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PASVALYS, Pan

gydytojam

*—• Provodnik fabrike Rygoje 
užsidegė benzino lemputė ir ap> 
degino Ipolitui Žukauskui yeįdj

Baltušis paliuo- 
paciam prašanties, 

Panedė-
Kvietkauskas į 

. Kun. Puleikis

— Lictuv
Kaune atidaryti aptiekos šanki

ČEKIŠKĖ, Kauno 
leidimas įkurti čia 
draugiją.

Prie 
pradinės

PLOKŠČIAI. Vietiniame dva 
re viena 
telyčaites

nedaugiausia gauna grudų. Bul 
vės pernai daugelyje vietų supu 
vo.

karvė atvedė kartu dvi 
ir veršiuką. Visi tris 

Ūkininkai šįmet iš javų

Kunigų 
vyskupijoje 
čius, jam 
silpnos 
nuo k; 
niuje 
vikaru

— Kai-kuriuo^e Kauno 
kitose iškilo streikas 
jama daugiau algos.

tekdavo 
dinti. 
n imu 
mušė

— Valdžia paskyrė 4,200 rub. 
Kauno gub., kati ’įsitaisytų prie
taisas namams įš vietos į vietą 
be išardymo perhesti ir kelmams 
bei medžiams rauti.

į Jurbarką kam
kun. Inčurą į Pa 

Kaltinėnų kam. kun 
Viduk 

Garbaliauskas

kituv

tos tauto 
bins reikalu
ir reikal 
maišatie: 
kaimyną 
valdžia i 
sigriebia

ROKIŠKIS, Zar. ap. Leista 
statyti čia naują kalėjimą-areštą.

ANYKŠČIAI, Ukm. ap. Liti 
tiškių sodžiaus Ona Krupelieni 
gavo medžių užtektinai 
džiaugsmo taip prikurino 
kad ant rytojaus rado jąją 
garų negyvą.

trobą, 
nuo

RYGA, 
studentas 
kurstymą 
Gausybės, 
ir 10 dienu tvirtovės

piro gyventojai, gal 
, atsisakė pripažinti 
skirtą Albanijai ku- 

neno-

SENIEJI TRAKAI. Vietinėj 
bažnyčioje kabe 
tauto portretas 
portretą atidavė' kun. Černiaus
kui. Dabar pranješama, kad tasai 
portretas atiduota pataisyti ir į 
Trakus jau nebėgrįšiąs, nes, baž
nyčia esanti per šlapia. Busiąs 
Vilniaus Katedroje paliktas.

KAUNO GUBERNIJA
KAUNAS.

turi,
mos
pogi
mokyklą. Tikimasi, kad 
tam nesipriešins.

Caikovskį
už-

vojmga, 
raukas
Ir taip negerai ir taip * blogai
Butų tik .vienas išėjimas tai

— V aidžia
Raseinių veteriijorius
S t a čk o v s k į Pete t b u r ga n 
sidarbuotų veterinorių laboratori 
joje ir susipažintų su bakteriolio

rų. Valdybon sekantiems me 
tams išrinkta: pp. Verbickaitė 
Stanikunas, Čerkesas ir Jasins-

lietu- 
Rakte- 

liu” pavadintą. Abėcėlėje varto
jama lietuviškosios ir vokiškosios 
raidės.

Italija pakėlė smarkų protestą 
prieš tą punktą Burnett’o biliaus, 
kuris reikalauja, kad nebūtų 
Amerikon įleidžiami nemokanti 
rašyti. Italija dėl to atsisakė už
tvirtinti padarytą traktatą 
kurio šitie kraštai visus 
kilti nesutikimus pasiž.r 
per santaikos 

kol tie

amzuoti gyvu 
inkluotą sargy b: 

nuo Mexi

—- Esančioji Kvėdarnoje liu
teronų parapija pereitais metais 
turėjo 3,000 parapijonų. Per tą 
patį laiką parapijoje, gimė 77 vai
kai, mirčių buvo 66. Tarp miru
siųjų buvo Amalija Michelienė, 
sulaukusi 116 m. amžiaus.

PAPILYS, Zar. ap. Valsčių: 
nutarė parduoti esantį čia maga 
žiną ir pinigus paskirti taup. 
-skolinimo kasai, kurią čia ma 
nonia įsteigti.

SUVALKŲ GUBERNIJA.
MARIAMPOLĖ. Manoma čia 

steigti amatų mokyki 
džia

KĖDAINIAI, Kauno ap. Auk
štesnėje pradedamoje mokykloje 
nuo sekančio rudens bus moki
nama naujų kalbų.

bime, pasislėpė nuo 
Teismas Šteino turtą v*
vo globom

— Atsakymai! į paskelbtąjį Pa
nevėžio parapijos padalinimą bu
vo pranešta, kad nieko panašaus 
nebusią. Dabar galutinai vysku
pijos valdžios patvirtinta, kad į 
naująją parapiją turės priklau- 
svti Panevėžio miestas iki Nevė
žio ir sodžiai: Maitinai, Štetiškis, 
Lepšiai, Daumėnai, Pažegienai, 
Kniaudįškiai ir dvarai: Novado- 
lis, Savitiškis, Trakiai ir Demb'a- 
va. Kokiose kalbose bus pamal
dos abiejose bažnyčiose atlieka
mos—kol-kas, nežinia.

Tanui u nų sodžiaus, Papilk 
ūkininkai broliai Jokūbas 

Kučinskiai jo 
pas id alinti sa

KVĖDARNA, Ras 
no spaustuvė čia iš 
viškai-vokiška abėcėl

NAUJAMIESTIS, Pan, apskr. 
° Blaivybės” skyrius savo susi
rinkime nutarė išnuomuoti me
tams uk. Valiukonio butą, kame 
buvo traktierius, ir pernešti j 
čia savo arbatinę.

Nuolatinei Ciurl ionics pa 
kun. V. Jankaitis prisiun 

peiksią “ R a i g r a d a s. ”

•—■ Biržų miestelio 
tarė panaikinti visas 
traktieriais. Taipogi 
čižes valdžios, kad 
butų kasdien .atdaras 
kaip tris valandas.

permainos Žemaičių 
Kvėdarnos kam. 

Putrius perkeltas į Rietavą 
Rietavo kam. kun. Montvi

la į Kvėdainių kam., Androniškio 
filijalistas kun 
suotas, jam 
nuo filijalisto pareigų 
lio kam. kun. ’ f 
Adrioniškio filijąį 
iš Naumiesčio į Gaščiunų filiją 
Gaščiunų fil. kun. Gaudešis 
Naumiestį (Pan/ apskr.). Jū
žintų kamendorius kun. Bialaza- 
ravičius į Jurbarką kam. Sere
džiaus kam 
nedėlį kam.
Alekna į Seredžių- kam 
les kam. kun 
Vaiguvą kam.

—• šaltinis

BIRŽAI 
štesnės

UŽVENTIS, Šiaulių ap. Pra
sidėjus atadrėkiui, vanduo upėse 
taip pakilo, kad važinėjimas dau
gelyje vietų visai sustabdytas. 
Tarp Užvenčio, Luku ik ų ir Ber- 
žonio nei pačta nevaikščioja.

SASNAVA, Pernai čia susi-’ 
tvėrė “Ūkininkų Dr.” skyrius. 
Dąbar jisai jau pradedąs visai 
išnykti.

RADVILE ; ?
žmogus, atėję&jįį Radviliškio
nopolį, pareikalavo,
degtinės bonką,b Kuomet parda 
vėjas nusisiifep ų paiinti bonką 

|tiesęs į jį re 
i^Rankas aug

GIŽAI, Vilk, apskr. Valsčiaus 
sueigoje nutarta prašyti valdžios, 
kad įsteigtų čia krasos skyrių. 
Manoma Kiršuose įsteigti penk
tą jau mokyklą, bet tasai klausi
mas kol-kas atidėtas.

MEŠKALAUKIS, Panev. 
Ūkininkas Juozas Baltaragis 
skundė savo sūnų Karolį, 
šisai norėjęs tėvą 
Tardymas* esą susekęs 
paduotoje tėvui sriuboje 
nežinia kur pasislėpė.

įsiveržus Alexikan
Va 1 s t i j ų k a r i u m e n e i 
save turėtu ne vien u

riumenę, bet, be abej
ponijos kariumenę
resnė ir skaitlinge
nytų Valstijų kariumenę.

Taigi pasirodo, kad kištis pa 
bet negeriau ir laukti

VEISIJAI. Valsčius 
išrinko J. Kazekevičių 
žmogų; viršaičio padėjėju 
ta V. Levu lis.

— “Rūtos” draugija sausio 31 
d. parengė Kaune vakarą Mai- 
ronies 25 metų musų rašti
joje' veikimo sukaktuvėms pami
nėti. Vakarą vedė L. Gira. Į va- • * 
karą buvo atsilankęs ir patsai 
Maironis.

viršaičiu 
blaivų 
išrink

ate j ęs žmogfu^ 
volveią, sus ii JA 
štyn.” Pardavėjas: spėjo įsprukti 
į kitą kambarį, jtenai pasišaukė 
žmonių ir piktąįlarį norėjo su
imti, bet šisai jau buvo išbėgęs 
iš monopoliaus Jr pasislėpęs.

— Dvarininką Ant * yėjusį iš Čekiškės miestelio

SEINAI. Sausio 31 d. poli
cija padarė kratą “Šaltinio” kny
gyne ir spaustuvėje 
knygelės “Kazlavitų 
kai. “Griinwald,” bet 
rasta.

jiems dažnai ir susivai- 
Viename tokių susivaidi- 

Motiejus ir Jonas taip su* 
Jokūbą, kad tasai į ket- 
dieną pasimirė. Dėlei že- 

šioje apielinkėje kįla labai 
panašių vaidų.

ZARASAI. Iš policijos arešto, 
išlaužęs lubas, pabėgo Romual
das Galvanauskas, kuris buvo 
suimtas, Kauno apygardos tei
smui reikalaujant.

PANEVĖŽYS. Sausio 1 d. 
įvyko visuotinasai “Aido” artistų 
kuopelės susirinkimas 
skaitos pasirodė, kad kuopelė per

Pati vai* 
miestui tai pasiūlė, ir mie* 
sutiko. Miestas pinigų ne- 
bet, matomai, tikisi para- 

iš valdžios. Čia norima tai- 
įsteigti keturkliasę

STULGIAI, Ras. ap. Praeitą 
rudenį stulgyčiai padu v€ vy- 
resnybei prašymįflml atidarytų 
liaudies mokyklą, nes arčiausios 
mokyklos stovi už 8—12 verstų 
Dabar valdžia prašymą sugrąži
no, nors stulgiečių reikalavimą 
pilnai pripažino teisingu. Pasi
rašiusieji po prašymu buvo prisi
žadėję reikalingą mokyklai me
džiagą sugabenti, bet be valsčiaus 
nutarimo tasai prižadas svarbos 
neturi.

GARGŽDAI, Telšių ap. Per 
vietinę muitinę prae:i-is metais 
į Prusus išgabenta 107 arkliai, 
17,293 žasįs ir 996 kitokių pauk-

KIDULIAI. Čia nesenai pa
siutęs šuva apdraskė Dambravo 
dvaro užvaizdos arklį..

— Šv. Zitos ’tarnaičių draugi 
ja pernai turėjo 875 nares, šį 
met—672. SusWažino skaitlius 
nes beveik 20O'Išbraukta dėl ne 
užsimokėjimo. .‘I-

fabri 
Reikalai!

— Vilniaus Apdraudimo Dr-jos 
valdyba nutarė, kad fabrikantai 
turį mokėti už gydymą darbi
ninkų, sužeistų prie darbo. Fab
rikantai turės mokėti tiktai - tol, 
kol darbininkas nebus paguldy
tas į ligonbutį.

GELGAUDIŠKIS. * Valsčius 
nutarė uždaryti smuklę Valen- 
čiunu kainie.

nuo 
t i, nes bu- 

rcvoliucijonie- 
veikia t 
i plėšia 
k pfog:

ja gyvuoja 9 metai. Įkūrė jąją 
dabar jau miręs vietos klebonas. 
Pastaruoju laiku draugijai buvo 
pradėję gerai sektis, bet iškilo 
nesusipratimų, ir dabar visas 
liai varytasai darbas gali 
kailis nueiti. Nesusipratimus 
gamino draugijos krautuvės 
dėjo prašalinimas.

sueiga nit
ai tides su 

prašoma ak- 
monopolis 
nedaugiau 
Priežastis 

esanti tame, kad aludžių savinin
kai atsisakė gatvių taisymui mo
kėti 15 rublių miestelio pinigy- 
han, kaip tai kitais metais bū
davo.

inčia Zarasų i 
Mironą i 

kad pa

PAKRUOJYS, Pan. ap. Vai 
sčiaus sueiga nutarė prašyti vai 
džios, kad leistų steigti mokyki; 
Kapčiunų sodžiuje. Valsčius pri 
sižada duoti žemės, medžių ii 
visa ko reikalingo mokyklai sta
tyti. Tikimasi, kad valdžia leis 
ir iki šio rudens ne tiktai mo
kykla bus pastatyta, bet ir mok
slas galės prasidėti.

vo keletas žmonių. 
Mont vilos, minėto 
“Liet.” numeryje,

Turkija, 
pasirodė 
serbų ir 
rodė dar 
riumenę turkai vijo 
bandą, serbus gi, nors jų buvo 
daugiau, bulgarų kariurfienė vijo 
taipgi, kaip avis. Ir dabartiniame 
kare ypač grekai, nors jie dau
giausiai gavo, sumanumo savo va
dovuose ir narsumo kareiviuose 
niekur nęprodė. Rods, Bulgarija 
tapo įveikta, bet todėl, kad jai, 
jau pirmutinio paalsintai,

— Šįmet Kauno gub. manoma 
išskirstyti viehąsėdijomis 18,000 
dešimtiniu žemėti

buk 
nunuodyti, 

aršeniko 
. Sūnūs

— Kun. prof. Karevičius, kaip 
pranešama, gavęs Rymo sutiki
mą užimti Žemaičių vyskupo 
sostą. Jojo įšventinimas į vysku
pus turįs šiose dienose atsibūti.

Idžia su reika- 
kreipiasi ne prie jo, kaipo 

liucijonierių va- 
gencrolo Villa.

, jog 11c tik 
dento Wil- 
liucijonicrių 

Carranza nieko iš Su- 
šalstijų reikalavimo lie
ju valdžia nežino, ko 
r dėl tfK nežinojimo la- 

>j šviesoj save pastato 
civilizuotu kraštu akyse. Ki- 

turinčios Mcxikc svar- 
žudo jau kantrybę 
greito užbaigimo 

Suvienytų Valstijų 
bet kad Washingtono 
toliau nieko tokio ne- 
<as maištus suvaldytų 

užmuši liejimams nekaltų 
žmonių galą padarytų, tai Vokie
tija, Francuzija ir Anglija tarė
si maištu suvaldymui siųsti 
Mexikan savo kariumenes. 
Tas butų jau atsitikę, tik Anglija 
siuntimui kariiunenių nepritarė. 
Dabar vienok po užmušimui Ben- 
tono Anglijos gyventoji visokiu 
partijų smarkiai 
lijos įsikišimo ii 
mušėjų. Tokiu

PUŠALOTAS, Pan. ap. Mie 
sto valdybos -.narys M. Šteinas 
kaltinamas netikrų pasportų dir- 

tardymo 
paėmė sa-

“LIETUVA” SAVAITINIS LAIKRAŠTIS'
__ Eina PitnyAio/nis, Chicago, III.
Metine Prenurr /gta:

Suvienytose Va* jose...............................$2.00
Kanadoje ir Medike....................................$2.50
Visose kitose viešpatystėse......................... $3.00

Prenumerata apmokama iŠ viršaus. Prenumeratos
metas skaitosi nuo dienos užsirašymo, ne nuo Naujų Me
tą. Apgarsinimų kainų klauskite laišku. Adresuokite:

— Šv. 'Mikalojaus bažnyčion 
Vilniuje įvesta elektros šviesa. 
Tam tikslui tūlas Ukmergės ap
skrities dvar. padovanojęs 300 rb.

-— Kauno valstiečių bankas 
parduoda už skolas rusų atėjūnų 
žemę. Parduodąma tuom 
išviso 26 vienasędijos.

— Žemaičių vyskupijoje buvo 
renkamos auko|į Statyti Ryme 
bažnyčiai, kad-Milano ediktą pa
minėjus. Išviso esą'surinkta 15,- 
830 rub. 76 kap. ,Vyskupijos val
dytojas pranešė; kad tie pinigai 
'jau siunčiama Ryman.

po užmušimui 
gyventoji?! vis 

reikalauja i
n u baudimo 
budu Ang

<ia savo piliečių ir be noro 
būti priversta drauge su ki- 
priešais Suvienytų Valstijų 

, įsikišti į Mexiko reikalus, 
užmušinėjimų ir skriaudimo 

į piliečių Europa ilgai 
cgali, o Suvienytos Val- 
negali, ar nenori, ginti 

Mexike gyvenančių svetimtaučių, 
nors tą turėtų daryti, jeigu nori, 
kad kiti kraštai godotų 
vilktą Monroe doktriną.

Dabar vieni 
tas Wilson, po užmušimui 
tono, amerikono 
kiečio Bauch 
siuntimo 
nes žino

liejimams gak 
tuom užsiimti

LAZDIJAI. Žmonės 
apielinkėje labai mėgsta bylinė 
tis. Pora kartų (Bajoriškėse ii 
Babruose) atsitiko taip, kad iš 
važiavus visiems ūkininkams 
teismą, nebuvo kam 
nei laidotuvėse, kurios 
čiu laiku pasitaikė.

— Kaune D?, Lapinas įtaisė 
gydyklą su elektros šviesa ir 
Rocntgeno spinduliais.
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— Koksai tai Vaikinas Vincas 
Darulis, 19 metų, viename Vil
niaus sodnu kėsinosi nusinuodin- 
ti. Jisai tapo nuvežtas ligoninėn. 
Pasikėsinimo priežastim buvęs 
negalėjimas rasti darbo.

Buvęs politechnikos 
B. Šližys, už kareivio 
neklausyti savo vy- 
nubaustas 5 mėnesiais 

Nuteistasai 
padavė carui prašymą, kad do
vanotų.

— Netoli Panevėžio guberni
jos žemės tvarkomoji komisija 
nusamdė 20 dešimtinių žemės, 
ant kurios mano užvesti pavyz
dinį sodną. Sodne išaugintieji 
medeliai bus gubernijos ūkinin
kams dalinami. Apart to, prie 
sodno galėsią būti priimami mo
kiniai praktikantai.

permainos
Kun. J.

pačiam pnu
sveikatos p

te (Iros vikaro p
ir perkeltas Nalibikuosna 

Jo vieton Vilniun atkel- 
dos vikaras kun. Šutavi-

— Mariampolėje, kaip 
šama, lietuvių vertelgų skaitlius 
vis einąs didyn. Išviso dabar esą 
apie 30—-40 pirklių. Namų sa
vininkų gi esą 77, tai yra dau-^ 
giau negu penkta dalis visų na
mų savininkų šiame mieste.

UKMERGĖ. Žadama tiesti ge
ležinkelį iš Kalkinių į Kauną per 
Ukmergę. Tuom tikslu Ukmer
gėje, buvo atsilankiusi tam tik
ra komisija. Sulyg plianų, gele
žinkelis nuo Kauno iki Prove- 
niškių eisiąs beveik greta plian- 
to. Gal reikės statyti antrą tiltą 
per Nerį. Karo ministeris šio ge
ležinkelio plianą taipogi remiąs.

— Jau nuo seiliaus Vilniaus 
policijos katalikams buvo už
drausta užimti augštesnes tarna
vimo vietas. Katalikai galėjo bū
ti vien paprastais miestsargiais 
ir sargybiniais. Dabar 
dama augštėsnių vietų 
tikiams, kurie yra vedę katalike: 
moteris. Aiškinama tai tuom 
kad katalikės moterįs galinčio: 
padaryti įtaką į savo vyrus, k u 
rietus, tarp kit-ko, reikalinga sek
ti ir kunigų veikimas.

SKAUDVILĖ, Ras. ap. Čia 
norima pasistatyti savas liaudies, 
arba kaip pas mus sakoma, tau
tiškas namas. Tam tikslui esą pa
čių žmonių sudėta jau apie 500 
rubliu.

Su protestais žada prieš tą bi 
lių atsiliepti Vokietija ir Ja^oni 
ja. Taigi Burnett’o biliu 
shingtono valdininkams 
no daugiau nemalonumų

Kaž-koks 
nio- 

kad duotų

— Kai-kurie Į\ąuno knygynai 
pradeda rupi ii tis ėt uv,ių skyriau s 
įvedimu. Taip, Jdu senas Ptaše- 
ko knygynas žada tą skyrių įvesti 
pas save. Žadaipa ypatinga aty- 
da. atkreipti į vaikams tinkamas 
knygas. Prieš įdek laiko Balo- 
ševo skaitykla norėjusi įvesti pas 
save lietuvių knygų skyrių, bei 
kol-kas nieko neįitsiekta.

LYGUMAI, Šiaulių ap. Ačiū 
buvusioms pūgoms, čia galą ga- 

Apart Mat. 
praeitame 

Budziniškų 
Spakauskas, grįždamas iš Šiau
lių, Daunorių sodžiuje įpuolė į 
uk. Norkaus šulinį, kuris buvo 
be rentinio, ir prigėrė. Du Si- 
dagėčių sodžiaus berniukai, grįž
dami iš Pamūšio mokyklos, lau
kuose sušalo. Pusnįs buvo taip 
didelės ir pavojingos, kad 
vieškeliai buvo aglių šakomis 
kaišyti, idant žmonės sniege 
paklystų ir nepražūtų.

butų klausęs. Bet, ant 
buvęs plėšikų vadovas, 
x oliuojimierių generolu 
mušė turtinga anglą

1stros 
upelyje paskendo pastorius, ve
žęs laiškus ir kitokius raštus. 
Nei pastoriaus kimo, nei 
tųjų daiktų negalima 
Arklys ištraukta iš vanden

sekti Europos paveikslą, paremti 
tvirtesnę maišatį palaikančią pu
sę. Europa pripažino IInertą ir 
jam išdalies padeda, kiek gali, 
nelaužydama neutrališkumo tei
sių; Japonija -gi atvirai rodo sa
vo pritarimą ir simpatiją Ifuer- 
tai; Carranzos gi su Villa niekas 
dar nepripažino, tik Suvienytos 
Valstijos jiems pritaria.

Gyvenanti Mexiko parubežiuo- 
se Texaso gyvulių augintojai at
sišaukė į gubernatorių Colquitt’a, 
reikalaudami suor 
lių* augintojų 
ginti gyvulių banda 
ko plėšikų, ar rcvoliucijonierių 
Dabar mat sunku pi 
revoliucijonierių ; 
ve plėšikai save 
riais vadina, 
kad pirma, t< 
žmones, jeiguliingtonan su užklausimu, 

ienytos \alstijos mano 
ipgvnimui Mex 
svetimų kraštų 
nglijos valdžia 
nenori * erzintis 
t jos piliečiai 

nubausti 1 
ką panorės

Italiją 
s u va 1d 
kad Epira 
sutiktų ir 
malšinti, kol Albanija 
nizuos savo kariumenes 
no, kad atsiskyręs . 
tektų Grekijai, nes 
laikytis negalėtų.

Turkija su Grekija negali susi
taikyti. Laikraščiai rašo apie su
sirišimą Bulgarjios su Turkija 
prieš Grekiją. Rumunijos užsie
nių ministeris vienok apreiškė, 
jog jeigu Turkija užpultų Greki
ją, Rumunija ateis pagelbon Gre
kijai. Bet kokia bus toji pagel- 
ba, ministeris nepasakė. Rumu
nija Grekijon kariumenės siųsti 
negali, nes jų rubežiai niekur ne
susiduria; siųsti ją Turkijon taip
gi nelengva, nes Rumunija laivy
no neturi. Nežinia taipgi, kokios 
vertės yra • rumunų kariumenė.

laike Rusijos karo su 
R u m u n i j os k ariu m e nė 
negeriausia; bet tąsyk 
grekų kariumenės pasi- 

blogesnūs; grekų ka- 
turkai

ii inčius 
, išrišti 

teismą, bet ne per 
Karą, Kol tie punktai, prieš ku
riuos Italija protestuoja, nebus 
iš ateivių biliaus išmesti; kol tas 
nebus padaryta, Italija atsisako 
dalyvauti Amerikos rengiamoj 
Panamos parodoj.

kai: Stanislovas Šilunaitis, Jonas 
Mackevičius ir Petras Valaitis, 
■primušė užpultąjį ir atėmė 60 
rublių. Visi plėšikai esą suimti.

daryti 
na učių 
Nors . 
tono ii 
rika, 1 
ištirti dalyką 
nelaukti toliau 
ti Suvienytos

Anglija pareikalavo, kad butų 
išduotas kūnas užmušto Bento- 
no, kad jį ištirti galėtų daktarai 
ir susektų, kaip jis tapo užmuš
tas. \ illa vienok atsisakė kūną 
išduoti. Anglija paliepė savo 
konsulini Galvcstone keliauti 
Mexikan ištirti Bentono užmuši
mą. Tyrinėti rengėsi važiuoti 
Mexikan ne tik angliška, bet ir 
amerikoniška komisija; bet Car 
ranza pranešė, jog tos svetimų 
komisijos neįsileis. Carranza 
mat likosi užgautas tuomi, kad 
M ashingtono 
lavinai 
vyriausiojo revo 
dovo, bet prie 
Tokiu budu pasirodo, 
1 įnerta, bet ir prezi 
šono remiamas revo 
vado va* 
vienytu

SUVIENYTOS VALSTIJOS.
Nors garsus apsunkinantis 

ateivystę Burnett’o bilius dar ne
priimtas, bet prieš.tūlus to bi- 1 yliaus punktus jau pakėlė protestą 
tūlos Europos tautos. Veik vi
sos Europos tautos protestuoja 
prieš reikalavimą, kad Amerikos 
daktarai galėtų lankytis ant ve
žančių ateivius laivų ir peržiū
rinėti juos. Laivai mat svetimo 
krašto yra kaipi svetima terito
rija, kur kito krašto prižurėto- 
jai negali -kišti nagu.

Tąsynes Suvienytų V alstijų si 
Mexiko nepasibaigė, ir nežinia 
kuom jos 
ertos kareiviai 
riai užniušinūj 
st i jų pilie

* revohucijonie 
Suvienytų Vai 

uis, užsienių ministe 
galėjo ramiai laukti 
Suvienytose \ al>tijo 

se juk nebūtų kilę maistai; dau
giausia šovinistų laikraščiai ga 
Įėjo rėkauti, reikalaudami anekta 
viino Mexiko. ko ministeris ne

nelaimės

ALVITAS. Dubiškių Palivar
ke sudegė tvartai ir 21 galvijas. 
Priežastim, spėjama, buvęs ne
atsargus rūkymas. Gulėjęs tvar
te piemuo vos išsigelbėjo. ,

Europos sutvertoj Albanijoj, 
pietinėj jos dalyj, vadinamoj Epi
ni, kilo jau revoliucija, kurią, 
turbūt, sukėlė grekai, norinti 
Epirą paglemžti, o sutverusios 
Albaniją didėsės Europos tautos 
jį prie neprigulmingos Albanijos 
priskyrė 
vien gri 
Europos 
nigaikštį Wied 
ri valdono, todėl Epirą apgarsi
no neprigulminga republika.

Nežinia, kaip į tą revoliuciją 
žiūrės sutverusios Albaniją di
dėsės Europos tautos. Bet jeigu 
jos visos tikrai norės, kad ir 

prigulėtų Albanijai, tai 
ir kilusią revoliuciją su- 

Tam . pakaktų įgalioti 
o ji įstengtų revoliuciją 

Ypač Italija nenori, 
. tektų Grekijai, tai ii 
jame kilusius maištus 

nesuorga- 
nes ži- 

51 ras visgi 
savistoviai

Suvienytų Valstijų valdžia at
siliepė į Europos viešpatystes 
su prašymu palikti Amerikai 
malšinimą maištų Mexike ir gy
nimą ten gyvenančių svetimtau
čių. Europa jau buvo Suvieny
toms Valstijoms pavedusi gyni
mą europiečių ir jų nuosavybės 
ir maištų raminimą, bet kad jos 
to nepildė, kaip reikia, tai Euro
pos tautos nužudė kantrybę ir 
tariasi, kaip maištams galą pa
daryti-, nors išrinktas būdas Su
vienytoms Valstijoms nepatiktų.

Į Eagle Pas, Texase, atėjo ži
nia, jog apielinkėse Rio Molines, 
50 mylių nuo Piedras Negras, 
kovo 1 dieną buvo mušis, kuris 
traukėsi visą, dieną. Iš abiejų 
pusių užmušta daug žmonių. Ka
riu menės vadovas buvo majoras 
Ocosta, o revoliucijonierius vedė 
Dalorcs Torres.

preziden- 
Ben-

vo- 
nesipurto nuo 

Mexikan kariumenės, 
kad jeigu Suvienytos 
svetimtaučių užinuši- 

nepadarys, turės 
kiti kraštai. Bet 

laukia, nes žino, kad 
Suvienytų 

ji ten prieš 
I įnertos ka- 
jonės, ir Ja- 
kuri ir gc- 

snė už Su vie •

Vilniaus Bernardinų bažny
čioje iš nežinomos priežasties ki- 

reikėjo karas vesti su keturiais j lęs gaisras sunaikino bažnytinių 
priešais 
visgi

1

I 
♦

» n C.Ą. U?

d '• S’S&ivS ' Fa



■CM

IS AMERIKOS.

Bochum

VISI

LIETUVIAI AMERIKOJ.

IS DARBO LAUKO.
čia

NUIMS

žios

ne

kus

pasirodyti*

•jų čia 
stoka, 
tai ir

ietos katali- 
rchivyskupas

GERAS NUSPRENDIMAS, 
TIK KLAUSIMAS, KAS JO 

PILDYMĄ PRIŽIŪRĖS.
New York. Teisėjas uždraudė

Krakovo { Gaslo 
atėjusius 
juos 
i' ll S,

VAISINGIAUSI RUSAI 
Philadelphia, Pa. S uty g 

skaitos 
290,927 
mokyki

U Milwaukee, 
darbininkų 
bremner 
darbininkai grįžta darban 
kas 
dienos

|| Atsisakė ritio 
kiškas Rusijos 
Kliučinski.

|| Plocke prasidėj 
mergų 
patraukta 7 žydai

|| Japonija rengiasi iškilmingai 
apvaikščioti ciesoriaus Vainikavi
mą. Ceremonijos atsibus* šventa

is ATHOL, MASS

egali patikti, nidko įstabaus 
nes jie neretų’/patįs Alba- 
žemę pasiiaVintli. Bet Eu- 

sykį sutvėrusi Albanij-ą,

ti kokius nors svaiginančius ge 
gadinimais ąie

byla žydų 
prekėjų> Atsakomybėn 

ydės.

me 
re mom jos e
Japonijoj krik 
basado 
niai 
kalavo 
gi kad 
svečiu

Gary, Ind. Illinois Steel Co. 
priėmė atgal 2,000 pirma praša
lintų darbininkų ir priima jų vis 
daugiau. Priima daugiau darbi
ninkų tiltų, cemento ir kitokiose 
dirbtuvėse.

643 tėvai 
vaikų 
giausia 
siu tėvų 
yra 19,1 
čių 18,2. 
mokyklose yra

išsirinkdavo 
Amerikos laiškus, 

atidarydavo, išimdavo pini- 
tuščius laiškus ant kelio iš-

1,000 darbiniu 
reikalauja pri

1 rengiasi 
nori mat 
r padėto- 

iesorius at
kaks Rymau, iš čia keliaus Nea
poliu, o paskui laivu sugrįš Vo
kietijon.

viena 
mie- 

Bažnyčia 
1650 me-

paskul skun- 
Bet 

kad skaitliui 
mažas.
M. Virbalis.

Iš WINNIPEG, MAN 
CANADA.

|| Airijos pakrantėse susidaužė 
norvegiškas laivas “Metiko.” 
Prie to prigėrė 14 įgulos žmonių.

Streikai 
I. Wein- 
pasibaigė;

Strei- 
čia traukėsi nuo gruodžio 19

KIAUŠINIAI Iš CHINŲ.
St. Louis, Mo. Atgabenta čia 

loo skrynių kiaušinių iš Chinų, 
nes mat naujoj tarifoj kiaušiniai 
gali but Amerikon įgabenami be 
muitų. Juos parsigabenę parduo
da po 20c. tuziną* ir kaip patįs 
jie sako, turi dar gražų pelną.

Į| Ispanijoj, mieste Barcelionoj 
mėginta ant gatvės nušauti Ispa 
nijos ministerių pirmininką Man 
rą, bet paleistas šūvis jo neuž
gavo.

NEPRITARIA SUNKINIMUI
I ATEIVYSTĖS.

New York. Buvęs prezidentas 
Harvardo universiteto, Dr. Chas. 
1W. Eliot apreiškė, jog dar la- 
bjau aprubežiavus ateivystę, 
Amerikoj pajus darbininkų sto
ką. Stoka gi darbo Amerikoj 
bus, kol jos dideli plotai bus ne
išnaudoti, o išnaudojimui reikia 
ne vien pinigų, bet ir darbinin
kų; darbininkų gi negalima gau
ti, jeigu ateivystč bus dar la- 
bjau aprubežiuota.

reiviai atsisakė pasiduoti valdžios 
užmanytam santaikos teismui, 
tai valdžia, užimti strėikuojančių 
vietas ant laivų, pasiuntė karei
vius.

|| Peterburge sustreikavo dar
bininkai valstijos spaustuves, už
stodami už vieną meisterio nu
skriaustą darbininką. Streikuoja 
1,000 darbininkų.- <

džiai, jog neužtvirtįs su Amerika 
padaryto santaikos traktato,- kol 
Amerika neperkeis Burnctt’o ap
sunkinantį ateivystę bilių, kol 
nebus jame išleista, kad tik įmo
kanti rašyti Amerikon atkakti 
galėsią.

|| V’ežiojančios. Amerikon žmo- 
kurios pra

dėjo tarp savę smarkią kovą, dėl 
ko kelionė Amerikon buvo atpi
gusi, susitaikė. - Tai dabar gali
ma laukti vėl keliones pabrangi
mo. ;

VALDŽIOS GELEŽINKELIS 
ALASKOJ.

Washington, D. C. Kongresas 
paskyrė $3,500,000 padirbimui ge
ležinkelio Alaskoj. Naujasis ge
ležinkelis perkirs visą Alaską 
nuo pietų iki šiaurinių aukso ka
syklų.

NETINKAMAS VAISTAS.
Washington, D. C. Dr. Marė 

Walker, sumažinimui persiskyri
mų poni 
Amerikoj, 
dimo 
suėjusi pora 
vedimui 
vienas 
nuo

žinkelio traukinis, prirengtas iš
keliavimui, bėgdamas stotin, nusi
rito nuo 30 pėdų augšto pylimo 
ir išdalies susidaužė. Viename 
vagone buvo slapta važiuojanti 
4 trampai, ir jie tapo užmušti.

|| Ispanijos pakrantėse pasken- 
- daniškas garlaivis “Ecliptiiua.” 

įgulos žmonių išgelbėjo lai- 
s “Wildenfels,” bet kapitonas 
didesne jūreivių dalis prigėrė.

NORI PADAUGINTI KA
REIVIŲ SKAITLIŲ.

Washington, D. C. Karo mi- 
nisteris pertikrino prezidentą ir 
kitus ministerius, jog reikia pa
dauginti Suvienytų Valstijų ka- 
riumenę iki 500,000 kareivių. Bet 
kol Amerikos kariumenė susidės 
iš samdytų vyrų, sunku bus su
rinkti 500,000 norinčių pasisam
dyti. Truks ir aficierų. Ir dabar, 
nors Amerika turi tik 100,000 
kareivių, nelengva surinkti pa
kaktinai norinčių tarnauti.

H Portugalijos sostinėj, mieste 
Lisabonoj, “Union” teatre buvo 
smarkios muštynės. Vienas dar
bininkas, išėjęs ant pagrindų, ap
reiškė, jog yra prašalintas nuo 
darbo darbininkas ir tolesnėj kal
boj smarkiai užsipuolė ant buvu
sio ministerių pirmininko Corto. 
Dėl to kilo muštynės darbinin
ko draugų su Cortos šalininkais.

Prie Seyregalia karaliaus ša
lininkai peržengė rubežių ir už
puolė žandarų sargybą ir sunkiai 
sužeidė užpuolimo nesitikėjusių 
16 žandarų.

TURTINGAS VALKIOZAS.
Kokome, ^nd. Pasimirė čia 

valkiozas, pianų taisytojas. Nu
mirėlių laidotojas. jo suplyšu
siuose drabužiuose rado $12,802 
pinigų ir dokumentus, rodančius, 
kad bąnkose jis turi $i5o,oo<

|| Ant salos ‘ 'Haiti, kur kilo 
maištai, nuo Amerikos kariškų 
laivų uoste Cape. Haitien, gint 
amerikonus, išsodini jūreivius su 
ginklais. Mušyj prie miesto re- 
voliucijonieriai tapo ' sumušti ir 
nuo mūšio lauko pabėgo miestan.

|| Paryžiun atėjo žinia, jog ne
tekęs sosto Chinų ciesorius susi
žiedavo su japoniška kunigaik- 
ščiute Karačiu. Sužiedotinis turi 
tik 8 metus.

Milionierius An- ■< ' v
pranašaują Ame- 

; j is .sako, jog 
visose dirbtu- 

tas

MOTERIS NESISKVERBIA Į 
RINKIMUS.

Peoria, Ill. Moterįs čia mažai 
naudojosi iš pripažintų balsavi
mo teisių. Iš 12,000 turinčių tie
są balsuoti paskutiniuose rinki
muose balsavo tik 90 moterių. 
Tas pats pasirodė ir kituose Illi
nois valstijos miestuose. Vien 
Chicagoj balsavo daugiau mote
rių, bet ir čia, sulyginus su vyrų 
balsais, moterių balsų buvo ma

sėj o 20 
dieną peštynėse užmušė Franką 
Moran. Prisaikintieji teisėjai ra
do Stangų kaltu, bet teisėjas dar 
bausmės nepagarsino. Iš pravar
dės nuteistasis, rodosi, lietuvis.

gino nuo Knickerbocker Ice Co 
išspausti $100,000 neva už tylė
jimą. Nusprendimas gal geras 
tik kas-žin, kas pridabos, kad ta? 
butų pildoma.

Wis
Albert

Shoe Co.

,,|| Finlandijoj, Ilimantsi para
pijoj, sudegė prieglaudos namai 
Prie to sudegė šeši žmones, c 
daug jų pavojingai apdegė.

UŽMUŠTOS AKIŲ 
FOTOGRAFIJĄ. *

Peoria, Ill. Tyrinėtojas, su
sekimui užmušėjo, leido nuimti 
fotografiją ąkies užmuštos mer
ginos Ther. Hollander. Mat ma
noma, kad prieš mirtį žmogaus 
akyj atsimuša ir pasilieka prie
šais esanti paveikslai, tai gali 
atsimušti ir užmušėjo paveikslas. 
Bet ar foto 
žinia.

Japonijos mieste Kioto. Ce- 
dallyyajus. tik* esanti 
sčionišku kraštų am-
Ii- v

peciališki pasiunti- 
nebits kviečiami, nes to rci-- .ai . pasimiręs ciesorius, o taip- 

mieste Kioto nebūtų kur
patalpinti.

|Į Vokietijos ciesorius 
kelionėn Italijon, nes i 
atlankyti savo draugą ii 
ją, Italijos karalių.^C 

is čia

MENKA PRIEŽASTIS, O 
SVARBIOS PASEKMĖS.

New York. Rado nuo gazo 
užtroškusį lovoj 21 metų Samue
liu Crane. Paliktame rašte jis 
sako, jog nusižudo todėl, kad 
tėvas uždraudė jam cigaretus ru-

|| Anglijos sufragetė Phytlis 
Brady, teisman patraukta už pa
degimus, nors teisėjas ir prašė 
lengvos bausmės, prisaikintųjų 
teisėjų pasiųsta’ 18 mėnesių ka
lėj i man.

|| Francuzijos parliamentas 385 
balsais prie 25 išreiškė užsitikė- 
jimą ministerijai. Užtai senatas 
nepritarė ministerijos sumany
tiems mokesčiams nuo pelno.

NEGEISTINAS KRYŽIAUS 
GYNIMO BUDAS.

Watertown. Du armėniški vai
kai: 16 metų Aprahaunan ir 17 
metų Gurabediau užmušė turką 
Sulu-Xadą. Prie užmušystos jie 
policijoj prisipažino, teisinosi 
vien, kad tokiu bildu jie gynė 
kryžių nuo netobulių, nes tai da
ryti, dar Turkijoj gyvendami, jie 
prisiekė*.

fl New York 
drew Carnegia 
rikoj gerus laikus 
į porą mėnesių 
vėse pradės gerai dirbti, 
išsipildys, tą pamatysime

VAIKAMS MAT NETINKA.
Springfield, Ill. Paliktas vie

nas be priežiūros 3 metų vaikas, 
Kazimieras Vekus, rodosi lietu
vis, suradęs butelį degtinės, tiek 
iš jo pamaukė, kad nuo to pasi
mirė.

|| Rusija pašaukė tarnystėn at
sargos kareivius iš visos Rusi
jos, išėmus vien Lenkiją. Dėlto 
Austrija vėl pradėjo traukti ka- 
riumenę prie Rusijos ir Lenkijos 
rubežių, nes bijosi netikėto Ru
sijos užpuolimo.

ko daugiausia būva 
pataria įvesti apsive- 

įsmėginimą, ar krūvon 
tinka tikram apsi- 

gu tokioj poroj ar 
kitas netiktų, gali viens 

kito pasitraukti. Tąsyk, tei- 
, tikrų persiskyrimų nebūtų, 

bet ir apsivedimąi butų nereika
lingi, nes vyras į dieną galėtų 
išmėginimui imti kad ir po tris 
moteris, o moteris galėtų mė
ginti sugyventi su trimis vyrais. 
Tąsyk butų jau nežinia kas, bet 
šeimynos nebūtų, o paleistuvy
stė išsiplatintų.

fl Chicago, Ill. Traukiasi 
tarybos apie naują algų tarifą 
tarp darbininkų atstovų ir mink
štų anglių kasyklų savininkų 
West Pennsylvanijoj, Ohio, In
diana ir Illinois valstijose, nes 
kontraktai baigiasi balandžio 1 
dieną. Darbininkai sutinka iki 
padarymui naujų kontraktų dirb
ti dabartinėmis išlygomis, ka
syklų gi savininkai užmano tuo- 
jaus išrinkti santaikos teismą, 
kuris turėtų nuspręsti apie nau
jas Išlygas ir naujus kontraktus.

|| Turtinga franeuzė, 86 metų 
moteris Coin, savo turtus ir dva
rą Rully, vertą 1,800,000 frankų, 
užrašė vyskupui iš Autini, Vil- 
lardui. Bet giminės, senelės ap
lenkti, atsišaukė teisman, reika
laudami panaikinimo užrašo, nes 
buk senelė pati nežinojo, ką daro, 
buvo jau suvaikėjusi. Byla pra
sidėjo Paryžiaus teisme. Ten bu
vo perskaitytas vyskupo laiškas-, 
kuriame jis gązdina iškeikimu 
senelės giminių, jeigu 
teismą reikalaus užrašo 
nimo.

|Į Vokietijoj, netoli 
kasyklose Victoria, besileidžiant 
8 darbininkams olon, pagedusi 
bcsileidimo prietaisa su dideliu 
greitumu nupuolė, ir visi darbi
ninkai tapo užmušti.

Prie to tapo užmuštas vienas 
sažieris, o daug jų sunkiai 
kulta.

Vietines kolionijos lietuviai. 
Šis miestas yra vienas iš di
džiausių Centralinės Kanados 
miestų. Tai yra centras pramo
nės ir išdirbystės šioj Kanados

|| Kadangi labai sumažėjo iš 
eivystė iš Angljios Amerikon, to 
dėl Cunard ir White Star linijoj 
neleidžia jau Amerikon visų sa 
vo garlaivių, nes dažnios kelio 
nes neapsimoka.

(o kaipgi butų lietuviškai?), ku-» 
ris, susidėjęs su Severu Pakniu> 
pereitą vasarą užsidėjo aptieką* 
Viršui minėtas Albertas Monkus 
yra dailydė ir taipgi turi savą 
locnus namus. .Yra taipgi čia su-i 
sitvėrusi lietuvių bendrovė, užlai-i 
kauti grosernę ir bučiarnę. Win-* 
nipego apielinkėse yra taipgi dut 
lietuviai, išėjusi ant farmų.

Taigi Winnipego lietuviai, nors 
jų nedaug yra, vienok kruta-bruz-i 
da neblogiausiai. Yra čia ir dratw 
gijų. Nuo apie dviejų metų gy-»

RASENUSIEMS PENSIJOS 
Washington, D. C. Neilly 

Connecticut valstijos paęjav 
Kongresui suirjanymą, kad 
siems Amerikos piliečiams 
laukusiems 65 metų butų | 
mos pensijos, ne vien va! 
tarnams.

Bccker’iui 
drauge 
mušimą * tapo pirmoj 
smerktas; n 
bvlos keturi 
atmestas.

kyklų užyeizdos, iš 
kų, turinčių -lankyti 
yra 150,244 ./vaikai 
i musių tėvų, o 140,- 
svetur gimę; 42,119 

svetur yra gimę. Dau- 
vaikų yra Rusijoj "gimti

nes 37,088; italų vaikų 
2, airių 18,798, vokie- 

; užtai franeuzų vaikų 
tik 482, chlniečių

|| Perdėtinis Kievo mokslo ap 
skričio uždraudė mokiniams da 
lyvauti apvaikščiojime sukaktu 
vių garsaus rusinu raštininko Šev 
čenkos. Tuom tarpu didesnė da 
lis mokinių Kievo apskrityj yn 
rusinai.

KALBAS.
Ottawa, Ill. Pasibaigė čia byla 

Jono Stangaus, kuris ru 
užmušė

Bedarbės vargai. Smulkmenos, 
Šie metai pas mus nekoki. Daug 
reikia žmonėms privargti, užklu^ 
pus šios žiemos bedarbei. Ne 
vienam ir šaltam kambaryje ten
ka pasėdėti, ačiū tam, kad stoka 
pinigų kuro nusipirkt. Ypač sun
ku nesenai atkeliavusiems iš Lie
tuvos. Senesniems gyventojams 
dar ne tokis vargas, visgi šiaip- 
-taip darbą gali susijieškoti. Bet 
tarp jųjų yra tokių, kurie nuo 
darbo šalinasi, kaip, anot tos pa
sakos, žydas nuo kiaulienos. Jie 
maloniau praleidžia laiką su kor
tomis, rankose 
džiasi sunku esą gyventi 
dar ačiū dievams, 
tokių pas mus yra

U Peoria, Ill. Suvažiavo čia 
600 atstovų United Mine Work
ers of Illinois. Tarp kit-ko, su
sivažiavime bus apdirbtas suma
nymas naujos užmokesnio skalės.

MOTERIŲ MADŲ KVAI
LUMAS.

New York. Čia ant gatvių pa
sirodė nauja kvaila mada. Tur
tingos moterįs pradėjo čia nešioti 
perukus tokių parvų, kokios par
ves yra drabužiai: jeigu velkasi 
į žalius drabužius, tai ant galvos 
užsideda peruką iŠ žalių plaukų; 
jeigu drabužiai yra raudoni, tai 
ir plaukai turi but- raudoni. Tur
būt nieko kvailesnio dar ir mo-

J

terįs neišmislijo.

paėmus, vietiniai
gerai, ypač

GAL IŠSISUKS NUO ELEK
TRIŠKOS KĖDĖS.

Albany, N. Y. Apeliacijos tei
smas leido buvusiam New Yorko 

tenantui Charles W. 
itnaujinti bylą. Jis, 

u kitais keturiais, už už- 
lošėjo žydo Rosenthalo, 

byloj mirtin pa
eidamas gi 

1 Beckcr'io

nai be mergaičių dūsauja: nei 
pasilinksminti, nei pažaisti, nei 
pašokti nėra su kuom. O juk 
jaunieji—ne vienuoliai: pasilink
sminti ir šiokį-tokj įvairumą kiek* 
vienas nori turėti. Kitą kartą 
winnipegieciai sugebi ir be mer
ginų apsieiti. Ir gana gudriai tai 
padaro.

Baisus dalykas, kad merginų 
nėra! Užmovei andaroką, uždė
jai skrybėlę pirmam geresniam 
vaikinui, pasiėmei ją po ranka—« 
ir lupk šokti!

Užbaigimui galima dar pami
nėti, kad Winnipego kolionija su
sideda daugiausiai iš kauniškių 
(ypačiai iš šiauliškių ir vilkmer* 
giečių); suvalkiečių čia yra vos 
keletas. A. ir B.

Vakaras. Tai jau antras iš ei
lės Athol’yje vakaras. Nespėja 
dar žmonės Užmiršti Šv. Onos 
Moterių draugijos vaidinimo 
“Nepasisekė Marytei,” kaip Šv. 
Kaz. Pil. BĮ. draugija pasisku
bino su savo “Degtine.” Vaidi
no vasario 21 d. Pasisekė pir
ma sa i vakaras, antras visai gerai 
išėjo.

Vaidinant “Degtinę,” atholie- 
čiai pamatė, kad turi savo.tarpe 
gabių artistų, kurie, laikui bė
gant, gali visai išsidirbti ir ne
padaryti gėdos, lošiant ir kokį 
teva'rbesnį veikalą. Geriausiai sa- 
Vo roles atliko p. Bronys Vyš- 
niauskis (Kandora), p-lė Pauly- 
na Varabauskiutė (Salomėja) ir 
p. Jonas Andriliunas (Šaltyšius). 
Suprato jie gerai savo roles ir 
puikiai jas atliko—publika nepa
sigailėjo išreikšti jiems savo pa
sitenkinimą. Ir verta. Bemaž 
pirmas sykis ant scenos, o vai
dino kaip visai gerai prasilavinę 
artistai.

Neblogai išėjo p. V. Matulis 
Stasio rolėje, tiktai jautėsi drą
sos trukumas; su laiku vienok ji
sai išsidirbs.

P-lės P. Tamošaitė bei M. 
Petrauskaitė ir Petrukas Dragū
nas vaikų rolėse atliko savo už
duotį gerai.

Simo, Prano ir Juozo roles tUi 
rėjo trjs jauni vaikinai, * pp. Jo
nas Petrulis, A. Noreika ir A< 
Vaicikauskis. Trumputės rolės—* 
nebuvo kur sav

|| Prancūzas Eugene Turpin, 
išradėjas melinito, išrado naują 
paraką, parankesnį ir geresnį už 
visus kur nors turimus. Jo neti
kėto expliodavimo nereikia bijo
tis, nes jis užsidega prie 350° 
šilumos Celsiaus termometro, o 
melinitas užsidega prie 350, tai
gi gali užsidegti prie didelio die
nos karščio vasaros laike. Su 
nauju paraku dabar daro mėgi
nimus Francuzijos kariumenė.

IĮ Didžiausią ant svįeto žiūro 
ną žvaigždžių tyrinėjimui pasi 
dirbdino Kanada už 360,000 mar 
kių (markė=apie 24 centams) 
Stiklas jo turi 6 pėdas dia 
metro. Žiūronas tas bus patal
pintas Montrealio observatorijoj

Kad lietuvių čia yra, apie tai 
jau “Lietuvos” skaitytojai, be 
abejonės, žino, nes ne sykį teko 
matyti iš čia tilpusių žinučių. 
Šiame straipsnelyj pamėginsime 
šiek-tiek plačiau apie vietinių lie
tuvių gyvenimą papasakoti.

Abelną ir teisingą lietuvių 
skaitlinę Winnipege sunku butų 
nustatyti. Galėtum pasakyti, kad 
jų yra - nemažai ir kartu, kad jų 
yra nedaug. Dalykas mat tame, 
kad pastoviai apsigyvenusių lie
tuvių yra vos apie 10 šeimynų. 
Bet, apart jų, yra taipgi ir palai- 
džių, iš kurių vieni ilglaus, kiti 
trumpiaus mieste užsilaiko,—vi
so labo Winnipege bus apie 100 
lietuvių.

Winnipego lietuviškojikolionija 
yra dar sulyginamai jauna kolio
nija. Pirmais “Koliumbais,” ku
rie parodė čia kelią lietuviams, 
bus bene Feliksas Špakauskas ir 
Albertas Monkus, atvykusie čia 
apie 13—14 metų atgal. Tarp se
nesnių galima priskaityti ir p. 
P. J. Alekną (apie 10 metų). 
Paskui juos pradėjo čia traukti 
ir kiti lietuviai. Su laiku, galima 

lietuviškoji kolionija 
žymiai padidėti ir su-

REIKALAUJA ATSAKANČIŲ 
TEISIŲ.

Washington, D. C. Viešpati
jos žuvininkystės komisorius D. 
Hugh M. Smith, apsaugojimui 
žuvų Amerikos vandenyse, rei
kalauja užgyrimo atsakančių tei
sių. Dabar jau upėse ir kitokiuo
se vandenyse žuvįs mažinasi, 
ypač blogai yra su žuvimis di
džiuose ežeruose.

NAUJAS GARLAIVIS.
Russian-American Line — gar

laivių linija tarp Liepojaus ir 
New Yorko—padidino savo lai
vyną vienu nauju laivu ‘Dwinsk,’ 
15,000 tonų didumo. Naujas lai
vas gali paimti 90 pasažierių 
i-os kliasos, 250—— 1 i-ros ir 1,500 
trečios kliasos. Pirmą savo ke
lionę per Atlantiką į New Yor-

Dwinsk” atliko pereitą sa li Francuzijos parliamentas už- 
gyrė iš iždo skirti $400,000 daly
vavimui Francuzijos Panamos 
parodoj, kuri sekančiuose me
tuose atsibus mieste San Fran
cisco. i

St. Louis, Mo. Rengiasi čia 
streikas darbininkų skrynių dirb
tuvių, kur dirba 
kų. Darbininkai 
pažinimo unijos.

ti. Duktė vieno užmušto . kuni
go, išgirdusi, jog jos tėvas tapo 
užmuštas, gavo proto sumaišy-

CENTRALIS UNIVER
SITETAS.

Washington, D. C. Daugelis 
Amerikos mokslo vyrų ir peda- 
gogii reikalauja įrengimo centra- 
lio tautiško universiteto, liueso 
nuo milionierių įtekmės. Toks 
reikalavimas paduotas kongresai! 
Ohio valstijos kongresmano 
Fees.

ŠKARLATINA.
Champaign, Ill. Čia tarp vai

kų pradėjo siausti škarlatina. 
Todėl miesto majoras, susitaręs 
su sveikatos užvaizdą, prisakė 
uždaryti teatrus ir kitokias vie
tas, kur daug žmonių susirenka. 
Mokyklos ir teatrai uždaryti taip
gi Urbanoi.. -

|| Klaipėdos apieljnkėse išsilie
jo per krantus Nemunas ir apsė
mė daug prie kranto esančių na
mų, o žmonėšMurėjo gelbėtis ant 
st0O- _ H

|| Kovojančių sufragečių 
dalis uždegė seną bažnyčią 
ste Dunbar, Škotijoj 
ta su d e 
tuose.

draugija, o nesenai susitvėrė taip
gi ir S LA. kuopa D. L. K. Keistu
čio vardu.

Darbus lietuviai gauna prie ge
ležinkelių ir prie namų statymo 
mieste; kiti dirba žiemos laiku 
giriose, ir tokių bus bene dau
giausia.

Kaip jau pirmiaus minėta, šeK 
mynų čia yra vos kelios, visi li
kusieji—tai iš vietos į vietą besi
kilnojanti pavieniai. Taigi, su
prantama, kad didesnėji lietuvių 
dalis—tai nevedusieji. Todėl ne
stebėtina, kad brangiausiu dalyku 
Winnipege yra merginos,- 
stoka, labai net didelė 
Darbų joms mat čia nėra 
nevažiuoja, o kurios kartais pa
kliūva, tai netrukus išteka.

Suprantama, kad vieni bernio
kai,—tai dar tik pusė jaunimo ir

i| Miesto Durazza serbai ir 
montenegrinaiHkėlė /neprielankias 
albanams demonstracijas; vaik
ščiodami ' gatvėmis, sušuko: “Ša
lin Albanija!” >iKad jiems Alba
nija n 
nėra, 
nijos 
ropa, 
turbut neklaus <serbų^ arba mon 
tenegrinų leidimo. •’

|| Išsiųsti su priėvąrta iš Pie
tinės Afrikos, surengę streiką 
darbininkų vadovai’porte Grave
send, Anglijoj, tapo ant kranto 
išsodinti. Anglijos darbininkai 
entuziastiškai afrikonus priėmė.

|| Pietinėj Francuzijoj prasi
dėjo kalnakasių streikai. Iš 225,- 
000 darbininkų streikuoja 40,000 
darbininku.

|| Vengrijoj, mieste Debreczne 
nesugauti piktadariai prie unijotų 
vyskupo Miklossy rūmo padėjo 
dinamito bombą ir ją padegė, ku
ri -cxpliodavo. Rūme, apart vy
skupo, buvo penki kunigai, ir jie 

tapo expliozijos užmušti.

tikėtis, 
galės čia 
stiprėti.

Abelnai 
tuviai pasilaiko 
kurie jau seniau čia apsigyvenę, 
nes, kaip patarlės sakoma, “ant 
vietos tai ir akmuo apsamanoja.” 
Lietuvių skaitlius, kaip matėme, 
nedidelis, tačiaus šeši iš jų turi 
savo locnas nuosavybes. Turtin
giausiu tarp vietinių lietuvių be
ne bus augščiaus minėtasai p. P. 
J. Alekna, žmogus apsišvietęs ir 
rimto, malonaus budo: Alekna 
yra tikras brolis kun. Antano 
Aleknos, žinomo redaktoriaus ir 
leidėjo laikraščio “Vienybės” 
Kaune. Kaip teko sužinoti, p. 
Alekna atvyko Amerikon, kaip 
ir daugybė ateivių, «taip turtingas, 
kaip tasai, “turkiškasai šventasis,” 
—vadinas, visu jo turtu buvo de
šimts pirštų. Bet, apart to, jo 
turėta ir neblogą galvą bei gerą, 
stiprų charakterių. Išbuvęs porą 
mėnesių prie darbo, jis pastojo 
į fotografų mokyklą ir, ją pa
baigęs, užsidėjo locną fotografiš- 
ką įstaigėlę. Bedirbdamas, be- 
triusdamas, išlengvo pradėjo sau 
skinti kelią prie savistovio gyve
nimo. Šiądien turi keletą namų, 
fotografišką ir graborišką įstai
gas ir, kaip minėjome pirmiaus, 
yra vienas iš turtingiausių vieti
nių lietuvių. Visa ta gerovė, su
prantama, neatsiėjo ir jam leng
vai. Winnipege tais laikais sve
timtaučiui užsiimti prekyba, ar 
kuom nors panašiu buvo gana 
sunku, nes ant jų žiūrėta, kaipo 
ant “foreignerių,” kuriems vieta 
tik prie paprasto darbo. Kas iš
drįsdavo vąryti su anglais kon
kurenciją, tą jie mėgindavo pa
smaugti. Taip ir minėtasai Alek
na, užsidėjęs graborystės biznį, 
tuojaus susidūrė su vietiniais 
anglais graboriais, kurie pradėjo 
jį aštriai persekioti. Winnipego 
12 graborių sudarė lyg kokį tru- 
stą ir pradėjo lietuvį persekioti 
įvairiais galimais budais. Ta
čiaus tas nieko negelbėjo ir šią
dien Alekna visgi gerai pasilaiko, 
kaięo nepriklausantis prie gra

li Galicijoj, netoli Krakovo su-|borių trusto, neprigulmingas gra- 
ėmė 35 metų pacto tarną Joną borius.,,. . „
Zokos už- vogimą atėjusių iš!. Apart Aleknos, kaip minėjome, 

ra ir dar- keletas lietuvių, gerai
Yra-čia registruo- 

tinėtl. Jis laiškus iš tas aptiekąrittS Kazimieras dBoyd

Finlandijos pakrantėse smar- 
vėjas nuplėšė didelę lytį st 
žvejais ir nunešė lytį ii 

žmones prie Seskaer salos. Gel
bėti žvejus išsiuntėJaivą Taomo .f! s >.» t». *■

|| Mieste Lodž, Lenkijoj, susi
dėjo žydų šeimynos ir nori pirkti 
didelius žemės plotus Palestinoj 
ir ten iš Lenkijos ’išsikraustyti.

. ■ G F1 • m i •

NELAIMĖS ANT GELEŽIN
KELIŲ.

Milwaukee, Wis. .Puikusi

$4O®,eco UŽ ABROZDĄ.
New York. Amerikos milonie- 

rius Henry Frick pirko abrozdą 
holandiško tapytojaus Van Dyko 
ir už jį užmokėjo $400,000.

SUGADINO LENKŲ BAŽ
NYČIĄ.

New Britain, Conn. Ęereitos 
savaitės seredoj koki ten niekšai 
naktyj įlindo į lenkų bažnyčią, 
sudaužė didįjį altorių, stafuas, 
supjaustė abrozdus, išmetė ko
mu nikantus. Kunigas mano, kad 
tai padarė lenkai, norinti čia’ įsi
taisyti neprigulmiųgą lenkui pa
rapiją.

PIGI SVETIMA MĖSA.
New York. Atėjo čia iš Ar 

gentinos garlaivis “Vandyke” i: 
atgabeno milioną svarų jautie 
nos. Mėsa ta gera, bet gi pi 
gesnė už amerikonišką, nors i; 
taip toli atgabenta.

|| Išvytasis iš Persijos šachas 
atgavimui sosto, rengia vėl re
voliuciją. Šacho šalininkai or
ganizuojasi mieste Aschabda.

|| Šveicarijoj, išbėgus greitam 
jam geležinkelio . traukiniui is 
Lodschberg tunelio, ant jo nuo Amerikos laiškų, kuriuose lenkai.} 
viršaus nusirito sniego lavįna mėgsta doliąHus ghninėms §iun-į pasilaikančių 
ant dviejų, paskutinių; vagonų,

|| Portugalijoj iš kalėjimų p-a 
leido 200 politiškųjų prasižen 
gėlių, daugume karaliaus ir kuni 
gijos šalininkų.

GAISRAI.
Lynn, Mass. Sudegė čia Essex 

kompanijos automobilių krautu
vės, kur buvo šimtas automobi
lių, ir jie visi sudegė. Nuostolių 
ugnis pridirbo ant $300,000.

A
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IŠ GRAND RAPIDS, MICH

ATSAKYMAS

IŠ SO. BOSTON, MASS
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Aleksandra KantauskaitStKrasnic

tasai protestas 
kardinolui, bei 

buvo pasiųstas

reikalais;
Dar 

knygyne

visuomenes 
siems

sus 
nes 
yra

pakvie 
su rink

CHICAGO, IND

IŠ TORONTO, 
CANADA

inko į tris 
imerikoniški 
‘‘noriu mie-

NEW BADEN, ILL

kad knygyne 
agitacija; atkal- 
nuo užsiprenu-

liuose, iš anos korespondencijos 
neteisingai, padaryta. “L.”

Bet ant. vietos dalyka 
kitaip stovi 
respondentas J. Liudis 
gia prie jų 
lykus ištyręs, 
gesnio parašyti 
mas tų žmonių, 
kai knygyno draugijos ir visų 
šios apielinkės lietuvių labui.

Męs, komisija, turime pranešti

mus tuom tarpu 
Meištii Tamoščlis.

tuva—o; Katalikas—o; Draugas 
— q/ Keleivis — 8; Laisvė — 14; 
Pirmyn—6; Lietuvių Žurnalas—’

IŠ SO. OMAHA, NEBR.
Balius. Vasario 24 d. atsibuvo 

Lietuviško Beno surengtas mas- 
kinis balius, kuriame už apsirė- 
dymą buvo paskirtos dovanos. 
Dovanų paskyrimu, kaip buvo 
girdėti, kai-kurie iš publikos li
kosi nepatenkinti. Vienas musų 
pasilinksminimuose pastebėtinas 
apsireiškimas — tai negalėjimas 
apsieiti be svaiginančių gėrimų. 
Musų moteris šian^e nei

kaip galima 
nepraleisime 

p ra dės i- 
senai

taipogi tu- 
vietą užima 
yra net 4. 
Viena jųjų 
kuris ar tik

nes
vasario 
rašyta ;
Komitetų sekanti laikraščiai (pa
duodu čia du tautišku, du tau
tiškai katalikišku ir keturis 
siauroje prasmėje socialistiškus):

kus
mums
kų kalba, ypač Amerikoj 
įspėti

'maukia. Kitas už^įėmimąs —4 tai 
kortos' kuriomis belošdami, vy
rai tiesiog naktis prasėdi. Apie 
kokį nors skaitymų, lavinimąsi, 
norą apsišviesti geriaus nei ne
užsimink. Berods, vienas-kitas 
šiokį-tokį šlamštų skaito, ir juo 
didesnis šlamštas, juo “riebiau” 
parašyta, juo su didesniu pamė
gimu tasai niekniekis skaitoma 
ir net skubinamas!/ nubėgus į 
gretimų namų, kaimynui paro-

Lai skaitytojai patįs sprendžia 
apie knygyno užvaizdų pasielgi
mų' ir teisingumų.

Yra ir dau- 
pasiturinčių lietuvių, 

nevien' savo asmeniš- 
rupinasi, bet taipo- 

lietuvių visuome- 
. jaunimas 
darbuojasi, 

euž- 
smi- 

uosia įvai-

Red.). 
visai 

tik gaila, kad ko- 
nesisten- 

arčiau prieiti ir, da-? 
kų nors naudin- 

, nekandžioda- 
kurie dirba dy-

22 metu kalėjime. Vasario 24 
d., Kaz. Raulainaitį iš New Phila- 
dephia, apie kurį “Lietuvos” N8 
buvo rašyta, Sheriff’as C. F. Dit- 
chej išgabeno iš Schuylkill aps. 
kalėjimo į Eastern Penitentiary 
Phialdelphijoj kalėjimų, kur K. 
Raulinaitis turės išbūti 22 metu.

Paskui padainuota, pa- 
galop buvo šokiai, 
vakaras paliko ma- 

daugumai labai 
a, ta vakarų pa- 
Ledford’o jauni- 
turbut, nepajie- 

ai ačiū už tat 
jaunimui: pirma, už 
malonumų, o antrų, 
n ima, 
i, męs 

šio pavyzdžio 
patįs veikti. O laikas 
laikas. •

Baigiant, pažymėtina dar vie
nas dalykas, nors ir menkas, bet 
nemalonų įspūdį darus: tai kai- 
-Ktirių musų merginų pasielgi
mas ir kalbos šiame vakare. Re
gis, to galima butų išvengti. .Jei
gu įvairių “žodžių” bus vengia
ma, vien mandagumas iš to pel
nys. Pan—is.

Abelnai, vaidinimas nusisekė 
gerai ir linkėtina, kad artistai- 
-mėgėjai nesiliautų ir ateityje 
Vaišinę atholiečius gražiu vaidini
mu.

Dau 
monoliogai. 
naturališkai 
“Girtuoklis,

čia, nors pats prie lietu- 
savo vai- 

mokina lenkiškai. Kam 
, lietuviams, reikalinga len- 

sunku 
Jaunas skaitytojas.

įkalbėjo
Bamba/
tinkamų ypatų šnairuojama bei 
mušama, jeigu drįsta jo prakalbų 
(suprask užvaizdos) kritikuoti” 
^Ištrauka, žodžiai svętimženk-’

kas* nori parodyt save darbščiu 
ir geru vyru—tame nieko blogo: 
kiekvienas turėtų būti geru ii4 
darbščiu vyru. Blogumas tame, 
kad musų klebonas neturi daug 
užtarėjų, išskyrus Alek. Tačionį 
ir Juozų Degutį (Nejaugi tik 
tiek? Red.). Parapijonai pasi
samdė advokatų ir užvedė prieš 
kun. J. Krasnickų bylų. Kardi
nolui tapo įduotas skundas su 
daktaro paliudijimu, kad kun. 
Krasnickas sumušęs vargoninin
kų taip, kad tasai buvo priverstas 
šauktis daktaro.

tos 1 
rūšis 
vėjų- 
23, kurpių 
nierių—2 
jęs), barzdaskutis ii 
įvairių amatų.

Žinoma, nuolatos vieni jsva 
žiuoja, kiti į čia atkanka, ir griež 
tai apibriežtos statistikos ilges 
niam laikui nustatyti negalima 
tačiaus paduotosios skaitlinės ga 
Ii būti pačiu “branduoliu” ir duo 
da aplamų supratimą . apie vieto: 
lietuvių skaitlių ir darbus. Pri 
kergtina dar, kad per vis 
kaip lietuviai Torontojc gyvena, 
čia mirė išviso’ iš jųjų tarpo 27 
ypatos: vaikų bei mergaičių— 
22 ir vyrų—5; iš pastarųjų vie
nas buvo traukinio užmuštas ant 
geležinkelio, vienas fabrike, dėlei 
trukusio rato, ir vienas rasta 
nuž

matyt, butą 
panašaus, 

jinti su vyrais, 
u si lygi nti 
s ’ musų 

be.... gėrime ir 
terįs drauge su 
ir pakilo tikra ‘ 
gus, kam kakta 
mušta, o kai-kam ir ranka 
ta. Viena net ligoninėn 
reikėjo j kita miestą

Žvėriškos peštynes, 
vakare pobažnyti- 

salėje likosi atvai- 
komedija “Pir- 
vaidino vietinė 

Apart vai- 
padainuota apie desėtkas 

Vaidinimas ir dainelės 
nusisekė. Publikos buvo 

00 žmonių, ir visi išsiskir-

kiek neapsileidžia vyrams. Kai- 
-kurie čia kalba apie to bjau
raus papročio panaikinimų. Kaip 
girdėti, žada tuom , ir triūsų kle
bonas pasirūpinti.

Ona

la.” Publikos buvo daug, 
ramiai užsilaikė.

Darbai pas 
sumažėję.

15 CLKyELAND, O
Didelis šaltis. Kaip prasidėjo 

vasario 8 d. šaltis, tai beveik vi
sų mėnesį, kaip sakoma, spirgyte 
spirgino. Daugybė žmonių ap-

Daugelis namų visai ne- 
vandens. Abelnai, šaltis 
vargo žmonėms pridirbo.

Statistikos žiupsnelis
gyvena jau 

Per tą laikų 
didelis musų 
kaip tai pa-

Vaidinta triveik- 
5Š0 drama “Sveti- 
Išskirant vienų, vi- 
žinojo savo roles 

atliko. Reikalinga 
*kos rolės. Nusise

kė Marės (p-lė Jokubeinaįtė), 
Kunigundos (p-lė Mikolajunaitė) 
ir Jyorės (p-lė Stankevičaitė) ro
lės; ypatingai pirmosios dvi. Ge
ras atlikimas ytin pažymėtinas, 
nes tai vis naujos, pirmu kartu 
scenoje pasirodžiusios vaidinto
jos. Pertraukose buvo dekliama
cijų, ir pabaigoje gerai pavykęs

lietuviai. Vakaras
Šitasai miestelis dau- 

lenkų užgyventas. Bei

IŠ DETROIT, MICH.
Prakalbos. Vasario 22 d. atsi- 

) vietinės SLA. kuopos pa- 
tos prakalbos. Kalbėtojų bu-

Vienas jųjų, p. Kasparka, 
nuosekliai išaiški- 

anizacijų naudingumų ir 
gumų prigulėti prie jų. 

žmones rašytis į drau- 
kurios, sulyg jųjų pačių 

yra geriausios

ne teisėse 
valstijoje 
peštynėse.
vyrais pasigėrė, 
vaina.” Pasibal

nos i s su- 
išsuk- 
abenti

Ištikrųjų
J. Lonas.

no org 
reikalin 
Ragino 
gijas 
nuomonės, yra geriausios. Tai
pogi aiškino musų padėjimų ma
terialiu žvilgsniu ir ragino žmo
nes rašytis prie pašelpinių drau
gijų, kaip' Susivienijimas Lietu
vių Amerikoje, nes tiktai šios 
draugijos užtikrina rytojų ligoje 
ir likimų mirusiojo šeimynai.

Lašaki.

Iš moksleivių gyvenimo. Čia 
yra šv. Bedo kolegija, kurių lan
ko ir nedidelis lietuvių būrelis. 
Vietos 'moksleivių negaliilia pa
vadinti neveikliais. Praeitais me
tais jie įsisteigė sau lietuviškų 
kliasų. Išpradžių pamokės bū
davo laikomos tik vienų kartų į 
savaitę, bet šiais mokslo metais 
turime jau keturis kartus. Yra 
leista laikyti tosios kliasos pa
mokas kasdien, tačiaus tai nega
lima, nes kai-kurie neturi progos 
taip dažnai lankytis. Apart klia
sos, esama dažnai susirinkimų, 
kuriuose laikas taipogi neveltui 
leidžiamas. ■

Vasario 22 d. laikytamjame su
sirinkime tapo įsteigtas knygy
nėlis, prikergtas prie S.L.R.-K. 
M. III kp. Knygynėlio įsteigi
mas buvo tiesiog paties gyveni
mo iššauktas. Kadangi lietuviš
koje kliašoje mokinama lietuvių 
kalbos bei rašybos, Lietuvos is
torijos, o tam reikalinga vadovė
lių bei taip tinkamų knygų, laik
raščių ir t.t., tai, kad šias spra
gas užpildžius, įsteigta knygy
nėlis. Mokyklos vyresnybė į 
musų knygynėlį prielankiai atsi
neša, kaip matyt iš to, jog, pa
prašius lietuviams, veikiai davė 
kambarj įt

Vietos 
Darbai, 
giausiai 
yra ir gražus lietuvių būrelis: iš
viso per 500 žmonių. Draugijų 
yra, regis, 5, ir visos jos gerai 
gyvuoja. Biznierių 
rime keletu. Pirmų 
smuklininkai, kurių 
Yra dvi mėsinyčios. 
užlaiko p. A. Kairis 
nebus vienas turtingiausiųjų vie 
tos lietuvių. Yra dar namų sta 
tytojas p. J. K. Matjukas, taipo 
gi gražiai gyvenus 
giau gerai 
Kai-kurie 
kais reikalai 
gi dalyvauja ir 
nes judėjime, 
nesnaudžia. Atpenc 
kaip sakoma, išsijuosęs. A 
tenka vien paprastų ^pasiimk 
nimų, kuriuos dažnai 
rus naudingi paįvairinimai, kaip 
tai dekliamacijos, monoliogai ir 
t.t. Čia reikia* pastebėti, kad vi
same kame uoliai dalyvauja mo- 
terįs ir ųierginos. Apart pasi
linksminimų, pas mus ruošiama 
vakarų su vaidinimais. Štai kad 
ir vasario 21 d. čia buvo pareng
tas,vakaras su balium LSS. XII 
rajono naudai 
smė Br. Var 
mas Dievas.” 
si vaidintojai 
ir jas gerai

šokti “Tan- 
vedėjai juos 

Ramanauskas 
laiptais žemyn, nuo pir

mojo laipto nuslydo; jis sunkiai 
save susitrenkė, net keletą mi
liutų su pajuodavusiu veidu gu
lėjo kaip negyvas. Tula Saba
liauskienė prišokusi apykakle jam 
nutraukė ir tuoj 
dėjo krutėti 
ta jam gydytojas;

vaikščiojo 
Jurčiukonis 
nusirito.
sau 

kad oda 
. Simas

;o” šokį, bet tvarko 
ustabdč, 
indą mas

1. čia buvo vestuvės, 
kaip vestuvės. Šimtai 
ir šimtuose jųjų kįlą 
Bet šios vestuvės sa- 

yrė nuo kitu.v 
sufragečių, 
nes norėta

Šį karta no- 
(šias 

turi),

viai šiame mieste 
apie 13—14 metų, 
čia susirinko gan 
vientaučių būrelis, 
rodo žemiau paduotoji statistika. 
Dabar čia esama lietuvių: šei
mynų— 71, nevedusių vyrų—82, 
merginų—20, vaikų iki 14 metų 
—72, mergaičių iki keturiolikos 
metų—58 ir našlių-—6. Tokiu bu- 

i v 9 # tdu, imant pamatau sias žinias, 
męs Toronto turime 380 lietuvių.

Atsižvelgiant j užsiėmimų, vie- 
ietuviai skirstosi į sekančias 
: prastų darbininkų—68, siu- 

—28, dailydžių (staliorių)— 
—2, mašinistų—2, biz- 
(vienas jųjų sulenkė- 

dar keletas

: PITTSTON, PA.
Knygyno Draugijos viešas at

siliepimas. Lietuvių kpygyno 
draugija laikytame mėnesiniame 
susirinkime vasario 15 d. išrinko 
komisijų iš žemiaųs pasirašusių- 
jų pranešti viešai per “Lietuvą,” 
kad tilpusi “Lietuvos” N5 ko
respondencija iš Pittstono buvo 
melaginga, pilna insinuacijų, įžei
džianti ldbrgyno užvaizdą, de
moralizuojanti knygyno lankyto
jus bei “Lietuvos” skaitytojus— 
be jokių faktų.

Ten užmetama 
varoma bjauri 
binama žmonės 
meravimo jiems patinkamų laik
raščių ir sakoma: “tūlas lietu
vis (koks ?) prašė užprenume
ruoti “Lietuvą,” o užvaizdą jam 

Keleivį” su “Džian 
r, girdi, “ant nepa-

Balius. 
Vasario 2 
nėję lietuvių 
dinta Przybylsk 
miltinis Balius” 
“Giedorių Draugija 
dinimo, 
dainei iii 
gerai 
apie 
stė užganėdinti.

Vasario 23 d., šv. /Kibino dr 
turėjo balių P. Narijausko sa 
Buvo pardavinėjama 
tinė. Žmonių pr 
šimtus. Pašokta 
šokiai ir lietuvišk 
go,” “klumpakojį;

juoku publikoje sukėlė 
P-as J. Šukys taip 

išėjo monolioge: 
grįžtantis namon/’ 

i ištikrųjų manė, jog 
jisai girtas. P-as Andriliunas, pa
sakodamas savo: “Skurdą ir Var
gą,” sukėlė tikrą audrą tarp klau
sytojų. Kiekvieną jo žodį publi
ka gaudyte 

P-lė P. 
nustebino 
laiku pati 
kurį pakrikštino: “> 
ninkč.” Pasirėdžius 
tuvės rubais, parod 
siems ir augusiem 
musu lietuvaičiu v
savo stubą 
užslėgta Si 
skaičiusi, 1< 
teriu teisiu C v
sutes prie 
vyrams, jc

IŠ CLEVELAND, O.
Vakarėlis. Nedėlioję, vasario 

15 d. Lietuvių Centrališka Teat
rališka Choro Draugija surengė 
savo nariams pasilinksminimo gė 
vakarėlį. Nors tą dieną beveik 
nuo pat ryto iki vėlyvam vaka 
rui snigo ir pustė, bet nariai su 
sirinko kuone visi, 
kių, buvo dekliamacijų 
bu. Kai-kurios dekliamacijos 
ėjo gerai, kai-kurios—blogai, 
žymėtina prakalba p. 
čio, kuris įspūdingai prabilo į 
L. C. T. Ch. Dr., nupiešdamas, ką 
yra L. C. T. Ch. Dr. nuveikus 
per penkis metus, nuo įsteigimo, 
lietuvių ir tėvynės labui. Kalbė
tojas prilygino draugystę priė.ge- 
lių darželio, kuris savo gražio
mis gėlėmis ir maloniu kvėpeji- 
mu vilioja ir traukia akį kiekvie
no praeivio. Taip lyginai ir L. 
C. T. Ch. Dr. žadina iš miego 
dar miegančius musų brolius-lie- 
tuvius. Baigdamas kalbėti, kvie
tė kiekvieną narį, idant visomis 
spėkomis ragintų jaunuomenę 
prisirašyti prie taip puikaus gė
lių darželio, kokiu yra L. C. T. 
Ch. Dr. J. Sakalas.

Streikas. Jau keletą savaičių 
čia streikas. Kaip ilgai 

trauksis—nežinia. Streike 
suvis mažai liėtuvių; 

daugiausia lenkų ir franeuzų. 
Streikininkų upas pastaruoju lai
ku buvo visai nupuolęs, ir be
veik netekta vilties, kad galima 
bus ilgiaus laikytis. Tačiaus ap
silankė čia lenkas Binkauskas ir 
savo karštomis prakalbomis taip 
sutvirtino streikininkų ūpą, kad 
šie vėl pasiryžo streikuoti, kol 
nebus išlošta. Vasario 20 ir 21 
d. apie 200 streikininkų, Jono 
Burkos ir minėtojo Binkausko 
vadovaujamų, susirinko ir su Su
vienytų Valstijų vėliava vaik
ščiojo po miestą. Tai ir į dirb
tuvės savininką padarė įspūdį, ir 
jisai dabar daug nuolankesnis.

• *’* “tUž savaitės nuo streiko pradžios, 
dirbtuvę, kurioje streikuojama, 
apsupo policistai ir iki dabar sto
vi. Vasario 18 d. tapo suareš
tuotas streikininkas Šalajevskis 
už pasakymą streiklaužiui: “Neik 
į darbą!” Už tuos 3 žodžius ta
po /nubaustas $33.00. >

R. Butkevičius.

Darbo stoka. Smulkmenos. Su 
bedarbe šios apielinkės Ažmonėms 
tenka daug vargo jpa^matyti, ypač 
žiemos laiku. Berods^ darbai 
šiek-tiek pagerėjo;. : Ptfieš Kalė
das anglių kasyklos btivo atlei- 
dųsios daugelį neyędusių darbi
ninkų. Dabar veU priėmė atgal 
visus tuos, kurie atsišaukė. Ta
čiaus dirbama mą|ai:^vos 2-—3 
dienas į savaitę. Kažkurios gi 
kasyklos, kaip Bentleyville Ac
me Co., beveik visai .nedirba nuo 
praeito gruodžio pradžios.

Ką gi daro musų žmonelės 
liuosu laiku, kurio dabar turi už
tektinai? Kam jįjį panaudoja? 
Darbai yra sumažėję,. Tat kiek
vienas, rodos, turėtų taupinti 
skatiką, atsižvelgiant į ateitį. 
Pas mus gi to nėra» Teisybė, 
gėrimas sumažėjo, nes nėra iš 
ko. Bet atsiranda tokių, kurie 
neiškenčia negėrę^ už ..paskutinį 
doliarj parsigabena bačkutę ir

Jeigu lietuvių skaitlius šioje mo
kykloje kuomet nors sumažėtų, 
tai knygynas, sulyg padarytojo 
nutarimo, privalo būti perkeltas 
į tokią vietą, kur esama daugiau 
lietuvių moksleivių. Supranta
mas dalykas, kas mums, kaipo 
naujokams, o dar kiaurakiše- 
niams, su uždėtuoju knygynu 
kol-kas prisieina striukai. Todėl 
kiekviena parama iš pašalies, ar 
tai knygomis, ar tai auka, butų 
labai pageidaujama. Susižinoti, 
ar siųsti ką nors reikėtų antrašu 
Lithuanian Library, 
College, Peru, Ill.

. Laike prakal- dalyvauja 
tula ponia Bj 
Pinigų surinkta

Vestuvės su peštynėmis 
sario 21 
Vestuvės 
jųjų yra, 
peštynės, 
vo peštynėmis išsi 
Moterių v 
ar ko tai 
susilyg 
reta s 
moterį

remonijų, išskiriant' “Saulę,” nes 
męs neturime jos agentūros.

Komisija: (Parašai vienoj
rankos. “Liet.” Red.).

J. S. Vaškevičius
P. Šliakaitis.

P. S. Reikalaujame, kad kon 
respondentas viešai prirodytų; 
tuos užmetimus, paremdamas gyj 
va is faktais.

Tiesa
švilpavimų, bet, rodo- 

musų “apsišvietu- 
ko nei stebėtis, 
jau liuosai užsi- 

galima suprasti, 
atsiminti, kad žmonės čia 
akarų nepripratę.
lankiusioji publika, be 

Jonės, yra ‘dėkinga vakaro 
gėjams bei visiems prie progra 
mo prisidėjusiems ir laukia vai 
siu tolimesnio musų veikėjų pa 
sidarbavimo. Jonas Kar—s

Ginčų užbaiga. Keliuose “Lie
tuvos” numeriuose tilpo prisių
stos mums korespondencijos apie 
kilusius vaidus tarp -klebono ir 
vietinių lietuvių. Vaidai priėjo 
prie to, kad pagalios pasirodė 
“Lietuvos” num. 5-me protestas 
priešais menamus klebono prie
šus. Vėliaus gavome apie minė
tą protestą raštelį, kurį žemiaus 
talpiname’ sykius su vietinio kle
bono paaiškinimu, palikdami 
abiems rašytojams atsakomybę 
už jų teisingumą. Tuomi ginčus 
ir užbaigiame; daugiaus jiems 
vietos laikraštyj neduosime.

Redakcija.
“Lietuvos” num. 5-me tilpo 

protestas prieš laikraščius “Atei
tį,” “Vien. Liet.” ir kitus buk 
tai už melagingas žinias, apie 
kun. J. Krasnickį. Protestas pra
sideda sekančiais žodžiais: “Męs, 
žemiaus pasirašusie, Cambridge 
nuo keliolikos mętų gyventojai 
ir t.t.” 1

Čia reik pažymėti, kad pana- 
ko^ojimo būdas nėra geras, 
jis, kaip pamatysim žemiaus, 
neteisingas.... Kun

faktų, kuriuos žemiau pamatys*
1) Jis, Liudis, pirmutinis pa

reikalavo, kad nešvariai pasiel
giantieji knygyno lankytojai bu-? 
tų persergėti. Tai aišku, kad jis, 
Liudis, yra knygyno narys ir, 
siaurą kraštutinę agitaciją mato; 
p. Šeštokui tapo parodytos durįą 
ne už nemorališkas kalbas, tik 
už parašymą į “Lietuvą” kores
pondencijos, kritikuojančios Grk 
gaičio prakalbą;

2) Kairieji knygyno nariai 
skyrus porą protingesniųjų) 
juokja x kiekvieną tautietį;

,3.)' Ėeikalaudama išduoti 
vardes, komisija pertoli nužen-

Balius su prakalbomis. Vasa
rio 25 d. Lietuvių.. Labdarystės1 tai šokia 
svetainėje atsibuvo sv. Petro pa- 
fapijos balius, kurin žmonių su
sirinko pilna svetainė.' Rodos, 1 
balius pas mus yra paprastas ap
sireiškimas, ir nevertėtų ne

vėliaus 
ečią vai. 

namo, 
muša- 

auk^ pa
sako, kad kru- 

viduriai suman- 
vietos sužeistos, 

s. Vėliaus išga- 
Pottsvillės ligon- 

peštukus—K. Bub- 
>avininką, Ig. Gra- 
L i u k a m ą, išgabenta 

kalėjimai!. Iš ligonbu- 
is, kad llionis silpnai 

Plaušinis.

Po to kun. Krasnickas mokyk
loj savo vaikučiams, kurių yra 
apie 37 (nuo 5 iki n metų) pa
dėjo lakštą popieros ir liepė vi
siems pasirašyti. Dabar išskyrus 
porą, randame po tvom protestu 
vardus vaikučių, kurie nieko apie 
protestus nežinojo. Taigi, ar ne 
juokingai pasakyta: “Męs seniau
si Cambridge gyventojai?...”

Į tai gal bučiau neatkreipęs 
atydos, bet kad 
matomai, ne t i 
ir laikraščiams
tai priverstinai reik pasakyti, kad 
ne “Ateityj,” ir ne “Vien. Liet.” 
ir ne kituose laikraščiuose, bet 
kitoj pusėj neteisybė slepiasi.

B. Lorentas.
Ant to kun. J. Krasnickas duo

da tokį paaiškinimą:
Kiek sužinojau nuo žmonių, 

rinkusių parašus, tai vaikai yra 
pasirašę už. tėvus, nemokančius 
rašyt, kiti gi vaikai turi vardus 
savo tėvų, todėl korespondentui, 
matyt, pasirodė, buk tik vieni 
vaikai pasirašę.

Dėlei stokos seserų, parapiji
nės mokyklos neturim.

Jokių chorų nevaikiau ir jokių 
vargonininkų nemušiau.

Kun. J. Krasnickas.

S.L.R.-K.A. 9: 
j 13 narių. Jau 

nutė kuopa kol-kas nieko menu 
veikė. Kaip girdėt, žada atei 
tyje parengti prakalbas.

Viską Žinąs

a) Kad jokiam lietuviui, kuriai 
prašė užprenumeruoti “Lietuvą,” 
niekas nebandė įsiūlyti “Kelen 
vio”;

b) Kad knygyne jokių mušty« 
nių nebuvo, neskaitant tų, kuę 
K. Šeštokui buvo parodyta durįs 
už nemorališkas kalbas knygy
ne. To geidė ir korespondentą# 
Liudis, nes jis pirmutinis ir 
davė protestą užvaizdai, kad 
tvarkytų Šeštoką;

c) Mes nežinome, kad 
nors šnairuotų knygyne už prin
cipus; bene bus taip, kad gal, 
p. Liudis užtėmijo ką šnairuo
jant viens ant kitp už kokį ypa- 
tišką piktumą, už ką, žinoma, kny
gynas negali imti atsakomybės.

Komisija patėmijo ir kitas ne
sąmones minėtoj’ korespondenci
joj, bet kas nesiriša su knygyno 

, tai visa aplenkiame, 
kartą patėmijame, kad 
galima užsiprenumeruo-

Daugybe pasilinksminimų. Su
lenkėję lietuviai. Šią žiemą čia 
pasilinksminimų tiek daug, kad 
rodosi, maišas su jaisiais prakiuro. 
Ku.one kas vakaras tai balius, 

tai vaidinimas, tai kas 
kita. Mat, šią žiemą sumažėjus 
darbams, žmonės turi laiko.

Šioji lietuvių kolionija senai 
jau žinoma savo sulenkėjimu.

.^mi-.Dar ir iki šios dienos toji ypaty- 
:i. Bet šiame baliuje butą dar be nėra pranykusi. Ae vienas lie- 
prakalbų. Prakalbas pradėjo tuvi
A. Ivaškevičius, pažymėdamas viškų draugijų priguli, 

, Bostono lietuvių darbštumą 
dirvoje. Perėjus vi- 

valgomosios salės į di- 
kalbėjo kun. Kemėšis, 

“Draugo” redaktorius. * Kalbėto
jas sau tema paėmė musų jauni
mą ir šiojo palinkimą prie anglų 
kalbos. Ragino visus jaunuosius 
daugiau lavintis savo prigimtoje 
kalboje ir jąją visuomet vartoti, ren 
Užsiminė ir apie čia gimusius1 vo 
lietuvius bei kūdikystėje atvažia- * suprantamai ir 
vusius ir ragino juos greta su vi
su musų jaunimu neišsižadėti 
savo tėvų palikimo. Toliaus kal
bėjo vietinis klebonas, kun. Ži
linskas. Čia pastebėtina vienas 
griežtai papeikiamas apsireiški
mas — tai'musų “apsišvietėlių” 
nemandagumas. Kol kalbėjo p. 
Ivaškevičius ir kun., Kemėšis, 
musų “apsišvietėliai” dar šiaip- 
-taip iškentėjo, nekėlę riaušių, 
bet vos pradėjus vietiniam kle
bonui kalbėti, jie visuose kam
puose pradėjo rėkti, švilpti, trep
sėti, rankomis ploti, kad nelei
dus žmonėms klausyti kalbos. 
Tačiaus kalbėtojas, nieko nepai
sydamas, tęsė toliaus, ir, galop 
susigėdinę ir matydami nieko 
nepešę, triukšmadariai apsistojo.

tai “apšvietimo” vaisiai.
Jaunas Vincas.

Vakaras. Ar kas nors girdėjo 
apie teatro paruošimą musų 
kampeylje? Per 13 metų Dorris- 
villc lietuviai buvo vaišinami 
vien šokiais; prakilnesnių, svar
besnių ir naudingesnių pasilink
sminimų neturėjo. Bet vasario 
21 d. dorrisvillieciai galop turė
jo progą pasigerėti lietuvišku vai
dinimu. Suvaidinta dvi komedi
jos: “Knarkia paliepus” ir “Tik
tai niekam nesakyk.” Iš vaidin
tojų geriausiai patiko publikai p. 
J. Šilingis, kuris begalo daug pri
juokino publiką; kitą net iki aša
rų davare 
dekliamuota i 
Abelnai imant 
lonų įspūdį 
patiko. Bet dej 
ruošė mums.... 
mas; męs patįs, 
giame. 
Lcdford’o 
suteiktąjį 
už pamoki 
veikti.- 
niekais 
me

negyvėlis pra- 
amuose paršauk- 

sekančią die- 
po miestelį. 

Petras Jurčiukonis, irgi, tais pat 
laiptais nusirito. Pastarasis nu
silaužė sau ranką į dii daiktus 
taip, kad oda truko ir kaulai 
matėsi. Simas llionis, buvęs ba
liuje, parėjo su moterim namon, 
jau gerokai įkaušęs. Nors mo
teriškė verkdama prašė jo, kad 
pasiliktų namie, bet S. llionis 
nepaklausė jos ir nubėgo Kazio 
Bubnio smuklėn “išgert— tik už 
dešimtuką.” Buvo jau pirma vai. 
nakties. Po to, sakoma, štai kaip 
atsitiko:

Smuklėje buvo ir daugiau sve
čių. Prasidėjo kas-žin koki ten 
ginčai. llionis ten buvusius “su
kritikavo,” 
kad .llionį 
po suolu tol, kol jau mažai pas 
jį gyvybės liko. Kuomet jis gu
lėjo vos gyvas, tuomet ir pats 
smuklininkas—K. Bubnys, pribė
gęs prie gulinčiojo, sp< 
lyg žvėris ir išmetęs jį 
ant gatvės Tiktai apie tr 
ryte, llionis parnešta 
Žmonės sako, kad llionis 
m^s nežmonišku balsu 
gelbos. Gydytoja 
tinę sulaužyt 
kyti, ir kito 
Šaukta kunk 
benta llionį 
butin. 1 
nį—smuK 
jauską ir 
apskričio 
čio girdi 
išrodo.

“Lietuvos” No. 6 tilpo iš Cice
ro, III., p? Geradario korespon
dencija, kurion įsibriovė keletas 
klaidų. Tenai kalbama apie va
sario 24 d. naujai čia susitvė
rusią draugiją ir pažymima, kad 
toji draugija susitvėrusi ačiū pp. 
A. Kaminskienės ir A. Liutkaus 
pasidarbavimui. Tikruoju šios 
draugijos tvėrėju yra p. M. J. 
Dobraškis, kuris daugiausiai pa
sidarbavo. Tiktai kiek vėliaus 
prisidėjo p. Liutkus. Ponia A. 
Kam. pasirodė neprijaučianti šiAs 
draugijos įkūrimui.

Antra, draugijos vardas yra ne 
“Liėttivių ir Lietuvaičių,” bet 
“Vyrų* ir Moterių Apšvietos 
Draugija.’' Kaslink pašelpos sky
riaus, tai jisai iš pat pradžių ir 
užima pirmąją vietą, kadangi 
draugija sutverta ant pašelpinių 
pamatų. Tiktai laikui Bėgant, ti
kimasi įvesti skyrių lavinimosi 
dailėje bei moksle, rengti vaka- 

prakalbomis, paskaitomis

Matyt, komisijai nėra svarbi 
tiesa, tik pavardžių išdavimas. 
Jei “Lietuvos” Redakcija pavar- 

Apart šo- džių žinojimą laikys svarbiu da- 
ir prakal-’ lyku, tai aš prisiųsiu jas vien Re- 

iš-!dakcijos žiniai. Kad Komitetas 
Pa- agituoja ir varo siaurą propa-; 

J. Urbšai-'gandą, parodo sekančios skaitli- 
Nuo sausio 1 d. 1913 m. iki 

12 d. 1914 m. tapo už- 
per Lietuvių Knygyno

audė.
Varabuskaitė tiesiog 
atholiečius. Trumpu 
sugalvojo monoliogą, 

amų šeimy- 
sodictcs-lie- 

: čia gimu- 
lietuviams 

triūsimą si po 
į. Nebuvo tai darbais 
odietė, bet Jau apsi- 
<uri net rūpinasi mo- 
1 gavimu ir žadina se- 
darbo, kad parodžius 

ag nevisuomet “ilgas 
plaukas—^trumpas protas.” Dau
giausiai jai nuo publikos ir teko 
karštų plojimų.

Chorai—vienas suaugusių mer
ginų bei vaikinų, kitas mažųjų, 
čia augusių mergaičių—padaina
vo keletą gražių dainelių.

Dekliamacijų buvo* pasakyta 
daugybė. Geriausiai dekliamavo: 

P-lės M. Andriliunaitė, A. Sli- 
žaitė, A. Jas i n skaitė (reikėjo tik
tai kiek balsiau sakyti), P. Va
rabuskaitė ir p. Ant. Lašas.

Žinoma, laike dekliamacijų bu
vo mažų apsirikimų, bet. pirmą 
sykį išėjusiems sccnon tai do
vanotina.

Buvo taipogi ir nidžų vaikų at
liktas programas,/ susidėjęs iš 
žaislų ir dekliamacijų, kurias 
musų mergaitės ir berniukai at
liko nei kiek neprasčiau už su
augusius. Sulauksime iš jųjų ge
rų savo tautos sūnų.

Visi atsidėję klausėsi, kada 
nuo scenos ką nors pasakojo savo 
klausytojams 9—10 metų vaikas 
ar mergaitė.

Žmonių buvo prisirinkę pilnas 
pobažnytinis skiepas. Visi likosi 
užganėdinti. Tiesa, girdėjosi lai
ke vakaro 
si, tai buvo 
šieji”—tat nėra 
Publika perdaug 
laikė, 
jeigu 
prie

Nesenai susitvėrė pas mus L. 
S.S. IOI kp. Sutvėrė jąją, kaip 
žmonės sako, iš Bostono atvy
kęs apaštalas. Kuopa turi 7 na
rius. Kaip girdėti, ir tasai ma
žas skaitlius susideda iš narių; 
apieAsocializmą labai mažą nuo
voką turinčių. Žmonės šiai kuo
pai mažai prijaučia, kaip matyt 
iš nesenai kuopos prengtojo ba
liaus, į kurį lietuvių prisirinko 
taip neskaitlingai, kad, 
tus dar ir svetimtaučių, 
ta vos $20.00.

Vasario 15 d. kalbėjo 
K u n d r a t a v i Č i u s, atvykęs 
mėrding, Pa. Kalbėjo apie dar 
bininkų padėjimą ir buyio page 
rinimą. Pastebėtina, kad prakal 
boję nevartota šmeižimų ir “stip 
rių” žodžių. Kalbama, buk daręs tęsiasi 
taip, kad daugiau, žmonių į dar 
kuopą pritraukti 
bų dekliamavo 
bet nevykusiai.
$7.00.

Čia gyvuoja
usidedanti

,'į
..........
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Tai pirmas 
lietuvių organi-

kaip amerikie-
Didžios Lietuvos

vienas is 
mėgihęs jį 
i. Milukas) 

žinomą bedie-

Prie kun. Miluko su parapijo 
nais vaidų. “Lietuvos** skaityto 
jai jau yra susipažinę su tais už 
metimais, kuriuos centralinis pa

SU* BRBAKOMS
(Ttat taikndMoi itaniMad raaknHM 
tari M >aiyuiti autoriaus para&u ir 
adresu. .Pasirasaatleji pseudonymais 
turi paduoti, Redakcijos žiniai, ir 
•ava tikrąjį vardą.
Redakcija pasilieka sau teis© atsiun
čiamus jai rankraščius trumpinti lx 
taisyti.

Netinkamus laikraščiu! rankraščiua 
Redakcija, pareikalauta, grąžina au
toriui atgal jo lėšomis.
Reikia visada rašyti plunksna ir tik 
ant vienos popierių pusės, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučių.

zai
ką-gi jis su 
pinigavęs?

Dr. šliupas (“Laisvojoj 
tyj”) duoda sekantį į tai

zinget- 
taipgi gal bus 

Duo-t

suodinais marški 
sakė viduramžių moksli 

tai marš

viso to matyti, kad, 
“diedas savo, 

iena puse kitą 
kas aišku, tai 

matomai, 
ir jiems

porf. Bezzcnberger’- 
-p ra naša v i m as, kad 

kalba turėsianti 
nėra lektoriaus 

e ne, iš virš m i ne
galėtum, 
priešingo

pasi- 
Lietu- 

a nd arų suimtas ir iš- 
.0 ilgų;- kalėdinimų, į 
Įdyba, toli į šiaurę, 

uždarbiauti

las2 Jau musų skaitytojai žino, 
kad lietuviai įvairiais budais ren
giasi paminėti. 200-metines poeto 
K. Duonelaičio gimimo sukaktu-

Prusų lietuvius jis mano, 
savo tautiškumą ir kalbą 

’ savo 
kurios 

savo su
kero pa-

užima kiltą vietą 
it #anku “L. Uki-

Lietuviai turi pasakyti didelį 
ačiū Jokiems paukščiams, kurie 
dergia savo locną lizęlą, persta- 
tydami savo vientaučius taip pui
kioj šviesoj, kaip kad p. Bago- 
čius juos perstato.

Šis jau vienas faktas yra už
tektina priežastis, kad jo ne tik 
advokatai, bet ir abelnai save 
gerbianti žmonės savo draugijon 
neprileidžia.

Jonylos raštai išsiųsti. Tėvy
nės Myl. Draugijos prezidentas, 
p. P. Butkus, gavo iš Tilžės pra
nešimą, kad sausio 31 d. jau tapo 
išsiųsta per Hamburgą Ameri
kon dalis Jonylos raštų. Vasario 
16 d. turėjo būti išsiųsta ir liku
sioji dalis. Šiuosmet TMD. na
riai gaus diktoką plokštą raistų, 
kurie atlygins jiems ir už perei
tus metus: apart Jonylos raštų, 
spaudoje yra “Motyna, 
dus veikalėlis 
šiais metais išleisti 
nelaičio raštai.

- būtent, prie 
su savo pric- 

nešva-
1 (Dr. Basanavičiaus 
kun. Olšausko su Tu- 

ypačiai davė 
tiems nešvariems

Jau turbūt visi socialistų 
raščiai apsidžiaugė žinia,

Amerikos lietuvių visuomenei 
gali galų gale ištikro pasidaryti 
pikta, kada ji perskaitys sekan
čią žinutę, kurią paduoda “Vie
nybė Lietuvninkų”:

marškinaičius, 
proto ne per 
kitą kūno dalį 
tas atleistina,

sakoma, durnas su-
Bet kada panašius, ar- 

aršesnius pasiteisinimus 
duoti neva jau suaugęs 

tai tada išeina jau visai

- ras ypattškai mums pasakojo apie 
dyejatas metų atgal,..nttsiskųsda- 
hias, kad “įmynęs į purvyną/da
bar turi, ausis suglaudęs, sėdėti.’*

Dabar, išpildžius Dr. Šliupui 
savo priedermę, galima tikėtis, 
kad lietuviai susilauks atskaitos 
ir iš anų revoliucijos aukų.

Apie amerikiečių rolę Lietuvos 
tautiniame atgijime Bezzenber- 
ger taip išsireiškia:

Paskutinis 
io išvedima 
Prūsų lietuvių 
išnykti, niekuom 
pamatuotas. Atp 
tos jo paskaitos 
kaip sykis 
išvedimo: 
lyg jo pati e 
kad reik 
vytis.” 
yra gana blogas liudijimas apie 
lietuvių kalbos išnykimą, kad

užvis 
o ome- 

tartum, vie- 
kurio visos

pasiimsi laikraštį 
Ne visuose 
visose bažnyčiose ir 
laikraščiuose rasime 
bet kai-kuriuose \ ir 
tai tikrai rasime. 

Taigi reikia kovoti ne tik prieš 
laikraštinį, arba literatinį chamiz
mą, bet prieš zvisokį. Jeigu bus 
mumyse pakaktinai noro kovoti 
su chamizmu, — tai nepakaks 
laikraštinių skilčių, bet rejjcts 
tam tikslui panaudoti viešų saljų 
estrados, sakyklas ir paprastą 
kambarį, kur susirenka keletas 
žmonių. Tik tokiu budu bus ga
lima sulaikyti chamizmo platini- 
mąsi. Gi jei tuo budu nebus ko
vojama prieš jį, tai jis eis ant 
vienos, tai ant kitos kojos pašo
kinėdamas, kaip ir ėjo, ir veltui 
bus rašoma laikraščiuose, veltui 
bus aiškinama apie jo pragaištin
gumą, apie jo dvoką ir tt.”

Turi “Ateitis” tiesą. Šisai cha
mizmas yra gal didžiausis kul
tūros priešas. Tai vėžys, kuris 
sues gyvą kūną, jeigu jo pat pra
džioje neišgydysi. Tat gydyti jį 
‘*eik visais galimais budais. 1

Vokiečiai apie lietuvius. Ne
senai, sausio 23 d. šių metų, Ka
raliaučiaus Universiteto profeso
rius Bezzenberger, lietuvių klau
simo tyrinėtojas, laikė apie lie
tuvius paskaitą Berline, “Staat- 
vvissentschaftliche Vereiningung” 
draugijoje, kur susispietę dau
giausiai augštesnieji Vokietijos 
urėdu inkai tyrinėjimui
praktiškų mokslo šakų.

Kelias įdomesnes ištraukas 
šios paskaitos atkartojame 
“Naujos Lietuviškos Ceitungo

turimo
prieiti prei

lietuvių literatūra, su
odžių, taip auga, 

iš to “neišpasakytai dy- 
au vienas šitas faktas

Vadinas, sulyg lenkų priežo 
džio: “Žlapal kozak tatarzyna, j 
tatarzyn za teb trzy 
viškai: “Pagavo kazokas 
o totorius jį už sprando

Kad valstijos advokatų drau
gija, susipažinusi su šio vyručio 
“nuopelnais,” nenori savo tarpe 
turėti panašiai “šlovingų” sąna
rių, tas nestebėtina. Nestebėtina 
lygiai ir tas, kad šis vyrutis mė
gina išsiteisinti. Stebėtina yra 
vien tas, kad jis, dėlei savo ypa- 
tiško išsiteisinimo, dėlei savo 
karjeros, nesidrovi svetimtaučių 
laikraštijoj ir Augščiausiame Tei
sme dergti visų lietuvių gar
bę panašiai niekingu budu. Kiti 
žmonės stengiasi, kiek įganyda
mi, palaikyti ir pagerinti lietu
vių vardą svetimtaučių akyse, o 
čia judošėlis, kuris turi pretenzi
jas būti lietuvių visuomenės vei- 
kėju-geradariu, perstato savo 
vientaučius kaipo žmones be ho- 
noro, anarchistus ir morališkai 
sugedusius. Ar dyvai todėl, kad 
amerikonai kartais atsiliepia apie

pats jas 
Kitas

daugrmaž
jisai prirodinėj
induose savaimi gali at 
teisybė, ne pelės, bet

mikroorganizmai (gyvu- 
tik padidinančiojo stiklo pa- 

gelba matomi); priegto savo 
bandymus neužtektinai moksliš
kai apstatydavo: jisai nepraša
lindavo ' dulkių puolimo į indą, 
ačiū kam mikroorganizmai iš- 
tikrųjų ir atsirasdavo.

Svarbu ne tai, kad Pasteur 
daugybę savo atsakančiai pasta
tytų bandymų sumušė visus Pu- 
chč sanprotavimus 

tuom nesumuša

Straipsnis užsibaigia gana juo
kingu vaizdeliu, kur kun. Milu
kas nusiskundžia, kaip 
jo parapijonų sykį 
prispirti, kad jis (ku 
eitų pasitikti tą 
vių vadą” Dr. Šliupą, kurį žadė 
ta su paroda pasitikti. Kun. M i 
lukas rašo:“Vytautas/ iš 

valnijęs, dar. šlovin 
tu vos karu dą .Jis 
rymišką tikėjimą 
sutaikinti, al< 
niek). Bernų Žemes Kvangelis- 
kieji pasiūlė jam karališką vai
niką. Ale jis pasiliko Lietuvai 
viernas. -Tai. atsiuntė jam popie
žius karališką vainiką. Čia da
bar butų įvykęs tas didysis per
mainymas, kad Lietuva butų į 
vietą Maskoliuos stojusi ir ga
ilaus tokia milcninga ciesoryste 
pastojusi,, kaip dabar Rusija yra. 
Ale lenkai popiežiaus pasius at
laikė (perėmė, sulaikė), 'ir Vy
tautas tuom tarpu pasimirė.”

iš vatos ir stiklinaitei leido pa
virti. Kas gi gavosi? Ir po tam 
buljonas likosi tyras, nežiūrint 
to, kad oras patekdavo stiklinai- 
ten, bet tiktai per vatą, kuri pa
tenkantį stiklinaitėn orą paliuo- 
suoja nuo mikrobų. Maža to; 
Pasteur pagamino stiklinaitę su 
labai ilgu, žemyn nulenktu Uaklu, 
visai neužkimšo jos vata ir sky-

Ir tūli kalbos tyrinėtojai, kurie 
lietuvių kalbos tarmes tyrinėjo, 
yra lietuvius budinę savo kalbą 
branginti ir joje giliaus įsigyven
ti. Ypač išeiviai yra Amerikos 
republikoniškoje valnybėje savo 
tėvyškės neitžmiršę, bet ją raš- 
liaviškai sustiprinę. Jų knygos 
ale buvo labjausiai demokratiš
kos, arba re vol iuci joniškos įtal
pos. Dabartinė lietuvių rašto kal
ba yra visai ypatiška ir apščiai 
atsiskir nuo kalbos žmonių, abel
nai vartojamos. Prastiems žmo
nėms ją išmanyti labai sunku.

Petras Kukutis,’ 
save slapyvar 
mane, prašyda

alime pamatyti daugybę 
. Iš kur jie? Jie patįs 
atsiranda, sakė Puchė. 
įpylė buljono į stiklinį 
išvirė ir skritulio galą 

užnitavo. Buljonas liko- 
— mikrooganizmų jame 

Pasteur’o užnituo-
v • •šiai

atsistoja prieš ištisą eilę apsireiš
kimų ir sako: “męs nežinome,’* 
bet juk nesenai nežinojo nei elek
tros, nei Roentgeno spindulių. 
Bet Pasteur savo bandymais at
rado ištisą eilę mikrobų, kurie 
yra priežastim daugeliui gyvybės 
apsireiškimų bei daugeliui apsir- 
gimų ir nustatė budus kovoti su 
tais mikrobais. Tam jisai pra
leido suvirs 30 metų nuolotinia- 
me be pailsio darbe.

Visiems žinoma, kad jeigu pa
imti buljono, kraujo, ar kokio 
nors skystimo su organiška me
džiaga ir palikti tą skystimą ke
lioms dienoms, tai jisai darosi 
drumstas ir pradeda blogai kve
pėti. Tame skystime eina puvi
mo procesas, ir jeigu pažiūrėti į 
skystimą per mikroskopą, tai ja
me 
mikrobų 
savaimi 
Pasteur 
skritulį, 
tuojau s 
si tyras 
nepasirodė 
tos stiklinaitės laikoma iki 
dienai, daugiau 50 metų, ir bul
jonas liekasi tokiu pat tyru, kaip 
buvo. Reikia tiktai atidaryti stik
linaitę, ir už kiek laiko prasideda 
puvimo procesas. Kodėl? Nes 
ore esama puvimo mikrobų, ku
rie patenka į buljoną ir pradeda 
tenai veistis, įšaukdami organiš
kosios medžiagos puvimą,—aiški
no Pasteur. Tačiaus Puchė jam 
prieštaravo: savystoviam orga
nizmų atsiradimui būtinai reika
linga oro, o į Pasteur’io stikli
naites oro nepatenka. Tuomet 
Pasteur perkeitė savo bandymus.

tikimas): “Well, 
prised to hear it. 
pression that they 
higher than beasts.’’ 
mums įstabu tai girdėt 
iki šiolei manėme, kad jie [lie
tuviai] nedaug kuom augštesni

Šituorn kun. Milukas, mato
mai, nori pasakyti, kad dabar 
jam už tai “keršija....”

Taigi 
anot tos patarlės 
o boba savo’’ — 
kaltina, ir jeigu 
aišku tas, kad vaidai, 
nemenki ir gana aštrus 
užlopyti reik didesnio takto, ne
gu išsiteisinimas Jurginės drau
gijos reikale, arba nurodymas 
ant juokingo incidento su Dr. 
Šliupu, arba pagalios tas senas 
nusiskundimas ant laikraščių, ku
rių redakcijose, anot to klebono, 
“neretai yra žmonės, ką tyko 
vien progos, kad šmeižti.”

Milukui, šv. Jurgio parapijos kle
bonui Philadephijoj, padaręs 
(Skait. “Lietuva” numer. 7-os 
straipsnį “Kįla viesulą”). Į tuos 
apkaltinimus, po kuriais, apart 
“Centralinio Komiteto,” buvo 
pasirašę dar apie 40 kun. Milu
ko ‘parapijonų,* kun. Milukas da
bar atsako ilgu straipsniu, tilpu
siu “Žvaigždės” num. 9-ame.-

Pirmiausiai kun. Milukas nu
rodo, kad iš visų 40 pasirašusiųjų 
po minėtų prieš jį protestu, tik 
šeši vyrai yra “pilnais parapi
jiečiais.” , Toliaus kun. Milukas 
nurodo, kad ‘fvisai nėra viršpa-l 
mi nė to j e š v. J u rg io p a ra p i j i e č i ų 
sąskaitoje čielos 20 pasirašusitj- Jisai

dangi mikrobai jojo nepasiekda 
v6. Tuomet Puchė pradėjo tvir 

perkei 
prigim-

Iš dabąrtįųės Lietuvos litera
tūros reikia ^neišpasakytai dyvy
ties. Ji yra ale visiškai moderniš
ka ir susideda labjausiai iš per
verstų veikalų .kitataučių. Kaip 
galėjo lietuvių; literatūra taip 
greit išaugti? Mete 1874 tikt(ai) 
223 knygos temenamos, mete 
1906-—jau 773,1 mete 1907—jau 
1,208, o .mete 1913—net 2,412 
knygų. Priežastis buvo — pa
geidavimas savo tautiškumą ap
reikšti, buvo patriotizmas.

Paghvo Dr. Šliupą... Nesenai 
buvoific pahiinėję apie Dr. Šliu
po prakalbas, kuriose jis aštriai 
l)iivo ’nupeikęs musų socialistus. 
SocialiŠtai, jeigu spręsti iš jų 
laikraščių, baisiai buvo tomis 
prakalbomis užsigavę, ypač gi 
tuom, kad, tarp kitko, Dr. Šliu
pas dar sykį jiems priminė, kad 
iki šiolei lietuvių visuomenė ne
matė atskaitų iš aukų, kurios su
dėta socialistų partijai Rusijos 
revoliucijos laikais (1905 m.). 
Pasiryžo jie Dr. Šliupą pagauti ir 
už tokį aščinčių tokiu pat aš- 
činčiudi atsimokėti. Ir pagavo... 
Jų laikraščiuose pasirodė viešas 
Dr. Šliupui užmetimas, kad lai 
jis socialistams tų revoliucijos 
aukų labai neprikaišioja, nes ii 
jis pats nesąs “be grieko”: jis. 
esą, taip pat rinkęs atikas 1909 
ir 1910 m., surinkęs jų 

atskaitos neišdavęs 
jais padaręs,—pasi

Visa tai parodo, kad Prūsų 
lietuvių nesnaudžiama. Gaila tik 
vieno: ar toks, ar kitoks pamink
las Duonelaičiui bus pastatytas, 
aišku, kad jis nebus pastatytas 
laiku. Kol visi sumanymai išsi- 
skels iš lukšto, pereis keletas me
tų, o 200-metinės Duonelaičio 
gimimo sukaktuvės išpuola šiuos
met. Tačiaus kaltinti nieko už
tai, rodos, negalim 
panašios rūšies 
zuotas darbas ir tauta tame dar 
neturi reikalingo prityrimo. Ki
tur panašios rųšies darbai pra
sideda keletu metų anksčiaus, 
kad sukaktuvių dienoj jau viskas 
butų pabaigta 
arba atidaryta

Savo keliu 
čiams, taip ir 
lietuviams smagu yra matyti sa 
vo brolius, Prūsų lietuvius, stro 
piai šiuom reikalu besirūpinant 
Tai yra, gali but, pirmas didesnh 
sumanaus Prūsų lietuvių tauti 
nio susipratimo apsireiškimas.

“Bet chamizmas Amerikoje rte 
vien tik musų spaudoje mato
mas. Kur tik nepasisuksi, visur 
su juo susitiksi. Jo toli jieškoti 
nereikia. Nueisi į susirinkimą, 
susidursi su chamizmu; nueisi į 
bažnyčią, jei tik kunigas bus blo
gam upe, ir ten susidursi su cha
mizmu; pasiimsi laikraštį—ir čia 
chamizmas. Ne visuose susirin
kimuose, n< 
ne visuose 
chamizmą, 
k’ai-kuriose

Mama, tai katinas išgėrė 
ną!.. Taip negudriai teisinasi 
mai vaikas, pagautas prie pieno 
puodo, kada iš kantrybės išėjusi 
mama 
ir užvertus 
giasi šelmiui 
vėlę, bet per 
ryti. V aikui 
jis dar, kaip 
tvėrimus 
ba dar 
mėgina 
vyras 
kitokia istorija: mamai gali pasi- 
laryt iš to ne tik Juokinga, bet

no kalno, Tilžėj, 
tačiaus šisai pa- 

sumanymas yra vertas 
. juom susipažini- 
todėl, kad jis visa 

dviejų skiriasi, 
iavė draugija 

kuri pataria, vieton 
paminklo, pastatyti 
Duonelaičio jubilė- 

jaus paminėjimui Tautos Namą, 
kuriame butų “svetykla susiėji
mams, atvira lietuviškų laikraš
čių • ir knygų skaitykla, kelei
viams nakvynė, lietuvių mokslei
viams pansijonatas ir 1.1.”

Šisai sumanymas, matomai, tu
ri ir pritarėjų. Komitetas ren
giasi netrukus šaukti didelį vie
šą susirinkimą, kuriame žadama 
visuomenę su šituorn Tautos Na
mo sumanymu plačiai supažin
dinti.

Iki šiolei gi šis sumanymas iš
rodo sekančiai, kaip “Tilžės Re
lei v v i” skaitome:

Jų, fatfjpo parapfJteHų*** Kiti 
pasirašttsių (ar kurių vardai pa
rašyti) . abelnai nėra. užsimokėję 
parapijai mokesčių už 2 metu.”

Po to, straipsnyje telpa ilga, 
Notary Public paliudyta, atskai
ta piniginio parapijos stovio nuo 
buvusio klebono, kun. Dumčiaus, 
laikų net iki šių metų.

Kun. Milukas prisipažįsta pa
naikinęs urėdus parapijos pre
zidento, sekretoriaus “ir kitokių 
ponų,” bet tai padaręs ne vienas, 
bet su žinia “visų parapijiečių 

susirinkime,” ir tik 
tada, kada dvasiškoji vyriausybė 
“įsakinai įsakė” jam tai padaryti.

Centrališko komiteto jis nepri- 
ėmęs todėl, kad: 1) jis buvęs 
legališkai išrinktas, 2) tas prie
šinosi jo (kun. Miluko) ir jų 
dvasiškos vyresnybės (?)• įsaky
mams ir 3) tame komitete buvę 
žmonės, prie jo parapijos nepri
gulinti.

Seniaus centralis komitetas bu
vo įtaręs kun. Miluką, kad jisai 
užgynęs šv. Jurgio draugystei 
$500.00 paskolos, suteiktos para
pijos reikalams. Kun. Milukas 
teisinasi, kad ji nebuvusi pažy
mėta parapijos knygose, todėl jis 
jos ir nenorėjęs atmokėti.

Su šiuom reikalu, matomai, ne
kaip išėjo: reikėjo net kun. Kau- 
lakio paliudijimo, ir achivysku- 
po paliepimo raštu tą skolą drau
gijai atlyginti, kas ir padaryta 
nutarimu nepaprasto sdsirinki- 
mo, laikyto vasario 9 d.

Žingeidi ta dalis nutarimo, ku
ri, sąryšyje su išmokėjimu $500 
Jurginei draugijai, reikalauja 
nuo visų užsimokėjimo užvilktų 
mokesčių: “išsiteisinimai, kad jie 
prigulėję prie lenkų parapijos, ar 
prie šv. Kazimiero (kun. Kaula- 
kio) parapijos, nieko nereiškia, 
ir visi turi lygiai užsimokėti už
vilktas metines mokestis.

Mokykla, esą, taipgi gerai ve
dama. Jokių draugijų, sako kun. 
Milukas, negrioviau, gi iš sakyk
los pagtrdavau vien tas dr-jas, 
kurios pildė katalikų bažnyčios 
prisakymą sulyg Velykinės iš
pažinties.

palaikė iki šiolei tik pe 
“giedojimus” (dainas) 
labai gražios esą, ir ] 
sirinkimus, kurie dat 
darė. Skaitome tolia

“Baigdamas, negaliu užtylėti 
pirm kelių metų įvykusio atsi
tikimo mano klebonijoj. Virš
ui i neto j Lietuviškoje salėje tu
rėjo laikyti prakalbas žinomas 
bedievių vadas Šliupas. Žadėta 
jį su paroda pasitikti. Tam tik
ras komitetas, kuriame buvo vie- 
nas iš viršminėtų 6 “protestuo
jančių parapijiečių,” atėjęs pas 
mane r e i k a 1 a v o. kad aš ei
čiau į jų salę ant iškilmės. Gir
di, jei neisi kunigas su mumis, 
tai pasigailėsi.

Chamizmas Amerikoje. Pa
kantrus musų žmonės, dažnai 
net perdaug kantrus. Ir tik .kada 
jau perdaug, taip sakant, “ant 
sprando uždrebia,” tada jau ir 
musų žmogelis pasipurto: gana 
jau, sako, bus tų baikų!...

Turbut, pagalios ir musų vi
suomenei nusibodo tas nešvaru
mas, kuriuom nuo kiek laiko už
sikrėtė tūli musų laikraščiai, pra- 
•dėjusie vartoti savo skiltyse to
kią kalbą, tokius pravardžiavi
mus ir plūdimus, su kokiais tik 
ant gatvės, arba karčiamose gali 
susitikti. Pasileido, vadinas, lie
žuvis, kaip to čigono botagas. 
Palaidus, nešvarus liežuvis (męs 
tai vadiname “nepraustaburniavi- 
mu”) netrukus privedė prie dar 
aršesnių dalykų 
griebi mosi kovoj 
šais taip pat palaidžių 
rių įrauk 
su Yču ir 
mu atsilankymai 
daug progos 
“liežuviams” 
reikšti).

“Boston Globę” atspausdino 
trumpą žinutę apie Bagočių. ši
sai išdavęs egzamenus ant advo
kato, bet Massachusetts advoka
tų draugija jokiu budu nenorinti 
jo prileisti prie praktikos dėlei 
Bagočiaus nemorališko pobūdžio 
ir kad bent du sykiu teismuose 
jisai neteisingai prisiekęs. Dabar 
Bagočius padavęs apeliaciją 
Augšč. Teisman. Jisai teisinasi, 
kad jo pirmesni pasielgimai ir 
neteisingos prisiekos buvę pada
rytos dar tada, kada jis buvo 
jaunas ir “nesubrendęs.” Jo po
būdį labai sugadinę ir Amerikos 
lietuviai. Štai jo žodžiai: “Kada 
po dviejų metų klejoj'imo po 
svietą, daugiausiai dirbus ant 
valkatų garlaivio už anglių pil
stytoją, pribuvau 1903 m. Ame
rikon, tai radau čia savo žmo
nes j)c jokio honoro ir priešus 
tiesų |jęi tvarkos. Neilgai man 
reikėjd,. kad aš nuo jų persiim- 
čiau anarchistiškų palinkimų, ne- 
apkentimo valdžios, įstatymų ir 
turtingųjų. Aš ir nenumaniau, 
kad mano tie darbai reiškia mo
rališką sugedimą” ir 1.1.

we are sur- 
We had im- 

are not much 
(Na-gi,

vių pakilimas negali nepritrauk
ti. Tai, rasite, naujoji dabartine 
rašto kalba, kuri “apščiai atsiskir 
nuo kalbos, žmonių abelnai var
tojamos,” neįstengs liaudies at
laikyti, nes “prastiems .žmonėms 
ją išmanyti labai sunku”? Bet 
gi ir šisai faktas, kaip sykis, ne
gali duoti pamato pranašavimui 
apie Prūsų lietuvių kalbos iš
nykimą. Visose tautose, visose 
kalbose, kurios turi savąją lite
ratūrą, rašto kalba žymiai ski
riasi nuo “prastų žmonių” kal
bos,—kai-kada dar daugiaus ne
gu pas lietuvius: vokiečių “bau- 
er” (mužikas) sunkiau gal su
pras Schiller’į, ar Goethe negu 
mūsiškis kaunietis Kudirką ar 
Maironį, o Šekspyrą ir pusėti
nai apsišvietęs anglikas turi skai
tyti, žodyną ant stalo pasidėjęs.. 
Išsidirbimas lietuvių literatinės 
kalbos, kurią vartoja šiądien 
maž-daug visi laikraščiai, yra kaip 
sykis sustiprėjimo ir vystymosi, 
bet ne nykimo lietuvių - kalbos 
ženklas.

Taigi kokios priežastįs butų 
galėję duoti progą lektoriui tokią 
išvadą apie Prūsų lietuvių išny
kimą padaryti? Bene vien ta ap
linkybe, kad prof.v Bezzenberger, 
kaip ir visi vokiečiai, pats geistų 
.os kalbos išnykimo. Tačiaus,

laik- 
kad 

Šliupas rinko aukas pabaigoje 
1909 ir pradžioje 1910 m., ir— 
sako—atskaitos neišdavė. Teisy
bė, Šliupas atskaitos neišdavė, 
bet dėl ko? Ar gal jis pinigus 
užgrobė? Žinoma, taip ponai so
cialistai mena. Taigi priėjo lai
kas, kad galime pasišnekėti ir 
apie atskaitą.

Revoliucijos metu, tūlas J. L. 
(net ir dabar neduodu pavardės 
pilnos, atsižvelgdamas į tai, kad 
tai—išguitinis į Siberiją) 
skelbęsji;soęialistų veikėju 
vpje, tapo ž; 
bugdy^s, ujo 
lrkuts|o fed y 
tarpan?|[aiutų 
nebuvę galima.

. 1909-’ ih/Tas 
kaip jis vadina 
d žiu, atsiliepė į 
mas pagėlbos, k 
tų. Nežinau, ar kas turi jautres
nę širdį už mane dėl žmogaus 
nelaimėje.ę.Į/Neklausiau, kas jis, 
ar dorąą, žpiogus, ar nelabėlis — 
bet žmogus nelaisvėje, “kenčia 
badą, nušalo kojas ir ausis ir no
sį, neturi kailinių žiemos metu, 
neturi kojoms apauto....” Bučiau 
koks laukinis, jeigu tokiam varg
šui negelbėčiau. Neturėdamas 
pats ištekliaus, su draugais pasi- 

išsitinčiau 15 rublių. At- 
kąd, gavęs daugiaus pinigų, 

alės pabėgti. Sulyg 
atsišaukiau į 

aukos 
pasiunčiau tam...Namų klausimą besvarstant, 

tapo sutarta į 5 metus surinkti 
250 lietuvių, kurie galėtų po 100 
markių (apie $24.00) sudėti ir 
tada su 25,000 markių pradėti 
Duonelaičio vardu Tautos Na
mus budavoti*** Yra pulkelis 
lietuvių, kurie jau prižadėjo kiek
vienas po 100 markių duoti, jei 
į 5 metus susieis išviso 250 lie
tuvių, kiekvienas po tiek jau 
d uodančiu.

rase 
mėgins 
draugų patarimo 
visuomenę. Bėgant laikui 
ėmė plaukti. 1 
vargšui $123.50

Išsiimtus pinigus, atėjo nuo 
p. M. Z. perspėjimas, kad tas 
žmogus nesąs vertas užsitikėjimo. 
Nepoilgam nuo sądraugo-išgui- 
tinio iš Siberijos taipgi atplaukė 
žinutes, kad p. J. L. esąs gir
tuoklis, ir šiaip suvyliojęs kelis 
išguitinius pinigiškai.... Ponas gi 
J. L., gavęs pinigus, dar dau
giaus reikalavo, primeluodamas, 
kokias kliūtis jis randąs pabėgi
mui. Gana buvo to viso, dau
giau pinikų nesiunčiatt.

Aukų buvo ineję išviso $177.72. 
Laukiau, kas toliaus bus; beje, 
ką naujo tas 
Rašė jis, 
skųsdami 
daugiaus

Po kelių mėnesių parėjo bėda 
tūlam studentui Peterburge, ir 
“Liet. Ūkininkas” gyvu gvoltu 
meldė, kad. jį gelbėjus. Ir tai 
buvo vertingas pagelbos žmogus, 
kurs šiądien 
Siberijoje. / 
ninko” lapkrityje ' 1910 m. pa
siunčiau $57.41, ir žinau, kad 
minėtasai studentas tuos pinigus 
gavo- ir sunaudojo geram tikslui, 
beje pabaigti galėjo mokslą.

Tad—jeigu seniaus apie tą rei
kalą nešnekėjau; tai vien iš gė
dos, katd mane išguitinis apgavo, 
o per /mane—ir Lietuviškąją vi
suomenę. Teisybė yra, kad ne
turėjau kur akiij padėti. Bet, 
kad šiądieh socialistai ant ma
nęs užgula už minėtąsias aukas, 
tai vistfįme^ei pranešu, kad au
komis ^naudojosi apgavikas—so
cialistas^ ir Jeigu aš prasikaltau, 
jį gelbėjamas ir į visuomenę at- 
sišaukdarhas, pagelbos, tai pats 
tapau apgautas. Minkšta širdis 
dėl kankinių-—tai mano kaltė, o 
kieta apgavilWska socialisto šir
dis—tai- kaltė pono J. L., kurs, 
žinoma^ .nei ųemanė pabėgti, nors 
laiškuose tai tikrino.

Tikiu, kad visuomenė bent 
man tą klaidą nepaskaitys esant 
didele nuodėme, ypatingai kada 
pasimokinau, jog tūlų socialistų 
dantįs balti, bet sielos juodos, 
suterštos, purvinos.

spaustu
Tačiaus daugiau 

šiame atvėjyj ap 
Lietuva, kurios su 

buvo.
> sumanymas pa 
didžiam

Dideliai patarnavo chirurgijai, 
lygiai kaip ir visai medicinai, che
mikas Louis Pasteur, kuris, da
rydamas savo bandymus, 
mažiausia chirurgiją turėj 
nyje., Mokslas yra, 
nas didelis retėžys 
kilpos neperskiriamai tarp savęs 
sujungtos. Abstraktiški (vien 
mintyje esantieji) teorijos pro
tavimai, bandymai, išskaitliavi- 
mai, (visas šis “mokslas dėl kitų 
mokslų,” kaip tai chemija kai-ka
da vadinama), dažnai pačiam ty
rinėtojui netikėtai tampa pama
tu naujiems išradimams visai 
svetimoje srytyje.

Pasteur užsiįdomavo fermen
tacijos (rūgimo) klausimu, svar
biu alaus ir vynų išdirbėjams. Ji
sai užsiėmė tuom klausimu ir 
rado, kad rūgimą pagamina mik
robai, mažučiausi prie augmenų 
prigulintieji gyvūnai, kurie dau
ginasi su nepaprastu greitumu. 
Išaiškinęs procesą, pasidarantį 
bonkoje su actu ir alum, jisai 
rado rakt£ ištisai apsireiškimų 
eilei atspėti. Toliaus šį moksli
ninką užinteresavo klausimas, ar 
gali gyvūnai patįs savaimi atsi
rasti?— klausimas, kurisai buvo * materialistų pakraipos iškeltas 
šešiasdešimtuose praeitojo šimt
mečio metuos^

“Įberkite grudų į puodą ir už- 
kimškite 
niai 
ninkas Van-Helmont, 
kinių garai ir grudų kvapas, su
sivieniję, pagamins visą šeimyną 

prikergdavo prie to: 
mačiau savo, akimis.” 
mokslininkas, Puchė 
panašiai į tai sanpro- 

kad ban-

Išpasakojęš lietuvių praeities 
istoriją, profesorius Bezzenber
ger meta ...žvilgsnį į dabartinę 
Lietuvą "ir hegali atsistebėti lie
tuvių literatūros. greitu augimu. 
Jisai sako: •

Operacijos Pirmiaus ir Dabar
(Pagal DR. P. KIBARDIN) 

(Užbaiga)

Šlovingi, gražus ii 
yra jų giedojimai. J t, 
mai yra daug gero išt 
yra lietuviška kalba 
dar iki šiądien išlikusi 
nyksta ir išnyks. Gai 
per žodžio sakytojų (pamoksli
ninkų) pamokinimą yra graži 
senieji rubai išnaikinti, taipojau 
tūli geri senovės papročiai.

pausdinto žodžio nešva- 
covoja; pastaraisiais lai- 
net visiškai atsisakė vesti 

bile kokius ginčus su tais laik
raščiais, kurie, vieton vyriškų ar
gumentų, vartoja tą palaidų lie
žuvį, nepraustaburniayimą, arba, 
kitais žodžiais tariant, tą naujai 
apkrikštytąjį “chamizmą.”

Ir ne viena tik “Lietuva” į 
tai atkreipė atydą. Kova su ta 
musų viešojo gyvenimo liga eina 
vis platyn ir didyn. Visi tie ne
švarus užsipuldinėjimai, “riebus”’ 
neva pajuokimai, “džianbambiz- 
mo” dvasia ir visi tie 
negali būti skanus nei 
kas turi nors šiek-tiek 
ką, padorų skonį.

Vienok ne tik laikraštijoj tąjį 
“chamizmą” randame. Jo esama 
Ir kur kitur. “Ateitis,” nesenai 
Bostone pradėjęs eiti laikraštis, 
kuris nuo pat savo gimimo die
nos pasiryžo su ta liga kovoti, 
štai kaip’ apie tai rašo (num.

alejimo issi- 
;ai iškėlė Lie- 
pasiprocavojo 
su grekišku 

nuoprasnai (per- 
Žemės

’ Tefcforitts, supažindinęs savo 
klausytojus su pradžia Lietuvos 
istorijos ir priėjęs prie tų laikų,, 
kada- •Vytautas-’ pasiliuosavo iš 
kalėjimo, į kurį jį buvo įgrūdęs 
pasalus Jogaila, taip sako (pa
liekame prūsiškąjį kalbos stilių) :.

Visa tai, suprantama, musų 
žmonių nepakelia, nepadaro jų 
kiltesniais, žmoniškesniais, bet 
atpenč,—-stumia juos stačiai į 
dvokiančias pelkes. Taigi toki 
laikraščiai, ažuot padavus musų 
liaudžiai ranką it patraukus ją 
augštyn, kumščia pradėjo ją 
grųsti žemyn.

Šitokį 
ten Ru; 
mizmu.’ 
taip ir 
turėjo, 
laikraščiai 
su tuom 
“Lietu v 
prieš 
prieš 
rūmą

sumanys, 
rase jo sądraugai jį 

— bet pinigų vyliugui 
nedaviau.

Amerikiečiai (Tėvynės Myl 
Draugija) nuo kelių metų rengė 
si išleisti Duonelaičio raštu rin 
kinį. Tokį pat rinki 
žadėjo leisti ir privatišl 
ve Lietuvoje, 
šia gyvybės 
reiškia Prūsų 
mis Duonelaiti

Ten buvo k ii 
statyti pirmam didžiam lietuvių 
poetui Duonelaičiui paminklą ant 
istoriško Rambyno kalno, 
Nemuno kranto, netoli nuo 
žės. Sumanymas išpradžių 
rėjo pritarėjų, tačiaus dabar 
giai jis įvyks. Laikraščiuose pa
sirodė balsai su nurodinėjimais, 
kad tokį paminklą geriaus butų 
statyti Tilžėje, bet ne laukuose 
ant Rambyno kalno, kuris yra 
nors gražus, bet pasiekiamas tik 
vasaros laiku ir todėl atlankymui 
neparankus.

Dabar matome, kad 
naujas sumanymas yra k

“Tilžės Keleivyj” yra 
straipsnis, po kuriuom pasirašo 
“Viens iš Komiteto (Prūsų lie
tuviai jau yra sutverę tam tikrą 
komitetą, kuris, rūpinsis Duone
laičio paminklo pastatymu). Šia
me straipsnyj pasakojama, kad 
yra dar sumanymas: statyti Duo
nelaičio paminklą Klaipėdoje.

Nors^ kol-kas, dabar dar ir ne
žinia, kurioj vietoj ištikro bus. 
Duonelaičio paminklas pastaty
tas,—ant Ramby 
ar Klaipėdoj 
starasis 
artimesnio s 
mo jau vien 
kuom nuo pirmų

Sumanymą p< 
“Vienybė,’ 
akmeninio

apsireiškimą ėmė kas 
Joje ir pavadino “cha- 

Prigijo kaip Lietuvoje, 
čia Amerikoj. Prigyti 
nes Amerikoj nekurie 

jau nuo senai pradėjo 
“chamizmu” kovoti, 

jau nuo gana senai

geismas (yra vienas dalykaa, o 
gyvenimą apsireiškimai yra vėl 
visai kitas dalykas. Šiądieninis 
ITu sFiiefBvių judėjimas mažai 
duodan vilties, kad tie vokiečių 
geismai galėtų* išsipildyt.



nonai.

*> Vibrionai — kai-kurios vin
giuotos ir susisukusios bacilos. 
Kai-kurios jųjų yra labai pavo-

tį, kad savystovio organizmų at
siradimo negali būti. Pasteur

iki užvirimo, bet tiktai iki 60

kinti mikrobus

ir buljonas no

vartojamas, pavyzdžiui, priruo
šiant pieną, ir vadinasi Pastebė

žingsnis už žingsnio Pasteur 11 e- 
nžginčinama faktų liogika gra
žiai apgalėjo savo priešininkus, 
o, sumušdamas juos, atidengė 
naujus horizontus moksle. Jisai 
griežtai prirodė, kad puvimai, 
kaip ir rūgimas, paeina nuo mik
roorganizmų, bet ne atbulai, o

ganizmai savaimi atsiranda/' pu-

buvo tiktai vienas žtngsiys iki 
tam, kad suprasti, jog kkpcvieno 
puvimo procese guli taipogi mik-

užkrečiamųjų ligų pamate. Daug 
pasityčiojimų teko Pasteur’iui iš
girsti iš visų pusių. Jįjį persta-
tydavo kokiu tai maniaku, 
visur vaidinasi mikrobai. “ Pono 

vibrto-

visokiais liudais su pašaipa ant 
kiekvieno žingsnio atkartodavo, 
o tačiaus nesugriaunama 
I logika FaXtcur’io

faktų
bau d vmttose

ono

mokslininku

-teur’io grybeliai 
ačiū tolimesniems,

ies, isdalies kitų
ĮKitidgai Koch’o, 
pasirodė įvairių Į 
ištini. Gimė nau-

mokslas, puikią ateitį turį'

vadinamųjų

rų taškų pavidale krūvomis gu
linčiu mikrobu. Dar vėliam V V
Koch ir kiti mokslininkai griež-

malonaus kvapo,, erzina odą ir

Pirmiausiai, jis; 
są eilę bandymų

dose. Rezultatai gavosi pasek
mingi. Fotam jisai pavartojo sa
vo metodą klinikoje, tačiaus ne
siskubino su viešu savo išradi
mo pagarsinimu, kol galutinai ne
ištyrė antiseptiškojo budo gydy
me; tiktai 1867 111. apskelbė tai,’

sta sublimatu, kuris 
dar smarkiau naikina, 
sublimatas, nors ir 1

fi

■ , a;>i '

Chirurgai pasiekėm žmogaus kū
no gelmes, neišskiriant nei šir
dies,— chirurgija pradėjo užgydy
ti širdies žaizdas, žinoma, vien

JUJlU'-T/ Vl I 1 " **<A‘ -------- - ------- .......r ...... |

ir

mas mikrobus, jisai naikinančiai 
veikia ir mėsų audiniuose. Ne
žiūrint visų mokslininkų pastaia-

mėje; jinai pasiekė kaušo vidu
rį, ir dabar pasekmingai prašali
nama tą, arba kita sniegenų da
lis. Vidurių operacijos pasidarė

me-

Lister buvo išdirbę 
operacijų darymo ir 2 
rišimo būda. Kad 1

tartum kar
bolinių

vieta taipogi būdavo nuplaunama 
praskiestaja rūgštim. Kad nepri- 
leidus mikrobų prie žaiz 
po operacijos, Lister pas 
tam tikrą aprišimo būdą.

tame didelis jojo

sudėdamas jąją

žmogui.
* *

triūsui, praeito šimtine

natrjas metodas, kuri uolu,

gari tie?

m u.

vartoti

užgytų pirmu už t ra ūki
ui.. mašina vadinasi “ste

jeigu garas 
mu. Garui
sutcikti by kokią temperatūrą. 
Juo augštesnė temperatūra, juo 
greičiau ir tikriau garas užmuša

le ir 
Jisai 
le, ir

neerzintu

tani tikra iš virinto šilko pada
ryta materija—tafta, o kad kar
boli nė rūgštis neišgaruotų, ir kad

rišimą, jisai marlę padengdavo 
sluogsn'iu panašios į gumą ma
terijos, kaip tai męs prie kom
presu darome, Tai toksai buvo
painus

i nomsiomis, gavosi tiesiog
i puikiausios. Tačiaus Lister

aciu

ne-

lina antkratas nuo visų ligoniui 
ir operaciją darąnčiąmjam gydy
tojui skiriamųjų medžiagų. Iran-

Ligonio oda ir Chirurgo 
plaunama dar ir antisepti 
m e d ž i agi > n 1 i s. I ‘ a s t a r u o j u
pradedama visur vartoti j

uzmusancios

skaitlius puola iki minimumui.

prašalinama dalimis; yra aprašyta I 
keletas atsitikimų, kuomet skil- J 
vis visiškai prašalinta ir maistą 
atnešančioji žarna susinta su vi- ’ 
durių žarnomis, išgijant priegto 
pačiam ligoniui. Rusų chirurgas 
I l ercen keletas metų atgal padarė

m a is t nešė s žarnos—ir li
kosi gyvas; žarnas da-gon 1 s

lims, mastais, prašalina—yra ap
rašyta atsitikimų, kur prašalinta 
5 mastai žarnos, beveik pusė vi
sų vidurių žarnų, persodina 
gįslas, odą nuo vieno žmogaus 
aut kito, susiuva nervus ir 1.1.

rurg

ateitį.

\ eljaminovo žodžiais apie Lis-' 
ter’j: “Užtenka įsivaizdinti sau 
figūrą šio gydytojo, apspiesto 
miliardaiš žmonių, kurių gyvybė, 
ačiū jo mintims ir darbui, buvo 
išgelbėta, kad su didžiausia pa
garba sušukti: “Taip, tai buvo

Liuosai vertė J.

i £ Pašnekelių Kampelis
409. Kur yra didžiausia sala? 1 Vien taip vadinamųjų

pu upv- UHUM, M salu vra Naujoji
iššaukia sta-i tunu išvcngun.-j tinkamai pa.lėko-! gu|inš jiau,.iu()sc . nllo

os ir nuo pastarosios
racijų susirgimas
fiiokokai ir streptokokai, tam tik-'jo Pasteur’iuį., 
rų rūšių bakterijos. Stafilokokų

streptokokų randama tiktai prie 
sunkesnių susirgimų, “rožėje” ir 
1.1. Štai priešai, su kuriais rei-

tintis, tačiaus senieji chirurgai 
negreitai priėmė Lister’io meto
dą, skaitydami jįjį ir kebliu, ir

tai
tik-1 gražiausiųjų visame pasaulyje.
tpie j Naujoji'’Gvinėja, gausia apklo-

gumose,, taip ir Kainuose, oavo 
giriomis męs niekuomet nesusi-

buvo “chirurgiškų užmušimų 
priežastim.

* ❖

brangiu ir bereikalingu;
būdavo tiesiog pasitj ropos

mečio
nuo

Pasteur’io i š r a d i m a s buvo
Veljaminov

žinoma

osios dalies. Pirmas 
kaip manoma, atlan- 
dar u-u m. Nuo pat

verizatorių prie

t, įkvėpė bakterio-i kuomet pagelbininkas pabauda-jiui vadovaujant, 
liogijai mintį bei sielą ir prak
tikoje suteikė jai tą pakraipą, 
kuri atnešė žmonijai neapskait-

miltinė prirodė, kad
sėkmingai kovoti su
mats.

sorius Glasgow’e. Jįjį skaitė 
vidutiniu chirurgu, neatsižymė-

bėt tai buvo žmogus su tyrinė
jančiu protu. Jojo ligonbutyje 
keblumai su apsirgimais po ope-

dažniau negu kitur. Vėliaus iš
siaiškino, kad ligonbutis buvo

me laidota cholera sirgusieji 
žmonės; daugelis karstų (grabų) 
rasta tiesiog po ligonbučio gTin-

puvimas užkrėsdavo orą ir žaiz
das, ačiū kam. Lister buvo ne
tekęs jokios vilties. Kaip tiktai 
buvo viešai paskelbti pirmieji 
Patseur’io bandymai, Lister da-

ir 
nuo mikrobų

nanti blogą kvapą. Laike karo 
už vergijos panaikinimą Šiauri
nėje Amerikoje prie Pittsburgh 
išsiplatino baisus dvokimas, 
ačiū daugybei negiliai palaidotų

bolinė rūgštis. Prakasta grabės, 
įtaisyta tam tikros trubos, per 
kurias lieta karbolinė rūgštis, ir 
dvokimas išnyko. Šisai tai

ir prie operacijų

-gi, netingėk,

1 atradimo Naujoji Gvin 
! uoliai tyrinėjama, ypatų 
vynioliktame šimtmetyje

na- . . ._ įžiūrint visų

vra

tyrinėjimų, šioji sa-

UcLL KcliLcL pdl V .11 LIUO | ... .1 • . • - ..... . u - i daliu, apie kurias tyrinėtojiteisingumą žodžiu, kad nėra! . /. . ...V _ _. „ , . I ri labai neaišku supratimą,
pranašo savo tėvynėje. Anglai I v. . , v ., . . . . . . ciaus daug kas ir sužinota

todavo Lister’io metodą. Prof.
Tauber pasakoja, kad, kuomet

kose, kame tuom laiku dirbo Lis
ter, daro operacijas 
vę, nepripažindami jokios anti-

Būdamas Vokietijoje, Lister at
silankė žinomo profesoriaus 
Volkmann’o klinikoje ir, pama-

su pasigrožėjimu sušukęs: “Jus 
didesnis Lister negu aš.” Rusijo
je karštu Lister’io šalininku pa
sidarė Dorpato universiteto pro
fesorius Bergman, kuris vėliaus 
užėmė garbingiausiąją Vokietijo-

universitete.
Dabar Lister’io aprišimas turi 

tiktai istorišką reikšmę. Princi
pas liko, smulkmenos ilgainiu pa-

toti Lister’io pulverizatorius. 
Karbolinės rūgšties garai, plati
nami laike operacijos, labai blo
gai atsiliepdavo ant ligonio ir 
ypatingai ant operuojančiųjų. 
Priegto ir bakteriohogijos tyri
nėjimais buvo prirodyta, kad nuo 
žmogaus odos, nuo chirurgo ran
kų, per susiuvimo vietas ir apri-

tekti daug daugiau negu iš oro. 
Chirurgų atyda buvo atkreipta į 
rankų, odos ir aprišimo medžia
gų prirengima. Šilkinė tafta bei 
guminė materija atmesta, ir pa
keista vata, kuri, sulyg Pasteur’io 
tyrinėjimų, nepraleidžianti mik-

t li

ekvatoriaus; reiškia amžinai šil
toje srytyje, kur nežinoma, kas 
tai yra šalta ir snieguota žiema.

labai augšti. Augščiausiųjų kal
nų viršūnėse yra gan įdomių ap
sireiškimų. Taip, neturėdami 
apačioje žiemos per ištisus me
tus, kalnų viršūnėse žmonės, jei-

sąrą turėtų kiekvienoje paroje.
Mat, naktį, nusileidus saulei, oras

virsta į ledą; užtekėjus saulei 
išryto, ledas sutirpsta, ir vėl pra
sideda vasaros oras. Kai-kurie 
tyrinėtojai tvirtina,, buk matę 
kalnų viršūnėse sniego, bet ar 
tai teisinga, kol-kas galutinai ne
ištirta. Dauguma tyrinėtojų abe
joja, kadangi kalnai nėra užtek-

tenai išsilaikyti.* •Apie šios salos gyvulius męs, 
šiaurių gyventojai, labai mažai 
ką galime sau įsivaizdinti—taip

ščiai šiltuose kraštuose taip įvai
rus, taip margų, gražių spalvų,

APLINK ŽEMĘ ORLAIVYJ. - - x-
Nepaprastas sumanymas tapo pakeltas aplėkti orlaiviu aplink žemę. Pirmiausiai bus bandoma perlėkti per 

Atlantiko vandenyną. Juoda linija ant žemlapio parodo kelią rengiamosios kelionės, kuri turi prasidėt! iš San 
I Francisco, Cal. Viršui leitenantas J. C. Porte, Anglijos armijos lakūnas; apačioj—leitenantas Towers Suvieny
tų Valstijų laivyno lakūnas. Abudu žada mėginti'lėkti skersai Atlantiką.

. * įdomus

jasi iš šunies

būdas, kuriuom 
.1110 šunjes, jąją

ir ramiai 
j sau stovi, koi šuva visai arti prie 
i josios neprieina. Tuomet jinai 

...... 1 nepaprastu greitumu žymiai at- 10 augti Įvairiausių rų-j . Y . . . .J . .. Y. . . ' Lsitolma nuo sunies ir paskui vėlZohu rusiu Įvairumu; , . . .. .| atkartoja tą patį triksą. Kad 
i ir ilgiausiai tęstųsi šios lenktynės,

savo
. ne

Šios salos gyventojais 
taip vadinamieji papuasai, kurie j ‘ 
čia yra dar užsilikę tyriausioje 
formoje, nesusimaišę su kitomis 
veislėmis. Visi vietiniai gyven-

namasai kanibalizmas, tai 
žmogaus mėsos valgymas.
visos salos iki šiai dienai yra 
didelis skaitlius žmogėdžių, 
ric, sugavę savo priešą, o ir

niatant pagamina sau 
pa rd žiu s ni eitis N e virt

vrą

vi- 
be- 

iš jojo

ropietis tokiu budu- pražuvo. 
Žmogėdžiai daugiausiai gyvena 
kalnuose. Prie salos kraštų ir 
taip lygumose gyvena ramios sa
vo daugumoje giminės, kurios 
pradeda sueiti į artimesnį ryšį su 
europiečiais ir net pirklyba užsi
imti. Tarp čionykščių gyvento-

hometo mokslas, pastarasis, kol- 
-kas, su didesniu pasisekimu 
gu krikščionystė. Čiagimiai, 
tomai, yra gabus ir tuomi 
kyklose aĮsižymi. '

Naujoji rGvįųėja politiškai
guli trims; iEuropos valstijoms: 
Anglijai/Vokietijai ir Hollandi- 
jai. * '

ne-
ma-
1110-

pri-

gindami su mūsiškiais, vien ga
lime stebėtis ta gausybe, kuria 
gamta apipylė šiltus kraštus. 
Naujosios Gvinėjos sala šiuom 
atžvilgiu neatsilieka nuo kitų šil
tųjų kraštų. Iki šiolei vien pauk
ščių yra priskaityta iki 500 ru
siu. Galima manyti, kad tai dar 
toli-gražu neviskas, kadangi dau
gelis vietų iki šiolei neištirta, o 
čia kas sklypelis, tai vis naujos 
formos, naujos rųšįs, kurios savo 
gražumu tartum lenktynįuojasi/to.

_į_°.----
410. Kojcs keturkojis gyvūnas 

yra greičikusis? Paprastai ma
noma, buk smarkiausiais ketur
kojais esą1 taip vadinamosios 
“kurtų” rųsies šųnįs. Su jais ne
gali susilygiųti greitume jokis 
kitas žinomųjų keturkojų. Ge
ras kurtas visuomet lengvai pa
gauna kiškį (zuikį). Tačiaus yra 
dar vienas inažai žinomas ketur
kojis, su kuriuom greičiausįs 
kurtas jokiu budu negali susily
ginti. Tai yra maža raudona la
pe, gyvenanti Kolorados lygu
mose, vakarinėje Suvienytų Val
stijų dalyje. Toji lapė, ačiū ne
paprastam josios greitumui, vie
tos gyventojų ir yra vadinama 
'greituole.* Jinai labai lengvai pa
bėga kad ir nuo greičiausio kur-

šiuolėmis. Josios bėgimas 
lygus, kad jinai tartum ne 
ga. bet niaukia, arba čiuožia.

vidutinio ilgumo, bet už tai labai 
gerai sudėtos ir turi pažymėtinai 
daug raumenų.

-----o-----
411. Kokią abėcėlę vartoja ky
li? Regis, nėra nieko painesnio

ištisus šimtmečius vartojo ir dar 
tebevartoja. Tai nėra abctėlė,

llgiaųpios dabartinių tau- 
voš siekia per 35 

>a raides. Kas kita 
Pas juos ženklų yra

p rast i. i 
tų abėc 
ženklus, 
su kynais. 
tūkstančiai, 
reiškia vieną garsą, kartais visą 
skiemenį (sillabą), o kartais kokį 
ištisą žodį. Kiekvienas kynas iš- 
pradžių turi išmokti atmintinai 
apie 8,000 tų ženklų. Bet to ne
priima bradėti tikro mokslo. Be
tų astuonių tūkstančių ženklų 
mažai ką galima parašyti, arba 
perskaityti. Kynai be jųjų negali

tuviai, be savo abėcėlės 32 rai
džių. Kuomet męs išmokstame 
tas 32 raides, tai galime skaityti 
visa, kas lietuvių kalboje para
šyta. Kartais nesuprasime, bet 
perskaityti visuomet lengvai ga
lėsime. Netaip yra su kynais. 
Kuomet kynas išmoko tuos <8 
tūkstančius ženklų, tai dar ne
reiškia, kad jisai jau visa ką ir 
skaityti gali. Tie 8 tūkstančiai— 
tai tik ženklai, be kurių kynas

kinanties toliaus, kynui moki
niui, sale paties mokslo, reika
linga pažinti vis nauji ir nauji 
ženklai, kurie reiškia vis naujus 
vardus ir moksliškus žodžius.
Tokiu budu kynas dar daug tūk
stančių naujų ženklų išmoksta, 
kol galutinai pabaiga augštesnįjį 
mokslų.

Kaip blogai tokia rašybos tvar
ka atsiliepia į patj mokinimus! ir J (Atsakymai* bus kitam numeryj.)

kiek trukdėsių ir keblumų iš to 
mokinys—regis, nereikia nei 

ėti. Patįs kynai labai ge- 
supranta trukumus savo ra- 
)je, ir todėlei pastaraisiais

kaip čia padarius.

ra

prastesne, išnaikinti dabartinį pai
numą. Ypatingai smarkus judė
jimas lengvesnės rašybos nau-

po republika. Nesenai tam tikra 
komisja išdirbo naujos kyniškos 
abėcėlės projektą, sulyg kurio, 
kynų rašyba privalo turėti tiktai 
42 raides. Komisija , peržiurėjo 
\ isas dabar esančias ąbėcėles ir 
iš jųjų sudarė vieną, pritaikintą 
prie kynų kalbos. Kynai, nežiū
rint žinomojo savo senovės pa
mylėjimo, naująją abėcėlę su
tinka labai prielankiai. Galima 
tikėtis, kad jinai greitu laiku už
ims senojo keblaus systemo vie
tą. Pastebėtina, kad iš 42 ženklų 
23 reiškia balses ir tiktai

412. 
sodos
esama 
Ežero

----- o-----
Kur yra ežeras, vien 
susidedąs?

19

iš
Tokio ežero 

rytinėje Afrikos dalyje, 
vardas yra Magadi. Kuo

met ištolo į ežerą žiūrai, jisai'iš
rodo didžiausiu vandens plotu. 
Kuomet artyn prieini, tai pama
tai, kad ežero paviršius yra visai 
kietas ir taip baltas, kad šviesio
je dienoje akį duria. Šis ežeras 
užima 30 ketvirtainių mylių. 
Kaip giliai siekia soda—kitais žo
džiais, kaip gilus yra ežeras— 
kol-kas nežinia. Matomai, tai 
būta tikro ežero senose gadynėse, 
ir soda susirinko ežero dugne.

re liko viena soda. Kaip ten ne
būtų, dabar rastaja soda naudo
jamasi, ir daug jos iškasama. Ža
dama šį ežerą sujungti geležin
keliu su prekybos centrais. Tuo
met, kaip manoma, šio ežero so
da galės aprūpinti visos 
skritulio žmoniją. Ežeras

žemės
Maga-

KLAUSIMAI.
413. Kaip greitai auga medžiai 

ir koksai jųjų amžius?
414. Koksai menesis liko visai 

be pelnačio * menulio ?
415. Kur žmonės turėdavo ap

sivesti, vien apatiniuose drabu
žiuose būdami?

416. Kuomet išrasta' siuvamo
sios adatos?

Kodčl vištos mažiaus deda kiau« 
šinių žiemą.

A. G. “Lietuvos” 8-me num. 
klausia, kodėl vištos žiemos lai
ku deda mažiaus kiaušinių. Ji# 
girdėjęs, kad kitur ir žiemą viš-

kitu laiku ir klausia “Lietuvos” 
skaitytojų patarimo, nesą tas jam

noti.
P-ui A. G. pagelbon ateina net 

du skaitytojai. Abiejų nuomonės 
beveik tos pačios: dedame trum
pesnį patarimą.

“Vištos dės kiaušinius ir žie
mos laiku taip pat, kaip vasarą, 
jeigu žiemą jos jausis, kaip va
sarą. Yra daugelis priežasčių,

“nederlingumas” žiemos laiku, 
bet svarbiausios tš jų sekančios: 
blogas vištų penėjimas, šaltis, 
blogas vištininkas, blogas oras, 
nešvarus užlaikymas, stoka pasi-, 
mankštinimo vištoms žiemos lai
ku ir stoka šilto vandens labai 
vištas sulaiko žiemos laiku nuo 
dėjimo kiaušinių. Žiemos laiku 
ypatingai yra svarbu turėti daug 
kiaušinių, nes tuomet jie bran
gus. Ir tai galima turėti, bet 
kaip kiekvienam užsiėmime, ar 
biznyje, taip ir šiame atsitikime, 
reikia gero prižiūrėjimo. Be pri
žiūrėjimo niekas neišeis.

Vištininkas privalo būti erd
vus (ant vištos nuo 2 iki 4 pėdų 
aslos), šiltas ir šviesus; visto# 
privalo turėti tyro oro, užtektinai 
gerų grudų, daug tyro vandens, 
daržovių (kopūstų galvose, bu
rokų, bulbių), taipgi daug tokio# 
medžiagos, iš kurios darosi kiau
šinio lukštas (galvijų švieži mal
ti kaulai, mėsos atmetos, oiste- 
rių dėžės, medinės anglįs arba 
kalkės su stambia smėlini). Žie
mos laiku vištos neturi tiek dar
bo, kiek vasarą, todėl jos tunka, 
o tas kenkia kiaušinių dėjimui; 
kad tą prašalinus, gerai paberti 
grudų šiauduose: Vištos turės už
teki nai darbo, kol juos suras, bus 
sveikos ir nenutuks perdaug. 
Vištininką reik būtinai kuošva- 
riausiai užlaikyti, neberti grudų 
ant purvinos aslos, neduoti šal
to vandens gerti. Žodžiu, reik 
kad vištos žiemos laiku jaustųsi.

Gerai prižiuroma višta turi pa
dėti j metus 200 kiaušinių, ge«t



pagal pačios

Box 352

Jūsų raštelio

1122Ant. Booben.

JUOKELIAI

Apgarsinimai
.Thorp, Wis.

! VIETINES ŽINIOS. Pajieškojimai

Mano... ma-

valandėtėš) :

«

CO.

» • ži
noti, kur?

DRAUGIJŲ REIKALI1GRASINIMAS. jau turime

operatorius ant

sai sudeginai žąsį!

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

ad-

III.

kepykloje už

III.

Ant Pardavimoas

Jaunų

“Pasa-
visa eilė mono-

50c.

at-
ąutorių laujcan iš

nežinau kur. Jis 
meldžiu atsišauk-

Tokią kalbą, 
daktarui, yra

metų 
rašė, 
leisti 
tikra

lietuvius, 
Komitetas.

žmO' 
įmo 
igaflA 
1 ra- 

Pa-

J. Ka-
Chica-

įspūdį.
Ameri-
J. šlr-
Phila-

te- 
jau 
ne- 
ne-

pav., Kauno gub. Jo paties, 
jj žino, meldžiu atsišaukti ad-

Jodaika, 
Batavia, Ill.

Prašome 
taipogi kiek

Pa. Jo paties, ar kas apie 
meldžiu atsišaukti adresu: 
Peter Wadeski,

Benton, Ilk

Stan. Keblin,
900 Washington st., Stoughton, Mass.

meldžiu atsišaukti adresu: 
Jonas Vingraitis,

Desplaines st., Chicago, Ill

Pajieškau savo brolio Stanislovo 
Wadeskio. Gyveno 2 metai atgal Gi
rardville, 
jj žinotų,

Pajieškau savo brolj Vincentų Pa- 
reztj, iš Vienrankių sod., Papilės vol., 
Šiaulių 
ar kas 
r esu:

Berods, 
vaikams pasiskaityti
Tačiaūs šie leidiniai

d., 1914 m. . 
Svetainėje

Antanas Pareztis,
1010 — 2nd avė., Astoria, L. I. N. Y.

Boston, Mass. "Jos pačios, 
ją žino, meldžiu atsišaukti

n ak Prležastjs 
. Ignotas Stan-

Mr. A. Puczkorius,
157 Kensington av., Pullman,

Chicago, Ill.

Parsiduoda: — galiūnas p ge
roje vietoje. Savininkus išvažiuoja į 
Lietuvą. Atsišaukite:
1825 So. Halsted st., Chicago, Ill.

a. Pusią-

■i

resnės veislės padės ir 280 kiau-Į Koncertas ant Town of Lake, 
Šinių.

Bet reik, kad gaspadorius ar 
gaspadinė, kaip sakyta augščiaus, 
butų geri vištoms, tai ir vištos
Jlž tą gerumą “atsimokės.” 
. Beveik Ekspertas.

Geras patarimas.
-

P-as F. Mikolainis iš Thorp, 
,Wis., kuris taipgi davė tokį pat 
patarimą, tik daug platesnėj for
moj, baigdamas rašo:

“Visas smulkmenas sunku iš- 
rokuoti, todėl patartina kreiptis į 
Valstijos Experimental stotį 
(kurios yra daugelyj valstijų) ir 
iš ten galima gauti naudingų pa
tarimų apie ką nori.

Taipgi gerai yra parašyti į 
“U. S. Department .of Agricul
ture, Washington, D. C.” ir pa
prašyti, kad 'prisiųstų surašą to 
departamento naudingų leidinių 
apie ūkio reikalus (List of Publi
cations). Iš tų surašų galima pa
sirinkti skaitymų pagal reikalą. 
Knygelės yra anglų kalboj ir gau
namos uždyką, reik tik papra
šyt (už nekurias reik šiek-tiek 
primokėti). Ten taipgi galima 
gauti, kas nori, mėnesinį surašą 
visų leidinių apie ukininkyste.

Musų ūkininkai, kurie angliš
kai Supranta, gerai padarytų, jei
gu sau tuos leidinius parsitrauk
tu. F. Mikolainis.

Subadė peiliais. Ištikro reik 
stebėtis, kokių gyvulių, tiesiog 
'net žvėrių, tarp lietuvių esama. 
Feliksas Ivuška, gyvenantis prie 
4317 So. Lincoln st., guli lovoj 
su visa galva apraišiota-aplipdin- 
ta, nes veidas jo iš abiejų pusių

— Vakare, apie u vai.,—sako 
Ivuška, — kaip koki razbainin- 
kai užpuolė ant gatvės ir peiliais 
subadė.

Užpuolikais esą Juozas Gra- 
monta ir Kaz. Maciulevičius, jau
ni dar vyrai. Abudu, sakoma, pa
bėgę iš Chicagos.

Kalbama, kad tai vis vaisiai 
arielkėlės, .kuri ne vienam protą 
atima ir net iš protingo žmogaus 
gyvulį padaro.

Lietuvių drutuolių ristynčs. 
Chicagoj rengiama lietuvių dru
tuolių pasirodymas, kuris atsi
bus kovo 15 d. š. m. miesto da
lyj, vadinamoj “Town of Lake.” 
Tame vakare žada dalyvauti žy
miausieji Chicagos ir iš Lietuvos 
atvykusie drutuoliai: F. Dalkus 
—gerai jau žinomas ristininkas, 
S. Poškiavičia — didelės svaros 
sunkumų kilnotojas, ir kiti žy
mus chicagiečiai. Taipgi žada 
būti ir Pranas V. Norkus, nese
nai iš Lietuvos pribuvęs drtituo- 
lis, apie kurį jau buvo Amerikos 
laikraščiuose minėta. Jis pirmu 
kartu parodys ant scenos Ame
rikoje, ką jis gali savo stiprumu 
padaryti. Todėl chicagiečiai tu
rės progą pamatyt gerų lietu-

klausyt jų kalbų, tai, jie žada pa
rodyt tokį raumenų stiprumą, ko
kio lietuviai dar nėra matę.

Sekančiame “Lietuvos” nume- 
ryj bus pranešta apie šio vaka
ro smulkmenas.

Pečius expliodavo. Pas A. Kai
rį, bučernės savininką East Chi
cago], pereitą savaitę buvo toks 
atseikimas:

Valgomam kambaryj stovėjo di
delis geležinis pečius. Vakare su
syk išgirdo kambaryj smarkią 
explioziją. Atbėgę, pamatė, kad 
visas pečiaus priešakys išardytas 
ir sudaužytas į šmotus. Žmonės 
baisiai nusigando, nes manė, kad 
gal koki juodarankiai iš keršto 
bombą buvo pametę.. Bombos 
ir “juodarankių” ištikro butą, tik 
labai navatnų. “Juodarankių” ro
lę šiame atsitikime sulošė vaikai, 
o bombos vietą užėmė blėtinė 
(kenukas) su uogomis. Vaikai, 
bežaizdaini aplink pečių, kokiu 
ten budu palijo pečiuj minėtą, 
dar neatidarytą blėkinę su 
mis. Toji, įkaitus, sprogo 
są pečiaus priešakį išardė, 
mė, kad nieko arti nebuvo,
nukentėti nukentėjo vien tik pe
čius,—na, žinoma, ir savininko 
kišenius...

uogo-
ir vi-

Lai-
tai ir

Meištų Tamošelis

No. io LIETUVA

Lietuvių Jaunimo Ratelis ant 
Town of Lake, nemažai jau atsi
žymėjęs savo darbštumu ir veik
lumu teatrališkoj- dirvoj, rengia, 
gavėniai užėjus, didelį koncertą 
Davis Square parkučio svetainėj. 
Programas susidės iš dainų ir 
muzikališkų veikalų. Koncertas 
rengiamas kovo 15 d., ir publikai

Čia neprošalį bus paminėjus, 
kad tas pats ratelis rengiasi pa
statyt scenoj savo vedėjo, p. J. 
J. Zolp, veikalą “Du broliai,” ku
rį žadama lošti gegužio 24 d.

S. A. Zalp.

Užgavėnios Roselande. Užga
vėnių vakare, vasario 24 d., vie
tinis Visų Šventų parapijos cho
ras buvo surengęs savo nariams

rafinas. Buvo ir keletas pašali
nių svečių. Vakarėlis linksmai 
praėjo. Choras pirmu dar sykiu 
tokį vakarėlį rengia, bet jis taip 
patiko, jog tikimasi, kad jis ne
bus paskutinis. Prie šio choro 
priklauso apie 40 ypatų. Choro 
vedėju yra p. A. Pocius, ir rose- 
landiečiai nemažai yra jam dė
kingi už jo darbštumą ir gražų 
palinksminimą gražiomis choro 
dainelėmis. Tarp choro narių yra 
gerų solistų ir neblogų muzikan
tu. G
Dainos Mylėtojas M. R. Pa—as.

Iš Englewood. Tautiškoji Dai
nos ir Dramos draugija “Šviesa” 
buvo čia surengusi Ellis svetai
nėj vakarą. Statyta scenoj ko
medija “Du ir dvi” ir dar “Senas 
Kurpius.” Atsirado draugijoj vie
nas narys, kuris sakė galįs kitus 
pamokinti lošti, tai ir sutaisė tą 
vakarėlį. Atlikta, išimant neku- 
riuos, gan gerai. Buvo sykiu su 
tuom ir balius. Draugija buvo 
nutariusi laikyti balių su gėri
mais, bet svetainės savininkas, 
dėlei kokių tai priežasčių, ne
sutiko gėrimų leisti. Savo keliu, 
vakarui prasidėjus, degtinės buvo 
tiek, kad, anot patarles, “galė
jai net kojas joj mazgoti.” Ją 
mat laikyta slaptai. Sena mat 
pasaka: kur žmogelis bus link
smas neišsigeręs?..

Dalyvavęs Pranas.

Įvairumai. Jaunų Liet. Ame
rikoj Tautiškas Kliubas laike 
mėnesinio susirinkimo pereitą ne
dėldienį nutarė surengti gavėnios 
laiku referatą 
giniuiy išrinkta

Šio dalyko suren- 
komitetas iš' trijų

taipgi kalbėtasi 
valgomųjų daiktų 
tuom tarpu prie 

neprieita.

Susirinkime 
apie įsteigimą 
krautuvės, bet 
galutinio nutarimo
Plačiąūs reikalą apkalbėti palikta 
tam 7 tikram susirinkimui, kurį 
netrukus žadama sušaukti ir ku
riame' galės dalyvauti visi šiuom 
reikalu įdomaujantieji kliubo na
riai.

Kliubo choro vedėjas, p. Juo
dis, pranešė smagių žinių, kad 
kliubo choras ir dramos skyrius 
gražiai auga ir gerai laikos.

Po velykų kliubas žada lošti 
veikalą “Piktoji Dvasia.”

J. Mik—as.

—.Kovo 15 d. Tautiška Mylė
tojų Lietuvos Brolių ir Seserių 
Draugija rengia Stančiko svetai
nėj, Kensingtone, prakalbas 
Kairukščio sumanymo naudai 
(Kairukščio sumanymas yra, kad 
“Saulės,” “Žiburio” ir “Ryto” 
naudai surinkti 100,000 rublių po 
100 rublių).

— Miesto tarybon įnešta su
manymas, kad panaikinti saliu- 
nuose iškabas ‘Family Entrance,’ 
‘Ladies Entrance’ ir t. t. Šitos 
iškabos, sakoma, suvilioja į už
pakalinius' saliunų kambarius 
daug merginų ir abelnai puldo 
žmonių morališkumą.

— Šiomis dienomis susitvėrė 
ant Bridgeporto nauja moterių 
pašelpinė draugija vardu “Pane
les Šv. Rožančavos Draugija.” 
Sumanytojomis ir draugijos or
ganizatorėmis yra ponios Nau- 
siedienė ir Barbora Tarvidienė. 
Pereitą nedėldienį buvo pirmas 
susirinkimas, kuriame prisirašė 
32 sąnarės. Sekantis susirinkimas 
bus kovo 15 d. šv. Jurgio mo
kyklos kambariuose. Bus renka
ma naujai 
priimama 
dabar gali 
numažinta

draugijai valdyba ir 
naujos nares, kurios 
draugijon 
įstojimo

pastoti su
mokesti mi

($1.00)7 Carferis draugijai jau 
parūpintas.

Agnieška Gilienė. 
savaitę naujai su- 
18-tą. gatvę drau-

Pereitą 
si tvėrusi apie 
gija (ne kliubas) “Giedra,” apie 
kurią buvo jau šiose skiltyse mi
nėta, turėjo pasilinksminimo va
karėlį Henry Booth svetainėj. 
Dailus būrelis jaunuomenės, gra
žiai pasilinksmino,’ praleisdamas 
paskutinį Užgavėnių vakarą. Tas 
labai pagirtina, nes pirmiaus mu
sų jaunimas užgavėnias, būdavo, 
karčiamose praleisdavo. “Gied
ros” reikalai, kaip girdėt, gerai 
taisosi, buvusie maži nesušiprati- 
mėliai tapo paskandinti, ii* galima 
tikėtis, kad “Giedra” pastos svar
biu musų jaunuomenes centru 
šioj miesto dalyj. O to jau labai 
mums reikėjo.

PAGAVO....
Viduramžiuose, kada Rusija 

buvo po totorių jungu, Zaporožio 
kazokai dažnai su totorais susi
griebdavo. Sykį vienas kazokas, 
išjojęs su kitais savo draugais 
totorių medžioti, atsiskyrė nuo 
draugų ir įlindo kur ten krumuo- 
sna. Tik iš karto jo draugai girdi 
iš krūmų balsą: “Eikit šią, eikit 
šią! Sugavau totorių !...” — “Na,

dar rėki?” •— sušuko jo draugai. 
Bet tasai totoriaus nevedė. Drau
gai, subėgę į krūmus, pamatė, 
kad ne jis totorių pagavo, bet 
totorius jam ant sprando tupi. 
Nuo to ir pasidarė lenkiškas prie
žodis : “Zlapal kozak tatarzyna,

gavo kazokas totorių, o totorius 
jį už sprando laiko).

AR NE KITAIP?
. J a u n i ki s (sėdėdamas už sta

lo) : “Kas pas jus 
ti tokius puikius 
štai šiądien?”

Š e i m y n i n k ė:
no duktė.”

Jaunikis (už
“Kas ten aname kambaryje taip 
blogai skambiną pianu?”

Š e i m y n i n k ė (greitai) : 
“Mano virėja.”

moka gamin- 
valgius kaip

UŽSIMĄSČIUS.,
Svečias (restorante): “2 

norėčiau gauti tuziną oisterių.
T a r n a s : “Atsiprašau tai 

tos, bet.jie jau išėję.”
Svečias: “Ar negalėčiau

x vyras į pačią, smarkiai susi
barus: “Gefai, skirkis! Bet pra
nešu tau, kad jeigu persiskirsi, 
tai man daugiau ne pati, ir žino
ti tuomet tavęs nenoriu.”

SU AMŽIŲ.
, dinš: “Mare, tu

virėja: 1 aip ir reikia.
Mes dabar gyvename lavonų de
ginimo amžiuje.”

JAU PRITYRĖ.
1 s: “Ji neturi nieko Tu 

neturi nieko.... ir norite vienok 
apsivesti ?”

S u n u s: “Bet mama irgi nie
ko neturėjo, o tu taipogi.”

Tėvas: “Ar todėl ir kiekvie
nas turi kvailystes daryti?”

SEKASI.
P a ž į s ta m a: “Daktaras 

rite didelį pasisekimą meilėje
Daktaras: “O taip, iki šiol 

vis pasisekdavo neapsipačiuoti.”

tu-,,

PAS PAČIĄ PASIDĖJĘS.
Juozas: “Žinai, daugiau 

jokių svaigalų negeriu.”
Jonas: “Netikiu, kad pas i 

ve butų tiek stiprios valios.”
Juozas: “Pas mane ne, bet 

pas mano pačią.”

KAS YRA MANDAGUMAS.
Mažas J o n u k a s: 

kyk, tėte, kas yra mandagumas?
T č v a s: “Mandagumas, 

keli, yra mokėjimas užslėpti 
kitų žmonių tai, ką apie juos 
„ • >> nai.

vai- 
nuo 
ma-

TRAGIŠKIAUSIA VALANDA.
— Na, kaip pasisekė su pirmu 

jojo tragedijos vaidinimu?
Tragiškiausiš mofaentas 

kuomet 
metė

buvo, 
teatro

NAUJI RAŠTAI
Džiova, Jos Simptomu 

Ir Gydymas. Parašė D r. 
kus. Philadelphia, ,Pa. 1913 m. Pus
lapių 29. Kaina nejpažynvėta.

Tai yra maža ųrošumė, apie 30 
puslapių didumo. Apie jos mokslišką 
vertę tesprendžia specialistal-dakta- 
rai. Męs gi turime ^pažymėti, kad kal
bos žvilgsniu šitas pamfletais yra sta
čiai negalimas, žmogus, skaityda
mas, manytum, kad tai antrų 
pradinės mokyklos mokinys ją 
bet ne daktaras, 
iš spaudos, dargi 
gėda.

Kas yr’ taip, o kas netalp? Parašė 
John M. Work. Sulietuvino A. 
ralius. “Liet, žurnalo” laida.
go, Ill. 1913 m. Puslapių 264. Kaina 
50ė.

Berods, gan didelė Jr, atsižvelgiant 
į didumą, pigi knyga. Permetus akim, 
pastebiama nemaža spaudos klaidų. 
Ar tai raidžių stoka, ar naujovišku
mas, bet nematyt raidės “ė.” Paste
bėtinai ir kalbos netaisyklingumas 
daugelyj vietų. Viršutinė šios kny
gos išvaizda daro neblogiausį

Kūdikių Vergija “Laisvoje” 
koje. Sutaisė pagal J.1 Sprago 
vydas. LSSA. laida, antroji,
dephia, Pa. 1913 m. Puslapių 19. 
Kaina 5c. Maža brošiūrėlė, gražiai 
ir švariai išleista. Kalbama apie ma
žų vaikų padėjimą Amerikos dirbtu
vėse.

Galutinis Kliasų Kovos Tikslas. 
Parašė A. Pannekoek. Vertė Alena 
Kuršalčiutė. Išleido N. S. Philadel
phia, Pa. 1913 m. Puslapių 14. Kaina 
10c.

švariai išleista brošiūrėlė. Kaina 
palyginamai augštoka.

Trįs Mylimos, komedija trijuose 
veiksmuose. Parašė žemaitė. Laida 
F. Milašauskio. So. Boston, Mass. 
1913 m. Puslapių 57. Kaina 15c.

Gerai žinomas lietuviams veikalas. 
Tat nėra reikalo kalbėti apie jįjį. Pa
žymėtina kad butų buvę galima iš
leisti su didesniu rupesniii^- ^

Piktažolės Ir Jų naikinimas. Para
šė KI. Valsgamtis. žemdirbio Kny
gynėlio leidinys Nl. Kaunas 1913 m. 
Puslapių 16. Kaina 5 kap.

Veikalas, kaip iš užvardžio matyt, 
skiriamas ūkininkavimui. Ar jisai' 
tiktų Amerikos lietuvių ūkininkams 
tesprendžia žinovai.

.Liberalizmas Ir a

sunaudoti dėlei įvairių priežasčių.
p. Gegutė. Turėjome dar iki sekan- augščiaus. 

čiam numeriui padėti, nors žinutė jau 
buvo sustatyta.

p. Dalyvavęs Pranas. Dedame su
trumpinę. Tokias žinias reik ank- 
sčiaus pranešti, kitaip jos nustoja 
svarbos.

p. Melstų Tamošelis. Abu jūsų raš
teliu sudarėme į vieną.

p. J. Kar—s. Ačiū. Straipsnelis 
apie pasilinksminimus nėra skubinas, 
ir todėl patalpinsime jįjį viename to
limesnių numerių. Turėjome trupu
čiuką trumpinti, žinutėje gi šis-tas, 
vietos stokos dėlei, reikėjo trumpin
ti. Daugiau suglauskite viską. Tiki
mės, neužmiršite dažniau rašyti.

p. J. A. K. žinutės apie diskusijas 
neužsimoka talpinti, kadangi Ir 
ma, ir paminėtieji argumentai 
daug kartų vartota. Dar atkartoti 
verta. Ačiū už žinutę, 
užmiršti. Pasistengkite 
aiškiau rašyti.

p. Bediečlal. Pirmąją 
dalį praleidžiame, kadangi tai yra 
visai bereikalinga polemika.

p. Pažįstamas, Grand Rapids, Mich. 
Musų nuomone, žinutės taipogi ne
užsimoka dėti, kadangi 1) jinai lie
čia vidujinį šeimynos gyvenimą, 2) 
visuomeniškos svarbos neturi. Pade
dame į šalį ir, rasi, ateityje galėsi
me atskiram straipsniui sunaudoti.

p. Ten Buvęs, Worcester, Mass. 
Sunku įskaityti, todėl negalima aiš
kiai visa ko sugriebti. Malonėkite 
aiškiau rašyti. :

Pradžia 6:15 vai. vak. Įžanga 25c. ir

P. S. Gerbiamieji, meldžiame neši- 
vėluokite, nes lošimas prasidės lygiai 
paženklinto] valandoj.

Po teatrui bus šokiai 
publikos nubalsavimo.

Kviečiame visus

STOUGHTON LIETUVIŲ SUVIENY- 
TŲ DRAUGIJA

Rengia Fėrus Tautiško Namo nau
dai. Todėl gi draugijos vardu atsi
šaukiame j miestų ir miestelių drau
gystes ir kuopas, taipogi j pavienius 
draugus ir drauges, idant paremtu- 
mėte šį naudingą darbą, paaukauda
mi dovanoms visokių galimų daiktų. 
Tokiu budu jus musų sunkų darbą 
greičiaus pastumėsit pirmyn. Tikimės, 
jog, neatsisakysite paremti šio bu
simojo lietuvių prieglaudos ir mok- 
slalnės namo. Už dovanas • iškalno 
tariame ačiū. Paaukautos dovanos 
bus laikraščiuose pagarsintos, arba 
per asmeniškus laiškus su padėka 
pakvituotos. Dovanas meldžiame sių
sti antrašu:

Antanas Radvilas,
39 Cushing st., Stoughton, Mass.

Siunčiamus laiškus adresuokite ši
taip:

Pajieškau savo švogerio Antano 
Žitkaus. Gyveno pirmiau Mahanoy 
Ctiy, Pa. Jo paties, ar kas jj žino, 
meldžiu atsišaukti adresu:

Mr. Anthony Pūkas,
72 Workman av., Torrington, Conn,

■Pajieškau Kazimiero Skvereckio, Ii 
Zibriškių dv., Pušaloto parap., Pane
vėžio pav., Kauno gub., ir Antaną 
Muskuno; abu gyvena apie Peck- 
ville, Pa. Meldžiu atsišaukti adresu:] .

Mr. R. Pranulis,
P. -O. Box 226, Marissa, I1L

Pajieškau savo brolio Simono Vin* 
graičio, iš Batakių kaimo ir parap., 
Raseinių pav., Kauno gub. Turiu la
bai svarbų reikalą. Kas praneš, tas 
gaus dovanų. Jo paties, ar kas jį 
žino,

SENAS. ŽMOGUS.
Prieš kiek laiko męs apturėjo

me sekantį laišką: “Apie melai 
atgal aš apsirgau skilviu. Aš tu
rėjau keletą ligų tuom pačiu 
laiku, ir, gydytojų prižiūrimas, bu
vau lovoje per tris mėnesius. 
Man buvo pasakyta, kad negali
ma yra' mane išgelbėti mano am
žiuje (aš gimiau 1848 m.). Tuo
met mano sūnūs parnešė namon 

oclalizmas. Para- Trinerio Kartaus Vyno Elixiro 
še A. Agaras, s^kafitį. V. Sombartą ir pOnka.
Vasiliauską. A.' M|lciejEUisko knygy
no laida. Ryga. 19&Puslapių 37. 
Kaina nepažymėta. >

Iš viršaus knygele įaro neblogą 
įspūdį.

Juokų Kalendorlga J|014 metams.
L. Jakavičiaus lal^ , 
pių 32. Nemoknma^rl^las prie “Ry
gos Naujienų.”

šisai kalendorius atsižymi papra
stomis L. Jakavičiaus leidinių ypa
tybėmis: paviršiaus išvazidoje men
kumu, darbo greitumu bei neatboji- 
mu ir bulvariškumu;, savo viduji
niame turinyje tuštumu, asmenišku
mu, vulgariškumu ir atkartojimu to, 
apie ką “R. N.” šimtus kartų truk- 
šmas kelta. Tinka, eilėn su “Džian 
Bambos spyčiais” ir panašia “litera
tūra.”

Pasaulio Paveikslai.
Gulivero Kelionės.
Gerųjų Gyvulių Abėcėlė.
Lai Skamba Dainos.
Visos keturios knygos yra Juozapo 

Zavadskio laidos Vilniuje.
Kalbant apie pastaruosius keturis 

leidinius, reikalinga pasveikinti leidė
jus su atkreipimu atydos į dirvą, ku
ri iki šiolei dar taip mažai pas mus 
paliesta: tai leidiniai, vien mažiems 
vaikams skiriami, ir tai visai nau
joje srytyje. 
pradėtų leisti 
knygelių serijų, 
visai nuo anųjų skirtingi. Tenai vien 
pasiskaitymai, čia gi ne knygelės, 
ne paslskaitymėliai. Tai spalvuotų, 
kaip tik patiems pradžiamoksliams 
skiriamų paveikslų rinkiniai. Išleista 
gražiai ir kiekvienam mažiuliui gali 
būti geriausia dovana. Galima palin
kėti vien didžiausio pasisekimo šiems 
leidiniams. Kiekvienas tėvas priva
lėtų pasirūpinti, kad - jo “mažojoje 
šeimynoje” nestokuotų šių leidinių.

Aš pabandžiau jįjį ir į 
keturias dienas pasijaučiau ge
riau. Aš prašalinau gydytojus ir 
ėmiau tiktai šį vaistą. Į mėnesį 
laiko aš buvau sveikas ir dabar 
jaučiuos vėl kai jaunuolis. Šis 
vaistas visuomet, yra mano na
mų apyvartoje, ir kaip tiktai aš 
jaučiuos kiek netvarkoje, aš imu 
truputį ’“Trinerio,” ir viskas vėl 
gerai. Louis Dolejši, Wallis, 
Texas.” Męs norėtume patarti šį 
vaistą skilvio, kepenų ir vidurių 
ligose. Aptiekose. Jos, Triner, 
Manufacturer, 1333—1339 South 
Ashland avė., Chicago, Ill. Pa
prašykite savo aptiekoriaus, kad 
jisai gautų jums Trinerio Lini- 
mento. Šisai yra puikiu vaistu 
skaudėjimams raumenyse ir su- 
nariuose.

ŽIRGVAIKIO PASK. IR BUD. DR-JA.
Jau gyvuoja 3 metai Ir turi 

kapitalo suvirs $12,000.00
Taigi, lietuviai, kurie norit sučėdy- 

t! pinigų mokėdami tik po mažą sumą, 
prlsirašyklt prie šios draugijos. Dr- 
ja laiko savo susirinkimus kas sere- 
dos vakarą apie 8 vai. vak. L. Ažuko 
■vet., 3301 Auburn avė., kertė 33-čios 
gat. Taipgi šita Dr-ja skolina pinigus 
ant namų už prieinamą procentą.

Nauja 15-ta serija atsidarys sausio 
(Jan.) 21 d. 1914 m. Kurie norite 
užsirašyti atsilankykit po viršminėto 
m trasu:

Pajieškau savo dėdės Petro Jodai- 
kos, iš Kauno gub., Panevėžio pav., 
Pandėlio parap., Vlenasėdžio Sava- 
rov. Pirma gyveno Chicagoje. Sep
tynis metus dabar 
pats, ar kas jj žino, 
ti šiuom adresu:

Ladislovas
P. O. Box 293,

Pajieškau savo tėvo Baltramiejaus 
Genio ir . tetos Onos Petrausklutės 
(po vyru Adomavičienės), abu paeina 
iš Vitogalos sod., Girdiškės parap., 
Raseinių pav., Kauno gub. Aš nese
nai. atvažiavau Iš Lietuvos, Jų pačlų; 
ar kas juos žino, meldžiu atsišaukti 
adresu:

Bladislovas Genis,
7 South st., Stoughton, Mass.

Pajieškau dėl svarbaus reikalo Do- 
micelios Bekiežaltės, paeina iš Go- 
dunavos parp., Pamarkių kaimo, Kau
no gub. Dabar gyvena Chicagoje. 
Ana pati, ar kas žinotų, kur ana gy
vena, tegul atsišaukia šulom adresu: 

Ona Aleliunaitė,
1514 So. 49th av., Cicero, III.

Pajieškau:. — partnerio kriaučiaus* 
išmintingo vyro, norinčio eiti | moi 
terių kostumerišką drapanų biznį, tu« 
ri niokoti fituoti. Gera proga pada
ryti didelį pinigą nuo pat pradžios. 
Jeigu esi teisingas Ir su maža suma 
pinigų įnešimui, susitaikinsime. Mel
džiu atsišaukti antrašu:
Room 24, 154 W. Randolph st

Chicago, Ill.

Pajieškau savo draugo Jono Štaro, 
su kuriuom mudu esame draugais iŠ 
Essų, Vokietijoje. Iš ten drauge Ame
rikon važiavome. Skyrėmės: aš j 
Detroit, jisai | Grand Rapids, Mich. 
Nežinau nei, ar gyvas. Jo paties, ar 
kas Jj žino, meldžiu atsišaukti adresų 

Frank Jučaitls,
121 Barron avė., Detroit, Mich*

Pajieškau pažįstamų Petronėlės 
Butnoraitės ir Franciškaus Kušleikos^ 
abu iš Triškių miestelio, Šiaulių pav., 
Kauno gub. 
cagoje, o 
Jų pačių, 
atsišaukti

P. O. Box

Petronėlė gyvena Chf- 
Franciškus Philadelphijoje, 
ar kas juos žino, meldžiu 
adresu:
R. Petrauskas,
23, Rumford, Me,

Reikalavimai
REIKALAUJAME AGENTŲ.

Męs mokame $8 arba $20 algos | 
savaitę vyrams, kad butų savo .mie
ste arba važinėtų iš miestą į mie* 
stą, pardavinėdami musų Auksinius, 
Sidabrinius ir Nikelinius laikrodė
lius ir lenciūgėlius dirbantiems 
nėms ant $1 ar $2 mėnesinių 
kiėjimų. Prityrimas nereikaU 
Teisingi ir blaivus vyrai vien 1 
šo mums dėlei šitų agentum 
minėkite jūsų dabartinį užslėmfa

NORTH AMERICAN SALES/ 
Box 954 Dept. 71,

NEW YORK CITY.
< -----)------ *

REIKALINGAS TUOJAUS GERAS 
ZECERIS — linotyplstas arba “job* 
b e r.” Tiktai pirmos kllasos technikai 
privalo atsišaukti. Apie algą negali 
būti kalbos, Jeigu vyras atsakantis* 
Atsišaukite pas

LIETUVA PUBLISHING CO., 
3252 S. Halsted st., Chicago, III*

p. B. Balt. Kaip pirmam sykiui, 
tai neblogiausia, tačiaus sunaudoti 
negalėsim. Gal liepsit persiųsti ki
tam laikraščiui?

p. H. L. C., Toronto. Koresponden
tų pavardžių redakcija išduoti negali. 
Labai negerai, jeigu kas dėl keršto 
laikraščiuose rašinėja, bet redakci
jai sunku tai įspėti.

p. Agronomijos Studentas. Buvo
me jau kito straipsnelį sustatę. Savo 
keliu labai Jums ačiū už parašymą.

p. Kauniškis, Kenosha. Netilps, pa
vardės ir adreso nepaduodat.

p. Krak—tls. Ačiū. Peržiurėsim.
p. Juozas Jus—čla(.1( Ant, sveikatos!
p. B. Lorentas. Ačiū, peržiurėsim.
p. A. Slav—kas. Gud^i mergaitė, 

bet tokių “šposų” daug atsitinka. 
Lalkraštln nedėsim. Praneškite ge- 
riaus šiaip naujienų iš jį^sų vietos: 
už tai bus ačiū. (

p. Pranas V., Kenoshą. Rašytojas 
nenupeikė vakarų iF 'teatrų, bet pa
prastus balius, kur dažniausiai, apart 
girtuokliavimo, nieko dąugiaus ir ne
būva. Todėl Jūsų rąštėįįs netinka, 
nes jus kalbate ąpili vieiiią, o buvo 
rašyta apie kitą. Su jūsų nuomone 
sutinkame. /U k

pp. Malūno Darbininkus, šlapelis 
Argentinoj, Plot. Amerikoj, C. K a ra
kis, Kipšas Ir Pakabi?, Ten buvę Iš 
Omaha, Ant. Alaševlčiuą; Valiukas 
Afrikoj, Toronto Lietuvaitė, Šniukš
tas Ir kiti. Sunaudosim sekančiam 
numeryj. . j

p. A. Virbalis. Apie mlsijonlerių 
negalėsim sunaudoti. Gall but, kad 
kenkia, betgi pigiai užsipulti negali
ma,—keršt&s nėra geras dalykas. Ki
tas žinias sunaudojame. Ačiū. Plr- 
mesnieji Tamistos rašteliai turėjo 
tilpti, bet dėlei stokos vietos tapo 
suvėlinti ir paseno, tai dabar jau tal
pinti nebus galima. Užtai nerugokit, 
nes ne vien su tamlsta taip atsitinka: 
pusės mums atsiųstų raštų negalime

JAUNŲ LIET. AMERIKOJ TAUT. 
KLIUBO ADMINISTRACIJA.

Chicago, III.
J. Jankauskas, Pirm., 

927 W. 34įh pi.
A. Zalatorius, Pagelb., 

917 W. 33rd st.
D. Gulbinas, Prot. Rašt., 

927 W. 34th pi. .
P. Motiejūnas, Turtų Rašt., 

930 W. 33rd st.
T. Radavičia, Kasierius, 

936 W. 33rd st.
J. Mikalauskas, Užžiurėt.-org. 

841 W. 33rd st.
DRAMOS IR CHORO SKYRIAUS 

VIRŠININKAI.
M. Gimus, kompoz., Mokytojas choro, 

902 N. California avė. ,
B. Vaitiekūnas, Režisierius, 

3149 So. Halsted st.
M. M. Juodis, Pirm, choro ir dramos. 

3252 So. Halsted st.
Mitingai atsibuna kiekvieną pirmą 

nedėldienį mėnesio 1-mą valandą po
pieti) T. Radavičiaus svetainėje, 936 
7Z. 33-čios gatvės, ant antrų lubų. 
Taipcgi choro ir dramos repeticijos, 
atsibuna toje pačioje svetainėje. Cho
ro repeticijop atsibuna seredomls, 
7:30 vai. vakare. Teatrų repeticijos 
atsibuna pėtnyčiomis, ' 8-tą vai. vak. 
Taigi, jauni vaikinai ir merginos, jei 
mylite prasilavinti dailėje, kaip tai 
dainose ar teatrų lošimuose, tai kvie
čiam prigulėti priė Jaunų • Lietuvių 
Am. Taut. Kliubo, nes J. L. A. T. K. 
nevien tik užsiima dainomis, loši* 
mals, bet taipogi ir pašelpa ligoje. 
Taigi, kiekvienas lietuvis ir lietuvai
tė privalo prisidėti prie jo auklėjimo.

Su pagarba, J. L. A. T. K.

GAVĖNIOS VAKARAS 
parengtas

Liet. Amer. Tautiško Kliubo 
Mišraus Choro.

Bus vaidinta K. Bracco drama 
“PIETRO CARUSO.” Apart to bus 
Didelis Koncertas ir 
Uogų.

NedėlioJ, Kovo 8
Freiheit Turner

3417-21 So. Halsted st.
Pradžia 5 v. v. Tikietai 25, 35 ii’ 

Visus užkviečia
J. L. A. T. K. Choras.

KUR?! IR KAS?!
Ogi Didelis Gavėnios Teatras.

Parengtas Dr. Vinco Kudirkos Drau
gijos, Nedėlios vak., Kovo (March) 
15 d. 1914 m., M. Meldažio svetainėj, 
2242-44 W. 23rd pi. Scenoje statoma 
trijų veiksmų drama “DU KELIU.”

Pajieškau savo tetos Onos Mažei- 
katės, fiš Brezdeikių sod., Alsėdžių 
vol., Telšių pav., Kauno gub. Gyveno 
pirmiau 
ar kas 
adresu:

Reikalaujamas: — vežėjas (driver) 
su kiek prityrimo ant keptuvės (bak
ery) vežimo, žinantis miestą. Užsto- 
vos —' $50.00. Kreiptis antrašu:

Mrizek Baking Co., v 
2321-7 So. Robey st., Chicago.

Pajieškau savo kaimyno Prano Mi- 
kalovskio. 2 metai atgal gyveno Chi
cagoje prie 47-tos gatvės Ir dirbo 
Swift Co. stock yard’uose. Buvo pa
ėmęs nuo manęs $25.00 vestuvėms. 
Po vestuvių išvažiavo. Jo paties, af 
kas jį žino, meldžiu atsišaukti 
resu:

Antanas Peczulis, 
1701 So. Canal st., Chicago,

Pajieškau darbo
pirmą ar antrą kepėją. Esu blaivus 
vyras ir savo darbą gerai moku. Kal
bu lietuviškai, lenkiškai ir rusiškai. 
Meldžiu atsišaukti adresu:

• Mr. J. Sustauskis,
4420 Hermitage av., Chicago,

Pajieškau Antano Balčlunaičio, Juo
zo Bizuko pačios pusbrolio; paeina 
iš feikutiškio kaimo, Tamošbudžio 
gm., Vladislavavo pav., Suvalkų gub. 
Taipogi pajieškau savo pusbrolio 
Juozo SunelaiČIo, iš Kauno gub. Mel
džiu atsišaukti adresu:

Joe Sunelaltis,
Box 85, R. F. D., No. 1 Dubois, Pa.

Pajieškau Veronikos Šimkienės iš 
Pratvakų sodžiaus, Nemakščių pa
rap., ir Petronėlės Butėnienės, iš Erž- 
vilkos parap.; abi Raseinių pav., Kau
no gub. Turiu svarbų reikalą. Jeigu 
kas žino, ar pačios, malonės atsi
šaukti adresu:

Petronėlė Samis,
12 Columbus Square, Boston, Mass.

Pajieškau savo brolio Jono Krave- 
juno, iš Krugeliškės sod., Triškių pa
rap., Šiaulių pav., Kauno gub. Gyve
no pirmiau apie New York. Jo pa
ties, ar kas jį žino, meldžiu atsišauk
ti adresu:

L. Kravejun,
616 Blenin st., Schenectady N. Y.

Pajieškau Benedikto Dilinskio, Iš 
Skaudvilės kalino, Kurtavėnų parap., 
Šiaulių pav., Kauno gub. Meldžiu 
slšaukti adresu:

Wm. Dambrauskas, 
1122 So. Halsted st., Chicago, Ui.

Reikalaujama
vyriškų žiponų, turi mokėti gražiai 
kišenius dėti, rankomis siūti, kriau- 
čfus iš Lietuvos.- Pastovi vieta. Ra
šykite

Wm. B. Prank,
Eigth & Walnut sts., Davidson Bldg. 

Des Moines, la.

Reikalauja: — angliška įstaiga lie
tuvio partnerio su $500 ir patarna
vimu kaipo pardavėjas antrarankių 
rakandų krautuvėje netoli 47th ir 
Ashland avė.; turi gerai žinoti apie- 
linkę ir tavoro gali gauti užtektinai. 
Prityrimas nereikalingas. ^Kreiptis:

Pering, 151 W. 63nd st.

Reikalingas: — partneriis su $2,000 
prisidėti prie gero saliuno ir hotelio 
biznio ir vesti gaspadorystę, nes sa
vininkas turi kelis biznius ir vienas 
visų negali atsakančiai prižiūrėti. 
Įneštieji pinigai atneš didelį pelną. 
Jeigu tiek pinigų ir neturi, bet esi 
atsakantis vyras, tai atsišauk, o gal 
galėsime susitaikyti.

• Peter Grikszas, 
Hotel St. James,

39 N. Halsted st., Chicago.

2 augštų puikusParsiduoda:*
mūrinis namas su saliunu, arti 4 7 o s 
ir Western avė. Ant pirmo augšto 
saliupas, ant antro augšto _6 ruimų 
pagyvenimas. Namas puikiai įreng
tas, gazu ir elektriką apšvįstas, su 

 

maudykle' ir visais reikalingais įtai

 

symais. Atsišaukite | A. OJfezewskio

■Parsiduoda: — didžiausia plgumy- 
nas kuomet nors pasiūlytas, 3 liotal 
prie 25th st., 96 pėdos į vakarus nuo 
Wallace st., šiaurinis frontas. Visi 
gatvių įtaisymai padaryta ir apmokė
ta, gvarantuoti nuosavybės-raštai, tik
tai $750 už liotą, lengvos sanlygo 
Kreiptis prie

M. F. Raftree, 
(savininkas)

175 W. Jackson Blvd., Chicago 
Telef. 556 Wabash.
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UŽSISAKYKITE PAŽANGIOSIOS PAKRAIPOS DIENRAŠTI

FARMOS
Pel

Chica

av

am

7th

TAUTOS NAMUS VILNIUJE

River

Wefger

METRAŠTIS-ALMANACHAS

gyvenimo pa

Telephone Canal 285

K. KATUTIS
Metams

Pirminiu

Chicago

na

pinigus siunčiau

Dom
var

Prie

avė

Main
Main

PPAK1 
JAS

ir savo
Ameri-

LIETUVIŠKAS 
GRABORiUS

Ant.
Balt
Jan
Ant.

fy c z a.
RUS S L

kad
so-

Norinti 
kykite po 
936

viduriavimo, ' - •
kosulio saėsojir su atsiko

K. ZURAITIS
PIRMAEILINIS BUFETAS

L. Gawlis.
Vincas želvis

Kiekvienas gali išmokti, barbery- 
stės trumpu laiku Ir galite padaryt 
pinigą kol mokinatės. Rašykit, klau
sdami Informacijų, Nossokoffs Barber 
College, 1202 Penii avė., Pittsburg;

magioje 
. Prie- 

lesi antrašu 
Grant Works, Ill.

GERA PROGA!
Gramatika angliškoskalbosmo
kyt isbe mokytojo(apdaryta)$1.00
Vaiku Draugas arba kaip moky

tis skaityti ir rašyti be mokyto-

LIETUVOS” AGENTAI,

LIETUVIŲ MOKSLO DRAUGIJA 
(IJtovskoje Naučnoje Obščestvo 

Lydos gatvele, 7, Vilnius.
Russia-Lithuania.

Lie-
Ant galo
253 pusi.

Reikalaukit Severus vaistų ir neimkit kitų. 
Jūsų aptiekoriųs juos laiko pardavimui. Jeigu 
jų neturėtų, tai nuo mus juos gali parsitraukti 
kiekvienas, prisiuntęs kiek jos kaštuoja.

KUR GAUTI “LIETUVĄ

319 Germain Bldg
PARK, ILL.

2219 Lake st.

A. OLSZEWSKI
Lietuvos” leidėjas

Blaivininkų 
Monologas.

Dept. 2482. B
CHICAGO, I

6 dol. metams, norintiems gauti kasdien ir 8 rub, 
0 cent. 2 kurt i savaitę po 3 numerius. (

Ant pardavimo:—namai 2 pagyveni
mų po & kambarius. Pardavimo prie
žastis: savininkas išvažiuoja ant far- 
mų. Kreipkitės antrašu:

Jonas Jonuška,
10709 State st., Roseland, Ill.

Parsiduoda: — barbernė s 
vietoje, lietuvių apgyventoje 
žastį dažinosite, kreipda 
1414 So. 49th et

DU-KART NEDELINIS LAIK 
RASTIS

Parsiduoda Namas Ir Lotas pigiai. 
Reikia turėti $1500. Likusi dalis ant 
mortgičiaus. Gera lietuvių apgyven
ta vieta. Krautuvė pirmame augšte 
ir 7 kambariai antrame. 2 blokai į 
vakarus nuo Halsted gatvės. Kreipki
tės antrašu: 
925 W. 20th

bučiarne ir groser 
apgyventa lie 

Biznis gerai iš 
parsiduoda pigiai. Parsiduo 

Pla

MOKYKLA šokių.
Prof. Julius Šalkauskas užtikrina, 
išmokys šokti kiekvienų, jauną ar 
ną. Išmokinu valsą 6 rūšių, taip, kad 
gali ‘drąsiai eiti šokti publikoj. Taipgi 
išmokim 
vakarų, 
jos yra nuo 
Prof. Julius 
sienas, kurie 
ti dienomis 
net iki 11

Geriausia Gyduolė
PLAUKAMS

medinis narna;
3 fam. ir šte 

atneša $47.00 ant
Pas šiuos mus agentus galima 

dsakyti “Lietuvą” metams ar 
?usėj metų ir užsimokėti.

ATHOL, MASS. 
Kaz. Granickas, 28 Essex

MD. 
M. Castle
. Conway

RUSIJOS VIENINTELE TIESIDGINB RUSIJOS
AMERIKOS LINU* TARP KUtfDOS

Saitas alus, gera deg
tinė, kvepianti ciga
rai. Priima svečius 
: kuoširdingiauslaf. : •

3200 S0. HALSTED ST

eilės . “Be 
Pijėsa dviem pa 

Dainius ir žmonės”—eilės 
—eilės.

F. A, POSZKA’S PHARMACY 
3121 So Margin Street

Tel. Yards 695 CHICAGO, ILL.

Eina jau 25 metai 
Utarninkais ir Pėtnyčiomis 

Prenumerata metams $2.50 
„ „ pusei metą $1.25 

Adresuokit taip:
W. B, BOCZKOWSKI C0., 

Mahąnoy City, Pa.

Kas atsiųs iškirpęs šita apgarsi
nimais ‘'Lietuvos” ir $1.00 per 
money order', tai gaus visas 4 
knygas 60c. pigiau. ,

“Lietuvos žinios” seks uoliai Lietuvos ir viso pasaulio svarbiau
sius gyvenimo apsireiškimus. Turi visus savo nuosavius korespon
dentus.

“Lietuvos žiniose” darbuojasi žymiausieji rašytojai ir visuomenės 
veikėjai.

Kaina 11 rub
— 4 dol

P. Mikolainis 
Box 62 New York City

dainoms Ir deklamacijom?
Adresuokite:

A. OLSZEWSKI,
Halsted st.,- Chicago, ITT.

PRIETELIAU, SKAITYK!
Atsiųsk 20 centų markėmis arba si
dabriniais pinigais, o gausi nuo mu
sų buteliuką vandens, su Dūrino ga
lėsi rodyti žmonėms didelius stebuk
lus. Pakaks to vandens 10 metų, šių 
stebuklų dar nieks nematė ir neturi. 
Išmokėsime $20.00, jeigu pasirodytų 
neteisinga. Persitikrinsi vienoje mi- 
nutoje. Adresuok:

THOMAS NOVELTY CO., 
618 Burr Oak av., BLUE ISLAND,

' Phone Drover 5052

DR. K. DRANGELIS 
LIETUVYS DENTISTAS 

VALANDOS-, nuo 9 ryto lig 9 vakare 
3261 So. Halsted St. Chicago, III.

Priešai A Olševskio Banką

» Hudson ava 
222 Bdtry st 
166 Grand L-t 
87 Grand sL 

OHIO.
St. Clair ave.

Ant pardavimo: — 
už $4,560, biznio vieta 
ras bizniui; atneša $47.00 ant mene 
šio randos, pusė pinigų prie pirkimo 
kitus ant lengvo išmokėjimo.

Meldžiu atsišaukti šiuo antrašu: 
W. Cukur,

1613 S. Halsted st., Chicago, III 
I restaurantą.

LIETUVIŠKA BANKA
Town of Lake Sayings Bank 

Joseph J. Elias, Savininkas 
4600-4602 S. Wood St., Chicago.« 1

Priimame pinigus į Banką užčėdi- 
jimui nuo vieno doliario ir datigiaus 
ir mokame trečią procentą ratomis 
ant metų. Siunčiame pinigus i vi
sas svieto dalis pigiai, greitai ir tei
singai, o svetimų žemių pinigus mai? 
nome, perkame ir parduodame. Par
duodame šifkortes ant visų' linijų į 
krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus 
ant geležinkelių po visą Ameriką ir 
Europą. < f 1

Musų Banka išdirba visokius raštus 
ir dokumentus visose kalbose ir duo
da rodą lietuviams visokiuose atsi
tikimuose ir reikaluose ypatiškal k 
per laiškus. Tik kreipkitės viršmlnė- 
tu antrašu. - •

fruktams ir 
žiemos 

Tai yra lengviausis farmų įgi- 
fodėl nie- 

gausl 
Męs 
na-

Musų fab- 
šelptini fondai, Musų artistų 
, Artistų surašąs

Surašąs visų

KELIAUJANTI AGENTAI
Jonas Dabulskis/ 
Petras Plienas, 
S. šafranauskas, 
Kl. Vilkevlčja,. , x 
Jonas Kulis,

Jonas Janušas, .
2951 Canalport aye h. < 

Chicago, 111.

Dr. G. M. Glaser 
šiuoml apreiškiu pagodotai visuo

menini, jog esu seniausias gydytojas 
ant Brldgeporto, praktikuojant per 2| 
metus, perkėliau savo ofisą ir gyvenk 
mą | savo locną namą po numeriu

3149 S. Morgan St
Kertė 32-ros gatvės. w *; 
Telefonas Yards 687.

Mano ofisas aprūpintas naujausiais 
budais gydymo. Visus ligonius sten® 
siuosi užganėdinti kaip ir lig šioL 
Pasitikėdamas, jog gerbiama publiką 
ir toliaus mane rems, esiu namie anl 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nalr 
t j. Esiu specialistas ligose vaikų, mo* 
terų ir vyrų ir užsendintose ligose. 
Darau visokią operaciją.

Liekuosi su pagarba "J

Dr. G. M. Glaser
3149 S. Morgan SU

Kertė 32-ros gatvės.

J. ŠLIKAS, 
“Lietuvos” Agentas.

Dabar lankosi rytinėje valstijoje 
Connecticut. Pas jįjį galite užsisa
kyti “Lietuvą,” o taipogi atnaujinti 
prenumeratą.

galvos sopėjimo, 
kaulų gėlimo (reumatizmo)

širdies drebėjimo, silpnu 
(priepubios). ■ 

prisius vieną dolerį

ATPIGO LIETUVIŠKI REKORDAI!
Męs dabar turime 80 lietuviškų 

{vairioms dainoms rekordą, kurio Iki 
šiol parsidavė po $2.00, dabar par
traukėme dideli transportą iš Lie
tuvos Ir gavome piglaus, taip kad da
bar parduodama po $1.00 ®u P’’!’ 
siuntimu.

Parašykite mums savo adresą, o 
mes prisiusime katalogą, Iš kurio ga
lėsite pasiskirti Ir apsisteliuotl lto» 
tuviikom 
rekordus.

II! SALIN SU NUSIMINIMU III
Grafafonos ant išmokesčio 10c. kasdien.

..Jeigu apsiimate mokėti po 10 c. 
kasdien, tai išsiųsime Jums ant iš
mokesčio labai puikių Gramafoną 
sykiu su 16 rekordų (32 kiaval- 
kų) visokių dainų, valcų, maršų ir 
t.t., kuriuos patįs išsirinksite. Ge
rumas musų gramafonų g va rantuo
tas keikvienam rašyta gvarancija. 
Išsiųsime naujus specijališkus re
kordus Lietuviškus, Lenkiškus, Ru
siškus ir Maž-Rusiškus. Rašykite 
tuojau, reikalaudami katalogų ir pa
aiškinimų ir įdėdami krasos ženk
lelį atsakymui:

Liberty Commercial Co.
233 E. 141h St., NEW YORK, N. Y.

Parsiduoda: — pigiai, ant greitųjų 
bučlarnė ir grosernė. Polkoje lietu
vių ir lenkų apgyventoje vietoje, prie 
katalikų bažnyčios. Vienintelis tos 
rųšles lietuviškas biznis visame mie
ste. Parsiduoda, nes savininkas grei
tai Lietuvon išvažiuoja. Kas nori ge
ro biznio, tegul atsišaukia antrašu:

F. Lutkevičius,
926 — 4th avė., Moline, III.

NEW CITY SAVINGS BANK 
4601 So. Ashland avė., Chicago. 
Geo. L. Ukso pres.,' St, Marcinkiewicz 
vice-pres., A. J. Bierzynskl iždininkas.

Priima bankon pinigus ir moka 
3%. Už sudėtus pinigus musų ban- 
koj duodame čekių kųygutę, iš ku
rios parašyti čekiai tinka visur. Sko
lina pinigus ant Real Estate. Perka 
ir parduoda namus ir lotus. Išsam- 
do bankines skryneles (boxes) po 
$2.50 metams. Parduoda šifkortes ir 
siunčia pinigus* į Visas svieto dalis.

Bankos Valandos: Panedėliais, se- 
redoms, ketvergiais ir subatom Is nuo 
ninkais ir pčtnyČiomis nuo L ryto iki 
8 ryto iki 9 vakaro; nedaliomis, utar- 
6 vakaro. '

Tel. Canal. 2118

DR. A. YUsKA
LIETUVIS GYDYTOJAS

Turiu pardavimui farmų Didžiau
sioje Lietuvių Kolionijoje, kur- yra 
apie 210 lietuvių, turinčių nuosa- 
vias farmas. Ta kolionija randasi 
Michigan valstijoje, Lake, Mason Ir 
.Vlaniste pavietuose, žemės yra prie 
pat geležinkelių ir arti porta yų mie
stų ir miestelių. Turiu daug ueiš- 
dirbtos žemės parduoti visokio didu
mo farmoms; preke nuo $9 iki $25 už 
akerį. Turiu gerų gatavų su budin- 
kais, gerais ir prastais, su sodais Ir 
be sodų 
jum o ir 
akerį. 1 
išpradžių suvis mažai 
keti, o likusios sumos 
nuo 6 iki 10 metų laiko, 
geriausios Ir visokios 
tokios gali 
su mažomis 
upelių ir ežerų 
vanduo geras 
Javai visokį 
Rašykite tuoj; 
tę ir visokios 
viską aiškiai 
ir mapą. 
pribusite į 
tu adresu tuoj telefenuokite į 
Aš esu farmeris ir gyvenu 
mos; tuoj 
ant dypo ar 
ir aprūdysiu 
rių galėsite 
Adresas:

Turiu 
era i s 

1, prekė jų sulyg bučiukų ge- 
■ įtaisymų nuo $25 iki $75 už 
Parduodu ir ant išmokesties, 

suvis mažai tereikia mo- 
likusios sumos palaukiama 

žemės kuo- 
kokios norėsi, 

pasirinkti. Lygus laukai 
kalvikėmis. Turiu sale 

:. Oras kuosveikiausis, 
ir lengvai gaunamas, 
kuogeriausiai užauga, 
gausit dovanai knygų- 
literatūros, kur rasite 
ir teisingai aprašyta, 

Atvažiuokite tuoj. Kaip 
vietą, tai žemiaus paduo- 

manę, 
ant far- 

pribusiu su automobiliu 
į hotelį ir paimsiu jus 
visokias žemes, iš ku- 

pasirinkti sau tinkamą.

FARMOS Ir KAIP ANAS LENGVA 
GAUTI.

Pranešame visiems lietuviams, joge! 
męs atidarėm didžiausius žemės plo
tus apgyvendinimui žmonių ant far
mų valstijoj ARKANSAS, Perry ir 
Pulaski pavietuose. Puikiausios vie
tos ir sveikiausia klimatas, žemė yra 
geriausia sodnams, fruktams ir viso
kiems farmų augalams, žiemos visai 
nėra 
jimas, jei kas tiktai nori 
ko nelaukdamas, rašyk tuoj ir 
visas žinias apie musų žemes 
tas žemes mainome ir ant miestų 
mų, arba properčių.

ARKANSAS LANDS, 
John D. Slmanowski,

239 Railway Exchange Building, 
CHICAGO, I

“Lietuvos žinias
100 rublių. Kaipo %% pajininkai

ANT PARSAMDYMO.
Automobiliai veselijoms, krikšty

noms, pagrabams ir t.t. yra pigiai 
parsamdomi iš Halsted Garage. Taip
gi automobiliniai trukai perkrausty- 
mui Furničių, nuvežimui į dyp is ir 
t.t., yra gaunami pigiai. Perkrausty- 
mui furničių automobiliniai trukai 
kaštuoja pigiau kaip arkliai, ir ge
riau ir greičiau atlieka darbą.

Atsišaukite į
HALSTED GARAGE, 

3222 So. Halsted st., Chicago.

ir kitus šokius su keletą 
Mokinu kas vakaras, Lekci- 

7 .vai, vak. iki 11 vai. 
Šalkauskas praneša vl- 
nori išmokti šokti, atei- 
nuo 9 valandos ryto ir 
valandai vakare. Taipgi 

mokinu visokius špkius Buck & Wing, 
Buck Skirt, Irish Jig, Clog, Spanish 
Waltz, Waltz, Two Step, Side Step. 
Pirma Lietuviška Mokykla Amerikoj. 
Mokytojai: Miss . Ruth. L. Brown, 
Miss Joanna Wa.lets, Prof. Julius Sal- 
dauskis, 1843 SAHalsted st, Chicago. 
Kožną pėtnyčios vakarą atsibuna ge
riausia muzika,. 1843 S. Halsted st., 
cor. 19th st. Phone Canal 3762.

SEVEROS TAB-LAX. Paliuosuojanti šalčiukai. Vai 
kams ir suaugusiems. Pasekmingi ir gardys.

Kaina 10 ir 25 centai.

BALTIMORE 
1834 

520
BROOKLYN.

J. Ambrozėjus,
Viacas Daunora

a v? 
avė
avė

Johnson
708 W. 17th 

Michigan
818 W. 18th
2232 W, 24th
920 W. 2Gth

8139 Vincennes Rd
3210 S. Morgan st

1749 SO. ulSREO ST. CHICAGO, ill
CORNER 18th STREET

Telephone Yards 2750
GERIAUSIA ŠOKIŲ MOKYKLA 

CHICAGOJE.
Kurioje gall kiekvienas 

gerai ir gražiai išmokti 
h šokt į trumpą laiką ir už 
’ labai mažus pinigus. Vai
kinai ar merginos, kurie k nemoka šokti, niekuomet J negali užganėdinti savęs 

i ir negali turėti linksmus 
klaikus, nes yra taip, kaip 
■ numirę, o kuomet moki 
Pgerai šokti, visuomet busi 
J linksmas ir kitų paguo- 

dojamas.
mokytis, meldžiu, atsllan- 
numeriu:

33RD ST., CHICAGO, ILL 
Arti Morgan gatvės,

Mokinama: Panedėlyje, Utarnlnkė ir 
Ketvergė nuo 8 ik! 10:30 vak.

Mokyt*'4'1* ° r of. F. L. Jankauskas, 
Miss B. TIsalH.

* s-a -5:3-3 S3-3 223*3 3 333333333333 333333333333 333333^.
* • Telefonas Yards 3162

Dr. A. L. Graičunas ;
GYDO ĮVAIRIAUSIAS LIGAS

3310 So. Halsted St. - Chicago, Ill; i 
ef fte tee te f 111& tee eee eee e«eeeeeeeeeeee reeeee e*

gali įgyti namą 
beveik priešais 

Gera proga 
mažais pini- 

ir prieg to labai 
platesnėms ži-

Iš LIETUVOS (Russ-pol.)
Prisiunčiu į Ameriką vaisas, 

ojamus naudingai Lietuvoje:
1. ) Trejanka (užpilt degtinei) 

lagerinimo valgio noro.
2. ) Nuo
3. ) Nuo 

ausgėlos,
4. ) Nuo
5. ) Nuo
6. ) Nuo

ėjimu,
70 Nuo 

no ir nervų
Kas ]

.ntrašą, tam bus pr 
ką reikalingas vaistąs, s(y apmokėtu 
au prisiuntimu.
Aptiek, sand. M. Aly|ąsot,— m. 

nai, Su vai. rė^H 1 Rj|įps-pol

70 Lafayette st 
PA.

2400 Fifth avė
46 So. 22-nd st

445 Staa/.um st 
1514 Ross ave 

PITTSTON; PA.
Kazakevičia, 103 N.
S. Vaškevičiius, 72 N

PLYMOUTH, PA.
Potelfunas, 345 E.

Parsiduoda 
nė geriausioj vietoj 
tuvių ir kitų tautų, 
dirbtas 
da, nes esama dviejų savininkų 
tesnėms žinioms kreipkitės adresu: 

z\nt. Koszis,
136 Deodar st., Indiana Harbor

Ind

Krajo Nevalumas
Visados eina ranka rankon su veido išblyškimu 
ir nusilpnėjimu. GRYNAS KRAUJAS reiškia 
tą patį, ką sveikata ir graži veido spalva. Ap
valyki! kraują savyje, imdami Į

Lietuvos Žinias
su “AUŠRINE" ir “MOKYKLA

Telefonas Humboldt 4532 
Atdara Dieną ir Naktį. 

L. KAPLAN MAUDYKLIŲ CO. 
Rusiškai-Turkiškos ir vi
sokių rųšlų maudykles. 

1914-1916- W. Division Street 
Arti Robey, st,

Taipogi Rusiškai-Turkiškų maudyklių 
kambariai |r ' moterims.

Barzdaskutykla kreivoje. Chicago.Parsiduoda: — namas, lotas Ir pie 
nlnls biznis, nes savininkas serga 
1747 W. 21st st., , Chicago

CZARITZaNk
XpWINSK^

Severos Kraujo Valytoją 
(Severą,s Blood Purifier)

o per tai išnaikinsite ir išgydysite išbėrimus, 
votis, niežus ir tam panašus odos liguistumus. 

Kaina Vienas Doliaris.

Halsted st.
2334 S. Oakley av.
732 W. 18th st.

1841 S. Halsted st.
733 W. 14th PI.

1607 N. Ashland ave.
3416 Auburn av.

2342 S. Leavitt st.
670 W. 18th st

345 Kensington ava. 
1700 N. Ashland ave.

Juozas Aleksa, 
Juoz. Braknis, 
Ed. Butkevičia, 
John Bimba, 
Antanas Grisius 
W. Gaižauskas, 10759 S 
Adomas Jddelis, 
Julius Kaupas, 
J. A. Rimkus, 
Jonas Visockis, 
Ant. Zelnys,

INDIANA 
B. Yasiulis. 
Petras Kurkulis

JONAS KULIS
3259 So. ^Halsted,- s;t.,į‘ Chicągc 
GENERALIŠKAS ^AGENTAS

Lankosi 1 Chicago j^’^lį’žVdsi hėj a 
‘Lietuvą0. Renka,.*apgarsinimus 
ir šiaip spaudos darbus. Perka 
namus, iiotus ir parduoda. Ir 
šiaip suteikia informacijas biznio 
reikaluose.

A. Olszewski, 
“Lietuvos” leidėjas.

Sonlausla Llotiivlų užeiga pat 
1 JUOZUI RIDIKU

Uilaiko visokios pirmo 
skyriaus gėrimus ir kva* 
penčius cigarus ir

Gražią Naują Svetainę 
Susirinki m amt, vestuvėms, ba
liams ir tt. Širdingas prieini-' 
maslr broliška rodą kiekvienam

BŽ53 Illinois 6L Keru Bftrt

SHENANDOAH, PA.
T. Kryžanauskas, 38 E. Centre st 

SOUTH BOSTON, MASS.
Paul P. Mikalauskas, 248 W. 4th St.
K. Yurgeliunas, 233 Broadway 

SPRINGFIELD, ILL.
G. Tachilauckas, 2145 So. 15th at.

NEWARK, N. J.
V. Ambrazevičla, 178 Ferry

NEW BRITAIN, CONN.
M. J. Cheponls, 510 Main

PETERSON,
A. VaraŠkevičius

PITTSBURG 
Baltrušaitis Bros., 
Jonas A. Ignotas 
Plus Zaviackas, 
Juoz. Petrikys.

Dr.O.C. HEINE
DENTIST AS

OFISAS—Kampas 31 Ir So. Halsted gat.
(Syvanįsas virt aptlokos.) CHICAGO, ILL

211 First st.
MASS.'

101 Oak sL 
LOWELL, MASS.

A. Jankauskas, 131 E. Merrimack st.
MONTELLO. MASS.

B. P. Miszkinls, 35 Arthur at
NEW HAVEN, ČOSlN.

K. A. Makarevich, 255 Wallace, st 
PATERSON, N. J.

Atklnds Bros., 273 River st 
PHILADELPHIA, PA.

M. A. Ignotas, 7 1028 So. 2-nd st.
PITTSBURGH, PA;

J. B. Miskevičia, 2135 Sarah st. S. S. 
PORTLAND, ' OREG.

Bowman News Agency. ;
RACINE, WIS.

J. Phi’Ipavlčia, 609 Sixth st.
UTICA, N. Y? ’

V.r. S. Tarczynski, 130 Whitesboro st. 
WORCESTER, MASS.

M. Paltanavičia, 15 Millbury 
WATERBURY, CUNN.

K. Ch. Kažemekas, 785 Bank
WAUKEGAN, ILL.

Job. Matulenas, ; 1408 Lincoln

ST. CHARLES, ILL.
Sim. Klela, 575 W. 6th

WATERBURY, CONN.'
Jurgis žemaitis, 827 Bank

Naujas Budas mokytis rašyti be 
mokytojo....................  10c
Aritmetika mokinimuisi rokun- 

dų, su paveikslais (apdaryta). .35s 
‘ Viso $1.60

Galima gaut! kiekvieną savaitę 
“Lietuvą” už 5c., šiose vietose:

imsg Vilnius “Lietuvos Žinių” Redakcija
Dienraštį leidžia pajininkų “Bendrovė.” Pajus 

Lietuvos žinias” - gauna dovanai.

TĖMYKITE
Turėdamas $500.00 

prie So. Halsted st. 
naujai statomą teatrą 
lietuviui įgyti namą s’ 
gals, biznevoj vietoj 
pigiai. Kreipkitės 
n.oms į:

A. OLSZEWSKIO BANKĄ

Tel. YARDS 1532

Dr. J. KULIS
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas

3259 So. Halsted St., Chicago, Ill.
Gydo visokias ligas moterių, valkų Ir 

vyrų. Speciališkai gydo limpančias, už- 
sisenejusias ir paslaptingas vyrų ligas.

sustiprina skelpą, sujudina šaknis, 
plaukus padaro švelnius, blizgančius, 
yra geriausis vaistas nuo Dandruff 
“luskų”. Vartojant du ar tris kartus 
j sąvaitę, sustabdįs plaukų slinkimų.

Trinkic gerai j skelpų, ant šaknų 
kas antra ar trečia dienų.

Prekė 50c. Ir. $1.00.

PURITAN, 
Jonas Martinkaitls.

ROCHESTER
J. Shacek

120 Grand st.
229 Bedford Ave

BURLINGTON, N. j.
Petrunas, 413 Ear! et.

CAMBRIDGE. MASS.
. Batkevičlus, 877Cambridge at

CICERO, ILL. 1
K. Boczkus, 1318 So. 49th Ct. 

GRAND RAPIDS, MICH.
Kentraitis, 448 Leonard St. N.W.

GARY, IND.
Melkinis, 1109- Jeferson st. 

HERRIN, ILL.
Adomaitis, 820 So. 16th st,

CHICAGO. ILL.
8374 Rerkoff

3327 LOwe 
3153 Emerald 

1801 S

RECUUARIAI
10 DIENŲ PLAUKIOJIMAI

Greičiausi, Puikiausi, Didžiausi 
dviejų sriubų pasažieriniai laivai tarp Ltepo- 
jaus ir New York ir nuo New York iki Rot
terdam ir Liepojaus. Vidutinis kainos. Kreiptis 
prie A. E. Johnson 4 Co., Gen. Pass. Agents, 
27 Broadway, New York, N. Y.

Anton Kiedis,
Peacock, Lake County, Michigan

7/j f NERS VILLE, PĄ 
Ramanauskas,. •

NAUGATUCK
J. Inamaitis,

NEW
Lesniauskas,

J. P. BRADCHULIS 
/Attorney & Counselor at Law 

30 N. LaSalle St,, Cor. Washingtoa St 
Stock hchange Bldg., Rooms 110/-I1II

Telephone Franklin 1175 
Lietuvis advokatas, baigęs teisių mokslą Ame
rikoje. V ėda visokiu bylas, civiliškas ir <ri- 
aninališkas visuose -teismuos* tsuduoss).

Gp. 3112 S. Halsted SI., arti 31-au
• ♦ r

Telephone Yards 23SM

TĖMYKITE!
Tie, kurie dirbate nuolat ir esate 

susipažinę su kitais dirbančiais žmo
nėmis savo apielinkėje, meldžiu at
sišaukti J mus, o męs dykai pamoky
simo, kaip uždirbti daug pinigo va
karais ir nedėldieniais. ši rodą yra 
aukso verta kiekvienam. Adresas:

Manager,
Room 24, 154 W. Randolph st.,

Chicago, Ill.

J. J. STASULANIS,
IŠKAS IŠDIRBSIĄS IR PARDAVĖ- 
MUZlKALIŠKlj Į INSTRUMENTŲ.

Turiu krautuvę 
ir dirbtuvę muzi- 

1 JsSA I Jįjp fc^yikų instrumen 
SK tų.0 Dirbu nauju?

ir '‘ gerai pataisai’ 
(i Heilus instrumen- 
u Nesikreipki!

pr1^ agentų, ku- 
■ WYljriems už patarna- 

vin/ų turite mokč- 
tu kreipkitės sta- 

I mano dirb- 
tuvę, bus jums pi- 
ęiaus. Turiu 36 
nietų praktikų ir 
paliudijimus iš Ro
si jos, Vokietijos ir 
Amerikos, kad dar

bų atlieku kuogeriausiai. Alano krautuvėje yra 
didelis pasirinkimas įvairių muzikaliau instru
mentų, ir mano kainos daug pigesnės kaip ki
tų. Jei pirkęs nebūtų kuom nors užganėdin
tas, aš permainau, arba pataisau uždykų. Savo 
darbų gvarantuoju. r \

J. J. STASULANIS, V 
3231 S. Halsted st., Chicago, Ill.

Su Kalendorium 1913 
Rinkevičiaus Išleistas, 2-ri metai 
LITERATŪROS SKYRIUJE TELPA:

L. Giros “Geradariai 
auštanti aušrelė 
veikslais. 
“Ramunės

J. šeiniaus “Sapnas 
saka.

M. Vitkaus 1) “Ant vandens,” 2) 
“Baltasis Gvazdikas,” 3) “Gelsvoji 
rožė,” 4) “Laisvoji lanka,”—eilės. 
..L. Pelėdos “Dėl saviškių”—Iš gy
venimo vaizdelis.

A. Vienuolio “Beždžionės”—Iš gy
venimo žmonių apysakėlė.

Dagio “širdžių susiartinimas.” 
'M. Gustaičio “Naujiems

— Fragmentas.
Žemkalnio 

kas
Toliaus seka Mokyklos 

rikai, 
kuopos, Artistų surašąs; Vilniaus 
chronika. Surašąs visų lietuviškų 
laikraščių Lietuvoje ir Amerikoje iš
einančių su jų adresais ir kainomis. 
Kronika 1912 m. Sausio, Vasario, Ko
vo, Balandžio, Gegužės, Birželio 
pos ir Rugpjūčio mėnesių. 
Informacijų skyrius. Viso 
Kaina ........

Užsisakant 
adresuokite:

A. OLSZEWSKI
3252 S. Halsted St., Chicago, III

Tikras 17 akmenų Elgin laikrodis
Tikrai Auksu Baigtuose (Gold Filled) Apdaruose 1 tfįn 75

Kiekvienas žino,i kas yra puikus 17 akmenų AJA ,
Elgin laikrodis. Mums pasisekė nupirkti didelį skaitlių šių laik
rodžių— visas naujas pavyzdingas tavoras, kų-tik iš fabriko, Gva- 
rantuoiaina 20 metų, labai nuleistomis kainomis, ir, pirkdami tiesiog 
iš musų, jus apturite naudų. Jūsų vietinis jubilieras negali jųjų 
nuo musų centu pigiau nupirkti. Vyriško didumo, atdari ar su už
daru (pažymėkite, kokį norite). Puikiai ingraviruoti auksu baigti 
apdarai. Nepraleiskite šio didelio išpardavimo, nes jus tikrai gailė- 
sitės. Stebėtinas Laikrodis, Stebėtinai Žema Kaina. Pamatykite Jį ji 
Pirmi. Atvirlaiškis jums jįjį atneš. Apžiūrėkite jįjį gerai, ir jeigu 
esate visai užganėdinti, užmokėkite expreso agentui $9.75 ir išlaidas; 
kitaipgi, atsisakykite, ir jisai bus sugrąžintas musų lėšomis. Nepirki
te Pigaus, Netikusio, Neatsidėtino Laikrodžio. Nepirkite laikrodžio, 

apie kurį nieko nežinote; pirkite šį laikrodį, žinomų taip gerai,- kaip Dėdės Šamo $20.oo Pi
nigai. (Meldžiame pavarde ir antrašo aiikiai rašyti).

Chicago Watch Co., 505 Singer Bldg., State st., Chicago, Ill.

K. J. FILLIPOVIČIUS
Parduoda už labai 

ma3 kainas, (prekes) 
mus, lotus ir farmas, 

tur- didžiausi pasirin- 
\ k*mų. Apsaugoja nuog 

ugnies namus, biznius ir 
furniČius geriausiose kom- 
Panij°se> Perkantiems 
Pr°Pert? dirba visokias 
reikalingas popieras ir pa- 
rūpina paskolas - mort- 
gėūius. Parduoda lotus 
visose Chicągos miesto da- 
lyse nuog $500 ir 
aukščiaus.. Taipogi turi 

ant pardavimo biznių ir biznierių namų su biz
niais, arba be jų. Apsaugoja žmonių gyvastis 
pašclpa įigos ir nelaimės atsitikimuose. Rei
kalaujama agentų. Reikalaujantięji, atsišaukite 
sekančiu antrašu:
58 W. 33rd st., Chicągo, Ill. Telefonas Dro

ver 2250. Ofiso valandos: nuog 8 vai. iki 10 
vai. iš ryto, ir nuog ,5-tos vųl. iki 9-tai vai. 
vakare.

TĖMYKIT, LIETUVIAI!
Kiekvienas žmogtUJ, ^ribrėdamas at- 

likitl gerai koki darbąf j)Hvalo turėti 
tam tikrą įrankį. Vfyražj- skusdama s 
barzdą, privalo turėti brltvą ir 
pustą, tada skusis barzdą nieko ne
jausdamas. Męs turime naujai iš
rastą Automatišką Britvai Pustą, su 
kuriuom galima padaryti ir prasčiau
sią brltvą geriausia, nes negali būti 
geresnio britval pusto: pasaulyje Ir 
nekaštuoja brangiau kaipo paprastas 
pustas. Dėl platesnų žinių rašykite 
pas:

A. VERKUTI8 BROS.,
ue Island av.,

CHICAGO, ILL. 
“Aušros” skaityk., 3149 S. 
J. I. Bagdžiunas 
A. Dargis, 
Jonas Ilgaudas, 
Fr. A. Jakutis, 
P. M. Kaltis, 
Ant. Kasperas, 
Zig. Mickevlčla, 
M. J. Tananevlče, 
Mike Valaskas, 
M. A. Vabol 

BALTIMORE, MD.
Just. Mandravickaa, 112 N. Green st 

BROOKLYN, 
Jankauskas, 
Juozupavtčius, 

Milovski. 
Plochocki, 

CLEVELAND.
Šukys. 2118

ELIZABETH 
Boczkus, -

LAWRENCE, 
Ramanauskas,'

HARBOR, IND.
3604 Deador

Chicago,
KENOSHA, WIS. '->■

M. K. Petrauskas, 415 Middle 
LEWISTON, ME.

K. Vilaniškis, •-•••;jl4į"St|ihtb<
KENOSHA,

J. Sukelis 712 Park
LOS ANGELES, CAL.

Maukus,
MELROSE

Wlad. Vaišvila,

/'Box
CONN.

6 Curtis
YORK,

125

Le.veskio
8 Dienine ir VakarinS Mokykla, fl

- 1 . ' "l Mokinama......................... .....
I. Pradinis iPrircngiamasai) Kursas,
2. Prekybos Kursas pagal Amer, phaną, ■
3. Prekybos Kursas pagal Rusijos plianą ■ 

(del manančių grįžti Lietuvon).
j .............-Kalbos-. --------- - ■
į Lietuviška, Angliška, Vokiška ir Rusiška 
' (pagal norą ir Lenkiška).

’i Del smulkesnių žinių kreiptis ypatiškai
| arba per laišką šiuom antrašu:
| G. J. LEVESKIS,

Vedėjas Mokyklos ■
I 3106 So. Halsted St., Chicago, HL ■



■•"'U, >- STj'i' <■ J- i t ■ W ;'7^1 ft? ' ■

■rt! ’ ' *

•

•
r » * ■ ■

«££!!£&■ DRAPANOS!
System

engk sunkenybių, kurios yra surištos

Distance telefonu

ti su toli gyvenančiais asmenimis biznio ar drau

gjjinio gyvenimo reikaluose

THE BRIDGEPORT CLOTHING CO

HEffl

Antanas A. Slakes

MIESTO OFISAS

Telephone RANDOLPH 1307
VMrwiimes ttaifcthlMNlfWI

Rusiškas Dovierennastis

l QUART

ĮJETUVOS REJENTALISKAS BIURAI

Tel. Austin 737

Valandos

tiktai iki 9:00 kiekviena

ANOL* ANTI-PAIN BALMJUBILIEJAUS NUMERIS 2 KATALIOGAI DYKAI!

1725 W. 18th Chicago»

Pasportus, Affidavits, •
Kontraktus Pirkimo Namų ir 
Biznių ir Visokius kitus Rejenta- 
liškus Raštus Geriausia Padaro

Chicago

keliavimu žiemą,, pasinaudodamas Long

Moterų ir vaikų ligų specialistė

Iškolektuoja vekselines paskolas, algas, da 
les ir pinigus, paliktus kitose ban koše Ame 

rikoje ir Europoje greitai ir pigiai.

kurios pri- 
Apžiurėkite plieninę konstrukciją, 

ratų ir vežamojo mechanizmo, plataus diametro, lengvai nu- 
difereneialus užpakalinėj ašyj, leidžiančius mėžti 

atsukamą krumpliuotą ratą; žemą lengvai pri-

Rezidencija

5208 W, Harrison Street BIURO VALANDOS:
' f

Utarninkais, Ketvertais ir Subatomis nuo 6 iki 9 vakarais 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 rytais

Chicag
Bell Telephone Building 

Official 100

už $5 
mat ir lagama

Ofisas
1725 West 18th Street 
Tarp Paulina ir Woodgat.

Phone Canal 1203
Valandos:

i vcO-.vO iki 12:00 vai ryto 
įuoliCO iki 8:00 vai. vale

Nedalioms
tuo 9^0 iki 12:00 vai. ryto

PADARO Do'iei ennastifii, ir visokius kitus rejen lai iškas rastus gerai ir pigiai
PARŠAM DO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai įr 

kurios nė vagis, nė ugnis negali prieiti. /

28 metų senas laikraštis 9 

VIENYBE LIETUVNINKU 
EINA KAS SEREDA, BROOKLYN, N. Y.
paduoda daugiausiai garų Ir svarbių ži
lį Iš Amerikos, Europos ir viso svieto, o 
•cr.umerata kaštuoja metams tik $2.oo; 
isci metų $1.oo. Užrubožiuose; metams 

$3.oo; pusei metų $1.50.
kŠYK ADRESŲ:
J. «L Pauksztis & Co.

120-124 Grand Str.,
Brooklyn, N. Y.

3246-48 So. Halsted St., Chicago, Ill.
Mat, mums drapanas dirba geriausios sviete fir

Veda visokias bylas, civiliškas ir kriminališ- 
kas visuose* teismuose (suduose). Peržiūri 
obstraktus ir padirba visus kitus legališkus 

dokumentus.

ir kiti didelėmis daugybėmis, už tai mes gauname ge
rinusį tavorą, geriausį darbą ir žemiausias kainas, ir 
už tai galime ir savo kostumeriams parduoti geras dra
panas pigiai. Musų Štoras gauna kasdien pirkėjų vis 
daugiau ir daugiau, užtai kad męs juos užganėdiname.

Ateikite ir Patys Persitikrinkite.
Musų štoras yra atidarytas ir vakarais: Utar- 
įlinkais, Ketvertais ir Subatomi iki 9 valandai.

THE BRIDGEPORT CLOTHING GO.
3246-3248 So. Halsted St., Chicago, III.

ir Bondsus, nešam ins. 4, 5 ir 6 procentą.- " 
iškolektuoja jų pinigus paliktus kitose batikose 

uit amerikonišku ir amerikoniškus ant ruskų.

tarnaujantis; jaunimo 
Tal- 

daugybę į valgiausių žl- 
Didelio formato, 8 pusi, 

tik $1.50 metams, o 
pusei metų.
’ išieldinėją bendrovė, in-

Room 510 Ashland Block 
Cor. Randolph and Clark Sts., 

CHICAGO

Drapanas gali vi
sur pirkti, bet taip ge
rų drapanų, taip gra
žiai pasiutų, taip gra
žiai ant apsivilkusio 
gulinčių ir taip pigio
mis kainomis niekur

$40, už $50 
ir augščiaus

Gali but puikiausių sportu tikt
Parsiduoda pigiai čemod 

nai. Nauji ir truputį padėvėti siutai ir over 
kotai’vyrams ir jaunuol am 3.

Ateikite pas

S. GORDON
VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ STORĄ

1415 S. Halsted St. - Chicago, H

ir truputį padėvėti siutai ir Over- 
uvo užsakyti ant orderio už 
$60, dabar parsiduoda po $5.

50. Halsted St., - CHICAGO, ILL
Atvažiavusius IŠ KITUR MELDŽIAME aplankyti ir musu Kanka.

nerasi, kaip letuviš 
kame Store:

Ar matei kada-nors laikraštį 

“DRAUGĄ44? 
“DRAUGAS* yrą 8-nių puslapių 
didžiausio formato, vedamas ge
riausių redaktorių.,/, Rasi jame 
geriausitĮ raštininkų raštų ir vi
sokiu žinių iš Lietuvos, Amerikos 
ir iš viso pasaulio. “DRAUGAS“ 
gvildena svarbiausius gyvuosius 

lietuvių reikalus.
“DRAUGAS” atsieina metams $2, ud. $1 
Užsieniuose melams $3. pusei KJty $1.60 

Rašydami laiškus adresuokite
DRAUGAS PUB. CO.
2634 W. 67th St. Chicago, III.

International Harvester Company of America
L (Incorporated)j CHICAGO USA I
' Champion Deering McCormick Milwaukee Osborne Plano

mėšlakratj, ar jus indomauja se- 
K or ekt iškas, pritaikytas ve iksui ei, 
2. Gvarancija pirmos klasos materialų.

Tvirtumas dalių,

Ateitis yra bepartyviekas laik 
raštis 
ir kultūros reika 
pina 
nių.„ 
Kaina 
85c.

Ateiti 
korporuota ant $2ž>,000. Da 
bar laikas užsirašyti “Atel 
tį“. Reikalaukit vieno name 
rio pažiūrėjimui uždyką.
Adresuokit taip:

“ATEIT!*”
366 W. Broadway, 

SO. BOSTON, MASS.

PRIIMA pinigus taupiniinui nuo vieno Dolierio iki didžiausių sumų ir moka už 
juos 3 procentą metams.

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir storus ant lengvų 

išmokesčių.
PERKA ir parduoda Morgečius
ATVAŽIAVUSIEMS GI ii cage n
išmaino mskus pinigus
SIUNČIA pinigus į Lietuva, Rusija ir visas dalis svieto pigiai
PARDUODA Sifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rusijos 

pertus važiuojantiems Lietuvon, Rusijon.
BIZNIERIAM S duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie apmoka algas, 

bilus ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra praktiškiausias ir engviausias 
būdas vedimo rokundų biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių negali šią
dien atsakančiai Eavo bizni vesti.

Nuo peršalimo, Kosulio, Kataro, Uždegimo 
pažandžių, Nervų skausmo, Gerklės skaudėji- -((L . 
mo, Užkimimo, Galvos skaudėjimo, Strėnų ir Vj 
muskulų skaudėjimo, Giypos, Reumatizipo, į jį Įjl 
Podagros ir daug kitų skaudulių. Anola yra 
geriausiu ir pasekmingiausiu išlaukiniu vaistu 
kaip seniems, taip ir jauniems ir vaikams. Jį 
Preke 50 centų, su prisiuntimu 55 centai. »

z. Atsiųskit 10c prisiuntimui mažos bandymo skrynutes 
Anolos ir persitikrinkit apie jos gerovę. Adresuokit:

Vicil lietuviškų KNYGŲ nuo 
’ seniausios iki naujausios 
laidos, pilnas naujas katalogas, 
80 pusk, bus prisiųstas D Y KAI. 
MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti 
gerų muzikališkų instrumentų 
katalogą, įvairiausių armonikų, 
koncertinkų, klernetų ir 1.1.

Rašant man laišką, p^ni'nėk katra 
KATALOGĄ prisiųsti, ar abu kartu? 
Reikalingi knygų platintojai agen- 
tai iš mažtsnių miestelių, pardavinėti 
knygas ir laiškams popieras. Adresas:

yi. J. DAMIJONAITIS tf!
903 W. 33rd SI., CHICA80, ILL.,

LIETUVOS REJENTALISKAS BIURAS
A. OLSZEWSKIO BANKOJE 

3252 SO. HALSTED ST., CHICAGO

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro 

Nedeiiomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. .

TZ" ADA jus perkate 
J.V i<antįs dalykai 
gerai apmislytas planas, z. livarancija 
3... Tvirtumas dalių, kur spaudimas išpuola 
kur spaudimo nesti bet kartais atsitinka, 5. Ilgo patekimo ypaty
bės ir apsauga vežamųjų dalių. 6. Geras išdirbėjų vardas ir užtikri
nimas pataisymų.

Jeigu žiūrite šitų dalykų, tai svarstykite apie Internationa! mėš- 
lakratj. Tūkstantis užganėdintų Amerikos farmerių rado visas eitas 
būtinas prievoles visuose - International styliųosę, 

: j.ilnternational mėšlakračiai ? tdti beto daug ypatybių 
sidėjo po ilgo patyrimo laukuose: 
rėmų 
imamą muštuką: 
apsukant kampus 
kraunamą skrynią ir daug kitų ypatybių.

International mėšlakračių y-ra visokių stylių ir mierų, augštų 
ir žemų, su begaliniu ir sugrjžtančiu žiurstu. Męs turime Muštruotą 
katalogą jums, ir męs pranešme jume, kur galte mėšlakračų pama
tyti. Parašykite mums savo kalboj. BR1DGEPORTO OFISAS:

3255 So^ Halsted Street 
(Priešai 33 čią gatvę)

VAKARAIS: nuo 7 iki 9 vai., 
išskiriant nedelias

Telephone DROVER 5326

■> yra žymus, kad 
laikraštis "Katali- 
iinttj jubiliejaus ir 

numeri, pilna 
štų. Amžinos 
yra ankietą į 

varbiau- 
Ameri-

,iEF1N£D and blendEP

•s S^icago

W Turėk Savo Namuose 
w Geriausią Degtinę'1' (arielką) jei 
r nori būti sveikas ir turėti kuom 
r pavaišinti savo mylimą svečią. 
Daktarai rekomenduoja už geriau
sią degtinę

S“O=L“O Rye
Kaipo Skanų, Tvirtų ir sveikų gėrymų 

Geriausiai pastiprinanti, priimną, skani 
ir sveikiausia stalava degtine.

Gaunama visuose goresniuose Šaitanuose
STRAUS BROS. CO. DEP’T L. CHICAGO, ILL.

■ ' ■ ■ 4 ■

216 W. Madieon St. A. CHAPOSKE, iri. PODLASKIS leluvlal agentai

LaikraKiui susilaukti jubiliejaus ir 
isti jubiliejaus numerį galima tik 
ri4 sykį į 13, 25 ar 50 metų. Toks

ftitanai nesulyginamaaai kraujo, kaulų 
jaus pasickclainaj ^kaustančias kūno gelmes 
damas į kiekviena nusilpninta kūno sąnarį. 
— tiirfekite dSžę : ‘‘ ,
dčlei knygutes: ’'Prakilnus Vakarų Gydytoj;

A. OLSZEWSKIO BANKA
3252 So. Halsted St., CHICAGO, ILL.

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. 
{steigta 1893 metuose.

Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeport,,

SVEIKATOS TIKSLAS 
lengvai gali būti atsiektas tų,’’kurie, k.'-ioniet randa, kad jųjų jp'vingutnas yra nu- 
pt.oięs, pasinaudoja didžiu pačios gamtos atgaivinau.'iu tonikų.

Malt Marrow
audinių tvėrėjas vbikia beveik tuo- 

- atnešdąm.as sveika gyveniniu, niuš- 
TelefonuoĖitė Calumet 5401 tuojaus 

šiądien pristatytą. Apsisaugokite pamėgdžiojimų. Parašykite mums 
jai” (Eminent Physicians of the Wesfi).

koAVOY MALT MARROW DEPT.. CHICAGO

Artą jubiliejinį “Kataliko” numerį 
kiekvienas privalo įsigyti atminčiai. Ui 
10c. bus prisiųstas kiekvienam. Reika
laukite tuojaus, kol neišsibaigę.

, Rašydami adresuokite:

J. M. TANANEVIČIA,
3249 S« Mergsn St., CMcags, III.

a rietuvių
tfatikč l5-o-
jražų jubiliejinį
j ir indomių i
šitame numciyjt

“Kas šiandien butų 
ivių kultūros pakelini

AOlllA « norui 
•• Sahk'.

I LONG H 
F distance’ 
telepW

. ^5*




