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Į Užu are.....................$3.00,

►••Lietuvos” spaustuvė spausdina, 
i wisokes Knįgas, Konstitucijas ’ 
| ir visokius kitus drukus 

!ietuwiszkai, lenkisz- I 
• kai ir angliszkai. (

Darba atlieka *• .
gražiai, greitai ir pigiai. '

l’žsiraszant “Lietuvį' ir prHiuu- 
cuant pinigu, ui jį. kaip it tu wi,ai( ki- 

Rt*l» tvikslaH. — ‘«ada r<-ik uždėti .zltokl

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

Sub-Sta. No. 60.

Politiszkos žinios,
Amerika.

Amerikoj pasibaigė kongresas, 
paskutinėse jo dienose atlikda
mas greitai visokius reikalus. 
Atsižymėjo jis tuom, kad ant 
visokiųjszdavimų paskyrė 11500- 
000000 pinįgų, taigi neiszpasa- 
kytai daug sulyginant su nauda, 
koki? už tuos neiszpasakytai di
delius iszdavimus k ras z tas aptu
rėjo. Paskutinis dabar paleistas 
kongresas užkrovė ant gyvento
jų naujus mokeszczius. užgirdą- 
mas padauginimą po ginklu lai
komų kareivių skaitliaus ir pa
dauginimą kariszkų laivų.

Karė ant Filipinų nenužengė to- 
Jiaus: amerikonams iki sziol ne
pasisekė ant filipinieczių paimti 
wiręzų. Rods apie Manillę didės 
nių muszių nebuvo, mažesni gi 
užpuolimai kas dieną pasitaiko. 
Svetimų krasztų konsuliai, siųs
dami raportus savo randams, pra- 
nesza, buk til ipiniecziai rengia 
vėl užpuoliai? ant Manillės, isz 
kurios nori amerikonus iszvyti.Už 
poęossanvaiczių ant Filipinų už
stos lytų laikas, jeigu iki tam lau
kui amerikonamas nepasiseks nuo 
Manillės nustumti filipinieczių 
pajiegas, užstojus lytui, negalės 
apie tai nė pamislyti. Nors da
bar dar neužstojo lytus, bet terp 
amerikoniszkų kareivių pradėjo 
siausti labiaus wisokioe ligos, 
ypacz sziltinės ir drugiai, t Te
legramai siuncziami nuo Filipinų 
į kitus krasztus yra po ameriko
nų cenzūra, jie leidžia tik tokius 
telegramus, koki jiems patinka, 
teisingų telegramų dabar negali
ma iszsiųsti. Aguinaldo pagar
sino svetimų krasztų laikrasz- 
ežiuose, buk iki sziol musziuose 
tapo užmusztų 500 amerikonų, 
nelaisvėj gi jis turįs į 1500 ame
rikonų. Amerikoniškos vienok 
kariaunos virszinįkas, jenerolas 
Otis, tam Aguinaldo pasigyrimui 
užgina; jis sako, kad į nelaisvę 
pateko wos keli kareiwiai. Katros 
ežia pusės" teisybė — sunku 
žinoti, greieziaus jos nėra pagar
sinimuose nė vienos isz kariaujan- 
czių pusių. Pabaigoj pereitos 
sanvaitės amerikonams atėjo pa
stiprinimas: atplaukė keli laivai 
,u žemės kareiviais. Nežiūrint 

■vienok ant to, svetimų krasztų 
Jįonsuliąi laiko padėjimą ameriko- 

Ieu ant Filipinų salų už labai

sunkų. Manillėj valgio produk
tai neiszpasakytai pabrango: sva
ras mėsos kasztuoja 80c., isz vidu
rio salos nieko atgabenti negali
ma, kadangi visi keliai filipinie
czių rankose. VVokiszki kariszki 
laivai apleido Manillės portą ir 
iszplaukė į Chinų pakrantes. 
VVokieeziai apgyni iną savo pa
valdinių pavedė amerikonams. 
Wokiszki prekėjai Manillėj skaito 
savo nudtrotas per karę ant 5 
milijonų doliarų ir reikalauja, kad 
randas iszderėtų atlyginimą nuo 
kaltų. Reikalauti ežia lengva, 
tikt nežinia nuo ko': nuo ameri
konų, nuo filipinieczių, ar nuo isz-

■ panijonų?

Prancūzija.
Naujai iszrinktas Prancūzijos 

i prezidentas Loubet ant savo vie
tos susidrutino, daugumas prancu- 

' zų jam pritaria, skaitlius prieszų 
į susimažino. Naujas prezidentas 
Į palaikė visus senus ministerius.

> Loubet žinomas yra kaipo teista- 
I gas žmogus, jis nesuterszė savę 
nė jokiais peiktinais daihais.

iMaskolijoj, rodosi, naujas prezi
dentas ypacz’terp caro tarnų di
delės simpatijos neturi, kadangi 
jis, pasimirus seniaus buvusiam 
per ilgą laiką Prancūzijos m mis
terių pirmsedžiui Fefry, yra laiko
mas už karszcziausią szalinįką 
susitaikymo Prancūzijos su. Wo- 
kietija. Wokiecziai ir prancūzai 
tiki, kad prezidentaujant Loube 
tui, Prancūzija prisilaikys labiaus 
savistovės politikos, mažiaus 
dairysis aut Maskolijoe. Tą pa
rodo jau ir tas, kad jie palaikė 
buvusius prie pasimirusio prezi
dento ministerius, terp kurių 
užrubežinių dalykų jninisteris 
Delcasse yra teiposgi szalinįku 
susitaikymo su W okiet i ja, ant kiek 
toksai susitaikymas Prancūzijai 
gali būti naudingas. Isz tokios 
politikos Prancūzija gali dauginus I 
naudos ištraukti negu spaugai Į 
tarnaujant Maskolijai. Susiriszi- 
mas Prancūzijos su Maskolija iki 
sziol pirmutinei nė jokios neatga
beno naudos.

Paskutinės ateinanezios žinios 
iš Europos paduoda, buk Angli
ja paliovė priesztaravusi sutari
mui Prancūzijos »u Maskato val
donu, pagal kurį, tasai ant Oman 
pakranezių pavedė Prancūzijai 
užtaką ant parengimo stacijos 
prancuziszkai laivynei ir anglių 
sukrovimo vietos. Kadangi 
Anglija, neturėdama naudos, retai 
paliauja priesztaravusi, tai gal 
būt, kad už tą nusilenkimą Pran
cūzija prižadėjo* nepriesztarauti 
Anglijai kituose dalykuose. Tūli 
vokiszki laikraszcziai sako, buk 
uždaleidimą prancūzams parengti 
staciją laivynei ant Persiszkos 
užtakos Prancūzija pavedė Ang
lijai Niliaus isztakas. Sunku vie
nok tam tikėti, kadangi ežia mai
nai nebūtų lygus. Gal būt, kad 
savo nusilenkimu Anglija tikisi 
Prancūziją uuo Maskolijos ati
traukti. Bet kol Prancūzija ne 
ras geresnių už Maskoliją draugų, 
ji nepersiskirs ir su mažai nau
dingais draugais, ypacz, kad ant 
Anglijos prancūzai neturi pasiti
kėjimo. Laukdami karės su Ang
lija, kuri kaip sako, turės užgimti, 
prancūzai, kaip galėdami, drutina 
savo kariszką laivynę, visus 
atliekamus pinįgus apverezia ant 
dirbimo naujų kariszkų laivų. 
Tucm tarpu žemės kariauną laiko 
už užtektinai drūtą, jos užteks 
ant karės su Anglija. Net po įtek
me rando ėsanti laikraszcziai sa
ko, kad be karės su Anglija neap- 
seis; jie kolioja Anglijos karalie
nę, kuri ant gydymosi iszkeliavo 
dabar į pietinę Prancūziją.

Wokietija.
Wokietijos parlamentas nepri

pažino randui visų pinįgų rei
kalingų ant padauginimo kariau-

nos. Pasiuntiniai centrum, arba 
katalikiszkos partijos, ant kurių 
randas už visokius prižadėjimus 
tikėjosi galėsęs remtiesi. sziuom 
tarpu balsavo ne po rando pusei, 
todėl ir jo reikalavimas lapo at
mestas. Pasiuntiniai katalikų 
part jos mat jau netiki pažadėji
mams rando, bet pirm davimo 
balsų reikalauja ibzpildymo paža
dėjimų. Už pritarimą prie užgy- 
rimo kreditų ant kariaunos reika
lų- pasiuntiniai centrum partijos 
reikalavo ne tikt sugrąžinimo 
zokonįkų, o tame ir jėzuitų į Pru
sus, bet teiposgi, kaip tai buvo 
priesz prancūzišką karę, ir komi
sijos, kataliko prižiuromos, kuri 
prižiūrėtų visus katalikų tikėjt- 
miszkus reikalus. Randas nesi
skubino su įvedimu to reikalavi
mo, todėl ir katalikų partijos 
pasiuntiniai neparėmė jo reikala
vimo kasliuk padauginimo ka
riaunos. Mat tuom parodė ran 
dui, kad be pritarimo centrum 
ministeriai negalėj krasztą valdy
ti.

^Vokietija pradėjo derybas su 
Iszpanija, nuo kurios nori nupirk
ti pasilikusias dar Iszpamjai Ka- 
roliniszkas salas, Oceanoj. Dabar 
Iszpanijai jos ne daug turi ver
tės, užtai turineziai valdybas 
Australijoj ir Chinų pakrantėse 
^Vokietijai jos butų gera stovykla 
laivynei. Iki sziol vienok besi- 
deranezios pusės neįstengė susi
taikyti.

Wokiszkose valdybose Kiao- 
Cztau, Chinų pakrantėse, užgimė 
maisztai: chinieczių minios pra
dėjo užpuldinėtį ant vokieczių, 
iszdegino diktai vokieczių namų, 
nemažai jų iezplėszė, paszovė 
kelis vokieczius. Kadangi ka
riaunos Wokietija ežia turėjo ne 
daug, todėl priversta buvo pa- 
szaukti ivokiszkus laivus atovin- 
czius Manillės porte.

Nesutikimai W okiet i jos bu 
Amerika už Samoa salas dar vis 
nepasibaigė. VVokietijos uirube- 
žinių dalykų ministeris, kaip sa-' 
ko, pareikalavo nuo Amerikos, 
kad tojė atszauktų savo įstatytą 
augszcziausią sudžią Chambersą, 
nuo Anglijos gi reikalauja atszau- 
kimo konsuliaus. Iszsavo pusės 
gi VVokietija žada atazaukti savo 
konsulių ir perdėtinį municipa- 
liszkos rodos mieste Apioj. Jei
gu Anglija ir Amerika ant to su
tiks, tai visi, per kurių prisidėji
mą užkilo nesutikimai, taps pra- 
szalinti nuo Samoa salų.

Tarybos VVokietijos su Amerika 
kaslink muitų iki sziol neiszdavė 
laukiamų vaisių. Nors VVokie
tijos randas pats n ed rys ta grieb- 
tiesi apsunkinimų ant atvežimo 
amerikoniszkų tavofų, bet 
prie to jį verezia dvarponių par
tija.

iNzpanija.
Ant paskutinio kortežų susirin

kimo, dabartiniai Iszpanijos mi- 
nisteriai pamatę, kad per daug tu
ri prieszų ir todėl valdžios nega
lės palaikyti, pasitraukė nuo vietų. 
Karalienė priėmė dimisiją libera- 
liszkos partijos Sagastos minis
terijos. Jo vietą užėmė vado
vas konservatyvų partijos Silve 
la, kūrinai pasirinko sav atsakan- 
czius kitus ministerius. Kadangi 
iždas Iszpanijos tuszczias, nėra 
pinįgų ant reikalingiausių bėgau- 
czių dalykų, tai nauji ministeriai 
ant tūlo laiko i szs i žada savo al-
KU-

Pagal rando padavadyjimą, 
iszpaniszki jenerolai Linares ir 
Torai, kurie, be jokio reikalo, ga
lėdami ilgai gintiesi, atidavė 
amerikanams miestą Santiago ir 
per tai visą karę apvertė ant 
Iszpanijos nenaudos, tapo suimti 
ir pasodinti į kalinį. Toks jau 
likimas pasiekė ir admirolą Mon- 
tojo, kurjsai, nepasirengęs, davėsi 
užklupti amerikoniszkai laivynei

ir muszyje nužudė visus Pa vo lai
vus ir per tai miestas Manillė 
atsirado be apgynimo nuo ameri 
koniszkos laivynės.

Sziaurinėį Iszpanijoj karintai 
rengia naminę karę, prie jų daug 
pristoja sugrįžusių nuo Kubos 
kareivių, kurių randas neįstengia 
nė iszmaitinti. Dalis tokių vargs- 
tanezių kareivių perbėgo per ru- 
bežių į Francuziją ir nenori grįžti 
atgal./

Italija.
Sekdama paveikslą kitų Euro- 

pos vieizpatyszczių, Italija tei
posgi užsimanė Chinuose, kaimi 
nystoj su Anglijos užimtais 
krantais, pasisamdyti pakranezių 
krusztą, arba tiesiog sakant, be 
prieiksiies nuo silpnų Chinų pa
veržti. Anglija ne tikt karsztai 
remia Italiją, bet ją prie to kurs
to tikėdama, kad per tai Italija 
susierzįs su kitoms didėtnsėms 
Europos vieszpatystėms pir- 
miaus su Chinais tą patį pada- 
rusioms ir ar norės, ar ne no
rės, turės eiti isz vien su Ang
lija. Ciecorienės wietinįkas tose 
provincijose, kur Italija iszsirin- 
ko ssu naujas valdybas,nesutinka 
ant Italijos reikalavimo, mato 
mai jį remia kitos wieszpatystės. 
Nuvargusi Italija žiąia už savo 
pasirinktą krasztą mjikėti įChi
nų iždą po $400000 kas molą.

Popiežius, kurisai buvo apsir 
gęs, pasitaisė. Ant apgynimo 
nuo plauczių užd*gi/ųo daktarai 
padarė operaciją., Isz pradžių 
bijojo, kad uuo operacijos nepa
gestų kraujas, bet baimė pasirodė 
be pamato.- nežiūrint ant teip žilos 
senatvės, popiežius po operacijai 
greitai pradėjo taisyliesi ir dabar 
kelia jau isz lovos. Po operaci
jai tikt pirmą dieną atėjo isz visų 
krasztų 28000 telegramų su už
klausimu apie popiežiaus svei
katą.

K Isz Lietuvos.

Lietu woj wėl ntszilo.
Pabaigoj žiemos buvo Lietuvoj 

užstoję salcziai, apie VVilnių bu
vo wėl gerai pasnigę, keliai pa
sitaisė, bet rogių kelias ir ežia 
neilgai laikėsi. Pradžioj Wasa- 
riaus vėl paleido, prasidėjo lytus. 
Dabar jau Lietuvos žmonės ne 
laukia žiemos, mažai yra tikinezių, 
kad keliai dar galėtų pasigerinti.

Gaisrai Wilniaus Kiib.
Pirmoje pusėje Sausio mė- 

neeio szių metų Wilniaus gub. isz 
viso buwo lf> gaisrų. Isz to 
viso gaisrų skaitliaus užgi
mė: 2 nuo neatsargumo paežių 
padegėlių, 5 nuo negerai įtaisy
tų kakalių (peczių) ir kaminų, 1 
nuo padegimo ir 6 nuo nežinomų 
prieiaszczių. Wisuo«e tuose atsi- 
likimouse ugnelė pridirbo blėdies 
ant 12117 rublių.

EipHozija geležinkelio 
trūkyje.

5 d. Kowo, ant geležinkelio 
linijos nuo Rygos į Dinaburgą, 
vagone treczios kltasos trūkio 
bėganezio isz Peterburgo atsitiko 
smarki benzinus rezervoaro ex- 
pliozija, uuo kurios ir tasai 
vagonas su visu sudegė. Szeszios 
moterys ir vienas vyriszkis tapo 
užmuszti, 16 gi kitų pa sažierių 
likosi sunkiai apkultų.

Piiwasario paukszczial.
Iszeinantis Klaipėdoj, Prūsų 

Lietuvoj laikrasztis, “Memeler 
Dampfboot”, pranešta, kad Prūsų 
Lietuvoj nieks neatmena teip 
ankstybo pavasario kaip szįinet. 
Nors daugumas žmonių ne nori 
tikėti,kad žiemos jau ne butų, bet 
saulė kaitina kaip pavasaryj. 11 
d. Wasario pasirodė vyturiai,

parlėkė jau teiposgi laukinės žą
sys.

Lletuwo8 upes wel nusi
kalė nuo ledų.

Pabaigoj Sausio mėnesio Lietu
voj buvo užstoję didesni azalcziai, 
Nemunas ir kitos inusų tėvynės 
upės buvo antru kotu užsidengu
sios ledu, szalcziai vienok ne 
ilgai laikė. 16 dieną Wasario'
vėl užstojo sziltos dienos ir upės 
antru kartu iszsiliuosavo nuo 
ledų. Dabar jau nieks netiki, kad 
jos dar kartą galėtų szj metą 
užszalti.

Zenidarbystės paroda 
^Vilniuje.

Szį metą, Pjutės mėnesyj, Wil- 
niuje atsibus žemdarbystės ir na
minė* ūkės paroda, kurioje ims. 
dalyvumą Lietuvos ukinįkai, 
dvarponiai, amatinjkai ir tt. Paro
doj dalyvauti galės ir kiti krasz- 
tai, tikt dėl kitų krasztų dova-
nos ne bus dalinamos. Pirmiaus to
kios parodos atsibūdavo ant prie- 
mieszczio Lukiszkių, szį metą gi 
ją rengia ant Katedros pliaciaus, 
taigi areziaus miesto vidurio.

Nusūdytas | Slberiją die- 
jatelius wls dar liuosas.

Savo laike mes prane-zėme, 
kad WilmausTiesdarių Butas, 28 
d. Gruodžio pereitų metų, nusu- 
dyjo pasrednįką Wileikos pavie- 
czio, maskolpalaikį Klimovyczių 
ant iszlrėmimo ant 12 metų į 
Siberiją už visdkiaa bzelmystas 
ir lupimus. Nusūdytasis vienok 
iki sziol gyvena liuosas Wileikoj,- 
o dabar jis aĮiskundė į senatą nu
sprendimą Tieedarių Buto. Taigi 
iszbua jis liuosu iki provai ir ga
lės savo paprastas szelmystas 
toliau* varyti.

Javvų prekės.
Pereitą aanvaitę už lietuvisz- 

kus javus mokėjo Liepojuje; už 
pūdą rugių 81—86 kap. Kviecąfų

nuo iszsiuntimo daiktų ir už per
vežimą jų ist Paryžiaus paskai
tys tikt pusę prekės..

VVargai su naujoma azhnt- 
rublinėms.

Maskoliszkps randas paleido 
jau terp žmnįųių naujas popieri
nes szimtrubiįnes. Naujos popie- 
ros skiriasi n po senųjų, ant jų 
yra vandeniniai ženklai su pa
veikslu ciecorienės Katarinos, ku
rie sziap iszrpdo kaipo balta vieta. 
Tūli savinįkąi naujų szimtrubliųių 
ant tų tuszczių vietų padeda «avo 
peczėtį, kiti Uavo paraszą. Dabar 
tokių ženklintų szimtrublinių vi
sai nieks ne nori imti, neima jų 
nė rando kasjrs; kadangi vienok į
kasas su tokiprns szimtrublinėms 
daug žmonių kreipiasi, tai reikė
jo užklausti tninisterio, ką su to
kioms “bumažkoms” daryti? At
sakymas iždo ministerio vienok 
dar neatėjo. į VVarszavos vieszpa- 
tystės banką ktėjo ukinįkas ir atsi-
neszė 10 ženklintų liauju szimt
rublinių norėdamas jas apkeisti 
ant auksinių pinįgų. Bankas vie
nok tų ženklintų “bumažkų” ne
priėmė.

Isz Suwalkų gub. *
^Vyriausiu i visų žandarų 

szininkas pa iepė visiems žanda
rams, kaipo 
stiems iszsih okinti kaitrą tos sza 
lies, kur jie < lurbuojasi. Terp tų 
szalių tik srios paminėtos: 
mas,Kaukazas, Užkaspijinis Kra- 
sztas,Lenkų Karaly8tė,Gubernij 
prie BaltiszkųJurių ir Finlandija. 
Apie Lietuvą, arba iaz maskolisz
ko apieSziai|r-Wakarinį Krasztą, 
nieko tenai i nepasakyta: matyt 
lietuviai dar.per mažai žandarams 
baldos padajfe, jogei tame prisaky
me jie aplenkti.

vir-

icierams, teip ir pra-

Kri-
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Isz V ilniaus.
Wilniaus vyskupui labiaus ru

pi, kad butu visa jam alga nuo 
burliokų,kad jo nesztriuopuotų, o

džių parapijų priesz 9 metų;nusi
pirko d varus nuo gudų, iszsida- 
lino tėrp savęs ir padarė lietu- 
viszkus sodžius. Tose parakvi- 
jose yra, a ežiu Dievui, ir kunįgai 
lietuvinįkai; yra kam globti.

Ibz Utenos.
Ponas Naborauskis jau parda

vė savo Sirutėnų* dvarą gudui 
VVeronkin’ui, pasiliko sau tiktai
kelias ten deszimtines žemės ir 
koplyczią ir pakol ką iszmislys, 
dar teberymoja Sirutėnuose.

Ir teip maskolių kolionizacija 
kaskarts didinasi. P. Weron- 
kin'as užvaldė IVyžanelės dvarą 
(kurį praminė mBskoliszku vardu 
“Blagodat”). Sziądieną savo ter-
ritoriją padidino dar Sirutėnų 
dvaru, netu^n*nuo Wyžanelės 
szmėkszanczių. Nuk tos masko- 
liszkos kolionijos netoli Leliūnų 
dvaras, prigulys p. Lizinauskui. 
Girdėjau, buk tai Weronkin’as 
ir Leliūnų dvarą nuo Lizinaus-
kio lygsta: jau pirmiaus Weron- 
kin’o sesuo lygo tą dvarą. Kad 
tiktai tas neiszsipildytų?*)

(Isz Tėvynės Sargo.)
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110-116. Avižos paprastos 70-7.5- ne >szganymąs žmonių. Wilniuje
kap., vidutinės 76—79 kap., 
geriausios 80—82 kap. Miežiai 
70—73 kap. Žirniai 76—78 kap. 
Grikai 84—87 kap. Wikiai 68 
—70 kap. Pupos 85 kap. Linų 
■ėmens 136—130 kap., geriausi 
131—133 Kap. Kanapių sėmens 
159—160 kap. Kvietinės klynės 
smulkios 56 kap., vidutinės 75— 
59 kap., stambios 60^-63 kap., 
Rambiausios 64—65 kap.

Nauji l)iewo prisakymai.
Wisi žinote, kad Dievo prisa

kymai nuo amžių yra -tie pats, 
tikt Maskolijoj juos pagal savo 
fantaziją maino carai ir jų pasi
leidę tarnai, prie Dievo prisaky
mų prideda kvailus priedus. Sztai 
dabar, pagal paskutinį Masaoli- 
joj padavadyjimą, tikėjimo 
rankvodžiuose paskirtuose dėl 
mokslainių, pasileidę caro pasz- 
lemėkai dryso į 4tą Dievo prisa
kymą įbrukti priedą: “godokie 
valdoną, jo ir jo valdžių visame 
klausykie”! Idiotiškos Maskoli- 
jos valdžios mat Dievą nori į sa
vo tarną paversti, perdirba jo 
prisakymus.

Numažinimas užmokesnio 
už per wežimą daiktų ant 

Paryžiaus parodos.
Nuo 26 d. Wasario, masko

liški geležinkeliai priima daiktus 
paskirtus ant Paryžiaus parodos; 
už pervežimą tokių daiktų į Pa
ryžių ir grąžinant atgal, pasibai
gus parodai, reikia mokėti tikt 
pusę normaliszkoe pervežimo 
prekės. Ant to reikia, paduodant 
paskirtą ant parodos daiktą, pris
tatyti paliudyjimą maskoliszko 
parodos komisoriaus. Pasibaigus 
gi parodai, kada buwę ant joe 
daiktai bus sugrąžinti, reiks gele-

Kada susijungė Pietinė su 
sziuurine Amerika.

Kad Pietinė Amerika labai* 
seniai ne sfjungė t-u aziaurine, 
taigi kad seniai ne buwo Pana
mos sanlavos, per kurią dabar 
jungiasi abidvi Amerikos, tai jau 
seniai žino, tą rodo ne tikt skir
tingos gyvų sutvėrimų giminės 
vienoj ir kitoj Amerikoj, ybet ir 
geologiszki sluogsniai. “Tą vie
nok galutinai ne seniai susekė: 
pirmiaus apie tai buvo dvi nuo
monės: vieni mokslincziai tvir
tino, kad seniaus sziaurinę su 
pietine Amerika jungė platesnė 
negu dabartinė Panamos, sanla- 
va, kiti gi tvirtino, kad su
sijungimas pasidarė neseniai, 
iszkilo iš pertakos jungianezios 
Meksikaniszką užtaką ir Kaiai- 
biszkra jūres su Didžiuoju ocea-

18 bažnyczii), mieste gyvena apie. 
20 tukstanezių lietuvių(isz viso: 
lenkų, Lietuvių, ir sugudė- 
jusiu lietuvių katalikų Wilniuje 
61.tuksiantis), o vyskupas nelei
džia nė vieloj bažnyczioj sakyti 
lietuvišku pamokslų. Mat jis sa
ko sau: . “Ibik velne. ir duszias 
tų lietuvių,'kurie su kunu ir du 
šia neiszsižąda savo kalbos ir ne
sitveria lenkiszkos!”— Užtai bu
vo vyskupas ant pietų po pasz- 
went;nimu5, paminklo Muravje- 
vui. Ar tųi ne iszganingas dar
bas? A?' L

Prie Botąniškos gatvės (uly- 
crios) Wiln)uje pralotas ’Hrynie- 
vicki parsiundė namus randui dėl 
įtaisymo arbatinės (czainos) įtai
sytos ant atmintieb Muravjevo- 
Koriko. —:Rudeniop,ant paliepi: 
mo gubernatoriaus, Wilniaus se
minarijoje Klierikams, rėikėjo už- 
siraszyt.pjįe kokios Untos prigu
li. Profesifiai labai pyko ant tų, 
kurie užairtszė lietuviais.

(Isz Ūkininko.)

Isz Žą$lių (Trakų ap.)
Lenkonatnai prizaunyjo policijai 

ant musų džiakono, kun. Kibelio. 
Buvo kratos, bet nieko pavo
jingo pas nerado.Tada lenkoma- 
nai puolė jprie vyskupo Žvie- 
ravycz.aUK, kursai, susižinojęs 
su-gubernatorium, iszmetė kun. 
Kibelį isz i džiakonystės ir nuo 
klebono bfe jokios regiamos prie
žasties. Kur nubruks kun., dar 
nėr žinioei I

Isz Dianos apygardos (wib 
niaus gub.)

Prozorokų, Germanavyczių ir 
Dianos parakvijose yra po 
kelis sodžųis grynų lietuvių t. y. 
po 300—500 asabų kiekvienoje. 
Jie atplaukė ežia isz Tverėcziaus,

Wėlesni tirinėjimai parodė* 
kad paskutinė nuomonė yra tei
singesnė,. isz tų tirinėjimų pasi
sekė net. rasti laiką, kuriame abi
dvi Amerikos susijungė. Kadan
gi dėžės jūrių sliekų pabaigos tre- 
czMreilinės eros yra tikt ant augsz- 
cziausių Panamos sanlavos vir
šūnių, tai isz to sprendė,kad lai
ke darymosi tų sluogsnių dar 
vietoj Panamos sanlavos buvo 
jūrių pertaka jungianti abudu 
oceanu; tą patvirtina ir pana- 
szumas tūlų gyvų sutvėrimų 
Karaibiszkoae jurėsė ir atsakan- 
ežiose vietose Didžiojo oceano.

Paskutinių laikų tirinėjimai pa
rodė, kad veislės gyvų sutvėri
mų gyvenanezios apie Panamos 
sanlavą Atlantiszkame ir Di
džiam jame oceanuoee panašios 
terp savęs, bet. ne tos pa ežios, 
ant pasidarymo skirtin
gų almamų reikėjo ilgesnio lai
ko negu perėjo nuo darymosi 
paskutinių sluogsnių trecziaeili- 
nės formacijos. Svarbiausius 
ant galutino iszriszimo klausymo, 
kada susijungė abidvi Amerikos 
dalys, tirinėjimus darė ameriko- 
niszkas mokslinczius Hill. Jis ne- 
pasiganėdino isztirimu dabar gy- 
venanezių abiejose Amerikose 
gyvų sutvėrimų, bet isztyrė ir 
jau isznykusiue. Isz jo tirinėjimų 
iszpuolė, kad abidvi Amerikos 
jungiasi jau terp savęs nuo oligo
ceno laikų,'taigi nuo tvėrimosj 
vidurinių sluogsnių trecziaeilinės 
eros, laike tvėrimosi juriszkų 
sluogsnių abudu oceanai jungėsi 
jau per laliai siaurą ir negilią 
pertaką. Pradžioj tvėrimosi tre
cziaeilinės formacijos tasai kaipi 
tiltas jungiantis abidvi Amerikas 
buwo teip nepastovus, kad nega
lėjo) jau atsiliepti ant kelionių . 
gyvų sutvėrimų isz Atlantiszko 
į Didyjį oceaną. Oceanai tie su 
visu persiskyrė tikt laike tvėri
mosi oligoceno sluogsnių, tąsyk 
jau Pietinė Ameriku susijungė su 
sziaurina per sausžemio Pana
mos sanlavą, tąsyk Amerika isz-

ži n keliams parodyti tikt kvitas Melafcėmį Daugeliezkės ir Wy- rodė jau visai teip kaip dabar.
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Isz Amerikos
Moterų tiesos.

• Oklahomos tiesdarių butas per
eit? sanvaitę ulgyrė nauj? bilių, 
p.gal kurį visos politisakos tie
sos moterų liekasi sulygintos su 
tiesoms vyriszktų. Ant toliaus 
prie rinkimų antai sąnarių vieli- 
tinės legislaturos ar augszcziau- 
sių Suvienytų Wietzpatyszczių 
urėdnįkų moterya Oklahomos ga
lės teip jau kaip ir vyriszkiai da
lyvauti.

Suszato H aukso Jleszkot*dvi
Seatle, Wa8H. Atplaukęs 

ežia isz Alaskosgarlaivys “Tees” 
atgabeno lini? apie neiszpa*aky-, 
tus szalczius, koki buvo pereit? 
sanvaitę ant Alaskosaukso plotų; 
termometras rodė 58° szalczio 
pagal Fahrenheito termotnetr?. 
Laike tų ueiszpasakytų szalczių 
ant Atlan Trail suszalo 8 aukso 
jieszkotojai; gal būt, kad kitur 
jų suszalo dar daugiaus.

Nusirito sniego gruinulys.
Gunnison, Col. Netoli kas 

tynių Magna Charta WhitePine, 
20 mylių huo Gunnison, nuo kai 
no nusirito didelis sniego grumu- 
lys ir pagriebė namus, kuriuose 
tilpo Sirutienės valginyczia. Ka
da tas atsiliko, valginyežioj buvo 
pati jos sasvinįkė ir 5 vyriszkiai; 
visus tuos szeszis žmonis ir pa
griebė besiritantis sniego gru- 
mulys, kurie tapo jo užn uszti.

Ligoti terp amerikoniškos 
kariaunos ant Kubos.

Terp' amerikontszkų kareivių 
ėsanezių ant salos Kubos vėl 
smarkiaus pradėjo siausti ligos, 
labiausiai siauezin dabar sziltiuės. 
Į vien? mėnesį šiltinėms ser- 
ganezių skaitlius 7 korpuse paki
lo nuo vieno ant šeszesdeszimts 
kareivių. Ligos apimtus regimen- 
tus nuspręsta sugr?žinti namon, o 
jų vietoj siųsti ant Kubos kitus.

*
Džiova terp galviju.

VVisconsine, apie Kenosh?, 
neišpasakytai pradėjo terp nami
nių galvijų platintiesi džiova; 
daugiausiai ji platinasi ant farmų 
apie Tovn Somers. Waldžios 
pirmiausiai lig? ultėmyjo terp 
gyvulių Pipero, netoli 
aha. Iszsiųstas szteto voter- 
norius terp Pipero 
mų gy vulių rado 20 džiova šeri 
ganezių. Džiovos apimtus galvi
jus, ant nedaleidimo platinimosi 
epidemijos, tuojaus užmusza.

Gaisrai.
Chaklotte, N. C. Sudegė ežia 

puiaiai įrengta Southern geležin
kelio stacija su visu įtaisymu. Blė
dį ugnies padaryt? skaito ant pu* 
^s milijono doliarų.

Holyoke, Mas. Sudegė ežia 
didžiausias miesto hotelis vadi
namas “Windsor Hotel”. Blėdį 
ugnies padaryt? skaito ant 
$300000. Svecziua hotelyj apsi
stojusius pasisekė visus isz de- 
ganezios triobos išvesti, bet 
daugumas jų daiktų sudegė.

Kersztluiko ar beproezio dar
bas

PiTT-BUBG. Pa. Trys dukterys- 
czianykszczio numirėlių laidoto- 
jaus Hermano gavo per paczt? 

. pakelį su kokioms ten dulkėme. 
Pakelyj buvo įdėtas rasztas, kad 

. dulkės tos ėsanezios ant pagraži
nimo veido. Motina davė jas 
ištirti chemikui ir tasai susekė, 
kad tos dulkės yra tai nuodai Pa 
ryžiaus žalna vadinami. Nežinia,

Jau- 
turi 
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isz viso 670 pasažierių, terp ku
rių 8 buvo kajutų pasažieriai, 
662 atkako teip vadinamu zvi- 
schendeku. Terp paskutinių buvo 
24 grįžtanti isz Europos Ameri
kos ukėsai, 95 ateiviai isz Vo
kietijos, 19 czekų, 121 austrijokas, 
184 ateiviai isz Maskolijos, 54 
galicijonai, 5 rumunai, 38 chor
vatai ir 1 szvedas. Taigi mat 
daugiausiai Wasario mėnesyj 
atkako į Baltimorę ateivių isz 
Austrijos, antr? viet? užima 
Maskolija su 184 ateiviais, terp 
kurių, žinoma, daugiausiai buvo 
lenkų ir lietuvių.

Prigėrė vyno ba<*zkojc.
Buffalo, N. X- ’ Ulveizėtojas 

Czianykszczių Macaroni <Jt Ver- 
micelli dirbtuvių, italijonaa Fr. 
Casazzu, prigėrė vyno baczkoje. 
Subatoj pilstė ežia mat vyn? isz 
didelės baczkos, Kurioje tilpo 100 
mažesnių, į mažesnes, bet t? die- 
n? darbo nepabaigė, Casazza 
užėjo į dirbtuvę nedėlioj ir ar 
jis, norėdamas pažiūrėti, kiek di
delėj baezkoj liko vyno, garų 
apsvaigintas, ne tyczia įpuolė, ar 
įlipo į baczk?, tikrai nežinia. Pa 
nedėlio ryt? po ilgų jioszkojimų 
rado jį vyno baezkoj ne gy v?. 
Wyno vienok joje buvo ne daug, 
jame prigerti ne būvu galima; 
gal būt todėl, kad\ jį užmušė 
nuo vyno kylanti garai.

Tvanai ir audros.
Wakarinėj Virginijoj dideli 

tvanai, užtvinę vandens užliejo 
Kanan klonį. Miestas Charleston 
visai vandens apsemtas. Blėdys 
tvanų padarytos labai didelės.

Alabamoj ir Georgijoj siautė 
bais os audros su Ledais, kurios 
teiposgi ne mažai blėdies pridir
bo. Apie VVinder, Ga. perkūnas 
užmuszė net kelis sžimtus besi- 
gauanezių 
Ga, vėjas 
teiposgi 
bažnyczi?. 
pavietyj,
daug nelaimių atgabeno. Madi- 
sonville sugriovė 15 namų; prie 
to trys žmonės tapo užmuszli ir 
12 sunkiai suleisti. .

galvijų. Elbertone, 
sugriovė daug namų, 
katalikisza? katedros

Tennesseej, Monroe 
baisios vėtros

Keno-

augina-

UžniiiMze visą nzeliiiyną, paskui 
padege namus.

Evansville, Ind.
ežia Glasero namai. Po degėsiais 
rado kunus paties Glaserio, jo 
paezios ir vuoszvės, kurie, kaip 
tirioėjimas parodė, buvo pirma 
ulmuszti. Isz pradžių tikėjo, kad 
patsai Glaser, terp kurio paezios 
ir vuoszvės buvo nesutikimai 
isz tikėjimiszkų prielaszczių, pats 
užmuszė savo paczi? ir vuoszvę, 
o paskui, padegęs namus, pats 
nusižudė. Dabar vienok laikosi 
kitokios nuomonės, tirinėtojai 
sako, kad Glaserų szeimyna tapo 
užmuszta, o žmogžudys, ant pa
slėpimo savo darbo, padegė na
mus, tikėdamas, kad jo aukos 
ugnyje sudegs. Nužiūri Glasero 
bern?, kurio niekur rasti negali, 
matomai jis, papildę* žmogžu
dystę, isz ežia pabėgo.

Dvasju dovana.
South Mountain, 20 mylių nuo 

Readtng, Pa. vienuose namuose 
gyvena szeimyna susidedanti 
isz kelių ypatų. Laike smarkios 
vėtros vakare susirinko namieje 
visa szeimyna ir jos sąnariai, ne 
turėdami k? veikti, piadėjo sek
ti pasakas apie raganas ir dva
sias. Beklausant pasakų, ant syk 
isz kamino iszpuoll senas sidab
rinis pinįgas, po tam pradėjo 
pulti jų daugiaus, ant galo pasi 
rodė jau ir auksiniai. Susirinkę 
tikėjo, kad tai yra dvasių ar ra
ganų dovana. Wienas vienok 
szeimynos sąnarys, ne labai į 
dvasias tikintis, užsimanė isztir- 

_ti kamin?. Betirinėdaraas, užtiko 
jame puod? piln? sibabriuių ir 
auksinių pinįgų. Puodas mat tu
rėjo būt į kamin? įdėtas senų tų 
namų savinįkų: paskutinė gi 
vėtra „pagadino kamin? ir isz 
vietos,kur pinįgai buvo įdėti,isz- 
metė puod?, isz kurio pinįgai pra
dėjo byrėti. Pinįgų jame buvo ant 
$2000 doliarų su virszum.

Hudas ant Jenerolo M lieso.
Amerikos augszcziausi virszi

nįkai, užgauti apkaltinimais jene
rolo Mileso buk intendentura 
kareiviams ant Kubps ir Porto 
Rico pristatė netikusius valgio 
produktus, teip kaip pirma inten- 
denturos virszinįk? jenerola Ea- 
gan?, teip dabar jenerol? Milės? 
atidavė po sudu. Kaip sūdąs

U Įsidegė

kojimų ikiszioliszkų liudytojų 
matyt, kad mėsa, pristatyta blo
kinėse ant valgio kareiviams 
buvo netikusi. W oi terš isz inži- 
nierijoa Nev Yorko regimento 
apreiszkė, kad atidarius blokinę 
su atsiųsta mėsa, ėjo tokia smar
vė, kad tame kambaryje, kur 
blekinę atidarė, 'negalima buvo 
iszbuti ir tai toki? mės? dalino 
ant maisto kariaujautiems Ame
rikos kareiviams; i kareivių, už 
valgę tos mėsos, tuojaus apsirgo. 
Kiti liudinįkai liudyjo panasziai. 
Kas ežia kaltas? Žinoma augsz- 
cziausi kariaunos virszinįkai, 
kurie gal labiaus rūpinosi apie 
savo kiszenių ir vietas negu apie 
priderantį maitiniiti? už Amerikos 
reikalus kariaujanezių kareivių.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Netoli Jersey City, ant Pen- 

nsylvania geležinkelio, susimuszė 
du trukiai. Prie to dalis Pul- 
mano miegojimo vagonų vieno 
trūkio su visu susidaužė ir sude
gė. Ant vietos ulmusztų Įmonių 
rods ne buvo, bet užtai daugelis 
trūkio tarnų ir pasalierių tapo 
sunkiai apkultų ir nuplikytų. *

Oodem, Utah. Ant Central 
Pacific geležinkelio linijos, netoli 
Hot Springs, Nevadoj, atsitiko 
nelaimė: klaidžiai ant ne tikrų 
szėnių įleista lokomotyvą už
bėgo ant prieszais toms paezioms 
szėnims bėganezio pasalierinio 
trūkio. Susimuszimas buvo teip 
smarkus, kad lokomotyvą iš- 
byrėjo, pri to mašinistas loko- 
motyvos ir jos peczkurys, tei- 
posgi peczkurys pa-ažierinio trū
kio tapo ant vietos užmuszli, 
maszmLtas gi pasalieri nio ~ trū
kio likosi sunkiai apkultas.*

Tapedo, Mis. Trūkis Mobile 
& Ohio geležinkelio, vežantis isz 
Albany, Ga. 2 batalijonu 2 Mis- 
souri liuosnorių batalijonu, iszszo- 
ko isz rėlių netoli Tapedo ir ke
turi pilni kareivių vagonai nusi
rito nuo 20 pėdų augszto kelio 
pylimo žemyn; trecziasis nuo lo 
komotyvos vagonas su v i su susi
daužė. Kad prie to neulmuszė 
ant vietos nė vieno .kareivio, 
laiko t? už stebukl?; sunkiai su 
žeistų kareivių pasirodė 16. Juos 
reikėjo tuojaus gabenti į ligonbu-

Isz darbo lauko.

k? siuntėjai norėjo atsiekti? 
niausią isz Hermano dukterų 
tikt 11 metų, viriausioji gi 
metų,

, Studentu Hztralkas.
Philadelphia, Pa. Studentai 

czianykszczioH “Pennsylvania 
College of Dental Surgery”, už
pykę ant profesoriaus, D—ro I. 
Eving Mears, atsisakė lankyti 
kolegij?, kol profesorius studen
tų neperprašys, arba ^ol kolegi
jos užveizda jo nepnišalys. Pro
fesorius isz savo pusės teiposgi 
ne nori lekcijų skaityti, kol jo 
studentai neperpraszys. Studen
tai skundžiasi, kad profesorius 
juos įžeidė, vadindamas* valkio- 
zais, pašlemėkais, tokiu badu 
pažemino vi.«? kolegij?. Kaip ta* 
sztraikas pasibaigs, dar negalima 
įspėti, kadangi nežinia, katra pu
sė nusilenks.
Ateiviai atkakę in Baltimorę.

Wasario mėnesyj Bremos B B___
garlaiviai atgabeno į Baltimorę nuspręs, nežinia, bet iš pasa-

r Pottsville, Pa. Darbai ežia 
eina gerai, darbinįkai dirba kiek- 
vien? dien?.

5 Quincy, Wis. 1000 ežia- 
nykszczių granito skaldytojų pa
kėlė sztraik?.

* PlEDMONT. W. V* A. Tapo 
ežia atidarytos naujos kas ty n ės; 
atidarė jas J. Greene.

• PrrrsBLRO, Pa. Baker Chain 
Co. pakėlė savo 300 darbinįkų 
uždarbį ant 5—10%.

r Betlehem, Pa. Betlehem 
Iron C©, pakėlė savo 500 darbi
nįkų uždarbį ant 10%.

r Zanesville, Ohio. Czia- 
nyksztė Iron Co. pakėlė savo 
darbinįkų uždarbį ant 10%.

Allbntovn, Pa. Wisoee 
dirbtuvėse Thomas Iron Co. pa
kėlė darbinįkų uždarbį ant 10%.

r Bbllaire, Oh. Riverside 
Iron Works dirbtuvėse pakėlė 
3000 darbinįkų uždarbį ant 10%.

c Pitt;*buko, 1’a?- Czianyksz- 
cziose Republic geležies dirbtu
vėje prasidėjo darbai 
lyse.

PuT8TOWN, Pa.
dirbtuvėse nuo 1 d.
bus pakeltas pudlerių uždarbis ant 
10%.

r Washimoton. Ind. Sztraikas 
czianykszczių anglekasių, kuriaai 
t raukė-i per du metu, ant galo pa
sibaigė.

1 Wyeeling, W. Va. River
side geležies ir plieno dirbtuvės 
pakėlė ant 10% savo darbinįkų 
uždarbį.

r Pittsburg, Pa. Shoen Presa- 
*ed Steel Co. Alleghenyje pake
lia 3000 darbinįkų ulmokesnį nuo 
5-10%.

Atchinson, Kans. Joneso 
kastynes nupirko susidėję kalna
kasiai ir dabar jose dirba 
paliovos.

5 Middldtovn, Ind. 
czianykszczios dirbtuvės 
piln? laik?, kaip kitos dirba eu 
2 darbinįkų atmainom.

visose da-

Potts Bros
Balandžio

jau be

AVisoe 
dirba

1 Shakon, Pa. Darbinįkai La Crosse, Wis. Pa 
Buh'o dirbtuvių dirbanti ant die & VViggenborn Cigar Co. 
noa nuo 1 d. Kovo gauna didesni 
už savo darb? užmokesnį.

Boston, Pa- Czianykszcziose 
kastynėse, kuriose nuo 3 metų 
nedirbo, žada pradėti darb?. Pa- 
tilps ežia diktai darbinįkų.

5| Grand Rapids. Mich. Darbai 
ežia eina labai gerai; visos szo- 
pos dirba kiekvien? dien? ir vis 
naujus darbinįkus priima.

Fontanbl, Ind. Darbai eina 
ežia gerai, dirba kiekvien? dien?. 
Lietuvių pribuna ežia isz visų 
pusių ir darli? lengvai gauna.

Kalnakasiai dirbanti Alaba- 
mos anglių kastynėse, nuo 1 d. 
Kovo gauna ant 2c. nuo tonos 
didesnį už darb? užmokesnį.

Waterville, Me. 1400dabir- 
nįkų Lockvood medvilnės dirb
tuvių nuo 3d. Balandžio gaus 
tokį užmokesnį,kokį seniaus turė
jo.

•Į Little Rock, Ark. Naujai 
parengtose prie Va Buren kas- 
tynėee pradėjo jau dirbti; prie 
darbo patilpo keli šimtai darbi
nįkų.

•J Le ves ton, Me. 8000 darbi
nįkų Leveston ir Auburn medvil
nės dirbtuvių atgauna-nuo 3 d. 
Balandžio šen? už darb? užmo- 
kesnį.

* ClEAKEIEDD Coi NTY, * Pa. 
WTsos cziany kszczios kastynės 
dirba piln? laik?; darbinįkai 
gauna ĮX) 45c. nuo tonos iškastų 
anglių.

1 Aldessen, Ind Tek. Czia 
nykszcziai kalnakasiai sztraikuo- 
ja. Dideli daugybė žmonių ne tu
ri darbo, o nežinia,kada wėl pra
dės dirbti.

* Beaver Falls, Pa. Pitts- 
burgo kapitalistai stalo czia didelę 
geležinių dūdų dirbtuvę. Darbai 
joje prasidės nuo Liepos mėnesio 
šių metų.

Decator, Ala. Dirbtuvės 
Louisville & Nashville Railroad 
Co. turi tiek darbo, kad skaitlių 
darbinįkų turėjo padidinti ant 
500 naujų.

Monassen, Mich. Page 
VVbven Wire Fence Co. perkelia 
savo dirbtuves iš A d n a n į Mo- 
nsssen. Dirbtuvėse tose dirbs 
600 darbinįkų.

* Widdeford, Md. 4000 dar
binįkų Ptpper Laconia medvilnės 
dirbtuvių nuo 3d. Balandžio gaus 
šen? užmokesnį, kokį turėjo 
Sausio men. 1898m.

5 Hollidaysburo, Pa. I orta- 
ge Iron Works dirbtuvėse 
Duncanvilej pakėlė pudlerių už
darbį aut 25c. nuo tonos; kitiems 
gi darbinįkams ant 10%.

5| Frankton, Ind. Wetterod 
Rolling Mill Co. stato 4 naujus 
geležies tarpinimo peczius. Kada 
darbai prie rengimo pasibaigs, ras 
czia darb? 75 nauji darbinįKai,

* Augusta, Me. Czianyksztės 
dirbtuves Edmonds Manufactur- 
iug Co. nuo 3d. Balandžio pakelia 
savo darbinįkų uždarbįnuo to 
laiko jiems sugr?ži:ia ten? už
mokesnį.

* Hartford, Con. Czianykš- 
cziai stiklo dirbtuvių darbinįkai 
susiorganizavo į aooperaty viszk? 
kompanij? ir rengia savo dirb'u- 
vę, kurioje, pradėjus dirbti, gaus 
darb? 1000 darbinįkų.

•j Martinė Ferry, Oh. Czia- 
nyksztė American Tin Plate Co. 
nusprendė pakelti joe dirbtuvėse 
dirbanezių darbinįkų mokestį nuo 
5—10%. Padidinimas užmokės- 
nio patieks 1000 darbinįkų.
4 Birmingham, Ala. 10000 
uito szteto kalnakasių, nuo 1 
dienos Kovo gauna didesnį už 
savo darb? uždarbį: visiems 
kalnakasiams pakelia užmokesnį 
po 2|c. nuo kiekvienos tonos.
*• Evansville,Wis.Czianykutė 
“Becker Manufacturing Co”pelnu 
už pereitus metus pasidalino su sa
vo darbinįkais, paskirdama po 
10% metinio uždarbio kiekvie
nam darbinįkui kaipo dovan?.

r Bo-ton, Mass. Szitos med- < 
vilnės dirbtuvės pakėlė savo 
darbinįkų uždarbį: Cabot Cotton 
Mills, Brune vieke, Me; York 
Corporation, Saco, Me.; Paul 
Whiting Mfg Co., Rockdalėj ia 
North Bridge ; H. N. Slater Mills 
Webstere, Mas.

n 
i r kė 

[ czia didelį pliacių, ant urio 
rengia didžiausi? šitame tete 
tabako ir cigarų dirbtuvę. Kada 
dirbtuvė bus suvisu parengia ir 
ir nradės dirbti, ras joje .ilarb? 
300 darbinįkų.

! 5 Wilminoton, Del Ru’lmil-
lis Iron ir Steel Co., kuriame bu
vo pasiliovę darbai, pradėjo wėl 
dirbti. Kitose dirbtuvėse diirbai 
eina teiposgi ne blogiausiaiJ tikt

' uždarbiai maži: darbinįkaĮ ne 
gali uždirbti daugiaus kaip'po 1

' dol. ant dienos. •
Butcher, Oh. Nev Htts 

burg Coal Co. pirko 1000 jakrų 
žemės su anglių sluogsniiis ir 
rengia jau kaslynes, kuri ošę ne- 
užilgio prasidės darbai. Kompani
ja nusamdė 250 namelių miį pa
talpinimo darbinįkų. Naujose) kas- 

i tynėse ras darb? 600 žmoni d.
< Philadelphia. Pa. Blėtos 

dirbtuvės Nev C*stle distį*ikto 
i pakėlė save dieninių dartjfoįkų 
■ uždarbį ant 5—10%. Reese IJam- 
> mond akmenų skaldinyiiziose 

Jeannėtoj pakėlė darbinįkų; už
darbį ant 5—20%;vinių gi airb- 

. tjuvėj Williamsporte ant 10%.
Sycamore, III. Alkiiisono 

Shoe Co., miestelyj • De 
Kalb, dirbtuvės tapo ant fieap- 
rubežiuoto laiko uždarytos ii* per 
tai keli szimtai žmonių 

į ne teko darbo. Mat tuom darb- 
, daviai nori priversti darbinįkus 

atsisaktyti nuo unijos, kuri? ‘ czia 
sutvėrė. !

•' Manchester, N. K. Direk
torius Amoeheay Co. nusprendė 
sugražinti savo darbinįkams i mo
kestį, kokį mokėjo 1897"', m., 
taigi pakelti jį ant 16%. Minėtos 
kompanijos dirbtuvėse airba 
10000 žmonių. Padidint? mokestį 
gaus darbinįkai nuo 3 d. Balan
džio szių metų.’ ’ i

T Chicago, III. Užgimė;czia 
nesutikimai terp kontraktorijų ir 
dailidžių. Dailidės nuo d. 
Balandžio reikalauja po 5c| už 
valand? darbo didesnio užmokes- 
nio, ant ko kontraktoriai negiitia- 
ka. Jeigu iki Balandžiui rie(*a 
siseks susitaikyti, dailidės ketina 
štraik? įkelti. •

7 Mt. Carmel, Pa. Darbai 
iki sziol ėjo negeriausiai, betinuo 
27 d. Wasaiio Pennkylvaiįijos 
brekeris gavo orderį dirbti po 9 
valandas ir lai kasdien?; iki dĮbar 
dirbo czia tikt po 3 bertuipius 
dienos ir tai tikt 3—4 dienas:per 
šnvailę. Isz pasigeri uimo dar- 
bų džiaugiasi visi czianykszdziai 
darbinįkai.

• Chicago, III. Darbinįkai 
dirbanti Illinois Steel kompani
jos dirbtuvėse South Chicagoj, 
Joliete, III., teiposgi Union} ir 
Bay Viev, Wis. uuo pereitos 
sanvaitės seredos gauna didesnį 
uždarbį: nuo tos dienos moįkės 
darbinįkams po 12j—13įc. Jau
gia u s už darbo valand?. Ameri
can Wire & Steel Co. teipc egi 
pakelia savo dirbtuvėse darbjnį- 
kų užiarbį.

5 Hartshornf., i Ind. I)er. 
Sztraikos czianykszczių kalnaka
sių traukiasi toliaus.
sztraiko yra ta, kad sutvėrus 
kalnakasių unij?, ji kastynių 
vinįkams nepaliko, todėl jie, go
rėdami nubausti darbinįkus, pra
šalino nuo darbo 75 darbinįkus 
prigulinezius į unij?. Už prasiu 
lintus užstojo kiti darbinįkai, į jie 
metė darb?, kol praszalinti^jie 
netaps atgal sugražinti. Darbipj- 
kai neabejoja, kad sztraik? jšlcfcz- 
tų, jeigu nebūtų judoszių ecat^ų.

Pana, III. Kompanyjų <$iii 
sugabenti prie darbo negrai kal
nakasiai apleidžia savo vietai* ir 
keliauja į pietinius sztėtus.2d.Ko
vo isz czia iszkeliavo 100 negrių: 
kadangi jie dažinojo,kad kastynėse 
Indijonų Teritorijos baltveidgiai 
darbinįkai pakėlė sztraikus, la|gi 
mat į Pan? sugabenti negrai keliau
ja dabar į kastynes Indijonų Te
ritorijos, tikėdami, kad tenykiz- 
czių kastynių aavinįkai duos jiems 
darb? vietoj ratraikuojanezių KHt 
veidžių darbinįkų. Mat kokį &- 
pratini? turi negrai! Argi žingjei- 
du, jeigu jų ne kenezia ne tikt 
darbinįkai, bet ir kapitalistai. Į

Priefaittis 
šia

Terp kaimynų.
— Kas do riksmas buvo jias
Terp kaimynų.

jus szi? naktį? į,
— E, nieko ne buvo, tikt uja- 

no pati klausė, kada asz Damba 
parėjau.

į 
i
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ISZ
Lietuviszk n dirwu.

Sužeistas lietuwys.
Greenridge, III. kastynėse Va

sario mėnesyje tapo sužeistas 
lietuvys Jonas Gavėnia. Paėjo 
jis isz“Kaunc gub., Reseinių 
vieczio, Jurbarko parapijos, 
gabeno jį į. ligonbutį, bet 
pasveiks, kaip sako, pereis 
mėnesiai.

Isz Philadelphia, Pa.
26 Wasarfo užsidėjo Philadel- 

phioj. Pa. Lietuviszka Socijalis- 
tiszka darbinįkiszka kuopa, kuri 
prisidėjo prie abelno socijalistų 
terptautiszko Susivienyjimo. Ant 
pradžios prisiraszė 12 sąnarių. Ki
tas susirinkimas bus 12 dien? Ko
vo, 2 vai po pietų socijalistų 
8veteinėj,“Libor Lyceum”,ant N. 
6thand Brovn Strs. Užkvieczia- 
me brolius lietuvius kuo skait- 
1 ingi ašiai susirinkti, nes bus pra- 
kulijmĮir pranešimai apie socija- 
liznoįMf darbinįkų reikalas.

* ♦ y . Komitetas.

Isz M t Carinei, Pa. •
19 d. Wasario, ant Kiflero 

salės, 3 vai. po pietų, buvo su- 
szauktas lietuvių mitingas, ant 
kurio susirinko daug lietuvių 
dažinoti, kas naujo bus užgirta 
ant mitingo. Atidarė jį p. Ur- 
banavyczius; jis pats buvo ir kal- 
bėtojumi. Po prakalbai susitvėrė 
akcijonienszka draugystė, kurios 
mieris yra: sudėjus kelis tukstan- 
czius doliarų, už juos įtaisyti 
akcijonieriszk? pardavinyczi? vai 
gomų daiktų ir kitokių produktų. 
Užmanymas geras, kad tik nepa
irtu, kaip pairo daug kitų nau
dingų musų

20 d. Wa£irio lietuviszkoj 
balnyczioį atsibuvo dievmaldys- 
ta: kun. Mattiszius atlaikė mi- 
szias, perskaitė lenkiszkai (neži
nia kam, kadangi prie parapijos 
lenkai nepriguli) ir lietuviszkai 
e vangeli j?. Po tam užsakė mi
tingus, u terp tų ir parapijos rai
ti n g?. Matomai paskutinis mi
tingas labai musų prabaszcziui 
nepatiko, kadangi jį szaukiaaczius 
per pamoksi? visaip iszbarė, isz- 
vadino bedieviais, ir tt.

Pilnas Parapijonas.

Isz Wilmington, Del.
Lietuvių yra ežia pasėtinas bū

relis ir rodosi jie ne stovi ant lo
miausio laispnio, bet besidarbuo- 
janczių ant tėvynės labo beveik 
su visu nėra. Nėra ežia nėjokios 
lietuviškos draugystes, nė kuo
pos, nė Kliubo, kadangi musų 
lietuviai dar nesupranta jų rei
kalo ir naudos. Szį met? terp mu
sų miesto lietuvių pasidaugino 
skaitlius skaitanezių lietuviszkus 
laikraszczius. Galima ir isz to pasi
džiaugti ;toliaue gal pasikels jie ir 
kituose dalykuose, labiaus per 
skaitymu laikraazczių ir knįgų 
apsiszvietę. Mokslas vienok ir 
kpsiszvietimas nesiplatina teip 
greitai, kaip norėtume, bet isz 
palengvo, prot? Įmonės pakelia 
skaitydami gerus laikraszczius ir 
moksliszkas knjgas; reikia vien 
iszstladėti ir girtuokliavimų. To
dėl, broliai, atmeskime wisk?, kas 
mums kenkia, kas mus stabdo 
prie pasikėlimo, griebkimės prie 
apsiszvietimo! Jeigu ne tfisk? 
galima ant tos dirvos nuveikti, 
skaitykime bent apezvieczianczius 
prot? laikraszczius. ir mokslisz
kas kuįgas!

Slanka.

Isz Grand Rapids, Mich.
Kaip visur, teip ir terp musų 

miesto lietuvių nėra vienybės; 
stoka vienybės ir tautiszko su
pratimo tęrp musų lietuvių dar 
labiaus negu kur kitur duodasi 
matyti. Sztai faktas paremiantis 
t? apkaltinira?. Neseniai buvom 
'ažmanę sutverti lietuviszk? pa- 
rapij?, iszrinkom ir vyriausybę, 
bet ne pd ilgam visas užmanymas 
isziro. Norėjom pirkti lotus ant 
statymo bažnyczios, bet kaip at
sėjo pasirašyti, kiek kasant to 
mierio aukauja, tai pasirodė, kad 
turtingiausi lietuviai, turinti savo 
savastį be skolų, pasiraszė vos 
ant 1 dol. Atsirado 16 tokių 
vyrų, kurie visai atsisakė su 
aukomis prisidėti, prieštaravo 
tvėrymui atskyros lietuviszkos 
parapijos, sakydami, juk lenką

mus nemeta laukan isz savo baž- 
nyczios, tai kam da tverti lietu- 
viszk?, jeigu galima prie lenkiš
kos prigulėti. Tie atsisakė visai 
k? nors aukauti, žinoma, kad 
po tokių atsakymų užmanymas 
sutverti lietuviszk? parapij? tu- 
rėjo iširti. Rodosi jau laika- 
musų broliams pabusti ir suprasti 
reikal? vienybės! Tautietis.

Isz Waterbury, tonu
Terp musų miesto lietuvių ne. 

trūksta tokių, kurie savo negai
liais pasielgimais vis? lietuvių 
tau t? terezia, naikina ger? jos 
garbę svetimtauezių akyse. Sztai 
vienas pusgirtis lietuvys užėjo 
pas kit? lietuvį ir juodu, susitarę, 
sėdo prie kazyrų. Atėjūnas pra
lošė kelis centus ir tas jį teip 
įpykino, kad iszėjęs ant ulyczios 
tykojo, ar isz namų neiszeis ansai 
laimingesnysis loszikas, kuriam 
pateko jo centai. Tuoin tarpu 
pasitaikė eiti pro szalį kokiam 
ten angiijonui, pusgirtis lietuvys 
palaikė jį ui savo priesz? iszlo- 
szusį kelis centus, iszszoko isz 
vietos, kur buvo pasislėpęs, už
puolė ant nieko pikto nejauezian- 
czio praeivio ir sunkiai jį su pei
liu sužeidė. Ant riksmo suleisto 
atbėgo polierstas, įdūkęs lietuvys 
bandė dar ir ant jo szokti, bet 
tapo suvaldytas ir nugabentas į 
areazt?, sužeist? anglijon? reikėjo 
gabenti į ligonbutį; ar jis galė> 
išgyti, nežinia. Už t? užpuolim? 
ansai lietuvys tapo sūdo nuspręs
tas ant 4 metų kalėjimo. Saugo
kimės mes tokių bjaurių darbų, 
kadangi jie dideliai kenkia visai 
lietuvių tautai, naikina paguodo- 
nę ir ger? musų garbę terp sve
timtauezių.

Wincas isz Steponų.

Isz Boston, Mas.
Tasynės lietuvių parapijonų 

musų mieste su savo prabaszcziu- 
mi, kun. Gricium, kurios traukėsi 
per kelis metus, rodosi, turės 
pasibaigti. Per kelis metus musų 
prabaszczius neiszdavė rokundų 
isz parapijos kasos stovio, nor.- 
parapijonai gana to reikalavo. 
Aut galo tasynės tos net musų 
lietuviams įgriso. 19 d. Wasa 
rio , buvo suszauktas parapijos 
mitingas, ant kurio susirinkę 
lietuviai nutarė suvisu atsiskirti 
nuo kun. Griciaus despotiszkai 
valdomos parapijos. Ant mitin
go susirinko apie 700 lietuvių, 
kurie sudėjo ant syk kelis szimtus 
deliarų pinįgų, paėmė jau kit? 
lo'?, ant kurio statys nauj? baž
nyczi?. Wisi susirinkę nusprendė 
praszyti vyskupo, kad duotų kit? 
geresnį kunįg?. Mat despotizmai 
ir netaktiszkumas tūlų musų 
kunįgų ne tikt gėd? visiems lie
tuviams daro akyse svetimtau
ezių, bet neina nė ant balnyczios 
naudos, sukelia tikt žeminanezius 
musų taut? vaidus. Apie vaidus 
musų parapijoj pilna dabar straips- , 
nių Bostono angliszkuose laikrasz- 
cziuose, ilgiausi, placziausiai ap
rašanti tuos nesutikimus patilpo 
laikrasztyj “The Boston Globė”, 
nr. iszėjusiame 21 d. Wasayip.

Parapijonai.

Isz Elizabeth. N. J. ’
26 d. Wasariu atsibuvo paė

mus, bažnytinėj' salėj, mitinga- 
“Tėvynės Mylėtojų Draugystės”, 
ant kurio atkako ir užpraszyti 
kalbėtojai. Ant salės susirinko 
ne per daugiausiai žmonių. Mat 
lytus dangum? lietuvių nuo atėji
mo sulaikė. Ant salės atėjo ir 
moterys, bet pamaeziuaios svie- 
tiszkus kalbėtojus, apsisuko ir 
iszėjo laukan. Draugystės kuo
pos prezidentas, p. J. Smaidžiu- 
nas, atidarė mitiug?. Pirmas kal
bėtojas buvo p. Kalinauskas, 
kuriasi savo kalboj aiszkino mie- 
rius Tėvynės Mylėtojų Draugys
tės, kad ji už savo mierį turi dali
niui? dykai knįgų neturtingiems 
lietuviams tėvynėj; kalbino prie 
prisiraszymo, kadangi mokestis 
maža, tik 50c. aut mėnesio, o 
draugystė teip daug nuvargintai 
tėvynei gali naudos atgabenti. 
Antras kalbėtojas buvo p. Mont
vila. Jis kalbėjo apie paėjim? 
musų kalbos, apie lietuvių var
gus, aiszkino kaip Kryžiokai 
Ugne ir kardu platino Lie
tuvoj katalikiszk? tikėjim?, plė- 
szė žmonių turtus, skerdė gyven
tojus neva todėl, kad jie stabmel
džiai. Toliaus kalbėjo p. J. Gri- 
conis nurodydamas ant stokos 
vienybės ir tautiszko terp mus
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LIETUVA
i savo baž- 
verti lietu- 
>rie lenkisz- 
sisakė visai 
tnoma, kad 
užmanymas 
arapiją tu- 
jau laikas

i ir suprasti 
tautietis.

i

, Uonn. - 
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rvo negrą- 
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kyiie. Sitai 
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salidariszkumo: bitys, girdi, maži 
vabalėliai, o geriaus supranta 
darbą sujungtomis pajiegomis, 
mesgi, nors iszmintingi žino 
oris, ėdamėsi terp savęs, pavy
dime viens kitam, neszelpiame 
savųjų, greieziaus szelpiame žy
dus, kurie lobį sav kraują lietu
vius apgaudinėdami. P. Bražins
kas kalbėjo apie politikos reika
lus. P. Makauskas savo kalboj 
ragino sutverti Mokslo Draugystę 
ir mokytieji visko, kas gal musų 
protą pakelti. Užbaigė kalbas 
lenkas veterinarijos daktaras, T. 
Zalevskis. Jis kalbėjo apie poli
tiką, nupeikė lietuvius, kad jie 
politikoj neina drauge su kitoms 
tautoms, kaip antai su lenkais ir 
su kitais slavais ir per tai visi 
mus spardo ir niekina; girdi po
litikoje ne tikt galima, bet .pri
valome drauge laikytiesi su kitais. 
Nupeikė tei Josgi musų žmones 
už tai, kad jie laikosi žydų, per
ka pas juos kad ir supuvusius 
tavorus, kad tikt butu- pigiaus, 
bet tas pigumas atseina wįsada 
brangiaus negu pas žydą pirktas 
daiktas yra vertas. Nubarė ku- 
nįgų laikraszczius, kurie talpina 
žydų apgarsinimus ir tuom varo 
:savo žmonis viską pirkti pas 
žydus, tuom skriaudžia savo 
brolius.

Po kalbų 
Draugystė” 
nutarė kelti
Welykų ir pelną nuo to apversti 
ant iszleidimo naudingų knįgų. 
Ant mitingo prisiraszė 9 nauji 
sanariai, o p. D. Brazinskis paau
kavo $1 ant “Tėvynės Mylėtojų 
Draugystės” naudos.

Sąnarys.

“rėwyne<< Mylėtojų 
atlaikė mitingą ir 
balių antrą dieną

I
Isz Malinnoy City, Pa.
Sziose dienose likosi matuose 

užmusztas lietuwys Audrius Ben- 
drikis, karczeiunįkas. Iszdirbęs 
per dieną, wakare kėlėsi augsz
tyn, bet nežinia kokiu budu isz- 
puolė isz prietaisos ir besirisda
mas žemyn, susidaužė galwą. Ka
da jį isz olos isztraukė, buwo jau 
ne gywas. Welionis prigulėjo į 
kelia- draugystes, todėl jų kasz 
tais tapo dailiai palaidotas. Ant 
dievvmaldystos Į bažnyczią prisi
rinko dau? žmonių. Kunįgas 
Pautienių- pa-akė prie to gružų, 
pamokinantį pamokslą: iszrodė 
skriaudas, kokias darbinįkai ken- 
ciia nuo kapitalistų. Iszrodė sa- 
wo kalboj, kad darbinįkas už sa
vo -Uokų darbą ne gauna nė 5 
dalies, ką jo darbas vertas, ketu
rias dalis vertės jo darbo pasilie
ka sau kapitalistas darl>dawys. 
Kaipo priežastį tų skriaudų ir 
silpnumo darbinįkų, parodė stoką 
supratimo ir vienybės terp dir- 
banczjų luomų. Kalbino visus 
risztiesi į vieną organizaciją, 
kaip antai į “Susivienyjimą”, nu
rodė reikalingumą tokios vieny* 
janezios visus organizacijos, 
aiszkino, kokia tai pajiega yra 
vienybė, kiek ji naudes sali at
gabenti! Jeigu Amerikoj lietu
vių yra 300000, tai einant vi
siem- isz vien ir politikoj jų bal- 
sas daug svertų, valdžios pri
verstos butų su jais taiaytiesi,
o ne teip kaip dabar yra, kada 
mus už nieką stato. Nėra terp 
mus vienybės, todėl nieks muši 
nesibijo; susivienyję turėtume vi- 
sur'tokią jau įtekmę kaip vokie- 
cziai, prancūzai, airiai ir kiti. Jei
gu tie 300000 lietuvių tikt po 
centą ant mėnesio paszvestų ant 
lietuviszkų reikalų, tai sudėtų 
$3000, ant metų gi turėtume jau 
$36000; deda n tgi po 5c., turėtu
me $15000, o ant metų surinktu
me $180000. Turėdami tekį tau- 
tiszką kapitalą, ne reikalautume 
kapitalistu bijot esi, eidami isz 
vien, pergalėtume jų visas kilpas 
ir neteisybes. Jeigu mes pats ne
sirūpinsime apie atsigynimąr tai 
mus iszmųsz teip, kaip po LĄttU 
mer.

Jeigu visi musų kunįgėliai 
'eip mokintų susirinkusius bažny
čiose, ne stovėtume mes teip 
žemai, kaip dabar stovime. Wai- 
šiai tokių pamokinimų pas mus 
duodasi jau dabar matyti. Jau da
bar atsirado pas mus gerokas bū
relis jaunuomenės, kuri supranta 
naudą apszvietimo ir mokslo; 
Dievas duos, toliaus tie pamoki
nimai atganę- dar geresnius vai
siu?. Wargas tikt, kad ne visur 
mu?ų žmonelės tokius pamokslus 

mrui.
Wdusų laikraszcziai tankiai pei- 

lietuviazkas parapijines

mokslainės. Nežinau kaip kitur 
yra, bet musų -mokslainė ne sto
vi teip žemai. Pas mus antai yra 
gana tėvų ne mokanezių gerai 
lietuviszkai kalbėti, jų vaikai 
vienok gražiai dainuoja patrijo- 
tiszkas lietuviazkas dainas. Kas 
juos to iszmokino? VVargamistra, 
k u riša i yra ir mokslainės mokin- 
tojumi, tikras lietuvys: susisodi
nęs mažus vaikuczius, mokina 
juos lietuviezkas dainas dainuoti. 
Rods to neužtenka ant pakėlimo 
tautos, nuo mokslainės t ir nuo 
mokintojų dauginus galima reika
lauti, bet ir tas, ką musų moks- 
lainė duoda, ne yra su visu be 
naudos. K. Rutkauskas.

metą po 250 milijonų; ne mažai 
ežia palieka pinįgų anglijonės ir 
maskalkos, mažiausiai Paryžiaus 
moterįszki kriauesiai uždirba nuo 
vokietkų.

Isz wisur.
U Chiniszkoj MandŽurijoj ra

do labai turtingus naujus aukso 
plotus. '

B Wisoj pietinėj Szwedijoj, 
miestuose Mulmoe, Helsingborg 
ir DundsvalI tapo uždarytos 
dirbtuvės: darbinįkai mat pakė
lė sztraikus, reikalaudami už dar
bą didesnio užmokesnio.

|| Atėję isz Herne, IV’estfalijoj, 
^Vokietijoj, telegramai pranesza 
apie nelaimę atsitikusią Mont- 
ceuis kastynėse: besikeliant 
augsztyn darbi n į kame, nupuolė 
kėlymosi prietaisą. Prie to 22 
darbinįkai likosi sunkiai apkulti, 
terp jų yra ir mirtinai apkulti.

|| Mieste Bdtnbay, angliszkose 
Indijose, Pietinėj Azijoj, vėl 
smarkiau? pradėjo siausti azi- 
jatiszkas maras. Pagal rando pa
garsintas žinias, pereitą sanvaitę 
nuo maro pasimirė ežia 972 žmo
nės, liet kaip mena, skaitlius pa
simirusių isztikro buvo daug di
desnis.

t Iszplaukęs 26 d. Sausio isz 
New Yorko j Angliją angliszkas 
garlatwys “Craft” neatėjo į pas
kirtą wietą. Kompanijos agentai 
teiposgi nužudė viltį, jie sako, 
kad garlaiwys turėjo paskęsti su 
wisiisantjo buvusiais žmonėmis. 
Ant minėto laivo buvo 27 žmo 
nės ir jie visi turėjo prigerti.

U Turkiszkosb valdybose Ma
žosios Azijos 45 armeniszki^r 
19 nestorijoniszkų kaimų su vi
sais gyventojais, isz wiso 100000 
žmonių, perėjo į Rymo-katali- 
kiszką tikėjimą. Sultanas, mas
kolių gazdinamas, ne nori vie 
nok to perėjimo isz stacziatikisz- 
ko į katalikišką tikėjimą pripa
žinti.

an

trusto. 
pra

į Pietinėj Prancūzijoj, terp La 
Seine ir Touloro, iszlėkė į pa- 
dangys laivynės parako krautu
vė, kurioje nuvo 125000 svarų 
parako. Smarkumas expliozijos 
buvo teip didelis, kad ant dviejų 
mylių aplinkui viską isznaikino, 
iszgriovė ne tiktai namus ir ki
tokias triobas, bet net auganezius 
medžius isz szaknų iszrovė. Kas 
laike expliozijos atsirado, ant to 
ploto, tapo užmusztas arba su
žeistas. Kiek isz viso žmonių 
pražuvo, dar tikrai ne žinia, iki 
aziol rado 64 užmusztus ir 150 
sužeistų. Laivynės ministeris atsi- 
szaukė į randą praszydamas pa- 
szelpos kokiu nors budu nuo ex- 
pliozijos nukentėjusioms szeimy 
noms; isz savo kiszeniaus ant to 
mierio paskyrė jis 10000 frankų.

|| Peterburgo universiteto 
studentai pakėlė sztraiką, priedo 
prisidėjo mokintiniai vidutinių 
mokslainių. Studentai mat pasi
skundė savo perdėtiniams ant 
policijos, kuri iszvaikė stvden 
tų susirinkimą vartodama priesz 
susirinkusius kanezius. Kadangi 
valdžios neužstojo už policijos 
sumusztus studentus, todėl jie 
paliovė laukę universitetą; pa
skui prie studentų prisidėjo lan
kanti gimnazijas ir kitas viduti
nes mokslaines mokintiniai, tie 
teiposgi paliovė vaikszczioję į 
mokslainės. Dasižinojęs apie tai 
caras Mikalojus, ui nelaktiszku- 
mą netikt iszbarė Peterburgo poli
cijos virszinįką.jenerolą Kleigelsę, 
bet ketina jį nuo vietos prasza- 
linti. Teip bent raszo tūli vokisz- 
ki laikraszcziai.

0 Chinuose, mieste Hongt-hau 
iszlėkė į padanges parako krau
tuvė. Netoli krautuvės buvo 
kareivių stovyklos, kuriose bu
vo. 1500 kareivių ir jų virszinį- 
kas jenerolas Inkvie. Isz to ka
reivių skaitliam, kurie buvo sto
vyklose, ne iszliko nė vieno; 
pražuvo expliozijo8 sudraskytas ir 
p itsai jenerolas. Ant to nepasi
baigė nelaimė: aplink parako 
krautuvę buvo daug mažesnių 
namelių,kuriuose gyveno su savo 
szeimynoms prekėjai. Tie visi 
nameliai tapo teipoegi expliozijos 
sugriauti, gyventojai jų visi už 
muszti. Wisą užmuaztų skaitlių 
paduoda ani 3000 žmonių. Prie 
tos expliozijos oro sudrebėjimas 
buvo teip smarkus, kad jautė jį 
dar mieste Szaoszing, 30 mylių 
nuo nelaimės vietos.
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Terp amerikoniazkų 
gliszkų garlaivių linijų užgimė 
kova vieton rengiamo 
Laikrasztis “Daily Matl”
nesza, kad amerikoniszkos linijos 
kompanija numažino prekes kelio
nės k uju toms I kl. iki 12 svarų 
sterlingų (60 dol.), II kt. iki 7 
svarų sterlingų arba 35 dol. 
White star garlaivių draugystė 
numažina kelionės prekes dar 
labiaus.

girtuoklių 
turėdavo jie 

sodydavo
Isz praktikos
kad bausmė nepataiso

dideles 
mokėti 
juos į 
vienok

0 Prieszais Tabermory, Szko- 
tijos pakrantėse, laike tirsztos 
miglos, pametęs tikrą kelią, užbė
go ant uolų imsažierinis anglisz 
kos linijas garlaivys “Labrador”. 
Jurinjkus ir pasažierius, terp 
kurių. buwo ir Filipinų juntos 
agentas Agoncillo, iszgelbėjo į 
laiką atplaukęs norwegiszkas gar
laivy s, bet už tai pasažierių tur
tai nugrimzdo. Tūli pasaž'eriai 
visokių brangių daiktų turėjo ne 
mažai: viena moteriszkė nespėjo 
paimti deimantinių graznų ver
tų $3000, kitas pasažierius turėjo 
kajutoj palikti $1500 doliarų 
gatavų pinįgų. Wisi tie daiktai 
su laivu nugrimzdo.

|j Kaslink moteriszkų apsirė- 
dymų dirbtuvių, ant visos musų 
žemės Paryžius užima pirmą vie
tą: nė vieno kraszto moteriszki 
kriaueziai ne moka teip dailiai 
parėdyti moterų kaip Paryžiaus 
kriaueziai; todėl jie laiko kaipi 
monopolių prie rėdymo visų 
civilizuotų krasztų diditurezių 
moterų. Už savo darbą Pary
žiaus moteriszki kriaueziai turi 
kas metą 1 milijardą frankų pelno 
nuo viso svieto didžturezių mo
terų. Amerikonės už Paryžiuj 
padirbtus drabužius užmoka kas

| Anglijoj tapo ką tikt lazduo
tos naujos tiesos ant apstabdymo 
girtuoklystės. Iki sziol ežia uždė 
davo ant 
bausmes, 
bausmės, 
kalinius, 
pasirodė,
girtuoklių, ant jų neturi įtekmės. 
Todėl būdą baudimo girtuoklių 
Anglijoj atmetė ir griebėsi naujo 
jų pataisymo budo: pa
gal naujai užgirtas tiesas,kiekvie
nas girtuoklis, kurisai keturis kar
tus per metus už girtuokliavimą 
pateks į policiją,turi būt ant trijų 
metų atiduotas į specijaliszkas 
rando parengtas girtuoklių gy- 
dinyežias. Kiekvienas peržengęs 
kraszto tiekas, jeigu tas padaryta 
po įtekmę gŪttimo, ne bus sūdo 
baustas kaip dabar, bet tokius 
teiposgi atiduos ant kelių metų į 
girtuokliams parengtas gydiny- 
nyczias. Gydinycziose ant tokių 
girtuoklių daktarai galės daryti 
visokias bandavones su visokiais 
gydymo vaistais, kokių rods da
bar ne turi, bet anglijonat tiki, 
kad daktarams, turi it medegą 
ant tirinėjimų, visgi pasiseks isz- 
rasti tikrai pasekmingą vaistą 
ant atpratinimo ir iszgydymo pa
linkimų prie gėrymo visokių 

.svaiginanezių gėrymų. Tegul isz- 
randa tokį vaistą kuo greieziau
siai, o isz jo ir mes ant gydymp 
musų kareziaminių paukszczių 
galėsime pasinaudotu

| Tūlas dirbtuvės savinįkas 
Wengrijos sostapilėj, mieste 
Peszte, E m ii Schrebel, užtėmyje, 
Itad kas nors isz fabrike 
tarnaujanezių prisigriebia į kasą 
ir joje teip gaspadorauja, kaipi

kad ji butų jo savsszczia. Dabo
jimas ir tirinėjimas neiszdavė nė 
jokių vaisių, vagiliaus ne galima 
buvo pagauti, nė susekti, nors 
jis toliaus ėmė isz kasos pinįgus, 
kaipi kad butų juos į ją padėjęs. 
Fabrikantas atsiszaukė prie pro
fesoriaus prekystes mokslainės 
Teleko, praszydamas jo pagal
bos prie sujieszkojimo vagiliaus. 
Profesorius davė fabrikantui sa
vo iszrastas dulkes ir rodyjo su 
joms kas dieną, uždarant fabriką, 
apibarstyti kasą ir kaip tikt joje 
užtėmys buvimą vagiliaus, su
jaukti fabrike tarnaujanezius ir 
liepti visiems rankas nusimazgoti: 
mat duotos dulkės turi ypatybę, 
kad sausos, nors patektų ant ran
kų, nesiduoda užtėmyti, bet 
mazgojant rankas, jas mėlynai 
parwoja ir te niekaip nuprausti 
ne galima.

Kaip buvo įsakyta, fabrikan
tas apibėrė kasą sutema dulkėms. 
Ant rytojaus užtėmyje,kad isz ka
sos iszimta 80 guldenų. Schrebel 
tuojau? suszaukė tarnaujanezius ir 
liepė jiems prausti rankas kanto 
re ' ėsanezioj prausinyczioj. 
Wisi tą padarė, tikt vienas nesi
skubino, bet ant galo ir jam atė
jo kaleina kiszli ranka? į vande 
nį. 
jos
Sehrebel prie jo prisiartino ir isz- 
tetarė: “tu vagia”. Tas teip va- 
gilių iszgazdino, kad jis nė ne 
bandė užsiginti, bet tuojAus prisi
pažino. Sugriebti mat vagilių 
labiausiai padėjo iszraslos profe
soriaus Teteko dulkės.

Kaip tikt vienok jas jkiszo, 
tuojaus pamėlynavo.

Koentgeno szwieso8 spin
duliai ir neregiai.

Neseniai vokiszkas mokslin
ei ius Roentgen surado žingeidžius 
szviesos spindulius jo vardu pra- 
mintus,kurių nors matanti žmonės 
ne mato, bet tie spinduliai 
|>ereina per nepermatomus daik
tus, kaip antai per medinę lentą, 
per akmenį ir tt. tdpjau kaip pa
prasti szviesos spinduliai pereina 
per stiklą. Tirinėdami tuos 
Roentgeno spindulius moksliu- 
ežiai suseka vis naujas jų ypa
tybes, kaip antai, kad jie, užleisti 
ant lizdų ligas gimdanezių bak
terijų, jas užmusza; todėl tūli dak
tarai bando tos szviesos spindu
lius pritaikyti prie gydymo viso
kių limpanczių ligų. Neseniai vėl 
susekė naujas tų spindulių ypa 
tybės: kėliuose atsitikimuose už- 
tėmyįj, kad nota jų ne mate ma
tantį žmonės, bet užtai mato juos 
tūli neregiai, teiposgi musės.

Prancūzas akių daktaras Foveau 
de Courmelly užsiėmė tirinėjimų 
Roentgeno szvieeos spindulių, ant 
susekimo kokią jie turi įtekmę ant 
akies neregių. Minėtas daktarus 
iszbandė tuos spindulius ant 204 
neregių; ne visuose vienok atsi
tikimuose neregiai jups matė. Ti- 
rinėjimus darė Foveau de Cour
melly statydamas neregius visai 
tamsoje vietoje, prie uždengto? 
juoda popiera dūdelės, teiposgi 
prie žjbanczio (fluorizuojanezio) 
ekrano ir visai szviešoje.Wisuose 
atsilikimuose pasirodė,kad turinti 
pagadytą vidurį akies lėliukės, vi 
sai ne matanti neregia:,užleidusant 
pagadytos akies Koenlgeno szvie
sos spindulius, jų ne jautė 
ir ne matė. Devyni 
vienok neregiai, kurie turėjo 
pagadytus tikt krasztus akies lėlės 
ir matė dar nors ne aiszkų ženklą 
szviesos,matė teipoegi Roentgeno 
szviesos spindulius,kurių sveikos 
akys ne mato. Taigi mat tinnėji 
mai prancuziszko mokslincziaus 
ne su visu patvirtino nuomonę, 
kad su pagelba Roentgeno szvie 
sos spindulių neregiai turinti pa 
gėdytas akis galės matyti. Fo 
veau de Courmelly ne laiko dar 
savo tirinėjimų už pabaigtus ir 
jis pats sako, kad nepasekmingos 
jo bandavonės dar neužtenkan- 
czioe ant galutino nusprendimo 
ar Roentgerfb szviesos spinduliai 
turi,ar ne turi įtekmės ant neregių 
akies, ar jie tuos spindulius ma
to, ar ne, kadangi, kaip jis persi
tikrino, akys tūlų neregių yra 
teip jauslios, kaip ir jausliausia 
fotograflszka lentutė, ant kurios 
Roentgeno szviesoe spinduliai ne 
mažą turi įtekmę; tokią jau įtek
inę jie todėl turi turimi ir ant ne
regių su tokiom* jauslioms 
akims. MokslinczTus todėl ant 
pirmo nepasisekimo ne- nustojo 
tinuėjimų, bet daro juos toliaus 
iki ne galės iszduoti galutino ne 
užginamo nusprendimo.

Iiietiiviii Protėviai
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nuo Menove? iki Jie pateko po valdžia Peniu.

Paraižė Lietuvos Mylėtojas.

(Tųsa.)
Czion Kroizas su piktumu pertrauĮkė, 

“Kuomgi, svety isz Atėnų, yra mano laijnė, 
teip nieko vietoje per tavę laikoma, jog jna- 
nęs neprilygini nė privatiszkoms ypatoms?f— 
“O, Kroize”, atsiliepė Solonas, “tu klausiesi 
apie padėjimų žmogaus, ir tai tokio, kurs ži
no, jog galybė augszcziaus musų yra pi|na 
pavydumo ir mėgsta klapatyti musų likimų. 
Ilgas gyvenimas duoda žmogui daug kų pare
gėti ir daug kų paežiam patirti, ko pats ‘ nė 
nevelytum. Septynias deszimtis metų įasz 
skaitau rubežiumi gyvatos žmogaus. Tąnie 
septyndeszimtmetyje yra, neskaitant pr$>u* 
szavų mėnesių, 25200 dienų. Dadėk priim- 
szavų mėnesį prie kožnų antrų metų, teip įad 
metų laikai iszeitu apvalainai tinkamame Sai
ke, tai turėsi, apart 70 metų, 35 tokius nė- 
nesius, per kų pasidaugins dar 1050 die iu. 
Taigi visas skaitlius dienų bėgyje 70 mjtų 
bus 26250, kurių kožna viena suteiks atsit 
mus nepanėszius į vienų kitos. Dėlto 
žmogus su visu skaitosi netyczia. Kasi 
tavęs paties, o Kroize, asz matau, kad tu
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dyvytinai turtingas, ir ėsi vieszpacziu d ra
gelio tautų; bet apie kų manęs klausiai,, 
ant to neturiu jokio atsakymo, iki asz ne isę- 
girsiu, kad tu užbaigtai savo gyvatų lain in- 

Nėsa isz tikro tas, kurs turi susikrovęs- Mdidelius turtus, nėra areziaus laimes ui tų, 
kurs turi pakaktinai dėl kasdieninių sįvo 
reikalų, jei bent teip atsitiktu, kad jam lai
mės butu lemta gyventi vien vai besidžiau
giant isz viso savo gero iki pabaigai gyvatos.

1 Nėsa daugelis bagoeziausiųjų žmonių nebiivo 
numylėtiniais laimės, o daugelis tų/ kiurių 
lobiai buvo vidutiniszki, yra turėję lab^Kų 
laimikį. Žmonės pirmosios klasos perejna 
szituos tik isz dviejų pusių, o szitie pastafie- 
jie pereina anuos isz daug pusių. Bagetas 
žmogus, žinoma, • geriaus įstengia ganėdinti 
savo užmaezioms, ir atsilaikyti priesz t mų 
smūgį nelaimės. Ans-gi rods mažiaus ii įsi
gali atstovėti priesz szitas nelabystas — i rao 
kurių vienok gera jo laimė apgina,—taczi ras 
jis gėrisi sztai kukiu palaiminimu: jisįrra 
visas savo kūne, svetimas dėl ligų, vai nas 
nuo nepalaimos, laimingas savo vaikuose 
dailus ant pažiūros. Jeigu, prie to viso, 
užbaigia savo gyvatų gražiai, tai jis isz tiesų 
yra tuomi žmogumi kurio tu pajieszl :ai, 
žmogumi, kurį galima isztikro vadinti lain in- 
gu. Vienok iki jis numirszta, nesakyk, kad 
jis yra laimingas, o tiktai, kad jam sektai. 
Vargiai, isz tiesų, katras nors žmogus j^li 
savyje turėti visus sžituos lobius: nėsa r era 
szalies, kuri savyje turėtu viskų, ko jai rei? ;ia, 
ale kožuai, nors turi nekurius dalykus, 
kuoja kitų, ir geriausioji szalis yra ta. kuri 
turi daugiausiai visko; teip tai joks žmogus 
nėra pilnu isz visų pusių—ko nors visuo: net 
trūksta. Tas, kurs turi didelį skaitlių lobių,, 
ir pasilaiko juos iki dienai savo mirties, po
tam numirszta suteikoje, tas žmogus vielas, 
vieszpatie, yra, ir pagal mano nuomonę, 
turi vadintiesi laimingu. Vienok kožnime 
dalyke mes turime gerai žiūrėti pa bau os: 
nės daugsyk dieyas žmonėms duoda giedr įlė- 
lį laimės, ir paskui panardina juos grii įve
si uose.”

Tokia kalba, toliaus sako Herodotas, 
suteikė Solonui, nė dovanų nė jiagar 
Karalius ne kas-žin kiek apstojo anam išva
žiuojant. nės mielino, juog žmogus turi 1 mti 
begėdiszkai kvailas, kurs už niekų laike 
bartinę gerovę, o vien vai liepia laukti ir* 
rėti, koks bus galas”.

Kroizas turėjo du sunu: vienas isz 
gimimo buvo pažeista^ nės nebylys; ant rae- 
gi atsižymėjo visame-kame nuo savo v i 
meczių. Pastarasis buvo vardu Atys4'. J 
szitų tai sūnų Kroizas sapnavo sapnų, 
ans turės mirti nuo užgavimo su gelež 
brūkliu. Kruizas labai nusigandęs to saj no, 
tuojaus liepė savo sunui vesti moterį, ir 1 tuo
met pirma jaunikaitis buvo pratęs būti vi do- 
vu Lydiszko vaisko karionėse, dabar tėvą b to 
nepavelyjo. Visas jėtis ir deiginus, ir gi: 
lūs vainos Kroizas praszalino isz grinezių 
rų, o sukrovė juos į krūvas moterių kamba
riuose, bijodamas, idant koks ginklas, ka
bėdamas ant sienos, nenupultu ir neužgautu 
sunaus. Kada Kroizasrengė sutuoktuvef dėl 
sunaus, atkako į Sardes žmogus su nepalai
ma, kurs ant savęs turėjo plėtmų kraujo, 
gimimo jisai buvo Phrygas, ir prigulėjo
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szeimynos karaliaus. Atkakęs į palocių K roi- 
zo, jis meldė, kad jam leistu apsivalyti pilei
paprotį szalies. Lydai — sako Herodota • — 
beveik tokiu pat budu apsivalo kaip Grai tai. 
Kroizas sutiko ant jo praszymo, ir perėjo per 
visus įiaprastus įmonius; potam jis pasiklt usė 
svetimszalio, isz kurios dalies Phrygijos jis 
pabėgo ir kų jis yra nugalabyjęs? “O, ktra- 
liau! — atsiliepė Phrygas — asz esmj sun 
Gordijo, sunaus Mido. Vardu asz esmi
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___________________ __ Ag
rastas. Žmogus, kuri netycziomis asz užanu- 

_________ ‘’ vas 
rišo 

Potam asz pabėgau į czion pas tavę”. 
my-

sziau, buvo mano tikras brolis. Užtaitč 
manę iszvijo isz szalies, ir asz prastojau 
ko. T . \ x

‘Tai tu esi vaikas, atsiliepė Kroizas, sze

ti Herod. I. 30A33.
2) Sakoma yra. kad abu vardu—Atya ir Adrestas—yra 

tenklyvu. Adręstas ar Adrastas—atšakiai lietuvisifas — 
ženklina žmogų surastą, nebgalintį pabėgti. Atys ftsas "vai
kas po įtekme AtSs”, žmogus aklas palei tiesas (Mures- Lite- 
rature of Greece, vol. IV p. 336).

Hephaistion paduoda brolį buvus vardu Agathon, ii sako, 
kad tasai su Adrestu susivaidyję už putpelę (ap. Phot.
cod. 100 p. 472); bet nelabai kas gali Hephaistiono radjnoms 
įtikėti! „

Bibl.

nos man bendrioB1*, ir tu atėjęs ėsi pas prie- 
telius. Ta v netruks nieko, pakol tu užsilai
kysi mano szalies rubežiuose. Neszk savo 
nelaimę kaip lengviai įsigalėdamas, taip tav 
bus gerų geriausia”. Nuo to sykio Adrastas 
gyveno palociuje karaliaus.

Pasitaikė tuomi paežiu laiku, kad Myzi- 
jos Olympe atsirado koks smarkaujantis ent- 
rys (szernas), kurs tankiai isz kalnynų isz- 
smukęs, naikino javus Myzų. Daug kartų 
Myzai susirinkę medžiojo žvėrį, bet ažuot pa
žeisti szerną, jie patys būdavo pažeidžiami. 
Galiaus jie iszsiuntė pas Kroizų siuntinius 
praszyti, kad sūnūs jo atkaktu su parinkta 
jaunuve ir su szunimis, ir apvalytu szalį nno 
žvėrie^ Bet Kroizas, atsiminęs sapnų, atsakė: 
“Nesznekėkite apie mano sunaus ėjimų; jis 
tiktai kų apsivedė, ir gana jam triūso su 
tuomi yra. Asz leisiu jums parengtų Lydų 
gavėdų, ir visus savo medinezius bei szunis; 
ir liepsiu tiems, kuriuos siuncziu, kad pasi
stengtu jumis pagelbėti ir apvalyti szalį nup 
žvėries”. Bet karalaitis, nuklausęs Myzų pra- 
szymų, o Kroizui atsisakius jį leisti su anais, 
tarė: “Beniaus, teve, buvo skaitoma už pui
kiausių ir tinkamiausių dalykų dėl manęs eiti 
į kares ir medžiones, irpplnyti garbę jose; o 
dabar tu manę szalini nuo abiejų, nors nie
kados nematei mano pasalumo ar atlėžimo. 
Su. kokiomis-gi akimis asz turiu eiti į forum 
(rinkų) ar grįžti namon? Kų mislys apie ma
nę ukėsai, ir kų mano jaunoji marti? Koks 
žmogus — mislys ji sav — yra mano vyras? 
rDėlto, ar leisk manę eiti ant medžioklės szito 
sterno, ar pasakyk man szitų priežastį, dėlko 
man butu geriausia daryti palei tavo valę?” 
Tada Kroizas tarė: “Sakau, ne dėlto kad asz 
buezia tavyje matęs ar pasalūnių ar kų kitų, 
kas man butu nepatikę, idant tavę laikycziau 
namie; bet dėlto, kad vaidylius, kurs man 
miegant prisisapnavo, persergėjo manę, kad 
tav ėsų likta jaunam numirti, perdurtam ge
ležiniu brūkliu. Dėl szitos priežasties asz 
įiaskubinau tavo sutuoktuves, ir dėlto asz 
tlabar nevėlinu tavę leisti į szitų medžionę. . 
Mielai asz tavę sergėcziau, jeib asz kokiu nors 
budu galėcziau prigauti tavo lėmimų, pakol 
asz pats gyvas. Tu ėsi mano vienų vienas 
eunus, kurį asz teturiu; kitų, kurio girdėji
mas yra sugadintas,- rokuoju kaip nesant”.— 
“E, tėve”, atsiliepė jaunikaitis, “asz tavęs 
nepeikiu už sergėjimų manęs po teip baisaus 
sapno; bet jeigu tu klysti, jeigu tu nesupai
sai sapno prigulineziai, tai nekaltinsi manęs, 
parodant, kame tu klysti. Na-gi sapnas, 
kaip pats sakai, pateikė, kad asz turįs mirti 
užgautas geležiniu brūkliu. Bet kokias 
rankas turi szemas dėl smogimo? Kokius 
geležies ginklus jis vartoja? Vienok-gi tu to 
bijaisi manęs dėl? Jeigu sapnas butu pasa
kęs, kad asz turiu mirti, pervertas ilczia, tuo
met rods butum gerai daręs manę szalinda- 
mas nuo to; bet sapnas sako—su brūkliu! O 
ežia mes nekariaujame priesz žmonės, tik 1 
priesz laukinį žvėrį. Dėlto praszau, leisk 
manę eiti su jais”. — “Czion rods tu manę, 
sunau, pagavai”, tarė Kroizas, “tavo iszgul- 
dymas yra geresnis už manųjį. Asz pasiduo
du, ir permainau savo mislį, ir pristoju ant 
to, kad tu eitum”.

Karalius, paszaukęs Adrastų, tarė: “Ad- 
raste, kada tu buvai nusmogtas rykszte ne
laimės — neiszmetinėju tav, drauge—asz ta
vę apvaliau, ir priėmiau tavę gyventi pas 
savę į palocių, ir buvau tav visame pagelbin- 
gas. Už tai dabar tav iszpuola atsilyginti už 
mano gerų darbų, sutinkant traukti su mano 
sunumi į szitų medžioklės partijų, ir sergėti ’ 
jį, jeigu isz netyczių butumete užpulti pake
liui per kokių gaujų narsių razbaininkų. 
Ajiart-gi to, tu galėtum eiti, kur tu pagarsė
tum savo gerais darbais. Tai yra tėvonija 
tavos giminės, juk ėsi toks augalotas ir dik- 
tas”. Adrastas atsakė: “Jeigu ne tu praszy- 
tum, karaliau, asz vėlycziau neeiti į szitų 
medžionę; nės, man rodosi, neiszpuola žmo
gui nelaimėje, kokioje asz esmi, draugauti 
su laimingesniais bendrais; ir prieg tam, ne
linksta mano szirdis prie to. Daugelio prie- 
žasezių dėlei asz likeziausi namie’; bet kada 
tu manę kvieti, ir asz kaltas tav įtikti — nės 
isz tiesų man iszpuola atsimokėti tav už gerų 
— asz sutinku daryti teip, k'aip tu nori. Kas 
link tavo sunaus, kurį tu įiavedi mano sargu- 
mui, tikrai jį atgal gausi gyvų ir sveikų ant 
kiek tai priguli nuo sargo rūpestingumo”.

Teip užtikrintas, Kroizas iszleido juos į 
kelionę, drauge su govėda parinktos jaunuvės, 
ir gerai apveizėtos medžionės szunimis. Kada 
jie nukako į Olymjių, jie pasklido jieszkoti 
žvėries; veikiai žvėrį surado, ir medineziai, 
apspiesdami jį ratu, svaidė savus trūklius į 
jį. Tada svetimžemis, aus žmogus nuvalytas 
nuo kraujo, vardu Adrastas, teip-gi metė 
savo jėtį į szernų, bet-nepataikė į mierį, o 
užgavo Atį. . Tokiu budu suuus Kroizo tapo 
užmusztas aszmenė geležinio brūklio, ir per
sergėjimas vaidyliaus iszsipildė. Tada vienas 
bėgo į Sardes nuneszti žinių,karaliui, ir nu
kakęs papasakojo apie medžionę ir likimų, 
koksteko jo sunui.

Tai buvo didelis smūgis dėl tėvo iszgirs- 
ti, kad jo sunūs buvo nebegyvas, dar tuomi 
liuduiaus jam darėsi pamislinus, kad tai ans 
žmogus, kurį jis įiats buvo anuomet apvalęs, 
padarė tų nelaburaų. Įszelime tuszbos jis 
balsiai szaukėsi prie Zeuso Katharsijo (dievo 
apvalymo), idant butu liudininku, kų jis yra 
nukentęs isz rankų svetimžemio. Potam jis 
szaukėsi prie to imties dievo kaipo Zeuso 
Eplristijo ir Hetairejo — prie ano dėlto, kad 
jis be patyczių buvo priglaudęs savo name

1) Legenda cziou pamirszo, kad Phrygijos valnybč buvo 
pagalatn Rods Phrygija — kaip Larchėr stigavoja (vol. I.p. 
237)—galCjo mokėti duonį Kroizui, užlaikydama savo kara
lius; bet isz Kroizo atsiliepimų iszsižiuri, IvgPhryglja nebuvo 
po jo valdžia.

(Toliaus bus.)
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NAUJI ISZRAD1MAI.

| Anglijonas Green, kaip pa
duoda prancuaiszkas laikrasztis 
“Moniteur induBtriel”, iszrado 
nauję budęspaudinimo knįgų, prie 
ko visai ne reikia vartoti druko- 
riszkos parvos. Ant ko paremtas 
tasai naujas iszradimas,to iszradė- 
jas negarsina, bet bandavonės 
atliktos Anglijoj buvo pasekmin
gos. Green ant spaudinimo knįgų 
vartoja savo paties chemiszkai 
preparuotą popierę, kuri po įtek
me elektrikos, vietas literų pri
spaustas atmusza juodai visai teip 
kaip ir dabar vartojam druko- 
riszkas parvas.

Įj Wienas isa geriausių mokin
tinių garsaus vokiszko daktaro 
Kocho, profesorius Wassermann, 
kaip paduoda laikraszcziai,iszrado 
serum arba vaistu nuo plauczių už
degimo. Kas tai do vaistas, iszra- 
dėjas dar ne sako, kadangi su 
juom ne pabaigė baudavomų. 
Iki sziol iszbandė jis tę vaistu 
wien ant kralikų ir žiurkių, su 
žmonėms bandavonių dar nepabai
gė. Wais»as tas yri—atsakancziai 
žiurkėms ir krahkams įczirkszti 
bakciliai plauczių uždegimo, kurie 
paskui isztraukti ir įskiepyti 
žmogui,ne tikt saugoja jį nuo ap- 
sirgimo, bet gydo jau apsirgusį 
ant plauczių uždegimo.

t Gyvenantis Chicagoj vokie- 
tys, Louis Gattmann, iszrado nau
ję, geresnę negu dabar Amerikos 
kariszkoj laivynėj vartojamos, 
dinamitinę kauuolę, isz kurios 
galima ant syk iszmesti 500 svaių 
dinamito aiba explioduojanezios 
medvilnės. Kanuolės <os tapo 
Amerikos laivynės užveidos jau 
iszbandytos ir pripažintos už ge
resnes už visas kur nors į varto
jamas. Taj>o jau paskirta $250- 
000 ant apginklavimo vieno ka- 
riszko uonitoro su toms naujo
mis kanuolėąjh. Szuviįii naujų 
kanuolių isznaikina drufziausius 
apkaustymus kariszkų laivų, 
todėl ir padirbti dabar laivai su 
dideliais kasztais bus be 'vertės.

JI Dras Petras Apery.ant susirin
kimo prancuziszkos hygieniszkos 
draugystės skaitė pranesziraę apie 
pritaikymą deginanczio stiklo prie 
gydimo visokių ligų- Apėry saku, 
kad jau seniai užtėmyjo, jog sau- 
lės spinduliai užmusza ligas gim- 
danczias bakterijas, tai Nurinkti, 
arba kitaip sakant, koncentruoti 
saulės spinduliai dar greicziaus 
naikina ne tikt pavienes ligas 
gimdanczias bakterijas, bet czie- 
lus jų lizdus. Apery sako, kad su 
pagelba deginanczio stiklo jam 
pasisekė iszgydyti tkėlis ligonius 
nuo laikomų už neiszgydomas 
ligų, kaip antai nuo vėžio, lupuso 
ir kitokių odos ligų; su deginan- 
cziu stiklu galima apsaugoti sužei
dimus nuo vetryjimosi. Minėtas 
daktaras sako, kad tasai stiklas 
gali būt vartojamas ir prie gydy
mo gyvaczių įkandimo, teiposgi 
sekandžiotų pasiutusių «zunų ir 
visų ligų, kokias gimdo baateri 
jos. Tasai ligų gydymo būdas vie
nok yra ne naujas.deginant į stiklę 
prie gydymo sužeidimų; vartojo 
jau rymionys 2000 metų atgal. 
Apraszo tokį stiklę ir jo pritaiky
mą garsus senovės Rymo moks- 
linczius Plinius,pražuvęs prie isz- 
si veržimo vulkano Wezuvijaus, 
pirmame szimtmetyj kgikBzczio- 
niszko metskaitliaus, kada tapo 
užberti miestai Helculanum, Pom
pėja ir Stabija.Deginanti stiklai ži
nomi buvo rymiomams dar priesz 
Pliniųjjuos mat mokėjo vartoti 
tnt naikinimo prieszų laivynių ir 
prie ligonių gydymo.

tapo ant vietos užmusztas, du gi 
jo sandraugai sunkiai apkulti.

— Į Chicagos Hopkino teatrę 
tapo priimti nauji aktoriai, oterp 
tų Dumont ir jo moteris Lizzie. 
Kada atėjo laikas užimti sawo 
vietę teatre, Dumont neatėjo, 
Continental hotelyj, kur jis buvo 
apsistojęs, teiposgi nebuvo: mat 
nuo pereitos subatos jis prapuolė. 
Policija nužiūri, kad Dumont tapo 
nužudytas. Nužiūri jo moterį, 
aktore Lizzie.

Kaip laikraszcziai paduoda, 
Chicagoj tapo inkorporuota nauja 
lietuviszka draugystė po vardu: 
“Draugystė Lietuviszka Paskoli
nimo ir Budavojimo po vardu 
Kunįgaikszczio Wytauto.” In- 
korporatonai naujos draugystės 
yra: Juoz.Kuszleika, J. Žargys, 
ir St. Marcinkevycziua. Kapitalas 
jos ėsas $1000000. Pasirodo, kad 
mums milijonų ne trūksta, tikt jų 
ne mokame ant tautos labo sunau
doti.

— Sveikatos departamentas 
Chicagos miesto pagarsino ^žinias 
apie sveikatę miesto gyventojų 
už peieitę sanvaitę. Isz tų žinių 
matyt, kad intluenza arba grippa 
Chicagoj nyksta, bet užtai daug 
mirezių buvo nuo plauczių užde
gimo ir nuo džiovos. Pertitę san
vaitę Chicagoj pasimirė isz viso 
567 žmonės, taigi ant 23 dau
giau* negu užpereitę sanvaitę, o 
ant 60 dauginus negu tę paczię 
sanvaitę pereitų metų.

— Mėsinįkas Becker, apie kutį 
raszėme pereitame numeryje, 
kad jis kokiu ten budu nudėjo 
sewo paczię, ant galo prisipažino, 
kad ję prigirdė 27 d. Sausio szių 
metų: prieazais • RandoIph ui. 
įstūmė ažeian. Abudu mat tę 
dienę girtuokliavo, valkiojosi 
po dirne mažėjus, teatrus ir saliu- 
nus, girti jau susibarė ir jis įpy
kęs, paczię nustūmė į ažerę. Aut 
kiek teisingas tasai pasakojimas, 
negalėjo dar persitikrinti. Jiuno 
nužudytos Beckerio paezios ne 
rado. Jo pasakojimui nelabai 
tiki.

— Ateinanti isz South Chica
go žmonės pasakoja, kad toje mu
sų miesto dalyje ir kitose, kokios 
ten žmogystos, su paliudyjimu 
lietuviszkos parapijos virszmįko, 
kolektuoja terp lietuvių pinįgus 
ant provos kun. Kravczunui eu 
‘Lietuva”.Kadangi provę tę veda 
dabar priesz “Lietuvę” Illinojaus 
sztetas, kunįgas gi yra tikt vie
nas isz skundėjų, tai ant iszaisz- 
kinimo teisybės jam kasztai nerei
kalingi, todėl ir kolektų suprasti 
negalima. Jeigu jam rūpėtų ne 
tiek suradimas teisybės, kiek tas, 
kad jo apskųsti “Lietuvos” isz- 
leistojas ir redaktorius butų nu
bausti, tęsyk kas kitas.

dalyj raudasi apszviesti žmones, o 
kurioj laukiniai dar žmonių mėsę 
valganti; kur koks khmatas-svei* 
kas ar ligotas, ar szalcziai ar kar- 
szcziai, sr drugiai purto ar kitos 
ligos, koki kur uždarbiai, amatai, 
jjrėkystė, tiesos, tikėjimai, pa- 
proeziai, ir tt. Knįga didelė 6x9 
col., 480 puslapiai,geros popieros, 
73 peveiksleliai: mapų, žmonių, 
gyvulių, medžių ir tt.

Prekė neapdirbtos $2.00.
Apdirbta audimu kietuose ap

daruose, auksynėmis Ii tarom i s at 
pausti paraszai ant nugaros ir szo 
no, prekė $2.50.

Prisiųsdami pinįgusadresuokite 
teip:

A. 01szewskis,
Sul>-8tatlon 60, Chicago, Iii.

Nauja pasakų knįga.
Lietuwhzkos pasakos. Medega 

Lietuviszkai mytoliogijai, surink
tos Dro Basanavicziaus. Telpa 
ežia 14 gražiu ir jabai juokingu 
pasakų apie perkūnus, velnius, 
aitvarus, deivias, Isumes ir tt.

Prekė $1.00.
Gaunama “Lietuvos” redakci

joj.

Draugyscziu Reikalai.
Tėmykite s&nariai drau

gystes “Liuosybės!”
Dar vienę ir paskutinį sykį 

paduodu žinię sąnariams Dr-tės 
Liuosybės, Chicago, Ill.( kurie 
nenori arba nemoka skaityti, 
tegul man prisiunezia kuogrei- 
cziausiai žinię, idant galėcziau 
jiems sulaikyti Dr-tės siun- 
cziamę laikrasztį. Kuriė neatsi- 
szauks iki ateinaneziam mitingui, 
turės už laurasztį užsimokėti į 
Dr-tės ka>-ę.
Su guodone, A. Radauskas, seki. 
3252 So. Morgau st., Chicago, Iii.

teiksiąSuvalkų. Jis pats, ar kas kitas, 
duot žinią ant adreso:

Antanas Juszkovskis,
214 Ist St. EHzabethport, N. J.

Kai teisybe tai ne melai y___
i*i lietuviu gyvenimo 

Kristijonai Duonelaitis
5Įklos apysaield*
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Wietines Žinios.

— Tarnanjantis ant Wabash 
geležinkelio, H. Pevis, jungė ren
giamo trūkio wagonus ties 43 ui.; 
koja jo įsprudo j tarpę szėnių 
te i p drucziai, kad jos niekaip ne 
galėjo iaztraukti, tudėl neįstegė 
pasitraukti nuo rėlių prieszah at
bėgantį trūkį, kurisai nelaimingu 
žmogų pagriebė ir ant wietos už 
muszė.

— Laike tirsztos miglos perei
tos sanvrailės ketverge, 6 wal. 
ryto, ant Chicago. Burlington 
gelėžinkelio, po Blue laland via- 
duktu susimuszė du į prieszin- 
gas puses bėganti tavoriniai ge
ležinkelio trukiai. Prie to vienas 
darbi n į kas, Hermanu Schonberg,

GEOGRAFIJA arba ŽEMES 
APRASZYMAS, sutaisyta Szer- 
no, jau iszėjo isz po spaudos. Yra 
tai naudingiausia ir didžiausia knį
ga isz visų sulyg sziol iszėjusių lie- 
tuviszkų moksliszkų knįgų. Aisz- 
kiai ir suprantamai apraszo visę 
musų žemę, joe-pavidalę, didumą 
ir platumę; jos kalnus, jų vardus, 
augsztį, vulkanus metanczius isz 
savęs ugnį; hz kokių žemė sluog
am ų susideda, kur ir kiek yra jo
je anglių, gėležies, aukso, druskos 
ir kitų gėrybių; kiek marių, ažerų, 
upių; jų vardai, plotis,gylis, ko
ki kuriuose vandenys: sūrūs, prės
ki, saldus ar kartus; koki juosegy- 
vuoliai gyvena ir tt. Žeme apra- 
szytadalimis,i8zskaitytos jų viesz- 
patystės, karalystės, kunįgaikszty- 
stės, republikos ir tt. Suskaityta 
kiek kurioje žemėje yra gyvento
jų ir koki: baltiejie.juodiejie, rau- 
donskuriai ar maiszyti, kokį kur 
tikėjimai, kokios kalbos, papro- 
czrai, užsiėmimai, pramonės, laz
da ibi a i ir tiesos; koki kur žvėrys 
ir paukszcziai gyvena; kur koki 
miestai, kiek juose gyventojų ir 
kokių; koki fabrikai, pramonės ir 
uždarbiai; kur kokioje dalyje 
svieto koki orai: szalcziai ar kar- 
szcziai, lietus ar giedros; kur 
koks ilgis dienos ir nakties; kur 
visada yra lygi diena ir naktis, 
kur saulė per keletę nedėlių ne nu
sileidžia, kur per keletę nedelių 
saulė neužteka ir tt. Szię knįgę, 
jeigu žmogus su atyda perskaitys, 
pamatys padėjimę viso svieto 
kaip ant delno ir nereikalaus klau
sinėti kur sviete kas dedasi,kurioj

Lgao 
Petro 
gub..

Pajieukau ano giminaiezių: 
Baranausko, Juoco Bražinsko, ir 
Rutkausko, *isl trys isz Suvalkų 
Sėrijų parap. Atsiszaukit.

K. Rutkauskas.
Box 104. Mahanoy City, Pa.

Pajiesznau iawo tentųiKazimiero W*- 
liaus. 5 metai atgal gyveno Plymouth, 
Pa. irJokubo Walantiejatt«. 3 metai at
gal gyveno Philadelphia, Pa., abu isz 
Kauno gub., Sziaulių pav. Jie patya, ar 
kas kitas,teikeis duoti iinię ant adreso: 

Antanas Dombrauskis 
42Dryer8t., Brocktun, Mass.

Pajieszkau Vladislovo Sobolevikio, 
isz Kauno gub., Sziaulių paw., Trišakių 
parap. Jis pate, ar kas kitas, teiksisduo- 
ti žinię ant adreso:

Frank Ganipmvakia
94 Belair St., Hrockton, Mass.

Pajieszkau aawo brolio, Jono Karlono, 
isz tVilaiaua gub., Trakų pav., kaimo 
Mergaierio. Jis pate, ar kaa kitas, teik
sis duoti žinią ant adreao: 
z Felix Karlonas
207 Brovning Avė., Waukegan III.

Pajieszkau Pijuazo Weloniszkio, isz 
Suvalkų gub., gm. Karklinių, kaimo 
Geisztariazklųipirmiausgyveno Bhenan- 
doah. Pa. Jis pati, ar kas kitas, teiksis 
duoti ilniąant adreso:

P. Jasionis
556 Moravia St,, Nev Castle, Pa.

PajieszlMU sawo draugų: Andriejaus 
Sirvio.isz kaimo Pljngių ir Jono Sidbaro 
isz kaimo Kosaių. abu Reseinių pav., 
Kauno gub., 9 metai kaip Amerikoj; 
pirmiaus gyveno Chioagoje. Turiu prie 
jų svarbų reikalą. Jiė patys, ar kas ki
tas, teiksis duoti žinią ant adreso:

Hleponas VVitkus
Coketon, W. Va.Box 67,

1 Knigu Kataliogas.
Knygos DvasiNEkoM IntalpoK.

Apie Malda kaipo raku in dangų................ Ite
aplenkimu SS. Sakramento ite
Draugija dėl iszliuooavtmimo duszln isz 

cxyszcxiau». .... . . .................... 5c
draug* hetnviizKoa tį tankiai,-

15c 
. ite

10c 
ite 

ri
te Ite

Kalėta* SodSla apie lletuviut ir naudingi > 
t mokinimai dėl Lietuvos imoniu. Pu*l|i 
Kabele* talpinenU* savyje visokiu* uSmtli- 

mu* Ir ant Ju reikalaujanti atsakymai •
Kelios istoriszkos dainos. Grožio* Ir *vs4>io* s- 

pls Lietuve* proeltia. Jo* lietuvi«zku< ku 
nlgsikssozius. Kroliu skerdyne* ir tt.

Keiaeuti*. trogedlj* 6 sktoeedel teatro...,

dingu m* ....'...T7.T.. .”..7....................

•Ite

Keletu todtlu apie Rymo popieriaus aeklal- 
dlngutna.............................................. ...___

Keletas rusiu apie Kratiu, paruzyta D.fautke- 
raiezio Alszkial apruzo pjovyne Kr* iiuoae, 
kaip tu viskas atsitiko, klek ir koki žmones

...15c
•k- 

ite
L .

asxx>

_______________ a prūso pjow»ne In 
kaip tu viskas atsitiko kiek ir koki 
buvo anestuotl. kiek sukeistu, klek 
muštu, kiek nusūdyta ir tt................

Lengvu būdas paežiam per savas pramfl 
Ua. ruzytle, dėl nemokanezin

Lketaviazko* dalno* Įsa visur surinkto:, 
apie kateri.*zimtal dainų

Lietu visiku sziu pini* ••
Lletuvlszkl Raižui Ir Rasztinykai
Lietuvos Kankles, nau’iu dainų knygele 

rinu 71 dainų. , „
Lietuvnyku bei Lietuvos nusidavimui, 

klszkoms literoms. .
Lietu vos IstMBJ*. perte*7t*B. Daukantdc 

dideles knygos, koįba po SIAO, syk ii 
•b».. .. ....... . .......................

10c

50c 
m-

Lietuvio* Gnupadiu*. Mokina kaip pritaisyt! 
Dievo dovana, 1*z kurio* galima išmokti 

--. —--------■ ” »S*U
30c

gerai virti valgius Ir atukanoziai 
kukne . ..........................................

Knygos musu locnos n patų.-
"tuwes.

yvl Apsireiszklmal Svifte, ant kariu, kmo 
n,s nacisto* kiuri, bet Ju gerai neeu, rauta;
•u 7 ebroialiai*. 5'audlug'au*? knyg I 
•vleto dėl daaiiinojimo lai ko darei 
bei. gneuemal, lietu* ir sniegu; ku n 
debesiai ir *nt ko Jie laikosi...................

Arltmatika. Knįga dėl iualtnokiaiaso rok n

HYGIEN A. arba mok*.** ap.r utlaikym_ _ 
keto*. Bzlta knygele privalo rostit kiekvie
nuose namuose, ne* ka* Jf *u alyda ptrakai- 
ty*. patalky*apsisaugoti nuo tukslan :ziu vi 
šokiu Ilgu, palaiky* utlalkytlouelyb* e*awo 
sveikatą, pailginti savo amtl ir mokė 
ginti įveikai* ir tvirtai* savo vaikei u*. 
Preke............. ........................................:.. J5c.

Istorija Suvienytu Wal*tiju Sziaurlne* kinerl- 
ko*. Apraszo kaip Kolfumba* atradp Ame
rika, koki ežia tada tmone* gy ven >, koki 
tmoae* pirmiausiai l*z Europo* prad 'Jo wa- 
tiuoti In Amerika, kokio* kare* buvo ut ka 
karevo ir kokiuose metuose; kiek pre Identu 
buvo, koki ir kiek kuru gero padare d 
kerne*. O ant pat galo talpinasi KonS I 
Suvienytu Wal*tiju, kui 
dalyku dėl perskaitymo 
*zlot: 
Turi puslapiu MM F

Tapati drucaialapdaryta...
Kratiu Bkerdyae. Apraszo ana baitu at* L~ ~ ‘- *1* —*- —*

ežio* miestelyje Kražių. 
we nekaltu* žmoni*. I*z*____________

ta wl*aatsitikima....... ..........................

•wel-

užau-

ri yra relkalln lai 
___ ._______ . kiekvienam st: 

loję Amerikos tomeje gy vansnczii m 
iri puslapiu MM Preke....... .......... ..t

mogul

»1 00
IIJ6

tikima
ksd* IRUS m. maskoliai u t puolė aat 3atuy- 
czio* miestelyje Krakių. mu*ze,*zaud Ir pjo
vė nekaltu* žmoni*. Įsigriovė altorių ir už- 
peosetijo bsAoyczia. Ai*zkiau*ial apn ižo 
ta wl*aatsitikima.... .........................  ....Ite

kizmau Ir mlstrantura.................  ...Ite
Mokslu apie aemf Ir kitus svietus. Ju I uvy Ir

W. SLOMINSKA, 
679 Milwaukee Avenue, CHICAGO^ ILL* 

Mano Dirbtume tapo
Apdomanota

MEDAMAISf*^W|i:
ant Košei uHzkos Pa.ro- V /
don ui rūpestinga, tei- 
singa ir artistiszkų iw-

! KARŪNŲ, SZARPŲ.^i 
’ KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, d 
I BERLŲ, MARSZAL-4 
i KINIŲ LAZDŲ Ir tt.
I Turiu už gArbę Apreikszti guo- 
t dotlniems Kųnįgfims ir guodotin. 
; Drzugystėm»; kzd asz dirbu wi- 
? tus AugszcziAus paminėtus daig-
> tuz Pigiausei, Tei«ingiausei
> ir Geriausei, nes per 30 metų 
I užaiimdam* iszdirbimais įgijau 
: geriausę praktiką ir dėl to galiu 
, viską padirbtpigiau ir geriau ne- 
' gu kiti fabrikai.
[ Su guodone

W. 8UOMINSKA, 676 MIIAVAUKEE A V., CHICAGO, ILL.

Li6Luwiszka flPiieka.
257 Hanover St., Boston, Mass.

Pilna visokiu aptiekoriszku tavorų czionykszcziu ir užrubežiniu.

Aptiekoje visada galima raxt DAKTARA, kurs duoda ligoniams 
rodąs dykai.

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

257 TEMYK GgLTONA,PAJgWA..MPS .APT.I£KOS.,257

Chicago, Dr-tė Teisybės Mylė
tojų laikys savo mėnesinį susirn- 
kimę salėj L. Ažuko, 3301 Auburn 
Avė. Nedėliokimę vai., po pietų, 
12 d. Kowo, 1899, ant kurio pri
valo pribūti kiekvienas sąnarys, 
nes busapsvarstomi labai svarbus 
dalykai. Teiposgi yra užpraszo- 
mi dori lietuviai ant prisiraszy- 
mo. įstojimo mokestis $1.00.

Su guodone, 
Dr-tė T.

FlloU* arba kelta* In maldinga gy*enlma 
Qar*a* ape baiaybia indo Dl«wo <** 
Gydykla* nn baime* iiaertie* 
Gyvenimai *iw. Dievo ir III mkona* M.

Fraoeinkaua
Gyvenimas aiVento Benedikto "
Gyvenimą* *ivenc*. Mūrijo* Fano* „

nugaros užvardlnimai atspausti aukso
Dtoromu ..................................... (tJB

Gnesinyka* sugrąžytą* ant gero kalio per
Jest-sa Pon* „ lOr

Glrtyb*. bjaury b* ir sunkybe to grteko „ Ite 
Issganlggi dūmojimai apie Sopuliu* 8zw. M* 

rljits Paso*.................................................. fite

Istorija Seno (Įtolimo no

Kalba ape Kataliku 'tikėjimą 
Kaip apepakajtUe sumtaulja

M.

Liau
ti t oe

Petnyczioj,3 Kovo.salėje 
danskio, Rėpubl. Kliubas 
vardos laikė savo metinį mitingę 
ir iszrinko nauję administraciję 
ant einunezių metų isz sekanezių 
ukėsų: P. J. Jonaitis prez., K. 
Kovarskis vice prez., Ęr.P.Brad- 
chulis prot- sek r., A- Sukurskis 
fih.sekr., K.Liaudanskis kasieriu- 
mi: P.Jt Jonaitis,P.Bruchas ir A. 
OlszeVskis delegatais į Leagę.

S. Abrom am iczius, sekr.

APGARSIN1MAS.
Kas norite, kad iszsiųsti į 

krajų pinįgai gerai ir greitai su- 
vaikszcziotų, siųskite juos per 
“Lietuvos” redakciją, ogreieziau- 
aiai Buvaikszczios. Užgreitumę ir 
teisiugumę kasdien apturime azim* 
tus padėKavonių nuo lietuvių isz 
visų Amerikos krasztų,teiposgi ir 
užgerumę szifkorczių pas mus isz- 
pirktų, nes mes laikome geriau
sias linijas, ant kurių į 8 die
nas pervažiuoja per marias; 
o prekės mus pigesnės kaip kitų. 
Kas norite laimingai pervažiuoti 
per marias, pirkite szifkortes 
“Lietuvos” redakcijoj. Prisius- 
darni pinįgus ant szifko>rczių ar 
ant iszsiuntimo į krajų, visada 
uždėkite azitokį adresę:

A. 0L8ZEV8KI8,
Sub Station No, 60, Chicago, III.

Preke pinigų
Kulkas rublis po..............
Prūsiškos įmirkęs po.......24jc

Prie kiekvieno pinįgu siuntinio 
reikia pridėti 30c ant pacztokasz- 
tų.

Pinįgai iszsiųsti per “Lietuvos” 
redukciją greieziausiai suwaiksz- 
czioja ir niekada negali pražūti, 
nes mes siuncziame }ier bagoeziau- 
sias bankas ir kiekvieną siuntinį 
asekuruojanie.

53c

Pa j iesz kojiniai.
Pajieszkau savo draugo, Motiejaus 

Kukausko, isz kaimo Randamonių,Tra
kų pav., Wilniaus gub, o prisiraszęs 
prie Suvalkų gub.,Barzdų kaimo, 
pats, ar kas kitas, teiksis duot žinią 
adreso: i \ ‘

Jonas Grygas,
Box 337, Hudson. N. H.

Jis 
ant

Pajiesrkau savo pusbrolio, Antano 
Stankievicziaus, pirmiaua gyveno 
Broolpyne, paikiaus Du Bois, Pa.; paei-

KaadleolnetMaldo*..................;te
Meao Szv. Marijos Panos..................  30e
Mokslą* Rymo Kataliku. Kiekviena* Smogu*, 

noriau* vadinu* tikru Rymo-Ketallku. pri
valo perskaityti tzia knygele, idant supran
tu kas tai yru katalikyste, kurio* Ji* 
varda nessiota...............   *Oc

Misija. Yra tai dvaslszka* mokslą* anie

Pamokai*! apl* *uds Dtewo

Pamokslai aal dldSlnja metimu ssveaosl*
Ir dtdSIoalo* nedeloe....................................

Ktaoijo* arba Kalvarija.......  ......... 10c

Sakalu pavargėliu sirata ir daugel kitu 
naudingu kimu...............  .ite

Ta|emnycaioe Gyvojo Rakancaiaus, 15 lajom 
nyeain puadukyje ................  ite

Tieeoo tedklal apie pamatinius tikėjimo daly 
kus aaadiagus dėl mokytu ir nemokytu'. Ko

Trumpo* Katslikisako* Katekizmo*................. Ite

Trumpi pamokinimai Ir rodo* įsiimto* l*z 
knygų kua. K. Autas* vicilau*............ lOe

Vadovuaplankanczlu kanozla VlesspaUe* 
Jesuso Kristuso •’ ■. Ite

^Kiiig<>« MwiettNzkoN IntalpoK. 
Abeeela geriau*- mok lutu ve dėl velku Ste.
Am*lauš galas Punsko Piloto, karts bnwv

sudie Wie.zpatles Jeuus............................te
ANDERSONO PASAKOS Vienoje knyge

lėje 10 graliu paukaleziu................ ite
Amerika Pirtyje Komedlj, dėl teatro Ite.
Aaegdotal Iszallaritaal ir patarles Is* gyveni

mo senovės Grekoau bei Rymlonu •• •• Ite
Apteka Dievo, pauka........................  11.00
Aliutedukte kunlgalkssnzlo Kerniau*, nauja - 

ir groki paauk*........................................... I0o-
Apie kalba pradii* Ir ukro* rodo* d*l apsisaugo-

li*tuwi*zi.a kalba yra •eoiauol* Ir kad turi

nno ta ueprietellu apauaagoti . Ite 
elka yra anodai peeiasnU Ua girtybes Czia 
apruzo kas yra arielka, kaip Ji trenkuteno- 
gal, parodyta su katarlais .broleliais Stan
gaus pilvo kokio* iss girtybes Ilgo* pastoja 
ir paduoto* rodos kaip nuo to galim* i.zalgy-

riet skaitytoju aUldkia.gt negale......... . 7te
Birutes dainos “ •• lOo
Hudai gydymo. Daktarlszka knyga...................*0c

11.00

»r‘il&••Dirva” medaga 8. Daukanto blj 
vanlmal). Yra 1*1 naaJauM k _____

*kTwa kurioje apratzytu g jin a n' .nu Slma-

klu *trolp*nlu Preke 
Kiuohogiszko* (mulkmeno* 
■gie telczlu karaliene ir i*zgriowima* Kauno 

pili* lWm..d» puiku* dramai paraižyti A- 
lekzandro GuZuciit. . . . . Ste

Genu Deda. Groti pasaka l*z *ziandlenlnio Lie
tuviu padėjimo ... T Ite

Gyvenimą* Sirpo Raudunslo pa** k o* 15c 
Gyvenimą* Genavalte* iG*nowefoe). Yra - 

tai labai puiki Ir pamokinanti pasaka, 
apie kuria lietuviai Jau daug Kariu gir
dėja yra * Ste

Istorija Europo* *u mapom* Mo
I*torl)a gratio* Katrų ko* •■ •• Ite
Istorija iszlaiko Prancūzu vainos atsiliku

sio* Afrikoje . 3Oc
Istorija gralio* Mageleuo* ., Ite
Istorija septjmiu Mokytoju • •' 50c
Ittorija arba apsakymas apie Lietu vo* praei

ga Parašui Zanavyku. 40c
Isiganlma* vargdienio. Kairei* pamoki

nanti kaip pagerint »avo gyvenimą Z5c
Iniekine SocIJalUtiaaku sanlygu Ant visu kultū

ra* azaku. Gert pamokinimai darbinin
kam* kaip pagerint tavo būvi............Ite 

Juonapa* Konlu*zev«kl*. arba kankinimai
L'n Įjotu po valdtla maskoliau* .50c

Juokinga* pasakojimas a pi* SzaltabuiUu*
Ir du grotu* straipsniai l*t uklnlkyitu- te 

Ka daryti*, kad butam* sveiki ir Ilgai gy
ventum* ..............   ,.10c

Kankles, lietuviuko* delno* ** natomis, -------- -- ---------
Itena i*z kaimo Zailių,Krosnos parap. gub, K>lp plnlgtt, |T turu

80c

pabaiga. Apro**o kas yra tetne, iss k > 
•įdeda. Ant ko laikosi Ir kaip sukasi 
yro*aule, žvaigžde*, menuli*: kaip t 
ir kita* žvaigžde*; kas yra plianeto* I 
to* lt kito* retai matomo* Ivaigtde* 
a*tronoml*zku abrozeliu tuneli 221 
plu*. Yra tai vienatine knyga, isz 
tikrai žmogų* gali ap*l«zwie*ti............

Ta pati apdaryta ...................... ..............
NACJAU8I8 LtSTVWISZKA6 SAPNINKKAS.

surinkta* Is* daugel >veliml*uti*sku *auni- 
. nyku ir surėdyto* pagal tikra Pei > 

Kgiptiszka sapnluyka.—su 810 aiszkii 
želiu.— su apraszymu planetų --

' kokia* senove* žmones vartoj 
moateit.* —Geriau**! Isrguk.^------

sapnu*, koki lik žmogui prtsapnuot g iii. 50o 
Apdaryta*........... .............................    She

OUtypa. apysaka Isa laiko tarpaswl**ko* ga
re* Indijon u Amerikos.....................................ZSc

Puiki istorija ap* Kantria Alau* Jcun pei tt me
tu* v*Ik*zcziod*m* po tvieta. daugypia 
bedu ir vargu kautrei i**keot*Jo........ . 80c

Trumpa Geografija. Šutais* Neris. Tru opai ir 
•uprontomat apraszo visa* 5 dali* *v f to. hu 
74 paveikslėliai*: mapu. žmonių, gi, ullu ir 
medžiu Tlakamisuse geografija vaiki m* 
in pradinį rookilaiuf..... ......... i........ Ite

Raakvedi* G romą tu raižymui. Yra la >ai 
naudinga knygele, kuri mokina kaip 1 dk 
rasiytie gromatos in: pažystam u*, pri to
liu*. giminia*, mylimai*!** Ir mylim io-

kome- 
Su 30 
puala 

kurio*

11.00.

sapnl- 
lankai 
abro-

tu ir p*s|spcziu 
loto dėl i i*peJl- 
iloo visolįus

pastoly-

užgimimo ir kituose svarbiuose *UH1 El
muo*«. Prvk* .................

ROBINSONAS KRUZIU8. m<
ite.

D-R0 BRUNDZ0S’
Naujais iszradimas ant mi 

({rutininio plaukų.*
Sulaiko slinkimą galvos plaukui vie-v 

toj iszpuolusiųatauga nauji, istfiaikina 
pleiskanos, padailina plaukų pafwą ir 
stabdo galvos tKAudėjimą. Yra tafnauja 
ir geriause gydykla ant sudruįinimo 
plaukų kaipo vyrams teip ir, moterims, 
merginoms ir vaikinams. Kurie uitėmi- 
jote savo plaukų slinkimą pasiskubin
kite. o gausite pagelba ant sulaikymo. 
Norintiejie persitikrint apie gynyklų 
gerumą gaus daugybę paliudijimą. Ra
ižydami įdėkite markę ant atsakomo ir 
adreaukiteneip:

J. M. BKUNDZA, i
71 BroomeSt., ■ New York p. Y.

J. LESZCZYNSKIO
Lenkiszkai -LietuwHzka

APTIEKA
3318 S. Morgan St., Chicago, 111

Turi geriautet gydyklas ubo x 
ligų; užlaiko visokes Europi ties 
Bobro mėsa, ruskas gyvas iiieli 
Atsiszaukusiems per laiszkus ii 
szantiems sawo ligas, duoda re 
prisiunezia gydyklas per paczt 
per erpreaą.

Aptiekoje visada randasi k( 
tarai, teipogi per telefoną į 
szaukti daktaru kad tik koki

Tei. YardN 7(ML
Dr. Stitkieviczius fcyiena ut Ai

J. WEIN8TE1N, 
pigiausei paros m do karietas antjveaei- 

lių, kriksztinų ir pagrabųj
260 W. 14th Streiet,

Telefonas Cai

psokių 
loleles.
P ,r u- 
I aprz-

arba

Ii dak-

inri.

450.

Attorney Beckermanas,
ADVOKATAS.

Geriausei iszprpwoja visokias irovas 
visokiuose suduoae, kaipo civiliokuose 
teip ir kriminaliszkuoae. Perinėjusias 
ir užvilktas provas Atjieszko Ir < aweda 
prie greitesnio termino.

397 W. rąth St.,
Chicago Illinois

P. K. BRUUHA8, 
užlaiko didelę I -

Krautuwe
Laikrodi lių.Žie

>igiau-

Hzliablnius Žiedus 
padaro ant orderio už 

se prekę.
954 337d St., Chicago, III

LIETUWIU DAKTARAS

838 W. 18th Street. Telefonas: (Janai 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos 

aptiekos.

Kauno gub. Szauliu paviete

“Vienybe Liėtuvniku'’
V

iszeiua kas sereda jau 13-tas 
metas, Plymouth, Pa., ir pra- 
uesza svarbiauses ir teisiu- 
giauses žines isz Lietuvos ir 
visos pasaulės, talpina pui
kias apysakas bei kitus nau
dingus apsiszvietimui rasztus. 
“Vienybė” ant metų kasz- 
tuoja $2.00 o ant puses $1. 
Pinįgai turi būt apmokami 
isz kalno. Laiszkus ir pinį
gus reikia siųsti ant tokio 
adreso:

J. J. PAUKSZTIS, 
Plymouth, Pa.

Jeiga teip, taf

Ootlet

wo peczins 
pataisymo?

visus reikalingus prie 
daiktus pas

& Stove Co„
------- - S. Morgan St.

o jie sutaisys t*wo pecziu dykai. Teipgi 
turime didelę daugybe visokių peczių 
už pigiausią prekę, pigiau kaip fabrike

Elgin’o Laikrodėlis!
GERIAV8ES IR TIKRlAV- 

įC msa ■ ŠIAI laika rodanti* lalkrode. 
r Ii*. Gvnrantuotu ant 80 me į

ta- 14 karatu auk«u aukivil I 
luktztai. graMai izzraargytl < 
w l*i aanarial yra tenkllutl I 
marke-ElAilN’.tai vra tik 1 
T*’ K'iti“0 laikrodėli*. Inz- 
»iuncztau*la C. O. D.

UŽ $4.86
«u privileiri' 1-7.\Hinlnuw.- 

ENEnBMBUį^B n. Apzn.-.I, U.-.I-
VggpBr d*boj*. neimk Ir niek* tau
VKRjS. nekaaztuoja.

MmK* Jeigu priziun H 85 mes pn- 
k**)- žiūrime S8.00 veria zuknu
♦€ > H* lenclugell tu zziuom laikro

dėliu,ui kurt antezprrzod* 
mokėti tik 60r Neelvulyk. o mea uttlkriname 
kad buri ulganedyta*. w

The Walton Watch i Jevelrj Co.
209-211 State St., Chicago, III.

(Primink wgrda izlo laikraatczlo).

Wisi wyrai pas

Baltrukony!
Rasite szalta alų, seniauaesjariel- 

kas, wyna net isz Europos, o 
cigarus net hz Turkijos.

Atsilankykite po nr.
11 N. River Side St., ;

Watert)nrj, Conn.

“Kosciuszko Pharmacy”
(UETUVISZKA APTIEKA)

162 W. Chicago Av.. CHICAGO.

Paduodant dėl žinios visiems lietu
viams jog nuo szios dienos p. Andrius 
L. Greictunas liekasi vyriausiu aptie- 
koriumi musų aptiekos kuri randasi po 
nr. 162 W. Chicago av., Chicago, Dl., po 
vardu “Kosciuszko Pharmacy”. Turim 
geriausias gydyklas nuo visokių ligų. 
Parsigabenom visokias žoles, žiedus, 
szaknis isz Europos ir Lietuvos.—Ant 
pareikalavimo visada turime pagata
voj a vaistus pagal geriausių ir garsin
giausių daktarų receptus kaipo tai;

1. Nuo galvos skaudėjimo.
2. Nuo reumatismo.
3. Nuo kosulio.
4. Nuo kirminu.
5. Nuo užkietėjimo vidurių.
6. Nuo patrūkimo.
7. Nuo skaudėjimo kauluose
8. Nuo szaszų ir visokių iazbėrimų 

ant skuros ir daugel įk,itokių Liekarstu, 
kurių ežia dėl stokos vietos nepaduda- 
tne. Galite gauti tikt musų aptiekoja.

Ateiszaukusiems per laiszkus ir apra- 
szantiems savo ligą, duodam rodą ir 
prisiuneziame gydyklas per pacztą ar
ba per e xpresą. Raižantiems ir norin
tiems gauti rodąs turite įdėti aiszku 
adresą kitaip atsakymo ne gausite.

Musų aptiekoja randasi keletas dak 
tarų, o daktaras M F. Božinczius isz se
no k ra jaus, tikras Lietuvis ir geras tau
tietis, visada gatavas jums ant 
patarnavimo.

Su guodone,

Kosciuszko Pharmacy
162 W. Chicago A v., 

Chicago, III

ŪKININKAS, Lietuvos ukiniku lai- 
kraaztis, iszein* vieną karta kas mė
nesį. kasztuoja Prūsuos ir Austrijoj 
2j markte. Amerikon prisiunėjant 4 
markės arba 1 amer. dolierį.

VARPAS, literatūros,politikos ir mok
slo, dvimėnesinisjaikrasztis, kasz- 
tuoja Prūsuos ir Austrijoj 3 suksi 
nūs, Amerikon ir kit ur prisiuneziar.t 
4 auksinus (Markės).

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

J. LAPINAS, 
Tilsit (Ost-Pr.) Germaii'.

Geo. M. Glaser, M. D.
Medicinos Daktaras.

Gydo viaokes ligas, turi geriause praku 
, ką ligose moterių, vaikų irchro- 

Biszkose ligose.
867 32nd St., Chicago-

OFISO WALANDOS:
Iki 9 ryto, nuo 12— 2 po pietų ir po 6 vak.

Telkiamas Yards 885.

Teipogi priima ligonius ofise po nr.
2876 Archer Av., kerte Bontiehi. 

nuo 10—11 ryto.
Telefonas Canal 329.

^“Notarijuszas. claim adjustH

F.PBradchulis
Užsiima visokiomis provomis ir isz- 

dirba visokius dokumentus. Rodės 
duoda visokiuose atsitikimuose.

Atsmaukite pas savo viengenti:
064 33rd St., CHICAGO-

Telefon: Ysrds 709.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
34A2 S. M. A

Nuimi puikiai Fotografijai; ui tuainf

•2.00
Ant w«ieilin ir kitokiu reikalu nuima ?vtn;*a 

fljai kuopuikiamiai. !
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