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Chicago, Illinois,

22 d. GEGUŽIO

SKANDINAVIJA.

X Vilniuje policija rinkusi žinias apie kunigų darbą1 imasi vieTvėrusios kitą kart vieną viešnamu
tinėse bažnyčiose; taipogi kokia
žinių. Mieste Vera Cru:>.
patystę
trįs Skandina\ijos kara- kalba
atliekama pridėtinės payra daugiau Amerikos kareivių,
MEXIKO.
lystės: Danija. Švpdija ir Normaldos, ir kiek yra įvairių tautų
negu jų prieš tą miestą lluerta
rcvoiiucijonieriams galėtų pasiųsti; amerikonams vegija niano vėl susirišti palai- klcrikų dvasiškoje
Mexikos
seminarijoje.
Po kekymui sa\o nepriklausomybės ir
i mūšiuose padėtų turinti milžinišpradeda vi.- geriau -cktis.
Vilniaus
X
mokslo
apygardos
nes pasiliu dienu smarkiu mušiu rcvoliu- kas kanuoles Amerikos kariški atsigynimui nuo priešu,
vieton
globėju,
-ima,
kaip
prane"
drūdalinusio- neįstengs atsiginti
cijonieriai paėmė portinį miestą laivai; todėl užpuolimas ant Vera
bupasitraukiančio
Ostroumovo,
Dėl
pasidalinimo
Tampico. .vltišiuose' revoliucijo- Cru/. butų visai bereikalingu tų kaimynų.
A. Viljevas, liaudies švietisiąs
nužudė
Siezvigą, Švedija
nieriai nužudė 2,500 žmonių, o kraujo praliejimu; jis pasisekti Danija
mo departamento direktorius.
ir
gi
linlandiją
Estiją, padubeveik
žuvo
Huertos kareivių
negalėtų.
X Lietuvių bankas Vilniuje,
glemžtas Rusijos. Dabar tris tos
syk daugiau. Likučiai kareivių
Falls
mano
susirišti
i
kaip
matyt iš pagarsintos atskaiIškeliavo
viešpatystės
prieš
Niagara
jau
mie.-to pabėgo.
iš
traukiniaisavo balansą suyedė
tos,
kuri
\nierikos
vien
kad
vėl
ir
sumoje
Rusiją,
tyko,
Ivgiai Huerlos, kaip.
Kaip mano, jie nu'qi- prisigriebti
rub.
suvirš.
Bankas
tukoki
ar
ir
136.872
Švedijos
įgaliotiniai
taikytojai, mėginti galėtų griebti
j Saltillo, tik ar tas pasiseks,
ris
200 narių, atsakančių
Mtvirš
bet
su
Amerika;
N'orvegijos šmotą.
nežinia, 11 e> Saltillo apgultas rc- taikyti Me.viką
ar pasiseks sutaikyti, apie tai žiJeigu Rusija įsipainiotų Į di- už banko operacijas 199,400 rub.
norinti
todėl
voliucijonierin,
leli
novai
X "Vireitosio- pagalbos" diena
karą, Skandinavijos priešai
prasidėjo
Tarybos
abejoja.
miestan prisigriebti tnri atsirasti
turėti. Vilniuje, kaip parodo vėliausiom
20 d.
Savo delegatam*- galėtų ją prieš Rusiją
gegiuio
drūtestarpe dviejų priešų daug
\\ ilson apreiškė, ;og Galėtų ją savo pusėj turėti ir žinios, davusi išviso 10,000 rub..
nių. Prie Saltillo su savo kariau- prezidentas
Amerikos kariumeiiė pasitrauks Vokietija, jeigu su danieėiais iš kurio pasiliksią apie 8,000 grytojais yra gabiausias revoliucijoiš Vera Cru/ vien tąsyk, kada elgtųsi teisingiau; dabar gi Prū- no pelno.
nierių vadovas Vilią/ Kariumenė
bus
išpildyti visi Suvienytų Val- sų valdžia taip persekioja danieX Vilniuje rūpinamasi įsteigti
iš Tampico turėjo bėgti, nes jai
reikalavimai ir kada visoj čius, Šlez\vige gyvenančius, kaip teismą nepilnamečiams.
stijų
pritruko amunicijos, o jos iš nieMcxikoj viešpataus tikra tvarka. lenkus ir lietuvius Prusnose.
kur gaigi negalėjo.
X Pagirių geležinkelio valdiBet tvarka buva visokia; kas neninkams, kaip pranešama, užStovėję porte H nertos kanuoiitvarkos nerasti ir Sudrausta vartoti tarp savęs ir prie
niai laivai, kurie padėjo mūšiuo- norės, gali
Prezidento
vienytose
Valstijose.
se
ginančiai miestą kariumenei,
keliauninkų kreipklruies lenkų
\\ ilsono toks todėl pasakymas
taipgi išbaigė amunicija, todėl tukalbą.
reikšti, kad Amerika nori
rėjo iš porto pasitraukti toliau. gali
sau
Vera
Cruz
pasilaikyti. VILNIAUS GUBERNIJA.
enč. apskr.
LABANORAS,
Juos daboja Suvienytų Valstijų
kariški laivai. Bet tie kanuoli- Amerikoj, ypač tarp turtuolių,
Kum. Lajauskas, su: anos statyVILNIUS.
netrūksta ir tokių, kurie norėtų,
ti čia naują bažnyč't, kaip praniai laivai gali blokuoti portą,
X Balandžio mėnesyje atsibukad Suvienytos Valstijos visą
nes revoliucijonieriai laivų neturūpinąsis -auti iš valvo visuotinas "Lietuvos Ūkinin- nešama,
sau padžios
ri; jie gaii sulaikyti gabenančius Mexiką anektuotų, taigi
reikalingąjį leidimą.
kui" ir kitiems laikraščiams ir

POLITIŠKOS MOS.

ginklus

ir

amuniciją laivus, jų imtų.

knygoms

portan neleisti.

leisti bendrovės

pajinin-

Xors .savo delegatams prezi- ku susirinkimas. Tarp svarbesRevoliucionieriams teko taip- dentas \YiIson neįdavė susitaiky- niųjų nutarimų pažymėtina segi portinis miestas Tuxpam. Bu- mo išlygų, patarė jiems palaukti kantieji: paimti "Liet/ Žin. '.leivę mieste kareiviai, sužinoję apie taikytojų susitaikymo is'ygų sudimą savo rankosna ir laikraščio
besiartinimą revoliucijonierių, be manymo, bet visgi jis reikalauja redakcijon pakviesti dar vieną
mūšio iš jo pasitraukė ir nežinia I įnertos pasitraukimo nuo prezidarbininką; išleisti sekančiais
kur nuėjo. Tokiu buau beveik vi- dento vietos ir sutvėrimo
jo vie- metais knygą sąryšyje su "Lier.
sa Tomaulipas provincija yra retoj tuomtarpinės valdžios Mexi- Uk." io metų gyvavimo sukakvoliucijonierių rankose; nors Iįn- koj, kuri užsiimtų krašto nura- tuvėmis, ir šio laikraščio redakertos kanuoliniai laivai blokuotų minimu.
Kaip užtikrina svetimi cijon taipogi pakviesti dar vieną
portą Tatnpico, ginklus sau galės dipliomatai, Huerta sutinka pasi- sąnari, ir galop, sustabdyti lei-

gabenti per Tuxpam.
Revoliucionieriams

traukti, jeigu taikytojai to nuo dimą "Bendrijos," pašvęstos kotaipgi jo pareikalaus ir jeigu tas pasi- operacijos reikalams, o likusius
Saltillo
rodys būtinai reikalingu. JJet iš straipsnius sunaudoti "Lietuvos

teko

miestas Monclove, tarp
ir Suvienytų Valstijų rube/.iaus.
Tokiu bud u dabar visos šiaurinės

savo

pusės ir Huerta

stato savo Žiniose."

susitaikymo išlygas. Jis reikalauX \ įlniuje manoma statyti
valstijos yra jų rankose. ja, kad Carranza, nei Yilla jo vie- naujas gyvulių skerdyklas, kaTeks jiem.s ir Saltillo, o tąsyk tu- tos
neužimtų; kad ateinančiuo- dangi senosios sveikatos žvilgrės jie atvirą kelią į Mcxikos se rinkimuose
jis vėl galėtų savo sniu netinkančios. Tam tii -lui
sostinę, nes niekur nėra tarp Sal- kandidatūrą statyti ir kad ame- reikėsią išleisti 800 tūkstančių
tillo ir Mexikos miesto didesnių rikonai
pasitrauktų iš Vera Cruz. rublių.
kariumenės garnizonų, kurie reX Vilniaus lietuvių vaikų prieiš Mazatląn, to
voliucijonierių .žengimą galėtų Kaip praneša
esanti už Žaliojo Tilto,
miesto garnizono komendantas, glauda,
sulaikyti.
užlaikanti 28
Tellez sutinka miestą kaip pranešama,
Carranzos generolas Obregon, generolas
tėvai
vaikus, kurių
yra negana
esantis prie
Pacitiko, pranešė, revoliucionieriams atiduoti, jeigu
Me.\ikos

kad patįs tai galėtų atbus leista liuosai su kariu- turtingi,
jog neužilgo pradės veržti porti- jam
likti.
Imene pasitraukti ir eiti ten, kur
nj miestą Mazatian ir tikisi greiX Balandžio 23 d. Vilniuje
iš orlaivio
tai jj paimti.
Revoliucionierių jis panorės. Mėtytų
apie
vidudienį buvo 35 (pagal
veik suvisu išardygenerolai L. Blanco ir Rafael bombų tapo
mūsišką
tremometrą—95) laipBuetna paėmė miestą Tepic. Mu- tas fortas La Pedro.
sniai šilumos, lai yra retas atšis čia traukėsi 29 valandas ir panegeidžia sitikimas.
Revoliucijonieriai
sibaigė visišku Iluertos kariume- Hucrtos vietoj tverti naują val- X Žadama Vilniuje įtaisyti nuones
sumušimu.
Revoliucionie- džią Mexikoj, bet jie nori pats latini kontorą, kurisai rūpintųsi
riams teko taipgi portinis mies- buti Mexikos valdonais. Todėl elektros
strytkarių Įvedimu. Dartas San Blas ir miestas Paredon.
jų atstojai nedalyvauja taikymo bas prie įvedimo, kaip pranešaHuertos kareiviai nenori jau muš- komisijoj mieste Niagara Talis, ma,
prasidėsiąs 1915 pavasaryje
tis; jie, prisiartinus revoliucijo- nes jie nemano paisyti to, kas ten ir užsibaigsiąs į
pustrečius menieriams, be mūšio miestus jiems tarp Amerikos ir Huertos atsto- tus. Linijų išviso žadama pra-

atiduoda,

o
traukiasi sostinė*
Huertos rankose dabar yra
dar krašto sostinė, miestas Mexiko ir tą miestą jis laiko tik tol,
kol prie jo revoliucijonieriai ne-

link.

vų bus nutarta. Jų vadovai da- vesti 6.
bar kalba, kad jie, užėmę miestą
X Vilniuje,

\Iexiko,

ten

kaip praneša

laik-

jves tokią valdžią, raščiai, atidaryta japonų dailės

laikymo, tai ministeris Bryan pagązdino karo pradėjimu, jeigu
Iluerta laužo

Aplinkinėse
konai

sutarimą.
Vera Crtiz mexi-

išmetė

į padanges didelį
plieninį tiltą geležinkelio, vedančio j Mexikos sostinę.
Matyt
Iluerta laukia karo atsinaujinimo, tai

ardydamas kelius,

sten-

giasi sunkinti amerikonų traukimą
Pabėgėliai iš Mexikos viduriu,
atkakę į Vera Cruz, atgabeno žinią, buk Huertos kariumenė esanti

miesto aplinkinėse, rengia
užpuolimą ant Vera Cruz. Todėl
ir amerikonai drutina miestą nauto
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VIŽUNAI. Norima įkurti čia
TELŠIAI. Apskrityje manoma įrijšies apsireiškimas: kas šventė
aptieką. Tuoni, kaip pranešama, įtaisyti amatų ir kitoniškų mo- supjaustoma tai arba kitai mobesirūpinąs vaistininkas Grigas. kyklų. Kol-kas, svarstoma, ko- terei rūbai. Kaltininko, kol-kas,
kios vietos butų tinkamesnės.
nesugauną.
PLUNGĖ.
Kaušelių dvaras
parduota lietuviams valstiečiams.
BETYGALA, Kauno gub. BaMARIAMPOLĖ. Suimta jaulandžio 22 d. čia kilo didelis gaisŠEDUVA. Nutarta įkurti čia ras, sunaikinęs 25 triobas, dides- nas vaikinas Strielkutis. Jisai
i.aupinimo-skc'inimo
tarimas

priklauso

kasą;

Nu- nė dalis

kurių

vietiniam ūkio tuvėmis.

rateliui.

lnivo užimta krau- kaltinamas

(iaisro

žmogaus

subad vme

priežastis: ciga- peiliu.

retas.

TIRKŠLIAI. C'i a suimta žmogus, kaltinamas įvairiu prekių

PADUBISIS, Šiaulių

ap. Padvare krumuose rasta ne-

BUDKA, Mariam, ap. Paplentėje ūkininkai Popiera ir Butkus,

rai šių
kaip pranešama, įtaisę tartoką
vogime nuo vežimų, čia susto- gyvas Augustinas Pavlovskis, žumedžiams pjauti ir neužilgo
man-;
jančių kelionėje tarp Rietavo ir vęs praeitą žiemą. Spėliojama,
tartoką
prijungti
Mažeikių. Sakoma, suimtasai pri- buk jisai, audros užtiktas, prisipažinęs daugelyje įtariamųjų sėdęs krumuose pasilsėti ir su- I
vagysčių.
Suimtojo pavardės šalęs.
SUVALKAI. Į steigtuosius era

Lietuvos laikraščiai nepaduoda.
KRETINGA.

lyną Įstojo
Jisai dabar

VEIVERISKIAI, Šiaulių,

\ vietinį vienuo- Nežinomi

kun. V.
vadinsis

Juozapatais.
tėvu Juve-

naliu.

KĖDAINIAI.

Rengiama šį-

vagįs, pranešama,

pedagogijos kursus lanko išviso
28 /.m., tame
skaitliuje 15 lenki;,
10
lietuvių ir 3 rusai.
paap.

vogę iš Elzbietos Janutienės 100
rub. pinigais ir 139 rub. vekseliais.

ALEKSOTA,

Mariam, apskr.
žemės

Kaip pranešama, didelis
gabalas nuslinkęs

nuo

kalno, "x

Ukm. ap. Ūkio
užgriuvęs dvi triobas, kurios«*
Čia 3 dienų ūkio kursai, kususirinkime
buvo nadraugijos
žmonių tuom laiku tačiaus neburiuose, tarp kitų, turės paskaitas
klausimas apie įsteigimą ta.
ir lietuviai agronomai Tūbelis ir grinėtas
savos pieninės, ir nutarta, kad
Masiulis.
dar peranksti, ir su tuom dalyku
GARLEVA, Mariam, ap. Pardar palaukti porą metu.
duota, kaip pranešama, licitacij* >
VITAGOLA. Valdžia paliuo- reikią
keliu, už i.joo rublių
savo nuo vietos mokytoją ŠalŠIAULIAI. Elena Mickevičiesu 6 žemės
koplyčia
kuris
čių,
važiuojąs pietuosm, gy- nė
dešimtinėj
prašiusi valdžios leisti laikraš- mis. Nupirkęs
dvadytis.
jąją
Olžanų
ti "Šiaulių Aidą." Leidimo ne- rininkas
Zabelskis.
Tai trečias neleidimas leisALYTUS. Vilniaus gubernaBAISIOGALA, Šiaulių ap. Ži- gauta.
ti
Šiauliuose
torius leido vietiniame "Ryto"
laikraštį.' Už paskuSEIRIJAI. Metinės parapijos
lainių sodžiuje sudegė ūkininko
skyriuje steigti skal. vklą-knygy- Ip. Bajorūno klojimai su garine tinįjį neleidimą, kaip praneša- žmonės, kaip pranešama, atsisama, žadama skųstis Senatui.
n ą.
kę aukauti naujos bažnyčios stakuliamaja mašina. Nuostolių paX "Varpo'' draugija Šiauliuo- tymui.
daryta ant io.ooo rublių.
se turėjusi savo iškabą vien lieJONIŠKIS, Vilnieus ap. Kai-knrie vietos lenkininkai, pagarNAUMIESTIS. Balandžio 26
PANEVĖŽYS. Gružių dvare tuvių kalboje. Valdžia liepusi tą
savo
riaušėmis
sėję
dieną buvo čia vakaras. Vaidinbažnyčioje, valdžia susekė valstietės M. iškabą nuimti.
X Rengiamoje šį rudenį Šiau- ta Gogolio 5
kaip pranešama, gavę iš lenku en- Strielčiunienės slaptai vestą lieaktų komedija "Reliuose parodoje valstiečių ūkio ra- vizorius."
deku apie 500 rub. Kni-kurie gi
Režisicriavo
mokinosi
Noimatinių mokyklą, kurioje
teliai mano tam tikrą savo sky- nas.
kiti negavę. Dėlei t-, pinigų kiię 10
Vakaras, kurin prisirinko
vaikų S—13 metų amžiaus.
Tam tikslui esan- pilna
nesusipratimų ir pi urnai tarp
svečių, ir patsai vaidinimas,
y Panevėžy iė buvęs liaudies rių įtaisyti.
čion kotnisijon pakviesta Erteliš
bendru.
kaip pranešama, pasisekę.
mckjklų vedėjų neva susivažiaGabševičius ir A. Povylius.
vimas, kame svarstyta kai-kurie
X Šiaulių "Blaivybės" skyrius,
mokinimo reikalai. Skaityta ir rekaip pranešama, atėmęs ištisiems PETERBURGAS.
KAUNO GUBERNIJA.
feratų.
Pranešama,
metams balsą 7 blaivininkėms kad
valdžia sumaniusi paimti
KAUNAS.
jauž įžeidimą vieno svarbesniųjų vu
GELAŽIAI. Šiame nedideliapardavimą savo rankosna. tai
skyriaus asmenų.
X Surengtoje Kaune "blaivy- me
yra Įsteigti monopolinę systemą,
miestelyje, tarp kit-ko, gyvuobės dienoje"' aukų surinkta, kaip
keturis
metus
kaip tai dabar su degtine Rusija prieš
įsteigta
MALDOČIONJS, Panev. ap. joje daroma. Tam
pranešama, apie 550 rub.
buvo
vartotojų draugija. Jinai
tikslui, sakoX Rašoma, buk, skirstanties įkurta tiktai su 1,000 rub. kapi- šniūro sodžiuje, kaip pranešama, ma, reikėtų pastatyti apie 10.000
kilęs didelis gaisras, kame sude- elevatorių
Kauno gubernijos vienasėdziais, talo, ir tai pusė
(svirnų javams supiljojo buvo skonenorima laikyti tiek aviu, kaip linta. I keturis metus draugi- gusios ūkininkų T. Paškevičiaus, ti). Valdžia iš javų
pardavinėjiV. Sadzevičiaus, U. Barono ir mo
pirmiau. Vilnos todėl kasmet vis ja atsimokėjo skolą. Pernai tuturėtų kasmet apie 80 mil.
M. Potušinskio visos triobos.
brangy 11 einančios.
pelno.
rėjo n.500 rub. apyvartos.
Kai-kuriems sudegę ir gyvuliai.
Vietos gyventojai, kaip rašoX Keltas, kėlęs žinones ilgiauNuostoliu—suvirs 13,000 rublių.
sius laikus per Nemuną ir pava- ma, pasiuntę gubernatoriui praLIEPOJUS. Dėlei rinkimų
Gaisras kilęs dėlei neatsargaus miesto
valdybon čia tarp latvių
saryje pakilusio vardens nuneš- šymą, kad panaikintų visas esanapsiėjimo su ugnim, linus mi- ir vokiečių eina kuosmarkiausia
tas j Prusus, nesenai buvo atgal čias čia smukles.
nant.
kova. Tą kovą akyvai seka ir
sugrąžintas taisymui. Taisymas,
PANEVĖŽYS. Čia, kaip prakitų vietų latviai. Latvių grukaip pranešama, iau pabaigtas,
ONIŠKIS. Zarasu ap. Balanpė norėjo eiti tarybosna su voir keltas varąs senąjį savo darbą. neša "Aušrinė," esama penkių vidžio 19 d. iš vietos monopoliaus
kiečiais. Ir kitose \ ietose gyduriniu
momokyklų. Realinėje
X Praeitais metais Kauno teisišvogta 756 rub. pinigais ir už
esama
išviso
mokivenančiųjų latvių pradėjo eiti j
444
me išviso buvo 8.272 bylos.
Iš kykloje
suvirs 14 rub. degtinės. Įtarta
norinčius
tartis latvius laiškai,
lenkai
ir
niu,
kurių tarpe 156
125
jųjų 5.019 bylos buvo kriminalės;
apvogime ir suimta vienas žmo- raginanti
imant
lietuviai;
susideda,
nedaryti su vokiečiais
likusieji
jose buvo 1,253 kaltininkai, o
gus, kurio pavardes laikraščiai
ir pasistengti juos
iš
jokių
sutarimų
laipsniškai
pagal skaitlių,
rusų,
nubausta 741 žm. Civiliškų bylu
nepaduoda.
tai
estai pas sa\e pair
latišginti,
kaip
buvo 3,252, iš kurių svarstyta ir žydų, vokiečių, karaimų
darė.
išviso
vių.
Moterių
gimnazijoje
nuspręsta 3,046.
Pajicškomųjų
tomis bylomis pinigų suma sie- esama 161 mokinės. Lietuvaitės
GUBERNIJA.
REVELIS.
Dėlei buvusiojo
kė suvirs
rub- savo skaitlium užima ketvirtą

1,659 tūkstančių

jiems bus reikalinga, o paroda. Josios įrengėjas, rusas, Iių.
tuomtarpinės visų partijų val- aplankęs visą eilę kitu miestų ir
X Lietuvių Katalikų Moteri 1
ateis. To miesto aplinkinėse pa- džios
taipjau nepripažįs, kaip ne- visur turėjęs pasisekimą. EsanDraugija prašo miesto valdybos,
sirodė jau žianrtis Zapatos kapripažįsta Iluertos.
tieji parodoje paveikslai parduo- kad sumažintų josios mokesčius.
riautojai.
dami. Vidutinė paveikslo kaina
X Dailės parodai, pergabenSuvienytų Vai: tijų užsieniu
5,000—6,000 rub.
tai
iš \ ilniaus j Kauną, paskirministeris per Brazilijos ambasaX Vilniuje išsiplatinęs netikuAIRIJA.
ta
dorių atsiliepė į Huertą, reikatoji pati vieta, ką ir pirmutisios mėsos pardavinėjimas. Per
ni kartą, tai yra tame name, kur
laudamas paaiškinimo, kas atsiAirijoj abidvi partijos rengia.-i kelias dienas sustatyta 32 protiko su tarnu generolo Fu n stono karan. Airiai katalikai, paremi- tokolai, o rasta išviso blogos mė- Florencijos viešbutis.
X Pabrangus malkom-, KauParks'u, kuris, vesdamas 2 gene- ami reikalavimo Airijos autono- sos 150 pudų (6,000 svarų).
ne
nerolo arkliu, peržengė ameripradedama daugiau vartoti
X Prasidėjo Vilniuje kovos su
mijos, rengia savo pajiegas; tą
konu linijas ir tapo Huertos kapatį daro Ulstero protestonai, džiova paroda, kurion, sakoma, anglių, kurie gabenama iš Vokiereiviu suimtas ir pražuvo; kaip kurie
priešinasi autonomijai, ne- pirmą dieną atsilankę suvirš 800 tijos.
mano, jis tapo sušaudytas. Ka- tąsyk Airiją valdytų jų neken- y.m. Paroda turinti dideli pasise-utiX Kauno seminarijon
dangi tas atsitiko laike karo su- čiami katalikai. Katalikai rengia kimą.
nius laikę 20 vyrų, iš kurių tiktai
kokia
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SUVALKŲ

METELIAI, Seinų ap. Metevietą: jųjų esama tiktai 10. Pirmoje vietoje stovi žydės (93): lių ežere prigėręs 19 m. vaikinas,
paskui rusės (27) ir lenkės (25) kurio pavardė nepaduodama. JiLikusioji dalis susideda iš latvai- sai jręsis su dviem kitais luotu,
čių ir vokietaičių. Mokytojų se- ir vėjas luotą apvertos, kiti du
minarijoje yra išvijo 123 mok. išsigelbėję.
Su lyg tautų, mokiniai sekančiai
BARTININKAI, Vilk. apskv.
paskirstoma: gudai (94), rusai
(2o), lietuviai (6) ir ukrainiečiai Kaimas nutaręs pavesti ežerą kleMiesto mokykloje išviso yra bonui 10 metų už pamaldų laiky140 mok. Skaitlingiausiai yra lie- mą ir laukų pašventinimą.

Peterburge liaudies mokytojų suvažiavimo valdžia smarkiai persekiojo tojo suvažiavimo dalyvautojus. Atsiliepė tie persekiojimai tarp estų mokytojų, kuriu daugelis atstatyta iš vietų.
Atstatymai nesiliauja; nesenai atstatyta iš vietos Revelio mokytojas A. Zelenka.

(3).

DORPATAS.- Kaip matyt iš
viešai paskelbtu žinių, esančioji
Lenkų yra 34, žydų
VILKAVIŠKIS, Sakomu, ka i prie vietos universiteto "Dorpa23, rusų 22, vokiečių 4 ir po i
latvį bei karaimą. Marijos mer- žmonės pirmiaus mėgę čia byli to Lietuvių Studentų Draugija"
ginų mokykla išviso turinti 234 nėtis po teismus. Dabar prie t ei dabar turinti 38 tikruosius namokines. Kaip ir moterių gimna -ėjo Andziulio, kaip pranešama, rius. Sulyg pasirinktųjų mokslo
X '"Greitosios pagelbos" dieną 9 pilnai išlaikė, o ; gavę patai- zijoje, taip ir šioje mokykloje bylu skaitlius labai sumažėjęs.
Šakų jie skirstąsi sekančiai: 17
katalikų liuosnorių kariumenę, tą
sas.
ir
Ulstero
daro
lietuvaitės
surinkta
suviršum
6
skaitliniu
užima
skaitlius,
savo
Kandidatų
.sulypati
suanglėję Vilniuje
medikų, 6 farmaceutai, 3 veterisu
kitais
Vilk.
noriai, 2 dantistai ir po vieną
Kruzmetais,
Atskiros
tautos
PAEŽERIAI,
ginant
protestonai, su kuriais eina išvien tūkstančiai
praneap.
rublių.
ketvirtąją vietą.
Galutinių
ūkininkas
išrinkDabrila
sekančiai:
lenk.
kalbininką, teoliogą,
anglai turinti Airijoj didelius že- skaitlinių negalima buvo suvesti, šama, esąs labai mažas.
gamtininką,
niargio
reprezentuojama
mės plotus. Protestonai suorga- kadangi daugelis rinkikų nebuvo
(80), rus. (66), žyd. (59), liet. ta lovininku, ir lovininko padė- akušerę ir asistentą. Išskiriant
nizavo liuosnorių armiją, kuri sugrąžinę rinkliavos.
Lietuviams (t5), vok. (12), ir kar. (2).
KRAKINAVAS.
jėju išrinkta Steponų uk. Petras vieną vilnietį ir vieną suvalkieti,
visi esą kilę iš Kauno gubernijos.
atvirai atlieka manevrus ir renX Patvirtinta Vilniaus smul- valstiečiams parduodama YaliuPriglaudžiant visas skaitlines Brazauskas.
su
800
aukiosios pramonės draugijos įsta- niškių dvaras, turintis apie
ginklu pasipriešinti
gia-i
krūvon, pasirodo, kad moksleiviDraugija turinti knygyną su 584
sadeš.
žemės.
Kad
valtai.
KIDULIAI. Pranešama, kad knygomis, ir laikraščių ateiną
tonomijai. Kaip protestonai
jos skaitlius čia siekia 1,189 '-111palengvinus
1
stiečiams
Nuo
sausio
d.
iki
banbalantame
vaikinai
ir
ko, jie gali karan stumti 100,000
X
pirkimą, valstiečių
482 mergi- pasienio kareivis, matomai, i'-ne- 22, iš jųjų 20 lietuvių kalba.
707
ir
kas
d.
džio
rub.
nos.
Tautos
savo
skaitliu- tyčių nušovęs ūkininko Giedraisuorganizuoduodąs' apie ioq
gerai apginkluotų
15
šių metų Vilniuje,
paskopagal
Renka
los
liuosnorius
kiekvienai
RYGA.
teisdešimtinei.
čio 3 metų vaiką. Dėlei to Čia
sekančiai:
tų liuosnorių.
kaip pranešama, patraukta
Lietuvių socialistų
gumą reprezentuojama
ir airiai katalikai kitose Airijos man 200 žmonių už sveikatos 1
"Vilnies" redaktorius
laikraščio
kareivis
ir
pat
nusišovęs.
žydų—325, rusų—314, lenkų
AIRIOjGALA. Parduota lietu- 295, lietuvių—212, vokiečių—29,
už keletą straipsnių savo laikrašprovincijose. 200,000 airių kata- Įstatymų peržengimą.
Lelvedero !at\ių ir karaimų—po 7.
PRIENAI.
čio N<), kaip pranešama, nubauskad
X Lietuvių Dailės paroda, kaip viams
valstiečiams
likų pasižadėjo stoti karan autoPranešama,
Taigi
nomijos iškovojimui prieš tam pranešama, jau perkelta Kaunan (Burbos) dvaras, ttriįS suvirš lietuvių moksleivija savo skait- vietinėje bažnyčioje nuo vasario tas 200 rub., arba 2 mėn. kalėir prasidėjo gegužio 3 d.
mėnesio pasirodęs gan keistos jimo.
liuni užima ketvirtąją vietą.
1,000 deš. žemės.
besipriešinančius protestonus.

tuviu—55.
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inų riaušių Ludluvv'e, laike į kapitono kariuku laivo "Mic'ūžuvo daug darbininkų, o gan."
udžegtose darbininkų šėtrose su-Į
PRIGAVINGAS BIURAS.
t!egč daug moterių ir vaikų. Ži-(

1$ AUKOS.

AMERIKOS KARIŠKO
i j.otua, milicijos aficierai ir
Ottawa, 111.
LAIVYNO JŪREIVIAI.
31 darbininkas
vi>
Amerika dirbdina
daugiau \ iai visą kaltę verčia ant strei atsišaukė j valdžia su reikalakariškų laivu, bot nors ji pasi- kuoj ančių darbininkų, buk įie |»ir- vimu pagelbos. juos čia atsiundirbdintu dusyk daugiau laivu, miait*iai pradėjo šaudyti ir pat- tė koksai prigavingas biuras iš
jos laivynas bu* gan silpnesni* šėtras uždegė. Civilistų liudiji Chicago?, kuris užtikrino darbą
už
Europos jūrinių tautų mai vienok yra priešingi karei- prie gatvių grindimo. Kiekvie-

karei-j

Į

trijų

Japonijos laivynus, nc» pačių
laivų neužtenka, reikia jiems ir
ir

\

ių liudijimams.

prigautų darbininkii
mokėjo biurui po $10.
nas

VALDŽIOS TAIKYTOJAI.
įgulos žmoD. C. Kongreso
surasti
Washington,
nių, o jų tarp amerikonų
reikia
todėl
pramonėm
reikalų komisija nutaužtektinai negalima,
rė paduoti kongresui sumanymą
svetimtaučius.
samdyti

i>

už-

DAUG

DARBININKU

konu arba

la
kia

revoliucionierių.

skaitlinga kirumene

su

TEIS-

\ iltrau-

kraštu sostinei i, nes nori ją
užimti negu ateis Zapata,

pirma

kuris, užėmęs įmestą,

galėtų ja-

>kerdynes surengti,
dynes mok«i surengti
Zapata iki šiol klauso

liet sker-

MAN PATRAUKTA.

ir \ i 11 a.
\ illos.

kariumenė, stoTexas
Galveston,
iš kongreso narių taiky- limą ir užmušystes teisman pa1912 metuose Suvienytų Val- įrengti
ir kitose vietose, ga\o priCity
stijų kariškame laivyne tarnavo mo komitetus, kurie, kilus kur traukta daug darbininkų vadovų, sakymų ruoštis kelionėn į Vera
su o jų skaitliuje yra ir \\ illiam T.
darbininkų
5.656 svetimtaučiai; iš jų 2,785, nesutikimams
C/ru/..
J laivu.*., stovinčius GalAmeri- dari laviais,
nesutinkanColorado
sekretorius

pastodami laivynan, tapo
piliečiais, likę gi 1,871 jūreivių ir paaficierų buvo iš Amerikoj gyvenančių svetimtaučių.
Tarp tų svetimtaučių, tarnaujančių Ameriko> laivyne, daugiausia
buvo vokiečių, nes mat vokiečiai
kos

senovės papratę savo krau-

nuo

ją

ir

gyvastį pasamdyti

miems; veik visuose
buvo

kariumenės

sveti-

kraštuose

daljs,

suside-

pasisamdžiusių vokieFrancuzijos svetimčių:
taučių legijos regimentuose yra
50% vokiečių, nors Prancūzija
dančios iš

ir dabar

Noulder, Col.

taikytų

čias

I ž

riaušių

kė-

Ilickey,

Komitetai vartoti State Federatiou of Labor.
prievartos ir taikymu

puses.

negalėtų

užsiimtų vien tąsyk, jeigu prie
jo kreiptųsi nesutinkančios pusės.
f»et ką komitetai darys,
su
jeigu
prašymu taikyti prie jų
nesikreips nesutinkančios pusės;
ką jie darys, jeigu jų nuspren-

EXPLIOZIjA.

Amerikos

vinti miestuose

krauja ginklus, amuniir
maisto
ciją
produktus. Mexikan tuom tarpu bus pasiųsta
vestone,

regtiliariškoji kariumenė, o išDetroit, Mich. Gegužio 15 d.
traukusios vietą užims namieje
dirbtuvėse Mexican Curde Rubtarnyston pašaukta milicija.
ber Co. nuo nežinomos priežasties atsitiko espliozija. kuri užPrisakius 1 Įnertai, tapo iš
mušė n vyrų, o 3 mirtinai sukalėjimo
paleistas suimtas miesdimo nepanorės priimti katra žeidė. Laike expliozijos dirbtute
Saltillo Amerikos konsulius
nors iš
nesutinkančių pusių?
vėj buvo 25 darbininkai.
Silliman. Jo paleidimo pareikalavo Brazilijos ambasadorius.
NEW YORKO LIGONINIŲ
UŽPUOLIMAS ANT DIRBUŽVAIZDŲ PARSIDAVIMAI.
TUVIŲ.
laikytojai Mexikos >u SuAlbany, N. Y. Valstijos komi-,
Wakesfield, Mass. 1,000 streiV alstijomis mano pavienytomis
soritis Deianey pagarsino žinias kuojančiu darbininkų ir jų drau-

legijos kareiviams m o. a vos centą j dieną. Amerika gi savo sam- apie netvarką ir parsidavimus gų užpuolė čionykščias rakandų
dytiems jūreiviams moka po $23, valstijos ligoninių užvaizdų. Ko- dirbtuves brolių Hayvvood. Užo laivyne yra gaunanti ir po $120 misorius
Deianey užtikrina, jog puolikai išdaužė dirbtuvių lanmėnesiui.
tyrinėję prietikius ligoninėse su- gus; sulaikė gatvių karą ir jame
Amerikos kariškame laivyne sekė daug negerumų. Jis sako, streiklaužių jieškojo; į >treiklauAntrą j°g i ligonines, sergantiems mais- žius plytgaliais mėtė. Kadangi
tarnauja 636 vokiečiai.
vietą užima airiai: jų yra 435; tui pristatoma čieli vagonai su- policija neįstengia tvarką užlaišvedai užima frcčią vietą, jų yra puvusių kiaušinių ir pašvinkusios kyti, tai manoma miliciją pa294: anglai ketvirtą, jų yra 236, mėsos, kokios ir šunims duoti kviesti.
Virtuvėse Xew Yorko
o penktą chiniečiai, jų yra 232. negalima.
Kadangi japonams Amerika ne- ligoninių baisus esąs nešvaru- REIKALAUJA GUBERNATORIAUS PASITRAUKIMO.
užsitiki, tai japonų jo> laivyne, mas, kokio niekur kitur nėra.
Valdininkai, tyrinėjanti prietikius
Denver, Col. Valstijos legisliaturbut, nėra.
ligoninėse, l'tica State ligoninėj tura, už surengimą darbininkų
ATEIVIAI NE TAIP BLOGI. privertė išmesti taukus, nes jie skerdynių
Ludlou'c ir kitose
Nevv York.
kadangi ateivių netiko vartojimui. N ariniai indai streiko apimtose vietose ir nepriešai ant j u nesiliauja kurstę, pažaliavę, nes nuo senai nevalyti mokėjimą sutaikyti darbininkų su
jiems primetinėja visokias nebū- ir nebaltinti. Valstijos valdinin- darbdav*:iis ir nuraminti žmonių,

Amuniciją |Į Londone teismas pusei metų atmokėti už
j.,» atsisakymą damaistą gabena prie Mexiko kalėj iman pasiuntė sufragetę Ma- lyvauti San
Francisco parodoj.
rubežių.
t'į' Anseli, kuri karališkos Dailės Bet
taip persistatydama civiliAkademijos muzėjuj sukapojo zuotam svietui, Amerika
labjauNors revoliucijonieriai pa- portretą garsaus
Anglijos gene- sia r>ati sau atkeršijo. Vien Ameįnė portą Tanipico, bet portą rolo
Wellingtono. Turbut ir ji rican Library Association šiekpasekmingai gali blokuoti iluer- badavimu pasiliuosuos iš kalėji- -tiek
palaiko Amerikos garbę, i*t<» tris tai esanti kanuoliniai lai- mo.
statydama
rinkinį vaikams leidivai ir neleisti ginklus gabenti, o
nių.
per sausą rubežių nuo šiaurių
Į| Northaleutone, Anglijoj su
ginklus gabenti neleidžia Ameri orlaiviu nupuolė du
angliškos kajį Rusijos durna už gyrė reikakos kariumenė. Todėl revoliuci- riumenės orla-ivininkai ir
tapo lavimą
tiesų, paliuosuojančių dujonieriai nori apvaldyti portį užmušti.
rnos atstovus iiuo
atsakomybės
Tuspam ir per jj sau ginklus gauž kalbas durnoj. Mat vidaus reibenti.
|| Italijoj veikia abudu ten kalų ministeris, pritariant
teisių
esanti vulkanai. Vulkanas Aetna
"ž aštrią prieš
ministeriui,
norėjo
Generolas Funston pranešė po paskutiniam išsiveržimui dar
teisman
YVasliingtonan, jog Htiertos ka- nenusiramino, liet ugnj iš olos valdžią kalbą patraukti
Kaukazo
ir leiČcheidze
atstovą
rei viai su dinamitu išmetė į pa- mesti
pradėjo ir esantis netoli dusį jam kalbėti durnos
perdėtidanges dideli plieninį San Fran- Napoles Vesuvius.
nio padėjėją Konovalovą.
cisco tiltą, esanti vos 28 mylios
nuo Vera Cruz. Tokiu budu mat
[į Republikoj San Domingo re|| Albanams Epire pradeda gekariumenė
stengiasi sulaikyti voliucijonieriai ima viršų. | reriau sektis; jie atėmė nuo greamerikonų traukimą prie miesto voliucijonierių rankas
perėjo kiškų sukilėlių kelis kaimus ir
ir

Mieste Mexikoj JI nerta lieareštuoti
pė
ilalugybę žmonių, nes
tnano, kad jie v ra šnipai ameri-

me

atsakančio skaitliaus

lionėn j Vera Cruz.

Žinios apie Karą.

kurių

=

Me.\ikos.

svarbus portinis miestas Puerto

grekus išvijo iš viso Epiro ploto
Užėmęs vietą prašalinto gene- Plato. Porte stovi prezidento iki
Bomati. Albanų vadovai tirolo Maus, generolas Navarette su kanuolinis laivas, bet
jis nemė- kisi neužilgio
atgauti ir Kolonia.
3,000 kareivių atsirado vėl Vera gina mieste esančių
revoliucijo- Tveriasi Epire
ginkluotų albanų
Cruz aplinkinėse.
nierių užkabinti.
liuosnorių pulkai. Tirane susiorganizavo 2,000 albanų liuosno] Juarez atėjo telegramas
|| Gegužio 15 d. tapo atidary- rių, kurie ištraukė
veržti nuo
pranešantis, buk revoliucijonie- tas prekinių laivų plaukimui PaTūkstančiai
grekų
liuosKoricą.
riai
užėmė
miestą Manclova. namos. kanalas tarp Colon ir Balnorių susiorganizavo Elbasanoj,
Miestas tas yra paskutinis buvęs boa.
=

dar M nertos rankose

Berate, Dibroj, Lomoj

Ameri-

ir Mati

tarp
siūlyti nesutinkančioms pusėms
apskričiuose. Neužilgo prie Kokos rubežių ir Saltillo.
|| Vokietijos parliamente buvo ricos
I
įnertos
o
valdžios,
pasitraukimą
galės susirinkti 10,000 albanų
svarstomi prietikiai Mexikoj, nes
kad jo vietą užimtų išrinkti šaliuosnorių.
Grekų sukilėlių visaPaėmę Tanipico, revoliuci- dėl netvarkos ten Vokietijai prilininkai Huertos ir revoliucionieme Epire tiek nėra, todėl albanai
veik vi- sieina
jonieriai

įgavo kontrolę
abejoja,
soj
Mexikoj. Nors Huerta ir
ar
galima
bet besipriešininias jau
priešinasi,
sutaikyti, lluerta kaltina šiaunegali
sugrąžinti
jam valdžią, korinį Mexikos kaimyną, buk tik
nužudė. Revoliucijonieriai
kią
jis
jis revoliucijas Mexikoj palaiko,
dabar iš visur gali sau ginklus
duodamas revoliucijonieriams ne
Dabar dideli ginklų
gabenti.
tik ginklus ir pinigus, bet net
ateina iš Prancūzijos
transportai
savo kareivius. Jis sako, jog turi
Bet taikytojai pats
ant tokiu pamatų bus

rių.

200

amerikonišku

kareiviu

uni-

revoliucionieriams.

daug žudyti. Parliamente
pasakyta, jog Europa neleis, kad
iš Mexikos Amerika antrą

Kubą

tikisi ir be

Europos pagelbos

at-

gauti albanų apgyventus .^skri-

aus. Sukilėlių vadovas
Zografos
padarytų. Europa, ne vien Vonejstengia kontroliuoti savo kasau
kietija, reikalaujanti
atvirų
riautojų, todėl jie naikina visą šadurių ir neleis jas niekam uždalj, plėšia namus ir prieš save suryti.
kelia net Epire gyvenančius
gre-

(Į Japonija stengiasi siundyti

kus.

Rusiją prieš Ameriką, o nuo Ru|; Šiaurinėj Afrikoj, Morokko
taikytojai, kurie gegužio sijos nori išderėti neutrališkumą,
sultanete ir francuzu užimtoj da20 dienų
pradėjo tarybas Niagara jeigu įsipainiotų j karą su AmeFalls, įstengs sutaikyti Ameriką rika. o jeigu seksis, susijungti su lyj dar vis neranut: mūšiai fransu maurais dar nuolatai
sn
paHuerta, apie tai abejojama, Rusija prieš Ameriką. Charbine cuzų
sitaiko.
Pereitą savaitę buvo
nes nei viena pusė nepastatė su- rengiamas susivažiavimas Rusismarkus mušis prie Roghi. Frantas kalte-, tai Ateiviu Užtarėju kai ligoninėj Central Islip -pri- užgyre \> ^šalinti nuo vietos guPo kol i ii savaičių apgulimo sitaikymo pliano. Amerika prie- jos ir Japonijos karo ministerių.
cuzai
užėmė mauru stovyklas.
vertė
išnaikinti
stašinasi H nertai todėl, kad jis laiskrynią kiauši- bernatorių Ammonsą.
Lyga nuo policijos išgautas
ir kruvinų mušiu, revoliucijonieužmušta 9 francuziški kaiš
nes
kubuvo
niu,
tistiškai žinias pagarsino,
jie
pagedę ir valkosi Europos ir Japonijos, Car|Į Paryžiaus teismas trims me- Mušyj
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o 25 sužeista.
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dar nauji vaidai, nes Amerikos Chicago už prigavystės. Po tri|! Prieš turkus sukilo gyventoWashington, D. C. Italijos pa- viu.
mašinose nužudė 3,000,
kurių
tikos areštuotų keliose paskuti- l ligoniai. Virtuvėj VVilard ligotii- siuntinys Confalionieri nuo užužsienin ministeris Bryan nito jų metų iš
Prancūzijos jis bu? iš- jai švento mahometonų miesto
X ar a goža, pasitraukė
nėse dienose. Policijos perdėti- J uės reikėjo išnaikinti 3.200 svarų sienių ministerio Bryano parci- generolas
1 Įnertos pareikalavo išaiškinimo, siųstas
Amerikon, kur taipgi pri- Mekkos, Arabijoj, kur ilsisi kūsu likučiais miesto San Luis Ponas
nis užtikrina, jog 98areštuotų kiaulienos, nes ji, kaip sako De- kalvo pasiteisinimo dėl sunaikinikur dingo generolo Funstono tar- gavysčių pridirbo.
j u pranašo Mahometo.
j
tosi link. Karįunienė turėjo pasiuž prasižengimus mokėjo rašyti, laney, nei šunims netiko. Val- mo itališkos vėliavos. Mat laike
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Parks, kuris tapo Mexikos
traukti, nes išbaigusi amuniciją,
o 49c/f
buvo Amerikoj gimę ir džios inspektoriai užtikrina, jog laidojimo užmuštų miesto Vera
kariumenės suimtas; mano mat,
U Sekdama Prancūzijos paveik- |! Rusijos laikraštis "Rieč"
buPorte
vaikai tikrų amerikonų. Tarp už- N'evv Yorko valstijos ligoninės Cruz Amerikos jūreivių, minios ilgiau gintis negalėjo.
kad jį kariumenė užmušė. Bet slą. Vokietija taipgi pailgino lai- garsina, buk pagarsėjęs šnipas
vo trjs Mexikos kanuoliniai laipuolančių su revolveriais nėra išnaudoja valstiją. Valstija už žmonių nuplėšė išpliektą Italijos vai. kurie mušiuose
karą vedanti viens kitam nesitei- ką kareivių tarnavimo iki 30 mė- provokatorius, surengęs užmušiparėmė kariureikalingus produktus moka tiek. vėliavą, ją sudraskė ir skudurus
ateivių.
sitia.
nesių. Tokiu budu laikomų tar- mą caro dėdės kunigaikščio Serbet išbaigę amunicija, tukiek mokama už geriausios rū- purvynan įmetė, nes manė, kad menę,
nvstoj kareivių skaitlius pasidau- gejaus ir vidaus ministerio Plehnutilti ir išplaukė iš porto.
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\ves ramiai gyvena
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Peterburge,
Villa apreiškė, jog jam dabar
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kokių niekam daugiau įbrukti ne- rika turės daug nemalonumų.
visai nesislepia, lanko teatrus.
dovas ZapaU užėmė miestus
reikia užimti vien Saltillo ir San
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(' Rusijos valdžia nutarė atei- Matyt nesibijo, kad jj suimtų.
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ti Mcxikos sostinėn.
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joj ir Francuzijoj, nes pasiųstą mų ir vaizbos su rytinėmis Ameas, gvnusj Vera Cruz 11110 amerigalima, todėl visas buvęs krautu- daugelyj kitų valstijų. Bet valVokietijon valdžios agentą už- rikos pakrantėmis ir su Europa
San Francisco, Cal.
Kon- konu ir jo vietoj paskyrė jauną,
vėse kcros'inas sudegė.
gio produktai negali but išėmistcliuoti Vokietijoj upinius gar- Panamos kanalu. Parliamentan
vadinama "Build- energišką generolą Gakcia Tena.
mu.
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nertos
kasusitvėrusią
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išjaponišką garlaivių
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lumoj, indijonai
smarkus
giminės
lorado valstijoj angliakasiai pra- gi todėl reikia stebėtis, jeigu val- "lockout'ą"
ri umenės su Zapatos kariauto- skerdė tyrinėtojo norvego Nor- čiuoti Danijos karalius su mote- kompaniją. Kompanijai sumanynuo darbo.
išskyrė
dėjo jau kariumenės vadovui ati- stijų ligoninės taip prastą turi
re.
Gyventojai priėmė juos labai ta už kiekvieną kelionę New Yorjais. Tokiu bildu, matyt, Zapata deuskjaldo expediciją.
davinėti ginklus. Dubininkai ka- garbę ir apsirgę žmonės taip laLaikraščiai nurodo rei- kan mokėti po $45.000 ir ii turi
širdingai.
ateis
sosinės
Col.
Denver,
prie
vartų greičiai:
Valstijos lesyklų St. Rafael atidavė 96 ka- bai jų bijosi ir vengia.
susirišimo Danijos su Pran- parengti 17 kelionių j metus.
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Ant
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Amerikos
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gisliatura 50 balsų prieš 9 užgyrė negu
rabinus, o nuo kasyklų sargų kaHuerta iki šiol gaudavo reika- sados Paryžiuj rado nežinia keno cūzija, nes abudu kraštai turi tą
nekad,
teisių,
sumanymą
gimus
reiviai atėmė 189 karabinus ir
JAVŲ UŽDERĖJIMAS.
su
darbi- lingus karui su revoliucionieriais padėtą parašą: "Mirtis ameriko- patį priešą—Vokietiją.
Illinois
žieminiais sutikimams darbdavių
vieną revolverinę kanuolę. Darvalstijoj
abidvi
ninkais,
pusės priverstinai pinigus nuo kelių francuziškų, nams." Todėl prie ambasados tabininkai Forbes kasyklų atidavė kviečiais
buvo
užsėta
šįmet
|į Netoli Sable Island garlaituri pasiduoti jų pačių išrinkto vokiškų ir amerikoniškų kapita- po pastatyti trįs poliustai sau1,129,273 akrai. Tikimasi surink55 karabinus.
vis
"Seneea" patiko ir trečiąją
santaikos teismo nusprendimui. listų ; dabar vienok, tie kapita- goti, kad amerikonų priešai amti siauriniuose valstijos kraštuovaltį
sudegusio gegužio 3 dieną
Priverstini santaikos teismai jau listai H nertai pinigų neduoda, basadoriui didesnio nemalonumo
IS CEDAR POINT, ILL.
se 94%, o pietiniuose
SUKURYS.
101% norangliško garlaivio "Columbian"
nuo kelių metų yra įvesti Aus- bet
sutinka skolinti Carranzai. nepadarytų.
Davenport, Iowa. Gegužio ii mališko surinkimo; visoj valstiir- išgelbėjo 4 žmones, n gi nuo
"Sausųjų" pergale.
Pavogė
todėl ten streikų nėra.
Taigi aišku, jog su Huerta neladieną kilęs sūkurys daug blogo joj surinkimu bus 99%, arba 7% tralijoj,
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bado
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vandens
viens
paskutinę
lietuvaitę. Lietuvaite
bai gerai. Ginklus Huerta perpo
||
Vokietijos
parliamente
papridirbo šitame mieste ir jo ap- daugiau negu pernai. Užderėjimoksleivė. Bedarbių pasekmės.
Trinidad, Col. Phsiųsti tvar- ka Vokietijoj, o'Carranza Ame- siuntinys Liebknecht savo kalboj kitam pasimirė.
linkinėse. Nuo triobos Daven- mas vasarinių kviečių siekia 99%
Šj
pavasarį musu garsus saliusmarkiai užsipuolė ant Vokietiką daboti streikų apimtuose dis- rikoj.
port Mattress Co. nunešė stogą. vidutiniško užderėjitno, žieminių
nais
miestelis virto taip vadinasu
Votriktuose kariumenės aficieriai
|| Rusija rengia kovą
jos ginklų dirbtuvių. Jis aiškino,
Išdalics tapo sugriautos įtaisos rupių 98% šiauriniuose kraštuomu
"drv"
kurios
i
(sausu). Čia niekas
Vokieįnertos
tautos
darbininkus su
Tarybos Niagaroj
jog
yra išnaudojamos ke- kietija prekyboj,
Kalamazoo Corset Co. Sugriau- se, 102% pietiniuose, 99% viduri- mėgina taikyti
kad
ir
netikėjo,
taip galėtų atsikaro.
Rusavininkais.
Valdžia
leiSuvienytu Valstijų taikintojų lių ginklų dirbtuvių, kurių savi- tija labjau bijosi negu
ta
mieste ir aplinkinėse daug niuose. Avižų bus 90% norina- kasyklų
do streikieriams atstatyti mili- komisijoj, kurios turėjo prasidė- ninkai, per papirktus laikraščius sija uždraudė Vokietijon arklius tikti. o vienok atsitiko. Gegužio
liško surinkimo. Ir sodų vaisių,
triobii.
išnaikintas šėtras.
Karo ti gegužio 18 d., tapo atidėtos; pjudo tautas ir tokiu budu ver- gabenti, o jų Vokietija net ka- 7 d. visi saliunai (jų buvo 14
išėmus obuolių, bus daugiau ne- cijos
ministeris kariumenės vadovui jos prasidėjo gegužio 20 d., nes, čia jas ginkluotis. Ypač užsi- riumenei turi permažai. Rusija ant 1,000 gyventojų) tapo iššluoSUMYNIOTA ŠIMTAS
gu pernai.
liepė uždaryti visas streiku apim- kaip sako, Huerios atstovus ke- puolė ant vokiškos Kruppo ir uždraudė lauku darbininkams eiti ti. Žinoma, saliunininkatns, tuMOTERIŲ.
tuose
distriktuose
kasyklas, lionė paalsino. j
Austrijos Skoda ir Armament Vokietijon laukus apdirbti ir nu- rėjusiems savo nuosavius namus,
Cambridge, Mass. Laidojant TRAUKINYS UŽBĖGO ANT
iš
neleisti. Keli streikstreiklaužių
kompanijų, j kurias priguli taip- valyti. Pakėlė taipgi žymiai mui- yra to nemažas nuostolis. TirI"
čia atgabentą kuną iš Vera Cruz
AUTOMOBILIO.
laužiai tapo jau išvyti. Bet jeigu
| Vera Cvųz, Mexikoj, atė- gi angliški ir franeuziški kapita- tus nuo gabenamų Rusijon javų. pė tokių "nelaimingu" yra ir vieten užmušto
St. Louis, Mo. ii mylių nuo
kapralo Daniel YV.
ir kariu- jo žinia, buk mieste Mexikoj, listai. Liebknecht apskaitė, jog o jų Vokietija išgabena gana nas lietuvis, Pranas Kosteckis,
kasyklos bus
Haggerty, susirinko tokia daugy- čia, važiuojant skersai geležinke- menė neleis uždarytos
jose dirbti, tai streik- Piedad kariu menės stovyklose, į vokiškas ginkit: dirbtuves Įdėta daug. Šįmet išgabenta Rusijc n : turėjęs puikų nuosavą namą su
bė žmonių, kad policija
neįstengė lio bėgių automobiliui, atbėgo laužiai bus visai
nereikalingi, jų kareiviai atsisakė Iiuertos klau- suviršum 500 milionų markių, o 231,000 tonų rugių. 28,000 to tų sale, verta $2.500. Dabar jo verminiose tvarką įvesti; susigrūdi- traukinys ir
automobilių sudaužė.
tė, sakoma, dikčiai nupuolusi.
kasyklų savininkai negabęs.
syti ir nutarė susijungti su Villa. tame nemažai svetimų kapitalų. kviečių.
me
sumyniota šimtas moterių.
Užmušta prie to trjs vyrai ir |ir
Kiek man yra žinoma, šioj
Kareiviai sušaudė aficierus, kurie
Philadelphijoj laidotuvėse kū- viena moteris.
Wis.
tie
Milwaukee,
Streikavu- jų norui pasipriešino. Paskui
|j Gegužio ir d. Berline pasi- |j Vokietijoj, mieste Leipcig apielinkėj (apie 5—6 pavietai)
nų miffte Vera Cruz užmuštų
sios merginos Eder Manufactur- kareiviai ištraukė iš miesto Mexi- mirė moteris Vokietijos kancle- dabar yra viso pasaulio spaudos nei vienas miestas nevirto "saujūreivių George McKenzie PomLAIDOTUVĖS UŽMUŠTO
rio Bethman Holhveg.
ir iliustravimo paroda. Visos ci- su." apart Cedar Poirit'o. Todėl
ing Co. dirbtuvių laimėjo strei- kos patikti
setta ir Charles Allen Smith daKAREIVIO.
didesnes
savo
už
ką.
kariautovilizuotos tautos parodon atgabe- ncprošalį butų paminėjus, kaip
iškovojo
Villa, sutraukęs
algas
lyvavo 75,000 žmonių. Ir čia suCoutlerville, Ind. Cia gegužio
virš paprasto laiko ir liuo- jus krūvon, pasiuntė juos į mies|| Į Londono karališkos dailės no viską, ką geriausio ant tos tai galėjo atsitikti.
sigrūdime sumankyta kelios mo- 14 d. tapo su didelėmis iškilmėmis darbą
są laiką subatoj popietų.
Strei- to Saltillo aplinkines ir pats už- akademijos muzėjii su paslėptu dirvos nuveikė, bet Amerika ten
LaSalle county, Eden Townteris.
palaidotas kūnas jūreivio Louiso kas traukėsi vos porą dienų.
Isiims miesto veržimu. Villa tu- kirviu atėjo kovojanti už mote- blogiausia save perstato. At- ship, susideda iš 2 dalių—Ionica
BosweU, užmušto mieste Vera
ri 25,000 kariautojų, ta! beveik rių teisas sufragetė ir trimis kar- siuntė ji parodon porą senu in- ir Cedar Point. I6nica nuo seTEISMAS KOLORADOS
Cruz. Kareivių laidotuvėse neNE KITAIP.
dusyk daugiau, negu yra karei- čiais pagadino abrozdą. nuteplio- dijonu rankraščių, pusę tuzino nai yra "sausas" miestas. Šjmet
MILICIJOS.
buvo, vien užmušto brolis, tarna- | Pirklys: "Kokios arbatos jums duo- vių mieste Saltillo.
tą žinomo dailininko Huberto von rašomų mašinaičių ir katalioga [>i taip atsiėjo, jogei abi dalįs tuDenver. Col. Traukiasi čia
by- vęs taipgi Amerikos laivyne, tu- >ti, juodos ar žalios?"
balsuot
išvien.
Herkimer.
Negaliu
la teisman
Muzėjaus
sargas kongreso knygyno. Tai viskas, rėjo
patrauktų milicijos ka- rėjo uniformą. Vainikai buvo Tarnas: "Pats uezinau—bet duokistovinčiai mieste abrozdiį darkytojį sulaikė ir ati- ką ii parodoj civilizuotam svietui smulkiai išdėstyti, kaip Tonicoj
te juodoat mauo pooo teta nesenai
Artilerija^
ttiviiį įr %iiceiru^U2 sureugim^ uuq pręzideato. ,Wilsino ir nuo pasloairi*
I Galvestort)
parodys. Mat norėta Vokietijai >alsai buvo padalinta; tik tiek
rengtis Jcc- dftvė policijai
nuvilktų nuo užmuštų
triušiuose prie Torreon. Villa gi
ir Caranza taip nekenčia TTuertos ir jo šalininkų, kad nesutiks
su juom veikti išvien.
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sutikime. Bet pasta- naikinti.
Visi vaikščiojo girti,
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teris. Birželio 16 d. busiąs "Su- letątaip vadinamųjų socialistų, net ir bjauru, žiūrėti, šeimynose
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metų kovo pradžioje surengė pir- tinis čia turėjo krikštynas. Kitą
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Kalbėtojais dieną norėjo "išsipagirioti." Katen trusta." ("ia buvo galima sabuvo pp. Baltru.ias ir Vasnelis. dangi namie buvo jau "sausa."
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r

7:^0 vai.

svetainėj pasirodė

pradėjo

savo

Per-

kalbą apie

iki

gegužio

i

kasyklos buvo uždarytos pataisymui. Todėl tame bedarbės
protarpyj daug iš či?. lietuvių išvažia\o kitur darbų jieškot. Toki-; buvusių draugų skirstymasis
silpnina vietinių lietuvių spėkas
ir dvasią. Ypač silpsta draugijos.

čia

DONORĄ,

nas,
nuo

grindų

ir

pas

kitataučius, ypatingai žydelius.
Kame priežastis
sunku įspėti.
—

IŠ

IŠ MONTELLO, MASS.

Geguiio

surengtos

socialistu

d. bu-

Balius.

prakal- dieną

BELOIT,
Prakalbos.

pas mus buvo

WIS.

Gegužio

9

balius, ku-

tūlas anglas ir p. riame dalyvavo ir giedorių drauBalius buvo
Buvo dar garsinama, gystė "Kanklės."
Svotelis.
dainomis.
pagražintas
Tvarka
kad kalbėsiąs ir p. F1. Šilinnis.
,i>uvo
ir
visi
linkkuogeriausia,
bet, šiam neatvykus, jo vietoje
tūlas len- smai praleido laiką.
kalbėt buvo
bos.

Kalbėjo

perstatjtas

Publika

nuo

—

—

saus.

apie

Narių prie Vyčių prisirašė
Manyta buvo, kad bus

J5.

didesnis skaičius.

Visi nariai—
tai musų merginos. Vaikinai dar
nerodo didelio žingeidumo prie

dai,

nuin.

nors,

cija nieko
tikėjimą.

rodosi, šioji organizaneturi nei už, nei

prieš

Prakalbos.
vietinė LSS.

Balandžio

30

d.

kuopa čia buvo surengusi prakalbas. Kalbėjo tūlas

Kuomet balandžio 26 d. parenPerkūnas.

pridėti. Kitą dieną tačiaus SLA. kuopos susirinkimas
atsibuvo ir pasekmingai. Apart
vietinio kunigo, yra čia ir daugiau žmonių, i kuopą labai skersuojančių. Tokių pat esama ir
draugijų. Mėtomis naujoji kuopa įvarė tokią baimę, kad tiesiog
juokai. Teko prieš kuopos Įkūrimą girdėti sakant, kad "jeigu
bus SLA. kuopa, tai pasikarti
reikės."
K u opji

Nuo pat beveik pra-

kuriems tas
Da-

tuvos"

Narys L. T. X. dr-jos.
Redakcijos prierašas. Męs ve-

skaitytojams,
pertrauką. Pora vyrų pereis,
mažai yra žinomas.
parinks (pakolektuos)... duokit, dalykas
siu

Įdėję ranką kišeniun, suspauskit, kad paimtieji pinigai
nepraslystu iš jūsų rankų; sumyn.

spaudę, išimkit ir atiduokit..."
Po kolektai vėl
kalba. Neminėsiu

prasidėjo pračia apia ką
nes
tos
kalbėjo,
jcremijados kiekkas
vienam,
sykį jo prakalbą girdėjo, yra pažįstamas. Reik vienok čia priminti, kad šis vyrutis
išvadino dabartinę Suv. Valstijų
valdžią "razbaininkų valdžia,"

o

jau susitvėrė; turi jau šios šalies
vėliavą "bjauria" vėliatiek narių, kad ir čarterį gavo;
va,—mat jis kalbėjo apie Mexigalėtų, reikalui esant, ir kitoms kos
karą ir Colorado streiką.
draugijoms paskolinti narių,—tadaro labai neišmin(Kalbėtojas
čiau* apie pasikorimus dėlei tų
žodžius vartoda-

lykas

štai kame:

Savo laiku viename

soc.

raštyj tilpo korespondencija,

lytum,

kad

panašios rūšies "PoKritika'' eitų į tuos
laikraščius, kur j tai maloniai

laik- lejjiika
nu-

ir

rodanti neknrias musų "obyvate- žiūrima.
liu" veidmainybes (Kokias? R.).

Susimildami, prie ko-gi gali

to-

Bet tie "ponai" ant to tuomet kia polemika
privesti, ir kokia iš
nieko nesakė, tik po kelių mėne- to nauda?
Juk visą kvint-esencisiu pradėjo skelbti visur, buk ją
šitų dviejų straipsnių (p. 25
socialistai gyręsi, jog tik jie pa- ir p. P. M.
Balsio), galima butų
statę L. T. Namą (apie mena- keliuose žodžiuose išreikšti:
"Jomus socialistu nuopelnus, berods, nas
Bautriui <tavė žffTTdan, o
buvo girtasi laikraščiuose. Red.). Bautrius
Jonui ciavė ausin." Tai
Socialistai pareikalavo prirody- visa
tokių straipsnių svarba, ir
mu, kur jie rado bei girdėjo tuos jų
nevertėtų iš "savo kiemo"
"pasigyrimus," ir už prirodymą nešti per laikraščius Į platų pasiulijo tiems "obyvateliams" gerą sauli. Savo keliu, mes turime pripitiigišką atlyginimą. Žinoma, to, minti, kad pirmi balsai tų
vaidų
ko nebuvo, jie ir negalėjo priro- pasirodė
socialistų laikraščiuose
dyt. Po to pradėjo per dr-sčių ir męs buvome priveisti priešai
susirinkimus socialistu? kolioti. savo
norą, duoti vietos ir kitai
Buvo ir tokių "gražiabylių," ku- pusei, kuri tenai
negalėjo savę9
rie socialistus išvadino "vagi- apginti.

Balandžio 30 d. ištiko nelaimė,
skaudžiai
atsiliepusi kai-kurių
vietos lietuvių šlYdyse. Uždaryta
tapo... viena karčiama, kurioje
ne vienas
turėjo "gerus laikus."
Dabar tie nabagai dejuoja ir bėdavoja, kad neturi ką liuosu laiku
su savim daryti.
Vienoje karčialabai
moje yra
gardaus alaus,

minėtose, dalyvavo
vietinėj socialistų kuopoj yra pamatuoja, savo pasakymą: "pa- Kiek kurs galim, visi kaskiml
Jankauskas. nors
Kaskim Nemuną gilyn,
vienas, kuris apie socializ- vadino socialistus tinkamais žoJisai kalbėjo apie civilizacijos
toTuriu
Į visas puses platyn!
džiais."
jog
pasakyti,
mą supranta.
vystymąsi. Žmonės kaip p. A.
"O kam nori žinot?"—užklau- kiu kvitų, kurios butų po kelis Kvieskim lietuvius j krūvą,
Jauk., taip ir atvykusiųjų svečių sė.
sykius užmokėtos, nėra! Apie Kad kovotų už Lietuvą,
prakalbomis, kiek galima spręsti, "Kad
Xe su ginklu, su kardu,
neleidžiat man klausinėt tuos "išmokėjimus" ponas 25 ir
likosi užganėdinti.
Šešupė.
Tiktai
su šviesos žodžiu.
nė
nuo
kiti
senai;
tai
Perkūno,
norėčiau
bubnija jau
sakau,
žinot, ar randasi tokių jusų kuo- vienas švaresnis pirmeivis ir so- Kaipo ginklą, imkim mokslą,
poj, kad galėčiau pas jus laike cialistas, kuris tik turėjo progą T\aipo kardą imkim plunksną
IŠ NEW PHILADELPHIA.
Ir naikinkim tamsumus,
susirinkimo apie socializmą pa- buti L. T. N. valdybos nariu,
PA.
Kuriais
siklausti."
nebuvo liuosas nuo Įtarimo vapriešai vergia mus.
Pasitarė vieni su kitais ir at- gystėje. (Įtarimus vagystėje ga- Brangus broliai, neb'snndėkim,
Kaip alga, tai ir balius. Gegužio 12 d. šio miestelio gyvento- sakė, kad tokio vyro
jit kuopoj lima užbaigti kitur, ne laikraš- Brangią Lietuvą gelbėknn!
Lenkas nori ją lenkint,
jai, už dvi savaiti sunkaus darbo nėra. Tas, matomai, padarė jiems tyj,— butų daug pasekmingiau.
anglių kasyklose, gavo mokesti. m smagumą, nes pradėjo bart ir Red.). Bet melagystė ir likdavo
Vokittys gi vokieiint;
Tą vakarą visame miestelyje gir- '.ermą kelt, o kiti ir pamišėliu iš- melagyste! Ir už tokius mela- Rusas trokšta jos žavimo,
dėjosi didelis triukšmas. Triuk- vadino,—kam, girdi, tokius vai- gingus įtarimus, tūlas Jakavonis Josios pilno išnykimo,
Kad panertų tamsumon,
šmo pasekmės išėjo tokios, kad kiškus klausimus statau. Vienok (kurį p. 25 atrado "nekaltu")
sekančios dienos vakare (geg. ir Perkūnas pripažino, kad mano likosi supenduotas net ant čielų
Begalinėn tamsumon.
Kai jis laikraštį užmato,
13 d.) pas teisėją—p. J. Bendo- klausimai visai neveikiški, nors metų.
railį, atsibuvo net šešios lietuviu vi.>į,i negavau progos su p. Per- Taigi, kokią prasmę turi p. 25 Kurs jo siekinius permato,
Griebias' greitai sulaikyt
bylos už peštynes. Kai-kurie iš kimu pasikalbėt. O gaila, nes jo pasakymas ''ponas Jakavonis liIr
ir
neleidžia jo skaityt.
skundikų
kaltininkų turėjo jau kalboj buvo daugybė dalykų, su kosi suspenduotas, ačiu socialistiek prisipylę, kad net savo var- kuriais joks rimtesnis
žmogus tams?"' P-as 25 pastebi, kad tar- Brangus broliai, susipraskiin,
Ger6 vardo liepraraskifli!
dų negalėjo atsiminti; kiti vėl— šiądien sutikti negali.
pe socialistu esama ir tokio, kuir
Atsiminkim visados
už
skundžia.
Pranas Cibulskas. ris, esą, nenorėjo išduoti atskainežinojo, ką
ką
buvo
žiūrėti
Apie
tautą Lietuvos,
Nesmagu
j musų
tos iš buvusio praeitą metą vinių
mus'
tėvai mylėjo
Kurią
brolius-lietuvius, kuomet vienų
darbininkų streiko ir, tik reikaIr
už
galvos buvo supjaustytos, krująją galvas dėjo.
laujant visuomenei, išdavė; o
POLEMIKA.
vinos, o kitų guzais gužuotos.
Jie mylėjo jos lauku?,
kvitos nuo išmokėtų pinigu, tai
Panašių bylų gal butų pasidarę
Upes, kalnus ir miškus;
"Lietuvos" No. 18 tūlas ko- ir šiądien neatiduota. Taip. jis
koks tuzinas, jeigu, vietoje lieKaip
galėjo, jąją gynė
ir jis yra
respondentas iš Montello pasi- yra tarpe socialistų
tu vio-teisėjo, butų
Visa spėka paskutine.
ir
anglas, ar kipinislėpęs po pseudonimu 25, dvi- jų geru draugu; atskaitą
tas svetimtautis.
Bet kad čia
Jie tikėjo, jog nežus.
nuo to asmens,
gauti
norėjo
gus
savo straipsnyj "NeLietuva visad bus.
Jog
teisėju yra p. J. Bendoraitis, lie- iįpaltiniame
neknvietos Tautiš- kaipo streikierių iždininko,
Greit
tuvis, todėl jis atmetė keletą ne- susipratimai apie
įvyktų
jų troškimas,
šarlatanai (? Red.) prisidenNamą" tiek pasirodė nesusi- rie
ei tik dirbtų mus' jaunimas
f
reikalingų skundų ir patarė buti ką
varpratimų mylėtojumi ir platinto- gę "streikierių įgaliotinių"
blaiviems, nesipešti, dovanai po
Jei tai butų ištikrų,
vikad Montello'je sunku jam du. Ir tik tuomet, kuomet
teismus sunkiai uždirbtus pini- jumi,
Veik sulauktume vaisių.
butų rasti konkurentų. Malonu suomenė (?) paskyrė komisiją,
broliai, susipraskim,
gus neaikvoti ir nedaryti sarBrangus
likosi
išskaityti žinias apie lietuvių ju- kuri peržiurėjo knygas,
matos sau ir savo "broliams.
Kiek
kurs
negalim, visi kaskim!
ir
dėjimą, bet ne tokias, kurios ra- duotos apskaitos. Šių kvitų
Kaskiin
Plaušinis.
Nemuną platyn,
nes
jos prišytos per "įkvėpimą" ir tik tuo- turi niekam atiduoti,
Kad jis eitų vis didyn!
kasiebuvusiam
mi inieriu, kad "priešui" įgilti. guli jam, kaipo
J. Žitkevičių*
Gi p-as 25, užsislėpęs už pseu- riui. Dar turiu pažymėti, kad
IS ATHOL, MASS.
kiek
ir
net
skaitlinėse,
pridonimo, kaip... už tvoros, ir ban- p. 25
Susitvėrė ir musii miestelyj do įkąsti savo "priešui."
guli socialistų prie L. T. N. drPERDAUG NORI.
Kaip, Tamista toksai jaunas,
P-no 25 straipsnyj nurodoma, jos ir su kiek sumos pinigų pri"Vyčių" kuopelė. Pirmasai susirinkimą? atsibuvo pobažnytiniam kad L. T. N. ir kitose dr-stėse sidėję, paklydo. P-as 25 para- sveikas ir elgetauji!
Tamista norėtum, kad
Tai ką,
skiepe. Žmonių prisirinko dau- kilo visoki nesusipratimai-skan- ^ė, buk prgiuli apie 60. o pinigiš- iš už tuos kelis centus, ka davei, t
gybė,—mat dabar atsibuna ge- dalai, ačiu tik vietos socialistams. kai prisidėję $150.30. Iitikrųjų )aliegėlj pavirsčiau?
gužinės pamaldos. Taigi, pasi- Anot jo (p. 25), socialistai gy- yra taip: priguli apie 75, o priNESUPRATO.
baigus pamaldoms, visi suėjo pa- rėsi pašalimis, galop ir per spau- sidėję $200.30.
(traukinio vagone):'
Aristokratas
siklausyti, kas bus kąljbama.į Pir- dą pradėję girtis, kad jie (soc.)
Taigi, p. 25 minimi nesusipra- 'Tikroji mano pavardė ne šeimins,
tame

mini.

vietos lietuvis p. A.

Sekančią dieną atsibuvo prašį kalbėtoją nuvijo
kalbos SLA. naudai. Rockfor- taip gardaus, kad negalima prie
buvo
atpagrindų.... Žmonių
lo SLA. kuopa tų prakalbų tik- baro prisimušti.
J. Toliau.
silankę virš 200 asmenų.
-lu turėjo pagelbėti vietinei 175
Gegužio 2 d. buvo taipgi prakalbos, parengtos moterių dr-jos kuopai, kurios gyvumas pastaIŠ MILWAUKEE, WIS.
"Birutės." F'o tų prakalbų buvo ruoju laiku yra gan silpnas.
Kalbėtojais buvo rockfordie- Naujos SLA. kuopos gyvavitos dr-jos balius ir šokiai; tęsėsi
iki vėlumai.
Atokin ;iai. Ponas Ulinskas pakvietė su- mas ir vargai. Gegužio 10 d. jvv-irinkimą prie tvarkos. "Kauk- ko pirmutinis jaunutės SLA. kuoĮvairumai. Pastaruoju laiku čia iu" dainininkai
pagiedojo tautiš- pos susirinkimas, kuriame išrinkyra daug įvairių atsitikimų. Taip
kąjį liymną, ir prasidėjo prakal- ta sekančioji valdyba: p. J. S.
vienas lietuvis praėjusią savaif. bos.
Pirmutiniu kalbėjo p
P. Vitkus—pirm., p. S. lieisinas—
sumanė parodyti "baikas"—pada
Petrėnas. Jam nesisekė: nesilai[pirm. padėjėju ir organizatorium.
ryti žaibus. Prisigėrė j burną kė
jokios temos, šokinėjo nuo ). A. Jakauskas—rast. ir p. Y.
gazo (kerosino) ir, pūsdamas iš vieno
dalyko prie kito. Abelnai Jureckis—iždininku.
I.-rinktieji
burnos, gazą uždegė. Ttiom pat imant,
jisai į klausytojus pada- .iršininkai yra apšviesti, veiklus
laiku moteris pylė
kerosiną j rė silpną įspūdį, ir jojo kvietimai r pastovus žmonės, ir todėl
galiampą. Šiam berodant "baikas" rašytis prie SLA.
vargu ar tu- lima pasitikėti, kad jųjų prižadai
bepučiant degantį kerosiną
rėjo kiek naudos. Antrasai kal- darbuotis SLA. labui padarys vieužsidegė ir tas kerosinas. kurį bėtojas, p. M. Bacevičia,
pataisė tinę kuopą ištikrųjų svarbiu veikmoteris pylė į liampą, ir skaupirmosios kalbos padarvt^ji Įspū- mių viešamjame musų
kolionijos
džiai apdegino moterį, kuri dabar
dį. J.,jo kalba žmonėms patiko ryvenime.
Narių entuziazmas mininku išrinktas p. D. Karboguli vietos ligoninėje.
Prakalbos buvo, apart dainų, į vai •>asirodė
jau pirmame susirinki- lius, kuris ir vedė susirinkimą
Kitas lietuvis užtiko su savo
gintos dar dekliamacijomis. Be ne. j kurj vienas jaunutės kuoSvarbesnių nuturimų nebuvo.
kas.

—audros, žaibai, perkūnai; prisižiūrėjus gi arčiau—nieko bai-

■"Vyčių." Bijosi, kad neiškiltų
minėta, buvo p. j. kokios suirutės (? Red.), kas
Kaukus. Suareštuotasai pirmiaus Athol'yj ne naujiena.
uoliai darbavosi parapijos reikaKar—s.
luose; dabar gi, sakoma, bijąsis
Įžengti j bažnyčią. Vis tai pasekmė darbavimosi SLA. nauIŠ NEW HAVEN, CONN.
i<S-tame

PA.

pasigailėjęs, Perkūną pakėlė Iįlinkų. Aplinkinės kasyklos taip

biznių,

Prakalbos.

kuopos pasirodymų
srovių žmonės.
Ypatingai neprielankiai į
kuopą, sakoma, atsinešęs vietinis
lietuvių klebonas. Suareštuotas
dėlei p'iiakatų ties bažnyčia dalinimu vaikinas, apie kurį "Liet."

tingai. panašius
priežasčių, kol-kas, dar nieko ne- mas. Už
panašius smarkavimus mis," "plėšikai?," "paleistuviais"
girdėti. Tikėsimės, kad tie gąssau
susilaukti
galima
diktokų nesma- ir 1.1. Na, o p-as 25 pavėlina
dinimai buvo tiktai įsikarščiavutuos "perlus" socialisnes
ir
pavadinti
valdžia
gumų,
pati
gali
laike rodymo sio iškalbumo
BRANGUS BROLIAI,
pasekmė. Galės
taip, kad net jo akiniai nuo no- ! Publika užsilaikė
Po prakalbų bu- tams "tinkamais žodžiais."
prikibti.
Red.).
gerai.
Tėvynainis.
sies nukrito ir pats Perkūnas sugyvuoti visos kitos draugijos; vo leista
SUSIPRASKIM!
\
statyt klausimai. PasiBeje, p-as 25 "atrado" kokias
Apie darbus. Šiuom kart pas gyvuos ir SLA. kuopa.
smuko ant grindų,—ir kaip pradės
kuten L. T. N. d r—jos kvitas,
uždaviau
kėlęs.
(Sekimas
liaudies
keletą
klausimų,
motyvu)
visi kojomis spardyti, kaip "ioot- mus darbai eina gana lėtai. GeApart Dr. A. Zimonto ir ad- bet
greitai man balsą atėmė ir rios, anot jo, po tris sykius užball," po salę valkioti, kad net I gūžio t2 d. kai-kurių dirbtuvių vokato F. Bračulio, atvykusių iš
lermą sukėlė. Visgi bent vieną mokėtos (suprask, ir čia socialisgaila buvo žiūrėti. Vėliaus vie- i buvo atleista apie 2,000 darbi- Chicagos, prakalbose, "Liet." 18klausimą atsakė. Klausiau ar tai apsivogė!) ir tuomi, turbut, Brangus broliai, susipraskim,

jon.

vo

ne-

sutinka
kai-kuriu

sakoma, net visas saliunas ir
kiek galit, nes mano kelionė iš
linksmintasi iki vėlybam rvtui.
Xc\v Yorko, mano laikas... Aš
Račiūno vakarėlis. Gegužio 9 Tasai balius
atnešęs nuostolio
taip
negaliu. Taigi, gerbiamieji,
mus
buvo
su
at.-ilankys
vien rengėjams, nes išlaidų dalį.
dieną pas
duokit... pagelbėkit mums ir viekrutančiais paveikslais p. Račiū- 10
doliarių, reikėję dar iš savo tinei
kuopai varyt tą darbą pirnas.
Nevienam širdyje užsidegė kišeniaus
IŠ

dirba mažai. Taigi bedarbių
norėjo per duris 'pat
Štai TMI). 12() kuopos narių vi- išleisti, bot
netrūksta pas mus. Patartina neišpašalies kaip kirto
važiuoti čion darbo j ieškoti.
sai mažai beliko. Labai liūdna,
gelbėtojui per ranką su kokiu ten
kad čia lietuviai taip nepastoviai
T—nis.
įnagiu, kad net Perkūnas iš rankų
gyvena.
iškrito, f r vėl pradėta kojomis
Nuo gegužio 1 d. kasyklos praspardyti, ir galų gale paleista
IŠ LAWRENCE, MASS,
dėjo dirbt ir dirba apie pusę lai- laiptais žemyn kaip obuolis nuK. šnuolis.
ko.
sirito. Vėliaus sugrįžta atgal į
Iš lietuvių gyvenimo.
Lietusvetainę ir pradėta savus cicili- vių mūsų kolionijoje priskaitoma
kus šveisti taip pat, kaip ir Per- j 4,000. Vra koletas
biznių lieIŠ POTTSVILLE, PA.
kūną. Policija, sakoma, buvusi tinių rankose. Pirmoje vietoje
Mokyklų direktoriui konvenci- šaukta net tris kartus, bet neatė- savo skaitlingumu .stovi, kaip paja. Gegužio 5 d. š. m. šitame jusi. Hoosickiallieėiai, sakoma, prastai, saliuninkai, kurių esama
mieste atsibuvo Schuylkill apskri- labjausiai apgailestauja, kad sy- apie 11. Draugijų yra apie penčio viešųjų mokyklų direktorių kiu nepribuvo ir P»agočius. Sa- kiolika, bet nieko ( ?) gero iš jųjų
konvencija. Delegatų išviso buvo koma, jįjį butų padarę tikru Lie- negirdėti. Prieš šešetą metų rentuvos mylėtojum.
Šiaulis. gėsi statyti savą tautišką namą.
729, bet lietuvių tebuvo tiktai
Red. prierašas. Net ir su savo
iš
Rendoraitis
Šiądien irgi.... dar tik rengiasi.
vienas—p. Juozas
Ne\r Pliiladelphijos. Jis buvo iš- didžiausiais priešais kultūringi Kas-žin, ar kuomet nors prisižmonės taip nekovoja. Kumštis
rinkta
rengs. Vietos lietuviai, nors tubalsų skaitymo komisiri savo
S. labai blo£as argumentas.
noriai eina

T

maloniai

susirinkimą, sali u no užpakalyje surengta Balius, paimta,

Prieg- Perkūno ir
buvo prisiųsta pliakatai,
paprašė jo, kad pa- pervėlai
tam jauna Mariutė, apart gerų
aiškintu ką nors apie "šventa- nes tik dviem dienom prieš vagabumų prie mokslo, yra ir gera kuprius," "špitoluinkus" ir kito- j karą, ir todėl nebuvo galima valietuvaitė: moka gerai lietuviškai niškus
karo priderančiai išgarsinti. Papravardžiavimus. Perkū- ;
skaityt, dekliamuoja eiles; o kad nas griežtai atsisakė paaiškinti. | vaikslai publikai labai patiko.
turėtų progą dalyvauti vaidini- Tada susirinkusieji apsiautė Per- | Nevieną girdėjau išreiškiant didi
!
kad gavo pamamuose, butij, regis, iš jos gera kūną
aplinkui, ir pirmutinis žai- pasitenkinimą,
nors
paveiksluose.
vaidintoja.
bas dalytėjo Perkūno sprandą nyti Lietuvą
1

vidujiniame jau-

SLA.

yra 6 my 1 i<>s).

N'uo balandžio

yra

kuopos gyvenime, taip

"bedieviai."
Perathol'iečhii priduoda svarbos visokiems bobelių
šnabždėjimams: tars bobelė žodį.

gė prakalbas, vietinis klebonas su- džios
—Marcus in Nevv York Times.
užsipuolė ant Dr. J. Šliusikvietę keletą žmonių Į pobažnygai pas pačią. Vyras pradėjo
išvadino
"darbininku
supo, kurį
prašyti pinigų. Paii nedavė. Vy- tinj skiepą ir, sakoma, sutvėręs vedžiotojum,"—kam, girdi, liepia
IR SENIS DABINASI.
ten draugiją.
ras griebėsi jąją mušti ir, kad ne kaž-kokią
savo tautą mylėti labjaus negu
Dėdė Šamas (Suv. Valstijos) gavęs žinią, kad jį žada atlankyt Bul10 d., kaip
minėta,
kaimynai, nežinia, kaip butų pa- Gegužio
kitas ir iiepia jaja didžiuotis. garijos karalienė, "laižo" sau plaukus, kad geriaus išrodytų.
vietinės SLA.
sibaigę. (Tas jau parodo, kad Įvyko pirmutinis
Prakalbos laike buvo padaryta
susirinkimas.
kuopos
Apie tai,
"ne visi" toki girtuokliai. Red.).
pertrauka, prie kurios kalbėtobuvo išanksto pakad "pamo- Co., prie kurių, be abejonės, ir
Gėda, didžiausia gėda Charle- suprantama,
jas priruošė klausytojus maž- per tulus subjektus,
Geir
kiekvienas
skelbta,
kinti"
man rupi p. 25 priguli.
žinojo.
tai
socialistus,
roi lietuviams už tokį pasielgi-daug sekančiais žodžiais:
d.
vakare,
gužio
"Lietaigi
prieš
pat
9
tiems
tik
P. M. Balsys,
gerb.
Charlei oi Grinorius.
mą !
"Dabar, mieli draugai, padary- paaiškinti

yra? Juk Chieagoj galite pasi- Chinus ir Japoniją, šiuom karrinkt—ten jųjų šimtai.
tu taipogi buvo labai
daug susiDažnai galima pastebėti laikbet
neužsilaikė
rarinkusių,
jau
meilė link savo gimtinės, kuomet
raščiuose, joge i kaip kur jauni- miai :
daikojomis trypė, švilpė,
net
vaizdelius iš numas yra linkęs prie mokslo,
navo ir šukavo: "Perkūne, ne- išvydo brangius
Lietuvos,
'lėlei mokslo ir vargo pakelia- meluok!" Ir stai
mylėtos
kurią jis visa
p. Perkūnas praširdim taip trokšta bent sapne
Malonu paminėti, kad ir čia
ma.
dėjo su kumščia stalą daužyti ir
kartais išvysti. Minėtasai vakayra moksleivė-mergina—tai ,Marė griauti:
"Šarap! kurie nenori
rėli- buvo parengtas SLA. 160Skarmuliutė, apie 15 metų amklausyti, tai gali iš svetainės pražiaus. Dabar ji lanko LaSalle
sišalint, o jeigu to neklausys, tos kuopos. Tik gaila, kad pub"lligh Seliool" ir, rodosi, moki- tai"... p. Perkūnas su jais kitaip likos buvo suvis nedaug. Tam
buvo dvi pricžar.tjs: viena, vietinasi stenografijos. Ji beveik kas
apsieisiąs.
diena pėkšeia suvaikščioja 12 mynėje
bažnyčioje buvo keturiasSusirinkusieji Perkūno visai
lių j mokyklą (nuo Cedar Point neklausė. Vienas prisiartino pr'e dešimts valandų atlaidai; antra,
j LaSalle

pai.
Kaip gerai

ir

tu1i

—

—

—

1

—

ar

timai daromi ne socialistų, bet iš vazlaoju inkognito."
pastatę L. T. namą.
Kitas kellaunininkas: "Taip? PirKadangi tą "istoriją" montel- demokratų, ypatose ponų Ja- mą, kartą apie ta vietą girdžiu, aš gi
liečiai gerai žino, kaipo sutvertą kavonių, Smoliukų, Alusevičių ir j važiuoja i Berlyną."

NUO REDAKCIJOS

pamainytas p. T. Paukščiu rauti, kad k i 111 jauny augalu ne- nikaitis, kuris savo jaunystes dienas praleidžia
Pittston,
Pa.; stebėtinas tuo- pagailint u.
prie stiklelio; lai
^ial laikraščiui siunčiami rankraščiai
nei
kad,
vienas
SLA.
berods,
rhi,
ir
vaiku
lai
autoriaus
parašu
nenorime
turi but pažymėti
tėvai, auginanti savo jaukalbėdami, męs
adresu.
Pasirašantieji pseudonymaia viršininkas
nėra išbuvęs savo mesti nei mažiau>k> šešėlio ant na.- atžalas "ot, kaip Dievas
ir
turi paduoti, Redakcijos žiniai,
Urėde taip ilgą laiką kaip p. Skriaugliaus paminėto žmogžudžio duos/' —lai jie visi tą paveikslėli
■avo tikrąJJ vardą.
ne- tėvu
skaitė
tulskas,
atsiunkurį
ir šeimynos: jie gali but sau atMvai/.diua -kitokiu pamokisau
dauguma
teisę
Redakcija pasilieka
čiamus jai rankraščius trumpinti ir >u ni u Šamu SI. \. veteranu. Nauir
didžiausios pagarbos verti nimu nereiks. Visiems tas bu.geri
taisyti.
išrinktas iždininkas p. T. žmonės, kuriems reik tik
jai
prijaus- naudinga.if Vaisiems bus aišku,
Netinkamus laikraščiui rankraSčlaa
po
iš

['aukštis ikišiolei buvo, sykiu su ti
šioj skaud/ioj nelaimėj, liet
ftedakcija, pareikalauta, cr^/.io^ autoriui atgal Jo lėšomis.
p. K. \ arašittm, kasos globėju. v ii žinome, kad ateinančią audra
Reikia visada rašyti plunksna ir tik Avansavus jam j iždininko urėgeriau- suprantame tik tada, ka»nt vienos popierio pusės, paliekant
m
vieton išrinkta da
dą.
jo
senoji
perkūnas trenkia. Todėl ir
plačius tarpus tarp eilučių.
p. T. Aitramskas iš Philadelphia, norime, pasinaudodami >ita proPa.,-—vienas iš senų ir užsitarna- ga, atkreipti atvdą
j paskutines

kad. pradėjus syki
eiti, galima iškilti
iki

blogu

takeliu

augštai.

net

kartuvių...J

Iš mokyklų, &ios savaite- ket-

giminė, kuriai raštai dar nėra visai pažįstami. O už tai nei nemėginkim rugoti ant kitu,---kam

patįs

savais

reikalais

nesirūpi-

na m?

Kaip laitai
reikalingas

lietuviškam

skyriui
lietuvi*,
matyt nors
dalykėlio, kuris man akysna puolė:
Jau pirmiaus minėjau, kad lietuviu skyriaus kataliogas dar tik
pradėtas, bet ir pačioj i pradžia
puiki.
nuolatinis
ir iš sekančio

baigė farmacijos kursą ir
Jau nekalbant apie tai. kad jivusiu SLA. "senos gvardijos" na- baisias to
nelaimingojo žmogaus gavo dipliomus \ alparaiso uni- sai, neturėdamas nuosavios vieriu. Daktaru-kvotėju, vieton ikivalandas,—kada budelis jam kil- versitete pp. Zigmas Vitkauskas tos, yra mėtomas tarp lenku ir
šiolei buvusios Dr. J. BaltrušaiLai kiekvienas jau- ir Julius Kaupas.
pą nėrė.
rusų kalini, bet ir pačiame jo -utienė- iš Pittsburgo, išrinkta Dr.
tvarkyme nestoka kurjozų. PaIš
Prūsų lietuviu judėjimo. J. Šliupas iš Scrantono, Pa.
vyzdį privesiu iš savo locno priSmagu mums visados paminėti Naujai išrinkta SLA. valdyba,
tyrimo :
apie musų brolių, Prūsų lietuvių, kaip pranešama, po užtvirtinimo
Anądien paėmiau tomą, užvarjudėjimą, ypačiai kada tame ju- seime, išrodys sekančiai:
dintą antgalviu "Lithuanian LitPrezidentas
F. Živatkauskas
dėjime atsispindi tautinio Prūsų
eratiire Vol. 1" (Lietuvių Liteiš Scranton, Pa.
lietuvių atgijimo spinduliai. Širatūra, tomas
verge

Apžvalga.

Kodėl Lietuviai nei vienos

knygos neperskaitė.

—

ta

seniausioji

Lietuvos

labjausiai pailsusi

nuo

dalia, lyg

P. Mikolainis
Vice-Prezid.
iš Nevv York, N. Y.
—

ilgaamžių

Lietuvos priedais, vėliaus už kitas Lietuvos dalis prabudo. Bet kad ji atbudo'ir ilgainiui visiškai atsikels, apie tai,
berods, jau šiądien ir didžiausi
(žmonės į viską žiū-

kovų

Sekretorius
A. B. Strimaitis
iš Nevv York, N. Y.
Iždininkas
T. Paukštis iš
Pittston. Pa.
Iždo Globėjai
K. Varašius
iš Pittsburg, Pa. ir T. Astramskas iš Philadelphia,
Pa.

su

—

—

—

skeptikai

juodus akinius")

rint "per

ne-

abejoja.
D r. J.
Daktaras-Kvotėjas
Pastarųjų laikų Prūsų Lietuiš
Pa.
keletu
Scranton,
va jau gali pasigirti
Šliupas
gerai
susiliejusiišsidirbusių organiLietuvio nužudymas, (legužio
zacijų. o kad nekurios jų atsižy8
d.
duoti
ir
darbu
rimtu
tapo pakartas Motiejus Rikmi
galėtų
iš \Vaterbury, Conn., už
toraitis
Amerikos
ir
net
gerą pavy/dj
savo pačios papjovinią, apie ką
tai
liudija
apie
draugijoms,
straipsnelis "Prūsų Lietuvos Sa- savu laiku buvo jau plačiai rašyvaitrašty)" apie Tilžės Lietuvių ta. Riktoraitis iki paskutinės vaKliubo veiklumą pereitais metais. landos tikėjosi, kad jam bus mirties bausmė dovanota. Vienok
Šisai Kliubas susitveręs perei"Atleidimu
Taryba" nerado galitais 1913 metais tik iš septynių
mu
to padaryti, ir nelaimingas
susilaukė
laiko
narių, po metų
žuti ant karH2 sąnarių. "Kliubo pirniiausis žmogžudis turėjo
skaitome minėtame tuvių valstijos kalėjime. Riktetikslas,
raiti įvedė mirties kambarin tuostraipsnyj,—yra: būti vieta, kuužnėrė kilrioje Tilžės ir apielinkės lietu- jaus po pusiaunakčio,
ant
išmušė
kaklo,
paramą išviai viens su kitu pažintin su- pą
ir
netrukus
-po
kojy,
kabojo jau
eitų." Tas Kliubui pilnai ir patik buvusio Rikteraičio lavonas.
siseku: atlaikyta bėgyje metų 50
—

—

Rikteraitis buvęs
susirinkimu, kuriuos nariai skait-

ramus

iki pat

paskutinei valandai. Jis prisipalingai lankydavę (abelnai, kiekkad esąs kaltas ir kad baižino,
vienas narys lankėsi bent 30 karsią
žmogžudystę
papildęs laike
tų per metus). Kad tie susirinbarniu
su savo pačia.
kimai nebuvo tušti, apie tai liuKada prisimenam tą valandą,
dija ir sekanti iš minėto .-<traipšisai nelaimingas žmogkurioj
snio ištrauka:
žudys su skustuvu rankoje užToliau Kliubo įstatai reika- klupo savo beginklę pačią ir be
lauja, kad butų kai-kada ir pra- mielaširdystf s ją paskerdė,—šiurnešimai skaitomi. Tai nenusi- puliai kiekvieną perima ir. rodos,
davė

"kai-kada,'

bet

beveik

negali buti

tokiam skerdikui pa-

kiekvieną kartą. Taip SymoO vienok jo gailėtis
naitis pranešė iš istorijos; nuo sigailėjimo.
reik.
Jis,
kaip ir kiekvienas
žilos mušu tautos senovės pradėdamas, perėjo jis ilga paskai- žmogžudys, yra auka pirmiaus
tų eile iki 1565 m. Toliau pagimusių ir išaugusių papratimų
pasakojo Gudaitis apie Senpru- ir palinkimų, kurie sutvėrė jo tosius, prekybą senais laikais,
charakbankus ir biržas ir 1.1. Stig- kį žiaurų nesuvaldomą
liorius mus supažindino iš geo- ter»-budą. Jis yra, podraug, ir
grafijos su mūsų Nemunu, jo pavyzdžiu to, kaip žmoguje žvėbėgiu ir svarbumu senovėje ir riškas palinkimas paima viršų ant
dabar, ir kitą vakarą su Ram- gerų, dorų,
žmogiškų palinkimų.
bynkalniu, gražiausiu ir savo
Žmonijos istorijoj buvo toki
ir
padavimais įžymiaui-torija
siu Lietuvos kalnu. Tas pats laikai, kad visi buvo tokiais nesukalbėjo apie "raštą ir rašybą" valdomo budo žmonėmis, kibubei apie "Simoną Daukantą." siais vienas kitam j gerklę ir dė'"Amerikos Lietuviai''—buvo ki- lei mažiausios
priežasties. Tai
to nario paskaitos tema, kurio
buvo laikai, kada žmonės dar maišvedimus

ponas

Martus

Amerikos, tąkart Kliubo
čias, savo
aiškino ir

paties patyrimais
pagilino. Toliau

iš

žai kuom

skyrėsi, sulyg savo bulaukinių gyvulių,—kada
jiems dar nebuvo pažįstama civilizacija. Laipsniškai žmonija
vienok gerinosi ir būdas jos švel-

sve-

do,

pa-

paatsikartotinai apie savo keliones į Di
džiąją Lietuvą ir apie jspu
džius, kuriuos jis tenai Kaune,
Vilniuje ir 1.1, gavęs. Ir dar
kitu narių pranešimu, progai
atėjus, teko mums girdėti.
Daug pasimėgimo ir sužadinimo davė savo dainomis Kliubo
tercetas ir choras.
"Švenčių" susilaukė Kliubas
dviejų: Duonelaičio vakaro,
sausio H d. 19.14 m. ir savo žieminės šventės, vasario 24 d.
Pirma- vakaras buvo Piliečių
name. Jis svečiams suteikė, ša-

pasakojo Jagomastas

lę
du

nuo

ninosi. Tukstančius metų laiko
ttžėmė, kol inęs pasiekėm dabartinio laipsnio. Vienok dar ir
dabar laikas nuo laiko atsikar-

tojanti

žvėriškumo

tu senovės

projovai,

laikų liekanos,

—

—

liu-

kad męs tol i-gražu neesa1 Luoši nuo tų barbarizmo žymių. Ateis vienok laikas, kada

dija,
me

ir

jos galutinai išdils, ir dabartikartuvės, budeliai ir kalėji-

nės

ir dekliatnacijų, mai bus tik atminimai,—toki pat
svarbiu pranešimu: atminimai, kaip kad dabar yra

gražių dainų
iabai

pirmas "Duonelaitis—lietuvis," atmenami viduramžių brutališki
Stigloriaus, antras "Duonelai- kankinimai, gyvu žmonių deginitis—poetas," Viduno sakytas.
ant astro kuolo varymai, naKviesta tebuvo narių šeimy- i mai,
traukimai ir 1.1. Tą padarys
gų
nos ir parinkti Tilžės
apielir.kės lietuviai.
civilizacija, kultura,
geresnis
žmonių gentkartės auklėjimas.
J

laiko kliubas. paraAuklėjimas jaunystėj yra paginus p. Yidunui, žinomam Prūsų matas busiančio žmogaus chaLietuvos veikėjui, karstai ėmė- rakteriaus.
Jį todėl reik dėti
si už to, kad įgyti jau atskirą sa- nuo
pat pradžios, nuo pat jau,vo susirinkimams butą. Tam tiknystės, nuo pat kūdikystės. Ir
slui jau pažadėta net keletas šimapie tai. visų pirmiausiai,
Po

tų

metu

priva-

markių.

lo

atminti tėvai.

Teisybe, nėra visam pasaulyj
Nauja SLA. valdyba. Rinki- nei vienos blogos motino#: kiekmai naujos ccntralinės
valdybos viena iš jų mielai atiduotų gySusivienijime Lietuvių Amerikoj vastį už savo vaikelio laimę, kiekužsibaigė. Nors dauguma virši- viena iš jų mato jame karalaitį,
ninkų yra "senieji," vienok rin- genijų. Bet yra ne viena moti-

kimai įveda ir kai-kurias permai- na ir ne vienas
tėvas, kurie užnas.
Permainos paliečia iždinin- miršta tai, kad. svkj
pakliuvęs
ko. kasos globėjų ir daktaro-kvojautrion vaiko, ar jaunikaičio širtėjo urėdus. Ypatingai gi ste- din blogas diegas, netrukus išbėtinas rezultatas pirmame urė- eiga i

lapuotą, akstinuotą pikt-

de. kur ikišiolaikinis SLA. iždi- žolę, kurią

ninkas,

p.

Jonas Skritulskas,

ta-

,

vėliaus daržininkas,'
atėjęs, tušį pirštines užsidėjęs,

I-as). Atvertęs
knygą, radau joje 13 sekančių
prie užžiuretojo. Užžiuretojas— brošttrelių:
žycielis, ir labai net poniškas žy1. Milukijada.
delis,—vadinas, nosį riečia. Iš
2. Budas
įgijimo jubilėjinių
augšto žiūrėdamas, pradėjo pri- atlaidų.
kaišioti :
3. Tėvyskė, Viduno drama 1"J ieško knygos, o suskaityt ne- me veiksme.
moka..."
4. Graudus
Verksmai, arba
Patėmijau, kad jo prickaišas apmislijinias Kančių Jėzaus.
ne
vietoj. Žodis po žodžiu—ir
5. Apie moterių klausimą.
susikirtova.
6. Mindaugis, Didis Lietuvos
Tuom tarpu ineina ir
skyriaus Kunigaikštis ir Karalius, arba
direktorius,—taipgi žydas. Pasi- Mindaugio gyvenimas ir darbai.
aiškinus dalykui, pabarė
knygų
7. "Kataliko" knygyno katapadavinėtoje už mandagumo sto- liogas 1912 metų.
ką.
8. Apie žmonių atstovus.
"Kodėl,—klausiu direktoriaus,
—-lietuvių kataliogas taip išdraikytas po visus stalčius ir kodėl
nėra atskirų
stalčių lietuvių kauž
taliogams su parašu "Lithuanian

Trįs Mylimos (Žemaitės). miausiai vietinėj prtfsoj. o paskui
I.irhynė—Eiles.
perspausdino tai visi lenkų laiku. \ alsėiaus
sudas
(Žemai- raščiai. 3) Viskas, kas pasakytės).
ta, palyti vyskupo l'rotoscvičiaus
12. Iš
revoliucijinio judėjimo liekanas, bet ne Vytauto, kurio
M askt >lij"j.
liekanos, kaip abelnai žinoma ir
13. Penkiolikai metu -ukakus. patikrinta, yra įmūrytos j katedros sieną, toj vietoj, kur randasi
Xa, o ką? Ar ne puiki koše- paminklinis užrašas. Taigi šios
liena? jeigu &i dar pridursiu, kriptos, aišku, niekas nei nemanė
kad tos brošurėlės turi tokį pat atidarinėti.
4) Didisai kunigaik
\
icuodįimą savo didumu, kaip ir štis Vytautas, teisybė, turėjo
viršminėtu turiniu, tai bus ai>ku. mierį apsivainikuoti
(karunavoO.

10.

kad geresnė> "košė:*" ir pa S

ex- tis)
karalium su pagelba ciesopertas nepadarytų.
riaus Sigizmundo, kuris per saIš to viso
matyt, kad šiam vo pasiuntinius norėjo jam ka-

skyriui vesti ir ji prižiūrėti būreikalingas yra lietuvis, ir

tinai

rimą
statę

pasiųsti, vienok lenkai, pasargybą, mokėjo pasiunti-

tai nc savaitei ir tie mėnesiui, bet
nių neprileisti. Kas su karūna
nuolatai. Ir musų žmonės, kurie
pasidarė nežinia. Istoriškuoju
ne visi moka tinkamai
angliškai, vienok, patikrintu fakiu yra, kad
arba rusiškai susikalbėti, jaučiasi didisai
kunigaikštis Vytautas nesuvaržytais, ir knygynu nesinau- susilaukė karūnos, kad iš tos
—

doja.
priežasties susikrimtęs iki augSuprantama, žydas nelabai, ra- ščiausio laipsnio, susirgo ir nuneTulą laiką atgal, pamenu,
site, tą lengvą ir švarią vietą no- mirė, ir kad net ir po mirties,
kuric mūsų laikraščiai buvo pakitam užleisti. Bet juk toji nors ir tuomlaikine
rėtų
karūna, neminoje Ne\v Yorko Centralivieta yra tam, kad visiems žmogalėjo buti apvainikuotas nors
nio Knygyno užvaizdos raportą,
nėms
naudą nešti. Knygyno jau ir todėl, kad šermenyse dalykuriame buvo pranešta, kad peValdyba,
jeigu šis klausimas bus vavo karalius Jogaila ir minia
reitais metais tame knygyne nedomai atkreiptas ir tinkamai lenkiškų
jos
ponų.
buvo paimta skaityt nei vienos
I ai yra
paremtas, be abejonės, su liogišdalykai, kuriuos galilietuvių knygos. Laikraščiai neku reikalavimu lengvai sutiks.
ma rasti
pirmam geresniam momažai tuomi susirūpino ir nckuP»et tą reikalavimą reik pasta- kyklų
vadovėiyj, kuriuos atminrie padarė liūdnas pastabas. Patuom reikalu reik pasirūpin- tinai "iškala"
tyti,
kiekvienas vilnišvyzdžiui, ir "Liet." tuomet buti. Kitaip, kokiems dar galams kis
mokiniukas,
kurių vienok
vo patėmijusi, jog "tas
parodo,
reik lietuviu skyrių užlaikyti ir nežino
pirmininkas
maLietuvių
kad net ir cliinai su arabais,
save
tik svetimtaučiu pajuokai "Mokslo"
Draugijos. Cia galima
tomai, labjaus myli skaitymą, neA. Ramanauskas. butų pasakyti: kokis
išstatyti?
"mokslas,"
gu mes, lietuviai."
toki ir "mokslo vyrai." Kokia
Rrooklyn, X. Y.
Ištikro, tai butu apgailėtinas
kultura—toki ir jos reprezentanir lietuviams garbės nedarantis
tai. Nekalbame apie kulturą lieapsireiškimas,—jeigu jis butų teituviškųjų minių, bet apie tą besingas. Ant laimės, jis (tninėtai akis šokinėjančią
Mpučianč'u:
sai oficialis knygyno raportas)
pseudo
"kultuiv/' sutvertą "za
nėra teisingas. Ir apie tai aš no- Catalogue?"
pieniądze
Tokiu antgalviu talpina ilgoką ta atydos. Tik
\vrogie nrzez garšč
laiku
rėčiau truputi daugiaus papasaUžsikirto išpratlžių, o vėliaus
pastaruoju
>zachrajo\v
politycznyciS».JJ>riestraipsni lenkų Susivien. oficialis dalykai virto kitou pusėn.
atsakė:
koti.
organas "Dziennik Z\vią/.ko\vy"Tokia čia systema..."
>tai,—rašo "Dziennik'o Poz- šų pinigais sauja politiškų >V.k/ėmiaus pasirafttsis pats lankė
nanski'o" vilniškis koresponden- ėių). Tai yra neapykantos kultu
"Kad jųs gal* gautumėte su -Zgoda."
minėtąjį New Yorko Central}
Nekuriais atžvilgiais šis straip- tas.— Lietuvių Mokslo Draugijos ra, nedėkingumo kultura, bendra
Knygyną daugiaus negu 40 sy- tokia 'systema' "—pamaniau sau
tautom ir žmonėms be
snis
jokių riyra gana akyvas ir todėl jį, pirmininkas
Dr.
kiu, ėmė iš jo lietuviškojo sky- ir nuėjau j anglu informacijos
Basanavičius,
cieriškų
tradicijų—kultura "chabendrai su tulu Malinovvski'u, kuriaus knygas ir laikraščius skai- kambarį. Pasiklausiau apie šį-tą išvertę, paduodame ištisai:
miška,"
aršiausioje to žodžio
ris pastaruoju laiku pradėjo vatymui. Be abejonės, buvo ir dau- ir nusukau kalbą apie lietuviu
prasmėj.
Netyčiomis nesenai, kur ten dintis "Malinauskas," pasiremdagiau tokių, kurie lietuvių knygo- skyrių, sakydamas, kad teu tokia
mis ir laikraščiais naudojosi. To- tvarka, jog sunku ką nori suras- Lenkijoj po žeme surastoji žal- mi menamu liudijimu prieš pusę
Taip rašo minėtas lenkų laikdėl man pačiam pasidarė didžiai ti,—kad jis nėra taip sutvarkytas, varinė karūna (karališkas vaini- metu mirusio katedros zakristijoraštis.
Nieko prie to ir pridėti
nuostabu, kada pamačiau minė- kaip. pavyzdžiui, kitu kalbų sky- kas), kurią, kaipo įdomų archeo- no Jan'o Ilir'o, sudėjo formalę
Teismo tardymas visnegalima.
liogišką daiktą, nusiųsta j Kra- denuncijaciją (sic!) vietiniam
tąjį knygyno raportą, kuriame riai.
ir aikštėn išves. Jeiką
parodys
skandalištapo priežastim
į prokurorui, kaltindami, buk kun.
[skelbiama, jog per visus metus "diliau apie tai."—atsakė jis. kovą,
ką
gu
galima
kos
vilniškiai
litvopatėmyti, tai bent
neimta skaitymui nei vienos knybylos, kurią
Prisiminiau ir apie'tą nelabąjį
j Kurczeu ski ir Dr. Zaborski. su
tai. kad "ricieriškos" tautos renianai
užvedė
dvadidžiausia
priešais lenkų
gos.
knygyno raportą, kuriame sakopaslaptim, nelegališkai
daktorius geriau- moka išsikolioPasiryžau šitą klausimą ištirti, ma, buk lietuviai neėmę nei vie- siškiją.
J įsilaužė i Vytauto kriptą, prie ko
ti
ir už tikrą lietuvišką
ir tuom tikslu nuėjau Į knygyną. nos knygos
chamą.
Dalykas buvo toks. 1909 me- Į buvo Mk paminėtas zakristijonas
skaitymui.
O
tos
giesmelės
tais
atrasta
apie
Vilniaus
"urogie
pieIš to, kas man teko tenai sužikuriam
Hir.
bauskatedroj
"Matote, tamista,"—atsakė jisai,
uždrausta, po
noti. nesistebiu, kad panašias ži- —"kokį raportą knygyno valdy- kriptą (skiepą) su vyskupo Pro- me buti prašalintu iš tarnystės, niądze" ir "nedėkingumą" lietunias apie lietuvius raporte pa- bai pridavė to skyriaus direkto- tosevičiaus lavonu; šioji kripta kam nors apie tai paminėti. Buk viams jau senai pažįstamos.
duota. Galėtų buti dar blogiau, rius, toks ir tapo pagarsintas." buvo pirmutinė amžino atilsio kun. Kurezeu'ski ir Dr. Zaborski
o kad taip visados prie siądieni"Aš apie tai neabejoju, bet man vieta D. L. K. Vytauto lavonui, suprofanavę "Gruemvaldo didvyMEXIKO.
tiių išlygų bus, apie tai nėra abe- rodosi, kad jeigu minėtame sky- kurį 1573 metais perkelta į nau- rio liekanas," kurias "jmetė. nejonės.
riuje nei direktorius, nei knygų ją kapą prie šv. Mikolo altoriaus, švarion skrynion," o tuom tarpu
Ką patyriau, tuom ir noriu padavinėtojai nesupranta lietuvių šios kriptos be pasekmių j ieško- i karimą, kurios ženklas likęs aut Šita šalis didelė, didesnė negu
pasidalinti su skaitytojais, nes tas kalbos, tai gal todėl ir raporte jo daugelis XlX-to amžiaus is- I galvakaulio, paslaptingai pavogė Anglija, Prancūzija ir Vokietija
! torikų.
ir išsiuntė lvrakovan. Tenai ka- drauge, bet
lietinius nepaminėta?,
yra, mano nuomone, ne tik žin- apie
gyventoju turi deAtradus minėtą kriptą, persi- rimą laikyta
bet
ir
svarbus
geidus,
dalykas. priduriau, lyg paduodamas jau
paslaptyj ir išsta- šimtį kartų mažiau,—vos 15 mitikrinta, kad ji reikalaujanti nuo- tyta viešai tik dabar, mirus miTaigi su tuom lietuviškuoju priežastį.
lionų. Gyventojai tie ne vienos
štai
dugninio
tamista!
Ten
skyrium
pataisymo. Darbas pra- nėtam llir'ui, vieninteliam mi- kilmės, nors vartoja visi ispaniškaip yra:
'"O,
yra žmonių,
Lietuvių skyrius Vicšamjatn mokančių visas tas kalbas, ku- dėta balandžio 17 d., būtent: mu- nėtos vagystės liudininkui.
ką kalbą. Iš 15 milionų Mexikos
New Yorko Knygyne, kaip ži- riose randasi ten
knygos,"—pa- liorius su savo pagelbininkais, Taip skamba denuncijacija (?), gyventoju yra vos pusė miliono
nome
iš pirmesnių pranešimų, tėmijo
informacijos biuro žmo- zakristijonas ir bažnyčios tarnai, su kuria nesidrovėjo išeiti vilniš- baltspalvių, arba hidalgų, paeipo ypatiška priežiūra katedros kiu lietuviu vadas, Dr. Basanaviyra prijungtas prie slavų sekci- gus.
nančių nuo ispanų. Indijonų 31a
Užtikrinau jį, kad taip
jos, t. y. prie rusų ir lenkų sekviso gyventojų skaitliaus, o
nėra, klebono, kun. Savickio, klebono čius. Teismo valdžia, sulyg sa-|
cijos. Todėl jis ir yra po minė- kaip jis mano; kad prie lietuvių kun. Kurcze\vskio. kaipo kapi- vo priedermės, pradėjo tyrinėji-1 likusią dalį. taigi 43% tveria mestos slavų sekcijos perdėtinio priskyriaus nėra nei vieno žmo- tulos nario ir pagalios Dr. Za- mą, o lietuviu ir ru?ų laikraštija, tizai. arba maišytų rasiu žmožiūrėjimu. Slavų sekcijos direk- gaus, kuris mokėtų, ar bent su- horskio, žinomo Vilniaus seno- su blogai paslėptu džiaugsmu (?). nės. Svetimtaučių, taigi ameritorium ir patarnautojais yra žy- prastų lietuvių kalbą.
vių mylėtojo, pradėjo darbą.
rašinėja apie "vagystę," kurią pa- konų, vokiečių, anglų, fraueuzų
dai. Jie pažjsta rusų ir lenkų
Išėmus keletą plytų iš grindų, pildė kun. pralotas Kurcze\vski,
"Tai Kas kaltas?"—tomis pėMexikoj yra 70,000.
kalbas, bet nesupranta nei žo- domis jis man atšovė.—"Kodėl rasta po jomis skiepą. Kripta vienas iš gerbiamiausiųjų kuniSvetimtaučiai papra>iai perstadžio lietuviškai. Jau šita viena patįs nesirupinat savo reikalais? pasirodė esanti 3 metrus ilga ir gu, ir Dr. Zahorski. žinomas ir to mexikonus
kaipo vagis, neaplinkybė parodo, kad lietuvių Ar manote, kad kiti jus turi ap- pusantro metro plati. Tarp griu- abeluai gerbiamas vice-pirminin- teisingus. kokiems itžsitikėti ne
skyrius gali tikėtis tokio prižiū- rūpinti ?"
vėsių surasta paminklo gabalą, kas lenkų draugijos "To\va- galima, bet visi Mexikoj gyvekuris
rodė iškaltą rausvam mar- rzystuo Przvjaciol Xauk (Mok- nanti svetimtaučiai
kad
našlaitis
turi
"O kaipgi, jųs mnote, reiktų
rėjimo, kaip
visgi ten ran
nuo savo močiakos.
mure
apatinę arnoto dalį, taip- slo Draugų Draugija) Vilniuje. da u/.sitikėjimo vertą žmogų, bet
rūpintis?"—paklausiau.
Visais praeitais metais, regis
"Paduokit prašymą knygyno gi dalj tunikos, dailaus renesanApšmeižti taip niekingu budu. tokius atranda išimtinai tarp inso stiliuje. Tarp
net iki vasario mėnesio
sumekad
lietupagrąžinimų
šių
direktorijatui,
jie savo apsiginimą parėmė ke- dijonų; blogiausi, kaip visur, yra
paskirtų
tų, lietuvių skyrius visiškai ne- vį prie jųsų skyriaus, paaiškinda- rasta "Merginų"
("Dzie\vice") turiais punktais: i) Kriptą ati- maišytos kilmės mesti/.ai: jie perturėjo savo kataliogo. Pamenu, mi, kad tenai esanti dabar žmo- herbą, kurj tarp visų Vilniaus daryta ne paslapty j, bet prie ima abiejų rasių blogasias ypabūdavo, paprašai kokios knygos, nės nepažįsta lietuvių kalbos ir vyskupų tik vienas Portosevi- skaitlingų darbininkų ir
bažnyti- tybes. ir tos visai uždengia getai patarnautojas, nemokėdamas
pertai lietuvių skyrius ne tik kad čius vartojo.
nių tarnų, akyvaizdoj vienatinės ra si a s.
Toliaus ininėtoj kriptoj suraslietuvių kalbos, negali jos jokiu nėra tinkamai prižiūrimas
ir
Iki Diazo laiku Mexikoj gykompetentiškos valdžios, t. y. klebndu surasti. Todėl ir gaudavai žmonėms neparankiai
vedamas, ta visai sirtrunėjusj karstą, šiame bono, taigi bažnyčios šeiinytiin- veno vien pasiturinti ir vargšai,
trumpą atsakymą, kad, girdi, to- bet kad jis ir neteisingai yrp kny- gi karste skeletą, aprengtą vy^ku- ko, ir kapitulos nario. Nėra to- vidurines gyventoju kliasos visai
kios knygos neesama (o pats geAtrastojo vyskupo kio įstatymo, kuris verstų pana- nebuvo. Diaz rengė mokyklas,
gyno raportuose nušviečiamas. po rūbais.
rai žinai, k~.d ji yra,—bet ką su Bet toks
jūsų žmogus turi mokė- liekanas sudėta i laikinę skrynu- šiuose atsitikimuose šaukti svie- daugelis mexikonų mokinosi Sujuotn darysi,—pešies?).
ti, apart anglų ir lietuvių kalbų, tę. Vėliaus padirbta naują aržuo- tiškas valdžias. O kad laike skie- vienytose Valstijose ir iš tų išLietuvių laikraščius vargais-ne- dar rusų ir lenkų kalbas. Ar to- linj karstą, kuriame su didžiau- po atidarymo neleista plačiosios! sidirbo vidurinė gyventoju kliasiu atsargumu sudėta Protosevigalais surasdavai kur skaityklos kių tarp jusų randasi?"
publikos, tai yra dalykas visai sa. Baltspalviai yra savininkais
čiaus skeletą su viskuom, kas suprantamas.
kampuose sudrisknsius.
Atsakiau, kad taip.
2) Atidaryta krip- dvaru (haciendų).
Blogiausias
Apie šiuos dalykus kartą pasa"Tai kjpį-gi jųs tylite?"—už- prie jo buvo, ir, pastačius karstą ta, kuri ištikro pirmiuus, beveik yra padėjimas indijonų.
Nors
kojau nariui Lietuvių Spaudos klausė.
pirmesnėn vieton, i nėj imą j mi- prieš 500 metu, buvo kunigaikščio Mexikoj nėra nei verguvės, »ici
Draugijos Komisijos, kuriai būPadėkav'ojęs jam už patarimą, nėt;) kriptą vėl užmūryta. Iš Vytauto tuomlaikiniu kapu, bet baudžiavos, bet indijonai. arba
vi
pavesta minėtąjį lietuvių sky- nuėjau anglų skaityklom pake- karsto paimta tiktai gabalėlį au- kur nuo 157.$ m. guli liekanos peonai. yra tikrais didelių žemės
rių surengti,—p. V. K. Račkaus- liuj sau mąstydamas, kad tas vy- dinio, kurį pasiųsta l)r. Feliksui vyskupo
l'rotosevičiaus.
Kad plotų savininkų vergais. Bet veik
kui. Jis man sakė. kad jis tą ras, be
abejonės, turi teisybę Koperai į Krakovą, kad gavus rastasai skeletas buvo ne Vytau- visi atsižymėję Mexikoj veikėjai
reikalą tyrinėjęs. Bet. p. Rač- Ko męs tylime? Ar laukiame, jo, kaipo specialisto, nuomonę to, bet vyskupo, apie tai liudija buvo ir yra indijonai: išvertęs
kauskas (kuris, be abejonės, daug kol mums kas
kokio amžiaus tasai au- gerai užsilikusio^
pats pasisiūlys apie tai,
drapanos, ką ciesoriaus Maximilijono valdžią
darbo įdėjo šio skyriaus surengidinys
yra.
reikalus
kiekvienu laiku ul galima patik- ii ji sušaudęs Juarez buvo indimusų pačių
aprūpinti?
me) yra mandagus žmogus: greit
Nuo to laiko praslinko beveik rinti. Melagystė taipgi yra, buk joias; jstengęs u/laikyti krašte
To. suprantama, nesulauksime,
patiki žvdo pripasakojimams, buk jeigu patįs nepasirūpinsiu!.
metai,
kada pagalios lenkų laik- kaulus "sumesta nešvarion skry- ramumą per 30 metų ir pakėlęs
5
tai tokia, matai, systema užvesraščiuose
ko
sulauksim,
tai
t'k
pasirodė straipsniai apie tiion."
Jeigu
gal
Tštikrųjų juos sudėta Me.\iką ant augštesnio laipsnio
ta... ir viskas lieka po senovei.
to, kad sekančiais netais turė- paslaptingą karūną, surastą kur skrynion, žinoma ne nešvarion, ir Diaz yra inrfijonas; indijonas yri
Kataliogas, teisybė, jau sureng- sim vėl toki gražų paminėjimą ten po senos liepos šaknim
ir tik kelioms dienom?, pakol su- ir Huerta ir daugelis generolų.
ta-, bet apie tai—vėliaus.
kad
Prieš Diazą (yo''< gyventojų ne
šittosraporte,
tarp vilniškių lietuvių prasidėjo taisyta naują karstą.
knygyno
kaip
Aną dieną nueinu knygytian met turėjome, o pagalios pradė- koki ten insinuaciiiniai (įtarianir
Kriptos atidarymą
aprašy- mokėjo rašyti, rašyti mokanti buir noriu gauti Yiduno raštus.
visi mus pir>tais badyti, kad lie- tieji) šnabždėjimai, i kuriuos iš mą to, kas joj rasta,
prirengė vo. galima sakyti, vien kunigai,
Negalėdama* surasti, kreipiuosi tuviai bene bus kokia samojedy lenkų pusės išpradžių neatkreip- Dr. Zaliurski ir
atspausdino pir- dabar mokančių rašyti yra jau

"Byla

—

Lenkų Karūną/1

su viršum

ąo%. Prieš Diazą

lių į valandą; nors paprastas jos nors ir paskutinis lcliubo susiriti-1
greitumas retai kada būva dides- Icinias, kuriame nutarta prisidėti
nis negu 5 augi. mylios j valan- prie
užlaikymo lietuviu viešojo Oa\ES*S ŽINOJO, HM> »US OvYNIm!.
D*ą,KM) PfctMtfcU įriONEt-^-NE
\\
ant
dą.
est Siek* knvgyuo, ir
jo {GeRM
StLKE^.. K»TMP Š»"HE SOK£R>*>
—oo—
naudai nuskirta iš kliubo kasos
ŠUTU MfcN VlSM BOBI^ U\OtjOVtH^

men-

mokyklėlės buvo vien k a i >
kur prie klioštorių, dabar yra ja*i
diktai pradinių valdžios užlaikoiiiiĮ mokyklų; yra vidutinės ir
Jc 09

Pašnekeliy Kampelis.

akademijos ir universitetai, galinti
užganėdinti krašto reika453- Kas ya
spiritualizmas?
lus, jam parūpinti atsakančiu in- Šisai žodis turi
reikšmę:
dvejopą
teligentiją ir reikalingą skaitlių ji- paeina nuo žodžio "dvasia"
visokių profesijų žmonių. Mo- ir
juomi, todėl, tilio/.olai \adina
terių apšvietimas Me\ikoj vie- visa tai. kas turi
prasint; priešinnok ir dabar labai žemai stovi,
gą materializmui, medžiaginiam
ir tai ne \ ion tarp indijonų, bet
pasauliui; spiritualizmu taipgi
ir tarp baltspalvių hidalgų.
vadinama ir tikėjimas, kad dvasinis

pasauli>

apsireiškia šiam
gamtos pasauliui įvairiais
budai-, kuriu negalima išaiškinti
jokiais žinomais gamtos įstatymušu

Kibirkš

tįs

mais.

Šioj paskutinėj prasmėj tą
žodį labjausiai vartojama.
Dabar, kada jau Dr. Jonas paDaugelis žmonių tikėjo ir tiki.
sakė, kad lietinių vėliava turėtų kad retkarčiais pasirodo "dvabuti raudona su žirgvaikiu, gali- sios." kurios, nors nematomos, !
laukti, kad mūsų socialistai bet daro įvairius "šposus": belant savo vėliavų tą žirgvaikj už- džiasi, stalus ir kedes kilnoja ir
1.1. Ši tok i manymai užsiliko nuo
sidės.
*
giliom senovės, vienok tik sulygi♦
namai nesenais laikais apie tai
vos
'Keleivi-.'
neplyšo iš
kalbėti ir net nuodžiaugsmo, pamatęs kad Dr. Ba- pradėta plačiai
sekliai šitą nepaprastą prajovą,
sanavičius
lietuvių

me

pasakė, jog
.spiritualizmą, tyrinėti.
turėtų buti raudona (kai^

455. Iš

kur atsirado raudonai $10.00.
ties barzdaskustulpai
Viskas tas labai gražu ir pagirI'rie antrojo skyriaus priklauso dryžuoti
durimis?
I barzdaskučių tina. \ ienok
tyklų
automatiški
vertėtų paminėti ir
taip vadinamieji
apsenovės
Ryme, tas, kas nėra pagirtinu. Kliubas
sireiškimai, kaip: sukimąsi stalu, profesija gimė
apie -'<)<) metu prieš Krist. Gim. turi vieny silpnu
rašymas, piešimas paveikslų, pripusę,—tai koSakoma, kad dar anksčiaus ji bukią tai navatuą anglomaniją: vitylėjus tik prie "mediumo" rauvo žinoma
Sicilijoj, iš kur ji tapo suose savo vakaruose, kas tik
kos, ir daugybe kitokių apsireišSenovės laikais nenori
Ryman
perkelta.
kimu.
šitie apsireiškimai labai
pasirodyti "grinorium,"

daktarai ir barzdaskučiai buvo šneka
(geriaus pasakius, tik
skaitomi kaip ir vienos profesijos
stengiamasi šnekėti) angliškai;
Kaip į visa to i žiuri mokslas?
žmonės. Medicinos mokslas tais nuo
\ isas šitas spiritualistiškas
pat pradžios visi kliubo laju- laikais žemai
ir geriausiu peliai ir ir
stovėjo
kribe
karčios
apgarsinimai balių ir
dėjimas neapsiėjo
vaistu nuo visokių ligų skaityta
piknykų spausdinami anglų kaltikos, o gal labjattsiai todėl, kad
net ir patįs spiritualistai gerai ži- kraujo leidimą. Tą operaciją pa- boj ir brukama juos lietuviams
prastai atlikdavo tas. kas turėjo (kodėl ne
no, kad visuose šiuose "stebukanglams?). Sako, kad
luose" daryta daugybė apgavysčių aštriausj instrumentą,—taigi, ži- jie tai darą tyčiai,—girdi, pakėliarti stovi

prie hypnotizmo.

barzdaskutys, kurį vadin- mui lietuuų svetimtaučių akys.
(l'liirurgiški in- Gegužio 9 d. buvo rengiamas
strumentai tuomet nebuvo pa- Meldažio
svetainėj šio kliubo baNedvvai todėl, kad lius, tai
žįstami).
viršuj durių angliška išnoma,

Nuo pat pradžių.
todėl, mokslo vyrai sutiko šiitus
uaujus išvedžiojimus nelabai prielankiai ir. teisybę pasakius, dar ir
iki šiolei neturime jokio tikrai
moksliškai apie tai nustatyto paaiškinimo.
Berods, daugiausiai
apie tai galėtų paaiškinti tie patįs "niedium'ai," kurie neva junir

monijimo.

gia cl\a>ias

davo cirulninku.

Londone 1540 metais susitvėrė kaba.
ir draugija, kurion lygiais

net

riogsojo

1744

raidėmis,

apie pusantro mėnesio. |0 juk toji vieta, tai
tirščiausiai lietuvių apgyventa....
Gegužio 3 d. nedėlioj prie lietuvių bažnyčios buvo dalinami to
kliubo lapeliai—ir vėl anglų kalboj. Teisybė, šiuom kartu buvo
ir lietuviškai pusė atspausdinta;

nariais
priklausė daktarai ir
barzdaskučiai. Tik po -J00 metų,

metais, jie persiskyrė.

Kadangi barzdaskučiai užsiimdinėjo tokiu garbingu kraujo lei-

tačiau

didžiausiomis
ten

gyvaisiais,
spiritualizmo judėji- jie, kaip sykis, stengiasi kitus
mui davė Amerika, ir jį pradėjo pertikrinti ne prirodinimais ir dimo amatu, prie kurio buvo reidar ir to žirgvaikio nepridėję-,
viena šeimyna. Šita šeimyna, su- aiškinimais, bet tik demonstraci- kalingi ir bandažai, tai jie sutai butume turėję tikrą ekspliosidedanti iš tėvo, motinos ir 2 ja prieš žiūrovų akis. Savo ke- manė kokiu nors budu savo pro- užtai aut lapelio užpakalio, vieton
ziją.
d;;kterių ir gyvenanti Nevv Yor- liu, nors to navatno apsireiški- fesiją paženklinti ypatingu, vi- lietuvišoks kokios gražios daine- sių Ateinančiu savaitę Waterbury, Conn.. prasidės seimai mu«ų didžiau*
*
*
organizacijų (Susivienijimo Lietuvių Amerikoje, sykiu su Tėvynės Myko vabtijoj, Hydesville miesčiu- mo aiškinimui nėra moksliškų siems suprantamu ženklu.
lės, atspausdintos kokios ten dau- lėtojų Draugija, ir Susivienijimo Lietuvių Rymo-Katalikų
Amerikoje). KaIr jieškok tu šiame sviete teiStulpas, spirališkai apvyniotas gumui nesuprantamos ''balabai- rikatūristas juokingoj formoj nurodo mintį, kad vienam miestui
tiek seikyj—jų pravardė J. D. Fox,— prirodymų, tai vienok yra dausybės! Bagočius gali pasiusti iš patėmiio, kad pas juos namuose gelis ištikimų liudininkų,—tarp jų raudona juosta, sakoma, turėjo kos" anglų kalba. Panašus el- mų vienu sykiu gali buti perdaug.
piktumo, kad toks, sakysim, (in- darosi kas tai nepaprasto: juos nemažai mokslo vyrų,—kurie tė- ženklinti besivyniojantį bandažą gimąsi lietuviams jokios garbės
gis garsinasi advokatu, nors dar mtolatai erzinta kokiais tai pa- mijimu persitikrino, kad darosi ant rankos paciento, kuriam nedaro ir, berods, tarp kliubo namokyklos nebaigęs, o jis, sutins slėpt ingais beldimais. Fox'ai ne- toki dalykai, kurių negalima iš- kraują leista. O kadangi tais lai- rių turėtų atsirasti vyrų. kurie į
nereguliariškumus ir prisitaikius
Fedoro, Bagočius .ir mokyklą pa- trukus persitkrino, kad šitie "hal- aiškinti
žinomomis kais, kaip minėjome, kraujo lei- panašius "monki-biznius" turėtų prie unijos reikalavimų, spaustužmonėms
baigęs, to titulo įgyti negali.
sai' buvo supratlyvi, sąmoningi, priežastimis. Ir todėl jų liudiji- dimas buvo labai madoj, ir ne atkreipti atydą. Reikėtų tatai iš- vei
unijos ženklą vėl sugrąžinta.
DEŠRŲ NEBUVO KONvienam nuleista kraują sykiu ir
«
*
jie atsikartodavo sulyg prašymo, mai turi turėti tūlą svarbą.
aiškinti, nes nariai gal turėti ir
Sb.
TRAKTE.
vėliava

Pradžią

butų

daktaras

socialistų). Jeigu

su

Prie

Seimų,

JUOKELIAI.

Nuopelnai niekados nelieka be ir vėliau neva lokiu budu "susiatlyginimo: ir ponas Klcofas Jur- kalbėta," kad 'ai esanti dvasia
gelionis, kuriam ikišiolei neleista tūlo užmušto pedlioriaus. Vėsavo
vardu teršti "Naujienų," liaus pasirodė, kad panašius balavansavo: dabar jau jam duota sus teko užgirsti tuose pačiuose
privilegija pamatyt minėtam laik- namuose dar ir prieš Fox'us. Paraštyj savo pi Iną vardą ir pravar- našus apsireiškimai, kaip žinome,
pasitaikydavo ir Lietuvoj, kur
dę.
*

*

stebiasi ir

"Tėvynė"

pyk-

net

tokių lietuviu, kurie

sta. kad yra

nuo kariumenės is Rusičia
jos,
prtįs, savo liuosu noru
kariumenėn pastojo ir nuėjo savo kraują
lieti RIexikon.
\\ eiI,—matyt, tie vyrai nepa-

pabėgo
o

pratę tik i> popierinių kanuolių
šaudyt: jie, turbut, nesislapstytų,
kaip žvilbliai kanapėse, kada ir
už locną tėvynę Lietuvą prisieitų kraują pralieti.
*

*

Jonas Jonyla turėtų apskųsti
Gabrį už skriaudos padarymą:

jeigu ne tas Gabrys, tai
"patenutotas kritikierius"

musų
("toks,

kuris labai moka kritikuoti, ką
kiti daro, o nemoka pats padaryti,- -kitais žodžiais tariant, tas,
kuri-> erdvus Renesanso rutnus
stato

ant

trijuose t<
butų radę-,

popieros), Jurgelionis
niuose Jonylos raštų
nors

dvi geras eilu-

tes.

su jo
gyvastim (kaip pavyzdžiui, geriausius norus,
Tarp daugelio tyrinėjimų, patai raudona stanYVasliingtonui),
ir
kad
tuose
atsitikalą supranta.
tas,
aiškėjo
ženklinanti
kruviną bandažą,
kimuose, km- veikia spiritualis- ga,

tik

savaip
J. L.

reiM.

Aktorius:

"Ponas direktoriau/
tai
yra, kad jus iš algos at-«,
Nekroliogija. Pereitą panedėlį, kaip
skaitėte
man 30 centų?''
keliu savaičių sunkios ligos
ir tikrai buvo atsakančiu
Nuo 18-tos gatvčs. Gegužio 14 po
tas, t. y. "mediniu." jo kuno ypa- gal
Direktorius: "Ar neatsimeni
Dr. A. Zimonto
barzdaskučiams ženklu.
dieną buvo Ap. Dievo parapijinėj pasimirė mylimas
tingas sudėjimas turi didelę svarZimontas.
tamista,
sūnelis,
Edgiras
kaip užvakar ketvirtame
Liga
bą. Pavyzdžiui, randama tokias
svetainėj prakalbos. Dr. Rutnuo pneumonijos, ir ge- akte suvalgei pusantro svaro dešKiek yra ant žemes žmo- kauskas rodė
prasidėjo
456.
ypatas, kurios, išsukdamos iš sunejudamus paveikriausi specialistai gyvasties išgel- ros? Kontrakte visai neminėta,
ir kaip jie išskirstyti? Šią-1
nario kojos pirštą, arba kelj. ga- nių
slus, nušviečiančius girtuoklių
bėti negalėjo. Iš priežasties šer- kad aš turėčiau tamistą dešro-*"'
dien skaitoma, kad ant žemės
žmonės apie "dvasias" plačiai li išduoti gana garsų ir
pa-1 gyvenimą ir aiškino alaus bei
nepami šerti."
viršio
yra
ape
1,500,000.000 degtinės blėdinguuu. Vėliaus bu- menų daktaro ofisas buvo nu
kalbėdavo.
prastą balsą, ir keletas mėginimų
iki
ketvergui uždaryVienok dabartiniam spiritua- padarytų su augščiaus minėto- (1,500 milionų) žmonių,—ne ma- vo statomi klausimai, kuriuos Dr. panedėlio
tas.
Vėlionj palaidota seredoi DIENRAŠČIO REDAKCIJOJE.
lizmui pamatą padėjo dvi minė- mis Fox seserimis tą pilnai pa- žiau, o gal dar ir daugiau.
Rutkauskas aiškino. Tarp kit-ko,
Redaktorius
Šita milžiniška žmonijos šei- Dr. R.
lote. Lietuvių
tos
Kaip tai? TaFox'ų šeimynos dukterįs, tvirtino.
paaiškino, kad lietuviai, Zimontų šeimynos
mista
Tautiškose
išdalinta
imdavote už °*vo
pirmiau
kapinėse.
po visą pasaulį, laikydami
Kotryna ir Margarita, persikė- Nežiūrint ir to, kad beveik myna
jnamius (burdingiekasdieninį straipsnelį po 50 cenlusios gyventi j Rochester, N. Y. kiekvieną tokj "mediumą," pa- kuriame šiądien nerasime dides- rius), turi iš to visai menką pitu, o šį kartą norite doliario?
nio
žemus
žmonėms
dar
gabalo,
Čia kilo teorija, buk galima su- gauta apgavystėj, šiądien neužnigišką naudą, bet ko prisiklauiki
Įvairumai.
atšiolei
Pereitą
pėtnyČią
nepažįstamo.
sikalbėti su mirusių giminių ir ginčinamai pripažįstama, kad
Rašytojas—Šį kartą aš straipso nuo g.rtuoklių
įnamių jų vai- sibuvo lal)ai įlailns
yra
brolių Sarpa- snyje išliejau visą sielą, už kuri^
šiaip žmonių dvasiomis, esančio- apsireiškimų, paminėtų pirmam1 Azijoj, kurią skaitoma žmoni-Į kai, tai niekas to jiems atlyginti
mis
kitam, dvasiniam pasaulyj. skyriuje, kurie nėra humbtigiški jos lopšiu, yra apie 800 milionų negali. Todėl daktaras išsireiškė, lių surengtas įvairus koncertas ir reikalauju tu extra 50 centų.
.Mark \\*hite parkučio svetainėj.
Sujungimui šių dviejų pasaulių ir kurie yra verti tikro apsvarsty- žmonių. Ši dalis svieto yra tan-! kad jo nuomone butų gerai, jeigu
Gražiom
j)u1>likos, daugiausiai jauNEGABUS PARDAVĖJAS.
(gyvojo ir dvasinio) reikalinga mo. Pavyzdžiui, grafas Ageuor kiaušiai apgyventa, nes abelnai; įtaisytų tam tikrus viešbučius, su
buvo tam tikra ypata. vadinama de Gasparin paduoda savo kny- ant kiekvienos angliškos ritylios daugybe kambarių, kur pavieniai nimo, prisirinko pilna svetainė.
Pardavėjas: "Šį sijoną jus gaPo koncerto gražiai pasišokta.
120 žmonių.
lite nešioti 5 metus, ir tai
Euro- lietuviai
'medium u." Minėtos dvi seserįs gėlėj, išleistoj
jisai
galėtų gyventi ramiai ir
Paryžiuje 1H54 m., išpuola apie
turi
arti
Ten pat, tos pačios savaitės bus visai kaip naujas...."
pa.
320 milionų žmonių, linksmai.
buvo pirmi toki "medium'ai." į aprašymą apie tai, kaip jo šeiatsibuvo Bridgeporto lieSusinėsimai su mirusiais buvo mynoj sykiu su draugais, be jo- o gyventojų 'tankumas" išneša
Pirkėja: "Tai ką Tamista maįmonių buvo beveik pilna salė. seredoj
100 j kiekvieną
apie
tuvių merginų nesenai sutverto nai, kad aš kelis metus tą patį
ketvirtainę Tokios
daromi pagelba barškinimo: vie- kiu profesionaliu "medium'ų" patai
vietiprakalbos
geras
nas užbarškinimas turėjo reikšti gelbos, ir
pagelbstint M. Tliury. mylią. Afrikoj priskaitoma apie i nio klebono kun. Krušos sumany- Genovaitės kliubo vakaras. Pub- sijoną nešiosiu. Tokio man nereU
210 milionų
likos taip pat buvo labai daug, ir kia."
gyventojų, o Ameri- mas:
"ne," trjs užbarškinimai "taip." fizikos profesoriui iš Genevos,
daugumas žmonių pasimokose
ir
(Šiaurinėj,
Pastačius klausimą ir išgirdus, galima buvo perkelti stalus iš vieCentralinėj
kina ir praleidžia laiką ne smuk- Bridgeporto merginos teisingai
gali tokio gražaus vakarėlio sukiek svkių barškinama, tokiu bu- tos vieton su pagelba kokios tai Pietinėj) apie 130 milionų. Šioji
NEPRITYRĘS.
A. B.
lėj.
du galima buvo gauti tokj ar ki- paslaptingos jiegos. Daugelis ki- dalis, ypatingai Pietinė Amerirengimu pasididžiuoti.
Kiek panelei išviso metų?
ka dar labai retai apgyventa.
Šliakio namuose ant BridgeTrisdešimts trjs.
tokj atsakymą. Vėliaus panašiu tu profesorių ir neabejotinos
Streikas "Naujienų" spaustu{vairiose salose, didelėse ir mabudu sutaisyta iš šitų signalų moksliškos garbės
porto,
aną naktį keli vyrai, atvaO, tai galėjote kokius 6—7
vyrų liudija,
vėj.
Nemalonią
savaitę
turėjo
iššoko ir du metus numesti.
žiavę
isas alfabetas.
automobilium,
kad esanti tula, šicidien dar mok- žose) gyvena apie io milionų
jauna "Naujienų" bendrovė: keAš jau taip ir padariau.
Pasklydęs gandas, buk su nu- slui nežinoma, paslaptinga jiega. žmonių. Ant kiekvienų 5 balt- lių dienų tarpe pasitaikė taip, kad dideliu langu plytomis išdaužė.
Naktinis sargas nespėjo jų sumirėliais galima susikalbėti, su- su kurios pagelba šie "stebuklai" spalvių išpuola po 3 juodspalvius,
iškilo
darbininkų
išviso priskaitoma -.paustuvėj
nes piktadariai, įšokę vėl
PATARIMAS.
prantama, patraukė daugybę ne darosi. Nesenai toki mokslo vy- geltonveid/in
streikas ir unijos ženklas (label) laikyti,
automobiliui!,
tik žingeiduolių, bet ypatingai gi- rai, kaip Sir Oliver Lodge iš apie 700 milionų. Visoj žmonipabėgo.
Daktar,
meldžiu patarti, ką
lapo spaustuvei atimtas. StreiPereitą nedėldienį L. R.-K. aš turiu imti, kad sumažinus nominių ir draugų, kurie geidė su Anglijos, Profesorius C. Richet jos šeimynoj 500 milionų nešioja kas kilęs prie sekančių aplinkymirusiais susinešti. Daugybė pra- iš
Prancūzijos ir profesoriai drapanas, apie 250 milionai vaik- bių: Nekurie spaustuvės darbi- moksleiviai turėjo gražų ir įvai- sies raudonumą?
iš papratimo pliki ir apie
šv. Jurgio parap. sveAš patarčiau Tamistai tulą
dėjo tikėti, kad čia arba naujas Schiaparelli ir Morselli iš Itali- ščioja
ninkai nusiskundė, buk jiems al- rų vakarėlį
700
tik
viduVakaras
visais atžvilgiais laiką nieko n e i m t i.
milionų uždengia
stebuklas surasta, arba atrasta jos, persitikrino apie viršgamtištainėj.
laiku
o
viegos
neišmokamos,
kokia nors iki šiolei nežinoma kus, neišaiškinamus apsireiški- rinę kuno dalj. Apie 500 milionij nas iš
tvirtino, kad jis daug nusisekęs.
jų
moksliška teisė. Pradėta šituor- mus, kurie pasitaikė prieš jų gyvena namuose, apie 700 milioChicagos delegatai į SLA. TIKRIAUSIS PRIRODYMAS.
dirbęs 'overtime'o" ir jam priir
nų—šėtrose
olose
ir
Iš kur žinai, kad Jonas pro*
apie
seimą, prasidėsiantį panedėlyj,
250
nepaprastus
prajovus tyrinėti, akis, tėmijant jiems pagarsėjusią
klausą nuo bendrovės už darbą
dar
iki
tam
išvažiavo
milionų
yra
ir
daunepriaugę
šią pėtynčią. Drauge tingesnis už tave?
Neapolio spiritualistę Eusapiją
[vairias teorijas išvadžioti,
apie $500.00, kurių jam nenorima
Nes galėjo vesti mano dagelį knygų apie tai prirašyta, Palladino. Jie priėjo prie tos civilizacijos laipsniui, kad reika- išmokėti. Bendrovės gi mana- išvažiavo šie delegatai: M. J. Damijonaitis, A. Bier/inskas ir B. bartinę pačią, o to nepadarė.
ačiu kam šisai "spiritualistiškas nuomonės, nežiūrint to, kad mi- alutų kokios nors tvirtesnės pa- džierius ir
stockholvyriausis jos
K. .Balutis.
judėjimas" pradėjo platintis, tarsi nėtoji Palladino, kaip ir kiti spi- stogės.
leris, J. llgaudas, buk tvirtinąs,
DAR YRA LAIKO.
kokia epidemija. Iš Amerikos ji- ritualistai, dažnai buvo pagauta
Kotryna Vabalas, gyvenan<ad minėtasai linotaipistas-darbiKLAUSIMAI.
ti prie 2248 Lumber st.. Lapo
sai persikėlė Anglijon, o iš ten apgavystėse.
su
Jonas
Maryte nuvažiavę
:iiukas tuos uždirbtus pinigus pas
457. Kur šuva yra urėdninku
sukandžiota paklydusio šunięs.
i visas Europos šalis.
^liuban.
Kuomet
Jeigu spiritualizmas ištikro yra
prisiartino prid
i j pasidėjęs kaipo "depozitą." KiSiaurose šios pašnekėlės rvbo- jiega, tai, kaip minėjome, mok- su jam paskirta emeritūra?
:iltoriaus.. Marytė pradėjo
to irgi turėta su bendrove ko458. Koki yra burtai apie kuse
nėra galima plačiai aiškinti slui dar nėra pažįstama, ir iki
verkti.
Jonas prisilenkė pri*
ds ten "triubeiis,"—žodžiu taįvairias spiritualizmo aiškinimo šiolei jokių tikrų dėsnių jo iš- dikius?
Marytės ausies, ir sako; "Jeigu
PAJIEŠKOMA GIMINIŲ.
-iant, vieną dieną darbininkai iš459. Koksai teismas yra galinteorijas. Trumpai kalbant, jas aiškinimui nėra.
^aila, pasakyk kunigui "nc.'*
ijo ant streiko ir prašė kitų
visame pasaulyje?
giausis
Dar
galima padalinti į du skyrių. T
yra laiko."
Kovo 31 d. Bayne, \Yash., taspaustuvių zecerių, kad neitų
460. Ar pėtnyčia yra nelaimin454- Kokia žuvis greičiausiai
pirmąjį skyrių priklauso taip va'Naujienų" spaustuvėn "skebau- po užmuštas tūlas Petras Mardinamas fiziškas spiritualiz- plaukia? Tokia žuvim, sakoma, ga?
DAR BLOGIAU.
:i." "Nauj." vienok neunijonis- tin, kurio giminių dabar pajiešbus kitam numeryj.)
(Atsakymai
mo apsireiškimas, kuris apsireiš- yra lašiša, arba vašilas
Savininkas
(kontraktoriui)f
(anglištų "skebų" gavo, kurie gelbėjo koina. Pradėdamas dirbti, Petras
kia be jokių "medium'ų" pagel- kai—salmon). Apskaitliuota, kad
'Šitas
duris
dubelta*
padarykite
larbą atlikti. Sakoma, ".\aujie- Martin aplikacijoj padavė sekanbos, be jokių šposingų apga- jos greitumas, kada ją užklumpa
ni" spaustuvė, kuri yra unijinė čias apie save žinias: kad jis yra /as ir kaip galint storesnes."
Kontraktorius: "Tai čia laikys
vysčių ir kurį galima lengvai pa- priešas, išneša apie 25 angl. myspaustuvė, ir pirmiaus neuniji- nevedęs; kad jo tėvai gyvena
tėmyti ir daboti,—žodžiu, toki ap- lias j valandą. Tokio greitumo
lius /.ccerius naudojusi "over- Lietuvoj, ir kad pirmiaus dirbo iite savo kasą?"
Savininkas: "Ne, čia bus tu u*
sireiškimai, kuriuos iššaukia ko- vienok ji ilgai išlaikyti negali,
inie" dirbti. Vienas darbininkų, Pennsylvanijos mamose per 7
kia tai, iki šiolei mokslui dar ne- figose "kelionėse" rekinas (angl.
cikos kambaris mano pačiai."
Nuo West Side. Tarp dauge- ] uirisai
jautėsi neužganėdintu, nu- metus. Jis yra 26 mėty amžiaus,
žinoma jiega. Seniausiai žinomi shark). sakoma, esąs greičiausiu lio kitų
draugijų, čia jau antri me- siskundė zecerių unijos-valuinin- 5 pėdų 9 colių augščio ir 15p svašios rūšies apsireiškimai yra barš- plaukiku.
TEATRE.
Vienoj iš senesnių tai gyvuoja Lietuvių Baltos cams, kurie, dalykų stovį ištyrę, rų sunkumo, rusvi plaukai, mėkinimai, apie kuriuos augščiaus gamtos istorijų
Ko
tamista
kulėlei esančių spaustuvėj neregu lynos akjs. Vardas jo, matomai,
(Goldsmith'o) Žvaigždės pašelpinis Kliubas,
taip verki?
minėta, ir kitoki balsai, girdėti rašoma apie rekiną. kad "jisai ris laiko .savo susirinkimus MelDrama
visai
netokia
graudinate
iariškunių atėmė iš spaustuvės permainytas ir tikrai lietuviškai
be jokios, kaip rodosi, išlaukinės pralenkia greičiausj tų
laikų lai- dažio svetainėj. Tai yra jauni- mijos ženklą. Visa tai vienok jis, gali but, vadinosi Martinkus, i.
priežasties; čia lyginai priklauso vą, suka aplink ji. tarsi žaizda- mo Kliubas. Jis suteikia ne tik įeilgai tęsėsi:
Aš verkiu pinigu, kuriuoj
spaustuvės mana- ar Marcinkevičia, ar panašiai.
ir nemažiaus stebėtini kėdžių, mas, ir >unku
patėmyti, kad. lai paselpą ligoj, bet dar rūpinasi ir lžieriui pusi>ekė užinegsti tary- Bankos knygelė parodo, kad
šleidau
už tikietą.
jis
stalų ir kitokių rakandų namuo- darydamas, j i > stengtųsi savo atletikos praplatinimu tarp savo I ias su prasišalinusiu
linotaipistu, turėjo susitaupinęs apie $300.00.
se judėjimai, varpeliais skambini- greitumą
parodyti." Išskaitliuoja- narių. Kliubo viršininkais šiuos- ] euris. kaip p. llgaudas pranešė,
NE BE PRIEŽASTIES.
Kasyklų valdyba negali surasti
mai,
muzikališkų instrumentų ma, kad rekiuai gali ištisomis va- rnet yra: L. Palikevičia (prez.),
darban senomis išlygo- šioj šalyj jokių jo giminių.
"Kas-žin, kodėl Die<
Jonukas:
iugrįžo
grajinimai ir t.t. Vėliaus sekė landomis plaukti su greitumu F. Balčiūnas (sekr.) ir S. Binla- i ms "iki seredai pakol nesusitai•ulis
žuvims balso?"
nedavė
ši
žinia
lai
atsišauKą
apeina,
šviesų pasirodymai, lyg žmogiški 17—18 mylių į valandą. Bangžu- vičius (ižd.). Yra čia gerų vyrų. 1 :ins, arba
riarbuiink » kia į "Lietuvos" redakciją, kur
"Tai
tu dar nežinai?
naujo
Onytė:
balsai, užrišinėjimas ir atrišinė- vė, kada ją pcr>ekiojama, gali kuriems
rupi, matomai, ir apšvi?- paustuvė negaus."
tolimesnes informaci- e'git jos atidarytų burną, ta|
Ljalės
gauti
plaukti aų greitumu lį angL my- tos reikalai, apie kį gali liudyt:
jimas įvairiausių mazgij ir t.t.
i uojaus prigertų."
Frašalinu* esančius -p;ri»tuvėj jas.
—

—1

—1

—

—

—

*

—

*

k

Stebuklingi daktarai, kaip
tyt. biznio visai 'neliuzys': iš

ma-

vienu laikraščiu juo? išmetė, u i tai
kituose, kurie yra "pirmeiviškesni," kaip matyt, jų dar daugiaus
atsiranda.
*

*

—

—

—

—

M tisų socialistai turi nepaprastą progą nutrinti nosis visiems
Marksams ir Engelsonams, kurie
savinasi sau socializmo patentą.
Jie turi tik pajodyt jiems, kad
dar prieš 500 metų lietuviai prie
Žalgirio jau buvo socialistais, nes
raudonas vėliavas turėjo.
*

Dr.

Ar

Šliupas

žino

vaistus

baisios ligos "C h ol e r a
Š1 i u p i e n s i s
Nostras
kada
Dabar,
jj išrinko SLA. daknuo

musų
gerbiami
taru-kvotėju,
"Draugas," "Naujienos" & to,
gali veikiai tuomi užsirgti.
*

+

Nekurie
sau

dis
kia

seimų delegatai dabar
studijuoja, ką gali reikšti žo"Waterburv." Jeigu jis reiš"VVater" (vanduo) ir "bū-

ras," tai menkos vaišės

legatams butų.
*

O
mas

tenai de-

Jurgis Spurgis.
♦

gal Basanavičius, rašydaapie tą vėliavą, norėjo pasi-

laikyti
rystę,

SLA.

gautą

kurią

nasi seime

garbės

na-

tūli socialistai kėsi-

atimti....
*

+

Sveikinu "Lietuvą" už
jos karikatūras! Matyt, jos gerai
pataikė, kad kiti laikraščiai, net iš-

#iiuos?, apie jas editorialus

rašo.

Bedarbi*.

—

|

—

■

—

labat

VIETINĖS ŽINIOS.

—

—

1

<

REDAKCIJOS ATSAKYftai.
p. P. A. K. Z. Parapijonas. Tai vie
finis reikalas, nežingeidus platesnei
visuomenei. Vietinius valdus geriausiai palikti namie, nes is to išeina
tik bereikalingos polemikos, kurioms
gaila vietos. Netilps.
Atitaikymas tos
p. A. Visminas.
žinutė-; tilpo pereitam "Lietuvos" numeryje ir to pilnni užtenka. Redakcija steigiasi, kiek galėdami, kad laikraštyj tilptų tik teisingos žinios, ir
niekados neatsisako )dėti pataisymo,
jeigu jin reikalinga, todėl nėra reikalo jos bauginti 'atsilyginimu kitose
redakcijose," ne?, vlenaį tuorni
juk nieko nep.ibaidysi, o antra tas
Ir negražu. Gražiname.
p. J. Vitkaitis. Gavome keletu Ju-

I

Paj ieškau savo pažįstamu Juozo
Ražo ir Bendinsko; gyvena Illinois
valtijoje anglių kasyklų apielinkėse.
Jų pačiu, ar kas j'tos žino, meldžiu
atsišaukti adresu:
Alex. Kasilauskas,
Cbicago, 111.
Jurgio 2116 W. 23rd st.-,

Gražus teatras
užbaigtas
JAUNIMO RATELIS.
LIETUVIŲ
ir atidarytas ši rudenį.
Todėl
įstato scenoje labai gražų veikai?,
dabar yra laikas čia bizniui vietą vardu
"DU
BROLIAI,"
pasirūpinti, kolei kainos dar pi
gios, kad paskui ir jus nesaky- t veiksniu dramą, ned. gegužio
d. 1014 m. šv.
May)

Didysis

tu mėtė:

Teatras bus

"Tai, kad bučiau žino-

jęs."
M< dar turime čia pardavimu
keletą lotų ir namu pigiai ir air
labai lengvu išniokesčių. Pasi
mislykite apie šią prpoziciją, pa
siteiraukite apie lotų ir namų kai-

'arap. svet., prie 32-ro pl. ir Auburn
įve.
Perstatymas prasidės 7:.10 vai.
Pajieškau pusbrolio Vincento Tu.akare lygiai.
I'o teatrui Balius.
rauskio, Kauno gub.,, Raseinių pav.,
Veikalas "'DU BROLIAI" yra paimKelmės par., (Jrirtidžitj sodos. Taipgi
tas iš lietuviu amerikiečiu gyvenimo,
pajieškau pusseserės įyogerio D. Lau'ia pamatysite, kaip du broliu, atvisi
rinaičio ir
Damansko^ Vaclovo;
važiavę j Amerikan, pradeda eiti įvai- paeina iš Grinidž*
soaos. Meldžiu atriais keliais. Vienas gerti, kitas gi
sišaukti adresu:
visomis pastangomis kariauti su tamMikolas Turauskis,
sumu ir degtine;
antrasai u/tikrina 1308 Klizabeth
Orand Rapids,
st.,
!.im
laimingesnę r.teiij. čia turesite
Mich.
nrogą išgimii
sudarkytu lietuvišku

tada ateikite par
kitus,
mus ir pamatysite, kad pas nu:
gaubite pigesne kaina ir lengveskalbą, kurią
nėmis išmokestimis, kaip kitur
nas pas

o

lietuviai čia

greitai

pa-

Reikalinga
Ant
agentų pardavinėjipardavimo:—puikus visiškai
lotų, esančių prie Archer ave., naujai {rengtas saliunas netoli fev.
didelių Crane & Co. dirbtuvių ir Jurgio par. bažnyčios; biznis yra gekitų didelių fabrikų apielinkėje. Geras rai išdirbtas ir randasi apielinkčj,
nuošimtis ir atlyginimas atsakantiems lietuviu
apgyventoje; parsiduoda, nes
agentams. Kreiptis:
savininkas išvažiuoja j Lietuvę.
—

mui
arti

1744 \V.
išryto.

18tli

st., tarp 9 ir 10

vai.

Niežtančios
Pusieles

3201 Auburn ave., kampas 3^ros gat.
Chicago, 111.

Reikalingas:

patyręs fotografistas,
VISŲ A T Y D A I
visą įstaigoje
Jeigu jųs norite pirkti ar parduoti
Atsišaukti:
by kokį biznį, kreipkitės į mus; męs
.lolin H. Ilasbinski,
turime pardavimui visokios rųšies bizGGo W. 18tli st.,
Chicago, 111. niu. męs skoliname pirkikams pini-

kuris

galėtų
darbą atlikti.

kada pasirodo ant kuno, yra
žmogui nesmagios.

vienas

labai

Pasiliuosuokit

gų.

taip

Apgarsinimai.
Tai, Kad Bučiau Žinojęs!
Ant 1 lalsted prie 12-tos gatvės
šiądien moka už lotus po $12,000.
o 10 metu atgal galima buvo juos

vadinamas

greita
jums

pagelba.

Męs

norėtume

rekomenduoti

nesuvirškintus

sus

DRAUGIJŲ

dar

ir

kių,

kur

gus,

o

nos

pasid vejos.

šiądien daug kitų
ir namai

lotai

ttž metų

ar

yra

kelių, jų

yra
to-

pikai-

tokias

Vienok

vietas nę visi mato. Pamato jas
tik tada, kada properčių kainos
iskjla ir jau buva pervėlu jas

pirkti.
Kad

iš

properčiu

anksto pramatyti, kur
kainos kils, reikia

pir-

suprasti priežastis, koproperčiu kainas kelia, o
supratę, patįs numanysite, kur

miausiai

iki

vėlam

vakarui.

Box 92,

BEIRAI' I

*>27 W. 34th pl.
P.

Motiejūnas. Turtų Rašt.,

930 \V. 33rd st.
T. Radavičia, Kasieriua,
936 W. 33rd at.

J. Mikalauskas, Užžiurėt.-or£.
841 W. 33rd st.
DRAMOS IR CHORO SKYRIAUS
VIRŠININKAI.
M. Girnus, kompoz., Mokytojas choro,
902 N. California ave.
B. Vaitiekūnas, Režisierius,
3149 So. Halsted st.
M. M. Juodis, Pirm. choro Ir dramos.
3252 So. Halsted st.
Mitingai atsibuna kiekvienu pirmą
nedėldieni mėnesio 1-mą. valandą popieti] T. Radavičiaus svetainėje. 936
V/. 33-čioa gatvės, ant antrų lubų.
faipcgi choro ir dramos repeticijos,
at ii^na toje pačioje svetainėje. Chod
repeticijos atsibuna seredomis,
7:30 vai. vakare. Teatrų repeticijoa
alalbuna petuyčiomis, 8-tį vai. vak.

FARMOS

lie-

geram

TAUTIŠKOS

šeši
KAPINĖS Bafiuno.
So. Boston, Mass. Atsišaukit adresu:
Izidor Batohunas,
Archer & Ke^'i avenues. Chicago, 111.
P. O. Telk\va, B. C. Canada
20 TŪKSTANČIŲ 20
žmonių Dalyvaus Metiniame ApvaikNašlė-

Pajieškau draugi) Vincento
no ir Ignaco Našlėno, Kazimiero KerPAPUOŠIMO DIENOJ
belio iš sodos Rečonu ir Aleksandro
(Decoration Day)
Kerbelio iš sodos Baublių, Ukmergės
Subatoj, Gegužio (May) 30 d. 1914
Turiu
parapijos, Kauno gubernijos.
Pradžia 9-tg. vai. ryte. Pamaldos ant
svarbų reikalu. Atsišaukit adresu:
Kapinių 10-tg. vai. ryte.
John Naslėnas,
Visi kviečiami atsilankyti.
Chicago, 111.
4565 Wentworth ave.,
S. DANTA, Sekr.
1841 So. Halsted st.,
Tel. Canal 1506
Pajieškau Jono Bakučio, gyvenom
Atyda:—Važiuokit anksti, imant Roselande. Važiavom } VVisconsin ir
Archer Limits karus, paskui Joliet
kelionėj persiskvrėm. Turiu svarbu
Electric karus iki Lithuanian NationMalonėkit paduoti adresą,
reikalą.
al Cemetary (Leafy Grove).
atsišaukdami pas:
Kapinių

Paul
734

Latvpjiaš,

Taylor st., N. £J„f'
i

rengia pi-Uj<? didelį piknyką nedt-lioj,
gegužio (iVlay) 24 d. 1914 m., Leafy
Grove darže. Prasidės 9 vai. išryto
ir tęsis iki 11 vai. vakare. Tikietas
porai 25c., moterims dykai. Kviečiame
visus
atsilankyti, užtikrindami
smagų pasilinksminimą.

Minneapolis,

'*

Minn.

Plione

Central 4203
82 \V. VVashington

st.

Parduodama
kriaučiška dirbtuvė
moteriškų drapanų; išdirbta vieta, gera proga geram žmogui;
pardavimo
priežastis: pardavėjas turi kiti}, biznį;
darbo visados užtektinai.
Sužinot
—

adresu:
3700 W. Harrison st.,

Chicago,

Leafy Gorve daržo.

properčiu
Properčiu

pakelia

nekjla. Todėl,
kurioje vietoje

kurioje

niežėjimo,

vilko,

iššutimo

de-

egzemos-

dilgėlinės,
ir

išbėrimų,

abelnai

nuo

visokių išbėrimų, kurie niežti,
pamėginkit Severos Mosties nuo
Odinių Ligų.
Kaina 50c kiekvienoj aptiekoj.

Nuo

galvos skaudėjimo imkit

SEVEROS PLOTKELES NUO
GALVOS SKAUDĖJIMO
(Severa's Wafers for Headand X<?uralgia) sulyg
paskyrimo. Kaina 25 centai.

I N D

..

manai
Parsiduoda:—jeigu
pirkti
lotą ar budavoti namą plieno mieste,
tai kreipkis prie VValshim
Brolių:
jie nuo pradžios atsiradimo to miesto
užsiima pardavinėjimu lotų ir statymu namą.
WALSHIM BROS.,
1708 Harrison st.,
Garv, Ind.

SEVEROS TAB-LAX
Paliuosuojanti Saldukai
Vaikams ir Suaugusiems
Kaina 10 ir 25 centai.

Jeigu reikalaujate vaistų, eikite pas aptiekorių ir reikalaukite Severos vaistų.
Jis juos
turi. Jeigu kartais negalėtų pri-

Parduodama—labai pigiai "Peerless
touring" karas (automobilius) geram padėjime, už $750.00.
Atsišaukite j A. 01sze\vskio Banką
Real Estate Department.
7 passenger

statyt, parJtraukit tiesiog

nuo

Parduodama—namas

ant 3 gyvenitoiletai viduj, rendos į
mėnesi $35.00; dabar ant greito parduodu tiktai už $2600; dabar galima
įnešti $600, o likusie ant lengvų išmokėjimu. Tas namas randasi prie
3752 Wallace st. Kreipkitės pas:
A. Visbaras & Co.,

mu, gazas

ir

pradeda

vietoje

Odinių

111.

Pajieškau Juozapo Subačiaus iš Suvalkų gub., Seinų pav., Leipalingio
par., Cimaniunų kaimo. Paskutiniais
laikaL gyveno Massachusetts valsti- 3112 S. Halsted st.,
Tei. Yards 3159
joj. Meldžiu atsišaukti adresu:
Ant pardavimo:—bučiarnė ir groJ. Norkūnas,
Elizabetbport, N. J. sernė; biznis išdirbtas, norintis gali
78 Bond st.,
pirkti tiktai biznį, arba namą ir biznį,
Pajieškau savo draugų Aleksandro greitai atsišaukit:
B. Astrauskas,
Skyren ir Juozo Skyren; paeina iš
Kauno gub., Šiaulių pav., Kruopiu 4 East 107th st.,
Roseland, Chicago.
vol., Balsų sodos. Gyvena netoli Chiadresu:
Barbernė:—ant
cagos. Meldžiu atsišaukti
pardavimo. Priežastis: turiu 2 barbernes ir vieną
Frank Kondrat,
Bentleyville, Pa. turiu parduoti. Kreiptis:
W. Co. Box 21,
614 W. 123rd st., West Pullman, 111.
Pajieškau darbo prie bučiarnės ir
Susikalbu lenkiškai ir
F A R M O S
grosernės.
Parsiduoda
angliškai. Gerai savo darbą pažįstu.
farmos—jeigu manai
Wm. Kiimowicz,
pirkti gabalą žemės, tai kreipkis į
Cbicago, 111. musų kompaniją, ir gausi listą su
10415 Michigan ave.
aprašymu daugelio gerų ir pradirbtų
Pajieško vietos—jaunas, blaivas ir farmų, kurias męs turime pardavimui

Komitetas.
Pasagra: chicagiečiai imkit Archer
Limits karus ir važiuokit pakol sustos. Nuo ten imkit Joliet arba Willow Springs karus, kurie davei iki

nuo

ache
G A R Y

DIDELIS PIKNYKAS!
South Chicagos Sv. Juozapo ir Apiekuno Draugystės.
Nedėlioj, Liepos
(July) 5, 1914 m. Vieta Kariacko darže, 123 gat. ir Union ave., W. Pullkainos kils.
man, 111. Pradžia 12 vai. dieną. įžanbiznis.
kainas
j
ga porai 25c.
Kur nėra biznio, ten properčiu
Kas šitą pasilinksminimą apleis, tas
skaudžiai gailėsis, nes bus puikiausis
norint žikiinos
piknykas, ir bus vis užganėdinti, nes
noti.
properčiu Taigi, jauni vaikinai ir merginos, jei muzikantai
bus iš Lietuvos, griež liemylite prasilavinti dailėje, kaip tai
kainos kils, reikia tėmyti
dainose ar teatrų lošimuose, tai kvie- tuviškus ir amerikoniškus šokius.
apsukrus vaikinas jieško vietos krau- lietuvių ir lenkų apgyventoje koliobiznis
kilti, o čiam prigulėti prie Jaunų Lietuvių Visus širdingai kviečia atsilankyti tuvėje, arba kitokioj biznio jstaigoj. nijoje, atsišaukite lietuviškai pas:
Komitetas. Esu gerai išsilavinęs prekyboj. Lieten
SUNSET LAND AND COLONIZAtikrai ir properčiu kainos Am. Taut. Kllubo, nes J. L. A. T. K.
nevien tik užsiima dainomis, lošituvoj per 2 metu tarnavau vartotojų
TION CO. (Not Ine).
kils.
mais, bet taipogi ir pašelpa ligoje.
draugijos sankrovoj už krautuvės ve- 82 W. AVashington st.,
Room 222,
Ant Ifalsted
12-tos gatvės Taigi, kiekvienas lietuvis ir lietuvaiTuriu
dėją ir pirmarankj pardavėją.
Chicago, 111.
tė privalo prisidėti prie jo auklėjimo.
paliudijimus. Tarnystę daboju ir pilproperčiu kainos tolei buvo žeSu pagarba,
J. L. A. T. K.
Kalbu lietuviškai,
dau atsakančiai.
ten biznis- neatsimo:;, kolei
Turim pardavimui didelį pasirinkilenkiškai, rusiškai ir latviškai.
m4
gerų namų, lotų ir farmų.
Su
tik ten užėmė
kraustė. Bet
Meldžiu kreiptis pas:
mažu {mokėjimu ir ant lengvų išmovietos.
Pajieškau
vargonininko
W.

kios

Nuo

dervinių,

Atsišau-

savo

(Lithunian National Cemetary)

DR-STĖ LIET. VĖLIAVA AM ERIKOJ

karčiamninkui.

brolio Stanislovo kite
pas savininkų:
metai atgal gyveno
D. K. Walshm,

Mostis

Mostis nuo Odinių Ligų.
Po
penkto ištepimo niostim liga išnyko."

Ant pardavimo:—iš priežasties vafarmas mano. Tolimesnias žinias gaPajieškau savo draugo Povilo Jar- lite gauti, jeigu
žiavimo j seną Tėvynę, parsiduoda
parašysit
pas:
Viduklės
kaimo,
A pušinės
moškos
Wm. Navicki,
už prieinamą kainą saliunas su naparap., Raseinų pav., Kauno gub. K. P. D. 5
Madison, Ind. miniais rakandais, lietuviu ir kitu
Atsi2
metai
atgal.
Gyveno Chicago
tautu tirštai apgyveutoj vietoj. Gešaukti adresu:
ram žmogui gera proga padaryti piniParduodama—labai
bizniui
lopigiai
Antanas Stonius,
Cicero, 111. tas ant Kedzie ave. Prie vartų Crane gus. Atsišaukti:
1330 So. 49th Ct.,
Chicago, 111.
kompanijos naujos dirbtuvės; puiki 673 W. 16th st.
vieta

Tautiškų

BANK

Parsiduoda:—dviejų augštų mūrinis

PARDAVIMUI.

Ointment), j

yra puiki. Turėjau niežtančias pūsleles ant.
sprando, o
aplink kiekvieną buvo raudonas
plėtinas sidabrinio doliario didumo,—degino ir niežėjo neišpasakytai. Gal butų aplipdę visą sprandą, jeigu ne Severos

—

daržui.

Lietuvių

OLS2EWSKI

"Severos

Ligų

—

Pajieškau

ščiojime

A.

Skin

pasekmė3 bus neabejotinos, taip pat, kaip jos buvo
p. Em. Kabatz'ui iš Brookpark, Minn., kuris rašo:

—

šokius.
KOMITETAS.
PASARGA:
lš Chicagos važiuokit
Mammond
Iš
karais
iki
daržui.
Indiana Harbor ir E. Chicago važiuokit E. Chicagos karais iki Hohtnan st.,
ten persėskit ant Mammond karų;

LIETUVIŲ

111.

(Severa's
o

rainas su grose.
ir Meat Market.
geros farmos visokio
didumo, žemė tikrai gera. Yra farmų Kreiptis:
Chicago, 111.
Pajieškau savo dviejų draugu, Bio- prie kelio ir toliaus nuo kelio, arti 911 W 32nd st.,
nislovo
Medžiaveprio ir Bautriaus geležinkelio ir turgaviečių, ir netoli
Vembros; pirmasai, girdėjau, gyve- nuo miestelių. Auga gerai visoki jaParsiduoda:—3713
Wallace st.,
3
no
Philadelphijoj, paeina iš Kauno vai ir daržovės (Uukuruzai, tomeitės flatų mūrinis ir medinis namas ir
gub„ Kuličių kaimo, Pakruojos par., ir visoki kiti javai). Už tokiii kainų, lotas. Pirma flatas
6 kambariai,
Panevėžio pav. Atsišaukit adresu:
tai tikrai gera žemė. Jų savininkas antras flatas
5 kambariai, trečias
Juozaa Gigeckas,
yra amerikonas. Prie kiekvienos be- flatas
4 kambariai. Randos nuoShelton, Conn. veik farmos
132 Center st.,
yra miško ir budinkai. latinės po $32 į mėnesj. Už $2,500.00.
Labai gera proga tiems, kurie apie

tuvaites, kaip jaunus, taip ir senus
atsilankyti 1 šį pikniku, kuris bus
viename iš puikiausių daržų šioje
nevalumus.
apielinkėje, ant ežero kranto, meužleis vietą džiais ir žolynais apaugusio. Muzividurių, pil- ka bus puikiausia, grajys visokius

tie nuveš iki

Kasparas PetkeviČia,
Gilberton, Pa.

Chicago,

Odinių Ligų

nuo

Parduodama

Jžanga

visus lietuvius ir

At- šakio.

CgDAR RAPIDS. IOVVA

"Įgijo

22 Svaru

per 23 Dienas.''
Nepaprastas

F. Gagncn'o patyrimas. Pastebėtinai priduoda svarumo.

JONAS

"Aš viekai, gali sakyti, iki pačiam
dugnui buvau sumenkėjęs,"—rašo F.
Gagnon. "Turėjau pamesti darba. taip
buvau silpnas.
l>abar, ačiū Sargoliui.
išrodau kaip visai naujas vyras.
įgidienas."
jau 22 svaru per
"Sargol pridavė man 10 svarų į 14
dienų"—sako \V.O. Roberts. "Jis man
davė gerą miega, gera apeiitą prie valgio ir suteikė man progą dirbti lengvai ir smagiai.

KŪLIS

So. Halsted st., Chicagc.
GENERALIŠKAS AGENTAS
Lankosi Chicagoj, užrašinėja
"Lietuvą". Renka apgarsinimus
3259

ir

šiaip spaudos

darbus.

Perka

liotus ir parduoda.
Ir
suteikia informacijas bizniu

namus,

šiaip

reikaluose.

A. 01szewski,
"Lietuvos"

leidėjas.

prie

PajieškojimaS.

j

kaip
vieną kampą Departanientinis
Philipsono storas, kitą kampą
VVest Siile Trust Batika, tuojaus
properčiu kainos iškilo, todėl,
kad

prie jų pradėjo visoki kiti

mažesni storai

glaustis

reikalavo ten

ir kiek-

vietos.
Tas pats buvo su Halsted prie
63-čios gatvės. Kada ten atsidarė didelis N'otional Teatras, Cliicago City Batika ir Becker, Ryan
& Co. Departamentinis storas,
kainos properčių pasitrej^jo.
vcnas

sau

Taipgi Halsted prie 79-tos gatvės: kaip tik užsibudavojo didesniais storais kampiniai lotai,
atsidarė

Banka

ir pora teatru,
kainos pasiketveriojo.
Kas buvo sn kainu kilimu virš-

properčių

paminėtose vietoje, tas pats bus
ant Halsted tarp 31-tnos ir
33eios

darys

gatvių.

Kaip tik čia atsidabar statomas didysis te-

atras, tai ir čia

properčių

žymiai pakils, kadangi

kainos

tetras pa-

traukia tūkstančius žmonių iš visų pusių, o kur žmonių yra ap-

Suprantu savo amatą. gerai, chorus 3314 So. Morgan st.,
Chicago, 111.
PASK. IR BUC. DR-JA. galiu vesti, esu mokinęsis pas NauJau gyvuoja 3 metai ir turi
jai! Kaune, turiu paliudijimus. GerREIK ŽINOTINA,
KAM
esant
kapitalo suvirs $13,000.00
biamųjų
klebonų,
reikalui, šiuomi pranešu, kad Petronėlė KllTaigi, lietuviai, kurie norit sučėdy- meldžiu atsišaukti šiuo antrašu:
miukė, paeinanti iš Kauno gub., RaB. L.
tl pinigų mokėdami tik po
seinių pav., Viduklio par., Vailabo
mažą Bumą,
prlsirašykit prie šios draugijos. Dr- 1976 Canalport ave.,
Chicago. 111. kaimo, 5 pėdų 5 colių augščio, 19
ja laiko savo susirinkimus Kas seremetų 7 mėnesių amžiaus, buvo sudoi vakarą apie 8 vai. vak. L. Ažuko
Pajieškau savo dėdės Andriejaus tariusi vesti ir prieš šliubą pabėgo,
■vet., 3301 Auburn ave., kertė 33-£1ob Prolgausko, iš Dvarviečių eod., Lau padarydama daug iškaščių ir bereikagat. Taipgi šita Dr-Ja skolina pinigus kuvos par., Telšių pav., Kauno gub
lingos sarmatos.
ant namų už prieinamą
procentą. 10 metai kaip antru sykiu Amerikoje
Tokių merginų reik pasidaboti.
Nauja 16-ta serija atsidarė balan- Pajieškau taipogi pažj&.imo Alexan
Stanislovas Misevičia,
džio (April) 15 d. 1914 m. Kurie no- dro šerpeto, iš
Gary, Ind.
Varnių miestelio, Tel 1096 Wasliington st.,
rite užsirašyti, atsilankykit po viršmišių pav., Kauno gub. Lietuvoje bu
nėtu antrašu.
vo vargonininku.
Amerikoje jau apie
7
DIDELIS GRAŽUS BALIUS, v
parengtas Draugystės Laisvės Lietuvių Amerikoj, Minneapolis, Minn.
Atsibus gegužio (May') 24 d. 1914 m.
"North
Side Auditorium,"
23rd
ir
Washington ave., North. (Svetainės
No. 2228).
Baliu3 prasidės 4 vai.
po pietų.
Įžanga 35c. vyrams, 15c.
moterims. Visi lietuviai ir lietuvaitės
širdingai kviečiama atsilankyti i šitą. gražų balių Bus skrajojanti krasa, puiki muzika, saldus gėrimai ir
kvepianti cigarai. Galėsite smagiai
pąsillnk9minti ir puikiai praleisti
Uuosą, laiką.
Kviečia KOMITETAS.

stus susirinkimas, ten ir bizniePIRMAS DIDELIS PIK^iKA?.
riai nori turėti savo biznį. Biz- parengtas Draugystes Lietuvos Kareinis gi reikalauja loto su storu, vių, atsibus ned. gegužio (May) 24 d.
Charnaueko darže, Lyons, 111.
G.
arba su ofi?u, ir kada biznieriai
Tarp didelės daugybės įvairiausių
pradeda propertes pirkti, tada sa- pasilinksminimų, bus dar ir puikaus
laikrodėlio išlaimėjimas. Dabar. ką
vininkai jų kainas kelia.
tik pavasarini prasidėjus, yra geriauJau ir šiądien tuli amerikonai sis laikas, puikiausis oras; todėl
planuoja čia statyti didelį De- kiekvienas būtinai privalėtu neap-

partamentinį Storą
lotų placiaus. Mat
greičiau pramato,
nio ateitis.

ir

Dymavičius,

Atyda!
ŽIRGVAIKIO

3 lenkti šio pikniko, ir netiktai pats
ir savo draugą, ar draugę
amerikonai ateiti, bet
atsivežti. Viskas surengta kuopuikur yra biz- kiausial.

j ieško

Kviečia

visus

KOMITETĄ&

metai.

Meldžiu atsišaukti
Al. Gedvilaitė,

adresu

Reikalavimai.

Skolinam pinigus, taipgi ranir
įšiurinam
viską. Pas
mus visada rasite pigių namų, lotų
ir farmų. Kreipkitės dėl artimesnių

kėjimų.

davojam

informacijų,

visiems suteiksim.
Z. S. MICK1EWICZ,
2342 S. Leavitt st.,
Chicago, 111.
—

Parsiduoda—už

pigią

prekę,

Iloyne ave.,

Chicago, 111.

mėsingas, stiprus

pui-

SVEIKAS KŪNAS.
"Pirma negu pradėjau imti Sargol,
žmonės vadindavo mane isdžiuvėliu,
bet dabar mano vardas jau persikeitė.
Mano visas kūnas yra riebus. įgijau
15 svarų ir dar daugiaus augu.
Išrodau kaip naujas žmogus"—taip palakė
kuris
tik
ką
užbaigė Sargol'io
žmogus,
ėmimą.
Ar nenorėtum ir jųs greitai jgyti

kus lietuviškas saliunas, kampan 33čios ir Halsted st.
Savininkas nori

parduoti,

nes jau apie dvylika metų,
kaip jis yra tame biznyje, o dabar
nori pasilsėti. Atsišaukite adresu:
3301 S. Halsted st.,
Chicago, 111.

Galiu

iki

30

svarų

gero.

stipraus,

užpokavimą ir 1.1.
Adresuokit: The Sargol Co., 356-T,
Herald l?ldg.. Hinghamton, N. V. Imkite Sargol sykiu su valgymu ir pažiūrėsite
mas

ką jis jums parodys.
viską parodys.

?,itas
u/,

ir

Mėgini-

jums

SARGOL KUPONAS
kuponas,

su

UŽDYKĄ
10c.

sidabru

prisiuntimą, užpokavimą ir 1.1.,
kad parodyti užsitikėjimą. duoda

savininkui reikalauti
vertės Sargol dėžutės
Adresas: The Sargol Co.,
358-T, Herald lildg., Binghamton,
N. Y.
i*ę

kupono

vienos

50c.

tt

|

Chicago,

10

nuo

nuolatinio kuno, riebumo ir muskulų
tarp savo odns ir kaulų?
Nesakykit, kad to negalima padaryt.
mums
prisiųsti
Pamėginkit. Leiskit
jums uždyka 50c. vertės Sargol'io dėžutę, kad persitikrintumėte, kaip jis
jums gali pagelbėti.
Daugiau* negu pusė milijono liesij
vyrų ir moterių noriai Mtą bandymą
padarė, ir kad Sargol pagelbsti, padaro
i* liesų žmonių riebius net ir tuose atsitikimuose, kur niekas kitas negelbėjo, apie tai geriausiai liudija milžinišNekas biznis, kurį męs padarėme.
reikalinga aštri dieta, kuno kremai,
masažas, aliejai ir emulsija, bet paprastas, nekenksmingas naminis gydymas. Iškirpk šita kuponą ir pareikalauk
sempeltnės dėžutės uždyka, pridėdamas
tik 10 centų sidabru, už prisiimtini:},

Parduodama—bučiarnė ir grosernė,
labai pigiai, gera vieta, per 7 metus

išdirbta. Pigi randa, $17.00 j mėnesį.
PETRAS VAITIEKŪNAS
parduot tik vienus bučiarnės
"LIETUVOS" AGENTAS
dar
visai
duonatsakančio
Atsišauforničius,
naujus.
savo
Reikalauju:—gero
brolėr,'/
Pajieškau
Povilo
Dabar lankosi po Shenandoab, Pa.,
Kuprianios, paeina iš Zižanių so- kepio, darbas ant visados, bekernė k a kite po numeriu:
apielinkę. Pas jįjį galite "Lietuvą."
3401 Auburn ave.,
Chicago, 111.
džiaus, Vabalninku parap., Panevėžio tik naujai pastatyta kieme, tai yra
užsirašyti ir piuigus užsimokėti.
darsveikas
ne
skiepe (ant viršaus),
pav., Kauno gub.
Gyveno 10 metai
A. OLSZEVVSKI,
FARMOS!
FARMOS!
adresu:
atgal Philadelpliia, Pa. Amerikoje bas. Atsišaukti
"Lietuvos" leidčjas.
Juozapas Janonis,
Ūkės
jau 25 m. Nežinau, ar dar gyvas.
Parsiduoda
Geros
Pigiai.
Cedar Rapids,
Jo paties, ar kas jj žino, meldžiu at- 1209 S. 3rd st., E.
Michigano valstijoj, didžiausioj lie- "LIETUVĄ" GALIMA GAUTI PAS:
Iowa.
sišaukti adresu:
tuvių kolionijoj, galima pirkt gerų
Jos A. Duoba,
Prašome pranešti vienas kitam apie farmų nuo pačių savininkų—anglų,
Povilas žalinkiavičius,
1234 Micbigan ave., Sheboygen, Wis.
P. O. Box 221,
šj darbą.
su visais įtaisymais, triobomis, gyvuOelvvein, Iowa.
P. BARTKEVIČIA,
liais ir sodais. Taipgi turiu ir negy- 877 Cambridge st., Cambridge, Mass.
REIKALINGI.
DARBININKAI
Pajieškau dėdės Jono Jurkaus, kuvenamų farmų; laukai geri ir lygus,
ris paeina iš Kauno gub., Telšių pav.,
Męs mokam $20 savaitėj agentams, prie upelių ir ežerų, netoli nuo gelesodos, kurie dirba dėl mušą per visą dieną žinkelio
parap.,
Žarėnų
ir portavų
Kriepštų
miestų. Kaina
Antri metai Amerikoj. Jis gyveno ir $8—kurie darbuojasi tikta? vaka- žemės nuo $5.00 iki $75.00 už akerį.
Optinei Kainos Visiems
mušą
auksinius,
po No. 2136 S. Union st„ Chicago, rais, pardavinėdami
Parsiduoda ant lengvų išmokesčlų.
vynai ir likieriai. Tai ne
ir nikelinius laikrodėlius
Įvairus
111. Aš susirašydavau
ir
pirmiaus su sidabrinius
nor
buti
kas
sveiku,
turtingu
Tam,
saliunas, tik optinė pardavykla.
savo draugams ir visoretežėlius
ir
j
ar
kas
Jo
paties,
juom.
jį žino, meltai gera proga. Atvažiuokit, o aš padarbininkams žmonėms ant išTyras Vynas nuo $1.00 už gal.
džiu atsišaukti antrašu:
jkiems
rodysiu daug farmų, iš kurių galėsit
Gera degtinė nuo $1.50 už gal.
arba
$2
mokesčio
$1,
mėnesyj
po
Miss Amelia Jurkus,
rinkties. Važiuojant pirkit tikietą j
Męs užlaikome geros rūšies
Mokame taipogi ir $15 savaitėj agenį
20 S. Hudson st.,
Conn.
Mich.
Hartford,
Atvažiavę
Peacock, Lake Co.,
alų po 70 centu už baksį iš
tų pagelbininkams ir tulkams, kurie
Peacock nelipkit iš trūkio, bet damo24 butelių.
važinėja drauge su musų agontu, šne- j
Gerlausis EsportaB $1.00 už L'4
Pajieškau savo draugo Prano Gedi- kančiu angliškai. Patyrimas nereika- kėkit konduktoriui 10c. ir pasakykit,
stoties Little
didelius butelius.
vilo, 8 metai kaip Amerikoje, 2 me- lingas. Tik teisingi ir geri žmonės kad išleistų ant kitos
Telefonas: Yards 4412
tai atgal buvo Chicagoje. Jo paties yra reikalaujami. Paduokit dabartini Maniste River, tad atvažiuosit tiesiog
rašant
ant mano farmos. Laiškus
Adresas
kas jį žino, meldžiu atsišaukti savo užsiėmimą.
ar
šitokį adresą:
man, padėkit
3322 SO. HALSTED STREET.
adresu:
Manager,
ANTHONY ZABELA,
Frank Kaminskis,
Dept. 71
Bos 384 Mad. Sq. Sta.
I
Mich.
Lake Co.,
Box 1 Peacock,
111
New York City.
211d W«iU*ra »v«~
2323 S.

Į

Į

LIETUVIAI

savo

pav., šakini; par., Auksučiu sod.
sišaukti adresu:

PIKNIKAS

Kartaus
Amerikonišką
Vyno
Kii\irą, kuris išvys iš kuno vi-

—

Apart viršpaminėtu vietų,

trauksis

25c. porai.
Trinerio
U/kviečiame

Ju-ų nusilpnėjimas
—Tai, kad bučiau žinojęs, kad energijai. Daugelyj
jų kainos taip augštai iškils, bu- vo ir j aklių nesveikumuose reičiau tada pirkęs lotą, ir šiądien
kalingas nuodugnus išvalymas, o
turėčiau $10.000 pelno.
šitas vaistas kaip sykis suteikia
Aut Halsted prie 63-čis gatvės
greitą palengvinimą. Aptiekose.
šiądien moka 11/. lotus po $15,000, Jos. Trir.cr, Manutacturer, 1333—
o 5 metai
atgal galinta buvo 1339 So. Ashland ave.,
Chicago,
ten
lotą už $5,000.
pirkti
111. Nelaiminguose atsitikimuose
Tai, kad bučiau žinojęs, bu- privalote turėti Trinerio Linimenčiau tada pirkęs už $5,000 ir šiątą po ranka. Jis rekomenduojadien pardavęs už $15,000.
mas
išsisukimuose, ištinimuose,
Ant Halsted prie 79-tos gatvės štyvumuose simarių ir 1.1.
už
užmokėjo
kampin]
lotą
$58,000, o 6 metai atgal buvo galima ji pirkti už $8,000.
Tai, kad bučiau žinojęs, kad
j tokj trumpą laiką ant tiek iškils, bučiau tada pirkęs ir šiądien JAUNŲ LIET. AMERIKOJ TAUT.
KLiUBO ADMINISTRACIJA.
turėčiau $50,000 pelno.
Chicago, III.
Šitokiu išsitarimu girdite iš luJ. Jankauskas, Pirm.,
927 W. 34th pl.
pų daugelio žnjonių, kurie, proA. Zalatorius, Pagelb.,
pertėms pabrangus, apgailestau917 W. 33rd at.
ja: "Tai, kad bučiau žinojęs."
D. Gulbinas, Prot. Ražt.,
—

PIRMAS

arba
Parengtas susivienijusių T.M.D. 127
kurio tūlos maisto dalis lieka kū- kp. ir L. A. U. Kliubo, E. Chicago,
Ind., atsibus ned.. gegužio (May)
ne, ten fermentuoja ir puva. To- 24 d. 1914 m. Kindal's
Grove, Hamkiuose atsitikimuose reikalinga mond, Ind. Prasidės 10 vai. išryto ir

p<> S_\ooo.

pirkti

auto-pasigėrimas,
vidurių užkietėjimas, laike

I'ri-

Severos Mosti

CHICAGO SALES CO.,
It. 401, 35 N. Dearborn st.
Chicago.

Ant Pardavimo.

jįj.

nuo

dėkit

Dabar yra laikas atvažiuot, pamapusbrolio Juozapo
seka. Visiems gerai žinomi artistai,
bet nieko iš
ru laišku ir telegramų,
Parsiduoda:—4618 Champlain ave. tyti ir apipirlęti farmų gražiausioje
šakinio ir Juozo Vingalio. Abu paeiOLSZEWSKI
A.
BANK,
•scenos
JAUNIko
mylėtojai LIETUVIŲ
ju suprasti negalime ir nežinome,
na iš Kauno gub., Telšių pav., Kulių 10 kambariu naujoviškas butas, me- apielinkėje
Michigan valstijoje ant
& Halsted sts. Chicago, 111. MO RATELIO, pridės visas pastannorite. Ar negalite ko paprašyt, kad 33rd
Dalis grynais lengvų
par., Vieštavonu kaimo. Prieš 6 me- tai atgal pertaisytas.
išmokėjimų. Užaugysi sau
kad
dailiu,
gas,
padaryti
šitą
vakarą
mintis
išdėstytų?
aiškiau jusu
tus gyveno Christopher, 111. Atsišauk- pinigais.
Vidutiniškas
pasiulijimas ir savo vaikams didelį turtų. NorinAčiu
žymiu ir pamokinančiu. Lietuviu Jau- ti adresu:
ti smulkiam; žinoti, rašykite, įdedami
p. P. M—nas, Philadelphia.
neatmetama.
NAVATNAS PAILSIMAS.
nimo
.Ratelis
tai
visas
prirengė
naujas
Tamistai už pranešimų, bet apie
Stanislovas šakinis,
JOSEPlt STE1N & CO.
markų už 2c., į agentų:
Be
ir
be
jokio persergėjimo
jo- scenarijas, kurios labai pagražins 551- lOth ave., E. So. Vancouver, 19:t5 Mihvaukee ave.,
jau tilpo praeitos savaitės numeryje.
M. Walenčius,
111.
Chicago,
Apie "diskusijas" kių pirnilaikinių simptomų, kitą vaidinimą, darys sceną reališka ir
p. Montellietis.
R. C. Canada.
Peacock, Mich.
Taip,
Jau tilpo. "Lėles" apleisime.
Ant pardavimo:—pigiai
kartą męs jaučiame navantą, stai- įspūdinga.
nauji naKviečiame atsilankyti kuoskaitlinačiu.
miniai furničiai; pardavimo priežasAnt pardavimo:—mažas namas, prie
nekurio
Rastus gų pailsimą,
priežasties
Visiems. čia neminėtiems.
giausiai
Petraitis: išvažiavimas j
Pajieškau dėdės Vladislovo
kitų miestu. At- North 61 st a ve., Chicago, 111., pusė
sunaudorn
Ratelis.
i
ir,
Jaunimo
--an
galėsim,
k«>
išaiškinti.
Dažniauperžiūrės
Lietuvių
gulime
čio; 2 metai atgal gyveno LaSalle, sišaukite greitai:
akerio, ar 4 lotai žemės, labai pigiai.
sim.
siai pasitaikanti priežastis yra
111.; paeina iš Kauno rėd., Šiaulių 3111 S. Ilalsted st., 3 lubos, iš prie- Atsišaukti:
Pajieškau

!

uždyką.

i

Skaitykit "Lietuvą"

i
|
t

Leveskio Ėg®

$10 DOVANAI $10

Dienine ir Vakarine Mokyklar 1

===== M«l»«i»ni.v

1. Pradinis (Prirengiamasai) Kursas,
2. Prekybos Kursas p iga! Amer. plianą,
3. Prekybos Kursas pagal Rusijos pliaiia
(del manančių grjiti Lietuvon).

Kožnam vienam, kuria iškirps šitą
straipsnį ir atsineš i muaų ofisą ir pirks Lotą nuo musij kompanijos,
priimtas vloton $10.00 prie pirmo j mokėjimo už Lotą.
Tik vienas šitoks kuponas bus
geras kiekvieno loto pirkimui ir tik iki birželio 1-mos (lienoa.

Lietuviška, Angliška, Vokiška ir Rusiška
(pagal norą ir Lenk.š!»al.
Del smulbesmų žinių kreiptis yuatiškai

laišką

arba per

G. J.

LOTAI

!

NAUJOJ
Tel. YARDS 1532

Dr. J. KŪLIS

ŠITOJ

APIELINKĖJ

visokias ligas moterių, vaikų ir
Speciališkui gydo limpančias, u/.sisenejusias ir paslaptingas vyrų ligas.

TELEPHONE DROVER 1924

Geriausia Akušerka

0. Jonikiene

Įsteigta

Valdo kelesdešimts
PRIIMA pinigus taupinimui
juos 3 procentą metams.
SKOLINA

PKRKA ir parduoda

vieno Dolierio iki

ir

namus ir

statymui

namų

sumų ir moka už

didžiausių

Chicagos

lotus ir stato kitiems

namus

ir storus ant

Morgečius

ir

Bondsus,

|<
B

nešančius -i, 5 ir 6

3601 So. Halstod St.

Rosi ją ir visas dalis svieto

Lietuvą,

PARDUODA Sifkoftes ant visų linijų ir parūpina
portus važiuojantiems Lietuvon, Rosijon.
BIZNIERIAMS duoda

Čekių

su

greitai.

Ros i jos kousulio pas

Lietuviai iš Intu miestu Ir
per laiskus.

Rašykite

farmų gali šioje Bankoje atlikti visus

I

gyvena, ku-

rių

pilvas
geras.

3252 So. Halsted St.,

CH1CAGO,

Atvažiavusius IŠ KITUR

MĘLDŽIAME aplankyti

Ir

111.

Tango, One Slep, Three
Step, Dreain Waltz ir ki
tus šokius, lietuviškus ir
išmokinu
angliškus,
į
laikii
už
trumpu
mažą
prekę. Aš apsiimu išmo
kinti
senus
ir
jaunus
Kas tik gali pavaikščioti
tas gali ir šokti išmSkti,

•gus

tik pajaučiate koK| nesmagumą pilve. jejgu viduriai kieti ir
m-dirba
reguliariškai, jeigu jaučiate abeln^
nusilpnėjimu ir aptingimu, tai vartoki! tuojaui
SALUTARAS BITTKR, kuris suteiks jums
greitį palengvinimą ir apsaugos nuo aršesnių
gu

nei

ILL.

aptiekose ir saliunuose,
tai reikalaukit nuo

kur

o

negalite jo gauti,

Utarninkais, Ketvergais
nuo 8 ryto iki
Panedčliais, Seredomis ir Pčtnyčiomis nuo 8 ryto iki
NedSliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų.
ir Subatomis

9

6 vakaro.

žmo
neturi savyje ramume
linksmybės. Norinčiu

prosas,

nimais.

lubų.

Prof. F.

KAR!HWAR!
$>į
$*52?

pinigus

10

Bell

System

kurios

turi

keletą

po

kapitalo.

blogo
KEBLUMAI

telefonu

ištinka

3112 So.

Halsted 8t,,

CHICAGO,

del

mokėjimo pasigauti iuir
strumeatp
nemokėjimo su juo

aunsu

M. J.

ILL.

Telefonas Yards 3159.

siunčia pinigus

su

Užlaikymas sekančių prastų taisyklių
prašalįs telefono keblumus:
Nesudugnink
ėniuru

dyk

telefono, jšniurų.

spil komis

Nedėk žirkliu

skrynelės

dalyko

aut

/. ;

pabaigęs

kaibSti

pakabyk

ant vanšo.

GERA PROGA!
Oramatika angliškoskalboi mokyt it-be mokytojo(apdary ta)$ 1.00
Vaiku Draugas arba kaip mokyti* skaityti

ir

rašyti

be

mokyto-

jo
ĮSo
Naujas Budas mokytis rajyti ba
mokytojo
10c
Aritmetika mokinimulsi rakan-

dų, su paveikslais (apdaryta). .35c

Viaotl.60

šniuru

Dūdelę kabyk
augStyu. Tuonuo
apsaugosi
prlidulkėjimo dūdelės visu

ini

kito

virkaus.

Visuomet

ludelę

adatomis.

arba

arba

Neba-

METŲ

Kas

atsiųsiškirpęs

nimu iš

"Lietuvos'

šita apgarsiir 91.00
per

order, tai gaus visas
knygas 60c. pigiau.

money

durį.
Nevartok

dalykui, kaip

dūdelės
tik

tam,

nei kokiam
kam

kitam

ji paskirta-

P.
B«k62

4

Chicago Telephone Company
Bell Telephone Building

geidžią

DR. A. YUŠKA
1749 SO. HALSREO SI

CHIGAGO, iLL.

CORNEK 18lh STREET

ir

po

io-metinio

jubilčjaus

Adresuokit, kartu prisiŲsdami
pinigus:

Publishing Co.

pi, Chicago,

Telefonai Canal 6070.

III.

Pbone

Drover 5052

DR. K. DRANGELIS
LIETUVY* 0ENTISTA8
VALANDOS: nuo 9 ryto lig 9 vakare

3261 So. Hilsted Si.
Priešai A.

Chicago,

Olšenkio fianicą

III.

nuo 8 vai. ryto iki 6
vai. va8 vai. ryto iki 1 vai.
po pietų.

J. TANANEVICZE,
kampas Union

sokių

ryšių

maudyklės.

Taipogi Rusiškai-Turkiškų maudyklių
kambariai ir moterims.
Bar/.daskutykla kruvoje,
Chlcago.
Kiekvienas gali Išmokti barbery*
atėe trumpu laiku lr galite
padaryt
piuigį kol mokinatės. Rašykit, klausdami informacijų. Noasokoffs Barber
College. 1202 Penn ave., Pittsburg, Pa.
nori

teisingų

žinių

sau

iš

metams

Anglijos,
ar

pusmečiui
"IŠEIVIŲ DRAUGĄ"
Vieninteli Didžiosios Britanijos lie-

tuvių-katalikų-tautininkų

ave.,

Tcl. Morton Parh 35 1

Humfaoldt 4532

užsisakyk

antrašu:

2239 W. 23-rd

ILLINOIS

nuo

1914-1916 W. Division Street
Arti Robey et.

Jei

Side

Pėtnyčiomis

Atdara Dieną ir
Naktį.
L. KAPLAN MAUDYKLIŲ CO.
Rusiškai-Turkiškos ir vi-

pigiau.

Pranešu visoms mano pažįstamoms. lt*3 persikėliau auo
po

Telefonas

Kaina tik 45 centai.
Imant didesnį skaitliu,—dar

*?;•

West

ir

Nedeliomis

CHICAGO, ILL.

piai.

Akuierka

ant

at-

TANANEVIČIO BANKA

M.
670 W. i8th Street,

spaudos rengėjams.
Knygos didumas 153 pusla-

CHICAGO,

Bridgeport©

III.

Jums viso gero velijantis,

gavimo

BANIS

4J«

Utarninkais

Šitą knygelę verta perskaityti visiems laikraščiy skaitytojams,
korespondentams

3252 SOUTH HALSTED STREET.

Lietuve

Tel. Canal. 2MS

perskaityti labai žinir naudingą knygą

Kultura ir Spauda.

Lietuva

YorkCity

LIETUVIS GYDYTOJAS

Garsinkites visi "Lietuvoje'

tariame

$2.50 metams. Parduoda, šifkortes ir
siunčia pinigus į viBaa. svieto dalis.
Banko* Valandos: Panedčliais, »eredoms, ketvergafe Ir subatomis nuo
ninkaia ir pėtnyčiomls nuo fJ ryto lkl
8 ryto iki 9 vakaro; nedeliomis, utar- ir
6 vakaro.

MONIKA

Official 100

(boxes)

Chicago,

Nuo gegužio (May) pradžios bus
uždaroma nedėliomis nuo
1 valandos po
pietų.
Bankos valandos:
Panedėliais, seredomls. ketvergais ir subatomis nuo
8 vai.
ryto iki 3 vai. vakaro.
karo.

Mikolainis
Nev

Halsted St.

M. J.

kiekvienos tautos kultūriškam gyvenime. Todėl pa-

Chicago.

skrynele?

INVAIRIAUSIAS LIGAS

3310 So.

da

koj duodame čekių knygutę, i& kurios parašyti čekiai tinka visur. Skolina pinigus ant Real Estate. Perka
i:- parduoda namus ir lotus. Išsambankines

CHICAGO. ILL.

Dr. A. L. Graičunas
CYOO

privalo žinoti, kokią
milžinišką svarbą turi spau-

ave.,
Geo. L. Ukso pres., St. Marcinkiewicr
rice-pres., A. J. Bierzynski iždininkas.
Priima bankon pinigus Ir moka
3%. Už sudėtus pinigui mūsų ban-

do

903 W. 33rd St..

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS:

CHICAGO, ILL.

4601 So. Ashland

sveikatą,

miestelių.

DAMIJONAITIS,

Visi

puiki) Silkinį Laikrodini Kišenilį su auksu
aptrauktais apvadais UŽDYKjį su kiekvienu
laikrodėlių. Vienas laikrodėli* UŽD Y KĄ ui
kiekviena užsakymą dėl 6. Antrašas
Cln'cago Watch Co., 547 Singer Bldg.,

NEW CITY SAVINGS BANK

dalykus:

Atgavo Spaudą

114

apsiesti.

gyvenime

L. Jankauskas.

Kaip Lietuva

Daigia
Ibęid
medžiokliški

FUI d).
apdarai, ilgai laiko,
ikmenuoti ir nustatyti
G V AR A A'viduriai,
I TVOTA
ANT
20
I METU. Expresu C.
O. D. $5.45 ir kaštai.
Užsisakykite
dabar,
kol dar neišparduota.
SPECIALI S PASIŪLYMAS.. Tie, kurie
orderiu, apturės kaipo tlova-

milionu

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

puikus laikrodėlis, moteriško ir vyrišku didumo,
dailiai
Tikru
ingravuotas

$5.45

a>uruiaumus

laiką.

Rašykit man šiądien laišką, priduodant savo
adresą,
gausite platesni paaiškinimu ir
kainą šių prosų per laišką. Reikalingi agentai iš visų

Telefonas Yards3l62

$t522

Uusįi Kaina DABAR TIKTAI $6.45

Parduodu namus ir lotuB po
visą Chicago. Apdraudžiu namus lr rakandus nuo
ugnies geriausiose kompanijose, kaip Royal, Nortb Western ir kitose,

Ip

kuris yra su geriausiais
patobulišitų prosų vartojant, užčėdysite 3

o

Šisai

ANTANAS VISBARAS

III.

Naujos mados, nauji pagerinimai! Iki šiol
moters buvo vergėmis
netikusių prosų,
ypatingai vasaros laiku, kaitinant
prosų ant
pečiaus ir, per dienų
prakaituoja, kaip
Ifoundre, iki isprosina sųvaitės skalbinius.
Bet šiądien galite jau mesti
laukan tuos senovės netikusius
{rankius-prosus. čia jums
naujausios rūšies "Imperlal
Self-Heating"

Maloniai kviečiu jaunuomenę ir my
lineius pasišokti. Bus patiekiami gra
4614 So. Wood st.,
CHICAGO, ILL. žiausieji šokiai. Neužmirškite: kiekTelephone Yards 4780.
viena Beredos ir subatos vakarą nuo
8 iki 11 valandai.
Telephone Yards 550.

vakaro.

Pres.

DIDELE NAUJIENA MOTERIMS!

Salutaras Chemical Institution

BANKOS VALANDOS:

BIERŽINSKI,

4G0I So, Ashland Ave.

Gerą Patarnavimą.

mokintis meldžiu atsilaukyti seredo;
ir subatoj, nuo 8 iki 11 vai. vak
Town of Lake Turner Hali, 4(5tli ii
pasekmių.
Wood sta., Okicago, III. Ant
3-čių
SALUTARAS RITTER galite gauti visose

mūsų Banką.

J.

Priima pinigus taupinimui ir
moka 3% metams.
Biznieriams ir kitiems atidaro
Checking Account.
Pasamdo Baukines Skryneles
po $2.50 metams.
Siunčia pinigus į Lietuvą ir kitur.
Parduoda šifkortes ant visų
geriausių Linijų,
grįžtantiems Lietuvon parūpina
Konsulio pasportą.
Apdraudžia nuo Ugnies,
Nelaimių ir Vagiu:—Namus, Biznius ir
Rakandus ir visokj turtą
geriausiose kompanijose.
Skolina pinigus aut
Properčių Chicagoje.
Perka ir parduoda Namus ir
Lotus Chicagoje.
Perkantiems Propertes peržiūri
"Abstracts" pigiai ir gerai.
Išdirba Dovierenastis ir visokius
raštus ir užtvirtina pas
Konsulį.
Visokius reikalus ir dalykus atlieka
asmeniškai ir per laiškus.
Kiekviename reikale kreipkitės j NEW CITY
SAVINGS BANK, o
gausite Mandagų, Greitą ir

kad įlar'

Chicago,

City

Chicago,

'šokti nemokėdamas,

Todėl, jei-

A. OLSZEWSKI BANK

c«,part

——.

ŠOKIŲ MOKYKLA
CHICAGOJ E,

j

yra

|

GERIAUSIA

pavojin r ų
l'KU- Tie
tik
ilgai
ir
sveikai

adresu:

A.

J. J. STASULANIS,

Blogas pilvas suir
gadina
geriausj
ir
maistu
pagimdo

reikalus

savo

prie agentų, kurietus tu patarnavimą turite mokėti; kreipkitės stačiai į mano dirbtuvę, bus jums pi36
giaus. Turiu
tnetų praktika it
Roiš
paliudijimus
sijos, \ okietijos ir

3231 S. Halsted st„

riausi pilv;).

a a u g e

KAŠTUOS

Savings Bank

Nesikreipki!

b.-> atlieku kuogeriausUi. Mano
krautuvėje yri
didelis pasirinkimas įvairių muzikališkų instrU'
menty, ir mano kainos daug pigesnis kaip ki
tų. Jei pirkę- nebutų kuom nors užganėdin
tas, aš permainau, arba pataisau u*dyk». Savo
darb4 gvarantuoju.

šineriją varo.
ir
Todėl
labai
svarbu sveikatai, kad
ne
tik maistai, bet (
ir pilvas butų geri.
Blogas maistas sugadinti gali ir ge-

biznį
Dovierennastis, ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir pigiai.
PARSAMDO Bankines Skryneles (Bozęs) saugiausiai įrengtoje Rankoje,
prie
kurios nė vagis, nė ugnis negali prieiti.

New

instrumen-

senus

tus.

Amerikos,

Pilvas
svaryra
dalis
musij
k -.m o.
Maistas
meyra
džiaga, kuri ta ma-

PADARO

KURIE

W OrlIK !0S4

ILL.

tiriu
krautuvę
dirbtuvę muzikališkų instrumenDirbu naujus
tų.
ir gerai pataisau

ŠALTINIS

biausia

CHICAGO,

I

I

I)idesnė dalis ligy
paeina nuo maisto
ir pilvo.

kuriais tai čekiais

FABRIKUS,

ir

III.

SVEIKATOS.

vesti.

savo

ChicuRO

DIDŽIAUSIUS

PRAKTIŠKAS ISD1RBC.JAS IR PARDAVĖJAS MUZIKAL1SKŲ 1SSTRUMENTŲ.

J

jie apmoka algas,
išmokestis.
Čekiai yra praktiškiausias ir lengviausias
biznyje. Jokis biznierius be batikos čekiij negali šią-

bilas ir visokias kitas
būdas vedinio rokundu

dien atsakančiai

knygeles,

nuo

ir

pigiai

EUDAVOJA

J. J. STASULANIS.

procentą.

TIKRAS

KOMPANIJA

kuriuos dabar parduodame ant visai
leugvų Išmokėjimų.
VIRŠMINĖTOS PREKĖS ANT LOTŲ BUS PAKELTOS PO
$50.00 ANT KOŽNO LOTO NUO BIRŽELIO PIRMOS DIENOS.
Ant ty Loti] jau yra cementiniai aaidvokai audėti ir
pilnai užmokėti. Taip gi suros, \anduo ir gasai jau yra
pravesta. Prie pat McKinley Parko, čystas Ir sveikas oras dėl
gyvenimo.
Nelaukit ir neatidėliuokit ant rytojaus, bet važiuokit
šiądien ir pirkit sau puikų Lotą, nes dabar yra pati geriausia proga pasiskirti kampinius Lotus dėl
biznių, ir dėl gyvenimo prie pat Parko, kolei dabar dar pigiai parduodame. Kity mety nei už dvigubus pinigus nepirksi
tokių Lotų.
MĘS UŽMOKAME VISUS KELIONĖS KASTUS TIEMS, KURIE IS
KITŲ MIESTŲ, PIRKS LOTUS NUO MŪSŲ KOMPANIJOS.
Dėl platesnių žinių kreipkitės ypatiškai arba
per laiškus žemiaus parodytu antrašu:

*

I

lengvų

CRANE

4616 S. WESTERN AVE.

F. ». JOZAPAIČIO APT1EKA

ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus paliktus kitose baukoae.
IŠMAINO rusktis pinigus aut amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų.
SIUNČIA pinigus \

III.

Telefonas Yards 155 ir Yards 551.
Užlaikome tik geriausius vaistus. I
Vpatinga atyj:| atkreipiame į gerą iš| pildvuui receptų. Reikalui esant, mel- i
atne pas mus kreipti?.
r
.aiškus tik tiem atsakome, kurie prij
i! siunčia ui -'c. štampą.
/'. A. Joaapaitis, Apliekos Pro; isorius.

mieste.

ismokestfių.
PKRKA ir parduoda

į

KOLIONIJOJ

VVESTERN REALTY CO.

(Kamnas 34 tos>

bagočiausiu Budinku ant Bridgepor^o.
nuo

pinigus pirkimui

3364 S. Halsted St.

LOTAI

LOTU PiSEKES PO £399.00 IR AUKŠČIAU

Gydo

Chicago,

LIETUVIŲ

nnr\ nno

vyrų.

1893 metuose.

PIGUS

Lietuviai jau nupirko 20 Lotų dėl
bažnyčios, kurią pradės netrukus budavoti už Western ave., tarpe Kedzla
ir Archer aves., Chicago, 111.

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

3252 So. Halsled St., CHICAGO !LL.
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje.

bui

šmom antrašu:

LEVESKIS,

Vedcjas Mokyklos
3106 So. Hulstcd St., Chicago, Iii.

i 0LSZEWSE1G

tai

laikrašti,

einanti kas dvi savaiti. Kaina su
prisiuntimu i namus metams JI—pusmečiui
50 centų.

Anna A. Tuttlis
Mokslą baigusi Nursė
:

:

ir Akušere

1339 S. 48th Ct.

Felephonc

:

:

Cicero. III.

Canal 285

K. KATUTIS
LIETUVIŠKAS

GRABORIUS

—

Adresas:
Rever. Jos.

Mosseni.!,

Norbut,

Lanarkshirs,

Scotland.

710 W. I8th St.

Chicago

HUSUOS

amerIkcs

j
kah'aoos į

Y EMiNTlLE TIESiOGIht HUSUOS
LINU* f*f!P

JUBILIEJAUS NUMERIS.
f.aikrašiiui susilaukti jubiliejau" ir
jubiliejaus fiuiiicrj galima tik
v k į j 15, 25' *r- SO mrty.
Toks

OURAITIS

U)-ti

viena

P1RMAEILINIS BUFETAS

tai

retas atsitikimas.
It šie metai tuo yra .iym'tj*. ka<l
did*iau«iaa Urtuviij laikraštis "Katalikas" susilauki1 15-os meti) jubiliejaivs ir

<*E££!wJ 10
OtfcHŲ-PLAUKIOJIMAI k.'/ff-il.i)
Crtitiiuli, Puikiausi. Didėi»u9l
dvlcjg ^riuhg Į .i j/k riniai laivai '®rP„ 5.^°*
ir

:

,.

York, N. V.

J. M.

TANANEVIČIA,

3249 So Morjan St.,

Ar

verda
senas

laikraštis

<

25 me'ai

Utarninkais ir

Pėtnyčiomis

Prenumerata metams $2.50
pusei metų $1.25
Adresuokit taip:
W. B. BOCZKOWSKI CO.,

Mahanoy City,

apynių kaip

gvildena svarbiausius i vuosius

lietuvių

J. J. Pauksztis & Co.
Brooklyn, N. Y.

DRAUGAS PUB. CO.

yra patariamas. Jo jiėgas suteikiantis drutumas paeina
iš gyvojo skystymo geriausių Amerikos miežių ir geriausių Cecilijos apynių. Uzsteliuok beksą sau į namus

120-124 (lranri Str.,

2634 W. 67th St.

Chicajjo,

III.

šiądien.

[

Naujas Savaitin's Laikraštis

Telefonas: Calumet 5401.

"ATEITIS"

Kada žmonės yra nupuolę sveikatoj arba sveiksta po
drugių, McAvoy Malt Marro\v yra puikus dalykas sugrąžinimui sveikatos ir jiegos. (iauKite jo pas jusų

aptiekorių.
McAVOY BREWINQ C0.,

r

reikalus.

"DRAUGAS" atsleln? mctaa-.s S2, pu-:5* m. $1
Uisleituasi nutarus $3. pusei Mty f i.60
RaiyJami laiškus adrc6ūo!i: x

ALMA MATTER

ADRESU:

Pa.

ir

geriausių raštininkų raštų ir visokių žinių iš Lietuvos, Amerikos
ir iš viso pasaulio. "DRAUGAS"

Ir svarbiu ži-

nių Ii Amerikos. Europos ir viso svieto, o
prenumerata kaštuoja metams tik $2.oo;
pusei metų Sl.oo. Užrubežiuose: metamai
$3.oo: pusei metų $1.50.
RAŠYK

krūtinėj visų Vokietijos universitetų studentų.

i'-elyklo

EINA KAS SEREDA. BROOKLYN. N. Y.

į Ir paduoda daugiausiai gerų

laikrašti

"DRAUGAS" yra 8-nių puslapiu
didžiausio formato, vedamas geriausių redaktorių. Rasi jame

Jų profesoriai amžinai jiems kala, kad numieravimas
visame .kame yra žmogui geras. Todėl geras alus iš

VIENYBE LIETUVNINKU

c>

kada-nors

"DRAUGĄ"?

Tėvynės Meile

raštis
28 metų

matei

gaaBr-

Chicifo, III.

du kart neoelinis laik-

jau

:

šit.) jubiliejinį "Kataliko" numerį
kiekvienas privalo įsigyti atminčiai. Ui
10i'. bus prisiųstas kiekvienam.
Reikalaukite tuojaus, kol reižsįbatĮję.
Kaunami adresuokite:

New York ir nuo N'rw Nork tki itott«rdam ir Liepojain. Vidutin s kainos Kreiptu
prir A. F.. Johnson * Co., f'.cn. Pa*s. Age/it»,

Eina

kuoširdingiauslal.

3200 S0. HALSTED ST.

koje?"

jaus

:?7 Broaduay, N'e\v

šaltas alus, gera degtino, kvepianti cigarai.
Priima Bvečlua

i-!<i<|ę graži) jubiliejini numerį, pilna
paveikslų ir indomiij raštų. Amžinos
svarbos šitame numeryje yra ankietį j
klausimo: "Kas šiandien butų svarbiausiai lietuvių kultūros pakėlimui Ameri-

"Ateitis yra

raštis,

bepartyviškas

tarnaujantis

laik-

jaunimo

ir
kulturos
reikalams. Talpina daugybę {vairiausių žinlj. Didelio formato, 3 pusi.
Kaina tik $1.50 metams, o
85c. pusei metų.
"Ateitį" išieidinėjij bendrovė, inkorporuota ant $25,000. Dabar
laikas užsirašyti "Ateitį". Reikalaukit vieno numerio pažiūrėjimui uždyką.

CHICAG0

Adresuoklt taip:

\

"ATEITIS"
366 W.

Pigumynai vyru ir jaunlkaičiij aprel

M Turėk Savo Namuose
J nori buti sveikas ir turėti kuom
savo

mylimą svečią.
rekomenduoja už geriausią degtinę

Daktarai

S=0=L=0

Speciališkumas
žiams.
1 aduoti

Rye

ant

užsakymai

k;.parų ir valizi
veikiai

^Vešiai
^Jųs

galite

drabu

karščiau-

V\RIŠKŲ DRABUŽIU 'ŠTOI:ą
Chicago, Iii.

Gaunama visuose geresniuose Saliunuose

CHftPOSKE,

A.

Ir T. PODLASKIS lietuviai

agentai

sioje

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

vasaros

Tel. Yards 695

CHICAGO, ILL.

dienoje.

STfiMJS BROS. C0.-SS* DEP'T L. CHICAGO, iLl.
216 W. Madison S*.

šaknis,
skclpa,
sustiprina
sujudina
plaukus padaro švelnius, blizgančius,
geriausis vaistas nuo Dandruff
"lusktj". Vartojant du ar tris kartus
j savaitę, sustabdįs plaukų slinkimą.
Trinkic gerai į skclpa, ant šaknų
ka< antra ar trečia diena.
Prekė 50c. ir $1.00.
yra

malonią
virtuvę

aprūpinama.

1415 S. Kaislcd St.

MASS.

Geriausia Gyduolė
PLAUKAIS

tureli

S. GCRDOfS'.

Kaipo f.karuj, Tvirtą ir sveiką gčrymę
Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani
ir sveikiausia stalava degtine.

Broad\vay,

BOSTON,

Laikykite

Nauji, ant užsakymo padaryti pavasariniai
siutai, vilnoniai, po $35, $45 ir §50, dabar parsiduoda nuo $10 iki $20. Dėvėti siutai, kurie
buvo padaryti už $40 ir $50, dabar parsiduoda
už $5 ir augščiaus.
Didelis pasirinkimas ant užsakymo padarytų
keliniu, padarytu už $4. $5 ir $b\ dabar parsiduoda už $L'.50.

U Geriausią Degtinę* (arielką) jei

f pavaišinti

SO.

jeigu

Kur Galima Rasti Tūkstančiai?

vartosite

Dr.O.C.HEINE
DENTiSTAS

New Pler/ėction
ąwtfk '.'i C ^f! M

Antanas A. Slakis

i

■

f

OFISAS—Kampas 31 ir

So. Haislcd Kai.
(SfuoKus viriiptlikat.) A CHICA80, (LL

v< a

Oil Cook-stove
Jokių Anglių.

AI) \r C > IC ATAS

Jokių Pelenų,

Jokio

Purvyno.

Dr. G.

Aprupintar. 1, 2,
Veda visokias

bylas, civiliškas ir kriminališ-

kas visuose teismuose
obstraktus ir

3 ir 4 degtuvais, lentyne ir grėdomis, šiitam valgiui laikyti ir rodykle ant aliejaus indo. Geriausioms pasekmėms vartokite Per-

padirba

(suduose).

Peržiūri

visus kitus

legališkus

iection

Aliejų.

Visur pas

apreiikiu pagodotai visuomenial, Jog ėsu seniausias gydytojas
an
Bridgeporto, praktikuojant per 22
metus, perkėliau savo ofis? ir gyvenimą j savo locną namą po numeriu

vertelgas.

STANDARD OIL COMPaNY

3149 S.

(An Indiana Corporation)
CH1CAGO, 1LL

BRIDGEPORTO OFISAS:
3255

Room 1014 Association Bldg.
19 So. laSalle St.

So.

Halsted

Street

VAKARAIS:

7 ik 9 vai.,
Hs'iiriant ncdėlias

C H IC A G O

Telephone RANDOLPH 5246

Pasitikėdamas, jog gerbiama publika
Ir toiu'is mane rems, esiu namio ant
kiekvieno pareikalavimo dieną ir naktį. Esiu spec'alistas ligose vaiky, moterų ir vyrų ir užsend'.ntrse ligosi.
Darau visokią operaciją.
Liekuosi su pagarba

Nauja Lietuviška Kolionija Louisianoj

(Priešai 33-cią gatvę)
nuo

Gegužio 19 d. (ateinantį utarninką) išvažiuos iš Chicagos
pirma Exkursija į Naują Lietuvių Kolionija Louisianoj.
Norintieji važiuoti išsirinkti sau žemiu, pasiskubinkit
tuojaus atsišaukti pas

Telephone DROVER 5326

Dr. G. M. Glaser
3149 S.

A. VISBARAS & C O,
3112 So. Halsted St.
Chicago, 111.
Phone Yards 3159

NEPRALEISKIT GEROS PROGOS,

Rusiškas Dcviereimastis,

PAKOL ŽEMĖ

DAR

Seniausia

!

liškus Raštus Geriausia Padaro

Į IETIMS RĖMUSIUS

BIUBAg

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

da-

LIETUVOS REJENTAUSKAS BIURAS
A. OLSZEWSKIO BANKOJE

UŽSIRAŠYKITE

Daugelis žmonių, atvykę j Ameriką, padarė čia tūkstančius. Ko-,
Nes jie išmoko anglų kalbą, ėjo biznin ir, ačiu anglų

kiu budu?

kalbos

žinojimui,

savo

reikalus

galėjo

vesti

su

visais !luv. Val-

stijose gyvenančiais žmonėmis. Pirmą žingsnj ir pamatą savo
laimei jie padarė, kuomet pradėjo mokintis anglų kalbos.
Jei
tūkstančiai pasiekė savo laimę tokiu budu, kodėl Tamistai tas negalima? Kiekvienas lietuvis dabar lengvai gali tai atsiekti, nes
gali įgyti "Lietuvos" Lietuviškai-Angiišką ir Angliškai-Lietuvišką
Žodyną, didžiausį, rūpestingiausiai sutaisytą ir sulyginamai pigiausi žodyną, kokis kuomet nors pasirodė tarp lietuvių. Su šio
Žodyno pagelba ir nemokantis gali viską perskaityti ir suprasti
Pasiskubinkite!
angliškai. Trečioji Žodyno laida jau baig:asi.
Kaina abiejų dalių—$6.00, puikiuose, brangiuose ir drūtuose ap
$7.00.
daruose (kaip ant paveikslo)
Liettiviškai-Angliškoji
Angliškai-Lietnviškoji
Dalis—$2.00, gražiuose apdaruose—$2.50.
Dalis (su nurodymu, kaip tarti kiekvieną anglišką žodį)—$3.00,
drūtais ir dailiai padirbtais aptaisais—$4.00. Reikalaukite knygelės su žodyno aprašymu. Išsiunčiama uždyką. Žodyną išsirašydami, ar knygelės su aprašymu reikalaudami, rašykite:
—

CHICAGO.

BIURO VALANDOS:
Nedčl'omis

nuo

iki 9 vakarais

9 iki 12 rytais

"Lietuvoje"

SAU

AR

Uilaiko visokias pirmo
Skyriaus gėrimus ir kvefenCius cigarus ir

PIGI.

I 32.52 So. Halsted St.

Chicago,

l!l.

GIMINĖI^

I

lt am ■ ir tt.

ba-

Širdingas

priestatas ir broliška roda ki«kTi«nan

!*7UV0JE

l253llllaol$Gt.. Kerte 33rd

—

—

—

F. P. BRADCHULIS

—

—

—

—

—

V. K. RAČKAUSKAS,
Madis. Square Stat. Box 204.

Attorney & Counselor at Law
30 H. LaSaile St., Cor. Wasiiingtoi) St.
Slock Exchange Bldg., Rooms 1107-1111

—

Tflephone Franklln 1178
advokatas, baigęs teisiu mokslu AmeVeda visokias bylas, civiliškas ir kri«
miuaiisiub visuose teismuos*
(šūduose).
rikoje.

6yv. 1123 S. haisted St., arti 31-im

New York, N. Y.

Telephonc
TURTAS

11

D-re Maria Dowiatt-Sass
Moterų ir

vaikų ligų specialiste

Olisas

1725 West 18th Street
Tarp Paulina ir Wood gat.
fhone Canal 1203

r.i3Ci8:80 iki 12s00 vai ryto
vale.
B v. o 7 :00 iki 8:00 vai.

A. OLSZEVVSKI, Pro.

SAVO

Pažangiosios pakraipos dienraštį "LIETUVOS ŽINIAS" ir "LIETUVOS ŪKININKĄ" por šitų laikraščių generalę agentūrą. Amerikoje.
Prenumerata "LIETUVOS ŽINIŲ" Amerikoje: metams $6.00, pusei
$3.00, norint-gi gauti du kartu savaitėje po 3 num. antsyk,
metų
$2.15. Lietuvoje: metams
metams
$4.30, pusei metų
$3.20,
$1.60. "LIETUVOS ŪKININKO" prenum. metams
pusei metų
$1.10; hietuvojo
$2.20, pusei metų
metams
Amerikoje
$1.65, pusei metų 85 centai.
Gener. "L. ž." ir "L. U." Agentūroje Amerikoje galima gauti visos Europos leidimo kningos.
Reikalingi yra agentai. Užsakymus
ir piningus siųskite Bendrovės vyriausiam atstovui Amerikoje šituo
adresu:

Valando9:

LIETUVA PUBLISHING CO.

Garsinkites visi

juozurą ridiku
Susirinkimams, vestuvėms,

Pirkimo Namų ir
Biznių ir Visokius kitus Rejenta-

no* 6

Lietuvių užeiga pat

Gražką Naują Svetainę

Kontraktus

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis

Morgan St.

Kertė 32-ro6 gatvės.

Pasporlus, Affidavitus,

3252 SO. HALSTED ST.,

Morgan St.

Kertė 32 ros gatvės.
Telefonas Yards 687.
Mano ofisas aprūpintas naujausiais
judais gydymo. Visus ligonius stengsiuosi užgauėdinti kaip ir lig šiol.

dokumentus.
MIESTO OFISAS:

M. Glaser

šiuomi

Kedelioms
nuo 0:30 iki 12:00 vai ryto

Rezidencija
5208 W, Harrisors Street
Tel. Austin 737
Valandos:

Didžiausioj

kiekvienąryu

GERA

ŽEMĖ.

Lietuviškoj

| \Visconsin,

Kolionijoj

žemė labai gera, netoli
miesteliu ir geležinkelių, parduodam Išdirbtas t'armas su budinkais ir
neišdirbta žemė; pigiai ir ant lengvų

nuo

išlygų.
Perkantiems žemę, duodam darbo,
katrie
vasareikalauja, visuomet:
rą ir žiemą; nereikia daug pinigą
turėti važiuojantiems ant i'armos gyAtsišaukit luojaus, mapos ževent.
mės dovanai, perkantiems
kaštus apmokame.
Clias

tiktai iki 9:00

Yurils 239J

kelionės

Zekas & Co.
Room 214,

186 N. La Salle st.,

Cbicago, I1L

