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\foxike gavo ginklu. Iš \Yash- geruoju susitaikė su \nglija AfMexikan pasiusta keli rikos reikaluose. Anglija stenmašininiai karabinai ir ^50 pa- giasi apvaldyti rytinę dalį Porprastų ir 300,000 patronu. \*or.- tugalijos
valdybų Afrikoj iki

P0LIT1SK0S ŽINIOS.

ingtono

MEXIKO.

generolo Zapatos

400

kariautoju

buvo
Torreon
Aplinkinėse
dabojo geležinkelį, bet tuos ginkkariulluertos
smarkus mitriai
lus laimingai pasisekė { miestą
menės su revoliucionieriais. Ka- Me.siką atgabenti, (iavo
ginklus
dangi abidvi pusės giriasi musio ir .\fexike gyvenanti amerikonai.
laimėjimu, tai reikia manyti, kad Kad tik tie
netektu revo-
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^
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KAUNO GUBERNIJA.

jų draugijos susirinkime, g u- iria. ar išliks slyvas. Sakoma, virint didelio kai-kurių narių
g- «i- di: iai sutrinta.
KAUNAS.
ti
nutarta
Vietos gyventojas Lisevipriešinimo,
pani.
Įsteigta Kaune daržiuinka- svaiginančiųjų gėrimų skyrių čius
parėjo namon apygirtis ir.
Mozambiko, Vokietija gi Portu- vimo muziejus, kuris žymiai yra draugijos krautuvėje.
Panašus išsiėmęs iš stalčiaus revolverį,
galijos valdybą Angolą. Pačios lankomas žmonių, atvažiuojan- nutarimas buvo padarytas priei- pradėjo juo m gązdinti saviškius,
Portugalijos, žinoma, jos val- čiųjų iš gubernijos. Lankantieji tų metų visuotiname susirinkime, taikydamas tai Į pačią, tai j vaidybas besidalinanti neklausia, daugumoje—dvarininkai ir kuni- tariaus valdyba to nutarimo ne- kus. Pagalios atgręžė į save, ir
nes
ji persilpua, kad tam pasi- gai.
revolveris tuoiu tarpti iššovė.
pildė.
Valdžia paskyrė suviršum
priešinti galėtu.
Kulka perėjo per krutinę, petį ir
rul).

tarta.

Kuomet

užsibaigs

šis

nau-

jas ginčas—sunku pasakyti.

—

—

ginklai
Kauno gub. j<) valsčių
j<>7
išpradžin j^al revoliucijonieriai liucijonieriams. arba I Įnertos kaDc'l to susitaikymo Anglijos su knistis reikalams.
nustumė pryšakines kariumenės reiviams.
tuli laikraščiai jau praeiles ir tuojaus pasiskubino tą,
Patvinęs Nemuną- nuplovė
Pereitą savaitę tarp Monte Vokietija
susirišimą
našauja
\nglijos su kelias dešimtis tūkstančių rąstų,
pagarsimi;
Morelos ir Caderoyta buvo smarkaipo didelę pergalę,
bet toliau nenužengė. Tikros tei- įkus mušis kariumenės su revo- V okietija; bet iki tikram susi- sukrautų ant krantų esančiuose
sybės mat mažai ra ir vieno-, ir liucijonieriais. Mušyj krito 100 rišimui dar, turbut, labai toli. liet malkų sandėliuose.
kitos pus's pagarsinimuose.
Kaune tapo suimtas žinokareiviu. Kareiviai tapo išstumti jeigu toki ryši galima but nžmegsti ir jin galėtų ir l'rancu/i- mas profesionalis vagis Leonas
j I-.l I'aso, l'cxase, atėjo priva- iš jų pozicijų.
tiška žinia, buk rcvoliucijonieriu
Amerikos kariškas laivas, sto- ją patraukti, šitos tris tautos ga- Radžiūnas, kuriam buvo visai užTorrenti,
generolas \ illa paėmė
vintis porte Tampico, bevieliniu lėtų visą svietą valdyti; be jų drausta gyvenai tvirtovės rajone
leidimo kitos tautos nei karų
šiauriuose,
svarbiausią tvirtovėj
telegrafu pranešė \Vashingtona:
\Iexivesti negalėtų. I'.et bent dabar
kelio
ant
j miestą
ŽVINGIAI, Ras. ap. Sausio
esančią
jog 10 mylių nuo Tampico trauko. Žinia ta vienok pasirodė dar kiasi didelis mušis kariumenės su toks ryšis yra negalimas, kol Vo- 30 d. pradėjo, nešti juros
upę.
mažiau teisinga už revolittcijo- rcvoliitcijonieriais, kareivių mu- kietija
nesugrąžįs l'raneu/.ijai kuri taip patvino, kad padarė
nuo jos Vokietijos atimnierin pasigyrimus apie didelius
daug nuostolių miesteliui ir apiešyj dalyvauja 5,ot>o: revoliucijo- 1871 m.
tos Mzatijos ir Lotaringijos.
mušius prie Torreon. Patvirtini- nierių skaitlius nežinomas.
linkei; pati Žvingių miesteli visai atskyrė nuo kitų
mo žinių apie didelius mušius ir
miestelių.
kaip
Vanduo
revoliueijonieriu
nunešė tiltą. Mokykla
laimėjimus
nei;uvo pirma, taip nėra ir dabar.
buvo 111 lą laiką uždaryta, nes
BALKANŲ PUSSALIS.
mokiniai negalėjo susirinkti i
Rcvoliucijonieriu gi vadovas \ ilAtkako jau Albanijon sostą
la labjau negu pergalėmis pasimiestelį. Rengiamasi dabar pau/imti jai paskirtas valdonas kugarsina užmu^inėjimais beginkliu
statyti geresnį tiltą, kuris, kaip
nigaikštis \Vied su savo šeimyžmonių.
manoma, kainuosiąs apie 3.000
na.
Išlipo jis porte Dura/.zo, ly- VILNIAUS GUBERNIJA. rublių. Tikimasi ir iš valdžios
\ EI Paso atėjo žinia, jog apdimas
buvusios ji užimti sostą
kur
valdo
VILNIUS.
kiek gauti tilto statymui.
linkinėse Chihuahua,
užkviesti
koks
albanų deputacijos, veužmuštas
Carranza, tapo
Bernardinų bažnyčias gaidamos garsaus miesto Scutari
ten beginklis amerikonas.
UKMERGĖ. Patvinusi Švensre,
apie kuri jau buvo pranešta,
Texaso gubernatorius C'olquitt apginėjo T'ssado Pašos. Mieste
toji
upė užliejo daugybę UkmerDurazzo gyventojai savo valdo tarp kitko, sudegė tris Radvigės
pakraščiuose
pasiuntė Mexikan generolą Hutstovinčių nameentuziastiškai priėmė. Bet ne- lų ir vienas vyskupo Masalskio
ir padare daug
lių
chings ištirti užmušimą ameriko- uą
nuostolių.
žinia. ar ilgai tas gyventoju prie- paveikslai, kurie tačiaus didelės
no Yergara, kurį užmušė I ĮnerNukentėjo
ypač
girių
pirkliai,
lankumas trauk-i-. Kad
al- vertės dailės žvilgsniu, sakoma,
—

\

ALVITAS, Vilk.
nutarė

lą

ap.

Valsčius

atidaryti pradinę mokyk-?

Vatšlaukyjc. Dabar Maine
valsčiuje bus trjs mokyklos: pa-

čiame

Alvite, Boblaukyje

ir mi-

nėtamjame Vatšlaukyje.

KIDULIAI, Naumiesčio ap.
EŽERENAI. Į čia i- Kauno išėjo per galvą, l.iscvičius likosi
atvažiavo dvasiškijos komisija palaidotas be teismo tyrinėjimo. Pražuvo vietiniu valdžios giri'}
Kudrėnų dvare, kadangi ne- perdėtinis. Jisai kur tai išvažiaištirti
nesusipratimus, kilusius
išmokėta (kx) rul>. skolos, buvo vo ir daugiau nebegrįžo. Žmoir
tarp lietuvių
lenkų. Komisija
nės turėjo daug trukdėsio su
gisusideda iš kanauninkų. Lenkiš- arkliu bei galvijų licitacija.
riomis, kol valdžia nepaskyrė kikoji parapijonų dali- komisijos

atvažiavimu, kaip pranešama,

ne-

patenkinta.

perdėtinio.

to

SEIRIJAI.

Šaltkalvis

(Cieso-

rius) ("vilingas, /ydas, prieš

ke-

kalvę,

ku-

NAUMIESTIS. Įkurtojo Čia
nesenai "Gabijos" skyriaus susiALUNTA, Ukm. ap. Aluntie- ri dabar išaugusi j ūkiškųjų marinkime nutarta įsteigti savas orčiai labai mėgsta bylinėtis po šinų dirbtuvę. Dabar keletas žykestras. Esantis čia p. Jasulaičio
teismus. Praeitais metais vien deliu
nusidėjo ir parsigabeno ver- choras prisidėjo prie
"Gabijos/'
valsčiaus teisme išnagrinėta 41-' pimo mašiną. Neužilgo jinai prakurios vardu ir pavadintas.
Šale
to
žeir
darbo
dės veikti.
bylų.
turėjo
Šešupė taip patvino, kad apmiečių viršininkas; painesnėms
Kataliku bažnyčioje pastaruo- sėmė
keletą namų ir buvusius
byloms atvažiuodavo retkarčiais ju laiku visai negalima mišių lai- ant kranto
rąstus.
apygardos teismo narys. Daugu- kyti, nes vanduo teka per stogą:
ma nagrinėtųjų bylų, kaip pasi- Visos
pamaldos atsibuna šoniSeinų vyskupija. Kun. Brunrodo, buvo mažos vertės, ir butų niame altoriuje. Pati bažnyčia dza
perkeltas iš Ilguvos Į Šungalėta be teismo apsieiti, jeigu vos-nevos laikosi. Skliautas taip skus.
kun. V. Kudirka—iš Šuntiktai butų norėta.
silpnas, kad žmonės kai-kuriose skų Į Zapyški, kun. Radžiūnas
į
bažnyčios vietose vi^ai bijosi sto- Ilguvą, kun. Roškovski—iš Domžemaičiu vyskupija.
Joniškio vėti. Galop nutarta statyti naują brova-Viclka
Į Rudkus, kun. l)okam. kun. Mickevičius paskirtas bažnyčią.
Kadangi molio ply- muratas Į Dombrova-Yielka. kun.
Tytuvėnų klcb. Kauno Karmeli- toms dirbdinti yra užtektinai, tai Misevičius,
Seinų seminarijos
tų bažnyčios kam. kun. Janaus- išsyk nutarta buvo patiems, be
profesorius ir katedros vikaras—"
kas perkeltas į Vabalninką kam.; tam tikro kontraktoruus, varyti
j Augustavą—visi vikarais.
Vabalninko kam. kun. Gerulis į darbą. Dabar kai-kurie nori, kad
šaltinis
Panevėžį kam., Panevėžio kam. visa kas butų pavesta kontrakkun. Samavičius perkeltas kam. toriui. Iš to kila nesusipratimų.
įtikti
kuriems vanduo nunešė visus prie naujai statomosios Panevė- Kuom visas reikalas užsibaigs—
DRUSKININKAI.
Nubėga
banams, kunigaikštis savo sūnų, neturėję. Ciaisras prasidėjęs nuo rastus,
kam. nežinia.
žyje
bažnyčios,
Plungės
sudėtus.
nuo
paupyje
be
vėžių traukinis, ėjęs iš (Ortosto ipėdiuj, nors nežinia, ar jis neužgesintos žvakės, paliktos
i kun. Plikys perkeltas Kaunan
Arklys užmušė kalvio Keinyko dino. Priežastis
kelio sugedizakristiAlbanijos sostą matys, pavadi- liktoriaus ant komodos
kam.
prie
bažnyčios,
Karmelitų
PAVERKŠNIAI, Kauno gub.
mokinį ("gizeli"), kurisai tą ark- mas. Nubėgo nuo vėžių inžinas
no vardu garsaus
už. Albanijos joje.
Vietinei žeiriajai ūkio
ir 5 karai. Su žmonėmis nelaimokyklai naujosios Žagarės kam. kun. lj kaustė.
laisvi- kovojusio Skandcnbergo.
Afliii kevieius perkeltai Kaunan
seŽviVieno
kuu.
V.
paskirta
mirė
Į
Įkrito
1,500
arklys
žydo
ublių pašelptfš."
mių neatsitiko, ls i'eterbtugo
Vilniuje
Vaidai Turkijos >u Grekija už. lanskas.
prie Sv. Trejybės bažnyčios, ną ir miesto gerai neprižiūri- pasiųsta tyrinėtojas.
JURBARKAS. Šiame pavasa- Kauno Šv. Trejybės bažnyčios mą šulini. Subėgę žydeliai, paKgejiškų jūrių salas nepasibaigė,
Difteritą? ir kitos užkrečia- ryje vietiniai
Turkija atsisako < irekijai atiduopirkliai žada įtai- kam. kun. Benediktavičius pa- narinę virvę, pradėjo jįjį augŠtyn
LIEPOJUS. Xors pranešama,
ti Kuropos jai paskirtas salas mos ligos, pradėjusios Vilniuje syti telefoną, kuris
mie- skirtas kuratu naujai statomo- traukti. Iškėlus j viršų, arklys jog išeivystė per
jungs
Liepoj u besisavaitė steli su
sios bažnyčios Šančiuose, kun. nukrito atgal šuliniu. Kuomet i įažinanti. bet
į>rie iiiėjimo Į Dardanelių siauru- -iausti, nesiliauja. Kas
Prūsų Smaleninkais.
kol-kas jinai «likelias
Urbeiis Į Naująją Žagarę kam. antrą kartą ištraukė, arklys, ver- desnč už
mą ir esančias prie Azijos pa- ligoniu užregistruojama po
grįžimą atgal. Taip,
šaltinis
dešimtis.
žada
tas -akis ginti,"kad
PANEVĖŽYS, Miesto
tas $150 rub., buvo jau negyvas. nesenai
krančių;
letą

metu

įsitaisė

sau

IS LIETUVOS,

—

kareiviai.

tos

Generolui

Hut

chings prisakyta atkasti kūną
Vergaros ir ištirti, kokiu budu jis
tapo nužudytas. Generolas 11 ti t
chings jau iškeliavo ,į Loreūo.
Kad ir su juom neatsitiktu taip.
ip

—

su

teisių nepripažįsta ir nepildo,
tarptautiškų, turbut, visai nesu

o

pranta.
gas

buvęs turtin-

gyvulių augintojas

Tarraza.-,

dabar- nieko neturįs, nes
viską konfiskavo ir kad
dar

—

^

80 metu senelis,

—

\ illa

m*

išlupti

daugiau pinigų, paėmė

.^clbos,

reiktų

ras

su

I

irekija

dar karta k;i-

ninku išrinkta vietos
Vilniuje manoma steigti \" itartas.
darbo biržos namą. kame mažai
GUBERNIJA.
Panevėžio senosios bažnypasiturimiems butų galima rody- čios kamendorius kun.
VILKAVIŠKIS.
Ant.
SaJkurtasai čia
ti krutamuosius paveikslus, rengniavieius tapo paskirtas prie nau"Blaivybės" skyrius žada atidati vaidinimus, paskaita.*, šokius
jai susitvėrusios šv. Stanislovo ryti savo arbatinę. Buvo čia valir
kitokius
pasilinksminimus,
bažnyčios.
džios blaivybės arbatinė, bet tai
liiržos namas, kaip sprendžiama,
"Aido"
artistų-mėgėjų kuope- nekaip sekėsi.
miestui apsieitu apie io,ooo rnbl.
lės vedėja tapo
Šiame pavasaryje žadama stapaskirta p-lč j.
Apvogė žniomą Vilniuje Yerbickaitė.
tyti naujų ka/.armių ir naują namą geležinkelio stotyje.
lietuvį P. Mičiuli. Jam išnešė
VEIVERŽĖNAI, Ras. apskr.
Nesenai rasta ant Virbaliaus
iš namu \i>us drabužius.
Vietinė ūkio
draugija
plianto
negyvas žmogus. Sakoįsteigė
Bernardinų sodne susišovė mašinų stotį, iš kurios kiekvie- ma, buk nelaimingasai
buvęs gir-

SUVALKŲ

—

ANGLIJA.

Villa dar šią savaitę

Anglijos ministerių pirminin-

jo sumj sušaudyti, jeigu neišsipirks, jeigu neužitiokės $250,000. Tarrazas vienok pinigų neturi, nes \ illa pirma visus jo

žada

kas As(|uith mėgina kaip nors
sutaikinti Airijos katalikus su
airiais protcstonais.
Jis Įnešė

—

senelis parliatnentan pataisytą sumanypaėmė'.
mą Airijos autonomijos. Jis susiūlo Viliai save už sunaus paleimano, nuraminimui l'lstero prodimą, ne> sunus turi daug mažų
testonų, keturis prote.-tonų apgyvaikų, kurie liktų našlaičiais be- ventus
apskricius tuom tarpu tik 1
Amerikos kon>ulius
omercijinės mokyklos mokinys nas ūkininkas už nedidelį atlypenėtojo.
autonomiškos Airijos priprie
Vaclovas Klimaševskis, 19 metu ginimą galės pasiskolinti
vienok atsakė, jog negali pagelk i f t i, bet šešiems metams juos
ukyj
konsulius
ir
amžiaus. Pataikė sau tiesiog i reikalingas mašinas. Yaldžia
bėti. Matyt
bijosi
panuo
paliuo.-uoti
jurisdikcijos širdį.
Vilios piktumo, o tas, žinoda
žadėjo draugijai 300 rublių pašelDublino valdžios ir pariiameuto,
mas,
kad. Suvienytos Valstijopos. Metinė draugijos
apyvarta
Dr. J. Basanavičiaus sveiįiaiikti juos prie Anglijos, l'lstesiekia 2,000 rublių.
nenori >iųsti .\fexikan savo kaPraeitų mee
tik kata tiek pagerėjo, kad jisai jau
prptestonų
dauguma
yra
riumenės, rorlo vis didesnį žiautų apyskaita parodė 37 rub. gry.keturiuose apskričiuose, o išvi- gali išeiti Į miestą. Ligonis keno pelno.
rumą.
so
i
iš
jis susideda
devynių ap- tinąs išvažiuoti užsienin kokią
Suvienytų Valstijų kongrese
Pradėjus orui šilti, visos apiesumano ]><» >e- nors
Asquith
-kričių.
sanatoriją, ka<1 sustiprinus linkės
senatorius Kali sav<\ kalboj aiškipatvino. Oras taip šiltas,
šių metų leisti visų devynių ap- s\eikatą.
kad visi tikisi ankstyvo
no, jog jeigu Suvienytos Val-tipavasareskricių
gyventojams
per
rio. Pakilusieji
jos nesikiš i Mexiko maišatį ir
potviniai nemaža
leren^um nubalsuoti, ar jie noleis
tokiam Viliai užmušinėti
nuostolių pridirbo šioje apielinri, kati (Jlstero provincija po seGERVEČIAI, Vilniaus gub. kėje.
svetimų kraštų piliečius, tai kiti
Ko

turtus

—

pirmigydytojas

—

vesti.

jo

sūnų nelaisvėn, atsišaukė Į Ame
likos konsulių su prašymu panes

metų

—

—

novei prigulėtu prie Anglijos, argalų-gale privers Ameri- ini kad
Dar praeitą vasarą šios vietos
butų priskirta prie Airiką siųsti Mexikan kariumenę te:i
gubernatoriaus,
jos, kuri Dubline turės savo val- gyventojai prašė
tvarką padaryti, nes kitos tautos
kad užtvirtintų jųjų nutarimą padžią ir parliamentą. Ten ir ("Inekęs taip, kaip Anglija savo pinaikinti traktierius, (ialop parėjo
kraštai

htero suanglėjo protestonai galėkad visi traktieriai
liečių užmušinėjimų. Fall remiasavo
balsais išrinktu^ paliepimas,
si ant vokišku laikraščių užtik- tų siųsti
čia butų uždaryti ir iškabos nuatstovus, jeigu nubalsuos prie
rinimo, j1*!* jcitcii su \ okietijos
imti k.
Airijos pasilikti.
piliečiu butu \ illa taip pasielgs,
Prieš ministerių pirmininko su
kaip su l.'entouu, \okietija ne~
Ulstefo protestonai ne
lauktų taip rainiai, kaip Anglija. manymą
PERLOJA, Traku ap. Yikta
Senatorius 1'alt todėl nurodo «'nt protestuoja, bet airių nacionąBaubliutė, plaudama šaltiniuose
pavojaus, j i l; : i Mexike hutu už- iistų jis neužganėdina; nacionaMerkio
skalbinius, ramušta
k«»k^ žymesnis vokietis, listų vadovui Redmundui ypač prie
do
labai
saitą sidabrinį pinigsi,
nes
Amerika hutų įtraukta ka- nepatinka p».''ktas nubalsavimui
atit*

>

ran

su

galingesniu

už

—

—

fJentouu. Juk buvę plėšikai, toki kaip Villa. nei jokiu
k

—

Mexik:> 'e-ių metų terminas.

Šiuose metuose Anglijos karapriešu, o su tokiais priešais kariauti nepri-irengusi, ir blogų ka- lius ketina atlankyti tik Francureivių tiek pastatyti negalėtų, /.ij<»s prezidentą, kas rodo, kad
kiek Vokietija gerų karau siųsti ry.-iai, rišanti Angliją >u Francu

1682 m. pažymėtą. Radinys
luota 1 .ict. Mokslo Dr.

'.ija, nesusilpnėjo,

j

bet

o/tai

ry-

PILVIŠKiAI. Atsibuvo visuotinas
kame

"Blaivybės" susirinkimas,
Įgaliotiniais j visuotinąjį
susirinkimą Kaune išrinkta ktin.
Radžiūnas

ir

tikroje Seirijų kapiny-

žmonių.

500

vietoje.

Seirijuose nuo šių metų praPETERBURGAS. Vasario 9
įvesta 12 naujų prekyme- d. Peterburgo Lietuvių Ma/.turčių (jomarkų), kurie dabar at- eių Susišelpimo Draugija apsibus ne antradieniais, kaip pir- vaikščiojo 10
metų savo u} va—

džios

nuaus, bet

trečiadieniais.

vimo sukaktuves.

Peterburgo universitete privat-docentas
"šal.A Voldemaras, lieVEISIEJAI. Čionykštėje
kuvasario
tuvis,
tulus
7 d. turėjo savo
žmogus,
tojoje" sėdėjo
risai prašėsi, kad jįjį vienai die- pirma lekciją, kurios pasiklausynai namon paleistu. Žadėjo va- ti atvyko daug studentų ir kele—

negyvas. Kame

tačiaus

jorasta jisai
mirties priežastis

sugrįžti. Sargai
jo neleido. Neužilgo

tas

profesorių.

Nuo šio balandžio pradžios
visų Rusijos geležinkelių busią įtaisyti ketvirtosios kliasos
vagonai. Iki šiolei tosios kliasos vagonai būdavo
vartojami tik
Agentas

—nežinia.

J.

Budziniškių Špakauskas, jsibriovė

klaida.

Prigėrė ne minėtasai Špakauskas, bet Žukiškių Montvidas.
ŠIAULIAI.

Miesto

LUKŠIAI, Naumiesčio apskr.
Valsčius nutarė

Įsteigti

dvi

mo-

kyklas: vieną Keruose ir kitą

valdybai

leista paskolinti &,ooo rb. miesto
ūkio reikalams. Kadangi, dau-

ginant mokyklas, miestui reikės
vien mokyklų reikalams per 7,000

Briedžiuose. Pakelta >umanyma«

laikyti smukles nedėldienias uždarytas, bet dauguma nesutiko.

ŽEIMIAI, Liškevos par. Nerubliu, tai 8,000 rub. neužteks ir, senai pasibaidę arkliai užmušė
rasi, reikės didinti paskolą.
čia jauną vaikiną.

Šiaulių žydai vien savo vaiMIKALINOS DVARAS, Leipasistatė progimapskr. naziją. Odų fabrikantas Xuropalingio par. Darbininkas Kuc—

TRAKELIAI, Ašmenos

no

kare

kams mokinti

l'ž

dotas tam

—

ant

ŠLAVANTAI.
Stankevičius.
tuomet, kuomet susirinkdavo 40
Vaikšnora, pirmiauš čia gvveius
naudoti- ta
Valdybon sekantiems metams iš- ir žmones
keliauninkų,
gabenęs per rubežiu, kliasa. Todėlnorinčių
rinkta: J. Stankevičius, P. Gerukai-kada kitiems
tapo gubernatoriaus pasmerktas
li?, kun. Radžiūnas ir kun. Doprisieidavo ilgai laukti. Naujai,
penkiems metams ištrėmimo.
įvedimas daug palengvins kelia*
vydaitis.
\
imą neturtėliams.
\ aiSLAVIKAI, Suv. gub.
VIRBALIS. Krikščionių Darrub. pašelpos dviREVELIS. Šiame mieste yra
bininkų Draugijos skyrius tu- džia davė 3,000
kliasei
čia įrengti. Pra- diktokas lietuviu
mokyklai
rėjo čia savo susirinkimą, kame
būrys, beveik
LYGUMAI. Praeitame "Lie- nutarta, kad posmertinės turi bū- šyta atidaryti mokyklas Apiru- vien
darbininkų. Apsigyvenu ėia
ir Pariebiuose, bet valtuvos" numeryje
lietuviai, nors inteligentu vaatspausdintoje ti išmokama išviso 30 rublių: io biškiuose
iš šios vietos
žinutėje, biuc Dau- rublių iš draugijos iždo ir 20 rb. džia atsisakė, nes kol-kas pinigu dų neturi, tačiaus darbuojasi.
noru
neturinti.
Norkaus šulinyje prigėrė surenkama iš narių.
Pernai buvo suruošę vakarą. Šį-

slaptos mokyklos laiky- kas tai progimnazijai nupirko žeMieste 1-1 Paso suėmė už lau- šiai, rišanti Angliją su Rusija, la- mą Agota Savickienė nubausta mės ir.dar
paskyrė 25,000 rub.
žymą neutrališkumo mexikoniš- bai susilpnėjo. Tam kaltas, kaip 50 rublių pabaudos. Mokykla už-? progimnazijos namams pastatyti.
kus valdininkus. Tarp suimtų Anglijos veikėjai sako. pa>itrau- daryta.į
jį
i?
yra:
konauliatų inspektorius ikt,s> nuo vietos Rusijos ministeMALDOČIONIAI, Pan. ap.
i;
Miguel R. Difhold, konsulius l)e rių pirmininkas Kokovccv ir užValsčius pask_\ rė 500 ru';< amatų
La Sierra, viec-konsulius Mar- sienių ministeris So/.onov, su kuSTRUNAIČ1AI, Švenčionių ap. mokyklai, kurią manoma Pušagai n ir verbavimo oticieras Sal- riais Anglija negalėjo susitaikyti. Iš šios parapijos pranešama, buk lote Įkurti.
dana. Turbut, jie Amerikos pusėj
Sugedus Anglijos prietikiams žmonės dar vasario 7 d. išėjt. arsu
mėgino vilioti liuosnorius.
Rusija, nyksta seni vaidai ti. Tokios ankstybos arimo praYLAKIAI, Telšių ap. AtsibuSuvienytų Valstijų ambasada Anglijos su Vokietija. Vokietija džios niekas čia neatsimena.
vusiame visuotinamjame vartoto-

galėtų.

tas.

laivas "Kursk" parvežė

nusišovė čia karei- 443 žmones iš
Amerikos, o tuoni
vis stačiatikis. Jisai tapo palai- pačiu laivu Amerikon
iškeliavo

Netyčiomis

kaitis važiavo iš dvaro malunau.

met sausio ,}t
d. paruodė kitą.
miesto Žmonių buvo daug. ir beveik isiaučia si—lietu\ iai.
apielinkės
mokyki* -uSkarlatina. Kai-kur .• pic trečdaSUBATAS. Kuršo gub.
<" i a
lis mokiniu nevaikščioja Į moLietuvos laikraščiuose esama kelių .mokyklų, tarp i įn
kyklas.
keliama klausimas, kad užkrėsto- dvikliasė
ministerijos
Prūdų
sios mokyklos tūlam laikui butu valsčiaus lietuvių mokykla; pastarojoje mokinama lietuviškai
uždarytos.
nu>i-ovė
kaskaityti ir rašyti. Tikybai i<gulMariampolėje
dinėti tose mokyklose buvo į ireivis naujokas.
skirtas vietos klebonas. U z paSAKIAI, Naumiesčio ap. lai: moka-- jokio atlyginimo nemokėKlebonas mokyklų nelankė.
pora metu norima čia naują baž- ta.
nyčią. statyti. 1 )ė1ci parapijiniu Tuomet mokslo apskritis padanesutikimu ilgą laiką valdžia ne- vus mokinių tėvams skundą, apie
užtvirtindavo nutarimų.
Vitui, visa ką parašė vyskupui. Vyskumat, norėjo murinės bažnyčios, pas paliepė, ir klebonas pamokąs
kiti medinės. Galop valdžia už- dabar lanko.
Subato apielinkėse, prasidėtvirtino murinę. Vasario mėne-

MARIAMPOLĖ.

Si.»

—

Bevažiuojant, pasibaidė arkliai ir
pradėjo darbininką nešioti su vežimu po laukus. Nelaimingąjį
taip sudaužė ir sudraskė, kad jojo kūnas išrodė tartum kokių
skarmalų pundas.
syje

—

buvo parapijos su-irinkimas, jus atadrėkiui, žiemą prineštieji
ir svarstyta klausimas, kur sta- pusnynai žemumose pavirto Į tikLEIPALINGA.
V ietiniame tyti. Vieni nori statyti už mie- rus vandens ežerus. Keliai taip,
dvare arklys taip bailiai suspau- sto, ant Augustavos dvaro lauko, sublogėjo, kad nei išvažiuoti, nof
dė darbininką Šinkoiii, kad neži- kiti mieste. Taip nieko ir nei1"- išbristi negalima.
r

aa/ai

■■pmii—ij mm

m.i

vyne rasti

IS AMERIKOS.

galėtu. Rusijoj antai
ir yra miestelių žydų sinagogose. U/ paleidimą nuo Tanncnbaum
reikalaujama $7,000

taip

BEDARBIŲ ARMIJA.
San Francisco, Cal. Kovo 3 d.
iš čia iškeliavo j \Ya>hingtoną

kaucijos.

bedarbių darbininkų armija. Išviso mieste buvo 8,275 neturinti
darbo

darbininkai.

VANAGAS UŽPUOLĖ
VAIKĄ.
Milford, Del. Didelis vanagas

Darbininku

armija pasiskųsti prezidentui ant
sunkaus savo padėjimo ėjo pės- atlėkė kieman tarmerio X. L.
čia. Sacramento, Cal., ėjusieji taIlarscy ir, pagriebus dvi vištas,
po sutaikyti ir kovo 9 d. spe- pradėjo pietauti. 8 metų farme-

cialiu traukiniu atgal Į San Fran- rio
sunus, pamatęs vanagą, metė
cisco deportuoti.
i
va-

ji sniego grumulą. Supykęs
paliko vištas ir griebėsi
NUŽUDĖ PARSIŽENGĖLĮ.
vaiko, Įleido nagus į vaiko veidą
Hartford, Conn. Oi a kovo 3 d. ir pradėjo galvą kapoti. Ant
vaiko šauksmo atbėgo tėvas ir
tapo nužudytas James lMew,
nagas

teiMno tnirtin

pasiudrktas

\\ iiliamo

mušimą

už už-

kirviu v.uiagą užmušė.

su

\Yaketieldo.

Ji- u/mušė \\'akeneld;į, kad
lėtų apsivesti su jo pačia,
visgi jos negavo.
PERTIKRINANTI
MENTAI.

gabet

ARGU-

I
Photo bv Amerlrp"
a ssncin tinn.
ATĖMĖ PINIGUS.
NAUJAS KARIŠKAS ORLAIVIS.
St. Louis, Mo. K i na n t i-mokėJis mėginama francuzu armijoj. Orlaivis
;
paneša du vyru. Vienas (iš
ti .ilgas darbininkams kasierini I kairėsės) valdo orlaivi, o kitas (augščiaus)
daboja magazininį šautuvą.
:
dirbtuvių Broun Shoc C'o. John'- Sakoma, tai labai svarbus kariškas ginklas.
tti Lucas, prie dirbtuvių ji už-

Hartford, Conn. I)u protesto-( puolė >u uždengtais veidais du
iii-ki pastoriai, Dr. \\ e>lev ilill vyrai ir, pinigu- atėmę, sėdo automobiliu ir nuvažiavo su Sio,ir f, Morgan, Union svetainėj
fii5.
kovo 3 d. parengė diskusijas apn*
ff Everett, Wash. Žada tn<>j
socializmą. IJot, diskttsuodami, -uprasidėti darbas didelėse lentų
sibarė.'o paskui Ilill su kutnpjovyklose, kurios, d t-l nesutikimų
TEISINGAS REIKALA-

1$ BAUBO LAUKO.
"

i imu i
gyventojai pasipriešino.
Ant gatvių parengė barikadas, už
kurin gynėsi nc tik nuo
policijos,
bet ir nuo pagelboii

pakviestos

k ariu menės.

ščiumis
ir gerai

puolė ant savo oponento
su darbininkais buvo
uždarytos,
Popiežius l'ius X sukompoVIMAS.
ji apdaužė; gal butu lab(iaus
čia
darbininku.
navo
700
darbą
bažnvtine giesme, kuri. kaip
New York. Miesto tarybai pajau savo priešu apdaužys, bet j
•Per streiką darbininkai nieko ne- užtikrina muzikas
duotas sumanymas užgirti padaI
kunigas Perosvetainėj susirinkę žmonės juopelnė. Jie sutiko Į pjovykia- Ne- si. esanti kibai graži. Ta komnuo tevadijiuvą,
reikalaujanti
per skyrė.
įleisti nei jokiu unijos viršii inkų pozicija bus atgiedota laike poatrų. kad ant tikietų butų pažyi
ir organizatorių.
piežiau- mišių šy. Juozapo diemėta jų kaina. Jeigu tikietai buKIAUŠINIAI ATPIGO.
! lią.
tai
Kansas City, Mo. Susivagia- tų pardavinėjami brangiau,
f

kiaušinių trusto atstovu,
Ifeggie iš Chicago apreiškė, jog
kiaušiniu augštu kainu palaiky1 i
me

nuo

to

Boston, Mass. Keli Šimtai darbininkų, neturinčių darbo, atėjo
Pavojingai apsirgo nervų >uprie miesto rumo ir reikalavo erzinimu žinomas
angliškas raš-

laisnj atimti.

teatro

darbo. Mieste yra apie 50.000
NEBYLĖ ATGAVO GIRvietiniems konkuneturinčių darbo darbininkų.
DĖJIMĄ.
r<
miją daro svetimi. Todėl truLos Angeles, Cal. Nebylė ir
įtui reiks išsižadėti didelio pelno, J
kurčia mergina Helena Keller
ir jis turė> vietinius kiaušiniuDarbininkai
Reaaing, Pa.
čia >u operos giesmininke
pardavinėti taip jau pigiai, kaip snėjo
alaus
nuvisų
septynių
leidyklų
Saltzman-Stevens.
Giedant jai
pardavinėjo rusiškus ir chiništarė streikuoti. Jie reikalauja po
iš
ariją
operos "VValkuere,' pasikus.
ir 8 varodė. kad giesmę girdi ir kur- $5.00 savaitėj daugiau
darbo dienos. Kol streikai
landų
kis
nors
čioji nebylė. Turbut,
UŽ PABUČIAVIMĄ BALTkarėiamninkai dabar
-u jos ausimis atsitiko,
jeigu ji nepasibaigs,
SPALVĖS TURĖS ILGAI
čia alų gabena net iš Mihvaukee. j

negalima,

nes

girdėti

MĖTAVOTI.

Los

Angeles,

Cal.

Teismas

pasiuntė .50 metu kalėjiinan neg-Į
ra C.'hark'; Ciuytou
už pabučiavi-,
mą

balt-: ;ilvės

Stagvvald.
nuo

pradėjo.

moteries

Daisy i

KARDINOLAS
New Orleans, La.

Šitas juodukas buvo
Gibbons

moterie-- atėnn

s

ir

roc., ko-

PRIEŠ

PROHIBICIJĄ.
savo

Kardinolas

kalboj nupeikė

pro-

hibiciją, taigi uždraudimą

alkouždraudimas

kius prie savęs ji turėjo, bet
holiniu gėralu, nes
paskui pinigus jai sugrąžino, tik | neatsiekia tikslo. Kur
gėralai
privertė ją jj pabučiuoti. Tei- džiami atvirai dirbti ir

drau-

tininkas Rudyard
tarai siunčia ii Į

Kipling. Dakpietinę Prancū-

ziją.

Rusijos valdžia galutinai uždraudė rusinafms Kicve kelt i
pagerbimui savo' raštininko Ševčenkos sukaktuves ir statyti jam
paminklą Kieve.
Vasario 15 d.
simirė Lenkijos

Varšuvoj pagėiieral-gubernaChicago, 111. Policija padare toriu- Skalon. Jis buvo švedišsurašą neturinčiu darbo darbi- kos kilmės, protestoniško
tikėjininkų Chicagoj ir rado tokiu 45,- mo. (ieneral-gubernatoriaus
pa6 17. Tame bedarbiu surašė yra
i reigas pildė ji-; per devynis mcateiviai.
0

......

32,-78

lenkam?

lus;

{[ Denver, Col. Prieš valdžios;
komisiją, tyrinėjančią augliaka- ]

jTs

prielankus. Padėti
ras

atsiuntė gyvu

nelabai buvo
karsto ca-

ant

gėlių kryžių.

Ii tūkstančiai neturinčių darbo
|| Sulyg statistišku žinių, iki Lietuvių kapinyno reikaluraie.
budavonių darbininku kėlė de- šiol iš Jndijų išgabenta 10 m i Darbai. Nors čia
yra skaitlingas
monstracijas ir reikalavo, kad liotių karatų žalių deimantų, ku- lietuviu būrelis, bet iki šiolei viemiestas ir valdžia pradėtų buda- rių vertė
yra 340 milionų mar- tos lietuviai savo kapinyno netu\ujimo darbus.
kių. Brazilija (nuo 1723 iki 191c rėjo. Reikalui ištikus, naudodametų) davė 12 milionų karatu vosi lenku kapinėmis. Toksai
|Į Peterburge, darbininkas Pu- už 400 milionų markių; pietinė dalykų stovis taeiaus
ilgai tęstis
tilovo dirbtuvių patronų sky- Afrika (nuo
1867 iki 1910 m.) negalėjo. Jau senai lietuviai buriau- užmušė to skyriaus
prižiū- davė 120 milionų karatų už 3,120 vo sumanę Įkurti čia savo
kapirėtoją pulkininką von Stahl, o milionų markių. Tie 142 milio- nyną. Apie to
sumanymo
ivykipaskui šoko Į elektrišką mašiną, nai karatų deimantų sveria 28..J
nimą pradėta darbuotis dar prakuri jj sudraskė. I "/.muštasis
pul- tonus. Prie lyginimo deimantų eitą rudenį.
Lapkričio mėnesyje
kininkas buvo labai aštrus darbinupuola pusė jų svarumo, užtai buvo sušauktas visų miesto lieninkams; tai galima manyti, kad lyginti penkis kartus brangesni.
tuvių susirinkimas, kuriame daužmušė darbininkas, kerŠindamas Tokiu budu esanti dabar vilyvavo ir parapijos klebonas. Suuž jo žiaurumą.
sur deimantai verti
yra 20 mi- sirinko kaip lietuviai katalikai,
liardų markių. Visus juos gali- taip lasivamaniai. Iš to susirin|| Italijoj, pulkai išalkusių vil- ma sutalpinti skrynioj 2 metrų kimo naudos
jokios nebuvo. Abi
kų nusileido Į Abrnzzų kalnų ilgio ir 1 metro augščio. Kas- pusės, laisvamaniai ir
katalikai,
slėnes ir pjauja apačioj esančių inėtai
paleidžiama svietan 110 I jokiu budu negalėjo susitaikyti
žmonių avių ir ožkų bandas, at- milionų karatų žalių deimantų, klausime, kokios turi buti
kapieina drąsiai ir j Rymo prie- o
jie nulyginti yra verti 500 mi- nės. Todėl visas reikalas tuomet
miesčius. Išpjovė jie jau ne vie- lionų
markių. Vertė deimantų tapo atidėtas ant toliaus.
ną čielą avių ir ožkų bandą.
nevienoda, brangiausi yra BiaziPo šio susirinkimo buvo dar
lijos ir Indijų deimantai, bet ir
daug
susirinkimų, šiuose kataliVengrijoj, mieste Marma- afrikoniškų kaina įvairi. Už ka- ku
parapijos
rocz
kunigas jau nedapasibaigė teisme byla 94 ru- ratą žalių Capo deimantų moka,
Nors ir buvo sutvertas
lyvavo.
r-inų, atsakomybėn patrauktų už vidutiniškai po 32 markes, užtai
komitetas kapinių reikalu rūpinnorą rusinu apgyventus Vengri- už Transvaaliaus deimantų karatis, tačiaus vaidai tarp laisvamajos apskrieius atskirti nuo Ven- tą moka tik 12—13 markių.
nių ir parapijonų kliudė pasekgrijos ir prie Rusijos prijungti.
mingą darbo varymą pirmyn.
Laike bylos paliuosuota 62 kal|| Rusijos valdžia šiuose me- Klebonas ir
vyskupas kreipėsi i
tinami, tai byla iki galui buvo tuose
ketina atidaryti 31 vidubesirūpinančiuosius, nurodydami,
vedama tik 32, bet tuos teismas
tinę mokyklą. Lietuvoj žada ati- kad
reikią išpradžių išmokėti
rado kaltais ir pasiuntė: rusą
daryti dvi gimnazijas. Borisove klebonijos
skolą, o tik paskui
popą Aleksijų 41
metų kalėji- ir Nesvieže.
pradėti
rūpintis kapinėmis. Nemai!, 31 tapo pasiustas kalėjiman
žiūrint to, kapinių reikalas buvo
nuo pusės iki
2) meto.
įj Londone gauta žinia, buk varomas pirmyn. Buvo
pradėta
koksai angliškas inžinierius ant
jau ir aukos rinkti. Tačiaus viLaike vestuvių turtingo pre,-alos Naujos Zelandijos rado di- sas darbas
prie susidariusiųjų
kėjo Nankinge. Cliinuose, kur delius
plotus urano rudos, iš ku- aplinkybių sunkiai ėjo
buvo su viršum 500 žmonių, o tapirmyn.
rios ištraukia radijų. Susitvėrė
Galop kapinių komitetą- pame
diktokai merginų, netikėtai
jau kompanija išnaudojimui tų prašė kunigo, kad iš
atkako pulkas ginkluotų plėšikų
sakyklos palaukų.
garsintų rengiamąjį susirinkimą.
ir, išsirinkę 20 puikiausių mergiKunigas tai padarė, ir štai kovo
nų. jas j kalnus nti>igabeno. Kalaiku pasimirė ke- 5 d. šv. Petro ir Povilo svetai||
Pastaruoju
dangi vyrai mėgino merginų ne- li
kardinolai; todėl popiežius su- nėje atsibuvo skaitlingas susi'iu ,ti. tai plėšikai
pradėjo šaudy- šauks
katalikų konsistoriją ir rinkimas kapinių reikaluose. Dar
ti ir užmušė 22 žmones.
vietoj mirusių, paskirs kelis nau- kartą buvo pakeltas klausimas,
jus kardinolus. Iš Amerikos vy- kokios turi buti kapinės. ParapiPrūsų Šležijoj. mieste Bresvienas bus į kardinolus jonu šiame susirinkime buvo
skupų
lau pasimirė jtekmingiausias Vožymi diduma. Nutarta tverti kapakeltas.
kietijoj katalikų vyskupas, karditalikišką kapinyną. Buvusieji sunolas Kopp, žinomas vokiškas
sirinkime
mieste
Loclž
kovo
laisvamaniai pakėlė
JĮ
Lenkijoj,
šovinistas, priešas kitaip kalbantai
prieš
mušė
5
dieną
krikščionįs
balsą.
žydus
Galop tapo pračių Vokietijos piliečių.
ir naikino jų turtus.
Priežasti šalinti iš svetainės. Toliaus suj| Francuzijoj, 15 metų vaikas mušimui davė žydas, kuris už- sirinkimas nutarė, kad kiekvienas
Marcei Ruderan iš Basbriagc mušė krikščionišką vaiką, arba parapijomis mokėtų po $3.00 už
kirviu užmušė septynis žmones. gal užmušimą vaiko tik žydams žemę. Už lotą dabar reikalinga
Teismas už tai jį pasiuntė kalėji- primetė j u priešai. Daug žydu iš mokėti S10.00. Vėliaus kapinių
Lodžiau? pabėgo.
lotų kaina galinti siekti net iki
man ant 20
metų.
.•

:

840.00.

ij Epire grekų sukelti maištai
-in streikus Colorado valstijoj,
pardavijį Seimas Filipinų salų beveik dar vis nesu
valdyti. Mieste ArI
nitedį visų filipiniečių balsais nutarė
ten dirba slapta blogą deg- darbininkų organizacijos
gyrseastro Į maištininkų pusę
fcaltspalvės,
Mine
of
\\'orkers
America
sky-! reikalauti sau visiškos neprigultinę ir kitokius blogus gėralus.
perėjo ir kariumenė.
jog ir su jomis negras taipjau
riaus No. 15 sekretorius apreišįnystės. Filipinų salų gyventopasielgė.
kė, jog 11110 balandžio 1910 m.
EXPLIOZIJA TUNELYJ.
jai nenori mat amerikonų globos,
ĮĮ Ant salos New Foundland
organizacija
pietinio Colorado jie reikalauja, kad
Wash.
Cascade
Ellensburg,
pasitrauktų
mieste
Sherville smarkiai siaučia
UŽDRAUDI!
REIKALAUJA
kalnuose, tunelyj Chicago, Mil- angliakasiams davė netoli 2 tni- amerikonai valdininkai; filipinai šiltinės.
MO ŠOKIO "TANGO."
Alieste yra 7,000 gyvenvvaukee & Puget Sound geležin- jlionų doliarių.
nori patįs savo kraštą valdyti.
o iš jų 2,000
Boston, Mass.
letojų.
serga.
Valstijos
kelio atsitiko expliozija, kuri užP>et ar jų reikalavimą išpildys
gisliaturai atstovas jos Sullivan muši"
Mass.
Boston,
Čionykščios
keturis dirbančius tunelyj
amerikonai, tai kits klausimas.
is Dorche-<ter padavė reikalaviJĮ Ant salos Haiti, kur kilo redarbininkų organizacijos reikadarbininkus.
voliucija.
mą, kad visoj Massachusetts valprezidento kariumenė
lauja 8 valandų darbo dienos moLaike smarkios vėtros ant
sumi'.'ė revoliticijonieriua ir užstijoj butu uždrausta nc tik viterims.
GAL PERANKSTYVAS
-j šiaurinių jūrių susidaužė norve- ėmė
suose baliuose, bet ir privatišjų apvaldytą miestą QuanaPAVASARIS.
giškas laivas "Tasman" ir pa- minte, 30
kuose namuose šokti "tango/'
mylių nuo Cape i lai-,
Philadelphia, Pa. Tarybos skendo. Prigėrė prie to 13
Marinette, Wis. Šiauriniuose
Įgu- tien.
Bet legisliatura turi daug svarYVisconsino kraštuose pasirodė minkštų anglių kasyklų savinin- los žmonių, o .vešis
išgelbėjo žvebesnių negu "tango" reikalu, tai laukinės antis;
rodė kaip kur kų su darbininkais, nes nesu- jai.
pa-i
|: Brazilijon sostinėj, mieste Rio
jai ir priderėtu tais svarbesniais
ir drugiai. Bet ar tai yra sitaikyta, tapo pertrauktos. Tikijau
de
užsiimti.
Janeiro, kilo maištai, todėl čia
ženklas jau tikro pavasario? Au- masi, kad tarybos atsinaujjs ir
|| Belgijoj, kasyklose Kracque- tapo pagarsintos apgulimo teitis pakenčia gana dideli šaltį, o iki kovo 31 d., kada baigiasi se- gines vanduo užliejo
kasyklų olą. >ės. Kilo revoliucija provincijose
PASKUTINIS INDIJONŲ
atgiję drugiai vėl gali apmirti nieji kontraktai, bus susitaikyta. Prie to žuvo septyni darbininkai. Pernambuco, (ieara ir Para.
MIAMI VADOVAS.
ir palaukti pastovaus šilto oro.
Daugely i vietų -buvo jau kruvini
Huntington, Ind. Netoli nuo
Gary, Ind. Dirbtuvėse Illibevielinio telegra- mūšiai kariumenės su revoliuei||
Išradėjas
čia, speeialėj rezervacijoj pasinois Steel Co. sugrįžo darban
PASIMIRĖ TURTUOLIS.
fo, italas Marcom, taip pagerino
mirė paskutinis indijonu \Iiami
2.000
darbininkų. Padaugino dar- bevieliu j telefoną, kad laike mė- jonieriais. Revoliucijos apimtos
D.
C.
nuo
Washington.
Staiga
giminės vadovas Joseph Englė-; širdies
provincijos turi gyventojų: Geara
ligos pasimirė žinomas bininkų skaitlių ir kitose plieno ginimo I tn li jos karalius, buda
Para 500,000, o Pernamman.
850,000,
Tiltų, cemento ir mas Ryme, galėjo
Amerikos milionierius, 52 metų dirbtuvėse.
duo- buco
klausyti
Šitos provincijos
1,200,000.blėkos dirbtuvėse dirba dabar
to Londone koncerto, nors
George VV. Yanderbilt.
Ry- nori suvisu nuo Brazilijos atsiKARČIAMOS TURI BUT
6,000 darbininkų.
mas nuo Londono yra 1,000
sme

buvo

Republikoj Haiti
voliucija. Daugelyj

vėl kilo reLiko=?i išrinktas ir komitetas
vietų buvo žemei surasti ir
nupirkti. Komijau kruvini susirėmimai. Ameri- tetan išrinkta šie
parapijonai:
ka Į portą Port au Prince
pasiun- C. Žaliaduonis, P. Kriščiūnas, J.
tė'mūšio laivą "South Carolina." Žemaitis, S.
Bartuškevičia, B. Basevičia ir J. Kašiuba.
Pinigams
N'etoli Dublino, Irlandijoj, rinkti ir
knygoms vesti išrinkta
minios žmonių matė tokj nepa- V. Mazurevičia,
A.
J.
\

dar šešios moteris
nėti,
kurios tiipgi liudijo,;

prastą atsitikimą:
Didelis
paukštis, vadinamas
kormorantu (jūrių antis) nėrė
vandeniniu ir iškilo su jūrių vėžiu snape. Bet greit nusileido

1

GAISRAI.
St. Louis, Mo. Sudegė čia didistrik- deli namai
prie 3rd ir Locust
nedėlios
gatvių, kuriuose buvo kelio*

prokuratoriui,
prokuratorius pereitą
dieną uždare Alaskoj visus

to

liunus.

sa-

Ir

spaustuvės. Nuostolių ugnis pri-

dabar nuo 12 vai.
idirbo ant $150,000. Taipgi suvakaro subatoj iki 12 vai. nedėir kliuba-, ku žuvo keliolilios naktyj visi saliunai turi but degė
ka svečiu.
uždaryti. .Miestai Fairbanks, Kante, Valdez ir Junean
išsyk be
Lynchburg, Va. Sudegė čia
protestų paklausė prokuratoriaus
Įtaisos Bedfcrd Paper and Pulp
prisakymo.
Co. Nuostoliu ugnis pridirbo ant
tniliono doliarių.
pusės
IŠ BERNO MILIONIERIUS.

Hannibal,
96

metu

Mo.
\VilIiam

Pasimirė
H.

čia

Dulancy.

& VISUS,

gė.

Maicherą,
huvt>

nes

agentas

pasirodė, jog jis
provokatorius

ir

teismas
mieste Rusijos šnipas, tarnavo Yaršavos
Anglijos
Bombay, Indijose, nusprendė pa- "ochranoj," uz Šnipinėjimus ėmė
karti indu pranašą Gavindžarą gerus pinigus nuo ochranos ir
Miestelyj Enfield, už maištu kėlimą prieš Angliją. nuo Rusijos karo, ministerijos.

Curin, 111.
111. sudegė moteries

kų.

Bažnyčion darbininkus

at-

greitasis
penkis darbininkus

kelių milionų frankų.

rės

katalikišką kapinyną.

įnirtimu

tais

LIETUVIAI JUKOJ.
IŠ GRAND RAPIDS, MICH.

daug

gali
pritirti.
Parapijonas W. G.

kartumu

M.

Išvažiavo TMD. choro vedėjas.
dienose apleido irus visu
gerbiamas G. Belinis, jojo paŠiose

stangomis tapo sutvertas prie
vietinės TMD. 58-tos kuopos neprašyVakarine mokykla. Vakaras.
mu
mažas choras, kurį patsai visą
susilaikyti su paskyrimu pi•iįmet vakarinė mokykla užsibaigė
nigų dalyvavi'nui Francuzijos Iviem savaitėmis
vedė, atsižymėdamas kaip
laiką
anksčiaus negu
Panamos parodoj, kuri sekansavo
energija,
taip ir gabumais
eitais metais. Taip ankstyvo užčiuose metuose atsibus mieste
reikaluose. Choras
chorvedystės
baigimo priežastim,
sišaukė j

rūmas atsu

incnto atstovų: rinkimai atsibus
kaime
balandžio
26 dieną.
ji
gubernijoj,
Dębic užsidegė kluonas ūkininko
Tamošiaus Skorna. Kluone nak|Į Krakove suareštavo studen- San Francisco, kol Amerika
vojo du darbininkai, kurie sude- tą dailės akademijos Vladislovą

Petrokovo

\\ illiams
far- namai;
1
motinos paLaikraštis "YViener Allgejuose
sudegė
|| Mieste Schtari, Albanijoj,
merio bernas, gaudamas 25c. dielikti du maži vaikai. Kada kai- meine Ztg"
gavo
žinią,
pagauta
jog,
žinia, jog Montenegro sonai, o, mirdamas, paliko turto 2
mynai, pamatę tignj, subėgo gel- rtraukus iš Rusijos ministerijos stinėj mieste Cetinioj susekė sumilionu doliarių vertės.
bėti, vaikai buvo jau negyvi.
jos pirmininkui Kokovcevui, pa- kalbj ant to krašto karaliaus gysitrauks neužilgo taipgi užseinių vasties. Suimta 20
sukalbininkų.
BEDARBIŲ TEISMAS.
South Bethlehem, Pa. Išdegė ministeris Sozonov.
N'tw York. Už
įsiveržimą į čia čiclas ateiviu apgyventas na|| Paryžiuj suareštavo vokieti
katalikų Šv. \ltonso bažnyčią ir
mų blokas. Nuostoliu ugnis priAnt
taisančių
geležinkeli
bankierių
Steinerą, kuris Anglinenorėjimą išeiti, teisman pa- dirbo ant $200,000.
50 šeimynų darbininkų netoli Magdeburgo, joj ir
traukta daug bedarbių darbininVokietijoj pridirbo klastų
neteko pastogės.
['rusuose, užbėgo
trau- ant

Jis pradėjo uždarbiauti kaipo

j| Paryžiaus vaizbos
parliamentą

su

Darbai nuo pat rudens šiame
mieste sumažėjo. Kai-kur dirbama po 4—5 dienas
j savaitę, šiomis dienomis žada tūlam laikui
sustoti didžiausia čia medžio ir
sparnais, ir atkakli kova su vė- geležies dirbtuvė. Savų bedar<iu tęsėsi ore patol, pakol pauk- bių esama Šimtai.
Atvažiavęs i
štis. išėjęs iš jiegų, krito negy- čia žmogus gali kartais
ilgą laivas ant kranto.
Prisiartinę /.mo- ką be darbo pabūti. Todėl, norėlės pamatė, kad vėžys buvo pa- damas atvažiuoti
darbo, tegul
davęs' kormorantą už liežuvio ir kiekvienas pasiima su savim ir
^aukštis turėjo uždusti.
gerokai pinigu. Kitaip,
kar-

1 i 11.

J| Francuzijos ministerija paskyrė jau laiką rinkimo parlia-

ir

rinkti. Tokiu budu Grand
Rapids
lietuviai, jei neatsiras kliūčių, tu-

pradėjo
mušti vėžį Į akmenį. Po to paukštis vėl iškilo oran ir pradėjo kratyti vėžį, tartum šuva žiurkę.
Susyk paukštis pradėjo ore mušti

my- skirti.

UŽDARYTOS.
Fairbanks, Alaska. Prisakiu-

centraliam

šemėn

Čelpa,

Mertinaitis ir J. Petrucikas. Ten
pat susirinkime pradėta ir aukos

.sakoma, esąs dažnai
pasirodydavo viešai; niejritrukimas miestui pinigų. Moperkeis sunkinančių Francuzijos
kuomet neatsisakydavo dalyvaulankė
cyklą
gražus lietuvių ir ti
vaizbą muitų padavadijimu. Ir
vakarų programuose. Tikimaietu vaičių būrelis.
Mokytojais si. kad choras nepakriks.
Francuzijos užsienių ministerija mvo keturi
Kaip
lietuviai. Apart to.
šiaušiasi prieš Ameriką. Prieš
G. Belinis palikęs įpėlar \ iena moteris mokino mer- girdėtis, Į),
tuos muitų padavadijimus Frandini. Drauge su širdinga padė>inas siūti.
ka \ictos lietuviai linki gerbiacuzijos ambasadorius padavė proVasario 22 d. šv. Jurgio svetai- mamjam G. Beliniui geros kloties
testą užsienių ministeriui Bryan'ui ir jam pranešė, jog Prancū- įėje parengta parapijos naudai naujoje vietoje.
\ aidinta
zija atsisako parodoj dalyvauti, akaras.
"Žydas ir
Negiedorius.
jeigu nebus- prašalinti nesutiki- Dzūkas." Prastas visai veikalas;
mai dėl gabenimo Amerikon iš lekaip ir atlikta. l»e vaidinimo.
I )uvo dar koncertinė programo
Francuzijos pprcelėno.
IŠ WATERBURY, CONN.
I lalis.
Neblogai sudainavo, pri|| Priešais Portugalijos sostinę \ ariant p. V. Stanevičiui pianu, TMD. kuopos vakaras. VasaLisbone susimušė franeuziškas I )-lė? P. ir V. Valantavičiutės rio -23 (1. TMD. 5-ta kuopa papačto garlaivis "Lutetia," su gre- \\. Petrausko duetą "Skambati- rengė vakarėlį, kuriame užkviekiškų garlaiviu "Demitric." Pri- iū- Stygos." Labjpusiai publikai tė teatrališką draugiją "Aušrą"'
•atiko duetas "Eina garsas nuo suvaidinti kokį nors veikalėli.
gėrė prie to 9 žmonės.
ne-

v

kinis ir
suvedė jų vadovas
1 •ubežiaus,"
kurį sudainavo su
Tannenbaum, Dcmidji, Mich. Sudegė čia di- malė. Buvo mat tiršta
migla, tai
Į| Kaip Amerikos didmiesčiuo:rbut žydas.
Laike
kariumenė<
Xors bažnyčios delės
Į dano pritarimu p-lė T. P»ernata||
Austrijos
lentų pjovvklos Demidji žmonės atbėgančio traukinio ma- se,
dkara< prašė išeiti, bet Tannentaip ir Austrijos miestuose manevrų Ortlier kalnuose, nusi- 1 ičiutė 11* p. S. Grigaliūnas.
Lumber Co. Nuostolių ugnis prityti negalėjo.
baub sėdėjo toliaus,
daugybė yra neturinčių darbo ritusi lavina pagriebė manevruoPubliko's" prisirinko mažai. Pubtvirtinda- j dirbo dht ? 150,000. 300 darbidarbininkų. Daugiausia bedarbių jančių kareivių dalį. Užmušta 1 ika, matomai, buvo abelnai vimas, jog bažt.včios tarr yra, kad
ninkų atsirado, sudegus pjovyk[| Mieste Yalenčioj kilo maištai yra Galicijoj ir Austrijos sosti- prie to 17 kareivių.
= u vakaru
j.0SQ
nekaip patenkinta.
^rie^audą ir nak-| lonis, be darbo.
Įdil naujų mokesčių, kurių mokė- nėj Vindobonoj.
Yinuobonoj ke-l

"Aušra"

pakvietimą malonėjo
priimti ir patiekė susirinkusiems
veikalėlį "Sulyg Naujausios Mados." Vaidintojai dar pirmu svkiu ipasirodė scenoje. Iš visa ko<
buvo matyt, kad vaidintojams
Mokinys. nestoka energijos, ir ateityje gali*

*

[nų. Darbų čia—tai tik vien ang- ■rujų lietuvių, kurių męs čia nedi!iu kasyklus. Dabar dirbama tik- delį turime būrelį: apie i(kd šeiscenos jiegų.
r :i
v<
vakaro
j dienas i -avaite. (."/.darbiai mynų ir apie 200 pavienių. Apsįkokiam- prasidėjus,
menki.
i:'
l'nijo> jukios nėra. Dar- gyvenusieji čia lietuviai skiriasi Į
dėjas uždraudė šokį '"Tango"
bininkai
vra labai
i<.
-ok
Ro.U,
kitus nepadorius
išnaudojami. dvi dalis: apie 125 šeimynų esatiktai
is tokio uždraudimo
pas- •(iyvenimas juo sunkesnis, nes, ma katalikų; likusios gi 35 šeigerėti Teikia. Tačiaus, kaip m: V-ant krautuvėms kompanijos mynų-. prisilaiko liuteronų tikėrank' sc, visa kas labai brangu.
jimo. Pastebėtina vienas beveik
tyt, nc visas mušu jaunima- yr.t
Lietiniu
čia
visai
ma/.as
visur
būretokiam
iki
laipsniui,
pasitaikantis apsireiškipribrendęs
kad griuius galėtu atskirti nu> li-: vii- j šeimynos ir keli pa- mas: lietuviai liuteronai nuo viNors pareina keletas sit kitų lietuvių yra atsiskyrę ir
pelu. Kitais žodžias tariant, at- vieniai.
sirado tokiu jaunuoliu, kurie !:- laikraščių, tačiaus tarp vietos glaudžiasi prie vokiečių, tartum
ko.-i neužganėdinti uždraudimu lietuvių daugumus
viešpatauja jie visai nei ne lietuviais butų.
i'itl:- tamsumas. Vienintelis die- I anie jųjų
savo
nepadoriu"
gabumus
rodyti
prisišliejime prie vo\t-irado net tok:'', vai*i-, kuri vietos lietuviai garbi- kiečių matyt ne kas kita, kaip
-e šokiuose,
kurie dė! to- priežasties i-ai ap- na- t, i Ragutis kurio didesnei, vien ištautėiimo ir suvokietėjileido vakarą. Tai rodo ne ką ki- matyt, garbei jie kartais ru- įnio ženklas.
di -u degtine taip maukia, kad
Lietuviai čia pradėjo apsigytą, k'iip tiktai mu-u jaunuomežmogui, pripratusiam prie blai- venti apie 25 metai atgal. Kas
nės nesusipratimą.
Ši-.
vakarėlis davė kuopai vesnio gyvenimo, dažnai yra tie- buvo pirtim lietuvių Kolumbu
siog bjauru žiūrėti. Cia pat vie- šiame kampelyje, šiądien yra
S17.90 pelno. I MI). 5"',,s ku
ačiū toje -vaigalų nėra.
J >et musų sunku pasakyti, res pirmieji lietariu
vardu
širdingą
pos
\11sro-" draugijai už pasidar- lietuvių toksai niekniekis Į nu tuviai ar išmirė, ar išsikraustė
lindimą Įvaryti negali. 2ino, iš ant tarnui, ar kitur kur nors išbavimą mušu kuopai.
kur galima parsitraukti. Kai-ka- keliavo. Ilgą
A. K. Lazdauskas,
'aiką čia atvykdavo
tam !)jauram gėrimo
U:i
I" M I >. 5 kp. pinu.
papro- mažas lietuvių skaitlius. Tiktai
čiui paskutinius sunkiai uždirb pradedant
1903— 1904111., lietuvių
tus >k:itikus praleidžia* Tas rauplaukimas Į čia padidėjo. Koliondas yra taip jsiėdęs Į tuusų nija iš to mažai didėjo, nes dauIŠ NEW PHILADELPHIA,

rua

tikėtis stt>ilaukti iš j 11 j 11 geru

į
•

"

J

busią, kol žmonės neprisidės prie niii, dėl blogo
socializmo, arba.../ "Vienybės."' daug.
Toksai tiktai pasirodė porgresas.
Rimtesnieji nelabai nori Mitikii
rf

tuom.

su

Parengusi prakalbas draugija
turinti 15 nariu (Kiti sako, kad
tiktai 5). X ari u &aitliaus mažumo

kad

priežastim.

s|:nina,

ti.
Minėtasai

vakaras

...

*'

>antautiecius čia, kad šio kai-ka- guma,
kaž-kokių priežasčių dėlei,
la no lik paprastą švarumą, bet
čia ir netrukus
neužsilaikydavo
IVGydytojy neatsargumas.
ir dorą visai užmiršta Kad
vėl kitur išvažiuodavo. Todėl su>n
110-Į
Iil:'
Pa.,
reitą vakarą As'nhm.l,
iori laikyti pas save "aut burdo'
Į prantama tasai pirmu žvilgsniu
būtyje J. Kitkauskui daryta ope- tų vaikinu, kurie neberia tai, su- keistas
apsireiškimas, kad vos
skaušone
racija. Ligonis turėjo
lyginus -u kitais "šposais," dar n/)S metuose vietos lietuviai pa
naKitkauskui
duli. Pargrįžus
niekniekis, štai nesenai atvažia- jiegė sutverti savo
pirmą ]);išelmon, prižiūrėjo jį vieliniai gv<ly- vo
Į čia vienas vaikinas. Blaivus pine draugiją, kuriai davė šv.
blovis
ėjo
tojai; bet ligonis
buvo ir su' girtuokliais užsidėti Kazimiero Kar.
vardą. 15 c t ir šiiš Pottsgyn. Pagalios pasaukta
susitiko
nenorėjo.
ta
Kaip
gi
jįjį
draugija žymiau gaivinančios
villės specialis gydytojas. Šis atmūsų ištikimieji Ragučio tarnai? sriovės vietos gyvenimaii nepierado reikalingu daryti Kitkauskui N'ctruk'us
vienas nuėjo pas su- šė. Parengdavo kasmet
mčn. j-,
po 5—6
antrą operaciją. Sausio
ir apskundė tą N ai- balius, kuriuose
perintendentą
svaiginančių gėm., padaryta ir antra operacija,
kiną, buk noris čia uniją sutver- rimu nestokavo. J ų balių esair ligonio viduriuose ra.^ta tam ti.
Atėjo policistas, suareštavo, ma ir šiądien. AbeFnai lietuviai
tikras prie operacijų vartojamas ir
vaikinas ne tiktai ašturėjo
bičiuliuojasi su lenkais. Tai maskurlys, kuri Ashland'o ligon- tuonis doliarius pabaudos užmotyt, kad ir iš lietm ių rengiamųbucio gydytojai, darydami operakėti, bet ir ar leisti šią vietą.
jų
balių, kuriuos lanko kaip lieciją, per neapsižiūrėjimą paliko
Baisiai sunku kiltesniam žmo- tuviai,
taip lenkai.
buvo
3-jų pė- gui
neišėmę. Skurlys
gyventi tokiose aplinkybėse.
Dabar čia esama lietuvių sodu ilgas ir apie 14 coiitj platus.
Kai-kurie skaito laikraščius. Tai
cialistų kuopelės. Jinai visai maDabar J. Kitkausko giminės pamūsų raudonuotai, kaip išma- ža, vos iš kelių
žmonių susideda.
vyAshland
ligonbučio
traukė
nydami, juokiasi, tyčiojasi iš to- Tačiaus neveiklume
teisman.
josios kalgydytoją
riausiąjį
kiu. l ia yra daugiausia
tinti
Tie
keli
žmonės
indijonegalima.
Kuom tas užsibaigs, ateitis paro- nti.
kai-kurie mušu juok- dirba išsijuosę. Ačiu tų
Taigi,
kelių
dys. Kiuom.sykiu tiek težinoma, dariai -ako. kad lietuviai,
gyven- žmonių pradžiai, čia sutverta dar
kad už Juozą Kitkauską, gulint j dami -m
indijotiais, pamylėjo darbininkų choras ir kita pašelPotts\il!ės ligotd)iityje, vi.«as lė- -iuos ir dabar
patįs i indijonus pinė draugija vardu "Vienybė."
šas moka apskustasis gydytojas. nori
liet kaip rodosi, Laiks nuo laiko
pavirsti.
šių žmonių jiePlaušinis.
tarp indi jonų at>itail:o prakilniu
čia
PA.

IŠ CEDAR RAPIDS, IA.
Darbai. Vietos lietuviai. Nelaimė. Šisai miestelis nėra visai maža-: turi išviso apie 35
(latvės
tūkstančius gyventojų.
beveik \isos plytomis išgrįstos.
Per vidurį miestelio teka negilus
upelis, Cedar vadinamas. Jisai
turtingas žuvimi-, kurios tačiau
akstiyra menkos veislės: labai
nuotos.

Darbai pas mus šią žiemą visiškai nebuvo sustoję. Xors kirk
mažiaus, taČiaus darbai ėjo visą
laiką. Lledarbių minios, kaip kimiestuose, mos neturėjoDabar j pavasarį darbai pra-

tuo?ic
me.

gerintis.

deda \ėl

skaitliu
Lietušimtu.
du
gas būrelis: per
du:
turime
mėsinę
viškų biznių

Lietuvių

čia yra gan

ir grosernę.

Joną Kamirnelaiminga
minską patiko
tis. Jisai tą diena malūne šiupcliavo grudus ii karų. Hedirbdainas, nulipo nuo pliattormos, kad
užkabinus karų kukius ir karupritraukus arčiau prie -kylės, i
kuria grudai suvaromi.
Norėjo
eit pro karą, bet neapsižiurėjo,
kad karus tuom tarpu patraukė.
Vienas patrauktųjų karų Kaminską prispaudė prie pliat forVasario 25 d. lietuvi

mos.

Kol karus

sustabdė, nelai-

buvo apie 6 pėdas nuvilktas toliau. Karas ji taip prie
pliatformos prispaudė, kad prispaustojo kitaip negalima buvo

mingasai

išimti, kaip išpjovus pliatformos
dali.
Nelaitningasai likosi ant
vietos negyvas. Velionis turėjo
apie 40 metų ir buvo darbštų*
vyras. ši pavasari ketino važiuoti

atgal Lietuvon,

seni

kur

jojo

laukė

tėvai, brolis ir dvi seseris.

Ilgai jiems dabar laukti reikės.

Amerikoje paliko tris brolius.
Paliko ir savo šeimynos: jauti;moterj ir tris mažas mergaites.
1" i a

Tapo palaidotas če1cų kapinyne
bažnytinėmis apeigomis. Laidotuvėse dalyvavo kuone vis vietos lietuviai. Velionis Jonas Kaminskas paėjo i> Xorkaičių kaimo, Tauragės valsčiaus, Raseinių apskričio, Kauno gub.
Lai buna lengva jam šios šasu

lies žemelė!
Malūno Darbininkas.

IŠ
Darbai.
geli-

STONEGA,
Lietuviai.

VA

Šisai mie-

guii tarp dviejų didelių

kai-

tai,

šys prie tos draVigijos, būtinai,
"po gvoltu" turis socialistu tap-

1

\

esą

kiekvienas žnn>gus, prisira-

dekliamacijomis
draug'ią. -Naujų
vienas,

IŠ

agitacija už
nariu prs<rašė
Špykis.

LAWRENCE,

Vakaras.

Kovo

1

kp. surengė vakarą,
dinta

du

priatorius"

užsibaigė

ir

MASS.

d. SLA. 41
kame suvai-

veikalėliai:

"Ekspro-

ir "Gaila l su." \ aidintojai savo darbą atliko gerai.
Buvo matyt
vaidintojų su gabumai-.
Jeigu darbuosis,

kuopa

gali tikėtis turėti gerų sceniškų
jiegų. Publika, kiek galima buvo

Ipastebėti,
ta.

vakaru buvo patenkin-

Žmonių nedaugiausia buvo,

daug kenkė blogas oras.
Kuopai taėiaus, kaip matyt, pelno Mck-tiek galės likti.
Kuopa
žada vaidinti "(lenovaity." 1 •<?ros kloties!
F. Degutis.
nes

oro,

IŠ BALTIMORE, MD.

buvo neS—sis.

Si6.oo. Už darbo valandą mokai
centai

ir dar duodama
35
Naujas laikraštis. Prakalbos.
Darbininkai
valgis.
be valgio
Mūsų mieste rengiamasi išleisti
gauna 50 centų Į valandą. Darbo
nauja laikrašti, kurisai busiąs
IŠ VIRGINIA, ME.
diena 10 valandų. Tokios darbo
l.\\.\\. unijos organu. Pirmąjį
Darbai.
Darbai numeri, kaip girdėti, žadama iš- sanlvgos išrodo puikios, bet gy-<
Įvairumai.
venimas čia neišpasakytai branmusų
miestelyje
sumažėjo. leisti apie gegužio i d. Žadamokelis kartu> brangesnis ne«
gus,
be
darbo. Dar- jo laikraščio vardas busiąs "DarDaug žmonių yra
kitur.
Taip, valgis vienam
bų čia 2 lentų pjovyklos ir ge- bininku Balsas." Redaguosiąs jį- gu
ležies kasyklų, kurių daugeli* ij ]). J. Laukis iš Cliicagos. Kas žmogui du dienai apsieina apie
$2.00. l'ž kitus daiktus čia liek
sustojo.
tą laikrašti—nežinia. Ar tai
kad Suvienytose
ValstijoLietuvių čia yra 9 šeimynos ir įvyks—dabar negalima pasakyti. moki,
se u/, tuos
pačius pinigus galima
apie 20 pavienių. Mūsų žmonės Žmonės .ųi, išgirdę apie naujojo
mažai skaito: pareina-vos 4 laik- laikraščio steigimą, ne be pamato butų penkis kartus tiek nusiraščiai. Nevienas pasako: "Kas sako. kad jau dabar taip vadina- pirkti.
Darbai čia eina tiktai pavasaman naudos iš to skaitymo, alaumųjų "darbininkiškų laikraščių"
rio ir vasaros laiku.
Ką per ta
nestoka, o naujas esąs ir visai
stiklą išsigersiu."
laiką uždirbi, tai per žiemą turi
X e senai čia 5 lietuviai, pa-i^C nereikalingas.
1 >et
blogumas dar
Kun. Kemėšis, "Draugo" re- pravalgyti.
rę .saliune, susipešė,
lapo nuir
yra
kad
su darbu čia
tame,
gabenti šaltojon ir už peštynes daktorius. lankydamas Amerikos
striuka ir .^auti darbą yra sunku,
užsimokėti
turėjo
po $28. Tą pa- lietuvių lo'iionijas, užsuko į mūračiaus į čia atvažiuoja daucr
čią vasario 26 d. kasyklose du sų kampelį. Laikė prakalbą bažžmonių.
Nevienam todėl .šilčio
vyrai užmušė darbininką ir darb- nytinėje svetainėje. Žmonių buir bado tenka
vo
pamatyti. SePirmasis
buvo
anitalas,
tikdavį.
apie 500. Atsilankymo
nesnieji gyventojai yra kiek ge«
trasis anglas.
Šmukstas slas—"Draugo" reikalai.
riau susitvarką. Jie
A. Ramutis.
gaji pigiau
pragyventi, ačiu daugybei visokių laukiniu paukščiu ir gyvuliu,
IŠ MINNEAPOLIS, MINN.
IŠ ATHOL, MASS.
čia randamų. Kas kita >u žmoVietos lietuviai. Apiplėšimas. gum, naujai atvykusiu ir viePrakalbos. Vasario -'5* cl. atsilankė pas mus su prakalbomis Siame mieste lietuviu yra apie tos sanlygu nežinančiu. Daug
kun. P. Kemešis, "Draugo" re- 30 šeimynų, ir apie 50 pavienių. esama indijonų. Važioti i čia
daktorius. Kalbėjo "Aušfos \ ar- Tikro skaitliaus negalima pasa- nepatartina.
tu" draugijos svetainės skiepe. kyti. kadangi lietuviai yra iškriLietuvių, kiek teko patirti, e-aŽmonių prisirinko daugybė. Di- ki- taip, kati kito, anot tos pa- me tiktai du vyrai.
ma

desnė pusė musų atboliečiu pa- tarlės, ir dieną su žiburiu neČiabuvis.
eina iš Vabalninku par.. kur kun. atrastum.
čionykščiai lietuviai
\\ Kemešis buvo kamendorium paeina daugiausiai iš Vilniaus ir
IŠ WINNIPEG, MAN.,
keletą metu. Taigi kiekvienas Kauno gub. Kauniškiai dar nieCANADA.
IŠ DETROIT, MICH.
vabalninkietis, užgirdęs, kad j u ko sau vyrai, bet su vilniečiais
Darbai. Pastaruoju laiku čia
atsilankė tai tikra bėda. Užklausk vilniekunigėlis
Peštynės. Senai rengėsi viv-t"- senobinis
esama apie 8—9 tūkstančiai bekas
tai
ir
jisai
čio,
yra,
tuojaus
lietuviai (ne visi) prie vienos di- Athol'yj, skubinosi pamatyti se"Paliokas.' darbiu. Toksai augštas bedarbių
gausi
atsakymą:
delės iškilmės. Nekantriai lankė. ną pažįstamą.
skaitlius aiškinama dideliu žmoKalbėjo kun. P. Kemešis apie Nors užmušk, bet jisai tau "paPagalios kovo 4 d. iš»ipildė -vajonė: tapo atidarytas.... lietuviš- dabartinį Lietuvos stovį. Džiau- liokas" ir gana. Jam ir mozūrų nių plaukimu į šią vietą. Sttlyg
miesto žinių, 1913 metu
pradžiokas saliunas. Toksai svarbus at- gė-i, kad Lietuva žengia sparčiai kalba gražesnė už lietuviškąją,
je
buvę
200,000 žmonių, šių
ir
apie
kvevisa.
kas
mieliau
lenkiška,
sitiktas negali gi taip paprastu gerovė.- keliu, pramonija kįlaį
budu praeiti: kuom nors reikia apšvietimas auga; tiktai viena ne- pia. l'žšnekinsi lietuviškai, tai- 1914 metų pradžioje gyventojų
tau atsakys mozūriškai. Sa- skaitlius, sulyg tų pačių žinių,
pažymėti. Tuom tikslu čia pat laimė. vienas didelis nuostolis jisai
miliono (?).
Gal padidėjęs visa
vą kalbą gėdijasi vartoti.
Lietuvai—tai mušu išeivystė.
"iškilmingam
apvaikščiojiniui"
Kiek žymesnio darbų
toliaus
padidėjiiš
susipras.
tėviškės,
Iškeliauja dauguma
paminėti susipešė du lietuviai
Nesenai
su vienu vietos lietu- mo, sulyginant su praeitais dviem
ir
tai
buvo iškalno Įdėta "Į pro- parašo vieuą-antrą laišką nutyla,
(ar
metais, nepastebiama. Atpenč,
gramą." ar tai tik "nelaimingas —užmiršta savuosius. Kalbėtoja*; viu atsitiko nelaimė. Jisai, gaaeitų metų pabaigoje darbai
atsitikimas"— .ežinia). Abu peš- ragino klausytojus nepamesti ry- vęs "pėdę" ir išsimainęs jąją 1ir sumažėjo.
lyg
namon.
Pakeliui
užtukai
žmonės su šeimynomis. šiu su sena tėvyne ir -nors laiš- liune, grižo
Keletas
vietos vyrų. negalinant
kais
nenustoti džiuginus savo puolė
Savo "numerį" taip
einančiojo piktadaris
atsidėję pilrasti čia darbo, nutarė vačių
ir,
a*čme
grasindamas revolveriu,
dė, kad vienam kuone išlupta giminiečius, draugus.
visus pinigus—$59.50. Apiplėšta- žiuoti Į Painesdale, Mieli., ; vaAmerikos
akis iš šaknų, o antram veidas
lietuvių
padėjimą
gomis
parengiama prakalbos.
rio kasyklas. Jiems kas tai
paČion sai turi didelę šeimyną. Reikia
su
k iriais
žmonių,
musų Iki šiolei prakalbų įtaisyta, re- visai nudraskyta. Pasirodė aniuo- atidengė kitoje spalvoje.
sakė, būk tenai darbai gerai einą.
inimta
dar
nėra gero susipratimo, susi- randą mokėti, krautuvėje
lietin iams toli-gražu
su
žibančiais
lai-sargai
gu/.ikais
nesusilygin- gis, 4 ar 5. Xors t<>s prakalbos
skolon, o čia visi pinigai atim- Nors laikraščiuose matė, kad vati. I.iudlias reginj*s, matant žmodažnai maža naudos atneša, bet ir kočėlais ir visai netikėtai per- organi/ vimo. Žmonės nesupranrio kasyklose
L.
streikuojama, tata vienybės tikslo. Ypač jauno- ta. Vargas žmogeliui.
traukė "perstatymą."
nes, kurie, tė\ynčs netekę,
Pasigavo
pra- visgi yra naujiena ir vieną-kitą
čiaus žodžiui daugiau
patikėjo
deda nustoti ir žmoniškumo.
jau
karta,
išaugusi
Amerikoje,
patraukia nuo stikliuko, kurisai vieną "artistu," įsisodino į "pa- ji
negu laikraščiams. Nuvažiavo ir
mažai
lietuviu
reikalus,
iro!
ir
pažįsta
ką"
j žmogų nepanašu nuJ. Muckaitis. čia smarkiai įsiviešpatavęs. Kai-,
rado tenai dar daugiau
IŠ WORCESTER. MASS.
vargo.
-kurie taip yra stiklelio pavergti, vežė pas pačią (antras pabėgo?). mažai interesuojasi lietuviu viA. M. Virbalis,
sttomeniniu
gyvenimu.
kad tiesiog paskutinės gėdos ne- Likusieji su stikleliais rankose
Vakarai. Petro \rmino teatAnt galo ragino, kad lietuviai,
dar ilgai svarstė "atsitikimą."
ir
kad
tekę.
sako,
rališkoji kuopa statė scenoje penTaip tiesiog
IŠ MILVVAUKEE, WIS
Brolis. pagyvem; čia keletą metų. grįžtų kių veiksmų gyvenimo vaizdeli
IŠ TORONTO. ONT.,
"Lietuvoje buvome girtuokliais,
savo <enon tėvynėn ir kad
grižir
čia
nei
CANADA.
velnias
mus pragerti
Vaidinimas
"Žmogžudžiai."
paMiestas.
Lietuvių kolionija.
nevien
tų
ligos priverstieji sisekė gan gerai. < ieriausiai at()
negalės."
Šisai miestas, galima .sakyti,
tokių yra labai
Mergina užsigavusi protestuoyra
(mat, dauguma, tik susirgę, likta rolės: Grigo
IŠ BRIDGEVILLE, PA.
Sale šių, esama vyrų, susvarus ir
(p. Tumosa), ja. "Lietuvos" No.
gražus. \ 'i-os gatvės daug.
bet
kad
ten grįžtų svei9-tam tilpo
grįžta),
Jurgio (p. Bakauskas) ir Onos straipsnelis,
dailiai medžiais nusodytos. To-j sipratusių, blaivių ir laikraščius
Mirtis. Darbai. Vasario -1 d., ki.
po kuriuom koreskad galėjus dar pasijauni,
Toki
dažnai
>kaitančių.
(p-le Valiukiutė). Daįnos gi iš- pondentas
susimetę du metu
dėl vasaros metu kai-kuriose
pasirašo raidėmis L'.
vic-Į kur vieną
pasirgęs, pasimirė Po- darbuoti savo tėvynei.
to<e Čia
namą. Malonu maį
ėjo
silpnokai. Jau nekartą ši I\ Tasai
pastebėtinai puiku. Tavilas Dargis. Velionis ligą gavo,
straip>nis
įžeidžia Tosavo
kalba
užinteKalbėtojas
kuomet Į tokius namus pačiaus yra vienas
kuopa yra palinksminusi \vorces- ronto
dalykas, kurisai tyt.
dirbdamas
i iria
lietuvaites,
resavo
atholiečius.
Žmonės
kadangi
slapiose
kasyklose.
aty- teriečius savo gražiais vakarais.
daug kenkia maloniam gv veni- reina po keletą laikraščių, tame Palaidotas su
buk jos jau užmiršusios' sajas.
džiai
klausėsi.
matoPrakalba,
bažnyčios
apeigokai-kada ir angliškų,
Bet stebėtinas yra daugelio kataniu i. Tai odos
vo prigimtąją kalbą ir
dirbtuvės, užiman- skajtliuje
mis. Prie draugijų jokių nepri- mai,
vartojanpatiko.
[neisi i tokių namų vidų, malonu
liku atsinešimas Į kuopos rengiačios savo
daugumu antrą vietą
čios
ir
Todėl,
neskaiPrakalboms
gulėjo
mozūriškąją.
kalbėgirdi, ir
laikraščių
jokių
pasibaigus,
čionykštėje pramonėje. Apie šias pažiūrėti: vieton "pančių" ir "di- tė. Per visą ligos laiką gyveno tojas ragino užsisakyti "Drau- muosius vakarus. Priežastim, sa- lietuviškų vakarų nelankančios.
koma, esanti toji aplinkybė, kad
nerkių," kambarius puošia laikodos dirbtuves ypač
vasarą, laKaip mini tos korespondencijos
Paėjo iš Laumėnų gą," ir prisidėti prie "Draugo" kuopos
raščiai ir knygos: vieton bjauri m prie vaikų.
bai nemalonu gyventi.
pakraipa nebažnytinė. O,
šv. Juozapo draugystė
sod., Kaltinėnų valsčiaus, Ka- bendrovės.
Pirmąją ir
rašytojas,
Kar—s.
Jonas
girtų rėkavimu bei keiksmų,
rasi, kaltas ir Įžangos brangu- vasario
vietą Mihvaukec pramonėje, kaip
d. parengė pasilink14
Kauno
seinių
apskr.,
gub.
mas.
daugelis žino, užima alaus lei- blaivus, švarus ir rimti pasikal- Darbai kasyklose pasigerino.
sminimo vakarėlį. Anoje koresVasario 19 d. blaivininkų draudyklos. Kai-kurie vietos gyven- bėjimai apie įvairius gyvenimo Dabar dirbama kasdien. Dirbtu- IŠ
pondencijoje L. P. nupeikia lieELIZABETHPORT, N. J.
klausimus.
gija vaidino "\ep..-isekė Mary- tuves
tojai didžiuojasi vietiniais bravėse darbai vis po senovei, šiamerginas, kam jųjų tiktai
Pastaraisiais keliais metais lieSuvaidinta neblogiausiai.
Praklabos. Kovo pirmą dieną tei.''
vorais ir su pamėgimu
i tą vakarą atsilankė.
keletas
me balandžio
tvirtina,
mėnesyje
baigiasi čia buvo
buk Mihvaukec alaus išdirbime tinių skaitlius čia taip žymiai
prakalbos. Kalbėjo p. ( ieriausiai atlikta žydo rolė. Kai- Prie to nupeikimo ir
kontraktas
su
kasyklų
unijos
prikergia
Baranauskas iš Brooklyn, N. Y. -kurios artistės netiko savo roužimanti pirmą vietą \i;osc Su- padidėjo, kad galima buvo praTr.eiaus
Kol
Įtarimus
ir
išiautCjime.
kompanijomis.
susitaikys
Nors buvo laukta, kad kalbėto- lėms. Taip, "jaunųjų rolių" atvien. Valstijose. Kitos pramo- dėti manyti ir apie parapijos tvė- išdirbs
tos žinutės užmiršta pridėti,
prie
nauj;*
kontraktą,
gali
prarimą. Taip, K) 10 met. galop ir eiti
nės šakos čia yra mažai
jas paaiškins dabartino bedarbę likimas darė Įspūdi, kad jas vai- kad minėtam
koks niėnesis laiko.
išsivy- susitvėrė
jame vakare ir vyvardu
šv.
ir gyvenimo brangumą, tačiaus dino 40—45 metų ypntos. Nors
parapija
Jursčiusios ir didelės svarbos viebuvo mažai.
riškių
Stasis.
gio kankintinio. Šiądien pastatykalbėta daugiausia apie Kristų oras buvo blogas, bet žmonių
tos gyventojams neturi.
Miestą ta
Tikroji priežastis Toronto lieir bažnyčia. Viskas, roir krikščionystę. Publika, kurios prisirinko gan daug. Pelnas bujau
daugiausia yra apgyvenę vokietuvaičių nesilankymo i šv. Juobuvo apie 500 žm., užsilaikė gra- vo skiriamas bažnyčios naudai.
čiai, kurių išviso esama apie dosi, eitų gerai, tačiaus visas
zapo draugystės vakarus yra tai,
IŠ CARNEGIE, PA.
žiai ir atydžiai klausėsi. PrakalGegutė. kad tie vakarai
280,000, arba 70% visų miesto darbas yra trukdomas įvairiais
yra proga ne pam
boms pasibaigus, veinas vaikina?
gyventojų. Antroje vietoje stovi nesusipratimais, kįlančiais tarp
Vakaras. Vasario 24 d. šv. Ansilinksminti. bet girtuokliauti.
Nauja draugija. Kovo i d. su- Svari ir dora
norėjo užduoti eilę klausimų kallenkai, kurių priskaitonia apie klebono ir parapijos. Kaip gali- tano draugystė
mergina vargu maparengė vakarą,
ma spręsti, ačiu
stvėrė
čia lietuviu laisvamaniu
bet
pradėjusiai gy- kuris
publika ginčų neleiCo.ooo, arba 15% vi-u gyventojų.
bėtojui,
loniai jaučiasi, kuomet prisigėrę
šokiais
prasidėjo
(laukta,
do. Prakalbos buvo paįvairintos kuopa. Kuopon įsirašė 25 žmoToliaus eina hollandai (20,000), vuoti parapijai, 191.' m. susitvė- mat,
ir vos ant kojų laikąsi draugypublikos susirenkant). Tikrė pašelpinė šv. Jurgio draugija,
deki
ia (nacijomis
Lietuvis. nės. Tarp kit-ko, nutarta gegunorvegai (16,000) ir kitos tautos.
tai ]o-tojc valandoje
stės
nariai pradeda jąją tąsyti.
sustabdyta
bet neužilgo jinai užgeso. Pereižio 21 dienai pakviesti j čia Dr.
Kadangi miestas išviso priskaišokiai ir pradėta vaidinti parengKuri mergina -m girtu nenorėti)
vasarą norėta sutverti S.L.R.to apie 400,000
Joną Šliupą, kad dalyvautu pagyventojų, tai tą
sčrapinėti (žodžio "šokti" nega-K.A. kuopą, bet neįvyko. Dabar tąją dviejų veiksmų komediją
IŠ NEV/ARK, N. J.
rengtose prakalbose. Sekanti sa- lima
kad
lengva suprasti,
kitų tautų
"Amerikoniškos Vestuvės." Vaivartoti), tai tokią merginą
pakelta klausimas tverti SLA.
vo susirinkimą kuopa turės kovo
čia visai* maži būreliai.
laukia visoki nesmagumai. l'<
iinimas blogai pavyko, nes dauPrakalbos. Kovo 2 d. vietos
Prieš kalbant apie lietuvius, kuopą. Tačiaus šisai, rods, bū9K' v^1. išryto Lietuviu tai vienok reikėtų kaltinti ne
ne
tik nemulavė reika- klebono pastangomis buvo su- '5
tinai reikalingas ir naudingas su- gumas
arba Visų šventų
svetainėje,
Įdomu yra trumpai peržvelgti
merginas, bet pačius save.
laujamųjų typų, bet ir roles pra- rengtos prakalbos. Kalbėtojam Nante.
manymas randa ^au priešininkų.
F. J. Levinskas
\ ietos lenkus.
Jųjų dauguma pastai mokėjo. Bet dar kur kas buvo kun. F. Kemešis, "Draugo"
Mos, merginos, patartume mieina iš Vokietijos. Antroje vie- Kaip girdėt, net viena vietinių
už
redaktorius. Nors pagarsinta buprastesnis
nėtajai
draugijai padaryti savo
vaidinimą
patsai
šnairai į tą sumanymą
toje stovi lenkai iš Vil- draugijų
veikalas. Buvo dar mažų mer- vo tiktai banyeioje iš sakyklos,
vakarus blaivesniais, kad išnykti}
IŠ ATLIN, B. C., CANADA.
Naujas Milvvaukietis.
niau s ir K a u 11 o g u b e r n i- žiuri.
visoki dabar tenai randami negaičių atliktų dckliamaeijų, ku- bet žmonių prisirinko pilna svePrakalbos. Kovo i d. draugi- rios publikai
j ų. Daugelis jųjų supranta ir
Aukso šalyje. Svarbiausis už- malonumai, o nereikės sukti *au
patiko. < ialop iš- tainė; pritrukus sėdynių, dauįmoka lietuviškai. Dažnai atsitaija '"Vienybė" parengė agitaty- vilkta ant scenos.... "Džian l!am- geliui ir pastovėti prisiėjo. Žmo- siėmimas šioje \ i c t *»j c—tai aukso galvos, kodėl merginos vakarų
ko, kad, užklausus viešoje vie- višką vakarčlj, kuriame dalyvavo ba su savo
'"spyčiais." (iėda ir nių nesulaikė nei didelis sniegas, plovimas. Keletas kompanijų čia nelanko? Padarykite taip, o męs
toje, ar moka lietuviškai, pasi- apie 35 žmonės. Tarp kit-ko, gaila darosi, matant, kaip musų kurisai buvo sustabdęs traukiniu turi savo aukso kasyklas. Yra noriai lanky-ime jūsų vakarėsako nemoką, tik jųjų moteris
kalbėjo p. A. Karalius, Yalpa- jaunimas sceną teršia panašiais ir net kai-kur strytkarių bėgio- daugelis ir pavienių žmonių, tu- lius. Kol šių permainų nejvykiugalinčios lietuviškai kalbėti, liet raiso studentas. Pasisakė k;rlbė- jokios vertės neturinčiais niek- jimą. Kalbėtojas pasivėlino pu- rinčių savus žemės plotus, kame site, nelaukite niusų savo vakajeigu pasitaiko didesnis būrelis i: i temoje "Progresas." Per- niekiais ir
darbui se valandos. Prakalbos tema
ruose—neisime.
įieško aukso, kai-kuriems
■

—

<

tiesiog blogam
lietuvių, šnekančių tarp savęs bėgdama- tam-ia>ias senovės gy- savo jicgas eikvoja. O čia jaunisavo prigimtąją kalba, žiūrėk, ne- venimo
puse-, nurodydamas i tu mas jiegų turi ir galėtų nemaža
viena- tų "lenkų" pradeda lietit- laiku žmonių žiaurumą, už \i-.i tikrai
naudingų veikalų scenai
\iškai ir šnekėti. Kaip galimu iš ką kaltino tikėjimus,
kunigiją ir pagaminti.
v i-a ko spręst'
mc yra lietuviai,
popiežius. P>aigdamas. dar suPabaigoje pa laiminta "šėriau
tiktai sulenkėję.
klupo ant kapucino. P»eje, dar Žirgeli" ir "Sveiki. Mrohai-DainiPereisime dabar prie na»ų ik- sužinojome, kad progreso tul ne- ninkai
Gale vėl sūkiai. Žino-

pasi-

pa-

dabartinius lietinių katali- seka: i dieną išplauja po S5.00.
Kasi ink įtarimo ištautėjime. gair
o
kartais
reikalus.
$10.00.
Bet
lima
daugiau.
kų spaudos
Pažymėtigriežtai pasakyti, kad mūšvelnu- ir neužgauliojantis atsitaiko ir tokių, kurie visą sa- sų merginos buvo, yra ir bus
na
prakalbus tonas. Prakalboms pa- vo amžių praleidžia, bejieškoda- lietuvaitėmis, l ik gal L. I'.. iš
sibaigus, užrašinėjo "Draugą" ir mi atik-o, iki žilu plauko dagy ve- kokios nors priežasties, lietuvių
pardavinėjo to laikraščio bendro- na, o laimėti nieko nelaimėjai kalba skambi'j mauriškai.
ėmė

vės

šerius.

Ten

Buvęs.

Lž

aukso

unciją

mokama

po'

Toronto LietuvaitS.

NUO REDAKCIJOS

vatyviškieji Vokietijos laikraščiai vienok atkartotinai persergėjo-1 siekis Iietuviškasai "socializmas"
nepasigailėjo vietos T)r. Stepu- mę, kad jeigu f'rusu lietu viai- remiasi vien tik ypatiškais užsiit tai ne ant ka1 taičio kalbai, išgarsindami tokiu -voikėjai, ar bent nę.kurie iš jų. į>ul(liiu"jiina^,
adresu.
Pasirašantieji pseudonymaia budu,
tarp kitko, ir lietuviu ken- iit>ri turėti amerikiečiu užuojau- pitalistų (nes jų mys, lietuviai,
ir
turi
paduoti, Redakcijos žiniai,
čiamas nuo lenku skriaudas.
i u. labjaus paramą, savo dar- kol-kas, dar neturimi), bet ant visavo tikroji vardf.
Redakcija pasilieka sau teisę atsiunKaip kiekvienas dalykas, taip Imi. tai jie visų-pirmiausiai pri- sit. kurie nori sa'rr net ir rainiai
čiamus jai rankraščius trumpinti lr ir ši t s L)r.
Steputaiio žingsnis tu- valu tarp savęs susitaikinti, nes darbuotis sl/vo tautos kultūrai:
taisyti.
ri
savo geras ir -avo
silpnas bei amerikiečiai nenorės remti vieno jeigu jis numanytų, kad mūrankraščius
Nerinkamus laikraščiui
ar kito
itedakcija, pareikalauta, gražina au- blogas puses.
sparno vien tik tam. kad sų taip vadinamieji soeialistiški
toriui atgal Jo lėšomis.
lenku
Nurodydamas
ji stipresniu, kad tą sa- laikraščiai, llurbut. nežinotų apie
endekų
padarius
Reikia vis.tda rašyti plunksna: ir tik
darbavimosi Lietuvoje atkreips, vo stiprumą ji- galėtu sunaudoti i ką rašyti,
ant vienos popierio pusės, paliekant
jeigu ypatiškus riel ins,
be abejonės, didelę atydą vokiš- peštynėms su savo
plačius tarpus tarp eilučii}.
priešais, l oji pigius ir dažnai tiesiog nepadok ųj u lenkų veikėjų Į darbus sa- amerikiečiu
pažiūra gana aiškiai rius užsipuldinėjimus ant ypatų
vo
brolių Rusijoj ir gal privers p žymėjo laike paskutinio j). jiems iš rankų ištrauktų,—jeigu
juos, vardan bendrojo labo, bent, \ anagaičio atsilankymo Ameri- llillcjuit visa tai žinotų, tai, rašiek-tiek susilaikyti nuo lietuvių koj, -ji sutikta čia daug šalčiau site, ir pasakytų jis mūsų šitiem- neva "darbininkų užtarėužpuldinėjimo. Iškėlimas lietu- negu pirmuoju kartu.
klausimo milžiniškoj
Paskaita apie lietuvius Peter- vių-lenkų
Lieiš
"Prūsų
Viršpaminėtoji
jams" pasaką apie aną keleivį ir
burge. Beveik sykiu >u paskaita vokiečių spaudoj, be abejonės, tuvos Savaitraščio" žinutė dar mešką, kur meška, pamačiusi ant
apie lietuvius, laikyta prof. !>/.- sukt*U Kuropoj nemažai komen- syki liudija, kad ne viskas yra miegančio keleivio nosies musę
zcnberger'io Berline. apie ką bu- torių, prielankių lietuviams, o gerai Prūsų Lietuvoje, kad tuo- ir norėdama jam patarnauti, pavome plačiau paminėję pereitam tas, suprantama, lietuviams ant du sparnu, kuriu vienu vadovau- ėmė
milžinišką akmenį ir smogė
numeryj, kita panaši pa-kaita blogo i-ei;i negali.
ja p. Vanagaitis o kito, jeigu juom tiesiog į uosi. Užmušė muSilpnumą- I M*. Steputaičio kal- ne nominališku vadu. tai bent; sę, teisybė, bet sykiu su ja ir
praskambėjo sostapiL-j ant \'evos
atbos
žiūrint j tai lietuvių žvilg- vienu iš svarbiausių mums žino- keleivį,
d.
dūmos
26
krantu. Sausio
jeigu Hillcpiit žinotų
sniu,
laikė
Yčas
M.
paskaitą
stovas
yra t.une, kad jis, iškel- mu jo šalininkų, yra žinomasai mūsiškių socialistų taktiką, rasiapie lietuvius ru-u Moterių K'iu- damas lenkų žiaurumus, čia pat p. \ idunas,—kad tuodu sparnu te. jis jiems ir pasakytų: "DrauPirmininkavo
Peterburgo palindo po vokiečių skraiste, už- ir toliaus viens Į kitą šnairuoja. gai, meškos patarnavimą jus vibe.
Universiteto profesorius ir Dū- tikrindamas jiems Prūsų lietu- O tą ar šiokiu, ar kitokiu bud u suomenei teikiate!"
mos
atstovas nuo Tvero gub. Į vi u Ivcr kad ir užsiganėdinuna. reikėtų užbaigti, nes neaiškus atPalikdami
platc-ni :icsa jie 'jaučiasi Prūsijos pilie- balsiai, kurie laikas nuo laiko
Gron-ki-.
tai paminėjimą -ckančiam čiais" ir 1 iįl;i kaulu yra ir bus amerikiečius pasiekia daro gana
a 1 >ic
Ne ant savo suolo sėdi. Pirnumeriui, šiuo laiku tik paminė- karaliui ištikimi." Jis užtikrina, sunkų ir nemalonų įspūdį. Ame- miaus jau buvo "Lietuvoj" rašysime. kad sulyg ma>i; sptcialt- kad Prūsų lietuviai -"kovoje prieš rikiečiai, berods, parodė užtekti- tai apie tai,
kaip "Rygos Nauk( respondente* pranešimo, pa- lenkus vimon-ct stovės valdžios nai užuojautos Prūsų lietuvių jienų"
redaktorius-leidėjas,' p. L.
skaita sukėlė rinktinoj r, -u pub- pusėj." Principiniiškai toks už- reikalams ir todėl nestebėtina, Jakavičius, tapo slaptu donosu
užr»čra nuoseklus, nes kad Šisai reikalas juos nemažai
įskųstas rusų valdžiai, buk jis
likoj daug žingeidavimo :r
Yčo
nc
tik lenkai, bet ir interesuoja.
reikalams.
lietuviu
tgalų-gale
didelis valdžios priešas,
esąs
uojautos
turiningai paskaitai pasibaigus, Į tie patįs lietuviai Vokietijoj reižmogus bc honoro ir doros, etc.
labai karštą ir lietuviams prie- kalauja iš valdžios tu pačiu teiPapeikė lenkus Londone. Lon- Pasirodė, kad tą purviną darbą
mi- sių—didesnės laisvės savo kai- done "YVestminster Palace" Ho- atliko
lankią kalbą pasakė rii.g-ciau
J. Bajoras, atsakomasai
nėtajai profesorius Clronskis, ku- liai ir tautai. Kaipgi galima tad tclvj vasario 16, 17 ir iŠ d. atsi- "Rygos Garso" redaktorius-leidėri^, atsiliepdamas -u didele už- | pasmerkti vienus už tą pati. ko i>iivo "Tautų konferencija," ku- jas.
-au
patįs reikalaujame? Jeigu rioj dalyvavo Indijos, Egipto, Dabar vėl Lietuvos laikraščiai
uojaiua apie lietuviu tautinį praru-u tai buvo diplomatiškas žingsnis
kvietė
ir
Persijos, gruzinų, armėnų, rusi- praneša, kad J. Bajoras patraujudėjimą,
budimą
iš Dr. Steputaičio ; usės, kad nu,
rimčiau*
ir
arčiaus
lenkų, suomių (finų) ir kitų kęs teisman L. Jakavičių už
inteligentiją
lietuviams
Pa-kaiįgyti
vokiečių
su lietuviais susipažinti.
tautų atstovai. Iš lietuvių šioj šmeižimą. Jakavičius slaptai iš|titomi
reik
tai
to
kad,
užuojautą,
t'.bėjimai
pripažinti,
ir
kilusic
ta
pasik
konferencijoj dalyvavo p. J. Gab- leidęs buk tai Tilžėje "Lietuvapo
j
tarias,
ru-u intc'igenti- paprastai
"čiabatlaižyužititersavo
rys, kuriam teko du syk kalbėti. jiio" brošiūrėlę, kurioj buk šlyktaip
mas" yra visados silpnas diplo- Vienoj kalboj, piešdamas dabar- ščiai šmeižiamas
M.
Į
tą
paYčą
kad
pakviesta
ją.
J. Bajoras.. Jis
či.' paskaitą atkartoti dar "Pe- matiškumas.
tinį Lietuvos padėjimą, kalbėto- žadąs traukti teisman ir visus
(advokatu)
Apie tai ir pats Dr. Steputaitis ja- paminėjo ir apie lietuvių-len- tuos, kurie prie tos brošiūrėlės
terburgo
Juristu
Draugijoj." Kitą pa.-kaitą apie turėjo čia pat progą persitikrinti, kų santikius ir plačiai išpasako- platinimo prisidės. Dėlei tos palietuviu
emigraciją Amerikon nes nors jo kalbai konservatvvai jo visas lenkų lietuviams daro- čios brošiūrėlės Jakavičių šaukia
Lenkai-atstovai teisman ir Rygos
atstovas Yčas žada laikyti Ka- jat-tovai trukšmingai plojo (nes mas nedorybes.
spaudos intai buvo vanduo ant jų malu- buvo šokę
detu Klitibe.
protestuoti, tačiaus jų spektorius.
ino), vienok kada jis įnešė sei- mėginimai liko be jokių pasek"Rygos Garsas" yra klerikalinau sumanymą, idant valdžia mių, ypač kada p. Gabrys, atsa- liškas
(katalikų) laikraštis. "RyVokiškai-lietuviškai-lenkiškoji leistų lietuviams savo kalba liuo- kinėdamas j
protestą, pažy- gos Naujienos" gi yra panašios į
jų
audra Prūsų Landtage. ligai len- sai vartoti, iš 150 konservatyvų
mėjo, kad ne tik su lietuviais mūsiškius džianbambiskus laikkai pamys smūgį, kurį jiems su- jo sumanymą parėmė bene tik lenkai panašiai elgiasi, bet
taipgi raščius, kurie su dideliu pamėgiteikė Prūsų lietuviu atstovas Dr. Į 50 konserv. balsu.
ir su baltgudžiais ir rusinais. mu jvairos rūšies mėšluose
myli
Steputaitis laike svarstymo lenPagalios šioji kalba turi ir sa- Buvusie konferencijoj rusinu at- krapštytis. Abu laikraščiai nuožkų klausimo Pru-ijos landtage vo blogas puses. Kuo jos lieka stovai p. Gabrio žodžius patvir- miai tarp savęs kovoja, ir reik
(seime). Dr. Stcputaičio kalba, visai neskanus įspūdis. Užbaig- tino.
pripažinti, kad abudu neatsisako
sukėlusi daug trukš no vokiečių damas kalbą jis prašo vokiečiu
išreiškė lenkų ne- pavartoti
Konferencija
toj kovoj šlykščių įranir lenkų laikraštijoj, tapo išsauk- valdžios, kad ji su lenkais elg- tikusiai politikai viešą papeikimą.
kių. Bajoras tapo pagautas anota sekančiomis aplinkybėmis*.
tųsi taip, kaip šie pastarieji elnimiškų donosų rašyme, o dabar
(seime) giasi su lietuviais. Teisybė, lenlandtage
Prūsijos
Turbut neskaito...
Skaitytojai Jakavičius kaltinama už anonieina vidaus reikalų ministerijos kai blogai, ir net labai blogai, elpamena paminėjimą apie mūsų miškų šmeižiančių brošiūrų leidarbų ir sąmatos svarstymai. giasi su lietuviais. Bet gi, jeigu socialistu ir jų laikraštijos užsi- dinėjimą.
Lenkų atstovai, ta proga pasi- visi lietuviai darytu taip, kaip puolimus ant Dr. Šliupo už tai,
Nelaiminga ta Ryga, nes aišku,
naudodami, dar sykį nusiskundė Dr. Steputaitis daro, t. y. pra- kad jis nupeikė taip vadinamąją kad toki
vyrai ne ant savo suolo
ant valdžios už lenkų tautos per- š y 111 vokiečiu, ar rusų valdžios,
"kliasų kovą" ir ant p. Račkaus- sėdi: ne redakcijose tokiems v;sekiojimus Poznaniaus provinci- kad šios* smaugtų pavergtasias ko, "Tėvynes" redaktoriaus, kur ratns sėdėti, bet greičiaus "akjoj. Šittosmet jų prikišimai vo- ! tautas, tai tuomi jie apreikštų buvo tilpęs paimtas iš "Metro- Įmenis skaldyti...."
kiečių valdžiai ypatingai buvo pilniausj
doriškąjį
supuvimą, politan Magazine" straipsnelis,
Tfu, su tokia apšvieta, su toaštrus ir gerai pamatuoti. Val- j Męs, lietuviai, turime reikalus su taip pat minėtą "kliasų kovą" kia
katalikybe ir su tokia "pirrndžios atstovai ir jos šalininkai lenkais, tačiaus kovoje su jais,
nupeikiantis. Dėlei to "Metro- įeivybe"!...
nedaug tegalėjo lenkams ir at- kaip ir su kiekvienu p-iešu, męs politan Magazino" tilpusio straipnevartosim ir neprivalome var- snio kilo
sakyti.
ginčai ir pači.t m "MetBuga pavojingai serga. LaikIšėjo kalbėti Dr. Steputaitis, toti purvinų įrankių. Męs ape- ropolitan Magazine."
raščiuose pranešama, kad PeterPrūsų lietuvis, konservatyvų par- liuojame j civilizuotų tautų opiAtsakymą duoda Morris Ilill- burge sunkiai susirgęs žinomas
tijos atstovas, f r čia lenkai su- niją prieš lenkų endekų blogus C| u i t, vienas iš geriausiai žinomų
lietuvių kalbos tyrinėtojas K. Būlaukė, ko netikėjosi sulaukti, iš- darbelius Lietuvoj, prieš jų purAmerikoj socialistų raštininkų. ga. Ligonį perkelta iš jo namų į
girdo, ko netikėjosi išgirsti ir apie vinus įrankius, kokius jie darbo "Tėvynė" (num. io) atspausdina
Marijos ligonbutį.
ką, rasite, nebuvo jie visi ikišiol atlikimui dažnai vartoja, bet kaip jo ištisą ilgą straipsni. Męs pagi męs galime tą apeliaciją iš- sitenkinsim viena tik ištrauka,
girdėję.
Nuteisė redaktorių.
Suvalkų
Dr. Steputaitis nuožmiai atii kišti, kaip galime Europos už- kuri lietuviams
gali lniti gana apskričio teismas nuteisė '"Šaltitvirtindamas,
savo
reikalams
užsipuolė,
lenkų
uojautą
įgyti, jei- ijdomi. Morris Hillcjuit uc-ikolio- nio" redaktorių-leidėją Bronislokad lenkai, kaipo tauta, neturi gu toje pat kovoje, męs vartotu- ja. neigi užpuldinėja ant "Metvą Stasioni, šimtu rublių pabauteist* čia (t. y. Vokietijoj) skų- me tokius pat neetiškus įranropolitan Magazine" redaktoriaus dos, arba mėnesiu kalėjimo už
stis ant valdžios priespaudos, ne- kius?
ypatiškai, bet duoda rimtą pama- tai, kad dviejuose jo numeriuose
turi teisės lošti rolės kokiu tai
Kas kokiu ginklu kariaus, tas tuotą
atsakymą, kuriame jis (23 ir 26) buvo atspausdinta
kankintinių, nes jie patjs su ki- ir pats nuo tokio ginklo ar atik- [aiškina socializmo teorijos dėsįžanginiais straipsniais dvi kun.
tais elgiasi taip, kaip vokiečiai sčiaus, ar vėliaus žųsta.
nius. Tai darydamas, jis vienoj Laukaičio,
Suvalkų gub. atstoelgiasi su jais. Patjs vartodami
vietoj taip tvirtina:
vo. kalbos, pasakytos
Valstybės
tokią pat taktiką, sulyg kitų tauVanagaičio "teismas." "Prūsų
20 d. ir birželio
neskelbia ypatiško Durnoj gegužio
"Socialistai
lenkai
turi
teisę
Lietuvos Savaitraštis," einantis
tų. kokią gi
Nutarta
užsipuldinėjimo ant pavieniu ka- 5 d. pereitais metais.
skųstis, jeigu tokią pat taktiką Tilžėje, paduoda sekančią žinią:
pitalistų. Jie net nemano, kad, taipgi panaikinti laikraščio minėabelnai imant, kapitalislas, kaipo
sulyg jų pačių vartoja vokiečių Tilžėje vasario 17 d. susirinko
tus numerius.
Tose prakalbose*
žmogus, butų geresnis, ar blovaldžia? Ir, pasiremdamas su- žymesni Tilžės ir Klaipėdos lieuž darbininką. Socialistų kaltino valdžia, buk bu ve neteigesnis
rinktomis žiniomis, Dr. Steputai- tuviai veikėjai ir
pasikvietė stisikova nėra atkreipta j individusingų ir žmones erzinančių žinių.
tis nupiešė seimo posėdy j paveik- rinkiman grįžusį iš Amerikos
umus
[pavienes y patas.
"L."|,
p.
kuriems pasitaikė sudaryti kapislą, kaip lenkai elgiasi su lietu- J. Vanagaitį. Susirinkimas buvo
talistų kliasą, bet į visą systemą,
viais Didžiojoj Lietuvoj.
laikomas prie uždarytu durių, ir
kuri paskirsto žmoniją j kapiVist laikraščiui siunčiami rankraščiai
turi but pažymėti autoriaus parašu ir

>

Apžvalga.

...

'*

|tikrinimas

I

Jo kalba padarė didelį įspūdi. apie ką jame buvo kalbėta, neLenkus, gali saky t, užvirto kal- žinia. To ir minėtasai laikraštis

Stepntaitis išmušė
iš po jų kojų pamatą, kuriuom
jie savo skundus rėmė: nesmagu jiems minėti apie teisybę ir
žmoniškumą, apie nuvargintą ir
nas,

nes

Dr.

skriaudžiamą lenkų tautą, jeigu
tos teisybės ir žmoniškumo lenkai patįs neprisilaiko ten, kur gali ; nesmagu skųstis ant nusknaudi mo, jeigu jie patįs skriaudžia

silpnesnius

ten, kur

gali

tai pa-

Ji> tik trumpai pastebi, kad "susirinkimai užsibaigė, ištaręs nesutikimą su -eniait
atliktai^ p. V anagaičio darbais ir
visiškai skirdamusi nuo jo."
Iš to aišku, kad p.
Vanagaitis
buvo šauktas susirinkimo teisman
ir kad susirinkimas rado ji kaltu.
Jau bene nuo poros metų amerikiečius buvo pasiekę neaiškios
žinios apie tai, kad Prūsų Lietu-

talistus ir darbininkus, turtingus
ir beturčius, prispaudėjus ir pri-

spaustuosius.

nepaduoda.

Pasakyti, kad, aplamai paėmus,
ne tik "buržujus," bet net
pats
kapitalistas nėra blogesniu, ar
geresniu žmogum už darbininką,
j tik tai turi buti baisi "here—

zija" mūsiškių socialistu akyse
ir "draugas" Ilillcptit yra laimingas,

kad

jis tiek

pipirų,

jis

nėra lietuviu: gautų

nuo

mūsiškių socialistų
jam net bobutė pri-

kad

#

#

M, Yčo Kaiba Durnoje.
šita kalba yra žingeidi tuomi, kad
ji palyti musų, amerikiečiu, gyvenimą. Durnoje dabar (teisingiau pasakius, jau buvo) svarstoma pasportų
klausimas.
Atstovas M. Yčas įnešė
dumon šiame klausime pataisymą, k?d
butu panaikinta, arba pataisyta dabartinė užrubežiniu pasportų systema, kaipo netikusi ir žmones bereikalingai varžanti. Pradėjus šj klausimą svarstyti, kilo ginčai. Dešinysis

Durnos

sparnas

(atž^areiviai,

valdžios

šalininkai) gynė v abartinę
daryti. Vokiečiams šita prakal- vos veikėjų vienybėje pasidarė sisapnuotų. Tvirtinimas
gi, kad užrubežiniu pasporty systemą ir vieba, suprantama, labai paranki ir :plyšis. fr į musų redakciją buvo socialistai neskelbia
nas iš j«, Markovas 2-sai
(iš Kursko
ypatiško užgub.), nurodinėjo, kad dabartiniai užlaiku pasakyta, nes ji davė gal savu laiku
anoprisiųsta įvairių
sipuldinėjimo ant pavienių kapi- rubežiniai
varžą tik "povienintelę progą bent šiaip-taip nimiškų ir atvirų įskundimų vie- talistų, yra gal ir teisingas, tik nus"' ir tik pasportai
"ponai" stengiasi juos atprieš lenkų atstovų reikalavimus 110- ar kitos pusės vadovų. Męs, ne pas muą lietuvius, apie ką mainyti, prastiems gi žmonėms jie
atsiremti. N'edyvai todėl, kad vitinką. Atstovas Martinas Yčas atsa-

si

nacionalistiškieji

ir

konser- į

Įiiegalėdami jų teisingumo patik- įMorri- llil!quit. be abejonės, neinti. jų spaudoj nesunaudojome, Izino. O jeigu ji.-> žinotų, kad mu

kinėjo.

Redakcija.

Gerbiamieji

Durnos atstovai!
kas,—pas mus nepriimta išdaviAš išėjau aut šios tribūnos tie nėti kvitai, aš tiesiog užrašinėju
savo kny^m.
Štai. žiūrėkit, šit> rdėl. kad |x iletnizm t i
(ginčytis) ! ta
knyga!
su Markovu
j-uoju: šitas gies-!
mes
Konsulio įsakymas išėjo ketuKursko lakštingalo, k nr i s |
iniolatai skčterioja, kada nereikia, riais mėnesiais prieš mano atsi>

mintyje neturinti..* "Ar tie šokiai gali suvesti jaunimą krūvon?
Manau, kad ne. Maža tik saujelė mėgstančiųjų šokti gali su-

siorganizuoti, susispiesti,

kad pa-

ruošus.

Didesnė

..

vėl šokius.

neva apie valstiečiu
reikalus, męs lankymą, aš buvau knygon įra- gi pusė jaunimo nedalyvauja tuogerai pažįstame.— pažįstame jas šytas jau numeriu
Kciškii se šokiuose: vieni nemėgsta šu-

I'alšyvų gaidų, kurias ji< ima. apie .jo.ooo doliaritt arba (kxooo kių. įeiti nemoka ''angliškai" šokIr šiame atsitikime jis
skėterio-j rubliu pakliuvo nežinomos "lab- ti. treti dėl kitokių priežasčių.
Šioji šokiu- nelankanti jaunimo
ja. neva užstodamas darbo žino-; darybės įstaigos" kišeniuosna.
nes, skėterioja apie tai, kad buk;
lieje, turiu pažymėti, kad ši- dalis rengia vėl savo pasilinksmitik ponus šioji pasportų systema toji suma šiek-tiek padidinta, ne- nimus: suėję stubose, pakazvt
varžanti ir tik ponai šią systema, netyčia, knygą greituoju akimi ruoja, kartais prie alučio susiI permetęs, patėmijau. kad ten spiečia, arba. ir taip susirinkę,
stengiasi atmainyti.
vietomis parašyta: vienas arija praleidžia laiką tuščiose kalbotiktai
KurTaip gali išrūdyti
se. Ir daug tokių yra. ir dažnai
sko bajorui, sėdinčiam Rusijos pusantro doliario, o kableliuose
u
pastaba:
nuleidau
m
(d
oj i u o- tenka matyt tokio jaunimo. (Teigilumoj, tose vietose, kur emi- k i
a s i)...
sybė- dėlei, reikalinga pripažinti,
gracija dar neišsiplatinusi. Ret
kad yra ir susipratusio jaunimo,
Taigi stai ir gavau paliudijijus, gerbiamieji, neužmirškite, kad
kaštuotai iš Rusijos išeina užru-| mą. kuriame pažymėta, kad aš kitaip pasielgiančio). GražiauMas ciienas savo
gyvenime jaubežin iki 200,000 emigrantų, o' gerai rusu stačiatikiu misijai Xe\v
nimas praleidžia betiksliai. JauI>c pasportu pereii:a, pasinaudo- Yorke žinomas, ir nuėjau pas
nystės jautrumo, gabumo ir pradami Markovo nurodytais laiki- konsulį. Konsulis, jau nei žodžio
kilnių
jausmų nesunaudojama, ir
nais pasais, kuriuos išduoda pa- nesakydamas, pasiremdamas šituo
leidžiama perniek. Xevien
jie
rubežinė valdžia, tik žmonės, ar- paliudijiiųu, išduoda man pasą.
tiktai pasilinksminimuose turime
ti rubežiaus gyvenanti.
Taigi kuris dabar mano rankose ir kupraleisti jaunas dienas. Gyveniklausimas, kaip pereina rubežių ris skamba sekančiai:
me iš visko reikia nauda traukti.
"Išduota sulvg Antrojo Deparkiti darbininkai, kurie užrubcžiu
Tas pats ir su pasilinksminimais,
keliauja ir gauti šių laikinų pasų tamento Užsienio Ministerijos Į kurie
turėtų b u t i mūsų žadinneturi teisės? Žinoma, jie turi įsakymo nuo 17 sausio 1912 m.,|
toju prie prakilnesniu darbų.
gaut' pasportu?, o kaip pas mus X ii m. 561, Rusijos Ciesor. Getie-į
Išmokę gražiai, naudingai linkXe\v
Konsulato
Yorke.
kliūtis
raltškojo
pasportai gaunami, kokios
|
smintis, mokėsime jau ir ką nors
valdžios
tai labai aiškiai ir
daromos,
antspaudą pridėjus, šioj
nuveikti. Susipaživaizdingai nupiešė mano frakci- paliudijimo savininkui, kad jis, naudingesnio
nę
tarp
savęs laike pasilinksmijos draugas F. I. Rodieevas. Čia Martynas Martyno sunus Yčas,
bendrai kovoti už
nimų.
galėsime
Panevėžio
aš
ir Kauno
iš

—

gubernijos,

neapsunkinsiu jūsų atydos

pa-

savo
idealus, augštesnius siekius.
nekartosiu visų tų argumentų, vieto, Biržų valsčiaus, ŠimpelišTiktai suvienijus jiegas, galima
kurie iŠ šios tribūnos girdėjosi. kių kaimo valstietis, Rymo-Katatikėtis kovos išlaimėjimo. Koki
Štai Markovas 2-asai pasakoja, liku tikėjimo ir kad jis neturi
btiti jaunimo pasilinksmiturėtų
kad užrubežyj musų darbininkai tam tikro užrubežinio pasporto,
mai?
J vairių-i vairiausi, jei jie
yra išnaudojami, ir išnaudojami ir pristatė savo ypatos patikrinitiekia
t ikrą naudą.
Atmetę šomui
paliudijimą stačiatikių misijie žydų. Bet man toki atsitituomi
dar
neatsiskirsime
kius,
su
Ne\v
Yorke."
kimai šiuom laiku nežinomi. Bet jos
visais pasilinksminimo budais.
Parašas:
Vice-Konsulis P»a-;
užtai man teko šiuosmet buti
Paimkime musų lietuviškas žaironas Korf.
užrubežyj, būtent Suvienytose
smes, širdį veriančias dainas-daim.
Šiaurinės Amerikos Valstijose, ir, Spalio 10—23 1913
štai
viedėlei,
Taigi
dabar, gerbiamieji, neles; paimkime tuos pačius liepaduosiu
iliustracijos
tuviškus tautiškus šokius,
visną pavyzd], kuris dar sykį pa- klausimas,—kaip jus tai pavakas
traukia
taip
prie savęs, taip
brieš mus pasportų systemos dinsite? Aš neisiu Markovo 2-ojo
Aš
to šan- vilioja, žadina tave prie darbo,
tenai pėdomis ir
—

nepavadinsiu
nctikumą.
važinėjau
emigracijos klausimo ištyrimui. tažu. Xe, aš taip aštriai neišVažinėju po Ameriką ir mano sireikšiu, bet jus patis, gerbiavientaučiai man skundžiasi-pasa- mieji. spręskit: kas čia yra.—pakoja, kad dabar Užrubežinių Rei- prastas mandagumas, ar tai siekalų Ministerija pakeitusi tvarką kia kriminalio prasikaltimo?
Šiuom sykiu neatsakysiu. Aš
išdavimo paliudijimų ypatoms,
atsakau
tik j tai, prie ko tokia
grįžtančioms iŠ užsieni j.
Kiekvienas žmogus, norintis užrubežinių
pasportų
systema
grjžti iš užsienio [Lietuvon], ne- priveda ir kas musų darbininkus
turėdamas pasporto, gauna pasą išnaudoja. Ji [dabartinė sytema]
nuo konsulio. Paliudijimus išda- ne tik trukdo ir sulaiko ten kevinėjo vietiniai katalikų kunigai liaujančius žmones, bet dar pasi(prie šios progos reik pažymėti, rodo, kad ir tolimoj Amerikoj
kad jie Rusijos pavaldiniai), kad "patyrę žmonės" taipgi sugebėjo
štai tas ir tas žmogus yra jam išsunkti iš pasportų systemos
gerai žinomas, katalikas ir esąs medžiagišką naudą. Todėl tai, gerRusijos pavaldinys. Šiais paliudi- biantieji, aš pats Įnešiau pataisą
jimais pasiremiant, konsulai iš- apie panaikinimą, arba atmainymą užrubežinių pasportų systedavinėjo grjžtantiems pasus.
Man pasakoja, kad dabar ne- mos ir manau, kad blaivai mapriimdinėja paliudijimu nuo ka- nančioji Dūmos dalis neatsisatalikų kunigų, kad reikalingi esą kys šitą pataisą priimti. Su šipaliudijimai nuo rusų šventiko ta viltim einu nuo tribūnos, ir
ginsiu ią [pataisą], tada, kada
(popo) Ne\v Yorke.
Aš nepatikėjau,—kaipgi rusų ji bus svarstoma. [Ploja kaišventikas Ne\v Yorke gal pa- rieji ir centras].
žinti visus ateivius gyvenančius
Suvienytų Valstijų rybose? Sakau, per savo naivumą, nepatikėjau

tam.

Einu pas konsulį ir

sakau:
—

ir

Meldžiu išduoti

mane

taliku
—

tau!

man

pasą,

užtenka paliudijimo apie
nuo Bostono klebono, ka-

ar

kunigo Žilinsko?

sako man.
Ne,
Reikia, sako, gauti

—

—

dijimas pas
Kaipgi

Kur

paliu-

rusų šventiką.
aš gausiu jį,—sakau

Pasilinksminimai ir Jaunimas.

prie augštesnių siekių!
Labai smagu ir

naudinga, jei

pasilinksminimo susirinkimai yra
sujungti su dainomis žaismėmis,

dekliamacijomis.

Įvairumai labjatt pritraukia ir daugiau suteikia mums prasilavinimo. Jeigu
kartas

karto susirinkime patai nieko negalima
turėti, bet šokiai turėtų buti labai retai (?). (lalima dar tokius
nuo

šoktų—prieš

pasilinksminimus paįvairinti pasikalbėjimais. paskaitomis, bet visa

vai,

tai

turėtų buti atliekama gyužimančiai ir nepavedant

tam daug vietos. Nereikėtų niekuomet per pasilinksminimus išguldinėti jaunimui sunkiai per-

prantamu daiktų,
ryti, tai trumpais

jeigu tai dfikiekvieną sykį

o

pasikalbėjimais. Tokiu bttdu eilė
suprantamų- pasikalbėjimų galėtų išrišti ir sunkų kartais klausimą. Daug ko galima butų išsimokinti iš pasilinksminimų, vedamų tokioje tvarkoje. Jaunimas,
pats nejausdamas, priprastų prie
protavimo, kuom butų nuveiktas,
galima sakyti, milžiniškas dar-

bas.
Toki pasilinksminimai turėtų
Vienu stipriausiųjų ryšių tarp dažnai atsikartoti
jaunimo gyvenutsų jaunimo, be abejonės, yra nime. Jau dabar mėginama tai
pasilinksminimas. Laiko pasi- daryti. Skaitai laikraštyj, kad
linksminimų jaunimas susipažį- ten ir ten panašus pasilinksmista
tarp savęs, sumezga arti- nimas atsibuvo, bet visgi jųjų
mesnius ryšius ir jau gali stoti dar nedaug.
Daugiaus patėmyji
prie bendro veikimo. Doras, gra- "puikių šokių," "garsių balių."
žus pasilinksminimas atneša di"garsingų prakalbų." Geriausia

neturiu nei vieno ru- delę naudą musų jaunuoliams, butų, j vedus šeimyniškus vakašventiko
pažįstamo Ne\v Yor- jeigu tiktai šie mokės ir norės rėlius. Susipažinęs jaunimas pasų
iš to naudotis. Bet kad tie pa- ruošia
ke?
vakarėlį, sukviečia pažįŠtai jums,—sako,—šventiko silinksminimai butų išties nau- stamus. draugus,—pažaidžia
grakortelė. Eikite pas tėvą Germa- dingi, reikia tam tinkamo jųjų /.iai tarp savęs, padainuoja, panavičių ir ten gausite paliudiji- sutvarkymo; reikia
deklamuoja, o jeigu atsirastų
kaip linksmintis ir koki turi tie kas, galėtų užvesti trumpą pamą.
Bet kad gi jis manęs nei pasilinksminimai buti.
sikalbėjimą apie jaunimo reika-

aš,—jeigu

—

apsvarstyti,į

—

Daugelis šių laikų musų jauni- lus,—tai ištikrųjų išeitų puikus
pasilinksminimus laiko mažos I ir naudingas pasilinksminimas
mališkumas.
į svarbos apsireiškimu, dalyvauja (Kiek mums žinoma, panašių
Gerai. Ateinu pas tėvą Germa- juose vien todėl, kad neturi kur vakarų esama Chicagos lietuvių
navičių ir paduodu kortelę. Jis, liuoso laiko padėti; tikros nau- jaunimo tarpe. Red.). Nereikanei kiek nesiv iržydamas, nedaug dus tuose pasilinksminimuose ne- lauja toki pasilinksminimai daug
tekalbėdamas, išduoda paliudiji- randa. Tiesą sakant, ir-dauguma išlaidų. Beveik kiekviename liemą, užrašęs mano pravardę, kad dabar ruošiamųjų pasilinksmini- tiniu
apgyventame
miestelyje
štai toks ir toks M. M. Yčas, mų neturi jokio prakilnesnio tik- mūsiškės draugijos
ttyi savo svetaines. kurias ir galėtų jaunimui
Rymo-Katalikų tikybos, būdamas slo.
Vienas
Suvienytose Valstijose, buvo gepasilinksminimų la- samdyti už pigią kainą. Pinigus
rai žinomas rusų stačiatikių (pra- bjausia madoje—tai šokiai ir dar •išlaidoms uždengti galėtų sušokiai ne lietuviški, ne tautiški. mesti kiekvienas dalyvaujančiųvoslavų) misijai.
Na, manau, reikalai gerai Nors lietuviškuose šokiuose dar jų. Jeigu, laikui bėgant, sektųsi
eina. Gavau paliudijimą ir einu. galima rasti kiek smagumo, įvai- tokiai kuopelei, tai ir savo iždą
Ne, sako man, prašom už- rumo. bet jie apleidžiama, ir grie- uždėtų ir atliekamus pinigus gabiamasi pamėgdžioti kitataučiams. lėtų sunaudoti kokiems geriems
mokėti $2.00,—t. y. 4 rublius.
l ž ką du doliariu,—klau- Paruošiama toki šokiai, sueina tikslams,
kaip va: knygynėliui,
siu.
jaunimas ir nieko daugiau neži- kuriame mūsų jaunimas galėtų
Tai, matote.—pradėjo mik- no. kaip tik nuo pradžios iki pa- turėti įvairių mokslo knygų, ir
čioti šventikas,
labdariu; iems baigos vienu ir tuom pačiu bū- t.t.
du ~ukti~. Ką-gi gero galima išreikalams...
Tokiais pasilinksminimais priGerai, kas labdarybė U'i lab- nešti iš tokių šokių, kokią naudą trauktumėme prie savęs ir atš
darybė, bet cia privers, ina- mo- jie duoda jaunuoliui, jaunuolei? lttsią nuo musų čia augusią mūkestis. Paprašiau, kad n-iri iš- Vieną, du syk apsisukai, ir už- sų jaunimo dalj. Pamatytų jie,
tektinai, bet kad kelias ilgas va- kad jų broliai moka gražiai ir
duotų kvitanciją.
Ne, negaliu,— -ak šventi- landas sukinėtis, nieko daugiau naudingai pasilinksminti, susiarmatyt nematė...
—

Tas niekis,—tai tuščias for-

—

—

—

—

—

—

mo

tintų

su mumis ir pradėtu, rasi.
darbuotis išvien. Dabar yi mušu
pasilinksminimuo-e dažnai ma-

daug no-varunio, daug t
dalykų, kurie tiktai at>tmnia

tyt

• >

krapštė,
tai i>

ar

dairėsi aplinkui.

mandagumo,

jo, ką sakyti—negalima

k i vi prasti.
kiTvirta.-ai

Tylėjo, nin. I'asi.ųirdo didžiausi juokai norėdavo apsi\v-ii ir drauge su i ftas. Minis šioms vyrams, adatų kvotimus ir
tapo tokiu Inidu pirnežino- tikri, jausminei, kaip vien jauni titom
išvengi ši<(> taip uemalo- išdirbinio paslaptis tapo pamesta, mu lietuviškuoju advokatu Amebuvo su- mas moka juoktis. l'žvis dau- ;iau>
metuose siuvamu adavyramu Įstatymo, tai nuo- liet

ar

ginusia juokėsi

jaunas vaikinas ilgai
žiurėjo banguojančiu jūrių to-i

tus.

Vien darbo ir

noro reikia mu- Iltim m.
Staiga, lyg atsiminę- ką
kad lie. ku- tokio užmiršto, išlėto
Keikia,
jaunimui.
uždėjo ra n
rie supranta tą dalyką, nesuau- ką ant Juozuko
pcies ir nui-tų, kad i e i t u priekin ir butu liai-meiliai pažiurėjo jam i akis,
vadovais.
tarsi mergina, pirmąją meili- paNereikia čion bijotis nepasise- žinusi ir laukianti tvirtinančio
šu

kimų. Tas dalyka> taip ai-kus, mamytės žodžio. Juozas net
taip naudingas, kad vargu ka- krūptelėjo, pajutus ranką ant sagalėtų norėti kenkti arba prieš- vo peties. Atsigrįžo, garsiai nutarauti tam. ( ia nebūtų kokios sispjovė,
prisidėjo pilną pažandę
nors atskiros partijos, arba kuo- tabako ir, nieko niekam
nesakypos veikimas, dedant pamatan damas, pranyko duryse.

15M,

V i.-;

merginos.

butų

rikoj.

.-'.liubo vien apa- tų išdirbinio paslaptis vėl rasta.
Čia galima paminėti, kad šiąsužiuro i nabagą, -u kurio skry- tiniuose.
niiktiniupsc drabužiuo- Pirmutinės adatų dirbtuvės bū- dien p. Kračulis skaitomas viebėle vC-ja taip' nemandagiai pa- se. kurie lesale
įuiosasybe nesi- vu įsteigtos u»jc pačioje Anglijo- nu iš turtingesnių (.'bieagos liejuokavo. Apkaito jaunuolis, vi skaitė.
je. Iš čia adatų išdirbinius išsi- tuviu. Gyvena ant Bridgeporto.
su
žiuriinas. išsiėmė mažą pyp( jo—oo
platino po visą Kuropą.
*
*
kuty, užsirukė ir, i irtum niek'1
0()()
416. Kuomet išrasta siuvamoneatsitikus, toliau žiurėjo sau i sios adatos. Siuvamosios
KLAUSIMAI.
adatos
Siek-tiek panašią karjerą tuvandenį.
išrasta, kaip galima manyti, apie
Kodėl
417.
vandenj galima rėjo ir kitas lietiniu advokatas
l'.et vėjas, išpra Ižiu pajuoka- XVI šimtmečio vidurį, šešiolikpumpuoti ?
Jonas Kučinską-. Jis pribuvo
vęs, vis smarkiau ir .-markiau tojo šimtmečio pradžioje \11gli418. Kur yra miestas, turis Amerikon vos 3 metu amžiaus
j
pusti pradėjo. Virvės sujudo, su- įoje gyveno vokietys vardu Klias auksu išgrįstas gatves ir sienas? -.ykiu su savo tėvais, kurie
apsigybraškėjo stiebai. Sausžemio jau Cro\vse. kurisai žinojo adatų da4ig. Kur druska yra vartoja- veno Sbenandoab, Pa.
Taigi jis
nesimatė. Prasidėjo laivo supi- rymo paslaptį. Kiek vėliaus Lon- ma, kaipo pinigai?
dar
yra jau šioj šalyj augęs,
mas....
done gyveno murinas (nigeris),
420. Kaip toli girdėti balsas? jaunas 30 metų vyras.
\ut rytojaus aš
vėl pama- taipogi mokėjęs išdirbinėti ada- ( Atsakymai bus kitam numeryj.)
13 metu atgal atvyko Chica-

eidavo/prii

—

partyviskas pažiūras. Tai
Moteris, valandėlę pamąsčiusi,
lietuvių jaunimo vei- nusviravo taipogi tu pačių duriu čiau tą moterį. Nepaprastai iškimas. f'artyviškumas, jeigu įi- liuk.
Likusieji nutarė imti po balus, sėdėjo laivo kamputyje.
■-ni norėtų įsiskverbti, privalėtų
"ant
vieną
drąsos." Pasistumdė Popiet apie 4 valandą vėjas dar
ra-ti tinkamą pa-ipriešininią ii apie 15 miliutu ties durimis iš- pasididino.
Viskas tik dreba,
simetė ne p<» vieną, bet po kelis. braška. Dangus apsiniaukė. Mopaties jaunimo.
L/.mes man tūli, kam tiek Paskui vieni nuvėjo žemyn; kiti teris vis ten sėdėjo ir pasilenkdaug vietos pašvenčiau tokiems j susisėdo ir pradėjo šnekučiuoti. dama retkarčiais spjaudė. Jinai
menkniekiams, kai|> koki ten paLaivas, ilgą vingį tarp- mažų jau sirgti praėjo. Aplink stovėjo
savo

taka

vien

silinksminimai.

tai pa- laivelių padaręs, atsiskyrė paga- vakarykštė kuopelė. Vienas siūlė
mažai. liau- \ ienas sau ir smarkiau
kitas vandens, trečias
švęsta vietos,
pra- tabako,
butu
Apie tą dalyką galima
daug dėjo tolintis nuo kranto glėbin degtinės. Moteris tik purtė galka parašyti. Xe menkniekis tai, rutuliuojančios tolumos.
vą... Už valandėlės ii gulėjo pabet dideles svarbos klausimas.
Keleiviai pradėjo rinktis krū- virtus ant žemės. Atėjo kaž-koki

Nedaug

bet

visai

Nesakau, kad visą

liuo- velėmis,

gu/.ikuočiai

ir nunešė

ją, kaip

patyla šnekučiavo.
\"e, tiktai ke. Kur-ne-kur pasigirdo tai dai- skui paaiškinta, ligoninėn. Vaimažutę dalį: tą dalį. kurią vė- nos balsas, tai juokas. Matyt bu- kinas "su lekierkomis" tyliai

są laiką

pašvęsti

savo

Ku-

pa-

tam.

praleidžiame. Yra daug
priedermiu, kurias turime išpildyti. Yr"» daug mūsų gyvenijams

vo,

kitu

si

kad dauguma ne savo jautė- šluostė ašaras. Kitasai išlėto užkailyj. Kitame laivo šone ke- dėjo ranką ant Juozuko peties ir
letas jaunuolių, vaikinų ir mer- meiliai-meiliai pažiurėjo j akis,
me
reikalu, kuriuos turime ap- ginu, pasirėmė ant laiptų, žiurė- Juozukas apsikabino i j. ir abu
rūpinti. Pašvęskime naudingam jo j vandeni. Iš ten girdėjosi pradėjo verkti.
pasilinksminimui tiktai atlieka- linksmi juokai. Susyk papūtė vėVėjas vis užė. Vakaras vis ėjo
mąją nuo visų mus it kitų parei- jelis, pakilo vieno vaikino šiau- tamsyn....
gu laiką,
pamatysime, kokios dinė nuo galvos ir nulėkė vande-j
P. Krakaitis.
o

naudos

tuom

ir kitiems

sau

galėtume

suteikti.
E.

J.

Karosas.

Atsiminimai.
I):dis

dviem

laivas!

kaminai-

ir

gon

dar jaunu

čia,

būdamas, kovojo

vaikinu

gyvenimu,
kaip galėjo. Vėliaus pateko dirbti advokatų ofisan, ir čia jam

CHICAGOS JURISTAI.

mintin

atėjo

su

tapti

tikru

ad-

vokatu. Pastojo, imdamas taipatžvilgiais Cliicagos lie- tūkstančiai. Tat ant kiekvieno gi vakarinius kursus, i Cliicago
tuviu kolionija užima
pirmą vie- lietuvio advokato išpuola per 18 Kent Collcge of La\v, kurią baitą tarp kitu lietuvišku koliouijų. tūkstančių žmonių. Gana daili gęs, 1912 metais išlaikė valstybiČia yra didžiausios laikraščiu iš- krūvelė... O atsiminus dar, kad nius kvotimus ir pradėjo advokaleistuvės ir knygų sankrovos, di- mušu vyručiai (kitą kart ir mo- tūros praktiką. Gyvena ant \Yest
džiausi bankai ir pramonės Įstai- terėlės) yru žmonės neišpasaky- Side.
gos, čia taipgi randasi daugiau- tai "unaravi." kad kitas greisiai Įvairiu profesijų ir amatų čiaus ir be paskutinių kelnių arVienu iš jauniausių advokatų
žmonių. Xekurios Įstaigos, kaip ba andaroko liks, "o tam rup....
yra p. Antanas šliakis. gimęs ir
laikraščių išleistuvės ir Įvairios nedovanos," tai bus aišku, kad ši
čia pat Cliicagoje. Jam
rūšies pramonė, jau gerokai nu- dirva yra labai plati ir ne vienų augęs
buvo mokslas
daug
lengviaus
sistovėjusios, nekurios profesijos gerų akėčių reikalauja.
nes gyvena prie tėvų. kurie
is*yti,
(kaip medicina) ir amatai turi
Bet juokai juokais, u dalykai t sakoma, yra turtingi žmonės,
diktoką skaitlių reprezentantų.
dalykais...
Visgi'čia reikia, tei- t/.baigęs lligh School. pastojo
Kitos profesijos žymiai tarp lieC-1 c i. pažymėti, kad ne- \ j \*orthwcstern L*ni\ersitetų ir,
11
singumo
tuviu pradeda platintis pastaruogeistinu ir pažeminančių bylu I išlaikęs kvotimus, pastojo advoju laiku.
skaitlius tarp lietuviu pastarai- katu nuo pernai vasaros. (i y veViena iš tokių profesijų yra siais laikais, sulyginus su pir- na taipgi ant Bridgeporto.
*
advokatūra. Dar iki priešpasku- mesniais laikais, mažėja. Tas
*
tinių metų tarp Chieagos lietu- vienok nereiškia, kad dėlei to lieApart šių trijų advokatų, prie
vių. nežiūrint to, kad jų čia pri tiniai advokatai, prastu žargonu
dar p. Jonas
skaitoma kelios dešimts tūkstan- tariant, "iš bado turėtu stipti."! lietuvių prakaitoma
A. Brenzj, gimęs ir augęs mieste
čių, buvo vos vienas advokatas. Kaip pirmiaus minėta, tarp C'lii-!
Nanticokc, l'a. Išauklėtas lenPastaruoju laiku skaitliu- jaunu cago- lietuvių jvairausios rūšies
ir amerikoniškoj dvasioj,
lietuvių advokatų ir tų. kurie pramonė pradėjo šuoliais augti; kiškoj
bene kartu šiek-tiek
jis
pirmu
rengiasi buti advokatais, pradėjo namu ir nejudinamojo turto sasu
susipažino
lietuvyste, būdavininku skaitliu- žymiai metas
žymiai augti.

Fricdrich

NViihe'.m," tre- ir
kokiu tai spie-

413.

BRAČULIS,

\ isai>

ie

•*-

Kaip greitai auga medžiai kurių vadinasi parapijos vardu.
mas \ alparaiso Universitete, kur
nuo metu
koksai jųjų amžius? Įvairiu Dar 1744 metuose abu
auga; pardavimai, pirąžuolai
iierods,
nemažai
ir
reikalauadvokatūros skyrių.
jų
tį kartą garsiai
kimai, mainai ir panašios tran- jis baigė
rūšių medžiai auga ne vienu grei- buvo ismieruoti. ir gautieji re/.ulIš Yalparaiso pastojo vieniems
jama. Nesenai išėjo statistiškoji
giančiu balsu sušvilpęs, palengva tumu.
Ištisa
eiie
sakcijos pasiekia nemažo skaittyrinėjimu i 't i u/rašyta išmk-ruotojo, Rob- teismo atskaita tu
metams i Vale Universiteto jupereitus ne- liaus, o visa tai
pradėjo judintis i- Bremeno prie- rasta, kad vienu
greičiausiai au- ert Marsham, dienininke. Di- tils. i^ios
reikalauja legaatokaitos
žingeidžios
plaukos.
I
(teisių) skyrių.
liško sulyg tei?ių patarimo ir le- risprudencijos
gančiųjų medžiu yra gluosnis. desnysis ąžuolas. s u lyg paliktųjų skaitlines
kad
Ant dėnio stovėjo minios žino-j
parodo,
kvotimuišlaikė
ValstybiniuImant vidutinę -kaitinu-, gluosnis užrašų, tuomet
gališko reikalų pervedimo. Ir šiturėjęs 38 pėdas
1910 metais ir apsigyveno Cliicanitj. Apie niusu didžiulį laivą' į tris metus
ta
visa
suėmus
1)
Civiliškų bylu per pereitus
krūvon, pamatyi:auga 9 pėda- ir 7 colius aplink savo kamieną, o
mirgėjo daugybė magesnių ir di>oje. Jis. berods, Įdomauja ir
3 colius. Sale gluosnio, augimo mažesnysis—tiktai 30 pėdų. l*ž metu> Chicagoj įnešta 162,608 sime, kad ir peštynėms sumažėdesniu laiveliu, valvitj.
ir dabar yra miesto j
Status.
'politika"
ant abelnos sumos $4.040,544.32; jus, bent du syk didesnis lietugreitumo atžvilgiu, stovi
130 metų, būtent 1874 metuose,
žemės krantai, su kuriai- -tai ilįdvokato asistentu. Gyvena ant !
stas, kursai į tuos pačius tris
Kriminališkų bylų tuom pa- vių advokatų skaitlius turėtų už- l'ov.
mc-j abu ąžuolai vėl išmieruota. £Į čiu2) laiku
n of Lake.
gam-ilgam, ra-i. reiks at.-i.-kirti, tus
tektinai darbo.
8 pėdas ir 3
įnešta 104,258.
išauga
colius.j kartą rasta, kad didesnysis turi
darė koki tai didi įspūdį. Mrdyje
*
*
Topelis daug lėčiau auga, nes i 40 pėdų, o mažesnysis—30 pėdų. 3) Laike vienų tik metų Chineramu, nedrąsu.
Nejstabu
kad
Rods, kam ditoViOl,
pastaruoju!
3 metus išauga 6 pėdas. Aplei- Taigi per tą laiką vieno storis cagoj areštuota 83,853 y pa tos;
laiku, apart keturių minėtų lie-Į Hctgi šitą apie lietuvius addžiausią skriaudą padaręs...
tame skaitliuje areštuota:
džiant vi-ą eilę kitų medžių, pa-! pasidaugino vos 17
o
kitas
colių,
Bet staiga keiėias mintis. \ptuvių advokatų, iiar apie 4 lie-i vokatus pasaka butu vi-ai uepila) už vagystę—3,839 ypatos.
minėtina dar ąžuolas, atsižymiu-' likosi be jokios permainos.
tuviai
šiuom laiku lanko teisių i la. jeigu nepaminėtum dar vieno
si/.velgi ir matai, kad plauki mil- tis visai lėtu
b) už šeimynos apleidimą
augimu: j tris me00—00
lalyko, kuris ne tik chicagiežinu laivu. Laiveliai aplinkui iškolegijas.
1,612 ypatų.
tus—vos 2 pėdas ir ioJ/j colių.
:iams, bet ir abelnai lietuviams
rodo tokiais mažučiai.-, >ilpny414. Koksai mėnesis liko visai
c) 11/ muštynes—1.417 ypatų.
Kasi ink medžių amžiaus, tai
Pirmiausiu lietuvių advokatu ;ali buti naujiena.
be pilnačio mėnulio? Męs esame
ciais!... Nupuolusi dvasia atsid) už užmušimą—127.
toks
nejisai
yra
pat įvairus, jei
ue tik
Chicagoj, bet ir visoj Ame- Pirmiaus buvo minėta, kad
taip pripratę matyti pilnatj mėgauna. Pasidaro priverstinai drąc) už įvairius kitokius prasiįvairesnis, kaip augimo greiturikoj,—taigi, pasakytum, lietuvių •iuom laiku yra keletas jaunu
su ir norisi neišrodyti, kaip 'štai
nuli regfuliariškai
kas mėnesį, kaltimus
mas.
-kaitusi pilnai
76,804 ypatos.
Skirpstas
advokatų
tie bailiai, kurie, dėnio krašte stokad toksai atsitikimas, kaip išNestorium,—yra F. P. iet vi viii. kurie mokinasi aclvoka4) Piniginių bausmių sumokėkuomet pasiekia >50
užaugusiu,
Bračulis.
.uros.
vėdami ir
Tarp jti yra ir panelė
tisas mėnesis be
"i'rinz

F. P.

JONAS KUČINSKĄ?

skirp-j

—

baugiai dairydamiesi, metu amžiaus, bet išviso
gyvena
apie kaž-ką pašnabždomis kalbametu. Ąžuolas rodo vi500—600
si ir rodo kur ten vakaru link.
ženklus pi i no subrendimo,
sus
Mano atydą atkreipė j save būkuomet turi 200 metu.
relis žmonių,

susispietusiu

netoli

kurios veda trečion kliason. Prisiartinau. Pačiam t<> būrelio viduryje stovėjo moteriškė

durių,

apie

40 metu amžiaus.

Drabužiai
ant jos buvo paprasti, kokius
Lietuvos kaime dėvi. Sale iš kairės stovėjo augštas, buinus tvirto sudėjimo 20 metų vaikinas.

Apsirėdęs truputį
paprastas kaimietis.
bužiu ir

lai

ar

geriau negu
Iš jojo dra-

apsiėjimo numaniau,

ūkininko sunua,

durinę
sunus,

mokyklą,

ar

kad

lankęs

vi-

netureiaus

gerai apsipažinęs

su

mie-

"madomis."

'Poliaus už jo
jaunas vaikinas, bet jau
>ilpnesnis sudėjimu ir prasčiau
apsirėdęs, nors su "liakierkomis."
Po dešinei du pagyvenę vyrai.
Vienas su ūsais, paprastai apsitaisęs, rukė lietuvišką pypkę.
sto

kitas

Antra-

nei

suvis

išvaizda,

į kitus nepanašus
nei drabužiais. Vė-

liaus tik patyriau, jog tai buta
"amerikono."
Nusiskutęs usus.

barzdą,

su

telmonas"

žiedais: žodžiu, "dženir

gana...

Pastarieji

galėjo Imti apie 33 metų.
Prisiglaudęs prie sienos, tėmijausi. Moteriškė vis badė "amerikonui" pirštu i krutinę ir kartojo: "Pasakyk, Juozuk, dėl Dieabu

vo

>vento,

kaip

lionėje? Sakyk!

bus

Tu

mums

ke-

važiuoji jau

trečią kartą,

tai gali žinoti. Tu
žinai, tik nenori sakyti. Jeigu bučiau žinoju-... Mat ją dievai tą
Ameriką! Laivas gali nuskęsti,
arba kitokia nelaimė. Man net
širdis dreba. Sakyk, ar baisu

plaukti

jūrėmis?...."

Panašiais

žodžiais aimanavo moteriškė.
"Amerikonas"
tik
paausiu?

pilnačio,

mums

ta

$737.823.99.

išrodo tiesiog negalimu dalyku.
Prie šios progos žingeidu, o
5) Nuteista j pataisos namus
O tokio mėnesio buta, vieninteir j kalėjimą 11,564 y p a tos.
atžvilgio
Į jauno-ik musų kartą,
lio ne tiktai žmonijos, bet ir, kaip
Ąžuolas
Tik akim i šias skaitlines me- bus taipgi ir naudinga, paminėti,
tvirtinama, visoje žemės istorijonekurie musų advokatai,
gyvena nesulyginamai ilgiau už
tus, jau išsykio matyt, kad su kad
Tai atsitiko 1866 metuose.
je.
skirpstą. Kuomet iigiausis skirprūšies teisiu laužytojais kaip ir didesnė dalis kitų, šiąjvairios
baisiai nuskriaustu mėnesiu
sto amžius apskaičiuojama 600 Taip
privalo turėti nemažai darbo ir dien žymių ėikagiečių lietuvių,
buvo vasaris.
metu, ąžuolas kai-latriuose atsiteismai, ir advokatai. Ir ištikro prasimušė, taip sakant, gyvenimo
Žmogaus nelaime, sakoma, nautikimuose išgyvena daugiau tūkjie turi. Chicagos teismai laiko v iršun iš pat apačių.
stančio metų. Prancūzijoje sako- dojasi jojo kaimynai. Taip ir
ištisus metus, išskycia atsitiko. Abu vasario kaimy- serijas per
ma yra ąžuolų 1,500 metų senuF. i'. Bračulis. kaip tekov'sužirus du mėnesiu
vakacijoms. Kasnai, sausis ir kovas, turėjo po
mo.
Medžių "patriarchu" yra du
dien Chicagos mieste atdaros 65 noti, atkeliavo Amerikon 14 mepilnačių, o nelaimingam vasaskaitomas Afrikoje augąs medis,
teismo kameros, kuriose 65 tei- tų vaikinu (šiądien jis turi 47
riui nepaliko nei vieno.
vadinamas baobab.
Mokslininatlieka "'Saliamono sūdą." 'įlietus), be jokių pažįstamų ir,
Labai lengva suprasti, kaip tai sėjai
kas Humholdt buvo radęs vieną
Miesto teismo (Municipal Court > kaip sakoma, su plikomis rankoatsitiko. Laikas nuo vieno piltų medžių, kurio amžių išskaitreikalus varo 30 teisėjų: apskri- mis, kaip ir visi musų ateiviai.
načio iki kitam yra
truputi čio teismo
liavo 5.700 nietii esantį. Baobab
(Circuit Court) bylas Jo buta taipgi ieno U pirmiaumedžio kamienas dažnai turi 75 ilgesnis už 28 diena-. Vasaris,
14 teisėjų) augštes- sių lietinių Chicagoje.
nagrinėja
žinome, turi kaip sykis 28
pėdas aplinkui. Tačiaus yra me- kaip
teisme
niamjam
(Superior Court)
dienas. Minėtam jame atsitikime
Tais laikais,—pasakojo
džių, kurie savo storumu žymiai
sėdi
sy19 ■teisėjų; šeimyniškame
kad
aplinkybės
susidėjo taip,
pil- teisme
ki
viršija baohah'ą. Mexikoje rasta
1
p.
teibuvo
(Probate
Court)
Bračulis,—Cliicagoje
natis išpuolė paskutinioje sausio
medis kiparisas, turįs 120 pėdų
vos
sėja.- ir pavieto teisme 1 teisėjas. išviso
keliolika
apie
Antraprieš
dienoje,
pat
vasarį.
aplink kamieną. Atradėjas i.šI
Kur šiądien šv. Jurgio
sai £i pilnatis paskui turėjo buti,
tei)idelė,
lietuvių.
matome,
kaip
yra
skaitliavo, kad šitasai kiparisas
dar senesnis už aną baobab'ą. kaip lik vasariui pasibaigus, pir- sėjų skaitlinė, bet dar didesnė bažnyčia ir didžiausi bizniai ant
yra bvlų skaitlinė. KeguliariškieBet tai dar nėra didžiausis me- moje kovo dienoje.
Bridgeporto, ten tais laikais anPanašus
aplinkybių susibėgi- ji teisėjai negąji suspėti visų by- tis balose
dis. Toje pačioje Mexikoje rasta
plaukiojo* o kur šiąmas negreitai vėl atsikartos.
As- lų išnagrinėti ir jų pagelbai nuomedis, turįs 127 pėdas aplink sadien yra Bridgeporto gazaunios,
latai yra 10, affba jr daugiau teivo kamieną.
Šisai medis yra di- tronomai tvirtina, buk taip vėi
tai buvo giraitė, kur airiai
atsitikti
piktiktai
už
galėsiu
2,500,000 sėjų, gabenamų iš kitų apskričių.
džiausis iš visu iki šiolei MexiSu
metu.
tie
nykus
darbais
laikydavo.
Baisus peštukai,
cliicagieirgi
koje rastųjų. Senovės grekų geočiai, pasakytum,
Vienok, atsi- būdavo nelengva.
00—00
grafas Strabo, gyvenęs Kristaus
minę, kad Chicagoj yra arti puslaikuose, sakosi užtikęs Persijo4i5- Kur žmones turėdavo apJo buta vienok ambitiško vaitrečio
miliono gyventojų (2,300,je medj, kuriam galima buvę duo- sivesti, vien apatiniuose drabuko:
000). pamatysim, kad čia, rasite.
pasiryžo prasimušti gyveniti nemažiau 2.500 m. Galima pri- žiuose būdami?
Apie šimtas me- nedidesnis
ne- mui kelią.
nuošimtis,
išpuola
Taigi dienomis dirbskaityti ilgiausią eilę medžių, tu- jtų atgal Maine valstijoje buvo
kituose
dideliuose
centruose.
gu
rinčių 1,000 iki 2,000 metų.
Į įstatymas, sulyg kurio vyras tu- Žmonių teismiškam taikinimui, damas, vakarais griebėsi i.ž mokPastebėtina tai, kad medžiai rėdavo visuomet
slo ir tokiu budu užbaigė išpraapmokėti savoj kilusiu
bylų gynimui Ina. kitą
nelygiu visą laiką greitumu au- pačios skolas, jeigu jinai, tekėdadžių Metropolitai) liusincss Colga.
Kaip tai ir reikėtų laukti, ma už jo, atsinešė su savim i vv- kartą gal ir naujų bylų gaminilege (biznio kolegiją), paskui
advomui)
yra Chicagoje 5,496
greičiausi* augimas pastebiama, Iro namus kokios nors nuosavyReiškia
kiekvieno
adant
katų.
Chieago
Migli Manual Training
kuomet medis jmnas Laikui bė- bės.
Jeigu pati, ištekėdama, vy- vokato
Sehool.
Tuomi vienok nepasigaišpuola 418 gyventojų.
gant, augimo g.-eitumas mažina- rui jokios nuosavybės neatnešŠiame skaitliuje, kaip jau aug- nėdino. Užsimanė būtinai
si.
Pilnai užaugę medžiai tolyn davo, tuomet
tapti
vyras neturėjo joau^'.'i labai lėtai, o kai-kada' ir kios atsakomybės už savo pačios ščiaus minėjome, yra ir keletas advokatu ir tuo tikslu
m.
1S96
i.-ai paliauja augę. \Vi11farthing
padarytasias skolas. Įstatymų at- lietuvių advokatų. Jų išviso yra pastojo Į Lake Forest Universiparapijoje, Anglijoje, sakoma, žvilgiu viršutiniai drabužiai buvo šiuom laiku keturi.
Lietuvių tetą, jurisprudencij >s skyriun.
augą du puikus ąžuolai, vienas nuosavybe.
Todėl, jeigu porelė Chicagoje priskaitonia. apie
75 įyoo metais išlaikė valstybinius
—

••

!•

IM

p-lė LEONĄ GAIŽAITĖ

Leoną (laižaitė. kuri bus bene pirna lietuvaitė, kuri stengiasi
pasekti augs to s advokato vietos

(Lietuvoj
ykas,

nei

negalimas

da-

Rusijos įstatymai

te-

tas

ne>

įai neleidžia moterims buti ad-

vokatais).
P-lė L. (laižaitė atvyko iš LieAmerikon sykiu su savo

tuos

■ėvais,

2

vos

amžiaus

metu

tu-

•ėdama.

Augo Collinsville, 111.,
ir vietiny Iligb Schooi.
Prieš du metu pribuvo j Chi:ago ir gavo čia stenografės vicNeą vienoj advokatų firmoj.
rūkus pastojo j vakarinę John
baigė

viir

Marshall

La\v Schooi, kur yra
Nors čia
uigusi, p-lė liaižaitė gražiai licuviškai kalba, yra darbšti mergina. Todėl galima tikėtis kad
ai teks garbė buti pirma lietue-ad vnkate.
antro kurso.

ant

au

1

■■ 'ntmirfui!.1.

ir- e-'

ANTANAS ŠLIAKIS.

KLAUSIMAS IŠ MANDAGUMO.

Teisėjas, svečiuose:
vaizdinkite

"lik

Įsi-

vaųiu gudrumą ir niokojimą slėpti daiktus.
\ akar nuteisiau vieną vagj. kurijai pavogtą laikrodį buvo paslC'sau

tų

burnoje."
Klau>ytnjas. gerai

įx> savo

'Taip....

<'

statomas,

ar

ne

laikrodis
sieninis?"

uiyirdijs:
-uvo

pa-

IŠ PAPRATIMO.

štai,

anos krautuvės savininkas nesenai buvo apkaltintas

padirbtu, netikrų, prekių pardavinėjime. l'rieš pat teismą išgėrė

nuodų, bet, kaip matyt, lik-

?yvas.
—

Žinoma, jisai

tikrus gCrė.

ir nuodus

ne-

JONAS BRENZA

VIETINES ŽINIOS.
licitacijos. Tie
®iog
dalykus pasakoja 17
metu merginu C'ecil. l'liuki-kiut»•
Mergina

ant

baisiu>

tarnavusi saliunc pas Petrą JUilS. I.eavitt -t., ant

1<u, j>ric 2225
\Yest Side.
1 lie

f)ay

Iiook
laikraštyj
tai rašoma:
"l'yla bu- užvesta prie- l'etr.i
Butkų, savininką salimu > prie
2225 S. Leavitt st. Mergina nusiskundžia. kad Butkus nuginęs

taip apie

parduoti ją ant licitaeijos tam
vyrui, kuri> daugiausiai praleis
prie jo baro pinigų. Ji tikrina,
kad, norėdama išsigelbėti, ji pabėgd iš tu namu.
Mergina yra lietuvaitė. Ji atvyko į šią šalį lapkrieio r d.
1913- m. J Chicago ji pribu\o
Japkr. 8 d. Tuojaus po pribuvimui ji gavo vietą
pas Butkų, kur
ji turėjo buti neva tarnaite.
Mergina pasakoja, kad, \ ietoii
buti

tarnaite

pavartota

sario

< i

Apie

tą

uz

ji tapo

namuose,
bartenderi.

Iki

va-

d. <lar buvo

šiaip-taip.
laiką vieną vakarą saliunas prisikimšo palcistuvingai^
"sportais.'' Vyrai gėrė daug.
Pradėta šaukti muzikos.
vėl gerta.

rai

pradėjo

->

to darbuotis

Po

Pagalios nusigėrę

i>-lč J. Lukoševičiutė. Kiti taipo I'arke. Apart kuopos reikalu,
gi gė los sau nepadarė. Komiš- kalbėta ir apie busiantįjį SLA.
kunjam skyriuje, kuris suaidėjo seinlg. Pakelta \ ieiuis svarbus
i- poros inoiioliugu ir vieno dia- .sumanymas, liečiantis mušu be!iogo, pažymėtina p. B. Vaitekū- simokinančiąja jaunuomenę. Pano atliktasai "Simas Oratorius."
keltojo sumanymo turinys yra
Platus ir jvairus buvo koncerto tame, kad sumažinti per pusę
skyrius, kuriamo, sale sukaktu- moksleiviams dabartinius mėnevininko choro, dalyvavo "Mėly- sinius mokesčius apsaugos ir pano
Kvietko" chora> iš Melroe šelpos ligoje skyriuose. SumaI'ark, 111., ir kuriame buvo dar nytoju nuomone, tokia reforma
skambinimo pianu. < ia, mato- galėtu daugiau pritraukti prie Sumai, irgi atyd/iai ir rūpestingai sivienijimo mušu moksleivius ir
u teikt ų jiems
ruošta-i. Kaip abu chorai, taip drauge su tuom
ir
iano skambinimas atlikta ge- palengvinimą. Prie kuopos prisirai. V/, skambinimą pianu p-lę rašė du nauji nariai.
Mušu apielinkėje žmonės lauRadaviėiutę reikalinga pagirti.
Imant vakarą abclnai. galima kia p. Račiūno atvykstant su sakrutamaisias
paveikslais.
pasakyti, kad likosi gan malonus vo
Kaip
girdėti, p. Račiūnas žadąs
Įspūdis. Panašioje dvasioje atsiliepė ne vienas iš atsilankiu- atsilankyti Chicagoje apie kovo
Eskulapas.
siųjų. Žmonių buvo daug. Iš 25 dieną.
su
rengėjais gapasikalbėjimu
Nuo 18-tos gatvės. Esančiolima buvo suprasti, kad pelno gasios Apvei/.ilos Dievo parapijoje
likti
lėsią
apie S70.00.
Per šiuos metus J. L. A. T. draugystės sumanė susituokti į
Kl. Choras nemažai pasidarbavo. tam tikrą susivienijimą. Kovo
\fusii visuomenė, matomai, ap- 7 d. laikytame susirinkime nu^ertino Choro pastangas ir savo tarta ir tautiškąsias draugystes
kviesti prie
to
susivienijimo.
skaitlingu atsilankymu i sukaktukurios
mano prisivių vakarą ir maloniais atsilie- Draugystės,
dėti
prie susivienijimo, turės sapimais apie šią draugiją tartum
vo atstovus pasiusti Į sekanti suraginte ragino šį jaunimo būreli
toliaus visuomenės la-

vy- bui.

M,

šaukti mergų.
vyru krūvelė

''Viena
Dar prie lietuviu drutuoliu pakampe
praleido daugiausiai pinigų,—pa- sirodymo. Paminėjus praeitame
Vakaro bėgy- "Lietuvos" numeryje apie lietusakoji) mergina.
—

je jie norėjo, kad jiems gautų
merginų. Butkus pasakė, kad ji-

viu drutuoliu pasirodymą, mušu
visuomenė pradėjo tuom dalyku

vyrai. 'Aš jums pasakysiu, ką aš padarysiu'—atsakė
Butkus. 'Tas, kuris daugiausiai
praleis pinigų, gali ją gauti!"
Po to, mergina tvirtina, prasidėjo nekaltybės Jicitaeija. Praslinko valanda. Butkus nebuvo
užganėdintas. Praslinko dar kiek
laiko, išgerta dar (langiaus ir po
to vienas vyras
atsiskyrė nuo
baro1 : Jis žinojo, kad jis iš-

lošė, kad jis užmokėjo daugiausiai, ir jis todėl nekantriavo, savo aukos laukdamas.
Kur ji yra?
jis klausė.
Butkus privedė jį prie nusigandusios merginos. Ji suprato,
kad ji ta auka turėjo buti.
—

—

ji

—

Ne!

suriko.

Aš to

Ir

jos

nepadarysiu!—
akis sužibėjo

baisiai.
Vyras, kuris ją išlošė, pradėjo
eiti artyn. Su
simi

persigandimo

mergina išbėgo

iš namų.

Tą naktį ji praleido
žįstamų namuose. Po
vo

šauk-

suareštuota buk už

savo
to

ji

pabu-

pavogimą

$20 ir auksinio laikrodėlio.
buvo nagrinėta prie AsJudge Burtholmae nepil:
namečių teisme (Juvenile Court).

Byla

sistant

Atydžiai ištyręs vagystės apskun-

dimą, teisėjas bylą panaikno, o
mergina tapo atiduota jos pažįstamų globoii.

Merginos pusę gynė advokatas
Jonas Kučinskas. Jam mergina
pasakojo apie to vakaro atsitiki
mus, kada ji iš saliuno ištruko.
Advokatas pasiryžo stumti bylą
toliaus. l'.et pirmiausiai
vedė bylą 11/. -nuostolius,
tindamas

Butkų

už

jis užapkalneteisingą

areštavimą. Po to bus kiti apkaltinimai pastatyti.
Carl C. Quale, tyrinėtojas prie
Illinois VVliite Slave Cotninission

Laukite laiškelio

nu

)

*"

Atyda!

—

—

spręsti,
tokia, kaip jąją

Ant.

sų tauta nėra
vienas-kitas dažnai

Booben.

mėgsta nuĮvairumai. Pereitą panedėlj atpiešti: sustingusi, nerangi, nesibuvo
iškilmingos laidotuvės I'.
veikli, be jokio pritraukimo prie
Petrošienės,
pačios p. Petrošiaus,
atletikos. Atpenč, šisai taip gy-

Vincento
PajieSknu
Sabaliausko,
paeina iš Kauno gub. Praeitais metais būvo D. i-. K. Gedimino Draugijos sekretorium Chicagoje.
l'uriu
svarbu reikalą. Jo paties, ar kas jį
žino, meldžiu atsišaukti adresu:
Kazimieras Mažeikis,
2409 S. iiovne av„
Chicago, 111.

Pajieškįa savo pačios Elzbietos
Unutntienės, paeina iš Kaziškio sod.,
Tauragt's purap., Raseinių pav., Kauno gub.
(iirdėjau, atvažiavo apie 6

nedėlios atgal Amerikon. Jos pačios,
ar kas jąją
žino, meldžiu atsišaukti
adresu:
Box

Juozapas Umantus,
42,

Parrish, Wis.

—

—

—

NEGALIMA.

Ponas:
kas
T

nors

čia

daugiau

"Klausyk, Jonai!

nieks

negyvena."

Pajieškau

brolio Mateušo Bagub., Telšių
pav., Leok-ičiu kaimo. Apie 3 metai
iš Lietuvos.
Girdėjau, dabar esąs
nio,

savo

paeina

iš

Kauno

Kiugston, 111. Turiu j jį labai svarbų
reikalą. Jis pats ar kas kitas malonės duoti žinią šiuoin adresu:

Beneventura Banis,

1111 N. 7th st.,

E. St.

Louis, III.

Pajieškau savo brolio Stanislovo
VVadeskio. Gyveno 2 metai atgal GiTEATRAS!
rardville, Pa. Jo
ar kas apie
Parengtas Jaunų Lietuvių Lavini- jį žinotu, meldžiu paties,
atsišaukti adresu:
mosi Kliubo.
Bus vaidinta:
"Tris
Peter \Yadeski,
Mylimos'' ir "Jieškojimas Sau vyro." Box 352
Benton, 111.
Kovo 15 d., Apveizdos Dievo parapijos svetainėje, prie Union ave. ir
Pajieškau savo brolio Simono Vin18-tos gat. Pradžia 7 vai. vakare.
graičio, iš Batakių kaimo ir
parap.,
Kviečiame visus atsilankyti j tų
Raseinių pav., Kauno gub. Turiu lasvarbų vakarų, o pamatysite tuos bai
svarbų reikalą. Kas praneš, tas
puikius veikalus.
gaus dovanų. Jo
paties, ar kas jį
Komitetas.
žino, meldžiu atsišaukti adresu:
Jonas Vingraitis,
1122 Desplaines st.,
Chicago, 111.
PUIKUS

Ar

negėrė vyno?"
a r 11 a s: "Bet tai
juk negalimas dalykas. Išskiriant mudu,

Apgarsinimai.
KO

LIGONIAI

NORI.

Nežiūrint, kokią ligą jus turi-

sai vaistas visiškai

musų drau-

išvalys

kun:i

DAR YRA VILTIES.
ir užlaikys iiji tyru. Skilvio, keD a k t a r a s: "Toliaus gerti
penų ir vidurių ligose jisai vi-

jums negalima."
suomet suteikia pageidaujamąjį
Ligonis: "Et, daktar', atei- palengvėjimą. Aptiekose. Jos
kite rytoj, mažu geresniame upe
Triner, Manufacturer, 1333—1331
busite."
So. Ashland ave., Chicago, 111
Trinerio Linimento pareikalavi-

Pajieškau darbo
kepykloje už
pirmą ar antrą kepėją. Esu blaivus
vyras ir savo darbą gerai moku.
Kalbu lietuviškai, lenkiškai ir
rusiškai.
—

Meldžiu atsišaukti adresu:
Mr. J. Sustauskis,
4420 llermitage av.,

Chicago, 111.

Jų pačiu

kas juos žino,
adresu:
ar

meldžiu atsišaukti

Reikalavimai.

Bladislovas Genis,
Sioųgliton, Mass.

7 South st.,

REIKALINGAS TUOJAUS GERAS
Pajieškau savo brolį Vincentą Palinotypistas arba "jobreztj, iš Vienrankiu sod., Papilės vol., ZECERIS
ber."
—

Tiktai pirmos kliasos technikai
šiauliu pav., Kauno gub.
Jo paties,
ar kas jį žino, meldžiu atsišaukti ad- privalo atsišaukti.
Apie alga negali
buti kalbos,
resu :
jeigu vyras atsakantis.
Atsišaukite
pas
Antanas Pareztis,
LIETUVA PUBLISHING CO.,
1010
2nd ave., Astoria, L. I. N. Y.
3252 S. Halsted st.,
Chicago, III.

SAVO.
mai auga, kas rodo, kad iisai
raštini n- veikia mūsų rėmėjų užganėdinik a s: "Tamista vis sakote, kad mui.
laikančio graborišką įstaigą prie
Jisai yra didis reumatiš- Pajieškau savo kaimyno Prano M ivas jdomavimas
rengiamuoju atReikalaujamas:
iš Juozo blogas darbininkas, tin- kuose ir
2 metai atgal gyvrno Chivežėjas (driver)
Halsted
st.
So.
Velionė
neuralgiškuose skaudė- kalovskio.
paletų pasirodymu kaip sykis ver- 3238
cagoje
47-tos gatvės ir dirbo su kiek prityrimo ant keptuvės (bakprie
o
štai
kelios jimuose.
ginys,
žiūrėkite,
jau
laidota
Šv.
Kazimiero
ery)
ant
vežimo, žinantis miestą. UžstoS\vift Co. stock yard'uose. Buvo
kapičia manyti visai priešingai. Rapavalandos dirba nei neatsikvėpda$50.00. Kreiptis antrašu:
ėmęs nuo manęs $25.00 vestuvėms. vos
si, ačiu gyvenimo aplinkybėms, niu. Velionė nepriklausė prie pa- mas.
Mrizek Baking Co.,
Po vestuvių išvažiavo. Jo paties, ar
ir
todėl
vietos
kunigai
kas ji žino, meldžiu atsišaukti ad 2321-7 So. Robey st.,
dauguma musų nemėgsta kuno rapijos,
Chicago.
L* ž v a i z d a: ".Nieko nereišlaidoti su bažnytinėresu:
mankštinimų. Bet sielos gilu- atsi.-akė ją
kia.
toksai
Jisai
jan
tinginys,
Antanas Peczulis,
mis apeigomis. SuTyg speciali*)
Reikalaujama
operatorius ant
moje visgi yra pritraukimas prie
c
1701 So. ('anai st.,
kad. pradėjęs dirbti, tingi sustoChicago, 111. vyriškų žiponų, turi mokėti gražiai
atletikos. Reikia tiktai tinkamos autvyskupio leidimo, bažnytines
kišenius dėti, rankomis siūti, kriauatliko kun. K. Ambrozai- ti.
JAUNŲ LIET. AMERIKOJ TAUT,
Pajieškau savo dėdės ir tetos Pran- čius iš Lietuvos.- Pasiuvi vieta. Raprogos tai k i l > i r k š t ė 1 i a i pasirody- apeigas
KLIUBO
ADMINISTRACIJA.
ciškaus ir Rozalijos Margavičių. pa- šykite
ti. Dabar, tokiai progai atsitai- tis. Sakoma, kad kaip kun. Ameina iš Kalviškių kaimo, Seinų pav.,
DAR KVAILESNIS.
Wm. B. Prank,
Chicago, III.
džiakonas
Krauir
brozaitis,
taip
kius, daugiaus negali buti abeSuvalkų gub. Jų pačių, ar kas juos Eigth & NValnut sts., Davidson BUlg.
J. Jankauskas, Pirm.,
savo
Pati
kuris
vyrui,
yra pričiunas gavę pundus laiškų, kužino, meldžiu atsišaukti adresu:
Des Moines, Ia.
027 W. 34th pi.
jonių apie augščiaus pasakytųjų
Juozas MargaviCius,
riuose davatkėlės grasino '"iš- vatiškas mokytojas: "Ar tasai
A. Zalatorius, Pagelb.,
žodžių teisingumą.
UIS \Varton st„
Philadelphia, Pa.
917 \V. 33rd st.
vyras, sale mokyklos, dar reikaVARGONININKAS.
Lietuviai atsižymi kuno sudė- mušti visus langus" bažnyčioj,
P. Gulbinas, Prot. llašt.,
Reikalingas geras, darbštus ir bhiilauja
pageliinių
lekcijų?"
d
"bedievės"
kuną
savo
brolio
Pajieškau
ristų
jeigu
šešjie
Juozapo
9-'7 \V. 34th pi.
vus vargonininkas j
jimo tvirtumu. Nekartą tasai
lietuvišką parakauskio. Pirm septynių metų jis gyMokytojas: "lvur tau! JiP. Motiejūnas, Turtu Rast.,
piją, Racine, Wis.
tvirtinimas tenka išgirsti ir iš Įsileisti bažnyčion. Kun. Ambroveno
Pa. Geltonais garsai
Philadelphia,
dar
kvailesnis...
930
W.
33rd
st.
nori
Jisai
teapsavo pamokslo
Reikalaujama:
geras
mokėjimas
baniuotais plaukais, apvalaus veido,
svetimtaučių, atletikos žinovų, zaitis, paėmęs
T. Radavičia, Kasierius,
siveji >u niusų dukterim."
vargonuoti, vesti bažnytini ir svietišma sakinį iš šventraščio "Jus, kuvidutinio ugio, mėlynomis akimis.
W.
33rd
st.
930
Bet
lupų.
prigimtas jiegingunias
ką chorą, ir sutaisyti beną. Apart to
Paeina iš Kauno gub., Raseinių pav.,
J. Mikalauskas, Užžiurėt.-org.
nuo rudens išguldinėti mokykloje liebe tam tikro lavinimosi žymesnę rie esate be nuodėmės, meskite
Veviržėno
Meldžiu
KAIP PADARYS!
par.
841 \V. 33rd st.
pranešti ant- tuviu kalbą. Su laiškais ir
paliudijireikšme vargu ar turi. Reikalin- i ją akmeniu," pasakė Įspūdingą
rašu:
IR CHORO SKYRIAUS
mais meldžiame atsišaukti į vietini
Juozukas, kurio tėvai nesutik- DRAMOS VIRŠININKAI.
laike kurio pusė baž.lonas Meškauskas,
pamokslą,
ne
bet
ir
turėti
tiktai
jiegų,
ga
kleboną, Kun V. Slaviną, Sltj College
davo ir pešdavosi. užklaustas, M. Girnus, kompoz., Mokytojas
choro, 620 \V. 14tli st.,
Cliicago, 111. ave., Racine, Wis.
Į
mokėti jas panaudoti. O tai pa- nyčios, sakoma, rėkte rėkė.
902 N. California ave.
kuom jisai žada buti, atsakė:
siekiama vien tam tikru laviniPajieškau savo brolio Petro Bagdo"Kataliku kunigu, nes tuomet ap- n. Vaitiekūnas, Režisierius,
Reikalingas
vyras naujai iš Lie3149 So. Halsted st.
Kino, paeina iš Palakiesto sod., Laukumu, kurio mokina atletika.
tuvos pribuvus ant fanuos;
sivesti nereikės."
gera"
M. M. Juodis, Pirm. choro ir dramos. vos
parap.,
Kauno
pav.,
Raseinių
tos tautos atletikos kliubų turi
gub. darbas atsakančiam
vyrui Smulkes3252 So. Halsted st.
10 metų atgal Chicago, III.
Gyveno
nėms žinioms rašykite antrašu:
tiek ir tiek. .\b s, lietuviai, irgi
Mitingai atslbuna kiekvieną pirmg Turiu svarbų
KURI KURIOS LAUKIA?
reikalų. Jo uaties, ar
J. B. Norris,
mėnesio 1-iną valandą po- kas
nedoldieni
kad
jj žino, meldžiu atsišaukti adre- Route 4, Box
negalime pasisakyti,
panašių
\Vest Allis, \Vis.
25,
.Motina,
T.
Radavičiaus
936
supdama
dukterį:
piety
"Jau
svetainėje,
GERA RODA.
su:
Kiek
teko
kliubų neturime.
visa
valanda
ir dainuoju, o U. 33-čios gatvės, ant antru lubų.
Katrė
supu
Nivinskienė,
J'o
šimts plynių!... Kelintą
REIKALINGI AGENTAI!
mums
faipcgi clioro ir dramos repeticijos, 44 X. 2nd st.,
sužinoti, yra vienas paKansas Citv, Kan.
šita rėksnė vis nesusičiaupia."
Geriems vyrams gera mokestis.
atcibana toje pačioje svetainėje. Chonašus lietuvių kliubas ant Tovvn kartą kalti vinį ir vis nagus sau
Rašykite laišką adresu:
Tėvas: "Mažu jinai laukia, ro repeticijos atsibuna seredomis,
Pajieškau savo brolių Jono lr
of Lake. Jisai vadinasi "Baltos nusimušti. Kaip čia to išvengti?
A. Shneders,
7:30 vai. vakare. Teatrų repeticijos
1
tu paliausi."
kada
Pranciškaus Ražaičių, iš Milučių sod.,
Labai prastai, žmogeli! Imk
P. O. Box 45,
atsibuna pėtnyčiomis, 8-tą vai. vak.
College Point, N. Y.
Rožės Kliubu." Savo susirinkiNemakščių parap., Raseinių pav.,
Taigi, jauni vaikinai ir merginos, jei Kauno
abiem rankom.
mų vieta turi paskyręs 4456 So. platuką
gub. Gyvena, girdėjau, apie
3—4
Reikalaujama:
mylite prasilavinti dailėje, kaip tai
kriaučių,
REDAKCIJOS
Chicago, 111. J ii pačių, ar kas juos prie
llermitage avc. Toji vieta yra
dainose ar teatrų lošimuose, tai kvie
moterišką drabužių.
žino, meldžiu atsišaukti adresu:
Jos. Pucyta,
č-iam prigulėti prie Jaunų Lletuvit
kas vakaras atdara. Kiekvienas
"SUBYTINO."
Povilas liūtas,
p. Lojerio Vaikas. Adreso iri pra- Am. Taut. Kliubo, nes J. L. A. T. K
3700 Harrison st., Cor. Lavvndale ar.
norintis gali mokintis tenai ristis,
Mano duktė devyniolikos vardes nepaduodat. Todėl nei neBox 250,
Roslyn, L. 1., N. Y.
nevien tik užsiima dainomis, loši
Chicago, 111.
kelti sunkumus, kumščiuotis ir metų j a ii ištekėjo.
skaitysim.
mais, bet taipogi ir pašelpa ligoje
Stanisl.
Lan—s.
p.
Negražus ir blo- Taigi, kiekvienas lietuvis ir liet u vai
Pajieškau savo brolio Kazimiero
Reikalauju:
dviejų kriaučių, moMano gi, dar aštuoniolika
kitų atletikos skyrių. Patartina
gas dalykas, tačiaus laikraštyj apie tė privalo prisidėti prie jo auklėjimo Stankūno, iš Vebarų kaimo,
Lygumu kančią dirbti vyriškus koutus, ir viebuvo
r e s n

—

y sis

—

DRAUGIJŲ REIKAL/1

—

•

—

JUOKELIAI.

—

—

ATSAKYPliu.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

parengė tam tikrą vakarą su vai- laikui tikimasi gauti kun. Žilinsdinimu, komišku skyrium ir kon- ko raštus. .Variai meldžiami sucertu. Vaidinta veinaveiksmė R.
sirinkti kuoskaitlingiausiai ir, jeiBracco drama "Pietro Caruso."
gu raštai bus atėjo, juos gauti.
Vaidinimas pavyko gerai. PaValdyba.
žymėtina geras vaidinimas Pietro ( aruso ir Margaritos
SLA. 129-ta kuopa kovo 9 d.
rolių,
ir laikė

PRIE

Yy

—

—

Juodis

A.

j

(paleistuvystes tyrinėjimo komi- žingeidaujantiems jaunuoliams j nepabaigus,
jau persiskysijos), pradėjo šitą atsitikimą ty- tenai atsilanky ti.
rus.
rinėti ir, l>e abejonės, atkreips j
tai valdžios atydą.
NELYGIAI.
Burdingieriai primušė moterį.
l'ederališkoji valdžia gali įsi- Ona Prenaitienė, 556 Liberty st.,
Pons konduktoriau, ar tukišti j ši reikalą, kad persitikri- laiko
keletą burdingierių. Aną riu aš dar laiko iki traukinio išnus, ar čia nebus pražengimas
vakarą burdingieriai susimušė ėjimui atsisveikinti su savo pataip vadinamų Mann Paleistuvy- tarp savęs. Prenaitienė, norėda-j čia?
stės Įstatymų."
ma peštukus perskirti, įsimaišė
Tai priklauso nuo to, kaip
Taip rašo minėtasai laikraštis. tarp jųjų. Už savo gerą norą ji- senai Tamista esi apsivedęs.
'Jeigu merginos istorija yra tei- nai gavo geležine "paipa" per
singa, tai baisus, ištikro, atsiti- galvą taip, kad krito. Buvo duo- SEKANTYSIS PAVELDĖ1AS.
kimas. Męs seksimo tos
Man regis, Tamista nesebylos ta žinia Maxwell gatvės policijos
tolimesnį bėgį ir vėliaus plačiau stotin. Kuomet policija atvažia- nai paveldėjot kartu su savo broapie tai parašysim.
vo, peštukai jau buvo išbėgioję. liu ukĮ.
Prenaitienė tapo# nuvežta Į apTaip, bet jisai senai virto
J. L. A. T. Kl. Choro metinės skričio (county) ligonbutį. Gy- mano advokato nuosavybe.
sukaktuvės. Jaunų Liet. Amedytojai mano, buk kaukolė esanti
rikoje Tautiško Kliubo Choras smarkiai sutrenkta,
BENT TIEK.
jei nepersusilaukė mažo savo jubiliejaus: skelta.
Girdėjau, kad išsičmėt laissukako vieni metai, kaip minėtoautomobiliui
tiį
laikyti.
ji draugija pasekmingai gyvuoja
Tėv. Myl. Draugijos 22-os kp.
Taip.
ir darbuojasi.
Toms sukaktu- -ekantis mėnesinis susirinkimąTai ką, ar jau turite autovėms paminėti kovo 8 d. Frei- bus
laikytas kovo 22 d. "Aušros" mobilių?
heit Turner svetainėje
draugija svetainėje, 2 vai. popiet. Iki tam
Ne, bet man dabar smagu

Vurias atliko p. M. M.

F.

miesto) kels sunkias geležies vorus,
kels bur| vynj, (raukys geležies rep.
Vargdienis. SunaudOBlm, ačiu težins.
Mums išrodo, kad galite išsidirbti į
S. Poškevifia kels su viena ranka
gėry korespondentų.
OFISE.
j viršų tris vyrus (500 svaru) ir daug
S.
p. A.
Tadas Kosciuszko buv< kitokių
Vienas ofiso tarnautojas kidaiktų.
lietuvis, ,gimė Lietuvos šalyj ir paėji >
Reikia matyt savo akimis, kad
įii
tam:
"Tamista" esi didžiausiu iš Lietuvos bajorų šeimynos.
Mylėj* > keti.
bet
Lietuva,
Lietuvos
man
apie
teko
asilu, kokj
Svetainė atsidarys 2:30 vai., praneprigul
matyti."
mybę, atskirai nuo
"Bosas," kuris šalc stovėjo: jojo. Taip, lenkai Lenkijos, nesv& džia 00 popiety.
gali juom didžiuo
Tikietų kainos 35c. ir augščiau.
"Kas pasidarė? Praša'u neužmir- tis. Kaip elgtųsi Kosciuszko
prie šią
dieninių išlygų, tai visai kilas daly
šti, kad aš čia esmių."
kas. Yra visa eilė žingeidžių jo laiš
kii, rašytų Napoleonui, kur tas klau
VISAI.
simas nušviečiama, tačiaus via pa
ŽIRGVAIKIO PASK. IR BU L". DRJAJau gyvuoja 3 metai ir turi
Tėte, barometras nupuolė. tuojaus neatsimename, kur jie buv<
tilpo.
kapitalo suvirs $13,000.00
Ar daug?
Taigi, lietuviai, kurie norit sučėdy
p. Teisybę Mylintis Rockford, iii
tl pinigu mokėdami lik
Visai ant žemės.
Netilps,
po mažą Bumą
p. Grinorius, Burnside, III. Tamisti L prisirašykit prie šios draugiios. Dr
savo antrašo nopaduodi. Todėl netal
Ja laiko 6avo susirinkimus Kas sereGERA DOVANA.
doe vakarę apie 8 vai. vak. L. Ažuko
pinsime.
Bvet., 3301 Auburn ave., kertė 33-čios
p. Naujas Milvvaukietis. Apie pra
A
Na, ką dovanų nupirkai kalbas
gat. Taipgi šita Dr-ja skolina pinigus
gavome iš kito koresponden
savo pačiai
ant namų už
to.
varduvių dienoje.
prieinamą piocentų.
Nauja 16-ta serija atsidarys balanB
p. A. Ramutis. Jeigu bus kas nori t
Ką? Prižadėjau šį-tą nudžio
(April) 15 d. 1914 m. Kurie nosvarbesnio, busime dėkingi už para
pirkti gimimo dienai.
rite užsirašyti, atsilankykit po viršmišymą.
nėtu antrašu.

girdėt

Kaip galima

p, M.
mus.

Pajieškojimai.

kalbant apie lietuvius- gijų nemokėjimas susitaikyti benreikaluose
kartą
jau
drutuolius ir jųjų pasirodymą druose
aiškiai
j
pasirodė, steigiant Viešą
šiame ncdčldicnyje.
18-tos gatvės.
iš to
mū- Knygyną prie
sur

už-

MAŽA PLIUŠKĖ.
te, jus stengiatės rasti vaistą, ku
Maža Onytė: "Dėde, pa- risai
jus pagydytų. Jus neatbodovanokite man truputį vyno!
jate, koksai yra jųsų ligos varAš noriu savo lėlę raudona padas.
Ligose, turinčiose save
sirnkinią, kurisai neužilgo atsidaryti."
svarbiausiu simptomu apetito ii
bus.
Susivienijimo tikslas yra
Dėdė: "Bet, vaikute, vynu kuno
jiegų netekimą, reikalinga
užlaikyti bendromis lėšomis daknieko raudonai nudažyti negali- žiūrėtis
nauju vaisto, kaipo Tritarą ir prižiūrėti, kad pasitaikanma."
nerio
Kartaus
Vyno Elixiras, kutieji nesanžiningi nariai neskriauPajieškau savo tėvo Baltramiejaus
O n y t ė: "Tai kodėl mamytė ris
stu d r-jų. Tatai tikslas yra šalo
greitai paskatina virinimo or- Genio ir tetos Onos Petrauskiiuė'j
visuomet sako, kad dėdės nosis
ganus prie atnaujinto veikimo (po vyru Adomavičienės), abu paeina
visokių partyviškumų. Bet ar
iš Yitogalos sod., Girdiškės
nuo
parap.,
įgalima bus neįnešti partyvišku- rė ?" vyno taip raudona pasida- kuris suteikia naturaliską ape- Raseinių
pav., Kauno gub. Aš neseŠiir
kuris
titą
sustiprina kūną.
nai atvažiavau iš Lietuvos.
mų Į šj. rods, taip bešalį daly-

turį-, vieną dar šviežią, tiktai sep- Įdomauti. Labjausiai sukruto jautyniolikos metų. 'Atvesk ją šią,' nuomenė. Kur tik pasisuksi, vi- ką—abejotina. Tasai
i—sušuko

dalykas: jisai bijo-i ilgesnius
I
auginti.

sa##

susirinkimą

jaustis, kšd turiu teisy
biliu važmėti.

tai neminėsim, nes "perriebus." Už
Su pagarba,
J. L. A. T. K
toki dalyką jie gali buti valdžios nubausti. Už prisiuntimą žinutės ačiu.
KUR?! IR KAS?!
p. B. L—as. Tikimės, jog neužsiDidelis Gavėnios Teatras.
Ogi
gausite, kad rašteli grąžiname. Gal
Parengtas Dr. Vinco Kudirkos Drauir butume sunaudoję, bet uegreitai,
gijos, Neoėlios vak., Kovo (March)
nes senesniu už šitą straipsnį nema15 d. 1914 m., M. Meldažio
svetainėj,
žai prisirinkę.
2242-44 W. 23rd pl. Scenoje statoma
Dr. A. K. Rut—as. Ačiu, stengsitrijų veiksmų drama "DU KELIU."
mės iš to pasinaudoti.
Pradžia 6:15 vai. vak. Jžanga 25c. ir

p-nia Jungei—nė.

Prisiųsto straip-

—

kartus

o

no

Kas
gyvas, ar miręs, gaus $10.00 dovanų.
Meldžiu atsišaukti adresu:

Cnicagos Lietuvių Dailydžiu (CarDraugija reikalauja daily
Ne\vark, N*. J. tižių (carpenters). Atsišaukite i draugiją. 2154 W. 23rd st., pas pirmininko
kas vakaras nuo 7
kaimynės Marijo- iki pagelbininką
8 vai. vak.

Brigita Stankuniutė,
460

Suminer

Pajieškau

ave.,
savo

nos Kemekliutės,
iš Kanapinės kai
augšCiaus.
nedėsime dėlei sekančių prieP. S. Gerbiamieji, meldžiame nesi- rao,
Subačiaus
parap.,
Vilkmergės
žasčių: 1) Męs netalpiname vienodų vėluokite, nes lošimas
prasidės lygiai pav., Kauno gub. Jos pačios, ar kas
kopijų, jeigu jų kelios išsiuntinėtos paženklintoj valandoj.
ją žino, meldžiu atsišaukti adresu:
ir nepažymėta, kad tai yra kopija
Po teatrui bus šokiai pagal pačios
P. S.,
ir 2) .Tuo labjau nelaipiname tokių
P. O. Box 166,
publikos nubalsavimo.
Alliance, O.
straipsnių, kurių originalai visa saKviečiame visus lietuvius,
vaite anksčiaus išsiųsti kitoms rePajieškan savo drauges Mikalinos
Komitetas.
dakcijoms; berods, hutų lyg net sarMišuniutės. Antri metai Amerikoje.
mata
tokį pasiulijiiną daryti, ypač LIETUVIŲ DRUTUOLIŲ VAKARAS. Jos pačios, ar kas
ją žino, meldžr
tiems, kurie laikraštinius reikalus suD'delės ristynės ir sunkiu vogi} atsišaukti adresu:
pranta.
klinojimas atsibus Kovo (Mareli) 15
Elzbieta Gaideičė,
pp. Griškietis, Žitkevičius, Virdeno d. 1914 m., Columbia svetainėj, kam- 55ft X. Freedoin st.,
Alliance, Ohio
Mainieris, L. S. D. Narys, Panevie- pas 48 ir Paulina gar.
žietis, Prakalbose Buvęs, J. Januške
Risis ęekanios ypatos:
Pajieškau savo dėdės Kazimiero
vičia, M. F. A., Nelaimingas, K. ButF. DALKUS
Rutkausko, paeina iš Steponiškių kaikevičius. L. Skaitytojas. Peržiurėsim
(Liet. čarap.)
Kvietiškio
mo,
gm„
Mariampolės
ir, sunaudosim sekančiam numeryj,
Sll
pav., Suvalkų gub. Gyvena Suv. Valkiek galėsim.
H U MID
KALA
PASHA
stijose jau senai. Pirmiau gyveno
Tiems, kurių
straipsniai netilpo
(Balsus turkas)
Michigan valstijoje, dirbo prie duonšiame numeryje, nors buvo pažadėta.
M. BANIS
kepiu, dabar gal savą kepyklą turi.
Teikitės atleisti, kad prižado neišteKas praneš man jojo adresą, gaus
(Liet.)
sėjome.
Pamėginsime tai padaryti
su
$10.00 atlyginimo. Meldžiu atsišauki i
sekančiame.
ALEX. KAZAN
automoadresu:
p. "J. Sakalas" Pittstone, Pa. Męs
(Lenkas)
Anton Lobik,
neatsimenam, kad toks slapyvardis
POVILAS NORKUS
108 W. 30tli ave.
Dulutli, Minu.
butų kada buvęs vartotas "Lietuvoj,
(Liet.)

VAISTAS.

—

Septynis

laikraščius.

snelio

kadangi savo pravardės nepaduosu
date, tai ir negalime to patikrinti.
C. POŠKA
Draugė
Jusų vyras turi Negalime nieke daugiau jums tame
(Liet.)
labai gražius plaukus, bet labai reikale pasakyti, nes su pasislėpusiu
Visos poros risis, kol viena pusė
po pseudonimu redakcija neskaito ga- pergalės.
trumpai juos nešioja.
limu ir reikalingu bent kokius reika
S. Poskevičia, cliicagietis, ir PraStanford
Pikta pati
Suprantamas Jus tureli.
nas V. Norkus iš Lietuvos
(Rygos

GERIAUSIS

kelinėms ir 'oruslotams. Atsišaukit adresu:
P. A. Yeshinskas,
jau jieškojau per
praneš apie jį, ar !*t> Green st.,
Worc>ster, Mass.

parap., Šiaulių pav., Kauno gub. Gyveno 8 metai atgal Newark NT. J.

penters)

Susirinkimai atsibupo 15-tai ketverge kiekvieną mėnesi, 2334 So. Leavitt st.
na

Ant Pardavimo.
Parsiduoda:
2 augštų puikus
mūrinis namas su saliunu, irti 47os
ir VVestem a ve. Ant pirmo augšto
jaliunas, ant antro augšto 6 ruimu
—

pagyvenimas.

Namas puikiai įrengas, gazu ir elektriką apšviestas, su
maudykle ir visais reikalingais įtai-

symais.

Atsišaukite i A. 01sze\vskio

saliunas pigiai
Savininkus išvažiuoja į
l.ietu vą.
Atsišaukite:
1825 So. llalstod st.,
Chicago, 111.
Parsiduoda:

—

oje vietoje.

Parsiduoda:
di«''.iausis pigumykuomet nors pasiūlytas, 3 liotai
■,rie 25th st., % p<>dos } vakarus nuo
A'allace st., šiaurinis frontas.
Visi
—

įas

ęatviu įtaisymai padaryta ir apmokrbrolio Stockaus, pa i a, gvarantuoti nuosavybės raštai, tikeina iš Rubežninkų kaimo, Joniškio 1 ai $750 už lioti), lengvos sanlygos.
parap., Šiaulių pav., Kauno gub. Tu- kreiptis prie
riu svarbų reikalą. Jo paties, ar kas
M. F. Raflree,
ji žino, meldžiu atsišaukti adresu:
(savininkas)
Benediktas Stockus,
.7i W. Jackson Blvd.,
Cliicago
Pajieškau

savo

141G Bainbridge bt., Philadelphia, Pa.

Tflef.

\Vabash.

Parsiduoda:

barbernė, 3" krėslai,
persėdimo kampas, gera vieta lietuviui. Kreiptis antra.su:
—

Ant pardavimo:
medinis namas
už $4,560, biznio vieta. 3 fam. ir što
ras bizniui; atneša $47.00 ant mene
4639 Wentworth a ve.
sio raudos, pusė pinigų prie pirkimo,
kitus anr lengvo išmokėjimo.
Parsiduoda:
du "cash" bizniai:
Meldžiu atsišaukti šiuo antrašu:
VV. Cukur,
valgomųjįj daiktų krautuve Ir drabužių storas; krūvoje arba atskirai; 161 n S. flalsted st.,
ChiragO. IJJ

—— M—

f
Tel.

lietuvių

vietoje,
priv
apgyventojo
kampo Ilgos ir geros gatves. Sforuo
*e yra elektros ir gazo apšvietimas,
randa pigi. Parduodu, tn>s 2 biznių
vienas negaliu apeiti. Kas nori jgyti
Kerą "cash" biznį. tegul per laišką ar
ypatiškai kreipiasi antrašu:
Joe 3ebeoki,
Lake st„ eor. 2.'!rd a ve.,

TAUTOS NAMUS VILNIUJE
Aukas

KAIP ANAS
GAUTI.

ir

arba

inų.
UI.

pri>|

*108

Krnis E. b'eeney,
VVallace st.,
t'hicago, f M.

CHICAGO, ILLINOIS

Plione

L1ETUVVS
\ A

A.

OLSZEWSKIO

Automobiliai
veselijoms, Krikštyj noms,
pagrabams ir 1.1, yra pigiai

formas.

Ta

710 W. I8th St.

ypatiskai

Parsiduoda:

—

barbernė

Męs užmokame visus kelionės kaštus tiems atvažiavusiems iš kitų
miestų, kurie tik pirks Lotus
panijos.

K. J. FILLIP0V1ČIUS

"Lietuvos" leidėja:-!.

kimu. Apsaugoja

_

LIETUVIŠKA BANKA

J. šeiniaus "sapnas"—gyvenimo pasakei.
M. Vitkaus 1) "Ant vandens," 2)
"Baltasis
Gvazdikas,"
3) "Gelsvoji

Grant Works, 111.

rožė,"

—

nin.

į
į

Jonas Jonuška,
10709 State st.,
Roseland, 111.

vakarus

nuo

tės antrašu:
925 W. 20th

Halsted gatvės.
st.,

Kreipki-

Chicago.

111.

JONAS KŪLIS
So.

Halsted

st,

Chicagc.

GENERALIŠKAS AGENTAS
Lankosi Chicagoj, užrašinėja

"Lietuvą". Renka apgarsinimus
ir šiaip spaudos darbus. I'erka
Uotus

namus.

ir

parduoda,

ir

Kiekvienas galt išmokti barbory- šiaip suteikia
informacijas biznio
stėi' trumpu laiku lr galite
padaryt reikaluose.
kol
pitilK4
mokinatės.
Rašykit, klausdami informacijų. Nossokoff's
A. Olszevvski,
Barber
College, 1202 Pena ave., Plttabarjt
"Lietuvos"

leidėjas.

Kraujo Nevalumas
Visados eina ranka rankon

veido

išblyškimu
nusilpnėjimu. GRYNAS KRAUJAS reiškia
tą pati, ką sveikata ir graži veido spalva. Apvalykit kraują savyje, imdami
su

ir

Severos Kraujo Valytoją
per tai išnaikinsite

ir

išgydysite išbėrimus,

voti«, niežus ir tam panašus odos liguistumus.
Kaina Vienas Doliaris.
SEVEROS TAB-LAX.
Paliuosuojanti saldukai.
kams ir suaugusiems.
tr

Kaina
Reikalaukit

Pasekmingi

10

Severos

vaistų

Jūsų aptiekorius juos
jų neturėtų, tai

nuo

ir 25 centai.

laiko

mus

kiekvienas, prisiuntęs

ir

gardus.

neimkit

kitų.
pardavimui. Jeigu

juos gali parsitraukti

kiek

jos kaštuoja.

Vai-

svetimų ismių pinigus

maiperkame ir parduodame. Parduodame šifkortes ant visų linijų
j
krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus
ant geležinkelių po visą
ir
nome,

Leveskio

Dienine ir Vakarine
:

gy-

Mokinama::

\

k

PRAKTIŠKAS IŠDIRBĘ]AS IR PARDAVĖJAS MUZ1KALIŠKŲ INSTRUMENTU.
J unu

G. J.

(Russ-pof.)

Prisiunėiu j Ameriką vaistus,
ojamus naudingai
Lietuvoje:
1.) Trejanka (užpilt degtinei)
tagerinimo valgio noro.

var-

dėl

2.) Nuo galvos sopėjimo,
3.) Nuo kaulu gėlimo
(reumatizmo),
auijgėlos,
4.) Nuo gumbo po krutinę,
5.) Nuo viduriavimo,
6.) Nuo kosulio sauso ir su atsikoėjimu,
7.) Nuo širdies drebėjimo,
silpnu-

uo

ir nervų

Vedėjas Mokyklos
3108 So. Halsted S t., Chicago,!

au

prisiuntimu.

Aptiek,

sand.

M. Alekso
m. PrieSuval. rėd., Russ-pol.

nai,

—

GELA PROGA!
Gramatika ansliškoskalbo^mv

kyt isbe mokytojo(apdaryta)$1.00
Vaiku Draugas arb% kaip
mokyti&skaityti ir rašyti b9 mokytojo
15c
Naujas Budas mokytis rąžyti be
mokytojo
10c

S. GORDON

Tel. YARDS 1532

VYRIŠKŲ

Dr. J. KŪLIS

UŽSISAKYKITE PAŽANGIOSIOS

«■

ir dirbtuvę niuzikališkg instrumcntg. Dirbu naujus
ir gerai pataisau
senus
instrumentus.

prie

kupatarnaturite mokėu?

vim.i
; kreipkitės staj mano dirbMOKYKLA
tuvę, bus jums pigiaus. Turiu Ji Prof. Julius Šalkauskas
užtikrina, kad
metų praktiką ir
paliudijimus iš Ro- išmokys šokti kiekvieną jauną ar sesi jos, Vokietijos ir
ną. Išmokinu valsą G rūšių, taip, kad
Amerikos, kad dar
ba atlieku kttogeriausiai. Mano krautuvžjo yra gali drąsiai eiti šokti publikoj. Taipgi
didelis pa rinkimas įvairių muzikališkų instru- iimokinu ir kitus šokius su keletą
mentų, ir mano kainos daug piposnės kaip kii'ukarij. Mokinu kas vakaras. Lekcitų. Jei pirkęs nebūtų kuom nors užganėdinta^'. aš permainau, arba pataisau uždykij. Savo jos yra nuo 7 vai. vak. iki 11 vai.
darbą gvarantuoju.
Prof. Julius Šalkauskas praneša viti

ŠOKIŲ.

parašyti čekiai tinka visur. Skolina pin'gus ant Real Estate. Perka
i:- parduoda namus ir lotus. Išsamdo bankines skryneles (boxes) po
$2.50 metams. Parduoda šifkorte3 ir

siunčia pinigus j visas svieto dalis.
Bankos Valandos: PanodMiais, seredoms, ketvergais ir subatomis nuo
ninkais ir pėtnyčiomis nuo f ryto iki
S ryto iki 0 vakaro' nedflio nis, utarS vakaro.

lOth st.

Phone Canal 3762.

A. VERKUTIS BROS.,
Blue Island av.,
Dept. 2482.

CHICAGO; ILL.

ICas atsius

iškirpos šitą apgarsi"Lietuvos" ir $1.00 per
tnoney order, lai saus visas 4
nimais

Ofisas

1725 Wcst 18th Street
Tarp Paulina ir Woodgat.
Fhone Canal 1203
Valandos:

knygas (iOc. pigiau.

9-.30 iki 12:00 vai ryto
E vi o 7:00 iki 8:00 vai. vak.

dainoms

Ir

deklamacijoms

Adresuokite:
A.

OLSZEWSKI,
Halstei st., Chlcago, Mf.

Kaina 11 rub.
6 dol. metams, norintiems gauti kasdien ir 8 rub.
4 dol. 30 cent. 2 V.'art
j savaitę po 3 numerius,
—

I\

Mikolainis
!New York
City

tuo

K edėlioms
9:30 iki 12:00 vaL ryto

Vilnius ' Lietuvos Žinių" Redakcija

ADRESAS:
'Lietuvos
100 rublių.

!!!

žinias"—Dienraštį leidžia pajininku "Bendrovė." Pajus
Kaipo %% pajininkai "Lietuvos žinias" gauna dovanai.

Salin su nusiminimu iii

Grafatonos ant išmokesčio 10c. kasdien.
.Joigu apsiimate mokėti po 10 c.
kasdien., tai išsiųsime Jums ant iš-

siškus

ir

labai

puikių

Gramafoną

Maž-Rusiškus.

Rašykite

lelį atsakymui:

Liberty Commercial Go.
233 E. I# SI.,

Oniy

YORK,

N. 1.

Elgin

laikrodis

Tikrai Auksu Baigtuose (Gold Filled) Apdaruose I
{.: *P 75
Kiekviena- zuio, kas yra pttikus 1/ akmenų
Elgin laikrodis. Mums pasieki nupirkti didelį skaitlių šių laikrodžių— visas naujas pavyzdingas tavoras, ką-tik iš fabriko. (iva■
rantuojama JO metų, labai nuleistomis kainomis, ir. pirkdami tiesiog
iš inusų, jųs apturite naudą. Jus i/ lietinis jubilicras nedali jųjų
nu o m ii s:/
centu t iyia u nupirkti•
Vyriško didumo, atdari ar su užI daru (pažymėkite, kokį norite).
Puikiai ingraviruoti auksu
I apdarai. Nepraleiskite šio didelio išpardavimo, nes jųs tikrai baigti
gailėsitės. Stebėtinas Laikrodis, S'tebčtinai /teina Kaina. Pamatykite Jįjį
f'irmi. Atvirlaiškis jums jįjį atneš.
Apžiūrėkite jįjį gerai, ir jeigu
esate visai užganėdinti, užmokėkite cxpreso agentui S^.75 ir išlaidas;
kitaipgi. atsisakykite, ir jisai bus sugražintas musų lėšomis. Nepirkite Pigaus. Netikusio, Neatsitiktino Lailirodiio.
Nepirkite laikrodžio.
nežinote; pirkite s| laikrodį, žinomą taip gerai, kai« Dėdės Saino $_'0.oo Pinigai. (Meldiiame /'u:ardę ir aittrašij aiškiai i»šyli).

$Q

kambariai ir moterims.

Chicago.
apie kurj

NEW

Tikras 17 akmenų

|

Arti Robey st.
Taipogi Rusiška i-Turkiškų maudyklių

Barzdaskutykla krūvoje.

"MOKYKLA"

reikėjai.

—

tuojau, reikalaudami katalogų ir o^aiškinimų ir įdėdami krasos ženk-

nieko

Chicago

Watch Co., 505

Singer Bldg., State

st.,

Chicago.

111.

ligų specialiste
'I

Rezidencija

Telefonas Yards 3162

Dr. A. L. Graičunas

5206 W, Harrison Street

GYDO

Tel. Austin 7iJ

ruo

Box 62

DIENRAŠTI

lentua.
'•Lietuvos žiniose" darbuojasi žymiausieji rašytojai ir visuomenės

Parašykite mums savo adresą, o
Į mes prisiusime katalogą, iš kurio galesite pasiskirti ir apsisteliuoti lie-

D-re Maria Dovviatt-Sass
Moterų

PAKRAIPOS

III.

'•Lietuvos žinios" seks uuiiai Lietuvos ir viso
pasaulio svarbiausius gyvenimo apsireiškimus. Turi visus savo
nuosavius korespon-

mokesf-io

0—MW

ir vaiku

ir

sykiu su 16 rekordų (32 kiaval-,
kų) visokiu dainų, valcų, maršų ir|
1.1., kuriuos patįs išsirinksite. Ge- \
rūmas musų gramafonu gvarantuo-j
vas keikvienam rašyta gvarancija.i
Išsiųsime naujus specijališkus re-^
kordus Lietuviškus, Lenkiškus. Ru-

jausdamas.
Męs turime 'naujai iš- Telefonas Humboldt 4532
rastą Automatišką Britvai Pustą, su
Atdara Dieną ir
Naktį.
kuriuom galima padaryti ir prasčiauL. KAPLAN MAUDYKLIŲ CO.
sią britvą geriausia, nes nega'! buti
Rusiškai-Turkiškos ir vigeresnio britvai pusto pasaulyje ir
sokių rųšių maudyklės.
nekaštuoja brangiau kaipo paprastas
1914-1916 W. Division Street
pustas. Dėl platesnvj žinių rašykite

pas:

"AUŠRINE"

su

LIETUVIŠKI
KEKORDAI1
Męs dabar turime 30 lietuviškų
dainoms
įvairioms
rekordų, kurie iki
šiol parsidavė po $2.00, dabar
partraukėme didelį transportą iš
Lietuvos ir gavome pigiaus, taip kad dabar parduodama po
$1.00 8U prl: siuntimu.

ATPIGO

TĖMYKIT, LIETUVIAI!
tuviškom
Kiekvienas žmogus, norėdamas at! rekordus.
likti! gerai kokj darbą, privalo turėti

Aritmetika mokinimuisi rokun-

ŠTOR^
Chicago,

"Lietuvos žinias"

Nesikreipkit

agentų,

..

dų, su paveikslais (apdaryta).. 35c
Viso
j

DRABUŽIU

1415 S. Halsted St.

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
3259 So. Halsted St., Chicago, III.
Gydo visokias lięas moterių, vaiUtį ir
vyrų. SpeciališUai gydo limpančias, užsisenojusias ir paslaptingas vvrtį ligas.

(priepuolos).
prisius vieną doliarj ir savo tam tikrą jrankį. Vyras, skusdamas Vtot 80.
^ntrašą, tam bus prisiųstas } Ameri- barzdą, privalo turėti gehi britvą ir
ką. reikalingas vaistas, su apmokėtu pustą, tada skusis barzdą nieko neKas

Gali but puikiausiu sportu tiktai už $5.
Parsiduoda pigiai čemodanai ir lagamanai. Nauji ir truputį padėvėti siutai ir overkotai vyrams ir jaunuoliams.
Ateikite pas

LEVESKIS,

krautuvę

rios

LIETUVOS

Nauji ir truputį padėvėti siutai ir Overkotai, kurie buvo užsakvti ant orderio už
$40, už $50 ir $60, dabar parsiduoda po
ir augščiaus.

Lietuviška, Angliška, Vokiška ir Rusiška
(pagal norį} ir Lenkiška).
smulkesnių žinių kreiptis ypatiškai
arba per laišką šiuotn antrašu;

kas"—Monologas.
Toliaus seka Mokykles, Musų fabrikai, šelptini fondai, Musų artistų
kuopos, Artistų surašas; Vilniaus
chronika.
Surašas visų lietuviškų
siems, karie nori išmokti šokti, ateiJ. J. STASULANIS,
laikraščių Lietuvoje ir Amerikoje išti dienomis nuo 9 valandos
ryto ir
su
einančių
jų adresais ir kainomis. 3231 S. Halsted st., Chicago, 111. net iki 11 valandai vakare.
Taipgi
Kronika 1912 m. Sausio, Vasario, Komokinu visokius šokius 13uck &
Wing,
vo, Balandžio, Gegužės,
Buck Skirt, Irish Jig, Clog. Spanish
Birželio, Liepos ir Rugpjučio
mėnesių. Ant galo NEW CITY SAVINGS BANK Waltz, Waltz, Two Step, Side Step.
Informacijų skyrius. Viso 253 pusi.
4601 So. Ashland ave., Chicago. Pirma Lietuviška Mokykla Amerikoj.
Kaina
65c Geo. L. Ukso
Miss Ruth. D.
Brown,
pres., St. Maroinkievvicz Mokytojai:
Užsisakant ir pinigus siunčia*1,
vice-pres., A. J. Bierzynski iždiuinkas. Miss Joanna Walets, Prof. Julius Saladresuokite:
Priima bankon pinigus ir moka dauskis, 1843 S. Halsted st., Chicago.
A. OLSZE\WSK!
Už sudėtus pinigus musų ban- Kožną pėtnyčios vakarą atsibuna ge3%.
3252 P Halst-d St.,
Chlcago, III. koj duodame čekių knygutę, iš ku- riausia muzika. 1843 S. Halsted st.,
cor.
IS

Gali apsirėdyti beveik uždvka.

Mokykla?

Del

čiai

Gustaičio "Naujiems Metams,"
Fragmentas.
Žemkalnio "Blaivininkų Pirminin-

■

1. Pradinis įPrirengiamasai) Kursas,
2. Prekybos Kursas pagal Amcr. piianą,
3. Prekybos Kursas pagal Rusijos pluuų
;dcl manančių gręžti Lietuvon;.

<

CHICAGO, ILL.

Prekybos
ir Kalbų

Ameriką

riems

(Severą,5 Blood Purifier)

o

Priimame pinigus j Banką užčėdijimui nuo vieno doliario ir daugiaus
ir mokame trečią procentą r a tomis
ant metų.
Siunčiame pinigus į visas svieto dalis pigiai, greitai ir tei-

gy-

M.

—

3259

Joseph J. Eli'as, Savininkas
4600-4602 S. Wood St., Chicago.

lanka,"—eilės.

Dagio "Širdžių susiartinimas."

Kreipkitės antrašu:

Parsiduoda Namas ir Lotas pigiai.
Reikia turėti $1500. Likusi dalis ant
mortglCiaus. Oera lietuvių apgyventa vieta. Krautuvė pirmame augšte
ir 7 kambariai antrame. 2 blokai
i

4) "Laisvoji

..L. Pelėdos "Dėl saviSkių"—lš
venimo vaizdel's.
A. Vienuolio "Beždžionės"—Iš
venimo žmonių apysakėlė.

Ant pardavimo:—namai 2 pagj veninių po f> kambarius.
Pardavimo priežastis: savininkas išvažiuoja ant far-

Bank

C0.

TELEPHONE DROVER 2054
■

o

KOMPANIJOS
m?s pavažinėsime ir aprodysime vi-

} WESTERN REALTY

vakare.

Savings

o

rnusų Koin<

ŽEMĖS SAVININKAI

4616 SO. WESTERN AVE.,

J. J. STASULANIS,

"Ramunės"—eilės.

smagiojo

Ateik arba atvažiuok,

nuo

nuog

ugnies namus, biznius ir
furničius geriausiose kompanijose.
Perkantiems
visokias M. ROZENSKI, Pirm.
propertę dirba
reikalingas popieras ir pamort- J. LIPSKI, Kasierlus.
rūpina paskolas
gečius. Parduoda lotus
visose Chicagos miesto da- J. ZACKER, Rašt.
nuog
ir
lyse
$500
vj.vit*y
auksctaus.
turi
laipogi
ant pardavimo biznių ir biznierių namų su bizniais, arba be jų. Apsaugoja žmonių gyvastis
pašelpa ligos ir nelaimės atsitikimuose. Reikalaujama agentų. Reikalaujantieji, atsišaukite
sekančiu antrašu:
58 W. 33rd st., C'bicago, 111. Telefonas Drover 2250.
Ofiso valandos: nuog 8 vai. iki 10
vai. iš ryto, ir nuog 5-tos vai. iki 9-tai vai.

tu antrašu.
L. Giros "Geradariai—eiles
"Beauštant! aušrele..."—Pijūsa dviem paveikslais. "Dainius ir žmonės"—tilės

III.

—

DU AUTOMOBILIAI LAUKIA PRIE OFISO

Parduoda ui labai žekainas (prekes) naKožną dieną ir nedėliomis po pietų ant 1-mos vai.
mus, lotus ir farmas, ku- sus tuos
lotus, Parkus ir tuos Naujus fabrikus.
ri]} turi didžiausj pasirinmas

Europą.
Mūsų Banka išdirba visokius raštus
ir dokumentus visose kalbose ir duoSu Kalendorium 1913. m. Jono da rodą lietuviams visokiuose
atsiRinkevičiaus Išleistas, ai-ri metai. tikimuose ir reikaluose ypatlškal ir
LITERATŪROS SKYRiU.E TELPA: pc" laiškus. Tik kreipkitės viršminė-

A. OLSZEVVSKI,

Parsiduoda:
pigiai, ant. greitųjų
butiarnė ir grosernė. Puikoje lietuvių ir lenkų apgyventoje vietoje, prie
katalikų bažnyčios. Vienintelis tos
njšit'9 lietuviškas biznis visame mieste.
Parsiduoda, nes savininkas greitai Lietuvon išvažiuoja. Kas nori gero biznio, tegul atsišatiHa antrašu:
F. Lutkevičius,
923
4th ave..
Moline, 111.

'Chicago

Gera Proga iš kitų miestų, kur iš mainų, žmonėms pirkti šitoki
viršminėti Lotai, nes, kaip žinoma visoje Ameri«
koje, Chicagos Miestas yra Didžiausia ir smarkiausiai auga be paliovos, todėl ir
prekės visų praperčių kožną metą
dubeltavojasi.

"ŠVITURYS"

vietoje, lietuvių apgyventoje." Priežastį dažinoslte, kreipdamiesi antrašu
1411 So. 49th ct„

Dabar yra pati geriausia proga apsipirkti koliai pigiai.
Parduodame ir ant lengvų
išmokėjimų. Nelauk rytojaus, važiuok šiądien ir pirk, jeigu nori linksma ir sveiką
gyvenimą jgyti arba, nori gerą biznį išanksto
užsidėti,
arba savo pinigus sudubeltavoti trumpame laike.

randasi
Mason ir

singai,

sau
ran-

ant pardavimo
daugeli
visą miestą Chicagoje; visokių: didelių ir mažų, medinių ir mūrinių.
kompanijų lotų dėl biznių prie bizniškų gatvių apie Crane kompanijos
Naujus fabrikus ir apiolinkėje Lietuviškos Bažnyčios.

kolionija

Town of Lake

paršali-

imsi.
Taipgi turime

gatavų Namų po
Turime gerų

FARMOS!

METRAŠTIS-ALMANACHAS

prenumeratą.

Kreipkitės

Canal 285

LIETUVIŠKAS

Turiu pardavimui farmų Didžiausioje Lietuviy Kolionijoje, kur yra
apie 210 lietuvių, turinčią jiuosavias

LOTĄ VIRŠMINĖTOJE NAUJOJE LIETUVIŲ KOLlONIJOJE prie pat
McKINLEY PARK, ir prie WestBulvardo, kur visos gatves yra apaugusios lapotais medžiais, šviežias ir sveikas
gaivinantis oras, nuošaliai nuo

visos miesto smarves.
MĘS PIRKOME KELIAS DIDELIAS SUBDIVIZIJAS LOTŲ
300 viršminėtoje
apiolinkėje, kuriuos dabar
duodame visai pigiai: tik po $300.00 ir augščiau ant
lengvų išmokėjimų. Ant tų visų lotų sudėti
Cementiniai
gatviai ir apmokėti pilnai, taipgi suros, vanduo, gazas, elektriką ir visos
vigados įtaisyta; tik imk ir budavok
Naują Namą (houzą) pagal savo norą, o mes duosime paskolą, kiek tik nori
pinigų and budavojimo, ir tada tik
domis lengvai išsimokėsi ir turėsi savo locną Naują Namą, dar iš
randas

GRABORiUS
FARMOS!

J. ŠLIKAS;
T Ė M Y KIT E!
"Lietuvos"
Agentas.
Parduotuve visokiu lietuviški) knyDabar lankosi rytinėjo valstijoje
gų, popierų laiškams rašyti su gra- C'onnecficut.
Pas jįjį galitt užsisažiomis pavinčiavonėniis labai pigiai.
kyti "Lietuvą," o taipogi atnaujinti
(wholmlc and rotail). Unikalau ja ine

visur.

i

kitų

BANKĄ.

J

per lai ku. Adresas:
J. F. BUORIK.
3036 So. Union ave.,
Chicago,

III.

Męs budavojame Naujus Namus ir parduodamo ant lengvų išmokėjimų.

j:

a.oms

—

r ii

Giiica^o,

—

Velephone

—

agi

ryto lig 0 vtikarc 8

PIRK

Turėdamas $500.00, gali Įgyti namą
prie So. Halsted st„ beveik priešais
naujai statomą teatrą. Gera proga
lietuviui jgyti namą su aitriais pini.aia, biznevoj vietoj ir prieg to labai
žl
['jgiai.
Kreipkitės
platesnėms

PARSAMOYMO.

arba

9

Priešai A Olševskio Banką

Michigan valstijoje, Lake,
Maniste pavietuose, žemės yra prie
pat geležinkelių ir arti portavų miestų ir miestelių. Turiu daug neišdirbtos žemės parduoti visokio didumo farmoms; prekė nuo $9 iki $25 už
HALSTED GARAGE,
3222 So. Halsted st.,
Chicago. akerj. Turiu gerų gatavų su budinGERA PROGA LIETUVIUI.
kais, gerais ir prastais, su sodais ir
Parsiduoda labai pigiai ant North
be sodu, prekė jų sulyg budinkų gePRIETELIAU, SKAITYK!
Siūėi (priešais lietuviški) bažnyčią)
20 centij markėmis arba si- rumo ir {taisymų nuo $26 iki $75 už
vežiojimo (delivery), kraustymo, arba Atsiųsk
dabriniais pinigais, o gausi nuo mu- akerj.
Parduodu ir ant išmo.kesties,
mufinimo, ir angliij vežiojimo biznis.,
šu buteliuką vandens, su kruriuo
suvis mažai tereikia moga- išpradžių
kuris nuo senai išdirbtas ir puikiai
lėsi rodyti žmonėms didelius stebuk- kėti, o
likusios sumos palaukiama
Hna. 2 karėtos, 4 arkliai, pakinktuvai, i
hlankietai dreiveriy drapanos ir visi lus, Pakaks to vandens 10 metu. šiij nuo 6 iki 10 metų laiko, žemės kuoj
kiti prie vežiojimo reikalingi daiktai. stebuklu dar r.'eks nematė ir neturi. geriausios ir visokios; kokios norėsi,
ir
vi- Išmokėsime $20.00, jeigu pasirodyti} tokios gali pasirinkti. Lygus laukai
Savininkas turi perdaug biznių
Turiu šale
su negali apžiūrėti.
Atsišaukti adre- neteisinga. Persitikrinsi vienoje mi- su mažomis kalvikėmis.
nutoje. Adresuok:
upeliu ir ežerų. Oras lcrosveikiausis,
su:
1056 YVabansia ave., arba
tele-j
THOMAS NOVELTY CO.,
vanduo geras ir lengvai gaunamas.
nu: Monroe 254.'.
618 Burr Oak av.,
BLUE ISLAND, Javai visokį kuogeriausiai užauga.
ILL. Rašykite tuoj; gausit dovanai knyguGANA MOKĖTI KITIEMS RANDAS!
tę ir visokios literatūros, kur rasite
Tegul kiti moka tau. Parduodame
Parsiduoda:
bufiiarnė ir groser- viską, aiškiai ir teisingai aprašyta,
lotus ir namus f hicagoje ir Gary, nė
geriausioj vietoj, apgyventa lie- ir mapą. Atvažiuokite tuoj.
Kaip
Ind.; taipogi ir farmas. Kas pirks Tuvių ir kitu
tautų. Biznis gerai iš- pribusite j vietų, tai žemiaus paduopas mus, niokados nesigraudins. M e h dirbtas;
parsiduoda pigiai. Parsiduo- tu adresu tuoj telefonuokite j manę.
parduodame lotus tiesiai iš kompani- da, nos esama dviejų savininku. PlaAš esu farmeris ir gyvenu ant farjos; todfl pas mus gausite daug pi- tesnėms žinioms kreipkitės adresu:
mos; tuoj pribusiu su automobiliu
iš
antru
ranku.
giau, negu pirkdami
Ant. Koszis,
ant dypo ar j hotelj ir paimsiu jus
Turėdami tame dalyko koki reikalą, 106 & Deodar
Indiana Harbor, ir aprodysiu visokias žemes, iš kust.,
kreipkitės prie mus; męs duosim"
Jnd. riu galėsite pasirinkti sau tinkamą.
rod:j, kaip padaryti dvigubus piniAdresas:
gus trumpu laiku.
Parsiduoda:
namas, lotas ir pieAnton Kiedis,
J. SKINDERIS & CO.,
niuis biznis, nes savininkas serga.
Lake County,
Peacock,
Michigan.
700 W. 318t st.,
Chicago, II!. 1747 W. 2ist st.,
Chicago.
.">184.

nuo

TĖMYKITE!

parsamdomi iš Halsted Garage. Taipgi automobiliniai trukai perkraustymui
Furničiy, nuvežimui j dyp.'.s ir
{
t.t., yra gaunami pigiai. Perkraustyį
ma-| mui furničhi automobiliniai trukai
no
vietą, gali nupirkti visą mano, kaštuoja pigiau kaip arkliai, ir geriau ir greičiau atlieka
darbą.
nuosavybę, t. y. saiiuną ir nain).
Atsišaukite i
840 \V. 33rd st.

Drover

LANDOS-,

įj

Lietuviai jau nupirko tonai 20 Lotų Bažnyčiai,
kurią pradės budavoti šįmet.
C R A N E KOMPANIJA NUPIRKO 200
AKERIŲ ŽEMĖS ir ant to viso ploto dabar budavoja savo
didžiausius
fabrikus, kurie kaštuos $21,000,000.00 ir sutrauks visus savo fabrikus, kiek tik
yra Chicagoje, į tą vieną
naują. Daliai- jau dirba keletas tūkstančių darbininku prie
budavojimo.
PASITRAUK IŠ PAT VIDURIO MIESTO
BISKĮ J ŠALĮ GYVENT, is tu senų budinkų,
supuvusių ir
kur geležinkeliai trenksmą daro be paliovos
dieną ir naktj, kurie gręsia pavojum tau, pačiai ir va..amssmirdančių)
sveikatoje
ir trumpina gyvenimą.
ern

Puikiausia vieta ant Bridgeporto,
tai Jono Petkaus liiiftetas. Atsilankę
svečiai visados yra mandagiai priimami ir visame yra suteikiama patarimai (rodos). Kuriam patiks

Telefonas

Drover 5052 S

DLMTISTA3

3281 So. Halsletl St.

Russia-Lithuania.

properčių.

ANT

Apie Wes!srn Ave., 47-tosgat,, Kedzie ir Archer Aves., ir 38-tos gatvės

CORNEK 131h STREET

DR. K. DRANGELIS

Lydos gatvelė, 7, Vilnius.

ARKANSAS LANDS,
D. Simanovvski.
239 Railway Exchange Building,
CHICAGO, ILL.

Kreiptis prie:

CHICAJ30. ILL.

redak-

(Lltovskoje Naučnojc Obščestvo),

John

storas ir flatai
Parsiduoda:
3220 YVallace gatves, ištisii antras.
Kanda $42.00 mėnesiui, kaina $4,♦>»».#.

musu

LIETUVIŲ MOKSLO DRAUGIJA

tu-j

T>08

1749 SO. HALSRED ST.

priima
cija, arba galite siusti tiesiog
j. Vilnių siuo adresu:

LENGVA

Pranešame visiems lietuviams. jos^;
męs atidarėm didžiausius žemės plo
tus apgyvena nimui žmonių ant farvalstijoj AHKANSAS, Perry ir
n.i.l
Puikiausios vi
Melrose Park. 111. Pulaski pavietuose.
tos ir sveikiausia klimatas, žemė yra
Tel. Maywood 745.
g •riaus'a sodnams, fruktams ir visoParsiduoda:
keturių ruimu n- kiems arnių augalams, žiemos visai
j,fndai su daktariška pirCia, gerai už- nėra. Tai yra lengviausia farmų įgijimas, jei kas tiktai nori. Todėl nie
laikyta, labai pigini. Savininkas
Gera proga ko nelaukdamas, rašyk tuoj ir gausi
ri išvažiuoti Lietuvon.
fGikalaujaiM'iuin. Kas pirmiaus ateis, visas, žinias apie mūsų žemes. Męs
tas žemes mainome ir ant miestų na
♦.A s
Kreiptis adresu:

paims.

PRASIDĖJO

LIETUVIS GYDYTOJAS

Į reataurantį.
FARMOS

Canal. 2118

DR. A. YUšKA

—

Juozapas Akocka,
VV. 35th pl.,
Chicago,

SKimonan

—

3310 So.

INVAIRIAUSIAS LIGAS

Halsted St.

Chicago,

Iii.

Valandos:
tiktai iki 9:00

kiekvieną ryc>

Užsirašykite "Lietuvą"

RUSIJOS
\MERIKOS

VIENINTELE flES.OGINE
L""J* T*RP

RUSIJOS

26 metų

KANADOS

senas

Naujas

VILNYSE LIETUVNINKU
Ir

paduoda daugiausiai gerų Ir svarbių xij nių Ii Amerikos, Europos ir viso svieto, o
prenumeratą kaštuoja metams tik $2.co; j
pusei metų Sl.co. Užrube/iuose; metams ;
REGULIARIAI
DIENŲ PLAUKIOJIMAI
Greičiausi, Puikiausi, Didžiausi
dviejų riub<) pasa/ierinui laivai tarp T.ir,ioįati* ir Mew York ir nuo Xew York iki Kotterdam ir I.irpojaus. Vidutinis kaino*.
Kreiptis
«rie A. K. Johnson * ( o., tlen Pass.
Age.it*,
17 Bi°>>a>lway, Xew

tarnaujantis jaunimo
ir kultūros reikalams. Talpina dnugybę įvairiausiu ži11 in.
Didelio formato, 8 pusi.

Kaina tik $1.50
85c. pusei inett;.
"Ateiti" išleidinėją

ADRESU:

korporuota

Wję.. lietuviškų KNYGŲ
"

seniausios

Brookljn, N. Y.

laidos, pilnai naujas katalogas,
80 pnsl., bus
prisiųstas D Y K AI.
MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia Kali

gauti

gerų

mnzikaltškų iustrumnilų

katalogu, įvairiausiu ai monikų,
koncertiiikiį, kleraetų ir 1.1.
Rašant man laišką, pint nėk katra
KATALOGĄ prisiųsti, ar abu kartu?
Reikalingi k y < it p!.-'.ntoj»i agentai iš mažesnių miesteliu, pardavinėti

knygas iria..Asams popieras. A J re ;as:
M. J. DAMIJONAiTIS
>

903 Vf". 33rdSL,

J. M.

G'.ilCAGO, ILL.^

in-

366 W. B
SO.

Ar

3249 So M«r{an St.,

BOSTON,

MASS.

kadi-nors

matei

laikraštį

geriausių raštininkų raštų ir visokių žinių iš Lietuvos, Amerikos
ir iš viso pasaulio. "DRAUGAS"
gvildena svarbiausius gyvuosius
veikalus.

lietuvių

Skambėjimas
muzika

"DRAUGAS" atsiilna rcttams J?. puse! k. $1
Užsieniuose Mtanis $3. pusei Rity $1,60
Rašydami laiškus adresuok? ic

Chkago,

me

sveikstančio

rasite

lietuviškame

Ištarti padrąsinimo ir linksmumo žodžiai dažnai tiek pat daug
veikiai, kaip daktaro gyduoles,

Store:

SO. HALSTED FURNITURE HOUSE

pasveikimo pagreitinime.
Kuomet negalima asmeniškai
atlankyti toli gyvenančio sergančio draugo, Tolimos Distan-

cijos Telefonas

nuneš

3224-26 So. Halsted St., Chicago, 111.

Čia rasite geriausius pečius anglinius, gazinius,
puikiausias Lovas, Stalus, Sofas, Kėdės, Karpetus ir
viską o viską kas tik parėdymui ir užlaikymui namų
reikalinga.
Šis storas turi savo locną namą, randa jam nieko
nekaštuoja, o tavorą perka už gyvus pinigus, stačiai

žinią.

Chicago Telephone Company

DRAUGAS PU B. CO.
7634 W. 67tli St.

Bell

III.

iš

Telephone Building

K. ZURAITIS

Vėsiai

PiRMAEIllNIS BUFETAS

kaip

kvepianti

tinė,

ku^lr^inginusiai.

:

Furničių, rašykite
ypatiškai atsilankykite į mūsų storą.
V."

3200

S0.,HALST£D

Smetonos
F. P. BRADCHULIS

vasaros

dienoje,

Attorney

& CounseJor at Law

;*

South Halsted Furniture House

ST.

sioje

3224-26 So. Halsted St., Chicago, III.

Košuvas

30 N. LaSalie St„ Cor. Wasiilngton St.
Stock Eichange Bldg., Rooms 1107-1114

jeigu
vartosite

Telephone Franklin 1178

Lietuvisadvobatas, baigęs teisiij moksl^A'nenkoje. Veda visokias bylas, civiliškai ir IcrtMinaJiskas

2Vew Pfer/ėction.

16yv.

anStxExamw

visuose

teismuose

(.suduos#).

3112 S. Halsted St., arti 31-mos
Telephone Yards239D

Oil Cook-stove

Dr. G.

Purvyno.

M. Glaser

šluoml

apęeiškiu pagodotai visuomenial, Jog.esu sepiausias gydytojas
ant Bridgeporto, praktikuojant per 22
metus, perKėllau savo ofisą ir gyvenimą J savo locną namą po numeriu
3149 S. Morgan St.

Aprūpintas 1, 2, 3 ir 4 deguivais, lentynė ir grėdomis, šiltam valgiui laikyti ir rodyklė ant aliejaus indo. Geriausioms pasekmėms vartokite Perlection Alieįų. Visur pas vertelgas.

STANDARD OIL COMPANY

Kertė 32-ros gatvės.
Telefonas Yards 687.
Mano ofisas aprūpintas naujausiais

(An Indiana Corporation)
CHICAGO, ILL.

budais gydymo. Visus ligonius stengBiuosi užganėdinti kaip ir lig šiol.

Pasitikėdamas,- jog gerbiama publika
lr toliaus mane rems, esiu namie ant
kiekvieno pareikalavimo dieną ir naktį. Esiu specialistas ligose vaikų, moterį) ir vyry ir užsendintose ligose.
Darau visokią operaciją.

KAS GERIAU

mu-

Musų storas yra atviras ir vakarais: Utarninkais, Ketvergais ir Subatomi iki 9 valandai.

Harvester

:

karščiau-

Jokio

mi arba

ciga-

l'rjima sve5iu«

rai.

viiluvę

Jokių Pelenų.

Reikalaudami tikrai gerų

International

Saitas alus, gęra deg-

malonią

Jokių Anglių.

kitus miestus ir farmas.

-V

galite

turėti

m ui ■

todėl gauna geresni tavorą ir žemesnes kaikostumeriams gali pigiau parduoti,
kiti štorai.

Šis storas parduoda furničius už pinigus ir ant išmokesčių, ir pristato į visas dalis Chicagos miesto ir į

Laikykite
^Jųs

fabrikų,

nas, ir užtai savo

Official 100

;

pasirinkipigiausio-

ir
mis kainomis

draugiško balso

ausims.

oadvvay,

"DRAUGĄ"?

Chicifo, III.

siame
a

"DRAUGAS" yra 8-niiį
puslp.pių
didžiausio formato, vedamas geRasi
riausių redaktorių.
jame

TANANEVIČIA,

Geriausius Furničius, didžiau-

ant

"ATEITIS"
Laikraščiui susilaukti jubiliejau* ir
išleisti jubiliejaus numerį galima tik
vieuįl sykį.i l?. 25 ar 50 inctt]. Toks
tai "•ei*- atsitikimas.
Ir šie metai tuo yra žymus, kad
di<!*iarVi;r, lietuvi:) laikraštis "Kalali
ka*" susilaukė l' os metų jubiliejaus ir
išleidę arni\j jubiliejinį numerį, pilu;)
paveikslų ir i n domi y raštų. Amžinos
svarbos šitame numeryje yra ankiet? i
klausimu "Kas šiandien butų svarbiausiai lietuviu k'.ilturos pakėlimui Amerikoje?"
Aitą jubiliejinį "Kataliko" numerį
Kiekvienas privalo įsigyti atminčiai. l?,i
10c. bis prisiųstas kiekvienam. Reikalaukite tuojaus, kol neišsiluiKC.
Kabydami adresuokite:

nuo

bendrovė,

System

laikas

Adresuokit taip:

JUBILIEJAUS NUMERIS.

iki naujausio*

o

$1:5,000. Daužsirašyti "Ateitį". Reikalaukit vieno numerio pažiūrėjimui u/dyką.
bar

120-124 Grand Str.,

Yorkj?jįY^^^^^

2 KATALiOGAI DYKAI!

metams,

FURNICIAI

Bell

raštis,

J-J, Pauksztis & Co.

10

<

"Ateitis yra beparty v imlias laik-

S3.oo: pusni mehj $1.50.

RAŠYK

Savaitin s Laikraštis

"ATEITIS"

; EINA KAS SEREDA. BROOKLYN. N. Y.

|

1

laikraštis

PARŠAI
to pieno.

jusų farmoj nėra koštuvo (ccntrifu^os),
patogybės galite tnrėti užtektinai pinygu.

I)Cl vienos šitos
kad užmokėjus už

ADVOIvA^rASS

centrifugą pirmais metais. Tai yra ypač telšiliga, jeigu jus nusipirksite pilnai iškopiant J. ilgai patenkant] International Harvester
Lily, Bluebell ar Lfairymaid.
koštuvą

Veda visokias

—

šitie koštuvai turi visus
dalykus, kurie duoda gerumą koštuvui.
Jie turi balansuojamų dubinj, savainii
prisitaikanti kakleli, plieninius
volelius, bronzinius Varpstynus, vingiuotus krumplius.' ifceiną pripilami} blėkinę, aukščtą nukošiamo pieno šmirkšlę ir atvirą sanitarišką
pagrindą, be ko nei vienas koštu va s negali but geras.
Klausk, savo pardavėjo, kad parodytų tau International
koštuvą.
Jeigu jis neturėtų parašyki mums, tai męs pranešime, kur įdli pamatyti. Męs taipgi atsiųsime jums knyga apie koštuvą, kuri apsakys
kodėl visi augšriau paminėti dalykai tveria
gerą koštuvą.

Rašyk

savo

bylas, civiliskas

kas visuose teismuose
obstraktus ir

MIESTO OFISAS:

International Harvester Company of America

Cor.

Randolph

(beerporated)

Milwiulee

C. jorne

(suduose).

Peržiūri

BRIDOEPORTO OFISAS:
3255

Block

Telepbone

Pino

So.

Halsted

Street

(Priešai 33-čią gatvę)

and Clark Sts.,

VAKARAIS:

C H 1C AGO

USA
McCoraick

kriminališ-

padirba visus kitus legališkus

Room 510 Ashland

Cktapita Deeriag

ir

dokumentu?

kalboj ir adresuoki:

CHICAGO

Šlakis

Antanas A.

ir veršiai tarpsta ir tunka nuo šilto nugriebNegalite turėti šilto nugriebto• pieno, jeigu

nuo

7 ik' 9 vai.

išs tiriant nedelias

RANDOLPH 1307

Telephone DROVER 5326

SS

Liekuosi bu pagarba

Dr. G. M. Glaser

3 čias AR 6-tas PROCENTAS?

3149 S.

Morgan

St.

Kertė 32-ros gatvės.

o

Bankai moka 3-čią procentą,
Bondsai moka 6-tą procentą, ir

Geriausia

yra

geriausi" vaisias nuo Datidrttff
"luskų". Vartojant du ar tris kailus
j '•iv.-iifę, susUvbdis plaukų slinkiui;).
Trinkic "'R.f'rai į
j&ctg|, ant šaknų
yra

|

ka-.

ar

Iro ia

50c.

6

3121 Sa Morjan Street

Tel. Yards 695

CHICAGO, ILL,

WTurėk Savo

Dr.O.C.HEINE
DENTISTAS

OFISAS—Kampas
(Bpttnlais

JUOZUfft RIDIKĄ

paduoda Bankai ir gauna savo
procentą. Yra šimtai žmonių, ku-

Uftlaiko visokias pirmo
•kyriaus gėrimus ir kro*
frenčius cigaras ir

mylimą svečią.

savo

Iškolektuoja

paskolas, algas, dapinigus, paliktus kitose bankose Amerikoje ir Europoje greitai ir pigiai.

ScO=LsO

KN

Ryc

CHtcAGO

Kaipo Skanij, Tvirtą ir sveiką gčryms
Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani
ir sveikiausia stalava degtine.

LIETUVOS HEJENTALIŠKAS BIURAS
A. OLSZEWSKIO BANKOJE

Gaunama visuose geresniuose Saliunuose

STRAUS BROS. CO,

ii

216 W. Madison St.

DEP'T L.

3252 SO. HALSTED ST.,

CHICAGO.

CHICA60, ILL.

A. CHAPOSKE. iiT. PODLASKIS

ietuviai

BIURO VALANDOS:

agentai

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis

Gražią Naują Svetainę
Susirinkimams, ve«tuTžm«, ba-

rie musų Banko Boxuose laiko savo Bondsus ir
naudojasi 6 pro-

vekselines

ies ir

sią degtinę

31 ir So. Htlsled gal.

Lietuvių užeiga pat

ĮIETUVŪS REJEHTALISKAS BIURAg

f Daktarai rekomenduoja už geriau-

vlfi cptliksa.) X CHICASO, IIL

Seniausia

liškus Raštus Geriausia Padaro

Namuose

■ Geriausią
Degtinę* (arielką) jei
Wnori buti sveikas ir turėti kuom

Fpavaišinti

pa,

Nedeliomis

nuo 9

nuo 6 iki 9 vakarais
iki 12 rytais

liam* lr tt. širdingai pritmibqhs Ir brollSka rodą
kltkvlanam

)353l!llfl0lsGL

centu.

Kerte 38rt

ANOLA ANTI-PAIN BALKI

DU-KART NEDELlHtS LAIK-

Taigi jei nori,

kad tavo pinigai
procentą, tai Įdek juos

Norinti dasižinoti

Kontraktus Pirkimo Namu ir
Biznių ir Visokius kitus Rejenta-

ilieufi.

ir $1.00.

F, A, PBSZKA'S PHARMACY

anų Boxe laikomi. Jie kas pusmetis tik kuponus nuo Bondsų atker-

RAŠTIS

Nuo

peršalimo, Kosulio, Kataro, Uždegimo

pažandžių, Nervų skausmo,

Gerkles sknudči-

Užkimimo, Galvos skaudėjimo, Strėnų ir
muskulų skaudėjimo, Grvpos, Reumatizmo,
Podagros ir daug kitų skaudulių. Anola yra
geriausiu ir pasekmingiausiu išlaukiniu vaistu
kaip seniems, taip ir jauniems ir vaikams.

mo,

kas

adresu*.

yra

TOBULI

Bondsai, rašykit

Utarninkais ir

32S2 So. Halsied St.

Chicago,

>

suvirinti

Pėtnyčiomis

Prenumerata metams $2.50
pusei metu $1.25
Aciresuokit taip:
W, B. BOCZKOVVSKI

111.
'

CO.,

Mahanoy City,

Pa.

ATSKAITA.

SVEIKATOS

daugiausia rci-kia gyvenimo koiSe u/. virsyslę. T«em.H.^Y;-«j-:;tc -tokimj.i
go raudono kraujo, kuriu gyv-ybfc jiegos yra žemus, Aciti uega!į.iiu: ii ..t-

Ttm sun,
Eina jau 25 me ai

A. OLSZEWSKI BANK

j.

ūntrii

Prekė

taip gerai apsaugoti, kaip

neštų 6-tą
į Bondsus.

Pasportus, Affidavitus,

sustiprina ftUclpy, sujudina šaknį?,
plauku1; padaro*' švelnins', blizgančius,

kina savo pinigus, kuriuose užrakinti pinigai neatneša ne vieno procento.
Išmintintingi žmonės,
nusisamdę Boxą, deda i jį ne pinigus, bet Bondsus, kurie neša jiem
6-tą procentą, ir jų pinigai Bondsuose

Ch'cAtO

PLAUKAMS

į Bondsus Įdėti pinigai yra geriau
apsaugoti, negu ant mortgečių paskolinti. Nepatyrę žmones nusisamdo Banke Boxą ir ten užra-

Rusiškas Dovierennastis,

7

v

Gyduole

jvj'Į uuiiMij. jokis

ton iki-

nesu.silygina

turtinkimiai

su

Malt Marrow
Jisai pripildo krarjy

ir

pakelia r.crvus duodamas gyvybę iv Įif(ų •ilpnictni ir
Jeigu gyvenimo (fiiaugsmas nėra pilnai jiim_.se nic- n'.uis daugiau
nepagelbės kaip ii-ai stebėtinas 'tonika*, t 'žsi-ak; kiti' d#i? iAiyk Ti ler'otnt t alttmet 5401. Turėkite jiija šią.iif;i pristaty tą.
Pa\pši«augoUitę }>. ėg'!.i:.>iim
rašykite mums dėlei knygelei "I'rakilntjs Vakarų Gydytojai'
'"r.
l'hysicians of tlie \Ye-.t).
j,'
....^
McAVOY MAUT MARROVV DEPT., CHICAGO

nuvargusiems

H

Prekė 50 centų,

su

prisiuntimu

55 centai.

Atsiuskit 10c prisiuntiniui mažos bandymo
skrynute
Anolos ir persitikrinkit apie jos gerovę. Adresuokit:

S.
1725 W. I8th St.,

K.

S A S S
Dept. 6,

Chlcago,

!?1.

