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Ici-ti kištis Europos tautoms j
\merikos rcpublikų reikalus, ap-

POLITIŠKOS ŽINIOS,
prie

savaite;

ėielą

Torreon

irauk5-i

ginantis

Europą ir įminti
skriaudų, tai dėl
išvijimo ispanu iš Torreon ir jų
nuosavybės konfiskavimo, Ispa-

miestą nijos ambasadorius Riano

aisi-

lankė pas užsieniu ministerj Bryir
reikalavo
aną
apgynimo
sumušė
kartus
nėsi drąsiai, keliskriaudžiamų. Bet be siuntinio
\ illo> pajiegas, bet nuolatiniuo- Mexikan kariumenės sunku Vilią
se
mušiuose išsisėmė jo karei- suvatdvti, nes jis žodžiu tiekiauvių etu'rgjia ir pajiegos taip. kad U
lluerta
atšaukė pripažinimą
ilgiau jie muštis negalėjo; todėl
\ elasco turėjo miestą atiduoti Suvienytų Valstijų konsulio Carevoliucijonieriams, o pats su li- r<>tlicr> už tai. kad jis YVashing-

generolas \ elasco, nors
turėjo mažiau kareivių, bet gy-

kaip

pasitraukė,

ir tonan

trauks i Tampico
Monterey. Y illa pasiuntė

manoma,

arba j

reon.

ertos

pranešė apie paėmimą

''Lietuvos"

SandarbLiinkams
VISIEMS
tytojams velijame Linksmų Velykų!

Redakcija

ir

ir Skai-

Administracija.

darbuotis

kareivių guli daugybė

penkis mėnesius
jsteigtajai Vilniuje miesto aptiekai, kurioje neturtėliai gali uždyką arba prieinamomis kainomis gauti reikalingųjų
vaistų,
kaip Lietuvos laikraščiai rašo,

nuostolius ant j,ooo užmuštų stiprinimui ten esančio garnizosužeistų, bet privatiškos žinios no. Tas rodo, jog lluerta nemano
be pasipriešinimo revoliucipaduoda daug daugiau.
vo

ir

deginti,

ant

tų kūnai,

Tam-

gatvių

nes

puva užmušnėra kam rūpintis

Puva negyvų kūnai vandens rezervuaruose ir užk.ėtė vandenį ir orą, o tas gali
pagimdyti cholerą arba kitokias

jų laidojimu.

ANGLIJA.
Klausimas

Airijos savivaldos
neišrištas galutinai, 1>et
1>Js'ai airiai katalikai, kaip ir protestouai užsilaiko ramiai ir kaip

ciar

vis

ti

ir

ir kiti

keltų apgyventi Angkraštai ir sau to paties palijos
duodančių gyvastis
jeigu nelaisvėj laikyti neparan- reikalautų. Keltų gi apgyventos
ku, tai nuo pasidavusių, paėmę Anglijos daljs, apart Airijos, yra
Vai i ja ir Siaurine Škotija.
pasižadėjimą, kad jie toliaus neBalandžio 6 d. parliamente bukariaus. juos paleidžia. Yilla gi pavo antrame
skaityme svarstomas
imtus nelaisvėn kareivius, kurie
tarnavo kariumenėj prie Madero, Airijos autonomijos sumanymas.
N'orėta j j visai panaikinti, bet 80
o paskui perėjo j 1 Įnertos pusę.
balsų
daugumos nubalsuota treeušaudo be jokio teismo.
čią
kartą
jį įnešti' antramjam
Vyriausiasis revohucijoniernt
skaitymui.
Sumanymas šiuom
ir
vadovas Carranza
generolas
k;>rtu neperėjo vien todėl, kad
be
kontroles,
turbut
Villa,
jokios
dalis
vadinami
airių,
taip
išleido u ž (o milionų doliarių posusilaikė nuo balsaO'Brienitai,
tarir
pieriniu pinigų, kaip jietns
vimo.
naujanti laikraščiai garsina, žmonės juos iina, nes, turbut, neimnegali. Už nenorėjimą tų pini-

gu iinti, be abejonės, Villa tain
žiauriai baustų kaip ir kitus, kurie

išdrįsta jam nepritarti.

revoliucijonierių popieriniai
pinigai gali tik revoliucijonierių

tie

komiteto, kuris, kaip "L.
šo, uždraudęs pardavinėti dvi
viruti Čiurlionies "Kryžių"

0

ryšiu: j vieną priguli

Tampico neįstengs apgin-

ti.

Tokiu budu revoliucijonieriai
turėtų bent vieną portinį miestą,
ir

jiems butų palengvintas parsi-

gabenimas ginklų.
Dabar H nertos padėjimas
blogas,

ir

jis ilgai laikytis

labai
nega-

lės, bet ir jam pasitraukus, turbut prezidento vietą užims Jcas
kitas, bet ne Carranza ir ne Villa,

nes

Vo-

šitų gal nepripažintų JaEuropa, kaip jų nepri-

X \
tra

ir

ir dabar.

Dabar vienok

ilniuje

varomus

tikslui

Sla-

pas

savo

at-

tyti patįs "Saulės" namai ir k v n.
A. Dambrausko vardu esančioji

Yiljampolės Slabadoje mokykla.
X Kovo viduryje Kauno gubernijon parskrido varnėnai (špokai). Šįmet kai-kur prasidėjo
Lietuvoje labai ankstyvas pavasaris. Taip, iš kai-kurių vietų
praneša,

kad dar vasario

pradžio-

je pradėjusios žydėti purėnos,
tačiaus užėję šalčiai žiedus pa-

laipsnių šilumos,

skyrius,

norima

įvesti

strytkarius.

gub.

elek- suotinas susirinkimas nutarė
paTam ruošti šią vasarą kursus ir tam

miestas

žada užtraukti tikslui paskyrė 300 rub.. Tarvpaskolą. Kaip tik valdžia duos bon šiems metams išrinkta: pp
leidimą, miestas žengsiąs prie Senkuvienė, Petronienė, (ledviDaugiausia kareivių ir santaidarbo.
Taeiaus manoma, kad lienė ir Bručkaitė.
Revizijos kokos laike turi Rusija, tai ji kaanksčiaus
sekančio
pavasario misijon išrinkta: pp. Budrytė,
ran daugiausia
jų stumti galėtų,
darbų negalima bus pradėti.
Skvireckaitė ir Rabašau>kienė.
liet kad ji labai didelė, o visa
X Sulyg D r. Boguševskio su
X "Blaivybės" draugija, kaip
A/ija yra jai priešinga, tai surinktų žinių, praeitais metais \ il- pasirodė visuotinamjame susirinprantama, jog iš Azijos visų kaniuje sirgo limpamomis ligomis kime Kaune, turi 131 skyrių. Iš
reivių karau Europon siųsti nej,130
žmonių. Išviso Vilnius tu- tų skyrių 31 esatna Vilniaus gub.,
kamiijl«*v, Austrija galėtų pasta- ja gali daugiau kareiviu ir kaĮdomus Velykų Pnprotis. ri 230,000 gyventojų.
galėtų. daug kareivių Azijoj 'tueskadro29— Suvalkijoje ir 4—Kuršo
tyti 685 batalijomis, 367
nuolių pastatyti, bet ta persvara
rėtų palikti. Rusija karau EuX Mokesčių nuo nejudinsnio gub.; visi gi kiti skyriai Kauno
Jau daugel šimtmečiu vakarinus ir 3,624 kanuoles.
ne taip didele.
Pergalė gali pa- nėje Alpų dalyje
ropoj galėtų pastatyti 972 bataviešpatauja Įdo- turto Vilniuje manoma šiais me- įtib. Skaitlinga yra draugija t a i
Ir
ir
kitas
vienas
lijomis, 630 eskadronų raitelių ir
ryšis stengia- eiti vien nuo kariumenės vadovų mus Velykų paprotis.
tais surinkti 260,467 rub.
>ogi it" savo nariais, tarp kurių
3,878 kanuolių. Prancūzija, ka- si savo pusėn patraukti Balkanų sumanumo, gerumo
ir
kaŠimtas kiaušinių sudedama ant
•ra
didelis skaitlius suaugusių
ginklų
dangi dikta< kareivių turėtų pa- rautas, bet kad ir jos j du sky- reiviu išlavinimo. Ginklai
r nepilnamečių
vi- lygaus žemės ploto, užberto smilgi
blaivininkų. I)rlikti Atrikoj, karau galėtų stum- rių pasidalinusios, tai nedaug
KAUNO GUBERNIJA.
išviso 258.9851
atspausdino
ja
ir tame nei viena timis, ir jaunimas įtaiso šokius
sų
yra
geri;,
ti 656 batalijonu>, 370 eskadro- sverti
galėtų, nes, prasidėjus ka•vairaus turinio knygutes apie

Velykų Lelijos.

didelės" "persvaros neturi,
rui, jos tarp savęs susipeštų. Da- pusė
i'ia
reikia
dar pridurti, kad AusAngljia, sulyg padaryto sutari- bar vienok su Rusija irsFraneulluerta dav laikosi, jis slepia ka- mo,
turėtų atsiųsti, apart savo v.ija laikosi Serbija, (irekija ir 'rijus regimęritai yra tautiški, o
riumenės
nepasisekimus
prie laivyno. 74 batalijomis, 51 eskad- Montenegm. bet su Vokietija, >la\ai
vokieerų nekenčia, tai ir
1 orfeon, ir apie tai nei laikrašroną ir 414 kanuolių.
be abjeonės, eitų Bulgarija. Tur- jų
regimentai mūšiuose galėtų
čiams neleid/ia žinių garsinti.
I Kitoj gi pusėj daugiausia kair ką tik sutverta Albanija, pereiti
kija
I orreon,
I žėmęs
Ku>ij«is -pusėn; italai gi
geneorlas j reivių gali pastatyti Vokietija:
bet, kilus karui, tie ryšiai viens Ui b jau pritaria franeuzams negu
Villa išvijo priverstinai 600 ten (Ht)
batalijomis, 440

ponija
pažįsta

keletą

į

nakčia gi—šalčio.
L. žemaitis it" inžinierius KaiX l.ietuviu Katalikų Moterių
rys. Revizijos komisijon išrink- Draugija,
kurios centras yra
ta: Č. Liandsbergis, kun. KrauKaune, gyvuoja jau septinti mejalis ir Sleževičius. Dovanas 11/ tai. Jinai turi išviso 10 skyrių,
1913 m. laimėjo kun. T. Žilins- tame skaitliuje 7 Kauno
gub.,
kas iš Boston, Mass., kun. jaVilniaus gub. ir 1 Suvalkų gub.
rulaitis, Balčiūnas ir Neveraus- Geriausiai gyvuojąs Vabalninku
kas (šie visi iš Vilniaus).
Kauno
Buvusis vi-

apsl'ričiuose privers- kietija, Austrija ir Italija; j kitiną kursą turėti; kitur jų nieks tą Prancūzija, Rusija ir Anglija.
neims, kaip antai Suvienytose Dabar ir šiaudinis tarp jų sutiValstijose, nei niekur kitur ne- kimas gesti pradėjo; atvirai kai-:
ima konfederatų išleistų popieri- bama, jog didelio karo
netolimoj
nių pinigų. Villa ir be pinigų ateityj nebus galima išvengti; tomoka apsieiti: jis nuo gyventojų dėl, kaip galima ir kur galima,
veržte veržia viską, ko jam rei- reikia didinti kariškas pajiegas.
kia. Ginklų vien ir amunicijos ką galima, ir vienas ir kitas
ryšis
tokiu budu gauti negali, nes jie stengiasi, savo pusėn patraukti
ateina iš užrubežių ir ten už to- Ir viena ir kita pusė apskaito sa
kius daiktus reikia gerai>, ant v o kariškas pajiegas.

rcon, ir

badą. Kauno priemiestį,

Žmuidzinavičienė,

nas-Rikkers,

valdomuose

aukso paremtais pinigais mokėti.
Laikraščiai praneša, jog Huertos kariumenė nori pasitraukti
ir iš Tampico, nes, netekusi Tor-

su

nuvažiavo

kirto. Visi medžiai šįmet pradeda sprogti labai anksti. Javai,
žieminiai, kol-kas išrodo gerai.
Valdybon sekantiems metams iš- Oras labai įvairuoja: dieną būrinkta: A. Žmuidzinavičius, Var- na
po keletą

Didėsės Europos viešpatystė.?,
tokių yra šešios, pasidalinusios

1 (Ju

ra-

ir
"Audros" cikliaus ir liaudies dirbinių skyriaus "Geras piemuo"
stovylos atvirutes.
Pirmos dienos parodai užsibaigus, atsibuvo visuotinas Dailės
Draugijos susirinkimas. Kadangi susirinkimas buvo antru kartu šaukiamas, tai
nežiūrint to,
kad iš visų
9 Draugijos narių
susirinkimai! atvyko tiktai 35.
jisai buvo pripažintas teisotu.

DIDŽIŲJŲ EUROPOS VIEŠPATYSČIŲ RYŠIAI.

Bet

kitų jaunuolių

daryman atvyko nemaža žmonių, mu suruošimas apsieis apie 150,kaip vietiniu, taip ir suvažiavu- 000 tūkstančių, tai dar daug pisių iš visų Lietuvos kampų. nigų stokuoja. Tuom tarpu auĮspūdis, kaip Lietuvos laikraš- kos, kaip pranešama, pradedančiai rašo, i;. parodos pradžios čios plaukti ne su tokiu
gausuesąs labai geras. Turtingas esąs mu, kaip pirmiau. Draugija toliaudies skyrius. Juodu debesė- dėl nutarė užtraukti
paskolą iš
liu buvo atsilankymas cenzūros banko. Tuo tikslu
busią užsta-

apsaugota, ir

ti

Mikolaitis ir Zeno-

per dešimts metų neatsišauk *, vimiesto pirmininkas Venslavskis sas paveldėjimas
pereina Rusijos
valdžios jau užtvirtintas. Nese- valdžios iždan. Rasi,
Amerikoje
nai viešai kalbėta, kad Vcnslav- yra žmogus, turintis
teisę paskio valdžia neužtvirtvsianti, ka- veldėti tą
turtą:
dangi jisai yra lenkas.
X Iki šiolei "Saulės" namams
X Atsidarė Vilniuje VIII me- Kaune išviso surinkta
90 tūkstinė lietuviu dailės paroda. A t i tančiu
rublių. Kadangi visas na-

už

ji-, priešiyra priešu tol,
nasi, kol gali muštis, bet pasi- syk

Juozas

Mališka drauge

rašo, buk vėl išrinktasai Vilniaus

kurios gali išsiplatinrodosi, abidvi pusės nori geruoju
Mexiko rubežių.
Mieste Torreon Yilla elgiasi susitaikyti, nori vengti riaušių ir
maišaties. Bet ar dabar nesutintaip, kaip buvusiam plėšikui prikančios ainų partijos susitaikys
tinka. Jis nepažįsta civilizuotų
ir ar Anglijos parliamento
lordų
tautų karo vedimo būdų, todėl ir
rūmas sutiks duoti
Airijai autocielgiasi tikrai žvėriškai. Pas
nežinia.
Lordai bijosi
vilizuotas tautas karuose karei- nomiją.
duoti Airijai autonomiją, nes tąkol
vis

epidemijas,

X
nas

pažįstamą
Joną
Stankevičių.
Kadangi tai buvo Užgavėnių laisekąsi gan gerai: jinai išduodan- kas ir norėta pasišokti, tai Miti daugiau receptų negu by kuri kolaitis ir Mališka
ėjo daugiau
kita Vilniaus aptieka.
jaunimo pakviesti. Beeidami, suX Makovskio knygyne ir kito- tiko burį girtų, kurie užpuolė ant
se Vilniaus lenkų pirklybos įstaiėjusiųjų jaunuolių ir Zenoną Magose kovo mėnesio pradžioje po- liška mirtinai peiliu nudurė. Užlicija darė kratas. J ieškota kaž- mušėjai tapo suimti.
kokių kvitų ir blankų, lenkų kalX Kauno apygardos teisme
boje spausdintų.
yra reikalas dėlei paveldėjimo
X Tam tikros komisijos pa- turtų Simano Skirmanto, gimusio
daryta revizija Vilniaus policijos Kauno gub.. nuolat gyvenusio
arešto
Domininkonų niurnose. Austrijoje ir mirusio Paryžiuje.
Rasta pasibaisėtina tvarka. Pri- Velionis paliko išviso 22 tūkstanpažinta reikalingumas visa k.-j čių vertės paveldėjimo. Jau gan
arešte pataisyti, įvesti elektros daug laiko praslinko nuo Skirmunto mirties, tačiaus
šviesą ir 1.1.
paveldėX Vilniaus lenku laikraščiai tojai neatsišaukia. Jeigu nieks

dauTarp Tampico ir San Litis rePa- voliucijonieriai išmetė j padandu
imti nelaisvėn kareiviai išalkę ir ges
gabenančiu karei'ius
traukiniu.
Užmušta 36 kareiviai.
vos
kad
pastovėti
taip suvargę,
Kareivius
saGenerolas
V"illa
gabeno
j Tampico suapskaito
gali.

portą

Prieš

X

sužeistų kareivių. Voliojami
gybė karabinų ir amunicijos.

atiduoti

X Dūmos atstovas Yčas žadė-

jo Jaunio fondo naudai laikyti
Kaune paskaitą, tačiaus guber-

apielinkėse jau nuo
pradžios gieda vyturiukai. natorius neleido.

kovo

Paėmimui to miesto 1 įnvaldžia dar vis nenori tiCarothers vienok ir pirma

jenieriams
pico.

katali-

X Vilniaus

Tor-

negyvų ir reikalus.

Užimtas miestas Torreon išrodo kaip po baisiam žemės drebėjimui. Kamai išgriauti ir su-

Lietuvos

tarp

kų.

generolą kėti.
nepasise- -11 lluerta nei jokių susinėsimų
ki, nors daug kareivių paėmė neturėjo, liet jis buvo ir yra paskirtas prie Carranzos ginti amenelaisvėn ir daug jų užmušė.
Ant kelio bėgančių iš Torreon rikonų ir svetimų kraštų piliečių
raitelius pagauti
\ elasco, bet jiems tas

savo

Kauno

gubernijos liaudies
mokyklų direktorius gavo iš žemės mokesčių 3,553 rub. liauVILNIAUS GUBERNIJA. dies mokyklų naudai.
X Šančiuose, Kauno priemiesVILNIUS.
tyje, susekta netikrų pinigų dirX Sinodas, augščiausinji rusų bėjai. Rasta pinigams dirbti reipravoslavų bažnyčios įstaiga, tai- kalingų medžiagų, mašinų, o taiso
komisiją, kurios pareiga bus pogi ir iau padirbtų pinigų. \ ipasirūpinti išdirbti busiamosios sa kas Įduota tardytojui. SuimVilniuje prav. dvasinės akade- ta trU geležinkelio tarnautojai,
mijos sumanymo plianą. Suma- kurie yra kaltinami tų pinigų
nytosios akademijos tikslas bus dirbime.

uuo

i I uertos

kučiais kariumenčs

X

siėmė užvaduoti

ji>s piliečius

MEXIKO.
Mūšiai

o

nų

raitelių

ir

2,832

kanuoles.

apie

tuos

kiaušinius.

Jeigu
pasiseka

riai

šokančiųjų porų
baigti šok j be to, kad
nors vieną kiaušini, tai

KAUNAS.

ku-

>laivybo.

Skaityklų "Blaivybė"'

X Kaune esama negrįstų gat- praeitais metais
turėjo 20. arbasumušu< vių. kurios yra virtusios Į tik
rinių 73. \ isų draugijos skyrių
poros pa- •ą limpamųjų ligų lizdą. Buvo iplauko- praeitais metais siekė
pa-

nanyta apie to blogo prašalini- 7r,280 rub. 28 kap.; išlaidos gi
l>ct. sumanius ,-tatyti prie- tiktai 57,^58 rub.
27 kap. Kisutaikymo ženklu, ir al u
įlauką
prie Nemuno, miestas lai- tiems metams draugijos sąmata
čia pat sužiedojama. Kai-kurie
eskadronų
kinai atsisakė grįsti esančias su- paskirta
8,300 rub. Nutarta įtaigyvenusių ispanų, o jų turtus raitelių ir 3,906 kanuoles. Itali- kitą 11110 įsikišimo sulaikytų.
vokiečiams, o kareivių simpati- sako, buk tai geriausi- iš visų nanytosios prieplaukos
svti prioalk' diolinj muzėių kuapielinkonfiskavo. Kadangi Suvienytų
Taigi pasirodo, jog kilus ka- jos karuose labai da% sveria.
iki šiolei išrastųjų budų daryti j cė-e
ja karau galėtų stumti 391 batagatves, žadėdamos visa ką. riam t a skirta 300 rub., ir <!ar bus
^"alstijų valdžia, nenorėdama lijouą, 147 eskadronus ir 1,432 ri1 i, Vokietija, Austrija ir Italisutuokimus.
t
prieplauką statant, atlikti.
reikalaujama 2,000 rub. pašelpos
sisekimas

yra

-kaitomas

budų
šokėjai

uą,

4

iš valdžios. N'uosavių namu įgi- koks, tai pinigu piečiui
Ūkininku
įrengti MARIAMPOLĖ.
jimu klausimas atidėta. Sekan- ^miestas nepaskyrė.
Draugovė 1913 m. pabaigoje ir
tis metinis susirinkimas atsibus
šiųjų metų pradžioje surengė 14
LINKUVA. Sudegė čia kele- Įvairių Suvalkijos vietų ūkio kurVilniuje, arba Šiauliuos. Garbės
nariais išrinkta: Dr. A. Buivy- tas namų,
jųjų tarpe Hvino dar- sus. Trylikoje tų vietų kursai tędas, kun. A. Alekna, kun. J. In- žinė ir Lodingo alaus sankrova. sėsi po 4 arba bent 3 dienas.
drulis ir p-lė K. Zaikauskaite.
l'gni> butų dar daugiau nuosto- Valandų išviso kursai užėmė 350.
lių pridirbusi, bet gaisras grei- Daugiausia kursuose pasidarbaŽAGARĖ.
Valsčius vis dar tai patėnivta ir laiku griebtasi vo agronomai
Jonas Kriščiūnas
ir l'etras Vitkauskas.
negali išsirinkti sau viršilą, nors gesinti.
jau n kartu buvo tam tikslui
RASEINIAI, ė'ia e-ama draususirinkęs. Vicnuoliktasai susirinkimas buv«» toks "karštas," gijos, kuri rūpinasi tiesimu nauLIEPOJUS. Sulyg garsinamokad policijos reikėjo šauktis.
jų geležinkelių šiame apskrityje jo miesto rinkikų sąrašo, Liepo-

Prūsų pasieniu.

Toji draugija
PAPILYS, Zar. ap. Kovo 3 d dabar prašo valdžios, kad pasivalsčiaus rinktiniai turėjo savo skubintų su pratiesimu geležin.susirinkimą, kurisai atsižymėjo kelio tarp I.iepojaus, Raseinių ir
retu
blaivumu.
Tarp kit-ko, Ukmergės.
vienbalsiai nutarta uždaryti moDOVIATAVAS, Šiaulėnų par.
nopolį ir aludes. Susirinkimo pabaigoje išrinkta pernykštis virši- Dar i'ji r m. Petras V aitekūnas,
la. kuri- ištarnavo jau 7 metus. mirdamas, užrašė Paliokų dvaV l'apilio seniunu išrinkta \ė! riuką
Doviatavo filijai.
Dabar
Jona- Zubras, jau tris metu- t;i- tasai palikimas užtvirtinta, ir iiii jo- kunigas ima dvariuką valpriedermes pildo.
dyti

PRAPUOLĖ RUSŲ
KUNIGAS.

užmušęs moterį,
rkul'cą galvon.

Danville, 111. Prapuolė iš čia
rusų kunigas Liudvikas R. Patmont.
Jis buvo padėtoj u saliunų priešų, todėl spėjama, kad sa-

ir pats

įvarė

sau

DARBININKIŠKĄ BILIŲ
PRIĖMĖ KONGRESO

savininkai

jį pagriebė

sai

medis

paslydo ir, bepuida
Giedrimą, kuris nc-

juje iš beveik 1.700 rinkikų lat- jorą Roberts. Šoferis \\ alter
.M vers teisme
pasakė, jog 1913
vių esama 824. vokiečių 629,
m.
jis tris dienas darbavosi už
lietinių bei lenkų—147. ir rusų

prantama. vien darbdaviai.

—

<•

guvos

valsčiaus.

ŠIAULIAI. Miesto durna nu- spėjo prasišalinti.
RYGA.
Miestas savo reikakiekvienai
lams pasiskolino 13,227.000 rūbpradedamajai
PANEVĖŽYS. Gauta iš val- ini i ."Šiauliuose mokyklai
skirti
iš
Anglijos.
miesto pinigų po 150 rub.; 700 džios pavelijimas leisti čia saX Ivygoj gubernatorius nubaurb., trukstančius kiekvienai mo- vaitraštį rusų kalba. Redakto- dė 200 rubl. redaktorių lietuviško
kyklai. turėsianti valdžia duoti. rium busiąs Kacenclenbogenas. laikraščio '"Vilnis," Jankovskį.
Visa tai daroma sąryšyje su vi- žydas.
X Barono Bistratnio dvare,
ŠENBERGAS. šisai miestelis
suotinojo mokinimo plianu.
netoli Panevėžio, Vaškų uriadguli prie pat Lietuvos sienos,
Dvaro nuoBAISOGALA. Šiaulių apskr. nikas darė kratą.
nepertoliausia nuo 1»i ržų. FsaApart pernai įsteigtos vartoto- mininkas buvo davys butą dva- ina čia progimnazijos, lankomos
jų draugijos krautuvės, esama ro bernų vaikams mokinti: tė- nemažo ir lietuviu skaitliais. !'ačia ir ūkio ratelio, dar nesenai vai gi iš -avis pasamdė neturtėly ėiame miestelyje gyvena daugeįsteigto. Visa kas butų gerai, mergaitę, kuri mažiulius vien ti- li-; lietuviu. Tačiatis
tos vielaikraščiuose nusi- kėjimo mokino ir ruošė |»vie pirl'žtikta tik
žmonės dar vis, mosios komunijos.
18 Šv.
Kaz. Dr-jos knygelių.
kalbos palinkę.
L'riadnikas
sustatė
protokolą.

Lietuvos

prie lenkų

PIKELIAI, Telšių ap.

Pernai Sakoma,
vatkos.

skundą padavusios

apie
tos
lietuviu veikimą Lietuvos
laikraščiai mažai ką praneša. \tpenč, rašo, kad lietuviai moksleiviai mažai ką rūpinasi savo kai-

da- ba bei

valstiečių bankas nupirko Didžiųjų Juodeikių dvarą, kuris
skiriamas
rusams.

raštija.

Remianties

esančiais

pėdsakais,

NEPASISEKĖ SUFRAGETĖMS.
St. Louis, Mo. Čionykštės su-

fragetės mėgino
rengti prakalbas

ro

dešimtimi

taip

vadinamo-;

d.

but

pakartas, su
prasižengėliais.
ginta juos gaudyti su šunų
turėjo

šiais kitais

ant

už

Sutragečin vadovė
tice Mayer mėgino
miesto

rumo

Alice

še-

Mė-

dienos.

Agitatoriai, tarp

jų yra laike streiko Lavvrenee pagarsėjęs Ettor, kalbina darbinin-

kus streikuoti, bet ar kil- 1" >va
ir kada ji kils. dabar di.r nei
reikapatįs agitatoriai nežino.

gatvių
savo

darbo

su-

ius. bet joms neprielankios minios ja> užrėkė, nedavė kalbėti.
Cur-

kalbėti nuo
trepu, bet ant gat-

susirinkę vyrai pasiuntė ją
vaiku daboti ir valgį virnors čia

Peoria, 111.

Kalnakasiai Illi-

nois

valstijoj nutarė reikalauti
nuo kasyklų savininkų kaucijos,
pirma negu ci> po žeme dirbti.
Darbdaviai vienok atsisako duoti

••cikalaujamos kaucijos.

paviršuAnglija,

Sustreikavo
j] Danville, 111.
čia organizuoti staliai ir plumsiausti leidžia.
beriai. Staliai reikalauja 50c. už
darbo valandą (iki šiol jie gauŽYMUS VENGRAS ATKAKO
davo 40c.)
AMERIKON.
New York Garlaiviu "MaureCanton, O. Pasibaigė streitania" balandžio 4 d. atkako Ne\v
kas tarnaujančių telefonų kompaVorkan žymus vengrų veikėjas
nijos. Per streiką jie nieko neir vienas iš turtingiausių žem-

tinių privilegijų,
kur sufragetėms

PRASIŽENGĖLIAI.
111. Iš čionykščio kalėCairo,
VIEŠINTAI, Ukm. ap. ViePAVANDENIS, Telšių apskr.
mirtin pasmerktas
jimo
pabėgo
Dingo žinomas šioje apielinkėje tinė bažnyčia gavo Iraipo dova\V. \\ ilson, kuris balandžio 24
girtuoklis, Pabiržulio Druktitiis. ną. iš dvarininko Ant. Komaro

tai

ne

pelnė: neiškovojo nei unijos primanoma, kad jisai. Varniuose pa- "kunigų pievos."
pa- valdžių. grafas Micbael Karolyj,
pažinimo. nei didesnių algų. o to
sigėręs, grižo liiržulio ežero lebet už miesto šunjs pėdsa- vadovas liberalų partijos parliadu namon ir įsmuko eketėn. Kadarbininkai reikalavo.
GRAGŽDAI, Telšių ap. Liu- gelba,
kus pametė, l'ž sugavimą YYil- mente.
dangi ežeras vėl užšalo (prieš tai teronų kunigas Karolis Jozefas
sono paskirta dovana $200.
buvo atadrėkis), tai rasti lavoną ir vargonininkas Kapingas, kaip
Canton, O. Streikuoja čia
UŽMUŠĖ 3 PRASIŽENGĖkol-kas nebuvo galima.
praneša Liet. laikraščiai, tapo nubudavojimo darbininkai ir per tai

VĖTRA.
LIUS.
nustojo darbai prie triobų staSt. Johns, Newfoundland. PeSacramento, Cal.
BesistenDarbininkai
tą
tymo.
reikalauja
reitą utarninko dieną smarki vėt- giant iš kalėjimo pabėgti, likosi
darbo laiko ir ioc.
trumpesnio
ra ir pustymai užklupo
jūrių šu- užmušti 3 prasižengėliai. Susi- už valandą didesnio u/mokesnio.
Kunigu permainos Žemaičiu
Ne\vfouudlaudo pa- tarė pabėgti 13 prasižengėliu, bet
nų
medėjus
Prie darbo pasiliko tik 200 neprivyskupijoje. Eržvilko kam. kuti.
krantėse.
Paskendo
garlaivis išpildyti sutarimą nei vienam ne[asas perkeltas i Ariogalą kam.,
gulinčiu j uniją darbininku.
"N'evvfoundland" ir, kaip mano, pasisekė.
Ariogalos kam. kun. Meškauskas Į Subačius kam., Šcnberg-> susalo 46 jgulos žmonės, o 40
Jf Calumet, Mich. Atlaikytame
nušalo rankas ir kojas.
EXPLIOZIJA BAŽNYČIOJ. susirinkime darbininku
kam. kun. Lindė j (lukštą kam.,
organizaCarlisle, Iowa. Čionykščių mellukštos kam. kun. Kerevičius į
cijos \\ estern Federation of Mitodistu bažnyčioj balandžio 4 d. ners
EXPLIOZIJA.
nutarė streiką vario kasykSenbergą kam., Raudėnų kam.
N. J.
Westville,
Drumondo
atsitiko ga/.o expliožija, kuri užįkun. Žemaitaitis Į Kaltinėnus
lose traukti toliau. Kadangi kaskaldykloj expliodavo mušė 65 metu Andriu Yan«coyk. syklų savininkai
kam., Kalvarijos mas. kun. Luk- akmenų
išvijo su šeimykatilas.
garinis
Expliozija ant
šcvičius j Ciergėnus tilialistu,
nomis darbininkus iš savo namų,
vietos užmušė du darbininku, ANT KARIŠKŲ LAIVŲ NEGergėnų fil. kun. Bijeika Į Siorganizacija l'nited Mine \Yorktris kiti nuo sužeidimų vėliau
BUS GĖRIMŲ.
ers of America atsiuntė
pvlius filialistti.
5<x> Šėtrų
pasimirė, lengviau sužeistų darWashington. D. C. Kariško streikierių gyvenimui.
bininkų yra daug.
laivyno mini-teris Daniels užbausti kiekvienas 25 rub.

JONIŠKIS, Šiaulių ap. Valsrinktinių sueigoje, peržiurėjus praeitų metų atskaitas, pakelta klausimas apie algas.- Po-

čiaus

draug pakelta klausimas apie

an-

trojo mokytojo, lietuv io, algos

pa260

Jisai dabar

kėlimą.

gauna

rub.

metams (vyresniojo
mokytojo alga—rub.). Dėlei to

iškilu dideli ginčai, tačiaus

gale

nutarta

rub.

metams.

galų

padidinti alga

20

DOTNAVA, Kauno ap. Tapo
Čia pienininkavimo bendrovė. prie kurios daugiausiai

jsteigta

prisirašė

smulkiųjų

ūkininkų.

Kadangi įstatai leidžia laikyti ir
vartotojų krautuvę, tai bendrovė

pradėjo

samdė

butą,

tuoin

išrašė

rūpintis:
centrifugą

pair

slapvokiečių mokyklos laikymą.

SUVALKŲ

11/.

OU BERNU A.

LUKŠIAI, Naum. ap. Yald/.ia
leido, vieton medines koplyčios,

statyti murinę.

draudė

NUTEISĖ

BEDARBIŲ

VA-

DOVĄSacramento, Cal.

Pritaikintie-

pusę valandos be-

ji teisėjai,
kitas reikalingas prietaisas. Bensitarę. pripažino kaltu bedarbių
drovės pirmininku išrinkta MiSEIRIJAI, Seinų ap. "Žagrės" "generolą" Kelley. kuris mėgino
kola* (ioscevičius, iš Vandžiogaskyriaus sankrova, kurios įstei- vesti bedarbius VVashingtonan,
los dvaro.
gimui daug teko kliūčių patirti bet neįstengė už Californijos ruiš vietos žydu krautuvninkų pubežių išvesti. Piausmę teisėjas
PACUNĖLIAI, Pan. ap. Įkur- sės ir net
prisiėjo
bylinėtis,
ga- jam paskirs vėliau.
ta čia ūkio ratelis.
lop kovo io d. tapo atidengta.
DIDELĖ BAUSMĖ.
BAPTAI, Kauno ap. Nuo koVILKAVIŠKIS. Esančioji čia
Jefferson City, Mo. L'ž sulauvo 1 d.
pradėjo čia veikti pa* to lietuviu
rankose
automobiliu žymą prieš trustus
išleistų tei?ky rius.
kompanija, kurios automobiliai sių, teismas ant Polar \\ ave Ice
vaikščioja beveik po visą Suval- Lt), uždėjo bausmę $50,000. KomTELŠIAI. Miestas nutarė įtaikiją. praeitais metais turėjo
panija galės Missunri valstijoj
syti plečiu vaikams žai-ti. Tam
procentų gryno pieno. Pirmai- bizni varyti tik tąsyk, kada užtikslui paskyrė sklypą
žemės, ku- metais turėta daug nuostolių, bet mokės
uždėtą jai bausmę, taigi
ris buvo
paskirtas ūkio kursams. dabar išmokėta dividendų 8% ir
$50,000.
Kadangi „miejto iždo stovis ne- padengta trečdalis nuostolif
vos

Seattle, Wash. Valstijos koi; Amerikonas daktaras Carrel
misija paskyrė šitoj valstijoj mo- išrado budą žmogui, kuriam
terims mažiausią algą $10 savai- trūksta odos. ar
raumenų, juos

tei.

Tiek mažiausiai

turi

moteris, turinti 18 metų.

gauti priskiepyti

nuo
negyvo kuno.
Dabar italas gydytojas, profesorius David Fischi,
skie-

pradėjo
pyti gumą ir ji gerai prigyja ir
užvaduoja odą ir trukstančius

iš VISUH.
1913

raumenis.

m.

-.

las, subadė' pilvą ir mirštantį paninkų čionykščių šilkų audyklų priverstinai nuo
liko lauke netoli kalėjimo.
Pa
vėl neramu. Audėjai vėl rengia dvaras Lepenki,
dilia i porą valandų pasimirė.
streiką iškovojimui 9 valandų hektaru.
i :

ti. Taigi, mat Amerika,
moteris neva turi daug

PABĖGO IŠ KALĖJIMO 7

to-

prezidentą.

c

vės

IS AMERIKOS,

skirstytas,
atgabentieji rusai per Kauno gubernatorių 300 rubkol-kas
bernauja dabartiniam lių pašei pos Pušaloto padegėliams.
dvaro valdytojui.
tai

nijoj pakrantėse, Gyventojų

Sustreikavo ji republika turi
55. 1836 metuočia darbininkai karu dirbtuvėse. se
toji salutė pasigarsino 11cDarbininkai reikalauja po 2jc.
prigulminga karalyste, karaliumi
už darbo valandą, arba užmokestapo išrinktas karalius Barteleonio nuo štukų, bet didesnio negu ni.
Jam mirus i88_> 111., Tavalara
dabar mokama. Tegul todėl darpasigarsino neprigulmitiga repubbo j ieškau ti čia dabar nekeliau- lika.
Gyventojai kas 10 metų
ja, kol streikai nepasibaigs.
renka sau
Ont.

vokiškoji kolionizaVokietija susilauks naujo
cijo< komisija Vakarinių Prusą universiteto ir tokiu bud u ji tuOttavva, 111. Uždarė kasyk- ir Poznaniaus provincijoj nuo rės 22 universitetu. Spalio jo
i
atėjo i čionykšti kalėjimą ir, iš- las LaSalle, l'eru,
Oglesbv ir r. k n išpirko <>4 dvarus ir 11 k c dieną siu metų busiąs atidarytas
vilkę ten sėdintį už pačios už- Cedar Point. I'er tai
išvijo
18,835 hektarus, arba apie universitetas Frankfurte prie
1,200 darmušimą Adolfą Padillą, ji už- bininku neteko darbo.
56,000 akrų žemes. Priverstinai Maino.
kankino. Lynčiauninkai perpjovė
nuo
lenkų išpirkta 1.274 hektajam gerklę, perpjovė ranku gjs- 11 Pnterson, N.
rai.
Pražuvo su visais žmonėmis
Vakarinių
Prūsų provincijoj
J. Tarp darbi-

namon

PUŠALOTAS, Pan. ap. Viatgabenamiems į čia
daus
dvaras
neišreikalų ministerija įteikusi
Kadangi

H Hamilton,

1$ DARBO LAUKO.

Santa Fe, N. M. Pulkas 14 i n k
luotu vyru su uždengtais veidais

tarė

bet

kesnio tabelė. Paskui nutarta per skendo franeuziško
kari>ko laireferendum leisti nutarti, ar pri- vyno
torpedinis laivas No. 358.
imti naujasias išlygas, arba jas Buvusius ant
jo žmones išgelbė-

PASIMIRĖ IŠ BAIMĖS.
Mass. Pamatę be- atmesti.
Worcester,
jo.
Robertsą ir balsuotojus i> sie-84.
simušančius
geležinkelio bėprie
nos vietos
nes
<laitkiton,
uostau
būX Liepojaus
vežiojo
įkrito,
\\ New York. \ i-i rytiniai gegiu kelis vyrus. 70 metu l'atrick
|Į Iki šiol manyta, kad madamas girtas, lietuvis Itonifacas gelis balsuotojų dviejose vietoležinkeliai
ir <0 metų moteris Dcnuo
darbo
paleidžia
C'agleon
žiausia
šių laikų republika yra
optikas. Nors. jkritusis tapo vei- se užsiregistravo.
nius Arsencault taip persigando, daugybę tarnu ir darbininku.
republika San .Marino, turinti
kiai ištrauktas, taėiaus tnojaus
kad iš baimės abudu pasimirė. I'ennsylvania paleido 15,000 dar- mažiau
negu dešimtį tūkstančių
pasimirė. Velionis paėjo iš KauPREZIDENTAS WILSON
bininku, o Ne\v York Central
bet tas yra neteisygyventojų,
lio gtib.
buvo
atvažiaLiepojun
mano paleisti 12,000.
PERGALĖJO.
GAISRAI.
Tą pati ma- bė. Yra Europoj dar mažesnė neuždarbiauti.
vę
St. Augustine. Fla. Ilalandžio no padaryti taipgi Krie ir LackaWashington, D. C. Kongrese
priguliuinga republika Tavalara
X Liepojuje žadama Įsteigti S'i balsais
daugumos perėjo Sim- 3 d. siautė čia didelis gaisras, ku- \vanna geležinkeliai.
ant salos to
paties vardo, Sardi-

užmušė

skundžiama, buk

vai.

ir

0

mas,

bet vertė dirbti

|>o 15
70,tKX) darbininkų, i,ŠC*j«j iš dirbkasdieną; pasimažinus darbams, tuvių, traukė gatvėmis, l»ct ant
sumažino užmokesnį ant 35%. jų su kardais
užpuolė policija ir
Dabar, dirbdamas 15 vai., dar- pradėjo kapoti ir
šaudyti. Subininkas negali uždirbti daugiau ėmė apie
šimtą streikierių, o daug

KOMISIJA.
kaip S 1.50 dienai.
jų i-užeidė.
Washington, D. C. Kongreso
kur nors paslėpė, kad iki rinki- komitetas priėmė
Peoria, 111. Distrikto valdybilių, reikalau|j Susižiedavo sunus Rumunimų jis agituoti negalėtų.
janti atlyginimo darbininkams itž boj l'nited Mine Workers nu- jos sosto
jpėdinio su Rusijos casužeidimus prie darbo ir atlygi- tarta, nors nauji kontraktai ne- ro duterim
Olga. Sužiedotinė tunimu šeimynoms prie darbo už- padaryti, streiko angliakasiu Il- ri
19 metų.'
RINKIMŲ PRIGAVYSTĖS.
muštu. Dabar tas bilius eis kon- linois valstijoj nekelti, l<ol nebus
Terre Haute, Ind. Čia tyrinėPrieš ji protestavo, su- apdirbta nauja už darbą užmogresam
|| Ant Tarpžeminių jūrių paja dabar prigavystes renkant maliunų

skoliniino-taupinimo kasą.
so Dilins,
reikalaujantis panaiki- ris pridirbo nuostolių ant $750,GINIUNAI, Pan. ap. Siame
X Stovintis prie Liepojaus ant nimo seiliaus
priimto abiejų ru-i 000. Sunkiai apdegė ir apsikudvare prieš kiek laiko rasta žeŽAGARĖ, Šiaulių ap. Persi- jūrių kranto šviturys persilpuai
iiių nutarimo, kad plaukianti per lė du žmonės. Sudegė "Florida"
mėje brangiu sidabriniu indu, kelia i čia i- Miržų I)r. M. Kupre- švietė. Dabar jisai pataisyta, ir l'anamos
kanalą Amerikos laivai botelis ir aplinkiniai namai, taipkurie buvo pasiųsti Peterburgo viėia.
šviesa daug didesnė.
įnto
mokesčių hutų paliuosuoti, gi Atlantic ir Central hoteliai.
Dabar
archeoliogij komisijom
>
Sulyg valdiškų pranešimų,
už tai svetimi laivai kad moTAURAGNAI, Zarasų apskr. per Liepojaus uostą sausio mėsužinota, kad tie daiktai yra pakesti mokėtų. Prieš privilegijas
Renfalaer, Ind. Sudegė gimdirbti 17-tamc amžiuje ir apkai- Kertant medžius Minėionių gi- nesyje iškeliavo išviso 2,723 /m.
Amerikos laivams pakėlė smar- nastiškas
skyrius Sv. Juozapo konuoti 200 rub.
rioje, vyresnysis darbininkas Juo- Praeitais metais tuom pačiu mėkų
protestą Anglija, o paskui legijos. Apart gimnastikos Įranzas L'rbanas pateko po krintan- nesiu
iškeliavo 4,485; taigi šįtaipgi Japonija, Vokietija, Fran kių. sudegė pianas, vargonai ir
Praneša- čiu medžiu ir taip tapo prislėg- met sausyje iškeliavo i.7<>2 žmoNAUJAMIESTIS.
elizija ir Rusija, nors ji turbūt kituki muzikališki instrumentai.
ma, kad Naujamiesčio vartotojų tas, kad, neatgaudamas sąmonės, nėmis mažiau
negu pernai.
mažai is kanalo naudosis. Prieš
draugija pabaigė savo gyvavimą. pasimirė.
privilegijas, suteikiamas Ame
Pillager, Minn. Išdegė viduPETERBURGAS.
Atvažiavus specialistas knygveFrebeliu rikos
laivams, protestavo ir Aus- ry- šito miestelio: sudegė ir diKĖDAINIAI, Kauno apskr. I mokytojavimo) aukštesniuosius 1 t
dys knygas rado betvarkėje. Kirali ja. Dabar Simso bilins ei- delė
departamentinė krautuvė.
tur. kaip pasirodė, taipogi sto- Valstietis Juozas Giedrintas, jo kursus
šįmet čia pabaigė lietu- senatan. Nežinia, ar ir ten pre- Nuostoliai
ugnies padaryti nekavo tvarkos. Draugija negalė- metu, kirto girioje medžius. Pa- vaitė A.
Liutkytė ir pasiliko Pe- zidentui pasiseks jį pervaryti, maži.
jo išnešti vi>ų skolų ir tyrėjo kirtas vieną medį, kurijai pasi- teri) u r^e mokytojauti.
nes senate yra taipgi daug prieuždaryti krautuvę. Likusias pre- korė ant kito sakų, < liedrimas
šų.
kes paėmė nesenai iš Amerikos Įlipo i antrąjį medi, kad pakirŽITOMIRAS. Nusišovė lietusugrįžęs lietuvis Butkus. Žuvo tus šioji» sakas ir nuleidus pa- vis kareivis l'etras Alkauskas.
LYNČIAVO.
daugeliui po keliolika šimtų, o kirstąjį medį. Tačiaus pakirsta- Jisai paėjo is Ukmergės ap.. Ra-

•klebonui koli tūkstančiai.

giau,

ant

kariškų laivų

turėti

lenko išpirkti iš Xe\v Orleans išplaukęs vokišapimantis 382 kas garlaivis "Bonu." Su laivu

pražuvo ir 25

Rusijoj gi bajorų

įgulos

žmonės.

bankas, dva-

Fpire albanų žandarmerija
turėjo smarkų mušj su nenorinšias
pripažinti
paskolas, išviso 1,649,800 čiais
kunigaikščio
rublių. t'ž tuos pinigus nuo len- \\ iedo revoliucijonieriais. Žankų nupirko 4J,57<> dešimtines že- darmerija nužudė kelis kareivius
vertės
mės,
2.199,479
rublių. ir pasitraukti turėjo.
Xuo 1894 iki 1912 metų bajorų
bankas padėjo rusams išpirkti iš
Į| Iš Kopenhageno išplaukė >11
lenkų 25 dvarų, apimančių 516,- 300 tonų karabinų norvegiškas
883 dešimtines žemės, vertės 30,- laivas "Fanny." Mano, kad gink936,464 rublių. Sprūsta mat Ru- lus tuos laivas gabena Airijon,
sijoj, ypač Lietuvoj ir Mažrusi- l'lstero protestonams.
joj, žemė iš lenkų bajorų rankų;
bet ji tenka atėjimams rusams,
|| Balandžio 1 d. Japonijoj taTo- po suimtas japoniško kariško laine vietiniems gyventojams.
kiu budu lenkai dvarponiai lab- vyno vice-admirolas Matsumoto.
iausiai prisideda prie rusinimo Jis teisman patrauktas už ėmiLietuvos: dvarponiai, šimtme- mą kyšių nuo vokiškos firmos ir
čius išnaudoję Lietuvą, pasirodo už parsidavimus.
tikrais tranais, kurie atiduoda ją
svetimiems. Ar-gi dar reikia ste|| Vokiškas astronomas, tėmvbėti-;. jeigu lenkai dvarponiai yra tojas Kieto žvaigždžių observanekenčiami ne tik Lietuvoj, bet torijos, kovo 29 d. dangaus ruimuose patėmijo dar niekeno neir Mažrusijoj!
matytą. naują kometą (žvaigždę
su uodega).
sosĮi Kopenliagene, Danijos
tinėje. balandžio 3 d. pasimirė
našlė garsaus norvegų raštininko
jl Sutverti naują Japonijai ministeriją apsiėmė grafas Kiyoura,
Ibseno, Zuzanna Ibsen.
buvęs pasitraukusioj nuo vietos
Ant
netoli
salos
Bataministerijoj
teisių ministeriu.
Java,
|Į
via, prie tilto Tanjok Priok, iššoko iš bėgių geležinkelio trau|| Londone gauta žinia, jog pakini- ir susidaužė. Prie to už- vojingai apsirgo leidėjas laikrašmušta jo čiabuvių, o 50 sunkiai čio "Xe\v York Herald," James
pirkimui

rų
ir

nuo

Mažrusijoj,

lenkų Lietuvoj

rusams

davė še-

Gordon Bennett.

Jis dabar yra
Kairo.
Bennett
Egipto sostinėj
leidžia du to paties vardo laik|| Airijoj, aplinkinėse Dysart
rado milžino kaulus, l asai žmo- raščiu—vieną Ne\v Yorke, kit;j
Ir gyvena jis daugiau
gus, kurio kaulus :itkasė, turėjo Paryžiuj.
Xe\v Yorke.
negu
Paryžiuj
suviršum dešimti

sužeista.

pėdų augščio,
taigi buvo dusyk didesnis už vi-

dutinio didumo dabar gyvenan-

||

Muenchenc

I1

Vietoj pasimirusio Lenkijos

generalgubernatoriaus

čius žmones.

pasimirė

Skalono,

atsisakius t;j vietą priimti
garsus niinisteriui Suchomlinovui,

karo
caras

perdėtinj generališko
Sustreikavo vokiškas raštininkas Paul-Johann paskyrė
kokius nors alkoholinius gėriPravarvon 11 upe. išgyvenęs K3 štabo generolą Žilinskj.
šitoj
valstijoj
50,000
Luduig
t
angliakasių
t>
mus. nors jūreiviai yra žinoti: 1,
ir per tai kasyklos likosi užda- metus. Gimė jis 18^0 metuose de jo skamba lietuviškai, bet jau,
kaipo tokius gėrimus labai mėg- rytos. Mat jie
negalėjo su darb- Berline. Parašė daug novelių ir turbut, taip surusėjo, kad pas jj
stanti žmonės.
daviais susitaikyti ir naujų kon- dramų, kurių daug yra verstų nieko lietuviško neteko. Vietoj
generolo Žilinsko štabo perdėtitraktų nepadarė, o senieji pasi- ir į svetimas kalbas.
NAUJAS CHINŲ AMBASA- baigė balandžio 1 dieną. Anglianiu tapo paskirtas generolas laDORIUS.
nuškevič
kasiai Illinois valstijoj balsų dauTokio
(ir šito pravardė neru|į Japonijos sostinėj
paNew York. Balandžio 5 dieną
gumu atmetė streiką. Jie žada vojingai apsirgo našlė mirusio sišlcai skamba).
iš
Hamburgo laivu "Kaiscrin pasistengti, kad kasyklos dirbtų, Japonijos ciesoriaus.
Auguste V iktoria Ne\v Yorkan tai jie geriau galės streikierius
|| Prancūzijoj, netoli Cautzeavkako r.aujas C hinų ambasadodarbininkai prikrovė j vežimą
.10
sušelpti.
mieste
Galicijoj,
Przcmysl,
rius K. F. Shab. Su juom atkanusišovė žandarų aficieras ir vie- 5cx) centneriu sutarpintos geleko jo šeimyna ir tarnai, išviso 16
Can.
Lenkiški nas žandaras. Juos kaltino, Imk žies ir norėjo ją pergabenti j
Hamilton,
žmonių.
laikraščiai persergsti darbinin- ne tik jie, bet ir daugelis
kitų plieno tarpinimo pečių. Bevežant
kus. kad neklausytų agentų, vi- žandarų ir jų aticierų ėmė ky- \ c imas apvirto ir sutirpusi geUŽMUŠĖ MOTERĄ KAD TE-i
liojančių iš Amerikos prie darbų šius nuo gabenančios užjurin ležis išsiliejo ant budos, kur i!>0
KETI NENORĖJO.
Ten darbininkus ne-; ateivius
Kanadon.
josi keturi darbininkai, bi'ds
kompanijos.
Milvvaukee, Wis. Koksai tai butais
į
pažadėjimais vilioja agentuoj užsidegė ir joje buvę darbiCieorge Shield* iš Chicaeo užmu- tai National Steel Car Co. Čia
dėl
nesveikumo ninkai turėjo klampoti per su|| Peterburge,
šė našlę Celią Lynch todėl, kad ■'-"bar
yra streikai. Pernai dar- dirbtuvių
sustreikavo tirpusią geležį. V ienas iš jų taip,
ruimų,
jo mylėti ii nenoršj.o Shields bininkams mokėjo UupuŪ dau- daugelis
dirbtuvių darbininkų. apdegė, kad aut vietos muturo.
fl Columbus,

O.

grafą

ir birželio

snpran-^ labai

žada pasiėmė kokj ton žydų advokatą
Matyti, jogei liėtiWfai
susinėsimam*
Kasakovski
lenta
(berods,
tį.
ji> butų
kooperacijos naudą? tiktai daDanijos -« Kanada. Amerika kas? Red.) ir tuos mano laiškus ba r svarstoma opiausias klausiPrancūzijoj, mieste Rhcims Paulseno telegrafą Įrengsianti I išverti" Į anglų kalbą ir pasiuntė mas: ką steigti, ar krautuvę, ar
PU orlaivu nupuolė orini vininka- »usincsimams nuo San Francisco Advokatų
draugijai, jskųsdami svetainę, ar abidvi sykiu? KolT.mile Vedrine, broli- pagarsėju- Į Honolulu, ant Ha\vaii salų. Da- mane, kad aš esu anarchistas. -kas prie galutinio nutarimo nesio orlaivininko Juliais \ cdrine, bar Paulsen atlieka mėginimus Tad jie mane ir užklupo. O aš, prieita.
i
ir ant vietos užsimušė. Tą pačią -u jo išrastu bevieliniu telefonu. matydamas, kad čia mane pri\ ietinė LSS. i3/.kuf>pa mokidieną -u kitu orlaiviu nupuolė
spyrė, prisipažinau, kati "vino- nasi du veikalu: I'askvHtinC- Banorlaivitiinkas l'ierre Leon TesAustrija buvo visai uždrau- vat," ir tokiu budu aš turėjau tei- ga." ir "Knarkia Paliepus."' Setulat ir jo pasažierius Clenient dusi išeivystę iš (ialieijos, bet sint's (gražiai išsiteisno, apibjaunoji 116 kuopa, kiek teko girdėkad dėl stokos darbo žmonės rydamas ir šmeiždamas visus lieAviguy, ir abu lu užsimušė.
ti. taipogi ruošiasi prie vakaro.
ten badą kenčia, tai uždraudi- tinius
prieš teismą ir anglų laik- Laukiama rengiamųjų vakarų
mas
išeivystės tapo panaikintas. raščius. Pats sau duobę išsika- apie atvelyki.
Nicoj, Prancūzijoj, apvogė
žinomą operos giesmininkę, fransė).
Darbai eina silpnai.
Kitos žinios.
Italijos parliamente 303 balDarbai pamažu
ctizę Emmą Calvc. Pavogė visus
Brolis.
jos deimantus ir žemčiūgus, taip- sais prie 122 priėmė valdžios su- juda: nors darbininkų, kurie i-^
gi auksinius daiktus. Po tam manymą padauginti kariumenę. rudens buvo paleisti, dauguma
prapuolė jos tarnaitė, todėl ma- Italija santaikos laike turės 275,- sugrjžo i darbą, bet visgi dauIŠ SIOUX CITY, IOWA.
no, kad ji su pavogtais giesmi- 000
dar
Nuo naukareivių. Tripolise laikys

tris

gi

kiti

pasimirė

tą

pačią

nak-

parengti

mėnesyj

stacijas

1

ninkės daiktai-

pabėgo

j

Italiją.

gelis
yra bedarbių.
kareivių. Kariumenės už- jų metu Connecticut valstijoj inlaikymui reikalaujama 876,000,- ėjo i galę teisės, sulyg kurių vai-

30,000

Kovo 2<) d.,
J. Klanauskui. kuris bukai, neturinti if> metų amžiaus, vo atvykęs atlikti vietos
lietuvių
ir visos moterjs negali (langiaus dvasiškus reikalus ir
patarė tvertragikė. dirbti, kaip 55 vai. į savaitę. To-1 ti draugiją, čia susitvėrė drau-

Daugiausia knygų leidžiama 000.
išleista ten
m.
Vokietijoj:
o
!į Pagarsėjusi traneuzė
32.</;2 knygos,
1913 m. 34,801.
Sarah
užima
Hernhardt rengiasi atlanFrancuzija:
Antrą vietą
1911 m. ten išleido 16,652 kny- kyti Ameriką, Rusiją ir Angliją.
gas, o K)] J m. 16,560. If;FI 111. N e v; Yorke jos perstatymai prakituose kra-tuoM išleido knyyų: sidCs spalio mėnesyj.
Italijoj 1 r,313, Anglijoj 10,914.
Ciesoriaus pakviestam JapoSuvienytose Valstijose 10,440.
Danijoj 3,033, l [oilandijoj 3,679. nijai sutverti naują ministeriją
metuose i:ieista:
i<)i2
Italijoj grafui Keigo Kiyoura nesiseka,
nes
Amcrinėra norinčių ministeriais
11,294, Anglijoj 12.067,
Holvisi, kam vietą pasiūlo, attapti:
k"j 10,135, Danijoj 3.532,
landijoj 3,700, \*engrijoj 2,032, kako, jog nenori savo vardo teršDpanijoj 2,77*. Lenkišku knvgu ti ir |:asiulymo nepriima.
m.

1911

Tokiu

išleista

budu
išleista

3.436 knygos.

Vokietijoj

viena

Nauja draugystė.

dėl

nckuriofce dirbtuvėse dirbatik po 5 dienas.
Kompozitorius M. Petrauskas!
darbuojasi: mokina dainuoti iri
duoda lekcijas; mokinių, sakoma,
turi suvirs pusę šimto.
VYaterburio liet. saliunuosc apma

ačiu kun.

gystė vardu parapijos šv. Kazimiero i> 22 narių. Tapo išrinkta
sekanti

valdyba: p. A. Tiki
pirm., p. J. Kanevičius—pirm.
pagelb.. p. S. Žibąs—kas., p. J.
Zabulionis—rašt.. p. J. Kisielius

—rašt.

J Anglijoj vėl užgimė dideli
angliakasių streikai. Yorkshire
apskrityj streikuoja 3,500 darbininku. o rengiasi mesti darbą
dar kita tiek darbininkų. [ trumpą laiką Yorkshire apskrityj pasižadėjo sustreikuoti 170,000 darbininkų. Darbininkai reikalauja,
kad

Imtų

išduotos teises, kurios

paskirtų mažiausią darbininkų algą, už kurią mažesnės negalima
bnt mokėti; ir toji mažiausioji
užtenkanti darbininko

kad

butų
pragyvenimui.

pagelb.

ir p.

J. Apolins-

IŠ

ATHOL,

MASS,

ant

ko iš kailio
Zbiškas viena

piar besidžiaugdami,

miestu prasiplatino žinia, jog

ir biznierių, kaip kad pirmiaus
pagarsėjęs ten orkestros jis būdavo papratęs daryti. Taipvedėjas Cabrero. Atėjus numirė- gi tvirtino, kad jis, Bagočius.
lių laidotojui perkelti kuną j esąs lietuvis, karštai mylintis sakarstą, numirėlis atsisėdo ir su- vo kalbą ir tautą (o geresnių

numirė

prirodymų nereik, kaip SLA.
prezidento suareštavimas ir lietuvių jskundimas, kaipo anarchisi Austrijoj užstojo blogi lai- tų ir žmonių be bonoro ir doros).
kai. -t"ka darbo: apie puse mi- Toliaus
jis tvirtino, k«d esą soliono darbininkų neturi darbo, ir cialistai
nekovoja su tikėjimu,
nėra vilties, kad sanlygos galėtų
tą kovą, lįirdi, vedą "šliupiški" sopasitaisyti.
cialistai,
tani

Kadangi, kalbėdamas nuolat
vartojo tokius gražius žodelius,
kaip "velnias," "čiort" ir panašius, tai po prakalbos ir pasakė:
langelis, girdi, stebi>i, kodėl aš,
vartoju "ėiortus":
taigi, žinote, aš nemyliu cackų ir
su paprastas
žmogus (šiur—dar

kariumene. Sukilėliai, užėmę Ko'<albėdamąs,

ricą, miestą išplėšė,
degė.

o

paskui

už-

tininkas su pūslėtais delnais),
ambasadorius todėl ir
paprastai kalbu. Toliaus
Konstantinopoly j gavo žinia apie sekė ypatiškas jo pasirekliamavikurdų surengtas krikščionių sker- nas:
girdi, esu ad\okatu, išdadynes Armėnijoj.
viau egzaminą Ne\v Mampshire
r Massachusetts
valstijose (m-1Anglijos sufragetės nutarė laminčjo vienok, kad valstybilaikytis darbininkų partijos. Tai nu
Toi Amerikos

egzaminų jis neišlaikė).
daužyti iaus pasakojo: turėjau, smirdi,
langus arba padeginėti. Kadangi iaug
nesmagumų (mat jo nevienok Anglijoj
moterįs negali norėta prie valstybinių egzamibalsuoti, tai jos ir
darbininkų nų prileisti, nes paliudijmas apie
partijai nedaug galės pagelbėti. įo
charakterių buvo blogas).
Apie tai jis taip aiškino: aš keli
įj Čekijoj, netoli Gersdorf su- metai
atgal susirašinėdavau su
areštavo
vis

jau protingiau

rus;}

negu

orlaivininką.

Yra Sirvydu

ir kitais

apie tą laikini
Filipov.
j u'ėjimą (kokį judėjimą? Red.).
Todėl jie (Sirvydai, Mikolainis.
Dr.
\\ aldemar
Į! Danietis
[Račkauskas ir Strimaitis)
turė-(
Paulseti pagerino
bevielinj tele- darni, girdi, ant manęs piktumą

tai rusiškas aticieras

sąjungos

įtikdavo uždaryti ir paskirti šioI ai.i;!, ir šisai
kalbėtojas užkiai dienai. Patįs salinnininkai vedė tą
padą "katarinką" ir tol
i r-gi džiaugiasi, kad nereiks iš- varė (net 3 vai.), kol
galop vitiną dieną stovėti švankiame sų U svetainės neišbaidė.
Kovo 28 d. atsibuvo tos pačios
kambaryje.
Miesto valdyba, didžiuma lie- kuopos parengtas vakaras. \ aituviai. stvėrėsi valyti miesteli. dinta trijų veiksniu veikalas "KoBeto, pastarose dienose likosi va." Vaidintojams darbas paprikabinėti namu numeriai.
vyko gerai, liet nekaip buvo .,u
Plaušinis. monoliogu "Pasiutęs Ourdingie-

1822

m.

mieste

1851

m.

Pietinėj Italijoj
1856

14,000;

Alepo

20,000;
žuvo

Kalabrijoj 10,000; 1808 m. Rcpublikose Peru
ir Ecuador 25,000:
1875 m. Columbijoj 14,000: 1^82 m. ant salos Javos 170,000: 1891 m. Chinųose ir Japonijoj žuvo 30,000;
1893 Persijoj i2,0oo; 1895 m.
ten

pat

m.

žuvo

11,000

žmonių.

1896 m. Japonijoj žuvo 30,000
žmonių: 1902 m. ant salos Martiniąue 30,000 žmonių; 1905 111.

rius," kurio dekliamatorius nei
leivtai neišmoko, l'ublikos buvo, Kunarat distrikte žuvo
20,000,
apie 100 žmonių. Kame tokio 1908 m. Messinoj 90.000 žmonių.
IŠ MASON CITY, 1A.
mažo skaitliaus atsilankymo prie- Laike vulkano išsiveržimo
šįmet
Lietuviai. Šisai miestelis ne- žastis—sunku
Įspėti. Vieni sako, Japonijoj žuvo 20,000 žmonių.
didelis ir lietuvių jame randasi kad vietinės
publikos nepriejauapie 25 šeimynos, 35 pavieniai ir ta kalta; kiti gi bėdą verčia ant
3 merginos. Iš biznių lietuvių tą dieną pasitaikiusio šalto ir lierankose esama vienos valgomųATSAKYMAS Į UŽKLAUSItingo oro.
MĄ APIE MAGIŠKĄJĄ
jų daiktų krautuvės. Jau ir mūSekančią dieną atsibuvo sociasų leituviai pradeda atgyti. LietuKNYGĄ.
listų susirinkimas, kuriame rinkviai nupirko 8 lotus ir stato sata atstovas j L. Tautiško Namo
vus namus.
P-no Anton Jon. užklausimas
Apart to, manoma draugiją. Pastebėtina, kad nei
sutverti pašelpinę d r-ją Jaunuovienas musų socialistų nenorėjo apie magiškąją knygą mane lamenės vardu. Kovo 17 d. buvo
bai užinteresavo. Paduodu
Imti išrinktas
atstovo tuo-

pluoš-

kuopas

nutarta

partraukti kunigą išpa- se reikaluose priedermes
pildy- telį žinučių iš savo prityrimo.
žinties išklausyti.
Ant. Jon.
ti.
Lietuvių kalboje męs tokių
Galop vargais-negalais rado vieną, kuris apsiėmė. Sako- knygų turime labai mažai, ir tos
ma, buk

socialistai skundžiasi

ne-

pačios

yra

menkos vertės.

Stai

IŠ DORRISVILLE, ILL.

kevičių.

ue-

ją vietą užima mokslo bei apšvie- Kuomet Tadas Adomaitis pasi- vedęs našlę su dideliais vaikais.
Męs, žemiau pasirašusieji Jotus reikalai, prisilaikant
pilno 1>e- mirė, tai visa draugystė dalyva- Savos šeimynos, sakoma, nepa- nai.
perskaitę Jurgių protestą,
vo
laidotuvėse;
kad
taigi reiškia,
oartyviškumo. Pažymėtina dar.
likęs.
J. Klevinskas. tilpusi "Lietuvos"
12-tame nu<ad jaunuolių, prisidėjusių prie jo draugystė neapleido. Velionis
tikslu yra va- buvo doras vaikinas.
visuose
atsitikiJ.

organizacijų, kurių
rymas

Jurevičius.

IŠ CIIERRY VALLEY, PA.

meryje, kur ginama Jurgių vardo
garbė, nutarėme taipgi užprotes-

tuoti ir už Jonų vardo niekiniSis miestelis mą. Rodosi, Jonas yra tikrai
1110, įstatai neleidžia priimti.
yra nedidelis. Tat ir būrys lie- garbingas vardas, o vienok dažVisi "Jaunimo Ratelio" nariai IŠ
ELIZABETHPORT, N. J.
tuvių, čia apsigyvenusių, nėra nai jis yra pritaikomas prie vinuo dienos įstojimo skaitosi
pilVietos
lietuviai.
Darbai.
skaitlingas.
Kiek
Vietos lietuviai ra- sokių šarlatanų, mulkių ir 1.1.,
nais nariais ir įgija draugo, ar
:ia mus išviso yra sunku "et miai ir sutikime sau gyvena. kuriuos vadinama "Jonvaikiais.'
draugės vardą.
neturime jokių. Laik- Tatai, meldžiame visuomenę, o
Apkalbėdami busimąjį musų ra- šiaip-taip suskaityti, nes vietos Draugijų
lietuviai
keletas. Svaigi- ypač kalbėtojus, da-gi labjau
raščių
neKad
pareina
yra išsisklaidę.
gelio veikimą, bemaž visi drauvisai
mažas
iš
nančių
gėrimų
neturime, nes laikraščių redaktorius ir visus
skaitlius,
galima spręsti
rai sutiko su tuomi, kad. kaip
esama čia apie n lietu- kaip pačiame miestelyje, taip ir plunksnų laužytojus daugiau mūlo,
jog
galima, stengtis įgyti daugiau
šviesos lavinimais, paskaitomis, viškų draugijų. Iš biznių esama visoje apielinkėje nėra karčiamų. sų garbingo vardo neterlioti.
] valgomųjų daiktų krautuvių, 2 l'žtat turime vieną krutamu pamuose

savo

pažiūrų įvykdini

U. Pol. Kliubo, kur kliubiečiai
žinomas žadėjo partraukti kalbėti tuląi
pasaulyj italas mu- amerikoną profesorių, atvažiavo, IŠ GRAND RAPIDS, MICH.
zikas ir k<>mponi*tas Tito Mat- norėdamas
esą parodyti (o gal
Račiūno atsilankymas. Lietu- pasilinksminimais, kurių nematėe. (iimė jis 1841 m. miestelyj
žai žadama parengti.
pasirodyti), kad ir lietuviai turi viai pas anglus. SLA.
51 kuopos
( ampobasso,
netoli
Neapolio. gerų kalbėtoju. Profesorius neIšvažiuojant musų ratelio naA. T. Račiūnas su
Tarp kitų muzikališkų veikalų, atvyko, todėl vienam reikėjo ka1- pakviestas p.
tartasi visuomet parengti,
riui,
krutamais paveikslais iš Lietuparašė jis ir operą "Maria di bėti.
dek spėkos pavelys, Išleistuves
vos gyvenimo buvo nesenai atsi<
landej."
•r
Kalbos turinis buvo apie ekostengtis nepertraukti ryšių.
lankęs ir per du vakaru L-vos
ir
Ypač
nomiją
jeigu draugas, ar draugė
dabartinę bedarbę; Sunų
svetainėje davė vietos liej] Ispanijoj, mieste Barcelionoj šiuom syk neužgauliojo tautiečių
važiuotų į Lietuvą.

Kpiro sukilėliai užėmė Albanijos miestą Koricą. Albanijos
\\ ied,
valdonas,
kunigaikštis
mano prieš sukilėlius traukti su

tos

Jonų

—

pasimirė

nenu-

j

LIETUVIAI AMtfilKOJ,

tą
Zelaya. Nięaraguos Rozas, no, ir O. Laškevičienė su \'a- išsinėrė: mat
ranatėjęs j Zelayos gyvenimą, šo- vickiene sudainavo porą dainelių. ka pakėlęs Kundrotą, apsuko
vė j j j, bet nepataikė. Rovėją sul'.agočius, pradėdamas prakal- aplink save ir—pupt! ėmė ir paėmė. Jis teisinosi, jog norėjo užbą, pasiaiškino, kad, girdi, dėl vi- guldė; Kundrotą nei krust!—ir
mušti Zelaya, nes laike revosokių nesmagumų buvo užsiža- guli.
liucijos tapo Zelayos valdžios už- dėjęs (langiaus nevažinėti su praKitos imtynės tarp jų žada būmuštas šovėjo dėdė.
kalbomis, bet ant pakvietimo L ti Xe\v Britain, Conn.
J. K.

riko: "šalin traukitės, aš
miriau."

mokėti

—

Amerikoj) republikos preziden- Lizdžiutės, paskambino

po

prisi- "sčyrlai"

kaip
nupieštos
("bosas") sumušęs Vincą Moc- tyt, nori valdvbon vėl įsiskverb- nies
pakabinti
ti ir jau išanksto pradeda ant
raktą,
kaip perIštikrųjų-gi-tapo sumušskelti obuolį 14 lygias dalis,
ir
kaip
gatvių
tas
kampų
pool-rumiuoVincas Rūta. Kai anoje koJaunimo reikalai. Kovo 29 d.
sniegą
uždegti,
se varyti savo
kaip
įkaitintą
kurioje
agitaciją,
Andriliuno bute susirinko "Jau- respondencijoje rašyta, darbiningeležį rankoje laikyti ir 1.1., bet
nimo Ratelio" nariai apkalbėti kai
pareikalavo,, kad mušeika nesustoja prieš jokias priemo- be tam
tikrų prietaisų irgi tų
nes,
tik
savo pasiekus.
by
Kaip
vieną svarbiausių klausimų—Įsta- "bosas" butu prašalintas iš tos
monų
negalima
tai
ant
padaryti.
jųjų pačių stotus.
Komisija įstatams parengti kasyklos. O'dara Coal Co. da- vio atsilieps
Yra gana gerų, didelių ir turimusų visuomenėje—rasi, nebar tą darbininkų reikalavimą išsusirinkimui
darbo
savo
įteikė
klaų>i.mas draugijų
kasyklose, prikasė daugybę su- konferencijoj,
vaisius, ir vienas tos komisijos pildė. Sumuštasai padavė "hosą" ilgai reikės laukti, kad pama- ningų monų srytyje knygų vočius.
Senas Sniegas. kiečių kalboje. Su viena tokių
N'ors musų kolionija diktoka. narių, p. A. Lašins, atidarius pir- Į teismą.
akmenėjusiu prieštvaninių suknygų teko man susipažinti artvėrimu—varlių, driežų ir kito- tačiaus .l.išiolei netenka nun- jnininkui susirinkimą, perskaitė, Ant a, anoje žinutėje koresčiaus. Ten yra daug monų.
kaip
kių, bet tokių, kokių gyvu dabar iauku čia profesionalių lietuvių kas buvo sustatyta. Kiekvienas pondentas rašo. buk šv. Juozapo
su tam tikromis
IŠ
N.
CAMDEN,
J.
prietaisomis gajau nėra. Rado ten taipgi storus ir inteligentų: gydytojo-hetuvio, punktas, skyrius buvo paduoda- Draugystė apleidusi savo narj.
lima palinksminti publiką ir maguano (paukščių mėšlo) sluogs- sakysim, čia labai reiktų. Tei- mas apsvarstymui. Visi draugai, Jeigu tai kalbama apie velionį
Traukinis suvažinėjo lietuvį.
loniai liuosą valandėlę praleisti.
nius.
tai
ir čia esama Prieš kiek laiko traukinis užmu-ybė, męs čia turime porą advo- draugės teikėsi išreikšti savo Tadą Adomaiti,
Tačiaus monų žinovai nelabai
katų. bet tie su lietuviais nedrau- nuomones, ir tiktai tuomet bal- klaidos. Kuomet velionis Tadas šė lietuvį Feliksą Žvigą, 28 m.
nori duoti toms knygoms
ir
plasuota
ir
reikalavo
užtvirtinta apsvarstv- susirgo
prižiūrėjimo, amžiaus. Velionis nedirbo ir
gauja,
jeigu draugauja, tai tik
tintis.
A. Liutkus.
tai
buvo
skiriami
iš
eilės
dr-stės
tasai
doliaris
dalykas.
jeigu
prie supažinties
nuėjo ant geležinkelio anglių pa"Jaunimo Ratelio," arba, kaip nariai dienoms ir naktims, ir vi- sirinkti.
priveda.
Nei nepasijuto, kaip
Kundrotą neatlaikė. Kovo 25 šiame susirinkime nutarta, "Lie- si savo priedermę atliko, išski- traukinis iš
užpakalio užlėkė ir
d. Auditorium Hali svetainėj bu- tinių Jaunimo Ratelio" įstatai riant 2 nariu, kurie buvo priešin- nelaimingąjį ant vietos užmušė.
IŠ WATERBURY, CONN.
Ir
Protestas.
vo ristynės: lietuvis A. Kundro- sutvarkyta tai]), kad
juose pirmą- ai: jų vietą užėmė kiti draugai. Velionis pora metų atgal buvo

!Į Škotijoj,

karštas tautietis. tas ėmėsi su Yladeku Zbiškum.
Bagočius
Kovo 22 d. Lietuvių Ukėsų Po- Y. Zbiškus A. Kundrotą lenglit. Kliubas surengė prakalbas, vai i 17 miliutų paguldė, ir ant1
Ispanijoj, netoli Barceliunos kuriosna užkvietė kalbėti F. J. ru syk A. Kundrotą atsisakė eiti
mėginta užmušti ten atkakusį bu- liagočių iš So. Boston, Mass. imtis. \išku buvo, kad spėkos
vusį
Nięaraguos
(Vidurinėj Pirm prakalbų dvi seseri, p-lės buvo nelygios. Lenkai, žinoma,

Londone
civilizuotame

karinis

taip, kad susirinkimą? iždą.

dali prieš tautiečius tenai atsilai- yra Jono llgaudo (Chicagoje) susistojo armonikų ir švilpynių kas—maršalka.
Tame buvęs ir rinkimų rankiota ir išleista monų knyga
Atitaisymas. "Lietuvos" No. kyti.
koncertai, prie to ir chorai neLinkėtina geros kloties ir pasunkumas.
(90 pusi., kaina 50c.), kaip pada13 tilpo iš šio miestelio korestaip dažnai girdimi: sako, žmo- sisekimo
ryti
63 monus be jokių prietaijaunajai
kad
1>u<
draugijai.
netrukus
Pažymėtina,
nes pamokino bedarbė,
pondencija, kuri nesutinka -11 tikUžtai vaŽolynas. ruoju dalyku stoviu. Tenai ra- L. T. M. Draugijos valdybos sų. Arčiaus susipažinęs su ta
karų rengėjams gerai sekasi: praknyga, mažai ką randi. Tenai pašoma, buk kasyklų užvaizdą rinkiniai. Mušu socialistai, makalbose ir teatruose paprastai būant
sakyta,
vi-

mieste Belmont su- va pilna publikos. Vienas tik
ant 1.900 gyven- fragetės metė tris bombas j bažknyga
kiekviena
yra
neparankumas:
tojų, Prancūzijoj ant 2,362. Ang- nyčią. bet jos sugriauti nepasi- draugystė stengiasi turėti savo
Ii joj ant 3,750; lenkiškų gi kny- sekė, bombos mažai ką bažnylošėjus, ii per daugumą lošėjų ir
gų išleista viena ant 5,500 gy- čios sieną pagadino.
jų statomų veikalų retai kuris
ventojų. Kiek knygų išpuls ant
veikalas tampa sulošta:- tinka\etoli Karaliaučiau.-, Prūsų mai. šio keblumo
vieno lietuvio? Tas butų žingeiprašalinimui
du žinoti. Lietuvių yra net dau- Lietuvoj, gilinant grabę gintaru bus
pakeltas

giau negu danų.

—

triukšmingai;

eidavo

Vietos

lietuviai.

Protestuojame:

agentų ir veikslų teatrėlį, į kurį žmonės
Jonas Beržvalkietis, Jonas A.
Lt.
Tačiaus saliunai užvis lab- mėgsta gan dažnai atsilankyti.
5., Jonas Palšis, Jonas An ireiausiai yra įsiviešpatavę; kaip sa- Turi tokiu btulu sveiką, dorą ir bauskas,
Jonas Fernetis, Jonas
koma, devynios galybės jųjų či.i. blaivų pasilinksminimą.
lt—. Jonas Juodvalkis, Jonas ŽuPaveikslus mylintis. vis iš
Taip, tik septyniose gatvėse paDumblynių, Jonas Kromsisekė suskaityti 27 lietuviškus
nykas. Jonas Šaltinis, Jonas K10saliunus. () kur dar svetimtaumir. Jonas Rutkus.
.uviams progą pasigrožėti savo
tiškieji? Pažymėtina dar, kad
Tikėjimo
dalykais
"Jaunimo
Athol, Mass.
Pirm
tėvynės vaizdais.
rodymo Ratelis"
biznis jiems pusėtinai klojasi.
ir
nesirūpins,
(bet-gi
p. Račiūnas pasakė keletą žoDarbai pas mus tnom tarpu
priešingas tikėjimui nebus), kaip
savo
kelione
Lietudžių apie
Nors gamta tveria, bet ji ir
po
labai
sumažėjo. Apie sumažėjinesirūpins ir visų narių pažiūrovą ir davė šiek-tiek paaiškinimų
naikina jos
110
žmonės
kalsutvertą gyvybę.
priežasties
visaip
mis, kokių kiekvienas prisilaiko.
.įpie paveikslus. Publikos kaip
ia. bet tos kalbos nieko nepa- Daugybą žmonių išnaikino didy—by tik rateliui nekenktų. Visis tranas Nojaus laikuose, nors Brėkšta rytas. Saulė teka,
vieną, taip ir antrą vakarą prisi- sai
teisingai kalbėtasi, kad, no- ęelbsti. Iš kitur Atvažiuoti į čia
rinko visai mažai. Mat, daugunežinia, kiek tąsyk žmonių žuvo. Artinas stebuklą*. $tai
rint lavintis, šviestis, netoli nu- darbo jieškoti nepatartina.
mai kenkė gavėnios laikas, nors
J. Morkūnas. Jūrėse paskendo ir didelis saus- Alleliuja! suskambėjo,
važiuosi, jei maišysi su tais rei■rutamieji paveikslai su gavėnia, kalais
žemis buvęs j vakarus nuo Afri- Aidas pralėkė tik*ai.
ir
politiką,,
pasyviškumą
Kristus keliasi iš grabo,
rodosi, galima pilnai suderinti.
kos. "Atlantis" vadinamas, kurio
t.t.
Kovo 20 d. anglai parengė
Atpirkėjas mus' brangus,
gyventojai buvo gana augštai
j statai, apsvarsčius, tapo priIŠ MONTELLO, MASS.
Central Migli Scliool'ėje vakarą
Alleliuja! gieda žmonės,
pakilę. Daugiausia vienok aukų
imti. Jie yra gan platus ir užluirin pasikvietė ir lietuvius, kad
Džiaugias žemė ir dangus.
žemės
Kovo
ir
vuld.
Įvairumai.
vietipaima
24
drebėjimai
ima platokią veikim?) srytj.
Kristus
kcliiis su šviesybe,
uek padainuotų. Ačiu L. P»rašnė socialistu kuopa parengė pra- kanų išsiveržimai. Laike vulkaNaujų narių, rodos, prisirašė
Dreba
<io pastangoms, surinkta būrelis
tamsa.
pragaro
kalbas. Kalbėjo p. J. Perkūnas no išsiveržimo 19 metuose po
;, taigi visas
^kaiųūvs.b^s 34—35. ir tūlas lenkas.
Griūna
tvirtas
bokštas
dairtinkų, kurie nuvyko minėtan
jojo,
Pradėjus p. Per- Chr. gim. žuvo 225,000 žmonių;
Ateinantiems ratelio-,Reikalams
jin vakaran ir gražiai padainavo sudėta
kūnui kalbėti, susirinkusieji žmo- 79 metuose po Chr. gim. Pom- Dingo spėka jo visa.
$5.75.
Alleliuja! gamta gieda....
anglams musų tautiškąjį hymną.
nės beveik visi išsiskirstė.
Is peoj, Herculanume ir Stabioj žuSusirinkimas bųyo labai gyvas.
Aidas
eina vis tolyn.
vo
ne
vienas
dešimtis tūkstančių
nors reikėjo moMylėtojas. Priegto, tvarka buvo
neprasčiau- pradžių žmonių,
Kristus kelias! džiaugsmo
kėti įoc. Įžangos, prisirinko apie žmonių. 1137 m. laike Etnos išlabai ramiai.
sia, užsilaikė visi,
/i'',
f;.
laikai 1
"<as pas Athol'io draugijas nau- 200 (matyt, norėta-išgirsti "gar- siveržimo žuvo 15,000 žmonių
šalin!
Vykini
liudėsį
ant salos Sicilijos; ten
saus kalbėtojo,"
IŠ DETROIT, MICH.
iškalno
bukaip
pa't'1268
jiena. Gal, musu ratelis, suvo
bet šisai "garsus m. žuvo 60,000. 1458 m. Neapo- Ir mums rytas jau išaušo,
garsinta),
raukdamas
savo
jaunimą
,po
Kelkimės j darbą stot!
Ko-operacijos reikalai. Vakaru
kalbėtojas" taip nukalbėjo, kad ly j laike Vesuviaus išsiveržimo
rengimas. Darbai. Kovo 29 d. sparnu, įneš daug ko naujo, ge- savo
Vardan
Lietuvos-tėvynės,
pasakojimų pabaigoje pasi- žuvo 40,000 žm., 1531 111. Lisatarvietinė lietuvių ko-operatyviška ri, naudingo vietas
tiktai apie su 20 klau- bonoj 30,000, 1623 m. Neapoly j Eikim su priešais kovot!
esąs
juto
Kar—s.
Iraugija parengt* prakalbas su pan.
Žengkime pirmyn su šviesa
sytojų. .Ši prakalba buvo kaip ir 70,000. ten pat 1631 m. 30,000;
tik>iu paaiškinti visuomenei j<>s
Grius
>It«.
tamsa, išnyks visai,
dauguma musų socialistų pra- 1693 m. ant salos Sicilijos žuvo
naudą bei reikalingumą ir paŽus
visi
pasaulio monai—
IŠ NEW PHILADELPHIA, kalbų, kuriose tūkstančiais gaidų 60,000 žmonių; 1703 m. Japonitraukti tuomi daugiau nariu, nes
Laimės saulė Švies tiktai.
ir a'.gaidžių giedama, kad šisai joj. mieste Yeddo žuvo suvirPA.
išviso iki šiol turėta tik 53. KalSakalas.
surėdymas esąs netikęs, supuvęs: šuin 200,000 žnionių; 1716 m.
Pasekmės blaivumo nedėldie- bet
bėtojai.- buvo Kasparka ir "Deužtai, kada Įvyks socializmas, Algiere 20,000; 1724 m. Pietinėj i—TV—1914.
troito grinorius," abu gerai vie- niais.
Jau ir čia per du nedėl- tai visi busią ponais, tik kojas Amerikoj su visais gyventojais
tos lietuviams žinomi.
dienius (kovo 22 ir 29) visi sa- ant
DIDŽIAUSIS GALVOČIUS.
sienų sukėlę, gulėsią, o lais- tapo išnaikintas miestas Calao.
Abudu gana nuosekliai paaiški- liunai buvo
Kas, Tamstos nuomone, yra diuždaryti, todėl ir gir- vė—nei
m.
Chinuose laike žemės
kokia

laivakorčių pardavimo

Aukos Vulkanu Išsiveržimu.

BUtUuja!!

.lietuvių

išsvajoti negalima
gatvėse nesimatė. Draugysčių didelė busianti. Het kad tas vissusirinkimai
kuora- kas greičiau Įvyktų, kad sociaatsibuvo
narių, nors buvo tikėtasi dau- miausiai, nes ir čia girtų nebuvo. lizmo
gadynės palaima artimiaugiau, ir pagarsinta kaip galima Paprastai, kuomet nedėl lieniais
sioje ateityje nužengtų ant žeplačiaus; net vietinis klebonas buvo galima gauti išsigert, tai mės. tai dabar
reikią visiems
bažnyčioje užsakė.
dr-čių susirinkimai atsibūdavo rašytis socialistų sąjungon ir

ko-operacijos reikalingumą ir
josios tikslą. Prisirašė 13 nauju
no

tu

1731

drebėjimo žuvo 100,000 žmonių:
1746 m. Pietinėj Amerikoj, Peru
krašte žuvo 18,000 žmonių, 1755
m. Lisabonoj 30,000; 1783 m. Kalabrijoj 30,000, 1812 111. mieste
Caracas
(Venezuelėj) 12,000;

džiausia pasaulyje galvočius?
Mano vyras.
Kaip lai? Tikiuos, ji/s
—

—

tiktai

juokaujate?
Visai ne. Kad Jus girdėtut, k;>
jisai, paryčiu parėjęs, išgalvoja, lai
pilnai sutiktumėte su mano žodžiais.,
žodžiais.
—

1

MO REDAKCIJOS

Imti savo parapijom} variomas;
jisai turi buti parapijos galva,
neprlgulmingas.

Visi laikraščiui siunčiami rankraščiai
turi but pažymėti autoriaus parašu ir
Negalima, e.-ą. sulyg "Draugo"
adresu.
Pasirašantieji psetidonymait
turi
paduoti, Redakcijos žiniai, ir nuomonės, įvesti i rnusij parapisavo tikrąjj vardą.
demokratiškos tvarko? (/.ir.oRedakcija pasilieka sau teisę atsiun- nis
čiamus jai rankraščius trumpinti ir ii i 11
valdymosi) ir piniginiuo-e
; eikaluose,
taisyti.
už kuriu tvarkymą
Netinkamus laikraščiui rankraščius
mus
[■adaugiausiai vaidu kįla.
Hedakcija, pareikalauta, grąžina autoriui atgal Jo lėšomis.
"Draugas" mena, jog demokraReikia visada rašyti plunksna ir tik ti :ma<
negalimas todėl, kad "viaut vienos popierio pusės, paliekant
>
t ir visuomet
taip esti, kad tas
plačius tarpus tarp eilučii;.
yra ponas, kas pinigus globoja.'
N >r- tas aiškinimas kitam ga-

lėtu išrodyt: pažeminančiu atigšt.i dva iškijo- uždavinį,—jis hu-

Apžvalga.

tu

gal

tri\iali-kas,

net

rėtume tikėti,

jeigu

tu-

vadovavimas,
vadovavimas,

kad

Lietuviu vyskupas Amerikoj. dargi dvasiškijos
turi remti- ant pinigu globojimo,
(iana plačiai pradėta laikraščiuo—bet visgi (nori tikėk, nori netise dabar kalbėti apie tai, kad lie!\ k) "Draugas" yra t^s nuomotiniams bene vertėtu turėti nors
nė-, kad klebonas negalįs išpil-

vieną lietuvį vyskuj-ą Amerikoj.

priedermiu, jeigu
jam reiktų
Į komitetą;
gal reiktų klebonui, už-

dyti gerai

savo

Nors tas gana įstabu, tačiau s
dėl kiekvieno cento
šis sumanymas viešai išėjo ne iš
su prašymu
lietuvių tarpo, ne iš bent kurio kreiptis

kartais
mirši! "savo pasiuntinystę, tailaikki u t i r prie žemiškos politikos"
raščio "La Vera Koma," einančio
(Norėtume pastebėti, kad kur piiš

lietuviškųjų katalikiškųjų
raščių, bet iš italų kataliku

laik-

Ryme.

Šisai laikraštis išrodinėja, kad nigai įmaišyti, tai "dangiškai"
vietos prie
Suv. Valstijose 15 milionų kata- politikai vargiai bus
l>ile kokių išlygų).
Žodžiu taliku turi 12,} vyskupus,—vadinas,
Draugas" mena, kad kaip
vienas vyskupą.-, išpuola ant 120 riant,
dabar yra—gerai yra: parapijos
tūkstančių gyventojų. Amerikoj
piniginiai reikalai privalo buti
yra (langiaus negu tiek lietuvių,
tvarkomi sitlyg Baltimorės sinoapart t<> lietuviai dažnai kivirčido nutarimo, t. y. kasą turi glojasi su airiais, todėl ir Ameriboti kelbonas, kuri- turi atsakyti
kos lietuviai privalėtų nors vieną
savo tautos vyskupą turėti.
Len- prieš vyskupus.
Jeigu dabar pasitaiko vaidu
kai turi jau du savo vyskupu,
tarp
parapijonu ir klebonų, tai
lietuviai privalo taipgi turėti.
t .k todėl, kad prieš Baltimorės
Šitą "La Vera Roma' laikrašsinodo Įvestą tvarką nusidedant!
čio balsą tuojau s pagavo Vilniškariais ir viena, ir kita pusė: kaikė "Viltis," o iš "\ ilties" jis
-ktirie klebonai nenori išduoti
perėjo ir Į amerikiečių lietuvių
apyskaitų, parapijonįs gi, kurstospaudą.
mi ir stumiami bažnyčios priešų
"Katalikas," primindamas, kad
('>i, tie "priešai"!..), kartai- noprieš 10 metų buvo mėginama
ri
kad t;i> [klebonas] jiems
išlėto
tą
klausimą
pakelti
bernautų,"
"Žvaigždėje," bet nevykusiai, sa- Airiai
vyskupai, rašo "Drauk'>, kad dabar
gas," negali tų vaidų prašalinti,
męs tą genai užmesta klausimą nėsa jie nepažįsta tnusų žmonių
atnaujinamo ir pabrėžiame, kad gyvenimo
išlygų ir reikalų.
Jau lšfetsybės butu metas Amekad liettivistikisi,
"Draugas"
rikos lietuviams turėti vyskupą
lietuvi*** Męs, lietuviai ameri- vyskupas, turčiams didelę įtekkiečiai, taip giliai susnudome, jo- mę, tu >.-> vaidus prašalinti galėtų.
«ei mus ima žadinti net patjs
Jeigu tikėti "Draugo" užbaisvetimtaučiai, ju laikraščiai.
gai. tat mums reikėtų pradžioj iš-

"Katalikai-

mauymui,

karštai

tam

-ut-

lietuvį vyskupą, įdyti.

turėti

nuomonę šiek-tiek

dapil-

"Draugas" užginčija

"Ka-

reikštą

ir sako, kad lietuvis- talikui," buk lietuviai kunigai sa"su savimi įneštu tik- vo vyskupo nenorį ir, tylėdami,

pritaria
-vyskupas
"Draugas"
nereikalaują.
rą palaimą j nekurtas musų para- jo
mums praneša, kad
suirutės
kur
vienos
šiądien
pijas,
musu kunigai norėtu
vysgyvuoja." Toliaus jis nurodo,
kupo ir, kiek gali, tuo tikslu veikad lietuvis-vyskupa- esąs Imtikia. Tik ne visuomet,
užbainai čia reikalingas "kaip tikėjiesti reikalo
gia "Draugas,"
triubytt apie tai, kas daroma.
mo, taip ir politikos žvilgsniu."
Ar tas turėtų reikšti, kad "La
Priminęs apie didelius nesmagumus, kokius turėjo lenkai tame Vera Roma" straipsnis yra musų
savo

—

—

pačiame reikale, jis mena, kad ir
lietuviams juos reikėsią turėti;
ji- abejoja, ar kiti lietuvių laik-

k u n i gų
Xėra

kad

.-u

laiku

lietuviai savo vy.-Kiipą Amerikoj
turės. Ir juo ji greičiaus turės,

raščiai jam pritarsią (jis net bijosi, kad jam kas nepasakytų, kad juo bus
nc "Katalikui" tas dalykas turė- kius, jis

geriaus. Teisybę
ne

tiek

gal

pasayra reikalin-

tų rūpėti, nes esama 'rimtesnių' gas žmonėms, kiek patiems mulaikraščių), tačiaus jis visgi, pri- sų kunigams. Musų kunigėliai
mindamas, kad jis ta darbą pra- nedaug tebijo airių ar vokiečių
vyskupų, kurie, ir norėdami, niedėjęs, sako;
kados negali vietinių reikalų, kaip
Bet męs, tą darbą, pradėję, jo
reik, ištirti.
Lietuvis-vyskupas
netneaime šalin. Ir tikrai darbent šiek-tiek sutvarkytų pirbuosimės už savo tautos vyskupą. gal
miausiai

pačius

lietuvius

kuni-

"V

ienybė Lietuvninkų," pažy- gus: pasiliautų tada gal jų nemėdama apie "La Vera Uoma" taktiškumas, apsileidimas ir pistraipsnį, nelabai skaisčiai į ši- gios intrigėlės, kurios nekuriose
tą sumanymą žiuri ir abejoja, ar vietose varinėjama jų pačių tarp
kiek

butų

naudos

iš

lietuvio j avęs; podraug gal išmoktų munekurie tėveliai ir žmosu
žmonėmis apsieiti.

vyskupo. Ji mena. kad vargiai sų bent
iš lietuvių parapijų išnyktų vai- giškiau

dai, net ir lietuvį vyskupą gavus. <> tas yra svarbu, nes visi šitie
Vaidai, sulyg "\. L." nuomonės, jų nepritekliai priveisė gal dauneišnyktų todėl, kad čionykštės giau "šliuptarnių," negu pats

bažnyčios sutvarkyme nesimato Šliupas
demokratijos, šios demokratijos paimti.
stoka, sako "V. L.," ir gimdo visu-.

vaidus

tarp

parapijonų

ir visi "bedieviai."

Kiekvienas ant
ir
kur traukia. y<ekam

savo

sykiu

kurpalio

nepatinka chadvasiškijos. ji
tokia demokratija yra, kaip pa- mo vardas. Ypač gi jis nepatin-vyzdžiui protestonų bažnyčiose, ka tiems, kurie savo pasielgimais
ten ir tų vaidų nėsą.
jo užsitarnauja,
gal teisybė
akis
duria. Tat ir pradėjo m u su
su
"Draugas" polemižuoja
abiem viršminėtais laikraščiais. vyrai nuo to chamo, tarsi nuo
Daugiausiai vietos pašvenčia jis pavietrės, atsikratinėti. Socialis
nurodo, kad

—

Liet."

kritikavi- tai sako: "Pas mus jų nėra,—
kad juos r;:sit pas katalikus ir tatitiedemokratiškasai sutvarkymo bu čitts." Klerikalai vėl sako: "Chadas katalikų bažnyčiose nėsąs mas ir chamizmas yra taikomas
tik prie bedievių
galimas.
prie šliupų,
"V.

nuomonės

mui, stengdamasis prirodyt,

—

"Draugas" tvirtina, kad "pa- Kutru ir Šmelstorių,
pas mu?
nėra."
Kiekvienas
klebonas
tvirtina,
vadovauti
jų
rapijos
teisę
kad
ir
savo
mokslas
ir
doro*
jo
parapija tikybos
teorijos yra grasrytyje gauna ne iš parapijonų žiausios ir geriausios ir todėl čia
bet i.-< savo dvasiškosios vyriau- chamizmui vietos nesą.
"Ateitis" gražiai šituos vyrus
sybės, ir ta valdžia jis negali
su kitais dalintis."
pamokina, primindama jiems ir
'•"odei čia "Draugas" ir išveda paaiškindama, k.'i reiškia žodis
(lyg ir pamiršdamas, kad apie "chamizmas":
tai niekas nesiginčina ir kad ne
f'lianilemas
rašo "Ateitis"
—

—

už
mą

tikybinį ar doriška vadovavimūsų parapijose kįla vaidai > i
Aišku, kad
bos

iv

dorosi

darbe | tikyklebonas negali *

tumu

žmogų, taėiaus, ltalp

tik Chamai-vulgarai jas imsi platinti. skleisti, už tas idėjas chamišku budu agituoti, tai taip tas

idėjas suchamina, kad nič-nieko
bendro nebenori (urėti su tij idėjų platintojais, nei su tomis suchamintomis idėjomis.
Skc'ibiantie
Kristaus
mokslą

mct

socialistų laikraščiai
ir Tumą, o
D/.
vėliaus—pr&
Basanavičių ir
Yčą.
mūsų

prieš kun.

Kaip

tat

mėtis

Olšauską

žmpgų bepročiu

ryli? Vieton

to,

kreipti donąj į

—

apsireiškia ne vieno kurio mokslo teorijoje, ne to mokslo pamatiniuose principuose, bet jo
skelbimo bude. taktikoje.
Vieno
ar kito kurio mokslo idėjos
gali
bud teisins©*, prakilnios.... pa-

kune visai netirti

ner-

Kynieėiui tokios gyvenimo

ap-

linkybes
niekuomet
neįvarys
neurastenijos, nervu suirimo,
žodžiu, visų galų pavadinimo,

da-

geriaus butų
priežastis,

savo

vų.

at-

k 11

kuom mys taip dažnai uu si skun429- Kaip
rios tokiusfheisffiintingus, negragreitai vaikščioja ."-ilu-riją tokia, rasi, todėl, kad /.i džiame. Kvnietis
yra visuomet
nervais?
skelbianue
nių;
I'apr.ar-tai tiume jąją kaipo vietą, kurion ir visa kuom patenkintas.
U.hu.manybf žius darbui gimdo. Vert Otų ge- į įspūdžiai
Jis suchamai atstume nuo Lisvaniany- ria u s
atkreipti atyda i tai., kad ; žuvaus mani i, kad jisai pajaučia nuvaroma žmonės, Rusijos val- tinka dirbti ilgiausias valandabos tūkstantine žmonių: chamai11« »rLiet. Soči iiitoji' pačioje valan.luje, džios didžiausiais prasikaltėliai- už toki
tųZ^ąj unga u/ dar- | ką
socializmo skalbėjai pasekmingai
atlyginimu, koki baltI
kada
.»avo ranka ar kit'i
tą
daiktą
ir greitai retina socialistu ei- bininkų pinigu/ neleistų ir neplaj skaitomieji. () žinoma, geron vie- spalvis >u panieka atmestų. Tokkimo dalim paliečia.
les.... Chamai dar daugiau pa- tintų tokių
I įčiaus, ton valdžia prasikaltėliu
razbaininkiškų brotiesius. | sai pat pakantrumas apsireiškia
daro; jie ir puti skelbiamąjį mok1<a i j
tokia Taėiaus męs dažnai užmirštame j ir
tyrinėjimai
"(Hiee
Konkad
parodė,
šurėlių,
kaip
kyniečio valgyje, kurisai yra
suchamina.
slą
stantin," kuria "i'ova" ir iki >iai nuomonė nesutinka su tikruoju priimti omenin tą prastą aplin- prastas, menkas ir
musų nuomodienai dideliais apgarsinimais sa- dalyku stoviu. \ isuomet tarp pa- kybę, kad Siberija yra labai
ne niekam
bet kytiietis
di-|
netikęs,
ties dasilytėjimo ir to
dasilytėji delė. didesnėji visos Rusijos da- juom yra sotus ir užganėdintas.
Naujas paaiškinimas apie Kon- vo skaitytojams siūlo.
ino
pajautimo -magenyse ]>ra ina li-, ir kad valdžia savo prasikal- I'rie visa to, kynieti>
kolauską. Lietiniu socialiau orKutra, sulalšuoto afidavito auyra taupus,
tūlas,
labai trumpas, laikas. Ta- tėlius siunčia toli-gražn ne visos- skatiko veltui
gane "Kovoj" (num. 14) tilpo torių--,
niekur nepraleis.
pasirodė; pramanyta > pa- sai
laikas tarp dasilytėjimo i<- Į na vietosna.
platus pranešimas, parašytas 34- tą ; "(>na Binuoutaitė," hro>iurCBaltspalvis darbininkas su saos
\ ra mažai
šiojo
Liet. Soc. Sąjungos kuopos, lės "Otiee
vais gyvenimo reikalavimais
pajautimo
yra reikalingas
Siberija
šiądien
apniekonst.autin" autorius,
tani, kad įspūdis galėtu nubėg- gyventa, kultura jojo stovi ant kuomet
kurios nariu Konkolauskas buvo
neišlaikys prieš kynietį.
yra taipgi faUuota ypata, kuri.
ti nuo paliestosios Vietos j siua- žemo laipsnio,
tuom laiku, kada jo rašytas ant
tenykštienis gy- Todėl nenuostabu, kad kitos šanedrįsdama svietui parodyti savo
ir duoti žinią apie suer/i- ventojams nemaža tenka vargo lįgenis
kun. Olšauskę ir Tumo dono- tikro
(ypatingai Amerika) bijosi
veido, pasislėpė po "Onos
niiuą. Kad toji nuomonė apie ir skurdo pakęsti. Tačiau.- ar pa- kyniečių ir nenori
sąišėjo aikštėn. Šis pranešimas Birmontaitė.s" andaroku.
jųjų įsileisti
jspudžiu bėgiojimą nervais yra ti šalis, josios gamtos turtu at- pas save didelėmis
turi neva išaiškinti visą Konkoneminiomis,
Platinkime, vyručiai, dar lab- teisinga, parodo
lausko "istoriją."
Tikros istobandymai, išaiš- žvilgiu. yra taip labai jau žemai jokis kitas darbininkas negali
iatis tokius paskvilius, tat galėnei
kinusieji, jog žmogus pajaučia stovinti ?
manyti išlaikyti kyniečio
rijos jis savo keliu neišaiškina, sime
susilaukti tikrų stimi-ėiių. įlasilytčjimą priebet duoda ilgą išvedžiojimą apie'
Žmonės, geriau tą sali pažįs- lenktyniavimą.
įvairiu kuno
vietų nevienodu greitumu, (irei- tamieji. Į Siberija žiuri vi-ai kit;ii, kad. girdi, 'patrijotai' ir "Lic
Kvnietis jau iš prigimties
yra
tunio
nevienodumas išsireiškia tomis akimis. Jie pranašauja pui- tuom, apie ką,
tu va" iškalno apmisliję ir padarę
kaipo idealą, svaSusivien. Liet. Amerikoj. ( >fi- sekančiu bildu: juo paliečiamoji, kiausią jai ateiti. Dabar visa Ku- joja nevienas
intrigą, kad socialistus sukombaltspalvis filiozopromituoti. Tam tikslui jie pasi- cialiai garsinama "Tėvynėj." kad kuno dalis toliaus nuo smagenų. ropa žiuri Į Ameriką kaipo Į fas.
SLA. seimas. šiuo.-miet atsibus juo vėliaus pajaučia žmogus da- turtu sali. kiekvienas į čia bėga,
naudojo minėtu Konkolausku.
432. Ar gali akli žmonės maliet kaipgi tautiečiai gali nau- \Yaterburyj, L'4—30 d. gegužio. silytėjimą. Reiškia pasivėlavimai tikėdamasis rasti ir turtą, ir laityti krutamus paveikslus? Padotis tokiai intrigai socialisto pa- SLA. valdyba ragina savo na- atsitiko ačiu tam, kad įspūdis tu- mę.
rius "sukrusti" ir pasidarbuoti rėjo panaudoti kiek daugiau laiAteityje, pasak žinovų, Sibe- sirodo. kad galima. Prieš kiek
tarnavimais?
Kuopos valdyba
kad iki seimui SLA. turėtu ko didesnio tolio prabėgimui.
rija užimsianti Amerikos vietą laiko žinomas Paryžiaus mokslisavo pranešime tvirtina, kad tai taip,
ir visus savęsp patrauksianti, ne^ rinkas
10
tūkstančių sąnarių, nes.
prof. Dussaud išgalvojo
Paimkime'' dabar* vaikščiojimą
galima bnv.r p?irt<TrYfi todėl, kad pilnus
turinti tokius milžiniškus tam tikrą mašiną,
"iki
tam
Konkolauskas
"keistas" kaip pranešama, jau
Įspūdžiu, arba. kaip sakoma, pa- jinai
esąs
kurią galima
skaitliui nelabai daug truk>ta."
žmogus. Kuopos valdyba savo
liepimus iš smagenų j kuno ga~ gamtos turtus, kad vargu kita pavadinti krutamųjų paveikslų
šitam pranešime padaro ji tieTen jV'it pagarsinta, kiek ku- laines. Jeigu žmogus užsimano kuri nors šalis galinti su jaja su- aparatu akliems. Tosios mašinos
siog nesveiko proto, pusiau pa- rios kuopos naujų sąnarių SLA. daryti koki nors pasijudinimą ir silyginti. Dabar Siberija vieto- pagelba akli žmonės gauna tomi> turi derlingos žemės, prieš kius pat
mišusiu žmogum: jis. girdi, vie- prirašė pereitais metais.
įspūdžius, kaip sveikų
Išvi- tuom tikslu smagenis siunčia pažitiomasai Kuropinės Rusi- akių žmonės, žiūrėdami
kurią
ną nedėldienį sumanęs parduoti so per metus prirašyta 1.825 są- liepimą j kurią nors kuno dali,
j krutamus paveikslus.
savo vieninteli
Toji mašina
šventadienį naują nariai. \ugšėiausią vietą prira- tai ir čia atsikartoja lygiai tasai jos Pietų juodžemis yra tik ne$30 siutą už $8; kitą kartą jis šyme naujų sąnarių užima 170-ta pats pasivėlavimas. Žmogus pa- bloga žemė. l>c jokių įdirbimų, yra varoma elektriką ir padaro
be jokiu trąšų toji žemė teiki i visą eik;
reljefų (išsikišusių paketinęs važiuoti Į Terryville, kuopa iš l'ltiladelpliia. Pa., prira- judina. sakysintc, pirštą ne toje
Cotin., versti "Kovą" j lenkišką, šiusi per nivtuš 48 naujus sąna pačioje valandėlėje, kuomet iš puikiausius derlius. Sakoma, buk j viršiu). kurie atvaizdina medžius,
slavokišką ir žydišką kalbas, nes rius. Jai torc^l /ienka garbė b u t i smagenų pasiusta reikalingasai nėsą tiesiog rubežiaus tos žemės paukščius ir visokius daiktus, dideliu greitumu
tose kalbose, girdi, tokiu
prabėgančius po
puikiu darbščia u sra ktirtpa iųi^ metais. paliepimas, bet truputi vėliaus, derlingumui. Sibcrijos girios yra
žinomos
dabar savo didžiausiais "žiūrėtojo" pirštais. Tie
rastu nėsą, kaip "Kova" (Gražus Vos nesumušė
reljejos šiuom atžvil- tai yra už tiek laiko, kiek reiir gera rūšim. Niekur nė- fai yra labai
komplimentas); kitą vėl kartą, giu 34-ta ištiopą iš Ne\v liritain, kalinga, kad paliepimas ateitu i- plotais
rūpestingai padara tiek daug ilgų ir
vandeningų ryti ir akliems suteikia pilną
t u opa iš \Yilkes smagenų į pirštą, l ame ir priegirdi, išėjęs j miestą pirkti siuto, Conn., ir ,^4 i
kai
toje šalyje. Savo mi- jspudį tų daiktų, kurie yra relparsinešė nusipirkęs kanarką su Barre. I'a.^kutfo- prirašė p 47 žastis. kad męs nespėjame ati upių
neralu turtais Siberija dabar jau jefų atvaizdinti.
klėtka,—žodžiu sakant, jeigu ti- naujus nariu> i'tą pati laiką.
traukti kurios nors kuno dalies,
žinoma.
Toji mašina yra vartojama beApart rudos, anglies
i.ttum tam kuopos valdybos prakuriai gresia by koksai kirti.-,
Jeigu neklystame. Su.-. Liet.
veik
vien aklų mokinimo
turi
viesluogsnių,
Siberija
daug
nešimui. tai turėtum manyti, kad
tiksAm. niekados nebuvo jgijęs vie- 110 r- puolanti ji kirti męs. rodos, tų.
lams.
deiauksu,
sidabru,
turtingų
tas vyras yra pusiau pamišėlis.
laiku pastebėjome.
nais metais t<>Sti<» didelio naujų
mantais ir jvairiausiais brangiais
1 autiečiai-patriotai žinoję apie
Lengva suprasti, kad kaip akmenimis. Tačiaus
narių skaiiliaus. I /tai nnopelšiądien tie
tuos visus keistumus ir įtraukė
KLAUSIMAI.
na--teisingai privalo priklau-ui Įspūdžiai į smagenis, taip palie visi turtai dar mažai kam žinoAr randasi
433savo
ėmė
Konkolauską Į
gyvybės ant
kilpas:
darbščiai SLA. valdybai, ypač gi pimai iš smagenų eina vienodu mi. beveik nei
nepradėta jųjų dangaus kunų?
ir sutaisė taip, kad
surinko viesekretoriui, p. Strimaičiui, ir or- greitumu, ir viename ir kitame išnaudoti.
434. Kur jūrėse atsitiko keisną vakarą buri žmonių ir užvedė
gano redaktoriui, p. Račkauskui, atsitikimuose pavėlinimas yra lyčiausia
kad
už
kiek
nelaimė?
Pranašaujama,
kaioas taip, kad susirinkusieji
kurie beveik tik dviese per vi-u- giai tukio pat didumo.
metu
tiek
435.
Kokias
Siberija
persimainypermainas padaro
pamėgintu, kuris iš jų geriausiai itietus nešė ant savo
Tačiaus, kalbėdami apie i-pupečių sunsianti. jog josios nebusią galima baimė žmogaus kune?
gali parašyti donosą rusų valdžiii
vaikščiojimą nervais ir pa- nei pažinti. Geležinkeliai tankiu
kią naštą.
436. Kaip ilgas yra
džiai. Konkolauskas parašęs, turgyvūnų
sivėlinimą
pasiekime kitojo "li- tinklu
Toks augimas', be abejonės, yra
sali;
ten. amžius?
užklosią
visą
tą
but, geriausiai donosą ant kun.
turime
nijos'' galo, męs
priimti kur šiądien vien meškos dar
(Atsakymai bus kitnm numeryj.)
Olšausko. Tas donosas kokiu tai smagus ir tiems, kurie anais mekad kaip patsai bėgioji-1
omenių,
vaikščioja, trumpame laike išbudu dingęs ir paskui pakliuvęs tais slinkiai darbavosi užvedimui mas atsilieka labai
greitai, taip
augsią fabrikai. Siberija tapsian"Lietuvos" redakcijom
Viskas Susivienijime naujos tvarkos,
ir pasivėlavimai yra taip trumpi,
ti pasaulio prampnijos centru.
tos
tvarkos, kuri šiądien jame yra ;
šitas liudija, kad iškalno buvo
kad kasdieniniame gyvenime męs j
Ar taip išt ikrų j n bus ir ar totuomet
(Siužetas skolintas).
tvirtino, jog naujoji
\
suplianuota, kaip čia padarius in- jie
jųjų beveik nepastebime. Lai- kiame
moderniška
tvarka
ne
tik
kad
greitame,
kaip pranašauirigą prieš socialistus.
kas čia išskaitliuojama mažytėPradinės mokyklos
jama. laike—sunku kas nors paTokia, maž-daug, yra šios kuo- Susivienijimo nesugriaus, bet pri- mis sekundos dalimis.
mokytojas
kaimo
L., Pijus Mikolaitis šiąsidės prie spartaus jo augimo.
sakyti. Tačiaus apie Siberija vis
pos valdybos pranešimo mintis.
to
Apie
bėgiojimo greitumą pavis dažniau ra- dien
sugrįžo pusėtinai vėlai.
Arti pusantrų metų laiko ėmė,
Sykiu su SLA. seimu atsibus imsime vieną labai vaizdingą pri- daugiau kalbama,
Mat, dvidešimto buvo vakar, tai
šoma
turtus.
Rasi.
apie
josios
ir
pa'v
kuopos valdyba išgalvojo \Yaterb11ryj
Tėvynės Mylėt. rodymą. Tai pianistų skambinipranašautojai kiek ir perdeda, šiądien išryto anksti nuvažiavo
šita naują "paaiškinimą." Kad Draugijos seimas.
mas.
\'ienac tyrinėtoju klausė
bet tasai vis besididinantis jdo- miestelin mėnesinės algos
ii padarius, valdyba nepasigailėgauti].
kartą tūlos pianistės muzikės. Ji- mavimas
rodo, kad jinai T:e-a, ta alga neperdidžiausia ir.
Siberija
jo nei žmogaus, ir padarė jį benai atliko vieną žinomojo komištikrųjų yra ne tokia, kaip męs anot jo paties žodžių, žemiau
"Katalikas" dienraščiu? "Viepročiu, idijotu.
pozitoriaus Mendelssohn'o veikapripratę jąją įsivaizdinti. Imant vidurinės. Vos _'3 rubliai ir 05
Kiek męs žinome apie Konko- nybė Liet." praneša, kad iš tikrų
lą į keturias minutas ir tris se- net tiktai dali
visų tikrinimų, kapeikos! O jau trylikti metai
1 a 11 k ii iš tr», kas mums apie ji šaltinių
girdėjusi, buk "Katali- kundas. Veikalas, kaip tyrinėtokad Siberi- varo tą tarnystę, trylikti metai
reikalinga
pripažinti,
pranešta, jis nėra žmogus nenor- kas" žadąs greit virsti dienraščiu. jas rado, turėjo savyje išviso
kala jaunimui
ja yra labai turtinga Šalis.
galvon abėcėlę ir
maliu jis nėra žmogus "be de- Mums "Kataliko" atsakomi ve5,595 atskiras notas. Kiekviena
gauna taip mažą užmokesni 11/
šimto šulo": jis yra sveikas dėjai tos žinios nepatvirtino.
šių j n notų reikalavo pirštų tani
431. Kokia tauta yra kantriau- savo pasišventimą kvėpuoti nežmogus, kaip kiti žmonės ir turi
tikrų pasijudinimų, bent dviejų: sia?
Pasaulyje vargu galima ras- tyru oru drauge su auklėtiniais.
savo protą—nemenkesnj už dauaugštyn ir žemyn. Apart šių ju- ti kita tokia tauta, kuri hutu viŠirdingai padėkavojo Petrui
gumą kitu savo draugų." Jeigu
Industrialistų organas, l'rieš dėjimų buvo reikalinga daryti
sais atžvilgiais tokia kantri, kaip Stypui 11/ jo malonumą, kad
ji privedė prie tokio nelemto pat užbaigimą laikraščio gavome dar ir
jikiti, kaip siekimas kitų
kyniečiai. Jųjų kantrumui tie- sai. nežiūrint to. jogei važiavo
darbo, tai privedė nc menamos formališką pranešimą nuo "Dar- klavišių. Beveik
kiekvieną kartą
miestan su savo pačia, vežė vie"patriotų intrigos prieš socia- bininkų Balso" komisijos iš Bal- reikalinga užgauti kitas klavišis. siog nėra galo. Kvnietis gali ilną kiaulę ir dvi avis. visvien dar
ištisi
giausi
laiką
gali
rašyti,
per
listus," bet tasai šlykštus kursty- timore, M d. apie tai, kad likosi Taigi prie augščiaus
minėtųjų dieną neatsikvėpdamas dirbti, ga- ir mokytoją nuvežė ir
parvežė
mas. tasai nuolatinis šmeižimas, galutinai nutarta leisti industriadviejų judėjimų reikalinga pri- li išstovėti ilgiausias valanda- namon. Sugrįžęs
pusėtinai linkskuris tuomet buvo varomas prieš listų organą "Darbininkų Balsą."
ir
kergti
trečiąjį, klavišio mainy- vienoje vietoje, kaldamas, kirs- mas, Piju- atidarė duris
savo bu
kun. Olšauską su Tumu. Tokio Pranešama, kad pradžiai jau yra mui.
Kadangi kiekvienoje sekun- damas. sukdamas mašinos
tan.
Jo draugė gyvenime, varratą.
Isiitros liudijimai, kreiva prisie- sudėta $600.00. Laikraštis, kuris
doje reikalinga buvo, taip sakant, kasdamas, ar
darydamas kokj nors duose ir linksmybėse, Marytė, jau
ga patvirtinti, toki paskviliai, kaip atstovaus 1. W. \Y. organizaci- išskambinti
apie 24 notas, o kiek- kitą darbą. Viso to darbo
pabai- laukė begrįžtant savo vyrelio.
Soc. Sąjungos išleista ir pla- jos idėjas, žada pasirodyti nuo viena
nota reikalavo 3 judėjimų,
iš
niekuomet
neišgirsi
goje
ky- Ji taip jojo išsiilgo. Žinojo g*-1tinama šlykšti brošiūrėlė "Otieo gegužio 1 d. šių metų. Bendro- tai
jau čia turime 72 judėjimus, niečio pasiskundimo, kad
jisai rai, kad jisai, josios Pijušuks,
Konstantin"; tokia eibė nepado- vės iždininku yra p. J. Lietuv- kuriuos
pianistė turėjo padaryti pailsęs, nusidirbęs, (iimnastika. nepraleis niekniekiams
pinigų; jiriu straipsnių, kokiais anuomet ninkas, o susinešimo
komisiją kas sekunda. Padvigubinant šį kimo
maukštinimai kyniečiui ne- <ai niekuomet dar to nepadarė, ir
buvo pripildyti visi taip vadina- atstovauja p. A. Kurelaitis (604
skaitlių (paliepimo atėjimas iš reikalingi. Tai visai bereikalin- nebuvo, rodosi, progos
jam tui
mi "darbininkiški" laikraščiai
W Lombard st.,' Baltimore, Md.).
ir klavišo užgavimo
smagenų
Kvnietis nie- kuomet norints ateityje padaryti.
gas jam darbas.
visa tai galėjo laikinai išmesti iš Po pranešimu pasirašo: A. Kuįspūdžio grįžimas atgal), męs tu- kuomet, kaip musų lengvai dirŽinojo ir tikėjo į tai, bet vilygsvaros tokį karštą žmogeli, relaitis, J. Lietuvninkas. A. De- rime išviso 144 įspūdžius į viežmonės be gimnastikos, lyg kad ir nesmagu. Dėlei t<»
bantieji
kaip kad Konkolauskas yra. gutis, (i. Kizba (neaiškiai) ir ną sekundą. Keikia dar priimti
nevaikščios
paniuręs, surugęs įėmažas džiaugsmas apsireiškė
Prisiskaitęs tų visų pliovonių, tų J. Galinaitis.
omenin, kad kiekviena nota tu- sukliuręs. Visuomet
1'
/;
jisai lygus Marytės veide, pamačius Pijušuvisų šlykščių šmeižimų, kokių
Baltimore žada turėti rėjo bu t i užgaunama tam tikru ir visuomet pasiruošę.-. >t«>ti dar- kį, žengiantį per -lenkstį ir lai
Taigi,
lietuviai iki tam laikui dar nebuvo
du laikraščiu: dabartinį socialis- atskiru budu. .smarkiau, ar silp- ban. Pabaigęs ,ųi darbą, kvnie- \4titį po pažastim kažką tok j
matę. ir aklai tikėdamas jiems,
niau (reiškia smagenįs turėjo, tis
yyi >tą.
tų "Pirmyn" ir š'tąji industriagali ktK(puikiausiai sau miežmogelis gal ir manė, kad jitariant,
apsvarstyti kiekvieną ju- goti pirmoje pasitaikiusioje vie- "Ot matai širdele,
listų
Balsų."
"Darbininkų
parvežiau
gerai daro, tokius "nevidonus."
dėjimą atskirai), męs turime to- toje: tarp griausmingai einančiu vaikučiams p<> eilutę, nes
jkkun.
(Vlšauskas su Tumu,
kaip
kį greitumą, kuri tiesiog negali- mašinų, didžiausio bildesio, vai- aip nudriskę! Pačiam net
lyg
šiomis dienomis aplaikėme i: ma aiškiai sau
mėgindamas Įkąsti. Jis gal bul
įsivaizdinti.
ku riksmo ar kitokiose
aplinky- nedrąsu žiūrėti j juos."
manė. kad jis dideli patarnavimą Vilniaus, nuo Dr.
J. Basanavi—00—
bėse, kurias męs pripažintume vi
"(ierai, gerai," pritarė Marytė,
daro, milžinišką naudingą darbą čiaus,
paliudijimus-dipli( >11111430. Kaip turtinga yra Siberi- siškai
Lova imdama ryšulį ir atvdingai /iunepakenčiamomis.
atlieka, tokius "isgamas" ir "car- ;iems, kurie aukavo Tautus Na- ia ?
Šiądien daugelis žmonių yra kyniečiui gali buti by koksai nor< •ėdama pirkinį.
bernius" mėgindamas Įskųsti.
mams Vilniuje po sieksni žemės1
išsivaizdinę sau Siberiją kaipo daiktas: žemė, grindjs, kėdė, sta"Vis tie pinigai tik eina ir ei
Toki vyrai, kaip Konkolaus- ir
juos išsiuntinėjome visiems šalį. kur vien amžinas šaltis, di- las, ar kas kita. Kvnietis tokio- įa.
nelyginant musų dienos," atkas (ir ne vienas tik Konkolaus- >er
musų redakciją aukavusiems, džiausi tyrai (pustynės), neišpasau daug ratarė Marytė.
je
sidūsėdama,
miegos
"lovoje"
vis
kas)—tai yra
vaisius nelem- leigu kas iš aukavusiųjų butų
jų sakytas gamtos skurdas ir gy- miau negu męs savo minkštuose "Na širdžiuk, duok man vaito, begėdiško, nežmoniško, žiau- 1 aega-ęs, meldžiame mums praventųjų vargas viešpatauja. Męs. ir naton'iuose patalvnnose. Todėl »yti,—aš
taip noriu."
raus
kurstymo, kurj sėjo anuo-j | įesti
lietuviai, esame sau įsivaizdinę kai-kada
a
u
juokais sakoma, kad ky"Tuoj s."
chamai išvarė iš Kristaus bažnyčios tukstant'ius, iv.-; Ii jonus žmo-

tas

...

?į

>

—

Įkvėptas,—nežinia.

abejonės,

keliančios

Dėlei

>

V7V

—

•'

I

EkGiiomijos,

Marytė nuėjo virtuvėn gamyti i" i jį- Išėjus tarnaitei, mokyvalgyt, o mokytojas tuom tar- "jas. visa burna įtraukęs į save
pu, susikišęs rankas j rankoves, to, pradėjo: "Supranti, širdžiuvaikščiojo iš vieno kambario <o, pati gana aiškiai, jogei nekampo j kitą. Neramios mintį* galima" mokytojas kasosi paaukvaišino jojo galvą: štai gavau sius ir su ironija šiurkščiai tęšiądien algą, nupirkau eilutes t i •< sia: "Jau, ačitt Dievui, šeimyna
dviem, nors ir aniems dar lab
rodo.-i, reiktu.
Rubli- -ian, r n!»i i s u n, ir lai)

gana

jaus.

didele, artinasi ir

mums

"Turbut

se-

Taip negalima." "Kaip
Pijušuk, nori, tegul taip imna,

jaukiai prilaikant,
nesinės—kapeikos

žiui"k, iš mėpats geriau tą žinai."
"Koks čia žinojimas! Matai,
tik liko, arba
kad negalima. Jau taip ,m!:i su
ir tu nėra. <> vaiku ui angį nitais, reikės duoti po keletą ru!> galu kaip tik sudurtame, išlailiu kraičio; bet kur tau ktlef
Ių baisybė..." Dar norėjo ką tai
rublių!? Keletą desėtkų. Dabar pridurti, bet tik numykė ir. pajau ne ta gadynė: neturi pinigu bučiavęs i veidą Marytę, nuėjo
likis davatka, ir viskas. Pir- mažiukan kambarin gultu. Momiau tai kas kita. Pavyzdžiui, kytojas jau rengėsi lovon, bet
aš nieko, negavau, o.... bet ką čia atsiminė vieną dalyką.
Atistogalvoti tokiu* nieku*? Išttkrųjų, jęs ant grindų, basomis kojomis
ir minti- nei šiokios, nei tokios. tarė: "Maryte, ar duris palikim
I )ar j»al butu ilgiau mąstęs mo- uždarytas, ar atidarysini?"

iš

\esenai

K>'

širdyje
"Ar

manė

ką kitą.

negalėtų ji

dabar
dabar

,

palauktuojaus.

ant

Dr.

mąsto.

Šliupas

užmigti,
lenda galvon

jau norėjo garsiai
lonų žodj, bet tiktai dirstelėjo josios linkui, ir jo viso* mintįs
nukrypo kiton pusėn. Ji atrodė
tokia graži, maloni.... kaip
ros

vasa-

\" iešpatis

ant

visados

vėjas taip pasiutusiai pučia, gali
drugį gauti."

*

Marytė

kokiomis

tai

Labanakt!

bailiomis akimis -lapini pažiurę-

Velyk.as.
Velykos Jeruzolime.
\

ir

k.ptų
armėnų—.
atstovaujanti.

ra

tikėjo,

su

"\ ie-u.uy-

venti.

Kaip at.-ikrau.-ty- "Laisvoji Minti-" ir lar "Žvaigždė,"
tai

turėsime !• k i "sho\v." kad
niusu
įgalės ir vi-..- teatrališki
stės

nusibarikrutyti.

"Naujienos" sako, kad padariustrošną revoliuciją Cliicagoj. Gali but. Dabar pavasaris,

diena

Persai
P. Krakaitis. kų

nybė"

I*'r<

nklyue, ir
"Laisve" negali

nm>.

sio?

o

"Katriute, a Katriute!" IšeiMėnulis, kuri- i';-i tam laikui
na išvirtuvės tarnaitė.
"Štai šičia paklok man gulėti švietė per Saugą, palindo po deant sotkos," —tarė
mokytojas, ro- besiu.
tesnis laikas.
i
dydamas pirštu
kitą mažiuką
Kambaryje t> 'a. tamsu....

kambarį.

jaunam žvirbliui, užtupus

tvoros

ir

rodo, kad

ant

pradėjus čirškėti, išvisas pasaulis ant jo

žiuri...
5(C

^

2ISt

suim-

2227

PI.

P-a.-> A.
Davidonis, "Aušros'
geriaus atiduok tuos
kuopos
kuriuos "per klaidą"
pirmininkas, praneša, kad

paskutiniame mėnesyje
kuopa turėjusi ineigų $283.52 (iš vienos
pas mus, paėmei!"
tik mokyklos,
užlaikomos prie
Ar tu pasiutai,—sako drą"Aušros."
inėjo $121.33), 0 išsiai Jurgis,—aš tų daiktų neeigų už tą patj laiką buvo
mačiau. neėmiau ir neturiu
$231.91.
Kasoje todėl lieka
dats oi!...
Ir nusiramino mušu Jurgis, $51.59.
Iš pranešimo
kad iikki. jam nebus, nieko jam
galima spręsti,
kad
naujas kuopos pirmininką*
nepauary- ir*- niekas j«» "opeenergiškai ėmėsi griuvėsius tvarracijos" nematė.
I uom tarpu viena, gražią die- kyti. Iki šiam laikui, kaip girĮ dėtis. kuopa turėjo vos 2 ar
ną atėjo dėdės su varantu ir
I ; narius, kurie
buvę pilnai užsiJurgi nutarabanino į policiją,
kur jis susitiko su l'auiikais. mokėję—kiti buvo nemokėję nuo
Šie formali^kai •[ skundė ji va- 11—2—3 metų ir skaitėsi nariais
Įtik ant popieros. Dabar
pradėta
gystėj.
(energiškai kuopa naujinti: išreiIšvertė Jurgis akis. Mato, kad
kalaujama užvilkti mokesčiai ir
čia ne baikos. Bet i- kur jie,
gaunama nauju
sąnarių. Pereitą
po šimts knypkiu. žino kad a^
mėnesį
buvo 9 nauji
tuos daiktus paėmiau!?..
sąnariai.
komodos,

besvajodamas

—

Paskutiniame

savo

—

kad žemė

V

susirinkime

"Drauge" buvo rašyta, kad daJie kitaip negalėjo sužino- į kuopa nutarė sužinoti, kas
darosi
jbartinės Cbicagos klioštoriaus ti.—sako Jurgis,—kaip tik pas tą su 2-ra "Aušro.-" kuopa lirookĮ vienuolės, tai lygiai kaip nekal- burtininkę, arba kortininke Lei- I lyne, kuri bene bus pakrikusi,
tos senovės lietuvių vaidelytės.
bovitz... Ką tu čia padarysi prieš į Jeigu
taip butų. tai Chicagos
Kas-žin ar teisybė? Rods, dar čėrauninku macj!...
ku pa mėgins
panaikinti centrą
nei viena neištekėjo už "KeistuMat Jurgio nežinota, kad jo I ir centro
pareigas atliksianti Chičio."
"operaciją" ant komodos buvo "igos. kuopos valdyba.
rgis Spurgis. matęs vienas Įnamis.
Pas naujai atgimusius

ely-

ryte buvo išperėta iš milžiniško kiaušinio. Arionai taipogi tikėjo, kad saulė yra didelis
auksinis kiaušinis, ritantisis be
paliovos vis arčiaus prie žemės.
Pas žydus kiaušini- tapo simboliu itiju )šsig( ibėjimo iš "na-

VIETINĖS ŽINIOS.

■>:

*

1

:

papras-

tai

buva daug
prirodyta, kad
energijos, kitą
nutsų Jurgis jau ne jaunas paukš- kart taip daug, kad net
per virtis, kad jo vardas nepergeriau-ds įšų išsilieja. Iš dalies, tas gal bus
ir kad jis jau keletą kartu buvo teisybė ir šiame
atsitikime. AtTeisme

nevalios," ir juju velykinėje
vienuolių
šventėje kiaušini- užėmė žymią
mu

clykij valandoje,
vietą. \uo žydų šisai paprotis
Ivoptai, skaitomi senovės egypkrikščionija taip skaisčiai mini
perėjo
pas krikščioni-, švenčianKristaus kančias, mirti, palaidoji- tenų ainiais, iėra taip skaitlingi,
čius Velykas, kaipo žinią gyvyRinkimu pasekmės.
mą ir prisikėlimą, daugelio mi- kaip kiti, tačiaus jie turi savą
Pereitą
bės, pasiliuosavusios nuo mirties;
liniui žmonių mintįs skraidžioja koplyčią Švento Karsto Bažnyatsibuvo miesto alderutarninką
čia kiaušinis yra ženklu pi įsiMargučius margina.
manu rinkimai, kuriuose
Jcru/.olimo apieliukėse. Prabė- čioje, ir jųjų kunigai gyvena gre- kėlimo
labjaus
naujon
gyvybėn.
gus taip ilgai amžių eilei, ne- timai stovinčiame vienuolyne.
negu kada nors buvo užintereKIBIRKŠTIS
suoti ir lietuviai, nes ii-oj varvieuf-, be abejonės, labai įdoTyroliuje, Austrijoje, gyvuoja
Tris kitos >in> sargybos daljs
labai gražus paprotis dovanoti
mauja, kaip prižiūrimas yra Krisčioj
pirmu sykiu turėjo savo kankasdien, prasidedant pusiaunaktaus karstas (grabas) ir kaip jikiaušinius su nupieštais
\'elykų
Yra
ir
didatą
"dideliu"
J otici Bagdžiuną. Šitoji
daktagarsių
čiu, laiko šventą liturgiją. Pirmiauant j u j u žodžiais, reiškiančiais
sai išrodo ?
ru. kurie gydo visas už.sibeuėjil- varda nuo senai yra skaitoma desiai laiko grekai, toliaus armėNors žemė yra mahometonų
davėjo linkėjimus tam, kuriam sias ir chroniškas žmonių ligas. mokratu tvirtove, ir iš pat pranai ir galop franciskotiai katalikiaušini- duodamas.
valdoma, tačiaus šventoji graba(). kad atsirastų nors vienas to- džių buvo manyta, kad p. Bagkai.
vietė niekuomet—nei dien^, nei
Italijoje kunigai šventina visus kis daktaras, kuris išgydytų džiunas, ant republikonii tikieto,
Kiekvienas šųjų tikėjimų turi kiaušiniu-, atneštus Velykų
vargiai galėsiąs tos tvirtoves sieryte chronišką kvailumą!..
*
nas
Švento
Karsto
daugybę koplyčių
mišiosna.
Paskui
sulaužyt. Jam vos nepasikiekvieVienam laikraštyj skaitome to- sekė to padaryti, ir demokratai
Bažnyčioje ir visomis jiegomis nas parsineša šventintus kiaušistengiasi užlaikyti teises. jt;ytas nius namon, kur padeda juos ant kį apgarsinimą: Yra pasamdy- gal niekados neturėjo taip sunšimtmečiais valdant ta^ koply- tam tikrai paruošto altorėlio ir nnti
kambarys prie šeimynos ka- kaus darbo, kaip šiuose rinkičias.
valieriui
žvakėbe vaikų.
Piklius. muose. sumušdami Bagdžiuną vos
apkloja juos degančiomis
#
*
mis ir dažnai gėlėmis.
900 balsu. Lietuviams, nors nePaskui
Tačiaus visa tai valdo turkas.
nariai ir svečiai, jei jųNors vienam dalyke ir socia- pasisekė šiuoin kartu pravesti sašeimynos
Jisai turi savo rankose raktą nuo
šiuos šventintus listai pamėgdžioja "tautininkus": vo aldermano j miesto tarybą,
šventųjų durių, visuomet, isski- jų yra, valgo
kiaušinius,
kaipo apsaugą nuo li- "Vienybė Lietuvninkų" spausdi- tačia'ts visgi privalo but smagu,
riant kai-kurias dienos valanir pavojaus. Pastebėtina dar, na savo bylą su Bagočium; "Ke- kad minėtoj vardoj, berods, niegos
das, ima duoklę nuo kiekvieno
kad kiaušiniai, italu nešami baž- leivis" tuč-tuojaus pradėjo spaus- kados republikonas nebuvo taip
norinčio ineiti tenai. Net vienuonyčion, visuomet turi buti kietai dinti bylą Detroito socialistų su stiprus, k ii i p kad Bagdžiunaą paliai yra priversti mokėti.
i parapijonais. Turbut, bus ir dau- sirodė.
suvirinti.
Dar vienas-kitas panašus banDar labjaus. Niekuomet neapIgiau, ne> "Keleivis" turi savo
Kiaušinių nešimas bažnyčion I
ir lietuviai, be abejonės,
kad
i.dymas,
archyvuose
vaikščiojama šventė,
dar kelias bvlas su
nebūtų
yra vartojamas, kaip žinome, ir
turės savo aldermaną miesto tak u n. Krasnickiu.
mahometonų kareivių, pastatytų
Tačiaus čia tasai paIr sakyk tu man dabar, kad ryboj. Kasimo tunelių požeitiiprieangyje, idant bažnyčioje Lietuvoje.
sakant, praplatintas:
protis.
taip
niems geležinkeliams sumany"tvarką užlaikyti." Šie sargai
musų laikraščiai neturi kriminasu kiaušiniais nešama ir
mas tapo .-umuštas.
niekuomet neužmiršta duoti pa- drauge
li ško palinkttmp!
įvairių Velykoms pagamintų val*
kad jie čia.
Ijausti,
i
gių. kuriuos, kunigui pašventi"Jaunoji Lietuva' nebus JauNežiūrėdami didžio pažemini- nus. žmonės nešasi namon, kad
visuose laikrašnoji—skundžiasi
mo, krikščioniu sargai tačiaus lieatsigavėjus nuo ilgos ir liūdnos čiuose
VĖLIAUSIOS ŽINIOS
j). K. Jurgelionis, "pašakasi pildyti savo priederme^. niegavėnios.
kuomet nepertraukdami savo bujlintasai 'Jaunosios Lietuvos' reI daktorius."
Illinois
dėjimo, kad Kristaus .kapas gaDaugely i
valstijos
Velykų Kiaušiniai Turkijoje.
bu- miestų buvo karšta kova už sakavalieriaus
Šelmio,
matyt,
buti
lėtų
išsaugotas.
Didžiamjame Ketverge kiek- tą, kad "Jaunąją" vienu sykiu liunus. Abelnai,
"sausieji" paĮspūdingiausia krikščioniu pro- viena krikščionė moteris Turki- ėmė ir nužildift'o.
ėmė viršų, iššluodami saliunus iš
cesija Jeruzolitne yra titoui laiku, joje verda besiartinančioms Ve*
28 miestų; "šlapieji" laimėjo 20
kuomet grekų patriarchas visolykų šventėms tūlą skaitlių kiau(iali drąsiai ženVtis. Jeigu bomiestų.
je grožėje savo bažnyčios ženk- šinių ir taipogi kepa daug ragai- ba
pabėgs, tai neliksi be atlygiLaike šių rinkimų žingeidžiai
karstau
lų į/.eugia šventajiu
Ve- šių (pyragų) ir saldžių
biskvitų. Jnimo. New Yorke įsikūrė tokia dabota Milvvaukee miesto rinkilykų Sekmadienyje. Kuomet pro- Toje valandoje, kuomet skaitoma
kuri inšin- mai, kur socialistai, su buvusiu
apsaugos
cesija prisiartina prie inėjimo Biblija, šeimyninkė paima tiek rina nuo kompanija,
savo majoru Emil Seidel priešą
nelaimingų
apsivedimų.
karstau, varpai paliauja skambi*
*
kiaušinių, kiek žmonių šeimynokyj, karštai kovojo, l.^d atgal
nę. gili tyla užviešpatauja pili- je. ir dar vieną viršaus ir, suTautininkai jau \ isai susiliejo paimti savo rankosna miesto valūreku patriarchą# laike velykiniu
grimų minias ir tuomet patriar- dėjus visus kiaušinius j rišulj, su
klerikalais... Žiūrėkit abudu džios vadeles. Tas vienok
nepachas kalba pirmutinį savo pote- nuneša
apeigų Jeruzolim?.
juos bažnyčion ir palieka susivienijimai (tautiškas ir kata- sisekė.
Tapo išrinktas bepartyriu. turkų kareiviai atiduoda pa- tenai iki
Velykų N'edėldieniui. likiškas) šiuosmet nuvažiavo ne v iškas kandidata- i >r. < i.
nnkti—nėra palikta be krikščio- garbą ginklais ir keletą
Bading
F.xtra kiaušinis yra padeda- tik
minutų
Rvman, bet rengiasi važiuoti didumu 8,000 balsų, o sykiu su
niu sargybos. Tame sergėjime vėliaus
procesija žengia bažny- įmas prie "ikonostaso," arba vie- dar...
\Vaterburin, kur abudu be- juom perėjo ir kiti bepartyviški
keturi tikėjimai—kataliku, greku čion.
Vert. .tua šventiems paveikslams, ir vė- veik tuom
pačiu laiku laikys sa- kandidatai.
kuomet visa

Čia vienok

—

l'a-

lraugy

susilygindavo su naktim, kunigai dalindavo kiaušinius, kad sustiprinus žmonėse
vilti, jog žiemos žiaurios, šaltos
dienos sau išnyks ir išauš skaismet

tu" reikia?...

>

ir gana.
mirties jiegas.
Tarp
Tyla, visiška tyla....
kitu yra vienas gražus
l'o kiek laiko l'ijus M'kolaitis, senovės arioiui
prietaras, kurisai
guldamas sale Marytės, aiškina: auksiniu kiaušiniu simbolizuoja
Tas pavasario saulė"Aš tv.n negalit; miet; »'.i
kuo-

-ugri/imą:

dangus.

s?imus. Ar dar geresniu "fak-

vc>

tu

daiktus,
nuo

gyvybės
apgalėjo
daugelio

ant

toks atsitikimas: \V.

>uvo

Ridiko saliutui.

pas

"Jurgi,

Ir ko-

—

nema-

pas

peštukų jiems nepasisekė
ti. nes buvo jau pabėgę.
Danauskas gyvena prie

Juozą Patiliką ir, progai pasitaikius, sakoma, įslydo miegamajin
"Aušros" reikalai.
"Aušra,"
kambarin ir padarė 'operaciją* ant
kurios reikalai nesenai buvo
komodos, kur rado minėtus motaip
apverktinam padėjime, kad buvo
ters daiktus. Jurgiui išrodė, kad
net nutarta
ją likviduoti, pradejis labai gudrų 'triksą' savo prieda. užstojus
naujai valdybai, taiteliams iškrėtė. L'ž kelių dienų
sytis.
ateina
ji l'aulikas ir sako:

išdavc socialistams atskaitą iš aukų....

ti, kam būtinai
ten : Ccttėjo jam minčių?
Sč"ryšyje su Velykomis esama liaus yra laikomas kaipo gerianvalgant, pasakoti? Ar negalėtų
Marytė tuom pat laiku, pasi- daug
minitprietaru, ir kiekviena šali tis vaistas prieš visokių rusiu libent
valandą,
15
palaukti
1
dėjus ranką p.o galva tr atsisu- turi paprotį švęsti
; s.
Žinoma*
Velykas savo
tų, kolei pa\algy-iu?
ku- linkui mažo kambario, galvotiškti budu. Tačiaus, nors kiek
Ant daugelio
daiktas, boba tai boba: barški
šių kiaušinių luija, galvoja. !'<• valandėliai klau- viename atsitikima
na
skirtumo,
ir
tiek.
yra
ištraukų iš Švento Rašto ir
kaip Zekavičiaus arpa
sia: "Ar .miegi ?"
visos šalis vienijasi, matydamos kitų šventų
Vert.
;:oii/ių.
Lyg ji supranta, kad man tas nė"Miegu, miegu," bet tuoj vėl j toje šventėje pavakario dvasią,
ra geistina."
susigriebia ir ?ako: "Ne, nega- ir- visi krikščionįs džiaugiasi, kad
Pamąstęs paskutiniu* žodžius, liu
kaž-kokios mintis
ištarti

sau

liet, kaip

I*, suareštavo Jurgį
(lėda suaugusiems vyrams toLau—ski, Įtardama, kad jisai pa- kiu piemenišku budu elgtis, darvogęs la;'-::'odėli. bfatizolietą ir gi inuzikališko beno sąnariams.
l!eno draugija privalėtų nepalikžiedą.

NELYGI KOVA

apsiver-

atidusta.
>ono,

šali-

ant

atsibuvo tyrinėjimas ti tokių pasielgimų be bausmės,
Max\ve!l l'olicr Statioii teisme, jie daro gėdą visai draugijai.
kur nupasakota šitaip: Jurgis Sarmata lietuviams panašiu bu*
Lau—as atėjo svečiuosna pas du ginčus išrišinėti.

nekrapšt.

kito

liko

Anądien

ar

Mokytoja*
čia
kiu

Danauskas

Agnieška

r"*%

miegi? Miegok,
.miegok; aš taip pat miegu."
"Maryte,

daro.

minėta augščiaus, durnų dar
svieto netrūksta.

bet tuom larpu Marytė,
"Nežinau, kaip pats nori, taip
atsidarius duris, itne-ė valgyt ir ir lai luina."
"Manau atidaryti— bus man
padėjo ant *ta!o. Mokytoja*
mostelėjo ranka ir, lyg norėna- matyti kaip miegi..."
ne"Aš ir manau, bus geriau."
mas vi*ai atsikratyti nuo tų
stalo
už
sėdo
malonių minčių,
Mokytoja- prieina ir atidaro
duris
"iki galui."
valgyt. Bevalgant, Marytė jam
ne
reiks
ir
kiek
kur
Gula.
išpasakojo,
šiądien, tai ryt būtinai išmokėti.
niekas nei

Tyku,

žmonių durnumo

musų

lengvą gyvenimą

kytojas.

M okytojas is mandagumo s tt
atyda kkr.isėsi jos žodžių, liet

išbūrė..."

Tarp C'bicagos lietuviu esama ir gatvio išsitiesęs l>e žado, ir
tokių, kurie pamestų ir pavogtų tik po keliu minučių atsipeikėjo,
daiktų patronu skaito pasibarsi (ialvoj. matomai, padaryta sky«
imsią peisuotą burtininkę "Lei- lė, nes kraujas iš jus tekėjo.
bovič.''
Taip pat kraujas nesustabdomai
Išmintingi žmonės visokiems ėjo iš burnos. Veidas keliose
stebuklingiems daktarams ir šun- vietose buvo sudraskytas.
daktariams susivilioti neduoda,
Atsipeikėjęs, visas kruvinas
neigi jie tiki kokiems ten "pro- Danauskas pranešė policijai ir už
fesoriams" b-Ttininkams kurie keliu minučių detektyvai atėjo

rtatvė.
tu,

Leibovič

buvo

gimstanti kuopa
taip energiškai
išteisintu, mėgina imties darbo, kad sumanebagą pagavo, kaip sa- nė net nuosavius namus įgyti.

areštuotas už vagystę.
vis pasisekdavo likti
bet dabar

Iki šiolei

koma, už uodegos: tei>mas per- Sumanymas pats savimi neblodavė byla i Grand Jury įgrand- gas. ir tokio noro peikti
negali-džiury), apkaltindamas jį kri- ma. tačiaus gal vietoj bus ir
minališkame vagystės prasižengi- patėmijimas, kad šiuom laiku už
me.
Paulikienės pusę teisme re- to imtis, butų. kaip kad
plikomis
I
prezentavo advokatas A. Šliakis. rankomis griebti bulių už
ragų.
į Su laiku, esant geresnei tvarkai,
negu iki šiolei buvo, vedant drauNepaprastas "koncertas." Trįs
giją
pilnai bepartyviais keliais,
muzikantai iš lietuviu heno "Lieišmetus iš programo
įvairias potuva"' ir vienas alaus išve/iotolitiškas* tendencijas ir
jas davė nepaprastą koncertą, ir
pradėjus
tai visai uždyką, pereitą utar- rūpintis gryna, nespalvuota apšvieta. be abejonės,

|

ninką

ant

galima butų

33-čios gatvės Šaligatsusilaukti

didesnės žmonių užuoBubnas susiginčijo su korir galima
jautos
butų tada pagalkiti
netu.
instrumentai su alaus
voti ir apie nuosavius
namus.
dreiveriu pagelbėjo bubnui, ir 11cvio.

bagui
varė.

kornetui

vos

dvasios neiš-

Velykų

pirmą

dieną

kuopa

"Aušros" bute rengia
pasilinkDetektyvai koncertą užbai- sminimo

vakarėlį.

gė medžiokle trijų "muzikantų."
kurie savo draugą, sukulę, paliko ant gatvės gulinti be žado.

Naujas kliubas. Pereitą nedėlApie pusiau ketvirtą popiet dienį Chicagos daly j, vadinamoj
žmonių atydą atkreipė keturi vy- Atlantic (apie State ir 47-tą), surai. stovinti ant šaligatvio prie- -itvėrė naujas kliubas vardu
"Jan-

šais "Lietuvos"

redakciją.

Vie- iui Lietuvių Amerikoj Atlantic
kurio Kliubas." Lietuvių šioj apygar-

nas
milžiniškas bernas,
vardas, sakoma, yra Jovaišas doj esama jau nuo keliolikos me(ant bubno, sakoma, '"grajina"), tu. Pastaraisiais laikais jų skaitlaikydamas Miką Danauskį, Lie- lius čia dikčiai pasidaugino, iki

už kru- šiolei vienok neturėta nei vienos
Ridiko
saliuno pašeipinės draugijos. Taigi, daspyrė jį
bar jaunimas subruzdo dirbti ir
linkui llalsted st. Už ką
tarp jų
buvo ginčas, negalima buvo su- sutvėrė minėtą kliubą. Kliubo sužinoti. I ž Jovaiso pečių stovėjo manytojais ir tvėrėjais yra pp.:
dar du vyrai, kurie, sakoma,
taip- Jonas Šeputis ir Jonas Naslėnas,
gi yra minėto beno muzikantai kurie pradėjo kliubą su 17 są(vieno iš jų pravardė esanti Brie nariu. Norinti gauti žinių apie
tuvos" beno

muzikantą,

tu.

nuo

Šie du, rodėsi, yra pašali- šj kliubą gali kreiptis prie p.
niai žmonės, vienok vėliaus pasi- no Našlėno, 4565 \Ve11twortl1
rodė, kad tai butą trijų prieš vie-

dis).

Joav.

ną.
Prasidėjus peštynėms tarp
"Gyvoji Lietuva." P-no Ramažesnio korneto (Danausko) ir čiūno
parvežti iš Lietuvos krudidžiulio bubno (Jovaišo), kiti
fcomieji paveikslai, kurie pavadu šoko ant Danausko, kaip koki dinta
"(iyvaja Lietuva," sutrauvanagai ant vieno žąsuko. Par- kia pulkus žmonių tose vietose,
virtus Danauskui ant žemės, vie- kur
jie rodomi. Ant \Vest Side,
nas
iš jų, matomai, »u kokiu
Meldažio svetainėj pereitą ket-

gelžgaliu rankoj, užklaupęs ant
Danausko, varė jam vieną smū-

vergę ir

didelis

pėtnyčią atsilankė gana
žmonių skaitlius, o perei-

gi po kito galvon ir veidan. Po tą nedėldienj ir
panedėlį Apveizto visi trįs,
kaip niekur nieko, dos Dievo parapijinėj svetainėj
nuėjo Ridiko saliutu? liukui.
prįtruka vietos. Žmonių buvę

prisigrūdę, kaip, nelyginant,
kių bačkoj.

sil-

pa-ckmė yra tai, kati jie daugiau
rūpinasi siv<> kinui, savo sveika
Ir nestebėtina! Yra ko pama- ta.
Jie išranda, kas yra gera
tyti ir yra kuom pasidžiaugti. jiems, ir žino ką daryti, ištikuP-as Račiūnas paima savo sve- staibiam susirgimui. Męs tokiuočius iš N'evv Yorko j>tr vandeny- se atsitikimuose norime atkreipti
ną ir sykiu su savo žiūrėtojais kiekvieno atydą i Trinerio Amekeliauja per Prūsų f.ietuvą. po rikonišką Kartaus Vyno Mlixira,
Didžiąją Lietuvą skersai ir išil- nc> jisai paskatina kuną ir pagai ir grjžta atgal Amerikon, daro j<»jd organus reguliariai veibaigdamas paveikslais ir pasako- kiančiaiJisai taipogi duoda
jimu apie baisią tragediją, tuoni jiems jiegos atlikti savo darbi]
laiku ant jūrių atsitikusia, būtent be jokios didelės pastangos. §iapie laivo "Yolturno" sudegimą. •^ai vaistas paliuosuos vidurius
J'-as Račiūnas buvo vienatinis nuo išmatų, palengvins užkietėfotografas ant vieno iš laivų, atė- jimą, dieglj ir skausmingus ga-

jusiu dtgainiam "Volturnui" p'»- zus viduriuose, sutvers sveiką
gelbon. Sis laivas išgelbėjo su- apetitą ir suteiks jums atgaiviviršum 80 ypatų nuo "Yoltur- nantį miegą.
Aptiekose. Jo?.
no." ir p. Račiūnas turėjo progą Triner, Manutacturer. 1333—1339

.uburn

ave.

'ikietai

L'.">c.

Pradžia•

6-tę

vai.

vak.

ir augliau.
Kiekvienas .iau žino. kad Jeigu atei
i pamatyti "Piktą .Dvasią," tai tu

publikos akis slenka paveikslas

Tol. Caual 2721

paveikslo,

miestas po miesto,
įaizdclis po vaizdelio, ir vi-a tai
po

aprašyti butų perdidelis

ir

JAU

IŠĖJO
iš spaudos "TARKOS" N'o 27 už kovo
mėn. Daug juokingu paveikslu, ka-

bergž-

džias darbas, geriaus nueiti ir pa- rikatūrų, gaidų- dainelių mišram chorui (labai tinka vargonininkams ir
tiems pamatyti. Įžangos imama
•horu vedėjams). Svarbesnieji raštai:

ir

25

centai, vienok drąsiai graudinga drama "Darbininkų švietėpasakyti, kad regykla jai," Vinco Skunerio gyvenimas (pa-

^5

galima

"Laisvės"
baiga);
kraustymasis i
Brooklyną; "Naujienų" Vištaologija;
tiek.
Seskaltant lietuvių laikraščius.... tar"
Cliicagiečiams patartina šiuos kainiai, korespondencijos ir 32 puslagražius vakarėlius atlankyti, o piai pilni litarų. Kaina i num. 15c.
1
Metams
dol. Prisiųskit
pinigus
verta

net

ir

daug daugiau

negu

:

Susivienijimo Lietuvių Amerikoj
apskričiui, kuris p. Račiūną pa-

kvietė ir šiuos smagins ir žingeidžius vakarėlius surengė, verta už ta dailiai
padėkavoti.
l'varka šitų vakarėlių bus sekanti :
Ant Town of Lake bus du

karu

—•

panedėlyj

(l'aland/io

ir

1^

ir

va-

utarninke

14 t«•1

markėmis ar

"TARKA"
Rox

ir

sitbatoj

jaunų

liet.
amerikoj
taut.
LiUBO ADMINISTRACIJA.

K

Chicago, III.
Jankauskas, Pirm.,
927 W. 24tb pl.
A. Zalatorius, Pagelb.,

Kiijo-

J.

D.

W. 33rd st.
Gulbinas, Prot. Rast.,
;}27 W. 34th pl,

P.

Motiejūnas, Turtų Rašt.,

917

du

vakaru.
(I'alandžio

kiek

tik

tiek.

^0I'^ Cit>'

—

DOLIARIŲ

AUGINIMAS.

GANA MOKĖTI

Naujam mieste Gary, Ind.
Juodink $10.00, užaugs $100.00. |
trumpą, laiką pradėjo būdavot 2 milžinišku fabriku už $:!ft,000,000. Ten
sutilps virš 22,000 darbininkų. Dabar
laikas pirkti lotus arti tų didelių fa'orikų, kol da nepabrango; lotų prekės
po $100.00 ir augščiau. Išsyk reikia
įmokėti tik $25.00, o likusius ant mėnesio po $5.00. Laikraščiuos buvo rašyta, kad pradės būdavot trečią fabriką tuojaus. Gary Indiana darbai eina
pusėtinai. Dėl platesnių žinių kreip-

18-to) Strumilų svetainėj,
I58 Iv lO/tll st.

Bridgeportas taipgi turės dvi
panedėlyj ir utarninke
po atvelykio (balandžio 20 ii
21-mo) šv. Jurgio parapijinėj
yvetinėj.

VIRŠININKAI.
M. Girnus, kampoz., Mokytojus ch.':o
902 N. California ave.
B. Vaitiekūnas, Režisierius,
3149 So. lialsted st.
M. M. Juodis, Pirm. choro ir dramos.
3252 So. Halsted, st.
Mitingai atsibuna kiekvieną pirm:)
uedėldien} mėnesio 1-iną valandą po

dienas:

28=29

Pajieškoįimai.
Pajieškau

savo

brolio Jono Krave-

iš

Krugeltekt* sort,, Triškiu paap„ šiauliu
KauiiuGyve10 pirmiau apie New York.
Jo palies, ar kas jį žino, topMžIu atsišaukįno,

i adresu:
L.

K£:iv$un|is.
Sęln^nėrtSdy,

il« Blenin st..

Ant Pardavimo.

artesnių

žinių

kreiptis

šu:

—

—

—

geras lietelis

(

labai

logos,
kaipo

kuris tapo čia areštuotas,
Macocho bendras. Suareštuotasai griežtai užsigina, kad jis
yra Zaloga, Macocho pagelbininkas.

Įvairumai.

Pereitą savaitę ta
didžiausių bylų prieš l'hicagos miestą už su-

po išlošta viena iš

vakare.

Teatru

pėLiyčiomis, 8-tą

1/iu

atsišaukti

Hotel St. James,
Halsted st.,

adresu:

Valerionas

87

Gedvilas.

N-

Jo5'

svet., 3301 Auburn ave., kertė 33 čios
gat. Taipgi .iita Dr-ja skolina pinigus*
ant namų už
prieinama piocentą.
Nauja 16-ta serija atsidarys balan
džio (April) 15 d. 1914 m. Kurie no
rite užsirašyti, atsilankykit. po viršir.inėtu antrs*ii.

REDAKCIJOS ATSAKYfJm.
p. J. Kl-ns (Camden, N. J.)
Apie
tas prakalbas visai neverta
rašyti.
Todėl fi> dalj praleidžiame.

DVIDEšfM+S METŲ
tR

p. Paveikslus

\Vater st.,

SUKAKTUVĖS
GRA2US VAINIKINIS BALIUS
Dr-st.ės S. M. P. Ražan-

28-tij.—29-tą.
džiaugsmu.

Seimą

su

NARIŲ!

Iki

tam

skaičiai

nelabai

daug tetrūksta.
Subruskite, vyrai ir moters! Nieko nėra negalimo tiems žmonėms, kurie dirba idėjai! Stokite darban, pri-

di-

Informacijų klauskitės

A. B.

SLA.

Centro Adresu;

STRIMAITIS,

S.

Union av.,

j

Chicago, Iii.

fir i

Jonas Kulišauckas,
Meclnni'o. st.,
Cnrdncr, M«««

apsakymą į jusij užklausimą.
i.!

M r.

13"

T'.o\

r.

A.

toki, kaip niežėjimai, dedervinės, užnuodijimas pars;upu ir kitoki nležianti odiniai išbėrimai, reikalauja gero vidujinio vaisto. Pamėginkit

1C00 Union aye.,

l'eacoek.

Mieli.

T

Jonas

Benedikia Vanskaitė.
Bo\ 114,

«qs!»un. N*. H.

1600

Adauis

ir patėmvkit jų

Jeigu reikalaujat gyduolių,
reikalaukit, kad Jums duotų

reikalaukit Severos ir
ne kitokias, kaip tik
Severos. Jokių kitų vieton jų neimkit. Jeigu
jūsų
aptiekorius negalėtų jų pristatyt, tai užorderiuokit

Ė M Y KIT E!

tiesiog

WC

nuo

"

■

■

Cn/rOA r*r\
«tVtrrA wO,

CEDAR RAPIDS
iowa

iMismtas,
Ciary.

st.,

Ind.

BARGAIN

DOVANOS!

OFISAS

«u«

2712

čiams žmonių davbo;
pinigai susidvieubys į

čia

tamstos

labai

trumpą
laiką. Leisk Doltarj Į darbą. Mapos
ir pilnos informacijos dykai. Adresuokite lietuviškai:'
ILLINOIS AND INDIANA
REAL ESTATE BARGAIN OFFICE
154 W. Randolph St.,
Koom 24,
....

....

PIGIAI.
Parsiduoda 80 akelių Micliigan valPIGIAI
PARSIDUODA
kuris
Skiraus,
Pajieškau
stijoje su budinkais, 76 A. išdirbtos,
prasišalino vasario 28 d. lfiH m. iš $0 akerrų žemos Mięhigan Valstijoje
3U budiiikais.
žemė labai gera: juod- puikus sodnas, žemė labai derlinga,
Oregon Citv.; Jisai ketjno mane vpsti.
žemis su moliu, 40 afceriu išdirbtos; netoli nuo didelio miesto, tiktai už
paskui atsisakė," už kij 'lapo suareš>.eme vjša aptvffta
tvora, 10 $2SOO. Dėl platesnių žinių kreipkitės
Giminės uždėjo kauciją iki
tuotas.
nuo puikios tip?s, 2*,£ mylios šiuo antrašu:
sieksnių
bet firmoje naktyje po išleiteiam<
C'has Zekas.
iki miestuko, pfle gfiru keliu. Gera
dimui dingo. Girdėjau, gyvena \VashUoom 214,
proga nbrintlems pirkti rarmas. Pa- 188 X. La Salle st„
ington valstijoje! Jis yra 8 pėdas ?iskubinkit.
Chicago, 111

^ratinė

y

fcjkas ffc

Chas;
188 N. La salle'st.,

Co.,
Hoom 214,

Chicago,II".

fr^RP^VIMO

šeim-fJion^

2 LOTAI

$50
Zednas vienas is

už

DYKAI, arba
jusų minklę.

turi ta proga

Jūsų
išrieti tą

jogo i patropins gerai
greičiausiai.

pasinaudoti

užduotį

ir

i- tų

prisiųsti

dovanų,

mums

kuo-

Čia turite 9 raides,

A-A-E-E-P-P-T-T-S,
kurias

įrašykite

po vieną raidę į žėdną kvadratą
skaitant iš kairės į dešine pusę, ir iš viršaus žemyn,
skirtingi vieni ir tie patįs žodžiai l'ožnoje eilėje.

taip.
išeitų

kad
tris

PIRMASIS, KURIS PRISIUS TĄ IŠRIŠIMĄ. GAUS
"DEED" ANT 2,000 KVAD. PŪDŲ ŽEMES VERTES VIRS
PATALPINTOS SUMOS, O VISI TOLESNI APTURĖS 2
LOTU BEVLiK U2DYKĄ.
r

rHn^kite tikrą atsakymą adresu:
SALES MUR., DEPT. 2., 132 NASSAU STREET,
S U IT E 309, NEYV YORK, N. Y.

Chicago, 111.

Adcmo

|

malšinančią įtekmę,

Kaina 50 centų.

•

r

nuo

(Severa's Skin Ointment)

Chicago, 111.

Turėdamas $500.00, gali Įgyti namą
Važiuojantiems į
Pajieškau onvo pusbrolių Liudviko
prie So. llaisted st., beveik priešais
IND.
GARV,
Rutalio, iš l'elšių miestu. Kauno gub.,
naujai statomą teatrą. Gera proga
Kas apsilankys j Ciary, Ind.. ir uolietuviui įgyti namą su mažais piniir draugės .MngcTelenos ifiskaitės iš
rė'Vudnvoti sau namus, kreipkitės
gr.is, biznevoj vietoj ir prieg to labai
Purvaičių sr.il., Kantavčiu para]).. T*1'
piie s;svo tautiečio, kuris kontraktuo- •'•igiai.
žiKreipkitės
platesnėms
ši't j»av„ Kauno. gub.
Jų pačių, ar •ja
luidivoia n?,niu$. A5 gyvenu sa- n.oms j:
jnj> '/.in v meldžiu atsišu:kti ad
A. OLS2EWSKIO BANKĄ.
vimi e name adresu:
resu:

Severos Mosties
Odiniu Ligu

Zabela,

1,

Kaina 10 ir 25 centai.

Odos Išbėrimai

—

.Meldažio svetainėje. 2242-44 \V. 23rd kia.-i. mėgsta labai girtis. Paeina iš
ANT
Place. l'rosKės « vai. vakare. Jžan- Menctj sod.. Akmenos valsčiaus, Šiaup.
Rankraštį reik diki-iai
Parsiduoda mūrinis namas 2 augštų,
lių pav.; Kauno gub.
taisyti ir trumpinti, o kadangi to da- i*a .2o įtintai y patai.
Tns gaus ..tlyginimą. kas apie jį 18 ruimų, 4 šeimynoms, prie 3619
ryti neleidžiate, tai Ir netilps. Jeigu
Wallace st. Kaina $3,500.
norite gauti atgnl, prisiųskit 2c. kraDIDELIS GRAŽUS BALIUS
praneš sekančiu antrašu:
Parsiduoda medinis namas 2 augštų,
8os ženklelį.
Veronika Mikalajūnienė,
Parengta* Dr-tėa Susivienijimo Broprie 3546 Lowe 8*. lKkiiia $1,500.
p. K; Brazev. Grąžiname.
liu Lietuviu Ned., balandžio (April) 2.i Jefferson st..
Ore.
Oregon City,
Parsiduoda metįinis.riamas 2 augštų,
p. Apst. Draugas, J. 2uk., V. Len- 1!) d. 1014 m. C'asino svet.. 64.">-4i VV
18 ruimų, 4
prie 3544 Parkauskas,
Ragelis, Šešupė. Mus se- 11-th st. Pradžia 3 vai. popietų. Įžannel ave. Kaina $2,700.
kančiam numeryj
25e.
ga
porai.
Parsiduoda mūrinis, vieno pagyvenip. Juoz. Vit-tis. Taip neaiškiai paVisi lietuviai ir lietuvaitės širdinmo namas, 5 ruimai, prie 545 W. 36th
rašėt, kad negalėjome suprasti, ko
gai kviečiami atsilankyti j šitą grast.
Kaina $1,300.
norite.
REIKALINGI LIETUVIAI.
žu balių. Galėsite smagiai pasilinksTaipgi ir daugiau turiu visokių nap. Krak-tis.
Per/iurėsim. Iš pirmo
Męs mokam $20 j savaitę agentams, mų ir lotų, skiriamų pardavimui, cash
minti ir puikiai praleisite liuosą laižvilgsnio išrodo sunkokios.
kurie dirba dėl mūsų per visą dienę arba ant lengvų išmokėjimų. Ateikit,
Kviečia
ką.
KOMITETAS. ■r $8—kurie darbuojasi tiktai vakarais, pamatykit ir išsirinkit, męs visados

F.
3601

A.
So.

JOZAPAIČIO
Halsted st.,

APTIEKA

Chicago, III.

Telefonas Yards 155 ir Yards 551.
Užlaikome tik geriausius vaistus.
Ypatingą atydą atkreipiame j gerą
išpildymą receptų. Reikalui esant,
meldžiame pas mus kreiptis.
Laiškus tik tiem atsakome, kurie
prisiunčia už 2c. štampą.
F. A. Jozapaitis, Aptiekos Previsorius.

Reikalavimai.

pardavinėdami mūsų auksinius, sidab- parodysime.
rinius ir nikelinius laikrodėlius ir reDavid J. Burke,
j SENAI LAUKIAMAS TEATRAS težėlius savo draugams ir visokiems 751 W. 35th st.,
Chicago, 111.
TIKRAS VOKIŠKAS ALUS.
Jaunu Lietuviu Am. Taut. Kliubas
darbininkams žmonėms ant išmokesst anoje
R.
stato
Blaumanio trijų čio po $1
Tai
yra geriausis iš visų kitų. K u
$2 į mčnesj; mokame
storas
ir
Ant randos:—
su groserne
Veiksniu dramą
taipogi ir ?ij i savaite agentams pa- bufiarnė, rakandai, gera vieta lietu rienis reikia permainyti bačkini alų
ŽINIJOS AUGIMAS.
PIKTA D Y AKI A"
gelbininkams ir tnlkiams, kurie keliau- viui, prie Haisted ir 35-tos gatvių. Dėl arba "licenses" reikalingi, atsišauki'
Kiekvienas turi pripažinti, kati
Ned., balandžio (April) l!l d. 1914 m. ja podrauge su musų agentu, kalban- tolimesnių žinių kreipkitės:
i Tosetti Brevving Co„ 40th ir .N'or
prityrimu žmonės vis auga. To av. Jurgio parap svet., 32-ras place ir čiu angliškai. Patyrimai nereikalin- 3452 So. Habted st.
Chicago, 111 mal gat. Ten yra liet"vis agentas.

Apgarsinimai.

LIET.

rakinėkite naujus narius ir parodykite savo tautai, jog jųs, SLA. nariai,
esate verti didelės pagodonės ir uždžiausiu
Nito pereito Seimo Susivienijimas sipelnot su garbe nešioti tos organiLietuvių Amerikoje labai žymiai pa- zacijos vardą!
kilo narių skaičiumi, bet
PAKILKITE. KAIP VIENAS, O
m?s norime
dar augščiau jį pakelt i:
NORIME BUSIANTIS
SEIMAS
Ul"S
MŪSŲ
PASITIKTI SLA. SEIMĄ SI' 10,000 DŽIAUGSMO SUEIOA!
I
pasitikti

Mahanoy City, Pa.

liaus.

T-is.

j visus SI.A. naypatingai j kuopų valdybas ir
organizatorius, ir šiaip į geros valios
ir Susivienijimui užjaučiančius žmones, kad jie visi, sujungtomis
spėkomis pasidarbuotų per tuos likusius iki
Seimui 2 mėnesius, idant galėtume

Męs priimame čystyti ir kvarbuoti
Parsiduoda:
saliunas ir forni drabužius.
Lietuvių gvarantuojama
č i a i.
Savininkas išvažiuoja Europon dirbtuvė.
Pajieškau savo tikro T*r«Mio Prano
1457 N. \Yoo(l st.,
Chieago, 111 1934 Armituge a v., ir
Salio, paeina iš Kauno gub., Telšių
1721 Mihvaukee a v.
[)av., Plungės vol„ NorVatšiiJ kaimo.
APGARSINU
\pie 9 metai kaip Amerikoje. Pirvisiems lietuviams, kad aš. gyvendaReikalaujat)!#:
mergina dėl abelmiau gyveno Chicago Heights. 111
mas ant savo ūkės"Mieli, valstijoje, no
šeimyniško darbo. Turi mokėti
Puriu labai svarbų reikalą. Jis, ar
nors biskį angliškai susikalbėti.
*as
kitas, malonėkit
atsiliepti že- patėmiiau, jog daug musij tautiečiu
Meldžiu .atsišaukti bv kurj vakarą
atvažiuoja ir i»etla iflifis per visokius
nif.u nurodytu antrašu:
(išskiriant nedėldienius) tarp 1 ir
agentus
Ralis.
Kazys
Aš pasirengiau.. visiems patarnauti O valandos šiuo adresu:
196 \'ew York ave.,
Nevr'ark, N J.
ir galiu prirodytu Tur pigiau žemė
Dr. S. A. Rutkauskaitė,
sitoie apielinkėje. kuri dau325.") So. Halsted st.
įpirkti
MateuPajieškau fivogerių Jurgio.
•r>
ir Juozo Kilęšinskų. paeina, i* Hu- giausia lietuviu apgyventa.
Taigi. gerb.
tautiečiai,
norėdami
val!c;i gub.. Maviampoles pav.. Preidos
Parsiduoda:—galiūnas lietuviu apęmino; Giilavos kaimo. (Jarlevos pa- pirk!i vikė rtid^rkistoje lietuvių ko- gyventoje vietoje, netoli lietuviškos
malonėkite
lioiiijojė.
kreiptis prie ma- bažnyčios. Pardavimo.priežastis: vaTuriu svarbiu reikalų
Kas y.ii.-ip
; r apie
meldžiu .i»tsi 1:o;s*i ši :o nęs laišku, o aš suteiksiu jums galu- žiuoja į Lietuvą. Parduodama pigiai.
juo.
531 E.

Mylintis (Cherry Valaagštas. be usų, akį« rudos, plaukai
Pa.), žinutes (dedale, o meiavo.s Pap 11 ir Moterių, atsilns Ned., juodi,
kairiosios rankos nykštis be
džiagą apie krutamu pa»'eiKslŲ biznį
balandžio (April) 26 d., 1914 m.', M nago. sveikas, kalbėdamas labai juosunaudosime, progai ataitaikius, vėley,

D.

šiuo kreipiamasi

rius,

PARSIDUODA

3211

2-jų augštų

Kučinskas.

SUSIVIEN.

Oliicago.

.lonSs' TOirū fintas
galima lengvai jgyti, turint $500.00.
Spring AUeyr -"Ptttsburg, Pa. Męs parduosime naują namą vertės
žeidimą. Lenkė J. Gąsior buvo
f4.000.00 su įniokėjimu $300.00; likuilRGVAIKIO PASK. IR CUt. DR-JA.
įpuolusi vidumiestyj j skylę nuo
Jau gyvuoja 3 metai ir turi
savo
Jono sius ant lengvų išmokėjimų, ir taip
Pajieškau
.pusbrolio
anglių ir sunkiai susižeidė. PeLalio, paeina, iš Autiliškiu kaimo, visokių namų turime pardavimui vikapitalo suvirs $13,00000
Taigi, lietuviai, kurie norit sučėdy- Pampėnų par., Panevėžio pav., Kauno sose apielinkėse. Dėl platesnių žinių
reitą savaitę teismas pripažino jai
ti pinigų mokėdami tik
mažą sumą. gub. Gyveno pirmiau Scranion, Pa. kreipkitės pas:
nuo miesto jo tūkstančių doliarių
Z. S. Mickieviczia,
prislrašykit pr'.e šios draugUos. Dr Meldžiu atsišaukti adresu:
2342 S. Leavitt st.,
atlyginimo. Jos bylą vedė jau- Ja laiko savo susirinkimus Kas sereChieago, 111.
Mr. Petras Kazlauskas,
«k)8 vakari apie 8 vai. vak. L. Ažuko ',292 Gani
Tel. Canal 2024.
nas tnu-u advokatas "lietuvis
st.,
Pbiladelpbia, Pa.
įias

vakare.

FURNIČIAI.
geroj vietoj; gerai prižurint galima
$.'!i>0.00
ant mėnesio.
PardaPajieškau
jmsbroliPranciš- pelnyti
Parsiduoda rakandai pigiai Jėl 4
kaus ir Bolishivp įir ^e^j-s^Ka^iinie- vimo priežastis: savininko senatvė ir rumų, savininkas
išvažiuoja } kitą
ros Munkeėių, paeina iš Geizicių kai- išvažiavimas į Texa9- ant *farmąs am<!
miestą.
Kauno žiu baigti.
no, Varnu pa rap./Telšių jriv
Atsišaukite sekančiu antrašu:
M r. Blmer Reberts,
?ub. Jų pačių ar kas juos žino, melA. Bitautas.

vak.

Atyca!

pardavimo biznių ir biznierių namų su bizniais, arba be jų. Apsaugoja žmonių gyvastis
pašei pa ligos ir nelaimčs atsitikimuose. Reikalaujama agentų. Reikalaujantieji, atsišaukite
sekančiu antrašu:
58 W. 33rtl st., Chicago, 111. Telefonas Drover 2?50.
Ofiso valandos: nuog 8 vai. iki 10
vai. iš ryto, ir nuog S tos vai. iki 9-tai vai.
ant

savo

repeticijos <ino nieidMu duoti žinia an'raSu:
vai.

kimą. Apsaugoja
nuog
ugnies namu?, biznius ir
furničius geriausiose komPerkanticun
panijose.
dirba
visokias
propertę
reikalingas pouieras ir pamortrūpina paskolas
gečitis.^ Parduoda lotus
visose Cllicagos miesto dair
nuog
lyse
f 500
aukštiaus. Taipogi
turi

307 W. 30-th Str., New York, N. Y.

visi agentai perka, iš pirmų rankų,
ir gyvenimo vietas savo pažįstanuo savininkų ir nupirks it beveik už
Vlųgas. KačiuUs.
mu tuose k ra "M tos t.
Aš manau apsiTaigi, jauni vaikinai ir merginos, jai .">710 S. La Sal'i<»
pusę kainos pigiau negu iš agentų;
111.
-GMeago.
liudyti' ateinančią, vasarą tose šil- taip perkant .Lotus, tamstos pinigai
mylite prasilavinti dailėje, kaip tai
mf
tose įnfblinkė-e. Už suteikimą tu ži- tikrai susiflviguMV į trumpą laiką.
dainose ar teatrų lošimuose, tai kviečiam prigulėti prie Jaunų Lietuvių
Pajieškau savo pačios Mortos Dei- nių. busiu labai dėkingas.
Antra: GARY INDIANA miestas šuoAm. Taut. Kliubo, nes J. L. A. T. K. montienės. iš Papilės miestelio. Šiaulėmis auga; tenai parduodame Lotus
.Inivn K. Miliauskas,,
nevien tik užsiima dainomis, lošiant lengvų išmokesnių arti didžiausių
Box 11
lių pav Katino" gub. 'iTlrdėjau. kad
mais, bet taipogi ir pašelpa ligoje.
pribuvo iš Lfettivos i Phlenga. Aš. 120 (irand st.,
Brooklyn, N. Y. pasaulyje Plieno Fabrikų, kur tūkTaigi, kiekvienas lietuvis ir lietuvaistančiai darbininkų šiądien jau dirba,
iš Pietų, norėčiau susite privalo prisidėti prie jo auklėjimo. parvažiavęs
o dar rengia daugiau milžiniškų FaJos pačios, nr kas j.i '.-no.
T Ė M Y K I T !
rašyti.
Su pigarba,
J. L. A. T. K.
brikų budavoti, kur bus dar tūkstan•neli'žiu atsišaukti arTrpsu:
Nauji mūriniai namai
7:30 vai.
atsibuna

hieaga fotografiją tulo Za-

J'ardjuoda už labai >.rnias kainas (prekes) namus, lotus ir farmas, kurių turi didžiausi pasirin-

įVYKS WATERBUSY'JE, CONN.
24 iki 30 d. Gegužes men., 1914 m.

111.

E X T R A !
Priežastis pardavimo
įstojimas į
kitą biznj. Nedėlinė apyvarta virParsiduoda kriaučių šapa, biznis
šija $400.00
M. A. Trakimas,
kostuinerskas, su valymo (klinijinio)
216 Bedford ave.,
Brooklyn, N. Y. mašinomis, labai geroje \ietoje, antras namas nuo lietuviškos
bažnyčios,
Parsiduoda:
buėiarnė ir groser- vieta išdirbta nuo
daugelio metų.
nė geroje vietoje, apgyventoje lietu- Randa pigi.
Kas myli, gali drabuvių ir kitokių tautų; biznis išdirbtas žių krautuvę taipogi užsidėti, nes štogerai per daug metų. Pardavimo prie- ras didelis. Pardavimo priežastis: išžastis: laikėme su broliu, kuris da- 1 kelir- imas Lietuvon.
Halandžio mėbar numirė, o vienas nenoriu laikyti. nesyj turiu neatbūtinai
parduoti.
Smuiko ik-nis žinioms kreipkitės antKreipkitės ypatiškai (ne laiškais),
rašu :
kad matytut ir žinotnt ką perkate.
Jurgis Šnekutis,
John Petrauskis,
Box 361,
Steger, 111. 10."> Milvvaukee a ve..
Kenosha, \Vis.
Parsiduoti ir.

K. J. FILLIPOVIČ1US

antra-

Parsiduoda:— valgomų daiktų krauBessie Narsutienė,
tuvė (Groceris) už prieinamą prekę.
919—33rd place,
Chicago,
Groceris gerai įdirbtas, randasi lietuvių ir lenkų apgyventoje vietoje.

N. V.

Telephoue Yards 4780

AMERIKOJE SEIMAS

Dėl

Parsiduoda
visai
Macocho bylos atbalsiai Chicapigiai—Bargain,
K \L'FORNIJOS IR APIELINKĖS
savo brolio Jon
Kačiuir platus Lotai ir su Namais
Pajieškau
puikus
T.
Radavičlaus
LIETUVIAMS,
svetainėje, 93t>
goj. Rusų laikraščiai praneša, '.otų
Paeina
lio, lt metų kįip ĄmeriJ^j
Malonus viengenčiai lietuviai, gy- apie Naujus Trane Kompanijos Fabrikad prokuroro valdžia Lodziuj .7. 33-čios gatvės, ant antrų lubų. iš
Lukšių para p., Šiaudinių kaimo, venantieji pietiniame Amerikos kraš- kus ir kitas dališ miesto, ant lengvu
į'aipc.u'i choro ir dramos repeticijos,
(Lenkijoj) gavo nuo l hieagos atirioana toje pačioje svetainėje. Cho- Suvalkų gub.. Nhūrtii^čicf pav Turiu te. Kalifornijoje ir tose apielinkėse! išmokesčių. Pirk stačiai iš REAL
ESTATE BARGAIN OFISO, kur kiti
policijos prašymą, kad jai išsiųs- T> repeticijos atsibuna seredomis, svarbų reikalui. Jo paties, ar kns ji M ilon ki o pridųoįį. man savo sidre-

tų i

KITIEMS RANDAS!

Tegul kiti mokii tau. Parduodame
lotus ir namus Chicagoje ir tSary,
! 11d.; taipogi ir farmas.
Kas* pirks
pas mus, niekados nesigrandins. Mę*
parduodame lotus tiesiai iš kompanijos; todėl pas mus gausite daug pigiau, negu pirkdami iš antnj rankų.
Turėdami tame dalyke kokį reikalą,
kreipkitės prie mus; męs duosimo

—

ulreou:

930 W. 33rd st.
T. Radavif-ia, Kasierius,
936 W. 33rd st.
J. Mikalauskas, Užžiurėt.-org.
841 \V. 33rd st.
DRAMOS IR CHORO SKYRIAUS

ir

17

CO.,
L&vvrence, Mass.

c

a ve.

pėtnyčioj

PUB.

OBAUGIJU REIKAU f

svetainėj;
Chicagoj vakaras surengtas
ketverge (balandžio 16-tą), Šiliškio' svetainėj, SHoi Commercial
turės

103,

Orderiu.

sa-

—

šiaus
So.

Roselandas

Mo'ney

Hox !>54

yra

panėši;
juokų,
Dpp,*V
taip niekur kitur. Taigi, jauni ir
Reikalauju:
g»*0 agento, gali
eni, dideli ir maži. ura visi ant to
uždirbti $2"i į savaitfT smarkus vyras
/akaro!
Po teatrui bus dainos, pašgali Imti agentu ir nemesdamas datui balius su tautiškais šokiais.
bartinio darbo. ^
("•/.kviečia
Komitetus.
J.I..Ą.T.K.
B. Jasudes,
1574 .Mihvaukee ave.,
Chicago, 11).
rodą, kaip padaryti dvigubus pini
Lietuvių katalikų šv. Kazimiero
gus trumpu laiku.
ir
uždėta
kobrolių
seaerių Draugija,
Reikalinga:
apsišvietusi jauna
vo
22 d.. 1914 metuose ant North
JONAS SKINDERIS & CO.,
lietuvė, kuri šneka lenkiškai ir nori kitės ant šio antrašo:
Side. sv. Mikolo parapijoj, po numeChas Zekas & Co.
turėti nuolatinį darbą. Turi buti vik700 W. 31 st st.,
riu 1 »>44 Wabansia av., Cbieago, IlliChicago, III.
214
18G N. La Salle st.(
ri ir švari. (Jera ateitis tinkamai ypa- Room
nois.
šiuom pranešu, kad j šią
111.
Chicago,
Telefonas Drover 5184.
tai. Pradžiai algos $10 savaitei. AtsiDraugiją galima prigulėti abiejų lyšaukti
j
"Draugo"
Administraciją.
r-ių žmonės, ši Draugija susideda iš 1800 \V. 4tith
Aut pardavimo:
Parsiduoda mast.,
Chicugo, 111.
sekančių trijų skyrių ligos pašelpos:
žai naudoti naminiai rakandai, už labus išmokama $5.00, $10.00 ir $ 15.00
bai prieinamą kainą. Savininkas išint savaitės.
važ.uoja į Lietuvą.
atsibnna
Mėnesiniai
susirinkimai
ėsi

kas ketvirtą nedėlią kiekvieną mėnutraukti nuo degančio "Yoltur- So.- Ashland ave., Chicago, 111.
nesį. Kurie norite prigulėti, meldžiano" kelias dešimts fotografijų.
Jeigu jus kenčiate nuo skaudėji- me atsilankyt!
Krutamieji paveikslai iš Lie- mu raumenyse ar sunariuo.se, pa- 1 šią Draugiją prisirašė 31 naris,
užsimokėdami
mokesčius.
Įstojimo
tuvos
(šienapjūtė, rugiapjūtė, bandykite Trinerio Linimentą.
pinigų Įplaukė $46.">0.
šokiai
ir
dažnai
1.1.) yra gra-1 Jisai
procesijos,
išsyk suteikia paDėl
kreipkitės
platesnių
žinių
žus ir Įdomus. N'emažai yra juo- lengvinimą. Jeigu
jisai jums per- miom antrašu:
i ngų scenų, laike
Antons Nausleda.
kurių publi- stiprus, atskieskite jjji tyru Aly1 (I.'.S \Vaban*ia ave.
ka, kaip sakoma, trūksta juo- vos Aliejum.
kais. Keliose vietose pasitaikė,
FRANK O T T O
kad žmogus pažino paveiksluose

Pianų Taisytojas.
s«v o
pažįstamus iš Lietuvos ir Kas reikalaujat nustatyti savo piaJi'i'.igas i- džiaugsmo kuone ap- iiij, pataisyti strnnas ar naujas sudėti
ir visokiems pataisymams atsišaukite
siverkė.
Eidresu:
Sunku butų viską aprašyti:
Frank Otto,
per dvi su virsiu m valandas prieš 144."> So. Halsted st.,
Chicago, 111.

Tik teisinį itfceri žmonės
«;as.
[ eikalaujami. PafauStit dabartinį
o užsiėmimą.
manTager,

Only^

Tikras 17 akmenųE Igin laikrodis
rikrai

Auksu Baigtuose < Gold Filled) Apdaruose I T
y (n -75
Kiekvienas žino. Ka*
ra puikus 17
s'
akmenų
^
Elgin laikrodis. Mums pasisekė nupirkti
skaiiliy >ių įnikdidelį
rodžių— visa* uavjlf pavyzdingas, tavoras. ka-tik iš fabriko, (<;•<?rantuojama JO" metų, labai nuleistomis kainomi*. ir. pirkdami ti<*i"g
ii imisg, jįjs apturite nauda. Jusi/ vietinis jtibtlicrus iieijali
nuo mūsų. cciilii piyMii nupirkti.
Vyriško didumo, atdari ar su uždaru (pažymėkite, k'-Kj norite). Puikiai iiigraviruoti auksu baigti
*io
didelio
apdarai. Neprabilkite
išpardavimo, uos jy* tikrai gailėsitžs. Stcbttiii*-*
aikrviiis Stcbitinai A fina kaina. Pamatykite Jįjį
Pirmi. Atvirlaiškis jum* jjjj atm *. Apžiūrėkite jįjį gerai, ir jeigu
e«ate visai užganėdinti, užmokėkite cxpreso agentui $">.7.1 ir išlaidas;
kltaipgi. at*i-^kyk|te. ir jisai bu* sugi alintas mūsų lėšomis. A^irvtte Pigaus. X et ik r-io. Xeatsidtlino l.aikrod-io.
Nepirkit/ laikrodžio,
aj>ie kurį nieko nežinote; pnkite s; jaikroO}, ?tnoma taip gerai, kaip Pedč* Šamo $-'0.oo rinigai. (Mttldšioiyc payufdę ir antinį aiškiai rašyti),

Chicago

Watch Co.. 505

Singer Bldg., State

st.,

Chicago,

111.

Pipiynai vyru ir jaunikaičiu apred.
Nauji, ant užsakymo padaryti pavasariniai
siutai, vilnoniai, po $li5, $45 ir $50, dabar parsiduoda nuo $10 iki $20.
Dėvėti siutai, kurio
buvo padaryti už $4<l ir $50, dabar parsiduoda
už $5 ir augščiaus.
[)id<*li* pasirinktina? ant užsakymo padarytų
už $4, $5 ir $<j, dabar parsiduoda už $ ..">0.

kelinių, padarytų

SpecialiSkumas

ant K'ipurų ir

valizų

drabu-

žiams
Paduoti

užsakymai veikiai aprūpinama.

S. GORDON
VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ ŠTOR^
1415 S. Halsted St.
Chicago, Iii.

Administratoriaus
Įsteigta

Išpardavimas

1879

1853-55 Biue Island A ve.

m.

3-čias AR 6-tas PROCENTAS?

35 metai.

35 metus prie 1853-55 Blue Island Ave., Chicago
Tarpe 18-tos ir 19-tos gatvių
Paveldėtojams paliepiu, kad likviduoti prekes į 30

dienų, pradedant subatoj.
1914

m.

$100,000

bėlių
rytu

ir

balandžio

8:30 vai.
vertės

(April)

11

apsaugoti, negu

lm,i
musų
kur prasidės
L. K. Cihak,

išryto.

rankomis

siutų, unijos padarytų pavasarinių, rudeninių ir
žieminių drabužių, čeverykų, skry-

name

išpardavimas naujovišku prekių vyrams, vaikinams ir vaikams.

prižiūrėtojas, išstatys išpardaviman

prekes (tavorus), prigulinčias prie mirusiojo nuosavybės, susidedančio* iš didžiausio pasirinkimo siutu,
overkočių ir aptaisų velykoms nešioti.
Plačiausia ir milžiniSkiausis sukrovas
drabužių, skrybėlių, aptaisų piet-vakarinėje miesto dalyje, jųs rasit* geriausi Chicagoje
parinkimą drabužių vyrams, vaikinams ir vaikams, Ir visas didis
administratoriaus išpardavimas
griežtai prasidės subatoje, balandžio 11 d. 8:30 vai.
išgyto.
Kiekvienas dalykas, čia pasakomas, yra
pilnai teisingas.
Musų namas dabar yra uždarytas, kad perženklinus ir
perruošus bią
milžinišką prekių aukrovą Administratoriaus
Išpardavimui, kuris prasideda
subatoje, balandžio 11 d. 8:30 vai. išryto. Bukite tikri ir
atsineškite su savim šį dokumentą, tai
jųs gausite prekes, čia paminėtas. Kiekvienas
dalykas, či? pasakomas, yra pilnai tJsingas. 35 metai
sanžiningo ir teisingo
prekiavimo su J. J. Dvorak stovi
užpakalyje kiekvieno pasakyto dalyko.
Administratorius griežtai gvarantuoja
visišką jusų pasitenkinimą kiekvienu Įgytu pirkiniu, arba
jusu pinigai bus sugrąžinti by kokiu
išpardavimo laiku.
SIUTAI

VYRAMS

IR

K6UN6S VV"«'S.

JAUNIKAIČIAMS.
Kiekvienas siutas ir overkotis
namo

turi

unijos

ženklą.

miesto

dalyje,

ir

anų Boxe

taip gerai apsaugoti, kaip
laikomi. Jie kas

pusme-

tis tik
pa,

kuponus nuo Bondsų atkerpaduoda Bankai ir gauna savo
Yra šimtai žmonių, kuBanko Boxuose laiko sa-

procentą.
rie mušuc

Bondsus ir naudojasi 6

vo

pro-

c?ntu.

VA,K,NfllVls

musų *«»»
kelini,, departamentas
Didesnėji Pfnas, kaip b y kur et

per 35

suose yra

metus

šioji įstaiga

buvo žinoma kaipo tokia,
kuri visuomet vartoja valiausius
stylius ir naujausius moaeliu3.

"'antis

visokiu'

kelines visokiu
v

yra

autštUT'

n.ši,,
sn

.ii

duodame keloti

i

,i,,.

ę-s

nori. kad tavo pinigai
neštų 6-tą procentą, tai įdek juos
1 Bondsus.

,)a"

c

UŽ;

*">' m

™

ir

S.r-.rf;.

Norinti dasižinoti
adresu'

'<n,c.iw.

7«'i.'

i

lcns

Rondsai,

yra

■

i'

1.

325 Ii So. Sals'.ed St.

Chtcago,!!!.

»/.«;■;
V'!

sj"

CSj

!

'ilĮ»

o*'

n,i"

kiek sar/.os ir

sagose

.r

Dėl

platesnių žinių kreipkitės ypatiškai

pamušta, Dvorak'o padaryta šiam pavasariui po $20, šiame
išpardavime
$12.95
Smetonėlė musų stako rankomis darytų siutų, jskirta i šj pluoštą, jus rasite geriausią 16 uncijų šaržą, drauge ir
mėlyną ir juodą, ranka padirbtas drabužio, padarytas naujuose liti t m. t'asoniniuose modeliuose, stuomeniui tinkanti drabužiai, čia yra daug siutų,
kurių jokis pirklys C'hicagoje negalėtų
ant juaų užsakymo padaryti už
mažiau kui $45, Dvorak'o kaina visuomet
buvo $40, administratoriaus išpardavi-

14616

S. NVESTERN AVE.

lelephone

s admin,8tra:°s

VAIKAMS ORA3U2IAI.
Plnoįias siūti, vaikams, Dvorak'o
"*

*£«*!

vAliau^f

l"

Iki 7

i^/ifiki

„,r.

m-t

K

710 W. 18111 St.

pada-

s'

viską o viską
reikalinga.
Šis

kas tik

parėdymui

ir

Karpetus

užlaikymui

Gydo

kaip

J. J. Dvorak & Co.
Išpardavimas

ir 19 įat.

atsidaro subatoj. balandžio I 1 d.,
8:30 va!, išryta ant 30
dienų.

CIHAK, Adm.

Karai apmokama, perkant už $10.00

daugiau.
Reikalaujama Drabužių Pardavėjų, kreiptis išsyk.

Canal. 2118

CHICAGO, ILL.

VA LA K DOS.

pinigus ir

ant iš-

9

nuo

ryto lig 9 vilkti re.

Chicago,

OlševsVio

rai arba

ypatiškai atsilankykite į

musu

rašykite
storą.

LuJuunIU

Mtisų -toras yra atviras ir vakarais: Utarninkais, Ketveriais ir Suhatomi iki P valandai.

Souih Halstes Furnitdbe House
3224-26 S] Kalstai S'., i hicago, III.

™

====== Mnlfinama1 Pradinis .Prirengiamasail

Alokyklb.
Kursas,
■

■Ifalh/M.

—

Angliška, Vokiška ir Kusiška
pagal nor^ ir Lenkiška).

smulkesnių žinių kreiptis yuatiškai
arba per laišką šiuoni antrašu:

J.

Liberty Gommescial Go.

Moterų ir

vaikų ligų specialistė.

Ofisas

1/^5 West 18th Street
1 £rp Paulina ir Wood
1 kone Canal 120 i
; \»

Valandoj:
t:£0 iki 12:UO

111

1

ar

llc

*it.

Rezidencija
5208 W, Harrison Street
Te-. Austin 73J

vai

iki S:00 vai. va.i,
Ncdė'iioms

l>£0 iki 12:'JUvaL ryto

Valandos.
liktai iki 9:00 kiekviena r/o

YORK, K. T.

UŽSISAKYKITE PAŽANGIOSIOS

valstijoje)

kyti "Lietuvą,"
prenumerata

taipogi

o

Humboldt

atnaujinti

j

4532

su

Dieną ir Naktį.
L. KAPLAN MAUDYKLIŲ CO.
Rusiškai-Turkiškos ir visokiu
rųšių maudyklės.
1914-1916 W. Division Street
Arti Robey st.

Taipori Rusiškai-Turkiškų maudyklių
kambariai

ir

moterims.

Kiekvienai

gali

Išmokti

ŠTj

"Lietuvos Žinias"
"AUŠRINE"

Atdara

Barzdaskutykla krūvoj®.

PAKRAIPOS 1)1 KNR

užsisa-;

ir

"MOKYKLA"

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

korespon-

dentus.

"Lietuvos žiniose" darbuojasi

veikėjai.

žymiausieji rašytojai

ir visuamen'-u

Kaina 11 rub.
6 dol. metams, norintiems gauti
kaoUi.-ri ir 8 rub.
4 dol. 30 cent. 2 bart į savaitę po
numerius.
—

—

Chlcago.

ryr.o

O

NEVI

ŠLIKAS,

"Lietuvos"
Agentas.
Dabar lankosi
rytinėje
C'onnecticut. Pas jįjį Kalite

A. OLSZEWSKI,
"Lietuvos" leidėjas.

D-re Maria Dovviatt-Sass

Chicagc. III.

leli atsakymui:

LEVESKIS,

233 E. 141h St„

Telefonas

Dept.

17,

aiškinimu ir įdėdami krasos ženk-

Vedejas Mokyklos
3106 So. Halsted St., Chicago, UI.

J.

st.

..Jeigu apslimate mokėti po 10 c.
kasdien, lai išsiųsime Jums ant if>mokesčio labai puikn.i
Gramafoną
sykiu bu Ui rekordų (:'.L' kuvalkui visokiu dainų, valcu,
maršu ir
1.1., kuriuos patjs išsirinksite. Gerumas mi >ij graniafonu
gvarantuo«as keikvienam rašyta
gvarancija.
Issiusime naujus specijališkus rt
kordus Lietuviškus, Lenkiškus, Rusiškus ir Maž-Rusiškus.
Rašykite
tuojau, reikalaudami katalogu ir oi-

Lietuviška,

C.

Dearborn

Grafafonos ant išmokesčio 10c kasdien

Prekybos Kursas pagal Amer. plianą,
Prekybos Kursas pagal Rusijos pliau.j
id<;l manančių grįžti Lietuvon

Del

N.

ŠALIN SU NUSIMINIMU!!!

III.

Bank;)

E ouDolrin ^rekYbir Kalbų
2.
3.

tuojaus

162

DENTISTAS

LIETUVYS

5261 So. Halsted St.

mokesčiu. ir pristato į visas dalis Chicagos miesto ir
į
kitus miestus ir farmas.
Reikalaudami tikrai geru Furničių,
mu-

i

DR. K. DRANGELIS

Dienine ir Vakarine

už

E. 5th st., New York., N. Y. Dept 24.

7 daiktai vertės $30.00 už $5.95

UNIVERSAL COMPANY,

savo

parduoda furničius

nerizi

dideli iliustruotą

adresuokit:

Drover S0S2

lccną namą, randa jam nieko
tavorą perka už gyvus pinigus, stačiai

Sis storas

niekuom

MĘS TURIME NUOSTOLĮ, UŽTAI JŲS NAUDOKITĖS.
Dėlei konkurencijos sumažinome prekes ant
musų laikrodėlių ir kily
ir
daiktų
sulyg reikalavimo nusiųsime kiekvienam visą setą, susidedantĮ iš
7 daiktų vertės $30.00 už $.">.95, būtent: $15.00
laikrodėlu, gvarantuotą ant
20 metų, vidutiniško didumo,
vyrišką, uždengtą su trimis kopertomis. dailiai
geriausu
amerikonišku
ingraviruotą,
verku, pilnai nureguliuotą iki sekundai: $8.00 vertės 32-ro kalibro revolverį iš kalto kanuolinio
plieno, nikeliuotų: $3.00 vertės barberišką britvą iš angliško plieno; $2.00 pustuvą
britvai; $1.00 importuotą akmenį britvai galąsti; <1.00 aliumininį nikeliuotą
puodelį muilui su šepetuku ir, apart to, dar pridėsime prie laikrodėlio
naujos mados šilkinį lenciūgėlį užždyžką.
NESIŲSKIT PIRMA PINIGŲ! Užmokėsit tada, kada viską pamatysit!
Prisiųskit mums tik savo gerą adresą ir šitą apgarsinimą, o tada męs
Jums viską išsiųsime, visą setą, ('. O. 1>. per
exprer>ą, ir galėsite jį apžiūrėti
pirma ėmimo. Atimant, kada viską apžiurėsit ir liksite pilnai užganėdinti,
tai tada užmokėsite agentui $5.95 už
tavorą vertės $30.00 ir kaštus už persiuntimu. kurie nebus daugiaus kaip 30 centų. Priešingai gi nereikalaujate
mokėti nei vieno cento.
Pasinaudokit iš šitos progos greičiausiai! Rašykit mums
it

STREET

Phone

ir

kiti storai.

mus, visai

111.

LIETUVIS GYDYTOJAS

nekaštuoja, o
iš fabrikų, todėl gauna geresni
tavorą ir žemesnes kaiir
užtai
savo
nas,
kostameriams gali pigiau parduoti,

šiam

Konkurzc jinis Karas.

Gvaraituotas
ant20m

DR. A. YUsKA

D A CT A R AI KAD PaLENO VINUS DAREO ŽMOrn.^lnOAi nems.
mūsų krautuve bus

Atdara Nedeldieniais iki Piet.

NATIONAL COMMERCIAL CO., 505

inoten'ij, vaikiu ir
vyru.
SpPi'iulišUui jryilo limpančias, užsist nėjusias ir i'aslaptinjras vyrų liiras.

Priešai A

storas turi

nuo

kataliogu uždyką.

visokfas lii:as

Tel.

namu

laikrodį

ant kito.
PASTABA. Pareikalavus, męs pasiunčiamo jums savo

Liet vis Gydytojas ir Chirurgas
325.9 So. Malsted St., Chicago, III.

geriausius pečius anglinius, gazinius,

puikiausias Lovas. Stalus, Sofas, Kcdės,

Nauji Pavasariniai CraKotai nuo Lietaus ir Bal•naccan'ai už pusę ankstyvesnės
kainos.

rasite

kaina

nome

3224-26 So. Ha!sted St., Chicago, 111.
Čia

fabrikinė

Tel. YARDS 1532

CORNKK i S! h

venette

išpardavimo

"VAIDYLA"
Chicago,

\V. l'Jth iSt,

specialė

kuoja, nes pirkikas turi teisę išžiurinėti laikrodį ir persitikrinti, kad laikrodis yra visai
taip. kaip musų pristatomas. Kuomet jys persitikrinsite, kad laikrodis ištikruJu vertas $25.00
ir yra tikrai 14 k. paauksuota
(Goid Filled), dirbtuves gvarantuojamas
20 metų su pasaulyje garsingais viduriais, tuomet jįjs užmokate agentui
$6.00 ir kelis cenfus persiuntimo išlaidų.
Męs pataisome musų laikrodžius visai uždyka per 20 metu arba permai-

Adresas:

1749 SO. HALSRED SI

Vyrams

1853-55 Blue I?hnd Ave., tarpa 18

Oiiicago i

mas

lietuviškame
Store:

k>;na

$1.35
VyrUkl $1.00 sveteriniai ko'al už 39c

uomet musų

tikrodžiui yra tiktai $6.00.
Jeigu jųs norite pirkti 25 doliarių laikrodį
už $6.00, tai iškirpkite šj apgarsinimu ir
prisiųskite jįjį mums su savo teisingu antrašu,
męs tuojaus pasiųsime jums laikrodį puiiame pliušiniame uždare pasižiūrėjimui visai uždyka.
Męs užtikriname jums, kad by vienas pirkda-

GRA80RSU3

rasite

m

Tį. Dronr 2054

ILL.

Pirkdami laikrodį tiesiog iš dirbtuvės,
jųs
sutaupinsite bent $19.00 nes pirkliui už tą patį
ikrodj jųs turėtute užmokėti bent $25.00

LIETUVIŠKAS

„v,h

vertę. Proga pirkti žieminį cverkotį
VYRU APTAISAI.
už vieną trečdali vertės, ir daugelyje
nosinės
Vyru
apsiuvinėtos, dailus
žemiau
vieno
trečdalio.
atsitikimų
Lengvos, sunkios ir vidutinės svaros. kraštas, verta 11c., administrativiš-v
Pigumynų sukurys vyrų ir vaikų over- Kame Išpardavime kaina
kočiuose. Jųs galite sutaupinti bent Geros sunkios bovelnin-'vs škaroetkes
ir
gelsvai-rusvos, reęuliarė
du trečdaliu kainos, kurią turėsite mo- juodos
vertė I0c„ administrativiškame ištvirkėti vėliaus.
davimo kaina
5„
Puikus viršutinis kotas gelsvai-rusi yr.ti Airi-k.)s Lininės Kražiai
apfeiuvuose, pilkuose, juoduose ir škotišvin?(C;i nosinės, re-uliarė vertė 20c.
kuose mišiniuose, reguliaria Dvorak'o
Kiekvien.' po
g.
išoverkotis,
administratoriaus
$lo
\ yru silkinės Išsiuvinėtos Petnešos,
$4.95
pardavimo kaina
vertes
išpardavimo kaina ..19C
Pavasariniai Overkočiai osford pliki, M y Žuliams
Trumpos Keiinaitės, verrambridge vicunas ir covorts drabu- tos ;,oc., administrativiško
išpardavižiai. Dvorak'o kaina yra $15, adminismo
tratoriaus išpardavimo kaina
$9.95
Le.ifi.i (Jalbiiggan apatiniai drabužiai
Melton Ir Kersey overkočiai, šiltai -dminlstrativlSko
kaiišpardavimo
1
pamušti šilkinio aksomo kalnieriai. na
daug stylių, visokių ilgumų, Dvorak'o Crmtisr darbiniai marškiniai ajit že!
pardavinėta už
$12.50, išpardavimo mės verti
administrativiško Iškaina
$4.95 pardavimo
kaina
23-1
Vyru balbriggan apariiiai drabužiai I
VYRIŠKOS SKRYBĖLĖS VELYKOMS ♦•xtra puikus, administrativiško išpar !
I
davimo kainu
j
$1.50
eina už
59c
95c

pasirinkip giausio

ir
mis kainomis

me.

modelio.

Mažtj vaikinuku siutai,

didumams,

siame

!L„8.i"!ai',nP"ikŲ8
rJhkT' rlTe

L. K.

CHICAOO,

c,plrt

$19.00 Uždyką!

Canal 285

Geriausius Furničius, didžiau-

Kelini',;.'s'.r^

J".poros
°Tol T mriaU

dailiuose maišytuose iSdirbimussė ir
meljnŲ šaržu sint jį, fhnnk'o
vinėta yz
administrativiško Išpar
tiavlim kaina
Vaikų chinchilla overkoilai ir NorP"'l3i v'ln°niai išmo kaina
$19.50
pilk°Je' mėlynoje ir juodoje
!
{,anii"u- ,,o,° *«>*
OVERKOČIAI.
Rusiškas styiius,
Dvorsko pardavi1000 pavasarinių ir žieminių overko,,e"
*t. išpardavimo kaina $3.45
čių už mažiau negu žalio materialo

Atdara Vakarais iki 9

arba per laiškus iemiaus parodytu antrašu:

WESTERN REALTY CO.

b 10

jako

Alpaea

$3.00 skrybėlės eina už

į

luc.

dailiuose miši„,IICSe/
pardavinėta už $3.75 i,4
rinių siutų, padarytų pačiose paskuo/,.
čiausiuose 2 ir :} guzikų 1911 m. mo- išpardavimo kaina
93 vilnoniu
deliuose, geros svaros, juodų ir mėlynų šaržų, hockinum tvvills, padaryta
l,si'ypinKitas pluoštas rankomis siutų pavasa-

eina už

į

Išairašykit teisinga rimtą bepartivišką, talpinanti
[•lomiausius strai.
psnius i.š mušu gyvenimo, mėnesinį
LAIKRAŠTĮ VAIDYLA
Kaina metams tik 50c.
Kurio norit pužiurCt prisiuskit

•

-o

"

kaina

skrybėlės
$2.00 skrybėlės

dabar parduodame ant visai lengvų
išmokėjimų.
VIRŠMINĖTOS PREKĖS ANT LOTŲ BUS PAKELTOS PO $50.00 ANT
KOŽNO LOTO NUO GEGUŽIO PIRMOS DIENOS.
i
Ant tų Loių jau yra cementiniai saidvokai sudė'i ir
pilnai užmokėti. Taipgi suros, vanduo ir gasai jau yra
pravesta. Prie pat McKinley Parko, čystas ir sveikas oras dėl gyvenimo.
Nelaukit ir neatideliuokit ant rytojaus, bet važiuokitšiądien ir pirkit sau puikų Lotą. nes dabar yra pati goriausia proga pasiskirti kampinius Lotus dėl biznių, ir dr,l
gyvenimo prie pat Parko, kolei dabar dar pigiai parduodame. Kitą metų nei už dvigubus pinigus nepirksi tokiu
Lotų.
MĘS UŽMOKAME VISUS KELIONĖS KAŠTUS TIEMS, KURIE 16 KIT'J
MIESTŲ, PIRKS LOTUS NUO MU<
SU KOMPANIJOS.

raš'/kit

A. 0L3ZEWSX? T5A?IK

"2

"°

Dvorak'o paruosta dėl $15, ad- " ■«' i v iško išpardavimo
ministratoriaus k tina
kfiinėa
$3.85 V yriškos
V\'i "ingfon
Gei: usies siutų
kuomet
brangenybės,
nors Chieagoje pasiūlytos,
Dvorak'o pardavinėta po
yra 200 vyriškų puikiai paši ltų siutų juodose ir Pardavimo kain?
mėlyniše sartose, 1914 m. pavasarinių
f<"Honi'nln modeliu, siutas, kurisai
patenkins kritiškiausią aki. siutas, kurio
ri|ii»,. dans-ljjo
"'niekur
jųs C'hicagoje
už pigiau nenu- ldko pa'davinėta už $.'! 75 j,.
pirksite, Dvorak'o parduota už SIS, « nistrativiško išpardavimo k^n
Pluoštas vyriškų koiiniu.
išp įdavimo kaina
ti..$9.€5

pačių dirbtuvėje,

LOTU PREKĖS PO $300,00 IR AUKŠČIAU

! kuriuos

VYRAI! VYRAI!

deliu,

kitų

LIETUVIŲ KOL'ONIJOJ

Lietuviai jau nupirko 20 Lotų dėl bažnyčios,
kurią, prpdės netrukus budavoti už Western ave., tarpe Kedzie
ir Archer aves., Chicago, 111.
ŠITOJ APIELINKĖJ CRANE KOMPANIJA BUDAVOJA
DIDŽIAUSIUS FABRIKUS, KURIE KAŠTUOS $2,000,
000.00.

Taigi jei

n,>
"P''
p; "io

„

>«okii.i

Vyrų siutai pilnai iš viinoninės medžiagos, vėliausi m modelių, naujų j>avasarinių pavyzdžių. Dvorak'o kaina k:> '^pardavimo k tina
$10, išpardavimo kaina
..$4.£5 Valku knickprbv.c' >r'i
Pluoštas vyrų siutų, viena ir dviem noiiinps ,,„.,lihsos;
guzikų eilėmis, vėliausių l;*14 m. mo- pmlavinėti n,i

mtis.i

NAUJOJ

PIGUS LOTAI

VAIKAMS.

muoų drabužiu dalis yra padaryta
po
mušu pačių priežiūra, kuri
neiiotojui
visuomet
užtikrino užeiganėdinimą.
Krautuvė yra didžiausia piet-vakarineje

žmonės,

deda į jį ne pinigus, bet Bondsus, kurie neša jiem
6-tą procentą, ir jų pinigai Bond-

lf la-OS gi.

LOTAI

pa-

nusisamdę Boxą,

',;i"ll""ai853-55 Blue Island A
velionio J. J. Dvorak turto

mortgečių

Išmintintingi

procento.

no

locnoje unijinėje dirbtuvėje,

visas

ant

skolinti. Nepatyrę žmones nusisamdo Banke Boxą ir ten užrakina savo pinigus, kuriuose užrakinti pinigai neatneša ne vie-

d.

aptaisų vyrams, vaikinams ir vaikams, mūsų pada-

savo

Kožnam vienam, k»ri« iškirps šit.*} straipsni Ir atsineS | tnusn
ofisą ir pirks Lotą nuo musų kompanijos, tai bus
priimtas vieton $10.00 prie pirmo įmokėjimo už Lotą.
Tik vienas šitoks kuponas bus geras kiekvieno loto
pirkimui ir tik iki gegužio 1-iuos dienos,

Bankai moka 3-čią procentą,
0 Bondsai moka
6-tą procentą, ir
į Bondsus įdėti pinigai yra geriau

Dvorak & C®.

.

$10 DOVANAI $10

KAS GERIAU

barberyb te t
trumpu laiku Ir galite padaryt
pmigą kol mokloatėB. Rašykit, klausdami informacijų. Nossokoffa Barber

iii Viinius "Lietuvos

Žinių" Redakcija

"Lietuvos Žinias"—Dienrašti leidžia pajininku
"Bendrovė."
Pajus
100 rublių. Kaipo %% pajininkai "Lietuvos žinias"
gaunu r] o v :ni.

RUnJOS VIENINTELE TIESIOGINE RUSIJOS
5"'?
KANADOS

JUBILIEJAUS NUMERIS.

AMERIKOS

Laikraščiui susilaukti jubilicjau5 ir
;ub liiįaui nninrrį galima tik
vien* -ykj ■) I*. -5 ar 50 metų. Toks
t.<i
rrta* at-itiVcin:.-.<.
Ir ii e metai tuo yra žymtjs. kad

DILC*

i'IrMi

VJA)

?^,AWa

<

••

►

j|
Gf.7

laikrašti- "Katalitų :Iii!ir j.» :• ir
iii
«::»;«• rj,
pilnį

idf

f.a/

'!"• iių t: ■}.
ik-')
Amžinos
af|w
šitam. numeryje yra ankieti) į
I J.i---i nrj: "K
ia.idn Imtų svarbiau-;.ii lirtsr..
k.Jttir.)- pakėlimui Amcri11.

>

j

UUAHfAI

lū 0.;f.u PLAUKIOJIMAI

livt'.tvii!
I
.'

...

i

Gabus
Studentas

ACj ENt f

K. ZURAITIS I
PIRMAEILINIS BUFETAS
j
šaltas alus, gera

tinė, kvepianti cigaPriima Bvečiua

rai.
§

M-!.
...

Sif-i jubiliejini "Kataliko
numeri
,!.. i-i- :• ti atmim .ai. I'
I
t.
•:.!■- kiekvienam.
Reikat.
k'.l ne: ibaigę.
R.i-ydaini a'lrcsi:i,kite:

\

okietijos Univerkurie yra
sitetų

<■

J. M.

—

pagarsėję. ačiū savo
nuodugniam ir

TANANEVIČIA,

3249 S o Morgan St..

Chicago, III.

pagelbirigam

Ar

derniškam mokinimui
niekuomet nemano apie
mokymąsi, neturėdamas prie rankos stiklo įkvepiančio, gyvybę suteikiančio malt alaus ir tėvynės
alaus tolygaus su
apyniu

"

nuo

'"i' seniausios iki naujausios

1

laidos, pilnas naujas katalogas,
80 pusi., bus
prisiimtas DYKAI.
KY!STOJAI tfJZO, čia^li £uati

VIENYBE LIETUVNINKU
Ir paduoda daugiausiai gorų
nių Ii Amerikos, Europos ir

Ir

"DRAUGĄ"?

svarbių ži-

"DRAUGAS" atsieina metams S2, pKSGl a. $1
Užsieniuose metams $3, pusei
ntflį SI .50
Rašydami laiškus adresuvlii'e

viso svieto, r

prenumerata kaštuoja metams tik $2.oopusei metu $l.oo. U/rubežiuose; metam
$3.00: p;.sei metų S1.C0.

laviką, p.-.m'.sčk katra
K/TALOGĄ prisiųsti, ar abu kartu?
ir.au

n«i. '»Irr»*ri k nygtj p
atu.'.ojai aį,<nIr-i mruCJni-.} rr..; ,t:'.. i, parJ;7lacti
k.iyjįa; irl»ii»am» pop.«r;-s. Adre a

RAŠYK

«1. J. DAMIJONAITIS
903 W. 33rd SI.,
CHIGAGO, IL1

I

DRAUGAS PUB. tO.

Sis visus viršijantis

puikus alus, nesulyginamo skanumo, smarkumo ir tyrumo, yra pasekme pritirto
pusės amžiaus praktiško "Alaus žinojimo"
sąryšyje su pačiais vėliausiais Įrenginiais, žinomais alaus
darymo moksle.

ADRESU:

J. J. Pauksztis & Co.
120-124 Orand 5tr.,

j

laikraštį

"DRAUGAS" yra 8-nių puslapių
didžiausio formato, vedamas geriausių redaktorių. Rasi jame
geriausių raitininkų raštų ir visokių žinių iš Lietuvos, Amerikos
ir iš viso pasaulio. "DRAUGAS"
gvildena svarbiausius gyvuosius
lietuvių reikalus.

EINA KAS SEHEOA, BROOKLYN, N.Y.

įcriį muzikalii'.a^ instrumentų
!o.t?.lo*}, įvairiausių armonikų,
1 cnccrtinkų,
V.lernetų ir 1.1.
Rašant

2H metu senas laikraštis

n

kada-nors

matei

1110—

\f|^| lictaviSfc'i KNYGŲ

:

3200 S0. HALSTED ST.

1

didžiųjų

viename

U',;

Gra.čj. ut
f uikiausi, Ci^2;8uii
I
<tvk,'.i .tuibi! j, i-j/i> iiiiaį la'vai tarp i.ir ,*>.
*«l>'«•«
v«tk ii<. i:of,r.
C?;
fertJam 1/ Lifpojau*.
kainos. Kiciptis'
prie A. t. .IflhiMon s C,
f len
Pa»». Ase ;i
V Broa<l ;,y. N ,• v'ork >j
y

kuoširdinglauslal.

:

.,

J

deg-

Brooklyn, N. Y.

Pasaukite Caliimct 5401

"Tuojaus Dabar" ir turėkite nugabenta

dėžę "Tuč-Tuojaus."

2634 W. 67th St. Chitago, III.

Naujas Savaitinis Laikraštis

namon

"ATEITIS"

McAvovs Malt Marro\v yra
specialiai padaryta's iš selyklo ir apynių sveikatos pastatymui
Puikus tonikas ligoniams ir seniems, (laukite nuo
savo aptiekoriaus.

mui.

"Ateitis yra

raštis,

ir

pataisy

bepartyviškas laik-

tarnaujantis

jaunimo

ir kulturos
reikalams. Talpina daugybę įvairiausių žiDidelio
nių.
formato, 8 pusi.
Kaina tik $1.50 metams, o
85c. pusei motų.
"Ateitį" išleidinėta bendrovė, inkorporuota ant $25,000. Dabar
laikas užsirašyti "Ateitį". Reikalaukit vieno numerio pažiūrėjimui uždykg.

MoAVOY BREWINCt OO., CHICAOO

Adresuokit taip:

"ATEITIS"
366 W. Broadvvay,

W Tarek Savo %aai*s8

mįGeriausią Dcgi.i

f nori būti sveikas

"pavaišinti
Daktarai

3

vieiką) jei

ir

tureli kuom

SO.

.'stflST

Ou

tiiebą^

mylimą svečią.
rekomenduoja už geriau- Į įl f'' '"D AM) ru.vpEP

sią degtinę

Kaipo Skanų, Tvirtu

Jr

Oil Coek-stove

Rye

Svariau negu
anglis ar medis
Pigiau negu gazas

sveiką gCrynng

Geriauaioms Pasekmėms Vartokite Perfeciion
Pas Vertelgas Visur.

kaunama visuose

216 W.

Pffčlrcn

geresniuose Saliunuose
Išdirbėjai, jjį-P'j !Li (įHIGAfiO.
f>. CHJPOSKE. rT. rOCLASK'S ic'.uvia:

St.

s-pital

Šlakis

Amtap^as A.

STANDARD

bylas, civiliškas ir krimiriališPeržiūri

padirba visus kit.is legališlėus
dokumentus.

Rcom 510 Ashlnnd

Randolph

COMPANY

Corporation)
ILL.

B!rc'<

BRFDCJEPORrO OFISAS:
3255

So.

halsted

ko1$j jus privalote turėti savo farXusij:irk i.atinkair.os tau r. ieros ir stiliaus ir

duok
atlik.-

(!k-:ki ; o dic
dirVti fcį;nlcu darbą, l.uvi jis geriausia
dv.ek pur.Į.r.oti, piohioti. uvlti. varvi i lioštuvm ir u.,

jam
—

pp.dTytl

rdlviguj.a

dirbti,

VAKARAIS:

jl*- iš gero matoriole, ekspertu suplanuoti ir iškuro ir pridabejirno ir luitai ilgai išbūna.

jpĮįal

F, A, POSZKA'S PHARMACY

Internat■flnr! inivnai yra nektblus, pajiegus, lengvi varyti ir rei roiknl uja p ;
.lit populariškumas remiasi daugeliu tvirtų punktu, panašių j sekančius: extr.i dideli klapanai, akuratiškai
nupieluoli i istrn i ir :'!ed,.i, ;.uevertoa cilindru gakcs, išskiriamomis
stebulėmis r!2daKntr.;ui l i.n: n\i vesti:v;i ir 1.1.
Inžinų yra visokiu
t y py ir styliu, žemos ir aug.'tGs rųšieš kurui vartoti, dydžio nuo
1 iki 00 arkliu pjjegos.

įlsyniii.

t:

—

3121 S) Mor^n Slreel
Te!. Vards 695
uHICAGO, ILl.

a

Parašyk mu s 1 vietą žoiži j, i ikr.la.ud .mas iudomaus katalogo.
A pilu r <"k irrehu;.; pas vietinį prekiją. Jeigu jis neturi Internationalų,
duok mums žinoti, o męs pasakysime, kur ju gali pamatyti.

Dr. O. C. H EI NE

Street

DENTISTAS

7 ik 9 va!.,
i-s irlant nedčlia.;

C II !C A 00

Telcphonc RANDOLPH 1307

ruo

v

OFISAS—Kampas

InlernafioEal Marvester Compaav oj America

1)

Telephone DROVER 532S

/

(Inecrrcoratcd)

CHICAGO
C'aaicnioa

(

USA

Becrioc

EficCcrraic!;

Kilv^tteo

Oiiorsc

Plf.o

59.
%

Nuo

Dovierennastis,
Pasportus, Affidavitus,

Dr. G.

Kontraktus Pirkimo Namu ir
Biznių ir Visokius kitus Rejentac

Užkimimo, Galvos skaudėjimo,

BlIMftj

Strėnų

terų ir vyrų ir užsendiutrse ligos j.
Darai,

Atsiuskit 10c prisiuntimui mižos bandymo skrynutes
Anolos ir persitikrinkit apie jos gerovę. Adresuokit:

S.

K,

1725 W. 18th St..

S A S
Dept. 6,

Jei kraustysitčs, tai nepamirškite tuoj pranešti
mums, kad galėtumėm perkelti jusu
telefoną.

S,

BIURO VALANDOS:

U r.rninkais. Ketverges ir Subatomis nuo 6 iki 9 vakarais
Nedsl orais nuo 9 iki 12 rytais

Chicago,

III.

-9^

Dr. G. M. Glaser
3H9 S.

Geriausia vieta
I cnciu^ėli'i,
du.
Bronzalielu. Spilku.

niku, Sukti ir

t.

Mano

pirkimui

teisingai

(1/

Kolio-

1/

3248 SO. MORGAN

Bell

JUOZUI RIDIKĄ
Uftlaiko visokiu? pirmo
skyriaus gCrimus ir kvepenčius cigarus ir

priėml-

TT BRA.DČHUL1~

Official 100

CHICACO,

AirdinirM

J25ž illlfiols6t.. Kerte žžrfl

Telephone Building

Attorney & Counselor at Law
30 N. LaSaile St., Cor. Was!iinglo.i SI.

akmenų hlgin

ST.,

pas

masir broli&ka rodą kiekvienam

Chicago Telephone Company

i
gvaratį-

Jr.ven

Lietuvių užeiga

vestuvėm*,

prekės piginę.- kaip kitur. Laikrr.flviiai (g<iM fiU d■ paauksuoti, gvaai'.l 20 nv.r

1

ilinta Ir U.

nii»ti;

rantu* ti

Seniausia

Oražlą Naują Svetainę
baHuairinkimams.

Loketų,

t.

tavom y iv.

Morgan St.

r*

dienų pranešimas pageidaujama, persikraustant tarp balandžio 15d. ir birželio 15 d. Galite sutaupyti Taiką, patelefonuojant (nereikia mokėti) mums Official ioo

Slock

Dr. A. L. Graičunas

F. K. BRUCHAS

"L.etuvoje

visokią operaciją.

Kertė 32-r"- gatvės.

Laikrodėli ii Deimantiniu Žie-

..

visi

Ir toliaus mane rems. esiu namie ant
kiekvieno pareikalavimo dieną lr naktĮ. Esiu spec'alistas ligose vaikų, mo-

Liekuosi bu pagarba

A. OLSZEWSKIO BANKOJE

Garsinkites

Pasitikėdamas, jog gerbiama publika

Prieš trisdešimts

CHICAiSO.

Morgan St.

Kertė 32-ros gatvės.
Telefonas Vards 687.
Mano ofisas aprūpimas naujausiais
budais gydymo. Visus ligonius steng
Biuusi užganėdinti kaip ir lig šio!1.

Gegužio 1 d.

kaip seniems, taip ir jauniems ir vaikams.
Prekė 50 centų, >u prisiuntimu 55 centai.

LIETUVOS REJEmiSMS BIURAS
ST.,

3149 S.

Persikraustymo Diena yra

ir

muskulų skaudėjimo, Grypos, Reumatizmo,
Podagros jr daug kitų skaudulių. Anola yra
geriausiu ir pasekmingiausiu išlaukiniu vaistu

Iškolektuoja vekselines paskolas, algas, dalės ir pinigus, paliktus kitose batikose Amerikoje ir E:uropoje greitai ir pigiai.

3252 SO. HALSTED

-•

-3 f -S
;■£ «S

peršalimo, Kosulio, Kataro, Uždegimo
Gerklės skaudėji-

liškus Raštus Geriausia Padaro

ĮJEIDVOS REJENTAIISKAS

System

aprei&kiu pagouuiiu vi&uonieniai, jog esu seniausias gydytojas
au
Bridgeporto, praktikuojant per 22
mp'us, perkėliau ejvo ofisą ir gvvenS
mą j savo locną namą. po numeriu

f»
jS f,

M. Glaser

isiuomi

pažandžių, Nervų skausmo,
mo,

31 ir So. Halsted gat.

(Bruniaai viriaptlekos.) A CHICA60, ILL

Bell

Rusiškas

CO.,

Pa.

sustiprina
skelia,
sujudina šnkni>.
p'attktis padaro švelnins, Miegančius,
ra
gerbti si s vaistas ::uo Damlruff
"luski;'
\'arto.ia;it <!ti ar u is kirtus
j sijvuitę. sustabdę p'.attkų slinkimą.
Trinki? gerai j sk»-1 j>4. ant šaknų
kas antra ai trečia diena.
Prekė 50c. ir $1.00.

nusipirkęs patenkant) užsigar.Sd'.n.' i:j.
.iicn.l iniinai yra geriausi, koktus tavo piningai gali nuSykį nupirkti jin pradeda taupyti piningus ju savininkams,

.todėl. kad

$1.25

metu

Geriausia Gyduole
PLAUKAMS

Priešai .13 čit gatvę)

and Clark Sts.,

pusei

W. B. BOCZKOVVSKI

TAI yra -inžina*.

nioj".

ai

Adresuokit taip:

Mahanoy City,

■-<

MIESTO OFISAS:

me

Prenumerata metams $2.50

Intern

kas visuose teismuose fsuduese).

Cor.

Aliejų

CHICAGO,

į

pirkti.

obstraktus ir

Eina jau 25

Utarninkais ir Pėtnyčiomis
,,

OIL

(An Indiana

ir turėsi

2
Veda visokias

raštis

Hely Bgr/žction

Geriausiai pastiprinanti, priimna, suani
ir sveikiausia stalavi degtine.

STHAUS BROS, GO.

du-kart neoelinis laik-

Duoną Kepa Tobuliai

IntematidMl Harvester
Aiiejiaiai k (Lažinis! Isžlnai

savo

S-O-L-O

BOSTON, MASS.

GYDO

ILL.

3310 So.

halsted

Chicago,

Roo-ns 1137-1111

lelcphone Hranklin 117i
advokatas, baięęsteisių

» V n;cda visokias bylas, citf.uikasir <nmiDalr.kas visuose teismuos*
saduoit).

nkoje.

INVA.RIAL'SIAS LIGAS

St.

Exchange Bldg.,

l ietuve

III.

Gyv. SH2

S. Halsted S!.,
1

tlr; h-

ne

arti 3I-.P'

Y;itiliijyj

