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Metas VII

|ti Iloilo portą ir grįžti į Manillę: 
Filipiniecziai paleido dalį iszpa- 
niszkų nelaisvių, kurių keli szim- 
tai tuojaus pastojo į Aguinaldo 
kariauną pasirengusią kariauti 
priesz amerikonus; tiktzokonįkų 
Aguinaldo nenori paleisti, Kol po
piežius 
blikos.

nepripažįs Filipinų repu-

Prancūzija.
nuolatinius apkaltinimus

Amerika.
Atrt Samoa salų didesnių nesu

tikimų terp Amerikos ir Wokie- 
tijee- neužgimė, matomai nė vie- 

’ na pusė neduoda priežaszczių. 
f Ttioift tarpu Amerika tiek priesz 

W'okietij? nusilenkė, kad už ka- 
ralių ant tų salų pripažino Wo- 
kietijos kandidatą, b ne tą, kurį 
prieszais gyventojų norus stengėsi 

^įstatyti Amerikos ir Anglijos 
‘ konsuliai. Atsitikimas ant Sa

moa pakėlė Wokietijoj nekentim? 
amerikonų dar labiaus, nors ir 
pirma vokiecziai nerodė didelės 
meilės Amerikai. , Ar sziaip, ar 
teip bus isznszt.as klausymas 
Samoa salų, už jas terp Amerikos 
ir Wokietijos nebus didesnių ne
sutikimų nors tuom tarpu-

Už tai ant paveržtų nuo Isz- 
panijos salų nesutikimai ne tikt 
ne iezdilo, bet dar labiaus pakilo 
ir tai ne tikt ant Filipinų, be ir 
ant amerikonų neva iszliuosuotos 
nuo Iszpauijos salos Kubos. Ku
ba n isz ki jenerolvi, neturėdami 
kuom isz^iokėti algas savo karei- 

. viams,atsisakojuop paleisti,kadan 
gi jie patys neturi iėz- ko jas už
mokėti: amerikom^ užėmė mui- 
tinyczias, .ima muitus nuo sveti
mų ta vorų ir pinįgus isz to 
szaltinio apverezia ant ko kito. 
Tuli'kubleczių jenerolai su savo 
kareiviais pasitraukė į kalnus ir 
elgiasi teip, kaip laike maiszto 
priesz Iszpaniją. Juo toliaus, juo 
mažiaus kubiecziai pradeda užsi- 
tikėti * savo iszliuosuotojaiųs, 
skundžiasi ant koncesijų, kokias 
dalina amerikoniszki virszinįkai 
Amerikos kapitalistams. Hava
noj amerikoniszki kareiviai ver
žia produktus nuo prekejų be už- 
mokesnio, ne uorinezius dubti 
musza. Laikraszcziai persergsti 
amerikonus ir sako, kad tokiais 
pasielgimais kubiecziai bus pri
versti ir priesz amerikonus teip 
kariauti, kaip kariavo per eiles 
metų priesz Iszpanijos valdžią.

Ant Filipinų dar niekiaus. Fili- 
piniecziai apgarsino vieszai, ame
rikonų nesiklausę, neprigul- 
mingą respubliką. Amerikoniszkų 
jurinįkų nusiųstų į Iloilo filipinie- 
cziai neiszleido ant kranto isžbu- 
vo per du mėnesiu ant laivų, 
ant galo, kad suteikti jurinįkams 
galėjimą iszlipti ant kranto. Ame-! 
rikos karišzki laivai turėjo aĮ^leis-

Per 
kariaunos ir jos apginėjus, stovis 
Prancūzijoj republikoniszko surė
dymo gali sugriūti. Kaip pasibaigs 
Dreyfuso prova, dar nieks nežino, 
liet Dreyfus yra tikt įnagiu, isz 
kurio pasinaudoja ant erzinimo 
žmonių rando pi ieškai. Yra jau ga
na Europoj tik hienų, kad republi- 
ka Prancūzijoj ne ilgai atsilaikys. 
Pretendentai ant Prancūzijos sos
to,taigi paeinanti nuo seniai viesz- 
pata«usių valdonų, iszvyti isz 
Prancūzijos, subruzdo, laukia mat 
jie revoliucijos, isz kurios tikisi 
pasinaudoti ir atgauti nužudyt? 

■sostę. VVokisžki laikraszcaiui pra- 
nesza, buk Prancūzijos draugas, 
Maskolija, remia pretendentą L. 
Bonapart?, kurisaLtarnauja dabar 
maskoliszkoj kariaunoj. Masko
lija noriai pagelbėtą jam pastoti 
Prancūzijos cieeoriurpi. Jbrleanis- 
tai, taigi szalinįkar^Orleanu
karalių giminės, atliko susirinki
mą Belgijoj ir apart kitko, vie 
nai auksinių iszdirbimų dirbtu
vei davė padirbdinti tukstanczius 
ženklelių kunįgaikszczio Orleano 
kaipo Prancūzijos karaliaus. Ar 
tų pretendentų viltys kada iszsi- • 
pildys ir katrų, sunku įspėti. 
Matyt vienok, kad republiko- 
niszkas rėdąs Prancūzijoj stovi 
silpnai, jeigu pretendentų viltys 
ir įtekmė, kuri buvo jau nupuo
lusi, vėl atsigavo. Apart tų 
pretendentų, yra Prancūzijoj ir 
daugiaus ypatų noriuczių per re
voliuciją valdžią į savo nagus 
pagriebti. Tą daryti bandytų 
ne vienss prancuziszkas jenero- , 
las, jeigu tikt pamatytų, kad tas 
gali pasisekti.

Austrija. <
Austrijos parlamente pereita 

sau vaite užgimė terp deputatų 
tokios muszLynės, kokių net lie
tu viszkose draugystėj turinezio• 
se kunįgą Kravczuną už dva- 
siszką vadovą neatsitinka. Cze- 
kiszkas deputatas Kramar laike 
parlamente kalbą; ncArsjį (Jamegi 
džiojo vokjėčziai deputatai, bet 
pabaigusiam kalbą, ant galerijų, 
kur susirenka atėję į parlamentą 
paszaliniai svecziąi*, atsiliepė ran
kų plojimai. Wokiszkas fanati
kas, pasiuntynis Wolf, užbėgo 
ant galerijų, ir pamatęs vieną 
czekiszką reporterį plojantį ran
koms, koliodamas, su sugniauž
toms kumszczioms puolėsi nfuszti 
ir norėjo czeką laukan iszmesti. 
{ pagelbą užpultam czekiszkam 
reporteriui atėjo kiti ant galerijų 
susirinkę czekai. Wolf paszaukė 
isz parlamento suširinkijnų sėdy
nių vokieczius deputatus; - juos 
viennok czekai patiko ant trepu. 
Užgimė smarkios musztynės, vo
kiecziai, nužudę skvernus ir ren
kimės,tapo czekų pergalėti ir rm* 
stumti nuo trepu atgal į salę. 
Parlamento prezidentui nieko 
daugiaus neliko daryti, kaip uždą: 
ryti parlamento susirinkimą.

Balgarija.
Balgarijoj pasitraukė nuo vie

tos Stoilovo ministerija, negalė
dama sutikti su kunįgaikszczio 
nuomonėmis. Stoilov reikalavo, 
kad kunįgaiksztis, kaip iki sziol, 
szelptų pasikėlusius priesz Tur
kijos valdžią gyvenauezius Ma- 
cedonijoj bulgarus. Kunįgaiksz- 
tis tą palaikė už vodingą Bulga- 

( rijai; todėl Stoilovui atsėjo atsi
sakyti ne tikt nuo savo nuomo-

nių, liet ir nuo vietos ministerių 
perdėtlnio; su juom nuo yie- 
tų pasitraukė ir kiti ministeriai. 
Kunįgaiksztis pasiūlė vietą mi
nisterių pirmsėdžio Grekovui ir 
praszė jo pasirinkti sav atsakau- 
ežius miuisterius vieton pasitrau
kusių.

31 d. Sausio nuo plauczių už
degimo pasimirė moteris 
rijos kunįgaikszczio.

/
Wok ietį j a.

^Vokietijoj szį metą su dides
nėmis iszkilmėmis apvaikszeziojo 
ciecoriaus gimimo dieną. Cięeu 
rius tą dieną apturėjo daug tele
gramų isz visų krasztų su Ijnkė 
jimais. Gyventojai, ant savo 
namų tszpliekė vėlavus, tikt da- 
nirzki laivai, stovinti Kieliaus 
porte.neiszpliekėciecoriaus gimi
mo dienoj vokiszkų vėlawų. 
Mat jie tuom parodė, kad visi da- 
niecziai jiueziliAjiigautats netei
singais vijimais danieczių isz 
Szlezvigo.

Persekiojimai danieczių Prū
suose buvo pakelti parlamente. 
Tūli pasiuntiniai peikė randą už 
tuos nereikalingus vaikymus ir 
prisakymus, idant tėvai daniecziai 
atsiimtų savo vaikus isz moks- 
lainių Danijoj ir siųstų juos į 
mokslaines VVokietijoj. Ministe- 
riai teisinosi, kad tuos savo ne 
iszmiotingus prisakymus jie isz- 
davė ant laito danieczių ir Wo- 
kietijos, kadangi |ier juos tikisi 
numalszinti daniszką agitaciją 
Szlezvige, kokią daniecziai veda 
tint nenaudos* Wokietijos.

Randas mato, kad parlamente 
neturi jis daug piitarianczių, 
todėl ministeriai geri naši kaip 
galėdami tvireziausiai parla
mento partijai centrum, arba ka 
talikiszkai, turineziai netoli tr'ecz- 
dalį visų balsų. Rindas reika
lauja centrum pritarimo, kadangi 
be _ to, neturėdamas terp pa
siuntinių daug pritarėjų, pe 
jtik negalėtų iszderėli. užtvir
tinimo nė jokio savo užmanymo, 
bet visai negalėtų krasztą val
dyti. Ant iszdei^ėjimo pritarimo 
centrum pasiuntinių prie užgirimo 
kreditų ant kariaunos ir kariszkos 
laivynės reikalui' teiposgi ant 
užtvirtinimo tiesų priesz socija- 
listuser darbinįkus randas žada 
daleisti sugrįžti atgal iszvytiems 
isz Wokietijos jėzuitams. Tuom 
rods gal iszgriebti pritarimą cent
rum, bet teiposgi gal nužudyti 
balsus pasiuntinių sziądien randui 
pritarianezių partiją, -.kadangi, 
apart centrum, VVokietijoj jėzuitai 
visų nekencziaini.

Laikraszcziai vis tankiau* ir 
tankinus pagarsina, kad susiriszi- 
mas Wokietijos 911 Austrija eina 
silpnyn, rodą jis dar laikosi, bet 
labai silpnai. Wokietijoj rugoja 
ant Austrijos už iszplatiuimą tie
sų slaviszkų gaivalų, o tie nie
kados" susiriszimui- su Wokietija 
nepritarė. Net randui tarnaujan
ti vokiszki laikraszcziai persergs
ti savo randą, kad tasai nepasi
tikėtų ant Austrijos, bet geriaus 
kad jos vietoj pasijieskkotų sav 
tvirtesnį ir pastovesnį sandraugą, 
taigi kad apleistų Austriją, ir%u- 
sirisztu su kitais. Klausymas 
tikt su kuom? Ar pristoti prie 
susiriszusių terp savęs Prancū
zijos ir Maskolijos, ar kreiptiesi 
prie tų vieszpatyszczių prj^aziniu- 
kės Anglijos, su kuria gal susi- 
risz ir Amerika. - Wo kieti ja da
bar pati nežino, ką sav iszsi- 
rinkti.

Bulga-

rint? povandeninį laivą, tokių 
dirbdina 6, kiti krasztai, neiszi- 
mant Anglijos, povandeninių 
laivų dar neturi. Rods ir dabar- 
tini'ai plienu apkaugtyti karišzki 
laivai teipųsgi pirmiausiai pran 
euzų iszrasti, dabargi juos turi 
visi krasztai. Maskolija dirbdina 
60 naujų laivų. Nore drauge 
paimtos PrancuzijiT* ir Maskolija 
dirbdina daugiau# j naujų laivų, 
bet ir drauge sudėto! prancuziszka 
ir maskoliszka laivyne visgi dar 
silpnesnė-* už anglišką. Magno
lija tik paskutiniuose laikuose 
pradėjo dauginti savo laivyną, 
liet kad karišzki laivai daug kasz- 
tuoj*. tai ji ne tikt Angliją, bet 
ir Prancūziją negali greitai pavy
ti. Anglijai gi nebus sunku kilus 
pralenkti, kadangi ji, mažai laiky
dama žemės kariaunos, daugiau* 
pinįgų gali apversti ant daugi • 
nimo’ laivų. Per silpnumą 
žemės kariaunos Anglija Europoj 
ne daug sveria, bet už tai ant 
jūrių niekas su ja negali susily
ginti. Rods su savo laivyne 
Anglija negali Maskolijos priver
sti kame nors nusilenkti, bet už 
tai kita* 'turineziąs Užmėtytas 
kolionijas vieszpatystes Anglija 
visada gali įkasti. Jeigu neturėtų 
iszmėtytų kolionijų kituosekrasz- 
tuose. Prancūzija nebūtų priesz 
Angliją nusilenkusi Faszodoj, 
jau seniai butų pasikėsinusi iszvyti 
anglijonus isz Egipto, ir paimti į 
savo*rankas už prancūzų pinįgus 
iszkastą Suezo kanalą. Neturinti 
lygiai tvirtos laivynės į Angliją 
negali priėszai prisigriebti. Ang
liją guli suvaldyti vien Maskolija, 
nereikalaudama siųsti kariaunos 
į Angliją. Maskolija gali skau
džiausiai Angliją įgriebti Indijtae, 
lie karių ji isz syk, nore su savo 
drueziausialaivyne, atsirastų ei
lėse mažųjų vtieszpatysczių, teip 
kaip antai Iszpanija. Anglija 
Maskolijos labiausiai privengia, 
viena nedrystajai isz tikro pasi- 
prieszinli, kadangi bijosi, kad 
per pasiprieszinimą nebūtų į karę 
įtraukta, o priesz Maskoliją Ang
lijos pajiogos per menkos. Nuo 
pradžios szito amžiaus Anglija 
stengėsi kitus į karę už savo, 
reikalus įtraukti; iki dabiu tas 
jai pasisekdavę. Savo pinįgais 
ji palaikė karę priesz Napoleoną 
per eiles metų, liet pati priesz jį 
mažai, kariaunos iszaiuntė. Na
poleoną III įtraukė už savo rei
kalus į karę su i Maskolija, kuri 
ant Krimo lapo prancūzų sumusz- 
ta. Prancūzija isz to vienok nie
ko nepelnė, bet už susijungimą 
su Anglija tapo 1870 m. vokie- 
czių pergalėta, Maskolija perga
lėjimu palengvino. Ir dabar 
Anglij/t visur jieszko padėtojų 
priesz Maskoliją, bet kol tokių 
neras, viena karės nepradės.

■ L-'—

Isz Lietuvos,

Twanai Prūsų Lietuwoj.
Naujausi telegratnai atėję isz 

Berlyno pranesza apie didelius 
tranus Rytprusų provincijoj, o 
tame ir jų dalyj, koki? užima 
Prūsų Lietuva. ’VVisos didesnės 
upės ir upeliai užtvino, daugelyj 
vietų iszardė apsaugojimo pyli
mus įr užliejo d delius laukų (Įlo
tus. Blėdys tvanų padarytos lau
kams labai didelės, ypacz pajūrių 
žemumose.

Uždraudė kirkti girias.
VVilniaus apsaugojimo girių 

komitetas uždraudė kirsti me
džius Wilniaus gubernijos girio
se szitiems jų savinįksms: 1) gi
riose Suchy Bor Czerneckio, Wi 
leikos pavietyj; f) giriose Stara 
Belosza Przemienieckio, SzVen
tė n ų pa v.; 3) Besividų giriose 
Loikos, Wilniaus pav.; 4) Fili- 
povszcziznoj Winczienės, Dianos 
pav.; 5)Derevno grafo Czapskio, 
Aszmenų pav.; 6) Tabariszkiuo- 
se Wažinskio, Wilniaus pav.; 7) 
Stenevo Lopatos, Trakų pav., 
ant viso Nemuno kranto.

Nesutikimai miesto su ga- 
zo kompanija.

Seiliaus miesto ^Vilniaus pada
rytas kontraktas ant parengimo 
žiburių su gazo kompanija ue- 
užilgio su visu baigiasi. Prie at
naujinimo kontrakto miesto už 
veizda kompanijai pasiūlė daug 
mažesnes prekes, ant kurių kom
panija nesutiko. Todėl kontraktas 
ne galėjo būt atnaujintu. Kad 
miesto ulyczioe ant syk ne atsi
rastų tamsoj, uždarius kompani
jai gezą, miestas, vieton gazinių 
žiburių, rengia tuom tarpu ant 
ulyczių kerosinines lampas, kol 
ne bus įtaisyti elektriszki žibu
riai.

20 waikq prigėrė.
Kaime Waq>unuose, Gumbinės 

apskrityj, Prūsų Lietuvoj, susi
rinko kaimo vaikai ant ledo pa- 
sicziužinėti; ledus vienok buvo 
ne drūtas, ne iszlaikė sunkenybės 
ir 'įlūžo; kadangi isz suaugusių 
nieks vaikų ne matė, todėl ne 
buvo kam juos gelbėti. Prigėrė 
prie to 20 vaikų.

Įik galint pasir įpinti prie bė butų leidusi sztriuopas apver
sti ant pataisymo kokio pelkėto 
kelio, tai butų visa apylinkė 
džiaugusi.

Pasi-

—kiek
įveisin ą tų iszkalų; o tuom tar
pu vei tiai atsakyti, ką jie mieli- 
ja api » tokias iszkalas. Gavę 
tokį cii kuliorą, posrėdninkai jny- 
ko įkalgilėti žmonėms tas naujas 
vyresn pbės geradėjyatee.
stebėt ii įas, girdi, yra maskoltszkos 
vyresn f bės mielaszirdingomas! 
Tegul 1 ik lietuviai iszsižioja — 
norime 
timo—- j
aszaras, girdi, reiktu jums, lietu
viai, Ii jti, o tuom taqiu, o szven- 
tas Mitrofanai! koki 
tamsus
—norii le—tingite isztarti!
dabar 1 tėjo laikas; naudokitės, 
darykite prigovorus, kad jus gei
džiate t okiuos ir tokiuos sodžiuose 
“szkol;
atsiųs jums pinigus, o mokintoją 
patys jasirupintite!! ir tt.

Gei 1 dėjyst ės
iszkalų
žinome 1
kams izalbėti dar naujas, užmes
ti ant

iezkalų, norime apszvie 
r. tuojaus bus! Džiaugsmo

jus ė.-ate 
ir akli, kad tą vieną žodį 

Bet

gramoty”, vyriausybė

“maskolibzkų” 
yra mums jau teip gerai 
i, kad vargu bus tarpinin-

etuvių sprando dar nau
jus moteszczius. Kaa-gi tai yra 

1 nokintojus patys iszsirink
Į Mislijate, galėsite pasta- 

žmogų, d algą

už viską įgys sodžiuje

Anglija.
Anglija, norėdama palaikyti 

pirmutinyst? ant jūrių, -nenori 
apsileisti kitoms vieszpatystėms, 
nors tas jai nemažai kasztuoja. 
Prancūzija dirbdina dabar 90 nau
jų laivų, Anglija gi net 119, terp 
kurių du labai dideliu. Pran
cūzijoj, iszbandę nauj? page-

Pasimirė kun. Wasiuke- 
wyczius.

Sintautuose, Naumieszczio 
pav., pasimirė prabaszczius, kuo. 
Waaiukevycziu8, kurisai ežia isz- 
buvo net kelias deszimtis metų. 
Lietuvystei jis nieko gero nepa
darė ir terp parapijonų meilės ne 
turėjo. Prigulėjo-prie azyksztuo- 
lių lupikų; už surinktus nuo 
žmonių pinįgus pirkinėjo wien 
sau kolionijas. Kas bus jo vietoj 
Sintautuose prabaszcziumi, dar 
nežinia.

Szilta žiema Lietuwoj.
Žiema Lietuvoj seniai užstojo, 

bet szalczio iki sziol ne huwo. 
Sniegą, koksai buvo uždengęs že 
mę, užstojus priesz Kalėdas kil
toms dienoms ir lytui, su wisu 
nuplovė. Keliai dabar ne tikę.sun- 
ku kaimiecziums į miestą priai* 
griebti. Nuoszlapumopradėjo pla- 
tintiesi tūluose k rast tuose ligos. 
Ant knczios į Wilnių atgabeno 
kelis vagonus žuvies, bef-ffasiro- 
dė, kad žuvys ant kelio pagedo 
teip, kaip amerikoniszkų valdžių 
gabenama mėsa kareiviams ant 
Kubos. Žuvių prekėjams atsėjo 
daug Rudyti, pagedusių žuvių ne 
daleido pardavinėti.

Naujos maskolių “geradė- 
jystes”.

Augszcziansias pravosla vijos 
rėdąs, vadinamas “Szvencziausiu 
Sinodų**, kure prie nabaszninko 
caro ir prie i-zito caro valdė ir 
valdo visą Roąiją. gavo įkvėpi
mą, bet ar isz dangaus, to ne
galiu pasakyti, juog musų k rasi
te daug naudingesnės butu “szko- 
ly gramoty”,negu dabartinės vai- 
szcziaus mokyklos. Tose iszkalose 
mokina daug mažiaus,negu valsz- 
czioniszkose, dėltogi jos yra daug 
pigesnės Ir kaipo tekius,didesnia
me skaitliuje gali prasiplatinti^ 
Kad narodnąją iszkalą vos tikt 
v^ną teįstengia visas valszczius 
uvaikyti, tai “szkolą gramoty” 
gali užlaikyti vienas sodžius. 
Reikia tik tam tikros triobos; 
mokintojas gali būti visiszkai 
mažai mokytas, nės nuo jo reika- 
laujasi tik tiek, kad vaikus isz- 
mokytų maskoliszkai kalbėti, 
skaityti ir raasyli. Žinoma, kad 
tokioe iszkalos, tankiai terp lie
tuvių įtaisytos, daug veikiaus 
suruskintų juos, negu dabartinės 
narodnosios, kur isz iriso sodžiau* 
vos du-trys teeina mokintis. Dėl
to sinodas paragino Kauno gu
bernatorių, o tasai vėl savo tar
pininkus “upotrebit vsie usilija"

tas:' *' 
aite?” 
tyti sair savo 
vyresnybė užmokės? Kur ne!
žmogų, lieįis iszsirinkti—masko 
lių, alfą patsai, s adžius turės mo
kėti, ir
dar vi< ną donoszcziką. Dabar
tiniai n lokintojai isz narodnųjų, 
žinodai oių kad jų bijo ir neken- 
czia, retai tesivalkioja po namus; 
o toksH i sokhtpalaikis ir dieną, 
ir nakt 
cziaus i 
vienu 
tiems 1 ’yreaniemsiems 
Teip, 
met t ei iriimsime, jeigu leis mums 
tenai mokyti visųpirmu sawisz- 
kai skiityti ir raszyti; tada sutik
sime ir maskoliszkai mokintiesi. 
Ne kitži 
žmonėą, kuriems tarpininkai įkal 
ba tas naujas geradėjystes. Wienas 
isz rimtųjų^ protingesniųjų star- 
szinų, Užklausęs karszto tarpini n' 
ko panįokslo, panaszaus į augsz- 
cziaus įpraszytą, atsiliepė: “tai 
“szkol f gromaty" mokys mus 
skaityt
atsilie|iė tarpininkas. “Karaszo! 
labai kjaraszo!” džiaugėsi starezi- 
na: “
raszyt
Ki$l”Czia pu tarpininko kantry
bėj a pi Atbaigė, plyszoprieteliszka

t gulės su jumis ant pe.-
i r kožną jūsų atsiduksėjimą 
;tr antru galu* žinos ir ki- 

pranesz..
szkoly. gromaty” mes tuo^

Keleivis.

Nauja Kaukolių iszkala.
(Telsziu apyg).

Anais metais Skuodo vale, 
starosta Jurkus, nuplikęs ga
tavai per ilgą tarnavimą prie 
policijos, 
prikimbant 
kos vyresnybės, 
muktkelnis, patsai 
karvių nebeturįs, 
atneszė.maskoliams czielą deszim- 
tiną savo žemės, idaut pastatytų 
ten maskoliszką iszkalą. Masko
liai nežinojo, kaip džiaugtis; bet 
žemaieziai, už tokį mielaszirdin 
gumą, Jurkų Lzmetė isz staros- 
tystės, tacziaus ir isz 
jos iszstumė, visai 
niūkterėję į subinę. ■ 
bagas skųsties net 
bet nieko,negavo, už tat Kauko
lių sodžiuje jau rengiama iszka
la, tik nežinome, ar “narodnaja”, 
ar “cerkvinė”f.Aplink 16 rugsėjo ' ■ 
Skuodo mokintojas su starezina, 
atvykę į Kaukolius, buvo ap- 
numavę Bubliauskio namus dėl 
iszkalos. Pajuto Jurkus, juog ir 
dovanas davęs nieko .nepasipel-C^ 
nys; puolė prie tarpininko mels
damas, kad atsiminiu jo “usier- 
dije k dielu rusifikacii” iFduotų 
pasipelnyti nors keletą menkų 
rublelių. Tarpininkas "tikrai pa
naikino pirmą nutarimą ir liepė, 
kad iszkala butų Jnrkpus namuose. 
Tokiu hudu Jurkus gaus 60 rs. 
>nt jpetų nuomos, iki pastatant 
namą iszkalai. Po 2-3 nedėlių 
atvyko į Kaukolius direktorius 
ir, apveizėjęs gaspadą dėl iszka
los, apskelbė, iszkala ežia busiant 
kliasava; vaikai t? iszkalą pa
baigę, galės. įstoįti tiesiai semi- 

. narijon; iždas duodąs ant pasta-

užsimanė pasigauti, 
prie maskolisz-

Tas nus- 
nė treja to 

aszarodamas <

kanceliari- 
nepadoriai 
Bandė na- 

min'steriui,

i p supranta t? ir musųl ' . ., .r (tymo lt parėdymo7tos iszkalos
"1

i ir ra-zyti?' da”,

neabejoju, juog skaityti ir 
mokys NA ŽMUDJKOM JAZY>

veidmainystė ir pasirodė, kuom 
bu v 0+ neprietelium musų, mas- 
koliunii. “Na tvojej žopie budut 
pisat, pie na žmudskom jazykie! 
veio 
pora H
iz gol >vy” — pradėjo szaukti, 
kaip |iadukęs. Nu, žinoma, ir 
“muez isz galvos žemaitiszką 
kalbą’
ty” invis ezauks, kokias gera- 
dėjyst iš mums daro. Tuomtarpu, 
kame 
ten ir 
rasays
Ir tašui apkalbamas tarpininkas, 
kūriau pasipainiojo protingas 
žemai! i s, nieko daugiaus neturėjo 
gubernatoriui atraszyti, kaip tik
tai:
apigandoje, kur gyvena tik vie
ni Ki 
Reikia 
pavyl tų atrėžti “geradėjams”.

am žmudski, da žmudski! 
avno vsio eto vybit vam

per...........“szkoly gramo-

lietuviai nesutiks įvesti, 
nebus, ir niekas jiems ne- 

mšskoliszkai “na žopie”

‘szkoly gramoty” mano

TAUKAI, NEPRITAIKOMOS, 
geisti, kad ir visur teip

Isz Darbėnų, Kauno gub.
Per isztisus metus vyresnybė 

spaudi 1 darbėniszkius, kad sudėtų 
500 n I 
los, b< t valszczius vis vienbalsiai 
ateisal ydavo. Jiems, girdi, ir 
tos iszkalos pervirez. Negalėda
ma iszgriebti pinįgų, vyresnybė 
liepė išskirti ant to dalyko 500

bi. ant padidinimo iszka-

ra. i» i sztriuopų pinįgų. Isz 
iszkalps, nežinia, ar pasidžiaugs 
darbėniezkiai, bet kad vyreeny-

2600 rs. ir kasmetinę algp mokin
tojui; mokslas prasidėsęs tuojaus 
po visų szventų; va kaucijų ės? 
dėl 50 vaikų. Jau ir direktorius 
Jurkų buvo pažinęs; szirdingai 
jam linkėjo, kad paimtų “pod- 
riadą” ant pastatymo iszkalos na
mo. nės tas podriadas busęs dide
liai pelningas. * Apielinkės kvai
liai, dauyiausiai bobiliai, džiau
giasi isz tų vyresnybės mylistų. 
Kaipgi? Jų vaikus, be jokio kasz- 
to, maskoliai žada iszloisti į kunįy 
gus! Oi, kvailiai, kvailiai! Isz- 
raszys jums: maskoliai kunįgystę 
ant tos vietos, ant kurios anas 
tarpininkas žada žemaicziams ra- 
szyti “szkolose gramoti”! Klia- 
savą, girdi, 'iszkalą įtaisysime! 
Laukkite! Sztai didelis miestas 
Ukmergė, turįs arti £0000 gy
ventojų, jau nuo 1879 metų mel
džia, kad įtaisytų nors puagimna- 
zi ją ir to nesulaukia. Žmonės, 
trokszkami gero mokslo, greit 
paskaloms tiki; bet kaipgi žemai A. 
turi būt nupuolę anie “ębrusite- 
liai”, kurie suvadžiojimu pras- 
cziokų nori pasiekti savo tikslą. 
Ui visko gali griebtis, vardan 
ruskinimo ir pravoslavinimo!

(fiz Tėvynės Sargo).

Rėdystės atsakyčiai.
p. Evonauskui. Žinias apie 

sztraiką sunaudojame. Atsiųsta 
dainelė į spaudu netinka—eilėms * 
trūksta mieros. Daug lengviaus 
mislį iszreikszti ne dainoje, bet 
teip rasztu. Už žinias isz lietu
vių gyvenimo visada busime 
dėkingi.

Padekawone.
Siuncsiu szirding* pad«kawonę p. 

Kudarautkui už teisingu prtiiuntimą 
gerų knįgų ir gražių popierų ir pawincze- 
wonių ir už preaentą, už ką w81ypi Jam 
tukstauciius nauju kostumerių.

8u guodone

Box 459,
Geo Orintaa 

Westfield, Mua



Isz Amerikos ant pabėgimo 30, jie 
sirengę apleisti tarnystei

Bemato gyvą uepalaidąjo.
Stcrgeno Bay, Wh. Pereitę 

sanvaitę apsirgo sūnūs farmerio 
isz Nasevaupee, Chailee Grot h ir 
tę paczię dienę, vakare pasimirė. 
Tėvas tuojas per telegramus su
kvietė pažįstamus ir gimines ant 
szermenų ir parengė viskę, kas 
reikia, nupirko grabę, kurį atneuėį 
namus. Pirm įdėsiant vienok į 
grabę, kunę reikėjo numazgoti. 
Laike to mazgojimo numiręs vai
kas atgijo, pakilo ir stengėsi iš
bėgti, tas išgazdino visus na
rni szkius. Jis mat jautė ir matė 
visus rengimus ant palaidoji
mo, tikt neįstengė nė jokio gy
vybės ženklo paduoti, tikt įdėjus 
kunę į vandenį, jis galutinai atsi
gavo. Dabar tasai vaikas nuo 
baimės, kokioj išbuvo laike ren
giamų szermenų, įgavo proto su- 
maišymę.

Turėjo pinigu, o įtaisu vargą 
' kente.

Dibuqūe, Ia. Sveikatos už- 
veizden urėdnįkas, Guilbert, įėjęi 
į vienę gy venimę užimtę kokio 
ten Dunh&mo, isz kurio nuo ke
lių dienų kaimynai ne malė iš- 
einanezių žmonių, rado visus tris 
tos szeimynos sanurius: 65 m. 
Dunhamę, jo 83 metų motinę ir 
dukterį wos gyvus gulinezius 
lovose, ne galięczius pasikelti, 
teip nusilpusius nuo ltado,ir kaip 
rodosi, išbuvo jie teip per ilges
nį laikę. Namieje ne buvo nė 
szmotelio duonos. Sergančius 
nugabeno į ligonbutį. Peržiūrint 
jų daiktus pasirodė vienok, kad 
jie ne buvo tokiais betureziais 
kaip iszrodė: atidarę skrynutę, 
rado joje sudėtų 350 doliarų, tikt 
išleisti juos ant -daktaro ir mais
to mat gailėjosi.
Kruvinas mušis terp nesiken- 

ezianeziu kaimynu.
: Ant rubežiaus terp Lee pavie- 

czio, Virginijoj ir Hancock pa- 
vieczio, Tennesseej, gyvena dvi 
nesikem-zianezios terp savęt szei
mynos,Eddy ir Ramsity. Neseniai 
visi šnariai abiejų szeimynų su
sirinko ir nusprendė užbaigti vi
sus nesutikimus muszyje teip,kad 
taptų viena iš šeimynų su visu 
išnaikinta, o tęsyk ne bus kam 
jau nesutikimus palaikyti. Kaip 
nusprendė, teip ir padarė: prie- 
szai susirinko ant abiejų štetų 
rutožiaus ir isz abiejų pusių pra
sidėjo szaudy.nės, kuriose ir mote
rys su vaikais ėmė daly vumę.Kol 
subėgusi policija įstengė priešus 
perskirti, isz abiejų pusių buvo 
jau diktai užmusztų ir paszautų.
Prigavo su pinigais neturlncziais 

vertes.
Pereitę šnvaitę į Nev Yorkę 

isz Europos atkako airys Dennis 
Hallpan ir apsistojo Millso hote- 
lyj ant Bleecher ui. Išėjus jam 
ant ulyczios, kokši proszalį ei
nantis vyriškis pametė mašnelę 
su 100 dol. popiera buvusių pie
tinių sztetų, dabar neturinezia nė 
jokios vertės. Atkakęs airys 
masznelę paėmė, bet prie jo tuo- 
jaus prisiartino anši nepažįsta
masis ir užmanė pasidalyti radi
niu, bet kad abudu negalėjo iš
keisti 100 dol., tai nepažįstamasis 
pasiganėdino tikt $25, kokius 
airys turėjo ir paėmęs pinįgus 
prasišalino. Airya tikt tęsyk da- 
žinojo, kad jį prigavo, kada 
parėjęs namon,parodė hotelio kel
neriui gautus šimtę doliarų, jie 
pasirodė ne turineziais nė jokios 
vertės.

Gaisrai.
Johnstovn, Pa. Siautė czia 

smarkus gaisras, kuriši teip 
greitai platinosi, kad į porę" va
landų pridirbo blėdies ant $150 
000. Ugnis užgimė pirmiausiai 
spaustuvėj Herald Co. ir nuo 
czia išsiplatino į visas puses. 
Terp kitko sudegė ir Tanero bi
blioteka, kurioje ugnis išnaikino 
į 700t) daktariškų knįgų, terp 
kurių ne mažai buvo labai bran
gių senų rasztų.

Dallas, Tex. Siautė, czia di
dėlis gaisras, kuriši išnaikino 
nemažai triobų; terp kitko sude
gė ir du hotebai, o juose trys 
sveczlai. Gaisras užgimė nuo 
padegimo, bet padegėjų nesuse
kė. Įniršimas gyventojų teip 
didelis, kad jie pasirengę tuojaus 
lynezuoti padegėjus, jeigu tikt 
jie taps susekti. Kad tikt nelyn- 
czuotų visai nekaltų žmonių; 
Amerikoj ir teip gana tankiai at
sitinka.

Rauples terp ipdjjonu.
Naujame Meksike terp Pueblo 

ir Zuni indijonų giminių smar
kiai siauezia rauplės, nuo kurių po 
kelis szimtus žmonių kasdienę 
mirszta. Nėra czia nė daktarų, 
nė aptiekų, nėra kam gelbėti ap^ 
sirgusių, nieks nesirūpina nė apie 
apstabdymę besiplatinanczios li
gos.

k.

Pagedusi mėsa.
Atplaukė į Havanę laivas 

“Michigan” ir atgatono isz Chi
cagos pjovinyczių amerikoniš
kiems kareiviams 5 tonus suszal- 
dytos mėsos. Apžiūrint tę ant 
vietos pasirodė, kad kervirta 
jo? dalis kelionėj pagedo ir ne
tinka ant valgio. Agentas Svif
to kompanijos, kuri mė«ę pri-, 
stato, nenori ant toliaus tuom už
siimti.

Uinuodiuo wisą šeimyną.
Qltnct. III. Netoli nuo czia, 

miestelyj Mounds, Brovn pavie- 
tyj, tapo užnuodinta wisa szeimy- 

- na Passly, susidedanti isz 5 ypa
tų. Isz užnuodintų 65 m. szeimy- 
nos galva,'nuo nuodų pasimirė, 
jos sūnūs dar sunkiai serga ir ne
žinia ar galės išgyti, trys gi 
vaikai iszpalengvo taisosi. Nuo
dai matomai į valgį, buvo pri
maišyti. Piktadarių, kurie nuo
dų primaiszė, iki šiol nesurado.

vėtros LoulsianoJ.
25 d. Sausio užkilo biisi vėtra 

aplinkinėse Planųuemese, Louisi 
anoj'ir pridirbo daug blėdės. Re- 
villstovne sugriovė daug namų 
ir pardavinyczių, pardavinyczię 
Dehno Cointment su visa trioba 
nuoeszė nuo paųiatų, tavorus isz- 
nesziojo po visas aplinkines, jų 
savinįkę pagriebė, nuneszė purę 
mylios ir pametė ant lauko. Prie 
to ir daugiaus žmonių tapo pa
griebtų, nemažai yra sunkiai su
žeistų.
Daktarisaku dipliomu dirbtuve.

Nilbs, Mich. Czianyksztis 
Lūkės ligonbutis tapo priesz szte- 
to valdžias apskųstas už parda- 
vinėjimę daktariszkų dipliomu. 
Už tokį daktariszkędipliomę,tai
gi už padarymę kad ir nemokan- 
czio rašyti daktaru nebrangiai 
czia mat ėmė: daktariszki diplio- 
mai buvo po $1 ir $5, pigesnis 
buvo tikt ant niekesnės popieros 
už brangesnyjį. Su pirktais di
plomais visoki kvailiai gali pas
kui kaipo daktarai žmonis nuo- 
dinti. Nežinia dar, ar daug tokių 
dipliomu iki šiol iszpardavė.

Suszalo aukso jieszkotojai.
Seattle, Wash. Atkakę czia 

ant garlaivio “Cottage City” 
pasažieriai isz Skaguay ir Ju- 
neau, Alaskoj, pranešė, kad trys 
aukso jieszkotojai sušalo ant 
Valdės gletczero: vienas isz jų 

. • rodosi, žydas, kiti gi du tikri a- 
merikonai; 6 gi rado baisiai per- 
szalusius, su nuszalusi'oms ran
koms ir kojoms, kurie vargiai to 
galės išgyti; terp jų yra dvi 
privaYdės panašios į lenkiszkas 
ar j lietuviškas: JurgisPaulavy- 
czius ir Jurgis Sveczys, abudu 
iš Nev Yorko.

Išvežimas lauku produktu.
Perėiti metai dėl Amerikos 

fermerių buvo labai geri: nie
kada dar ^svetimus kraštus ne 
išgabeno isz czia tiek laukų pro
duktų, kaip pereitę metę. Wertė 
pereitų metų iszgabentų svetur 
laukų produktų, taigi javų, mė
sos, gyvulių, medvilnės, tabako, 
siekė 850 milijonų doliarų; ver
tė išvežimo tų produktų buvo 
ant 100 milijonų doliarų didesni 
negu 1891 ir 1892 m.; kiti metai 
ne gal būt nė prilyginami. Iszveži- 
mas gi išdirbinių, sulyginant, 
buvo nedidelis, jis ne perėjo 300 

, milijonų doliarų.
30 Jurininku nuo kariuko laivo 

pabėgo. -
San Diego, Cal. Atkako czia 

Amerikos kariškas Isivas 
“Philadelphia”,nuo kurio tuojaus 
pabėgo 30 jurinįkų. Wisi jūrinį-; 
kai baisiai įpykę ant mvo vtrszi 
nįkų, jie skundžiasi ant sunkių, 
neišmintingų ir nereikalingų pa- 

* davadyjimų savo oficierų, kurie 
ne daleidžia jiems iszlipti ant 
kranto. Sustojus laivui Meksiko 
portuose buvojurinįkamspažadė
ta, kad daleis jiems iszlipti ant 
kranto, bet kada atėjo Jaikas pa- , 

. sinaudoti iuduleidimo, oficierai 1 
nedaleido. Jurinįkai dar ėsanti 
ant laivo sako, kad nepasibaigs 1

EzpliozUos.
Carlinville, III- Namuose 

(

chorvato, Petrp No v ako, ang- 
lekasio gyvenaoczio miestelyj 
Mount Olive, bekuriant |>eczių, 
liejant ant uždegtų jau anglių ke- 
rosinę, atsitiko baisi ezpliozija : 
stiklinė su kerosinu sutruko ir de
gantis skystimas apliejo patį No- 
vakę, jo paczię ir trejetę vaikų. 
Waikai su visu sudegė, tėvai gi 
rods dar gyvi, bet ir jie mirtinai 
apdegę, nėra nė mažiausios vil
ties, kad galėtų iszgyti.

Nev York. Prie * šveitimo 
garinio katile ant Amerikos ka- 
riszko laivo “Nev York” iszsi- 
weržė karštas garas ir baisiai nu
plikino jęrinįkus. Wienas iš 
jų nuplikytas mirtinai. *

Shreveport, La. Dirbtuvėse 
Sbreveport Oil Mills ezpliodavo 
gariniai katilai ir jų iszlakiojusių 
szukių 4 darbinįkai tapo ant vie
tos užmušti.
ln tris dienas isz Amerikos in Eu

ropą-
Su prisidėjimu Kanados rando, 

kanadiszkų geležinkelių kompa
nijos ir angliszkų garlaivių kom
panijos užsimanė parengti nauję 
greitųjų garlavių liniję isz Ame
rikos į Europę, kurios laivais ke
lionę galima bus atlikti tikt į tris 
dienas. Garlaiviai to? linijos 
plaukinėtų nuo kokio nor£ porto 
vakarinių pakrauezių Nevfound- 
lando, nuo kur antai prie vakari
nių Airijos pakranezių ant 1500 
mylių arcziaui, negu nuo Nev 
Yorko. Wisę tę kelię greitiejie 
garlaiviai galės atlikti į tris die
nas. Žinoma, nuo Airijos reiktų 
vėl garlaiviu keliauti prie 
Prancūzijos, Belgijos, arba Ho- 
landijos krantų. Su laivais tos 
naujos linijos kelionę iš Chicagos 
į Liverpoolių, Anglijoj, galima 
būt atlikti į 6 dienas, nuo czia gi 
į Brėmę užtektų 1} dienos. Da
bar, keliaujant iš Nev Yorko, 
ant to reikia 10 arba daugiaus 
dienų.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Altoona, Pa. 29 d. Sausio 26 

darbinįkai darbavosi prie taisy
mo šėnių Galitzin tunelyj. Ant 
syk iszgirdo bėgimę trūkio n Jo 
vakarų. Darbinįkai pabėgo nuo 
sziaurinių szėnių, kurioms bėgioja 
trukiai nuo vakarų, ant pietinių 
ir laukė, kol trūkis neperbėgs. 
Trukia vienok tapo įleistas ant 
pietinių szėnių, ant kurių darbinį
kai buvo susirinkę; ant jų tai jis ir 
užbėgo ir sumalė. Wienas darbinį- 
kas tapo ant vietos užmusztas, vie
nas pasimirė bevežant į ligonbu
tį, 16 gi tapo sunkiai sumankytų, 
kuriuos nugabeno į Altoonos li
gonbutį,

Dubuuce, Ia. Ant Great Wes- 
tern geležinkelio linijos, netoli 
Hanover, III. susimuszė du tavo- 
riniai geležinkelio trukiai. Prie to 
trys geležinkelio tarnai tapo ant 
vietos užmuszti, trys lokomoty- 
voe ir 33 tavorų prikrauti vago
nai likosi su visu sudaužyti. Per 
keno kaltę atsitiko nelaimė, tas 
dar ne isztirta.

IHdžturczial ir varguoliai.
Randas ir kapitalistams tar

naujanti laikraszcziai sziuos me
tus stato kaipo vienus iš geriau
sių Amerikoj, prezidentas Mc 
Kinley švo kalbose, važinėdams 
po visokius štetus, iazsitarė, buk 
jam prezidentaujant darbo šn- 
lygos Amerikoj teip pasigerino, 
kad fabrikantai priversti jieszko
ti darbinįkų, juos gaudyti. Ar iš 
tikro vienok teip yra, kaip pre
zidentas sako? Negalima užginti, 
kad pelnai trustų ir kapitalistų pa
kilo, bet darbinįkai isz to nė jokio 
paaigerinimo nepajuto. Szlai 
Nev Yorko laikraszcziai paduo
da, to ne drysta užtylėti, ir 
kapitalistų .laikraszcziai, kad 
pereituose teip prizidentę išgir
tuose metuose štete Nev York 
2 milijonai žmonių turėjo jieškoti 
labdarystės pagelto*, kuriems su
teikė 22 milijonu doliarų paszel- 
poti ant maisto.2 milijonai žmonių 
yra tai ketvirta dalis Nev Yorko 
šteto gyventojų. Tokios daugy
bės reikalaiijanczių labdarystės 
pageltos varguolių ne rastume 
nė viename musų žemės krašte. 
Kitur vargę gimdo stoka turtų, 
Amerikoj gi ne tikęs kapitalis
tiškas surėdymas.

Isz darbo lauko.
5| Assumption, III. Yra tik 

vienas ssaftas ir dirba pilnę laikę.

1 Mt. C ark e l, Pa. Darbai 
prie anglių eina gerai. Dirba kas 
dien po f dienos.

* Wellston, Oh. Darbai czia- 
nykazeziose kastynėse saiuom tar
pu eina labai gerai...

5| Savanah, Ia. Tapo czia ati
daryta nauja kautynių ola, ku
rioje pradėjo jau dirbti.

5 Vernal, Utah. Netoli szito 
miestelio tapo atidarytos dvi 
naujos kastyuės; jose pradėjo jau 
dirbti.

5 Posen, Mich. Surado czia 
nauję anglių sluogsnį ir ketina pa
rengti naujas kastynes; auglys 
yra ne giliai.

5[ Birch Ru.n, Mich. Surado 
czia nauję anglių gyslę, storis 
jos 4 pėdos. Bus czia parengtos 
naujos kastynės.

5 Priceburg, Pa- Darbai kas
tynėse Lackavana Coal Co. eina 
dabar gerai,, bet ar ilgai teip 
bus, ne galima žiuoti.

5Į Bloomington, III.
nykszcziai kalnakasiai susijungę 
parengė kastynes ir dirbs jose ant 
kooperaty viezko pamato.

51 Dikjuensne, Pa. Czianyksz- 
cziose geležies dirbtuvėse dirba 
be paliovos. Darbę gali gauti, 
kas tikt nori ir gali dirbti.

51 Mingo Junction, Oh. 12 d. 
Sausio sudegė czia Aetna Stan
dard Iron Steel Co. dirbtuvės ir 
per tai 150 darbinįkų ne teko 
darbo. ‘

5 Ford Cm. Pa. Darbai 
sziuom tarpu eina czia pusėtinai: 
dirba dabar dwi stiklo dirbtuvės, 
o treczioje neužilgio prasidės 
darbai.

5 Anderson, W. Va. Tapo 
czia parengtos naujos kautynės; 
kada pradės jose dirbti, bus tai 
didžiausios kastynės szitame 
apskrityj.

51 Osvosso, Mich. Darbai czia- 
nykszczioee kastynėse eina gerai. 
Kompanija skundžiasi, kad ant 
vietos ne gauna tiek darbinįkų, 
kiek reikia.

5Į Milvaukef., Wi8. Darbinį- 
kai statinių dirbtuvių Milvau- 
keej ir Cudahy pakėlė sztraikę. 
Reikalauja jie po 30c. nuo kiek
vienos padirbtos, statinės.

5 Gilchrist, Pa. Darbai czia- 
nykszczioee kastynėse eina pusė
tinai, geras mainierius gali už
dirbti po $22.50 į dvi sanvaiti. 
Patelpa czia ir isz kitur atkakę 
darbinįkai.

5 Philadelphia, Pa. Sudpgė 
czia divonų dirbtuvė Judge & 
Brother ant kertės Front ir Co- 
lumbia st. Blėdį ugnies padarytę 
skaito ant $100000. Pertai diktai 
darbinįkų ne teko darbo.

5j Havanos apskrityj, ant Ku- 
bos, 200 darbinįkų taisanti kelius 
pakėlė sztraikę. Jie iki sziol 
gaudavo už darbę po 1 dol. aut 
dienos, dabargi pareikalavo po 
$1.25, bet kad po tiek mokė
ti nenorėjo, jie paliovė dirbę.

5! Carmen, Oh. Carmen (Har- 
rison pa v.) kastyčių darbinįkai 
pakėlė sztraikę todėl, kad kompa
nija ne nori mokėti pagal unijų nu- 
tartę užmokesnionormę. Tegul to
dėl czia nieks dabar neina darbo 
jieszkoti, kol sztraikas ne pasi
baigs.

5; Chicago. Darbinįkai caia- 
nykszczių “Tilta Shoe Co.” dirb
tuvių pakėlė sztraikę, kadangi 
kompanija praszalino nuo darbo 
kelis prigulinezius į uniję darbi- 
nįkus ir jų vietoj ptjėmė mergi
nas, kurios mažiaus už darbę rei
kalauja negu vyrisskiai.

51 Mt Plėšant, Pa. Darbai 
czia tuom tarpu eina gerai. Apie 
Donlley uždegė 100 kokso pe- 
ežių; czia nuo paskutinių eztrai- 
kų ne dirbo. Aut Standard ne
užilgio pradės dirbti. Netoli Rai- 
ney dar szį metę parengs kasty
nes ir pastatys 500 naujų kokso 
peczių.

1 Kinmųndy, III. Szitose kas
tynėse užgimė nesutikimai terp 
darbinįkų ir .kompanijos už svė- 
rimę iazkaatų anglių. Darbinįkai 
reikalauja, kad kompan ja įtaisy
tų naujus, teisingus avarstlius, 
bet kompanija ne sutiko pa
siduoti darbinįkų rekaiavimams; 
pertai 8 d. Sausio jie metė darbę 
ir pradėjo sztraikę. Kaip ilgai jis 
traukais, ne galima žinoti.

LIETUVA i’

Czia-

ISZ
Lietuwiszkū dirwu.
Už ką mes pjaunamas?
Musų laikraazcziams ne Vienas 

užmėtž, kad jie, vieton žmonis 
apszviesti, -lyg tyczia juos Įerzi
na, pjudo. Apkaltinimas taw i8z 
dalies teisingas: mes pjaunamės! 
net už tokius dalykus, kuriel ki 
tur, terp apszviestesnių tautų jau 
seniai tapo Lzriszti, už kurios 
kitur jau seniai paliovė kovoję. 
Mes gi tankiai kovojame net už 
tę, ko nesuprantame:uitenka ui- 
griebti klausytnę, kurio kas ne
supranta, o tas tuojss paleis isz 
savo mai«zo czielas eiles apkalti
nimų. Mes, galima sakyti, stato
me viskę ant tendencijos, o ne ant 
teisybės, nors gi rėmėsi, kad jieszko- 
me grynos teisybės. Wieni žada 
platinti mokslę tikt katalikiszkoj 
dvasioj, lyg kad grynas mokslas 
reikalautu tikėjimiszkos para
mos, lyg jis, ant tekėjimo parem
tas gali būti teisingesnis, geresnis. 
Kasgi butų, jeigu universitetai 
mokintu daktarus gydyti ligo
nius katalikiszkoj, protestonise- 
koj arba žydiszkoj dvasioj, pagal 
rę, kas yra universiteto ulveižė- 
tojai. Netoli nužengtų kalbų t- 
rinėtojas, jeigu užsimanytų remi i 
savo tirinėjimus ant sziokios ar 
tokios dvasius. Tę palį galimi 
pasakyti ir aoie visus mokslus! 
Mokslas ne gal būt tendetiszku.tij 
rinėtojas per savo tirinėjimus sten I 
giasi nežinomę teisybę surasti, to-i 
dėl nė jokioms tendencijoms ne-- 
galima jo tirinėjimų stabdyti.: 
Tendentiszkas sziokioj ar tokioj! 
dvasioj mokslas ne gal būt už 
mokslę vadintas. Tūli musų va
dovai net nesidrovėtų reikalauti, 
kad kurpius siutų czeverykus, o 
feldszeris savo vadovui kad staty
tu taures ant pilvo tikt katalikisz
koj dvasioj. Isz tikro, į kę mes su 
tokiais reikalavimais paverezia- 
me katalikystę, jeigu jau ne kal
bėsime, kad tokiais mokinimais 
mes neapszviecziame, bet kvaili
name tamsius įmones! Antai laik- 
rasztis “Katalikas”, pasirodęs su 
pirmu numeriu gana rimtu, tur
būt paklausęs savo dvasiszko 
vadovo, toliaus eina niekyn, pra
deda vartoti vis tankiaus,turbūt, 
katalikiszkę kalbę,kokię Lietuvoj 
tikt seniems prabaszcziams daleis 
ta vartoti, polionizmų jame vis 
duugiaus ir raszyboj daro vis 
daugiaus turbut katalikiszkų klai
dų. Ar nepartrauks tikt dvasiš
kas vadovas ir czia lenkiszkas 
minyszkas ant rėdymo natfjo lie
tuviško laikrašczio, kaip parsi
traukė jas į lietuviszkę neva 
mokslainę. (Raszome tę ne ant 
patraukimo į tuszczius ginezua 
“Katalizę”, bet atkreipiame jo 
redakcijos atydę, kad reikia la- 
biaua rupintiesi apie grynumę 
kalbos).

Kitur tie klausymai, apie ku
riuos mes labiausiai ėdamėsi, jau 
seniai išrišti: nė ^Vokietijoj, nė 
Prancūzijoj, nė Anglijoj, kunigi
ja ne užkabina mokslo,nesistengia 
jo kreipti į savo pusę, bet ten 
mokslas nestabdomas žengia savo 
keliu, tikėjimas savo; už tę ėdasi 
vien lenkų kunįgai ir tuos pa- 
mėgždžiojanti tūli mus;škiai, 
bet ištikro teip tamsių kunįgų 
kaip lenkiazki nerastume vakari
niuose Europos krasztuose užė
mus lazpanijos ir Portugalijos.Per 
savo tamsumę lenkiszki kunį
gai gimdo nesutikimu/ ir vaidus 
net ten, kur visai be vaidų gali-' 
tna apsieiti, vakarinių gi krasztų 
aunįgai visur stengiasi priežastis 
nesutikimų prašalinti, ne jiesz- 
ko medegos ant pakėlimo vaidų, 
ten, kur jos nėra. Nėra, rodosi, 
mums nė jokio reikalo mėgždžio- 
ti lenkus, bet jeigu reikia jau 
mėgždžioti, tai imkime geresnį 
negu mums lenkai duoda pa- 
veikslę. Nereikalaukime, kad visi 
turėtų tas paezias nuomones, ne < 
v e eskime kitų, kad jiems koks 1 
nors klausymas tokiu jau rodytų
si kaip mums, kadangi tas ne tikt 1 
ne reikalingas, bet ir ne naudin- 1 
gas. Psrilikkime wi-i prie mvo i 
nuomonių, bet dirbkime kru- ; 
voj, isz vien, kur to reikia, ant 
musų tautos labo,be pavydėjimo, | 
neužstodami kelio vieni kitiems. < 
Darbo yra gana, be varžymosi 1 
kiekvienam jo užteks, tegul t'kt ( 
dirba. Paliaukkime ėdęsi terp m- I 
vęs, kadangi iš to musų tauta < 
nieko gero nesulauks, o imkime ! 
sykį tikrai dirbti ant pakėlimo <

Fr.

Isz Hermnie, Pa.
Gyvena czia kelios lietuvių 

sžeimyiios, dvi isz jų yra sulen- 
Sosiės, lietuviškų laikraš- 

4, nė knįgų ne skaito, iszsira- 
vien lenkiškus. Kitiems tei- 

JJdsgi lietuvystė mažai rupi, la
binus už ję rupi alus. Mažai terp 
mįisų lietuvių yra lietuviszkų 
laikraszczių ir knįgų skaitytojų: 
viėni ne moka skaityti, kiti, nors 
m<ikę, bet ne nori. Argi mes ne 
gejiaus padarytume, jeigu vie

kelių doliarų iszleistų ant‘od ji . - . - --
gėri mų, kad susidėję parsitrauk
tume' laikraszczių ir knįgų ir kad 
atliėkamę laikę praleistume ant 
jų s|cįritymo. Tas mums ir mažiaus 
kaštuotų ir butų daug svei, 
kiadsl ^užsipelnytume ant daug 
gereshės garbės.

Isz Mahanoy City, Pa.
> Kiį> seniam buvo “Lietuvoj” 
'pranešta, per prikalbinėjimę kn. 
Pautieniaus, musų lietuviška 
parapija uždėjo knįgynę, į kurį, 
apart knįgų,nutarėm parsitraukti 
sziuos .laikraszczius: “Tėvynę”, 
“SauW”’ “Dirvę”, “Garsę”, 
“Lietuvę” ir “Tėvynės Sargę”. 
Knįgų parsitrauksime 800 tomų, 
iš jų‘galės naudotiesi visi para
piniai.

Uždėta kunįgo Pautieniaus 
„Blaivytės Draugystė” laikosi, 
auga, įfę prisiraszė jau 55 vai
kinai it 37 merginos, teigi drau- 
ge 92. -: Iszto skaitliaus 33 vai
kinai ip 12 merginų prisirašė 
prie>!! ‘Įfiusivienyjirao Lietuvių 
AmetjkUj”.

' Rinkevyciius, parap. sr.

Isz Hartford, Conn.
Hartfordo lietu viai,su savo pra- 

buszcziumi, kun. Žebriu, nema
žai džiaugi įsi pasisamdę sztorę 
dėl atlikimo dievmaldystės. Pir- 
miaus tę atlikdavo szaltame skie
pe, kas ypacz žiemos laike buvo 
neparankus, todėl ant miežių ne 
daug žmdpių susirinkdavo.. Pa
samdytas 
Sheldon u 
ventoj miestelio dalyj. Tikimės, 
kad Btttija, vieta 
daugiau? žmonių ant dievmaldys- 
to?. Hartforde lietuvių yra 
apie 100 ypatų. Wietinis vys
kupas kuu. Žebriui daleido tverti 
czia saviitovę parapiję, Kun. 
Žebrys privažiuoja isa Nev Bri
tai n’o,.,pasako pamokslus, isz- 

į ' **

dabar štoras yra ant 
'. pn. 78, lietuvių apgy

su trauks

ni ūsų brolių, ant jų apszvietimo, 
ęnt patraukimo jų j gerf, pusę! 
Paliaukkime vartoję katalikystę 
kaipo dangtį ant uždengimo keno 
nors peiktinų darbų, kadangi teip 
darydami, mes bereikalo žemi
name visę Christaus mokslę.

Auka difterito.
Wtlmington, Del. Czia dar 

vis siauezia difteritas, kurisai 
nemažai aukų paima. 21 d. Sau
sio nuo'difterito pasimirė 2 metų 
vaikas musų brolio, M. Žilinsko. 
Tapo jis palaidotas tę paczię die
nę, kadangi miesto valdžios, be 
sistengdamos užkirsti kelię besi- 
platinimui ligos, nedaleidžia 
giaus pasimirusių laikyti.

ii-

klauso iszpažinties, kriksztija - 
vaikus, vincziavoja poras, vienu 
žodžiu atlieka visokias tikėjimiš;
kas pareigas.

Hartforde darbai eina gerai.
Lietuviai gana ežia tarpsta.

LIETUVY 8.

Isz Gilberton, Pa.
Darbai czia eina gerai, dirba 

per isztisas dienas. Czianyksz- 
eziose mainoee tankiai atsitinka 
nelaimės, tankiai užmusza žmo
nis- Pereitos nedėlios dienę palai
dojo Juozę Pileckę, kurį užmu- 
szė nugriuvusios mainose anglys. 
25 d. S iusio sudegino Antanę 
Nedzelskį. Nuvežė jį dar gy«ę 
į szteto ligonbutį, bet ten tę pa- 
czię dienę pasimirė. Tapo jis pa
laidotas nedėlioj kaštais “Citi
zen s” draugystės Gilbertone.

Miliauckas.

Isz Philadelphios, Pa
Užsidėjo czia, ant paraginimo 

pastoriaus Katuraka ežio isz Col- 
lihsvilles, III., lietuviszka liute- 
roniszka parapija. Pirko jau ir 
bažnyczię isz pusės su vokie- 
cziais (mat lietuvių liutertmų 
czia ne daug, todėl jie vieni ne 
įstengė tę padaryti) po nr. 2563 
Richmond st. 19 d. VVasariaus 
bus paszventinimas balny ežios. 
Pastorius tiki, kad toliaus prie' 
imrapijos prisidės ir latviai. 29 
Sausio atsibuvo 7 dievmaldyata 
naujos parapijos vokieczių bal
ny ežioj, ant kertėe Wh*rton ir 
5th st. Žmonių susirinko 60. Pa
mokslai buvo lietuviszki ir vo- 
kiazki, giedojimai gi tilrj- hetn- 
viszki. Pastorius Keturakanis 
turi gėrę iszkalbę ir lietuviszkai 
gerai kalba. Luteronas.

Isz Haniond, Ind.
Lietuvių ežia ne daug yra, jie 

gražiai užsdaiko: nėra terp lietu
vių ne girtuoklyszczių, ne musz- 
tyuių. Sutvėrėm neseniai kata- 
likiškę “Szvento Stanislovo” 
draugystę, o npužilgio ketiname 
sutverti '/Lietuviszkę Republiko- 
niszkę Kliubę”- Mat mes risza- 
mėsi į kruvę jausdami, kad tikt 
susiriszę galime įgyti tvirtybę. 
Neseniai vienas lietuvys buvo 
papuolęs į didelę bėdę: jis tapo 

'“turkų” užpultas ir besigindamas 
vienę isz užpuolikų primušė. 
{Turkai džiaugėsi, kad patupdysę' 
| džėlę, bet mes susidėjome ir isz- 
įiuosavom musų brolį.

Naujas laikrasztis.
Pasirodė jau pirmas numeris 

“Blaivystės Laiazko't organo 
suvienytų Blaivystėsdraugysczių 
prie “Sus. Liet. Am.” Laikrasz- 
tie yra “Varpo” didumo. Pir
mame numeryj telpa: Stovis 
Blaivystės terp linCtavių, Ameri
koj, Blaivus Algirdas, pasako- 
jimas Du Mano Draugai, Pa
mokinantis straipsnelis apie ligas 
paeinanezias isz neblaivumo arba 
alkoholizmo, Szinkavimas nedė- 
lioms, Blai vystė terp moterų ir 
vaikų.Užbaigia nr. kroniszkosži
nios Apie blaivystę terp lietuvių 
ir suraszai sąnarių blaivystės 
draugysezių Amerikoj. Strapsuiai 
rašyti visiems suprantamai, kal
ba laikraszczio nebjauri ; laikrasz- 
tis tasai žmonėms naudingas, 
atmuštas ant gražios popieros.

Isz Waterbury, Conn.
Musų miesto lietuviai ne labai 

mėgsta sutikimę: nors laikrasz- 
cziai gana ragina prie vienybės, 
prie sutikimų, bet tie raginimai, 
kaip žirniai berti į sienę, mųp 
musų lietuvių atgal atšoka. Su- * 
siejimuose, kaip szįmet girdėjau, 
jau kelis kartus pasitaikė, kad 
vieds kitam gerai antausius ir 
antakius apdaužė teip, kad jau 
ne vienam reikėjo paskui slan
kioti su užtinusioms akims. Kaip 
gražų tie musų broliai pavėiks- 
lę lietuvių pasielgimo parodo 
svetimtaueziams, tai nėra jau nė 
kę kalbėti; tais savo bjauriais 
pasielgimais tie musų jiesztukai 1 
terszia visę lietuvių tautę. Ko
dėl jie prie gero teip ne linksta, 
kaip prie pikto? Man rodosi, kad 
tas paeina nuo stokos apszvieti
mo ir per nesupralimę, kad pik
tai daro. Kę gi vienok daryti, 
kad mažai yra mėgstanezių ap- ’ 
szvietimę: vieni jieezko apszvie
tinio alęus pintėj, kiti degtinės 
stiklelyj; ir terp skaitanezių ne 
visi priima laikraszczių gerus pa
mokinimus. Dievas žino, kas to
liaus bus, jeigu mes vis teip 
elgsimės!

Wincas*iš Steponų.

Isz Mahanoy Plane, Pa.
Kaip buwo garsinta lietuviš

kuose laikraszcziuoee, traukimas 
grafofono, išleidžiamo ant laimi
kio Vietinės “Susivienyjimo” 
kuopos ant surinkimo kaštų iaz- 
leidimui Fizikos, paskirtoj dienoj 
ne galėjo atsibūti, traukimo d.e- 
na tapo perkelta ant 21 d. Sau
sio, kuri išpuolė s u bato j. Ant 
tos dienos musų kuopa uždkvietė 
kalbėtojus: kun. Milukę, Hmie- 
liauckę ir p. Stagarę isz Shenan- 
doah, Pa.; buvo užpraszytų ir 
daugiaus kalbėtojų, bet kiti ne 
galėjo tę dienę ateiti. Augąs-: 
cziaus paminėti kalbėtojai atėjo! 
ant J. Boiiin salės 7 vai. vakare 
ir tapo priimti kuopos prezidento 
p. Wilkaiczio su muzika lietu- 
viszkų muzikantų. Kada tapo 
išrinkti virezinįkai kuopos, už
rinktas prezidentas, p. Wilkaitis, 
perstatė kun. Milukę, kuopos ge- 
radėję,kaipo pirmę kalbėtoję. Ta
sai prakalbėjo angliškoj kalboj 
iszreikszdamas vargus ir pyispau- 
dimę, kokį kenezia lietuviai po.

uždraudė spaudinti knįgas ir 
laikrastczius lietuviszkoj kalboj,
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kaip persekioja darbioįkus ant 
tautiszko# dirwos, sodina juos į 
kalinius, sįunczi* be sūdo į Stbe- 
riję. Kalba ta ypacz swetimtau- 
cziams buwo labai žingeidi, ka
dangi isz jos jie daiinojo, kaip 
bjaurios ir neteisingo* yra masko
lių waldiios. p. Stagaras, redak
torius “Vilties”, trumpai kalbėjo 
apie stowį, lietuwystės, iszreisz- 
kė, kad ji: nepuola, bet nežiūrint 
ant wisokių stabdymų, kyla wi# 
labyn; ragino moteris leisti sa- 
wo tvaikus į mokslaines, kad pa- 
czios, kaip galėdamos, stengtųsi 
jiems įkvvėpti lietuwystės meilę. 
P. W. Kmieliauskas kalbėjo apie 
“Su#iwienyjimę”, apie jo naudin
gumu, rugojo, kad laikraszcziai 
mažai apie jį rasžo, teiposgi pa- 
rugojo, kad per mažai lietuwių 

.darbuęjasi ant lietuvystės labo. 
Ant pabaigos prakalbėjo dar sykį 
kuilį?*# M Jukas, eziuom kartu lie- 
tuwiszkai, apie tėvynės meilę, 
teiposgi apie “busiwienyjimę”, 
iszfoįlė darbsztumę musų kuopos, 
vargus Lietuvos senovėj ir da
bartiniuose laikuose, toliaus apie 
musų tautiszkas draugystes, pa
gyrė Tėvynės Mylėtojų Draugys
tę, iszrodė jos naudingumu, nu- 

’peikė tulus vadovus, kuriems ne 
tiek rupi lietuvių gerovė, kaip 
asabiszka garbė; ragino brolius 
raszytiesi prie “Susivienyjimo”. 
Musų kuopa visiems kalbėto 
jams, teiposgi visiems kitiems, 
kurie kokiu nors budu darbavosi 
ant naudos mirų kuopos, isztaria 
szirdingę acziu.

Czia primename dar apie patį 
minėto grafofono traukimu, arki 
teisingiau# sakant, apie metimu 
kaulukų. Metimas prasidėjo pėt- 
nyczios vakare. Kurie isz turin- 
ezių tikietus pribuvo ant salės, 

i tai metė kaulukus patys, o už ne 
ėsanczius mėtė tam tikslui isz- 
rinktas komitetus. Augszcziausiu# 
numerius turėjo: Petras Sarpa- 
liūs isz Wanamie ir Adomas 
Tarasžkievy ežius isz Mahanoy 
Plane; ant abiejų puolė po 45 
akutes. Taigi terp tų dviejų rei
kėjo isznaujo mesti kaulukus ir 
prie antro metimo ant Saf paliaus 
puolė 27 akufės, ant Taraszke- 
vycziaus gi 32 ir tokiu budu gra- 
fotonas pateko* Adomui Tarasz- 
kevycziui isz Mahanoy Plane ir 
tapo jam atiduotas.

Administracija “Sus.” kuopos.

Isz wisnr.
| Kastynėse Pulia, netoli Car- 

tagenos, Iszpanijoj, atsitiko baisi 
dujų expliozija, kurios 14 kalnaka
sių tapo ant vietos užmusztų, dar 
dauginus yra sužeistų. J

į Wokiszkas randas rengiasi 
1900 siųsti expe liciję ant moks
li szkų tirinėjimu j pietinius ledi
nius musų žemės krasztus- Wo- 
kietija ant to paskyria 1 milijonu 
markių

H Gyvenanti Maskvoj lenkai 
sudėjo 4000 rublių ant parengi
mo stipendijos'vardo Mickevy-

- eziaus dėl besimokinanezių Mas
kvos universitete, žinoma, vien 
lenkų katalikų, o ne dėl masko
lių.

| 25 d. Sausio, naktyj, Austri
jos soetapilėj, Windobonoj, sude
gė benzinos fabrikas,prie to sude
gė ir daug žmonių. Kaip sako, 
dirbtuvę padegė teip vadina;ni 
antisemitai, taigi neužkenezianti 
žydų. - .

| Wisuo#e rytiniuose Wengri- 
jo# krasztuose užstojo neiszpasa- 
kylai dideli szalcziai. Netoli Ka- 
szau ant kelio suszalo du žanda
rai ; nemažai teiposgi suszalo pa- 

v kelevingų fr ukinįkų iszkeliavu- 
sių į girias malkų parsigabenti.

• < | Persijos viduriuose gy
ventojus pasiekė badas; kadangi 
nėra ten. gerų kelių, tai paveži
mas valgio produktų isz kitur 
j baduojanezius apskriezius neisz- 
pasakytai apsunkytas. Todėl Per- 
sijos viduriuose jau daug žmonių 
pasimirė nuo bado.

t
0 Ant salos Palavan, vienos isz 

Filipinų salų, pasikėlę cziabuviai 
iszskerdė daugybę paimtų į ne
laisvę iszpaniszkų ofioiorų, karei
vių ir prekėj ų, vien moteris pa- 

. sisekė iszgelbėti angliszkam lai- 
! vui “Labuan”, kulisai 65 mote- 
| rn atgabeno ant salos Borneo.

i 25 d. Sausio, mieste Meksike 
siautė smarkus žemės drebėjimai. 
Daug mieste namų suskilo, 
nemažai jų visai tapo sugriantų. 
Persigandę gyventajai nežinojo 
kę daryti, bėgiojo jie isz krutan- 
czių namų, ant ulycziOs puo
lė ant kėlių melsdami Dievo 
pagelbos.

U Prie-zai Nevgate, Anglijoj, 
ant uolų Lovy Sand, susidaužė 
didelis angliszkas garlaivy# “Ha- 
vksgate”, kurisai plaukė isz Ha m-1 
burgo į Australiją; buvusius ant i 
jo žmonis iszgelbėjo, bet tria isz 
jų skęstantis laivas patraukė ir 
tie prigėrė, kitus gi laimingai at
gabeno ant kranto. *

[ Mieste Gotoj, ^Vokietijoj, 
kur yra parengtas ant visos Wo- 
kietijos peczius deginimui tų nu
mirėlių kūnų, kurių giminės ne
nori, kad juos kastų į žemę, pe
reituose metuose sudegino 179 
numirėlius. Isz visogi nuo paren
gimo peczių czia iki dabar sude
gino jau 2092 ku«u.

|l Isz Berlyno 25 d. Sausio pa- j 
leido orlaivį su trims kariaunos- 
oticierais. Į 5 j valando* orlai- 
wys nusileido Lenkijoj, kur vo- 
kiszkus oticierus maskoliai szir- 

į dingai vaiszino. Tokiu budu or
laivy# lėkė atlikdamas po 80 my- 

į lių per valandę, taigi greieziaus 
negu padaro greitiejie geležinke- 

į lių trukiai.

|į Prancūzijos randa# ketina 
lotyniszkę ir graikiszkę kalbas 
isz m ėst i visai isz vidutinių moks-' 
lainių; vieton nereikalingų da
bar mirusių seniai kalbų Prancū
zijos licejose (jos atsako Maskoli- 
jos gimnazijoms) mokys daugiau# 
gamtos mokslų ir kilų turinezių 
susiriszimę su pruktiszku žmo
gaus gyvenimu ir reikalais.

| Mieste Colon, uostoj repu 
blikos Kolumbijos, pietinėj Ame
rikoj, dokų darbinįkai pakėlė 
sztraikę. Laivų savinįkai bando 
parsitraukti ant iszkrovimo lai
vų darbinįkus isz kitur. Pirmę 
trūkį su .svetimais darbinkai# 
sztraikieriai patiko su akmenims 
ir revolverių szuviais. Ant ap
saugojimo porto krautuvių nuo 
isznaikinimo reikėjo szaukti ka
riauną.

0 Miestę Porus, ant salos Ja
maika, Amerikoj, suvisu isznaiki-« 
no baisus gaisras. Dėl nedatek- 
liaus vandens ugnies gesinimas 
buvo labai apsunkytks. Žmonių 
rods prie to nesudegė, bet, už tai 
žmonių tūriams, padirbta blėdis 
labai dideli.

Po gaisrui wisę salę aplankė 
smarkus žemės drebėjimai. Te
legrafų dratai jungianti salę su 
kitais kaimyniszkais krasztais ta
po nutraukti; turbut tas atsitiko 
nuo žemės drebėjimų.

Q Wokiszkas laikrasztis “Deu
tsche Volksblatt” patalpino dabar 
rasztę, kuriame apskundžia dak
tarus VVindobonos beturezių li- 
gonbuezio, kurie buk ant ligonių 
daro visokius experimentus, ne 
reikalingas^pperacijas ne ant gy
dymo, bet vien ant visokių ban- 
davonių. Mažiausiai 80 vaikų 
įskiepyjo jie visokių ligų sėklas, 
panaszias operacijas darė ant nesz- 
ežių moterų įskiepydami neszio- 
jamam vaisiui sėklas visokių li
gų vien ant persitikrinimo, ar 
užgimę vaikai turės įskiepytas 
vaisiui ligas.

| Ant greitojo laivo ilaliszkos 
kompanijos, plaukianczio isz Bue
nos Ayres į Genovę, ant vidurio 
oceano įgavo proto sumaiszymę 
moteris vieno Amerikoj pralobu- 
šio italijono, grįžtanezio į Italiję. 
Beprotė motina sumetė tris savo 
vaikus į jūres ir paskui pati szo- 
ko nuo laivo. Nė vieno isz jų 
nepasisekė gyvo isztraukti. -Į 
dvi dieni vėliaus, pakvaiszo tė
vas ir vyriausias sūnūs ir tie tei
posgi nuo laivo nuszoko ir pasi
skandino. Isz visos szeimynos į 
Genovę atplaukė tikt vienas sū
nūs, kurisai užlaikė dar savo 
protę.

| Maskoliszka kelių ministeri
ja rengiasi į sziaurinius Maskoli- 
jos krasztns nuvesti nauję gele 
iinkelio liniję teip toli, kaip tikt 
bus galima. Ant isztirimo Baltų

jų jūrių pakranczių.iszsiuntė inži
nierių Ulendorfę. Kadangi tasai 
ilgai ne grįžo ir nė jokios nuo jo 
žinias ne atėjo, tai jau visi laikė 
jį už prapuolusį. Dabar vienok ji* 
netikėtai sugrįžo sveikas į Mas- 
kvę. I-ztyrė jis Mezenio jūrių už- 
uolankę, 150 mylių nuo Archan
gelsko rado vietę, kuri per pusę 
metų būva liuosa nuo ledų. Tai
gi iki tai vietai hu# pailginta Ii 
nij* dirbamo dabar Maskvos—Ar
changelsko geležinkeliu.

|| Priesz kalėdas ant tūlų salų 
pietinių jūrių, Oceanijoj, siautė bai 
sios vėtros, kurios nemažai žino
mų turtų isznaikino ir daug ne
laimių pagimdė; ant jūrių sudau
žė daug laivų. Ant salos Naujos 
Gvineos, prieLamari, 11 d. gruo
džio siautė baisi vėtra, kuri isz* 
rovė tukstanezius kokosų medžių 
ir sumetė juos į jūres; prie to 
siautė ir baisi audra su debesų 
praplyszimais. Prieszais Lamari 
susidaužė 9 lai vai, ęuo kurių vos 
keli žmonės iszsigelbėjo, kiti gi 
visi prigėrė, AntSalomono sa
lų vėtros dar daugiau# nelaimių 
atgabeno, ilune-zė arba iszgriovė 
suvisu daugybę namų. Czia ma
žiausiai 5J0 cziabuvių salų gy
ventojų pražuvo.

[| Londono laikraszti# “Stan
dard” pranesza apie didelius 
sztraikus užgimusius medvilnės 
dirbtuvėse Peterburgo apskrityj, 
Maskolijoj. Policija bandė sua- 
lesztuoti sztraikierių vadovus, 
terp darbinįkų ir policistų užgimė 
musztynės, kuriose vienas poli- 
cistas tapo užmusztas. į pagelbę 
policija pasikvietė kazokus, kuiie 
tuojaus užpuolė ant darbinįkų su
sirinkusių kazarmėse ir privertė 
juos nuo apatinių lubų susirinkti 
ant augsztutinių, nuo kurių ak
menimis ir liedami verdantį 
vandenį, jie kazokus numuszė. 
Ant galo kazokai suvijo darbinį
kus į fabriko krautuvę ir czia 
baisiai, lygiai vyrus, kaip mote
ris ir vaikus, su kaneziais pradėjo 
kapoti, suaresztavo į 200 darbi
nįkų.

|| Pagal paskutines žinias, ant 
18 milijonų gyventojų, Iszpani- 
joj yra: 9 archivyskupsi, 46 vy
skupai, 1239 kanauninkai, 16991 
prabasezius, 42713 kitokių avie 
tiszkų kunįgų. 161 kliosztorių 
perdėtinis, 87363 zokonįkai, 22 
90 novicijų kliosztoriuose, zoko- 
nų brolių 18636, zokoninkių 205 
52, novicijų 2135 ir 16409 kito
kių bažnyczios tarnų, arba isz vi
so 159087 ypatų; taigi mat isz- 
puola ant 120 žmonių vienas ku- 
nįgas ir bažnyczios tarnas. Ro
dosi, kad prie lokio didelio nuo- 
azimezio dvasiszkų vadovų, ko
kiam lygaus niekur daugi ius 
Europoj nėra, Iszpanija turėtų 
augszcziaus stovėti, ,e gu tai bu
tų teisybė, kaip tūli laikraszcziai 
garsina, kad gerovė tautų ir jų 
dora rymę vien ant tikėjimo ir 
ant bažnyczioe įtekmė*. Kad 
Iszpanijoj bažnyczia turi ant žmo 
nių didelę įtekmę, kad ten tikė
jimas tvirtai stovi, parodo juk tę 
ir tas, kad jos. gyventojai už
laiko teip didelj dvasiszkųjų 
nuoszimtį; tuom tarpu kaslink 
žmonių apszvietimo, gerovės, 
turtingumo, sakykime kad ir do- 
riszkai ji stovi paskutinėse Euro
pos tautų eilėse. Iszto aiszkiai 
matome, kad ant pakėlimo tautos 
darbo vienos bažnyczios neužten 
ka, kad ant to reikia ir ko kito, 
apie kę iszpanijonai mažai rūpi
nasi. Trūksta ten labiausiai mo
kintojų ir mokslainių: vienas 
mokintojas Iszpanijoj iazpuola ant 
1500 gyventojų, taigi jų nėra 
nė dėszimtos dalies dvasiszkijos 
skaitliaus.
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| Szveicarijoe kariszko# val
džios mieste Thun atliko dabar 
bandavones su naujais paskirtais 
karės reikalams automatiszkais 
(tokiais, kurie pats užsiprovyja) 
pisztalietais visokių sistemų.Ban- 
davonės buvo pasekmingos: 
kulkos iszlekia isz vamždžio su 
greitumų 400 metrų arba 1320 
pėdų. Taigi szuviai siekia net 
toliaus negu szuviai saniaus var
tojamų karabinų.

Prancūzijoj darė panaazias 
bandavones su • a u tomą t isz 
koms kanuolėms. BaudaVonės ir 
czia pasirodė pasekmingo*. Ant

užprovyjimo kanuolės sunaudo
ta pajiega muszimo atgal po azu- 
viui; ant provyjimo kanuolių ne 
reikia i ė jokio žmogaus darbo; 
kareiviai reikalingi tikt ant ka
nuolės nustatymo teip, krfd szu- 
vis pataikytu į tę vietę, kur rei
kia.

t Chicagos laikraszcziai paduo
da, buk W.C. Fuchs, užveizė
to j ss laboratorijos Schillerio trio- 
boj, kur daro visokia# bandavo- 
ne# #u Roentgeuo szviesa, iszra- 
do budę tirinėjimo žmogaus sme
genų; būdas tasai liksę-t prie gy
dymo proto sumaiszymo. Fuchs 
sako, kad #u pageli* Roentgeno 
szviesos galima bus susekti ko
kioj smegenų vietoj yra įaugimui 
gimdanti beprotystę ir susekus,ati
darius galvę, galima bus tuos 
įaugimus iszpjauti ir tokiu budu 
įsz beproezio vėl protingę žmo
gų padaryti. Iszradiinas tasai 
vienok labai panėszi į paprastę 
tankiai Amerikos laikraszczių pa- 
leidžiamę hunibugę.

B Prancuziszkas laikrssztis 
“Electricien” pranesza, buk vie
nas Paryžiau# daktaras susekė, 
kad geriausia# ant užmigdinimo 
žmogaus vaistas yra elektriką, 
kurię jisai vartoja ant užmigdi
nimo negalinezių miegoti ligonių, 
kaip ir prie skaudžių ‘operacijų 
vieton chloroformo, bromo arba 
chloraliaus, kokius sziędien ant 
to daktarai vartoja. Ant to mi
nėtas daktaras padirbo dvi prie
taisas: vienę, kurię vartoja prie 
operacijų, kitęgi su silpna elekt
riką, kuri pritaisyta lovoj, už
migdo drueziai negalinezius mie
goti ligonius. Pakilęs isz miego 
su elektriko# pagelba užmigdytas 
nejauezia nieko, nebūva po tam 
ue galvos skaudėjimo, kaip tai 
yra vartojant dabartinius'dakta- 
rams žinomus vaistus.

| Seniau# jau mes praneši ėmė, 
kad mokslincziams pasisekė musų 
orę paversti į skystę. Iki sziol tas 
praktiszko pritaikymo neturėjo, 
bet dabar pranesza laikraszcziai 
(nežinia tikt ar teisingai), buk 
Nev Yorke jau susitverė kompa
nija, kuri paverstę į skystę orę 
sunaudos kaipo pajiegę prie ve
žimų ir geležinkelių trukių vary
mo vieton arklių, garo ir elek- 
trikos. Pasinaudojimas isz skysto 
oro, kaip kalba vienas isz direk
torių 16# naujos kampanijos, 
Rich. Crocker, atseis daug pi
ginus negu kokia nors isz dabar 
prie maszmų varymo naudojama 
pajiega. Jeigu tai tie*a, kę sako 
p. Crocker, tai neužilgio ne reiks 
nė anglių ant padirbimo elektri
ko# ir garo, ne reiks nė arklių 
kinkyti į vežimus, kadangi dar- 
bę jų daug pigiaus ir' parankiaus 
atliks pajiega paversto į skystę 
oro. Ar iszsipildys vienok vis
kas, kę p. Crocker žada, tę pa
matysime vėliau#. Paprastai 
Amerikos kompanijos ir jų per- 
dėtiniai daugiau# žada negu pas 
kui iszpildo. Gal teip out ir su su
naudojimu ' psjiegos paversto į 
skystę oro. Nėra abejonės, kad 
su laiku galės isz jo naudotiesi 
.vieton garo arba elektriko#, bet- 
ar dabar jau žmonės mokės ję 
teip sunaudoti, kaip žada p. 
Crocker, dar reikia abejoti.

Lietuviu Protėviai
MAŽOJOJE AZIJOJE, 

nuo nenove# Iki jie pateko po valdžia Penu u

Parazze Lietuvos Mylėtojas.

(Tąsa.)
trikojį kaipo prizą, nepaaukavo j| Triopisz- 

savo 
u izkių 

Ka 
1. kad

kame dievnainyje, bet papuoszė juomi 
namą (Herod. I. 44). Tokiu budu Dorįi 
Amphiktyonija susimažino į Pentapolį.1 
da tai įvyko, nežinome. Galima manyti 
pasidauginantis Karių gaivalas Halikan iasse 
buvo isz dalies priežastimi iszmėtimo,- lyginai 
kaip prasikaltimas jiergaiingo AgasiklI o.

V. LYDIJA.

Istorija Lydijos siekia atgal ganą Anks
tybų gadynių, Hėrodotas raszo, kad i 
valdžiusios yra trys dynastijos pirm negi 
pateko į rankas Kyro (553 m. pirm Kr. 
pirmoji paeinanti nuo tūlo princo, var(j u A- 
tys, ir vadinama dynastija Atyadų;’ antroji 
Išeinanti nuo Graikiszkojo Hėraklio, ir 
ma po vardu dynastijos Hėraklydų, ir tmezia 
ji išeinanti nuo Gygo ; sunaus............
vadinama dynastija Mermnadų.
dynastija vieszpatavusi per 170 metų, H irak- 
lydai-gi valdę per 505 metus1’, o dynąstija 
Atydų siekia gilyn į nežinomą senovybę, 
istorija sutirpsta į pasakas bei legendas.
kiu budu, anot Hėrodoto, monarchija ’ iesz- 
patavo Lydi joje mažiausiai pradedant nuo 
1400 m. pirm Kristui gimus, nes vargiai Aty
adų dynastija bus mažiaus patekusi u# 
metų. Tokią chronologiją padrutina ž 
kitų rasztininkų. Taip Diodorus” sako, 
Lydai buvę valdymierais Tarpžeininės marės 
per 92 metus, beje 1182-1090 m. pirm.
g. Xanthus-gi Lydąs”, kure raszė istoriji; Ly
dijos gyvuojant Hėrodotui, regimai žinojo 
anas tris dynastijas Hėrodoto, ir dėl ] ydų 
karalystės pripažino teippat didelę senovj bę“. 
Homeras rods neineta jokios szviesos į 't į da
lyką, nės nerandame pas, jį Lydų varde 
cziaus yra manoma, kad Majonai, kurie 
buvo nuo Tmolių kalno Priamui” įpagdbą, 
reprezentuoja Lydijos žmones: pats Hėiodo- 
tas sako, kad Lydai isz paežių pradžių vadi
nosi Majonais.

Dynastija Atyadų Lydi joje. Seniausioji 
gadynė Lydų istorijos ne be reikalo tapi i pa
vadinta per Volney ir Heeren “neisztiidma 
bei Įiasakiszka”. Gentkartės arba genėa [©gi
jos karalių czion, kaip kad pradinėse Gr ūkų 
legendose, nėra kuomi kitu, kaip pramanyta 
eile teip vadinamų heroes eponymi tahtos. 
Taip: Manės, Atys, Lydos, Ažys (A&es), 
Tyreėnos, kurie tapė paminėti per Hėrokiotą 
ir Dionyzą, o net Torybos arba Torrhėlx>s ir 
Adramytės. kurie randasi rasztuose Xantho 
Lydo, užima tą paezią vietą Lydijos .istorijo
je, kaip Hellėn, Pelasgos, lon, Doros, Acha- 
jos ir Ajolos — istorijoje Graikų. Szta| jų 
pilna genealogija. i>agąl Dionyzą”:
Zeua ir Terra 4
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Manes 4- KaHirhoe. duktė Okėano.

Kotya Hali*, duktė Ty’llau.*.

Ašys (Asi«*sl Atys + Kallithėa. duktė Choraj >.

Lydos TyrsSnos »

Taigi Manė9, pirmasai karalius po 
gali būti diųsiai paskaitytas kaipo tieros

Zeu-
8 0, 
jeponymuB Majonų, ar gal jis yra nė 
nant kaip Menes Aigypte, kurio sunum bu
vęs Maneroa, garsusis pramanytojas muz 
Menu Indijoje, Minos Kretoje, Menus 
manijoje, tiktai pirmasai Žmogus(man.Mann

APGARSINIMAS.
Ka# norite, ka^-iszsiųsti į 

krajų pinįgai gerai ir greitai su- 
vaikszcziotų, siųskite juos per 
“Lietuvos” redakciję, o greieziau- 
siai suvaikszczios. Užgreitumę ir 
teisiogumę kasdįęn apturime szim- 
tu# padėkavonių nuo lietuvių isz 
visų Amerikos krasztų.tėipoagi ir 
užgerumę azifkorczių pas mus isz- 
pirktų, nes me« laikome geriau
sias linijas, ant kurių į 8 die
nas pervažiuoja per marias; 
o prekės mus pigesnės kaip kitų. 
Kas norite laimingai pervažiuoti 
per marias, pirkite szifkortes 
“Lietuvos” redakcijoj. Prisius- 
darni pinįgua ant szifkorczių ar 
ant iszsiuntimo į krajų, visada 
uždėkite szitokį'adresę:

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

Preke plnĮgų.
Ruskas rublis po...................... 52fc
Prusiszkoe merkęs po............24|c

Prie kiekvieno pinįgusiuntinio 
reikia pridėti 30c ant paczto kasz- 
tų.

Pinįgai iazšiųsti per “Lietuvos” 
redakciją greieziausiai suvaiksz- 
czioja ir niekada negali pražūti, 
nes mes siunvaiame per bogoeziau- 
sias bankas ir kiekvieną siuntinį 
asekuruojame.

ygi*

kos, 
Ger-

duoda savo vardą karaliszkajai szeimynai Aty 
adų,Lydos — Lydams, Ažys (Asiės)-sa isže- 
miui Azijos, Tyrrhėnos — tolimiems Ty ihė- 
nams, Torhėbos arba Torybos — dalei Kydi- 
jos, kuri vadinosi Torrhėbija arba Torypija, 
gabaus Adramytės—Adramyttium’o miestui. 
Paminėtoji augazeziaus genealogija diodą 
mums tiktai suprasti, kaip senovės žnįonės 
manė apie tas karalių ypatas.,- Manės,; pir
masai karalius, sūnūs Zoub’o ir Terros, įpsi- 
veda bu Kallrrhoe, dukterimi Okeano, y to
kiu budu pastoja tėvu Kotio. Kotys vėlį vie
nu tiktai laipsniu atsitolinęs nuo dieviązku- 
mo, pasikakina jau žemiszka moterimi, i| ve
da Hali ją, dukterį Tyllaus,.ir susilaukia kive- 
jetos sūnų — Ažyo, kure duoda vardą A?jai, 
bei Atio, kure buvo įpėdiniu jo sosto. Ątys 
apsiveda su Kallithėa, dukterimi Chclraj^. ir 
esti tėvu Lydo bei Tyreėno.

Teika, primegsta prie vardo MėįėS”, 
kuriam pati pagimdžiusi esanti levą —^o tą 
levą, palei patarmę Telmessėnų, neszioj^ ap
link Sardes, idant miestas pastotu neįlma- 
ma#1” — gal-but nemažiau^ turi tiesą patekti 
į istoriją už aną sakmę, anot kurios didėjl Et
ruskų tauta prasidėjusi esanti nuo kolion|joe, 
kurią Tyrrhėnos, sūnūs Atio, nuvedė į Italiją 
isz tolimos Lydijos. Xanthos, tengymislsto- 
rikas, suvis neužsimena apie būseną Tyrr 
hėno, ir net pasiprieszina sakmei tuomi^kad 
vietą Tyrrhėno papildo kita ypata, v|rdu
T_______

1) Herod. i. 7.
2) Ap. Eu#eb. “Chron. Cm.” |. 36.
3) Ig. C. Mueller'4o "FragmenM Hteloricorum Gracobrum, 

▼oi. i. pp- 36-43
4) Xanthua raaao, kad Lydą generolą* l*ieigę$ S«ą# 

Aakalon’f (Fr. 23). kurą veartjo laikuoee Jonuos (Suduos l.
18) - aplink 1800 m. pirm Kr. g. #

5) Illaa. IL, 864. 865.
6) Antig. Rom. I. 28.
7) De It. e* 84. ’.
8) Žodi* Aty# lyg meagaai au at* (Etym. Magn. ad toc. 

At«#: ep. Clem. Al. Cohort. ad. Gentea. p. 16). .
8) Tani Mėl«* 6#ę* burę# terionu, ir d«lto tapęs nprne*- 

tas nuo aoeto per tol) Mokaę (Moxu#), kur# pate valdi^ pa- 
glemi* (Niool. Damaac. Fr. 24). S

10) Herod. I. 841; Nlcol. Damaae. In Frag Htet. Gi|, vol. 
III., p. 371 Ir 382. ' ‘ f

Thė-

Toryboa arba Torrhėbos, kure, ažuot vesti ka
li onitus į Etruri ję, pasiliko namie ir suteikė var 
dą tūlam distriktui savx) gimtinės0.. Xanthos 
juk turėjo žinoti aną sakmę, kurią Hėrodotas 
sakosi esąs girdėjęs nuo nekuriu Lydų*\ ir su
prasti ją, kaipo be abejonės pats H ė rodo tas 
suprato ją, skelbiant, jog nuo Lydų prasi-< 
dėjusi esanti Etruskų tauta. Vienok skirtu-, 
mas pilningas randasi terp tųdviejų tautų 
kalboje, paproeziuose ir religijoje. Isztyri* 
nėjimai Etruskų kalbos aiszkiai liudyja, jog • 
ji savo ue-Pelasgiszkuose gaivaluose yra su 
visu sui yeneris, ir niekaip nesusimezga, ant Į 
kiek rodosi, su jokiomis tarmėmis Mažosios 
Azijos. Lydai-gi, kurie buvo kilę isz vienos 
szeimynos su Kariszkiais3’ — o tie vadinami 
buvę Lelegais4'—, turėjo kalbėti kalbą, su vi
su artimą su kalba Pelasgų; ir dėlto sąmazgis 
Lydijos su Italija, jeigu koks buvo, turėjo 
įvykti per Pelasgiszkąjį, o ne per Italiszkąjį 
gaivalą populiacijoje.

Taip-gi galimu yra daigtu, kad — kaip 
Niebuhr mena“—czia randasi kitas, suvis kt- 
toniszkas nesupratimas sakmės, kaip ją pa
prastai pasakoja. Sąmazgis veislių, kurį pir
mapradinis mythas turėjo paaiszkinti, galėjo 
būti gentysta terp savos Pelasgų populiacijos 
Italijoje isz vienos pusės, ir Majonų, o ne 
Lydų, isz kitos pusės. Lydai galėjo bu- . 
ti, turbut ir buvo, atskira veislė 
nuo Majonų, kuriuos anie paveikė; ir my- 
thas gal nurodyti ant bėgszto Majonų linkon 
vakarų, kada jų szalis tapė užimta per Ly- 
dus. Bet tuomet reikia atsiminti, kad Tyrr- 
hėnos buvo tikru broliu 
sūnūs Atio ir Kailithėos; beje, 
nore atskiros, bet vis-gi artimi 
gal-but taip arti Įiei 
gentės Doriszkių bei 'loniszkių, prie kurių 
Nanthos, savo pasakojime, jiedvi prilygino’*. 
Nėsa mes neturime matyti daugiaus tikrai-is- 
toriszkos teisybės esant pasakoje Xantho ne
gu pasakoje Hėrodoto. Teipgi nereikia Xan- 
thą sav aiszkinti mytliiszku budu. Jis, mat, 
galėjo papasakoti kitą dalį teisybės, kuri bu
vo apleista Hėrodoto sakinėje, bejfc jog ga
dynėje, kada viena dalis Majonų? dauginosi 
vakarų linkon, kita jų dalis pasilfco Azijoje, 
ir, po vardų Torrhėbų, toliaus sav gyveno dis- 
trikte savo senoviszkos buveinės, kaip pado- 
nai savo Lydiszkųjų užkariautojų. Czion 
teipgi Lydąs ir Torrhėbos yra broliais. Už- / 
taigi toks nesupratimas sakmės — jėigu jis, 
yra nesupratimu—mažai ką ženklintų dėl mi
nėtų tautų gentystes.

“Vienas dr du faktu ilgainiui, rodos, 
pasiaiszkina isz miglų ir pritemos anų tolimų 
gadynių; ir tie faiktai, rods, apima viską, ką- • 
galime pavadinti istoriszku padavimuose pir
mosios dynastijos. Pirma, szalis Graikams 
žinoma po vardu Lydijos, buvo senovėje už
imta per geutę atskirą, tacziaus ne visiszkai 
svetimą nuo Lydų, kuri vadinosi MajonaisT). 
Toji gentė tapė užkariauta per Lydus, ir ar 
tai ji bėgo vakarų linkon per jūres, ar tai pa
sidavė užkariautojams; arba gal, isz dalies 
Įiasidavė, o isz dalies pabėgo isz »^avo žemės. 
Antra, nuo laiko szito užkariavimo, arba vis
gi nuo labai ankstybų gadynių, Lydija buvo 
padalinta į du distriktu, Lydia Proper ir 
Torrhėbia, kuriuose dvi atskiri tarini buvo. 
sznekami, o tos tarmės skyrėsi viena nuo ki
tos teip, kaip tarmė Doriszkių nuo tarmės lo
niszkių Graikų. Labai yra galimu daigtu, kad 
Torrhėbai buvo liekana senesnės dar gentės, 
kuri stovėjo tokiame prietikyje prie gyvento
jų Tikrosios Lydijos (Lydija Proper), kokia
me ėsti Valijonys prie Anglų, arba dar tik- 
riaus, Norvegai prie Szvedų’*'.

Apie pastarąjį karalių isz szitps dynasti
jos, vardu Kambes, Kambles ar Kamblitas, 
pasakoja Xanthos, kad jo noras valgyti teip ' 
būdavęs nenumalszomas, jog vieną naktį, ir’ 
per miegą, jis suvalgęs savą moterį: rytine- \» 
tyje jis kitų liekanų uebeužtiko nuo jos kAipį: 
tiktai ranką, kuri dar buvo jo burnoje. Pats 
savo darbo persigandęs, jis iszsitraukė kardą 
ir nusižudė”.

Py nesti j a Heraldydu (1229-724 m. pirm 
Kr. g.). ‘ Dynastija Hėraklydų jokiu budu ’ 
negali rokuotiesi už istoriszką, ir daugių dau
giausiai ji gali ženklinti, kad dynastija buvo 
Pelasgiszka arba naminė. Nėsa Hėrodotas 
peretato Hėraklydus- buvus pirmiaus pado- 
nais Atyadų, kurie buvę suteikę aniems pasi
tikėjimo urėdus; anie-gi prisisavino vyriausią 
valdžią, lyginai kaip Majorai Palociaųs (Ma- 
jor-Domai)prie Merovingiszkų karalių Prancū
zijoje. Ir gabaus jie įgyja karalybą, ne per 
už kariavimą, bet per orakulę1”.

“Isz viso imant, reikia spręsti, kad įpa- 
tinga genealogija—Hėraklės, Alkajos, Belos, 
Ninos, Agron—neturi jokio atomo teisybės 
nė ženklinimo, ir buvo nemitriu pramany
mu kokio nore Lydo, palinkusio garbinti se
novės karalius savo žemės, sumezgant juos

I) Xanthos ap Dionya Hal. Atyos de paidM genesthzi le- 
gei Lyron kai Torybon, toytoya de mertsatnenoya Ua patroi į 
ao archen, <-n Aliai katameinai amfoleroyt, kai tote ethmesin 
hon 6rxan, ep ekeinon ffsi tethenai tas onomalias, legon bo
de apo Lydoy men gi notai Lydoi, apo de TSryboy, Toryboi. 
Cp. Stcph Byx’in voc Torhybos; Torrebos polis Lydias,' apo 
Torrtboy toy Atyoa. • ■ į, ,

t) I. M. fasi de aytoi Lydoi.
8) Herod. I. 171. ■ ■ t
4) Kares — to palaton eontes Mino kalekovi kai kaleo- 

menoi Leleges Herod. I. 171; ap. Strab. vii. p. 445.
5) Hist. of Roma, vol. L p. 108.
6) Xanth6s ap.Dionya.Hal. :toyton(M Lydon kai Torybon) 

h* glossa oligon paraperei, kai nyn eti syloyain aličloya iš
mata oyk oliga, bosper lones kai Dorieis.

7) Cp. Homtro Ilias, II 864-867
Mėtosin ay Mesthlės te kai Antifos h«gėsasth*n, 
hyie Talaimeneo#, to Gygaiė tekt Įima*, 
hoi kai Mftionas ?gon bypo Tmoioi gegaotas.

8) Rawlinson. Hist. of Herodotus, I. p. 344.
8) Athenaeus, X. 8 p. 17. ’
10) Herod. I. Q. para toyton de Herakleiai epitrafthent 

eschon t*n arehCn ek theoproptoy.

Lydo, abudu 
, abidvi genti, 

artimos gentystėje, 
i tai, kaip kad Graikų

(Tolia.ua bus.)

Tolia.ua


S11 si tikimas žemės su 
Bielo kometa.

Pagarsėjęs nelaimių pranaszas, 
Falb, savo kas melą iszleistoj 
knįgoj apie pawojingas,reiszkian- 
czMS nelaimes diena*, apgarsino 
kaipo pavojingiausią szį metą 
dieną 13 Lapkriczio, kadangi tą 
dieną musų žemė susitiks su ko
meta Bielo. Žinia ta įbaugino 
gana lengvatikius, prie baugini
mo žmonių prisideda ir jieszKan- 
ti sensacijos laikraszczių reporte
riai garsindami net, kad tą dieną 
ateis svieto pabaiga, minėta ko
meta buk turėsiantiisznaikyti gy
vybę ant žemės, jeigu ne iszar- 
dys visai visos žemės. Apie tą
neva pavojų musų žemei,
kuris turi ateiti 13 d. Lapkriczio 
szių metų, Berlyno kariszkoj 
akademijoj, laikė praneszimą uni
versiteto docentas Jens Lutzen. 
Kalbėtojas pripažino pagarsinimą 
Falbo už teisingą; musų žemė lai
ke terp 12 ir 13 d.- Lapkriczio 
isz tikro susitiks su Bielo kome
ta, bet isz tokio susitikimo ne že- 
mę laukia nelaimės tikt kometą, 

' kuri drysta užstoti kelią žemei.
Patsai Falb, savo paraszytoj knį
goj apie dangiszkus svietus, se
ninus iszleistoj, pripažįsta, kad 
žemė jau ne kartą susitikti turėjo 
su kometoms, bet apie tai ima 
nės nieko nežinojo, to susitikimo 
visai nepajuto, jeigu susitikimas 

f is'zpuolė naktyj, tai galėjo užtė- 
• "myti vien daugybę puolanczių 

žvaigždžių. Kometos prie susiti
kimo su žeme nieko jai pikto pa
daryti ne gal, kadangi jos suside
da isz teip praskiestos medegos, 
kad per jas aut dangaus matyti 
visos augszcziaus ėsanezios 
žvaigždės, nors jas nuo musų 
akių uždengia net menkas isz ga
rų pasidaręs debesėlis. Pati Bielo 
kometa tapo pirmiausiai užlėmy- 
ta 1826 m. ir prie kiekvieno to 
lesnio pasirodymo ji iszrodė kito
kia, ėjo wis mažyn, ant savo 
kelio žudė dalimis savo Į mede- 
gą; paskutiniame gi desziiutme- 
tyj jau jos nieks ne galėjo užiė- 
myti, matomai ji ant savo kelio 
barstė vis savo medegą teip, 
kad kas dar jos pasiliko, to jau 
ne galima matyti. Per tokias su 
tirszcziaus iszbarstyta medega 
vietas dangaus ruimuose musų 
žemė pereina vidutiniszkai po 3 
kartus per szimtmetį; sziame 
šzimtmetyj tas atsitiko 1833,1866 
ir atsitiks 13 d. Lapkriczio 1899 
m. Kaip kitais czia paihipėtais 
metais, teip ir szįmet toje dienoje 
matysime tikt daugybę puolanczių 
žvaigždžių visai teip, kaip tai 
buvo 1833 ir 1866 m. Mokslin- 
czius Humboldt ir jo asistentas 
1833 m. į vieną tikt valandą su
skaitė 25000 nupuolusių žwagž- 
džių. Kiekvieną kartą, kada tikt 
matote puolanczią žvaigždę, bū
va panaszus perėjimas žemės per 
kometų kelią, kurios paliko czia 
dalį medegos, tikt ne visur jos 
yra teip daug kaip tai bus 13 d. 
Lapkriczio, kurią tai dieną tūli 
sensacijų garsintojai apreiszkė 
kaipo pabaigą gyvybės ant musų 
žemės. Puoianczios žvaigždės 
yra tai dulkės, kurios nieko pikto 
ne gali padaryti; rods terp jų 
gali pasitaikyti ir didesni szmo- 
tai, arba teip vadinami meteorai 
arba puolanti isz dangaus ak
mens. Toks nupuolęs akmuo rods 
gali žmogų arba gyvulį užmuš
ti, bet ant to reikia,kad jis į žmogų 
pataikytų. Ir to vienok nėra rei
kalo baugintieji, kadangi iki 
sziol surinktos statistiszkos žinios 
parodo,kad per szimtmetį nupuolę 
isz dangaus akmens pataiko vos į 
vieną žmogų. Taigi, isz to visko 
aiszku, kad nors 13 d. Lapkri
czio ateis musų žemei susitikti 
su Bielo kometa, bet tas susitiki
mas ne gal nieko pikto padaryti, 
ne daug bus tokių, kurie žinos, 
kad tą dieną atsėjo žemei susimu- 
szti su kitu dangiszku kunu.

uniformas, kurie mat jam labai 
patiko. Priesz jo reikalavimu 
protestavo ne tikt urėdnįkai, bet 
peikė jį smarkiai ir laikrjszcziai. 
Dabar jau paczto virezininkaa pa
garsino laikraszcziuose, kad atsi
ima atgal savo prisakymą.

*7
— Chicagoe policija, ant kertės 

Noble st. ir Fox Place užtiko 
olą, kurioje ausirinkdavo jauni 
12—14 metų plėšikai. Olą vai
kai pats sau iszsikasė, ežia turėtu 
davo savo ausuinkimuA ir krau- 
vę pavogtų daiktų, ypacz gi po 
pierosų, teiposgi skaitinyczią nie
kiausios 'vertės amerikoniazaų 
pasakų. Detektyvai, iszgirdą 
balsą isz po žemės, įėjo į olą ir 
rado 12 vaikų, kurie, už kokį ten 
nusidėjimą, stengėsi nubausti vie
ną isz savo sąnarių. Wiaokių 
Vogtų daiktų, kaip antai cigarų, 
auksinių daiktų, laiktodėlių ir tt. 
buvo ežia mažiausiai už 400 doi. 
Jauni plėszikai tapo auaresztuoti, 
terp jų daugiausiai buvo lenkų.

— 29 metų czekė, Berta Vie- 
jan, gyvenanti po nr. 334 N. May 
st. apskundė savo vientautį, Jo
ną Sąvtik, gyvenantį po nr. 32 
Will st. Mergina saku, kad Sav- 
tik žadėjo 8u ja apsivesti 15 d. 
Sausio szių metų ir ne tikt paža
dėjimo neiszpildė, bet kaip dabar 
dažmojo, nori apsivesti su kita 
jaunesne mergina. Už neužlaiky- 
nią žodžio reikalauja 10000 dol. 
nuo savo numylėtinio. Su tiek 
pinįgų ji, žinoma, galėtų greitai 
gauti kitą vyrą. Svatkui ji vie
nok žada dovanoti nusidėjimą, 
jeigu tasai ims ją už paezią. Kaip 
ta prowa pasibaigs, dar nežinia, 
audžia nusprendimo neiszdavė 
ir vargiai bo pripažįs tiek, kiek 
mergina gauti nori.

— Užstojus szalcziains, dau
gybė nėturinezių gyveninių be- 
turezių, kurie pirmiaus nak
vodavo kur nors apleistų namų 
kelnorčse, dabar • priversti 
jieszkoti nakvynės ant policijų 
stacijų. Czia kas nakt dabar susi
renka ant nakvynės tokia dau
gybė žmonių, kad net sunku vi
sus patalpinti. Pereito utariųko 
naktyj ant Maxvell stacijos nak
vojo 115 žmonių, ant Harrison 
50, ant Stanton av. 65 ir tt. 
Skaitius jieszkanczių nakvynės 
ant policijos stacijų kasdieną di
dinasi, jeigu szalcziai trauksis il
ginus, negalima bus patalpinti 
visų nėturinezių namų. Mat Cbi- 
cagoj daugiaus yra nėturinezių 
pastogės varguolių negu pralo 
busiu milijonierių.

balius. Szirdingai užkvieczia vi 
sus lietuvius ir lietuvaites atsilan
kyti ant musų pirmutinio teatro.

Su guodone, 
Dr-te Si. Matkubzo.

(10-2)

Maskarados Balius.
Subatoj, 4 Wasario, savo sa

lėj, darau ant pasilinksminimo 
maskarados balių, ant kurio už
prašau vaikinus ir merginas at
silankyti apsirėdžiusius maskara- 
disskuose parėduoee. Bus duoti 
3 “prizes” kurie atsižymės juo 
kingiausiuoee grėduose, tie isz- 
laimės setuos “prizus”. Balius 
prasidės 5 valandą vakare. Už- 
prašau vigus. Su guodone, 

f L. Ažūras, 
3301 Aub|»fn av., Chicago,

Balius! Balius!
Lavrence, Mass. Subatoj, 4 

vasario, Ford Brothers salėje, 
nauja parapija szv. Franciszkaus 
Serap. turės balių ant naudos sa
vo bažnyčios. Bus puiki muzi
ka, saokiai ir gražus pasilinksmi
nimas. Dėlto užpraszo visus 
lietuvius ir lietuvaites, vietinius 
ir aplinkinius, kuoskaitlingiausiai 
susirinkti. Balius prasidės 4 vai. 
po pietų. Įžengti vyrams 25c. 
Moterims ir merginoms dykai.

i Su guodon, 
Liivrenco Parapija.

III.

Balius! Balius!
Algirdo pasilinksminimo Kilu

bas isz Melrose Purk, III. rengia 
ant r? balių ant nedėlios, 12 d. 
VVssario, “Arbeiler” salėje 368— 
373 W. 12th St., arti Blue laland 
av. Prasidės 5 vai. vakare. Gra- 
jys pirmos kliasos muzika. Ui 
geriausią atsiiymėjiiną szokyje 
“Vaičiaus” aplaikys 4 auksinius 
medelius, ui geriausią atsiiymėji 
mą szokyje ^‘Cake Walk” aplai- 
kys 2 medaliu, (ienga aut baliaus 
vyrui su pana 25c. Szirdingai 
visus lietuvius ir lietuvaites ui- 
avieczia atsilankyti. '

- Su guodone, Algirdo Kuubas.

Paduifiu dėl žinios lietuviams, 
kad dabar gavau isz fabriko nau
jų ir labai gražių popierų ir pa- 
vinezevonių su gražiomis kwiet- 
komis, kurių tuzinas kasztuoja 
25c., o 5 tuzinai |1.00. Už Ki
tokias prekes parduosiu tik 
per 30 dienų, paskui tuzinas 
kasztuos 35c. ir 40c. Pasiuku- 
binkiU pirkti pakol pigu, 
galit prisiųsti pacztinėmis 
kėmis. Adresuokit:

W. Kudarauskas, 
Box 234, Lavrence, Mass.

25c.
mar-

Draugyscziu Reikalai
Nedelioj, 5 Wasario, 1 valandą 

po pietų, salėje K. Liaudanskio, 
3301 S. Morgan St., Draugystė 
Simano Daukanto laikys savo 
mėnesinį «usiiinkmą, ant kurio 
visi sat*ari*i szios Draugystės 
yra kviecziami pribūti.

Su guodone. Administracija.

Pajiešzkojiinai.
Pajieszkau savo kaimynų: Bernoto 

Petraiczio ir Antano Kaminsko, abu isz 
Kauno gub., Raseinių pav., Tauragės 
voi., pirmiau gyveno Chicagoj. Jie 
patys ar kas kitas teiksis daneszti žinią 
ant adreso:

514 Chureh
Mike Naujoka, 

st. VVilmington, Del.

Pajieszkau savo draugu Franciszkaus 
Liekio. Kauno ‘gub., Raseinių pato., 
VVatszgirių kaimo, pirmiau gyveno 
Guzickf ull. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žinią

LIETUVA
"■ 1 .. .....U

Draugija dėl iszliuosavimlmo du*xiu U* 
osyeaoatea*.........................................

Pilotes arba kelia* ia maldinga gyvenime MM 
Garas* epe balsybla *udo Dievo ** 
Gydyklos no baime* *mertie* 
Gyvenimai uv. Dievo ir III nok' 

Franclaskaa*
Gyvenimas įsvento Benedikto
Gyvenimas asvunoz. Marijos Panos 
Gyvenimai visu Ssventu ant kožno

I dideles knygos, kodas po
Tie patys gyvenimai Szvsntuju_____ _r
daryti, visos 6 daly* vienoje knygoje, aat 
nugaros ažvardinlmal atspausti aukso 
literomis.................. ................   *j»

Gneuuykas iugražyta* ant guro kulio per
Jesrsa Pone ,. ite

Girtybe, bjaurybe ir sunkybe to grieko „ ISc 
Issgantnjri dūmojimai apie Sopuliu* Szv. Ma

Istorija seno ir sauki istatimo *u abrozalel* ifc 
Istorija seno totatlmo no pat sutvėrimo 

pagaule* iki užgimimo Kristau*
Ka* yra grieka*? tabu! naudinga knygele 
Kalba epo Kataliku tikėjimą 
Kaip *p*pakajltls sumianijo ” 
Kanczto W. Jėzaus arba Gavėnios knyg< 
KaodleninesMsldoe......................... ..............
Meno Szv. Marijos Panos............................
Mokslas Rymo Kataliku. Kiekvienas žmogų*,

norinti* vadintis tikra Rymo-Katallk*. pri
valo perskaityti tzto kaygele. idant supras
tu ka* tai yra katalikyste, kario* H* 
verda nsszloto...............................................40c

Misija. Yra tol dva*i*zka* mokslas apie 
tlkejiau Isrimta* isz Raazto Szv. irto- 
džlu palte* KrUtau, . tfc

Nekaltybe augartybe ir grožybe tos dorybe* 20c 
Pamoksta! apls tuda Dievo “ Ita
Penpsjima* apie izvent* tlksjlma •* jgo 
PamokstaI ant didžiųjų metiniu *zv*acalu

ir didžiosios nedalo*.........................................(Oo
Stacijos arba Kalvarija........................................JOc
Stebuklai Dievo Szv. Sakramente, daug na-

bažnu sivvntu skaitymu................................40c
Sakale pavargėliu *iratu ir daugel kitu

naudingu žinių.........................  ..Ita
Tajemnyozio* Gyvojo Ražanczlau*, 1S lajom 

nyoziu puadukyje  ............................ ita
Tiesa* žodžiu apie pamatiniu* tikėjimo daly 

kuo aaudiaga* dėl mokytu ir Bemokytu 36c
Trumpos Katelikiszkoo Katekizmo*................. ita

Trumpi pamoklaimal Ir rodo* iizitntcalaz 
kaygu kua. K. Aatana*ioxiau«...........10c

Vartai dangau* ifc
Wado*a*aplankanotlu kanoala ViMtpatieu

Jaauao Kn*tu*o *• itc

KnifftM swiettszkos intalpos. 
Abeoela gena*** mokintu** dal valku *0c. 
Amžiau* (ala* Ponako Piloto, kuri* buvo

•udte ViMipatie* Jetau*....-..................*n
ANDERSONO PASAKOS Vienoje kayge

Įėjo 10 gražiu paukaletlu ....................... ifc
Amerika Pirtyje Komedija dėl teatro , lOo. 
Anegdotal i*x*irarimal Ir patarle* l*tgyweni-

mo *eno*e* Grekonu bei Kymionu •• *■ 10c 
Apteka Diewo, pateka.................  11,00
Aliute duktė kunigalksaetlo Kerniau*, nauja 

ir graži pasaka...................  |(M
Apie kalbu pradžia ir tikros rodo* dėl apsisaugo

jimo nuo neprieteliu zredanezlu lsx tikro ir 
Iszganingo tikėjimo kelio In prapulty. Czia 
raazUjas nurodo kurio* yra seniausio* ant 
svietu kalbos, nuo ko jo* paeina, nurodo kad 
lietuvistka kalba yra seniausia ir kad turi 
daugtoustoi neprieteliu, kurie *teturtosl ja 
isznalkintl. ant galo paduoda rodą* kaip 
nuo to neprieteliu apsisaugoti . KM

Arielka yra suodei paeinanti i*z girtybe*. Czia 
aprastoka* yra arielka, kaip ji kenkto žmo
gui. parodyta su ketiiviai* abrozelial* žmo-

dytl. .... MM.
AnlmO Vili*, naujausia Ir gražiausia pasaka, ku

riai *kaitytoja* atsidžiaugt negale*....TSc
Birute* delno* ■*' ■■ 10c
Hudai gydymo. Daktariizka knyga................... *0e
Dievaitis, apysaka salo* gadyne*. Yra tai gra- 

žiau*l* pasaka. kurio* lietuviai da niekad 
neglrdejo. Preke •• - *1.00

Dainų skrynele „> „ MM.
■'Dirva'* medega S. Daukanto hijografljal (gy

venimui) Yra tai naujau** kn Igele ir labai 
akyva, kurioje apraazyta* gymen'ma* Sima- 
noDaukanto auopat k»dlky»te* tki jo •mer
us*: kaip augo, kur mokinosi, k* velke ir 
tt. Prie to ir jo fotografija patalpinta. Apart 
to knlgeieje randasi daug <toia* ir kita gra-

- žiu straipsniu Preke , .■ MM
Ktnolloglazkoa smulkmenos Ste
Bele ialeilu karaliene ir l*zgriovima* Kauno 

pili* IMU m., du puiku* dramai paraižyti A- 
lekaandro OuAaėaio ... (te

Genu Dedu. Graži poaaka iez laiaadieniaio Lie
tuviu padėjimo....................................10c

Gyvenimo* Stepo Baudnoalo pa*ak«e Ite
Gyvenimą* Genavaite* įGenovefo*). Yru 

tol labai puiki ir pamokinanti pūnka. 
apie kurto lietuviai jau daug kartu (tr- 
deja yra Mto

latorija Europos *u mapom* SOc
Istorija gražio* Katruko* “ •• 10c
latorija i*z laiko Francuxa vainos atsitiku

sio* Afrikoje . . Mlc
I *tonj* gražio* Mageleao* ., Ite
Istorija *eptyalu Mokytoju • - *• MM

loki-
nantl kaip patrini »awo (yaranima ttc. 

ak m* Sooijall»ti*xka ton lyga ant *i*a kalla- 
to* ataka. G«ri pamokinimai darbinin
kam* kaip paurnni >a*o buwi.................... 1*0

U sijotu po vaidila maskoliau* 
Juokinga* pasakojima* apie Szaltabulziu* 

ir du gražu* straipsniai l*z ukinikyste*

Kaip Įgyti* pinigu* Ir tarta

Pa«kulins* mltxio*,*py*aka .g Ite
T..............................i tauto* Ruse f ie*zpaty*

• pleeiym*). **"
1 temą. Labai
1 tauto* rusu .

i plesslny*)

14558044402
upatyitej^ 

....... KM 
lurfcti »j pul-
. 1 . 10° 

daI or&diiuVllatomhloCi tome

u..........................j.................10c
Mendelt* Dkta Ivi* Dvi 

»» . " f? ' 10c
vardauoka gar u burtinyk*

I. Preke , tte
lymai tos gyvei imo žmonių 
i . . .
ko* Rasztodsl 
raezytie 
ngllszko* kalbo 
» Tretininko 
apie Lietuva 
sajauiiu delnu 
s daineles ir L

. . 1*0
loriactiu 

Ite.

varyto ja*, kom 41 ja 
lai. Steatio* n»i jo*.labai

lukt^ arba Liet (va XIV
>01 graži paaaki 1...............

•1.00

Ite
10c

•• »iao

1*C
---------------- vb :l*akom*

toalatorljo*. ( *to talpina*! 
to. Babllionl> », Fenicljo*. 
ledijo* Ir Kir a. pagalju 
i. Yra labai 1 kyva Įstoti-
luditas 

i*. . _____ _
kvienam Ja pel

i kyva i*tori- 
>i toaltytl. MM 

auginime žiu Išneria 
. , . 10e

apto Duktery fily po Ka-^

.praezymak i*x
Įklos pasako* ,
Ūme turi didele akt*.
Suvolku gobei

. , MM
pabaigos 18

"T
N Bijo* lįr

UM
uokinga pasalu.................te.
rbto Naujausia delno* .MM
Ituvtu latorija „ 
i Geografija pai usyra

Knyga dėl tyriu įjancaiu

Weselijo* arba pagireau gobtuve*.. 
W trasia y kai. Marga* paveikslėli*.

ii pasaka a pi* vlrszinyku* (ure4 
Lietuvoje , , , ,

Žodynu* keturiose kalbose: lietuj 
wi*zkal. lenkiszkai ir ru*kal 
knyga dėl nortnczlu užmokti 
ru*ko* arba latviszkos kalbos.

. Labai gra- 
>4 syku*) 
. , Ita
is Įsakai, lat-
k ra gertouser* geriau** 

lenkiuko*.

tipena* bei tipoae Ir auksingumą* b I sidab
ringumu li-luviitku delnu. Yra l |i moka- 
liszlca* iasvadžiojima* apie paej ma li»- 
viszkoskalbos , , ,

Žente* dyl Parodo* Komedija 1 ekt< . kurto 
grajyja teatruose.....................

Kiiygo* niOMii locnoN « 
tuwes.

Akyvi Apsirelszkimai Sviete, ant kuriu žmo 
nes nuolatos žiuri, bet ju gerai i esu pranta; 
•u 7 abroaeliai*. Neuding'auae 1 nygele — 
svieto dėl daslžinojimo i*z k< daro»l 
bei, griausmai, lietu* ir sniegai; kasyta 
debesiai ir aat ko jie laikosi, .» .....

Aritmetika. Kniga dėl isz*imokinim< rokua- 
du............................... ................ . ...........

HYGIENA. arba mokslą* apie užlaik rmw *i 
kito* Srita knygele privalo ra* )• kieki 
nuošė namuose, ne* ka* ja *u aty< ■ 
ty», patalky*apsisaugoti nuo tuk 
šokiu ligų, pataikys užlaikyticzie 
sveikatą, pailginu savo amžl ir n 
ginti *veikai* ir tvirtais savo va 
Preke..............................................

Istorija Suvienytu Wal*tiju Sztouri ana Ameri
kos. Apraszo kaip Koliumba* a rado Ame- 

4 riks, koki czia tada žmone* gy reno. koki 
žmones pirmiausiai isz Europos į radėjo va
žiuoti in Amerika, kokio* kare* b vo. už ka 
karevo Ir kokiuose metuose; kiek prezidentu 
buvo, koki ir kiek kuri* gero pėda -e dėl salos 
žemes O ant put galo talpinasl K intliiuclja 
Suvienytu Wal*ttju. kuri yra reik įtaigiausiu 
dalyku dėl perakUtymo kiekvieni m žmogui 
• ZĮOje Ameriko* žemeje gyvenau iziam/ 
Turi puslapiu 364 Preke... ......gl OU

................1*0

►aus-

30c

y beje savo

Suvienytu Wal*tiju. kuri yra reik, 
dalyku dėl perukalty - - -

institucija 
II ilgiausiu

Kražių Skerdyne. Apraszo ana baisu atsitikima 
kada 18M m. maskoliai užpuolė int Lažu y- 
ežio* miestelyje Kražių. musxe, szi ude ir pjo
vė nekeliu* žmoni*, užgriovė aitriu* Ir už-

..Ite
•-

10e

cxio* mieatelvje Kražių.
w* nekalta* žmoni*. I*zg______________
pectetljo Imžnyctia. Aiszkiau«ial i praazo 
ta wlaa ataltiklma...................................

Lumtntonu* LtetuvtszkM su poteriai! I 
klzmaia D mlstraniuru. ........

Mokslas apte a-mj ir kliu* yritlu*. ; i 
pabaiga. A pra*»> ka* yra žemr. i< ■ 
•įdeda. *ni ko laiko*! Ir kai 
yraiaule. žvaigžde*. menul_, __r „. ._ 
ir kito* žvaigždes: ka* yra rdian* o*, korne
to* ir kito* retai matomo* :*aigA e*. Su 80 
a*tronomi»zku abrvzellu turinti 22S pusto 
plūs. Yra tai vienatine knyga, i iz kurio* 
tikrai žmogus gali ap*l*zvie*it.. . ~

Ta pati apdaryta .................. t..........
NAUJAV8IS LIRTVW1SZKAS SAP? U 

surinkta* !•* daugel *wetimt*utls4ii 
nyku ir surėdyta* pagal tikra 
Eglptiazka eapninyka.- — —- 
želiu.—su apraszyniu f

ip *ul |M: ka* 
Ii*: kąip toli in

Sioo. 
YKAS. 

__ sapm- 
Vraiaakal

Eglptiszka eapninyka.—«u*10 aisžkiu stiro- 
aehu.— su epraszymu planetų ir | aelapczln. 
kokias senove* žmones vartojo de ‘------“
mostei te* -Gerinu**! islguldo vinį 
•apnus. koki tik žmogui prUapnuo l 
Apdarytos........... ............... .

inspejl- 
>kiu*
rali 60c

Olitypa, apysaka isz laiko terpaaviazk • ka
res Indijon* Ameriko*......... ..................

Pulki istorija epe Kantria Alane, kuri lertti

W. SLOMINSKA,
679 Mtlvvaukee Avenue, CHICAGO, ILL* 

Mano Dirbtum tapo — —
Apdowanota

medaliais/
.... I ant Kosciuszkos P»ro- l

* '***'* K dos už rupestliic% tei- Vm

KARŪNŲ, SZARPŲ, 
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BĖRIŲ, 
KINIŲ LAZDŲ ir tt

Turiu ut garbę apreikszti guo- 
dotlniems Kunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu tol
aus augszcziaua paminėtus daig
ius PigriRUsei, Teisingiausei 
Ir Geriauitei, nes per 30 metų 
užsiimdama iszdirbimais įgijau * 
geriausę praktiką it dėl to galiu 
viską padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.

Su guodone
W. 8LOMIN8KA, 670 MILWAVKEE AV., CHICAGO, ILL.

Li6iuwiszKa flOiieka
257 Hanover St., Boston, Mass.

Pilna visokiu aptiekoriszku tavorų czionykszcziu ir užrubežiniu.

Aptiekoje visada galinta rast DAKTARA, kurs duoda ligoniams 
rodaN dykai.

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

LIETUWIU DAKTARAS

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

. Telefonas: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiektoienos 

aptiekus.

MARJA DOWIAT7
Kauno gub. Szauliu pawietc

Attorney Beckermanas,
ADVOKATAS.

GeriauRei iszprowoja visokias prowas 
visokiuose suduose, kaipo civiliszkuose 
teip ir kriminaliszkuosė. PersenSjusias 
ir užvilktas provas atjieszko ir daveda 
prie greitesnio termino.

3^7 W. ląth St.,4
Chicago. Illinois

* P. K. BRUCHAS. 
užlaiko didelę 

mKrautuwe
E® L a i k rod ž i ų, I.«i k rod e 1 i ų. Ž i e

d*!’ špilkų ir tt.
ttvMeiv Sr.liubliiius Žiedus 

padaro ant orderio ui pigiau- 
. se prekę.

954 331d St., Chicago, III

Ar Tawo peczins 
reikalai pataisymo?

Jeiga terp, tai pirk visus reikalingus prie 
pecziaus daiktus pas

Ootlet Fornitnre & Ston Co,
3240 S. Morgan St.

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

— 32 m. weiėjas Oi to Kaah, 
gy urenantis po nr.27 Churchill at. 
krowė isz geleiinkelio wagonų 
Atgabentą szieoą, bot būdamas 
ant wirszaus azieno, paslydo ir 
nupuolė ant ieniės galwa iemyn, 
susiskaldė kaukalį ir atliko ant 
wietos. t '

— Chicagos paczto wirszinj- 
kui saiuom tarpu nepasisekė pri- 
w«rsti paczto urėdninkus jai taisyti

• ■

Chicago, III.i Draugystė Liuo- 
sybės laikys savo mėnesi n j susi
rinkimu, salėj L. A Žuko, 33 rd ir 
Auburn Avė., nedelioj, tuojau* 
po 12 valandai vidurdienio, 5 d. 
Wasario, 1899 m. ant kurio bus 
apsvarstomi labai svarbus daly
kai ir nauji užmanymai. Deltogi 
kiekvienas sąnarys privalo ant 
ežio.susirinkimo pribūti. Teipgi 
yra uipraszomi dori lietuviai ant 
prisiraszymo. (stojimo mokestis 
dar 11,00.

Su guodone,
A. Rudauskas, Sekr.

3252 So. Morgan St.

Subatoj, 4 VV’asario, 8 wnlan
dą wak are, salėje Liaudanskio, 
3301 S. Morgan st., Liet.JKdpubl. 
Susiwienyjimas laikys sawo me
tinį susirinkimą, ant kurio bus 
rinkta nauja administracija ir ap
svarstyti kiti svarbus reikalai. 
Dėlto delegatai isz visų lietu- 
viszkų kliubų yra kviecziami 
pribūti.

J. Jauksztis, sekr.

Lietuwiszkas Teatras.
Lietuvriazkas teatras, “Gyve

nimas Sz.Jurgio laike wieszpata- 
wimo ciecoriaua Deoklecijono,” 
surengtas Draugystės Sz. Mateu- 
azo bus atgrajįtas 2 aktuose, neda
lioj, 12 Waaario, 1899. Sz. Jurgio 
parapijos salėje, ant 33 at. ir 
Auburn avė., Chicagoje. Prasidės 
6| wal. vakare. Salė atsidarys 
4| vai. po pietų. Po teatrui bus

201 Slroud

ant adreso: 
A n ton Petraitis 
st., Jft'ilmington, Del.

Pajiezkau savo draugo Gaudanto 
Waiszvilos. Gyveno Baltimoreje ir per
eitus metus iszvaževo į Pittsburgą. 
pats ar ku kitu teiksis duot žinią 
adreso:

Stan. Czaluuka,
915 E. Pratt st., Baltimore,

Ji* 
ant

Md.

Pajieezkausavo brolio Adomo Masi- 
lionio, Suvalkų gub., Seinų pav., 

Szventažeriogm. kaimo Janėnų. Ji* 
paUar kaa kitai teikti* duot žinią 
adreao:

Simon Masilionit, 
Bos 66. Albert, W. Va.

ant

Pajieszkau sawo pusbrolio, Jurgio 
Bieliausko ir draugo Juoso MacaianskOr* 
abu Kauno gub. Turiu svarbų reikalą. 
Jie patys, ar kas kitas, teiksis duoti žinią 
ant adreso:

Wincent Bieliauskas
Boa 94, Allenpoęt, Pa.

10c

- -— . . Mn. 
Ka* teisybe tai Bemeta* puikios apysakėlė*

l*z lietuviu gyvenimo . Ite
Kristi jonu* Duonelaiti* „ „ i KM
Ka* yra. o ka* bu* „ „ .ite
Krumpliu Joną* pasaka „ ite
Keletas žodžiu apie lietuvius Ir naudingi pa

mokinimai dėl Lietuvos žmoni*. Pusi.64 HM 
Kebais* talpinanti* savyje visokiu* užmini- J 

mu* ir ant ja reikalaujauti atsakymai lOo 
Kelios totorlsikos dainos. Gražio* ir .varbtoa a- 

pte Lietuvo* praeitie, jo* lletaviszku* ku 
nigalkszezln*. Kražių skerdyne* ir U.........UM

KelMutl*. tragedija S ektoeedel teatru.............MM
Keletas žodžiu apie Rymo popiežiau* neklai

dingume ...................Zg.. ........................... MM
Keleto* raistu apie Kražių,Suraižyta D. Butke- 
- ralczlo. Aiszktal apraaso p jo v y ne Kražiuose,

kaip ta* viskas ažattiko. kiek Ir koki žmone* 
buvo areštuoti, kiek *užei*tu, klek už
mestu. kiek au*udy«u ir U........ ................Ite

Lengva* beda* paežiam per save* pramok
ti* raszytle, dėl nemokanoziu KM

Lis»a vis zk oa dalaos tas viser seriaktos, 
apie ketari išimtai dalau “ *.00

Lietuvi*ska**s>upinl* • " ta
Lietavisski Raistai ir Rasstlaykai MM 
Lietuve* Kankles, nauju daine knygele ■tu

rinti 78 daine*. .. , ita.
Lietuvayku bei Lietuve* nusidavimai, vo- 

kl*skom* literom*. . 3ta
Lietuvo* Istorija, paraszyta 8. Daukanto,dvi 

didele* knygos, kodas po sykio 
abi................................................................*.00

Lietuvo* Gaspadine. Mokina kaip pritaisyti 
Dievo dovana. I*z kurios galima issmokti 
gerai virti valgiu* Ir etaakaneslsi vesti 
kukne 80c

Lietuvyste* praeiti*, dabartį* Ir ateiti* 2Sc 
Lietuvo* Tėvynė* Delno* parsszyto* kn. Asta-

Wienožln»ko. Labai gražio* dainos 8Oc 
Llėiulrtal amžių gludumuose Csla talpinasl ty- 

rįpejimal apie lleįiviu*. ju paėjima, Ir kalba 
tpio seniausiu amBiu. Knlgele verta yra per

skaitymo kiekvienam lietuviui KM
Litvini I Polony. Lenktoskoje kalboje. Iszrodo 
/ ka gero ar blogo lenkei lietuviam* padare ir 
/ ar turime ae lenkei* taikytu ar noo ju 
/ szslinU*.......................   KM

tu* valkszcziodama po svieto, da gybto 
bedu ir vargu kantrai iaskentejo 

impa GeograSja Butai** Neri*. 1 
•uprantamal apra*ao visa* * dali*

impa Geografija. Sutaisė Neri*. 1 rumpat ir 
•įprantamai aprašui visa* S dali* ivieto. Su 
"t pa velk. Iri tol*: mapu. žmonių. | vvulin ir 
medžiu Tlnkamiiuee geografija v* kam*
in pradinj mok*teiuf ...................... .....J.

Rankw«dl* Gromatn ratzymul. Yra totai 
naudinga knygel*, kurt mokins kai p reik 
raszylte gromata* Inipožystamu*. r‘ - 

e ilu*. giminia*, mylimai*!** ir toy 1 
*lu* prteai apaivndima. ta ponus, k 
gu*. Vyakupa* ir kita* augsstai paįl

laitai

riete-

itaty
—vv* CVMJO* utgva, Mivafiujr hwiu,
užgimimo ir kituose *varbiuo*e ati įtiki
muose Preke...................................................soc.muoee. Preke ....*.......................   ’

ROBINSONAS KRŪZIU8. moraliraki

J. WEIN8TEIN, 
pigiausei parsamdo karietas ar t vesei- 

lių, kriksztinų ir pagrobę .
250 W. 14th Street,

Telefonu Ca nkl 450.

Wisi wyrai pas j

Baltrukony!
Rasite szalta alų, seniauses ariel

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

Atsilankykite po nr.
11 N. Rlver Side St,

Saterbnrj, Conn.

Geriause Užeiga dėl I>arbinyka 
. pas

J. Danisew ieziu,
768 Bank ir River Side Sts.

faterbnry, Conn.
Užlaiko reriausius gerymus; szalta 

Alų, seniausia* Arielkas, Likierius ir 
kvepencxius Cigaru*. Užkvieciia visus 
atsilankyti. -Juozas Danisevriccitu.

“Koscinszko Pharnįacy 11

(LIKTU* IMK A APTIKS A) .

162 W. Chicago Av., CHI< I.!AGO.

lietu- 
ndrius 
aptie-

HILLE’S FOTOGRAFAS,
34A2 S. Hatated Ht.

Nuima puikia* Fotografija*: už tutiną tikrai 
$2.00 .

Ant veeeilia ir kitokiu reikalu nuima Fotogra
fija* kuopuiklauiial.

J. LESZCZYNSKIO
Lenkiszkai - Lletuwiszka

APTIEKA
3316 S. Morgan St, Chicago, III.

Pajieszkau savo brolio, Wladislo^ro 
Andrejausko, Kauno gub., Telszlų 
pa*., Warnių parapijos. Pirmiaus gy
veno Allegheny City, Pa. Jis pats, ar 
kas kitas, teiksis paduoti jo adresą, už ką 
busiu dėkingas. Mano adresas:

Steponas Andrejauskas,
106 rėki n st., Waukegan, 

ao-ti _________

Pajieszkau Domininko ir J. Knistautų, 
Kauno gub., Telszių pav., Tvėrių pa
rapijos. Pirmiau gyveno Philade>pbi- 
joj. Teiksis atsiazaukti ant adreso:

8. Pareigi!,
Boz 363. Randolph, Mase.

111.

kC*k»toaam ant penkaiumo. ne* otia ap
mato atsitikimu* *ie*o Medėjo *u viaokiai* 
žvėrimi* po svetimu* krasttu* **ieto. Yra 
tol akyvu Ir pamokinanti* aptakyma* *u 
trini* abroMllai* ■ . . 10c

Maakolijo* politika tu Europa Ir kataliklazka 
bažnycMa. Iatrodymą* kaip malkeliai per- 
■ekloja. kankina Ir naikina lietuviu* ir ju 
bažnyetlaa.................................... 4 ibo

M u* u mužikėli* laiduoto* ant naudo* Lietuvo* 
Ckluykam*. ■ Czla randa*t trumpei apsaky
ta LietuVM toutUžkas kilimą*. Po tom ro-

Nedega mūra taaUszkai vatotlnykyotol. Saloje 
■ kalgoje apraaao visa* ligas, ju vardu* ko

kiai* jo* vadina Kaunleosial ir Suvalkte- 
cziau tengt apraszo kokel* vaistai* prasti 

' žmoue* ja* gydo. Prek* ... MM 
Mužikėli* dėl broliu Lietuviu per sz. Dzidoriau* 

Draugyste. Csto yra daug gražiu ir mok* 
llszku pasakėlių Ir daina................ ...ite

Knigu Kataliogas.
Knygos DwMiMkoa intalpmi.

Nameli* pustelnyko mm

Negirdėta* daikto* Ir garo* rado* musu mo
terėlėm* „ to

Nedorybe Rymo Cleoortau*, l*tortja 1*1 laiko 
ponsvojimo Nerono fite

Ntolpetestyk. Komedija grajyjama teatnaoto 1<M
Orleano Mergele, tragedija penkinoee aktuose ra 

iateaga, IraMsto Tėvynės Mgtoteta Dr-tes.
I Yra talpnlktou** tragedija grajyjama teat

ruose, pirma *y k iasemnte ant lietu viae- 
ko* kalbos per Wlnea K*(g*...........  Jte

Pavargolo ir kaip gyvena K ynai fCklnai). I

Paduodam dėl žinios visiem) 
viams Jog nuo szios dienos p. i 
L. Greiczunas liekasi .vyriausiu 
koriumi musų aptiekos kuri ran lui po 
nr. 162 W. Chicago ar.. Chicago, 
vardu "Kosciuszko Pharmacy”. 
geriausiu gydyklų nuo vi šok i į ligų. 
Parsigabenom visokiu žoles, 
szaknis isz Europos ir Lietu voi .—Ant 
pareikalawimo visada turime j >agata- 
voja vaistus pagal geriausių ir 
glausiu daktarų receptus kaipo tfi;

,1. Nuo galvos skaudėfimo.
2. Nuo reumatismo. '
3. Nuo kosulio.
4. Nuo kirminu.
5. Nuo užkietėjimo vidurių.
6. Nuo patrūkimo.
7. Nuo skaudėjimo kauluose.
8. Nuo szuzų ir visokių iul ėrimų 

ant skuros ir daugel ^kitokių Liel arstu, 
kurių czia dėl stokos vietos uep deda
me. Galite gauti tikt musų aptiel Oja.

Atsiszaukusiems per laiszkus i: 
szantiems savo ligą, duodam n dą ir 
prisiuneziame gydyklas pier pacz s ar
ba per ezpresą. Raszaotienjs ir norin
tiems gauti rodos turite įdėti Jszku 
adresą kitaip atsakymo ne gausiu

Musų aptiekoja randasi keletu 
tarų, o daktaru M. F. Božinczius 
no k rajaus, tikru Lietuvis ir geri t tau
tietis, visada gatavu jums 
patarnavimo.

Su guodone,

Kosciuszko Pharmai 
162 W. Chicago At.,

Chicagc, III.

111., po 
Turim

bedus,

rarsin-

apra-

dak
sz se

. ant

T

Morgan 8t.,*Free Dtapensary 
and Clinic. 

Visokias ligas gydo dykai. 
3110 8. Morgan (Laure!) St.

Wstendo*: nuo 9 iki lipyto Ir nuo 1 tki 9 vakaro. 
Atsineazk bonkeles

•yNOTARIJVSZAS. CLAIM ADJUSTER.

F.PBradchulis
Užsiima visokiomis prowomis ir iss- 

dirba visokius dokumentus. Rodąs 
duoda visokiuose atsitikimuose.

Auiszaukite pas savo viengenti:
Wfl4 33rd 81,, CHICAGO.

Telefon: Ysru° 709.

“Vienybe Lietuvniku” 
i Meiną kas sereda jau 13-tas 
taetas, Piymouth, Pa., ir pra
nešta svarbiauses ir teisin- 
giauses tinęs isz Lietuvos ir 
visos pasaulės, talpina pui
kias apysakas bei kitus nau
dingus apsiszvietimui rasztus. 
“Vienybe” ant metų kasz- 
tuoja $2,00 o ant pusės $1. 
Pinįgai turi būt apmokami 
isz kalno. Laiszkus ir pinį- 
gus reikia siųsti ant tokio 
adreso:

J. J. PAUKSZTIS, 
Piymouth, Pa.

Turi geriauses gydyklas nuo visokių 1 
ligų; užlaiko viaokes Europines žolele*.' I 
Bobro m(sa, ruskas gyvas dieles ir tt. 
AtsisMukusiems per btiszkua ir apra- 
szantiems savo ligas, duoda rodos ir 
prisiunczia gydyklas per pacztą arba 
per e xpresą.

Aptiekoje visada randasi keli dak
tarai, teipogi per telefoną gali pc - • 
szaukti daktaro kas tik koki nori.

TcL Yards 7O».
Dr. Stiti ieTicrins gyiem ut Aplietos.
ŪKININKAS, Lietuvos ukinįku lai- 1 

kraeztis, iszeina vieną kartą kas m«- I 
nesį. kasztuoja Prusubs ir Austrijoj v 

markės, Amerikon prisiunėjant 4 t 
markės arba 1 amer. dolierį. |

VARPAS, literatūros, poli tikos ir mok- 1 
slo, dvimėneainis laikrggztis, kasz- 1 
tuoja Prūsuos ir Austrijoj 3 suksi- 1 
nua, Amerikon ir kitur prisi uneziant 
4 auksinus (Markes).

PiBįgus ir laiszkus į Ūkininko ir Var
po redakciją siuneziant reik toka H 
adresas padėti:

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

TĖVYNĖS SARGAS 
mėnesinis laikraaztis su paveikslėliais 

Trecsius metus 
stovi ant sargybos lietuvių tautos: szvia- 

sos. tikėjimo ir kalbos.

. ernykaccziua ir užpernykaacaiua numa 
i riua galima gauti už »Oc.

v lenk? nu-neria yra aiunctiarnaa ant pa 
žiūro* uždyką.

Raaaant reikia pad«U adreu:

1423 Ns Main Av.. Scranton, P*,
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