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POLITIŠKOS ŽINIOS.
MASKOLIJA.
R. 'Anglijos karalius jau i.škel.avo.
iš Revelio. Kokios pasekmės bus
jo atsilankymo Maskolijoj, apu
-tai dar per anksti kalbėti. Kadau
gi Revelvj buvo drauge su valdo
nais ir abiejų kraštų užrubežm i
reikalu ministeriai, kurie, sudėję
drauge, skyrium turėjo gana i gą
pasikalbėjimą, tai reikia mamyti,
kad jie vedė kokias svarbesnes
? politiškas tarybas, bet visgi^ neži
nia, apie ką ministeriai tarėsi.
Atsilankymas Anglijos karaliaus
Maskolijoj, jo susitikimas su ca
ru. tarybos terp abiejų kraštų vzrubežinių reikalų minist-rių ir tai,
tuoj aus po atsilankynni Auglį joj
Prancūzijos prezidento drauge su
užmbežinių reikalų ministeriais.
pasėjo neramumą ypač \ okietiioj
Iš tikro, jeigu terp Anglijos,
P>an.u’l’os ir Maskolijos likosi
padarytas koks svarbesnis sutari
mas, tai jo pasekmės gali kreiptiesi • pirmiausiai prieš \ okieūją.
Jeigu terp Anglijos, Prancūzijos
ir Maskolijos likosi užmegstas ry
šis. tai jis likosi padarytas vien
atsvėrimui susirišusių terp savęs
vidurinės Europos viešpatysčių,
9 taigi Vokietijos. Austrijos ir Ita
lijos. Tas ryšis ypač po Masko
lijos karės su Japonija, kurioj
išėjo aikštėn silpnumas iki jos lai
komos nepergalima Maskolijos ir
užgimus Maskolijos viduriuose ne
tvarkai, įgavo per daug didelę
įtekmę, jis stabdė ir spaudė, dabo
jo kiekvieną žingsnį \ akarinės
Europos tautų — taigi Anglijos
ir Prancūzijos. 1 asai dabojimas,
žinoma, buvo visiems, apart vienos
\ okietijos, neparankus. Jis turė
jo suartinti prie to ryšio neprigulųicias tautas. Ir ištikro jas su
artino. Nors terp Prancūzijos ir
Anglijos buvo daug gana svarbių
nesutikimų, bet jos, turėdamos
svarbesnį priešą, užmiršo savitar
pinius vaidus ir labiau susiartino.
Terp Maskolijos ’ir Agnlijos teipgi ne mažai nesutikimų, bet kad
ir joms neparankus buvo politiš
kas Vokietijos spaudimas, tai ir
jos stengiasi susitaikyti, prašalinti
savitarpinius nesutikimus.
Kad
juos susivažiave užrubeztnių rei
kalų ministeriai galėjo prašalinti,
Jcipie tai nieks ne abejoja. Bet
^r, apart prašalinimo bėgančių
nesutikimų, padaryta ir kas dau
giau, dar nežinia ir tas dar negreitai bus žinomu, kadangi paslaptus sutarimus viešpatystės paprastai slepia.
Londono laikraščiai pagarsino,
zj°8 Vokietija pagazdino Maskoliją, blik jeigu ji susirištų su An
glija, sutvertų su ja atsigynimui
ir užpuolimui ryšį, \ okietija tą
- palaikysianti provokavimu, priežasčia pakankančia pradėjimui karo.
Vokietijos randas jam tarnaujan
čiuose laikraščiuose pagarsino, kad
tokio gazdinimo Maskolijai ne
siuntė, bet toksai raminimas visgi
nenuramino \ okietijos gyventojų.
Veik visokių pakraipų Vokieti
jos laikraščiai su neužsi tikėjimu
perkratinėja pasekmes atsilank.’mo
Maskolijoj Anglijos karaliaus;
neužsitikėjimą tą dar didina tas,
kad dabar ištikro Maskolijoj ke
tina atsilankyti ir Prancūzijos
prezidentas. \ aldonai į svetimus
kraštus be. reikalo nevažinėja, nes
apkalbėjimui paprastų reikalų jie
turi ambasadorius. Jeigu gi sve
tur keliauja, ir dagi paima su sa
vim ir vedėjus užrubežinių reika
lų, tai aišku, kad laike tokių atsi
lankymų vedasi kokios svarbios,^
slepiamos nuo kitų tarybos. Pa
sekmių tokių paslaptį! tarybų terp
Maskolijos, Anglijos ir Prancūzi
jos ir bijosi \ okietija. Jeigu ko*4 kio krašto valdonas keliauja kitur,
!tai tokią kelionę pirma apkalba
ambasadoriai, pirma apkalba ir
tikslą kelionės. Jeigu todėl Maskolijon keliavo Anglijos karalius
ir jį Revelyj patiko caras, tai
tokia kelionė buvo pirmą apkal
bėta ir valdonų susitikimui ir mieriams kelionės turėjo pritarti ir
i randai abiejų kraštų. Taigi svar

biausiu yra žinoti tikslą atsilanky
mo Maskolijoj Anglijos karaliaus.
Į "Bet tas tikslas šruom tarpu laikoj mas dar paslapty j, kadangi erzinti

kaimyną, kelti jo neužsitikėjimą
nėra nė jokios naudos.
Ir trecioji durna pradeda šiauš
iesi prieš randą, ir dagi šiaušiasi
tie, kurių besišiaušimo Stolypin
mažiausiai tikėjosi — taigi spaliečiai. Pereitos sanvaitės posėdy j,
karo reikalų . komisijos sąnarys,
spalietis Gučkov, savo kalboj išro
dė blogą įtekmę didžiųjų kuni
gaikščių kariumenėj ir laivyne;
ypač apkaltino kunigaikštį NikaloNikolajevičą, kurį reakcijonieriai, išvaikius ir dabartinę durną,
norėtų apgarsinti diktatariu, taigi
niekeno neaprubežiuotu valdonu
visos Maskolijos. Gučkov reikala
vo, kad iš kariumenės ir laivyno
butų prašalinti didiejie kunigaik
ščiai. kadangi vien jie stabdo vi
sokius pagerinimus Maskolijos at
sigynimo pajiegų.
MOROKKO.
Morokko viešpatystėj, įsiveržę
joje tvarką daryti prancūzai laikė
senojo sultano, Abdel Aziso pusę,
į pajūrių miestus ne leido norin
čio sostą paveržti jo brolio Mulai
Hafigo, jo kariumenę jau kelis
kartus nuvijo nuo pajūrių. Pran
cūzai manė, kad ant sosto galės
užsilaikyti Abdel Azis ir per jį
Prancūzija įgaus vis didesnę įtek
mę ir ant galo juims visą tą
kraštą po savo protekcija, kaip
pirma jau paėmė Tunisą. Tokiu
budu prancūzai tikėjosi apvaldyti
visą šiaurinę Afriką. Dabar vie
nok pasirodė, kad klydo, many
dami. .jog Abdel Azis ant sosto
įstengs užsilaikyti. Jis laikosi tik
pajūrių miestuose ir tai tik telp
toli, kaip toli siekia prancūzų kanuolių šūviai.
Visas gi krašto
vidurys, visi didžiausiejie miestai
pasidavė Abdel Aziso broliui Mu
lai Hafigui. Išsiųsta iš Tangero
į Kasr ei Kiber, susidedanti iš
4000 vyrų sultano Abdel z\ziso
kariumenė patiko ant savo kelio
porą . šimtų raitelių Mulai Hafigo. Raiteliai užmanė Abdel Aziso
kariumenei drauge traukti ant Fezo. Nors oficierai priešinosi, kareiviai paklausė pakvietimo ir perėjo į Mulai Hafigo pusę, Petėjo į jų pusę ir garnizonas, pajūrių miesto Alcazar; kareiviai
užmušė savo oficierus ir apgarsino sultanu Mulai Hafigą. Dėl
perėjimo Abdel /\ziso kareivių į
Mulai Hafigo pusę apsigyvenę tū
luose Morokko miestuose prancū
zai atsirado dideliame pavojuje.
Jeigu juos maurai išskerstų. Pran
cūzija, ir nenorėdama, turėtų pra
dėti karą su Morokku,, į karą ga
lėtų įsikišti Prancūzijos priešinin
kė Vokietija. Galėtų kruvinas ka
ras dėl Morokko apimti visą Eu
ropą, nes sulyg sutarimo, Prancū
zijai turėtų padėti Maskolija, o
gal ir Anglija, o Vokietijai turė
tų siųsti pagelbon savo armiją
Austrija ir Italija. Kaip toksai-,
sykį pradėtas karas galėtų pasi
baigti, nieks pirm laiko negali
įspėti. Nėra vienok abejonės, kad
po karui, kaip jis nepasibaigtų.
Europos žemlapis visgi išrodytų
kitaip negu dabar.
AUSTRIJA.

Austrija sulipinta iš daugelio
dalių, jas apgyvena visokios tau
tos, bet daugiausiai yra slavų,
nors jie ir ne priguli prie vienos
tautystės. Terp Austriją sudedančių tautų eina smarki kova už
lygias tautiškas teises; iki šiol
tikrais valdonais buvo vokiečiai
Austrijoj, o Vengrijoj magyarai.
Ir vieni ik kiti spaudė smulkesnes
tautas, bet dabar bunda jau pirma
prispausti slavai ir atgauna savo
teises per smarkią kovą.
Dabar vienok Austrijoj nutilo
kovojančių terp savęs tautų ko
va, jas suvienyjo, žinoma trum
pam laikui, apvaikščiojimas 60
metinių sukaktuvių valdymo cie
soriaus Pranciškaus Juozapo. Apvaikščiojime ciesoriaus sukaktuvių
dalyvauja visos Austriją sudedančios tautos. Atsiųsti specijališki
delegatai ir iš kitų kraštų.

PRUSAI.
Jau veik visuose Europos kraš
tuose moterys gali ant lygių su
vyrais teisių lankyti universitetus,
vien Prūsuose jų ne leido, o jeigu
ir leido, tai visgi jos neturėjo

lygių su vyrais teisių. Dabar jau
ir Prusai panaikino aprubežiavimus moterims: nuo dabar jos bus
priimamos į visus universitetus.
Vien reikalaujama, kad įstojančios į universitetus butų baigu
sios lygias su vyrais mokyklas.
Kitose
suriedančiose
Vokietiją
viešpatystėse universitetai jau nuo
seniai priima moteris ant lygių
su vyrais tiesų; dabar jų |>aveikslą
seka jau ir Prusai.

IŠ LIETUVOS
I§ VILNIAUS.
Gegužės 3 dieną, Vilniaus teismo rūmai nagrinėjo Vilniaus ap
skričio policijos antstolio Mykolo
Suleimanavičiaus ir (iedalio GlatšVino bylą. Policijos antstolį kal
tino už kyšių reikalavimą ir jų
ėmimą. Glatšteiną gi už tarpi
ninkavimą tarp policijos antstolio
ir tų, iš kurių jis kyšius imda
vęs.
1906 m. policijos antstolis Suleimanavičius suėmęs Vilniaus ap
skričio
Baguslaviškių
sodžiaus
dvyliką valstiečių ir keletą jų ge
rai primušęs. Paskui, Gladšteinui
tarpininkaujant, jis juos paleidęs,
bet paėmęs už tai 241 rublį. Reto,
tasai policijos antstolis, daryda
mas kratą pas valstietį Olševskį,
paėmęs 640 rublių, protokolan gi
įrašęs tik 140 rub. Nė vienas,
nė antras kaltinamuoju teisme ne
prisipažino nė prie vienos kaltybės,
teismas dėlto abu juodu nuteisė:
atėmus visas teises,Suleimanavičių
pasodinti areštantų roton dve
jiems metams, Gladštciną — vie
niems metams.
(Iš “V ”)

Vilniaus teismo rūmai, gegužės
2 d., išnagrinėjo sekančias politiš
kas bylas:
Už prekiausimą prie socijal-demokratų partijos, pasmerkė grafo
Tyškevičiaus malimo darbininkus:
J. Dombrovskį 1% metų tvirtovėn; J. Kalaš-Smigelskį, Juozą ir
Aleksandrą Grinius ir V. Biesiekerskj 1 metais tvirtovėn kiekvie
ną , o M. Oliševką išteisino. Gynė
priesiek. adv. Tarchovskoj.
Pernai metų rugpiučio mėnesį
valdininkas Buchovskis nušovęs
technologijos studentą Boleslovą
Gudcnį. Kam jis tai padaręs, nie
kas nežino. Jo byla busianti šių
metų rugpiučio mėnesį Peterbur
go apygardos teisme.

Nedėliojo, gegužės 11 d., apie
1 vai. po pietų, bus lenkų dailės
parodos atidengimas.
Parodoje
iš viso yra apie 200 paveikslų. Iš
Varšavos atsiųsta apie 100 pa
veikslų.
Vietinė Vilniaus policija patrau
kė į teismą vietinio lenkų laik
raščio “Goniec VVilenski” admini
straciją už tai, kad prie redakci
jos busto buvo pakabinta iškaba
vien tik lenkų-kalboje. Išnagrinė
jus tą bylą, teismas pasmerkė
“Gon. Wil.” administraciją 10 r.
pinigiška bauda.
laikraščio administracija pada
vė į teisėjų suvažiavimą apeliacijos skundą.

Fabrikų inspektorius Vilniaus
gub. paduoda sekančias statistiškas žinias apie fabrikų skaičių Vil
niaus gub. Vilniuje yra 88 fabri
kai, kuriuose dirba 4491 darbinin
kas, Vilniaus pav. — 41 fabrikas
ir 1265 darbininkai, Vileikos pa
viete — 29 fabrikai ir 265 dar
bininkai, Ašmenės pav. — 50 fa
brikų ir 1219 darbininkų, Trakų
pav. — 9 fabrikai ir 267 darbinin
kai, Lydos pav. — 18 fabrikų ir
1904 darbininkai, Švenčionių pav.
— 17 fabrikų ir 143 darbininkai,
ir Disnos pav. — 14 fabrikų ir
369 darbininkai.

Gegužės 5 d., teismo rūmai
nagrinėjo šias politiškas bylas:
J. Kisim (žydas) ;buvo kaltina
mas už tai, kad jis 1905 m. Ro
kiškyje, laike demonstracijos, ne
šęs juodą vėliavą, ant kurios buvo
parakta: “Mirtis tyronama”, o jo

draugas Smalstys (lietuvis) nešęs
raudoną vėliavą su parašu: “Tegul
gyvuoja Seimas Vilniuje”. Teismas
Kišimą pripažino kaltu ir pasmer
kė 6 mėnesiams tvirfovėn, užskai
čius tą laiką,' ką jap jis sėdėjo.
Tapo paliųoauotas.
»
Gynė advokatas Rpbinovič.
Smalstys teisman beatėjo.

IŠ KAUNO.

šįmet daugeliui Kauno gųb. lie
tuvių mokytojų tapo atsiųsti pagelbininkai rusai (dažniau pagclbininkės). Girdėjau nuo moky
klų inspektorių, jog valdžia į kiek
vieną Kauno gub. mokyklą ma
nanti skirti po du mokytoju: vie
ną rusą, kitą lietuvį.
šįmet atveriamos kai kuriose
vietose, kaip va: : Traškintuose,
Kupiškyje ir kitur ižmonių 1905
metais uždarytosios Jurgaičių mo
kyklos. Tuoj busią skiriamos į
tas mokyklas mokytojos. Lietu
vaitės, norinčios ir į turinčios tei
ses tas vietas užimti, turėtų pa
siskubinti paduoti Kauno moky
klų Direkcijai meldimu*. Užlai
kymas minėtose moKjklose moky
tojų neblogas.
Mok-jas.

rašo “Aušros” gyvenimą ir jos
žuvimo priežastis.
Toliaus p. Kymantaitė skaitė
apie tai, kokios įtalpos raštai bu
vo tilpę "Aušroje” ir kokią jie
turėjo svarbą ir įtekmę lietuvių
tautos atgyjime ir susipratime
Referatas, parašytas labai gražiai
ir gyvai, padarė ant visų malonų
įspūdį, ypač kad p. Z. K. labai ge
rai jį skaitė.
Gailu tiktai, kad p. K. taip aiš
kiais ruožais pabrėžusi svarbumą,
kokį turėjo musų tautos atgyji
me poezija (eilės) ir straipsniai,
tilpusiejie “Aušroje” ir iškelia į
padanges musų praeitį ir kalbą,
tankiai net ir su tiesa nesutinka,
nenurodė blogų jų vietų. Iš to,
ką skaitė apie “Aušrą” p. K., ga
lima buvo manyti, kad visa, kas
buvo rašyta “Aušroje” — buvo
rašyta kuogeriausiai, kad kitaip
anuose laikuose net ir rašyti nega
lima buvo kad tik giriant, (tan
kiai ir teisingai) viską, kas yra
lietuviško, galima buvo sukelti
Ucaitytojuose tėvynės ir savo kal
bos meilę.
Dr. Bagdonavičius gana plačiai
pajasakojo apie musų laikraštijos
ir paprastai sjiauzdinių (knygų ir
tt.) plėtojimąsi ir augimą. Kal
bėtojas išrodė, kaip musų laikra-

Tą pačią dieną, vakare, Mie
sto Teatre buvo vakaras. Vaidino
komediją “Meisteris ir Gizelis”.
Pp. K. Petrauskas ir M. Curlianis
— pirmas gražiai
padainavo,
antras — skambino lygiai gražiai.
Ypač puikiai lošė p. Leškevičius —
meisterio-girtuoklio rolę.
Visi ki
ti: pp. Seflerienė ir Tomkytė, pp.
Lekeckis ir Bobravičius — irgi
gerai atliko savo roles.
M.
(Iš “L.U.”)

doros jausmų.
Iš tokių vaikų
užauga menkos vertės žmonės,
apsileidėliai, tinginiai ir girtuo
kliai. Iš mažų dienų jau prie
negražių darbų pratinasi, brenda
į gyvenimo purvus ir į neteisybe*.
Gailėsis tėvai vaikų nemokinę, bet
bus jau per vėlu. Ne rykščia ir
ne kumščia reikia vaikus mokinti,
bet mokslo knygomis ir naudin
gomis jų gyvenimui žiniomis. Į
tokį didelį Šniuraičių sodžių tik
du laikraščiu tepareina: Aleknyčios skaito “Vienybę”, o Matijušaičiukai “Lietuvos Ūkininką”,
įtaikė “Šaltinio” lioterijų dar
Juozo Kidziaus vaikai buvo įsi
rašę “Šaltinį”, bet neskaitė; bijpjo ir piaustyti jį, — sakė, kad
labai šventas, paties popiežiaus
pašventytas, juhilejinis; sudėjo į
skrynią ir lyg relykvijas laiko. Dar
buvo “Šaltinį” Pr. Juras išsira
šęs, bet jis ne dėl šventumo, tik
meilijo ką nors išlošti, bet kaip
nieko neišloėė, tai ir jis nosį nu
leido, dabar nieko ir neskaito.
Vyrai moka atsisakyti “nėra laiko
laikraščius skaityti, reikia darbą
dirbti”, bet kortoms lošt labai
gražaus laiko yra. Oi, jus kortos,
kortos! kiek jus brangaus laiko
suėdat, kiek jus žmonių tamsybėje
skandinate 1

IS VIEKŠNIŲ,
Šiaulių pav.
Balandžio 17 d., apie devintą
valandą vakare, Viekšnių stotyje
nusišovė dvylikos metų vaikas, vy
resniojo prie stoties darbininko V.
sūnūs. Apie tą valandą vaikas bė
giojo palei namus, kur buvo ant
sargybos “strieločnikai”." Tą die
ną ant sargybos buvo vyresnis ve
lionio brolis. Broliui nejutus, vai
kas nubėgo namo ir ten išgavęs
iš užpečkio šautuvą, pradėjo žai
sti juom....
Šautuvas iššovė.
Vaikas tapo užmuštas.
Dabar
apylinkėj eina įvairios kalbos: vie
ni sako, buk vyresnis netyčia nu
šovęs brolį, kiti gi, buk vaikas
pats nusišovęs. Bet šiaip ar taip
ten atsitiko, tas atsitikimas paro
do, jog su šautuvu kiekvienas tu
Balandžio 26 d., "Aušros” pa
Silpnutis.
ri apsieiti atsargiai.
nkoje
išpradžio*
labai
sparčiai
(Iš “L.U.”)
minėjimui draugija “V ienybė” su
Lainjutė.
rengė šeimynišką vakarėlį. Buvo augo, kaip paskui 1897 metais žynuai
susimažino
ir
kaip
paskuti

15 LUOKĖS,
padainuota keletas dainų, padeŠiaulių pavieto.
kliamuota poras eilių ir perskaity niais metais vėl pradėjo aiškiai kil
IŠ ŽAGARĖS
ti augštyn. Nemažai taipogi su
Balandžio 22 d., buvo čia preta tris referatai.
teikė
p.
B.
žinių
ir
apie
"Aušrą",
Šiaulių
pav.
kimetis.
Diena buvo graži. Žmo
Referatas mokytojo Jakubauspabrėždamas
tą
svarbią
rolę,
ku

nių
suvažiavo
daug. Pasidarbavo
kio apie lietuvių lenkinimą ir ko
Tūla įnamė Makavcckaitė buvo
rią
ji
sulošė
musų
tautos
atgyji

musų
žmoneliai
gerai: degtinės
vą už spaudą lotyniškai lietuviško
pristojus Žagarėje prie žydo už
me,
ir
kartu
nurodydamas
silpnas
išgėrė
už
583
rub.
Prisigėrę, pra
mis raidėmis, parašytas pusėtinai.
tarnaitę. Eidama išpažintin, pasi
“
Ausros
”
straipsnių
puses
iš
mokdėjo
ir
mušties.
Koks
tai RadecAntras referatas kun. Simonai-*
sakė kunigui tarnaujanti prie žy
slo
atžvilgio.
Negaliu
nepažymėti
kis,
seniai
įtariamas
kaipo
vagis
čio “Peržvalga lietuviškųjų spauzdo. Kunigas, Senosios Žagarės
kad
neveizint
į
turiningumą
dakta

ir
girtuoklis,
taip
rėžė
kitam
žmo
dinių”, parašytas iš pradžios gerai,
klebonas Razulevičius, kad ims
ro
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bet prie galo, kada ^utfbama apie
ją bauginti: perkūnas galįs nu
tr
nelaku
atidžiai
klausė,
nes
kalšiuos laikus, kunigas nė iš šio nė
trenkti, galinčios piktos dvasios ap tojaus pasimirė. Liko pati ir ke-j
pasakodamas apie tai iš
iš to ėmė girti "Sakinį“ ir peikti
stoti gyvenant tarp nekrykštytų lėtas vaikučių vargingam padėji
ne kufcigų vedamus laikraščius atminties, tankiai suklysdavo, pas- dūšių, tarp Dievo kryžiavotojų ir me. Užmušėjas suimtas. Kitas
ir net pasidžiaugė iš "V. 2.” žlu kl” vrl atitaisydavo, ir, pertrauk tolygiai. Jai vis dar abėjojant, vėl žmogelis taip įgėrę, kad net
gimo. Taip gi labai plačiai apra damas savo kalbą, kaip kada il kunigas pasakė: “jei neatstosi nuo užmiršo miestelyje savo arklius,
šęs visus kunigus dievobaimingus gokai jieškodavo užrašytųjų ant žydų, Dievas tau nepadės, pražūsi, tik ant rytojaus, atsiminęs, atjojo
beletristus ir poetus-poetėlius, nie lapelių ištraukų; kas. žinoma, bai aš tave prakeiksiu". Makaveckai- arklių j ieškoti, bet rado tik tuščius
ko nrpasakė apie tokius vyrus šiai vargino klausytojus. Toksai tė pabijojo Dievo rūstybės ir pa ratus pas šventorių. Bianrų buvo
kaip J. Biliūnas, Jovaras ir kiti referatą, vertėtų .kaityti, pirmiau sitraukė nuo žydo. Neturėdama žiūrėti, kaip jauni vaikinai 15—16
JI parastus ir gerai sutvarkius. pametų it suaugę žmonės valkiojosi
veikėjai-rašytojai.
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laikų.
(Iš “L. U”.)
kaip tai reikalinga sjtauria ir kiek
vo už kone pusės metų darbą tik
Visus skaitytojus publika labai
privargo lietuviai, kol ją atgavo;
tris rublius. Žydas vėl samdo ją,
IS TRAUPIU,
maloniai sveikino ir ilgai plojo
galų gale M. kvietė visus lietu delnais.
duoda po 3—4 rublius mėnesiui,
1
Ukmergės pav.
Albinai
vakaras
padarė
vius mylėti savo kalbą, mokytis
bet ši vis dar bijojo, bevelydama
Sv. Jurgiu atvyko sargybiniai
labai
malonų
įspūdį,
už
ką
galima
josios ir šelpti lietuvių laikraščius.
badą kęsti, negu žydui dirbdama.
SU uriadninku, visi nusigėrę ir
.Ašaros byrėjo beklajitsant taip rim tarti širdingą ačių Kauno "Dai Dievą rūstinti.
ėmė kumščioties. Ypačiai prisikanai”.
to iš širdingai [išrašyto referato.
Antra tarnaitė, E., jau daug bino prie vaikinų, kurie n
Svečių į tą vakarą atsilankė
tynais
metų
tarnauja prie žydų. Kartą marškiniais vilkėjo ir šniūreliu
gana daug, apie 200. Jų tarpe
(Iš “L.U.”)
buvo daug iš Suvalkijos, Kauno prieina ji išpažinties prie kunigo juosėjo. Sargybinis, priėjęs prie
Atvyko Bytauto. Šis, baigdamas spavie- vieno, truktelėjo už juostos ir
ir Vilniaus gubernijų.
Praėjo metai, kaip užgimė pirtaipogi ir Prūsų lietuviai: Dr. doti, prieš pat išrišimą klausia jos: suriko: "Kas tu? Bene socijamas lietuvių kalboje, lotynų raiGaigalatis, prūsų seimo atstovas “kaip gyveni?” Ši atsako: "tar listas”? ir sudavė kupron., Ėmė
dėmis spauzdintas, laikraštis,
nauju pas žydą". Kunigas By- mušti ir kitus. Vakare »vsit. įsė
«r p. M. Zaunytė. Susirinkusiedu "Aušra”. Buvo tai nepapra
jie, pranešus p. Leonui, kad j u tautas ėmė ją barti, ėmė priva- nežinomų vaikinų būrys ir suma
stas, iki tolei negirdėtas atsitiki
džioti ir ant galo žada neduoti nė atkeršyti. Puolė ant sargi bitarpe yra viršminėtos ypatos, karš
mas. Męs lietuviai išvydome pir
išrišimo, E. atsako kunigui, kad niu; vienas pramušė tris , s!.y les
tai sveikino savo brolius iš Prūsų.
mą kartą savo kalboje savaitraštį,
Dr. Gaigalatis pasakė trumpą pra ji yra menkos sveikatos, negali galvoje. Atbėgo gelbėti daugiau
kurs skelbė, kad reikia mylėti sa
laukų darbų dirbti ir sodžiaus val sargybinių ir uriadninkas, sugau
kalbą, sveikindamas susirinkusius
vo prigimtąją kalbą, kad toji mu
gio valgyti, ir nerazdama Žagarė dė vaikinus ir baisiai primušė;
ir linkėdamas lietuviams kuoveisų prabočių kalba nėra nė kiek
je kitokių ponų, tik tuokart pasi vienam ausį kardu nukirto. Dau
kiausia susilyginti kultūra su kiblogesnė už kitas kalbas, kad męs
k'tnis tautomis. Vakaras pasibai trauktų nuo žydo, jei kunigas By gumui nekaltai teko, nes visi ši
turime atsikratyti skaudulio, ku
tautas apsiims duoti jai duoną. ko, jog kaltiejie išbėgę. t
gė 1 vai. nakties.
riame iki tam laikui buvome pa
Keliauninkas.
Gegužes 9 d., pusiau antros po Ta pati tarnaitė E. kartą priėjo
skendę, kibti į darbą ir kelti iš
išpažinties
prie
kamendoriaus
pietų atsidengė čia "Lietuvių dai
miego savo tautą. Tada Rusijoje
Bielskio.
šis, ją pažinęs, visų
lės paroda . Į atidengimą atvyko
buvo dar užginta spauzdiųti kny daug ypatų. Jų tarpe buvo gu- pirma užklausė jos
ar jau atsiIŠ PANEVĖŽIO.
gas ir laikraščius lietuvių kalboje
traukei nuo žydo?” - E. atsako,
bematorius Verevkinas, vyskupai
Buvo tyku, ramu; policijos tx
lotynų raidėmis ir "Aušra” išėjo
kad dar tebetarnauja ir kad kle
Karosas ir Girtautas, Seinų die
veik negirdėt. Tik kada nė kada
Prūsuose 1883 m., Dr. J. Basana
bonas Tomaševskis leidęs jai prie
cezijos kanauninkas Trapuolianis,
"tikrųjų” rusų, arba kitu “titulu” z
vičiaus redaguojama.
žydų
tarnauti.
Tada kunigas
miesto galva, lenkų, rusų ir žydų
pavadinant, juodašimčių sąjungos/
Nuo to laiko daug kas persimai visuomenės atstovai, vietinių laik Bielskis sako: “jei klebonas tau skyriaus vadai, susikvietę kur
nė. Tapo iškovota Rusijoje spau raščių (lietuvių, žydų ir rusų) at leido, tai tu ir išpažintin eik prie nors triobon, pamiklina savo lie
da, pasirodė daug visokios rųšies stovai, laikraščio "Ruskoje Slovo” jo, o prie manęs nebeik”.
žuvius, pakelia žydus, lenkus, lie
Kad taip visi kunigai susita
ir pakraipos spauzdinių, susitvė atstovas, ”Lie|. Ūkininko”, “Šal
tuvius, ar kada, susigraudinę, ca
rė daugybė visojdų draugijų — tinio” ir kitų atstovai. Parodą rę imtų ir iškeiktų visus tuos, kas rui užuojautos telegramą nusiun
žodžiu, darbas virte-verda. “Auš atidengė p. Leonas, "Dainos” pir tarnauja pas žydus, liuterius ir čia, ar apie vėliavą pasidžiaugia
ros” pasėtoji stjįcla įsikerėjo, iš mininkas. Tarp ko kito jis pa-| kitus kitatikius, tuokart męs ka ir vėl tylu, ramu.
talikai turėtumėm iš ko pasirinkti
dygo ir pradeda jau žaliuoti.
sakė maž daug taip: įrengdama
Pastaruoju laiku papūtė kitas
šiemet, sukakus 25 metams nuo Kaune lietuvių dailės parodą, Dai tarnų ir tarnaičių: už sausų bar vėjas, ir pas mus. “Tamsybės
laiko, kada pasirodė "Aušra”, Lie na mano tokiu budu duosianti pro ščių bliudą turėtumėm darbininkų, karžygiai” muistosi ir siausti no
tuvos visuornenė negalėjo nepami gą Kauno visuomenei nors ant kiek tik reikia.
rėtų po truputėlį, s Balandžio 27
Gr.
nėti taip svarbaus savo tautos gy-< valandėlės užmiršti nesusipratimus
panevėžiečių juodašimčių tėvas,
(Iš “Ž.”)
venime atsitikimo. 'Ir štai gegu ir ginčus kįlančius tarp tautų ir
Ignatauckas, sukvietė savo “valdi
žės 8 d., Kauno fDaina” taiso partijų ir atsilsėti nuo gyvenimo
nius”. Susirinkiman neįleido nė
Iš ŠNIURAIČIŲ.
“Aušros” paminėjimui literatišką nesrtiagumų.
vieno kitataučio; kas išpatylų buvo vakarą. \ akaras blivft žingeidus.
Radviliškio vai., Šiaulių pa v.
įlindęs, tam liepė išsinešint, o jei
Dailė
tarptautiška.
Visos>
Dr. Basanavičius, nors pats ypa- tautos ir partijos gali lygiai gai
Šniuraičių sodžiuje 71 gyven- gu nesiskubino, tai durįs atidarė,
tiškai ir neatvykę,; bet prisiuntė vinti savo dvasią grožė ir skai tojas. Vaikų daugybė, bet niekas ir be jokių “ceremonijų” neprašy
parašytąjį referatą, kurį perskaitė stumu.
jų nemokina, jokios mokyklos nė ti svečiai; it kamuoliai, išriedėjo
p. Lekeckas.
Vaikai, pulkais bėgiodami, laukan. Prasidėjo pamokslas. Ži
Parodoje matome daugiau Le- ra.
Jame Dr. B. pasakoja, kiek kliū ščynskio paveikslų, o taipogi ir• visokių suktybių, keiksmų ir mu noma, pirmiausia teko žydams,
čių ir vargo buvo padėta, kolei ta Daugirdo. Tautiškas skyrius dar štynių tiktai išmoksta. Niekas jų paskui lenkams, neužmiršo ir lie
po išleista “Aušra”, o taipogi ap- neužbaigtas ir nepilnai.
neprižiūri, niekas jiems neįkvėpia tuvių, žodžių kalbėtojas nesigaife-

f Cambria, Wyo. Darbai šiuom
brolių. štai vienas jo gerų dar sako gegtflės fę*d., kiti — berže
DAUG SUGABENTŲ ANT EL
PABĖGĘ JURININKAI.
jo. Kitaučiui išbiaurojęs, ištepęs dengia. Kam jie imtų knygeles,
lio X d., kiti dar vėliau.
kartu
eina čia gerai ir uždarbiai
LIS
ISLAND
ATEIVIŲ.
Los Angelos, Cal. Sulyg pra
belių.
ir padaręs juos lygiais velniams, laikraščius, taip šluostinėtų kiek
Įdomus > pasielgimas vieno pa nešimo admirolo Sebree, nuo gar
ne blogi. Yra čia anglių kasy
Vieno žmogelio K. M. priešai
New
York.
Dabar
ant
Ellis
Ankščiau, prieš
apšaukęs lupikais, grobikais ir ki vieną daiktą?
pastatė Kairiui “puskvortę", kad langiškio. u Jis^ nesusikalbėjęs sv. saus, atsiųsto iš Atlantiko pagaz Island, kur laikomi ateiviai, yra klos. Darbininkai pernai sutvėrė
pirmąją
gegužės,
degtinės nerei
tais tiems panašiais “komplimen
jis suimtų jį už pardavinėjimą automobilio valdytojų, jau padėjo dinimui Japonijos Amerikos ka 600 ateivių paskirtų sugrąžinimui. uniją. Mokestis už * darbą sulyg
tais” juos išvadinęs, • jis kvietė kėjo, o dabar subruzdo jo? j ieško parako. Kaip čia nepaklausyti ? ant savo namų didelę iškabą “Auriškojo laivyno net xooo jurinin Terp tų yra 50 bulgarų, sugaudy unijos tabelės. Dirba 8 valandas.
“tikruosius” rusus nesnausti, būti ti. Kad tik jiems gegužiniai at Velykų pirmąją dieną Kairys nu tomobil Sution’i. Ko nedaro gekų, atkakus jau į Kalifornijos pa tų, prisakius vaizbos ministeritn. Bet' iš kitur atkakusiam darbas
visuomet
prisirengusiais,
kad sišaukimai pašones nediegtų?
ėjo pas K. M., bet parako nerado; šeftasl ' Gal dhr prisieis iškaba krantes, pabėgo. Kiek jų pabė Pennsylvanijoj. Jie mat suvilioti sunku gauti, nes čia suvažiavo iš
ant pirmo šauksmo visi stotų ant
tada :š piktumo suėmė K. M., dar nukabinti.; * m
go laike visos kelionės, nežinia. ir atgabenti Amerikon nesanztms- Montanos daugiau darbininkų ne
(IŠ “2.”)
savo vietų ir....
..
Automobiliai'1 jau pritraukė į Nuo Japonijos laivyno jurininkai kų agentų.
gerai sumovė per ausį, kad net
gu reikia.
Už jų gerus darbus ir kad jie
Palangą orečiųu> Jau daug butų ne pabėga ir tame tai ir yra tvir
kraujas
pradėjo
eiti,
ir
nuvedė
jį
IS GIRSUDŲ VALSC.
priklauso prie tokios garbingos
į cipę. Patupdęs K. M., Kairys išnuomuotkj Ui butus imama la tumas Japonijos.
NEIŠSIPILDĖ PRANASYSTA. • f Pittsburg, Pa. Šią vasarą bus
»
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draugijos, busią jiems *»eu/Jgio
bai
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:
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V.
padarė
kratą
pas
ūkininką,
kur
gy

New York. Gyvenanti čią Ona šitose aplinkinėse parengtos aštuoMusų valsčiuje šiukpetrių sodalinama žemė, kuri dabar esanti
butą 600 rub., už kitą 350, kiti GUBERNATORIAUS DUKTĖ Kisieliūtė išpranašavo, jog 14 d. nios naujos kasyklos. Jau šį ru
veno
K.
M.,
bet
nieko
ir
ten
ne

ponų užstatyta bankuose, kiekviena džiuje gyveno du vagiu, J. Rau pešęs, pasakė šeimyninkams, kad po 300 ir: tt. Palanga vis eina
PABĖGO SU VEŽĖJU.
berželio, 6 vai. numirs. Atėjo vie denį prasidės jose darbai.
šeimyna gausianti po 10 dešimti du vė ir jo žmona Elzbieta. Jų paraką atėmęs iš K. M. rankų ir brangyn, nors pagerinimų nek ek.
Ogden,4Jtah.
Duktė
šitos
val

nok ta valanda, o pranašė ne nu
nių, po 100 rub. pinigais pradžiai; darbai taip jau įkirėjo žmonėms, jeigu jam Kairiui nebus maga
K. P. K
f Wylam, Ala. Prasidėjo dar
stijos
gubernatoriaus,
Mabel
Custmirė. Iš nusiminimo, kad pranaūkio užvedimui, gal da ir įrankių kad kovo 21 d. per Daujeniečių ryčių, tai su K. M .bus blogai.
bai
kasyklose Tennessee Coal &
ler,
pabėgo
iš
namų
su
jaunu
ve

šysta neišsipildė, ji dabar nenori
gausianti. Mokėti gi reikia tik apylinkės sueigą buvo nutarta rei
Kairys
magaryčių
gavo,
bet
to
Iron
Co. ir prie kokso pečių.
žėju, Edvardu Butleru.
Dabar nieko valgyti ir jeigu daktarai ne
praslinkus 7 metams ir tai be kalauti nuo valdžios, kad juos už
IS t TOMSKO.
jam
buvo,
per
maža.
Ant
ryto

Daug
darbininkų patilpo prie dar
tėvai turės sutikti su dukters noru įstengs perkalbėti, ji iš bado gali
procentų. Skaitė ką tai iš popie- vagystę ištremtų į Sibirą. Balan
bo.
jaus
jis
nuėjo
pas
kalinį
ir
ėmė
Kiek yra Tomske lietuvių — ir atleis, be abejonės, kaltes vežė pašimirti.
ros ir aiškino, kad ją, gprdi, atsiun džio 12 d. buvo sušaukta valsčiaus
jį gązdinti, kad busią blogai. K. apie tai tikrų skaičių j>aduoti ne jui.
įgaliotinių
(vybamų)
ir
Daujietęs pats caras. Dar šuktelėję ke
M., nieko nežinodamas, davė sar galime; bot tiktai galima spėti,
f Wilkeson, Wash. Darbai ap
TVANAI.
letą kartų “ura!” ir pagrumoją niečių apylinkės gyventojų suei
gybiniui du rublių, kad tik palei jog nemažas Čia skaičius jų yra,
Topeka, Kans.
Išsiliejo per linkinėse anglių kasyklose eina
ATĖMĖ . PRAKTIKĄ.
ga.
Į
tą
sueigą
atvyko
ir
že

kumštimis kitataučiams — “krastų. Kairys dar sumovęs kartą Visa katalikų parapija susideda
Springfield, III. Augščiausiasis krantus Kaw upė ir užtvinę van pusėtinai, bet iš kitur pribuvę ne
molninkams”, “karžygiai" išvaik miečių viršininkas ir klausė be
per ausį, galų gale K. M. pa iš 5000 su viršum. Kaip gir teismas atėmė tiesas praktikuoti dens privertė 7000 žmonių apleisti gali gaut darbo, nes ant vietos
veik
kiekvieno
sueigiečio,
ar
jie
ščiojo, vildamies gauti žemės po
leido.
dėjau, dauguma iš jų esą lietu- Chicagos advokatams: George J. savo namus. Patalpino jų dau yra darbininkų daugiau, negu rei
10 dešimtinių. Vienok ir tarp jų nori ištremti R—us. Visi vienbal
Dviakis.
kia.
siai
atsakė
“
norime
”
.
Sueigos
viai. Suprantatnas dalykas, daug Monroe, Frederikui Kingslandui gumą mokyklose vidumiiesčio.
atsiranda neužganėdintų. Vėliavą
ir
Danieliui
Mileriui.
Du
pirmu

(Iš
“
L.
U
”
.)
tarpe
nutautėlių,
daug
fa
bešventinant, buvo prižadėta duot nutarimus žemiečių viršininkas pa
f Columbus, O. Prasidėjo dar
Helena, Mont Upė Missouri
tokių
puslietuvių,
bet
vis tiniai buvo apkaltinti už prigavyvisiems po kiek ten pinigų. Kuo tvirtino. R—us suėmė ir nuvežė
I§
SUVALKŲ.
bai
yisose šitų aplinkinių anglių
išsiliejo
per
krantus.
Užgimu

stes,
trečiasis
už
suklastavimą
če

dėlto ir atmetus tokius, turi būti
met prisiėjo žadomuosius atiduot, į Panevėžio kalėjimą. Kaip gir
kio.
kasyklose.
siuose
tvanuose
prigėrė
šešios
pirkliai
padavė
prašymą,
Keli
apsčiai, Ligšiol Tomsko lietuviai
nėra iš ko. Kįlo triukšmas ; tik dėti, R—us žada ištremti į Archan
ypatos.
pasisekė smarkesniuosius nuramin gelsko gub. Valdžia pareikalavo kad butų leista važinėti automobi buvo kaip ir apsnūdę, jokios or
f Port Clinton, Pa. Darbai ši
SUGRIUVO
NAUJAI
STATO

liais
iš
Suvalkų
j
Marijampole
ir
ganizacijos jokio susidraugavimo
ti. Kasžin, kaip žemės dalinant nuo valsčiaus apie 40 rub. už iš
GAISRAI.
tų
aplinkinių anglių kasyklose eina
MI
NAMAI.
nesulaukus, ar nelaužįs vadams trėmimą R., nes valstiečiai apsi Seinus. Jeigu butų leista, tai nors nebuvo, gyveno kas sau, laikra
Newport,
N.
J.
Sudegė
čia
gerai,
darbo užteks visai vasarai.
Washington, D. C. Ant kertės
vasarą butų gerai tiems miestams ščius, rodos, visai mažai kas te
šonkaulių?
w ėmė juos ištremti savo lėšomis.
New
Cliff
hotelis
ir
keli
kaimyniš

susižinoti,nes automobilius važiuoja skaito.
Sukenietis.
Bažnyčioje giedojimai 26 ir P. str. sugriuvo Čia naujai
Nuo šių viršminėtųjų veikėjų
Du darbininkai ki namai. Nuostolius gaisro pa
taip
greitai
kaip
traukinys;
iš
(Iš
“
L.
U
”
.)
lenkų kalba, pamokslai taip pat, statomi namai.
nenori pasilikti ir policijantaį.
Seinų į Marijampolę butų galima ir tiktai per didžiąsias šventes sa likosi užmušti, o 5 sunkiai su darytus skaito ant 15000° dol.
Jie įsidrąsino. Naktį po dešimtai
is
VABALNINKU,
nuvažiuoti
per 4 valandas.
koma šalip lenkiškųjų ir lietuvių žeisti.
valandai, tankiausiai pradedant
Brownsville, N. «Y. Išdegė vie
Panevėžio
pav.
kalba. Kodėl taip? Argi ir čia
nuo pusės vienuoliktos, jie at gi
na dalis Grammatens hotelio. Nuo
IS CHICAGOS.
UŽDARĖ
BANKĄ.
Keli
viorstai
nuo
Vabalninku
Varšavos
genėtai
gubernato

lietuvius trukdo lenkai ? O gal
ja — pradeda kabinėties prie pra
stolius gaisro padarytus skaito
Pittsburg,
Pa.
Likosi
čia
už

yra
Dumblinių
sodžius.
Tenai
riaus
įsakymu
septyniose
Lenki

kunigai, kurie abu lietuviai, eina
eivių, — tas dažniausia atsitinka
Nedėlioję, 14 d. šio mėn., buvo
darytas Petro Rutscho bankas. ant 300000 dol.
ant -tiltų, — apžiūri kišenius, o gy vena broliai Tai—kai, kurie jau jos gubernijose panaikinti laikinį prieš savo tėvų kalbą? Ne, tai
apvaikščiojama pradžia lietuvių
Jame dėjo savo pinigus lenkai, če
’ kai ką apčiupinėja ir visai. A pač treti metai kaip vaidijas terp sa general - gubernatoriai, paliekant galima šiame dalyke kaltinti tik
katalikų XXIII seimo. Nors pir
Enens, Tex. Išdegė vidurys ši
vęs.
Balandžio
18
d.
tris
kartus
karo
stovį.
Tarp
jų
prašalinamas
parapijoms už Jų atšalimą nuo sa kai, ir serbai. Depozitų banke yra
senamjame Panevėžyje, kur ne
ma to buvo girdėta, kad kuone
to miestelio.
Nuostolius gaisro
Kunigai visai tam apie 35000 doliarių. Kiek pinigų
mažai yra apsigyvenusių darbi mušės ir “ugadas” darė (gėrė), ir Suvalkų general - gubernato vo kalbos.
visos bažnytinės draugystės atsi
padarytus skaito ant 200000 dol
nepriešingi, jie išreiškė norą įvesti gaus depozitoriai, dar nežinia, bet
ninkų. drąsuoliai duoda laisvę bet vis gi nesantaikoje persiskyrė, rius.
sakė dalyvauti šitame apvaikšču»(Iš “2.”)
sauvalei. Net praeiti nebegalima, grasindami vienas kitam “nedo
giedojimus lietiivių kalba, bet rei visgi jie visų įdėtų pinigų ne at
jime dėlei kivirčų su kun. KraučuKansas City, Mo. Skerdvklose
gaus.
žiūrėk, — iš
užpakalio ir vanosią". Vieną gražią naktį apie
kalinga, kad patypijonįs patįs vys
nu, bet, galų gale, matyt, susitai
Nelson,
Morris & Co. 12 d. ber
1
vai.
prailėjo
degti
P.
kluonas.
Iš ŠUNSKŲ,
kupo papfasytų*, nes kitaip <ali
vejasi
sargybinis
su
šunim,
kė. Iš 1500 sėdynių Columbus
želio užgimė gaisras.
Kadangi
DARBININKO LIKIMAS.
šaukdamas: “sustok ! ’ Na ir pa Ugnis greit ėmės; trumpu laiku
lenkai tokį klegesį pakelti, kad
teatre mažai teliko tiems, kurie
Suvalkų gub.
*■ St. Louis, Mo. Gyvenantis čia minėtos skerdyklos buvo vandens
sipila klausimai: kas per vienas.' supleškėjo keturių ūkininkų visi
nedalyvavo parodoje, o kurių dau
Šunskai turi mokyklą ir moky- tik turėkiš. ‘ “
mūrininkas, Johnllendrichsen, nuo užlietos, tai ugnagesiai prie ug
Iš kur ir kur eina? ir tt. Kartais 1 triobėsiai, penkto tvartai ir Šešto toją — lietuvį; bet ar daug ten
Šie
metai truputį
daugiau
gumas teipgi turėjo apvaikščiojinies beveik negalėjo prieiti. Kol|
po pusvalandį ištąso beklausi da- pirtis. NuostuOlių bus iki 15000 mokina lietuviškai, nežinau, Yra lietuviai pradeda susiprasti ir ru- kelių mėnesių negalėdamas gauti
mo ženklelius prisisegę.
Taigi
darbo, išbaigęs pinigus, išbučiavęs ugnį suvaldė, ji pridirbo nuostolių
nib. Gesinti išsyk nebuvo kam.
dami.
salė buvo pilna žmonių. Regis
dar monopolinės pelenai ir dvi 1 pinties tautos dvasios pakėlimu
dvi savo dukterį, pasiuntė jas į ant 300000 dol.
Subatvakariais, turgaus dieno Tą dieną beveik visi Dumblinių alini.
tarp čianpcščių gyventojų.
Su
tai pirmas dar kartas lietuviams
sodžiaus
gyventojai
buvo
girti,
kitą kambarį, o pats sau įvarė kul
mis, ypač per atlaidus, pamatysi
tokią didelę parodą surengti. Pa
Monopolinė panaikinta: kclis kruto daugiausiai keli studeo ai.
EXPLIOZIJOS.
trinanties tarpe žmonių persirė- mat tai atsitiko po sueigos apie kartus įnirtę žmonės buvo sudau Rudeniop buvome užmanę įsteigti ką į galvą.
žiurėjus į žmones, tarytum, matei,
Clevcland, O. Po gatviniu ka
džiusį policistą, ar neiskvoš, ar ne- tvorų tiesimą. Taip musų Dumb- žę ir išlaistę tą “rojaus skystimė- studentų ratelį, bet dėlei . mažo
ru Cedar avė. linijos nežinia kas kad jie patys stebėjosi iš to, kaip
SUAREŠTAVO FARME• išgirs nuo ko nors neatsargaus liniečiai geria, mušas, o paskui lf’; paskui jį * sudegino. Alutis skaičiaus, ’ Užariu nvma s gyveniman
jų tiek daug galėjo susirinkti \įr
padėjo dinamitą, kuris cxpliodavo
R1ENĘ.
„rodžio Žinoma, miestietis greit vienas kitą padega ir linksma tebėra, ir vargas žmonėms, kad neįvyko. Tat pats atsitiko ir su
dar teip nepaprastoje vietoje kaip
Bay City, Mich.
Suarotavo ir karą išmetė iš relių. Keturi paatskiria tokius paukščius nuo pa jiems, o visiems Vabalninkėnams jo negali nusikratyti>
Alinin užmanymu įsteigti draugiją nestu- čianvkščios valdžios farmerienę sažieriai, motonnonas ir konduk miesto teatro salė.
gėda,
kad
jų
tarpe
yra
toki
ne

prastųjų žmonelių, vieną kitą ir
Salė buvo išpuošta tikrai šven
kams sekasi, jei vienos sankrovos dentų.
Barnett. Ją nužiūri, jog ji žino, torius likosi sunkiai sužeisti.
pažįsta. — gali lengvai apsisaugo dori žmonės.
Svarbiausiu Tomsko lietuvy
tadieniškai : visas priekis balkono
neužteko. Ant pirmiau įsikūru
arba pati pirštus pridėjo, prie pra
Pastumdėlis.
ti ; kaimiečiams gi reikia būti at
apsireiškimu
galima
sios alinės yra rusiškas ir lietu gyvenime
Winnipcg, Manitoba. Gelžkelio ir galerijos buvo užtiestos viena,
puolimo farmerio Oskaro Peter(Iš “L. U.”)
sargiems.
biblijotekos
įkt'imą
ilga lietuviška vėliava, ložės gi
viškas parašas.
Bet lietuviškai skaityti:
son. Neseniai ir jos vyras dėl ne-’ darbininkų stovyklose expliodavo
Kratos ir susitankino, po pir
“Aušros” 25 metų sukak*uvių ataptaisytos
amerikoniškomis vėlia
negerai
išversta.
Rašant
lietuviš

IS RAMYGALOS,
susektų dar priežasčių pasirpirė. dinamitas. Expliozijos 9 darbi
mosios gegužės padaryta'jau ke
minimui. Nuo kovo mėnesio pravomis.
Didelė
estrada visa buvo
kai,
reikėjo
bent
pasirūpint,
kad
Panevėžio pav.
Kūną prapuolusio Petersono ištikro ninkai likosi užmušti, dešimtis gi
letas. Štai pora paskesniųjų.
džins atidarėme savo bmlijotik?.
užimta
giesmininkais,
išskyrus ke
nebūtų
tokių
“
skladų
”
ir
tt.
Ant.
Pas mus valsčiaus raštininku
rado užkastą netoli Barnetticnės tapo sunkiai sužeistų.
Balandžio 26 d. po pietų ant
Tuo.
tarpu
knygų
turime
neperletą,
kunigų
ir
šiaip
kalbėtojų,
sė
antrosios alinės yra net trįs iš
stolio pagelbininkas su g^auja sar tapę atkeltas Urbanavičius (ru kabos įvairiais dažais; viena net <Jaug:*tik Vos 70 Nr., — kiekviena namų.
dėjusių
jų
priekyj,
ir
apie
porą
NELAIMES ANT GEL2KEgybinių ir da kokia tamsia ypata, sas). Žmonės manė, kad tas bus ant stogo iškelta: “Litovskaja Ba pradžia sunki. Laikraščiai parei
dešimčių pašalinių moterų ir mer
LIU.
geresnis
už
senąjį.
Bet
kur
tau!
RADO
UŽTROSKUSIUS
VAI

apsirėdžiusią civiliškais drabužiais,
varija", kad tik pritrauktų akis. na 6: “Vilniaus Žinios”, “Vilti..*,
Stevensville, Ont. Netoli nuo gaičių bei vaikų dekliamacijoms,
KUS.
apsupo darbininkų Juozo ir Ka Tas ponas, kiek pagyvenęs, pra Lietuviškų parašų nėra nė ant vie “Lietuvos Ūkininkas”, “Žarija”,
čia
iššoko iš relių \Vabash gelž susimaišiusių su choristais.
Fall River, Mas. Neseniai čia
zio Mačialių butus. X isur išlan dėjo savo darbą varyti: kyšius lup nos. Nesmagu, kad lietuviai vis “Šaltinis” ir •Draugija".
Bet, aprašydamas šitą apvaikkelio
traukinys vežantis ateivius.
prapuolė du vaikai, vienas 5, ki
džiojo, išvertė, iškrėtė visus daik ti už kontraktus, pasportus, pa- dar užmiršta, kad musų krašte
“
Vii.
*
Žinias
”
,
“
Viltį
”
ir
“
Žari

ščiojimą,
bučiau neteisingas, jei
tas 8 metų, Juozas ir Andrius Prie to suviršum 20 ateivių iš Eu
tus, niekur nieko “įtariamo" ne viestkų paliudijimą ir tt. Su men lietuvių kalba turi būti vieša.
ją
”
išrašo
ir
atiduoda
biblijotekai
užtylėčiau,
kad jame ėmė dalyvuBrcading. Dabar rado jų kunus ropos likosi sužeistų.
rado be knygelės “Seniems ka kiausiu reikalėliu be rublinės ir
Jonas
Yčas,
“
Lietuvos
Ūkininką
”
Parapijos
kambaryje
yra
du
mą
teipgi
ir
tautiškos draugystės,
didelėj skrynioj. Abudu užtroško.
nauninkams ir pralotams, klebo- neelk. Pasipiktinę tokiais jo dar
Martynas
Yčas,
“
Šaltinį
”
ir
laikraščiu
“
Viltis
”
ir
“
V.
Žinios
”
,
o
terp
sirvienj-tų
chorų parapijų,
VĖTROS.
Vaikai mat, nenorėdami eiti mo
mams ir jauniems kamendoriams, bais, valstiečiai padavė žemiečių
“
Draugiją
”
kun.
Povilas
Kariū

katruos
išrašė
keli
geradariai
su

Siautė smarkios vėtros valstijo vedamų p. V. Daukšo, labai daug
kurie socijalistus keikia’ , keleto viršininkui prašymą, kad šį rašti sidėję. Tik nežinia, ar daug kas nas. Knygutes pirmu kartu išra kyklon, pasislėpė skrynioj ir joje
se
Iowa, Wisconsine ir Michiga-| matėsi veidų ir tai geresnių gies
ninką
prašalintų.
Žemiečių
virši

užtroško.
senų “Skardo” numerių ir ant
jais naudojasi. Gal mųsiškiams šė Jonas ir Martynas Yčai, o
ne.
Mount Wemon, la. vėtra mininkų iš p. Petrausko choro.
ninkas,
gavęs
prašymą,
liepė
su

degtinės butelio dugno liekanų,
labiau patinka alutis, negu skaity paskut sudėjo biblijotekai padidin PRAPUOLĖ KRASOS SIUN daug nuostolių pridirbo. Aplin Taigi, kaip rodosi, žengiame pir
šaukti
sueigą,
ir
pats
atsibeldė
su
vadinamojo “fuzo”, kuris esti nieti: K. S. D. — 5 rub., kun. Mumai?
kinėse LaCrosse, \\ iss. 4 ypatos myn — prie vienybės ir brolybės.
TINYS.
kam nebereikalingas, ir fabrikas keliais sargybiniais maišto žiūrėti.
steikis
■
5
rub.,
kun.
P.
KaziuPraurimė.
Port Hurone, Bet palauk, skaitytojau, nenusiLos Angelos, Cal. Cianykščios likosi užmuštos.
pila jį laukan; jis yra taip stiprus, Pašaukė visus valstiečius, kurie
nas
9
rub.
(
“
Šaltiniui
”
ir
Mich.
viena
ypata
likosi
užmušta, džiaugk per greitai, pamatysime
krasos
išsiųstas
Farmers
&
smarkus, kad juo galima net nti- pasirašė po prašymu ir ėmė klau
išrašyti),
ponia
A
“
Draugijai
dar ir senų ydų.
o
mieste
vėtra
pridirbo
nuostolių
Merchant National banko siun
t sinuodinti, o kaip dvoką! Poli- sinėti, kame dalykas. Valstiečiai
—
5rub.
ir
p.
G.
1
rub.
Iš
PALANGOS.
ant
200000
dol.
tinys,
kuriame
buvo
100000
Muzikališkoji dalis programo,
cistai, užuodę degtinės kvapą, pra drąsiai papasakojo raštininko dar
Turiu viltį, jog atsiras daugiau
belius
ir
nuo
ko
kiek
kyšių
pa

dol.
popierinių
pinigų,
prapuolė
kaip
orchestros teip choro buvo at
Sumanymas
paversti
Palangos
džiugo, tuojaus linksmesni pasiba
aukautojų, nes Siberijoje pinigai
ėmė.
Tas
viršininkui
labai
nepa

Kansas
Cityj.
Kur
dingo
tasai
likta
gana gerai, ypač choras la
progimnaziją
pilnąją
gimnazi

rė, jų akįs pradėjo juokties, vei
pigesni ir jų daugiau yra negu
tiko,
sutrypęs
kojomis,
sušuko,
siuntinys,
nežinia.
bai
patiko
klausytojams ir vieną
ja žuvo apšvietimo ministerijoje.
dai prasišvietė; puolėsi....
kad
liepsiąs
sargybiniams
šaudyti,
dainelę net du kartu priverstas
Kaip visados tokiuose atsitikimuo
« Bus vaišės, — nevienam jų
Skaitytojų tuo tarpu visai ma JUODOSIOS RANKOS DAR
buvo atkartoti. Labiausiai atsi
smilktelėjo galvoje— . tik.... jeigu taip valstiečiai kalbės. Dar se: ministerija pripažino prirody žai: vos tik 6, bet dabar da mažai
BAS.
labiau pasipiktinę, valstiečiai suta mus
gimnazijos
reikalingumo
JI Kansas City, Kans. Darbi žymėjo moteriški balsai, solo Hožiuri.... Ak, toji biaurybė!
kas
apie
tai
težino,
ir
juo
toliau,
New Orleans, La. Ant kertės
ninkai Missouri, Pacific, St. Louis rodeckiutės ir duetas HorodeckiuKad ir apsivylė, bet išeidami, rė eiti namo, o kai kurie pradėjo esančius teisingus, bet.... suma juo daugiau skaitytojų pradės raDecatur str. su dinamitu likosi
& Arman gelžkelio streikuoja. tės ir, Jakševičiukės. Iš dekliamabuvo1 linksmesni negu ateidami, ir murmėti ;sako kam mumis šau nymas esąs įduotas netinkamu sties.
sugriautos krautuvės italijono Juo
kė
—
ar
šaudyti,
męs
ir
patįs,
ne

laiku, nes pinigų nesą. Palangiš
torių tik viena maža mergaitė, ku
nes vis šį tą rado: čion knygelė,
Su vietiniais lenkais gyvename zo Spcrio. Jis sako, jog žino, kas Kompanija priėmė juodparviųs
streiklaužius. Tegul todėl dabar rios vardo rašytojas šio straipsnio
kurioje miniami sočijalistai; čion šaudyti, einam namo. Viršininkas kiai, pykdami, sako, jog pinigai neblogai. Jie nenžpuldinėja musų
dinamitą padėjo, bet negali sakyti,
nieks neina į Kansas City darbo ne nugirdo, pasakė eiles tikrai ge
kokio ten laikraščio numeriai ir pa pamatė, kad valstiečiai neišsigan esą reikalingesni Amūro gelžke- ir nepriešihfci (žinoma, toli ne
nes bijosi keršto ‘juodosios ran
do,
pradėjo
jau
švelniai
kalbėti,
liui..
Bet kalbėtojai
jieškodamas, nes be abejonės gelž rai, jausmingai.
galios “fuzas”, kad ir nelabai ma
visi) musų I tautiškam atbudimui. kos”. Jis nuo tos organizacijos
kad
raštininką
reikią
teisman
pa

lietuviški,
išskyrus
sekretorių L.
kelio
agentai
stengsis
čia
suvilioti
lonus daiktas, visgi degtinės žen
Neseniai buvo vaidinta rusiškai
Įsteigdami biblijoteką, išvengi gavo laiškus su reikalavimu 1000
duoti,
o
nevaryti.
Valstiečiai
ant
darbininkus
iš
kitur.
R.
K.
Susivienyjimo,
kalbėjo teip,
klas, kurios jie taip buvo ištroškę
naudai beturčių mokinių, neišsiga- mui kai kurtų fdrmališkųjų kliū dol., o kad reikalavimo neišpildė,
to
nesutiko
ir
vienu
balsu
rėkė,
kaip
musų
socijalistai
ant savo
ir su didžiu įnirtimu j ieškojo.
linčių užsimokėti už mokslą. čių ir dėlei pinigtį’ trukumo, krei tai dinamitu mat atkeršyta.
kad
nereikią
jiems
tokio
raštinin

Pittsburg, Pa. Pittsburg Steel susirinkimų kad kalba. Sakau lie
Jie sakėsi, jog jiems, klausyk, esą
Įdomu, kad rusiškai vaidino lat
Keli tik starostos pritarė, viai, vokiečiai ir žydai; rusas te pėmės į lertkų biblioteką, kad mus PRAPUOLĖ HOTELIO SVE Co. mieste Monessen, Pa. rengia tuviški, kadangi kalbėjo ir du
įsakyta j ieškoti jos pas bravaro ko.
priimtų kol1 kampas save. Jie
ČIAI.
60 naujų tarpinimo pečių. Kada anglai: vienas nuo vardo majoro
darbininkus. Susirinkę visas ra kad raštininkas geras esąs. , Tuo buvo vienas ir lietuvis vienas*. maloniai sutiko, ’ifr visaip rūpinasi
ir pasibaigė sueiga. Varnas var
San Francisco, Cal. Prapuolė jie bus priderančiai įrengti, nema miesto, antras nuo vardo guvernedybas, jie išėjo lauk.
Lietuviško spektaklio kasžin ka mums šiame dabjdte padėti. *
ro. Tarytum majoras ir govemečia apsistoję viename hotelyj sve žai darbininkų gaus darbą.
Ant rytojaus Mačialius šaukė nui akies ne^ Tta.
da susilauksime, nes policmeiste
ris Martynas Yčas.
Dagilis.
ras nėra nė katalikais, nė lietu
čiai. Paliko jie savo daiktus, kutirinėjimui policijon, klausinėjo,
ris pasižadėjo, kol tik Palangoje
M(IŠ V’)
Jš “L.U.”)
![ Lorain, O*. Dirbtuvėse Na viais, kad juos ant lietuviškų po
ių vertė kelis kartus uždengia
kaip jie gavę tųjų degtinės lieka
^busiąs, lietuviškai vaidinti neįei
pi ■
tą, ką hotelyj reikia užmokėti. Kur tional Tube Co. prasideda darbai. kylių kviesti ir atsiųstiejie jų vie
nų ir dar tam panašių niekų.
siąs. Girdėjome, p. J. Vileišis ža
Iš
ZARASŲ.
Dabar rengia čia dar vieną nau tininkai teipgi nedaugiau bendro
dingo tie svečiai, nežinia.
Knygelę ir senus laikraščio nume
dėjęs mums leidimą net iš miją
pečių; prie rengimo dirba per turėjo su mumis ir tuoju aprius sugrąžino.
Zarasų pav. sentikiai (staro- nisterio išgauti. Tuotarpu ir gim
ŪMAI GAVO PROTO SUMAI
dienas
ir naktis. Geležies dirbimo vaikščiojimu. Teisybė, jie gyrė
Taipgi ant rytojaus padarė kra vieriai) kreipėsi į atstovą Kuzmą, nazijos valdžia nedidžia moki
ŠYMĄ.
daly
j
pradėjo
dirbti pereitą sanvai- mus, kiek tik galėjo; miesto svei
tą pas to pačio fabriko darbinin prašydami juos užtarti, nes jie niams netiktai lietuviškai, bet nė
tę.
Reikalavimų
kompanija turi katos tarybos narys Dr. Evans
SUAREŠTAVO.
Fort
VVayne,
Ind.
Bėgančia

ką, St Tamošauską. Pas jį ir gi norį persikelti Sibiran, o Kauno rusiškai vaidinti, bijodama “ne
ilgesniam
laikui.
pasakė net, kad męs esame gra
me
į
vakarus
Wabash
gelžkelio
viską išvertė, išuostė, dulkes iš gubernatorius jų neleidžiąs.
tvarkos”!. ...
. New York. Pareikalavus ranžiausi
žmonės ir klausytojai jam
kerčių išluostė, — neatrado "įta
Šeštadienį prieš Velykėles Lie- dui respublikos Nicaragua, likosi traukinyj, viename vagone su itaGreenville,
Pa.
Cianykščios
atsakyman
užgriovė plojimu ran
riamo” nieko. Išeidami, klausinė
pojaus ir Klaipėdos automobiliai čia suareštuotas 4 biržės makleris lijonais ateiviais važiavo koksai
Camegie
Steel
Co.
dirbtuvės
pra

kų,
bet
ar
jis tikėjo tam, ką jis
Gavęs urnai proto
jo apie Feliksą Žurauskį. Tamo
IS MOSĖDŽIO,
(garvežimiai) mėgino kelią. Sa James Ballen. Mat 1906 m., laike išpanijonas.
dės
dirbti
nuo
6
d.
liepas.
sakė,
tai
reikia
abejoti. Kaip tik
šauskas skundžiasi, kad jam bul
Telšių pav.
ko, nusidavę gerai ir vasarą imsią karo Nicaraguos ir Honduraso, sumaišymą, jis pašoko nuo savo
spėjo savo atlikti, tuojaus ruko
ves supiaustę, po jas bebadydami
Pas mus yra garsus visam val- vaikščioti. Tik vokietis šoferas Ballen Nicaraguos randui apsi vietos, išsitraukė peilį, vieną itaCumberland, Md. Kasyklose pro duris, gražius žmonės pa
kardais.
sčiuje* šnipas sargybinis Kairys. atsisakęs dėl kelio kratumo. Da ėmė pristatyti karabinų kulkas. lijoną nudurė, kitą mirtinai sužei
'Darbininkai, kaip girdėt, prade Jis visai užmiršo lietuvių kalbą ir bar žadą pramokyti kasžin kokį Vietoj jų vienok atsiuntė 1100 dė, trečią sužeidė ne pavojingai. Fairmont ir Clarksburg prasidėjo likęs. Užeina klausimas, kam rei
da abejoti. Gal, sako jie, visai ko kalba tik rusiškai. Už degtinės liepoj iškį. Kada automobilis pra skrynių su jau niekur nevartoja Paskui iš to vagono per langą iš-(darbai. Prie darbo patilpo 8000 kia kviesti svetimi žmonės, kad
jie ka1^*” t
—
y
kšW įieškojo^ tik degtine prisi- pusbutelį nemažai pardavė savo dės važinėtų dar nežinia: vieni
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prieštaraujančio. “Viltin” teatsiuntė Ž6 r. 50 kap.J.
kalba ir pasakotų tą, ko jie visai Įį jų dūdų; šaukia pagelbon visus' ją 23 d. berželio. Skaitys A. Ga- laikytų svetainėje.! “Taktiško Na kėmis: pp. Pricevičiutė ir Dauk- nesuprantamo,
st.
šiutė — abi vietinės. Abi raštinin Užtikriname reikalaujantį prisilai Tokiu budu jau pasirodė gaUrna
neatjaučia, vien tik dėlto, kad pa /elnius, kad jie tokius amžinoj linaitis. Tema: "Kritika socija mo", 101-103
Nors šis viešas susirinkimas bu kės apsiėmė su pasarga, kad jos kyti tiesų, jog “Lietuva" jų lai rupiniies paminklo statymu.
rodyti, jog męs galime juos pri- 1ugnyj spirgintų. Jų nuomonė — lizmo’’,
šiaip veiklesnių organizacijų vo kaipi jženga į patį tusivažiavi- negalės tarnauti iki galui, nes tur kosi gal labiau negu "Kova", ku
si versti kaipo savo tarnus. Kad verti spirginimo visi norinti apsi
Pradėta tad svarstyti, kur ir
Baltimorėj
beveik nėra, Yra čia mų, vienog jame nebuvo aiškiai nedėlioj išvažiuoti. Nutarta: rei ri juk iš principo atmeta visus koks paminklas pastačius. Išklau
šviesti,
verti
spirginimo
darbinin

musų tarnai, panorėję, pataiko gra
žiai apie mus pakalbėti, tai tą kai norinti pagerinti savo būvį, dvi kuopos L. S. A., bet gyvumo apibrėžtas tikslas susivažiavimo. kalui atėjus, nedėlioj išsirinkti ki jai nepatinkančius raštus, ypač sius visų nuomonių, išdėstytų “Vil
galima žinoti ir ne vertę jų prie nenorinti duotiesi, kad darbdaviai nesimato. 64 kuopa prieš rin Žinoma iki šiol tik tiekj kad "mo- tas, o dabar priimti išrinktąsias— tuščias polemikas. Kodėl tik nuo ties" laikraštyje, 1) atmesta suma
to, už musų gi akių jie moka ne įuo jų luptų devynis kailius. Ar kimus varė smarkių agitacijų, terįs turi susivienyti"; koks tas Pricevičiutę ir Daukšiutę. Liko kitų laikraščių reikalaujama prisi nymai pastatyti paminklą Kauno
mažiau iš mus ir pasijuokti ir to šiaip, ar taip elgsis darbininkai, kuone susidraskė Auli tautiečiai susi vienyj imas bus, kokiais keliais išrinktas ir presos komitetai, į ku laikyti fantastiškų, pačių rašėjų iš- katedroje, katedros šventoriuje,
ki apvaikšČiojimai kaip šitas, duo juos vis keiks ir nieky s su kapi- ant mitingo,kam socijalistų Bago- eis prie jvagerinimo moterų padė rį pateko pp. Damijonaiticnė ii mialytų, niekam nežinomų teisių? ar Kauno seminarijos kieme. 1 aipjimo —- tų parodys toiymesui po Chicagos ir Prašaitienė.
Laikraščiuose nieks negali turėti pat pripažintas neužtektinu padė
da jiems medžiagos tam pasijuoki talistais išvien einanti kunigai. čių renka pirmsėdžiu.
Unija kriaučių ir T. M. D., sėdžiai moterų susivažiavimo. Pėt
Tuomi
pirma
sesija
ir
užsibaiprivilegijų, visų tiesos lygios: kas ti vienas akmuo ant kapo.
jų
keik

Todėl
nėra
kų
klausyti
mui.
nyčioj
visas
vakaras
buvo
pa

regis,
visai
nusilpo
ir
turbut
vi

ne leista tautiečiams, tas ne leista
it
draussmų,
geriau
tų
niekinimų
Iš kitų kalbėtojų buvo: kun.
2) Sutikta pastatyti apygražis,
apie
švęstas
skaitymui
referato
sai
užmigs.
Dz.
ir socijalistams. * Etika visiems jient nemerikesnis už kitų, pamink
A. Skripka. Dr, Stupnickas ir kun. mių ne paisyti, bet stengtiesi ap
Skurzdėlė.
“Moterų klausymų”. Skaitė p. Sir
yra ta pati. Kas sako, kad kito las ant kapo, kaipo visų daugiau
vysk. P. Muldoon. Dr. Stupnic sišviesti, skaityti apšviečiančius
vydas,
redaktorius
"Vienybės
Lie

raštas yra idiotišku, turi pasirody sia lankomoje vietoje (A. a. kun.
kas nesigilino į jokius tautiškus protų raštus. Apsišvietęs darbi
tuvninkų”.* , Minėtasai referatas DEL DELEGATO APRAŠYMO ti su protingesniu, ne idiotišku. Jaunius palaidotas pačioje gražio
IS PITTSTON, PA.
reikalus, tik patarimą padavė de ninkas suras pats tinkamus kelius
Darbai eina čia neblogiausiai: buvo tai istoriška moterų padėji L. S. S. SUSIVAŽIAVIMO. BeC pertikrinimui, kad jo raštas je kapų vietoje,prie pat takelio ii
legatams pakelti posmertinę iki vedančius į geresnį gyvenimų ir
Nr. 21 “Lietuvos" patilpo ko-, protingesnis, reikia ne paties ra bromos į koplyčią).
tūkstančiui doliarių. Kun. Skrip be kunigų keikimų ir drausmių. anglių kasyklose dirba kas dieną. mo peržvalga, gausiai iliustruota
da(>avyzdžiais
iš
gyvenimo
kaip
Čia
yra
goe-cake
šaptas,
jame
gali
.Apsišvietęs
darbininkas
žinos,
kad
respondencija
iš
Philadelphios,' šančio žodžių, bet tikrai protingų
ka kalbėjo apie apšvietimą. Bal
3) Paminklas išliedinti iš tam
laibartinių,
teip
ir
praslinkusių
gauti
darbą
ir
iš
kitur
pribuvę.
tik
darbininkų
vienybėj
jų
išga

Pa.,
kurioje
bandyta
aprašyti L. motyvų; jeigu tokių motyvų trūk tikro metalo
są jis turi gerą ir rėkti gali, .bet
Peterburge
pas
S. S. IV susivažiavimas. Kores sta, to rašto protingu vadinti ne Novickį pagal piešinį, padarytą
tai viskas; rodosi prie tokios iskil nymas ir laimė, Todėl skaityki- Mat čia darbo davėjas, pamatęs kų.
Negalima pasakyti, kad visi pondentas šiek tiek nukrypo nuo galima.
. mės, kaip šita, reikėjo jam nors me knygas ir laikraščius, rengki- šviežią darbininką, žino, kad ne
musų artistų; biustą išliedinti pa
pavyzdžiai
butų tikroje šviesoje teisybės, pertai laikau reikalingu
atėjo
su
tuščia
ranka,
bet
atnešė
Kitas prieš Delegatų korespon gal p. Rimšos padarytąją formą.
kiek geriau prisirengti. Bet musų me prakalbas ir pamokinančias
Teip, pagal žodžius atitaisyti jo klaidas. Delegatas ra dencijas
jam kokią $5 ar $10; pradeda tuoj perstatyti.
protestuojantis
užtik
4) Šiam paminklui paskirti ma
. kunigai, matyt, dar vis po senovei prelekcijas.
prelegento,
garsioji
“
teisė
pirmo

darbininkus
kikyt,
tie
turi
senus
rina,
jog
Žagaras
'
nė
Dubicko
Darbininkas.
šo:
žiuri į savo ypatą kaipo į šventą,
žąją surinktųjų pinigų dalį, apie
darbą pamesti, davęs bosui $10 sios nakties”, kurių laikuose bau
1) “Prieš piet, po ne paprastų neišvadino “jxxllecu", nė “Kovos“ 300 rb.
kuri ir be prakilnumo ir be gerų
užima ano vietų. Kituose šaptuosc džiavos pripažindavo sau įštvirkė- ginčų, išrinkti susivažiavimo vir ir jos redaktoriaus juodašimčiu.
I§ BAYONNE, N. J.
5) Kitus jau susirinktuosius ir
darbu turi būti guodojama visų.
Bet kad tą patvirtina kitas prieš dar susirinksiančius pinigus pa
23 d. gegužio 36 kuopa L. S. beveik tas pats. Dešimtam, de- liai ponai (toli vienok ne daugu šininkai: pirmsėdžiu išrinktas
Jis savo kalboj nurodė, kad be
Žinoma, vintame, ir aštuntanic šapte jau mas, jų), buvo neva užtvirtinta tų Šukys, jo pagelbininkų A. Pur- Delegatą protestuojantis* raštinin skirti daug tvirtesniam paminklui
apšvietimo žmogus yra išnaudo S. parengė prakalbas.
patiko
ne
mažai bosai neima pats pinigų, bet turi laikų valdžios ir net bažnyčios vis; sekretoriais — F. Bagočius kas, kurio rašto teipgi netalpina pastatyti, būtent išleisti prof. kun.
jamas visokių apgavikų, kad ap rengėjai
švietimas "duoda gerovę žmogui, priešų. Pirmiausia klebonas, 22 tam tikrus agentus, kurie jiems pri|iazinta. Tiep sako prelegentas. ir A. Bernotas; raštų vedėjai — me, tai turime tikėti, kad kas nors Jauniaus paliktuosius raštus.
Žinoma, daugiausiai Tuom tarpu žinome, jog ta garsio Antonov, Žagaras ( Dubas) ir Sta- neatsakančio buvo pasakyta.
Šita dalis pinigų vėl perskirta
bet, apšvietimas be tikėjimo esąs d. geužio, vakare po dievmaldy- patarnauja,
Jeigu kas no- ji “teisė pirmos nakties" buvo tai nelisSusivažiavimui pinnsėtą
atlieka
lietuviai
Užbaigiame todėl visas polemi į dvi dali: viena paskirta patiems
pražūtingas. Prancūzijoje, girdi, stai, bažnyčioj perserginėjo savo
yra apšvietimas, bet atskirtas nuo ištikimas aveles, liepė neiti ant ri gaut vietą paminėtuose šaptuo paprasta sauvalė ištvirkusių pone dzio nerinkta, tik rinkta kiekvie kas ir taisymus dviejų Delegatų raštams išleisti; antra, kaipo bono“Lietuvos" skaitytojams 1 raras tam, kurs apsiims juos sutikėjimo ir užtai ten kunigai yra socijalistų prakalbų, juos visaip sc, nereikalauja eit boso prašyt, lių, ir tai tik atskirų asmenų; jo nai sesijai; Antonov, Dubas ir raštų.
kiuose
vieiK>k
surašuose
teisių
ar
bet
nusiunčia
per
agentą
25
doliapakanka
jau to, kas tilpo. Kiti Į tvarkyti. Kadangi tuotarpu žmoStandi* ne buvo raštų vedėjais, nes
persekiojami, turtai jiems atima dergė. Kunigo drausmių pabūgo
tai
valdžios,
ar
bažnyčios
tos
tei

rius,
ir
gauna
pakvietimą
ateiti
dar
3
likę
protestai ir taisymai ' gus, kurs gali ir moka atspėti viraštus vedė F. Bagočius ir Berma, iš bažnyčių juoe varoma ir ypač moterys ir merginos.
sės
nerandame.
Dar
keli,
nevi

Delegato
suteiktų
žinių nepatilps. I sas neužbaigtąsias
profesoriaus
Tiktai dar nepatyrėm, ar kuni darban.
notas, jų pareiga buvo suteikti
žmonės esą tolinami nuo išgany
sai
atsakančiai
parinkti
pavyzdžiai
nes
iš
jų
niekam
nebūtų naudos. mintis, yra p. Kazimieras Būga,
24 d. gegužio, vietinė L. S. S.
žinias apie susivažiavimų ir jo
mo jų sielos. Todėl, anot jo, gas, ar jam spaugai tikinti kata
laikraščių
redakcijoms Patalpiname svarbesnius, geriau tai minėtųjų laikraščių redaktoriai
mokslo be tikėjimo reikia šalin likai užsiundė tų vakarų policijų: A. 32 kuopa parengė prakalbas. (kaip nors ir šis; jog viduram darbus
tis. šiądien, girdi, privisę visokių kada žmones pradėjo rinktis į Žmonių prisirinko beveik pilna žiuose, pasitikimai vieno iš karalių, kaip lietuviškoms, teip ir sveti parašvtu# paaiškinimus Bernoto į sutarė jį prašyti, kad užsidėtų tą
Pihniausia kalbėjo F. atsilankiusių Vindobonoj, nieko moms.
ir Griniaus. To visko pakanka. į sunkiąją naštą, priimdamas nuola
neteisingų apaštalų ir raštų, be\ svetainę, iš policijos skyriaus svetainė.
2) Ne Račiutė kalbėjo apie rei Geriau plunksną sunaudoti svar tinę pašalpą pinigais.
esą it gerų skaitymų, rodos, Ame svetainės savininkas gavo telefo Bagočius iš Pittsburgo, Pa. Jo geresnio neatrasta, kaip “pasių
publikai
patiko. sti delegacijų vienų viešų pa kalų sutverti moterų sąjungų, bet besniems raštams negu tuščioms
labai
Taip tatai susidaręs Jauniaus
rikoje nedaug, bet visgi yra: ve, nu prisakymų ne leisti jo svetai-< kalba
tūli
socijalipolemikoms
ir
menkiems
taisy

leistuvių
“
(
?)
sumažino
labai
ver

Buvo
teipgi
paminklo
statymo komitetas užganė
j
laikyti
prakalbas.
Kas
polici

Marija
Olyta.
laikraštis “Žvaigždė”, o Lietuvoje
bet
išgirdę
.
Bamams,
kurie,
kadangi
teipgi
ne
tę
rūpestingai
sutaisyto
referato
priešai,
stų
!
nėdino
geismus
ir tų, kurie nori
3)
Prapuolė
pirmos
dienos
ne
laliai daug jų yra: “Šaltinis” la jos prisakyta, tų svetainės savinin
visame
patvirtinti
kitų
protestuo

gočiaus
kalbų,
nędryso
atvert
bur

ir
pridavė
jam
tendencijinę
išveiz■
akmens
paminklčT
matyti, ir tų,
rezoliucija, bet posėdžio protokolo
bai geras laikraštis, “Vienybė”, kas ir padarė: užgesino žiburius,
jančių,
teipgi
juk
ne
ras
daug
nom,
visi
ramiai
užsilaikė.
Pabai

kurie
velijo
jaunus
ną^kytus vy
dų.
brulijonas.
“Viltis”, “Draugija” ir Sv. Kazi perprašė susirinkusius ir liepė iš
linkinčių.
Kad
dauginius
musų
gus
kalbų
drg.
Bagočiui,
rinko
Kilusiose
po
referatui
diskusijo

rus
prof.
Jauniaus
vardu
sušelpti.
4) l-ina kuopa visai neturi prie
Mat miesto valdžiai buvo
miero draugija, kuri už mažus eiti.
polemikų
tuščios,
mato
tą
protau

aukas.
Surinko
$3.26,
kuriuos
se
nieko
svarbaus
ir
ypatingo
pa

Komiteto
priederme
bus
rengia
šų, kų parodo visų be skirtumo de
pinigus atlygina daugeliu gražių pranešta, kad prakalbos bus anar
jantis
skaitytojas,
nes
joms
trūk

paskyrėme
/tam
rajonui
agitacijai.
mas
paminklas
pastatyti.
Admini

kelta
nebuvo.
Prelekcija
su
disku

legatų malonus ir draugiškas at
chistų. Tuom mat tikėjosi pra
naudingų skaitymų.
sta
svarbesnių
motyvų.
Kalbėjo
dar
drg.
F.
Živatkauskas
stravimą
gi
kapitalo,
paskirto
prof.
sijomis užsitraukė veik iki pusiau- sitiesimas j susitaikiusias 1-os kuo
Aš tegul ir kitokios pakraipos kalbas išardyti. Bet denuncijantų
Red. (Jauniaus raštams išleisti, komitepos frakcijas.
žmogus esiu, bet visgi sutikčiau darbas nepasisekė. Gavome ki iš Scrantono, Pa. Laike kalbos naktų.
■ tas pavedė mokslus einaiičios jauSekančių dienų, subatojr, turėjo
5) Apie tai ar “liks tas pats
su kalbėtoju, jei jis be tikėjimo tų svetainę ir prakalbos atsibuvo drg. Živatkausko, drg. Bagočius
I nuomenės šelpimo draugijai Moleistų rūpintis žmonėms ir jų že gana pasekmingai, Žmonių susi pardavinėjo knygutes sočijalietiško prasidėti, 10 vai. ryto, tikriejie po savarankiškas sekretorius” spręs
DU NEATIDĖTINU KLAUSI tinėlei”, kuri, parduodama išleistu#
miškais reikalais; ką jis vadina rinko į imtų su viršum ypatų. turinio, kurias publika noriai pir sėdžiai susivažiavimo. Pirmas po sąjungos referendumas.
1 spauzdinius, galės pasididinti savo
ko.
sėdis
vienok
prasidėjo
vos
11
.20,
MU.
6)
Ką
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nuveikta
—
tikėjimu, tą aš vadinu dora ir Kalbėjo p. J. šaltis, K. RačI kapitolą.
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daugiaus
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V.
Kudirkos
raštų
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visuomenę, kad ji teiktųsi
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šiame
Greitai
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kaip
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Delegatas
sako
toliaus:
nmu žmogus negali būti gyvas; nedorybes kapitalistų ir kaip jie
miego.
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ir
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ir
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turėjau
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ir
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7)
“
Penktame
posėdijc
skaityta
jis-turi mokėti pasidaryti sau mai- skriaudžia darbininkus ir kokį
j nuo šio laiko bus skelbiamos kaiprakalbų,
bet
pradėjus
kalbėti,
ir
gabi
socijalistų
organizatorė.
priminti
tautiečiams,
ką
męs
esa

tik
protokolai
pereitų
posėdžių
;
stą, drabužį ir kitus .reikalingus darbininkai vargą kenčia po jų
Apgailestaudama mažą skaitlių kitos vietos apleista liko”. Jei me kalti Vincui Kudirkai (Kap iko "Aukos prof. Jauniaus raštams
jam daiktus, turi pažinti gamtą, valdžia. Kalbėjo ir apie socija- tuoj išėjo. Mat Pittstono kunigas
Kaupas
bažnyčioj
aiškina
per
pa

pribuvusių
moterų, p. Račiutė kar skaityta protokolai, tad nebuvo sui), vienam iš didžiausių musų išleisti”. Tikimės, kad visi tie,
pažinti patsai save, o tas viskas liziną, kaibino darbininkus rištis
! kurie buvo apsiskelbę prisidėsią
mokslų.
kad
aukos
reikalingos
tik
štai
pasveikino
pribuvusias ir en- praleistos “kitos vietos”.
rašėjų ir veikėjų.
stovi atskirai nuo Dievo ar mokslo prie darbininkiškos partijos. KaiBalsas mano, kaip tikėjausi, ne 1 didesnėmis aukomis, jei busianti
8) Iš turtų peržiūrėtojų rapor
apie dorą; juk gi butų didelis kre- bėjo apie kariumenę ir policijų. bažnyčiai, o jus, girdi, nenorite tuzijastiškai išreiškė tvirtų viltį,
tinys, sudėjus mėšlus į vieną kru- Pribuvo ir M. Olyta, bet kad mo- aukauti, verčiau einate ten, kur jog ateitije bus moterų triūsas pa- to, skaityto V posėdije, matyt, pasiliko be aido: Didžioji Lietuva stipendija ar kas nors tam lygus
vą su tikėjimu į Dievą. Viskas terų buvo tik dvi, tai ji atsisakė už djką 10-tuką paima (mat pri sekmingesnis. Perskaityta apie 5 kad iki susivažiavimo pas Centro ir Amerikiečiai išgirdo jį ir pri • įsteigta, neatsisakys nuo duotojo
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Revoliucijos Rėmimo Komitetas, Žmonelės labai nusiminę, netekę jų1 gia visados tūlų klaidų'vedime su- savo rašto "ateinančiame numedžiui, nors kartais tas socijalistas
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Gegužės 8dieną buvo Kaunan ir didžiausias nesąmones nupasa
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suvažiavę redaktoriai tų laikraščių, koja, — netikėti negalima, juk
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rai galima varyti.... Prisižiūrėk, kyklos mokytoja. Ji mat prigulė- prie ~
Turkų
pavietus iki Notecei, — iš viso 660 ketvirtainių mylių. Iš
go. Sugalvojo
tą pasaką,
Matyti,
juodu turijisgeras
smegepats mai Vokietijos su Prancūzija,
skaitytojau, arčiau pamatysi biznį.
Biešynskis apsiskelbė gęnerališku referendoriumi; Martinas
viso ploto 13300 mylių respublika neteko 3860 ketvirtainių
jo
prie
revoliucijonierių.
Darižinis surašė
ir yra vikrus,
jie mokėjo
save
ir išpleškino^*
laikraštyje.
Ir daug tokių revoliucijonierių ję, kad carui atkakus, ji su moki Liubę>mirs|<is apsišaukė maršalkų Sandomieriaus, Krokamylių
su 4 milijonais gyventojų!! Taip tad Lenkija nuo
— Žiūrėkite, aš kankinys, aš
|| Pietinėj Austrijoj, Alpų kalpagarsinti.
biznierių pastaruoju laiku priviso, niais turės jį pasveikinti, revoliu- vos ir Rusijos; kiti, jokios valdžios nepripažindami, veikė
marės
tapo atskirta ir pralošė pirklybą javais.
Amerikoje
jie pasprukau
labai garsus,
bet
didvyris, aš
iš nevidonuošė, ant Waldhan gelžkelio li
pagal
savo
tikslą,
vargindami
šalį
kontribucijomis
aršiaus,
jų
nesuskaitysi
visų,
prisieina
už

Idant
atėmimą žemių padaryti įstatymišku, reikėjo
Lietuvoje
jie ! nežinomi, vargšai!
cijonieriai
jai pavedė nudėti ca
nų rankų
**
---- *—
*
siganėdinti šiais dviem, nes la rą. Ji velijo sau galą pasidaryti, negu maskoliai ginklu. Tad vyskupas Kamienieco sušaukė
respubliką
prilenkti
prie išsižadėjimo jų: tad į Varšavą
— nors
patįs
ir sakosi, kad daly
Kaip
puiku!
biausiai puola į akis ir yra garses negu jai draugų pavytą darbą j Bielą, miestelį kunigaikščių Sulkovskių, lapkrityje 1769
pribuvo
Rossijos
naujas
pasiuntinys, baronas Otto Stackellabai gaila, kad Lietuvoje tris traukinio vagonus į upę.
vavę Tik
revoliucijoje.
m.
susivažiavimą
vyresninkų.
Pribuvo
vyskupas
Krasin

ni
už
kitus.
atlikti.
'
bergis,
Prūsų
Benoit
ir
Austrijos
Rewitzky: visi reikalavo
Pirmasis
neva ėsasniekas
rusas. nežino
Ru ir, ypatų prie to likosi sunkiai sužeito jo pabėgimo
skis,
payždininkas
\Vessel,
kunikaigštis
Karolis
Radivilas,
Biznis iš revoliucijos ir socijasušaukimo
nepaprasto
seimo.
sijoje
būdamas,
jis prigulėjo
prie tik stų, o daugelio dar trūksta; su
išskaitę
laikraštyje
istoriją,
keletas kaštelionų, daugelis maršalkų ir konsilijoris atskirų
— tai dabar labai modem!
Užėmimas žemių įvyko be jokio pasipriešinimo; laike
|| Austrijoj iškilmingai apvaik
Rusijos
darbi
trauko sodjaldemokratų
pečiais.
.  lizmo
tais dar nežinia, kas atsitiko.
K. Janonis.
konfederacijų.
Čion
tapo
patvirtinti
ant
vyriausių
urėdų:
konfederacijos
Baro Lenkija neteko 100000 vyrų, įgalinčių
ščiojo 60 metinės sukaktuvės vieš
ninkų Opartijos
ir dirbęs toks
kas atsitiki
žin 
juk kiekvienas
Mikas
Krasinskis
ir
Joakimas
Potockis;
generališku
lietu

vajoti.
Karalius
Prūsų •>juk gaudė Lenkų jaunuomenę ir
kur mas
Risi joje.
Nuvažiavo: Ameri
patavimo ciesoriaus Pranciškaus
buvo užtėmytas
pabėgo P.
višku
maršalkų
apšaukta*
draugą
Radivillo
“
Panie
Kochanją statė į savo kariumenę Daugelis šeimynų bėgo į
kon Grigaitis
ir tuojau—prisišliejo
prie lie

Juozapo. Rugsėpjo mėnesyj ketibuvo žinoma,
pabėgo
ku”, Mikolą Pocių, Zioloviškį starastą; regimentoriumi SaV engriją, Sileziją ar Moraviją. Gaujos razbaininkų plėšė
tuvių.
Iš
kur
taip
greitai
pas
jį
atkakti
Jurgelionis — ir žinoma, o apie
Ina
_ _____
” * į *Austrijos uostus vipiehą.
Pocius
tapo
vietininku
neesančio
Krasničio;
sekre

kaip
šalininkus, taip ir priešus karaliaus. Fridrikis II pa
galėjo
atsirasti
tokia
didelė
meilė
sų kraštų kariškiejie laivai pagarsiojo revoliucijonieriaus pabė
toriumi generališkos konfederacijos tapo Ignotas Bagužas,
leido
netikrų pinigų per du milijonu auksinų. Dideli plotai
priegimą
lietuvių?
Juk
ir
Amerikoje
niekas ir negirdėjo.
sveikinti Astrijos valdoną.
buvęs
tarnu
Radivilų.
Pasiuntiniu
konfederacijos
į
Franžemės
gulėjo dirvonais; vietomis išstipo visi galvijai! Po
||
Maskoliškoj
durnoj,
posėdyj
yra rusai,
jis tarp pasaka!
jų ne
Pasakakodėl
ir pasilieka
euziją
tapo
paskirtas
Mikolas
\Vielhorskis,
d.
liet,
virėjas.
draug
dvasia
nupuolė, mažai kas tenorėjo stoti j karę. Kad
9
d.
berželio,
spaliečių
partijos
Į| 13 d. berželio Londone vėl
9dirba?Taip, taip, jis moka save rėklia
Dėl
didesnio
atvangumo,
konfederacija
j>ersikėlė
pirma
į
Austrijos
kamisorius
pribuvo į Lvovą priimti nusilenkimą,
atstovas
Gručkov
laikė
kalbą,
ku

reiKeista!
tik čiakartą
nėra važiuoda
kokia 
muoti. Ar
Antrąjį
kėlė demonstracijas moterys "1
Silezijos
Bilską,
potam
į
Prešovo
Vengrijoje.
Čion
aj>sitik
starasta
Kiekis
atsisakė
prisiekti, kiti šlėktos džiaugėsi,
rioje
užsipuolė
ant
didžiųjų
kuni

paslaptis,
surišta su jis
bizniu?
Tiesave
mas Amerikon,
pradėjo
kalaujančios sau lygią su vyrais
balamutyta
primaso,
\Vesselio
ir
k.,
9
d.
rugpjūčio
1770
“
kad
pateks
j>o
kilta
valdžia
ciesoriaus’*. Polocke Balta
gaikščių,
kurie
kišasi
į
kariumenuo aiškėti
Tilžės.— Pas
sa, rėkliamuoti
jau pradeda jau
šis tas
politiškų teisių. Demonstracijose
m.
apskelbta
detronizacija
Stasio
r\ugusto
ir
bekaralybė
...
rusių
šlėkta
dėkavojo
carienei
už tai, kad ji panorėjo juos
nės
reikalus
ir
stabdo
įvedimą
rei

tas geriausią
socijalistas,Tilžės
išsivilkęs
agituoja
fotografą
užsakė
dalyvavo 10000 moterų susivažiair
aktą
generališkumo
įdavė
Varšavoje
karaliui
Mikolas
kalingų
reformų.
Gručkov
reika

priimti
į
savo
viešpatystę.
Didlenkijoje
daugelis šlėktos
už daug
republikonus,
ką tas
reiškia?Rei
fotografiškų
kortelių.
vusių iš visokių kraštų; buvo ir
Stra.vinskis.
velijo pastoti valdiniais Prūsų karaliaus. Visuomenė troško
pripažinti,
kadir jis
yra ne
gražus
Juk kta
pirma
apie juos
girdėti
 lavo prašalinimo iš kariumenės amerikonės.
Karalius, išgirdęs, kad carienė paremia, bekaralybę,
didžiųjų
kunigaikščių,
ypač
gi
taikos — jeib tik atsikratyti nuo sloginančios anarchijos.
tyras,
o
ant
fotografijos
išėjo
dar
norėjo !
• puolėsi prie Volkonskio, žadėdamas pasidavimą ir tarnyMikalojaus NikolaStasys Augustas išrašė gromatas prie karalių: Frangražesnis, —
išPalauksime,
rasi tokia
kaukė svajojanti
visai nu kunigaikščio
Į Tarybos Meksikos rando su
Čartoryskių plianai tapo sukoneveikti ir medsargis euzijos, Ispanijos, Portugalijos, Sardinijos, Anglijos ir prie
kris. Reikia tikėtis, kad neilgai jeviČo. Iki šiol spaliečiai nedryso norinčiais pasiduoti Yaqui indijo- stą.
H oi landi jos viešpatysčių, prašydamas jų pagelbos. Šanbe— laukti.
------.dar išsitarti ką nors prieš caro nais likosi pertrauktos, kadangi in- Branickis ir kiti vadai I^nkų kariaunos gavo paliepimą
prisieis
Labai žingeidu butų pasirausti J giminės. Toliau gal ir jie įgaus dijonai atsisakė išduoti ginklus. traukti vėl prieš konfederatus.
lianas
Feliksas Laito raštu sumušinėjo pretensijas Rossi
I____
Laike apgarsinimo bekaralybės, Prancūzija pasirengusi jos, Prūsų ir Austrijos. Karalius sušaukė durną senato
po to žmogaus biografija, rasi daugiau drąsos,
Dabar prieš tuos indijonus siun
buvo paremti Baro judėjimą: vasarą 1770 m. ministras
ant 6 d. spalių 1772 m. Pribuvo vos 28 senatoriai. Tadas
tuomet daug ką sužinotume, jo
čia 4000 kareivių. Valdžios lau
Clioiseuil buvo išsiuntęs generolą K. F. Durnouriez’ą suor Lipskis, kaštelionas Lečycos, velijo gintiesi iki paskutinos,
biografija mum? pasakytų, kokios
|| Vokiškose valdybose Rytinės kia ilgos ir kruvinos kovos.
ganizuoti konfederatus, l>et nesant vienybės tautoje, tas
kiti (Massalskis, Vilniaus vyskupas) velijo pasiduoti kai
jis ištikrųjų yra tautybės, koks Afrikos, beveik prie ekvatoriaus,
nenusisekė, lygiai kaip pastangos atskirų vadų: Kaz. Pumynų viešpatystėms, kiti vėl, po įtekme vyskupo Kamiejis revoliucijonierius ir socijali- taigi karštuose kraštuose, vokiškų
|| Meksike, netoli Durango polilaskio,
Juozo
Zarembos,
Savo®
Calinskio
ir
k.
Užrubenieco, velijo diplomatija užsiimti ir laukti. Vyskupas Kastas. tirinėtojų komisiją, esančią po va- cistai turėjo smarkų mūšį su orDaug paslapčių yra, reikėtų jas dovystę Meklenburgo kunigaikščio ganizuotais plėšikais. Musyje po- žiniai valdonai tad pasirįžo įlenki ją padalinti dėl stokos
mienieco Krasinskis tapo Silezijoje pagautas ir po sargyba
atvežtas į Varšavą. Tad Stackelbergis pagrasino vėl deištirti....
Adolfo Friedricho, užklupo smar- licijos perdėtinis Ir du policijai tautiškos vienybės.
Karėje su Turkais Rossija šventė triumphus: j>as
Ir tas viskas atsiduoda bizniu, ki sniego dargana. Xuo snie>go
tronizacija Stasio Augusto; karalius taip-gi gavo žinias,
mirtinai
palikosi užmušti, o du
biauriu bizniu I
sušalo, jo gal nematę, 20 čiabuvių šauti. Iš plėšikų — vienas tapo Česmę ant marės sunaikino Turkų laivyną, o gen. Rukad nėra ko laukti užrubežinės pagelbos. Krasinskis tapo
miancev laimėjo keletą pergalių ant žemės. Pasisekimai
Antrasis garsus revoliucijonie- ne^Jų ir
taigi
pu^
išliuosuotas, ir Stackelbergiui reikalaujant, tapo durna se
užmuštas.
Rossijos atvedė j nerimastį Prusus ir Austriją: jau 1769 nato sušaukta ant 8 d. vasario 1773 m., kuri užgyrė su
nūs — lietuvis. Pirmąjį kartą visų exkortuojančių expediciją čiam. Juozapas II susivažiavo su Fridrikiu II Nissoje Prūsų
šaukimą seimo ant 19 d. balandžio 1773 m.
nuvažiavęs Amerikon, jis apsiskel- būvių
|| 10 berželio, mieste Tiflisefant
Silezijoje,
dėl
sątaravimosi
kaslink
maskoliškų
užėmimų.*)
Dabar Krasinskis ir iš Kalugos sugrįžęs Kajetonai
bė:
Kaukazo) likosi kokio ten revoliu|| Meksiko kongresas užgyrė už- cijonierio nudėtas stačiatikiškas 1770 m. abudu monarchu antrąsyk susivažiavo į Neustadt,
Soltyk, vysk. K roką vos, bandė sutramdyti rinkimą pasiun
— Aš ėsu Lietuvos socijaldetinių, ir jiems pasisekė sutramdyti 30 seimelių. Tačiaus
Tnokratų partijos atstovas, manę draustii svetimoms kompanijoms archivyskupas Gruzijos, N ikonas. Moravijoje, kur atėjo gromata sultono, prašanti tarpininkystės
sutaikoje
su
Rossija.
Tuonisyk
Vengrija
užėmė
_
r
.
laikyti
Meksike
kasyklas.
L
’
žgyritapo išrinkta 111, beje mažiaus negu pusė buvusio komplečia partija pasiuntė.
]
Lydintis vyskupą vienas vienuolis
starastystą Spisso ir vaivadystą Krokavos iki Stary Sącz,
Juk tai balsiai skamba! Išgir-Įmas kongreso paduotas jau už
to. { tą tarpą pateko daugelis menkos vertės ypatų: pusė
tapo sunkiai sužeistas.
o Prūsų kariumenė, neva apsaugojimui nuo karo, įsiveržė
dę tokius žodžius, ir žmonės į ta- tvirtinti Meksiko prezidentui, ku-Į
iš jų stovėjo ant algos užrubežinių viešpatijų.' vos 20
ve kitokiomis akimis žiūrės.
ris>
į karališkus Prusus ir parubežius Didlenkijos. 1 ai buvo rūpinosi visuomenės gerove. Vaivadystė Novogrcdko įsakė
riš, nenorėdamas
nenorėdamas pyktiesi
pyktiesi su
su ki-'
ki
|| Port Arthure, fo d. berželio
Ištikrųjų jis joks atstovas ne- tais kraštais, gali to užgvrimo ne likosi atidengtas, pastatytas Japo minčia projektų, kurių dėl karalius Prūsų pasigarsino I esaviems pasiuntiniams: Reitanui ir Karsokui ginti čielybę
buvo ir partija jo nesiuntė. Jam užtvirtinti. Užgyrimas tas krei- nijos rando, paminklas užmuštiems terburge neužilgo: galop 17/0 m. brolis Fridrikio II, kunišalies iki gyvas..Vadu parsidavėlių pastojo Adomas
važiuojant į .Ameriką, vienas L. S. piasi pirmiausiai prieš amerikonus, šitoj tvirtovėj maskoliškiems ka
L. Poninskis.d. lenk, virėjas, pasiuntinys Lyviškis, kurs
nimo paruliežinių provincijų respublikos tarp .aumtijo.^ sekdamas pa ve iždą Podoskio, įgijimui augštų urėdų, rjžosi
D. P. vadovų pakalbino jį, ar jis kurių rankose yra daugiausiai ka- reiviams.
Prūsų ir Rossijos. Carienė rjžosi nuramdyti respubliką pervesti ant seimo patvirtinimą padalinimo Lenkijos. Kaip
Amerikoje negalėtų kiek paagi- sykių,
per konfederacijos sutramdymą, ir todėl, ažuot kunigaik pasirodė iš popierų Igielstromo, laimėtų jo rūme 1794 m.,
tuoti ir parinkti pinigų revoliuci
j Pietinėj Lenkijoj, anglių ka
ščio \ olkonskio, į Varšavą pasiuntė energišką baroną
||
Atkakęs
į
Victoria,
B.
Cal.,
jos reikalams ? Vadovas kalbėjo
Poninskis paėmė nuo Maskvos vienam tik 1773 mete —
syklose, oloj. Barbara, netikėtai į
“Tango olą įsiveržė vanduo ir joje dir Sakiem. Tas pa šaukė tautą nusiraminti, o Kariškius su
su juo privatiškai, kaip pašalinė japoniškasis garlaivy s
43000 rublių! Varšavoje svetimžemių įgultinė apsibuvo,
Maru”, atgabeno žinią, jog revo busius darbininkus užliejo. Pri dėti ginklus; podraug pasiuntė maskolišką armiją prieš Duypata, visai neįgaliotas partijos.
komendantu miesto buvo Austrijos generolas Romanius.
mouriei’ą. stovintį |>as Lanckoroną, po vada Suvorovo ir
modern liucija provincijoj Cunau ir vi
O revoliucijonierius
Stackelbergis atidarė papuikusj namą. Poninskis, idant
gėrė išviso 12 darbininkų.
Drevičo: krito 3000 konfederatų ir liet. gen. regimentorius
suose pietiniuose Chinuose plati
Amerikoje sušuko:
seimas netaptų pertrauktas, prikalbino 75 Lenkų pasiunti
Sapieha. Dahar Sakiem konfederatus vadino piktadėjais
— Aš atstovas, mane partija nasi. Daugelis apskričių yra jau
nius ir 6 lietuviškus, užmegzti konfederaciją; Lenkai mar
|| Austrijos sostapilėj Vindoborevoliucijonierių rankose; jų pa- noj, celuloido dirbtuvėse atsitiko ir grasino kartuvėmis, o primasą, vienval intriguojantį
šalkų paskyrė Poninskį, o Lietuviai — kunigaikštį Mikolą
Ir amerikiečiai iškarto pradėjo jiegos didinasi. Randas neturi pa- smarki expliozija, kurios 16 darbi prieš karalių, įsodrino naminiame arešte. Tad griebėsi
Radivįlą, pasiuntinį Brasčių. Konfederacija rižosi “visuo
ginklų lukuriojantiejie elementai; žentas kanclerio Čarto- menės* apgynimui, prie sosto, katalikų religijos, tiesų ir
žiūrėti į jį kaip į šventenybę, re- kaktinai kareivių suvaldymui žmo-]
ninkų likosi ant vietos užmuštų,
ryskio, Mikolas Oginskis, mirus Massalskiui. apšauktas
likviją.
nių sukilimo ir ant kariumenės o 17 sunkiai tapo sužeistų.
laisvių” su persitikrinimu, kad tiktai seimas įstengs šalį
d.
liet, hetmanu. Rods Oginskį Suvorov sumušė rugsėjįje nuramdyti ir užtikrinti pastovią valdžią; bet apie čielybę
Laikraščiuose skambėjo jo var- egali pasitikėti,
1771 m. pas Stalavyčius, bet judėjimas konfederatų didi respublikos aktas konfederacijos neužsiminė.
das!
|| 4000 kareivių Morokko sultanosi
per pagelbą Francuzijos. Toji į vietą Dumouriez’o
Juk tai puiku!
terburgo laikraščiai pagar- no Abdel Aziso atsisakė sultano
Atsidarant seimui 19 d. balandžio, Lętovskis, KrokaTos rėkliamos jam neužteko, sįno, buk^Vokietija apreiškė, jog klausyti. Jie paėmė nelaisvėn ke prisiuntė baroną de \’iomenil, su kurio pagelta generavos pasiuntinys, pranešė apie užmegztą konfederaciją ir
jam užsinorėjo pasidaryti dar gar- jeigu laike^susivažiavimo Anglijos turis prancūziškus oficierus, nors lizmas persikėlė iš Prešovo j Ciešyną, iš kur lengvdaus ga
jos maršalkus, ir paklausė, ar lazdą turįs atiduoti Polėtų vesti operacijas partizantiškų tautų: ketino pagriebti
SCSniU.
«•>«« su cL-r-Ui
inc
karaliaus
Maskolijos
caru bu
ninskiui? Pasiuntiniai Novogrodko — Tadas Reitanas ir
prancūzai iki šio?-laikė Abdel Azi Krokavą, užimtą Rossijos kariumenės, ir ten laikyti elektų padarytas tų viešpatysčių susi
Sam. Kafsokas nepritarė ir reikalavo balsavimo ant marso pusę.
cijos seimą. Toks dalykų stovis buvo priežasčia pasikėsi šalko, kuriuomi turįs būti reprezentantas Lietuvių; parėmė
rišimas, Vokietija tą palaikys ga
nimui ant gyvasties Stasio Augusto, ir įvyko pažymi at juos Dunin, Kožuchovskis ir Jerzmanovskis, nepristodami
nėtina priežasčia pradėti karą.
li Pietinėj Amerikoj, respubli
Berlyno laikraščiai vienok netiki,
ant jokių konfederacijų, |>agaminusių tiek daug nelaimės
koj Venezuelėj, provincijoj Zulia. maina likimuose konfederacijos.
Stravinskis, kurs 9 d. rugpjuties 1770 m. įteikė kara šaliai. Tačiaus po kelių dienų ginčų, kur Reitainas tramdė
lakiojanti žiogai nusileido ant lau liui aktą l>ekaralyl>ės, tarnaujantis tunte Kazio Pulaskio
pradėjimą posėdžio,*) 24 d. balandžio karalius su sena
kų ir viską nuėdė. Laukiamas čia
gintuvėje Čęstochovo, užsimanė traukti į Varšavą, idant
toriais ir pasiuntiniais pasirašė ant akto konfederacijos, ir
dėlto badas.
pagauti karalių ir jį atvežti į Čęstochovą. Jis savo mierį

Gadyhe šlėktos viešpatavimo

1 Lietuvoje

Paraše Jonas Šliupas, M. D.
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tokiu budu seimas likos apsergėtas nuo pertraukimo....
išpildė 3 d. lapkričio 1771 m.: jis pagavo karalių ant Me
Dabar Poninskis reikalavo paskyrimo delegatų seimo su
daus ulyčios grįžtantį nuo Čartoryskių, pasodino jį ant įgaliojimu: sątarautiesi su viešpatystėmis apie padalinimą
arklio ir jojo į Bielanus. Tamsoje suokalbininkąi pasimetė žemės ir apie naują formą respublikos. Nors karalius prie
viens kitą, o pasilikęs su karaliumi Kuzma davėsi perkal
šinosi, galiaus tokia delegacija tapo aprinkta, ir seimas tapo
bėti ir nuvesdino į artvmą Marymontą. Ant rytojaus, atidėtas iki rugsėjui 1773 m.!
Stasys Augustas, sužeistas ir apdraskytas, sugrįžo į Var
šavą, ir apskelbė užrubežių ’ dvarams, kad jį norėta užĮ delegaciją, be maršalkų konfederacijos, pateko 7 mi
I] Mexiko laikraštis “Herald” |. mušti. Užrubežinės viešpatystės rado priežastį įsimaišyti
nistrai, 27 senatoriai ir 61 pasiuntinys. Pirmą rolę lošė
užtikrina, jog turtingi amerikonai į reikalus šalies, ir priversti Peterburgiškį dvarą. Carienė,
virėjas Poninskis, vyskupai: Poznaniaus, d. lenk, kancleris
ant salos Kubos, jeigu Amerikos negalėdama sulamdyti konfederaciją, surūpinta taip-gi su
Andrius Mlodziejovskis, Vilniškis Massalskis; liet, priedvanijos, bėgant traukiniui, nuo kal
kariumenė bandys nuo Kubos pa sikirtimu Turkjjos su Austrija, priėmė propozicijas Fridri
rinis maršalkas Vladas Gurovskis; payždininkas \Vessel ir
no nupuolė didelė uola ir nuvertė
sitraukti, nutarė sukelti revoliuci kio II ant padalinimo.*) 6 d. vasario 1772 m. įvyko Pe
vaivada Gniezno Sulkovskis. Už projektą traktato stojo
20
ją, kad Kuba galutinai pastotų terburge padalytinė konvencija tarpe Rossijos ir Prūsų.
Rewitzky, potam Stackelbergis ir Benoit. Veltui tūli dele
Amerikos valdyba.
19 d. vasario ciesorius Juozapas II ir jo motina Marija gatai protestavo. 18 d. rugsėjo delegacija pasirašė po
|| Italijoj, netoli Roccapietra pa- Teresė pasįrasė ant tokių jau konvencijų su Prūsais ir su
traktatais ir vardu respublikos atsižadėjo užimtųjų Austri
sažierinis gelžkelio traukinys su Rossija. KĮoniederatai, nežinodami apie tokias sulygmes,
jos, Rossijos ir Prūsų žemių.... Karalius traktatus rati
ėmėsi
iš
paskutinės
su
maskolių
kariumene:
dalis
įgultinės
pelegrimais
susimušė
du
tavoriniu.
fikavo 18 d. lapkričio 1773 m. Vakarinė Europa priėmė
|| Rektoriai Austrijos augštesTynieco,
po
vada
franeuzo
Choisi,
įsigavo
į
karališką
pylį,
pirmą padalinimą Lenkijos šaltai. Liudvikas XV, karalius
Prie
to
9
ypatos
likosi
užmuštos,
niųjų mokyklų, susirinkę Vindoboiš
kur
tarėsi
įimti
miestą
Varšavos.
Suvorovas
išbadėju

o
65
sunkiai
sužeistos.
Francuzijos, mostelėjo ranka, kad jam vis-tiek, ir pasakė:
noj, nutarė uždarytus dėl studentų
sią,
pylies
įgultinę
šturmais
privertė
ant
kapituliacijos.
jeigu gyvas butą Fleury (buvęs jo ministras), nebūtų ant
riaušių universitetus atidaryti nuo
|| Antrasis Morokko sultanas, Vienlaik Cieszyno generaliŠRumas gavo žinią apie padalytito parėję. Viena tik Turkija suprato pavojų, gresiantį jai
panedėlio, bet jeigu riaušės atsi
nuo Maskolijos, ir, pasiremdama traktatu amžinos sątaikos
naujintų, visos augštesnėsės mo Mulai Hafig, su 12000 kareivių nes konvencijas ir paliepimą laukan eiti iš Austrijos: mar
kyklos bus uždarytos ant viso pus ištraukė ant viso krašto sostapilio, šalkų! Pociui liepta išsikraustyti į Bavariją. Tuomi tarpu . su Lenkija, nepasirašė, ant pirmo padalinimo.
Fezo, 09 d. berželio jis tą miestą į respubliką veržėsi armijos besidalinančių viešpatysčių.
mečio.
Seimui vėl atsinaujinus, ambasadoriai reikalavo nau
Konfederatai laikėsi dar Čęstochovoje, Lanckoronoje ir
užėmė.
jos
formos
valdžios respublikos ir idant tąją apdirbtų de
Tyniece. Iš čęstochovos pasitraukė vadas Pulaskis, nužiū
ĮĮ Paryžiuj atsibuvo, terptautišlegacija,
kuri
Įjasirašė ant traktatų. Tas tapo priimta, ir
kasis angliakasių kongresas. Su
|| Paryžiuj, po vakarienei Auto rėtas dalyvavime karalžudystos suokalbiuose, ir gintuvę
seimas
tapo
atidėtas
iki 22 d. sausio 1774 m.
sirenku nutarė reikalauti nadjo- mobilistų Kliube, 300 ypatų apsir veikiai užėmė Suvorovas su savo kariumene. Lanckorona
Taip pasibaigė šlėktos ju
nalizavimo kasyklų, bet su pasar- go, apsinuodino nuo pagedusios ir Tyniec pasidavė Austrijai.
■ga, kad tiesos darbininkų organi antienos. Viena ypata pasimirė, dėjimas, kurs per politiškas klaidas pastojo priežastimi pa
(Tollaus bus).
zacijų butų _palaikytos
[o daugybė dar pavojingai serga.
dalinimo respublikos.
|| Ant
vulkanas
lavą, kuri
nuplaukė
išnaikino

salų Samoa, Oceanijoj,
Suvai išmetė degančią
kaipo 8 mylių plati upė
į jūres, ant savo kelio
daug čiabuvių kaimų.

čius daeidavęs iki 100000 žmonių. Turtingiejie sujudo. Jie ėmė tverti juodašimčių pulke
lius airių darbui ardyti. Jie nenorėjo, kad
Lapai iš Istorijos Airijos butų atimtos visos privilegijos, kurias turėjo
iki šiol jie ir jų bažnyčia. Bijojos, kad airiai
neatimtų iš ponų žemės. “Airių Sandora”
matė, kaip išsigando anglų valdžia prancūzų
revoliucijos, kaip ji ruošėsi ją pasmaugti,
(Tąsa),
išsisklaidę, todėl vienykimės, darykim apža idant jos liepsnos neperšoktų per skiriantį
dus įvykinti musų sumanymus; kad tie apža juos vandenį. Ji nujautė, kad įvairus Angli
dai butų šventi ir nenaikinami, męs prisie jos gyventojų sluogsniai, o ypač Airija, galėjo
kiam ir viską laikom paslapty j. Išskleiskim sekti prancūzų pavyzdį. “Airių Sandora”
musų draugiją lyg kokį tinklą po visą kraštą, buvo nusiuntus keletą savo žmonių į Prancū
ir kas atsisakys prie musų prisidėti, apšauk- ziją, kad susitarti su jos žmonėmis, gauti tal
sim tą musų nevydonu ir apseisime visur kaip ką ir ginklus. Todėl anglų valdžia (ministe
su tokiu. Kiekvienas gavęs iš musų paliepi ris Pitt) pradėjo galvoti apie airių numaldy
mą geruoju: ji prispyrė 1793 m. Airijos par
mą turės jį pildyti.” *
Toks buvo atsišaukimas, po kuriuo pasi lamentą duoti katalikams balsą prie skyrimų,
rašę buvo “Baltiejie Vaikinai” (Whiteboys) be teisės būti išrinktu pačiam, būti valdinin
— slapta draugija, tą vardą gavusi nuo mar kais ir apicieriais, advokatais, daleisti maišy
škinių, kuriuos anie dėvėdavo. Pirmą sykį, tas jungtuves. Buvo tai palengvinimai, kurie
jie pasirodė 1760 m. Ponai pasėjo tokius ja pakakino tik turtingesnių airių norus, ypač
vus, nedyvaų kad sulaukė tokio vaisiaus; jei pradėjusios rasties inteligentijos žemės valdy
gu žmogų pavertė gyvuliu, lai nesistebia, kad mo dalykuose. Anglų bažnyčios prisakymai
panašiai ir elgiasi. Vienok Baltiejie Vaiki terišdavo vien jos pasekėjus.
Ir pačioj Prancūzų žemėj dalykai atsimai
nai buvo geresni, negu apie juos sakydavo.
Niekinami, su kojomis minami, apkvailinami, nė. Pirmiaus pritardavo jai Anglijos pirmei
jie atkeršydavo skriaudikams teippat * nuož viai. Dabar gi apgarsinus ten žmogaus tei
miai, kaip pačios skriaudos. Tik viename ses, Anglijos pirmeiviai išsigąsta, nekalbant
dalyke jie nenusidėjo: jie nevogė nė aukso, nė apie atgalainius, piktinas naujuoju revoliuci
sidabro, nė turtų; jeigu ką svetimą paimdavo, jos “iškrypimu”, nes dabar ir Paryžiaus dar
tai tik ginklus ir kitus reikalingus įnagius. bininkai pasirodė su savo kliasos reikalavi
Ir pasibiaurėjimas auga Anglijoj.
Dabar buvo tai kova nebe keltų ir germanų, mais.
katalikų ir protestantų, bet vien tarp įnamių Burke ginusis airius, džaugusis revoliucija,
bei nuomininkų ir ponų. Nemaž anglų, at tampa jos priešu. Net Airijoj įvyko atmai
vykusių čionai ir apsigyvenusių' atsirado to nos. Turtigesniejie, protestantai ir katalikai,
nebenori nė žiūrėti į prancūzų talką, velija
kiame pat padėjime.
Atėjo dabar nemaloni dvaro ir miesto po pasilikti prie Anglijos, negu nepriklausoma
nams gadynė; neramumai, baimė apėmė juos. Airija su revoliucijonierių pagalba; gailinąs
valdžios uždraustais takais. Prie
Baltiejie Vaikinai pildydavo savo prižadus, ji*»
juos galima buvo visur užtikti ir žmonėms permainos pažiūrų daug prisidėjo jiems duotiejie apie tą laiką palengvinimai. Atsitrau
t reikalingiems lengva surasti.
Jeigu ponas reikalaudavo perdaug nuomo, kė iš “Airių Sandoros” turtingiejie ir ramietai razdavo ant savo durių tokį parašą: “Pra jie, bet ji nenustojo veikusi. Anglų valdžia
nešame Tamstai, jog męs negalime leisti, kad rinko kariumenę, uždrausdavo susirinkimus,
darytumei tokias neteisybes tol taus, pakelda gaudydavo agitatorius. 1796 m. ji panaikino
mas dvigubai samdą, negu yra verta. Kas “Airių Sandorą”, bet ši veikė slapta. Sako,
nepaklausys šito persergėjimo, bus ‘skaudžiai buk 1797 m. skaitlius jos narių jau daėjęs iki
500000 žmonių. Juodašimčiai — anglai naunubaustas”.
Gauna darbininkai mažą algą, tai ir atei sėdžiai ir valdininkai, jauzdami už sa?o nu
na paliepimas abiem pusėm: “Nuo šios die garos pagalbą, šiur tur užpuldinėdavo ant
nos nė vienas darbininkas (prie tokio ir tokio airių. Įnirtimas pakilo dar didžiaus, 1796 m.
darbo) nedirba už algą mažiaus .10 šilingų. prancūzų jenerolui Gauche’i (Gošei) paban
džius atvykti j Airiją. Juodašimčiai ir karei
Bėda tam, kas dirba už mažesnę algą”.
Moka kas iš airių dešimtinę anglų kuni viai kankino pakliuvusius į jų rankas airius,
gams, tam grasina mirtim; nori ponas pava draskė juos ir žudė. Parlamentas pagyrė
ryti nuomuotoją, pakelti samdą, pasikviesti tuos darbus, davęs juodašiničiams amnistiją.
svetimus darbininkus, tai nubaudžia pagal “Airių Sandorą“ netekusi kai-kurių vadovų,
kai-kur apirusi apskelbė 1798 m. maištą, lau
<T’* Jrttųjų Vaikinų” sprendimo.
^•\Vaidžia veltui stengėsi išnaikinti šitą pa kė atvykstant prancūzų. Dabar atkeršyta
vojingą jonvaikių*) draugiją1. Didelis už- kareiviams ir juodašimčiams. Nespėjo airiai
mokestis skundikui nepadėdavo nieko; kiek- surinkti ir 14000 žmonių, kaip juos anglų kavienas žmogus, kuris siulijos sakyti teisme rumenė užklupo. Nesunku tat buvo padaryti,
prieš Baltuosius \raikinus, tankiai gaudavo'nes jų taq>e atsirado ir išdavikų. Maištas
’ i jau buvo numalšintas. Prancūzų talka atėjo
galą pirmiaus, negu spėdavo išpasakoti ką
neužilg, bet buvo po visam.
nors.
Žmonių buviui ^šiek tiek pasitaisius, jie
Šitas sukilimas buvo labai parankus anglų
mažiaus ir tesirūpindavo tais jonvaikiais; jų valdžiai, nes davė gerą progą vėl nustelbti
draugija pati išnykdavo, bet dideliam vargui
atėjus vėl iškildavo, kartais po kitu vardu, karo teismai. Sprendimas buvo vienodas —
kitoj vietoj "veikdavo, tik elgdavos teippat, pakarti, sušaudyti. Baisiai apsieidavo su su
kaip ir jos pirmtakunės.
imtaisiais. Norėdami ką nors ištraukti iš jų
1763 m. pasirodė jonvaikiai po vardu plakdavo, ištempdavo ant dybos, kankindavo,
“Ąžuolo Širdįs”, 1772 m. vadinosi “Plieni laikydavo pakabinę. Kankindavo tol, kol neniais Vaikinais”. Šie atsirado dėlto, kad Do- prisipažindavo esąs kaltu, o prisipažinus žu
negalo markyzas buvo pavaręs vienu sykiu dydavo kaipo kaltą, nes pats prisipažino! O
visus savo nuomuotojus. 1/86 m. jie vadinosi jeigu ateis liudininkai, kurie rodys jų nekalty
“Teisybės Vaikinais” — reikalavo ypač, kad bę, tai laukan varydavo, nors tai butų buvę ir
nemokėtų katalikai dešimtinės anglų kuni protestantai, valdžios tarnai, jai atsidavę ar
gams, tolesniai — Rokytais (nuo vardo pra tik prielankus. Neinant geruoju laukan, su
manytojo jų vado kapitono Rock), Klaristais durtuvais išvarydavo. Jeigu prieš kaltina
(nuo vardo nebuvusios karalienės Clare), mąjį nebuvo jokių nurodymų, o nubausti no
1806 m. — Kūlėjai, 181 b 1815, 1820, 1821, rėjo, tai kalėjime išjieškodavo kokį nusidėjėlį
1823, 1829 vėl vadinasi Baltaisiais Vaikinais; ir jam prižadėdavo gyvybę, jeigu jis bus liu
1831 — Seniu Terry, 1832, 1837 Baltkojais, dininku ir apie tą ir tą žmogų pasakys tą ir
Juodkojais.
tą. Kartais liudininkui nepildant prižadų,
Tos draugijos nebuvo amžinos. Jos ilgai kankindavo jį patį, kol neišpildydavo. O kar
neveikdavo; kiek pasigerinus padėjimui teip tais apsieidavo ir be liudininkų: jau kaltas
pat nematomai išnykdavo, kaip ir buvo atsi tuom, kad pašauktas teisman. Teistojais bu
radusios. Airija maištų didelių kelti nebega vo tamsus apicierai, bausmė — nužudyti.
lėjo, tai vartodavo terrorą — kovą pavienių, Apeliacijos nebuvo. Žudydavo čia pat Tan
su atskirais prispaudikų atstovais, idant kitus kiausiai kardavo. Bjaurumu ir nuožmumu
įbauginti. Veikė mažas, parinktas būrelis. atsižymėjo Wexford’o teismai, spjaudydavo,
Baigiantis XVIII amž. randame nemaž tyčiodavos iš lavono, atkirtę galvą, mezdavo
atmainų ūkio ir politikos gyvenime pačioj An ją į upę, o galvą prikaldavo prie teismo buto
glijoj ir Airijoj. Ir tas atnešė kitą vėją.
sienos. Kartais tokius “juokus” darydavo
Į Ameriką buvo persidanginę daugybė an teistojai: pakars žmogų, pusgyvį paleidžia,
glų, persekiojamų dėlei tikybos ar politikos leidžia atsigauti, o paskui vėl karia, bet jau
pažiūrų. Praturtėję’, nebenorėjo priklausyti ištikrųjų.
nuo anglų karaliaus, jų nausėdijos sutvėrė
O kaip biaurėjos anglai, kad prancūzai su
Jungtinius Valsčius Amerikoj ir apskelbė sa giljotina nukapodavo ponams galvas!
ve nepriklausomais. ‘Anglija prakišo toj ka
Pitt, Anglijos ministeris, numalšinęs ai
rėj. Pačioj Airijoj dalis anglų per ilgą bu rius, buvo nepakakintas savo juodašimčiais —
vimą čionai, jautėsi ėsą to krašto piliečiais ir Airijos protestantais, ponais. Pamatė, jog
priešinos, kad ant visos Airijos be skirtumo jie gali dar daug užkenkti Anglijos reikalams,
puola visokios sunkenybės." Karėje su ame kaip jau nesykį buvo tat padarę. T odėl su
rikonais, bijodama Airijos sukilimo, Anglija manė panaikinti jų parlamentą. Airijos po
užsisileido, ji pripažino Airijos parlamentą,ne nai nė girdėti apie tai‘nenorėjo. Pitt žinojo,
priklausomu (1782 m.), bet jame viešpatavo ko yra tas jų pasipriešinimas vertas: užmo
vieni ponai ir tai juos nuramino. Į septintus kėjo jiems 1600000 svarų (16 mil. rub.) ir
metus po to prasidėjo prancūzų revoliucija. jų parlamentas 1800 m. pats save panaikino.
Noras laisvės atsirado ir Airijoj. Žmonės Dabar Airija, Anglija, Škotiją turėjo vieną
atydžiai klausėsi, kas tenai dedasi. Iškilmin parlamentą Londone. Airija siuntė 100 de
gai apvaikščiojo jie metinę sugriovimo Basti putatų į seimą ir 28. ponų bei 4 vyskupus į
lijos (1789 m.). Nemažas buvo subruzdi senatą (lordų butą).
mas Airijoj. 1791 m. Belfasto mieste tapo
Pitt buvo sumanęs palengvinti airių būvį,
įkurta nauja draugija “Airių Sandora”, į ku panaikinus įstatymus prieš katalikus. Kara
rią lygiai įėjo kaip protestantai teip ir katali lius priešinos tam. Parlamentas nė girdėti ne
kai. Jos tikslu buvo panaikinti vaidus dėl ti- norėjo., Airija nelaimėjo nieko iš tų atmainų.
Jybos, išvaryti anglų valdžią ir įsteigti nepri
klausomą Airijos respubliką. Ji išsiplatino
■ana dikčiai po visą šalį, sako jos narių skaiIV.
Kaip buvo jau minėta, visa žemė, priklausė
♦) Jonvaikiai buvo atsiradę Suvalkų gub. ponams. Jie negyvendavo savo dvaruose, nes
»rm 15 metų, berods nelabai panašus į anuos, kraštas buvo tamsus ir neramus, gyvendavo
įito atšaka nte«nio vardo neradau, musų kal£Toliaufr Irtis)*
pje. O f
t
galima nurodyti į Blynd%.

AIRIJA.

Parašė A. Janulaitis

Iš visur.
Belgijoj, netoli Mons iššoko
iš rėlių pasažierinis traukinys.
Prie to 5 ypatos likosi užmuštos,
o daug tapo sunkiai sužeistų.

|| 10 d. berželio Maskolijoj pa
korė, kariškojo teismo pasmerktų
13 ypatų: 5 pakorė Ufoj, 4 Lodziuj ir 4 Odesoj.

mą, kad puolė ant žemės. Jo
draugas bandė gelbėti, bet vos
dasilytėjo gulinčio, gavo smarkų
sudavimą,
persigandęs
nubėgo
į kitą kelio pusę. Matyt dar Kleidį pervažiavo ir traukinys, nes ran
ka jo buvo nutraukta.

APGARSINIMAI

kis į “2INYCI0S”
Užveizdą,

Generolišką pav., Girkalnio parap., Paleiškono
viensėdžio, Simkaičio starastystoa.
A. OLSZEWSKĮ,
Turiu labai svarbų reikalą į jį.
3252 So. Halsted St, Chieago, III. Jis pats ar kas kas kitas teiksis
. P. S. Čia žemę žmonės perka duoti žinią adresu:
kasdien, pardavimui jau nelabai
Frank Ramanauskis,

daug tesiranda.
Todėl, norinti 1312 S. American St,
gauti vietą lietuvių kolionijoje, pa
Philadelphia, Pa.
siskubinkite, nes umu laiku čia
visa žeme bus išparduota.
Pajieškau vyro apsivedimui ne
jaunesnio kaip 30 metų ir nesenesnio kaip 35 metų, esiu dora ir
mylinti mokslą dėlto ir draugą
mylėčiau surasti, kuris butų apsi
pažinęs šiek tiek su žmoniškumu.
AT YDAI DR. V. KUDIRKOS Artesnėms žinioms reikia kreiptis
adresu, M. D., Box 113, SpringDRAUGYSTĖS NARIAMS.
field, III.
Nedėlioj, 21 d. birželio, 2%
vai. po pietų atsibus Fellowship
Pajieškau Juozapo Plieno, kuris
House svetainėje, 869.33rd Place,
gyveno
Seattle, Wash. Jis pats
Dr. V. Kudirkos Teat. Giesminio,
ar kas kitas teiksis duoti žinią
drstės susirinkimas. Ant apsvar
adresu:
stymo yra labai daug svarbių rei
Vincas' Kiuduls,
kalų, ypač reikia galutinai ap
Box
15
y.
Melrose Park, I1L
spręsti apie tolesnį veikimą ar ne
veikimą draugystės. Užtai kiek
Paj ieškau Simano Baltrukonio,
vienas narys turi būtinai ant susi
Suvalkų
gub., Marijampolės pav.,
rinkimo pribūti.
Aleksoto gm., Garliavos parap.,
J. Ilgaudas, Pirm.
Am uolių ir Jono bei Simano Valentavičių, Antano Baivoro ir Mo
DIDELIS, PUIKUS PIKNIN tiejaus Navicko, visi keturi Suval
KAS!
kų gub., Marijampolės pav., Gar
Chieago. Draugystė Apveizdos liavos parapijos. Jie patys ar kas
Dievo, subatoj 4 d. liepos parengė kitas teiksis duoti žinią adresu:
pikninką Schutz’o darže prie 22
Sam Dagilis,
gatvės, Riverside, III., prasidės 9 1100 Cypress st, PhiladelpHa, Pa.
vai ryto, įėjimas 25c. Nuvažiuoti
galima visais karais iki 22 gatvės,
Pajieškau Stanislovo Černiaus
o taja iki 48 Avė., nuo' ten gi ko, Kauno gub., Raseinių pav.,
karais La Grange iki daržui. Bus Brukštėnų vai., Degučių sod., Šile
pardavinėjama visoki gėrimai, pui lio volosties, apie 10 metų kaip
ri muzika it lenktynės vyrų, mo Amerikoje; turiu į jį svarbų rei
terų ir vaikų.
Visus širdingai kalą. Jis pats ar kas kitas teiksis
cviečia atsilankyti.
duoti žiną adresu:
Komitetas.
Step. Nemčevskis,
Box 28,
Butter, Pa.

|| §į rudenį Berlyne atsibus terptautiškos galinčių lėkti prieš vi- VAIZBA PIRMESNĖ U2 SVEI
ją orlaivių lenktynės.
KATĄ.
Noras padaryti pinigus yra teip
giliai įsišaknijęs musų žmonėse,
kad jam sveikata ir net gyvastis
tankiai yra pašvenčiama.
Męs
užmirštame apie savo pačių kunus
Pr. Petrusaičius. Ar gali žmo paskendę savo darbuose ir vaizbo
je, bijodami, kad trumpas pasilsys
nis rinkti sau kunigusI Pilnius.
gali suteikti musų užuobėgai pro
gą įšokti į musų vietą ir apiplėšti
Autorius,
pasirengdamas ant
mus ant vaisiaus musų sunkaus
Šventraščio^, išveda, kad, sulyg
darbo.
Męs atsisakome nuo
bažnyčios teisių', žmonės gali rink
gyvenimo smagumų, dirbdami be
ti pats sau kunigus, ir rinko juos
paliovos ir sukoncentruodami vi
jau ne vieną kartą,nors tam ir
są savo mintį ant musų vaizbos,
priešinasi dabartiniai kataiikiškiekol kūnas nenuleipsta. Nelaimin
jie kunigai.
gas pilvas paprastai nukenčia dau
K irpikai arba avelių piemene- giausiai; vietoje suteikti jam maitingus maistus męs tankiai plaka
niliai. Eilimis paraši 'Liepukas.
Išleido birklių Brolija per ‘'Dil me jį tik stipru svaigalu, kol sto
geles". Philadelphia, Pi. 1908 m. jamės! kankiniais negromuliojimo.
Sustiprink savo skilvį ir vidurius
16 pusi.
Trinerio Amerikoniškuoju Eliksy
Telpa šitoj knygutėj humoriru Karčiojo Vyno, kaip tik jis yra
stiškos eilės: Aušta, Kunigėliainuvargintas, nusilpnintas ir sukanpiemenėliai, Kalėdojant, Klebonė
kmtas. Jis išgydis visas karščiuolis, Nuodai, Riebus paukštelis,
tas gleives, sustiprins raumenis
“Šaltinio” likimas, Kunigėlio są
gromuliojimo organų ir tu galėsi
nariai, Avelėms, Lenkystės apašta
prižiūrėti savo vaizbos ir savo
lai.
kūno. Gaunamas aptiekose. Juo
zapas Trineris, 616-622 So. Ash
Senovis likimas. Parašyta Jaland Avė., Chieago, III.
siuno.
Kų veikia pabrikantas.
Prancūziškai Lafargue parašyta,
versta Jasnino. 1908 m. Belshill,
DIDELIS APVAKSCIOJIMAS
FARMOS.
Sco t landė, 6 pust.
Pajieškau savo pačios Petronei
E. SL Louis, III. Jaunų Lietu
FAKTAI APIE LIETUVIŠKĄ
Pillipavičienės, po tėvais Anglšcvių Pasilinksminimo Kliubas pa
KOLIONIJĄ “2INYCIA”.
Istorija apie kareivį, kuris fu
kaitės, Kauno gub., Šiaulių pavM
rengė' didelį apvaikščiojimą ne1.
Lietuviška
kolionija
‘
‘
2inyrija pipkį neišrukomų, mašnų
Užvinčio parap., Bumbalų so<L,
aukso duodančių ir muiių pats čia” užsidėjo jiaviete Clark, pa dėlioj, 28 d. šio mėn., 2 vai. po pribuvo į Ameriką balandžio mėn.,
tveriantį. Ii lenkiško verti K. čiame viduryj valstijos \\ isoonsin. pietų. Apvaikščiojimas ‘prasidės kitaip nemoka kalbėti kaip lietu
nuo miesto teismanamio ir eis per
2. Klimatas ir vanduo yra svei
Lesaičius'. Atspaudmo M. bu
viškai, girdėjau, kad nuvažiavo į
miestą gatvėmis j Lindell daržą.
kaitis. 1908 m. N ar Britain, Con. kas, toks pat kaip Lietuvoje.
Chieago. Ji pati ar kas kitas teik7
Darže bus kalbos, dekliamacijos
3. 2emė yra gera ir derlinga,
sis duoti žinią adresu:
ir
dainos. Atsilankykite kas gy
auga visokį javai, daržovės, ir žo
John Phillips,
lės. Dobilai ir motiejukai auga ge vas ant šito apvaikščiojimo atmin Box 47,
Gyvenimo gabalitiai. Paras!
Lafayette, Cofor
Stkls. Chieago, Iff. 1908 m. 50 riau negu kur kitur visoj Ameri čiai Lietuvos istoriko ir raštinin
ko ; kviečiami netik vietiniai, bet
koj.
pusi.
Pajieškau savo brolių Juozo ir
ir iš aplinkinių miestelių, nes visos
4. Dvi šąkos geriausio geležin
' Telpa čia šie paveikslėliai:
Liudviko Norvainių, Kauno gub.,
draugystės ims dalyvumą šitame
Prakalbos vietoj. 2, Saulutė te- kelio, XVisconsin Central, einančios
Raseinių pav., Laukuvos parap.,
apvaikščiojime. Turintiejie Kliuka. 3, Pavasario stebuklai. 4. viena į St. Paul, Minn., o antra
Pikaičių kaimo, gyveno Philadelbo ženklelį bus įleidžiami dykai;
Vasaros rytas. 5, Piemenėlis. 6, j Duluth, Minn., apjuosia “2inyphijoje; turiu prie jų labai svar
pašaliniams 25c. įėjimo.
Senelis. 7, Jomarkas. 8, Auluna- čios” kolioniją iš dviejų pusių.
bų reikalą. Jie patys ar kas kitas
Komitetas.
kas. 9, Vienturtis. 10, Skaitymas. Didelė uj>ė, Black River plaukia
teiksis duoti žinią adresu:
Dunos. 12, Iš dienų bėgio. vienu šonu žemės “Žinyčios”.
Step. Norvainis,
5. Prie virš minėtų geležinke
DIDELIS
PIKNINKAS.
Deer
Laukas.
Park
116, Newton Grange
13.
lių randasi penki sekantiejie mie
Chieago. §v. Petro ir Povilo
Midlothian, Scotland.
steliai: Owen, Whitee, Lomhard, Dr-tė parengė pikninką nedėlioję,
Poznan ir Thorp, j kuriuos galima 28 d. šio mėn. Ponio Karecko
Pajieškau savo brolio Simano
nuvažiuoti gerais keliais. Teipogi darže po nr. 758 — 123-čios gat Grizinskio, gyvenusio So. Chica
naujas miestelis, Lublin, randasi vės West Pullmane. Prasidės 9 goje ant Houston gatvės, jis pa
ne pertoli nuo kolionijos “2iny-, vai. ryto., Įėjimas 25c. ypatai. eina iš Kauno gub., Raseinių pav.,
— Pereitą utaminką Chicagoj
čios”. Iš toliausio kampo kolio Muzika pirmos kliasos, šokiams Laukuvos par., Juodainių sodos;
prasidėjo generoliškoji politiška
nijos “Žinyčios” galima arkliais vieta didelė, daržas išpuoštas žo turiu į jį labai svarbų reikalą.
konvencija, kurioj bus išdirbti par
nuvažiuoti į bile kurį iš minėtų lynais, pilnas pavėsių ir žaismių Jis pats ar kas kitas teiksis duoti
tijų programai ir pastatyti kandi
miestelių su viena viena arba su
žinia adresu:
datai ant prezidento ateinantiems pusantros valandos. Artesni plo ir kiekvienas atsilankęs bus už
Adomas Gruzinskis,
ganėdintas.
Iš
Chicagos
važiuo

rinkimams. Rodosi, kad republi- tai žemės guli prie pat tų gele
Box I7b
Lafayette, Colo.
jant
reikia
imti
karus
iki
63
gat

konų kandidatu bus dabartinis ka
žinkelių.
vei.
taja
iki
White
City
ir
paskui
ro ministeris Taft, žinoma, jeigu
6. Ant “Žinyčios” žemės, vie
Pa j ieškau Liudviko VVillovitchov
dabartinis prezidentas Roosev^lt toje, kur per upę Black River ei West Pullman karais iki Union
kuris
per 15 metų gyveno apie
Avė.,
kuB
išlipus
reikia
paėėti
4
galutinai atsisakys nuo kandidatu- na skersai geležinkelis Wisconsin
bliokus pietų linkui. Kuoskaitlin- Canal gatvę Chicagoje, paeina iš
ros.
Central, yra geriausia vieta uždė giausiai kviečia visus atsilankyti. Kauno gub., Raseinių pav., Kvie-_
jimui lietuviško miestelio, 2inyčia.
dainos miestelio; turiu į j j labai
Komitetas.
— Pereitą sanvaitę Chicagoj
7. Aplink “Žinyčios” žemes vi
svarbų reikalą iš Afrikos, Chicapasimirė iš viso 509 ypatos: 289 sur yra apgyventos farmos, visur
LIETUVIŠKAS PIKNINKAS gos lietuviai ar jis pats teiksis
vyriškiai ir 220 moterų. Vaikų
yra geri keliat, Kiekvieno farduoti žiną adresu:
SU PRAKALBOMS.
iki 5 metų amžiaus pasimirė 140,
merio vaikai gali lankyti mokyGeorgetown, \Vash. Dr-tė D.
Antanas Andrulis,
senelių virš 60 metų *109. Dauklas, kurių čionai yra kiekvienoj L. Kunigaikščio Gedemino pa General Delivery, Boston, Mass.
giausiai mirčių buvo nuo uždegivietoj.
rengė pikninką su prakalbomis
mo kvėpavimo organų, nes 79,
8. Kiekvienas farmervs gali 4 d. liepos, Rainer darže; muzika
Pajieškau svo brolio Jurgio
uždegimo 3<>,
nuo
plaučių
ant vietos parduoti visus savo bus pirmos kliasos; iki vietai pri Prišginto, Kauno gub., Šiaulių pa
nuo širdies ligų 36; netikėtų mir produktas, kokius jo farma iš
veža South Seattle karai. Įėji vieto, Purvenės sodos, septyni me
čių ir užmušystų buvo 40.
duos. Visus sau reikalingus daik mas vyrams 75c. Kviečiame apsi tai kaip Amerikoje. Iš pirmo gy
tus gali pirkti bile kuriame iš mi lankyti visus lietuvius vietinius ir veno Great Neck, L. L Jis pats
— Ties namais Nr. 1375 West nėtų miestelių, o ypač Thorpe.
aplinkinius ir gražiai pasilink ar kas kitas teiksis duoti žinią
Madison str. puojt be žado prezi
9. Kiekvienas farmerys iš pie
adresu:
sminti.
dentas Hoops Tea Co., kurios no gali čionai išrinkti daugiau
Komitetas.
Juozas Prišgintas,
krautuvės yra pn. 3513 Halsted pinigų negu kur kitur visoj Ame
785# Bank st., Waterbury, Conn.
st., Henry W. Chandlėr. Subėgę rikoj. Paviete Clark yra 26 dirb
KETVIRTAS PIKNINKAS.
policistai bandė jį nugabenti pas
Pajieškau Stanislovo Ramanaustuvės sviesto ir 26 dirbtuvės suChivago. Liet. Evan. Dro Mar
daktarą, bet Chandlėr ant kelio
kio,
pusbrolių Kazimiero ir Anta
tino Dr-tė parengė pikninką ne
rių.
pasimirė. Jo kūną nugabeno na
no Bernotų, visi Kauno gub., Ra
Iš
medžių,
kurie
randasi
dėlioję, 5 d. liepos 1908 m. Schultz
10.
mon. Chandlėr turėjo,mat širdies ant “Žinyčios” žemės kiekvienas
seinių pay., Pašilės parap., Klubadarže, Riverside, III. Prasidės 9
žmogus gali išrinkti daugiau pi vai. ryto; įėjimas 25c. porai. Bus lų sodos, pirmiau gyveno Chieago,
nigų, negu už žemę bus užmokė gera muzika ir grieš visokius šo III.; turiu į juos labai svarbų rei
— «Ant kertės 22 $tr. ir Michikalą. Jie patys ar kas kitas teik
gan avė. už merdinti susibarė du jęs. Tuos gi plotus, ant kurių kius, teipgi kiekvienas galės pri sis duoti žinią adresu:
medžių nėra, gali tuoj aus išdirbti siklausyti daug gražių linksmų
jauni vaikinai, gyvenanti pn. 2714
Stan. Ramanauskis,
ir išrinkti pinigus iš pieno ir už dainelių. Svečiai bus vaišinami
Wentworth av., ’f'rarik VVeyer ir
Rocik Hill av.,
New Britaiių
20
visokiais gėrimais ir užkandžiais.
gyvenantis pn. 839 W. 29 st. John augintų gyvulių.
Conn.
11. Perkantiems žemę, “2inyVažiuokite 12 gat. karais iki
Ellerson. Merginos pabėgo, o jų
čia” duoda lengviausias išlygas.
Desplaines River, nuo ten paėėkiPaj iešką u savo švogerio Mo
jaunikiai ant gatvės parengė gra
12. Geležinkelio tikietas iš Chi te du blioku skersai upę. Kvie tiej aus Mockeliuno, Suvalkų gulk,
žų perstatymą miniai, pradėjo pešcagos iki Thorpe ir atgal, kaštuo čia visus kuoskaitlingiaųsiai atsi NaumiesčĮo pav., Griškabūdžio pa
tiesi. Atbėgę policistai abudu peš
ja $13.18. Apžiūrėti žemę ir su lankyti.
rapijos ir kaimo, 5 metai atgal
tuku suareštavo.
grįžti atgal f Chieago, galima su
Komitetas.
gyveno Anglijoje, iš Anglijos iš
Perkantiems
— Ant šėnių Northwestem vir pusantros dienos.
važiavo j Clevelandą, o iš ten j
žemę,
geležinkelio
lėšas
2inycia
šutinio geižkelio linijos, pereitos
linkui New Yorko. Jis pats ar
nedėlios dieną rado fcuną 38 me sugražina.
kas kitas teiksis duoti žinią ad
Jei nori apsigyventi ant geros
tų Jono Kleidžio, lenko, ar, gal
resu:
būt, lietuvio. Mat jis ėjo su savo žemės, lietuviškoje kolionijoje, ar
Jonas Andziulis,
Pajieškau savo giminaičio Jono
draugu Blanskiu skersai geižkelio ti miestų, geležinkelių, senų far- Ramanauskio, vadina ' save John 8734 Cottage Gorve av., Chieago
rėlių ir užstojo .^nt elektrizuotos merių, kur žmogaus būvis bus už With, iš Kaune gub., Raseinių
Illinois.
•enies, gavo teųjj $markjj sudavi- tikrintas ant viso amžiaus, kreip-

Draugysčiųjeikalai.

NAUJI RAŠTAI.

VIETINĖS ŽINIOS.

••

ii.

Pajieškojimai.

i

Paj ieškau Vadavo Senkevičiaus,
jaunas vyrai 19 nfietij* žiuri iš pa
niūrų, kuris iš čia išvažiavo į
New Yorką. Kas man praneš
apie jį, gaus gerą dovaną.
J. Rymdeika,
Atlantic City, N, J.
’ Pajicškau savo pusbrolio Juozo
Budgino, Kauno gub., Raseinių
pav., iš Lietuvos atvyko į Mahanoy City, Pa. pas mano tėvus,
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti
žinią adresu:
Aleks. Stitam,'
Ringwood, III.
Box 35,

Pa j ieškau savo brolio Antano
Rupeikos, iš Triškių miestelio,
Šiaulių pav., pirmiaus jis gyve
no apie New \orką. Jis pats ar
kas kitas teiksis duoti žinią adre
sų:
Ipolitas Rupeika,
1105 N. 7th st., E. St. Louis, III.

Ant Pardavimo
• Parsiduoda naminiai rakandai
pigiai, ^ertės $700 už $150; prie
žastis pardavimo išvažiavimas tė
vynėn ; kas nori gerų daiktų tepasiskubina. Jonas Norbutas, 22i
Wabansia Avė., Chicago 111.

FARMOS!
.
Jei nori geros žemės farmai,
geroje vietoje, terp savo žmonių,
arti miesto, arti bažnyčios, arti
gerų geležinkelių. ir kelių, tai
važiuok pažiūrėti “Žinyčios” že
mės, Clark Co. Wis., o rasi tą
ko jau seniai jieškai. Daugybė
žmonių apvažinėjo daugybę vie
tų, ir niekur žemės nenupirko,
bet kada čia atvažiavo, tuojaus
nupirko, nes čia rado tą viską,
ko kitur rasti negalėjo. Dabar
yra geriausias laikas žemę pirk
ti, nes yra vasara, gali matyti ir
žemę ir užsėtus javus ir žolę.
Rašyk mums kada nori va
žiuoti, o męs paskirsime Tamistai dieną, kurioje musų agentas
gali su Tamista važiuoti. Adre
suok ie :
“Žinyčia” A. Olszewski Mgr.
3252 S. Halsted St, Chicago, III.
F AR MOS!
New Yorko valstijoje Lietuvių
kolionijoje randasi dar .daugybė
farmų pardavimui. Daug musų
brolių jau čia apsigyvenusių ir
gerai besilaikančių.
Norėtume
daugiau savo tautiečių turėti šalę
savęs, taigi atsišaukite, kurie tu
rite kiek kapitalo. Artesnes ži
nias gausite pas George Klerk,
Poolville, N. Y. Įdėkite už 2c.
krasos ženkleli atsakymui.

. Parsiduoda prieinama kaina san LIETUVIAI PIRKITE 2EM£.
krova valgomų daiktii ir mėsos
Kur lietuvių yra jau daug apdėlei užėmimo kitos vaizbos; par sipirkę, nuo $8.00 iki $10.00
siduoda drauge su vežimu ir ar už akrą su geru 1mišku. Komkliu. Pirklystė eina už pinigus ir panija reikalauja iir gerus pigerai išdirbta lietuvių apgyvento- į nigus moka
už
medžius po
vietoje. Artesnėms žinioms rei 120 c. už skersbalkį bėgiams. Jei
kia kreiptis adresu: 3312 So. Hal pirksi 20 akrų, tai $16.00 įmokėsi,
sted St.
ir $8.00 kas ftiėnesis; jei pirksi 40
Parsiduoda sankrova valgomu
daiktų ir mėsos labai pigiaisavi
ninkas turi du bizniu ir vienų no
ri parduoti; gera vieta norinčiam
padaryti pipigus. Atsišaukite ad
resu: Jonas Bankus, 8228 Vincennes Road, Chicago, III.

akrų, tai $32.00 įmokėsi ir, po
$16.00 kas tnėnesis; geriau nerasi;
gerą gyvenimą gali padaryti. Ar
tesnėms žinioms kreipkis adresu:
F. Mitchell, 3428 So. Halsted
st., Chicago, III.

PIRMOJI LIETUVIŲ KOLIOParsiduoda sankrova valgomų
daiktų ir mėsos puskainiu; savi
ninkas turi farmą ir ant jos iš
važiuoja gyventi; vaizba gerai iš------ dirbta lietuvių apgyventoje vieto
je.
Artesnėms žinioms reikia
kreiptis adresu: 1300 St. Charles,
Maywoo<l, III.

Parsiduoda prieinama kaina ma
žai vartoti naminiai rakandai dė
lei išvažiavimo tėvynėn; artesnėms
žinioms reikia kreiptis adresu:
Kaz. Braczas,
Chicago, III.
591 S. Canal st.,

Vienintelė beturčio žmogaus
kolionija gražioje vietoje Teksuosel Nariai išrenka nuo $1000
iki $5000 kas metas nuo 5 ar 10
akrų žemės,
Apelsinai, figos,
persaslyvės ir vynuogės atneša
nuo $500 iki $1000 nuo akro,
Šiltos žiemos, vėsios vasaros.
Daržovės auga žiema, vasara ir
atneša $600 akras. Kelių šimtų
tereikia pradėti. Darbas pirkusiems duodama tuojaus su gera
užmokesčia. Rašyk ar ateik pats
prirodymų. Texas Farm & Gardens Cč>, 45 La Šalie st., Chicago,
Illinois.

Parsiduoda pigiai trejoms luboms trimi gyvenimais mūrinis nanias ir mūrinė grinčaitė užpakalyj.
FARMOS.
Kiemas gražus. Išlygos prieina
Kas norite gerų ir pigių far
mos. Atsišauk po nr. 3405 Aumų, pirkite Missouri’ės valstijoje.
burn avė.
Kokios kas nori pigios ir pragy
ventos
su trobomis, sodais ir miš
Parsiduoda gera vieta lietu
kais.
Jau 9 lietuvių šeimynos
viams, 2 vietos: viena cukrinių
gyvena
čia; dabar geriausias yra
daiktų, kita — barzdaskutykla po
laikas
ąpžiurėjimui
farmų, nes
nr. 2409 Kensington Avė., Kenmatyt,
kaip
javai
auga,
koks
sington, III.
Barzdaskutykla 4
oras.
Žiemos
čia
trumpos,
va
krasėmis, lengvos išlygos nupirkti;
saros
laike
naktys
vėsios,
oras
pusę įmokėti, kita pusė išmokessveikas. Platesnėms žinioms rei
timis.
kia kreiptis pas gyvenantį ant
vietos farmerį Konstantiną MaDU PUIKUS FLATAI ANT
čuką, Raymondville, Texas Co„
RANDOS “LIETUVOS” RE
Mo., arba kurie arčiau yra ChicaDAKCIJOS NAMUOSE.
gos pas Juozą Žimončių, 31 W.
Du puikus, po 7 ruimus, Batai
PI., Chicago, III.
ant išrandavojimo
“Lietuvos” M
redakcijos namuose. Situose Ba
tuose daktarai nori turėti 3 rui
mus savo ofisui ir mokėti už
SAKAU!
juos pusę viso flato randos. To
Niekas teip gerai nepadaro padėl, kur nedidelė šeimyna, gali veikslų, kaip lietuviškas fotogradrąsiai nusisamdyti visą Batą, fas: Atlieka darbą artistiškai;
pasilikti sau 4 ruimus, o 3 rui kuopuikiausiai perdirba iš mažų j
mus parsamdyti daktarui ant didelius sulyg sutartos kainos; už
ofiso, kuris užmokės pusę flato darbą atsako. Taigi Tautiečiai ir
randos.
Flatai puikus, štymu Tautietės kviečiam atsilankyti pas
apšildomi, elektriką ir gazu ap J. Drižą, Portrait Studio, 500 S.
šviečiami, visada yra šiltas ir 2-nd St., Philadelphia, Pa.
šaltas vanduo ir tt.

Reikalavimai
Reikalauja vyrų j Pietus už ge
rų algų, 869 W. 33rd St., 1 lubos.

Reikalauja 50 kompetentiškų
anglekasių ilgos sienos sistemai,
Unijistai' anglekasiai,
geriausia
mokestis, 5 metams vienvalinio
Benson 335 Gark St.,
Chicago, III.

Reikalauju jaunų vaikinų ir
merginų mokintis senos ir naujos
mados šokių.
Vaikinams 25c.,
merginoms dykai. Atsidaro šio
mėnesio 27, paskui liepos 1, 4 ir
teip kas nedėlia. Dores salė, 2505
So. Halsted St.

“LIETUVOS ŪKININKAS’.
Laikraštis skiriamas darbo žmo
nėms, eina kartą per savaitę iš
Vilniaus, Lietuvoje.
“Lietuvos Ūkininke”
rašoma
apie įžymiausius Lietuvos reika
lus, apie žemės valdymą, apie vals
čius, mokyklas ir žmonių laisvę
apie vyriausybės darbus ir politi
ką ir tt ‘
Lietuvoje metams ................ $J-75
Amerikoje metams .............. $2.50
Užsimokantiems už metus iš kal
no, duodu Vilniaus Kalendorių
1908 m. dovadų.
Ant pamatymo vienas num. 5c.
Pinigus siųskite atstovui Ameri
koje po adresu:
M. J. Damijonaitis,
3252 So. Halsted str., Chicago, III.

Lietuva Ir Jo* rųjkalal. Tautiškas
Ratelių spėjimai. (Tr* linksmiausiu
Lietuvos Katekizmai
Kas męs esa žaislas (zabova) šeimytlškuoee susi
me? Ko iduq» reikia? Kų privalo rinkimuose.
Parašė D. Bpėjlkas.
me daryti, kad visiems mums butų
Puslapių 16. Kaina .................. 10c.
Alluma ir kitos pasakos, Guy de gerai, kaipo vai kame, vienos, bendros
Maupassant’o* vertė J. Laukis. Bi mųsų motinoj • Tėvynės? Pusi. 20.
Raistas — The Jungto.
Parašė
10c.
toj knygelėje telpa šios pasakot. Kaina .....................
Upton Sinclair. Lietuvių kalbon ver
o
ai
Alluma, Netikri brangieji® akmenye.
sta iš angliškos. Išleido Jonas Nau
Lietuvaiti. D ramsti 4 kas velkalėHs
Apysaka paimta iš lietuvių
Baimė, Du maži kareiviai, Dienynas ii senobiško fletnvių gyvenimo. Pen jokas.
gyvenimo, pasiremiant tikrais faktais
padūkėlio,
Mėnesienoje,
Vaidulys,
kiuose veiksmuose.
(Turinis pagal
iš Chicago* skerdyklų; naudinga ir
Užšalusioj
padangėj,
Atsikirtimas, Lermontovo ‘ froėfrią
"Lietuvaiti”).
Vienatvė, Tėvas ir sūnūs ir Rote, Paraki Jonas » jUtUs. Pusi. 24. Kai Įdomi knyga perskaityti kiekvienam.
Puslapių 355. Kaina ............. |1X)O
viso 12 labai gerų pasakų. Guy <le na ...........
20c.
Maupassant yra vienas iš geriausių
Rsvollucijos Žmonės, parašė A.
Lietuviai 1 ar gerais keliais iengta
raštininkų pasakų rašyme ii tmontų
Niemojewski, vertė K. Puida. Talme
prtekyn?
Nuoširdus
atsiliepi

gyvenimo, pusi. 136. Kaina .... BSa»
mas | lietuviškųjų visuomenę D-ro pa čia devynios gražios apysakaitės
Jono Šliupo. Arba sutrauka kalbų, iš gyvenimo lenkų, ypatingai iš at
Angliškos Kalbos Vadovėli*. Tiems,
sitikimų Varšavoje laikuose rusų ka
kurie nori trumpu laiku pramokti laikytų Waterbury, Conn., 25 gruo rės su japonais ir (vykusios po jai
džio
1906.
Union
City,
Conn..
M
angliškai susikalbėti kasdieniniuose
pairtu vės rusų viešpatystėje. Kny
reikaluose. Sutaisė J. Laukis. Se gruodžio 1906, Bdwardavtne, Pa., H
gelė
(domi kiekvienam. Puslapių 76.
gruodžio
1906
ir
Bcranton,
Pa.
vasa

niai pageidaujama tokia knygelė, da
Kaina ............................................. 20c.
bar yra jau gaunama, ir kiekvienas ryje 1907 m. Pusi. 47. Kaina 15c.
4
turi progų pasinaudoti, ypatingai kas
Sceniškieji*
vaizdeliai. '
Parašė
Lietuvos virėja. Paraki V. A. L.
nemoka angliškų kalbų. Ui dabar
Vaižgantas.
Telpa šitoj knygelėj
bus tam aukso obuolys. Puslapių 90. Zavadskienė. Seniai geidavo musų
25c. Seimininkės tokios knygos, dabar ga sekanti veikalai: 1 ) Nepadėjus —
Kaina
nėr ko kasti, dviejų veiksmų kome
li pasinaudoti, telpa čia šimtai (vai
dija, 2) Negryna sanžlnė, Monolo
valgių.
Apsakymėliai. Telpa Čia šios •py- rių nurodymų pataisymui
gas, 3) Paskutinj Kartų, Monologas,
sakos: 1.) Raštininkas, 2.) Tėvo slau- Pusi. 555. Kaina ...................... >1.25
4) Tiktai niekam nesakyk! Scena
gytojas, 3.) Kaimo našlaičiai, 4.) Kališ 3 ypatų, 5) Namai pragarai, sce
nakmo tiesa, 5.) Paskutinė Judo*
Lietuvos Istorija. Su >unigaikščlų
niškas vaizdelis, 6) Lietuvių pavasa
Lietuvos
tis ir 6.) Pats kaltas. Yra gražios ir paveikslais ir ien įkapių
ris — Eilės. Pusi. 98 Kaina .. 35c.
pamokinančio* iš gyvenimo apysa Rašliavos apžvalgai. Parakė Mairo
kos verta kiekvienam perskaityti. nis (A. M-lis). Trečių kartų atspau
žiaurėa Karžygiai, keturių veiksmų
Pusi. 85. Kaina ............................. ?5«- sta Ir pertaisyta. Pusi. 259.
Kai
tragedija H. Ibsen’o. Ik rusų, lenkų
na ................................
75c. ir vokiečių vertimų vertė K. Puida.
Ar bus gsriaus, kad eocijalistai
Veikimas atsibūva Norvegijos šiaurė
gaus viršų? Parašė D. Dumbrė. Ant
Lietuvių tauta senovėje Ir šiądien.
je, Karaliaus Enriko Kruvinojo Kir
rasis išleidimas, pertaisytas ir žymiai Parakė J. šliupas M. D. Antras to
vio laikuose. Pusi. 77 Khlna .. 25c.
padidinus. Jei nori žinoti, perskai mas.
Aitas 2-ržs tomas apglėbia
tyk šitų knygelę. Pusi. 83. .... 10c. Lietuvių tautos veikalus nuo Xlll-jo
Sparnai, Drama lll-juose aktuose.
Iki pabaigai XV'! Šimtmečio. Pusi.
Parašė V. Biaulėniškis; yra gera*
Aritmetikos uždavlnynas. Vadovė 563. Kaina ................................. >1.50
su naujomis idėjomis perstatymas.
lis aritmetikos pradžiai; antroji da
Pusl 44 Kaina ..
30c.
Litvomanai
Drama
keturiuose
veik

lis.
smuose.
Parakė
Dvi
Moterį.
At

šita knygutė — antroji Ir paskuti
Sulaukė, Iš tautiško serbų atgi
Pual. 58. jimo pasakojimas.
nė dalis uždavlnyuo, paskirto arit spausdinta ik “Varpo”.
Parašė Terezija
metikos kursui; čionai, kaip papra Kaina ............................................. 20c. Jadvyga, iš lenkų kalbos vertė Bal
trus Virpa. Pusi. 132 Kaina .... 25c.
stai yra daroma, surinkta uždavinių
Liūdna Pasaka. Parakė J. B nas.
su skaičiais visokio didumo. Para Tu manės nelaimėje neapieldl, nu
Svarbi priežastis, vieno veiksmo
šyta Pr. Mašioto.
Pusi. 68.
Kai liūdus} palinkskamlnl, nuvargusiam
na .................................................... 20c. rankų paduodl.... Dėkingas už atsi komedija. Parašė P, Bayard su kai
kuriomis permainomis iš lenkų kaidėjimų ir štrdj gerų, ak Tau nors bos vertė K. žegota. Pusi. 62 Kai
Astronomija,
parašė
pagal
K. apsakymėlius rąžysiu
Skaityk!....
Flam ari jonų ir Lockyerų. A. Aga Jeigu patiks Tau ir gyvas busiu. —
ras.
Telpa:
Dangaus
apžvalga, ir daugiau papasakosiu.... Teip pra
žvaigždynai, žvaigždžių kelionė per deda raktininkas, kurs ik bado be
krikžčionlų persekiojimo Nerono lai
visatą. Saulė. Planėtua, Kurnėto*, laiko atsiskyrė ik klos pasaulės kuose.
Perdirbo iž Henriko Sinke
krintančios žvaigždės, žėmės padėji Pusi. 31. Kaina .......................... 10c. vičiaus apysakos "Quo Vadi*” H. SI.,
mas pasaulėje. Mėnulis, Pasaulės
vertė Adolfas Vėgėlė. Pusi. 230 Kai
Malūnas.
Apysaka; ik rusų kal na
(statymai.
Su daugeliu paveikslė............................................. 40*.
lių. Pusi. 62. Kalna .............. 40c. bos vertė Pranas Šils. Puslapių 23.
Kaina ............................................. 10c.
Svarbus Klausimas, Ar yra Dievas?
Ar reikia tikėti? Kuri tikyba yra tik
Censtachavos Aogynimas. Apysaka
švedų tarės iš Henriko
,r Lletuvo. eocijaldemokra- ra? Parašė Jurgis Baltrušaitis. Pusi.
iš 1laiku
___
___
apysako*
•“Tvanaa”!
artimiausia* tikslas ir 71 Kaina .......... .............................. 20c.
Sinkiet ičlaus
Imtuvo* socljaldemokra
perdirbo 8. J. Vertė Adolfas Vėgė- !
Tautiško*
Politiko*
knygynėli*.
30c. tat ir kultūra. III, Uetuvos socijallė. Pusi. 139. Kaina
demokratai ir tauta. Parašė Juras. Telpa čia Rusi los policijos viešpata
Kaina ......................... 5c. vimas. persekk jlmaa y pato* laisvės,
Dėl Tėvynės. Paražė Šatrijos Raga Pusi. 16.
na. Vaizdelis paimtas Iž Lietuvos
draugijų ir suUriakimų. laisvės žo
Moteris Ir jos vieta žmonjjoj*. Pa
gyvenimo. Puslapių 35. Kal- rašė J. Laukia, šita knygelė yra la džio ir aušinės. ir kąra* iigaaymas?
kti akyva perskaityti moterims, ir Pual. 47, Kaina ............................. 10c-

Naujos Knygos gaunamos
“Lietuvos“ Redakcijoje.

Dievo žvaigždė. Istoriška apysaka
iš Kristaus laikų pagal Wallace*o
veikalą “Ben-Hur”, iš lenkų kalbu*
vertė Karolis Vairas.
Pusi.
210.
Kaina ...........................................

Edgaras arba nuo ateizmo prie
pilnos teisybės. Pagal L. Hammerstelną parašė Kun. Dr. Yuodyšlua.
Visas raštas perstatytas formoje
ginčų arba disputų terp protestoniško* ir katalikiškos šalies, kaipo
jos viena kitai yra priešingos ir tt
Pusi. 214, Kaina ..................... 75c.
Išsivystymas vaisiaus gyvūnų. Pa
rašė Dr. J. Kulis, Su daugeliu pa
veikslėlių iš embrioliogijos.
Pusi.
12 Kaina ......................................... 10c.

Istorljoo-Pasakos. Aprašyme telpa
Iš Lietuvos Istorijos: 1) Lietu vėdidvyris, 2) žemaičiai-drųsuoliai, 3)
Pilėnų apgyvenlmas, 4) Lietuvių krik
štas, 5) Vytautas mųsų didvyris.
6) Mušis ties žaliagiriu. 7) Lenkų
gudrybė, 8) Aldonė, gailiaširdė ku
nigaikštytė, 9) Biruta, gražioji vai
dilaitė, 10) Keistutis, žemaičių ap
gynėjas.
Puslapių 54.
Kaina..15c.
Janita, drąsusis Japoniškasis Ka
reivis. Tikras atsitikimas iš karės
japonų su chlnais. Iš vokiečių kal
bos vertė K. 8. Pusi. 23 Kaina ..5c.
Japonų Pasakos.
Pagal rusiškų
vertimų sutaisė 8. Valtiekupiunas,
telpa čia 7 trumpos pasako*. Pusi.
21, Kaina ................................... . 5c.

Jonukas Muzikantes. Parašyta Hen
riko Slnkievič’io. vertė Adl. V. ir
Juros švyturio sargas, vertė J. Margevičius. Pusi. 39. Kaina
10c.
Karė.. Ar JI žmonijai reikalinga?
Parašė Kemėža. Ai knygelė aprašo
kiek nuostolio iš karės žmonėms ir
kas | jų žmoniją stumia. Puslapių
47. Kaina’................. ................... 15c.

Koks privalo būti vaikų auginimas
Ir auklėjimas?
Rankins raštų, pa
rašytų Dr. šliupo. Kožnam žingeidi
ir naudinga knygelė, ypatingai Tė
vams auginantiems vaikus, susipa
žinti su šia knygele. Pusi. 91. Kai
na .................................................... 25c.
Kaip žmonės su ponais kovojo?
Sodiečių sukilimai Išpanljoj XV, am
žiuje, Anglijoj XVI amžiuje. Parašė
A. J-tis. Pusi. 34. Kaina.......... 10c.

Kiškeliai. Apysaka vaikams. Pa
gal Kukling, parašė A. Agaras.
Gražiai aprašo apie kiškius (zuikius),
su daugeliu paveikslėlių, kaip kiš
kiai gyvena ir kaip su Jais valkai
maloni džiaugtis. Pusk 32 .... 10c
Klebono Karkiama. Atsitikimas iš
nesenos Šiaulių praeities.
Parašė
B. Ramonas. Pusi. 16. Kaina.,5c.

Laikrodininko
atminimai.
Pasak
Erkman-Satrlanų, sutaisė 8. M. Pa
veikslas iš Napoleono I paskutiniųjų
kariavimų. Pusi. 44. Kaina... .15c.

Laisva Valandėlė, Broliams dova
nėlė (Eilės). Parašyta K. Stiklelio.
Telpa šios eilės: Dainius. — Pieva.
— Upelis. — Giria. — Vėjas. — Ra
sa.
žaibas. — Audra. — Perkūnas,
— žemė. — Saulelė. — žmogus. ——
Reginys Lietuvoje ant gražaus augšto Šešupės kranto. Pusi. 32. Kaii®* .................................................... 10c.

vyrams.
Anot autoriau*: "Teisybė
Teismas, Parašė V. Reymont. ii
yra tokia prasta, kad męs tankiai ne
mrtoene jo* tik dėl Jo* prastumo". lenkų kalbos vertė Adl V. Apysaka
Kalbėtojai daug atras sau mt-džiagoa iš sodtiaus žmonių gyvenimo. Pusi
10cjoje. Pusi. 47. Kaina .............. 15c. 22 Kaina .......................
Teismas Ir jo nepriklausomybė, A.
Menininkes arba Magikaa.
Pa
I-eontjov’o.
Iš rusų kalbu* vertė
gal Panovų. parašė A. Aitvaras. Tel
Alfa. Pusi. 32. Kaina .................. 10c.
pa visokį magiški pavelkšlėliai Ir
kaip padaryti visokias štukaa. Pus
Tiesų lygybė. A.. Leontjev’o, vertė
lapių 32. Kaina .................
15c. PI. Veikalėlis aiškina žmonijos Tiesų
lygybe, kurių linkui eina žmonija
Mokykla Ir Joa uždavlnlnye. Pa Saukdama "laisvės ir lygybės". Pusi,
rašė Alfa.
Aprašo apie mokyklas lt. Kaina ..................................... ScPrancūzijos. Vokietijų* ir kitų vieš
patysčių. putam kokia mokykla mun>»
Komedija trijuose
Trįs Mylimo*,
reikalinga, ko męs turime tiesų nuo aktuose.
Parašė .žemaitė. Pusi. 44
mokyklos tikėtis. Ir koka, apskritai Kaina
.........................
25c.
imant, mokyklos uždavinys. Puslapių
Tikri ir netikri Aventiejla. Paveik
69. Kaina ...........................
■lėliai ti gyvenimo kanklntlnių Ir
Nutruko. Vieno veiksmo komedija. kanL.ntojų.
Illeista Buslv. Lietuvių
Kamajų Laisvamanių.
Parašė Smalstys-Smolakis.
Pusi. 61, Kaina 15c.
Vaidintojų Būreliui paskiria Autorius.
Pusi. 20. Kaina .......................
10c.
Vaikai. Parašė Oktavas Mlrbo, ver
tė J. V: Telpa čia šio* apysakos:
Oras, Vanduo, šviesa Ir šiluma. 1) Vaikai, 2) Virvelė. 3) Klodas Ge.
8u taisė Akyvos ir verto* perskaitymo kiek
Lekcijos Prof. Blochman’o.
Visiems suprantamai apra- vienam. Pusi. 48, Kaina ........... 15c.
šernas,
šyta ypatybės cbemiško ir fiziško
proceso, aiškesniam parodymui yra
Vaišės Jėzaus Kristaus pas Popiedaugelis tam tikrų paveikslėlių Pusi.
Parašė Vlctor Hugo,
žlų Pijų IX.
138. Kaina....................................... 40c.
Prekė .................. 10c
antra laida.

Pasako*, Prityrimai Ir Veaelljo* su
Vikrus Vaikina*.. Apysaka iš nor
dainomis.
Suderinimais
parašyta
kun. K. Aleknos. Yra tai nekurtos vegų gyvenimo, sekant Bjersonų.
pasakos, nuotiklai, žaislai,' giesmės, Apysaka užimanti kiekvienų., su gra
veselijos, najiviškai išpasakotos, vis- žiais privedimais. Pusi. 30 Kaina 10c.
kas eilėmis sutaisyta.
Pusi. 142.
Vincas Stonis. Apysaka Iš žmonių
Kaina ............................................. 35c.
gyvenimo, Parašyta Šatrijos Raga
Pasninkai Lietuvoje. Aprašymėliai nos. Pusi. 143, Kaina .................. 35capie lietuvių žmonių pasninkus, yra
Volungė Ir vieversėlis. Eilės MarIštraukos kelių rašytų
straipsnių
_ _Įvairių eilių. TėvyLietuvos laikraščiuose, ir pagal tuo* galio, yra daug
sutaisė K. Stkls. Pusi. 16. Kaina 5c. niškų, meiliškų, mušikai, sakmėms, ir
dekliamacljoms.
Pual.
170,
Kai
Pletro Caruso. Vieno veiksmo Dra na ..................................................... ®Ocma parakė R. Bracco, vertė K. Puida
Užkapotas Žvlrblys. Apysaka V. J.
Veikimo vieta — Neapolis, Šių laikų
Pusi. 24.
atsitikimas. Pusi. 32 Kaina .... 10c. Nemlrovič — Dančenko.
Kaina .....................
10e.
Pilėnų kunigaikštis.
Tragedija V
žibutė arba pirmiejie pavasario žie
velkamuose, supaisyta pagal Krašev
skio apysaka “Kunigas *. Parašė M. dai, eilės Jovaro. Telpa 17 Jvairlų
šiaulėniškis. Puel. >1. Kaina..35c. eilių parašytų vieno iž gabiausių
eilių ražėjo Jovaro; laikraščiuose kri4uz . 'i e
Ponaitis. Apypaka, iš anglų vaikų tika šių knygelę augščiaus iškėlė,
Graži spy negu kokiaa kitas eilės. Pusi. 15.
gyvenimo. Panoj
............................................. 5c.
nai tėvams. Kaina
■akai tė kiekvieną
..... 10c.
Pusi. 27. Kaina
Žmonių Savivalda Naujoj* Zelan
Popullariškas* Rariitvedls Fiziko*. dijoj*. N. čumakov*o. Įš rusų kalbos
Parašė P. Neris. Knygelė susideda vertė A. žuvis. Pusi. 35, Kaina 10c.
iš 5 skyrių:
Ijf; skyrius: Svarybė,
A. OLSZEWSKI,
Pajlega, SvamUšėk, šdarstyklės ir.tL
II skyrius: Bliumą, Gazų išaiškėti- 3252 S. Halsted St, Chicago, IIIma*^ Tirštumo Atsimainymas, Termo
metrai, Bliumo* jaųęmas, šaltis ir
tt III skyrius: Balsas, Balso grei
tumas, Balso atsimušimas, Balso ypa
tybės.
IV skyrius: Aviesa, Šviesos
šaltiniai, Šviesos greitumas, Šviesos
atsimušimas ir tt.
V skyrius:
Reikalaujasti yvalrlų dailių
kaip tai: LnlhrodAlių, Žiedų,
Elektra, Prltraukinjas Ir Atstūmimas,
Prigimtinė Elektr4, Budas elektros
Brltvų, Anaeeikę, Koscertinų,
išslplatinimo ant daiktų, elektros ki Bmuikų, Klerseti|, 0ndiuo|aiBg ir šnekamų ma
birkštis Ir tt Yra labai naudinga linu, Liet, knygų Ir kitokių visokių daiktų. Tai
knygelė kiekvlenani žmogui ypatingai visados kreipkitės pas DAMIJONAITĮ Cbicage,
visokiems amatinininkams. Pusi. 100. 0 li-ėla gausite per paštų lletuvitkole kalboje
Kaina ............................................. 40c. KATALI004 No. 7 dykai, katrame yra kimiai
visokių daiktų paveikslėliai Ir |ų k a I a t s. (J

Rankų šašeliai Ir Parinktieji* žais
lai. Surinko A. A garas. Praleidimui Chlcago’i m nesiunčia)
Taipgi
lausamas Sim. Daukanto L. I.
vakarais liuoso laiko; šitoje knygtr
paveikslas miera t2 x28 colių kalas... .25o
Įėję telpa paveikslėliai, kokius su Perkupčiai gauna nuolimtln. Adressas:
rankų šašeliu galim* parodyti ir tam
M. J. DAMIJONAITIS
tinkami apskaitymaiPuslapių 32.
31SS
Union Ava.
Cluupt IIL
Kaina ...................... U................... 10*

Iš Vilniaus eina Naujas
Laikraštis

‘EŽYS’

Pinigu Preke.
Iki 500 rublių, rublis po,......... ...i2W
Nuo 500 iki 1000 rublių, rublis po. .51
Viri 1000 rublių, rublis po.......... MM!
Prie kiekvieno siuntinio reikia pri
dėti 25c. ant pačto kaštų.
Jeigu norite, kad pinigai greitai te
gerai suvaikščiotų ir niekur nežūtų,
tai siųskite per “Lietuvos“ redakcijų,
adresuodami teip:

Pašaipos, pajuokos ir pakai bos
mėnesinis su juokingais paveikslė
A. OLSZEWSKI,
liais laikraštėlis, skiriamas visiems
Lietuvos žmonėms. Kaina me 335a S Halseted St, Chicafo, I1L
tams: Amerikoje Ši.00. Lietuvoje
1 rublis. Adresu:

Russia, Vilno, Antokol, V.
Gospit. No. 1, 3 “Ežys”.

Notary Public

$30 vertės už $15!

Išdirba visokias legališkas popieraa,
kaip tat: Plenipotencijas, Kontraktus,
Bill of Bale, Testamentus, Affldavits ir
kitoniškus. Inkorporuoja draugystes.

Auk *uota* laikrodėli*. užtikrinamo 90 metų,
pr*n*llr>ėhi, gryuo aukso žiedą*. gryno aukso ka
lniukai. *rra» *ku*tn***, fepeėiukna, papusta*,
muilą* ir puodžiuku*. visk** vieno)* skrynelėje
sudėta ui |lb.00. Pinigai reikia siųsti Mooey Or
deriu ar apdraustame lailke. Kas prisius savo a
df*»ę. gaus Kataliogf visokių daiktų ir nonų dy
kai. Su visokiai* reikalais reikia kreipti* adresu:

(Lietuviškas Notaras)

J. J. Hertmanowicz
Ofisas

A. Olszewski’o
3252 S®. Htlrted,

Cor. 33r4 St

Chicago, III.

F. J. Gritz, Box 66, Eureka, Cal.

Knygų Katal iogas

ATYDA!

480 Biologija arba mokslas api* gy
daigius. Pagal prof. Nuabaumų,
sutaisė Bernas. Mokslas kokiu būda
radosi gyvi sutvėrimai ant musų že
mės, kaip jie vystėsi pradėjus nuo ma
tų vabalėlių iki daėjo lig paukščių,
žvėrių ir paties žmogaus. Su paveik
slėliais. Chicago,
11L 1901. pusla

Suomi pranešu visiems kny vus
gų perkupčiams Ir Šeip reikalavusiems maldaknygių: “Mažo Aukso Altoriaus” ir “Breviorėlio”, kurių buvom Išbaigę Nr.
1807, 1904, 1906 ir 1907; kad
dabar gavome didelį siuntinį
iš Europos, todėl galite dabar
gauti visokio skyriaus viriais,
iš minėtų virš maldaknygių.

A. OLŠEWSKIS.

‘RAISTAS’(The Jungle’)

pių . ........................................................
473 Apl* temų Ir kitu* svietus. Jų
buv| ir pabaigų. Pagal Heilpernų, Falbų ir kitus, sutaisė Bernas. Apraio
kas yra žemė, iš ko ji susideda, ant
ko laikosi ir kaip sukasi. Kas yra
saulė, žvaigždes, mėnulis, planetos, ko
metos ir kitos retai matomo* žvalge*
dės. Su 30 astronomiškų paveikslų.
Yra tai vienatinė knyga iš kurio* žmo
gus tikrai gali apsĮkviesti. Chicago,
111. 1896, pual. 225.................... 4... 75c
Ta pati apdaryta.......... . . ..........>1.00

507 Gamto* Istorija. Pagal P. Bertį’
Garsioji knyga perguldyta II angliško originale
vertė D-ras A. Bacevyčia. Knyga su
j lietuvišką kalbą. Preke Ūktai
daugeliu gyvulių, vabalų, tuvių, žmo-'
nlų, medžių ir akmenų paveikslėlių^
trumpai aiškiai ir suprantamai Išalški-’
na gamtos istorijų, ypač tuo* dalykus^
Labai žingeidi knyga! mąsi nuo pat menkiausių pavidalų IkY
Reikalaujant ir siunčiant pinigus didžiausių ir tobuliausių. Chicego, III.
IMI, pust . ...........................................

ant iŠleistoįaus vardo, adresuok:

J. NAUJOKAS
Miliui M- Bu 189, IEW VORU, I. Y.

525 Kaip gyvena augmenys? Pagal
Lunkcvyčių ir kitus sutaisė Seroaa.
Supa veikalėliai*. Yra tai aprašymą*
■J

Dr. Grant Gydo Vyrus
Eik pas Žinovus Specialistus
Męs užtikriname, kad išlydysime

Teuinca.

Ligotus - Silpnus
Nerviškus Vyrus.
Lytiškų gyslaplerų,
Strikturą,
Užnuodijimų kraujo, Užkrečiamas ligas,
Lytiškąsias ligas.
Nuopludj sekios.
Teipofi r*U pamatyti savo
aat vaiko mu»^
Gatorijojr Anatomijos, kuri yn atvira vištom* vyrami dykai.
llc>d< m-be atkritimo. ISj-ydome daugiau vynj negu koks aor* *peeiaU*ta* (lucagoyr.
Wu»t| kaino* yi* per pu*f to. k| kiti žinovai skaito. Nelauk Ateik tuojau*.

Dr. Grant ir Ko., 329 State ui., Chicago, UI. 4
C
(Arti Coagres* gatvė*.)

Puikus laikrodėlis $8.75
Nedengtas, 17 Akmenų Elgin ar
Waltham Nikelinis Vyriškas Laikro
dėlis už $8.75. Šitas pigus pardavi
nėjimas trauksis tik iki 20 dienai šito
mėnesio.
Prisiųsk savo adresą, g
gausi naują lietuvišką laikrodėlių Kataliogą dykai.

P. K. BRUCHAS
3316 S. Morgan St., Chicago, III.

DovanossiikiekvlenuPirkiniu
Kiekvienas, kurs pas mus Drapanas perka, visada gauna puikias Dovanas.
Šiose dienose >rle kiekvieno >15.00 ar didesnio pirkinio bus duota dovanų dide
lis puikus Šv. Tėvo Pi|aus X paveikslas, gražiame auksuotame rėme, pe stiklu, ver
tas >4.00. Todėl pasiskubinkite pirkti šiose dienose, o gausit* dykai puikų paveikslų,

kuris bus gražiausiu papuošalu jūsų namuose.

Męs laikome tiktai pirmos k basos Drapanas ir todėl nesigėdi me jas
rekomenduoti ir augščiausioe kliasos žmoniems.
Męs savo drapanas patys dirbame, todėl ir galime
\
ja* parduoti pigiau už visus kitus.

Už kurias Drapanas kituose štoruose
moki $20., pas mus jas pirksi už $15.00.

MfHL
f

^e’8u netiki, tai ateik ir persitikrinsi.
Ji|S gyvenanti kituose miestuose ir fermose, nemokėkite už savo Drapanas brangiai. Rašykite mums,
o męs jums prisiusime musų drapanų prabas, mieraa
ir prekes, iš kurių sau pasiskirsite daug geresnes

Drapanas ir už daug pigesnę prekę kaip jūsų štoruoaa.
Rašykite mums adresu:

The Bridgeport Clothing Co.
A. 0L8ZEWSKI, Presldentaa

3246-48 S. Halsted st., Chicago,!II.
■ūsų štoras atdaras Iki 9 valandai vakare: Panedėliais, Utarninkais, Ketvorgais ir
Subaiotnis iki 10 valandai.

apie yvsirius musų žemės sugjuuą jų mimai, pramonės, išdarbiai ir tiesos;
sudėjimų ir atmainas, gyvį ir plėtojl- kokie miestai, su klek gyventojų, fa
ant kurių žmonės šiuri, bet jų gerai brikų. pramonių; kur kokio orai: šal
nesupranta. Chicago, III. 1903, pu čiai ar karščiai, lytus ar giedros; kur
slapių 238 ................ ...
.v......50s koks ilgis dienos ir nakties; kur visa
657 Istorija Suvienytų Valstijų šiau da yra lygi diena ir naktis, kur saulė
rinės Amerlkoe. Nuo atradimo ir dar per keletu nedėllų nenusileidžia arba
dėjo plauku į Amerikų, kokios karės neužteka ir tt. Knyga didelė 6x9 colių.
buvo, už kų kariavo Ir kokiuose me- Aut gerus, standžios popieros apaudln
■ tuose; klek buvo prezidentų, kokie Ir ta. Chicago, IU. IMU, puti. 469. 82.00
prieš atradimų Amerlkoe iki 1896 m. Ta pati apdaryta audimu, kietuose ap
Aprašo kaip Kolumbas atrado Ameri dnrucro, auksinėmis litaromis atspau
kų, kokie čia tada žmonės gyveno, ko stl parašai ant nugaros ir šono.. 82.50
kis žmonės pirmiausiai iŠ Europos pro
656 Istorija abolna.. Dalis pirma
klek kuris gero dėl štoo šalies padarė. Nuo seniausiųjų laikų Chlnijos —
Prie galo knygos telpa Suvienytų 3800 m. pr. Kr., iki galutiniam išdalini
Valstijų Konstitucija, kurt yra reika mui imperijos Aleksandro Makadoni
lingiausia žinoti kiekvienam žmog-ii Akojo 146 m. pr. Kr. Surašė Dras A.
gyvenančiam šioje šalyje. Chicago, IU. Baceviče. Su paveikslais, parod&n
1896. pust 364 ............................ 81X0 čials tų laikų plramldus, sienas pylių.
T. pMl .pdĮrTU Mdlmu, kletuoM »P-typu, kualri k
taruoM. uk» lltaroa aM nucaro. I, Htoroallfu. Akkadu raito Ir tt Chl
šono .................................................. 81X6 cago, III. 1904. pusi. 498 .............. 81.00
1135 Hyųlena arba mokslaa apie už
508 Gamtos psjlegoa Ir kaip Ii Jų
naudotis. Pagal Bitnerį sutaisė Ser-laikymų sveikatos. Pagal Bernesų.
nas. Svarbios moksliškos vertėj kny- (Dr* Noll ir kitus, sutaisė Kernas. Yra
ga, su daugybė paveikslų y vairių ms tai nauja daktariška knyga. Kas Jų su
ėlnerljy Ir kitokių prietaisų ant išnau atyda perskaitys, pataikys a paisau got!
dojlmo gamtos pajiegy. Chicago, IU. nuo visokių Ilgy, užlaikyti čielybėjv
1904, pust xa6
. ......... 50e save sveikata, pailginti savo amžių ir
užauginti sveikus ir tvirtus savo vai
516 15 kur atsirado muaų naminiai kus. Chicago, III. It97. pual. 133. .38c

gyvuliai Ir auginami augmenys? Pagal
Lunkevyčių sutaisė Šernas. Su pa 1176 Pamatas Visokiai Reformai.
veikslėliais. Chicago, 111. 1901. pusla Vadovas sveikatai, turtui Ir laisvei.
Popullarlškaa raštas apie klausimų
pių 73 ...............
20c
valgytos. Parašė Otto Carduo. Su
raštininko
leidimu vertė J. Laukia
526 Kada Ir kokiu budu svietas su
sitvėrė Parašė Prof. Dr. M. W. Meyer. Knygutė nurodo kad mėsa Ir kai-kurls
Iš vokiečių kalbos Vertė J. Ilgaudas. kiti telp pavadinti dilginanti valgiai,
Aprašyta kokiu budu tveriasi dsngl yra netinkančiais žmonėms maistais
Iki kūnai ir kaip musų žemė susitvė Chicago. 111. 1907. pusi. 113............ 30c

užsakymo, męs nežinosime kų su
nėra užsakymo.
6) Visada ant aavo laiškų pasirašy
kite savo pravardę ir adresų. Nors
ir tūkstanti karty mumis rašę, visa
da reikia pasirašyti pravardę ir ad
resų kiekviename laiške, nes męs
radę laiškų terp 100 ar 300 laiškų
be parašo ir adreso, nežinosime keno
jis yra Ir negalėsime atsakymo duo
tl.
Su visokiais reikalais rašydami
pas mus visada adresuokite telp:
A. 0LAZEW8KI,

3252 8- Halsted su,

36 Kristaus kūnų ima. nuo kryžiaus.

19 Regykla šlųdteRinlo BeUejaus. (
M Kaip siųdian terodo Blainelė. ku-

kurioje Kristė gltM.
31 Bažnyčia apt t likimo Uv. P. Marijoą
12 Bažnyčia būdavote ant grabo Bv.

KARMOS! KARMOS!

P. Marijos. '
M Kaip šiųdien išrodo Kristaus gra-

am

I

34 Kaip šlųden tirpdo,^Kalvarija, kur

Kristus mirė. . .U(
25 UlytAlė po var0 Jėfaus "štai Žmo-

Chicago, Ilk

Lietuviszkoje “Zinyczios“ Koliordjoje
Prie pat miesto Thorp, valstijoje Wisconsin.
į. U:

AIRIJA IV.

Storeoskopa I arba Teleskopai

Stereotutopas arba Teleskopas yra tat
priete'sa arba žiūronas su padidinan
čiais stiklais. per kuriuos kad žiūrai
ant abroaėlio, abrozėlls pakirsta | naturallikų paveikslų, kuriame matai Ma
las grupas žmonių, trlobų. visų mie
stų, plačius laukus, miškus, darius ir
telp toliau, teip kaip kad pats tojo via
toje būtumei ir vtakų savo akimi ma
tytumei. Teleskopas paverčia | natų
rallškų ėsrbę, padidina j| ats kirsto
žmogų nuo žmogaus ir išrodo jau na
paveikslu, bet tikru atsitikimu.
Me« turime dabar ant pardavimo gra
siausius storeoekoptakus paveikslus,
kaip matote žemiau surašytu*.

Sualdtda Ii 100 Stereoakoplikų paveikelėllų . bakaelyjų.( Prekė $2X0 ei
bakeeų. .
i .
šitoje serijoje yra >4 sykius tiek pa
vMklėlių kų pirmutinėse serijose. Ir
štai kų juoee galite pamatyti;
161 Besiartinanti audra ant ežero Erte.
102 Nev York. Tavorų krovimas J di
deli oceaninĮ laivų.
103 New York. Pili** daržas (CaatUei
Garden).
104
105 Atlantic City, New Jersey. Pamaryj.
lot Niagara. Patkavlnls vandenskrttya nuo olinėe saloe.
(Horse
Sbo« Fa Ils from Goat Island).
107 Chicago. Auditorium viešbutis ir
Mlchlgan Avenoe.
lot Kaskados ir pokyliai svetainė. L
P. Parodos 1904m.
s
109 Moki indljonas namieja.
110 Moki tndljonų gyvenimas.
111 Slouz Indijonų vadas. H^No-FralA
111 Vartininkai (The Sentlnels) 3,043
pėdų aagftčio, Yocemltė, Cal.
111 Motina girių. 63 pėdas apėmlo. To
semite Klonyj. Cal.
114 Magdelenae Kolegija, Ozford. Ang
Ujoj.
115 Atrija. Killarney, pilis Ross.
116 Įėjimas į Muckrosc Klloštorlų. Ai-.joj.
117 šiaurinis miestas. Gibraltar.
U* Berlynas. Bondler toris ir Kate-

rė, telpgi kokiu budu atsirado ant jos
1210 Aritmetika. Sutaisė 8. Škač
gyvybė. Su paveikslais. Chicago, III
1906. pusi. 140 ............................... 35c kauskas. Lesgvaa būdas išmokti skal
tlluotl (rokuoti). Knyga padalyta j
827 Kada Ir kokiu budu gali svietu penkis skyrius. Skyrius I — apie
pasibaigti. Parašė Prof. Dr. M. W1Ul skaitlius. Skyrius 11 — Trupiniai. Sky
III — --------------------Dešimtiniai trupiniai.
SkyMeyer. Iš voaiečių kalbos vertė J. D- rlus
------------- —
gaudai. Knygelėje aprašyta svieto r,UB IV —
proporcijos
pabaiga. Km nori dasižlnotl kada iy Skyrius V—Proporcijų
prievadlnės
kokiu
svietas pasibaigti,
to- Chicago, Iii.1897, pusi.104 ............. 25<
KOKIU budu
duuu gal
BRi sticuu
pasiuaigu. te
gul perskaito šitų knygelę. Chicago,
1300 Rankvedls angliškos kalbos. Pa
SERIJA 1.
llt
UI. 1906, pual. 135........................... 38© g^ OHendorTų, Harvey, Maxwell ir kl I Susideda Iš 12 Stereoakoplikų paveik
tus surašė J. Laukia Yra tai praktl j
slėlių pundelyje. Prekė 50c. ui jq
545 Nematomi priešai Ir draugai škiausia knyga išsimokinimui anglįpundelį.
žmonių. Pagal Bitnerį sutaisė šernas, škoe kaltos pačiam per save be pagel 1 štai kų juose gali pamatyti:
X21
Aprašymas smulkiausių bakterijų glm- bos mokytojo. Chicago, III. 1906, pū 1 Stebėtini griovai Yellow 8tone Pa*.
ko.
dančių visokias ligas pas žmonis, jų slapių 307 ..................
81-25 '
.,123
susekimas, vystymusi ir tt. Su pa Apdaryta .......................................... 81-50 2 Kvletklnė paroda, mieste Barsto 123
veikalėliais. Chicago, UL 1905, pusią- j
gos. N. Y.
134
pių 113...........
30c
1326 Žodynas lietuviškai • angliškos 2 Bovery gatvė New Y orka.
<125
kai boa Dalis I. Sutaisė A. Lalis. čia ’ 4. Didysis vandens puolimas, Yellov*
stone Parke.
128
548 Oras, Vanduo, šviesa Ir šiluma. rasi visus lietuviškus žodžius išguldy j
tus angliškai. Kožnas žodis paženklin j 5. Typiška tabako ferma. Kuboje.
Lekcijos Profesoriaus Blochmano. Lie-1
tas kuršyvoms litaroms prie kokioj 6 Budo butas mieste Honolulu. ant sa
tuvišken kaltou vertė J. Šernas. Chl-1
los Hairall.
gramatikos skyriaus jis priguli. Kny-!
128
cago, PI. 1907, pusi. 138 ................... 35c f
gos formatas 6x9 colius. Kieti, mėly 7 Žuvų rinka, mieste Manilės, ant Fi
lipinų salų.
129
bojusi sęupųBpįB *įuj«pdB ouiipns ou
553 Paėjimas organiško svieto.
'
S-n Jose gatvė, mieste San Juan.
ant nugaros. Chicago, III. 1902. pu
gal Bltnerį sutaisė šernas. Knyga dl-1
Porto Rlco.
1X0
slapių 353........
82.00
dėlės moksliškos vertės. Jį aprašo j
Puikiausia pilis mieste Rbetnstetn.
tvėrimųsl viso sutvėrimo ir visų gam- |
Prūsuose.
111
1328 Žodynas Hetuvlėkai-angliėkoa Ir
tos sutvertų daiktų; pai'kdo, pagal se
Puikiausias ŽurandelH Salono do
angliėkai-įletuviėkos
kalbų.
(Abi
dalys
į
niausius ir giliausius žemės sluogsnius, t'
Jenets, miesto Vienojo.
133
daug milijonų metų atgal gyvenusius < — I ir II, t. y. No. 1326 ir No. 1327) 11 švento Mykolo palocius, Peterbur
rienojM
knjrgoje.
Yra
tai
reikalingiau

ųnt žemės augmenis, vabalus, žvėris, •
ge, Roeijoja.
131
paukščius ir tt Su paveikslais. Chl- sia knyga norintiems perai pažinti an- 11 švento Petro bažnyčia ir pilsčius
35* gliėkų kalbų. Formatas ir apdarai to
Ryme.
cago. UI. 1905, pusi. 137
134
kie pat kaip No. 1327 .......... 86X0

V

t

- -

, ,

Žcmš yra derlinga, guli terp dviejų geležinkelių, šalę bėga upė “Black
River”, oras sveikas, vanduo tyras ir sveikas, aplinkui gyvena farmeriai lie
tuviai ir lenkai, lenkų katalikų bažnyčia ir miestas su turgviete ir geležinke
liais arti, vieškeliai geri. Žemės kaina $12 už akrą ir daugiau. Įmokėk ketvir
tą dalį, likusius gi išmokėsi per 5 metus. Norintiems “Žinyčios” Dr-tė pa
statys ir trobas išmokesčiui, iškas šulinį ir tt už pigiau negu pats farmerys
galėtų tą padaryti.
“Žinyčia” daro ekskursijas į savo žemę kas pėtnyčios naktį. Trauki
niai išeina iš Chicagos 10 vai nakties ir pribūva į Thorp 8 vai. ryto. Suka
toj galima apžiūrėti laukus ir vakare gryžti namon.

Tikietai iš Chicagos į Thorp prekiuoja $6.59, į abi pusi $13.18. Kas nuo
mus perka žemę, tam kelionės lėšas sugražiname. — Lietuviai atvažiuoja
iš visų Amerikos Salių ir kada šitą vietą pamato, kožnas žemę perka. Čia
žemės kaina yra $13.00 akras, bet netrukus bus pakelta iki $16 už akrą.
Todėl, kurie norite gauti žemę tikrai lietuviškoje kolionijoje, tai pasisku
binkite, nes žmonės kasdien čia farmas perka ir todėl kaina žemės umu
laiku gali pakilti.
r

;

į

.

Norinti pamatyti “Žinyčios” žemę, rašykite arba asabiškai atsišau
kite pas

A. OLSZEWSKI,“Žinyčios“ Mgr.
Chicago, III.

3252 South Halsted Street,

Vokleilja. Griuvėsiai viduramžinės
pilies.
P. 8. Męs turime pardavimui ir pigesnių laukų *WisconBine ir kitose val
Vokietija. Laivas apleldztautia Koblenc’ų, ant Rbelno upės.
stijose. Parašykite mums kur jums yra maloniau, o męs pranešime jums pla
Švedija. Stocktoltnaa nuo vandens
čiau. Žinoma, kur kaina mažesnė, ten ir žemė ir vieta prastesnė.
pusės.
^4
Stockbolmas. Karališkas palestus, Į
Švedija. Ant kelio | Odde.
,
Švedija. Lejono pilis. Geteborgą.
Šveicarija. Mount Blanc žiūrint
nuo Cbamonft. ’
!
Yokohama, Japonijoj.
Darko viy
Thun. Šveicarijoj.
pardavinėtojas, rodantis sarę
Žiūrinis kiemas, Alhambra, Grana
33rd Place, terp Halsted St.
da. Ispanijoj.
f>
i
ir Auburn avė.
Tu
moki
po
$10.00
rando®
ant
mė

Katedra Notre Dame. taskada. Pa- 175 Japoniški kūdikiai ledinės Smeto nesio už savo flatų. Tai per metų 2 lubų, 2 flatų mūrinis na
nos šėtroj. Yokohama.
mas
ryžiuj. FrancnzlJoJ,
83100X0
tu išmoki $120.00. o per 10 metų
Tullerinų daržas. Paryžiują Fran- 116 Japoniškas žvejys prieplaukoj, Y> $1200.00, ir tie tavc^už radas išmo
35th Place, terp Auburn avė.
kohama.
rijoj.
\ .
!
kėti pinigai jau niekada tau atgal
Ir Gaga St.
'■
Paloviai tautų ant upės SeJna'oą 177 Japoniečlų būdas eiti pailsiu.
nesugryž.
Paryžiaus Parodą 1900m.
17$ Tropai į Klgomisų žinyčių. Kyo
Ui $1200.00, kuriuos tu per 10 2 lubų, 4 flatų ir užpakalyje 1
Veous de Mll» Lourrą Paryžiuje,
metų randa išmokėsi, gali nusi- lubų 1 flato abu mūriniai na- *
to. Japonijoj.
mai ..
8530000
Francijoj. 4i >
179 Kyoto, Japonijoj. Klgomizų žiny- pirkti mažų nameli, kuriame galėdee Champe KĮyeuea, Paryžiują
tumei gyventl ne 10. bet 50 metų, 2 lubų. 5 flatų mūrinis na...................................... $430000
Franctjaj. ‘Tnr-* 1 •<
' 186 Auksinis pavUįonas ant ežero Kln- Toks namelis tau kaštuos $1200.00,
Didžioeios operas paiociua, Pa
o
laikys
ant
50
metų
arba
ir
ilgiau;
kakujL arti Kyoto, Japonijoj.
35th Place, terp Halsted Ir Gege uL
ryžiuje. Francijoj. ‘
Itl Senoviška šinyčta Fujlyama, ML o mokėdamas kitiems randų po $10.00
Tvlrtynė šv. Jono ir Katedra.Marant mėnesio tu per 50 metų išmoki 2 lubų, 6 flatų murinta na
Fuji. Japonijoj.
mas .................................. $4000.00
aeir.es. Francijoj.
133 Teatro gatvė, ilgio vienų mlllų, $6000.00, ir kodėl tada neperki sa
134
vo
natao?
t
566 Senų gadynių Išnykę gyvi sutvė
Laivų užplaukė ir ežeras, VlllefranSERIJA II.
Cteaka, JaponijojPoplar avė, arti 31moe ul.
Męs turime daugybę ' namų ant
che. Francijoj.
rimai. Pagal Hutchinsonų sutaisė Šer
ĮSI Karą, Japonijoj. Tūkstantis žibin
6 ruimų marinis namas ir 9 pėdų
3252 S. Halsted Et., Chleago, UL Susideda Ii 25 Stereookoplškų paveik 136
pardavimo
pigių
ir
brangių.
Pirk
Su paveikslėliais.
Carniche
kelias
ir
ežerėlis
VUloAprašo se
slėlių bakselyjo. Prekė 75c. ui
čių pn« Ka-suga-*1o-Myia žinyvienų namų Ir nustok mokėjęs ki 8augštas b ase m en tas ............. $2200.00
franche, Francijoj.
niausių gadynių yvairius sutvėrimus
> bakselį.
ruimų medinis namas ....$2500.00
117 Pajūrinis kraštas Caslno, Monto 14 Nlkko, Japonijoj, fk jovės akmeni tiems randas. Męs tau galime par
gyvenusius ant žemės dar prieš atsi
štai kų juose gali pamatyti:
duoti
gerų
namų
už
$4000.00.
|
kurį
Carlo.
radimų žmogaus, šiandien tų sutvėri PASARGOS SKAITYTOJAMS.
Gražiausias vandens puolimas, H ar
Union ave^ t«rp 31 ir 32 ul.
nis šuo. serglantls Nikko žinyčių tu gali įleisti 4 šeimynas po $10.00.
13S Vatikano daržas Ir šv. Petro k»
mų kunus žmonės kasdami gilius šuli
3 lubų, 2 flatų mūrinis nanuo Plktojou
vana Glcn, N. Y.
1) Kada reikalauji permainyti ad
Taigi 10 metų randa tau pilnai už
tedra, Ryrae, Italijoj. •
nius, kanalus, arba imdami iš žemės resų, dėl siutinėjimo laikraščio, visa
mas .......................................$9000.00
.........
188 Rswa1iški mokyklos kūdikiai.
Grandžių sodas, Floridoje.
moka už tavo namų. Pasirink sau
131
Rymas
žiūrint
nuo
bokšto
šv.
Pe

anglis, randa giliai palaidotus žemėje. da paduok ir senųjį savo adresų. Jei
186
Paimu daržai ant kranto Monoloa blle namų. įmokėk mums pusę pini 2 lubų, 2 flatų mūrinis naDidžiausias pačto buliukas, 1New
tro katedros.
mas ....................................... $570000
Tūlų sutvėrimų atrado člelus, nesuga gu pats gerai rašyti nemoki, tai ad- 1
upės, Honolulu. HawaL
York#.
gų iš viršaus, o likusių pusę išmodintus kunus, užklotus keliolikos siek resų duok kitam, geriau mokančiam,
Stebėtinas vandens puolimas, Nl* 140 Didžioji galerija Oolona palocluje, 187 Daktilinių primų kelias, Honolulą kėši mums per 5 metus iš to paties
Auburn avė, trep 33 ir 34 ui.
Ryme. Italijoj.1
snių storio žemės eile. Jie yra šian parašyti.
namo randas.
gara Falls, New York.
HavaL
lubų, 1 flato mūrinis namas
Skliautas tieuinlo Severo, Rym%
141
dien Išstatyti įvairiuose mušėjuose, iš
Męs šių savaitę pardavėme šiuos
Puikiausia svetainė United States
181 Hawaiišks moteris, gaudanti Pee2) Pinigus geriausiai siųsti pe>
ir 2 lotai ............................ $4000X0
Italijoj.
kurių žmonės mokinasi pažinti kaip
namus:
Kotelyje, mieste Saratogoe, N. T.
Money Orderį arba
registruotame
best,
mažiukę
kriauklinę
žiu
važ

lubų, 3 flotų medinis na
143 Koloaeumaa, Ryme, Italijoj.
sena yra musų žemė, kiek tai milijo
Lowe
are.
3146
Kupčiška gatvė. Oblspo, mieste Ha 143
laiške. Nedėk J laiškų smulkių sida
tą
mas .................................... 3250000
Neseniai atkastas paloclus, Pomnų metų reikėjo pakol ant mirusio
3029 Poplar avė.
vanos, Kuboje.
brinių, nė auksinių' pinigų, nes jie
189 Cbinlečial renkanti ryžius, HavaL
pejo, Italijoj.
2956 Quinn St
fvėrio kuuo užaugo eilė žemės kelioli
Ūkininko namai, Kuboje.
Morgan St., terp 32 Ir 33 ui.
kelionėje kopertų praplėš, išpuls Ir
144 Senatas ir Kanalas, Milaną Itall- 190 Gyvenimas Pretorijoj, Pietinėj Af
3212 Auburn ve.
kos sieksnių storio. Mokslinčiai, pa
lubų. 6 flatų ir štoras, mūri
Įplukdymas
galvijų
mieste
Manilės,
prapuls. Geriau, vietoje smulkių. |3oj.
rikoj.
sužemiau
Turime
ant
pardamo
gal storumų ir senumų žemės siuognis
ant Filipinų salų.
* namas ............................ 8180000
dėk pačtinlų markių už tų sumų.
145 Kelias šv. Juozapo, Venecijoj. Ita 191 Įplauka Ir plauklrnU laivų taisymo rašytus namus, iš kurių gali pirkti
sulų, kuriuose tų sutvėrimų kunus ran
9
Geležinkelis
ant
salos
HavaiL
Pačto markes priimame tiktai vieto- ‘
lijoj.
kurį nori. Įmokėsi pusę pinigų pirkdlrbuvė Valparalso, Chlle.
da, gali be apsirikimo spręsti, kaip se
Morgan SU terp 63 Ir 64 ui.
je smulkių, kur suma mažesnė už 18 Gatvė miesto Msnllės, ant salos Fi 146 šėrimas karvelių ant pledaus San
damas, o rėžtų išmokėsi 5 per metus. 2 lubų, 2 flatų mūrinis namas,
na yra musų žemė ir kaip seniai žmo
193
Jamaicos
Brookline
gatvė,
Port
lipinų.
$1.00. Jei suma siekia $1.00 ar dau
A. Olszewskis
Marco, Venecijoj.
akmenio pryšakta ir trepai. .$6200.00
gus ant jos atsirado. Chicago, I1L 1900.
Z-ntoatoi
giau, tai markių nesiųskite, bet dėki- 11 Kapclija "Sousu” ant Paryžiaus P** jų? Kelias šv. Andriejaus, Venecijoj, 193 San
3252 8. Halsted St.,
Chicago, III.
Francisco
gatvė,
Merico
City.
pusi. 370 .../...................................81-00
rodos,
FrancuzijoJe.
te pinigus arba Money Orderį, Jeigu
Italijoj.
Illinois Court, terp 32 Ir 33 ui.
194 Didysis pllacluą Mazico CityTa pati apdaryta......................
81-25
ŠITIE NAMAI ANT PARDAVIMO:
suma bus $1.25, tai galima dėti $1.00 U Paimu daržas miesto Frankfort,
ia Mahometonų bažnyčia Omaro
ruimų mūrinis namas .... 11200.00
195 •‘Jojimas ėėnimis”.
Prosuose.
149 Oceaninis pakraštls, parodantis ke- 196 Mano apglnėjas.
559 Svieto pabaiga. U rusiško vertė pinigais, o 25 centus markėmis, Vie- 13 Merginos parduoda kvietkas m
Emerald avė.
lio užuolankų, AlgiereFisk St., terp 33 Ir 34 ui.
197 Kalėdų rytas. .
Pr. Siūlelis. Kas nori dasižlnotl ka nok markės turi būti visame sveikos,
eta Kopenhagen. Danijoj.
Terp
32-roe
ir 33-čios ul. . .. .Prekė 2 lubų. apačia medžio, viršus
150
Gėrymo
fontanas
ir
gatvė
Senamo
nesulipusloe
viena
su
kita,
nė
prie
198
“
Tėve
musų,
kuris
esi
danguose
1
*,
da bus svieto pabaiga, tegul perskaito
2 lubų, 4 flatų medinis na14 Puikiausias kvietky darželis,
muro, štoras ir vienas flatas 2000X0
Kaire, Egipte.
199 Pagalvėlių kerė.
šių khygelę. Chicago, III. 1903. pu laiško neprillpintos, teip kad męs ga
ste Moste Carlo.
mas .................................... 83500.00
151
Besimeldžianti
dervišai
kieme
ma

lėtume
jas
panaudoti
savo
laiškams
200
Bėrimas
kačiukų.
15
3 lubų, 3 flatų medinis
naslapių 31.............................................. 10©
Rustoenval vandens puolimas, NorCanalport avė. arti Union ui.
hometonų bažnyčios damos EI
Sulipintų markių nepriimame. Mar
Teleskopas ir 100 virš paminėtų pa mas ..
$3500X0
vogijoj.
lubų,
ir ant 3 lotų mūrinis na
kes priimame tiktai Suvienytų Val lt Opera avenuo gatvė, Paryžiuje
veikslėlių kaštuoja........................ $3.00
lubų,
flatų medinis
mas, apsčioje 3 Storai viršuje
597 Žvėrys Ir Žmogus. Sutaisė pa
Mahometonų
bažnyčia
Bu
1
tano
Ka

153
100 tų pačių paveikslų bakselyje
mas
$3500.00
Francusijoj.
13 flatų ............................. 330.000.00
gal Schmehl'l šernas. Mokslas apie stijų šiaurinės Amerikos, jokių kitų
sau, žiūrint, nuo Ctadelio sienų,
be teleskopo.......................... $2.00
viešpatysčių
markių
nepriimame.
.
flaty
lubų
na2
medinis
17
subudavojimų kūno visokių žvėrių,
Moterų dnelėo su kardais.
Kaire. Egipte.
35 paveiksi— lė Jėzaus gyveni
mas
$1800.00
Leavltt 8L, terp 23 Ir 24 ui.
3) Jeigu išpirksi Money Orderį, 18 Moterys prlo arbatos.
paukščių, sanarkojų. žarnapilvlų ir
153 Pyramidoe ir Arabų vlUJa, žiūrint
mo
..................................$1.00 2 lubų, 2 flaty medinis nalubų,
3 flatai ir štoras, murinta
tai
nelaikykle
jį
pas
savą
bet
prižmogaus. Kiekvienas žvėris arba gy
nuo Ghtaeh kelio, Kaire, Egipte.
19 Motina kūdikį prausia.
^ats vienas teleskopas be paveikslų
mas
.............$3500.00
namas
$7000X0
154 Arabija.
Daržas išdžiūvusiame kaštuoja $1.00.
vis aprašytas pavieniai su visomis jo siųsk redakcijai, nes be “Orderio” •0 Kai; labai diueli tie mažiukai.
Emerald
terp 36-tos ir 37-toe ui.
redakcija
negali
pinigų
iš
pačto
gau

ypatybėmis ir kokių gyvūnų giminę jis
2 lubų,
flatų medinis na21 Vakaro diskusijos.
29th 8U terp Quinn Ir Throop ul.
155 Įėjimas I paloclų, Slngaporą Indi
tveria. Su paveikslais. Chicago, III. ti Pasilaikyk sau tik ^mažųjų bal
mas
...................... :... $160000 5 ruimų mūrinis namas ...,$1200X0
Ir keturi kitokį pa vai k staiui
SERIJA
V.
joj1906, pusi. 313................................ 81-00 tųjų korčiukę, o didesniajų, mėlynų
156 Turgaus diena Singapore, Indijoj. Susidedanti iš 12 maišyto gatunko pa
Apdaryta ..........................
$1.25 prisiųsk prastame laiške, registruoti
Wallace 8L, tarp 28 Ir 29 ui.
18th SU arti Union avė. .
veikslėlių pundelyje. Prekė 35©.
157 Tautiškasis greitasis trukią Singa
3 lobų. 4 flatai Ir štoras mūrinis
nereikia.
už pundelį.
SERIJA IIL
pūre, Indijoj.
3 lubų, 3 flatų mūrinis na
namas .................................310.500.00
4) Ant laiško, kuriame užsakai kny
630 Ethnologlja arba mokslas apie
Šitoje serijoje, kiekviename punde mas ..................................... 85300.00
Susideda iš 2o ttzeraoakoplškų paveik 158 Policijos stacija Hong Kongą Chlžemės tautas. Pagal D-rų M. Haber- gas ar kitokius tavorus, niekada ne
lyje, beveik vis kitokį paveikslėliai, tai
slėlių iš Kristaus gjrvenimo. Pre
nijoj. ’
„ , 4U,
Halsted StM terp 31 Ir 32 ui.
landtų parašė Šernas. Su pavelkslė- rašyk jokių kitų reikalų, kaip ve:
yra maišyti iš vi-oklų gatunkų. Juose
kė $1X0 už bakMlį su 22 pavtek- 159 Žibinčius Hong Konge, Chlnljoj.
2 lubų, 2 flatai ir štoras, mūrinis
Wallsce St., terp 29 Ir 30 ui.
ilsis, Yra tai svarbiausia moksliška korespondencijų, apgarsinimų, ar kų
yra: gražiausių miestų, bažnyčių ir
slėllu.
lubų, 4 flatų mūrinis na
namas ..................................$6800.00
260 Chlnlečlų vlenbuortalal laivai į
visas musų___
pasaulės
žmo- kitų, kas su užsakytais ta vorais nesi
knyga apie
_
__________
kitų begotų triobesių paveikslai, taip
mas ..................................... 88000.00 Burlington avė., terp 154 Ir 156 uL I
štai kų juoee gali pamatyti:
plaukėj
Hong
Konge,
Chlnljoj.
nlų veisles. JI parodo visų viešpaty riša, nes pas mus tavorų (knygų)
gi ir komiški paveikslėliai, ši serija
2 lubų, 2 flatų mūrinis na
sčių, visų žemės kraštų ir net mažiau* aiuntiniai yra atliekami viename de 1 Kristaus užgimimas Betlejaus Štai- 1.161 Gražusis kelias Shanghal, Chlnljoj. ym perą tiems, kurie nori pinigus ušmas ....V........................... $3300.00
Walface St., terp 30 Ir 81 ui.
nėlėją
162
Žvilgis
ant
vteėod
turgavietės,
, šių salelių žmonės ir jų paveikslus. partamente, apgarsinimai kitame de
3ė lyti, nes ji kaštuoja tiktai S5 c, o 3 lubų, 6 flatų mūrinis na
Bhanghai, Chlnljoj.
Aprašo jų kilmes, parvų, tikėjimų, pa partamente, o korespondencijos tre 2 Trys Karaliai atlanko gimusį Kri
Christlana ave^ arti Mllwaukee
Jbje galima tiek daug pamatyti IMl) mas ......................................8550000
Tautiškas prieeptečTų namas ant Ir serijoje L
stų ir dovanas jam kloja.
pročius, užsiėmimų ir abelnal viskų. čiame departamente ir kiekvienas
Ir Campbell avės
—
Mina
3 lubų. 1 flatas ir 1 štoras, me
Kas nori pilnai pažinti žmonių Istori departamentas yra po priežiūra ki 2 Kristus, dar kūdikiu budameą w>
Wallsce St., terp 31 ir 32 ui.
SERIJA Vi.
dinis namas ...................... 83500.00
kiną daktarus Jerosollaus bažny 114 Tokyo, Japonypj. Iriso gražybės 12 telp pat maišyto gatunko paveiksiu- 3 luby, 9 flaty Ir du Storai mūri
jų, tegul perskaito šių knygų. Chica tų ypatų. Tad jeigu jus ant vienos
čioje.
nis namas .......................... 81600.00
go, III. 1903, pusi. 667 ................ $2.00 popleros surašysite keletu reikalų,
!ly pundelyje. Prekė 75c. už pun<r> si
5th ave^ terp 42 ir 43 ul.
Apdaryta gražiuose ir drūtuose audi tai jūsų laiškas turės laukti pirmame 4 Kristus ant svodbos, Kainoj Gali 165 Yokohama, Jųpųialjoj- Prūdas eglp■ delį.
3 lubų medinis namas ......... $4500.00
Wallace St., prie 37 ui.
tiikų lotus Urletk4 pilname žy
lėjaus. Permaino vandenį į vynų.
mo apdaruose.................................. 82-50 departamente kol tas jį apdirbs ir
šitoje serijoje gražiausi paveikslė
luby, 3 flatai Ir 1 štoras mūri
dėjime.
»
ari
nusiųs antram, o ten vėl laukti kol f Kristus ant kalno kalba' priešais
liai. Labai aiškus, yra dirbti gabiau
Grant Works ant 14 ul.
nis namas ........ i.............. 87500.00
166
Junltų
tlnyčla'Hotfmoku,
Yokobasių
artistų,
brangaus
darbo.
Į
juos
šis
jį
apdirbs
ir
pasiųs
trečiam.
To

~ Judošius savo pabučiavimu Išduoda
641 Geografija arba žemės aprašy
2 lubų, ant 2 lotų, 6 flatai, 2
ma,
Japonijoj.
•
žiūrint matai vlskų teip aiškiai kaip
Kristų žydams.
Storai, medinis namas, parsi
mas. Pagal Geikie, NalkovskJ ir ki kius laiškus negalima nė į laikų at
81st SL terp Emerald Ir Union avės
duoda su štoro fi x turės... .88500.00
tus sutaisė šernas. Su paveikslais. sakyti, nė gerai atlikti; nes pas pi r 2 Simonas pagelbsti Kristui kryžių 117 Yokohama, Japonijoj, šiaučlus dir kad prieš akis nebūtų jokio paveikslė 8 lubų. 6 flatai mūrinis na
bantis lytines kurpes.
lio, bet tikrai gyva regykla.
Aiškiai ir suprantamai aprašo musų mųjį departamentų likus laiškui, ant
mas .................................... $10000.00
168
Atminkite, kad viri parodytos pro
Yokohama,
Japonijoj.
Kriaukllnlų
ram
nelieka
davadų.
Geriausiai
yra
Grant Worke 49 avė.
žemę, jos pavidalų, didumų ir platumų;
lubų, 3 flatai ir štoras, mūrinis
• Kvosta Veronika apėluosto vaidų
kės yra tik už paveikslėlius, be Teistuvių pardavinėtojau! stotis.
$4000.00 3 lubų. 3 flatai ir 1 štoraą me
jos kalnus, jų vardus, augšt|, vulka rašyti kiekvienų reikalų ant atskiros
namas
irtatut
dinis namas ......................... $5200.00
,ų atletų, Yok» skopo. Pats Teleskopas kaštuoja $L
nus metančius Iš savęs ugnį; i* kokių popleros, tada kiekvienas reikalas 9 <M«us ramina moteris, kad Jo no 169 Paroda ugnagi
Vieno Teleskopo užtenka ant visų ir
Place
terp
Auburn
avė.
81
st
sluogsnlų susideda žemė, kur Ir klek bus perduotas tam tikram departa
Teipgi turime daugybę viso
vockių.
170 Yokohama, Japonijoj. Kvietfcy dar visokių paveikslėlių turėti, tai vienas
Ir Morgan St.
joje yra anglių, geležies, aukso, dru mentui ir visi reikalai tuom patim
kių
kitoniškų namų ir lotų ant
Teleskopas užtenka jiems visiems.
1 lubų, 2 flatų mūrinis naskos ir kitų gėrybių; kiek marių, eže laiku-liks atlikti greitai ir gerai.
Mavdjimo
vietos.
.....................................
82200.00
pardavimo
visose puačse miesto
•n
Vienas
teleskopas
užtenka
visokiems
Yokohama,
Japonijoj.
Altorius,
ne

man ..
5) Niekada nesiųsk pinigų, nė Mo
rų. upių, jų vardai, plotis, gylis; kokie
lubų,
4 flatų mūrinis na
paveikslam.
Kada
turi
teleskopų,
tai
šamas
jauny
t
gerbėjų
Matsurl
U
Žalnieriai
ir
flv.
Petras
prie
kalno
2
Chicagos.
,j
|
laiške
nuo
ney
Orderio
atskyrame
kuriuose vandenys: sūrus, prėski, kar
mas .................................... 84500.00
procesijoj.
gali imti paveikslus kokius tik nori ir
Golgotos.
tus; kokie juose gyvena gyvūnai ir tt užsakymo. Visada dėk pinigus ar
173 Japoniški valkai, nešanti pokyliui visi tiks t ta pati teleskopų.
Žemė aprašyta dalimis: išskaitytos Money Ordeif t tų patį laiškų ku- 12 Kristus paveda savo motinų Jonui
31st ^laoą terp Morgan
Siųsdami pinigus ant teleskopų av
Matsurl altorių, YokohamoJ.
visos viešpatystės, karalystės, kunl- rikme tavorus užsakai. Nes jeigu 13 Skaito Kristui myrio dekretų ant
Ir Musprat ui.
171 Matsurl pokylis, muzikos pastotas ųnt kitokių reikalų visada adresuoldtes
kalno Golgotos.
galkštystės, respublikos ir tt. Klek užsakymas ateis*to pinigų, męs ne
lubų, 4 flatų mūrinis naA.
0L8ZEW«KI»
ir
šokėjai,
Yokohama,
Japonijoj.
kurioje žemėje yra gyventojų; kokie galėsime jo gildyti, vien todėl, tad 14 Žydai ruoštasi kalti Kristų prie kry
las ....................................$3000.00
8252 So. Halsted 8U
Chlcsgst NL
d y tikėjimai, kalbos, papročiai. užriš- pinigų nėra, • jei ateis pinigai be

K

Apsižiūrėk ką darai?

A. Olszevvski

A. Olszevvski

3252 S. Halsted St.

LIETUVA
ADRESAI! VIRŠININKU
“ŽINYdtOS’ODR-STES

SVEIKATA IR LAIME

Presidentas—J. JrHertmansvIJIa,

3252'3outh Halsted Stree'
Vioe-Pres. — Justem* Jshsvlčia,

1512 W. 19th Street

1-ma* Raitininhss— M. M. Julita,
S81 W. 22nd Stree-.

^EPltALlNSTITUTĘ

2-ras Raitininkas—Alofcgandra Oluevrtkls,
1418 W. 21*t Place

Ksaiorlus—Nteotemn ŽMovIČIa,
Genersl-Užveiząioja* *A. Olsz*wskls,

3253*South Halsted 8treol
Visi CHICAGO, ILL.

Bu visokiai* reikalais prie “Žlnyčio*",
kaip tai apžiūrėjimui žemė* fermai, ar
prlsiraiymo prie Dr^etės “Žinyčios” ir
nusipirkime nuo jos akcijų, kreipkitės
visada ar tai raitu ar asablėkai prie jos
genersliiko uiveisStojo adresu:

“ŽinyfciaA. Olszewski, Mgr.
CHICAGO, ILL

3252 So. Halsted Street,

Pirma Lietuviška Banka Amerikoje,
Ir Didžiausias Ofisas

Szifkorcziu ir Pinigu Siuntimo

REIKALINGAS Reikalauk ir skaityk naujai išleista knyga .Vadovas in Sveikata’
yra tau musų No 3 K AT ALUMI AS
didžiausi** lietuviikoye kalboje ir
bu* nuaiųata* dykai kožnam kuria
priaiųs savo tikrą vardą, pravardę,
adresą ir porą markių. Baigiasi
25tas tnkstautte, pasiskubink su
pareikalavimu. Č4 dideli poslapei.
JAMB TELPA teisingi apraivm ai apie suvirė 3D0 visokių kuniik
kų Deoveikumą, vyrų, moterų ir
vaikų. Ižai iki na pradrią, priežastį
ir pasekme* ligų ir pasako kokia*
Srduole* naudoti. Telpa paveik
ei ir prekė* vaeokių naujausių
eteetro-gydančių aparatų, Koberinių daiktų. Magiškų Aparatų,
Drukuoiamų ir Ra kūmų Malinu,
Stereookopų ir jiem Paveikslų
Armoniką, Koncertinų, Britvų ir
daugel kitokią kožnam reikalingų
daiktų.—Joha I. Bagdžiunas, Prp.

3252 So. Halsted St., kampas JJČios, Chicago, III

A. OLSZEWSKIS, Savininkas.
i ■■

Banka.

i
•—i
šioje bankoje kiekvienas lietuvys gali gauti pasiskolinti pinigų pirkimui
namų, lotų ar farmų už prieinamų procentą ir ant lengvų išmokesčių. Teipgi
kiekvienas lietuvys gali Čia pasidėti savo pinigus kada nori ir atsiimti kožname
laike. Už sudėtus pinigus š’ banka moka 3% ant metų.
Šioje bankoje yra geriausiai ir saugiausiai įtaisytos skrynelės (boxai) pi
nigų užkavojimui, prie kurių nė ugnis, nė vagis negali prieiti. Skrynelės yra
parsamdomos žmonėms po $3.00 ant metų.
i

SZITA KNYGA PARASZYTA DAKTARO E. C. COLLINS, naujausia jos dababartine laida, su
daug pridėjimu ir išaiškinimu apie visokias ligas, kaip būti sveiku, nuo ligų apsisergeti,
išsigydyti ir akyvu paslaptybių Žmogaus gyvenime, kaip Ir pastoti laimingu; pripildyta
padidinant su viršum 200 lapu kitu DAKTARU SPECIALISTU, COLLINS NEW YORK
MEDICAL INSTITUTO ir Išleista.
Aluj knygoj muite visokių ligų vardus, kaip jo* prasideda ir kaip jas greičiausia galima pergalėti, apraiyta vyrų
ir moterų visokios ir lytilkos u Įsi krečiamos paslaptingos ligos.
■ (yrrikati plačiai apralo smagumą, ir paslaptis, atidengiant ienybinio lytiiko gyvenimo susituo•■ŠOVaa ■ JvCRUl
įr kaip mokėt apsivesti, kad būti laimingu. Lygiai daug pamokinimų jaunimui,

kad per lylilką iidykumą nepasigadylų, nenupultų protiškai, lytiikai ir ant sveikatos
Kiekvienas skyrius ii tos knygos yra žingeidus. Sergantiems męs rodijame skaityti apie Dispepsiją. Reomotirmą,
Plaut lą ligas, Širdies Ir Inkstų, Kepenų, vi sakias Tyrą ir Moterų ligas. Kuriam rupi sveikata ir laimingas gyve
ntas. tegul pasiskubina tą knygą, „VADOVAS Į SVEIKATĄ” parsitraukti, nes netrukus irki paskutine spauda tarp
8 milijonų lietuvių tuojau* iiaisklaidys.
Tą knygą reikalinga turėt kiekvienoj šeimynoj ir pavienioms y paloms.

NORS PASKUTINES LAIDOS DAUG TUKSIANČIU EGZEMPLIORIŲ ATSPAUSTA IR TA KNYGA KAŠTUOJA 45 CENTUS,

JOHN’S SUPPLY HOUSE

bet kad JI teduota visuomenei, tai kiekvienas apturės Ją dovanai, kuris tik atsiųs 10 rentų markėms ai pri

PILSEN STATION, CHICAGO, ILL

siusimą ir savo atektei paradytą adresą „ YAIMJVAS Į SVEIKATĄ n gaus (tą knygą),
išgelbėjo Ir gero padarė; ui tai ji ir naudinga visiems.

Dr.O.C.MEINE

Šita banka išsiunčia j svietą daugiau pinigų negu kokia nors kita banka.
Per čia siunčia pinigus ne tik lietuviai, bet ir amerikonai ir kitos tautos, 1* ne
vien aplinkiniai, bet atvažiuoja net iŠ kitų miesto kraštų čia pinigus siųsti,
todėl kad šios bankos siunčiami pinigai greičiausiai nueina.

The Collins New York Medical Institute,

Lietuvių Gydytoju Ir Chirurgas.

3258 So. Halsted St., Chicago, III.

Šitoje bankoje talpinasi agentūros visų laivinių kompanijų. Čia galima
gauti šifkortes ant kiekvienos linijos į kur tik nori išvažiuoti ar atvažiuoti. Šifkorčių prekės čia tokios pat kaip ir pačių kompanijų ofisuose. Čia kožną dieną
galima gauti laivą išvažiuoti į krajų; o daugiausiai laivų išplaukia subatomis, tai
iŠ Chicago reikia išvažiuoti ketvergais.

Real Estate.

A. OLSZEWSKI

-

T

Luis,
Gawlis,

521 Lombard St.
1834 N. Castle st.

Brooklyn, N. Y.
E. Froomes,
78 G rand St

A. Diržulaitis,
Btan. Rinkevičius,

97 Grand St.
73 Grand st

Cleveland, Ohlo.
Povilas Sukis
3707 E. 63rd St
Elteobeth, N. J.
Wm. Bočkns,
UI First SU

(uoz- Rainis, 537 Collimvill, Ar.
GHberton, Pa.

9. Ambrazevičius,

Philadoiphia, Pa.

Mlnersvllle,

ML Carinei, Ps.
Jonas Banls.

F. Baubonis,

Scranton, Pa.
Jos. Petrikis,
1514 Ross 1
8o. Boeton, Mas*.
Bes

136 So. Locust St.

New Britaln, Conn.
Cbeponte,
21 Pleasant

And. Jasinskis,
New Haven, Conn.

St

St.

t New York, N. Y.

Nemarių
V. Anbrasevičte,

347 Rodney St.

kė» prieina mos

N. Gendrolius,

224 Athens St.

Shenandoah. Pa.

Andrius Mačis,

A purka atdara diena ir naktį.

Red Cross Pharmacy
4552 S. Ashland Ave^

Chicago

K. VHkevicK 112 Grsod Stroet. Brooklya, N.Y.

Vienatine LletuviSka Sankrova

Nauji Žaislai
Atvežti iš Lietuvos.

Gaunami MLietuvo*’* Redakcijoj.
Dangua, Žeimy nlika* žaislas, pa dylo, pelkelių, plunksnų.drukuojamų malinuki^
rūpinta* doram Ir patogiam pasi britvų . stereoakopų ir daugelio kitų daiktų. Jislinksminimui.
Yra
tai
toblyčia uimlrikita alsi lankyt i, o busit* uAganMlnti.
Petras M. Kaltis
22x24 colių su nupieptais koltais Ir
1X1 Mfabanais Ava. ,
Chieago, Iii.
tinkamais
iireUklmais
su
aum.
pradedant nuo 1 iki 121.

Siame

žaisle

kiekvienas

daiyvau
daly vau

5.

“u
ypata apsirenka
(yra
7

5

yvairlų

138 S. Main St.

Turner Falls, Mass.
Bok 617
K. P/ Sitakonis, f
Waterbury, Coun.
Jonas Žemaatauckas, 30 W. Porter Bt

Juozas Šlikas,
A. Staniulis,
N T ’
VVorcuuUr, Muuu.
Bos 4. 82 Jackson st,.- Ncwark
wcwanc, M. J. AbUdm BernoUo,
U1

I .gydau kiekvienų sergantį Vartoocete, Strikt ura, utslkrėtosia* kraujo uin oody jimu,
nssllpttėjimg nervų. Hydrocalf arba vyrų ytiikss ligaa Tokiai garsias ofertas teikiame vi
siems ttrnm kurie buvo gydomi nuo keliolikos visokių daktarų be pasekmės ir IMaVė tavo plnE
gns dykai, kad parodyti. Jog M tunu vienintelį Uodų, sn kurio pageiba ant visados Jus llgydysin.

Nemokėkite už neišgydymą, tiktai už išgydymą.
PLAUČIAI.

ligydau galutinai

Sergantieji* dusuliu, bronchitu
arba dsiova iAgydotni galutinai

Moteriškas ligas.
Patinimus gimdo*, skaudėjimu*
pcCių. baltitgy pairai mano meto
do* sutaisytu* vaistu* ligydau paaekmlngiausteL

kitny O salino garų

Privatiškas vyrų

Kraujo užnuodyjimus

Al iigjdau kiekrien( greitai ant
visados ir didilausioj paslapty).

ir ado* liga*, pa vaizdam itbėrL
mus, skaudulius, plaukų no*linki
mus ir il

Visokios patar
mes dovanai!

Specialistas mo
torą Ir vytą ligą.

•i lėgydau ant visados.
Kalbu lietuviškai.

Dr. L. E. ZINS, 41 S. Clark Street, X“3HIMG0, ILL.

ucri>u>l<B Uetuvtikas dantų daktaras
Geriausias

58,000sDYKAIp™ą
PASLAPTINES VYRŲ LYGOS

A.J.Zimontas(lietuvys)
sau

vieną

spalvų)

kupsteli 13252 So. Halsted st., Olszevvskio name,

kurluom '
„

guslem* pavestas.
Yra skrynutė su
55 kortelėmis 3x4 colių, su yvairtal*
klausymais; ant kiekvienos kortelė*
yra po 6 atsakymu*.
Jaunuomenė
flirtuoja
kortelėmis,
parduodami viena* kitam kortele Ir
klausdami, kurte numeris jo ataaky
mo?
Prie Dsssau* ir prie Flirto*
yra paalėkfnlaaBS kaip žaisti.
Flir
tas prekė ...... ....................
3125

INauji Tftutiszkl

Traukia dantis b* skausmo, i*g«do
..
.kkoebuią,
.
NeurslglJ*.
______ sudėti
sudedi* usuju*
uaujus vteton
vieton ilpuolusli
iipuoluslų. prl-

PAVEIKSLAI.
Dabar tik ifiėjė iii po spaudos labui
gražus tautiiki ^paąeikslal (abrotdui).
1. Didis Lietuvon Kunigaikitls Vy
tautas.
2. Didis Lietuvos Kunlgalkžtls Kete
tutls.
3. Didis Lietuvos KunigalUtte 1
girdas.
4. Didis Lietuvos Kunigalkitte C
dominau.
Paveikslų mlera 22X28 colių.
Nusipirk po vieną Alų paveikslų,
galėsi gražiai papuofiti savo ruimą.
Prlslųsdamas pinigus adresuok:

F. P. Bradchulis

o

A. OLSZEWSKI
S2&S8. H»lite*.t., CMeago, II

■riailb

.

'feįK"

j*,

*

ATTORNET & COŪNSELOR at LAW
Chsmbsr of Conm«rco Bldg.. Room 709
S. L Corasr La Sali* and Wa*hinotoa Sir**ts

CHICAGO, ILL.

RODĄ

DYKAI.

Vrėdilkos valandos nuoųikis; nedėHomis nuo 9 iki u.

DR. JOS. LISTER C.

40 Dearborn Street.

Lietuvyg advokatas, baigęs mokslą
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda
visokias provas, civiliškas ir kriminaliikas, visuose teismuose (suduota).
Gyv. 3112 8. Halsted81., arti Simas gaivia
Telaphone Y artis 60*8

Prek* 36c. kotnss.

We«tvlll0, IIL

*agiOsta* gysla*

Ck>h salima gauti motsIHkų. avietiikų irdvaslUų knygų. raianflų. Ikspiiertų. abroaėlių, viso
kių teikrsMių. Amerikos ir Europos ir popierų

1028

Pittaburg, Pa.
Millinocket, Me.
Box 621' Jonas A. Ignotas 46 So. 22nd St.'
Jurgis Tumosa

A. Lesniewskis,

E. 8t Louia, IIL

Chicago, III

Tnozas Ramanauskas.

Vaistai Ibi peri antį t* se»r>* tėvj «»*• t»lpgi
atlaikome tfvTnS* Trejas Drv y nerias U 1‘atergva.

U. Kas nrf*<ų»
dykai dideli N

HYDROCELĘ

t

Skaudamas skilvio, kepenų ir inkstų. norUabai uzsisenėjusius, Ugydau galutinai

uždengia tam tikrą numeri kaulelj pūdo i-kinęi)u*i
t* snksu
sicsbri^ amalgamų,
___ -ml-Juslis
auksu sidabru,
lando*: Stokit tns dienom* nuo 8 vyto iki 18,
metus.
Toblyčte susilenkia | 4 da
> 1 iki P v ak. Nedėlioto*: nuo # r. iki 5 rak.
lis, su skrynute prisiunčiamo j na
mus per pačtą.
Prekė ............ 81.50
Flirtas, žaislas ir lošimas, susu- i

Rašydami su bent kokiais reikalais visada adresuokite šiteip:

Montello, Mass.
I
B. P. Miškinis, 775 Montello st.

Visur p»r»Huod« ptl’U). l>»i

sakymu* Iteiiiaėlu *r*ttai | «taua kraėtua Hu» *nytų Valstijų Ka*a<to*ir Anflijna Maaoadresa* :

Gyvenanti kituose miestuose teip-pat čia gali viską gauti per susirašymą, kaipo tai:
šifkortcs, pinigų pasiuntimą ir bankon pasidčjimą. Turi kelia dolerius, nori juos sutau
pote (užččdyti), pasiųsk šiton bankon pačto money orderiu, o gausi nuo musų bankinę
knygelę ir visą reikalingą informaciją.

- Baltlmore, Md.
Jonas Želvte,
711 W. Lombard St
J. Diemedis,
521 Columbla Av.
<Wm. J. Mo:ul
B. E. cor. Sharp and Camden Str.

AtUlauklt* | musų oSs* R*S C«a»* Ptermačy

Dr. Kazimieras Butkeviczia

Jei reikalauji pirkti namą, lotą ar farmą — čia juos gausi.
Jei reikalauji j y nupirkimui pinigų — teip pat čia.gausi.
Jei nieko nenori pirkti, bet nori savo pinigus nuo vagies ir ugnies apsau
goti — tai pasisamdyk už $3.00 šioje bankoje skrynelę, o nė vagis nė ugnis prie
jų neprieis.
- Nori važiuoti į krajų ar savo gimines iš krajaus pargabenti, — kreipkis j
čia, o gausi geriausią šifkortę.
Nori pasiųsti pinigus į krajų, — siųsk juos per šią banką, o greičiausiai
ir saugiausiai nueis.
Ant galo, kokių tik nori knygų — ir tas visas čia gausi

AGENTAI

Kožna liga išgydoma
4*82 S*. A .htend Av*^ o buatte sveiki

Ko tik reikalausi, čia viską gausi.'

IŠGYDAU IN 5 DIENAS
________________________________________

I

Šita banka parduoda namus, lotus ir farmas. Jeigu manai ką nors pirkti
mieste ar kitur, tai pirmiau dasižinok apie parduodamas vietas ir jų prekes šioje
bankoje.

New York, N. Y.

140 W. 34 st,

Of :S1S-Iw*« 31 ir i. llrMd tii

Kataiiogas Dykai!

Sifkortčs.

3252 So. Halsted St

Rašyk tuojaus, kadangi ir šita paskutine laida netrukus iŠisbaigs.

visada adresuot:

Pinigų Siuntimas.

kuri jau daug gyvasčių

__

..JONAI. KO VERKIT”
Nskisusk mstif* to, mano gslv* pilna visokių gerų ir blogų
mįslių. „N* Ir ksr dstisr sinP^
tXnu p*» J. Kovarska paskanCr —<
X
dyt visu* vargu* „Kovsrsks*
■i
dar gana toli nuo čia. cinam Jor
nal į *its karetema. ” No, ai į
’
\ kits* k arM* tns* nenoru eiti, nsa
u
u \ gersi žinau, kad tokiu gėrynių
1
kaip pa* Kovsrtk* niekur n»ra*f. ..Koks Kovarsko sslluno
*4rs*a*l" Nagi, Itai Jo korčiukė:
r-T,

Jos. J. Kovarskas
1101 No. WMfsrn Avo., Chieago, III.
Kampas 25-to* gatve*. Tctepbona* Canal 2330

Tėletonu “Yaro« 7399’’

Dr. Marija Dowiatt-sass Dr.Med.A.L.Graiczunas
749 W. isth Street

’l iik.taiH'Ui pi ik 4 žinomu kIhuvo puikili, plauku*, sulaiko slinkimu t.lnukų
Vietoje
senu ataugs nauji, graSu* plauksi. Visokia laforsMciia Sykai. Art. >0.?u.b nmotns reikia ralyti Įdedant kr**o* kenkle IĮ.
PNOP. J. M. BRUNDZA_______

*M1Š sslvo* l»b»l trumpame teik*.

3202 S. Halsted St. Chicago, IIL

Tarpe Paulina ir Wood gatvių

Ofiso valandos: nuo 8:80 Ui 10:90 ryto; nuo t
Ui 3:90 po plotų; nuo 7 iki 8:80 vak. Nedaliom*
n&o 8:30 iki 11 tiktai. Telefonas Canal 147S.

(Kampu 32-ros gobės.)
Gydo visokias ligas: vyrų, motorų ir val
kų. specialiskoi gi ateidavęs yra slepia
moms ir odos ligoms.

Mare Laukiene

CENTRAL BUSINESS C0LLE6E

Atsakanti Akušerka

3252 S. Halsted St.

Chicago, 111.

Tslsphonss Ysrds ŽIOS
Duoda visokis rodi ir <«rteu*te nagelba raoterix* J* ligose. Pasekmtugai atlieka darbų prte
gimdymo Ir dažiuri atsakančiai po gimdymo Offisms ir gyruuima* Ol*sew»kto name
S. Saisteist.

t

& Yondorf,
Naujas Išradimas Kozmlnsky
73 Dt,a,bJlrn. ?
’

feaMfG Sustiprinimui Ir užlaikymui plaukų.

CHICAGO, ILL., U. S. A,

La. 8

Banklerlal.

Mokina: stenografijos, spaudinamos mo
tinėlės spaudinimo, knygų vedimo, arit
metikos, skaitymo, rašymo, spelinimo,
istorijos, geografijos ir tt.
Specijalilkos instrukcijos angliškos kalbos
tiems, kurie pradeda mokytis tą kalba
nori joje išsilavinti.
‘
I ir kurie
Kurie non
i-silavinu.
Męs išlavinome vyrus ir moterį* įgyti
*_• t'lafaa
1 i A acan atdaros dienomis
i
vieta*. Kliasos
i geras
"".ra...

AuiS.uk
----------— iar rašyk klausdamas plato*
snių informacijų. Kataiiogas dykai.
dšteugsmu
W. H. Harmon Ir W. I. Tinus,
|!

M(1 kkolijame Flnigv* ant turtelių ir jk

tu rengiesi turtenybf pirkti, mji m
prigelbėsime, paskolindami tau dalį pirkinio pT
nigu. Greita* veikimas. Lengvos Ulygo*. tgsm

tai sumokami dosniai-

Principal^,

j

Shiller Bldg., 109 Randolph StrOOt
CHICAGO, ILL.

