vieta, kur '“Bažnyczios 
Tarnas” sako, buk mes praszėine

Kaip 
pusėj

kelia-

atsako 
savo 

darbus, privalo priesz j? atsaky
ti ir dvasiszkija; besikavojanl 
už ypatiszkos cenzūros į susipra 
tim? nesueisime, kadangi už to
kios cenzūros svietiška inteligen 
cija negali kavotiesi. Tie dalykai 
ne dogmatiszki, liet grynai eti»z 
ki, bereikalio “Bažnyczios Tar
nas” stengiasi etik? su dogmatisz- 
kais dalyk s sujungti; etika gi 
dėl visų vienokia, priesz j? ne gal 
būt priviliguotų ir nepriviliguo- 
tų luomų. Pamatų ant susipra
timo svietiszkos ir dvasiszkos in
teligencijos nėi-eniius buwę-i “Ry
tas”, nė jo pagimdytas “Bažny
czios Tarnas” mums isz savo pu
sės neparodo.

Elektriką ir apsiawimnN.
Paskutiniuose laikuose |>en»i- 

tikrino, kad užgavimas elektri
kus daug pavojingesnis basam, 
negu apsiavusiam darbinįkui, 
ant užmuszimo baso t užtenka 
daug silpnesnės elektriko*. Wo- 
kiszkas laikrasztis “Zeit-chrift 
fuer Versicherungsvesen" apra- 
azo keturis atsitikimus vienoje 
dirbtuvėje.prie ko keturi darbinį- 
kai tapo užmuszti dasilytėję elek 
triszkų žiburių dratų,nors juose bu 
vo tikt 100 voltųelektrika.Pirm v 
me a si tikime darbinįkas, ku 
ris m pavestas buvo liampų 
apžiūrėjimas, nuleido žemyn lam- 
pą,norėdams pažiūrėti,ar joje yra 
viskas, kaip reikia. Bekeliant 
augsztyn, pikėlė per augs-tai ir 
per tai dratinė virvutė, ant ku 
rios kybojo liampa, prisiglaudė 
prie iszvadžiojanczio elektriką 
drato, virvute dasigavo ji ant 
žemės stovi nczlo baso darbinįko 
ir užmuszė jį ant vietos. Nelaimė 
U, kaip matyt, p<ėjo nuo • neat
sargumo, bet tas atsitikimas ne

Budėjimas ląsziszų.
Wisi pažįstate žuvis

vo 
jasi 

graikiszkai susineszimuose savo su Graik^is^.’

U 
ęs

Kaslirik religijos Kariszkių, sunku 
daug sakyti. Xanthus (Frag.2) pamini s 
Jupiterio ir Torrhėbijos, Kartos, kuris b 
pamokintas muzikos per Nymphas, ir 
mokslu jis esąs perdavęs Lydams. Steph 
(ad.voc.Torrebos) sako, Kartos buvęs ' 
namas Lydų, kuri szaukėsi Torrhėbija.
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vatua yra, kad Ariatotėles savo Istorijoje 
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tė-

la- 
sziazas, kokias gaudo ir pane
munių žvejai; yra tai jūrių žu
vys, į upes jos plaukia tikt ant 
mėtimio ikrų, sziap gi joe gyve
na jūrėse. Jau seniai lygiai žve
jai, kaip ir mokslincziai tirinė- 
tojai žuvių budo užtėmyjo, 
kad lasziacoe pagautos upėse, tai
gi prėskame vandenyj, pilv? 
turi visai tuszczi?, nėra jame nė 
jokių likuczių ma:sto paeinanezio 
isz prėskų vandenų; jeigu užtiko 
pagautų lasziszų pilve likuczius 
maisto, tai tas paėjo isz jūrių, 
bet ne isz prėskų vandenų. Jeigu- 
te'ip, tai iszpuola, kad lasziszos 
įplaukusios isz jūrių į upes nė jo
kio jose maisto neima, nors tu’os 
atmainos upėse gana ilgai isz- 
buna. Kadangi klausymas tasai 
laitai svarbus, visokių krizių 
mokslincziai ant jo galutino isz- 
riszimo darė ilgus per eiles 
metų tirinėjimus. Lnikijoj t i nuė
jimus darė profesorius Novicki, 
prezidentas Galicijos Žuvių Au
gintojų Draugystės, Szveicarijoj 
profesorius Mischer—Rueach ir 
Tschoke, Czekijoj Fricz, Angli
joj Gulland ir Brovn. *Wisi t'e 
tirinėtojąi persitikrino, kad laszi- 
szos, įplaukusios isz jūrių į upes 
ant metimo ikrų, ateina ežia su 
pilnu pilvu prarytų jūrių gyvu
lėlių ir juos jų pilvas sunaudoja 
isz palengvo, upėse gi lasziszo* 
maisto neima iki pametimo ikrų/ 
nors tūlos veislės, kaip antai 
žieminė lasziszų veislė gyvenan
ti Reine atkanka į. upes dar* su 
neiszsilavinusiais gimdymo or^t 
nais, be pasidariutfių pienų pas 
patinus ir ikrų pas pataites, isz 
b va upėse per žiemą, bet mais
to iki ikrų pametimo upėse nė 
jokio neims, taigi per teip ilgą 
laiką iszbuva visai be maisto, 
ežia i^zailavina, išauga ikrai ir 
pienai; ant pasidarymo jų žu
vis sunaudoja savo kūno taukus, 
kadangi,nepriimantmaistojie pats 
i«zsidirbli ne galėtų. Lasziszoe, 
uors jūrėse priguli prie ėdriausių 
žuvių, kaip lydekos prėskuose 
vandenyse, bet įplaukusios į upes, 
ežia iki pametimui ikrų visai ne
priima nė jozio maisto, pradeda 
maitytiesi tikt paskui, kada jau 
ikrai tapo pamesti, grįžtant į 
jūres; taigi prėskuose vandenyse 
la«ziszos neatima maisto tų vau 
denų žuvims. Jeigu pasitaiko pa
gauti Itisziszą ant meszkerėa, ‘.ai 
ji griebia meszkerę Iszjpapratimo, 
bet ne jieszkodama maisto, jra- 
dangi atplaukusios isz jūrių mais
to jus nereikalauja. t

Gyvulių (III. 11) tėmyja kaipo b 
jog Kariszkėms kunįgėms kartais barzdo 
lusios, ką ir Hėrodotas (VII. 104) patvirt 
Įmoniai garbinimo buvo.ekstastiszki pasiu 
ki, įpatiųgai, terp moterių: Hapantes ga 
delsidaimonias archėgoys oi ontai tas gy lai
kas. antai de kai toys audras prokaloynta i < 
tasėpi pleon thesapeias ton theon, kai heoi tąi 
kai potniasmoys (Strab. VII. p. 297). Gal i|ne 
suprasti žiaurumą garbinimo dievų isz to, jką 
►Hėrodotas Rako apie Kariszkius rezidentus 
Aigypte, laike šventės Izidos Bussiryje: Ąi- 
gyptėnaf toje szventėje apreiszkė savo j itis- 
mu< muszdami savę, b Kariškiai pjaustyda
mi savo veidus su peiliais (Herod.II.61).' Ma
rikė moysa pastojo priežodžiu dėl szermjfii- 
nių garbstymų (Plato, Legg.VII.p. 800). 1 ^ab- 
randoB'pakaimyje buvo dievnamis dėl i tms 
Stratios (3trab.XIV.p.659). Toji Labranda 
buvo kaimu territorijoje Mylasos, į 7 mjJ' 
nuo miesto Mylasa”. Laike Joniszkių nuisz- 
to ji buvo Kariszku kaimu,* bet isz dalies su- 
sibelėninopirm 350 m. pirm Kristaus gimi rijo.

Terp Kariszkių yra paskilbęs įpatingai 
Skylakis (8cylax) isz Karyandos, kurs iezltty- 
rinėjęs yra Indo upę (Herod.IV.44). Karj-an- 
da buvo tenbuvių miestas, ne Graikų; na įjo- 
kynė, ant salos Karyandos; toji gi sala 
jo terp Myndo ir Bargylijos, palei szia 
pakrasztį Myndio arba Halikarnassiszko 
salio. Sziądien ten yra dailus uostas—P 
Limani.

Sztai ką Hėrodotas raszo apie Kariškius 
(1.171): ‘‘Kariškių gentė atėjusi yęa aht 
sauažemio nuo salų. Senovės gadynėse jįe 
yra buvę po valdžia karaliaus Minos, ir vi Jįi- 
nosi Leleges, kurie gyveno salynuose, ir, jaut 
kiek asz galėjau ištirti, nekuomet ne Ii įkę 
mokėti kam nors duonį. Jie tarnavo ant ’ " 
vų karaliaus Minos, kada tasai reikalavo 
teip, esant jam didžiu užkariautoju ir sek an
ties! jam Vainose Kariszkiai buvo jo diei 
garsiausioji terp visų genezių ant žemės, 
taipgi yra išradėjais trijų dalykų, kurių ’ 
tonę pasiskolinę yra nuo anų Graiką!; 
pirmiejie pridrutino skiaųtures” prie šeimų 
ir pieszė Įiagražiniinus ant skydų, taipgi 
pramanė rankenas dėl skydų. Senesnėse. ga
dynėse skydai būdavo be rankenų, ir ate, 
kurie juos nesziojo, vartojo su pągelba s ly
rinių diržų, užsinarindami ant kaklo ir kai
riojo jieties”. Ilgai po laikų Minos’o, Ka
riškiai ta j >o išvyti iš salų per JonišMiųs 
liei Doriškius Graikus, ir teip apsigy veno 
sausžemio. Teip bent pasakoja Krėtiec 
apie Kariškius, (>atys gi Kariškiai nu 
ka su vis kitoniškai. Jie tvirtina ėsą te 
miais gyventojais tos dalies sausžemio, 
jie dabar gyvena ir niekuomet nėra tuiėję 
kitokio vaVdo kaip tiktai tą, kokį jie turi po 
sziai dienai: ir ant darodymo jog teip ;* 
jie parodo seną dievnamį Kariškio Jupit 
šalyje Mylazių”, kuriame Myziškiai ir 
dai turi tiesą melst i esi, kaipo brolegenci iąi 
Kariszkių: nes Lydąs ir Myzas, jie sako, bi yo 
broliais Kario. Užtai tos gentės turi pa ni- 
nėtą tiesą; bet tie, ką priguli prie kitok i0s 
gentės, nors butų prisisavinę Kariškių įkal
bą, nėra prileidžiami prie tojo dievnamio”

Augszcziaųs Kari jos buvo Lydima, kurjos 
tubežiumi į pietus buvo Majandras, o į šiau
rę ji siekė mažiausiai iki Elatiszkei marės Už
uolankai, kur ji susjdurė su Myzija." Į ryt lis 
Lydija rubežiavosi su Phrygija, bet tiki ai 
rybas surasti terp abiejų szalių vargiai bn |u 
galima. Patys senovės žmonės tikrai tų ryl iu 
nežinojo (Strab. XIV.p. 967). Beveik maž 
lengviaus yra surasti rubežių terp Lyc|ijos
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Myzijoa. Kalnynai Dennrji, su jų Įirat^f i, 
anais kalniukais, kurie skiria slėnius Kail o 
upės nuo slėnių Hermo"', yra tariami ėf«j r t-

1) Muelera Frsgm. Hi*t. Or., Tol. IV. p. 475 (Fr.2).
2) Btrab. XIV. p. 947: Herod. VII. 93.

.3) Lnsaen: Ueber die Sprachen Kleimuiens, p. 381.
4) Apie U <»dyn{, try* aodiectių genite Mylaaoi—kurk s, 

d rauge au ukeaaia miesto, padaro Myiasisską kommuną—bui o 
tsiloa:Tarkotul*ra. Otorkouda, Labranda. Lydų kalboje labrj s, 
•ako, ženklinus -kirvuką (Plutarch. Gr., e. 45, p. 314),

.5) Alkajoa kalbėjo apie lotos Karikos, o Anakrton aj^e 
ochanon Karlkoerges (Strab. XIV. p. 945).

6) Homero didvyriai ssialp esą dėvėję savo skydus (II. U 
388; IV. 798; XI. 38; XII. 4U1 Ir U.). Bet kartais ir Homerią 
ssneka apie skydu* iu rankenom ii VIII. 194), norą tai galefti 
būti anachronizmu.

7) Miestas gilumoje Karijoa, kurs buvo aoatapyl* veie>t>> 
Kariaakių karalystes, 385—334 m. pirm Kristaus gi mimo.; vai
das yra dar užsilikęs dabartiniame Melasao. kur randasi dau
gybe aenovlaakų liekanų (Fellov'a Lyda, p. 66—75).

B) Hermos sziądien vadinasi Kudus arba Ghiediž Chal, 
kurs prasideda Morado kalnynuos Ir įbėga į marę artymaįs 
Sroyrnoa. Lankoje Hermo. ten. kur Paktolis (Piktuoklisn, 
uj»e)ia tekantis nuo T(i)aaolių kalno, susibėga su dideje hm. 
gulėjo miestas Kardės. Sziądien ten aati kaimas Sart. noA 
Tezier (Ašie Mineur. vol III- p. 17) sako, kad ir tas kaimais 
jau esąs pranykęs. <

■



Guodotini Wiengenczlai!
Trumpai daneszu visiems, kad 

iazsiuntinėjau sziose dienose H- 
kietus po 25c. pardavimui ant 
puikaus laikrodžio į kelioliky 
vietų. Jjiu .girdėjote, kad asz 
padariau puikų laikiodį ir dabar 
leidžiu 'ant iszlaimėjimo ant 
naudos “Tėvynės Mylėtojų Drau
gystės”. Mislyju gauti daug pri
tarėjų szisme reikale, nes “T. M. 
D.” turi už mierį platinti apszvie- 

‘ timy tarpe musų, daugiausiai sten
giasi apszviesti ir parodyti mu
mis, kad mes esame ne lenkai ar
ba angliai, o tiktai lietuviai; o 
tojo supratimo mums ir trūksta. 
Jeigu musų broliai visi vienaip 
suprastų, 1 y kart jau nebūtų mu
mis bėdos. Tai-gi “T. M. D.” 
mieriai yra visiems lietuviams 
žinomi, geri ir verti paszelpimo. 
Daug szulept “T. M. D.” galime 
pirkdatai po kelety tikietų. Ne
reikia mislyti, kad pinįgus nume
sime ant nieko, netikt jie nepra
puls, bet didelę naudy štnesz mu
sų tautai ir pirkdami likiety ap
verkite pinįgus ant savo naudos, 
nes galėsite daly.vautie prie lai - 

‘ ttiėjimo gražio laikrodžio,kaip ma
tote ant paveikslėlio. Laikrodis 
yra labai stebuklingai padarytas: 
kas vnlandy ir kas pusė valandos 
atsidaro žemutinės durelės ir isz- 
joja ant arklio raitelis laikys ranko
je trimity, muzika pradeda gra- 

• jyti, varais bokszte skambinti, 
kas kiekvieny prajuokina. Laik
rodis užsisuka ant 8 parų.

ugnį nieks ioz triobos uiweizėto- 
jų nežinojo, ultėmyjo tę praei
viui, kurie ir paszaukė ugnage- 
sius; tie atbėgę, ugnį užgesino, 
bet visgi ji pridirbo blėdies ant 
125000. Ugnis isznaikino kelias 
ežia tilpusias mažas dirbtuwes.

— Paeito užveizėtojas užsi
manė, kaip tai yra antai Wokie- 
tijoj, priversti paczto klerkus 
neszioti uniformus. Tas tarnau
jantiems nepatiko, kadangi dėl 
fantazijos paežio užveizėtojaus 
atsieitų lazduoti porę deszimczių 
do'.iarų ant įsitaisymo uniformų. 
Nusiuntė jie deputaciję pas vir- 
szinįkę su praszymu, kad savo 
iszleistę prisakymu atsiimtų at
gal. i raszymas vienok liko ne- 
iszklausytas, todėl tarnaujanti pa
sirengę dabar kreiptieji su skun
du j Washingtonę.

— Taniaujanezios pardaviny- 
czioe Williams Fur-Co. po nr. 
181—183 Stati? st., trys mergi
nos: Berthi May, E. Edvards ir 
Tillie Uito, kaili paprastai, nuėjo 
ant pietų įreštauranę Dicke- 
manno po nr. 167 VVabash av,, 
liet pawalgiusios tuojaus apsirgo. 
Sugrįžo rods i pardaivinycziji, 
bet ežia pasidarė teip negerai, 
kad reikėjo paszaukti gydytoju, 
kurisai pripažino, kad merginos 
nusinuodino ir liepė jas vežti į li- 
gonbutį. Kokiu budu į valgį 
reJtuuracijoj parengtu pateko 
nuodai,Jas dar neisztirta.

— Gyvenantis pn.4418«Elwood 
st. Murfihy, Naujų Metų naktyj 
parėjo namon girtis ir turėdamas 
raktę, atsirakino‘duris, ne norė- 
kajųas kelti paezios, atsigulė ant 
sofos ir užmigo. VValandę vėliaus 
prikėlė jį riksmas ir szauksmas 
isz jo paezios miegstubės, isz tos 
iszėjo koksai vyriszkU, kurisai 
stengėsi Murphį laukan iszmesti. 
Atsirado policija ir tikt t^yk pa
sirodė, kad į Murphes gyvenimu, 
nepataikęs į szale ėsantį savajį, 
užėjo vokietys Miller, ant bala- 
donės duris jam atidarė Murphio 
pati, tikėdama, kad tai jos vyras 
sugrįžo, žiburio ne darė ir priėtne 
įėjusį į lovy. Parėjus tikram pa 
ežios aavinįkui, svecziae ir mote- 
riszkė,iszgirdę ant safoa knarkimą 
mieganezio Murphio,palaikė jį už 
plėsziky ir pakėlė riksmy. Kada 
visa klaida iszsiaiszkino, vienas 
kity perpraszė ir teip viskas pasi
baigė.

— Kalendoriai ant 1899 meto 
yra dabar gaunami ,,Lietuvos” 
redakcijoj. Prekė 15c.

ti ant trumpo laiko įstojimo mo
kestį už II.

Dr-tė Liuosybės laiko savo su
sirinkimus kiekvieny mėnesį pir
moj, nedėlioj tuojaus po 12 valan
dai vidurdienio, salėj L. Ažuko, 
3301

Snigti Kataliogas.

Auburn A v. Su guodone, 
Dr tė Liuosybės.

Didelis Balius!
Grand Rapids, Mich. Simano 

Daukanto Kuopa, No. 63, rengia 
puikų balių ant savo naudos, ku
ris bus Casino salėje, ant kertės 
5tos ir Davis gatvių, subatoj, Sau
sio 7ta 1899 m. įžengs merginoms 
10c., vyrams 15c. Wisus szir- 
dingai užkvieczia 

t Komitetas.

G ra n d Opening!
Atidaręs naujy saliuny po nr. 

1211 Blue Island uv., rengiu ba
lių jo įkurtuvių ant 7 d. Sauskr 
1899 m., ant kurio užkviecziu 
visus lietuvius ir pažį-tamus at
silankyti ir pasilinksminti po 
ilgų Adventų. Bus gera muzika.

Su guodone.
Winc. Pelsuckis, 

1211 Blue Island Av., Chicago, III.

APGARSINIMAS.
Kas norite, kad iszsiųsti į 

k rujų pinįgai gerai ir greitai su- 
vaikszcziotų, siųskite juos per 
“Lietuvos” redakcijy, ogreicziauj 
šiai’suvaikszczios. Uigreituiny ir 
teisi ogu m y kasdien apturime užim
tus padėkavonių nuo lietuvių isz 
visų Amerikos krasztų.teiposgi ir 
užgerumy szifkorczių pas mus isz- 
pirktų, nes mes laikome geriau
sias linijas, ant kurių į 8 die
nas .pervažiuoja per marias; 
o prekės mus pigesnės kaip kitų. 
Kas norite laimingai pervažiuoti 
per marias, pirkite szifkortes 
“Lietuvos” redakcijoj. Prisius 
darni pinįgus ant szifkorczių ar 
ant iszsiuntimo į krajų, visada, 
Uždėkite szitokį adresy:

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

’• Knygos MaJdu.
Aukso Altorių* arba Sultini* dangiazku »kar- 

bu. apdpryt* drūtoj ikaro}*, aatatytal* kraai- 
tote,druosial apkaustyta*Ir *u k*b* .. *l.®0

Apdaryta saagrine........................................ *.00
Minksztem* apdare............................... ..........V OU

t Apdaryta baltoj eeltetojdoj.......................... ttAO
Apdaryta balt»o«e kauluota.......................... M.00

** mėlyname te juodame akaome K00
Balta* Balandėlė* arba mažas sultlueli*. *m| 

glaaate knlagele dėl vyru te moterių neez 
ti* In bažuyozte. naudlagiousio* maldo*.. 7Sc 

Balu* Balandėlė* didesni* tu Ofltaium Pur
vam....................  .....Mo

Balas* Balaadete* be Offlcium Parvum *ia- 
grino apdaruose..................................... C" “

Balu* Balandėlė* tu Officium Parvum tu- 
grino apdaruose.....................................*

Balu Balandėlės apdaryta* krteatole.......... I
Balu* Balandėlė*, aksomo apdaruose........I

Apdaryta baltoj oellutojdoj............................ I
Balas* Balandėlė* apdaryta* baltuore kau 

laore.......   ...01.00
Garbe Dievai ant aagiztybee, skaroje, ap

kaustyta Ir su kabe............... . ...................... 01.20
Maža* Aukso Altorius, katehktezka maldų kny

gele Maldo* jrra ry.matioe*. vakarines, prie 
•pavledne*. komunljo* mitalu, m isz pa r u te 

> daugybe kito; misziiehnaldo* tu ibrozellal*;
mtezparai giedami ttetuvlszki ir lotlniszki; 
dang lotynissku giesmių giedamu prie i*z*t« 
tymo M. Sakramento; procesija, pakraplnl- 
mo Ir tt Yra 0 litanijos: psalme* 6a Marijos 
P. ir Karaliau* Dovido; aktai, ražanoafal, 
stacijos, karunka. keli liks tzventu glesmro 
te it Yra tai naujausi* Ir gražiausia knygele 
tas aitU'DetavItzku nlaldagnyglu. daili, bal
ta, slidi popiera; stambu*, sitzku* dru- > 
ka*. MleralųilH. Preke ........................01 »

Mažą* Aukso Altorių*, francuu*akoje skureleje, 
minktztal Itzmloksata. ant viražu aukso kry 
žtel te kwtetkoa, auktyti k ra* z tai. apva
lą* kampai....;...... ........................lino

Maža* Aak*o Altorių*, baltoje oeltelloidoje.
Užkilusiai* kryžiat te kvietkomi*.......... 01A0

Maža* Aukso Altorių* baltoje oeliulloldoje kry
žiai te kvtetkoe lusodytl sidabru te perlu.
Gražiausia jtz vl»u......................................02.00

Sena* Aukso AHoriu*. drūtai apdaryta*, auk
•Iti ktesztai ta k*be..........................t........ |1.SO

Teip turite melsti*, didele maldaknyge, vo- 
k Uskom* literom*..............................   *100

Kautlczko*..............................................................71c.
IMosalmu Dovido kart Ilsu* ant paveikslo 

kantlczku.... .................................................*oc

Knygos DwMia>ko« intal|>OM.
Apie Mald^jkaipo rakta ta dangų..................... 10c
Aplenkimą* SS. Sakramento |fc.
Draugija dėl tezltaoaavimimo dusais Isz 

eiysacateu*..................................  fc
Zvangelljo*. draugi lietuvUzgo* Ir tenkus-

Oaraaa a pa balsy bla sūdo Dtevo 
Gydyklos no baimei amerUea 
Gyvenimai n*. Dtevo ir III 

rranelszkau*
Gyvenimą* szveato Benedikto

.11.00

'*1.76 
11.60

10c

& dld«tea knygos, kožna po *• . Mc 
TI* patys gyvenimai Siventaj* drūtai ap. 
daryti, viso* & daly* vienoj* knygoje, aal 
n u garo* užaardinlmai atspausti ■ sukto 
Uteromi* ................ ..............................

Grte«znyka* sugrąžytą* ant gero kelto pet 
Jeicaa Ponu „ . |Qe

Girtybe, bjaurybe ir *uaky be to grteko ., Iže
Itagaoiagi dūmojimai apie Sopuliu* $*v. Na 

njo* Pana*............. .....................^.... SOc
Istorija teno Ir uito toteUmo tu abreMtete iže

<aa yra grleka*’ labai naudinga knygute 
Kalba a pa Kataliku tikėjimą

j Kaip ap*p*kajllte *i 
Kapelis W. Jeaau* 
Ka*dte*loe*Mal<io*

l&c 
l įk
ibė

F. III Ug UI,
tikru Rymo-Katellku. pri-

Ltetnvteako* dalao* i»z visur **rlukto 
apte keturi tzimtel dainų “

Ltetu vitzka* sziaplni* <i
Lietuvltakl Ratztal te RatzUnykal
Ltetavoa Kaukte*, nauja dalau knygai* 

rtatl 71 dalant. .L
Ltetuvnyku b*l Ltetuvos nu.ldavimal, >- 

kinkom* literom*. J
8- Daukantolžvl 

d klote* knygo*, kodas po |1AO, syk i 
•b*........... . ................................................... Sl.i

Ltetuvo* Gsapadlne. Mokina kaip priteikti 
Dtevo dovana iaz gurios galima lt šnok 
gerai virti valgia* Ir ateakanoatel* vest 
kuka*.............................................r go

Ltetuwy»te» prieiti*, dabartį* te ateiti*
Lietuwo« Tėvynės Balnot, paraazytos kb 

no Wlenodln,ko. Labai įrailo. daino.
Lwt«*iaiateit*Kliidtimuo*. Cala talpiu 

rlliejimai apie b*iuwi**. J* paėjima, ii 
nuo *enlau*lu amilu Knlpele w«ru r 
(kaitimo kle«wienam Hetn«i*i

ra*ao*t*itikimu* wieoo Medcjo *u wn 
žvėrimi* po ***Umu> kr**xt*i tvieŪL 
talskyws*lr pamokloiati* aptik y ji 
trinti* įbroiellii* . . 1

Mukolljo* politika *i* Europi ir katellk 
baaujrcma. lazrodyma* kaip tnaakoil i 
•akloji, kankina te Balkius lietuviai i 
bainyotia* ... , .

Maiu mužikėli* lizdaota* ant naudo* J. 
Vkioykain* Ctla randasi trumpai - 
te Lietuvos teulUzka* kilimą*. Po 
do* uklnykam* prte pero vedimo ukii 
te*, te kalėtas pa**kaiexiu . .

Bedega mutu teutlazkal wai*tlnyky*tei. 
kaitroje apra*xo visa* liga*, J* vard 
klal* Ja* vadina Kauniečiui te Su 
exial. tepgl apmato kokete vai*tela 
tmone* Jaa gydo. Preke

Nameli* puitelnyko ** “
Nauja* Uetnvtezka* Lemantonu* „ 
Negirdėtas daiktas ir garo* rodo* mu*u 

teralem* „

Pigiai ant pardawimo 
gera Buczernė irGrocernė. Geras 
biznis dėl kiekvieno Lietuvio, 
nes aplink daugybė Lietuvių gy
vena. Asz szioje vietoje variau 
biznį per;3 metus ir dariau gėry 
gyvenimai, bet dabar jau norė- 
czižu atsilsėti. Dėltogi visky par 
duosiu pigiai. Atsiszaukite pas 

Kazimiery Palazį,
4612 Atlantic at., Chicago, III.

varto ONtloh................  .............................. 40c
Mlalja. Yra m <lwa*i*xk** mokate* api* 

tikėjimą larimte* l*z Ratilo 8xw te žo
džiu patie* Kriste** ac

Peropejtma* spte *iventa tikėjimą “ |qo
Pamoktial ant didžiųjų m*Unui azvencA*

te dldžioste* nedalo*. .....................................B0o
stacijo. arba Kalvarija......... .. ..............  mį
Stebuklai Dievo Ssv. Sakramente, daug na-U-A-.. __A.. -L-14—__ '

Szkal* p*w*mllu 
naoalagu tl*i*

Atminkit broliai, kad daug va
landų praleidau bekn ibi nedarnas 
ir galwy džiovindamas, kad visky 
gražiai padaryti, o dirbau sugrį
žęs nuo ilgos dienos darbo ir tu
riu pasakyti, kad niekas teip ma
nęs neramino, kaip ‘tasai darbas 
dėl “T. M. D.” Kaip mums vis
kas sektųsi ir didžiausius veika
lus nuveiktumėm, jei visi su to
kiu noru ^iiibtuidėm* ir suprastu- 
mėm, kas tai yra meilė tėvynės 
ir kaip lengva dėl jos bent ky 
dirbti. Apszviestcsni lietuviai 
supras t»jį vėikaly ir paduos ra n 
ky “T. M. D.” Teip-gi mislyju 
parduoti kelety tikietų svetim- 

.taueziams ir tuomi pagelbėsime 
draugystei žengti žingsnį pirmyn! 
Loszimas bus Broad Brook, Conn. 
galė Wasario mėnesio, 1899 m. 
Parduotojai tikietų teiksis siųsti 
pinįgus pas “T. M. D.” kasierių 
I. J. Grieszių, Box 113, Union 
City, Conn., o vardus pirkėjų su 
adresais ir tikietų numeriais teik
sis prisiųsti ant mano adreso. P e
lydamas pasekmingo iazpardavi 
mo tiCielų, lieku su guodone, 

Mikolas Paltanaviczia, 
Broad Brook, Conn.

Tikietų ant virez minėto laik
rodžio galima gauti ir “Lietuvos” 
redakcijoj, prisiuneziant 25c. mar
kėmis bei dar 2c. ant prisiuntimo 
tikieto laiszke* perkaneziam.

Keikalingas yra geras ze- 
ceris in “Lietuvos 
(lake i ją.

Atsiszaukit tuojaus.

re

Rėdystės atsakymai.
P. Damuonaicziui. Spėjimas 

klaidus. Musų rašalai yra be pa
raižo, arba kaip kada gal būt po 
straipsniu redaktoriaus paraszas. 
Wisi straipsniai, po kuriais yra 
kas kitas pasiraszęs—yra atsiųsti. 
Gal jie būt visai perdirbti, iszpla- 
tinti, kadangi daugelio musų ko
respondentų raeztuose tankiai 
misi j sunku suprasti; tokius pri
versti esame perdirbti pagal mu
sų supratimu—bet wisgi raaztuo 
ae, po kukiais yra para si <s—mis- 
lis yra per kitųrasztus paduota.

Ant pawargU8lo rasztin|- 
ko.

J.Liudijus ir-z 'VV’ilkes 11a r r e, Pa. 
paaukavo užsitarnavusiam rnsz- 
tinįkui.........................................   25c.

Draugysczin Reikalai

Preke pin|gų.
Ruskas rublis po....................52fc.
Prusiszkos markės po...........24jc.

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

P'gįgai išsiųsti per “Lietuvos” 
redakciją gieicziausiai su va ik sz- 
cziojt ir niekada negali praiuti, 
nes mes siuneziame per bago- 
cziausias bankas ir kiekvieną 
siuntinį asekuruojame.

PajieszkojimaL
Pajtesakau mwo uwogt-rio. Dominįko 

Majausko, isz Kaupo gub., Reseinių 
pa v., VVajoių kaimo, metai atgal gyve
no New Haven Conn. Teiksis atsiszauk- 
ti ant sxio adreso:

Frank Tamoasailit,
526 Mahanoy St., Mahanoy City, Pa.

Pajicsskau sawo draugo. Jono Rife
lio Pajevonio parap. Suvalkų gub., gy 
veno Luzerne Borough, Pa. Jis pats, ar 
kas kitas, teiksis duot man Ainiy ant ssio 
adreso: ;

Chas Chivinski,
SpHngvalley, III.

PaJieukAa mwo paczioa, kuri 8 dieną 
Gruodžio, apleidus manę Ir paėmusiu 
■awim waiką 17 mėnesių. įsibėgo kur su 
Dominyku Krauta. Krauta paeina ist 
Kauno gub., Vilkmergės paw., kaimo 
Pakeinrių, yra vidutinio ūgio, tamsių 
plaukų. Jos yra geltoni plaukai. Jeigu 
kas tokią porą kur uitėmytų, teiksią 
man duot žinią ant ai i o adreso:

R. Glamba, 
Box 103. ! Thomaaton, L. I. N. Y.

,ab
Tajemnjcxlo* Gyvojo Ražaiiczlau*. lt tajam 

nyezi* pnudakyj*. ................................ifc
Tteaos žodžiai apte pamatini** tikėjimo daly 

ku* aaadlagu* dėl mokytu te nemokyta. *c
Trumpo* Katellkiazko* Kaukiamo*............. Ižo

.10c 
l»c

Ito

Knigos Awietta*koH Intai po*.

ANDKR8ONO PASAKOS Vienoje knyge
lėje 10 graži* paaakateal* ................... ||c

Aumrlka Pirtyje Komedija dėl teatro 10c.

Aliutą dūkta kunlgažksaozlo Kerniau*. nauja
»1.00

limo neo aeprtetehu iredanoal* tat Ukrv ir 
teiganlngo tikėjimo kelto in prapulta Cite

■ *o t* Mprtetellu ap*l*au<oll . lOo
Arielka yra auodal paeteaaU 1*1 girtybe*. Caia 

apraaao kaa yra arielka, kaip Ji beakte žmo- 
S*l. parodyta *a Metanai* abrozellal* žmo- 
xau* pltoo kokio* *1 rirtybe* Ilgo* pa«to)a 
ir paduoto* rodo* kaip aao u> galima i*uigy- 
dytr žOc^

Anlma Vili*, aaujauala ir gražteaate pasaka, ka
riai įkaitytoje* al*idžla*xt aegale*....TSe

Birute* delno* 10o
Budai rydymo. Daktariuke knyga.
Dievaiti*, apysaka salo* radyaea. T 

žlauala pasate, kurine lietuviai

Duooo* jl-sikolojai (apytakai . 
•■Dirva” uodega 8. Daukanto bij

»i.oo

tt. Prte le ir Jo f<>to<ražja palaipinta. Apart 
to knlgteeje randaal daug dalau te kita *ra- 
žiu etralpealu Preke . ... 80c

Ktnolloclaakoa *mulkmeaoa Ko
B<le žalcalu karaliene Ir l*izrlovttea* Kauno

lOe 
10c

Wietines Žinios.

— Dienoje Naujų Melų atka
ko į Ch:cagy maskoliszkas kunį- 
gaiksztis Cirilius, sūnūs ciėco- 
liaus brolio VVladimiro- Chicagoj 
buvo jis vos tory valandų, at 
lankė maskoliszky . cerkvę po nr. 
13 Center av. ir iszvažiavo ty 
pacziy dieny į Nev Yorky.isz ežia 
gi keliauja jis į Peterbur^y.

-— Pereitos subatos dieny užsi
degė ant 6 lubų trioba po nr. 44 
S. Jefferson st. Apie užgimusiy

Nedėlioj, 15 d. Sausio 1899m., 
1 vai. po pietų, Dr tė Teisybės 
Mylėtojų laikys mėnesinį susirin
ki mji Salėje L. Aiuko, 3301 Au 
burti avė. Chicago, ant kurio 
ušpraszo visus sąnarius pribūti, 
teiposgi ir norincsius pristoti; 
įstojimas tikt 11.00.

Su guodone, Dr tė T. M.

Pajieszkau savo' brolio Jono Czapskio, 
kurs gyveno Chicagoje, • teiksis stsi- 
szaukti ant adreso:
' f Kaz. Czapskiž,
Box n. North W-ales, Pa.

deja yra
Istorija Europos *u mapoms
Istorija gražio* Katrų ko* •• ••
Istorija u*talko Francais vaiso* atsitik* 

sto* Afrikoje .....
Istorija gražios Mageteaoa .,
Istorija septyni* Mokytoj* • “
Istorija arba apsakymas apie Lietuvos praei

ga. Para*** Zanavykas.

Ko

ChicagowIH., 1 d. Sausio, 1899 
m. Dr-tė Liuosybės laikė metinį 
susirinkimy, salėj L. Ažuko, ant 
kurio likosi aprinkta nauja admini
stracija antį 899meto isz s^kynezių 
draugų: prezidentą4—Jonas Pe 
troszius; vice prezidentas—Pet
ras Maurie; prot. sekretorius— 
Antanas Radauskas, 3252 S. Mor
gan et.; fin. sek r.—And. Keruhs; 
kasierius—Juoz. Ridikeviczia; iž
do dažiurėtojai: Alex. Waliue, 
Mikola Buruetskis ir Jonas Jaku
tis; marszalka—Juozas Pužas.

Draugystė teipgi nutarė palik-

Lietuwfazkų Knįgų 
kuopigiausei iizpardavoju, aurasza tu
jų užprauant reik 5c. markutę į groma- 
3 įdėti; pinįgai puabnu siunciiui po- 

erinei, registrą volo J gromatoj. 
Adresu:

W. KALWAITI8,
Tilsit, (Ostpr.) .Germany.

ŪKININKAS, Lietuvos ukinįku lai- 
kruztis, iszeina vieną karta ku me
nesį, kuztuoja Prosuos ir Austrijoj 
2| markės. Amerikon prlsiunėjant 4 
*markės arba 1 amer. dolierį.

VARPAS, literatūros.politikos Ir mok
slo, dvimėnesinis lalkrasztis, kass- 
tuoja Prusnos ir Austrijoj 3 auksi
nus, Amerikon ir kitur prisiunoziant 
4 auksinus (Markes).

Pinįgus ir laiszkus į Ūkininko ir Var
po redakciją siuneziant reik toks 
adresu padėti:

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

I n tėkmė Sooijaltetlaaku aank

U n Įjotu po vaidila maskoliau* 
Juokinga* paaakojlma* apie Staltebulzlu*

Ir du grąžą* straipsniai ten uklntkyste*

llo

Kaakl**, li*cawl*iko* dalno* natomla,
•utal.ytaa aatd bate*, dėl wjrr« Mto

Kaip te/tte pinigu* te tarto „ 10c
Kaip apalglatt ano koleto* te klU naudingi , 

•kaitymal , Ito
Ka* teiajrbe tol nemela* puiklo* apyaakel** 

i*x llet*wl* gyvanlmo „
KrtetIJona* Duonelaiti* lOe. 

10c.
„ ras.

Keletą* eodtlu spl* Itetavla* te naudingi pa
mokinimai dėl Ltetave* žmoni*. Pual.M 10c

Kabala* talpinantis .avyje visokiu* uimlnl- 
mu* te ant Ja reikalaujanti atsakymai. 10c

Kelete* ritate apie Kreklu, paraaij-ta D. Bulke- 
ralctio Aitzklsi apr»a*o p Jo vis* Kmiluose. 
kaip ta* viskas atsitiko, siek ir koki žmonas 
bnvp šre»/tuoti. kiek sužetitu. klek už-

. rnaarta. ktek aiMudyn U tt..................... Iže

10o

lr,£

10c

Iže

B
T lOo

*»e*tl
«to

“fi
aloje
ko-

Ikle-
raati

Nedorybe Rymo Cteoorteaa. istorija Įsa ladįo
ponavojimo N eroso . . M>c

Nealprteaayk. Komedija grajyjama teatrui e 10c 
Orleano Mergele, tragedija penkiuose aktaį*«*u

Inžoaga. laaleistg Tėvynė* Mylėtoju t r-te*. 
Yra tai pulk to u te tragedija grajyjamd te*l- 
ruoae.pirmasyk lszwer*te ant Ketuviad

Padėjimas lietuviu tauto* rusu vieazpati 
laocijallociaaka* piekzlny*) . ■

Patarle* ir dainos................ ....................
Petro Armino raiztai. Knygele tutinti 01 i 
• kludainn ... .
Praeita Vilniau*. A prairo nuo- pat prad 

’ užsidejimo miesto K ilniau*, koki Ji 
kHosztorial buvo, koki Itetdriszkf

ro* atsitikimu.

• 10o

lOo .

Ule

10c
PavoĮtU arklini ir Mcndell* Didjtalvi* D' 

gražio* palakėte* • • z- I
P**ak» aute Jonu Tvardaucka gar*u burt 

Ir jodarbu* tykiu *u apraitymal* apie b 
tua. Puilaplu 1M Preke . , J

Pamokinanti apraizymal l*z gyvenimo žmonių 
ir viaoklo* rodo* . iT ...

Pradžemokalia Banko* Raizto dėl norinck 
l* įmok tie gražiai rarrytie

Pradini* mokate* angliuko* kalbo*. .....t
Paaakojlma* Antano Tretininko . „
Pulku*apniiyma* apie Lietuva j
Pawa*ano Baltai, naujau*!* dalau knegrį 

turinti 4M puikia*dainele* te Libreto* 
akinote > .

Pirmutini* degtine* varytoja*, komedija
Plunktai!* abrozrltei. Szeaiio* nau)o*,lab 

gražio* paiakoa , , , , J]
Rinalda Rinaldina* “ į
Rata Lapeliai naujaatio* daina* vokteckota 

literom* , . , ,14.
Rankvadl* •enovitakoa Ittorijoo. Cziaižli 

apru'iymai Egipto. Habllionijoa, Pea 
Perlijo*. Jude<». IndIVv ir Kinu, pa*

Knygos musu locnos s| 
tavęs.

' *u 7 abroneltei*. Naudingiau** kny* 
■vleto dėl da*ižinojimo l*x ko dai 
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679 MUwaukee Avenue, CHICAGO, ILL.
Mano Dirbtume tapo 

Apdovanota .

DVIEMS MEDALIAIS 
ant Koscioszkos Paro
dos ui rapeatinaa. tei
singa ir i 
dirbimą.

KRAJOM 

1H4

K
RIKARDŲ, ŽOŽETŲ, 
berlų/ MARSZAL- 
K1NIŲ LAZDŲ ir tt.

Turiu už garbę apreikszti guo- 
dotiniems Kunigams ir gūodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu vi
sus augszčziaus paminėtus daig
ius Pigiausel, Tebdngfausei 
ir Geriausei, nes per 30 metų 
užsiimdama iszdirbimais įgijau 
geriausę praktiką ir dėl to galiu 
viską padirbi pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.

Su guodone
W. SLOMINSKA, ©7V MILWAUKEE AV.

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

Pilna visokiu aptiekoriszku tavorų czionykszcziu ir užrubeiiniu.

Aptiekoje visada galima rast DAKTAKA, kurs duoda ligoniams 
rodąs dykai.

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

2H7 TBMYK GELTONA PARWĄ MUS APTIEKOS 2R7

. 838 W. 18th Street.
Nuo Stos iki 12tos ryto. J

LIETUWIU D AKT AKAS z

M AR J A DOWIAYt.
Kauno gub. Sžauliu paviete

Telefonas: (Janai 78. <
Telefonuot gali m it isp .kiek vienos 

aptiekus.

Grynai Mokslisikas ir Literatiszkas Iliustruotas Laikrasrtis

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

k a sz tuoj a $2 ant metų. Padienis mini. 75c.
Kožnas prakilnesnis Lietuvys privalo papuoszti sawo namą Dirvos knygelėmis. 
Lietuviszki laikraszcziai ir visi platesnių pažiūrų, tautiecziai, nepaisant ant į- 
vairumo jų ypatiszkų ar partijiszkų nuomonių, isztarė tik pagyrimo.žodžius 
Dirvai. Anot jų žodžių Dirvos knįgelėt ‘‘turėsią nepragsisztanczią garbę” ir tt.

Septynių knygų, kurias gavo sziuos 1808 m. kožnas Dirvos skaitytojas, pre 
kė isznesza dusyk tiek, kiek prenumerata. *- *

Jeigu nori už 82 ant metu gauti kas 3 menesiai po viena ir dau- 
giaua. svarbiausių musų raszliavos knįgų, tai skubik užsiraszyt Dirva. Atei- 
nanezius. t.y. 1809 m.. Dirvos redakcija pasirupįs iszleisti kuosvsrbiausius rasz- 
tus. Didelį Dr. BasanaąriGžiaus veikalą apie Lietuvos mitologiją Dirvos pre
numeratoriai gaus už dykk< Redakcijos programe yra iszleisti liet u visiką fili- 
ką. teipoagi garsaus ant viso svieto rasitinįko Sienkievicziaus (isz Lietuvos)I 
“Tvaną”. Reikia žinoti, jog Dirvos knįgų spaudinasi tik mažas skaitlius, peri 
tat tos knįgož už kelių metų turės trigubą vertę. Reik pasiskubiti su orderiais.!

Pinįgus siųsdami arba paaiszkinimo reikalaudami taszykit pas: j

REV. A M. MILUKAS, ’
Shenandoah, Pa.
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“Vienybe Lietuvnikh 
iszeina kas sereda jau 13-įtaa 
metas, Plymouth, Pa,, ir jita- 
neaza avarbiauaes ir tehin- 
giausea žinea isz Lietuvoj 
viaos pasaulės, talpina tai
kiau apysakas bei kitus n lu- 
dingus apsiazvietiniui raszt is. 
“Vienybe” ant metų ka ra
tuoja $2.00 o ant pusės i 1. 
Pinįgai turi būt apmokakni 
isz kalno. Laiszkus ir pi lį- 
gus . reikia siųsti ant tol io 
adreso:

J. J. PAUKSZTIS, 
Plymouth, Fa.

TEWYNES SARGAS^' 
mėnesini! ialkrazztig su paveikslėli; .i» 

TrecziiM metus
stovi ant sargybos lietuvių tautos: m Vie

šo*. tikėjimo ir kalbos.
' ‘ Kaaztu<Ua ant metu 91.00 
Pernykazczius ir užperaykasczlus narT e 

ritu galima gauti už ffOc. ‘ | 
Vienas numeris yra siuneziamas ant pa 

žiuPos uždyką.
Raazan; reikia padėti adresą:

Rev. A. Kaupas,
1428 N. Main Av., berautoji, P», 

^‘NOTARUU8ŽAS. CLAIM ADJUSTgR. 

F.PBradchulis
Užsiima visokiomis provomis ir iąz- 

dirba visokius dokumentys. Rodąs 
duoda visokiuose atsitikimuose. . ’

At«iišauk!te pu savo viengenti; 
054 33rd 8L, ’ CHICAGO.

Teiefon: Yards 7W.
CHICAGO.

i 70®;

Attoroey Beckermanas,
ADW0KATA8*

Geriausei iszprovoja visokias provas 
visokiuose suduose, kaipo civilisziauose 
taip ir kriminaliszkuoae. Persenėjusias 
ir užvilktas provas atjieszko ir daveda 
prie greitesnio termino.

397 W. ląth St., ,
Chicago.Il.inois

P. K. BRUCHA8,
užlaiko didelę

Krautuwe
Laikrodžių, Laikrodėlių.Žie 

dų, Špilkų ir tt.

Szltubiniua Žiestus
padaro ant orderio už pigiau- 

se prekę.

954 33fd St., Chicago, III

Wisi wyral pas

Baltrokony!
Rasite szalta alų, seniauses ariel

ka?, wyna net iez Eurdpos, o 
cigarus net Ltg Turkijos.

Atsilankykite po nr.
11 N. River Slde St,

faterbory, Conn.
HILLE’S FONOGRAFAS.

34A2 S. Halsted 8t.
Nuims puikias Fotografija*; ež tuziną ūktai 

•2.00
Ant vemilte te kitokia reikalu nuima Eotogra- 
_____________ LĮjsOuopulkia aslai, ________

J. M UINST1.I\, 
pigiauseLjMrsamdo karietas ant veaei- 

liųTkriksatinų ir pagrabu.
280 W. 14th Street,

Telefonas Canal 450. ■

Ar Tawo peczius 
reikalai pataisymo?

Jeiga teip^ tai pirk visus reikalingus prie 
pecziaus daiktus pas

Ootlet Psmitore & Stove Co,
3240 8. Morgan St.

o jie suUisys tavo pecziu dykai. Teipgi 
turime didelę daugybę visokių peesių 
už pigiausią prekę, pigiau kaip fabritoy.

Geriau*e Užeiga dėl Darbtaykt
pas

J. Danisevicziu,
768-£ank ir Biver Slde 8ts.

■ Waterbury, Conn. ,
Užlaiko geriausius gėry mus; ssa! ta < 

Alų, seniausias Arlejkasn Ukierius ir 
kvepenesius Cigartą. Užkvieczia vistu 
atsilankyti. Juozas Danlseviczloz.

J. LESZCZYNSKIO 
Leųkiszkai - Lietu wiszka 

APTIEK* 
3318 S. Morgu St, Chicago, Ilk

Turi geriauses gydymas nuo visokių 
ligų; užlaiko v i no kės Europines toleiea. ‘ . 
Bobro mėsa. ruskas gyvas dietas ir tt. Į 
Atsiszaukusiems per laiszkus ir apra- < į 
szantiems savo ligas, duoda rodąs > ir į I• ^nttuvtvmo iiįcna* uuuuR rOd&S ' IT 1

Morgan St., Free I»btpeui«ary I prisiunezia gydyklas per paeita arba 1 
and Clintc. ■ i per expresą.

Visokias ligas gydo dykui.'
311© S. Morgan (Laurel) St.

Valandos: nuo »Iki 11 ryto te neo 7 iki o
Atsinesik bonkeles.

Apttekoje visada randasi kel! dak- > 
tarai, taipogi per telefoną gali pę 
szaukti daktaru kai tik koki nori.*

Tel. Yards 7OO.
. > Dr. SfcttieiicziDs gyieoi tat Aplietos I
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