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Kevoliucijonierių vadovas Vilią paimtus nelaisvėn Ilucrtos kareivius priskiria prie savo kariautoju ir siunčia į mušius, nenorinčius eiti sušaudo. Pasakoja,
aplinkinė- Imk
iŠ kareiviu surinko

Berlinc

Vokietijos valdžiai

Chicago, Illinois,
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mergaičių, apsknčiuose gi vaiku
MAŽEIKIAI. Valstiečių ban- viška sankrova, trijų asmenį], vie- buvo aiškinama tu
sukaktuvių
dc pavojų, koki gali pagimdyti gimimu perviršio nuošimtis
kas
yra
nupirko Bieliniovo-Felisbergo tiniu lietuviu, bendrais pinigais reikšmė ir dalinamos tam tikrai
laikraščių siundyniai, bet sulai- apie puspenkto karto mažesnis. dvarą. Šį rudenj tasai dvaras bu- įsteigta. Paraginimui
prie tokio knygelės.
MEXIKO.
kyti tų siundymų negali nei Tais pačiais 1912 metais mirė iš- siąs išskirstytas vienasėdijomis. darbo klebonas
įleido juos į taip
Vokietijos valdžia, nei Rusijos. viso 30,322 žm. Pastebėtina dar, Visa ką bankas manąs parduoti vadinamus "cielius," kadaisiai
SUVALKAI.
Ištisą savaitę traukiasi
Pedagogijos
Svarbiausin Vokietijos neu/si- kad, sulyginus su 1911 metais,
jis
jau
pravoslavams.
čia buvusio vienuolyno rumus, kursai, kuriems užbaigti buvo
kruvini mūšiai,
se Torreon taip
paKariumenės
tikėiimo
2,500
kariautojų.
Rusijai priežastis yra, sekantieji davė daugiau vaiku
kol-kas visai dykai.
Juozapas. skirta <lu metai, dabar tapo sukokių Mexikc niekada nebuvo.
bet
kad
nelaisvėn
ioo
turi
ir
neima,
liuosnorių
Rusija daug didesnė,
gimimu sale to maž'.au mirimų.
PABAISKAS. Ukm. ap. Nors
Nors re volių rijonieriij vadovas
trumpinti iki aštuonių mėne-ių.
tokius sušaudo be teismo; su- inilionų gyventojų daugiau negu
X Kauno miesto duma pripa- esančiose čia dviejose mokyklose
Yilla patarė savo draugams į
Seinų ap. Šiomis
SEIRIJAI,
Į šaudo ir patekusius nelaisvėn aii- Vokietija, todėl gali karan stum- žino vaikų ligoninės reikalingu- mokytojauja lietuviai, tačiaus dienomis čia įsteigta Mariampoginčus statyti visus savo turtus,

POLITIŠKO!! ŽINIOS,

jog

iki nedėldienio

bet iki šio!

rcon,

Tor-

jis paims

pažadėjimo

ne-

jo draugai, jeigu patarimo paklausė, galėjo nužudyti
visus savo turtus, vietoj ką nors
pelnyti. Žinoma, Yilla mokės savo draugus nuo pralošimo pasek-

išpildė,

ir

mių

apsaugoti; jeigu jų priešai
reikalautų praloštų turtų, tokius
užsispyrėlius galima sušaudyti.
Apie čielos savaitės niušius prie
Torreon nuo generolo Yilla nei
jokių žinių nėra. Jo tylėjimas
rodo, kad jam nepasisekė pažadėjimą išpildyti, arba gal jam
niušyj visai nepasisekė, nes kitaip Yilla ir savo telegramais ir
per

ji

pas

esančius

laikraščių

korespondentus butų pasigyręs.
Jis mėgsta net mažus pasisekimus dideliais daryti, mėgsta girtis savę augštinti; bet žinias apie
nepasisekimus aštriai cenzūruoja.
Dabar gi nuo jo nei jokių žinių
nėra, tai reikia manyti, kad gerų,
jo garbę pakeliančių, nėra. Ginantis Torreon, generolas Velasco
c o apie mūšio bėgj pranešti negali, nes jam susinėsimai perkirsti, telegrafų vielos revoliuci-

jouierių nupjaustytos.
Nežinia teisingai, ar neteisingai, iš Vilios tylėjimo naudojasi
1 įnertos valdžia.

Jeigu Yilla tyHuertai atsiranda proga
pasigirti. Bet apie revoliucionierių nepasisekimus bent mūšio

li, tai

pradžioj praneša
Chihuahua

nutšyj

ir

atgabenti Į

sužeisti

revo-

1

cierus.

ti

negu mą ir

Vokietija.

Rusija drutina savo
kariumenę, irtam Prancūzija duoda jai tiek pinigų, kiek tik reiANGLIJA.
Anglija turi dabar sunkius lai- kia. Vokietija, turėdama mažiau
kus. Airiją taip valdyti ir iš- gyventojų, dauginime kareivių
naudoti, kai]) iki šiol negalima, negali Rusijos pavyti, o Rusijoj
todėl valdžia nori Airijai suteikti gyventojai dauginasi daug grei-?vivaldą, kad airiai patįs savo tė- čiau negu Vokietijoj, tai su laivyne valdytų. Žinoma, jiems pa- ku Rusija gali taip sudrutėti, kad
tiems savo kraštą valdant, per- jos nieks Įveikti negalės ir ji su
svarą visose įstaigose turėtų ka- kitomis tautomis galės taip elgtalikai, o tarp airių daugumas tis, kaip jai patiks. Rusijos kayra fanatiškai prie tikėjimo pri- riumenės organizacija bus užsirišę. Todėl autonomijai prieši- baigta 1917 m. ir tąsyk taip sanna i airiai protestonai, kurie
taip taikoj, kaip ir karui ji turės dvinekenčia katalikų, kaip katalikai gubai daugiau kareivių negu Voprotestonų. Protestonai gązdina kietija. Susirišusios su Vokienet sukilimu, jeigu Airija gaus tija Austrija ir Italija
Vokietijai
autonomiją. Valdžia, bijodama padėti negalėtų, nes jas Prancūsukilimo, pasiuntė Į Ulstero pro- zija suvaldytų.
vinciją, kur gyvena protestonai, Todėl vokiškieji laikraščiai ir
kariumenę, bet raiteliai išsyk at- šaukia dabar su Rusija karą prasisakė ten traukti. Kituose re- dėti, kol ji neužbaigė organizavikariumenės, nes paskui
gimentuose traukimui pasiprieši- mo sa
no atiderai.
Ant
Valdžia pabūgo ka- ji gali but neįveikiama.
reivių ir, nenorėdama aficierų er- siundymų vokiškųjų laikraščių
zinti, paliko jiems tiesą, kol Ai- atsileipia ir rusiškieji tautiškieji
rija nenusiramįs, pasitraukti iš laikraščiai. Siundyniai platina pikkariumenės, o paskui jie galės tumus ir neužsitikėjimą, o besivėl jstoti. Bet paskui vienok mi- pykstančius, kaip visi žino, nenisterija susiprato 11* privilegijas sunku supjudyti; siundyniai išaficierams grįžti atgal kariume- tikro ir be valdžių noro gali kanėn, užsibaigus vaidams Airijoj, rą pagimdyti. Jau dabar Rusiatėmė, nes jeigu kareiviams ir joj jauniems galintiems kariumeaficierams leista butų daryti, kas nėj tarnauti neduoda užsienin
tik jiems patinka, Anglija ant sa- pasportų: uždraudė ir arklius užvo
kareivių visai užsitikėti ne- sienin gabenti. Tai vis negeras
galėtų, nors jie ir dabar neištiki- ženklas.
"

mi pasirodė. I Jėl nepaklusnumo
liuejionieriai, kurie juk tyčia ne- kariumenės
pasitraukė nuo vietos
garsintų apie nepasisekimus, jeikaro
ministeris. Jo vieAnglijos
gu jų neblitų buvę.

ministerių
revoliucionierių tenors nežipirmininkas
Asquith,
28
kovo
legramai pranešė
d., jog
nia, ir jis kaip ilgai galės laikytis.
nuišis prie Torreon traukiasi toJei.ųu
jis neįstengs sutvarkyti Ailiau ir iki šiol jie dar to miesto
tą

Oficialfški

dusyk daugiau kareivių

nnro-

tuom

tarj)u •užėmė

mėginti

lą

nors

priemiestį

nuo

karei-

tikslui

tam

10,000

esama

20

pernai,

ŠAKIAI, Naum, ap. Miestelis
lietuviš- lės "Žagrės" sankrova. J Jį norėta
Stebė- įsteigti čia jau senai. Nors sun- turi apie 150 namų ir beveik vien

valstie- ku buvo tam tikslui gauti namai,
vaikai butų bet pagalios gauta jie už 300
lenkiškai, bet ne lietuviškai, mo- rub. metinės nuomos pas žydą
kinami. Be lenkų kalbos esą ne- Monasą, kursai, paviliotas sulygalima gauti vietos nei raštinėse, ginamai brangia nuoma, nepaisė
nei dvaruose, o Kauno ūkio drau- vietinių
Pažydų protestų.
gijos lietuvių visai nenorinčios darius sutartį, žydų sumesta Mo-

patjs

Patvaiskiu

—

—

tyklai—100 rub.;
—75 rl .;

orlaiviai ir povandeninės torpedi- dvaravo j Trakus, nušovė važia-

mas.

visokiems išradimams, dideli mūšio laivai, kurių

'"Saulės"

dr-jai

vusią su juom 17
Diktasaitę, taipogi
ir

m.

iš

merginą

Vilniaus,

ranko-

se.

Pernai lietuvis Y. Mikolavi-

čius

uždėjo smulkių daiktų krauir "Žagrės" ūkio mašinų

tuvę

agentūrą. Vien ūkio mašinos davė

12.000 rub. apyvartos.

"Blai-

pelno,

gresia pavojus nejuokais,
Juozapas. sieji

smarkiausieji girtuokliai,

kais.

ir

dabar

jie beveik toki pat smarkus
blaivininkai. Darbininkų Draugi'
LEIPALINGIS, Seinų ap. Ko- ja turi 68 nr-ius.
vo i
d. Krosninko dvare, bekuliant, mašina užmušė berną-samKYBARTAI. Esama čia modininką.
Juozapas.
2 traktierių ir 5 aludžių.
X Leipalingio par., Jovaišų ir nopolio,
Nesenai per vestuves vienas jauPasairės kaimų gyventojai vasanavedis norėjo pasipjauti (buvo
rio 26 d. Šeirės paupiu užklupo
vos pasisekė peili^ iš
pulką laukinių kiaulių, išviso ke- įkaušęs);
turiolika galvų. Visos laukinės rankų išplėšti.
kiaulės pabėgo miškan, apart vieTAMOŠBUDIS, Nesenai n ienenos, kuri, būdama
paršinga,
įstengė peršokti per upę, per ku- nas žmogų taip pasigėrė čia,
rią kitos lengvai persigavo, ir at- kad, važiuodamas namon, pa-i
<

silikusioji tapo kuolais

medžio- mirė.

Šauta du kartu j
tojų
KAIMELIS. Jurgis ir Antająją šruotais, bet, aėiu kailio kienas
Ligaičiai Karališkės Juozo
tumui, šūviai atšoko.
Po šiam pasisekimui visi šau- Gusto vestuvėse užpuolė Joną ir
liai išdūmė j laukus, bet laukinių Pr. Kaibumts ir sužeidė juos gekiaulių niekur daugiau, nepama- ležiniais pančiais. Vienas užpuoužmušta.

tyta,—vien pėdsakais gauta pasi- likų, Jurgis, jau pernai už užpuolimą nakties laiku ant Povvlo
grožėti.
Pernai vasarą Mižonių kaimo Gusto namų
laukai buvo vietomis suknisti. me.
Tuomet visa kaltė puolė ant bar>

sukų, nors aišku buvo, kad tai
kiaulių darbas. Jų čia, matomai,
tik vienos poros prieš metus iš
kur atsibastyta. Dabar jau gan
dang prisiveisė.
Juozapas.
X
Leipalingio "Blaivybės"
skyriaus valdybon šiems metams
iš' inkta kun. Juodviršis, V. Ūselis, P. Uteris, I. Prapiestis.
X Tcr Leipalingio valsčių ei-

turėjo

sėdėti

PAEŽERIAI, Vilk.

ap.

kalėji-

Pasi-

mirė

Smalnyčios kaimo Jur. Andziulis, lankęs Paežerių mokyklą.
Visoje apielinkėje siaučia įvairios
ligos, kurių auka žuvo ir minėtasai J. A..a.
VILKAVIŠKIS. Skaitlius pre-

kybos [staigų, esančių lietuvių
rankose, šiame mieste dauginasi.
Dabar yra "Žagrės" skyrius, varna į Druskininkus du vieškeliai.
Per Nemuną, važiuojant abiejais totojų krautuvė, dvi mažmožių
vieškeliais, persigaunama keltu- krautuvės, knygų sankrova su
vais. Pirmiaus vienas buvo lie- galanterijos prekių skyrium, avatuvio rankose, kitas—žydo. Da- linių krautuvė, "Blaivybės" arbabar
abu keltuvu valdo lietuviai. tinė ir keletas mažesnių įstaigų.
rado laikrodį, bet metė jįjį atgal
Apart to, lietuvių rankose yra dar
ir sugadino. Krata daryta po viDRUSKININKAI, Gard. gub. krutai.iųjų paveikslų teatras, viešsą namą. Iš išgąsčio Tilienė suKovo i d- mirė čia tūlas ponas. butis ir malūnas.
sirgo. Atstovas Januškevičius žaX Keletas metų atgal uždaryvelionis neidavo išpadąs kreiptis su skundu prie augš- Kadangi
"Šviesos"' draugijos Vilkatosios
žinties, tai vietos klebonas atsitesniųjų valdininkų.
sakė jį ant kapinyno laidoti. Ta- viškio skyriaus knygininkas gavo
čiaus numirėlį palaidojo policija pranešimą iš valdžios, kad jinai
NAUJAMIESTIS, Ras. apskr.
kur norėta, būtent, grąžinanti "Šviesos'' knygas, kuPraeitų metų pabaigoje įteigtoji toje vietoje,
kur klebonas neleido laidoti. rios buvo paimtos dar 1908 m.
čia "Blaivybės" draugija taiso arneKils byla.
Juozapas. Tarp paimtųjų knygų buvo
batinę ir nedidelę kenvklą. Pirmaža gan gerų veikalų. Šisai skymininkauja ukinin^- Js Baltutis,
KALVARIJA. Prieš kiek lai- rius dar iki šiolei nelikvidavo saiždininko vietą tn
arapijos ka- ko vietos lenkai
buvo įsteigę sko- vo reikalų, nors draugija jau ke<

-~i

mendorius.
Dabar toX Naujamiesčio rusai inteli- linimo-taupinimo kasą.
BIRŽAI, Pan. ap. Šioje apickasa perėjo į lietuvių rankas.
ji
linkėje ūkio darbininkų algos gentai ruošia skaityklą, kurioje
šiek-tiek kila. Taip, merga į me- žadama įvesti ir lietuviškų knygų
PRIENAI, Mar. ap. Nesenai
tus gauna algos 70 rub., bernas skyrių.
tapo prašalintas Panemunės, Kie—per 100 rub. Kaip Lietuvos
ir Pakuonio valsčių tei
Kunigų permainos Žemaičių liukių
laikraščiai praneša, Joniškėlyje
jas.
Apie naujo teisėjo rinkimus
mokama vasaros metu bernui po vyskupijoje. Krinčino kam. kun. t* o
didelė kova, kurioje nej
gan
Sonda perkeltas į Vidžius kam.,
20—25 rublius su visu užlaikypaskučiausią
vietą, sakoma, užVidžių kam. kun. Šleinis j Krinmu. Nežiūrint to, darbininkai kc
vaišinimas svaigaėmęs
rinkikų
liaują svetur, ir ypač didesnieji činą kam. Kun Balsevičius per- lais. Tačiaus laimėjo
antroji pudvarai negali užtektinai darbinin- keltas iš Judrėnų į Pamituvį.
■;ė, nevartojusi svaigalų. Išrinkta
Kun. Gečius iš Pamituvio j Judkų gauti.
Kairukščių dvaro K. Gustaitis,
rėnus. Kun. Bogdišenka iš Sakižinomojo lietuvių poeto, kun. Dr.
nos j Elerną kleb. Kun. Pukvs.
SALANTAI, Telšių ap. Šioje
M. Gustaičio, brolis.
Kauno šv.. Kryžiaus bažnyčiųapielitikėje ūkio darbininkų alg<>esančios labai mažos. Rašoma, kam., perkeltas atgal j Plungę.
MARIAMPOLĖ. Kaip ir vibuk dvaruose darbininkams vysoje Suvalkijoje, taip ir čia batirams vasaros metu mokama
1/iavos panaikinimo 50 metų supo
GUBERNIJA.
50—60 kap. dienai. Tarnaitės gi
kaktuvių paminėjimui vasario 16

paskui pats nusišovė. Paliktam jame raštelyje Nefiedov sako, buk jam atsibodęs gyvenimas, ir prašo kitų, kad pasirūispanišką garlaivį "Bonila," gabepintu jojo šeimyna, kuri likosi
nantį 900.000 pesų pinigų algoms čių užlaikyti paveikslingą univer- visai be
jokio aprūpinimo.
žudo
savo
svarbą, negali
kareivių, ginančių (iuaymas. Rc- sitetą,
to
ko
nuo
ti\isko,
jų
voliucijonieriai, paėmę pinigus, išpildyti
kėtasi.
laivą paskandino. Kapitonas ir
KAUNO GUBERNIJA.
įgula patraukta kariškan teisman
KAUNAS.
už rėmimą lluertos.
IR VOKIETIJA.
RUSIJA
Meviko konsulius mieste EI
X Kaip rodo galutinai suvesta
Paso gavo žinią, buk prie TorSenas draugiškumas Vokietijos
statistika, Kauno gub. sausio 1 d.
reon
revoliucijonieriai ant visos su Rusija nykti pradeda ir gali 1913 m. buvę išvis*» 1,776.006
linijos tapo atgal nustumti, nes ištikro išnykti suvisu. Rods, val- žmonės, jų tarpe
880,391 vyras ir
ginantis miestą generolas Velas- džios abiejų kraštų užtikrina, jog
695,615 moteris. Gimimų 1912 m.
co gavo
pastiprinimą ir dabar nesutikimams tikro pamato nė- visoje gubernijoje buvę 49.780,
turi jau
kareivių, taigi ra, bet rusiškieji laikraščiai siun- miestuose gimė išviso 3.744, apdaugiau negu Villa ir buk nuo do ant Vokietijos, o vokiškieji skricinose gi—46,036. Pastebėtipietų traukia dar daugiau ka- ant Rusijos ir tokiu budu pjudo na, kad miestuose gimė vienu
gaunančios 25—30 rub. į metus,
'
reivių.
kaimynus. Rusijos ambasadorius penktadaliu daugiau vaikų negu o* darbo esamą net perdaug.

taipogi

tais metais butų atnešusi. priklauso jau apie 700 žmonių.
Dabar Seirijų žydams, kurie, Nesenai viena tik diena Įsirašė
100 žmonių
drau"ijon. Lietuvos
įsteigus blaivininkams sankrovą
laikraščiai
labai įdomų
pastebi
neteko
gerokai pelLeipalingyje,
faktą: blaivininkais virsta buvu110,

linkčje pagarsėjo

Gryno pelno
Iš grynojo
pelno paskirta: Prieglaudai
225 rub.; žydų prieg.—200 rub.;
naujajai Panevėžio bažnyčiai
150 rub.; mylėtojų draugijos skai-

esama

čigonų. Prekyba /ydų

va

apie-

ko virš 14,702 rub.

ir

nasui 300 rb., ir šisai,.priešingai vybė' ir "Krikšč. Darbininkų
padaryta jai sutarčiai, nei leido "Draugija" žada 2 naujas smulJONIŠKIS, Šiaulių ap. Atsi- sankrovos steigti. Tapo užvesta kių daiktų krautuves atidaryti.
buvo metinis vietos vartotojų byla. Dabar Suvalkų apygardom Šakiai anksčiaus buvo žinomi Nidraugijos susirinkimas. Iš apy- teismas nusprendė, kad "Žagrė" šoje Zanavykijoje kaipo smarvieta.
girtuokliavimo
skaitos pasirodė, kad draugija galinti laikyti sankrovą Monaso kiausia
metai
kovoti
Apie
atgal
pradėta
metais
suvirs
namuose
praeitais
toliai, kol išsiaikvos,
turėjusi
su
ioo tūkstančių rublių apyvartos, skaitant po
girtuoklybe. ir gan pasekmin300 rb. metams, tie
vien prie "Blaivybės" Dr-jos
gai:
o
Tačiaus
rb.
sankrokuriuos
2,000
pelno—1,042

LELIŪNAI, Ukm. ap. Iš šios
tuh.1 girtuokvietos tapo pasiųstas Kauno gub.
lis. Jisai taip nuožmiai elgėsi
atstovui Valstybės Dūmoje, p.
su
savo moterim, kad toji tulaiškas su pasibuvo nešęs Januškevičiui,
skundimu ant policijos nuožmuVILNIAUS O U KERNU A rėjo pabėgti.net 'Jisai
savo kūdikį. Nepardavinėti
mo.
Laiškas nurodo sekantį atVILNIUS.
senai grįžo girtas iš miesto. Arksausio 24 d. pas Ursitikimą:
X Kun. Steponavičius, sekda- lys pakelėje sustojo. Butą didelio
šulę
Tilienę
atvyko Aluntos
mas
gydytojų patarimui, išva- šalčio, ir važiavusis, rasi, užmigo.
uriadnikas su stražniku. Jie atėTaip nušalo, kad greitu laiku nužiuoja į Davą gydytis.
krito kojos, rankos, nosis, ausis, jo, reikalaudami, kad Tilienės vyras, kuris išbuvo užsienyje dauAUGŠTADVARIS, Trakų ap. iškrito burna. Sakoma, išgelbėgiau negu išduotasai pasportas
Ubiškių dvarininkė Marė Ku- jimo nuo mirties nėsq. Žmona
čevska paaukavo Aukštadvario gi dabar sugrįžo ir rūpinasi savo leido, užmokėtų bausmę už užtrauktąjį laiką. Jau iš pačių pramirštančiu vyru.
bažnyčiai statyti ioo rub.
džių nekviestieji svečiai pasirodė labai nemandagiais. Kuomet
UNTURKĖ, Viln. ap. ŽinoPANEVĖŽYS.
Miesto butu
gi
sužinojo, kad Tilienės vyras
mas vietos lenkų vadas Gabriemokesčių komisijon šiems me- išvažiavęs Peterburgan, tai iš molius Masevičius, kurisai, kaip tams išrinkta G.
Jasinskis, Z. ters pareikalavo pinigų. Atsakius
"Liet."' savo laiku minėta, iškėlė Granevičius, V.
Ivličmanas, P. Tilienei, kad pinigų nėsą, uriadvietinėje bažnyčioje skandalą, pa- Latlzevičius, M. Rusteika ir A.
nežiūrėdamas
nikas,
moters
griebdamas bažnyčioje kunigą Norkevičius.
priešinimosi,
plėšti
pradėjo
skryMatevičių ir patsai rėkdamas:
X Panevėžio savitarpinio kre- nias. Rado
ir
pačto
knygelę
grą"maištas bažnyčioje," dabar Vil- dito draugija
turėjo savo visuo- sino, pranešiąs pačtui, kad pinigų
niaus gubernatoriaus tapo nu- tini
metinį susirinkimą kovo 8 d. ant knygelės
neišduotų. Paskui
baustas 300 rub. pabaudos, arba
Apyvarta praeitais metais siekė rado 20 rub., kuriuos
paėmė. Dar
mėnesiu paprasto kalėjimo.
li42,238,144 rub.

IS LIETUVŪS.

žydų apgyventa^;

priimti.

tų senų.

besiplatinant

tai nevisi, nes kitus patalpinta
nės valtjs, nors jų padirbimas
kitur ir lauko lazaretuose. Re
mažiau kaštuoja. Tokiu budiii:g
abejones, skaitlius pašautu bus
du brangus dideli mūšio laivai,
dvigubai didesnis.
Pereitos subatos dieną, prie kurių vienam reikia skirti tiek
už kokius galima gerai
Topolabampo ant jūrių pagavo pinigų,
aprūpinti ir amžinai iš nuošim-

nustumta.

vedamas girtas namon,
rublių.
darbininką Juozą Sabu n ą draugijos skolos kuone du kartu
ir perskėlė kardu šiam
galvą. viršija šėrių kapitalą. SusirinkiMiestsargis tuojaus po to atsi- me dalyvavo daugiau negu 100
tikimo buvo nuo vietos atstatynarių. Buvo kilę net karšti gintas.
čai dėlei apyskaitos. Reikalai esą
X Kai-kuriose Kauno guber- taip supainioti, kad nutarta
parsinijos vietose priviso labai daug kviesti specialistą knygvedį vipelių, kurios naikina javus svil- siems neaiškumams ištirti. Yalintose ir pašarą daižinėse,
dybon šiems metams išrinkta J.
X Žinomasai dešinysis at>to- Rinidžius
(pirm.), J. Šlabokas
vas Puriškevičius
kreipėsi Į Kau- (ižd.), A. Stankaiti® (sekr.), Jono
gubernatorių, kad pagelbėtų nas Petraitis ir St. Burnickas
išplatinti paties Puriškevičiaus (abu nariais). Išskiriant Stankaileidžiamąjį juodašimtišką laikraš- tį, visi nariai naujai išrinkta.
tį po Kauno gub. Dabar gubernijos valdininkams ir šiaip žinoRASEINIAI. Paverkšnių ūkio
miems žmonėms išsiuntinėta pamokykla šią žiemą neteko kesiūlymai, kad p tįs užsirašytų liolikos šimtu, medelių, kuriuos
peršamąjį laikraštį ir kitus prie kiškiai apgraužė. Kai-kurių apto ragintų.
graužtųjų medžių buta net 6 me-

sutiko

mokyklai prie Prieglauišvalyti.
LANDVARAVAS, Traku ap. dos, knygynui bei rusų prieglauDaugybę sužeistų išgabeno į
Vilniaus 7-tos nuovados prižiū- dai
po 50 rub., ir vokiečių priekitus miestus, kur tik yra ligoni- padirbimas kaštuoja po 40,000,000
VI.
rėtojas,
policistas
Nefiedovas,
mūšiuose
bus
nustumti
glaudai—25 rub. Valdybos pirį
nės. Į Chiliuahua atgabeno 588 lolrarių,
važiuodamas traukiniu iš Lan- mininku išrinkta Karolis Bistrio
antrą
vietą,
pirmą vietą užims
pašautas revoliucionierius. Ret
viii

nuošalėn

išviso 37 dak- tiniausia tai, kad ir
21
akušerės, čiai nori, kad jųjų

dentistų,
7 vaistinių. 30 viešbučių ir nakvynės vietų, 17 knygų krautuvių,
15 spaustuvių ii
litografijų, 8
ir
banko
bankų
kontorų, 8 teatrų
bei kliubų ir 5 skaityklų. Išviso
gi gyventojų, skaitant Šančius ir
kariumenę, Kaunps sausio 1 d.
1913 m. turėjo 80. .'38. tame skaitliu je 43.777 vyrus ir 34461 moterį.
X Neužilgo Kauno apygardos
teismas nagrinės bylą miestsargio Kazimiero Jasučio, kurisai
tarų,

vartojama lenkų kalba;

koji

X Kaune

ŠIAULIAI.

turės ir pats su kinužudė jau apie rijos reikalų,
tais ministeriais pasitraukti, artūkstantį kariautojų. Jcign vie- ba
paskirti naujus rinkimus.
nok tikėti Sužeistų suteiktoms
Ulstero provincijos protestonai
žinioms, tai išpultų, kad revo- rodosi
ištikro rengiasi sukilti,
liucionierių nuostoliai buvo daug
nors iki šiol dar užsilaiko ramiai.
didesni. Vienas vokietis, buvęs
Jie atvirai organizuoja savo karevoliucionierių pusėj, atkakęs
riumenę, kuri laiko net parodas.
paš'tutas j Chihuahua, pasakoja, I
lstero protestonai, kaip patįs sajog užimti Gomez Palacio ginankovai su katalikais gali pako,
tis Torreon generolas Yelasco
statyti
100,000 gerai apginkluotų
leido tyčia, kad revoliucionierius
Visi vyrai protestoliuosnorių.
i kilpas galėtų pagauti, ir tas jam
nuo pusbernių, bainai,
pradedant
pasisekė. Kariumenė leido revoseneliais,
giant
pasižada stoti kaliucionieriams užimti Gomez Parau, pasipriešinti autonomijai, nes
visai
nešaudė. Bet jiems
lacio,
katalikai valdytų Airiją.
iiiiotpu atėjus, iš visų namų, nuo tąsyk
Aticierus protestonų kariumenėj
stogų apibėrė juos kulkomis kaip
renka kareiviai atskirų kariumeledais laike ledinės audros. Renės dalių.
voliucionieriai krito kaip musės,
Mėginimai karaliaus ir niinisPrie geležinkelio bėgių gulėjo
terių
pirmininko sutaikyti nesutiek negyvų, kad pereiti nebuvo
tinkančias puses nepasisekė.
galima. Viena kariautojų brigaVALKININKAI, Viln. guber.
Nors Anglijos kariškas laivyda tapo beveik suvisit išnaikinta.
Susitvėrė
nas yra dručiausias ir
nauja ūkio draugija,
jį rūpiTodėl generolas Yilla su savo rekurios
prie
prisirašė 103 nanasi dručiausią visuomet turėti,
voliucionieriais iš Gomez Palariai.
Nutarta
įsteigti čia ūkio
bet jos laivyno perdėtinis lordas
cio tuoj pasitrankė, vietoj toliau
\Vinston Churchill įurcJo, kad sankrovą.

neapvaldė,

paskyrė

rub.

SUVALKŲ

LIŠKEVA, Seinų
reito rudens čia

Nuo pegyvuoja lietuap.

li metai kai

RYGA.

uždaryta.

V aršuvos konservato-

rijos auklėtinis, p. Kačanauskas,
vra pakviestas vedėju prie naujai taisomo čia choro. Jisai rymiečiams jau yra žinomas, kadangi pirmiau vedė "Pašalpos"' cho-ą.

Rygos "Kanklių" draugija
iškilmingai apvaikščioti
spaudos atgavimo 10 metų tuX
iada

oktuves.

LIEPOJUS. Lietuvos laikraščiai rašo, kad

nuo

kovo

10

d.

urėjęs prasidėti telefono \ art* »jinas tarp Liepojaus ir sekančių
Prūsų Liet. bei Vokietijos įmes1 iu:

Karaliaučiaus,

Sclnvarzort,
U c r li n

lieiiį atsibuvo pamaldos ir vals- ?illau, Danzig, Stettin,
čių raktinėse bei kitose įstaigose < janiburg ir Klaipėda.

ir

reiktų bausmę mokėti, tai dar
išlupto nuo žmonių pelno.

IS AMERIKOS.

šakėmis bado. Pirmu syk man
teko tokios smarvės pažinti, kaip
kad šį kartą. "Kalbėtojas" darė greičiaus įspūdį
varjoto, kuris

vis atliks gana

KELIONĖ PARODON į SAN
FRANCISCO.

PASKENDO

LAIVAS.

LENKAI
SAVO

cija

ir

daugybe slaptų detektyvų.

BOIKOTUOJA
BAŽNYČIĄ.
South Bend, Ind. Lenkų šv.
Kazimiero bažnyčioj, kur dėl paskyrimo kun. Gruzos parapijonai
kėlė riaušes, bet jį klebonijon su
policija jvedė, pereitos savaitės
nedėlios dieną buvo laikytos mišios ; laikė jas parapijonų nekenčiamas kun. Gruza, todėl ir žmonių prisirinko labai mažai. Ankstyvų mišių klausyti susirinko vos

.Uždrausta bedarbiams peržengti
geležinkelio žemę. Geležinkelio
kompanija duoda dykai jiems rei- keli žmonės, o sumos vos apie
kalingą vagonų skaitlių. Nežinia, šimtas ir tarp tų daug buvo ne
ar kelionė bedarbių atneš
jiems lenkų.
Paskui Magyarų svetainėj pakokią nors naudą.

rapijonai

atlaikė

susirinko

apie

KALĖJIME.

ten

pasibaisėtinus prietikius.
drauge bepročiai ir

laikomi

sižengėliai. Ruimai nesveiki,
Ten
net kiaulėms netiktų.

už

gyventojams;

jie dabar,

tai

Ten
prakoki
ver-

čiama sunkius darbus dirbti

net

IR

TOKIŲ AMERIKOJ

iš Buffalo
kieriai! Su'iikė

laužių

įsiveržė į

Francisco, Cal. Pereitos
scrėdos dieną suėmė čia indietį

Užstačius
vienok $1,000 kaucijos, iki bylai

jį paleido.
SMARKUS VOKIETIS.
Fort

Wayne, Ind. Viename
užpuolė strei- čionykščiame hotelyj turtingas
jie traukinį ir alaus leidėjas, Anthony Trent-

vagonus; bet ten buvo man,

o

apie

30

žmonių

sun-

kiai sužeista. Gubernatorius
siuntė čia kariumenę.

IR

VĖL

pavojingai pašovė kelnerį

ras.

Trentmaną

suareštavo.

at-

ŽIEMA.

MOKYTOJŲ KONVENCIJA.
Jacksonville, 111. Kovo 27 d.
prasidėjo čia konvencija mokytojų Illinois valstijos, prigulinčių į

Detroit, Mich. Kovo 24 d. čia Central Illinois Teachers Assogerai prisnigo; sniegas uždengė ciation.
žemę ant pusės colio storai. Snigo visame šiauriniame ir vakariNUBAUSTAS
niame Micliigane.

RIAUŠININKŲ

VADOVAS.

New

York.

Teismas

uždėjo
me$500.00
pasiuntė
PASODYTAS.
tams kalėjiman vadovą bedarbių
Portland, Ore. Suėmė čia už darbininkų Frank Tannenbaum,
paprastas vagystes VValterą G. kuris atvedė j katalikų bažnyčią
Campbell, kuris trjs metai atgal pulką darbininkų ir laike pamalturėjo dar 9 milionus doliarių. dų ten riaušes sukėlė.
Paliko jis pačią ir vaikus be duoMILIONIERIUS

nos

KALĖJIMAN

mieste San Francisco.

SNIEGAS

bausme ir

BEREIKALINGOS IŠLAIDOS.

Albany, N.

MONTANOJ.

šeniaus pridėtų? Kad jis clevelandiečius per du vakaru palinksmino, kad męs galėjome "gyvą" savo tėvynę jo paveiksluose
dą, kviesdama tokio mėšlo krūvą pamatyti,
už tai jam ačiu: ne
net iš Chicagos. Gėda, ištikro. tik
kvoderio, bet kelių už tai neAr-gi jau męs lietuviai taip nu- gaila.
silaisviavom, kad laisvės neatJau nekalbant apie karčiamas,
skiriam nuo paprastų blevyzgų, o
męs juk vaikščiojame ir j anglų
apšvietą maišome su tokiais mėš- teatrus, mokame
ir
—

po

dymui

Y.

Išlaidoms gau-

iš

uždegimo,

rastą Dr. Rufo Cole, kuris drauge su kitais instituto daktarais

1. FQm(wSIKrIJNrvT0RRE0N

—

—

Europos ir Amerikos
labai didelis skirtumas.

PERKŪNAS.

mat

juos, gaudydajų grašius. Nedyvai, kad da- veikė. Nesenai ir pas mus buvo
New York. Ne\v York Cen- Lar labai madon
inėjo "darbinin- atsilankęs p. A. T. Račiūnas su
tral geležinkelis nuo gruodžio kai." Tik ir uirdi iš visu šonu: judomaisiais paveikslais, kuriuos,
mėnesio pereitų metų iki dabar "aš darbininkų
draugas, męs dar- kaip jau pirma girdėjome, jis vapaleido 25,000 tarnaujančių ir bi įinkų geradėjai, męs už dar- žinėjo pereitą vasarą Lietuvon
bininkus kovojam (už
darbininkų.
jų cen- traukti. Žmonės nekantriai lautus).'' Žinoma, mandresnių ne- kė jo atsilankymo, nes kiekvieTrinidad, Colo.
Streikuoja apsuksi, o prastą ir geros šir- nam buvo žingeidu pamatyti tą
čia dar vis angliakasiai. Kovo dies darbininką
kitą kartą ir pa- kraštą, tuos pažįstamus kampemi

O

28

TA

SU

MOTERIMIS.

New York. Karan
iš čia išvažiavo diktai
bar 40 sugrjžo atgal.

Turkija
grekų; da-

su

Išvažiavo
jie be moterių, o dabar grjžta su
moterimis, daugelis atsivežė turkes. Tik kas-žin. ar tos turkės
is gero noro su grekais Amerikon

torius y ei liepė trustą
išardyti,
gązdina jam bausmėmis, bet trus- važiavo?
oapąį ^
{Hįd&jo. Nors jaunįkiaį

Greičiau

jas

važiuoti

d.

buvo prie_ Cedar Hill ka-

syklų streikierių susirėmimas su
milicija. Užmušta vienas streikieris, ir daug jų įžeista.

yra

*

t.t

LIETUVIAI AMERIKOJ.

1$ DARBO LAUKO.

New York. Nors teismas
prisak" panaikinti tabako
trustą,
vienok jis ne tik netapo
išardytas,
bet dar sudrutino savo
veikimą
ir platinasi dar labjau. Prokura-

"■

••

darbavosi, kol išrado ir išmėgiWyandotte, O. Trenkė čia perno tą
naują vaistą. Jis, kaip sa- kūnas j mokyklą ir užgavo 20
ko, pasekmingai gydo plaučių
mokinių; trįs mokiniai užgauti
uždegimą. Rockefellerio institutas labai sunkiai.
^eprigav ingas, ten darbuojasi paChicago, 111. Sustreikavo 500
garsėję sviete gydytojai.
darbininkų
plytnyčiose "Illinois
IŠVAŽIAVO BE PAČIŲ, GRĮŽP.rick Co." Darbininkai
TRUSTĄ.

pusdoliarį

lais? Kam gi iš to gali buti naupo doliarį ir už tai pamatome,
da? Žmonėms "šiur" jos nebus,
kaip pusnuogės mergos po virves
tik tokiems dergikams, kurie atkarstosi, arba murinai kulnais
važiuoja su krepšiais savo "lite- grindis daužo,—ir niekam neateiratūros" ir čia pat savo dvokian- na
galvon, kad čia mus išnaudotį mėšlą pardavinėja, kruvinus tų. Tai
ką-gi jau apie šituos p.
Z'
BATTERdarbininkų centus rinkdami. Ge- Račiūno
PL,Rir,G APVANCf ON TORRCONkalbėti?
paveikslus
rai buvo užpereitam "Liet." nu3. HOW REBEL5 ATTACKfP TORR.EOMKiekvienas su lengvesne širdim,
meryj pasakyta, kad toki pedlio- su kiltesnėmis
mintimis, su tikru
riai tik savo šlamštu pedlioriaunamo grįžo.
užsiganėdinimu
MUŠIS PRIE TORREON MEXIKOJ.
tai jų svarbiausias tikslas.
ja,
Viršutinis paveikslėlis
Per
svarbiausia Torreono gatvė. Apačioj Iš kairės
abudu
vakaru
buvo diktobomrevoliucionierių artilerija
Ir šitas "pedliorius" po "prakalbarduoja fortus Torreono apielinkėj. Iš dešinėsės
Torreono plianas: juodi
kas būrys atsilankęs, ir galima
keturkampiai parodo, kaip revoliucijonieriu kariumenė pusiauračiu apsupo miestą, kuriame ginasi Huertos kariumenė.
bos" nepamiršo biznio daryti ir,
butų užfantuoti klebonui pasku"Šakę" pardavinėdamas, iš dar- tinę savo
kepurę, kad nei vienas
bininkų centus vilioti. Geri dar- iš jų neskaito save
nuplėštu, ar
IR AMERIKOJ EINA GERYN.
Washin£ton, D. C. Augš- žmonelių prisirinko labai daug. bininkų draugai—nėr ko sakyti... nuskriaustu. Jeigu kas buvo nuGeras Katalikas.
Darbininkai Amerikoj neapsau- čiausis teismas pripažino teises, "Daktaras"
skriaustas, tai gal tik tas, kupradėjo visupirmiauriam neteko šių žingeidžių pagoti nuo nelaimių, bet ir Ameri- draudžiančias moterims dirbti il- siai kalbėti apie socializmą, bet
koj eina geryn, nors dar Ameri- ginus 10 valandą, teisingomis. taip "aiškino," kad žmonės nieveikslų pamatyt.
ka tame pasilieka vis užpakalyj Prieš tas teises
NASHUA, N. H.
A. Kr—as.
protestavo ir no- ko negalėjo suprasti. Ir pas mus
Europos. Legisliatur'os 22 valsti- rėjo jas per tei<nią panaikinti val- yra smarkių "mokytų" socialistų,
Sutvėrė SLA. kuopą.
Kovo
Vakarinė mokykla.
Chorai.
jų priėmė sumanymus u/, nelai- gyklų ir hptelių savininkai.
bet šitas pasirodė dar "mokytes22 d. čia buvo
surengtos
prakalVakarai. Aš nežinau, ar yra kurmes prie darbo atsakomybėn panis." Taigi žmonės
sėdėjo-sėdėjo, bos su tikslu sutverti Susiv. Liet. nors kitame
traukti darbdavius, kas Europoj
mieste taip išsipla|f St. Louis, Mo. Aplinkinių klausėsi-klausėsi ir pagalios, nieAmerikoj kuopą. Kalbėti atvyko tinusios vakarinės mokyklos, kaip
visur, net Rusijoj, jau yra, bet tarmeriai skundžiasi ant darbi- ko negalėdami apie tą
socializmą
A. Ramanauskas iš La\vrence, Cleveland'e.
Pereitą žiemą buvo
daugelis kompanijų atsišaukė j ninkų stokos laukų apdirbimui. suprasti, pradėjo urmu traukti p.
ir p. K. šeštokas (?). Kalbų te\
su
ien
reikalavimu panaikinti
Missouri valstijoj farme- laukan per durie.
124 mokyklos po kokias 6—7
teismą
"Daktaras," pa- ma buvo išrodyti tą didelę naukliasas kiekvienoj.
tas teises. Teismai valstijų Mas- riai gali duoti tuoj darbą 25,000
Kiekvienas
matęs, kad žmonės mažinasi, pralietuviai turi iš tokių
dą,
kurią
New
sachusetts,
mokinys miestui atsieina po $3.00
Jcrscy, Ohio, darbininkų. Moka- 20—30 dolia- šė palaukti, nesa jisai, sako, dar
\Vashington pripažino jas teisin- rių mėnesiui ir duoda pilną užlai- nieko nekalbėjęs, o tuom tarpu organizacijų, kaip Susiv. Liet. per žiemą. Mokytojams pirmus
Amerikoj. Kalbėtojų pastangos metus mokama $30.00 į mėnesį,
gomis, bet New York) ir Mon- kymą.
liepė savo klapčiukui su skrybėnenuėjo perniek, nes po prakal- o antrą ir toliau po $40.00, t. y.
tana valstijose jas panaikino.
le pereiti po
salę ir paubagauti:
bų likosi sutverta SLA. kuopa iš
už dviejų valandų vaColliers, W. Va. Streikuoja gal kas "daktarui
apieravos," o 23 narių. Taipogi buvo parda- po $2.50
čia
kalnakasiai.
Kuo
karą.
pat kun. J. HalaburKompanija juos paskui jis kalbėsiąs apie moteris.
UŽMUŠĖ MOKYTOJĄ.
vinėjami ir užrašomi laikraščiai. dos įkūrimo lietuviškos vakarisu šeimynomis išmetė iš savo naLittle Falls, N. Y. Krūmyne
Suubagavo apie $3.6o. Pradėjo
Daugiausia užrašyta ir parduota nės kiiasos, koki 5 metai atgal,
tai jie ant nenaudingos, bet kalbėt
rado nudurtą 20 metų mokyklų mų,
apie moterių gyvenimą.
kurios užrašyta 20,
"Tarkos,"
iki šios žiemos buvo tiktai 'viežemės pasistatė šėt- Bet ir čia iš tos
"mokytos"
mokytoją, merginą Lydią Ber- kompanijos
pra- o parduota
100
egzempliorių.
ras ir ten gyveno 200
na kliasa ir vienas
kalbos
streikierių.
lietuvių moclier iš Poland, N. Y. Ji buvo išišėjo košeliena. Po to
Žmonių galėjo buti iki 300.
Bet
leido
ir
iš
koks
ten
teisėjas
Dayton
kytojas.
Sįmet-gi,
pasididinus
st.-louijetis pradėjo kal- Nashua lietuvių bus arti
gėdinta. Einant jai į paetą, kok900 mokinių skaitliui, kuris siekė iki
sai vyriškis ją pagriebė, nusi- šėtrų juos išvyti. Tie vargiai su bėti apie audėjų streiką.
Šiam ir visi
gyvena sutikime. Turi sa- apie 100, pareikalauta nuo miestraukė j krumus ir ne tik išgė- šeimynomis atėjo j Steubenville, truputį geriaus sekėsi. "Dakta- vo
bažnyčią,
porą krautuvėlių to kito lietuvio
kur
juos priėmė vietiniai ras" buvo mėginęs dar ergelj
mokytojaus, todino, bet paskui su peiliu nu- Ohio,
kelias aludes ir dėl
viršutinių
rubų,
žmonės.
buvo
dvi kiiasos po
šįmet
bet
kelti,
žmonės
nelaukė ir visi
durė.
yra taipgi vienas barzdaskutis.
apie 40 mokinių kiekvienoj, neišėjo per duris, palikdami "dak- Lietuviai ir
lietuvaitės daugiau- skaitant
mergaičių, kurios lankė
Philadelphia, Pa. Per pa- tarą" ir su visu jo "mokslu."
SUKURYS.
sia dirba medvilnės fabrikuose,
skutinius 3 mėnesius Pennsylvamerginų
kliasą, kurią mokino
kas
tik
Ištikro,
to
Kans.
Smarkus
sukuneTopeka,
musų
uždarbiai neperdidžiausi. Laikui
iiia geležinkelio kompanija ant bago darbininko
moteris Mrs. Milam. Man
anglė
išnaikino
miestelį Frederich,
rys
neišnaudoja! bėgant, žada pasistatyti savo svesavo linijų į rytus nuo
rodos, kad jeigu ateinantį rudenį
kur pražuvo ir kiek žmonių, o
Pittsburgo Visoki valkatos, svieto padaužos,
Žukauskas.
tainę.
J.
skaitlius lietuvaičių, o
paleido
pasididins
15.000
tarnaujančiu ir šuleriai, lengvos duonos jieškotomiestelį Geneses suvisu išnaikikuri galėtų atsaiš
atsirastų
viena,
ir
120,000
dar
tinginiai trankosi po liepasi- jai
no, kur taipgi žuvo nemažai žmo- darbininkų,
kančiai mokyti, tai ant pareikalikusių,
40,000 dirba tik pusę lai- tuvių kolionijas ir,
nių.
pasivadinę
IŠ CLEVELAND, O.
ko. Philadelpbijos biure
lavimo gal gautumėme ir lietupaleido darbininkų neva užtarėjais ir
200
vaitėms kliasą, nes, kiek teko
iškoneklerkų.
mulkina
Bereikalingai
draugais,
žmogų
REIKALAMS.

beprotnamio pabėgusio KARIUMENĖS
Helena, Mont. Didesnę ęlalį milionieriaus Harr/ K. Thaw seWashington, D. C. Senatas pa"Montana valstijos ant kelių co- natas paskyrė $43,000. Garsiam
skyrė Amerikos kariumenės reilių storai uždengė sniegas; tem- prokuratoriui \V. F. Jerome, ku- kalams $101,750,000, arba $7,500,peratūra nupuolė iki 50 žemiau ris Thawą gaudė ir stengėsi iš- 000 daugiau negu
išpradžių reizero.
Šalčiai ir sniego dargana gauti, paskirta $25,000. Nedykai kalauta. Už tiek
pinigų Europoj
labai užkenkė vaisiniams me- mat jis jį gaudė.
turėtų daug geresnę kariumenę
džiams.
negu yra Amerikos. Austrija kariumenės reikalams neskiria dauSTUDENTŲ NAUDAI.
VAISTAS NUO PLAUČIŲ
Wllliamsport, Pa. Gyvenantis giau, bet karo laike ji gali pačia A. D. Ilermann, matyt vokie- statyti 2 milionu gerai išlavintų
UŽDEGIMO.
tis, nuošimčiu? nuo $400,000 pa- kareivių, Amerika gi turi vos
Ncw York.
Rockefellcrio me86,000, kuriems trūksta ne tik
diškame institute mėgina dabar skyrė stipendijoms baigiantiems
aficierų, bet ir kanuolių. Tarp
augštesnę mokyklą.
vaistą nuo plaučių
iš-

PRIEŠ TABAKO

ga-

—

San

keliolika
ginkluotų detektyvų, už tai, kad negana greitai pakurie prieš streikierius panaudo- davė jam jo viršutinius drabujo revolverius. IT:mušė vieną žius. Pašautas kelneris yra neg-

streikierių,

Lietuvą surankiojo. Taigi

lima norėti, kad jis mums smagumą suteiktų ir dar iš savo ki-

—

rėjo grąžinti atgal.

Depew, N. Y. Ant gabenamų
Į Gould Coupler Co. dirbtuves,
kur streikuoja darbininkai, streik-

("Kalbėtojas" prie mulų nepriklauso, jis, girdėt ir matyt, paeina iš slaunesnės ilgaausių šeimynos).
Ir nežinia, kam Laisvės Mylėtojų dr-ja pasidarė sau tokią gė-

—

NENORI.

sergančius prasižengėlius. Apsirmokslinčių Hat* Dyal, vadovą reigusius po kelias savaites laiko be
kalaujančiu reformų indiečių, kaidaktaro pagelbos.
po nepageidaujamą ateivį ir noMUŠIS STREIKIERIŲ SU
STREIKLAUŽIAIS.

mulas negali buti žmogum, taip nės lėšoms išleido ir
vargo prikatlikas, kuris esą yra pa- tyrė, pakol tuos paveikslus po
našus j mulą, negali buti cicilistu"
ar

mitingą, kuriu
parapijonų ir

New York. Tyrinėję prietikius jam mirus, atsilygina ir visi išT»lack\vclls Island kalėjime rado kasė jam kapą.

tą

geras

800

MUITININKAI IR KONTRAjie beveik vienbalsiai nutarė boiBANDININKAI.
kotuoti savo bažnyčią, jos užlaiSan Francisco, Cal. Patraukta
kymui nieko nemokėti, kol vyskuatsakomybėn 16 muitinės valdi- pas neatsiims kunigo Gruzos.
ninkų už perleidimą be muito
opium, per ką iždas turėjo nuo- VISI
GYVENTOJAI KASA
stolių $170,000. Iš suimtų, penki
KAPĄ.
prie kaltės prisipažino. Jie sako,
Mo. Visi šito miesteMcFall,
kiekvienas
iš
iš
to
šaljog
jų
lio gyventojai nutraukė ant kapitinio turėjo pelno po $3,000.
nių kasti kapą pasimirusiam 80 m.
tų seneliui J. Burtonui. Šitas seTYRINĖJA SANTIKIUS
nelis mat per visą savo gyveniBLACKWELLS ISLAND
mą kasė dykai kapus mirusiems

kad

pašėlime viską
mindo kojomis. Taigi ir Kad klebonas
norėjo apsaugoti
čia teko išgirsti išjuokimo ir savo
parapijomis nuo išnaudojišlykščiausio išdergimo visa ko, mo, tai tas pagirtinas dalykas,
kas tikinčiam žmogui yra gerbbetgi tokiame uolume turėtų būtina ir šventa. Savo purvinu lie- ti tam tikros
rybos: kaip baršžuviu, kaip tas mėšluotais batais, čius persudysi, tai
jų nei šuva
šis cicilikiškas savizrolas dergė nelaks... O
čia, sulyg mano prasne tik jau kataliku
tikybos apei- tos galvelės, kunigėlis ėmė ir
gas, bet stengėsi pašiepti ir patį
persudino, dargi nieko nekaltam
Dievą. Žmonės, išgirdę tokias žmogui skriaudą morališką papurvinas pliovones, pradėjo eiti darė, plėšdamas jo gerą vardą.
laukan. Tačiaus buvo ir tokių
Kvoderis, ar pusdoliaris yra per(cicilikučių), kurie džiaugėsi iš daug už "muving pikčerj,"—tas
tokios "apšvietos."
teisybė, bet juk veršiuks veršiuPagalios užsibaigė pliovones. kui nelygus: už vieną duoda keten
iš
i Kas
publikos užduoda lis rublius, o už kitą ir kelių aukklausimą, ar, girdi, geras kata- sinų nesiūlo. Taip ir čia: žmolikas gali buti socialistu? "Kalgus kelis mėnesius laiko sugaišibėtojas" atsakė: "kaip, girdi, no, kelioliką šimtų rublių kelioviską

gal kaštuos $57.50, nuo Chicagos "Ifattie Simpson." Prigėrė laivo
$62.50, nuo Dcnvero, Colorado kapitonas ir penki jūreiviai.
Springs ir Puebto $15.00, nuo
Pcorios $59-25-

lis, 150 vyrų prekių vagone atkako į Salida. Priėmė juos poli-

butų,
vakarą žmogus, nuėjęs
treplena, smuklėn, kelis doliavius prakištų.

savo

Kelionė Panamos parodon, kuWashington, D. C.
Laivyno
ri kitą metą atsibus mieste San ministerija gavo žinią, jog luike
Francisco, bus nupiginta: nuo siautusios ant jūrių vėtros paSt. Louis į San Francisco ir at- skendo
amerikoniškas
laivas

BEDARBIŲ ARMIJA.
Jau galutinai ištraukė Washingtonan vakarinių bedarbių darbininkų armija vedama "generolo" Kellcy. Viena armijos da-

klebonui davęs pamatu
blogai apie
tai atsiliepti. Betgi tai
yra menka priežastis. Ar geriau

IŠ EAST ST. LOUIS, ILL.

į

t

visą miestą

ir

lengvatikių

tuviškos

kliasos

ir kliasa

mer-

gaičių turėjome kaipo šių metų
užbaigimo vakarą. Programas,

kuris tesėsi nuo 7:20 iki 9:00,
bu ? paikus. Yisupirmiausiai p.
sitaiko nuskusti: tik nusiduok. lius, kuriuos jis apleido. Žmo- C. W. Sadauskas, vienas mokykad esi jo draugas.
nės laukė ir džiaugėsi, kad galė- toju, po savo įžanginės kalbos
įšaukė Miss Ericson; ji puikiai
Butcheris. sią savo tėvynę bent paveik aluose pamatyti. Nei iš šio, nei iš to padainavo dvi dainas. Mrs. Mivietinis klebonas kaip pradė- lam ir M r. Thome sakė monoliotuos paveikslus peikti, kaip pra- gus. Panelė Stclla \ oikšneriutė,
IŠ WAUKEGAN, ILL.
dės juos niekinti, o patį A. T. kuri metai atgal atvažiavo iš Liej
Kad Laisve, tai Laisvė. "LaisRačiūną dargi apgaviku ir žmo- tuvos, dainavo vieną dainą angvės Mylėtojas" turi laisvę lais- nių
išnaudotoju išvadino, nepa- liškai ir J. Naujalio Lopšinę "Ei
vai suprasti. Tas bent aišku
tardamas
tų paveikslų rodymo neverk, mažyti." Abi publikai
pasirodė, kada čia kovo 15 d. Lais- lankyti.
patiko. Paskui p. V. A. Greivės Mylėtoju
draugija surengė Toks niekuom nepamatuotas čius paskambino "Ase's mirtis."
prakalbas ir parsitraukė "garsiau- musų klebono užsipuolimas ant F. Grieg'o, "Hutnoreske," Ant.
si" ir "didžiausį" kalbėtoją tulą taip nekaltų ir dargi pagirtinų Dvorak'o ir "Polonaise in A,"
Julių Mickevičių, kuris buk esąs dalykų yra tiesiog stebėtinas, ir Fr. Cbopin'o. Aptiekorius p. T.

Šulerio atsilankymas. Pas inus
atsilankė koks iki šiolei čia nežinomas šiuleris, ar valkata—diereikalau- vai jį žino! Kad jis yra šuleris,
ja už darbo valandą 60c., vietoj, tai aišku jau iš pačių pliakatų, "Šakės" savininkas. Kas apie tai
40c., ir trumpesnio darbo laiko. kuriuose buvo neva kokio ten
nežinojo, galėjo išsyk suprasti,
Tas sustabdys visus darbus prie 1 komiteto vardu
pagarsinta, kad, kad šis vyruks arti šakių trinasi,
triobų statymo ir apie 15,000 dar- girdi, kovo 22 dieną "Kalbės Dr. —mat toks visados,
atsiprašant,
bininkų atsiras be darbo. Kitas Antanov Montvidas." Tai buk smirda....
plytinčias Illinois valstijoj prisi- esąs "daktaras" Antanov MontIr ištikro šio "kalbėtojo" "kalėjo uždaryti, nes mūrininkai at- vydas iš Boston, ir žadėjo pripa- ba" buvo viena ištisa dvokianti
sisakė vartoti plytas, ne unijos sakoti
tokių dalykų, "kurių bu- smarvė. Beklausant jos, turėjai
dirbtuvių pristatomas.
vote dar negirdėję." Pasigarsino tok} įspudj,
lyg tartum stovėtum
po

girdėti, jos prie anglės nelabai
noriai mokinasi, kadangi ji negali joms išaiškinti augštesnių
žodžių. Kovo 25 d. abidvi lie-

arti krūvos

mėšlo, kunį £ieinuq

daugelis žmonių ištikro nei ne- Z\valskis, kuris mokinosi per
žinojo, ką apie tai manyti: ne- penkerius metus kartu su p.
galėjo suprasti, ko gi pagaliau? Greičium Valparaiso Universitemusų gerb. klebonas geidžia, nuo :e, trumpai perbėgo Lietuvos hisko žmones draudžia? Sakoma, :oriją, primindamas, kaip svarbią
buk pliakatuose buvo pagarsin- -olę lošė Lietuva, viešpataujant
ta peraugsta įžangos kaina, bū- Vytautui, Gediminui ir Keistutent

j

25, 35 ir 50 centų (tame vie- mui. Jo kalba buvo trumpa, bet,
buvo apsirikimas, cas ją suprato, reikšminga, iarp
sako: "Ii vve do not
idt-ko
buvo
ir tas

nok, matomai,
nes

įžanga

25c.}

gerb.

jisai

nes jau visai imtų ir negertų. mai. Seimas noriai su tuom suliang on togetlier, \ve ninku gi J. Andriliunas.
(ivvai, smagiai musų draugai Jis tik geidžia, kad žmonės gėri- tiko, ir apvaikščiojime tokiu butliail l)c lianged neparatelj !
(Jei
tai ir draugės svarstė savo rei- me turėtų saiką, kad jaunuome- du neturės vietos jokiu svaigalų
gu męs nesilaikysime krūvoj,
busime pakarti po vieną), l'rimi kalui. 'J ai vienas iš smagiausiu nės pasilinksminimuose nebūtų pardavinėjimas.
nė taipgi Lincoln'o žodžius ka< 1 Athol'os jaunimo susirinkimu. svaiginančių gėrimų, kad lietuvių
Apielinkės lietuviai žada nuo
niekad nėra perdaug mokytų ^ l>ac- smagu, kad mušu sesutės a pgy ventoj apygardoj sumažėtų So. Omahos savo santautiečių
sako, buti perdaug apsilankė nemažame skaičiuje. salimui skaitlius, nes dabar jų, neatsilikti.
Taip, Sioux City
žmonių.
niekad augstai. N aikinu prisirašė trylika, mergi- j kaip kokių šašų, yra perdaug. SLA. 4 kp. rengiasi ir kalbėtojus
bet
čia žemai,
mažai ko Blaivus ir rimti žmonės jam toje drauge su omahiečiais kviestis.
\ "ienintėlis sako toliaus, ryšis, nu net vienuolika,
Išviso kovoje užjaučia ir sako: "Dieve
kad
t;ii
truko,
lietuvius,
susilyginus.
kuri- gali išlaikyti
Pažymėtina ir žinotina vietos
kad
nariu
čia
turime
kuribei
Tikimės,
24.
visos apielinkės lietuviams,
padėk!"
mokslas,
yra
yra tyra^
Vietinis
laikraštis
\V o r 1 d kad paroda atsiliks balandžio 26
kur-kas prieinamesnis, negu ten ateinančiame susirinkime mušu
ratelio nariu skaičius pasidaugins Herald, paduodamas t.*} žinią dieną, pradžia 1 vai. popiet.
už okeano.
A. A. Žolpys.
apie grasinančius laiškus ir priPriminė jis taipgi laikus Mu- dvigubai.
savo su- jausdamas
Remkime,
Lietuvos
darklebono
žiauraus
draugučiai,
to
lietuvių
ravjovo,
IŠ AMSTERDAM, N. Y.
smaugiko, kuris norėjo išplėšti iš manyni;} ir tvirtai stokime prie bui, taip apie ii pati atsiliepia:
darbo (Labai gražu, kad jauni"Kun.
Antano
kalbą,
šv.
turtą,
jos
Jonaitis
yra
brangiausj
jos
Abelnos pastabos.
Sulyginus
įbrukdamas lietuviams rusiškas mas tokias draugijėles tveria. Lietuvių parapijos klebonu. Per mūsų miestelį su kitais, ra>i
jaKar—s.
kelis
metus, kaip jis yra musų
raides. (iaila tiktai, kad nedaug Red.).
me ir geru ir blogų
Blopusių.
klausėsi,
mieste, jis daug prisidėjo prie sa- j
amerikonų tos kalbos
gumas yra tame, kad pas mus
Blaivininkai. Sv. Kaz. Pil. Bl. vo
bet, kuri-, girdėjo, be abejonės
parapijos sutvarkymo-subuda-1 uždarbiai
sulyginamai yra maišsituri geresnį apie lietuvius supra- draugija jokiu btidu negali
vojimo. Jis veikliai darbavosi
kur kitur: aplamai
žesni,
negu
veržti iš užburto rato. Rodosi, priešais vairius
j
draugijinius blo- paėmus, vidutinė mokestis išnetimą. Ant galo prižiūrėtojas Vabet
ūmai, žiūrėk, gumus,
va, jau išsikėlė,
nelegališkai vedamus sa- ša
karinių Mokyklų, M r, H. O. Merapie $1.25 j dieną. Betgi mūsų
ir vėl gerbiamieji pasijuto už liunus ir kitokios
rūšies paleisturiman'as -avo paprastoj kalboj
dirba ir už tiek, kitur
žmogus
imir
išnaujo prasideda
vystę savo distrikte."
pasakojo, kaip ateiviams geriau- [grotelių
geresnių
uždarbių jieškoti nevaPats kun. Jonaitis apie tuos
sia išvengti visokių kasdieninių tynės.
mat čia labai linksma gyžiuoja:
Susitvėrus draugijai, buvo pri- grasinančius laiškus šiaip atsiliekliūčių, lankant Vakarines Moventi.* Kur-gi nebus linksma!
kaitoma
budu
apie 50—(*n nariu, da- pė:
t"kiu
susipažįstant
kyklas,
Saliunų
devynios galybės (ypač
l>ar
berasi
"Nuo dviejų metų laikas nuo
pusę. Priguli
vargiai
su šio-, šalies kalba ir apsiėjimais
nes turbut nei ant
gi
lietuviškų,
keletas
kelaiko aš gaudavau grasinančius
vyruku (gal 6, gal 7),
ir tampant šios šalies piliečiais.
tautos čia tiek saliunų nevienos
Fagiuo, kad kuoskaitlingiausiai letas merginų ir truputį daugiau laiškus. Aš neatkreipdavau ant
išpuls, su lyg jos didumo, kaip
lankytumėme mokyklą ateinančią moterėliu. Jaunimas laikosi ga- jų atydos ir juos suplėšydavau.
pas mus). Žmogus po "pėdei"
žiemą. Pasakė, kad keturios klia- na nuošaliai nuo blaivininkų dr- Dabar kada prie šitų juodrankiš- tik kalėdok iš vieno
j kitą, o pasos šitoj mokykloj užsidarys iki -jos, ir nematyti, kad kada nors kų laiškų pridedama dar
bjaurus kol visus
ir
bolėmis
visur
apeisi
rudens,
trjs likusios dar tęsis ir norėtu prie jos skaitlingiau paveikslėliai, aš nusprendžiau
ir gaidžiai bus setai
pabadysi,
apie mėnesį laiko šitame name. prigulėti. Daug mušu blaivinin- perduoti juos pačto valdžiai ir nai
pragiedoję. Smagu, po šimts
o
jei bus užtektinai mokiniu, tai kai pašvenčia laiko ypatišku- tegul jie ką nors su jais padaro."
pypkių!...
Nedyvai, kad klebonas turi negal #aitsime kitoj mokykloj kam- mams: jeigu jau nutvėrė koki
Apie Amsterdamą jau ne sykį
tai
arba
iki
mažai
Baltru,
kovoti, nes visi girtuokliai
kur
Ratilą,
vanojaliepos
tęstųsi
gal
bar],
buvo rašyta. Buvo minėta, kad
mėnesio. Lietuvių abidvi kliasos -vanoja, kol nabagas, gelbėdamas ir smuklių šalininkai, suprantačia ypatingai pradėjo žmonės
dabar ris j vieną. Mergaičių klia- kuną ir dusia, sprunka kur pipi- ma, eina prieš jj. Vienok didi
kibti ir
biznio.

to

vant

—

o

sa

no.'nčios il- rai auga.
Antra
gali eiti i bent ku-

užsidaro, todėl

darbą jis atlieka,

giaus mokytis
rią likusiųjų trijų kliasų.

priežastis šios ir kitų
Prodraugijų nepopuliariškumo tai
dainuojant "kuntaplinės pačtos" skyrius, kuužbaigta
gramas
"America." Viskas, apart vienos ris dikčiai pas mus išsiplėtojęs.
dainos, išpildyta angliškoj kal- Nieko blogo nemanęs, žmogelis
boj. Klausėsi apie 80 vaikinų ir prataria žodelį, arba pasielgia ne
taip, kaip tuli nori—tuojaus, žiūapie 20 mergaičių.
Teatrališką, ir Mirtos Chorą p. rėk, m tisų "kuntapliai" ir šliauYaškinavičius, iš priežasties silp- žia, čiauži, ritinėjasi iš vieno galo
nos sveikatos, apleido ir išvažia- miestelio į kitą. Nauda iš tokių
ūkės tyro oro, kol pa- "kuntaplių" ta: pykčiai, susierzivo ant
sveiks. Į tą tarpą nežinia, kas nimas, kivirčai viešpatauja, ir
jo vietą užims. O darbo, ypač draugijos nustoja 5 arba 6 veik—

ir visi

žmonės,

kuriems

rupi lietuvių gerovės pakėlimas, lietuvių gero vardo palaikymas, visi geresni ir padoresni žmonės yra klebono
pusėj. Todėl velytina, kad jis nenuleistų
rankų ir varytų savo gerą darbą
iki galui: visi, net ir dabartiniai
jo priešai, bus jam vėliaus už tai
dėkingi, nes šitas darbas yra
šventas darbas musų žmonių gerovei, ir męs galime pasigirti, turėdami tokį drąsų ir rūpestingą

Choras, turi

labai daug, lių narių.

kleboną.

ir

su

—

te-

V. A. Greičius, Mok.

IŠ SO.

OMAHA, NEB.

Padarysią kunigui "galą."
IŠ ATHOL, MASS.

Vie-

gavimo
me

10

at-

rengimesi, matomai, nyksta
pakraipų, partijų ir sro-

tinis lietuviu klebonas, kun. Jur- ir visi

ir pats

koto nusivaro ir kitus
perdaug vienos rųšies biznių prisiveisia ir visi nenuvaro,

nuo

nes

gis Jonaitis, gavo pataraisiais lai- vių kivirčai. O to "labo" pas
Kovo 23 d. atsibu- kais
pundą įvairių laiškų ir atvi- mus, kaip ir daugelyje kitų vietų, gali gerai gyvuoti.
vo nesenai susitverusio "Jaunimo
ručių. Nekurios atvirutės yra su pilnai užtenka. Tačiaus dabar, Darbai dabar pas mus silpnai
Ratelio"' susirinkimas. Musų jau- bjauriais, begėdiškais paveikslėsujudus TMD. 17 kp. darbuotis eina, sunku darbą gauti; bedarnimas, po ilgų tarp savęs nesu- liais, kituose gi laiškuose pasiapie sukaktuves ir pradėjus ki- bių yra dikčiai. Darbai lengvi,
nes
tikimų ir ginčų, nutarė pagalios slėpusieji rašytojai kolioja jj "ant toms
daugiausia dirbama šluotų
draugijoms apie tą dalyką
dirbtuvėse ir divonų fabrikuose.
susispiesti į viena kuopele, kad į ko tik svietas stovi"; pagalios ke- vienytis, pradeda,
kaip aukščiaus
darbuotis išvien. Gimė musų jau- letas
yra taip vadinamų juod- minėta, pusti kitas vėjelis. Visos Taigi prie šito darbo labai nenunimo kuopelė vardu "Jaunimo rankių
(black hand) laiškų, ku- draugijos suskato daryti savo su- vargsi. Vakarais ir linosu laiku
Ratelis" ir tuojaus pradėjo savo riuose
grasinama, kad jam "ga- sirinkimus, kad apsvarsčius su- galėtum ko pasimokyti. Vietinis
darbą. Per susirinkimą išrinkta lą padarysią."
kaktuvių apvaikščiojimą. Galop klebonas, kun. Židanavičius, dažvaldyba: pirmininku—J. Karosas, Priežastimi tų visų laiškų siun- draugijos, išgvildenusios atskirai nai ragina mokintis rašyt, skaiar šiaip kokio amato pramokpirm. pagelb.—P. Sirbikutė, sek- tinėjimo yra tas, kad kun. Jo- visą dalyką,
prisiruošė prie rei- tyt,
retorium— J. Andriliunas, kasie- naitis
ti.
Yra
tokių, kurie gerais patapradėjo aštriai kovoti su kalo apsvarstymo bendromis iicriui"—1). Karoblius, kasos glogirtuoklyste ir saliunais, ypatin- gomis. Kovo 23 d. įvyko, taip rimais pasinaudoja, bet gi yra
ir tokių, kurie barus
bėja—St. Stravinskaitė ir tvark- gai gi kad laike šokių nebūtų sakant, seimas, kuriu
draugijos daugelis
dariu
B. Vyšniauskis. Plačiai
rankomis
šlipuoja. Taipgi verpardavinėjami svaiginanti gėri- pasiuntė savo atstovus. TMD.
buvo apkalbėta jaunimo reikalai, mai.
ir
dar
tai patėmyti, kad tėtai
buvo
"Lietutėtų
Apie
jau
17 kp. seiman pasiuntė atstovais
tik>las, prie kurio ratelis turės voj" plaėiaus rašyta, todėl nėr
kurie
turi
vai,
vaikus, stengiasi
pp. A. Ūkeli, K. Laucių ir J. Geeiti ir reikalingumas vienytis ko apie tai
išnaujo atkartoti. Ši- naitį; šv. Antano dr-ja—pp. F. kuogreičiausia išstumti juos dirbti fabrikan; kaip tik metai suėjo,
musų jaunimui j vieną kuopą. tais bjauriais ir grasinančiais laišZigmantą ir J. Junevičių; SLA.
tai atima iš mokyklos, nors kiti
Apšvietimas, lavinimasis, pasilink- kais, matomai, norima kleboną 87 kp.—pp. P.
Jakubką ir N.
sminimai padėta jaunimo rategalėtų savo vaikams geresnj moknugązdinti ir priversti jį, kad jis Bagdoną; Girininkų
Pasaulyje
lio obalsiu. Draugiškumas vieliautųsi priešais girtuoklystę ir 444 kp.—p. J. Marijonaitj; Lie- slą suteikti,—butų lengviaus pasnyhč, sutikimas—ratelio pamatas. saliunus kovojęs. Vienok kun. Jotuvių Benas—pp. A. Akromavi- kui jiems gyventi.
Kuvo pažymėta, kad visoki pra- naitis nėra tos rūšies
Vincas Mankštymas.
kužmogus,
čią ir J. Bazarą, ir Moterių dr-ja
vardžiavimai, skundai ir šmeižtai rį lengvai galėtum nubaidyti: sy- Šv. P.
Marijos Raž.—pp. K. Juneturėtų vietos jaunimo tarpe ir kį jam užsėdus ant arklio, neIŠ BLAIRMONT, OHIO.
nevičienę ir O. Jablanskienę.
kad panašios ypatos, jeigu jos atlengvai jį nuo jo numesi,—jis jos,
Seimas tęsėsi gana ilgai ir buTraukinys užmušė. Kovo 18
sirastų musų tarpe, butų iš rate- pakol prie savo tikslo neprijos. vo "karštokas."
teko vi- dieną patiko čia nelaimė Simaną
Daug
lio prašalinamos.
Kadangi visi paminėti laiškai siems pasiginčyti tarp savęs, kol Sleiderį, (43
metų amžiaus), kuNutarta išdirbti rateliui įsta- buvo
išsiųsti pačta, tai kun. Jo- galutinai susitarė. Galop vien- rį
traukinys pagavo ir ant vietos
tai. Įstatus parašyti išrinkta ko- naitis
perdavė juos pačto val- balsiai tapo nutarta paruošti iš- užmušė. Velionis buvo "Lietumisija iš sekančių asmenų: J. džiai, kuri pasirūpins per detekkilmingą procesiją-parodą. Bet vos" skaitytojas. Faėjo iš KaiKarosas, A. Lasius, J. Tomašaus- tyvus tuos niekadarius
sugaudyt. čia vėl kilo ginčai. Mat, apie melių, Suvalkų
gub., Naumieskis ir panelės: P. Varabauskiutė Valdžia mat
aštriai baudžia už moterių
dalyvavimą parodoje vy- čio pav. Amerikoj buvo išbuvęs
ir S. Grigaitė.
Jie pasižadėjo siuntinėjimą per krasą bjaurių rai visai užmiršo. Tačiaus
buvu- 12 metų. Palaidotas su bažnytiateinančiam susirinkimui parody- arba
grasinančių laiškų ir atvi- sios moterjs-atstovės pakėlė bal- nėmis
apeigomis Adine, Ohio.
ti savo darbo pasekmes. Kad
pa- ručių.
są ir išreikalavo, kad moterįs tu- Čia
sakoma, liko 3 jo
Amerikoj,
rodžius, jog Jaunimo Ratelis išČia bus gal neprošalį paminėrėtų lygias su vyrais teises daly- broliai ir sesuo. Netikėjo nebatikrųjų mano nesnausti, nutarta jus, kad tarp Amerikos
lietuvių- vauti parodoje. Šv. Antano dr- gas, kad taip staiga jam prisieis
tuojaus imtis darbo, ir susirinki- -kunigų, vietinis klebonas, kun
-jos atstovai įteikė seimui laiškuti mirti. Giminės ar pažįstami plamas nusprendė
tuojaus po Vely- Jonaitis, bus bene pirmas kuni- iš vietinio klebono kun.
Jonaičio, tesnių žinių gavimui gali kreipkų pasirodyti su teatrališku per- gas, kuris butų taip uoliai su
gir- kuris prisiuntė seimui kuogeriau- tis prie žemiaus
pasirašusio.
statymu: žada lošti "švarkas ii tuoklvbe pradėjęs kovoti.
Jis nė- sių linkėjimų ir pats prisižadėjo
A. Žekar..
Milinė.'' Vedėju ir režisieriutr ra blaivininkas
pats, ir nėra fa- dalyvauti apvaikščiojime,
Box
jeigu
54
išrinkta p. J. Karosas, pagelbi- natikas:
nereikalauja, kad žmo- bus prašalinti

Jaunimas.

MASS.

ir

dargi tikėdamasi buti ncužilgio nei skaityti, nei rašyti, nors In*
motina,
pakliuvo i nepavydėtiną di j u civilizacija daug senesnė neSocializmo platinimas. Firmesniais laikais, jei tik kas ką blo- padėjimų: buvo stuka ne tik ku- gu Europos, nes ten gimė daug
ro, bet ir valgio.
mokslų, kurie per arabu tarpigai padarydavo, tai mūsų socia\ ieną dieną moteriškė
išėjo ant ninkystę Europon atėjo.
listai tuoj rašydavo į "Keleivį"

ar

"Laisvę,"

kad tai esą "ka/iu-

geležinkelio bėgiu,
kus nukritusiu

kad ten

nuo

—

—

—

^

pradėti. Pradėtų ką naujo, neir jam konkurentų, o dabar
būtų
metų sukaktuves. Ta-

mingiausiai paminėti spaudos

MONTELLO,

parin- Todėl Indijų valdžia dabar novagonų ang- ri palengvinti indiečiams
kai" tą-ir-tą padarė,
ra?tą
susimušė,
lių. Mažas vaikas ją pamatė ir jų prigimtoj kalboj, nes praktišapsivogė ir 1.1. Dabar jau užėjo
kita mada. Dabar, jei padarys ijskundė geležinkelio valdybai. ki anglai supranta, jog protišTapo išimtas varantas ir Marė kam žmonių pakėlimui geriausiai
ką bjauraus katalikai ar sociauž "vagystę" pabertų anglių ta- tinka
prigimta kalba; kadangi dėl
listai, tai, žiūrėk, tie pisoriai ir
nubausta ant $50.00. Kadan- daugumos ir
painumo dabartinių
rašo savuosiuose laikraščiuose, po
tos bausmės užmolitarų sunku rašto išmokti, tai
kad, girdi, tai "tautiečiai" pada- gi ji negalėjo
kėti, tai teisėjas Sultan išdavė anglai stengiasi indiškoms kalrę "vardan tautos pakėlimo." Paarešto varantą ir nelaimin- boms išdirbti
našiai jiems gal reik rašinėti, kad naujo
geresnį ir praktišbūdama motinystės kesnį
ga'moteriškė,
alfabetą, kokį kiekvienas
savo priešus diskredituoti, arba
neretai ir °avo darbelius ir skan- padėjime, tapo pasodinta kalėji- greitai išmokti galėtų. Sutvėrii
mat niekam nebuvo už ją mui
indiškoms kalboms praktiš-#
dalėlius užslėpti. O tų skanda- |man:
užtarti ir jos padėjimą išaiškinti, ko alfabeto sutverta
komisija#
lėlių kas savaitė vis naujų iškjnemokėdama kalbos, to Naujas alfabetas
la. Štai, praėjusį mėnesį vienas gi ji pati,
paremtas ant lotyniško kaipo praktiškiausio, o
.veiklus socialistas išsiuntė savo padaryti negalėjo.
j indiškų garsų skambėjimams, koPagalios
atkreipė
pažįstami
ant
"vekeišino,"
meilutę
mat,
tai atydą p-nios Spcncer, žymios kiems nėra
ženklų lotyniškame
jiems, beplatinant socializmą, kas
darbininkės tarp išeivių, kuri yra alfabete, bus
ten negerai pasidarė ir prisiėjo
išmislyti nauji ženkprezidente East Side Civic lai. Nei vienai kalbai nereikės
išsiųsti "draugę" pasigydyt. KiSi paėmė reikalą j savo
daugiau kaip 53 litaras, o vidu4
ti gi vėl veiklus socialistai, du League.
rankas ir, sulyg miesto majoro tmiškai
imant, bus 37 litaros.
barzdaskučiai, vėl išbėgo, apgavę ITook
paliepimo, moteriškė tapo Tiek litarų nesunku bus išmokti,
merginas; nors merginos buvo. iš
kalėjimo paliuosuota ir paimta ir per tai indiečiai rašto prigiirn
anot jų "nebaidyklės," bet išbėgo
p-nios
Spencer globon.
toj kalboj galės greičiau išmoktu
nuo jų ir tiek,—net ir titlšis priBalandžio 6 d. čia rengiamos
Kadangi Indijose vos 5c/c gysiėjo barzdaskutykloj palikti.
didelės tarptautinės prakalbos, kuventojų pažįsta senąjį raštą, tai
Trečias atsitikimas,
vienas
rias
viršminėta East Side įvedimui
naujojo alfabeto didesocialistas, tūlas U., praėjusią va- Civicrengia
Prakalbos atsibus lio
League.
turbut nebus;
pasipriešinimo
sarą užtiko su jo pačia vieną
Bonat's Opera Ilouse ir bus pa- gali
vien kuninaujam
priešintis
"draugą" beplaunant socializmą
švęstos naujų piliečių reikalams. gai, bet jie savo tikėjimiškiems
"drauužtai
ir, paėmęs akmenį,
žada buti teisėjas C. raštams
gali pasilaikyti senuogui" nulygino pakaušį. Per va- Kalbėtojais
X. Gooduin ir vyriausis Suvie- sius,
painiuosius
užtai
alfabetus; tą da«
dabar
sarą
tęsėsi bylos;
nytų Valstijų
Egzaminatorius
nieks
ryti
nedraus.
jiems
kas
sau.
juodu gyvena
Kovo 18 d. vienas geras "drau- Sturges. Valdyba stengiasi taipLotynišką alfabetą nori priimti
gauti vieną iš geresnių lietu- ir japonai vieton painaus chinišgas," nuėjės pas tulą moterį, pa- gi
vių
kalbėtojų iš Chicagos.
ko, bet tas eina sunkiai, nes jaTas, žinoma, reikalavo, kad jam duotų "kiss'ą,"
prie
C. H. St. ponų
Tik
kalboj yra daug žodžių viegerai.
kitą kartą kaip pradė- bet moteris davė "draugui"
si persmarkiai kibti, tai gali ir
naip skambančių, kitą reiškian"kiss'ą" su pokeriu per kaktą
čių; chiniškai kalbai dar sunkiau*
"persudyt." Taip išdalies ir su ir dar suareštavo. Už tai turėjo
mu
IŠ
su
nePA.
bizniais
DONORĄ,
lotynišką alfabetą pritaikyti, nes*
sų
yra, ypač
jis teisme užsimokėti 15 doliarių.
kuriais. Sakysim, su bučernėniis.
joje
tokių žodžių yra dar dauBėda "draugams...."
Atitaisymas. "Liet." Xo. i->
•t.
*
; bet ir chiniečiai mėgina
giau
Kaip pradėjo jų čia steigtis, kaip
jau"
tilpusion iš mūsų kampelio p. Tė- sumažinti
pradėjo augti, tai tarsi grybai po Tai toks yra pas mus sociaskaitlių litarų save:
vynainio korespondencijon įsi- rašte. Chiniškas raštas
lietaus. Dabar jų, turbut, turime lizmo platinimas. Ar gražu, ar
turi 80,000
briovė pora smulkių klaidų. Venet
arba
ženklų
jau
perdaug.
lilarų; tokią litari|
smagu apie tai pasiskaityt? Be lionė
mergaitė buvo ne "beveik
retai kas moka, nes sunPrieš keletą metų čia susitvė- abejonės, ne. Ir ne vienas sociadaugybe
pustrečių," bet dviejų metų (p. ku visus
rė ko-operatyviška tokia bendroatmintyj palaikyti; bet
listas, tai perskaitęs, iš piktumo
Tėvynainis ir-gi arti stovi prie teivė. Pirmiaus, kada buvo mažiaus
paprastiems
Bet
žmonių reikalams
nusispjaus.
tegul rašytojo už sybės, nes tą išsireiškimą reikia
pakanka litarų daug mažiau. Pribučernių, gerai bendrovė uždirbi- tai nekaltina. Jis nieko daugiaus
suprasti, kaipo "nepilnai pustre- imta dabar
nėjo, o dabar privisus bučernių, nenorėjo, kaip tik pavaišinti soChinų mokyklose močių
metų," taigi dviejų metų ir kyti ne
ir
šios
bendrovės
uždar- cialistus tuom pačiu ir panašiai
sakoma,
daugiau
kaip 8.000 litarų.
keletos mėnesių. Red.). Laidobiai sumažėjo. Šiuosmet išrinko iškeptu gardumynu,
Mat
kad soChinų litaros nereiškia

Kovo 22 d. čia atsilankė
Pagalvokite, pp. Blaivininkai, kun. J. Gricius iš So. Bostono,
(kaip su dainomis, taip
atrais. Trims draugystėms prade- kaip išėjus iš užburto rato ir Mass., ir pagelbėjo vietiniam klebendrovės
direktorius,
bonui išklausyti velykinės. Taip- naujus
dant nuo Velykų iki gegužės ap- daugiaus jin ncbegrįžus.
bet ar nuo to bus bendrovei ge"Liesiimta išpildyti programus.
Kar—s. gi pasakė keletą gerų pamokslų.
riau, tai ateitis parodys.
tuvos Vyčių" čia, turbut, nėra
Tą dieną buvo bažnyčioj ir išTaigi sulyg biznių steigimo reiBus "šlapias." Nuo gegužio kilmingos apeigos, kurias ypadraugystės, bet užtat Teatr. Chokėtų štai ką pastebėti: gerai, kad
ras auga.
1 dienos Atliol
pavirs iš "sauso" tingai pagrąžino vyrų choras, pui- ainstcrdamiečiai prie jo kimba,
Daugelis prisirašo ir čia gimu- miestelio į "šlapią": nutarta ati- kiai sugiedojęs keliais balsais. tik
nereikėtų visiems j vieną ir
sių panelių. Pildosi mano žo- daryti saliunai.. Dabar tai ir Žmonių buvo daugybė ir labai
tą
j biznį kibti. Pas mus žmopat
džiai, pasakyti, jog ateis laikas, reikėtų pasirūpinti Šv. Kaz. Pil. buvo užganėdinti ypač giedojinės dar nenusimano gerai: uždėkad tas, kuris neprigulės prie Bl.
draugijai, kad parodyti sa- mu: dar čia mat nebuvo iki šiokas kokį naują biznį, jam geTeatr. Choro, bus kaipo išmata vo veiklumą šioje srytyje. Žodžių lei tokio gražaus giedojimo gir- jo
rai sekasi, tai, žiūrėk, tuojau s ir
iš lietuviško jaunimo. Nes gerai daug gražių girdėjome, dabar dėję.
Alfa.
pristeigs tau devynias galybes
žinau, jog niekas mus taip ne- kviečiame prie darbo.
Spaudos atgavimo sukaktuvių tokių pačių biznių. Vadinas,
Kar—s.
vienys, kaip mokslas ir daina.
So. Omahos lietu- žmonės pamėgdžioja kitus, viepaminėjimui.
ir
Nors pamažu, bet vis-gi
męs
vių draugijos rengiasi ktioiškil- ton patįs sau galvoti ir kitą ką
lipame augštyn.
Teatr.

IŠ

—

svaiginanti gėri- Blairmont, Ohio,

kaip

tuvėse

cali.?tai tautiečius ir katalikus vaibuta.
šina. Ir jeigu panašios vaišės bu-

gi svaiginančių gėrimų

K. A. Lietuvė.

tarp tautiečių tokioj pat madoj, kaip jos yra pa* socialistus,
IS TAUTOM, MASS.
tai socialistai turėtų didelį balių:
panašiais kepsniais, įpintais ant
Prakalbos. Darbai. Kovo 18 d.
prasmirdusių tauk^STsocialistus atsibuvo LSS. 176 kp. parengtos
galima butų vaišint! feavaitė iš prakalbos. Kalbėjo p. Ant. Basavaitės per ištisus metus. O iš ranauskas
apie baudžiavas ir sunto viso išvada ir
musų socialis- kų darbo žmonių padėjimą toje
tams pamokinimas yra tokis:
gadynėje. Žmonėms šios prakalNckabinėk kitiems uodegų, jei- bos, matomai,
pasirodė nuobogu pats turi dar ilgesnę. Nela- džius,
kadangi pradėta skirstytis
bą darbą padaro žmogus neto- pirm negu prakalbos pasibaigė.
dėl kad jis yra tautietis, kataliDarbai pas mus, kaip ir kitur,
kas ar socialistas, bet todėl, kad buvo labai
sumažėję, bet dabar
jis yra žmogus 11 e d o r a s. Ge- vėl pradeda geriau eiti. Yalgoras, tikras kaip tautietis, taip kamieji'daiktai musų miestelyje patalikas ir socialistas bjaurių darbrango, net gaspadinės pakėlė vybų nedaro. Jeigu gi tokių dar- rams mokestį už valgi, nors tuom
tu

bų pasitaiko, tai juos atlieka

tiečių,

kataliku

ir

matos, pamazgos.

socialistu

Gi

tau-

iš-

laiku

skambėjimus, kaip

musų rašte,
bet, daiktus; todėl, paveikslan,
japonas, nors chiniškai nemokėtų,
chinišką raštą perskaito ir jj su*:
pranta.

PADĖKAVONĖ.
Šiuomi

se-

po tris dienas dirbome
Fr. Miller. mą.

vos

savaitėje.

Su

pagarba,
Tamoliunas,

A.

IŠ

Bonaventūro

minarijos ir kolegijos lietuvių-moksleivių varde, ištariame gerbiamajai p-niai A. F. Brediekienei širdingiausią "ačiū"' už gausią jvairio turinio (75) knygų auką ir už penkių metų "Draugijos" kompletus, paaukotus musų
"Literatinės Maironio Draugijėlės" knygynėliui. Taipgi nuoširdžiai liekame dėkingi už "Vairo"
ir "Vilties" laikraščių siuntinėji-

pamazgų

joks išmintingas žmogus nepila
j kibirą tyro vandens. Pamazgas
ir išmatas reik laikyti atskirai.
Apie tai vertėtų nepamiršti ypač
musų socialistams, nes tų išmatų
jų stubelėj, nežiūrint j vieną-kitą šlavimą, prisirenka visuose
kampuose daugiau negu pas kitus. Jeigu socialistams rupi savo stubą laikyti švariai, tai
juk
to negalima padaryti, liežuviaujant ant savo kaimyno stubos,
kad ana, žiūrėk, pas j j
kambaryj
dulkių yra: reik savo kampus
geriaus išvalyt. O toji jų stubelė, kaip minėta pirmiaus, reikalauja gal daug didesnio valymo, negu jų kaimynų stubos.

šv.

"L. M. Dr-lės"

WESTVILLE, ILL.

Vakaras.

pirm.

J. Svirskas,

Apie galimą anglia-

"L. M. Dr-lės" rašt.
N. Y.

Kovo 22 d. vietiSt.
nė šv. Antano Dr-stė parengė
vakarą sn dekliamacijomis. \ aidinta vienaveiksmis "Neatmezgamas Mazgas" ir dviejų veiksmų

kasių streiką.

Bonaventūre,

PATAISYMAS

"Velnias ne Boba." Pertraukose Gerbiamas Redaktoriau:
buvo dekliamacijų. Žmonių priMeldžiu atitaisyti klaida, laiksirinko diktokas būrelis. Manyraštyj "Lietuvoj" No. 12 kores-

tina,

kad

daugumu

dinta
Artistai

buvo

užganė- pondencijoj

iš

\Yorcester, Mass.,

Tautos

Namų Vilniuje reikaluopaduota mano pravardė Ro-

roles visi gerai se
atsakančiai vaidino. kiutė. Mano tikra
pravardė yra
Pelnas skiriamas dr-stės labui. Raukčiutė, ne Rokiutė.
Dabar pus mus oras jau atšilo.
Su pagarba,
Tiktai neramu angliakasiams, nes
Juzė Raukčiutė.
Montellietis.
balandžio 1 d. pasibaigė unijos
(10 metų amžiaus).
kontraktas su kompanija. Vieni
Red. patėmijimas. Čia norime
IŠ CHICAGO HEIGHTS, ILL. sako, kad greitu laiku kontraktą pastebėti, kati maža mergaitė gravėl padarysią ir streiko nebusią; žiai lietuviškai rašo —gražiau neNubausta už anglių rankiojikiti kitaip kalba. Tikros žinios ta- gu daugelis
suaugusių, kurie mamą. 'l'ula lietuvaitė Marė B. tik čiaus dar nėra.
Žmonėms, žino- no, kad jie moka rašyti. Juzvtę
pereitą vasarą atvyko čia iš Lie- ma, neramu. (Greičiaus bene su- verta už tai
pagirti.
tuvos ir vėliaus ru^Lnj ištekėjo
A. S. Vaitkus.
sitaikins. Red.).
už tulo Juozo S. Marė buvo našlaitė ir iš Lietuvos ją parsikvietė

jos švogeris, nusiųsdamas jai

šifkorte.

mokėjo

savo

ir

FILIOZOFIšKAI.

RAŠTO ALFABETAS INDI-

Jauna porelė laimingai
JOMS.
pradėjo gyventi, bet netrukus
viena bėda po kitos pradėjo ant
;'ų galvos kristi. Vyras nustojo
Indijose yra apie 200 visokių
darbo, o kietos širdies švogeris, kalbų, kartais toli viena nuo kineilgai laukdams, apskundė už tos stovinčių, ir dialektų ir apie
šifkortę ir gavo "džiudžmentą" 50 visokių rašto formų ir alfa; ant $58.00, kuriuos Marė
turėjo betų, ir jų kiekvienas turi 500—
jam už šifkortę sugrąžinti. Jau- r,000 litarų. Išmokti tuos alfanas vyras, nustojęs darbo, išva- betus labai sunku, ir
rašyti ne-

Vienas

draugą,
dvikovyje

vo

žmogus

susitiko saliune sakurs vakar amerikoniškame

ištraukė

juodąjį

kamuoliu-

ką ir todėl turėjo nusižudyti, o dabar
stovi prie baro ir ramiai sau traukia

alų.
—Ką? Jus sėdite čia prie alaus?
Jųs jau šiądien iki piet turėjote nusišauti!
—Taip.... bet gyvenimas toks gražus.

Ar jųs žinote, kad jus žmonės
daugiau nepriims savo draugijon?
žiavo kur kitur darbo j ieškoti. lengva, nes litaros labai painios,
Kas iš to? Jeigu bučiau nusišopalikdamas Marę vieną. Likusi sunkiai parašomos ir perskaito- vęs, jie nebūtų manęs turėję. Dabar
išmes iš savo tarpo
taipogi netuTodėl nėra ką stebėtis, jei- rėsi.
viena, pati, jauna moteriškė, be
Taigi, jiems skirtumo uuo te
pinigų, be anglų kalbos pažinimo gu Indijose 95% žmonių nemoka 1 nėra.
—

—

—

jmos.

NUO REDAKCIJOS

■aro tikr^JJ vardį.
Redakcija pasilieka sau teisę atsiunčiamus jai rankraščius trumpinti ir

taisyti.
Netinkamus laikraščiai rankraščius
itedakcija, pareikalauta, gražina autoriui atgal Jo lėšomis.
Re:kia visada rašyti plunksna ir tik
ant vienos popierio puses, paliekant
plačius tarpus tarp eilučitj.

Apžvalga.
Komplimentas

Jeigu komplimentas

socialistams.
yra maloniu

abejonės, malonesnio komplimento negali buti,
kaip kad gavus komplimentą nuo
savo priešų. Jo galima nepriimti, bet visgi tai yra smagus dalydalyku,

tai, be

kas.
kiai socialistai
sio priešo,

nuo

aršiauredak-

"Draugo"
šį komplimentą
mūsų straipsnis "Kas pigu, tai
pigu," tilpęs "Lietuvos" numeryj
—

Iššaukė

12-me.

lame

jai

numeryj, kaip

skaityto-

pamena, męs buvome isre

iškę

kelias mintis sulyg to, kad nederi laikraščio redaktoriui, beva-

žinėjant su prakalbomis, pigiu
budu girti savo tavorelį (laikrašti), gi visus kitus laikraščius
niekinti ir peikti, ir visa tai atlikti po priedanga idėjų skelbiir apšvietos platinimo. Męs

mo

pavadinome tokį kai-kurių mušu
redaktorių pasielgimą pigiu "pedlioravimu" ir "apšvietos profanavimu," Tą męs ir dabar atkartojame, nežiūrint to, kad keli
laikraščiai tuomi mušu atvirumu
pasipiktino ir stengėsi pasiaškinti (o męs nei vieno laikraščio vardu

neįtarėme).

Vienas musų kaimynas, "Draugas," atsakinėdamas j minėtą musų straipsnj,
kodėl jis taip

mėgina paaiškinti,
darąs ir kodėl taip

reikėtų daryti.
raso "Draustas,"
Kun.
Taip,
Kemešls lanke rytinių valstijų
lietuviu
naujokynus, sakė prakalbas ir piršo laikraščius, bet
no vien tik savo: piršo (jau tas
—

—

nepeiks

savo

tavo-

savo

maksimos: "Geri siekiai iš-

gavo mūsiš- teisina
savo

visas geras

puses, bet
myno tavoro,
ro

zuitų

Tokj komplimentu

cijos.

ir redakcija) turi būti pastatyta
kai- ant biznio pamato.
nes tas gimdo pas
Atviras prisipažinimas yra visišmintingu kupcių blogą skonį. -,ųi geresnis už nevykusi teisiTodėl męs ir pavadinome tai pi- nimasi. Žmonės, žinodami, kad
giu pedlioriavimu.
Gerai, kad po apšvietos skraiste varoma bizreik | uis, Iengviaus gal C-s atskirti ir pej geri). "Draugas" mena, jog
sekti šventraščio žodžius: "Ei- lus nuo grudų.
kite ir mokinkite visas gimines,"
Dar apie tą ''Petrą Kukutį."
tik reik podraug nepamiršti ir to,
kad ten nepasakyta: "Eikite ir IPagarsinus Dr. Šliupui, kad ji
mokinkite visas gimines, save apgavo tūlas Petras Kukutis
pirmon vieton statydami ir gir- į (plačiau apie tai skait. "Lietudami, o savo kaimynus peikda- vos" num io-me) ir kad tasai
mi.'' Reikėtų nepamiršti ir to, "l'etras Kukutis" buvo socialiskad idealai blogai su doliariais tas, vienas iš socialistiškų laiksugyvena: kam rupi labjaus do- raščiu dabar spausdina laišką koliaris, tas jj griebs, kad ir balon kio tai S. Šilimo, kuriame nuroturėtu dėlei jo lysti ir pats susi- doma, kad "Petras Kukutis" nepurvinti; kam labjaus rupi idea- buvęs ir nesąs socialistas. Jisai
lai, tas jų atsiekimui nepadoriu esąs karštas tautininkas-demokraįrankių nenaudos, ir męs mena- tas, ir visai be reikalo p. Šliupas
me, kad ir gerb. "Draugas" ne- prikišęs jį socialistams.
P-o S. Šilutio pranešimas tunorės apginti pagarsėjusios jė-

jis parodys

,Visi laikraščiui ■iunčiaml rankraščiai
turi but pažymėti autoriau* parašu ir
adreau.
Pasirašantieji pseudonymais
turi
paduoti, Redakcijos žiniai, ir

normalio vcIKlmo Tcurlų priktau- faktai, kuorttot
jųjų oda buvo paso normalis
plėvelių stovis; to- dengta 'plasterlu," arba klijų įr
dėlei šių gjslų veikimo sutruk- smalos
sluogsniu, anksčiaus taidinimas pagimdo išvardintųjų or- pogi aiškinta odos
veikimo paganų ligą. Šis faktas yra tiesio- liovimu. Tasai suklydimas išsiginės peršalimo veiksmės pavyz- aiškino tiktai vėliaus, kuomet
džiu.
buvo prirodyta, kad gyvulių mirBuvo padaryta daug bandymų, tis šiuose
bandymuose buvo išUžstojantį žiemos šalčiams, pas ligų, primetamu dvelkimui, ta- kad giliaus supratus peršalimo šaukta dideliu
odos atšalimu sądaugelį atsiranda viena ir ta pa- čiaus veltui. Iš kitos pusės, reiesybę. Tačiaus nei kartą nepasi- ryšyje su skutimu, arba nusinuoti rūpestis: kaip išsisaugojus nuo 'kalinga pastebėti, kad
pasiro- sekė bandymais iššaukti nei vie- dijimu,
padengiant odą minėtoperšalimo. Vėlyvu rudeniu, prie dymas nervų bei

Kas Yra Peršalimas?

pirmųjų aštrių pūstelėjimų, žmonės stengiasi apsitaisyti kuošilčiau, kad apsisaugojus nuo šalčio. Šį peršalimo bijojimą, kurį
daugelis parodo kiekviena kartą
šaltame ore, reikalinga butų skaityti savo rūšies liga. Vasarą daugelis be jokių abejonių maudosi
šaltame vandenyje, ir juo šisai
šaltesnis, juo jiems smagiau;
žmonės su ištroškimu ryja šaltus
gėrimus ir "ice crcain'ą": smarrėtų daug didesnę svarbą, jeigu kus prakaitavimas jiems yra ma-

butų žinoma, kas per vienas pats lonumu, kadangi jie stengiasi atvėsinti savo kuną, ir mintis apie
Laikraščiu pareiga yra ne tik p. Šilimas yra ir iki kokiam laipsniui jojo tvirtinimams galima ti- galėjimą persišaldinti niekuomet
grūsti žmonėms gal vos n a mokslą
kėti. Dr. Šliupas yra plačiai ži- jiems neateina galvon. Peršalimą
ir apšvietą, bet ir auklėti juose
nomas ir vienas jo vardas yra paprastai deda sąryšin su šalčiu,
gerą budą, gerą skonj—visa tai,
f a c i e užtikrinimu, kad ačiu kam pastarasai, sulyg aplaką męs varliname žmogiškumu. prima
savo žodžių
jis
vėju neleido. Pana- mai priimtosios nuomonės, yra
Gi dabar išeina taip: musų rešus užtikrinimas turi buti iš ki- dažnai ligos ir mirties priežastim.
daktorius (męs neturime omenytuom tarpu pačios pavojintos pusės, kitaip svarstyklės ly- O
je išimtinai gerb. "Draugo" regios buti negali.
giausios
ligos pasitaiko dažniaudaktoriaus) pasilipęs prieš pulką
blogus įrankius."

stmarių

skau-

o

taipogi paralyžių,

kaigų.
dvel-

-kaci yra ankštai rišama su
kimu. Rodytųsi, kad
dvelkinys

Iš minėto laiško taipgi paaiškė- siai pavasaryje, nežiūrint šilto
peršalimas
keletas žingeidžių dalykėlių. tos metų dalies oro. Aplamai, niausiai
iššaukia
ba: "Mieli broliai ir seserjs! Aš
susirgimą.
P-as Šilimas rašo, kad 1906 m., apie peršalimą yra išsiplatinęs Kraujo cirkuliacijos sutrukdiniesu caca ir mano laikraštis bei
toks daugelis klaidingų nuomo- mas kurioje nors
srytyje žymiai
leidiniai yra cacos—pirkite juos. taigi revoliucijos laikais, "partikad męs skaitome bt1 tinai pakeičia
kiekvienam
savo nių,
ja
(socialistų)
medžiagų keitimąsi taMano kaimyno laikraštis ir jo
sėdinčiam kalėjime, pa- reikalingu bent truputį šviesos me audinyje. Kraujas,
! knygos yra pfe! Jų nepirkite ir nariui,
kaip židar ir advokatą; o mesti šion tamsion srytin.
rūpindavo
noma,
iš
prašalina
organizmo
Mano
laikraštis yra
neskaitykite.
jeigu byla būdavo svarbi ir parti- Žodis "peršalimas" ) ra taip pa- nuodingus medžiagų keitimosi
geriausis etc..."
Koks gi čia, po šimts pypkių, jos (socialistų) nariui grėsdavo prastu kiekvienam iš mūsų, kad padarinius. Susitrukdžius kraujo
arba katorga, tai partija męs kalbame apie peršalimą, ne- cirkuliacijai, kenčia lygiame
laipžmoniškumas, kurį redakcijos mirtis,
duodavo net 2, 3 ir 4 advokatus. sistengdami jsigilinti į jojo tu- snyje visos
skaustančiojo
turi
orgasaudaugiaus negu ką kitą
L. (Kukutis) nebuvo rinį. Kūdikis taip dažnai pri- no dalįs ačiu tam, kad šiame orgoti ir auklėti?! Juk tai papras- Kadangi J.
partijos
narys, tai jam ir advoka- pranta girdėti iš motinos apie gane susidaro daugiau nuodingų
tas "stebuklingas" apgarsinimas,
to niekas
neparupino." J. L. li- peršalimą, kad priima josios nuo- medžiagų, arba, kitaip tariant,
kurį męs taip smarkiai nupeikia- ko
be advokato, teisme gi jis jo- mones be jokiu apsvarstymo, kai- ačiu tam, kad jos (tos medžiame.
Bet gi, jeigu męs peikiame
kiu budu negalėjęs išsiteisinti. po teisingas.
Nesusipažinęs su gos) nėra prašalinamos užtektiir kovojame su "stebuklingų"
Šilimas sakosi gerai pažinęs tą dalyku žmogus, jieškantis auto- name laispnyje. Šios
nuodingos
daktarų panašiais apgarsinimais,
ir tvirtina, kad jis bu- ritetingo savo ligos paaiškinimo, medžiagos, besiplatindamos totai ar galime, akis užmerkę, sto- Kukutj
rimtas žmogus ir po- buna pilnai užganėdintas, kuo- liaus, kai-kada po visą kuną, ir-gi
vėti ir klausytis, kaip musų re- vęs geras,
litikos
prasikaltėlis-revoliucijo- met priežastim pavadina jam per- gali iššaukti tuos liguistus apsidaktoriai panašiu budu savo išnierius.
Vienok vis-gi, nesant šalima. Aplamai, šjjį skaito kal- reiškimus, kurie mums yra žinomintį žmonėms perša?
jam
socialistų partijos nariu, jis tininku daugumos ligų. Gydy- mi, kaipo peršalimo pasekmė.
Męs buvome taipgi pažymėję,
advokato gauti negalėjęs ir tik tojui gi peršalimas priklauso prie Jau prie paprastojo nosies kakad panašiu budu iki šiolei elgsavo pažįstamo Šilimo užta- sunkesniųjų bei gilesniųjų mok- taro organizme
jaučiasi kaž-kas
davosi tik socialistiškų laikraščių per
Teis- slo klausimų, kurie dar neišaiš- tokio pašalinio, ir visame kūne
jis
rimą
jį
pagalios
gavęs.
redaktoriai (išėmus "Kovą."). Iš
mas pasmerkė
pastebiama negaliavimas, pailsiKukutį, ir jis pa- kinta užtektiname laipsnyje.'
to, kad "Draugas" stengiasi šią
kliuvo ištrėmiman į Sibyrą.
Tikėjimas j peršalimo galėji- mas, šiurpuliai, galvos skaudėji-

žmonių

ir

net

nerausdamas, kal-

vien tik "piršima s" yra ženklu pigaus biznio. "Liet.") lietuvių kataliku eiomal ir širdžiai liekad
su tokia
tuvišką spaudą, pastatydamas tik
sutinka.
Tisai
pirmoje vietoje leidinius bendro- taktika
ves "Draugo," kuriai, rodos, bus
priešai jų mitingus daryti
lemta sutraukti i vienybę visas
mitingus,
jų
(?) rimtąsias pajiegas musų krik-

poziciją apginti, galima išvesti,
socialistų
jis pilnai

jo

Daugumas amerikiečių

iki šio- mą pagimdyti- ligą gyvuoja jau
kad, dėdami aukas re- senai, ir tasai tikėjimas visuomet

nos

taip vadinamųjų peršalimo liApart to, męs matome, kad

mis

medžiagomis.
Didelę reikšmę turi išrišimas
ligoniai, kurie gydomi šaltais klausimo, ar gali peršalimas pakompresais kai-kada per keletą gelbėti išsiplėtojimui limpamųjų
'pažadina kenksmingam veikimui
dienų, nepersišaldo. Toliaus, iš- ligų, kaip, pavyzdžiui, plaučių
kaž-ką tokj, ko jau ir anksčiaus rodo
keista, kad vienas ir tas pats uždegimo, influencos, škarlatinos,
butą organizme. Visgi,
reikalinga žmogus, kuris, be abejonės, dažjiedros. Nėra abejonės, kad ligų
susibėgimo tam tikrų sąlygų, nai persišaldo,
tiktai laiks gamintojai dažnai esti
suserga
žmogaus
kad peršalimas, arba
dvelkinys nuo laiko. Dalykas tame, kad
kunc, neiššaukdami ligos. Giniššauktų ligą.
Peršalimas, be žmogaus organizmas turi tam
čytinas yra tiktai klausimas, ar
abejonės, pirmiausiai sutrukdo tikrą ypatybę
reguliuoti savo kū- laukia bakterijos kutio nusilpnėkraujo cirkuliaciją toje, ar kitoje no
temperatūrą ir apsaugoti to- jimo, kurj pagamina peršalimas.
žmogaus kūno dalyje, ir nuo šių 5 iu budu
kraują nuo perdidelio
kuriuose
gyvuliai
sutrukdinimų laipsnio bei išsi- sušilimo. Veikiant šalčiui, krau- Bandymai,
išstatyta
išpradžių
staigiam at«
platinimo priklauso ir kenksmin- jas teka nuo odos
dalių prie vi- vėsimui, o paskui užkrėsta mikgos pasekmės. Organizmas, kudujinių
organų, taip kad oda pa- robais, parodė, kad peršaldytai
ris laikinai, ar nuolat
yra palin- sidaro šaltesnė, ir odos bei oro
organizmas ligai priešinasi silp;s prie tokių kraujo cirkuliatemperatūros skirtingumas išsi- niau negu visiškai sveikas.
cijos suirimų, suserga labai daž- lygina.
Jeigu šalčio veiksme dar Tačiaus šie bandymai negal!
nai,—jisai yra palinkęs prie per- tęsiasi tulą laiką, tai
prasideda turėti galutino sprendimo reikšalimo. Tatai suprantama,
jog priešingas procesas: kraujanešės šmės, jeigu męs tiktai
pagalvosi
senesniamjame amžiuje, kuomet odos gįslos išsiplečia, kraujas vėl
me, kaip nedidelis yra skaitliui
organizmo gale atsispirti prieš grįžta
prie odos ir, labjau sukil- susirgimų limpamomis ligom ią
visokias kenksmingas įtekmes
dindamas, apsaugoja jąją (odą) sulyginant su dažnumu peršaliyra sumažinta,
daždėjimų,

ir net

<

užšalimo.
mo, kurisai dažniausiai suteiki;
Kodėl kuno šilumos stovio re- tiktai nosies katarą, arba giles*
guliavimas kai-kada susitrukdo niųjų kvėpavimo kelių uždegimą
ir šaltis iššaukia ligą—sunku
pa- Todėlei peršalimo pavojus nevisakyti. Pirmiaus gyvavusios teo- suomet yra taip didelis, kaip garijos apie odos veikimo susimaži- lima butų manyti iš augščiaus apnimą, ačiu kam užsilaiko ir susi- rašytųjų bandymų. Galima marenka kenksmingos kunui me- nyti, kad męs beveik kasdien
nuo

džiagos, o taipogi teorijos apie persišaldome, nežinodami apie
atvėsimą, ačiu kraujanešių tai, ir dažniausiai gauname tikgjslų paralyžiui, neišlaiko kriti- tai paprastą nosies katarą.

odos
kos.

Stebėtini

gyvulių

mirties

Vertė J.

Pašnekėliiį Kampelis.
425. Ar sliekai turi protą? Prisižiūrint arčiaus sliekų gyveni-

426. Kokią įtekmę daro, sulyg
prietarų, čeverykai į žmogaus gymui, rodosi, kad sliekai iš- venimą? Kiekvieną apsireiškimą,
tikrųjų turi protą. Taip, dažnai kiekvieną daiktą tėmija žmogus.
atsitaiko

išryto pamatyti, kad Ir kiekvieną kartą pirmiausiai
sliekų padarytosios žemėje sky- žiuri, kokią reikšmę, kokią įteklelės yra taip sumaniai lapais ap- mę turi tai
jojo paties gyveni-

drugys.
Sąryšis
tarp
peršalimo ir su- kamšytos, kad ir žmogus negalė- me. Dažnai jieško mažiausių
pataria
buvo viešpataujančiu bei nepa- sirgimo dar iki šiolei
negali skai- tų geriau išgalvoti. Tos skylai- ženklelių, kurie padėtų įspėti, ką
"savo" voliucijos reikalams, jie šelpia
visus revoliucionierius be skir- judinamu.
Tačiaus
užtektinai
tytis
išaiškintu.! tės, kaip žinome, yra visai ma- tasai ar kitas apsireiškimas, arba
pražydus
spaudą tverpriešai
tumo, kad dėdami aukas politiš- mokslui apie mikroorganizmus Smulkmeniškesnio peržiūrėjimo žos. Sliekai
įkęmša j kiekvie- daiktas suteiks žmogui. Ačiu tai
ščioniškos visuomenės (musų pa- ti savo spaudą, priešais jų agenkiems kaliniams, jie gelb-ti vi- (mažiausius gyvūnėlius, kaip an- reikalauja klausimas,
kas tok- n3 jŲjŲ po lapą,
braukta. "Liet").
tus statyti savus agentus. Jisai,
plongaliu vis ypatybei, nemaža yra žmogus
sus, kurie yra pakliuvę kalėj i- tai bakterijos.
Vertėjas), perša- sai yra peršalimas pats savyje? žemyn-. Jeigu kitaip bandytum įgijęs labai naudingų žinių, įgiberods, kuone pilnai jau tai ir išTaip pripažindamas, kad jo re- pildė: priešais socialistų prakal- muosna u7 politiškus prasikalti- limas neteko savo buvusios reik- Dažniaubiai persisaldoma, ačiu lapą įkimšti, tai be skylaitės su- jęs taip reikalingo gyvenime primus.
šmės, kadangi atsirado supran- greitai temperatūros permainai,
daktorius statė pirmon vieton sabas jisai pastatė savo prakalbas,
ardymo jokiu budti to nepada- tvrimo. Bet nekartą įgyta klaiP-no Šilimo laiškas šitą sap- tamas paaiškinimas ištisai e:lei rečiau—orui išlėto vėstant ir ga"Draubendrovės leidinius,
vo
rytum. Lapai gi apgina skylaitės dingas prityrimas. Tame arba
kuriose, lygiai kaip socialistų pragas" toliaus rašo, kad jis tame kalbose giriamas savo tavoras, o ną prašalina: maža buti rc\oliu- nesuprastų pirmiaus ligų. Vie- na dažnai iiuo dvelkimo, kuris vidų nuo šalčio ir podraug yra kitame apsireiškime, ar daikte
nieko blogo nematąs, kad tai
cijonierium, neužtenka buti poli- nok. laikui bėgant, rūpestingesni kai-kurių yra pirmon vieton sta- sliekų
sunaudojami kaipo mais- rasta ypatybių, kurių niekuomet
peikama$ svetimas; priešais "so- tišku
esanti gera mokykla musų redakprasižengėliu. jeigu to1:* tyrinėjimai parodė, kad bakteri- tomas. Užvis pavojingiausia yra tas. Taigi, sliekas, kaip sakoma, tenai nebūta ir nesama. i.ia jau
tveria
"sacialistų spaudą" jisai
toriams žmones pažinti. Jis sako: vo
nelaimingas nori gauti pašelpą, ar jos, gimdančios įvairias ligas, išeiti j šviežią orą iš teatro, iš vienu šuviu du kiškiu pašauna: turime prietarą.
spaudą," pastatydamas priesavo apgynimui, jis pri- dažnai randasi žmogaus kune ir baliaus, po šiltos
maudynės, ar iš apsigina nuo fca'.oio ir pasigami- Kaip didis yra teisingasai muTėvu" ir advokatą
Tokia viena kelių savaičių ke- šais Keleivinj "Maikį su
valo dar buti socialistų partijos gyvena jame kai-kada nuolatos, smarkiai prišildinto kambario.
na
maisto. Mokslininkas Dar- šu prityrimas, taip skaitlingi, galionė, keliolika mitingą daugiau Kovinį "Povvlą su Dėde," savo
Tokiose
nedarydamos
žmogui
narys.
reikjokio
blogo
veiir
aplinkybėse
svarbią
publicistus
biu pirmutinis pastebėjo tą slie- lima sakyti, prietarai, nes žmopamokys musų
"Ratilą su Kaziu"; priešais sokėjus, negu dideli tomai mokslišKitaip jis pašelpos negaus, ne- ir neiššankdamos ligos. Ir štai. šmę turi odos ir oro temperatū- kų neva sumanumą ir manė, kad gus beveik kiekviename dalyke
cialistų agentus-redaktorius jisai
ką veikalą.
Įgut tik per asmenišką savo pa- kad išaiškinus apsirgimų prie- ros skirtingumas. Suerzinimas, tai prirodo, jog sliekai turi pro- rasdavo kaip vieno, taip ir antių.
pats pastatė savo agentą-redakžastį, vėl grįžta prie peršalimo šalčio iššauktas, yra nervais per- tą. Sekdami
žįstamą ją gali kartais gauti.
Danvin'ą, ir kiti Rods', nėra reikalo prikergti, kad,
Tas teisybė, kad musų publi- torių. Trūksta tik "Džiano Bamir pradėta tvirtinti, kad peršali- duodamas galvos ir nugaros smemokslininkai
tvirtino, kad sliekas laikui bėgant, žmogus pastebi sacistams gal ir naudinga butų ke- bos spyčių"—tuomet bus pilnas
Netikęs palyginimas. "Tėvy- mas pagaminąs žmogaus kune genims, ir iš tenai žaibo greitukurio
atskiriąs
chemiškąjį lapo sudėji- vo klaidą ir teisingiau pradeda
liauti ir su žmonėmis arčiaus, "aktuališkumas,"
stoką nė" atkreipia domą j tai, kad kai- tinkamas
sąlygas greitam ir gau- mu eina, tariant, paliepimas su- n.Į ir formą.
Įžiūrėti į dalyką) kitais žodžiais
kaip "Draugas" sako, susipažin- "Lietuvoj" gerb. "Draugas" ap- -kurie mūsų laikraščiai savo už- siam
išsiplėtojimui bakterijų, ku- traukti gjslas atšaldytoje vietoje,
sakant, kad prietarai ilgainiu
ti : rasite, publicistai ir daugiau gailestauja.
sikarščiavime neapykantoj perei- rios iki tolei nedarė
organizmui iš kurios kraujas nueina j orga- llgainiu pradėta tyrinėti, ar iš- nyksta.
Bet
iš
viso
to
Bet
kol-kas,
mums,
gi
"Draugo" na visas rybas ne tik padorumo,
pasimokintų.
jokio blogo. Šioji nuomonė yra nizmo vidurį. Toliaus, manoma, tikrųjų taip yra? Pradėta ar- Čia paduosime keletą dar iki
nesvarbu, ko publicistai gali pa- straipsnio žingeidžiausis yra ga- l»et ir
paprasto mandagumo. Ji viešpataujančia ir musų laikuose, buk, ačiu tam, vidujiniai organai, čiaus prisižiūrėti
prie paties dar- šiądien užsilikusių prietarų, kurie
simokinti, tik svarbu, ko žmonės las. Pasakęs apie statymą savų atkreipia atydą j tai, kad,
pa- nors joje slepiasi griežtas prieš- taigi, nosies, gerklės ir bronchų bo,
nakties
laiku atlieka surišti su čeverykais. Taip, Voj
kaip
j jj
gali iš tokių "bizniškų" prakalbų agentų, mitingų ir spaudos prie- vyzdžiui, "Draugas,"' kovodamas taravimas. Tarp peršalimo ir li- plėvelės
kas sliekai. Pasirodė visai kas kita. kietijoje yra užsilikęs
persipildo
krauju,
šais socialistišką, jisai šiaip už- už
prietaras,
pasimokinti.
savo principus, ar bent už tai,
gos pradžios praeina toksai trum- pagamina
uždegimą.
katarą. Sliekas, užtikęs lapą, prisišlieja kad jeigu motina pameta savo
Oerb.
daug gražiu baigia :
L>raugas
vadina
stato
.sau
ką jis
principais,
pas laikotarpis, kad reikėtų da- Priegto tačiaus užmirštama, kad, prie by kurios jojo vietos. Pa- čeveryko kurką, tai tame
pačiame
dalykėlių apie apšvieta prirašė,
labai greitą bakterijų iš pasiliovus šalčio iššauktamjam
Ir visas tas darbas turi rem- kaip niekur-nicko Dr. Šliupą vie- leisti
savo, taip sa- mete turės mirti vienas, ar dauprastai
prisisega
savo
vaizdingų
nepamiršdamas
tis aiškiai krikščioniškais-tautiš- non eilėn su pagarsėjusiu Kutra
siplėtojimą bei pasidauginimą, ko erzinimui, kraujo vėl turi ateiti kant, burną prie lapo vidurio ir giaus josios kūdikių.
minčių "ponuliais," "išdidusiais
kais pamatais ir turi buti perkreivai tačiaus nepatvirtina bakterijų gy- prie odos, ir tokiu bud u
(Yosylium-Vasiliausku),
uždegi- tęsia prie savo lindynės-skylai- Škotijoje kai-kur vėl gi tikima,
sunktas
tautiškai-krikščioniška
satyrikais," "dejuotojais" ir paant aiidavito priešais venimo ir
mo priežastis greitame laike tu- tės. Slieko
augimo
sąlygų
tyrinėdvasia. Tik toki pamatai ir to- prisiekusiu
tikslas, matomai, yra kad ypata, kuriai išspruko iš rannašiais pamarginitnais padabinti.
kia dvasia užtikrjs mums ateitj. kun. Olšauską. '"Tėvynė" tai va- jimai.
ri išnykti.
nežiūrint įtraukti lapą lindynės vidun. Ži- kų čeverykai ir nupuolė ant žeJeigu
gi,
Jeigu męs geisti me tuom padina stoka krikščionybės ir žmoOras, sulyg liaudies nuomonės, trumpalaikio atšalimo, gimsta su noma, iš to nieko neišeina. La- mės pirmiaus negu jinai
juos
čiu atsimokėti, męs galėtume, raPrie paskutinio sakinio męs niškumo.
turi griežtą įtekmę j sveikatos sirgimas, tai jojo priežastį varpo jokiu budu skylėti įtraukti ne- bent kartą nešiojo,—tokia vpatą
Amen.
site, dar gražesnį vainikėlį nupin- pridėsime
Ir
mums išrodo, kad ji
"Draugas"
turi stovį. Ligonis
prisibijo žiemos ir gu galima matyti laikinėje krau- galima. Tačiaus sliekas atsižymi Į patiks, ačiu čeverykams, kokią
ti iš "kunigėliu, tėvelių, gaspadi- supranta gerai, kokia dvasia ir
teisybę. Dr. Šliupas yra kartus laukia, sveikatos pagerėjimui, šil- jo
paskirstymo
permainoje. atkaklumu ir lapo neapleidžia. nors nelaimė, arba bent trukdėnėlių, juodaskvernių, piemenėlių, koki pamatai gali užtikrinti atei- pipiras .nusų kunigijai, ir ji turi tesnitjjiĮ meto
Apart
to, iš naujausiųjų tyrinėji- Kai-kada lapas traukiama vidun sis.
laikų.
Daugelis
macochėlių" etc. Medžiagos ne- tj, bet gi pats vartoja kaip sykis priežastis širdingai jo neapkęsti. įmano, buk žaizdos
Esama gan juokingų "Čcveryužgyjančios mų męs žinome, kad perpildy- su tokia jiega, kad sliekas atsitruktų, ir šios rųšies žodynėlis priešingus: krikščionišką dvasią Tačiaus savo neapykantą išdėti daug geriau vasarą.
mas krauju vieno kurio odos, arLigonio
nuo jojo ir lapas sulygi- l<inių prietarų," liečiančių meilę
plėšia
mums
yra labai platus. Tačiaus
pas jį užslegia nešvari a 1 a so- panašion formon, pastačius didj kambaryje bijoma šviežio oro, ir ba organo
sklypelio yra gera namai gan toli šalin nušoka. ir t.t. Taip, kai-kurios senmernerūpėjo ir nerupi užvesti gin- cialistų taktika priešais savo prie- mūsų patriotą vienon eilėn su to- dažnai klausiama
ar priemone
su
kenksmin- Kuomet pastangos naudos neat- gės tiki, kad jeigu čeverykas atgydytojaus,
kovoje
čus su panašiais pipirais ir pa- šus, o tautiški pamatai užversti kiomis visuomenės
išmatomis, galima atidaryti langą, neken- ga ligų gamintojų veiksme. Dirb- neša, sliekas prisisiaubia prie ki- siriša ir, nežiūrint atkartotino užmarginimais. Mums rūpėjo at- klerikalizmo plytomis. Akyvaiz- kaip Kutra,—tai reik nepaprasto kiant
ligoniui. Oras skaitoma tinas kraujo sustojimas yra daž- tos lapo dalies ir vėl stengiasi rišimo, vis vėl atsiriša, tai esąs
kreipti dotną j tai, kas, musų doje to viso. labai abejotina, kad fanatizmo.
kenksmingas esąs ir susižeidi- nai vartojamas dabartinėje medi- įtraukti lindynėn. Ta pati isto- tikras ženklas, kad mylimasai
nuomone, nedera jungti su ap- iš tokio darbo galėtų buti geresMęs nemanome, kad panašus mams, ačiu kam žaizda paprastai cinoje.
rija atsikartoja daug sykių, kol apie jąją kalba ir mano.
švieta. Męs norėtume tikėti, kad ni vaisiai.
"Draugo" pasielgimas turėtų Dr. yra rūpestingai apklojama, idant
Kai-kuriems kvėpavimo orgaČia štai Kitas: jeigu įsimylėsieikui pasiseka rasti
galutinai
kaip "Draugo" redaktoriui, taip Męs tvirtinome ir dabar tvir- šliupą nužeminti: tokiuose atsišaltas oras.
nepaliestų
nų susirgimams, peršalimo paga- reikalingąją vietą ir lapą plonga- jęs eina pas savo "širdelę ir pajosios
ir socialistiškų laikraščių redak- tiname, kad tą apšvietą reik platikimuose, kur dingsta ir paprasTačiaus daugiausia baimės įva- mintiems, kaip tai: nosies kata- liu
įtraukti. Kitą gi rytą žmo- keliui susimuša dešiniosios kojos
toriams rupi apšvieta, tačiaus jei- tinti padoriais neįtartinais budais. tas
vyriškumas, nužeminimas pa- ro dvelkinys (oro traukimas), ir ras, gerklės bei bronchų uždegigus, pamatęs atliktąjį darbą, ste- pirštą, tai reiškia, kad jiji
jo
gu jie suprauta, kad pasilipimas
Apie tą patį mūsų straipsnį at- prastai puola ant nužemintojo. beveik nėra žmogaus, kurisai ne mas, galima rasti tinkamesnį
pabisi slieko sumanumu. Kiek tam laukia ir nori; bet jeigu ta pati
ant estrados ir ne tik atviras
Šis vie.iok apsireiškimas duoda
siliepė ir kitas musų jaunas kaiskaitytų dvelkinį turintį kenk- aiškinimą. Šių organų plėvės, su- nabagui vargo reikėjo panešti— nelaimė atsitaiko su kairiosios
persimas savo locno tavoro, mynas "Naujienos." Ant nelai- mums dar vieną progą parėmismingą įtekmę į sveikatą. Kaip šildžius organizmą, turi mažiau žmogui nei negalvoj.
kojos pirštu, tai bėda: mylimoji
bet ir dergitnas čia pat savo kai- mės, apie tai negalime plačiau
pa- mui
musų
pirmiaus išreikštos skaitlingos yra ligos, kurių prie- kraujo, negu paprastai, kadangi
(langiaus jo jau nenori.
myno tavoro vadinasi apšvieta, kalbėti: viena todėl, kad jis vie- | nuomones, kad
mttsų kaimynas, žastini
skaitoma
dvelkinys! kraujas tuomet renkasi prie
Taigi, kaip matome, sliekas,
Jeigu jaunas vyras neatboja
tai męs tokios apšvietos, prisipa- tomis zecerių
suambrytas, o li- nors jis stovi tiesiog priešinga- i uom tarpu gi, mokslo atžvilgiu, odos. Šaltas oras, Įkvepiamas to- darydamas savo darbą, neturi nei savo
čeverykų šniūrelių, tai reišTas
žįstame, nesuprantame.
gali kusioj dalyj redaktorius vartoja me gale nuo musų socialistų, tatiktai oro judėji- kiame stovyje, dar daugiau su- jokios nuovokos apie tvarkingu- kią, kad jisai taip
dvelkinys
yra
pat neatbos ii
•būti tik apšvieta sulyg to, kaip da- tokį stilių, Į kur
j męs nepapratę čiau? juo toliau, juo labjau pra- mu ir jokio ypatingo
j
erzina paviršių plėvelių, kurios mą, tikslingumą. Jisai tiktai iš- savo pačios.
Bet jeigu
blogo
jisai
ryti biznį. Tačiaus ir tai yra blo- atsakinėti. "Naujienos" vienok deda vartoti tuos pačius Įrankius,
Kai-kurie tyri- ačiu tam gauna dar mažiau krau-, netyčių randa reikalingąjį kelią. mėgsta nešioti čeverykus su lapadaryti
negali.
ga apšvieta, nes šiądien išmin- užima tokią poziciją, kad "biznis kuriais
atsižymėjo musų kairioji nėtojai darė bandymus, stengda- jo. Šioji aplinkybė blogai atsi-Į Apie protą čia negali buti nei bai užveržtais šniūreliais, tai
tingas biznierius nei to nedarys: yra biznis" ir laikraštis (vadinas spauda.
miesi iššaukti savyje bent vieną liepia ant pievinių gįslu, nuo jokios šnekos.
reiškią, kad jisai, nors bus savo
j
lei manė,

mas

—

—

—

pačia! labai prielankus ir atydus,
bet drauge su tuom bus ir labai
iykštus (skupus).

|| Paryžiun atėjo žinia,

vėl

[j Atkakus j

sakoma, kad jeigu

v

..

žymių čekiškų

vei-

KIBIRKŠTIS.

dienos, savaitė nuo savaites tas padaro jo knygose kratą ir pat|
gandas augo su nepaprastu grei- Mažeiką gerai ištyrinėja. Prane-*
menę j Epirą ir iš jo išvyti greTas Jurgis Kukutis Dr. Šliupo tu.nu. Pradžia siu paskalų bu- sėjo vardo kapitonas
negalėją
kiškus sukilėlius, o visą Epinį
|Į Iš Siberijos pabėgo rusiškas rankose pasirodė tikras kukis, vo ta, buk p. Mažeikis "užmu- paduoti, nes vardas, anot kapito-*
atiduoti Albanijai.
politiškas prasižengėlis Smyrnov nuo kurio ue vienam socialistui šęs žmogų." Kumutė pasakc ku- no žodžių,
buvęs "t\vo miles long"
ir atkako New Yorkati. Ameri- vos
nuitci, ilgaliežuvis ilgaliežuviui, (2 mylias ilgas) ir jis jį spelinęs,
galva neplyšo.
Kievc, Rusijoj, susekė pa- koj laikys pranešimus apie gy*
*
ir pletka išaugo pasibaisėtina. spelinęs ir
suspelyti negalėjęs.
slaptą žydų organizaciją, kuri už- venimu Siberrjoj Politiškųjų praGrikštas Baltimorėj iššaukė de- Visur pradėta pasakoti tokią isKapitonas atėjo pas Mažcikį,

Italija rengiasi siųsti

llalifax Suvienytu
laivas
"Seneca," kuris
Valstijų
vyras taip nešioja čcvcrykus, kad
buvo valdžios pasiustas tėmyti
pirmiaus nusidėvi priešakini da- lediniu
kalnų plaukimą, praneša,
lis, tai reiškią, kad toksai vyras
šįmet didelių ledinių kalnų
jog
kiekir
visai
prie
netaupus
yra
bet užtai mažų labai
vienos progos leidžia pinigus. yra mažai,
daug.
Jeigu mergina nudėvi čcvcrykus
Kitur

f

buk suėmė daug
kariu- kėjų.

savo

siiminėjo perdirbinėjimu žydiškų sižengėlių.
batuosna p. P. Grigaitį. Sis nuvaikų gimimo metrikų ir mokyksispjovė ir nestojo. Reiškia:
lų paliudijimų.
Į| Bulgarijos karalienė gavo Ura, industrialistai subytino ciį šalis, tai jau negalį būti abejojį Pasitraukė nuo vietos Anglilaišką su persergėjimu, kad Ame- cilikus!...
nės, kad įinui ištekės už turtingo
atsibuvo parlia- rikon nevažiuotų. Kas laišką rajos karo ministeris Seely. .Mano|i
Bulgarijoj
vyro.
Brooklyne cicilikai iššaukė dema, kad pasitraukti turės ir visa meuto atstovų rinkimai. Išrinkta šė—nekenčianti Amerikos
bulga- batuosna tautiečius. Tie ir-gi nuUžbaigiant, paminėtina dar liberališkoji Asąuith'o ministeri- uK valdžios šalininkai ir 117 opo- rai, ar nenorinti jos matyti amesispjovė ir nestojo. Reiškia: ura,
prietaras, sulyg kurio nauju če- ja.
/ijos šalininkų; socialistams rin- rikonai—nežinia.
"visuomenė
pasmerkė" tautiečius
veryku niekuomet nereikią dėti
kimuose visai nepasisekė.
ir apvainikavo socialistus....
ceisoriaus
ant lentynos augščiatts savo gal|Į Japonijos
pakviesKovo 25 d. \eapoIyj, pietinėj
tas sutverti naują
Cliicagoj cicilistai taipgi šaukia
vos ir niekuomet nešveisti čeveministeriją vieYukic ijos ciesorius
mano
Italijoj, susitiko \ okietijos cietautiečius liežuviais imtis. Turtoj
bent
buvo
pasitraukusios
kunigaikštis
sorius su Italijos karaliumi. Pa- ant jūrių, tarp Venecijos ir Triesrykų pirm negu jie
but ir čia nusispjaus ir nestos.
kartą dėvėti; jeigu žmogus to sisveikinimas
susidraugavusių to susitikti su Austrijos sosto Tokugavo atsisakė tą vietą pribus dar vienas "ura!..."
nepildys, tai jjjį galinti patikti ko- kraštų valdonų buvo labai širdin- Įpėdiniu, kunigaikščiu Pranciškų imti; todėl dar vis nežinia, kokia Taigi
liet
kodėl jie neiššaukia nors
bus
kia nors nelaimė, o kartais, rasi, gas.
naujoji ministerija.
Ferdinandu.
mušu davatkų,—ar andarokų
sykį
ir net mirtų.
|! Prie inėjimo Brisbam portą n,
Tos jiems parodytų, kaip
Ij Austrijos valdžia rengiasi už- Australijoj, paskendo plaukiantis bijo?
I Krakove suėmė Rusijos šnioo—Piklius.
liežuviais reikia malti.
Susekta, jog traukti paskolą 500 milionų kro- iš Numa j Sidney, franeuziškas
pą provokatorių.
*
*
427. Kur yra augščiausia ir že- suimtasis yra Policzouski; jis va- nų sudrutinimui kariumenės. Bet
garlaivis Saint Paul. Prie to pri"Chicagoj ši;į savaitę Pirmojo
miausia vietos Suvienytose Vals- dinasi
taipgi Mikas I'ilczeuski. nežinia, kur ji tiek pinigų gaus: gėrė 18 įgulos žmonių.
regimento
ginklidėje atsilieka šutijose? Kalifornija yra žinoma,
Austrijoj jų mažai, o PrancūGalima matyti genų
paroda.
kaipo
valstija, kurioje auga
ĮĮ Rusiškieji studentai Freibur- zija savo priešams skolinti neriausių Amerikos šunų. Yra ir
augšeiausi ir storiausi medžiai vi- go (Vokietijoj, Saksuose) kalna- nori.
I. W. W. UNIJOS LAIKRAŠ- rusiškų šunų. Trūksta lietuviškų"
sose Suvienytose Valstijose. Tokasystės akademijos kovo 24 d.
(Rašo "Naujienos").
ČIO REIKALUOSE.
ji valstija taipogi žinoma ir sa- sukėlė smarkias riaušes netoli
!j Prusnose, Graudenze, teis(laua.
Matyt, parodos manavo didžiausiais visoje šalyje ak- esančiame
kaime Kleinschirma. mas pasmerkė mirtin moterj Hadžieriai
dar
nežinojo apie "Naumenimis. Daug kuom stebėtinu Rusai įsiveržė j privatišką susi- sienę, už nunuodinimą savo vyKovo 22 d. atsibuvusiame I. \V.
biuro
įsikūrimą.
dar yra turtinga Kalifornija. rinkimą ir visokiais budais susi- ro. Jai bus galva nukirsta.
\Y. (industrialistų) 31 Liokalo jienų"
*
*
Prie visų sa"o "stebuklingu" tur- rinkusius
kibo
susirinkime
buvo
(lietuvių)
prie
užgauliojo,
"Laisvė" rašo, kad Bagočių ir
tų jinai gali priskaityti dar ir moterių ir kad net kantrius vo|| Ant Kaukazo, mieste Kutai- svarstomas reikalingumas paimjo
sekretorių Vasiliaucką alias
visose
augščiausią
Suvienyiose kiečius suerzino. Vokiečiai ne- se visa redakcija gruziniško laik- ti bent kurį laikraštį už organą.
vėl kokia ten nelaimė išKutrą
Valstijose kalną, taip vadinamą kviestus svečius lattkan išmetė, raščio "Simarltisma" už kokį ten Apkalbėjus tą klausimą plačiaus,
tikusi: jie, girdi, net suareštuoMount YVhitney, kurisai stovi bet tie išsitraukė peilius ir kito- valdžiai nepatinkamą straipsnį ta- pasirodė, kad
paimti bent kurį iš
ta.
14,501 pėdą augščiaus už jūrių kius ginklus, kokius tik sugriebti po kalėjiman pasodinta; sėdi už tautiškųjų laikraščių
negalima,
Gali ir vėl dievobaimingai nuvandens paviršių. Tokiose augš- galėjo, ir pradėjo tikrą mušį. t,-į straipsnį; redaktorius, kroni- nes visviena,
jie nesutiks perkeiskad "nieko man dausiraminti.
tumose paprastai viešpatauja am- Susirėmime sužeista ir sumušta kos
ti
savo
rašytojas, vedėjas vidurinės
pakraipos sulyg šios oržinas sniegas, tačiaus šisai kal- daug žmonių; vokiečius išvadino politikos skyriaus,
neliko,
giau
kaip tik viltis Krisadvertėjas,
ganizacijos reikalavimų, gi soir jumyse" (Skait. jo laišką
nas juom nėra uždengtas.
tuje
vokiškomis kiaulėmis. Gyvento- ministratorius,
expeditorius, cialistiškųjų laikraščių "nauda"
Nepasitenkindama augsčiausiu jai atsišaukė į valdžią, reikalau- spaustuvės savininkas, statėjas ir jau pasirodė Baltimorėj, kur Lie- kun. Lozai rašytą. "Vien. Liet."
kalnu, Kalifornija turi, taip sa- dami apgynimo jų nuo panašių numerių išnešiotojas. Tiek re- tuvių I. W. W. Liokalas buvo Bagoėiaus byla).
+
*
kant, užgrobusi ir žemiausiąjį negeistinų svečių. Gal dabar pra- dakcijos narių, turbut ir Rusijoj, paėmęs už organą socialistų laikLaimė iluertos, kad revoliucivisu Suvienytų Valstijų vietą, sidės vaikymas laukan rusiškų nei vieno laikraščio nenubaudė
raštį "Pirmyn." Tas bandymas
gulinčiu 276 pėdas žemiaus van- studentų iš Vokietijos mokslo iki šiol. Tas padaryta ne admi- parodė, kad socialistai šią uniją jonierių vadas Villa nepasikvietė
sau pagclbon mūsiškių "revoliudens paviršiaus jūrėse. Žemiau- įstaigų. Jau ir dabar rusams stu- nistratyvišku bildu, užsimanius neapkenčia
užtai, kad ji eina kisia vieta stovi tris mylias atstu dentams sunku įsisprausti į Vo- kokiam biurokratui, bet Kutaiso tais keliais
cijonierių."
Butų senai jau jį
negu socialistai, ir toožio
nuo Bennett's Well taip vadinaragan
suvarę.
kietijos augštesnių mokslų įstai- apskričio teismo. Už kaltę vie- dėl musų socialistai tą uniją net
*
*
"Mirties
no
nubausta daugybė žmonių. šmeižia; prasimanydami
mamjame
Slėnyje" gas.
apie ją
"Vieton
kun.
F.
Kemešio,
(Death Valley).
nebūtų dalykų (nepamenu, kuredaktorium
Vokietis
Eckoriaivininkas
"Draugo"
busiąs
Laikraščiai
vėl
p.
įj
||
praneša, jog riame "Kovos" n-ryj praėjusių
Kaipo įdomus faktas, pabriežex-klerikas.
J.
Kubilius,
ner
orlaiviai
su
bavienatinis
Ruužtikrina,
pavojingai apsirgo
jog
tina tai, kad augščiausia ir žemetų). Socialistų laikraštija ne
("Kova").
miausia vietos stovi sulyginamai lionais taip jau pagerinti, kad sijos caro sunus, sosto įpėdinis svkj skelbė net tikrai begėdiškus
Shake hands, Mr. Vidikas!
visai arti viena prie kitos: tiktai bomboms iš jų galima visą svie- Aleksy. Dėl namų ligos caras apie šitą darbininkų uniją melus,
Bus geras "tymas," kada sociaišnaikinti.
Bet franeuzai iš- atidėjo savo kelionę į Kosimą; kokių net ir
92 mylios skiria abi šias vietas. tą
kapitalistų spauda
ir klerikalų organus ves du
listų
Kuomet oras tyras, nuo Mount rado benzinines bombas balio- keliaus jis ten balandžio 7 dieną. gėdytųsi prasimanyti
(Skaityk ex-klerikai.
"Laisvės" num. 20 judošišką
AYhitney, aukščiausio Su v. Vals- ninių orlaivių naikinimui. To*
*
|| Vokietijos sosto įpėdinis straipsnį tulo revoliucijonieriaus
tijų kalno, galima matyti žemiau- kias bombas gali paimti aeropliaProtestas: "Lietuvos" No. ii
si.'^ šalies vietą (Suv. Valstijomis nai ir nuo balionams nepasiekia- rengėsi atlankyti vokiškas val- B.). Savo keliu į tokius begėžinia, buk Butkus Chicamos
patilpo
bet
balionus
kad
augštumos mėtyti į
dybas Afrikoj,
parlia- diškus šmeižimus atsakyti jų
čia visur vadinama vien metroir
statęs
goj
mentas
merginą ant licitacijos.
atmetė
kejuos uždegti.
laikraščiuose negalima, nes viereikalavimą jo
polija; Alaskoje, kuri priklauso
Aš
kad Butkus to padasakau,
lionei
skirti
tai
50,000 markių,
jis tos neduoda: jei dar 'socialistus
taipogi Suv. Valstijoms, yra keButkus yra "susivis
atsisakė
ryt
ten
negalėjo.
nes
savo
keliauti,
|| Galicijoj sugauna
daugiau
letas daug augštesnių už Mount
pagirsi, kaip mažus vaikus, tai
skaito "Kekelionei
pratęs
išleisti
Ausdarbininkas"
nenori.
Rusijos
šnipų,
pinigų
o
šnipiuėjančių
atspaus,
jei jiems pasakysi vie\Vhitney kalnų).
ir
o
Nors
sosto
Šnileivį"
"Šakę,"
vopagalios ir
trijos
apsiginimo
tiesos
nekeliaus,
paslaptis.
įpėdinis
ną-kitą
žodį ir nurodysi jų
Kadangi Mount VVhitncy stovi
vien (ialicijoj Rusija kiškos valdybos Afrikoj, turbut, nešvarius atsinešimus I. W.
"Naujienas."
pinėjimams
į
W.,
14,501 pėdą augščiaus jūrių paskiria kasinėtai po 30 milionų per tai nedaug žudys.
Jo pati yra garsi oratorka:
tai nei nemanykite jų laikrašviršiaus,
žemiausioji vieta nuDžian
Bambos spyčius varo, kaip
čiuose vietos rasti,—ten vietos yra
sileidusi 276 pėdas žemiaus to kronų.
iš
valdžia
nei
Pulkai
Vilko
rago.
Rusijos
trumpam
|Į
Baltojo
plėši- tik šmeižimams. Męs turėjome
paties paviršiaus, tai skirtumas
laikui dabar neišduoda užsienių kų užėmė miestą Shampang, ChiTaigi aš protestuoju ir noriu,
tarp tų abiejų vietų siekia 14,progą apie tai gerai patirti kad
kad
"Keleivis" už jį užstotų!
tin- nuose, kur taipgi išskerdė daug ir per
pasportų
jauniems
vyrams,
777 Pėdų.
buvusį Montcllo streiką:
kamiems
tarnauti.
ir
turtus
Š.
o
žmonių
kariumenėj
išplėšė,
jų
socialistams buvo užtektinai vieSekantis savo augštumu Suv.
ko
imti
Jis
mojau
kad
užstojo:
tos
išnaikino;
pagarsino,
negalėjo,
šmeižti vietinį I. W. W. 31Valstijų kalnas yra Mount RaiĮĮ Kelčių vyskupas prisakė pra- teris ir merginas nelaisvėn pa- mą Liokalą, o kada ši unija no- tai "tautiškame" saliune tai panier, Washington valstijoje; šisitaikė.
sai kalnas taipogi yra vadinamas šalinti iš katalikiškų organiza- ėmė ir su savim nusigabeno.
rėjo nurodyti, kur teisybė, ir pa*
*
viešus
veikėjus, nepatinkandar Mount Tacoma. Manoma, cijų
rodyti vietinių socialistų intrigas,
Dr.
čius
Ant
ir
salos
iki
Steputaitis, Prūsų lietuvių
šiol, per kurias musų streikas ir buvo
dvasiškijai—Dr. PodČaskį
||
Islandijos
-kad jisi turi- apie 14,360 pėdų.
miestelio Čelacez mokytoją Ką- nors ta sala gana didelė, gehžinpralaimėtas, tai socialistų laik- atstovas, savo garsioj kalboj .prieš
Tikrojo jojo augštumO negaliTas labai panašu į boi- kelių nebuvo, apart vieno pa- raščiai
ma sužinoti, kadangi kalno vir- dzevskį.
("Laisvė," "Pirmyn" ir lenkus, kurią jis pasakė Karabet
dabar
boikokelio
kotą,
salos
prasto
Lenkijoj
šūnė yra amžinai apklota giliu
pietinėj
dalyj. kiti) atsisakė musų paaiškini- lystės seime, išsitarė, kad lietumada.
viai esą yra ir busią kaiseriui (kakitur nei jokių kelių nėra. Da- mus savo laikraščiuose
tų
sniego sluogsniu.
dėti, nors
vierni iki kaulų.
bar užgirta dirbti geležinkelį nuo tie
raliui)
paaiškinimai buvo juk ne ko—00—
Paryžiaus mokslo akademija salos sostinės, miesto Reykjavik, kių ten kapitalistų, bet tų pačių
Prūsų laikraštyj "Apžvalga,"
428. Kur yra mažiausis biznio nurodo apie naują radiaus pri- j vakarines pakrantes. Tasai ge- !darbininkų, kurių reikalus jie sa- kaip praneša juokų laikraštis
namas? Manoma, kad mažiausis taikymą. Ji mat galima vartoti ležinkelis turės ilgio 93 kiliomet- kosi ir visa gerkle šukauja buk "Sukurys," ta vieta Steputaičio
biznio namas yra pastatytas prie apsaugojimui namu ir žmonių rus. Padirbimui jo paskirta $1,- "giną." Laike to streiko šie laik- kalbos buvo atspausdinta šitaip:
Pakanka i mili- 200,000.
2 Light st., Baltimore, Md. Ši- nuo perkūno.
raščiai parodė, jog jie gina ne vi- "Lietuviai yra karaliui vierni iki
ir
radiaus
ant kiaulių."
oro
gramo
praleidimas
sai namas (o namu jįjį reikalinsų darbininkų reikalus, bet tik
elektros
kelis
miliopasididina
ĮJ Vietoj pasitraukusios Japo- savo sėbrų-socialistų. Iš to bu- Geresnį juoką ir tikras juokga skaityti, kadangi be miesto
nus
Radius
todėl
dikartų.
gali
tam tikro leidimo namų statynijoj Yamamoto ministerijos, su- vo aišku, kad socialistas ir darbi- darys neismislytų.
mui šio namo negalima buvo sta- delius plotus apsaugoti nuo per- sitvėrė nauja po vadovyste kuni- ninkas toli-gražu nėra vienas
ir tas pats. Socialistai
Nedaug jau yra šiais laikais
tyti). Šio ''namo" priešakis už- kūno. Tas rods buvo nuo senai gaikščio Šizenoku Okuma.
gina sokurios iš meilės miršima vos 2 pėdas 7 colių; augštu- žinoma, tik prieš perkūną jo nemoterių,
cialistus, bet ne darbininkus.
vartota.
mo gi turi pilnai šešias pėdas.
|| Pasitrankė nuo vietos Pieti- Darbininkas, jeigu jis ne socia- ta. bet daug yra tokiu kurios tik
nės Amerikos Peru republikos listas, bet
Po didžiojo Baltiinorės gaisro
industrialistas, tautie- iš jos gyvena....
*
*
j Į Pasitraukė nuo vietos Japo- prezidentas; jo vietą užėmė vice- tis ar kas kitas, pas juos užuo1904 m. Light gatvė, prie kurios
Yamamoto
minisKada
nijos
markyzo
Robert
tasai "namas" stovi, buvo pra-prezidentas
daugiausiai buvo durnių?
Leguia.
jautos, matomai, neturi. Atsiplatinta. Likusieji žemės sklype- terija. Yamamoto buvo prielanžvelgus į visa tą, męs matome Pereitą seredą, nes tai buvo Priliai tapo licitacijos keliu parduo- kus Amerikai ir vengė su ja ašji Mieste Marsilioj pasimirė neatbūtiną reikalą leisti lietuvių ma April'ius.
Jurgis Spurgis.
ar toks jau bus
vaidu;
tresnių
ti. Vien.-į tų sklypelių, mažą trigarsiausis provansalų raštinin- kalba I. \V. W. organą, o to įkūkas ir poetas Frederick Mestral, nijimui męs randame
kampį, uupirko Joseph P. Jar- ir jo įpėdinis, nežinia.
reikalinga
^oe ir pastatė šį namelį. Dabar
sutverti tam tikslui tam tikrą
išgyvenęs 84 metus.
[Į Po Rusijos įtekme susitvėrė
ten įtaisyta maža krautuvėlė, ir
bendrovę, kurion galėtų prigulėti
nauja Balkanų tautų sąjunga iš
varoma biznis.
|| Japonijoj tapo nuo tarnystos kaip T. \Y. W. bokalai, taip ir
Grekijos, Serbijos ir Monteneg- laivyne prašalintas vice-admirolas pavieniai I. W. \V. nariai. ToPekliškas šmeižimas.
Blogas
ro. Šitos tautos, kilus karui,
pasi- Va Matsmuoto už ėmimą kyšiu dėl męs kreipiamės šiuomi j ki- žmogus, sakoma,
yra
pavojingesžada eiti išvien. Serbija karan nuo vokiškos firmos Siemenso. tus I.
KLAUSIMAI.
W. W. bokalus, kad tą nis už nuodingą gyvatę. Kad
pasižada pastatyti 450,000 kareiir savo nuomones pikto žmogaus liežuvis kartais
apsvarstytų
429. Kaip
greitai vaikščioja vių, Grekija 380,000, o MonteČekijoj, mieste Pragoj redak- viešai išreikštų. Mums reikia ne- buva aršesnis ir už gyvatės liežu||
įspūdžiai nervais?
negro 60,000. Karas gi gali kilti cijoj vieno čekiško laikraščio poliatbūtinai, jei norime pasekmin- vi, apie tai gali paliudyti sekan430. Kaip turtinga yra Siberi- tik su
Austrija. Austrija, tai cija padarė kratą ir paėmė daug gesnę agitaciją varyti,
jsteigti tis atsitikimas:
ja?
jausdama, su Vokietijos pagelba, laiškų ir kitokių dokumentų, iš kuogreičiausiai savo organizaciPrieš keletą savaičių pradėjo
Kokia
431.
tauta yra kantriaustengia.-! prie savęs priristi Tur- kurių pasirodė, kad minėto laik- jos laikraštį, ne?
be Įvairiose Chicagos dalyse eiti neorganizacija
sia?
kiją, o gal ir Fulgariją, kuri turi raščio redakcija tarnavo Rusijai, laikraščio vargiai gali
pasekmin aiškus gandas, buk plačiai žino432. Ar gali akli žmones ma1
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tyti krutumus paveikslus?

(Atsakymai

bus kitam

numeryj.)

pamatą pykti

kijos.

ant

Serbijos

ir Gre- kuriai -uteikdavo visokias Austril.ai

jos pasiaptis.

redakcijoj

Pasiremdama

rastų

ant

I.

gyvuoti.

w!

W. 31 Liokalo
Mass.

laiškų, policija Montello,

toriją :
P. Mažeikis, kuris turi graborišką j staiga prie 3315 Auburn
ave., girdi, sykiu su savo "dreiveriu" parsivežęs žmogų iš ligonbučio palaidojimui. Parvežę,
jie įnešė lavoną j tam tikrą kambarį, kur lavonus balsamuojama
ir ten jį paguldė. Po tulo laiko,
girdi, dreiveris inėjęs j tą kambarį ir už kelių minutų atbėgęs
pas Mažeikj, sako: "Nagi, nebašninkas atgijo,—žmogus, kurį par-

I

\

1 ;en

nei žodžio

teisybės,—tai

už-

buvo tik

Kad teisybės tarne nėra,
jaus paaiškėjo jau ir iš to:
1.

Mažeikis

nelaiko

tuo-

dreiverio

jau nuo dviejų metų ir todėl su
jokiu dreiveriu jis lavonų negalėjo parsivežti iš ligonbučio;
2. Knygos ir liudininkai
paroi
dė,

kad

jokio lavono Mažeikis
ligonbučio nepar-i

Ar tu pasiutai?—sako Mažeikis,—negali but. Juk iš ligon-

sivežė.

bučio gyvo žmogaus neišduos."
Tai pasakęs, Mažeika nuėjęs pats

padavė,

pažiūrėti

lavonų

bjaurus šmeižtas.

tuom laiku iš

—

su

rašais, išklausinėjo apie viską ir
atrado, kad tame pranešime nėra

vežėm, guli gyvas...."

Skundikas
nei

nei savo vardo ne-

nepadavė vardo

sumislyto nebašninko, taigi

to

aiš-»

to iš numirusių prisikė- ku, kad čia norėta
paleisti paskalusio. Po valandos sugrįžo ir sa- las, apdergti gerą
vardą ir sunaiko: "Kiba tau akyse persimainė? kinti biznį Mažeikos, kuris
jau
Nebašninkas, kaip gulėjo, taip ir apie 15 metų yra graborium ir visados turėjo vardą gero ir darbguli negyvas..."
Tai ar žinai, kiimute, ką štaus lietuvio.
Mažeikis padarė?—taip viena kiPagalios klausimas tapo pakel-i
tai bobelės pasakoja.
tas susirinkimuose šv.
ir
—

Nagi jis, nuėjęs tau kambarin ir pamatęs atgijusį nebašninką, ėmė ir užmušė jj... Matai,
kad pagrabo "neliuzyt..."
sako klausyNegali but!
toja.
Kaipgi, ana ir "hamerį" prie
lavono rado
pasakoja toliaus
pletkorka, ar pletkorius.—"Hame—

—

—

—

—

ris," kad žinotum kruvinas,

Jurgio
Vytauto draugysčių ir
nutarta dalykus
nuodugniai iš-*
tirti ir toms pletkoms
galą padaryti. Šių draugysčių delegatai ir.
delegatai Saldž. Šird. V. T. draugystės, atvykę pas p. Mažeikį ir
ištyrę visą dalyką, sutaiiė sekantį pranešimą:
D. L. K.

Pranešimas

o

Męs, žemiaus pasirašitsie, aN
nebašninko galvoj .rado didelę
stovai vietinių
draugysčių, susi-*
skylę... Galva pramušta ir .smerinkę,
ir ištyrę visus
peržiūrėję
genis ištiškusios...
kurie
pa>kaius,
leidžiami
šlovės
O Jazau, ar gi tas gali but?
ir garbės plėšimui
p. Povylo Ma—nenori kitas dar tikėti.
žeikos,
Kitoj vietoj dar aršesnes ir bai- burn graboriaus prie 3315 Auave., nutarėme atsišaukti
sesnes pasakas
pasakoja.
prie
visuomenės
ir jai pranešti,
Ne hameriu (plaktuku), bet
kad męs pažįstame
p. Povylą Makirviu, sako, ėmė ir perskėlė galžeikj, kaipo seną ir žymų Chica-*
vą.—ot taip pusiau. Nebašninką,
—

—

žinai, paskui atkasė

perskeltą.
ir kalėjime

ir rado

galvą

gos

pilietį-obivatėlių

ir kad tuose

leidžiamuose paskaluosc nei
Mažeikis jau suimtas
akmenis skaldo...

Tokios ir panašios istorijos
žaibo greitumu aplėkė visas Chi-

trin

pūčio teisybė nėra: jokių užtnu*
šimų, nei nieko panašaus nebuvo.
ir

Šitas reikalas buvo pavestas net
policijos kapitonui ištirti, ir jis,

cagos kolionijas ir greitai prasiištyręs, nerado nei žodžio teisyplatino j aplinkinius miestelius:
bės tose visose pletkose ir nelemIndiana
Ilarbor, \Vauke- tose
Gary,
žmonių kalbose. Apie tai
gan, Chicago Heights ir. 1.1.
pranešdami
visuomenei, męs žeVienas žmogus, geras Mažeimiaus ir

pasirašome:
draugas, net iš Springfield,
D. L. K. Vytauto
draugystės
111., kaip pasakojo pats Mažeikis,
telefonu jj šaukė, klausdamas, ar delegatai: V. Račkauskis, St.
A. Joniks ir S. P,
teisybė: "Kas tau, sako, pasida- Marcinkevičia,

kio

Ar tu, Mažeiki, ant senat- Kunevičia.
Šv. Jurgio draugystės
vės pasiutai? Žmonės pasakoja,
delegatai: K.
Naugžemis, Jurgis Polikad tu žmogų užmušęs..."
ir S. Dilertas.
Žodžiu kalbant, juo toliaus, janskas
Saldž. Širdies V. J.
draugystės
juo istorija baisesnė darėsi.
Vienok baisiausia yra tas, kad delegatai: Benediktas Butkus ir
rė?

šitos visos paskalos, šitos visos Jonas Mazeliauskas.
Pašaliniai liudininkai: Jonas A!«
pliovonės neturi nei krislo teisyMartinkus
ir Dr. A. L. Graičubės. Tai yra bjauriausis ir peknas.
liskiausis šmeižimas, kokis tik gali but išmislytas.
Pereitą subatvakarį šv. Jurgio

parapijinėj svetainėj laikė savo
susirinkimą "Susivienijimas Liet
Draugysčių Administracijų prie
ris pirmas tokią baisią pletką
pa- šv. Jurgio parapijos."
leido. Kiekvienas sako, kad jis
Tarp kitų reikalų, čia buvo pa-»

Ir negalima, kol-kas, susekti, iš
kur tas baisus šmeižimas gimė,
kas turėjo tą gyvatės liežuvį, ku-

nuo

kito

girdėjęs,

kad

sako,

vaikyk

tu

o

tas

kitas vėl keltas tas pats Mažeikos klausiIr mas. Susirinkime dalyvavo apie

"žmonės kalba."
vėją laukuose!...

30 atstovų nuo 12 bažnytinių šv.
Jurgio parapijos draugijų.
mas :
Mtan susirinkiman
tapo tyčiai
Vienos draugystės susirinki- pakviestas ir p. Mažeikis, kuris
me, vienas narys pasikėlęs sako, apie tą visą istoriją delegatams
kad tas turi buti teisybė, nes papasakojo. Nebuvo visam susiapie tai ir laikraštyj jis skaitęs: rinkime nei vieno žmogaus, kuKokiam laikraštyj?—jo pa- ris butų tiems bjauriems apie
klausė.
Mažeiką paskalams tikėjęs. DeNagi "Lietuvoj"—ten pla- legatai savo kalbose išreiškė pačiai apie tai buvo parašyta.
sipiktinimą tokiais leidžiamais
Ar pats skaitei?
plepalais ir nekurie, kaip, paNagi savo locnomis akimis vyzdžiui, p. B. Butkus (Susiviemačiau ir skaičiau—tvirtina žmo- nijimo prezidentas) ir dar keletas
gelis.
delegatų, karštose savo prakalboAr "Lietuvoj?"
se aštriai nupeikė tuos
paskalus
Tai dar klausi,
žinoma ir išreiškė karštą užuojautą ne"Lietuvoj."
teisingai apšmeižtam žmogui.
O ar pats "Lietuvą" gauni? Susirinkimas delegatų vienbalsiai
No, aš jokiu gazietu ne- nutarė užstoti už neteisingai
užsirašau, bet gavau nuo kito skriaudžiamą žmogų ir viešai paskelbti visuomenei, kad ji j topasiskaityt...
"Lietuvoj" gi nei žodžio apie kias pletkas netikėtų. Delegatų
tai nebuvo rašyta, bet žmogelis susirinkimas nutarė vienbalsiai
tvirtina ir gana.
prie viršpaminėto, augščiaus tilBuvo mėginta susekti pradžią pusio pranešimo prisidėti. SusiAišku, kad tai buvo kokio nors rinkime dalyvavo sekančių draugyvulio kerštas ir tuos išvedžio- gysčių atstovai:
jimus patvirtino tolimesni tyri- Šv. Kazimiero Karalaičio, šv.
nėjimai.
Jurgio, Apveizdos Dievo, Šv. JoPolicijos stoties (prie 35-tos no, Dovydo Karaliaus, Vyskupo
gatvės) kapitonas pranešė, kad Valančauskio, D. L. K. Vytauto,
vieną syki apie pusiaunaktį jj pa- Šv. Martyno, Saldž. Širdies Y. J.,

Nesenai buvo ir toks atsitiki-

—

—

—•

—

—

—

—

—

—

saukė kas ten

telefonu ir pasa- Šv. Mateušo Apaštalo, S v. Juozapo ir šv. Domininko draugija.
Taigi galima tikėtis, kad dabai

Cbicagoj lietuvis-graborius, kė jam, kad Mažeikis papildęs
Mažeika nuo Bridgeporto, ką
žmogžudystę (kaip augščiaus pa-

mas

Valdyba

knygas

pervertė jo

padaręs negerai...

Diena

nuo

duota)

; todėl

tejul policija, girdi, jau bus

toms

pletko'ms galas. I<

turėtu buti. Nes nieko bjaurės
nio, nieko žvėriškesnio nėra ir
turbūt, negali buti, Jvaio plėšima, i
garbės nekaltam žmogui.

Nauja muzikos draugija. Pra- bilėjaus. Ši jubilėjų žada surengeitoje savaitėje Bridgeporte susi- ti visos Cbicagos TMD. kuopos.
c vore
nauja muzikos draugija- Svarstyta taipgi Strokio klausikuopelė, susidedanti vien iš pri- mas apie lietuviu vėliavą: nutarJeigu ta visa istorija butu tei tyru-ių muziku bei dainininku. ta, kati tą reikalą pavesti sekanfinga, tai butų baisus dalykas Kuopelės tikslu yra teikti Chica- čio TMD. seimo apsvarstymui.
I'et kad ji yra neteisinga—tai gos lietuviams geresniuosius muKuopa yra tos nuomonės, kad šis
dar baisesnis dalykas, ir kiek- šu tautinės, o
taipogi ir kliasiškos klausimas turėtu buti išrištas
vieną padoru žmogų, girdint to- muzikos tvarinius, žinoma, pri- Lietuvių Mokslo Draugijoj, bet
kius velniškus šmeižimu^, ima
derančioje ir tu tvariniu vertoje ne pavienės ypatos.
širpuliai. Kiekvieno padoraus formoje hei tinkamame atlikime.
Pereitą nedėldienį atsibuvo
žmogaus taipgi yra priederme to- Naujai susitvėrusioje kuopelėje sekanti vakarai ir pasilinksminikius plepalus sulaikyti.
esama geru jiegtj, ir todėl gali- mai: Iltill Housc
svetainėj atsima tikėtis, kad pastatytasai tik- buvo
koncertas ant vargonų.
Rinkimai. Ateinančios savaitės slas neliks, kaip tai dažnai pas Programą išpildė žinomas mūsų
—

PARSIDUODA
Ashland avc., Chicago, 111. VisoPajieškau brolio Vincento čiupilos,
NAUJA LIETUVIŲ KOL'.ONIJA
Pardavimui labai pigiai gerai jrengkiuosc skauclC'jijmtjbse vartokite kuris jau 4 metai Amerikoje. Pir- ta
grosernfi F" visais tsivorais, biznis ir Pigus Lotai tarpe 55-tos ir 57-to«
miau,
rodos, gyveno Troop, N. Y. jau gerai išdirbta
Trinerio Linimentą.
gatvių, 42-os ir 44-os aves.,
apie 20 metų ir turi
Paeina iš Kauno gub., Šiaulių pav.,
ir prie Western ave.,
savo
[daugybę
pastovių
kostumerių.
Užvenčio par. Aš ką tik esu atvažiaDabar yra didžiausia proga nusiNAUJA LIETUVIŲ KOLIONIJA
Inėjmas j grosernę iš dviejų gatvių:
vęs iš Lietuvos. Turiu labai svarbi) Haisted
ir Peoria (Johnson). Parsi- pirkimui lotų šiose apielinkėse, nes
ir Pigus Lotai tarpe 65-tos ir 57-tos
reikalą. Todėl meldžiu jo paties, ar duoda iš priežasties, kad savininkas paskui pabrangs dvigubai. Daug jau
gatvių, 42-os ir 44-os aves.,
ko kito, jj žinančio, atsišaukti antbūtinai turi kuogreičiausiai išvažiuoti yra išparduota lotų šiose apielinkėse.
ir prie Węstern ave.
rašu :
Lietuvon. Atsišaukite tuojau adresu: Prekė lotų nuo $150.00 ir augšėiaus,
Dabar yra didflausia proga nusi
Pranciškus čiupila,
1622 So. Haisted st.,
Chicago, 111. parsiduoda ant labai lengvų išmokėjipirkimui lotų šiose apielinkėse, nes 877
Cambridge st.,
E. Cambrldge,
mų. Dėl platesnių žinių kreipkitės
paskui pabrangs dvigubai. Daug Jau
Mass.

yri išparduota lotų šiose apielinkėse.
Prekė lotų nuo $150.00 ir augščiaus,

parsiduoda ant labai lengvų IšmokėjiPajieško darbo: prie
mų. Dėl platesnių žinių kreipkitės gerai žinantis savo darbą, mokantis
pas:
valdyti automobilių, suprantantis maZ. S. Miokievlczia,
žiausių Jame dalykėlį, jaunas, smagus,
2342 S. Leavitt st.,
Chicago, 111. lietuviškai, lenkiškai, rusiškai ir angTel Canal 2024.
liškai kalbantis, visai negeriantis vyutarninke, balandžio 7 d., bus mn atsitaiko, vien tuščiais žo- artistas p. A. Pocius ir O. Klimaras lietuvis,
kam reikia tokio darbimiesto
rinkimai. džiais. Naujosios kuopelės jiego- vičiūtė. Programas buvo artistišvaldininkų
FRANK O T T O
ninko, tegul kreipiasi adresu:
Šiuosmet ir lietuviai turi vieną mis jau buvo atlikta koncertinė kai išpildytas ir muzikos mylėtoPianų Taisytojas.
W. Raszkauskas,
Silver Creek, Pa.
kandidatą: p. Jonas Bagdžiunas, dalis vakaro, l)r. Kudirkos drau- jams galėjo suteikti smagią va- Kas reikalaujat nustatyti savo pla- Box 214,
ną, pataikyti 6trunas ar naujas sudėti
gavęs nominaciją 11-oj vardoj, gijos surengto \Ycst Sido dalyje landėlę.
ir visokiems pataisymams atsišaukite

dabar

mėgina

laimėti ir paskuti- praeitą nedėldienį. Pirmasai kuonius rinkimus ir likti pirmu lie- pelės pasirodymas, sakoma, sutuvišku
aMermanu
Chicagos teikęs pilną viltj, kad chicagiečiai
miesto istorijoj. P-as Magdžiu- galės turėti progų pasigrožėti genas yra ant republikoniško ti- ra muzika.
Kuopelėje esama sokieto, vienok Chicagos piliečių listu, taipogi susidariusiu duetų,
bepartyviškoji lyga viešu atsišau- trio, kvartetų, kaip instrumentakimu j Chicagos rinkikus, tarp Iiii, tai ir vokalių. Kiek iš pačių
kitų. patarė balsuoti ir už J. Bag- kuopelės narių teko girdėti, kuodžiuną. Tą patj patariame ir męs pelė žada gegužio viduryje duoti
n-os

vardos

pilietėms

ir

pilie-

neapmokama

porą

čiams. Lietuviams, kurie iki šio- certų i Bridgeporte
lei priklausė nuo svetimtaučių l.akc), kad

Lietuvių

Rubsiuvių Unijos
skyrius 269 turėjo vakarą Meldažio svetainėj. Dram. Ratelis
LSS.' Rajono suvaidino dramą

adresu:

"Svetimas Dievas." Suvaidinta
labai gerai. Gaila, kad publikos
buvo nedaug,—toks vakaras bu-

JAU IŠĖJO
iš spaudos "TARKOS" No 27 už kovo
mėn. Daug juokingų paveikslų, ka-

vo

vertas

atlankyti.

Vakaras pa-

jeitfu taps išrinktu,

tai nep.. larys
-Žilinsko raitai jau parėjo ir yra
lietuviams sarmatos.
sukrauti pas centro knygininką
Visose kitose vardose patariaNap. V. Mišeiką "Aušroje."
me
balsuotojams nesilaikyti ak- riai, kurie esate užsimokėję už
lai jokių partijų ir balsuoti už
1913—14 m., norėdami gauti virštuos kandidatus, kuriuos
jų« pa- paminėtus raštus, kreipkitės pas
žįstate, kaipo atsakantesnius ir
kuopos raštininką P. Kurkulį.
teisingesnius žmones.
Nuo 8 ryto iki 6 vakare: "KataŠiuose rinkimuose taipgi bus liko"
administracijon, 3249 So.
išrietas klausimas apie įvedimą
Morgan st. ir nuo 9 iki 10 vai.
požeminių kelių (subuays). Pa- va.,
K.
3327 Lo\ve ave.
tartina balsuoti už "Comprehensive system," t. y. kad
"subuays"
Apvogimas. Praeito ketvergo
pasiektų ir kitas miesto dalis, o pavakare
tarp 4 ir 6 vai. vagjs
ne vien tik
vidumiestj.
įsikraustė j Toun oi* Lake lietuviams žinomo p. Ukso hutą, 5033
Politiškas susirinkimas. Didelis
So .Marshticld ave., ir išnešė vipolitiškas susirinKimas atsibuvo sus
-drabužius kaip viršutinius,
pereita panedėlį vakare Meldažio
taip ir apatinius,—tartum šluota
svetainėj. Susirinkimas buvo pa- viską iššlavė. Nuostolių, sakoma,
švęstas Jono Bagdžiuno kandidapridaryta ant apie $300.00. Patūros naudai. Jeigu
rinkimų die- vogtieji drabužiai prigulėjo išnoj bus tas pats, kas buvo perei- dalies
paeiam p. Uksui, išdalies
tą panedėlį, tai turėsime lietujojo pusbroliui.
J. B—as.

vį aldermaną. Žmonių prisirinko
prakalbosne pilnutėlė svetainė, ne
Račiūno paveikslai. P-as Raprisirinko, bet tiesiog prisikimšo. čiūnas
jau keliose Chicagos vieP-as Jaukštis vedė susirinkimą.
tose rodė savo krutančius paBuvo keletas kalbėtojų,
Tarp jų veikslus, pargabentus iš Lietubuvo

įr mūsų advokatai Bračulis
vos.
Paveikslai labai gražus ir
ir Kučinskas, kurie
ragino rinki- žingeidus, ir todėl verta, kad žmomų dienoj balsuoti už savo viennos

nepraleistų

gentį

p. Bagdžiuną. Kalbėjo taipmatę.
gi ir vienas Illinojaus legisliaturos

atstovas, kuris taip pat kvie-

tė žmones už
p.

Bagdžiuną

suoti.

Lietuviai

ii-os

vardos,

kokiu

progos

jų

nepa-

Visi, kurie matė, giria,

juos labai.
Ketverge
2

Apveizdos
politiškų pažiurti nebūtų, privalėj nedėlioj
lo paremti savo

vientautį

Dievo parapijos sair panedėlyj, balan-

ir visi džio
5 ir 6 dienose.
Bagdžiuną.
Seredos ir ketvergo vakarais,
lauja pačių lietuvių nauda. Kaip
balandžio 8 ir 9 dienose, Lenkų
biznieriai, taip ir kiekvienas gyShield ave.,
ventojas turi daugybr visokių rei- Sokolų salėj, 1522
kalų, kuriuos, turint lietuvį al- Cliicago Ilcights. įžanga 25c.,
vaikams 10c.
dermaną, lengviaus bus lietuTolimesnis programas bus vėviams atlikti. Lai
rinkimo dienoj liaus.
nei vienas
lietuvis, nei lietuvė
nesėdi namie: lai
jei eina ir atitai

balsuoti

duoda

už

To reika-

savo

'į-kandidatą

balsą

Rengiama

už

pirmą
į aldermanus!

10

atgavimo sukaktuvės.

Cbicagos

Draugij m Sąjunga ir TMD.
kuopa susitarė sukaktuves

22

švę

bendrai.

.ti

Penktadienyj.

kovo 27 d. Chicagos Dr-jų
Sąjungos direktoriai savo
posėdvj, tarėsi apvaikščioti 10 metų
spaudos leidimo

sukaktuves,

bet

laikraščius.... tar

kalniai, korespondencijos ir 32 puslapiai pilni litarų. Kaina 1 num. 15c.
Metams
1
dol. Prisiųsklt
pinigus
markėmis ar Money Orderiu.
"TARKA" PUB. CO.,
Box 103,
La\vrence, Mass.

DRAUGIJŲ REIKAliJ

JAUNŲ LIET. AMERIKOJ TAUT.
kos buvo daug.
KLIUBO ATM INIST RACIJA.
Mirė Juzefą Vudmonienė,
Chlcago, III.
J. Jankauskas, Pirm.,
pati Petro Vudmono, gyvenan927 W. 34th pl.
čio prie 3429 Auburn ave. VeA. Zalatorius, Pagelb.,
lionė buvo gavusi "rožę" veide.
917 W. 33rd Bt.
D. Gulbinas, Prot. Rašt.,
Tapo iškilmingai palaidota kovo
927 W. 34th pl.
27 d. Paliko vyrą ir du vaiku.
P. Motiejūnas, Turtų Rašt.,
Tapo išlydėta iš šv. Jurgio baž930 W. 33rd et.
—

nyčios. Laidotuvėmis užsiėmė
graborius P. Mažeika.
Moterių draugija "Apšvieta"
turėjo savo pasikalbėjimą "Aušros" svetainėj. Dr. Aldona Rut-

T. Radavičia, Kasierius,
936 W. 33rd Bt.
J.

—

kauskaitė

ir

p.

M.

Olševskienė

paaiškino daug žinotinų ir svarbių dalykų, paliečiančių moterių hygieną. Susirinkime dalyvavo tik moterjs ir
merginos virš
16-os metų.

Kilo tokia daugybė

klausimų, kad visų išrišti nebuvo
tą dieną galima ir todėl tokj pat
pasikalbėjimą nutarta turėti sekantį nedėldienj ten pat. Pradžia
2 vai.
F. V.
Įžanga dykai.

REDAKCIJOS ATSAKYMai.

Mikalauskas, Užžiurėt.-org.
841 W. 33rd st.

22

tikslu bus sušaukta

visų kuopų

konferencija.

| rengimo

žmonės: P.
čius ir M.
ir S.

komitetą ineina
Baltutis,

P. Mulevi-

Juška—nuo

Tananevičius,

šie

Sąjungos

P. Kurkulis
TMD. 22 kuo-

J. Jakaitis—nuo
jos. Ketinama
nusamdyti didžiuė "\Vest Side
Auditorium" salė
r

pakviesti geriausi
Chicagoje
-.albėtojai ir dainininkai.

r

Kurkuliukas.

Įvairumai.
rius

nuo

mylite prasilavinti dailėje,
dainose ar teatrų lošimuose,
čiam prigulėti prie Jaunų
Am. Taut. KHubo, nes J. L.
nevien

tik

bet

užsiima
taipogi ir

tai
tai kvie-

kaip

j

Ant Pardavimo.

Lietuvių
Parsiduoda:— valgomų
daiktų krauloši- tuvė (Groceris) už prieinamą prekę.

A. T. K.

dainomis,

Petrošius, graboP»ridgeporto, važiuoda-

automobilium

ant

spaudos atgavimo ju-

4

augštų,
šeimynoms, prie 3544 Par-

Ant randos:— storas su groserne lr

bučiarnė, rakandai, gera vieta lietuviui, prie Halsted ir 35-tos gatvių. Dėl
tolimesnių žinių kreipkitės:
3452 So. Halsted st.
Chicago, 111.
Parsiduoda:

—

saliunas

lietuvių

ap-

gyventoje vietoje. Pardavimo priežastis: savininkas išvažiuoja j kitų miestų. Atsišaukite antrašu:
663 W. IStli st„

Parsiduoda:—saliunas lietuvių apgyventoje vietoje, netoli lietuviškos

Parsiduoda:

—

Chicago, 111.

grosernė nebrangiai

bažnyčioj. Pardavimo priežastis: va- ir geroje vietoje.
žiuoja j Lietuvą. Parduodama pigiai. 3258 So. Morgan st.,

Atyda!

Pajieškojimai.

Pajieškau savo brolio Andriaus
Marcinkevičiaus (vadinasi A. J. Mitcheii), iš Elksniakiemio kaimo, Pa

girmonių

JONAS

kreipkitės

pas:
Z. S.

2342 S.

Mickieviczia,
Leavitt st.,
Chicago, 111.

Chicago, III.

Jos.

ner,

Manufacturer,

700

W. 31 st st.,
Telefonas Drover

Chicago,
5184.

ANT PARDAVIMO.

$2.300 nuperk> 2 augštų medini namų,
štorinis priešakis, basement akmeninis. Tvartas užpakalyje. Randos atneša $33.00 j mėnesj. Kreiptis:
P. M. Walsh,
3437 \Vallace st.,
Chicago, III.
DOLIARIŲ AUGINIMAS.

Naujam mieste Gary, Ind.
įsodink $10.00, užaugs $100.00.

Į
trumpų laikų pradėjo būdavot 2 milžinišku fabriku už $39,000,000. Ten
sutilps virš 22,000 darbininkų. Dabar
laikas pirkti lotus arti tų dideliu fabrikų, kol da nepabrango; lotų prekės
po $100.00 ir augščiau. Išsyk reikia
(mokėti tik $25.00, o likusius ant mėnesio po $5.00. Laikraščiuos buvo rašyta, kad pradės būdavot trečių fabrikų tuojaus. Gary Indiana darbai eina
pusėtinai. Dėl platesnių žinių kreip-

kitės ant šio antrašo:
Chas Zekas & Co.
186 N. La Salle st.,
III. ,Room 214
Chicago, 111.

Tel. Canal 2024.
PIGIAI

PARSIDUODA

Mariampolės pav., Su- 80 akerių žemės
Michigan Valstijoje
valkų gub. Apie 21 metai Amerikoje. su
budiukais. žemė labai gera: juodPirmiau gyveno Waukegan, 111. Aš
žemis su moliu, 40 akerių išdirbtos;
gm.„

pribuvau iš Lietuvos ir norėčiau pasimatyti. Jis pats, ar kas kitas, malonės duoti žinią, šiuom adresu:
Misa Katrina Maro&kevičiukė,
2024 Peoria Rd.,
Springfield, 111.

j

žemė visa aptverta dratinė
tvora, 10

sieksnių nuo puikios upės, 2y2 mylios
iki miestuko, prie gerų
kelių. Gera
proga norintiems pirkti

farinas.

Pa-

siskubinkit.

Clias. Zekas & Co.,
Pajieškau savo brolio Jono Krave- 186 N. La
Salle st.,
Koom 214,
juno, iš Krugeliškės sod., Triškių paChicago, 111.
rap., Šiaulių pav., Kauno gub.
Gyveno pirmiau apie Ne\v York.
Jo paF A R M O S
ties, ar kas jj žino, meldžiu atsišaukParsiduoda farmos—jeigu manai pirkti adresu:
ti gabalą, žemės, tai kreipkis j musų
L. Kravejun,
kompaniją ir gausi listą su aprašymu
616 Blenin st.,
Schenectady, N. Y. daugelio gerų ir išdirbtų farmų, kurias
norėčiau patarti Trinerio Amerimęs turime pardavimui lietuvių ir
konišką Kartaus Vyno Elixirą, noPajieškau slvo brolių Antano ir Jo- lenkų apgyventoje kolionijoje, atsiPaeina
iš
šyulcų.
Kauno gub., Tel
šaukite lietuviškai pas
kuris yra labai veiklus tabako
šių pav., sod. Eresla. Pirmiaus jie
Sunset Land and Colonization Co.
darbininkams.
K. Antos, Eva gyveno Chicagoje po No 3210 So.
(Not Inc.).
Halsted
st.
Turiu
St.
svarbų reikalą prie 82 W.
Zatka,
Granca, J. Zatka ir aš,
Room 2^'2,
Washington
st.,
kas
jų, jei
žinote, malonėkite pranešti,
męs vis vartojame ir patariame arba
Chicago, 111.
patįs jie atsišaukit

—

mo 10 metų

ruimų,

_

Nortli
Side taip nelaimingai susidaužė
su strytkariu, kad visas automoadresu:
bilians užpakalis tapo kaip kirviu
jįjj. Su pagarba, Florian Zeman,
Juozapas Kubilas,
nukirstas. Laimė, kad užpaka178 Liberty st., Allentovvn, Pa. 101 L'uvernoi st., Montreal, Canada.
linėje sėdynėse nieko nebuvo, Tai
yra teisinga kiekviename užPajieškau savo vyro Jono Vizbaro,
pats p. Petrošius išliko taipgi ne- siėmime. Trinerio Amerikoniškaimo Blandžių, vol. Arioge.los, pav. ir
užgautas.
kas Kartaus Vyno Elixiras iš- gub. Kauno.
Apie 20 metų Amerikoj,
Kovo 28 d. T M D. 28-tą kuovalys kuną, kuri? pilnas atmatų, mie 15 metų atgal gyveno New Yorke,
pa laikė savo susirinkimą, kuria- suteiks gerą apetitą, prašalins už- o dabar nežinia kur. Jis pats, ar kas
kitas, malonėkite duoti žinią adresu:
me nutarta prisidėti
prie rengia- kietėjimą. Aptiekose.
Trimas

18

IR CHORO SKYRIAUS
VIRŠININKAI.
M. Cirnus, kompoz., Mokytojas choro,
902 N. California ave.
B. Vaitiekūnas, RežisieriuB,
3149 So. Halsted st.
M. M. Juodis, Pirm. choro ir dramos.
3252 So. Halsted st.
GERA PROGA!
Reikalingi:—keletas gerai išsilaviMitingai atsibuna kiekvienu pirmg
Lietuviška
spaustuvė su visomis
nedėldienj mėnesio 1-mą valandą po- nusių kriaučių prie moteriškų drapalaikraščio,
prietaisomis
spaudimui
pietų T. Radavičiaus svetainėje, 930 nų. Privalo mokėti ir sijonus pasiūti.
ir 1.1.;
visokių
popierių,
tikietų
knygų,
W. 33-čios gatvės, ant antru lubų.
Darbas ant visados.
parsiduoda viskas drauge arba atslcyTaipogi choro ir dramos repeticijos,
J. B. Gailius,
rium, mašinos ir raidės, klek kam reiatsibuna toje pačioįe svetainėje. Cho- 311 So. Kedzie ave.
Chicago, 111. kalinga; viskas taip, kaip nauja; parro
repeticijos atsibuna seredomis,
labai
siduoda
7:30 vai. vakare. Teatrų repeticijos
pigiai. Adresuokite:
G. A. Baronas,
atsibuna pėtnyčiomis, 8-tą vai. vak.
McKees Rocks, Pa.
Gen. Del.
Taigi, Jauni vaikinai ir merginos, jei
DRAMOS

mais,

Apgarsinimai.

norima, kad prie

sukaktuvių apvaikščiojimo
dėtų ir kitos TMD. kuopos,prisituo

gat.

Chicago, Iii.

—

pasirodžius, kad
kuopa jau buvo pir- vagiliai išlaužė duris ir automomiau nutarusi tas
ja tabako dulkes savin visą laiką.
sukaktuves biliu pavogė. Davus žinią policiPaprastai jie turi mažą apetitą,
svęsti, sutikta prisidėti
prie
jai,
sekančią
dieną
automobilių
yra silpni ir daugelyje atsitikikuopos ir didesnėje salėje
gegu- surasta prie saliuno.ant kampo mų priversti mesti sa .?o
žio 10 d.
darbą.
parengti prakalbas ir Princeton ir 41-os gatvės.
Tokiems, ypatingai moterims, aš
koncertą. Be to

TMD.

ANT PARDAVIMO

Parsiduoda mūrinis namas 2 augštų,
Kaz Staponavičius,
2024 So. Peoria st.,
Chicago, 111. 18 ruimų, 4 šeimynoms, prie 3619
\Vallace st. Kaina $3,500.
Parsiduoda medinis namas 2 augštų,
Parsiduoda:—puiki buCernė ir grosernė geroje vietoje. Atsišaukti:
prie 3546 Lo\ve av. Kaina $1,500.
3244 S. Morgan st. ant kampo 33
Parsiduoda medinis namas 2

pašelpa ligoje. Groceris gerai jdirbtas, randasi lietu1600 Union ave.,
Chicago, 111.
p. Tą Girdėjęs. Telpa kitas rašte- Taigi, kiekvienas lietuvis ir lietuvai- vių
ir lenkų
apgyventoje vietoje.
tė privalo prisidėti prie jo auklėjimo.
lis apie tą patj.
Priežastis pardavimo
jstojimas J
Parsiduodai-f'evervkų taisymo dirbSu pagarba,
J. L. A. T. K. kit$ bizn}. Nedėlinė
pp. Juozapas Kl., Brolis, Merg. Myl.
apyvarta vir- tuvė už
prieinamą kainą; {taisyta
ir čia nepaminėtiem. Peržiurėsim ir
šija $400.00
viskas gerai: mašinos naujos, geros;
sunaudosim sekančiam numeryj.
M. A. Trakimas,
vieta gera; biznis gerai išdirbtas, i
216 Bedford ave.,
p. Kaz. Braževičius. Jusi? paduotos
Brooklvn, N. Y. savaitę galima padaryti mažiausiai
ištraukos :'.s konstitucijos (sk. 1, par. ŽlRGVAIKIO PASK. IR BUL\ DR-JA.
70 doliarių. Parsiduoda, nes savininJau gyvuoja 3 metai Ir turi
3) aiškiai parodo, kad draugija turi
Dėl
išrandavojimo:—privatnas ofi- kas eina j kitą biznj. Kreiptis laišku:
kapitalo suvirs $13,00000
tautiškus pamatus. Draugija, išsirinsas su palaukimo
kambariu, garu apJonas Teleiša,
Taigi, lietuviai, kurie norit sučėdy- šildomas ir
kusi sau tokius pamatus, aiškiai paeleveitorius $11.25 j meneII
Rockford, 111.
322 Mulberry st.,
pinigų mokėdami tik po mažą sumą, sj. Atsišaukite
briežia, kad po bausme šitie pamatai
vakarais nuo 6 iki 8
prisirašykit
šios draugijos. Dr- vai.
prie
buti
negali
mainytini: draugija negali
laiko savo susirinkimus Kas aereGANA MOKĖTI KITIEMS RANDAS!
buti paversta i tikėjimišką. arba par- ja
Joseph Yushkewitz,
dos
apie 8 vai. vak. L. Aiuko Suite
Tegul kiti moka tau. Parduodame
tyvišką, taigi kitokią negu jos įstatai ■vet.,vakarą
600 Blue Islaud ave.,
415,
3301 Auburn ave., kertė 33-člos
lotus ir namus Chieagoje ir Gary,
;*odo. Korespondentas
todėl, musų gat.
iii.
Chicago,
šita
Taipgi
Dr-ja skolina pinigus
Ind.; taipogi ir farmas. Kas pirks
nuomone, šiame nesuklydo. Nesuklyant namų už prieinamą
procentą.
pas mus, niekados nesigraudins. Męs
do jis, kaip matome iš jųsų laiškelio
T Ė M Y K I T !
Nauja 16-ta serija atsidarys balanlotus tiesiai iš kompaniir kitais atžvilgiais, išskyrus gal tai,
Nauji mūriniai namai 2-jų augštų parduodame
džio (April) 15 d. 1914 m. Kurie notodėl pas mus gausite daug pijos;
kad nepaminėjo, jog buvusie viršinin- rite
užsirašyti, atsilankykit po viršmi- galima lengvai įgyti, turint $500.00. giau, negu pirkdami iš antrų rankų.
kai-socialistai patjs prieš rinkimus nėtu antrašu.
Męs parduosime naują narna vertės
Turėdami tame dalyke kokj reikalą, ]
atsisakė ir kad dabar išrinkta, kaip
$4,000.00 su {mokėjimu $500.00; likukreipkitės prie mus; męs duosimo
sius ant lengvų
jįjs sakote, 3 socialistai. Bet gi šitas
išmokėjimų, ir taip rodą, kaip padaryti dvigubus pini
visas klaidas, jeigu jos ištikro buvo,
visokių namų turime pardavimui vi- gus trumpu laiku.
sose apielinkėse.
geriausiai gali atitaisyti draugijos
Dėl platesnių žinių
SKINDERIS & CO..

Kaip jums
patiktu? Sakyjus nusipirktut sau naują
autombilių, parsivežtut jį namo
ir lauktumėt rytojaus, kad pir- valdybų.
p. J. GI—skis (Coketon, W. Va.).
mu sykiu
jame pasivažinėti. Ant Netinka. Netilps.
rytojaus, atėję '"tvartan," pamatytumėt, kad jusi] tik ką pirkta*
"žirgas" iš tvarto dingo. Kaip
iums tas patiktų?
Tokj atsitikimą turėjo pereitą
ncdėldienj advokatas F. P. BraCIGARŲ DARYTOJAMS.
čulis, gyvenantis prie 3112 So.
Mr. Florian Zeman parašė
Halsted st. Nusipirkęs nauju- mums sekančiai:
"Vyrai ir motetuką automobilių, pastatė jj tvar- rjs, dirbanti cigarų išdirbystėje,
r.an
ir užrakino. Nakčia atėję turi sėdinti
gyvenimą ir kvėpuo-

lietu- sim,

metines spaudos

apie "Blaivybę" ir p. Jurgelionieapie "Lietuvaites Chicagoj."
Paskutinė prakalba savo nauju
turiniu ypač buvo įdomi. Publi-1

nės

lietuvių

ant-

—

ir pėtnvčioj, balanir 3 dienose, jie bus rodomi Meldažio salėj ant West Side.

bal- džio

cho-

rui

leskaitant

artimesnių žinių kreiptis

Reikalavimai.

(labai tinka vargonininkams ir
chorų vedėjams). Svarbesnieji raštai:
sibaigė šokiais.
drama "Darbininkų švietėLabai įvairų ir gražų progra- graudinga
jai," Vinco Skunerio gyvenimas (pajžanga kon- mą surengė Dr. V. Kudirkos baiga); "Laisvės" kraustymasis i
ir Tovvn of draugystė Gavrilavičiaus svetai- Brooklyną; "Naujienų" Vištpologlja;

susipažindiuti su pub- nėj. Iš labjausiai pažymėtinų
malonės, svarbu ir laikas turėti lika. na ir ne be slaptos minties, programo numerių reik paminėti
nors vieną savo
atstovą miesto kad ir -avo jiega- parodžius. Lai- Sarpaliaus
kvartetas,
suteikęs
X. publikai daug smagumo.
taryboj, o jį turėti galima tik bal- mingos kloties!
Buvo
suojant šiuoni kartu už f). J.
taipgi geros ir turiningos prakalBagdžiuną, kuris, sulyg musų
T M D. 22-ros kuopos nariams. bos: p. J. G. Leveckio apie "Lanuomonės, tam urėdui tinka ir Šitiomi
pranešama, jog J. Jonilos- vinimą valios," Dr. Rutkausko

Dėl
rašą:

nel ave. Kaina $2,700.
Parsiduoda mūrinis, vieno pagyveniParsiduoda:—kotelis 62 kambariai,
gera vieta, geras biznis. Prekė $1.600; mo namas, 5 ruimai, prie 545 W. 36th
jeigu visų pinigų neturit, susitaikysi- st. Kaina $1,300.
Taipgi ir daugiau turiu visokių name. Pardavimo priežastis: perku ukę.
mų ir lotų, skiriamų pardavimui, cash
Kreiptis:
arba ant lengvų išmokėjimų.
Ateikit,
Joe Prilipąs,
REIKALINGI LIETUVIAI.
ir išsirinkit, męs visados
1418 W. Madison st.,
Chicago, 111. pamatykit
parodysime.
Męs mokam $20 j savaitę agentams,
David J. Burke,
kurie dirba dėl musų per visų
saliunas
South
Parsiduoda:—geras
dienų
ir $8—kurie darbuojasi tiktai
Chicago, 111.
vakarais, ket) prie 35th st., arti Haisted st., •751 W. 35th st.,
pardavinėdami musų auksinius, sidab- gera proga geram saliunininkui.
rinius ir nikelinius laikrodėlius ir reANT PARDAVIMO
P. A. Sch\varz,
težėlius savo draugams ir visokiems 3524 So. Haisted
Parsiduoda:—už $100.00—40 akerių
2-ras augštas
st.,
darbininkams žmonėms ant išmokeseapdirbtos žemės valstijoje Michigan,
Chicago, 111.
čio po $1 arba $2 j
atsišaukite pas:
mėnesi; mokame
Sunset Land and Colonization Co.,
taipogi ir $15 i savaitę agentams paParsiduoda:—mėsinyčia (Meat Margelbininkams ir tulkiams. kurie keliautXot Inc.)
ket) prie 35th st., arti Haisted t.,
Room 222,
ja nodrauge su musų agentu, kalban82 W. VVashington st.
gera vieta, 6enas biznis, pigi randa.
čiu angliškai. Patyrimas nereikalinChicago, 111.
P. A. Sch\varz,
gas. Tik teisingi ir geri žmonės yra
3524 So. Haisted st.,
2-ras augštas
ANT PARDAVIMO
reikalaujami. Paduokit dabartini saChicago. 111.
vo užsiėmimų.
Parsiduoda:—labai pigiai bizniui lotas, prie Kedzie Ave. Prie vartų
MANAGER,
BARGAIN OFiSAS
Boi 954
Crane Kompanijos naujos dirbtuvės;
Dept. 71
New York City
Parsiduoda
visai
pigiai—Bargain, atsišaukite
pas savininku:
puikus ir platus įjotai ir su Namais
Phone Central 4?03,
Koom 222,
apie Naujus Crane Kompanijos FabriREIKALINGI AGENTAI.
82 \v\ Washington st
Chicago, 111.
Geriems vyrams gera mokestis. kus ir kitas dalis miesto, ant lengvų
Rašykite laiškų adreeu:
lšmokesčių. Pirk stačiai iš REAL
ESTATE BARGAIN OFISO, kur kiti
Ant
A. Shnedcrs,
pardavimo:—Storas
visokių
P. O. Box 45,
College Point, N. Y. visi agentai perka, iš pirmų raDkų, smulkmenų, kaip tai: laikrodžiai, lennuo savininkų ir nupirksit beveik už
ciūgėliai, knygos, popiera ir t.t. Parpusę kainos pigiau negu iš agentų; siduoda labai pigiai už $800 su štoro
REIKALAUJAME AGENTŲ
Dėl Health and Accident Insurans. taip perkant Lotus, tamstos pinigai paveikslais, barais, lentynomis, šėpomis ir t.t. Labai gera vieta, lietuvių
geras mokestis ir commission. Atsi- tikrai susidvigubys j trumpą laiką.
apgyventa; galima ir kitą biznj užsidėAntra: GARY INDIANA miestas šuošaukite J general ofisą:
ti. Galiu mainyti ant loto ar žemės
lėmis
tenai
732 W. 18th st„
Lotus
auga;
parduodame
Chicago, 111.
gabalo, farmos. Randa pigi. Atsiant lengvų išmokesnių arti didžiausių
šaukti veikiai:
pasaulyje Plieno Fabrikų, kur tūkREIKALINGI AGENTAI
John Derkintis,
Geri ir teisingi vyrai, kurie
galėtų stančiai darbininkų šiądien jau dirba, 2212 So. Leavitt st., arti 22nd st.
pasidarbuoti tarp lietuvių pardavinė- o dar rengia daugiau milžiniškų FaChicago, 111.
dami farmas ir žemes dėl farmų pie- brikų budavoti, kur bus dar tūkstantinėse valstijose. Tai yra
teisingf? čiams žmonių darbo; čia tamstos
Parsiduoda
darbas, nes męs turime geros žemės, pinigai Busidviguoys j labai trumpą
Duonkepė
naujoje
pigiai parduodame ir ant lengvų iš- laiką. Leisk Doliarj j darbą. Mapos lietuvių apgyventoje apielinkėje, tikir pilnos informacijos dykai. Adre- ra aukso kasykla lietuviui, kuris trumokėjimų.
Dėl tikrų žinių atsišaukite
puti vokiškai supranta. Savininkas
ypatiš- suokite lietuviškai:
buvo šiame biznyje 13 metų, nori eiti
kai arba rašykite laiSku:
ILLINOIS AND INDIANA
REAL ESTATE BARGAIN OFFICE pasilsin.
ARKANSAS LAND,
154 W. Randolph St.,
Room 24, 4620 Went\vorth ave.
John D. Simano\vski,
Chicago III.
239 Raihvay Exchange,
Chicago, III.
Chicago, 111.

Frank .Otto,
1445 So. Halsted et.,
Chicago, 111.
Tel. Canal 2721

rikaturų, gaidų—dainelių mišram

pas:

ANT PARDAVIMO

Z. S. Mickle\iczla,
Parsiduoda beveik visai nauji nami2342 S. Leavitt st.,
niai rakandai už
Chicago, 111.
prieinam:},
kainoj
automobilių savininkas
Tel. Canal 2024.
išvažiuoja i Lietuvę.

Kaina 10 ir 25 centai.

Odos Išbėrimai
toki, kaip niežėjimai, dedervinės, užnuodijimas parreikalauBtupu ir kiloki niežianti odiniai išbėrimai,
vaisto.
Pamėginkit
ja gero vidujinio

Severos Mosties

Odiniu

nuo

Ligu

(Severa's Skin Ointment)
ir

patėmykit jų malšinančią jtekmę,
Kaina 50 centų.

E X T R A ! ! !

Nepraleiskite šitos progos!
Parsiduoda labai pigiai ant South
Sid'ės bučernė ir grosernė, labai geroje vietoje, lietuvių apgyventoje. Parsiduoda, nes savininkas išvažiuoja Europon. Senas Diznis, išdirbtas per 15
metų. Prekė $1,200. Labai gera proga lietuviui.

Marijona Vizbarieri"
W. Morrison,
1333—1339 S. 789 Bank st.,
Waterbui'y, Conn. 6223 So. State st.,
Chicago, III.

Jeigu reikalaujat gyduolių, reikalaukit Severos ir
reikalaukit, kad Jums duotų ne kitokias, kaip tik
Severos. Jokių kitų vieton jų neimkit. Jeigu jūsų
aptiekorius negalėtų jų pristatyt, tai užorderiuokit
tiesiog nuo

W. F. SevėraGo.

fSp

Parsiduoda:

feipogi

pažaro

—

Kreiptis

namas.

krautuvė,

antrašu:

(m Eit A PROGA!

Atuon P. Stolte,
)654 So. Halsted st.,
Chicago, TU.
Tel. Yards 2585

F.
5601

A. JOZAPAIČIO
So.

Crfirrntika nncrliškoskalboimv

kytijbcmokytojo(apdaryta)$l .00
Vaiku Draugas arba kaip mokytibskaityti ir rašyti bo mokyto15s
jo
Naujas Budas mokytis rašyti ba

APTIEKA

Chicago, III.

Halsted »t.,

mokytojo

Telefonas Yards 155 ir Yards 551.

10c

Aritmetika mokinimuisi rokundu, su paveikslais (apdaryta).. 35c
Viso 31.60

vaistus.

Užlaikomo
goriausius
Ypatingą atydą atkreipiame j gerą
išpildymą receptu. .Reikalui esant,
meldžiame pas mus kreiptis.
Lai kus tik tiem atsakomo, kurie
[prisiunčia už 2c. štampą.
tik

Kas atsiųsiškirpęs šita apgarsi"Lietuvos" ir $1.00 per
tai gaus visas 4
money order
knygas 00c. pigiau.

nimą lš

F. A. Jozapaitia, Aptiekos Previsorius.

EINA PAILSI N IŠ BIZNIO

P. Mikolainis
New York City

Box62

Kiekvienas gali Išmokti barbery■tėr trumpu laiku Ir galile padaryt
pinigą kol mokinatės. Rašykit, klausdami informaciją. Noacokolf's Barher
Collego, 1202 Penn a/e., Plttsburg,

LIETUVIŠKA BANKA
Town o£ Lake

Savitigs

Bank

joseph J. Elias, Savininkas
4600-4602 S. Wood St., Chicago.

MOKYKLA ŠOKIŲ.
Bank;} užčėdil'voL Julius Šalkauskus u/.tikrina, kad
ir
daugiaus
Jimui
ir mokame trečią procentą ratomis i&ir.ok>a šokli kiekvienu jaunį ar seSiunčiame pinigus j vi- nį. Išmokiau valsį 6 rūšių, taip, kad
ant metų.
gali flrąoia! eiti "+okti publikoj. Taipgi
sas s/ieto dalis pigiai, greitai ir tei
singai, o svetimų žemių pinigus mai- Išmokim: ir kitus šokius su keletą
Par- »-akarų. Mokinu kas vakaras. Lekcinome, perkame ir parduodame.
duodame šifkortes ant, visu linijų j jos yra nuo 7 vai. vak. iki 11 vai.
krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus Prof. Julius Šalkauskas praneša viant geležinkelių po visą Ameriką ir siems, kurie nori išmokti šokti, ateiti dienomis nuo 9 valandos ryto ir
Kurcpą.
Mūsų Ranka išdirba visokius raštus net iki .11 valandai vakare. Taipgi
ir dokumentus visose kalbose ir duo- mokinu visokius šokius liuck & "VVmg,
da rodą lietuviams visokiuose atsi- Buck Skirt, Irish Jig, Clog, Spanish
tikimuose ir reikaluose ypatiškai lr WaUz, Waltz, Two Step, Side Step.
pt* 'aifkus. Tik kreipkitės vlršmlnS- Pirma L'.ciuviška Mokykla Amerikoj.
tu ani.usu.
Mokytojai: Miss Ruth. D. Brown,
Mias Joaiina Walets, Prof. Julius Saldauskis, 1843 S. Halsted Bt., Chicago.
NEW CITY SAVINOS BANK Kožna pėtnyčios vakarą atsihuna gepinigus i

Priimame
nuo

doiiurio

vieno

4601 So. Ashland

a ve.,

riausia muzika. 1843 S. Halsted
lDth st. Phone Canal 3762.

Chicago.

Geo. L. Ukso pres., St. Marcinkie/vicz
Tlce-pres., A. J. Bierzynski iždininkas.
Priima bankon pinigus ir moka
3%. Už sudėtus pinigus musij bankoj duodame čekiu knygutę. Užkurios parašyti čekiai tinka visur. Skolina pinigus ant Ileal Eatate. Perka
ir parduoda namus ir lotus. Išsamdo bankines skryneles (boxes)
po
$2.G0 metams. Parduoda šifkortes ir
siunčia pinigus j visas svieto dalis.
Barko3 Valandos: Panedėlials, seredoms, kctvergafs Ir subatomls nuo
ninkala ir pėtnyčlomls nuo J ryto iki
8 ryte lkl 0 vakiro; nedėlio nls, utar*
C vakaro.

J.

st.,

cor.

o
Dieninė ir Vakarine

Mokykla.

Mnl/imm-i

t
1.

-^-=jKalbos—

■:

rraais

arba per

G. J.

Vedeįas Mokyklas
3106 So. Halsted St., Cliicago, 111.

ŠLIKAS,

kyti "Lietuvą,"

taipogi

o

atnaujinti

prenumerat"
A. OLSZEWSKI,
"L? 'ovoa" leidėjas.
TĖMYKITE!
Turėdamas $600.00, gali jgytl namą
prie So. Halsted st., beveik priešais
naujai statomą teatrą. Gera proga
lietuviui jgyti namą su mažais pinigais, biznevoj vietoj ir prieg to labai
žipigiai.
Kreipkitės
platesnėms

niom s |:
A. OLSZEWSKIO

labai

te-

kainas (prekes) na
lotu* ir t'armas, kuri|J turi didžiausį pasirin
kimi). Apsaugoja
nuop I
ugnies namus, bizniui irJ
furničius geriausiose kompanijoje.
Perkantiems
dirba
propertę
visokias
reikalingas popieras ir parūpina paskolas
niortgečius.
"arduoda lotus
visose ChicaRos miesto danuog
lyse
$500
ir
aukščiaus. Taiooei
turi
ant pardavimo biznių tr biznierių namų su bizj
niais, arba be jų. Apsaugoja žmonių gyvastis
| pašelpa ligos ir nelaimės atsitikimuose. Reilcalaujama agentų. Reikalaujantieji, atsišaukite
mas
inus,

$9.85.

siutų naujausiose varsose, šilkais pamušti, ranka siūti, pardavinėta Morris & Goldschmidt
už'$50, Morris
& Goldschmidt padaryti, daugelis šių siutų turi čxtra kelines,
jusų neapribuotam pasirinkimui likusiame išpardavime, kol
už

užteks,

$12.50.

iš

svaros

Vaikų Konfirmacijos siutai,

verti iki

$20,

per liekančias

kelias dienas jusų neaprubežiuotam pasirinkimui
$5.48
100 tuzinų Skrybėlių Velykinių,
ir
Alpinių kietų juodoje, mėlynoje ir durpinėje spalvose, nei viena mažiau neverta
kaip $2.50, jusų pasirinkimui per liekančias kelias dienas 79c
500 porų vyrų kelinių, pardavinėta Morris & Goldschmidt už $3.50, nei vienos nemažiau kai už $2.75, jusų
....

pasirinkimui

DAVIMO

Bridgeporto.

PRIIMA piuigus taupinimui nuo vieno Dolierio iki
didžiausių sumų ir moka
juos 3 procentu metams.
SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui
namų Cbicagos mieste.
PERKA ir parduoda

namus

ir lotus ir stato kitiems

namus

ir storus ant

išmokesčių.
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus,

nešančius 4, 5 ir 6

už

lengvų

procentą.

ATVAŽIAVUSIEMS Cliicagon iškolektuoja jų piuigus paliktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų.

SIUNČIA pinigus

\

Lietuvą, Rosij.į

PARDUODA Sifkortes ant visų

ir visas dalis svieto
ir

linijų

parūpina

nuo

portus važiuojantiems Lietuvon, Rosijon.

pigiai ir greitai.
Rosijos konsulio

pas

,

BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie apmoka algas,
bilas ir visokias kitas išmokestie. Čekiai yra
praktiškiausias ir lengviausias
būdas vedimo rokundų biznyje. Jokis biznierius be bankos
čekių negali šiądien atsakančiai savo biznį vesti.
PADARO Dovierennastis, ir visokius kitus rejeutališkus raitus

gerai ir pigiai.
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai
įrengtoje Bankoje, prie
kurios nė vagis, nė ugnis negali prieiti.
Lietuviai iš kitu miestų ir farmų
per laiškus.
Rašykite adresu:

$1.49

PASKUTIXJlS DIE\~OS

sekančiu antra.'.u:
58 W. 33rd st., Cliicngo, III.
Telefonas Drover 2250.
Ofiso valandos: nuog 8 vai. iki 10
vai iš ryto, ir nuog 5-tos vai. iki 9-tai vai.
vaki *.

BANKĄ.

už

overkočių juodų, mėlynų, durpinių ir šiurkščių medžiagų, kiek šaržo, kiek šilko ir flanelės
pamušta, su šilko jungtuvais, daugelis šių overkočių verti
iki $40.00, per paskutines kelias dienas
jusų neaprubežiuotam pasirinkimui
ij.... $9.85
300 vaikų Norfolk mėlynos saržos
siutų, vertų $13.50,
jusų neaprubežiuotam pasirinkimui
$4.95

laišku šiuo m antrašu:
L E V E S K k S,

"Lietuvos"
Agentas.
Telephone Yarda 4780
Dabar iaLKosi rytinėje valstijoje
K. J. FILLIPOVIČIUS
Conriectlcut. Pas j|ji galite užsisaParduoda ui

pasirinkimui

200 vidutinės

Lietuviška, Angliška, Vokiška ir Rusiška
paj>al norą ir Lsnkii><«>.
Del t.nti kesnių žinių kreiptis y -,atiškai

Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant

rytdiena, keletai paskutinių dienų mes išstatysime
pardavimui 350 vyriškų siutų naujausių madų mišiniuose,

kreidos straipsniuose ir mėlynų šaržų, Morris & Goldschmidt pardavinėta už $35, tarpe jųjų jus rasite daug $40
siutų, visi eis išpardavimo užbaigime jusų neaprubežiuotam

1893 metuose.

Įsteigta

dedant

200 vyrų siutų, verti $18, $20 ir $22.50, juodų ir
mėlynų1
šaržų, švariai čekiuotų ir brūkšniuotų, visi eina pasilikusiose
keliose dienose jusų pasirinkimui,
$7.50

Prircngiamasai) Kursas,
Prekybos Kursas pagal Amcr. plianą,
Prekybos Kursas pagal Kusijos plianą
del manančių fi-jiti Lietuvon;.
Pradinis

j..

Paskutinė savaite pasckmingiausio
kuomet
nors buvusio
drabužių pardavimo,
Chicagoje. Męs
dabar turime sudėję visas atsargos prekes pirmame augšte,
ir geriausios iŠ šių puikių prekių dar bus parduodamas,
pra-

200 vyrų

Leveskio eeS«

3252 So. Halsted Si, CHICAGO, ILL.
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje.

Pabaigos pradžia.

gali šioje Baukoje atlikti viaus

savo

reikalus

A. OLSZEVVSKI BANK

MUSŲ IŠPAR-

3252 So. halsted

ATSITRAUKIANT PAILSIN.

St.,

Atvažiavusius IŠ KITUR

CHICAUO, ILL.

-

MĘLDŽIAME

aplankyti Ir musų Bank<|.

Telefonas

Humboldt 4532
Atdara Dieną ir Naktj.
L. KAPLAN MAUDYKLIŲ CO.
Rusiškai-Turkiėkoo ir virusiu
maudyklės.
1914-1916 W. Division Street
Arli Robey st.

1749 SO. HALSRED ST

moterims.

Barzdaskutykla krūvoje.

Panedėliais, Seredomis ir

LIETUVIS GYDYTOJAS

Taipogi Kusiškai-Turkiškij maudyklių
Ir

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis

Dfi. A. YUŠKA

sokių

kambariai

MORRIS
GOLDSCHMIDT

Chicago.

Phonc

Drover 5052

DR. K. DRANGELIS
LIETUVYS DENTISTAS
VALANDOS-,

9

nuo

ryto lig 9 vakare

3261 So. Halsted St.
PrieSai A Olševskio

Ghicago,

III.

Bank.)

1922-32 SO. HALSTED ST.

venimo, raeneaini

LAIKRAŠTĮ" VA1DYLA"

Tel. YARDS 1532

Kaina metams tik 50c.
Kurie norit pažiurčt
prisiuskit

Dr. J. KŪLIS

x^dresaa:

Lietivis Gydytojas Ir Chirurgas
3259 So. Hnlsted St., Chicago, III.

"VAIDYLA"
810

W, 19th St. Chicago, 111.

Gvaranluotas

Cp3

Nedeliomi

GHICAGO, ILL.

CORNER I8th STREET

VYRAI! VYRAI!
Išsi rašykit teisinga vimt% beparti.
visk.1}, talpinanti
įdomiausius strai.
,p«niu8 iii mutu] gy-

iOc.

BANKOS VALANDOS:

Tel. Canal. 2118

j

Gydo visokias lipas moterių, Vaikiį ir
vy.iį. Speciališkai gydo limpančias, užsisenčjusias ir paslaptingas vyrų ligas.

Konkurse jinis Karas.
a©*7 daiktai vertės

$30.00

už

ant20n^

$5.95

ŠALIN SU NUSIMINIMU!!!

cento.
Pasinaudokit iš Sitoa
adresuok it:

progos greičiausiai!

UNIVERSAL COMPANY, 162 N. Dcarborn st.

Rašykit

mums

III.

ryto iki 1

fprmas.
Ta
raudasi
Michigan valstijoje, Lake, Mason lr
Maniste pavietuose, žemės yra prie
pat geležinkelių ir arti portavų miestų ir miestelių. Turiu daug neišdirbtos žemės parduoti visokio didumo farmoms; prekė nuo $!) iki $25 už
fikerį. Turiu gerų gatavų su budinkais, gerais ir prastais, su sodais ir
bo sodu, prekė jų sulyg
budinkų gertuno ir įtaisymų nuo $25 iki
$75 už
akerj. Parduodu ir ant išmokesties,

upelių

ir ežerų. Oras kuosveikiausis,
vanduo geras ir lengvai gaunamas.
Javai visoki kuogeriausiai
užauga.

Rašykite tuoj; gausit dovanai
knygų-j
tę ir visokios literatūros, kur rasite
viską, aiškiai ir teisingai aprašyta,
ir mapą.
Atvr '.uokite tuoj.
Kaip
pribusite j vietą, tai žemiaus paduotu adresu tuoj telefonuokite j
manę.
Aš esu farmeris ir gyvenu ant faruos; tuoj pribusiu su automobiliu
ant dypo ar j liotel} ir paimsiu jus
ir aprodysiu visokias žemes, iš kuriu galėsite pasirinkti sau tinkamą.

su

"AUŠRINE"

vaikų ligų specialiste

korespon-

dentus.
"Lietuvos žiniose" darbuojasi žymiausieji rašytojai ir
visuomenės
veikėjai.

Kaina 11 rub.
6 dol. metams, norintiers gauti kasdien
ir 8 rub.
4 dol. 30 cent. 2 Lurt t
ni.:. .-rius.
savaitę po
—

—

'

B Vilnius Lietuvos
"Lietuvos
100 rublių.

žinias"—Dienrašti
Kaipo

Telephonc

5208 W, Harrison Street

LIETUVIŠKAS

Valandos:

Tcl. Austin 737

GRABORIUS

9:30 iki 12:00 vai ryta
ri-o 7:00 iki 8:00 vai. vak.

Valandos:

i

Isedūiioms
i> '20 iki 12:00 vai. ryio

tiktai iki 9:00

kiekviena ryt*!

710 W. I8th St.

Ghicago

Žinių" Redakcija

pajininkų "Bendrovė."

Pajus
pajininkai "Lietuvos žinias" gauna dovanai.

Pirkdami laikrodi tiesiog iš
dirbtuvės, jų«
utaupinsite bent $19.00 ne pirkiniu už t$
patj
Butaupinsite bent $19.00 nes pirkliui už tą
patį
ikrodj jųs turėiute užmokėti bent $25.00
uomet musų specialė fabrikinė kaina šiam
likrodžiul yra tiktai .$6.00.
Jeigu jųs norite pirkti 25 doliariŲ laikrodi
už $6.00, tai iškirpkite š{
apgarsinimą, ir prisiijskite jįjį mums su savo teisingu antrašu,
męs tuojaus pasiusime jums laikrodi puilame pliušiniame uždare pasižiūrėjimui vi-

Canal 285

K. KATUTIS

leidžia

$19.00 Uždyką!

Michigan.

Rezidencija

Ofisas

i bene Canal 1203

ir "MOKYKLA"

"Lietuvos žinios" seks uoliai Lietuvos ir viso
pasaulio svarbiausius gyvenimo apsireiškimus. Turi visus savo
nuosavius

Adresas:

D-re Maria Dovviatt-Sass
1725 West 18th Street
Tarp Paulina ir Wood gat.

DIENRAŠTI

norėsi,

»EW YORK, N. Y

ir

pietų.

"Lietuvos žinias"

o

tokios gali pasirinkti. Lygus laukai
su mažomis kalvikėmis.
Turiu šale

krasos ženk-

Moterų

po

nuosa-

Anton Kiedis,

tuojaus ir

Chicago,

turinčių
kolionija

Peacock, Lake County,

x.uo

Dept. 17,

lietuvių,

suvis mažai tereikia molikusios sumos palaukiama
nuo 6 iki 10 metų laiko, žemės kuogeriausios ir visokios; kokios

Liberty Commeicia; Co.
MĘS TURIME NUOSTOLI, UŽTAI
JŲS NAUDOKITĖS.
Dėlei konkurencijos sumažinome
prekes ant muaų laikrodėliu ir kitų
daiktų ir flulyg reikalavimo nusiųsime kiekvienam
visą setą, susidedantį iš
7 daiktų vertės $30.00 už $5.95,
būtent: $15.00 laikrodžiu,
gvarantuotą ant
20 metų, vidutiniško
didumo, vyrišką, uždengtą su trimis kopertomis, dailiai
lngraviruotą,, geriausu amerikoniuku verku, pilnai
nureguliuotą iki sekundai; $8.00 vertės 32-ro kalibro
revolverj iš kalto kanuolinio plieno,
nike-j
Jluot,; $3.00 vertės barberišką brirvą iš angliško plieno; $2.00
pustuvą
britvai; $1.00 importuotą akmeni britvai galąsti; $1.00
aliuminini nikeliuotą
puodel} muilui su šepetuku Ir, apart to, dar pridėsimo
prie laikrodėlio
naujos mados šilkini lenciūgėli užždyžką.
NESIŲSKIT PIRMA PINIGŲ! Užmokėsit tada, kada viską
pamatysit!
Prisiųsklt mums tik savo gerą adresą ir šitą
apgarsinimą, o tada męs Į
Jums viską išsiųsime,
visą setą, C. O. D. per expresą. ir galėsite ji apžiūrėti i
pirma ėmimo. Atimant, kada
viską apziurėsit ir liksite pilnai užganėdinti,
tai tada uimokžslte
agentui $5.S5 už tavorą vertės. $30.00 ir kaštus už persiuntimą, kurie nebus dauglaus kaip 30 centų. Priešingai gi
nereikalaujate
mokėti nei vieno

210

9

UŽSISAKYKITE PAŽANGIOSIOS PAKRAIPOS

pardavimui farmų DidžiauLietuvių Koliouijoje, kur yra

vias

kėti,

..Jeigu apsiimate mokėti po 10 c.
kasdien, tai išsiųsime Jums ant išmokesčio labai puiki) Gramafoną
sykiu su 16 rekordų (32 bavalkų) visokių dainų, valcų, maršų ir
t.t., kuriuos patįs išsirinksite. Gerumas musų gramafonų gvarantuotas keikvienam rašyta gvarancija.
Issiųsime naujus specijališkus rekordus Lietuviškus, Lenkiškus, Rusiškus ir Maž-Rusiškus.
Rašykite
tuojau, reikalaudami katalogų ir oi-

323 E. !4lil St„

sioj#
apie

nuo

8 ryto iki 9 vakaro.
8 ryto iki 6 vakaro.

nuo

FARMOS!

Turiu

išpradžių

Grafafonos ant išinokesčio 10c kasdien

aiškinimų ir įdėdami
lelį atsakymui:

FARMOS!

Pėtnyčiomis

nuo

•feH-^pzn

tca

Męs užtikriname jums, kad by vienas pirkda-

laikrodi nuo mus, visai niekuom nerizikuoja, nes pirkikns turi teisę išžiurinėti laikrodi ir persitikrinti, kad laikrodis yra visai
taip, kaip musų pristatomas. Kuomet jųs permas

sitikrinsite, kad laikrodis ištikrųjų vertas $25.00
ir yra tmrai 14
K. paauKsuota tuold Filled), dirbtuvės
gvarantuojamas
20 metų su pasaulyje garsingais viduriais, tuomet jųs užmokate
agentui
ir
kelis
centus persiuntimo Išlaidų.
$6.00
laikrodžius
visai
Męs pataisome mūsų
uždyką per 20 metų arba permainome ant kito.
PASTABA. Pareikalavus, męs pasiunčiame jums savo
tataliogą uždvką.

didelį iliustruotą

NATIONAL COMMERCIAL CO., 505 E. 5th st., New York., N. Y.
Dept 24

IRUS ĮJOS VIENINTELE TIESIOGINE RUSIJOS
UNIJA TARP
KANADOS

JUBILIEJAUS NUMERIS.

AMERIKOS

DRAPANOS!

ikrasėiui susilaukti jubiliejaus ir
jubiliejaus numerį galima tik
viena sykį j t S, ~'5 ar 50 metg. Toks
tai retas atsitikimas.
Ir Aie inetai tuo yra žymijs, kad
didžiausias lir-tuviij laikr;i-tie "Katalikas" susilaukė 15-os melų jubiliejaus ir
išlci'Ię Rražij jubiliejinį numerį, pilna
paveikslų ir intlomiij ra.štij. Amžinos
svarbos šitame numeryje yra ankiet;i į
klausima: "Kas šiandien buttj svarbiausiai lietuvių kultūros pakėlimui AmeriF.

s

RECULIAfilAI~~
to DMįi PLAUKIOJIMAI
Greitini*1, Puikiausi, Didžiausi
(lvicj\j '.liubų pa*ažierii>iai laivai tarp I.i'poiati1 ir N'ev/ York ir nuo N'svv York iki l'ot
terilam ir Liepojatu. Vidutinės kaino*.
Kreiptis
pric A. K. Johri'ioii * Co., <ion l'ais. Age.its.
?7 Flroa<Iway, New York, N. Y.

AaTAUOGA! DYKAI!"
•

7

lietuvišku KNYGŲ

seniausios iki naujausios
0

muzikališkų instrumentų
katalcg.-j, įvairiausiij arrnouikų,
koncertiniu, klernetų ir 1.1.

ir paduoda daugiausiai gerų Ir svarbių xi,i;ų Iš Amerikos, Europos Ir viso svieto, o

man

pardavinėti
Adrc.as:

era..

PAŠYK

1. J. DAMIJONAITIS

j

33rdSt.,

CHIGAGO,

II'

Keli

|

"DRAUGĄ"?

riausių redaktorių. Rasi jame
geriausių raštininkų raštų ir visokių žiaių iš Lietuvos, Amerikos

letuviš-

ir iš viso pasaulio.

"DRAUGAS" atsieina metams $2, pi-ji ra. $1
Užsieniuose metams $3, pusei
ratilį Si.60
Rašydami laiškus adresuokite

DRAUGAS PUB. CO.
2634 \V. 67th St.

kraustysies gegužio

Jei taip,

tai

pašauk

Naudotojai.
d.?

i

Official

ioo

dabar

ir

duok

Mustj

įsakymą perkelti telefoną.
L^uoumr ■

W Turėk Savo Namuose
M
■
r

'•pfcSTONT

*

Geriausią Degtinę (arielką) jei

Daktarai

telefonų

mylimą svečią.
rekomenduoja už geriausavo

Pranešk

laiką. Jei

sią degtinę

III.

storas yra

atidarytas

ninkais, Ketvergais

ir

"ATEITIS"'
"Ateitis yra

ži-

Didelio formato, 8 pusi.
Kaina tik $1.50 metams, o
85c. pusei metų.
"Ateitį" išleidinėj^ bendrovė, inkorporuota ant $25,000. Dabar
laikas uŽLirašyti "Ateitį". Reikalaukit vieno numerio pažiūrėjimui uždykų.

ir vakarais: Utar9 valandai.

Subatomi iki

Adresuokit taip:

"ATEITIS"
366 W. Broadway,

3246-3248 So. Halsted St., Chicago, III.

perkelti trumpu
išvengti užtęsimo, paduok įsaky-

laik-

daugybę {vairiausių

pina

nių.

THE RIDGEPORT CLOTHING CO.

turi but

bepartyviškas

raštis, tarnaujantis jaunimo
ir kulturos reikalams. Tal-

SO.

BOSTON, MASS.

DU KART NEDELINIS LAIK-

mą tuoj.

nori buti sveikas ir turėti kuom

pavaišinti

Męs prašome prieš trisdešimts (30) dienų pranešti apie persikraustymą tarp balandžio 15 d.
ir birželio 15 d.
Tūkstančiai
laiku. Idant

Chicago,

Nauja; Savaitinis Laikraštis

Mat, irums drapanas dirba geriausios sviete firHART, SCHAFFNER & MARX, LEVIS BROS.
ir kiti didelėmis
daugybėmis, už tai mes gauname geriausį tavorą, geriausį darbą ir žemiausias kainas, ir
už tai galime ir savo
kostumeriams parduoti geras drapanas pigiai. Musų Storas gauna kasdien
pirkėjų vis
daugiau ir daugiau, užtai kad męs juos užganėdiname.
Ateikite ir Patys Persitikrinkite.

L£aJ
Ar

"DRAUGAS"

gvildena svarbiausius gyvuosius
lietuvių reikalus.

mos:

Chicaso

laikraštį

3246-48 So. Halsted St., Chicago, 111.

System

Bell Telefono

kada-nors

matei

"DRAUGAS"' yra 8-nių puslapių
didžiausio formato, vedamas ge-

THE BRIDGEPORT CLOTHING CO.

ADRESU:

J. J. Pauksztis & Co.
120-124 (irand Str.,
Brooklyn, N. Y.

Ar

y

j

:

3200 S0. HALSTED ST.

mis kainomis niekur

nerasi, kaip
kame Store:

prenumerata kaštuoja metams tik $2.oo;
pusei m«tu $1.co. U/rube/iuose; metams
S3.oo: pusei metų $1.50.

laišką, paminėk katra
KATALOGĄ prisiųsti, ar abu kariu?
Roikallnji knygų p'ui.ntoįai aįtn-

,

laikraštis

EINA KAS SEREDA. BROOKLYN, N. Y.

);criį

i.

Jisai pripildo kraują ir pakelia nervus, duodamas gyvybę ir
ir
jieg»
nuvargusiems. Jeigu gyvenimo džiaugsmas nfra pilnai jumyse, nieks silpniems
jums daugiau
nepagelbės, kaip šisai stebėtinas tonikas. Užsisakykite dėžę
Telefonu
išsyk
Calumet 5401. Turėkite jąją šiądien
pristatytu. Apsisaugokite pamėgdžiojimų. Parašykite nuims dėlei knygelės "Prakilnus
Vakarų Gydytojai" (Eminent Physicians ol thc \Vest).
McAVOY MAUT MARROVV DEPT., CHICAOO

Priima sveolua

kuoširdingiauslal.

:

žiai ant apsivilkusio
gulinčių ir taip pigio-

Malt Marrow

VIENYBE LIETUVNINKU

MYLĖTO.'*I M'.JZIKGS, čia gali gauti

tii i:: m.-ucsr.;'} rr...-.v
k n yjja"} irla.sKams pop

TOBULI SVEIKATOS ATSKAITA.

Chicsfo. III.

senas

rai.

pirkti, bet taip gerų drapanų, taip gražiai pasiutų, taip gra-

daugiausia reiškia gyvenimo kovoje už viriystę. Tiems, kuriems
stokuoja turtingo raudono kraujo, kurių gyvybės jiegos yra žemos, ačiu
negalėjimui atsakančiai
suvirinti jųjų maistu, jokis tonikas nesusilygina su

TANANEV/IČIA,

28 metu

Saitas alus, gera degtinė, kvepianti ciga-

vi-

sur

nuo

laidos, pilnas naujas katalogas,
60 pusi., bus
prisiųstas DYKAI.

kaiant

Drapanas gali

koje?"

J. M.

Wjq■
®

PIRMAEILINIS BUFETAS

4it» jubiliejinį "Kataliko" numerį
kiekviena) privalo įsigyti atminčiai. Už
lOr. bus prisiųstas kiekvienam.
Reikalaukite tuojau-, kol neišsibaigę.
Rašydami adresuokite:

3249 So Morgan St.,

K. ZURAITIS

RAŠTIS
mums—telefonu. Tuomi sutaupini
raštu duodi savo įsakymą, tai svarbu,

kad

S=0=L=0

paduotum savo telefono numerį sename
taipgi gatvės vardą, lubas ar kambarį
savo naujame name.

Rye

name,

Kaipo Skaruj, Tvirtą ir sveiką gėrymą
Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani
ir sveikiausia stalava degtine.
Gaunama visuose

STHAUS BROS. CC
216 W. Madlson St.

Eina jau 25 metai
Utarninkais ir Pėtnyčiomis

Prenumerata metams $2.50
m
..
pusei metu $1.25
Adresuokit taip:
W. B. BOCZKOVVSKI CO.,

'Jųs galite

Official 100

OEP'T L, GHICAGO, ILL

A. CHAPOSKE, ir T. POOLASKIS

Vėsiai

Chicago Telephone Company,
Bell Telephone Building

gercsniuose Saliunuose

«šdirbejal,

Laikykite
turėti

ietuviai agentai

malonią
virtuvę

Mahanoy City,

Pa.

karščiau-

Antanas A. Slakis
ADVOKATAS
Veda visokias

obstraktus ir

International Harvister Aliejiniai
ir Gaziniai Inžinai

vartosite

Peržiūri

3255

"n r'i y 'ri 111

(Priešai

Cor. Randolph and Clark Sts.,

VAKARAIS:

RANDOLPH 1307

Telephonc

DROVER 5326

TURITE
bus

kiekvieną m'ašiną
bar jis vis tebedirbs

pridabota,

už

tau.

dešimčių

metų

nuo

Pasportus, Affidavitus,
Kontraktus Pirkimo Namų ir
Biznių ir Visokius kitus Rejentališkus Raštus Geriausia Padaro

ĮIETUVOS

REJENTAIISKAS
vekselines

A. OLSZEWSKIO BANKOJE

CHICACO.

BIURO VALANDOS:
ouo 6 iki 9 vakarais
9 iki 12 rytais

Utarninkais, Kctvergais ir Subatomis
nuo

Didelis pasirinkimas ant užsakymo
padarytų
už $4, $5 ir $t>, dabar parsiduoda už $2.50.

kelinių, padarytų

Speciališkumas ant kuparų ir valizų drabužiams.

McCormick

USA-

Milwaolee

Oslorae

P]Uo

užsakymai veikiai aprūpinama.

"L.etuvoje"

mą

3149 S.

Pasitikėdamas, jog gerbiama publika
lr toliaus mane rems, esiu namie ant
kiekvieno pareikalavimo dieną ir naktį. Esiu specialistas ligose valkų, moterų lr vyrų ir užsendintose ligose
Darau visokią operaciją.
Liekuosi su pagarba

Dr. G. N. Glaser

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ ŠTORĄ

j

1415 S. Halsted St.

3149 S.

Chicago, III,

Tikras 17 akmenųE lgin laikrodis

Only\.

Tikrai Auksu Baigtuose (Gold Filledi Apdaruose I
JCq
75
Kiekvienas žino. kas yra puikus 17 akmeny
'•
•
Elgiti laikrodis. Mums pa-isekė nupirkti didelį skaitlių šių laikvisas
rodžių—
naujas pavyzdingas tavoras, k;j-lik iš fabriko,
Gyarantuojama 20 me.'i/. labai nuleistomis kainomis, ir, pirkdami tiesiog
iš mūsų, jųs apturite naudą. Jusi/ vietinis jubilieras net/ali
jųjų
nuo musij Centu pifliaii nupirkti.
Vyriško didumo, atdari ar su uždaru (pažymėkite, kokį norite).
I'uikiai ingraviruoti auksu baigti
apdarai. Nepraleiskite šio didelio išpardavimo, nes jųs tikrai Railė:
sitės. Stebėtinas Laikrodis. Stcbttinai Žema Kaina. Pamatykite Jįjį
Pirmi. Atvirlaiškis jums jįjį atneš. Apžiūrėkite jįjį
ęęrai, ir jeigu
esate visai užganėdinti, užmokėkite expreso agentui $9.75 ir išlaidas;
ir
bus
kitaipgi, atsisakykite,
jisai
sugražintas mūsų lėšomis. Nepirkite Pigaus. Netikusio. Neatsidrtino Laikrodžio. Nepirkit.- laikrodžio,

ANOLA ANTI-PAIN BALNI
Nuo

peršalimo, Kosulio, Kataro, Uždegimo

Gerklės skaudėjimo, Užkimimo, Galvos skaudėjimo, Strėnų ir

pažandžių, Nervų skausmo,

muskulų skaudėjimo, Grypos, Reumatizmo,
Podagros ir daug kitų skaudulių. Anola.yra
geriausiu ir pasekmingiausiu išlaukiniu vaistu
kaip seniems, taip ir jauniems ir vaikams.
Prekė 50 centų, su frisiuntimu 53 centai.

Atsiųskit

10c prisiuntiraui mažos

Anolos ir

persitikrinkit apie jos

1725 W. 18th St.,

K.

apie

kuri nieko nežinote; pirkite s įaiKrouj, žinoma taip gerai, kaip Dedcs
nigai. (Meldžiame pavardę ir antrašą aiškiai rašyti),

Chicago

Watch

Co.,

505

Singer Bldg.,

S A S S
Dept. 6.

bamo

JJO.oo i'i-

Chicago,

'

Dr. A. L. Graičunas
GYDO INVA RIALS AS LIGAS

! 1.

3310 So.

lialsted St.

Chicago, II!,.

pat

Uilaiko visokias pL*mo
Skyriaus gėrimus irkveyenčius cigarus ir

Gražią Naują Svetaln%
Susirinkimams,
bąve*tuv«m«,

li K na ( ir tt.
au

širdingM

priėmi-

Ir broilSkk roda kltkvlsaaa

)2&3liiliiol&6i» Keru 33ra

111.

Telefonas Yards 3162

,

Chicago,

Lietuvių užeiga

JUOZUfft RIDIKU ■;

F. P. BRADCHULIS
Attorney

Adresuokit:

Morgan St.

Kertė 32-ros gatvės.

& Counselor at Law

30 N. LaSalle

bandymo skrynutės

gerovę.

State st.,

Morgan St.

Kertė 32-ros gatvės.
Telefonas Yards 687.
Mano ofisus aprūpintas naujausiais
budais gydymo. Visus ligonius stengsiuosi užganėdinti kaip ir lig šiol.

taniausia

S.

Garsinkites visi

Nauji, ant užsakj .no padaryti pavasariniai
siiuai, vilnoniai, po $35, $45 ir $50, dabar parsiduoda nuo $10 iki $20. Dėvėti siutai, kurie
buvo padaryti už $40 ir $50, dabar
parsiduoda
už $5 ir augščiaus.

Bridgeporto, praktikuojant per 22
savo ofisą ir gyveni| savo locną namą po numeriu

metus, perkėliau

S. GORDON

da-

LIETUVOS REilENTALISKAS BIURAS

Nedėtomis

Pipmynai vyrų ir jaunikaity aprėd,

BIURflg

Iškolektuoja
lės ir pinigus, paliktus kitose bankose Amerikoje ir Europoje greitai ir pigiai.

3252 SO. HALSTED ST.,

an'.

Taduoti

Champion Dctring

M. Glaser

apreiškiu pagodotai visuomeniai, jog ė6u seniausias gydytojas

i

(Iacorporaicd)

31 ir So. Halsted gat.
CHICAOO, ILL

vlra iptlekoi.) X,

šiuomi

persitikrinęs,

CHICAGO

(Bftinloiis

Dr. G.

International Harvester Company of America

h

DENTISTAS

OFISAS—Kampas

da-

pamatyti. Parašyk by kokioj kalboj, klausdamas indomaus katalogo:

/

paskolas, algas,

Dr. O. C. H EI NE

(An Indiana Corporation)
CH1CAGO, ILL.

kad inžinas kurj perki yra International.
Jie patenka ilgiau, suvartoja mažiau kuro ir duoda daugiausiai
spėkos.
štai yra keletas priežasčių: Nusvertos cilindrų galvos, extra
dideli klapanai, almiratiškal nupieluoti pistonai ir žiedai, tvirtai nuGeriausias materiolas ir padarymas
kalti velanai ir alkūnės ir t.t.
Toks yra International.
reiškia geriausią inžiną.
International inžinų yra padarytų visokiuose stiliuose, visokių, mierų nuo 1 iki 60
arklio pajiegų. Jie yra varomi žemos ir augštos rųšies kuru.
Pamatyk vietinį prekėją, kurs pardavinėja International inžinus
ir gerai inžiną ištirk.
Jeigu nežinai, galime pasakyti, kur juos gali
Bet buk

CHIGAGO, ILL,

Purvyno.

STANDARD OIL COMPANY

nusipirkti International inžiną dabar. Tai
geriausis visų jusų pirkiniu. Pridabok ii, kaip
turi but
ir

Tąsyk mastysi kiek nepabaigtų valandų sunkaus darbo sučėdijo
jis tau ir tavo šeimynai prie pumpavimo, pielavimo, malimo, šlakstymo, varymo koštuvų ir t.t.
Mastysi apie laikę, kuri jis suteikia tau
kitam darbui ir apie piningus, kuriuos jis sučėdijo ir
stebėsies, kaip
tu ir galėjai be jo apsieiti.

Rusiškas Dovierennastis,

Jokio

jaus indo. Geriausioms pasekinems vartokite Perlection Aliejų. Visur pas vertelgas.

33-04 Ža,vę)
nuo

Jokių Pelenų,

Tel. Yards 695

Aprūpintas 1, 2, 3 ir 4 degtuvais, lentynė ir gredomis, šiltam valgiui laikyti ir rodyklė ant alie-

Street

7 Ik 9 vai.,
išs .iriant nedėlias

C H IC A 00

Telephone

Halsted

ii —

Oil Cook-stove
Jokių Anglių.

So.

F. A, POSZKA'S PHARMACY
3121 So Morgan Street

Neto Pe^etion

BRIDGEPORTO OFISAS:

Blcck

skclpa,
sujudina
šaknts,
plaukus padaro švelnius, blizgančius,
geriausis vaistas nuo Dandruff
"luskų". Vartojant du ar tris kartus
į savaitę, sustabdįs plaukų slinkimą.
Trinkie gerai j skelpa, ant šakny
kas antra ar trečia diena.
Prekė 50c. ir $1.00.
yra

jeigu

dokumentus.

Rcom 510 Ashland

sustiprina

dienoje,

padirba visus kitus legališkus

MIESTO OFISAS:

PLAUKAMS

vasaros

bylas, civiliškas ir kriminališ-

kas visuose teismuose (suduose).

Geriausia Gyduole

sioje

Stock

St., Cor, Washington St.

Ejchange Bldg.,

Rooms 1107-1114

Trlephone Franklln 1179
Lietuvį;, advokatas, baijęsteisių mokslu Amerikoje. Veda visokiai bylas, civiliškas ir krimiuališkas visuose teismuose (.suduose).

6yv. 3112 S.

Halsted St.,

Telejbooc

arti 31-raa*

