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r Tawo peczius 
ilkalai pataisymo?

: ,tai pirk wisus reikalingus prie 
keeziaus daiktus pas 

Farnitnre & Stove Co,
( Z4t» S. Morgan St.
lys tawo peęziu dykai. Teipgi 
tielę daugybe visokių peczių 

ną prekę, pigiau kaip fabrike.

ryrai pasiltrukony!
i uita alų, seniauses ariel- 
ryna net iš Europos, o 
Hrus.net i-z Turkijos, 
pykite po nr.
V. Riyer Side St., 
<y, Gota.

KKAS, Lietuvos ukinįku lai* 
is, iszeina vieną karta Kas mC* 
įasztuoja Prūsuos ir Austrijoj 

bį-kė?. Amerikonprisiunėjant 4 
Lis arba 1 amer..do)ierį.
k K. literatūros.politikos ir mok- 
L vimep.^inis laikrasztis, kasz- 
Į t'ru-ojos v Austrijoj 3 aukai* 
į merikon ir kitur prisiuncziant 
I linus Markes).
I iaiszkus į Ūkininko ir Var- 
I lakei j a* siunCziant reik toks 
Į s padėt i:

J. LAPINAS, ✓
Germany.

ledi, in<IS Daktaras.
b<ices ligas, turi geriausę prakti 
r *se moterių, vaikų ir chro- 
| niszkoae ligose.
End St., Chicago.
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Metas VII -------------- —

prisigriebė: kaip tik jie pasi
traukia, filipiniecziai vėl užima 
tas vietas, kurias pirma turėjo; 
jų eilėsi netrūksta ir moterų. 
Musziuoso rods ne daug ameri
konų krinja, bet kad jie atsitinka 
nuolatai, tai pasirodo, kad dėl 
ne skaitlingus amerikoniško* ka
riaunos nuotrotos nemažos. Kaip 
spėja, ginklus tilipiniecziams pri
stato Japonija.

Mieste Havanoj teiposgi užkilo 
suminimai, buvo ežia smarkus 
susimuszirųas civilistų su policija, 
kuriame net kelios deszimtys 
žmonių tapo pasiautų arbi už
muštų.

Išpanijos ran ias užtvirtino 
sandaros traktatę su Amerika. 
Ministerių pirmsėdis Silvela už
leido atsiszaukimę j visus civi
lizuotus krasztus protestuoda
mas priesz padavadijimę ameri- 
koniszkos kariaunos virazinįko 
ant Filipinų, jenerolo Otis, kuli
sai iszpaniszkam komisoriui už
draudė vesti žoliaus tarybas bu 
Aguinaldo kaulink paliuosavimo 
jo rankose ėsanczių nelaisvių; 
praszė vėl prancūziško rando 
intervencijos YVanhingtone.

nos. J 
ja atsisako nuo atmo rijimo barės 
su ^Vokietija, o už tai rengiasi 
priesz Angliję.

Pietinėj Prancūzijoj ateit ko 
net dviejuose arsenaluose parako 
expliozijos, prie ko vėl keli ka* 
reiviai likosi užmuszti. Pasku
tinės, kaip sako, užgimė nuo ne 
atsargumo, bet kadangi į umę 
laikę atsitiko keliose vietose, tai 
pastatė prie jų didesnę sargybę. 
Gal būt, kad tas expliozijas padir
ba koki užrubežiniai Prancūzijos 
priesziųjįer papirktus ager tus.

Mat tuom tarpu Prancuzi- | į jos užimti s Chinų krasztus su- 
gabeno t ea katiaunoų kiek drau
ge paimtos kitos viešpatystės 
ne turi. Todėl ir Chinų 
randas labiaus bijo Maskoli- 
; os, tankiaus priesz ję negu priesz 
Angliję nusilenkia.

Maisztai užkilo jau ir vidurinėse 
Chinų provincijose. Pirmame 
susitikime maisztinįkii sumuszė 
rando kanaunę.

Ant tirsseziausiai apgyventos 
Indiszko archipelago salos Javos 
prigulinczios Holandijai, iszkilo 
maiaztai. Kadangi holandiszkos 
kariaunos cs.a ne daug, ant pra
džios jos neužtenka ant pergalė
jimo pasikėlimo, tai jis gali grei
tai lažai platinti. Kad tikt ir ežia, 
kaip antai ant Kubos, neatsiristų 
neprašyti psaikėlėlių draugai 
norinti isz maištų pasinaudoti 
ant paveržimu nuo silpnos H.o- 
landijos turtingiausios jos* val
dybos.

Isz Lietuvos.

Sudo rūmas WIlniuje.
Wilniuje baigia j s u statyti sū

do rumę ant patalpinimo visų 
sūdo įtaisų. Naujas rūmas stato
mas yra ant priemieszczio Lu
kiškių; stato jj miestas, bet dalį 
kaszlų uždengia tiesdarystoe 
ministerija. Pagal kontraktę, 
sūdo rūmas turi būt pastatytas 
iki Liepos mėnesiui azių metų ir 
atiduotas miestui.

tę stątziatikiszkų abrozdų,bet apie 
katalikų ir protestonų vartoja
mus ||jau VVilniaus popapalaikis 
vargiai bo isztnano nors tiek, kę 
kiaulė apie pipirų gerumę.

Jeigu pasiseks susitaikyti, gal ir 
musų tėvynės uostapilė susilauks 
elektriškų karų vieton netikusių 
arklinių.

Amerika.
Kaip isztikro stovi dalykai ant 

Filipinų, negalima žinoti: Ame
rikos rando garsinamos žinios ne 
sutinka su privatiszkoms. Nors 
telegramai yra po amerikonų cen
zūra, bet visgi kaip kada pasise
ka nors nuo kitų krasztų valdy
bų iszsiųsti necenzuruotus tele
gramos; toki kaip kada patenka 
ir į Amerikos laikraszczius. Ame- 
rjkoniszkos karia anos virszinį- 
kas tikisi, kad dviejų, trijų dide
lių muszių užteks ant'suvaldypo 
hlipinieczių, kad jie, kelis kartus 
smarkiai sumuszti, apleis Agui- 
ąaldę, tuom tarpu privatiszkos 
žinios ir svetimų krasztų konso
lių raportai visai kitaip skambi; 
net ameri koniszkas kon4ui ius Wi- 
lliams iszsitarė, kad netiki, 
idant galo dabar pradėtos karės 
galėtų sulaukti. Angliszkas kon- 
sulius, ilgai iszgyvenęs ant Fili
pinų ir gerai su sanlygoms susipa
žinęs, sako, kad ant suvaldymo 
tų salų reikia tzgalių tautę suwi 
su isznaikinti, kadangi jie niekaip 
nepasiduos amerikonams, kurių 
dabar daug labiaus nekenezia ne
gu iszpamjonų- Sumuszti dides
niuose musziuose, jie iszsūkirstys į 
mažus pulkelius, kaip darė visuo
se pasikėlimuose priesz Iszpani- 
jos valdžię. Taigi amerikonams lie
ka arba paklausyti rodosangliszko 
konsuliaus ir iszuaikyti visai sa
los Luzon gyventojus, kurių yra 
keli milijonai, arba pasitraukti 
nuo Filipinų. Raportas vokiszko 
konsuliaus isz dalies patvirtina 
hlipinieczių apskundimus, buk 
amerikonai per savo sziurksztų 
pasielgimę sukėlė visus salos 
Luzon gyventojus, kurie wisi 
prie.maiszto priguli: amerikonai 

'.mat suszaudydavo kiekwienę fili
pinietį nužiurėtę už nesziojimę 
ginklų. Žtnoma, filipiniecziai da

• to tę patį su kiekvienu ameriko
nu, jeigu tikt gali jį sugriebti. 
Dabar apie Manillę ir Cavittę 
traukiasi kas dienę musziai. Agui
naldo iasmėtė po visus krasztus 
savo pajiegas teip, aad ameriko
nai negali žinoti, kiek kareivių 
jis turi: vieni skaito maisztinįkų 
skaitlių prieszais Manillę ant 
10000, kiti gi ant 100000. Mu
sziuose rods gerai apsiginklavę 
amerikonai nuveja filipinieczius, 
bet visgi nuo Manillės ne giliai

Prancūzija.
Garsus prancuziszkas oficieras 

Eaterhazy, už kurio kaltes, kaipo 
tūli spėja, tapo nekaltai nusūdy
tas Dreyfus, dabar pagarsino 
angliszkuoee laikraszcziuose, buk 
jis ir Dreyfus yra nekalti. Par
davė, teisybė, wckiszkam randui 
paslaptis prancuziszkos ir masko
liszkos kariaunos, bet tę padarė 
buv^--l Paryžiuje inaskotiszkas 
pasiuntinys Mohrenheim. Buk 
maskoliszkas randas, dažinoję4 
apie tai, o nenorėdamas daryti 
skandalę, tikt praszalino Moh 
reiheimę nuo vietos ir uždraudė 
jam kada nors grįžti į Maskoliję. 
Buvęs maskoliszkas pasiuntiuys 
teisybė neteko vietos ir yra da 
bar mieste P*u. Tę paleistę Es- 
terhazio paskalę Mohrenheim, 
pasikalbėjime su reporteriu l>ik* 
raszczio “Le Temps”, apreiszkė 
kaipo begėdiszkę isamislę. Žino
ma, kad toksai tuszczias užsigy- 
nimas nepertikrįs netikinezių.

Prancuziszkos laivynėa minis 
teris Lockrey vieszai apreiszkė, 
kad laike užgimusių nesutikimų 
Prancūzijos su Anglija už Faszo- 

1 dę, prancūzai nebūvu į karę pri- 
deraneziai pasirengę: lai vynė 

’ rodą turėjo kiek reikia žmonių, 
bet pajūrių arsenaluose nebuvo 

' užtektinai amunicijos, pakranezių 
tvirtynės neturėjo kanuolėms ka- 

' nonierų. Anglija matomai apie 
1 tai žinojo, todėl tyczia erzino 

prancūzus tikėdama, kad tojė ne
pasirengus pradės, karę ir tuomi 

i palengvįa Anglijai pergalėjimę.
Dabar yra jau visai kitaip. Pran
cūzijos krantai teip sudmtinti, 
kad nėra reikalo baugytiesi už 
puolimo. Tvirtynėms, nė lai
vams netrūksta žmonių, sudru- 
t i n tos ir Prancūzijos kolionijos. 
Tvirtynė Bizerta, valdybose 
sziaurinės Afrikos, teip dabar pa
rengta, kad nesibijo užpuolimo 
nuo jūrių pusės nors drueziausios 
keno nors laivynės. Tas tai ir 
rodo, kodėl dabar Anglija nuo
lankesni, kodėl paliovė erzinusi 
prancūzus ir ne viename atsitiki, 
me priesz juos nusilenkia. Pran- 
cuziszka žemės kariauna gali ly
gintieji su geriausioms musų že
mės krasztų, kaslink gerumo 
ginklų, pereina ne wienę, bet 
Prancūzija besirengdama į karę 
su Wokietija, rūpinosi vien apie 
gerinimę armijos, užmiršdama 
visai apie laivynu Jos reikalin
gumas pasirodo tikt dabar, užgi
mus nesutikimams su Anglija. To
dėl prancūzai, kaip tikt galima, 
diutina savo laivynę, o už tai 
stengiasi su Wokietija gyventi 
sutikmėj ir per tai jai nėra reika

Wokietija.
Tarybos atsiųsto į VVokietiję 

anglibzko delegato Rhodeso kas 
link nuvedimo geležinkelio linijos 
nuo Pietinės Afrikos užbaigos į 
Kairę, Egipte, neiszlavė tokių 
vaisių, kokių laukė Rhodes: Wo- 
kietijos randas sutiko duoti kon 
cesiję vien ant nuvedimo tele
grafo, bet ant nuvedimo geležin
kelio susitaikyti nesralėjo. Tūli 
laikraazeziai. reikalauja, kad ran
das duotu Rhodesui konceaiję bet 
ne dykai, tikt. už ats'sakyinę 
Anglijos nuo Samoa salų. Pasi
traukus isz ten Anglijai, Wokie- 
lijai butų jau lengviau* ir su 
Amerika susitaikyti.

Ciecoriui atsėjo atsisakyti nuo 
padauginimo kariaunos. Isz syk 
užmanymo parlamentas neužgyrė, 
bet pavedė peržiūrėjimui tam 
tikslui paskirtai komisijai. Ran
das matydamas, kad jo reikalą- 
vimę, jeigu jį isz syk statytų, at
mes parlamentas, jeigu ne Imi suos 
už jį katalikų partijos pas imti
niai, pradėjo derybas privatiszkai 
su centrum partijos vadovu Lie 
bėru. Tas isz syk ntmetė reika- 
lavimę padauginimo raitelių ant 
7000. Kancleriui neliko nieko 
daugiam, kaip pasiganėdinti 
tuom, kę Lieber duoda, likusius 
gi rando reikalavimus ant ka
riaunos reikalų parlamentas užgy- 
rė. Atmetimas padauginimo rai
telių nepatiko karės ministeriui 
ir ciecoriui. Už tai jis kaltina 
kanclerį ir kaip pranesza tūli 
vokiszki laikraszcziai, Hohenlohe 
neužilgio turės pasitraukti nuo 
savo urėdo.

Austrija.
Ant užpuldinėjimo radikalisz- 

kų ir aocijalistiszkų laikraszczių 
apkaltinanczių.huk randas ne no
rėjo, ar ne galėjo pridera neziai 
užstoti už Austrijos pavaldinius 
užmusztus ir sužeistus szerifo 
Martino po Latlimer, užklaustas 
tūlų pasiuntinių parlamente,užru- 
bežinių dalykų ministens Golu- 
ebovski apreisskė, kad Austrijos 
randas neapleido nuskriaustų A* 
merikos valdžių savo pavaldi
nių, nepasiganėdino atsakymu isz 
YVushingtono. M misteri s pasakė, 
kad toliaus wedpsi tarybos su A- 
merikos randu ir tikisi, kad pasi
seks iszderėti prigulintį atlygini* 
mę uimusztų azeimynoms ir pa* 
szautiems azerifo pagelbinįkų 
darbi n į kam s Austrijos pavaldi
niams.

17 Kovo, Austrijos seime už
gimė musztynės terp liberalų ir 
žydų prieszų aA>a antisemitų pa
siuntinių. Susirinkę seime pasiun
tiniai besikoliodami iszaiskyrstė 
ir seimas tapo uždaryta4.

Czekijoj nesikentimas terp cze- 
kų ir vokieczių ne dyla: kaip 
pirmiau8, teip ir dabar nėra tos 
dienoe, kad heužgimtų musztynės 
terp nesikenezianezių ukėsų.

Sugriebi paslaptą degti
nes warinyczią.

Lietuviszkame Minske, ant 
Kalvarijos ulyczios, Soszero na
muose sargai akezyžios surado 
paslaptę degtyuės ir spirito vari 
nycz ę, kurię užlaikė žydai Nu- 
chim ir Gitą Fajansai. Sargai ra
do visas degtinės dirbtuvės prie
taisas ir porę gorezių padirbtos 
degtinės. Dirbėjams pasisekė pa
bėgti. Iszdumė jie turbut į už- 
rubežius. ,

Jnwų ir produktų prekės.
Pereitę sanvaitę už javus mo

kėjo Wilniuje: už pudę rugių 75 
—80 kap., avižų 75—80 kap. 
žirnių 80 kap.—1 rubl., pupų 98 
—110 kap. Pūdas ruginių miltų 
maltų 83—87 kap., pikliavotų 
110—115 kap. Pūdas szviežto 
nesūdyto sviesto 16 rubl.—16 
rubl. 25 kap. Sūdyto 14 
Pūdas azieno 28—33 kap., 
dų 19—21 kap.

rubl. 
szfau

klt-

ras Bruožis sugrįžo 
| Tilžę.

ienybė”, korespondencijoj 
iš P|u8ų L:etuvos, praneša, kad 
Prusa valdžios paleido galutinai 
iš bųproczių namų musų vien
tautį? Drę Bruožį. Isz syk pa
leidę4 ir pastatę po užžiu- 

Pa- 
jau

ta tikėjo, kad daktaras 
bėgs« ir paskui negalės 
niekada sugrįžti į Lietuvę. Tas 
kilpiu vienok Dras Bruožis 
pratę ir nebėgo. Todėl Prūsų val- 
džio c- neliko nieko daugiaus da
ryti, kaip su w i su palių ūsuoti ne 
kaltyįžmogų. Dras Bruožis dabar 
sugrįžo į Tilžę ir užsiima gydymu 
žmor ių kiip ir pirma.

SU-

isz vyta, 
deputatų 
Bereikalo 
toki kaip

Maskolija.
Deputacija Finlandijos gyven

tojų, iszsiųsta į Peterburgę pra- 
Hzyti cato Mikalojaus, idant jis 
nenaikintų tos kunįgaiksztystės 
privilegijų ir paliktų liuoeybę 
gyventojams rėdytieji saviszkai, 
likosi isz Peterburgo 
Caras žmonių iszrinktų 
auvisu neprisileido, 
žmonės praszo despotų,
Mikalojus nieko gero .nedaro, bet 
veržia wiskę, kę tik paveržti ga 
Įima. Dabar, kaip paduoda laik- 
raszcziai, yra jau maskoliszkos 
vieszpatystės rodoj apdirbtas už
manymas, kuri užtvirtinus carui, 
rengia<*i įvesti Finland joj: idant 
visi urėdnįkai neatbūtinai gerai 
mokėtų maskoliszkai- Kadangi 
tokių Finlandijoj ne daug, tai 
žinoma, atsiųs ežia pulkus pasi
leidusių maskoliųjr-priveia bur
liokų, kaip priveisė jų gana Lie
tuvoj, Lenkijoj ir ant Kaukazo; 
Finlandija iki sziol nuo tų pasi
leidėlių buvo liuosa, todėl kultu- 
riszkai teip augsztai pakilo, kad 
stovėjo ant lygaus laipsnio su 
vakarine Europa.

prigu- 
gulin-

Rytini Azija.
Anglija užėmė mažas, 

linezias Chinams salutes 
ežias priešais Portę Arthuro,
nors tas labiausiai nepatiko Mas
koliai. Chinuose Anglija, rodosi, 
isztikro eina isz vien su Amerika. 
Anglijos pesiuatinys už suteiktas 
koncesijas žada apginti Chinus 
nuo užpuolimo kitų tautų, tikt 

_____ . ichinieeziai nelabai pažadėjimams 
lo toliaus drutinti žemės kar'.au- tiki, ypacz Anglijos. Maskolija

Degtines monopolius 
wijoj.

L it vijoj, maskoliszkas randas 
nuo Liepos mėnesio ateinanezių 
metų panaikina priwatiszkas 
degtinę pardavinėjanezias kareze- 
mat ir teip kaip tai yra Lietuvoj, 
degtinės pardavinėjimę paima į 
savo rankas, parengia savo kar- 
czemas. Szię vasarę pradės sta
tyti Latvijoj dideles degtinės 
krautuves ant parupinimo rando 
karezemoms gėrymų. Krautuvių 
tokių pastatys 40.

EUktriszko geležinkelio 
linija į Druskenikus. 
Gžįrsios Lietuvoj Druskenikų 

maudynės, į kurias vasaros laike 
susitinka daug ligonių ir sveikų 
isz jrisų Maskolijos ir Lenkijos 
krasztų, yra 2 myli nuo geležinke
lio, o 10 stacijos į maudynes reikia 
kelianti per pieskynę, nėra mat 
ežia pė plianto- Ant prasza'initno 
to neparankumo, jausdamas gėrę 
pelnfi, maskolius inžinierius Fa- 
diejėkr padavė maskoliszkoms 
valcBiome praszymę daleisti jam 
padirbti elektriszko geležinkelio 
liniją nuo stacijos Peterburgo-Wir- 
balins geležinkelio Poneczje į 
Dru£keuikus.

Jieszko auksinių pinigų 
dirbtuwės.

Kauno policija subruzdo, jiesz- 
ko paslėptos auksinių pinįgų 
dirbtuvės, kuri turinti būt Kau-, 
ne. Neseniai į arbatos ir kavos 
pardavinyczię Burjanovo užėjo 
tarnaitė, ir kaipo užmokesnį už 
paimtus daiktus, padavė auksinį 
imperijolę (15 rubl.),kurisai pasi
rodė ne tikru. Padėtas ant bvars- 
tyklių jis svėrė lygiai tiek, kaip 
ir tikriejie, isz savo pavizdžio 
niekuom nesiskiria nuo tikrų, 
teip gerai padirbtas. Skiriasi jis 
vien savo skambėjimu. Policija 
sprendžia, kad tie ne tikri pinį
gai padirbti Kaune, todėl subruzdo 
jų dirbtuvės jieszkoti, bet iki 
sziol nieko ne susekė. Minėta tar
naitė, kuri stengėsi tę ne tikrę 
imperijolę įbrukti, pabėgo. t

Italija.
It-dija dar vis nuo Chinų ne 

gavo užtakos San Mun, kokię 
nori pasisamdyti. Atszaukė ji sa
vo pasiuntinį isz Pekino ir toles
nes tarybas pavedė angliezkam 
pasiuntiniui. Ministerių pirmsė
dis ant parlamento susirinkimo 
apreiszkė, kad Italija ne mislyja 
vesti karės su Chinais, kaslink gi 
užtakos San Mun, galėtų ję ap- 
sodyti su savo kariauna vien 
tę«yk, jeigu Cbinai geru jos duoti 
ne norėtų. WeriitDas ko nors per 
karę galėtų nepatikti kitoms 
vieszpatyrėms, su kurioms Ita
lija nori sulikmėj gyventi. Tuom 
tarpu angliszki laikraszcziai Itali
jos pavedimę Anglijai derybų ban 
dė sunaudoti ant gąsdinimo einan- 
czių isz vien Chinuose Maskolijos 
ir Prancūzijos, garsindami, buk 
Anglijai pasisekė sutverti ausiri- 
4zimę terp Amerikos, Japonijos, 
Wokietijoe ir Aglijos ant užkirti- 
mo kelio ar tai Masknlijai,ar Pran
cūzijai, jeigu jos bandytų savo 
valdybas platinti Chinuose.

Apie popiežiaus sveikatę ži
nios viena kitai priesztarauja: 
pagal vienas žinias pajiegos po 
piežiaus puola, tankiai jis ap 
mirszta, todėl buk artinasi pa
baiga gyvenimo; pagal kitas, 
garsinamas po įtekmę VVatikano 
iszeinancziuose laikruszcziuose, 
sveikata jau teip pasitaisė, kad 
jie gali priiminėti svetimus pele- 
grimus, atlieka visus darbus kaip 
ir pirma. Turbut paskutinės ži
nios teisingesnės, kadangi 19 d. 
Kovo popiežius atlaikė miazias 
savo privatiazkoj koplyczioj, o 
potam priiminėjo pelegrimus.

Mokestis nuo nekrutan* 
ežių turtų.

Mokestis nuo nekrutanezių 
turtų mokamas ne miestams, bet 
einantis j vieszpatystės iždę ant 
szių metų iszskaitytas dėl Lietu
vos miestų: dėl Wilniaus lllOOD 
rublių, Kauno 65000 rubl., Gar- 
teno 72000 rubl., Minsko 69000 
rubl., Witehako 79000 rubL Tai- 
gi mat savtnjkai nekrutanezių 
turtų minėtuose miestuose po 
tiek, kaip ežia parodyta, turės 
nuo savo turtų mokėti j vieszpa- 
tystės iždę.

Eleitriszki žiburiai Gar- 
tene.

, MaestiS Gartenas nusprendė 
ant apšvietimo ulyczių parengti 
eleklriszkus žiburius; isz paren
gimu žiburių galės naudotiesi ir 
priMtatiszki gyventojai, parda- 
viujezios ir tt. Ant apdirbimo 
projekto ežia sutvėrė atsa- 
kan^zię komisiję, kuri užsiima 
rinkimu žinių, kiek privatiszkų 
gyventojų savo namuose panorės 
parengti elektriezkus žiburius,tei
posgi kiek atsiras mieste amati- 
nįkų norinezių iaz elektrikos 
naudotiesi kaipo isz pajiegos ma
žų jnaszinų varymui. Miestas 
ma^ nori gyventojams suteikti 
ele&rikę už kuo pigiausię prekę.

Laikas ant apkeitimosenų 
popierinių pinigų.

Maskoliszkas iždo ministeris 
įsileido padavadyjimų, kad seni 
popieriniai pinįgai, įsileisti pagal 
furmę 1887 m.: 5 rublinėsišieis- 
tos nuo 1887—1894 m., 10 rub- 
blinės nuo 1887—1892 m. ir 25 
rublinės išleistos visos 1888 m. 
nuo 31 Gruodžio szių metų žudo 
8awo vertę, po tam jų nepriims 
nė vieszpatį'stės kasos, nė pri- 
valiszki žmonės ir bankai. Kas 
todėl dar turi tokias 5 rubl., 10 
rubl. ir 25 rubl., tegul pasisku* 
bina jas apkeisti, nes kitę metę 
jau jų niekur nein s.

Popas abrozdų cenzorius.
Stacziatikiszkas Wilniaus ar- 

chirejus paskyrė popę Wilniaus 
sUcziatikiszko soboro, Szverubo 
viežių,į cenzorius szventų abroz
dų ateinanccių į Maskoliję isz už- 
rubežių. Abrozdus tuos Wirba- 
liaus muitinyczia turės siųsti į 
Wilnių minėtam popui, o tasai 
nuspręs ar juos muitinyczia gali 
leisti. Nieks nesiginezys, kad mi 
nėtas popas gali spręsti apie ver-

WilniauN prabų Įtaisa.
Pereitę me'ę Wilniuje masko

liškas randas parengė prabos į- 
tai-ę ant ženklinimo prabos si
dabrinių ir auksinių iezdirbimų 
mieste išdirbtų, teip kaip tai yra 
Peterburge, Rygoj, Warszavoj 
ir kituose dideliuo e miestuose. 
Pirma Wilniuje jubilierius dabo
jo (Milicija, ji iszdavinėjo daleidi- 
mus ant parengimo dirbtuvių, 
bet ji ne galėjo ženklinti iszdir- 
bimų, juos reikėjo siųsti į Rygę 
arba į Warszavę. Szį metę jau 
daleidimus užlaikymo j u bi doriš
kų dirbtuvių reikia iszsidirbti 
Prabų įtaigoj, kuri ant vietos 
ženklįs išdirbinius, policijai vien 
įsakyta daboti, kad iš tokių 
dirbtuvių neiszleistų iszdirbimų 
be paženklinimo prabos aukso 
arba sidabro. Tokiu budu Wil- 
niaus jubilierai atsirado po dvigu
ba kontrole. Tame nieko blogo 
nėra: žydai jubilierai bent ne ga
lės ant prašos pirkėjų apgaudinė- ® 
ti.

Maskoliai rengia antrą 
!paminklą VVilniuje.

(becorius Mikalojus iszdavė 
paliepimę daleisti po visę Mas 
kol^ję rinkimę aukų ant pastaty- 
mosWilniuje paminklo cicorienės 
Kaįu-inos II, kuri priskyrė Lietu
vę 
ko
Pr 
tu

rie Maskolijos. Ž-noma, mas- 
cki diejateliai bandys su 
arta rinkti aukas ir nuo lie- 
|. Neduokite lietuviai nieko, 

ingi per priskyrimę musų tė- 
vyjjės prie Maskolijos pasiekė ję 

hausia nelaimė. Mat maskodi<
liai -pradėjo nuo budelio Mura- 
vj< wo, tolias pastatys paminklę
Ka hrinai, reikia dar fanatiko idi- 
jot Aleksandro UI,o visi didžiau
si įietuvos niekadėjai turės Wil- 
□ių e paminklus.

Vilniaus sztritkariai.
i Vilniuje yra tikt 2 sztritkarių 

linijos, ir ant jų karus velka ark
liais Abidvi linijas valdo masko- 
iis^La kompanija. Dabar į miesto 
r<xję atsišaukė Belgiszka kom- 
paflšja, kuriai priguli Warszawos 
štįfttkariai, su užmanvmu, idant 
nutįstas jai pavestu dabartines li- 

fe, o ji savo kaštais apsiima 
prbt.i keturias naujas linijas ir 
^on arklių,pritaikyti elektrikę 
• karų varymo. Miestas, ne 

gaudamas praszymo iszpildyti, 
pa$>dyjo belgijonams kreiptiesi 
pr* maskoliszkos kompanijos ir 
nuf jos dabartines linijas nupirkti.

Stipendijos Kauno gimna
zijoj.

Maskoliszka apazvietimo mi
nisterija užtvirtino priffatiszkas 
stipendijas prie Kauno gimnazi
jos isz užraszytų kapitalų: pro
fesoriaus b. Wilniaue universite
to Niemczevskio, Wolodzkos ir 
Radviloviczo. Isz užrašau 
Niemczevskio yra keterios sti
pendijos po 200 rubl. kas metę, 
taigi iaz viso 800 rubl. Isz užra- 
szo Wolodzkas yra 3 stipendijos • 
po 70 rubl. ant metų dėl mokinti
nių Kauno gimnazijos ir 130 rubl. 
dėl besimokinanezio kokiame nors 
universitete Maskolijoj. Isz už- 
raszo Radwilovic:o yra dvi sti
pendijos po 45 rubl. dėl besimo- 
kinanezių Kaunogimnazijoj.Gaila, 
kad užraszytojai minėtų stipendi
jų, katalikais būdami, ddinimę 
pavedė be jokių pasargų maskol-/4' 
palaikiams. Jie, žinoma, stipendi
joms apdovauos visokius masko- 
liszkus valkatas, o per lai ir jos 
Lietuvai neatgabęs nė jokios 
naudos.

Geras atsakymas.
Wienas ukinįkas vedė du asilu 

per miestę.Patikęs jį mieszczionis 
ir norėdamas supykyti, paklausė:

— Kur keliaujate visi trys?
— Pas ketvirtąjį, bet jau ra

dome jį—atsakė ukinįkas.

Tėvas į jaunįkį norintį jo duk- 
tėrį vesti:

— Tai katrę isz mano duktėrų H 
norite ve4ti: jauneenęję, ar senee- 
nęję, kuri truputį kuprota, bet 
už tai gaus daugiaus dalies?

— Jeigu jums vis tiek, tai 
duokite man dalį vyresnėlės kad 
ir be dukters, o jeigu teip negali
ma, tai jau imsiu jaunęję,tik mel- 
szcziau dalį viresnėses man pa
skirti.
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LIETUVA

Isz Amerikos
rin-

Anierikoj

ja

ni-

Isz darbo lauko.

ki-

isz

kiutojai neturi teip didelių algų, szo^° *iz rėlių ir užsidegė. Apart

.<>

Pa. Dirba

lietuvio nebuaro.

ISZgali vadin-
Lietuwiszhu dirwu.;

Po
bo.

Isz wisur.

kiši apdegė.

i

Krumso 
mėnesių 
darbai.

Iaiwo
Ply-

vaikszczioja. 
visų partijų 
nužengsime 
Jeigu visi

Pa. Darbai 
užmokesnis

sunkiai sumuszė savo burdiugierį, 
kad tas dar ir dabar nesuvisu 
sveikas; butų gal su visu užmu- 
szęs, jeigu kiti nebūtų atgyny.

kų, 
ant

120,000. 
elgetavi-

' fi Karintijoj,pietinėj Austrijoj, 
beveik su visu iszdegė turintis 
1600 gyventojų miestelis Frie- 
sach.

pulkas ir 
nuo kaliniu 
iszduotų tuo

Henson, Col. Darbinįkai 
Heusdale Co. pakėlė sztraiky.

1 Bloominton, III. Mc Leono 
kastynė*e 300 darbiuįkų pakėlė

| Berlyne randas uždraudė vi
sas lenkiszkas studentų d ra ūgy s 
tęs.

lszCTeweland, Oh. į
Pas mus užgimė nesutikima 

parapijonų lietuvių su prabasz 
cziumi lietuviszkos parapijos, 
Masziotu. Kaip girdėt, nei
jis pasiliks, kadangi parupijųna 
atsisako ky nors duoti aut bažh 
ežios, kol prabaszcziumi bus
Masziotas. *

Darbai pas mus labai gerai eįna.

Numažinto!* telefonu prekes.
{Ilinojau* legislaturos pasiunti 

niai užgyrė naujy bilių, pagal ku
rį telefonų kompanijos už naudo-, 
{imasi telefonų negali imti dau
giaus kaip: nuo prekė jų po >60, 
o nuo privatiszkų gyventojų po 
30 dol- ant metų.

Wetra.
Edvardsville, Ala. 18 d. Ko

vo užkilo ežia baisus sūkurys, ku
risai ne mažai blėdies pridirbo. 
Sugriovė jis namus Leviso, ku
riuose pražuvo visa jų savinįko 
szeimyns, susidedanti isz Levi-o, 
jo paezios ir 8 vaikų.

Nužudė moterlszkę.
Sing-Sing, N. Y. Czianyksz- 

cziame kalinyje, 20 d. Kovo tapo 
su elektrikos pagelba nužudyta 
žmogžudė Place, ant to sūdo uu< 
spręsta už užmuszimy savo po
dukros, 22 metų merginos. Žu
dymas moterų labai retai atsitin 
ka ne tikt Amerikoj, bet ir 
tuose krasztuose.

Isz Alaskos.
Atkakę* į Seatile, Wa>h.

Alasku* garlaivy* “Excel8ior" 
atgabeno žiniy, kad 1 d.Kowo,ant 
Valdės gleležero suszalo 6 aukso 
jieszkotojai, daugu na* jų buvo 
vokieeziai iszSuvienytų VVieszpa- 
tyszczių. Suszalusius kunu* jų 
surado, iszėmus kūno D-ro Lo- 
gano, ir palaidojo.

‘V Ligos ant Alaskos
Terp aukso j ieškotojų ant’A- 

laskos at^tso plotų pradėjo suiar- 
kiai siausti szisūrinių krasztų liga 
skorbutu vadinama; labiausiai ji 
siauezia terp kalnakasių ant Cop 
per Riwer, ligonbutyj yra 
apie 20 serganezių, o terp jų yra 
viena rodosi lietu viszka pravardė 
Markewycziaus isz Stn Francis-' 
co.

Nauji aukso plotai.
Hayden Ilill, sziaurinėj Kali-, 

fornijos dalyj, kaip pranesza laik
raszcziai, rado neiszpasak^Lai tur
tingus aukso plotus, daug turtin
gesnius, negu teip smarkiai pir 
miaus rekliamuoti Klondikėsir 
upės Yukon plotai. Isz visų va 
karinių sztėtų renkasi jau aukso 
jieszkotojai, tikėdami greitai ežia 
pralobti.
Draugyste apsaugojimo moterisz- 

kos gražybes.
Yra aut svieto visokios apsau

gojimo draugystės: vienos sau
goja nuo ugnies triobas, kito* 
krutaneziu* turtus, dar kitos lau
kus nuo ledų ir tt. Dabar antai 
mieste, San Francisco susitvėrė 
nauja draugystė, Idbri apsaugoja 
moterų gražybę. Kiekviena mo
teris mokanti į draugys'ę paskir
tas lėxa8, jeigu dėl kokių nors
prie^aszczių nužudė savo gražy 
bę, gauna isz jo* atsakantį atlygi 
nimy.

Plaukianti sala.
Havana, III. Plaukianti sala, 

užimanti ploty dviejų ar dauginus 
akrų, stora ant 5 pėdų, nežinia isz 
kur atplaukusi, užtvenk; Illiuo 
jaus upę, susimuszė su plaukian- 
čziu garlaiviu ir žymiai jį paga
dino. To'iius ižplaukė ant tilto, 
į kurį teip smarkiai sudavė, kad 
nuo sukrutėjimo važtuojincz ų 
vežimų arkliai supuolė ant žemė.*. 
Minėta sala sustojo dabar netoli 
Prier ir užtvenkė upę. Miesto 
valdžios rengiasi jy su dinamitu 
iazardyti.

Užpustytas pasažierinia trūkis.
Cheyenne, Wyo. Laike pasku

tinių siautulių Wyomingo sztele 
sniego darganų užpustė tie* Oiin 
Junction geležinkelio pasažierinį 
trūkį su keliaujaneziais pasažie- 
riais. Bandė trūkį isz pusnyno 
iszliuoeuoti, bet tas nepasisekė. 
Pasažierių trūkyje yra suvirszum 
50 žmonių. Geležinkelio kompa-j 
nija dabar iszsiuntė roges ant 
parvežimo pasažierių į Cheyenne, 
isz kur galės jie tol i aus keliauti. 
Trūkis užpustytas sniegu ant 10 
pėdų storai.

Elgetavimas tai geras biznis. 
Brooklyne, vienuose namuose 
gyveno vokietka Henri et te
Schmidt,kuri [fer kelis metus mair 
tinosi isz elgetavimo. Kaimynai, 
nematydami isz jos gyvenimo 
nieko iszeinant, tikėdami, kad 
kas negero turėjo atsitikti, prane 
szė apie tai į policiję. Atkakę po- 
licijantai atidarė duris ir rado lo 
woj jau ne gyvy Schmidtienę; jas 
gi pakavonėse užtiko banko kni-

gėlę, isz kurios matyt, ked ji ten 
turi padėtų su virszum 
Pinįgai tie surinkti isz 
mo.
Kiek knlgu iazleido 

pereitą metą.
Ant wisų Suvienytų Wįes'.pa- 

tyszczių plotų pereit y mėty iszėjo 
isz viso 4681 knį?a, taigi aut 42 
maži ius uegu 1897 m. Terp to 
tikt 2908 knįgos paraižytos ame
rikonų. 831 iszleisto? 1 Amerikoj 
angliszkų Ir kitų raszėjų. 931 
buvo vien perspaudintos isz se
niau* iszleistų. Kaslink skaitliaus 
iszleistų knįgų mat Amerika ne 
gali lygintiesi ne tikt su kokia 
nors isz didesnių Europos viesz- 
patyszczių, bet ir su Ja|>ouiju, net 
Maskolijoj iszleidžia kas mėty 
daugiaus knįgų uegu Amerikoj. 
Matomai amerikonai pariganėdi- 
na vien laikraszcziais, terp kurių 
labai mažai yra gerų.
MuszIn terp kanadlszku Ir ameri

koniuku aukso Jiesakotoju.
Atėjo isz Vancouver į Ne v 

Yorky specijalisztai iszsiųsta per 
telegrafy žinia, apie kruvinę inu- 
szį terp kanadiszkų ir ameriko- 
uiszkų aukso jieszkolojų, koksai 
atsitiko netoli Dalton Plaid, 
Alaskoj, kuriame 4 žmonės tapo 
užmuszti, paszautų gi isz abiejų 
pusių daug ėsy. Atėję ežia kana- 
diecziai pradėjo auksy kasti, lai 
kydamijy apskritį už prigulintį 
prie Kanados, iszpliekė angliszky 
vėlavy; amerikonai tuos plotus 
laikė už prigulineziua Amerikai. 
Lz to ir užgimė musztynės, ku
riose kauadiecziai lapo pergalėti 
ir nuvyti. Kini is^'ikro tie 
kraszt*i priguli, apie tai, žinoma, 
nusprę* randai Amerikos ir Aug 
lijos,
Ne visu mokintoju jreros algoM.

Amerikos laikraszcziai giriasi, 
kad niekur vie«zų mokslain ų mo-

rankiai, neteisingai suaresztuoti, 
nori miesty skųsti į sudy.

Musais |>er rinkimus.
Hot Springs, Ark. Prie

kimų ežia naujo bulmistro užgi
mė terp szerifo ir jo sūnų užsto- 
janezių už demokratiszky partijy 
ir stojanezių už republikoniszky 
partijy policijos Ivirszinįko ir jo 
pagelbinįkų kruvinos musztynės. 
Dar priesz rinkimus,priesz rotuszę 
susitikę szerifo sūnūs ir seržentas 
Goslee pradėjo terp savęs suū
dyti s, bet ant laimės szuviai ne 
pataikė. Po pietų policijos vir- 
szinįkas ir du seržantai, beeidami 
ulyczia, sutiko szerify, du jo au
nu, szerifo pagelbinįky ir ežia 
tuojaus terp jų užgimė muszis, 
kuriame policijos virszinįkas, 
vienas paslėptas polioijantas ir 
seržentas, tapo ant vietos už- 
mu-ėti; szerifo gi vienas sūnūs 
uuo pa-zovimų pasimirė, szerifo 
pagelbinįkas sunkiai pa sz s u tas į 
kakly. Paszovė prie to ir vieny 
paszųlinį žmogų, alaus važiotojy.

Nelaimes ant geležinkeliu.
WiLLiAM3PORT. Pa. Nuo lytų 

paplauto kelio pylimo iszszoko 
isz rėlių expresini8 trūkis Butfa- 
lo-Rochesier geležinkelio. Du 
pasažieriniai ir bagažinis vagonai 
nusirito nuo augszto pylimo že 
myn.Prie to du geležinkelio tarnai 
tapo mirtinai apkulti, isz pasažie- 
rių diktai likosi sunkiai apkultų.

Roanoke. Va. Netoli stacijos . 
Ada, ant Noifo k ir Western ge-' 
ležinkelio,susidaužė trys trukiai, 
prie ko du geležinzelio tarnai ir 
vienas slapta važiuojantis pa?a- 
žierius tapo ant vietos užmuszti, 
o kiti geležinkelio tarnai apkul
ti.

Valland, Kas. Ant Rock Is- 
lanl geležinkelio, paaažierinis 
trūkis No. 2 netoli Valland isz-

kaip Amerikoj; tuom tarpu ne 
wisų tos algos geresnės negu 
Europoj. Apie vakarinius sztetus 
nėra jau ky kalbėti, Bet netrūksta 
net- augszcziausiai kulturiszkai 
stovinczioj Pennsylvanijoj vieszų 
mokslainių mokintojų turinczių 
mažesnes algas negu antai Vo
kietijoj. Teip antai Shenango 
distrikte,ant algų 6 mokintojų paė

Che v a, III. Pereitos nedėlios 
ryt p siautė ežia didelis gaisras, 
kuriasi daug blėdies pridirbo,prie 
to pražuvo ir du žmonės. Su
degė “Pike” kotelis, “Gazette” 
spaustuvės biurai ir penkios par- 
dsvinyczioe tapo su visu ugnies 
isznaikintos, ne mažai gi aplinki
nių namų yra pagadytų. 
Sprendžia, kad ugnį užkrėtė be 
darbo ėamtis statėjas,kurisai gir
ta- į si krausto į “Gazette” ofisy ir 
turėjo parversti lampy, nuo ko ir 
užgimė gaisras, kurijai teip daug 
b’ėdies pridirbo. Jis ir dar kitas 
statėjas, sudegė.

Hubchinson, Ka*. Nuo ex- 
pliozijbs tampos, pereito panedė- 
lio ryty užsidegė ežia namai John 
Moore ir 8uwisu sudegė; ugnyje 
pražuvo ir penketas jo vaikų.

bagažinio vagono, sudegė trys 
pasažieriniai. Prie to 26 peša 
žieriai ūpo apkulti, terp kurių 
du yra mirtinai apkulti; vietas 
gelėžinkelio tarnas aut vietos už- ( 
niusztas.

Nereikalinga malone.
Ne tik demokrat iszki bet 

republikoniszki laikraszcziai ap-f 
raszo ne visada reikalingy malo-

Rvnkin, Pa- Dirbtuvėse 
American Steel Wirė Co. pra
dėjo wėl dirbti.-

* Oil Crrt, Pa. Darbai eina 
ežia dabar gerai, bet ir darbiuįkų 
yra užtektinai.

5 Dl’uuesne, Pa. Darbai eina 
Į ežia gerai. Ketina pastatyti 
naujy geležies dirbtuvę.

1 Gloucester, OH.Kastynėee 
Nr.6 neužtlgio prasidės darlmi, 
patilparezia 800darbiuįkų.

•į Younohiaoeny, Pa. Szaftoj 
Nr.l prasidėjo vėl darbai; prie 
darbo patilpo 200 darbiuįkų.

5 Clkveland, O. Visokį dar
bai gerai eina, naujai atvažiavę 
darbinįkai greitai gauna darby.

Pitt-burg, Pa. Anglekasiai 
szito d strik to organizuoj įsi, nors 
tam prieszinasi kaatynių fsaviui-

Chester, Pa. Czianykszczias 
į liejinyczias nupirko kapitalistų 

, ; sindikatas ii ketina pradėti dar- lr|bu..

5 Tamaųua, Fa. Szaftoje Nr.8 
kirta $505,90, taigi kiekvienam ningumy musų prezidento. Sztai Lehigh Coal & Navigation Co. 
ant metų iszpuola po $83,83. kariszkae sūdąs, už pasisavinimy Pr*dėjodirbti nuo pereito^ pane 
Middletovne gauna jie po $89,10 rando pinįgų, laiwynės kasierių ' dėlio.
ant metų, Preetonepo $91. Imant nusprendė ne ant kokios ten di- 
visy Pennsylvaniy, tai yra ežia 17 dėlės bausmės, bet vien ant.pra- 
mokintojų turinczių mažiaus negu szaliuihio nuo tarnystos kaipo ne 
$100 ant metų: 1270 mokintojų 
metinė alga yra $100—150; 6663 
gauna po $160.

UtmuNze H nearus.
Palmetta, Ga. 16 d. Kovo, į 

czianyksztį kalinį, kuriame buvo 
pasodyti nužiūrėti už padegimy 
9 negrui, atkako apsiginklavusių 
raitų bsltveidžių 
pareikalavo 
sargo, kad 
jaus sėdinezius negrus. Sargas 
nepaklausė ir szaukė savo san
draugas į pagelby, bet visi sar 
gai greitai tapo suvaldyti, 
tam užpuolikai įsiveržė į kalinį 
ir iszszaudė visus ky tikt 
isz lovų pakilusius negrus, terp 
kurių gal ne visi buvo kalti Tas 
teip įpykino aplinkinėse gyve- 
nanezius negrus, kad jie žada at- 
kerezyli baltveidžiams. Ant ap- 
stabdymo galineztų užkilti ežia 
maisztų, gubernatorius išsiuntė 
milicijy. Kodėl vienok jos ne
siuntė pirmiaus ant apgynimo 
negrų?

Suaresztavo 24 vienrankius.
Pereito* sanvailė* panedėlyje 

mieste Jersey City suareeztavo 
net 24 vienrankius. Priežas
tis persekiojimo vienrankių 
buvo szitokia: prekėjas Loui* 
VVolff, eidamis j banky, pametė 
masznelę su $150. Gyvenanti* 
prieszai* Woltmann papasakojo 
Wolffui, kad jis matė, kaip viens 
vienrankis praeivy* pakėlė jo pa 
mest y masznelę. Wolff apie tai pra- 
ne*zėį policijy, kuri tuojau: iszda- 
vė prisakymy suaresztuoti kiek 
vieny patikty vienrankį. Pas 
pirmutinius 23 atvestus į policijy 
W olffo masznelėe nerado. Paskuti 
nį, taigi 24 suaresziavo policijan 
tas Martin. Tas pasisakė, kad jis 
yra nepaprastas vienrankis, bet 

. poetas. Iszkraczius poeto kisze- 
niu4, juose isztikro rado Wolffo 
masznelę su visais pinįgai*. > Ta
sai gi isz džiaugsmo, kad pinįgus 
atrado, davėpoet ii $10 ir praszė, 
kad jį paleistų. Užtai kiti vien-

isztikimo. Sugrįžęs isz savo 
kelionės į pietinius sztetus, pre
zidentas Mc Kinley pasigailėjo 
nusūdyto ir sugryžino jį ant senos 
vietos, kaip sako todėl, kad nu
sidėjėlis paeina isz vieno su musų 
prezidentu szteto. Už nuodinimy 
kareivių netikusiais valgio pro
duktais sūdąs nubaudė jenėroly 
Eagany — prezidantas jam teip 
bausmę numažino, kad paskyrė 
jam visy jenerolo algę ir tai be 
jokio darbo. Pernai už szelmys- 
tas ir prigavystės inžinierius ka
pitonas Carter tapo sūdo nuspręs
tas ant kelių metų kalėjimo, bet 
jis ir dar liuosas 
Kas tai yra, klausia 
laikraszcziai. Kur 
tais keliais eidami?
žmonių ba'sais iszrinkti tautos 
reprezentantai turinti savo ran
kose augszcziausiy valdžiy teip 
elgsis, tai į kelis metus negalima 
bus Amerikoj rasti teisingy 
'^rėdnįky.

Uaisrai.
t 17 d. Kovo Ne v Yorke siau

tė baisus gaisras, prie kurio pra 
žuvo ir daug žmonių. 3 vslandy 
po pietų užsidegė didelis Wind- 
sor hotelis ant 5 avė ir 47 str. 
lygiai tame laike, kada pro szalį 
ėjo airiszka paroda parengta azv. 
Patriko dienoj. Ugnis teip grei
tai platinosi, kad į pory minutų 
pasiekė stogy, į deszimts mi
nutų isz*iplatino po hotelio vi
durius, užgriebė trepus ir eleva- 
torius, tokiu budu užkirto iszėji- 
mo keliy ant augsztutinių lubų 
apsistojusiems svecziams. Skaito 
kad 15 apsistojusių sveczių sude
gė arba užsimuszė.apie 40 gi sun
kiai apsikulė szokinėdami per lan
gus nuo augsztutiuių lubų. Apie 
gelbėjimy daiktų negalėjo būt 
nė kalbos, kadangi į umy laikę 
gaisras apėmė visy trioby. Gal 
būt, kad po degėsiais yra dau
giau* sudegusių sveczių ir hote
lio tarnų, kadangi trūksta dar 47 
žmonių. Blėdys ugnies padary
tos neiszpasakytai didelės.

Alleghent, Pa. Szt 
darbinįkų Shoea Pressed Steel 
pasibaigė. Darbinįkai susitaik 
kompanija ir sugrįžo prie da

< Jeannetfe. Pa. Cham 
Mc Kee stiklo dirbtuvėse sztrai- 
kuoja 100 darbinįkų. Reikal 
jie pakėlimo už darby užmo 
uio.

Caperton, W. Va. D 
eina ežia negeriausiai, sunku 
binįkui uždirbti net ant kasd 
mų reikalų; užmokesnis už d 
maža*

WoiiCHE8TER, Ma-8. D^|bi- 
nįkams VVest Doyhton Mfg- Ipo. 
bus pakeltasužmokesnis ant k, 
kiek jie gaudavo pradžioj pėįei 

 

tų metų.

* FisHKtLL, N, Y. Darbai eina 
ežia tuom tarpu ne niekiau^ai, 
ant vasaros, kada prasidės dalbai 
plytnycziose.dar daugiaus žmo
nių ras darby.

Breene, III- Darbai kiity- 
nėse eina ežia pusėtinai, bet kau
tynių savinįkai skundži įsi,'kad 
nėra užtektinai karų ant i^ząbži- 
mo iszkastų anglių.

1 Mansfield, Mich. Darbai 
geležies kautynėse eina gerai,dar
binįkai uždirba ant dienos pO ||- 
2 dol. Patilptų ežia apie 50 i^clki- 
tur atkakusių darbinįkų. į j

* Massillon, Oh. SztnjiĮas 
kalnakasių Salem Coal Co. kysty- 
nių pasibaigė. Kompanija siįtįko 
mokėti po 49c. nuo tonos, ir jdyr- 
bioįkai sugrįžo prie darbo. 1 i

1 Nev Enoland, W.Va. Dar
bai West Fairmount Coal & (lo
ke C1, kastynėse eina dabay ge
rai. Ir keli isz kitur atkakę -dar
binįkai galėtų ežia patilpti. į į

• I I< Bloominoton. III. 400 kžl- 
nakasių “Mc Leon Couuty S 1 ifl” 
kastynių pakėlė sztraiky,kac ang 
superintendentas ne nori m iktn 
darbinįkams pagal Springfjeld' 
tabelę.

5 AsEland, Wis. DirbailAi-a 
land Iron & Steel Co. dirbtuvėj 
eina gerai. Pirmiaus, kada!dal
bai ėjo praszcziaus, komunija 
buvo numuszus darbinįkų u|daj- 
bį, nuo 1 d. Kovo vėl sugražinto 
seny užmokesnį. į į

* Lake City,.Col. Trauįkiaąi
ežia kalnakasių sztraikae- :KeK 
azimtai sztraikierių, daugiaįusiia 
italijonų, apsig nklavo;. todėl bi| 
josi ežia susimuszimų. Gubęmaį 
torius į sztraikų apimtas vietai 
isz*iuntė milicijy. , j

r Gilbebton 
eina vidutiniszkai: aziy sanwait< 1 
dirbo 4 dienas po 3 burtainiu 
dienos. 9 d. Kovo Mshonoyaun 
mainose atsitiko smarki dujų ex 
pliozija, kurios keli kalnakasia 
tapo užmuszti ir daug buvo 11 p 
kultų. Terp tų vienok nė vieno

Isz Ashland, VVis.
Dabar ežia ne daug yra lietu

vių, bet keli metai atgal gyveno 
jų su virszum 100; užėjus blo
giems laikams, daugumas jų isz- 
važinėjo kitur darbo jiesr.koti. 
Užsilikę ežia elgiasi ne praecziau 
šiai, nėra ežia tokio žmogaus, 
kuris apie lietuvius blogai atsi
lieptų. Rida ir mu-ų lietuviai 
ne atsisako nuo alaus, bet tikrų 
girtuoklių nėra, o per tai nebūva 
nė musztynių. nė vaidų, sunkiai 
uždirbti pinįgai nepatenka šū
dams ir advokatams. Ne gerai 
vien, kad musų lietuviai nenori 
organizuoti*, ue priguli uė į jokiy 
draugystę, ue priguli nė prie “Su- 
sivienyjimo”, nė prie “Tėvynės 
Mylėtojų” draugystės, nė prie 
kitų tauliszkų organizacijų. Tūli 
lietuw*ti >priguli prie lenkiszkų 
draugyszczių, bet man rodosi, kad 
lenkai nė lietuviams, nė lietu 
vystei nieko gero nevelyjo ir ne 
velyja. Ar ne geriaus būt, idant 
musų lietuviai prisiraazytų prie 
kokios lietuviszkos draugystės 
irdarbuotuai ant lietuvystės labo, 
tysyk pažintu mus geriaus ir sve- 
timtauėžfai, kurie dabar apie lie
tuvius la*bai mažai žino ir laiko 
juos už lenkus. Teisybė, A-hlande 
lietuvių ne daug ir jiems butu 
sunku sutverti savietovę lietu- 
viszky draugystę, liet sykį su 
tverta, ji patrauktu teiposgi lie
tuvius isz aplinkinių miestelių ir 
draugystė galėtų tvirtai stovėti. 
Reikia ant to vien sziokios tokios 
vienybės ir supratimo.

Lietu viszkų lyikraszczių ateina 
ežia tik du: 1 egz. “Saulės” ir 2 
“L:etuvos”. Kiti nieko neskaito 
iszėmus maldaknįgės bažnyczioj.

Lietuviai neturi Ashlande nė 
savo bažnyczios, nė kunįgo, ka
dangi r:eį*tengia užlaikyti. Ti- 
kėjimiszkuosereikaluose kreipiasi 
prielenkų kunįgo, tėvo Damijono, 
kurį nesenai vyskapas atsiuntė į 
musų miesty už misijonierių. Ka
dangi ežia tiktvriena katalikiszka 
airių bažnyczia, tnijirie jos prigu
li visų tautų katalikai, kaip antai 
prancūzai, vokieeziai, lenkai, ita- 
lijonai, telposgi ir lietuviai. Po- 
ry metų atgal, kada ežia buvo 
prabaszcziumi tėvas Fabijonas, 
airys, užpraszydąvo kas pavasa
rį mokantį lietuviszkai kuuį?y; 
atvažiuodavo kun. Lopeta. Bet 
žmonės skundėsi, kad juos liažny- 
czioj per smarkiai bara, nesigai
lėdamas visokių pravardžiavi
mų — nesiskubino prie jo kreip
ties? su tikėjimiszkais rekalais, 
tai jis paliovė lankęs musų mie*-

ji Sziauriuiame Egipte, ant ge 
ležinkelio linijos nuo Kairo į 
Abukiry eusimuszė du pasažieri
niai trukiai, uuo ko keli pasažie- 
rinio trūkio vagonai iszbyrėje. 
Prie to 12 žmonių likosi sunkiai 
apkultų; terp apkultų yra Alek
sandrijos gubernatorius.

| Nuo 1874 iki 1898 m. War- 
szavoj perėjo isz žydiszko į 
krikszczioniszku* tikėjimus: į 
anglikoniszky 345 žydai, į liutero 
niszky 213 ir į kalviniszky 806. 
Apie perėjusius į katalikiszky ti- 
kėjimy žinių nėra, gal būt, kad į 
ty tikėjimy jie neperėjo Warszs- 
voj.

| 16 Balandžio ssių metų Pary
žiuj atsibus terptautiszkas kum- 
gresa* ant apkalbėjimo, ko rei
kia ant ap*tabdymo girtuoklystų. 
Programas klausymų, paskirtų 
ant apkalbėjimo ant minėto kon
greso jau tapo iszsiuntinėta* į 
visus užpraszytus ant kongreso 
krasztus.

| Wokiszkas mokslinczius O t to 
Schulman,' kurisai ant mokslisz- 
kų tirinėjimų perleido pereitus 
metus Meksike, provincijoj Cha- 
qua, rado griuvėsius seno meksi- 
koniszko miesto nelszpasakyto di
dumo. Daug visokių rastų ten 
daiktų mokslinczius atsiuntė į 
Berlyuy dėl tenykszczio mažė
jau-. '■ ,

| Netoli Reichenbergo, Czeki- 
joj, į kaimy Liebeuau atbėgo pa
siutęs szuva, įsiveržė į bažnycziy 
ir sukandžiojo 4 besimeldžianczius 
žmonis, du gi sukandžiojo dar pir- 
mitus, taigi isz viso 6 žmonis. 
Dabar daktarai apreiszkė, kad 
visi tie szeszi aprieti žmonės .pa
dūko ir nėra nė jokios vilties, kad 
galėtų nore vienas isz /ų pasitai
syti.

| Nora Anglijoj ir kituose Eu
ropos krasztuose žiema szį mėty 
buvo szilta, bet prasidėjus tikram 
pagal kalendorių pavasariui, tiek 
Anglijoj ir Szkotijoj prisnigo, 
kad visi darbai ant laukų turėjo 
pasiliauti, kelius užbėrė sniegas 
teip, kad negalima iszva- 
žiuoti, ant tūlų geležinkelių lini
jų paliovė tuom tarpu bėgioję 
trukiai.

H Jean-ville, Pa. Darbai eina 
ežia ne geriausiai. Lehigh Valley 
Co. numažino savo darbirjkų už
darbį.

Joliet, III. Darbai eina 
ežia labai gerai. Kompanijos 'pa
kėlė darbiuįkų uždarbį ant lc.nuo 
valandos.

Ventland, Pa. Darbai nuo 
Kovo mėnesio pradėjo eiti pras
tai. Dabar dirba ežia vos po 2 
val.ant dienos.

5 Ashtabcle, Oh. Darbai eina 
ežia prastai: jeigu darbinįkas už
dirba ant maisto, tai 
tiesi laimįngu.

5 Phoenixvii.lf., 
eina ežia gerai, tikt
mažas; girdėt, kad neužilgio ke
tina jį padidinti.

•į Pittsbubo, Pa. Darbinį- 
kams “Pennsylvania Tube Co.” 
dirbtuvių pakėlė už darby užmo
kėsiu ant 10%.

Steklton, Pa. Pennsylvania 
Steel Works dirbtuvės bus dar 
labiaus padidintos ir priims dau
giaus darbiuįkų.

T CoNNELSviLLE, Pa. Darbai 
eina ežia gerai ir uždarbiai ne 
niekiausi. Pereity sanvaitę degė 
ežia 16031 peczius.

Duųuesne, Pa. Darbinįkai 
Hovarde «tiklo dirbtuvių pakėlė 
sztraiky. Reikalauja jie didesnio 
už darby užmokesnio.

Saoimav, Mich. Netoli sai
to miesto, rado naujy anglių gys- 
ly; anglys yra geros, todėl neužil- 
gio parengs kastynes.

Drav-sburo, Pa. 
mainoj po dviejų 
sztraiko prasidėjo wėl 
Darbinįkai sutvėrė unijy.

Flqrencb, Pa. Rado ežia 
naujy anglių gysly, ant kurios ęen- 
gia kastynes. Naujose ka*tynė*e 
gaus darby 1000 darbinįkų.

5 Čhicago, III. Czianyksz- 
tiems darbinįkams dirbantiems pe- 
czių dirbtuvėse, nuo 1 d. Balan
džio pakelia užmokesnį ant 10%.

SuMažinėjo ant geležinke
lio.

Washborn, Wib. Ant Wash 
born Logging geležinkeljo, Byg • 
lov pa v., tapo suvažinėtas kolo
sai L. Frau, kaip tiki, lietuvy^ 
ar lenkas, kadangi paminėta czik 
pravardė yra netikra. Atsisękęk 
nuo darbo, minėtas žmogus ėjo | 
VVashborn, ant sutrumpinimo k« 
lio, užszoko ant vežanezio raztuę 
trūkio. Trūkis vienok iszszok^ 
isz rėlių ir nusirito nuo kelio, so
dintis gi ant virszaus vagon^ 
P ra n pateko po ratais, kuri| jį 
su visu sudraskė.

Musų broliai vasaros laike 
užsiima visokiais darbu s, koki 
tik pasitaiko; per žiemy daugu
mas nieko ne veikia, kadangi 
ant žiemos miesto darbai apsisto
ja. Butų gerai, kad lietuviai 
pa-irodytų ir su kokiais nors dar
bais ant savo ir savo tėvynės la- 

Lietuvos Artojas.

Ant angliszko Kariszko 
“Terrible”, stovinezio 
moutho porte,atsitiko smarki ex- 
pliozija, kurios vienas kareivis 
a po ant vietos užmusztas, o pen

ki sunktai apkulti.
kn

| Ant Rygos-Orlovo geležin
kelio linijos, bėgmcziame trū
kyje, vagone III kliasos explio 
davo prie |»ecziaus pastatyta 
benzino* stiklinė, uždegė vago- 
ny kurisai su visu sudegė. Prie

Jeigu Ch;cagoj yra lietuvių; bt to 8U(ieg£ 5 pasažieriai,12 gi sun- 
darbo, tai tūli isz tokių pas muš 
galėtų lengviaus sau rasti d*fby. 
Lietuviszki saliunai ežia dyg.-ta 
kaip grybai po lytui, bet už 'tai 
apie naudingus tėvynei daijbu*: 
ne daug galima iszgirst*. ’

Susiprovojo ežia vienas bųtu- 
vys burdingbosi* su savo hurdin- 
gieriu. Susipyko jie už lair- 
dingbosio paczty; paskutinis teip

I Perdetuvs “Mtllmall Dock 
Co..” G. A. Birt, paszlavė kom 
panijos pinįgų ne da’bjL tikt 1 mi
lijonu doliarų, apleidojsavo wie 
ty ir stengėsi į u iru besius isz An
glijos pabėgti, tapo vienok 16 
Kovo pagautas L n lene ir sėdi 
dabar kalinyje.

| Prancuziezka garlaivių kom
panija, kurios pasažieriniai lai
vai plaukinėja terp Havro ir 
Ne v Yorko, ant savo laivų pareu 
gia balandžių paczty: balandžiai 
tuojaus pranesz, jeigu kelionėj 
laivy pasiektų nelaimė, arba jeigu 
jis pagestų. Ateinantį mėnesi 
laivams bus iszdalyti balandžiai 
ant persitikrinimo, kaip atliks 
jie t y užduoto.

| Maskoliszka iždo ministerija 
apdirbo projektu naujų tiesų kas
tini užveizėtojų svetimtauczių 
uždėtų ir palaikomų dirbtuvių. 
Pagal tas tiesas visi užveizėto
je! tokių dirbtuvių turi būt mas 
kuliai, tikt ant pradžios, kol terp 
maskolių neiszsidirbs atsakanti, 
užveizėtojais dirbtuvių galės būt 
ir svetimtavcziai, bet tikt gerai 
maskoliszkai mokanti.

| Jenisejaus gubernatorius 
atsiuntė į redakciją laikraszczio 
“Tomskyj Listok”, telegramą, 
kad paleistas paskalas apie sura
dimu Andree’a ir jo sandraugų 
kūnų Jenisejaus gubernijoj yra 
neteisingas, ty patvirtina ir pri- 
vatiszki laiszkai atėję isz Jenise
jaus. Peleidės ty paskaly Lalin, 
kaip gubernatorius pranesza, ne 
vertas yra užsilikėjimo.

0 Į Port Chalmers, ant Naujos 
Zelandijos, Australijoj, atkako 
garlaivy* “Southern Cro3s’\ ant 
kurio pereity mėty isz Europos 
iszplaukė Borehgrevincko mok- 
sliuczių komisija ant moksliszkų 
tirinėjimų į pietinius poįiariszkus 
krasztus. Apie ty expedicijy tikė
jo, kad ji pražuvo. “Southern 
Cross kapitonas sako, kad jis 
visus mokslinczius iszsodino lai
mingai ant salos Viktoria. Wisi 
mokslincziai buvo^vęiki.

!i Maskoliszk-i laikraszcziai 
pranesza, ktfd 8iberijoj, iszilgai 
padirbtos-geležinkelio linijos pri
viso neiszpasakytai daug plėszt- 

kurie nuolatai užpuldinėja 
bėgiojanezių aut naujos lini-



LIETUVA

jos geležinkelio trukių. Su pigel- 
ba raudonų žibuiių naktyj hėgan 
ežius trukius s u-ta 1x1 o, iszplėszia 
tavorais prikrautus vagonus, 
isztuszlina keliaujaiiczių pasužie 
rių kirzenius, ir atlikę savo dar- 
bę, leidžia trūkį keliauti toliaus.

Mat cziahuwi.i tiki, kad papjau
tų aukų kraujas suteikia jame 
užsitepusiam kūno twirtump ir 
užlaiko «weikatą.

ĮĮ į Seattle, Warh., atėjo ži
nios, kad Luknoro apskrity], ang 
liszkose Indijoje, užkilo terp in- 
dieczių didelis sumiaz mas, kurį 
pagimdė prisakymas angliszkų 
waidžių naikinti perwirsz prisi- 
weisušias beždžiones. Mat indie- 
czi.ti laiko tuos žwėris už szwen- 
tus ir ne duodi jų ne tik žudyti, 
bet ir kokiu nors budu skriausti. 
Per ta’ tiek jų prisiveisė, kad 
žemdarbiai negali nė laukų, nė 
sodų nuo jų apginti. Anglijonai 
pradėjo l>ezdžionės šaudyti, bet 
indiszki kuuįgai pradėjo smarkiai 
protestuoti, žada sukelti visus 
indieczius, jeigu anglijonai nesi
liaus naikinę indieczių garbiną- 

. mų beždžionių.

C Joponiszkas keleivis Misuta- 
ni Sziuroku, netoli salų Bonin, 
rado ant jūrių malą, mylios 
salutę. Japonijos randas davė da
lei dimę suradėjui tos salos naudo- 
tiesi isz jos turtingumo per 10 
metų. Misutaui rengiasi priveisti 
ežia visokių naudingų augmenų, 
kurių vaisius gabęs į Japonijos 
sostapilę. Kol sulauks isz savo 
darbo vaisių, tuom tarpu turi 
pelnp prekiaudamas kiausziniais 
ne galinezių lakioti paųkszczių 
pingvinų, kurių yra ne mažai 
ant minėtos salutės. Ji iki sziol 
buvo žmonių neapgyventa. Kli
matu turi labai ger^, orę sausę. 
Kaip ant salų Bo^in, teip ir ežia, 
wisę salos pavirszių užkloja ypa- 
tiszki augmenys.

0 Europoj gyvena 386424790 
gyventojų, taigi iszpuola po 36 
gyventojus ant kiekvieno ket
virtainio kylometro. Užlaiko 
sandaros laike 3403544 kareivių 
po ginklu, karės gi laike gali pas
tatyti 21204257 ginkluotus ka
reivius. Užlaikymas kariaunos 
sandaros laike kasztuoja 5303000 
000 frankų, taigi netoli tiek, 
kiek kasztavo Amerikai paskuti
ni karė su Iszpanija. Skolų visos 
Europos vieszpstyszczių iždai 
turi 116 milijardų, 600 milijo
nų frankų, taigi iszpuola po 360 
frankų ant kiek vietiogy ventojaus. 
Palukai nuo tų skolų, skaitant 
|x> 4%, padaro po 4640000000 
frankų. Didžiausias skolas isz Eu
ropos vieszpatyszczių turi Portu
galija, iszpuola po 724 frankus 
ant kiekvieno gyventojau*. 
Prancūzijoj iszpuola po 677 fran
kus skolos ant kiekvieno gyven- 
tojaus, tikt jos iždas,neturėdamas 
svetur skolų, moka palukus vien 
savo žmonėms o.ne svetimiems; 
Anglijoj ant kiekvieno gyvento
jau* iszpuola po 529 frankai sko
lų., Hųlandijoj 48G fr., Italijoj 
417, Austrijoj 364, Belgijoj 350, 
Iszpauijoj 339, G rėk i joj 334, 
^Vokietijoj 274, Maskolijoj 146, 
Turkijoj 137, Szveicarijoj 25. 
Wisi kasmetiniai iszdavimai Eu
ropos vieszpatyszczių Iždų siekia 
19583000000 arba ant to gyven
tojai moka po 54| fr. kiekvienas.

neužlėmyjo, idant tabako durnai 
naikintų ligę. Jeigu vienok ta
bako durnai ir rūkymas ir ne gy
do maro apimtų, tai, kaip užtė
myje, rūkorius ne teip kankina 
blusos ir kiti valialai. Uzigonai 
antai retai maino tnarszkibius, o 
jų būdose blusų ne daug būva. 
Patys czigonai sako, kad juo» nuo 
vabatų s-iugoja tabakas, kurio 
syvais jie trina kunę. Dras 
Žirnovsky patvirtina tę, liet ne
siremia ant czigonų pasakojimo, 
likt ant savo paties datyrimo. 
Porę metų atgal jam iszpuolė pa 
tekti į koinisiję paskirtę ant ap 
žiūrėjimo kareivių kazermių, isz 
ėjus isz jų kareiviams. “Mes, 
apžiūrėję kazermes/sako Žarnovs- 
ky, iszėjome isz jų ir užtėmyjonie, 
kad mueų balti drabužiai ir vei
dai buvo kaipi apiberti juodais 
szlakucziais. Szlakucziai tie tai 
buvo blusos, kurios, matomai 
iszalkusios, pradėjo mus kandžio
ti. Tiktai vienas isz prigulinczių 
į komisiję, didelis rūkorius, ne
siskundė ant blusų ir sakė, 
jos niekada jo neužkabinėja. 
tam asz klausinėjau daugelio 
korių ir wisi man pasakojo,
blusos jų nekanda. Nuo blakių 
rūkymas tabako ne saugoja”. .
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: Perdėti n is centraliszko sta
tistiško biuro Japonijoj pagarsi
no visokias žinias apie stovį Ja
ponijos. Pagal paskutinį žmonių 
suskaitymę, skaitlius Japonijos 
gyventojų yra 42270620, de- 
szimts metų atgal jų buvo tikt 
38 milijonai. Skaitlius apsive
dimų ežia didesnis negu kur nors 
kitur: pereitę metę Japonijoj 
apsivedimų buvo 365633; už 
tai persiskyrimų apsivedusių po
rų skaitlius teiposgi neiszpasaky- 
tai didelis: pereitę metę persisky
rė 110838 poros. Japonijoj yra 
24046 mokslainės, su 64000 mo
kintojų ir 3501071 vaikų mokin
tinių. Taigi nuošimtis besimo- 
kinancz>ų trigubai didesnis negu 
Maskolijoj. Tirštumas apgyve
ni mo yra didelis: ant ketvirtai
nio kyliometro iszpuola po 111 
žmonių. Uždarbiai Japonijoj 
darbinįkų mažesni negu daugelyj 
Europos krasztų, bet' jie, rodosi, 
nemažesni už uždarbius Lietuvos 
darbinįkų. Siuvėjas uždirba tikt 
po 1.50 franko ant.dienos, kalna
kasys 1.60 -franko, rašto statėjas 
1.50 fr. Laukų darbinįkai gauna 
100 frankų ant metų ir vi- 
sę užlaikymę ir drabužį (taigi be
veik tiek jau kaip bernai Lietu
voj). Iždo surinkimai pereitę 
metę siekė 420 milijonų frankų, 
iszdavimai buvo ant 5 milijonų 
mažesni. Iždo skolos siekia 1580 
milijonų frankų.

| Komendantas Coetelmans pra- 
nesza žingeidžias žinias apie ka
nibalizmu (valgymę žmogaus 
mėsos) kas terp cziabuvių 
Kongb paupiuose, vidurinėj Af 
rikoj, yra visai paprastu daiktu. 
Wirszinįkai visokiais budais sten
giasi sugriebti žmogaus mėsos, 
jeigu svetimų nesugriebia, sker
džia savo žmonis. * Kas atsigėrė 
isz virszinįko puodelio, ant jo 
matos užlipo, būva tuojaus už
muštas ir mėsę suvalgo virszi- 
nįkas ir jo artymiejie vyriszkiai. 
Tas pats likimas laukia paimtus 
į nelaisvę karėse arba pirktus 
vergus; moterys vienok neima 
dalyvumo ant tokių balių. Kiek, 
viename kaime yra specijaltsz- 
kos isz bambuso sukaltos triobos, 
kuriose sukrauja nesuvalgytas 
kūno dalis; kaulus gi suvalgytų 
aukų mausto ant kuolų, kurie 
nuvaiko piktas dvasias nuo na
mų, kaip tiki žmogėdiiai. Pa
skirtą; ant papjovimo žmogų gul
do ant lentos, prapjauna gyslas, 
szale klūpojantis žmogėdžių vir- 

'szinįkas vilgo kunę su tekanęziu 
isz gyslų krauju, o szale stoviu- 
czios moterys užtepa jį krauju 
teip, kad jis 6utu ant viso kūno.

| Jaunas vilnietis, gyvenantis 
ant Poplavų ulyczios VVilniuje, 
Kazimieras BJinski, iszrado me- 
chaniszkas roges, taigi tokias, ant 
važinėjimo kurioms ne reikia 
arklių. Modelį iszradėjas iszban 
dė ir bandavonts buvo pasek
mingos. Ant iszsidirbimo patento 
trūksta jam pinįgų.

0 Wengriszkss inžinierius S vet- 
kovich iszrado prietaisę ant ap
saugojimo plaukianczių laivų nuo 
susimušimo, kas antai dabar gira 
do daug nelaimių. Bandavones su 
ta prietžisa atliko Fiumes porte. 
Ant sustabdymo nors smarkiausiai 
įsibėgusio laivo užtenka 50 yar- 
dų, ant sustabdymo laivo be to
kios prietaisoe reikia mažiausiai 
300 yardų.

| Nesveikas vanduo yra gana 
pavojingas žmonėms: jame vei
siasi ligas gimdanezios bakterijos, 
todėl vanduo ne retai prisideda 
prie ligų platinimo. Filtravimas 
ne visada isznaikina vandenyj 
ėsanezių bakterijų lizdus. Dabar 
vienok du mokslincziai: Sau terš 
šveicaras ir Bellagarde franeuzas 
iszrado nauję budę visiszko iszva- 
lymo vandens nuo visokių pavo
jingų bakterijų. Medegę išvaly
mui vandens jų pritaisytę vadi
na Aųuasaninu; susideda ji isz 
visokių naikinanezių bakterijas 
medegų vis ai žmogui nepavojin 
gų.Užtenka įberti į stiklę grūdelį 
tos medegos ir tokį jau grūdelį 
į geriamę vandenį, o jame ne bus 
nė jokių puvojingų bakterijų, 
aųuasaninas naikina ne tikt bak
terijas, bet užmusza visai ir jų 
kiaušinius, vanduo su juom isz- 
valytas negali turėti nė jokių li
gų sėklų, o jis žmogui nevodin- 
gas.

wietos
pir-

Maras, tabako rūkymas ir 
blusos.

Maskoliškame laikrasztyje 
•Wracz’, Dras Žarnovsky patalpi
no straipsnį apie įtekmę tabako 
durnų ir rūkymo ant indiszko 
maro ir ant blusų. Kad tabako 
durnai stabdoplatinimasi indiszko 
maro, apie tai raszė ir praneuzisz- 
kas laikrasztia “Science pour 
to ils”. Minėtas laikraštis apra- 
azo, kad 1637 m. Holandiszkoae 
Indijose, kada mieste Nimvecke- 
ne baisiai siautė indiazkas maras, 
gyveno ežia daktaras Piemer- 
brok. Jis gydė maru serganezius 
per du metu,* ir patsai apsisaugo
jo nuo ligos, kaip jis pats sako, 
todėl, kad jis, lankydamas ligo
nius, nuolatai rūkė cigarus. Die- 
merbrok sako, kad jis nekartę 
buvo užsikrėtęs liga, jautė jos 
pradžię, bet tokiuose atsitikimuo
se griebėsi visada savo paprasto 
vaisto, taigi rūkymo cigarų, 
kurie ligę apgalėdavo. Laike 
dabar siaucz'anczio Indijose maro

Paskirstymas gywų sut tvė
rimų ant žemės ir ką 

tas reiszkia?
Mažai yra tokių gyvų sutvėri

mų, kurie gyvena visur, kur tikt 
yra atsakanezios gyvenimo san- 
lygos. Prie tokių visur gyvenan
ezių sutvėrimų priguli daugelis 
infuzorijų,arba labai mažų vande 
nyje gyvenaneziųgyvuolėlių, isz 
augštesnių gi laipsnių gyvų su
tvėrimų prie tokių visur gyve- 
nancz'ų sutvėrimų priguli pal
šoji žiurkė, naminė pelė ir tūli 
laukiniai paukszcziai. Daugumas 
vienok gyvų sutvėrimų ant že
mės pavirsziaus užima tikt jiems 
paskirtę apskritį, kaip kada labai 
mažę. Teip, paveikčiau, taurai 
gyvena tikt ant Kaukazo ir 
Baltbokszezio giriose Lietuvoj-, 
tūlos kolibri (mažiausi gražiai 
žvilganti paukšteliai) veislės gy- 
viena tikt ant vienos kokios An-’ 
dų kalnų virszunės, kitur jų 
nėra. Apskritai imant, ne tikt 
atskiri sausžemiai, bet ir jų dalys 
turi ypatiszkus savo žvėrie. 
Sziauriuoee Europos gyvena to
ki žvėrys, kokių nėra vidurinėj 
ir pietinėj, net Lietuvoj antai, 
Grodno gubernijoj gyvena tau
rai, kurių nėra jau Žemaitijoj ir 
kituose Lietuvos krimstuose. Ne
sunku vienok užtėmyti, kad su 
laiku visokį gyvi sutvėrimai 
persikelia isz vienos 
į tokias, kur jų
miaus ne buvo. Net musų laikuo
se antai palszoji kurapka, ežys, 
zuikys persikelia į tuos krasztus,- 
kur jų pirmiaus ne buvo. Iszkir 
tus girias, Stepų žvėrys iszsipla- 
tina ir apima vietas seniaus gi
rioms apžėlusias, taigi isz pietų 
keliasi į sziaurius. Iszsi plati no
teiposgi po visus krasztus tūli, 
teip sakant, naminiai gyvuoliai, 
kaip antai: žiurkės,pelės.blakės ir 
tt. Isz rastų senuose žemės si uoga
utuose žvėrių kaulų persitikrina 
me, kadgeologiazkuose laiko peri 
joduose toki kraustymaisi gyvų 
sutvėrimų isz vietos į vietę bu 
vo daug didesni; tūlos veislės 
kraustėsi isz vieno sausžemio ant 
kito, kiti po tokiam persikėlimui 
isznyko visai pirmutinėj tėwisz- 
kėj, o prisiveisė naujoj; atsiradęs 
ant žemės žmogus rado fyvenan 
ežias žvėrių veisles jau ne ten, 
kur jos pirmiausiai užgimė. 

rEuropieczini, atradę Amerikę, 
niekur ežia ne rado arklių, jie 
prisiveisė Amerikoj europieczių 
atgabenti; tuom tarpu senuose 
plioceno žemės žievės sluogsniuo- 
se randa arklių kaulus, taigi la
bai seniai j e Amerikoj buvo, 
tikt paskui isznyko, europiecz'ų 
gi atgabenti vėl prisiveisė. Liku
cziai arklių Europoj būva 
randami dar senesniuose, giles
niuose žemės žievės sluogsniuose. 
Taigi isz to matyt, kad arkliai 
pirmiausiai atsirado teip vadina
me sename sviete ir isz ežia per
sikėlė į Amerikę (žinoma be pri
sidėjimo žmogaus, kadangi tuose 
senuose laikuose dar žmogus na
minių gyvulių ne turėjo), bet 
ežia jie iszmirė, 15 gi amžyj, isz 
Europos atgabenti, vėl prisiveisė.

Randami senuose žemės žie
vės sludgsniuose 
gyvų sutvėrimų
parodo, kad kur nors szię- 
dien gyvenanti ant žemė? gyvi 
sutvėrimai, seniai gyveno kitose

ti kucziai
mums

apygardose negu jie tziędieu gy
vena. Taigi ežia atsiranda klau
symą*, kur pirmiausiai pasirodė 
sziędien gyvenaaczių ant žemės 
žvėrių veislės ir kaip platinosi 
isz pirmutinės tėviškės, kokiais 
keliais kėlėsi į kitus krasztua?

Pagal nuomonę sziędieninių 
mokslinėz'ų, kiekviena žvėrių 
veislė, kiekviena jų atmaina pa
sirodė ant žemės pavirsziaus 
vienoje kokioje nors vietoj, taigi 
jeigu kokia nors veislė atsirado 
kokioje nors vietoje, persikeitusi 
isz prie; z ja gyvenusių tu se krasz 
tuose isznykusių žvėrių, tai ta pati 
veislė, kad ir vėliaus, pati per 
savę nega ėjo jau atsirasti kitoje 
muaų žemės pavirsziaus vietoj, 
jeigu žvėrys tos veislės paskui ir 
kitur atsirado, tai jie galėjo vien 
atkeliauti isz tos vietos, kur jie 
pirmiausiai atsirado, taigi isz pir
mutinės jų tėviszkės. Gyvi su
tvėrimai platinosi ant žemės pa . 
gal tiesas teip vadinamo neper
traukiamo platinimosi. Mokslin
cziai užtėmyjo, kad kiekviena 
gyvų sutvėrimų veislė užima 
atsakanezię, nepertrauktę apygar- 
dę, taigi kad jeigu kokia veislė 
gy wena kokiame nors- kraszte, tai 
jos ne bus jau kitame kraszte ats
kirtame nuo pirmutinio jūrėms,ar
ba augsztais nepereinamais kalnais. 
Teisybė, pasitaiko, kad kaip kur 
tie pats sutvėrimai gyvena ir ki
tuose atskirtuose nuo pirmutinių 
krautuose, bet tas duodasi isz- 
aiszkiuti arba tuom, kad seniai 
krnaztai tie ne buvo atskirti, ar
ba kad į atskiltę nuo sausžemio 
salę, tūli kietžemio sutvėrimai 
pateko ne tyczia. Paveikslan, tos 
paezios sziksznotsparnių ir 
paųkszczių veislės gyvena teip 
ant sausžemių, kaip ir ant kaimy- 
niszkų salų. Tę vienok galime 
iszaiszkiuti tuom, kad vandens 
paųkszczių ir sziksznotsparnių 
kelionių ne gali stabdyti,kadangi 
jie per vandenį, ypacz jeigu 
vandens ne per platus, gali per
lėkti, žvėrys gi per placzias per 
takas ne gali jau teip lengvai 
persigriebti; jeigu gi sausžemių 
žvėrys yra tie pats ir už tokių 
|>ertakų,tas parodo,kad tos perta 
kos turėjo neseniai pasidaryti. 
Tep, paveikslan, ant Europos 
sausžemio .Ir ant atskirtų nuo jo 
Britanijos salų gyvena beveik 
tos paezios žvėrių veislės, buvo 
ant tų salų ir vilkai, kuriuos 
vienok jau isznaikino. Tas paro
do, kad Britanija ne seniai pa
virto į salas, seniaus ji tvėrė 
vienę sausžemį su visa Eu
ropa. Tę parodo žemės sluogsniai 
ir tas, kad atidalinaoczios Brita
nijos salas jūrių pertakos yra ne 
gilios o tas, jau seuiai isztirta, kad 
juo ne gilesnė yra pertaka, juo ji 
jaunesnė ir atbulai: juo gilesnė, 
juo seniaus pasidarė. Taigi, kada 
Britanija jungėsi su sausžemiu, 
jo žvėrys liuosai keliavo į Bri- 
taniję. Isz to matote, kokię žvar
bę turi likucziai gywų sutvėrimų 
senuose žemės sluogsnioose, tei- 
poegi sz ędieninis paskirstymas, 
kadangi isz to galima spręsti 
apie tai, koki saušžemiai jungėsi 
terp savęs, o koki buwo atidalyti 
senose gadynėse. Palinkime sztai 
didelę salę Madagaskar, atidaly- 
tę nuo Afrikos sausžemio Mozam
biko pertaka. Nors pertaka yra 
nėplati ir Madagaskar yra ntetoli 
nuo Afrikos sausžemio, bet gy
venanti ant jos ir ant sausžemio 
gyvi sutvėrimai, ypacz žvėrys, 
yra kitoki. Ant Madagaskaro yra 
beždžionių veislė lemurais vadi
nama, kurių nėra Afrikoj, iki 
ne seniai buvo ežia neiszpasaky- 
to didumo ne galinti lakioti 
paukszcziai, kurių teiposgi nėra 
Afrikoj; iszsiplatinimas lakiojam 
ežių paųkszczių ne turi jau tokios 
svarbos, kandangi jie per jūres 
gali perlėkti; kitos Afrikos 
žvėrių .veislės teiposgi skiriasi 
nuo gyvenanezių ant Madagas
karo. Tas aiszkiai rodo, kad Ma- 
dagaakar, nors yra netoli Afrikos 
sausžemio,bet su ja susijungė, vis 
buvo niuo jo atskirtas; tę parodo 
ir tas, kad Mozambiko pertaka 
yra labai gili, taigi nuo labai se 
niai atidalina ji salę Madagaskar 
nuo Afrikos. Tę patį galima pa
sakyti apie abidvi Ametikas, tai
gi Pietinę ir Sziaurmę: isz gyvų 
sutvėrimų gyvenanezių abiejose 
Amerikoje ir Atlantiszkame ir 
Didžiamjame oceanuoee galima 
spręsti, kad Panamos sanlava 
pasidariusi gana seniai.

(Toliaus bus.)
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Paraižė Lietuvon Mylėtoja*.

(Tąsa.)
mas, juos esant prakilniausiais tarpe Graikų, 
ir pats nori būti jūsų įsitikimu talkininku". 
Spartėnai labai nudžiugo, ir tuojąml prisie
kė draugybas ir talką, tuomi labiaus, kad 
jau nuo seniaus jie Kroizui buvo kalti padė
ką. Mat jie sykį buvo nusiuntę įi Sardes 
pirkti aukso dėl statu vos Apollonio 4— statu- 
vo«, kuri Herodoto laike dar tebebnvp Thor- 
nakse Lakonijoje1*, o Kroizas, apv 
damas. Jiems dovanai davė au] 
jie norėjo. Dėlto netiktai ką Spartėtai buvo 
gatavais į talką Kroizui eiti ant pakvietimo, 
bet dar piadarydino didelę varinę vazą, kuri 
iš virszaus buvo apdengta figūromis gyvu
lių, o į kurią tilpti galėjo 800 amplįorų; tą 
tai vazą Jie siuntė Kroizui dėl atsilyginimo 
jam už Jo dovaną. Vienok toji vazų nieka
dos nepasiekė Sardžių miesto. Daljedaimo- 
niecziai pasakoja, kad kelionėje paįsiėkus Sa- 
mos, Samiecziai ant savo karės lainį 
įgriebę ją; o Samiecziai vėl teis 
Lakedaimoniecziai, būdami ant kc| 
dės, o nugirdę, kad Kroizas pate 
pardavė vazą ant salos, o pirkėjai 
ję^są aukurui Hėrės; taigi parda 
grįžę namon,'tiktai primelavę, buk 
Juos esą aprubavoję.

Tuomi tarpu Kroizas. savaip i 
mas orakulų ištarmę, vedė savo 
į KapĮiadokiją, pilnas vilties, juo 
Persų karalystę. Rods jį buv 
Lydąs Samiau i s, išmintingas ži 
nesikėsintu priesz K yrą traukti, sąl 
“Karaliau! ketini karę pradėti su ti 
kurie dėvi skurines kelines, ir ki|a» drapa
nas skurines, kurie su vargu maitinasi vai
siais savo bergždžios žemės, kurie neturėda
mi vyno, geria vandenį, kurie neturi hė fygų 
nė kitko gardaus pavalgyti. Tai pora tu 
juos pergalėtum, ką nuo jų paimsiį matyda
mas juos nieko neturint? Ale jeigu įjie tarę 
apveiks, a[*varstyk, kiek brangenybių 
tu prastosi? Prieg tam, sykį pasiskalnėję gerų 
daigtų, jie įsikabinę laikysis, teip kad mes jų 
nė neatgrasysime! Kas link manęs, fasz die
vams sakau dėkui, kad jie neįiaguųde Persų 
ant užpuolimo Lydi jos.” I

Vienok Kroizo neperliudyjo tokia San- 
danio kalba, nors ji buvo pilnin^ųi teisi, 
ir karalius Lydi jos įsiveržė j Kapp|dokiją. 
Kappadokai yra Graikams žinomi jx> vardu 
Syrų. Pirm Persų viešpatavimo, Jie buvo pa- 
donais Mėdų, bet dabar jie buvo 
Kyro, nės upė Halys buvo rub

girdė- 
kiek

įsėdę ir 
►si, kad 
į Sar- 
nevalę, 
ovano- 
i, BU- 
iecziai

puolimo, tai Kroizas, apsigrįžęs, trauke į Sar
des, mierydamas surinkti savo talkininkus ir 
panaujinti vainą ant pavasario. Jis ketino 
pasiszaukti Algyptėnus palei suderybas, pa
darytas su Amaziu pirma negu suSpartėnais; 
teipgi rengėsi ant pagelbos pakviesti Baby- 
lonijos karalių Labynėtą1*, su kuriuomi buvo 
suderybas padaręs, o teipgi tiekėsi siųsti ži 
nią į Spartą, kad atkaktu į pagelbą ant pa -, 
skirto laiko. Sutraukęs visas paminėtas spė
kas į krūvą, ir drauge su savo patfea armija, 
žiemai perėjus, o pavasariui užstojus, Kroizas 
vėl tiekėsi traukti prieaz Persus. Su tokia 
mislia namon pagrįžęs, jis tuojęus iszsiuntė 
siuntinius pąs visus talkininkus, kviesda- 
inas, kad jie pribūtu į Sardes ne'poliaus kaip 
į penktą mėnesį nuo iszkefiavimo paslų. O 
tuomi tarpu namie jis atleidę savo armiją, 
susidedanezią isz samdytų kareivių, Į na
mus, Jokiu budu nesitikėdamas, kad Kyras, 
po abejingo muszio, kur abiejų sjjėkos pasi
rodė lygiomis, užsimanytu traukti priesz Sar
des.
, Kroizui besinesziojant su tokia misi imi, 

prymieseziai Sardžių — kaip lengvatikys He- 
rodotas pasakoja” — pradėjo kribždėti nuo 
žalczių, kuriems atsiradus, arkliai bėgo na
mon isz ganyklų, idant žalczius ėsti. Kara
liui tai pasirodė esant stebuklu. Dėlto jis 
Įiasiuntė Įiasiuntinius pas raganius į Talmes- 
są” pasiklaustu, ką tai galėtu ženklinti. Pa- 
šiai jo nukako į miestą, ir gavo Talmessėnų 
išguldymą, ką stebuklas ženklino, bet nelikta 
jiems jau buvo apie tai praneszti savam viesz- 
paeziui; nės pirma negu jie atkako atgal į 
Sardes, Kroizas jau buvo kaliniu. O Tai-

^uldyda-įme88enai buvo kafl Kroizas tegul
iumėnę. “”1”“ "" * -

Įugriaus
brepėjęs
lūs, kad

ik yda mas:
įmonėmis,

«i valdžia 
tumi terp 

Mėdų ir Lydų karalyszczių. Toji U] anot 
Herodoto, prasideda kalnynuose Į Armė
nijos, teka per Kiiakių szalį, potam 
gerą galą turėdama Matiėnus po dėstfnei ir 
Phrygus po kai re L [Kitam — perb^gisi tųjų 
rybas, ji pasisuka'} šiaurę, atskirdama Kap

laukia įsiveržimo armijos svetimžemieczių į 
jo žemę, ir kad tie atėję, apveiksę vietinius 
gy ventojus, nes žaltys — yra vaiku žemės, 
o arklys — tai kareivis ir svetimtautis.

Kyras-gi, Kroizui po muszio Ptėrijoje 
urnai prasiszalinus isz jo szalies, suprato, 
kodėl Kroizas pasitraukė atgal, ir truputį 
pasimislinęs, pasirįžo su skuba traukti prieaz 
Sardes ir miestą užklupti pirma, negu Lydai 
antru atveju sutrauks į krūvą savo vaieką. 
Jis tai teip greitai padarė, juog jis pirmas 
apie savo pribuvimą galėjo praneszti Lydų 
karaliui. Kroizas, įstabintas teip netikėtu 
Įiasikreipimu dalykų, vienok vedė Lydus į 
kovą. “Visoje Azijoje nebuvo tame laike 
smarkesnių arba kariszkesnių žmonių4* ' Jie 
pratę buvo kariauti raiti; turėjo ilgas jėtis, 
ir garsėjo mokėjimu jodinėti ant savo er
žilų””.

Abidvi armiji susitiko platumoje prieaz 
Sardes. Tai yra platuma, neturinti jokių 
medžių; drėgnina ją Hyllos (Gilia-upis) ir 
daugybė kitų upelių, kurie visi supuola į 
vieną didesnę upę, kurią vadina Hermos”. 
Toji upė prasideda szventame kalnyne Din- 
dymėniszkės MotynosT* ir įpuola į marę arti 
Phokajos miesto**.

ji teka

rybas, ji pasisuka'} sziaurę, atsk 
padokus nuo Pa|Shlagonų, kurie 
kairiame pakraštyje,

įsi tųjų

ina jos
Kairiame paKraštyje. <

Dėl dviejų priežaszczių Kroizaų Užpuolė 
ant Kappadokijos: viena, jis norėjo ;jų szalį 
pridėti prie savos valstijos, o antra, ji^ norėjo 
Kyrui atkeršyti už apkalinimą Asįyagio”. 
Mat Astyagės, sunūs Kyaksario, M<|dų ka
raliaus, numestas nuo sosto, buMoj Kroizo 
švogeriu per ženybas, kaip augszciiiįus iš
guldyta tapo.

Nukakęs iki Halio upės, Krodzas savo 
armiją pervezdino tiltais”, nors |>a4?ll nuo
monę Graikų4' su pagelba Thalio iMiletėno. 
Pasakos eina, buk Kroizas buvęs dvejojime, 
kaip reikia perkeldinti armiją per ube, nėe til
tų anuo metu nebūta, ir kad Thales, esantis 
abaze, padalino upę į dvi upevieti, ;t >ip juog 
abi galima buvo lengvai brasta jifcrbristi. 
Sziaip ar teip perėjęs per upę su savto;armija, 
Kroizas atkako į Kappadokijos d|striktą, 
vardu Ptėrija, kurs guli artymais miesto Si- 
nopės” palei Euxiną, ir yra visoje aplinkėje 
drueziausia vieta. Czion Kroizas apsistojo 
abazu ir pradėjo pustyti laukus Kappadokų. 
Jis apgulė ir įėmė vyriausiąjį miestą] Ptėrių 
ir gyventojus pavergė, užimdamas teipgi ap
linkinius kaimus. Tokiu budu jis baudė ne
praši kaitusius Kappadokus.

Tuomi tarpu Kyras, surinkęs? armiją, 
traukė prieš kroizą, padaugindųiias jos 
skaitlių spėkomis tautų pakeliui ’ėįanczių. 
Dar pirm iškeliavimo iš vietos jis j pasiuntė 
pasius prie Joniszkių Graikų, kviesdamas 
Juos pakelti maištą priesz Lydijos; karalių'; 
tie vienok nepaklausė. Atkakęs į Ptėrij^ 
Kyras teipgi sugulė abazu,, ir veikiai abi 
kariumeni parėjo į muszį. Musra buvo 
karštas ir kraujo daug tapo pralieta po 
abiem pusėm, bet nakeziai užpuolant?pergalė 
abejotina buvo dėl abiejų partijų. 1

Kroizas kalczią nenusidavimo Įūietė ant 
neisztektino skaitliaus savos armijas, kuri 
buvo daug mažesnė už armiją Kyro, Į 
gi Kyras ant rytojaus nepaantrino l

kadan-
,vo ūž

lį Psusaniss sako, kad auksas, rautas nuo Kr >izo, buvo 
isz tiesų sunaudotas per Lskedaimonieczius an statu vos 
Apollono Amyklėse (IIL X. §10), dėl uždengimo |ųido statu- 
vos, kuri buvus 45 pėdas augszta (III. XIX. §2).

2) Herod. I. 75.
3) Halys (Kizil-lrmak) yra perbrendamas ne^p i nuosavo 

isz t akos. Anuo keliu, kokį paduoda Hėrodotas.;' įpė turbut 
buvo pereita dviem tiltais, pasinaudojant dvisk ' 
upevietės toje vietoje. Ir sziądien teip yra pas lįs 
liui terp Samsuno ir Slnopės, kur regis Kroizas jp

J
džią sakmei apie Thalį. <8ifl ii ‘ I . .

4) Dlogen. Laert. J. 38;;AriMfW^»H1;^0^**, ®
5) Synopė. kuri 19-tame szimtmetyje vėl pajp 

vo naujokynė Miletėnų, įsteigia ap1 b 630 m piži 
rod. IV m Senovės miestus btry«*hiszkai iszgi 
isz griuvėsių tapo subudavutas musų dienų mieĮž

ik u m u jos ,AsU Minor. vol. I. p. 108). 
trą, pake-' - - ------ — —

-raikeldino
Buvimu ten dviejų upcvteczių g»l«jo! duoti pra-

.rrtjo. bu- 
i Kr. (He- 
iautas, ir

1) Be abejonės tai yra Nabonadius Canonų, o Nabunahid
monumentų, kurs ant sosto parėjo 555 m. pirm Kr. (Astron. 
Can.). Kadangi Nebuchadnezzar keletą metų ankseziaus buvo 
kariavęs po visą vakarinę Aziją, reikalaudamas senoviszkos 
Assyrų virszenybės ant szalių, siekianezių Terpžeminę marę. 
Ui galimu buvo daigtu polytiszki susineszimai terp Kroizo 
ir Nabunahido. j.

2) L 78.
3) Trys miesUi M ai. Azijoje buvo tuomi vardu vadinami; 

vienas buvo Pisidljoje (rods raazomas Termesaos), kitas Ka- 
rijoje, 60 stadijų nuo Halika rnasso, o treczias, garsiausias 
Lykijoje. Lykių Telmessos gulėjo pamaryje ten, kur srią- 
dien yra kaimas Makri, kur randasi senovės griuvėsiai, la
biausiai kapai, iaz dalies Graikiszki, isz dalies Lykiazki. Apie 
garsumą Telmeasiszkių raganių, cp. Arrian. Exp. Al. L 25; 
U. 3; Plin, H. N. XXX. 1. Anot Clemenso isz Aleksandrijos 
jų [patingoji galybė buvusi iszguldyme sapnų (Strom. I. 16; 
p. 361). Jisazneka, lyg kad garsumas jų tebeklėktėtų jo die
nose (Oobort ad. Oent. $3; p. 40).

4) Matomai Lydai pastoję buvo habrodiaitoi (Aesch Pers. 
50) ne pirma, kaip po užvajavojimo per Persus.

5) Herod. I. 79.
6) Sardes gulėjo placzioje lankoje Hermo ten, kur kalnu- 

kal susiartina vieni su kiuis daugiau* negu kitur. Yra tu- 
losliekanos senoviszkojo miesto, bet, apart griuvėsių didžio 
dievnamio Kybėlės (Herod. V. 102), jos rodosi paeina isz 
vėlesnio laiko (Terier, vol. III. p. 17-19). Augszcziaus Sar
džių, į rytus, atsidaro platuma, pasidaranti isz sanjungmės 
Kogamio su Hermų, teip apraszyta per Chandlerį: “Platu
ma szale Hermo, kurs ją perdalina, yra gerai drėgninama 
upeliais nuo kalvų. Plati, graži >r iazdirbta" (Travels, vol. 
I. ch. lxxiv. p. 289). Strabo turbut tą platumą vadina “pla
tuma Kyro”, kuri susidurt su Phrygija (XIII. p. 929).

Yra kita didesnė ir dar bagotesnė platuma žiamiaus Šer
džių, apie kurią Strabo teipgi szneka (hypokeitai tėi polei 
(Sardžių) to te Sardianon pedion, kai to toy Hermoy, kai to 
Kaystrianon. synechė te ooU kai panton ariate pedion). Toji 
platuma pasidaro susijungiant Hyllui su Hermų ir traukiasi 
nuo Magnėzijoe (sziądien Manser) iki Sardžių. Teip apie ją 
kalba C. Fellovrs: “Isz Manserio mes iszkakome pirm devy
nių ant dziegoriaus. ir keliavome skersai lanką tieaiok į sziau
rę. Dviejų mylių atstume mes perėjome tiltu per upę Her
mą, ir beveik tuojau potam per jos prietaką, Hyllių, su plaus
tu; pasterasai yra didesnis (T) už vyriausią upę, su kuria jis 
susibėga į vieną stadiją nuo plausto. Lanka, per kurią mes 
toliaus keliavome, turi mažiausiai turėti 12 mylių tiesiok 
skersai nuo Manserio.........Žeme yra puiki, ir asz vargiai bau
maeziau akmenį per pirmąsias 18 mylių- Medvilnes ir javai 
auga veszliai, bet ten mažai tėra medžių (cp. Heredoto Psi 
Ton) apart gluosnių ir topolių (Asia >Minor, p. 201). Tai be 
abejonės yra platuma apraszoma per Hėrodotą: to pedion to 
pro toy asteos toy Sardiėnoy \.. .dia de aytoy potamoi eeontea 
kai allol kki Hyllos syrrtgnysi es ton megiston kaleomenon 
de Hermon. Bet argi muszls butu įvykęs po szitei pusei Sar
džių?

7) Dindymėniszke molyną buvo Kybėlė, [patinga dievė 
Phrygijos. Negalima pasakyti, katras kalnynas yra ans 
oyros Mėtros Dindymėnės. Turbut Hėrodotas norėjo pasa
kyti, kad szaltinis Hermo randasi Prygijoje, kas yra tiesa. 
Hermos prasideda iaz dviejų vyriausių azaltinių, abudu kal
nyne Morad, kurs yra szaka kalnakalnių Tauro, ir padaro 
rubežių terp vandenų, tekanezių .akarų linkon į Aigają, ir 
terp tekanezių sziaurės linkon į Euxiną. Vyriausiu szaltiniu 
nėra ans, kurt prasideda arti tziądyksczio Ghiediz arba Ko
dus (Kadoi Strabono), ale ariaumuo tekantis iaz pakalnėa 
Morad Dagh'o, kurs galbūt galėtu būti laikomas už kalną 
Dindymenė Strabono (XIIL p. 897) ir Herodoto (Hamilton s

8) Hermos (Ghiediz Chu), dabar įpuola į marę daug ar- 
cziausSmyrnos negu Phokajos. Jo upevietė vien vai mainosi 
(Chandler, vol. I. ch. XXI.), ir Pasteruose metuose jo isztaka 
po valei artinasi prie Smyrnos, kurios prieplaukai gresia dide
lis pavojus nuo daugelio rievų, kurios esti prieaz Safijiac Ka
leli, pasidariusių isz maurų, suneszamų per Hermą iHsmil* 
ton’s Asia Ūinor, vol. I. p. 45).

(Toliaus bus.)
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Nauji rasztai.
Statistika lletuviszkn knigu at

spaustu Prūsuose nuo 1864 m. 
iki pabaigai 1896 m. ir atsiszau- 
kimas lietuviu in visą civilizuotą 
svietą. Tilžėj. 1898 m. 95 puslap.

Pirmoje dalyj szitos Kuįgelėe, 
sutaisytos Jono Zauawykuczio,tel
pa suraszas lietuviszkų knįgų 
iszleistų Prūsuose dėl lietuvių 
maskoliszkos Lietuvos nuo 1864 
m., taigi nuo. uidraudimo spau
di o t i lietuviszkas knįgas lot y 
niszkoms literoms Lietuvoj, iki 
pabaigai 1896 m-; parodytas 
skaitlius atnusztų egzempliorių 
ir kiek jų pergabenta į Lietuvą. 
Isz tų surinktų nuo Tilžės ir Kara- 
liaucziaus knįgų iszleistojų žinių 
matyt, kad per neiszmintingą 
maskoliszko rando uždraudimą 
spaudinti lletuviszkas knįgas 
Masklotjoj, lietuviai iki pabaigai 
1896 m. užmokėjo Prūsų spaus- 
tuvinįkams 1384106 rubl. ir isz 
joe parsigabeno 3705250 knįgų. 
Latviai gi per tą laiką užmokė
jo 137075 rubl. Jeigu ne butų 
buwę to neiszmintingo maskolisz
ko rando padavadyjimo, visi tie 
pinįgai butų Lietuvoj pasilikę 
Prie to nepriskaitytos knįgos ir 
laikraszcziai Amerikoj iszleisti, 
teipoegi Prūsų . ir Szveicarijoj 
iszleidimai iki sziųmetų. Pridėjus 
tą, pasirodys, kad per uždraudi
mą lietuviszkos spaudos Lietu
va priversta buvo parsigabenti 
apie 5 milijonus visokios įtalpos 
uždraustų knįgų ir laikraszczių, 
už ką užmokėjo svetimų krasztų 
spatistuwinįkams mažiausiai pus- 
treczio milijono rublių.

Antroje knįgutės dalyj telpa 
lietuvių atsiliepimas . į visas 
civilizuotas tautas, paraszytis: 
lietuviszkai, lenkiszk*i, prancu 
ziszkai, angliszkai ir vokiszkai 
apie prispaudimą, kokį kenezia 
jie nuo maskolių ir prūsų. Neži
nia tikt kodėl,atsiszaukimai lietu- 
wiszki ir lenkiszki skiriasi nuo 
paraszytų praneuzi^zkoj, vokisz- 
koj ir angliszkoj kalbose. Rods 
mislis vienoda visuose, -tikt isz- 
reikszta ne tais paežiais žodžiais. 
Panaszus atsiliepimas į civilizuo
tas tautas, tikt, žinoma, pilniaus 
apraszantis lietuvių skriaudas, 
paraszytas nors vienoj isz svar
biausių kalbų ant Paryžiaus viso- 
svietinės parodos -ne butų be 
naudos. Szitoj knįgutėj tie sveti
mose kalbose atsiszaukimai pa
slėpti ant pat* galo- Užvardini- 
mas rods padėtas prancuziszkoj 
kalboj, bet statistika knįgų lietu- 
wiszka, nemokanti lietuviszkai 
jos ne skaitys.

sudegino pecziuje, ne sudegusius 
kaulus paslėpė szaszlavyne, ku
riuos jau surado. Becker prisipa
žino ir parodytus kaulus pripaži
no už kaulus savo nužudytos pa- 
ežios. Prova jo bus dar gal szį 
mėnesį arba pradžioj ateinanezio. 
Gal už savo bjaurų darbą atseis 
jam ant kartuvių užbaigti gyve
nimą.

— Pas gyvenanti po ur. 5750 
ant State ui. barzdaskutį Harry 
Burden užėjo jo draugas, gyve
nantis po nr. 6228 ant Ada ui. 
teiposgi barzdaskutys Archibald 
Talorn. Negalėdami nuomonėse 
suitaikyti, draugai susibarė. Lai
ke tų barnių Burden iszsitraukė 
revolverį ir paleido nepasirengu
siam draugui tris szuvius į gal
vą ir sunkiai jį sužeidė. Padaręs 
tą, iszbėgo ant ulyczios, bet nuo 
czia dar paleido per duris tris 
szuvius, tikt ant laimės, nė vie
nas nepataikė. Iszgirdęs szuvius, 
atbėgo policistas McKaneny ir 
stengėsi bėgantį Burdeną sulai
kyti. Tas paleido ir į policistą 
kelis szuvius, bet teiposgi nepa 
taikė. Tikt kada policistas 
pradėjo szaudyti, įdūkęs barz
daskutys numetė szalyn sawo re
volverį ir davėsi suaresztuoti.

Draugyscziu Reikalai.
Springvalley, III. Dr-tė Lietu

vos Sūnų LDid. laikys savo susi
rinkimą nedėlioj,26 Kovo, 2 vai. 
po pietų, salėje A. Wienbiskio, 
ant kurio visus sąnarius užkvie 
czia pribūti, nes-yra labai svar
bus reikalai ant apsvarstymo. Są
nariai toliaus gyvenmti t iiksis at
siszaukti ant žemiaus padėto ad
reso: t

Su guodone,
M. Benderius .

Box 393, Springvalley JU.

Du Bois, Pa., Dr-tė Sz.Kazimie- 
kuri užsidėjo 10 Spalių 1898 m. 
iszrinko administraciją isz sekan 
ežių ypatų:K. Rumszis prez., W, 
Savukinas sek.,M.Urbonas kasie- 
riumi, K.Maga!is ir A.Markelionis 
prižiūrėtojai kasos, J. Rajauskas 
ii* J. Z ima rm anas prižiūrėtojai li
gonių, S.Stankeviczia marszalka. 
Wisu8 aplinkinius lietuvius už- 
praszo prisiraszyli.
Suguodone,Dr-tė Sz. Kazimera 

W. Savukinas, sekr.
716 VVashington avė. Du Bois, Pa.

Mass-Mitingai.
Subatoj, 25 d. Kowo, 7j wal. 

vakare salėj Palaikio, 800 S. 
Aahland avė. Liet. Republ. Klu
bas ' 9-tos vrardoe laikys didelį 
m as-m i lingę, ant kurio kalbės 
aldermatuth Joeeph V. Crane, J. 
E. Bidvill ir kiti geri kalbėtojai. 
Wisu8 lietuvius uikvieczia pri
būti. Komitetas.

Nedėlioj, 26 Kowo, 2 wal. pb 
popiety salėj K. Laudanskio, 
3^01 S. Morgan st., ant kertės 
33czio ui., lietuviai republikonai 
laikys didelį mas-mitingę. ant 
kurio bus kandidatai ant miesto 
urėdų ir kiti geri kalbėtojai. Po 
politiazkų prakalbų bus prakal
bos ir apsvarstymai apie lietuvių 
tautiezkus reikalus. Dėltogi kuo 
daugiausiai lietuvių uipraszo 
susirinkti. Konlitelaa.

Antras didelis mass-mitingas 
lietuvių republikonų bus toj pa- 
ežioj dienoj 6} vai. po pietų ant 
West Side, ponr. 1144 S. Oakley 
avė. pusė bloko sziaurių link nuo 
Karecko saliuno. Czia yra pra- 
szoma kuodaugia usiai lietuvių 
susirinkti,nes pasibaigus politisz- 
koms prakalboms, prasidės tautisz- 
kos apie lietuvių materijaiiszkę 
padėjimą; galbūt pribus ir isz 
kitų miestų kalbėtojai. Uipra
szo visus. Komitetas

Liet. Republ. Kliubas Algirdo 
7tos wardoa laikys m&as-mitingą 
nedėlioj, 26 Kovo, 3 vai. po pie 
tų, salėj Szemaiczio, 632 S. Canal 
sL Bus lietuviazki ir angliazki 
kalbėtojai. Uipraszo visus.

Komitetas.

Naugatuck ir Union City, 
Conn. Liet Kliubis turės savo 
balių 3 d. Balandžio 7 vai. vaka
re, salėje Rener, Naugatuck, 
Conn. Įienga vyrama 25c., mote
rims dykai. Wi8U8 lietuvius ui 
kvieczia atsilankyti.

Su guodone, 
Komitetas.

<M4)

V, ----------------------------

Wietines Žinios.

— Musų prowa ant apskundi- 
mo kunįgo Kravczuno ir jo drau
gų prasidės ateinanezio panedėlio 
dieną, taigi 27 Kovo; teip bent 
stovi ant sūdo kalendoriaus.

— Kolionėj pas savo tėvus, 
gy venanezius Pittsburge, India
noj, pasimirė studentas “Chicago 
Colege of Dental”, James Mount. 
Pasimirė jis nuo sumuszimų, su- 
muszė gi jį jo sandraugai, tos pa- 
czios kolegijos studentai užtai, 
kad pasimiręs ne norėjo pildyti 
visų jų įstatų.

Nauja pasakų knįga.
Lietuwi«zkos pasakos. Medega 

Lietuviszkai mytoliogijai, surink
tos Dro Basanavicziaua. Telpa 
czia daug graiių ir labai juokingų 
pasakų apie perkūnus, velnius, 
aitvarus, deives, laumes ir tt

Prekė <1.50.
Gaunama “Lietuvos” redakci

joj- ______________

VVyrai nepraleiskite geros 
pragos!

Asz kaipo tikras lietuvys, norė
damas pagelbėti savo tėvynai
nius,uždėjau barberystos mokslai- 
nę. Lietuviai norinti užmokti 
szio amato, gali atsiszaukti, o asz 
apsiimu iazmokinti greitai ir ui 
pigę prekę.

Dom. Shopes,
536 Grand av. Chicago, III.

(7-4)

ZINA R. CARTER, 
republikoniezkM kandidatu ant 

Miesto Majoro.

— I gyvenimą Katie Bach- 
mann, po nr. 245 School st.,užėjo 
jos giminaitis, gravieras L. C. 
Bachmann, ir radęs czia savo 
psezią, paleido į ją kelis szuvius 
ir sunkiai sužeidė. Padaręs tą, 
pats nusiszovė. Sužeistą mote
rį s zkę nugabeno į vokiszką li- 
gonbutį, kūną gi jos wyro nuve
žė į numirėlių sukrovimo vietą 
po nr. 838 Belmont av.

— Wokietys- Frank Wittig,isz 
krautuvės O’Connor Transporta
tion Co. pavogė muilo baczkutę. 
Besineszdamas pajuto troszkulį, 
bet kad pinįgų neturėjo, pa
siūlė pirmutiniems patiktiems 
praeiviams pirkti ' nuo jo* 
muilą už tiek, kad galėtų 
nors alaus stiklą nusipirkti. Pa
tikti praeiviai buvo detektyvai, 
jie tuojaus suprato, kas tai do 
pauksztis yra muilo pardavinėto
jas; todėl Wittigą sulaikė ir dawė 
gyvenimą policijos areszte prie 
East Chicago av.

TH0MA8 H. CONNON, 
republ ikoniaz* a* 
kandidatai ant 

Miesto Adwokato.

— Jau .galutinai susekė, kad 
mėsinįkas Becker panagiu budu, 
kaip savo laike Luetgert, nudėjo 
savo paezią. Jis mat pirmiausiai 
ją užmuszė, kūną gi virino 
per wisą dieną, likuciius mėsos

Waterbury, Conn. K. 
Baltrukonis, 11 N. River 
Side St., turi Hetuvriszkę ga
liūnų. Wiai kiti aaliunįkai 
net užwidi,kad jam geriausiai 
biznis eina. Bet kodelgi neis 
gerai, kad užlaiko czystę sa- 
liūną, gerą taworą ir su iri
sais gražiai apseina, už tai 
wisi pas jį atsilanko.

APGARSINIMAS.
Kas norite, kad iszsiųsti į 

krajų pinįgai gerai ir greitai au- 
waikszcziotųr siųskite juos per 
“Lietuvos” redakciją, ogreieziau- 
siai’suvaikszczios. Ui greitumą ir 
teisiugumąkasdien apturime szim- 
tus padėkavonių nuo lietuvių isz 
visų Amerikos krasztų.teiposgi ir 
ui gerumą szifkorczių pas mus įsi
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. Prisiųs- 
dami pinįgus ant szifkorczių ar 
ant iszsiuntimo į krajų, visada 
uždėkite szitokį adresą:

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

CHARLES N. PIER80N,
• republikoniszkas 

kandidatas ant
Miesto Klerko*

Preke pinįgų.
Ruskas rublią j>o........... 53c 
Prusiszkoe markas po...........24 jc

Prie kiekvieno pinįgu siuntinio 
reikia pridėti 30c ant paczto kasz- 
tų-

Pinįgai iszsiųsti per “Lietuvos” 
redakciją greieziausiai suvaiksz* 
ežioje ir niekada negali pražūti, 
nes mes riuneziame per bagoeziau- 
sies bankas ir kiekvieną siuntinį 
Rsekuruojame.

Paiieszkojimai.
■ Juozas Senkus,pribuvęs isx Seranton. 
Pa. į Waterbury, Cobn. apsibuvo pas 
mus6 mėnesius Ir dabar pavogė auksinį 
laikrodėlį, S leociugeiius ir 450 pinįgų 
ir iszbėgo. Jis paeina lu kaimo Adomė
liu. BlarapolM pav., Suvalkų gub; vi
dutinio ūgio, pailgu veido, storų atkisz- 
tų lupų,maži ūseliai.Kas jį kur užtėmys 
ir duos man žinią gaus W.00 nagrados.

B. Oeezooia
ŽOGreenst., Waterbury, Conn.

Pajieazkau savo draugo, SimanoCae- 
panonio, isz Suvalkų gub., Seinų pav., 
kaimo Nemunaiezių.Teiksis atsiszaukli 
ant adreso:

Fr. Grablun, ’ 
BoxM, VViljnerding, Pa.

Pajieazkau Jono Hzessėkio, isx Kauno 
gub. Panevėžio pav.. kaimo Deikisz- 
kių, girdėjau, kad gyveno Chicagoj. Jis 
jmts, ar kas kitas, teiksis duot žinią ant 
adreso:

John Gtate, 
Red Lodge, Monl.

Pajieazkau savo brolio, Simano Miko- 
laiczio, isz kaimo Jokubaiczių, Eržvil 
koa vol. Kauno gub. Jis pala, ar kas ki
tas, teiksis duot žinią ant adreso:

Antanas Mikolaitia,
8810Houslon avė., So. Chicago, III.

Pajieazkau On&s Pežruliczioa. iszKauno 
gub.,Wilkmergea pav., Paketurių kaimo. 
Ji pati, ar kas kitas, teikis duot žinią ant 
adreso: ■

Bern.JatnJ Šviežius,
8 HoraceSt., Somerville.Maas.

Pajieazkau Antano, Stanislovo ir Ju
zės Sn*rakių isx Suvalkųgub., Seinų 
pav., kaimo Nemaunų. Jie patys, ar 
kas kitas, teiksis duot žinią ant adreso: 

VVibcas Grigaraviczius, 
Box 51, Luserne, Pa.

. Pajieszkąu mvo draugu, Kazimiero 
Waiczekauzko, iu kaimo Graužų, Resei- 
nių paw., Kauno gub. Jis pala, ar kas ki
tas, teiksią duot žinią ant adreso:

A. Rumsza,
47 Breaker St. Seranton. Ps.

Seranton,Pa..Antanas Ulinskaa,kriau. 
ežius, paeinantis isz Suvalkų gub., 30 
melų, didelės nosiee, kodo veido, ilgų 
kojų, laikė kriauezių “ahopą", surinko 
daug pinįgų už “siutus” ir iszbego. Jei
gu kas kur jį užtemytu, meldžiu duot 
man žinią ant adreso:

A. Kalinauskas, '
124 Filmore avė., Seranton, Pa.

Pajieazkau savo draugo J. Grinevi- 
cziaus (J. BmithjiszLidon:?nų miestelio 
Kauno gub. Jis pate, ar kas kitas, teik
sis duot žinią ant adreso; \

Frank Pails,
Bo x232, Fairmount, III.

Knigu Kataliogas.
Knygos I»wastelcoH intalpos. -

Apto Natri* kaipo rakta In da*rn........ ........lOo
aplaaklma* SS. 8*kr*a»ato Įfc
Draugija d.l l*zliuo*avtmlaio dailiu tel s 

ciytaczlaa*..........,.........  te
Ewwaa«lijo*, dr*u<« lteluwi»koa ir laaktea- 

ko* aat kodno* aadclok ir uirealaa Tfc 
Kilote* arba kelia* Ia maldinga w*aima SOo
Gar*** ape bateybia *udo Plewo " Ste
Gydyklos ao baime* .mertie. gte
Gyvenimai ag*. Dtevo ir .III aokoaa* ta.

Franoteakaa* S0e
Gyvenimą, **vento Benedikto •• |0c
Gyvanlma, «lv*aox. Marijos Paaos „ soc 
Gyvsnlmal wisa S*venta aat koduos dienos

6 dideles knygos, kndaa po M ate 
Tie patys gyvenimai Siventulu drūtai ap
daryti. Visos & dalys vienoje knygoje, aat 
nugaros uivardlnlmal supau,tl aukso 
tetaromi* ..............  K*

Gne*uyka* *ugnlyt*( ant gero kelio per
Jesvna Poną „ „ 10n

Girtybe, bjaurybe ir sunkybe to grteko ,. ite 
l*xg*nlagi dūmojimai apie Sopuliu* S»v. Ma

njo* Panos........................................... Sta
Istorija teao ir aaulo.tetaUmo abeoaelalt ite 
Istorija seno istatlmo no pat suivertmo

pasaulės iki užgimimo Kristau* Ite
Ka* yra grleka*’ labai naudinga knygele )te
Kalba ape Kataliku tikėjimą jte
Kaip apepakajiUe •smlaelja ” ite 
Kancala W. J .sau* arba Gavėnios knygele. Ste 
Kasd Inai ne* Maldos.  ............................................te
Mano 8kv. Marijos Panos.................................... fifio
Moksle* Rymo Kataliką. Kiekviena* žmogus, 

noriau* vadinu* tikru Rymo-Knžaliku, pri
valo perskaityti *zi* knygele idant supras
ta kat tai yru katalikyste, kurio* jf* 
vard* nešalo ja........................................Ste

Misija. Yra tai dvaaiazkas mokai** apie 
ukejim* terimta, tai Raaato Srv. ir ko 
dfih palte* Krista** , Ste

Nekaltybs augsrtybnir grodybs tos dorybes »• 
Pamokslai apl* indą Dievo " jte
Perspejima* apie stveri ta tikėjimą “ loc
Pamokslai aat djjliiuju metiniu ssvencals 

ir dldžioaio* nedeki,..................................*te
Stacijos arba Kalvarija......................................... i0c
Stebuklai Dievo Stv Sakramente, daug na- 

bažnu stereato tkaitymu........................ *0c
Sakale pavargėliu s tratu ir daugel kitu 

naudingu žinia ........... «.......................ite
Tajemnyczio. Gyvojo Ražanezlaua, 1S tajem 

nyesiu puadukyj*......................................ite
Tieao* žodžlU apie pamatiniu* tikėjimo daly 

ku* naudingu* dąl mokytu Ir nemokytu *c 
Trumpo* KatallktealTb* Katakiuno*.................Ite
Trumpo* Kaukimo* pagal kunigą Pilkausk* Ite 
Trumpi pamokinimai ir rodo* Įsiimto* Įsi 

knygų kun. K. Antenavicilaus.......... 10c
Vartai dangau* H ite
Wadova*aplankanciiu kaactla Wie*ip*Ue* 

Jazuto Kri*tu*o “ Ite
Vadove* In dangų Ste

Knigosi sw|etteko* intalpos. 
Abnoel* genaus* mokia tu ve dal valku Ite. 
Amžiau* gal** Poniko Piloto, kuri* buvo 

•udte W te* t pa ties Jeaau*.. ..............te
ANDERSONO PASAKOS Vienoj* kayge 

leje 10gražiu paaakaietlu ................... ite
Amerika Pirtyje Komedija dėl teatro 10c.

Knygos miniu locnos spaus
tuves. 

Akyvi Apeiretiiklmai Sviete, ant kari* žmo 
ne* nuolatos žian. bet ju gerai neeupranta; 
su 7 abroiaUal*. 8»udlng'au*e knygele ant 
svieto dal daiižinojlmo l*s ko darosi žai 
bal, griausmai, lietu* Ir miegas; ka*yra 
debesiai Ir aut ko ji* laikosi. . . ............. Ite

Aritmetika. Knig* dal inalmoklnimo roku*-
da..........................    Ko

HYGIKNA.arba mokais*apl* užlaikytu— •val
katos. Skite knygele privalo rasti* klekvie 
nuo** namuose, ne* ka* te su atyda ps r* k si
ty*. patalky* apsisaugoti nuo tukstencnlu wl 
šoklu Ilga, patalky* užlaikytieuelybejesavo 
sveikatą, pailginti savo amži ir mokas sžau 
ginti *veikal* ir tvirtai* savo valkeliu*. 
Preke.......................................... »e.

I* tori j* Suvienytu W*l*tiju Sllaurine* Ameri
kos A prasto kaip Kollumba* atrado Ame
rika, koki ozl* tad* žmones gyveno, koki 
žmones pirmiausiai isz Kumpos pradėjo va
žiuoti In Amerika, kokios karus buvo, už ka 
karevo ir kokluoee metuose, klek prezidentu 
buvo, koki Ir kiek kun* gero padare dėl *xio* 
temo* O ant pat galo talpinau Konstitucija 
Suvienytu Valstijų, kuri yra reikalingiausiu 
dalyku dėl perskaitymo kiekvienam žmogui 

' MM* Amunkoa žamsje gy venaneziam
Turi puslapiu IBS Preke.............-I....I10O

Tapati druczlal apdaryta.......................... .....filjfi
Kražių Skerdyn*. A prasto ana baisu atsitikima 

kadalfiUm. nutekollal užpuolė ant bažuy- 
czloe miestelyje Kražių, mušte, siaudė ir pjo
va nekaltus žmonis, iszgnove altorius Ir už- 
peoaetijo liažnytila. A laikiau šiai apraszo 
te erta* atsitikima......................................i*c

Leme n tarias Lietuvis zk*l su poteriais kate
kizmai* ir mistrnntura................... .-.. .Ite

Mokslas apte *”*>f Ir kilus artelnt, Ja bary į 
pabaisa. Aprašui kss yra tente, laa ko Ji « 
•įdeda, ant ko laikosi Ir aalp sukati; ta 
yrataule. *wal»tde«. menulis; kaip loti r 
ir kita, iaraiiridea; kas yra pilančios, kona 
tos Ir ki'ot retai matomos Ivaigfidssr Sun 
aatronomi.rka abroaellu turinti 2® pu<d 
piua. Yra tai wtenatlne k n yra lai kurio 
tikrai šmotus gali apslsrrrlestl..........7*

Ta pati apdaryta • ................................ .....fii.C
NAUJAUSIS L!ZTUW1SZKA8 8APN1NYKA#

•trinktas Ita daugel •■retlmtautlaaka sapdl 
nyku ir surėdytas pagal tikra PersisslA 
Kglptlaaka sapniayka.—sulIO atšakiu abap 
*aliu,-Au apraaaymu planetų Ir pa.lapcai 
kokias ssnoure. šmour, wartojo dėl inspejl 
mnabrites —Gėris ūsai bugnldo nrlaoirMis 
sapnus, koki tik Smogui prtsapoaot gali..O 
Apdarytas........................r............ . .............. ...M

Olltypa, apysaka lai laiko terpsaurtsakos ka- Į 
res Indi Jonu Amerikos.. .............. ............. ■

Paiki istorija ape Kantria Alana. kuri par S nįs 
les *a!ksaoalodama po >wieta, daugybla i 
badu Ir arargu kantrel Isakeatejo.......t* i

Trumpa Geografija Sutaisą Neris. Trumpai i 
suprantamai epratso irisas S dalis svieto t 
H pastrik.lėliais: mapu. Amoniu, gy^ruliuįj 
marikiu. Tlnkamitusa geografija vaikams i 
in pradinį mokslaluf...............................■ i

Rankwedls Gtomalu raszymul. Yra labai į 
naudinga knygele, kan mokins kaip reik Į 
rasiytie gromatas in i pakystamus, priete- ■ 
liūs, giminias, mylimajai** ir mylim no- ; 
sius priešą apaisredima. ia ponus, kuni- j 
gus, vyskupus ir kitas sugiltai pastaty- į 
tas ypa tas Pasveikinimai ipavlnczevo- Į 
nes) ant Nauju Metu, dienopi varduvių, • 
atgimimo ir kituose svarbiuose ilsi tiki- j 
maoae Preke ..........................................Mt

ROBINSONĄ* KRUZIDS, moralteakaapy- ’ 
saka dal jkuuumenes.............. ap

D RO BRUNDZOŠ Ii 
Naujais iszradimas ant sv 
t drutinimo plaukų.
Sulaiko slinkimą gal vos plaukų, wijeĮ 

toj iszpuolusių atauga nauji, isznaiki^l 
pleiskanos, padailina plaukų parvąpl 
stabdo galvos skaudėjimą. Yra tai nauji 
ir geriause gydykla ant sudrutinii$| 
plaukų kaipo vyrams teip ir moterinjaĮ 
merginoms Ir vaikinams. Kurie užtėr4^ 
jote savo plaukų slinkimą pasiskubin
kite, o gausite pagelba ant sulaikynni 
Jforintiejie persitikrini apie .gydyklų 
gerumą gaus daugybą paliudijimų. I|4 
sxydarni įdėkite markę ant atsakymoįii 
adresu k i te teip:

J. M. BKUNDZA,
71 Broome 8t., Nev York N. frį 

rr-Ai

“Vienybe Lietuviukų” 
iezeina kas sereda jau 18-tip 
metas, Plymouth, Pa., ir prąj- 
neaza avarbiauees ir teieip- 
giaueee tinęs isi Lietuvos it 
visos pasaulės, talpina pui
kias apysakas bei kitus nau
dingus apsiszvietimui raaztiM 
“Vienybe” ant metų kaš
tuoja $2.00 o ant pusės $į. 
Pinįgai turi būt apmokami 
isz kalno. Laiszkus ir pini
gus reikia siųsti ant tokjįp 
adreso:'

J. J. PAUKSZTIS, 
Plymouth, Pa,

FRANK ZAKARIJAS/, 
Wienatinis Lietu visikas 

SAL1UNAS 
E. CHICAGO, IND.

Uilaiko gerinusius gėrimus ir puikinu
sius cigarus.

Užkvieczia visus atailaukitl.

Elgin’o Laikrodelidl
GER1AV8KS IR TIKRIAU
SIAI Įniks rodantis Inlkroįte

luktztal. grailal Užmary? | 
Wial aaaartal yra tenkinki 
marke "ELGIJC’. taiyra i t- 
raa Elgino laikrodėlis. Ifi i- 
•tnncztauala C. O. D. į

UŽ $4.8« i.
•94>ri vilegij l>»iamt>a«|- 
hk>. ApAiurek ji, jeigu nėfi- 
daboja. neimk Ir.ntekztįu 
■tekamuoja.

JI JMgu pnalnai M-M mea p(i- 
dualine M 00 vena aukstSa 

/ •»' lenolugell su (kiliom laikto- 
dalla.afi kari antezprmo Ai- 

moketl tik SOe. Naslvalyk, o mes uttikriname 
kad busi uSganedylas

The W Alton Watch S Jevelry Co.
200-211 State St., * Chicago, lį

< Primink verda salo Isikrasacslo). j

J. LESZCZYNSKIO j
Lenkiszkat - Lietu wiszk|

APTIEKA ]
3318 S. Morgui St., Chiugo, 1B.

Turi geriausea gydyklų nuo visokių 
ligų; uslalko viaokea Europines tolel&. 
Bebro tn5sa, ruakaa gyvas dieleg ir A. 
Atsiszaukusiems per iaiszkua Ir apA- 
azantiems savo ligas, duoda rodąs ,!r 
prisiunczia gydyklų per pseztę arba 
per e xpresą.

A pliekoje visada randui keli dai- 
Urai. teipogi per telefoną gali m- 
jzaukti daktara ku tik koki norioj

Tel. Yards 700.
Dr. Stattieiįciius gyiena ant Aplietas

J. WEIN8TEIN, 
pigiausei parsamdo karietas ant vesA- 

lių, kriksztinų ir pagrabų. I 
250 W. 14th Street, 

Telefonas Canal 45b.

ADW0KATA8.
visokiuose suduoee, kaipo ei vlliszkuoOe 
teip ir kriminaliszkuose. Persenėjusj|s 
ir užvilktas provas atįiessko ir daw<AĮa 
prie greitesnio termino.

397 W. lĄth St., į 
Chicago,IllinoiĮO p. K. BRULHA84 

užlaiko didelę 

£"įKrautuwQ
La i k n h1 i i ų. I .a i k rod ė i i ų. Ž^e 

dų. Špilkų ir tt.. j

SEliublnius Žiedus $ 
padaro ant orderio už pigiau- 

se prekę.

954 33rd St., Chicago, Iii

W. SIOMINSKA,
679 Mtlwaukee Avenue, CHICAGO^ ILL.

Mano I)irbtuwe tapo 
Apdovanota

ant KoHCiu«Eko« Paro- \%jK3kt
don u* rūpestinga, tel-
Kinira ir artiatiAzką te-

KARŪNŲ, 8ZARPŲ, 
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
RERLŲ, MARSZAL- 
KINIŲ LAZDŲ ir tt.

Turiu už garbę apreikssti guo- 
dotiniems Kunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu vi
sus augRcsiatu paminėtus daig
ius Pigiauael, Teiningtausei 
ir Geriauuei, nes per 30 metų 
užaiimdama issdirbimais įgijau 
geriausę praktiką ir dėl to galiu 
viską padirbi pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.

Su guodone
W. SEOMINSKA, 679 MILWAUKEE AV., CHICAGO, 1LL.

C. W. DYN1EVVICZ & CO., 
805 MILWAUKEE AVENUE, 
PoniM'J We*t IHvt»on i Cteartr n)icaxni

CHICAGO, ILL.S. _____ flflflBHKi

KANTOR PIENIĘŽNY, REALNY I ASEKURACYJNY
, Vysetka pteniędzy do Baropy, Sprzedai

y Realootei, Karty Podroine, Okrętowe 1
.—,Kotejoare do i t Europy. Wynbian>< Pa

8H^|gįkMHįUJ ["'■r“ !.•■£•<.:'■:.. ^V': ■

" Vypožyęzante p tenori r y n* Budo
wante lab uknpno ReaJnoiei, Zmiana pteniedzy Zagranieznych. Notaryusae PabHczni.'

L16i>uwiszKa flPiMd,
257 Hanover St., Boston, Mass.

Pilna wi>okiu aptiekoriazkn taarorų csionykntcsiu ir uirubeiiniu.

Aptiekoje w i sarta galima rast DAKTARA, kurs duoda ligoniams 
rodąs dykai.

Aptiekoje galima susikalbėt: lenkiukai, ruskai, lietuviszkai ir 
daugely) kitokiu kalbų.

25 7 2 9 7

LEETUWIU DAKTARAS

Kauno gub. džauliu paviete

838 W. ,18th Street.
Nuo*8toa iki 12toa ryto.

Telefonas: Ganai 78.
Telefonuos galima isz kiekvienos 

aptiekta.

— PIRMAS —

S™; Saliunas
J. Kozlauskio,

Užlaiko geriauaiurfgervinus i puikiau
sias cigaru*. Wi»us užpraazo atsilankyti.

kerte 3rd ir Crosat Sis., Li Šalie, 111.

Wisi wyral pas

Baltrukony!
Rasite szalta alų, seniauses ariel- 

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

Atsilankykite po nr.
11 N. River Side St, 

gaterbnry,Conn, 

“Koscinszko Pharmacy” 
(LTKTUVnZKA APTIKS A)

102 W. Chicago Av., CHICAGO.

Paduoda m dėl žinios visiems lietu
viams jog nuo szios dienos p. Andrius 
L. Greiczunaa liekasi vyriausiu aptie- 
koriumi musų aptiekos kuri randasi po 
nr. 182 W. Chicago av., Chicago,'III., po 
vardu “Kosciuszko Pharmacy”. Turim 
geriausias gydyklas nuo visokių ligų. 
Parsigabenom visokias žoles, žiedus, 
szaknis isz FJ u ropos ir Lietuvos.—Ant 
pareikalavimo visada turime pagata- 
voja vaistus pagal geriausių ir garsin
giausių daktarų receptus kaipo tai;

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

ant skuros ir daugel ^kitokių Liekarstu, 
kurių czia dėl stokos vietos nepaduda- 
me. Galite gauti tįkt musų aptiekoja.

Atsiszaukusiems per laiszkus ir apra- 
szantiemrsavo ligą, duodam rodą ir 
prisiuneziame gydyklas*per pacztą ar
ba per expresą. Raszantiems ir norin
tiems gauti rodąs turite įdėti aiszku 
adresą kitaip atsakymą nė gausite.

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

Su guodone,

Kosciuszko Pharmacy
162 W. Chicago Av., 

Chicago, III

Ar Tawo peczius 
reikalai pataisymo?

Jeiga teip, tai pirk visus reikalingus prie 
pecziaus daiktus pas

Ootlet Furnitūra 4 Stove Co.,
3249 8. Morgan St.

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

ŪKININKAS, Lietuvos ukinįku lai- 
krasztis, iszeina vieną kartą kas mė- 

. nesį. kasztuoja Prūsuos ir Austrijoj 
2| markės, Amerikos prisiunėjant 4 
markės arba 1 amen dolierį.

' ARPAS, literatūros,politikos ir mok
slo, dvi mėnesinis laikrasztis, kasz- 
tuoja Prūsuos ir Austrijoj 3 auksi
nus, Amerikon ir kitur prisiuneziant 
4 auksinus (Markes).

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

i adresas padėti/
J- LAJPENAS,

Tilsit (Ost-Pr.) Germany.

Geo. M. Glašer, M. D.
Medicinos Daktaras.

Gydo visokes ligas, turi geriausę prakti 
ką ligose motąrių. vaikų irchro- 

nisskose ligose.
8«7 32nd St., Chicago.

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

Tek KLOK AK Y ARUS 885.

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

nuo 10—11 ryto.
Tklkfokab Canal 329.

I^TtOTARUVSZAS. CLAIM ADJU8TER.

F.PBradchulis
Užsiima visokiomis provomis ir isz- 

dirba visokius dokumentus. Rodąs 
duoda visokiuose atsitikimuose.

Atsiazaukite pūkavo viengenti:
954 33rd St., CHICAGO.

Telefon: Y arda 709.

HILLE-8 fotografas,
34SS S. Halated SU

Naifca paiki** Fotografijas; už tuuny liktai

*2.00 V •
Aat vasalu* ir kitokia reikalu nuima FVtn;ra 

ftjae kuopuiklausisri.

' 'fc-(
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