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Mexiką

reikalavimų. Gerų taikymo pasekmių tikisi sulaukti ir prezibia-i senosios laukimo politikos, dentas \Vilson.
Taikymo pliano
bet su jos pagelba revoliucijos
apkalbėjimas
\Yashingtone
prasiviesuvaldyti negalima. \ isgi
dėjo balandžio 28 dieną. J'ietinok rengiama yra kariumenė. nės Amerikos
norą taikyti smarkareinurinkti

.suorganizuotos kariumcnės

skyrius. Sakoma, žmonės
draugijon tšųsi.

24,000

Paskirtas

nigaikštis

Albanija valdyti

\Yied

ku-

nekartą kreipė-

si

j sutvėrusias Albaniją Europos
viešpatystes su pasiskundimu

ypač

ant

elgimosi Epire grekų

ir

grekiškos kariumcnės. Bet kad
tarp tų Europos tautų vienybės

gan

kiai remia turinčios Mexike svar- nėra, tai. nenorėdamos už Albareikalus Europos viešpatys- niją tarp savęs dar
labjau susi- krutėti. Šįmet surengta net keli
šaukiama tarnyston ir valstijų tės.
Taikymui pritaria taipgi pykti, jos atsisakė nuraminimui vakarai. Antru kartu vaidinta
milicijos; pirmiausia j Vera Cruz Mexiko revoliucijonierių vadovas Epiro ten siųsti kariumenę, o be "Velnias
Spąstuose."
bu> pasiusta Illinois valstijos mi- Carfanza.
to ten tvarkos nebus.
licija.
Pasiuntiniai Prancūzijos, VoTodėl kunigaikštis Wied, pasiPERLOJUS, Traku ap. StaL'/ėmęs miestą \ era Cruz kietijos ir Anglijos patarė 1 Įnerkaraliumi, yra pasirengęs toma čia trioba mokyklai. Tam
garsinęs
Amerikos adnmolas Fletcher ga- tai išpildyti
\Yashingtono reika- pats užsiimti išvijimu grekų su- tikslui valdžia duoda lėšų; ūkibuk pasitraukęs iš jo lavimus ir
vo žinią,
jik> greičiau bus susi- kilėlių iš Epiro. Tuom tarpu pa- ninkams reikia tiktai medžius suI Įnertos generolas Maas apsisto- taikyta,
juo pačiam Iįnertai bus šaukė jis tarnauti kariu menėj vežti. Mokykloje mokinasi apie
jo mieste Saledad, 16 mylių nuo geriau.
24,000 albanų. To užtektų suval- 80 vaikų, vien lietuviu.
MokyVera Cruz, kur yra dūdos, ve] EI Paso, Tex., atėjo žinia, dymui 12,000 sukilėlių. Tiek ka- tojauja rusas, ii lietuvių kalbos
dančios vandenį j Vera Cruz; gal buk
tarp svarbiausių revoliuci- reivių Albanijoj gali rasti, jiems pamokų nėra.
amerikoja^ perkirsti, ir miestui,
jonierių
vadovų Carran/os ir netruks ir ginklų, nes su ginklais
vatidcnr,
nų užimtam, pritruktų
ŠVENČIONIS. Keturi apskrimušiuose atsižymėju- iš Skutari išėjo apie 35.000 turlabjausiai
(ienerolas Maas iš visų pusių ren- sio
čio
miesteliai: Varnėnai, Gervėgenerolo \*illa užgimė nesu- kiškų kareivių, ir jie liko Albanika kareivius, todėl amerikonai
nes
tai
ir
buvo
kurie
albanai. Tie čiai, Mikališkė bei Ostrovcas ir
tikimai,
gali blogai atsi- joj,
vėl
mano, kad jis nori pamėginti
ant
noriai
stos
viso
kariumenėn.
liepti
Taigi apielinkės nutarė uždaryti Varrevoliucijos bėgio
atgauti Vera Cruz ir i> jo išvyti ir palengvinti Huertai
pasilikti Balkanų pussalio kalnuose vėl nėnų valsčiuje visas įstaigas, kuAmerikos jūreivius, l'et, turbut, \fexiko
prezidentu pastoviai. Bet reikia laukti didesnių kraujo pra- riose parda\ inėjanui svaiginantiejo užpuolimo nėra reikalo per nežinia, kaip tą
priimtų Suvie- liejimų, Į kuriuos gali, laikui bė- ji gėrimai. Kasmet žmonės čia
daug bijoii, nes atėmimui to
kurios
nytos Valstijos,
užsispy- gant, j-ikišti užstojanti albanus pragerdavo po -200,000 rublių.
miesto jis neturi pakaktinai ka- rė
reikalauti Iluertos pasitrauki- Austrija ir Italija.
Drauge su tuom nutarta prašyti
reivių. jo kareivų skaitlių pa- mo.
valdžios, kad leistų įkurti Varduoda ant 4,000—5,000: daugiau
nėnuose kiturkliase mokyklą.
Generolas Villa iš Juarez, kur
jis ir surinkti greit negali, o
lankėsi
jis
pas savo šeimyną, taigi
amerikonų ten yra apie 7,000.
KAUNO GUBERNIJA.
toli nedalyvavo svarbiuose mušiuose
su
laivus
kariškus
turi
Jie
prie Tampico, iškeliavo pas gesiekiai'Įlomis ka-^r-Iėmis, kokių
KAUNAS.
Chihualuta apmexrftoniškas generolas visai ne- nerolą Carranzą į
VILNIAUS
GUBERNIJA.
X
Kaip kitais metais, taip ir
kalbėti nesutikimų priežastis. Neturi.
Kauno žemės tvarkomoji
šįmet
įtikimai užgimė už nuomonių
VILNIUS.
Jeigu inc.MkonisKas geueroias
žadanti duoti paskolos
komisija
skirtumą apie tai, kaip elgtis, įsineįstengė neleisti išlipti porai veržus Mexikan
tiems
kurie skirstoŽinomasai
X
Renenūkininkams,
generolas
amerikonams, ir
tukstančių \merikos jūreivių ir kam priguli pirmas smuikas re- kampf, vyriausis Vilniaus karo si į vienašėdijas.
pats nuo didelių kanuolių šūvių
X Kauno miestas tariasi išvoliucijos orkestroj. Nesutikimų apskričio karvedys, kaip praneturėjo trauktis is Vera Crttz, už vadovystę jau senai laukta, šama, žadąs "būti perkeltas Kie- pirkti esančiuosius čia strytkatai, išlipus daugiau jūreivių, apie nes
van.
rius. Iki šiolei tie Lrytkariai prigalima buvo manyti, kad mumiesto atgavimą ncgal but nei
klauso
tūlai belgų kompanijai.
X
mokVilniuje '"Žiburėlio,"
kiuose atsižymėjęs Villa nepanokalbos.
sleiviams
naudai
Išpirkimo reikalams smulkiai iššelpti draugijos,
rės pasiduoti niekur
neatsižymėAmerikos
laivyno admirolas
kuriose
St.
nagrinėti ir apsvarstyti išrinkta
parengtos paskaitos,
jusiam Carranzai.
tam
prašė miesto valdžios padėti jam
tikra komisija.
Šilingas
perskaitė
referatą apie
Žengimas amerikonų iš Vera
mie-te tvarką užlaikyti, valdininX
rusų
Sąryšyje su ištikusia mokiliteratnroje
'besidarbuojantį
Cruz apsistojo. Paskirtas amerikus pildyti savo pareigas, bet
bei Čiurlionį ir Že- nio savžudyste, vyrų gimnazijos
J.
Baltrušaitį
koniškos kariumenės vadovu gekad jie to daryti nepanorėjo, tai
maitė skaitė apie atsitikimus iš mokiniai pradėjo kelti riaušes
nerolas Funston rūpinsis vien
admirolui nieko daugiau neliko,
spuados
atgavimo laikų Lietuvo- prieš mokytoją Orlovą, kurisai
tvarkos užlaikymą mieste
tik visą miestą į savo rankas pa- apie
įtariamas kaipo savžudystės prieje.
Vera Cruz ir jo aplinkinėse.
imti; tvarkos užlaikymui skirti
X Prieš kiek laiko Vilniaus žastis. Mokiniai nenorėjo įsileisMiesto Mexiko gyventojai kevaldininkus ir kareivius. Miestas
miesto duma nutarė statyti nau- ti Orlovo į savo kliasas. Reikėjo
lia neprielankias amerikonams
pastatytas po karo laiko teisėmis
ją teatrą ir tam tikslui užtrauk- net apygardos globėjo padėjėjo
todėl jie pulkais
ir ten jau plevėsiuoja Amerikos demonstracijas,
ti 468,000 rublių paskolos. Da- atvykimo, kad pamokos galėtų
bėga iš sostinės j Vera Cruz, kur
vėliava.
bar vidurinių reikalų ministerija atsibūti.
yra jau Amerikos kariumenės.
ere u. į savaitę mivo niusiai reX Kauno gubernijoje pradeda
tąjį nutarimą užtvirtino. Žadama
Kaip užtikrina užsienių ministe- šiose dienose
ineiti vartojiman triobų perkėlivoliucionierių su Huertos kariu- ris
pradėti
statymo
Bryan, nei vienam bėgančiam
menė
prie Tampico; į revoliumas, jųjų nesuardant. Praeitais
nieko blogo neatsitiko. Ministeris darbą.
cijonierin rankas perėjo gana vien
jjtiiaiKi/.io o u. uuvo i^ieiu- metais vien Kauno apskrityje toprotestuoja prieš areštavimą viu Mokslo
svarbus miestas Monterey, nes
Draugijos Komiteto kiu budu perkeltu 43 triobos;
kur be. pamato bėgančių
kaip
iš
jo pasitraukė kariumenė.
narių pasitarimas. Tarp kit-ko, perkėlimas atsiėjęs 896 rub.
kad tapo suMiestą N'ueva Loredo kariumenč amerikonų, ypač gi
nutarta visuotinį metinį nariu
areštuotas ir Amerikos generasu
dinamitu beveik suvisu išsušaukti šįmet VilKRETINGA, Kauno gub. Koliškas konsulius Hanna. Bet pa- susirinkimą
naikino; kareiviai« šaudė, pasibirželio ii (24) d. Prie vo 30 d. pasimirė kun. Petras
niuje
kilus nesutikimams, su
traukdami, taipgi j Amerikos pu- prastai
draugijos dabar priklauso 600 Kazlauskas. Jisai buvo paskutiambasadoriais išiškeliaujančiais
sę.
Revoliucionieriai užtikrina,
narių. Kad susirinkimas butų niu bernardinu-vienuoliu visoje
keliauja ir konsuliai, nes, pertraujog jie Sonora ir Coaliuila valsti- kus
teisotas, jame turi dalyvauti Lietuvoje.
dipliomatiškus ryšius, susijose turi smiršum 12,000 gerai
penkta visų draugijos narių dapykusius kraštus atstovauja kitų
RASEINIAI.
apginkluotų kariautoju.
lis. Jeigu šin susirinkiman neGeležinkeliui
tai savieji
Suvienytu Valstijų užsienių kraštų įgaliotiniai,
tiesti
inžinierius Jonas Bernataužtektinas skaitlius naatvyktų
konsuliai priešo krašte neturi ką
ministeris ttryan atsišaukė vėl j
rių, tai susirinkimas vėl šaukia- vičius yra padavęs valdžiai du
veikti.
revoliucijonierių vadovą Carranma sekančią birželio 12 (25) d plianu: Kaunas-Varėna-Lyda ir
ir skaitosi teisotu, neatsižvelgiant Raseiniai-Mariainpolė-Gardinas.
zą su prašymu, kad jis nesi jungRaseinių įgaliotiniai spiriasi,
tų su Huerta, kuris kviečia jj eiti
į
susirinkusiųjų narių skaitlių.
BALKANŲ PUSSALIS.
išvien prieš įsiveržėlius, bet CarVisuotinamjame šių metų susi- kad geležinkelis būtinai neapran/.a amerikonams tikro atsakyAnt Balkanų pnssalio kituose rinkime skaityti referatą
pasi- lenktu j 11 j n miesto, kokia vieta
1110 nedavė, vien pareikalavo, kad kraštuose dabar
ramu, bet nera- žadėjo tiktai advokatas P. Leo- nebūtų tiesiamas.
jų kariumenė pasitrauktų is mumas laikosi albanu apgyven- nas iš Kauno. Liet. Mok. Dr.
X Raseinių augštesnėje moMexiko, kur buk be reikalo atėjo, tuose kraštuose, nes didėsės Eu- norinčiųjų skaityti prašo duoti kykloje žadama įvesti knygvenes
revoliucija yra tai naminis ropos tautos, nors sutvėrė nepri- kuogreičiausiai žinią jai, kad ga- dystės skyrių. Tam tikslui miesMexiko reikalas, o tokius reika- gulmingą Albaniją, bet veik treč- lima
j
butų išgauti reikalingasai tas nutarė paskirti iš savo iždo
lus pašaliniams kištis nepridera. dalį albanų
atidavė
Serbijai, leidimas iš valdžios. Daugelis 100 rub. Žadama toje pačioje
Visi išeinanti Amerikoj ispa- Montenegro ir Grekijai, o tie
narių dar nėra užsimokėję savo mokykloje jsteigti ]>ačto ir teleniški laikraščiai smarkiai peikia ! stengiasi albanus išnaikinti, žiau- metinio mokesnio.
Draugijos val- grafo mokymo skyrių.
viu

ir

juos siųsti į

Vera

Cruz;

įbius

IS LIETUVOS,

Suvienytų Valstijų elgimąsi su įriai su jais besielgdami, žiauriau,
Mexiku, kurio gyventojai yra is- negu su jais elgėsi turkai. Todėl
paniškos kilmės, arba suišpanė- albanai nuo žiaurių ponų ir nori
ję indijonai. Parodymui, jog pasiliuosuoti, kelia jie maištus, tiankšti ryšiai riša visas lotyniš- kėdami, kad Europa, sutvėrusi
kas Amerikos republikas, svar- neprigulmingą Albaniją, prie
jos
biausių Pietinės Amerikos repub- priskirs ir tekusius serbams allikų
Brazilijos, Argentinos ir banų apgyventus apskričius. PieCbili valdžios atsišaukė lygiai j tinėj gi Albanijoj, šiauriniame
Suv ienytų Valstijų užsienių m i- Epire, kur yra grekų ir sugrekėnistcri
c r aną
ir
nuertos mi- j u si 11 albanų kaimai, grekai steny
nisterį su pasisiulymu taikyti giasi tą patj daryti, ką daro alMexika su Suvienytomis Valsti- banai Serbijoj: ten grekai sujomis. Suvienytos Valstijos pa- kėlė sukilimą ir sutvėrė atskirą
siūlymą priėmė, o kaip užsienių republiką ir nenori Albanijai pamiiiisterini Bryanui pranešė at- siduoti. Sukilėlius veda
grekišstovaujantis Washingtonc Mexi- ki aficierai; sukilime dalyvauja ir
ką Ispanijos pasiuntinys, pasiū- perrėdyti grekų kareiviai, nes
lymą Pietinės Amerikos repub- grekiška kariumenė dar nepasilikų priėmė ir Huerta. Gal to- traukė iš Albanijai priskirtos
dėl įPietinčs Amęjikos republi- Epiro dąlies.
Albaniją gi fki šįol
—

bežių
lių.

lietuvį Bud vi-' nubausta po 50 rub. Kadangi
viena tųjų mokyklų buvo "Saulės"' mokyklos bute, tai skyriaus
VIDENIŠKĖ. Viln. ap.
SeKUDRĖNAI. Apie pusė metu pirmininkas Tumėnas nubausta
niau čionykščiai lietuviai gan uo- atgal šisai valsčius nutarė
Įsteig- 100 rub. Vaikų tėvai turi užmoliai darbavosi. Įsteigta net liau- ti pas save
10
apie
mokyklų. Da- kėti pabaudos po 5 rublius.
dies namai. Dabar visuomeninis bar,
iš
kaip galima
pranešimų sugyvenimas čia, sakoma, visai ap- prasti, ūkininkai norėtų nuo tc
JONIŠKĖLIS, Pan. ap. Ištimiręs.
nutarimo įvykdinimo atsisakyti. ko čia, dėlei nesusektų
priežasčių,
didelis gaisras, kuriame sudegė
MARCINKONIS, Traku ap.
KURŠĖNAI, Šiaulių ap. Prieš Kvedaro, Gurvičo, Cliaito, Gorko,
Vietos lietuviai pradeda daugiau kiek
laiko netoli Smurgių .stoties Bartasevičiaus ir Aleliuno namai.

griebti kai- ri. apart mažo pulkelio organizuo- noriai
žinoma, jeigu jamos I Iollandijos aticierų žan-

Suvienytos

MEXIKO.

Manoma

1
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Ein»

dyba prašo tokių užsimokėti.
Spaudos atgavimo sukaktuvėms BALINSKAI, Apytalankio paTadaušas Šatas, 70 metų
nutarta įtaisyti birželio 11 (24) d. rap.
parodą visų lietuviškų spaudos ūkininkas, prieš kiek laiko nuleidinių, pasirodžiusių Rusijos važiavo vienas miškan ir ten parubežiuose nuo pat spaudos at- simirė; Tik už kiek laiko susigavimo. A\. irt to, žadama pa- rūpinę namiškiai rado numirėli.
rengti dar keletą paskaitų ir vieKRATIŠKIAI, Pan. ap. Peršą vakarą.
nai
X "Rytas" norėjo steigti knyjsteigton čia mokyklon paskirta
Rietaviškiuose
gynus-skaityklas
mokytojum lietuvis. Žmobei Sumelišk'iitose (Trakų ap.)4 nės išpradžiu buvo jam nusamir
Palūšėje bei Melagėliuose dę butą ir davę kitokius paleng(Švenčionio ap.), tačiaus negavo vinimus. Dabar ūkininkai nusiiš valdžios reikalingojo leidimo. skundžia blogu mokytojaus paX Vilniuje pražuvo dvi moki- sielgimu su žmonėmis ir atėmė
nės: Marija Neinaitė, 15 metų. nuo jojo visus, pirmiaus duotuoir Jadvyga Čepkinaitė, 16 m.
sius palengvinimus.

51

m.

seną

ŠUNSKAI Mariam, ap. Pradedama čia kovoti su taip vadinamomis

gužynėmis,

tai yra

jau-

nimo rengiamais privatiškais šokiais. Ypatingai gužynėms

prie-

šingas yra jaunimas, prie draugijų priklausantis.
Šunskuose nesenai policijai kaž-kas pranešė, kad pas
Popilekalnio Petruškevičių buta,
1>e valdžios
leidimo, vakaro ir
—

vaidinta kaž-koks veikalėlis. Policija reikalą pradėjo tyrinėti. SaVeršinskio,
SKROBATIŠKIAI, Pan. ap. koma. jeigu susektų, kad skunkuris keletą mėnesių buvo praSudegė su visais padarais ir visa das teisingas, tai šeimyninkas gažuvęs.
Netoli Laukštučių kaimo rasta kuom Kelmučių sodžiuje Kazi- ljs 3 mėnesiams kalėjime at-i*
durti.
baloje prigėręs uk. Žalis, buvęs miero ir Petro Skudų triobos.
rasta

lavonas Petro

Kuršėnų valsčiaus vaitas.
X Grįždamas iš Kuršėnų
mon,

Švindrų

sodžiaus

na-

ūkinin-

kas, Tamošius Žilis, 70 metų senis, su vežimu Įkrito į Yiršupį.
Senis- tačiaus pajiegė išplaukti
ant kranto, bet čia, ačiu silpnumui širdies, kuri neišlaikė didelio pavargimo, pasimirė. Žmonės
rado jįjį negyvą ir sėdintį ant
kranto.
X Pernai spalio mėnesyje Pasodžiaus ūkininkas Pettras Mockus išėjo iš namų į
Kuršėnus ir pražuvo. Dabar jisai rasta negyvas laukuose. Nors

kištelių

ant velionio kuno

kių nėra, tačiaus

jįjį

kas

nors

sužeidimų jomanoma,

užmušė.

Eina

kad
tar-

dymas.

KOVARSKAS, Ukm. ap. Vie- I
Mariam apskr.
bankas, kaip rašo laik- ALEKSOTAS,
ūkininko
B. Poderio
Kuodiškių
raščiai, jokiu budu negalįs, neties pat pečium,
trioboje
kaip
žiūrint jau dviejų susirinkimų,
išsirinkti sau valdybos. Esama pranešama, atsivėrė šaltinis, kuris kasdien duoda apie 20
kibiru
dviejų partijų, kurios už tas vie- visai
tyro vandens.
tas varžosi (vietos valdyboje, saX Balandžio 8 d. Aleksote
koma, gerai apmokamos). AntraNemuno moteriškė <kall»e
prie
sai susirinkimas užsibaigė didebaltinius.
Bedirbdama, jinai apalliu skandalu, dėlei kurio buvę
po ir įpuolė Nemunan.
Nors
sustatyti net du protokolai. Val- žmonės
taištraukė,
jąją
tuojaus
dybos rinkimai atidėta dar viečiaus moteriškė čia
pat pasi»
nam susirinkimui.
tinis

mirė.

PALANGA. Gimnazijos direktorius įsteigė mokiniu blaivininku

draugiją,

kurion mokiniai

ra-

šosi, tiktai direktoriui įsakius.

NAUMIESTIS. Iš Prusu i čia
atvežė 26 metu seno P. \ idrinsko

lavoną,

kurisai

rasta

Šešupė-

je prie kranto. Kūnas, spėjama,
Netoli išbuvo vandenyje apie dvi savai-

PASVALYS, Pan. ap.
čia Papivesių akalicoje suimta tūlas Žvirblis-Grigaliunas su
nuo

VARNIAI, Telšių ap. Tarp
dvarininko Konopackio ir Mcdinpavogtais valstiečio Petrašausko
kių sodžiaus, dėlei pastarojo išarkliais.
siskirstymo į vienasėdijas, senai
jau tęsiasi byla, kuri pastaruoju
RAGUVA, Kauno gub. Val-

tes ir

baisiai

sužeistas; visos kūdaljs neišpasakytai žiauriai
sumankytos: visi dantis išmata,
nosis suplota, gerklė perdurta vinim. per aki ir pakaušį išėjusi kulka, liežuvis nupjauta ir j kišenių
įdėta. Kas atliko tą žiauną
no

laiku buvo nagrinėjama senate.
sčius nutarė šventėmis ir turDabar senatas dalyką nusprendė
gaus dienomis monopolį ir smuk- žmogžudystę—iki šiol nesusekta.
vienasėdžių naudai.
les laikyti uždarytas.
X Ant Sloskų, Naum. apielinūkininko (indo užpuolė du
kėje,
DIDYSIS PANEMUNIS. ZaJURBARKAS, Ras. ap. Pas piktadariai, norėdami atimti iš jorasų ap. šįmet čia atidaryta varvietinį kun. Pr. Stachovskį poli- jo pinigus, ir užpultąjį sužeidė
totojų krautuvė. Žmonės kraupeiliu. Užpuolikai pabėgo.
cija darė kratą.
tuvės veikimu esą patenkinti.

ERŽVILKAS,

Ras.

ŠAKIAI,

Poli-

Naum.

Tam tik-

ap.
ap.
SKAISGIRYS, Šiaulių apskr.
cija suėmė vietos gyventoją Ro- ra bendrovė, įsteigta vietos gyNesenai nesugauti vagįs apiplėšė
zaliją Lenkaitienę. Suėmimo prie- ventoju Micevičio ir Kleino varčionykščią bažnyčią. Išnešta įvai- žastim buvusi
greita mirtis jos du, pradėjo statyti čia didelį ga«
rių bažnytinių indų kelių šimtų
vyro Jurgio, kurio viduriuose ty- ro malūną.
rublvt vertės.

rinėjimas radęs
sakoma, blogai

aršeniko.

Jinai,

LIŠKEVA. Seinų ap. SmolensugyKUPIŠKIS, Ukm. ap. Valvenusi, ir tarp juodviejų dažnai sko gubernijon už vežimą emisčius savo susirinkimuose vis
kildavę nesusipratimų. Suimtoji grantu per rubežių tapo ištremti
daugiau pradeda reikalauti, kad
yra įtariama savo vyro nunuo- 5 metams ūkininkai: Liškevos
butų uždaryta aludės ir monopodijime.
Glitiis, Navikų Anišiejus ir Kam
liai.
domonių Akstinas.
Kunigų permainos Žemaičiu
RADVILIŠKIS, Šiaulių apskr.
vskupijoje. Podbiržio kam. kun.
VEIVERIAI, Mariam, apskr.
Vietinėje vartotoju draugijoje Turonok
perkeltas j Siesiku- J mokytoju seminariją juo toliau,
per metinį susirinkimą iškilo nekam., Siesikų kam. kun. Žilins- juo sunkiau įstoti, nes vietų nesusipratimu dėlei krautuvės ve- kas
perkeltas į Podbiržę kam.. daug, o kandidatų daugybė: taip,
dėjo Matikaičio prašalinimo. Pakam. kun. Pakeltis pa- seminarijon priima tiktai 20 žmoTirkšlių
aiškėjo, kad dėlei senojo vedėjo skirtas
Yaišaičių bažnyčios už- nių, o kvotimuosna suvažiuoja
prašalinimo draugija turėjus kiek
veizdėtoj u.
120—130 kandidatų. J stojantieji
trukdėsio savo reikalų vedime.
beveik išimtinai lietuviai.
su

vyru

PANEVĖŽYS.

Į čionykščią
GUBERNIJA.
mokytojų seminariją, sakoma, SUVALKŲ
MARIAMPOLĖ. Sumanytąjį
įstojimas daug lengvesnis negu
kiek laiko paminklą velioį Veiveriuose esančiąja. Kauno prieš
niui kun. Civinskui, čia pernai
lietuviai seminarijon nelabai no-

LUKŠIAI, Naum. ap. Maišiai
siaučia tarp mažų vaiku čia tymai.

DINABURGAS
per Velykas mirusiam, žadama
(DVINstoja. Lietuvos laikraščiai
birželio
d.
13
Dalykas, SKAS). lai yra viena* didestodėl pataria suvalkiečiams, ne- statyti
riai

norima paseminari- kaip galima spręsti,
daryti plačia katalikiškųjų gaivanaudotis
jon,
šiaja proga.
lų iškilme.
X Panevėžyje manoma greitu
X
Mariampolės apielinkėse,
laiku atidaryti "Vilijos," lietuvių
kaip '"Liet." jau buvo minėta,
pramonės ir pirklystės įstaigos,
pastaruoju laiku smarkiai siaučia
skyrių.
įvairos limpamos ligos. Apie KeX Panevėžio "Aidas" ruošėsi turvalakius skarlatina nuvarė kuvaidinti Vydūno "Nesau-žmonės,"
puosna nemažą žmonių skaitlių.
tačiaus valdžia nedavė leidimo. Mariampolės
rytinėse

patekusiems Veiverių

apielinkėse

niųjų taip vadinamojo šiaur-vakarinio krašto miestu, stovi ant
pat Dauguvos upės kranto. Kaip

kituose

kaimynystėje su Lietustovinčiuose miestuose, taip
ir čia yra suplaukęs gan didelis
va

lietuvių būrys.
čiau yra labai

Lietuviai čia

sulenkėjo,

ta-

ir dau-

gelis nedrįsta lietuviais vadintis,
nei viešai savą kalbą vartoti.

X Karčininkos sodžiaus ūki- su nemenkesnių smarkumu siaučia Baznyiose visos pamaldos atlieninkas A. Juzėnas, atvažiavęs į šiltinė. Triobiškių kaime ūkinin- kama lenkų kalboje, nors esama
Panevėžį, netikėtai pasimirė. Mir- ko Raslavičiaus namuose toji li- čia dviejų lietuvių kunigų. Lieties priežastim buvęs persigėri- ga išnaikino beveik visą šeimyną: tuviškų vakarų, nei taip bendrų

patį šeimyninką,

54 m., du jojo susiėjimų nedaroma. Inteligentiir 24 m., ir dukterj, 20 jos vietos lietuviai, sakoma, bem.
Toje pačioje šeimynoje dar veik visai neturį.
du serga, ir kaip su jais bus—
ro
darbininkams
skiriamos. abejotina. Iš skaitlingos šeimy- YČAS IŠVAŽIAVO UŽSIENIN.
Laike Velykinių švenčiu duApart to, žadama įtaisyti čia nos vos viena senutė-motina išelektros stotį ir statyti namus likusi sveika.
mos atstovas M. Yčas išvažiavo
užsienin. Kartu su juom išvažiasavitarpinio kredito draugijai,
mas.

X Panevėžiečiai

daug ką žada
šįmet daryti. Neužilgo busiąs
pradėtas statymas ligoninės, dva-

sunu,

22

moterių gimnazijai ir keturklia- VILKAVIŠKIS.
Esančiąja vo ir kitas dūmos atstovas Yesei miesto mokyklai. Dar keti- dabar miesto gimnaziją, kaip pra- lichov (iš Peterburgo miesto).
nama pasirūpinti geru tiltu per nešama, valdžia žadanti paimti Abudu sustojo Paryžiuj, iš kur,
Susidariusi bendrovė savo rankosna.
Nevėžį.
atlikę reikalus, nuvyko j Lonmano
Vilkaviškio žmonės labai doną, Anglijo.i. Londone ketinastatyti viešbutį, skiriamą
nusiskundžia blogu pliantų sto- ma laikyti prakalbas lietuviu ir
[yien stambiems dvarininkams.
viu, o pradėjus keli metai atgal rusų kalbomis apie "Tautų klauEŽERĖNAI. Už slaptą len- pasažieriniems automobiliams ei- simą Valstybės Dūmoje.'' ParyBUTRIMONIS, Trakų apskr.
PAŠVENTIS, Ras. ap. Sargy- kiškų mokyklų laikymą Marija ti, ir pliąntu ankštumu.
žiuj atstovas Yčas trumpai, bet
sunkiai susirgęs.
Čia įveriamą
"Blįiv^bįs" binis nušftiė ėjusi slaptą per £U- Rutęlįcu? \r J. Jodįnaitė xal(12įo§

!S AMERIKOS.
SA'BENA

ANGLIS

IR

iš VISUR,

statėme.

Draugijose gi tos ži- jos tnintįs, išgirstos tokiose pranios sukėlė nesusipratimų
ir kalbose, verste priverčia
žmogų
triukšmu. Prisižiūrėkime, kaip iš- galvoti apie
daugelį dalykų, kutikrųjų visa tas buvo ir yra. rių pirma, rods, visai nei nema[Tautišką Kamą statė L. T. N. tei. Gera prakalba
tas

AMU-

|[ Vengrijoj opozicijos partija
NICIJĄ Į MEX(KĄ.
smarkiai protestuoja prieš susiNew Orleans, La, Atėjo čia
rišimu Austrijos ir Vengrijos su
ioo geležinkelio
vagonų su ang- Vokietija, kuri išnaudojanti savo
limis, kurios bus išgabentos Ame- tikslams Austriją ir Vengriją.
i'i1<03 kariškiems laivams i Vera Toji
partija reikalauja panaikiniCruz. Atėjo taipgi 10 vagonų mo ryšio su
Vokietija ir gązafnunicijos, kuri bus išsiuntinėta dir.a net visišku atsiskyrimu Venkariumenei prie Me.vko rubežių. grijos nuo Austrijos,
MŪŠIAI

STREIKIERIŲ
MILICIJA.

ĮĮ Afrikoj,

Sudane

liūtas

mūšiai

streikuojančių
milicija. Užmušta

už-

draskė.

angliakasiu su
(j Rusijoj, visoj viešpatystėj
kasyklų tarnai; trūksta trikovo 20 d. mėginimas
prasidėjo*
jų vyrų. Degančios kasyklos oloj
šeši

moterjs ir vienas mažas mobilizavimo atsargos katiumeIšnaikinta daug streikie- t'.ės. Manoma sumobilizuoti iki
r'.n pastatytų laukuose šėtrų. Dc- balantį/jp 15. ci:• nai (s. st.) 5I0>~
k)0
atsarginių. Ju manevrai
laj;ua darbininkų stovykloj užtraukais
keturias savaites.
mušta du vyrai. Mūšiai dar vis

yra dvi

vaikas.

k i a i,

tr:

girdėt

besišaudymai.

š':..ct Danijos sostinėj Kovisų pusių traukia čia gerai
pė
.hagene nuo birželio 12-iki 14
apsiginklavusių streikierių puldienai
bus tarptautiškas laikraš<ii. Prezid nta. \\ ilsonas sutaiIš

inti

negalėjo, ir galų-gale liepta
".siųsti Į čia kariumenę.
800

KARSTŲ.

Galveslon, Texas. Ant karišLiv\ no transportinių laivų,

ko

esančių

r

lame

porte,

800

tininku

sąjungos kongresas.

Į| Šveicarijos

valdžios

lė

taryba

nutarė išvyti iš Šveicarijos vokiečius, paeinančius iš \\ uerten-

bergo, nes juos nužiuri, buk, tyrinėja Šveicarijos atsigynimo paatgabeno slaptis.
Paliepta taipgi gerai priišgabenti žiūrėti ir kitus svetimtaučius,

mai.

nes

ginčai ir nesusipratijie nežino, ar dabar jau

yra karas

su

Mexika,

ar

iį

r talijoj

užstojo neišpasakytai

dideli karščiai. Ryme, popiežiaus
jo nė- rūme nuo karščio apalpo daug

Prezidentas kalba, jog karo
nėra, yra vien represija; tuli kongreso nariai gi mano, kad jau vra
ra.

,

laukiančių moterių, norinčių ji
pamatyti.

presija

buvo

ir

C hinais, kuris

su

Japonijos

karas

pasibaigė

atėmi-

nuo Chinų didelės, turinčios
suvirsimi 3 mi'nnns gyventojų,
salos Kormozos. Kur liejasi žmonių kraujas, kur užmušami žmonės, ar tą karu, ar represija pavadinsime, nickuom nuo karo nesiskiria. todėl ir galima tai karu
vadinti.

mu

DEMONSTRACIJOS UŽ
AMERIKOS VĖLIAVĄ.

prieš valdžią. Teismas kenusprendė išsiųsti Siberi-

C:

tvirtovės kalėjiman
dviem ir vieniems metams. Vieną išteisino.

jori;

du

—

[Į Prusuose, mieste Kreslin.
Pomeranijoj, už prigavystes suėmė antrąjį miesto majorą Tliorinaua.

Jis

ant

dokumentu

su-

klastavo advokato Alexander paAtstovavimas Amerikos Mexike ant kalno, užtikrina, jog išsiverrašą. Pirma jis gyveno Poznažimo nebus: todėl didelio pavoniaus provincijoj mieste Hromber- pavesta ne vienai viešpatystei, bet
nėra ką bijotis.
jaus
ge ir ten apsivedė su dukterim kelioms: Brazilijai, Chtli, Pran-

atigšto vokiško valdininko. Kres- cūzijai ir Anglijai, bet Anglija
line jis
taipgi turėjo nemažą mažiausia ką atstovauti turi.
Pietinės Amerikos ispaniškieji
įtekmę, kol prigavystės aikštėn
neišėjo; joms pasirodžius, jis pa- laikraščiai, ypač gi jtekmingiau-

bėgo, bet tapo pagautas
jiman pasodytas.

ir kalė- sias

Argentinos

valdančios

parti-

jos laikraštis "La Nacion,"

smar-

Hedarbių darbininkiai peikia Suvienytu Valstijų
kų vadovai, Kdelson, Ilartman
Į| Sunkiai buvo susirgęs turiu pasielgimą^ ^11 ,\Įexika. Peikia
ir Rudson surengė demonstratis 84 metus Austrijos ciesorius Ameriką ir jtekmingiausias Amecijas ir, tarp kit-ko, apreiškė, jog
l'ranciškus Juozapas, bet, kaip rikoj ispaniškas laikraštis "La
Amerikos vėliava neverta kraujo
laikraščiai
praneša, dabar svei- Prensa."
ir žmonių pasišventimo. Ta«j taip
kata jo taisosi, nors nežinia, ar
1 Įnertos valdžia suėmė ir kajpvKtno žmones, kad jie šoko ant
turintiems 84 metus neilgam:
lėj iman pasodino angliškus gekalbėtoju ir butu juos sudraikė,
lieka gyventi.
daug
ležinkelių traukinių mašinistus ir
jeigu policija nebūtų apgynusi.
tulą amerikonų skaitlių.
(>rgani/atoriai
demonstracijos,
i| Prancūzas gydytojas Dr.
kaip jų pravardės rodo, matyt žyP»arthe išrado naują budą gydy- J
dai.
j| Rusija pirma užsisteliavo
mo reumatiškų skaudėjimu ir soAnglijoj savo kariumenei tūlą orpulių. Dr. Barthe sako, jog ap- lavių skaitliu; steliuoti jų VoPERMAINĖ BEVIELIO TEdėjimas skaudamos vietos įkai- kietijoj. su kuria turėjo didelius
LEGRAFO VARDĄ.
tinta iki 175% parafinos su kito- nesutikimus,
nenorėjo. Kada gi
Suvienytų Valstijų laivyne kiais pridėjimais gydo, greitai
tuos
gavo
angliškus orlaivius, tai
prašalino v ardę "\vireless" (be- šunvotes, nudegimus ir visokias nors ant
jų firma buvo angliška,
vielinis telegrafas). Ateityje viežaizdas. Aiškinti savo vaistą Dr. bet
pasirodė, k n d jie Vokietijoj
ton to žodžio bus
New York.

MARINES OfįU-S.S.tlORTH CAKOTA
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sužeistų, nors jų neva už revoliucijinį sukalbi prieš
nedaug. Išttkro kuom valdžią (mat 17 metų vaikai Rugi skiriasi karas nuo represijos? sijoj tinka sukalbiams didesniems
Kartais vedami bu va ir dideli ka- už vaikiškus). Vaikai tie turėdarai be formai iško jo apšaukimo. vo literatiškus susirinkimus vieToks buvo paskutinis karas Ru- noj privatinėj mokykloj, kas Rusijos su Japonija, o jis visgi buvo sijoj yra taipgi didelis prasiženturis

Rengėjai

turėjo

"L. i'. Kliu-

—

dar

gimas

*įS.SIGNALCORP5(2

WOOD

PRIE KARO MEXIKE.

yra užmuštu ir

didesnis negu gali but tikrasis
karas Amerikos su iUexika'; j
didelį karą kartais pavirsta ir pati represija. Represija buvo šešių didelių tautų karas su Chinais laike bokserų sukilimo; re-

<
-P1>,_DA1

ant

1.) Signalinio korpuso kareiviai gauna žinias rauke. Mexikos
žemlapis: užbraižyta dalis yra konstitucijo- listams.
Tuom musų socialistai
nalistų rankose, balta
federalistu rankose; juodi taškai prie Tampico, Vera Cruz ir t. t.
Suv. Valstijų
laivai. 2.) Karo laivas su
buvo baisiai užpykinti. Tie gi,
išstatytais eilėmis jūreiviais žiūrint iš viršaus. 3.) Amerikos Generolas Wood.
kurie yra darbavęsi nemaža prie
T. Namo. pastatymo, negalėjo išio metu; iš
jtj gal ne vienas vė- tijos su Rufįjjįi, pes tuose metuo|| Clras. C. Roystone, mėginda- košti neprasitarę tinkamai apie
liau išmokti skaityti ir rašyti, se
pasibaigia (Senasis vaizbos mas perlėkti iš Los Angelo i San tokį socialistų "politikavimą."
bet visgi skaitlius analfabetų čia
traktatas, o uątfjam surasti pa- Diego, nukrito 11110 800 pėdu Dabar tiems žmonėms tenka visa
bus didesnis negu
ko nuo socialistų girdėti.
Anglijoj, d matas iki š|iol nesiseka. Žinoma augščio ir užsimušė.
apie Vokietiją tai nėra nei ką muitinis kara.i nepataisys politišPastarieji dabar rėkia, buk
kalbėti.
ku prietikių tarp. šitų kraštų, ku|| Buvusis Suvienytu Valstijų juos "neteisingai vagina," buk
rie ir dabar ųeyeriausi.
prezidentas Theo. Rooseyelt, ke- iš T. Namo norima juos išvyti,
j| Francuzijos ir Ispanijos valliaudamas,po neištirtus Brazilijos buk koks ten jų ratelis pinigus
džius apsiima taikyti Suvienytas
|į Lenkai., .visomis pajiegomis plotus, rado dar nežinomą ikišio- pasidalinęs ir 1.1. Tuos visus socialistams kenkiančius paskalus
Valstijas su Mexika. Amerikos stengiasi Austriją atitraukti nuo lei laukinių žmonių
tautą. Toji
tautiečiai. Tačiaus keista
laivyno ministeris Daniels užtik- ryšio su Prūsais, o su jais Aus- tauta pavadinta Panhates.
Jinai platiną
kad iš pačių tautiečių nieko
rina, jog vėl Amerika laikysis trija laikosi.
tai,
stovi
labai žemai: nei
kulturoje
tokio baisaus nesigirdi ir apie tai
prie senosios laukimo politikos
drabužių nežino ir nenešioja.
Mexike. Bet ką tas laukimas atvien iš socialistų tenka girdėti.
vėl
veikti pradėjo
|| Italijoj
gabęs, gal to ir ministeris Bryati vulkanas \ esuvius; bet profeJei taip ištikrųjų butų, kaip sonežino.
sorius observatorijos, esančios
cialistai perstato, tai pastarieji

karas, jeigu pertraukta cliplioma|Į Peterburge teismas užbaigė
tiŠki ryšiai, jeigu liejasi kraujas, byla mokinių nuo 17 iki 23 metų
yra

neapmokama.

užganėdinti,
prakalbos
atsiektų savo tikslą. Bet ažuot
bo.'' Svarstant tą jų skundą, vėl to,
sujieškota visas pulkas "kalkilo triukšmas, (ii balandžio 7
bėtojų," kurie vienas paskui kiL. T. Namo draugijoje kilo ditą pradėjo publiką taip agituoti
džiausis triukšmas, ir prie jokio ir
"bovyti," kad ne vienam ir
rezultato kaslink tų visų užsipulmiegas akysna pradėjo lysti. Gedinėjimu nebuvo galima prieiti. rokas skaitlius žmonių įstojo drKeikia pažymėti, kad šiame su-jon, įmokėdami po $1.00 (išvisirinkime buvo suteiktas balsas so reikia
$5.25 sumokėti), bet
p. Jakavoniui, kurisai buvo netei- jeigu tinkamai
paruošti prakalsingai suspenduotas, ačiu socia- bas, pasekmės butų daug gegysčių" skundą

tulų kongreso

nariu kilo

draugijose triukšmų.

Štai balandžio 2 d. dėl vienos
omenyje paraginti žmones prisitokios
korespondencijos kilo dėti prie Tautiško Namo. Tam
triukšmas "L. Piliečių Kliube." tikslui
prie koncertinės vakaro
Kai-kuric astnenjs tos korespon- dalies reikia
prikergti taip vadidencijos rašytoją pavadino nors namosios agitatyviškos prakalbos.
nemandagiais, bet už tokius dar- Vargu galima ką nors prieš tai
bus tinkamais žodžiais. Žinoma, turėti.
Jeigu butų pastatytas viemusų socialistai tuom "įsižeidė" nas geras
kalbėtojas, butų žmoir bal. 5 padavė j "santaiką drau- nės
ir

kar-tų, kurie bus
Mex.ikan drauge su 4.500 kareiypač vokiečius ir franouzįis, nes
viu ir provizijų tokiam kareivių
taryba mano, kad j.eigulįkijtę kaskaitliui dviem mėnesiams.
ras vokiečių su
franeuzajis, ir vieni ir kiti įsiveržimui j priešo šąKASAS, AR DAR NE KARAS. li mėgintų panaudoti Šveicarijos
V/ashington, D. C. Tarp pre- teritoriją.
zidento VVilšono ir

žmogui,
ką lietus ūkininko laukui:
atgaivina, sustiprina ir padeda

sutvėrė tam tik- pats,

slui išrinkti nuo Montello draugijų atstovai. Dabar ton draugi- augti. Bet su dauguma mu>ų
jon priguli apie 1,500 narių, gi prakalbų dalykai stovi visai kisocialistų joje yra apie 60; tai taip. Imasi jas sakyti žmonės,
kasgi tie kiti draugijos nariai, jei turintieji tiek iškalbumo ir išsisocialistų tik kelios dešimtįs? lavinimo,—na, kaip delnas plauOgi tie taip socialistų neapken- kų. Klausyti tekų
kalbėtojų reičiami ir netikę "tautiečiai," kurie kia nemaža
kantrumo padėti.
pa^ak socialistų, kiek galėdami Gerai dar, jei trumpai reikia topriešinęsi T. Namo statymui.
kiame atsitikime sėdėti. Bet
jeiPrie 'T. N. statymo prisidėjo gu
pavaisins jus visa eile tokių
vietinės draugystės
(išskiriant kalbėtojų, tai lik sveiks!
kelias "tikrųjų katalikų" drau| j\artais parengiama koksai
gystes). Kai-kurios jųjų aukavo nors geras ir malonus dalykas,
daugiau nei po $1,000. Socialis- sakysime, kaip tai balandžio
19
tai gi aukavo T. Namui išviso
dieną pas mus T. N. Draug.
tiktai $150.30.
>uijik>štas koncertas. Viekas kuoTai kur tie "didieji darbai," geriausia. Žmonės
susirinko pakuriais socialistai didžiuojasi, kisiklausyti dainų, muzikos ir abeltus žemindami?
nai, kas koncertui paruošta. MuLaigi, tų jųjų darbų nesimato. zika. gerai atlikta, visuomet suVisas jųjų darbas, rasi, tame, teikia
žmogui didelį malonumą.
kad "korespondencijomis" sukėĮžanga minėtajin vakaran buvo

puolė pastorių amerikoniškos miTris dienas čia sijos Ti inehą ir sunkiai ji ap-

Trinidad, Col.
traukosi

SU

Draugija, kurią

vartojama žo- Bartlie pakvietė Paryžiaus dakta- dirbti.
1
di-. "radio." Pranešimai bus va- ru
draugija.
dinami "radiogramai" ir operatoj| Vengrijoj, Klagenforte, unrius bus vadinamas "radio-ope|j Pietinėj Amerikoj, republikoj teraficieriai ir kareiviai 6 komparatorius" arba "radio-man.''
Venezucla atsibuvo prezidento
nijos 17 regimento sukėlė maišrinkimai.
Išrinko buvusį karo tą už tai, kad jiems nedavė nakGAISRAI.
ministėrį generolą V. Marąues tyj iš kazarmių išeiti. Y v. tai atiRossington, Ky. Sudegė Ma- Bustillos. Rinkimai atsibuvo to- duota visą kompaniją kariškan
lon I. Fordo namai. Sudegė pat? dėl, kad pasibaigė laikas prezi- teisman, o tas vieną
mašinistą
Ford, jo pati ir dvejatas vaikų. dentavimo generolo Gomez. o jo pasiuntė kalė ji man 4 metams, du
F >rd, išnešęs iš namų 4 vaikus, ant toliau palikti nebuvo galima. unteraficierus
metams ir t6 ka3
metams

LIETUVIAI AMERIKOJ.

jau senai butų

priešus

už

nekaltą vagi-

resnės.

A.

IŠ

E.

CHICAGO, IND.

Paaiškinimas.
me

L—kus.

"Lietuvos" 16-

numeryje tilpo

tulo p. Žo-

lyno 1 korespondencija, kurioj
aprašoma, buk tūlas svetainės ir
karčiamos užlaikytojas varą? viį savo svetainę per savo saliuną. Jis, ,.not to korespondento, dykai duodąs svetainę, bet,
"varydamas" per saliuną, vis
sus

viena

atsiimąs

užmokesti dešim-

tukais, praleidžiamais prie baro.
Toliaus

jis tvirtina, buk šv. Onos
draugijai atsakyta duoti uždyką
svetainė,

nes mat moteris negeriančios.
Nors korespondentas nepažymi
vardu to savininko, bet vietiniems yra žinoma, kad tas buvo
atkreipta .prieš žemiaus pasirašiusį. Todėl turiu pažymėti, kad
korespondentas prasilenkė su teisybe ir. nupiešdamas mane tokio-

teisman patraukę. Randasi, berods, kokios ten
kvitos, sulyg kurių, bene, 3 syIŠ MONTELLO, MASS.
kius už tą patj daiktą užmokėta,
Į| Šią vasarą Norvegija apvaikščioja šimtmetines sukaktuves* at- Nesusipratimai apie vietos bet tos kvitos dar neištirtos ir
siskyrimo j6s įtuo Danijos. Ap- Tautišką Namą. Kaip jau skai- nieko vaginti nei įtarti negalima.
mis spalvomis, suprantama, daro
vaikščiojiman keliauja iš Ameri- tančiajai visuomenei žinoma, O iš Tautiško Namo niekas jų
man
skriaudą, kurios aš visai
montelliečiai pernai pasistatė sa- nemano vyti, nei ką
kos 50,000 norvegų.
jiems saky- neesu
užsitarnavęs. 1 svetainę
vą 'Jautišką Namą, prie kurio ti; tame
musų socialistai gali
ne tik nuo
yra
karčiamos,
|| Visos viešpatijų popieros Eu- vietos lietuviai be pažvalgų skir- buti be baimės. Kaslink to ra- bet irdurjs
iš
lauko
ir kam kurios patumo (išskiriant pačius kraštuti- telio
biržėse
tai
ne
nes
tik
"pinigų pasidalinimo,"
ropos
nupuolė,
tinka, tokias ir gali naudoti. JuoEuropoj, bet ir Amerikoj laukia niausius fanatikus) darbavosi, tas niekam nesvarbu,—jų yra pikinga
butų, kad kuris nors karkiek
galėdami, ir aukavo savo nigai, ir ką jie nori, gali daryti
tautu
vaidu:'Amerikoj laukia sučiamos savininkas varinėtų žmocentus.
Visi
sikirtimo Amerikos su Japonija
norėjo, kad tik vei- su jais.
nes
pro barą: kas nori išsigerti,
klaus pastačius taip
už Mexiko, o Europoj
reikalingą Bet socialistai vis zurza ir ne- tafc
Rusijos
tai padaryti, nes tam ir
gali
mums
T;
Namą. Pagalios susi- nurimsta. "Karščiausi", jų "veisu Austrija.
Nors Japonija pirkarčiama
užlaikoma, bet vargu
mutinė apreiškė, kad vaiduose laukta savo darbo vaisių: likosi kėjai," kurie tuos skandalus dinors
ką
varyti privarysi, jeigu
Amerikos su Mexika ji užsilai- pastatytas T.. N., ir rods, dabar dina (tarp jų esama, kaip žinopats nenori.
žmogus
Visiems
tik
ir
kuris
reikėtų
tokio,
džiaugtis. ma,
kys neutrališkai, bet tam nieks
nenorėjo išKaslink šv. Onos draugystės
netiki. Menka priežastis gali Ja- Bet ažuot to, pradeda T. Namo duoti atskaitos iš buvusio praeituriu
pažymėti štai ką:
ponijos pasižadėjimą išversti, Į draugijoje bei kitose draugijose tą metą vinių darbininkų streiko Svetainė dabar
yra pertaisoma,
kilti
visoki
niekus pakeisti. Vokietijos laiknesusipratimai ir tie- ir, tik reikalaujant visuomenei, ir todėl
buvau priverstas tuoni
skandalai.
siog
Priežastim
tiems vargais-negalais išdavė, o kvitos
raščiai taipgi išrodiuėja, kiek Votarpu svetainę atsakyti. Kada
kietija žudo dėl netvarkos Mexi- visiems nemalonumams yra mu- nuo išmokėtų pinigų, tai ir šią- svetainė bus tinkamai
pataisyta,
sų
kurie
dien
socialistai,
ke. Ji Todėl, priešais Amerikos
kaip paprasneatiduota),—toki asmenį* tai tada visoms
nedraugystėms,
tai,
svetimais
darpapratę
girtis
norus, gali užsimanyti saviškai
daugiausia rėkia, kad tautiečiai išskiriant ir
šv.
Onos
moterių
Mexiko reikalus tvarkyti ir per bais, neiškentė nepasigyrę ir T. socialistus šmeižią, bet patįs į
draugystės, svetainė bus vėl duotai su Amerika susierzinti. Ma- Namo. pastatymu, kad buk tik save nepasižiuri.
dama susirinkimams uždyką.
Po viršminėtų triukšmingų suža yra Vokietijoj įtekmingų laik- ačiū jiems, socialistams, tas naButų geistina, kad koresponmas
likosi pastatytas. Kadangi sirinkimų pasipylė
raščių, kurie pagirtų Suvienytų
jųjų laikraš- dentai su didesniu
atsižvelgimu
j jų pasigyrimus, šalimis plati- čiuose šmeižimai ant tų asmeValstijų pOŪt'iką Mexike.
savas korespondencijas
j
!(,. M;;.
teisybę
niekas
namus,
neatkreipė atydos. nų, kurie drįso pavadinti vietos
K. Grikšas.
rašinėtų.
ĮĮ Ilgižuisi.4 geležinkelio tunelis, tai musų "gudruoliai" galop su- socialistų darbus tikruoju jųjų
neskaitant Keu"' Yorko požeminių manė girtis per spaudą. Prieš vardu. Dar ir dabar pradėtoji
kiek laiko viename
jųjų laikraš-1 "kryžiaus karė" nesilauja. Mat.
geležinkeliu, yta1 šv. Gothard'o
IŠ EAST CHICAGO, IND.
buvo rašyta, kad tik ačiu tie asmenįs dauį,
dėjo' pastangų,
tunelis
kuris ran- tyje
socialistams T. N. likosi pasta- kad kuoveikiausiai
Lietuvių vakaras. Darbai. I'.abutų T. N.
dasi ant Iželio vtarp miestų Lutytas, nes katalikai tam darbui pastatytas. Už tai, turbut, jie landžio 18 d. T AID. 127 kp. tucerne ir Mįilan.abitas tunelis
yra buvę priešingi; tautininkai
irgi dabar gauna toki ačiu. Iš k»*os rėjo čia puikų pasilinksminimo
26/2 pėdų». platumo, 19 pėdų visą laiką T. Namo statymui prie- pusės juos, kaipo turinčius žmo- vakarą. Buvo lošta vieno veikšinęsi ir visą laiką stengęsi tam nėse įtekmės, gerai būtų tiudes- smo drama "Saliamono Sapnas."
augštumo it 914 mylių ilgio.
darbui kenkti; ir tik socialistai kredituoti.
Užbaigdamas savo ra- Lošimas nusiseko neblogai, išskiji Nesenai Ufeterio šalininkai, darbavosi, tik jie (supraskite) šinėlį, turiu priminti, kad, minė-! riant vieną kareivį. Toliaus buvo
T. N. pastatė! Nors tosios žinios d. mas
socialistus, neturėjau ome- loštas monoliogiis "Senmergė,''
nenorintieji Airijos atskirimo nuo
nepamatinguma- bei prasilenki- nyje abelnai socialistų, bet vien dialiogas "Gyvenimas ir Viltis''
Anglijos, gavo didelį transportą mas su
tikruoju dalykų stoviu tuos, kurie "veikia," tik girda- ir "Džian Bambos spyčius" (Kam
ginklų, kurie veikiai buvo po visą buvo aiškus ir nors nemažiaus miesi svetimais
darbais ir be rei- tokiems niekniekiams, kaip šie
sali išplatinti. Dabar jųjų prie- aiškus buvo ir
žinutės tikslas kalo ant kitų pakraipų žmonių 'spyčiai, eikvoti jiega.-? Red.).
šai. Home Rule'iaus šalininkai, (nužeminti netinkamos sau paužsipuldinėja. Tokiems ponams \ i>a kas sulošta gerai. Lošimo
buvo
dekliamacijn.
irgi padarė tą patį. I lsteriečiams kraipos žmones ir drauge su tuom butų geriausia pirma save apžiū- tarpuose
mą

savo

(Šveicarijoj),

sugrįžo Į degančius namus gelbėreiviu 2
kiekvieną.
ti kitus, bet jau inėjua, įgriuvo
įj Sulyg valdžių surinktų stalubos, ir su likusiais šeimynos tistiškų žinių: ant 10,000 gyvenj| Gabenant iš Brusselles j
nariais jis sudegė.
tojų, nemokančių skaityti ir ra- Antuerpeno mitzėju. Belgijoj, tašyti Vokietijoj yra tik 3, Angli- po pavogtas vertas 250,000 franPASIMIRĖ PHILADELPHIA j.oj, ant tokio gyventojų skait- kų Motinos Dievo abrozdas.
liaus analfabetų yra 150, o Su& READING GELEŽINvienytose Valstijose Šiaurinės
KELIO PREZIDENTAS.
Rusijoj, viename kaime SaAmerikos tokių yra 770. Bet čia ratovo
gubernijoj trįs valkiozai
Philadelphia, Pa. Balandžio 2Č
reikia pasakyti, jog Amerikos
pagavo
jauną
merginą ir ją viens
dieną pasimirė George F. Baer,
statistika apima visus gyventopo kitam išgėdino, o paskui nusil'hiladephia čč Reading geležinjus, turinčius suvirs 10 metų, Vo- vedė ant kapinių ir ten prie viekelio prezidentas ir
veiklus narys
daugelyje anglies, geležies it kietijos gi paimtus kariumenėn no kryžiaus prikalė vinimis, per
25. Publikos buvo j risirinkusi pilna
o Anglijos apęivedan- rankas ir
ginklai buvo atgabenti iš Vokie- išaugštinti saviškius), vienok so- rėti.
kojas Įkaltomis.
transportacijos kompanijų. Ei- tarnauti,
cialistams
nors ir neu/peltokis,
svetainė. Visi, matyt, buvo užčius; taigi Vokietijos ir Anglijo?
tijos. Home Rule'iečiai savo
damas diena prieš tai j savo
ofi statistika
nytas, išaukštinimas labai patiko,
Vis
tas pats ir tas pats.
Maganėdinti lošimu, ką vaidintoapima jau suaugusius,
|| Vokietija laukia 1917 m. pra- ginklus, sakoma, pargabenę iš ir tuli jųjų ėmė didžiuotis,
>9, gatvėje apalpo k
ir naudingas dalykas yra jams Ir išreiškė savo padėka. įtolonus
jau uekėlč, }Q aTųerikqiiiškc)j yra k
kad,
paikai yirš sidėjimo yjsuotiuo karo Yokie- Amerikos.
ut, tik męs, socialistai, T, N. pa- pasiklausyti gero kaibčtojo. Nau- limui pasibaigus, buvo šokiai. :
I

Per Velykas keli vaikinai, at- pagalinus
Perstatymas vos nebuvo iširęs,] išeis. Jau ir dabar nedėldieniai.s
Darbai E. Cbieagoje dar vis1
pradėjus eiti ministerities
viena- lošėjas (P. Mockai- beveik nematyti žmonių gatvėse, mindami senus laiku*
ir
dar
vis
tebeina silpnai,
daug
Lietuvoj, jon lietuviu prašymams bei užtabuvo atėję i Dorri«*v-iUe% rinkdami riant S\
esama bedarbių. Aią vasara ke- tis) staiga prieš tai sumirgo ir ta- "tango" skersuojant.
i;it«>pi>l!\-Mirskiui.
\
Vietinė
(leral.
isų Šventų parapija "marg'tičius." \ aiksoi*»<lami. gie- ,^eg. nu-nesį ir tapn li*.:uviair.s
tinama čia statyti dvi nauja* po ligonbutiu išgabentas,
dirbtuve*. Gal, jas pradėjus sta- kad jo vietą užėmė ant greitųjų pirko li'ofn už $20,000. Pinigus, dojo, "Linksmą dieną apturė- -ugr;i/inta lotynų raidėmi> r-pau
\. V. Gfčlčlus. kuris, gali saky- sakoma, vyskupas paskolinęs.
jom." I /.ėjo pas vieną lietu v j. da.
tyti, atsiras daugiau ir darbu.
ti.
Darbai >iuom laiku eina gerai pa-iprašė pagiedoti. Moteris iš
Žilvitis.
:
nepažindamas roles, visgi suI <1
I 'I
■j ;~1 ^
MIUpiU, KaiDCJO p. J
atlikti.
dirbama pilną laiką, ėjo iš kito
< \
kasyklose
gebėjo
pusėtinai
ją
pilnu
Sirvydas.
Jisai u/kliudė visa.'
kambario|su
»
Veikalas labai ilgas, ir jo 1<>:i bot darbas nelengva gauti.
kibiru vandens
sve■? "> .*>«'■
gerąsias pasekmes, kokias spati
mas
tesėsi ištisas keturias vaShenand. Mainieris. čius
"krikštyti."^ $%rgdietiiai dos atgavimas Lietuvoje mušu
Iš EAST YOUNGSTOWN,
landa-. Po to buvo dar dekliaviens per kitą i.šjšincšfliun lauk žmonėms padarė ir kaip spar
OHIO.
visi šlapi.
Ne visi, mat, myli o i a i su tuo pradėjo kilti augštyn
macijų ir dainų, ( ierai pavyko j
kuriam
Tautiškas
Lietuvos papročius.
Hymnas,
Balandžio ypač
Nusišovė lietuvis.
visas lietuviu gyvenimas.
Bet
IŠ STOUGHTON, MASS.
Visiems žinomas.
vai. nakties pas mu? pritarė Lietin ių Tautiškas Re-1
jO d
anot
žedar
_

ii|j-pr$Hėjo

apie

atsitiko savžudystė. Lietuvis An- nas.
Vieną labai negeistiną dalyką
tanas Brazauskas tą vakarą vėčia
turiu paminėti. Ne todėl, kad
lai sugrįžo namon. Pavaikščionorėčiau kokių priekabių prie šio
nienieko
jęs po kambarį, išėjo,
kam
laukan. To- vakaro j ieškoti, bet kad nurodyti

nesakydamas,

jisai nuėjęs j rcikiavietę, užsidaręs duris ir paleidęs šuvį sau j galvą. Tenai išliau- sakoma,

gulėjo
jį rado
kas.

iki 5 vai. ryto, kuomet

jįpatsai šeimynin-

negyvą
Velionis buvo vedęs žmo-

gus ir turėjo šeimynos, su kuria tačiaus teismo keliu buvo

Šeimyna

persiskyręs.
Clcvcland'e.

Turto

gyveno
apar'

paliko,

jojo
Savžudys prigudraugijų, bet vikadangi jųjų įstatai uždrau-

drabužiu, degtinės bonkutę,

kišeniuje
lėjo prie
*os,

rastą.
keleto

Apvaikščiojimas. Balandžio 20
dieną šv. Antano draugystė 10
metu
sukaktuvėms
IŠ MAHANOY CITY, PA.
(kokioms?
Red.) paminėti surengė gražų apNelaimės kasyklose.
Nesenai
Prie to apvaikšeioklaidas kurių, mano nuomone, vaikščiojimą.
čia
pasitaikė
pora
nelaimių
anglių
drauGedimino
jimo prisidėjo
lengvai galima butų ir reikėtų
Suffolk kasyklose takasyklose.
buvo
Po
gystė.
apvaikščiojimui
ateityje išvengti. Tai "aiskry
dainomis. po užmuštas Juozas Stancikis,
mo" pardavinėjimas. Tegul jau prakalbos, pamargintos
Pavakare vaidinta veikalas "Ni- dar jaunas apie 24 m. vyras, pasau ji
pardavinėtų laike antrak-j hilistai."
einantis iš Pupių kaimo, Pilvišnupiepiantis caro Alektų (pertraukų),—tas butų nieko.
kio
parapijos, Suvalkų gub.
sandro Antrojo užmušimą. VaiHet šiame vakare buvo kaip syLietuvoje, sakoma, liko motina
dino So. Bostono LSS. 60 k p.
ki- atpenč: nusileidus kurtinai,
ir sesuo, o čia Amerikoj—du broartistai.
tų
per antraktą nei vieno iš
Galima pažymėti, kad "Nihi- liu ir pusbrolis, Y. Jusaitis, pas
parda\ i nė tojų nebuvo matyt, o
listai' yra gana Įdomus ir įspū- kurį velionis gyveno.
kaip tik kurtina pasikelia ir pra- j
Kitiems dviems lietuviams, Jodingas veikalas. Artistai savo
dedama
tai," žiūrėk,
lošti,
nui Tamošcvičii'.i ir
Juozui Maatliko
ir
užduotį
gerai,
publika
lyg tyčia tuojaus išeina ir -bizni! likosi
tiko kasyklose susižeistulaičiui,
Publipilnai užganėdinta.
varo," vaikščiodami po svetainę
S.
kos buvo pilna svetainė. Nesma- ti.
ir klausytojams panosėn savo ta-

džia laidoti narius-savžudžius, atsisakė dalyvauti laidotuvėse. V e- vorą kaišiodami. Tas begalo kenlionis mėgdavo kortomis lošti, kia publikai klausyti, kas ant scebuvo. karšto budo ir daug ger- nos dedasi, ir tas, mano nuomone, turėtų visai buti prašalindavo.
ta laike lošimo.
(Korespondento
tai
mus
4
Bėgyje
savaičių pas
įpatėmijimas visai teisingas, uos
jau penkta savžudystė.
Pagirinis. j tą galima atlikti laike pertraukų.
I. D. Žit.
Red.).

gu labai buvo tai, kad, vaidinant,
buvo girdėti visoje svetainėje

šnibždėjimas
nų plojimai.

ir

nereikalingi delDar nesmagesnis

IŠ

ATHOL, MASS.

męs,
kalbėtojo,
mai stovime apšvietime,

musų

dabartiniame

taip

kad ir

spaudos

at-

gavimo jubilėjuje šj-vakar susirinkome

vos

kokis poras šimteliu

žmonių iš 30,000 lietuvių kolionijos—ir tai tokiame mieste, kur
pirmutinis Amerikoje lietuviškas

kas

išpradžių ėjo labai gerai, Griežtai todėl reikalaujame, kad
l'alandžio 19 <1. draugijos susi- ponas M r—us savo klaidą atrinkimo buvo paduotas įnešimas, šauktu.
Iciil butu leista

"Sočiaii.-t Party" Liet. Cicero
daryti bandymuIraugijos svetainėje. Rods, drau- Skyriaus Valdyba:
į
gija, pasistačiusi savo tikslu muA. Siderevičius,
Organizatorių-;
-u kulturos
kėlimą, butu turėjusi
I'rotoklų Rašt. M. Burba,
kuoprielankiaitsiai atsinešti į užFinansų Kast. F. Bitautas.
į
manytąjį darbą ir visomis jiegomis jam pagelbėti,
liet buvo
Atsakymas. Taigi, sulyg reigriežtai atsakyta, kad teatro, girdi, mums nereikią ir kliubas ne kalvimo, savo "klaidą ir atšautam tikslui sutvertas. Buvo dar kiu. J eisybė, kovo 29 d. surengbandyta nurodyti j diaugijos kon- ti spyčiai nebuvo pažymėti utistituciją, bet tas nieko negelbėjo. 'ciališkai socialistu vardu. "So"Nereikia," ir gana. Smuklių cialist Party skyrius todėl ir
turi neva tiesą atšaukimo reikalankymas yra naudingesnis.
Darbai pas mus silpnai eina. lauti. \ ienok čia nėra svarbu,
keno oficiališku vardu buvo miDarbas sunku gauti.
**

Per.navenietis. nėtos

prakalbos rengtos, bet
svarbu, kas jas rengė. Rengė gi
jas, nors ne po savo partijos var-

pasirodė "Lietuviška
(lazieta" (Xe\v Yorke, 1879 m.
IŠ SO. MANCHESTER, CONN
leista p. M. Tvarausko) ! Tame
yra kaltė, kad męs neturime
Prakalbos.
T.M.D. susirinkiMrooklyne savo centro. Šitoksai mas. Halandžio 19 d. vietos L.
centras
butų dabar Lietuvos S.S. 214 kuopa miesto svetainėje
Kliubo
Ukėsų
sumanytasai surengė prakalbas su dekliamaMrooklyne pastatyti Liaudies Na- cijomis, monoliogais ir dar Džian
mas.
Čia turės buti įkurta augu- Bambos
spyčium. Žmonių buvo
siems mokykla ne tik rašto, bet
susirinkę apie 60. Kalbėtojuni
ir geresnių darbų išmokti, ar kaip buvo
parkviestas p. J. Stalioraiprie jų prieiti. Juk laikai jau tis iš
YVallingford, Conn. Pirmums iškilti iš to juodojo darbo,
miausiai jisai skaitė referatą tekaip cukerninkų ir kriaučių. Ta- moje "Kodėl darbininkai
organime name galės buti įkurti kursai

laikraštis

zuojasi."

U/baigęs skaityti

du. socialistai ir męs, oiceriečiai,
užtektinai gerai tai žinome. Da-

lykas

štai kame:
1 askutiniu laiku,
po

j

atsilanky-

Dr. J. Basanavičiaus, mūsų
socialistai, kurie prieš Tautos Namus ir I)r.
Basanavičių taip nemo

gražiai šokinėjo, nustojo čia visai vardo ir

karų
I ada

žmonės

musų

jų rengiamų vapradėjo nesilankyti.

ant

socialistai

sutvėrė

draugystę po kitu vardu, pavadindami ją "Mokslo ir Pašelpos"
draugyste. Si ta draugystė tapo
navatnai sutverta: įstojimas 25c.,-

re-

ir musų mergaitėms geresnių užŽada paminėti spaudos sukak-1
feratą, po trumpos pertraukos išsiėmimų pramokti, taipgi musų ėjo kalbėti. Jojo kalbos turinis mėnesinės 25c. ir už tai žadama
buvo mažu vaikų neramumas, la- tuvcs. Balandžio
9 d. atsibuvo
išmokėti po $5.00 i savaitę pamoterims kursai, kaip namų rei- buvo:
bai trukdęs
atydžiai "Lietuvos Sunų ir Dokterių" <!i-"Kaip kapitalistai-piniguoj viekalą sekti. norėjusius
ir dar $200.00 pokalus
auklėvaikelius
vesti, kaip
Kartais tiesiog ausis -stės susirinkimas, kuriame
čiai trustu pagelba skriaudžia šelpos ligoje
pa- ti ir
mirtinės,—ir
patiems vyrams gyvenini;, ir
jokių kitų mokesčių,
užsikimštum.
Žodžiu
sakant, kelta klausimas, ar atholiečiai paišnaudoja darbininkus.'' Sten- nei
asesmentų nebusią.
Stoughtf mečiai laike vaidinimo minės 10-metines sukaktuves lie- palengvinti.
gėsi parodyti straikų ir bedarbių
Kas bent šiek-tiek apsipažinęs
Taip maž-daug abu kalbėtojai priežastis. O, esą, kurie norite
pasirodė labai neramus. Kėblu tuviu spaudos atgavimo. DrauIŠ RACINE, WIS.
kalbėjo, ir daug naudingų daly- nuo tu visų negerumų išsigel- su draugijų reikalais, tas iškarbuvo vaidinimą sekti dar ir todėl, gija su mielu noru nutarė
prie
IŠ PROVIDENCE, R. I.
to ^upids, kad tokios išlygos vra.
kad, nežiūrint veikalo didumo ir šio paminėjimo prisidėti Bus su- kų susirinkusiems pasakė.
bėti, tai turite prigulėti prie soLietuvių knygynas. Darbai.
Svečias.
saknt, tik gaunebuvo
šv
Balandžio 19 d.
Kazimiero bei
painumo,
parūpinta jokių rengtos prakalbos ir pakviesti
cialistų partijos. Girdi, socialis- padarytos, taip
Geras
"strielčius."
Naujas
visai išmintingų
(ne
dymui
narių
ir
kurie
tai
ir
Lietuvos Sunų
programų,
pa- kalbėtojai iš kitur. Vienu iš topagelbėtų
draugystės
ateityje visus negerumus nuo
Kliubas. Velykų apvaikščiojimas
(lalimd taipgi pažymėti
narių).
sekti
veikaSLA. kuopa turėjo bendrą susižemės
lengvintų
veido nuvalysią. Reikia
tą
publikai
kių bus p. M. Paltanavičia iš
ir pas mus nenuėjo niekais. Štai
ir tai, kad aplink buvo ir yra kalI
skiriama \Yorcestcr.
Vakaro
liktai prisirašyti prie vietinės L.
lą.
pelnas
IŠ
Mass.
rinkimą, kame svarstyta klausiTAUNTON.
MASS.
Ka'bėtojai
vienoj šeimynoj vyras, kurio sabama.
kad šioji "Mokslo ir paS.S. kuopos ir mokėti tiktai vieStoughtono Taut. Namui, kurį plačiai išaiškins kaip pačią atgamas, kaip įtaisyti čia savą lietukoma, buta dikčiai išsikaušusio,
mus
Lietuviu
Įvairumai.
šelpos" draugija susitvėrė, tarp
pas
vimo spaudos istoriją, taip ir
rengiamasi statvti.
višką knygyną. Apsvarsčius reiną kvoterj j mėnesj. Parodos, kad
jos esama nevisai mažo būrelio:
pradėjo >u savo "boba" ginčytis.
kit-ko, dar ir tam. kad užkenkus
apie
A.
L—kus.
miesnutarta
svarbą.
kalą,
prisidėti prie
jisai gali buti geru laikraščio
("rinčai užsibaigė tikra kova, ku20 šeimynų ir daug-maž 40 pavietinei S.L.A. kuopai.
to knygyno pinigine pašelpa, o
toliaus visai nuo koto
nutarė užkviesti ir
agentu,
Draugija
ir
vieton
šautuviu
kulkų, parioj,
vieniu. Iš bizniu lietuviai savo
Į šitą draugystę, ačiu tokiam
už tai turėt lietuvišką skyrių takitas vietines dr-jas, kad Atliol'įjusmuko. Kalbėtojas pripažino,
naudota buteliai.
šitiem tarpu
rankose
turi
ir
"pigiam"
mėsinvčią
''proIŠ NEW YORK, N. Y.
įstojimui, pasisekė prime
io lietuviams bendrai apvaikščiokad pas žmones, šeimynas turinknygyne. Pakėlus knygyno moteris
pamokino savo vvreli
traukti ir keliolika pašalinių naGan gerai klojasi. Bet
seniu."
ti
kažšiame
didelės
nešitą
svarbos paminėjičius,
steigimo klausimą, papūtė
brangumo laike
Vakaras. Balandžio 18 d. po"razuino." Jos, matyt, buta kuro patjs
šios rūšies biznio, turime
musų vietiniai socia-koks keistas, tartum iš rusu
labai tų kvoterių atliekamų yra. rių,
Geistina butų labai, kad vi- apart
-kas tvirtesnės ir apsukresnės ir bažnytinėje salėje buvo suruoš- mą.
ir kitokio. Kai-kurie vietos lietulistai
susirašė
j ją ir su visomis
Tokiems p. Stalioraitis patarė nespaudos cenzūros raštinių, vėjelis. geriaus mokėta "j čielių" patai- tas vakaras Moksleivių Susiv. sos intMĮ draugijos nepamirštų
savo šeimynomis (kas jas turi).
viai nusiperka kelias bačkutes
Kai-kas, sakoma, norėtu įvesti ir kinti: leis
išpildyt šitos savo tautinės pried.avalgyti tris kartus j mėnesj, o
vyras bonką, tai toji naudai. Vakaro programas susialaus šventoms dienoms ir.pasŠioji draugija yra, sulyg savo
čia knygų cenzūrą ir prižiūrėti,
tuom
dermės
ir skaitlingai dalyvautų.
busią galima sutaupinti,
ir prašvilpia pro moterį, atsimuš- dėjo iš lošimo trijų aktų farso
kui tą alų pardavinėja po 5 cendvasios ir narių daugumos, sokokios "tinka" žmonėms skaityti,
Cia reik dar pažymėti, kad susidaugiau kvoterio ir lengvai uždama kur į kampa ar į sieną; "Audra Giedroje" ir dainų. Lotus už. bonkutę. Žinoma, su tocialistiska. Ji tuos spyčius rengė
ir kokios "netinka." Tasai Amesimokėti i socialistų sąjungą. Bet
rinkime
atsirado
vienas
neišmakaip švilpters moteris tokios pa- šime svarbesnėse rolėse dalyvakiu "bizniu" labai toli nevažiuosi.
kovo 29 dieną, ir ją aš
iminėtą
rikos ore nepriprastas vėjelis,
tie patarimai tiedavalgyti, matyt,
čios rūšies "kulka," tai, žiūrėk, vo brooklyniečiai, kaip va: Ku- nėlis, kuris laike svarstymo pra- Nesenai vienas lietuvis čia buvo
turėjau
mintyje. Nebuvo mano
žmonėms nelabai patiko, nes nei
sakoma, pučiąs iš vietinės klebo- tik
Pr. Basanalupt! vyručiui į pakaušį. Už- pečio rolėje—A. Kvedaras, senio dėjo pliaukšti apie
kad tai "Socialist Parsuareštuotas ir apkaltintas alaus
Ipasakvta.
ir atstovą Yčą, vadindavienas šiose prakalbose neprisinijos.
"1
sibaigus "kovai" ir pradėjus "ko- Bartašiaus Juozas Anamavičia vičių
be reikalingojo leity
skyrius
pardavinėjime
rengė—bet kad somas juos
Darbai tuom tarpu eina silpnai.
rašė prie kuopos.
žmonių pardavikais. dimo. Teismas nubaudė
vos" pasekmes skaityti, pasirodė, ir tarno--Jonas Anamavičia. Locialistai rengė, o kur jie priklau$150
jiij
Vietinių darbininkų yra apie pora kad vyro buta visai- menko šimas pavyko gana gerai. Pasi- Vyrutis matomai ar neišsipagiPabaigoje p. Stalioraitis pata- so—ar
ir trimi mėnesiais kalėjimo. N11prie "Socialist Party." ar
rė žmonėms neklausyti jokių kaltūkstančių be darbo. Važiuoti "strielčiau-."—moteris išliko svei- baigus lošimui, vietinis bažnyti- riojt-s, arba jam aiškiai vieno Mi'Mokslo ir Pašelpos drauteistasai dabar perkėlė visą bylą
prie
lo galvelėj trūksta. Pirmininkas
čia darbo jieškoti todėl nepatarbėtojų, išskiriant socialistų. Baika, kaip niekur-nieko; gi vyro nis choras, p. Vismino vedamas,
ar kur kitur, tas man ir
j augštesnį teismą.
tina.
Mažai Težinąs.
siausios tai Dr. J. Šliupo prakal- gijos,
išmintingai
pasielgė,
tuojaus Turime čia
beveik kaip dietas iš- sudainavo tris daineles: "Pavapakaušis
kitiems
Kašv.
nesvarbu.
pašelpinę
boj nes Dr. Šliupas norįs "visus
rodė: penkios šaunios skylės gal- saris," Niemano, "Lietuva Bran- pliauškiką sustabdęs.
zimiero draugiją su apie 25 naTeisybė ir tas, kad aiškiai neiš kelio išvesti." Tasai ponas kalGuodžių Marytė. riais.
liko. Daktaras rūpestingai gi," Naujalio ir "F.ina Garsas."
vužėj
buvo
paskelbta, kad tos prakalDraugija negali pasigirti bėtojas, matyt, linksnio budo
IŠ NEWTON, MASS.
Petrausko; sudainuota visos tris
jas užlipdino.
bos rengiamos su mieriu užkenkti
gera tvarka, ypatingai susirinki-j
žmogus ir norėjo žmones pajuomck-uck
Abelnos žinios.
Labai retai
panasus atsitiKima^ pastebėtinai blogai: išrodė, kad
Račiūno paveikslams,—kas gi tomais, į kuriuos ne vienas narys | kinti.
N.
Y.
BROOKLYN,
tenka patėmyti laikraščiuose ži- buvo ir kitoj šeimynoj. Cia taip dainininkai neturėjo nei vienos
kiu neišmanėliu gali būti; už tai
ateina, aplankęs "smagesnę" viei ;j
pačią dieną vakare atsibuvo
nių iš šito kampelio. Mat lietu- ptt vyras su savo "geresne pu- repeticijos, o prie to, turbut, diSpaudos atgavimo paminėji- tą. Žinoma, turint "štymo" galir Šaltosios paragauti.
ketvirtinis
T.M.D. 103 kp. susi- galėtum
vių čia nedaug, ir jie sau ra- se" užsimanė "pasivaidinti." Ar rigentas padavė blogai balsus, mas. Balandžio 22 d. pas mus voje. sunku yra kas nors rimtesVienok iš pašalių teko girdėti,
rinkimas pas kuopos pirmininką
miai gyvena. Sakoma, kad čia šitoji moteris butų pasirodžius kadangi disharmonijoj pradėjo ir atsibuvo apvaikščiojimas JO-me- nio nuveikti.
kad minėtos prakalbos buvo labF. M.
p.
J. Januškevičių. Susirinkime
bus apie 16 lietuvišku šeimynų ir taip pat geru "strielėium," kaip dar didesnėj disharmonijoj bai- tiiiių sukaktuvių nuo atgavimo
iausiai tuom mieriu surengtos, o
dalyvavo 12 drangų. Tarp kit-ko
Darbai ir pirmoji,—nežinoma: bet žino- gė, ir taip visas tris atidainavo. musų spaudos Lietuvoje. Buvo
apie 40—50 pavienių.
toji
aplinkybė, kad per du Račiūlikosi nutarta siusti delegatą j
šiuoni laiku eina čia neperblo- ma tai, kad ir šis vyras neturėjo Jau ištikrųjų gėda taip dainuot, tai tiesiog parengtos prakalbos,
no vakaru musų
IŠ SIMPSON, PA.
socialistų tuose
Y.M.D. seimą, kuris atsibus gegiausiai. Lietuviai daugiausiai geresnio laimikio už pirmąjį. o labjausia gėda tam. kuris toki rupesčiu TMD. 3-čios kuopos;
vakaruose nebuvo matyt, dar labAtitaisymas. "I.ict." 16 num.j gužio 24 —30 \\ aterbury, Conn., jaus tą
dirba mašinšapiuose ir liejyklose. Prasidėjus peštynėms tarp mei- chorą veda ant scenos.
įkalbėjo du: Dr. J. šliupas, kuri?,
nuomonę patvirtina.
Publikos
buvo apie 200, bet to- iš Bostono nuo prakalbu važiuo- tilpusion žinutėn įsiskverbė maža drauge su S.L.A. seimui. RinkiTūlas skaitlius vyrų ir merginų lingos porelės, pasitaikė, kad čia
I ikimasi. kad šito
paaiškinimo
mas
delegatų j seimą atidėta iki
dirba šilko dirbtuvėse. Viduti- pat buta moters brolio. O kumštį ji neišrodė, kad iš Ne\v Yorko damas, čionai buvo užsukęs, ir klaida. Ten pasakyta, kad SLA.
užteks, kaip socialistams, taip ir
sekančiam
susirinkimui, įvyksian166 kp. pirmininku išrinkta p.
niškas lietuvių užlarbis išneša jis turėjo, kaip akmenį. Taigi, miesto, bet tartum iš tamsiausio vietinis—p. J. O. Sirvydas.
abelnai publikai.
Mr—us.
čiam gegužio 10 d. Dar nutarta,
A. Siaučiunas.
kad skels jis vyrui "žandan,"— kaimo.
nuo $9 iki $14 savaitėm
lštikrųjų
pirmiZarasiški;.
Dr.
tema
buvo
PažyperŠliupjp
kad 111:0 sekančio seimo butų iškad
tokiam
mėtina.
mažame tas ir ragočių užvertė, krisdažvelgimas lietui v 11 spaudos isto- ninku yra p. J. Deldžius.
Ponas Kukutis. rinkta T.M.D. organu "Tėvynė,"
IŠ RACINE, WIS.
skaitliuje lietiniai visgi užlaiko mas ant žemės kaip negyvas.
rijos ir dėl kokių priežasčių rusų
S.L.A. organas. Kai-kurie aišIŠ
WORCESTER, MASS.
valdžia buvo iš musų spauda
Pasikėlęs, sakoma, vieno danties
3 valgyklas.
Račiūno paveikslai. Pereitą atkino, kad kaip yra, tegul ir paNors, kaip minėta, apie šio negalėjo burnoj dasiskaityti.
Eal. 16 d. P. Armi- atėmusi. Ta priežastis—tai išDraugijose.
ir nedėldienį čia pp. Račiūsilieka
T.M.D.
"Vien.
IŠ
būtą
PA.
PITTSBURGH,
organu
Balandžio 18 d. čia susitvėrė
miestelio lietuvius retai kada tenvirkščias patriotizmas tulų Rusino teatrališka
kuopa statė scenoje
nas ir Danielius rodė krutomus
kuri
Lietuvninkų,"
daugiauyra
iš
60
ka girdėti, tačiaus nereik
narių piliečių kliubas, kuris trečiu kartu
manyti,
Darbai.
gyvenimo vaizdelį jos veikėjų, ypač rašytojų-istori- Atsilikusi draugija.
sia pasidarbavusi T.M.D. Jie pa- iš Lietuvos paveikslus.
Žmokad čia žmonės, anot patarlės, pagelbės lietuviams įgyti pilietišk. v. Kramzino, llilferdingo Lietuviai,
kų,
čia
apsigyvenusieji
apie tarė rinkti kitą laikraštį organu, nėms, kaip teko girdėti, paveikbuvo
"Žmogžudžiai."
Žmonių
kas
Tokio
reikaklinbo
ir kitų, kurie, užsidegę
popieras.
gyvena, "kaip lentomis užkalti."
manija Penu ave., abelnai atsižymi nenedaug.
jeigu "V. L." norėtų pati atsi- slai labai patikę, l'rieš tai p. RaAbelnas lietuvių apšvietimas čia lingumas buvo labai pageidauja"Rusijos
didybės,"
norėjo ją taip labai augštu kulturingumu. NeBalandžio 18 d. dramatiška
bet kai-kurie būtinai už- čiūnas nutraukė ir fotografija būa
N.
R—ti.
y.
pusėtinas, pareina ir keletas mas.
kad visas tautystes j stebėtina todėl, jei smuklė ir kor- sakyti,
draugija "Birutė" statė scenoje praplėšti,
kad permainyti organą, rio lietuvių-raciniečių.
sispyrė,
Nedėlioj
laikraščių; prakalbų pasiklausyti,
vieno veiksmo komediją "Užke- save sulietų. Todėl jie "išrado," tos yra geriausi daugelio drau- ir
čia buvo taipgi sykiu su Račiūdaugumą
savęs
patraukė.
prie
esant liuosam laikui, žmonės mykad
ir
Lietuva esanti "iskoni rus- gai. Toksai \ietos lietuvių
rėtas Jackus." Geriausiai atliko
gyveSvarstyta šiame susirinkime dar no paveikslais surengtos ir prali.
kii krai" (nuo senovės rusiškas nimas daro
IŠ SHENANDOAH, PA.
savo rolę kalvis.
Įtekmę ir Į čionykš- ir
Vaidinimui pavietinių kuopos ir abelnų visos kalbos. Kalbėjo "Lietuvos" reDabar, sakoma, tariasi, pasitaikraštas), tik reikią suartinti su čias draugijas. Štai nesenai, tik
buvo šokiai.
sibaigus,
Sausi
Žmonių
nedėldieniai.
\"isitr
už-1
draugijos reikalų, bet. dėlei tų daktorius, B. K. Balutis i"^ Oiikina progai, pirkti nuo airių sebuvo arti poros šimtų. Pelnas rusais. Šitam "suartinimui" ir toi 10 mėnesių atgal susitvėrė
ant
reikalų nesvarbumo, juos aplei- cagos. Paaiškino apie atgavimą
karčiamninkų.
ną medine bažnyčią. Nežinia tik, sipuldinėjama
buvo 1864 m. uždrausta lietuvių
skiriama bažnyčios naudai.
pas mus A. P. L. A. 4 kuopa džiu.
—kad
toki.
šioki,
jie
jie
J. Gudaitis. lietuvių spaudos prieš 10 metų
ar toks mažas skaitlius ištesės su
TeisyBalandžio 19 d. Lietuvos Sunų spauda; buvo pradėta spausdinti (koksai pilnas draugijos vardas?
ne
dažnai
ir apie to atitikimo svarbą lieturasti
bė,
gali
progą
fit%nsais.
lietuviškos maldaknygės rusiško- Red.).
Korespondentas.
Kuopa turi išviso no nasalininkus pagirti, bet, pasitai- ir Dukterų draugystė parengė
vių istorijoj Žmonių buvo pilmis raidėmis; buvo
pradėta pla- rių ir, regis, galėtų daug naudos
IŠ CICERO, ILL.
kius tokiai progai, smagu yra apie prakalbas. Kalbėtoju parkviesta
na svetaininkč.
tinti tarpe lietuvių
pravoslavija mums atnešti. Draugija kaip syDr. Šliupas. Kalbėjo apie lietutai pažymėti.
IŠ CLEVELAND, OHIO.
ir vėliaus taip pagarsėjusi "obru- kis
Reikalavimas. '"Lietuvos" i»>yra užsibrie/.usi savo tikslu
vių
Tą
istoriją.
pat
vakarą
Štai pas mus karčianininkai patam
Bet
tasenija"
Vakaras.
(aprusinimas).
nunieryj tilpo tulo p. Mr—us
platinti tarpe lietuvių meilę, vie"jurgailos Lizdas' darė susirinkimą ir nutarė ne- laisvamanių kuopa parengė pra- sis
IŠ MILWAUKEE, WIS.
valdžios
triūsas
rusų
ir
nuėjo nybę, apšvieti}
(taip pažymėta ant programo,— dėldieniais nepardavinėti
dorą; steigti korespondencija, kurioje apkaltikalbas, kuriose kalbėjo taipogi
svaigiSusitvėrė SLA. kuopa. Balannama Cicero socialistai, buk jie
o tas turi reikšti šv\
Jurgio pa- nančiu gėrimų. (J kad tame jokio Dr. Šliupas temoje "Kokia nau- užnieką. Lietuvių prisirišimas skaityklas, leisti moksliškas knysavo prigimtos kalbos ir
26 d., rūpestingumu keledžio
viešas
prie
ir
tyčiai
parengė
prakalbas,
iš
jų gas
rengti prakalbas. Regis,
rapiją) parengė čia teatrališką humbugo nebūtų, tai nutarta, da
religijos." Abiejosna prantkakli kova
10 vyrukų, ypatingai gi p. Vitkad
užužkenkti
kultūriškam
darir
ko
norėrusų
pergalėjo
kalbosna
Lošta
galima butų
daugiau
vakarą.
ilga 5-kiij aktų kad uždangalai ant langų ir dužmonių prisirinko nemačias. Valdžia pamatė, kad lie- ti? Tikslas
istoriška fagedija "Kutvilė." Loištikrųjų labai gra- bui: p. Račiūno kinematografi--- kaus tapo surengtos prakalbos
rių butų pakelti, o vasaros laiku, mažiausiai. Visi ramiai užsilaikė.
šė Teatrališko Choro
tuvių spaudos uždraudimas gim- žus, ir reikėtų tiktai stengtis kiems paveikslams, kurie buv.i -11 niieriu sutverti SLA. kuopą.
Gegutė.
draugija ir, kad durjs ir langai butų atida'.0 juose vis didesnę neapykantą veikti tai,
palinia sakyt, atliko savo užką draugija yra sau tuoni laiku rengiami vietinės S. Kalbėtojais buvo atsilanko iš
ryti,—kad kiek\ienas nuo gatvės
j
kad. užsibriežusi.
Rusijos
valdžią
Bet gyvenime pa- L.A. kuopos.
abelnai;
duotį pusėtinai gerai. Ypačiai
Cbicagos l)r. A. Zimontas ir adgalėtų matyti, kas viduj darosi.
tuomi lietuvių simpatijos pradeYiršminėtas apkaltinimas, ne- vokatai F. Braeulis su J. KučinsIŠ
pažymėtinas geras atlikimas siu
ILL.
sistatytųjų
priedermių
pildymas
DORRISVILLE,
Nors ta^ padaryta ne iš kokios
da linkti prie Vokietijos C?); ir
roliii: Rutvilės (T'.
išsilieja visai kiton formon, kaip žinia, ar tyčiai, kad užgauti mus. kiu. Amoniu buvo keletas desėtSkripkauskiu- nors "mielaš'rJystės," bet todėl,
Smulkmenos.
lietu- todėl pastojus VilniauVelykas
tai
generaltė). Gaivydos (P. -Kareckas), kad ir
galima matyt iš vieno ne socialistus, ar per klaidą pada- ku. Kiek sąnariu prisirašė, netepatiems karčiamnirkams viai gražiai praleido. Peštynių gubernatorium
Montės (A. Kranauskas),
senai toje draugijoje atsi- rytas. Mv-s. Cicero lietuvių "So- ki) sužinoti. Patėmytina tas daiabai
My- ir bartenderiams duoti progą nors nebuvo ir Į šaltąją niekas nepa- •kiui,—kuris buvoSviatopolk-Mirlos (V. Ignatavičiutė), Mindauišmintintikusio
gana
dalyko. Keletas apšvie- cialistu Skyrius." kategoriškai at lykas, kad vietinis klebonas, savieną dieną į savaitę atsilsėti, bet kliuvo. Netaip. kaip būdavo k i gas ir
akylas
tesniu
politikos
gio (J. l'rbšaitis) ir Ottokaro
vyras,—
vyrų sumanė paruošti va- sakom ponui M r—us, kad to-c koma, liepys suareštuoti vaikiną,
visgi reik juos už tai pagirti, tais metais.- Matyt, kad tas bl>: I valdžia ėmė
vėl
kad
atsu
vaidinimu. Buvo jau nei dienose, tai yra 28 ir 29 kovo, kuris dalinęs apie tas prakalbas
rūpintis,
karą
(J. Morozas).
ines tas žmonėms ant
blogo ne- gas paplotis jau nyksta.
gauti lietuvių* prielankumą. Taip pradėta mokytis roles, ir visa jokiu viešų prakalbų nerengėm. žmonėms pliakatus.

j

—

—

—

^

cialiu Lietuviu Pramoti iečių ! )ar-1 miaus nenorėjo už pij^ia kainą
tos žemės. "Saulei" atiduoti. DaMninkų organu. Didesne
Tįsi laikraščiui siunriarr.i rankraščiai
numerio
dalis
ir
pavesta
autoriau*
turi t>ut pažymėti
parašu
aiškinimu'| bar ministerija pranešusi, jog ji
adresu.
Pasirašantieji paeudonymais ir apgynimui šios organizacijos sutinkanti, kad minėta žemė peturi
paduoti, Redakcijos žiniai, ir
teorijų ir principų. Laikraštis reitu draugijos nuosavybėn.
hto tikr^JJ vardą.
Redakcija pasilieka sau t«Is$ atsiun- yra keturių puslapių didumo (po
čiamus jai rankraščius trumpiatl ir 6 špaitas
Amerikoniška mada. Bent viepuslapyj) ir ci> kas sataisyti.
vaitė. Redaktorium pasirašo p. nas amerikoniškas "išradimas,"
Netinkamus laikraščiui rankraSPIas
f.aukis. Prenumerata metams kaip matyt, žada išsiplatinti ir
*t«d;ikcija. pareikalauta, gražina au- J.
toriui atgal Jo lėšomis.
Sf.50. Adresas pinigams siųsti: "prigyti" Lietuvoje,—tai kilnojiReikia visada rašyti plunksna ir tik
J. Lietuvininkas, 859 Hollins si., mą- trinkų iš vienos vietos ki-

NUO RtilMKCMOS

pirmoj

vienos popierių pust*, paliekant
plačius tarpus tarp eilučių.

»nt

Baltimore,

Md„

mams— A.

o

susirašinėji- ton, visai

Kurclaitis, 604 W.

jų neardant.
I'radėjus skirstytis

Lietuvos
didžiausia
kaimams vien>ėdžiais,
bėda Ihivo
perkėlimu triobų:
ir daugybė neparandideli
kaštai
Išėjo antrasai numeri.; mėūkinesinio žurnalo "Jaunoji Lietu- kumų labjausiai sulaikydavo
viensėn uo
ninkus
skirstymosi
va.-' Tarp daugelio kitu straipsŠiame pagelbėjo "ameriniu, "Jaunoji Lietuva" pradėjo džiais.
Imdami Amerikoj,
šiame numeryj spausdinti velionio kantai." kurie.
čia
Jono Sutkaus vertimą Sliake- turėjo progą prisižiūrėti, kaip kildideli namai iš v ietos vieton
spcaf'o Hamleto. Sj numerį puoužsimanė pamėginti
šia
keletas gerai
nusisekusiu nojama. Jie
Pirmi bandyir
Lietuvoj.
j
iliustracijų, tarp kuriu yra ir pir- tą pat
mai
uepasekmingi,—triobos
buvę
mu kartu dar pasirodęs paveikVienok vėliaus, kaslas garsios P. RymSos stovy los subyrėdavo.
da
pagaminta tam tikras prietai"Kova," kurią jis anuomet susas. darbas gerai sekdavosi. Kaudaužė laike Lietuvių Dailės Pano
gubernijoj jau perkelta tokiu
Lombard st.. P»altimore, Md.

Apžvalga.

—

Basanavičius baisiai nusilpnėjęs. Amerikiečiai su dideliu rūpestingumu sekt* žinias apie stai-

sunkų I)r. Basanavičiaus

ir

gų

susirgimu tuojau-, po to, kaip jis
pargrįžo iš Amerikos Lietuvon,
ir lengviau atsiduso, kada pagalios atėjo žinios, kad jisai šiaiptaip ligą apveikė.
Dabar mums privatiškai pranenors

pasveiko,

bet

iš

jo

tik rodos

Vilniuje.

budu 74 triobos.

mažai veiklus

beliko:

tylus,
jo, pirmiaus milžiniška,

pusė
ir

ir

Basanavičių?,

"Dr.

kad

šama,

Imta

net

po

11

Nekuriu triobų
sieksnių ilgio ir

j tu>is, !ŠgisU<pv4oki.'į naujieną, vi- Pas pavienį imagų buvo jaussuomet tylėdavo. Matomai, jisai mas, tartum namuose
yra sunluivo liūdnas, ar pyko. Už ką kiai
sergantis ligonis, šaukiantis
ir ant ko—as negalėjau suprasti, baisiausi' s
pagiežos, mirštantis
dažniausiai suimamus žino- ir dar laukiantis išgelbėjimo. Tu
pats jautiesi, kad esi maža to lines tie toliau kur nors
gyveno. gonio dalele, turi jam pagelbėti
Mušu apielinkeje žandarai labai ir
drauge su tuom neturi jiegos
retai lankydavosi.
nustumti šalin
nes

jisai vargiai galėjo pažinti,

nes

tą juodą didelį
jau buvau kiek šešėlį, kurisai gula ant viso kuno
paaugėjęs ir. pradėjau suprasti, ir drauge ant tavęs. O rodos,
kad žandarai ne už kalendorius reikia tiktai vieno didelio jiegos
suima žmones, l>et todėl, kad tie įtempimo, ir visas sunkumas iškalendoriai yra atspausdinti lie- nyktu.
tuviu kalboje.
Lietuvių kalba
buvo visa kam kaltininkė. Nors
Į Mačiau kartą vaizdą, Buvau
žandarai vis dar buvo man bai- i aš vienas tarp žmonių. Tai buvo
dykle. bet sale to sieloje užgimė ta pati šalis, kurioje lietuviai gyir pradėjo augti neapykanta prie vena, tos pačios pažįstamos viet y nelabų žmonių. Paaiškėjo ir tos, tie patįs žmones. Tačiaus
nei vienas nemokėjo lietuviškai.
daugelis k it 11 dalykų.
Tėtušis laiks nuo laiko duo- Lietuvoje nebuvo nei vieno liedavo man dabar pasižiūrėti ir pa- tuvio. Ir aš žinojau, kad ant visiskaityti tų taip slepiamų raštų. so žemės skritulio nėra nei vieno
Aš godžiai jųjų griebiausi, nes žmogaus, lietuviškai kalbančio.
maniau, kad turi buti ištikrųjų Galėjau susikalbėti su \ isais tais
kas nors baisaus juose, jeigu žmonėmis. Jie suprato mane, ir
daugybės žmonių vien už jųjų aš žinojau, ką jie sako. Bet tai
skaitymą ir laikymų areštuojama, buvo svetima, ne lietuviu, kalba.
sodinama kalėjiman ir ilgiausiems Žmonių visur buvo pilna, tačiaus
laikams ištremiama tolimuosua buvo nyku, pasibaisėtinai nyku,
kraštuosna. Skaičiau aš tuos raš- tartum mirtis prisilenkusi žiurėjo
tus ir negalėjau rasti tų baiseny- man akysna.
Sunku netekti tėvo, motinos;
bių. Daug kame skaitomieji raštai buvo panašus į tuos kurie sunku netekti brolių, seserų: dar
tekdavo skaityti svetimose kalbo- sunkiau buti be šeimynos našlaise ir už kuriuos nebuvo
jokios čiu. Bet visa tai negali susilybausmės.
ginti su baisumu, gimusiu, kuomet žmogus neteko savo tautos.
As jokiu bildu negalejau suGalima atsiskirti nuo tautos, galiekodėl
kodėl
prasti.
taip yra,
tuviams padaryta toksai skaudus lima tapti išgama,—tauta tačiaus
išskyrimas iš visu kitų Rusijos liksis gyvuoti. Žinos tai išgama,
ir r.e taip sunku bus jam retuose
valstijoje gyvenančiųjų tautų.
y

Laikas

£jo.

II.

Aš

ener"Vien. Liet." praneša, jog kelta
jos net už 2 verstų.
(iaila žmoI— A
girdėjusi, kad "Ž\aig/dė" nekeI-.1CI. /.IIIRI^l
|M
gaus. Vis tai kelionė Amerikon tina keltis iš Pliiladelphijos į
šitas amerikoniškas būdas labai
atsiliepė. Tai ne juokai tiek ap- lirooklyną, kur pastaruoju laiku Lietuvos ūkininkams
pradedąs
važiuoti ir tiek sunkaus darbo pa- tapo
perkeltas jos savininkas, patikti, ir nekurie už keliu mylių
kelti jo metuose."
kun. Milukas, "žvaigždė" eisianvažiuoja, kad tokį triobų kėlimą
ti ir toliaus iš Pliiladelphijos.
pamatyti. N'e vien tik žingeiduTautos Namus pirksią. Iš gemas juos prie to verčia: naujas
rai informuotų šaltinių, kuriems
"Saulės" namai. "Lietuvos Ži- perkėlimo būdas yra daug pigesneturime tei.-ės netikėti, mums
luose" pranešama, kari Kauniš- nis ir parankesnis už senovišką
praneša, k.\d, vieton iatyti Tau- kė "Saulė." kuri
baigia jau sta- ardymą ir išnaujo statymą. Kur
to?, Namus Vilniuje, nutarta jtios
savo didelius namus, paga- perkėlimas senobiniu budu išnetyti
pirkti, kaip jau apie tai plačiau lios
įgavo savo nuosavybėn tą ša apie 200 rubliu, ten "ameriko- Man sakė, kad tai esanti
savo
nuodėmės atsiminimuose,
buvo savo laiku "Lietuvoj" rapabauda
žemę, ant kurios stovi namai ir nišku" budu galima tai padaryt lietuviams už
ne
kartus bus sąžinės grautaip
maište
Mums
rašo:
dalyvavimą
šyta.
kuri ikišiolei priklausė miestui. tik už 28 rublius, ir tris sykius
žimas.
Bet
baisu netekti tautos.
"Važiuodamas pro Vilnių, suprieš rusų valdžią ir pasikėsinimiesto vaidyba pir- greičiaus.
žinome,
—baisu
Kaip
pamanyti....
s ojan pasižiūrėti ir pasiklausyti
mą sutverti savistovią valstiją.
Vieną
kartą aplankė mane tokdaBet
lietuviai
tame
nevieni
Namus
Tautos
juk
nuisų žmonių.
sai
ir iojo baisumas amvaizdas,
lyvavo. (slalop, buvo ir anksčiaus
jau galutinai nusprendė pirkti
žinai
pasiliks atmintyje....
panašių slikilimų, o tačiaus nie(kaip pirmiaus apie tai "LietuToksai mirties vaizdas buvo
kuomet niekas nebuvo taip nuvoj" buvo minėta). Laukia tikbaustas. Kodėl tokia neteisybė? Lietuvą tamsiu savo šešėliu aptai lieitacijos, nes minėti ruimai
Kiekvienas jautė jįiį;
Pamažu aš arčiaus susipažinau klojęs.
(1904—1914)
yra labai praskolinti ir be lieitasu
stoviu. Namiškiai ir kiekvieno lietuvio siela buvo

visai

gija

—

nuslopusi,

»'

(IMV-in lllli.

Iš Netolimos Praeities.

cijos bargu juos pirkti."
Apart to rašoma apie keletą
tų

ki-

žingeidžių dalykų:

"Lietuvių Dailės šiemetinė paroda, kaip visuomet, labai įvai-

gyvenime rusišką laikraštį, be jokios
vos dešimts metų siekiąs laiko- mės palikdavo jįjį gulėti ant
tarpis praėjo nuo tos valandėlės, 'o o kuomet parsinešdavo
Trumputis,

tautos

bai-

dalykų
svetimi supažindindavo

sta-

visu tuoni sunkumu,

lietai
tuviuką kalendorių,
paskaitęs,
1904
gegužio 7
ri ir žingeidi. Kasmetai žymiai svarbiausioji mūsų tautos dalis, šiepdavo kur giliausion vieton
k j Lt imt su dailė, kas metai spar- Didžiosios Lietuvos žmonės, po ir mums liepdavo niekam nesačiai auga skaitlius musų dailinin- keturiasdešimties metu didžiau- kyti, kad matėme pa-; tėtuši liesiu persekiojimu ir griežčiausios tuvišku raštu.
kų ir jų gaminamų veikalų.
Dabar jie (dailininkai) džiau- drausmės vėl gavo teisv pamatyti
Nesuprantama ir keista būdagiasi, kad, apart dailės metinių spausdintą žodį savo prigimtoje vo, kuomet tėtušis pasakydavo,
kad tą arba kitą kaimyną aplanparodų, laikomų Vilniuje, jie tu- kalboje.
ri progą tinkamu bud u supažinkė žandarai, rado lietuviškų raštų
N'eilgas tai tarpas istorijos at- ir
dinti su savo veikalais ir plakaimyną išsivežė su savim į
žvilgiu. Kas kita, jeigu paimti
Mat
Dailės
čiąją visuomenę.
kalėjimą.

parodos
ir

toli

sykį į

tik

metus

tebūva

kuomet

d.

ne-

atskirą gentkartę, ypatingai
venimo sriovei smarkiai

gyverdant

nevisiems galima
ir greitai tekant. Per tą laiką
"fii
dabar, pradėjas atlankyti,
daug kas veikta, ir nuveikta,.svajus eiti paveiksluotam žurnalui
jota, ir ne viena svajonė pasiek"Vairas," kur gali tilpti geresnių

gražu

paveikslų

ta.

reprodukcijos,

inusų
Atskiro žmogaus gyvenimo vidailininkai noriai spiečiasi prie
si
".šios dienos" reikalai, vienas
"Vairo," puošdami jį savo artistiškais tvariniais. Pats "Yrairas" kitą stumdaini-aplenkdami, kelių
sparčiai platinas. To galima bu- metu atsitikimus taip nutolina,
rūšies kad spaudos atgavimo laikai rones
vo ir

tikėti*,

panašios

lietu- dosi mums toli-toli, tartum per
neaiškias ūkanas, matomi. O kiek
tuose
metuose sudėta
lūkesčio,
"Šiaip jau vilniečių tarpe didelio gyvumo lyg ir nesimato. kiek darbo, vargo, sic'.vartos ir
Ruošiasi prie jubiliejaus (spau- džiaugsmo! Šiądien męs juos bedos atgavimo) po biskj, po bis- veik jau užmiršome. T odelei tekj "pešasi" ir tiek. N'ors reik gul bus atleistina, jei aš, artinanpripažinti, kad tų "peštynių," ro- ties sukaktuvėms, grįšiu atgal

žurnalas nuo senai buvo
viams pageidaujamas.

dos, pastaruoju laiku daug

ma-

žiau yra, negu kitados būdavo."

laikuosna ir pasistengsiu
vienu-kitu ruožu pažymėti tai, ką
man pačiam teko girdėti ir ma-

tuosna

Lietuvių pramonė ir išdirbystč. tyti.
*
*
Lietuvos laikraščiai praneša, kad1
šią vasarą žadama įsteigti liauAš tuomet buvau dar nedidedies mokytojams pvniino kursai.1 lis berniukas. Visuomenės reikad jie vėliaus galėtų to paties kalai man ir mano vienmečiams
mokinti savose mokyklose. Penedaug ką rūpėjo, (lalop męs
reitą rudeni laike Vilniaus liau- nei nesupratome tuomet, ką reišdies dirbinių ir Šiaulių mažosios kia nei
žodis "visuomenė."
patsai

pramonės parodų, patėmyta daug Svarbiausieji mušu visli reikalai
labai gražių pintinių, išstatytų buvo,
pabaigus mokyklą, susieivienos liaudies

nių

is Gardino

mokyklos
gubernij s.

moki- ti,
Tuo-

pažaisti, vasaros laiku nubėgti
ir .uaudytis arba žuvauti;
[žiemą gi sniegais pasimėtyti, roupėn

užsiinteresavo keletas ypatų
p. Gerulavičienė pasi- gutėmis nuo kalno pavažinėti, arstengė susipažinti su minėtos mo- ba ant kokios nors užšalusios bakyklos vedėju ir išgavo nuo jo los
kuris toliausiai
mi
ir

pagalios

pasižadėjimą šią vasarą atvykti
j Pašušvį, Šiaulių apskričio, kur
busią įsteigti mokytojams vasa-

parodyti,

ga-

nučiuožti. Žodžiu sakant,
tai buvo tasai laikas, kuomet niekas nerūpėjo ir neapėjo; laiminriniai pynimo kursai.
goji kūdikystė, kurios brangumą
Tikimasi, kad šiems kursams kiekvienas
supranta tiktai tuogalima bus gauti pašelpos iš Kauir
kad
lime

jinai jau praėjo

met,

no

liaudies

mokyklų direkcijos, nebesugrąžinama.

atgal

kad ateityje galės susit/erti
uj/v.iv
ncuvninijjvt
Lietuvoje savistovi pynimo iš- vargai karts nuo karto atsiliepdirbystė.
davo ir į mus, linksmai sau die-

ir

avidUt*

lai

u

dienos bežaidusius. Nesukeldavo mintyse klausisirodė dar vienas naujas laikraš- ni',
kurių męs tuomet jokiu butis "Darbininkų Halsas," išeinan- '•u negalėjome išrišti.
tis Baltimore, Md. "Darbininkų
Taip, aš nekartą laužydavau
Balsą" leidžia kuopa lietuvių ,-au galvą ir jokiu budu negalė"Pasaulio Pramoniečių" (T. VVr. davau suprasti, kodėl mano tctu\\ .) ir laikraštis skaitomas ofiar
įšisj parsinešus kokį
na

Naujas

lai'rraštis.

Tik-ką

iš

pa- karta

lenkį^ką

buvo

surištas

tų.

su

mane

su

kuriuom

nekaltų

rods.

raštų pasirodymas lietuvio griličio j e. Ilgainiui teko sueiti pažintin

su

skaitė

/mouėini>, kurie
ir

laikė

pas

ne

save

tiktai
namie

lietuviškus raštus, bet patįs tuos
raštus gabeno iš Prūsų ir platino
tarp lietuvių.

Jie papasakodavo

^

^

M. U

krašto žemės.

Todėl Suvienytų
Huertos karciv iat išardė
gelevaldžia
mato dabar, kad žinkelio
Valstijų
varstotus mieste 1'iedra.i
prieš jas gali susijungti iki šiol Negros,, esančius
prie rubežiaus,
besimušusios mexikonų partijos. išmetė j
padanges
bėgiu nusta\\ asliingtone gauta žinia,
jog tymo triobelę; paC'tnč telegrafo
prie Mexiko rubežių artinasi di- aparatus ir
norėjo išgriauti tarpdeli ginklų ir amunicijos trans- I
tautišką tiltą ant rubežaus, bet
portai revoliucijonieriams. Todėl tai padaryti neleido
pasiskubinupirma atšauktas uždraudimas ga- si amerikonų
patrolė.
benti ginklus Mexikan vėl tapo
Amerikonai mieste Vera Cruz
sugrąžintas; dabar uždrausta ga- paėmė nelaisvėn
daug civilistų
benti ginklus ir amuniciją lygiai
mexikomt, nors tie Į>ricš suėmiI įnertai,
kaip ir revoliucijonie- mą smarkiai protestavo.
riams, nes ir vienų, ir kitų ginklui gali buti atkreipti prieš amerikonus.
)| Prasišalinus iš Me.viko Ameir atstoSuvienytos Valstijos pasisku- rikos pasiuntiniui,

ginti

bino užimti muitinę mieste Vera vauti
C'ruz, nes sužinojo, jog iš Ham- siėmė
burgo gabena ten ginklu ir amu- tuose

ncijos prikrautą laivą; tarp
ginklu buvo net 200

benamu

gare-

volveriniu katiuolių. Ginklus tuos
konfiskavo, laivui atkakus, Amerikos kariškas laivynas.
Dėlto

ten

Amerikos reikalus

Brazilijos pasiuntinys;

ap-

ki-

gi miestuose, kur nėra Brazilijos konsulių, ginti Amerikos
pilečius ir ją atstovauti apsiėmė

braneuzijos konsuliai.

Aplinkinėse Vera Cruz amerikonai užėmė kelis tvirtovės for
pa^ užsienių ministerį Brvaną
tus, esančius 3 mylios nuo miesto.
atsilankė Vokietijos pasiuntinys
Vokiški ir angliški garlaiviai iš
ir apreiškė, jog dėlto Vokietija
Tampico paėmė 1.200 bėgančių iš
protesto nekels, bet drauge priMexiko amerikonų ir kitų kraštų
dūrė, kad Amerikos pasielgimas
piliečių. Į portą Guaymas, prie

yra
priešingas tarptautiškoms
Pacifico, ginti japoniečius, Japoteisėms, priimtoms lygiai Mexiatsiuntė savo karišką laivą.
nija
ko, kaip ir Suvienytų \ralstijų.

Sulyg tarptautiškų teisių,
kos kariški laivai galėjo

Amerineleisti

vien iškrauti porte Vera Cruz,
bet neturėjo tiesos ginklus konfiskuoti, nei laivo sulaikyti; jis
galėjo plaukti j kitą Mexiko portą, kuris nebuvo blokuojamas ir
iškrauti.

Išgabenimui į ramias vietas
bėgusių iš Mexiko amerikonų

pase-

leido prezidentui \\ ilsonui
paimti iš iždo pusę miliono do-

natas

liarių.
Mexiko kanuolinis laivas "Progresso" atkako Į Vera Cruz su

atgabentus ginklus
Jeigu koksai [*-rta> yra blokuo-l 500 kareivių, bet tapo sulaikytas
jamas, apie tai turi but pranešta ir, žinoma, kareivių neleido aut
kitiems kraštams ir ginklus ga- kranto išsocįnti. Šit<> laivo kapibenantiems laivams. To-gi Ame- tonas visai nežinojo, kad ameririka nepadarė. Todėl laivo kom- konai tą miestą užėmė: matyt,
panija turi tiesą nuo Vnerikos Mexiko laivai neturi bevielitiiat
pajieškot atlyginimo už nuosto- telegrafo aparatų.
lius, kokius turėti galėjo dėl nepildymo tarptautiškų teisių.
jį Gyvenantis Mexike itaias
ten

Luigi Barzini atsiuntė telegramą
Vera Cruz porte yra keturi Eu- Londono laikraščiui
"Daily Teleropos tyntų kariški laivai: franin-

grapb," kurioj praneša, jog
cuziška.v, turintis 378 kareivius, dijonai. gyvenanti Morelon ir
juom sugniaužta.
angliškas su 655 įgulos žmo- Sierra de Pueblo, Mexike, užsiStaiga tas viskas persimainė. nėmis, ispaniškas su 390 žmo- laiko
neramiai ir rengiasi prieš
Gegužio 7 d. 1904 m. žaibo grei- nių ir vokiškas su 34K žmonėbaltspalviu* sukilti. Gyventojai,
tumu aplėkė Lietuvą žinia, kad
mis.
bijodami skerdynių, ginkluojasi
spaudos uždraudimas, keturiasir renkasi j miestus, kad geriau
dešimts metų vi.-us slėgęs, tapo
H nertos kariumenės garnizo|Į
galėtų
atsiginti; j miestus gabepanaikintas.
Atsimenu, koksai nas iš Nuevo Loredo ištraukė i na
valgio
produktus, taipgi ginksujudimas kilo tuomet taip lietu- Saltillo, kur
pasitraukęs iš Vera lus ir amuniciją, kad galėtų ilgai
vių. Mano tėvas, parvykęs namon, Cruz
generolas Maas nori surink- apgulimą išlaikyti.
ką tik pro duris įžengęs, su aša- ti savo kariumenės
dalis; Loredoj
romis

akyse pranešė netikėtiną
prityrimus tame darbe.
Kokia maloni šilta
Klausanties tų pasakojimų, nega- naujieną.
lima buvo nepajusti didžios pa- džiaugsmo banga šovė tuomet
ir vienu akymirksniu pergarbos tiems žmonėms, kurie galvon
Sunku duollgainiu žandarai mano ome- prastai be jokio gyrimosi ar pasi- silicjo per visą sielą!
ti net artimą vaizdą to, ką tuodidžiavimo
baisiais
kaž-kokiais
nupiešdavo
įvairius
nyje pasidarė
met kiekvienas jautė. Tose diežmonėmis, kurie gyvena kalėji- atsitikimus iš savo kelionių per
me dideliame mūre, greitai iššo- Prūsų rubežių.
Pasakotojams tos nose teko nekartą man matyti
ka iš tenai, nuvažiuoja pas ką kelionės buvo kasdieniniu gyve- augalotus barzduotus vyrus, pro
Tačiaus kiek pavojaus vi- ašaras apie didžią naujieną kalnors, randa lietuviškų raštų, pa- nimu.
sigriebia užpultąjį žmogų ir nu- same tame gyvenime bu< o, kiek I bančįus.
suKiien męs matome, kaip svarsiveža su savim j tą murą-kalėji- reikėjo drąsos, sugebumo, kad
bus ištikrųjų buvo to uždraudiišvengus tūkstančių įvairiausių
tną.
mo panaikinimas.
Išsiplėtojusi-išKą tenai darydavo su pagrieb- kliūčių ir nepražudžius nei savęs,
bujojusi
mūsų raštija rodo, kokią
nei
nešamųjų ryšulių. Tai atliktuoju, aš negalėjau sau įsivaisdinti. Visgi išrodė, kad ką nors davo paprasti, mažo mokslo žmo- dvasios upę buvo spaudos užlabai baisaus, nes ir tėtušis (o nės, nesimanydami kokį didvy- draudimas užsloginęs. Vis gilesne vaga bėgti pradedantis
gyvejisai, mano nuomone, buvo toks rišką darbą atlieką. Šiądien retai
nimą- rodo, kokia didele kliūtim
varkurio
drūtas ir drąsus), ir visi kiti žmotų eilinių darbininkų
tasai uždraudimas buvo kultūrai
nės labai bijojosi žandarų, steng- das paminima. Vieni jųjų pasidavosi ir save ir kalendorius kno- mirs; kiti, išginti iš Lietuvos, prasisiekti lietuvių tarpan.
Ir šiądien ne tiktai kiekvienas
toliausiai nuo tų baisių, gražiai likimo buvo prispirti apsigyventi
kur tolimoje šalyje. Treti, jei ir lietuvis, bet ir kiekvienas kultūapsirengusių vyrų paslėpt.
ros
ir pažangos šalininkas tas
Laikui bėgant, aš išrišau sau pasiliko Lietuvoje, paskendo mimažutes
sukaktuves turėtų linkklausimą, kodėl žandarai gaudo niose, prie kurių pakėlimo patįs
sma
širdim patikti.
Garbė ir
žmones už lietuviškus raštus: jie. tiek daug prisidėjo.
kurie
tiems,
naują gadynę mums
žandarai, labai nemyli kalendorių
liet tuomet jie buvo veikianvisiems
iškovojo!
ir nenori, kad žmonės jųjų turėčiąją jiega. Savo gyvu žodžiu jie
K. A.
tų. (Pas tėtušį rasdavosi tiktai nemažai prisidėjo prie to, ką jųkalendorių). Bet tasai išrišimas j jų platinamieji raštai stengėsi panelabai ilgai gyvavo.
siekti. Ne vieną jaunuoli jie pasavo

■"

paliko

tik

500

kareivių.

| Pasitraukęs
Cruz

II nertos

iš miesto

Vera

generolas Maas,

(j Užėmus amerikonams muisurinkęs daugiau kareivių, rentinę mieste Vera Cruz, mušis ir
giasi mėginti išvyti amerikonus
aut rytojaus atsinaujino.
Išviso iš
miesto. Bet pajiegos amerikoamerikonų užmušta 12, o sunų tapo sustiprintos iki 5.400
žeista apie 50. Mexikonai gi tnuo iš Galveston siunčia
jūreivių,
šyj pirmos dienos turėjo 150 už- žemės kariumenės
brigadą. Bet
muštu ir sužeistų. Nuo stogų j
nors generolui Maas ir pasisekamerikonus šaudė ir

civilistai,
tų amerikonus iš Vera Cruz išrodo. jog
vyti. jis ten užsilaikyti negalės,
vien I įnnes ii
didelių laivų kanuolių šuertos šalininkai, bet ir kiti mexiviai lauk išvytų; Mexiko tokių
konai ir toki, kurių Huerta uekanuolių neturi, todėl ir atsigali priversti šaudyti į ameri- remti
neturėtų kuom. Todėl ir
konus. Amerikos kariški laivai
mėginimas veržti butų vien bebombardavo miestą ir daug trioreikalingu kraujo praliejimu.
bų išgriovė ir pagadino. Mieste
Mūšiuose iki balandžio 21, dieyra jau išsodinta suviršum 3,000 nai
mieste Vera Cruz amerikonai
amerikoniškų laivyno kareivių, j turėjo 21 užmuštą
kareivį ii #0

taigi ne kareiviai. Tas
amerikonų nekenčia ne

Iš San

Diego ištraukė Mexikati 4,000 mexikouų liuosnoriųį
karau su įsiveržusiais amerikonais. Policijos perdėtinis uždraudė pardavinėti ginklus mexikoĮ|

sužeistų.

|Į Amerikos misijonieriams, buvusiems Mexiko viduriuose, pranešta. kad apleistų misija> ir
rinktųsi pajuriuose,.'kur

iiams.

yra Ame-

rikos kariški laivai.

|Į Suvienytų Valstijų užsienių
ministeris

Bryan persergėjo revo|| Xe\v Vorke gauta žinia, buk
liucijonierių vadovą Carranzą. mieste
Mexiko gyventojai renKarts nuo karto pas tėtušį pra-; darė veikliu talkininku savo darkad nestotų prieš amerikonus, nes
Amerikai degia
neprielankias
lietuviški
laikraščiai.! be. Podraug jie buvo lietuviams
dėjo rodytis
tąsyk visą Mexiką karau įtraukamerikomonstracijas.
(iyvastis
Jie buvo visai panašus į lenkiš- gyvu. nuolatiniu ženklu tautos
tų. Jis užtikrino Carranzą, jog
ten dideliame p,\vojuje. todėl
nų
kas ir rusiškas knygeles, kurin
ir
stengimosi išpersekiojimo
IĮ Mexiko tuomtarpinis prezi- amerikonai iš Vera L'ruz pasi- iš to
miesto bėga amerikonai.
tėtušis turėjo ir neslėpė. Dabar,
plėšti iš josios nuosavią dvasią, dentas I įnerta prisakė ardyti ge- trauks, kaip tik Htierta išpildys
maniau sau, nereiks slėpti par- prigimtą kalbą. Jie, būdami lie- ležinkelio tiltus
tarp Vera Cruz Suvienytų Valstijų reikalavimus
vežamųjų laikraščių, nes jie to- tuviškų įaštų platintojais, buvo ir ir miesto Mexiko. kad apsunkiPaklaustas Suvienytų Valstiki. kaip ir anos visos knygelės. nešiotojais pasipiktinimo prieš nus Suvienytu \
alstijų kariume|j j Nugalės atėjo žinia, jog jų užsienių ministerio Bryano
F'.ct tėtušis juos dar labjau slėpė nuožmius
n ė s traukimą krašto sostinėn.
prispaudėjus.
revoliucionieriai užėmė miestą Mexiko revolit 'jonierių vadovas
už kalendorius.
Pati savaimi platinosi neapyl arranza.
Suvienytos Valstijos organi- Monterey.
kaip revoliucijotiieriai
Pasiklausiau, kodėl jisai sle- kanta ir gimdė atkakliausias pa- zuoja antrą laivyno dalj, kuri
1 Įnertos kariuinenė, pasitrauk- užsilaikys
dabartinėj kovoj Amepia laikraščius; juk jie ne kalen- stangas ištaikyti tai, kas savo. taipgi bus pasiusta j Mexiko na- dama iš miesto Nuo va Lorcdo, su rikos su lluerta.
atsakė, jog ji
doriai. ir žandarai už juos neves neduoti atėjimams išplėšti pas- k rantės.
dinamitu tą miestą išgriovė, o neturėjo tiesos siųsti Mexikan
j kalėjimą? Bet tėtušis vienu kutinio ir brangiausio tautos turHuertos valdžia balandžio 23 paskui griuvėsius uždegė. Ame- kariumenę ir užiminėti
j<» mies-mugiu suardė visą. ką aš ilgu to. Ir juo daugiau duko žanda- dieną sugrąžino popieras Suvie- rikonai iš forto McTntosh iš ka- tus, todėl kiekvieno mexikono
mąstymu buvau sau sutvėręs. rai, besiblaškydami po kaimus ir nytų Valstijų pasiuntiniui ir to- nuolių bombardavo miestą ir pripareiga yra kovoti su įsiveržėMan buvo dar griežčiau paliepta miestelius, 'suimdami ir bausdami kiu budu
pertraukė su jomis dip- vertė kariu menę trauktis. Iš- liais. tą privalo daryti lygiai Huniekam nieko nekalbėti apie laik- niekuom įiėkaltus žmones, juo di- lomatiškus susinešimus, kas reišgriautas ir Amerikos konsiulia- ertns kareiviai, kaip ir revoliuraščius ir buvo pasakyta, kad desnis buvo atsispyrimas.
Su- kia, jog prasideda tikras karas. tas.
cijotiieriai. Taigi Suvienytoms
jeigu aš kam nors prasitarčiau ėmė vieną—jo vietoje atsirado Iš Mexiko turi pasitraukti SuBelgijoj. Antvverpeno porte Valstijoms pi isieis vesti karas
apie juos, tai žandarai paims tė- du. varantieji tolyn pradėtąjį dar- vienytų Valstijų pasiuntinys ir yra 700 tonų
amunicijos Iįnertai, ne su vienu lluerta, bet su visa
tušį ir išgabens taip, kad mę^ bą. Nedidelėmis jiegomis pradė- kelianti namon, jeigu nenori, kad o jau išsiųsta (>00 tonu j Mexi- Mexiko
tauta, kuri ir dabar rovisi jojo daugiaus niekuomet ne- tasai darbas
greitai ėjo platyn. jį su prievarta per rubežių iš- ka.
do neprielankumą amerikonams.
matysime.
Sunku buvo jisai jau užgesinti. gabentų. Iš \Yashingtono tapo
Carranza revoliuciją prieš Huei
L,aiKrasuai
Tvankus buvo tuomet Lietu- atšauktas Mexiko pasiuntiny?.
praciejo vis dažniau
il Vera Cruz Amerikos garnizo- tą vadina naminiu \fexiko reirodytis namuose. Drauge su voje oras. Visos tautos kūnas Revoliucijonierių vadovas Car- no komendantas Hughes prane- kalu, o
į tokius kaimynai kibtis
tuom, vis dažniau buvo kalba- dėjo paskutines jiegas. Neapy- ranza nupeikė įsiveržimą į Vera šė,
jog tame mieste yra 6,000 neprivalo. Jis todėl reikalauja
ma, ka<l žandarai ten ir ten su- kanta,
viltis, baimė, pagieža susi- įCruz Suvienytų \ alstijų jūreiviui Amerikos kareivių. To užtenka pasitraukimo amerikonų iš Mexiėmė ff išgabeno kį nprs. Tgsunk u n kamuoliu. ir tą laiko glemžimu svetimo I apgynimui miesto,
yienan
ko įr tik tąsyk Amerika gal-'-s rei£^nė

Žinios apie Karą,

^

Pulkas ginkluotų inexikonų |
prie Pagonia apipiešė ten gyve-1
Admirolas
Fletcher, užėmęs nančius amerikonus, šatulė j juos.
miestą Vera Cruz, paprašė mies- bet jiems pasisekė pereiti rube
to vakl/ios pildyti savo pareigas žiu j Suvienytų Valstijų pusė:
ir jam padėti tvarką užlaikyti. Mexiko pusėj politiko vien Ame-

Jcalauti

prielankumo

Mexiko

1

Miesto Mexiko minios

nuplėšė nius, torius ir ypatingai radius, nių. Prieš kiek laiko tūlas Kali
vėliav.ą, nu- leidžia iš savęs spindulius. To- •ornijos milionierius John Ashsumyniojo. liaus buvo rasta, kad nevien tie borg sumanė virtuvės {rengimo
I'en tapo išgriautas Amerikoniš- metalai leidžia spindulius iš saatžvilgiu "sumušti" VanderbilUi
kas kliubas. Išvyti tapo visi ge- vęs. Ta pačia ypatybe atsižymi ir tuom tikslu pasigamino sau
ležinkelio darbininkai amerikonai. žemė, oras, sniegas, lietus ir ki- Philadelpliijoje savo rumuose virMiesto majoro užvaduotojas už- rikos konsulius, bet ir jis turės
Pietinės Mexiko revoliucijonie- ti daiktai.
tuvę, kuri jam atsiėjo pusantro
sidarė savo miegbutyj ir nenorė- nešdintis, ir ne vienas, bet visi riu vadovas, genrolas
Dedant šiuos prityrimus pama- miliono doliarių. Pvzd.. paprastu
Zapata, išjo įsileisti admirolo pasiuntinio. Amerikos konsuiiai turės nešdin- leido savo kariautojams prisaky- tau. pradėta mshiyti apie tai, ar stiklu toje virtuvėje visai nėra.
Mitsyj veržiant miestą Vera tis iš Mexiko, jeigu nenori, kad mą rengtis karau su įsiveržusiais ir žmogaus kūnas neturi tosios Vartojamieji stiklai yra padaryti
C'rtiz, užmušta daug vaiku ir mo- juos su prievarta išvytų, jeigu Mexikan amerikonais. Net Mexi- ypatybės? Bandymai parodė, kad iš ploniausio krišpolo, išvedžioto
terių.
ke gyvenanti indijonai, kurie vis toksai manymas nėra tuščia sva- gryniausio aukso figūromis. ReiGelbėjimu sužeistu užsi- kils tikras karas.
ima vietinė Raudonojo Kryžiaupriešinasi valdžiai, dabar atsišau- jonė. Nelabai senai Dr. Coan, kia pastebėti, kad šie stiklai paMie.-te Vera C'ruz ameriko- kia.
stoližėm
kariumenės
y
draugija.
"siūlydami savo pagelbą I įn- Vokietijoje, prirodė, kad žmogaus čiam milionieriui yra perprasti:
ertai jn kare su Amerika. Ir gy- kūnas iš tikrųjų leidžia spindulius. jie
vyklas, amerikonai ant stogo ra- nai pagarsino karo laiko teises.
vartojama vien virtuvėje. Mido *ik vieną kareivį, kuriam buPritraukę* iš Vera Cruz I įn- venanti Me\ike japonai kėlė ne- Prirodė jis tai gan įdomiu bil- lionieriaus valgomąjį kambarj
vo pavesta daboti 25,000 patronų, ertos generolas Maas apsistojo <u prielankias
Amerikai demonstra- du. Yra žinoma, kad oras pa- puošia nesulyginamai brangesni
paliktu kariumenės krautuvėj. savo kareiviais mirste Soledad, cijas, nors Japonija pagarsino, prastai yra blogu elektros agen- stiklai ir puikesni abelnai vi^i inIfuertos kareiviai iš miesto pa- t6 mylių nuo Vera Cruz. J<► ka- jtužsilaikys neutrališkai. Bet tu (perdavėju). l»et jeigu per dai.
i iniest.j t.i^ pasižadėjimas nieko nereiš- tą pati orį eina fiziški radiositraukė. Amerikos kareiviai da- reiviai ardo vedantį
Daugelio didžiųjų Kumpos valrė kratas mexikonų namuose, bet Mexrko geležinkeli; išardytas ii.~ kia: valdžia gali užsilaikyti neu- aktyviai spinduliai, tai elektra lastijų valdovu virtuvės toli-giažu
daugelyj namų reikėjo duris iš- iki stacijom Tepra, kur yra rūpi- trališkai. bet Mexikan gali karau bai lengvai yra perleidžiama. negali susilyginti su tomis, kulaužti, nes gyventojai užsirakino nančios miestui \ era Cruz van- su Amerika keliauti ge.ai ap- Dr. Coan paėmė elektroskopą rias turi Amerikos milionieriai.
ir nenorėjo amerikonu įsileisti. deni įfaisos; gen. Maas gali per- ginkluoti liuosnoriai iš Japoni- (prietaisą elektrai) ir padėjo pa—oo—
kirsti dūdas, vedančias vandenį.
prastame ore.1 Elektra labai lėtai
jos.
444- l^aip galima pradurti cenPrapuolė traukiniai iš 8 lokoMieste Agnas C'alientes Jfuerėjo iš elektroskopo, kaip tai ir tą adata? Tasai dalykas darosi
motyvų ir šimto vagonų, vežantos valdžia sulaikė
mikaro
\
Cruz
era
30'amerikonų
reikėjo laukti. Paskui tą pati labai prastai. Reikia paimti du
ti iš miesto Mexiko į
Į| Suvienytu Valstijų
kad
pabėgėlių,
juos
V
Cruz
Admirolas
era
apsaugojus
nisterija garsina, jog; j
elektroskopą, pilną elektros, pa- vienodo didumo minkštus ir kebėgančius amerikonus.
nuo
minių neprielankumo. Tarp bus pasiusta 25,000 kareivių. Pir- dėjo šale žmogaus lavono dalies, turkampius medžio gabalėlius.
Fletclier išsiuntė jurinius kareibuvo ir Amerikos kon- miausia bus
vius pražuvusių traukinių jieško- pabėgėlių
pasiųsta Illinois val- visai išdžiovintos augštoje tem- Padėkite juos vienas šale kito su
suliits.
ti. (ial tie traukiniai pakliuvo i
stijos milicija,
paskui, jeigu peratūroje. Ši kartą elektra labai mažu protarpiu. Ant tų dviejų
ltuertos kareivių rankas.
reikia, bus pasiųstos milicijos ir greitai išnyko iš elektroskopo. medžio gabalėlių uždėkite centą
< ireitas elektros
Įj Mieste Monterey Huertos
išnykimas antra- taip, kad jisai savo viduriu kaip
kitų valstijų. Porte Tampico iškomendantas
suėmė
Amerikos
me atsitikime buvo
viešai
galimas tik- sykis stovėtų ant paliktojo provaldžia
pa|[ Japonijos
sodino 2.000 amerikoniškų jūreitai tuomet, jeigu lavono daljs lei- tarpio. Paskui reikia
generališkį konsulių Hanna ir
kare
dabartiniame
paimti naugarsino, jog
Bet jie do iš
nuo kariškų laivų.
vių
kalėjiman
pasodino;
paleido
jį
bei
savęs
ir
\Iexika
radioaktyvius
su
spintiesią adatą
Amerikos
ją
užsilaikys
jąją perkišnesikiša į tnušj kariutnenės su dulius.
ti per naują kamštį (korką) taip.
ncutrališkai, karau uesikiš. Bet [miestą užėmę revoliucionieriai.
i oi\i u
u iki u
buvo
veržiančiais t;j mie>tą revc»liuciprirodyta, kad aštrusis galas šiek-tiek butų
prie progos dažnai duotus pirma
Valstijose Sonora ir Sinaloa jonieriais. Laikraščiuose buvo kad žmogaus 'kūnas leidžia iš sa- laukan išlindęs. Antrasai ("bulaužo,
vic?paiyr»fc.s
pažadėjimus
yra 21,000 revoliitcijonieriu. Jie
Tolimesni ban- kas") adatos galas yra nupieluoper karą gal daugiau pelpagarsinta, buk Tampico teko re- vy* spindulius.
užsilaiko ncutrališkai,
nemano
kad didžiausiu jamas
dymai
aukauti.
karui
parodė,
reikia
vienoje lygumoje su
nyti negu
padėti amerikonams, bet nesi- voliucijonieriams, bet ta žinia iki spindulių leidimu
atsižymi sme- kamščio paviršium. Jeigu parkui
priešįs ir Huertai, bent tuom tar- šiol nepatvirtinta; turbut ji ne- genįs. Sekančią vietą šiame atkamštj, su aštriuoju adatos galu
Į| Laikraščiai garsina, buk bu- pu
teisinga.
vejyje užima širdis ir kepenjs. žemyn, uždėti aut cento ir plakvęs Amerikos prezidentas RoosePaskučiausi bandymai verčia ma- tuku užduoti teisingą ir
velt grįžta Amerikon, nori susmalkų
nyti. kad vyro kūnas daugiau lei- smugj, ta' centas bus visai prari tikt t raiteliu pulką ir traukti kadžia iš savęs spindulių negu 1110- muštas.
Ir paskutiniame
rau su Mf*xiku.
leriškas. Šių bandymų tačiaus
orlasai apsireiškimas yra labai
kare su Ispanija jis su savo
dar
ir
todėl
padaryta
nedaug,
pa- lengva paaiškinti. Adatos plienas
ganizuotai-i raiteliais buvo ant
•:
staroji nuomonė kol-kas dar nėra yra kietesnis už cento varj. Jau
Kubos, tik ton didelio sumanumo
griežtai prirodyta.
toji aplinkybė rodo, kad centas
neparodė ir be maž-ko karo teisgali buti pramuštas. Tačiaus
inau
—oo—
nepakliuvo už nepildymą
Ar žmogus gali girdėti vi- mas
44r.
balsas.
Galop, prieitume
443. Kur yra brangiausia pa- nuoga adata męs neį>tengsiine
perdėtinio paliepimo.
sus esančius ore balsus?
tokio
kliasaulio virtuvė?
Papras-! abiejuose galuose prie
kai-kas sako. cento pramušti, kadangi negalitai
kad
sakoma,
Oic'*El
balso
višio,
nejeigu žmogus]
buk brangiausiai kainuojančio- ma bus užtektinai teisingai (stakurį uždavus,
jau
[[ Ispaniškas laikraštis
nėra
tai
Mexikurčias,
visiii
klia
mieste
sios virtuvės esančios Suviein tu čiai žemyn) užduoti adatai smujisai gali girdėti sigirdi. Tolimesniųjų
tamen" garsina, buk
ar
Žiūužmukiekvieną
halsą,
garsą.
k<> nekenčianti amerikonų
užgavimas taipogi nepagamintų \ alstiju mifionierių rankose. Ta- gj. Smarkumas mušime reikalinšė keturis amerikonus, o tris iš- rim j dalyką akustikos (mokslo girdimu balsu. Tokiu budu męs čiaus tai yra klaidinga.
Bran- ga. atsižvelgiant j taip zulinavilko iš karo ir taipgi nužudė. apie halsą) atžvilgiu, pasirodo, nustatytume, tariant, du rubežiu, giausią ir daugiausia lėšuojančią mąjį inercijos dėsnį. Jeigu iškad t■ »ji nuomonė yra klaidinga. tarp kuriu visu kliavisių balsai
virtuvę turi nulyginamai nedide- lėto mušti, ar spausti, tai tasai
Taigi reikia manyti, kad ameriBaidas yra oro judiiimo pasek- butu girdimi ir anapus kuriu bal- lės
konai Mexike gyventoju prielanPersijos valdovas-šachas. Vi- spaudimas persiduoda visai cento
mė, Judančio oro bangos atsimu- so jau negirdėt.
si įrengimai toje virtuvėje kai- masei, ir adata turi linkti. Kuokumo neturi.
ša i ausies bubnelj ir
met gi smūgis yra smarkus, tai
(). rasi, tie "anapusiniai" klia- nuoja apie 4 milionus
padaro ĮspūMieste Vera Cruz prietikiai nedoliarių.
to, ką męs vadiname balsu. višiai balso neišduoda visai? Ar- Todėl niekas nei nesistebės,
jisai
nespėjama toliatis perduoti,
nuo svieto dį
tas
miestas
jeigeriausi,
imant dalyką tiesiog, gali- timesnis
ir. ačiu tam. cento varis neišlaiko
Taigi,
kad
tyrinėjimas
kiekvienas
parodys
indas
trūksta
gu
pasakyti,
atskirtas, valgykloms jau
ma pasakyti, kad balsas—tai oro nuims, kad oro
bangos kiekvieno yra viduryj auksu užtrauktas. ir turi pasiduoti adatai.
valgio produktu, nes mexikonai
Tasai "triksas," jei su užtekvis
tų kliaviškų
sukeliamos, bet I'liudai, kuriuos šaclias vartoja,
jų nepriveža. N'ekentimas ame- judėjimas.
tinu
balsas
savotišKiekvienas
arba
ir
sugebitmu atliekamas, visuoyra
jos yra
retos, yra padaryti iš gryno aukso. Kitaip ilgos
rikonų visur didinasi.
kas oro bangų judėjimas. Pavyz- arba taip trumpos ir tankios, kad ti
met pasi>eka. ir galima nekartą
prie valgymo reikalingieji
Ispanijos pasiuntinys Wash- džiui,
švilpimas ir rėkimas turi ausies bubnelj nors ir sujudina, įrankiai taipogi yra auksiniai ir laižybose ką nors sukirsti.
ministeingtone pranešė užsienių
visai skirtingu rūšių bangas, ir bet persilpnai, kad suteikus bal- išberti įvairiais
brangakmeniais.
riui Bryanui, jog jis, Mexiko praKLAUSIMAI.
jos visai kitaip veikia į žmogaus so jspudį. Vokiečių mokslininkas Visos virtuvės prietaisos
padašytas, apsiėmė Ameriką Mexikoj
tai męs iš kasdieninio II. Helmholtz (1821 —1894 m.)
ausį,
kaip
iš
aukso.
Peiliai ir šaryta irgi
445. Kodėl
atstovauti. Taigi pasirodo, jog
bėgantis žmogus
tu dvejopų balsu skyrimo tino- rado, kad
balsų girdimumas sie- kutės, ką virėja vartoja
Villa vaikė iš Mesiko istaipo- prakaituoja?
nors
me.
kia žemyn 30 ir augštyn 38.000 gi iš sidabro.
Šaltieji valgiai 446. Kokiu tautu buvo popiepanus, bet jie visgi, kaipo vieBet skirtingumas tarp oalsu judėjimų j sekundą.
laikoma
to
metalo
induose. žiai ir kaip ilgąi viešpatavo?
paties
nos
kilmės, \Iexikui artimesni,
tau-

tos.

čiai amerikonams

stogo Amerikos
metė •purvynati
ir

nuo

*

Kad

negali užginčyt.
dabar
von!"
kai!
riuose

Tasai
musų jaučiamasai
garlaivis '"Ypiran- kit?.
skirtingumas,
kaip tyrinėjimai
ga," atkakęs j Vera Cru/. su ginkne kas kita, kaip tikyra
parodė,
lais llucrtai, amerikonų konfistai oro bangų skaitliaus ir ilgukuotas, bet nurodžius V okietijos
mo skirtingumas abiejuose atiambasadoriui, kad jis konfiskuota
tikimuose. Tyrinėjimais senai jau
priešais tarptautiškas teises, ir
kad taip vadinamieji
Amerikos priimtas, tapo paleis- prirodyta,
žemi balsai (esantieji kairėje piatas su ginklais,
N'ors laivo kano kliavi.sių pusėje) turi daug iltuos
pitonas
ginklus galėjo išbangas negu augštieji
gesnias
krauti kitame Mexiko porte, bet
bal>ai (dešinieji piano kliavišiai),
jis to nedarė; grįžta atgal Vokurių bangos vis trumpina si su
kietijon; nenorėjo mat er/.inti balso
kilimu. Iš kitos

Į|

Vokiškas

augštumo
Ameriką.
pusės,
juo bangos ilgesnės, juo
\ aidžios Pietinės Amerikos lo-

rėčiaus josios eina. Trumputės
repubiikų: Brazilijos,
augšuijų balsų bangos yra daug
Chiii ir Argentinos pasiūlė Sutankesnės. Kitais žodžiais tariant,
vienytoms Valstijoms ir Mexižemieji balsai turi sekundoje makai tarpininkystę prie jų sutaižiau judėjimų negu didieji.
kad

tyniškųjų

kymo,

neleisti tikram karui

rrisuciausynaini prie piano pa-

užsidegti. Jų pasiūlymą Silvie- gaminamųjų balsų, męs
pastebinytų Valstijų užsienių ministe- me
įdomu dalyką. Visai
vieną
ris
bet
priėmė,

nežinia,

ar

pri-

ims ir Huerta.

aiškiai ir

tai

pilnai

męs

giruime

tik-

piano kliaviKuomet pradedame

viduriniųjų

Mieste latnpico didinasi nekenšių balsus.
amerikonų; juos prisiėjo užgauti kliavišius, stovinčius nejau ginti jūreiviams vokiškojo toli nuo krašto, balso pilnumas ir
kariško laivo, stovėjusio porte.
aiškumas nėra jau toksai piltimas

Tas pats yra

nėms.

visus balsus girdi
ausis.
Pasirodo, kad
negirdimųjų minėtosios rųšies
laigi,

ne

žmogaus

balsų

esama,

negu tų,

rasi,

kuriuos

net

daugiau,

musų ausis pa-

siekia.

*

laikraščiai
to niekas
Visa Amerika

žaislus ir

rus,

Toks didelis

1.1.

ten

*

kurio

tikrina, kad lietuviu

ki

priklauso

tai tinkamai

60

kuopų, pasiti-

atlikti.

Didesnę
spal- dalj darbo, be abejonės, atliks
va, nes ji labjausiai lietuvių nu- vietinės chicagiškės Sus. Liet
mylėta ir dainose apdainuota: Amerikoj kuopos, kurių čia yra
žalia rūtelė, žalia metelė, žaliasai net aštuonios.
vėliavoj

turi buti ir žalia

klevelis, žalias dobilėlis ir

t.t.

ir

1.1.

Nepavykęs sumanymas. F.tigle\vood'e, kur. sakoma, esama
žirgeliu, raiba gegute, žilu tėveapie 500 lietuvių, prieš šešetą mėAš
liu. geltonplauke mergele?
nesių buvo' kilęs sumanymas
irgi myliu botaniką, bet kam jau
įsteigti ko-operatyvišką valgomų
skriausti zooliogiją?
daiktų krautuvę. Buvo jau ir
Jurgis Spurgis.
virš šimto narių prisirašusių. Bet
kada prisiėjo pinigus sumokėti
(>

ką

tada

padarysim

su

bėru

VIETINĖS ŽINIOS.

už

šerius, tai

nei pusė neužsiSurinkta
išviso apie
mokėjo.
$Koo, kuriu, suprantama, geresnei
bučernei nupirkti neužtenka. Taigi bal. 22 d. tapo sušauktas su-

Gyventoju surašas Chicagoje.
Chicagos miestas kas keletu metu daro visu gyventoju surašą, sirinkimas, kad
nutarius, ką su
kurj veda miesto mokyklų valdy- tuom reikalu toliaus daryti.
ba. Šiuo.met, pradedant nuo ge- ilgų kalbų ir svarstymų nutarta
gužio 4 d. bus vėl daromas tok- sugrąžinti atgal įmokėtus už šė<
sai visų gyventojų surašas, va- rus pinigus, nes matyt buvo, kad
S c h oo 1
dinamas
C e n s u s. šiuom laiku butų sunku tą
graMokyklų valdyba išleido sekantj žiai pradėtą sumanymą įvykdinti.
atsišaukimą j Chicagos gyvento- Gaila, nes tokia krautuvė čia buvo
labai pageidaujama.
jus:
Lietu"Pradedant nuo gegužio 4 d. viškų bučernių čia mažai
yra;
H)T4 m. bus padarytas oficialis pas anglus lietuvių daugumas neMokyklų Cenzas Chicagcje, ku- gali lankytis, nes ne visiems paris pirmu kartu į du metu bus ranku susikalbėti: ant
lietuviškų
atliktas po vadovyste ir priežiū- bučernių. tarp kurių yra stipri
ra Mokyklų Valdybos.
Musų tik- unija," ir musų gaspadinės dažru noru yra su skaitliuoti kiekvie- nai nusiskundžia, kad
blogą taną vyrą, moterį ir vaiką (nepa- vorą dažnai prisieina imti. Bet,
mirškit ir kūdikio), kuris gyvena jeigu
tasai
ko-operatyviškos
Chicagoje ir parodyti jų tautybę. krautuvės sumanymas neįvyko,
Kadangi Chicago yra didis kos- tai matyt, kad dar peranksti mumopolitiškas (iš į\airių tautų su- sų žmonėms tuomi užsiimti. Na,
sidedantis) miestas, su daugybe kaip kas sau pasikloja, taip ir išsvetimtaučiais gimusių piliečių, simiega.
tai kiekvienai tautai prideri kaip
Čia į šitą susirinkimą buvo atreik pasirodyti.
Enumeratoriai silankęs ir niekeno nekviestas
(surašinėtojai), kurie lankysis na- agitatorius, tūlas J. N., "pir-

gauti žinių, turės meiviškos Šakė:-' k<»ks ten agentėof Education. lis. Nepavyko ir jo
"Board
prisisegę
agitacija, nes
Census
Department" ženklus. pirmininkas gražiuoju paprašė,
muose,

kad

Daugelis jų kalba svetimtaučių kad susirinkimą apleistų, lai ir
kalbomis. Meldžiame atsakyti vi- išsinešė vyrutis laukan tik su di>us
klausimus, kurių jie klaus; deliu riksmu.
Kalbant apie šitą "agitatorių,
paduokit teisingai jusų vardą,
amžių, adresą, kur jusų vaikai prisimena man ir vietiniai mūsų
yra gimę. kiek jų lanko mokyklą agitatorėliai, su kuriais vra gyva
ir 1.1.
Męs geidžiame padaryti l)ėda. Štai, eia gyvuojanti T. M.
geriaufį cenzą, koki Chicago ka- Lietuvos pašei pi nė dr-ja buvo
da nors turėjo ir atsišaukiame to- nutariusi surengti vakarą su prodėl prie publikos, kad ji mums ta- Į gramu. Jau buvo parūpinta vieme pagelbėtų, idant galėtum pa- ta
ir veikalas lošimui.
Vienok
miesatsirado tokių, kurie moka visk.}
rodyti pasauliui, kaip didį
tą męs turime ir kaip svetimtau- kritikuoti ir griauti, bet nieko
čiais gimę piliečiai žymiai prisi- nemoka statyt. šie paleido savo
dėjo prie Chicagos progresvviško burneles, pradėjo pašaliais agiį tuoti ir antrame
susirinkime vi>ą
augimo.

tie

nei gi jis nieko bendro neturi su nemyli ir neleidžia varinėti: ką
taksomis ar kitomis kokiomis turi pasakyt, tai sakyk viešai -uvė.
mokestimis. Todėl lai lietuviai sirinkitne. Nuo tokiu agitatorėKIBIRKŠTIS.
nuoja—sunku ištikrųjų pasakyti.
drąsiai ir teisingai atsakinėja ant lių kurie tik knisa dirva, kurią
Kaip matyt iš protestu, tai
Tačiaus galima suprasti josios
visų klausimų, kuriuos pastatys kiti stengsis apdirbti, butų jau
brangumą jau iš to, kad indai, "Jurgiu" ir "Jonvaikių" pas mus atsilankę j jusų namus enume- laikas mums kokiu nors bud u papaties karaliaus ir jojo pačios nestoka. Nusiraminkim nors tuo- ra toriai.
siliuosuoti.
vartojami, kainuoja apie $75,000. mi, kad "Kaulų," matomai, pas Chicagos lietuviai iki šiolei nėTeisybės Mylėtojas.
Vertė gi indų, karaliaus vaikų mus visai nėra,—dar neprotesta- ra tinkamai
šito miesto
užrašyti
vartojamų, siekia irgi gražios $50,- vo...
Žada
istorijos lapuose. Su lyg
vietoje tarp valdovų
karaliaus virtuKiek išviso toji virtuvė kai-

antroje

bene bus

ispanu

balsams.
kurisai nors indas taptų sumušl okiu bildu matome, kad žmo- tas. Toksai
pirmu žvilgsniu stegus tiktai nedidelę visų balsų da- bėtinas
apsireiškimas pasiaiškina
lelę girdi. Jeigu jisai turėtų to- tuoju, kad prie kiekvieno indo
bulesnę klausu, visas balsų pa- karališkoje virtuvėje yra prista|saulis, be abejonės, išrodytų vi- tytas atskiras tarnas. Negana to:
sai kitokiu negu męs šiądien esaprie kiekvieno tarno yra paskirme jį sau įsivaisdinę.
tas tam tikras .inspektorius, ku—*>0—
risai uoliai seka, ar gana rūpes442. Ar leidžia žmogaus kūnas tingai atlieka tarnas savo
priespindulius iš savęs? Kalbėdami dermes. Indo, kad ir nedaug kaiapie spindulius šiame atsitikime, nuojančio, sumušimas karaliaus
męs turime užmiršti tai, ką męs
virtuvėje skaitosi dideliu pra.-iesame pripratę įsivaisdinti sau
po kaltimu ir yra pakaktina priežastuoni žodžiu, tai yra vien šviesos tim, kad
tarną tuojaus atstatyti iš
>pindulius. Fizikos mokslas yra vietos.
radęs įvairių kitu rųšių spinduvmeriKos
muionieriŲ virtuvei
lių, kurie vadinama abelnu "fisavo tikrai ka-

lygiai teisinga kaip dėl žemųjų, taip ir aug- ziškųjų spindulių" vardu.
Šie
štųjų kliavišių. Ir juo artyn prie spinduliai daug kuom r-kiriasi sakliaviaturos by kurio krašto, jo vo ypatybėse nuo
paprastųjų
balso pilnumas ir aiškumas nyk- šviesos
spindulių. Paprastai akim
Į sta.
jie nematoma, tačiaus, kad tokių
Dabar, jei męs turėtume klia- spindulių esama,
parodo toji veikto neprielankus
Amerikai gyven- viaturą dar ilgesnę, jeigu
mė. kurią ji turi ant kitų
jinai
kunų.
tojai nukėlė pastatytą ten \Vash-, tęstųsi dar toliaus į abu
galu, tai Fiziškųjų spindulių pavyzdžiu gaingtono stovylą ir pastatė ją prie mttsit bandymas pasirodytu la- li buti
gerai dabar jau žinomieji
kojų Mcxiko patrioto Juarezo. bai jdomus. Męs persitikrintume,
arba X spinduliai.
Roentgeno,
kuris išvertė \lexike ciesoriaus kad
juo toliaus eitume prie abieBandymais yra prirodyta, kad
Maxiniiliano valdžią.
jų. galų, juo silpniau butų girdi- kai-kurie metalai kaip tai; uranas.

Į| Bcriinc gauta žinia, jog
Mexikan iškeliavo buvęs jos prezidentas Porfirio Diaz, revoliucijos iš Mexiko išvytas. Bet patvirtinimo tos žinios dar nėra.
Mies'j Mcxiko tiuo fundamen-

»

W. L. Bodine, perdėtinis.
sumanymą išardė. Pirmam susiindai, ku'"Lietuvos" redakcija pataria rinkime negalėjo slaptų agitacijų
447. Iš kur paeina puolančios
riuose verdama ir kurie, reiškia, žvaigždės?
visiems Cliicagos lietuviams šia- varinėti, nes mat pas mus pirstatoma ant ugnies, išvidurio taime darbe
448. Iš kur paeina anglis?
prigelbėtį. Šisai s u rasas mininkas B. Jonelis yra vyras,
pogi yra išdaryti auksu.
(Atsakymai bus kitam numeryj). neturi jokio politiško pamušalo, kuris tų pašuibždinių agitacijų

Pastebėtina, kad

Bandymais prirodyta, kad
balsų, padarančių 800,000
judėjimų į sekundą. Tai yra su- 000 sutnof. Indai karaliaus virvirs 20 sykių augščiaus musų
tuvėje yra labai seni. Tačiaus
rubežiaus girdimiems augštiems niekuomet nebuvo
atsitikimų, kad
esama

1.1.
Judomi paveikslai
apimti visus įdomesnius
Chicagos lietuvių gyvenimo prajovus: jų draugijas, muzikališkus
benus, teatrališkas spėkas, cho-

"Pirmyn"'-.-Ko- sumanymas jvvkdinti butų perDuosim "Laisvę" Mexi- s u tik u bile kuriai vienai drau(Tik dilgėlės liko patvo- gystei, tačiaus Susivienijimo Rieir šakė prie mėšlyno).
tuvių ėikagiškis apskritys, prie

Kas

—

eina dar ir toliaus. Taip. męs
\e visiems žmonėms tinka paaiškiai jaučiame skirtingumą l>al- žymėtieji rubežiai. Csama žmogyvenančių ispanų daugelis pasi- stt, kuriuos
girdime, užgavę du nių, kurių, tariant, klausos plasiūlė eiti prieš Ameriką kariauįvairius
piano kliavišius. Męs sa- tumas guli daug šiauresniuose
ti. Ar Mcxike ir amerikonai turi
kr,d vienas girdimųjų bal- rubežiuose. Pažymėtieji rubežiai
kome,
pritarėjų, nežinia.
sų yra augštesnis ar žemesnis už tinka tik geriausios klausos žmo-

žaisti ir

žada

šaukia:

*

PašnekeiiĮj Kampelis, ^ į

Iš 17,000 Mexike

nenu-

socialistų
populiariški,

mušu

yra labai

o

negu kas kitas.

ėebatų

Filipinuose.

autų

*

Ncdyvai.

pirmiaus

*

darytų sttrašų pasirodo,

kad

"runyt."

kad lie- Vincas Žukauskas

Pereitą stibatą
pasėjo pirmus

Mexikos miestu
tuvių Chicago esama vos kelio- grudus, iš kuriu jis tikisi ateiVera Cruz amerikonai taip grei- likos
tūkstančių. Visi gerai žino- nantį parudenį susilaukti rugiatai paėmė, i-itai "Drauge" skaime. kad tas yra neteisybė.
Vie- pjūtės: jis žada "rimyt" šiuosmet
tome, kad "utarninke, bal. 21 d. nok tai
musų pačių kaltė, nes ant pavieto komisionieriaus, ir
Amerikos laivynas iš trijų laivų mos
nepaduodame apie save tei- lietuviu demokratų lyga. kurios
išlipo j Vera Cruz," o netikėliai singų žinių. Lai lietuviai buna kandidatu
jis yra. surengė pirmas
mekikonai ėmė ir "leido jiems
išmintingesni šiuom sykiu.
prakalbas ir balių šv. Jurgio paramiai išlipti."
Kad juos bala
Paduokit savo tikrą vardą ir rapijinėj svetainėj. Vakaro vetuos amerikoniškus laivus, kurie
pravardę (neiškraipytą), pasisa- dėju buvo P. Mažeikis. Kalbėmoka tokius "triksits" daryti!
kykit, kad esate LIETUVIAIS, tojais, apart p. Mažeikio, buvo
kad gimėte Lietuvoj (in Lithua- advokatas Jonas Brendza ir pats
Vyručiai, pamažu-pamažu! Xe- nia). Nepasiduokit lenkais, ru- kandidatas Vincas Žukauskas.
šumykit taip labai ir nesistebėkit. sais, arba vokiečiais, l'i'ižiurėki- Balius neapsiėjo ir be iškilmingo
kad "Didisai" Dr. Stankus taip te. kad
cnumeratoriai, kurie su- Grand Marcb. kurį vedė J. Sabauoliai storavojasi "Kovai" ope- rašinės
jusų vardus, užr.\šytų jus liauskas su p. A. Mažeikiene,
raciją padaryt. Kiekvienas žmo- teisingai, lietuviais.
šiame vakare pasižymėjo stygigus

stengiasi

savo

garbę palai-

"Didisai" daktaras galėtų
kyt,
Žada nuimti lietuvius judomuolikti tik paprastu daktaru, jeigu se Paveiksluose.
Chieago Susiv.
ir šita trečia iš eilės operacija su Liet.
Amerikoj antrasai apskritys
"Kova" jam taip nenusisektų,
pereitą subatą. turėjo savo delekaip nenusisekė su "Dilgėlėmis" gatu susirinkimą, kuriame, tarp
ir "Saule."
ir nutarta
kit-ko,
o

taipogi atsižymi
rališku papuošimu.
Ilgą laiką
pirmoje vietoje stovėjo žinomojo
milionieriaus Vanderbilto šeimy*
*
nos
virtuvė.
Josios įrengimas
Pranešama, kad "žvaigždė" iš
kainuoja suviršum pusę miliono doliarių. Tos virtuvės pur- Philadelphijos j Brookiyną nesikumas. jos nemačius, yra tiesiog keis. Ačiu dievams! Kitaip visas
sunku sau įsivaisdinti.
astronomų u.okslas apie žvaigžAmerikos milionieriai atsižymi džių pastovumą butų subyrėjęs.
*
*
viena
ypatybe: lenktyniavime
kasi ink visokių papuošimų ir,
Pakol amerikonai ITuertai keliabelnai sakant, ektravagantišku- nes uuuiaus, žiūrėk, kad
japonie-

nė orkestrą po
vadovyste
Ciurlianio (iš \\ est Side).
p.

Vincas

Žukauskas,

p.

busia-

masai kandidatas, gyvena ant
Nortb Side, dirba prie advokatų
ofiso vidumiestyj.
Publikos buvo apie (xx>. Smasumanyta
šią
vasarą nutraukti Chicagos lietu- giai linksmintasi net iki po i
vius
judomuosc paveiksluose. valandai.

Apskritys apie tą laiką surengs
rlidelj lietuvių išvažiavimą ir ty-

Apvogė.

:iai

<

Xežinomi

vagiliai

pe-

parsifcvies p. A. Račiūną, kad reitos savaitės ketverge apvogė
nutrauktų to išvažiavimo kruto- Alex. Stirbio namus, prie 4503
iius paveikslus, kad kitų kolioni- So. Paulina st.
Pavogta $50 piių lietuviams parodžius, kaip Chi-I nigais, auksinis moteriškas laik:agx»s lietuviai moka linksmintis.] r< lėlis. branzolietas ir vyriškas
>

laikrodėlis.

pą<lar_vta
šrkai

vai.

Abelnai,

ant

nuostolio

aj»ie $i£O,O0,

įsilaužė

popiet u

ir

minučių.
susekta.
jo

Iki-i«»lt-i

gegužio

<1.

i

perkelia

vagiliu

savo

vklumiestyj

Ruililing

apsidirbo

\i-ka-< tapo atlikta

greitai:

Advokatas Antanas Šliakis

Milo

apie

namuostia

f Svetainėn

304.00 'at 'ib.ina toje pačioje svetainėje, Cho4.30 !r>
repeticijos atsibtjup seredomle,
I
vai.
fru repeticijos
...4.00
.........jj..
'
i |olii>;t
RtsiI»i1n& peiayfįomis;- j-lą vaT. v ak.
j Associatioil tli spaudinimą cirkuliarų ir kitų
labai
< Knom
45.45 j Taigi, jauni vaikinai" 1r merginos, jei
visokių reikalu
uj
1014)
13.30 j mylite prasilavinti Klaiieje, kaip tai
j apie Su. LaSalle -f. (Telefono nnm. Popieris ir kopertui
dainose ar teatru lošimuose, tai kvieStreiko komitetų iškaščiai:
ue524')).
prigulėti prie Jauini Lietuviu
kasieriui .1. Lazauckui
1.20
Am. Taut. Kliubo, nes .). U A. T. K.
S.
dėlei
sekretoriui
Streikierių
jo
nuvieu
tik užsiima dainomis, loši12.30
Balandžio jA d. atsibuvo
netiirtingurno paskiria
mais, bet taipogi ir pašei pa Ucęoje.
l'ž karus ir visi kaštai dėl užstaSLA. 12<)
(ant YVest
Taigi, kiekvienas liHuviH ir lietuvaitymo bli^
17.28 tė privalo
prisidėti prie jo auklėjimo.
Side) susirinkimas. Buvo nubal- Atiduota skolos ypatoms, kurios
vieti- suota
Su pagarba,
J. L. V T. K.
SI.A.
ateinantiems buvo skolinusios:

Hė

—

randa

Telegramos
Paffo ženkleliai

va^kai^, Tieji

7;3(J.

prie

Ifiam
Į

Raiitlnlpli
—

kuopos

Nuo 18-tos gatvės. Ketverge
buvo laikytas susirinkimas

bažnyčios svetainėje, l apo
knygyną, kaip jau
buvo "Lietuvoj' minėta.
Kun.
Krušas žadėjo paaukauti ant knynės

nutarta uždėti

valdyba
Daugiausiai balsu

metams.

prezidento

ant

ant vice

l\

prezidento

gavo:

Živatkauskas,
P.

V.

Trizno
Kranowski

50.00

M.

16.00
5.00

m

20.00

Gudlas

Mikolainis,

Sibistovicz
B. Strimai- Green
Stankevlcz

ant sekretoriaus—A.
gyno $100.00. Buvo duotas klau- tis, ant
iždininko—J. Skrituls- Crozete
simas, kokios pakraipos laikraš- kas. ant iždo
globėjų—V. Am- Organizatorini Kneble algos
čiai rasis knygyne. Liko nutarta,
brozeviėius ir T. Astramskas, ant
Giestiniani
kad tiktai šitie gali buti: "Draudaktaro kvotėjo—l)r. A. K. Rut- Skola atiduota Kd. Bruzaro

75.00

Atyda!
ŽIRGVAIKIO PASK. IR BUC. DR-JA.

! PajieškojimaS.

PARSJDUODA:—8
nis

"Žvaigždė," kauskas.

"Katalikas,"

"I'avasaris" ir "Tarka."
Krušas buvo priešingas ir

Kun.
Tar-

Si

kuopa paaukavo

SLA.

2

ap-

skritini $8.00. Aėiu pasidarbavimui apskričio pirmininko M.

Litui visė
T-) Cliestmit st„

Pajieškau Prano-Pranciškaus Juzeliuno (kitaip vadinasi
Nevronis), paeina iš Paistrečiu
kaimo, Panipenu
vol. ir parap., Panevėžio
pav., Kauno gul).
Amerikoje apie 7 metai. Turiu didžiai svarbų
reikalą. Jo paties,
ar kas jį žino, meldžiu
kuoveikiausiai atsišaukti adresu:

—

"Naujienos" trumpu laiku, girdi,
busią dienraštis. Kas pasakė,
kad skaitąs "Vien. Liet.," ar
"Lietuvą," tai gaudavo atsakymą: užsirašyk mūsų, girdi, "darbininkų laikraštį. Tas darė labai blogą jspudj, nes inęs juk

Atskaita

Schloss

Bros.

Co.

ir

lapkričio

mėnesiuose

1913

ĮPLAUKIMAI.
Sttkolektuota Budicko šapoje
Siaurusaičio
S-

Bon

kad

"Vien.

kopėčiomis ir ant.
lubų užlipa. Knglewoode
nai buvo toks

antrų
nese-

atsitikimas:

Tūlas

J." Šeštokas įsimylėjo į
skaisčią merginą J. Jauna porelė galų gale
nutarė, kad bus ge-

riausiai

įsikinkyti į

'"stono
Todėl ir

mo-

terystės" vežimėlį.
nujudviejų apsivesti. Tačiaus
merginos švogerisj. B. manė, kad,

tarta

jiedviem

įsikinkius,

vežimėlis

sparčiai nesiris: dėlei kokių ten
priežasčių, vaikinas jam nepatiko, ir jis užsimanė
suardyti visus
jaunos porelės plianus. Jam
vos tik ir
nepasisekė tas padaryti.
Vienok meilės dievaitis
(Amuru
jį vadina) pasirodė už
švogerį
gudresnis.
Vieną gražų
rytą

merginos švogeris, užsikėlęs, nuėjo merginos kelti. Rado tuščią
kambarį, ir atidarytą langą. Iškišęs galvą per langą (ant
antrų
jy gyventa), pamatė tik
kopėčias prie lango pastatytas:
jauna porelė nakčia pabėgo. felefonuota švogerio į visas Chicagos lietuviška., parapijas, bet
apie
tokią porelę ten nieko nežinota.
Tikimasi, kad jaunavedžiai greilaiku ir vėl
pargrįžšią,—kaip
švogeriui piktumas pereis.
tu

Nedažnai tarp
lietuvių toki
romantiški atsitikimai
pasitaiko.

40.75

56.50

^Vaškevičiaus
Bielio
Griberio

Matulionio

33.50
60.00
11.65

žalegirio
Sakevičiaus
Walincko
Sakaiaucko

Goldbergio

29.00
18.90
5.00

Dudonio
Bilos

67.65
64.00

Laukio

Gričinos

26.00
33.92
31.95
142.15
25.20

Urbono

38.95

Budavičios
Wencka1čio

Ambraziejaus

11.60
Skirpsto
42.55
žydų skyrius No. 4
583.16
Lietuvių prosytojų No. 2
Lietuvių socialistų 14-ta kuopa ..10.00
iš kitų miestų prisiųsta
517.20

Ypatiftkai

sukolektuota

224.50

Nuo Baliaus pelno liko
Ypatiškai sukolektuota

140.00

Hamburgers šapos

162.05
29.25

294.82

Griefs
Siibermans

26.00
3.50

Strauso
Stiens
Burkenfried
Paskolinta nuo W. Trizno
"

73.80
54.95
50.00
20.00

Kranowsky
Gudlas

15.00

Sibistovicz
Green

5.00
76.00

"

Stankevicz

20.00

"

Crosete

"M.
"

5.00

ir koncerto pelno 20.00
baliaus pelno ....10.00
78.00

•'

draugijos

"Kanklių"

narys ir todėl
kuris atsibuvo šv.
Jurgio
čioj, buvo iškilmingas:

šliubas,
bažny-

Miliaucko
Razauoko
Kairio

.'

190.35
70.85
47.60
34.70
104.95
4.20

Wa»kevičiaus
Jasaičio

"Kanklių"į Cbesnavičiaus

117.30
2.75

Milaševičiaus

8.00
4.00

Sekevičiaun
Sfrauss Bros

21.50
98.85

Bakučio
Makaro
Laukaičio

54.15
42.26

Ilgūno

Jaunavedžiai
buvo
žinomi
Bridgeporte kaipo geri lietuviai
ir pavyzdingi mušti
jaunimo ty~
pai, ir todėl velijama jiems kuolaimingiausio sugyvenimo.
Įvairumai. Dramos
Draugija
ateinant j nedeldienj stato
scenoje

trijų veiksmų melodramą

(')iimkaus

33.75
151.05

Borge

158.70

Kakaucko

31.50

Žvingilo

95.70

Sukolektuota

nuo

lenkų tautiško

mediją,

—

Apgarsinimai.
UŽGANĖDINTAS.
Kai-kurie žmonės netiki j vais-

VISIŠKAI

jųjų apsieiti, tuom tarpu kaip kiti vartoja
juos, pastebėję pirmą ligos ženktus

tol,

kol

jie gali

be

prie Lime et., atneša
mažai reikia įmokėti
sioji dalis ant lengvu

augštv

savo

naudingą knygą

$29.00

randos,
likuišmokėjimu, tin-

kamų p i r k i k u i. Kai r.*
gumynas.
Kreiptis į
A. OLSZEWSKIO

ir

namas

perkant,

$2,350.00.

pi-

Kultura ir
Šitą knygelę

BANKĄ.

visiems

tyti
tytojams,

Parsiduoda:—labai pigiai, 6 ruimų
medinis namas su lotu mieste
Steger,
III. Savininkas išvažiuoja Europon ir
todėl
parduoda pigiai. Atsišaukite

ir

perskai-

verta

laikraščiu

skai-

korespondentams

io-metinio

jubilėjaus

at-

gavimo spaudos rengėjamc.
Knygos didumas 153 puslapiai. Kaina tik 45 centai
Imant didesnį skaitlių,—dar

adresu:

pigiau.
Adresuokit, kartu prisiųsdam
pinigus:

Publishing

Co

3252 SOUTH HALSTED STREET,
CHICAGO. ILLINOIS

JOSEPH STEIN & CO.
Petro ir Po- 1935 Mihvaukee ave.,
Chicago, 111.

Pajieškau Kazimiero Šmulkščio (jisave
Ch.
vadina
Smith). MeWaterbury.
gyveno
atgal
Dabar girdėjau, kad jisai yra agentu
degtinės. Meldžiu biznierių saliuninkų man pranešti, prie kokios kompanijos jisai dirba. Dėkingai jusų
prašau.
Jurgis žemaitis,
827 Bank st.,
Waterbury, Conn.
sai
tai

Parengtas

Dr-tės

Susivienijimo

Bro-

skaudėji-

12th st.

Pradžia 3 vai.

popietų. įžan-

šai

namas

Olszewskio

labai

Banką.

pigiai.

LIET. AMERIKOJ
TAUT.
KLIUBO ADMINISTRACIJA.
Cnicago, III.

JAUNŲ

Jankauskas,

Pirm.,
927 W. 34th pi.
A. Zalatorius. Pagelb.,
917 W. 33rd 8t.
D. Gulbinas, Prot. Rašt.,
927 W. 34th pi.
P. MotiejunaB, Turtų Ra.št.,

J.

busiąs "Tag-Day" lietuvių

vienuolyno

repeticijos,

Važiuojantiems
GARY,
Kas apsilankys
rės būdavot! sau

1905 Oa-

nemokėdamas, žmoneturi savyje ramumo

■nei

linksmybės.

Norinčių

mokintis meldžiu atsilankyti seredoj
ir subatoj, nuo 8 iki 11 vai. vak.
Town of Lake Turner Hali, 46th ir

|

IND.

Wood

j Gary. Jnd.,

tgus

pSokii

Ir no-

sts.,

Cbieago,

111.

Ant

3-fių

lubų.

Lavinimosi
3 d.

Svetainėje,3421 So. Halsted «t. Pradžia o vai.
vak. Drabužiai pasidėti dykai. Įžanga 25c. ypatai.
Nuoširdžiai

kviečiame

visuomenę

atsilankyti ant musų prakilnaus vakaro, kur galėsime visi drauge gegužio
linksmą, vakarą praleisti, nes šitas
vakaras bus pritaikintas, kaip dėl
jaunų, taip-pat ir dėl senesnių. Prie
to bus puiki Lietuvių Beno muzika,
kuri grajys visokius šokius
pagal
publikos noro.
Meldžiame nepamiršti gražaus gegužio vakaro, atsilankykite kuoskaitlingiausiai, o busite maloniai priimti
ir pilnai užganėdinti.

NEW CITY SAVINGS BANK

Prie-

Atsišaukite

į

Banką.
Ant pardavimo: saliunas geroje vietoje, lietuvių apgyventoje, netoli šv.
Pardavimo
Jurgio bažnyčios.
priežastis: savininkas išvažiuoja } Lietuvą; atsišaukti
3337 Auburn ave., (prie 33 pl.).

Chkajo, 111.

4601 So. Ashland Ave.,

Kas turi neatliktus reikalus Lietuvoje, ar tai pasilikusios žemės, dalių, skolų, pa8iliuosavimo iš kariumenės, išgavimo pasporto, grįžtant Lie
tuvon, išdirbinio visokių raštų ir patikrinimą jų pas "Rusijos Konsulį ir tt.,
gali kiekviename laike kreiptis i Ne\v City Savings Bank ir gaus tikrus padavadijimus ir aprūpinimą reikale greitai, mandagiai, pigiai ir perai.
NEW CITY SAVlNGS BANK yra jstaiga, egzistuojanti nuo kelių metų,
sutverta jžymių pramonininkų ant Tovvn of L»ke. veda reikalus looname
ir džiaugiasi geriausiu pasisekimu.
Priima pinigus taupiuimui ir moka 3r; metams.

name

BALI U 8, GEGUŽINIS BALIUS!

parengtas

DRAUGIJŲ REIKAl/J

pardavimo:—saliunas,

nalport ave., su "Pool-table and Bo\vling alley," lietuvių tirštai apgyventa,
apie biznį galite ateiti ir persitikrinti.

senus

Ant Pardavimo.

lių Lietinių Ned., balandžio (April)
19 d. 1914 m. Casino svet., 645-47 W. Parsiduoda

Jaunų Lietuvių
raumenyse ar sunariuose, paKliubo, nedėlioje, gegužio (May)
bandykite Trinerio Linimentą.
1914 m. Frelheit Turner
mo

apsiimu išmoir
jaunus,
nvas tik gali pavaikščioti,
■tas gali ir šokti išmokti,
■kinti

savo

Parsiduc%i:—farma, 80 akerių, stuba, 2 tvartai, skiepas, rugiais užsėta
30 akerių. Kaina $2,200. Kreiptis antlaimėjimu Auksinio Laikrodėlio verrašu :
rio Amerikoniško Kartaus Vyno tės $25.00.
Ned., gegužio (May) 10 d.
John Kitinsh,
Necedah, Wis.
ir
mano
labai
1914 m. šv. Jurgio Parap. svet., prie
Elixiro,
apetitas
32-ro
ir
Auburn
place
ave.
Aš
Balius
dar
paėmiau
daug pasigerino.
Parsiduoda:—labai pigiai, mūriniai
dvi bonkas ir buvau visiškai svei- rasidčs 5 vai. vak. Jžanga 25c. porai. namai ant Bridgeportot Chicagoj geširdingai kviečiam visus lietuvius riausia vieta. Atsišaukit kuogreifiaukas. Aš noriu jįjį rekomenduoti
Ir lietuvaites, kuoskaitlingiausiai at- siai:
Edvv.
kiekvienam.
Ranzdorff, silankyti, nes tai bus labai iškilminJos. Skinderis,
i2fK)8 \Yaterson ave., Cleveland, gas Balius, kuriame grieš puikiausia 3362 So. Halsted st.,
Chicago. 111.
()hio." Trinerio Amerikoniškas lietuviška orkestrą visokius lietuviškus ir angliškus šokius, kur jaunuoA T Y DA
Kartaus Vyno Elixiras suteikia menė
galės linksmai laiką praleisti
Parsiduoda pigiai grosernč ir bugreitą palengvėjimą skilvio, ke- ir smagiai pasišoktie- o katras tu- černė lietuvių ir lenkų apgyventoje
rės geriausią laimę, tas galės išlaimėapielinkėje, arklys, vežimas; pigi ranpenų ir žarnų ligose, nervingume
ti viršminėtą laikrodėli.
da: $23 drauge už krautuvę ir butą;
ir nusilpnėjime. Aptiekose. Jos.
Su pagarba,
parsiduoda, nes savininkas pirko nuoTrincr. Manufacturer, 1333—1339
KOMITETAS.
savią, vietą. Kreiptis išsyk:
So. Ashland ave., Chicago, 111.
1753 N. Wood st.,
Chicago, 111.
nuo

Ant

Aš

■prekę.

Chicago, 111.

J. J. HERTMANOVICZ

Kthvard Ranzdorif pa- ga 25c. porai.
Visi lietuviai ir lietuvaites širdinrašė mums sekančiai: "Kaslink
Trinerio Amerikoniško Kartaus gai kviečiami atsilankyti { šitą gražų balių. Galėsite smagiai
Vyno Elixiro, aš esmių visiškai minti ir puikiai praleisite pasilinksliuosą laimeužganėdintas, kad jisai turi
Kviečia
ką.
dikališką vertę. Birželio mėneKOMITETAS.
syje praeitų metų aš baisiai kanANTRAS METINIS BALIUS
kinausi su savo skilviu. Mano
parengtas
Draugijos "Vytis," su išTrineman
bonką
pati parnešė

Jeigu jus kenčiate

Ltrumpą

Mozier,

824 West 21st st.,
Petrikas,
D104 Western ave., N. S. Pittsburg, Pa.
S.

Maloniai kviečiu jaunuomenę ir mynamus, kreipkitės linčius
pasišokti. Bus patiekiami gratautiečio, kuris kontraktuo- žiausieji šokiai. Neužmirškite: kiekPajieskau darbo:—bučernėj ir pro- prie
sernėj, esu išsilavinęs tuose bizniuo- ja ir budavcja namus. Aš gyvenu sa- vieną seredos ir subatos vakarą nuo
se, moku kalbas: lietuvišką, lenkišką vame name adresu:
8 iki 11 valandai.
gailestingų scenų ir sveiko juoko žiūir anglišką. Atsišaukit antrašu:
Jonas Misunas.
Telephone Yards 550.
rėtojas pamatys, juo labiau veikalas
Joe Butvilas.
1600 Adams st.,
Prof. F. L. Jankauskas.
Gary, Ind
bus jdomus, kad DRAMOS artistaiRoseland, 111.
10726 Eflbrook, ave.,
scenos mylėtojai puikiai-gyvai atvaiTelefonas: \Vest Pullman 151.
dins. Kviečiame visus atsilankyti.
visiems žinomas tautininkas ir Nota"Dramos Dr-jos" KOMITETAS.
ras—specialistas atlikime reikalų Lietuvoje. sugrįžo iš Lietuvos ir tapo naDIDELIS GRAŽUS BALIUS
riu firmos.

M r.

lą.

Lietuvių bažnyčiose

1}

geidžią
PARSIDUODA:—3

Draugija

Bridgeporto.

Tą dieną
lietuvių
vienuolynui'
kautojams
prisagstomas
tingas

brolių
Maciukų, paeina iš

Pajieškau
vilo

"NUO DEGTINĖS."

930 W. 33rd st.
40.00
T. Radavičia, Kasierius,
151.50
Nuoširdžiai visus kviečia
Sukolektuota nno italų
burti Turtai," šv.
936 W. 33rd st.
"
"
Jurgio parapiBaliaus rengėjai.
ant
mass-mitingo 35.48
J.
ant
Mikalauskas, Užžiurėt.-org.
Aukos ii pavienių skyrių dėlei strai841
W.
33rd
st.
Pradžia 7:3o vakare.
» i.n
wnn*.wg
nno
in
unuiuo
ko:
181.00
parengtas spėkomis 0 Draugijų ant
Skyrius No. 1
VIRŠININKAI.
tapo
No. 2
West Side naudai
1,700.00
Lietuvių Viešo
M. Girnua, kompoz., Mokytojas choro,
pagarsinta, kad gegužio 10 d. Kriaučių skyrius No. 2
35.00
skyrius
Prosytojų
Knygyno, atsibus ned., gegužio (May)
902 N. California ave.
,..230.00
10 d. 1914 m. M. Meldažio svet.,
šv. Skyrius No. 3
R. Vaitiekūnas, Režisierius.
30.80
Kazimiero
2242-44
\V. 23 rd
pl. Pradžia 5:30
Skyrius No. 4
3149 So. Halsted st.
seserų
Rusu progresistų organizacija ..13.20 M. M. Juodis, Pirm. choro ir
vai. vakare. Tikietai 50c., 35c. ir
naudai.'
dramos.
tarp visos Chi25c. y pa t ai.
3252 So. Halsted st.
eagos
busią renkamos milavino
įplaukė $8.933.37
Kviečiame atsilankyti kucskaitlinMilingai aitsiDuna Kiekvieną pirmn
nėtam
aukos. AuijedėldienJ mėnesio l-m$ valandą po- giauelai, nrs vakaras bus vienas iš
KLAIDOS.
bus
I '.©tų T. Radavičiaus svetainėje, 9.<0 puikiausių.
ypa- Sfraikieriarn*
7,701.00 7. 33-čiob gatvės, ant antrų lubų.
pašelpos
Su pagarba,
aukavimo ženklclii.
227,S>0 Taipogi choro ir dramos
Courtf kafcty
KOMITETAS.

jinėj svetainėj

da kiekvienos tautos kultūriškam gyvenime. Todėl patariame perskaityti labai žin-

—

susivienijimo

"Už-

datin-

Kam reikalinga partnerio:— J biz*
Kauno gub.,
nj, aš tinku visokiam bizniui: grose:--.
Panevėžio pav., Krinčino parap., kaiANT
RANDOS.
Bus lošta per T. M. D. 28 kp.
nei, saliunui, šiaučių štorui; kalbi*
mo Petriškių.
Jų pačių, ar kas juos
Geroje lietuvių apielinkėle
Dramatišką skyrių. Nedėlioj, gegulenkiškai, vokiškai ir pusėtinai ang->
žino, meldžiu duoti žinią antrašu:
2—4 ruimų fJiatai.
galime, tą sunaudojame.
žio (May) 3 d. 1914 m. M. MeldaAntanas Maciukas,
P. Simanavičia. Bus apie tai žio
1—8 ruimų fliatas ir saliunas prie liškai. Kam reikalinga, kreipkitės adp.
2242-2244
svet.,
W.
23rd
pl. 10616 Edbrook
resu:
111. kampo 47th ir
Roseland,
ave.,
"pašnekėlių kampelyj."
Morgan sts., uorima išSalė atsidarys 5:30 vai vakare, užK, Znaminsky,
randavoti vienam žmogui—pigu.
pp. G. Sylvester, Kar—s Ch Karskis danga
pasikels 6:'!0. Tikietai po 25c.,
1138 Gest st.,
Cincinnati, Oliio
Atsišaukite ar rašykite antrašu:
ir kitiems, čia neminėtiems. SunauPajieškau Juozapo Jotkaus,
35c. ir 50c. ypatai.
Thomas
dosim, kiek bus galima, sekančiam
Murphy,
plaukų,
Tarpe aktų dekliamacijos .i
t?. pėdų augščio, tamsiai-gelsvŲ
2267 W. lOTth st.,
Morgan Park, 111.
numeryj.
dešinės rankos nuo nykščio pirmutiButkaus prakalbos.
GERIAUSIA ŠOKIŲ MOKYKLA
p. S. Zurlis. Jeigu šiek-tiek plaPo teatrui puikus balius is .šokiai. nio piršto nėra. Lietuvoj turi pačią
čiau ir aiškiau parašytumėt ir sulyCHICAGOJE.
ir
užsitraukdamas
šneka,
gyveParsiduoda:
biskj
—saliunas: savininkas
Grajys Brolių Sarpalių Orchestra,
Jam staiga išva- išvažiuoja su kitu bizniu
glntumet pragyvenimą tenai ir čia
no Pittsburg, Pa.
uiie oiep,
iiiree
South
j
širdingai kviečia, KOMITETAS.
| įaugu,
Amerikoj, tai su mielu noru įdėtum.
žiavus, prapuolė dviejų vyrų baksai America; tirštai apgyventa lietuvių
Step, Dreani \Valt7. ir kip. P. Krakaitis. Apysaką "Auka"
ir 53 doliariai. Kas pirmutinis pra- vieta ir prie kampo 2
ltus šokius, lietuviškus ir
strytkarių liLABAI GRAŽUS TEATRAS
ačiu. Peržiurėsinj liuogavome,
neš jo adresą, tas gaus dovanų $5. nijų.
I angliškus,
išmokinu
j
sesniu laiku.
Atsišaukite adresu:
J'hn
Dramos
laiką už mažą.

58.60

choras sugiedojo savo
draugui Grajaucko
iškilmingą "Veni Creat«>r" Hviri-,j Kurlancko
ną.

ko-

193.85

Gustaičio

Vestuves. P-as Jonas
Pajaustais, "Lietuvos" statėjas,
pereitai Rusų baliaus
seredą apsivedė su p-le t'ršulci Lenkų taipgi
Radomskaite, "Birutės" draugijom Baliuno šapos
Chesno
dainininke ir artiste.
yra

d\iejų aktų

166.98

Ginsburgio

"

Pajauskas

ir Levo N. Tolstojaus

Matusevičiaus

Bulotos

Visi privalo žinoti, k<">kią
milžinišką svarbą turi spau-

33Už

Lietuva

Krasaucko

Karaliaus
Woičikowskio
Miliaucko

na-

Pajieškau savo brolio Domininko
Parsiduoda:—4618 Champlain ave.
Piltau, iš Sodelio sod., Kražių parap.,
ŽINGEIDUS VAKARAS
Meldžiu 10 kambarių naujoviškas butas, meparengtas per Tėv. Myl. Draug. 28 Raseinių pav.. Kauno gub.
tai atgal pertaisytas.
Dalis grynais
kuopę. Stato scenoje Br. Vargšo 3 atsišaukti adresu:
pinigais.
Vidutiniškas
Tom
Ballit,
pasiulijimas
aktu dramą
% J. H. Langlan,
Edraore, N. D. neatmetama.
"ŽMONi S,"

Silbermans

V'eiibio

Atgavo Spaudą

Jos. Duliuskas,
savo
Pajieškau
dėdės
Antano 2224 W. 23rd place,
DVIDEŠIMTS METŲ SUKAKTUVĖS
Chicago, 111.
IR GRAŽUS VAINIKINIS BALIUS
Kvielo, iš žilių sodžiaus, Papilės paParengtas Dr-stės ft. M. F'. Ražan- rap.. Šiaulių pav., Kauno gub. Gy- PARSIDUODA:—6 kambariu mūrinis
veno, girdėjau, Chicago, 111. Jo paoavos Panų ir
namas, vienas blokas nuo Halstsd st.,
Moterių, atsibus Ned.,
balandžio (April) 26 d., 1014 m., M. ties, ar kas jį žino, meldžiu atsi- tarp 32-ros ir 33-čios
gat., su mažu
šaukti adresu:
ir
Meldažio svetainėje. 2242-44 W. 23rd
įmokėjimu ir lengvais išmokėjimais.
Barbora šlamtariutė,
Place. Prasidės 6 vai. vakare. ĮžanKreiptis
į
20 So. Ihidson st.,
Hartford, Conn.
A. OLSZEWSKIO BANKĄ.
ga 25 centai ypatai.

26.70
pp. Lingia, Deveikis ir Girijotas. stato
scenoje naują veikalą, pirmu
33.12 Siame
numeryj telpa "Socialist Par- kart ant
Bridgeport'o vardu: "Už
68.35
ir
raštelis
atsakymas. BURTI TURTAI,"
ty" skyriaus
trijų veiksmų me478.08
nėRedakcijai
To, manome, užteks
lodrama, nedėlioj, gegužio 3 d. 1914
58.05 ra
malonus panašus ginčai, ir męs m. šv. Jurgio
parap. svet., prie 32-rp
208.50
geistume nuo jų kuogreičiausiai pasl- place ir Auburn ave.
Perstatymas
87.35
tiek
iš
to
vis
viena
nes
liuosuoti,
prasidės 7:30 vai. vakare. Įžanga 25c.,
61.40
yra naudos, kiek iš tuščių šiaudų 35c. ir 50c. Po
teatrui, Jvairųs šokiai
17.10 kūlimo.
ir žaismės. OrchetMra Brolių Sarpa28.05
Montellietis. Vesti
ginčų su
p.
lių.
26.50
rašėju "Jauna Mergaitė" neapsimoka.
Veikalas "UŽBURTI tURTAl" yra
11.90 Gaila vietos, todėl ir nedėsim.
i?, žmonių kaimiečių gyvenimo, labai
15.65
Brolis.
Daunoras,
Paialpinsim
p.
užimantis ir pamoRlnantis. čia at2.50 sekančiam
numeryj.
sižymi karčiamninkas ir zakrastijo32.40
Kr-as.
A.
telpa
Apie vakarą
p.
nas, kuriuodu vienas ant kito labai
94.10 kitas ankščiaus
prisiųstas raštelis.
šnairuoja už užslėptus turtus. Daug
81.95

T. M.

P-as

2.00

21.35

236.40
26.85

Nisburglo

Meilė

m.

28.40
8.10

Preseriai iš Graifo $apos
Liet." ir
Stien
"Lietuva" nepasmerkia nei vie- Hamburger
no darbininko ir visai
bepartyviš- Juokelio
ku keliu eina, neparemdama nei Višniaucko
vienos partijos. Kas kitaip tvir- IJgenckio
Mačiulaičio
tina, tas tai daro, kad tik savo Abromaičio
biznį rekliamuoti.
A. B. Hamburger Bros
Srusigio šapos

žinome,

Darbi-

ninkų straiko, buvusio rugsėjo, spalio

—

PARSIDUODA:—10 kambarių
prie Lime st., tarp 32-ros ir
čios gat.
Atneša randos S»22.00.
$1,900.00. $300 perkant, likusioji
lis ant labai lengvų
išmokėjimų,
kamų pirkimui. Kreiptis j
A. OLSZEWSK10 BANKĄ.
mas

METŲ

Kaip Lietuva

La,uronce, Mp.ks

..

—

«0

Balčiūtė,

Jau gyvuoja 3 metai ir turi
Anton Yankeviczia,
20.00
kapitalo suvirs $13,00000
U. R. L. H. Aspen,
5.00
Satilt Salnte
Taigi, lietuviai, kurie norit eučėdy114.00 11
Marie, Mich.
pinigy mokėdami tik ra mažą sumą,
"
"
.72.00
prieirašykit prie žios draugiios. Dr10.00 ja laiko
saro susirinkimus Kas sereLietuvė mergina:
pajieško ofiso
10.00 dos
Burgess
vakarą apie 8 vai. vak. L. Ažuko darbo, kalbu lietuviškai, lenkiukai,
Delegatams į Pitlsburgą už gele■vet., 3301 Auburn ave., kertė 33-čios rusiškai,
vokiškai, latviškai, ir, gali
žinkelio tikietus
25.00 gat. Taipgi fiita
Dr-Ja skolina pinigus dirbti ant typewriter, ir dar
pajieško
Straiko komitetų kaštai
66.62 ant namu už
prieinamą procentą. paveikslų darbo, gali dirbti
visą reGeležinkelio
kaštai
Hario**
ir
Nauja 16-ta serija atsidarė balan- tušo darbą ir t.t. Meldžiama
kreiptis
Salle j N. Y
15.00 džio
(April) 16 d. 1914 m. Kurie no antrašu:
rite užsirašyti, atsilankykit
po viršmiS. Pesecki,
Vteo iiduota $8,913.40 nėtu antrašu.
1254 N. Ashland ave.,
Chicago, 111.

kai," bet kamendorius, "Draugo"
redaktorius, kun. Kemešis, paaiš- Šarkos, j
mūsų kuopą prisirašė
kino, kad "Tarką" visai kiti isleidevyni nauji nariai.
dinėją dabar, negu pirma. Tai
Eskulapas.
liko priimta j knygjną ir "'TarPrie peržiūrėjimo knygų buvo tekančios
192
lokalo
s*kr.
ypatos:
ka." Apart to tapo nutarta laiPRAKTIKOS ATŽVILGIU.
F. J. Rartosz, streikierių sekretorius
kyti šokius bažnytinėj svetainėj
Tarnautojas: "Gerbiamasai po- Th. Truss.
kas ketvergo vakarą, ir pardaviKnygų peržiūrėtojai: J. Brunert,
ne, aš manau apsivesti."
J. Michulis, W. Chepaitis ir J. Lanėti nesvaiginančius gėrimus bei
l'žvaizfla: "Labai malonu tai zauckas.
"Ice Creani."
kinieti. Tuomet taip greitai na- P. S. Prašoma kitų laikraščių šty atSubatoje buvo parengtas LSS. mon nesiskubinsite."
skaitą perspausdintų.
37 kuopos vakara* Žemaičio svetainėj. Vakaro programas buvo
ATSAKĖ.
REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
geras, ir buvo matyt, kad publika
Tamista esi gyvuliu tėpliobmo užganėdinta. įžanga buvo
tojas? Ar negalėtumėte nupiešti p. Shenand. Mainieris. Butume jus
uždyk;}, todėl ir žmonių prisi- man
žinutes sunaudoję, bet. viena jų yra
beždžionę?
rinko pilna svetainė. "Naujienų"
O taip! Meldžiu sėstis štai nuo 1 d. kovo, o antra net. 19 d. vasario.
Per tą laiką laiškas galėjo aplaikraščio agentas siulijo net po
priešakiu.
link pasaulj apkeliauti. Męs prašykad
prievarta (?),
užsirašytų tą
tum
naujų žinučių. Juk laiškas i
kad
laikraštj. pripažindamas,
C'hicago ateina j vieną dieną. Ką

mūri-

prie Wallace st., tarp 36tos ir 37-tos gat. Name
yra gazas,
| Pajieškau brolio Kastanto
maudynė ir t. t., mažas įmokėjimas
Balčiaus,
iš
paeina
|
Vieciun
sodžiaus, Vilniaus perkant likusioji dalis ant lahai lengĮgub. c'ia Amerikoje gyveno IJly- ų'išmokėjimu. Pigumynas—$1 900.00.
moutli, ra. Prašau atsiftaukti. Yra Kreiptis Į
svarbių reikalų.
A. OLSZEWSKIO BANKĄ.

..

gas,"

kambariu

namas

Parsiduoda:—naminiai rakandai, labai pigiai per tai, kad savininkas išvažiuoja iš Chicagos. Reikalaujnntie,
pasiskubinkite nupirkti puse pigiau
negu kitur. Kreiptis:
Povilas Stogis,
2131 W. 24th et.,
Chicago, 111.
Atsišaukit vakarais nuo 6 iki 9

vai.

Parsiudoda:—bučernė ir grosernė,
didelė, puiki, geroje vietoje, po 3244
So. Morgan gat., kampas 33-čios gat.
Parsiduoda:—už
dar geri
naminiai

prieinamą

kainą

rakandai.

Savininkas išvažiuoja j kitą miestą, todėl
parsiduoda labai pigiai. Greit
atsišaukit šiuo antrašu:
34th plaoe.
926
Chicago, 111.
—

Parsiduoda:—Barbershop
jrankiais. Atsišaukit pas:

su

visais

Jurgis žemaitis,
Chicago, 111.

8430 Vincennes ave.,

Parsiduoda:—prapertė su saliunu,
nebrangiai, nes savininkas turi apleisti šitą apygardą ir išvažiuoja į Lietuvą. Saliunas prie didžiausios gatvės, palei dypo ir stritkario, geriausia
vieta

šitame

mieste.

Atsišaukit

ad-

Parsanulo Bankines Skryneles po $2.50 metams.
pinigus ant namų Chicagoje lengvomis išlygomis.

Skolina

Parduoda šifkortes ant geriausių linijų, ir grįžtantiems Lietuvon
parūpina Konsulio pasportus be jokių kliutMų.
Apdraudžia Namus, Rakandus, Biznius ir kitus daiktus saugiausiose

kompanijose.
parduoda Namus ir Lotus Chicagoje.
Turi apipirkus 28 akerius žemes, padalintus j Lotus,
tinkamiausioj Lietuviams apsigyventi vietoje, arti didelės dirbtuvės; visiems lietuviams žinomos CRANE CO., kur tūkstančiai lietuvių turi darbus, ir parduoda tuos lotus dabar po $275.00 ir brangiau, lengvomis 15mokestimis. Kainos bus trumpame laike pakeltos.
Perka

ir

PASTABA.

Adomas Rynkeviėius,

Sunburry si.,

Mijersville, Scli.
(Jo., Pa.

i

Taip mums p. Eddie ITurt iš Phroso,
Okla., parašė, patikrindamas, kad

|

|
Kraujo Valytojas j
SEVEROS

(SEVFRA'S

BLOOD P L" R11-J

pagelbėjo jam pasiliuosuoti

nuo

bjauraus

J

ER)

išbėrimo

i

ant

vei-

Jis dabar nevartos kitokių vaistų, kaip tik Severos, kada jam jų reikės. Kaina Severos Kraujo Valytojo $1.00.
do.

Patariama ypatoms
liesoms, silpnoms, turinčioms: nešvarų kraują, išbėrimus,
varvėjimus ir votis, kurios yra pasekmė kraujo nevalumo.
Reikalaukit Severos
Parduodama aptiekose.
Kraujo Valytojo. Nieko kito neimkit.

Pa) mosuojant i

Saldukai

SEVEROS Į ^mngtjs ir Pasekmingi
TAB-LAX Vaikams ir Suaugusiems

Kaina 10 ir 25c.

Severas vaistui pardavinėjami visose aptiekose. Rot svarbu, kad reikalautumėte, kad jums duotų Severas vaistus ir
kad neimtumėte. vieton jų, jokių kitokių. Jeigu aptiekorius jų negalėtų pristatyt, parsitraukit stačiai nuo

resu:

18 E.

i

Jau nera Biaurų Išbėrimų

W. F. Severą Co.

£
%
S

j

\

S
4

Prekybos

10

KAS GERIAU

ir

Vakarine

Dieninė ir

Mokykla.

Mnlfin.mi.i-

1 Pradinis Prirengiatnasai). Kursas.
1. Prekybos Kursas pagal Amen
plianą,
3. Prekybos Kursas pa£.tl Kusijos
plianą
idcl manančių grįsti Lietuvon;.

3-čias AR 8-tas PROCENTAS?

r iiini

ant

mortgečių

skolinti. Nepatyrę žmones
samdo Banke Boxą ir ten

C. J.

yra

Telephone

nusi-

užrafONAS KŪLIS
5259 Sr«. Haistcd št„ Chicygc ;
GENEKALISKao AGENTAS į
Lankoki Gliicagoj,' užrašinėja
'.Lietuvą". Renka apmalšinimus"
r šiaip
spaudos darbui., i'erka
iai. tis, liolus ir 4
parducla: ir
ii: ip suteikia
informacijas biznio
eikaluose.
A. Olszevvski,
"Lietuvos"

taip gerai apsaugoti, kaip

■i

>

rie musų Banko Boxuose laiko

Bondsus ir naudojasi 6

LIETUVIŠKAS

Gtlicagū I

710 W. [8th St.

Tel. YARDS 1532

Dėl

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas i
3259 So. Halsted St., Chicago, III.
Gydo visokias lipas moterių, vaikų iri
vyrų. Speciališkai gytfOįlimpanf-ifrs, už- I
sisen<"jusias ir paslaptingas vyrų 1 i iras. į

pro-

4616 S. WBSTERN AVE.
ANTANAS VISBARAS
Parduodu

rašykit

adresu:

PETRAS

VAITIEKŪNAS
"LIETUVOS" AGENTAS
Dabar lankosi Detroit, Mich. Pas ji
galite užsisakyti "LIETUVĄ" Ir pi-

A. OLSZEWSKI BANK
3252 So. Halsted St.

nigus užsimokėti.
A. OLSZE WSKI,
"Lietuvos"

Chicago, 111.

lengvų išmokėjimų. Duodu
skolas ant pirmo mortgage.
3112 So. Halsted st.,

III.

3©^=]

tij.
ir

|

"Jaunoji Lietuva"
ILIUSTRUOTAS LITERATŪROS, MOKSLO
VISUOMENES MENESINIS

pažangiosios

li

LIETUVA" kainuoja
25 centai.

metams

Illinois

kreipkitės

sta-

J. J. STASULANIS,
Chicago, 111.

3231 S. Halstcd s'c.,

Telephone Yards 4780

$3.00, pusei metų $1.50,

;

K. J. FILLIPOVIČIUS

numeris

Visa kų siuskite antrašu:

rarauoaa
mas kalnas

mus,
rių turi

u z

labai

kimą. Apsauįtrija
nuo?
ugnies namus, biznius ir
furničius geriausiose kompanijose.
Perkantiems
dirba visokias
propcrt<
reikalingas popieras ir parūpina paskolas
mortParduoda lotus
prerifis.
visose ChicaKOs miesto danuog
lys.e
$500
ir
aiikščiaus. Taipogi
turi

"JAUNOJI LIETUVA"

^

28-29

ST„

CHICAGO, ILL.

SUSI VIEN.

1J

LIET.

ĮVYKS VVATERBURY'JE, CONN.
24 iki 30 d.

Gegužes

kreipiamasi į visus SLA. narius, ypatingai į kuopif valdybas ir
organizatorius, ir šiaip t geros vaiior.
ir Susivienijimui užjaučiančius žmone;, kadf jie visi, sujungtomis spėko-1
mis pasidarbuoti; pdr tuoj likusius fkL
Seimui 2 mėnesius, idant galėtume
pasitikti 28-tą—2!)-ti> SelM$ su didžiausiu džiaugsmu.
Nuo flerelto Seimo Susivienijimas
Lietuvių Amerikoje labai žymini pakilo na'rlij skaičiumi, bet męs noirtrae
dar augščiau j|
N'ORfMK
pakelti.
PASITIKTI SLA. SEIMĄ SU 10,000

informacijų klauskitėa

A. B.
307 W. 30-1 h

UŽSIRAŠYKITE SAU

men., 1914

.VARI V!

Iki

tam

m.

skaičiui

nelabai

daug tetrūksta.

Subruskite, vyrai ir moters! Nieko nėra negalimo tiems
žmonėms, kurie ilirba idėjai! Stokite

darban, prirašinėkite naujus narius ir parodykite savo tautai, jog
jųs, SLA. nariai,
esate verti didelės pagodonės ir
už.si pelno t su garbe nešioti tos
organizacijos vardą!

Pakilkite,

k^ip
BT'lRIA.NTIS seimas
DŽIAUGSMO SUEIGA!
SLA. Centro Adresų:

vienas,
bus

Joseph J. El/ag, Savininkas
4600-4602 S. Wood St'., Chicago.

ir dokumentus visose kalbose ir duoda rodą lietuviams visokiuose atsitikimuose ir reikalnose ypatiškai ir
pt,r laiškus. Tik kreipkitės viršminėtu antrašu.

NEW CITY SAV.INGS BANK
So. Ashland

4601

o

musų

mas ant savo ūkės .Mieli, valstijoje,
patėmijau, jog daug mūsų tautiečių
atvažiuoja ir perka įmes per visokius
agentus
Aš pasirengiau visiems patarnauti
ir galiu prirodyti, kur pigiau žemė
1
pirkti šitoj© apielinkėje, kuri dau| giausla lietuvių apgyventa.
I
Taigi, gerb.; tautiečiai, norėdami
pirk.ti nkę didžiausioje lietuvių kolionijoje, malonėkite kreiptis prie manęs laišku, o aš suteiksiu jums galutinę atsakymą ( jusų užklausimų.

Mr.
Box

1,

A.

Zabela,
Peacock,

LIETUVIŠKI

GIMINĖMS

?70

aprašymų

Joje aprašoma

ir 50

nu-

Parašykite

mums

savo

adreMi

su

paveikslų.

paslaptys

visų

stebukladarių-lnonininkii, stukorių, kazirininkų ir kitų. Aiškiai
suprantamai išaiškina visas

jų gudrybes,1 taip

kad

tamsta
ir Inist

tada užmokėsite agentui $5.95 už
tavorą vertės $30.00 ir kaštus už perkurie nebus daugiaus kaip 30
centų. Priešingai gi nereikalaujate
mokėti nei vieno cento.
Pasinaudokit iš šitos progos greičiausiai!
Rašykit mums tuojaus ir
adresuokit;

siuntimą,

UNIVERSAL COMPANY, 162 N. Dearborn st..

J.

D-re Maria
Moterų ir

Chicago,

III.

So.

1

III,

LIETUVOJE

—

—

—

o

New

York,

N. Y.

ŠOKIŲ MOKYKLA
CHICAGOJ.
Tango, One Step. Three Step,
Dream \Valtz ir kitus šokius, lietuviškus
ir
angliškus,
išmokiuu
i trumpą laiką už mažą. prekę. Aš
apsiimu išmokinti senus ir jaunus.
Kas tik gali pavaikščioti, tas
gali ir
šokti išmokti, šokti nemokėdamas,
žmogus neturi savyje ramumo nei
linksmybės. Norinčių mokintis mel-d/iu atsilankyti seredoj ir
subatoj,

Valandos:

TcL Austia 737

nuo 8 iki -11 vai. vak
Town of Lake
Turner Hali, 46th ir VVood sts., Chicago, 111. Ant 3-čiy lubų.
Maloniai kviečiu jaunuomenę ir my-.

linčius pasišokti. Bus patiekiami gražiausieji šokiai. Neužmirškite: kiekvieną seredos ir subatos vakarą nuo
3 iki 11 valandai.
Telephone Yarda 650.
PKf. F. L\ Jankaut^ą^

nioms

j:

A.

i

tuo

OLSZEW9KlO"BANKĄ.
M/'i,

siame

P. Mikolaiim

me

New York City

6
Tel. Canal. 211S

F. k.

JOZAPAIČĮO

APTIEKA

Telefonas Yards 155 t'r )'<7rrf.t 551.
Uilaikomi
tik
"gcriausii/i vaistus.
Vpating4 atydą atkreipiame į gera išpildymu receptų. Reikalui e>ant, meldžiame pas raus kreiptis.
-aiškus tik tiem atsakome, kurie piisiunčia ui 2c.
stampa.
F. A. Jotapaitis, Aptichos Rrozisoriut. i
3601 8o. Hal»t*d 8t.

Chicago III.

j

ir

mis kainomis
rasite

Štore:

LIETUVIS GYDYTOJAS

CHICAGO, ILL

3224-26 So. Halsted StM
LIETUVYS
nuo

DENTISTAS
9

ryto lig 9 vakare

3261 So. Halsted St.

Ghicago,

III.

Čia

«

I

reikalinga.

iš

o

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

jiį

su

kituose

išradimais
tinkamais vyrams ir moterims,
su paveikslais ir 370
aprašytų
reikalingų dalykų, visokių patarimų, receptų ir knygų. Yra
tas viskas kas tik žmogui reikalinga. Kas prisius dešimtu-

ku

gaus

naujausiais

kaip

Chicago,

kiti štorai.

ir žemesnes kai-

pigiau parduoti,

kitus miestus ir farmas.
Reikalaudami tikrai gerų Furničių, rašykite
mi arba ypatiškai atsilankykite į
musų storą.

'Vlusų

nui-

storas yra atviras ir vakarais: Utarir Subatomi iki 9 valandai.

ninkais, Ketvergais

South Halsted Furniture Itost

SINKUS,

3130 S. Halsted st.,

kostumeriams gali

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

kataliogį.
J.

savo

fabrikų, todėl gauna geresnį tavorą

nas, ir užtai savo

trūkstant

111.

geriausius pečius anglinius, gazinius,
puikiausias Lovas, Stalus, Sofas, Kėdes, Karpetus ir
viską o viską kas tik parėdymui ir užlaikymui namų

nekaštuoja,

ko

Chicago,

rasite

Sis storas turi

IŠRADIMAI

į

SO. HALSTEO FURNITURE HOUSE

CORNER 18th STREET

Phone Drover 5052

pasirinkipigiausio

lietuviškame

DR. A. YUšKA

DR. K. DRANGELIS

ryfcj

Geriausius Fur
ničius, didžiau-

šitr. apgarsi"Lietuvos" ir 11.00 per
money order, tai gaus visa3 4
knygas 00c. pigiau.

katalioguose, pasistengėm Išleisti nauv

tiktai iki 9:00 kiekviena

6:30 iki 12:00 vai.
ryto

atsiųs iSkirpęs

Kurių jokiam katalioge ligišiol
nebuvo. Męs, matydami daug

t

Valandos:

FURIMIČIAl

Priešai A. Olševskio Banką

iir..

12:00 vai pyta
8:00 vai. vak.

nimais

"i'

Turėdamas $500.'0fl, £dfli įgyti nam$
prie So. Halsted
Wveik priešais
naujai statomą. tMtrį?* Gera proga
lietuviui įgyti nafAį sri1 mažais Dinignis, bisnevoj vietoj itf'prieg to labai
pigiai.
Kreipkitės
žiplatesnėms

Rezidencija

Viso $1.(30

VALANDOS-,

A.

Dovviatt-Sass
5206 W, Harmon Street

10c
mokytojo
Aritmetika mokinimuisi rokundu, bu paveikslais (apdaryta), ,35c

1749 SO. NALSRED SI

III.

vaikų ligų specialistė

Nedalioms

(Tramatika angliškoskalbo*m>ky t isbe moky tojo(apdary ta)$ 1.00
Vaiku Draugas arba kaip mokytisskaityti ir raSyti be mokyto.15c
jo
Naujas Budas mokytis rašyti ba

Box62

Chicago,

1725 West 18th Street
Tarp Paulina ir Woodgat.
Fhone Canal 1208
Euc 0:30 iki
tuo 7:00 iki

GERA PROGA!

Kas

Dept. 17,

Ofisas

SINKUS,

3130 S. Halstėd st.,

o

prisiusime katalogą, Ii kurio gatesite pasiskirti, Ir-* apsistelluotl lietuviškom dainom* Ir
deklamacijom*
rekordus.
Adresuokite,!
3252

$5.95

Prisiųsklt mums tik savo gerą adresą ir šitą
apgarsinimą, o tada męs
viską išsiųsime, visą setą, C. O. D. per expresą,
ir galėsite jį apžiūrėti
pirma ėmimo. Atimant, kada viską apžiurėsit
ir liksite pilnai
užganėdinti,
tai

viską padaryti
mylimas kaipi gabus žmogus.
Tai yra viena iš geriausių knygų, kurios niekur kitur negalima gauti.
Gražiais audimo apdarais $1.50.

galėsi

mes

OLS2EWSKI,
Halstcd -«t., Chicago,

už

Jums

siuntimu.

Mlch.

GERIAUSIA

Pažangiosios pakraipos dienraštį "LIETUVOS ŽINIAS" ir
"LIETUVOS ŪKININKĄ" per šilu laikraščiu
^enernlę
Amerikoje.
Prenumerata "LIETUVOS ŽINIŲ" Amerikoje: agentūrą
metams $6.00, pusei
$3.00, norint-gi gauti du kartu savaitėje
metŲ
po 3 num. antsyk,
metams
$4.30. p-.isei metu
$2.15. Lietuvoje: metams
$3.20
pusei metu
$1.60. "LIETUVOS ŪKININKO' prenum.
metams
Amurikoje
$2.20, pusei metu
$1.10: Lietuvoje
metams
$1.65, pusei metų 85 centai.
Gener. "L. žV ir "L. Ų."
Agentūroje Amerikoje galima gauti visos
Jin ropos leidimo kningos. Reikalingi yra agentai.
Užsakymus
ir piningus
siuskite Bendrovės vyriausiam atstovui
Amerikoje šituo
adresu:
V' K. RAČKAUSKAS,
c„
Madis. Square
Stat 8ox 204.
....

užslėpta.

TĖMYKITE!

Str., New York, N. Y.

SAVO

Ar žinai kas tamstai

Jaigu nori viską žinoti, tai
sipirk tuojaus šitą knygą

REKORDAI!

Męs dabar turime 30 lietuviškų
įvairioms dainoms rekordų, kurie iki
šiol parsidavė po $2.00, dabar partraukėme didelį transportą
Iš Lletuvos ir gavome pigiaus, taip kad dabar parduodama po
$1.00 su Pa-

STRIMAITIS,

AR

Chicago.

Geo. L.

ATPIGO

$30.00

MĘS TURIME NUOSTOLI, UŽTAI
JŲS NAUDOKITĖS.
Dėlei konkurencijos sumažinome
prekes ant
daiktų ir sulyg reikalavimo nusiųsime kiekvienam mūsų laikrodėlių ir kitų
visą setą, susidedantį iš
7 daiktų vertės $30.00 už
$5.95, būtent: $15.00 laikrodėlu, gvarantuotą
ant
20 metų, vidutiniško
didumo, vyrišką, uždengtą su trimis kopertomis,
dailiai
ingraviruotą, geriausu amerikonišku verku, pilnai
nureguliuotą iki sekundai; $8.00 vertės 32-ro kalibro
revolveri iš kalto
liuotą; $3.00 vertės barberišką britvą iš angliškokanuolinio plieno, nikebritvai; $1.00 importuotą akmenį britvai galąsti; $1.00plieno; $2.00 pustuvą
aliumininį nikeliuotą
puodelį muilui su šepetuku ir, apart to, dar pridėsime
prie laikrodėlio
naujos inados šilkinį lenciūgėlį
užždyžką.
NESIŲSKIT PIRMA PINIGŲ! Užmokėsit tada, kada
viską pamatysit!

Europą.
Mūsų Banka išdirba visokius raštus

a ve.,
Ukso pres., St. Marcinkiewicz
vice-pres., A. J. Bierzynski i/.dicinkr.s.
Priima bankon pinigus ir moka
3%; Už sudėtus pinigus musų bankoj duodame čekių knygutę, iš kurios parašyti čekiai tinka visur. Skoir
ant
oizmcrių
su
bizpardavimo biznių
namų
j
lina pinigus am Real Estate. Perka
niais, ,.rl«a bc jų. Apsaugoja žmonių gyvastis
] pošelpa ligos ir netafmt* atsitikimuose. Rei- lr parduoda namus ir lotus. Išsamkn'aujatra agentų. Reikalaujantieji, atsišaukite do bankines Bkryneles (boxes) po
sekančiu antrašu:
3rd st., Chicago, Hl.
58 VV.
Telefonas Dro- $2.50 metams. Parduoda šifkortes ir
ver 2250.
Ofiso valandos: nuog 8 vai. iki 10 siunčia pinigus
į visas svieto dalis.
vai. i4 ryto, ir nuog 5-tos vai. iki 9-tai vai.
Bankos Valandos: Panedėliais, sevakare.
redoms, ketvergais ir subatomls nuo
ninkaifl ir pėtnyčlomis nuo i ryto iki
8 ryto Iki 9 vakaro; nedėliomis, utarAPGARSINU
6 vakaro.
visiems lietuviams, kad aš, gyvenda-

AMERIKOJE SEIMAS

šiuo

PASLAPTYS!
ir

že-

(prekes) nair fapnas, kudidžiausi pasirin-

loštis

4611 SO. PAULINA

į

atilotu

Kiekvienas, kuris užrašys nemažiaus kaip tris metinius prenumeratorius "Jaunajai Lietuvai," šaus dovani) 6 knygas V. Kudirkos
raštų, T. M. I). išleistu.
pavieniu

kuagentų,
uz palarna*
tu-ito mokė-

LIETUVIŠKA BANKA
Town of Lake Savings Bank

u*
Kiiogmansiai. mano icratiruvejA yra
o svetimų žemių pinigus maididelis pasirinkimas (vairių muzikališkų instru- singai,
ir parduodame. Parmentų, ir mano kainos daug pigesnis kaip ki- nome, perkame
tų. Jei pirkęs nebūtų kuom nors užganėdin- duodame šifkortes ant visų linijų l
tas, aš permainau, arba pat.".Kiti ttėdyk*. Savo
krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus
darbą Kvarantuoju.
ant geležinkelių po visę >.neriką ir

valstijos tiesas.

"JAUNOJI

Chlcago.

čiai į mano dirbPriimame piuigus j Banką užčėdituvę, bus jums pi- įimui nuo vieno doiiario ir
daugiaus
36
giaus. Turiu
metų praktika ir lir mokame trečią procentu ratomis
paliudijimus iš Ro- ant metų. Siunčiame pinigus j vi-'
sijos, Vokietijos ir
Amerikos, kad dar- sas svieto dalis pigia', gi^itai ir tei

I

pakraipos,

Inkorporuota pagal

yrir
rit-ins
vima

LIETUVAI" sand rbininkauja, prižadėjo ir pakviesta
sandarbfninkautl beveik visi pirmaeiliai
mūsų
poetai, beletristai,
mokslininkai, publicistai ir t.t.
leidžia bendrovė,

naujus
pataisau

instrumcn-

ti;

"JAUNAJAI

"JAUNĄJĄ LIETUVĄ"

J?»irl>u

gerai

senus

Nesikreipki!

LAIKRAŠTIS.
Tšėjo iš spaudos jau antrasai numeris.
"JAUNOJI LIETUVA" laikosi bepartyvoa

1

moterims.
t

7 daiktai vertes

pa-

CH1CAGO, ILL.
Telefonas Yards 3159.

Kiekvienas gali Išmokti barberyJ. J. STASULANIS,
Btės trumpu laiku is ga|ite padaryt
iPRAKTISK.-IS IŠDIRBIU AS IR PARDAVĖpinigą kol mokinatės, Rašykit, klauj JAS MUZIKALISKŲ INSTRUMENTŲ. ėdami Informacijų. Nassp.koff's Barber
I urm
krautuvę
ir (lirl)tuvę muzi- College, 1202 Penn avp., Pittsbur&, F'a. |
I kalinki) iiistrumen-

s

|

Arti Robey st.
T.iipogi Rusiškai-TirrKiškiY maudyklių

leidėjas. Barzdaskutykla krūvoje,

na-

North Western ir kitose,
kurios turi po keletu milionu
kapitalo, taipogi parduodu farmas po visą Ameriką, ant labai

34 tos)
M

ir

Apdraudžiu

III. Drimr 5054

Konkurac jinis Karas.

Gvaranluslas
ant 20nLj

po

ILL.

al,

i

Humboldt 4532
Atdara Dieną Ir Nakti.
L. KAPLAN MAUDYKLIŲ CO.
Rusiškai-Turkiškos ir visokiu
ryšių maudyklės.
1914-1916 W. Divlsion Street

kambariai

lolus

ir rakuudus nuo ugnies geriausiose kompanijose, kaip Roy-

3364 S. Halsted St.

Chicago,

ir

CHICAGO,

c.,P.rt

mus

O, Jonikiene
(Kampas

namus

Cbieago.

visų

Telefonas

Bondsai,

arba per laiškus žemiaus
parodytu antrašu:

VVBSTERN R E ALT Y CO.

Geriausia Akušerka

kad tavo pinigai
procentą, tai įdek juos
yra

platesnių žinių kreipkitės ypatiškai

TE1.EPH0NE DftOVER 1924

sa-

Taigi jei nori,

kas

K0LI0NIJ0J

"kuriuos dabar parduodame ant visai
lengvų išmokėjimų.
VIRŠMINĖTOS PREKĖS ANT LOTŲ BUS PAKELTOS PO
$50.00 ANT KOŽNO LOTO NUO
GEGUŽIO PIRMOS DIENOS.
Ant tų Lotij jau yra cementiniai saidvokal sudėti ir
pilnai užmokėti. Taipgi suros, vanduo ir
gasai jau yra
pravesta. Prie pat McKinley Parko, čystas ir sveikas oras dėl
gyvenimo.
Nelaukit ir neatidėliuokit ant rytojaus, bet važiuokit
šiųdien ir pirkit sau puikų Lotą, nes dabar yra pati geriausia proga pasiskirti kampinius Lotus dėl
biznių, ir dėl gyvenimo prie pat Parko, kolei dabar dar
pigiai parduodame. Kitų metų' nei už'dvigubus pinigus nepirksi
tokių Lotų.
MĘS UŽMOKAME VISUS KELIONĖS KASTUS TIEMS, KURIE IŠ
KITŲ MIESTŲ, PIRKS LOTUS NUO MU
SŲ KOMPANIJOS.

Dr. J. KŪLIS

ntu.

Norinti dasizinoti

LIETUVIŲ

LOTAI

LOTU PREKĖS PO $300.00 IR AUKŠČIAU

CRABORIUS

leidėjas.

kuponus nuo Bondsų atkerpa, paduoda Bankai ir gauna savo
procentą. Y ra šimtai žmonių, ku-"

neštų 6-tą
į Bondsus.

NAUJOJ

Canai 2N5

P1GŲS

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

tis tik

c

LOTAI

pa-

anų Boxe laikomi. Jie kas pusme-

vo

LE VES KIS,

Vedejas Mokyklos
3106 So. Halsted St., Cliicago, 111.

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

Kožnam vienam, kuris iškirps
šitstraipsni ir afsinpS } musij ofisą ir pirks Lotą nuo mūsų kampanijos, tai bus
priimtas vieton $10.00 prie pirmo įmokėjimo už
Lotą.
Tik vienas šitoks kuponus bus
geras kiekvieno loto pirkimui ir tik iki gegužio 1 mos
dienos.

—

Lietuviška, Angliška, Vokiška'lir Klisiška
(pa£al norą ir L«iiVišK*>«
Del £mu'kesnii( žinių kreiptis yyatiškai
arba per laišką sintim' aiMra'šu:

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

apsaugoti, negu

$10 DOVANAI $10

Kalbų

III.

&3J

3224-26 So. Halsted S!., Chicago, III,

JUBILIEJAUS NUMERIS.
Laikraščiui susilaukti jubiliejau!) ir
išleisti jubiliejaus numerį galima tik
vitn» sykį j 15, 25 ar 50 metų. Toks
tai retas atsitikimas.
Ir šie metai tuo yra žymus, kad
didžiausias liet ii vi ij laikraštis "Katalikas" snsilaukd Ivos mėty jubiliejaus ir
išleidę gra/ij jubiliejinį numerj, piln.-j
paveikslų ir indomitj raštų. Amžinos
«varb os Šitame nunii ryje yra ankietg j
klausim.!: "Kas šiandien butų svarbiausiai lietuvių kultūros pakėlimui Ameri-

K.Z0RAIT1S I
PIRMAEILINIS BUFETAS

!

tinė, kvepianti cigakuoširdingiausiai.

:

;

0. HALSTED ST.

1200

Sit^ jubiliejinį "Kataliko" numerj
kiekvienas privalo įsigyti atminčiai. Už
10c. bus prisiųstas kiekvienam.
Reikalaukite tuojaus, kol neišsibaigę.
Rašydami adresuokite:

J. M.

Priima BveCiuo

rai.

koje?"

Crciciauai, Puikiausi. Didiiausi
flviejtj šri'if>i; paoi/.irrimat laivai tarp Liepoja'"- ir Nnv S'ork tr nuo NVw Vork iki kottrrflairi ir f.iepojaiH. V idutine kainom. Kreiptis
j
prie A. E. Jolimou * C o., firn. Pass. Agefts, I
37 Broadway, Nevv York, N. Y.

,

Saitas alus, gera deg-

11U—=ir=ii

-ip

TANANEVIČIA,

3249 So Morfan St.,

Chicago,

III.

2 KATALIOGAi OYKAi!
Ųję.j lietuvišku
•

KNYGŲ

nuo

seniausiom iki

naujausios
laidos, pilnas naujas katalogas,
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI,
MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti

28 metų

man

EINA KAS SEREDA. BR00KLYN, N. Y.
Ir

paduoda daugiausiai geru
Europos ir

irin Iš Amerikos,

ina/csti!i| miesteli ), pardavinėti
knygas ir laiškams pop.era*. Adresas:

tai ii

RAŠYK

M. J. DAMIJONAITIS
,

svarbių ži-

Iki

Jojo Dugne

Su charakteringu nuodugnumu Vokietijos universiteto studentas savo troškulio mažinimo smagume
ištuština iki sausa savo stiklą gyvybę teikiančio savo prigimtos šalies gėrimo, kurisai taip
daug pa-

ADRESU:

J. J. Pauksztis & Co.

CHICAGO, 1LI.

33rdSt.,

Ir

viso svieto, o

prenumerata ka&tuo|a metams tik $2.oo;
pusei metų $1.oo. Uirubc/.iuose, metams
53.00: pusei metų $1.50.

laišką, p„tnin£k katra

KATALOGĄ prisiųsti, ar abu kartu?
RoiKalinz* knyftij platintojai agen-

803 W.

laikraštis

VIENYBE LIETUVNINKU

gerų muzikališkų instrumentų
katalogą, įvairiausių armonikų,
koncertinkų, klernctų ir 1.1.
Pašant

senas

120-124 Orand Str.,

Brooklyu, N. Y.

ALMA MATER

O

Šisai nepasekamas alus yra vainikuojančia pastanga pusės Šimtmečio praktiško "Alaus Žinojimo," pridėto prie moksliškiausiai nurodyto įrengimo, žinomo alaus dirbimo menui. Pasišaukite Calumct 5401
Dabar" ir turėkite

"Tuojaiis

dėžę

namon

pristatytą "Tuč-Tuojaus."

|

Kaina tik $1.50
85c. pusei metų.

(S

CHICAGO,

|

"Ateitis yra bepartyviskas laik- >
rastis, tai liaujantis jaunimo )
ir kulturos
reikalams. Tai- \
pina daugybę įvairiausiu zi- >
niu. Didelio formato, 8 pusi. (

S)

ILL.

Savettins Laikraštis

"ATEITIS"

?
<S

)(

McAvoy's Malt Marrow yra puikus tonikas sveikatai ir jiepai atgaivinti.
žmonėms, sveikstantiems po drugiu, jisai yra idealis vaistas. Guukite
jojo nuo savo aptiekoriaus.

McAVOY BREWING COMPANY,

Naujas

S

o

metams,

)

|)

užsirašyti

inDa"Atei-

Reikalaukit vieno

nume-

>

"Ateitį" išleidinėją. bendrovė,
(S

S)

korporuota
bar

laikas

tį".

$25,000.

ant

\S

Adresuokit taip:

\\

s

pažiūrėjimui uždyką.

jS

rio

c

"ATEITIS"
<

rnori

būti

sveikas ir turėti kuom

International

pavaišinti savo mylimą svečią.
rDaktarai rekomenduoja už geriau-

'ZZ &*Ą

Smetonos

STHAUS BROS. GO,

Išdirbėjai,

216 W. »Vf8<fi«on F,.

Geriauaioms Pasekmėms Vartokite Per<ection
Pas Vertelgas Visur.

Koštuvas

Gaunama visuose goresniuose Saliunuose

RAŠTIS

STANDARD

OIL

Indiana

Aliejų

Utarninkais ir

COMPANY

pusei

dabar turi International

kas

visuose

obstr.ktus ir

bylas, civiliškas

Peržiūri

visus kitus

legališkus

padirba

Pirkite International smetonos koštuvi)—Lily, Bluebell ar Dairypasinaudokite ilgiausiu jų ištesėjimu ir geriausia tarnyste,
žinovai suplanuoja ir padaro International koštuvus. Jie padaro juos
stiprus, pilniausia pritaikytus ir lengviausiai vartoti. Daug patobulinimų ir pagerinimų suteikia jiems pirmą vietą rinkoje. Pastebėkite,
pavyzdžiui, žemą pripildomą blėkin®, augštą iškošto pieno šmirkšlę,
tvirtus sanitariškus atvira pagrindu rėmus ir tokius vidurinius
patobulinimus kaip plieninius volelius, bronzinius varpstynus, vingiuotus krumplius ir 1.1.
Jeigu jus

Rcom 510 Ashland
Cor.

F, A, PŪSZKA'S PHARMACY
3121 So Morgan Street
Tai. Yards 695
CHICAGO, ILL,

parašysite by kokia kalba, męs pasiųsime jums
apie International smctonos koštuvus.
Jeigu .ius nežinote kas juos pardavinėja, męs pasakysime,
kur juos galima pamatyti ir išbandyti.
Adresuokite savo laišką:

visi.ą

fDr.O.C. HEINeI

BRIDGEPORTO OFISAS:
3255

Block

So.

Halsted Street
(Priešai 33-čiį gatvę)

Randolph and Clark Sts.,

VAKARAIS:

C h IC ACiO

nuo

7 Ik 9 vai.,

CHICAGO

Of ĮSAS—Kampas 31 ir So. Halsted gat.
(Spiolnui rtrtiptiekM.) A CHICAGO, ILL

USA

Chucpicn Deermg

Telephone DROVER 5326

1307

DENTiSTAS

International Harvester Company of America

išs iriant nedėlias

Telephone RANDOLPH

j savaitę, sustahdjs plaukų slinkimu.
Trinkie gerai į skclpa, ant šaknį;
kas antra ar trečia diena.
Prekė 50c. ir $1.00.

mums

ilustruotą Katalogą, pasakantj

dokumentus.
MIESTO OFISAS:

sustiprina skelpa. sujudina šaknis,
plauku-? padaro švelnius, blizgančius,
geriausis vaistas nuo Dandruff
"lustų". Vartojant du ar tris kartus

yra

maid—ir

teismuose (suduose).

MeCcrmick

Milwatkee

Oifcomr

Plane

Bell
iftžgi
»

ES55Ei«EfI31

n

JĘĮgnĮ

Paduoti

Nedel'omis

nuo

nno 6 iki 9 vakarais
9 iki 12 rytais

—ibi-

visi

St.

TELEPHONE
"i

Bell

Liekuosi

su

pagarba

Dr. G. M. Glaser
Morgan

St.

Kertė 32-ros gatvės.

Seniausia
1

Lietuvių užeiga pat

Juozui mm
Uilaiko visokios pirmo
skyriaus gėrimus ir kreyenčius cigarus ir

C

omp a n

y

Telephone Building

Susirinkimams, vegtuvfmi, baliana lr tt Širdingai priemlbu Ir broliška rodą kiekvienas

; 1353 Illinois GL

Official 100

Dr. A. L. Graičunas
GYDO

3310 So.

3159

-L

INVAIRIAUSIAS LIGAS

Halsted St.

Kerte Mrd

F. P. BRADCHULI5
Telefonas Yards 3162

Chicago, III.
YARCS

tį. Esiu specialistas ligose vaikų, moterų ir vyrų ir užsendiatose ligose.
Darau visokiu operaciją.

3149 S.

draugavimo vižlaikytoju.

C hica go Te 1e phone

DEPT. L.

"

Ir toliaus mane rems, esiu namie ant
kiekvieno pareikalavimo dienų ir nak-

Gražią Naują Svetaln%

A. VISBARAS & CO.
St.,

Pasitikėdamas, jog gerbiama publika

mui, eina šaltyn.

tikru

Siaurinėje Louisianojc, vietoje, kurią ganita turtingai apdovanojo, atsidaro nauja lietuvišl a kolionija. Vaisinga žemė yra
prie geležinkelio ir prie miestų, Vieta labai puiki: Klimatas
sveikas ir malonus. Prekės labai mažos ir išlygos mokėjime
prieinamos ir biedniausiam žmogui. Nepraleisk progos tapti
neprLjulmingu ir tuoj aus kreipki* artimesnėms žinioms pas:

ss&į/n

"Lietuvoje

Chicago, III. h

KIEKVIENAS GALI BUTI FARMERIU,

3112 So. Halsted

Garsinkites

Morgan

Mano ofisas aprūpintas naujausiais
judais gydymo. Visus ligonius stengsiuosi užganėdinti kaip ir lig šiol.

nesusiėji-

Long Distance Telefono nekliudo nei vieta, nei laikas. Jisai
visuomet yra gatavas. Jisai yra

LIETUVOS BEJENTALISKAS BIURAS

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis

vienos

i

Draugavimas, ačiu

ŠTORĄ

1415 S. Halsted St.

lškolektuoja vekselines paskolas, algas, dalės ir pinigus, paliktus kitose bankose Amerikoje ir Europoje greitai ir pigiai.

BIURO VALANDOS:

DRABUŽI U

v

is

kitą pertraukia
daug draugiškų ryšių.

S. GORDON

| Į lETUVOS REJEHTALISSAS BIURAg

CHICAGO.

vietos

užsakymai veikiai aprūpinama.

VYRIŠKŲ

•

•

ai

Speciali.škumas ant kuparų ir valizų drabužiams.

liškus Raštus Geriausia Padaro

ST.,

apreiškiu pagodotai visuomeniai, jog esu seniausias gydytojas
an
Bridgeporto, praktikuojaut per 22
metus, perkėliau savo ofisų ir gyveni*
mą J savo locną namų po numeriu
32-ros gatvės.
Telefonas Yards 687.

Didelis pasirinkimas ant užsakymo padarytų
kelinių, padarytų už $4, $5 ir $G, dabar parsiduoda už $2.50.

Kontraktus Pirkimo Namų ir
Biznių ir Visokius kitus Rejenta-

A. OLSZEWSKIO BANKOJE

M. Glaser

Siuonii

3149 S.

Nauji, ant užsakyiro pndaryti pavasariniai
fintai, vilnoniai, po $35. $4.. ir $50, dabar parsiduoda nuo $10 iki $20. Dėvėti siutai, kuri«?
buvo padaryti už $40 ir $50, dabar parsiduoda
už $5 ir augščiaus.

Pasportus, Affidavitus,

3252 SO. HALSTED

Dr. G.

Kertė

*

I

System

Pigumynai vyru ir jaunikaičiu apred.

1

Rusiškas Dovierennastis,

C0.,

Pa.

Geriausia Gyduolė
PLAUKAMS

pienu ugdina riebius sveikus paršus ir veršius. Jie nežino vargo
ir laiko gaišaties, kokia yra košiant
rankomis, ir padidina savo pienininkystes" pelną.

kriminališ-

ir

$1.25

B0CZK0VVSKI

Mabanoy City,

smetonos košimus- Jie iškošia pieną bemelždami,
kad pienas košiasi geriausia.
\ ieną ar du syk
j savaitę jie
luri gabenti j smetoninę vien »metoną. o šviežiu šiltu iškoštu

Veda visokias

metu

Aaresuokit taip:

W. B.

NIAUKSTANTIS farmerių
J-

Pėtnyčiomis

Prenumerata metams $2.50

A. CHAPOSKE, ir T. PODLASKIS lietuviai agniai

ADVOKATAS

:

imti SUN,Eina jau 25 metai

Corporation)
CHICAGO, 1LL.

DEP'T L, GHiCAGO, IIL

Antanas A. Slakis

T

T

£

V

Harvester

Ryc

Kaipo Skautj, Tvirtą ir sveiką gėrymą
Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani
ir sveikiausia stalava degtine.

DU-KART NEDELINIS LAIK-

Neto
Ber/žction.
II IMI II II II I
IJįTb I'I I Į —I
Oil Cook-stove
Svariau negu anglis ar medis
Pigiau negu gazas

BUSVtP

sią degtinę

S=0=sL=0

Duoną Kepa Tobuliai

"ptsTON THEBAtis„

7

Geriausią Degtinę (arielką) jei

&

Chicago, III.

Attorney & Counselor at Law
30 N. LaSalle St„ Cor. Washingto.i SI.
Slock

Fjchange Bldg.,

Rooms 1107-1114

Telephone Franklin 1173
l.if tuvįsaiivokatas, baigęsteisių rnokslj A n»knciviliokas
nkoje. Veda visokias
minaJiškas visuose teismuoij tsuduo»e>.

liįrlas,

Gyv. 1123 S. Halsted St., arti
Telephone Yards iJVU

31-ma

