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Address

Šiaulių ap. Vie- 
draugija pasista- 
ir tam tikslui iš 
tūkstančio rubliu

mėn. Dorpate 
mokytojų

nau ding 
vienas♦ 
surado 
taipogi

s išleido atsišaukimą 
tautos atstovus, ku-

vjenas zmo-
Toliaus

me
paruo

GULBINIAI, Panev 
no 
tiko gaisras 
nuostolių. ! 
pašaras.

VARNIAI,. Telšių ap. Sale 3 
esančiųjų pradinių mokyklų, no
rima čia įsteigti dar amatų mo
kyklą, kuriai vietos gyventojai 
žada • duoti pašelpos.

jau taikoma 
buvo.

VIDENIŠKĖ, Vjiln. ap. Ap 
linkės dvarai 
nuomuoti. 
sėdi savo

lubų pagražinimų dalis i 
dė, nesunkiai, 3 žmones

garsinta 
svetimų 
reiviai 
kranto, 
valdžią, 
mendanta 
Amerikos

....... ..$2.00

.......... $2.50
........£3.00

Prenumeratos 
nos užsirašymo, ne nuo Naujų Mc- 
■U klauskite laišku. Adresuokite:

Vidurinėj Europoj apsiniauku 
si politiškoji padangė dar vis ne 
prasišvaistė, ir karo pavojus ne

ŽVINGIAI, Ras. ap. Buvu 
šieji potvyniai nunešė didelį til 
tą, pertiestą per Juros upę. Žmo 
nes dabar mano statyti naują i: 
Patįs jįjį valdyti.

Drcvlickis, sumušė j p ir 
pinigus. Užpuolikai tapo 
jos suareštuoti.

ALVITAS, Vilk. ap. Per šv, 
Kazimiero atlaidus čia iškilo di
delės muštynės. Supjaustyta pei
liais keletas žmonių.

uzeme 
vų jūreiviai, 
nesipriešino, 
pusių pradėję
4 amerikonai
Taigi karas jau prasidėj 
nešama taipgi, buk ir r. 
paimtas.

se naudingai 
či tikslui mo- 

mies- 
vietos 

Miesto 
į sumanymą prielankiai

LUKŠIAI, Naum. ap. 
apielinkėje pradėjo labai 
įvairios ligos, 'kasdien po 
žmonių į kapus

ypatingai mažieji. Dau
giausia serga tymais, drauge su 
kuriais aptinsta kaklas, ir ligonis 
turi mirti.

VIŽUONAI, Ukm. ap. Lietu
vis V. Grigas rūpinasi įsteigti čia 
aptieką.

mųjų
gauti iš
tikimybės paliudijimas
tokių paliudijimų nebereikėsią 
tiems, kurie, baigę pavasaryje vi
durinę mokyklą, tais pačiais me
tais stos augštesnėn.

Mexiko tuomtarpmi 
tas Huerta atsisakė b 
vienytų Valstijų reikalavimą pa 
sveikinti Amerikos vėliavą 21 ka 
nuolių šūviu, nors tas reikalavi 
mas buvo pastatytas kaipo uiti 
mat u m 
palikta

voslavų '‘Blaivybės” draugija. 
Dabar toji draugija žada padidin
ti savo veikimą iiy išplatinti jįjį 
po visą Kauno guberniją.

JANAVAS. Vietinė vartotojų 
draugijos krautuvė pernai turėjo 
24,000 rub. apyvartos. Miestelis 
turi suvirš 4,000 gyventojų. Mo
kyklų esama išviso trijų, jų tar
pe viena mergaitėms ir viena 
dvikliasė.

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

t-ai 86 nusižudymai 
skaitlius pasidaugino 
nuošimčiais. /Pastebėti . 1 ■tas visur apšireisj 
davė beveik 5 
nusižudymų n egų kąim ai. D i 
džiausį nusižudymų nuošimtį da 
ve 1912 m. Šiauliai 
gus nusižudė iš 14*654 
seką Panevėžys (vienas iš 9,445 
žm.), Kaunas (yaenas iš 11,471 
žm.); Raseiniuose gi nei 1902 m., 
nei 1912 m. nebųįta vĮsai , nusižu
dymų. Sodžiuj# T ųųsižudymai 

tvar^oįp: pirmąją 
taipogi Šiaulių ap.

“ -iš 7,5oo 
Telšių ap.

toliaus

PABIRŽĖ, Panev. ap. Griš- 
tant ūkininkui Jokūbui Pežėliui 
iš Šenbergo, netoli Nemunėlio 
tilto užpuolė ant jo Myk. ir Ber
nardas Boguminsai

busiąs atidarytas 
stitutas.

TRYŠKIAI, 
tos ugniagesių 
tė savo namą 
valdžios prašo 
pašelpos.

Petro Morkūnų ūkyje iš- 
s 1,500 rub. 
beveik visas

ŠIDLAVA. Norima esančiąja 
čia dvikliasę mokyklą perkeisti Į 
amatų mokyklą.

Nesenai čia pradėjo veikti pač- 
to-tclegrąfo skyrius.

TVERIAI, Kauno gub. Vieti
nis “Blaivybės” skyrius nutarė 
įkurti arbatnamį ir jau rengiasi 
prie jojo atidarymo.. \

IGNALINA, Švenč. ap. Čia 
nutarta įsteigti vartotojų drau
giją su krautuve ir ūkio įrankių 
sandėliu. ž

nag- 
P. Au- 

dar d c-’ 
už pasi- 

matininkui Dolmanui 
matavusiųjų 
šiųjų įsvat- 

apskričio teismo buvo nu- 
-4 mėnesiams kalėjiman. 
rūmai

RIETAVAS, Ras. ap. Vienas 
vietos valstietis išrado naują ma
šiną linų apdirbimui. Tos mašinos 
pagelba linus busią galimsr pluk
ti, šukuoti ir Visai nuo spalių bei 
pakulų nuvalyti.

dažnįausiai yra iš- 
Patįs ({varininkai nc- 
dvaruosfe. Pastaruoju 

laiku dvarų žemė pradėjo 
slysti iš dvarininkų rankų 
bar žadama parduoti Giedraičių 
pa p. Dideliojo Dvaro 300 dešim
tinių žemės.

DOTNAVA, Kauno ap. Įsto
jimas į čia esančiąją žemės ūkio 
mokyklą tolyn vis sunkinamas. 
Pranešama, kad šįmet kvotimai 
busią sunkesni negu kuomet nors 
iki šiolei.

Karosas įšventino dijakonuosna' 
V. Maslauską, P. Brzoską, R 
Balasevičių ir V. Gurevičių ; tuom 
pačiu kartu kuniguosna įšventi
no B. Čepulevicių.

DORPATAS^- Dėlei neįmokė- 
jimo pinigų už mokslą, iš univer
siteto pašalinta 174 studentą), 
tame skaitliuje 3 lietuviai. Uni
versitetas nuo mokesčio paliuo- 
savo 337 studentus, jų tarpe apie 
10 lietuvių.

. PILVIŠKIAI, Mar. ap. Nese
nai vienas ūkininkas, betverda
mas tvorą, rado upėje prigėrusį 
žmogų su rankoje laikomu ry-. 
štiliu, kuriame buvo butelis deg
tinės ir keletas puspadžių. Iš
siaiškino, kad tai kurpis J. Za- 
ranka, kuris 3 mėnesiai atgal pra
žuvo. Pep tą visą laiką skęnduo*

PAKALNIŠKIAI, Pan. apskr. 
Pasimirė uk. Stumbras nuo krau
jo užnuodijimo. Jisai, berašyda
mas medį, įsikirto sau koją ir 
laiku nesikreipė prie gydytojaus. 
Kuomet kreiptasi, buvo jau per- 
vėlu, ir, nežiūrint visos kojos 
nupjovimo, ligonis turėjo mirti.

ROZALIMAS, Panev. apskr. 
Kaz. Dapšys, Sim. Januševskis 
ir Pet. Sireika, rašoma, užpuolę 
ant valstiečio Guoko, ėjusio į 
Rozalimo miestelį, primušę ir at
ėmę iš jo 10 rublių. Eina tardy
mas.

RINGELIAI, Viln. ap. Susi
tarę tarp savęs, vįetos ūkininkai 
įsteigė pienininkavimo skyrių, 
kuriam einąsi, sakoma, neblogai.

SOSTAI, Panev. apskr 
mėnesyje čia buvo paskaita apie 
ūkio reikalus. Paskaitą laike ag
ronomas Stankevičius.

doro
ertą,
gi nenori Carranzai ir Viliai 
siduoti.

MEDEMRODĄS, Šiaulių ap. 
Valsčius nutarė prašalinti iš savo 
tarpo už vagystes ir kitokius pra
sižengimus sekančius žmones: 
S,tau. Ja'kubaitj, Juozą Javužėlį 
ir Miną Spingaitę.

DOVEIKIAI, Ukm. ap. Su
sekta slapta mokykla, kame mo
kinta poterių ir skaitymo lietu
vių kalba. Mokykla uždaryta, ir 
keletas žmonių nubausta po 50

amen- 
bėga j 
:ur yra 
ir rei-

MASKVA. Iš Maskvos Lietu
vių Šclp. Draugijos apyskaitos 
pasirodo, kad toji dr-ja, įsteigta 
1905 nV ir tais metais turėjus tik
tai 47 narius, pernai savo narių 
skaitlium pasiekė skaitlinės 129. 
Praeitais melais draugija išviso 
išmokėjusi suvirš 125 rub. pa
šelpos studentams. Visas drau
gijos turtas siekė šįmet kovo 
mėn. virš 2,604 rub. vertės.

taipogi ir Vilniaus gub., prasi
dėjo gana ankstyvai. Kovo vidu
ryje Kaune jau ir sodnai buvo 
kasami, ariami ir tvarkomi.Kaip nežiūrėti į Mexiko mai

šatį, nors prezidentas Wilson ir 
dar labjaus nenorėtų karo su kai
myniška “seserine republika,” 
jeigu nori, kad kartą ten užstotų 
ramumas, reiks jį įvesti su gink
lu rankoj, kitaip tą turės Europa 
padaryti. Tą turbūt gerai su
pranta ir prezidentas Wilson, 
nors atsiliepime į tautos atstovy
bę ką kitą kalba.

Pats atsitikimas su Amerikos 
jūreiviais mieste Tampico ne taip 
Jabai svarbus, bet dėl jo Wash
ington© užsienių 
žudė kantrybę, o 
gi ai 
riti m e nė 
veliančius 
m u v 
ginti 
stijos, 
tautos 
mui M 
Wilson 
ter i s Bi 
toliau, 
vimo mieste 
viii

ŠVĖKŠNA, Ras. ap. Tiesia- 
masai nuo čia iki Prūsų sienai 
pliantas tikimasi pabaigti iki spa
lio mėnesio. Tiesiama pliantas 
Prūsų pusėje, nuo Inkaklio iki 
Koreiten stoties.

vies, kuri, kaip manoma, yra at
plaukusi iš Prūsų, pasibaigus ne
senai buvusiems tvanams, išar- 
džiusiems daug užtvenkimų.

X Duonelaičio gimimo sukak
tuvėms paminėti, .“Daina” rengia 
visą eilę paskaitų.

X Kovo 27 d. 'nusižudė V 
kliasos •gimnazistas“ I. Robman. 
Jisai turėjo nemalonumų gimna
zijoje, ir net jam grąšinta, kad 
busiąs išgintas iš gimnazijos be 
teisės įstoti by kokion kiton tos 
rūšies mokyklon. Iš susikrimti
mo, jaunuolis, nuėjo į geležinke
lio stotį ir, sulaukęs greitojo 
traukinio, metėsi po juom. Trau
kinys kūną baisiai .sumankė. 
Savžudžio laidotuvės, nežiūrint 
uždraudimo, buyo iškilmingos. 
Įvairių mokyklų jaunimas pri
siuntė išviso net 8 vainikus.

X Kauno gubernijoje, kaip ir 
visoje Rusijoje, žymiai kįla nu
sižudymų • skaitlius, Sulyg ofi- 
ciališkos statistikos žinių, kaip 
rašo “L. 2.,” 1912 ni. Kauno gub. 
nitą 157 nusižųdynių, tame skait- 
iuje 112 vyrų ir 45 moterių. De

šimts metų atgal;tai yra 1902 
tfi., Kauno gubernijoje buvo tik- 

; reiškia, 
suvirš 82 

na papras- 
is: miestai 

iųs daugiau

teisingus santikius, bet ne kon
troliuoti kaimyną ir laisvę siau
rinti. Prezidentas savo atsišau
kimu kaipi teisina Huertą, nes 
sako, jog ant kranto mieste Tam
pico neturėjo tiesos išlipti Ame
rikos jūreiviai, nes ten buvo pa- 

4 karo stovis, kuomet 
kraštų kariškų laivų ju- 
neturi tiesos lipti ant 

Kaltiną vien Mexiko 
id miesto Tampico ko- 

apic tai nepranešė 
laivyno vadovui ir kad 

kariško laivo 
vius areštavo 
grąžinti.

Prezidentas
netiki, kad kiltų karas su Mexi- 
ka/bet jeigu karas kiltų, tai bus 
vedamas vien* su Huerta, kurio 
pasitraukimo Amerika nuo senai 
reikalauja, nes jis M exike įgavo 
valdžia neteisotu budu ir i is val-

PANEVĖŽYS. Šios 
didesnieji dvarai yra 
tarp savęs telefonais, ku 
liūs tolyn čia vis auga.

X Panevėžio “Aido” draugijos 
visuotinamjame susirinkime, ku
riame pirmininkavo p. Antonai- 
tiš, paaiškėjo, kad draugija pra
eitais metais suruošė išviso 15 
vakarų, tame skiatliuje 12 su vai
dinimais. Tuose vakaruose su
vaidinta 13 naujų veikalų. Ne
žiūrint to, kad draugija praei
tais metais turėją virš 458 rub. 
išlaidų, sekantienąb metams ižde 
liko per 292 rub. Susirinkime 
svarstyta daug įvairių reikalų.

ŠUNSKAI. Įkurtoji čia gruo
džio mėn. 1910 m. skolinimo-tau- 
pymo kasa, kaip pasirodė pasku
tiniame visuotinamjame susirin
kime, praeitais metais turėjo apy
vartos 23,000 rub., gryno gi pel
no—340 rub. Pajininkų kasos 
bendrove turėjo 130. Kasa 
kia tiktai Šunskų parapijoje 
sios veikimas kasmet vis didina*

eitis, kur vaikai, pabąigę ntok 
slą, galėtų žaidimai 
praleisti laiką. Tt 
kyklų valdžia kreipėsi prie 
to, kad pagelbėtų kaip 
davimu, taip ir piųigąis

ėstieji Vilniaus policijos 
i šunis, matomai, yra 
i. Nesenai buvo apvogtas 
dentistas. Šunįs tuojaus 
pavogtuosius daiktus, o 
ir pavogusįjį, tūlą Sū

kurį policija areštavo.
X Vilniaus teismo rūmai 

rinėjo bylą A. Norkūno 
gulio, J. Gornorskio ir 
vynių valstiečių, kurie, 
priešinimą 
ir užpuolimą ant 
laukus darbininkų 
kymą, 
teisti 1 
Teismo rūmai bylą atidėjo ir ža
da šaukti patį matininką Dolma- 
ną, kaipo liudininką.

X Vilniečiai rengiasi . kuoiš- 
kilmingiau apvaikščioti spaudos 
atgavimo 10 metų ‘sukaktuves. 
Manoma, tarp kit-ko, parengti vi
są eilę paskaitų, kurios daugiau
siai liestų musų spaudos istoriją 
bei reikalus. Paskaitoms atlikti 
“Rūta” ’ nutarė pakviesti: Dr< 
Bagdanavičių, Dr. Grinių, A. Ja
nulaitį, . G. Petkevičaitę, J. ■ Vi
leišį ir Žemaitę 
daugiau kviesti.

X V i i niu j e siaučia Įvairios 1 im - 
pamos ligos, ypatingai karštligė. 
Nežinant, kaip sųitą^dyti jigų 
platinimąsi, nuta^|?$$rsinH laik
raščiuose numerius 'ftamų, kame 
tomis ligomis sergamą.

stovi tokioj 
vietą užima 
(vienas ' ini^tžųdymas 
žm.), antrąj^ėvietą. ■— 
(vienas iš ;40,050 žm.) ; 
eina Raseinių apskr.
330), Panevėžio (i iš 11,540), 
Ukmergės 14480), Kauno 
(1 iš I5,7i6)fir galop Zarasų ap. 
(1 iši 21,900); -I'T’ T

’VARĖNA. Už ^slaptą degti 
nes pardavinėjimą^ keletas žmo 
nių čia nubausta pinigais ir ka 
Įėjimu.

LIŠKEVA, Seinų ap. Už slap
tą gabenimą per rubežių, Augus
tas Šimkonis ir Ipolitas Anušie- 
jus, atsėdėję po 7 mėn. kalėjime, 
tapo ištremti 5 metams Dvinskan 
“ant poselenijos.”

X Panaros sodžiuje, netoli 
Liškevos, vienas vaikinas ruošė
si prie šliubo. Atėjo mergina- 
-kaimynė ir pasisiūlė, kad jąją, 
vieton anosios, imtų. Užsakams 
ir kitiems reikalams davė jauni
kiui 50 rub. Jaunikis pinigus pa
ėmė, tačiaus apsivedė

išnyko; prietikiai tarp dviejų tau
tų ryšių taip įtempti, kad ir ma
ža priežastis gali karo gaisrą 
pagimdyti. Todėl ten didina sa
vo kariškas pajiegas-lygiai dide
lės, kaip ir mažos tautos, nes ir 
tos ir be savo noro gali butų 
karau įtrauktos. Sudrutino per 

[įvedimą trijų metų tarnystos 
Francuzija stovinčių po ginklu 

[kareivių skaitlių. Rusija ne tik 
padaugino kasinėtai imamų ka- 
riumenėn skaitlių, bet palaikė il
gesniam laikui jau atitarnavu
sius. Padaugino turinčių tarnau
ti skaitlių Vokietija ir Austrija. 
Ir Balkanų pussalio tautelės se
ka didžiųjų tautų paveikslą, taip
gi drutina savo kariškas pajiegas ; 
nes kilus karui tarp didžiųjų tau
tų, ir jos karau butų įtrauktos; 
Serbija, Grekija ir Montenegro, 
o gal ir Rumunija, pavydinti Bul
garijai, stotų Rusijos ir Fran- 
euzijos pusėj, ton pusėn stotų 
taipgi Ispanija, o gal ir Belgija 
su Anglija; o Vokietijos ir Aus
trijos pusėj, apart Italijos-—stotų 
'Turkija ir Bulgarija.

Vokietija, kariumenės sudruti- 
nimui nuo parliament© išgavo di
delius pinigus, o jau reikalauja 
vėl 250 milionų doliarių daugiau. 
Taip didinant santaikos laike iš
laidas kariumenės reikalams, tau
tos prieitų be karo prie bankru- 
tystės. Važinėja po Vokietiją 
dabar generolas Keim, kalbinda
mas drutinti kariškas pajiegas, 
nes karo su Rusija ir Francuzija 
nebus galima išvengti; jis turės 
kilti vėliausiai 1917 metuose.

aidžią 
naujo
>ir kitur 

turbut nėra žmogaus, 
siems galėtų įtikti, 
ta pasitrauks įir jo 
Amerikai patinkanti 
prieš jį taipjau gali ’ 
ei ja kaip kilo prieš

Huertą. Prašalinus 
> dar Žąpata, kuris

ŽEIMELIAI, Panev. ap. Pas 
barzdaskutį Jansoną dirbo Alex
andras Gasperavičius, jaunas, 
blaivus ir darbštus vyras. Kokiu 
tai budu jisai išeikvojo apie 7 
rub. Jansono pinigų. Neturėda
mas kuom užmokėti, sumanė nu
sižudyti ir tuom tikslu išgėrė 
praskiesto sublimato. Tikimasi, 
kacLsavžudys išliksiąs gyvas.

X Priežastįs iškilusiam Vil
niaus spaustuvėse streikui, kaip 
praneša Lietuvos laikraščiai, bu
vusios tokios: spaustuvių savinin
kai nutarė raidžių rinkikams nu
mušti po 1 kap. nuo 1,000 raidžių 
lenkų kalboje, po 2 kap. lietu
vių kalboje ir pailginti darbo 
dieną viena valanda. Darbinin
kai gi, atpenč, pareikalavo dar 
uždėti po 1 kap. nuo tūkstančio. 
Galop streikas pasibaigė darbi
ninkų laimėjimu.

X Sustreikavo 
lenkų spaustuvių 
jai. Streikininkai

PASVALYS, Panev. ap 
tos gyventojai taiso tam 
skaitytojų ratelį. Tuom 
prašoma iš valdžios reikalingojo 
leidimo.

PUŠALOTAS, Panev. apskr 
Prude prie Tiliunų malūno ras
ta prigėręs nepažįstamas žmo
gus.

“LIETUVA” SAVAITINIS LAIKRAŠTIS 
Chic**°’,,h

Suvienytose V?' jose 
Kanadoje ir M.-. ike..............*......
Visose kitose viešpatystėse..........

Prenumerata apmokama iš viršaus, 
metas skaitosi nuo diei

Ap^arsinimiįk ai^ UaiĮskite_Wku

3252 So. Halstad St

PETERBURGAS. Sekančiais 
metais busiąs visos Rusijos gy
ventojų surašinėjimas. Tam dar
bui jau dabar pradedama /engti 
reikalingoji medžiaga. .Visam su
rašinėjimui reikėsią 154,227,000 
lapų popierio už 426,711 rublių. 
Rašalinių reikėsią 240,000, kurios 
buk kainuosiančios net 16,800,000 
rub.! Portfelių reikėsią 250,000 
už 100,000 rub.

X Iki šiolei kiekvienam stojan
čiam į by kurią Rusijos augštes- 

mokyklų reikėdavo iš- 
aidžios tam tikras iš- 

paliudijimas. Dabar 
paliudijimų

mmisteris nu
kala pirma ly- 

evoliucijonieriai, kaip ir ka- 
užmušinėjo Mexike gy- 

įmerikonus ir sveti- 
kraštii piliečius, kuriuos ap- 

apsiėmė Suvienytos Val
uers jas stūmė Europos 
daryti ka nors nuramini- 
exiko, lygiai prezidentas 

, kaip ir užsienių minis- 
yan drąsiai laukė, kas bus 
Jeigu dabar dėl suarešta- 

tmpico kejių jurei- 
subruzdo visi svarbesni 

hingtonc valdininkai, tai tam 
turi but kokios nors svarbesnės, 
negarsinamos dabar priežastįs.

Revoliucijonicrių vadovai Car
ranza ir Villa atvažiavo į Chi
huahua pasitarti apie tai, kaip 
elgtis toliau, įsiveržus ameriko
nams Mexikan. Ką jie nutarė, 
nežinia, to jie ir negarsina.

Amerikos konsulius patarė gy
venantiems mieste \rera Cruz 
amerikonams ir kitu kraštų pilie
čiams nelaukti miesto bombarda
vimo, be1- pirm laiko persikelti 
ant porte stovinčių laivų. Taigi 
reikia manyti, kad Amerika pasi
rengusi bombarduoti Tampico ir 
A'cra Cruz, jeigu Huertą ir toliau 
priešintųsi Suvienytų Valstijų 
reikalavimui. Amerikonai, gyve
nanti mieste Mexiko, 
mexikonu keršto, nes ji 
konų nekenčia, pulkais 
Tampico ir Vera Cruz, 
Amerikos kariški laivai 
kale amerikonai ant jų gal 
sikelti.

EZERĖNAI. Valdžios 
prašyta, kad leistų įetsigti 
katalikų labdarių draugiją, 
leidimo valdžia nedavė.

X Vietoj kun. Liasausko, 
risai 'buvo bloguose santikiuose 
su vietos lenkininkais ir dabar 
yra kitur iškeliamas, parapijos 
klebonu paskirta kun. V. Bort- 
kevičius, Gelažių kamendorius.

X Praeitame “Liet.” No. žinu- 
tėn apie Dr. Bukanto bylą įsi
skverbė klaida. Dr. Bukontas 
teismo paskirtosios pabaudos, 25 
rub., už nepadavimą rankos len
kui Chliudzinksiui, neužmokėjo. 
Priegto, byla svarstyta ne ap
skričio teisme, bet apygardos su
važiavime. Dabar Dr. BukontasI 
paduoda kasaciją atigštesnin teis
man.

do tik dali Mexiko, bet ne visą 
republika. Prezidentas M’ilson 
pažada Mexikai Suvienytų Val- 
stijų prielankumą ir leidžia jai 
savo naminius reikalus taip tvar
kyti, kaip gyventojams patiks.

Kongresas ir senatas įgaliojo 
prezidentą taip sunaudoti Suvie
nytų Valstijų kariškas pajiegas, 
kaip panaudoti pasirodys reika
linga. Jeigu ras, kad karas rei
kalingas, gali ir karą pradėti.

Prezidento \Wlsono atsišaukime 
vienok yra daug neaiškumų. Jis 
sako, jog jeigu kils karas, tai jį 
Amerika privalo vesti vien su 
Huerta, o Mexiko tautai širdingą 
prielankumą rodyti, jai padėti ir 
ją gelbėti. Bet HuCrta Suvieny
tų V alstijų nepripažintas, tai jis 
yra visai privatiškas žmogus ir 
prezidentas svetimam krašte su 
privatišku žmogum nori kovoti 
ir ten naikinti girtus ir gyvastį 
tūkstančių žmonių, kurieifis no
rima padėti ir širdingą prielan
kumą parodyti.

Blokavimas portų, net muiti
nių užėmimas, tai dar ne karas, 
kaip tai'parodė nekartą Europos 
tautos .Azijoj, net ir Amerikoj. 
Muitinės'ir Amerikoj, kaip antai 
Venezuelėj, išgavimui svetimij 
kraštų nukentėjusiems piliečiams 
atlyginimo už nuostolius buvo

siausti 
keletą 

nuvarančios.

kaskutiniai telegramai prane- 
jog muitinę mieste Vera Cruz 

sodinti nuo kariškų lai- 
Mexikonai išsyk 

bet paskui iš visų 
1 šaudyti. Užmušta 
, o 20 jų sužeista. 

». Pra
am pico

ALUNTA. Šioje apielinkc 
pradėjo labai sirgti ir gaišti 1 
guočiai gyvuliai. Liga juo labj 
platinasi, kadangi nėra arti a 
terinoriaus.

GARLEVA, Mar. ap. Numi
rus Marijonai Sabaičiutei, josios 
tėvas iš gailesčio taip susirgo, 
kad už kelių valandų pasimirė. 
Abu palaidota vienoje duobėje.

SKAISGIRYS, Šiaulių ap 
po apvogta bažnyčia 
kol-kas, nesusekė.

tuvių užlaikymą. Tuom tikslu 
policija apžiūrinėja krautuves ir 
už nešvarumą jose uždeda baus
mę ant savininkų.

X Lš paskelbtųjų žinių apie 
gaisrus, ištikusius 1912 m., pa
sirodo, kad Kauno gubernijoje 
tais metais butą išviso 553 gais
rų. Daugiausia gaisrų buvo va
sarą. nes 150; žemiausia skaitli
nė išpuola pavasario laikui, nes 
114. Daugiausia gaisrų, buvo 
Telšių ir Panevėžio apskričiuose.

Kaip dabar dalykai stovi ii 
kaip mano toliau elgtis prezi 
dentas Wilsonas, ne 
prietikiuose Amerikos 
ka persikeitė; ne dau 
sikcis, nei užėmus muitines por- 
tuose Tampico ir V’e ra Cruz. Dėl
to maišatis ir betvarkė Mexike 
neišnyks, krašto viduriuose per- 

etai ramumas neatsiras pats per 
Kad nuraminti besipjau- 
;, reikia jau siųsti kariu- 
krašto vidurius, kur žmo- 

tli pasipriešinti nekvies- 
ramintojams. Tąsyk jau 
galima apsirubežiuoti ka- 
privatišku, Amerikos ne

pripažintu gen. Huertą, bet reiks 
vesti ir su tauta; reiks ginklu 
raminti ir viena ir kitą neramu- 
mus keliantį, arba padėti vienam 
kitą įveikti ir paskui daboti, kad 
prieš tą su svetimos kariumenės 
pagelba įgavusį valdžią^ nesukel
tu kas nors naujos revoliuęijos.

Amerike, 
kuris vi- 
>11 lluer- 

vietą užims 
s Carranza, 
cilti re volių-

Amerikos 
suviu, nors 
vo pastatytas kaip 

kurio išpildymui 
trumpas laikas. Laikas 

ir Huertą reikalavimo ne- 
nors Amerika į Mexiko 

vandenis pasiuntė visus veik sa
vo kariškus laivus lygiai mažus, 
kaip ir milžiniškuosius, taipgi 8 
orlaivius prieš porą kanuolinių 
laivelių, kokius Mexiko turi, 
Huerta sutiko šūviais pasveikin
ti .Amerikos vėliavą vien tąsyk, 
jeigu Amerika taipgi pasveikins 
Mexiko vėliavą. Taip padaryti 
Ameriką^įitsisakė, nes tąsyk ne
būtų Mexiko persiprašymas, bet 
vien pasveikinimas vėliavų abie
jų kraštų; todėl pošskinti prieš 
Amerikos vėliavą atsisakė ir Hu
erta.

Prezidentas Wilson sušaukė y- 
tautos atstovų ir senato susirin
kimą pasitarti, ką reikia toliau 
daryti. 'Tuom tarpu manoma su 
kariškais laivais blokuoti 1 ampi- 
co ir Vera Cruz portuš, kad į 
juos negalėtų ateiti laivai su pre
kėmis ir tuose miestuose užimti 
muitines ir tokiu budu atimti 
Huertai svarbiausią pinigų šalti
nį. Washingtone atsibuvo taipgi 
miiįisterių tarybos ir karvedžių 
susirinkimas apkalbėjimui karo 
pliano.

Prezidentą 
į Amerikos 
riame paaiškino dalykų stovį ir 
tarp kit-ko sako: jei reiks grieb- 
txis ginklų, tai juos reikia kreipti 
vien prieš Iluėrtą ir jį remian
čius, bet ne prieš Mexiko tautą. 
Amerikos tikslas turi but-^-Mcxi-

ŠVENČIONĮS, ‘ Čia esama 
dviejų lietuviškų draugijų: “ 
vybės“ ir “Ryto.” Praeitais 
tais čionykščiai lietuviai 
šė keletą vakarų, 5

SUVALKŲ GUBERNIJA.
MARIAMPOLĖ. Vietinę “Ži- 

jurio” progimnaziją, kaip paro
do, -atskaita, lankiusi pernai 91 
nėkinėi

.’X Apie 80 ūkininkų iš Ma- 
riampolės apielinkes susitarė ir 
nusipirko girios už 8,000 rub. 
Girios vertelgystė čia yra dau- 
giausai žydų rankose; vos vie- 
nas-kitas lietuvis tuom reikalu 
užsiima.

KREKENAVA, Panev. apskr
Dvarininkas Puziiia parduoda Sergi
V ai iun i ški ų dvarą f turintį 800 
dešimtinių žemės. Perka jįjį vie
tos lietuviai.

visų Vilniaus 
raidžių statė- 

reikalauja mo
kesčio padidinimo. Streikuoja iš
viso apie 400 darbininkų. Dėlei 
streiko, kaip pranešama, palio
vė ėję lietuvių ir lenkti laikraš
čiai.
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IS AMERIKOS.
UŽMUŠĖJAI TAPO NUŽU-

• DYTI.
Albany, N. Y. Sing-Sing ka

lėjime balandžio 13 dieną likosi 
;int elektriškos kėdės nužudyti 
keturi užmušėjai, užmušę užlai-

thalą. Iki paskutinei valandai jie 
tikėio. i o g gubernatorius suma-

nuo elektriškos kėdės. Iki nu
žudymui visi teisinosi, jog yra 
nekalti, bet besigynimas nieko 
negelbėjo. Pirmiausia tapo nužu
dytas katalikas italas Frank Co- 
rofici. Jį prie mirties rengė ka

■dus prie mirties rengė rabina

motina ir sesuo.

IŠVIJO IŠ KARIUMENĖS UŽ
NEMORALIŠKĄ GYVENIMĄ.

New York. Kariškas teismas
už nemorališką gyvenimą nu

NELAIMĖS ANT GELE
ŽINKELIŲ.

Georgetown, Tex. Neto 
1 pasažierinis Missouri, 
s & Texas geležinkelio 
nys užbėgo ant skersai
žiuojančio automobiliaus ir jį

trau- 
kelio

žmonės, o vienas

ŠOVĖ Į NEW YORKO 
MIESTO MAJORĄ.

New York. Balandžio 17 .... 
einant į automobilių miesto ma
jorui John Parroy Mitchel, į jj 
šovė koksai, kaip manoma, nevisai 
pilno proto vyras. Suvis vienok 
majoro neužgavo, pataikė vieną 
jo palydovą, advokatą Franką 
L. Polk, ir užgavo nors sunkiai, 
bet ne mirtinai. Sovėją suėmė 
ir nuginklavo.

IR RADIUM NEPAGELBĖJO.
Newark, N. J. Nuo vėžio pa

simirė čia moteris milionierio 
alaus leidėjo, Ethel Katz, [os

$100,000, bet ir tas ne

GAL IŠSISUKS NUO KILPOS.
Hartford, Conn. Augščiausis

tinėti bylą \Vakefieldienės, kuri 
už vvro nužudymą buvo mirtin 
pasmerkta. Jos pagelbininkas,

vo mėnesyj šių metų.

CHICAGOS VALSTIJOS 
BANKAI.

Springfield, Ill. Sulyg vald;
surinktų žinių, i balandžio <

bankai; pradžioj šių metų tokių 
bankų bus o 84. Paskolose tie 
bankai balandžio mėnesyj turė
jo $200,819.386, arba $14,657,259 
mažiau negu pradžioj šių metų.

lie
siu metu.

€■ V

APSIVEDIMO LAISNIS, 
TAI DAR NE APSI- 

VEDIMAS.
East Moline, UI. Gyvena čia 
tuviu pora. 1911 m. jie išsi-

• < mė

creipė nei pas kti’nigą, nei 
teisėją. Dabar moteris nu- 
bankan vyro sudėtų pinigų

sistatyti ir jo reikalus itlikti, ji

būti. Jie turi ir vaikų, o tie vai
kai yra tik motinos, jie taipgi

apsi vedimo mano 
‘(limo 

Tuom tarpu reikale pasi 
kad laisnis kas * kitas, o

»ų’..»vuuna3 txa.". nilcia, UUU V .C ■ 

no laisnio nepakanka. Todėl 
ypač merginoms reikia būti Mt-

MIESTO MAJORĄ APĖMĖ 
BAIMĖ.

New York. Po paskutiniam 
užpuolimui, miesto majorą Mit- 
chellį apėmė baimė, nes jis ma
no, kad yra sukalbis ant jo gy- 

• vastier tTodė! jis niekur neiną 
sargybos į detektyvų.

SŪKURYS.
Tusha, Okla. Balandžio 18 d. 

pietiniuose Oklahoma valstijos 
kraštuose kilęs sūkurys labai

Jcano Richepjn. Socialistai mė
gino neleisti salėn Richepino. 
Dėlto kilo muštynės, kuriose su
žeista 30 žmonių.

nimą. Pašventinimo iškilmėms 
užkviesti atstovai iš svetimų 
kraštų universitetų. Suvažiavo

žmogus tapo užmuštas, bet su 
žeistų yra daug. Perkūnas tren 
kė į kerosino krautuvę ir ją

rosino.

METODISTŲ-EPISKO-
PALŲ KONVENCIJA.

Walden, Mass. Atsibuvo 
m e t o d i s t ų - c p i s k o p a 1 ų k o n v c n •

uz-

’S

iš užsienių.
|| Sekančiuose metuose atsibu-

šokių tautų šokių kongresas, ku
rį rengia Šokių akademija.

|| Ant salos Kubos, viename 
Havanos -priemiestyj apsireiškė 
azijatiškas maras. Priemiestis 
tas pastatytas po kvarantina, kad

|| Airijoj, nuo padegimo, užsi
degė ir su visu sudegė didelė, pui
kiai įrengta valgyklos salė. Po
licija mano, kad tai sufragečių 
darbas.

torių algų. Pripažinta, kad tu
rint gyvenimą, mažesniuose 
miestuose pastoriui užtenka $850, 
o didesniuose jie turi gauti $1,000 
metams.

NUBAUDĖ DAKTARĄ/
New York. Teisinas pasiunti 

metams kalėjimai! D r. Van llor

$500. Teisme jau prirodė, |j(v 
jis pardavinėjo morfiną. Teisėja: 
todėl Vau Ilornui, kaipo /lakta 
rui, žinančiam, kaip kenksminga 
yra morfiną, paskyrė didžiausi; 
už tokį prasižengimą battsmę.

GAISRAI.

5 lubų namai prie Common
wealth ir Long avė. Sudegė 
taipgi septyni žmonės ir diktai 

pdegintų ir sužeistu. Su
gyveno ant 5 lubų, 
ugnis pridirbo ąnt 

000. ' >,

Nuo 
$100,

banijos valdonas, kunigaikštis

Albanijos karalium^ kunigaikščio 
titulu mat nepasiganėdina. Nieko 
tame įstabaus nėra. Juk Mon-

Nikola, pasigarfeiho karaliumi.
Bet ne tituluose ir pavadinimuo-

slinkusi nuo kalno žemė išgrio
vė daug kalnakasių namelių ir

|| Japonijos parliamentan kon- 
servatyvai įnešė sumanymą pri
pažinti moterims balsavimo tie
są, bet kad balsuoti galėtų tik 
motinos ir merginos, bet moterįs

Burlington, la. Mi 
ing City balandžio 17 
tė gaisras, kuris kelis 
11111 išnaikino. Nuosl 
pridirbo ant $200,000.

tasis Vilkas” mūšy j prie Li Chu- 
an Flsien tapo kariumenės su
muštas ir nužudė 2,000 savo pa-

blokus na
šliu ugnis

netoli Londonberry namus Ėd

Vancouver, B. C. Sudegė čia 
didelės medžiu krautuvės ir len- v
tų pjovyklos. Nuostolių ugnis

Minneapolis, Minn. Si 
čia didelės lentų pjovyklos. 
daugi nebuvo kopėčių, tai nuo 
viršutinių lubų darbininkai turė
jo ant žemės šokinėti. Sunkia' 
apsikulė keliolika darbininkų.

IS DARBO LAUKO.
Porthsmouth, Ohio, 

kuoja čia darbininkai Č
dirbtuvių. Balandžio 15 d. su
areštavo 15 streikierių už pikie-

teismo buvo
stoti teisman,

If Indianapolis, Ind. Darbinin-

liai savo streiko nekelti, 
algas naujame kontrakte 
su darbdaviais toliaus.

li Milwaukee, Wis.

darbininku ui meni j Brew-
Union. Leidėju

/imą sulaužė kon- 
reikalauja, kad vi-

ti santaikos teismui;

santaikos
kilti tik tą- 
teismas ne-

darbininkai skrynių dirbtuvių

kiužiais varyti, liet greitai ir tie 
metė darbą, nes nepanorėjo kęsti 
žiaurumo dirbtuvių sax'i n inkų ir c c

Peoria, Ill. 
anglių kasyklų 
tė darbininku

1 llinois valstijos 
savininkai atme- 
rcikalaujamą už- 
, ir, kaip sako, jie

gu darbininkai nepriims jų siūlo
mo užmokesnio.

|[ Tacoma, Wash.

mero dirbtuvių. Streikas čia 
traukėsi nuo pradžios šių metų. 
Darbininkų reikalavimas sutrum
pinti darbo dieną nuo 10 ant 9

ei a
Boston, Mass. Sustreikavo 
kašių dirbtuvių darbininkai.

dinimo, kiek mandagesnio su 
jais elgimosi ir unijos pripažini
mo, " ——*

PRIE KARO MEXIKOJ.
Milžiniški Suv. Valstijų šarvuoti laivai kelionėj į Mexiko pakrantes, patemykit apačioj milžiniškas kanuo- 

les, kuriomis, reikalui atėjus, bus bombarduojami Mexlkos portal. Viršui —’ paveikslas admirolo Beatty. 
Viršuj laivas “Arkansas” (vyriausis laivas admirolo Badger); toliaus —laivas “New Jersey” — abudu dabar 
jau yra Vera Cruz, kuri amerikonai paėmė (Skait. “Politiškas žinias” ant 1-mo pusi.).

IM #’ •* v

|[ Pittsburg, Pa.

žies dirbtuvių mano 
iarbininkų algas, nors 

bar nedidelės.

sumažinti

If Columbus, Ohię. Streikuoja 
Ohio valstijoj angliakasiai. 
Clevelande vėl mėginama tartis 
apie darbininkų algas tolesniam

|Į Boston, Mass. 2,500 fruktų 
i šk rovėjų New Haven : 
kelio nutarė streikuoti, 
kompanija nes 
$15.00 savaitei.

iŠ VISUR.

inene-

kaime

maras. Apsirgo ten 15 žmonių, 
ir visi pasimirė, nei vieno nepasi-

būti.

nuo ilgai besitraukusių lytų

kia
už nuostolius atlyginimo rci- 
j ieškoti pas Carsoną, taigi 
sudegintų namų savininką.

po

ir kaimuose gyvenantiems pigiai 
parūpina karštą vandenį. Van-

ant namų stogų, 
taisą mėgina vai 
Amerikoj, ypač

CV *

tą pric- 
> kur ir 
se, kur

li Ant galo buvusiam Japoni
jos užsienių min isterini grafui 
Okuma pasisekė sutverti naują 
ministeriją. Grafas Okuma bus 
ministerių pirmininku ir paims

v j su r ramu,

Haiti rc-

koj ramumas niekada ilgai nesi-

auglių kasyklose.

2 dienos, sttg 
darbiu inkai per

nieko ne-
rašo

|| Chinuose, mieste Shanghai 
valdžia suėmė revoliucijonierių 
organizaciją, kuri norėjo Chinuo
se vėl revoliuciją sukelti. Pas 
suimtuosius rado dokumentus,

singos žemes, kokią g nuo

000 akrų. Didesnė dalis Uoliam 
dijos jos žmonių darbštumu yra 
nuo jūrių atimta.. .

|| Ant salos Madagascar nusi
šovė pulkininkas 200 franeuziš- 
kos kariumenės regimento, nes 
pasimirė paskutinis jo regimento 
kareivis. Ant tos salos mat oras 
europiečiams netinka, jie ten 
miršta kaip musės.

dino telegrafą, kelius, išardė py
limus. Pražuvo tvanuose ir kiek 
žmonių. >

se darbininkai

ir

vieną dieną apsirgo 21 darbinin
kas; kitą dieną apsirgo 16, o 
paskui 7. Peterburge guminiu

ną dieną 50 darbininkų, kitą 102, 
toliau 37, toliau 5 ir 42. Tabako 
dirbtuvėse Bogdanovo apsirgo 
vieną dieną 18, Šapošnikovo 20, 
I ai Feme 8. Mirti rods nieks 
ne pasimirė, bet apsirgimai ir to

priežasčių apsirgimų nesusekė, 
todėl ji mano, kad apsirgimus 
guminių išdirbinių dirbtuvėse ga

tile dabar jie kenksmingais pasi
rodė, o pirma, kada apsirgimų

vo nepavojingi ?) ; kitose gi dirb
tuvėse buvo epidemiška histeri-

r JEergano apskrity] rado didelius 
plotus radians hYAos. Ten nori-, 
ma įrengti ištraukimo radians 
dirbtuves: radiaus daug reikalau
jama, o jo ^autC| negalima. Vi
sose Suvienytose Valstijose yra 
tik du.grandai radians; Už gra
mą (500-tinęc dalį svaro) reika
lauja suvirštun $įoo,ooo.

|| Pietinėj ~ Afrikoj, kur yra 
nuodinga musft “tse-tse,” naiki
nanti galvijų bandas, farmeriai, 
apsaugojimui savo galvijų nuo 
tų, nuodingų vabalų, aprėdo juos 
drabužiais, pasiutais iš audimo, 
aplieto sutarpintais sakais.

seno, pirmutinio Chinų republi-
kos prezidento. Iš jų matyt) kad 
buvo Chinuose rengiama revo-

Wiucija ir vąkUnjnkų skerdimas J po 25,000 akru žlembs, kur pas-

, || Ilollandijos žmonės kasinė
tai nuo jūrių atifna vidutiniškai

(I Pasitraukė nuo vietos Nor
vegijos ministerija, nes darbo 
ministeris norėjo pervaryti to
kias tiesas, kurioms pasipriešino 
darbininkai; jie pareikalavo pasi
traukimo darbo ministerio, kitaip 
pagązdino visuotinu streiku. Pa
sitraukė 
nisteris,

todėl ne tas vienas mi- 
bet visa ministerija.

salos Martinique, kur keli metai 
atgal buvę žemės drebėjimai taip 
didelę nelaimę pagimdė, dabar

kad vulkano išsiveržimo nebuvo, 
tai ir drebėjimas nedaug nuo
stolių pridirbo. Žmonių šiuom 
kartu nepražuvo.

|| Anglijoj, mieste Great Yar
mouth sufragečių mestos bombos

tion teatras, kuris sudegė. Nuo
stolių ugnis pridirbo ant $100,000. 
Ir tokiais darbais moterįs nori 
prigulinčias moterims tiesas iš
kovoti !..

niaus provincijoj vokiškoji kolio- 
nizacijos komisija nuo lenku iš-

žemės, o tame buvo 400,000 mar
gai iš 72 pirktų dvarų Pozna
nians provincijoj.

|| Lenkijoj, Plocko gub., 9 plė
šikai užpuolė ant dvaro Strzem- 
boszow. Užmušė jie kasierių, 
sunkiai pašovė kelis žmones ir, 
paėmę 1,500 rublių, su pinigais 
prasišalino.

|| Patekusio] Serbijai Macedo- 
nijoj sukilo prieš serbus bulgarai.

nuolatai pasitaiko mūšiai sukilė
lių su serbų kariumene.

|| Naujoji Japonijos ministeri
ja susideda iš šių asmenų: mi
nisterių pirmininkas ir ministe
ris vidaus’ re ik a 1 ų—Ok u m a ; u ž - 
sienių ministeris—Takaaki Kato; 
iždo ministeris — Regiro Vakat- 
suki; laivyno ministeris—admi
rolas Rokuro Yashero; karo mi
nisteris —■ generolas Tchinosuke 
Oka; teisių ministeris — Yukio 
Ozaki; kelių ministeris—Tokito- 
shi Taketami; vaizbos ministeris 
—• Kanstake Ouva; apšvietimo 
1 n i n i s t c r i s- - 4< i t o'k u r o I s h i k i.

jūres antrą milžinišką mūšio lai 
vą “Imperator Aleksander III.

rengia lėkimų iš Peterburgo per

Peterburgas nuo Pekino yra 5,600

|| Galicijoj užgimė dideli tva
nai. Upės Smereč, Lubatowka, 
Dniester išsiliejo per krantus; 
vanduo užliejo laukus ir kelius 
aplinkinėse Čukvos ir Radlovičių. 
Tvanuose prigėrė, du vvrai ir
Kaiserdorfe.

ino dirbtuvių Zarkuosc, Petrako-

darni, susimušė, ir vienas tapo

jau suėmė
Tris

gyvenančius

apėmė baimė, nes rusai fanati-

nes.

keli a v o Franc u z i j o n,
Šliaukys Kituose įturopos saus- 
žemio kraštuose; paskiausiai at-

ll Prancūzijoj gyventojai ren
giasi prie rinkimų, todėl jau pa
sitaiko partijų^ susirėmimai. 
Mieste Hirson buvo krūvini su
siremtai tarp sociąlistų kandida
to Pascalio Cįcaleli ir šalininkų

• • ■■ ;**W$

|| Kijeve policija darė kratas 
daugelyj namų. Suėmė suviršum 
šimtą žmonių; juos kaltina už

lia italų kariumene turėjo smar
kų mūšį su 2,000 nenorinčių pa
siduoti arabų. Arabai tapo sti

orlaivininkas

gi beveik pusantro versto augš- 
čio. Orlaivis su tiek žmonių 
šiol dar niekur taip augštai ne-

sibus tarptautiškas moterių kon-

tai moterių, norinčių save visa
pusiškai pakelti). Toki tarptau- 
tiški moterių kongresai atsibūva

tautiškos moterių organizacijos 
priguli moterįs 21 civilizuotos 
tautos. Organizacija dabar turi 
6,500,000 sąnarių; suorganizavo 
ją 1888 m. amerikone Susan B. 
Anthony. Amerikonių moterių 
j on priguli apie trįs milionai, tai
gi, netoli pusė visų sąnarių.

|| Dėl užpuolimo Berlino poli
cijos ant lenkų, kėlusių demon
stracijas, kadangi kunigai atsisa
kė lenkų vaikus konfirmuoti len
kiškai, lenkai pasiuntė Ryman 
pas popiežių deputaciją pasiskųs
ti ant vokiečių kunigų.

banditai užpuolė du amerikoniš
kos seminarijos mokytoju ir vie
ną sunkiai pašovė. Mokytojai 
mat suorganizavo ekskursiją į 
ežero Tiberiado aplinkines. Tur
kijos valdžia pažadėjo kaltus mi

turėdama juos savo rankose.

Durmersheim. Ugnis išnaikino o %
kelias dideles dirbtuves ir daug 
namų. Nuostolius, ugnies pada
rytus, skaito milionais doliarių.

si
|| Šveicarijoj, Ciuriche rengia- 
pašvęntinti naujų universiteto

|| Rusijos surinkimai iždo mi- 
nisterio šiems metams išskaityti

surinkimų laukiama daugiau ne
gu kokiame nors kitame krašte: 
jie trečdaliu didesni negu surin
kimai valdžios palaikymui Ame-

|| Laike revoliucijos Chinuose 
piliečiai kitų kraštų turėjo nuo
stolių 35 milionus doliarių. Chi- 
nų valdžia nusprendė užtai iš
mokėti: Vokietijai 9^80,000; Ja
ponijai 9,700,000; Francuzijai 
7,200,000; Rusijai 2,200,000; Ang
lijai 1,600.000; Suvienytoms Val
stijoms Šiaurinės Amerikos $1,- 
200,000.

ketvirtą numerį naujo latviško 
laikraščio “Jauna Bals,’’ pradėju
sio eiti vietoj valdžios uždaryto 
“Dziwes Atbals.”

|| Varšavoj, ant naujojo tilto 
susidaužė automobilius, kuriuom 
važiavo keli literatai ir aktoriai 
“Šių Laikų” teatro. Mirtinai prie 
to tapo apkulta teatro aktorė 
Lieder, o sunkiai užgautas akto
rius Walter; lengviau užgautas 
poetas Guranowski ir automo- 
biliaus šoferis. Dėl to atsitiki
mo perstatymai minėtame teatre 
tapo pertraukti, nes lošimams 
trūksta aktorių.

|| Rusija nepriėmė prezidento 
Wilsono paskirto Peterburgan 
Amerikos ambasadoriaus W. G. 
Sharpo, nes jis, būdamas kon
greso nariu, nekartą prieš Rusi
ją neprielankiai atsiliepė.

Francuzija. paskolino Turki- 
$125,000,000, bet veik pusė ’ 
pinigų pasiliko Franctizijoj

kaipo palūkanos nuo senų pasko-

TEATRE.
Onytė su savo mama pirmą kartą 

buvo teatre. Kuomet paskutiniame 
akte vienas aktorių pasimirė, Onytė 
užklausė: “Mamyte, kada eisime į 
šermenis to nabagėlio atlankyt?”

LIOGIŠKAS IŠVEDIMAS. 
Gal malonėsite cigarą? 

B — Ačiū, aš daugiau nerūkau. 
A — Argi? Aš nei nežinojau, kad

Tamista apsivedei,
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panaši: girti sočia u-tįskų s uuk- 
raščius, peikt tautiškus-—tai svar
biausia šio oratoriaus tema. L ž- 
sibaigus kalbai, vienas iš publi-

lįstų laikraščius, ir tvirtini bul

kodėl nei

nieko nerašo 
Juką Bagočįu,

1alįstų -su
varydamas

nuskriaudimą jos? Kalbėtojas 
pusiau burnos aiškino, aiškino 
ir nieko nepasakė—matomai jo 
ir nenorėta visako pasakyti, nes 
sunku daleisti. kad jis to nežino
tų. Tas pats žmogus vėl prašė

Tuo-

Einant - žmonėms i

o iš išeinančių atšovė: o tu “Bli 
vielės skiabas."

mus rengiama

socializmą, keikiama tautiečiai ir 
jų laikraščiai ir pagalios riebiai

Zarasiškis.

IŠ MINDEN, W. VA.

lietuviu, bet visgi šiaip-taip kru-

ir turi 20 narių.

eia

Per Velykas nekurie apsilygi- 
no sau antausius, vienok perėjo

Žmonės čia gyvena kompani
jų pastatytuose namuose, priva- 
tiškų namų nėra; nėra taipgi ir 
privatiškų krautuvių, kurios yra 
— tai kompanijų. Netolimam

tuviu krautuvėli; vienas nori sa- v
vo krautuvėlę įvairių mažų da-

sumanus pirkejč 
nį čia padaryti.

IŠ TAUNTON, MASS.

gatvės. Čia, pasidrūtinę, padai
navo keletą tautiškų dainelių. 
Ten buvusiems svečiams-ameri- 
konams, matomai, dainavimas 
patiko, nes, paliovę valgyt, su at-

IŠ TUSCARORA, PA.

ne, su 
vadina

astai, peštynėse jie 
ius. Saliunininkas no- 
itskirti, bet žmogelis 
ui, beskiriant, vienas

"vagą" nuo vienos ausies iki ki
tai—ties tuo daiktu, kur pati no
sies augštuma. Sakoma, buk ita
las turėjęs klaidą: jis manęs, 
kad tą darąs savo priešui. ' S.

IŠ CALUMET, MICH.
Streiko pabaiga. Čionai balan-

kuriame streikieriai nieko 
tėjo. Dabar po streikų ne

retų grįžti darban, bet kompani
ja nepriima atgal." Darbai čionai 
gerai eina, iš kitur atvažiavus 
greitai galima gauti darbas. 
(Visgi, mename, lietuviams, ku
rie norėtų važiuoti, pirma reikė
tų gerai susižinoti. Red.).

Oras gražus ir šiltas. Lietu
vių yra mažas būrelis, bet nieko 
gero neveikia, vien tiktai pripra
tę prie degtinės ir karčiamų.

Lietuviškų laikraščių niekur 
nematyti, niekas jų neskaito.

Juozapas Brazauskis.

IŠ BALTIMORE, MD.

Jaunimo draugijos veikimas.

menės organizacijos, kur, suėjus,

silaukėme tokios draugijos: su
sitvėrė jaunimo kuopelė—“Vy
čių,” į kurią jau spėjo susispiesti 
nemažas jaunimo būrelis, dau
guma pažangesnių vaikinų, tarp 
kurių nemažai yra mokslą einan
čiosios jaunuomenės: du. jųjų

ir Vėberis), kiti kolegijas. Abel- 
nai, jauni doresni vaikinai noriai 
rašosi prie “Vyčių." Jaunoji 
“Vyčių” kuopelė jau ir viešai pa
sirodė savo teatrais, dainomis, 
dekliamacijomis, monoliogais ir
1.1. S

mo
M. Damukaičiu-

HM *«' [Taigi, nedaug gero galima pasa
kyti apie merginas.

Dar blogiau stovi reikalai su 
InttSŲ moterėlėmis. Čia net bai
mė ir pradėti rašyti. Perdaug su
pyks moterėlės, nors čia rašoma 
tiktai.... gryna teisybė. Nekal
bant jau apie apšvietą ir pana
šius dalykus, reikalinga su didele

lų apskričių žmogėdžių gyvento^ 
jų, taipgi didesnėj dalyj neištirta, 
nors ji priguli civilizuotoms Eu
ropos tautoms—Anglijai, Vokie
tinai ir Hollandijai. Visai nepa-

1-. FLAGSHIP -.WYOMING’' BAPGfR.--3-U.S.S.TEXAS.-“
~ " 4-U S.S; NEW HAMPSHIRE

PRIE KARO MEXIKOJ.
Admirolas Badger — vadas Atlantlko laivyno ir keletas laivų, su kuriais jis atvyko j Vera Cruz. 

(Skait. “Politiškas žiniai” ant 1-mo pusi.).

savo draugų parodos ruduose
Velykų naktyje stovėti prie Kris-

savo susirinkimuose nutarė nesi
laikyti to papročio. Tačiaus, ka
dangi dr-stės neleido savo drau
gų, tai susitarė apie 8 jauni vai
kinai, užsivilko baltas kamžas ir 
atliko to papročio reikalai!jama- 
sias priedermes. Žmonelių iš va
karo ir prikėlimo laiku priėjo pil
na bažnyčia, ir tokiu hudu, kad 
ir be draugysčių patarnavimo,

bai gražiai. Ant. S. Vaitkus.

urvą: staugimas, riksmas, klyk
smas tiesiog nežmoniškas. Kaip 
tokios vaišės paprastai baigiasi— 
žinome iš kasdieninio prityrimo. 
Taip vienoje vietoje, kuomet, be
simyluojant ir besibučiuojant, 
pradėta vienas kitarą .grabaliotis 
(nelabai švelniai, žinoma)Č^)apie 
ausis, pakaušius, antakius, ir 1.1, 
ir tuom pakelta dar didesnis riks
mas, pasirodė “aniuolai-sargai” 
ir, paėmę, perdaug įsilinksminu
sius šeimyninkus ir svečius, su- 
kimšę visus į vežimą, tartum žą
sis turgui, nugabeno visus belan
gėm Kurie dar pinigų turėjo, tai 
tuoiaus išsipirko iš “nevalios,” o

IŠ MANCHESTER, N. H.
Nelaimė, žmogžudystė. Ba

landžio 14 d., bekeliant anglis iš 
laivo, tapo užmušti du darbinin
kai. \ ienas airis, o kitas portu-

nių ir ristynių. Viskas nusisekė 
pu sėtinai. Žmonių buvo apie 500.

>na, dėlei inžinieriaus neatsargu
mo. Bekeliant anglis, tapo užka
binta ir nulaužta platforma, ant

nukritę nuo keturių sieksnių 
augštumos, ant vietos užsimušė.

žada rimtesnių veikalų suvaidin
ti, taipogi pasidarbuoti dainavi
mo srytyje. Iš visa ko matyt, 
kad “Vyčiai” ateityje užims svar
bią vietą musų jaunimo tarpe. 
Laimingos kloties jauniems dar
bininkams! A. Ramutis.

Jaunimo draugija. Darbai. Su
sitvėrė pas mus Liet. Jaunimo 
Ratelis, prie kurio priklauso iš
viso apie 70 ypatų, vaikinų ir 
merginų. Ratelio tikslu yra mo-

kurie šiuoin atžvilgiu buvo ma
žiau laimingi, tai taip ir užbaigė 
Velykas toje ramumo ir atsilsio 
vietoje, kad apskaičius, kiek ap-

mis, ausų bei nosių nubraižy-

lapo suareštuota

kaltinama toje žmogžudys 
Kuomet atsibus teismas—dar 
jinia. F.

IŠ WESTVILLE,

ir

ne-
M. Velykos.

vi utis dailiose, ruošti vakarus su 
vaidinimais ir šokiais. Valdybon

mininku, A. Zubkus—pirm.

IŠ TAMAQUA, PA.
Bažnyčios pašventinimas.

buvo naujos lietuvių

apielinkė miesteliu:

gijos. New philadelhpiečiai kaip 
skaitlingumu, taip ir papuošimu 
iškilmės, pralenkė visus kitus 
miestelius; vpač Šv. Kaz. Karei-

)itono,” p. J. Bendoraičio, labai 
ikriai elgėsi, maršuodama, kad

monių. Pašventinimo 
.tliko kun. J. Kaulakis

apeigas

jo, kad Prender-

tinimo. truputį sukly-

Phila jos lietuvių choras, veda
mas p. A. Gudaičio, atgiedojo 
tam tinkamas giesmes. Po vis-

Darbai. Balsavimai.
“Liet.” No. 14 buvo n 
balandžio 1 d. pasibai 
kasių kontraktai. Kaip 
dabar, turbūt, vėl pa 
tartis, nes visos čia esančios Bun
sen Coal Co. kasyklos, balandžio

retorium, p. A. Stangas—finansų 
sekr., p-lė S. Mičiukaitč—iždi
ninke ir p. J. Masavičius—mar
šalka. Valdyba uoliai rūpinasi 
parsamdymu svetainės, kur gali-

kos, kaip čia aprašyta, pas mus 
nestokuoja. Policijai didesnėses 
metų šventės, tai smarkiausios 
rugiapjūtės dienos. , Dabar pas 
mus pradedama jau kalbėti apie

ma butu kas
ne

Bet il--kada ir nesu
gainiui viskas, 
sitvarkys: nesusipratimų kaiti

pirma kad mokėjo. Kad pilne 
laiko ir nedirbama, bet manoma

syklose dar nedirba. Augščiau 
minėtosios kompanijos 3/ kasyk
los dirba nepilną laiką, o ketvir
toji, kur dirba apie 700 žmonių,

veikiiais draugijos nariais, arba 
užleis draugijoje savo vietą to
kiems, kurie nori savo ir savo 
santautiečiu labui darbuotis, v

Darbai vietinėse čeverykų 
dirbtuvėse eina labai prastai; au-

Zubkus.

kolci nebus sutaisytos kėlimo

Balandžio 7 d. šiame ir aplin
kiniuose miesteliuose atsibuvo 
rinkimai ir balsavimai kaslink 
karčiamų uždarymo. Balsavo vi
si. išskiriant mažus vaikus, ne-

IŠ PITTSBURGH,

“Šumnos” Velykos.
Sekdami 
giausiai

ar • moteris visi, laimėjo 
saliunai bus 

atdari.
bažnytinės dr-stės, dėl 
nesusipratimų, ne tikkokių ten

ant vietinio klebono pyksta, 
ir ant Dievo už

kad 
bet

metais leisdavo po keliolika

PA.

Darbai. . ipaprotį kuoiskilmin- 
apvaikščioti Velykų 

vietos lietuviai iškalno 
10 užtektinu skaitlinių 

bonkų ir bačkučių.- Per Velykas 
patįs linksminosi ir savo sukvies
tuosius draugus linksmino. Vie
tomis tasai linksmumas buvo pa-

gus,- eidamas'us,- einamas pro sau, įsuktųjų 
galėjai abejoti, ar tai žmones ta
me name,, ar vilkai pasidarę sat

žasties vietos girtuokliai vaikš
čioja, tartum žemę pardavę. Ir 
ištikrųjų, reikia įsivaizdinti bai
sų jųjų padėjimą, jeigu smukles 
uždarytu: miestas didelis, visa

m a !
krečia, užėjus tokiai minčiai. 
Skundžiasi žmonės ant blogų lai
kų. Jei laikai ir sublogėję, bet, 
begirtuokliaudami musų žmonės 
juos daro dar blogesniais. Galop 
ir geriausis laikaš girtuokliauian-

Darbai pas mus pastaruoju lai
ku sumažėjo. Todėl darbo j teš
kantiems nepatariama 4 važiuoti 
čionai darbo j ieškoti. ,

Begalinis Bliurbals.
• ■ > L J »

IŠ WORCESTER

Įvairumai. Darbai

MASS.

mą daugelio musų moterėlių do
rišką stovį. Taip, ne vienos* esa
ma tokios, kad neblogiau už vy- 

! rus šluosto alkūnėmis barus, 
v Kai-kurios, pasigėruąios, nesėdi 

namie, bet pradeda kalėdoti pas 
savo pažįstamus. Panašiuose at
sekimuose žmogus prisiklausysi 
tokių kalbų ir tokių žodelių, kad 
tiesiog rausti reikia. Ir visa tai 
girdi jaunoji musų gentkartė, 
ima sau iš to pamokas. Tokių 

! tai pas mus yra moterėlių.
Butų dideliu prasižengimu

su moteris tokiomis. Ne, turi
me daug gerų moterių, žiūrinčių 

; savo namų ir šeimynos.- Jųjų šie 
'žodžiai neliečia. Atpenč, dar 
įlabjaų išsiskiria jos tarp anųjų 
j moterių, kaip balta spalva juo
dosios lauke. Bet išskirdami šias 
doras moteris, męs juo labjau 
rodome į anasias, didele tamsia 
dėme gulančias ant musų gyve
nimo. y

Kai-kurios moterįs, nebūdamos 
nei girtuoklėmis, nei doriškai nu
puolusiomis, nelanko tačiaus ren
giamųjų prakalbų, pasiaiškinda- 
mos tuom, kad prakalbos rengia- 

tosc 
Da- 

kuo-
mu-

ma paprastai socialistų ir 
prakalbose neverta lankytis.

pa. Tikimasi, kad norinčios 
su visuomenės labui pasidarbuoti 
moterįs bei merginos 
šia proga ir parodys, 
Ii nuveikti.

IŠ WINNIPEG, 
CANADA.

pasinaudos 
ką jos ga-

MAN

miai ir gražiai. Ne be 
viehur-kitur nebūtų išlci+ę 
smagumų, bet ne taip greitai męs 
tuos “nesusipratimus” išnaikinsi-

ne

Darbai eina visai silpnai* Dir
bama beveik tik pusę laiko. To
dėl maži uždarbiai, ir sunku pra
gyventi. Tam. Mason.

iš MILWAUKEE, WIS.

Vietos 
moterįs. 
lietuves

lietuvės merginos ir

ir lietuvaites kai-kada 
laikraščiuose vieną-kitą 

žinutę, tai už tai musų lietuvių 
merginų ir moterių vardo niekuo
met neteko spaudoje matyti. To
dėl, norėdamas ta spragą už-
Kimšti, pasistengsiu šiame raši
nėlyje paduoti nors trumpą 
pluoštelį žinių apie jas.

me čia visai nedaug: vos apie 15 
tegalima priskaityti. Esama ir 
čia gimusių bei augusių lietu
vaičių. Moterių lietuvių turime 
apie 137. (Pas “Lietuvos” skai
tytojus gali čia kilti neaišku
mas: nesenai buvo rašyta, kad 
šioje kolionijoje esama apie 160 
lietuviškų šeimynų, o moterių 
priskaitoma mažiaus negu šeimy
nų. Dalykas tame: yra čia apie 
100 maišytų šeimynų, tame skait
liu j e apie 23 šeimynose vyras 
yra lietuvis, o moteris—lenkė. 
Ačiū tam ir gaunasi skirtumas).

Taigi, suglaudžiant šias abi 
skaitlines, reikalinga pripažinti, 
kad turime nemažą lietuvaičių 
pulkelį. Tačiaus, džiaugianties 
būrelio skaitlingumu, negalima

esama svaigalų mėgėją,; bet yra 
ir didelis skaitlius žmonių, įsira- 
Šusių blaivybėm Vietinės parapi
jos reikalai/ matomai, eina ge
rai, klebonas uoliai darbuojasi. 
Prie parapijos priklauso skaitlin
gas žmonių būrys, bet. bažnyčia 
oermaža.
lavasarv

Todėleį ateinančiame 
manoma pradėti sta-.

tralijos sausžemio,—visi jos vidu
riai, kur laikosi juodspalviai čia
buviai, bet jų išpuola vos vienas 
ant ketvirtainės angliškos my« 
lios. į

Pietinėj Amerikoj, republikosc 
Peru ir Columbijoj yra didelį, 
plotai, kur baltspalvis dar nieka
da nenužengė. Nekartą mėgin
ta siųsti expedieijas tuos nežino-.

Nepavyko. Atsibeldęs čia koks 
ten “agitatorius,” kuris mėgino

į kokį ten pramanytą neva Liet. 
Kan. Susivienijimą, labai apsi
vylė, manydamas, kad Winni- 
pego lietuviai “necivilizuoti” ir 
reikalauja neprašytų “agitatorių" 
pamokinimo.

Balandžio 7 d. atsibuvo antra
sai D.L.K. Vytauto dr-stės po
sėdis, kur tasai “agitatorius” vėl 
atsilankė, manydamas šią 
gystę perkrikštyti į Sus. 
Kanadoj, ir piršdamas jai 
listu laikrašti “Laisve” už

drau- 
Liet. 

socia- 
orga-

ną. Draugystė buvo išrinkusi 5 
delegatus peržiūrėti tos peršamos 
naujos organizacijos konstituciją, 
bet pasirodė, kad sutvarkymas

ir nuodingos gyvatės jas atga' 
sugrąžino. Taigi lieka daug dar. 
bo, kol visas žemės paviršius but

nėra jokio užtikrinimo už jų su
mokėtus pinigus; matyt tą kon
stituciją dirbo toki “civilizuoti’’ 
žmonės, kurie apie konstitucijas 
jokio supratimo neturi.’ Kaip ir

link vietos lietuvaičių susiprati
mo, apsišvietimo ir išsilavinimo; 
atpenč, visai žemai dauguma jų
jų stovi šiame atvejyje. Imant 
išpradžių merginas, ypatingai čia 
gimusias, puola akiu visiškas jų
jų neįdomavimas viešuoju mu
sų gyvenimu. Nesilankymas nei 
į prakalbas, nei į rimtesnius pa
rengtuosius vakarus. .Kai-kurios 
gi nei kiek nesigėdina tame vie
šai prisipažinti. Girdi, kas iš tb 
naudos, ir kas iš tų lietuvių? Jei
gu lanko kuriuos vakarus, tai 
svarbiausiai kad gavus pasišokti 
ir susitikti su “meilužiais.” Ga
lop ir tie patįs “meilužiai” pasi
renkama ne iš savų lietuvių vai
kinų; bet iš svetimtaučių. Ko
dėl taip musų merginos daro— 
tai užduotis, kurios išrišimui rei-

derančiai ištirtas.

ATEITIS.

vyručiai, ar g 
nebus tokios,Jau

Kaip iš meilės dėl tėvynės 
Bočiai mus, nuo priešų gynei 
Iš paskutinios?!

Mus vergais visi vadina

Pamėgintų dar nors kartą 
Tėviškėlę gint.

Būti varguose....
Vyrs į vyrą mus jaunimas

Kįla mums dvasia.
Tik nelaimė! Drąsaus vado 
Jaunų tarpe ne’tsirado

Ee! ant laisvės stojus tako 
Ar-gi nieko jums nesako 
Kapai milžinų?!
Štai žiūrėkit! ūkanoti 
Skleidžiasi kapai 
Stipri, tiesus, augaloti, 
Kietu plienu apšarvoti 
Kelias milžinai.

Nesuskaitomi, galingi 
Plaukia kai vilnis.

Senas vadas, daug nebojęs, 
Tik šiaurėn ranka pamojęs. 
Slenka kai angis...
Jie mat karės už tėvynę 
Jieško atviros, 
Kad senovę atsiminę, 
Duotų kovą paskutinę 
Priešams Lietuvos.

Ar matai?! Ant karės lauko 
Ūkanotam ore plauko

Tai mus’ buvusių valdonų

Nuo giružės laisvė švinta 
Aušrelė rausva;
Geležiniai pančiai krinta,

Vvtauto dr-stės sąnariai nedavė 
susikvailinti, ir “agitatorius” li
ko nieko nepešęs. Jis čia valkio
jasi ir pei;ša žmonėms “Laisvę,’ 
kitus, ypač tautiškus, laikraščius

agentėlis, kuris mane įpirš drau
gystei “Laisvę” už organą ir pa
sidarys sau truputį doliarukų. 
Gudrus, bet ir winnipegieciai mat

Lietuva laisva?!
Ah! Lietuvai laisvužėlė, 
Man bežiūrint, prisikėlė 
Tik saldžiam sapne.
O ištikro laisvė gauti
Ir skaisčios dalios ragauti 
Jai neteks, oi ne...

A. M. Virbalis.

NEŽINOMI ŽEMĖS
KRAŠTAI.

nėti nežinomus kraštus mokslin-

yra dar daug žemės kraštų, ma
žiau žinomų negu ant menulio 
paviršiaus: yra dar daug tokių 
kraštų, kur ne tik tyrinėtojo, bet

aštunta žemės paviršiaus dalis 
yra visai nepažįstama. Vienas 
Amerikos mokslinčius skaito dar 
7 milionus ketvirtainių angliškų 
mylių, visai nepažįstamų, 200,000 
angį, mylių, visai neištirtų žemės 
paviršiaus, yra pietiniuose ir šiau
riniuose lediniuose kraštuose\o 
kiti nepažįstami kraštai yra Azi
joj, Amerikoj ir Australijoj; Af
rikoj jau tokių nežinomų k rąstų, 
taipgi Europoj, nėra. Arabijoj 
yra 200,000 ketv. mylių Dhana 
tyrų, kur nėra nei vandens, nei 
žolės, todėl tyrinėtojai j tuos

Nebebus tokios,
Kada bočiai dėl tėvynės
Su ginklais nuo priešų gynės 
Iš paskutinios.

O vienok taip numylėta,

Laisvė mums nušvis.
Matom šviesą jos vyliokią 

jau kitokią
Atskiria akis. 
Mokslo saulė 
Teka ne juokais, 
Tad į mokslą, nors varguose, 
Visi stokim išsijuosę 
Dvasios milžinais!

nmms rytuose

VIEŠBUTYJE.
Tarnaitė: “Ar nuvalei

N6 batus?“
Tarnas: “O kam? Jisai 

vakare davė pusdoliarj, o
ryto išvažiuoja—vistiek daugiau ne
duos.“

svečiui iš

man vakar 
šiądien iš-

Ar sakė,
- Ne, 

rėjau.

PASITARIMAS.
Buvai pas gydytoją pasitarti? 

ką gavai?
bet už tai paėmė, ką aš tu-

SPILKUT6.
— žinai, kumute, mano duktė turi 

du jaunikiu, bet nežino kur| pasi
rinkti.

.. * T _ Nugi tą, kuris ją pasirinks,ja Gvinėja, del žiaurumo tu-
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Duonelaičio
ir

kad liautųsi

Apžvalga
neg

aujienos,

yra daug

tar-

ATŠAUKIMAS.

suardydami

ne

ve-
veikalai,

žinojo.

Apie Duonelaičio Paminklą. KIBIRKŠTIS.((

Illinois valstijoj^ moterįs išbal-

išrodo “bobišku” bal-

sispirti Saulė

Turbut

Kiek toliaus šitas pats laik-

Išvažiavimas buvo nepa- 
ir visi pažįstami apie tai

esame ir 
kad kam

i aną

Socialistų laikraščiai vienu bal
su nurodinėja ir mokina, kaip ir

balsavimas 
savimu.

Lietuvių Daktarų Draugija Dr, 
Stankau^ “Džiovą” nudžiovino.

s

busime tos 
ne kam, o 
[tautiškąjį]

ne- 
pa- 
ap-

Taigi, kam brangus yra tikė
jimas ir musų tautiška vienybė, 
lai nebeina į tautiškąjį susivieni
jimą.

Užėjo laikraščių pavietrė, kas 
savaitė tai vis naujas. Graboriai, 
sakoma, džiaugias: daugiaus biz
nio turėsią.

vargiai gali prigauti. Di- 
vienok manė—ir teisingai 
kad nėra vis viena, kaip 
yra varomas, kad biznis

kokį 
tau-

Amerikoj 
jau nors todėl, 
musų kunigėlį

Jau senai buvo laikas praša
linti iš “Kovos” tuos stebuklin
gus apgarsinimus, ir mums, kaipo 
socialistams, net gėda darosi, 
duodant vietą savo organe to
kiems humbugams, duodant pro
gą išnaudoti lengvatikius drau
gus.

Apie Lietuvių Dailę. Informa
cijos Biuro leidžiamam biuletine 
“Les Annales des Nationalitės”

Jeigu iš šalies atėjusiam 
pritarėjui nepavyksta sa- 
šeimyninkauti, tai tuomet 
užmanytasai darbas jau iš-

> Nuskambėjo Mažosios Lietu
vos veikėjų balsas Lietuvos ir 
Amerikos laikraščiuose, kad šiais 
metais visur bus aukos renkamos

socialistu sąjungos or C v J

dar dabina 
apgavi ilgais 
(“Keleivis,”

Kas eina

senesnės, stipresnės ir 
pilnai jau nusistovėjusios rusų ir 
lenkų literatūros, tai sunku bu
tu tikėtis, kad tai madai butu

Tik męs 
nuomonės, 
katalikams 
susivienijimą eiti nepatogu.

raščių numerius, matome tokį

Na, neužvydime.” 
savo liepa vydėjimą 
žodžiais:

Mums išrodo, kad nei tauty- 
j bei, nei katalikybei iš. to nebūtų 
jokios naudos. Žvilgsnis, mes
tas į dar netolimą praeitį, tą

Mano nuomone, “Kovoj,” gali
ma talpinti kad ir -'“stebuklingus” 
daktariškus apgarsinimus, bile tik 
jie apmokami. šiądien gyveni
mas yra paremtas bizniu, nepai
sant, kokiu budu biznis yra da
romas, o “Kovai” yra labai rei
kalingi pinigai.

referatas “L’Art populaire en J f ’ • I
Lithuanie” (Lietuvių liaudies

ro. ir męs net mename, kad tok- 
turė- sai organo patarnavimas seniems 

socializmo i Susiv-mo veteranams, kurie daly- 
isgi, kad vavo senesnėse peštynėse su savo

su tautiškomis kaimynu, pasirodys “meškos pa
tarnavimu.”

Reik tikėtis, kad tie, kurių nar-

yra tas, kad tie, kurie skaito sa
ve Lietuvos “atgaivintojais,’ 
mąsto patįs greičiaus apie mirtį

ir “1
senuosius savo partijos nuomonę patvirtins.

Taigi, kada “Kova,” Tačiaus męs manome, kad ši- 
socialistų laikraštis ir tas šauksmas į peštynes nėra 

r.iksmu tų, kurie stovi prie Sus.

šies literatų priklauso. Vienok 
reik jam paskaityti nuopelnu tai, 
kad \ isas tas ydas, neišskiriant 
ir savosios, jis moka parodyt.

fanatiška ir perdėta“ kova su 
lietuvių literatūra

Lenkų laikraščiai, suprantama, 
su tulu smagumu ir priekaištu 
lietuviams, naudojasi ta proga, 
kad parodžius lietuviams, jog 
lenkų kultūra, iš vienos pusės, 
buvusi lietuvių literatūrai geradė-

šiaip apie minėtus 1 jiugu šaltiniu, o iš kitos pusės, 
p. Herbačevskio straipsnius atsi- kad nuo to laiko, kada prasidėjo 
liepia:

Lietuvių literatūra pirmoj pu- polionizacija,
p° ( nemokėjusi apsisaugoti nuo “pra-

;ų įtekmių” (suprask, ru- 
ir nuo to nukentėjo: už-

1
M

NUO REDAKCIJOS
tVhrt laikraščiui ■lunčiami rankraščiai 
turi but pažymėti autoriaus parašu ir 
aireau. Pasirašantieji pseudonymaii 
turi paduoti, Redakcijos žiniai, ir 
•aro tikrąj] vardą.
Redakcija pasilieka sau teisę atsiun
čiamus jai rankraščius trumpinti ir 
taisyti.

Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Redakcija, pareikalauta, grąžina au
toriui atgal jo lėšomis.
Reikia visada rašyti plunksna ir tik 
ant vienos popierio pusės, paliekant 
plačius tarpus tarp eilučių.

jie atjaučia ir mato tiktai tam
sius, juodus, blogus ir despera
tiškus gyvenimo apsireiškimus. 
Čia pat, vienok, šis rašėjas pate- 
mija, kad musų jaunesni litera
tai, tokiais keliais eidami, eina 
ne todėl, kad tuos juodus ruožus 
tikrai atjaučia ir jiems prijaučia, 
bet išdalies ir todėl, kad tokia 
jau “mada“ šiltom tarpu užėjusi; 
todėl tuose raštuose dažnai yra 
nemažai pozavimo ir literatiško 
humbugo. “Pažymėtinu vienok

mas, prasidėsiantis Waterburyj 
gegužio 24 d. Pažįstant šios pa
kraipos musų spaudą, nesunku 
atspėti jos geismus ir Įiatarimus: 
nekurie socialistu 
retų, kad SLA. 
priešais “keliantį

organizacijos'1 nuomone.
taip butų, tai kutų liūdnas apsi
reiškimas. Abidvi organizacijos 
nuilso nuo kelis metus besitrau
kiančių tarp jų vaidų,—nuilso ir, 
pamiršę senus savo ginčus, už- 

Senaszžaizdas, pradėjo ra-

narių balsavo už išmetimą, o 
šeši— prieš išmetimą.

Žingeidžios yra nuomonės 
kurių narių, kurie balsavo už 
laikymą “Kovoj” apgavingų
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popiję senas zaizuas, prauejo ra
miai sau ša'fė vienas kito darbuo
tis. Pastaraisiais keliais metais 
draugiški tarp jų santikiai ypač 

i pasigerino ir jii* kaip “vyrai,” 
j ėjo kiekvienas savo keliu. Ai 
turime dabar vėl turėti “naminį 
karą,” ar turime vėl eikvoti visas

Dabartinė Lietuvių Literatūra. 
Lenkų laikraščiai atkartoja min
tis, paimtas iš I. A. llerbačev- 
skio straipsnių apie lietuvių da
bartinę literatūrą. Šie straipsniai 
tilpo lenkų laikraštyj “Museion,“ 
išeinančiame Krakove.

P-as Herbačevskis yra nepa
prastai gabios plunksnos publi
cistas ir raštininkas (žinomas ir 
“Jaunučio Vienuolio“ slapyvar
džiu). Pirmiaus jis rašinėdavo 
lietuviškai; pastaruoju laiku, kaip
girdėti, pradėjęs sandarbininkauti 
lenkų presoj, nes, kaip jis pats 
anuomet nusiskundė, “lietuvių 
tauta savo raštininkus ir veikėjus 
maitinanti tik silkių uodegomis.“ 
Dar nesenai jis išguldinėjo lietu
vių kalbą Krakovo universitete.

Neturėdami po ranka minėto 
laikraščio, priversti esame pasi
naudoti Amerikos lenkiškais laik
raščiais, vienas kurių (Dziennik 
Chicagoski)

prieš-socialistiškos politikos, ku- jiegas pražūtingoj kovoj? 
rios, sulyg jų nuomonės, šioj or
ganizacijoj neva prisilaikoma.

Jaunesni . laikraščiai, kaip
“Laisve’
ui ir už

toji proga, kurią turėtų išnau
doti visi musų atgyjančios Lie
tuvos veikėjai. Rodosi aišku, kad 
musų veikėjai galės kalbėt apie 
musų žmonių vienybės reikalin
gumą met su tais suvokietintais 
lietuviais, kurie jau yra savo tau
tišką sąžinę užmigdę. Neduo
kime vien vokiečių valdžios tar
nams į musų žmones atsiliepti, 
bet ir męs į saviškius atsiliepki
me, ir skaitykime Duonelaičio 
paminklo statymą mus visų, bet 
ne Vokietijos agentų, darbu. 
Prie žmonių eikime su meile ir 
nurodymu, kad musų garbingą

šinėlis (jeigu jį teisingai lenkų 
laikraščiai suglaudžia) .yra pa
vyzdžiu, kad dabartinė piusų jau
nų literatų gentkartė, ažuot kel
ti tautos širdis augštyn, velija, 
pabėrė galvas pelenais, be palio
vos aimanauti ir begalo dejuoti. 
Berods, nebus apsirikimo, jeigu 
pasak vsim, kad ir pats gerb.

Kiek butų gyvumo? (Teisybė, 
bet visgi, musų nuomone, kilno
jimai nebūtų praktiški. Ką ga
lima gerai padaryti, tai ar ne
geriau tai padaryti iškarto, ažuot 
suomoniai klaidas daryti, kad tu* 
rėti progą jas vėliaus taisyti? 
Red.). Dabar-gi , viskas apma-. 
rinta, lyg nieko daugiaus inu- 
miems jau nereika. Per darbą ir 
klaidas išsitobulins musų tautiš
kos jiegos. Tiktai
paminklo statymas tegali Prūsų 
lietuvius suderinti.
prieš tą darbą, tasai užduoda be
veik mirtiną smūgį musų tautiš
kam atsigavimui Prūsuose. Vo* 
kiečiai ir be musų pagelbos gali 
Duonelaičio paminklą pastatyti 
ir tuom dar labjau suvokietintus 
lietuvius prie vokietystės pri< 
jungti.

Šitos progos neišnaudoję, męt 
neturėsime nei pasiteisinimo, kad 
mums rūpėjo Mažosios Lietuvos 
tautiškasai atgimimas.

Antanas Kazis Rutkauskas,

kiti nariai: I. V.- Grinius, II. 
Bendoraičiutė, A. Merkevičius ir 
A. Gudzinas: dabar esą biznio 
laikai, o iš kitos vėl pusės “Ko- 

y f vos 
n i m a i 
durna 
manė, 
biznis
privalo but varomas teisingu, są
žinišku bildu, o “kreivas,” netei
singas biznis yra paprasta apga
vystė ir žmonių išnaudojimas. 
Šios pusės nuomonę geriausiai 
išreiškia A. M. Metelionio nuo
monė :

seniau sis 
oficialis 
ganas, pasiganėdina tik pažymė-j Liet, Rymo-Kat. Amerikoje vai- 
jimu SLA. augimo, o “Keleivis 
reikalaudamas, kad SLA.
tų būti nepriešingas 
idėjai,” pripažįsta 
SLA. “gali būti
simpatijomis,” jaunesnieji mena, 
kad jie turi teisę ne tiktai seną i 
Susivienijimą papeikti, bet dar'sumas liejasi per kraštus ir ku- 
ir pamokinti.

Jaunutės “Naujienos” ypačiai 
nedaro jokių ceremonijų. Sulyg 
jų nuomonės, Susivienijimas iki
šiolei nemokėjęs laikytis bešališ
kumo ir dažnai įtraukdavęs į vai
dus socialistus. Dabartiniai SLA. 
vadovai, kalbant “Naujienų” re
dakcijos žodžiais, “menkai tepa- 
jiegia suprasti naujosios gady
nės dvasią (?) ir savo, kaipo or
ganizacijos viršininkų, pareigas.” 
O tos pareigos ir toji dvasia 
esanti tame, kad Susivienijime 
turėtų pasiliauti “kartą ant visa
dos prieš-socialistiškas ir šiaip- 
-jau atžagarciviškas darbas.“

“Laisvė,“ vadovaudamasi prie
žodžiu : “drąsumas miestus pa
ima,” ne tik kad suranda SLA. 
praeityj klaidų kaip sykis tuose 
dalykuose, kurie šiądien SLA. 
augina (permainymas senos tvar-

rie nori būtinai kovos ir pešty
nių, pagyvenę truputį ilgiau ir 
susipažinę su Amerikos lietuvių 
praeitim ir dabartim, pamatys ir 
persitikrins, kad anasai fanatiš
kas a 1 a muzulmaniškas karo 
šauksmas: “Allah! Allah!” yra

Lietuvių visuomenei įkirėjo iki 
kaulų visos tos peštynes ir vi
sos kovos, kurias keliama dažniau
siai vien tik todėl, kad ana “Jo
nukas kreivai pirštą į mane at
kišo, arba dar ir liežuvį, iškišęs, 
parodė...”

Abudu Susivienijimai y rd 
menka jiega musų viešame 
venime. Abiems jiems verta
lyti geros kloties jų darbuose, kol 
jie darbuojasi ‘džentelmoniškai,” 
nes neorganizuotų lietuvių turi
me dar devynias galybes. Kas 
nuo to darbo juos atitraukia ir 
nori suvaryti “gaidžių kovon,” 
tas, musų nuomone, nedaro ge^ 
rai.

“Lietuvos” No. 14-tame tulaa 
Montellietis rašo; “Kiti gi vėl 
veiklus socialistai, du barzdaskm 
čiai, vėl išbėgo, apgavę merginas} 
noYs merginos buvo, anot jų, 
“nebaidyklės,” bet išbėgo nuo jų 
ir tiek — net ir tulšis prisiėjo 
barzdaskutykloje palikti.”

Jeigu tai liečia žemiau pasi- 
rašusius, tai turime pabriežti, 
kad panašus tvirtinimas yra be 
pamato ir visai neteisingas, nes 
Montello buvo apleistas dėlei kl-’ 
tų priežasčių. Aš (męs? Red.)’ 
duodu (duodame?) $25.00 Mon
tello Lietuvių Tautiškam Namui, 
jei p. Montellietis prirodys, kad 
tie žodžiai yra teisingi kaslink 
musų.

Taigi dabar jau netalpina ap- 
gavingų daktariškų apgarsinimų 
šie laikraščiai: “Lietuva,” “Ka
talikas,” “Draugas” ir “Kova” 
(pasižadėjo). Be abejonės, jie 
bus išmesti nuo ateinančio sei
mo ir iš “Tėvynės,” nes kuopos, 
girdėt, to tvirtai reikalauja. Ga
lima tikėtis, kad ir kiti laikraš
čiai, kurie ikišiolei 
savo skiltis tokiais 
apgarsinimais
“Laisve,” Vien. Liet 
ir “Žvaigždė”), netruk • įbins stoti eilėsna švarių ir nuo 
humbugiškų apgarsinimų liuosų 
laikraščių.

remia. Juo daugiaus męs įdėsime 
savo grynosios dvasios darbo į 
Duonelaičio paminklo statymą, 
juo jis bus lietuviškesnis, ir vien
kart mažesne bus intekmė tų, 
kurie svetimiems
nauja. Mokėkime išnaudoti ge
ras progas, kuomet jos pasitaiko.

Jeigu męs turėtume rinktinių 
tėvynainių komitetą, šitokius rei
kalus butų galima tykiai aptarti 
ir tiktai darbu pasirodyti; dabar- 
gi męs su visais reikalais turime 
išeiti viešai j laikraščius, kur mu
sų jausliausieji dvasios diegeliai, 
nestengia išaugti ir sutvirtėti. 
Bet musų tautiškojo atgimimo 
naikintojai su savo pagelbinin- 
kais, dažnai stengiasi nugraibyti 
tuos diegelius, vos tik jiems 
sprogstant, įvesdami tarp musų 
įvairius barnius ir 
reikalingą vienybę.

Męs patįs, tokiu budu, ir dar 
silpnų savo jiegų negalime, kaip 
reik, sunaudoti.

Oi, laikas visiems, kurie save 
ištikimais Lietuvos vaikais vadi
na, išsižadėti beverčių asmeniš
kumų, o pasišvęsti musų pakriku
sios tautos suderinimui. Dabar 
yra, kaip minėjau, šventa proga 
prieiti prie visų Mažosios Lietu
vos gyventojų ir juose žadinti 
tautiško atgimimo dvasią.... 
Bet..... meldžiamieji, dabartiniai 
ir busimieji Lietuvos meilės pla
tintojai, “nusidulkinkite nuo 
tų dulkes,” pirm negu už 
švento darbo imsitės. Mums 
kalingi tyros sielos veikėjai, 
rie gali išsižadėti kokios

tą kultūriškai, organizmą.
Toks lenkų pasidžiaugimas ir 

priekaištas turėtų gal daugiaus 
senso, jeigu pačių lenkų dabarti
nė literatūra savo dvasia nors 
kiek daugiaus butų nuo lietuvių 
literatūros skirtinga. Tuom tar- 

’ ’ “mada,”—
įa" į mada pessimizmo (visame kame 

j matyti blogą) yra užviešpatavu
si ir naujausią lenkų literatūrą, 
kuriai berods neužmetama, kad 
ji butų po “pragaištinga rusų 
įtekme.” Ji yra užviešpatavusi 
ir rusų dabartinę literatūrą. Vie
nok ji nėra originališkas nei len
kų, nei rusų, nei abelnai rytų 
padaras. 'Loji naujoji literati- 
nė dejuojanti ir aimanuojanti 
mada kilo vakarų Europos lite-

sėj 19-to šimtmečio 
įtekme Vilniaus universiteto 
Mickevičiaus, Narbuto, Jucevi 
čiaus. Kondratavičiaus (Syro 
kornlios) ir Kraševskio
nors rašyti lenkų kalba, bet pil
ni meilės prie jų tėvynės Lie
tuvos, sukėlė užslogintą iki šio
lei lietuvių patriotizmą. Teisybė, 
tasai patriotizmas buvo kitokios 
rųšies negu dabartinis. Tai buvo 
bajoriškas, neatskirtinas lenkis-i pU aUgščiaus minėtoji 
kai-lietuviškas patriotizmas, 
čiaus tai buvo pirmos “kregždės“ j 
ateinančio lietuvių grynai tautiš
kojo pavasario: Višteliaucko iš
verstoji Kraševskio itoliorau- 
da” ir kiti raštai, tilpusie anuo 
laiku pirmam lietuvių laikraštyj 
‘‘Aušroj,” sukėlė didelį entuziaz-

P. Baltrčnas ir
V. Krikščiūnas

(vienos rankos para
šai. “Liet.” Red.).

6 So. Riverside st, 
Waterbury, Conn.

tautiškoji literatūra, prie kurios 
tvėrėjų, apart kitų, priklauso: Dr. 
Jonas Basanavičius, Vyskupas 
Baranauskas (autorius garsaus 
poemato “Anykščių Šilelis“), 
Maironis (žymiausis brikas), Dr. 
Pietaris (pirmas apysakų rašy
tojas) ir kiti.

Antrasai lietuviu literatūros

sideda nuo 1892 m. ir traukiasi 
iki 1904 m. Šio periodo literatū
ra turi griežtas žymes tautiškai 
liaudinės literatūros.

Šiuom laiku, sulyg Hcrbačev- 
skio nuomonės, įtekmė rytinės 
rusų kultūros pradeda pasekmin
gai Lietuvoj kariauti šu lenkų 
kultūros įtekme. Šio periodo li
teratūros tvėrėju yna Dr. Vincas 
Kudirka, gabus publicistas ir ta»- 
lentuotas vertikas. Prie šio pe
riodo taipgi priskaitoma Žemai
tė, kurios raštai padare daug

fermentacijos stovyje esanti lie
tuvių literatūra. Mada vienok 
ne amžina, ir pati fermentacija 
turės su laiku užsibaigti. Tuomet 
tik galima bus pamatyti, 
pastovų krypsnį ims musų 
tinę literatūra.

ir SLA. esančius social istus-na- 
rius stengtis darbuotis, ką “Lais
ve” vadina aiškiai “darbininkiš
koje” dvasioje, t.
toliaus “Laisvė”)
tarti žodžio ‘socializmas’.”

Baigiant šios pakraipos laik
raščių peržvalgą, reik dar pa
minėti, kad visi jie dar nepa
miršta to, kad SLA. ir jo orga
nas “Tėvynė” karštai rėmė Tau
tos Namų reikalą ir gynė garbės 
vertus svečius priešai nekulturiš- 
<us socialistų užsipuldinėjimus. 
Šitą didelį Susivienijimo nuopel
ną, kaip sykis ir vadinama socia- 
istų spaudoj “atžagareiviškumu,” 

“ligotu patriotizmu” ir panašiais 
“pirmeiviškais” žodeliais.

Atsigrįžę dabar į kitą pusę, ra
sime, kad SLA. augimas padarė 
įspūdį ir taip vadinamoj kleri-

Iš TMd! Judėjimo. Sujudus- 
-sukrutus šiek-tiek centrui, ir Tė
vynės Mylėtojų Draugijos reika
lai pradėjo eiti geryn. Centro iž
dininko, p. A. J. Povilaikos, at
skaita už pirmąjį šių metų ber- 
tainį (nuo sausio 1 d. iki baland.
1 d.) parodo, kad per tą laiką Gnusų garbingo dainiaus pamink- 
TMD. iždas turėjo $423.23 inei- 
gų. Dabar TMD. gyvais pinigais 
turi: bėgantiems reikalams 
$1,346.57 ir geležiniame kapitale 
—1,075.81; viso labo—2,422.38.

Centro sekretorius, p. J. Že- 
mantauskas, garsina, kad pasta
ruoju laiku prie TMD. prisirašė 
pusėtinas būrys naujų narių (per

lo pastatymui.
Kad musų praėjusiųjų amžių 

dvasios gaivintojas, K. Duonelai
tis, privalo būti pagerbtas, apie 
tai niekas nesiginčys. Rodosi, vi
sa musų tauta šitam sumanymui 
širdingai pritaria. Tačiaus musų 
vadovų tarpe dar neišaugo talka- 
vimo norai. Jeigu bandoma kur,

lietuvių literatų.
Dabartinė lietuvių literatūra, 

sako Herbačevskis, prasideda nuo 
1904 m. ir yra suaugusi su da
bartinių dienų politišku veiklu
mu. Rasite, teisingai patėmyta, 
kad dabartinių laikų musų lite
ratūra serga: neturi ji aiškiai 
nustatyto kelio ir idėjos, čiur- 
liana skirtinais upeliais, ažuot 
neštis viena galinga upe. Dabar
tinė literatą tik perkratinėja se
nų geresnių laikų mintis, arba 
nevykusiai pamėgdžioja svetim
taučius. Stoką originališkų tve
riančių minčių užkemša agitaciji- 
niais šukavimais, dabartiniais ir 
vietiniais klausimais.

Toliaus Herbačevskis, 
kų stovėdamas ir, rasite, 
jų akimis žiūrėdamas, 
kad dabartinėj lietuvių
roj viešpatauja rusų literatūros 
kultūriškoji dvasia, kuri turi ne 
tveriančią, bet ardančią įtekmę

Netrūksta patarėjų.
toksai jau yra žmonijos prigimi
mas: nelaimėje būdamas, kada 
daugiausiai reikalauji suramini
mo ir pagelbos, visi varsnomis 
tave aplenkia, arba dar ir neiš
manėliu, niekadariu pavadina; 
bet tegul tik atsisuką laimės ra
tas, tegul tik, vaizdingiaus ta
riant, “išlysi iš-po-vežimo ir pa
kliūsi ant vežimo,“—kiek draugų, 
kiek prietelių tada turėsi!.. Kitą 
kartą gal net perdaug.

ja “Draugas.” Čia męs susitin
kame su tokiais dalykais, su ku
riais jau senai nesusitikdavo
me. “Draugas,“ kuris pastaruo
ju laiku pasidarė labai neramus, 
šiuom sykiu iškėlė augštai savo 
vėluvą ir apskelbė Slisiv. Liet*. 
Amerikoj formalį ir atvirą karą. 
Redakcijos straipsny j “Musų Su
sivienijimai” apkalbama tautiš
kasai ir katalikiškasai susivieni
jimai, atkreipiama atyda į tai, 
kad tautiškasai Susivienijimas 
šiuosmet gali pradėti savo sei
mą su 10,000 ir sarkastiškai patė- 
mijama: “Na, neužvydime.” Bet 
t uč-tuo j aus 
pastiprinama

kuopa iš Rochester, N. Y., kurt 
prirašė 34 naujus narius ir 55-ta 
kuopa iš Cambridge, Mass., pa
augusi 27 nariais. Paskelbta taip
gi naujų narių Tilžės (Prusnose) 
ir Škotijos kuopose.

Reik tikėtis, kad dalinimas Jo-

draugiją, ir užsilikusieji su mo
kesčiais sąnariai pasiskubins at
silyginti, kad nenustoti teisės 
gauti naujai išleistus raštus.

TMD. organe (“Vien. Liet.”) 
sumanoma, ar nevertėtų šiuosmet 
organizacijos nariams padalinti 
ir Duonelaičio raštų, tik-ką išėju
sių Vilniuje.:

arti len- 
perdaug 
tvirtina, 
literatu-

ros. Todėl jauniausi musų dai
niai ir raštininkai (išskyrus tik 
keletą ir tai senesnės gentkartės) 
yra stiprus tik tame, kad visur

dien gali turėti Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoj. Neseni dar 
tie laikai, kada ši organizacija, 
jvesdama pas save naują tvarką, 
girdėjo pjudymus ir grąsinimus 
suskaldyti ją į šmotelius, pakrik- 
dyti ir sunaikinti; kiti gi tyliai 
sau sėdėjo, tarsi džiaugdamiesi 
kaimyno nelaime.

Dabar gi regykla visiškai per
simainė. Reikėjo tik pagarsinti, 
kad SLA. jau nedaug trūksta iki 
dešimts tūkstančių , sąnarių, kaip 
iš visų pusių pasipylė kompli
mentai, prieteliški patarimai, pa
mokinimai, etc. Atsirado drau
gų, dievai žino iš kur. Ir, kaip pa
prastai panašiuose atsitikimuose 
būva, kiekvienas iš šių naujų 
“draugų” stengiasi pats užmiršti, 
ir kitus intikinti, kad jis .“visą 
laiką buvo kuogeriausis priete-

■ lius.”.
’ Pasižiurėjus į paskutinius laik-

neužtektinai aiškiai ir tvirtai pa
sakyta, gązdina savo skaitytojus 
tautiškąja laisvamanybe ir paga
lios, atsisegęs skrandą ir užsirai
tojęs rankoves, tiesiog šaukia šo
kančiais žodžiais:

veikslų iš “Lietuvių Kryžių”
Albumo. Šisai referatas buvo

n i-

skaitytas p., J. Gabrio augštes- 
j j v } 1

nėj Paryžiaus ,mokykloj “Ecole 
dės Hautešį Eįtidės Sociales.”

Nutarė išmesti “stebuklingus” 
apgarsinimus. '^Stebuklingiems” 
daktarams, f kurie, savo apgavin- 
gais apgarsinimas, kaip votimis,* 
buvo aptūpę musų laikraštiją, ne
trukus, matomai, bus galas lietu
vių laikraštijoj: juo toliaus, juo 
daugiaus musų laikraščių prade
da juos mesti laukan. Štai ir 
“Kovoj” jau garsinama, kad Vei
kiantis Socialistų Sąjungos Ko
mitetas nutaręs, kad toki hum- 
bugiški apgarsinimai nebūtų 
“Kovoj” talpinami. Šitas nu-

Ažuot eiti į tautiškąjį Susivie
nijimą, “Draugas” pataria... pa
laukti mėnesį-kitą, kol katalikiš
kasai susitvarkys. Toksai “Drau
go” šaukimas, pripažįstame, mus 
nustebina. “Draugas” yra Sus. 
Liet. Rymo-Kat. Amerikoj orga
nas, ir jo nuomonė turėtų būti tos Sprendimas nėra< vienbalsis; iq

kon, tai tokis talkininkas daž
niausiai ateina padėti ne darbą 
vykinti, bet savotiškai tvarką da
ryti, 
neva 
va i p 
visas
niekinama.

Tarp tikrųjų tėvynainių taip 
negali atsitikti. Su Duonelaičio 
Paminklo statymu Mažosios Lie
tuvos tautiškame atbudime pasi
rodė vienatinė vilties kibirkštėlė, 
kuri gali suderinti visas besi
skirstančias musų tautos daleles. 
Negana kad aklieji vietiniai “va
dovai” ėmėsi tą vienybės apsi
reiškimą slopinti, bet dar prie 
to nelemto darbo prisidėjo ir vi
sokį “kritikai”......... Kritikai,
kurie nei piršto prie menamojo 
darbo nemano prikišti, o tačiaus 
jaučiasi šeimyninkais; jaučiasi

no, kaip sunku Mažosios Lietu
vos lietuvius užžingeidinti bent 
kokiais grynai tautiškais reika
lais. Dabar Duonelaičio Pamink
lo klausimui iškilus, pasidarė toji 
geriausioji proga, kuri leidžia 
prie visų Mažosios Lietuvos lie-

tus tautiškojo susipratimo jaus
mus atgaivinti. Jie visi su atvi
romis širdimis klausys visokių 
apie Duonelaitį kalbų, nesą tos 
bus surištos su jiems geriausiai 
žinomu ir atjaučiamu tikejimiš- 
,ku persitikrinimu. Duonelaitis 
buvo jųjų kunigu ir vienkart 
gerbė .savo tautą, kurią musų lai
tų lietuviai Prusnose negana ger
bia. Duonelaičio paminklo sta
tymo reikalas, tai yrą toji pven-

ba
to

rci- 
ku- 
ten

svaiginančios, panašios į muilo 
burbulą, garbės, ir dirbti pasto
vų ir musų tautą vienyjantį dar
bą. Gudri Vokietijos valdžia lai-

• ko bjauriai suskaldžiusi musų 
i Prūsų Lietuvos “neva veikėjus.” 
; Męs nebūkime toki paviršutiniš

ki! Permatykime visą reikalą ir savo laukan kuone pusę saliunų. 
> panaudokime Duonelaičio pa- Saliunininkams, be abejonės, toks 
miilklo statymo progą musų tau
tiškos dvasios sustiprinimui. Tai
gi šalin turi eiti ypatiškumai!
Ne laikas peštis, kuomet vana
gas padangėje skraido. Nutilki
te visi, kurie norite tulžį išlieti! 
Žadinkite visi viens-kitą prisidėti 
prie tautiškos vienybės, kas raš
tu, kas žodžiu; o kas šitaip ne
galite dirbti, tai paprasčiausiojo 
darbo dalį pelno paaukokite ir 
taip prisidėkite prie atgaivinimo 
lietuvystės Mažoje Lietuvoje.

Jeigu iš musų liaudies aukų 
suplauks daug pinigų ir bus gali
ma pastatydinti gražų paminklą, 
—juomi gėrėsis visi, ir bus vi
siems lietuviams garbė. Jeigu 
visa musų tauta, talkon pakvies
ta, neateis su pagelba, tiktai su 
“kritikomis,” tai iš to viso darbo 
liks tiktai tamsus debesys, kuris 
mus dar labjaus suklaidins. Mu
sų tautiško atgimimo priešai iš 
to pasinaudos, o męs vėl vieni 
kitus “pakritikuosime.”

Man nepatinka toki kritikai, 
kurie randa nuo prisidėjimo su 
darbu išsiteisinimą tame, kad bu
siantis Duonelaičio paminklas 
manoma statyti ant Rambyno 
Kalno, o jis mat norėtų kur ki
tur jį matyti. Jeigu męs dabar 
imsime peštis už tai, kur pa
minklas turi stovėti, tai tuomi 
dar nepagelbėsime jį pastatyti. O 
tas paminklas turėtų būti didelis 
ir gražus, kaip didelis tėvynės 
mylėtojas buvo Duonelaitis ir 
kaip graži buvo jo poezija.

Taigi, prisidėkime su aukomis 
ir gerais žodžiais, bet ne su “kri
tikomis,” o bus puikus pamink
ąs. Daleiskimc, kad musų tau

tos aukomis pagamintas Duone- 
laičo paminklas butų perdaug 
puikus, kad Rambyno Kalną .ir 
apiclinkės laukus puošti. Tada 
butų kuogeriausia proga vėl apie 
tą patį paminklą kalbėti, agituoti, 
rinkti aukų, kad jį perkelti, ar 
pervesti, nuo Rambyno į Tilžės 
pliacių, ar parką. Kiek tai butų 
progos Prūsų lietuviuose vėlj 
tautiškų jausmų žadinimui?

* *
pate m i ja, kad juokų 

laikraščiukyj “Šakėj” juokų kaip 
ir nėra. Užsimanė juokų... Lyg 
nežino, kad kur šakė—ten mėš
las; kur mėšlas—ten smarvė. O 
nuo smarvės niekas dar nesijuo
kė : greičiaus nosį užsiima.* ♦

Lietuvis-vyskupas 
reikalingas yra 
kad vieną-kitą 
“padirmavotų.”*

Pennsylvanijos socialistų (ang
lų) susivažiavimas pasmerkė tuos 
kalbėtojus, kurie, skelbdami so
cializmą, piktai pajuokia bent ko
kio žmogaus religiją ir persi
tikrinimus.

Tai vis viena, kaip žmogui 
“stedy džiabą” atimti. Pusė 
musų “kalbėtojų” gali be duo
nos likti.

Tik dabar brooklyniečiai pa- 
tėmija, kad tarp “Laisvės,” kuri 
stovi New Yorko porte ir brook- 
lyniškės “Laisvės” kas ten nege
rai pasidarė: pirmoji vis stovi at
sigrįžusi užpakaliu į antrąją.

Jurgis Spurgis.

Tas jūsų Jurgis Spurgis, tur
but, ar nebus klerikalas. Jis 
pasakė, kad “Tautos Iždo” mar
kėse žirgvaikis, nenusiėmęs ke
purės, pro kryžių kad riečia, tai 
riečia, o “Drauge” kunigas Briš- 
ka (kuris gali but didesnis auto
ritetas už jūsų Spurgį) sako, kad 
žirgvaikis “nešasi ant kryžiaus 
žaibo greitumu, taikindamas jį 
nukirsti ir po žirgo kojomis pa
minti.” Fe, Jurgi Spurgi, nebūk 
pataikūnas ir neslėpk to, ką patįs 
kunigai pripažįsta.

Jonvaikis,

fe

.“1
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eigų adata 
tai jinai pasilik 

n s paviršiaus.
Kodėl adata šį kartų

puses sku 
maisto vi 

-tam virini 
žiagu, skvs

išnykti, aciu tam 
mosikavimas buvo 

kūnui balansuoti.

\r kuomet nors 
ilgesnei valandėlei, 

kokia 
stebėtina nua
klinąs? Retas 
apie tai, kaip 
) tuom tarpu 

taip įdomus,

DVIDEŠIMTS METŲ SUKAKTUVĖS 
IR GRAŽUS VAINIKINIS BALIUS
Parengtas Dr-stes š. M. P. Ražan- 

cavos Panų ir Moterių, atsibus Ned., 
balandžio (April) 26. d., 1914 m 
Meldažio svetainėje, 224244 W 
Place. Prasidės 6 vai. vakare.
a 25 centai ypataL

ina tai 
įmina reika 

ir pati jąją sunarni 
žmogus, ar ranka

' UŽSIMĄSČIUS.
Tarnaitė: “Pons profesoriau, 

lauke stovi žmogus su medine

JAUNŲ LIET. AMERIKOJ TAUT, 
KLIUBO ADMINISTRACIJA.

Chicago, III.
J. Jankauskas, Pirm., 

927 W. 34th pi.
A. Zalatorius, Pagelb., “į 

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

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

930 W. 33rd st. *
T. Radavičia, Kasierlus, 

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

841 W. 33rd st.
DRAMOS IR CHORO SKYRIAU* 

VIRŠININKAI.
M. Gimus, kompoz., Mokytojas chon* 

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

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

3252 So. Halsted st
Mitingai atsibuna kiekvienų pirm* 

nedėldlenj mėnesio 1-mą valandų po* 
pietų T. Radavlčiaus svetainėje, 931 
V/. 33-čios gatvės, ant antrų lubų. 
Taipogi choro ir dramos repeticijos, 
atsibuna toje pačioje svetainėje. Cho* 
ro repeticijos atsibuna seredomts, 
7:30 vai. vakare. Teatrų repeticijos 
atsibuna pėtnyčiomls, 8-tą vai. vak. 
Taigi, jauni vaikinai ir merginos, jei 
mylite prasilavinti dailėje, kaip tai 
dainose ar teatrų lošimuose, tai kvie
čiam prigulėti prie Jaunų Lietuvių 
Am. Taut. Kllubo, nes J. L. A. T. K. 
nevien tik užsiima dainomis, loši
mais, bet taipogi Ir pašelpa ligoje. 
Taigi, kiekvienas lietuvis ir lietuvai
tė privalo prisidėti prie jo auklėjimo.

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

ją lydi užkietėjimas. Ligonis pa
prastai yra labai silpnas ir pa
niuręs. Labai geru vaistu yrą 
Trinerio Amerikoniškas Kartaus 
Vyno Elixiras, nes jisai veikiat 
išvalo kūną ir išvaro nesuvirin- 
tasias maisto daleles. Jisai su
stiprina susilpnėjusias dalis ir 
padaro jas galinčiomis atlikti sa
vo darbą. Skilvio, kepenų ir vi
durių ligose jisai dažnai suteikia 
greitą palengvėjimą. Jisai su
tveria naturališką apetitą ir pa
lengvina užkietėjimą, kad ir net 
užsisenėjusį. Vartokite tą vaistą 
apetito netekime, kūno nusilpnė
jime, užkietėjime' Aptiekosc. 
Jos. Triner, Manufacturer, 1333 
—1339 So. Ashland avė., Chica
go, Ill. Jeigu jus jaučiate skau
dėjimą savo gerklėje, krutinėję, 
nugaroje ar sąnariuose, atsimin
kite Trinerio Linimentą. Jeigu 
jus toki skaudėjimai dažnai kan
kina, turėkite visuomet bonką 
Linimento prie rankų.

p. P. Janonio. Duosim atsakyki 
laišku. Truputėlj palaukite.

p. Kar-s. Nemalonus mums dalykriį 
polemikos, ypač su korespondentai! 
iš kitų laikraščių. Velytume to iv 
vengti. Kadangi “Drau^aa^davSi vi* 
tos savam korespondentui polemikai 
su musų laikraščio korespohdenęlja^ 
tai turėsime ir męs duotrvietos jusi 
straipsniui. Tilps kitam numery j, tip 
melstume, kad tai jau butų tos po* 
lemlkos užbaiga.

P-as Pijus Krakaltis. Eiles gavom*, 
Duosime atsakymą laišku kiek v** 
liaus.

p. Antanas S—tls, Man. Kadgi ta> 
mista surašėt taip, kad skaitėm-ska(* 
tėm, pailsom ir gerai suprasti rašteli* 
negalėjome. Reikėtų trumpiau rašyti* 
trumpais sakiniais ir aiškiau.

p. Edertas. Buvome pažadėję su
naudoti; gi dabar atsimename, kad 
apie tai jau buvo “Pašnekėlių Kam* 
pelyj” rašyta. Butų mums vienok 
smagu, jeigu tamista tankiaus mum* 
parašytum. Gerai plunksną vartoja® 
ir gėda butų leisti jai užrūdyti.

p. P. Kručas, Norwood., ir J. Gaiga* 
galas. Phila. Duosim atsakymą laift*

Tie, kurių išvaizda pasidaro 
geltona, yra ištiktųjų nelaimin
gi; jie yra paprastai geltligės au
komis. Šioji liga turi įvairias

Aušros” svetainėj, 
7:30 vai. vakare. Geistina, kad 
ir draugijų valdybų nariai at
silankytų.

— Antanas Visbaras, agen
tas ir pardavėjas namų ir farmų, 
perkėlė savo ofisą iš po num. 
3239 So. Halsted st. į naują vie
tą prie 3112 So. Halsted st. P-as 
Visbaras, susidėjęs su kitais, ati
darė kolionizavimo biurą. Nesenai 
jo važinėta į kelias valstijas ir, 
sakoma, gauta keletas tūkstančių 
akerių žemės, labai tinkamos far- 
moms, šiaurinėj Louisianos val-

KLAUSIMAI.
441. Ar žmogus gali girdėti vi 

sus esančius ore balsus?
442. Ar leidžia žmogaus kuna. 

spindulius iš savęs?
443. Kur yra brangiausia pa 

šaulio virtuve?
444. Kaip galima pradurti cen 

tą adata?
(Atsakymai

gyvumi, keturko 
i šimtus ir tuk 
tgal praeitin, kuo 

ivo keturkojį 
■škoti priežas 
rankomis—ta 
kuomet žmo

p. M. Burba, 
dentui ir, gavę 
talpinsim.

p. Brooklyno 
te antrašo. Netilps

ne visi 
tick-pat 

yra sto- 
nkesnis, riebesnis, juo 
jojo yra išeikvojama 

žmones,

turėjo savo susirinkimą, kuriame 
balsuota už Centro 
ir rinkta delegatai
S LA. seimą, atsibusiantį gegužio 
pabaigoj Waterbury, Conn. Iš 
kandidatų į SLA. prezidentą dau
giausiai 
kas iš
-prezidento—J. O. Sirvydas—iš 
ten pat; ant sekretoriaus—A. B. 
Strimaitis iš New Yorko; ant 
iždininko—K. Brazys iš Brook
lyn, N. Y.; ant kasos globėjų— 
T. Astramskas iš Philadelphia,

ark, N. J.; ant'’daktaro—Dr. J. 
Šliupas iš Scranton.

Delegatais į seimą nuskirta B. 
K. Balutis ir M. j.‘Damijonaitis.

— SLA. kuopa nuo Town of 
Lake nubalsavo tuos pačius kan
didatus į centro valdybą, kaip ir 
36-tą kuopa. Delegatu į Seimą 
išrinkta p. A. ’ Bieržinskas.

m i ninku—P. 
lų raštininku 
ninku—A. Lazinko. 
ku—P. Bartulis, iž 
ponios Kartui iene 
čienė.

Draugystės tiksli 
jos vardas; vėliaus 
gyną uždėti. Į draugiją gali visi 
prigulėti: vyrai ir moterįs, mer
ginos ir jaunikaičiai. Pradžiai 
prisidėjo gana gražus būrys.

Nutarta parengti vakarą hedč- 
lioj, gegužio 10 d.' Žada surengti 
teatrą, parūpinti dainų, dekliama- 
cijų ir 1.1. P. P—nas.

(lo gana 
tikėtis, k 

sukrus

p. Jonas Genaitis, So. Omaha. 19* 
siųsta Jųsų vardu 50 kopijų ketvergį 

Pasiuntėm korespon* 
nuo jo atsakymą, pa*

spaudimas. Ir tuom įlinkimu iš 
spaudžiama daugiau vandens ne 
gu sveria adata. Todėl gi pasta 
roji ir neskęsta.

kui keletą mašinų.
Žmogaus gi kūnas pagamina 

visuomet tiktai tam tikrą tūlą 
jiegos daugumą. Dalis tosios jie- 
gos yra paties*kūno išeikvojama, 
ar męs to norime, ar ne. Bet lie
kasi dar didelė jiegos dalis, ku
rios eikvojimas yra musų noro 
ir sumanumo dalykas. Į tai ta- 
Čiaus daugelis žmonių neatkrei
pia atydos, neskaito net reika
lingu tai daryti. Iš čia ir turi
me tuos dažnius persidirbimus, 
kurių, jeigu jiega tinkamai eikvo
ta, butų buvę galima nekartą iš
vengti.

Girniaus 
vo dvi dainele 
derintas 
šiai gali 
nių lietuvių chorų 
baigė šokiais.

Šisai Kliubas visados sutrati 
kia savo vakaruose daug publi 
kos, ypač jaunimo. Šį vakar; 
publikos taipgi atsilankė daug.

Nuo 18-os gatvės. Čia vieti
nės parapijos kamendorius pra
dėjo uoliai tverti lietuviškų “Vy
čių” ratelį. Ratelis susidės labjau- 
siai iš jaunimo ir mano turėti * ' j
atletikos, dainų ir beno skyrius. 
Vedę žmones galėsią priklausyti, 
bet balso neturėsią. Žingeidus ir 
tas aprubežiavim’as, kad rate
lio nariai neturėsią tiesos būti 
“ant kvateros” pas laisvamanius, 
o jeigu tokius susektų, tai busią 
iš ratelio išmesti.

Pereitą nedėldienį turėta jau 
ir pirmas baliukas bažnytinėj 

Nekurie sako, kad to
liojo apsieiti ir be 
erimu. Prie vieti-

438. Kodėl žmogus, eidamas, 
mosikauja rankomis? Jeigu tė- 
myti vaikščiojančius žmones, tai 
labai lengvai galima pastebėti, 
kad kiekvienas, žengdamas, vi
suomet rankomis mosikauja. 
Jeigu žmogus eina visai lėtai, tai 
rankų judėjimas yra mažas ir vos 
patemijamas. Bet juo žingsnis 
greitesnis, juo daugiau nąosikait- 
jama rankomis. Žmogus gali at
kreipti atydą į savo rankų siūba
vimą ir tyčiomis neduoti joms 
judėti drauge

vieton reik
odį (Turfci-

M otic j imą
ūkininko rolėj).

Profesorius (užsimąstęs) : “Pa 
sakykite jaiiR kad'ritęs nereika 
laujame medinių kojų?'

Nuo Burnside. Čia sutverta 
draugija — “Apšvietos” 
1, kuri laikė savo pirmu-

— Račiūno paveiksią 
paskutiniu kartu buvo 
pereitą panedėlį ir 
Bridgeporto (šv. Jurgi 
jinėj svetainėj), sutrauk 
būrius žmonių 
kad kam jie 
Račiūnas 
iš Chica 
telius.

Jaunas gydytojas: “Ar atida
vei vakar laikrašti ii apgarsinimą 
apie mano sugrįžimą?”

Tarnas: “Tikrai taip, ir spėjau 
gauti 15 bilų jūsų vardu.”

And re- 
apic 40 
Salantu 

Antanas B.

Ji:—Jonuk, ar moki 
Tu mane išgelbėsi, jei 
deniu {pulčiau ?

Jau lyg ir per- 
Nepa- 
adre-

440. Kur greičiausia yra stato 
mi kaimai? Rasi, niekur 
greitai nestatoma kaimai, 

js dalyje, vadinamoje 
Tenykščiai g y v e n toj a i 
kaimą pastato į keletą 
\avo grinčioms jie va 
cs ir kepintą žemę, kurią 
i padengia paimu lapais.

ienoms vartojama purvynas, kū
mas išdžiūsta, ir tuo- 
vra pabaigtas. Toki

nenusKcn- 
paaiškinti, 

1 męs priimsime omenių 
tujų kurni, tame c J c ‘ ’
mdens, 
:vstimai

Kurie 
rodomi 

u tarn i ūką 
□ parapi- 
ė didelius 

ko girdėti, 
butų nepatikę. P-as 
Danielium išvažiavo 
į aplinkinius mies-

Mužikas pakišo ponui į pa
nosę špygą. Ponas pašaukė jį 
užtai teisman. Teisinas nuteisė 
kaltininką užmokėti pusrublį. 
Mužikas čia pat teisdario akyse 

. “Palauk,” — sako 
išmainysiu...” Muži- 

> ranką, kišt ponui į 
tau kitą

matos ?
'o aš negaliu

ti, nes męs tik prieš 6 savaite 
persikėlėm čia gyventi!”

panosę, tardamas: “Šia 
špygą. Turėk sau visą

Jonilos Raštus. Šiltom i 
jog-mėnesinis TMD. 22 
Bridgeporto) susirinki

mas įvyks “Aušros” salėje, sek- 
madienyj, balandžio 26 d., 2 vai. 
popietų. Kviečiami visi nariai 
kuoskaitlingiausiai atsilankyti ir 
užsimokėti nario mokestį už 1914 
m. Nariai, užsimokėję už 1913— 
1914 m., kurie dar nesate gavę 
Jonilos Raštų, šiame susirinkime 
turėsite progą juosius įgyti.

P. Kurkulis, sekretorius. 
—* Tą patį praneša TMD. 28-os 

kuopos (nuo West Side) valdy
ba. Mitingas šios kuopos atsi
bus 28 d. šio mėnesio Meldažio 
svetainėj, 7 vai. vakare. Visi na
riai kviečiami atsilankyti ir atsi
imti Jonilos Raštus. Bus taipgi 
daromi įnešimai sekančiam 
TMD. Seimui. T. P.

nauja 
d rang
tinį susirinkimą balandžio 15 d 
Oricnto ir Mhc.ukcviciaus sve 
tainėje. Išrinkta valdybon: pir 

Lukošius, protoko 
Kosaitis, iždi 

, iždo raštiniu 
do globėjais— 
ir Macukevi

svetainėj 
kis baliukas 
svaiginančių 
nes bažnyčios pradedama neleis
ti dalinti pliakatų. Klebonas 
pranešė, kad kas nori juos dalin
ti, privalo gauti pirma jo leidi
mą. Pereitą subatą turėta susi
rinkimas, kurio mieriu buvo su
vienyti visas Apveizdos Dievo 
parapijos draugijas (kaip ant 
Bridgeporto). Tačiaus nieko ga
lutino, sakoma, nebuvo nutarta.

— Lietuvių Politiška..- ir Pa- 
šclpos Kliubas nuo 18-tos gatvės 
pradėjo smarkiai darbuotis, kad 
pagelbėti lietuviams įgyti pilie
tiškas popieras. Nutarta kas su- 
batos vakarą (o gal ir dažniau) 
mokinti aplikantus tų žinių, ku
rių reikalaujama prie popierų ga-

439 
vandens 
Kaip žinoma 
kiekvienas d; 
ria daugiau negu 
tančiojo daikto

si na 
atlikt 
bantį 
pažiūrėkime 
eikvoja 
paversti j 
tume api 
elektriško 
elektrikos 
varyti siuvamos 
apie 100

Astrauskas (zyc 
J. Mikalauskas ir 
rodė, kad iš iii £

kitame. Priimant visų moksliniu 
kų šiądien pripažintąją nuomone 
kad žmogus yra išsivystęs iš že 
mesnės rūšies 
jų, reikia grį 
stančius metų 
met žmogus ( 
gyvūnu, ir tenai jie 
ties. Mosikavimas 
liekana iš t( 
gaus rankos 
jojo kojomis 
sai keturkojis 1 išsivystė 
ir pradėjo stačias vaikščioti, su
tartinis rankų ir kojų judėjimai

dėlė vis varo naujas kraujo 
gas tolimiausiosua k:\mo dal 
Nei valandėlei tasai darbai 
persitraukia. K&S Rlinuta visa: 
žmogaus kūno kmu.jaš turi perci 
ti per širdį. Širdis kas vai; 
lė muša ir į 24 valandas 
mušimų skaitlių dava»Q iki 
(XX). Neatsilieka savo davbe 
širdies nei plaučiai, nei viduriai 
Kiekviena šiųjų kūno dalių, nor: 
pats žmogus ilsis, skuba pildyt 
savo priedermes. Plaučiai keliolika 
kartų kas minuta turi įtraukti ii 
vėl išstumti ,laukan 
trečdaliu puskvortės 
riai gi turi iš vienos 
binti su suvalgytojo 
rinimu, o iš kitos— 
mui1 reikalingųjų med 
timų, pagaminti.

O tai vis reiškia jiegos eikvo 
jimą. Dirbdamas, žmogus, su 
prantama. žymiai padaugina eik 
vojamos k u no jiegos didumą. Jei 
gu surinkti visą tą jeigą, kurią 
žmogus išeikvoja kasdien, pa 
versti jąją į elektriką ir pavartot j 
prie mašinos, tai nusistebėti rei j 
ketu, kaip ilgai galima butų nia-l 

varvti ir kiek darbo butų' 
1. Paimkime žmogų, nedir-1 
sunkaus fiziško darbo, ir 

jisai jiegos, iš- 
kasdien. Jeigu tą jiegą 

Iktriką, tai męs gau- 
pustrečio kilowatt’o 
energijos. Su tiek 

liuosai galima butų 
mašinos motorą 

alandų. Ta pati jie- 
varyti ,didelę vėdyklą 

(faną) apie 32 valandas. Jeigu 
męs paimsime žmogų, dirbantį 
sunkų fizišką darbą,* tai pamaty
sime, kad išeik vejamosios jiegos 
daugumas yra nesulyginamai di
desnis. Suprantama, 
žmonės išeikvoja lygiai 
energijos. Juo žmogus 
resni s, 
daugiau 
energijos. Toki 
vieton vienos mašinos šimtui va 
landų, galėtų savo išeikvojama

prijautimo. ( Gaila. Išdalies, gal (suširlnkimas 
ir rengėjų bt^vo kaltė, nes vaka
ras nelabai garsinta.

Eskulapas

gimus i
—• Keturi. ’v
— Ką? Pasakyk juos
— Bulvių karalius, pa

Tėvas (į kleboną). “Koki da
bar laikai Dieve! Aš batus iš
nešiojau 39 metus ir tai buvo 
sveiki, o vaikui pavedžiau, ir nėr 

į skarmalą pa-

vimu. Bet tegul tiktai žmogus 
pradeda skubintis, ar užmiršta 
savo rankas, šios, žiūrėk, jau ir 
vėl mosikauja.

NEPAŽINO SAVO KOJŲ.
Jurgis, važiuodamas iper mies

telį, rado ant gatvės gulintį savo 
pažįstamą Petrą.

Jurgis: “Petrai, atsiimk savo 
kojas, nes sųvažinėsiu!?

Petras (galvą pakėlęs, apsigčai-
1__ . MT'S.:

tpic surengimą 
sukaktuvių v 

paminėjimui ii 
centro TMD. kuopų
V i c n 1 ,/a 1 s i a i nutarta 
centrą atgaivinti, ir 
centrai! sekanti val

dyba: prezidentu—Baltutis, sek
retorium— B. Lenkauskas, iždi
ninku

— Pereitą subatvakarį Lietų 
vių Moterių Draugija “Apšvie 
ta” buvo surengusi draugišką va 
karėlį “Aušros” svetainėj. Mo 
torių ir merginų buvo nestoka 
bet vyrų išpradžių 
per mažai. Vėliaus 
liūs pasidaugino, ir 
leista, bešokant ii 
žaidžiant. Svečiam: 
kandis parūpintas.

— Tą patį vakarą ant West 
Side, Meldažio svetainėj buvo 
Susiyien. Lietuvių Moksleivių 
Amerikoj i-os kuopos vakarėlis. 
Vakarėlio negalima pavadinti nu
sisekusiu tuo atžvilgiu, kad pub
likos atsilankė visai mažai. Ma
žas programėlis (duetas, stygine 
orkestrą ir solo ant smuikos) 
buvo neblogas. Viskas išrodė

rolėj). Ponai 
vV. Bartkus p ši
lima tikėtis vi

sai gorų artistų..
Moterių rolėse pirmutinėj eilėj 

reik pastatyti p-lę J. Černauskai- 
tę (Onos rolėj) ir Jono motiną 
(J. D. L.). Sunku butų pasakyti, 
kuri iš jų geriaus lošė—abidvi 
gana charakteristiškai savo roles 
atliko. P-lč Karciviutė (Jievos 
rolėj) darė simpatišką įspūdį, vie
nok galima buvo patėmyt, kad ji 
bene pirmu kartu yra ant sce
nos,—galės išsidirbti. «

Po lošimui Kliubo choras, p. 
tdovaujamas, padaina- 

Choras gerai su
turi gerų balsų ir drą- 
stoti eilėn greta senes- 

Vakaras užsi-

Moky toj a s: “J uozuk, 
s sutvėrė tuos kalnu

žinojus, ar koksai nors uaiKtas 
skęsta, ar ne, reikalinga paimti 
tokį pat plotą vandens, kokį už
ima tasai daiktas, ir jeigu, sve
riant, vanduo pasirodys lengves
niu, tai yra tikras ženklas, kad 
baimtasai daikta

— ’ Atėjo žinios
kad Kazimieras Stulga, žinomas 
biznierius nuo Town of Lake, 
kuris nesenai buvo Lietuvon iš
važiavęs, ten mirė kovo 16 d.

— Pereitos savaitės pėtnyčioj 
LMD. kuopos turėjo 

susirinkimą. Atvy- 
nuo 22-os, 28-os ir 
Svarstyta du klati- 

vakaro 
pandos

p. V. Shileika. Už prisiuntimą re- 
izoliucijos ačiū.
I p. J. P., New Brit
daug “stebuklinga” naujiena, 
duodat savo pravardės, nei 
so, todėl tilpti negali.

Kun. Halab., Clevel. Turite 
sybę: “Nėra argumentų su asilais.’ 
Toki žmonės, paprastai, ko neima ar
gumentu, tai stengiasi paimti nachališ 
kurnu. Apie tai ir męs turėjome 
gą persitikrinti.

pp. Pagirinis, Mažai Težinąs, 
naudosiu! sekančiam numeryj.

pp. Montelietis, 25, Shenand. 
nieris. Gegutė. Peržiurėsi'm ir, 
galėsim, sunaudosim.

p. K. Rugienius, Winn. Tamistos 
raštelį butume sunaudoję, tik musų 
atydą atkreipia vienas dalykas, kuri 
męs žinome neteisingu esantį. Jus 
apkaltinate žmogų, buk jis surinkęs 
“pakvietimui kunigo iš Chicagos apie 
$20 ir pats išnykęs iš Winnipeg ” Tuom 
tarpu męs žinome, kad tas žmogus, 
berods, ir dabar tenai yra. Toks 
apskundimas yra lygus kriminališkam 
apšmeižimui, už kurį reiktų atsakyti 
ir redakcijai. Todėl męs negalime 
to laikraštin dėti. Vytauto dr-ja gali 
pati save apginti, jeigu butų tam rei
kalas.

p. A. Baukus. New Yorko viešojo 
knygyno knygomis gali naudotis dy
kai (imti namo skaityti) tik New 
Yorko ir artimiausių vietų gyventojai. 
Po perskaitymui knygos turi būti su
grąžintos. Kiekviename beveik mies
te yra viešieji knygynai, kur duoda
ma knygos skaityti tokiomis pat išly
gomis. Miesto knygynas ir pas jus 
gali partraukti lietuviškų knygų, jei
gu tik atsiras lietuvių, kurie to rei
kalaus. Knyjgynal nedalina knygi) 
savastin, bet juk leidžia jomis uždyką 
naudotis ten 
kelioms savaitėms namo,

Kadangi plienas yra daug 
kesnis už vandenį, tai męs 
mgsto sakome, kad plieninė 
a, įmesta į vandenį, paskęs, 

ištiktųjų ir yra. Jeigu męs me
sime adatą į vandenį, tai jinai 
būtinai paskęs.

Bet paimkime tą pačią adatą, 
visai sausą, ir horizontaliai (guls
čiai) padėkime ant vandens pa
viršiaus

Atydą!
ŽIRGVAIKIO PASK. IR BUD. DR-JA, 

Jau gyvuoja 3 metai «lr turi 
kapitalo su viri $13,000.00

Taigi, lietuviai, kurie norit sugėdy
ti pinigų mokėdami tik po mažą, sumą, 
prlsirašyklt prie Šios draugijos. Dr- 
ja laiko savo susirinkimus aas sere* 
dos vakarą apie 8 vai. vak. L. Ažuko 
svet., 3301 Auburn avė., kertė 33-člos 
gat. Taipgi šita Dr-ja skolina pinigus 
ant namu už prieinamą piocentą.

Nauja 16-ta serija atsidarė balan
džio (April) 15 d. 1914 m. Kurie no 
rite užsirašyti, atsilankykit po vlršmi* 
nėtu antrašu.

— 1 . barpaiius, vedėjas kele
to chorų ir benų, susilaukė sve
čiuosimi garnio. Garnio butą ne 
skupaiis, nes apdovanojo jauną 
porelę išsykio dviem gražiomis 
mergaitėmis.

mažų dalelių, 
Kurios yra tam tikra sukabumo 
jiega surištos viena su kita. Dė
lei to, kad perskrupsti kokį nors 
kuną, reikalinga pergalėti - toji 
sukabumo jiega. Kieti kūnai 
tuom skiriasi nuo skystųjų, kad 
pastaruosiuose sukabumo jiega 
yra daug mažesnė negu kietuose 
kūnuose. Kita skystųjų kimų 
ypatybė yra toji, kad atskirtos, 
perskruostos, dalelės, kaip tiktai 
skiriančioji jiega pašalinta, vėl 
sueina tokiu pat sąryšiu, kaip 
buvo iki perskyrimui. Kietųjų 
gi kimų dalelės, kartą perskir
tos, be tam tikro jųjų keitimo 
(net pavertimo į skystąjį stovį ir 
vėl atgal į kietąjį) 
gyti” jau negal 
Įima suprasti, 
skystimo perskyrimas kokioje 
nors vietoje, ir, kuomet perski- 
riantis daiktas nuslinko žemiau, 
skystimo dalelių susirišimas vėl, 
tuom pačiu laiku visiškas skęs
tančiojo daikto apsiatibimas skys
timu, kuriame yra tasai daiktas. 
Skystimų sukabumo jiega yra 
kiek sunkiau pergalima skystimo 
paviršiuje, jeigu perskiriantis 
daiktas yra sausas.

* Galima tame persitikrinti, pa
ėmus stiklą vandens ir lengvai 
uždedant kokį nors sausą daiktą 
ant vandens paviršiaus. Męs 
tuom pamatysime, kad vandens 
paviršius įlinks, ir gana žymiai. 
Jeigu męs busime užtektinai at
sargus, tai tąjį įlinkimą galėsi-

Vakarai
r i kos Tau tiška 
rengęs pereitą

Mokytojas: Mylimas — kokia 
tai kalbos dalis?

Mokinys: Budva
Mokytojas: Kaip 

uis laipsnis?
Mokinys
Mokytoj

437. Kiek jiegos išeikvoja žmo 
gus kasdien? 
apsistojote 
kad pagalvojus apie 
keista ir podraug 
ši na yra žmogaus 
rasi, žmogus yra 
reikia, pamąstęs, 
tasai dalykas yrs 
kad vertėtų daugiau negu va 
landėlę ant jojo apsistoti.

Žmogaus kūnas yra mašina 
dieną ir naktį, ką darant ar ilsin- 
ties, nuolat be mažiausios palio
vos dirbanti. Stebėtina tai ma
šina: jinai

Ar žengia 
judida, ar 
daro ką, 
eikvojama. 
—iį tuomet nepasiiiauja jiegos 
garhinimas ir eikvojimas. Prisi- 
klauly'^ite, kas dedasi miegančio 
žmogaus krutinėję. Žmogus, ro
dos,} ilsisi, bet jojo kūnas tuom 
tarpu skubiai daro užduotą jam 
darbą. Širdis, nors ir sumažin
tu prietnmu. plaka ir kas valan-

smarKiai Degti, lai nežiūrint di 
džiausio noro ir pastangų sulai 
kvti- ranku didėjimus, tatai ne

Jaunų Lietuvių Ame- 
Kliubas buvo su- 

nedėldienį vakarą 
parapij inėj svetainėj 

Bridgeporto. Vaidinta 3-jų 
drama “Pikta Dvasia,” ku- 
pamatinė mintis yra, kad 

turtai duoda žmogui laimę.” 
Vaidinimas publikai patiko. Iš 
pasižymėjusių šiame vakare vy
rų-a k t orių pirmo n 
pastatyti pp. 
globio rolėj) 
(nusigėrusio 
Abudu turėjo 
roles ir abudu 
vakaro didvyriais,—ypač pirmasai 

nuo publikos plojimų.

— “Birutės^ , (Urjos valdyba 
prašo mus pranešti^ kad jos cho
ro repeticijos ^visuomet atsibus 
pėtnyciomis MiirkjjWhite Square 
svetainėj (Halsted ir 29^-ta gat
ves). Sekanti repeticija balan
džio 24 d. Nariai kviečiami pri
būti ypatingai į šį susirinkimą, 
nes yra svarbių klausimų aptarti. 
Publika, mylinti pasiklausyti dai
nų, visados širdingai yra ant re
peticijų kviečiama.

— Lietuvių Dr-gijų Sąjungos 
Chicagoje atstovams pranešama, 

neblogai, tik buvo stoka žmonių £ad šią pėtynčią (2^ d.), atsibus

id Chicagos kuo- 
pric dąrbo.

Eskulapas, 
savaitės seredoj 
svetainėj (ant 
Vytauto Choras 

No. 1 l)iivo davęs koncertą, po 
vadovyste p. P. Sarpaliaus. Pro
gramas buvo turtingas, bet atli
kimas buvo menkas. Matyt, kad 
choras dar jaunas, ir todėl nega
lima nuo jo daug reikalauti, 
gi galima buvo tikėtis, kad 
seks geriau išpil 
išpildyta. Chorui trūksta ir Lie
tuvos Hymno. Velytina, kad 
koncertai butų duodami su dides
niu prisirengimu. Tai rašau ne 
todėl, kad būti užpuoliku, bet dė
lei paties choro naudos: dar ke
letas panašiai nenusisekusių kon
certų gali visai publiką nubaidy
ti, o tas nebūtų geistina, nes čia 
gražus jaunuomenės būrys susi- 
snietes. V. Rašt.

čiabuviai pasistato 
mą kur prie girios.
žemės savo javams 

tokioje vietoje 
neišsibaigia že- 

Paskui eina

hii-kas šį apsireiškimą u 
kūno balansavimo reikaIi 

tai yra kad kūnas visai: 
judėjimais turįs prisita 

žingsniavimo ir tame 
ateinančios pagelbon.

ad rankos atlieka tą už( 
—sunku užginčyti. Bet mosi 
vimo priežastis guli visaip ka

Kodėl adata, padėta ant 
paviršiaus, neskęsta? 

mdenyje skęsta 
is, kurisai sve

ti d u o, skęs- 
paudžiamas. 

žiais tariant, kad su-

— 'Teko girdėti, kad 
klebonas, kun. Kruša, žac 
dėti parapijinėj svetainėj viešą 
knygyną. Nežinia, ar teisybė, bet 
tautiškų draugijų nesenai uždė
tas knygynas ir Giedros choras 
skaito tą sumanymą sau konku
rencija.

— Pereitą savaitę palaidota 
Juozapas Andrejauskis, kuris ta
po užmuštas Illinois Central ge
ležinkelio jarduose, kur velionis 
buvo dirbęs prie karų 
jatiskas buvo pavienis, 
metų amžiaus; paėjo i: 
parapijos

me padaryti gana aiaeų.
Tame įlinkime ir yra visa 

slaptis, kodėl plieninė adata 
skęsta. Tasai įlinkimas yra 

kojų ž.ingsnia-kgįg kita, kaip tiktai vandens

Jisai (spiritistas) :—Ne, bet as 
itsiųsčiau kokio nors gero plau
kėjo dvasia.

moja, ar Kama, a 
nedaro—jiega vi 
iru mieixa žmogų j ieškoti sau

M isijonicriai labai nusiskun
džia tokio gyvenimo budo ne
parankumu. Atsitaiko, kad gana 
ilga laika varo misijonieriits sa- 

gy ve n toj n, ir kai- 
išrvto, randa, kad 

kitur jau 
nepa-

ir gyvena 
metų, k o-l . 
erlingumas

S



tlETUVA No. if

DIDELIS GRAŽUS BALIUS
Parengtas Dr-tės Susivienijimo Bro

lių Lietuvių Ned., balandžio (April) 
19 d. 1914 m. Casino svet., 645-47 W. 
12th st. Pradžia 3 vai. popiety. įžan
ga 25c. porai.

Visi lietuviai ir lietuvaitės širdin
gai kviečiami atsilankyti į šitą gra
žų balių. Galėsite smagiai pasilinks-

Turiu labai svarbų reikalą. Jis, ar 
kas kitas, malonėkit atsiliepti \ že
miau nurodytu antrašu: ,

Kazys. Šalis,
196 New York ave., Newark, N. J.

CAMBRIDSBj- mass.Parsiduoda:—fartna, 80 akerių, stu-
ba, 2 tvartai, skiepas, rugiais užsėta Pet Satkevičius, -STYCambridge, st
30 akęriy. Kaina $2.200, Kreiptis ant
rašu: .. ’ v

j John Kitinsh, Necedah, Wis.
C.

Pajieškau savo pusbrolio Liudviko 
Rutalio, iš Telšių miesto, Kauno gub., 
ir draugės Magdelenos Ris^aitės iš

minti ir puikiai praleisite liuosą lai- purvaičiu sod., Kantavčhj parap., Tel-
Kviečia

KOMITETAS.

PENKTAS GRAŽUS BALIUS.
Parengtas National Lithuanian At- 

letic Clu>, sub. vak. baland. (April) 
18 d. 1914 m. Freiheit Turner svet., 
3421 So. Halsted st. Balius prasidės 
7:30 vai. vak. ir tęsis iki 3 v. ryto. 
Jžanga 25c. y patai. Muzika p. B. 
Ežerskio.

Visi maloniai kviečiami skaitlingai 
atsilankyti į šitą puikų balių, o už
tikriname, kad smagiai praleisite lai
ką ir pasidžiaugsite iš gražaus pasi- 
bovijimo. Kviečia

Komitetas.

šių pav., Kauno gub. Jų pačių, 
kas juos žino, meldžiu atsišaukti 
resu:

Benedikta Va n skaitė.
Box 144, Nashua, N.

ar
ad-

II.

Pajieškau brolio Kastanto Balčiaus 
paeina Iš Vieciun sodžiaus, Vilniaus 
gub. čia Amerikoje gyveno 
mouth, Pa. Prašau atsišaukti, 
svarbių reikalų.

Liudvise Balčiūte, 
73 Chestnut st., Laurence, Mass

Ply

Parsiduoda:—labai pigiai, mūriniai 
namai ant Bridgeporto, Chicago j ge
riausia vieta. Atsišaukit kuogreičiau- 
si^i: ,

Jos. Skinderis,
3362 So. Halsted st., Chicago, 111.

Ant.

Pirmas Didelis ir Gražus Balius 
parengtas Lietuvių Demokratų Ly
gos, subatoj, balandžio (April) 25 d. 
1914 m. šv. Jurgio Par. Svet., 32-ras 
pi. ir Auburn avė. įžanga 25c. porai, 
pradžia 7 vai. vakare.

Bus kalbos. Kalbės atstovai ma
joro Harrison ir kiti žymesni kalbė
tojai — lietuviai. Programe dalyvaus 
Muzikos Mylėtojų Styginė Orkestrą. 
Po programui šokiai.

Pajieškau Prano-Pranciškaus Juze
liūno (kitaip vadinasi Nevronis), pa
eina iš Paist rečių kaimo, Pampėnų 
vol. ir parap., Panevėžio pav., Kau
no gub. Amerikoje apie 7 metai. Tu
riu didžiai svarbų reikalą. Jo paties, 

kas jį žino, meldžiu kuoveikiau-
šiai atsišaukti adresu:

Anton Yankeviczia,
U. S. L. II. Aspen, Sault Sainte 

Marie, Mich.

ar

ŽINGEIDUS VAKARAS 
parengtas per Tėv. Myl. Draug. 
kuopą. Stato scenoje Br. Vargšo 
aktų dramą

“ž M O N Ė S,”
!r Levo N. Tolstojaus dviejų aktų 1 
mediją,

“NUO DEGTINĖS.
M.

28

ko

Bus lošta 
Dramatišką 
žio (May) : 

svet.,

Pajieškau savo draugo Aleksandro 
Gailiaus, paeina iš Kauno gub., Ra
seinių pav., Pagių kaimo. Praeitą pa
vasarį jisai gyveno prie 83 Polk st., 
Newark, N. J. Jis pats, ar kas žino, 
malonės pranešti sekančiu adresu:

Adolf WaSkelis,
P. O. Box G, Kincaid, 111.

PUIKI PROGA REIKALINGAM.
Parduodu savo 4 lotus labai pui

kioj vietoj, arti naujų CRANE CO. 
statomų fabrikų, prie Kedzie avė. ir 
41 st., visai arti užpirktos žemės dėl 
lietuviškos bažnyšios, kuri trumpa
me laike bus pradėta budavoti. Per
kantis tuos lotus galės greitai padvi
gubint savo pinigus, nes parduosiu la
bai pigiai; už pusę kainos to. ką 
agentai pardavinėja, ant lengvų Išmo
kė s'čių, 
reik

kas 
pinigu.

1422 S, 48tb

pirmiau, nes man labai
Rašykit arba ateikit:

J. Franckevicz,
et., Cicero, III.,

Parsiduoda pigiai groserne ir bu- 
černė lietuvių ir lenkų apgyventoje 
apielinkėje, arklys, vežimas; pigi ran
da: $23 drauge už krautuvę ir butą; 
parsiduoda, nes savininkas pirko nuo- 
savlą vieta. Kreiptis išsyk:
1753 N. Wood st., Chicago, Ill.

ęiCERQ,MLL.
K. Boczkus, 1318 So. 49th Ct. 

GRAND RAPIDS; MICH.
Kentraitis, 44&*Leonard St. N.W.

GARY,) IND.
Melkinis, lltfp Jeferson 

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

CHICAGO. ILL.
.8374/ Rerkoff av?. 
‘ 3^27 Lowe ave. 

|153f)Emerald ave.
1801 ,S. Johnson st. 

’ 708 W. 17th Pl.

st.

st.

lenkiškai, vokiška! Ir pusėtina! ang
liškai. Kam reikalinga, kreipkitės ad
resu: \ '

K. Znaminsky,
1138 Gest st., Cincinnati, Ohio

The

Shaftner Clothing CoVažiuojantiems Į 
GARY, l-N D.

Kas apsilankys į Gary, .Ind., ir no
rės budavoti sau namus, kreipkitės 
prie savo tautiečio, kuris kontraktuo- 
ja ir 
varne

Nupirko visą likusį $45.000 Tavorą Vyry, Vaikų ir 
Kūdikių Drabužių Apredalų, Skrybėlių ir Ceveryky

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

INDIANA 
B. Yasiulis. 
Petras Kurkulis

f KENOSHA, WIS.
K. Petrauskas, 415 Middle 

LEWISTON, ME.
Vllaniškis, 14 Summer

KENOSHA, WIS. 
Silkelis 712 Park

LOS ANGELES, CAL. 
319 Germain Bldg
PARK, ILL.

2219 Lake st.
MINERSVILLE, PA. 

Ramanauskas, > Box
NAUGATUCK, CONN. 

J. Inamaitis, 
NEW 

Lesniauskas,
NEWARK, N. J. 

Ambraze.vičia, j 178 Ferry 
NEW BRITAIN, CONN.

J. Cheponis, 510 Main 
PETERSON^ N. J. 

Varaškevičius, 70 Lafayette 
PITTSBURG, PA.

2400 Fifth ave. 
46 So. 22-nd st.

445 Staoium st. 
1514 Ross ave.

PA.
103 N. Main 

72 N. Main
PLYMOUTH, PA. 

Poteliunas, 345 E. River

PURITAN, >A. 
Jonas Martinkaitis. 

ROCHESTER. 
Shacek

1709 Ruble st.
2232 W. 24th st.
920 W. 26th Pl.

8139 Vincennes Rd.
3240 S. Morgan sc

HARBOR, IND.
8604 Deador

Chicago,
st.
Ill.

1600

budavoja namus. Aš gyvenu sa- 
name adresu:

Jonas Misunas,
Adams st., Gary, Ind.

M. št.

K. St

St.

P. O. Mank us, 
MELROSE 

Wlad. Vaišvila,

J. 538.

3000 akerių vaisingos žemes lietu- 
. viškoje kolionijoje.

šiaurinėje Louisiąnoje. vietoje, ku
rią gamta turtingai apdovanojo, atsi
daro nauja lietuviška kolionija. Vai
singa žemė yra prie geležinkelio ir 
prie miestų. Vieta labai puiki. Kli
matas sveikas ir malonus. Prekės 
labai mažos ir išlygos mokėjime pri
einamos ir biedniausiam žmogui. 
Nepraleisk progos tapti heprigulmingu 
ir tuojaus kreipkis artimesnėms ži
nioms pas:

A. VISBARAS &
Dept L.

So. Halsted st.,
Telephone Yards

3112

CO.

Chicago, 
3159

«<>e Morris & Goldschmidt
v

1922-1932 So. Halsted St., Tarp 19tos ir 2Otos gat.
po 25c ant Doliario

Kas reiškia, kad jus gausite 
Doliario vertę už 25c.

rasite Čia šimtų šimtus Vyrų, Vaikų ir Kūdikių Pavasarinių Siutų ir 
šitai yra

Jus
Overkočių, Vyriškų Kelinių, Aprėdąlų, Skrybėlių čeverykų. 
užsitikėtinas išpardavimas ir bus vedamas Shaffner Clothing Kompanijos. 
Męs esame paėmę senąją Morris & Goldschmidt vietą ant 10 metų. Męs 
atėjome, kad būti, męs turime drabužių biznį, męs negalime padaryti 
misreprezentacijos. Kiekvienas 
nas ir toksai, kaip perstatoma.
iš Drabužių, Aprėdalu, Skrybėlių, čeverykų, turi būti parduotas | 15
— po 25c ant Doliario, kad padarius vietos Naujam Tavorui musų 
Joje Krautuvėje.
Tūkstančių Doliarių vertės geri Drabužiai, Aprėdalai, Skrybėlės ir 
rykai bus parduota šia juokinga žema kaina 25c ant Doliario. Perskaity
kite atydžiai kiekvieną dalyką. Ateikite anksti ir gaukite pirmutinį išsi
rinkimą, žiūrėkite didelės Mėlynos Iškabos su baltomis raidėmis virš 
durių: SHAFFNER CLOTHING CO.

ŽINIA DĖL LIETUVIŲ.
Pranešu Visuomenei, kad aš einu 

už perkalbėtoją j Court’us ir sutai
kau visokias provas su kompanijo
mis ir'pripildai! aplikacijas del Ame
rikoniškų popierų ir išdirbu visokius 
kitus legališkus dokumentus, priimu 
visas provas ir priduodu gerai žino
mam advokatui, kuris jūsų provą tei
singai varys. Visuose reikaluose pra
šau atsilankyti prie manęs ypatiškai 
ar per laišką:

George J. Lookes, 
su Darrow & Baily, Advokatais

3021 So. Union ave., Chicago, Ill.
VALANDOS: nuo 8 vąl. iki 10 vai. 

ryto ir nedėliomis nuo 10 vai. iki 3 
va^ po pietų.

daiktas, žemiau pažymėtas, yra užsitikėti- 
šisai visas $45,000.00 tavoras, susidedantis 

dienų 
Nau-6 Curtis

YORK,
125 E. 7th

st.J.Parsiduoda: — pieninyčia, arklys, 
2 vežimai ir visi įtaisymai, kas tik 
reikalinga, biznis išdirbtas, lietuvių 
apgyventoje vietoje, geras uždarbis; 
norintis užsiimti šiuom darbu lai at
sišaukia trumpame laike; labai pi 
giai; pardavimo priežastis: savinin
kas turi išvažiuoti į Lietuvą. Atsi
šaukite pas savininką:

A. Petroshius,
935 W. 34th pl., Chicago, Ill.

čeve-
A. st.

st

M. st. Išpardavimas prasideda Subatoje, Balandžio 18d. 
ir tęsis 15 dieną Tiktai.

Atsiminkite, kad yra šimtai kitu drabužių, kurių vieta nėpavelys mums 
Viskas turi eiti!

Pajieškau savo sesers Magdės Biols- 
kjutės, paeina iš Irgavangių kaimo, 
Šilavoto parap., Mariampolės pav., 

4 metai atgal gyveno 
Jos pačios, ar kas

meldžiu atsišaukti adresu: 
John Bielskis,

2339 S. lloyno ave., 'Chicago,

št

Baltrušaitis Bros., 
Jonas A. Ignotas, 
Pins Zaviackas, 
Juoz. Petrikys,

PITTSTON, 
Kazakevičia, 
S. Vaškevičiius,

28 
gogu-

Meldą- 
pl.

per i. 
sk\ riu.

d. 1914 
žio svet., 2242-2244 
Salė atsidarys 5:30 
danga pasikels 6:30. 
35c. ir 50c. ypatai.

Tarpe aktų dekliamacijos 
Butkaus prakalbos.

Po teatrui puikus balius is 
Grajys Brolių Sarpalių Orchestra.

širdingai kviečia,' KOMITETAS.

m. M
W. 23rd

vai vakare,
Tikietai

k p.

po l5c.,

s- o k i a i.

Beloit. Wis. 
žino,

II).

Pajieškau savo pusbrolio Juozapo 
Jotkos, iš Kauno gub., Telšių pav., 
Kulių parap., Gudelių kaimo. Jis pats, 
ar kas apie jį žino, meldžiu atsišaukti 
adresu:

Parsiduoda:—4618 Champlain 
10 kambarių naujoviškas butas, 
tai atgal pertaisytas, 
pinigais. Vidui miškas 
neat metahuų

paminėti. Nieko nepalikta atsargai.

Milwaukee avė.,

me-
Dalis grynais

pasiulijimas

& CO.
Chicago, 111.

J.
J.

S.

st 
st.

st.

suren-jas 
komis: 
LKM., 
gyno, 
(lėlio j, 
Pi,’sen 
ave. t 
ra n p
statoma vieno

“MEDICINOS 
Suloš Dramos 
Koncertas

PUIKUS TEATRAS.
Suvienytų Draug 

P. Liet,, LDC.. LPK.. 
SD

Ona Orbonalė, 
e st., Baltimore, Md.

spė- Pajieškau 
Bernoto 
eina 
ra p..
Gyveno 
Kas 
d žiu

savo brolio Kazimiero 
apie 12 metų Amerikoje, pa- 

iš Vaitcmenų kaimo, Šilalės pa- 
Raseinių pav., Kauno 

pirmiau Philadelphia,
apie ji žinotų, ar jis pats, 
atsišaukti adresu:

Mbtiejus Bernotas,
S. Paulina st., Chicago, III.

gub.
Pa. 

m ei-

Parsiduoda:—817 & 819 W. 34th st., 
arti Halsted, medinis namas ir dviejų 
augštų plytų mūras. Pirmos kliasos 
stovis. Didelis tvartas šešiems ark
liams ir vežimams pastoges ir viš
toms buveinė. Kreiptis prie savinin
ko : 
819 W. 34th st., antras augštas.

J.

T.

N. Y.
135 Wefger st.

SHENANDOĄH, PA. 
Kryžanauskas, 38 E. Centre

SOUTH BOSTON, MASS.
248 W. 4th St.

Yurgeliunas, 233 Broadway
SPRI^GFIELDJ ILL.

Tachilauckas, f2145 So. 15th st.
ST. CHA

Sim. Kiela,

Paul P. Mikalauskas, 
K.

st

PAVASARIO 
VAISTAI

naudai viešojo kny- 
dalyj Chicagos. Ne- 

b a 11 n (lž i o (A p r i 1) 26 d. 1914 m. 
aučitoiium. 1655-7-9 Blue Island 
hetainė atsidarys 4 vai., Teat- 

5 vai. vak. Scenoje 
veiksmo komedija 

DAKTARAS”
Draug. Artistai. Bus 

Prakalbos, Monoliogai ir 
Balius. Diinuos 4 chorai: LSS. 81 
kuopos mišrus ir vyrų, Laisvos Jau- 
nuomončs ir Rūtos choras. Bus skra
jojanti kTaSvi su i.šlairnėjirnu dviejų 
porų čeverykų. Vyras, gavęs 
giausia at vii učių, 
vertęs čeverykus,

Vyras, gavęs dan
gaus penkių dol. 
dovaną Sam Con- 

gavusi atviručių iš 
gaus trijų dol. vertės čeve- 

auka Sam Springer.
atsilankyti kuoskaitlin- 
vakaras bus vienas iš 
Rengiamas komitetas 

kuogeriausiai kiekvieną už-

rado; d 
merginų 
rykus 
• Kviečiame
giausiai, nes 
puikiausių, 
stengsis kuogeriausiai kiekvieną 
ganėdinti. KOMITETAS.

Įžanga 25c. ir augščiau.

LABAI GRAŽUS TEATRAS 
Dramos Draugija 

stato scenoje naują veikalą, pirmu 
kalt ant Bridgeporto vardu: 
BURTI TI RTAI,” trijų veiksmų 
lodrama, nedėlioj, gegužio 3 d. 
m. šv. Jurgio parap. svet., prie
place ir Auburn ave. Perstatymas 
prasidės 7: 
35c. ir 50c. 
ir žaismės.

Veikalas “UŽBURTI TURTAI” yra 
iš žmonių 
užimantis 
sižymi 
nas,
šnairuoja už 
gailestingi! scenų 
rėtojas pamatys, 
bus įdomus, kad 
scenos mylėtojai 
dins. Kviečiame

“Dramos Dr jos“

me

2-ro

vai. vakare. įžanga 25c., 
Po teatrui, įvairus šokiai 
Orchestra Brolių Sarpa-

kaimiečių gyvenimo, labai 
ir pamokinantis, čia at

karti a m n i d k a s ir žak rast i jo- 
kurhiodu vienas ant kito labai 

užslėptus turtus. Daug 
ir sveiko juoko žiu- 
juo labiau veikalas 

DRAMOS artistai- 
puikiai-gyvai atvai 
visus atsilankyti. 

KOMITETAS.

METINIS BALIUS 
parengtas Dr-stės šv. Jurgio K. L. 
Subatoje, balandžio (April) 25 d. 1914 
m.- Casino Hall, 
sonville, Conn.

Prasidės 7 vai. 
vėlyvos nakties.
Kviečiame lietuvaites ir lietuvius atsi
lankyti į 
kolior.ijų. 
ganėtilmi.
visokius šokius,

Be skrtumo kviečia KOMITETAS

st., Thorn p-

4520

Pajieškau Vincento Kuzminskio, 
Dalgų kaimo, Tvėrių valsčiaus, 
šeinių pav., Kauno gub. Meldžiu 
atšaukti adresu:

Kazimieras Kuzminskis, 
142 Kensington avė., Chicago,

Ra

li).

Pajieškau darbo:—prie bučernės ir 
grosernės; esu prityręs per dešimts 
metų, penkis metus dirbau Rusijoj ir 
penkis Galicijoj, kalbu lietuviškai, ru
siškai lenkiškai, čekiškai ir slavo- 
kiškai, 
darbą 
gaus 
rašų:

čekiškai ir
esu blaivus ir, tikiu, atliksiu 

kuogeriausiai. Kam tokio žmo- 
reiktų, kreipkitės šiuom ant-

2446 W
W. Bukowski, 
h pl., Chicago. 111.

Lietuve mergina: 
darbo, kalbu lietuviškai 
rusiškai, vokiškai, latviškai, 
dirbti ant typewriter, ir dar 
paveikslų darbo, gali dirbti 
tušo darbą ir 1.1. Meldžiama 
antrašu:

pajleško ofiso 
lenkiškai, 

ir, gali 
pajieško 
visą re- 
kreiptis

GERA PROGA DĖL VYRŲ.
Jeigu norite turėti gerą siutą, pi

giai ir ant micros padarytą, atsišau
kite pas mus. Męs dirbdiname vy
riškus drabužius po Chicagą ir kitus 
aplinkinius miestukus, paimame mierą 
ir pristatome drabužius į namus kož- 
nam į sekančius miestukus-. Roseland, 
Pullman, Kensington, East Chicago, 
Indiana Harbor, Hammond, Gary, 
Tolleston, Burnside, Chicago Heights, 
Steger, Kenosha, Racine, Harvey ir 
kitus. Iš tolimų miestų norintieji už
sisakyti drabužius gauna pilną paaiš
kinimą ir probas per laiškus. Musų 
kainos yra žemos: nuo $16.50 ir aug- 
ščiaus. Musų darbas yra gvarantuo- 
tas. Jei siutas negeras, tai padirba
me kitą uždyką. Męs maloniai paro
dome materijų probas dykai visiems.

Telefonuokit arba laišką rašykit 
šiądien adresu:

CHICAGO TAILORS, 
174 State Line st., Hammond, Ind. 

Telefonas: Hammond 359.

G.

W. 6th 
WATERBURY, *CONN.

827 Bank st.
'• ii k

Jurgis žemaitis,

kur gauti:; “lietuvą”
Galima gaut! kiekvieną savaitę 
“Lietuvą” už 5c., fiiose vietose: ■■K • L“ • . :J ; ; p ■.

CHICAGO;*^ ILL.
“Aušros” skaityk., 3149 S. Halsted st. 
J. I. Bagdžiunas, 
A. Dargi s, 
Jonas Ilgaudas, 
Fr. A. Jakutis, 
P. M. Kaltis, 
Ant. Kasperas, 
Zig. Mickevičia, 
M. J. Tananeviče.

S.
ave., Chicago, Ill.

Reikalavimai
Reikalingi: -keletas gerai išsilavi

nusių kriaučių prie moteriškų drapa
nų. Privalo mokėti ir sijonus pasiūti.

Darbas ant visados.
J. B. Gailius,

311 So. Kedzie avė., Chicago, III.

Reikalaujama: —b'artenderis neve
dęs, turi mokėti lietuviškai, lenkiškai, 
ir gerai angliškai. Atsišaukite per 
telefoną ar ypatiškai:
723 W. 120 st. Telefonas W. P. 3563

vakare, 
įžanga

trauksis iki 
25c. y patai.

musų balių iš aplinkinių 
Visi atsilankę, busite už- 
Vietinė orchestra grajys

šv. 
prie 32 

Bus vaidintas

TEATRAS IR BALIUS 
parengtas Dr-stės šv. Petronėlės, ned., 
balandžio (April) 26 d. 1914 m. 
Jurgio parapijos svetainėje, 
place ir Auburn avė.
labai gražus ir puikus veikalas: 
"PALOCIUS EŽERO DUGNUOSE.” 

Pradžia 6*30 vai. vak. įžanga 35c. 
ir augščiau y pajai.

Kiekvienas lietuvis ir kiekviena lie
tuvaitė privalo pamatyti šį puikų 
veikalą. Vaidinimas bus juo gra- 

nes draugija pasistengė su- 
visus geresnius ir gabius ar- 
Prie smagaus vaidinimo kiek- 
turės nemažiau smagų balių.

kviesti 
tįstus.
vienas
Todėl visi iki paskutiniam, pasiruoš
kite šin Baliun iškalno ir būtinai at
silankykite. Visus kviečia

KOMITETAS.

Parsiduoda: — valgomųjų daiktų 
sankrova visai maža preke; pardavi
mo priežastis: moteris serga, tai no
rėtume išvažiuoti į Lietuvą. Plates 
nėms žinioms kreipkitės antrašu:
570 W. 18th st., Chicago, Ill.

Parsiduoda: — 
nė geroje vietoje, 
vių ir kitokių tautų; biznis išdirbtas 
gerai per daug metų. Pardavimo prie
žastis: laikėme su broliu, kuris da
bar numirė, o vienas nenoriu laikyti. 
Smulkesnėms žinioms kreipkitės ant
rašu :

bučiarnė ir groser- 
apgy ventoje lietu-

Jurgis Šnekutis, 
Box 361, Steger, Ill.

Parsiduoda: — saliunas ir forni- 
čiai. Savininkas išvažiuoja Europon. 
1 457 N. Wood st., . Chicago, Ill.

Kaip namai reikalauja nuo
dugnaus apvalymo pavasaryj,. 
taip pat ir kraujas to reikalauja. 
Uždarytas gyvenimas, kurį ve
dame žiemos laiku, noroms-ne- 
noroms užpildo kraują nevalu
mais, o juos privalome išvyt 
lauk taip pat, kaip kad nevalu
mus prašalina m iš namų.

Severos
Kraujo Valytojas

(Severa’s Blood Purifier) C
yra jums geriausiu įrankiu krau
jo apvalymui. Pamėginkit jo ir 
užtėmykit greitas ir pageidau
jamas pasekmes. H* . .

Kaina $1.00.

Reikalaujama:—žmogaus su didele 
Vasaros Pasilinksminimo Kompanija 
(Summer Amusement Co.).; malonus 
darbas, trumpos valandos Ir gera mo
kestis. Privalo kalbėti kiek angliš
kai ir turėti $500.00 užtikrinimui. 
Dėlei informacijų rašykite antrašu:

Manager,
R 24 — 154 W. Randolph st., Chicago.

Ant randos:—storas su grosernės 
ir mėsinyčios įrengimais, 3432 So. 
Halsted st., viena seniausių grosernių 
ir mėsinyčių prie Halsted. Randa $50.

Kreiptis: 3505 So. Halsted st.

prie

Ant Pardavimo
Parsiduoda namas labai pigiai. Prie
šai Olszewskio Banką. Atsišaukite Į 
Banką.

Ant pardavimo: saliunas geroje vie
toje, lietuvių apgyventoje, netoli šv. 
Jurgio bažnyčios. Pardavimo prie
žastis: savininkas išvažiuoja į Lie
tuvą; atsišaukti

3337 Auburn ąve., (prie 33 pi.).

Parsiduoda:— kriaučių šapa ir va
lymo (klynijimo) mašinos, geroje vie
toje, antras namas nuo lietuvių 
nyčios. šiame mėnesyje noriu 
nai parduoti. Kreiptis antrašu:

J. Piatrauskis,
105 Milwaukee avė., Kenosha,

baž- 
būti

Wis.

ANT RANDOS.
Geroje lietuvių apielinkėje
2—4 ruimų fliatai.
1—-8 ruimų fliatas ir saliunas

kampo 471 h ir Morgan sts., norima iš- 
randavoti vienam žmogui—pigu.

Atsišaukite ar rašykite antrašu: 
* Thomas Murphy,

2267 W. 107th st., Mfcrgan Park, III.

Parsiduoda: —saliunas; savininkas 
išvažiuoja su kitu bizniu į South 
America; tirštai apgyventa lietuvių 
vieta ir prie kampo 2 strytkarių Ii-’ 
nijų.

John Mozier,
824 West 21st st,, Chicago, Ill.

Ant pardavimo:—saliunas, 1905 Ca- 
naiport avė., su “Pool-table and Bowl
ing alley,” lietuvių tirštai apgyventa, 
apie biznį galite ateiti ir persitik
rinti.

------ —-----—----- --- ----- ..... ................
“LIETUVOS” AGENTAI.

, 2334 S. Oakley
732 W. 18th

1841 S. Halsted
733 W. 14th 

1607 N. Ashland ave.
3416 Auburn av.

2342 S. Leavitt eL 
670 W. 18th st 

Mike VaiasKas, 340 Kensington ave. 
M. A. Vabol, 1700 N. Ashland ave.

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

KELIAUJANTI AGENTAI:
Jonas Dabulskis, 
Petras Pilėnas, 
S. šafranauskas, 
Kl. Vilkevičla, 
Jonas Kulis,

Jonas Janušas,
1951 Canalport avė. 

Chicago, Ill.

av.
st. 
st. 
Pl. Odos 

Išbėrimai
paprastai pasirodo, jeigu odų 
užleidžiame ir jos tinkamai ne- 
apvaloine. Kad jų geriaus išplo
vus ir skylutes, arba poras lai
kyti atdarais,—vartokite prausi
mais!

Severos

PAVASARINIAI SIUTAI.
Vyrų ir jaunikaičių pavasariniai siu
tai, puikus nešiojimas, tamsiai spal
vuotų cassimeres ir cheviots, ką 
Morris <fc Goldschmidt pardavinėjo po 
$10.00, musų išpardavimo kaina $4.65 
Vyrų ir jaunikaičių pavasariniai siu
tai, padaryti iš labai puikių grynų 
verptų vilnų, cassimeres, cheviots ir 
homespuns, siutai, kuriuos Morris & 
Goldschmidt pardavinėjo po $15, mu
sų išpardavimo kaina ....................$7.35
Vyrų ir jaunikaičių pavasariniai siu
tai, labai puikių grynų vilnų mėlynų 
šaržų, dailių vilnonių audeklų ir šil
ku maišytų cassimeres, ką Morris & 
Goldschmidt pardavinėjo po $18.00 iki 
$20.00, musų išpardavimo kaina $9.65 
Vyrų ir jaunikaičių pavasariniai siu
tai, padaryti iš labai puikių įvežtų 
ir naminių vilnų, lygiai mėlynų šar
žų ir tamsių dalių verptų vilnų, ką 
Morris & Goldschmidt paradvinėjo po 
$22.50 iki $25.00, musų išpardavimo 
kaina .................................................$11.85
Jums apsimokės nusipirkti savo žie
minį overkotį šiame išpardavime ir 
padėti jįjį per vasarą į šalį. Jus ga
lite sutaupinti 2-5 dabar.
Vyrų pavasariniai overkočiai, gels- 
vai-rusvas uždarytas drabužis, šim
tai kotų už mažiau negu gelumbės 
kainą, proga pirkti pavasarinį over
kotį, kurį Morris & Goldschmidt par
davinėjo po $12.00, musų išpardavi
mo kaina .............................................$2.95
VAIKŲ IR KŪDIKIŲ PAVASARINIAI

Drabužiai pigesni negu išdlrbimo 
kaina.

Vaikų ilgi kelininiai siutai, lygių ir 
maišytų spalvų, didumai 14 iki 17 
metų, ką Morris & Goldschmidt parda
vinėjo po $10.00, musų išpardavimo 
kaina ..................................................... $3.85

Vyrų sunkios bovelninės juodos pan- 
čiakos, kų Morris & Goldschmidt 
pardavinėjo po 20c., po .............. 7c
Vyrų juodos cashmere škarpetkos, kų 
Morris & Goldschmidt pardavinėjo po 
25c., musų kaina ........................... 9c
Vyrų labai puikios cashmere škarpet
kos, juodos ir tamsiai pilkos, kų
Morris & Goldschmidt pardavinėjo po 
45c., musų kaipa .............................. 15c
Vyrų šilkiniai keturi rankoje kakla- 
raikščiai, kų Morris & Goldschmidt 
pardavinėjo po 50c., po ....................12c
Vyrų grynai šilkiniai keturi rankoje 
kaklaraikščiai, kų Morris & Gold
schmidt pardavinėjo po 75c., musų 
kaina .....................................................19c
Vyrų puikiausi šilkiniai keturi ran
koje kaklaraikščiai, kų Morris & Gold
schmidt pardavinėjo po $1.00, musų 
kaina .........................................................29c
Vyrų šilkinės apaustos petnešos, kų 
Morris & Goldschmidt pardavinėjo 
po 50c., ........................ ...15c
Vyrų balbriggan apatiniai drabužiai, 
kų Morris & Goldschmidt pardavinėjo 
po 50c., musų kaina ........................ 19c
Vyrų drūtų spalvų negligee marški
niai, kų Morris 
vinėjo po 75c.,

& Goldschmidt parda- 
musų kaina ........... 29c

F. A. JOZAPAIČIO APTIEKA
3601 So. Halsted st., Chicago, III. 

Telefonas Yards 155 Ir Yards 551. 
Užlaikome tik geriausius vaistus.

Ypatingą atydą atkreipiame į gerą 
išpildymą receptų. Reikalui esant, 
meldžiame pas mus kreiptis.

Laiškus tik tiem atsakome, kurie 
prisiunčia už 2c. štampą.
F. A. Jozapaltis, Aptlekos Prevlsorlus.

ATSITIKIMAS
Dėl netikėtos priežasties turi būti 

parduota labai pigiai 4 lotai ir stuba 
Chicagoj labai gražioj vietoj už 
$1,000; $500 reik įmokėt, o kitus $500 
ant lengvų išmokėjmų po $10 ant 
mėnesio. Norintieji, greitai atsišau
kit:

J. SINKUS,
3130 So. Halsted st., Chicago, Ill.

Kam reikalinga partnerio:— į biz* 
nį, aš tinku visokiam bizniui: groser- 
nei, saliunui, šiaučių štoi’ui; kalbu . sn.

)b-

Gydantį
Odinį Muilą

(Severa's Medicated Skin Soap) 
kasdien. Tinka jis puikiai kaip 
kūdikiams, taip ir suaugusiems, 
vyrams, kaip ir moterims. Pa
mėginkit.

PASTABA!
Strytkarių lėšos užmokama vi
siems. kostumeriams,. kurie 
perka už $10.00 ar daugiau; 
jums apsimokės atvažiuoti Iš 
visų miesto dalių.

VAIKŲ KELINIŲ 
PIGUMYNAI.

Vaikų mėlynos knickerbocker kelf- 
naitės, ką Morris & Goldschmidt par
davinėjo po 50c., ................................ 15c
Vaikų knickerbocker kelinaitės, lygiai 
mėlynų, pilkų ir durpinių mišinių, kų 
Morris & Goldschmidt pardavinėjo po 
$1.00, musų kaina ............................39c
289 poros vyriškų kelinių, likusių iš 
custom departamento, ką Morris & 
Goldschmidt pardavinėta po $4.00 ir 
$5.00, mažuose didumuose tiktai, mu
sų kaina ............................................ $1.65
230 porų vyrų pačios augščiausios rų- 
šies kelinių, likusių iš custom depar
tamento, ką Morris & Goldschmidt 
pardavinėjo po $7.00 iki $6.00, mažuo
se didumuose tiktai musų kaina $1.90 
200 porų vyriškų puikios mėlynos sar- 
žos kelinių, ką Morris & Goldschmidt 
pardavinėjo po $5.00, musų kaina $2.35

VYRŲ IR

Kaina 25 centai.

SEVEROS TAB-LAX
Paliuosuojantl saldukai,
Vaikams 
kaip ir

lygiai geri, 
suaugusiems.

Kaina 10 ir 25 centai.

Vaikų Norfolk siutai, lygiai mėlynų ir 
maišytų spalvų vaikams nuo 7 iki 
16 metų, ką Morris & Goldschmidt 
pardavinėjo po $3.50, kaina ....$1.79 
Vaikų ištisai vilnoniai mėlynos Bar
žos Norfolk siutai, vaikams nuo 8 
iki . 18 metų, knicker kelinės, ką 
Morris & Goldschmidt pardavinėjo po 
$5.00, musų išpardavimo kaina $2.88 
Vaikų Rusiški siutai, mažiems vai
kučiams nuo 3 iki 8 metų, ką Morris 
& Goldschmidt pardavinėjo po $3.00, 
musų išpardavimo kaina ........... $1.69

VYRŲ IR VAIKŲ ČEVERYKAI. 
IR SKRYBĖLĖS.

Parduodama visose aptiekose.
Neimkite kitokių. Reikalaukit 
tikrų Severos -Gyduolių.

F. Severą C6
■CEDAR RAPIDS. IOWA;

VYRŲ APRĖDALAI JUOKINGAI 
PIGUS.

Vyrų nosines, turkey raudonos ar 
mėlynos, ką Morris & Goldschmidt 
pardavinėjo po 10c.................................3c
Vyrų* sunkios bovelninės darbinės pen- 
čiakos, durpinės, mėlynos ir baltai 
maišytos, ką Morris & Goldschmidt 
pardavinėjo po 12c., musų kaina 5c

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

Pasaugok šitą ir lauk! Pasižymėk Atidarymo Dieną ir Pasižymėk Ją 
Gerai. Subatoje, Balandžio (April) 18 d. 9 vai. išryto.

Vyrų čeverykai, veršio ir patentuo
tos odos, kų Morris & Goldschmidt , 
pardavinėjo po $3.00, musų išparda
vimo kaina ........................................ $1.19
Vyrų geri čeverykai, sunkios ir pa
tentuotos odos, čeverykai, kuriuos 
Morris & Goldschmidt pardavinėjo 
po $4.00, musų kaina . ..................$1.79
Vyrų ir vaikų fedora ir telescope 
skrybėlės, juodos, gelsvai-rusvos ir 
durpinės,, kų Morris & Goldschmidt 
pardavinėjo po $1.50, musų kaina 49c 
Vyrų Ir vaikų fedora, telescope ir 
štyvos skrybėlės, naujų pavasarinių 
formų ir varsų, kų Morris & Gold
schmidt pardavinėjo po $2.50, musų 
išpardavimo kaina ............ 88c
Vyrų fedora, telescope ir štyvos skry
bėlės, visos naujausių pavasarinių 
stylių ir spalvų, kų Morris & Gold
schmidt pardavinėjo po $3.00, musų 
išpardavimo kaina ........................$1.29

J. J. HERTMANOVTCZ, visiems žinomas' tautininkas ir Notaras, — 
specialistas atlikime rėikalų Lietuvoje, sugrįžo iš Lietuvos ir tapo nariu 
firmos i£ rr»

% »

NfiW CITY SAVINGS BANK,
4601 So. Ashland ave., Chicago, Illinois.

• oq
Kas turi neatliktus!reikalus Lietuvoje, ar tai pasilikusios žemės, da

lių, skolų, pasiliuoą$vim«i iš kariumenės, išgavimo pasporto, grįžtant Lie 
tuvon, išdlrbimo visokių raštų ir patikrinimą jų pas Rusijos Konsulį ir tt., 
gali kiekviename ląįke kreiptis į New City Savings Bankt ir gaus tik
rus padavadijimus ir, apyjįįpinimą reikale greitai, mandagiai, pigiai ir gerai.

NEW CITY SĄj^INGS BANK yra įstaiga, Egzistuojanti nuo kelių metų, 
sutverta įžymių prągioft|ninkų ant Town of Lake, veda reikalus Jocname 
name ir džiaugiasi ąeriątffciu pasisekimu.

Priima pinigus ^upipimui ir moka 3% metams.
Parsamdo Bankines, Skryneles po $2.50 metams.
Skolina pinigus ant naihų Chicagoje lengvomis išlygomis.
Parduoda šif

parūpina Konsul|6 paspprtus be Jokių ^kliūčių.
Apdraudžia Namus, Rakandus, Bizniup ir kitus daiktus saugiausiose 

kompanijose. , r
Perka ir parduoda Namus ir Lotus Chicagoje.
PASTABA. Turi apipirkus 28 akerius žemes, padalintus į Lotus, 

tinkamiausioj Lietuviams apsigyventi vietoje, arti didelės dirbtuvės; vi
siems lietuviams žinomos CRANE CO., kur tūkstančiai lietuvių turi dar
bus, ir parduoda tuos^ lotus dabar po $275.00 ir brangiau, lengvomis iš-

Shaffner Clothing Go.
1922-32 So. Halsted St.

tarp 19-tos ir 20-tos gatvių.
Męs vedame šį DidelJ Drabužių Išpardavimą, kuris prasidės Subatoje, \ 

Balandžio (April) 18 d. 9 vai. išryto, ir tęsis 15 dienų tiktai.
Lietuviai pardavėjai: TONY MARTINKUS ir DOMINIK WARNIS.

Tikras 17 akmenų Elgin laikrodis 
Tikrai Auksu Baigtuose (Gold Filled) Apdaruose I T į 7c

Kiekvienas žino, kas yra puikus 17 akmeny VJZ. _
Elgin laikrodis. Mums pasįsekč nupirkti didelį skaitlių šių lailc- 
rodžių -—visas naujas pavyzdingas tavoras, ka-tik iš fabriko, Gva~ 
rantuojama 20 metų, labai nuleistomis kainomis, ir, pirkdami tiesiog 

iš musų, jus apturite nauda. Jūsų vietinis jubilieras negali jųjų 
į nuo musų centu, pigiau nupirkti. Vyriško didumo, atdari ar su už- 
I daru (pažyniėkite, kokj norite). Puikiai ingraviruoti. auksu baigti 
I apdarai.. Nepraleiskite šio didelio išpardavimo, nes jus tikrai gaitč- 
’ sitis. Stebėtinas Laikrodis, Stebėtinai Žema Kaina. P.amatykite Jįjį

Pirmi. Atvirlaiškis jums jįjį atneš. Aj^iurėkite jįjį gerai, ir jeigu 
esate visai užganėdinti, užmokėkite expr^go agentui $9.75 ir išlaidas; 
kitaipgi, atsisakykite, ir jisai bus sugrąžintas musų lėšomis. Nepirki
te Pigaus, Netikusio, Neatsidetino Laikrodžio. Nepirkite laikrodžio,

Onl^Pas šluos mus agentus galima 
eisakyti “Lietuvą” metams ar 
pusėj metą it užsimokėti.

ATHOL, MASS.
Granickas, . 28 Essex 

BALTIMORE, MD.
L. Gawlis. 1834 N. Castle 
Vincas želvis, 520 W1. Conway

BROOKLYN. N. Y.
120 Grand

už- 
ai i rteš ant geriausių linijų, ir grįžtantiems Lietuvon

$225, Verta Dvigubai, paima mano 
puikią delicatessen, notion krautuvę 
vienoje geriausių darbo žmonių apie- 
linkių mieste; ši vieta varė pasek
mingai biznį per daug metų, kadangi 

l« Kauno gub., Telšių |nėr“ J°kJO P^prieSJnlmo; pigi randa, 
, _ 1Y. , 1 su kambariais, puiki vieta kam nors

vo . orvaišių kaimo. I pasĮdaryti ųeprigulmingą vietą lr.pl-

Pajieškojimai
Pajieškau savo tikro brolio Prano 

Salio, 
pav., 
Anie

paeina 
Plungės 
9 metai
gyveno Chicago Heights,

nigų; plgumynas. Krleptis Išsyk:
3417 Unitu ave., Chicago, UL

Kaz. St

st.
St.
s:

Vincas Daun.oija, , 229.l3edford Ąve 
BURLINGTON, N. X

S. Petram* 413 Earl st.
apie kurį nieko nežinote; pirkite šį laikrodi, žinoma taip gerai, kaip Dedčs Saino $20.oo Pi

nigai. (^Meldžiame pavardę ir antrašą aiškiai rašyti).
Co., 505 Singer Bldg., State st., Chicago, Ill.Watch

- i,. ■

yn..
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arba per laiškus žemiaus parodytu antrašu:

WESTERN REALTY Co.-Part

710 W. i8th St. i Chicago

Tel. YARDS 1532

e

BANKA. OLSZEWSKI
PASLAPTYSChicago, III3252 So. Halsted St

UŽSISAKYKITE PAŽANGIOSIOS PAKRAIPOS DIENRAŠTĮ

BANKA

cent. 2 kart j savaitę po 3 numerius.)

A

s

28-29 SUSIVIEN LIET
AMERIKOJE SEIMA5

parašyti čekiai tinka visur. Sko-

O

tina
V

K(jx

3252

i?

visokius raštus 
kalbose ir duo- 

visokiuose atsi- 
se ypatiškai ir 
pkites viršminė-

gyvcnda- 
valstijoje, 
tautiečių

tus. 
prie

Gvaran- 
tuotas 

ant.20m?

nepirksi tokių Lotų.
KAŠTUS TIEMS, KURIE IŠ KITŲ MIESTŲ, PIRKS LOTUS NUO MU-

Step, 
ir kit

INSTRUMENTŲ.
Turtu krautuvę 

ir dirbtuvę muzi-

vimą
t i
čiai į

A. OLSZEWSKI, 
“Lietuvos” leidėjas.

ie
na- 
ku-

už mažą 
senus

J. SINKUS,
3130 S. Halsted st., Chicago, III.

ii 
pi-

šokius, ne
išmokiau 

prekę. Aš 
ir jaunus, 
tas gali ir

nemo kėdamas, 
ramumo nei 

mokintis mel- 
atsilankyti serędoj ir subatoj, 

Town of Lake

J. J. STASULANIS,
PRAKTIŠKAS IŠDIRBĘ!AS. IR PARDAVĖ

JAS MUZIKALIŠKŲ

my- 
gra- 

kiek- 
vaku’ą nūn

Kiekvienas gali išmokti barbery- 
stės trumpu laiku Ir galite padaryt 
pinigą kol mokinatės, j Rašykit, klau
sdami informacijų. Npnsokoff’a Barber 
College, 1202 Penn avė., Pittsburg, Pa.

NARIŲ.’ Iki tam skaičiui nelabai 
daug tetrūksta.

šiuo kreipiamasi 
rius, ypatingai į 
organizatorius, ir 
ir Susivienijimui 
ne;, kad jie visi,

na- 
kuopų valdybas ir 
šiaip į geros valios 
užjaučiančius žino- 
sujungtomis spėko

mis pasidarbuotų per tuos likusius iki 
Seimui 2 mėnesius, 
pasitikti 28-tą- 
džiausiu džiaugsmu.

Nuo pereito Seimo Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje labai žymiai pa
kilo narių skaičiumi, bet męs norime 
dar augšČiau jį pakelti: NORIME 

SEIMĄ S E 10,000

patarnauti 
žemė 
dau-

Peacock, Mich.

PETRAS VAITIEKŪNAS 
“LIETUVOS” AGENTAS

Dabar lankosi Detroit, Mich. Pas 
galite užsisakyti “LIETUVĄ” ir 
ingus užsimokėti.

Bondsai, rašykit

idant galėtume
29-tą Seimą su di-

ADRESAS: Vilnius ‘ Lietuvos Žiniy" Redakcija
“Lietuvos žinias”—Dienraštį leidžia pajininkų “Bendrovė.” Pajus 
100 rublių. Kaipo %% pajininkai “Lietuvos žinias” gauna dovanai.

ant pardavimo 
niais, arba be 
pašelpa ligos

sekančiu
58 W.

. ’■ i

KAS GERIAU
3-čias AR 6-tas PROCENTAS?

t
Bankai moka 3-čią procentą, 

o Bondsai moka 6-tą procentą, ir 
į Bondsus įdėti pinigai yra geriau 
apsaugoti, negu ant mortgečių pa 
skolinti. Nepatyrę žmonės nusi 
samdo Banke Boxą ir ten užra 
kiną savo pinigus, kuriuose už
rakinti pinigai neatneša nė vie
no procento. Išmintintingi žmonės, 
nusisamdę Boxą, deda į jį ne pini
gus, bet Bondsus, kurie neša jiem 
6-tą procentą, ir jų pinigai Bond- 
suose yra taip gerai apsaugoti, kaip 
anų Boxe laikomi. Jie kas pusme 
tis tik kuponus nuo Bondsų atker 
pa, paduoda Bankai ir gauna savo 
procentą. Yra šimtai žmonių, ku
rie musų Banko Boxuose laiko sa
vo Bondsus ir naudojasi 6 pro
centu.

Taigi jei nori, kad tavo pinigai 
neštų 6-tą procentą, tai įdėk juos 
į Bondsus.

Norinti dasižinoti kas 
adresu’.

1 JONAS KULIS
3259 So. Halsted st., Chicago 
GENERALIŠKAS AGENTAS

Lankosi Chicagoj, užrašinėja 
‘‘Lietuva”. Renka apgarsinimus 
ir šiaip spaudos darbus. Berka 
namus, Uotus ir parduoda. it 
šiaip suteikia informacijas biznio 
reikaluose.

A. Olszewski, 
“Lietuvos

1- A

VYRAI! VYRAI!
Išsirašykit teisin- 

virrtt^ beparti- 
viškaį talpinanti 
įdomiausius strai. 
.psniųs iš musy gy
venimo,, mėnesinį 

LA8I<RAŠTĮ“yAlDYLA 
Kaina metams tik 50c. 
Kurie norit pažinot prisiųskit 
10c. .gkdipesas:

“VA1DYLA”
810 W,' 19th St. Chicago, III.

$10 DOVANAI $10
Kožnam vienam, kuris iškirps šitą straipsnį ir atsineš į musų ofisą ir pirks Lotą nuo musų kompanijos, ta! buS 
priimtas vieton $10.00 prie pirmo įmokėjimo už Lotą.

Tik vienas šitoks kuponas bus geras kiekvieno Joto pirkimui ir tik iki gegužio 1-mos dienos.

Lweskio
Dieninė ir Vakarinė Mokykla.
■-ru."-"—„...l-.1; Mokinama:i—
1. Pradinis įPrirengiamasai) Kursas,
2. Prekybos Kursas pagal Amer. plianą,
3. Prekybos Kursas pagal Rusijos pliant}

(del manančių grįsti Lietuvon). 
............... albos:—~~~—----  

Lietuviška, Angliška, Vokiška ir Rusiška
(pagal norą ir Lenkiška).

Del smulkesnių žinių kreiptis yįjatiškai 
arba per laišką šiuo m antrašu:

LOTAI PIGUS LOTAI
NAUJOJ LIETUVIŲ KOLIONIJOJ

Lietuviai jau nupirko 20 Lotų dėl bažnyčios, kurią pradės netrukus budavoti už Western avė., tarpe Kedzle 
ir Archer avės., Chicago, TU.

ŠITOJ APIELINKĖJ CRANE KOMPANIJA BUDAVOJA DIDŽIAUSIUS FABRIKUS, KURIE KAŠTUOS $2,000, 
000.00.

Į

Vedėjas Mokyklos
3106 So. Halsted St., Chicago, Ill.

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

Gydo visokias ligas moterių, vaikų ir 
vyrų. SpecialiŠkai gydb limpančias, už- 
sisenejusias ir paslaptingas vyrų ligas.

Canal 285

t KAfUTIS
LIETUVIŠKAS 
GRABORIUS

Geriausia Akušerka
0. Jonaitiene
3364 S. Halsted St. 

Chicago, JU-Ji

Lietuvos Zinias"
su “AUŠRINE" ir “MOKYKLA“

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

“Lietuvos žiniose” darbuojasi žymiausieji rašytojai ir visuomenes 
veikėjai.

Kaina 11 rub. — 6 dol. metams, norintiems gauti kasdien ir 8 rub.
— 4 dol. 30

ĮVYKS WATERBURY’JE, CONN.
24 iki 30 d. Gegužes men., 1914 m

Subruskite, vyrai ir moters! Nie
ko nėra negalimo tiems žmonėms, ku
rie dirba idėjai! Stokite darban, pri- 
rašinčkito naujus narius ir parodyki
te savo tautai, jog jus, SLA. nariai, 
esate verti didelės pagodonės ir už- 
sipelnct su garbe nešioti tos organi 
žarijos vardą!

PAKILKITE, KAIP VIE 
BUSIANTIS SEIMAS BUS 
DŽIAUGSMO SUEIGA!

Informacijų klauskitės SLA. Centro Adresu:
A. B. STRIMAITIS, 

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

Pigumynai vyry ir jaunikaičiy apred.
Nauji, ant užsakymo padaryti pavasariniai 

siutai, vilnoniai, po $35, $45 ir $50, dabar par
siduoda nuo $10 iki $20. Dėvėti siutai,' kurie 
buvo padaryti už $40 ir $50, dabar parsiduoda 
už $5 ir augščiaus.

Didelis pasirinkimas ant užsakymo padarytų 
keliniu, padarytų už $4, $5 ir $6, dabar parsi
duoda už $2.50,

Speciališkumas ant kuparų ir valizų drabu
žiams.

Paduoti užsakymai veikiai aprūpinama.

S. GORDON
VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ ŠTORĄ

1415 S. Halsted St.

LOTĮJ PREKES PO $300.00 IR AUKŠČIAU
kuriuos dabar parduodame ant visai lengvų išmokėjimų.

VIRŠMINĖTOS PREKĖS ANT LOTŲ BUS PAKELTOS PO $50.00 ANT KOŽNO LOTO NUO GEGUŽIO PIR
MOS DIENOS.

Ant tų Lotų jau yra cementiniai saidvokai sudėti ir pilnai užmokėti. Taip gi suros, vanduo ir gasai jau yra 
pravesta. Prie pat McKinley Parko, čystas ir sveikas oras del gyvenimo.

Nelaukit ir neatidėliuokit ant rytojaus, bet važiuokit šiądien ir pirkit sau puikų Lotą, nes dabar yra pati ge
riausia proga pasiskirti kampinius Lotus dėl biznių, ir dėl gyvenimo prie pat Parko, kolei dabar dar pigiai parduo
dame. Kitą metą nei už dvigubus pinigus

MĘS UŽMOKAME VISUS KELIONĖS 
SŲ KOMPANIJOS.

Dėl platesnių žinių kreipkitės ypatiškai

4616 S. WESTERN AVE. CHICAGO, ILL. Tel. Drover 2054

ANTANAS VISBARAS
Parduodu namus ir lotus po 

visą Chicago. Apdraudžia na
mus ir rakandus nuo ugnies ge
riausiose kompanijose, kaip Roy
al, North Western ir kitose, 
kurios turi po keletą milionų 
kapitalo. Taipogi parduodu far
mas po visą Ameriką ant labai 
lengvų išmokėjimų. Duodu pa
skolas ant pirmo mortgage.
3112 So. Halsted st.,

CHICAGO,
Telefonas Yards 3159.

Konkuracijinis Karas.
7 daiktai vertes $30.00 už $5.95 •

tų. Dirbu naujus 
ir gerai pataisau 

•instruri'.en- 
Nesikrcipkit 

agentų, ku
li ž patarnu

turite mokė- 
kreipkitčs sta- 

mano dirb- 
IIMIIIIĮI t,,vę. i)l,s ii,nis P’*

t giaus. 'Turiu 36
-/Ljg-jr metų praktiką, ir

paliudijimus iš Ro- 
sijos, Vokietijos ir 
A m e r i ko,s, kąd < 1 a r - 

bą atlieku kuogeriausiai. Mano krautuvėje yra 
didelis pasirinkimas įvairių muzikališkų instru
mentų,, ir mano kainos daug pigesnes kaip ki
tų. Jei pirkęs nebūtų kuom nors užganėdin
tas, as permainau, arba pataisau uždyka. Savo 
darbį gvarantuoju.

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

Telefonas Humboldt 4532 
Atdara Dieną Ir Naktį.

L. KAPLAN MAUDYKLIŲ CO.
Rusiškai-TurkislJos ir. vi
sokių rųšių wajjOlyMISSi < 

1914-1916 W. Division Street 
Arti Robey st.

Taipogi Rusiškai-Turk'iskų maudyklių 
kambariai ir moterims.

Barzdaskutykla krūvoje. Chicago.

Ar žinai kas tamstai užslėpta. 
.Taigų nori viską žinoti, tai nu
sipirk tuojaus šitą knygą su 
170 aprašymų ir 50 paveikslų. 
Joje aprašoma paslaptys visų 
s teb ukl ad a r i ų-ln o n i n i n k ų, s tu ko
rių, kazirininkų ir kitų. Aiškiai 
ir suprantamai išaiškina visas 
jų gudrybes, taip kad tamsta 
galėsi viską padaryti ir busi 
mylimas kaipi gabus žmogus. 
Tai yra viena iš geriausių kny
gų, kurios niekur kitur negali
ma gauti) Gražiais audimo ap
darais $1.50.

MĘS TURIME NUOSTOLĮ, UŽTAI JUS NAUDOKITĖS.
Dėlei konkurencijos sumažinome prekes ant musų laikrodėlių ir kitų 

daiktų ir sulyg reikalavimo nusiųsime kiekvienam visą setą, susidedantį iš 
7 daiktų vertes $30.00 už $5.95, būtent: $15.00 laikrodėlu, gvarantuotą ant 
20 metų, vidutiniško didumo, vyrišką, uždengtą su trimis kopertomis, dailiai 
ingraviruotą, geriausu amerikonišku verku, pilnai nureguliuotą iki sekun
dai; $8.00 vertės 32-ro kalibro revolverį iš kalto kanuolinio plieno, nike
liuotą; $3.00 vertes barberišką britvą iš angliško plieno; $2.00 pustuvą 
britvai; $1.00 importuotą akmenį britvai galąsti; $1.00 aliumininį nikeliuotų 
puodelį muilui su šepetuku ir, apart to, dar pridėsime prie laikrodėlio 
naujos mados šilkinį lenciūgėlį užždyžką.

NESIŲSKIT PIRMA PINIGUI Užmokėsit tada, kada viską pamatysit!
Prisiųskit mums tik savo gerą adresą ir šitą apgarsinimą, o tada męs 

Jums viską išsiųsime, visą setą, C. O. D. per expresą, ir galėsite jį apžiūrėti 
pirma ėmimo. Atimant, kada viską apžiurėsit ir liksite pilnai užganėdinti, 

B tai tada užmokėsite agentui $5.95 už tavorą vertės $30.00 ir kaštus už per
siuntimą, kurie nebus daugiaus kaip 30 centų. Priešingai gi nereikalaujate 
mokėti nei vieno cento.

Pasinaudokit iš šitos progos greičiausiai! Rašykit mums tuojaus ir 
adresuoki!:
UNIVERSAL COMPANY, 162 N. Dearborn st., Dept. 17, Chicago, 111.

Telephone Yards 4780
K. J. FILLIPOVIČIUS

Parduoda už labai 
mas kainas (prekes) 
mus, lotus ir farmas, 
rių turi. didžiausi pasirin
kimą. Apsaugoja nuog 
ugnies namus, biznius ir 
furničius geriausiose kom
panijose. Perkantiems 
property įdirba visokias 
reikalingas popieras ir pa
rūpina paskolas - mort- 
gecius. Parduoda lotus 
visose Chicagos miesto da
lyse nuog $500 ir 
aukščiaus. Taipogi turi 

biznių ir biznierių namų su biz- 
jų. Apsaugoja žmonių gyvastis 
ir nelaimes alsitikimi’ęr?. Rei

kalaujama agentų. Reikalaujantieji, atsišaukite 
1 antrašu:
33rd st., Chicago, TU. Telefonas Dro- 

[). Ofiso valandos: nuog 8 vai. iki 10 
ryto, ir nuog 5-tos vai. iki 9-tai vai. 

vakare.

APGARSINU 
visiems lietuviams, kad aš, 
mas ant savo ūkės Mieh. 
patėmijau, jog daug musų
atvažiuoja ir perka ukes per visokius 
agentus

Aš pasirengiau visiems 
ir galiu prirodyti, kur pigiau
pirkti šitoje aplelinkėje, kuri 
giausia lietuvių apgyventa.

Taigi, gerb. tautiečiai, norėdami 
pirkti ūkę didžiausioje lietuvių ko- 
iionijoje. malonėkite kreiptis prie ma

nišku, o aš suteiksiu jums galu- 
atsakymą į jūsų 

Mr. A. Za

GERIAUSIA ŠOKIŲ MOKYKLA 
CHICAGOJ.

Tango, One 
Dream Waltz 
tuviškus ir 
i trumpą laiką 
apsiimu išmokinti 
Kas tik gali pavaikščioti, 
šokti išmokti, šokti 
žmogus neturi savyje 
linksmybės. Norinčių 
d žiu 
nuo 8 iki 11 vai. vak. 
Turner Hali, 46th ir Wood sts.,

III. Ant 3-čių lubų.
Maloniai kviečiu jaunuomenę ir 

'inčius pasišokti. Bus patiekiami 
’.lausieji šokiai. Neužmirškite: 
iena seredos ir subaton 

iki 11 valandai, 
elephcno Yards 550.

T»rof. F. L. Jankauskas.

LIETUVIŠKA
Town of Lake Savings Bank 

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

Priimame pinigus į Banką užčėdi- 
jimui nuo vieno doliaįrio ir daugiaus 
ir mokame trečią pi ocentą ratomis 
ant metų. Siunčiamcį pinigus į vi
sas svieto dalis pigia į, greitai ir tei 
singai, o svetimų žeirįių pinigus mai
nome, perkame ir parduodamo. Par
duodame šifkortes ark visų linijų į 
krajų ir iš krajaus, , taipgi tikietus 
ant geležinkelių po vĮisą Ameriką ir 
Europą.

Musų Ranka išdirba 
ir dokumentus visose 
da rodą lietuviams 
tikimuose ir reikaluo 
pc-’ ’aiškus. Tik kre.i
tu antrašu. i

NEW CITY SAVINGS BANK 
4601 So. Ashland ajve., Chicago. 
Geo. L. Ukso pres., St. Marcinkiewicz 
vice-pres., A. J. Bierzy’nski iždininkas.

Priima bankon pinigus ir moka 
Už sudėtus pinigus musų ban-»> /o-

koj duodame čekių Ijcnygutę, iš ku
rios
liną pinigus ant Real;1 Estate. Perka 
ir parduoda namus hr lotus. Išsam- 
do bankines skryneles (boxes) po 
$2.50 metams. Parduoda šifkortes ir 
siunčia pinigus į visits svieto dalis.

Bankos Valandos:
redoms, ketvergais ir 
ninkais ir pėtnyčiomis nuo f: ryto ik!
8 ryto iki 9 vakaro; rįedčliomis, utar- 
6 vakaro.

Panedėliais,* se-
subatomis nuo

iš Lie-

ATPIGO LIETUViąiiU REKORDAI!
Męs dabar turlmje 30 lietuviškų 

įvairioms dainoms rpkordų, kurie iki 
šiol parsidavė po $2.00, dabar par
traukėme didelį trartsportą
tuvos ir gavome pigia us> 1 taip kad da
bar parduodama po $-f.oo su prl- 
siuntimu. ’
. Parašykite mumš įaS^o adresą, o 

mes prisiusime katalogą; iš kurio ga
lėsite pasiskirti ir< a psfstellŲOtl lie
tuviškom dainoms ’Ir dėklamacljoim 
rekordus. AdreaudkHie:'

A. OLSZČM
Halsted st

psfstellŲOtl lle- 
deklamacljoim

So.
'ški, 
, 'Chicago, III.

TĖMYKIIj-E!
Turėdamas $500.0(1, gali įgyti namą 

crib So. Halsted st., beveik priešais 
naujai statomą teatr/ą. Gera proga 
"etuviui įgyti namą thu mažais pini 
rd«, biznevoj vietoj įj 
boa i. Kreipkitės

i.cms į:
A. OLSZEWSKtd BANKĄ.

beveik priešais

’ prieg to labai 
platesnėms

GERA PROGA!
Gramatika angliskoskalbo?mo- 
kytisbcmokytojo(apdaryta)$1.00 
Vaiku Draugas arba kaip moky

tis skaityti ir rašyti bo mokyto
jo.................... ». 15c

Naujas Budas mokytis rašyti be 
mokytojo....................  10c
Aritmetika mokinimuisi rok mi

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

>M**r*«G

11 D-re Maria Dowiatt-Sass 1
R I Moterų ir vaikų ligų specialistė |

Ofisas
Į 1 1725 West 18th Street

Tarp Paulina ir Woodgat.
™ I Phone Canal 1208

Valandos:
g B ddo 9:30 iki 12:00 vai rytaB B nuo7:00 iki 8:00 vai. vale

Nedėlioms
nuo 9:80 iki 12:00 vai. ryto

Rezidencija
5208 W, Harrison Street I

Tel. Austin 737 1

Valandos: B
tiktai iki 9:00 kiekviena ryti

FURNICIAI
Kas atsiųs iškirpęs šita apgarsi

nimu iš “Lietuvos” ir $1.00 per 
money order1, tai gaus visas 4 
knygas 60c. pigiau.

P. M i kolai 11 is
Box 62 New York City

Tel. Canal. 21 IS

DR. A. YUŠKA
LIETUVIS GYDYTOJAS

Geriausius Fur 
ničius, didžiau
siame pasirinki
me ir pigiausio 
mis kainomis 

rasite 
lietuviškame 

v 

Store:

ii

1749 SO. HALSRED ST CHICAGO, ILL.
CORNER 18th STREET

IŠRADIMAI
Kurių jokiam katalioge ligišiol 
nebuvo. Męs, matydami daug 
ko trūkstant kituose katalo
guose, pasistengėm išleisti nau
ją su naujausiais išradimais 
tinkamais vyrams ir moterims, 
su paveikslais ir 370 aprašytų 
reikalingų dalykų, visokių pata
rimų, receptų ir knygų. Yra 

!«tas viskas kas tik žmogui rei
kalinga. Kas prisius dešimtu
ką gaus kataliogą.

J. SINKUS, 
3130 S. HalstedąL, Chicago, III.

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

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

Šis storas turi savo locną namą, randa jam nieko 
nekaštuoja, o tavorą perka už gyvus pinigus, stačiai 
iš fabrikų, todėl gauna geresnį tavorą ir žemesnes kai
nas, ir užtai savo kostumeriams gali pigiau parduoti, 
kaip kiti štorai.

* Šis štoras parduoda furničius už pinigus ir ant iš- 
mokesčių, ir pristato į visas dalis Chicagos miesto ir į 
kitus miestus ir farmas.

Reikalaudami tikrai gerų Furničių, rašykite niu
rni arba ypatiškai atsilankykite į musų štorą.

Musų štoras yra atviras ir vakarais: Utar 
nhikais, Ketvergais ir Subatomi iki 9 valandai

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

*



JUBILIEJAUS NUMERIS.

CZA^ITŽA
0W1NSK

Chicago

DU-KART NEDELINIS LAIK
RAŠTIS

taink

99

nuo

ir turėkite

RUSIJOS vmiMfiE HESiO0r*.E rusuos
AMERIKOS ll,U*IAfi? KANAPOS

. s)

10 DlfNy PLAUKIVJiMAI
Greičiausi, Puikiausi, Didžiausi 

dviejų sriubų pasazieriniai laivai tarp Lie po- 
jaus ir New York ir nuo New York iki Rot
terdam ir Liepojaus. Vidutinės kainos. Kreiptis 
prie A. E. Johnson a Co.. Gen. Pass. Agents, 
37 Broadway, New York, N. Y.

...n.q, j? likt.uva:.

Laikraščiui susilaukti jubiliejaus ir 
išleisti jubiliejaus numerį galima tik 
vieną sykį į 15, 25-ar 50 metų. Toks 
tai retas atsitikimas.

Ir šie metai tuo yra žymus, kad 
didžiausias lietuvių laikraštis “Katali
kas“ susilaukė 15-os metų jubiliejaus ir 
išleidę gražų jubiliejinį numerį, pilną 
paveikslų ir indomių raštų. Amžinos 
svarbos šitame numeryje yra. ankietą į 
klausimą: “Kas šiandien butų svarbiau
siai lietuvių kultūros pakėlimui Ameri
koje?”

Šitą jubiliejinį “Kataliko” numerį 
kiekvienas privalo įsigyti atminčiai. LTž 
10c. bus prisiųstas kiekvienam. Reika
laukite tuojau-;, kol ncišsibaigę.

Rašydami adresuokite:

J. M. TANANEVIČIA,
3249 So. Morgan St., Chicago, III.

28 metu senas laikraštisVIENYBE LIETUVNINKU
EINA KAS SEREDA, BROOKLYN, N. Y.; 

Ir paduoda daugiausiai gerų Ir svarbių ži
nių Iš Amerikos, Europos ir viso svieto, o 
prenumerata kaštuoja metams tik $2.oo; 
pusei metų $1.oo. Užrubežiuose; metams 

$3.oo; pusei metų $1.50.
RAŠYK ADRESU:

J. J. Pauksztis & Co.
120-124 Grand Str.,

Brooklyn, N. Y.

Geriausių Degtinę* (arielką) jei 
nori būti sveikas ir turėti kuom

Daktarai rekomenduoja už geriau
sia degtinę

. ^'^NEDAND BLEND^

Chicago,

Kaino Skanų, Tvirtų ir sveikų gėrynių

Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani 
ir sveikiausia stalava degtine.

Gaunama visuose goresniuose Saliunuose 
g STRAUS BROS. 00 Išdirbėjai, DEP’T L. CHICAGO, ILL 

216 W. Afedieon Gt. A. CHAPOSKE, irT. PCOLASKIS lietuviai agonlal (

Antanas A. Šlakus

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

dokumentus.

MIESTO OFISAS: BRIDGEPORTO OFISAS:

Rcom 510 Ashland Block 
Cor. Randolph and Clark Sts.,

3255 So. Kalstei! Street

Telephone RANDOLPH 1307

VAKARAIS: tmo 7 ik 9 vai 
išs iriant nerišlias

Telephone DROVER 5326

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

ĮJETUVOS REJENTALISKAS BIURAg
Iškolektuoja vekselines paskolas, algas, da 
les ir pinigus, paliktus kitose batikose Ame 

rikoje ir Europoje greitai ir pigiai.

LIETUVOS REJENTALISKAS BIURAS
A. OLSZEWSKIO BANKOJE

3252 SO. HALSTED ST., CHICAGO

BIURO VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 6 iki 9 vakarais 

Nedėtomis nuo 9 iki 12 rytais

Garsinkites visi “Lietuvoje

“Kitą Vešų Skunerį Greitai!
sako ištroškęs tėvynes studentas, kuomet jisai tuština savo pirmąjį vienu ilgu džiaugsmo traukimu, 
garsingi pasaulyje profesoriai ir protingi gydytojai sako jam, kąd tyri alus iš selyklo ir apynių yra

ip jisai juos zžino linksmumą ir įkvėpimą teikiančiais. Lygiai tokiu alum kaip tai tyri

Suprantanti gėrikas išsyk pažįsta jojo smarkume ir skanume pasekmę jįiuses šimt
mečio praktiško “Alaus Žinojimo/’ pavartoto prie tobulių medžiagų su naujoviškiausiais 
mokslo įrengimais. TELEFONUOKITE CAJ 
dėžę namon pasiųstą “Tuč-Tuojaus.

Motinoms, po kūdikio gimimo,! seniems ir žmonėms su puolančia sveikata ar sveikstantiems
ligos, McAvoy’s Malt Marrow yra j stebėtinas sveikatos ir jiegos atnaujintojas. Gaukite jo savo aptiekoje.

mcAVOY BREWING CO CHICAGO
A*11 £ i U k

BS3International Harvester
“rm'** 

tt Trr mi ! ii LtXaMMBLJ I i I

trejus kai]) galima malonesnį‘gyvenimą.
st is, delko jus manote tai]) daugelyje farmų 

International aliejinius ir gazinius inžinus darbe kasdien. Interna
tional inžinas nuima daugybę sunkaus ir nemalonaus darbo nuo pe
čių farmeriams, jų pačioms, sūnums ir dukterims, jis sutaupo pinin
goj ir laiko, kad pavedus jį kitam darbui ar pasilsint

Jie perka International inžinus dėl jų geros konistrukcijos ir il
go patekiimo—tokių ypatybių kaip šios: nusvertos cilindrų galvos, 
puikiai nužięsti pistonai ir žiedai, extra dideli klapapai, atidalinami 
klapanų vest u vai, išskiriamomis stebulėmis ratai; ta;s viskas duoda 
ištesėti inžinams labai ilgą laiką ir atneša galų galo daug piningo.

Taigi, pirkdamas buk persitikrinęs, kad perkamas inžinas yra 
International. Jų yra daroma kilnojamu, pastovių ir! perstumdomų; 
vertikalių ar horizontaliu; oru ar vandeniu atšaldom/y. Micros nuo 
1 iki 60 arklių pajiegų. Varomi žemos ir augštos kokybes kuru.

Vietinis 1 H C prekėjas galės turbūt jums parodyti International 
inžlnų. Jeigu jis jų neparduoda, męs jums paaskyshine, kur jų gali 
pamatyt. Parašyk mums by kokioj kalboj, klausdamas indomaus 
katalogo ir pilnų informacijų.

Internationa? Harvester Company of America
< (Incorporated) '

CHICAGO L
Champion Deering McCormick Milwaukee Osborne

—4SK35S

Piano

zz

ANOLA ANTI-PAIN BALM
Nuo peršalimo, Kosulio, Kataro, Uždegimo 

pažandžių, Nervų skausmo, Gerklės skaudėji
mo, Užkimimo, Galvos skaudėjimo, Strėnų ir 
muskulų skaudėjimo, Grypos, Reumatizmo, 
Podagros ir daug kitų skaudulių. Anola yra, 
geriausiu ir pasekmingiausiu išlaukiniu vaistu- 
kaip seniems, taip ir jauniems ir vaikams. 
Prekė 50 centų, su prisiuntimu 55 centai.

Atsiųskit 10c prisiuntimui mažos bandymo skrynutės 
Anolos ir persitikrinkit apie jos gerovę. Adnesiliokit:

1725 W. 18th St
9 \

Dept. 6, . Chicago, Iii.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PRAMONES ĮSTAIGA

VILIJOS” BENDROVE

Turi Vilniuje ūkio mašinų fabriką ir 
Sandelius, apdovanota už savo Id fob i« 
nius 1 aukso ir 4 sidabro medaliais 

norėdama padidinti fabrikaciją 
Kviečia Amerikos Lietuvius prisidėti Serali (pajais)

Kreipties: VBLNIUS,"Poltavos g-v ė 55
h

“VILIJOS” BENDROVEI

£ 
* v
*

Laikykite 
Vėsiai
turėti 
malonių 
virtuvę

šioje
»•* ii M ,/ V *-* '* 

vasaros 
dienoje,' 
jeigu 
vartosite

■Ney Per/ėction 
Oil Cook-stove

Jokių Anglių. Jokių Pelenų. Jokio Purvyno.
Aprūpintas 1, 2, 3 ir 4 degtuvais, lentynė ir gre
itomis, šiltam valgiui laikyti ir rodykle ant alie
jaus indo. Geriausioms pasekmėms vartokite Per
fection Aliejų. Visur pas .vertelgas.

1

STANDARD OIL COMPANY
(An Indiana Corporation)

CHICAGO, ILL. ‘

Bell
r LOCAL.

Llong 
distance^ 

■JL L E PHON t
System

usek

miesto

žmones, kurie persikelia iš vieno

kitiį Long Distance telefono

operatoriai yra ypač pripratę su j ieš
koti žmones, jei tik jiems suteikiama šiokios

tokios informacijos apie ju apsistojimų.

Tie,...kurie naudojasi tokiu telefonų pa tania”

vinių, ne vien gauna geras pasekmes, bet lygiai

sutaupina keliones, laikij, ir iškasčius, jei va-

žinotų asmeniškai jų susjieškoti.

Bell Telephone Building 
Official 100

wrwrf

Telefonas Yards 3162 jjj
Dr. A. L. Graičunas S

GYDO ĮVAIRIAUSIAS LIGAS w
$ 3310 So. Halsted St. - Chicago, Ill. J

Ar matei kada-nors laikraštį 

“DRAUGĄ“? 
“DRAUGAS” yra 8-nių puslapių, 
didžiausio formato, vedamas ge
riausių redaktorių. Rasi jame 
geriausių raštininkų raštų ir vi
sokių žinių iš Lietuvos, Amerikos 
ir iš viso pasaulio. “DRAUGAS“ 
gvildena svarbiausius gyvuosius 

lietuvių reikalus.
“DRAUGAS” atsieina metams $2, pusei «. $1 
Užsieniuose metams $3, pusei $1.50 

Rašydami laiškus adresu
DRAUGAS PUBO CO. 
2634 W. 67th St. Chicago, III.

Naujas Savaitin’s Laikraštis

“Ateitis yra bepartyviškas laik
raštis, tarnaujantis jaunimo 
ir kultūros reikalams. Tal
pina daugybę įvairiausių ži
nių. Didelio formato, 8 pusi. 
Kaina tik $1.50 metams, o 

. 85c. pusei metų.
“Ateitį” išleidinėją bendrovė, in

korporuota ant $25,000. - Da
bar laikas užsirašyti “Atei
tį”. Reikalaukit vieno nume
rio pažiūrėjimui uždyką.
Adresuokit taip:

“ATEITIS”
366 W. Broadway, 

SO. BOSTON, MASS.

Einamu 25 metai 
Utarninkais ir Pėtnyčiomis 

Prenumerata metams $2.59 
„ ,, pusei metų $1.25.

Adresuokit taip: 
. W. B. BOCZKOVKSKI CO 

Mahanoy City, Pa.

Geriausia Gyduolė 
PLAUKAMS

sustiprina skelpą, sujudina šaknis, 
plaukus padaro švelnius, blizgančius, # 
yra geriausis vaistas nuo Dandruff 
“hiskų”. Vartojant du ar tris kartus , 
j savaitę, sustabdjs plaukų slinkimą.

Trinkie gerai į skelp*, ant šaknų 
kas antra ar trečia dieną.

Prekė 50c. ir $1.00.

F. A. POSZKA’S PHARMACY
3121 So Morgan Street 

Tel. Yards 695 CHICAGO, ILL.

|| Dr.O.C. HEINE
DENTIST AS

OFISAS—Kampas 31 Ir So. Halihd gat.
(fipnnimis virš aptiekęs.) X CHICAGO, ILL
Slun. " ' .....................

Dr. G. M. Glaser
šiuomi apreiškiu pagodotai visuo- 

meniai, jog esu seniausias gydytojas 
an . Bridgeport©, praktikuojant per 22 
metus, perkėliau savo ofisą ir gyveni
mą j savo locną namą po numeriu

3149 S. Morgan St.
Kertė 32-ros gatves.
Telefonas Yards 687.

Mano ofisas aprūpintas naujausiais 
judais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
Įr toliaus mano rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak
tį. Esiu specialistas ligose vaikų, mo
terų ir vyrų ir užsendintose ligose, 
Darau visokią operaciją.

Liekuosi su pagarba

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

Kertė 32-ros gatvės.

Seniausia Lietuvių užeiga pat 

1 JUOZUI RIDIKU į 
j Utį a i ko visokius pirmo

skyriaus gėrimus ir kvo- I
penčius cigarus ir •

Gražią Naują Svetainę! 
Susirinkimams, vestuvėms, ba
liams ir tt. širdingas priėmi
mas ir brolifika rodą kiekvienam 

im Illinois GL Korto KM
F. P. EJRADCHULIS

Attorney & Counselor at Law 
30 N. LaSalle St, Cor. Washington St. 
. Stock Exchange Bldg., Rooms 1107-1111 

Telephone Pranklln 117S
Lietuvis advokatas, baigęs teisių mokslu An t- 
rikoje. Veda visokia* bylas, civiliškas ir kri- 
miaališkas visuos* teismuos* (suduos*).

6j«. 3112 S. Halstad SI., arti 31-sa
Telephone VU4.MM




