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Metai XXIII
jau taikomas,

tuomtarpinii prezidenI Įnerta atsisakė išpildyti Su-

Me.siko

vienytu Va'stijų reikalavimą pasveikinti Amet'kos vėliavą 21 kan uoli u šuviu, nors tas reikalavimas buvo pastatytas kaipo ultikurio

matum,

palikta
praėjo,
išpildė,

Laikas
trumpas laikas.
ir Huerta reikalavimo nenors

Ame ika

vandenis pasiuntė
vo kariškus laivus

kaip

buvo

išpildymui

ir

Mexiko

j

visus veik

lygiai

karo

paskui

at

^

the Post Office of

sa-

mažus,

milžiniškuosius, taipgi

8

orlaivius prieš porą kanuolinių
Mexiko turi,
laiveliu, kokius
Huerta sutiko šūviais pasveikinti Amerikos vėliavą vien tąsyk,
jeigu Amerika taipgi pasveikins

Me\iko vėliavą. Taip padaryti
Amerika atsisakė, nes tąsyk nebutų Mexiko persiprašymas, bet
vien pasveikinimas vėliavų abie-

jų kraštų; todėl pošskinti prieš
Amerikos vėliavą atsisakė ir HuPrezidentas

YY ilson

sušaukė

tautos atstovu ir senato susirinkimą pasitarti, ką reikia toliau

Tuoni tarpu manoma su
kariškais laivais blokuoti Tampico ir Vera Cruz portus, kad į
juos negalėtų ateiti laivai su prekėmis ir tuose miestuose užimti

daryti.

muitines
II nertai

ir

tokiu

atimti

budu

svarbiausią pinigu

šalti-

nį. \Vashingtone atsibuvo taipgi
ministerių tarybos ir karvedžiu
susirinkimas apkalbėjimui karo
pliano.
Prezidentas išleido

į

atsišaukimą

Amerikos tautos atstovus, ku- lu

ne-

rankoj, kitaip tą

turės

Europa
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paaiškino dalykų stovį ir padaryti. Tą turbut gerai sutarp kit-ko sako: jei reiks grieb- pranta ir prezidentas \\ ilson,
ti- ginklų, tai juos reikia kreipti nors atsiliepime j tautos atstovyVILNIAUS GUBERNIJA.
vien pric.š Huertą ir jį remian- bę ką kitą kalba.
čius, bet ne prieš Mexiko tautą.
Pats atsitikimas su Amerikos
VILNIUS.
Amerikos tikslas turi but—Mexi- jūreiviais mieste Tampico nc taip
riame

ko tautai padėti įvesti jų krašte labai svarbus, bet dėl jo Washteisingus santikius, bet ne kon- ingtono užsienių ministeris nutroliuoti kaimyną ir laisvę siau- žudė kantrybę, o kada pirma
lyrinti. Prezidentas savo atsišau- giai revoliucijonieriai,
kaip ir kakimu kaipi teisi:i» Iluertą, nes riumenė užmušinėjo Mexike
gysako, jog ant kranto mieste Tam- venančius amerikonus ir svetipico neturėjo tiesos išlipti Ame- mų kraštų
kuriuos

X Priežastjs iškilusiam Vilniaus spaustuvėse streikui, kaip
praneša Lietuvos laikraščiai, buvusios tokios: spaustuvių savininkai nutarė raidžių rinkikams nu-

mušti po 1 kap. nuo 1,000 raidžių
piliečius^
ap- lenkų kalboje, po 2 kap. lieturikos jūreiviai, nes ten buvo pa- ginti apsiėmė Suvienytos Valvių kalboje ir pailginti darbo
garsintas karo stovis, kuomet stijos, nors jas stūmė Europos dieną viena valanda. Darbininsvetimų kraštų kariškų laivų jū- tautos daryti ką nors nuramini- kai gi, atpenč, pareikalavo dar
reiviai neturi tiesos lipti ant mui Mexiko, lygiai prezidentas uždėti
po 1 kap. nuo tūkstančio.
Kaltina vien \lexiko \\ ilson,
kranto.
ir
miniskaip
užsienių
Galop streikas pasibaigė darbivaldžią, kad miesto Tampico ko- teris Bryan drąsiai laukė, kas bus ninkų laimėjimu.
tai

mendantas apie
nepranešė toliau. Jeigu dabar dėl suareštaAmerikos laivyno vadovui ir kad vimo mieste
Tampico kelių jūreikariško laivo kasierių ir jūrei- vių
subruzdo
visi
svarbesni
vius

areštavo, vietoj juos atgal

grąžinti.
Prezidentas \Vilson sako, jog
netiki, kad kiltų karas su Mexika, bet jeigu karas kiltų, tai bus
vedamas vien su 1 Įnerta, kurio
pasitraukimo \merika nuo senai

reikalauja, nes jis Mexike įgavo
valdžią neteisotu budu ir jis valdo tik dali Mexiko, bet ne visą
republiką. Prezidentas \\ ilson

X Sustreikavo visų Vilniaus
lenkų spaustuvių raidžių statėiai. Streikininkai reikalauja moYVashingtone valdininkai, tai tam kesčio
padidinimo. Streikuoja išturi but kokios nors svarbesnės,
viso apie 400 darbininkų. Dėlei
negarsinamos dabar priežastį?.
streiko, kaip pranešama, palioRevoliucijonierių vadovai Car- vė
ėję lietuvių ir lenkų laikrašranza ir Villa atvažiavo į Chičiai.
hualuia pasitarti apie tai, kaip
X Įvestieji Vilniaus policijos
elgtis toliau, įsiveržus amerikonams Mexikan.
Ką jie nutarė, pagclbai šunjs, matomai, yra
naudingi. Nesenai buvo apvogtas
nežinia, to jie ir negarsina.
Amerikos konsulius patarė gy- vienas dentistas. Šunis tuojaus

venantiems mieste Vera Cruz surado pavogtuosius daiktus, o
ir pavogusįjį, tulą S11pažada Mexikai Suvienytų Val- amerikonams ir kitu kraštu
pilie- taipogi
stijų prielankumą ir leidžia jai čiams nelaukti miesto bombarda- chockį, kurį policija areštavo.
savo naminius reikalus taip tvarvimo, be1- pirm laiko persikelti
X Vilniaus teismo ritmai nagkyti, kaip gyventojams patiks. ani porte stovinčių laivų.
bylą A. Norkūno, P. AuTaigi
rinėjo
Kongresas ir senatas įgaliojo reikia
manyti, kad Amerika pasi- gulio, J. Gornorskio ir dar deprezidentą taip sunaudoti Suvie- rengusi bombarduoti
Tampico ir vynių valstiečių, kurie, už pasinytų V alstijų kariškas pajiegas, Vera Cruz,
jeigu Muerta ir toliau priešinimą matininkui Dolmanui

kaip panaudoti pasirodys reika- priešintųsi Suvienytų
Valstijų ir užpuolimą ant matavusiųjų
linga. Jeigu ras kad karas rei- reikalavimui.
Amerikonai, gyve- laukus darbininkų ir šiųjų išvaikalingas. gali ir karą pradėti.
nanti mieste Mexvko, pabūgo kymą, apskričio teisino buvo nuPrezidento \Vilsono atsišaukime
mexikonų keršto, nes jie ameri- teisti i—4 mėnesiams kalėjimam
vienok yra daug neaiškumų. Jis
konų nekenčia, pulkais bėga j Teismo rūmai bylą atidėjo ir žasako, jog jeigu kils karas, tai jj Tampico ir Vera Cruz, kur
yra da šaukti pat j matininką Dolma-

Amerika

Huerta,

privalo

vc^ti

Mexiko tautai

vien

su

Amerikos kariški

laivai,

ir

rei- ną,

širdingą kale amerikonai ant jų gali perprielankumą rodyti, jai padėti ir sikelti.
ją gelbėti. Ret Huerta SuvienyPaskutiniai telegramai pranetų Valstijų nepripažintas, tai jis
yra visai privatiškas žmogus ir ša, jog muitinę mieste Vera Cruz
prezidentas svetimam krašte su užėmė išsodinti nuo kariškų laiprivatišku žmogum nori kovoti vų jūreiviai. Mexikonai išsyk
ir ten naikinti turtus ir gyvastį nesipriešino, bet paskui iš visų
tūkstančių žmonių, kuriems no- pusių pradėjo šaudyti. Užmušta
rima padėti ir širdingą prielan- 4 amerikonai, o 20 jų sužeista.
Taigi karas jau prasidėjo. Prakumą parodyti.
Blokavimas portų, net muiti- nešama taipgi, buk ir Tampico
niu užėmimas, tai <lar ne
karas, paimtas.
kaip tai parodė nekartą Europos
tautos Azijoj, net ir
Amerikoj.
VIDURINĖ EUROPA.
Muitinės ir Amerikoj, kaip antai
Venezuelėj, išgavimui svetimų Vidurinėj Europoj apsiniaukukraštų nukentėjusiems piliečiams si politiškoji padangė dar vis neatlyginimo už nuostolius buvo jjprasišvaistė, ir karo pavojus neo

under Act of March

kaipo liudininką.

X

Vilniečiai

rengiasi

kuoiš-

kilmingiau apvaikščioti spaudos
atgavimo 10 metų sukaktuves.
Manoma, tarp kit-ko, parengti visą eile paskaitų, kurios daugiausiai liestu musų spaudos istoriją
bei reikalus. Paskaitoms atlikti
"Ruta" nutarė pakviesti: Dr.

Bagdanavičių,

Dr.

3252 So

rates on anpllcation. Addresa
A. OLSZEWSKHk Pub.
Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

J

įrd, 187c!

išnyko; prietikiai tarp dviejų tauIGNALINA, Švenč. ap. Čia tuviu užlaikymą. Tuom tikslu
tu ryšiu
taip Įtempti, kad ir ma- nutarta įsteigti vartotoju drau- policija apžiūrinėja krautuves ir
Kaip dabar oalykai .stovi ir ža priežastis gali karo gaisrą giją su krautuve >r ūkio įrankių už nešvarumą jose uždeda bauskaip mario toliau elgtis prezi- pagimdyti. Todėl ten didina sa- sandėliu.
mę ant savininkų.
dentas \Vilsonas, ne daug kas vo 'kariškas pajiegas lygiai dideX lš paskelbtųjų žinių apie
VIDENIŠKĖ, Viln. ap. Apie- gaisrus, ištikusius 1912 m., paprietikiuose Amerikos su Mexi- lės, kaip ir mažos tautos, nes ir
ka persikeitė; ne daug kas per- tos ir bc savo noro gali butų linkės dvarai dagiausiai yra iš- sirodo, kad Kaimo
gubernijoje
sikeis, nei užėmus muitines por- karau įtrauktos. Sudrutino per nuomuoti. Patįs dvarininkai ne- tais metais buta išviso 553 gaistrijų metų tarnystos sėdi savo dvaruose. Pastaruoju rų. Daugiausia gaisrų buvo vatitose Tampico ir \'era Cruz. Dėl- Įvedimą
to maišatis ir betvarkė Mexike l'raucuzija stovinčių po ginklu laiku dvaru žeme pradėjo visai sarą. nes 150; žemiausia skaitlineišnyks, krašto \ iduriuose per- kareivių skaitlių. Rusija ne tik slysti iš dvarininkų rankų. Da- nė išpuola pavasario laikui, nes
tai ramumas neatsiras pats per padaugino kasmetai imamų ka- bar žadama par< ioti Giedraičių 114.
Daugiausia gaisrų buvo
riumenėn skaitlių, bet palaikė il- par.
save.
Kad nuraminti besipjauDideliojo Dvaro 300 dešim- Telšių ir Panevėžio apskričiuose.
nančius, reikia jau siųsti kariu- gesniam laikui jau atitarnavu- tinių žemės.
sius. Padaugino turinčių tarnauEŽERĖNAI. Valdžios buvo
menę į krašto vidurius, kur žmoti skaitlių Vokietija ir Austrija.
VARĖNA. U7 slaptą degti- prašyta, kad
nės gali pasipriešinti
nekviesleistų įetsigti čia
Ir Balkanų pussalio tautelės se- nės
tiems ramintojams.
pardavinėjimu keletas žmo-: katalikų labdarių draugijų, bet
Tąsyk jau
j
nebus galima apsirubežiuoti ka- ka didžiųjų tautų paveikslą, taip- nių čia nubausta pinigais ir ka- leidimo valdžia nedavė.
drutina
savo
kariškas pajiega*; lėjimu.
ru
su privatišku, Amerikos ne- gi
X Vietoj kun. Liasausko, kunes kilus karui
tarp didžiųjų taurisai buvo bloguose santikiuose
pripažintu gcn. Huerta, bet reiks
ir jos karau butų Įtrauktos:
RINGELIAI, Viln. ap. Susi- su vietos lenkininkais ir dabar
vesti ir su tauta; reiks ginklu tų,
Serbija,
(irekija ir Montenegro, tarę tarp savęs, vietos ūkininkai yra kitur iškeliamas, parapijos
raminti ir vieną ir kitą neramuo gal ir
Rumunija, pavydinti Bul- įsteigė pienininkavimo skyrių, klebonu paskirta kun. V. Bortmus keliantj, arba padėti vienam
garijai,
stotų Rusijos ir Fran- kuriam einąsi, sakoma, neblogai. kevičius,
kitą įveikti ir paskui daboti, kad
Gelažių kamendorius.
ton pusėn stotų
cuzijos
pusėj,
X Praeitame "Liet." No. žinttprieš tą su svetimos kariumenės
Cia
esama tėn
ŠVENČIONIS.
pagelba jgavusj valdžią nesukel- taipgi Ispanija, o gal ir Belgija
apie Dr. Bukanto bylą įsisu Anglija; o Vokietijos ir Aus"Blai- skverbė klaida.
dviejų
kas
nors
lietuviškų
raugijų:
Dr. Bu -ontas
tų
naujos revoliucijos.
Mexike, kaip ir kitur Amerike, trijos pusėj, apart Italijos—stotų vybės" ir "Ryto.' Praeitais me- teismo paskirtosios pabaudos, 25
tai- čionykščiai
tuviai paruo- rub., už nepadavimą rankos lenturbut nėra žmogaus, kuris vi- Turkija ir Bulgarija.
šė
siems galėtų jtil'ti. Jeigu Huerkui CMiudzinksiui, neužmokėjo.
keletą
vakarų.
kariumenės
sudrutiVokietija,
ta pasitrauks ir
nimui
užims
nuo
diPriegto, byla svarstyta ne apparliamento išgavo
jo vietą
Amerikai patinkantis Carranza, delius pinigus, o jau
skričio
teisme, bet apygardos sureikalauja
KAUNO GUBERNIJA.
važiavime. Dabar Dr. Bukontas
prieš jį taipjau gali kilti revoliu- včl 250 milionų doliarių daugiau.
paduoda kasaciją augštesnin teiscija kaip kilo prieš Diazą, Ma- Taip didinant santaikos laike išKAUNAS.
dero ir Iiuertą. Prašalinus Hu- laidas kariumenės reikalams, tauman.
|
X Pavasaris šjmet Kauno, o
ertą, liks dir Zapata, kuris taip- tos prieitų be karo prie bankrugi nenori Carranzai ir Viliai pa- tystės. Važinėja po Vokietiją taipogi ir Vilniaus gub., prasi- ROZALIMAS, Panev. apskr.
siduoti.
dabar generolas Keinį, kalbinda- dėjo gai.a ankstyvai. Kovo vidu- Kaz. Dapšvs, Sim. Januševskis
Kaune jau ir sorlnai buvo ir Pet.
mas drutinti kariškas
Sireika, rašoma, užpuolę
pajiegas, ryje
Kaip nežiūrėti j Mexiko maiariami ir tvarkomi.
kasami,
ant
nes karo su
valstiečio Guoko, ėjusio j
ir Francuzija
Rusija
nors
\\
ilson
ir
šatį,
prezidentas
X Kaune yra susitvėrusi pra- Rozalimo
miesteli, primušę ir atdar labjaus nenorėtų karo su kai- įebus galima išvengti; jis turės
voslavu
"Blaivybės" draugija. J ėmę iš jo 10 rublių. Eina tardykilti
vėliausiai
metuose.
1917
"seserine
myniška
republika,"
Dabar toji draugija žada padidin- mas.
pigu nori, kad kartą ten užstotu
ti savo veikimą ir išplatinti jjjj;
ramumas, reiks jj įvesti su ginkpo visą Kauno guberniją.
o

Grinių,

A.

Ja-

nulaitį, G. Petkevičaitę, J. Vileišį ir Žemaitę. Žadama dar ir

daugiau kviesti.
X Vilniuje siaučia jvairios limpamos ligos, ypatingai karštligė.
Nežinant, kaip sustabdyti ligų
platinimąsi, nutarta garsinti laikraščiuose numerius namų, kame
tomis ligomis sergama.

No. 17

Drevli'j

sumušė

s,

pinigu Užpuolikai
jos suareštuoti.

jį

ir atėmė Karosas įšventino
polici- V. Maslauską, P.

dijakonuosna

tapo

Brzoską, P.,

Balasevičių ir V. Gurevičių ;

pačiu

tuoni

kartu

kuniguosna įšventiesančiąja no B. č'epulevičių.
i
čia dvikliasę
mokyklą perkeisti i
amatų mokyklą.
ŠUNSKAI. Įkurtoji čia gruoNesenai čia pradėjo veikti pač- džio mėn. 1910 m.
skolinimo-tauto-telegrafo skyrius.
pymo ka-a, kaip pasirodė paskuŠIDLAVA.

Norima

✓

tiniame

GULBINIAI,
ir

Panev.

ap.

visuotinamjame

Jo- kime, praeitais

metais

Petro

susirin-

turėjo

apy-

Morkūnų ūkyje iš- vartos 23,000 rub., gryno gi peltiko gaisras, padaręs 1,500 rub. no—340 rub.
Pajininkų kasos
nuostolių. Sudegė beveik visas bendrovė turėjo 130. Kasa veikia tiktai Šunskų
pašaras.
parapijoje. Jono

ŽEIMELIAI, Panev. ap. Pas
barzdaskutį Jansoną dirbo Alexandras
Gasperavičius, jaunas,
blaivus ir darbštus vyras. Kokiu
tai budu jisai išeikvojo apie 7
rub. Jansono pinigų. Neturėdamas kuom užmokėti, sumanė nu-

sios veikimas kasmet vis didinasi.

ALEKSOTAS, Mar. ap.
pinamasi čia gauti leidimas
jai bažnyčiai statyti.

Rūnau-

ALVITAS, Vilk. ap. Per šv.
tikslu išgėrė Kazimiero atlaidus čia iškilo dipraskiesto sublimato. Tikimasi, delės muštynės.
Supjaustyta peikad savžudys išliksiąs gyvas.
liais keletas
sižudyti

ir

tuom

žmonių.

ŠVĖKŠNA,

Ras.

Tiesia-

LIŠKEVA, Seinų ap. 1"/. slapPrūsų sienai tą gabenimą per rubežitj, Auguspliantas tikimasi pabaigti iki spa- tas Šimkonis ir Ipolitas Anušielio mėnesio.
Tiesiama pliantas jus,
atsėdėję po 7 mėn. kalėjime,
Prūsų pusėje, nuo Inkaklic iki tapo ištremti 5 metams Dvinskan
Koreiten stoties.
"ant poselenijos."
X Panaros sodžiuje, netoli
VIŽUONAI, Ukm. ap. Lietu- Liškevos, vienas vaikinas ruošėvis V. Grigas rūpinasi įsteigti čia si
prie šliubo. Atėjo merginaaptieką.
-kaimynė ir pasisiūlė, kad jąją,
vieton anosios, imtų. Užsakams
DOTNAVA, Kauno ap. Įsto- ir kitiems reikalams davė
jaunijimas į čia esančiąja žemės ūkio kiui 50 rub. Jaunikis
pinigus pamokyklą tolyn vis sunkinamas. ėmė, tačiaus apsivedė su anaja.
Pranešama, kad šįmet kvotimai
busią sunkesni negu kuomet nors
LUKŠIAI, Naum. ap. šioje
iki šiolei.
apielinkčje pradėjo labai siausti
RIETAVAS, Ras. ap. Vienas
įvairios ligos, kasdien po keletą
X Kaune norima jrengti plia- j vietos valstietis išrado
naują maKREKENAVA, Panev. apskr. žmonių j kapus nuvarančios.
cius, kur vaikai, pabaigę mok- šiną linų apdirbimui. Tos mašinos Dvarininkas Puzina
parduoda Serga ypatingai mažieji. Dauslą. galėtų žaidimuose naudingai pagelba linus busią galima
pluk- Valiuniškių dvrirą. turintį 800 giausia serga tymais,
drauge su
praleisti laiką. Tr.,n tikslui ino-Į ti, šukuoti ir visai nuo
spalių bei dešimtiniu žemės. Perka jįjį vie- kuriais aptinsta kaklas, ir
ligonis
kyklų valdžia kreipėsi prie mies-i pakulų nuvalyti.
tos lietuviai.
turi mirti.
kad
vietos
to,
pagelbėtų kaip
davimu, taip ir pinigais. Miesto
TVERIAI, Kauno gub. VietiVARNIAI, Telšių ap. Sale 3
GARLEVA, Mar. ap. Numivaldyba į sumanymą prielankiai nis "Blaivybės" skyrius nutarė esančiųjų
no- rus
pradinių
mokyklų,
Marijonai Sabaičiutei, josios
žiuri.
įkurti arbatnamį ir jau rengiasi rima čia įsteigti dar amatų mo- tėvas iš
gailesčio taip susirgo,
X Nemune pasirodė daug žu- prie
jojo atidarymo.
kyklą, kuriai vietos gyventojai kad už kelių valandų pasimirė.
vies, kuri, kaip manoma, yra atžada duoti pašelpos.
Abu palaidota vienoje
duobėje.
plaukusi iš Prūsų, pasibaigus ne- JANAVAS. Vietinė vartotojų
senai buvusiems tvanams, išarkrautuvė
draugijos
pernai turėjo
DOVEIK1AI, Ukm. ap. SuPILVIŠKIAI, Mar. ap. Nesedžiusiems daug užtvenkimų.
24,000 rub. apyvartos. Miestelis sekta slapta mokykla, kame monai vienas ūkininkas, betverdaX Duonelaičio gimimo sukak- turi suvirs 4,000
gyventojų. Mo- kinta poterių ir skaitymo lietu- mas tvorą, rado
upėje prigėrusi
tuvėms paminėti, "Daina" rengia
kyklų esama išviso trijų, jų tar- vių kalba. Mokykla uždaryta, ir
žmogų su rankoje laikomu ryvisą eilę paskaitų.
pe viena mergaitėms ir viena keletas žmonių nubausta
po 50 šuliu, kuriame buvo butelis
degX Kovo 27 d. nusižudė V dvikliase.
rub.
tinės ir keletas puspadžių. Iškliasos gimnazistas I. Robman.
siaiškino, kad tai kurpis J. ZaJisai turėjo nemalonumų gimnaALUNTA.
Šioje apielinkėje PASVALYS, Panev. ap. Vie- runka, kuris 3 mėnesiai
atgal prazijoje, ir net jam grasinta, kad pradėjo labai sirgti ir gaišti ra- tos
taiso tam tikrą žuvo. Per
gyventojai
skenduo*
tą
visą
laik-į
busiąs išgintas iš gimnazijos be guočiai gyvuliai. Liga juo labjau
skaitytojų ratelį. Tuom tikslu lis išbuvo vandenyje.
teisės įstoti by kokion kiton tos
platinasi, kadangi nėra arti \e- prašoma iš valdžios reikalingojo
rūšies mokyklon. Iš susikrimti- terinoriaus.
leidimo.
mo, jaunuolis nu jo j geležinkePETERBURGAS. Sekančiais
X Aluntoj nukrito bažnyčios
lio stotį ir, sulaukęs greitojo
lubų pagražinimų dalis ir sužei- PUŠALOTAS, Panev. apskr. metais busiąs visos Rusijos gytraukinio, metėsi po juom. Trau- dė, nesunkiai, 3 žmones.
Prūde prie Tiliunų malūno ras- ventojų surašinėjimas. Tam darkinys kuną baisiai sumankė.
bui jau dabar pradedama rengti
ta prigėręs nepažįstamas žmoSavžudžio laidotuvės, nežiūrint
SOSTAI, Panev. apskr. Kovo gus.
reikalingoji medžiaga. Visam suuždraudimo, buvo iškilmingos. mėnesyje čia buvo paskaita apie
rašinėjimui reikėsią 154,227,000
Įvairių mokyklų jaunimas pri- ūkio reikalus. Paskaitą laikė agŽVINGIAI, Ras. ap. Buvu- lapų popierio už 426.711 rublių.
siuntė išviso net 8 vainikus.
ronomas Stankevičius.
sieji potvyniai nunešė didelį til- Rašalinių reikėsią 240,000, kurios
X Kauno gubernijoje, kaip ir
buk kainuosiančios net 16.800,000
tą, pertiestą per Juros upę. Žmovisoje Rusijoje, žymiai kįla nuSKAISGIRYS, Šiaulių ap. Ta- nės dabar mano statyti naują ir rub.! Portfelių reikėsią 250,000
už 10c,000 rub.
sižudymu skaitlius. Sulyg ofi- po apvogta bažnyčia. Plėšikų, patįs jįjį
valdyti.
ciališkos statistik )s žinių, kaip kol-kas, nesusekė.
X Iki šiolei kiekvienam stojanrašo "L. Ž.," 1912 m. Kauno gub.
čiam
j by kurią Rusijos aukštesPAKALNIŠKIAI, Pan. apskr.
buta 157 nusižudymų, tame skaitPANEVĖŽYS. Šios apielinkės Pasimirė uk. Stumbras nito krau- niųjų mokyklų
reikėdavo
išliuje 112 vyrų ir 45 moterių. De- didesnieji dvarai yra sujungti
iš
valdžios
tam
ištikras
jo užnuodijimo. Jisai, betašyda- gauti
šimts metų atgal, tai yra 1902
Dabar
skaittarp savęs telefonais, kurių
mas medį, įsikirto sau
koją ir tikimybės paliudijimas.
m., Kauno gubernijoje buvo tik- lius
tolyn čia vis auga.
laiku nesikreipė prie gydytojaus. tokių paliudijimų nebereikėsią
tai
86
nusižudymai; reiškia,
X Panevėžio "Aido" draugijos Kuomet
kreiptasi, buvo jau per- tiems, kurie, baigę pavasaryje viskaitlius pasidaugino suvirs 82
visuotinamjame susirinkime, ku- vėlu, ir, nežiūrint visos kojos durinę mokyklą, tais pačiais menuošimčiais. Pastebėtina papras- riame
pirmininkavo p. Antonai- nupjovimo, ligonis turėjo mirti. tais stos augštesnėn.
tas visur apsireiškimas: miestai
tis, paaiškėjo, kad draugija pradavė beveik 5 syicius daugiau eitais metais suruošė išviso
MASKVA. Iš Maskvos Lietu15
TRYŠKIAI, šiauliu ap. Yienusižudymų negu kaimai. Di- vakarų, tame skiatliuje 12 su vai- tos ugniagesių
draugija pasista- vių Šelp. Draugijos apyskaitos
džiausi nusižudymų nuošimtį da- dinimais. Tuose vakaruose su- tė savo
kad toji dr-ja, įsteigta
namą ir tam tikslui iš pasirodo,
vė 1912 m. Šiauliai: vienas žmo- vaidinta
ir
m.
tais metais turėjus tikNe13 naujų veikalų.
valdžios prašo tūkstančio rublių 1905
gus nusižudė iš 4,654. Toliaus žiūrint to, kad draugija praeitai 47 narius, pernai savo narių
pašei pos.
seka Panevėžys (vienas iš 9,445 tais metais
skaitlium pasiekė skaitlinės 129.
turėjo virš 458 rub.
žm.), Kaunas (vienas iš 11,171 išlaidų, sekantiems metams ižde
Praeitais metais draugija i^vi<o
žm.); Raseiniuose gi nei 1902 m., liko per 292 rub. Susirinkime SUVALKŲ GUBERNIJA. išmokėjusi suvirš 125 rub. panei 1912 111. nebūta visai nusižuMARIAMPOLĖ. Vietinę "Ži- šelpos studentams. Visas drausvarstyta daug įvairių reikalų.
burio" progimnaziią, kaip paro- gijos turtas sickč šįmet kovo
dymų.
Sodžiuje nusižudymai
>tovi tokioj tvarkoje: pirmąją
MEDEMRODAS, Šiauliu ap. do atskaita, lankiusi pernai 91 mėn. virš 2,604 rub. vertės.
vietą užima taipogi Šiaulių ap. Valsčius nutarė prašalinti iš savo mokinė.
(vienas nusižudymas iš 7,500 tarpo už vagystes ir kitokius praX Apie 80 ūkininkų iš MaDORPATAS. Dėlei neimokėžm.), antrąją vietą
sekančius
žmones: riampolės apielinkės susitarė ir jimo pinigų už mokslą, iš univerTelšių ap. sižengimus
(vienas iš 10,050 žm.); toliaus Stan. Jakubaitį, Juozą Javužėlį nusipirko girios už 8,000 rub. siteto pašalinta 174 studentai,
eina Raseinių apskr. (1 iš 11,- ir Miną Spingaitę.
Girios vertelgystė čia yra dau- tame skaitliuje 3 lietuviai. Uni330), Panevėžio (i iš 11,540),
giausai žydų rankose; vos vie- versitetas nuo mokesčio paliuoUkmergės (1 iši 14,180), Kauno PABIRŽĖ, Panev. ap. Griš- nas-kitas lietuvis tuoni reikalu savo 337 studentus, jų tarpe apie
(t iš 15,716) ir galop Zarasų ap. tant ukininkui Jokubui Pežėliui užsiima.
10
lietuvių.
I 1 iš
(i iši 21,900).
Šenbergo, netoli Nemunėlio
X Nuo birželio mėn. Dorpate
X Kaune pradedama atkreipti tilto užpuolė ant jo Myk. ir BerSEINAI. Kaip praneša "Šal- 1 busiąs atidarytas mokytojų iadaugiau atydos j švaresnį kraji- nardai Bogumįnsai įr Mykolas tinis/' kovę 28 d. .vyskupas A. stitutas*
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spaudimas. Ir

tuom

įlinkimu

iš-

spaudžiama daugiau

Pašnekeliy Kampelis.
437- Kiek

žmo- vimu.

jiegos išeikvoja

ir

roji

neskęsta.
—oo—

reikia, pamąstęs,
tasai dalykas
kad vertėtu

landėlę

ant

tuom

yra

taip

tarpu

įdomus,

daugiau negu
jojo apsistoti.

va-

440. Kur greičiausia yra statomi kaimai?
Ka-i. niekur taip

Bet tegul

paskui

padengia paimu lapais.
Sienoms vartojama purvynas, ku-

pavyks.

Kai-ka.s šį apsireiškimą aiškikuno balansavimo reikalingu- ris j 2—3 dienas išdžiūsta, ir tuomet namas yra pabaigtas. Toki
mu, tai yra kad kūnas visais sanamai
gali tęsėti po kol i- mevo

na

judėjimais turįs prisitaikyti
Žmogaus
yra mašina,
ir
ilsinar
darant
prie
žingsniavimo ir tame randieną
naktį, ką
ties, nuolat be mažiausios palio- kos ateinančios pagelbon.
Kad rankos atlieka tą užduotį
vos dirbanti.
Stebėtina tai mašina: jinai pasigamina reikalin- —sunku užginčyti. Bet mosikair Pati j$ją sunaudoja. vituo priežastis guli visai kame
i
Ar žengia žmogus, ar ranką pa- kitame. Priimant visų mokslininjudina, ar kvėpuoja, ar kalba, ar kų šiądien pripažintąją nuom >nę,
daro ką, ar nedaro—jiega vis kad žmogus yra išsivystęs iš žeeikvojama. Jeigu miega žmogus mesnės rūšies gyvūnų, keturko—ir tuomet nepasiliauja jiegos jų, reikia grįžti šimtus ir tūkgaminimas ir eikvojimas. Prisi- stančius metų atgal praeitin, kuoklausykite, kas dedasi miegančio met žmogus dar buvo keturkojų
žmogaus krutinėję. Žmogus, ro- gyvūnu, ir tenai j ieškoti priežasdos, ilsisi, bet jojo kūnas tuom ties. Mosikavimas rankomis—tai
tarpu skubiai daro užduotą jam liekana iš to laiko, kuomet žmodarbą. Širdis, nors ir sumažin- gaus rankos buvo priešakinėmis
tu grietumu, plaka ir kas valan- jojo kojomis. Vėliaus, kuomet tadėle vis varo naujas kraujo ban- sai keturkojis išsivystė į žmogų
gas tolimiausiose kūno dalysna ir pradėjo stačias vaikščioti, suNei valandėlei tas&i darbas ne tartinis rankų ir kojų judėjimas
persitraukia. Kas minu ta visas pasiliko. Toji ypatybė negalėjo
žmogaus kimo kraujas turi perei- ilgainiu išnykti, ačiu tam, kad
ti per širdį. Širdis kas valandė- rankų mosikavimas buvo reikakūnas

lė muša ir į 24

mušimų skaitlių
000.

Neatsilieka

valanda* savo lingas
davaio iki ioo,savo

d.arbt

Išdalies, gal susirinkimas "Aušros" svetainėj,
nes vaka- 7:30 vai.
vakare. Geistina, kad
ir draugiją valdybų nariai atEskulapas. silankytu.
Antanas Visbaras, agenNuo 18-os gatvčs. Čia vieti- tas ir
pardavėjas namų ir farmų,
nės parapija? kamendorius pra- perkėlė savo
ofisą iš po nu 111.
dėjo uoliai tverti lietuviškų "Vy- 3239 So. Ilalsted st. i naują viečiu" ratelį. Ratelis susidės
labjau- tą prie 3112 So. Ilalsted st. P-as
siai iš jaunimo ,ir mano turėti Visbaras,
susidėjęs su kitais, atiatletikos, dainų ir beno skyrius. darė kolionizavimo biurą. Nesenai
Vedę žmonės galėsią priklausyti, jo važinėta j kelias valstijas ir,
bet balso neturėsią. Žingeidus ir sakoma, gauta keletas
tūkstančių
tas
aprubežiavimas, kad rate- akerių žemės, labai tinkamos farlio nariai neturėsią tiesos būti moms,
šiaurinėj Louisianos val"ant kvateros" pas laisvamanius, stijos
dalyje.
o jeigu tokius
Račiūno paveikslai, kurie
susektų, tai busią
iš ratelio išmesti.
paskutiniu kartu buvo rodomi
Pereitą nedėl.i'jių turėta jau pereitą pancdėlį ir utarninką
ir pirmas
baliuicas bažnytinėj Bridgeporte (šv. Jurgio
parapisvetainėj. Nekurie sako, kad to- jinėj svetainėj), sutraukė didelius
kis baliukas galėjo apsieiti ir be burius
žmonių. Neteko girdėti,
svaiginančių gėrimų. Prie vieti- kad kam jie butų nepatikę. P-as
nės bažnyčios pradedama neleis- Račiūnas su Danielium išvažiavo
ti dalinti pliakatų.
Klebonas iš Chicagos į aplinkinius mieskas
kad
nori
pranešė,
juos dalin- telius.
ti, privalo gauti pirma jo leidiAtėjo žinios iš Lietuvos,
mą. Pereitą subatą turėta susi- kad Kazimieras
Stulga, žinomas
—

tiktai žmogus
nestatoma kaimai, kaip
gus kasdien? Ar kuomet nors pradeda skubintis, ar užmiršta greitai
Afrikos
dalyje, vadinamoje Beapsistojote ilgesnei valandėlei, savo rankas, šios, žiūrėk, jau ir
nin.
Tenykščiai
kad pagalvojus apie tai, kokia į vėl mosikauja.
gyventojai visą
Jeigu pradėti
keista ir podraug stebėtina ma- smarkiai bėgti, tai nežiūrint di- ^avo kaimą pastato j keletą diešina yra žmogaus kūnas? Retas džiausio noro ir pastangų sulai- nu. Savo grinčioms jie vartoja
rasi, žmogus yra apie tai, kaip kyti rankų judėjimus, tatai ne- nendres ir kepintą žemę, kurią
o

prijautimo. Gaila.

vandens ne- ir rengėjų buvo kaltė,
gu sveria adata. Todėl gi pasta- ras nelabai garsinta.

kunui balansuoti.
—oo—;

Žmonės, matę tokius kaisako. buk jie labai gražiai
išrodą.
Paprastai čiabuviai pasistato
tokį savo kaimą kur prie girios,
primosią kirk žemės savo javams
auginti ir gyvena tokioje vietoje
tus.

mus.

keletą

metų, kol neišsibaigia žederlingumas. Paskui eina
jieškoti sau kitos vietos.
Misijonieriai labai nusiskun- rinkimas, kurio mieriu buvo sudžia tokio gyvenimo budo ne- vienyti visas
Apveizdo.s Dievo
parankumu. Atsilaiko, kad gana parapijos draugijas (kaip ant
ilgą laiką varo misijonierius sa- Bridgeporto). Tačiaus nieko gavo darbą tarp gyventoju, ir kai- lutino, sakoma, nebuvo nutarta.
-kada, atskėlęs išryto, randa, kad
Lietuvių Politiškas ir Pavisas kaimas kur nors kitur jau
šelpos Kliubas nuo 18-tos gatvės
persikraustė, nei pėdsakų nepa- pradėjo smarkiai darbuotis, kad
likęs.
pagelbėt; lietuviams įgyti pilietiškas popieras. Nutarta kas sumės

KLAUSIMAI.
441. Ar
sus

žmogus gali girdėti

esančius

ore

vi-

balsus?

442. Ar leidžia žmogaus kūnas
spindulius iš savęs?
pa-

saulio virtuve?
padėta ant
444. Kaip galima
neskęsta?

Kiekviena

kartų

šiųjų

vėl išstumti laukan
trečdaliu puskvortės oro. Vidu- Kitais žodžiais tariant, kad suriai gi turi iš vienos pusės sku- žinojus, ar koksai nors daiktas
binti su suvalgytojo maisto vi- skęsta, ar ne, reikalinga paimti Į
rinimu, o iš kitos—tam virini- tokį pat plotą vandens, kokį užVakarai. Jaunų Lietuviu Amemui reikalingųjų medžiagų, skys- ima tasai daiktas, ir jeigu, sverikos
vanduo
Tautiškas Kliubas buvo suriant,
pasirodys lengvestimų, pagaminti.
O tai vis reiškia jiegos eikvo niu, tai yra tikras ženklas, kad rengęs pereitu nedėldienį vakarą
jimą. Dirbdamas, žmogus, su paimtasai daiktas skęs vandeny- šv. Jurgio parapijinėj svetainėj
ant Bridgeporto.
Vaidinta 3-jų
cik 'c.
prantama,

VIETINES ŽINIOS.

žymiai padaugina
vojamos kūno jiegos didumą. Jei
gtt surinkti visą tą jeigą, kuri;
žmogus išeikvoja kasdien, paversti jąją j elektriką ir pavartoti

Kadangi plienas yra daug sun- aktų drama "Pikta Dvasia," kuuž vandeni, tai męs iš- rios pamatinė mintis yra, kad
1 kesnis
uigsto sakome, kad plieninė ada- "Ne turtai duoda žmogui laimę."
į
a, įmfcsta į vandenį, paskęs. T aip Vaidinimas publikai
patiko. Iš
prie mašinos, tai nusistebėti rei ištikrųjų ir yra. Jeigu męs me- pasižymėjusių šiame vakare vykr t m, kaip ilgai galima butų ma- sime adatą į vandenį, tai jinai rų-aktorių pirmon vieton reik
šina varyti ir kiek darbo butu 'būtinai paskęs.
pastatyti pp. M. Juodį (TurtaBet paimkime tį pačią adatą, globio rolėj) ir P.
atlikta. Paimkime žmogų, nedirMotiejūną
bant] sunkaus fiziško darbo, ir visai sausą, ir horizontaliai (guls- (nusigėrusio ūkininko rolėj).
pažiūrėkime, kiek jisai jiegos iš- čiai) padėkime ant vandens pa- Abudu turėjo bene sunkiausias
eikvoja kasdien. Jeigu tą jiegą viršiaus. Jeigu adata bus gerai roles ir abudu buvo, taip sakant,
paversti j clktriką, tai męs gau- padėta, tai jinai pasiliks ant van- vakaro didvyriais,—ypač pirmasai
gavo daug nuo publikos plojimų.
tume apie
pustrečio kilowatt'o dens paviršiaus.
Kodėl adata šį kartą nenusken- Gerai lošė ir pp. J.
elektriškos energijos.
Su tiek j
Jankauskas
elektrikos liuosai galima butų do, bus -labai lengva paaiškinti, (Vieversių ūkininko rolėj) ir K.
varyti siuvamos mašinos motorą jeigu męs priimsime omenių Astrauskas (Žydo rolėj). Ponai
apie ioo valandų. Ta pati jie- skystųjų kunų, tame skaitliuje J. Mikalauskas ir W. Bartkus parodė, kad iš jų galima tikėtis viga galėtų varyti didelę vėdyklą ir vandens, ypatybes.
Skystimai, kaip ir kie'ti kūnai, sai gerų art«stų..
(faną) apie 32 valandas. Jeigu
iš labai mažų dalelių,
męs paimsime žmogų, dirbanti susideda
Moterių rolėse pirmutinėj eilėj
kurios
yra tam tikra sukabumo reik pastatyti p-lę J. Cernauskaisunkų fizišką darbą, tai pamatysime, kad išeikvojamosios jiegos jiega surištos viena su kita. Dė- tę (Onos rolėj) ir Jono motiną
daugumas yra nesulyginamai di- lei to, kad perskruosti kokį nors (J. D L.). Sunku butų pasakyti,
desnis.
Suprantama, ne visi kuną, reikalinga pergalėti toji kuri iš jų geriaus lošė—abidvi
Kieti kūnai gana charakteristiškai savo roles
žmonės išeikvoja lygiai tiek-pat Į sukabumo jiega.
skiriasi
nuo skystųjų, kad atliko.
P-lė Kareiviutė (Jievos
stoĮtuom
energijos. Juo žmogus yra
resnis, sunkesnis, riebesniu, juo pastaruosiuose sukabumo jiega rolėj) darė simpatišką įspūdį, viedaugiau jojo yra išeikvojama yra daug mažesnė negu kietuose nok galima buvo patėmyt, kad ji
Kita skystųjų kunų bene pirmu kartu yra ant sceToki
tai
žmonės, kunuose.
energijos.
vieton vienos mašinos šimtui va- ypatybė yra toji, kad atskirtos, nos,—galės išsidirbti.
Po lošimui Kliubo choras,
landų, galėtų savo išeikvojama- perskruostos, dalelės, kaip tiktai
p.
vėl
Girniaus
ja energija varyti tam pačiam lai- skiriančioji jiega pašalinta,
vadovaujamas, padainasueina tokin pat sąryšin, kaip vo dvi daineles. Choras
kui keletą mašinų.
gerai subuvo
iki perskyrimui.
Kietųjų derintas, turi gerų balsų ir drąŽmogaus gi kūnas pagamina
visuomet tiktai tam tikrą tulą 'gi kunų dalelės, kartą perskir- siai gali stoti eilėn greta senesjiegos daugumą. Dalis tosios jie- tos, be tam tikro jųjų keitimo nių lietuvių chorų. Vakaras užsigos yra paties kuno išeikvojama, (net pavertimo į skystąjį stovį ir baigė šokiai ^

lingu tai daryti. Iš čia ir turi- skystimo dalelių susirišimas vėl,
me
tuos dažnius persidirbimus, tuom pačiu laiku visiškas skęskurių, jeigu jiega tinkamai eikvo- tančiojo daikto apsiaubimas skysta, butų buvę galima nekartą iš- timu, kuriame yra tasai daiktas.

Skystimų sukabumo jiega

vengti.
'—no—«

438. Kodėl

žmogus, eidamas,
mosikauja rankomis? Jeigu tėmyti vaikščiojančius žmones, tai
labai lengvai galima pastebėti,

kiek sunkiau

paviršiuje,

yra

pergalima skystimo
jeigu perskiriantis

daiktas yra sausas.
Galima tame persitikrinti, paėmus stiklą vandens ir lengvai
uždedant kokį nors sausą daiktą
kad kiekvienas, žengdamas, vi- ant vandens
paviršiaus.
Męs
suomet
rankomis
mosikauja. tuom pamatysime, kad vandens
Jeigu žmogus eina visai lėtai, tai paviršius įlinks, ir gana
žymiai.
rankų judėjimas yra mažas ir vos
Jeigu męs busime užtektinai atpatčmijamas. Bet juo žingsnis
tai

tąjį įlinkimą galėsipadaryti gana didelį.
Tame įlinkime ir yra visa paslaptis. kodėl plienfnė adata nevimą ir tyčiomis neduoti jom-; skęsta. Tasai įlinkimas
yra ne
judėti drauge su kojų žingsnia- kas kita,
kaip tiktai vandens iš- |

greitesnis, juo daugiau mosikaujama rankomis. Žmogus gali atkreipti atydą j savo rankų siūba-

sargu*,

me

kaltininką

į

P*-

pašaukė jį

Teismas

užmokėti

pusrublį.

konku-

kas, apsukęs ranką, kišt ponui į
panosę, tardamas: "Šia

špygą.

Turėk

sau

tau kitą
visą rublį."
K.J.S.

ko atstovai

P as Pijus Krakaltl*. Eiles gavomdt
Duosime atsakymą laišku kiek v$*
liaus.
p. Antanas S—tls, Man. Kadgi fai»
mista surašėt taip, kad skaitėm-ska(r
tėm, pailsom Ir gerai suprasti rašteliu

Reikėtų trumpiau rašyti,

trumpais sakiniais ir aiškiau.
p. Edertas. Buvome pažadėję

MOKYKLOJE.

si£
naudoti; gi dabar atsimename, kad
apie tai jau buvo "Pašnekėlių Kanv
kas sutvėrė tuos kalnus, kurie'
pelyj" rašyta. Butų mums vienok
čia per langą matos?"
smagu, Jeigu tamista tankiaus mum*
parašytum. Gerai plunksną vartojai
Juozuks: "To aš negaliu žino- lr gėda butų leisti Jai užrudytl.
ti, nes męs tik prieš 6 savaites: p. P. Kručas, Norwood., ir J. Galg|>
galas. Phila. Duosim atsakymą la!§»

Mokytojas: "Juozuk, pasakyk,

persikėlėm čia gyventi!"

ku.
Jonas Genaitis,

p.

So.

Omaha.

IP

siųsta Jųsų vardu 50 kopijų ketverge^
p. M. Burba. Pasiuntėm korespoa#
dentul lr, gave nuo jo atBakymą, pa*

UŽMIRŠO.

Nepaduoda?

22-os, 28-os ir
117 kuopos. Svarstyta du klausimu: 1) apie surengimą vakaro

K.J.S.

pos vėl sukrus

prie

Pereitos

savaitės

GELTONA IŠVAIZDA.

EGZAMINAS.

Mokytojas: Mylimas

—

kokia

tai kalbos dalis?

nis

laipsnis?
Mokinys: Sužiedotas.
O

prastai
augščiausias niuręs.

NEDAUG.
Kiek buvo

nega-

—

karalių,

to

chorų

čiuosna

Sarpalius, vedėjas
ir

benų, susilaukė

kelesve-

vo

Keturi.

ne

papa-

geru

jisai veikiai

nes

darbą. Skilvio, kepenų

ir vi-

Ką? Pasakyk juos.
tveria naturališką apetitą ir paBulvių karalius, paskui čirlengvina užkietėjimą, kad ir net
vynų ir gilių.
K.J.S. užsisenėjusį. Vartokite tą vaistą

—

—

vų,

ATSITAIKO.

aš

van-

Jisai (spiritistas):—Ne, bet aš
atsiųsčiau kokio nors gero plaukėjo dvasią.

garnio.
bus 28 d. šio mėnesio Meldažio
nes
skupaus,
apdovanojo jauną
svetainėj, 7 vai. vakare. Visi naNETIKĖTA PASEKME.
porelę išsykio dviem gražiomis
riai kviečiami atsilankyti ir atsiJaunas gydytojas: "Ar atidaimti Jonilos Raštus. Bus taipgi mergaitėmis.
vei vakar laikraštin
apgarsinimą
daromi
sekančiam
įnešimai
Nuo Burnside. Čia sutverta apie mano sugrįžimą?"
P.
TMD. Seimui.
J.
nauja draugija
"Apšvietos" Tarnas: "Tikrai taip, ir spėjau
kuri
laikė
savo
pirmu- gauti 15 bilų jusų vardu."
Įvairumai. Pereitą nedėldienj draugija,
balandžio
tinį
susirinkimą
15 d.
SLA. 36-tą kuopa (Bridgeporte)
ir Macukevičiaus sveOriento
turėjo savo susirinkimą, kuriame
balsuota už Centro viršininkus tainėje. Išrinkta valdybon: pirGarnio buta

ir

durių ligose jisai dažnai suteikia
greitą palengvėjimą. Jisai su-

Jonilos Raštų, šiame susirinkime ti, o tas nebūtų geistina, nes čia Tu mane išgelbtsi, jei
turėsite progą juosius įgyti.
gražus jaunuomenės būrys susi- denin jpulčiau?
P. Kurkulis, sekretorius.
V. Rast.
P.

Labai

silpnas

išvaro nesuvirinI
tasias maisto daleles. Jisai sustiprina susilpnėjusias dalis ic*
Kristui padaro jas galinčiomis atlikti sa-

lima nuo jo daug reikalauti. VisTėvas (į kleboną). "Koki daJonilos Raštus. Šiuomi gi galima buvo tikėtis, kad
pasi- bar laikai
Dieve! Aš batus išprimenu, jog mėnesinis TMD. 22 seks
geriau išpildyti, negu buvo
susirinkikp. (ant Bridgeporto)
išpildyta. Chorui trūksta ir Lie- nešiojau 39 metus ir tai buvo
mas įvyks "Aušros" salėje, sektuvos
Hymno. Velytina, kad sveiki, o vaikui pavedžiau, ir nėr
madienyj, balandžio 26 d., 2 vai. koncertai butų duodami su dides- 15 mėnesių kai į
skarmalą pal)opietų. Kviečiami visi nariai niu prisirengimu. Tai rašau ne virto.
K.J.S.
kuoskaitlingiausioii atsilankyti ir todėl, kad buti užpuoliku, bet dėužsimokėti nario mokestį už 19141 lei
paties choro naudos: dar keBUS RODA.
m.
Nariai, užsimokėję už 1913— letas
panašiai nenusisekusių kon1914 m., kurie dar nesate gavę
Ji:—Jonuk, ar moki plaukti?
certų gali visai publiką nubaidy-

—

labai

'Vyno Elixiras,
išvalo kuną ir

Dalins

spietęs.

yra

vaistu yr^
Trinerio Amerikoniškas Kartau*

Mokinys: Apsivedęs.

—

ją lydi užkietėjimas. Ligonis

seredoj gimus?

I3avis

Tie, kurių išvaizda pasidaro
geltona, yra ištikrųjų nelaimin-

gi; jie yra paprastai geltligės auMokinys: Būdvardis.
komis. Šioji liga turi įvairias
Mokytojas: Kaip bus augštes- priežastis, bet, kaipo
taisyklė, ją-

darbo.

Eskulapas.
—

Apgarsinimai.

nuo

apetito netekime, kuno nusilpnėjime, užkietėjime. 'Aptiekose.

Jos. Tiiner, Manufacturer,
—1339 So. Ashland

1333

ave., Chica-

go, 111. Jeigu jus jaučiate skaudėjimą savo gerklėje, krutinėję,
nugaroje ar sunariuose, atsiminkite Trinerio Linimentą. Jeigu
jus toki skaudėjimai dažnai kankina, turėkite visuomet bonką
Linimento prie rankų.

DRAUGIJŲ REIKAL/J
JAUNŲ

LIET. AMERIKOJ
TAUT,
KLIUBO ADMINISTRACIJA.

Chicago,

III.

J. Jankauskas, Pirui.,
927 W. 34th pl.
A. Zalatorius, Pagelb.,
917

W.

į

D.

33rd st.
Gulbinas, Prot. Rašt.,
927 W. 34th pl.

P.

Motiejūnas, Turtų Rašt.,

930 W. 33rd st.
T. Radavičla, Kasierius,
936 W. 33rd st.
J. Mikalauskas, Užžlurėt.-org.
841 W. 33rd st.
DRAMOS IR CHORO SKYRIAU*
VIRŠININKAI.
M. Gimus, kompoz., Mokytojas cho«\
902 N. California ave.
mininku—P.
B. Vaitiekūnas. Režisierius,
ir rinkta
3149 So. Halstsd st.
lų raštininku—A. Kosaitis, iždi- p. V. Shilcika. Už
SLA.
atsibusiantį
Į
prisiimtini^ ra- M. M. Juodis, Pirm. choro ir dramo«.
Conn. Iš ninku—A. Lazinko, iždo raštinin- izoliucijos ačiu.
3252 So. Halsted st.
ku—P. Bartulis, iždo
p. J. P., New Brit. Jau lyg Ir perMitingai atslbuna kiekvienu piraif
daukandidatų į SLA.
Bartulienė ir Macukevi- daug "stebuklinga" naujiena. Nepa- nedfildienl mėnesio 1-mą valandą pobalsų gavo J. Liutkaus- ponios
duodat.
savo
pravardės, nei adre- platu T. Radavlčiaus svetainėje, 9.1fl
čienė.
kas iš
N. Y.; ant viceso, todėl tilpti negali.
Y/. 38-CIoi gatvfts, ant antrų lubų,
Kun. Halab., Clevel. Turit©
O.
pats
telsy- Talpcgi choro lr dramos repeticijos,
"Nėra argumentų su asilais." ataibuna toje pačioje svetainėje. Chovardas; vėliaus žada ir kny- sybę:
ten pat; ant sekretoriaus—A. B.
ro
Toki žmonės, paprastai, ko neima
repeticijos atslbuna seredomls,
arvisi gumentu, tai stengiasi
Strimaitis iš New
ant gyną uždėti.
paimti nachallš- 7:80 vai. vakare. Teatrų repeticijos
ir
mer- kumu.
iš BrookApie tai ir męs turėjome pro- atslbuna pėtnyčlomis, 8-tą vai. vak.
iždininko—K.
Taigi, jauni vaikinai ir merginos, jei
persitikrinti.
g$
ir
Pradžiai
N. Y.; ant kasos
mylite prasilavinti dallfije, kaip tat
sutrau- lyn,
pp. Pagirinis, Mažai Težiną*. Sudainose ar teatrų lošimuose, tai kvieT. Astramskas iš
gana gražus
naudoslm sekančiam numeryj.
publičiam prigulėti prie Jaunų Lietuviu
Nutarta
nedėPa. ir V. Ambrozevičius iš Newpp. Montelietis, 25, Shenand.
Mal- Am. Taut.
Kllubo, nes J. L. A. T. K.
nierls. Gegutė. Peržiurėbim ir. kiek
10 d. Žada
ant daktaro--Dr.
ark, N.
nevleu tik užsiima dainomis, lofttgalėsim, sunaudosim.
mais, bet taipogi lr pašelpa Ilgoje.
dekliamaiš Scrantori.
teatrą,
B.
p. K. Rugienius, Winn. Tamistos Taigi, kiekvienas lietuvis lr
lietuvaiP.
1.1.
ir
P—nas.
B.
nuskirta
į seimą
rašteli butume sunaudoję, tik mūsų te privalo prisidėti prie Jo
Lietuauklėjimo.
atvdą atkreipia vienas dalykas, kuri
Su pagarba,
K. Balutis ir M.
J. L. A. T. Kmęs žinome neteisingu esantĮ. Jųs
nuo Town of
SLA.
vaapkaltinate žnijgų, buk jis suriukes
Lake nubalsavo tuos pačius kan"pakvietimui kunigo iš
—

delegatai į ateinantį
seimą,
gegužio
pabaigoj VVaterbury,
prezidentą
giausiai
Brooklyn,
Sirvydas—iš
-prezidento—J.

Lukošius, protoko-

REDAKCIJOS ATSAKYMAi.

globėjais—

Draugystės tikslu parodo
jos
Į draugiją gali
Yorko;
prigulėti: vyrai
moterįs,
Brazys
jaunikaičiai.
Šicai Kliubas visados
globėjų— ginos
kia savo vakaruose
būrys.
Philadelphia, prisidėjo
daug
parengti vakarą
kos, ypač jaunimo. Šį vakarą
J.;
surengti
J. lioj, gegužio
publikos taipgi atsilankė daug.
parūpinti dainų,
šliupas
cijų
Delegatais
Pereitą subatvakarį
viu Moterių Draugija
Damijonaitis.
J.
"Apšvieta" buvo surengusi
kuopa
draugišką
JUOKELIAI,
karėlį "Aušros" svetainėj. Moir
ir
centro
didatus
terių
į
valdybą, kaip
merginų buvo nestoka,
UŽSIMĄSČIUS.
bet vyrų išpradžių buvo
į Seimą
kuopa.
Delegatu
36-tą
ir
lyg
Tarnaitė: "Pons profesoriau,
permažai. Vėliaus ir jų skait- išrinkta p. A. Bieržinskas.
lauke stovi žmogus su medine
lius pasidaugino, ir vakaras
"Birutės" dr-jos valdyba koja."
praleista, bešokant ir žaislus beProfesorius (užsimąstęs): "Paprašo mus pranešti, kad jos chožaidžiant. Svečiams buvo ir užro
visuomet atsibus sakykite jam, kad męs nereikar^eticijos
kandis parūpintas.
pėtnyciomis Mark \Yhite Sąuare laujame medinių kojų.''
Tą patj vakarą ant \Vest
svetainėj (Iialsted ir 29-ta gatSide, Meldažio svetainėj buvo
NEPAŽINO SAVO KOJŲ.
vės). Sekanti repeticija balanSusivien.
Lietuvių Moksleivių džio 24 d. Nariai kviečiami priTurgis, važiuodamas per miesAmerikoj i-os kuopos vakarėlis. būti ypatingai j šj susirinkimą,
savo
telį, rado ant gatvės
—

su

negalėjome.

atstovų susirinkimą. Atvy-

Square~ svetainėj (ant
po užmuštas Illinois Centrą! ge- To\vn of
Lake) Vytauto Choras
ležinkelio jarduose, kur velionis
Xo. i buvo davęs koncertą, po
buvo dirbęs prie karų. Andrevadovyste p. P. Sarpaliaus. Projauskas buvo pavienis, api" 40 gramas buvo
turtingas, bet atlimetų amžiaus; paėjo iš Saiantų kimas buvo menkas.
Matyt, kad
Antanas B.
parapijos.
choras dar jaunas, ir todėl

Tą pat j praneša TMD. 28-os
kuopos (nuo West Side) valdyba. Mitingas šios kuopos atsi-

savam

—

—

—

Kadangi "Draugas" davS vi#
korespondentui polemikai
mūsų laikraščio korespondenciją

tos

Mužikas čia pat teisdario akyse tai turėsime lr męB duoti vietos JipV
duoda rublį. "Palauk,"
sako straipsniui. Tilps kitam uumeryj, Mį
melstume, kad tai jau butų tos po
ponas, "aš išmainysiu..." Muži- lemlkos užbaiga.

Kruša, žadąs už- dyba: prezidentu—Baltutis, sekMokytojas:
parapijinėj svetainėj viešą retorium—B. Lenkauskas, iždilaipsnis?
knygyną. Nežinia, ar teisybė, bet ninku—J. Biežis.
valdy-

sau

p. Kar s. Nemalonus mums dalykąl
polemikos, ypač su korespondentai!
Iš kitų laikraščių. Velytume to
lt

nuteisė vengt!.

kuopos turėjo

savo

knn.

rencija.
Pereitą savaitę palaidota
Juozapas Andrejauskis, kuris ta-

atsaky%|

—

—

skaito tą sumanymą

įtraukti ir ria daugiau negu vanduo, skęs-į
apie po du tančiojo daikto išspaudžiamas.

męs to norime, ar ne. Bet lie- vėl atgal į kietąjį), tariant, "sukasi dar didelė jiegos dalis, ku- gyli" jau negali. Kaip iš to garios eikvojimas yra musų noro lima suprasti, skendimas yra
Ir sumanumo dalykas. \ tai ta- skystimo perskyrimas kokioje
Čiaus daugelis žmonių neatkrei- nors vietoje, ir, kuomet perskipia atydos, neskaito net reika- riantis daiktas nuslinko žemiau,

teisman.

dėti

kas minuta turi

ar

špygą.

užtai

Ponas

Duosim

Janonis.

Truputfill palaukite.

Vienos ponios tarnas, atėjęs į
talpinslm.
vaistinę, sušuko: "Meldžiu duot p. Brooklyno Jonelis.
te antrašo. Netilps.
biznierius nuo To\vn of Lake. vaistų už
pusę rubliaus!"
kuris nesenai buvo Lietuvon iš
Vaistininkas: "Kokių ?"—"To- j
važiavęs, ten mirė kovo 16 d.
kių,
kokių man ponia liepė parPereitos savaitės pėtnyčioj
nešti, nes aš užmiršau!"'
čikaginės TMD.

439- Kodėl adata,
plaučiai, nei viduriai.
pradurti cenpaviršiaus,
kuno dalių, nors vandens
Naujoji
adata?
tą
tautiškų draugijų nesenai uždr ba išrodo gana veikli, ir todėl
pats žmogus ilsis, skuba pildyti Kaip žinoma, vandenyje skęsta
savo priedermes. Plaučiai keliolika kiekvienas
daiktas, kurisai sve- (Atsakymai bus kitam numeryj.) tas knygynas ir Giedros choras galima tikėtis, kad Chicagos kuoširdies nei

Mužikas pakišo ponui
nosę

—

10-metinių sukaktuvių spaudos
batos vakarą (o gal ir dažniau)
atgavimo paminėjimui ir 2) atmokinti aplikantus tų žinių, kugaivinimui centro TMD. kuopų
rių reikalaujama prit popierų ga- Chicagoje.' Vienbalsiai nutarta
vimo.
chicagiečių centrą atgaivinti, ir
Teko girdėti, kad vietinis išrinkta tau centran sekanti val-

klebonas,

P.

p.

laišku.

—

443. Kur yra brangiausia

nue

—

ŠPYGA.

—

Chicagos apie

Atyda!

$20 ir pats išnykęs iš Winnipeg " Tuom ŽIRGVAIKIO PASK. IR BUC.
DR-JA.
Jau gyvuoja 3 metai Ir turi
tarpu męs žinome, kad tas žmogus,
ir
dabar tenai yra. Toks
berods,
kapitalo suvlri $13,00006
Taigi, lietuviai, kurie norit •ufičd '*
apskundimas yra lygus kriminališkam
apšmeižimui, už kurj reiktų atsakyti II pinigu mokėdami tik po maž« Bum«.
ir redakcijai. Todėl męs negalime prieiražykit prie Alos draugijos. DrJa laiko Baro susirinkimus Kas eereto laikraštin dėti. Vytauto dr-Ja
gali
pati save pginti, jeigu butų tam rei- dos vakaru apie 8 vai. vak. L. Aiuko
svet., 3301 Auhurn ave., kerta 33-Clos
kalas.
gal. Taipgi šita Dr-Ja skolina pinigus
p. A. Baukus. New Yorko viešojo
ant namų už
prieinamą procentu.
knygyno knygomis gali naudotis dy-!
Nauja 16-ta serija atsidarė balankai (imti namo skaityti) tik New'
džio
(Aprtl) 15 d. 1914 m. Kurie no
Yorko ir artimiausių vietų
gyventojai. rite užsiraSyti,
atsilankvkit po virš m t
Po perskaitymui knygos turi buti su-'
nėtu antraSu.
gulintį
Kiekviename beveik mles-1
gražintos.
Vakarėlio negalima pavadinti nunes yra svarbių klausimų aptarti.
te yra viešieji knygynai, kur duodapažįstamą Petrą.
j DVIDESIMTS
sisekusiu tuo atžvilgiu, kad
ma knygos skaityti tokiomis
METŲ SUKAKTUV£3
pub- E'ublika, mylinti pasiklausyti daipat lšly- Į
"Petrai, atsiimk savo
Jurgis:
IR GRAŽUS VAINIKINIS BALIUS
likos atsilankė visai mažai. MaMiesto knygynas ir pas jus
gomis.
visados
ant
reširdingai yra
į Parengtas Dr-stės š. M. P. itažan
nų,
kojas, nea suvažinėsiu!"
gali partraukti lietuviškų knygų,
žas programėlis (duetas,
styginė peticijų kviečiama.
Petras (galvą pakėlęs, apsigrai- gu tik atsiras lietuvių, kurie to rei- cavos Panų ir Moterių, atsibus Ned.,
orkestrą ir solo ant smuikos)
Lietuvių Dr-gijų Sąjungos bė kojas): "Tai ne mano kojos. kalaus. Knygynai nedalina knygų balandžio (Aprilj 26 d., 1914 m., M.
buvo neblogas.
bet tik leidžia Jomis uždyk% Mnldažio svetainėje, 2242-44 W. 23rd
Viskas išrodė Chicagoje atstovams
pranešama, Mano buvo su batais, o čia pli- savastin,
naudotis ten pat knygyne, arba imti Place. Prasidės 6 vai. vakare.
J/.anneblogai, tik buvo stoka žmonių kad šią pėtynčią (24 d.) atsibus' kos. Gali važiuoti 1"
keltoms savaitėms namo.
a
25 centai yputaL,
—

—

Jei-Į

—

KJ.S^

Turiu labai svarbų reikalą. Jis. ar I Parsiduoda:—farma, 80 akerių, stuCAMERIDCE. MASS.
lenkiškai, vokiška! Ir pusėtinai angkas
kitas, malonėkit
atsiliepti že- 'ba, 2 tvartai, skiepas, rugiais užsėta j Pet Batkevlčlus,
877Cambridge at liukai. Kam reikalinga,
kreipkitės ad$2.200.
miau nurodytu antrašu:
Kreiptis antj?0 akerii/. Ivįitm
CICERO, ILL.
resu:
A. K. Boczkus,
So.
49th
1318
Ct.
Kazys Šalis.
įrašu:
K. Znaminsky,
GRAND RAP1DS, MICH.
.Tohn Kititish,
Necedab, Wis.
New York av e.,
1138 Gest st.,
Newark. N. J.
Cincinnati, Ohio
C. Kectraitis,
448 Leonard St. N.W.

DIDELIS GRAŽUS BALIUS
Parengtas Dr-tės Susivienijimo Brolių Lietuvių Ned., balandžio (April)
19 tl 1014 m. Casino svet., 6 <"-47 W.
12th st. Pradžia 3 vai popi^tij
Įžanga 25c. porai.
Visi lietuviai ir lietuvaitės Širdingai kviečiami atsilankyti | sit«.i gratų balių. Galėsite smagiai pasilinksminti ir puikiai praleisite liuosę lal-

Parsiduoda:—labai pigiai, mūriniai
Pajieškau savo pusbrolio Liudviko namai ant
Bridgeporto> OhicagoJ ge- Ant.
Rutnlio, iš Teisiu miesto, Kauno gub., riausia vieta.
Atsišaukit kuogreičiauir drauges Magdelenos Riskaitės iš siai:
J. T.
Purvaičiu sod., Kantavčių parap., TelJos. Skinderis,

Kviečia

Chicago, 111.
šiij pav., Kauno gub. Jų pačių, ar 3362 So. Halsted st.,
KOMITETAS. krs
juos žino, meldžiu atsišaukti adresu:
PUIKI PROGA REIKALINGAM.
PENKTAS GRAŽUS BALIUS.
Parduodu savo 4 lotus labai puiBenedikta Vanskaitė.
Parengtas National Mfhuanian At* Box
144,
N'asJiua, N. H. kioj vietoj, arti naujų CRANE CO.
letlc Club, sub. vak. baland. (April)
statomi; fabrikų, prie Kedzie ave. ir
18 d. 1914 m. Freiheit Turner svet.,
41 et., visai arti užpirktos žemės dėl
3421 So. Halsted st. Balius prasidės
Pajieškau brolio Kastanto Balčiaus
lietuviškos bažnyšios, kuri trumpa7:30 vai. vak. ir tęsis iki 3 v. ryto. paeina i« Vieciun
sodžiaus, Vilniaus
me laike bus pradėta budavoti.
Perčia
R. gub.
Amerikoje gyveno PlyMuzika p.
įžanga 25c. ypatai.
kantis tuos lotus galės greitai padvimouth, Pa. Prašau atsišaukti. Yra
Ežerskio.
gubint savo pinigus, nes parduosiu laVisi maloniai kviečiami skaitlingai svarbiu reikalų.
ibai pigiai; už pusę kainos to. k$
Liudvisė Balčiūtė,
atsilankyti j šitą puiki; balių, o užMass agentai pardavinėja, ant lengvų lšmokad
lai- 73 Chestnut st.,

GARY"'

1XD.

1109 Jeferson
Melkinis,
HERRIN, ILL.
820 So. lGth
Adomaitis,

Važiuojantiems

Bt.

GARY,

[

IND.

Kas apsilankys j Gary, Imi., Ir nobūdavot! sau namus, kreipkitės
CHICAGO. ILL.
prie savo tautiečio, kuris kontraktuoJuozas Aleksa,
8374 Rerkoff av».
ja ir budavoja namus. Aš gyvenu saJuoz. Braknis,
Lowe ave.
3$27
vame name adresu:
Ed. Butkevičia,
"3153 Emerald ave.
Jonas Misunas,
John Bimba,
1801 S. Johnson st.
1600 Adams st.,
Antanas Grisius, n
Gary, Ind.
JOS W. 17th PI.
W. Gaižauskas,
107^0 ,S. Michlgan av.

Adomas

Jodelis,
Julius Kaupas,

J. A. Rimkus,
Jonas Visockis,
Ant. Zelnys,

et

^1709

Rublc st.
2232 W. 24th st.
920 W. 2Gth PI.
8139 Vincennes Rd.
3240 S. Morgan sL

rės

3000

The

Shaffner Clothing Co.

Nupirko visą likus) $45.000 Tavorą Vyru, Vaikų ir

Kūdikių Drabužių Aprčdalų, Skrybėlių ir Čeverykų

akeriu

vaisingos žemes lietuviškoje kolionijoje.
šiaurinėje Louisianoje. vietoje, kuri$ gamta turtingai apdovanojo, atsilaro nauja lietuviška kolionija. Vai-

INDIANA HARBOR, IND.
singa žemė yra prie geležinkelio ir
B. Yasiulis.
3604 Deador st prie
miestų. Vieta labai puiki. KliPetras Kurkulis
La^vrence,
tikriname,
smagiai praleisite
C'hicago, 111. matas sveikas ir malonus. Prekės
kesčių, kas pirmiau, nes man labai
k* ir pasidžiaugsite iš gražaus pasilabai mažos ir išlygos mokėjime priKENOSHA, WIS.
Pajieškau Prano-Pranciškaus Juze- reik pinigų. Rašykit arba ateikit:
Kviečia
bovijirao.
M. K. Petrauskas,
415 Middle st. einamos
ir
biedniausiam
A. J. Franckevicz,
žmogui.
Komitetas. iiuno (kitaip vadinasi Nevronis), paNepraleisk progos tapti neprlgulraingu
eina iš Paistrečių kaimo, Pampėnų 1422 S. 48th et.,
LEWISTON, M E.
Cicero, 111.
K. Vllaniškis,
14 Summer Bt ir tuojaus kreipkis artimesnėms živoi. ir parap., Panevėžio pav., KauPirma* Didelis Ir Gražus Balius
nioms pas:
no gub.
Amerikoje apie 7 metai. TuWIS.
KENOSHA,
AT
Y
DA
parengtas Lietuvių Demokratų Ly- riu
A.
VISBARAS & CO.
J.
didžiai svarbų reikalų. Jo paties,
Sukelis
712
Park
st.
Parsiduoda pigiai grosernė ir bugoti, subato], balandžio (April) 25 d.
ar kas jj žino, meldžiu kuoveikiauDept L.
černS lietuvių ir lenkų apgyventoje
LOS ANGELES. C A L.
1914 m. Sv. Jurgio Par. Svet., 32-ras
3112 So. Haisted st.,
siai atsišaukti adresu:
Chicago, III.
P. O. Mankus,
ran319
Germain
apielinkėje,
arklys,
vežimas;
pigi
Ir
ave.
Auburn
Bldg.
25c.
pl.
porai.
[/anga
Anton Yankevi'.zia,
Telephone Yards 3159
da:
už
ir
$23
drauge
krautuvę
buUj;
Pradžia 7 vai. vakare.
MELROSE PARK, ILL.
U. S. L. H. Aspen,
Sault hainte
parsiduoda, nes savininkas pirko nuo- Wlad. Vaišvila,
Bus kalbos. Kalbas atstovai ma2219 Lake et.
ŽINIA DĖL LIETUVIŲ.
Marie, Mich,
savią vietą. Kreiptis išsyk:
joro Harrison ir kiti žymesni kalbėPranešu Visuomenei, kad aš einu
pa.
m/nersville,
1753
N.
Wood
111.
st.,
Chicago,
lietuviai.
Programe dalyvaus
tojai
J. Ramanauskas,
Box 638. už perkalbėtoje j Court'us ir sutaiPajleškau pavo draugo Aleksandro
Muzikos Mylėtojų Styginė Orkestrą.
kau visokias provas su kompanijoCONN.
Gailiaus,
iš
Kauno gub., RaNAUGATUCK,
paeina
Po programui .šokiai.
J. J. Inamaitls,
G CurtiB sL mis ir pripildau aplikacijas dėl Ameseinių pav., Pačių kaimo. Praeitą paParsiduoda:
pieninyčia, arklys,
rikonišku popieru ir išdirbu visokius
vasari Jisai gyveno prie 83 Polk st., 2 vežimai ir visi įtaisymai, kas tik
NEW YORK,
kitus legališkus dokumentus, priimu
NTewark, N*. J. Jis pats, ar kas žino, reikalinga, bizr.is išdirbtas, lietuvių A. Lesnlauskas,
ŽINGEIDUS VA '< ARAS
125 L'. 7th st
visas provas ir priduodu gerai žinoparengtas per Tėv. Myl. Dratig. 28 malonės pranešti sekančiu adresu:
apgyventoje vietoje, geras uždarbis;
NEWARK, N. J.
mam advokatui, kuris jusi; provą. teiAdolf NVaškelis,
norintis užsiimti iiuom člarbu lai at- V.
kuopa. Stato scenoje Br. Vargšo 3
Ambra/cvičia,
178 Ferry st
singai varys. Visuose reikaluose praP. O. Box 6,
Kincaid, 111. sišaukia trumpame laike; labai pi
aktų drama
NEW BRITAI N, CONN.
šau atsilankyti prie manęs ypatiškai
"Ž M O N Ė S,"
giai; pardavimo priežastis: savinin- M. J. Chei-icmis,
610 Main et
ar per laišk.?:
Ir Levo N*. Tolstojaus dviejų aktų koPETERSON, N. J.
Pajieškati savo sesers Magdės Biels- kas turi išvažiuoti i Lietuvą. AtsiA Varaškeviėius,
(ieorge J. Lookes,
70 Lafayette et
mediju,
kiutės, paeina iš Irgavangių kaimo, šaukite pas savininke).:
su Darrow & Baily, Advokatais
"NUO DEGTINĖS."
PITTSBURG, PA.
A. Petroshius,
Šilavoto parap., Mariampolės pav.,
Baltrušaitis Bros.,
?.4fi0 Fifth a'e. 3021 So. Union ave.,
Chicago, 111.
Rus lošta p^r T. M.
935 W. 34th pl.,
I). 28 kp. Suvalkų gub. 4 metai atgil
Chicago, 111. Jonas A.
gyveno
Ifinotas.
46 So. 22-na Et.
VALANDOS: nuo 8 vai. iki 10 vai.
Dramatišku skyrių. Nedalioj, gegu- Belo i t. \Vis. Jos pačios, ar kas J«}
Pina Zaviackas,
445 Sta(num st
ryto ir nedėliomis nuo 10 vai. iki 3
žio (May) Z d. 1614 m. M. Meldą- žino, meldžiu atsišaukti
Parsiduoda:—4618 Cliamplain ave. Juoz. Petrikys,
adresu:
1514 Ross ave.
vai. po piety.
žio
10
2242-2244
mesvet.,
W.
23rd
naujoviškas
butas,
k&mbarių
John Bielskis,
pl.
PITTSTON, PA.
Salč- atsidarys 5:30 vai sukarę, už- 2339 S.
J. Kazakevičia,
103 N. Main et
Hoyne ave„
Cliicago, 111. tai atgal pertaisytas. Dalis grynais
J.
S.
danga pasikels t!: 30. T i k i e r a i po L5c„
Vaškevičiius,
72 N. Main st.
Vidutiniokas
pinigais.
pasiulijimas
35c. ir 50c. y patai.
neatmetama.
PLYMOUTH, PA.
savo
PajieSkau
pusbrolio
Juozapo
S. Poteliunas.
''.45 E. Rrver 6t.
joseph stein & co.
Tarpe akru dekliamacijos ir P.
Jotkos, Iš Kauno gub., Telšių pav.,
Butkaus prakalbos.
19:'.5 Milwaukee ave.,
Cbicago, 111.
PURITAN, PA.
Po teatrui puikus balius is šokiai. Kuiių parap.. Gudelių kaimo. Jis pats,
Jonas Martinkaitis.
ar kas apie jj žino, meldžiu atsišaukti
Parsiduoda:—817 & 819 W. 34th st.,
CJrajys Brolių Sarpalių Orchestra.
adresu:
ROCHESTER, N. Y.
arti Halsted, medinis namas ir dviejų J. Shacek
Širdingai kviečia, KOMITETAS.
135 Wefger st.
Ona Orbonalė,
mūras.
Pirmos
kliasos
augštų plytų
Kaip namai reikalauja nuo228 S. Greene st.,
Baltimore, Md. stovis. Didelio tvartas šešiems arkSIIENANDOAH, PA.
PUIKUS TEATRAS.
dugnaus apvalymo pavaBaryj,
T.
Kryžanauskas, 38 E. Cen're et
liams ir vežimums pastogės ir vištaip pat ir kraujas to reikalauja.
surengtas Suvienytu
Draugijų spėPajieškau savo brolio Kazimiero toms
Uždarytas gyvenimas, kurį veSOUTH BOSTON, MASS.
buveine. Kreiptis prie savininkomis: P. Liet., LDt'„ LPK., SDT.1K.,
Bernoto, apie 12 metų Amerikoje, pa- ko:
damo žiemos laiku, noroms-nePaul P. Mikalauskas,
248 \V. 4th St.
LKM., SD., PP., naudai viešojo kny- eina iš
noroms užpildo kraują, nevaluK. Yurgeliunas,
Vaitimėnų kaimo, Šilalės pa- S19 W. 34th st.,
233 Broachvay
antras augštas.
gyno, Piet-vak. dalyj Chicagoa.
Ne- rap..
mais, o juos privalome išv-yt
Kauno
Raseinių
pav.,
gub.
SPRTNGFIELD, ILL.
dėlioj, baltndžio (April) 26 d. 1011 m. Gyveno pirmiau PiiHadelphla, Pa.
lauk taip pat, kaip kad nevaluG. Tachilauckas,
2145 So. 15tb Bt.
Pi!;;"!! auditorium, 1655-7-9 Blue fsland
mus prašalinam iš namų.
GERA PROGA DĖL VYRŲ.
Kas apie jj žinotų, ar jis pats, mela\e.
ST. CHARIEG, ILL.
Svetaine atsidarys 4 vai., Teat- džiu
atsišaukti adresu:
Jeigu norite turėti gerą siutą, pi- Sim.
Kiola,
576 W. 6th
ras
prasidės 5 vai. vak. Scenoje
giai ir ant mieros padarytą, atsišauMotiejus Bernotas,
statouin vieno veiksmo komedija
CONN.
kite
WATERBURY,
mus.
4520 S. Paulina st.,
pas
111.
dirbdiname
Męs
Chicago,
vy"MTOICINOS DAKTARAS"
827 Bank Bt.
riškus drabužius po Chicagą ir kitus Jurgis žemaitis,
Sulos Dramos Diaug. Artistai. Bus
Vincento Kuzminskio. iš aplinkinius miestukus, paimame mierą
Pajieškau
Koncertas, Prakalbos, Monoliogai ir
ir pristatome drabužius j namus kožkaimo. Tvertų valsčiaus, RaBalius. D'iinuos 4 chorai: LSS. 81 Dalgų
nam i sekančius miestukus: Roseland,
Kauno gub.
Meldžiu
atpav.,
seinių
KUR GAUTI
(Severa's Blood Purifier)
kuopos mišrus ir vyrų, Laisvos JauPullman, Kensington, East. Chicago,
sišaukti adresu:
nuomonės ir Rūtos choras. Bus skraIndiana
Ilarbor, Hammond, Gary,
yra jums geriausiu įrankiu krauKazimieras Kuzminskis,
Galima
gaut!
jojanti 1c rasa su Maiinėjimu dviejų
kiekvieną
savaitę
Tolleston. Burnside, Chicago Heights,
jo apvalymui. Pamėginkit jo ir
142 Kensington ave.,
UI.
Chicago,
u/. 5c., šiose vietose:
"Lietuvą"
čevorvku.
dauporų
Vyras, gavęs
užtėmykit greitas ir pageidauSttger, Kenosha, Racine, Harvey ir
jamas pasekmes.
giausia atviručių, gaus penkių dol.
CHICAGO. ILL.
bučernės ir kitus. Iš tolimą miestų norintieji užPajieškau-darbo:—prie
vertes čevervkus, dovaną Sain C'onKaina $1.10.
grosernčs: esu prityręs per dešimts sisakyti drabužius gauna pilną paaiš- "AušroB" skaityk., 3149 3. Halsted st.
rado; daugiausia gavusi atviručių iš
ir probas per laiškus. Mūsų J. I.
2334 S. Oakley av.
Bagdžiunas,
penkis metus dirbau Rusijoj ir kinimą.
nu;tų,
vertės
fevedol.
merginų gaus trijų
kainot. yra žemos: nuo $16.50 ir augA. Dargis,
penkis Galicijoj, kalbu lietuviškai, ru732
W. 18th
st.
rykua, auka Sam Springer.
siškai lenkiškai, čekiškai ir slavo- ščiaus. Musų darbas yra gvarantuo- Jonas
1841
S.
llgaudas,
Kviečiame atsilankyti kuoskaitiinHalsted
st.
tas. Jei siutas negeras, tai padirbakiškai, esu blaivus ir, tikiu, atliksiu
Fr. A. Jakutis,
733 W. 14tb PI.
giausiai, nes vakaras bus vienas iš
Kam tokio žmo- me kitą uždyką. Męs maloniai paro- P. M. Kaitis,
kuogeriausiai.
darbą
1607 N. Ashland ave.
komitetas
Rengiamas
puikiausių.
dome
visiems.
materijų probas dykai
šiuom antAnt. Kasperas,
3416 Auburn av.
stengsis kuogeriausiai kiekvieną už- gaus reiktų, kreipkitės
Telefonuokit arba
laišką rašykit Zig. Mickevfčia,
rašu:
2242 S. Leavltt st.
KOMITETAS.
ganėdinti.
šiądien adresu:
M. J. Tananeviče.
670 W. 18th sL
W. Bukowski,
paprastai pasirodo, jeigu cdą
Įžanga 25c. ir aug&čiau.
CHICAGO TAILORS,
Mike VaiasKaa,
2446 W. 45th pl.,
34d lvensingtoa ava.
Chicago. 111.
užleidžiame ir jos tinkamai ne174 State Line st..
Ind.
Hammond,
M. A. Vabol,
apvalome. Kad i'į geriaus išplo1700 N. Ashland ave.
LAEAI GRAŽUS TEATRAS
Telefonas: Hammond 35'J.
vus ir skylutes, arba poras laiLietuvS mergina:
pajieško ofl?o
MD.
BALTIMORE.
Dramos
kyti atdarais,—vartokite prausiDraugija
darbo, kalbu lietuviškai, lenkiškai,
Just. Mandroviekas, 112 N. Green st.
muisi
Parsiduoda:
stato scenoje naują veikalą, pirmu
valgomųjų daiktų
rusiškai, vokiškai, latviškai, ir, gali
kai t anf
Bridgeport'o vardu: "Už dirbti ant typevvriter. Ir dar pajieško sankrova visai maža preke; pardaviKELIAUJANTI AGENTAI:
mo priežastis: moteris serga, tai noBLUT1 T ŪKTAI," trijų veiksmų mepaveikslų darno, gali dirbti visa re- rėtume išvažiuoti
Jonas Dabulskis,
į Lietuvą. Platės
lodrama, nedėlioj, gegu/lo S d. 1914
ir
Meldžiama
1.1.
tušo darbų
kreipris neinu žinioms
Petras Pilėnas,
kreipkitės antrašu:
ftv. Jurgio pa ra p. avet., prie 32-ro
m.
antrašu:
W.
570
18th
st.,
S. šafranauskas,
Chicagot 111.
place ir Auburn ave. Perstatymas
S. Pesecki,
Kl. Vilkevičia,
prasidės 7:30 vai. vakare, (žanga 25c., 1254 N. Ashland ave.,
Chicago, 111.
Parsiduoda:
buėiarnė ir groserJonas Kūlis,
35c ir 50c. Po teatrui, Jvain.ifi šokiai
nė geroje vietoje, apgyventoje lietu- Jonas Janušas,
Ir žaismės. Orchestra Broliu Saipa1951 Canalport ave.
vių Ir kitokių tautų; biznis išdirbtas
Iii).
(Severa's Medicated Skin Soap)
Chicago, 111.
gerai per daug metų. Pardavimo prieVeikalas "UŽBURTI TURTAI" yra
žastis:
laikėme su broliu, kuris dakasdien. Tinka jis puikiai kaip
j*- žmonių kaimiečių gyvenimo, labai
F. A. JOZAPAICIO APTIEKA
užimantis ir pamokinantis, čia atkūdikiams, taip ir suaugusiems,
Reikalingi:— keletas gerai išsilavi- bar numirė, o vienas nenoriu laikyti. 3601 So.
Halsted st.,
Chicago, III.
sižvini karčiamninkas ir zakraetijo- nusių kriaučių prie moteriškų drapa- Smulkesnėms žinioms kreipkitės antvyrams, kaip ir moterims. PaTelefonas Yards 155 Ir Yards 551.
nas, kuriuodtt vienas ant kito labai nų. Privalo mokėti ir sijonus pasiūti. rašu:
mėginkit.
Užlaikome tik geriausius vaistus.
Darbas ant visados.
šnairuoja už užslėptus turtus. Daug
Jurgis Šnekutis,
Ypatingą atydą atkreipiame J gerą
Kaina 25 centai.
J. B. Gailius,
gailestingų scenų ir sveiko juoko /.iuBox 361,
Steger, 111. išpildymą receptų. Reikalui
esant,
Chicago, 111.
rctojas pamatys, juo labiau veikalas 311 So. Kedzie ave.,
meldžiame pas mus kreiptis.
bus įdomus, kad DRAMOS avtistaiParsiduoda:
saliunas ir forniLaiškus tik tiem atsakome, kurie
scenos mylėtojai puikial-gyvai atvai
Reikalaujama: —bartenderia neve- čiai. Savininkas išvažiuoja Europon. prisiunčia už 2c.
štampą.
SEVEROS TAB-LAX
dins. Kviečiame visus atsilankyti.
turi
mokėti
lenkiškai,
lietuviškai,
dęs.
14.">7 N. Wood st.,
Chicago, III F. A. Jozapaitis, Aptiekos Prevlsorius.
"Dramos Dr jos" KOMITETAS.
ii
gerai angliškai. Atsišaukite per
Paliuosuojanti ealdukai,
—

1922-1932 So, Halsted St., Tarp 19tos ir 20los gat,

po 25c ant Doliario

Kas reiškia, kad jųs gausite
Doli ario verte
c

VAISTAI

Severos

Kraujo Valytojas

"LIETUVĄ"

Odos

Išbėrimai

—

—

Severos

Gydantį
Odin| Muilą

—

ReikaJavimai.

—

METINIS

telefonu

Kvtaėiame lietuvaites ir lietuvius atsilankyti ) musų balių iš aplinkinių
kollonijų. Visi atsilankę, busite užVietinė

orchestra

vpatiškai:

723 W. 120 st.

parengtas Dr-stės Av. Jurgio K. L.
Subatoje, balandžio (Aprii) 25 d. 1014
m.
Casino Hali, Central st., Thompsonville, Conn.
Prasidės 7 vai. vakare, trauksis iki
vėlyvos nakties, {/anga 25c. ypatai.

ganėdinti.

ar

grajys

R 24

visokius šokius,
Be skrtumo kviečia KOMITETAS.

Telefonas \V. P. 3563 ir

154 W. Rundolph st., Chicago.

Ant Pardavimo.

randavoti vienam žmogui—pigu.
Kam reikalinga partnerio:— j bizAtsišaukite ar rašykite antrašu:
Thomas Murphy,
n), aš tinku visokiam bizniui: groser2267 W. 107tli st.,
Morgan Park, 111. nei, saliunui, šiaučiij žtorui; kalbu

TEATRAS IR BALIUS
Parsiduoda: —saliunas; savininkas
parengtas Dr-stės šv. Petronėlės, ned.,
išvažiuoja su kitu bizniu j South
balandžio (April) 26 d. 1914 rn. šv.
Parsiduoda namas labai pigiai. PrieAmerica; tirštai apg>venta lietuviu
Jurgio parapijos svetainėje, prie 32
šai O szevvckio Banką. Atsišaukite j vieta ir
prie kampo 2 strytkarių liplace ir Auburn ave. Bus vaidintas
Banką.
nijų.
labai gražus ir puikus veikalas:
John Mozier,
"PALOCIUS EŽERO DUGNUOSE."
Ant pardavimo: saliunas geroje vie824 \Vest 21st st.,
Chlcago, 111.
Pradžia 6:30 vai. vak. Įžanga 35c.
toje, lietuvių apgyventoje, netoli šv.
Ir augščiau ypatai.
Pardavimo prieJurgio bažnyčios.
Ant pardavimo:—saliuiias, 1905 CaKiekvienas lietuvis ir kiekviena liežastis: savininkas išvažiuoja j Lienalport ave., bu "Pool-table and Bowltuvaitė privalo pamatyti
š) puikų
atsišaukti
tuvų;
ing aliey," lietuvių tirštai apgyventa,
veikalu. Vaidinimas bus Juo gra3337 Auburn ave., (prie 33 pl.).
apie biznj galite ateiti lr persitikžesnis nes draugija pasistengė surinti.
kviesti visus geresnius ir gabius arParsiduoda:—kriaučių šapa ir vatistus. Prie smagaus vaidinimo kiekviemašinos,

lymo (klynijimo)

geroje

vienas turės nemažiau smagų balių. | toje, antras namas nuo lietuviij baž"LIETUVOS" AGENTAI.
Todėl visi iki paskutiniam, pasiruoš- nvčios. šiame mėnesyje noriu būti
kite šln Baliun iškalno Ir būtinai at- nai parduoti. Kreiptis antrašu:
J. Piatrauakis,
silankykite. Visas kviečia
Pa* iluoB mus agentus galima už105 Milvvaukee ave.,
KOMITETAS.
Kenosha, Wis. sisakyti "Lietuvą" metams ar ai
putėj metų lr užsimokėti.
$225, Verta Dvigubai, paima mano
ATHOL, MASS.
puikią deltej'essen, notion krautuvę Eaz. Granickas,
28 Essex St
vienoje geriausių darbo žmonių apieBALTI MORB, M D.
linkių mieste; ši vieta vare pasek- L. Gawlis.
18iJ4 N. Castle st
520 W. Comvay st
Pajieškau savo tikro brolio Prano mingai biznį per daug metų, kadangi Vincas žolvis,
BROOKLYN. N. Y.
fc'allo, paeina iš Kauno gub., ''"elšlų nėra jokio pasipriešinimo; pigi randa,
su kambariais, puiki vieta kam nors J.
120 Grand si
Ambrozėjus,
pav., Plungės vol., Xorva!&iq kaimo.
229 Bedford Ave
pasidaryti neprigulmingą vietą, ir pi- ViHcas Daunora,
Apie 9 metai kaip Amerikoje. Plrnigų; piguinynas. Krieptis išsyk:
BURLINGTON, N. J.
miau gyveno Cbicago H?ights, Iii.
3417 Unlsn ave.,
413 Earl st.
Chicago, 1LL B. Petruna*

Paieškojimai.

į

į

j

Vaikams

Ant

randos:—storas su grosernės
ATSITIKIMAS
mėsinyčios įrenginiais, 3432 So.
Dėl netikėtos priežasties turi buti
Halsted st., viena seniausių grosernių
parduota labai pigiai 4 lotai ir stuba
Reikalaujama:—žmogaus eu didele ir mėsinyčių prie Ila.'sied. Randa $50.
labai
Cliicagoj
už
gražioj
vietoj
3505
Sc.
Halsted
st.
Kreiptis:
Vasaros Pasilinksminimo Kompanija
$1,000; $500 reik imokėt, o kitus $500
(Sunimer Aniusement Co.).; malonus
ant lengvų išmokėjmų po $10 ant
ANT RANDCS.
darbas, trumpos valandos ir gera momėnesio. Norintieji, greitai atsišanGeroje lietuvių apielinkėje
kestis. Privalo kalbėti kiek angliškit:
2—4
fliatai.
ruimų
užtikrinimui.
ir
turėti
kai
$500.00
J. SINKUS,
1—8
fliatas
ir
saliunas
ruimų
pri#>
Dėlei informacijų rašykite antrašu:
Chicago, 111.
kampo 47th ir Morgan sts., norima iš- 3130 So. Halsted st.,
Manager,

BALIUS

kaip

ir

lygiai
geri,
suaugusiems.

Kaina 10 ir 25 centai.

Parduodama visose aptiekose.
Reikalaukit
kitokių.

Neimkite

tikrų Severos Gyduolių.

.F.Severą C

V c E DA R

RA pi DS

IOWA

J. J.

HERTMANOVICZ, visiems žinomas tautininkas ir Notaras.
specialistas atlikime reikalų Lietuvoje, sugrįžo iš Lietuvos ir tapo nariu

25c.

iš

—

Drabužiu, Aprėdalų, Skrybėlių, Ceverykų,
po

turi buti parduotas į 15
25c ant Doliario, kad padarius vietos
Naujam Tavorul musų

joje Krautuvėje.

dienų
Nau-

Tūkstančių Doliarių vertės geri Drabužiai. Aprėdalai,
Skrybėlės ir čeverykai bus parduota šia juokinga žema kaina
25c ant Doliario. Perskaitykite atydžiai kiekvienų
dalykų. Ateikite anksti ir gaukite pirmutini išsirinkimų. žiūrėkite didelės Mėlynos Iškabos su baltomis
raidėmis virš
durių: SHAFFNER CLOTHING CO.

Išpardavimas prasideda Subatoje, Balandžio 18d,
ir tesis 15 dieni] Tiktai,
Atsiminkite, kad yra šimtai kitų
drabužių, kurių vieta
paminėti. Nieko nepalikta
atsargai. Viskas turi eiti!
PAVASARINIAI

Vyrų

SIUTAI.

ir

jaunikaičių pavasariniai siupuikus nešiojimas, tamsiai spalvuotų cassi/neres ir cheviots, ką
Morris & Goldschmidt
pardavinėjo po
$10.00, nmsų išpardavimo kaina $4.65
Vyrų ir jaunikaičių pavasariniai siutai,

tai, padaryti lš labai puikių
grynų
verptų vilnų, cassimeres, cheviots ir
homespuns, siutai, kuriuos Morris &
Goldschmidt pardavinėjo po $15, mūsų išpardavimo kaina
$7.35
Vyrų ir jaunikaičių pavasariniai siutai, labai puikių grynų vilnų mėlynų

nepavelys

mums

Vyrų sunkios bovelninės juodos

Olako1-

ką

Morris

&

pan-

Goidschmidt

pardavinėjo po 20c., po
7c
Vyrų juodos cashmere škarpelkot-, ką
Morris & Goidschmidt
pardavinėjo po

25c., musų ka'ra

9c

Vyrų labai puikios cashmere škarpetkos, juodos ir tamsiai pilkos,
ką
Morris & Goidschmidt
pardavinėjo po

45c., musų kaina
15c
Vyrų šilkiniai keturi rankoje kaklaraikščiai, ką Morris & Goidschmidt
pardavinėjo po 50c., po
12c
Vyrų grynai silkiniai keturi rankoje
šaržų, dailių vilnonių audeklų ir šilkaklaralkščiai, ką Morris & Goidku maišytų cassimeres,
ką Morris & schmidt pardavinėjo po 75c.,
musų
Goldschmidt pardavinėjo po $18.00 iki kaina
19c
$20.00, niusų išpardavimo kaina $9.65 Vyrų puikiausi šilkiniai
keturi ranVyrų ir jaunikaičių pavasariniai siu- koje kaklaralkščiai,
ką Morris & Goidtai. padaryti iš labai
puikių įvežtų schmidt pardavinėjo po $1.00,
musų
lr naminių vilnų,
lygiai mėlynų šar- kaina
29c
žų ir tamsių dalių verptų vilnų, ką
Silkinės
Vyrų
apaustos petnešos, ką
Morris & Goldschmidt
paradvinėjo po Morris & Goidschmidt pardavinėjo
$22.60 iki $25.00. musų išpardavimo
po 50c.,
15c
kaina
$11.85 Vyrų balbriggan
apatiniai drabužiai,
Jums apsimokžs nusipirkti savo žieką Morris & Goidschmidt pardavinėjo
mlr.Į overkotĮ šiame Išpardavime Ir po 50c..
musų kaina
19c
padėti Jįjį per vasarą Į šalį. Jųs ga- Vyrų
drūtų spalvų negligee marškilite sutauplntl 2-5 dabar.
niai, ką Morris & Goidschmidt pardaVyrų pavasariniai overkočiai, gels- vinėjo po 75c.,
29c
musų kaina
vai-rusvas uždarytas drabužis, šimtai kotų už mažiau negu gelumbės
VYRŲ IR VAIKŲ KELINIŲ
kainą, proga pirkti pavasarinį overPIGUMYNAI.
kotj, kurį Morris & Goldschmidt par- Vaikų
mėlynos knickerbocker kelidavinėjo po $12.00, musų išpardavi- naitės,
ką Morris & Goldschmidt parmo kaina
$2.95 davinėjo po 50c.,
15c
IR
VAIKŲ
KŪDIKIŲ PAVASARINIAI Vaikų knickerbocker kelinaitės,
lygiai
Drabužiai pigesni negu Išdirbimo
mėlynų, pilkų ir
kaina.

Vaikų ilgi kelminiai s'utai, lygių ir
maišytų spalvų, didumai 14 iki 17
metų, ką Morris & Goldschmidt pardavinėjo po $10.00, muBų išpardavimo
kaina
$3.85

Strytkarių

PASTABA!
lėšos užmokama vi-

siems

kostumeriams,. kurie
perka ui $10.00 ar daugiau;
jums apsimokės atvažiuoti iš
visu miesto di'lių.

durpinių mišinių, ką
pardavinėjo po

Morris & Goldschmidt

$1.00, musų kaina
39c
289 poros vyriškų kelinių, likusių iš
custom departamento, ką Morris &
Goldschmidt pardavinėta po $4 00 ir
$5.00, mažuose didumuose tiktai, mūsų kaina
$1.65
230 porų vyrų pačios augšėiausios rųSies kelinių, likusių iš custom depar-

ką Morris & Goldschmidt
pardavinėjo po $7.00 iki $6.00. mažuotamento,

se didumuose tiktai musų kaina $1.90
200 porų vyriškų puikios mėlynos saržos kelinių, ką Morris & Goldschmidt

pardavinėjo po $5.00, musų kaina $2.35

VYRŲ IR VAIKŲ ČEVERYKAI
IR SKRYBĖLĖS.
Vaiku Norfolk siutai, lygiai mėlynų ir
maišytų spalvų vaikams nuo 7 iki Vyrų Ceverykal, veršio ir patentuo16 metų, kų Morris & Goldschmidt tos
odos, ką. Morris & Goldschniidt
pardavinėjo po $3.50, kaina ....$1.79 pardavinėjo po $3.00,
musų išpardaValkų ištisai vilnoniai mėlynos sar vimo kaina
$1.19
žob Norfolk siutai, vaikams nuo 8
Vyrų geri Ceverykal, sunkios lr paiki 18
knicker
kelinės, kų tentuotos odos, Ceverykal, kuriuos
metų,
Morris & Goldschmidt pardavinėjo po Morris &
Goldschniidt pard'. vinojo
$5.00, mūsų Išpardavimo kaina $2.88 po $4.00, mūsų kaina
$1.79
Vaikų Rusiški siutai, mažiems vai- Vyru ir vaikų fedora ir teleseope
kučiams nuo 3 iki 8 metų, kQ. Morris
skrybėlės, juodo3, gelsvai-rusvn ir
& Goldschmidt pardavinėjo po $3.00, durpinės,,
kų Morris & Goldschniidt
$1.69 pardavinėjo po $1.50, mūsų kaiua 49c
musų išpardavimo kaina
Vyrų lr vaikų fedora, teleseope ir
VYRŲ APRĖDALAI JUOKINGAI
PIGUS.
Vyrų nosinės, turkey raudonos ar
mėlynos, kij, Morris & Goldschmidt
3c
pardavinėjo po 10c.,
Vyrų sunkios bovelninės darbinės peneiakos, durpinės, mėlynos ir baltai
maišytos, kų Morris & Goldschmidt
pardavinėjo po 12c., musų kaina 5c

styvos skrybėlės, naujų pavasarinių
formų ir varsų, k$ Morris & Goldschniidt pardavinėjo po $2.50, musų

išpardavimo kaina
88c
Vyrų fedora, teleseope ir štyvos skrybėlės.
visos
naujausių pavasarinių
stylių ir spalvų, kų Morris & Goldschniidt pardavinėjo po $3.00, mūsų
$1.29
išpardavimo kaina

PASTABA!
Kad padarius parankiau Darbo žmonėms, musų
vė bus Atdara Vakarais iki 9. Atdara Nedėldien ais iki piet.

krautu-

—

firmos

4601

už

Jųs rasite čia šimtų šimtus Vyrų, Vaikų ir
Kūdikių Pavasarinių Siutų ir
Overkočių, Vyriškų Kelinių, Aprėdalų,
Skrybėlių ir
užsitikėtinas išpardavimas ir bus vedamas Shaffner Ceverykų. šitai yra
Clothing Kompanijos.
Męs esame paėmę senųjų Morris & Goldsclimidt
vietų ant 10 metų. Męs
atėjome, kad buti, męs turime drabužių bizni, męs negalime
padaryti
misreprezentacijos. Kiekvienas daiktas, žemiau pažymėtas,
yra užsitikėtinas ir toksai,
kaip perstatoma. Šisai visas $45,000.00 tavoras, susidedantis

—

PAVASARIO

Morris & Goldschmidt

«•*

NEW
So. Ashland ave.,

CITY

SAVINGS

BANK,

Shaffner Clothing Co.

Chicago, Illinois.

Kas turi neatliktus reikalus Lietuvoje, ar tai pasilikusios žemės, dalių, skolų, pasiliuosavimo iš kariumenės, išgavimo pasporto, grįžtant Lie
tuvon, išdirbimo visokių raštų ir patikrinimą jų pas Rusijos Konsulį ir tt.,
gali kiekviename laike kreiptis J New City Savings Bankt ir gaus tikrus padavadijimus ir aprūpinimą reikale greitai, mandagiai, pigiai ir
gerai.
NEW CITY SAVINGS BANK yra įstaiga, egzistuojanti nuo kelių metų,
sutverta įžymių pramonininkų ant Town of Lake, veda reikalus locnanie
name ir džiaugiasi geriausiu pasisekimu.
Priima pinigus taupinimui ir moka

Pasaugok šitą ir lauk! Pasižymėk Atidaryti"o Dien$ ir Pasižymėk J$
Subatoje, Balandžio (April) 18 d. 9 vai. išryto.

Gerai.

3%

1922-32 So. Halsted St.

tarp 19-tos ir 20-tos gatvių.
Męs vedame šj Dideli Drabužių Išpardavimą, kuris prasidės Subutoje,
Balandžio (April) 18 d. 9 vai. išryto, ir
tęsis 15 dienų tiktai.
Lietuviai pardavėjai:
TONY MAKTINKUS ir DOMINIK WARN1S.

metams.

Bankines Skryneles po $2.50 metams.
Skolina pinigus ant namų Cbicagoje lengvomis išlygomis.
Parsamdo

Parduoda šifkortes ant geriausių linijų, ir grįžtantiems Lietuvon
parūpina Konsulio pasportus be jokių kliūčių.
Apdraudžia Namus, Rakandus, Biznius ir kitus daiktus saugiausiose
kompanijose.
Perka ir parduoda Namus lr Lotus Chicagoje.
PASTABA. Turi apipirkus 28 akeriue žemes, padalintus į Lotus,
tinkamiausioj Lietuviams apsigyventi vietoje, arti didelės dirbtuvės; visiems lietuviams žinomos CRANE CO., kur tūkstančiai lietuvių turi darbus, ir parduoda tuos lotus dabar po $276.00 ir brangiau, lengvomis išmokestimis. Kainos bus trumpame laike pakeltos.

Tikras 17 akmenų Elgin laikrodis

OnfyC

■P" *"rl

Tikrai Auksu Baigtuose (Gold Filled Apdaruose
Kiekvienas žino, ka- yra puikus 17 akmenų
Elgin laikrodis. Mums pasi-ekė ntipiikti

nieko

Chicago

I T
^
^ *-

Cq 75
«

šių
rodžių— visas naujas pavyzdingas tavoras, didelį
ka-tik is fabriko, Q-. itrantuojama 20 metų, labai nuleistomis kainomis, ir. pirkdami tiesiog
iš mūsų, jųs apturite nauda. Jus ų vietinis jubilieras
negali jųjų
nuo mūsų centu pigiau nupirkti.
Vyriško didumo, atdari ar su ui;
daru (pažymėkite, kokį norite).
Puikiai ingraviruoti auksu baigti
apdarai. Nepraleiskite šio didelio išpardavimo, nes jųs tikrai gailestis. Stebftinas l.aikrodn, Stcbčtinai tema Kaina Pamatykite
Jįjį
Pirmi. Atvirlaiški- jums jįjį atneš.
Apžiūrėkite jįjį gerai, ir jeigu
esate visai užganėd' iti, užmokėkite expreso
agentui $9.75 ir iš'.iidas;
kitaipgi, atsisakykite, ir jisai bus sugražintas nnisg lėšomis.
rjtitr Pwiui, Netikusio. S'eatsiditino I nikrodžio.
Nepirkite laik' M.l/JO,
nežinote; pirKite s| laiKrod). žinomą taip gerai, kaip Didis Samo J-'O.oo finigai. (Meldžiame povard( ir antras/i niikiat rašyti).

Watch

Co.,

505

Singej- Bldg.,

State st.,

skaitliu

Chicago,

laik-

111.

VYRAI!
VYRAI!
tki.
Išsiiašykit teisiugi
bcparti.
viską, talpinanti
įdomiausius atiai.
.paniusiš ramy gy-

-v.

KAS GERIAU
3-čias AR 6-tas PROCENTAS?
o

venimo, menesinl

Kaina metams tik 50c.
Kurie norit pažiūrėt prisiuskit
10c.
Adresas:

j Bondsus įdėti pinigai yra geriau
apsaugoti, negu ant mortgečių pa-

Nepatyrę

pinigai neatneša

nė vie-

procento.

Išmintintingi žmonės,
nusisamdę Boxą, deda į jį ne pinigus, bet Bondsus, kurie neša jiem
no

810

"VAIDVLA"
C'hicago,

W.' I9th St.

6-tą procentą, ir jų pinigai Bondsuose yra taip gerai
apsaugoti, kaip

NAUJOJ
JONAS

So. Halsted st., Chicagc
GENERALIŠKAS AGENTAS
Lankosi Chicagoj, užrašinėja

Dienine ir Vakarine

3259

"Lietuvą". Renka apgarsinimus
ir šiaip spaudos darbus. Perka
liotus ir parduoda.
Jr
suteikia
šiaip
informacijas bizniu
reikaluose.
namus,

"Lietuvos"

Vedėjas Mokyklos

Chicago, 111.

leidėjas.

SŲ

K. KATUTIS

atker-

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

pa,

į Bondsus.

VVESTERN REALTY CO.
46!6 S. VVESTERN AVE.
ANTANAS VISBARAS

110 W. I8ih St,

Parduodu

Chicago

kurios

kas

yra

Bondsai,

rašykit

adresu*.

1
PETRAS VAITIEKŪNAS
"LIETUVOS" AGENTAS
Dabar lankosi Detroit, Mich, Pas Ji
galit* užsisakyti "LIETUVĄ" Ir pi-

A. 0LSZEWSK1 BANK
Chicago, 111.

"Lietuvos"

leidėjas.

J. J. STASULANIS,
isdirbejas ir pardavėPR.AJiT[s,?4?
JAS MUčlKALISKŲ

PAKRAIPOS

Juru. krautuvę
ir dirbtuvę nuizikališku instrumenDirbu naujus
tų.
ir gerai pataisau
senus
instrumentu?:.
Nesikreipkit
prie agentų. kuriems už patarnavimą turite mokėti ; kreipkitSs -tačiai į mano dirb-

DIENRAŠTI

"Lietuvos žinias"
su

"AUŠRINEI

ir "MOKYKLA"

"Lietuvos Žinios" seks uoliai Lietuvos Ir viso
pasaulio svarbiausius gyvenimo apsireiškimus. Turi visus savo
nuosavius korespondentus.

"Lietuvos žinioje" darbuojasi žymiausieji rašytojai ir
visuomenes
veikėjai.

J. J. STASULANIS,
Chicago,

Kaina 11 rub.
6 «ol. metama, norintiems gauti kasdien
ir 8 rub.
4 do). 30 cent. 2 kart i savaitę po 3 numerius.

3112 So.

lipas moterių, vaikų ir
vyrų. Speciališkai gydo limpančias, už- j
sisenčjusias ir paslaptingas vyrų lięjas. Į

"Lietuvos
100 rubllij.

"Lietuvos

111.

K.

J.

Ar žinai

Chtcago, lll.j

SU5IVIEN. LIET.
AMERIKOJE SEIMAS

ĮVYKS VVATERBURY'JE, CONN.

Gegužes

1914

men.,

Šiuo kreipiamasi \ visus SLA. naNARIŲ! Iki tam
rius, ypatingai ( kuopi; valdybas ir daug tetrūksta.

organizatorius,

ir

m.

skaičiui

4601 So. Ashland

APGARSINU

Subrusklte, vyrai ir moters! Nie- visiems lietuviams, kad aš, gyvendaSusivienijimui
nes, kad Jie visi, sujungtomis spėko- ko nėra negalimo tiems žmonėms, ku- mas ant savo ukes Mieli, valstijoje,
mis pasidarbuotų per tuos likusius iki rie dirba idėjai! Stokite darban, pri- patėmijau, jog daug musų
tautiečių
Seimui 2 mėnesius, idant galėtume rakinėkite naujus narius ir parodyki- atvažiuoja ir perka ukes per visokius
pasitikti 28-tą.—29-tą Seimą su di- te savo tautai, jog jųs, SLA. nariai, agentus
esate verti didelės
džiausiu džiaugsmu.
Aš pasirengiau visiems patarnauti
pagodonės ir užNuo pereito Seimo Susivienijimas aipelnoi au garbe nešioti tos organi- ir galiu prirodyti, kur pigiau žemė
Lietuvi)) Amerikoje labai žymiai pa- zacijos vardą!
pirkti šitoje apielinkėje, kuri daukilo narių skaičiumi, bet
męs norime
PAKILKITE, KAIP VIENAS, O giausia lietuvių apgyventa.
dar augjčiau jĮ pakelti: NORIME BUSIANTIS
Taigi, gerb.
tautiečiai, norėdami
SEIMAS
BUS
MUSŲ pirkti
PASITIKTI SLA. SEIMĄ ST7 10,000 DŽIAUGSMO
ukę didžiausioje lietuvių koSUEIGA!
I
lionljoje, malonėkite kreiptis prie maInformacijų klauskite# SLA. Centro Adresu:
nęs laišku, o aš suteiksiu jums galuir

A. B.
.107 W. 30-1 h

STRIMAITIS,

tiną atsakymą j jūsų užklausimą.

Str., New York, N. Y.

M r.
Ro*

Dreain

tuviškus

Nauji, ant užsakymo padaryti pavasariniai
siutai, vilnoniai, po $35, $45 ir $50, dabar
parsiduoda nuo $10 iki $20, Dėvėti
siutai, kurie
buvo padaryti už $40 ir
$50, dabar parsiduoda
už $5 ir auRščiauB.
Didelis pasirinkimas ant
užsakymo padarytų
už $4, $3 ir $t>, dabar
parsiduoda už $2.50.

kuparų

1r

valizų drabu-

Paduoti užsakymai veikiai aprūpinama.

S. GORDON
VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ ŠTORA
1415 S. Halstfd St,

Chicago, lif.

Peacock,

Mieli

\Valtz
ir

kitus šokins, lieangliškus,
išmokinu
ir

i trumpą, laiką už mažą prekę. Aš
apsiimu išmokinti senus ir jaunus.
Kas tik gali pavaikščioti, tas gali ir
iokti išmokti,
šokti nemokėdamas,
žmogus neturi savyje ramumo nei
linksmybės. Norinčiu mokintis meldžiu apsilankyti serodoj ir
subatoj,
nuo 8 iki 11 vai. vak. To\vn of
Lake
Turner Hn!!, 46th ir Wood sts., Chi
;ago III. Ant 3-čių lubu.
Maloniai kviečiu jaunuomenę ir mviniius pasišokti. Bus patiekiami
grasiausieji šokiai. Neužmirškite: kiek-1

keliniu, padarytų

ant

i.

'ieną
!

,

adresuokit;
UNIVERSAL COMPANY, 162 N.

Moterų ir

Ofisas
1725 West 18th Street
Tarp Paulina ir Woodgat.
Fbone Canal 1208

seredos ir subatcs v:.k;rą nuo
iki 11 valandai.
:*!ephone Yards 550.
Prof. F. L. Jankauskas. |

REKORDAII

Parašykite mums savo adresą, o
prisiusime katalogą, iš kurio ga-

mes

lesite pasiskirti ir apsiiteiiuoti lietuviškom dainoms ir deklamacijom?
rekordus.
Adresuokite:
A.
3<252

So.

OLSZEVVSKJ,

Halsted

st.,

Chicago,

tis skaityti ir rašyti be

nuo

III.

TĖMYKITE!

OLSZEVVSKIO BANKĄ.

5208 W, Harrison Street
Tel. Austin 737

1

su

Kas

FURNIČIAI

paveikslais (apdaryta).. 35c
Viso 91.60

atsiųsi5kirp?s

Geriausius Fur

šita apgarsi-

ničius, didžiau-

nimais "Lietuvos" ir 81.00 per
money order1, tai gaus visas 4
knygas 60c. pigiau.

siame

P. Mikolainis

ir pigiausio
mis kainomis
rasite

I

Tel. Canal. 211S

lietuviškame

DR. A. YUŠKA

Štore:

LIETUVIS GYDYTOJAS

1749 SO. HALSRED SI

GHIC&GO, ILL.

COKNER 18th STKEET

pasirinki-

me

New York City

Bos 62

ryt}

mokyto-

Aritmetika mokinimuisi rok u ri-

du,

Valandos:
tiktai iki 9:00 kiekviena

050 iki 12:00vai. ryto

..15c
jo
Naujas Budas mokytis rašyti ba
lOo
mokytojo

SO. HALSTED FURNITURE HOUSE
3224-26 So. Halsted St., Chicago, UI.

Phone Drover 5032

DR. K. DRANGELIS
LIETUVYS DENTISTAS
nuo

9

ryto lig 9 vakare

3261 So. Halsied Sf.
Priešai A.

Gnicago,

III.

Olševskio Banką

Čia rasite geriausius pečius anglinius, gazinius,
puikiausias Lovas, Stalus, Sofas. Kėdes, K .rpetus ir
viską o viską kas tik parėdymui ir užlaikymui namų
reikalinga.
Sis storas turi

locną namą, randa jam nieko
nekaštuoja,
tavorą perka už gyvus pinigus, stačiai
iš fabrikų, todėl gauna geresnį tavorą ir žemesnes kaisavo

o

nas, ir užtai

IŠRADIMAI

kaip

savo

kostumeriams

Šis štoras parduoda furničius
ir

mokesčių,

kitus miestus ir farmas.

daug

kituose kataloišleisti nau-

pasistengėm

ją, su naujausiais išradimais
tinkamais vyrama ir moterims,
su pavsikslais ir 370
aprašytų

reikalingų dalykų, visokių
rimų, receptų ir knygų.

pataYra
tas viskas kas tik žmogui reikalinga. Kas prfciųs dešimtu-

ką gaus kataliogą.
J. SINKUS,
3130 S. Halsted st.,
Chicago, III.

pristato į

visas dalis

nebuvo. Męs,
ko trūkstant

matydami

gali pigiau parduoti,

kiti storai.

Kurių jokiam katalioge ligišiol
guose,

Turėdamas $500.00, gali įgyti namą
prie So. Halsted st., beveik priešais
naijai statomu teatrą. Gera proga
etuviui jgytl namą su mažaiB
pini
r is,
biznevoj vietoj ir prieg to labai
!,.;:ai.
Kreipkitės
žl
platesnėms
i<ms j:
A.

Rezidencija

Nedėlioms

Cramatika angli£koskalbo*mo'
kytisbe moky tojo(apdary ta)$ 1.00
Vaiku Draugas arba kaip moky-

VALANDOS,
LIET JVIŠKl

Chicaflo, III.

vaikų ilgų specialistė

Chicago.

Męs dabar turime 30 lietuvišku
{vairioms dainoms rekordų, kurie iki
šiol parsidavė po $2.00, dabar
partraukėme dideli transportą iš Lietuvos ir gavome pigiaus, taip kad dabar parduodama po
$j.oo 6U prlsiuntimu.

Dept. 17,

D-re Maria Dovviatt-Sass

6:30 iki 12:00 vai ryto
nuo 7:00 iki 8.s)0 vai. vak.

GERA PROGA!

Geo. L. Ukso pres., St. Marclnkiewlcz
rice-pres., A. J. Bierzynski iždininkas.
Priima bankon pinigus ir moka
3%. Už sudėtus pinigus musų bankoj duodame čekių knygutę, iš kurios parašyti čekiai tinka visur. Skolina pinigus ant Real Estate. Perka
!;• parduoda namus ir lotus. Išsamdo bankines skryneles (boses) po
$2.50 metams. Parduoda šifkortes ir
siunčia pinigus į visas svieto dalis.
Bankos Valandos: Panedėliaig, se|
redoms, ketvergafs ir subatomls nuo
ninkais ir pėtnyčiomis nuo
ryto iki
8 ryto iki 9 vakaro; nedėlionis, utar6 vakaro.
.,
*

ATPIGO

l~

tvc

St., Chicago.

ave.,

Dearborn st..

Valandoi:

Zabela,

GERIAUSIA ŠOKIŲ MOKYKLA
CHICAGOJ.
Tango, One Stop, Three Step,

Pigumynai vyry ir jaunikaičiu apršd,

Specialtekuraas
žiams.

A.

SINKUS,

J.

3130 S. Halsted st., Chicago, III.

Savings Bank
El/as, Savininkas

NEW CITY SAVINGS BANK

geros valios
užjaučiančius žmo-

užslėpV

Tai yra viena iš geriausių Knygų, kurios niekur kitur negalima gauti.
Gražiais audimo apdaraii $1.50.

nuog

nelabai

šiaip |

kas tamstai

Town of Lake

«raka re.

■ f, —Pi

MĘS TURIME NUOSTOLI, UŽTAI JŲS NAUDOKITĖS.
Dėlei konkurencijos sumažinome
prekes ant musų laikrodėliu ir
daiktų ir sulyg reikalavimo nusiųsime kiekvienam visą setą,
susidedanti is
7 dalkt'4 vertės $30.00 už
$5.95, būtent: $15.00 laikrodėlu, gvarantuotą ant
20 raet j, vidutiniško didumo,
vyrišką, uždengtą su trimis kopertomis, daiiiai
ingraviruotą. geriausu amerikonišku verku, pilnai uureguliuotą iki sekundai; $8.00 vertės 32-ro kalibro revolverį iš kalto 'ranuolinio
plieno, nikeliuotą; $3.00 vertės barberišką britvą iš angliško plieno; $2.00 pustuvą
britva'i; $1.00 importuotą akmenj britvai galąsti; $1.00 aliuminini
nikeliuotu
puodeli muilui su šepetuku ir, apart to, dar pridėsime prie laikrodėlio
naujos mados šilkini lenciūgėli užždyžkij.
NESIŲSKIT PIRMA PINIGUI Užmokėsit tada, kada viską pamatysit!
Prisiųskit mums tik savo gerą adresą ir šitą apgarsinimą, o tada męs
Jums viską išsiųsime, visą setą, C. O. D. per
expresą, ir galėsite ji apžiūrėti
pirma ėmimo. Atimant, kada viską apžiurėsit ir liksite pilnai
užganėdinti,
tai tada užmokėsite agentui $5.95 už
tavorą vertės $30.00 ir kaštus ui. persiuntimą, kurie nebus dauglaus kaip 30 centų. Priešingai gi nereikalaujate
mokėti nei vieno cento.
Pasinaudokit iš šitos progos greičiausiai!
Rašykit mums tuojaus ir

kitij

Jaigu nori viską žinoti, tai uusipirk tuojaua šitą knygą su
170 aprašymu ir 50 paveikslų.
Joje aprašoma paslaptys visų
stebukladariu-hioniniukų, stukorių, kazirininkų ir kitų. Aiškiai
ir suprantamai išaiškina visas
jų gudrybes, taip kad tamsta
galėsi viską padaryti ir busi
mylimas kaipi gabus žmogus.

Telefonas

ugnies namus, biznius ir singai, o svetimų žemių pinigus maifurničius geriausiose komnome, perkame ir parduodame.
Parpanijose.
Perkantiems
propertę dirba
visokias duodame šifkortes ant visų linijų J
reikalingas popieras ir pa- krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus
rūpina paskolas
mortParduoda lotus ant geležinkelių po visą Amerika ir
gečius.
visose Chieafios miesto da- Europą.
nuog
lyse
ir
$500
Musų Banka išdirba visokius raštus
aukščiaus. Taipogi
v'
turi
ant pardavimo biznių ir biznierių namų su biz- ir dokumentus visose kalbose ir duoarba
be
niais,
jų. Apsaugoja žmonių gyvastis da rodą lietuviams visokiuose atsipašelpa ligos ir nelaimės atsitikimt'cr?. Reikalaujama agentų. Reikalaujantieji, atsišaukite tikimuose ir reikaluose ypatiška! Ir
sekančiu antralu:
p t, r* 'aiškus. Tik kreipkitės viršmino| 58 yV. 33rd st., Chicago, 111. Telefonas Drove r 2250.
Ofiso valandos: nuog 8 vai iki 10 tu antrašu.
vai. U ryto, ir nuog 5-tos vai. iki 9-tai vai.
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$30.00 už $5.95

m

—

CHICAGO, ILL.

3364 S. Halsted St.

Wood

Karas.

Haisted st.,

Telefonas Yards 3159.

Priimame pinigus i Banką užčėdiFILLIPOVIČIUS
nuo vieno doliario ir daugiaus
jimui
Parduoda už labai ieir mokame trečią procentą ratomis
mas kainas
(prekes) nalotus
mus,
ir farmas, ku- ant metų.
Siunčiame pinigus i virių luri didžiausi pasirinsas svieto dalis pigiai, greitai ir tei
kimą.

Apsaugoja

vertės

keletą, milionų

0. Jonaitiene PASLAPTYS

4600-4602 S.

Telephoue Yards 47S0

Žinių" Redakcija

Konkuracijinis
7 daiktai

Gvirintuotis (
ant 20m7

LIETUVIŠKA B ANKA

32^,1 S. Halsted st.,

žinias"—Dienrašti leidžia pajininkų "P.end'-ovė." Pajus
Kaipo %% pajininkai "Lietuvos žinias" gauna dovanai.

24 iki 30 d.

po

Geriausia Akušerka

Joseph J.

ijems; vįinius

turi

visokias

Humboldt 4532
Atdara Dieną ir Naktį.
L. KAPLAN MAUDYKLIŲ CO.
Rusiškai-Turkiškos ir visokiu
rušiŲ
maudykles.
1914-1916 W. Div!sion Street
Arti Robey st.
Taipogi Rusiškai-Turkišku maudyklių
tuvę, bus Jums pikambariai ir moterims.
.?6
giaus. Turiu
meti? praktika ir Barzdaskutykla krūvoje.
Chlcago.
iš
Ropaliudijimus
sijos, Vokietijos ir
Kiekvienas gali išmokti barboryAmerikos, kad tlar- I
b» atlieku kuogeriausiai. Mano krautuvėje yri stėe trumpu laiku Ir galite padaryt
didelis pasirinkimas įvairių muzikališkų instrukol mokinatės.
Rašykit, klaumentų, ir mano kainos daug pigrsnčs kaip ki- pinigą.
tų. Jei pirkes nebūtų kuom nors užganėdin- sdami informacijų. Nossokoff's Barber
tas, a5 permainau, arba pataisau uždykj. Savo f
'ollerre, 1202 Penn ave., Pittsburg, Pa.1
darbj gvarantuoju.

—

—

CHICAOO, ILL. Tll. D[IW 2054

Taipogi parduodu farmas po visą Ameriką ant labai
lengvų išmokėjimų. Duodu paskolas ant pirmo mortgage.

INSTRUMENTŲ.

UŽSISAKYKITE PAŽANGIOSIOS

po

nigus užsimokėti.
A. OLSZEWSKI,

3252 So. Halsted St.

Co,Part

kapitalo.

Dr. J. KŪLIS
Gydo

ir lotus

Apdraudžlu namus ir rakandus nuo ugnies geriausiose kompanijose, kaip Royal, North \Vestern ir kitose,

Tol. YARDS 1532

pinigai
įdėk juos

namus

vissj. Chicago.

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
3259 So. Halsted St., Chicago, III.

Norinti dasižinoti

MĘS UŽMOKAME VISUS KELIONĖS KA6TUS TIEMS, KURIE IS KITŲ MIESTŲ, PIRKS LOTUS NUO MU.
KOMPANIJOS.
Dėl platesnių žinių kreipkitės ypatiškai arba per laiškuB žemiaus
parodytu antrašu:

GRABORIUS

kad tavo

neštų 6-tą procentą, tai

L

Canal 285

LIETUVIŠKAS

rie musų Banko Boxuose laiko savo Bondsus ir
naudojasi 6 procentu

Taigi jei nori,

MOS DIENOS.
Ant tų Lotų jau yra cementiniai saidvokal sudėti ir pilnai užmokėti.
Taip gi suros, vanduo ir gasal Jau yra
pravesta. Prie pat McKiuley Parko, čystas lr sveikas oras dėl gyvenimo.
Nelaukit ir neatidėliuokit ant rytojaus, bet važiuokit šiądien ir pirkit sau
puikų Lotą, nes dabar yra pati geriausia proga pasiskirti kampinius Lotus dėl biznių, ir dėl gyvenimo prio
pat Parko, kolei dabar dar pigiai parduodame. Kitų metų nei už dvigubus pinigus nepirksi tokių
Lotų.

C. J. LE VESKIS,

tis tik

Bondsų

kuriuos dabar parduodame ant visai lengvi} išmokėjimų.
VIRŠMINĖTOS PREKĖS ANT LOTŲ BUS PAKELTOS PO $50.00 ANT KOŽNO LOTO
NUO GEGUŽIO PIR-

Lietuviška, Angliška, Vokiška ir Rusiška
(pagal norą ir Lenki&ka).
Del smulkesnių žinių kreiptis ypatiškai
a:ba per laišku šiuom antrašu:

anų Boxe laikomi. Jie kas pusmenuo

LOTŲ P8F.KES PO S3DO.OO IR AUKŠČIAU

pliaa'ą

01szewski,

A.

K0LI0NIJ0J
$2,000,

1 Pradinis Prireugiamasai) Kursas,
2. Prekybos Kursas pagalAmer. plieną,
3. Prekybos Kursas pagal Kusijos
ide 1 manančių gmti Lietuvon

3106 So. Haisted St.,

LIETUVIŲ

ono.oo.

Mokykla.

M^b-inapm-

PIGUS LOTAI

Lietuviai jau nupirko 20 Lotų dėl bažnyčios, kurią pradės netrukus budavotl už
W>atern avo., tarpe Kedzla
ir Archer aves., Cbioago, 111.
ŠITOJ APIELINK6J CRANE KOMPANIJA BUDAVOJA
DIDŽIAUSIUS FABRIKUS, KURIE KASTUOS

Leveskio n

KŪLIS

Telephone

kuponus

LOTAI

111.

nusi-

žmonės

samdo Banke Boxą ir ten užrakina savo pinigus, kuriuose užrakinti

Kožnam vienam, kuris iškirps
šitą stralpsnj Ir atsineš j musij ofisą lr pirks Lotą nuo musij kompanijos, tai bui
priimtas vieton $10.00 prie pirmo įmokejimo už Lotą.
Tik vienas šitoks kuponas bus geras kiekvieno
loto pirkimui ir tik Iki gegužio 1-mos dienos.

LAIKRAŠTĮ"VAiDYLA"

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

skolinti.

$10 DOVANAI $10

už

pinigus ir ant išChicagos miesto ir į

Reikalaudami tikrai
rni arba

gerų Furničių, rašykite
ypatiškai atsilankykite į musų štorą.

niu-

štoras yra atviras ir vakarais: Utarninkais, Ketvergais ir Subatomi iki 9 valanuai.

Musų

South Halsted Furniture House
3224-26 So. Halsted St., Cliicap, III.

RUilJOS VIEKihTflE riESiQ8IKĖ RUSIJOS

JUBILIEJAUS NUMERIS.
Laikraščiui susilaukti jubiliejaus ir
jubiliejaus numerį galima tik
viena sykį į 15, 25 ar 50 metų. Toks
tai retas atsitikimas.
Ir šie metai tuo yra žymus, kad
didžiausiai lietuviu laikraštis "Katalikas" susilaukė 15-os metų jubiliejau- ir
išleidę gražų jubiliejinį numerį, pilna
Faieikstų ir indomių raiti). Amžinos
svarbos šitame numeryje yra ankicU i
klausimą: "Kas .šiandien butų svarbiausiai lietuvių kulturos pakėlimui Amerikoje?"
<ita jubiliejini "Kataliko" numerį
kiekvima* privalo įsigyti atminčiai. Už
10c, bus prisiųstas kiekvienam. Reikalaukite tuojaus, kol neišsibaigę.
Rašydami adresuokite:

K. ZURAITIS

išleiMi

BM (iL*3

REOULiAfirT
H1
10 0IEHŲ PIA0KI9JIMAI hi*™g.U

Greičiausi, Puikiausi, Didžiausi
dviejų Sriubt} pauzierinial aivai tarp LifpO'
jau* ir New York ir mio New Vork iki Itotterdam ir Liepojaus. Vidutinės kainos. Kreiptis
prie A. E. Johnson a Co., Gen. Pasi. Agents,
87 Broadway, New York, N. Y.

J. M.

laidos, pilnas naujas katalogas,
£0 pnsl., bus prisiųstus DYKAI.
MYLfTOJA! MUZIKOS, čia £ali gauti

28
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metų

senas

u<V
AOFfĮiT

EINA KAS SEREDA, BRO JKLYN. N. Y.
Ir

paduoda daugiausiai geri]
Ii Amerikos, Europos Ir

Ir

svarbių ži-

nių

viso svieto, o
prenumerata kaltuola metams tik $2.oo;
pusei metų $1.«o. Užrubežiuose; metams

Kišant man tai-ką, paminėk katra
KATALOGĄ prisiųsti, arabu kartu?
Reikalingi knygų platintojai agentai ii mažesnių miestelių, pardavinėti

knyga.-, irlaiikams popieras. Adresas:
, M. J. DAMIJONAITIS

S3.oo; pusei metų $1.50.

sako ištroškęs tėvynės

ADRESU:

garsingi pasaulyje profesoriai

RAŠYK

J. J. Pauksztis & Co.

CHICA60, III.

j

120-1 24 Orand

Str.,
Brooklyn,

pat sveiki,

studentas, kuomet

kaip jisai juos

kietijos alus,

žino

ir

jisai

tuština

protingi gydytojai

linksmumą

ir

įkvėpimą

savo

sako

pirmąjį
jam,

kad

teikiančiais.

vienu

tyri

ilgu džiaugsmo

alus iš

Lygiai

sclyklo

tokiu alum,

ir

Rašydami

traukimu.

Jojo

apyniu

yra

taip

tai tyri

Vo-

kaip

laikrašti

"DRAUGAS" atsieina milams 52, pn:ei c. Ji
Užslstluose metams $3, pusei
$1.50

Greitai!"

"Kitę Vešų Skunerį

kada«nors

matei

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

191

,

VIENYBE LIETUVNINKU

mazikališkų iastiamentų
'katalogą, įvairiausių armonikų,
koncertinkų, klernetų ir 1.1.

:

3200 S0. HALSIED ST.

Ar

laikraštis

kuoširdingiauaiai.

:

nuo

seniausio* iki naujausios

Priima svečius

rai.

Ihlciio. III.

2'KATALI08A! DYKAI!

903 W. 33rd St.,

Saitas alus, gera degtinė, kvepianti ciga-

TANANEVIČIA,

3249 So. Morfin St„

lieta^iškiį KNYGŲ

PIRMAEILIMS BUFETAS

laiškus adresuokite

DRAUGAS PUB. CO.
*o.34 W. 67tl« St.

Chicago,

III.

yra

N. V.

Naujas Savaitin's Laikraštis

"ATEITIS"
Suprantantis

alaus

gėrikas išsyk pažįsta jojo

smarkume ir skanume

"Ateitis yra

šimt-

pasekmę pusės

raštis,

praktiško "Alaus Žinojimo." pavartoto prie tobuliu medžiagų su naujoviškiausiais
į:t-ngimais. TELEFONUOKITE CALUMET 5401 "Tuojaus Dabar" ir turėkite
dėžę namon pasiustą "Tuč-Tuojaus."
Motinoms, po kūdikio gimimo, seniems ir žmonėms su puolančia sveikata ar sveikstantiems nuo
ligos, McAvoy's Malt Marro\v yra stebėtinas sveikatos ir jiegos atnaujintojas. Gaukite jo savo aptiekoje.
mečio

laik-

jaunimo

ir kulturoB reikalams. Talpina daugybę {vairiausių žinių. Didelio formato, 8 pusi.
Kaina tik $150 metams, o
85c. pusei metų.

mokslo

McAVOY PREVVING

bepartyvlakas

tarnaujantis

"Ateitį" išleidinėją bendrovė, inkorporuota ant $25,000. Dabar
laikas užsirašyti "Ateitį". Reikalaukit vieno nume-

C©., CHICAGO

pažiūrėjimui uždyką.

rio

Adresuokit taip:

"ATEITIS"
366 W.
SO.

Turėk Savo Namuose
f
WGeriausią Degtinę (arielką)
*

Jnoributi
f

pavaišinti

jei

International Harvester

sveikas ir turėti kuom

mylimą svečią.
Daktarai rekomenduoja už geriausią degtinę
savo

5=0= L=()

Aliejiniai

-.Vešiai
v

Jųs galite
turčti

Utarninkais ir
Prenumerata

B0CZK0WSKI
Mahanoy City, Pa.

vasaros

dienoje,
jeigu

A. I >VOI<: ATA S

Veda visokias

bylas, civiliškas ir kriminališ-

kas visuose teismuose
cbstraktus ir

padirba

(suduose).

Peržiūri

visus kitus

legališkus

dokumentus.
MIESTO OFISAS:
Rcom 5JO Ashland

RRIDGEPORTO OFISAS:
3255 So.

Blcck

Cor. Randolph and Clark Sts.,

VAKARAIS:

C h IC A 00

Telephone

Mnlsted

(Prieiai 33-č k)

i.šs

RANDOLPH 1307

sustiprina

skclpa, sujudina šaknis,
padaro švelnius, blizgančius,
vaistas nuo Dandruft
"lusktj". Vartojant du ar tiis kartus
į sąvaitę, sustabdjs plaukų slinkimą.
Trinkie gerai j skelp^, ant šaknų
kas antra ar trečia diena.
Prekė 50c. ir $1.00.
plauku:-

2Vew
Ber/ection.
II
—I

LĮjfr.m'iIMBI

■

i

yra

Oil.Cook-stove
Jokių Anglių.

Jokių Pelenų,

Jokio

STANDARD OIL COMPANY
(An Indiana Corporation)
CHICAGO, ILL.

Dr.O. C. HEINE

Street

nuo

D^OVER 5326

geriausia

F. A. POSZKA'S PHARMACY
3121 So Morgan Street
Tel. Yards 695
CHICA60, ILL.

Purvyno.

Aprūpintas 1, 2, 3 ir 4 degtuvais, lentynė ir grėdomis, šiltam valgiui laikyti ir rodyklė ant aliejaus indo. Geriausioms pasekmėms vartokite Perfection Aliejų. Visur pas vertelgas.

DENTiSTAS

gatvę)

7 ik 9 va!.,
iriant nedėlias

Telephcne

Tai ta yra priežastis, delko jus manote taip
daugelyje farmų
International aliejinius ir gazinius inžinus darbe kasdien. International inžinas nuima daugybę sunkaus ir nemalonaus darbo nuo petin farmeriams. jų pačioms, sunums ir dukterinis, Jis sutaupo piningi} ir laiko, kad pavedus jj kitam darbui ar pasilsiui.
Jie perka International inžinus dčl jų geros konstrukcijos ir ilgo patekiimo—tokių ypatybių kaip šios: nusvertos cilindru galvos,
puikiai nužiesti pistonai ir žiedai, extra dideli klapanai, atidalinami
klapanų vestuvai, išskiriamomis stebulėmis ratai: tas viskas duoda
ištesėti inžinams labai ilgą laiką ir atneša galu gale daug piningo.
Taigi, pirkdamas buk persitikrinęs, kad perkamas inžinas yra
International.
Jų yra daroma kilnojamu, pastovių ir perstumdomų;
vertikalių ar horizontalių; oru ar vandeniu atšaldomų. Mieros nuo
1 iki 60 arklių pajiegų.
Varomi žeinos ir augštos kokybės kuru.
Vietinis 1 U C prekėjas galės turbūt jums parodyti internaiional
inžinų. Jeigu jis jų neparduoda, męs jums paaskysime, kur jų gali
Parašyk rnums by kokioj kalboj, klausdamas indomaus
pamatyt.
katalogo ir pilnų informacijų.

C0.,

Geriausia Gyduolė
PLAUKAMS

vartosite

Antanas A. Slakis

$2.50
$1.25

me'.u

Adresuokit taip:

W. B.

sioje

aienfai

Pėtnyčiomis

metami

pusei

karščiau-

DEP'T L. GHICAGD, ILL

A. CHAPOSKE, irT. PODLASKIS lietuviai

Eina jau 25 metai

malonią
virtuvę

Gaunama visuose goresniuose Saliunuose

2t6 W. IVadlaon Ct.

RAŠTIS

Laikykite

ir Gaziniai Inžinai

Rye

Išdirbėjai,

.MASS.

DU KART NEDELINIS LAIK-

Kaipo Skanų, Tvirtą Ir sveiką gėrymę
Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani
ir sveikiausia stalava degtine.

STftAUS BROS, C!)

Broadvvay,

BOSTON,

OFISAS—Kampas 31 Ir

Internationa! ifcrrcster Company of America

So. Halitad gat.

viri aptlekos.) Ai CHICAGO, ILL

(incorporated)

CH1CAGO
Cbampion Deeriog

(Bpialnts

L SA
MiUv*n!ie«

MeCormick

0?Wrc

Fftea

Dr. G. M. Glaser
šiuoml apreiškiu pagodoial visuomonial, Jog ėsu seniausias gydytojas
an
Bridgeporto, praktikuojant per 22
metus, perkėliau savo ofisjį ir gyvenimo J savo locni} namq. po numeriu

ANOLA ANTI-PAIN
Rusiškas Dovierennastis,

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

[IETIMIS REJEHTALISKAS BlUBftg
Iskolektuoja vekselines paskolas, algas, dalės ir pinigus, paliktus kitose bankose Amerikoje ir Europoje greitai ir pigiai.

LIETUVOS REJEHTALISKAS BIURAS
A. OLSZEWSKIO BANKOJE

3252 SO. HALSTED

ST.,

CHICAGO.

BIURO VALANDOS:

lltarninkais, Ketvergais ir Subatomis
Nedeliomis

nuo

nuo

Nuo peršalimo, Kosulio, Kataro, Uždegimo
pažandžių, Nervų skausmo, Gerklės skaudėjimo, Užkimimo, Galvos skaudėjimo, Strėnų ir
muskulų skaudėjimo, Grypos, Reumatizmo,

Podagros ir daug

Kontraktus

6 iki 9 vakarais

9 iki 12 rytais

3149 S.

kitų skaudulių.

£%usek žmones,
miesto

Anola yra

geriausiu ir pasekmingiausiu išlaukiniu vaistu
kaip seniems, taip ir jauniems ir vaikams.
Prekė 50 centų,

su

1725 W. 18th Sv..

S A S S
Dept. 6,

koti

,

Chicago,

111.

žmones,

kurie

vimu,

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PRAMONES ĮSTAIGA

BENDROVE

Turi

Vilniuje ūkio mašinų fabriką ir
Sandelius, apdovanota už savo dirbi=
nius 1 aukso ir 4 sidabro medaliais;
norėdama padidinti fabrikaciją

ne

tik

naudojasi

yra

Darau visokiri operaciją..
Liekuosi su pagarba

ypač pripratę sujieš-

Dr. G. M. Glaser

jiems suteikiama šiokios

tokiu

vien gauna geras

sutaupiua kelione*,

3149 S.

laiktį

telefonų patarna*

pasekmes,
ir

bet

Seniausia

i1

lygiai

iškaščius, jei

va-

I
j

Susirinkimams, vestuvini*,
liua Ir tt.

Širdlnpu

prleal-

Ir broliška rodą kickvlanan

l253lilluoliGi. Kerte Sdrtt
F. P. BRADCHDLIS
Attorney & Counselor at Law
30 N. LaSalle St„ Cor. VVsshington St.
Siock Exchange Bldg., Rooms 1107-11U

Telefonas Yards 3162

Dr. A. L. Graičunas
CYDO

ir

Gražią Naują Svetainę
b»*165

Official 100

|

INVAIRIAUSIAS LIGAS

rialsted St.

JUOZUI RIDIKĄ
gtenčius cigarus

Company
Chicago
Bell Telephone Building

3310 So:

Lietuvių užeiga pu

U 41a i ko visokius pirmo
skyriaus gėrimus ir Irvo-

Te 1e p honc

BENDROVEI

Morgan St.

Kertė 32-ros gatvės.

žiuotų asmeniškai jų susjieskoti.

Kreipties: VILNIUS, Poltavos g-vė 55

Garsinkites visi "Lietuvoje"

jei

Kviečia Amerikos Lietuvius prisidėti Šerais (pajais)
"VILIJOS"

Pasitikėdamas, jog gerbiama publika
tr toliaus mano rems, esiu namie ant
kiekvieno pareikalavimo dien^ ir naktį. Esiu spec,-alistas ligose vaikų, moterų ir vyrų ir užsendIntose ligose.

telefono

informacijos apie jų apsistojimu.

tokios

Tie,

"VILIJOS"

kitę Loiig Distauce

Telefonų operatoriai

10c prisiuntimui mažos bandymo skrynutes
AdoIos ir yers tikrinkit apie jos gerovę. Adresuokit:

Atsiųskit

K.

persikelia is vieno

pagelba.

prisiuntimu 55 centai.

S.

į

kurie

Morgan St.

Kerte 32-ros gatvės.
Telefonas Yard? 687.
Mnuo ofisas aprūpintas naujausiaia
judais gydymo. Visus ligonius stengsiuosi užganėdinti kaip ir lig šiol.

1

Chicago,

111.

Telephoue Franklin 117S
A mLietuvis advokatas, bai|ęs teisių
rikoje. Veda visokiu bylas, civiliškas ir icrimioaJiska* visuose teismuose įsuiujie).

St., arti
j 6yv. 3112 2. Haisted
YtnU

J

Tclcrhouc

3i-fa#

