
Nr. 4 CHICAGO, ILL., PETNYC A, 21 Sausio (January) 1899 m. Metas VII
EkTERED AT THE CmiCAOO, IlL Office as second clasb matter.

The Lithuanian VVeekly

“LIETUVA”!
ĮjSPublished at Chicago, III., every
J® Friday
<g^Execu«e» Ali kinti of Job Prioting and* 
tkf tr^nalating in Lithuanian. Poli,h i

and English languagea.

^Subscription >2.00 per year.Į

1 Ali oommunications mušt b? addres»ed:(

1 A. OLSZEWSKI,
^924 33rd St., Chicago. III-1
! Sub-Sta. No. 60. i

Nedėlinis Laikrasztis <

|“ LIETUVA”:
r- Iszeina kas Petnyczia Chicago.Ili.;

fy Kasztuoja-ant metų:. i
ir Amerikoje..................... $2.00<
*Į Užmare........................>3.001
^“Lietuvos" spaustuvė spausdina, 
g, wisokes Knįgas, Konstitucijas 1 

ir visokius kitus drukus
liet u viszkai, lenkisz- I

9 • kai ir angliszkai.
® Darba atlieka

gražiai, greitai ir pigiai. '

! Vuiraszant “Ltetuvį" ir prisiun-Į 
kztent pinigus ui Jf, kaip ir su wisais ki-. 
.tais rtikstete, —'»«ds reik uideti šiltoki

, A. OLSZEIVSKIS,
924 33rd St., Chicago, III.

• Sub-Sta. No. 60. i

Pdlitiszkos žinios.

Per

Amerika, •
Dar nežinia, kaip pasibaigs už

gimę nusutikimai Amerikos su 
• Filipinų pasikėlėliais, kurie neno

ri nė klausyti apie Amerikos ko- 
kię nors virszinįkyste ant Filipi
nų, o jau ji susierzino su Wo- 
kietija ant Samoa salų, kur 
amerikoniszkas konsulius, pa
vydėdama garbės buvusiam ant 
Kubos konsuliui Lee, kurisai 
davedė nesutikimus su Iszpanija 
iki karei, susierzino su ^Vokietija, 
su kuria karė jau nebūtų teip 
lengva, kaip su pusgyve Jszpa- 
nija. Tuom tarpu Amerika susi
erzino su ^Vokietija ant .Samoa 
salų, kurias, pagal sutartį padary
tu Bėrlyne, prižiūri Wokietija, 
Amerika: ir Anglija. Neseniai 
ežia pasimirė karalius; užimti jo 
vietę buwo du kandidatai: Ma- 
lietoa Taunus ir Mataafa.
rinkimus daugumu balsų tapo 
iszrinktas Mataafa remiamas Wo- 
kietijos. Amerikos konsulius'Ch mi 
bers, apsigatsinęs augszcziau- 
siu sudžia, atmetė daugumu bal 
sų iszrinktp.ant karrliau* kandi
datę ir susitaręs su Anglijos kon- 
su!i ūmi, apgarsino kitę kandida
tę. Protesto vokiszko konsu- 
liaus ne tikt nepaklausė, bet jį 
angliszki jurinįkai iszvedė. lau
kan isz augszcziausio sūdo namų. 
Laimė ežia visa, kati Wokieli’a 
tę atsitikimę szaltai perkiatinėja, 
kitaip, dar nepabaigus vienos 
karės, Amerika per sivo repre 

v zantantus paskirtus prezideto į 
kitus krasztus butų užsi
traukusi kilę, su daug dru- 
tusniu negu Iszpanija ir filipinie- 

, cęiai prieszu. Nesutikimai terp 
Amerikos ir VVokietijos dar neisz 
dilo, gal pasiseks juos praszalinli, 
bet Anglija ir su ja dabar iszvien 

, einanti Amerika, rodosi, lyg ty
czia v isę Enropę į karę traukia. 
Wokietiję galėjo patraukti į savo 
pusę, bet stumia lyg tyczia į’ 
Maskolijos pusę. Ar pakalusios 
priesz savę per nesupratimę isz 
rinktų reprezentantų visas 
tvirtesnes vieszpatystes lygiai 
Ameiika, kaip ir Anglija pelnys 
kę isz t> — galima abejoti.

Anglijos pasiuntinys Berlyne 
po susierzinimui ant Samoa salų 
atlankė VVokietijos užrubeiinių 
dalykų ministerį, kuriam stengė
si iszaiszkinti užgimusius ten

nesutikimus. Ar pasisekė susitai
kyti, dar nežinią.

Amerikoj komisija, kuriai pa
vesta isztirti. ar valgio produk 
tai pristatyti kareiviams ant Ku 
Imis, Porto Ricn ir, ant Filipinų 
buwQ geri, ar ne, isztikro iki sziol 
nieko neisztyrė. Szalinįkai ir pa- 
gelbinįkai jenerolo Mtleso, pa- 
szaukti kaipo liudinįkai, pripaži
no valgio produktus už negerus, 
draugai gi jenerolo Eaguno liu- 
liudyjo, kad jie l>uwo labai geri. 
Katroj pusėj teisybė, negalimu su
sekti, kadangi ir tirinėjimo komi
sijoj gal būt terp sąnarių draugai 
ir prieszinįkai vieno ar kito isz 
besiskundžianezių jenerolų. Sa
ko, buk karės ministeris nori at
sisakyti nuo vietos.

Prancūzija.
Prancūzijoj sudus tipinėja to

linus Drej fuso provą.Lzklau>ė jau 
dabartinius ir buvusius Prancūzi
jos ministerius. Buvę mihisteriai 
laiko Dreyfusę už kaltę ir sako, 
kad*nė joks sudus negalys jo isz- 
teisinti. { -»udę tapo pakviestas ir 
buvęs prane uztszkoj kariaunoj ofi- 
cieras, vengras Esterhazy, už 
kurio kaltes, kaip sako Dreyfuso 
draugai, buk sudus Dreyfutę nu
baudė. Esterhazy. turbut, ne 
bekallės, jeigu jis iszbėgo isz 
Prancūzijos. Karės ministeris 
davė užlikrinimę, kad Esterha- 
zio, už jo kaltes nesuaresztuos, 
galės jis, atlikęs liudyjimę, 
kę žino apie Dreyfuso, arba kilų 
kariaunosloficierų kaltę, keliauti 
liuosai vėl atgal į užru'oežius. 
Esterhazy atkako jau į Paryžių ir 
ežia prie jo nieks nesikahina.

Nesutikimai terp Prancūzijos ir 
Anglijos neiszdilo: jeigu pasise 
ka praszalinti vienus, tai kitur 
užgema kiti. Nutilo kalbos apie 
nes tikimus už Faszodę, užgimė 
kiti už tiesas pirancuziszkų žvejo- 
lojų prie Ne v Foundlando krantų; 
nutilo sziek tiek*tie, užgimė vėl 
kiti už apsunkinimus.kokius pran- 
cuziszkos valdžios daro anglisz- 
kiems prekėjama ant* Msdagaska 
ro; neiszdilo ir nesutikimai už 
pasidalinimę valdybų ^Vakarinėj 
Afrikoj. Rods tie visi nesutiki 
mai rodosi už mažus daiktus, bet 
nereikia užinirszti, kad sudėjus 
kelis mažus, pasidaro vienas di
delis. Teip ir ežia, sudėjus eiles 
mažų nesutikimų, gal pasidaryti 
toks didelis, kad jo be karės ne
galima bus užlmigti. Angliszki 
laikraszcziai lyg tyczia erzina 
prancūzus.

Afrika.
Anglija nesiliauja erzinusi su 

Transvaaliumi, pietinėj Afrikoj: 
nori mat erzinimais'priversti tos 
republikosraudę padaryti kę nors, 
kas Anglijai duotų tiesę pradėti 
karę ir abidvi ueprigulmingas 
pietinės Afrikos repu bl i kas užim
ti po savoaparnu. Rods jos jau 
buvo po Anglijos virszinįkyste, 
bet per eiles kruvinų karių joms 
pasisekė nuo svetimos valdžios 
iszsilmosuoti. Dabar mat angli- 
jonai norėtų vėl tę atgauti, kę 
per nepaseknjingę Jamesono už 
puolimę ant Transvaaliaus galu
tinai nužudė.

Belgijos valdybose Kongo, 
Widnrinėj Afrikoj, belgijouus 
antru kartu pasiekė nepasiseki
mas: isztraukusi ant suvaldymo 
maisztų užkilusių Kongo vidu
riuose, vedama belgiszkų oficierų 
kariauna tapo pasikėlėlių sumusz- 
ts; muszyje, krito 16 belgiszkų 
oficierų ir keli szimtai kareivių 
isz cziabuvių.

Sziaurinėj Afrikoj, Morokko 
vienpatystėj, sultano kariauna 
sumuszč pasikėlėlius, jų žymes
niems vadovams nukirto galvas 
ir nusiuntė sultonui kaipo ženklę 
pergalėjimo. Ar vienok maisztų 
užimtuose krasztuose užgimė da
bar tvarka, negalima žinoti.

: Prancuziszki laikraszcziai apkalti
na Angliję, buk tojė maisztus pa
laiko, buk ji jieszko vien progos 
ant užėmimo visos Morokko 
vienpatystės; ant toji sugabe
no jau kariaunę į Gibraltarę. 
To negana, ji kalbina Iszpaniję 
prie susiriszimo, kuriai žada pa 
dėti prie iszplalinimo jos valdybų 
Sziaurinėj Afrikoj, vieton nužu
dytų Filipinų ir Antiliszkų salų. 
Mat Anglija stengiasi teip supy 
kiti Prancuziję su Iszpanija, kad 
tos kaiminkos negalėtų terp sa
vęs susi r iszl i. Iszpanij i vienok 
pati pamatė visę savo silpnybę 
paskutinėj karėj, todėl vargiai 
Imi norės kisztiesi į nauję nors Af
rikoj.

Austrija.
Austrijoj ir VVengrijoj val

džios ne^tengia sutaikyti nesutm- 
kanezių gaivalų. Woki-zkii par 
tija Czekijoj perkėlė kowę 
net ant tikėjimiszkų daly 
kų, vokiecziai katalikai, nenore 
darni turėti vienę tikėjimę su 
czekais, rengiasi priimti protesto- 
niszkę ; agitaciję veda karsztai 
vokiszki fanatikai, kaip antai 
Wolf ir Sehoenerer. Laikrasz 
ežiai apskaito, buk Czekijoj-ir 
Moravijoj 100000 vokįeczių ka
talikų pasirengę |>ereiti į protes- 
toniszkę tikėjimę. Juos mat pik
tina, kad dvasiszkija remia la- 
biaus ezekus, už vokieezius teip 
neužstoja, kaip jie norėtų.

VVengrijoj teiposgi kyla magy 
arų prispausti slavai ir rumunai. 
Per paskutinius .rinkinius tumu 
niszkuose apskrieziuose užgimė 
net kraujo praliejimai. Magya- 
rai, kaip tai iki sziol darydavo, 
prisakė žandarams iszvaikyti ru
munus rinkėjus, kadangi jie butų 
iszrinkę savo kandidatę, o ne 
magyarę. Kada žandarai bandė 
teip daryti, kaip jiems buvo pri
sakyta, rumunai su lazdoms, ak
menimis ir su kuolais patiko žan
darus; butų juos sudraskę, jeigu 
nebūtų pabėgę. Musztynėse keli 
rumunai tapo užmuszti. Po tam 
rumunai, per tarpinįkyste Win- 
dobonos bulmištro, 'vokieczid 
Luegero, atsiszaukė prie ciesoriaus 
su reikalavimu, idant jis privers
tu Wengrijos valdžias taikytiesi 
prie konstitucijos tiesų, pra*zo už
drausti magyarams mynioti krasz- 
to tiesas, kurie viskę apverezia 
tikt ant savo naudos. Slavai dar 
iki sziol Wengrijoj į kovę su ma- 
gyarais nestojo, bet nėra abejonės, 
kad ir jie seks paveikslę rumunų. 
Tokiu budu, kaip vokieczių val
džios Austrijoj, te p inbngolisz- 
kos kilmės magyarų valdžios 
Wengnj»»j dienos suskaitytos. 
Lygiai vokiecziams Austrijoj, 
kaip ir magyarams ^Vengrijoj 
reiks pasiganėdinti lygioms su ki
tais gaivalais tiesoms. Tverda
mi mažumę gyventojų, nė vieni, 
nė kiti negali valdyti daugumę 
kraszto gyventojų.

Pietinėj Austrijoj, Trieste, iki 
sziol valdžia'buvo italijo^ų ran
kose, italiszka kalba ežia buvo 
oficijaliszka. Bet kad italijonų 
nedaug, tai suėję į supraUpię sla 
vai ir cz a dėl savo kalbos rei
kalauja lygių tiesų ir nėra abejo- 
nės, kad ankszcziaus ar vėliaus 
tę iszkariaus. Tokiu budu val
džia isz nagų iki sziol valdžiusių 
gaivalų Austrijoj ir VVengrijoj 
sprūsta, jų prispaustos tautos isz 
palengvo atgauna sav prigu- 
linczias tiesas.

Maskolija.
Muskolijos randas, kaip pa

duoda ateinanti isz Berlyno tele
gramai, atsiliepė prie Pru-ų lan
do su užklausimu, už kę veja 
laukan isz Prūsų atėjusius ant už
darbių maskoliszKus darhiuįkus? 
Kę Prūsų valdžia ant klausymo 
atsakė, nežinia. Msskoliszki laik 
raazcziai beveik vienbalsiai rei

kalauja, kad m^skoliszkos val
džios griebtųsi atlyginimo Prū
sams, bet kad vj’tų laukan ne 
nuvargusius darbinįkua, tikt pra- 
lobu«iu^ Maskojijoj vokieezius. 
Tę-yk Prusai greiezujus pajus at- 
lyginimę, kadangi iszVylas didž- 
tęrtis kreipsis pr|e rando su pasi
skundimu; iszvytasir gi darbinį 
kas tankiai ne g.ii nė pasiskųsti, 
apie juos ir valdžios ne tiek rupi 
naši kaip apie nutukusius dtdž 
t u rėžius.

Maskoliszki ir : vokiszki laik- 
raszcztgi pra 11 ozą. buk Afganis 
tano valdonas mirtinai a|>sirgo ir 
buk parabežiniuote nuo Maskoli 
jos Afganiktano krasztuose užgi 
mė maišalai, priviso gerai susi- 
organizavę plėszikų pulkai, ku
rie perbėga |>er Išliežių, i»zplė 
**zia maskoliszkų pavaldinių kai
mus, p t veržia jų gyvulius, ku
riuos persivaro |>er ruliežių 
į Afganistanę. Ne visur vienok 
nori tikėti žinioms apie tuos 
muisztus: Anglijoj antai su nepa- 
sitikėjimu žiuri į tas maskolių 
paleistas žinia* apie maisztus ir 
plė>zimus Maskolijos parubežiuo- 
se. Jetgu Maslyilija tikt nori kokį 
nors krasztįnr ž’nnėt nuo kaimynų 
užimti, ji visada pale džia pirma 
žinias apie maiaKus ir plėšei- 
mus savo parubežluose; jeigu aut 
pertikrinimo netikinczlų pritei
kia, per papirkimus moka ji ir 
maisztus pakelti ir paskui su so 
vo kariauna ajisiitna savo pini
gais pakeltus ina'tztus suvaldy
ti; bet sykį kokį nors kaimynų 
krasz'ę užėmę, maskoliai jau jį 
ant visada paeikite. Teip užėmė 
jie, pats privei-ę plėszikų, tulus 
apsknezius uuOcFersijos, paskui 
Turkomaniję. Kaip sako ir prie 
palaikymo skerdynių Annenioj 
Maskolija buvo savo nagus pri
dėjusi, tikt isz to ne buvo galima 
pasinaudoti; Maskolija mat užsi
manė l>e kūrės Armeniję užimti, 
liet pamaeziusi, kad užėmimas gal 
baisię karę visoj Europoj pakelti, 
ji pasitraukė, sukeltus " arme- 
nieczius atidavė ant skerdimo 
turkams ir kurdams. Tas pats gal 
būt ir su maišytais parubežiniuose 
nuo Maskolijos krasztuose Afga
nistano. Maskolija nuo seniai jau 
jieszko progos priartinti t-avo ru- 
liežius prie angliszkų valdybų 
Indijose; .. užėmus kokį nors 
knuz’ę Afganistano Maskolija 
rubežius prie Indijų priartina. 
Jeigu sykį rubežiai angliszkų ir 
maskoliszkų valdybų susidurs, 
Maskolija galės, kada tikt pano 
rėš, maisztns Indijose sukelti,o jie 
silpnys Anglijos galybę. Ar lauks 
to Anglija, ar bandys dabar pasi- 
prieszinti, neužilgio pamatysime.

i

Isz Lietuvos.

Grippa Wilninje.
Grippa arba influenza apsireiaz 

k ė dabar musų tėvynės eostapi- 
lėj, mieste Wilniuje. Skaitlius 
apsirgimų gana didelis, miesto li- 
gonbueziai pilni ligonių, bet su
lyginant antai su Peterburgu ir 
kitais Maskolijos miestais, Wil 
niuje daug mažiaus apsirgusių in
fluenza mirszta.

Pawogė keturis arklius.
Kaune, ‘miesto dalyj vadina

moj Žaliasis Kalnas, daugiausiai 
vagilių apgyventoj, isz tvartų 
žydo, Jankelio Rabinovycziaus, 
vagiliai iszvedė keturis arkliui- 
vertės 200 rublių. Wagihų rods 
ne«usekė, bet nužiūri vežėję Wi- 
tautę Szimkauskę, kūrinai tapo 
jau suaresztuotae.

Naujos geležinkelių lini
jos.

Jau pradėjo bėgioti trukiai ant 
dviejų naujų geležinkelių linijų 
nuo Nemuno į Suvalkus: nuo

Grodno į Suvalkus ir nuo Ware- 
nos per Alytę į Suvalkus. Ant 
pirmutinės linijos parengtos staci
jos: Lasoma, Bielianai, Novo— 
Kamienna, Augustavas, Suval
kai. Kasdienę ant tų naujų linijų 
bėgioja po du trukiu su vagonais 
III ir IV, kl.

GaisraN.
8 d. Sausio szių metų, Wil- 

niuje užsidegė paneziakų krautu 
wė Kanuskio ir Ktrabelniko, tel- 
panti flel|>elio namuose, ant Že- 
maitiszkos ulyczios. Ugnis isz- 
naikino krautuvėj vi-ę tavorę, 
užgriebė ir szale ėsauezius gyve
nimus. Blėdį ugnies padarytę 
skaito ant 350(10 rublių. Prie ge
sinimo isįhi sunkiai apkultas vy. 
resnysis miesto policijaiita«, Ab- 
romą vyczius.

Neini m i ngan atsitikimas.
31 d. Gruodžio, ^Vilniuje, gy 

venauti Unikovskio namuose, 19. 
metų Aleksandra Brechvaldt ka
liojo malVas. Kirvis vienok ne 
drueziai ant koto buvo užkaltas, 
jis beka|»ojant nusmuko ir aszme- 
nitns nudavė tiesiog į galvę ka 
poj neziai malkas moteriazkei ir 
prakirto kaulę. Nors tuojaus pa- 
szaukė daktarę ir tasai sužeistę 
galwę apriszo, bet moteriszkė ant 
rytojaus pasimirė.

Nelaimės ant geležinkelio.
Ant stacijos Wileika, Wilniaus 

gub. 7 dienę Sausio trūkis |>er- 
važiavo du žmonis: naktyj pa
gavo einantį skersai szėmų girtę 
datbinįkę ir jį sumalė; dienę gi. 
kits trūkis suma'ė darbinjkę Wi- 
leikos vinių dirbtuvės, vokietį, 
kurisai norėjo pagėlbėti vienai 
moteriszkei iszlipti isz pradėjusio 
eiti vagono, bet pats paslydo ir 
pateko po ratais, kurie jį pusiau 
perpjovė.

.Pivsiinirė bajorų mamel- 
ga. grafas Zubow.

24 d. Gruodžio pereitų-metų 
Sziauliuose pasimirė žinomus Že
maitijoj bjjorų marszelga Kauno 
gubernijos, grufas Zubov. Wclio 
nis, nors buvo tikras maskolius, 
bet nuo seniai jau Lietuvoj apsi
gyvenęs, atgabentas į Lietuvę 
dar Katarinos II, kuri jį apdova
nojo atimtais nuo Lietuvos bajo
rų dvarais. Zubov, nors tikras 
maskolius, bet lietuviams buvo 
gana prilankus.

Rando paszelpa maskolisz 
kiems teatrams.

Maskoliszkas raudas, ant pa
laikymo maskoliszkų 'teatrų ne 
maskolių apgyventuose ki agatuo
se, duoda paszelpę teatrams: Kel
si ngforse, Tiflise, Kijeve ir Wil- 
niuje; tikt Warszavoj lenkiszkas 
teatras gauna dar nuo rsndo pa
szelpę. Ant szių metų nusprendė 
duoti paszelpę ir-Gsrteno masko- 
liszkam teatrui. Jeigu tikt Lie
tuvoj randas daleistų lietuviszkę 
teatrę, toksai galėtų gerai užsilai
kyti ir be maskoliszko randu, pa- 
szelpos.

Gelumbės dirbtuw6.
Hurvicz ir Kozerski, netoli 

-Wilniaus, nuo pradžios szių metų 
atidarė milų ir gelumbės dirbtu
vę. Ras ežia darbę į 150 darbinį 
kų. Dirbtuvė apiupinta naujau
sioms maszinoms. Tokiu, budu 
mat Lietuvoj vis daugiau* atsi
randa dirbtuvių ;kaslink gi milų ir 
gelumbių dirbtuvių—jų ir dabar 
Lietuvoj yra ne mažai, gelumbės 
Lietuvos dirbtuvėse iszdirbtos 
yra už geriausias Maskoli jo j lai 
komos. Daugiausiai tokių dirbtu
vių yra apie Baltstogę, Garteno 
gub.

Maskoliszka skaitinyczia. 
f' Maskolių parengtos Lietuvoj 
Blaivystės užveizdos, 1 d. Sau-

šio s^ių metų Trakuose, 
niaus , jub., parengė žmonėms ar
batos | iarda vinyczię ir prie jos ne
va aki itinyczię; skaitinyczioj, ži 
noma, 
kUįgų,
Trakų |>a vietas,su mažu iszėmimu 
kittaui zių, vien lietuvių apgy
ventai
bai p įrodo, kad jiems trūksta 
prot o :
žmoni | girtuokliavimę, o rengia 
jiems i kailinycziss vien isz 
supran Lamų knįgų.

WH-

ne bus nė laikraszczių, nė 
lietuviszkoj kalboj, nors

. Wisi mat maskolių dar

nori jie neva apstu Myli

ne

Dowana Wilniau8 muze* 
jui.

nįkas Werkų dvaro, Wo-Sav
kiętijo i kancleris, kunįgaiksztis 
Hohen ohe, atsiuntė dvi tikras 
egipt’i '.kas mumijas (numirėlių 
kunus ipsaugotus nuo pagedimo, 
iszbuu įsius 3000 metų) Wilniaus 
mieste 
niui). 'ikrų egiptiszkų mumijų ir 
Chicaj os muzejuose nėra, ežia yra 
tikt p< kelias jų kopijas. Kad tikt 
isz Wi 
bes <1 
bentų 
kaip ji 
didesn >s vertės daiktais.

muzejui (ne Murawjevi-

niaus maskoliai Hohenlo 
vanotų muitiijų neiszga- 
Maskolijoe muzejus, teip 

i paprastai daro su visais

’awoge arklius.
Atv ižiavęs isz aplinkinių 

Wiluhj dvarponis Polonski, ant 
Auszn s Wartų ulyczios paliko 
prie iffklių tarnę, o pats įbėgo 
į krom i ko ten nusipirkti. Isz to 
ir pat naudojo vagilius Ungar, 
kurisai 
žimo ii
pabėgt . Tarnas jį prisivijo ir no
rėjo si laikyti, vagilius vienok, 
sudavi s su lazda tarnui per gal- 
vę, isi puszė jam akį ir tris dan
tis, pa 
tarno, 
bėgo.

i

nusiviliojo tarnę nuo ve- 
pats į jį įsėdęs, stengėsi

sios jis pasikvietė namų sargę 
Stankevyczių. Bet kaip tikt jie 
su žiburiu prisiartino prie palie
tos lienzinos, pasidarę nuo jos 
garai užsidegė; expliozija buvo 
teip smarki, kad Stankevyczius 
su apdegusiu veidu tapo laukan 
isz kelnorės iszmestas; Jurevy. 
ežius apdegė pavojingai. Nuo 
to užsidegė kiti kelnorėj sukrau
ti daiktai ir trepai; subėgę vie
nok ugnasargiai ugnį greitai už
gesino, nedavė jai labiaus iszai- 
plalinti. Abudu apdegusiu nuga
beno į ligoti būtį.

Prowa kun. Bieliakewy- 
cziaus. .

Brovę kunįgo Bieliakevy. - 
cziaus galutinai nuspręsta pa
vesi) ant perkratinėjim» Peter
burgo a|>skiiezio sūdo ir perkra
tinėti ję ne Jambarge, kaip pir- 
įpiaus ketino, bet Peterburge. 
Pro va ta prasidės 20 (8) d. Wa- 
sariarus s m.Apkaltintuojumi ku
nįgo bus prokuratorius Schoen- 
feld; apginėjsis gi jo—advokatai 
Spasovicz ir Arfdrejevski. Pro- 
va trauksis prie uždarytų durų, 
kad laikraszczių reporteriai ir teip 
žmonės kuo mažiausiai teisybės 
galėtų iszgirsti. Nors,žinoma, sū
dąs visada gal pertraukti nepa- 
tinkaneziun randui liudinįkų nu
rodymus, bet mat wis bijosi, kad 
koki neatsargus jų iszsitarimai 
ne daeitų į ausis sode susirinkusių 
žmonių: todėl provę tę perkrati- 
nės prie uždarytų durų.

i naudojęs isz apsvaigimo 
iszszoko isz vežimo ir pa- 
Wagilių vienok policija 

suėmė int rytojaus viename kai- 
meiyj Vilniaus aplinkinėse.

Mokslainė wardo Lietu-
; Wos budelio.
Mai coligzki Lietuvoj }»opai 

užsimi nė Mažeikuose, Kauno 
gub., į arengti stacziatikiszkę cer
kvinę kuokslainę vardo Lietuvos 

Muravjevo. Kadangi
kvinę
budeli
vienol! Kauno gub. staeziatikių 
ne dai g, o ir terp tų ne visi yra 
garbin ojaiš beproezio Muravje- 
vo, ta
cijos | rievarta pppapalaikiai ne 
įsieng
kiek r
staczū tikiszkę sinodę praszydumi 
nuo ju
Mažei
varde

a^nt vietos net ir su poli'

a surinkti tiek piuįgų, 
ikia. Dabar jie atsiszaukė į

pagzelįio-j ant pastatymo 
uose cerkvinės mokslą i nės 
Muravjevo-Koriko. 1

Deimantinis westuwių pa-

*TrėBeno valszcziuje, Latvi
joj, ne -eniai beveik viso valsz- 
cziausJgaspadoriai susirinko pas 
vienęgenelių izeimynę.* Minėtų 
seneliui pora iszgyveno mat drau
ge 75 Įmetus, tai^i atėjo laikas 
apvaiĮįszczioti teip vadinamas 
deimantines vestuves, bet pats 
seneliN nė ne mislyjo jas tezkib 
mingift apvaikszctibti, kadangi 
jie ne| irtingi, vestuves iszkėlė 
jiems 
ukinįl 
pas d

szczioti teip vadinamas

nė ne mislyjo jas iszlil 
apvaikszczibti, kadangi

paveil 
cziaus 
sudėję 
kių d<|

ralszczius. I« bažnyczios 
ii jaunavedžius nuvežė 
arponį, kurisai nepasigailė- 
kių dovanų; dvarponio 

«slę sekė ir visi valsz- 
ikiiiįlfai, kurie nub savęs 

I senei išnik ne mažai viso- 
i Iranu.

ExptfozijH Geblero aptie- 
jj koj, Kaune.

Kelįjorėj Rumsziskio namų, 
Kaunę, tarnas Geblerio s pliekos, 
Blank 
benzii 
lė h 
ant 
ant

Jawų prekės.
Pereitę sa n vaite už javus mo

kėjo ^Vilniuje: už pudę rugių 74 
—75 (k a p.; avižų 73—75 kap.; 
miežių 80—85 kap.; žirnių 60— 
70 kap. Pūdas szviežio ne sūdy
to sviesto 12 rubl.—12 rubl.’5O 
kap. Pūdas szieno 28—32 kap., ■ 
sziaudų 19—22 kap.

Lie|x>juje mokėjo: už pudę ru- « 
jgių 72—78 kap., geresnių 79— 
82 kap., geriausių 83—86 .kap. 
Kviecziai 100—105 kap. Avižos, 
paprastos 72—76 kap., geros 7T 
80 kap., geriausios 81—84 kap. 
Miežiai paprasti 62—65 kapeikos, 
geri 65—70 kap., geriausį 71—73 
kap. Grikai 86—89 aap. Žirųjai 
79—85 kap., geriausi 86—89 
kap. Pu|x>s 85 kap. Linų sėmens- 
drėgni 115—120 kap., sausi 121 
—125 kap., geriausi 126—131 
kap. Kanapių sėmens 155—156 
kap. Kvielinėa klynės smulkios 
53 kap., stambiausios 63—64
kap.

( Iszwijo 8Wetimus elgetas.
Kaip visur Lietuvoj ant atlai- 

laidų susirenka daug visokių 
elgetų, terp kurių ne vienas yra 
daug turtingesnis už szelpėjus, 

. teip ne mažai jų susirenka isz 
visų Lietuvos krasztų prie Ausz- 

i ros vartų Wilniuje. Dabar vienok 
Wilniaus policijos virsztnįkas 

. iszdauė pnsakymę iszgabenti isz- 
miesto visus elgetaujanczius nepri- 
gulinezius prie, miesto gyvento
jų. atkakusius isz kitur.

‘ Mums rodosi, ksd tas elgetų dy
kaduonių neuumnžys, ant to reik
tų parengti užtenkanezius ant 

j patalpinimo lieturczių prieglau
dos namus ir . uždrausti visai 
elgetauti. Dykaduoniai,norinti be 
darbo iszsimailyti, neitų į tokius 
namus, tikri gi. betureziai turėtų

i juose, priegUudę ir maistę. Užlai
kymas tokių namų ne kasztuotų 
nė tiek, kiek kusztuoja maitina
mas czielų elgetų armijų, terp ku
rių isztikro tikt dalelė reikalau
ja paszelpos, daugumas gi yra tai 
dykaduoniai.

Laiszkai ant paczto

slpvas Jurevyczius, pilstė 
na ir per neatsargmnę suku
ltu k ę ir benzirę paleido 
iįmės. Dalį jos susėmė, 
^sėmimo dar pasili ku
li

BS Sunki.
M B*idr»wio Wiklorta 
« Stelių Wo)cl«eh 
n B.dlee J.oob 
78 Hardaaa. E.
88 imktewicx Jaa
86 Doirbnrte Adam
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UI IkeHatajr Oeaaa 
144 Jaako*.ktwxu F.

1« JomkU DomenehU 
1X1 Kroouloski J UI 
1S* M.h now,cl J.
ZIS NaMew*kl SteBinl 
ZZh Peiks. Knaimiar 
£K P»crow»kl Jan 
23B Poltowiex Anloni 
2SB RauklH Ja* 
SM Sedoapęlgti Rapol
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U LIETUVA

Isz Amerikos
Nelaime prie darbo.

Jersey (City, N. J. Esanczioj 
szitame mieste tabiko ir cigarų 
dirbtuvėj Lorillardo atsitiko di
dele nelaimė: suskilo didelis su
kantis maszin? ratas, kurio isz 
lakszcziusių szukių du darbinįkai 
tapo ant vietos užrauszti, du-gi 
kiti sunkiai, gal mirtinai sužeisti.

Nelaime ant geležinkelio.
San Antonio, Tex. Netoli 

stacijos Locuste, 25 mylios nuo 
San Antonio. susidaužė lnwet 
Limited trūkis, vienas isz pui
kiausių ir greieziausių trukių A- 
merikoj. Trūkio vedėjas ir keli 
geležinkelio urėdnįkai ir tarnai 
tapo užmuszti ir apart tų apie 
20 pasažierių likosi sunkiai su
žeistų.

Sudegė garlaivy*, 
f- ' Memphis, Ten. Plaukinėjan- 

tis ant upės Mississippi pasažieri- 
nisgnrlaivys “Quichita”, pereitos 
sanvaitės ketverge kelionėj užsi 
degė ir su viskuom, »u tavorais 
ir kitokiais siuntiniais nudegė. 
Isz buvusių ant jo pasažierių ir 
tarnų rodą daugumas iszs’gelhėjo 
ugnies neužgauti, tat 3 pasažie- 
riai su laivu sudegė, apdegusių 
gi yra daugiaus.
Kelione in Europa in 5 dienas.

Bremeno garlaivių kompanija 
rengia nauj? greitųjų garlaivių 
linij?. su kuriais galina bus at- 

I likti vi-? kėlionę nuo Nev Yorko 
į Eut op? į 5 dienas. Nauji laivai 
plaukinės ne terp Nev Yorko ir 
Bremos, tat terp Nev Yofko ir 
La Rochelle, Prancūzijoj. Nuo 
ežiu pasaž erai galės jau gele
žinkeliais keliauti į visus Euro 
pos k raszt u*.
Wargas terp aukso jieszkotoju 

Klond^kej.
Užstojus žiemai, laimės jiesz- 

kotojus ant aukso plotų Klondi 
kėj pasiekė vėl didelis vargas. 
Kadangi daugumas jieszkolojų 
yra amerikonai, jie atsiuntė į 
Washington? savo agent?, idant 
tas^i nuo Amerikos rando isz- 
melstų $200.000 ant szelpimo 
varg? kenezianezių amerikonų 
aukso jieszkotojų.
Atkako 2OOO maskolių iszeiwlu.

Ant angliszko guriai vio „Lake 
Huron’* atkako į Halifax 2000 
maskolių, sektantų duchoborų, 
bėganezių nuo caro valdžios pri
spaudimo. Yra tai tikt dalis jų, ne 
užilgio atkaks dar 3000. Kanados 
v aidžios persekiojamiems pasiro 
d ė daug gere-mės už geradėjing? 
car?, kadangijos paskyrė iszei- 
vians didelius
sziaurvakarioėj Kanadoj.

Gaisras.
Nev York. 18 d. Sausio už

sidegė cata didelės ant 6 lubų 
Cammeyero pardavinyczios už 
imanezios didesnę dalį bloko terp 
19 ir 2Q ui. ir beveik suvisu su- 

Ydegė. Apart Cammeyero, ugnis 
I nemažai blėdės pridirbo ir kitoms 

tuose jau namuose ėsanezioms 
pardavinyczioms. Blėdį vien 
Cammeyero pardavinyczioj ug
nies padaryt? skaito aut $750- 
000.

Apgynimas Amerikos krantu.
, Ant apgynimo Nev Yorko, 
Amerikos randas nusprendė aut 
Sandy Hook pastatyti dideles di
namitines kanuoles. Kanuolės 
ant to jau padirbtos “Niles Tool 
Works”- dirbtuvėse Hamiltone,' 
Ala. Turi jos po 14 pėdų ilgio ir* 
SYjena po 3000 sva.ų kiekviena, 
gali jszmesti 500 svarų dina
mitines bombas ant 10 mylių. To‘ 
kiu budu nė joki prieszų laivai 
karės laike negalės prisigriebti į 
Nev Yorko pori?.

Kares aukos.
Washintono kongresui tapo ran

do suteiktos žinios apie karės aukas 
per vis? karės traukimosi laik?. 
Karėje su iszpanijouais, musziuo- 
se tapo iszmuszti 26 Amerikos 

:■ oficieriai ir 257 kareiviai; pa- 
szauti 54 oficierai ir 1467 karei
viai. Už tai ligo^ nesveikose 
santygoeedaugdaugiaus aukų pa 
ėmė: nuo. 1 d. Gegužio iki 31 
Gruodžio pereitų metų nuo ligų 
pasimirė isz viso 111 oficierų ir 
4854 kareiviai. Nuoszimtis tai 
nemažas.

Geros sztrdies žmogus.
Mascoutah, III. Gyvenanti 

netoli nuo czia, miestelyj Brook- 
lyn, du negrai^ Charles Clark ir 

OversLav, įsimylėjo į

žemės plotus

vien? merginę. Mergina pati ne
galėjo iszsirinkti, todėl abudu 
jaunikiai nusprendė traukti lio- 
sus, laimėjęs galės merginę paim
ti. O Overahav laimėjo, tat Clark 
nesutiko atiduoti merginę. Užgi 
mė musztynės, Clark griebėsi britr 
vos, tat kol j 19 galėjo isz jos pasi
naudoti, Overahav jį perazovė; 
paszavitnai jo mirtini. Kada at. 
kako policija suimti Overshavę, 
patsai Clark stengėsi jį iszteisinti, 
apkaltindamas sawę. kad j’ė buvo 
užpuoliku ir susai aut atsigyni
mo turėjo pasinaudoti isz revol
verio. Pats meldė policijos, kad 
nearesztuotų. Ar daug 
tume terp .lietuvių tokių, 
tasai negras?

Pražuvę laivai.
Rundo garlaivy# “Pauly”, iš

siųstas ant jieszkojimo pražuvu
sio amerikofaiszko garlaivio “Paul 
Jonės”, atkako į Mabile, Ala. 
Jis ant jūrių patiko ženklus reisz- 
kianezius, kad “Paul Jonės” susi 
daužė ir paskendo kur nors netoli 
Breton salų. Prigėrusių žmonių 
niekur nematė, gal bui, kad pas
kendus laivui, žmonėms pasisekė 
prisigriebti kranto. Garlaiviai 
“Pauly” ir V'Maud” nusprendė 
iszjieszkoti. priešais visas pa
krantes ir jeigu ant jų iazsigeibėjo 
žmonės nuo paskendusio “Paul 
Jonės”, tai juos užtiks.

| San Francisco, Cal. Gar- 
laivys važ^ojantis kerosinę, “Wi 
lliam D ”, prie įėjimo į czianyk- 
sztę uost? sus mušė su garlaiviu 
“Oakland” ir paskendo. Prie tn 
du žmonės prigėrė, kapitonę gi. 
wienę jurinįkę ir pasažierių pasi 
-e k ė dar į laikę iš vandens isz- 
griebti.
Su pinigais vien ne galima kitu 

pralenkti.
Dėl tuszczios gaibės Nev 

Yorko milijonieriai užsimanė prie 
jo priskirti visus aplinkinius 
miestelius, tikėdami, kad per tai 
miestas pralenks visus kitus di
džiausius ant žemės miestus. Rodš 
per pnskyrim? Brooklyno ir kitų 
miestų Nev Yorkaa kaslink ploto 
pralenkė kitus didžiausius ant 
žemės miestus, skaitlius gyvento
jų pasikėlė iki 3j milijono žmo
nių (Londonas turi dabar 5 mili
jonus), tat užtai jraeztai miesto 
užlaikymo pasid vigubino: grei
to meto Nev Yorko Išdavimai 
siekė $138900000, arba ant $68 
000000 daugiaus negu užperei- 
tuose metuose. Tiek ne kasztuoja 
nė užlaikymas Paryžiaus, nė Lon 
dono, nors kaslink rėdos, visokių 
ant žmonių Lbo įtaisų ir gražumo, 
net didžiausias Amerikos saugy- 
rys neiszdrys Nev Yorkę pri
lyginti prie Paryžiaus arba nors 
prie Londono.

Baisi dinamito expliozija.
PiTTsviLLE, W18. Akt farmos 

Fayette Meacham, 7 mylios nuo 
Piltsvifte, atsitiko baisi dinamito 
expliozija, kurio? ne tikt ferme
rio namai tapo sudeginti, tat pat
sai Meacham tapo ant vietos 
užmusztas, jo gi |mti ir trejetas 
vaikų mirtinai apkulti. Farme-. 
ris mat t? dienę parsinešė 25 
svarus dinamito ir nieko savo 
szeimynai nesakę i, padėjo į kem
pę. Kas pagimdė dinamito ex 
plioziję, (ikrui nežinia, spėja, kad 
t? turėjo pagirdyti ugnis užgi-' 
muši farmeri«Aamuoee,kuri prisi
griebė iki į kžtnpę padėtam dina
mitui. Subėgę kaimynai su di
deliu vargu galėjo isz deganezios 
triotaė iszgabcnti sunkiai sužeis 
tus fermerio paczi? ir vaikus. 
Kas atliko nuo expliozijos isz 
fermerio triobų ir daiktų, t? isz* 
naikino ūgis.

| Lebanon, Pa. Colemano 
bejinyczio.-e,netoli Cornvali,atsi
tiko baisi expliozija. Dirbtuvės 
prie to tapo diktai pagadytos;vi
sų aplinkinių namų langai iszby- 
rėjo. Isz 100 dirbusių darbinįkų 
ant laimės mirtinai 
vieno nepasirodė, 
tų yra nemažai.

Appleton, Wis.
ežiose Willy malūnuose atsitiko 
expliozija garinio katilo, kurio 
szukių mašiniste tapo ant vietos 
užmusztas, keturi gi darbinįkąi 
sunkiai sužeisti.

ras-
kaip

suleisto nė 
nors užgau-

Czianyksz-

Isz darbo lauko,
Wilmjngton, Del. Darbai 

ežia eina silpnai visose drbtu- 
vėee išėmus laivų ir tiltų dirb
tuvių.

Mi- 
dar- 
25c.

Darbai

Czia-

V ‘ Henry

Prasidės tei- 
kitose dirbtu-

N. J. Stiklo

valandų. Po tam atsibuvo susi
rinkimas kastynių savinįkų, ku
rie nesutiko nė ant pakėlimo už- 
mokesnio,

5 Homestead, Pa. Darbai eina 
ežia dabar gerai, neužilgio atida
rys kelias naujas dirbtuves. Pe
reit? mėnesį gavo darb? 600 nau
jų darbinįkų. Dabar ketina pradė
ti darbus trijose Betlehem Co. 
dirbtuvėse, kur ras darb? teipos- 
gi 600 darbinįkų. 
posgi darbai ir 
vėse.

IĮ Melville,
putėjai, neprigulinti į unijas, dir
banti dirbtuvėse Jersey atleto, 
nusprendė straik? pakelti, kadan
gi dirbtuvių ' savinįkai ne 
nori jiems mokėti ui darl>? po 
tiek, po kiek moka priguimtiems 
į unijas. Tokių neprig ulinczių 
į unijas darbininkų yra ežia į 
3000.

1 Leavenvorth.Kans. Sztrai
kąs kalnakasių “North Les ve n 
vorth” kastynių, kuriose dirbo 
320 žmonių, pasibaigė. Darbda
vius su darbinįkais sutaikė san
taikos sūdąs ir kastynėse prasi
dėjo jau darbai.

Teiposgi kastynėse Home, per 
prisidėjimę santaikos sūdo, nesu
tikimai darbinįkų su darbdaviais 
parbaigė.

I ISZ
Lietnwiszku dirwu

Isz Baltlinores. Md.
Czia neišpasakytai daug pri

viso liętuvi-zkų karezemų, da
bar yra jų Baltini orėj 4 7. Kadan
gi į lietuviszkus saliunus sve 
timtauezių mažai užeina, tai mu 
»ų broliams atrama visa sunkeny
bė išmuitinimo saliuninįkų. Jie isz 
savo pusės teiposgi nesigaili dar
bo, kaip gulėdami traukia žmonis 
prie girtuokliavimų: vieni atei
na į ezopas, siūlo gėrymus, kiti 
ba.iiis daro, kad tikt tuos nuvar 
gūsius kriauezius patraukti į sa
vo saliunu*. Czia labai reikalin
ga butų blaivystės draugystė. 
Nors lietuvių Baltimorėj ne per 
daugiausiai, liet yra kelios lietu- 
vi«zkos draugystės; apie uždėji- 
n ? blai vystės draugystės vienok 
nieks nesirūpina.

Baltimorietis.

daugumas atliekam? laikę pra
leidžia ant girtuokliavimų, pasi
gėrę rausiasi, su akmenims gal
vas skaidosi. Kas eu tokiais git 
tuokiiais ne nori susidėti ir drau
ge girtuokliauti, t? jie pravar- 
diiuoja bedieviu, szliuptar- 
niu vadina. Ne koks tai dievotu
mas, kuriasi remiasi ant giituok 
lystų ir skaldymosi galvų! Ar 
iastikro tie musų broliai niekada 
s veikesnio proto ne įgaus?

J.

10 darbo liepdamas eiti ten, kur j kilmės Austrijos pavaldinių. We- '
't

5 Milton, Pa. Darbai czia- 
nykszczioee Milton Iron Co. dirb
tuvėse eina gerai; darbo užteks 
ant ilgai.

Brushy Mnt., TenN. Dar
bai czianykszcziose anglių kasty
nėse eina gerai; dirba jose 550 
darbinįkų.

5 A knot, Pa. Tapo czia atida
rytos naujos anglių kastynėa. An
glys jose geros ir turi užtektinai 
reikalavimų.

< Belt, Mont. Anaconde 
ning Company pakėlė savo 
binįkams užmokesnį po 
viražąus nuo tones.

■į Eliza b e™. Pa. Darbai czia 
nyki-zcziose kastynė-e eina dabar 
gerai. Ir isz kitur atkuoiam darbi-, 
nįkui ne sunku gauti darb?.

•J Elvood, Pa. Czianykszczio- 
se geležies dirbtuvėse pasibaigė 
visokį reikalingi pertaisymai ir 
pradėjo j <u dirbti. Darbo užteks 
czia ant ilgai

Cami> Point, III. Netoli nuo 
czia rado naujus anglių plotus; 
anglių sluoksnis turi 5 pėdas sto
rio. Ketina dabar parengti czia 
naujas kastynes.

5 Pratt City, Ala.
czianykszcziose anglių kastynėae 
eina laitai gerai, dirba czia dabar 
su dviem daibinįkų atmainom 
per dienas ir per naktis.

T Titusville, Pa. Darbai cz;a- 
nyk-zeziose Titusyille Iron Co. 
dirbtuvėse eina getai; dirbtuvės 
turi užtektinai reikalavimų, to
dėl ir darbo užteks ant ilgai.

*Į Clevelanp, Chi Sudegė czia 
dirbtuvės “Gėry Iron VVorks”. 
Ugnis užgimė nuo expliozijos ant 
antrų dirbtuvės lubų. B ėdį 
ugnies padaryt? skaito ant |50 
000.

• Braiidock, Pa. Czianyksz- 
C7.to.-e American Steel A. Wire 
Co. dirbtuvėse, kurio-e dirbo 
visokius pertaisymus, pradėjo 
jau dirbti. Priėmė prie darbo 900 
dartnnįkų.

5 Clarfielii Col’sty. Pa. Už
gimė czia nesutikimai terp darbi
nįkų ir kas'ynių srvinįkų, ka 
dangi paskutiniai ne norėjo mo
kėti darbinįkams pagal unijų už- 
mokesnio norm?.

r Youngstovs, Oh.
nykszczios Finished Steel Co. 
dirbtuvės dirba gerai. Turi jos 
daug reikalavimų isz Europos, 
Ja|K>nijos ir Chinų, todėl ir dar
ia) užteks ant ilgai.

< Carlyle. III. Sztraikas 
czianykszczių kalnakasių pasibai
gė: kastynių savinįkai sutiko 
kalnakasiam* mokėti tokį užmo- 
keanį, koksai buvo nutartas ant 
Springfieldo kalnakasių konven
cijos.

Joliet, III. Susitvėrė czia 
kompanija VVilmmgton Tin Pinte, 
turinti $150000 kapitalo, kuri 
užsiims statymu naujos dirbtuvės 
VVilmingtone. Dirbtuvės nūs pa
rengtos iki sėjos mėnesui ir pas
kui prasidės jose darbai.

5 Pitt.’BURG, Pa. Darbai ezia- 
nykszcz'ose geležinkeliams szėnių 
dirbtuvėse eina labai gerai, dirb
tuvės turi reikalavimų ant pa
dirbimo 105000 tonų szėnių dėl 
Anglijos. Darbai eina gerai ir 
dirbtuvėse Midland Railvay Co.

Maoon,’ Mo. Keli szimtai 
darbininkų czianykszczių „Little 
Pittsburg Coal Co.” kastynių pa
kėlė sztrai k?; jie reikalauja padi
dinimo už darb? užmokesnio. 
Kastynių savinįkai, vieton strai- 
kierių, ketina parsitraukti neg
rus.

5 Connellsville, Pa. Darbai 
prie czianykszczių kokso peczių 
vis eina gerai, rodosi, kud per 
sziuos metus jie neis mekyn. Ren
gia czia ir dauginus peczių. Yra 
czia dabar isz viso 18643 pecziai; 
pereit? sanvaitę degė 14037 pe
cziai.

Springfield, III. Tiesdarių 
bute Illinojaus sztete tapo ant 
nusprendimo paduotas naujas bi- 
liua, pagal kurį darbdaviams be 
tikrų priežaszczių uždrausta būt 
gabenti darbinįkus isz kitų szte- 
tų, kaip tai dabar daro užkilus 
kastynėse szt nikams.

PrrrsBURG, Pa. Kalnaka
siai susirinkę ant konvencijos nu
sprendė reikalauti po 50c. nuo t<»- 
noe iezkastų anglių ir 8 darbo

Isz East St. Louh, III.
Atsilankė ežia lietuviškų 

laikr.išczių agentas p. Kazake- 
vyczius, l»et nežinia, ar jam pasi 
sekė k? nors prikalbėti prieužsira 
.-zymo geresnių laikraszczių^ Kiti 
pirko maldaknįges, kiti pasakas 
vertės moksli-zkų knygų musų 
lietuviai visai nepažį-ta. Lietuvių 
yra ežia gana, galėtų jie teipos-gi 
prisidėti prie tautiškų darbų.tikt 
vargas, kad, dėt-stokos apsz vie
tinio, jie nesupranta naudos tokių 
darbų. Daugumas ezianykšezių 
lietuvių pavirtę į lenkus, nenori 
būti lietuviais, kalbėti lietuvisz* 
kai ir skaityti liktuviszkus raš
tus. Nėra dyvų, kadangi ir mu
sų dvariškus vadovas (eipoagi 
sulenkėjęs, tai jo klausanti lietu
viai žengia tais paežiais takai*.

Lietu vys.

Inz Marąuette, III.
15 d. Sausio, lietuvys Tadeu- 

azas Jokubauskas, su savo drau
gu teiposgi lietuviu, Antanu Ju- 
raszka, isz Marųuettes iszsirengė 
į Springvalley ir abudu ten teip 
pripylė gerklę, kad nežinojo nė 
k? daro. Begrįždami už k? ten 
susipyko, o kad girtų kraujas 
karrztesnis, tuojaus terp draugų 
užgimė musztynės. Po valandai 
Juraszka be kepurės, su apkru- 
vinta galva pargrįžo į Spring- 
valley.ir papasakojo, buk jį Jo
kubauskas norėjęs sumuszti. Ant 
rytojaus ant geležinkelio szėnių 
rado Jokubausk? ne gy v?: gal
va jo buwo baisiai sudaužyta, 
koja ir ranka nupjauta. Isz koro
nerio tirinėjimų pasirodė, k.id jis 
pirma buvo užmusztas, o paskui 
ant geležinkelio szėnių nuvilktas 
ir jau ne gyv? trūkis pervažia
vo. Kelias žaizdas daktaras pri
pažino už padarytas su peiliu. 
Juraszka dabar suaresztuotas: 
jis prisipažino, kad peszėsi su Jo- 
kubausku ir buk nuo jo pabėgo, 
palikęs jį ant kelio. Gal toliaus 
labinus viskas iszaiaiszkįs. Kaip 
pasibaigs prova—dabar ne gali
ma žinoti.

Czia gyvenanezių lietuvių

Isz Sr ranto n, Pa.
Kaip buvo garsinta po laik- 

raszczius. Blaivystės draugystės 
parengė Trijų Karalių dienoje 
prakalbas, tat per nesusipratim? 
prakaltas buvo perkeltos ant 13 
d. S msio. Apie perkėlim? prakal
bų daugumus nieko nežinojo, to 
dėl dienoje Trijų Karalių 
ant salės susirinko daug žmonių, 
tat kalbėtojai ne atėjo, kadangi 
jiems buvo atsakyta. Ne buvo k? 
daugiaus daryli, Scrantoniecziai 
per telt-fon? davė žin>? D-rui 
Szliupui, kurisai su savo motere, 
nors buvo jau vėlybas laikas, 
atėjo ant susirinkimo ir prakal 
lx>u>8 užganėdino susirinkusius. 
D-ras Szliujtas kalbėjo apie maž? 
prisidėjim? kunįgų prie darbo 
ant proliszko pakėlimo lietu
vių; todaus iszrodė reikal? su*!- 
vienyjmo darbinįkų į vien?darbi- 
nįkiszk? partij?. P. Szliupienė sa
vo kalboj nurodė naud? |>laivys- 
tėa, teipo-gi kalbėjo apie moterų 
reikalus, ragino moteris ir mergi 
uas risztiesi į draugystes.

13 d. Sausio susirinko žmo
nių daugiaus negu galėjo į 
salę patilpti; .dėl stokos 
ruimo reikėjo duris uždaryti, 
pasivėlinę ne galėjo jau įeiti. Už
prašyti kalbėtojai vienok ne wi 
si pribuvo, pirmiausiai kalbėjo p. 
Dervinis, prezidentas Piltstono 
Blaivystės Draugystės, nurody
damas naud? ir reikalingum? 
blaivystės. 2) P. Telriszienė savo 
kalboj ragino lietuviszkas mote
ris mokinti savo vaikus, teiposgi 
aiszkino naud? ir reikal? blaivys
tės, kalbino moteris risztiesi į 
draugyste*. 3) Jonas Teleisziukas 
dekliamavo eiles apie vargus 
Lietuvos po maskolių jungu. 4) 
Kuu. Žilinskas kaltajo apie blai- 
vystę ir naud? prigulėjimo prie 
“Susivienjimo”. 5) P. Pūkas, 
sekretorius Pittstono Biaivyėtės 
Draugystės, aiszkino naud? mok 
slo ir blaivystės. 6) D-ras Szliu- 
pas kalbėjo vien apie darbnrįkų 
reikalus. Buvo dar su kaltams 
užprašytas kun. Kaupas, tat jis 
ant susirinkimo neatsiliepė, neži
nome kodėl.

Blai vyst ės Sąnarys.

Wis duodnničsi lenkamas 
sawę vadžioti.

Nors musų laikraszcziai girna 
persergsti, kad lietuvi* nusiduo 
tų svetimtuucziams savę už po- 
sies vadžioti, tat daugumas musų 
brolių ne moka nuo lenkystės 
at-ikratyti, yra net loki, kurie 
su lenaais vien sėbrauja, užkal
binti liet u viazkai, teisinasi, kad 
ne supranta, neprisipažinsi a lie
tuviais ėa?,iszmok8ta lietuviszkai 
tikt atsiradę .nelaimėj: kada pa
mato, kad nuo lenkų ne gali p? 
gelbos gauti,- t?syk kraipiusi prie 
savo brolių lietuvių ir tai liėtu- 
viszkai kalbėdami.

Orange Valley, N. J. Bergo & 
Co. skrybėlių dirbtuvėj . dirba 
visokių tautų darbinįkai, yra czia 
ir keli lietuviai, tat prie lietu 
vių nenorėjo prisipažinti, laikė 
savę už lemtus, su jais labjaus 
draugavo, negu su lietuviais.! 
Nora lenkiszkai prastai mokaJ 
gėdijosi kalbėli lietuviszkaj, « 
grabaliojo “po polskiemu". UžĮ 
tokį vienok pasidavim? lenkys-Į 
tei, tankiai pne lenkų linkstant 
ežiam lietuviui jie piktu atmoka 
atsiradus lietuviui nelaimėj, nd 
tikt lenkai jo ne suszelps, bet dar 
kvailu lietuviu isžvadys. Perai. 
toe sanvaitės szopoj Bergo . Co 
skrybėlių dirbtuvės sukilo nesu 
tikimai darbinįkų su darbdaviai^ 
už užmokesnį. Tapo iszrinktas i& 
8 darbinįkų komitetas, į kur 
pateko ir vienas 'sulenkėjęs lietu 
vys, Andrius Kuczinskas,kiti bu| 
vo lenkai. Nuėjo, jie pas bos?, bet 
į otis? įėjo tikt Kuczinskas, lenką} 
gi pasiliko už durų. Kada tasai 
boso paklaustas, ko atėjo, pasakė 
kad reikalauja dide-nio užmokės 
nio, tai bosas, matydamas tikt j 
vien?, užmokėjo uždarbį, atstat >

(Mugiaus moka. Kada tasai sugrį
žt į szop? ir darė iszmetiDėjimus 
Ifnkams, per kuriuos nužudė 
4krl)?, tai tie jį hzjuokė ir ne tikt 
u® žadėjo szelpti, bet “glupiemu 
įkviuovi” liepė ei*i pas savuo-' 
sps pageltas jieszkoti. Neliko 
ra>nui Kuczinskui nieko daugiaus 
cĮuryti, kaip szauktiesi prie savų
jų: atėjo į lietuvių szop?, jau lie- 
tawiszkai brolių papraazė paru- 
lĮinti darb?. Tie pakalliėję su for- 
tionu, iszpraszė jam viet?vbet už 
ijpros sanwaiczių. O žmogus tu 
v'paczi? ir vaikus. Matote bro-, 
l|ai ant kiekvieno žingsnio, kad 
jįisų lenkai ne kenezia, o jus, už 
r?irszdami savo lautiszkus rei
kalus, k*ip galėdami stengiatės 
lankams įtikti. Laikas jau, rodos , 
■Akį suprasti, kad lietuviams rei- 
l«ia laikytieji krūvos ir dirbti ne 
Alt lenkystes, bet ant lietuvystės 
lįbo. X. X.

ja vėl smarkiaus ir maskoliszkus 
pavaldinius.

Ihz Thorp, Wis.
į Pas mus, nors nėra kuom -paei- 

< idžiuoti, pasirodyti i-u darbais 
Jut tėvyniszkos dirvos, bet gail
ia su linksma szirdž'a tarti, 
)g czia mes elgiamėei imo- 
iszkiaus už kitų miestų lietu- 

Irius:. pas mus nėra girtuoklių, 
ėra pesztukų, o apie provas-tai 
ė nežinom, kasiai yra piovotis; 
ii tuorn mes galime pasigirti, 
'ėra ir liedarbų, maisto nesto- 
uojs. Kas dar ne baigė kirsti 
■ėdžius linkanczius kokiai nors 
ledegai, tai dirbs namieje; kurie 
>edžių jau neturi, tai dirba misz- 
uose prie komp«n:jų, kur už- 
irba ant. mėnesio po $20 iki 26 

!* tukt valgį. Dabar žiein? žmo- 
ės dirba, bruzda, kaip tik yma- 
o, kad tikt daugius padaryti 
Lrbo. Didžiausia |>eri-izkada, kad 
ogių kelio su vis nėra,ir nežinia, 

hada bus, per tai žmonės pabūgo r 
eigų W«sąrio mėnesyj ir pasnie 

ra tai vidurdieniais nutirpsta. 
3'uli Dievo meldžia szalczio ir 
ęniego.

« Musiszkiai szelpia vienas kit?, 
rpatingai prie triobų statymo: 
eigų vienas triob? statp, (a> kiti 
am padeda; vėl kada pidėtojai 
■ėtkalauja pagelbos, tai pirmuti
ne padeda. Sueigose pasikalba 

apie pagerinim? ūkės ir kariais 
1 ie ta to', kad ne butų biczkutė 
j liaus, tat geriame žmoniszkai, 

>e kaukimų. Kurie buvo papratę 
laug'gerti, tai czia pribuvę, stė
nai patys isz savęs, jog ne turi 
išlinkimo prie gėrymo; kam alų 
(erti, jei£u, iszgėrus vė-auc Bai
laus ptens, yra daug sveikiau*. 
Jkinįkai geriau* gyvena už di
lelių miestų gyventojus ypatin

gai, vasaios laike: kada vaisia!
vieni pasibaigė,atsirado kiti,tokiu 
>udu žmogus, pavalgęs sveiko 
naisto be priemaiszų.daug svei- 
tesnis būva; prie to dar reikia 
iridėti, kad ukiuįkui nerupi, kur 
is ras darb? rytoj ir k? valgys 

$e turėdama darbo. Žmogui gy 
^'enti ta rupeszczio yra tikrai sal 
du. Musiszkių czia gyvenanezių 
int farmų yra dabar 14. Dar ne- 

• psigy venų šių 5, vienstipių 8, 
turie uždarbiauja miszkuoae. 
<aip huvogarsyta laikraszcziuose 
>ereil? kart? apie pirkim? že 

hiės,tai atsiszaukė 19 ir isz tų pir- 
:o 2. Kiti pirkim? atidėjo ant to
laus. Ant pagarsinimo, kad rei

kalaujame 4 iszmintingų lietuvai- 
hzių, kurios norėtų isztekėti už 
ieluvių furmerių, tai nestsiszau- 
Lė nė viena. Gal būt, kadiszmin- 

|;ingų ne buvo?
| Sziuomi primenu visiems norin
giems pirkti farm?, kad atsiszauk- 
hų pas manę, įdėdami markelę dėl 
‘atsakymo. Apie iazlygas pirkimo 
ižemės asz placziaus pranesziu.

F. Mikolainis, Thorp, Wi8.

Isz wisur
U M estelyj Egloibar—Deva. 

sziaurinėj Iszpanijoj, siautė bai
sus gaisras, kurisai beveik vis? 
miestelį isznaikino. Prie ta su
degė 20 žmonių.

| Europos laikrasscaiai paduo
da, buk popiežius apsirgo influ- 
enza, bet jo gydytojas, daktaras 
Laponi, laiko lig? ui menk? ir 
nepavojing?, žinoma, jeigu ji neis 
smarkyn.

( Isz Silezijos, ypacz isz 
miesto Bunzlau, Prūsų vaidilos 
iszwijo vėl daugybę slaviszkos

| Ties Austrijos soetapile, 
Windobona, pereitu san vaitę siau
tė baisios vėtros, kurios daug 
stogų nuplėšė. Prie to neapsiėjo 
ir be žmogiszkų aukų: yra už- 
muszti ir suleisti. ,

U Į Iszpanij? atplaukė iszpaniaz? 
kas kariškas laivas “Giralda” ir 
atgabeno isz Havanos kunę Ame
rikos atradėjo Columbd, kurio 
mat nesutiko palikt: naujiems 
Kubos valdonams.

| Sziaurinėj Norvegijoj surado 
turtingus aukso plotus. Susivė
lė jau kapitalistų kompanija, .ku
ri ežia užsiims jo kasimu. Jiiš- 
siuntėspecijalistus su inžinieriumi 
ant isztirimo tų r auj tvankso plo
tų- _

(| Londono iaikrasztis "‘Daily 
Mail” pranesza isz Rumunijos so- 
siapilės, miesto Bukareszto, kad 
priesz Kalėdas ruja iszbadėjusių 
vilkų uipuolė ant kliosztoriaus 
Lopeveau, prie upės Moldovos. 
Wienas zokonįkas tapo vilkų pa
gautas ir sudraskytas.

| Pietinėj Maskoijoj piktadariai 
spėjo jau pridirbti netikrų mas
koliškų naujų auksinių pinįgų 
po 5 rubl. ir ne tusiai jau jų tarp 
žmonių paleido. Dirbimu jų už
siėmė maskalka gyvenanti Ru
munijoj ir jos numylėtini*. Abu
du tapo jau maskoliszkų valdžių 
suimti.

| Ant pavasario maskoliška 
vidurių ministerija paskyria 2 mi
lijonu .rublių kaipo paszelpę _ 
tiems ukinįkams kurie, dėl ne- 
datekliaus sėklos, pe galės ulsė- 
ti laukų. Lietuvi ims,lmoma, isz- 
tų pinįgų nieko neteks, jie pas
kirti gyventojams baduojanezių 
apskriezių.

| Isz Kaliazmo taproczių na
mų pabėgo vienas beprotis, mas
kolius Zukov; atėjęs j a vežiau
si? kai m ?, pavertė ežia peilį ir 
leidosi keliauti tolinus, užpuldi-^ 
nėdamas k? tik ant kelio ( atiko. 
Kol jį suėmė, supjaustė jis tris 
piemenis gananezius bandas ir 
vien? arklį.

|| Peterburge apsireiškė rau
pai (ne rauplės), kurie antai Lat- 
vijoj jau nuo seniai siauezia, o 
Prūsų Lietuvoj neseniai pasirodė. 
Peterburge apsirgo jau trys mo
terys augszeziausių luomų, kurios, 
kaip sako, raupais užsikrėtė jūrių 
maudynėse prie Balliszkų jūrių, 
Prūsuose, kur lankėsi š'? vasa
ry - .

| Peterburge k? likt tapo ati
daryti darbo namai dėl apszviee- 
tų vyrisakių; užduotė tų namų 
yra: suteikti uždarbį dėl kokių 
nors prielaszczių neteki siems dap* 
bo vyriszkiema. Mieriai namų yra' 
labai gražus, kadangi varge gali 
atsirasti ne tikt neapszvieatas 
žmogus, bet ir norintis dirbti ap
šviestu nas.

| ^Vakarinėj ^Vokietijoj ulgi- 
mė dideli tvanai, kurie- nema
tai blėdies pridirbo. Wandena 
išnaikino iieminiais javais ulbė
tus laukus upių klonyje, ištardė 
kelius, nunešė tiltus. Sziauri- 
uėj ^Vokietijoj upė Elba teipgi 
neiszpasakytai užtvino. vandens 
utliejo miestų Hamburgo ir Al
tanos žemesnes dalis.

I AVarezavos jeneral-guberna- 
tarius, kunįgaiksztis Imeretino, 
nubaudė redaktorių prilankiausio 
maskoliams laikraszczio “Kurjer 
Polski”, garsų Ludvik? Strasae- 
v.czių, uidėdamas ant jo 1000 
rublių bausmės. Gal pats kunį
gaiksztis ir bausmę užmok 5s, ka
dangi Straszeviczių Warazasyoj 
visi laiko ui maskolių ir jeneral— 
gubernatoriaus tarnę.\

--------------------K t
| Warszavoj, kelnorojSaienų 

namų ant Banko pliaciaus atsitiko 
haisi gazo expliozija, kuri iszar- 
dė kelnorės lubas, į j? supuolė 
trys pagelbinįkai Egero parda- 
vinyczioa, kūne ganasnnkiai ap- 
sikūlė; sunkiausiai apkulti mote
ris natnų sargo ir tarnas, kurie ir 
pagimdė vis? nelaimę. Pajutę 
kelnorėj gazo kvap?, jie užde
gė briežiukę, nuo to ir užgimė 
priėjusio gazo expliozija.

t
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knelytau# pereituose metuose, gy
ventojus pasiekė laidas. Dabar 
ten kaitros, lyiaus nėra, karsztis 
išdegino užsėtus laukus., . Gyvu-

| Sziaurinėj VValijoj užgimė 
dideli twanai, kurie neišpasa
kytai daug blėdies pridirbo lau 
karna; gyweutojai priwei#ti buwo 
apleisti kaimu# gulineziu# žemu- liams trūksta maisto, stimpa jų 
__ — . a t. 1 1 __ V.a lalrilaStaa J “ •. mose ir- pasislėpti j kalnus. Rods 
apie prigėrusius žmonis žinios 
neatėjo, bet uitai skaitlių prigė
rusių naminių gyvulių skaito 
tukstaneziais. Wanduo tūlose 
wieto.se apsėmė ^geležinkelius ir 
trukių bėgiojimas apsistojo.

|] Pietrytiniuose krasztuose 
Minusinio apskriczio, Altajaus 
kalnuose, Siberijoj, rudo nuujus 
aukso plotus ir tai ne vienoj, liet 
daugelyj Wienoj vietoj
isz 100 pūdų įžymės surinko 3 
svarus gryno aukso. Kitur aukso 
gyslos matyt net isz lauko; tū
los gyslos, kaip dabar užtėmy jo, 
turi po 25 vioretus ir daugiau# 
ilgio. Sluogsnis žemėą su aukso 
gyslomis, kaip sako, yra Jabai 
storas.

| Italijoj, miestuose Palermo 
ir Neapoliuje užgimė universite 
tų studentų ma'sztar: studentus 
mat neužganėdino nauji padava- 
dyjhnai kaslink egzaminų ir 
szvenczių. Jie iszdaužė univer
sitetų langus, sudaužė sėdynes ir 
įtaisas laboratorijose. Ant su
valdymo reikėjo szaukti kariau
ną, kuri sergsti abudu universi 
tetų. IValdžia nusprendė ant 
tūlo laiko suvisu uždaryti tas 
moksliška# įtai-a-*. *

daugybė isz bado, likusįjį# dar 
baigia pjauti ant maisto arba ne
galėdami iszmaityti, parduoda. 
Waidžios uždraudė isz czia ga
benti svetur valgio produktus, 
bet prekėji^ paperka urėdnįkus 
ir produktą* kaip ėjo, taip ir eina 
į kitus krasztus, prekės per tai 
neiszpasakytai pakilo, nuvar
gę gyventojai negali nieks nusi
pirkti. ‘ »

H Prie Samaros-Zlotousto gele
žinkelio. netoli Czelabinsko, nuo 
kur prasideda didysis Siberijos 
geležinkeli^ rado naujus aukso 
plotus. Aukso jieszkotojai, isz 
knaibę plotus prie geležinkelio, 
pradėjo pasjkasinėti po linija, ka
dangi aukso gysla traukiasi per 
kelią. Kelio užveizda pravers
ta buvo pastatyti ginkluotą #ar- 
gyliji, kadangi kitaip ne galima 
buwo apsaugoti kelio nuo aukso 
jiesakotojų.' Kelio užvveizėtojai 
atsiliepė į kaluakasystos departa
mentu su klausymu, ką darytu ar 
perkelti kelio liniją kitur, ar pa
likti auksą po keliu ne isznaudo- 
tą?

priesz Kalėdas traukėsi žingeidi 
prowa. VVienam ukinįkui kaimo 
Siennicos užgimė vaikas, kuriasi 
ant rankų ir ant kojų turėjo po 6 
piraztus. Apie tai dažinojo agen
tas Brauti isz Brombergo (Prū
suose), parūpinantis visokiems 
muzejams ypatiszkus dalykus. 
Jis atvažiavo pas ukinįką ir su
tarė, kada vaikas paaugs iki pu
santrų metų, jį nuo tėvų pasam
dyti iAit rodinėjiino už pinįgus 
po visokius miestus. Davęs tė
vui rankpinįgius, iszvažiavo. 
Praslinkus paskirtam laikyti, 
Braun atkako pas ukįnįkus vaiką 
paimti, bet czia pasirodė, kad 
jisai teip ant rankų, kaip ir ant 
kojų turėjo jau tikt po 5 pirštus: 
mat motina, kad suaugus vaikui, 
nereikalingi.pirštai jo ant iszjuo- 
kimo nepastatytų, nugabeno jį į 
Warszawą ir daktaras tuos nerei 
kalingus pirsztus lygiai nuo kojų, 
kaio ir nuo rankų nupjovė. A- 
genta# Brauti palaikė tą už priga- 
vystę, už nedalaikymą sutarties 
ir užtai tėvus apskundė į sūdą. 
Sūdąs vienok nusprendimo dar 
neiszdavė.

|| Mergų darinėtojus apsireisz 
kėdabar mieste Muenster, West- 
fahjoj, kur su vienu vakaru ant 
m esto ulyczių papjovė ir iszdari- 
nėjo dwi mergiųas. Pirmiau#

|Į Mieste Strasburge neturintis i buvo jis Kolonijoj, kur nudurė 
darbo amatinįkas Decker, neturė-' #u peiliu kelias lankanczia* tuok
damas už ką duonos nusipirkti, : 
kęsdamas badą, nuėjo ant polici
jos ir meldė, kad jį palodytų į 
kalinį. fojė vienok alsisikė ne 
kalią žmogų sodyli į kalinį. Dar- 
binįkas, ne turėdamas ką dau-

Ūkines mergaite#. Priesz i#zwa- 
žiuosiant i#z. Kolonijos pa ra szė 
laiazką Mueuatero policijai pra- 
ne-zdaina#, kad atkeliaus į tą 
miestą. Policija tam netikėjo, 
liet pasirodė, kad jisai ne ant 

giaus daryti, pradėjo kolioti cie juoko raszė. Ka# tie mergų da- 
corių. Užtai tapo tuojau# suaresz-1 rinėtojai, kurie wi#okiuo'e didės- 
t uolas, sūdąs jį nusprendė ant i niuose Europos miestuose #u sawo 

,dwiejų metų kalėjimo. Taigi mat bjauriais durbais pasirodė, niek# 
dabar per du metu turės beot už- nežino. Policija neįstengia jų 
tikrintą maistą ir gyvenimą. pėdsaką surasti.

|| Kijewe (czia |>erkeltas tapo 
buwęs .Wilniau# uniwersitetas), 
vietinio universiteto studentai 
pakėlė maisztą. Studentai pasi
dalino į du skyrių: į garbintojus 
rando ir Murawjewo žwėri#zkų 
darbų ir į gar nntojus Mickewy- 

nįkai papraszė nore dalies prigu- cziaus. Teip tų partijų ir užgi- 
linczio uždarbio, bet tasai, vietoj mė musztynės; lil»eraliszkų nuo- 
užmokesnio, pagazdiho, kad juos monių studentų pasirodė dau

giau#, jie įveikė caro ir Muraw- 
jewo garbintoju#. Dabar uniwer- 
siielas lajio uždarytas. Kas bus 
toliaus, ta# atiduota ant nuspren
dimo Kijevo jeueral gubernato
riau#, jenero o Dragomyrovo, 

ciecoriaus gimimo diena iszpuolė kurį laiko už gana teisingą žmo- 
subatoj (28 d. Sausio), tai gų, Ue už fanatiszką caro ir jo 
Poznauiaus archivy«kupa8, Stab ' darbų garbintoją.

Jevski, tą dieną visu# katalikus,  
kurie ims dalyvumą prie apvaik- 
szcziojimo ciecoriaus gimimo die
nos yahuosuoja nuo pasnįko, da- 
leidžia iszreikszti katalikams sa wuuub. n«uuo unci^tuvTou, 
vo džiaugsmą per mėsos valgy- . Erfurto pavietyj, sugriovė jįlirb- 
mą. Nor-» Wokietijoj ir Prusuo- j tu vę prie to ir daug darbinįkų 
se yra ir vokiecziai katalikai, bet Į tapo sunkiai apkultų. Stuttgarto 

aplinkinėse atsiliko debesų pra- 
plyszimai,kurie ne mažai nelaimių 
ir blėdies pridirbo. VVetros ir au
dros #u |ierkunijom# siautė ir 
Szveicarijoj. Terpkalnės tapo tū
lose vietose su wk>u užtvenk
tos, per tai susineszimai terp klo
nių #u visu apsistojo. Klonių 
kaimus apėmė baimė, kad nuo 
kalnų nepradėtų ristiesi nuo įsi 
leidusio sniego lavinos, kurios 
galėtų ne mažai nelaimių pagim
dyti. ,

Darbinįkams dirbintiems 
naują geležinkelio liniją nuo 
Ponto—Gro*a į Castro, Brazilijoj, 
darbo vedėjai per visus metus 
ne užmokėjo uždarbio. Atvažii- 
vus ant apžiūrėjimo liaimjos vy- 
riausiam inžinieriui Pinto, darbi-

užmokesnio, pagazdiho, kad juos 
su kariaunos pagėlha i#zvaikysę$. 
Dailus mat Rraziljoj geležinkelių 
vedimo būdas! Czia mat už darbą 

' darbinįkams visai ne moka!

U Kadangi ssį metą Wokietij<>#

II Wakarinėj ^Vokietijoj, krąsz- 
tuose prie Fuldos, Saaros ir Emso 
siautė neiszpasakytai smarkios 
vėtros. Kaime lllversgchoTen,

vokieczių apgyventų dijecezijų- 
vyskupai tokių dispensų neuž 
davė.

vyriszkis ap#iwe 
bet turinczia 80 
Po vestuvių terp 
jaunavedžių po-

B Mieste Erivaniuje, ant Kau
kazo, 24 melų 
dė su turtinga? 
metų mergina, 
teip parinktos
ros užgimė nesutikimai, kadangi 
senelė ne norėjo perrašyti savo 
turtų ant vardo jauno vyro. Ne
seniai sene'ę rado lovoj negyvą; 
paszauktas ant apžiūrėjimo kūno 
daktaras nusprendė, kad jį tapo 
užsmaugta. Mat jaunas vyras ne 
turėjo kantrybės laukti,kol senelė 
pati numirs. Jis tapo jau suareš
tuotas.

II Wisoj pietinėj Grekijoedalyj 
22 d. Sausio szių metų siautė 
smarkus žemės drebėjimai. Dau
giaašiai blėdies jie padarė mieste 
Philiatra, provincijoj Mesenia, 

i kur pagadino daug namų, kitus 
visai sugriovė. Gyventojai su- 

Į si rinko ant lauko. Netbli miesto 
I žemės drebėjimai isznaikiuo su 
I visu du kaimu, prie ko ir diktai 
I žmonių likosi apkultų. Kaimai 
I Kyparissia jr Staso teipoegi isz- 
I griauti. Žemės drebėjimai pa- 
F dirbo nemažai blėdies miestuose: 
’ Navanne, Calomia; jaute jį tei- 

posgi ant salos Zante.

Amerikos kongrese perkr.ti- 
nėja dabar klausymą- nukasimo 
N i caru guos kąna'.o ant sujungimo 
didžiausių. laivų z perėjimui 
Ailantiszko su Didžiuoju oceanu. 
Tuom tarpu net nepnlankus 
prancūzams vokiszki laikraszcziai 
paduoda, kad prancūzai neapstab 
dė darbų prie kasimo Panamos 
kanalo ir varo jį skubiai toliaus. 
Jeigu isz pradžių butų teip dirbę, 
kaip dabar, tąf Panamos kanalas 
butų jau padirbtas, bet ir dabar, 
nors su didžiausiais pi n į gaiš A- 
merika ne gali prancūzų pralenkti 
ir jeigu jie savąjį pvrmiaus pa
baigs, tai Nicaragiros kanalas 
bus visai nereikalingas, ant jo 
padirbimo iszleisti keli szimtai 
milijonų doliarų bus kaipi į balą 
įmesti.

t Syrijoj ir Palestinoj, dėl #to-

| Pagal paskutines žinias, ant 
žemės kariaunos ir Kariszkos lai
vynai reikalų daugiausiai iszlri 
džia Anglija, nes 1016250000 
frankų, ant mokshūnių gi ji isz 
leidžia tikt 252000000 fr. Prun 
cuzija ant kariaunos ir laivynė# 
reikalų išleidžia 914250000 fr., 
ant im^kslainių 198000000 fr. 
\Vokieiijai kariauna ir laivynė 
ant metų kasztuoja 820000000 fr., 
mokslainės 303000000 fr. Su. 
vienytoms Wie#zpatystėmspriesz 
kaię su Iszpanija kariauna ir lai
vynė aut metų kasztavo 417500 
000 fr., (dabar tas kaszluoja dau
giau# negu dvigubai tiek), moks- 
laiuėi gi 922250000 fr. Masko
liai kariauna ir laivynė kaštuoja* 
1200000000 fr., mokslainės gi tik 
100000000 fr. Tokiu budu Pran 
cuzija ant kariaunos iszleidžia 5 
kartus daugiau#'negu ant moks 
laimų, Anglija 4 karius, Vokie
tija 2 kartu, Maskol'ja suviršum 
10 kartų daugiau#j Amerikoj gi 
iki paskutinei karei mokslainės 
kasztavo 2} sykių daugiau# negu 
užlaikymas kariaunos ir lai wynės; 
dabargi jau kariaunos užlaikymo 
kasztai persvėrė kasztus užlaiky
mo mokslainių.

| Maskoliszkas inžinierius isz 
Odesos, Melnikov, padirbo mažą 
maazinukę,. kurią varo ne garas, 
elektriką arba kitokios žinomos 
maszini^ varymui pajiegos, bet 
bakterijos, taigi mažutėliai be pa- 
didinanczių stiklų neužmatomi 
organiszki sutvėrimui. Rods m a 
szinukė neturi praktiszko pritai- 
kymo, Melniko v padarė ją ant pa
rodymo, kad apart žinomų pajie 
gų, ir bakterijos gali būt varto- 
j^mos -kaipo pajiega inaszinų va
rymui.

M'in^bouos daktaras Bene 
dlct iszbaiid/ ant tūlų ligonių 
serganczių limpanczioms ligom# 
ameūkųnUąbo Iszradėjo Tesles 
budę gydymo jų su elektri
ku# pagelba. Budas tasai, prie gy
dymo odos ligų pasirodė geru. 
Elektriką naikina lizdus rpžės, vė
žio ir kitokių odos ligų. jDr. Be- 
nedicĮ \iki, kad Ūsai gydymo bū
das pasirodys geru ir^rie gydy 
mo kitų limpanczių ligų, o tame 
ir prie gydymo džiovos, nuo ku
rios, nežiūrint ant daugelio garsi 
namų naujai neva iszrastų wais 
>ų, tikrai pasekmingo ir gydan- 
czio ligą vaisto iki sziol ne sura
do.

Iiietiiviii Prat&viai
MAŽOJOJE AZUOJEJ

nuo senove# iki Jie pateko po vaidilą 1 •emu.

Parašu Lietuvos Mylėtojai.

, (Tąsa.)
Phokajėnai tapė priimti į Pan-Jon|sįkę Am- 
phiktioni ją—ale turėjo Kodridų fdn lili ją pri
imti už oikistus; ir dėlto isz Tėos IrErythrų
3 vyresninŽai tos gentis tapė pat 
Deoitės, Periklos ir Abarnos ar Abai 
aan, VII. 3, 8.).

Sinyrua buvo isz pradžių Ajolil 
nija, bet vėliaus* pateko į rankas ’< 
isz Kolophono. Iszguitiniai isz K: 
priimti per Smyrnėnus, paglemžė n 
landoj, kada Stnyrnėnai szveutė

ūkti — 
>s (Pau-

ka kolio- 
pniszkių 
lophono, 
įestą va- 

lauviuj, A.aua omy i urnai micuic 'HZVeiltę. 
Ajoliszki miestai siuntė pagelbą — >0t jiarėjo

x_.-i T-,. ... ^ 0

j į turtai.
sutaikos, prie ko Joniszkiams liko 
pirmiems gyventojams tapė lazduoti 
Szitie iszmestiniai Įiasisklaidė kaido ukėsai 
terp kitų A joliszkų miestų (Heroc 150). 
Vėliaus Smyrna pavirto su visu į bbniszkių 
miestą-(gal pirm 668 m. pirm Kr. dį Stra- 
bo tvirtina, kad Smyrna tapė suarųyta per 
Lydų karalius, ir kad jos gyventojai .buvo 
priversti gyventi pasklaidytuose 
iki ją attaisant Antigenui.—

II. AJOLIAI AZIJOJE.

imuose

|l Daug'elyj krasztų rinkimai 
atsibūva su papirkima's, bet Eu
ropoj, jeigu bus darodyta, kad 
kas norą per papirkimus tapo isz- 
linktų, tokį kandidatą atmeta, 
Amerikoj rinkimai, turbūt, ne 
buwa l>e pirk nėjinio balsų. Žino
ma, kad už pirktus balsus tampa 
iszrinkti ne geriausi kandidatai. 
Dabar antai Italijoj, miuisterių 
pinnsėdis, jenerolas Pelloux, iuž- 

manė naujas tiesas, kurias pada
vė ant parlamento užtvirtinimo. 
Pagal tas tiesas ne tikt per pa
pirkimus iszrinktas kandidatas turi 
būt atmestas, liet ir besiduodauti 
papirkti rinkėjai ir' apskricziai 
turi būt nubausti. Pagal jenerolo 
Pellonx užmanymą, tieapskncziai, 
kuriuose per pirkimą balsų taps 
iszrinktas kandidatas, žudo wisai 
tie-ą turėti parlamente .savo pa
siuntinį iki kitų rinkimų,taigi ant 
trijų melų, wieton atmesto kan 
didato kito rinkti ne valia. Jeigu 
panaszias tiesas užgirių Ameri
koj, tai ežia krasztas pasiliktų 
wi-ai be savo reprezentantų ir be 
urėdnįkų. Amerikoj, turbut, ne
rastume iszrinktų be papirkimo 
sziokiu ar tokiu budu. Nieks teip 
ne sėja korupcijos ir ne žemina 
kraszto kaip papirkimai. Kalti 
czia ne wien paperkanti, bet ir 
tie, kurie duodasi papirkti, todėl 
tokius nesz otojus demoralizacijos 
reiktu nubausti. "'Amerikoj vie
nok nėra kam bausti, kadangi 
czia wisi kalti: kalti rinkėjai ir 
kalti jų iszrinkti kandidatai.

NkruzdėlCs ir azijatlNzkas 
maras. '

Laike aiuutuaio ir dar ir dabar 
iieiaznykubio maro mieste Bum- 
f>ay, Indijoje, užtėmy jo, kad ma 
raa užgriebia ne tiktai žmonis, 
bet dar labiau# ji# naikina pele# 
ir žiurke#, todėl- tie sutvėrimai 
yra didžiausiais ligos platintojais: 
nuo nuvilkimo kitur ligos isz už 
krėstų vietų žmonis gali sulaiky
ti užtrauktos sirgybos, pelių 
vienok ir žiurkių neiszdabo# nė 
jokios sargybos; apart |>elių ir 
žiurkių maro bakterijas gali isz 
nesąioti balandžiai (karveliai) ir 
musės, taigi ir jie gali prisidėti 
prie platinimo ligos. Laike siau 
tusiotnaro Hongkonge užtėmy jo, 
aad ir skruzdėles užgriebia mara^ 
Sztai ką apie tai raszo korespon 
dentas geriausio angliszko laik 
raszczio “Times”* iszeinanczio 
Londone. Toj vietoj, kur minė 
tas korespondentas dirbo, buvo 
skruzdėlynas. Apie pasirodymą 
aplinkinėse limpanczios ligos ga 
Įima buvo spręsti isz didelės 
daugybės stimpanczių žiurkiųHr 
pdių; jas reikėjo kas dieną rinkti 
ir deginti, kadangi pūvanti jų 
kūnai Imtų prisidėję prie dides
nio platinimosi maro terp žmo
nių. Wieną dieną užtėmyjo kokį 
ten sumiszimą terp skruzdėlių. 
Pasirodė, kad skruzdėlės skubiai 
rengiasi apleisti skruzdėlyną ir 
persikelti kitur,kad nei-za jos savo 
turtus į kitą vietą, apie 20 žings 
nių toliaus nuo seno skruzdėlyno. 
Tėinydamas pamatė, kad czia 
daugelis t-zimtų skruzdėlių buvo 
jau ne gywų, ne mažai jų dar 
rods krutėjo, bet baigė jau sawp- 
gyvastį. Negyaas sveikosios 
skruzdėlės suvilko į vieną krū
vą, toliau# nuo naujai pasirinktba. 
vietos. Teiįmsgi už skruzdėlyno 
voliojosi iszmesli laukan ryžių 
grudai, -1 rodosi lyg kad juos 
skruzdėlės palaikė už pavojin
gus, pagimdžiusius ligą. Į dvi 
dienas naujas skruzdėlynas buvo 
gatavas, bet m’rtys terp skruz
dėlių ir czia nesimažino, todėl ir 
naujus namu# reikėjo apleisti, su
krauti į krūvą pasimirusias 
skruzdėles ir iszmesti teiposgi ry- 
irų grudus. Tos isz skruzdėlių, 
kurios vilko ryžių grudus, apsir 
go pirmiausiai. Taigi cz*a aisz 
ku, kad skruzdėles užpuolė ma
ras, kurisai kankino jau žmonis 
ir žiurkes.

Wienas isz daktarų tirinėjan- 
czių marą mieste Bombay paėmė 
ant tirinėjimų kelias ne gyvas, 
matomai nuo maro pastipusias 
skruzdėles ir tikisi jose atrasti 
rą gimdanczias bakterijas.

ma-

NAUJI ISZ RADIMAI.

H Profesorių# Zickler isz Ber
no, M ore jok iszrado naują būdą 
siuntinėjimo telegramų be dratų, 
kurisai nuo Marconio budo tuom. 
skiriasi, kad isz jo pasinaudojant, 
telegramus galima siųsti daug to
liau# ir jų ant kelio niekas negali 
perimti. Prie Marconio telegrafa
vimo budo negalima telegramą 
toliaus nusiųsti kaip ant 11 my-

> lių ir juos ant kelio galima per- 
Warszawoe apakriczio suae Į imti.

AJoliai turėjo į sziaurę nuo It niBzkių 
konfederacijos taipgi 12 miestų; apt r Satyr
uos, kurios likimas tapė augBzcziajĮtji] įjnėta«, 

Kūme, 
Kilia, 

atakos 
a seno- 
iestaiB,

buvo Temnos, Lari^a, Neonteicho^, 
arba Phrikonis, Murina, Gryneiok, 
Notion, Aiffiroes*a, arba Elaja arti 
Kaito, Pitanė. HerodotaB juos vad i 
viszkaiB Ajolių kontinentalmzkaiB n 
pažymint juob nuo Balėnų LesboB, Veliedoir 
Hekatonnė8ų,j ir nuo Ajoliwzkų boc ynų ant 
kalno Idos ir Aplinkui, kurios jiaskui į 
taj>ė i^z Lesbo ir Kymės (I. 149). Ti i mies
tai užėmė siaurą, nors vaisingą ruoši tą terri- 
torijos, gulinczioB terp medingų a ut lalnių 
Sardėnės ir marės.

įs ieigtoB

terri-

. Gryneion turėjo garbingądievm m • 
lono isz ankstesnių laikų negu Aje Iii

;vi ndavo 
nuo vandenių Hennaus, ir reikėjo j ylimų 
(Strab. XIII. p. 621). Tėmnoe ir i.ų ai gu
lėjo ant uolų beveik neprieinamų, a p kad 
laike Persų valdžios jie turėjo ganėtinai ne- 
priegulmėH (Xenoph. Hellen. IV 
ja, prie isztakos Kaiko, vėliaus p 
veszinczio miesto Pergamo.

Teikos priskaito įsteigimą tųį miestų 
Ajolių emigracijai po Trojėnų va i Ach; bet 
laikas ir aplinkybės iszeivystės mlži lomos 
yra. Vardas miesto Larissa, ir gal-hu 
nesia 
mui, _ _
lasgai, kurie, kuomet tai užimdami j 
ežius Hermo ir Kaistro arti EphezoJ 
yra pylimus (Strab. XIII. p. 621J. 
■įjiivo seniausiu ir galingiausiu isz A 
miestų. Neon Teichostapė įsteigtas 
menus kaipo fortas dėl įėmimo Pela 
Larissos.

Turbut isz Kymės ir kitų miesl 
Elajatiszką užuolanką Graikai įsisriūfokė į 
mažesnius miestus platumose Kaikoį- - Per- 

. Lnąb.
ir naus, 
S pylos 
i) nesia 
g lesios

vystė. Larissos žeme kartais ]>a

(Strab. XIII. p. 621).
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Ivytnč. 
uliszkų 
jįr Ky- 
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.52fc. 
..24jc. 
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paėsto

Preke pinįgų.
Ruskas rublis po.............
Prusiszkos markės po.\ ..<

Prie kiekvieno pinįgų 
nio reikia pridėti 30c ant 
kaszlų.

Pinįgai iszsiųsti per “Lietuvos** 
redakciją greicziausiai suvaiksz- 
czioja ir niekada negali pražūti, 
nes mes aiuncziame per bago- 
cziausias bankas ir kiekvieną 
ąiuntinį asekuruojame.

ktizein pareskeuazonto hoi Kymeioi p ros te 
Idė, kai ginetai aytothi sidėros). Szite sziaur- 
vakarinis kampas regimai buvo užimtas, 
pirm ateibastant Hellėnams, per Myzus ir 
Teukrus, terp kurių mažai tebuvo ethniszkos 
skirties (Herod, VII. 20). Elėgiszkas poetas 
Kailiuos (aplink 650 m. pirm. Kr. g.) pir
mas paminėjo Teukrus kaipo ateivius isz 
Kretos (nors kiti skaito juos už tenbuvius ar 
ateivius isz Attikos), kurie jo laikuose dar 
buvo užėmę Tzoadą. Povalęi Graikai masina si 
ant geležies ir medegosdėl lai^ų kalno Idos, ir 
Teukrų miesteliai susiajolino. Isz Milėto 
kolionistai įsigavo į vidužeminį miestą Skep
sis (Strab. XIII. p. 607-635). Kallino laike 
regis Teukrai turėjo Hamaksitą ir Tolonus, 
garbino Sminthiszką Apolloną, Troadoje; 
laike-gi maiszto Joniszkių Herodotaa gyven
tojus Gergies Įiatėmyjo kaipo “liekanas seno
vės Teukrų” (V. 122: heile men A ioleas pantas, 
hosoi ten Iliada nempntgi, heile de Gergidas, 
toys hypoleifthentas ton archaion Teykron. 
etc.) (cp. II. 118). Terp 600-580 m. pirm K. g. 
Mitylėnėnai ėmėsi su Athėnėnaisuž Ligejoną 
prie Hellėsponto (Herod. V. 94). Taipgi 
Ajoliai turėjo Sestą Europoj prie Hellespon- \ 
to (IX. 115). Po valei vardas Teukrų iszny- 
ko, užsilikdaraas teikose praeitės. Buvo 
Gergis ir Gergithes arti Kymės, o kita vieta 
Gergėtha palei upę Kaikos augszcziaus My- 
zijoje. Vėliaus prie įpėdinių Aleksandro Di
džio Teukro-HellėniBzka populiacija Gergies 
Idoje tapusi iszgabenta per Attalą Pergamo 
dėl apgyvendinimo kaimo <Gergethos palei 
Kaiko upę. Ajoliai netik turėjo savo 12 
miestų prie Elajitiszkos užuolankos ir ant bu- 
siediszkų Balų, kaip LeBbos (Mitylėnė, Me- 
thymnė, Antissa, Eresus; Pyrrha (Strabj 
XIII. p. 885) ir Ariebė), Tenedoe, Szimta- ■ 
salio, bet po valei hellėnizavo szalį Idos ir 
Jroad»t kas įvyko aplink 776 m. pirm Kr. g.

Apie Mitylėnę ez|-tą girdime terpJ»20- 
580 m. pirm Kr. g. Tas miestas salos Les- . 
bos tuomet skaitė už savo vardus Pittako, 
Sapphos ir Alkajo. Sena oligarchija Penthi- 
lidų pastojo nepaneszama, ir Megaklės su 
draugais užmuszo juos ir numetė jų valdžią 
(Arist. Polet. V. 8. 13). Apie 612 m. p. Kr. des
potas Mitylėnės, Melanchros, tajiė už m u sz tas 
per suokalbį Pittako, Kikio ir Anthnenido, 
jiastarudu broliu Alkajo poėtos. Vėliaus 
įgyjo valdžią Mitylėnės despotai Myrsilos, 
Megalagysus, ir KJeanaktidai. Bet garsiau
siu isz ukėaų buvo Pittakos. sūnūs Ilyrrtra- 
do (Diogen. Laert; I. 14; Strab. XIII. p. 
617). Pittakos buĄo vadu ukėsų priesz A- 
thenėnus Troadoje*arti Ligeiono, kur Athė- 
nėnai norėjo sav so&ybas įgyti. Pittakos vie- 
nakovystėje užmuszė Athenėnų vadą Phryno- 
ną. Vienoj isz kovų poetas Alkajos, bėgda
mas, net savo skydą pametė. Nusidavus ko- < 
vejantiems ant nusprendimo prie Periandro 
į Korinthą, tas nusprendė, kad turi valdyti 
kožnas, ką turi (Aristotelis tūlą' laiką czion 
perleido, Atarneos’e, su despotu Hermeju). 
Namie Pittakus nesutiko>u Alkaju; ir tasai 
su broliu Antimenidu tajlč iszbanityti. Ne
pasiliaujant naminei nesutarmei, ukėsai Pit- 
taką ant 10 metų padarė Aisymnėte arb 
diktatorių, ir jisatmuszė iszguitiniua ir užlai 
kė taiką namie, už ką Alkajos ant jo smar
kiai tūžta savo dainose (Diogen. Laert. I. 
81); iszėjus laikui, Pittakos padėjo į szalį sa 
vo galybį (Strab. XIII. p. 617; Diog. Laert.
I. 75; Valer. Maxim. VI. 5. 1). Terp jo į- 
statymų paminėtinas yra ans. kurs paskiria 
dvigubą korą už prasikaltimą vyrams pasigė
rusioms (Aristot. Polit. II. 9. 9; Rhetorii. 
37. 2); bet sziaip jis neatmainė konstituci
jos’*. Pittakos pasimirė apie 572-568 m. 
pirm Kr. g. Jis yra paskaitytas terp septy
nių gatvinių Graikijos.

gamą, Halisarną, Gambreion (Xenoph 
VII. 8, 24). Pietinėje platumoje H 
ant sziaurinio nuosklandumo kalno 
gulėjo miestas Magnesia, vadinamas M 
ad Sipylum, idant atskirti nuo Mt 
palei Majandrą. »Nė vienas isz tįi< viejų 
miestų neprigtflėjo prie jokios Amph 
nijos, ir abudu esą kolonijomis ar i| 
neto Thėssalijoje ar isz Kretos. i 

VTui tie miestai, apart Kymės,' 
būti tnkži ir nežymus; nes Thukydidis^ 
tant pagelbininkns , Athenėnų prasi 
TShųtonėsiszkei vaįpiai, jų neprimd 
9). Nors jie nesziojb vardą Ajoliszlį 
nok tarp jų buvo daug Bejotų ir kitį 
Įiažymių poetų tie miestai nepagitndE. 
siskiria Lesbos, kuri sala buvusi seni 
Ajolių naujokyne; czion buvę 6 miestai: 
tylenė, Mėthymna, Eresos, Pyrrha, ^ntissa 
ir Arisbė, kurią vėliaus Mėthymnėna| j aver- 
gė (Herod. I. 151, Strab. XIII. p. 590) .

Tengytniai poetai ir fabulistai diu f nu- 
pasakoja apie herojus ir gentes ant salbs pirm 
Ajolių apsisėdimo czion. Po Pela* 
Xantaus, sunaus Triopo, ateina M 
sūnūs Krinakio, didis tengymis hėroja 
Bet istoriszkų žipių neturime net ii 
Ajolių apsibuvimo, kurs įvyko pilrm 
pirm Kr. g. Migracija terp 776’ ir. 
pirm Kr. g. tėvo Hėsiodo poėtos isz A 
kos Kymės į Askrą Bojotijoje yra sei liausiu 
faktu tikrai žinomu isz tuomlaikinio pi” 
dyjimo.

Ajoliai teipgi dar turėjo sodyba. 
kalno Idos, Troadoje, ir Hellesponte, 
Europiszkoje Thrakijoje. Tai vis yrk 
isz Lesbos (Paus. VI. IV. 35; Strab. }’II. p. 
835, 892), Kymės ir Tenėdos, bet *’ ’ 
nežinia. Strabo (XIII. p. 4iįžr. 62! 
kad tie miestai įsteigę buvo .V ’ 
kad per juos visa szalis kalno’ 
lizuota. .......

Gyventojai 1 enedos pasiglemžė rt osztą vo įgteigta per Argėjus, bet per vainas su

'Z
ktyo- 
Mag-

1 arėjo 
iuskai- 
įd jdant 
fe <IL 
|il, vie- 

Nei 
Isz- 

ąausia 
Mi-

sį iszko 
ftlęaros, 
0 įOiOS.

po 
7 *6 m- 

ir |7< K) m. 
olisz-

arti 
r net 
sieję

įsako, 
kolioij ų "br 
os tap ė Ajo-

III. DORI8ZKIAI AZIJOJE.
Salos Rhodos, Kob, Symč, Nisyros, Tą

sos ir Karpathos kataloge Homero duoda 
vaisku dėl Graikų ginklavimosi priesz Tfoją. 
Doriszkiai gyvena istoriezkoj Kos ir istorisz- 
kame Rhode, kur yra 3 miestai Liudos, Valy
tos ir Kameiros. Szitie miestai, lyginai kaip 
miestai ant kontinento, susidėję yra į Am- 
phiktyoniję ant Triopiszkės salavos, ir pada
ro Heksapolį, .talpinant savyje Halikarnassą. 
Knidą, Kos ant salos, Lindą, lalyaą ir Ka- 
meirą. Nė Knidos nė Halikarnassos ne
buvo paminėti per Homerą.

Kądągi Rhodos ir Kos randasi kataloge 
Iliados, tai rodo, kad jie GraikiszkaiB buvo 
nuo senų gadynių. Galima patėmyti, kad 
broludu Antiphos ir Pheidippos isz Kos, ir 
Tlėpolemos isz Rhodo, yra Heraklėidais, vie- 
nintėliais Heraklėidais Iliadoje; ir mirtinos 
imtynės Tlėpolemo ir Sarpedono gal yra ko
pija tikrų imtynių terp Rhodieczių ir suse- 
diszkų Lykių. Prekysta Doriszkių ant ryti
nio pajūrio Peloponnėzo/ buvo žymi anksty
boj gadynėje, ir galėjo Įvykti Doriszkoe migra
cijos mare į Kretą ir Rliodą, pirma gadynės 
Iliados.

Herodotaa sako, kad Amphiktyonija ant 
Triopiszkos salavos nepriiminėjo kitų Dorisz- 
kių isz susiedijos į savo tarpą. Tarp tų Susie
du tėmyjame salas Astypalaja ir Kalymnai 
(Dioder. V. 53. 54), Nisyros, Karpathos, Sy- 
mė, Tėlos, Tąsos ir Chalkia taipgi prie kon
tinento; Myndos ir Halikarnassosx ir Phasė- 
lis ant rytinio pajūrio Lykijos. Pajūrinė 
uola lasos, terp Mileto ir Halikamasso,.bu-

TroadoB, į sziaurę salavos Lekton, o L isbie- 
cziai įsteigė Abbob, Gargara, Lampdni 1 
tandroa ir tt. terp Lekton’o ir sziaur-’ tinio 
kampo AclramyttiszkoB marių ąžuolai J os, o 
Kymėnai įsigyveno Kebrėne ir kitiir I< .< s dis- 
trikte (Pseud-Herod. Vit. Hom. c. 20: - - 

en koryfftsi polyptychoy SnemoessC i, 
Enda sideros Arso# epichthonioisi bruto « , 
Esaetei, eyl’ »n min Kibrtnloi andres ech

Ta de Kebrėnia toyton ton cittonon

An

tį mI.

Kariais turėjo priimti Neleidą oikistą isz Mi
lėto (Polyt. XVI. 5). Bargylia ir Karijanda 
regimai buvo Karių sodybos maž-daug hellė- 
nizuotos. Bėgant laikui Halikarnassos tapė 
iszmestas isz Amphiktyoniįos, kaip sako už 
tai, kad tūlas ukėsas Halikarnasso, laimėjęs

Į) Ariatot. (Polit. II. 9. 9): egeneto de kai Pitutoa nontoa 
dSmioyrgoa, all oy politeias.

(Toliaus bus.)
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LIETUVA

Likucziai senowės Ameri
kos tautų.

Augšti sunkiai prieinami 
kalnai yra kaipi muzejai, kuriuose 
uisflaiaė likucziai wi*ol<ių seno- 
wės tautų. Tautos pergalėtos ar 
tai atėjūnų, ar kaimynų, ant ap
sisaugojimo, jeigu tik,t buwo ga 
Įima, isz lygumų slėpėsi į kalnus, 
kur pergalėtojai, apėmę seninus 
apgywentaa, waisingas pergalėtų 
wietas, jau jų nesiwijo ir ne per- 
'sekiojo sunkiai prieinamuose, 
ne vaisinguose kalnuose. Pirenėjų 
kalnuose uisiliko Baskai; Kau
kazo gi kalnuose ir dabar gyve
na likucziai visokių tautų, suvy
ti ežia isz vaisingesnių lygumų: 
vienos isz tokių tautų likuczių 
paeina nuo galingų bet pergalėtų 
dar galingesnių pneszų.Kaflkszas 
y ra kaipi. m užėjus, kur užsiliko 
iki sziai dienai likucziai visokių 
tautų, visokių kalbų ir tai ant 

/ mažo ploto. Dabar pitnaszią 
wietą atrado Ka ifoniijoj 
profesorius Etnologiszko instituto 
Washingtone,McGee Jiscajia rado 
į 13 net likuczių tautų, dar priesz 
Amerikos atradimu matomai tvir
tesnių kaimynų suvytų j Kalifor
nijos kalnus. Profesorius MeGee 
sako, kad jo surasti ir sziek tiek 
ištirti tie tautų likucziai ne vi
si, kad jų yra ten daug daugiau*, 
tikt apie jų buvimu nieks iki 
szio! nežinojo, nežino apie juos 
nė aplinkiniai baltveidžiai gy
ventojai. Wieta, kur yra kaimai 
tų likuczių senovės Amerikos 
gyventojų, kurie skiriasi 
nuo dabar gyvenanezių ežia indi- 
jonų, užima gili? klonį, apsiaust? 
kalnais; vidutinis klontesgilumas 
pereina 2000 pėdų. Tautos tos 
ne skaitlingos, viena nuo kitos 
diktai skiriami savo pavirszuti- 
niszku iszveizdžių, paproeziais, 
net kalba jų neturi terp savęs nė 
jokias giminystes, matomai, kad 
tie visi tautiszki likucziai paeina 
ne nuo vieno kelmo, . bet kiek
viena isz jų paeina nuo seiliaus 
ssaitlingesnės, tikt ne nuo vie
nos tautos, bet nuo kelių. Oda jų 
yra raudonos parvos kaip ir indi- 
jonų, szeip gi jie į indijonus ne- 
panaszus. Isz savo nepreinamos 
klonies jie neiszeina, todėl balt- 
veidzių kolionistų ne tapo užtė
my t i. Kulturiszkai stovi labai 
žemai, veda varging? gyveni
ni?, milini gilėmis, isz kurių pa
rengia duon?, renka teiposgi wi- 
šok iss szakneles.
javų, nė gyvulių; apsirėdymas 
jų skiriasi nuo kitų indijonų; 
dangstosi žvėrių kailiais.

Neturi jie nė

Wietines Žinios.

— Ties namais po nr. 4512 In 
diana av. elektriszk»s sztritkaris 
užbėgo ant vežimo, kuriame va
žiavo 27 melų Morris Dovney ir 
John Green. Karas sudaužė veži 
m? ir abudu jame sėdinti iszpuo 
iė ant ulyczios ir pavojingai a p 

jBikulė. Nugabeno juos į ligonbu- 
tį, bet nežinia, ar pasiseka iszgy- 
dyt'.

— Urėdnįkas Hussey Lumber 
Co. Evanstone,Ruehrkranz, apžiu 
rėdamas medžių krautuvę, už 
medžių, krūvos rado mieganezi? 
jauną 22 metų indijonę, pusiau 
su8za:usi? ir iszbadėjusi?. Prikėlė 
j? ir paszaukė policiją, kuri nu
gabeno j? ant-policijos stacijos. 
Kada ji ežia sziek tiek atsigriebė, 
papasakojo, kad pėkszczia «t 
kako į Chicag? isz Grenada, Mis- 
sissippi, jieszkodama savo gimi
nių, bet kad jų ^dpflo ne turėjo, 
tai ir rasti ne buvo galima.

— Pjovinycziose Vilės and 
Robb ns po nr. 928 S. Halsted ui. 
atsitiko d deli nelaimė. Nuo 
augsztutienių lubų elevatoriumi 
leidosi žemyn keturi vyriszkiai, 
paėmė jie 1000 svarų mėsos. 
Elevatorius tokio* sunkenybės 
ne galėjo pakelti, virvės nutru
ko ir jis su žmonėms nupuolė) že 
myn. Wisi anie vyriszkiai laimi 
sunkiai apsikulė ir nežinia, ar ga
lima bus juos nuo mirties iszgel- 
bėti. Terp jų yra ir žentas lietu
viams pažįstamo vokicezio ealiu- 
nįko po nr. 3247 Lauro! ui.

- — Pereito* nedėlios dieną, gy.< 
wenime Johno Deithloff, po nr. 
189 S. Green st., kaimynai isz- 
girdo revolverio szuvius ir žmo 

, įf gaus riksmą. Paszaukė j e polici- 
jantus ir draugė įsiveržė į gyveni
ni? ir rado kraujuose paplūdusį ant

r/, .

25c., o 5 tuzinai $1.00. Už szi- 
tokias prekes parduosiu tik 
per 30 dienų, paskui tuzinas 
kasztuos 35c. <ir 40c. Pasiuku- 
binkit pirkti.jiakol pigu. 25c. 
galit prisiųsti paeztinėmis mar
kėmis. Adresuoki t:

W. Kudarauska*, 
Box 234, Lavrence, Mass.

Iowos patį Deithloff?, 22 gi melų 
Maggie Deithloff gulėjo ant grin
dų. Matomai John Deithloff pir 
minusiai perazowė moteriszKę, o 
paskui pats sawę. Abudu nugabe 
no į pawieczio ligoąnutį, kur jie 
tą pacz'ą dieną pasimirė. Už ką 
jie susipyko, nieks nežino.

— South Chicagoj, pulkas 
lenkų, susirinkę, nuėjo ant gel^ 
ii n kelio linijos, nugirdė kelio 
sargus ir paskui pradėjo daužyti 
prikrautus wagonus,ncsziojo isz jų 
wertesnius taworus; paszlawė jie 
taworų už 200 dol. Ant rytojaus 
wienok, pasiskundus geležinke
liui į policiją’, tojė padarė kratą 
nuž urėtų lenkų namuose ir pa- 
wogtus taworus atrado. AV isi wa- 
giliai tapo buaresztuoti ir patup
dyti į aresz'ą;' suareštuoti yra: 
Jonas Osinski, St. Twardnuskas 
Jablczynski, Bularek ir Kwiat- 
kcw.-ki.Nežinia,kas ežia kaltesnis: I nes aplink daugybė Lietuvių gy. 
lenkai vagiliai, ar kelio sargai, 
kurie duodasi vagiliams sawę nu 
girdyti?

Ant pawargusio rasztinĮ- 
ko.

Kžz. Abromaviczius, isz Balti- 
mores ,, ., •« 25c
Jonas Stąnkeviczius ,, 25c
W.Walunas „ 10c
P. Stankūnas ,, J 15c 
L. Gawlis ,, m 25c

V Sykiu $1.00

Pigiai ant pardawimo 
gera Buczęrnė ir Grocernė. Geras 
biznis dėl kiekvieno Lietuvio,

Draugija dėl Isiliuoaavlmimo dusliu Iss * ' 
ozyszcziaua............................................•

Garsas ape balsybta sūdo Dievo '*
Gydyk ioa u<> baimes smartiea
Gyvenimai *zv. Dievo Ir III kokonas M. 

Franolsikaus
Gyvenimas szvento Benedikto “
Gyvenimas szvenes. Marijos Panos „

II taromis

Jazraa Pone ,, 10c
Glrtyb*. bjauryb* ir tnnkybe to grieko ., 15c

Iitortja aeno ir nauto iatatimo** abeoMlei* 15c 
Iatorlja *eno iatatlmo no pat eutverim 

paaaule* iki užgimimo Kriatau*
Ka* yra grieže*’ kabai naudinga knygele
Kalba ape Kataliku tikėjimą
Kaip apapakajtU* *umtanija "
Kanczla V. Jėzau* arba G a Venio* knygele. ,80c 
KaadianlneeMaldo*...................................................5c
Meno Bžv. M arijo* Fano* ..i................................SOe
-Mok*!** Rymo Kataliku. Kiekviena* žmogų*.

norinti* vadinti* tikru Rymo-Kalaliku, pri
valo perakaitytl eita knygele, idant aupre*- 
tu ka* tai yra katallknte, kurio* Ii* 
verda neeziola................................................. 40c

Mtelja. Yra tat dvaiiizka* mokate* lapt* 
tikėjimą iarimta* iaz Kaazto Szv. ir žo
džiu pene* Kriatau* ,

Nekaltybe aug*rtyb* Ir grožybe to* dorybe* SOc. 
Pamokate! apte indą Dievo ** ** .Ue
Perapejima* apte aiveite tlkajima 1qo
Pamokėjai ant didžiųjų metimu azvaneziu 

ir dldžtoalo* nedelo* ............... ,50c

Reikalingas yra waikas 
prie “Lietuvos” spaustuves mo
kintis litam statyti. Turi mokėti 
gerai lietuviszkat skaityti ir ne 
senesnis per 15 metu. Atsiszau- 
kit in “Lietuvos” redakciją.

Draugyscziu Reikalai

i wet)H. A*z szioje vietoje wunsu 
į biznį per 3 metus ir dariau g erą 
į gyvenimą, bet dabar jau norė- 
|cziau atsilsėti. Dėltogi viską par 
duosiu pigia*. Al*>szaukile pas 

Kazimierą Patazį,
4612 Atlantic st., Chicago, III.

<w-i>

Steoljoe *rbe Kolvnrije...............................;... .10e
Stebuklui Dievo 8zw. Sekremente, daug ne

beinu *ivrnl* (kaitytu u.......,..............*0c

•aadingu kiniu. ................ ,....................... Ifc
Tajrmnyozio* Gyvojo I&iaocziaua, ii tajem 

nycziu puadūkyje..................................... 15c
Tiem* indilbl apie uamatinlu* tikėjimo daly' 

ku* naudingu* <1*1 mokytu ir nemokytu'. »e
Trumpo* KatelikiaMto* Katekizmo*..................15c
Trumpo* Katekizmo* pagal kknlga PilkaMka 15c
Trumpi pamokinimai Ir rodo* Užimto* iaz

. knygų kuo. K. .kntensvlcziau*................... 10c
Kartai dangau* j .. ■

Paskutines mliztoa.apyaaka 15e
Padėjimu* Lietuviu tautos Rusu viMzpaty* 

tej <*o01jali»zkoa pleazyuie)  ........ Z6c
Pajudinkime vyr»i žemp. Lab*! graži paauki tbc
Padėjimu* lietuviu tautos rusu vienpatystėj 

l*ooi>Hoci*iku* ple*zlny») 16c
Patarles ir dainos
Petro Amino rantai. Knygele turinti 51 put-

Iriu dainų , 10c
Praeito Vilniau*. Apraszo nuo pat pradžia 

užardejimo ml-toto Wilnteu».koki tame 
klloaztoriai buvo, koki lietu vi* zkl ku- 
nlgalknoztel gvveno. kokio* kare* jy 
aplanke Ir daugybe kitu akyvu Lietu
vo* atsitikimu....................................10c

Pavogti arkliai ir MendaD* Dldgalvl* Dvi 
gražios pasakėlės . }• 10c

Pasaka apie Joną Tvardauoka gana burtinyka 
ir jo darbu* sykiu *u apruszymai* apie bur
tu*. Puslapiu 1M Preke 25c

Pamokinanti apruzymal iaz gyvenimo žmonių 
ir visokio* rodo*.................................. 15c

Fradžemoksli* Rankos Ranto d*l norincziu 
.Inmoktle gražiai ranytie

Pradini* mokslu* angliuko* kalbos...............
Pasakojimas Antano Tretininko „ „
Puiku*apranyma* apie Lietuva: I
Pavasario Baltai, naujausiu dulku knygele.

turinti 48 puikias dainele* lr\Llbreto 4 
aktuose . ’ -----e- 15c

Pirmutini* degtine* varytojos, komedija - 10c
Plunksnos abrozeliai. Szenioe naujo*,labai 

gražio* pasakos , , , , . 30c
Pajauta Lizdeikos duktė arba Lietuva XIV 

•šimtmetyje, labai graži pasaka..........,75c
Rinalda RiUaldina* ** “ “ (1A0
Retu Lapeliai naujausios dainos vokisekom* 

literom* , , '*■' , 16c
Rankvvdl* senovlszkos l*lotijea.' Czla 'alpinaai 

apranymsi Egipto. Habiiionljoa, Penicijo>. 
Persijos. Judeo*. Indijos Ir Kinu, pagal-ju 
seniausius unitu*. Yra labai akyva istori
ja, vėlinama kiekvienam ja perskaityti. 6Oc

Rodos motinom* apie auginime žindanoriu 
kūdikiu................................................10c

Bpasaba* greito isza i mok lotino auzvsko* k M 
bos na apdarytas f “ .g 1.00
o apdaryta* j 11.25

Senove* apruzyma* apie Duktery Pilypo Ka 
*■ reivio , , , , , , . 50c

Surinkti tkarbai. Apntezyma* iaz pabaigos 16 
amžiau*, dvi puikio* pasakos ..•J.OO.

.-. .10c

679
W. SLOMINSKA,

Mtlwaukee Avenue, CHICAGO., ILL. 
“ Mano Dirltmoe tapo

Apdovanota

DVIEMS NEDALIAIS 
ant KosciusEkds Paro
dos ui rūpestinga, tei- 
Kinga ir artistiszfcą isz- 
dirDinuą.

KARŪNŲ, SZARPŲ

BERLŲ, 
KIMŲ LAZDŲ Ir tt.

Turiu už garbę apreikazti guo- 
dotinietnz Kunįgamz ir guodotin. 
Draūgygtėmz, kad azz dirbu vi
lus aDgazcziaus paminėtua daig
ius Pigiausei, Teisingtausei 
ir Geriausei, nes per 30 metų 
užziimdama iszdirbimais įgijau 
geriausę praktiką ir &ėl to galiu 
viską padirbi pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai. - <' 1

Su guodone
W. 8LOMINSKA, O7D MILWAUKEE AV., CHICAGO, ILI*

Subatoj, 4 VV’asario, 8 valan
dų vakare, salėje Liaudanskio, 
3301 S. Morgan st.. Liet. Kepubl. 
Susivienyjimas laikys savo me
tinį susirinkimą, ant kurio bus 
rinktu nauja administracija ir ap
svarstyti kiti svarbus reikalai 
Dėlto delejra ai isz visų I' 
wiszkų kliubų yra kviecziami Į

Pnjieszkojimni.
Pajieszkau Marijonos Sluszinskienės, 

isz namų Adomaiczių. Kauno gub., Ra
seinių pav., Kalnuczių kaimo. Teiksis 
atsiszaukA ant adreso:

Joseph Pocevicz,
Sealonville, 111.

Knigos swletiszk<M intalpos. 
Atexvte geriau** moklntave dėl vaiku * 
Amzbyu* galą* Ponėko Piloto, kuri* buvo 

mTT*-- Wie*ipatie* Jėzau*................
ANDf.RSte.SO PASAKAS Wienoj* knyge

lėje 10* 
Aiuenka l’\ 

A neg Jotai ii

Tikra teisybe isz Suvolku gubernijos
Talmudas žydu •• t
Tamoeziua besotis, juokinga pasaka....,', 
Terp skausmu in garbia Naujausios dainos .30c 
Trumpa senovės Lietuviu Istorija „ 10c
Trumpa lletuviszka Geografija paraazyta

<• kunigo Zubrio.................  15c
Tikyba *r Mokslas. Knyga dėl tynnejancziu 

tikyba pasirement ant mokslo
Vaito plrszlyste. Komedija dėl teatro 
Vesehjoe arba pa gi re su gobtuve*.........
Wir*zlnykai. Marias paveikalalia. Labai, gra

I6c 
iOe

pribūti. "

IU6iuwlszKa flDilGka
257 Hanover St., Boston, Mass.

Pilna vižokiu aptiekoriuku tavorų czionykžzcziu ir užrubežiniu.

Pajieszkau htvo szvogerio Jurgio 
Kirwaiczioir pusbrolių: Winco Jok ubai- 
cxio ir Mateuifo Jonnlczio, visi trys 
isz Suvalkų fub . \Vilki(wiszkio pav, 
Pažeriu gm. {ie pktys ar mis kitas teik
sis duoti žinia ant adreso:

Jonas Akelaitis
■•etų- Clarke City, III.

J. Jauksztis, sekr.

Balius!
Nedėlioj, 29 Sausio darau balių 

pasilinksminimo, ant kurio gia- 
jys gera muzika ir bua szokiai, 
užtai visus aplinkinius ir pažįsta
mus užkwiecziu atsilankyti, 
liūs prasidės 5 vai. vakare.

Su guodone,
K. Liaiidanskis, 

3301 S. Morgan st., Chicago, III.

Ba-

Maskarados Balius.
Subatoj, 4 VVasano, savo*sa

lėj, darau ant pasilinksminimo 
maskarados balių', ant kurio už
prašau vaikinus ir merginas at
silankyti apsirėdžiusius maskara- 
diszkuose parėduose. Bus duoti 
3 “prizes” kurie atsižymės juo 
kingiausiuose parėduose, tie isz- 
laimės sziuos “prizus". Balius 
prasidės 5 valand? vakare. Už- 
praszau visus. Su guodone

L. Ažūras, 
3301 Auburp af., Chicago,

<»-«>
III.

Balius! Balius!
Lavrence, Mas*. Suimtoj 

vasario.- Ford Brothers salėje, 
nauja parapija szv. Franciškaus 
Serap. turės balių ant naudos sa 
vo bažnyczios. Bu* puiki muzi 
ka, szokiai ir gražus į >asi link s mi
nimas. Dėlto užpraszo visus 
lietuviu* ir lietuvaites, vietinius 
ir aplinkinius, kuoskaitlingiausiai 
susirinkti. Balius prasidės 4 wal. 
po pietų. Įžengti vyram* 25c. 
Moterims ir merginoms dykai.

Su guodon, 
Lavrenco Parapija.

4

APGARSINIMAS.
Kas norite, kad išsiųsti 

krajų pinįgai gersi ir greitai 
vaikszcztotų, siųskite juos 
“Lietuvos" redakciją, o greieziau- 
siai suvaikszczios. Už greitumą ir 
teisingumą kasdien apturime szim- 
tus padėka wp«ųu nuo lietuvių isz 
visų Amerikos k^asztų,teiposgi ir 
užgerumą 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 
“Lietuvo*’’ redakcijoj. ” Priaiųs- 
dumi pinįgus ant szifkorczių ar 
ant iszsiuntimo į krajų, visada 
uždėkite sz'tokį adresą:

A. OL8ZEV8KIS,
Sub Station No, 60, Cb'cago, III.

i 
8U- 
per

P»deJiawone.
Niuncziu širdingą padekawoną p. 

Kudarauskui už teisingą prisluntimą 
gerų knįgų i r gražių popierų i f pateineze- 
wonių ir už prėxetiią. už ką wfiyju Jam 
tukstancxiua naują Jcostumerių.

Su guodone
Geo Orimas

Box 459, VVestfleld, Mass.

Paduodu dėl žinios lietuviams, 
kad dabar gavau isz fabriko nau 
jų ir labai giažių popierų ir pa- 
vinezevonių su gražiomis kviet- 
komis, kurių tuzinas kasztuoja

lyjejfrs&edija dėl teatro 
įgdariiual ir paterle* iaz | 
•ėiGrekonu bei Kymionu • 10c 

.11.00
Aliute duktė kunigaikaicrto Kerniau*, naują 

ir graži pateka........................................... 10e
Apie kalbu pradžia Ir tikro* rodo* dėl aptUaugo- 

litno nuo neprtetaliu vedaueziu lai Ukro Ir 
Uzganlngo tikėjimo kalio in prapulty. Czla

Lietuvoje , , , . 7
Žodynas keturiose kailio**: lietu visikai. 1 

wi*zkal leukisr'-al Ir ruskai \ ra (gėriai 
knyga de, norincziu užmokti leauiiszK 
ruskoe »rl« latviszko* kalbos... .  ,|2

tipona* bei gipone'ir auksingumas bei sldnb- 
rtagumasli-tuvisikudnlnu.Yra tai muka- 
lisika* įsi v*J žioji nu** apie paėjima lie-. 
vlszki * kalbos .

grajy> teatruose.................... ;........   15c

Knygos musu Iociion spaus
tuves. .

AptlCkoje visada galima raut D AKT AK A, kurs duoda ligoniams 
rodąs dykai.

* ' Aptiekoje galima susikalbėt: lenkiszkai, ruskai, lietuviszkai ir 
daugelyj kitokiu kalbų. t

257^myilgelton^^

Pajieszkau sawo kaimynų: Kernoto 
Petraiczio ir Antano Kaminsko, abu iaz 
Kauno gub., Raseinių paw., Tauragės 
wol., pirmiau gyveno Chicagoj. Jie 
patys ar kas kitas teiksis daneszli žinią 
ant adreso: '

lietuvi.ika kalbu yra aeuiauaia Ir/ kad tori 
daugiau-ial neprieteliu, kuri\>M-ngte*l ja 
i*inalkintl: ant galo paduoda rodą* kalu 
nuo ta neprieteliu apaiaaugoll . |Oo

Arielka yra anodai paeinanti i*z girtybe*. Czta 
apraazo ka* yra arielka, kaip ji kenkia žmo
gui. parodyta tu ketunai* abrozeliai* žmo-

nes nuolatos žiuri, bei ju gerai nesupraat*;1 
su T abrozelials. Nauding'auae knvgele ant] 
svieto dėl daslžlnbjimo Isz ko 4arO*i žai 
bai. griausmai, lietus ir sniege*; kasyta 
debesiai Ir ant ko jie laikosi............ ....... gne

Aritmetika. Knigu dėl iszslmoklnimo rokun- 
<*■...............,...............  ..»o|

HYGIENA. arba mokslu* apie užlatkvm*. svei
kame. Szita knyge.e privalo rasti* kiekvie-

514 Church
Mike Naujoko, 
it. tVilmingum, Del.

Pajieszkau savtftlraugo Franciszkaus 
Liekio. Kauno gub., Raseinių pav., 
VVatszgirių kaimo, pirmiau gyveno 
Guzickfull. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žinią

201 Btroud

Ant adreso: 
Anton Petuilis 
zt., vilmington. Del;

Pajieszkau sawo szwoger;o Antano 
Judeikio, Kauno gub., Haaeinių paw., 
kaimo Sereikų. Turiu svarbų reikalą. 
Teiksis atsiszauKti ant adreso: 

Wm. Bennett 3 
Box 342, Toluca, III.

Pajieszkau snwo pažystamų: Antano, 
Nikodemo ir Izidoriaus Alkoczaiczių: 
B. Bakuczio, Antano Belos, Monikoa 
BrazeniukSs, Petronėlės Baltram iejukės 
ir Felikso Britinevicziaus.- Teiksis alsi- 
szaukti ant szio.adreso:

• Anton George Stankus, 
- lafn'babvrpe St.. U Šalie,Jll.

Pajieszkau savo pusbrolio, Juozo 
Maskeliūno, isz Suvalkų gub., Seinų 
paw., Serijų gnu. Žagariu kaimo. Jis 
pats, ar kas kitas, teiksis duot žinią ant 
szio adreso:
\ Joseph Jink,
\. ’ Herminie, Pa.

Pajieszkau savo paczioa, Onos Ston
kienės, kuri 23 Liepęs 1898 pabėgo nuo 
manės. Kas ją žinotu, teiksis duoti ži
nią ant szio adreso:

Anton George Stonkus 
1203 Laharpe st. La Šalie, 1)1.

Knigu Kataliogas.
Knygos Malda.

A*k*o Altorių* arba Szaltini* daogiazkn akai 
bu. apdaryta drūtoj ikuroje. lala t y tol* k real
iai*, drucalal apkeuatrta ir *u kabe... S1.M

Apdaryta azagrine................................  tt.OO
Minkazlam* apdare.........
Apdaryta baltoj oeltelojdoj

.|MS &A0 

.•4.00 
•4.00

Balia* Balandėlė* arba maža* ezaltlneli*, *m«- 
gtau»ta knlagele dėl vyru ir moterių neis 
ii* In bažnyczte, naudiaglauaio* maldo<...nc

Balta* Balandėlė* dideaal* *u Olflcium Pir- 
vum........ e............... '..............lj..nc

Balne* Balandėlė* be Olflcium Parvutn aaa- 
grino apdaruoee................................... .SI.00

Balta* Balandėlė* *u OOcIum P*rvum.Ųm 
grino apdaruoee............  .VI JS

Balu Balandėlės apdaryta* kriaztol*........ .jp .-'O
Balta* Balandėlės, akaomo apdaruoae..it 00

Apdaryta baltoj oebulojdoj......... ..................W 50
Balas* Balandžio* apdaryta* balino** kauJ

spavledo-s komunijos ml«iiu. m lai peru ir 
daugybe kitu; mlsslu maldos su abroaellal*: 
mlkaparal grodami lietuvlszki ir lotinisskl;

molrtt. Yra S llranljo*; paaimet Si Nerijo* 
P. Ir Karaliau* Dovido: aktai, raiancrfal. 
•tacijo*. kartink*, keli llka arventu gietanu

ko*. Miern ZUZ4Į4. Apdarai Moeokko *kn- 
roję, mlnkntai l»zki«*zti, auluo avietka ir 
lltaro* irauktuoll krautai. PAk*........fl 2S

Maigė Aukeo Altoriui, tranciiziizkoje ekureleje, 
tulokaztal Užminkant*, ant vlnzu aukto kry 
ii u* ir kvletks. aukeytl kraaztet, apva
lai kampai................................................|1 S0

Maia* Aukao Alton**, baltoje oellutloldoje.
iezkiluaiai* kryiia* ir kvietkomi*...........11.80

Maia* Aukao Altorių* baltoje celiulloldoj*. kry
ktai Ir kvtelko* laaodytl ridabru Ir perlu. 
Graiianaia įsavina... ...........................18.00

T*lp turite meUtl*. dldei* maldaknyge, wo- 
klazkom* literom*.................................. gi.oo

Kantlczko*....... e................ . ..................................7»c
150 penimu Dovido kar. lino* ant paveikėte 

kanttozk* ....................................................50c

Knygos Dvasinzkos i n talpos. *
Apte^IaMa kaipo rakta la danga.....................10c

risi (kaitytoje* a laidžia u gi negale*...........75c
u te* delno* " ” |0c

Budai gydymo. Daktariuko knyga

•okiu Ilge, patalky* užteikyticzielybeJ**a' 
•veigatf. pailginti savo amži ir mukęs už* 
ginU sveikais ir tvirtais sawo valkeliua.

nrghd-Jo. Preke

"Dirva" medega 8. Daukanto bijografljai (gy
venimai). Yra tai naujau** k algele ir labai 
akyva kurioje aprėdyta* gt mea‘.n»» Kimi
no Daukanto ano p*t kūdikyste* iki jo ajner-

žiu *traip*nlu Preke mo
Žtnoliogieakoe amalkmeno* t6c
Egi* žalcziu karaliau* ir i»igriovlm*» Kauno 

pili* IMtm.. du pulku* dramai parsazyti A- 
fekaandro Gnžaeik........................... .........

tuviu padėjimo...........................................Kfc
Gyvenime* Stepo Raudeoalo .pateko* IBč
Gyvenimą* Genovaite* (Geaovefo*). Yra

I stori ja Suvienytu Valstijų Sztaunne* Ameri
kos. Apraszo kaip Koliumbes atrado Ame
rika, koki czla tada žmone* gyveno., koki! 
žmones pirmiausiai isz Europos pradėjo w*-| 
žiuoti In Amerika, kokio* kare* buvo, už kai 
karevo ir kokiuoae metuose; klek prezidentui 
buvo, koki ir klek kuri* gero padare dėt szio*] 
žemes O ant pat galo talpinusi Konstitucija] 
Suvienytu M'alsUju. kun yra relkalingteaaiu] 
dalyku dėl perskaitymo kiekvienam žmogui] 
•ztoje Amerikos žem**4- ----------- -
Turi puslapiu ZM. E

Ta pati drucztel apdaryta. ___
Kražių Skerdyae. Apra»*o ana baisu ataitikimi 

kada IBM m. maskoliai užpuolė ant bužu v 
e no* mleatelvje Kražių, musze, suaudė ir pjo 
ve nekaltu* žmoni*, užgriovė altorių* Ir už 
peeaetijo hažayeala. Atšakiausiai apraszo 
ta viaa atsitikima ...................................15<

Lemeutonu* Ltetuvtezka* *u poteriai* kate-
■ k Irmai* Ir mlatranturu................................... 10

Mokate* apie a-mf ir kitu* *vieta*. ju būvy t

•1.

deja yra
Istorija E»h>t>o* •• mapom* SOo 

10c 
lito rija i*x laiko Francai* vaiso* atsitik*

■km Afrikoj* . . SOc
I* ton ja gralio* Magrlrco* ., |bc
latortjaaeptyal* Mokytoj* * Mo
1* tori ja arba apaakyna* apte Ltetuvoa praei

ga. Parnaie Zanavyką*. *0c
Iiiganlma* vargdtealo. Knigrl* pamoki

nanU kaip pagerint *awo gyvenimą t&c
Intekme 8ooljali*U*iku aanlygu ant vl«« kultn- 

ro* *iaku Gari pamokinimai darbiniu 
kam* kaip pagerint aavo būvi.. .. .........16c

Ualjotu po valdžia maskoliau*
Juokingas pasakojimas a pis Szaltabuiziu* 

ir du gražu* straipsniai Iss uklnikystes

•50c

ventume..............................  lOe
Kenkle*, lletuviizko* delno* *u netomi*,

Kaip Įgyti* pinigą* ir tarta ., 10c
Kaip apalsinti nuo kotero* ir kiU naudingi 

•kaityaai , , , , 10c

15c 
. 10c 

10c 
ion 

Keletą* žodžiu apie Netuvlur Ir naudingi pa
mokinimai dėl Lietuvo* žmonių. ni«1.04 10c 

Kabala* talpinanti* tavyje vt*okiu>užmlnl- 
mu* ir ant Ju reikalaujanti ateakymal lOo 

Kelio* la'oriizko* delno*, Gražio* Ir *varbto* a- 
ple Lietuvo* praeitie, jo* lietuvl*iku* ku 
nigalkeaazlu*. Krežiu akerdyne* ir U..10c

Keleeutia, tragedija 5 ak tone dėl teatru............. 30c
Kelete* žodžiu apie Rymo popiežiau* neklai

dingume ........................................................10c
Kelete* ratilu apie Krežiu, paraazyta D. Hulke- 

Taiciio Atliktai apraazo p jo v» ne Kražiuose, 
* -kaip ta* viaka* ataitiko klek ir koki žmone* 

. buvo atM-tuoti. klek *užei*tu, klek už- 
moartu. kiek auaudytn irtt................ 15c

Kristijone* Duonelaiti*

tie raazvUe, Jai nemokancziu 10c
Ll«t«*i*zko* džino* iaa vl*ar aurinkto*, 

apie ketari azlmtal dalau “ / K.00
Lietu viazka* tziuplal* /> 5c
Lietaviazki Raaztal ir Raaztlnykal 50c 
Lietuvos Kaukte*, nauju daina knygele tn- 

rinU Ti daina*. , Ižo.
Lletuvnyku bei Lietuvos nusidavimai. wo- 

klszkom* literom*. Kc
Lietuvos Istorija, paraazyta 8. Daukanto,dvi 

didele* knygos, kožna po •1.50. sykiu . 
abi...................... .....................................(Z 00

Lietuvos Gaspndlne. Mokina kaip pritaisyti 
Dievo dovana, te* knrioe galima iszmoktl 
gerai virti valgius ir ataakanczlai vesti 
kukne • -a............................

Lietavyste* praeiti* dabartį* ir ateiti* 85c 
Lietuvo* Tėvynė* Dainos, paraazytoe kn. Anta

no Vienožinako. Labai gražios dainos 2uc 
Lietuviaiamžiegludumuose Czla talplnasl ty

rinėjimai apie lietaviu*. ju paėjima. Ir kalba 
nuo seninusiu aiftžlu Kuigelr verta yra per
skaitymo k les vienam lietuviui

Litvlm l Polese. L*nU*zkoje Raiboje. Iszrodo 
*a gero ar blogo leakal lietuviam* padare ir — --------- t---------- ------------------------sz;

10o■įgilau..

n*-ur*t-itikimu. vieno M*dejo «u vuokini* 
gvrriml* po *w*tlmn. kr**r.iu* «vteio. Yr» 
UI akyvu* ir pamokinanti* apsakymai.* 
trinti, abrotelial. )Qc

Maakolijo* politiko «u Karopa ir kataliklacka 
bainved*. I.zrodvma* kaip maakollat per
ykloj*. kankina ir naikina lietuvio* ir ju 
baknyoziaa......................................

Mtttu mukikell* l*id*ota* ant naudo* Lietovo* 
Vkinykama Cala randaal trumpai apsaky
ta Lietuvo* teuti.zkaa kilimą*. Po u m ro-
do* uklnykam* prie gero vedimo uklnykv*- 
te*. Ir ketelaa paaakalcaiu . . . tOc

Nedega mu*u taatlažkel v»i*tiuyky*tei. Baloje 
knigoje apraoao vl«a* llga>. Ju vKrdu* ko
kiai* ja* vadina Kaumeczml ir Suvalkie- 
czlai. tepei apra**> kokai* vaiatah praetl
žmone* ja* gydo. Preke . 40c

MnžteiTladel broliu Lietuviu per az. Dzidoriai*

.IŽO
TieMam«li* pnttelnyko « *•

h’eglrdeu*daikte* ir g*ro* rodo* mu*u mo
terėlėm. „

Nadoryb* Rymo Oooortana, iatorlja 1»* laiko 
poaavojimo Nerono . » . . soe

NMIpruazyk. Komedija grajyjama teetruoM 10o
Orleano Mergele, tragedija penkiuoae .ktuo*e.u 

'••Mo* Teryn*. Myletnju Dr to.

Į---------------«ii‘................................ .. .,
^^J***0 « Kysal iChlsal). t

labai akyvos pasakaite*...................... ,....10c

asttonomlszku abroieliu turinti

•II
NAUJADBIB LIBTVVISZKAB SAPNlNYKAsI 

surinktas Įsa daugel svetlmtautisiku eapnlj 
nyku ir surėdytas pagal tikra Perūatfal 
Kglpttezka sapniuyka.—su S10 aiszkiu abrol 
želiu.—su apraszymu planeta ir paslapczid 
kokias senove* žmone* vartojo dėl inspejil 
moatolte*.—Geriausei Iszguldo vi nok te, j
tapau*, kokli tik žmogui prtsapnuot gali 50*

OHtypa. apysaka te* laiko terpcaviazkos ka
re* Indijonų Amerikos...............................

LIETU WIU DAKTARAS

Kauno gub. Szauliu paviete

838 W. 18th Street.
Nuo 8tos iki 12108 ryto.

Telefonas: Canal 78.
Telefonuos galima isz kiekvienos 

aptiekoa.

' Attorney Beckermanas,
ADVOKATAS.

Geriausei iszprovoja visokias prowas 
’ visokiuose suduose, kaipo civiliszkuoae 
i teip ir kriminaliszkuose. Persenėjąsias 
I ir užvilktas provas atjieszko ir duveda 

prie greitesnio termino.
397 W. ląth St.,

l Chicago. Iljnois

Pulki istorija ape Kantria Alanu, kuri pertt mel 
tu* iralksacztodama po aviete, daugybių 
bedu Ir war<u kantrei i»akentejo..7T.. SO^j

Trumpa Georraflja Sutaisė Neri*. Trumpai I 
suprantamai apraszo wt*a« 5 dalia • v.irto aų 
74 panrelk-leliai*: mapu. žmonių. gvwuliu"į 
.medžiu Tinkami,ūse irooftafija vaikam* 

^in pradlDf mokelaiuf...................................S6<
Rankvedls G romu t u Matymui. Yra laimi 

naudinga knyaele, keri mokint, kaip reik 
raazytie irromatas In.pažystamu*, prtete- 
liu*. giminias, mrllmaisias ir mylimuo
sius priešą ap*iwedlma. In ponu*, kunl-

ne*) ant Nauju Metu, dienoje varduvių,, 
užgimimo ir kituose svarbiuose atsitiki
muose. Preke................. .............. ....... 50c,

ROBINSONAS KRUZICB, moraltezka apy- I
teka dėl jaunu menes.......................................250

J. WK1NSTE1N, 
pigiausei parsatndo karietas ant wenei 

lių. krikaztioų ir pagrnbų.
250 W. 14th Street,

Telefonas Canal 450j

“Kosciuszko Pharmacy’'
(i.irrvviszKA aptirka)

1«2 W. Chicagt) Av., CHICAGO,
Paduodam dėl žinios visiems lietu] 

viamsjognuo szios dienos p. Andriuj 
L. Greiczunas liekasi vyriausiu aptiej 
koriumi musų n pliekos kuri randasi p<| 
nr. 162 W. Chicago ay., Chicago, Dl., pi 
vardu "Kosciuazko Pharmacy" Turini 
geriausias gydyklas nuo visokių ligų] 
Parsigabenom visokias žoles, žiedus] 
szaknis isz Europos ir Lietuvos.—Anf 
pareikalavimo visada turime pagataj 
voja vaistus pagal geriausių ir garsini 
glausiu daktarų receptus kaipo tai; į

1. Nuo gnlv<w skaudėjimo.
2. Nuo reumatismo.
3. Nuo kosulio
4. Nuo kirminu.
5. Nuo užkietėjimo vidurių.
<1. Nuo patrūkimo. * ' I
7. Nuo skaudėjimo kauluose.
8. Nuoszaszų ir visokių iszbėrimu 

ant skuros ir daugel kitokių Liekarstu] 
kurių ežia dėl štoko* vietos nepadudaj 
me. Galite gauti tikt musų aptiekoje.

% Ataiszaukusiems per laiszkus ir aprai 
szanliems savo ligą, duodam rodą i 
pTisiuncziamė gydyklas,per pacztą art 
ba per cxpresą. Raszantiems ir norioj 
tiems gauti rodąs turite įdėti aiszkJ 
adresą kitaip atsakymo ne gausite. I,

Musų aptiekoja randasi keletas dakį 
tarų, o daktaras M. F. Božinczius iaz sei 
no k rajaus, tikras Lietuvis ir geras tauį 
lietis, visada gatavas jums anji 
patarnavimo.

Su guodone,

Kosciuszko Pharmacy .
162 W. Chicago Av., | 

Chicago, UI,

P. K. BRUCHA8,
užlaiko didelę

Krautuwe
T|Lail<r<xižių. Laikrotlėlių.Žie 

CLnĮ dų. Špilkų ir tt.
■K&JBr Szliubinius Žiedus 

padaro ant orderio už pigiau- 
se prekę.

954 33rd St., Chicago, III

Ar Tnwo peczius 
reikalai pataisymo?

Jeigu teip, tai pirk visus reikalingus prie 
pecziaus daiktus pas

Ootlet Furnitūra & Stote Co.,
3240 8. Morgan St.

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

Wisi wyrai pasBaltrukony!
-Rasite szaltu alų, seniau*es ariel

ka*. wyna net isz Europos, o 
cigarus net i-z Turkijos.

Ateilankykite po nr.
11 N. River Side St.,

Viterbory, ta.
HILLE*8 FOTOGRAFAS,

3452 S. Halsted St.
Nuima puikia* Fotografija*; už tuzin, tiktai

$2.00
Ant veaeillu ir kitokiu reikalu nuima Fotogra- 

’įrija* kuopuiktauilai.

Morgan St., Free Dispensary 
and Clinic.

Visokius ligas gydo dykai.
3110 S. Morgan (Laurel) St.

Valandos: nuo 0 iki 11.ryto ir nuo 7 Iki 9 vakaro. 
Atsineszk bonkelea

•VNOTARIJUSZAS. CLAIM ADJUSTER.

F.PBradchulis
Užziima visokiomis provomiz Ir isz- 

dirbn visokium dokumentus. Rodąs 
duoda visokiuose atsitikimuose.

Ataiszaukite pas savo viengenti:
1*54 :i3rd 8t., CHICAGO.

Telefon: Yards 709.

“Vienybe Lietu vniku” 
iszeina kris sereda jau 18-taa 
metas, Plymouth, Pa., ir pra- 
nesza evarbiauses ir teiein- 
giausee žines iaz Lietuvos ir 
visos pasaulės, talpina pui
kias apysakas bei kitus nau* 
dingus apsiszvietimui rasztus. 
“Vienybe” ant metų kasz
tuoja $2,00 o ant pusės $]. 
Pinįgai turi būt apmokami 
isz kalno. Laiszkus ir pinį- 
gus J reikia siųsti ant tokio 
adreso:

J. J. PAUKSZTIS, 
Plymouth,

Geriause Užeiga dėl Itarbinyku
pas

J. Danisewicziu,
768 Bank ir River Side Sts.

faterbnry, Conn.
Užlaiko geriausius gerymus; szalta 

Alų, seniausias Arielkas. Likierius ir 
k vepenezius Cigarus. Užkvieczia visus 
atsilankyti. Juozas I>anisewiczluF.

J. LESZCZYNSKIO
Lenkiszkai - Lietuwiszka

APTIEKA
3315 S. Morgu St, Chicago, ID

Turi geriausea gydyklas nuo visokių 
ligų; užlaiko visokes Europines žoleles. 
Bobro mėsa, ruskaa gyvus dielea ir U. 
Auiszankuaiems per laiszkus ir apra
usantiems savo ligas, duoda rodu ir 
prisiunezia gydyklas per pacztą arba 
per e x presą.

Aptiekoje visada randasi keli dak
tarai. tet^ogi per telefoną gali pt 
szaukti daktaru kas tik koki nori.

TeJ. Yards 7<M>.
Dr. StattieTiczlBs gyieoi iit Aplietas.
ŪKININKAS, Lietuvos ukihįku lai- 

krasztis, iszeiJia viena kartą kas mė
nesį, kasztuų/a Prūsuos ir Austrijoj 
2į markės, Amerikon prisiunėjant 4 
markės arba I atner doiierį.

5 ARPAS, literatūros.politikos ir mok
slo, dvimėnesinis laikrssstis, kasz
tuoja Prūsuos ir Austrijoj 3 nuksi- - 
nūs, Amerikon ir kitur prisiunesiant 
4 auksinus (Markes).

Pinįgus ir laiszkus į Ūkininko ir Var
po redakciją siuneziant reik toks 

t adresas padėti:
J. LAPINAS, 

Tilsit (Ost-Pr.) Germany.

TEWYNE8 sargas 
mėnesinis laikrasztis su paveikslėliais 

Trectfas metus 
stovi ant sargybos lietuvių tautos: szvie- 

6OS. tikėjimo ir kalbos.
. KaHztuoja ant metu $1.00 

Pernykszczius ir užpernyksseziusnume 
rius galima gauti už 50c.

» iena* numeris yra ainncziamas ant pa 
žiūros uždyką.

Raszant reikia padėti adresą:
»l Rev. A. Kaupas,

Pa0tl423 N.Maiu Av., berauton, P«. "

apdaruoae..it
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