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S. V. INSIVERZJA MEKSIKAN1

Villistai nužudė 17 
amerikonų Colum

bus, N. M.
Prez. Wilson nusprendė įsiveržti Mek- 

sikan ir sugauti Vilią

Tai bus veikiama nei Car 
ranzo nesiklausiant

Kongresas veikia. Galimas karas Suv. Valstijų su 
Meksiku. Visa šalis reikalauja stoti pi

liečių apginiman
Columbus, New Mexico, kovo 10. — Užvakar naktį 

suvirs 1,000 Vilios kareivių, pačiam Viliai vadovaujant, 
užpuolė ant Suv. Valstijų miestelio Columbus, gulin
čio palei Meksiko sieną, ir pradėjo šaudyti ameriko
nus, civilius gyventojus. Šiems pagelbon suskubo ar
ti stovinti S. V. karuomenė ir miestelyj mūšiai prasi
dėjo. Amerikonai villistus atmušė, bet tie, susilaukę 
pagelbos, išnaujo puolėsi ant miestelio. Po ilgam apsi
šaudymui meksikonai banditai visgi buvo Įveikti ir i 
anapus sienos nustumti. Tečiau banditai nemano dar 
pasitraukti. Jie pienuoja išnaujo ant Suv. Valstijų te
ritorijos palties. Naujausios žinios pareina, kad Suv. 
Valstijų kareiviai su banditais išnaujo kovojanti.

Vilios banditų aukos skaitlingos. Nužudyta 17 ame
rikonų, kiek ligšiol sužinota. Ir Columbus miestelis 
pusiau išdegintas-sunaikintas. Nužudyta 13 Suv. V. 
kareivių, taip kurių 2 seržantu, ir keli civiliai, mieste
lio gyventojai, kurių tarpe ir viena moteris.

Tasai amerikonų žudy
mas kaip perkūnas trenkė į 
šios valios gyventojus ir vi
si vienu balsu reikalauja, 
kad jau gana tų žudynių, 
kad šalies administracija, 
su prezidentu Wilsonu prie
šakyj, pagaliau mestų ša
lin “lukeriavimo” politiką 
ir energingai imtųsi ame
rikonų gyvastį ir tautos gar
bę ginti.

Suv. Valstijų spauda su
tartinai reikalauja, kad 
meksikonai banditai paga
liau butų išgaudyti ir nu
bausti. Tam tikslui yra rei
kalingas Meksikan įsiverži
mas be jokių tolesnių dip
lomatinių formulariškumų.

NUSPRĘSTA ĮSIVERŽTI 
MEKSIKAN.

Washington, kovo 10. — 
Su v. Valstijos stoja karan 
su Meksiko revoliucionis- 
tais, ypač su Vilios baudi’ 
tais. Prezidentas Wilson v
nusprendė į šiaurinį Meksi
ką pasiusti bausminę eks
pediciją, kurios užduotimi 
bus — saugoti amerikonų 

gyvastis ir išgaudyti mek- 
sikonus banditus su jų va
du Villa.

Valstybės sekretorius 
Lansing po to pranešė Me
ksiko ambasadoriui Eliseo 
Arredondo, kuris čionai re
prezentuoja laikino Meksi
ko prezidento Carranzo val
džią, jogei Suv. Valstijų 
prezidentas nusprendęs Me
ksikai! pasiųsti savo karuo- 
menę, nežiūrint to, ar Car
ranza to norės, ar nenorės.

Suv. Valstijos nekariaus 
prieš Meksiką, tiktai leisis 
išgaudyti banditus ir juos 
prideramai nubausti už a- 
merikonų žudymą.

Taigi Carranzos valdžios 
reprezentantui pranešta, 
kad Carranza šin dalykai! 
visai nesimaišytų, jei neno
ri turėti nesmagumų, arba 
bent kokių 
mių.

Prezidento 
sprendimas 
praneštas karo departamen
tai! ir iš ten generolui Fun
ston, vyriausiam S. V. ka- 
ruomenės vadui Meksiko 

liūdnų pasek-

Wilsono nu- 
kuoveikiausiai

pasienyj. Generolui Fun
ston įsakyta prisirengti 
prie įsiveržimo Meksikan ir 
laukti tolesnių paliepimų.

Šiandie tas visas reikalas 
bus perstatytas kongresui. 
Bus pareikalauta tuojaus 
visu Meksiko pasieniu su
daryti atsarginių armijas, 
nes regulerė karuomenė į 
Meksika leisis. €

Spėjama, kongresas be 
jokio pasipriešinimo su 
prezidento nusprendimu su
tiks ir leis jam amerikonų 
gyvastis ir garbę visomis 
galimomis priemonėmis gin
ti.

Nieko tikro tečiau dar 
nežinoma, kaip į tai atsineš 
Carranza. Jei jis Suv. Val
stijų veikimui pasipriešins, 
tuomet su Meksiku karas 
bus neišvengtinas. Carran
za ligšiol buvo priešingas S. 
V. karuomenės Įsiveržimui' 
[ir nuolat tvirtino, jogei jis 
pats Įstengsiąs banditus nu
bausti, Įstengsiąs juos be 
svetimos pagelbos išnaikin
ti už amerikonu žudvmal.

Bet, kaip dabar paaiškė
jo, jis to nepadarė. Ai- ne
norėjo, ar gal negalėjo tai 
padaryti, tai tik jam vie
na myra žnioma.

KARUOMENĖ LAUKIA i 
PALIEPIMO.

Washington, kovo 10. — 
Suv. Valstijų karuomenė, 
atsirandanti Meksiko pa
sienyj, pilnai pasirengusi 
Įsiveržti Meksikan. Gen.

(1) Senatorius Borah, repubi.; (2) senatorius Chamberlain, dem.; (4) sen. O’Gor
man, dem. Sen. Borah, rep., remia prezidento Wilso no užsieninę politiką; gi pa
staruoju senatorių demokratu priešingi tai politikai. Taigi sunku išaiškinti, ko* 
del savo partijos žmonės yra priešingi, gi svetimos pa rtijos nariai užtariaujanti.

FONDAS PALENGVA 
AUGA.

Washington, kovo 10. — 
Amerikos Darbo Federaci
jos sekretorius Frank Mor
rison paskelbė sąskaitą apie 
aukų suplaukimą ligi kovo 
1 d. fondan del skrybėlnin- 
kų Danbury. Conn., kurie 
anais metais pralošė bylą su 
kompanija. Surinkta išvi
so $81,578.12. Gi reikia su
rinkti aplink $300,000, kad 
neleisti kompanijai par
duoti darbininkų savasčių 
ant kurių kompanija uždė
jo sekvestrą.

VILLISTAI VĖL SU 
AMERIKONAIS 

KAUNASI.
El Paso, Tex., kovo 10.— 

Pranešama, kad Vilios ka
reiviai su amerikonais ka
reiviais apsi šaudą pasieniu 
arti Columbus, šiauriniam 
Meksiko. ... ,

Funston ten turi 20,000 ka
ruomenės. Iš kitų Suv. V. 
vietų tuoj siunčiama dau
giau kareivių. Trumpu lai
ku ten atsiras visas korpu
sas, vokuojąs aplink 40,000 
kareivių.

Dauguma amerikonų už 
Vilios sauvaliavimą ir pik
tadarybes kaltina šios ša
lies administraciją, kuri lei-

jdo meksikonams banditams 
Įsigyti S. Valstijose ginklus 
ir amuniciją. Dabar tais 
šios šalies ginklais ir žu
domi amerikonai.

ARKIVYSK. IRELAND 
APSILANKĖ PAS PRE

ZIDENTĄ.
Washington, kovo 10. — 

Prezidentas Wilson atlaikė 
konferenciją su arkivysku
pu Ireland Baltuose Bu
muose. Šią savaitę arki
vyskupas antru kartu apsi
lankė pas prezidentą. Tas 
faktas liudija, kad ten jų
dviejų buvo apkalbama tai
kos reikalas Europoje. Ar
kivyskupas Ireland yra di
dis taikos šalininkas. Kuo
met Amerika kariavo su 
Hispanija, tasai pralotas 
daug konferencijų buvo at
laikęs su prezidentu McKin
ley. Tas pat buvo ir rusų- 
japonų karo metu. Tuomet 
jis dažnai lankėsi pas pre
zidentą Roosevelt.

JAPONAI NORI 
TAIKOS SU VOKIETIJA

Tokyo, kovo 10. — Pas- 
klydęs gandas, o ir laikraš
čiai net daug rašo apie san- 
tikius Japonijos su talki
ninkais. Japonijoj tarpe 
gyventojų platinasi antago
nizmas link talkininkų. Gy
ventojai reikalauja su jais, 
ypač su Anglija, visokius 
ryšius pertraukti ir susidėti 
verčiau, su Vokietija. Tal
kininkai, mat, kreiva akimi 
žiuri i japonų perdidį šei
mininkavimą Chinijoj, o 
Vokietija prieš tai nieko 
neturi. Todėl su pastarąja 
ir norima draugiškus san
tykius atnaujinti.

Vokietija paskelbė 
karą Portugalijai

Vokiečiai giriasi laimėjimais 
aplink Verdun; Francuzai 

tečiau užginčija
Graikija mėgins susiartinti su Turki

ja pasibaigus karui
PASKELBĖ KARA 
PORTUGALIJAI.

Berlynas, kovo 10. — Vo
kietija pagaliau paskelbė 
karą Portugalijai už užgro
bimą, vokiečių garlaivių, at- 
s i ra m la nči ų Poringa 1 i jos 
uostuose. Portugal, j rasi im
tiniui inteikta pasportas ir 
pranešta Vokietijos pasiun
tiniui Lisbone tuojaus ap- 
lesti Portugaliją.

Vokietija išvedžioja, kad 
Portugalija, užgrobdama 
vokiečių laivus ne tik sulau
žė tarpe Vokietijos ir Por
tugalijos gyvuojančią su
tartį, bet taippat sulaužė 

Ji r tarptautines teises. O su 
kokia valstybėle, kuri laužo 
teises nereikia Vokietijai 
rokuoties, nei nereikia nie
ko bendro turėti.

Vokietija buvo priversta 
karą paskelbti, kadangi 
Portugalija neišpildė rei
kalavimo užgrobtus laivus 
sugrąžinti.

Portugalija dabar bus 
13-toji valstybė įsimaišiusi 
karan. Jos reguliarės ka 
ruomenės rokuojama 30 000, 
atsargoje —250,000. Laivy
no, apart kelių seno tipo 
karo laivų, kaipir neturi.

VOKIEČIAI GIRIASI 
LAIMĖJIMAIS.

Londonas, kovo 10.—-Ber
lyne paskelbta apie naujus 
vokiečių laimėjimus aplink 
tvirtovę Verdun. Būtent, 
tvirtinama, kad vokiečiai 
antpuoliu iš franeuzų pa 
ėmė miestelį Vaux ir fortą 
tuo pačiu vardu. Fortas 
Vaux randasi pietrytinėj 
pusėj nuo forto Douaumont. 
kiečių laimėjimus užgina 
kiečiau laimėjimus užgina 
ir tvirtina, kad tikraai vo
kiečiai ant minėto miestelio 
ir forto pašėlusiai gula, bet 
jiems nesiseka tikslas at
siekti. Francuzai jų pulkus 

šluote šluoja ir mūšio pa
sekmės dar nežinomos, bet 
kol-kas ten vokiečiai buvo 
atmušti ir nieko nelaimėjo.

Francuzai dar praneša, 
kad jie progresuojanti va
karinėj Meuse upes pusėj, 
kur vokiečiai buvo sumanę 
iš vakarų apsupti Verduh. 
Ten jiems nesiseka, nes 
vietomis geroką galą atgal 
atblokšti ir vis dar atbloš
kiami.

Kaip ten, taip ir kitur vo
kiečiai paneša baisiausius 
nuostolius.

Iš Amsterdamo apturima 
žinia, kad prieš Verdun dar 
100,000 vokiečių kareivių 
daugiau siunčiama, kadan
gi dabartinės armijos žy
miai praretėjusios.

Prancūzams pagelbon ap
link Verdun anglai pasiun
tė savo sunkiąją artileriją.

TURKIJOS SU GRAI
KIJA SUSIARTINIMAS.

Londonas, kovo 10. — Iš 
Romos pranešama, kad tar
pe Graikijos ir Turkijos ei
na derybos, kurių svarbiau
siuoju tikslu yra po šiam 
karui tų dviejų šalių susi
artinimas, kad butų galima 
pasekmingiau prieš augan
čią bulgarų intaką atsispir
ti.*
VOKIEČIAI ATŠAUKIA
MI IŠ PORTUGALIJOS.

Lisbonas, kovo 10. — Vi
siems Portugalijoj gyve
nantiems vokiečiams jų 
konsuliai pranešė tuojaus 
apleisti šią šalį ir persikel
ti Hispanijon. Tarpe Por
tugalijos ir Vokietijos tur
būt ištiks karas.

Lawrenceburg, Ind., kovo 
10.— Farmerys Charles L. 
Bowlin automobiliu važiuo
damas suvažinėjo lapę, kuri 
su višta dantyse iš pakrū
mių išbėgo ir tiesiog po ra
tais palindo.
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MILŽINIŠKAS 
GELEŽINKELIŲ 
PELNAS.

Visos geležinkeliu kom
panijos Su v. Valstijose 
tarpvalstijinei pirklybos 
reikalu komisijai inteikė 
savo raportus apie pirkly- 
binį judėjimą šioj šalyj už 
sausį 1916 metų.

Raportai apima judėjimą 
138 geležinkelių, išsišakoju
sių rytuose, pietuose ir va
karuose. Parodo milžiniš
kų kompanijų pelno didu
mą. Pelnas padidėjo pakė
lus geležinkeliams mokestis 
už prekių vežiojimą ir pasi
gerinus šioj šalyj ekonomi
nėms sąlygoms.

Per 7 mėnesius, ty. ligi 
sausio 31 d., visoj šalyj ge
ležinkelių kompanijos turė
jo Įplaukų $1,576,87.1,261, 
o išlaidų per tą patį laiką 
$1,021,548,372, kitais žo
džiais, kompanijoms gryno 
pelno liko $555,322,889.

Pernai tuo pačiu laiku to 
pelno buvo kiek mažiau, 
nes $411,767,695.

Indomi yra statistika, 
kiek geležinkelių kompani
jos uždirba už vieną mylią.

Taigi sausyj išlaidų už 
kiekvieną mylią buvo $800, 
o įplaukų — $1,135, arba 
$335 gryno pelno už kiek
vieną mylią.

Viršminėtos skaitlį nes 
kuoaiškiausiai parodo, ko
kias milžiniškas pinigų su
mas geležinkelių kompani
jos iš gyventojų išlupa. Į 
tai visa žiūrint prisieina su
tikti su tais, kurie reika
lauja visus geležinkelius 
paimti valdžios rankosna. 
Nes tuomet butų pigesnis 
geležinkeliais važinėj imas 
ir pelnas iš to tektų ne vie- 
natoms, bet abelnicms vi
suomenės reikalams butų 
suvartotas.

prastai augštai pakilo Vo
kietijoj, Austrijoj, Bulgari
joj ir Turkijoj.

Nuo maisto pabrangimo 
ligšiol daugiausia nukentė
jo ir kenčia Austrijos sos
tinė Vienna. Pirm viene- 
rių metų mėsos svaras kai
nuodavo aplink 20 centų, 
gi dabartiniais laikais mo
kama net 47 centai. Berly
ne jautienos svaras nuo 22 
o paiklo ligi 37 centų; 
veršienos — nuo 22 ligi 30 
centu, kiaulienos — nuo 20 
ligi 30c. Rūkytos mėsos 
svaras 64c., arba dukart 
tiek, kiek pernai šituo laiku 
buvo mokama. Tuzinas 
kiaušinių 80c.

Reikia pridurti, kad ne
kurtose apygardose maisto 
brangumas yra dar dides
nis, ypač tose vietose, ku
rias šis karas palietė ir kur 
privežimas apsunkintas..

Anglijoj maistas pabran
go 44 nuošimčiais, o Fran
ci jo j 33 nuoš., palyginus 
metus atgal.

Italijoj taippat maisto 
kaina kįla ir jos gyventojai 
labiausiai tai atjaučia. Gi 
Rusijos maistas mažiausiai 
pabrangus. Tenai gal joks 
pabrangimas nebūtų at
jaučiamas, jei butų tvarka 
komunikacijoje.

KODĖL VERDUN 
UŽPULTA?

Vienas franciizams pate
kęs nelaisvėn vokiečių ofi- 
cieris išaiškina, kodėl vo
kiečiai turėjo atakuoti 
Virdulį, nors gerai žinojo, 
kaip tas jiems brangiai tu
rės atsieiti.

Būtent, jie neįstengė nei 
•vienoj vietoj franeuzų fron
to sulaužyti ir prasiskinti 
kelią Paryžiaus link. Jiems 
tai padaryti neleido tvirto
vė Verdun, kuri perdaug 
vokiečių frontai! įsismeigs. 
Nes jei vokiečiai į vakarus 
nuo tos tvirtovės butų ėmę 
veikti ir pirmyn stumties, 
franeuzai tuomet juos leng
vai butų galėję apsupti.

Iš to atžvilgio vokiečiai 
neturi žiūrėti, kiek jiems 
nuostolių ir aukų atneš šis 
ant Verduno užpuolimas. 
Turi siųsti pragaištingon 
ugnin pulkus paskui pul
kus, divizijas paskui divi
zijas, kadangi kitokio išėji
mo jiems nėra.

Jaigu nelaimės, jaigu 
franeuzų ten neįveiks, tuo
met jiems nuostoliai bus 
dar didesni, nes paliks vi
sai suterioti. Kiekviena va
landa ir minuta jiems yra 
brangi ir todėl neturi aukų 
gailėties.

Jie žino, kas juos laukia, 
jei franeuzų neįveiks.

Bet rodos, kaip tvirtina 
franeuzų strategikai, vokie
čiams dabar jau nei tos jų 
inilžiningos aukos nieko ne
pagelbės.

KARAS IR 
MAISTO KAINA.

Suv. Valstijų darbo de
partamentas, pasiremia! it 
valdiškais šaltiniais, susta
tė palyginamąjį valgomųjų 
produktų kainų lakštą ka
riaujančiose šalyse dabarti
niais laikais ir nurodė, kaip 
karo metu tų produktų kai
na kįla. Valgomų produk
tų kainos ypatingai nepa

— Baltrau, už ką vėl te
ko pasėdėti šaltojoj?

— Dėlei teisėjų neteisin
gumo!

— Kaip tai?
— Na, matai, laikrodį ra

dau ir už tai pasodino...
— Nejaugi tai už tai...
— Suprask, dėlto, kad aš 

jį pirmiau radau, kaip savi
ninkas pametė. •

— Londonas, kovo 8. — 
Nuskendo daugiau du Ang
lijos garlaiviu: Rothsay ir 
Teutonian.

Atakos prieš Ver
duno tvirtoves.

Nekuria Marceli Cam- 
>e, motorciklistas, buvęs 
nuskirtas prie franeuzų 
generalio štabo, o dabar su
žeistas gulįs Paryžiaus Ii. 
goninėje, sekančiai apipa- 
sakoja kovas ties Verduno 
tvirtove.

b Mano pareigomis buvo 
perduoti komandos įsaky 
mus, todėl prisiėjo nuolat 
važinėti iš vieno galo fron 
to į kitą. Teko prisižiūrėti 
svarbiausiose valandose ko
vos išvaizdai. •

“Pirmas vokiečių atakas 
buvo išdriektas nei mažiau 
nei daugiau 30-ties kilome
trų ilgio fronte ir buvo at
liktas ne septynių, bet devy
nių vokiečių korpusų. Nuo 
pirmųjų atakų, kurios pra
sidėjo vasario 21 dieną, 
virš 800,000 karuomenės 
ėmė dalyvumą tose nuož
miose kovose, iš kurių tik 
pusė kareivių išėjo tinkamų 
toliau kariauti. Kiti žuvo 
arba pasidarė netinkamais 
kovoti ačiū jų sistemai ata
kuoti masinėmis grupėmis.

Prarado 200.000 žmonių.
“Šimtas penkesdešimts 

tūkstančių kareivių urnai 
buvo priduota prie pirmu
tinės skaitlinės ir atakos 
tęsta, tėčiau su tuo išėmi
mu, kad jau apsistota nuo 
masinių atakų. Pastaromis 
septyniomis dienomis vo
kiečiai pražudė dar 40,000 
kareivių. Tokiuo bildu jau 
200,000 kareivių kaizeris 
pašventė, o Verdun nepa. 
ėmė.

“Kas link franeuzų nuo
stolių, tai galiu pasakyti, 
kad jie neprilygs nei ket 
virtadaliui priešininko nuo
stolių. Lengva tai išalkin
ti. Sulyginant su vokiečių 
kolumnų atakomis, musų 
kontratakos buvo neskait
lingos ir išpildytos pato
giausiomis valandomis. 
Mat, vokiečiai septynesde- 
šimts atakų padare ant ba- 
gnietų, norėdami sulaužy
ti fracuzų lanką ties Do- 
uaumont fortu, su tikslu, 
kad paliuosavus 2.000 bran
denburgiečių, kuriuos fran
euzai ten buvo atkirtę.

800)000 vokiečių ugnyj.
“Musų generalis štabas 

apskaito, kad virš 800,000 
vokiečių dalyvavo prieš 
musų ugnį augštumose 
Meuse upės krantų ir ant 
Woewre lygumos.

“Pastaromis dienomis ne
galima buvo išlaikyti Co
te du Poivre iš priežasties 
musų batarėjų veikimo 
abiem Meuse upės pusėm 
ir taippat iš priežasties 
daugybės vokiečių lavonų 
per kuriuos nepatogu eiti 
po ugnimi.

“ Didžiausią blėdį vokie
čių kanuolės padarė Verdu
no citadelėje. Sukoncen
truotą ugnį apgulamomis 
kanuolėmis vokiečiai pra
dėjo vasariolO dieną ir lai
ke 24 valandų į miestą nu
krito 80,000 šovinių. Namų 
išgriauta daugybės, bet 
žmonių žuvo nedaug, nes 
nedaug jų buvo pasilikę 
mieste.

Vėjas neleido panaudoti 
gazu.

“Vasario 19 dieną vokie
čiai paleido troškinančius 
gazus, bet vėjas tuos pa
čius gazus nupūtė vokie
čiams.

“Laike masinių atakų 
musų kanuolės darė di
džiausius nuostolius. Po jų 
ugnimi vokiečių tirštos ko- 
lumnos birėjo tarsi namai 
sudaryti ir 'Kortų. Laike 

pirmojo atako prieš Cham- 
pneuville iš bokšto prisižiū
rėjau į musų kanuolių vei
kimo pasekmes vokiečių ba- 
talijonuose.

“Priešo eilėse užstojo bai
si panika. Keletą kartų per 
lunetę mačiau, kaip vokie
čių of icier ia i iš revolverių 
šaudė saviškius kareivius.”

Lietuviai
Amerikoje.

LIETUVIŲ DIENOS 
AP VAIKŠČIOJIMAS.

Sheboygan, Wis. Kovo 
5 dieną vietiniai lietuviai 
apvaikščiojo Lietuvių Die
ną. Apvaikščiojimas pra
sidėjo 3:30 vai. po pietų. 
Draugijos ėjo incorpore 
bažnyčion ant pamaldų. Da
lyvavo šv. Kazimiero, šv. 
Juozapo, Mot. Są-gos vie
tinė kuopa ir Jaunuomenės 
Dramos dr-ja. Bažnyčioje 
klebonas pasakė pamokslą, 
kuriuomi apibrėžė dabarti
nį Lietuvos padėjimą. Baž
nyčioje buvo renkamos au
kos. ' Aukojo šie asmenis:

Kun. Slavėnas ir J. Va
laitis po $2.00; A. G ribas 
$1.50; po $1.00: K. Pakštas 
(svečias), J. Mickeliunas, 
P. V. Daugirdas, J. Radzia- 
vičius, J. Austre vičia, M. 
M. Šalčiuvieiiė, J. Buividas, 
S. Rėklaitis, M. Karulis, J. 
Kaltauskas, A. įBrusokas, 
P. Daukšas, P. Grigaliūnas, 
P. Kežys, K. Jočis, J. Šal
čius, J. Valanta ir J. Iva
nauskas; po 50c.: Baikaus- 
kienė, Kaspariutė, J. Ku
dirka, P. Juškevičia, P. Sa- 
vanauskas, J. Zulis, J. Zib- 
rickas; smulkesnių aukų su
rinkta $13.16; viso labo — 
$41.16. Išlaidų buvo $6.32. 
Tautos Fondan pasiųsta 
$33.84.

Susirinkus svetainėn vi- 
supirmu choras sudainavo 
“Sudiev Lietuva.” Po to 
net trimis atvejais kalbėjo 
p. K. Pakštas. Dainos, 
deklemacijos ir monologas, 
galima pasakyti, puikiai 
nusisekė. Labai gražiai pa
sirodė ir nustebino savo ta
lentu publiką 6 metų am
žiaus p-lė Brusokiut” rrtve 
dek] emavimu. Choras, nors 
ir ne iš daugelio susideda, 
bet gerai vedaųias irgi ža
vėjo gražiu dainavimu.

Publikos buvo gana 
daug. Užsilaikė labai rim
tai. Ypatingai atydžiai 
publika klausėsi prakalbų.

T. F. kom. narys.

“MIRGA” SCENOJE.

Amsterdam, N. Y. Kovo 
5 dieną pobažnytiivj? sve
tainėje Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų draugija atvaidino 
historišką keturių veiksnių 
dramą — “Mirga.” Akto
rių neišvardinant, abelnai 
sprendžiant galima pasaky

ti, kad veikalas atvaidinta 
visai gerai. Kaip matėsi, 
aktoriai buvo pasirinkę sau 
tinkamas roles ir visi pagir
tinai atliko. Sulyg paties 
veikalo, tai tokie labai pa
geidaujami, nes primena 
Lietuvos praeitį. Publikai 
labiausia patiko antras ak
tas, kaip Vytauto tarnaitė 
Mirga su savo valdove Bi
rute atėjo pas Vytautą, ku
ris Jogailos pastangomis 
uždarytas kalėjimai! ir tu
rėjo būti greitai nužudytas. 
Bet Mirga pasirįžo išgelbė- 
;i Vytautą, aukodama pati 
savo gyvybę už laisvę savo 
ir visos Lietuvos valdovo. 
Kaip tiktai Vytautas, apsi
rengęs tarnaitės rubais, o 
savo palikęs pastarajai, iš
ėjo sargybos nepatėmytas 
per duris, publikos plojimui 
galo nebuvo, nes laike to 
akto taip buvo užžavėta, 
kad gana buvo pravesti tai 
ūpo užtvankai takelį, o jis 
ilgai po to bangomis liejosi. 
Ketvirtame akte, kada Mir
ga drąsi ėjo ant kartuvių, 
vėl buvo patemptas visų li
pas. Žmonių abiejų lyčių 
buvo apie 250. Laike per
traukų grojo LDK. Vytau
to benas. Grojo uždyką, 
nes buvo Lietuvių Tautinė 
Diena ir pelnas nuo vaka
ro skirta naudai nukentė
jusių del karo. Kiek liko 
pelno, neteko patirti. Tai 
taip amsterdamiečiai lietu
viai praleido Tautos Dieną.

Mažutis.

LIETUVIŲ PAŽAN
GUMAS.

Kenosha, Wis. Pagyve
nus keletą, mėnesių Keno- 
shoje, teko pažinti lietuvių 
apsiėjimą. Prisipažinsiu, 
niekur nemačiau ir negir
dėjau, kad kur kitur lietu
viai taip gražiai elgtųsi. 
Nors karčemų čia užtekti
nai, bet girtuokliavimas vi
sai mažas. Jaunimas be 
veik nei nelanko tokių vie
tų, tiktai seniukai, atmin
dami senus laikus mėgsta 
išsimesti. Į svečius nuėjęs 
jau nesirodyk su bonkute 
degtinės, kaip kitur tarp 
lietuvių dedasi, o ypatingai 
su tuomi slėpkis nuo mer
ginų. Jaunimas yra dau
giau užsiėmęs apsišvieti
mo, vakarų renginio ir ki
tokiais reikalais, kurie ne
ša naudą visuomenei. Tu
rime gražų pavyzdį iš per
statymo “Genovaitės.” 
Kaip tai darbininkai žmo
nės įstengė pastatyti tokį 
veikalą! Padarė tai dėlto, 
kad dėjo pastangas, kad rū
pinosi patiekti sau ir ki
tiems patogesnę valandėlę.

Kenoshos lietuviai ir eko
nominiu žvilgsniu gan pa
žangus. Retas kuris netu
ri nejudinamo turto, o kiek 
daugiau pasiturį griebiasi 
žemdirbystės arba kitokio 
“biznio.” Jau yra aplink 
kokia penkiolika šeimynų, 
apsigyvenusių netoli mie
sto. “Biznis” visokių ša
kų greitai auga.

Ten buvęs.

AUKA NUKENTĖ- 
JUSIEMS.

$3.00 auką nukentėjusioms 
del karo nuo p. J. Dezban 
i,š Aujrora, III., priėmėme 
ir perduosime Tautos Fon
dan. Red.

Pabėgėliai
Rusijoje.

Vitebskas. Matyti, ne
trūksta žmonių gerašir
džių, neužmirštančių ir mu
sų pabėgėlių, gyvenančių 
Vitebske. Ypač mumis rūpi
nasi Bj. Jis apie mus daug 
ką rašė “Rygos Garse” ir 
net “L. B.” No. 28. Be abe
jo, Bj. netrūksta gerų norų, 
norėtų musų būvi pagerinti, 
bet, vien tik rašydamas 
apie tai į laikraščius, var
giai mums ką padės. Juo 
labiau, kad tos žinios nevi
sai teisingos. Taip antai B j. 
reikalauja Vitebsko bažny
čiose pirmenybės lietu
viams, o ne lenkams, rem
damasis tuo, kad lietuvių 
esą daugiau, negu lenkų. 
Nekalbant apie vietinius, ir 
pabėgėlių lenkų bus du sy
kiu daugiau, negu lietuvių. 
Taigi neteisinga butų, jei 
mes reikalautume pirme
nybės bažnyčioje, tai butų 
tuščias darbas; ne, mes to 
ir nenorime, užteks mums 
ir mažiau —bent šį tą tu
rėtume bažnyčiose savo 
kalba. Kai šv. Barboros 
bažnyčioje, tai jau turime 
kas antra savaitė lietuviš
kus pamokslus tuoj aus po 
sumos, po pamokslo gi pa- 
giedame lietuviškai. Ir iš
pažintis nesunku atlikti, 
nes klebonas tos bažnyčios 
yra lietuvis. Labai butų pa
geidaujama, kad ką pana
šaus turėtume ir šv. Anta
no bažnyčioje, nes ligšiol 
čia dar nieko nesame gir
dėję lietuvių kalba. -Tat yra 
galimas daiktas, ypač kad 
čia lankosi Vilniaus vysku
pijos kunigas pabėgėlis lie
tuvis kun. Narušis. Vis tik 
turime vilties, jog ilgainiui 
ir mes Vitebske įgysime 
daugiau teisių.

Didžiausis musų vargas 
yra tas, jog mieste stoka 
butų. Del to labai ankštai 
ir nepatogiuose butuose gy
vendami, mokame savo svei
kata, O kiek jau savųjų 
laidojome^ vaikų. Paskuti
niu laiku slegia mus tifas.

Nuostabu, kaip tai Bj. 
per tris mėnesius nieku bil
du negalėjęs surasti Viteb
ske lietuvių Komiteto. Kai 
mes pabėgėliai, tai žinome 
savo komitetą; čia gauna 
me šiltų rūbų, autuvo, pi
nigų už butus mokėti ir 
daug kitų reikalų atlieka
me. Komiteto antrašas yra 
šis: Novo-Monastirskij
pereulok No. 7. Tiesa, komi
tetas permaža afišuojąs!, 
neseka svetimtaučių komi
tetų pavyzdžio:, bet tat dar 
nereiškia, kad ir nesidar- 
buoja. (Jis atsigabeno Vi 
tebskan iš Dvinsko). Dar
bas esąs apsunkintas del 
stokos butų ir darbininkų. 
Už 5 verstų nuo
Tulovojos dvare, komitetas 
įtaisė dvi prieglaudi: vieną 
vaikams, kitą seneliams. Pa
čiame mieste atidarė prade
damąją mokyklą ir siuvyk
lą. Į mokyklą vaikų susi
renka labai maža, o tai del 
to, jog pabėgėliai labai iš
blaškyti po miesto pakraš
čius ir kaikuriems labai to
li vaikščioti. Komitetas sa
ko, ieškąs buto bendrabu
čiui tiems vaikams, kurie

TAIKOS REIKALE.
Londonas, .kovo 10. -- Iš 

Copenhagen Reuterio biu
rui pranešta, jogei tenaiti- 
niam (Copenhageno) dien
raščiui Politikei! telegrafu 
pranešta iš Stockholmo, kad 
Švedijos valdžia du kartu 
stengėsi prikalbinti prezi
dentą Wilsoną, idant jis 
prisidėtų prie tarpininkavi
mo veikimo su tikslu su
grąžinti Europai santaiką.

Prezid. Wilson tečiau 
tuos pasiūlymus atmetė, 
savo žingsnį motivuodamas 
tuomi, jogei tik tuomet ga
lėsiąs tarpininkauti, jei tuo 
reikalu į jį kreipsis katra 
nors kariaujančių šalių.

Kaip Stockholme, taip ir 
kitose neutralių valstybių 
sostinėse, išnaujo taikos 
reikale judėjimas pakilęs. 
Apkalbama konferencijos 
sušaukimas, kurioj bus- ta
riamasi, kokiuo budu kuo- 
greičiau įvykinti taiką Eu
ropoje. Kadangi Suv. Val
stijos prie to nenori prisi
dėti, bus ir be jų apsieita.

(Aišku, kaip veidrodyj, 
kad toji konferencija vo
kiečių įspiruojama, kadangi 
jiems senai taika rupi).

DAUG SNIEGO WIS
CONSIN.

Superior, Wis., kovo 10. 
—- Šiaurinę Wisconsino val
stijos dalį aplankė bli žar
das ir atkirto nuo viso pa
saulio. Baisenybės sniego 
prisnigta, taip kad keliais 
niekur negalima nei išbri
sti. Ashland, Wis., gatvių 
apvalymas atsiėjo $2,500. 
Kol neb;_ ”11 . ..ii ir nepra
dės skaisčiau saulutė švie
sti ir geležinkeliais judėji
mas bus apsunkintas.
FABRIKAI BUS PADI

DINAMI.
Gary, Ind., kovo 10. — 

United States Steel korpo
racija išnaujo sumanius sa
vo įstaigas didinti. Tam tik
slui skiriama mažiausiai 25 
milijonai dolerių. O juk ne
senai fabrikų padidinimui 
jau buvo paskirta $53,000,- 
000.

Dabar tose įstaigose 
dirba 20,000 darbininkų, gi 
paskiau darbininkų busią 
aplink 40,000.

Tokyo, kovo 10. — Rusi
ja iš Japonijos atpirko tris 
savo karo laivus, kurie su 
daugeliu kitų buvo patekę 
Japonijai rusų-japonų karo 
metu. Atpirkti laivai — 
Varia g, Poltava ir Pere- 
sviet.

nori lankyti mokyklą, bet 
vargiai tai pasiseks, nes 
tuščių butų nėra.

Kalėdų trečią dieną, Tu
lovojos vaikų prieglaudoje 
buvo įtaisyta vaikams egle
lė. Vaikų susirinko apie 
50: prieglaudos 28, kiti bu
vo atvežti iš miesto. Vaikai 
buvo išmokinti dainuoti, 
žaisti ir eiles sakyti. Kokį

miesto, malonų įspūdį padarė kiek-
vienam tas gražus pasilink
sminimas vaikų-našlaiči ų.

Be abejo, gal dar daug 
kas reikėtų padaryti pabė
gėlių naudai, daug kas pa
tobulinti; to: ką komitetas 
nespėja ar nemato. Taigi 
tam darbui daug galėtų pa
dėti ir tie patys •pabėgėliai 
ar tai karininkai lietuviai 
inteligentai, nes vietinių 
gyventojų lietuvių Vitebske 
lyg nėra.
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Paskubėjo
Vieno akto komedijėlė 

liaudies gyveninio.
iš

Parašė Žmona.

(Tąsa).
Galinienė. — Barborai 

reikia duoti rugiu sykelis, 
ji, žmona, užsipelnė.

Galinis. — Kad jau rei
kia, tai ir duosiu; ką daryti, 
duosiu.

Barbora (bučiuoja Gali
niu! alkūnę, Galinienei ran
ką). — Ačiū, dėkui dėdy- 
tei ir dėdienytei.

Juzė (pajuokaudama). — 
Dar pasakyk ačią ir dėdės 
kumelei, tai bent bus kaip 
iš rašto.

Barbora. — Ai tu, Juziut, 
kokia tu štukininkė.

Galinis. — Jums gana 
visą juoką. Aš parėjau 
pietą valgytą, gal duosite?

Juzė ir Galinienė. — Su 
pietums paspčsi. Reikia 
greičiaus joti miestelin, 
cukraus nė kruopelytės na
mie neturim. Tokie svečiai 
atvažiuoja, gi reikės užkai
sti samavoras. Kaip regis, 
ar tai mes paskutiniai.

Galinis. — Žinoma, žino
ma, bet taip labai valgyti 
noriu.

Juzė (paėmusi iš šėpos 
gabalą sūrio ir ragaišio, ki
ša tėvui užantėn). — Va. 
tėvuliuk, valgyk jodamas, 
kad bent nepasivėlintum.

Galinis.—Ak tu lapė; kac 
ko užsimes, tai nors žmogus 
iš kailio nerkis, o čia ar kas 
atvažiuos, ar ne.

Juzė ir Galinienė. — At
važiuos, tikrai atvažiuos; 
gerai, kad Barbora pasisku
bino, o tai nebumėm turėję 
nei kuo priimti taip brangiu 
svečią. 1

Galinis. — Brangiu, tai 
brangiu, bet man valgyti 
norisi — išalkau.

Juzė. — Jok, tėvuliuk, 
jok, pavalgysi sugrįžęs. (I- 
ma iš indaujos dar gabalą 
pyrago, myga gabelėlį svie
sto ir kiša užantėn).

Galinis. — Joju, jau jo
ju. Eik, Barbor, duosiu 
bent rugiu sykelį.

Galinienė. — Paskui, pas
kui; dabar Barbora padės 
mums apsiruošti. Jok jau 
negaišavęs.

(Galinis išeina).
Galinienė (Juzei). — Eik, 

dukrel, pogulio, pamiegok 
valandėlę, štai, kai svečiai 
užsišnekės lig pusiaunak
čiui tai neteks tau nei akiu 
sumerkti, eik, pamiegojusi 
busi skaistesnė.

(Juzė išeina kamaron).
Galinienė.—Ruoškis grei

tai, apsišluok, stalą, suolus 
nutrink, nušveisk, kad vi
sa butą gražu.

Barbora. — Gražiai pada
rysiu, dėdienyt tu mano, 
kiemą nušluosiu, aslą iššluo- 
siu — ajerais (ar eglelė
mis) išbarstysiu — gėlėmis 
apkaišysiu — gražiai, kaip 
kunigo laukiant.

Galinienė. — Padaryk, 
Barbor, gražiai, padaryk, o 
aš eisiu pasilsėtą.

Barbora. — Eik, dėdie
nyt mano, cik pamiegok.

(Galiniene išeina kama
ron ir vėl sugrįsta).

G ai inienė.—Štai, Barbor, 
staltiese ir abrusas. Ar 
moki bent samavorą užkais
ti.

Barbora. — Moku, dėdie-

nyt, moku: aš prie samavo- 
ro buvus, prie samavoro ir ' 
užaugus. Nebijok, dėdie- 
nyt tu mano.

Galiniene. — Tik tu, Bar- 1 
ior, prie svečią čia nelan
dyk, dabok, kad jie tavęs 
čia nepamatytu.

Barbora. — Nebelandžius! 
<as man išto, kad jie mane 
čia pamatys! negi aš nuota
ka.

(Barbora išeina kieman).
Galinienė (eidama kama- 

ron). — Gerai, kad Barbo
ra su žinia pasiskubino (iš
eina).

(Barbora sugrįsta su glė
biu ajeru ir sauja žolyną. 
Šluoja aslą — šluosto stalą, 
brūžuoja šluotražiu suolus. 
(Įbėga pridusęs Pranys).

Pranys. — Pagarbintas!
Barbora (tyčiodamos).— 

Ko čia ieško sarbintas?
Pranys. — Ar nėra žmo

nių?
Barbora. — Gal manęs 

nematai? Kokią čia tau 
žmonią dar reikia?

Pranys. — Kur gaspado- 
riai — Galinis, Galinienė.

Barbora. — O kas kam 
darbo, klausinės čia, kur 
gaspądoriai —- reikia čia 
kam žinoti — nėr ir tiek.

Pranys. — Kai susiras te
tulė ar tetulėnas, pasakyk, 
kad atvažiuos žmonės ku
melės derėtą; ketina , du 
šimtu be kalbos duoti; te
gu prašo pustrečio o gal ir 
trijų, matyt, daugiau ver
ta, kad taip lengvai du šim 
tu siūlo — pasakyk tai, ge
rute. Bėgu atgal, arklius, 
akėčias lauke palikau — 
Pasakyk (išbėga).

Barbora. — Pasakyk! ar 
ne d'ftikt'o! Sakinėsiu " čia, 
ką ten koks padauža apie 
kumeles svaiti. Visą pie
menų nesuklausysi. Darbo 
ir gana neturi. Man čia 
tiek darbo, tiek rūpesčio su 
tais piršliai; jos sau knar
kia pargriuvę, o man visi 
darbai, visas paklatas.

(Barsto aslą ajerais, den
gia stalą, kabina rankšluos
tį, kaišo sienas ir palubę žo
lynais, dairos pro langą).

Ineina Juzė žiovaudama, 
dairosi).

Juzė. — Gražiai, Barbor, 
ištaisiai, vai gražiai. (Žiu
ri pro langą). Tėvelis dar 
neparjojo. Bus bėdos, kai 
piršliai pirma atvažiuos. 
(Dairos). Visur gražu, vi
sur.

Barbora. — A, aš prisma- 
nau; kad prisimauau, tan 
prismanau. Mane visur 
kviečia; ar tai kunigėlio 
laukia, ar piršliu, ar kita 
kokia puota, vis, Barbor, 
padėk apsidoroti, Barborėl, 
aptaisyk trobą; Barbor, tik 
Barborėl — iš visą pusią 
ne neapsiginti.

(Juzė eina kamaron. Ga
linienė (išeina iš kama
ros).

Galiniene. — Ai. kaip čia 
gražu! (glosto Barborą). 
Meistrė Barbora, malačina! 
Eik, Barbei, apsidairyk a- 
pie samavorą.

Barbora. — Dar kiemo 
nepabaigiau šluoti ir bars
tyti.

Galiniene. — Eik, Barbo- 
ryt, eik, padaryk visa, kaip 
žinai, geidaus. (Barbora iš
eina).

(Galiniene dairosi po tro
bą, Juzė, kuodą pasistačiu
si, pasipuošusi, išeina iš ka
maros).

Juzė. — Ar dar nesima
to?

Galinienė. — Kasžin, dul
kės kelias nuo Varnalaukią, 
o gal ir atvažiuoja.

(Juzė juokias).
Galinienė. — (Meilinda

ma Juzę). — Tai, dukrel, 
pamatė ir mumis žmonės, 
pamatė—pamatė ir be augš- 
tą kuodą ir be šilkiniu ska
reliu pamatė.

Juze. — Užmiršai, mo
tut, žmonią kalbą: auksas 
blizga ir pelenuose.

Galinienė. — Blizga, duk
rel, bet kolei jį įžiūri...

Juzė. — Vai ir įžiūrėjo, 
kas akis turėjo.

Barbora (duris praver
dama didžiu džiaugsmu). — 
Atvažiuoja, atvažiuoja!

Juzė. — Va j ei, va j ei! O 
tėvelio dar nėra!

Barbora. — Yra, yra! 
Parjojo ir klėtin inėjo pir
kinius padėti.

Juzė. — Samavorą, Bar
bor, skubink! (Į motiną). 
Motut, motut, kaip gera, 
kad Barbora pasiskubino su 
žinia, kaip gera, kad pasi
skubino, o tai ką mes da
bar būtumėm darę.

(Seka toliau).

Vaikų darbas New 
Yorke.

virš 10,000 
4 ligi 12 metą

tas dažniausia 
namuose, tai

Bankininko žmona, ponia 
F. Nathan, interesuojanti 
vaiku darbo sąlygomis su
taisė labai indomą tuo žvil
gsniu referatą. Pasekmės 
tojo kaipir raporto labai 
liūdnos. Ponia Nathan pa
ti išmėgino ir ištyrė darbą 
įšdirbinėjimo dirbtinu ge
liu prie kurio pačiame New 
Yorke triūsia 
vaiką nuo 
amžiaus.

Darbas 
atsilieka
yra, sąlygose daug bloges
nėse, kaip fabrikuose ir dir
btuvėse, kur didžiausias 
nesanitariškas užsilaiky
mas. Viename mažam kam
barėlyje, kur atsibuna pri- 
rengimas ir skalbimas, sė. 
di po 16 valandą per dieną 
po keletą arba keliolika as
menų, kurie už savo darbą 
nuo vienučiu gauna nuo 60 
centą ligi $2 i savaitę. Vie
name atsitikime ponia Na
than turėjo progos patirti, 
kad moteris su dviem du
krelėmis, dirbdamos nuo 
ryto ligi vėlybai nakčiai, 
uždirbdavo $4.20 i savaitę, 
tai yra po 23 centus ant as
mens per dieną.

Liūdnas apsireiškimas, 
bet teisingas. Tad kur-gi vi
si filantropai, kuriems ru
pi žmonių gerovė, kur pat
riotai, kuriems rupi, kad 
amerikoną tauta augščiau 
užkoptu už kitas tautas. 
Tautu ateitis gludi jauno
joj kartoj, gi toji jaunoji 
karta, bent žymi jos dalis, 
skursta moraliai ir fiziškai.

D.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokina AnglHlcoi kalboM 

„ LietuviSkoz kalbof
„ Aritmetikoa
,, KnygvedyetM
„ Stenografijoi
,. Typewriting
„ Pirklyboa teinu
„ Abelnoa Hiatoriįoa
„ Buy. Valat. Hiatorijoa
„ Geografijoa
„ PilietyatAa
.. Politiikoa Ekonomljoa
„ DailarašyatSs

Mokinimo Valandos;
NUO 8 RYTO IKI S VAL. PO PIET.
VAKARE NUO 7.30 IKI 9.30.

3380 Emerald Ave., Chicago.

Pilni Namai •Linksmybės
Kada juose yra GRAFOFONAS

Turėti namie grafofoną tai yra didžiausias smagumas. Girdėsi
te puikiausių operos dainininkų dainų, gražiausių chorų, gar

singų muzikantų grojimų, orkestrų, ir girdėdami patįs 
linksminsitės, dainuosite ir šoksite.

‘‘BETRIUBINIS GRAFOFONAS” kaina $15.00
Sis betriubinis grafofonas yra naujausio išradimo su puikiausiais 

pagerinimais. Jo balsas yra švelnus, tyras, be jokio ausį draskančio 
čirškimo, dėlto, kad grojant balsas iš aparato eina tiesiai per tam tikrą 
vamzdelį į apačią skrynutes ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi į 
orą švelniu, maloniu akordu. '

• LIETUVIŠKI REKORDAI
COLUMBIA rekordai plokšti skrituliai groja iš abiejų pusių. Visi Columbia 

rekordai gali groti ir. ant Victor kalbamųjų mašinų; visos Columbia 
masinos gali groti Victor rekordus.

E — 1161

E — 1163

E — 1164

E —
E —
E —

E —

E —

1165
1166
1167

1168

1169

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c. 
“Tekėjo saulelė kad 
jojau 
Stumbriškių polka 
Teklytė ir Pranulis. 
Gudiška Polka. 
Gražybė Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas. 
Tėvynė. 
Amerikoniškas maršas. 
>ikruskime broliai. 
Kur bakūžė samanota. 
Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupė, 
šaltišius arba Dūda, 
žvirblelis.
Eina garsas nuo rubežiaus. 
Siuntė mane Motinėlė.

ašE — 1170
E — 1245
E — 1246

E —

E —
E —

E —

12-17
1248
1249

1250

Notėje

Lithuania
Special

Kaina 
$19.50

GROJAMOJI mašina pasirodė krautuvėse del to, 
kad žmonės reikalavo tokios mašinos, kuri tal

pina savyje pamatinius principus geriausių instru
mentų, bet parduodama už kainą, kuri visiems priei
nama, “LITHUANIA” groja rekordais visokiausio 
išdirbimo ir visokiausio didumo ir groja teisingai, 
puikiai reprodukuoja, balsai esti aiškus, švelnus, 
malonus, tyri.

“Eclipse” 
Kaina 

$25.

Kur bakūžė samanota. 
Velnias ne Boba. 
Batų čistytojas. 
Butų Darželis.
Giesmė į Panelę švenčiau
sią.
Ave Maria. 
O kur buvai dėduk mano. 
Hungarų čigonų orkestras. 
Velnias ne Boba.
Velnias ne Boba. 
Mano palvys.
Velnias ne Boba.
Saldžios lupos. 
Vijo vilkas voveraitę. .. 
Plaukė žąselė per Nemunėlį.

Rašykite laiškus tuojau, o aplaikysite kataliogus mu
zikos, kningų ir įvairiu kitų daiktų.

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

. “KATALIKO” KNINCYNAS
3249-53 So. Morgan St., s i CHICiktsv, ILL.*

SIAME “Eclipse” už $25.00 mes pasiūlome ge
riausią žema kaina instrumentą, koksai tik 

gali būti pagamintas.
Visa savo konstrukcija ir savo tono kokybe ®

“Eclipse” yra Columbia ir tokis, kur j mes dedame B.
su pasididžiavimu šiame kataloge, iš dalies ačiū jo- ■
jo kainai ir iš dalies, kadangi mes gėrimės juom. |

uiaflimiKi - - I ■■ ■' ■

NAUJAUSI LIETUVIŠKI REKORDAI.

■ 
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s
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DIDELES RISTYNES
Nedelioj po pietų 3 vai.

DIEVO APVEIZDOS PARAPIJOS SVETAINĖJE
18th St. & Union Ave.

Humid Kalla l’asha, baisusis turkus, risis su Juozu Bancevičium iki 
galui už pašalines laižybas $108.00, Lietuviu ristikų tampiomis pa
saulyje yra gerame stovyje, ir jeigu jisai paris ši baisų....................
sai eis ristis su Kartye už Amerikos vidutinės svaros 
Bisis dar tris kitos poors šiosą ristynėse:

Alex Kazan risis su 
tovicz.

turką, tai ji- 
čampionystę

l’cter Koka-

Ernest Kartye v. s. Christ Ender- 
son.

Willie Green v. s. Otto l’rapotnik,

Visos poros risis iki galutinos 
pergales. Du laimėjimai iš trijų 
yra pergalė.

ra
ra

Su Lietuviškomis dainomis ir šokiais.
Kiekvienas rekordas kaštuoja 75c.

E—2392 f Sveiki, broliai dainininkai.
į Ko liūdit, sveteliai.

E—2893 į Saulelė raudona.
į Jojau dieną.

E—2391 f Už šilingėlį.
( šių nakcialy. (Dzūkiška daina).

V
Griežė lietuviškų šokitj orkestrą.

E—2395 j Bum čik-čik. (Dr. V. Kudirka). Mazurka.
(Dėdienė (Dr. V. Kudirka). Polka.

E—2396 j Našlys, žaislas.
į Lapunėlė (Dr. V. Kudirka). Polka-Mazurka.

E—2397 j Klumpakojis.
į Polka-Koketka ir Klumpakojis.

•
E—2356 j Lietuva, tėvyne musų.

į Tykiai Nemunėlis teka.

£—2357 J Birutė.
( Kur banguoja Nemunėlis.

E—2358 J Darbininkų Marselietė.
į Sukeikime kovą-.

Lietuviški šokiai, griožė Columbijos orkestrą.

E—2359 J Nemuno vilnįs, Vakas (Dr. V. Kudirka), 
į Sudiev, Mazurka (Dr. V. Kudirka).

Kudirka).E—2360 j Varpelis, Valeas (Dr. V.
Į Mano mielas, Polka.

f Tekėjo saulelė ir Kad 
E—1161 \ choras.

[ Stumbriškių Polka, solo

E—1162 ( Jieva, šv. Cecilijos choras.
į Polka nuo Budos, solo harmonika.

aš jojau, šv. Cecilijos 

harmonika.

Tel. Yards 5194.

AKUSERKA
REGISTRUOTA

MRS. ANTONINA SHUSHO
Turiu patyrimą moterių ligo

se. Teisingai patarnauju prie 
gimdymo. Uždyką duodu rodą li
goje moterims ir merginoms.

3136 W. 39-ta gat., Chicago, III. 
arti Kedzie ave.

DR.G. M. GLASER
Gyvenimas ir Ofisas

3149 So. Morgan SI. korte 32ros, Chicago 
Specialistas ant

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

Ofiso valandos:
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po pietų, 

ir nuo 6 iki 8:30 vakare.
Nedėliomis vakarais Ofisas uždarytas. 

Telefonas Yards 687.

Dykai! - Dykai!
Pavyzdžiai tikrą rusiško 

stiliaus saldainių, penkių _į- 
vairią skonių, pasiunčiama 
UŽDYKĄ. Parašykite lai
šką arba atvirutę, tai gau
site tuos pavyzdžius. Musų 
saldainius yra padirbę Ru
sijos gyventojai. Mes esa
me pradėtoj ais rusiško sti
liaus saldainių šioje šalyje, 
ir musų vardas yra ant 
kiekvieno saldainio poperė- 
lės.

Russian Candy Co. 
1724-26 West Grand Ave.

Chicago, 111.

TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY
3249 SO. MORGAN ST. CHICAGO, ILL

A

ŪSŲ metodą išmokinsime jus an
glų kalbą labai trumpame laiket 
jūsų name arba kiiascse dienomis 
bei vakarais.Rašyk paaiškinimų. Dovani! 

Arasrican School of Languages 
731W. 1 Sih St, 1741W. 47tb SS.

CHICAGO. IUL.

Išmainysiu namų ant loto, arba/par
duosiu. Geras namas ant 5 rentų po 
4 kambarius, viskas geroj tvarkoj, 
ramios neša j metus $600.00. Kai
na namo $4,050.00.
loto Chicagoj, ar už Chicago, tik ne 
toliau, kaip 30 mylių. Rašyk tuoj ar
ba atsilankyk:

Jasudcs,
1566 Wilwauk.ee ave., Chicago, Ill.

Išmainysiu ant

Kas dienų gauname dešimtimis laiškų su atsakymais iš kraujaus

Kodėl negalit pajieškot savo giminių? Ar jau visai apie juos užmiršot
Mes galime ištikro jums surasti gimines ir pažįstamus. Jūsų laiškai, sitlh- 
čiami giminėms, sugrįsta atgal. Musų gi nueina ir su pagelba biurų Se
no krajaus patenka į adresantų rankas. į

Išlaidas pajieškojimo, kurios yra labai žemos, turi apmokėti patįs jieško- 
tojai. Kas ktaip mano, neapsimoka nei rašyti visai.
Rašydami judėkite 2e. krasos ženklelį atsakymui. Chieagicčiai ir aplin
kiniai gali atsilankyti ypatiškai subatoje uno 5 iki 8 vai. vak. ir nekė
lioj nuo 3 iki 5 p. p. y
GENERAL CONSULT INFORMATION BUREAU, K. 3246 S. Union Ava. CHICAGO, ik.

------ ------------------ - ■ ....... ---
BARBER SHOP ANT PARDAVIMO 
Geroj vietoj, gera proga del Jietiįyio, 
katras kalba lenkiškai. Atsišaukite 

adresu: .
Jonas Walentynowiez, ?

W. 123 st., W. Pullman, *111.

Reikalaujamo 7 gerų kriaučių prie 
moterių darbo. Darbas yra aut ilgo 
laiko ir gera užmokestis. Kreipties 
prie

3129-31
L. Kasper, 

Wentworth ave., Chicago, 111.
Arti 31st gat.

šiuo
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LD. “KATALIKAS,” kovo 10, 1910.

Iš Chicago.

savai-

GINEITIS NUŽUDĖ SA
VO ŽMONĄ IR PATS 

NUSIŽUDĖ.
Texas’e ant savo žento 

farmos L. P. Gineitis, lie
tuvis, nušovė savo žmoną 
ir pats paskui vienu revol
verio šuviu pasidarė galą.

Gineitis pirm kelių mė
nesių gyveno Chicagoj. Jis 
buvo “džianitorium” apart- 
mentiniam buste po num. 
805 Bradley place. Pernai 
jis Chicagoj pagarsėjo tuo- 
mi, kad jo duktė 16 metų 
Liudvika paskelbė į angliš
kus laikraščius, jogei “pa
ieškant! sau turtingo ir ap
šviesto vyro”.

Praėjus kelioms
tems po tam paskelbimui, 
atsirado 74 metų senas ne- 
koksai Sebastian Carroll 
Bragauza de la Coralla, 
tariamai Hispanijos gra
fas, didelės farmos savinin
kas netoli Matagorda, Tex.

Jis su Liudvika apsivedė 
Crown Point, Tnd., ir iške
liavo į farmą, paimdamas 
su savim ir Liudvikos tė
vus.

Tenai taigi tomis dieno
mis ir ištiko baisi tragedi
ja, kurios priežastimi pasi
rodė religijiniai nesusipra
timai. Gineitis supyko, kuo
met jo žmona ėmė jam iš
mėtinėti, kad jis nelankąs 
bažnyčios.

Už tai Gineitis, pagriebęs 
revolverį, nužudė žmoną ir 
pats nusižudė. Per truputį 
butų tekę ir senam hispa- 
nui, bet tasai, sakoma, lai
ku pabėgęs.

Liudvika paliko viena su 
senu hispanu, savo vyru.

MIESTO TARYBAI PRI 
PAŽINOMĄ TEISĖS.
Apeiiacijinis teisinas nu

sprendė, kad Chicago 
miesto taryba visuomet tu
ri teisę miesto visokius rei
kalus kontroliuoti. Kaip ži
noma, majoras Thompson 
su miesto tarybos opozici
ja buvo pradėjęs smarkią 
kovą. Būtent miesto admi
nistracija, kurios galva yra 
majoras, stengėsi miesto 
tarybą padaryti bevalde, o 
norints ant tiek, idant ad
ministracijos biuras visai 
apsaugoti nuo miesto tary
bos kontrolės. Žinoma, kai]) 
majorui, taip ir jo šalinin
kams taip pasielgiant rūpė
jo ne kitkas, kaip tik savos 
partijos reikalai.

Taigi apeiiacijinis teis
mas pripažino, kad miesto 
taryba ne tik galinti, bet 
ir privalanti administraci
jos biurus kontroliuoti ir 
jai tuo žvilgsniu niekas ne
gali prieštarauti.

Spėjama, kad miesto val
dininkai tuo reikalu kreip
sis dar ir augščiausian vai- 
stijos teisman. Bet mano
ma, jogei ir tasai teismas 
tą patį nuspręs, o tuomet 
miesto taryba ims šluoti 
įvairių department)! biu
rus, kuriuose daug ko pri
sirinko niekam jų nekontro
liuojant.

Vakar policija suėmė 
banditą C. A. Brawn, žino
mą taipgi vardu Lawrence 
Kari), pas kurį užsirašomo- 
joj kningelėj atrasta para
šyta žinomo kišeninio va
giliaus Eddie Mack pavar-

kaip Brown yra arti gimi
ningas su Mack.

SUSTRAIKAVĘ
SUSIORGANIZAVO.

Sustreikavo aplink 300 
darbininkų ir darbininkių, 
kurie valė Pullmano kom
panijos vagonus. Streiki
ninkai atlaikė susirinkimą 
ir susiorganizavo unijon, 
kuriai kompanija yra prie
šinga.

Pasakoja, kad susiorga
nizavę streikininkai pilnai 
pasitikinti straiką laimėti, 
kadangi jn eilėse įvyko su
tikimas, vienybė ir nemano
ma, kad kurie jų mėgintu 
straiką laužyti.

Vakar detektivas 
ant West Side vydamas nie
kam nekaltą darbininką 
parkrito ant šaligatvio ir 
smarkiai apsidaužė. Paga
liau pasirodė, kad darbinin
kas detektyvą palaikė plė
šiku ir todėl bėgo. Gi detek
tivas kaip tik priešingai 
manė.

Kehoe

Keturi banditai, pasmer
kti kalėjiman už Washing
ton Park National banko 
apiplėšimą, vakar išgaben
ti valstijinin kalėjiman, į 
Joliet.

Sumanyta padidinti Lin
coln parko plotį. Tam tiks
lui reikalinga aplink mili 
jonas dolerių. Tas klausi
mas balandžio mėn. lūs ant 
mažojo baloto pažymėtas 
ir jei piliečiai užgirs, bond* 
sai bus išleisti.

Nežinomi piktadariai 
bomba suplaišino namus po 
num. 6940 Vincennes ave., 
kuriuose gyveno Jaseph 
Piazza. Aplinkiniuose na
muose langų stiklai tappat 
išbįrėjo.

Gottmann & Sons saldai
nių dirbtuvėj, 310 So Peo
ria gat., ant penktojo aug- 
što dirbo Joseph Ott su sa
vo dukterimi Alma. Jai ma
tant staiga jos tėvas atsi
darė langą ir per aną iššo
ko laukan. Ant vietos užsi
mušė. Alpa iš išgąssčio ap
alpo ir nugabenta namo, 
4644 Washburne avė. Spė
jama Otf gavęs proto sumi
šimą.

Chicago ir apylinkės. — 
Šiandie išdalies debesiuota 
ir daug šalčiau; gali būti 
sniego; vakare temperatūra 
aplink 20 laipsnių; rytoj 
gražus oras, bet šalta.

Temperatūra vakar aug- 
ščiausia 45, žemiausia 20 
laipsnių.

Saulė teka 6:10, leidžiasi 
5:51.

GERIAUSIOS FARMOS
Pirkite pas mus farinas didžiau

sioje Lietuvių Farmerių Kolionijoje 
Amerikoj. Ta kolionlja yra musų už
dėta 1905 metais, ir jau apgyvendino
me bu 360 lietuviais farmeriais. Męs 
esame seniausi ir didžiausi farmų par
davėjai lietuviai Amerikoje. Męs 
parduodame teisingiausiu budu, išduo
dame pirkėjams warantuotus poperius, 
Deeds ir čystus Abstraktus be jokių 
extra mokesčių. Męs turime šimtus 
visokio didumo farmų parduoti: iš
dirbtų, su užsėtais javais, su sodais 
ir budinkais. Žemė derlingiausia: 

lygi, su juodžemiu ir moliu, ir molis 
su gera smielžeme. Geriausia žemė 
del visokių javų, daržovių, sodų, pie
vų ir del ganyklų. Turimo daug že
mės neišdirbtos, geros, kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, po 
£6.00 akeris ir brangiau, ant 
išmokėjimų. Kiekvienas gali 
žemės pasiimti, ir dirbdamas 
išmokėti, Įgydamas tokiu budu
šią farmą. Pasiskubinkite nusipirk
ti žemės, nes ji greit eina brangyn. 
Atvažiuokite pas mus, męs užtikrina
me jus, kad surasit farmų pagal sa
vo norą, ir už ką busite mums dė
kingi. Kviečiame visus miestų 
bininkus ir biznierius apsigyventi 
žiame ir sveikame krašte, kur 
pilna aplink vaikams mokyklų,
oyčių, geležinkelių ir gerų žvyruotų 
kelių, apylinkėje pirklybinio miesto 
Scottville’ės ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich. Nusipirkite musų ko
lonijoje farmas, ir jums taip pa
tiks ant musų farmų, kad apie miestą 
nei pamislyti nenorėsite. Turėsite ant 
farmos sau užtikrintą gerą gyvenimą; 
trumpu laiku farma pati išsimokės 
visokias skolas, ir jus liksite į ke
lis metus turtinga’* fermeriais. Ra
šykite tuoj, gaus: -, Lietuvių Kolo
nijos mapą ir farmų katalogą dova
nai. Tik Įdėkite už 4e. štampą de] 
pačtos kaštų.

Tikras auje^as:

A. KIEDIS & GO.
W®REAL ESTATE 
s Peoples State Bank Building 

Scottville, Michigan.

BANKES, 
COFFEE’

lengvų 
tokios 
mieste 
geriau-

dar- 
gra- 
yra 

baž-

I

s
I
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Phone Yards 2063

Mes parduodame ir mainome 
Singer, Wheeler & Wilson, Whi
te, New Home ir kitas geriausias 
siuvamas mašinas pigiausia kai
na. Visos gvarantuojamos. Taip
gi pataisome senas mašinas.

THE BREMER COMPANY
5345 S. Halsted St. Chicago, III.

I 
■
Į

a
i

Prie išsinarinimo ir isipjovimui
Tuojau įtrink D-ro Richter’lo

PAIN-EXPEU.ER
Nuo 50 metų nesuvadžiojantis ir letuv- 

nikų numylėtas naminis būdas
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
25e. ir 50c. buteliukas visose aptlekose arba 

stačiai nuo
F. AD. RICHTER & CO.

74-80 Washington Street, New York, N. Y

DIENINE IR VAKARINE MOKYKLA
ROSELANDE

Jei nori išmokti greitai ir atsakan
čiai anglu kalbos, tai lankykis j mu
sų mokyklą.

Čia gali pradėti mokyties nuo pat 
pradžios, arba nuo kur esi geriau ap
sipažinęs. nes klesos yra sutvarkytos 
taip, kad kiekvienas naujas mokinys 
atranda skyrių pagal savo išgalėjimo. 
Musų mokykloje neturėsi jokio var
go išmokti anglų kalbos. Sunaudok 
liuosą laiką ant pasimokinimo. Mo
kykla atdara iki 10:30 kas vakaras. 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 2 vai. po 
pietų.

Waitches Mokykla
11045 Michigan Ave., Roseland, III.

Reikalingos merginos mezgimo dirb
tuvėje. Darbas nuolatinis. Gera mo
kestis. Kreipties: ą

The Bailey Ktg. Mills, 
Fort Plain. N. Y.

New York, kovo 9. — Va
kar čia labai daug sniego 
prisnigo. 10,000 darbininkų 
i arėjo valyti gatves. Snie 
gas šiam miestui šiemet 
daug nuostolių atvilko. Lig. 
šiol sniego valymas miestui 
atsiėjo pervirš 1,000,000 
dol. Tik už vakar dieną dar
bininkams išmokėta suvirš 
100,000 dol.

CICERO IR APYLINKĖS 
LIETUVIAMS.

Pranešame, kad p. Mozeris, 1426 S. 
48th Court, Cicero, III., yra musų Įga
liotu agentu rinkti prenumeratą ir už
rašinėti “Kataliką.” Tat pas ji drą
siai. be jokios baimės, galite užsirašy
ti “Kataliką” ir jam prenumeratos 
pinigus užmokėti.

Tananevicz Publishing Co., 
S. P. Tananevičius, Prez.
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Tel. Drevei 7049.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVYS OENTISTAS

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Medeliams pagal sutarimą.

4712 So. Ashland Ave. 
arti 47-tea gaivia.

26c vertės Kava su 40 Gentiniu Smuku
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien ’
Bankes’puiki Skiltos IQr. Bankes’Dairy stalo —

Sviestas .. .. OCHA D
. 3 Puikiausia Arbata \H1III ei07- 60<: vertes, tiktai po «|>UUU

** « Geriausia iš visų G O z*
Arbatų,60c vertes po” **

Vakarine dalis. 
1510 W Madison st 
2830 W Madison st 
1836 Blue Island ave 
1217 S Halsted St 
1832 S Halsted st

XXMVH -
Kiti parduoda po 3 ’ c 

Bankes* geriausia 
Creamery Sviestas

Geresnis kaip kur kitur* 
Šiaur-vakarinč dalis.
1644 W Cnicagc u ;
1373 Milwaukee ave 
1045 Milwaukee ave 
2054 Milwaukee ave 
2710 W North ave
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1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Šiaurine dalis
406 W Division st 
720 W North ave 
2640 Lincoln ave

Muzikos Mylėtojams ir Draugams

Maloni Naujiena!
Išėjo iš spaudos naujas ir puikus 

muzikos veikalas

“MEILE”
Vienam Balsui ir Pianui

Parašė jį A. Aleksandravičius, žinomas ir ga
bus jaunas lietuvių muzikas. Šisai veikalas yra 
skaitomas vienu geriausiai nusisekusių A. Alek
sandravičiui muzikos tvarinių. Kiekvienas lie
tuvis vargonininkas, šiaip muzikantas ir muzi
kos mylėtojas privalėtų šį veikalų turėti.

Kaina Tiktai 40c.
Veikalo vertė yra daug didesnė, vienok jisai 

parduodamas taip pigiai, nes norima, kad jįjį 
lengvai galėtų įgyti kiekvienas lietuvis ir kiek
viena lietuvaitė. “Meilė” yra atspausdinta apru- 
bežiuotame skaitliuje, ir todėl pasiskubinkite su 
užsakymu, nes paskui gali pritrukti.

Užsakymus, pinigus ir užklausimus siųskite 
šiltom adresu:

Tananevicz Publishing Go.
3249 So. Morgan St., CHICAGO, ILL
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TANANEVIGZ SAVINGS

BANK
JONAS M. TAICANEVIČIA, Sau

3249-53 So. Morgan Street,

eccecccocd

3244 Lincoln ava 
’413 N Cars si

Fietine dalis 
3032 Wenlwo rth ave 
3427 S Halsted st 
4729 o Ashland avė

Dovanu. Jeigu 
ralite pirkti 

Jaukini Sviesta 
Bankes’ Kavos sztoruose

DR. A. J. TANANEVICZE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

CHICAGO, ILL.

Ofisas ir gyvenimo vieta 
3240 SOUTH MORGAN STREET

Valandos:
8 iki 10 ryto — 1 iki 3 po plet

7 iki 9 vakare

Ofisas ant F. KARA Aptieks 
1913 SOUTH HALSTED STREET

Valandos:
10 iki 12 dieną — 3 iki 5 po piet 

ir vakarais

CHICAGO, ILL.
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f Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio I
S Durų, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros, 1
I _ MUSU ČIEN8OS YRA ŽEMIAUSIOS | 

j CARR BROS. WRECKING CO. į 

į 3003-3039 So. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. į

DUODA čekių knygeles, sukurtais tai čekiais galite apmokė
ti algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra ge
riausias, praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo 
kontrolės biznyje. Jokis biznierius be bsnkos čekių šią
dien negali atsakančiai -savo biznį vesti.

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 procentą metams. 
SKOLINZi pinigus pirkimui namų ir lotų Chicagos mieste.. 
PERKA ir parduoda narius ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chica.gon iškolektuoja jų pinįgus pa

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ir pinįgus visų Įritu viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir visas "dalis svieto ir 

parduoda šifkortes ant visų linijų.
PADARO Dovierennastis, Affidavits ir visokius kitus 

rejentališkus raštus ir užtvirtina juos pas Rusijos kon- 
sulį ypač pasportus važiuojantiems Rusijon, Lietuvon.

PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai į- 
rengtoje Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali 
prieiti.

ŠITA BANKA yra jau 15 metų sena, įsteigta 1898, ir per 
teisingą, praktišką ir atsargų reikalų vedimą išaugo į 
žymę instituciją. Todėl, turinti kokius nors bankinius 
reikalus, kreipkitės į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

APSAUGOJA (FiiC Tnsurance) nuo ugnies namus, rakan
dus ir 1.1.

PERKA ir PARDUODA morgičivs suteikiant 5-tą ir 6-tą 
procentą.

“Amerikos Lietuvis”
BANKOS VALANDOS;

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vak.
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak.

Nedaliomis nuo 9 ryto ik? 1 vai. po pietų.

Gaujas, bepartyves pakraipos, žinių, politi
kos. mokslo ir dailės savaitinis laikraštis. 
Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pa

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.

Kami mitins $1.80, pusei metą 75 centai
Vieną numeri peiiurM siunčiame ui dyką.

Rišant mMHim iiAiiiII alSklus brasus.
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M. P ALTAR AVICI A
Military St, : Worcester, Nass

Paieškai! savo brolio, Mateušo Ju- 
deikio. Jisai paeina iš Kauno gub., 
Telšių pavieto šveučionų parapijos, 
Galakų sodos. Taippat paieškau vy
riausio brolio, Antano Judeikio. Jisai 
gyveno 8 metai atgal Anglijoj, o da
bar nežinau kur. Jų pačių, ar kas 
apie juos žino, prašau širdingai duoti 
žinią šiuo adresu:

J. Judeikis, 
Bronson Camp, Santa, Idaho

Aš, Jonas Pleikis, paieškau savo 
vaikų: Julijonos, Uršulės ir Jono Plei
kių. Jie paeina iš Kauno gub., Tel
šių pavieto, Plungė pačta,. Jodienų so
dos. širdingai meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu:

Jonas Pleikis, 
646 Oliver ave., Aurora, III.

į

“SAULE’
THE SUN.

Smagiausias Lietuviškas Laikraštis
IŠEINA KAS UTARNIKAS IR PETNYCZIA

Prenumerate Kaštuoja:
AMCQIi/C * Ant viso meto - $2.50 
HIVlLnlIVC^Ant puses meto - 1.25 
riinOnfi ir I Rusijoje ir Lietuvoje « $3.50 
rilKI Irs Anglija ir Skotlandija - 15 Sh.. 
BaVllMS ( Prūsuose 15 Mar., Kanadoj $3.50

u
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Užsirašant ‘ SAULE” reikia drauge ir Pernume 

rata siusti per pačto Money-Orderi arba pinigus re 
gistruotam Laiške:

Prneškit savo adresa, o gausit pasižurejimui_viena~numeri dykai

W. D. BOCZKOWSKI-CO. M^^nįitVpa.9e‘
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