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MetaN X

riams pakinkyti Kubą į savo 
vežimą, parodys ateitis.

Esanti nelaisvėj filipinie
cziai likosi paliuosuoti. Pa
sitraukė amerikoniszka sar
gyba nuo namų, kuriuose 
buvo pasodytas garsus Agui- 
naldo, o [sargybos oficieras 
apreiszkė buvusiam fiiipinie- 
czių vadovui, kad gali keliau
ti, kur jam patinka. • Agui- 
naldo reikalavo apsaugojimo 
jo gyvasties ir praszė, kad jo 
ne szaukti už liudininką pro- 
vose priesz filipinieczius.

Sultanas Bucalod praneszė 
virszininkui amerikoniszkų' 
pajiegų ant salos Mindauao, 
kad nuo piųtės mėnesio jis 
dėl pradės kovą su ameriko
nais. Dabar sultanas renka 
kareivius if drutina savo sto
vyklas kalnuose.

Azija-
Chinų randas atsiszauk^į 

randus tų krasztų, kuriems 
turi mokėti atlyginimą, kad 
antros ratos pripuolanczio at
lyginimo ne gali iszmokėti į 
jiaskirtą laiką; vietoj aukso, 
siūlo ratą išmokėti sidabru, 
taigi ant treczdalio mažiau, 
negu priguli. Amerika ir 
Anglija buk, besigerinda- 
mos Chinams, kadangi joms 
ir teip pripažinta daugiau at
lyginimo negu kasztavo at
siuntimas ir užlaikymas po
ros tukstanezių kareivių, su
tinka ant Chinų rando rei
kalavimo, bet kiti krasztai, 
kurie daugiau kasztų turėjo 
pakelti, nesutinka priimi i si
dabrą vietoj aukso, o kad to
kių yra daugiau, tai be abe
jonės Chinams atseis užmokė
ti kitiems krasztaras auksu, 
teip kaip turi būt pagal pa
darytą sutartį.

■į

Chinų pasiuntinys Wu per
davė Amerikos urubežinių 
dalykų ministerijai atsiliepi
mą vieno isz svambiausių chi- 
niszkų provincijų ciecorians 
vietininko, kuris savo atsi
liepime protestuoja priesz pa- 
siliaimą iki sziol europeiszkų 
kareivių mieste Tien Tsin. 
Chinų ciecoriaus vietininkas 
reikalauja pasitraukimo sve
timų kareivių isz miesto. Jis 
atsiszaukė į Amerikos užru- 
bežinių dalykų ministeriją. 
Amerika vienog Chinnose ne 
turi savo kareivių; jeigu prie 
jos kreipiasi chiniszkas cieco
riaus vietininkas, tai jis tiki, 
kad Amerika parems Chinų 
reikalavimus. Vieno® vienog 
Amerikos užtarimas ne daug 
svers.

Dėdė maskoliszko caro lan
kosi dabar Japonijoj. Visų 
partijų japoniszki laikrasz 
ežiai karazūA sveikina sveczią 
ir aiszkiai kalba, kad politi
koj Maskolijoe ir Japonijos 
nėra nė jokių prieszginybių, 
abudu krasztai buk turi to
kius mierius, kad jie viens 
kitam kelio neužstoja. Jei
gu daikraszcziai teip kal
ba apie Maskoliją, tai ma
tyt Anglijai ne greitai pasi
seks Japoniją su Maskolija 
supiudyti; Japonija ne mis- 
lyja Anglijai keptas bulves 
isz ugnies iszimti. Ar isz ti
kro vienog terp Maskolijoe 
ir Japonijos nėra nė jokių 
prieszginybių? Apie tai ga
lima abejoti.

Anglija.
Sveikata Anglijos kara

liaus nuolatai eina geryn. 
Dabar pavojaus jau nėra, to
dėl daktarai paliovė garsinę 
žinias apie bėgį karaliaus li
gos. Dabar jau galima tvirtinti 
kad nuo operacijos Edvardas 
Vllne numirs. Jeigu taisymas! 
sveikatos ir tolinus eis teip
jau diktais žingsniais kaip

Politiszkos žinios.
—o---

Amerika.
Pasibaigė sesijos kongreso 

ir tauto® iszrinkti pasiunti
niai iszvažinejo atsilsėti po 
darbui. Isz tikro kongresas 
ir senatas ne gali labai pasi
girti nuveiktais darbais, svar
biu ant viso kraszto labo ne 
daug nuveikė. Paskutiniuo
se laikuose, priesz uždarymu 
sesijos, ypaez senate tūli se
natoriai net su kumszczioms 
darbavosi, bet tas neina juk 
ant tautos labo.

Isz paduotu ant apsvarsty
mo užmanymų kongresas ir 
senatas szioje sesijoj ne pa
baigė: klausymo- prekystes 
terp Suvienytų Valstijų ir j 
Kubos, klausymo apsunkini
mo ateivystės ir kelių kitų 
menkesnės vertės užmanymų. 
Klausymai tie bus perkrati- 
nėjami rudenyj, kada tautos 
reprezentantai, sudrutinę sa
vo pajiegas, susirinks vėl ant 
sesijų.

Klausymą valdymo formos 
ant Filipiųų salų nors per 
vargą, bet užbaigė ant pa
skutinio susirinkimo. Kas 
užgirta, tas ne suteiks didė

jęs garbės randui “Liuosy- 
bės žemės”; įstatai, koki li
kosi užgirti, rodosi paimti isz 
Maskolijoe archyvų. Ame
rikonai giriasi, kad jie nori 
ant tiek pakelti filipinieczius, 
kad jie su laiku, jeigu kada 
amerikonams reiktų pasi
traukti, galėtų pats valdytie
ji; tuom tarpu, pagal užgirtas 
tiesas ir prezidento užtvirtin
tas, filipiniecziai mažai turės 
progos iszlavinti savo politisz- 
kas pažiūras ir geriaus susi
organizuoti po amerikoniszkų 
urėdninkų globa. Anglijo- 
nai už pasikėlimą savo valdy
bų būrų atėmė jiems balsavi
mo ir politiszkas tiesas; ame
rikonai, nors ne turėjo tiesos 
bausti filipinieczių, kadangi 
tos salos ne prigulėjo niekada 
Amerikai, visiems ne kriksz- 
eziouiszko tikėjimo filipinie- 
eziams ir ne mokantiems isz- 
paniszkai arba angliszkai at
ėmė politiszkas tiesas. Argi 
kalti tagalai arba kitoki gal 
valai, jeigu jie užgimė ne isz- 
panijonais arba anglijonais, 
ir ne turėjo progos tų kalbų 
isimokti; argi jų kaltė, kad 
jie užgimė ne krikszczionisz- 
kame tikėjime, kuris vienog 
jiems teipjau brangus kaip 
ir krikszczionėms krikszczio- 
aiukasf Už sanžinios reika
las nė joks laisvę mylintis 
randas ne gali bausti žmonių 
ir atėmimu tiesų versti mili
jonus žmonių priimti savo ti
kėjimą. Net Maskolijoj 
valszezių rinkimuose ne atė
mė dar tiesų balt-avimo ma
hometonams, žydams arba 
stabmeldžiams, nors jie ir ne 
moka maskoliszkai. Surėdy
me Filipinų salų amerikonisz- 
ki tautos reprezentantai pasi
rodė didesniaiv fanatikais už 
maskolius.

Paduotas buvo ant apsvars
tymo senatui užmanymas pri
skyrimo Kubos į rie Suvie
nytų Valstijų kaipo jos val
dyba. Kad tokius norus 
turi senatoriai, apie tai nieks 
ne abejoja. Kadangi vienog 
to ne galima būt padaryti be 
karės su iszliuosuotais neva 
kubiecziais, todėl senatoriai, 
besi priešindami paliuosa vi
ntams Kubos prekystai, nori 
jauną republiką nupuldyti 
ekonomiszkai, kad ji, ant isz- 
•iliuosavimo nuo vargo, pati 
panorėtų susijungti su Su
vienytoms Valstijoms Sziau- 
rinės Amerikos. Ar tuom 
pasiseks Amerikos politikie

iki sziol, tai už kokių dviejų 
sanvaiezių jį ketina perkelti 
ant laivo, kur greieziau ne
gu ant žemės galės iszgyti.

Edvardo apvainikavimas 
atsibus 15 d. piutės.

Kadangi dėl atidėjimo ap
vainikavimo varguoliai, ku
riems pažadėti buvo valgiai, 
daugelyj. vietų buvo pakėlę 
maisztus, tai kad jų bent 
Londone nedaleisti, pereitos 
nedėlios dieną davė ten pie
tus pusei milijono žmonių. 
Net darbininkai turinti dar
bą, jeigu turi uždarbį mažės 
nį negu 5 dol. aut sanvaites 
ir turi szeimyną, o viensti- 
piai, jeigu uždirba mažiau 
negu po 3 dol. gavo pietus. 
Kiekvienas varguolis gavo 
mėsos szmotelį, saldumynų ir 
po butelį alaus. Ne pui
kiausi tai pietus, bet ir to
kių Londono varguoliai gal 
seniai ne turėjo. Karaliaus 
szeimyųos sanariai važinėjo 
po vietas, kur dalino valgius, 
kalbėjo su varguoliais, ragi
no valgyti. Vietoj to visko 
vienog varguoliai geidžia, 
kad galėtų sau ir savo szeimy- 
noms turėti visada sudruti- 
nanezius pajiezas valgius, kad 
ne reiktų baduoti; pavalgydi- 
nimas sykį ne pakels nupuo
lusių dėl vargo ir stokos gero 
maisto pajiegų.

Londone atsibūva dabar 
tarybos terp atsiųstų ežia vi
sų kolionijų reprezentantų ir 
Anglijos kolionijų ministerio 
Cham beriamo, bandanczlo 
užmegsti tvirtesnį ryszį terp 
kolionijų ir Anglijos. Vien 
Kanada pritaria Anglijai; ki
tos gi kblionijos, ypaez gi 
Australija, sutinka, kad An
glija gintų jas nuo užpuoli
mo, bet ne nori labai prisi
dėti nė pinigais prie eudru- 
tinimo Anglijos kariszkų pa 
Jiegų, ne nori pripažinti An
glijai nė jokių privilegijų nė 
prekystoj.

Praucuziszki laikraszcziai 
tvirtina, buk sutartyj terp 
būrų ir Anglijos yra ir sle
piami paragrafai. Atlygini
mas už sunaikintas burųfar- 
mas esąs trisdeszimtį kartų 
didesnis už tą, koks pagarsin
tas. Apart to, sutarta buk 
su visu atleisti kaltes, ne at
imti politiszkų tiesų ir karia
vusiems priesz Angliją bū
rams angliszkų valdybų. Tie 
dabar Anglijos rando slepia
mi sandaros traktato pora- 
grifai bus, kaipo ypatiszka 
malonė, pagarsinti tik laike 
apvainikavimo Anglijos ka
raliaus. Ar tas praneuzisz- 
kų laikraszczių paleistas pa
skalas yra teisingu, neži
nia.

Garsus pietinės Afrikos gu
bernatorius Milner atsiszau
kė į Anglijo® kolionijų minis- 
terį Chamberlainą, reikalau
damas panaikinimo konsti
tucijos tose Anglijos valdy
bose, kad pats be jokios kon
trolės galėtų elgtiesi, kaip 
jam patinka, o doriška ver
tė Milnero ne didelė. Net 
Chamberlain, nors teiposgi 
doriškai ne stovi labai augš- 
tai, atmetė begėdišką Mil
nero reikalavimą.

Pietine Amerika.
RepublikoJ Hayti maištai 

dar ne pasiliovė ir visgi dar 
nežinia, katra partija revo- 
liucijonierių paims virszų. 
RepublikoJ buvo pagarsinti 
rinkimai, bet jie negalėjo at
sibūti. Revbliucijonieriai 
vienos partijos, Jeigu turi 
valdžią kokioje vietoje, pri
verstinai liepia gyventojams 
balsuoti už savo kandidatus; 
tą patį kitur daro kita revo-

liucijonierių dalis. Neįsta- 
bu, jeigu prieez teip iszrink* 
tus kraszto viršininkus kyla 
tuojau® revoliucijos. Tūluo
se krasztuose pats doresnio- 
jie urėdninkai atszaukė rin
kimus, kol katra nors parti
ja revoliucijonierių ne paims 
viršų ir kol ne užgims kokia 
nors tvarka.ko dabar tųpubl. 
Hayti nėra. į

Venezueles prezidentas Cas- 
tro pavedė valdžią vice pre
zidentui, o pats iškeliavo 
prie pasilikusių dar prie Jo 
kareivių ir paėmė vedimą ka
rės su revoliucijonieriais į 
savo rankas. Su 4500 karei
vių ištraukė Jis prieš treu- 
kianezius ant miesto Valen- 
čia revoliucijonierius, kurių 
yra 3000. Keikia neužilgio 
laukti svarbesnio mūšio,ku
ris, Jeigu išpultų ant Castro 
nenaudos, atgabentų galą 
valdžiai prezidento Castro; Ji 
patektų revoliucijonieriame 
teip jau, kaip porą metų, 
sumuezę® kareivius preziden
to Andradė, Castro nuo jo 
paveržė valdžią. Venezuelėj 
šiuom kartu revoliucija ar
tinasi prie galo ir rodosi,kad 
Castro bus praszalintas. Ar 
ilgai vienog palaikys savo 
rankose valdžią? dabartiniai 
revoliucijonieriai, Jeigu ji 
jiems pateks? Iš paniškose 
republikose vidurinės Ame
rikos ir sziaurinėse pietinės 
revoliucija beveik niekada 
nesiliauja.

Prosai.
Prūsų lenkai, kaipo atsa

kymą ant naujų persekioji
mo lenkystės Prūsuose, ren
giasi iškilmingai apvaikš- 
czioti sukaktuves muszio ant 
Grunwaldo laukų, kuriame 
vokiecziai kryžiokai likosi 
baisiai sujungtų lenkiškų ir 
lietuviszkų pajiegų sumušti. 
Juo smarkiau vokiecziai per
sekioja lenkus, Juo labiau 
pasikelia terp lenkų tautiš
kas supratimas ir solidariš- 
kūmas; prispaudimas pakelia 
lenkų dvasią.

Brombergo apskrityj tūlo
se viętose lenkai pakėlė 
demonstracijas, kuriose aisz
kiai pasirodė, kaip neken- 
czia vokieczių. Mieste Brom- 
berge, kada kareiviai bandė 
lenkų minias vaikyti, vienas 
kareivis lenkas stojo savo 
vientauezių pusėj ir su dur
tuvu sužeidė du vokieczių ka
reiviu. Riestai atseitų vo- 
kiecziams karės laike, jeigu 
lenkiški kareivių regimentai 
su ginklais pereitų į vokie
czių priešų pusę. . Dabar 
valdžios laukia dar svarbes
nio pasipriešinimo jo mie- 
riams Poznaniaus lenkų, to
dėl ežia sutraukė dar daugiau 
kareivių negu Jų buvo pir
ma.

gogoj ant iesprassymo sveiksti s 
VVf h'ui, visi žydai išėjo iš sina
gogos. dievmaldystą lokė vien 
rabinas tuezczioje si* agogoj.

La Vilniaus techniškos mo
kyklos išvijo penkis mokinti
nius.

I V Iniau^ gimnaziją szįmet 
(išbaigė 47 mokinti uia>; apart 
š tų, išlaikė egzaminą gimn zi 
joj du pašaliniai ir jie teipo-gi 
gavo atest įtus kaip ir besimokiną 
gimnazijoj.

Vilniuje likosi parengta vai
kams g} d nyczia, kokios iki sziol 
mieste ne buvo.

Vilniaus M traišką mergai 
caių institutų šįmet pabaigė 71 
mok ntin*. Ant ateinanezių 
ruok'lo metų yra vietų: I kliasoj 
— 43; IH kl. — 10; Viki.— 
14; kiti se k lianose naujai norin- 
ezioma pastoti vietų nėra.

Pagal taisą ant valgio produk
tų miesto apdirbtą, prekės viso 
kių valgio produktų ant berželio 
ir Lepos mėnesio yra sekanezios: 
svaras geriausios kvietinės duo
nos 12—15 kap., ruginės pikle- 
volo- 3į—4 kap., juodos 2j kap. 
Jautiena geriausia 20 kap., be 
kaulų 14 kap.; antro sorto 11 
kap., kiauliena 14 k*p ; rūkyti 
kumpiai po,22 kap.; Lšiniai 20 
kap. už svar Sūdytas sviestas 12 
rubl. už pūdą, už svarą 32 kap.

Ant priemieszczio Žvienncziaus 
miestas nutari parengti viešą 
parką.

22 d. Lerže’io į stacsiatikiszką 
Vilniau* soborą į-ūkraustė vagi- 
ius. Jam pasisekė ištuštinti 

pinigines dėž* s; paėmė ji*sidab
rinius liktorius nuo altoriaus, bet 
besistengiant Išlysti per išmuš
tą langą, išgirdo panaktinis. 
Davė žinią į polic ją. kuriai ir pa
siekė vagilių pagauti. Vagi
liam p įsi rodė maskolius bijoma 
Boldirev.

II Vilniaus vyrišką gimnaziją 
šįmet p .baigė 22 mokintiniai.

% Vilnims miesto rodą nutarė 
gulutimti.prieChemiszkai—Tech
niškos miesto mokyklos, pa
rengti pamokinančius kurtus a- 
matmiukams. Kurši triukais 
vakarais kaa dieną nuo 7Į — 9 j 
vai. Ant užlaikymo jų miestas 
poskyris 1500 rublių ant metų. 
Lekcijos bus: fiaikoe,mech nikos, 
mechmiškos techuolog jos, che
mijos ir pižiuimu t a vorų. Ru
peslį apie i-zdirhimą v Idžių da- 
leidimo miestas pavedė Vilniaus 
mokslinio apskriezio viiszmn- 
kui.

Isz Vilniaus gub.
Antroje pusėje gegužio mėne 

šio Vilniaus gubernijoj buvo 28 
gaisrai, kurie užgimė: nuo neat- 
sargumo pacvių padegėlių 5, nuo 
negerai įtaisytų ir nevalytų kalni
nių 4 nuo padegimo 3, nuo per
kūno (trenkimo 2 ir nuo nežino 
mų priežasezių 14. Visuose tuo
se atsitikimuose ugnelė pridirbo 
blėdiee ant 32067 rubl.

Netikėtų miresių buvo 13, nat- 
žudjsczių 2, užmušystų 2. Vai
kas užsmaugtas 1. Negyvėlių 
rado t. Vagys tų papildyta 14. 
Pavogta dnigtų už 1155 rubl. 
Arklių pavogė: V įmaus pav. 2, 
Trakų pav. 1, Lydo- 9, Aszmėnų 
6, Dianos 2; iš v so 20 arklių.

Per eanvaitę nuo 29 gegužio i- 
ki 4 berželio Vilniaus gubernijoj 
buvo apeirgimų vis kioms lim 
pancz oms ligoms: Vilniuje: sai
kuotoms szilt nėm* apsirgo 5, pil 
vinėms 5, rože 6, tymais 2, k rupu 
2, rauplėms 2, d f Levitu 2. Pa-
viecziuose apsirgimų buvo: ty
mais: Trakų pavietyj apsirgo-12, 
numirė 2. Rauplėms, Aszmėnų 
pav.. mi*ste Aszmėnuo*e apsirgo 
4 Krinczinknoš 10, numirė 1, 
Komajuose apsirgo 5,kaime Luka
šenka 3, mie-<te Smorgonėj 1; 
Lydos pav., kaime Dvorcsanuoee
5. numirė 1, Širstuose ape rgo 4, 
numirė 1, Romanovicziuose ap
sirgo 18, numirė 4. Sailtinėms, 
V Iniaus p«v. kaime B tividuoee 
apsirgo 9. Slabadėlėj l Malin sz- 
kiuo>-e 2, miestelyj Os'ruvce 2. 
Tymais: Vi*niaus p .v., kaime Be 
rezovka apsirgo 4. Smarkiai 

Isz Lietum
Isz Vilniaus.

Vilniaus gubernatorius Wahl 
liepė plakti suareštuotus laike 
demonstracijų tik lenkus, lietu
vius ir žydus darbininkus, masko
lių plakti ne dryso. Katalikų 
plakė 6. Vienus. nuplaktas, pa 
grūmojo su kumšezia. Tą liepė 
plak>i net tr s kaltus ir plakė 
tol, kol plakamas ne apmirė. Gu 
bei na tonus W hl yra ne kencz a- 
mas Vilniuje ne tik ve inių gy
veni ojų, *et net doresnių masko
lių ui jo žiaurumą.

Neseniai į V luių atgabeno 18 
katalikų ūkininkų, suareštuotų 
ui nepakl.iuaymą, ant paliepimo 
miskolaus dvarpon o Buturlmo. 
Tuos Wahl 'eipo-gt be sūdo lie
pė plakti ir nuplaktu? pasodino 
j kalėjimą.

Laike dievmaldyttos žydų aina-

siauezia pilvinės šiltinės ypaez 
Aazmėnų ir Trakų pnviecziuose; 
Vilniaus pav., Soleczn kuo*e ap- 
-irgo 5;Vileikos p*v.,kaime Cho- 
ževe a| sirgo 4,Muis ežiuose 8,Slo- 
bodelėj 4, numirė 2. Aszmėnų 
pav., kaime C chonuess apsirgo
6. Ardamuoee 3, G»limszczi- 

noj aps rgo 3,numirė 3 ;Szventėuų 
pav., kaime Kuvalczirzkiuo«e 
aps rgo 7; Dt-nos pav., kaime 
Okunitve apsirgo 3. Prozorakuo- 
»e 3 Miisi oje 3, SaVick uote 6,* 
numi ė 2; Trakų pa v. et) j pilvi
nėms šiltinėm* sarganczių yra 
13. numirė 8.

Grafas Tyszkevicze, tavo dvare 
Vaka, netoli Vilniaus,parengė iu- 
▼jų auginycz'ą, kur galima gauti 
visokių iuv.ų veislių užvaisintus 
ikrui ir jaunas žuvytes.

Liukai Vluiaus gubernijoj 
i-ziuom kartu sziteip pert is ta t : 
Vileikos, Dienos, ir Trakų pavie
tyj galima laukti užganėdinate- 
ežio užderėjimo visokių javų;Aš
menų pa v. vašrojai iszrodo geti, 
ie utniai gi jav.i uiganėdin >nti; 
prasti gi yra tik Vilniaus pavie
n

io d. berželio kaime Ooncevi- 
cziuose, Aszmėnų pav., siautė ga
na didelis ga aras. Pirm ausiai 
užsidegė namai ūkininko Augu- 
ttinavieziaus, bet vėjas ugnį iš 
platino ir ant kaimyniškų ūkių. 
Į P' rą valandų sudegė ežia 10gy
venamų namų ir 12 negyvenamų 
triobų. Blėdį gaisro padarytą 
akaito ant 7000 rublių. Sudegu
sios iriubo ne buvo niekur apsau
gotos. Nuo ko užgimė gaisras, 
nežinia.

Pagal surinktas btatialszko 
biuru žinias, pradžioj pereitų me
tų Vilniaus gubernijoj buvo 
1706357 gyventojų, kuria
me tai skaitliuje katdikų buvo 
1C05230 »tacziatikių 424182, žy
dų 245771, liuteronų 2667, ma
hometonų 3880. Krikšczioni-z- 
kų mokyklų b ivo 29J, žydiškų 
563 ir apait to 771 cerkvinė »ta- 
cziatiška mokykla. 19<>0 m. surin
ko žieminių j ivų 2223196 czet- 
verezių, vasarojų 3154862 czetv., 
bulvių 6778534 czetv. Szieno 
246<>OOOO pūdų. Fabrikų buvo 
1759; kuriuose dirbo 14010 dar 
binmkų, j e iszprodūkavo tavo- 
rų už 18414774 rubl. Diugiau- 
siai gubein joj yra skurų iszdir- 
binyczių, nes 139, kurių metinė 
produkcįja siekia 3184188 rubl. 
Jomarkų buvo 349, ant kurių at
gabeno tavorų už 1387830 rubL, 
pardavė-gt už 963357 rubl.

Isz Lydos pav., Vilniaus 
guber.

Lydos pavietyj, kaime Vali, 
gyvena turtingas ūkininkas M. 
Szeimyną susideda isz senos mo
tinos. j<« sūnaus ir 28 metų pa 
ežios sūnau*. Neseniai, išvažia
vus su n ui iš namų, sena motina 
patykojo, kada sunaus pati užmi
go. Senė pagriebė kirvį ir pra
dėjo mieganezią sunitus paezią ka
pot) ir sukapojo teip, k»d nėra 
v ItŠes ant ii-zgijimo. Padar usi 
tą plotina, i»zb*go ant kiemo,szo- 
ko j nulinį ir prigėrė. Matyt, 
kad motina tą viską padarė (puo
lusį į beprotystę. Ji p rma jau 
bandė nusinuodinti, bet likosi 
daktaro inge bėta.

Isz Trakų.
Trakuose, ant ežero Szvento 

Lukošiaus yra sala, o ant jos 
griuvėsiai Keiatuczio rūmo. Ka
dangi apie tą rūmą nieks nesirū
pino, tai rūmo sienos pradėjo 
griūti ir nuo jo butų nieko neit 
ką. Dabar miest is salą ir rūmo 
griuvėsius pars>mdė šnarini 
Peterburgo archeologiszkos drau
gystės Szukevycziui. Randaunin- 
kaa a[isiėmė savo kantais apsau
goti nuo visiško sugriuvimo 
Keiatuczio rūmo griuvėsius ir už
tai nuo lankytojų salos turi tiesą 
imti po 5 kapeikas.

Naujos bausmes.
ri‘¥arpa” N r. 3 ir 4,spgarsin:me 

‘^Naujos bausmės” yra pasakyta, 
kad stud. Mou gird ui, D r ui Ja- 
nušiui ir J. D»nilev)czei “tapo 
priska'tyta nž bau-mą sėdėjimas 
kalėjime”. Ta žinia tapo pri-

Inz^ Kauno.
Maskoliškas r»nd»c užtvirtino 

Vilkn e1 gės dr uty-’ą darymo 
visokių ieitdarbiszkų banda vonių 
»nt žemės privati®kų savininaų. 
Sana r a:, įst< dsmi. moka 3 rub
lius, metinė yra t» ipojgi 3 rub
liai. Suririns imus draugystė 
laikys paeditm Kaune ir Vilk
mergėj, ant kurių bus apreikez- 
tis pasekmės visokių darytų ban- 
davt-mų ir nuteikiami v suki rea- 
kalirgi pamokinimai. P imą su
sirinkimą mint ta diaugy tė atlai
kė dabar Pana vėžy j, Likę buvu
sios ten žemda rbyatės p*i odes.

Antia- sua-irinkim; s atsibur23d. 
piutės Vilkmergėj.

M fūterija ūži vi t no Draugys
tę Savi'aipii io A| ši gojiaio Žtm- 
dari ių Tunų. M uėta Draugystė 
turi tie*ą d rb ioiiesi po vi*ą Kau
no gubem ją.

Permainos svarbesnių u- 
redninkų.

Rygo s m< kotu ioaj rkiiczio vir- 
sz n nkaa 8<hv>rx Lkori jerkel- 
tas am tokio jau urėdo į Vaisza- 
vą; į Rygą gi i nt vi«t* r Hhvart- 
zn | kosi pasiūt s pagelLininku 
Kijevo molei n o apskiiczio vir- 
zinmk o Izvo 8 yj. Kaino gu- 

bermjos marszelga S « lyj in pa- 
■ kirti s į Gndią pildyti gul ema- 
tonau- pinigas.

Isz Goldingeno, Latvijoj.
. Likosi i pi m kinese šito miesto 

parengt* šilkų aug nyczia ir prie 
j<>s | am< k nai ti k< r*ai auginimo 
šilkmedžių šilkinių vabalų ir 
»pd rbimo szilkų. Pssod no 46- 
000 šilkmedžių, kurie vi-i ge
rai išla.kė žiemos šalczius šito 
*raszto; taigi aišku, k d jie iš
laikytų ir Lietuvo* szalczius. Kad 
s/ilkmediui Lutuvoj auga ir ne- 
išszala, tas jau seniai ištirta.

Isz Prūsų Lietuvos.
Karaliaucziaus 1 ikraszcziai 

prane?zs, buk Rusnyj i-ugavo isz 
Maski lišKoe'os Lietuvon paei- 
n ntį berną Butkų, kurį laiko 
už žmogžudį, užmuszu**) Smali
ninkuose moterį prekėjo Simo
no.

Geležinkelio alkūnė nuo Pagė
gių į Smalininkus lik<si jau ati
darytu Kelionė nuo Tilžės į 
Smalin nkus kasztuo- 2 markes. 
Aut vi»» kel.o yra 20 et.cijų iki 
Smalininkų.

Kraušiuose, Prūsų Lietuvoj.20 
metų vaikinas Jul ua Tobys su 
peeiliu n d rė b vo numylėtinę, 
18 metų tarnai ą K v>leva<ytą.

Prūsų Lietuv* j per* itą eanvaitę 
siautė sm>rkios perkun jos. Per* 
kūnas pagimdė ne mažai gaisrų, 
ant v so L etuvos ploto t-udegė 
nuo perkūno apie 10 t<i bų.

<ų ta iš kelių vietų ir yra tei 
ainga. Bet paskutin ame la ke 
patyrėme iaz isztik'mų szalti iių. 
kad nežiūrint ant c iro apsk-lbi 
mo, Ministėriji Vidaus dalykų 
vardan to palies caro, apskelbė 
pr sakymą, pagal kurį tapo in 
tremti:

Stud. Janulaitis ant 3 metų 
į Rytidę Sihenją.

Dr. Janusz's ant 2 metų į 
Ma^kol ją (apsigyveno Smo
lenske).

Stid. Moagirdas ant 2 me
tų į Miskoliją (apsigyveno ant 
Kaukazo).

Ž upsnya ant 2 metų į Mas 
koliją (apsigyveno Saratove).

L nd»bergas iš Maskvos 
į maže-nį m i etą ant 3 metų (ap 
sigyveuu Smolenske).

(Varpas).

Užderėjima? Lietuvoj.
Pagal lando garsinama* žinias, 

š ųmetinė deda Lietuvos lau
kuose sekaneziai dabar iš ro
do.

Vilniaus gubernijoj, nutirpus 
sniegui, orą- buvo šaltas, todėl, 
n isz syk žieminiai javai išro
dė užganėdinancziai.bet paskui jų 
augimą sulaikė šalczia'. Dianos 
pavie'yj reikėjo iszarti 25de-iati- 
nas dirvų su i etniniais javais ir 
jas vasarojais užsėti. Apskritai 
imant, žieminiai javai iszrodo už- 
ganėd nancziai, imant visą guber
niją. Vilniaus pav. kviecziai 
neužganėdinanti, o rugiai . vie
toms v s>i prasti. Sėjant vasaro
jų, oras b ivo šaltas. Vasarojai, 
išėmus Vi eikos pav.,sužėlė už- 
ganėdinancziai; Vileikos pavie
tyj vasarojai išrodo prastai.

Kauno gubernijoj pavas irio ez 1- 
cziai teiposgi iškenkė laukam«. 
Iki pabaigai gegužio buvo sz»I- 
nos. Gegužio mėnesyj buvo 
smarkus lytus. Žemini ii javai 
išrodo geresni negu v dut niš 
kai. Vasarojai sužėlė užganėdi 
naneziai.

G rodeo gubernijoj žieminiai ja
vai išrodo vidutini-zk*i, o vi e 
toms net gražus Vasarojų galima 
laukti vidutinio užderėjimo.

M nsko gubemjoj žieminiai ja 
vai užganėdin»nti,pn<8ti vien Bo 
rišo v o p.vietyj. Vasirojai pr.st 
Rieszicos ir Pinsko paviecziuose, 
kiiuoae gi užganėdinanti.

Vitebsko gubernijoj žiearniai 
javai išrodo neužganėdmauti.va 
saro j ai gi užganėdinanti.

Isz Lietuviszko Minsko.
Gegužio mėne*) j czianykaz- 

cziame teatre d*rb ninkai pacėlė 
uepnlankias randui demon-traci- 
jaa. Laike sukaktuvių apvaini
kavimo maskoliško caro val
džios į te trą atsiuntė savo szni 
pūkus, nedaleisti naujų demon
stracijų.

Suareštuotus už pirmutine- 
demon-tracij <s plakė visose poli 
cij< s dalyse, o paskui dar, be. di 
dėlių tiriuėjimų, sudš nuspren
dė juos ant tr jų mėnesių į poli
cijos areštą, taigi už tą patį nu
sidėjimą baudė juos du kartu: po- 
l cija plakė, o sūdąs nusprendė į 
areštą. Niekur ant svieto už tą 
pat( prasižengimą ne baudžia 
žmonių du kartu.

Isz Liepojans.
Išikraštis “Arbeiter Zeitung” 

paduoda, buk Liepojaus areštuo 
se ir kalėj me polic j m tai ir u- 
rėdninkai >už gė 150 moterų ir 
merginų darbininkių, suareštuo
tų laike piskutinių dirbininkų 
demonstracijų. Jeigu tas civili 
zuote*ni*me krante atsitiktų,p U 
žmonės lynczjuotų netikusius ca
ro valdžion perstai y tojus.

Isz Szveksznos. Kauno 
gub.

Pavasar s šįmet buvo vėl) b s, 
net pradžioj gezužio pasitaikyda
vo naktimis šalczi <1 iki 6° pagal 
Celc aus lennome rą. Iš pava
sario truko drėgnumo.per tai me 
džiai ir inmenys pradėjo žaliuo 
Ii vos pradži< j berželio. Darbai 
prie sėjimo va>arojų šįmet ais*- 
buvo vtl au n-gu kitan metais. 
Ūkininkai rugoja ir ypaez žiemi
nių javų ne Lukia gero užderėjt- 
mo.

Ant ko remiasi žmogaus 
gražumas?

Kalbame apie žmogų, jog jis 
yra gražia, arba ne gružus, ypaez 
gi mums patinaa gr ži mergina. 
Aut ko remiasi tasai žm< gai š, y- 
[mcz gi merginos, gražumas? Mm 
prie gražumo žmog>< a pi iškaso
mą ir gražius, lygius, smulkiau 
d«n is; tuom tirpu amai tulooM 
ind'jon škoms t utoms v dūrinės 
Amerikos vaši ne pat nka balti 
dan ys, todėl jie ju* s pagal sa
vo nuomonę pigrąima parvuoda- 
mi geltonom*-, m*lyn<m- ir ža
lioms parvom s; gyventoj ii Bur- 
mos, pietinėj Azijoj, pirvuoja 
dantis juodai; nalaj*i pietinės 
Azijos su pi» lycz>a padaro dantis 
keturkamj i«is arba trikampiais.

Eumpiecziai už gražią merginą 
laiko Inbą ir kuo lab ausiai per
smaugtą per juostą, tu< m tarpu 
tunetonys sziaurinės Afr kos ne- 
kenezia la*hų merginų: pas juos 
tokios už gražia* laiio nos, ku
ries vos per durie (tilpti gali.

Euro į iecziams patinka baltas 
ve das, u grams gi Afrikos pa
tinka vien juodis kaip suodžiai ir 
tik tokm*. veidus turiuesias mer
ginas jie myli.

Taigi matome, k.id žmonių su
pratime ne tos pamos y|a'ybėa 
su teikia gražumą: kas vienam 
gražu, kitam išrodo biaunu
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Isztikro gi .tas mums iszrodo 
gražiu, ką paprantame ui graži} 
laikyti ir toks supratimas ne isi- 
sidirba isz syk: kas mums, išėjus 
iš vaikystės amžiaus, užrodė 
gražiu o kas mums tąsyk ne pa 
tiko, vėliau visti kitaip iszrodo. 
Taigi matome,kad ypatybės rei-z 
kianczios gražumą mainėsi. Isz 
tikro vienog ne t>8 gražus, kuris 
su page’ba visokių prietai-ų, kaip 
antai gorsetų, stengiasi perkeisti 
savo kūno pavidalą, bet tas, kuris 
geriausiai užlaiko gimtos suteik 
tą kūno propotciją; ir baltumas 
veido, padirbtas su pagelba dul
kių ir parvų. ne padailina veido, 
kadangi miltus ir parvas ne sun 
ku patėmyt ; ant galo ne t k bal
tumas veido sutelkia gražybę : 
antai turinti tamsų veidą takiti 
jonė Okeanijos gali būt kur kas 
gražesnė už daugelį baltveidžių 
merginų.

Nereikia todėl ant padailinimo 
vartoti nė gorsetų, kurie isz mer
ginų padaro peismaugtas šir
šes, ne reikia nė parvų, ne pu
drų, kadangi irtas isz hi mrio s 
ne padarys gražesnės. Ž nogus, 
laužydamas gamtos prisakymus, 
ar tai norėdamas savę pagražinti 
ar dėlko kito, tik užkenks sau pa
ežiam.

Gamta suteikia žmogui gražu
mu ir ji geriau apie gražumu su
pranta negu darkanezios su gorse 
tų page'b i savo žmogiszką pavi
dalu. Juk ir daildariti. kurie 
turbut geriau->iai apie žmogaus 
gražumą numano, ne ima už mo
delį gražybės rtovylmns sudarky
tų su gorsetų pagelba, ne ima 
persmaugtų per juot-tą szirszių. 
bet paprastai užaugėsiąs pagal 
gamtos tiesas mergin s. R >ds 
su gorsetų pagelha g-Įima per
keisti liemens pavidalą, bet prie 
to turi persikeisti ir kūno propor
cijos, reikal ngi žmogui organai 
paskui negali išaugti, kaip rei
kia. Tas atgabena bl'dį ne tik 
psezioms neišmintingoms be-i- 
stengiancz’oms save p idailinti 
mergincm*, bat ir visai žmonijai, 
kadangi isz merginų juk yra me
tines. Tas ir dadar jm duodasi 
patėmytt ypacz miestuose civili 
zuotų krasztų, kur merginos ir 
moterys vartoja visokias neva ant 
padai Hnimo savęs prietaisas. 
Miestų moterys mažiau gimdo 
vaikų, pagimdyti vaikai daug 
silpnesni, taikiau m'eszczionės 
gimdo ne gyvus, neisznesziotus 
negu ant kai nų, kur merginos 
dar nenužudė proto ir priesz 
gamtą ne kovoja.

Laituvaitės tėvynėj dar. aeziu 
Dievui, nė gorsetų. gadinimui 
žmogiszko pavidalo, nė parvų, ga 
dinimui veido odos, ne Virtoji, 
bet Amerikoj j*u iszmoko tuos 
padailinimo savą-* įnagius vartoti. 
Su tuom vienog i-zmintingo 
žmogaus akyse ne pasidarys gra 
žesoėms. negu gamta sutvėrė. 
Ant galo gražybė juk nesiremia 
vien ant kūno pavidalo, bet tei- 
posgi ant gražybės dvasios ir pro
to. o apie pagrąžinimą dvasios ir 
proto lietuvaitės iki sziol ne labai 
rupina-i: protiškai jos stovi kur 
kas žemiau už motetis kitų tau 
tų; gražybe dv įsius daugel s lie 
tuvaiezių teiposgi ne gali labai 
gėrėt iesi. Tą pusę priderėtų grą
žinti ir kelti, o gražumą kūno ge
riau pilikti gamtai, kadangi ji 
geriau apie kuuo gražybę supran
ta.

Negalėjo uteimoazt geležinkelio terp Elgin ir Peona, 
St Pauls, Min. Gyvenantis užbėgus ant tilto karui, kuriame 

ežia s ovakas Motiejus Vantiasek, buvo 30 pasažier ų įgriuvo tiltas 
pasi-'norėdamas m sižudyti, nuėjp ant ir kara* su žmonėms nupuolė į 
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likosi s ižei-tų. New Yorke tik į 
vieną R oseveltu ligonbutį atga
beno 147 sužeistus. Sudėjus vi
sus užmus/t is ir sužeistus, Į 
rodys, kad b s 1 nk-m nant 4 d. tilto ir nuo 14t» pė Jų arekoįu* ę. 
liepos no mažiau amerikonų tapo 
sužeistų negu per v są isspaniszką 
karę.

Jis vienog ne tik ne užsimussė, 
bet nė ne užsigavo. Jį visai svei
ką iszgnebė Isz upės.

- Ateiviai.
New York. Pag<l atskaitą 

ezianykšezio porto ateivių už- 
veizdos komisor>au8, per 
sziuos metus į Ne< Yo rko 
portą atkako 316712 a'eiv-ų. 
Siaitl us ateivių. atk<kusių per 
Baliimorę, Ph ladelphią B istoną, 
Tacomą, Seaitle ir Sin Francisco 
szįmet teipjau didesnis negu per
nai. Suskaiczius vi-*us, teipo-*gi 
atkakusius isz C mados, 
liūs 
ateivių 
galvų.

Aukso produkcija kastynese 
Cripple Creek.

Cripple Creek, Col. Per vi 
są pereitą mėnesį czianykszczioae 
auks<> kaetm*se iszka-*ė aukso už 
$1556000, o per visą pusmetį 
szių metų už $10216000, taigi 
daugiau negu Kada nors pir
ma nuo suradimo ežia aukso ir 
nuo pradėjimo jį ka^tį.

n ę. Prie to r d* nieks n**užsi- 
mušė, bet v si kare buvę žmonės 
tapo apkulti v.eni lengviau*, kiti 
-unkiaus.

Utica, N. Y. Netoli Gkder-

d h vauji 1500 darb'ninkų. Dėl 
š’raikų 7 dirbtuvės 1 kosi užda
rytus.

Burlington. Vt. Pakėlė 
štraiką czianykszcziai organi
zuoti iri* bų statymo darbininkai, 
per ką visi darbai prie statymo 
nai jų triobų apsb-t jo.

*| Kantas City, Mm Szitose
sy lle sus muszė du bėganti į' k>n*s« bus parengtos už 10

atkakusių 
siekta

skait- 
szįmet 

517000

Aguinaldo rengiasi i Amerika.
Vietoj Buencoinino, kuriam už 

besietengimą isz»eisinti už negra
žius darbus amerikomszką kariu 
menę, ranlas davė ?er? 
vietą prefekto miesto Manilles, 
dabar rengiasi atkakti pats peši- 
Kėlimo filipinieczių parengėjas 
Aguinaldo. J s visokiuose A- 
meiikos mies uose laikys prtne- 
szimus ir be abejonės galės daug 
pasakyti tok ų dalykų, apie 
k i us Amerikos tauta nežino.

Skolos Suvienytu Valstijų rando.
Washinoton, D. 0. Isz at 

skaitos Suvienytų Valstijų iždo 
ministerijos matyt.kad r> n las tu
ri viešų skolų 11328,031,356, ar 
bi ant $13012332 mažiau 
buvo pereituose metuose.

negu

Naujai vulkanas.
Alaskoj, s niai užgesęs 

ms Wraugei atsidarė ir pradeda 
mėtyti ugnį ir karštą du ublą, 
nuo viso kalno virseunės kyla 
juodi durna*, matyt ir liepsna.

vulka-

ko-

Debesų praplyszimai.
Grand Rapids Mich.

liepos szitose aplinkinėse siautė 
baisi audra su debesų praplyszi- 
mais, kuri ne mažai blėdies pri
dirbo ; ypacz geležinkelių linijoms 
užgimę nuo debesų przplysz imu 
tvanai daug blėd es pridirbo. 
Netoli Be'mont, užbėgęs ant pa
plauto kelio, trūkis iszszoko isz 
rėlių.

3 d.

Ateiviai atkakę in Kanadą.
Nuo 30 d. berželio pereiių me

tų ik lokiam jau laikui szių me
tų į Kanadą atkako isz viso 64- 
634 ateiviai, kuriame tai skaitl'ru- 
je buvo: aie vių iš Anglijos 
17000, tsz kitų Europos krasztų 
23535, i-z Suvienytų Valstijų 
Sziaurinės Amerikos 24099.

Užmušti Pennsylvanios kas ty
ri ese.

Pereituose metuose Pennsylva- 
nijos »n^l ų kastynėse 484 dar 
binmkai likosi užmušti, o 1256 
sužei-ti. Taigi išpuola po vis 
ną užmuštą ant 119000 tonų už
kastų anglių. S tailant ditbama* 
dienas, isz p uola, kad Pennsylvi- 
nij*is angį ų ka-tynė-*e kas dirną 
pražūva 2 dariimnkai, odaugiiu 
negu 5 tampa sužeisti. Prie 
teip pavojingo darbo milijonie
riai duoda darb ninkama daug 
mažiau, negu ant užlaikymo sivo 
arki ų.

Nepažįstamas sutvėrimas.
Ne* York. Gaibivys “Tri- 

nidad” pagavo netoli Berno ūda 
salų ypatšką vandeninį sutvėri
mą ir atgabeno į New Yorką; su- 
įvėrimus tas yra dabar Vandens 
rezervo re Bat»ery Parke, New 
Yorke. Turi jis ilgio 6 pėdas. 
Kūnas pi-n*szus į kūną žslczio ir 
žuvies, galvą turi želvės, o snukį 
užbaigtą snapu. Nė vietiniai zo
ologai nežno, kaip tą sutvėrimą 
pavadinti, matomai jie jo ne 
žįsta.

pa

Nauji ateiviai.
Nuo 1 d. liepos pereitų metų 

iki tokiam jau la kui szių metų, 
pagal atskaitą ateivių užvaizdo-*, 
atkako į Ameriką jūrėms 4900(10 
ateivių, arba ant 100000 
negu per tokį jau laiką 
metų.

daugau 
pereitų

Nehama 
ir užliejo 

dar

Tvanai.
Auburn, Nibr. Upė 

iszsili<j> per krantus 
visą klonį; vandens vienog
vis kyla, kadangi nesiliauji lytus. 
Vandens apsemti keliai irAuburn 
į rytus ir į sziaur us l*k«>si van
dens atskiltas nuo kitų krasztų;} 
tas szalis isz ežia ne galima nė ve
žimą s, nė geležinkeliais iszva- 
žiuoti.

Sniegas
Coeur d’ Alene, Idaho. Szi 

tore aplinkinėse 2 d 1 epus pusė
tinai pasnigo, užtai Chc goj nuo 
2 d. lie, os paail ovė saalcziai ir 
užstojo karszcziai. Mat net vie 
noje ir toje pacz oje viešpatys 
lėj, vi< nur yra dideli karšcziai, 
kitur sn egaa

Evanston, Wyoming. Szitose 
aplinkinė-e 4 d. liepos gerai pa
snigo, o ryt ne>yj buvo toks i*zal- 
tis.kad šlovinti vandens užridengė 
•edo pluta. Sn go teipisri tū
luose kraštuose szteto Colora- 
Jo.

priiszingas puses pilni žmonių e 
leklr szko geležinkėlio karai. 
Prie to 15 žmonių likosi užmusz- 
tų, o 30 sunkiai sužeistų.

Madison, III. Netoli nuo 
ežia susimuszė bėganti į priešin
gas puses du geležinkelio trukiai, 
prie ko keturi pasažieriai likosi 
sužeis ri.

Bennington, Vt. Netoli nuo 
ežia išszoko isz rėlių bėgantis į 
Montreal, Kanadoj, greitesis pa- 
sažiennis trūkis ir iš dalies susi
daužė. Prie to 25 pasažieriai li
kosi sunkiai sukeisti, o terp jų 
penki suže sti, rodosi, mirtinai.

Youngs*town. Oh. Ant czi«- 
nykšezio tilto Mahoning klonius 
liko-i elektrissko kiro peivažiuo
ti trys broliai Szukviecziai. Jie, 
pamatę ai bėgantį trūkį, nuo ku 
rio negalima buvo pabėgti, atsi
gulė į tarpą šėn ų. Kiro ratai 
vienam broliui Lukosziui sutriuš
kino galvą, ir tas tuojaus pas mi
rė, kitam.Mikui, nepjovė koją, o 
treczią aimaną numetė nuo šėrių 
ir tik nepavojingai užgavo.

Gaisrai.
Larimor, N. Y, 1 d. liepos 

siautė czit baisus gaisras, kuris 
isznaik no visą v durį szito įmes 
to. Blėdį ugnies padarytą skai
to ant daugelio sznntų tuk-tan- 
ežių doliarių

CoLCMBlA, Ten. Siautė ežia 
gaisras, nuo kurio užsidegė ir ke 
rosi n o rezervuaras. Užgimusios 
expliozijos daug žmonių tapo su- 
žei-ių.

Paterson, N. J. Siautė ežia 
d dėl s gaisras, kuris išnaikino 
d rbtuves Poeiless Plu-h 
B ėdį ugnies padarytą skaito 
2000UO dol.

PlULADELPHIA. P A. 2 d. 
pos, pn. 122—124 Cbesnut 
s autė d delis gaisras, kuris 
dirbo blėdies ant 250000 dol.

La Grange, Ind. 2 d. liepos 
beveik su vi»u išdegė mies elie 
J'hipfhevana. Sudegė: bankas, 
piicztas ir visos pardavinyczios. 
Blėdys ugnies padarytos yra ne 
maži s.

ant

lie 
str. 
pa-

Isz Amerikos.
Iszsmalavo naszli.

Sterl'no, III. Netoli nuo 
‘ ežia, miestelyj Mount Morris pa

simirė moteris vokieczio Seiberto. 
Ant laidotuvių susir nko kairny 
nai ir isztikro jie, o ne vyras kū
ną palaidojo. Matka’mynai, a 
tėję ant szermenų, uit ko naszlį 
besibueziuojant su velionės sese
rs; iszvedė juos ant lauko, isz 
smalavo ir apibėrę su plunks
noms liepė kuo greieziausiai isz 
tų aplinkinių iszsineudinti. To
kiu budu nė naizlys, nė sesuo ve
lionės ne galėjo dalyvauti prie 
laidojimo kūno.

Negeras audžia
Pašoku-ka, Okla. Pas su- 

džią Pettit buvo parengtas pasi
linksminimas su szokiais, ant ku- 
rio, terp kitko, buvo užprašytas 
ind'jonas D ckie, besimokinantis 
CarlMes u* ivers:tste. Besilink
sminant, audžia pasigėrė ir nete
kęs proto, nudurė studentą Diec 
kie be jokios priežaeties.

Aukos 4 liepos.
Kaip kitais metas teip ir szį- 

met ne apsiėjo be nelaimių ap- 
vaikszczi< jimas sukaktuvių ne- 
prigulmystės Suvienytų Valstijų. 
Vien Ch'cagoj 4 d. liepos 4 ypi-’ 
tos likosi užmuštos, o apie 100

Susipesze senatoriai.
Wa8Hington, D. C. Ant 

nato susirinkimo pereitą sanvaitę. 
senatoriaus TeKiso Biyley,u< ko 
kį ten menką išsitarimą szoko 
ant senatoriaus Beveridge, pagrie
bė už kaklo ir pradėjo smaugti ir 
butų gal pasmaugęs, jeigu kiti ne 
butų perskyrę. Ne gražiai mat 
siauezia už pirktus balsus išrink
ti neva tautos reikalų apgi nėjai ;o 
vienog jų rankose yra visa 
džia, j e iszrinkti rupi n tiesi 
visos tautos reikalus^

Prapuolė laivai.
San FrancI8C*>, Cal. Atėję- 

į P<>it T<>wnsend isz Atšakos pat- 
Itivys Onteiiial pranešė, j< g ’š 
* la kę nu pasažiei iais iš Uape 
N 'iro ameiikoniszki g rLiviai; 
Portknd, Jt-nnie ir B lved*r- 
»rapiol ė. Be abejonės sziiie 
laivai likosi ledų paakandyti irau 
riš s buvusiais ant jų žmonėms 
pražuvo.

Alpina. Mich. Sargai žibi r ų 
ii*zgri« bė ežia i-z ežero stiklinę 
kurioje buvo ra ztas. jog l*ivaa 
“Hudson” skė ti. Kadangi mi
nėtas laivus ne atajo į pask*itą 
vėtą, t >i ma'yt jis su vi-ais ant 
jo buvusiai« žmonėms pa
skendo. Minėta-* la va* plaukinė
je pereitą rudenį ant Superior e 
žeio.

KzpllozIJos
Bh-ton, Mab. Offi-*e Keadall 

& C •., ant Oiiver str. ezpliodavy 
parako b’iczkulė. Ezpliozijo- 
• rys daibiuinkai likosi mirtinai 
sužeisti.

Isz darbo lanko.

11000

se

val- 
apie

Blėdy s lytaus padarytos.
New York. Ilgai besitrau

kianti lytus ir rytiniuose eztetuo 
se daug blėdies pridirbo laukams. 
Motiejukai, dobilai, avižos, mie
žiai pūva, ypacz gi lytus užkenkė 
kornams; tuluo e paviecziuose 
farmeriai iszarė komų dirv s ir 
sėja isz naujo- Užtai sziaurva- 
kariniujee sztetuose javai ant lau
kų išrodo puikiai, net nuszalno- 
tus kornus paskutiniai lytus 
taisė.

pa-

Vetros.
Racine. Wi8. Sz tame pavie 

tyj pereit *s tanv stės ketverge 
siautė i-markus sūkurys, kuria ant 
savo kulio viską išnaikino. Su 
Kurys tas traukė ant pusės mylios 
placzia juo ta- Prie to viena y- 
pata likosi užmušti, o daug ta 
po sužtitių; sugriovė 40 triobų, 
užmušė apie 40 naminių gyvu- 
l<ų, visus medžius ant savo kelio 
arba isz š-iknų iszrovė, arba nu
laužė. B>ėdį sūkurio padarytą 
• -aito ant 50O00 dol. Užmuš 
tas likosi farmerys Thysen, kurio 
farma Lkoti suvitu sūkurio isz- 
griauta.

Detrmt, Migh. Aplinkinėse 
Hdlsdale siautė baisi vėtra, kuri 
iszgriovė daug triobų; prie to 7 
ypatos likosi užmusztos; sužeistų 
gi yra daug.

Baltimure; M d. Siautė ežia 
3 d. liepos baisi vėtra. Nuo ho- 
1 indiško laivo Themi-to, stov n- 
czio poite, du juriuinkai prigė
rė. .

i- 
& 

Aut

Ingriuvo tunelis.
Minerva, Oh. 2 d. liepos 

griuvo visas tunelis Lake Erie 
Wheeling geležinkelio,
laimės, kada tas ateit ko, taisanti 
tunelį daibirinkai ką tik prisiar
tino prie olos, todėl gilėjo dar į 
la>ką pasitraukti; tik keturi dar 
brinkai tapo ne pavojingai ap 
kulti.

Nelaimes ant geieiinkeitu.
R* che-ter. Mich. Net* Ii Tho 

mas i-z zoko iš n lių ilgas lavori- 
n s trūkis ir hz dalies suaidaužė. 
Pr e to trūkio vedėjas ir keturi 
slapta važiuojanti Vulkiozai likusi 
užmiesti. <

Elgin, Iix- Ant elektrissko

1 Chicago. III. Frach'ųiš- 
k rovė j u czi«ny kszczių geležinke
lių pakėlė sztraiką.

1 Birmingham, Ala.
anglek s<ų Birmingham distnkto 
nutiko pristoti prie anglekarių 
sz raiko.

1 Omaha, Nebr. Maszimftd 
Union Pacific geležinkelio pakėlė 
sziraiką. Jie reikalauja didesnio 
už »avo darbą užmokesoio.

5 Omaha, Nebr. Maszinų 
dirbėjo Unon Pac f c geležinke
lio ei temo g«vo nuo organizaci
jos viršininkų prisakymą štrai- 
kuoti.

5 Roanokb, Pa. Daugelis 
sz’r*ikavų»ių darbininkų P»ca- 
h**ntes ir Fiat Top minkštų an
glių kastynių sugrįžo prie dar
bo.

5 Chicago, III. Tarnaujanti 
ant štrilkanų Chicago City R ii- 
way Co. reikalauja pakėlimu 
algų, kitaip žada sztraikuutL

1 Reading, Pa. Cz'anykš- 
czių kastyn'ų savioink.i tvirtina, 
kad jiems pasisekė išardyti kal- 
nakas ų štraiką, bet netako ko
kiu budu.

H Birminoham, Ala. Szitame 
diitrikte 120'0 anglekarių pakė
lė sztraiką. Darbininkai reik a 
laujn 8 daibo valandų dienos ir 
užmokesnio po 60c. nuo tonos.

1 Bloomington, III. Frach' 
•ų iš k rovė j >i cz anykšczių eele- 
žiukelių p*kėlė sztraiką. Vietoj 
nisztr akavusių kompanija isz 
Ch cagos gabena seabsus.

5 Pittsburo. Pa. Pasibaigė 
štraikai dubininkų Crucble 
Steel Co. D desnė dalis darbi
ninkų sugiįio prie darbo, bet ne
žinia ant kokių išlygų.

5 Buruoton, N. Y. Užgimė 
ežia sziauczių utraikai, kuliuose

milijonų dolisnų didelės medvil
nės diibtuvės. kuriose ras darbą 
4000 darbinin'ių.

5 Trenton, N. Y. Susitvėrė 
ežia Federal Sugar Refini*'g Co., 
auti ketina jierengti didžiau-ias 
.cukraus rafinerija«. Kapitalas 
kompan j*M yra 50mil jonųdul a- 
rių.

Pierrę, S. Dak. Naujai su
sitvėrusi su $3000000 kapitalu 
Montana Smelting & Refi iing 
Co. ketina cz*a pastatyti dir >tu- 
ves, kunote ras aarbą keli szimtai 
darbininkų.

Chicago, III. Katilioriai 
ir maszinų dirbėjai varstotų 
Northwe-tern geležinkelio pakė
lė sztraiką, prie kurio pristojo 
kafilioriai ir mašinistai Illinois 
Central gelež nke io.

Cricago, III. Organizuoti 
klerkai czianykazcz:ų geležinke
lių nutarė reikalauti pakėlimo 
ant 20% gaunamų algų. Dabar 
jie gauna tik po $45—60 ant mė
nesio.

New Castle, Pa. Sztrai 
kuoja italijonai darbininkai Na
tional Steel Co. Ant sūdo prisa 
kymo penki sztraikienų vadovai 
1 kosi suareštuoti. Mat jeigu 
sūdąs įsikisza į štraikis tai sten
giasi page bėli kapitalistams.

5 Santa Clara, Cal. Vairių 
augintojai reikalauja darbininkų 
ant skyrimo vaisių; ant vietos 

1 jų nėra. Szaukia jie todėl darbi 
rinkus iš kitų sztetų; siūlo gerą 
uimokesnį ir žada darbą ant pu
sės metų.

5 New York. Cz'a-'ykszcz'ams 
paežiu urėduihkams, kure gau
davo algos po 500—900 dol. ant 
metų, nuo dabar liko-i algos 
pakeltos po 100 dol. viršaus. 
Ant paežio priėmė 3 JO naujų pa- 
geibiniokų.

5 Chicago, III. Katilidriai 
vai stotų Nori hwestern geležinke
lio pakėlė štraiką. J e reika 
lauja pakėlimo užmokesnio iki 35 
c. už d ibo valandą. Mhš nų 
monteriai tuose varstotuose 
po.-gi pareikalavo didesnių 
KM-

1 New York. Atkako 
prezidentas organizacijos blėtos. 
geležies ir plieno dirbtuvių ir at 
skirų un jų prezi lentai ant ap
kalsimo užmokesnio tūbelės ant 
ateinanezių metų baltos blėto* 
du b uvių drrbiniukanis.

H Detr**it, Mich. Sztraikuo 
janti czi >nykszczių velkanczių 
garlaivių tarnai, ne galėdami su 
savo darbdaviais susitaikyti, nu 
tarė parengti ant koojieratyviš- 
ko pamato s *vo locią tokių gar- 
laiv ų 1 niją.

Providence, N. Y. Tarnau
janti ant ežianykszczių sztritkarių, 
kurie buvo suštraikavę nuspren
dė grįžti prie daibo ant senų iš
lygų, bet kompanija sutiko priim
ti tik 150 isz 500 sztraikavusių; 
pra zalinti priim u Likę sztraiko 
kompanija ne nori

5 Houston, Tex. 550 darbi
ninkų ezianykszezių varstotų 
Southern Pacific geležinkelio pa- 
kė ė sztraiką. Jie reikalauja pa
kėlimo algų ant 10%, o kompa- 
n ja aiulo pakėlimą algų ant 6% 
ir tai tik uždirbantiems mažiau 
negu $3*20 ant dienos.

5 WlNNIPKG, MaNITOBA. Su- 
ntraikavo ežia 1000 temų Cana- 
dian Ni^rihern geležinkelio. 
Sztraikieriai reikalauja-didesnių 
už savo darbą algų. Prie štrai- 
ko dar ne pristojo peczkuriai 
ir mašinistai,bet ir jie ketina pri
stoti.

stiklo nuo 1 d. liepi s likosi užda
rytos ant atlikimo reikalingų 
pertaisymų. Pirmutinės bus už
darytos per vi-ą mėnesį ir nuo 
piutės pradės vėl dirb i, antro 
sius gi stovėk iki 1 dienai rugsė 
jo.

Scranton, Pa. Į aplinkines 
kastynes ate szaukė apie 100 viso
kių u n vers *etų studentų besi- 
siu>ydami užimti szt aikui'j n- 
czių anglekasių vielas.jeigu j ems 
m kės po $3 50 už dienos darbą. 
Gėda turėtų būt, rodosi, studm 
tams stoti Kapitalisių pusėj jų 
kovoje su išnadojimais darbinin
kais.

ISZ
Lietu viszkū dirva.

parapijonai butų jį iszviję, kur pi
pirai auga. Toki duszių piemens 
gali keli«uti sau į Ch:nus, Ame
rika takiems esanti per daug ci
vilizuota. Minėti angį jonai už- 
eiraszė ir pravardes pagarsėjusių 
mucų kunįgų.

V’soa provoa likosi atidėtos iki 
rudeniui. Kiek tos provos iki 
sziol kasztavo, už tuos pmįgus ga
lima būt gerą mokyklą parengti, 
o dabay lietuviai turi gaiszuoii 
suduoae, kadangi mat duszių ga
nytojas lyg tyczii, norėdamas 
vien daugiau karztų^ir d rbti, bi
josi stot' } sūdą, todėl provas 
stengiasi atidėtu Tuom 
skriaudžia v.sus lietuvius.

Al. Jocis.

juk

tei-

czia

1 Wilkebarre, Pa. Anglių 
kastynių savininkai stengiasi pra
dėti daibus kautynėse su naujais 
darb ninkais vietoj štraikuojan- 
czių. Kastynių savininkai tvirti
na, kad jie turi daugiau darbinin
kų negu reikia. Apie tai vienog 
galima abejoti.

5 Milwaukeb, Wis. Czianyk- 
szcziai alaus le dėjai padarė kon
traktus su darbininkais ant atei 
nanezių metų. Algos bendoriams 
liekasi pakeltos iki 35c. už darbo 
valandą, o maszinia ams iki 32c.; 
už darbą nedėliotos 
dvigub s užmokesnis. 
diena 8 vri.

1 Pittsburo, Pa. 
tuvės langams ir

pripažintas
Darbo

Visos dirb 
veidrodžiams

Isz Spring Valley, III.
Paskutinį nedeidienį beiželio 

musų kuuįgas auszaukė p*r įpijos 
mitingą. Po s *mai suėjo žmonės, 
atėjo ir Kunįgas. Atidai ė susi
rinkimą ir apreiškė, kud susirin
kę ne re kalauja nieko ka bėli,- 
bet turi kiaušy i,ką jis,kunįgas,pa 
sikys ir teip daryti,kaip palieps. 
B«t kaip tik iszs tarė ne sutin- 
kancziai su p*rapijonų nora'8, 
kaip tik bandė i«rcikszti netei
singą savo geismą, para| ij< na' 
tuoj atsiliepė, kad kunįgas netu
ri ties s teip kalbėti lietuvių p įs
tatytoj bįžnyczioj. Užgimė b.*r- 
nys ir kunįges ne turėjo prog* s 
■ szieikszti vijų savo geismų. To
linus kunįgėlis bmdė rinkti para 
szus partpijonų uži-to anezių už jį 
Tokių atsirado apie 25, kurie už 
kunįgą paairsszė. Rodosi vienog, 
kad tie parat-zai reikalingi kunį- 
gui ne tiek parodymui vyskupui, 
kad jį isz ežia ne varytų, bet pa
rodymui sude. Mat kunįgas tu 
Tėjo provą su parapijomis. Pio- 
vą vienog praloszė(už ką provo- 
josi? Rd.) ir turėjo kasztus užsi
mokėti! M *t toks musų kunį 
gas! Jeigu praloszė provą, tai 
matvt, kad jo reikalavimai huvo 
neieis'ngi, o vienog nesidrovėjo 
akųsti ir daryti parapijai d<ug 
nereikalingų kasztų ir gaiša
ties.

Isz Thorp, Wi8-
Susivienyjimas draugyaczių 

“Auszros” i^ T. M. Dr. ne ratų 
peiktinas dalykas; rodosi nereiks 
ilgai laukti, kol pamatai ant to
kio surivienyjimo iszsidiib*; ro
dosi. Tėvynės Myl. Dr. galė
tų pask rti 10 nuo^zim<į metinio 
įplaukimo ir kad nereiktų laukti 
galo metų.tai dėti į fondą “Ausz- 
ro«" kas 3 mėne-uai; taipgi ir 
Sutivienyjimi s galėtų paskirti ke
liu'ą nuoszimiį! Visokios drau- 
gystėlės ir draugystės bažnyti
nės, rodosi, teipo^gi nepariliks 
užpakalyj vien dėl gėdos.

15 d. berželio, ant vestuvių J. 
Kurtinaiczio, dvi mergaitės Mas 
laucto sunoko į “Auszros” fondą 
$2 47. Nuo tokio mažo būrelio 
tai gana gerai.

Szįmet pas mus vaisiai iszio- 
do puikus, žolė, rodosi, peraug-*. 
Vi-ame ėsame užginėd n:i. Oras 
vėsus; šilumos nebuvo per 80 
laipsnių.

F. Mikolainis.

Isz Lawrence. Mass.
Nr. 24 “Lietuvos” buvo patal

pinta apie pakrikimą musų knį-

KonkiirHHS
Parašymui D ro VinooKu- 

dirkof, (Kapso) biografijos.
1) Literatiškas “Tėvynės My

lėtojų Draugystės” Komi eta^ 
garsina konkur ą aprašymui Vm. 
co Kudirkos gyven mo ir d >rbq. 
Dalyvauti konkurse gali lie'uviai 
ir ne lietuviai.
" 2) Laikas prūtitymui to vei
kslo skiriamas iki 1 d. Šiurio 
1904 m. (ypatingam atsitikime 
rakas gali būti nutę-ilas).

3) Sprendimas apie veikalo ver
tę, pagal įstatus priguli L tera- 
ttszkam “T. M. DĮ.” komitetui, 
kuris pakvies į savo tarpą, ateiti 
kus reikalui, ypatas sj kam tikra 
kompetenc'ji.

4) Nurodyti aiazkią programą, 
kurios turėtų laikytis autoriai, 
Literatiškas Komitetas iszranda 
nepraktišku. Gana bus, isz jo 
pusės pasakius, jog tame dalyke 
reikėtų kuopi icziauriai sunaudoti 
vicą medegą, kuri kur nora atsi
rastų V. Kudirkis biogiafijai.

5) Literatiszkas Komitetas ne- 
paskiria knygosaib i raakraazczio 
didumą (maxitnum ir ininimum)' 
tas prigulės nuo to, kaipbu-i gajus 
ri medegą, o lygiu bužu nuo me- 
todos, kurią apsirinks autorius.

6) Autorius netur* varžyti savęa 
šios dienos reikal rimais arba y. 
patingais pažvilgiais: Vine > Kapso 
biografija rašoma ir turi būti ra- 
szoiua istorjai. Jei reteės, tū
lam laikui prariinkas, arba ir tuo
jau, iszle sti tam tyczia populis 
rišką apraszymą to kiltdvasio 
vyro darbų ir gyveaimo, galimi 
bus pasinaudoti >$& knpitaliszko 
veikalo.

7) Jei rašflncziam V. Kudirkos 
biografiją reikėtų surasti kokius- 
nors atminimus D ro Kudirkoj 
kaip tai: paveik-*lu<«a arba kito
kiame pavidale,— tai Literatiėz 
kas Komitetas išreiškia tvirtą 
persitikrinimą, jog “T. M. D.” 
nepasigailės ypatingai atlyginti 
už sujieškoj mą ir atvėrimą tų

gyno ir pabėgimą jo prezidento, ^b^ų- Szitas pažadėjimas lygiai

V. B.

New Britain, Conn
Czisnykšt s L etuv szkas Ūkė 

sų Kliubas 30 gegužio (t d piname 
szuom kartu koresi»<>ndenciją,l>et 
priduriame, kad lai kr. šcziams 
neparanku bėiranczius atsitikę- 
mus Amirikoj ant vieno mėnes o 
pavėlintus ta p nti. R1.) parengė 
balių. Žmonfų vyrų ir merginų, 
iusinnko diktai. Yp cz Water- 
burio merginos užsipelno ant pa 
gyrimo, kurios ne paisė ant 
drausmių zokoninko Saurusai- 
czio, bet atkako ant Kliulm pa
rengto pasilinksminimo ir palink
smino mus gražioms dainoms ir 
dekliamac joms P rmiausiai t y- 
merginos padainavo dainą: “Lie 
tuva mano meilausią”. Putam 
K. Danisev cz'utė dekliamivu e>- 
les: “Jau slaviškos szalys iez 
miego pakilo”. Potam Pr cevi- 
cziutė deklinmavu: 'Paliaukime 
broliai vaitoti”. Ant galo dar 
vis< s trys padaidavodainą: “L e- 
tuva mano mieliausia”. '

Laike dekliamacijų visi susirin 
kę užsilaikė maišiai ir klausė; 
pasibaigus dainai ar dėkl am *ci- 
jai,delnų plojimais dėkav< j > dai- 
n ninkėms ir dekliamatorėms.

Mes dar karta dėkavojame 
VVaterburio merginoms už atsi
lankymą ir palinksminimą mus 
savo dainoms ir deklitm arijoms.

Berželis.

Isz Philadelphios, Pa.
Garsus Kaulakis jau ne teko 

vietos nė italijonų skiepe, matyt 
net i ta lijo nai pabuvo, kad ežia 
nepakeltų tokių vaidų kaip lietu
viškoj bažnycz oj, Kurios prive
dė iki skerdynių; todėl atsakė 
vietą. Kur dab«r Kaulakis dings 
su savo avelėms, nežinia. Į pus
antrų melų, netekęs lietu visiko* 
bažny ežios ir išvaikęs avinyežią, 
jis turi keitiesi jau isz ketvirtos 
vietos. Mat n eks jo ilgai ne no
ri 1 ikyti, o 1 etuviai teip ilgai 
laikė. Per pamokslą apreiškė, 
kad nori pirkti airių bažnycz'ą, 
kadangi dabar,girdi, niekur prie
glaudos ra->ti ne galima. Kas 
priglaudžia, tas nori žinoti, ką 
priglaudžia, gyvaezių, kandžio 
jau ežių ravo geradėjus nieks pri
glausti ne nori, o jeigu priglau
džia, tai pama'ęs, kad ne vertą 
priglaudė, veja laukan.

27 d. berželio buvo szaukti į 
sūdą parapijos kolektoriai, bet 
prova* likosi atidėta. I»zgirdę 
nuo žmon ų ėsanti sude anglį jo
nai i-toriją skerdynių lietuviszkoj 
bažuyczioj labai nudžiugo. Jie 
pasakė, kad jeigu k-tų tautų baž- 
nyczioj kunįgas teip pasielgtų,tai

Aprašyta “Lietuvoj” buvo vis
kas teis ngai, bet jeigu preziden
tas knįgyuą nu skriaudė, užtai mes 
p tys esame kalti. Kam gi nie, 
jį rinkome ant prezidentu? J>s, 
Amer koj gyvendamas, neskaitė 
nė jokių I tikraszcz’ų nė knįgų 
lietuviškų. Argi tokiam gali 
rūpėti 1 etuvi-zkas knį/yna-? Te 
ruI todėl kitos draugystės apri 
siugos ir niekada tegul ne renka 
už savo virš rinkus ypatų ne- 
ekaitencz ų nė lietuvis'-kų laik- 
ra-zetių, nė knį?ų, o ne reiks 
paskui per vėRi gadėiiesi.

Terp ezianykšezių lie’uvių yra 
vi.-oki: vieni tarnauji lenkams, 
kiti geri 1 etuviai, myli skaityti 
unįgas ir laikraszczius, bet yra ir 
pr ešmgų tokiems užsiėmimams; 
tie šnip nėja įm namus ir jeigu 
pis ką, apirt mald. knį/fs, rau
da kitokią knį/ątą apszaukia lie 
dieviu ir a*likti-* kriukis. Skait
lius atžagarių 1 etuvių vienog, ant 
laimės, mažin si, o skiltims re- 
mianezių gerus užmanymus ir 
skaitaucz ų visokius raštus didi
nat!,

Czianykštė L'et u vos Sūnų 
Dr tė22 d. berželioj^irengė pra
kalbas. Ka bėtojai buvo lygi ii 
vietini «i. kaip ir svetimi. Ž no 
nių pii-irinko pilna s lė ir jiem>- 
prakalbos, r.dori, patiko, kadan 
gi gaustais rantų plojimais dėka 
vojo kalbėtojams.

dera tiems, kurie isz szali s pri- 
st.tytų bvabe nę medegą Kudir
kos biografijai.

8) Kiekvienas, kuris malonės 
stoti į konkursą — su titru noru 
atlikti szitą darbą, — teiksis pri
siųsti savo apie tai atsiliepimą, 
adresuojant :“Dr. J. T. Ž-lvienė, 
1 Cha re h str., Plymou'h, Pa., U. 
S. of A. Jei į tris mėnesius nuo 
dienos, kurioje “Varpis” apgar- 
sįs szitą konkursą, n-b ia atsiųsti 
bent du tnki atsiliepimai, tai Li- *’ 
teiatiszkas Komitetas paves atliki
mą darbo savo paski tii ypatai, 
arbi įneš naujus teme dalyke 
perstatymus visų “T. M. Drau-• 
gystės sinarių nubalsavimui.

9) Už rasztą, kuris bus pnpz- «• 
žintas likusiu iszleidimui (bet tik 
už v e ą, iszra^tą genaus u), 
pa-kir a honoraro azinitas dolia 
rių Suvienytųjų vata ijų pinįgais. 
Tą rasztą, suprantama, paleis į 
svietą “Tev. Myl. Dr.” iždas.

10) Konkursininkai, abejoti
nam atsitikime, meldžiami už
klausti Literat s<ko Komiteto, 
iki nepabėgus vei-alo.

Nanji iszradimai..

f Kn.

I<z Spring Valley, III.
Lenkiškas laikraštis “Dzien- 

pik Narodovy” padavė žinią apie 
pa-iaė-ini‘iią ant gyvasties pra- 
b szcziaus czianykszczios b«*tu 
viszkos parapijos, kun. Ambra- 
zaiezio. Kunį/o priešui bik pri- 
tv rtino iš lauko prie gyvenimo 
kunįgo dūdą su diuamitu. Ex 
plioz ja buvo teip smalki, kad 
dūdos šamotai perdėm pramuszė 
-ieną ir pralėkė voi porą col ų 
augszcziHU mieganezio kunįgo 
galvos. Jeigu tai teisybė, jeigu 
lai ne paties kunįgo i«zmišlyta 
ant pakėlimo 
gaibės komed ja,
kios kovos budo nieks ne pagirs. 
Kovoj už tei-ybę ne reikia dina
mito bet vieny »ės ir supratimo; 
dinamitą gili vartoti tik bepro
čiai.

nupuolusios
tai to-

Isz Detroito, Mich
Pereitą ranvai ę upėj Detroit 

prigėrė lieiuvys Jonas Lenkaitis. 
Mat jis mazgojo isz laiko garlaivį 
Tashuro drauge su vokiecziu dar
bininku Hermanu K och. Bė
ra aagojant,nutruko pastovas ir su 
abiem darbininkais nupuolė į upę. 
Kol atėjo pagelba, abudu prigė
rė. Lenkaitis paliko paezią ir 
mužus vaikus.

| Pere'tą sinvaitę Ryme atliko 
bandavones su i-zra-tu i tai i jono 
Benedetfi s**rdoku apsaugojimui 
laike karės kareivių nuo karab nų 
szuvių. B ntevonėa išpuolė už- 
ganėdinaneziai.

Gyv* n nt'sStrasburgefei- 
eiveikt-r s S* h nbia p> dirbo y pa
liškę pti<tei-ą, kuri*a p gelba 
■šsklaido ledinius ir lytinius de- 
bes s. A liktos mieste Golmar į 
handavonės išpuolė su vi'aų pa
sekmingai. Išradėjas nori dar 
prieteLą.pagerinti per pritaikymą 
dinamito kaipo explioduojanozi s 
medegos.

L rikraszcziai praneša,buk 
gyvenantis mieste Clevelande sa- 
v mnkas grocerijos.H Soeder.iš
rado būdą perdirbimo paprasto o- 
ro į g zą žibiniui ui. Atlieka tą 
maža S* ežero padirbta prietaisa, 
kokią kiekvienas gali turėti na 
mieje. Jeigu tai teLybė, tai sai
tas išradimas ap-augotų miestų 
gyventojus nuo iszntudojimo e 
lektnukų ir gazmių kompani
ją t

*e* Girių užveizėtoje Huber 
isz Fuchshof*», Prašų Lietuvoj, 
padilbų ypatišką vežimą važinė
jimui be arklių Ant
vežimo ne reikia nė ugnies, nė e- 
lektriki s, vežimą v ro sunkuma* 
žmogaus, j-ėdusio į vežimą. Hu
ber savo vežimą jau ušnatentavo 
Vokietijoj. Vi n*s Karaliau- 
cziaus fa*'rikant s pasralė Hu- 
berui už jo išradimą 26000 mur
kiu, kas jau rodo, kad iszradimas 
ne yra be vertės. Huber dabar 
dar darbuoj tai ir btengtari page
rinti Lbiau švo bearklmį veži
mą.

varymo
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Isz visur.
B Italijoj už-tojo dideli ksrsz- 

cziai. M es e Mediolane (Mila
ne) nuo kaiazczio numirė 5 žmo
nės. ' "

salųj Cholera aut F lipinu 
platinami vis smarkiau.' Iki sziol 
buvo ežia 10332 apsirg:mai, o isz 
toskaitliaus 7713 pasimirė.

lu r- 
siau-

į Api ak n’se Salonikos, 
kijoj, pereitos subitos d enę 
tė smarkus žem’s drebėjimai, ku
rie mieste 3 Jouikoj sugriovė 150 
namų.

Netoli Guaida, Portugalijoj, 
susimuszė du bėganti į pr-eszin 
gas puses trukiai. Pr e to szeszi 
pasažieriai likosi užmuszti, o 27 
sunkiai apku ti.

■ Diugiiusai karezemų yra 
rqiubl koj Gu >te natėj, V durinėj 
Amerikoj, ežia yra 160 0 kar
ezemų, taigi i.-zpuola viena kar- 
czema ant 35 gyventojų.

| Pereitę sanvaiię Vokietijoj 
siautė smarkios audros, kurios 
visokiuose kiasztuose daug, nelai
mių pagimdė. Perkūnas užmu- 
szė diktai žinomų ir galvijų,užde
gė daug tiiobų.

|| Mieste LorenzoMarųuez,Pie
tinėj Afrkoj. užsidegė krautuvės 
kareiviszkų daigtų priguliu ežios 
angliszkam randui. Ugnis dar ne
užgesinta, b* t ji piidirbo jau 
blėdies ant 25"0O(>0 dol.

| Turkijoj, Monastero apskri- 
tyj, turkiszki kateiviai apsiautė 
pulkę ginkluotų bulgarų. Užgi
mus ame mu-zyjSO bulgarų likosi 
užmusztų, kiti gi pateko į nelai
svę.

I Mažojoj Azijoj dauge’yj v e 
tų buvo smarkus žemės drebėji
mai, kuiie daug blėdies pridirbo. 
Laike tų žemės drebėjimų sugiiu- 
vo daug namų. Ar pražuvo prie 
to ir tiek žmonių, nežinia.

| Prancūzijoj yra 2| milijono 
moterų n szlių, vyrų naszlių gi 
yra tik 1| imli jono; taigi aiszku, 
kad vyrai, nužudę vienę paczię. 
greicziau jieszko kitos, moterys 
gi nesiskubina antrę syk tekė

| I*z kate vi zkos akademijos 
Sandhur.-te, Anglijoj, isz vi j o 24 
kadetus, kidangi mat jie b indė 
kelis kartus padegti akademiją ir 
i-z tikro kelis kartus pagimdė 
gaisrus, kurie ne mažai blėdies 
pridirl o.

| Vieszo* sfol »s Vok etijos pa
siekė 133i30OOO<>0Maikių Viei» 
Prancūzija, Anglija ir Maskolij t 
turi daugiau ui Vokietiją skolų; 
Prancuz j.>s ir Anyhjos vienog ir 
turtai didesni negu Vokietijos.

t> rp beginkdų darbinmkų mimų 
ir kare vių, kuiiame daug darbi 
ninku likusi užmusztų ir sužeis 
tų.

| Sziuose metuose Berlyno u- 
n versitetę lanko 6471 (dudentas. 
Sve'imt iucz*ų u n versi te'e yra 
730, o tame skdtli je 323 mes
ki liai, 102 austi ijokai, 66 szvei- 
carai, 47 vengrai, 37 anglijonai, 
22 bulgarai, 17 prancūzų, ma
žiausiai yra dinieczių, nestik 2. 
Isz kitų svieto dalių yra 158, ku- 
riame tai skaitliuje 103 i-z Ame
rikos 52 isz Az jos 2 ie-z Austra
lijos ir 1 isz Afrikos

U Berlyno liikraszcz'ai perkra- 
tinėja užmanymu kokio tei chi- 
cagi«czio I. D. Marko, gyvenan- 
czio pn. 231 Wal*iut i-tr. Mark 
užmano prov neijoj Santi .Catha 
r na, B*az lijoj, p rkti 3000 akrų 
žemės ir ant jos parengti kolioni 
jas. kur v so svieto anarchistai 
galėtų linktiesi, gyventi ir dirbti 
kaip jiems pat nka. be jokių tie«ų. 
Nežinia tik, ar Brazilijos randas 
d-leistų savo rubežiuose rengti 
tokię kolioniję.

|| Lenkiszki Lisraszcziai pa- 
gar ino (tę paantiin > ir klcrika- 
liszkiejie lietuviszkiejio A 
merikoj), buk Lenkijoj, 
bažnyczioj Svinicos, ties k ė
liau, kur laikomi yra komunikan- 
tai (kur yra Szvencziausias), pa- 
s rodė (_h st >us paveikslas. Var 
sz-ivos laikrasztis “Kurjer Poran- 
ny” per triegn-fę ptklaueė K li- 
szo gube n t-iriaus apie tę ste
buklu ir g vo atsakymę. kad 
Svin c *j nė j kip nepaprasto at- 
s tikimo ne buvo, taigi ne buvo 
nė jokio stebukl i; jį mat'Lik- 
raszcziai iszmis-yjo.

|| L'ndo'io laikra-ztis Daily 
Expie.s paduoda, buk maskolisz- 
kas caras pakvietė pas savę apie 
200 į eknrilgesnių maskolių, terp 
kur-ų yra daug rasztini-ikų, lok- 
r>-sztininkų, redaktorių ir net po- 
tiiiszkų nusidėjėlių,ant apkalbėji
mo dabartinio M įsko i jos padėji 
mo ir reikslingų sociaVszkų ir 
poli iszkų reformų, gal nezių ap- 
stabdyti maisztus ir sudruiiuti 
Ma-kol jįi; buk caras tįi padalė 
prieszais norus savo ministerių. 

«J s pra.-zo pakv estų atvirai ir 
dręs'ai iszrvirszti savo nuomones. 
Gal būt, kad caras tuti kokius 
gerus n< rus, b<t ant jų iszp Idy- 
mo reikia didesnės energijos negu 
t , kokię turi car.-s M>kalojusv 
kuris yra tik įnagiu sivo menkos 
doros minster ų, ypacz gi biau 
riausios veislės fanat ko Pobiedo- 
noscevo ir linauczių su juom po
pų. Aut galo caras nė ne žino 
teicyb s, kas daro-i jo valdomai! e 
kraszie, kadangi tę nuo jo slepia 
netikę mimsteriai.

ant kurių Amerikos vaktiecziai 
ir gyventojai t krai turi t esę 
Ki-kviems vyr s, iszskiriani tik 
kasyklų perdėtinius, prisidėjo 
prie straikucjanezių ; o kompani
jos eina ant paskui inos.besisteng 
damos straikę į niekę p versi i: jos 
pasirodė gauj is; apginklu >tų -ar
gų. neva apsaugojimui savaatiis; 
jos siūlo augsz ę užmokesnį žino 
nėms isz kitų v-l-tijos dal ų, kad 
jie a_pimtų neLhę daibę a t blogo 
smuikuojantiems darbininkams 
Kiekvienas žmogus, kuiis szn-me 
laike p ima vietę bent kokioj kie
ti sius t-ng ies kompanijoj, tuo 
pi ežiu stato sivę piieszimnku sa 
vo broliui; toks parsidavėlis pa
virsta į spangę įrankį toms kor- 
pon cij ms. kad jos dar drueziaus 
gilėtų suveržt- tuos panezi is, ku
tais apsunkinti milijonai prakal
ta u j nez tų szios szalien žmonių; 
vienait nis«i apsigynimo keliai yra 
toki: visiems susiv-euyti ir reiks- 

,1 tuti savo tie.-ų ar per 1 uosę suta
ri mę, ar per sutaikymo sudę ar 
per sztiaikus. Todėl, kaipo my 
1 niit j-e ramybę ir psklu-nus įa- 
tityniHms žmonės, dtibiuiukai 
szaukiasi į kiękvienę žmogų: pa 
atlikite, kur gyvenat, ir neikit į 
k etos*os anglies apyrubę, ikr an- 
glekasiai nebus i-zkovo;ę dabar
tinį ginerę ir laimėję sav ir 8«vo 
pasekėjams Ltievo duotas tiesas , 
kurias mylimosios uu-ų szaltes 
įi-tatymai pripažį-ta visiems žino 
nėine, nežiūrint nė į paėjimę. nė į 
tautystę, nė į u odos vaisę, nė į 
tikėjimę.

Wm. Carne, prezidentas. 
Wm. H. Evans, sekretorius.
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| Netoli Gatcziaos, Peteibir- 
go gubernijoj, greitasis užrubeži- 
nis trūkis, bėgantis isz Karaliau- 
cziaus į Peterburgę, susimuszė su 
tavoriniu trukiu. Prie to daug 
žmonių tapo užmueztų, o 60 sun
kiai apkultų.

| Ltikraszcziai pranesza, buk 
Varszavoj du universiteto studen
tai nudūrė paslaptos policijos u- 
rėdniiikę Kai inę. Užmuszėjų 
iki sziol nesusekė, todėl ne žinia 
tikra*, ar j e studentai, ar gal 
buvo tik pasirėdę studontiszkai.

| Angliszko-e Indijose (pieti 
nė] Azijoj), užkdęs baisus sūku
rys, net 4i Bempuhra numetė nuo 
kelio pilnę žmonių geležinkelio 
trūkį. Prie to 13 pa-ažierių tapo 
užmusztų. o 15 sunkiai sužeistų, 
terp kur ųyra ir mirtinai sužeis
ti.

Pasakų ir burtų rinkimas.
-Szit omi praneszame,jog m»de 

ga III, IV, V ir Vl-m. “Liet Pa 
sakų'’ lomarns surinkta ir, rasi, 
ne ųžilgoi-piudon prirengta taps; 
lodėlei visi t e, kurie d ir norė 
tų savu pasakas sz-tuose ir sekan- 
ežiuose tomuose patalpinti, teik
sis kuo veikiiu->iai jis žem*au pi- 
siraszus am prisiųst'. Pr-e t-zi- 
tos progos iszt riu, vardan “tau 
tiszkoi” mu.-ų literatūros, szir- 
dmzę acz*ų ^nariams pagirtino
sios * Žvaigžde--”, kurte man 
pavedė szirntę, iszd desnės ddies 
akyvų bei »varb ų liet, pasakų, 
kurios mus supaž-hdįs ir su ano 
kraszto dialektu. —

I-z burtų, i-eulie uvi zkos “Ž 
nystes’, yra p s manę apie 1000 
surinkta, —jie laukia (ik susi- 
•i ematizavimo ir »t^paudimo; tai 
gi ir dėl szitos Jietuviiskoi “Juo- 
daknygėa” medega butų dar la
bui reikalinga.

Dr. J. B sanaviezius,.
a Varna, Bu girie.

| Kaime Juszkuo*e, Grauden- 
tzo pavietyj.Vak iiinių Prūsų pro
vincijoj, lenkiszki mokintiniai už
puolė ant vokieczio savo mokin- 
toj ius B ircherto ir gana sunkiai 
jį su lazdoms sumuszė. Ne myli 
mat lenkiszki vaikai vokiecz ų 
mokintojų.

[ Laike terptautL-zkų valcz’ų 
lenktyn ų mieste Kiel, Vokietijoj, 
ciecoriaus valcziai Meieor, 
Amerikoj padirbtai, negerbusiai 
pasisekė: jai sudžios pripažino
penki ę dovanę Taigi pasirodo,kad 
Europoj moka geresnes negu A- 
meriacj padirbti lenktynių valtis.

| D.»nii-zkų K<zokų apskrity], 
mieste Rostove ant D.mo, pereitu 
sanvaitę buvo smarkus darbinin
kų maisztai. Ant 
darbininkų atsiuntė
Užgimė smarkus susirėmimas

suvaldymo 
kare vi u s.

Atsiszaukimas in visuo
menę

Vyriausio Suvienytųjų anyle- 
kasių Amerikoj e komiteto 
kes-Barres distrikto. Birželio 
1902 m.

K sykių darbininkai kietosios 
angii-s aoyrubėje, Penn-ylvani- 
jos v latij >je, iszėjo į straikę 12 
gegužio (Miy) 1902 m..po oergž- 
džių bandymų (tune tę-ėsi su 
vin-zum mėnesį) teisingu ir pa
doriu budu žmoui-'zkai susituky- 
ti su mil jonieriais — anglies ba
ronais (Anūkais); tie nu< linkus 
mėginimai, idant par- it į sutari
mu ir S'isitaikymę, nuėjo ant nie
ko,ki'ų jau nė pramanyti m bu
vo galima:—tada darbininkai 
susi arė sustabdyti daibę, idant 
įgyti užtektiną pragyvenimui mo
kestį ir apturėti tokits daibo sę 
lygas, kurios butų žmoniszkus ir

Vietines Žinios.
— Ant Caiifornia avė. elek- 

triszkas karas užbėgo ant vežan- 
czio numirėlį karavano, numetė 
nu » karavano vežėję ir numirėlį 
ir karavaną drucziai pagadino; 
vežėjas tapo skaudžiai apkul- 
t-s.

— Pereitos nedėlios dienę Chi- 
cagoj. ant miesto ulyczių, nuo 
kaizerio puolė ant žemės 4 žmo
nės. Vienas isz jų pasimirė pir
ma, negu spėjo atvažiuoti ambu- 
banso vežimas; kitus nuvežė į 
ligonbutį.

— Pereitos nedėlios dienę vi 
duryj miesto siautė didelis gais
rus. kutis pridirbo blėdies ant 
81)0000 dol. Sudegė pardi-viny 
ežios Bosh & Co. ant Wab-«8h 
avė , szale pardavinyčzių Siegel 
& Cooper ir du kaimyoiszki na
mai, kuriuose ti'po mažesnės par- 
davinyczios.

— Pereitos nedėlios dienę su 
griuvo ntmai pn. 274 Sheffield 
avė. Lz pradž ų tikėjo, kad visi 
tų namų gyventojai likosi užmusz- 
li, bet vėliatis pas ii odė, kad tik 
viena moteriszkė tapo ne pivo-’ 
jingbi apkulta. Mat ba-kiai susi 
rėmė ir nedavė luboms ir sienoms 
ant žmonių nugriūti. M nėti na
mai buvo mūriniai ant dviejų lu
bų, bet jie buvo be pamatų, ry
mojo ant kedrinių rtilpų. St li
pai nuo paskui nių lytų įmirku 
s oj že nėj p įkrypo ir per tai visi 
namai sugriuvo.

— Namuose pn. 27 21 PI. pe
reitos nedėlus vakarę, parėję* 
girtas namon, vokietis Theodor 
Oelfener, pirmiausiai perkovė 
8'VO paczię ir sūnų, o sunkiai pa 
szovė podukrę. Pati ir vaikas 
atliko ant vietos, paszautai podu
krai pasisekė isz namų iazbėgti; 
i j? girtuoklis dar ant ulyczios 
paleido szuvį, bet ant laimės ne 
pataikė. Atlikęs biaurų darbę, 
giituoklis nusidavė į kelnorę ir 
ten pasikavojo. Kada suėjo ten 
poliesiai, dar jis bandė | 
juos -ziuti, bet sziuviai buvo 
i-zaudyti. Kol spėjo jis isz ki- 
szeniaus iszsitraukti kitę užpro- 
vytę revolverį, policistai jį su
valdė. S airinkę priesz namus 
žmonės norėjo jį lynezuoti, bet 
policistams pasisekė nuo žmdnių 
piktumo apginti.

ture* savo 13-ta metini pikbinkasubatoj,. 
12 Liepos. Ridgewood parke, L. L Pra
sidės 3 vai po pietų. InženiTH 25c. Dar 
žu gražus, pilnu uksmetu medžiu, gra
žus takai pasivaikssesioti, didele szo- 
kiarns platforma ir visku kas tik pik- 
ninkanąs reikalinga. Ant salo ptkninko 
dainuos in« balsu Dr-tes: Teatraiiszka 
irGiedoriu S. Daukanto, Kudirkos ir 
Bažnytinis choru sekaneziu dainų: 
“Lietuva tėvynė musu“. Rytoj jau na
mie nebusiu" ir tt. Muzika prof. A. 
Gudo. Nuo Broadway. Grand ir Hous- 
ton farru daveža karai: Bu*hwick,Union 
avė. ir Myrtle avė., teipgi elevatoris nuo 
Broadway farro. Visus lietuvius ir lie
tuvaites szirdingai kvieczia atsilankyti.

Komitetu.
Chicseo. Dr-te Dovido Karaliaus turės 
uvo 5 metini balių nedelioj, 28 Gruo
džio, 1902. Freiheit Turner salėj, 3117 8 
HalstedSt. Todėl meldžia visu kitu 
draugyscziu toje dienoje nedaryti balių 
ne teatru idant vieni kiliems neužkenk- 
tumėm (11—7) Komitetu.

Lietuviu PikninkaH.
Chicago. Dr-te Sz Kazimiero Kar^u- 

res savo pikninka nedelioj, 27 Liepos 
darže Reising’s Grove, Riverside, . III. 
Pruidei lOval ryto. Inženga vyrui su 
motore 25c.

Reissig's Grove daržas labai gražus, 
pilnasuksmetu medžiu, krumu, kvietku, 
visu elekrika apszviestas, gražus takai 
pasivaikszczloti, sūpuokles pasisupti lai
veliai puiplaukineti ir visku ku tik ant 
zabovos reikalinga.

Imkit Meropohtan Elevatori isi W., 
58 avė., isz ten La Grange streetkari iki 
parkui. *

Visus lietuvius ir lietuvaites kvieczia 
atsilankyti. Su guodone

.Komitetu.
Cnicago. Dr-te Sz. Antano turės savo 

balių nedelioj, 20 Vasario, 1903, Frei
heit Turner saleje, 3317 8. Halsted St. 
Todėl me.džia visu kitu draugysez-u to
je dienoje nedaryti balių ne teatru idant 
vieni kitiems neužkenktumem.

• Komitetu.
Chicago. .36 Kuopa Susivienyjimo 

L. A. turėsuvo susirinkimą nedelioj,13 
Liepos. 1 vai dienos P. Szliakio sale;e, 
3321 Auburnave., ant kurio visus san>* 
rius ir norinezius prisiruzyti szirdingai 
užkvieczia. Komitetu.

„AtiKzroH“ Dr-tes tbndas
F. Mikolainis Thorp. Wis. surin

ko ant Kurtinaiczio sutuoktuvių.. .*2.47
Buvo  ....................59.75
Sykiu............ ...*62.22?

AR reikalauji;
Knygų, Abrozu, Abrozeliu, gražiu su pa- 
vineziavonems gromatoms Popleru, dm- 
kuojamu MuzinukiuT Ta viską gali 
gauti Lietuvos redakcijoj. Czia gali 
gauti visokiu lietuviszku ir lenkiszku 
knygų kokios tik ant svieto yra. Ra- 
szykogausi Katalioga.

Ar reikalauji szi f korte* T Ruzyk o 
gausi prekes ant vilu laivu.

Ar reikalauji siusti pinigus in krajuT 
Ruzyk, o gausi prekes.

Pinigai puiusli per Lietuvos redakci
ja greieziausiai suvaikszczioja, niekada 
ne žūsta, o prekes pigesnes kaip kitu.'

Lietuvos redakcija teipgi užsiima isz- 
kolekuvimu pinigu sudėtu bankuose ir 
už algų. Ta viską atlieka už labai ma
ža preke. Ko ilk reikalauji ruzyk inde- 
damu už 2c. marke ir gausi atsakyme.

Adresuok.
A. OL8ZEW8KI,

»24 33-rd 8L Chicago Ui.
Sub Sta. 60.

Naujausios Knygos.
Atmfnimai už molinos duuia. Apsa

kymas isz tikru atdlikimu kaip Lie
tuvoje Zekvijos atsibūva............... 5c.

Grabnycziu žvake. Graži paaaka..5c. 
Kaip apsireiszkia gyvastia žmogous kū

ne? Naudinga moksliszka knygele 
parodo rasztu ir pažemiai* visu dalis 
žmogaus kūno kokiu budu jos visas 
turi gyvybe Ir savo sveikinę......15c.

Judoazius. Apruzyma* kaip tūli lie
tuviai laike lenkmeczio maišalo, 
1863m. buvo sznlpukais ir mukoliams 
iszdavmejo uvo brolius ant suszau? 
dymo kitus isztremimoH.berijon...5c. 

Nebepirmas. .Paveikslėlis isz mokslei
viu gyvenimo...... -................   ...5c.

“Ne Gedai” arba baisus sapnu... ,<5c. 
Paveikslai. Paukš isz lietuvių gyveni

mo......................  10c.
Palangos Juze, (ketvirta laida)......... 25c.
Sugriautas (gyvenimu......................... 5c.
Szunadvokatis......................................15c.
Žemiu Dulkes. Apyuka paraižyta M.

Radzeviczutes. Yra viena isz geriau
siu ir svarbiausiu pauku............... 50c.

Spėka ir Medega jau iszejo iu po spau
dos. Prekp.................................... *1.50
Gražia s drūtais apdarais.............*2 Q0

Likt u vos hkdakcijoj dar t ha oauma-
MOS IR SEKANCZIOS KNYGOS:

Istorija Lietuvos, Skirmuntaite. ...25c.
Mužikėlis........ . ................. 10c.
Vaiszes Kristaus j>u popiežių............ 5c.
Vienakis............... .. .................................5c.
Besliality of Russian Czardom.......... 5c.
Auszra 1884 metu................... . *1 00.
Auszra 1884 metu..........................  *1.00.
Kalendorius 1893 metu......................15c.
Programų Liet. Sočiai. Partijos... .5c. 
Žirgu ir Vaiku...............................    .30c.

ETHNOLOGIJA, 
arba

Mokslas apie žemes tautas.
Pagal Drą M. Haberlandtų.

Europoj, todėl ir likosi pramintos Terpžemi- 
nių jūrių tautoms.. Ant Kaukazo ir šiauri
nėj daly j Turkijos gyvena armeniečiai. Se
niau jie tvėrė atskirą viešpatystę, kuri užėmė 
dalį prigulinčio dabar Maskolijai Kaukazo 
apskričio, šiaurinę Persijos ir šiaurinę Azija
tiškos Turkijos dalį. Iš Kaukazo tautų

. Armenietis.

prie gito skyriaus priguli gruzinai, suside
danti is kelių atskirų tautų, kaip antai: gru
zinų, irneretinų, mingrelijonų ir lažų, gyve
nančių Karšo apskrity] ir šiaurinėj daly j 
Azijatiškos Turkijos iki Trebizondii. 
sąs gruziniškas tautas kitaip vadina 
toms kartveliškos giminė-*. Gruzinai

Vi- 
tau- 
pats

Draugyscziu Reikalai
i -------

Pirmas metinis Pikninkas.
'Chicitgo. Dr-te Teisybe* Mylėtoju 

turės savo pirma metini Pikninka neriš
lioj 13 Liepos, darže Reissig’s G rovė, 
Riverside, Iii. Prasidės 9 vai ryto. In- 
ženea vyrui su motere 25c.

Reissig's Grove daržas labai gražus, 
pilnu uksmetu medž'u, krumu-kvietku, 
visu elektriką apsz vi estas, gražus takai 
pasivaikazezioti, sūpuokles puisupti, 
laiveliai puiplaukineti ir viskas ku tik 
ant zabovos reikalinga.

Imkit Metropolitan Clevatori iki W. 
48 »ve., isz ten La Grange streetkari iki 
parkui.

Visus lietuvius ir lietuvaites kvlecsia 
atsilankyti.

Su guodone,
Komitetu.

13-tas metinis Pikninkas.
Brooklyn, N. Y. Dr-te Sa. Kazimiero

*

Pajieszkojimai.
Pajieszkau Kazimiero Ežerskio,Kauno 

gub.. Raseinių pav., Laukuvos parap. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žinia 
ant adreso:

Jos. Ruzinskis,
645 H. Canal St., Chicago, 111.
Pajieszkau uvo uvogerio. Kazimiero 

Kazlauskio, neseniai atkakusio isz Lie
tuvos Amerikon. Jis pats ar ku kilu 
teiksis duoti žine ant adreso:

Szimu Karlanu,
Boz 1094, South Manchester. Conn, 

(25-7)
Pajieszkau Petro Dobilevicziaus. Su

valkų gub., Vladislavavo pav. Jis pats 
ar kas kitu teiksis duoti žine ant adreso:

George Bendoraitis, 
677 N. Riverside St., M’aterbury.Conn.

Pajieszkau Motiejaus Kiszkio, Suval
kų gub., Skriaudžiu parap., kaimo Pata- 
szines. Jis pats ar kas kitu teiksis 
duoti žine ant adreso:

Peter Dugan,
. 217 Clara St., San Francisco.Cal.

Pajieszkau Tamoeziaus Damuzausko, 
.3 metus gyvenusio Rygoj, 1 metu kaip 
Amerike. Jis pats ar ku kitas teiksis 
duoti žine ant adreso:

Jos. Puzkevicz.
1013 Hallkett Si., Braddock, Pa.

(18-7)
Mes, levai, Juozapu ir Anutazija Pe

trauskai pajieszkomc savo sunaus. Jono. 
Petrausko, kuris jau 2 metai kaip nuo 
mus pasitraukė. Jau 2 menesiai kaip 
jis atvyko Amerikon, pu mus in West- 
vllle, III. ir isz ežia vėl pabėgo. Ang- 
liszkos kalbos nemoka, 20 metu senu. 
Ku ji kur užtemytu teiksis duoti žine 
ant adreso:

Jos. Petrauskas, Westvil)e, Ii).
(18-7)

Pajieszkau Franciszkaus Girdvainio. 
Kauno gub.. Telssiu pav., Varnių par. 
Jis pats ar ku kitu teiksis duoti žinia 
ant adreso:

Adam Vuilevski,
Box 197, Great Neck, N. Y.
Pajieszkau Martino Pikszrio, Kauno 

gub., Panevėžio pav., kaimo Žvirbliu. 
Jis pats ar ku kitas teiksis duoti - žine 
ant adreso:

Vincu Druutis,
Box 386, Springvalley, III.
Pajieszkau savo broliu, Motiejaus ir 

Petro Szliaužiu, Suvalkų gub.. Seivų 
gm.. Salimakiemio kaimo; gyveno Chi
cago, III. Jie patys arkų kitas teiksis 
duoti žine ant adreso:

Miss. Katre Szliaužiute,
Box 591. Edvardsdale, Pa.

$23.00 nagradoH.
Kas užtėmy* 2 mukoliu, vienas vadi

nu! Joachim Buleva 6 pėdu ir 2 coli n 
augsztu, juodu plauku, usu ir akiu, ki
tu Aleksander Buleva 5 pėdu 7 coliu 
augsztu Šviesesniu plauku ir usu, pail
go veido Kitaip szneket nemoka tik 
ruskai. Kas tokius kur užtėmy* * ir 
duos man žinia gau* *25 00 nagradoe.

Jie mane apvogė ant *700.00. 
Peter Kazlovski.

115 Salem St., Boston, Mas*.
(25-7)

Aahland’o, Wia. Lietuviams.
Sziuomi praneštame visiems szio 

miestelio lietuviam*, kad mes atidarėme 
uauja uliuna, kuriame užlaikome ge
riausius gerymus, szalta alų ir kvepian- 
czius cigarus. Todėl visus užkvieczia- 
me mus atlankyti ir to viso pabandyti. 
Juozapu Skinderis ir

Andrius Auksztakalnis,
1406 St Clarir 8t., Ashland, Wia

Naujas Saliunas.
Praneštame visiems Chicsgoe lietu

viams kad mes atidarėme nauja uliuna 
po nr. 121 Canalport avė, kur užlaikome 
seniausias arielka*, gera siu ir kvepen- 
czius cigarus. Todėl užkviecziame vi
sus lietuvius pu mus atsilankyti ir mu
su nauja vieta pamatyti.

Frank Miskeviczius ir
Stanislovu Bineviczius.

Heik pas svetimtauti, bet pas 
Handrelt. Hnler.

Asz siuneziu pinigus in visu dalis 
svieto: Lietuva. Bosija ir tt. Turiu Stirn
ius padekavoniu už uvo teisingumą. 
Raszydami indekite už 2c. marke ant 
gavimo aunkymo.
Sandre M. Miller, Easthampton, Mass.- 

(18-7)

Skaitykit via j
Norinti važiuoti Lietuvon, galite par

važiuoti už dyka ant darbiniu laivu. No
rėdami puikiausi) per gruma ta indekite 
marke už 2c.

Jes. Rossell,
4 No Wuhington St., Boston.Mass.

Pigiai ant pardavimo lotu ant Illinois 
Court arti 33-rd ui. Preke *300. In- 
mokėk *50, o renta kada nori. Alsi- 
szauk po nr. 3248 Illinois Courtt, Chica- 
r»-

ReiKsllngl svri vyrai dalinti eirknlioriav, rink
ti adresu* Ir pardavinėti gyduole* tarp!tetnwln. 
Toki darba gali atlikti nereikalaudama* pame* 
ti *avo *zlandienlnlo darbo. Lengva* uislamlma* 
ir gera* pelną* Adresuokite.

1M E. M-tb it.. Xew York.

CIGARAI.
Isz geriausio Havana ir Sumatra taba

ko, “mild” ir “medium”, kvepenli, pui
kiai rukosi. Teipgeru cigaru kaip mu
su iszdirbimo niekur kitur negalima 
gauti. Pirkite nuo savisskiu. Ant pa
reikalavimo mes siuucziame i visus A- 
merikos miestus uvo kasztais.

Adresu:

NAUJOKAS’CIGAR C0.
334 E. 53 tb St. New York,N.Y.

Gruzinas.

Gruzinė.

Brooklyno Ir Nevr Yorko lietu
viams.

Brooklyno ir New Yorko lietuviai ga
li gauti kusubata “IJetuva“ kopija po 
5c. pas Btandmana, ,kurs ant ulyczios 
pardavinėja angliszkus lai k ra szc sius.

Ogleaby, III. 23 Bejos, 1902 po trum
pos ligos, pasimirė ežia Antanu Rama- 
nauskaai 21 metu senumo. Paėjo jis isz 
kaimoGarszvines, Marijampolės pav., 
Buvalku gub.; prigulėjo prie vietines 8z. 
Antano Dr-les, su kurios pagelba tapo 
iszkilmingai palaidotu. Gentes ar jo 
draugai norinti placziau žinoti apie jo 
myri te kreipi ui antadreso-

A n tanu Bubile. Oglesby, 111.

W ; -te- • - Ų;

KarszcEin aukos.
Kaip tik termometras dasiekia 

laipmi vasaros karszczio.laikraez- 
czių skiltys pilnos pripildytos ii- 
nioms spie imonių myrius nuo 
saules karszczio. A p irt to tuks- 
taneziai įmonių serga cholerina, 
suliuosavimu viduriu, nuiudymu 
apetito ir tam panaszioms ligoms. 
Tame yra reikalingiausiu idant 
ilebczioj'mo organai butu tvirti 
ir veikiant; idant galima butu 
pasiprierzinti tokioms ligoms. 
Tnnerio Karcziojoj Angelikoj ra
site vienatine pagelba pasiprieszi- 
nimui va si ros karszcziams ir va- 
barinems ligoms ir podraug gera 
va i s ta ant sudruiinimo apetito. Ji 
palaiko organizmo sziluma ir stū
mė ji i regulianszkaja veikme.

Vartojant szi vaista paimtas 
penas lengvai susiilebczios,kūnas 
8to?is kietu ir protas ežys t u. Yra 
tai geriausia k -rti pilvo gyduole, 
dnbta isz gryno vyno ir geriau
siu augmenelm—ioleliu. Reika
laukite Karcziosios Angelikos ap- 
t'ekose ir gereraiuose galiūnuose. 
Visi ji turi.

Juozapas Friner,
799 S. Ashland avė., Chicago, III.

Imeretinas.

savę vadina kartveliais. Gruzinai turėjo 
savistovę viešpatystę, bet dėl vidurinių ne 
sutikimų ji nupuolė ir negalėdama atsiginti 
nuo kaimyniškų tautų, pradžioj pereito am
žiaus Gruzijos karalystė pasidavė po mas
kolių valdžia. Kaip kitur teip ir čia, mas
koliai gruzinams paliko iš pradžių liuosybę 
rėdytiesi saviškai, bet juo toliaus, juo la
biau s juos pradėjo spausti ir versti į masko- 
lystę visokiais budais; šiądien gruzinai teip- 
jau prispausti kaip lenkai arba lietuviai, tu
ri jie vienog savo atskirą raštą, kurio mas
koliai dar ne uždraudė.

Iš tų visų tautų, prigulinčių prie terpže- 
minės arba indoeuropėnų rasos, didžiausią 
įtekmę turėjo savo laike ant kitų tautų ir 
didžiausią žymę paliko istorijoj: žydai, per
sai ir arabai. Šitos tautos savo laike buvo 
nešiotojams kultūros ir mokslų terp mažiau 
apšviestų kaimynų, jos rūpinosi apie išlavi
nimą ir mokinimą vaikų.

Terp persų ir senovės Indijų gyventojų 
yra didelis panašumas ne tik paviršutiniška
me jų išveizdyj, bet tikėjime, net svarbiausi 
tikėjimiški raštai, hymnai pasemti iš to 
paties šaltinio.

Gyventojai senovės Persijos susidėjo iš 
dviejų giminingų tautų, iš persų ir medijo- 
nų, paeinančių nuo vienos iranų tautos. Iki 
susitvėrimiii despotiškos Persijos viešpatys
tės, iraniškos tautos gyveno atskiroms gimi
nėms arba klanais, surištais terp savę į fede
raciją ant pavidalo Suvienytų Valstijų atski
rų sztetų. Garsus grękiškas raštininkas He- 
rodotns sako, kad pas iraniškas tautas vai
kus mokino trijų svarbiausių dalykų: jodi
nėti, mėtyti vilyčias ir kalbėti teisybę, ku
rios teip ne mėgsta šios dienos civilizuotos

tautos. Vaikus pradėdavo mokyti nuo 5.me
tų, o baigdavo, kada jie sulaukė 20 metų. 
Mokinimas vaikų buvo paremtas ant tikėji 
miško pamato.

Grękiškas istorikas Xenofontas sako,, 
jog Persijoj tėvams ne daleista buvo teip au
ginti vaikus, kaip jiems patinka, bet viešpa
tystė stengėsi iš vaikų padaryti krašto ukėsus; 
išnaikinti visokius jų blogus palinkimus. 
Prie valdono rūmo buvo pastatyta didelė 
trioba, kur mokino vaikus speciališki urėd- . 
įlinkai mokintojai. “Persijoj vaikai lanko 
mokyklą, kad joje išmokti teisybės, teip kaip 
Grekijoj vaikai lanko mokyklas, kad jose su
sipažinti' su grekiška literatūra” — sako 
Xenofontas. Pabaigę 20 metų, vaikai ap
leisdavo mokyklą ir iŠ tokių rinkosi urednin- 
kai. Mokyklą vienog lankė tik vaįkai aris
tokratų.

Dabartinės Persijos mokyklos rūpinasi 
apie kitokį išlavinimą vaikų. Dabar Persi- y 
joj yra pradinės ir augštesnės mokyklos. 
Pradines mokyklas vaikai lanko pabaigę 6 
metus: juos mokina: maldų, skaityti ir ra
šyti prigimtoj kalboj. Pradines viešas mo
kyklas lanko tik vaikai beturčių, turtingų 
tėvų vaikai mokinasi namieje.

Apart šitų mokyklų yra augštesnės, ku
rias lanko lygiai vaikai, kaip ir suaugę, net 
turinti 50 - 60 metų. Tose mokyklose moks
las prasideda nuo gramatikos persiškos kal
bos, paskui mokina teologijos, toliaus filozo- 
fijos, toliaus matematikos, o ant galo astro
nomijos, arba,|geriau sakant, astrologijos ir 
medicinos, bet abudu tie mokslai ne toli nu
žengė.

Arabai savo laike buvo garsus, prieš jų 
galybę drebėjo civilizuotos Europos tautos. 
Arabų užkariautoj šiaurinėj Afrikoj ir Is
panijoj išsiplatino ne tik mahometoniškas 
tikėjimas, bet žydėjo ir visoki mokslai ir dai
lė. ypač gi architektūra. Arabai užkariau
tuose, ypač žemiau kultūriškai stovinčiuose 
kraštuose, ne tik platino savo tikėjimą, bet ir 
savo civilizaciją, platino mokslus, kokius 
pats pažinojo, visur rengė savo mokyklas ir 
su jų pagelba gal prie savęs patraukė dau
giau tautų negu užkariavimais, /negu per 
kraujo praliejimus.

Prieš užgimimą Mahometo arabai mažai 
inpinosi apie protišką išlavinimą vaikų, bet 
rūpinosi, kad jie užaugtų tvirtais ir pakan
triais. Gydymas ligonių buvo paliktas mo
terims, o kadangi terp gyvenančių ant lauko, 
tiruose arabų ligos labai retai pasitaiko, ant 
gydymo ligonių užteko moterų mokšlo. Ap
sirgusius gydė pati gamta, sveikas ir blaivus 
užsilaikymas; vaistai šioki toki reikalingi 
jiems vien prie sužeidimų.

Prieš Mahometo užgimimą arabai ne tu
rėjo nė jokių mokyklų, bet paskui, kada jie 
apvaldė civilizuotesnes už savę tautas, kurios 
turėjo jau mokyklas, ant palaikymo savo 
valdžios ir jauno tikėjimo, turėjo sek
ti paveikslą augščiau civilizacijoj pasikėlu
sių tautų, turėjo rengti ir mokyklas.

Apie rengimą pradinių mokyklų terp 
arabų valdžią turinti nesirūpino, jos tvėrėsi 
pačios, kadangi jų tvėrymosi nieks nestabdė, 
nieks jų neprižiūrėjo ir ne kontroliavo. Ara
bų apgyventuose kraštuose kiekviena ypata, 
galinti surinkti kelis vaikus, norinčius mo- 
kintiesi, gali rengti mokyklą, kur patinka, 
kur randa vietą: ant kieipo kokių nors namų, 
pašinrej arba priemenioj mečeto (bažny
čios), po medžio, pavėsiu ir kitur, kur tik 
ras tinkančią vietą. Mečetų viduriuose 
galima mokyti tik augštesnių mokslų. Di
desniuose miestuose yra speciališkos triobos 
mokykloms. Mokyklų yra daug ir todėl. 
miestų gyventojai beveik visi moka skaityti 
ir rašyti. Mokslas traukiasi nuo ryto iki 6 
vai. vakaro, su maža pertrauka ant užkan-' 
džio, laike kurio mokintojas valgo drauge su 
vaikais ir paprastai naudojasi iš jų atsiga
bentų valgių. Apart rašto ir skaitymo, pra
dinėse mokyklose aiškina svarbiausią maho
metonų knįgą koraną ir mokina visokių mal
dų ir ištraukų iš korano ant atminties.

Mokintojai arabiškų mokyklų pats ne 
daugiausiai turi supratimo apie kokius nors 
mokslus; užtenka jiems mokėti koraną, kurį 
arabai laiko už šaltinį visokių mokslų. Terp 
mokintojų yra ne mokanti nė rašyti,,nė skai
tyti, bet jie moka atkalbėti iš atminties visą 
koraną. Tokiose mokyklose, kur mokintojas 
ne moka skaityti, laiko pagelbininką, kuris 
mokina rašto ir skaitymo. Apart to, dar 
pradinėse arabiškose mokyklose mokina tru
putį aritmetikos. Tai ir viskas, ko vaikai - 
gali išmokti.

Išmokę skaityti, mokintiniai mokinasi 
ant atminties visą arba dalis korano, bet mo- 
kintiesi pradeda ne nuo pradžios knįgos, tik 
nuo pabaigos. Mokykloj *visi vaikai korano 
garsiai mokinasi, linguodami, kaip ir žydiš
kuose chederuose. Už negerą ištarimą žodžių 
mokintojas muša su rykšte, arba tąso už au
sų; vaikai mokinasi paprastai nesuprasdami 
gerai, užtenka, kad išmoksta ant atminties 
žodžių šventos knįgos. Už svar
besnius nusidėjimus mokintinius muša su laz
da per kulnis, pririša prie stulpo, rakina į 
kalades.

Mokintojai ne gauna nė nuo rando, nė 
nuo miestų ir valščių nė jokių algų, - pats 
mokintiniai moka jiems algas. Pagal tie
sas, mokintojais gali būt ir ne mahome
tonai. t

Augštesnės mokyklos arabų kraštuose 
yra dvejopos: tikėjimiškos prie mečetų arba 
mahometoniškų bažnyčių ir teip vadinami 
medreeai, kur mokina svietiškų mokslų. Mies
te Bagdade, 1230 metuose, vienoje iš geriau
sių arabiškų mokyklų mokino ir medici
nos.

Platindami mabometonišką tikėjimą, 
arabų vadovai arba kalifai užkariavo daug 
kraštų, rengė visokiose vietose savo reziden
cijas, į kurias rinkosi literatai, daildariai ir 
mokslinčiai ir tokiu budu tvėrėsi centrai 
arabiškų mokslų ir apšvietimo. Tokiais cen
trais savo laike buvo: Bagdad, A lepo, Da- 
mask, Kufa, kur buvo išrastas speciališkas 
raštas kufišku vadinamas. Tnnis Cairo ir 
Cordova' (Išpanijoj). Parengtos tose' vie-

(Toliam bus.) '



» Dabartine Pinigu Preke.
Iki 500 rubliu, rublis po..................... 52įc
Nuo 500 iki 1000 rubliu, rublis po...52tc 
Y rsz 1000 rubliu, rublis po........... 52|c

G«hma siusti szimtus ar tukstsnczius 
ub iu kiek lik nori, bet aiuncziant įna
šu kaip 100 rubliu, reikia rusti tik szi- 

okias sumas:
3 rublius. 37 rublius. 71 rubli.
6 rublius. 40 rubliu. 74 rubliu*.
9 rublius. 43 rublius. 75 rublius.

13 rubliu. 46 rublius. 78 rubliu*.
15 rubliu. 49 rublius. 81 rubli.
18 rubliu. 50 rubliu. 84 rubliu*.
21 rubli. 53 rublius. 87 rublius.
24 rublius. 56 rublius. 90 rubliu.
25 rubliu*. 59 rublius. 93 rublius.
28 rublius. 62 rublius. 96 rublius.
31 rubli. 65 rubliu*. S)9 rubliu*.
34 rublius. 68 rublius. 100 rubliu.

Prie kiekvieno siuntinio reikia pridėti 
30c. ant paczto kasztu.

Jei norite kad pinigai greitai suvaiksz- 
čziotu ir niekur nežutu, tai siuskite per 
“Lietuvos” redakcija.

Reikalauja 1000 darbininku vyru ir 
moterių prie miesto ir kaimo darbu Ge
ra mokestis. Mes sznekame Hetuviszkai.

Chicago. Employmen t Agency, 
118 5-th avė., Chicago, III.

Knygom sawos spaliuos.
jxlry*l Apeiraiszkimal Bsviete, aut kuriu imo 

ar* nuolatos žiuri, b-t Ju gerai nesupranta; 
su 7 abrozelial*. Naudingtause knygele ant 

dMižlnojlaiul isz ko darosi lai 
bai. griausmai, lietus ir sniegas; kas yra 
debesiai ir ant ko jie laikosi.......... 3Oe

Aritmetika. Kniga itzaimokinimulrokundu.
Preke.............................................................. 95c

HYGIENA. Daktartozka knyga arb' mokslą* 
apie užlaikymų sveikatos, isz kurios ga'l be 
pagalbos daktaro tozslgvdyti u un daugybes 
ligų. Szit> knygele privalo r>stis kirkvie 
noAse namuose,' nes kas jų su atyda perskai
tys, pataikys apsisaugoti nud tukstaneziu vi
sokiu lig ., pataikys uilalkytior.ielybeje savi, 
sveikatą, pailginti sawo amii ir mekes užau 
ginti sveikais ir tvirtąjį s*wo vaikelius 
Preke . W5o

Ar vyskupas Valaaczlua (Valanczadskas) nebu
vo viliūge lietuvystes? Paraszyta kn. Drmb- 
skto. Išsiauta kasztato Susivienyjlmo Liet. 
Lalsv. A-a. 17 puslapiai.........................15c-

A.t v .. . --a r... w ...aa. . .
S. M Veikalas svildeuaui.s politi-Zkf f ek-
nomijų. Kokiais keliais i-sidirla turtai 
kaip jie susikrauna ir kaip atsiliepia an- 
dr« giles gyvenimo......................................35<

Uaudžlava Lietuvoje. ParaszS žmogus. Iszleido
T. M. D. Yra tai baudžiavos istorija kokiu Hu
du ji Lietuvoje įvyko, kaip atsdiepe ant lietu
viu, kaip ilgai ten tvėrė kada ir kaip tapo pa 
naikinta ..............................   15c

Dvyniai Vagiu. Parasze kun. Dembskis. Isz 
leido Susiv. Lietuvių Laisvamanių Amerikoje. 
Su autoriaus paveikslu ir paveikslėliu Loakoo 
no grupes. Knygele patiekta reikalui pakeli 
mo motariszkės. Ji nurodo priežastis delei 
kurių moteriszke tapo žemesne už vyriszki ir 
paduoda rodvkles ant jos pakėlimo....

Gyvenimo Vaizdeliai susidedanti Įsa asztuonių 
sekanezių gružių pasakaioziu: Atsisveikini
mas ; — Vagis; — Kas Kaltas; — Gatvės vai
kai; — Paparczio Žiedas; — Miszko Sargas; 
— Signalas; — Keleivis......................... 15c

(^eogiuoja arpo aeu,.. -
kie. Na kovoki ir kitus, sutaisė Szernas. Yr> 
tai naudingiausia isz visu sulygsziol iszeju 
siu lietuviszku knygų. Aiszkiai ir suprau 
tarnai apraszo visa musu žeme, jos pavidalu 
diduma ir platuma, jos kainus, ju vardus 
augszti. vulkanus metanezius isz save* ugnį 
isz kokiu žeme sluogsniu susideda, kur ii 
kiek joje yra augliu, geležies, aukso, dru- 
kos ir kitu gervbiu; kiek mariu, ažeru upiu 
ju vardai, plotis, gylis; koki kuriuose van 
□enye: surue. prėski, saldus, atkartus, ko 
ki juose gyvūnai gyveua irtt Žeme apra 
szyta dalimis užskaitytos visos vieszpatys 
tęs. karalystes kunigaiksztystes, respuKn 
gos ir tt. 'Kiek kurioje žrmeje yra gyvento
ju: koki ju tikėjimai, kalbos, paprocziai. už 
siemimaL pramones, iszdirbiai ir tiesos; ko 
ki miestai, su kiek gyventoju, fabriku, pra 
momu; kur koki orai: szaleziai- ar karsz 
c-tai. lietus ar giedros: kur koks ilgis dieno.- 
ir nakties; kur visada yra lygi diena Ir nok
ite kur saule per keletu dienu nenusileidžh 
arba neužteka ir tt. Knyga didele 8xb tolis 
480 puslapiu, ant geros standžios popieror 

' spaudinis, su 71 pa vėla aleliais: ma p u gyvu
Fu ir tt....;..................................................... .OO

Ta pati, apdaryta audimu kietuose apda
ruose, auksinėmis litaromis atspausti para 
• »< * ant o . I— P.*v. e■ *

No- 2. Maža* Akso Altorių*. pra*tala,dru- 
tal* apdarai*, auksintai* kraizial*, ap
kaustytom* briaunoms pasidabruotomis 
bleielemi*. su kabute......................... 75c.

Ath’0 

Anogirs

No. 3. Mažu Aukso Altorių, moroko 
skurus minksziais apdarais, apvalei* 
kampais, auksinti krlsztal. parastais 

Irkvtetka.......................................81.25

No. 4. Maža* Aukso Altorius, francurlsz- 
koa gluodmoa skurele* apdarais apva 
leis kampais, auksinta kvietka.kryilus Ir 
krazztai.......................   81-50

Isz knr atsirado musu naminiai gyvuliai Ir an- 
. ginami augmenys? Pagal Lunkevicziu, sutaisė 

Szeenas. Chicago III. 1901 m. Puslapio 73. 
Su pa reik stelei*....................................L9Oc.

Istorija Suvienytu ii el-uju Sziaur>nea Aciers 
kos. Apraszc kaip Koliumbas atrado Ame
rika, koki ežia tada žmones gyveno, koki 
žmones pirmiausi..1 isz Europos pradėjo va
žiuoti in Amerika, kokios kares buvo, už ka 
karevo ir kokiuos? ■»tuose; kiek prezidentu 
buvo, koki ir kiek kent gero padare ežiai 
žemei O ant pat valo ta.p'nast Konstitucija 
Suvienytu ’A’alstiju. kuri yra reikalingiausiu 
da.ykc perskaityti kiekvienam žmogui 
ežioje Amerikos žemeje „yveaancziam. idant 
suprastu kokes jis ežia tiesas tori. ka< jam 
v ra vale daryti, kas ne vale Turi puslapiu 
364. Preke......... ;.................................81.00

D*utuosu. gražiuose spdsmose........... • *
Istorija Chicago* Lietuviu, ju parapijų Irkn.

Kraucziuno prova su lalkraszcziu "Lietuva’* 
burnai balandžio menesyje.ldkžm. 586 puslapiu 
didele formato, alszkaos d ruko. Fotografijos 
yra abieju pusią advokatu, ka. Kraucziuno, 
•'Lietuvos'’ iszleistojo, redaktoriaus Ir paveik
slai Chlcagps S.Jurgio lietuviszkos bainyozlos. 
Popieros apdarais............................................. OO

Audimo kietais apdarais, auksiniais 
titulais......................................................$2 50.

>A.».e -esvKOUia perueaioja uzetuva ra«ai o oi 
preseion russe en Li t b usnie supiesze kun. V 
Dembskis...................................................lOc

;Vo 5. Mažas Aukšto Altorius, apdėta bal
ta.* slonlaus kauleliais, su 3 medallke- 
Uato, aksomo nugara, apkaustytos kriau
nos sidsbruotomu bletelemls, su kabe, 
auksinti krasztai -......................... 81-50

Kaip geriausiai laidoti numirėli? Pieazinys Dra 
L. Weblam. Isz anglž-.ko iszgulde kun. V. 
Dembskis.................................................15c

Kaip gyvūną Augmenys? Yra tai moksllsa 
kas apreszymas apie yvairius musu žemes an 
Z* ms.ju sudėjimą, atmainas, gyvi ir plėtojimąsi 
ano pat menkiausiu pavidaln Iki didžiausiu 
1> tobuliausiu. Su 30 paveikslėlis., 189 pusla
piai ..................................................................35c

'. J. sss balsu atsitikima
kada 1803 ni. maskoliai užpuolė antbažny- 
ezios miestelyje Kražių, musze, szaude ir pjo
vė nekaltus žmonis, užgriovė altorius ir už- 
pecžfc įjo bai n y ežia. Aiszkiausiai apraszo 
ta visa atsitikima...........................  15c

y Jetnviszkas Lementonus su ''eteriais kate
kizmais ir mistranturu.........................15c

Mokslas apie Žemj Ir kitus svietus, ju bu ,y ir 
pabaiga. Apra-zo kas yra žeme, isz ko ji su
sideda, s°t ko laikosi Ir kaip sukasi; kas 
yra saule, žvaigždes.menulis; kaip toli yra 
m kitas žvaigždes; kas yra plian os, kome
tos ir kitos retai matomos žvaigades. Su 30 
astronomi*zku abrozeliu turinti 236 pusią 
pins. Yra tai vienatine knyga Uz kurios 
tikrai žmogus gali apsiszvlesti......75c

Drūtuose, gražiuose apdaruose.............81.00
t-VUZal ir Lietuviai nuo 1228 iki 1430m. Paraaze 

pagal lenkiszkus istorikus Žemkalnis. Isz- 
Jeista ••Tėvynės Mylėtoju Draugystes".—Yra 
tai apraszymas Lietuvos su Lenkija susivie- 
nyjimo ir jo pasekmes. Czta niūkiai yra ap
rausyta lenką politika kaip jie pasielgė su 
uietuvos kunlgaikszcziais: Keistucziu, Vy- 
antu Ir kitais. lu szios knygeles skaltyto- 

yvs aiszkiai supras, ar lenku prietelyste yra 
mums naudinga ar bledinga..............15c

ZJetuviu pratevlal Mažojoje Azijoje nuo senovei 
iki jie pateko py valdžia porsu. Parasze L>e 
tavos Mylėtojas. Kn.ga turiiKJ puslapius 
ir 4 dideles mapas. parodanezias vieta*, kur 
renoveje gyveno lietuviupratevial Ap'aszo 
'ielaviu padėjimą dar 800 metu priesz Kris- 
aus gimimų..........................................5Oc

MLluu.ua.s uvtuvos Karalius Istoriszkas pa 
veikslas penkiuose aktuose. Lenkiszkal pa
rasto Julius Slovacki, lietuvtszksl verte 
Vincas Kapus (Dras Kudirka). Knygele 
pa-klvra vvaiinsai teatro mvlerojams. 25c

Naujausia Lietuvtszkas Sapninykas, surinktas 
4r suredit. isz daugel svetimtautlszku upnl- 
nyku ir surėdytas pagal tikra Perslszkal 
blptisaka upninyka,—su310 aiszklu abro- 
želiu.— su apraszymu planetų ir paslapcziu 
kokias senove* žmones vartojo inapejimui 
a tol te*.—Oeriausei Užgaido visokius 
upnus ...................................  5Oc
Apdaryta*........................  05c

OUtypa. apyuks isz laiko terpuvlszkos ksres 
Indijonu Amerikos................................25c

Puiki istorija upe Kantria Alana,kuri psr S me
ru* vaikszcziodama po svietą, daugybe 
Ledu ir vargu kantrel issksutejo...2Oc

Pamokslai Iszmlntles ir Teisybe* iszguldinetl 
Galvocziu visu amžių. Czia yra patUM 128 
gražiu.juokingu ir iszmintingu paaakaieziu 
Kas nori turėti gražiu juokingu ir pamoki 
naneziu skaitiniu tegul nusiperka sziųknln- 
gelf. o gardžiai pasijuoks, žmones* ture* kų 
papusakotl ir ant kiekvieno užklausimo mo 
kesduoti iszmintingu atsakymų......5Oc

Rankvedis gromatų raszymuL Pamokinanti 
knygelė kaip raižyti gromatas visokiuose rei
kaluose į visokių luomų žmonįs: į gimines, 
draugus, prekijus, ponus, kunigus, uridnin
kus. Tr Į patį carų. Teipgl meilingi laiszkai 
jaunlkaiczių į mergina* tr merginų į jaunl- 
kalczlns reikale susipažinimo ir apslve- 
dimo..........................................................-lOc

Robinsenas Kražius, moraliszka ir žlngedi apy
saka. naazvesta jaunumausi.............. i 90c

Spėka Ir Medega, principai prigimtinio surė
dymo visatos drauge su moraliszku moks
lu ant anų paremtu. Visiems suprastinai para- 
sze prof. Dras L. Buechner. pagal XIX vokisz- 
kų laidų, su mažais prideczkai* isz senesnių 
laidų lletuvlszkal pergulde Dras J. Szllupaa. 
Su paveikslu ir biografija raszaliaus. Yra tai 
mokslas gvildenamu gamto* dalykus, kuriuos 
žmonės vadina Dievo surėdymu..81 50

Gražiuose, drūtuose apdaruose .. 02.00
Svieto pabaiga Kas nori žinoti kada bu* svie

to pabaiga, tegul perskaito szių knygelę. lOc

No- 0 Mažas Aukso Altorius, baltos celiu
lioido* apdarai, teskilusios kvietkos.su 
kauline kabute, auksinti krasztai.. . 81.50

MALDAKNYGES. .
Milo Aukso Altorius.katalikizzka maldų kny

gele. Maldos yra ry'.mstines. vakarines, prie 
spaviednes. komunijo* miežiu, miszpara ir 
daugybe kitu; misžlu maldos *u sbrozelials: 
miszparal giedami lietuviszki ir lotiniszki. 
daug lotynisaku giesmių giedamu prie iszsta 
tymo SS. Sakramento, procesijų, pakrapini- 
mo ir tt. Yra 6 litanijos: psalmes Sz. Marijos 
P. ir Karaliau Dovido; aktai, ražaneziai, 
stacijos, karunka. keliolika • Arento giesmių 
Ir lt Yrs tai naujausia ir gražiausia knygele 
is- visu lletuviazku maldaknygių daili, taJ 
ta, slidi poplera; stambus, alszkus d rokas 
Mišru <Ui4H coli*!- Szltu knygeliu apdarai 
ir preke* yra sekanczloa.

Listuviszkoa Pasakos, padega Hetuviszkai my- 
tologijai. Surinkta Dro J. Basaoavicziau* 
Czia telpa 14 seniausiu lietuviszku m y tolo 
giszku pasakų, kaipo tai: Dievu ir velniu: 
Perku na* ir velniu. Zhiogus Ir velniu; Apk 
raganų ir raganius; Apie Deives, Laima ir 
Laumes; Apie Dali: Apie Giltine; Apie S vai- 
a ir szalti; Apie veju*. Apie milžinus; A pi. 

ežius iv smakus; 4 pis edlktakius arba 
vrilkaloku*. Yra tai juokingiausios paša 
kos girdėtos nuo seniausių laiku In kure* dar 

y ir szlųdien daugybe lietuviu ilki buk tai vii 
buvus teisybe...... ..............................tl-ŽOc

Psvancele ir kaip gyvena Kynal (Chlnal) 
dvi labai akyvos pasakaites...............10c

Paskutines raiszlos. (Isz lenklasko). Pasaka 
i*z atsitikimo mioyszku klloaztoriuj..... 10c 

"ajuoinkime vyrai žeme. Labai graži puška 20 
Pavogti arkliai ir Mendelis Didgalvl* Dvi 

gražios pasakėlės * 10c
Plunksnos abrozelial. Szeszios naujos.labal 

gražios pasakos , , , , , 90c
Pajauta Lizdeikos dūkto arba Lietuva XIV 

■zimtmetyje. labai graži pasaka.......... Tbu
Pamokslai Gražiu Žmonių., paržszytl kn. 

Totoriaus (Tatares). Yra gražios ir la
bai pamokinenezios pasakos „ „ «0r

Parmazona*arba bal*umu Dievo mitybos. Pa 
rasta Stvenimlkl*.Apsakymai ist tikru a<sl- 
tlkimu isz Lietuvos lietuviszku parapi
jų..................................................................... 10c

Paveikslai Paras** Žemaite. Graži pasaka 
'apie vaikina ir jaunų mergina ir ju susi- 
paeziavimų.. ....................................  .... 15c

ggle žalosiu karaliene ir iszgnovimu Kau
no pilis* 1392m., du puikus dramai para- 
szytl Aleksandru Gužuozio 136o

Genu Dede. Graži pasaka iaz stiandieninio v 
Lietuviu padėjimo................................10o

Gyv .minu n wmvneo Marijos Hofbrauero. 
su trumpu apaakvmu apie pargabenimų 
Dr-tes Alpirkejistu is* Italijos in žiemiu 
karalyste* skersai kainus Alpomls va

dinamus. vursta. aut lietu viszko K n. 
PetroSaurusaiczio. Ka* nori turėti dva- 
slszku •*•»'« nasiskatimu tegul nusiper
ka •*{ kslngelj ............................. ... 90°

Gyvenimas Jėzau* Kristaus, pagal naujau
sius isztynnejimus suraszytas.......... 15c

Inranklal szventos inkvizicijos, vartoti VI ir 
VII szimtniecziuose dėl praplatinimo ka
taliku tikėjimo ant žemes. Parasze Mac 
Donald Labai akyva knygute..  10c

tos ko kyla melai Ir visokios skriaudos žmo
nijoje. Parnase kn. Dembskis. Szi kni
ga paduoda svarbiausia* isztraukaa isz 
szventos Biblijos, kurtos perskaito supra
sit, kas yra Biblija ir kodėl kunigai 
draudžia ja žmonėms skaityt...... . .........75c >

Įsa kur akmenys ant musu lanku atsirado? 
Geollogiszkas Lietuvos toztyrinejima*. 
naudinga moksliszku knygele. ........ 10c

istorija Europos su mapoms 50c
Istorija gražios Katrukos ** ** lOo
Istorija isz taiko Franouzu vainos atsitiku

sio* Afrikole . . . . 30c
Istorija arba apsakymas apie Lietuvos praei

ga. Parašte Zanavykus. . 4°°
Iszganimas vargdienio. Knig-.s pamoki

nanti kaip pagerint savo gyvenimą 26c 
jntekme Socijallstiszku sanlygu ant visu kultu

vo* szaku. Geri pamokinimai darbinin
kam* kaip pagerint savo būvi.............15c

Ka darytis, kad butume sveiki ir ilgai gy
ventumėte..................................................  10c

Kankles, lietuvlszkos dainos su natomis, 
sutaisytos ant 4 balsu dėl vvra Cali* 1. 90c

Kankles, lletuvtozkos dainos 4 balsams vy
ri sz k |* nu sutaikytos: parūpino Dr. V.

•• Kudirka. 11 dalis............................................. »o
Kali Žodžiai sple Auginimą, psraszytl J. 8. 

Kuukszczlo. Labai naadinga knygele 
tėvams, norintiems užauginti savo vai
kus ant sveiku, doru ir naudingu draugi
jai vyru ..................................................... ICO

Kaip igytle pinigus ir turtą ,, 10c
Kaip apsiginti nuo koleros ir kiti naudingi 

skaitymai , . , 10e
Kristijonas Duonelaitis ,. „ ■ lOo
Ka* yra. o ka* bu* „ . . 10c
KrumplitoJonas pasaka « „ 10c
Keletas žodžiu apie lietuvius ir naudingi pa

mokinimai dėl Lietuvos žmonių. 10c
Kataliku Bažnyczia Ir mokslas pagal Zahn'a 

verte kn. A. Milukas............  15c
Kristijono Done lalczlo Raustai........................ 4Oo
K*p> Didžiu Kuuigaiksicziu IrKaraliu VII- 

n uje Pagal A. Kirkorų, parašte N. Yra 
»- istoriazka* iszaznlpinelimasaute Vil
niaus praeiti pagal paminklus, užsiliku
sius ant grabviecziu D. L. Kunlgalksz- 
oziu ir Karalių......................... .*...............lOo

Krituollal •zvi»*o* bei abroral Sutaisė Bevar- 
u_ dls. Keliolika labai akyvu abrozu per k ra 
, j taneziu tūlas tlkejlmiazku* dogmatus... 50c 
Kabalas talpinantis savyje visokius užmlnl- 

mu* Ir ant ju reikalaujanti atsakymai. 10c 
Kelios latoriszkos dainos. Gražios Ir svarbios *- 

pie Lietuvos praeiti*, jos lietuviszku* kn 
nlgalkszezlu*. Kražių skerdyns Ir tt..lOo

Keistutis, tragedija 5 aktuose dėl teatru............9Oo
Keletas žodžiu apie Rymo popiežiaus neklai

dingumą  lOo
Keletas rasztn apie Kražius, paraszyta D Butke- 

raiezio. Aiszkiai apnašo pjovyne Kražiuose, 
kaip tas viskas atsitiko klek Ir koki žmones 
buvo ares'tuotl. kiek sužeistu, kiek už
mosite. kiek nusudv'u ir tt.................. 15c

Kuningas. pulkus apraszymas isz gyvenimo 
Lietuviu parnszyto dėl Amerikos Lleto-

Lengva* bodas paežiam per savęs pramon- 
tie raszvtie, dėl nemokanczlu lOo

Ltotuviszkoe dainos isz visur surinktos,
, k apie keturi s įimtai dalau “ 39.00

LAetuviszkas Albamaa. Laidai. Istortozkos Ir 
azeip jau Lietuvos vietos Parengtas ir toš
ie! * tas ko Miluko su pagalbi prenumerato
rių. Telpa czia gražus paveikslai *u trum
pate aprasvymal* žymiausiu Lietuvos vieta, 
iszdlrbimu ir naminiu darbu, kaip tai: Al
torius Ausrros Varto su stebuk lugo paveik
slu Paneles Szvencziausloe Vilniuje: Gris 
vešiai Mindauglo rūmo b’aumieitelyj: Griu
vėsiai Lydos pilies; Griuvėsiai Krevo pilies, 
Llszkava; Nauji Trakai; Griuvėsiai Medlnl- 
ku pilies; Grlgaudisrkis; Griuvėsiai Gede 
mino pilies Vilniuje: Perkūno •zventlnyczia 
Kaune; Kėdainiai. M Ir, Vysokls Litevskie; 
Kretinga: Kražiai; Rakiaskio bažnyczia. 
Kapas Slmano Daukanto. Birutes koplyczia. 
Palanga. Buomas tie* klaipeda Minijos slė
nis ties Garždaik Nemunas tie* Vilkija, ti
kę ’ietuvto Suvaikė gubernijoj, tokia jau to
ks Kauno gub : tolinus slna pavrlktlai vi
sokiu lietuviu užsiėmimu, naminiu padaru 
ir tt. Apra*žyma* paveikslu dviejose kalbo 
ss—lietoviszkoj Ir angltorkol. Preks... .BOc

sietuvos Tėvynės Dainos, paraszytos ka. Anta
no Wienožinsko. Labai gražios dainos 20c

Lįstų visi amžių gludumuose Czia talpinusi ty
rinėjimai apie lietuviu*, ju paėjima, ir kalba 
nuo seniausiu amžių Knlgele verta yra per
skaitymo kiekvienam lietuviui lOo

Litvlni i Polacy Lenk iszkoie kalboje. 1 surado 
ka gera ar blogo lenkai lietuviams padare ir 
*r turime su lenkėto laikytis ar nuo ju 
■zulinti*....,................................................10c

Lai.vos Valandos. Kl ės Parašte Vincas m 
Kapas* <D-ras Kudirka). Cziayra aurla- 
kta Urnifioo eiles garbus* mu*n pos- 99 
to. jauname amžiuje in kapus nužengu
sio D-ro Kudirkos. Szioae joetleee kiek- * 
vienas skaitytojas ras sau nusiraminimų ~ 
Ir dvasiszkų naudų...... ................ 15c

No 7. Mažas Aukso Altorius balto* celių- 
Uoidos apdarai, kvietko: ant vieno sso- 
no Užklotos sidabru ir perlu, su dviem 
kaulinėmis kabutėmis, auksinti krass- 
tai................................................... 8«OO
Knygeliu No 0 kaip ir 7 kwiet 

kos newienokioa. b«*weik kiekvie
no* knyaelee kwietku isztnszrjjizil- 
tzzzss wis kitokį*

Pasakos, Romanai, N o vėlios, 
Nlythai.

Amžiaus galas Ponsko Piloto, kurs buvo ra
džiu Vleszpaties Jėzau*.......................... 5o

Anima Vilto, •naujausia ir gražiausia pasaka, 
kurta skaitytoja* atsidžiaugt negales ...,75c

Apteka Dievo, pasaka .......................................... 50c
Andersono pasakos, P. Nerio. 10 gražiu pa

seku vienoje knygelėje.....................   15c
Apie Joną Tvardauoza g V* u burtinyka 

ir joderbus tykiu su spraszymai* apie bar
tus............................ ... 25c

Dievaitis, apysaka salos gadynes. Yra tai 
gražiausia pasaka, kurios lietuviai dar 
negirdėjų. •• •• *66

Duonos jieszkotojal, apysaka H. Senklevi- 
cziaus............................................................ 35<

Du puikus apraszymai apie nedorybe žydu ir 
nllrt* anrielm* valku................. . ........ 5b.

Svvenimas Stepo Raudnoslo, pasakos 15c
Gyvenimas Genovaitės (Ginoeefos). Yra 

tai labai pulki Ir pamokinanti pasaka, 
apie kuria lietuviai jau daug kartu gir
dėjo. . . 50r

Idėja ant mes*lyno Apysaka ronsn diena.
Aukauja broliams lietuviams Mcu......... Ne

Istorija gražios M agelouoe ., 15c
Istorljaseptyniu Mokytoju * ** ' 50c
Juozapas Konluszevskto, arba kankinimas

L'nijotu po valdžia maskoliau*
Juokingas pasakojimas apie Bzaltabuizius 

ir du gražus straipsniai isz uklmkyetes
Kas teisybe tai nemelas, puikios apysakėlė* 

isz lietuviu gyvenimo ,.____________ ________ „ 15.
Kaukazo Balsisvis. L. Tolstojaus apysakėlė. 10 
Kunigas, pulku* apraszymas isz gyvenimo 

• lietuviu.................  50.
Kn A. B u bot Proialszkl Rasztai. Szioje kny

goje telpa Ii gražiu pasakų, paraszyta 
ka. Burbos, buvusio kleboną lietuvi*z- 
kos parapijos Plymouth, Pa., kurios tai 
yra szljoktos: "Tlrmiszklu Andrius”, 
"Szviesule",' Drąsybe ir užminti* žmo
gaus", "Apiburta avis" "Tėvo pasku
tiniai žodžiai ", "Naujalenkis Isz prie
vartos". "Sesuo", "Už tėvynė* meile", 
‘•Burtininką* i*z Cucugvano Auitrijo*", 
"Sodžiau* elgeta ’, *'We)alo tozpažluus", 
"Smertisaut nosies"................................80c

Keksztu Simas ukiszka apysaka. Szl yra i 
ne tik graži pasak* bet ir gera* pamokl- 
aimas pr.e uklniukyste*................... ,.10c

Maskoliai 3812 metuose arba Jurgi* Mlloa- 
tovskis...........................................................40c

Med*k> paMkojlma*. Szl knygai* yra naudinga 
kiekvienam ant perskaitymo, ne* czia *p- 
raszo atsitikimu* Vieno Medejo su visokiais 
žvėrimis po svetimu* kraszlu* svieto. Yra 
tai akyvas tr pamokinantis apsakymas su 
trimis abrozelial* . . . 10c

Markus ir Aerellonae, aplsaka isz pirmu am
žių krikszczlonyste*..................................20c

Mytiial. Pasakos Ir Legendos Žemaiczlu, su
rinkto* Kd. Veekenstodt o, verte J. 8zllu- 
pas M? D. D. I. Yra tai akyviausio* Ir 
juokia glaustos senovtozko* pasakos apie 
▼tooklu* stebuklus ir prajovus apie dar
bus geru ir piktu dievu, apie Laumes, 
Laimes. Raganius. Vilkaloku* irtt., in 
kuriuos senove* lietusiai tikėjo Ir szia- 
dieu dar nekurto tiki. Kas vienų Įsa ta 
pasakų perskaitys panorės Ir visas skai
tyti. Preke.............................................. 50o

Nedorybe Rymo Cleooriau, istorija Isz laiko 
ponavojimo Nerono .... 40c

Negirdėtas daiktas Ir geros rodo* musu mo
terėlėms w 5c

įMoai oispensaru oaiHus iszouMii
Jie užtikrina iszgydyma, ir tas jums nieko ne kasztuoja, jeigu ne esate iszgydyti.

Rodą dykai! Negydo jokiu neiszgydomu ligų.
Jus nieko nerizikoojat

jeigu esat iszegzaminuoti
Per specijalistus “Stste Medicel Dis- 

perii>ary“Mant pietvakarinio kampo Sta
te ir Van 3uren ui.

Ju electro-ehitniszkas gydymas yra 
geli*uzias ant vi*** pasaulės. Jie nieku 
neima ui egzatninevima ir rodą. Jeigu 
jusu liga yra iszgydotnu. tai bus gydo
ma po užtikrinimu; tai reiszkia jog ju
mis nieko ne kasztuoja už gyduoles ir 
gydymą jeigu ne esate iszgydyti,

Fermeriai
ir žmones isz priemieseziu ir aplinki

niu miestu pribūva ant kožno trūkio 
(treinoj idau' butu iszgydytaia per pa
garsėjusius sįiecijalislus. Jie užtikrina 
^zgydytna kiekviename dalyke.

Egzaminavimai yra daromi pa* 
gal naujausias metodas, idant 

surasti liga.
Szitie daktarui klaidos jokios ne gali 

padaryti, nes jie suka daro su pagelba 
tikrumo instrumentu, kaip tai: M i - 
eroseopa, H a r m o c y to gi e • 
tero, 8 p h i g m o g r a p h o, E- 
lekVriszku balsu Reosta
to ir Stethecropo Pho- 
n o n d oi c r o pe . tirinejimo, 
iazcziupinejimo. iszbraszkinimo ir iaa- 
klaužymo idant ant syk atrasti liga. 
Mokslas žymefinai nužengė pirmyn, 
diognosose ligų. Specijalistai gali at-' 
rast i e liga szlapume (mižaluoee) per tiri- 
ne j ima su microacopu. Liga pati kaipo 
panorama atsidengia priesz iszlavinta 
aky specijalisto. Egzaminavimai yra 
lengvi ir be jokio skausmo. Jeigu jau
tiesi jog esi ligotu, tai atsisaauk in 
**8tate Medi esi Dispensary", aut piet
vakarinio kampo State in Van Bureu ui. 
ty Liejimas per <56 Van Buren ui.

Patemyk.adresa.

URAH VYRAI!!!
Tu gali, ir busi iszgydytas! 

Specijdistai "State Medical Dis 
pensary" yra tai žmones,

kurie iszgydo nerviszka nusilpnėjimą 
ir visus dalykus prie to prisidedanezius 
jauname, vidutiniame ir sename amžyje 
Baisios pasekmes jaunystes neiszmintin- 
gumo persižagimo senesniuose metuoae 
Ir pasekmes užvilktu ir neatKikancziai 
gydytu ligų, kurios yra priežasezia: nu
stoji tno sveikatos, silpnumo nugaros, 
skausmu krutinėję, paniurtimo. nemi
gos, fiziarko ir protis/ku muiilpueiimo. 
svaigulio^ prašiojimo energijos ir už-ili- 
kejimo, nuliudimo. baimes, ne-magm 
sapnu ir kitu tam panimziu symptomu. 
Tokiems ligoniams todos! Jog vis' žino 
ju mislis ir mauavimus. Liga. įe g'u per 
ilgai užvilkta, priartina beprotyste ir 
myri. Jeigu buvai kada nors gydytas 
l«r kita daktare ir ne likai iszgydyiu. 
tai dėlto, jog buvai gydomu pagal sena* 
ir neatsakanezias metodas. Gydymai 

. "State M< dical Dispensary ” yra nauji ir 
dideliai skyrimai nuo metodu vortojamu 
30 melu atgal. Szilie specijalistai gali 
iszgydyti jus su electro-chemiszku gy
dymu ir užtikrina iszgydyma. Viską 
užlaiko didžiausioj paslapty). Szilie spe- 
cilalistai turi szimtus geros valios padė
ka vonių nuo žmonių kurie likosi iazgy- 
dvti.

Pūsles ligos ir Striktura.
Didelis skaitlius žmonių daug nuken- 

cz i a prie nusiszlapinimo, nes szlapumas 
(mižalai) iszeina povelei, sunkiai ir su 
skausmu. Kaip kada pacientas turi at
sikelti vidurnaktyj ir ne syki pasitaiko 
jog nusisxlapina-kraujais. Tas yra labai 
pavojingas dalykas, nes gali kilti užde
gimas. nuo kurio akmuo atsiranda pūs
lėj. Jeigu kenti nuo pūsles ligos arba 
strikturos. tai pasirodavik su gatviniu 
daktaru State Medical Dispeusary. Ne 
kentek n uola ta i. Specijalistai 
gali ir iszgydys jus, jeigu tik ataiszauk- 
šit ir imsit gidytis. Kiekviena liga pri
imta ant gydymu, bus užtikrinta.

YARICOCELE’^S-
Nusilpninanti rezultatai szitos ligos 

yra pergeni žinomi, idant inaigilintl in 
tirinejimus. Yra gana šaky tie, jog ap
sunkina protą, nusilpnina kuna, kanki
na nervu systema ir pasibaigia ant vi- 
siszko nusilpnėjimo. Jeigu esate auka 
šiito bai.Hiis pa Ij| mo, tada eik in spe- 
cijalistn ofisą. J <rms lazaiszkis nauja 
metodą L kaip sy iri jau suprasit, tada 
ueuusisicbesit.jog j»e’»zgyde virsz 850 Ii-
gu paskutiniuose 18 menesiu. Skaus
mai apsistoja ant syk; smarve ir uždegi
mas bematant pranyksta; kraujas, susi
rinkęs įiadidiniote gyslose iszsiskirsto 
ir j<« algiuna savo nortnalisika tvirtu
ma ir |>avi<L>i*. Visi ženklai bgo* ir silp
numo pranykus idant padaryti vieta 
sveikatai, tvirtumui, puikybei ir vy- 
riszkumui.

Teisdariszkas užtikrinimas bus 
duotas kiekvienoj ligoj, priim

toj ant gydymo.
C3T Pleke* yra pigiausio*.

Tolymi ir Farmeriai, 
serganti szita liga, kuri specijalistams 

Dmpknsartj yra paprasta, turi raazyt 
apraszydami savo liga ir jeigu jie atras 
jognamiejie gali gydytis, tada priims 
po užtikrinimo plienu, gyduoles ir gydi
mas nieko ne kasztuoja, jeigu ne esi isz 
gydytu.

Tiktai vyru ligos yra 
gydomos.

KRAUJO UŽNUODYJIMAS. i
Ssita liga yra vadinama karaliumi veneriazku ligų, dėlto jog yra baisiausi 

savo pasekmes©. Liga ta gali paeiti nuo gimdytoju irba užsikrėtimo. Kada gy. 
žiema yra užnuodinta. tada liga pati iszsireiszkia per: Egczema, rlieumatiszkus 
skausmus, sustingimą ir sutinimą sąnariu, pasirodymą plemiu ant veido ir kūnu, 
mažu skauduliu ant burnos ir liežuvio, skaudejima gerkles, atairsdima guzelm, 
puolimą plauku ir paprastai užsibaigia ant sugadinimo kaulu. Jeigu turiazito- 
kius, arba tam panasziu* symptomus, tai pasirodavyk su specijalistais tuojaus ir 
jeigu jie po egzaminavimui atras jog jusu baimes yra be pamato, tai jums ta pra- 
nesz ant syk. Gyduolėse nėra gyvojo sidabro (mereury) arba kitu nuodingu daik
tu. Gydymas y ra tikras, greitas ir be pavojaus. Ni®ko ne moki jeigu neesi už
gydytu.

Asz likau iszgydytn.
Asz pasirodavyjau "State Medi

cal Dispensaryj”.
Chicago, Balandžio 17, 1900. 

Mano Br»ngus Gydytojai!
Turėdamas paslaptinga liga daugiau 

kaiptt menesius, asz perleidau daugybe 
. gydytoju ir suvartojau visokiu patentuo
tu gyduolių, neaptarėdamas jokios nau- 

| dos. Netikėta laime | tada ve mane po ju
su globa. Man yra linksma prirodytie 
Jus tiem, kurie reikalauja pagelboa, su 
Kuria kaipo specijalistai esate taip gerai 

i susipažinę. Vienas menesi s szito nusta- 
betino gydymo, sugražino man sveikata. 
Tegul Dievas pulaimina jus, jusu gera- 
dejystes darbuose.

Jums dėkingas,
J. C.

Stata of Illinois Į ,
County of Cook | '

Au, Jurgis Starlin, "Notary Public”, 
czionai liudyju, kad medikaliszkas supę 
nntandentas “Stata Medical Dispensa- 
ry”, ant pietvakarinio kampo štate ir 
Van Buren ui. asabiszkaj atėjo pas mane 
irpaliudyjo, jog viražui minėtas paliu- 
dyjimas yra tikras, ir kad originalas to 
paliudyjimo yra duodamas “State Me

dical Dispensary” ant peržiūrėjimo pu- 
blikai.

Pasiraszyta ir prisiegdintas priesz ma
nę, szia 18 diena Gegužio, 1901.

Conrad Howard Crarr,.
(Seal)

George Starlin, Notary Public.

State Medical 
Dispensary 

ANT
Pietvakarinio kampo STATE ir 
VAN BUREN ui. Inejimas per 

66 Van Buren.
Offiso valandos: nuo 10 iki 4 ir nuo 6 

iki 7 vai; po piet. Nedeiioj nuo 10 iki 12 
ryto tiktai, • i

Gydūoles dykais
TEME: Specijaliszka atyda atkreipia

me ant ligoniu toli gyvenancziu irfar- 
meriu, kurie geidžia atvažiuoti czionai

RODĄ DYKAI!!

“Lietuvos” agentai.
ALLEGAENY PA.

•S. Dominaitia, 1436 Adams St.

So. BOSTON. MASS. 
Nikod. Gendrolis, 291 4-lh St.

NEW YORK, N. Y. 
'Jonas Nujokas, 334 E. 55-th st.

NEWARK, N. J. 
V. Ambrazevicsia, 180 Ferry st.

BROOKLYN. N. Y. 
Stanislowas Rinkewicxius. 73 Grand st. 
Juozas Matutis. 112 Grand st.
K. Balcziunas, 262 Metropolitan avė.

SHENANDOAH. PA.
Andrius Macais, 133 S. Main et.

MT. CARMEL. PA. 
Petras Bieliauskas, 251 S. Beech at.

SOUTH BOSTON. MASS, 
(Vincas Kudarauckas, 72 W. 5-th St.

WATERBURY, OONN.
Jonu Taraila, 677 Riverside st.

WE8TV1LLE, ILL.
V. 8. Kreivėnu,

DETROIT, M1CH.
M. Mockus,

BALTIMORE. M D.
L. Gasriia, 2018 N. OTuhington st

PH1LADELPHIA, PA.
J. Baronas, 1002 8. 2nd Street.
M. A. Ignotas, 1124 S. Front St.
‘Lietuvon" seusuiuu agentai.

Jurgis Kasakevricsis,
Juozu Petrikis.
Juuupu Matutis,
K. Labanauskas,
V. J. U ah k u ris.

Kur szie vyrai atsilankys, lietuviai 
rali pu juta užsirusyti “Lietuvj'* 
ir prenumeratf jiems užsimokėti; pi
nigai bus teisingai mums priduoti. Pas 
juo* taipgi galima gauti viaokes knpru 
už t| paczif prekę kaip ir redakcijoae.

"Liktuvo* IžZLMtrrvvB.

Laukai Dykai
IGO AKKl tSz?

MORTON COUNTY N.DAKOTA j
KelioN myliort nuo Biumark, Sos- i

Užpilei* niieato.
Mea turime 60,000 akru lauko jungen- 

Cžioai su rnndavu lanku. Kiekviena 
ferma taps lig rudeniui nupirkta, — 
tad jei nori sau fauna gauti, skubinkis 
greitai in Mandan, North Dėkota ant 
Northern Pacific geležinkelio, nelauk 
iki pavaaariui, nes jei laukai kiti pirm 
tavęs apipirks žeme. Gražias fermas, 
puikius įaugus galima gauti sxiame 
kraszte už kasztus ka tik aprašui 
kasztuoja. Pats, ir vaikai gabte gauti 
"Homesieads” visi prie vienos vietos di
delius plotus žemes už kelis szimtus dol.

Tik painbtiikite.
Gera, derlinga žeme. Czyatas,sveikas ti

peliu vanduo.
Czystaaszulniu vanduo gilume nuo 15 I- 

ki 50 pėdu.
Laukai apdengti gera ganykline žole.
Horneateadž ui dyka gali būti gauti.

Tad paaiskublnkite pirkti Žmones 
isz rytiniu valstijų, iszgirde apie derlin
gumą North Dakoton lauku, buriatą 
plaukia pirkti. Mes parduodame szluos 
laukus didume szmotu kokius kas tik 
nori,nuo 1U0 akru, iki vieno* ar dvieju 
sekcijų, nuo 85 50 iki 89 50 už akra; vie
na ketvirtdali isz kaino, reszta ant meti
niu isz mokeseziu ant 6 procento.

Mes norintiems važiuoti gausime pi
gius eiskursijob tikietus.

Vm. H. Browu & Co, 
2OS-2O6-2O7 Tacoma Bld. 
La Sale ir Madison St. Chicago 

ir
Mandan, North Dakota

VYRAI AK ŽINOTE?
Kad mi atidariau nauja lietuviazka 

k are žema po numeriu 3321 Auburn avė., 
kur randasi viaoki gardžiausi gerymai, 
geriauai cigarai, azalcziauaias Ir skaniau
sias alus. Ateikite pamatyti ir to vieko 
pabandyti. Teipoagi tunu dailiausia, 
szviesiausia ir didžiausia Lietuviszka Sa
le de) mitingu, veaebju, balių ir kitokiu 
pasilinksminimu, ir geriau-ia užkandi 
ant viso Bridgeporto. Atvažiavę isz kitu 
miestu, gali pas mane gauti geriausia 
nakvyne. 8u guodone,

Petraa Sulakta, 
3321 Auburn Avė. CHICAGO.

SudrntiDimas plauta.
Tikrai vienaitine gydykla ant užželdi- 

nitno plauku ant praplikusiu aalvu, taip
gi in trumpe laika sulaiko plauku slin
kimą ir praszalina visokia neezysta sis
tema, ir stabdo galvos skaudejima.

Rodą dykai. Ateikite arba ruxykite.
•J. M. Brundsa, Chenrist, 

313 Bedford Avė., cor. 8. 2-nd *5. 
Box 106 Sta. W. Br'klyn. New York.

D-ras A. M. Bacevicze,
Perkeis uvo offlu iw So. Chicago 

in Chicago, ponr,

161 VJI-tlSt., ktrte Roble ai.
Gydo vtookia* ll*a| he skynaa* ir visk* užlai

ko tvirto)* paslaptyje. Už tol Itetavtal. karte 
tiktai reikalauta daktarl.skoe pa-.ltea, te<ul 
kreiptasi po* savo ta etos daktare, ra kariauta 
sora pristato)* kalbu)* call sasieoketi Ir (aaU 
ris* rodo.

Lletavial. aorintiejis rauti psųtelho per irro- 
■atas. tas kita mteate. tegal pllaalapraaio savo 
.1*0, o tad* *aa* paraibo

JA oniku pigiu ir brangiu, laikro- 
r euciugeliu, “žiedu ir szimtus 

daiktu* cralite iszsirinkti ir 
parsitrauk 
ti, jeigu 
nrite mu- 
ą, lietu- 
iszka ka- 
ilioga,kn- 
i prisiun- 

ame ko
riam dX- 

kai ant pa- 
praszymo.

74 Centre St., Chicago, 111.
Sticc. to Kelpsch, Nore i ko & Co.

Kelpsch & Co.

Lietinviszka Aparatu Dirbtuwe.

Jurgis ir Fr&nclszhs P&panslal, 
3400 Auburn are., Chicago 

ATIDARĖ

Pirmos Kliasos Saliona.
Užlaiko gera alų, seniausias arielku. 

likerius, vynus ir ilnportuotua cigarus. 
Geru užkandis visada ant stalo. Visus 
aplinkinius užkvieczia atsilankyti.

Lietuviszka Aptieka
J. LESZCZ1NSKI0

315 S. Morgan 8t., CHICAGO.

Paduodu dėl žinios visiems lietuviams, 
jog užlaikau agentūra uifkorcsiu nuo 
geriausiu kompanijų, taipgi siuncalu pi
nigus (visu dalis svieto.

Mano Aptiekoje randasi viao* gyduoles 
amerikoniuko* ir europeizzkoa, tikro* 
patentuoto* msdiclno*. viaoki guminei 
aparatai irtt. Visokio*ilgo*yra pasek
mingai iszgydomo*. Per telefoną gali 
kiekviename laike pareikalauti daktare 
roki ku nori įllgonlo namu*. Dr. M. S. 
Palmer, Dr. Vvilliamaon.

Dr. M. Kaaukoviki. 3312 8. Halsled st.
Telephon* Yards:709,

Atsiszaukusiem* per laiszku* ir apra
išantiems savo liga*, duodu rodą ir *iun- 
esiu gydysiu. Norint gauti atsakyme 
reikia ideti marke uždu cen.u.

T BLEFO N A* Y AKOS 709.

Burtininko knygele.
Jeigu tiki į burtus, neik pu burtinin

ką ir nemokėk be reikale pinirus už pa
ra ela v imi. bet nusipirk Burtininko Kny
gele ir tada pats galėsi isaruti savo ubą 
kito laime u nelaime kada tiktai noreai; 
ne* perskaitė* Burtininko Knygele žino
si liek, kiek geriausiu burtininku. As* 
parduodu Burtininko Kuygvle ir kor
tu lietuviszkoj kalboj dėl metimo lai
me* už 25c. Adresuok:

K. Intas, 
Box 551, Pittsburg, Pa.

KLAUSYKIT!
Ar reikia Tam tatai Laikrodėlio? 
Jeigu taip, tai pirk pas Juoca Mituti, o 
neai^ailesi; nes gausi pigiau, kaip kitur. 
Apart to, -Matuti* turi didele krautuve 
žieduilenciugeliu.maszineliu gromntoms 
druksvoli ir visokiu magiszku daik
tu. Teipgi visokio* intalpo* istoriszku 
knygų, maldaknygių, monu .knygų, pui
kiu gromaiotn* popierių su puikiomis 
kvietkomi* ir pavineziavonemi*. abrozu 
ir abrozeliu. Kas ka norit iez augzz- 
cziau minėtu daiktu, tai prisiuakit už 
te. marke, o gausite katalioga au pla- 
cziu apraszymu anie visk*. Adiesa*.

Joeeoh Matutis. ,
112 Grand st. Brooklyn, N. Y.

Guodotinoms tsufiszkoms ir baž-< 
nytioems Draugystėm* tszdirba:-' 
Karūnas, Amerikouiszkas' 
Weli*was, Szarpes, Jaos- 
tas, Kukerdas, Ženkleliu*, 
Kepures ir dol Marezalku

• Guodotimemš Kunigam* tszdir*. 
>be:- Kapas, Arnotas. Dalmati
kų*, AlM*. Stula* ir wisus baž
nytinius parėdus. Visokį darbą at- 

1 lieka artistiszkai in taiką.
' Norėdamos guodotino* Dr-tes, 
įsrba guodotini Kunigai, kad Jusu

darbas buto prideraneziai atliktu ir tuom suszelpti savo tautetę, panešioto ji tikrai 
lietu waitiai,

T. ANDRUSZEWICZ & C0.
115 W. Division 8t-, Chicxgo, UI.

J. SYMINT,
71 N. 7-thSt,. Brooklyn, N. Y.

Lietuviszkas Saliuoas.
Geriausi gerymai, i n po rt uoli cigarai ir 

'Free Lunch” kudien.

Vlenatiue Lletuvtazka Aptieka 
Chlcaųp^je!

— Atkreipiame lietuvir atyda ant vie
natinės lietuviuko* aptieko* Chicagoje. 
kurioje galima gauti visokia* gydykla* 
ir žol«* kokio* tiktai europtjiszkose ap
tiek oze randui ir ut pigesnę prekę negu 
kitose aptiekose. Czia galima lietuviu
kai susikalbėti ir, jeigu reikalinga, gauti 
daktarizzkę rodę dykai; už rodo* davimę 
mokesties nereikair.ttja.

Teipgi szioje aptiekoje gali gauti vi
sokių'lietuviuku knygų, abrozėlių; gra
žių zu pavincziavonemi* popierų groma-' 
tom* ir tt. Teip pat gali gauti uifkurte* J 
ir pasiųsti pinigu* į krajų, ir ty visę gali- • 
ma atlikti lietuviiakoje kalboje.

A pliekos adresas:
167 W. Iftth aL, kerte Union, prie pat 

bažnyczioe Apveiadoe Dievo parapijos.

420 Č8. PTI^ED 3^-1 CJIICTm
Terp Hunker ir Dekoven ui. -

JEI reikalauji daktaro, tai kreipki* prie Dro Bottlik, • 
persitikrinsi kad tave gydo daktaru. Ji* yra baigės dak
taryste* mokslą Europoje ir turi labai didele praktika teip 
kad ligoni tikrai pagydyt.

Jis yra specijalistas vidu-
riniu ir paslaptingitjn Ilgu

Offiso vaiando*: nuo 9 iki 10 ryto ir nuo 2 iki 8 vakare.

Dr. Jos. F. Kozlovskį,
Ruimu 1110 Masonic Tampi* 

k*rt* Rtndolph ir Stata ui., Chicago, 111. 
PtMkiuiactl *v 5° »ieoktas ll*aa Galima tasl- 
kslbeti lenk taškai. 
t30 •) OtB«o retoad j*: nuo 8 Iki 9 maksral*.

Vyrai eikit pasdaktara B. 
M. Ross o jis dii<»N jum 

ipi*iiii!ra rodą.

D-ras A.LGraiczunas,
167 W. IH-thSt., ChicAgo, III.

Gydo vi*oku ligų be akirtumo: vyru, 
taoteru ir vaiku. Reikale kreipkite* ant 
augszcziau* padėto adreso,

LIETUWIU DAKTARAS

MARJA DOWIATT, į
Kauno gub. Szauliu pavieto.

723 W. 18th Street.

A I -sete silpni ant kone
▼ ■ ■ »r lyttozku daliu, teip jo*ne

galite dirbtto ar atlikite vyro prtdrtyscslu. )etata 
i turit* skaudejima nugaras ar kryžiaus, po kruti- 

ne, sunkuma ant kratine*, svaigime ir skaudejl- 
' ma galvos, drebejitna kūno, sąnariu skaudejima, 
1 geltona* plemia*. puvimo ar rane* gerkle), puoli- 

ma plauku, jeigu negalite miegot te, turit rupes- 
oslu*. baime, bjauriu* sapnus, kraujo užnuodyjl- 
ma, jeigu esate užkrėsti kokia paslapčia** Ilga, 
jeigu toselua sekle nakty)* ar po ntutoilapinlmal, 
tai tuojau* eikit arba rauyklt pas

DR. B. M. ROSS, 
A \ 175 Ro. CLark Htrect 

A KERTE MONROEST.
■ CHICAGO, ILL
rjK am kur1* yra nuo visa pripažintas 

Chicago* pagarsėjusi specl- 
Jai L* ta ir pasekminga gydytoja

vjri-laekts Ugu
Jo ofise kurto yra I Drengtas 

iHmAULkflLČi® suvirau 90 metu 
randasi konaujausl Instrumentai ir elektrtsakne 
maszlnos su kuriu pagelba darant egzaminus ant 
sjrk ntrnndn žmognu* Ilga ir tos pnutžia. Trlpgi 
prie egzaminavimo naudoja*-ra y masiina varto
jama dabar per profesorius vtouoea didžiausiuose 
llgonbuozlooee, su kuria galima matyti* per visa 
žmogau* kūne. Kiti daktarai neiszgyda jus dėlto 
kad neturi atšaka ne stos praktiko* ir tam tikra 
Instrumentu dėl atradimo llgoa. Daktaras B. M. 
ROSS vartoja savo gyduoles tomistas laike 3* 
metu pasekmingos praktikos, kurio* tukstau- 
tulam sugražino sveikata ant visados Ir padare 
a linksmai* ir laimingai* žmonėmis. KODĄ 

■am duoda DYKAI. Oftos* atidaryta* kas
dien nuo 9 Iki 4. Panedello, Seredos P, tnycztoa 
Ir Subatos vakarai* nuo 7 tai 8:30. Nedaliom nuo 
10 ryto tai 1 po pietų.

A. Ginkus.
7HJ MillburySt., Worceitter,Maaa.

Pirmas Lletuvlsitis Agentas.
Siunczla pinigus i visas dalia svieto. 

Parduoda uifkortee ant visu linijų ir ge
riausiu laivu i Amerika ir isz Amerikoa. 
Lszjieazko ir perrtszn dalis Lietuvoje.

Rodą visame dykai.

. DR. A. G. FREEDOM,
>«» (LIKTUV18ZKA8 DAKTARAIS.)

Paaekm ngai užgydo nerviszku ir 
notarių ligų in trumpa la.ka. Jo preke* 
labai pigios,
O«»l.zs 411 6. Sharp St., BALTIMORE, MD 
Arriau. ut kampo Kietos Ir Fayeue ate.

UILLE’S FOTOGRAFAS, 
34A2 S. Halsted SU

Suima patalu Foto«ran>c; U uuinų tiktai

*2.00

SERGANTIEMS
Gvarantu*|ame pilna itzgydym*.

Pasekmlngtausial gydau visokias paslėpta* 
ir pavitszlnes Ilgas, kaip antai ligas szirūte*. 
plauczlu. Inkstą, pilvo, galvos skaudėjimus, 
• lipo* atminti, dvasiuka nusilpimą. Irtisska* 
silpnybes, szteivuma. sutinimo, veži, blyksite 
pat moteris, kraujavime lt tu, nervu Ilgas, po
dagra. rriimatlzma dusinimą, paralyžių ir tu 
Iteasiallnu gumba, gydau gimdymo liga*, vi
sokius sutinimus eto. Nerviszka* Ilga* gydau 
su pagelba geriausiu etektrissku prietaisu.

T-y t Įsaku daliu lignn 
tozgydsu per keletą dienu, kraujo nž- 

nuodyjimus. odos Ilgas, seniena bėgimo, žaiz
das gerklėj ir burnoj, nosy], akyse ir aosyns, 
netekimo ryrllkutno. lycalu nusilpnėjimo irtt. 
gydau kuopaaekmlnglaustal Ir 4var*n- 
tuoju Pilna Iszjydym*. Chro- 
n lankos ilgo* yra mano a Mečia-

■ akUmU. Gyvsidabrio nevartoju. Nuo
dugnus tozegiamlnavimas ligonio ir jo Užgy
dytuos— tai yra mano prlderyste. į

DR. LANDĖS
BzpltoUnto specialistas.

134 E. 24-ta ai., kampa* L*xingion av*., 
NEW YORK.

Valandos: noo • ryto iki * vakare, Nedalioms 
nuo 9 ryto iki 4 po pietų.

Negalinti asabtozkal atsilankyti, gali nara- 
, szytllatozka; būtinai reikalaujame padjento 

insitlkejuno.
Sineku risoklose kalbose. Turtu praktika 

Lebanon Bellevua Post Graduate Unlvarslty 
Hospltal Direktorius MadtolAtozko Instituto.

Nuo 8to* iki 12to* ryto.

(Tiktai centai.-.

raszltie, su puikiom kvi*tkotn. spsksitl- 
msii ir p*vi*cMvoo*m Ut 81 00 *p 
Ui k y* 5 tusiau* virt* mtn*lu popierių. 
\ Adresuoki! teip

\W. KudarnnckaM.1
70 W. 5-th st., So. Boston,Mssa

F.PBradchulis
Attomej and Connselor at Law.

Chamber of Commerce Bldj. Room 709.
S. E. Oorner L*S*lle & W**hkigton st*.

CHICAGO, ILL.

Telephone Main 3642.
Wienintalts lietuwys ad tvok a tas, baigęs 
moksli lurisprudencijoaosion Amerikoj. 
Wed*prow*s kaip clwill*zkM taip ir 

.kriminaliizkas vrisuoae suduos*.
Kės. 1(WW IHth Cor. Union 8t.

Telephone C*n*l 788. >

■
Telefoną*: CsutsU 78.

Telefonu galima iaz kiekvieno* ?
aptieko*. >

PLAUKAI
Jeigu teip, tai jiamegyk mu

su naujai iszrasta; gyduole 
kuri iszczystis galva nuo plei
skanų, sutvirtins plauku sza- 
knis, sulaikys ju slinkimą vie 
ton iszpuolusiu ataugins nau
jus. Kiekvienam duos me už 
tikrinimą ir jeigu nepadarys 
to ka sakome tai sugražinsi
me pinigus. Szita gyduole 
yra kaip dėl vyru teip ir dėl 
moterų. Preke $1.00 bonka.

THE ANIMATOR, 
924 33rd St, . Chicago. 111

KlauMykit ka sako lietnvi*zka.* 
barx«la*kuty8 kuri* vartoja gy
duole “Animator“ ant itnouiu 
per panku tini iiN du menesiu.

Chicsgo, UI., June 16, 02 
Brangu* Tsutieczini.

Asz vartoj*u gyduole “Animator" 
savobarzdaskulinyežioj per pabkntiniu* 
du menesiu ir žmones yra labai užganė
dinti. Netik ka szita gyduole iszczysti- 
na gaivu nuo pleiskanų (bluzgnnu) ir su
taiko plauku slinkimo, bet ataugina dai
liu* ptaukus. Szita gyduole yra mano 
iszmeginta ir kiekvienam užtikrinu jog 
atnesz geidžiama nauda.

Su guodone.
Cha*. Kodia.

kvietkos.su
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