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Politiszkos žinios.

Amerika.
Ant Filipinų užgimė jau pir

mutinis susimuszimas terp ameri
koniszkos kariaunos ir filipinle- 
czių po Manille. Rods susinau- 
azimo nuo seniai laukė; bet vis
gi jis atėjo netikėtai. Kas pada- 

wrė pradžę, sunku įspėti: ameri
konai kaltina filipinieczius, tie 
amerikonus. Muszis vienok bu
vo gana smarkus, amerikonų pu
sėj krito 22 užmuszti ir 250 pa
keisti. Amerikonai sako, buk fi- 
liniuiecziai užpuolė, tie vėl kaipo 
priežastį paduoda, kad ameriko-- 
niszki kareiviai pastatyti ant ser- 
gybos pirmiausiai pradėjo szaudy- 
tį. Kaip tas nebūtų, apkaltinti

- visgi bus filipiniecziai. Anglisz 
ki laikraszcziai sako, buk filipi
niecziai nusprendė pradėti karę 
pirm atėjimo amerikonams pasti
prinimo. Du filipinieczių užpuoli
mai ant Manilles tapo numuszti. 
Muszyje jų tapo į 1500 užmusztų, 
2000 pasiautų ir 5000 pateko į 
nelaivę. Prie nuvijimo d*ugiau-

L šiai prisidėjo szuviai laivynės 
| kanuolių. Jeneroi* Millerę 
į su jo visais kareiviais nuo Iloilo 
I paszaukė į Manillę, kadangi priesz 
I j* stovi didžiausios filipinieczių 
I pajiegos. Amerikoniszkos ka- 
I riaunos yra i»z viso ant Filipinų 
I 21000 kareivių, jie visi sutraukti 
I į Manillę, maisztinįkai gi turi , 
I apie 80000 žmonių, jie ap 
| azarvoti idzdalies iszpaniszkais 
Į Mausero karabinais, turi ir 
I kelias kanuoles. Tasai susi m u- 
I szimas suskubino Washingtono ( 

senate užtvirtinim* sandaros isz- 
lygų, kurios kitaip nežinia ar 

*^Mitų užtvirtintos. Iszlygas tas 
į senatas priėmė 57 balsais priesz 
į 27. Amerikos randas buvo isz- 
L siuntęs komisij* ant tarybų su 
| filipiniecziais, bet komisoriai vos
■ pusę kelio atliko, o jau atsitiko
■ susimuszimas, todėl dabar komi- 
Moriai neturi kę veikti ant Fili

g Iszpanijos randas atsiliepė per 
■tarpinįkystę prancuziszko pa- 
■siuntinio į VVashingtonę, primin- 
■damas, kad pagal sandarus iszly- 
■gss Amerika sawo kasztais su- 
Bgi^žina iszpaniszkp kariauną nuo 
■Filipinų ir paliuosuoja iszpanisz- 
F kus nelaisvius ėsanezius manzti- 
| nįkų rankose,bet kad juos,ant A- 

merikosprii-akymo atsisakė paliuo
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šuoli Aguinaldo, Iszpauijos rau
das todėl pradėjo tarybos tiesiog 
su Aguinaldu. Tasai už paleidi- 
m* jo rankose ėsanezių nelaiavių 
reikalauja Kfelių milijonų doliarų, 
iszpaniszkos kariaunos karabinų 
ir kanuolių. Todėl Iszpanijos 
raudas praszo, kad Amerika 
tuos kasztus užmokėtų. Nežinia 
dar k* ant to reikalavimo atsa
kys Amerikos randas.

Savitarpiniai apkaltinimai terp 
amerikoniszkos kariaunos virszi- 
nįkų už pristatymę netikusių val
gio produktų kareiviams nepasi
baigė ant preezalinimo isz kariau
nos jenerolo Eagam Kaip sako, 
prezidentas, ui pakelimę pirmiau
siai apkaltinimų, nori atimti ant 
kariaunos virsziuįkystę nuo jene
rolo Mileso. Kiti už viskę kal
tina karės ministerį. Kuom tie 
apkaltinimai pasibaigs, neužilgio 
pamatysime.

Ant Kubos amerikonams sziaip 
teip pasisekė susitaikyti su ku- 
bieczių virsžinįkais, ypacz gi su 
jų vyriausiu virszinįku, jenerolu. 
G o niežu, kurisai ant galo sutiko 
paleisti savo kareivius namon,isz 
dalinus jiems amerikonų 
tus 3 milijonus doliarų.

kinim* vokiszkų misijų, vėl nuo 
Chinų rando pareikalavo naujo 
port®, geresnio negu dabar Wo- 
kietijos užimtas Kiao Czau, kurj 
gawo teiposgi kaipo atlyginim* 
už užmusztus vokiszkus mili
jonierius. Nežinia dar, k* dabar 
ant reikalavimo atsakys Chinų 
randas.

paskir-

Wokietfja.
Nesutikimai Wokietijos su A 

! menka už Samoa salas neiszsiaisz- 
kino. Wokiszkas konsulius ant 

1 Samoa salų apkaltina už užgimu
sius ten susierzinimus Amerikos 
reprezentantę, sudžię Chambers, 
kurisai vien t* darė, k* angliszki 
misijonieriai jam liepė. Nesuti
kimai terp vokiszko konsuliaus 
ir Chsmberao traukėsi jau nuo se
niai, į aiksztę jie iszėjo tada, kada 
lapo atmestas vokieczių remia
mas iszrinktas daugumu gyven
tojų balsų naujas salų karalius. 
Amerika savo konsuliaus raporto 
darnegaMo. Wokiszko konsuliaus 
raportę patvirtina pirma atėjusios 
į Europ* privatiszkos žinios. Rods 
Washingtotao senate netrūksta 
norinezių nubausti Wokietij* ir 
su ja pradėti karę, bet kad dabar 
□Amerika ir be Wokretijos tu
rės karę sji Aguinaldo ant Filipi
nų, tai galima tikėti, kad Wash- 
ingtono valdžios nesierzįs per 
daug tu Wokietija ir pasistengs 
užbaigti draugiszkai užgimusius 
nesutikimus už Samoa salas. Wo- 
kiazkas laikrasztis 
Ztg” pagarsino, 
karės su Iszpanija, 
ambasadorius 
dabartinis Amerikos užru- 
bežinių dalykų ministeris, gavo 
3 milijonas doliarų ant papirkimo 
Anglijos laikraszczių, kad raszy- 
tų prilankiai Amerikai, dabar, 
buk užgimusiuose nesutikimuose 
Wokietijos sn'Amerika, pasku
tinė griebiasi teiposgi laikraszczių 
papirkimo.' Ar teisingi vienok 
tie apkaltinimai Amerikos-sunku 
žinoti.

Wokietijos parlamente tapo 
pripažinti randui kreditai ant 
padauginimo kariazkoe laivynės 
irsudrutinimo kariaunos. Užran- 
d* balsavo ir pasiuntiniai katali- 
kiszkos partijos arba centram.

^Vokietijoj dabar randas smar
kiai pradėjo persekioti kiek vien* 
liuosesnę mislį, rodosi, jeigu įma
nytų, tai visiems vųkiecziams 
burnas uždarytų. Pats m miste
riai ir jų tarnai laužo konstitu
cijos tiesas ant kiekvieno žings
nio, nedaleidžia liuosų susirinki
mų, draugystes randui nepatin- 
kanezias uždaro. Socijalistų lai- 
krasztis “Vorvaerts” apskaito, 
kad vien Sausio mėnesyje azių 
metų valdžios nubaudė 127 vo- 
kieczius už įžeidim* ciecoriaua 
garbės, arba teisingiaus sakant, 
už nupeikim* kokio norą cieco 
riaus darbo, tuom tarpu per vis* 
deszimtį metų tokių nubaustų bu
vo vos 20 kartų daugiaus.

Wokielijos valdžios, už isznai-

Balkanų pussalis.
Wokietija gavo nuo sultano 

daleidim* nuvesti geležinkelio 
linij* nuo Palestinos pakranezių 
į Eufrato klonį. W i etoj prasi
dėjimo geležinkelio, prie jųrių, 
Turkijos valdžios pavedė Vo
kietijai plot* žemės prie jūrių už 
lajos ant parengimo porto ir staci
jos vokiszkai kariszkai laivynai. 
Dažinojusi apie toki* sultano do
vanu ^Vokietijai, Prancūzija pa
kėlė protest* ir reikalauja, kad 
sultanas atsiimtų atgal pažadėt* 
dovan*. Prancuzij* tame pasi- 
prieszinime remia Maskolija, ku
rios Turkija labiaus bijosi negu 
Wokietijos, ypacz kad VVokietijos 
rūbeliai nesusiduria su Turkija. 
Galbūt todėl, kad ^Vokietijai ne
pasiseks iszgriebti seniaus žadėt* 
stovykl* laivynai ant Terpžemi- 
nių jūrių; ant galo ir pati Wukie- 
tija, nenorėdama labiaus erzintie- 
si su savo kaimynais, gal atsisa
kys nuo sultano dovanos. To 
dar negana. Maskolija, gerinda
mas! Prancūzijai, reikalauja nuo 
sultano, kad tasai užprotestuotų 
priesz teip ilgę valdym* anglijo- 
nų Egipte, kurisai visgi ir dabar 
yra Turkijos valdyba. Žinoma, 
jeigu šaitanas paklausytų to rei
kalavimo, jo protest* paremtų 
lygiai Maskolija, kaip ir Prancū
zija ir t*ayk, jeigu anglijonai ne
pasitrauktų, turėtų užgimti karė 
terp Anglijos ir protestuojanezių 
vieszpatyszczių, nors- isztikro 
silpnai angliszkai kariaunai Egip
te sunku būt atsiginti priesz vie- 
n* turkiszk* kariaun*, jeigu tikt 
jos padėtojai suteiktų pinįgų.

ežia Ir ežia diktai Dreyfuso 
prieazų ir jo draugų tapo suaresz- 
tuotų.

Mieste Nancy tapo suaresztuo- 
tas buvęs prancuztezkas oficieras 
Dumnd, kurį kaltina, buk jis par
davė svetimai vieszpatystei vi
sokias paslaptis prancuziszkos 
kariaunos, fotografijas gintuvių 
ir tt. Susekė mat Durando susi- 
neszimus eu svetimoms vieszpa- 
tystėms visai netikėtai. Neseniai 
ant tilto ant upės Loaros susidau
žė pacztinis geležinkelio trūkis ir 
daug paczto siuntinių supuolė į 
upę. Kada juos po jcelių dienų 
isz upės isztraukė, vanduo tūlų 
laiszkųadresus teip nuplovė, kad 
negalima buvo perskaityti. Paei
tas, nežinodamas kaip surasti ad
resatus, laiszkus atidarė, tikėda
mas rasti juose oent siuntėjų ad* 
resus. Tokiu budu ir susekė 
Durando susineszimus su užrube- 
žiu kareiviszkoms valdžioms. 
Padarė jo namuose kratę ir rado 
ežia teiposgi diktai prancuziszkų 
tvirtynių plianųif fotograf jų.

Tūli laikraszcziai vėl pranesza 
apie besirengianesię karę terp 
Prancūzijos ir Anglijos, kurios 
buk labiaus geidžia Prancūzija 
negu Anglija. MTienas italiszkas 
laikrasztis pagarsino, buk Pran
cūzijos laivynės ministeris Lock- 
roy, pasikalbėjime su reporteriu 
iszaitarė, kad Prancūzija nereika
lauja per daug baugytiesi anglisz- 
kos laivynės, kadangi dideli 
angliszki laivai tiek gal padaryti 
Prancūzijai pikto, kaip seniaus 
iszpaniszka “ilepergalima arma
da”, kuri* maži angliszki laive-

si* vidurinėj Afrikoj belgiszkos į kad tįk namams neužkrautų po 
kariaunos dalį, vedam* Lothairo. ‘ 
Patsai Lot ha i r muszyj likosi pa- 
szkutas ir pateko į nelaisvę, jo gi 
kareiviai susidedanti isz cziabu- 
vių perėjo prie maisztinįkų. Isz 
atimtų ginklų, žinoma, maisztinį 
kai galės pasinaudoti.

Ecuadore, repubhkoj pietinės 
Amerikos, revoliucijonieriai ima 
virszv. Prezidentas Alonzo, isz- 
trau’.ęs su savo kariauna priesz 
revoliucijonierius, tapo jų 
musztas, kariauna jo pabėgo.

Isz Lietuwos.

su-

Nauja geležinkelio linija.
Nuo pradžios szių metų tapo 

atidaryta Lietuvoj nauja geležin
kelio linija. Nauja linija bėga nuo 
Garteno į Suvalkus per Augus
tavu. Trukiai ant tos linijos jau 
Bėgioja, susideda jie luom tarpu 
isz vagonų treczios ir ketvirtos 
kliasų. Ilgis visos lini os yra 93 
viorstai.

litiszkų mieriųl

Prekesgerymų rando deg
tines pardawinycziose.
Maskoliszka iždo ministerija 

rando degt nės pardavinyczioms 
Liei uvoj pu skyrė szitokias pre
kės gėrymų: valyto spirito 
tvirtumo 40°—už viedr* 7 rubl.: 
rėki i 
lių, 
tviitumo92°—16 rubl. VViedras 
deginės 40° geriaus per valytos 
10 rabi. Kitokio tvirtumo degti
nę pardavinės randas mažesnėms 
dalins be stiklinių, skaitydamas 
po 3 
mo.

nių maskolių reformų diktai su
mažėjo,wėl pasidaugino, bet užtai 
vertė jų labai nupuolė, kadangi 
seminaristai, kur tikt juos priimi
nėjo, pasirodė niekiausios vertės 
studentais.

i n k uoto spirito -57°—10 rub- 
tvirtumo 80°—14 rubl.,

ktfp už gradm-* jos ivirtu-

“Voesische 
buk laike 

Amerikos 
Londone, Hay, 

Amerikos

Chinaf.
Praszalinusi nuo valdžios cie- 

corių, Chinų ciecorienė pati ne 
tvireziausiai ant sosto laikosi. 
Ciecorius turi .diktai szalinįkų, 
kurie gal, susitarę, atimti valdži* 
nuo ciecorienės ir atiduoti j* at- 

ciecoriui. Pajiegos maiezti 
nįkų pietinėse Chinų provincijo
se vėl susidrutino. Sumuszti 
ant muszio lauko maisztinįkai 
kalnuose vėl susirinko. Apart 
to, Chinai dar turi gana vargo 
su Europos vieezpatystėms, kurių 
niekaip negali pakakinti: užtenka 
duoti k* vienai, kitoe protestuo
ja arba reikalauja teiposgi dova
nos. Mat sunetikimai viešpatys- 
ežių, jų pavydėjimas sunkiausiai 
puola ant niekuom nekaltų Chi 
nų. Negalėdamas atsisakyti, Chi
nų randas davė anglijonams kon
cesijas pietinėse Chinų provinci
jose, o tuojaus tokių jau konces jų 
pareikalavo Prancuzije krasztuo- 
se prie savo valdybų Tonkino, 
o Maskolija nepasiganėdina jai 
suteiktais portąis, bet reikalauja 
naujų, kaipo atlyginimo už su- 
teiktas Anglijai dovanas. Atsi
ginti nuo tų reikalavimų Chinams 
trūksta pajiegų, užstoti gi už juos 
nieks negali, kadangi tas pagim
dytų karę terp pavydi nez ų 
vieszpatyszczių.

ministeris pasakė, buk Prancūzi
ja, sutraukusi į pajūrius 150-200- 
000 kareivių, gali juos su viena 
nakczia perkelti į Anglij*, o tos 
.kariaunos užtek?* ant suvaldymo, 
kadangi kiekvienoj Anglijos 
karėj Airija pakels maisstus, o 
jie pagelbės pergalėjimu Anglijos. 
Arisztikro Prancūzijos laivynės 
ministeris teip iszsitarė, kaip an- 
sai Rymo laikrasztis pagarsino, 
nežinia, bet angllszkos valdžios, 
kaip paduoda kiti, laikraszcziai, 
laiko t* už teisybę ir jos pasiren ■ 
gusios nelaukti prancūzų užpuo
limo, bet kaip tikt Prancūzija 
pradės traukti kariauną į pajūrius, 
Anglija pradėsianti karę. Pran- 
cuziszkas užr jbežinių dalykų 
miniėteris iszsiuntė į Pcterburg* 
spęcijaliezk* pa^untinį ant susi
tarimo, kaip Maskolija gali pa
dėti Prancūzijai jos karėj su 
Anglija. Nuo . Maskolijoe atsa
kymo viskas dabar ir priguli: 
jeigu tikt ji pažadės savo pagelb*, 
Prancūzija nesibaugys karę pra
dėti. Bent teip mena tūli Įeik* 
raszcziai. Jeigu tie spėjimai tei
singi, tai matyt, kad nors dabar 
rodosi tyku, bet gal Europoj už 
gin ti kruvina karė, kaip tai buvo 
pabaigoj pereito amžiaus. Kad 
sandaros kongresas užmanytas 
maskoliszko caro galėtų iszduoti 
geidžiamus vaisias, Anglijoj ma
žiausiai tiki.

Afrika.
Transvaalius matomai prijau- 

czia, kad ant jo prie menkiausios 
progos Anglija rengiasi užpulti ir 
paversti į an«fliszkę valdybę, to
dėl, kaip galėdamas, ginkluojasi, 
kad nepasirengusio neužtiktų ka
rė. Prezidentas Krueger atsiun
tė į Europ* agentus nupirkti kur 
nors atliekamus karabinus. Aus
trijoj rado 60000 karabinų, ku- 
ripos nori nupirkti.

Kongo vienpatystėj (ji prigu
li Belgijai), vidurinėj Afrikoj.mai- 
sztai priesz Belgijos valdži* ky
la ir platinasi. Kariaunos yra ežia 
mažai, todėl negalima maiszt nį
kų pergalėti: seniaus iazaiųstus

Prancūzija.
Marsilijoj ant vieno susirinki

mo užgimė musztynės terp Drey 
fuso draugų ir jų prieszų, Murios 
traukėsi toliaus ant ulyczių, kur 
jau ir revolveriai buvo darbe. 
Prie to diktai žmonių tapo pažeis
tų. Daug isz besimuszraczių tapo 
sharesztuotų. Panašaus sumišai- 
mai buvo ir prancuziszkoj vai- _ _ ____ _____________
dyboj szisūrinės Afrikos, Algeri- mlžus pulkelius maisztinįkai'per- 
joj, kada ošia atkako Rochefort, galėjo Ir iszvaikė, ant galo tas 
inleistojas radikaliazko laikrssz- pato likimas pasiekė ir tvireziau-

Numirė nuo trichinų.
Kaime Koenigsdorf, Morungės 

pavietyj, Prūsų Lietuvoj, stalio- 
rius Werner pasimirė nuo trichi- 
nų, jo pati ir vaikai dar serga ir 
nežinia, ar galima bus juos nuo 
mirties iazgelbėti. Kiauliena, nuo 
kurios užsikrėtė liga, paėjo nuo 
kiaulės namieje augintos, kuri* 
Werner pats paskerdė.

Produktų prekes.
Pereit* sanvaitę už lauk* pro

duktus mokėjo Wilniuje: už pu- 
d* rugių 77-80 kp., avižų 72-80 
kap.; žirnių 1 rubl.; sūdyto 
sviesto 12 rubl. 25 kap. iki 13 
rubl.; kiaulienos pūdas 4 rub. 25 
-5 rub. Pūdas szieno 25—85 kap.; 
sziaudų 15-18 kap. Kviecziai 
95-105 kap. Grikai 75-80 kap.

Numažintos prekes ant 
iszwežimo miltų.

Ant pakėlimo Lietuvoj malu- 
ninįkystės, maskolįsakas randas 
nusprendė numažinti prekes per
vežimo ‘geležinkeliais ant iszga- 
benamų isz Lietuvos į užrubežius 
miltų. Prekės ant gabenimo mil
tu į užrubežius isz Pinsko, Sziau- 
lių, Keidainių, Panevėžio, Rygos 
ir Liepojaus bus diktai numažin
tos. ’ .

Kunįgą Bieliakewycziq 
Iszgabeno jau Į Pe

terburgu.
10 d. Sausio iszgabeno jau isz 

Kauno kalinio k u n. Bieliakevy- 
czių į Peterburg*. Isz kalinio nu
vedė jį po uždanga tvirtus sar
gybos ant geležinkelio; sargyba 
važiavo drauge iki Peterburgui/ 
nugabeno isz syk į Persiuntimo 
kalinį, paskui isz ežia į Tirinėjimo 
kalinį.

Karaliai.
Nuo senovės Wilniuje įsivei- 

«ęs yra paprotys, kad laike Trijų 
Karalių po miestę vadžioja aprė
dytus teip vadinamus “karalius”. 
Karaliai toki vaikszczioja po ka
talikų gyvenimus, gieda szven- 
tas giesmes ir renka kapeikas. 
Seniaus tokių karalių vaikszczio- 
davo po kelis azimtus, szįmetgi 
policija ir jų pabūgo, iszdavė 
daleidim* tikt dėl 40 karalių.

Waikam8 darbo namai.
Wilniuje dabar rengia nerne-

ežiams prieglaudos ir darbo na- >a Maak sliaaka apavietimominis- 
mus, kur patilps neturinti tėvų ir tarija, r orėdama nupuldyti garsų 

z-* seniaus Latvijoj ėaantį Dorpato u-
niversiletę, iszdavė priaakym* pri 
iminėti 
mokai* 
koše » minarijose, kokių į kitus 
univare tetua nepriima. Rodą per

pnų waikų kolionijos. 
askoliszka žmonių sveikatos 
gystė ant vasaros p įrengia 

»tiems vaikams, ant pataisy- 
uvelkatos, tam tikras kolioni-

Wlet<a isz tokių kolionijų 
j parengta Druskenuose, ant 
uno kranto. Czia pereit* 
bnvo 120 vaikų '(65 vai- 

! r 55 mergaitės) besimokinan- 
I miestų mokslainėse. Užtai-

Sl 
N 

draų 
silpi 
mo i 
jas. 
buv 
Nen 
mėtį. 
kai i 
ežių 
kym is kolionijos kasztavo 6000 
rabi, 
kuosb miestuose vaikai atsigriebė, 
net Serganczių visokioms ligoms 
svei lala ant sveiko kaimo oro 
pasitįaisA

*Wi»i tie susilpnėję ne svei-

Netikri auksiniai pinįgai.
Iki sziol ne sugauti piktadariai 

jau pridirbti ir paleisti terpspėi 
žmoųių naujų netikrų maskoliszkų 
suks nių pinįgų po 5 rublius.Pinį- 
gai te teipgerai padirbti,iszrodo 
kaip 
kirti 
jau,
skani bėjimu sziek tiek skiriasi. 
Ant _ __
padė i 1898m. Labiausiai jie iszsi- 
plati io po Witebsko ir Wilniaus 
gubernijas.

r tikri,kad labai sunku ats- 
uo8 nuo tikrų,net sveria tiek 
kaip ir tikrieji®; tikt

visų tų ne tikrų pinįgų

kad Lietuvoj, ypacz prie

8w^imtąucziai Lietuwoj.
M^koliszkas laikrasztis “Mas- 

kovs rija Wiedomosti” baisiai ru- 
goK
Prasi į rūbelių, daug labai yra 
voki ežių, kurie nors priėmė mas- 
kobs^kę ukesystę, bet visgi yra 
svetilntaucziai. Rods ant toliaus 
dabai
nėti i rokiecziams žemę, bet czia

ne valia Lietuvoj pirki-

daug tokių seniaus
ant žemės apsisėdusių. Laikrasz
tis reikalauja, kad randas nuo tų 
buvubių svetimtauezių atimtų 
žemę ir perkeltų juos toliaus nuo 
rubež aus. Gal būt, kad tokias 
tiesas ir rengia dabar maskoliszkas 
randa l

Zemdarbystčs rodą.
Maskoliszka žemdarbystės mi- 

nister ja žada Maskolijoe guber
nijose 
sų, prie kokių priguli ir musų tė
vynė LJetuva, parengti žemdar- 
biszkę rodę, kuriai pavesta bus 
rūpint esi apie pagerinimę žem- 
darbyt Lės- Tuom tarpu bus rando 
paskir i tik 
apeeija J 
biai ga ės kreiptiesi su visokiais 
klausyt naia pakėlimo žemdarbys 
tės reikaluose. Toki rodinįkai 
specijafistai bus siuntinėjami į 
viaokjt s krasztus ir jų priderystė 
bus mo tinti žmonis visokių pa
gerinimų žemdarbyslėj.

Semli aristai Dorpato uni- 
wersitote.

neturincziose žemiszkų įtai- 
e kokių priguli ir musų tė-

vien rodinįkai
istai, prie kurių žemdar-

giminių vaikai. Ant užlaikymo tų 
namų iki sziol surinko jau 500 
rubl. Rods tai ne daug, bet yra 
viltis, kad susirinks daugiaus. 
Rengimu užsiima maskoliai. Kad 
tikt jie nepaverstų rengiamų 
prieglaudos namų į savo įnagį 
ant maakolioimo betėvių vaikų.

į uni versitej* ir baigusius 
itacziatikiszkose dvasiai'

Paleido daktarą BruožĮ.
Prūsų valdžios, besibauginda- 

mos įtekmės ant lietuvių daktaro 
Bruožio, pasistengė jį nūn lietu
vių atskirti, bet kad ant to pa
mato ne turėjo, apgarsino bepro- 
cziu ir kaipo tokį, patalpino be- 
proezių namuosb. Dabar isz tų na
mų paleido palikdamos po užžiu- 
ra.. Waldžios norėjo priversti 
D-r* Bruožį persikelti isž Tilžės 
į krasztus vien vokieczių apgy
ventus, bet kad daktaras nępasi- 
davė, tai jį tyczia paleido, 
tikėdami,kad jis pabėgs ir pabėgęs 
ne galės į Lietuvę sugrįžti ir tokiu 
budu vokiecziai iszsiliuosuos nuo 
pavojaus. Dr. Bruožis vienok nė 
ne mislyja bėgti ir laukia, kaip 
Prūsų valdžių “szvindelis" pa
sibaigs^

300m. paminėjimas iszlei- 
dimo kn. Daukszos Pos- .

tll les. r
Szį metę praslinko 300 metų 

nuo iazleidimo, žinoma lotynisz- 
koms lįteroms, svarbiausios senų 
laikų lietuviszkoj kalboj knįgos, 
kunįgo Daukszos Postilles, kuri 
buvo iszleista Wilniuje 1599m. 
Ant paminėjam to atsitikimo, 
kaip paduoda laikrasztis “Peter- 
burgskija Wiedomosti”, masko- 
liszka akademija rengiasi t* 
knįgę, kuri kaslink grynumo kal
bos mažai turi sau lygių, perspau- 
dinti savo kasztais. Kauno semi
narija atsiuntė vien* egzemplio
rių tos didelės vertės lietuviszkos 
knįgos, bet jame trūksta 269— 
280 ir 620—621 puslapių, teipos
gi dalies dedikacijos.

Naujas maskolinimo bū
das.

Maskoliszkos kariaunos virszi- 
nįkas Dorpate, pulkaunįkas 
Pichaczev, iszdavė neseniai sai
to k j prisakymę žemesniems ofici®- 
rams:

“Asz užtėmyjau, ' kad tūli ka
reiviai ne maskoliszkos kilmės, 
nors iszbuvo kariaunoj su wij> 
szum vienus metus, dar labai 
prastai kalba maskoliszkai. Pagal . 
mano nuomonę, tas paeina per ne 
dabojimę žemesnių oficierų; todėl 
prisakau praszalinti t* ne geisti- ’ 
n* apsireiszkimę. Oficierams, ku
riems priguli paskirstymas guolių 
kareiviams kazermėse prisakau 
kareivius svetimtikius ir sve
timų kilmių guldyti teip, kad jie • 
ne butų guldomi krūvoj, bet terp 
staeziatikių teip, kad su savai- 
sais savo kalboj ne galėtų szne- 
kėti”. Jeigu tas būdas ir neissmo- 
kys ne maskoliszkos kilmės ka
reivius maskoliszkai kalbėti, 
tai beut jie bus po maskolių už- 
žiura, maskoliai galės stabdyti jų 
maldas, jeigu norėtų saviszloū 
pasimelsti.

JUOKAI.
Ponas į mažę mergaitę:
— Sakyk man, kuom tu pasto

si sykį didelis vyras būdamas?
— Asz niekada ne busiu dide

liu vyra.
— Ne? Kodėl tai? j
— Kadangi asz ėsu maža mer

gaitė.

Poni į tarnaitę:
— Mare, ar gi tu neliausi dai

navusi?
— Poniute, ir pauksztis ežiui- 

ba alkanas būdamas.

tei skz Uius studentų Dorpato i 
uni Venį teta, kuri tai dėl paskuti- szienas.

Ant jomarko.
— Kas tai yra, kad jaueziai ir 

arkliai teip į manę žiuri?
— Nieko tame žingeidus nėra, 

atsako draugas: jie lino, kad ta- į 
vo galvoj, vieton smegenų, yra



Isz Amerikos.
Nelaime ant gelčiin kelio.

Imlay City. Bėgi utis j vaka
rus pasažierinis trukia Chicago & 
Grand Trunk geležinkelio, prie 
stacijos Imlay City susimuszė su 
pasažieriniu trukiu bėganczių į 
ryku. Prie to trys trūkio tarnai 
tapo ant vietos užmuszti ir ketu
ri žmonės sunkiai sužeisti.

Expliozl|a. <*
Youngstovn, Oh. Netoli nuo 

ežia ėsanti Ohio parako dirbtu
vė iszlėkė j padanges. Mat mali
mo dalyj nuo nežinomos priežas
ties atsitiko malamo parako ex- 
pliozija, kurios du darbinįkai ta
po ant vietos užmušti ir visa 
trioba sugriauta.

Wetros sugriovė.
Cartersville, Ga. Aplinkinė

se szito miesto siautė baisios 
wėtros,kurios beveik su visu isz 
griovė miestelį Stilsboro. Prie 
to daug žmonių tapo gana sunkiai 
apipultų. Terp kitko vėtros su
griovė naujai pastatyt? metodis
tų bažnyczię. Sugriautų triobų 
griuvėsius vėtra isžmėtė po vi
sas aplinkines.

Amerikos rando skolos.
Wieszos skolos Suvienytų 

Wieszpatyszczių pereit? mėnesį 
pasididino ant $22448464; taigi

neprileido ant vieszos cziužynės 
dviejų merginų, kurios nors ne
siskiria nuo baltveidžių, bet 
visgi turi truputį negrų kraujo, 
kuris ir buvo priežaszczia, kad 
merginos tapo nuo ledo išvary
tos. Giminės nuskriaustų mer
ginų apskundė cziužynių užveiz- 
dę. Nežinia dar, kokį nuspreu 
dim? iszduos baltveidžių sūdąs.

Szalcziai ir pustymai.
Sztetuose Colorado, Idaho, 

Wyominge ir kituose prie Uoli- 
uių kulnų siautė smarkios 
sniego darganos. Trukiai ant Colo
rado, Midland, Denver ir Rio 
Grande geležinkelių tapo užpus
tyti ir negalėdami per pusnis ir
tieji, turėjo sustoti. Trūkis No 1 
Denver & Rio Grande geležinke
lio, įbėgę* į pusnį, turėjo sustoti,

Shknandoah, Pa. Darbai 
kastynėse nr. 4 ir 5 pasiliovė, 
kastynės ant neaprabežiuoto laiko 
tapo uždarytos.

5 Lattimer, 0. Tūlose szsch- 
tose czianykszozių kautynių pasi
liovė darbai, per tai 500 darbi 
nįkų neteko darbo.

Nev York. 1500 czianyk- 
szczių mentelių siuvėjų pakėlė 
sztraik?, 5000 dar dirbaaczių ke
tina eiti anų pėdoms.

Cincinnati, Oh. Darbai ežia- 
nykszcziose geležies dirbtuvėse 
eina gerai ir yra viltis, kad teip 
bus per ilgesnį laikę.
, Audeniu ed, Pa. Darbai 

czianykszcžiose ir Honeybrook 
kastynėse pasiliovė. Per tai 2500 
darbinįkų neteko darbo.

prie to diktai vagonų tapo paga- 
dytų. Ida hoj keliai į Salmon City 
su visu užpustyti teip, kad į 
miest? nieks negali prisigri^ti 
Pražuvo prie to daug besiganijn- 
ežių galvijų kalnuose gi užpustė 
ne mažai žmonių. Wyominge 
siautė smarkus Blizzard, 
atszalo iki 20° žemiau* zero; ežia

•] Ashland, Wiss.' Czianyk- 
szcziai ir tūli aplinkiniai kapi
talistai rengiasi pastatyti 'ežia 
nauj? geležies dirbtuvę.

Linton, Ind. Darbai czia- 
nykszcziose ir aplinkinėse kaimy
nėse pasigerino, kaip kokiose 
kastynėse dirba piln? laikę.

teiposgi ne mažai gyvulių pražu
vo. Szalcziai ir sniego' darganos 
pasiekė net Washingtono sztetę.

Gaisrai.
Providencb, Ky. Išdegė ežia 

Giams’o tobako krautuvės, di-

1 Carlinville, III. Czia- 
nykszcziose ir tūlose aplinkinėse 
kastynėse dabar nedirba, bet ne- 
užilgio ketina pradėti darb?.

1 Williamsburg, Ky. Czia- 
nykszcziose kastynėse kalnakasiai

ISZ
Lietuwiszku dirwu.

Pasimirė klierikas.
ELizABETHe, N. J. pasimirė 

buvę* klierikas Kauno dvasisz- 
kos seminarijos, Stanislovas Žu
tautas. Atkako jis į Amerik? 
Spalių mėnesyj pereitų metų, 
iki sziol išbuvo pas lietuviszk? 
klebon?, kunįg? Žindžių; norė
jo Amerikoj pabaigti moks
lus ir pastoti kunįgu. Weliouis 
buvo vos 24 m. amžiaus, pasimirė 
nuo dž'ovos.

t
Musztynea už mergę.
Brooklyne, vienoje kriaticzių 

szopoj užgimė musztynės už mer
gę. VVienas szopoj dirbantis

J?

kriauezius, lietuvys, pakibino 
drauge dirbancz'? merginę, tei
posgi lietuvę, bet tai kibinimas, 
nepatiko; ji pagriebė kėdę ir su 
ja drožė kibintojui per galvę. 
Ant to vienok dar jo bėdos nepa
sibaigė: pripuolė prie jo kiti szo
poj dirbanti kriaueziai, kas su 
lazda, kas su kumszczia ir su dar
bo: įnagiais pradėjo kibintoj? 
szveisti. Iszbėgo jis visas kruvi
nas ant ulyczios ir pradėjo šauk
ti poiicij?. Iki sziol vienok dar 
nė vieno isz szveitikų ne su areš
tavo. Nežinia, kaip tas viskas 
pasibaigs.

lėti ir savo kalb?, vieton ne ti
kusių lenkiszkų. laikraszcziij į ra 
dėjome skaityti geresnius liitu- 
viszkus raštus, isz jų; moki na
rnės savo praeitės, pradedami
mylėti ir uesigėdime jau li< tu 
viszkai kalbėti, bet t? už ga *bę 
sau laikome, stengiamėsi [ ra- 
mokti lietuviszkai vis gėriui 
Nuo lenkų beveik jau su .visu 
a t si skyrėme, tveriame net atsl ir? 
lietu viszk? para piję: mat s rkį 
supratome, kad savo ger? nlra 
mums reikalo kitiems padova 10 
ti. Prife tvėrimo gryi ai lietuv bz- 
kos parapijos turime rods kliu- 
ežių, kaip girdėt, net Bostono I 
nįgai tam prieszinasi, kadai 
nauja parapija gadytų jiems t iz- 
nį. Ant tų kliuezių vienok matai 
žiūrime, dirbame isz vien ir >er

us.

ku-
I įgi

vienybę tikimėti visas prieš fi- 
nybes pergalėti.

Darbai eina czia ne blogiausi ai, 
bet nemokaneziąm verpti ir austi 
sunku gauti darb?. Apiemuštyi ies 
musų mieste ne girdėt, jeigti ta
da jos ir pasitaiko, tai vien V i 
tamsunų leukl>emių, tikri ip- 
szviestesni lietuviai dorai pi si- 
elgia, atliekam? laikę praleid iia 
ant skaitymo ir per tai vis a- 
biaus apsiszvieczia.

> Sabonis.

rp

m?. Wiėnoj vietoj, parinkęs są
narius draugyszczių, iszmėtęs sau 
nepatinkanezius, sako, kad pasili
kę “ne tikt ne gali daryti nieko 
priešingo prisakymams bažny- 
czios, bet dar drauge au savo 
klebonu turi rupintiesi apie lab? 
katalikiszkos bažnyczios abelnai, 
o ypatingai apie lab? savo para-, 
pijos ir savo draugbrolių katali
kų (gal tikt lenkų, airių ir savo 
kunįgo?)” .

Tas'geraį, bet raszėjas pamoki
nimo užgina, tolinus tas pacztas 
tiesas, prie kurių ragino isz pra
džių. Toliaus mokintojas sako, 
kad “kiekviena draugystė gal 
rūpintieji tikt apie reikalus savo 
draugystės, o ne gal kisztieH į 
reikalus kitų draugyszczių, o dar 
labiaus į reikalus parapijos, nes

dabar iždas turi isz viso skolos $1 
427209425. Pinįgų ant bėganezių 
reikalų iždas turi $911969026, o 
tame $261692279 auksu. Taigi 
kaslink aukso, tai vienPrancuzi- 
joe ir Maskolijos iždai turi jo 
daugiaus negu Amerika.

Perkūnijos.
Wilmington, Del. 24 d. Sau

sio, apie 10 vai. vakare davėsi 
ežia girdėti didelis perkūno 
griausmas su žaibais ir lytum. 
Oras teip atszilo, kad rodėsi jog 
medžiai pradės sprogti ir pievos 
žaliuoti. Neilgai vienok teip bu* 
vo: naktyj užstojo vėl szalcziai, 
kurie ir dabar laikosi.

Wietinis. ;
1 žmones užmuszti, 2 apkulti.
Wieste Rogers, Britiškoj Co- 

lutnbijoj, nusiritusi nuo kalno 
sniego lavina sugriovė szopę, ku
rioje tilpo lokomotyvos Kanados 
Pacific geležinkelio linijos. Isz 
buvusių szopoj, 9 darbinįkai ne
spėjo pabėgti, todėl juos užgriu
vo trioba- Isz jų du atkasė dar 
gyvus, bet sunkiai sumankytus, 
7 buwo negyvi.
Numažino algas miesto uretlnin- 

ku.
Bostono miesto majoras iszda 

vė prisakymę numažinti algas 
visų miesto urėdnįkų iszėmus 
vien policistų; numažino jis d>k- 
tai ir savo algę. Kandami vie 
nok jo alga ir teip nemaža, nepa
jus jis numažinimo, liet pajus t? 
imanti mažas algas urėdnįkai. 
Per numažinim? algų bulmistras 
tikisi užezėdyli $200000 kas me- 

.*»•
Juodosios rauples terp kareiviu 

ant Filipinų.
Terp amerikoniszhos k.riaunos 

Manillėj, ant Filipinų salų, smar
kiai pradėjo siausti juodosios 
rauplės, nuo kurių labai daug 
kareivių mirsit*. Atėję isz Fili
pinų telegramai paduoda, kad isz 
viso pasimirusių amerikoniszkų 
kareivių paskatiniuose laikuose 
idalys pasimirė nuo juodųjų 

rauplių.
Isz Alaskos.

Atkakę ' ant Vaurouver sa 
los pasažierai isz Alaskos 
ant-laivo ,,Wirigo”, pasakoja 
apie neiszpasakytus szalczius 
Dovson Cityje. Kada minėti paša 
žiorai apleido Dovson City, buvo 
ten 59° žemiau* zero pagal Fah 
rentei to termometrę. Darbinįkų 
uždarbiai szį metę Alaskoj mažes
ni negu buvo pernai, kadangi 
privažiavo daugiaus darbinįkų, 
bet ypacz Hunchere, Dominion ir 
Sulphur Creeke darbo netrūksta. 
Mieste Dovson City parengė dabar 
pirmutinę alaus leidmyczię, tikt 
žinoma, padirbtas alus brangus, 
kadangi miežius turi parsigabenti 
isz kitur, aplinkinėse jie neauga.

Netikra lygybe.
A metikę laiko užkrasztę lygy

bės. Kokia vienok lygybė pasi
rodo ant praktikos, tę turbut 
geriausiai jauezia negrai Suvie
nytų Wieszpatysczių ukėsai. Lai
ke rinkimų Karolinoj parengė 
ant negrų skerdynes, dabargi an
tai mieste Osko<h, Wisconsine,

džiausios šitame sztetė. Sude
gė 700000 svarų tobako vertės 
60000 dol. Per tai 70 darbinįkų 
neteko darbo. Nuo ko užgimė 
ugnis, tas iki sziol neisztirtas.

Detroit, Mich. Išdegė ežia 
didelės Caugh Warren Co. var 
gonų dirbtuvės ant kertės Kong
resą ir 6 ui. Blėdį ugnies pada
ryt? skaito ant 120000 dol. Dar
binįkai iszsigelbėjo, tikt vienas 
tapo teipsunkiai apkultas, kad t? 
paczi? dien? numirė; dar du žmo
nės prie to skaudžiai apdegė. 
Ugnis užgimė kelnorėj iszdidelio 
gurbo, kuriame buvo sukrautos 
skiedros, bet nuo ko jos užsidegė, 
tai nežinia; ugnies kelnorėj-ne 
buvo.

Springfield, III. Sudegė ežia 
Williamsienės namai aut Cook st 
Prie to sudegė trys žmonas, ketu
ri gi tapo sunkiai apkulti.

Philadelphia, Pa. Iszdegė 
ežia dirbtuvės medinių dėžių 
Wright & Co. Blėdį ugnies pa
daryt? skaito ant 200000 dol. Per 
tai 200 darbinįkų neteko darbo.

Columbus, Oh. Nuo gazų ex- 
pliozijos'kelnorėse Dunlapo krau
tuvių užgimė didelis gaisras, ku
rijai padarė blėdies ant milijono 
su virszum doliarų. Prie gesini
mo sugriuvo triobos siena ir už
bėrė gesinanezius ugnagesius, bet 
juos pasisekė isztraukti gyvus. 
Du ugnagesiai yra pavojingai ap
kulti, teip apkultų yra į 10 žmo
nių.

Isz darbo lauko.
Whetevell, Ten. Netoli 

szito miestelio tapo atidarytos 
naujos kastynės.

^Masion, Ind. Wedermano 
geležies tarpinyczia nuo pradžios 
Wasariaus paliauja dirbti.

5 Fontenac, Kans. Ozark 
CoU Co. atidarė ežia nauj? oi?, 
kurioje prasidėjo jau darbai.

Glen Jean, W. Va. Col- 
lins Coli ery Co. numažino kalna
kasių uždarbį po 5c. nuo tonos |

Locust Point, Md. Ckia- 
nykszczios geležies dirbtuvės ta
po ant neaprubežiuolo I riko už
darytos.
• Fradkton, Ind. Darbai czia- 

nykazcziose galežies dirbtuvėse 
eina gerai, bet nežinia, ar ilgai 
teip bus.

Carmen, Oh. Darbai czia- 
nykszcziose kastynėse eina labai 
gerai ir yra viltis, kad jie neis 
niekyn.

Ddquoin, III. Czi a nyk sz
cziai kalnakasiai hz t raibuoja; te
gul todėl nieks neina ežia darbo 
jieszkoti.

Leechburg. Pa. Senoje 
Irvingo geležies dirbtuvėj, ku
rioje nuo seniai nedirbo, pradėjo 
vėl dirbti.

5 Victor. Col. Lošt Dol ar 
kastynėse, kuriose jau nuo seniai 
nedirbo, prasidėjo darbai ir dirba 
dabar gerai.

pakėlė sztraik?; tegul todėl nie
kas neina ežia darbo jieszkoti.

1 Pueblo, Cal. Czianykszczio 
se geležies dirbtuvėse prasidėjo 
vėl darbai. Dirbtuvės turi už
tektinai darbo airtjiusės metų.

Leranjn, Pa. Dirbtuvės 
Herman Mfg. Co. nuo atsitiku
sios jose expliozijos teip tapo pa- 
gadytos, kad reiks jas isznaujo 
atstatyti.

WlLKE8ON, Wash. Rado 
ežia nauj? anglių gysl? prie Dri- 
ver kastynių. Anglys yra labai 
geros; todėl neužilgio parengs 
czis naujas kaatynes.

Osvego, N. Y. Moulderiai 
Ames geležies dirbtuvių pakėlė 
sztraik?, jie mat nenori priimti 
naujos užmokesnio tarifoe, koki? 
įvedė dirbtuvių savinįkai.

•f Toledo, O. Darbinįkai 
Maleablo Iron Works pakėlė 
sztraik? todėl, kad dirbtuvių už- 
veizda praszalino nuo darbo vie- 
n? prigulintį į unlję darbinįkę.

5 Anderson, Ind. Czianyk- 
czios blėtos dirbtuvės paliovė 
dirbusios ir nėra vilties, kad grei
tai pradėtų vėl dirbti. Per tai 
daug žmonių yra ežia be darbo.

1 Mayeksdale, Pa. Mer- 
chants Coai Co. numažino savo 
kastynėse darbinįkų už<iarhį nuo 
40 ant 25c. už ton?. Darbinįkai 
nesutiko dirbti už teip numažini? 
uždarbį ir pakėlė sztraik?.

5 Saoinav, Mich. Sztraikas 
czianykszczių kalnakasių pasibai 
gė, darbinįkai sugrįžo prie darbo. 
Tuom tarpu jie n eko nelaimėjo, 
bet kastynių aavinįkai pažadėjo 
pakelti uždarbį, kaip tik tas bus 
galima.

Elvood, Ind. Rado ežia 
naujus anglių plotas, ant kurių 
parengs kaslyne*. Susitvėrusi 
tam tikslui kompanija dera 
dabar su žemės savinįkais, nuo 
kurių nori anglių plotus nu
pirkti-

Canneusvillf, Pa. Darbai 
prie jiokso peczių pereit? sanvai- 
t? ėjo vėl truputį genaus. Ant 
Donelly uždegė 50 peczių, neuž- 
ilgio uždegs dar daugiaus. Prie 
vienų pepzių dirba po 5, prie ki
tų po 6 dienas.

Pana, III. Cziauykszcziai 
kastynių aavinįkai, vietoj sztrai- 
kuojanezių kalnakasių,parsitraukė 
dar daugiaus negrų. Įnirszimas 
terp negrų ir sztraikuojan- 
ežių baltveidžių yra teip dide
lis, kad czis laukia kraujo pralie
jimų.

5 Glen Careon, III. Darbai 
kastynėse ežia eina sziuom tarpu 
gerai. Perei'ę san vai t ę apsistojo 
darbai »zaftoj No 2, ant atlikimo 
visokių reikalingų pataisymų. 
Taisymai vienok užtruko vos 
po r? dienų, di|bar ir toje szaftoje 
prasidėjo vėl darbai.

Mergina į numylėtinį.
—■ Kaip tau rodosi, kaip asz 

sena? Ar tūrių jau trisdeszimts 
metų?

— K? tu kalbi apie tikt tria- 
deszims, tu man brangesni negu 
Szimtas, dar daugiaus negu vis
kas-—atrėžia jaunikis, užmir- 
szęs, kad eina kalba apie mergv 
hoe mėtos.

Glen Carbon, 111.
Pasigerinus darbams šitose 

kastynėse ir lietuvių skaitlius pa
sidaugino. Gyvena czia dabar 
50 lietuvių, apsivedusių yra 7 
šeimynos. Žiemos laike visi 
dirba kastynėse, ant vasaros gi 
daugumas pereina ant darbo į 
plytnyczię. Miestelyj Glen Car
bon yra 3 sztorai ir kelios kareze- 
mos. -Isz lietuvių venas laiko 
karezem?, kiti gi, apart darbo 
kastynėse, niekuom daugiaus ne 
užsiima. Kaslink apšvietimo 
ir tautiszko supratimo czianykš- 
cziai lietuviai ne augsztai pasi
kėlę: prie Bvetimtauczių vadinasi 
jie “rusinais”, o ne lietuviais. 
Prakilnesnių laikraszczių ir moka- 
liszkų knįgų mažai kas skaito; ui 
tai girtuokliaujanezių netrūksta- 
Pasigėrę ]>e8zasi ir provojasi. 
Tas viskas žemina lietuvių var- 
dę. A. R.

Wiena naktis kalėjimu.
Pereitos petnyczios vakai?, 

ant išpirkto kunįgo Kravczuno 
waranto,aUėjo “Lietuvos” iszleis- 
tojui Olševskiui ir jos redakto
riui iszbuti vien? naktį Chicagos 
kalinyj; ant rytojaus, ant kauci
jos po $2000 abudu tapo paleisti 
iki provai, kuri dar nežinia kada 
atsibus. Gal bent per prov? tei
sybė kaslink stovio parapijos ka
sos stiek tiek iezsiaiszkins. Prieš 
prov? apie tai plačziaus nenorime 
raszyti. Kov? priesz lenkišk? 
mokslainę už lietuvių pinįgus už- 
laikom? ir už parapijos kasos ro- 
kųndas mes pradėjome ne dėl 
asabiszko piktumo, bet todėl, kad 
vartojimas ant bažnyczios labo 
surinktų pinįgų ant nežinomų 
dalykų mes laikėme už skriaudę 
lietuviszkoe visuomenės. Ar 
turėjome tiesę, tas pasirodys vė
liaus. Jeigu vienok kunįgas, ap- 
skųsdamas mus, tikėjosi nugęzdin- 
ti ir priversti tylėti toliaus apie 
peiktinus darbus, tai tas mus ne- 
nugazdįs. Priderystė laikraš- 
ežio yra būti apginėju visuome
nės reikalų, nors visuomenė to 
ir nesupranta, nuo to mes ne atsi
sakome ir ant toliaus. Kunįgas 
sako, kad jis skundė mus tikt pa- 
rapijonų priverstas, šiaip gi vis
gi butų rodęs nvo malonę. Mes 
malonės ne reikalavome ir nerei
kalaujame, bet geidžiame vien 
teisybės.

. Isz Lawrence, Mass.
Šen i aus gyvenanti ežia lietu

viai laikė švę už lenkus ir nors 
lenkiška kalba Amerikoj ne turi 
vertės, musų lietuviai stengėsi 
ne angliškai, ■ bet len
kiškai iszmokti; dabar vienok ir 
musų broliai suprato, kad Ame
rikoj jiems reikalingiausia, apart 
prigimtos kalbos, angliszka, kuri 
palengvina gyvenim? ir gavim? 
darbo, vieton nereikalingos len
kiškos kalbos pradėjo mokintiesi 
angliszkai. Anglišz? vakarinę 
mokslainę lanko dabar 12 
iietuvaiezių ir 28 lietu 
viai. Drauge su prasiplatinimu

ii

isz St. Louis, Mo.
Szitame mieste lygiai apsiwe 

dusių, kaip ir nevedusių lietuvių 
gyvena kelios deszimtys. Wi b- 
ni dirba geležies dirbtuvėse, k
kitokiose, dar kiti eina į pjon i- 
nyczias netolimame mieste! 
Girnllin. Lietuviai geriaus mėj 
ta gyventi Kast St Louis, fll% nes 
ten greieziaus darb? gali gau L 
Apie czianykszczių lietuvių g r- 
wenim? mažai k? gero gaįin a 
praneszti. Doresnių ir apšvie s- 
tesuių mažai czia yra, daugiai is 
yra tokių, kurie niekaip reika' o 
apšvietimo nesupranta, ^męž ii 
kuom nors prisideda prie tautis i- 
kų darbų. Geresnių lietuviszkų 
laikraszczių mažai czia patinki, 
o geresnių moksliszkų knįgų v - 
ši nepažysta. Daugumas czii 
nykszczių lietuvių pavirtę į lei .- 
ku); nuo tų lietuvystė n.ažai k^ 
gero galt sulaukti Kaip kitui, 
teip ir czia girtuoklystė terp |h ■ 
tuvių didžiai yra iszsiplatinus , 
per j? kyla pesztynės, provos i r 
kitoki negražus darbai, girtuok
lystė stabdo ir naikina geriausiu b 
norus ir užmanymus.
» Gyvenanti szitame mieste leu* 
kai gyvena jau gražiau* už lietu
vius, rodo didesnį sutikim?, tini 
lenkiszk? draugystę, prie kurio - 
priguli ne viens sulenkęjęs lietb, 
vys; iszleidžia jie kasneddinĮ 
laikrasztį “Tygodnik Pohki” 
Lenkai turi czia savo bažnyczi; 
ir kunįgę. Czia gyvenanti lietu 
viai savo bažnyczioa.neturi, bet 
priguli prie East St. Lrnris lietu 
viškos parapijos, prie kurios iss 
viso priguli keli szimtai lietuvių 
Teigi, rodosi,nemažas tai skailius; 
kituose k ra sztuose, net vietos^ 
kur lietuvių yra mažiaus, jei
gu darbuojasi, visgi įsten
gia ant tautiszkos dirvos k? non 
nuveikti, czia-gi tokių darbų ne-i 
matyt. Tūlose vietose Illinojaus 
šteto lietuviai pradeda kilti iš 
sunkaus miego, pradeda suprasti 
vertę mokslo ir apšvietimo; 
gal toliaus supras t? ir musų 
miesto lietuviai. Dieve duok; 
kad tasai supratimas kuo grei- 
cziasiai1 ateitų! Be to negalima 
mums pakilti. Be pakėlimo ap
švietimo, negalima pakelti ir 
tautiszko supratimo, be palinki
mo prie mokslo, be pamylėjimo 
skaitymo ne isznyks -terp mus 
girtuokliavimai ir peštynės, ka
dangi nemėgstantis skaitymo ne
pames juk saliuno neturėdamas 
kur liuos? laikę praleisti.

t Ambraziejus.

Iprie apsiazvietimo, net moterims 
i liepiame įkvėpti vaikams meilę 

lietuviškos kalbos ir abelnai lie-
> tu vyst ės; kunįgai per pamokslus
- draudžia nuo girtuokliavimų
> net smarkiaus negu tai daro kitų 

tautų dvasiszkiejie. Taigi, rodo-
, si, kad gana darbuojamės! ant 

doriško ir protiško pakėlimo 
■ musų tautos. Ar iš tikro vienok 
j teip yra? Kad neatliekame vis

ko, kas reikia ant tautos pakėli- 
• mo, geriausai parodo vaisiai mu- 
s sų darbų: lietuviai priguli prie
- labiausiai girtuokliaujanezių tau
, tų, doriškai teiposgi ne toli slo- 
l vi nuo tų paskutinių, kaslink 
) apszvietinio—su lenkais stovime 
į teiposgi toli užpakalyj kitų, nėra 
r terp lietuvių vienybės, tautiško 
s susirišimo, o jau kaslink meilės

ne ilgai parapija isz-
Pagal kanoniškas 

kurių gal šiek tiek 
ir Seinų seminarijoj, ant

tėvynės musų moterų, apie tai 
nėra k? kalbėti, daugumas lietu- 
vaiezių nė nežino kas tai do 
pauksztis yra tėvynės meilė ir 
kas yra tojė lietuvystė, kurios 
meilę mes liepiame joms įkvėpti 
savo vaikams. Per žodžius ir ra- 
gininmus nepakilo ir kitos tau
tos, tas gal būt geru vien tęsyk, 
jeigu juu tapo sutverta kas ge
resnio vieton senų negerų palin
kimų, kuriuos norime išnaikinti.

Laikrašcziai ir tūli lietuviški 
kunįgai(ne wisi)nuo sėniai kalbina 
musų brolius prie blai vystės,bet jie 
ir po karszcziausių kunįgo nupeiki- 
mų girtuoklystės per pamoksi? 
bažnyczioj(laikraszczių girtuokliai 
paprastai ne skaito), po visam 
skubinasi į saliun? ant pasidrutr- 
nimo vienu ir kitu stikleliu, 
kiti, parėję namon,velka blekines 
ir bėga teiposgi į sa/liuo? parsi
nešti alaus. Susitvėrė dabar 
kaip kur lietuviškos blaivystės 
draugystės, bet joa galės nuo gir- 
tuoklavimo apsaugoti per il
gesnį laik? tikt tuos sąnarius, 
kurie ir pirmiaus didėlio palinki
mo prie gėrymo ne turėjo; pristo
ję gi į draugystes tikri girtuok- 
liai, joee ilgai ne išbus, arba 
gers kaip gėrė, tikt darys t? pasi
slėpę. Ant isznaikinimo girtuok- 
lystų neužtenka sutvėrimo blai- 
vystės. draugyšezių, .bet dabar 
reikia pasirnpinti, kad bent jų są
nariai ne jaustų troškimo tu gė
rynių, nuo kurių atsisakė: jeigu 
jie sykį atsimys apie gėrym? ir 
pajus troszkulį, ne išlaikys jų 
blaivystės draugystės, bet anksz 
cziaus ar vėliaus sugrįž prie gir- 
tuoklystų ant trumpo laiko ap
leistų. Daktarai žino, kad ant gy
dymo tūlų palinkimų reikia 
kuom lokius ligonius užimti, 
kad jie apie savo neger? 
paimkim? , ne turėtų laiko 
tnislyji. K? gi mes tokio suteikia
me patraukliems tuom tarpu į 
blaivystę, kas jiems ne daleis!ų 
atsiminti apie apleistus gėiy mue? 
Nieko ant to ne turime, bet kol 
nieko ir ne sutversime ir musų 
blaivystės draugystės stovės 
silpnai, pasiliks jose ilgisus vien 
tie, kurie ne turi palinkimo prie 
gėrymo, galės j ase sanariai dau
gini i« likt ant pabandymo pristo
jusiais naujais. " Kitos tautos per 
teatrus,koncertus ir kitokius pasi
linksminimus sulaiko žmonis nuo 
girtukoliavimų, mes gi nieko ant 
to ne turime. Rods kalbiname gir
tuoklius,kad jie skaitytų knįgas ir 
iaikraszczius. Kaip gi vienok 
skaitys tie, kurie ne moka skaity
ti, o tokių tarime juk pusę lietu
vių skaiiliaus, jie* suteikia ir di
džiausi? girtuoklių nuošimtį. Pir
ma pasirūpinkime iszmokinti ne 
mokanezius, o paskui galėsime 
juos raginti prie skaitymo. Ne- 
pratusiaaa sunku bus iš pradžių 
vi-k? gerai suprasti, todėl to
kiems reiktų dar |>urengti vaka
rais atsanezitn pamokinimus. 
Tuom tarpu mes nieko panašaus 
ne darome, o skuodžiamėsi, kad 
musų broliai teip tamsos, kad ne 
mėgsta apšvietimo, ne nori nie
ko aukauti ant tėvynės ir brolių 
labo! Tamsu nei ima juk nuo ap-L 
raviestunų paveiksi?! Kur mato 
ta msunai meilę ir brolystę terp mu
sų a pi- z vieši unų? Nematyt jos per 
daug jų eilėse, ue viens, kad į 
manytų, šaukšte vandens pas- 
kundytu savo kitaip misi i ja n'į 
bailį. Ar gi žingeidu, jeigu tara- • 
šuolius, dNufydams žandus savo 
draugo prie kiekvieno nesutiki
mo. s t engia m . sekti paveikei? 
apšviesiesnių. Apšvieteeni ko- 
uoia asabi-zkais užpuolimais, t? 
patį daro ir jų vedami tamsu- 
nai.

Rsginnme mu-ų moteris, kad“

parapija turi su vis aitus įstatus. 
Draugystė viena arba kelios ne 
ženklina parapijos.... Tai ar ne 
reikia juoktiesi, kada keli vyrai, 
vardu sawo draugyszczių, nori ne 
tiktai parapijos knįgas peržiūrėti, 
bet dar jas pas savę laikyti, būti 
kasieriais ir visę-parapij? valdy
ti”.

Czia mat “Kataliko” raszėjas, 
prie ko kvieczia draugystes iš 
pradžių, tas paezias tiesas už
draudžia pabaigoj straipsnio. Jei
gu draugystės privalo rūpintiesi 
apie lan? bažnyczios, tai jos pri
valo prižiūrėti lygiai parapijos 
knįgas, kaip ir kasę, kadangi be 
pinįgų 
stovės, 
tiesas, 
mokina
pastatymo parapijos, ant tvir 
tesnių pamatų, na, sakykime to
liau#, kad ir ant pasiskundimo ant 
negeri) kunįgo ne reikia, kad visa 
parapija ant to sutiktų, > ant ap- 
skundimo negerai daranezio kunį- 
go užtenka ir keliolikos gerinus 
suprantanezių parapijos reikalus 
parapijonų. Jeigu kas supranta, 
kad ar parapijonai yra skriaudžia
mi, arba jeigu per kunįgo ne- 
taktiškum? arba per kitokius 
darbus gal būt ^nupuldyta bažny- 
czia, pirvalo t? prašalinti, per
sergėti kitus. Jeigu kunįgas neiš
duoda parapijonams teisingų ro- 
kundų ir jeigu išduotos seuiaus 
viena kitai prieštaiauja, tai ne 
tiktai draugystės, bet ir parapi
jos, arba nors jos dalies reprezen
tantai tnri ties? reikalauti paro 
dymo knįgų ir kasos. Nieks isz 
pašalinių nesikiezį parapijos kas? 
vien tęsyk, jeigu bažnyczia bus 
pastatyta ant paprasto biznio, 
teipkaip antai pardavinyczios. Tę- 
syk vienok bažnyczios turėtų būt 
pastatytos wįen už kunįgų pinį 
gus, teip kaip ir bizniai,(už tokias 
laiko bažnyczios “Saulė”) tęsyk 
reikaloujantis bažnyczios irkunįgo 
atėjęs užsimokėtų, kas reikia, teip 
kaip paidavinyczioje pirkdamas 
taworę, ne reikalautu kunįgui al- 
g? mokėti, nėjo malonės meldau 
ti. Mes gi ne statome bainyczi? 
teip žemai, jos statytos ne už ku
nįgų, bet už visuomenės pinįgus, 
todėl ir yra jos visuomeniszkoms 
institucijoms, o kaipo tokias, 
visuomenė ne tikt turi tiesę, bet 
privalo daboti, kad patekusios į 
neatsakanezias rankas ne taptų 
pažemintos. Ant galo, apart baž 
nyczių, visuomenė turi ir dau
giaus reikalų, todėl kiekvienas 
privalo rupintiesi, kad nė centas 
bereikalo ne prapultų: kiekvie
nas centas bereikalo perėjęs į ku
nįgo kišenių yra paveržtas ki
toms visuomeniškoms instituci
joms, teipjau kaip ir bažnyczios 
žmonėms reikalingoms. Matome 
juk, kad turime bįžnyczias, prie 
kurių kunįgai priesz visuomenę 
nesi H) kuo ja iš surinktų pinįgų, 
bet ne turime nė vienos kam 
nors tikusios mokslaiuės. Argi 
tai ne visuomenės priderystė žiū
rėti, kad vienoms institucijoms 
nepatektų per daug, o kitų ne bu
tų už k? užlaikyti? Todėl pride
rystė yra kiekviena geriau* da 
boti iszdavimus parapijų ir 
jeigu jie per dideli, neproporci- 
jdnaliszki musų turlana, juo* 
sumažinti, o atlikusi? da'į ap
versti ant pj rengi m o ki ų visuo 
meniškų įtaigų, »e kuru n ūsų 
žmonės ne vali apsieiti.' Tok o* 
priderystes yra ir lietuviszkų 
draugynezių.

t

Užduot® lietuwyszkq 
dreugyszczių.

Chicagoj išeinantis “Katali
kas” nr 5 patalpino strai|itmį apie 
mietus ir užduotes lietuai-zkų 
draugyszczių, ypscz gi bažnyti
nių. Rašėjas straipsnio nepriai- 
laiko priimtos straipsn ų raszėjų 
formos, bet griebiasi bažnytinių 
pamokslų, todėl gal būt, kad jis 
išėjo isz plunksnos “Kataliko” 
dvasiško vadovo. Ginczų už 
fonn? ne norime vesti-, bet už
griebsime vien pacx>? straipsnio 
mielį, kuri ne aiszki: raszėjas 
pats mu prieštarauja ne-iruptn 

angliškos kalbos pradėjome my- damas apie logišk? Mnprutavi-

8utw6rę pamatus, galė
sime reikalanti.

Musų la;kiaszc>iai ir wad«>v«i, 
įlygiai rautu.kaip ir su-iriukimuo- 
Le kalbina fnvtvs prie blalvystės.
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os įkvėptų t vaikams dores 
principus ir meilę tėvynės. Bet 
kaip jos tę gali "atlikti, jeigu pa
ežio* apie tuos dalykus menkę 
turi supratimę? Musų moterys 
sziędien supranta tikt tokię meilę, 
kokię joms pati gamta suteikė— 
taigi vien meilę vyro—apie mei
lę tėvynės mažai iszmano, kad tę 

- galėtų suprasti, reikia pirma nors 
ant poros laipsnių musų* motinų 
supratimę pakelti. To mes vienok 
ne baudome daryti, statome vien 
moterims reikalavimus, kokių 
jos iszpildyti ne gali. Ar gi žin 
gedu todėl, jeigu musų raginimai 
ne turi pasekmės? Isz pieskos bo- 
tagę dar nieks ne nuvijo. Norime 
isz tikro pakelti musų tautę, tai 
nepasiganėdinkime tuszcziais ra
ginimais, bet dirbkime ant to isz 
visų pajiegų. Sziędien augsztni 
stovinezips tautos ne per ragini
mus vien pasikėlė, bet per 
bus.

yra ir kaip koks lietuvys įsimai- 
szęs; užsiima jie žemdarbyste. 
VVisi skundžiasi ant stokos kunį- 
go mokanezio lenkiškai.

H Netoli Kairo, Egipte, yra 
suakmenėjusi giria, kuri, 
su mažais tarpais, traukiasi iki 
Suezo, nuo aur prasideda Suezo 
kanalas jungiantis Terpžemines su 
Raudonomsioms jūrėms. Medžiai 
iszvartyti, guli pieskas uždengti, 
bet'su šakoms, žieve ir lapais, 
net su vabdaispaviertęį akmenį 
irtai teipkietę, kad jis pjauja stik
lę, sudavus su kirviu, isz jo ezoka 
kibirkštys. Matomai pirm dau
gelio tukstanezių metų medžiai 
baisios vėtros tapo iszvartyti ir 
pieskos užneszti, po kuria per il
gu* amžius pavirto į akmenį.

szinų varymui. Czia bandavonės 
buvo gana pasekmingos. Sunau
dota pajiega oro spaudimo, kokį 
gimdo vilnys mėtydamos isz me
džio padarytą pliatformę. Kiek
viena tokia vilnių mėtoma pliat- 
forma duoda pajiegę 200 arklių. 
Tuom tarpu tas bandavonės daro 
vien ant isztirimų nesirūpinda
mi apie pritaikymę jų tuojaus 
prie pr^iktiszko sunaudojimo. 
Kada bus viskas isztirta, tada 
iszradėjai tuos isztirimus galės 
sunadoti prie praktiszko pritai
kymo, bet tas galės ateiti vėlaus.
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| ^Vokietijoj užs-yrė dabar tie 
sas, pagal kurias merginos, kurios 
išlaikys abiturijentų egzaminus,** 
turi tiesę pastoti į visus univer
sitetus drauge su vyriszkiais.

m

| Popiežius turi sawo daktaru, 
profesorių Juozą Lapponi. Alga 
wienok daktaro nedideli, gadina 
jis wo81600 ant tfceių, nors darbo 
turi gana, kadangi popiežių sun
ku priversti pildyti daktaro pri
sakymus.

j] Duktė turtingtf— prekėjo 
Kursko gubernijoj, M įskolijoj, 
susižiedavo, su jaunu turineziu 
gėrę wie'ę Peterburge vyriszkiu. 
Jaunikis žadėjo atvažiuoti ant 
vestuvių pas merginos tėvus 10 
d. Sausio, bet norėdamas iszban- 
dyti savo sužieduotinės meilę,isz 
siuntė telgr>mę, buk jis staiga 
pasimirė. Persigandusi mergina 
apmirė ir suukiai apsirgo, bet 
neva numiręs jaunikis netikėtai 
naktyj atvažiavo. Pamatymas 
jo ant merginos padarė tokį-įspū
dį, kad ji įgavo proto sumaiszy- 
mę ir vieton į szliubę, reikėjo ję 
gabenti į beproezių namus Char
kove.

*»

| Warszawoj ką tik pasibaigė 
prowa leitenanto Bakarewycziaus, 
kurisai perszowė sawo wirszinįką, 
pulkaunįką Želinskj. Bakarewy- 
czius tapo sūdo ant suszaudymo 
nuspręstas, bet ciecorius sumaži
no jam bausmę, paskirdamas ant 
neaprubežiuoto laiko prie sunkių 
darbų kastynėse.

u
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H Skiriuosi, apskrity j Frank
furto ant Ūdros, pasimirė jenero- 
las Caprivi, kurisai, prasiszalinu* 
Bismarkiui, per kelis metus buvo 
Wokietijo$ kancleriumi. Caprivi 
buwo kur kas teisingesniu už 
Bismarkį, todėl vukiszki szovi- 
nistai jo neužkentė ir privertė 
pasitraukti nuo kaucleriaus urė
do. ■

| Sztraikos laivų iszkrovėjų 
ir portų darbinįkų mieste Colon 
ir Panamoj, republikoj Columbi- 
joj, Pietinėj Amerikoj, ne tikt ne 
pasibaigė, bet dar iszsiplatino, 
prie sztraiko pristojo geležinkelių 
tarnai ir jurinįkai stovinezių por 
tuose laivų. Sztraikieriai žada 
išdeginti miestę Colon, todėl 
ant dabojimo tapo atsiųsta ka- 
riauca. Per nesusipratimę poli- 
d|a užpuldinėja ant einanezių 
įnyczioms svetimtauezių. Dabar 
miesto valdžios bijosi, kad tas 
neduotų progos svetimoms viesz- 
patystėms kisztiesi į tarpę, rei
kalauti atlyginimo sumuštiems 
svetimų krasztų pavaldiniams.

I* Rumunijoj, dvaruose borono 
Milosoviczo, • Kajovoj, pakilo 
maištai, ant suvaldymo kurių 
reikėjo szaukti kariaunę. Prie 
vaikymo žmonių keli ukinįkai 
tapo užmuszti, o keliolikę sužei
dė. Maištai užgimė pertai, kad 
baronas, pasibaigus kontraktams, 
iszm'ėtė senus, žemės samdinįkuę, 
nenorėjo su jais atnaujinti kont
raktų. Kelios dešimtys ukinįkų 
tapo suaresztuotų.

| Sun u s Italijos karaliaus, kunį- 
gaiksztis Abruzzų, kurisai pernai 
ant moksliszkų tirenėjimų keliavo 
po Alaskę, rengiasi dabar j kelio
nę prie sziaurinio žemės poliaus. 
Kunįgaiksztis žada ne grįžti 
atgęl ne prisigriebę 8 iki poliau*. 
Karalienė savo rauku iszpel- 
takiavo jam itališką veliavę.ku- 

' rię jis žada įsmeigti žemės pojiaus 
vietoj, iki kol dar niekam nepa
sisekė prisigriebti. Ar kunį 
gaiksztis bus laimingesnių už ki
tus, pamatysime.

| Angį isz k i daktarai jau nuo 
tūlo laiko tirinėja gemanczius 
negrų vaikus angliszkose valdy
bose Afrikoj ir Isz jų tirinėjimų 
pasirodo, kad ką tikt užgimę 

x negriukai turi baltę odę kaip ir 
baltveidžių vaikai, iszrodo teip, 
kaip kad turėtų j negrų kraujo; 
tikt j 3—4 mėnesius po užgimt-

5 Išeinantis Zueriche, Szvei- 
carijoj, vokiszkoj kalboj laikrasz- 
tis “Zuericher Ztg”su rinko žinias 
apie tai, kaip miega visoki szios 
dienos valdonai. Pagal laikrasz- 
czio.surinktas žinias:

Dabartinis Wokietijos ciecorius 
eina gulti 11 vai. vakare ir mie
ga ant szilku apvilktų paduszkų 
ir po tokiais užklodalais iki 5 vai. 
ryto.

Belgijos karalius Leopold eina 
gulti 4 vai. ryto ir miega iki' 11 
vai., guli jis ant pūkinių padusz- 
kų ir po tokiu jau užklodalu.

Jauna Holą nd i jos karalienė ei
na gulti anksti vakare ir miega 
iki 5 ryto; miegodama smarkiai 
knarkia.

Maskoliszkas caras serga ant 
negalėjimo miegoti (ne žingeidu, 
juk jis nuolatai dreba, kad jo ne 
užsmaugtų ar tai nihilistai, arba 
jo artymiausi tarnai ir augszcziau- 
si urėdnįkai, jeigu jų norų nepil
dys); ant užmigdinimo jo reikia 
paleisti muzikaliszkus automatus, 
kurie carę užmigdo.

Italijos karalius miega ant 
prastų sziaudinių paduszkų, 
vilnoniu užklodalu. ;

Turkijos sultanae miega 
azilku apvilktų paduszkų ir
talų, lovę turi isz gryno sidab
ro, miega ilgai..
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jau, kad ir negrai paeina nuo tų 
paežių protėvių kaip ir meti, kad 
ant juodos jų odos parwos atsi
liepia klimatai to crassto, kur jie 
gyvena.

| Pagal surinktas lakraszczio 
“Gazeta Haudliovo—Geogra- 
fiezna” žinias, ant salų Naujos Ze 
landijoe, Australijoj, gyvena dik
tai lenkų kolionistų, teip antai: 
Stradford parapijoj gyvena63 len
kiškos szeimynoė, Inglevoode 70 

Bzeimynų* Mastertone netoli 
|Welingtono 16‘ szeimynų; ant 
Lietinės salos apie Hobitika 7 
šeimynos, o apie Ghristchurch 40 
Szeimynų./; G d būt, kad terp jų

| Amerikonai Bnton inrado 
elektriszkę kalvę, kur ant įkai- 
tinimo geležies nereikia ugnavie 
tės, nė anglių, tę daug geriaus 
atlieka elektriką. B u ton padirbo 
dvi tokias naujas kalves: vienę 
didelę, varomę su mašinoms, 
kitę gi mažę dėl beturczių, mina- 
mę su koja. Pagal iszradėjo isz- 
skaitymę, nauja elekri-zka kal
vė atseis daug pigiaua už seną
sias, kuriose aut suszildymo ge
ležies reikia anglių ir gerų dump
lių ir tai dar ji ne sulipina gerai 
dviejų geležies šamotų; pasinau
dojant isz elektrikos.szmotai teip 
sulimpa, kad ne galima nė suras
ti, kurioj vietoj jie sulipyti.

D Kalifornijos pamariuose daro 
dabar bandavonės ant sunaudoji
mo jūrių vilnių paj egos ant pa
dirbimo. tinkaoezios pajiegos ma-

Didumas priesztwaninių 
8utwerimų.

Ne kartę mes paminėjome, kad 
pasirodžius gyvybei ant musų že
mės, ’ pirmutiniai gyvuoliai ne 
buvo panaszus į dabar gyve- 
nanezius: augsztesnių laipsnių 
gyvi sutvėrimui persikeiezia 
greieziaus negu žemesnių; tūli 
žemesnių laipsnių sutvėrimai gy
venanti didelėse jūrių gelmėse 
dar sziędien ne daug skiriasi nuo 
tų tos paczioe giminės, kurie gy
veno laitai senose gadynėse, kada 
tie sutvėrimai atsirado ant že 
m ės.

Ne vienas isz skaitytojų gali 
paklausti, isz kur galima žinoti, 
koki labai senose gadynėse gy
veno ant žemės gyvi sutvėrimai, 
jeigu apietuos praėjusius laikus 
nėra nė jokių rasztų, nuo laikų 
kada žmonės atsirado ir iszmoko 
raszyti, žemę apgyveno tie pats 
sutvėrimai, k»ip ir dabar, rods 
kaip kili iš tų sutvėriihų isz 
nyko, bet neperaikeitė, ne paliko 
savo persikeitus:O8 veislės. 
Koki seniai ant žemės gyveno su
tvėrimai, nuo kurių paeina ir 
sziędien gyvenanti, parodo su 
akmenėję kūnai tų sutvėrimų 
randami senuose žemės 
sluogsniuose , kurie dar geriaus 
užlaikė senų gadynių gyvenusių 
sutvėrimų kunus, negu dabar 
parengti m užėjai. Mokslincziai 
tirinėja tuos senovės žemės žie
vės sluogsniuos ir juose randa 
pėdas atspaustas irezielus suakme
nėjusius kunue tų laikų, kada tie 
sluogsniai darėsi, gyvenusių su
tvėrimų. bluogsniai tie-musų že
mės žievės dalinasi į keturias 
gruppas, tos gi į formacijas. Se
niausia gruppa yra teip vadina
ma Archeiszka, ji dalinasi į for
macijas ’ Laurino ir Hurdniszkę; 
tolias pasidarė Palozoiszka 
gruppa, besidalinanti į 5 formaci
jas: Kambriszkę, Siliuriszkę, De- 
voniszkę, akmeninių auglių ir 
t ermiszkę. ' Mesozoiszka gruppa 
dalinasi į formacijas: Triaso, Ju- 
riszkę ir Kreidinę. Kanozoiszka 
gruppa dalinasi į formacijjs: t re 
cziaeilinę ir kelvirtaeilinę, tos 
gi vėl dalinasi į sluogsnius, pir
mutinė į:EocenO, Oligoceno, Mio
ceno irllioceno; antroji į: ledi 
nių laikų ir dabartinių laikų 
sluogsnius. Kiekvienas isz sluogs
nių ir formacijų tvėrėsi atsakan- 
cziuoee laikuose, ant pasidarymo 
visų iki dabar, kaip apskaito 
mokslincziai, reikėjo tukstanezių 
milijonų metų. '

Moks ineziai, tirinėdami tuos 
musų žemės žievės sluogsnius, isz 
iszkastų juose suakmenėjusių gy 
venusių tuose laikuose, kada tie 
sluogsniai tvėrėsi, gyvų sutvė
rimų kūnų mato, kad pirmuti
niai, atsiradę ant žemės gyvi su
tvėrimai,taigi sutvėrimai seniau
sių laikų buvo maži, mažesni ne
gu dabar ant žemės gyvenanti 
tų paežių ■ veislių. Apskritai 
imant, nors vėlesniuose 
laikuose gyveno ir didesni su
tvėrimai negu dabar gyvenanti 
tų paežių veislių, bet niekur ne 
surado dar tokių didelių kaip da
bar gy venanezios didžžuvės, ku
rios priauga iki 100 ir dauginus 
pėdų ilgio.

Archeisakų formacijų gruppoj 
yra vien smulkus sutvėrimai, 
net prigulinti prie tų paežių 
veislių mažtsni už dabar gyver 
nanezius. Nedideli sutvėrimai ir 
ksmbrisakos formacijos; di
džiausi tų laikų sutvėrimai trilo
bitai ne turi nė masto ilgio. Siliu 
riszkose formacjoee isz liekanų 
gyvų sutvėrimų randa jau daug 
didesnius už sziędien gyvenau 
caius, teip, randa tuose žemės 
sluogsniuose moliuskų dėžes tu
ri nezias mąstę augszczio, vėžius 
gi turinerius 3 msi-tua ilgio. bai
link kaulinių »utwėrimų, kurie 
atsirado tikt pabaigoj tvėrimosi

i siliuriszkos formacijos, pirmiau
siai pasirodė žuvys, bet terp iki 
sziol surastų, netado tose forma
cijose didesnių veislių.

Dev^niszkos formacijos sluogs- 
niuose randa jau didesnes žuvis 
ir kitokius gyvus sutvėrimus. 
Kanadoj rado tuose sluogsniuose 
vabalo sparnę, isz kurio matyt, 
kad iszskėtęs sparnus, nuo vieno 
iki kitam jų galui vabalas turėjo 
į pusę masto ploczio. Sluogsniuo
se akmeninių auglių pasirodė su
tvėrimai dar didesni: tuose 
sluogsniuose randa suakmenėju- 
sius vabalus, kurie,iszskėtę spar
nus, turėjo- su virezum mąstę plo
czio, ilgio gi buvo J masto, 
vabalus tuos mokslincziai 
praminė Meganeura. Žuvys Di- 
nichthys turėjo jau į 20 pėdų ilgio, 
o surasta tuose sluogsniuose Ame
rikoj Girgonichthysbuvo dar di
desni. Angliniuose sluogsniuose 
pasirodo jau ir keturkojai, kurių 
pirmiaus ne buvo, atsirado pir
miausiai driežai, isz kurių* di
džiausi: Eryops turėjo 10 pėdų 
ilgio, o Brithopus dar didesnis, 
nes turėjo apie 14 pėdų ilgio. 
Medžiai auganti tuose laikuose 
buvo daug puikesni negu gyvi 
sutvėrimai.

Triaso sluogsniuose randa jau 
neiaZj asakytai dideles baisybes, 
suakmenėjusius kunus masto-' 
donosaurų, metopiasų; atsirado 
dinosaurai. Laike-tvėrymosiJu- 
riszkos formacijos sluogsnių jū
rėse gyveno plet-iosaurai, pchtio- 
saurai, plio^aurai, turinti 30 pė
dų ilgio. Ant kietžemio gyveno 
keturkojai driežai (žvėrių dar ne 
buvo) tokio didumo, kokių da 
bar niekur nėra, kaip antai bpon- 
tosaurai turinti 70 pėdų ilgio, o 
antlantoaaurai net iki 100 pėdų.

Laike tvėrymosi sluogsnių 
kreidinės formacijos ant žemės 
ne truko teiposgi visokių baisy
bių; jūrėse gyveno dar vis ple- 
siosaurai ir ichtiosaurai, atsirado 
dar mosasaurai, turinti 70 pėdų 
ilgio. Ant sausžemio gyveno di
nosaurai ir žingeidus iguanodo- 
nai, turinti 27 pėdas augszczio ir 
60 pėdų ilgio, hypseloeauraibuvo 
dar didesni. Tuose jau laikuse 
ant žemės gyveno baisus lakio 
janti driežai neiszpasakyto didu
mo, kaip antaį Ornithoeheirus, 
kurisai su iszskėstais sparnais ta
rėjo 20 pėdų ploczio; nuo jų paei
na szios dienos paukszcziai.

Laikuose darymosi sluogsnių 
trecziaeilinės formacijos gyvi su
tvėrimai diktai persikeitė, atsi
rado jau sutvėrimai su sziltu 
krauju, užtai i«znyko diktai szal- 
takraujų didelių driežų veislių, 
jų vietoj atsirado rods mažesni, 
bet tie buvo jau augsztesnio 
laipsno sziltakraujai žvėrys. Isz 
pradžių tvėrymoei sluogenių toą 
formacijos atsirado paukszcziai,isz 
jų: Gastomis ir Brontornis bū
va daug didesni už sziędien kur 
nors ant žemės ėsanczius. Pirmu
tiniai atsiradę ant žemės žindanti 
žvėrys buvo ne dideli, su laiku, 
teip kaip driežai seneeniuse laikuo
se,jie ėjo vis didyn,teip antai laike 
tvėrymosi lignito atsirado kori- 
fodon turintis 7 pėdas ilgio. Wė- 
liaus, sluogsniuose eoceno ir oli
goceno randa vis didesnius žindan 
ežius žvėris; antai titanoterius 
turėjo jau apie 12 pėdų ilgio, 
neskaitant uodegos. Didžiausi 
vienok žvėrys buvo laike tvėry- 
moai myoceno sluogsnių: dinoce- 
ras tų laikų turėjo su virszum 16 
pėdų augszczio ir 20 pėdų ilgio, 
ne skaitant triubos.

Plioceno laikuose ne truko ant 
žemės didelių žvėrių, bet jie jau 
eina mažyn: Elephas mendiona- 
lis tų laikų, kokio kaulus turi Pa
ryžiaus muzejuje, turėjo dar 13 
pėdų augszcz'o rr 20 ilgio. Mos- 
todon ne kiek buvo mažesnis 
Pradž ojketvirtseilinėB formacijos ; 
laikų gyveno dar ant žemės di
deli slapiai, bet led’niuoae lai
kuose jie žymiai sumažėjo: antai 
didžiausi tų laikų mamutai turėjo i 
jau tikt 12 |>ėdų augszczio, bet 
mamutai visgi dar didesni už 
didžiausius dabartinius ėsanczius 
ant žemės žvėris.

Dabartiniuose laikuose v and e- ; 
ninięi sutvėrimai didesni už žwė- l 
ris, o tokio didumo kaip dabarti
niai didžžuviai ne buvo ant že
mės niekada; mažinimoai vande 
ninių sutvėrimų ir dabar ne ma- | 
tyt, užtai sausžemių žvėrys suma- ( 
žėjo ir mažinasi.

Persikeitus visoms gyvų 'su- 1 
tvėrimų formoms iki tų, koki da- ' 
bar ant žemės gyvena, atsirado 
ant' jos paviršiaus ir žmogus, 
uzmiiitingiausias terp gyvų su
tvėrimų, bet jis nė savo didu
mu* nė pajiegoms ne pereina ir 
neperėjo žvėrių, pereina ji« wi-us 
gyvus ėutvėrimus vien, savo 
protu.

įlietu viii ’ Protėviai
MAŽOJOJE AZIJOJE,

nuo senovea iki Jie pateko po vaidila Persu.

Parašte Lietuvon Mylėtojas.

(Tęsa.) 
su galingiausiais hėrojais Azijos ir i Graiki
jos””.

Po Agrono traukiasi eilė, susidedanti 
isz 21 karalių, kurių kožnas buvęs sunumi 
savo pranokėjo; viso pro viso jie viefezpatavę 
per 505 metus. Ant kokių buiezių tas apro- 
kavimas laiko pasiremia, nėra galima pasa
kyti.

Xanthos pasakoja apie karalių ^llkiamę, 
kuris ėsęs pasiuntęs savo karevedį Ąskalonę 
vajavoti su Syrija, įr tokiu budu tapęs įkur
tas Philistėnų miestas Askalon”. Gal-but ięz 
priežasties szitos tolimos ekspedicijok kurię 
Xanthos apipasakoja, užsiliko pasakojimas 
pas Athėnajų” apie prigirdymę Atėrgaties 
arba Derketo”, Syriszkos Veneros, ažere ar- 
tymais Askalono, per Lydę Mopęę.

Hėrodotas pamini karalius'— Myrzę ir 
Kandaulį, pastarę karalių isz to^ dynastijos, 
kurį Graikai vadinę Myrsilos; be| nėko dau- 
giaus nepapasakoja, kaip tiktai riugplabyji- 
mę Kandaulio, kę jis regimai pasinaudojo 
isz poemos Pariszkojo poeto Archilocho”.

Nikolaus Damaskėnas, viename i|sz nese
niai sujieszkotų fragmentų”, sakosi * paduo- 
dęs pilningę žinię apie pastarus karalius an
trosios dynastijos. Jisai Į^aeiliui, pžgal gi- 
mimę, iszskaito 6 karalius ir pabaigia ant to, 
kurį Gygas nukoneveikė, o kurį jifc ažuot 
Kandauliu”, vadina f 
nėalogiszkas medis*1:

ADYATTES

Kady*

eikė, o kurį jip 
Sadyattėa. Sztii jo ge-

Ardys i •
AdyMtė* II.

Myrsoa 
Sadyattes—Kandaulėt.

Keturiuose varduose paeiliui Nikolaua 
Damaakėnaa beveik sutinka su Eusėbi ju, kur^. 
sako: “Ardysus Alyattae, annis 36; Alyattės, 
alinis 14; Meles, aunis 12Tjuvub piranokS- 
jais Kandaulio.

Tiktai keletas faktų yra pasakojami 
apie szituos karalius fragmentuose; ten api
pasakoti yra vaidai terp Heraklydų ir Merm- 
nadų, o teipgi ilga {įasakaapie Ardį (Ardys), 
kaip jis prastojęs savo karūnos ir vėl atga
vęs, ir vieszpatavęs per 70 metų, būdamas 
geriausiu isz visų Lydijos karalių po Alki- 
mio.

“Pirma negu parėjo ant sosto Hėtaklydų 
dynastija, Lydija buvo, galima tikėti, viena 
terp daugelio smulkių valstijų ar karalys- 
czių, į kurias Žemesnėj! Azija buvo ( iszpar- 
celiuota, ir buvo toli-gražu ne svarbiausioji 
isz viso skaitliaus. . Lykija, kuri suteikė ka
ralius dėl Graikiszkų naujokynių j pafnariuo- 
se10 ir atlaikė savo nepriegulminguiną net 
prieszai Kroizų1”, turėjo būti lyginai teippat 
galinga, ir tikrai pervirszyjanczia buiro vidu
rinė karalystė Phrygų, kurie padarė didesnę 
įtekmę ant Graikų pajūriuose negu kokia 
nors kita isz tautų Azijos, su kurioifiis teko 
aniems susidurti, ir kurių karaliai buvo pir
mutiniais isz visų svetimžiamių, pasi mtusių 
aukas dėl orakulo Delphuoseu’. Ljdija-gi, 
iki gadynei Gygo. buvo nfaža valsti; a, kuri 
nepadarė jokių užkariavimų, ir turėjj tiktai 
mažę įtekmę už savo rubežių’’14'.

Dyna«tyja Mermnadu. Kas* link nužu
dymo Kandaulio, ir parėjimo Gyao Ant sos
to Lydijos, kurs buvo pirmu karaliumi tre- 
cziosios dynastijos, buvo žmonių lupofcė kele
tas legendų; vienę isz tų legendų rindame 
pas Hėrodotę, kitę (tas Nikolaų Dama^kėnę, o 
treczię pas Platonę.

Hėrodotas1**, trumpai imant, te|p pasa
koja: Kandaulės buvo įsimylėjęs,į savo mo
terį, karalienę (Nyssiję vardu) ir mėgdavo 
girtiesi jos gražumu priesz Gygę, * suijų Das- 
kylio, kuriam pavierydavo svarbia 
tijos'reikalus ir kurs buvo vadu ję 
Bet sykį Kandaulės užsimanė, kad 
rįs regėti jo moterį nuogę; geriausia < 
ga busianti, kad Gygas, užsislėpęs i 
miegagrinęzios, prisistebėsęs į nusire 
karalienę ir pasitrauksęs nepatėmy 
lienei lipant į lovę. Gygas atsikratinjėjo, bet 
prispirtas iszpildė karaliaus norę. , “terp 
Lydų—sako Hėrodotas—yra paskaitoma už 

 

didelį nemandagumę, net dėl vyriszkįo, būti 
matytu nuogu”. Ąnt rytojaus karaljenė ph- 
sikvietė Gygę, ir už jo prasikaltimędivė jam 
pasirinkti, ar paežiam tuojau,numirti; ar nu
galabyti karalių Kandaulį Gygas velyjo 
pats gyvu iszlikti (haireetai aytos getieinai)

ir karaliumi pastoti, ir dėlto nakczial atėjus 
jis nudurė miegantį karalių su peiliu, kurį 
jem įdavė karalienė; ir tokiu budu “moteris 
ir karalystė Kandaulio perėjo į savastį Gy-* ’’’ ■ 
go’- 1 !
t Platonas’*, trumpai kalbant, teip paša* 
| oja: Gygas buvo skerdžiumi karaliaus LydiJ 
jos; po smarkios audros ir žemės drebėjimo, • 
skerdžius pamatė arti savęs praplaiszę žiamės, 
į kurię jis įlipo ir rado didelį—didelį arklį 
isz vario, kiaurę ir pravirę, kuriame gulėjo 
milžiniszkas lavonas su aukso žiedu. Szitę 
žiedę pasiėmęs, skerdžius nelukėtaipatėmyjo, ’ ] 
kad ans turi stebuklingę. įpatybę—beje pa
daro jį nematomu palei jo norę. Paszauktas 
pas karalių, jis pasinaudojo tuomi magisz- 
ku žiedu dėl savo užmaezių; pirmiausiai jis 
pasiglemžia ypatę karalienės, potam su jos 
pagelba nuterioja karalių, ir gabaus pagrie- . 
bia jo karunę”. Teip tai moters glamonė yra 
priežastimi ano gerovės; sztai “aphrodisisz- 
koji-įtekmė” legendos,

Visose szitose Įiasakose, terp didžiausio 
įvairumo aplinkybių, teip sakant istoriszka 
apipiesza pasilieka ta pati. . Gygas, padonas 
karaliaus Lydijos, suokalbiauja priesz jį, 
nuterioja jį palociuje, pasiglemžia sostą ir 
pasilieka vyru karalienės Nyssijos. Tie da
lykai suteikė daug medegos dėl Graikiszkų 
poetų ir romansistų. Patėmytina yra, kad y 
toji pasaka labai panėszi į istoriję Rosamuiy< 
dos, moters Alboino, karaliaus Tz>mbardui. JI

Legendos Platono ir Hėrodoto sutinka 
dar tame, kad pritariant karalienei ir su jos 
velyjimu, nuteriojimas įvyko. Bet-gi Niko
laus perstato karalienę kaipo įszirdusię ant už
maezių Gygo ir kaipo pasiguodžianezię savo 
vyrui ant ano landumo. Isz kitų pusių pa- » 
sakoj imas Nikolao labiaus sutinka nęgu Pla
tono su pasakojimu Hėrodoto. Gygės, mat, 
buvęs vienu isz karaliaus gvardijos, ir jo nu
mylėtiniu. Įpatinga yra Nikolo pasakojime 
tai, kad jis principę atlyginimo parodo viso
je istorijoje, ir tokiu budu duoda, teip sakant, 
pamatę, dėl iszsitarimo orakulo: “Atkersztas 
dėl Heraklydų pareis ant penktos ypatos terp 
ainių Gygo.” Mermnadai, girdi, buvo kilta 
szeimyna gadynėje Ardio (Ardys), sanaus 
Adyatto. Daskylos, sūnūs Gygo, tuomet 
buvęs vyriausiu numylėtinių valdancziojo ka
raliaus. Pavydėdamas jam įtekmės, ir prisi
bijodamas dėl paveldėjimo sosto, Adyattea, 
sūnūs Ardio, paslaptai sumanė nuteriojimę 
Daskylo. Ardys-gi, nežinodamas, kas buvo 
žmogžuda, metė skaudų prakeiksmę ant jo, 
kas jis nebutu, vieszame susirinkime tautos. 
Tokia tai buvo pradžia vaidų. Už szitę pik
tadarystę, padarytę valdant Ardiui, ir anuo
laik nenukorotę, atkersztas parėjo ant ypatos 
penktojo ainio. Valdant Adyattui II, Melui 
ir Myrzui, vaidai traukėsi toliaus, gyvenant 
ainiams Daskylo iszgujais (in exile). Veltuo 
bandymas buvo darytas per Mėlę nuvalyti 
nuodėmę, bet tai nebuvo priimta per nūs- 
kriaustęję partiję. Melės ant 3 metų iszėjo 
kaipo iszguja pats savo valė, ir Daskylos, su- . -j 
nūs nųteriotojo žmogaus, trnvo kviecziamas, 
kad grįžtų, bet neapsiėmė. Gabaus, penktoje 
gentkartėje (Ardys, Adyattės, Mėlės MVrsos, 
Sadyattės) parėjo atkersztas. Gygas, kurs 
turėjo būti mirtinai nukorotas už įžeidimę jau
nos karalienės, kurię jis buvo siųstas parvežti . 
isz dvaro josios tėvo, Arnosso, karaliaus My- 
zijos, atsimena senų jžeidų ir prakeiksmų 
Ardio ant jo paties giminės, surenka gauję 
pasekėjų, įsiveržia į palocių ir užmusza mo
narchą kambaryje nuotakos. Žinoma, jeigu 
dabar pažvelgsi į orakulę, tai jo isztarmė tin- z 
ka, jog “atkersztas dėl Heraklydų pareis 
ant ypatos penktojo ainio”.

Atmaina dynastijos neįvyko be naminės 
karės4’, kurię ilgainiui abidvi genti (Gygo 
su Lydais ir senų gyventojų szalies) nutarė 
užbaigti, atsiszaukiant į Delphų orakulę, k^ 
girdime pirmu sykiu Lydijos istorijoje. Tas 
orakulas garsėjo paprakumu”, ir nusprendė 
ant naudos tos partijos, kuri buvo valdžię 
pasisavinusi, nors pridurdamas, kad ant 
įlenktojo ainio Gygo tapsęs atkerszytas užmu
šimas Kandaulio. Bet apie tę pereergėjimę 
orakulo nieks—anot Hėrodoto6’—nesirūpino, 
iki jis iszsipildė vėliaus ant ypatos Kroizo. , 
Žinoma, avanturistas begotomis aukomis pa
rodė savo dėkingumę. Gygas regimai buvo 
istoriszku karaliumi, viengadynietis su jaunu 
poetu Archilochu, nors vardas Gygo yra teip
gi herojiszku Lydų archajologijoje, būdamas 
eponymu Gygajos ažero artymais Sardės. 
Hėrodotas sztai kę raszo71: “Kada Gygas įsi
gyveno ant sosto, jis pasiuntė nemažas do
vanas Į Delphus, kę pabudyja daugybė jo si
dabrinių aukų Delphų dievnamyje. Apart 
to sidabro, jis davė didelę daugybę auksinių 
indų, terp kurių labiausiai vertais minavonės 
yra kruzai, szeszi isz viso, ir sverianti 30 talen- I 
tų, kurie stovi Korintho yždnamyje, padova
noti per jį. Asz tai vadinu Korinthiszku 
y ždnarni u, nors po teisybei tai yra ne yžd- 
ąpmis visų Korinthėnų, o tiktai Kypselio, 
sunaus Eetiono. Iszakyrus Midę, sūnų Gor- 
dio, karalių Phrygijos, Gygas buvo pirmas J 
isz svetimtauezių, kurį žinome siuntus aukMhfr- 
į Delphus. Midas dovanojo karaliszkę sostii^HH| 
ant kurio jis buvo pratęs sėdėti ir daryti tei
sę; tai vertas daigtas pamatyti. Jis guli toje 
paezioje vietoje, kur guli kruzai, dovanotiejie 
per Gygę. Delphėnai vadina visę sidabrą ir 
auksę, kę Gygas padovanojo, palei vardą do
vanotojo, Gygadas”.- Thėopompos-g! ”ir Pha- ,
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kę Tsetaea (Chil. VL 4d2) savaip duoda inguldyi tę: to de 
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S) Athen. XII. XI p. 415.
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11) Herod. f 147.
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LIETUVA

Naujas laikrasztia.
Szweicarij<>j. mieste Zueriehe, 

pradėjo iszeidtnėti naujas lietu- 
visikas laikra-ztis -‘Aidas”, isz 
leidžiama-! Lietuviszkos Social- 
Demokratit-zkos Partijos, pasa
vusias darbinįkų reikalams. Lai- 
k rasa lis tas iki szių metų iszeidi- 
nėjo tikt lenkiszkoj kailio], nuo 
szių metų jį iszleidiia dviejose 
kalbose, lietuwiszkoj-ir lenk isz- 
koj, kiekwjenoj kalboj skyrium. 
Pirmame, dabar iszėjusiame nu
mery] telpa straipsniai: “Dėl ati
dengimo paminklo Muravjevui 
Wilniuje'’, eilės “Kruvinas weliu- 

~kas", “Kapitaliatiszkas surėdy
mas ir prasikaltimai”, rasztas 
“Broliai! mokinkimės patys per 
Buvę”. Toliaus eina korespon
dencijos apie padėjimu darbinįkų 
visokiose Lietuvos dirbtuvėse 
ir užsiėmimuos*, apie neiszpasa- 
kytai mažus uždarbius darbinįkų, 
ypacz gi moterų tūluose užsiėmi
muose teip, kad to uždarbio nie
kaip negali užtekti nė ant maisto, 
noro reikia dirbti po 14-16 va
landų. Apart žinių isz Lietuvos, 
telpa teiposgi korespondencijos 
apie darbinįkų padėjimu Dinębur- 
ge, Liepojoje ir Rygoj f" Toliaus 
eina užruježinės darbininkiszkos 
žinios; persergėjimai darbinįkų 
priesz skundėjus maskolių szni- 
pukus, kurių keli vardai ir ad
resai paduoti laikraszcztyj ant vi
sų žinios. Laikrasztyj ypacz ko
respondencijos apie Lietuvos 
darbiuįkus paduodanczios žinias 

■ apie vargingu jų padėjimu ir ma 
žus uždarbius negalinczius užtek
ti net pusbadžiai gyvenant ant 
iszmaitinimo szeimynų, yra labai 
žingeidžios. Kalba iaikraszczio 
gera, geresni negu ne vieno Ame
rikoj iszeinanczio lietuviszko 
Iaikraszczio. Iszeina jis knįgos 
pavidale, bet kaip tankiai, nėra 
paminėta. Norinti tę laikrasztį 
iszsiraszyti, gali kreiptieji ant 

; saito adreso:Otto Lang, 22 
Hegibach st Zuerich, Szveicari- 
joj.

— Prieszais Smitho salę, ant 
kertės Southport av. ir High st.* 
pereitos nedėlios naktyj atsitikd 
kruvinos musztynės, kuriose 4 
ypatos tapo sunkiai ir 9 lengviau® 
sužeistos. Nesutikimai užgimė už 
mergę terp susirinkusių ant szo- 
kių į Smitho salę. Iszėjęs isz sa
lės su mergina jos azokėjns, Bush 
tapo ant ulyczios užpultas 25 vy- 
riszitių, kurie jį įžeidė ir paveržė 
merginę. Tas, patikęs savo brolį, 
papasakojo jam apie savo nelai
mę ir meldė pagelbos ant atker- 
szijimo. Brolis surinko pažįsta
mus ir atėjus visiems prie salės, 
rado įžeidėjus ir terp abiejų pul
kų užgimė mdsztynės, kuriose 
mat teip daug tapo užgautų, ki
tus,kurie nespėjo pabėgti, suaresz- 
tavo.

Draugyscziu Reikalai
Reikale “LiuosybCs Drau

gystes”
Sanariai “Liuosybės Draugys 

t ės”, kurie nemoka arba nenori 
skaityti laikraszczių, teiksis duot 
man žinię, paduodami savo var- 
dę ir adresę, idant jiems einantį 
laikrasztį galėczia sulaikyti ir ne 
daryti daugiau kasztų d ra u gys
liai nė iszdavystei.

Su guod. A. Radauskas, sekr.
3252 S- Morgan St.

LietuwiszkaN Teatras.
Lietuviszkas teatras, “Gyve

nimas Sz. Jurgio laike vieszpata- 
vimo ciecoriaus Deoklecijono,” 
surengtas Draugystės Sz. Mateu- 
szo bus atgrajįtas 2 aktuose, neda
lioj, 12 Wąsario, 1899. Sz. Jurgio 
parapijos salėje, ant 33 8t. ir 
Auburn avė., Chicagoje., Prasidės 
6| wal. vakare. Salė atsidarys 
4j vai. po pietų. Po teatrui bus 
balius- Szirdingai užkvieczia vi 
sus lietuvius ir lietuvaites atšilau 
Lyti ant musų pirmutinio teatro.

Su guodone, 
Dr-te Sz. Mateuszo.

(10-2)

Wietines Žinios.

, — Chicago, po nr. 521 ant 
Sacramento av. pasirodė rauplės. 
D-ras Hunt tuojaus, gavęs iinię, 
nusidavė į tuos namus, rado ten 
jau 8 žmonis sergauczius raup
lėms. i

— Utarnįke, 7 Wasario, 9 vai. 
vakare pasimirė Jonas Gigą 24 
metų senumo. Paėjo isz kaimo 
Laleifcėnų, Reseinių pav., Kau
no gub. Prigulėjo į Dovido ka
raliaus Draugystę. Palaidotas 
tapo ketverge,9 Wasariaus,Chica- 
g°je-

— Prie naujai statomų namų 
ant kertės Loomis ir 43 ui. nupuolė 

< ant žemės nuo 10 pėdų augszczio 
murinįkas, Petras Basshenry, gy
venantis po nr. 1426 50 st.ir per
skėlė sau galvę. Nugabeno dar 

• jį į Wesley ligonbutį, kur jis ant 
rytojaus pasimirė.

— Neseniai mes praneszėme, 
kad advokatui Bekermanui pasi
sekė iszliuosuoti D-rę Koeakaus- 
kę isz kalinio. Tuom tarpu tas 
nuėjo ant niekų. Rodą tuom tar
pu pasisekė D-rę Kosakauskę pa- 
liuosuoti isz kalinio, į kurį buvo 
nuspręstas, bet kad pasirodė, kad 
nusprendimas sūdo buvo gerai 
iszduotas, D-ras Kosakauskas vėl 
sugrįžo į senę kalinį, į kurį sūdo 
tapo nuspręstas.

— Pereitos nedėlios vakare 
musų redakcijoj buvo gaisras: nuo 
nežinomos priežasties užsidegė 
ant kiemo isz lentų sukalta szunų 
būda. Ugnis isznaikino budę ir 
tvorę. Jeigu tai butų vėliaus, 
nuo tvoros ugnis butų galėjusi 
prisigriebti prie namų. Nuo ko 
ugnis galėjo* užgimti, sunku įspė
ti,kadaugi į szunų budę su žiburiu 
nieks neina. Matyt, kad ję kas 
nors padegė tyczia.

— Ant kertės 22 st. ir 48 av. 
rado negyvėlį. Jo kiszeniuoee bu
vo rasztas, kad tai yra Frank 
Babb, gyvenantis po nr. 1032 
W. Taylor atr.ir kad jis pats nusi- 
szauja isz baimės, kad jo ne 
suareštuotų už vagystę. Jie mat 
tarnavo Tobey Furnitūra Co. ir 
esi* w*gyst? papildė. Pagal 
parodyta raazte, kokį prie jo ra- 
do,*dre«ę. policija nuėjo į jo gyve
ninę ir rado jame visokių daik
tų, kuriuos Tobey Furniture Co. 
pripažino už savo.
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Liet. Republ. K iubas Algirdo 
7 vardus laikys savo mėnesinį 
mitingę salėje Draugelio, 650 S. 
Canal st. Wisus sąnarius užpra- 
szo pribūti.

Fr. Žkbrauska, sekr.

ti FR 11(1 opening.
Atidaręs nauję oaliunę po nr. 

589 Jefferson s t r., ant subutoa ir 
nedėlios (11 ir 12) VVasario, da
rau balių jo atidarymo, ant kurio 
grajis gera muzika ir bus šiokiai. 
Dėltogi visus aplinkinius ir pa
žystamus užpraszau atsilankyti ir 
pasilinksminti priesz užgavėnes.

Su guodone A. Prekszaitls 
589 Jefferson str.

Subatoj ir utarnįke (11 ir 14) 
VVasario darau balių pasilinksmi
nimo priesz užgavėnes, ant kurio 
grajis puiki muzika, bus šiokiai 
ir atsilankanti dalini gražaus pri- 
ėtuimimo. Užpraszau visus ap
linkinius ir pažystamus atsilan
kyti. Su guodone

K. Liaudanskis,
3301 S. Morgan str.

Subatoj, 11 VViAario darau Už
gavėnių balių, ant kurio visna 
lietuvius ir aplinkinius užkvie- 
cziu at-ilankyti. Puaidea 6 wal.

Su guodone,
P. Karecka*,

1193 S- Oakley avė., Chicago.

Utarnike, 14 d. VVasario, die
noje Užgavėnių, darau pasilinks
minimo balių, ant kurio užpra
šiau visus pažystamus ir aplin
kinius atsilankyti. Su guodone 

L. Ažukas,
3301 Auburn av., Chicago, III.

Frekfi pinįgų.
Ruskas rublis po..................52jc
PrusiszkoB markia po............24|c

Prie kiekvieno pinįgu siuntinio 
reikia pridėti 30c ant paeito kasz- 
tų.
, Pinįgai iszaiųsti per “Lietuvos” 

redakcijų greieziauaiai su v aiksi; 
dioja ir niekada negali pražūti, 
nes mes riuneziame per bagoeziau 
eias bankas ir kiekvienę siuntinį 
asekuruojame.

Draugija dėl l.zlluoaavimitno dn.iln l*z 
myticiiau*.........................................

ZvancelIJo., disng* liatuvl.zso* Ir l.nkun- 
ko* ant kotnoa delo. ir *zwentea

Pilotes arba kelias In maldinga gyvenimą 
Garsas ape talsybte sodo Dievo 
Gydyklos no baime* amerties

Gyvenimu sivento Benedikto 
Gyvenimas sivsaeu. Marijos Panos

ste

Paslratihe* mlszios.spysaka . . (
PadeJlmM Lietuviu taute* Rusu vlpssputyi 

toj (kocljaliazkos pfeszyni*).[.............
Pajudinkime wyr*i žeme. Leb*l grasi pasaka
PadeJlmM lietavte tautos rusu viesSpatysU 

(sooiJslioelszkM plesziny*) . . .
Patarle* ir delno*................................... 5.......
Petro Armino ruztai. Knygele turinti tl put 

kiu dainų , Ite
Praeito Vilniau*. Apiuzo nuo put pradžių 

užtidrilmo miesto Vilniaus, koki tam< 
kllmstoriai buvo, koki ltoluwl**kfku-

daryti, viso* 5 daly* vienoje knygoje, aat 
nugaros užvardinlmai *t*p*usti aukso
11 tarom 1*.........................................................gu*

Grieauyks* sugrąžyta* ant gero kalto per
Jeirs* Pon* ' „ 10o

Girtybe, bjaurybe ii sunkybe to grieko „ ižo
Isiganingt dūmojimai apie Sopuliu* Szw. M* 

riju* Peno*.............................................. —
Istorija aso ir aanto IstaUmo *u abromui
latorija aeno UtaUmo no pat sstverimo 

pasaulės iki užgimimo Kristau*
Ku yra griežes! labai aaudlaga knygele
Kalbe ape Kataliku Ukejima
Kaip apepakajftle samlanija "
Kancil* W. J eis u* arba Gavėnios knygele
KaadlealnesMaldoe......... ....................................
Meno Siv. M arijo* Panos................................. .........
Mokslas Rymo Katelių*. Kiekviena* žmogus, 

noriau* vadinu* Ukre Rymo-Katallku, pri
mato pemkaityU nata knygele, idant supras
ta kas tsi yra katalikyste, kurio* jis 
verda nešalo}*...........  *oo

Misija. Yra tai dvasiszks* mokslas apie 
tikėjimą Isrimta* tai Rasite 8iw. Ir 
džiu paties Kristaus , . Mto

Nekaltybe *ug,rtybe Ir grožybe to* dorybe* Ite 
Pamoksta! apie suda Dievo “ lio

Kto

(te

Stebuklai Dievo S*w. Sakramente, daag na- 
bažnu *iwenta akaltymu. . .....................*te

8zk*la pavargėli* *ir*t* Ir da*gel kitu 
naudingu žinių...... .................................. ifc

TaJ emnyoiio* Gyvojo Bažanoaiau*, K tajam 
nyoaiu puadukyje..  ........................ifc,

Tl**o* žodžiui ap|* pamatiniu* tikėjimo daly 
ku* naudingu* d*l mokytu ir nemokytu. .Mc

Trumpo* Katallkitiko* Katekitmo*................ižo
Trumpo* Katokiam** pagal kunigą Pilkau*ka Ite
Truripi pamokinimai jr rodo* l**imto*l*i

. knygų kun. K. AaUnavtoilau*................... 10c
Vartai dangau* “ tie
W«dev*«*pl*nkaneslukanoal* Wi«**p*tte*

J*ia*u Knstuto “ iže

Pamoksta! ant didžiųjų metiniu ssw*nosiw 
ir didžiosios nedėtos.............................

Stacijos arba Kalvarija.................................

Kiiigo* NtvietiMzkoM iiital|M>*.
Abeoala geriau** mokiotave dal valka Zte.
Amžiau* gal** Ponako Piloto, keri* buwo

•udže Wl*aip*ti** J et* u*............. . ............*c
ANDEBBONO PASAKOS Vienoj* kayge 

lej< 10 gražiu paaakalrilu .................. iže
Aiuerlka Pirtyje Kootedlja dėl teatro 10o-
Anegdotal Inai tarimai Ir patarle* i*i gyveni

mo senove* Grekonu bei Rymionn •• Ite
Aplėk* Dievo, pateka............. .........................|i,oo

Apto kalbu pradžia Ir tikro* rodo* d*l apaiaaugo- 
llmo aso neprieteliu vedanozlu 1*1 Ukro Ir 
I**K*nlngo tlkajlmo kalio In prnpulty. Cite

daugiaa.lal neprieteliu, kurie stengtasi Ja 
- Isinalklntl: ant galo paduoda roaas kaip 

ano ta neprieteliu apeiseegotl . Ite
Arielka yr* nuodai paeluaeU tas girtybes. Csta 

aptasso kas yra arielka, kaip Ji kenkia žmo
gui, parodyta su kateriais abrosaUals žmo
gau* pilvo kokios iss girtybes Ilgo* pastoja 
dy?T<1UOt0* r°d<M kalp *° **““• “"JSl 

Anlm* V Uis, naujausi* Ir gražiausia paauk*, ka
rtai skaitytojas auldžlaagt negatos... 7»c

Birutes dainos .. .. 1#o
Budai gydymo. Daktariuke knyga................. «Jo

I1.M

Balius! Balius!
Algirdo pasilinksminimo Kliu- 

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

Su guodone, Algirdo Kliubas.

’ Lietuwkzkas Teatras.
Scranton, Pa. 11 Wasario, 1899 

m. Blaivinįkų Draugystė grajys 
teatrę “Iszgriovimaa Kauno Pi
lies” Music salėje, pusiau-asztun 
tę valandę vakare. 30 aktorių 
grajys ant scenos, isz kurių gali 
ma bus prisižiūrėti kaip senovės 
lietuviai dėvėjo, koki kunigai bu
vo, kokios bažnynės ceremonijos 
pamatys nedorybes kryžiokų ir 
parsumę lietuvių kovose už liuo- 
sybę savo tėvynės. Iženga 15, 
25, 35, ir 50c. Nuoszirdžiai užpra- 
szo visus atsilankyti,

Komitetas.

Nedėlioj, 12 Wasario, 1899, 1 
val.denę Dr-tė Teysybės Mylėtojų 
laikys mėnesinį susirinkimę salėje 
L. Ažuko, 3301 Auburn avė. Chi
cago, ant kurio visi sanariai teik 
sis pribūti e; teipoegi yra užkvie- 
cziami dori lietuviai ant prieira- 
szymo, įstojimas 11.00.

Su godone Dr-te M. T.

Mitingui.
Chicago, III. 4 d. WasarioLiet 

Bepubl. Susivienyjimas laikė sa
vo metinį mitingę ir iszrinko 
nauję administmeję: J, Jauksz 
tas prez., K. Kunca vice^prez. 
P. J. Jonaitis sekr. prot., D. 
Lomsm sekr. fin., K. Liaudanskis 
kasi erių s, A. Bijanskis tvarkos 
dabotojas.

Liet. Republ. Sosiv. atsiliepia 
į visus lietuvius vaistės I'lino- 
jaus idant ir kitų miestelių lietu 
viai tvertu lietuvisskus repu h! i 
konisskus Kliuhus ir riaztusi į saį 
vienatinį lietuvių Republikonų 
Suaivienyjimę, idant sujungtoms 
spėkomis galėtume kovoti politi
koje už lietuvystės lahę.

P. J. Jonaitis, sekr.

Pajieszkojimai.
Pajienkau mwo kaimynų: Bernoto 

Petraiczio ir Antano Kaminsko, abu in 
Kauno gub-, Raseinių pav., TauragSs 
vol., pirmiau gyveno Chicagoj. Jie 
patya ar kas kitas teiksis daneszti žinią 
ant adreso:

Mike Naujoka, 
514 Church st. Wilmington,

____________

Pajieszkau savo draugo Eranciszkau* 
Liekio. Kauno gub., Raseinių pav., 
Watngirių kaimo, pirmiau gyveno 
Guzickf ull. Jis pats sr kas kitas teiksis 
duoti žinią ant adreso:

A n to n Petraitis 
st., Wilmington,

Del.

Del.201 Stroud

Pnjieszkau tavo brolio, Wl*dislowo 
Andrejausko, Kauno gub., Telazlų 
paw., Warnių parapijos. Pirmiau* gy
veno Ailegheny City, Pa. Jis psta, ar 
kas kita*, teiksis paduoti jo adresų, ui ką 
busiu dėkingas. Mano adresas:

Steponas Andrejatukas, 
108 Pekin st., Waukegsn,

(10-1) ________________

Pajieszkau. Karo!taus ir Waclovo Raa- 
nauakų, Wilniau* gub.: Kazimiero Gildi 
šio, Ksuno gub. ir Mikolo Žvlngiios, Su
valkų gub. Jie patys ar kas kitas teiksis 
duot tini) ant žemiau padėto adreso, nes 
turiu įjuos labui svarbų reikalą.

Joaeph Siitskl,
Baldvinsville, Mass

1)1.

Pajieszkau savo draugės Weronikoe 
JaksztaitA*. Kauno gub., Raseinių pav., 
Kražių perap . kaimo Szeszkinių. Ji per
eitą žiemą atvaževo isz Lietuvos į Chi- 
cagą prie aawo brolio. Ji pati ar kas ki
tai teikeis prlduot man jog adresą.

Miss Anna Ssimkus,
72 Hill SU, Clereland, O.

(3-3)

t Pajieszkau Jono Milaszevskio isz kai
mo Pnvidaujų, Raseinių pav., Kauno 
gub., gyveno Seatonville, 111, Jis pats 
ar kas kitas teiksis duot žinių ant adrė

Miss Anie Grey,
33rd st., Chicago, UI.

Pajieszkan savo brolio Juozapo Es- 
kirto, Kauno gub., Raseinių paw., kaimo 
Padasziszkių. Gyveno Mahanoy City,P*. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duot žinią 
ant adreso:

Antansž Ėsk i r tas, 
108 W. 24th St., Chicago, Ui.

924

Pajieszkau savo pusbrolio Winco An- 
skaiezio, Suvalkų <ub., Vilka Viša
kio pav., Starkų kaimo, gyveno Gilber- 
lone. Jis pats ar kas kitas teiksis duot ii 
nią ant adeso:

Juozas Žentus,
342 Lincoln are., t Bpringfleld, Dl.

Pajieszkau sawo brolio Juozo 'Gimbe
rio Kaunuo gob., Szavliu pav., kaimo 
Užpelkių, gyveno Chicago.Jis pats ar 
aa kitas, teiksis duot žinią antadreeo:

Adomas Gimberis.
510 OolliusYille E. St, Louls, UI.
""■■■■ 1 "y ................... ................

Kingu Kataliogas.
Knygos Dwaei**koe Intalpos.

tis *tralpsato Preke . . . . Ste
Ktaollogiaiko* smulkmenų Sko
Egle kalcito karaliene ir Uzgriovimu Kauno

Iitorlja gražio* Katruko* - ••
latorija t*įtaiko Ftaaoaia valio* atetuka- 

«to* Afrikoje .....
l*tonj* gražio* Magetoao* .,
Istorija Mptynlu Mokytoju
Istorija ttb* apaakyma* apie Ltotavoa praei

Intekm* Soeljallsttaiku aanlygu ant wl*u kultn- 
ro**Mku. Geri pamokinimai darbinin
kam* kaip pageria! *awo būvi..............Ite

Jnosapa* Konluaaev.kia, arba kankinime*
V n įjota po valdžia maskoliau* .Ite

Juokinga* pavakojlma* apie Sialtebuliiu* 
Ir dn gražu* tarei peniai iaa užlaikyta** te

K* daryti*, kad batam* (velki ir Ilgei gy
ventume .......................................................Ite

Kenkle*. Iletuviatko* delno* *u natomis, 
•ataiiyto* aat < balia. d«l vyra .Sic

Kaip įgyti* pinigu* D turtą „ Ite
Kaip apeigini! aa* kotoro* Ir kiti Madingi 

•kaitymal , Ite
Kas teisybe tai nemotas peiktos apysenei** 

■s* lletuvla gyvenimo ižo
Krietljonas Duonelaitis .. „ Ite

Kelio. I.toriazko. delno.. Gralio. Ir tvnrbio. *. 
pM Lietuvo. praeiti*. Jo. liet.wl.tkn.ka 

nlpalk.aotlat. Kratiu tkerdyaa. Ir u..Ite

Keletas rasstu anie Kražių, parasiyta D. Butke- 
ratoaio. Aisikial apraaao pjovyn* Kražiuose, 
keip ta* wl*kM atsitiko kiek Ir koki žmones 
bnwo areerteoU. klek *ažei*te, kiek ūž
ausite. klek nusedy's ir tt...................ite

Lietuvi.iki Raattal Ir Ra.itlnykal ite
Ll.tawo« Kauki*.. ua)a daina knygai* ta

riau 71 delnai. , lt*.
U*tawnyka bei LI*tavo, .atidavimai, wo- 

kl.ikom. lltaroai. . . . Mo
Ll*tuwo. I. tori Ja. paratirta 8. Daakanto.dvl 

dldel*. knygo*. kote* po gi JO, tykia 
abi............................................................W0t>

Lietuvo. Gatpadln*. Mokina kaip pritaliytl 
Dl*wo davana, lai kario* galine litnoktl

Lietuvyste* praeitis, dsbartts Ir ateitis

Lietuviai amžių gludumuose Cila talpi naši ty
rinėjimai apto Imtavia*. Ju paėjima. Ir kalba 
ano seniausia amžių. Knlgele verta yra per
skaitymo klesvienam lieta vi ui ite

Lltvini i Polacy. Lenkisskoie kalboje. Issrodo 
k* gero ar blogo laukai lietuviam* padare ir 
•r turime *u lenkai* laikytu ar ano ju 
*s*llaUs...................  10*

Svarinai* po *w*tlm>* krautu* išrieto. Yra 
lai akyva* Ir pamokinanti* ap*akym*« *u 
trlmi* abrotellai* 10*

MaikolIJo* polIUk* ■■ Karop* Ir katallklnka

bažnyoiia* . ite
tu*u mužikėli* laadnota* aat Mado* Lietevo*

L'kiaykam* Cila rande*! trnmpal apsaky
ta Liatavo* taati*ika* kilime*. Po tam ro-

lenkui tenUrakal wal»Unrky«tal. Šitoj* 
kntoaje apm**o via** linai, Ju vardu* ko
kiai* Ja* vadi a* Kaaatoeaial ir Bnvalkto-

Mužikėli* d«l broliu Ltotuvlu |vr *z. Dtidoriau* 
Draugytt*. Cala yra da*g grati* U ***ka 
lUiku pašakniu ir daina....................... lis

MuhU* p**t*layko “ “ n*

Nedoryb* Bymo Ciesoriau*, latorija to* laiko 
pon*wojimo Barono .... 80o

Nealprinaiyk. Komedija grajyjema teatrine* Ite
Orleano Mugėto, tragedija penkiao** aktao***a 

i*ž*ega. I*il«l*t* TavynM Mylėtoju Dr te*. 
Yra Ui paikiau** tragedija grajyjema toat- 
raoa*.pirma*yk lacvarateantltotawl*i- 
ko* k*ltx>* per Vlaea Kaita................. *n

Paarargato Ir kaip gyveaa Kyaal (Cklnal). g

vos atsitikimu...............;............t............ 1
Pavogti arkliai ir Mendella Didgalvts Dvi 

gražios pasakėlės *■ 1
Pasak* apie Jon* Tvardauok* garsu burtlnkk* 

Ir jo darbu* sykiu su sprasiymais apie bar 
tas. Puslapiu IM Preke . , . J»c

PamokiMUti sprasiymal isz gyvenimo žino ilu 
ir visokio* rodo*.................................c" -

Pradžemoksli* Rankos Ruito dal nori uoliu 
iszmoktie gražiai rurytle l

Pradini* mokslu angliazkoe kalbos........... . . .
Pasakojimas Antano Tretininko ,t
Pulkus spiMzymu apie Lietu Jta |
P*w**Mlo Balsai, naujausiu daina knygele, 

turinti *8 pulktes dainele* ir Libreto i 
akluose

Pirmutinis degtinu varytoju, komedija .
Plunksnos abeozeltel. Szuzios naujo*,labai 

gražiu pasako* , , , , y
Pajauta Lizdeikų duktė arta Lietuva XIV 

szimtmetyje, labai graži pasak*......
Rinalda Rlnaldinas / “ ' f tl
Ratu Lapeliai naojausiu dainos vokisakom* 

literom* , ,
Rauk vedi* unoviszku istorijų. Cit* talpiu 

apruzymsl Egipto. HabilionlJ<m<i'enior 
Persijos, Judeu. ludito* ir KlnV. pagal' 
usiauslus amžius. Yra tetai akyta lai 
Ja, vėlinama kiekvienam Ja perskaityti.

Rodu motinom* apie auginimą žindančiu 
kūdikiu , , , . ! , (te

Spuabu greito teuimokiaimoanratakos kai į 
bu ne apdaryta* “ *1'00
o apdarytu j 135

Senove* apruzymu *a)e Duktery Pilypo Ka L

Surinkti įkartai. Apranymu m pabaigų R8 
amžta-i*. dvi pulktoe pasako* ........gljE, 

Bumissimau arta baime turi didelu aki*.
Tikra teisybe ist 8uwolku gubernijų iįto 

Talmudu žydu “ • |te
Tsmuziu* besotis, Jaokingž puška.,.,,. .. .I n. 
Terp skausmu In garbia ^Naujausios dainų. J ta 
Trumpa senove* Lietuviu latorija „ 1 ta
Trumpa lietuviuką Geografija paruiyta

kunigo Zebrto............. .  ................. ] ta
Tikyba *r Mokslas. Knyga dėl tynnejžncsiu 

tikyba puirerneut ant mokslo i ta
Walto pirstlyste. Komedija dėl teatro I ta 
Veselijm arta pagirs* u gobtuvu......... į...Jin
Wirszinyk*i. Margu p*welksl*li* Letai gm-

11 pasak* apie wir*sinykus (Uradnykus)
Lietuvoje , , , , , 1 «

***•*»•* lietuwt*zkūl. lat
viukai leuklszkel ir ruskai. Yra geriame 
knyga dėl nori neito isimokti leakisikc 1. 
ruskos erta latviuku kalbu..............gi n

tlponas bei tlpone Ir •ukstngumu tai sidab
ringumas lietu visiku delnu. Yra t*l mok* i 
Hadu iuw*dtiojimu apie pu J ims Re- i 
viukoskelbo* , , >4*

tentas dėl Parodu. Komedija I akte, kuria I 
grajyja teatruos*................................ f įA,
Knyyori m ubu Iociiok 8|>auh- '. 

tuwes.
Akyvi Apeiratezkimai Bvtote, ant kuriu imą

bal, griausmai, lietu* ir sale 
debesiam ui ko jie laikoel

HYGIENA. erbe mokslas apie užlaikym irmževa Kelt. La—L. ~  »  Z, _

Ite

ižo

šokiu Ilgu, patalky* užteik y tlouelybeje** 
■veikalą, palikinti **wo kati ir mokė* uė 
ginti Mreikala ir tvirtai* aavo valkeli**.

I* tori ja aevtenytu Valstijų Szteurine* Am* 
kęs. Apruso kaip Kolumbas atrado An 
rike, koki ežia tad* žmones gyveno, k)

karevo ir kokiuose metuose; klek preiM 
buero. koki Ir klek kun* gero padare dej 
žeme*. O aat pat galo laipte**! Kon*til 
Suvienyta Welsuju. kari yra reikalingi

Ta pati druczlal apdaryta................................ ląi
Kražių SkerdyM. Apruao um halsu atsitikti 

kadsISMm. mukolial utpuole snt taži 
esto* mtestelyje Krūtie, musze, siaudė ir p 
we nekaltu* žmoni*. i*ignowe altorius įr 1

Lementertu* Liete visikas *u poteriais kate
kizmai* Ir mlstranteru......  ....... .1.

Mokslas apie arm* Ir kitu* svietas, ja bu r y 
ramKmivm A neZa.r. *-------dt_ *____ I. -

to* ir kito* retai matomo* vaigžde* Su

pins. Yra tai vienatine knyga 
tikrai žmogus gali apeisi wl*»U

NAUJžCBIS LIBTVW1SZKA8 8APN1NYKA8, 
surinktas lai daugel *weUmtauU**ku aapnlJ 
ryku ir surėdyta* pagal tikra Persiūk*!! 
Eglptisik* sapniuyka.—su B10 alszkiu abrtH 
sėliu,—su sprMtjrmu planeta it □aslanusM 
kokia* senove* žaione* vartojo dėl laseejl- 
moalelte* —Gerisuse! Isiguldo viaokiM

OlityM. apysaka tez talko terpsavtazko* ka- ’ 
re* ledi jone Amerikos...............................

Pulki istoril* ape Kantria Alau*, kuri per n me
ta* walk*icilodama po aviete, daegybte ’ 
bedu ir vargu kantrai teakentejo<......žte

Trumpe Geogražja. Butais* Neris. Trumpai ir;

W. SIOMINSKA,
679 Milwaakee Avenue, CHICAGO 1LL. 

Mano Dirbtuwe tapo 
Apdowanota

DVIEMS MEDALIAIS 
ant Koeciuszkos Paro
do* už rūpestingą, tei

KARŪNŲ, 8ZARPŲ,
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BĖRIŲ,

Turiu už garbę npreikszti guo- 
dotiniem* Kujoįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu vi
sus augazcziaiu paminėtus daig
ius Pigiausei, Teislngiausei 
ir Geriausel, nes per 30 metų 
ulsiimdama iszdirbimais įgijau 
geriausę praktikę ir dėl to galiu 
viską padirbi pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.

Su guodone ,
W. StaOMINSKA, 679 M1LWAUKEE A V., CHICAGO, 1LL.

Li6i)Uwiszka flDUGka
257 Hanover St., Boston, Mass.

Pilna visokiu aptiekorissku Uvorų czionykszcziu ir užrubežiniu.

Aptiekoje wlsada galima rast I) AKT AK A, kurs duoda ligoniams 
rodąs dykai.

Aptiekoje galima ausikalMt: lenkiszkai, ruskai. lietuviiszkai ir 
daugelyj kitokiu kalbų. ‘

LIETUWIU DAKTARAS

MARJA DOWIATT
Kauno gub. Ssauliu paviete

838 W. 18th Street.
Nuo Stos iki 12to* ryto.

Telefonas: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos 

sptiekos.

Attorney Beckermanas,
ADW0KATA8.

Geriaunei iszprovoj* visokiu pro v ai 
visokiuose suduoae, kaipo civiliazkuoae 
teip ir kriminsliszkuoee. Persenėjuaiu 
ir užvilktu provu atjieezko ir daveda 
prie greitesnio termino.

397 W. lųth St.,
Chicago.. Il ingis
* P. K. BRUUHA8,

jErai užlaiko didelę

jfnKrautuwe
EMMėhMl.nikriHižių, Laikrodėlių,Žie 

dli’ir u-

■iKl tt Szliubinlua Žiedus 

padaro ant orderio už pigiau- 
* prekę.

954 33rd St., Chicago, III

Ar Tawo peczius 
reikalai pataisymo?

Jeiga teip, tai pirk visus reikalingu*prie 
peesiaus daiktus pu 

Ootlet Foroitore & Stote Co, 
3249 S. Morgan St.

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

T« pew»tk-leltai*: m*pu. žmonių, gyvuliu ir 
medžiu. Tlnkemliuse geografija vaikams 
in pradlnąmokslaloą....................................

Rankvedl* Gromete ruzymui. Yru labai. 
aaudlaga knygele, keri mokina kaip reik 
ranytle gromatu In: pažystamu*, prteto- ■

gus. vyskupu* irkite* sugiltai putaty- 
tas ypatų Pasveikinimai (pavlnctevo- 
ues) aut Nnuju Meta, dienoj* vardu#!*, 
užgimimo Ir kltuou svarbluoM eUltlki- 
muoee. Pūku.,............................  |

ROBINSONAB KRCZIU8. moralisaka epy-

J. WEIN8TEIN, l 
pigi* ūse i panamdo karietas ant wesei- 

llų, kriksstinų ir pagrabų.
250 W. 14th Street,

Telefonas Canal 450.

“Kosciuszko Pharmacy”
(LtBTDVISSKA AFTIRKž)

182 W. Chicago Av., CHICAGO.

Paduodsm dėl:žinios visiems lietu
viams jog nuo ssiog dienos p. Andrius 
L. Greicsunas liekasi vyriausiu aptie- 
koriumi musų aptiekoe kuri randasi po 
nr. 182 W. Chicago ar., Chicago, 111., po 
vardu “Košeiuszko Pharmacy'*. Turim 
geriausias gydyklas nuo visokių ligų. 
Parsigabenom visokias žoles, žiedus, 
ssaknis iss Europos ir Lietuvos.—Ant 
pareikalavimo visada turime pagata- 
voja vaistus pagal geriausių ir garsin
giausių daktarų receptus kaipo tai;

1. Nuo galvos skaudėjimo.
2. Nuo reumatismo.

Nuo kosulio.
Nuo kirminu.
Nuo užkietėjimo vidurių. 
Nuo patrūkimo.
Nuo skaudėjimo kauluose.
Nuo ssaszų ir visokių issMrimų 

ant skuros ir daugel .kitokių Liekarstu, 
kurių csla dėl stokos vietos nepaduda-, 
me. Galite gauti tikt musų aptiekoja.

Atsissaukuaiems per laisskus ir apk
asantiems savo ligą, duodam rodą ir 
prisiunosiame gydyklas per paėstą ar
ba per ezpresą. Rassantiems ir norin
tiems gauti rodąs turite įdėti atsaku 
adresą kitaip atsakymo ne gausite.

Musų aptiekoja randasi keletas dak 
tarų, o daktaras M. F. Božinezius iss se
no krajaus, tikras Lietuvis ir geras tau
tietis, visada gatavas jums ant 
patarnavimo. , • į

Su guodone,

Koscinszko Pharmacy
162 W. Chicago A v.,

Chicago, III,

8.

5.
6.
7.
8.

Wisi wyrai pas

Baltrukony!
Rasite szalta alų, seniausea ariel

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

Atsilankykite po nr.
11. S. RlverSideSL,

laterbory. Cenn.
HILLE’S FOTOGRAFAS,

. 3452 S. Halsted St.
Nuima paikių Fotografijų; nž tuziną tiktai

S2.00
Ant veeeiltn Ir kitokia reikalu nuima Fotogra

fija* kuopulkiauBlal.

Morgan St., Free Dispcnsary 
. ' and Clinic.

Visokias ligas gydo dykai.
3116 S. Morgan (Laurel)St. 

jWstendo*: nuo • iki ll.ryto Ir nuo T Iki • vakaro. 
Atsineszk bon kėlės 

<»-m

ro'-NOTARIJVSZAS. 'CLAIM ADJU8TKR.

RPBradchulis
i Užsiima visokiomis provomis Ir iši
rti rba visokiu* dokumentus. Rodu 
duoda visokiuose atsitikimuose.

Atsissauklte pu savo viengenti: 
954 33rd St., CHICAGO. 
]Telefon: Yards 709. •j

“Vienybe Lietu vnikn” 
iszeina kas sereda Jau 18-taa 
metas, Plymouth, Pa., ir pra- 
nesza svarbiauses ir teisin- 
į iauses tinęs isz Lietuvos ir 
visos pasaulės, talpina pui
kias apysakas bei kitus nau-

taoj& $2,00 o ant pusės $1. 
Pinįgai turi būt apmokami 
isz kalno. Laiszkus ir pinį- 
gfus reikia siųsti ant tokio 
adreso:

J. J. PAUKSZTIS,

Geriause Užeiga dėl Garbinyhu
pas

J. Daniseviczia,
768 Bank ir River Side 8ta.

Waterbnry, Gonn.
Užlaiko geriausius gėry m u*; szalta 

Alų, sealaūsias Arielka*, Likierius ir 
kvepenezius Cigarus. Užkvieczia visus 
atsilankyti. Juozas Dani»ewicxiaa.

J. LESZCZYNSKIO 
Lenkiszkai -iLietuwigzka 

APTfcKA 
3315 S. Morgan SL, Chicago, DL

Turi geriauses gydyklas nuo visokių 
ligų; užlaiko visokes Europines žolele*. 
Bobro mėsa, ruskas gyvas dielen ir tt. 
Atsiszaūkusiems per laisskus ir apra
išantiems savo ligas, duoda rodąs ir 
prisiunesia gydyklas per paistą arba 
per erpresą.

Aptiekoje visada randasi keli dak- 
' tarai, teipogi per telefoną gali pa- 

szaukti daktaru kas tik koki nori.
Tel. Yards 709.

Dr. SatifoMkriis gyieai ut Apdėtos.
ŪKININKAS, Lietuvos ukinįku. 1*1- 

krustis, iszeina vieną kartą ku m8- 
«ie*į, kuztuoja Pruauos ir Austrijoj 
2i markės, Amerikonprisiunėjant 4 
markės arba 1 amer. dolierį.

VARPAS, literžturos,politikos ir mok
ai©, dvimėnesinis laikrasztis, kass- 
tuoja Prosuos ir Austrijoj 3 auksi
nus, Amerikon ir kitur prisiunesiaat 
4 auksinus (Markes).

Pinįgus ir laisskus į Ūkininko ir Var
po redakciją uunesiant reik toks 
adresu padėti:

J. LAPINAS, 
Tilsit (Ost-Pr.) Cilermany.

TEWYNE8 SARGAS 
m«M8uis latkragstia su' pavkikslBliais 

Treczius metus 
stovi ant sargybos lietuvių tautos: tsvie- 

sos. tikėjimo ir kalboa

Pernykszczius ir užpernykasėsiusnums 
rlus galima gauti už 8Oc- 

Vlensf numeris yra si u nesi amas ant pa ai—u. ..u-, .

1428 N.Main Ar., Scranton, Po
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