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Falls negu tėvynė valdybas, yra Ilolduoti
norima
pro- landija, turinti 4 milionus gy-1
ap-istojo,
gą C'arranzai atsiusti savo atsto- ventojų, bet turinti pietinėj AziMEXIKO.
vą išaiškinti revolicijonierių no- joj valdybas su septynis kartus
rus.
Išsyk taikytojai Carranzos daugiau gyventojų. Valdybas tos
Mėginanti sutvarkyti Mexikos
atstovo
priimti nenorėjo, kol jis mažos tautelės noriai griebtų tureikalus ir revoliuciją numalšinbet paskui su- rinti jau kaimynystėj Filipinų
karo
nesulaikys,
ti t r i j 11 rcpublikų ambasadoriai
tiko priimti, nes to reikalavo Su- salas Amerika; tyko jas pagrieb- i
bet
apdirbo sutaikymo pamatus,
ir Japonija. Todėl Hollandija biar jiems pasiseks nuraminti kraš- vienytų Valstijų delegatai.
mieste
rūjo ir vienos ir kitos, stengiasi diAmerikonų valdomame
tu, reikia abejoti. Taikytojai
buk
Vera
dinti savo pajiegas, kad savo valCruz praplito žinia,
pinasi vien, kad galėtu užganėvokišiš
dybas galėtų apginti ir nuo vieporto
dinti Suvienytas Valstijas, bet prieš išplaukimą
ko garlaivio "Ypiranga" atkako no ir nuo kito nedraugo.
nesirūpina apie užganėdinimą
Huertos moteris ir keturi jo sūHollandija užmezgė tarybas su
Mexikos revoliucijonierių, kurie
Buk
trimis
svarbiausiomis Australijos
bet nus.
jie keliauja j Havaną.
juk ne bereikalo kraują lieja,
Iluir
toiėl
kad
Reikia
su kuriomis nori užmanyti,
valstijomis,
kovodami nori ką nors atsekti,
erta seks savo moterj, jeigu šei- megsti atsigynimo ryšį, nes vineklauo jų noru taikytojai visai
išsiuntė.
siems grasia tas pats pavojus.
sia. Carranzos atstovas revoliu- myną
Cruz Lygiai Australija, kaip ir HolValdantis
Vera
miestą
vardu
pakėlė
cionierių vadovo
Rods Amerikos generolas Funston už- landija rengia tvirtoves, ir druišskyrimą.
jo
prie
protestą
bet, matyt dėjo bausmes 900,000 pesų ant vo- tina locną laivyną, organizuoja

Taikymo tarybos Niagara

P0L1TISKŪS ŽINIOS.

taikytojai jj priėmė,
susitaikyti negalėjo,

taikytojais
kalbėjo,

o

nes

jis

nes

su

kiškų

garlaivių "Ypiranga"

ir

"Bavaria" todėl, kad jie mieste
labai trumpą laiką
Puerta Mexiko iškrovė iš Frantolesnėse tarybose virūpi- cu/.ijos ir Vokietijos atgabentus

sai nedalyvavo. Taikytojai
Huertai ginklus, kurių amerikonasi vien apie I (nertos prašalininai neleido iškrauti mieste Vera
vos laikosi:
mą, bet jis ir dabar
{stengtu Cruz. Laivų kapitonai prieš tokj
patjs
jj revoliucionieriai
tiesoms
Taikytojai pataria, priešingą tarptautiškoms
prašalinti.
Funstono
viegenerolo
pasielgimą
kad Huerta prasišalintu, o jo
pakėlė protestą. Jie žada už laiišrinkti
tuomtarpinę
užmano
toj
vų sulaikymą nuo Suvicn. Valvaldžią iš penkių vyrų, išrinktų
stijų
pajieškoti atlyginimo, nes
Tuomiš visų Mcxikos partijų.
miestas Puerta Mexiko nebuvo
nautarpinė valdžia sutvarkytų
blokuojamas, tai ten ginklus liuojus rinkimus. Bet kas išeis, jei- sai buvo
galima iškrauti. Ginktos tuomtargu revoliucionieriai
iškrauta:
250 mašininių karato- lų
pinės valdžios nepripažjs ir
ir
15,000,000 patronų. Ginkliau kovos už atsiekimą savo binų
lai tie buvo dar Maderos pirkti
tikslo? Ką taikytojai darys, jeiKaHuerta butų Vokietijoj ir Francuzijoj.
gu per rinkimus vėl
ir
dangi
Vokietija
Francuzija
išrinktas?
sutvar- pripaži*.«o Huertos valdžią, tai
reikalauja
Taikytojai
jam, kaipo Maderos įpėdiniui, užkymo žemės valdymo, bet kaip
ne- steliuotus ginklus ir pasiuntė.
tą reikia sutvarkyti, jie patįs
ambasadorius
Vokietijos
žino. Žemės valdymo klausimas
iki
šiol
\Vashingtone
prieš uždėSunegeriausiai sutvarkytas nei
ant
tą
bausmę
vokiškų
laivų
bloprodar
vienytose Valstijose, o
testo nekėlė. Turbut, laukia pataigiau jis sutvarkytas pačių
siskundimo Hamburgo garlaivių
kytoju kraštuose.
o gal ir instrukcijų
kompanijos,
taiNejstabu todėl, jeigu prieš
vokiškos
valdžios.
revo-

kymo plianą protestuoja
liucijos vedėjai, ypač Carranza ir
Villa. Jie visai teisingai sako,
kad lygiai taikytojai, kaip ir SuAUSTRIJA.
visai
valdžia
Valstijų
vienytų
Austrijos laikraščiai kalbina
nepažįsta sąlygų Mexikoj, o grie- savo valdžią, kad ji, su Italija
biasi tvarkymo to, ko nežino.
su-itarusi, nesidairydama kitų
Todėl revoliucijos vadovai sako,
Europos tautų, užsiimtų sutvarjog nėra visai reikalo nei tėmyti kymu Albanijos,
jeigu kitos tautaikymo pliatio, nes ant tokių pa- tos tuom
nepasirupįs ir kiti
matų sutaikyti negalima. Taikynepanorės užsiimti nuraminimu
tojai, taipgi Washiiigtono val- to krašto.
i
Albaniją reikia nuradžia, rodosi, visai nežino, kad minti
greitai, negalima laukti taip
revoliucijonieriai yra pergalėtoilgai, kaip buvo, besitariant Eujais, o pergalėtojai neišsižada to. ropos tautoms
iškrapštyti monuž ką kovoja, kad kitiems įtikiš
Skutari.
tcnegrinus
ti, neišsižada jau iškovotų tikslų,
kair
neleidžia niekam mažinti iškovo-

Austrija

riumenes

Italija rengia

ir

pasirengusios ja9
tos
gi valdymo
siųsti Albanijon to krašto nuraklausimas yra tai vidujinis Meximinimui ir apgynimui jos rubekos reikalas, o j tokius reikalus
žių,
kaip Londono ambasadorių
pašaliniai kištis negali, ypač jei- buvo
paženklinta. Austrijos užgu jie nežino, k:j ir kaip reikia
duotis s'/aldyti Essado Pašos
tvarkyti. Naminius reikalus kiekkuniviena neprigulminga tauta pati šalininkų sukilimą prieš
o
gaikšti
VViedą,
Italija
turėtų
per savo atstovus taip sutvarko,
suvaldyti grekų sukilimą Epire
kaip jai rodosi reikalinga. Ne ir
visą Epirą užkariauti ne sau,
visiems ir ne visur tas pats pabet Albanijai, nes Italijai ant
sirodo naudingu ir reikalingu, ne
tvirtai atsistoti neleis
visur tos pačios reformos tinka. Balkanų
kitos Europos tautos, o tarp jų
Taikytojai kaltina ir Suvien. ir dabar einanti išvien
Austrija.
Valstijas, buk jos tyčia vilkina
Leidžiami
lenkiški
Galicijoj
tarybas ir nori, kad jos iširtų, laikra-čiai smarkiai
ant
užsipuola
nes nori geriau karan prisirengbuk tik vokiečiams reivokiečių,
ti, kad jis daugiau naudos atnešvaldžia išvarė
tu. Jeigu kaltinimai teisingi, tai, ikalaujant, Rusijos
iš
lenkišką kalbą
miestų įstaigų
žinoma, iš tarybų niekas neišRusijoj. Vokiški gi laikraščiai
eis.
i
Huertos karo ministeris Blan- prieš apkaltinimus protestuoja,
užtikrina, jog į aprubežiavimus
qmt pagarsino, buk amerikonai
lenkiškos kalbos Rusijoj Vokiemėgino nuo kariško laivo "Alvisai nesikišo ir kištis neoany" išsodinti jureivius mieste tija
kaloos
mano, nes tiesos lenkų
1'uerta Aresta, provincijoj Oaxar.eį
rusiškoj
Lenkijoj
Vokietijai
ca.
Besikeliant jūreiviams, valrupi.
į
tis vėtra apvertė, ir keliolika iuKol lenkai priešinosi vokietinircivių prigėrė; kitus iš vandens
naudos.

Žemės

išgriebė Mexikos valtįs

ir sugrą-

žino

atgal laivui "Albany." Patvirtinimo tos žinios vienok nėra.
Bet jeigu tai teisybė, tai tas rodytu, jog amerikoniško laivo vadovas mėgino sulaužyti karo sulaikymo sutarimą.
Rcvoliueijonierių

mui,

franeuziški

laikraščiai

ir

Prancūzijos veikėjai lenkams pritarė ir juos rėme; bet kad lenkai
dabar pradeda priešintis ir susidraugavusios su Prancūzija Rusijos tikslams, pradeda mažintis
traneuzų prielankumas lenkams.

5 d. BIRŽELIO

talikių moterių draugijos
lyje.
X Valstybinis bajorų

vakarė-

bankad. ir birželio 17 d.
paskyrė licitaciją keletos Kaune
gub. dvaru už skolą.
X Gegužio 3 d. tam tikrame

birželio

10

apskričio posėdyje, pirmininkau-

jant dvarponių vadovui P. A.
Milleriut, buvo svarstyta apit
amatų mokyklų steigimą Kaune
apskrityje.
Pradinių mokykit;
direkcija išdirbo tam tikrą programą.
kurį susirinkimas priėmė,. Tik suteiktąjį programų
šiek-ti(k padidino, papildydami

j įamatų skyrius

šiose

vietose:

pieno produktų apdirbimo

mo-

(J U N E), 1014 M.

"Hercules" prie Mazatlan naktyj paėm? gabenančius kariumenei maistą laivus, o
paskui įsi-

HOLLANDIJA.
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rub., aukos—1,565 r. 27 k., mies- laudami mokesčio pakėlimo už duris uždarė. Nelaimingoji, nieto pašelpa—500 r., dėžutėse ras- darbą.
kur vietos nerasdama,
per tris
ta 146 r. 92 k., netikėtos ineigot
Streikuoja apie 300 darbininkų. dienas ir naktis išbuvo lauke ir
391 r- 56 k., 'baltųjų gėlelių" die- Sustreikavusiųjų skaitlius smar- galų-gale sugrįžo pas
Kasiulį,
nomis burinkta 8,088 r. 7 k. lo- kiai
auga, ir gali sustreikuoti visi kame ji buvo suviliota. Kas ten
kiu budu išviso 11,718 r. 82 k., šios dirbtuvės darbininkai.
su ja
atsitiko, nežinia, bet rado
pajamų. Šin skaičiun nepriskaiKai-kurių kitų vietinių dirbtu- negyvą, pati nusižudė, ar gal kas
tyta dar gegužio 3 d. surinkti vių darbininkai i-^i neužganėdin- ją nužudė; parodys tai
teismas,
ti darbo sąlygomis, pavyzdi n, nes Kasiuliai suimti.
3,389 r. 20 k.
"L. Uk."
X Įstojamuosius kvotimus į kaip girdėti, Nuroko ir Kaganio
Kauno dvasininkų seminariją iš- fabrikų darbininkai.
MARIAMPOLĖ. Nesenai palaikė: J. Kurlendskis, J. KrikštaApie kitus tuotarpu nieko nesimirė čia rejentas Kocela. Rems, J. Latvėmis, S. Puišys, K. girdėti.
Vištvanagis.
jento metinis pelnas siekė 3—4
Petrauskas, Z. Saliauskas, AT. Saitūkstančių rublių.
kunas ir J. Užinskas. Be kvotiŽVINGIAI, Raseinių ap. MiLietuvos žinios
nių priimtas Dorpato universite- rė čia balandžio
25 d. Dr. Pranto. medicinos skyriaus studentas ciškus
Jaunius, brolis garsaus
—

—

L. Bistras.

musų kalbininko profesoriaus K.
SEIRIJAI, Seinų ap. Nesenai
X Įdomią sutartį padarė vietosi
kykla Veliuonoje ir šaltkalvių
Jauniaus. Jį lydėti susirinko dau- čia buvo labai trukšmingas
paramokykla Airiogaloje. Pr.ie Rau- aludininkai. Susirinkę, visi nuta-' gybė ir iš kitų parapijų žmonių; pijos
susirinkimas, kuriame dadonis mokyklos buvo šaltkalvių rė daugiau nebepardavinėti slap- P.
Jaunius buvo visos apylinkės lyvavo ir apskričio
iš
čiabuvių tvirtą kariumenę. mokykla, kurią perkėlė Airioga- tai savo aludėse degtinės. Mat,
viršininkas.
už tai, kad pigi.'M Susirinkimas
branginamas
buvo sušauktas nauHollandijos parliamentas kariš- lon, gi vieton jos žadama steigti didelės pabaudos prispyrė juos
imdavo už receptus (nuo 5—20 jos bažnyčios
ko laivyno reikalams paskyrė 220
statymo reikaluoreikalingą mokymuisi sodną. mesti slaptąją prekybą, nesusita- kap.) ir šiaip noriai ir be užmo- se.
Senoji bažnyčia visai jau jra.
milionų doliarių. Milžiniškų mū- Dotnavoje žadama atidengti že- rus gi nepatogu, nes be degtinės
kesnio žmonėms tarnaudavo.
Todėl buvo padaryta sutartis stašio laivų Hollandija dirbdina kemesniąja amatų mokyklą su pie- neišlaikytų konkurencijos su kitytis patiems naują. Tuo tikslu
turis, taigi dusyk daugiau negu no
produktų apdirbimo skvr.iu. tais. Po nutarimu pasirašė išviso
BIRŠTONAS. Šį miestclj nu- ant p. Ūselio lauko
Visas
Suvienytos Valstijos.
pa- Tokiu budu išviso Kauno
Žagaruose
apskri- 41 aludininkas, viso labo gi jų pirko, taip bent kalbama, nuo buvo
saulis laukia baisaus karo ir jin
padaryta
ir praplytnyčia,
žadama
žetam
net
tiktyje
yri 43. patvirtino jj
atidaryti vieną
Kochanovienės Minsko gub. dva- dėta plytos dirbdinti.
rengiasi.
Kalkės
irgi
rais
kit'ie
užstatais,
mesniąją amatų mokyklą, 4 skygali žuti, jei rininkas, kunigaikštis Druckis- tenai dirbama.
Darbą turėjo, surius (3 skyriai jau gyvuoja prie kas nepildys tos ;utarties. Dabo-Lubeckis.
Kadangi jau šįrnei lyg sutarties, vesti kun.
Katilius,
pradinių mokyklų), 5 pavyzdinius ti to reikalo išrinktas 13 žmo- ligoniai pradėjo Birštonan rinkSeirijų viršaitis ir raštininkas.
sodnus ir 5 ranką darbų kliasas nių komitetas, kuris ne tik susitis, tai šią vasarą kunigaikštis Greit pradėjo kilti
nesusipratimu.
prie pradinių mokyklų. Šiam tik- tarusias aludes dabosiąs, bet ir
paliksiąs ten visa po senovės. Tai kalkės, tai plytos
slui reikalingi pinigai skiriami iš šiaip slaptuosius smuklininkus.
esančios,
Bet paskiau tą kurortą žada jis negeros.
Pasipylė skundai, kad
arba valdžios Be to iš alaus bravarninkų pažemietijų
pinigų,
VILNIAUS GUBERNIJA. iždo.
puikiai įtaisyti, imdamas pavyz- sudėtieji pinigai nueisią niekams.
imtas pažadėjimas, kad jie nedį iš užsienio kurortų aprūpini- Kaip galima spręsti, tie nesusiVILNIUS.
X Kauno dijecizijoje yra pa- duotų tiek-pat alaus slaptiesiems mo.
pratimai kilo dėlei
kurstymų.
Nesutiko
tik
čia vyskupui begyvenant smuklininkams.
protis,
Santikiai
šiame susirinkime
X Verkų valstiečiai (artimiautnip
duoti tokio pažadėjimo EngelmaTuos
nupiešti
jo
paveikslą.
paUFINA, Ras. ap. Policija su- įtempti, kad sargybiniai (ž^msarsis prie Vilniaus Rešies valsčius)
nas.
veikslus laiko snkabintus dvasiPagaliaus nutarta prašyti sekė "slaptą lietuvių mokyklą,"
giai) su nuogais kardais "tvarką
nutarė uždaryti visus monoponės seminarijos salėje. Tokiu bu- miesto dūmos, kad tomis dienomokino
Skaudvilės
val- dabojo."
kurioje
Kun. Katilių žmonės
ir
alines
net
restaulius,
Verkų
du ligšiol prisirinko 39 paveik- mis ir tuo laiku kai uždaromi stietis
Vaištaris. "Moky- l jau buvo
Jonas
savininkai
pagriebę ir iš namų beraciją. Traktierių
panebūtų leidžiama tojas" ir namų savininkas Ičkus
slai, nes tiek buvo vyskupų. monopoliai,
me'.ą. Kai-kurie buvo "šaltojon"
davė gubernatoriui prašymą neKun. Karevičius bus 40 Kauno pardavinėti degtinė ir užvažiuo- Dorfinanas
adminijtratyviai nu- pasodinti. Dėlei kilusios betvarklausyti to valstiečių nutarimo.
vyskupijos valdytoju. Nepersenai jamuose namuose. Prityrę žmo- bausti 50 rub.
kės žadama
X Sanitarijos komisija prie
pradėti tardymą.
seminarija susitarė su Tadu Dau- nės sako, jog dėl tų nutarimų žyKalbama, buk bažnyčia busianti
miesto valdybos išrado, kad esamiai
kad
sumažėsiąs
šis apsiimtoj atnaujinmonopolių pelgirdu,
mos dabar Žveryne užkrečiamųjų
KURTUVĖNAI, Šiaulių apskr. uždaryta.
Sf.
ti paveikslus ir kas galima patai- nas.
"Viltis" savo No. 85 spausdina
Panemunės dvaras, prigulįs dv.
ligų ligoninės neužtenka. Vilsyti. T. Daugirdr.s jau kelinta
nius turi turėti ligoninę ne maiš
įdomią
Valskiui,
statistiką
pradėta parceliuoti.
Kurtuvėnų.
PANEVĖŽYS. "Aidas" spausavaitė, kaip darbuojasi. Be šių
B.
Atmint
kad
žiau. kaip su 300 lovų, dabar gi
Pasirašęs
praneša,
dos atgavimo paminėjimui renJuozapas.
39 paveikslų, duotas dar duplikapernai Kurtuvėnų (Šiaulių
įuri tik 120. Taigi tariama sta- tas vyskupo Lopato
10 jis
vakarą
gėsi
sutaisyti
gegužio
Lopacinskio
apskr.) parapijos žmonėms 380
tyti dar nauji ligoninei namai
paveikslo, kurisai skaitomas vie- dieną. Programas turėjo buti šilaiškų yra parašęs. Iš tų laiškų
Žveryne.
KAPČIAMIESTIS, Seinų ap.
tokis:
dekliavaidinimas, dainos,
tinės dvasinės seminarijos įstei200 ėjo į Ameriką, (190
16 d. įsteigta
Gegužės
X Gegužio 7 d. turėjo buti
į
laiškų
ir
Bet
paskaita.
"Blaivygubergėju. §is paveikslas yra šiek- macijos
bės"
šiaur.
"L. Ūkininko" redaktorės M. Ra10
Ameriką,
skyrius.
laiškų į PieBežemis.
-tick didesnis, negu kiti ir nepri- natorius, kaip ir kituose miestuodzevičienės ir buvusios "L. Žise, visa uždraudė. Tiesa, "Aidas" tinę), į Lietuvą 77 laiškai, į kaguli prie minėtos kolekcijos.
nių" redaktorės Mošinskaitės byne tik Vydūno "Lietuvos pasa-i reiviją 46 laiškai, į
Rusiją (ne
X Atvyko Kaunan ioo parla su Peterburgp pirkliu Smilga
LIUBAVAS, Suvalkų gubern.
buvo išsiuntęs gubernato- kareiviams) 30 laiškų ir į kitas
kėlę"
kviest armėnų darbininkų.
šalis
dėlei garbes įžeidimo. Teisti tulaiškai.
Balandžio
21 ir 22 d. Liubave
27
riui. Buvo nusiųsta dar "BeaušTaigi daugiau,
X "Baltosios gėlelės" diena daAmerikaip
pusė
rėjo Vilniaus Apygardos teismo
laiškų nuėjo į
"Blaivybės" skyrius šventė "blaitant aušrelei" ir "Amerika Pirtyvė šįmet Kaune 3.389 rubl. 20 k.
ką. Beto, išviso išeiviams pa- vybės šventę."
rumuose, tuotarpu atidėjo, kad
je."
Vydūno
veikalėlį,
skiriamą
duoti laiko abiem redaktorėm iš- pelno. Pernai pelno buvo gauta
sukaktuvėms, uždrausta, kitus rašyta 253 laiškai (išskyrus kareikalauti iš Senato tam tikrų do- 4,438 rub. 87 kap., t. y. 1.049 rub- leista
statyti. Negavus leidimo reivius). Pargrįžo pernai rudenį
LUKŠIAI. Tq savaitę prieš
kumentų. Tas teismas jau antrą 67 kap. daugiau kaip šįmet.
dar šešioms dainoms ir šešioms į tą pačią Kurtuvėnų parapiją
vienas "amerikontas," kuris pasi- Atvelykį žymi ūkininkų dalis praX Geg. 3, atidarant dailės pa- eilėms, t. y.
kartą atidedamas.
išleidimo
negavus
X Vilniuje, teismo rūmai pra- rodą, susirinko nemažas skaičius pildyti viso programo, spaudos darė skolos kelionei, regis 100 dėjo arti. Pasitaisius orams, padėjo perkratinėti bylą policijos žmonių. Tą dieną parodą aplan- atgavimo paminėjimui, panevė- rublių, jei ne daugiau. O antras, gerėjo keliai, bet javų prekyba
užžiurėtojo Zarasuose, Tichono- kė visi žymesnieji Kauno lietu- žiečiai vakarą atsisakė taisyti. parvažiuodamas iš Amerikos, stovi visai žemoje vietoje.
viso labo 20 kap.
vo, už suklastavimus dokumentų, viai, draugijų ir redakcijų atsto- Negalima nepažymėti,
J—zas Zanavykas.
jog parink- parsivežė
vai.
Visi
rado
nuo
tarnavimo
pa- tosios vakarui eilės ir dainos bupaliuosuojančių
aplankiusieji
rodą visais žvilgsniais turtingą vo seniau jau leistos ir dainuokariumenėj jaunų vyrų.
ŠAKIAI.
PUNKIŠKIAI. Šiame sodžiuj
X Iš miesto pinigų šįmet ski- ir įvairią.
tos Panevėžyje.
Tries-pat Velykas
Parodos įsteigėjų prašomas, T.
buvo
du jomarku, per kuriuos gyriama 59,327 rub. įvairioms Vilpraeitą
rudenj
užbaigė statyt
X Apskričio žemiečių suvažianiaus labdarių įsetaigoms. Padi- Daugirdas sutiko antradieniais, vime dažnai
nagrinėjama bylų naują mokyklą. Kuomet pašaukė vuliai ir arkliai kamavo vidutidinta paprasta jųjų šelpimo su- ketvirtadieniais ir sekmadieniais dėl
"mirskųjų' mokesnių, kuriais vaikus, tai privežė tiek vaikų, niškai. Šįmet labai brangios bulma: 1) Miesto pavargėlių globai nuo 5 valandos vak. aiškinti atėapdedami savižemiai, pirkę iš kad negalėjo niekaip sutalpinti ir vės, nes mokama už šėpelį 1 r.
20 tukst. rub.
2) šostakovskio jusiai publikai parodoje išstaty- dvarų žemės. Tos bylos papras- daug liko ai mokyklos durių, o 20 kap. ir daugiau. Po Velykų
merginų prieglaudai 400 rubl. tus dalykus, ypač liaudies sky- tai nelaimėjamos, jeigu pirkikai užėjus dideliam sniegui ir dide- kai-kurie žydai smarkiai pirko
3) Žydų pigių pietų dr-jai
žemes pirkę yra su Valstiečių liam potviniui, pusė vaikų nega- arklius, vis gludindami, kad sie3 riuje,
sueiti mokytis, nes pro su- na busianti u/daryta.
tukst. rub. 4) Žydų vaikų prieX Kauno miestas gavo teisę banko pagelba.
Gegužio 4 d. bu- lėjo
užtraukti
komitetui
800
rub. 5)
glaudos
paskolą, nešančią 99,- vo didžiulė tokia byla, kurioje ardytą tiltą nebuvo kaip. Taip ir
J—zas Zanavykas.
4.00
rub.,
komitetui
Vyriausios sinagogos
kurią turės išmokėti 5 dalyvavo net 54 uk., Sakinos vargo tie vaikai be mokslo, žiūišdalinti pavargėliams kurui įgy- metų laiku, mokant šešis su
(Krupių valsč.) dvaro pirkikai. rėdami iš už upės j mokyklą.
SEINAI. Kudrėnų, Seirijų. Sla"L. Uk."
ti—350 rub. 6) Žydų "Mišmeres- puse nuošimčių.
Buvo tai didžiausis dvaras, kada
-Choilem" draugijai 2 tukst. rubl)ados ir Metelių valsčiai renka
X 1913 metuose Kaune pa- tai priklausęs bar. Livenams,
passau
lių, su ta išlyga, kad 1 tukst. skersta 1,641 raguočius, 7,596 kui atpirktas Bajorų Valstybinio
teisėją išvien. Kandidatu
KĖDAINIAI. Tarpe sudegu- čia buvo Seirijų raštininkas Stanrublių butų paskirta pavargėlių- kiaulės, 992 veršiai ir 1,206 avi- Banko, kuris ir išporceliavo jį.
nai. Metų laiku rasta sergančiais
-ligon.ių vaistams.
Jo pirkėjų susirinko iš visų Kau- sių Kėdainiuose triobų, buvo dvi kevičius, bet Kudrėnai išrinko
X Šv. Mikalojaus bažnyčiai ir sunaikinta 7 raguočiai ir 4 no gub. užkampių. Taip, iš 54 mūrytos, kaip spėjama, 15 ir 16 lenką Sventickį, o Seirijai, tiesi,
pernai miręs a. a. Petras Varpu- kiaulės, 2 raguočių s'.rgo tuber- skundikų, pasirodo esą sekančių amžiuje. Vienoje iš tų triobų dorą, teisingą, bet mažai mokylaikėsi dar jšauta anuotos kuiip- tą žmogų Zorubą.
čauskis (Kauno gub. valstietis) kuliozu, o 5 įvairiomis kitomis li- valsčių: Rokiškio (10),
Nuliudęs.
Gruzdžių
ka. Kulipka ta buvo įstrigusi j
užrašė r tukst. rublių, kurie ne- gomis.
(9), Abelių (8), Papilio (5), Nosieną Karolio dvylikto karo laitrukus ir bus šiai bažnyčiai atiX Kauno gubernijos pinigais, ciunų (2), Gulbinų (2) ir
PALUOBIAI. "Žiburys" nupo 1
kais.
duoti. Velionis gyveno lenkų že- Vilniaus felčerių mokykloje mo- iš Užpalių, Tauragės,
tarė pasistatyti savo namus.
Kražių, Pamėje užsiėmęs pienininkavimu. kėsi P. Byvalskij, A. Dobrovol- nemunėlio, Rozalimo, Čedasų, Sudegė viso labo 93 triobos, iš
V. Mikolaitis.
tų tik 5 apdraustos nuo ugnies.
Pirma tarnavo, paskui Liubline skij ir V. Zablockij ir šiais me- ir t.t.
turėjo nuosavą pieninę. Mirė už- tais baigė mokslą. Jie dabar tuDauguma pirkikų visgi ne vie- Ugnis kilo, kaip spėjama, iš viešPatj. nukentėjusieji ap- VEISĖJAI. Bartelių kaimas
Irės
atitarnauti
tose
tos žmonės-žemaičiai, bet aukštai- bučio.
sienyje.
keletą metų
vietose, kurias nurodys vietos čiai iš Zarasų ir Panevėžio ap- skaitė, kad nuostoliai siekią apie nutarė skirstytis vienasėdžiais.
200,000 rublių.
daktarų skyrius.
Nuliudęs.
skričių.
X Kovos su džiova draugija "jų visų skundai buvo atmesta
šaltinis
KAUNO GUBERNIJA.
Kaune turi įsisteigusi nuo kovo >ir pripažinta, kad valsčiaus
pareiKAUNAS.
i d. 1913
turi
kartu su ki- SUVALKŲ GUBERNIJA.
metų savo ambuliatori-

IS LIETUVOS.

—

—

—

garlaivis

n

'W
___

Melai X X! 11

11

3

gas

jie pildyt

X Geg. 7 Banaičio spaustuvės ją, kurioje
priiminėji ligonius. tais to valsčiaus žmonėmis. Tą
Europoj didžio-ios tautos druti- darbininkai nedirbo. Spaustuves Išviso per tą laikotarpi"ambulia .-uvažaivimo sprendimą valstieveržė uostau ir išsivilko
laivą na savo pajiegas, jieško draugų, savin, užkvietė visus darbinin- torijos išlaikymui išleista 2,8831 čiai nutarę yra skųsti toliau. Sf.
"Garibaldi.'"
kurie nuo priešų padėtų atsigin- kus arbatai. Paskui visi nusi- r. 15 k. Be to 41 asmeniui
paskyCarranza užsienių laivams ati- ti; daro t«i patį ir mažosios tau- traukė ir aplankė Dailėj Drau- rė 1822 r.
ŠIAULIAI. Frenkelio dirbtu50 k. pašelpos važiadarė
revoliucionierių užimtus tos. Viena iš tokių maž^ tautų, gijos Parodą. Vakare visi daly- vimui j sanatorijas. Įplaukas bu- įvės odininkai, šeštadienyje, gegudrebanti už savo daug didesnes vavo stfonyniSkatpe lietuvių Įęa- yo šiokios:
fortus Tampico ir Tuxpam.
narių mokesįįs—1,027 žio 9 d.; apskelbė $tr_eiką, reiką-

—

PETERBURGAS,

SIMNAS, Kalv.

ap.

Ona

Buj., dantų gydymo

betarnaudama Grabauskoj
pas
Kasiulį, liko nėščia, Šeimyninkas, supratęs, kad nebus gerai,
pavarė ją nuo vietos. Ona, netekus tarnybos, verkianti sugrįžo
namo pas tėvą, bet jai ir ten

šį pavasarį

kursus

pabaigė

<ios lietuvaitės: F. Gecevičiutė,
E. Janulaitytė, M. O/.inskaitė,
E. Paulauskaitė, Z. Prapuolcniutė ir M. Vicnožinskaitė. \'isos
žada

apsigyventi Lietuvoje.
—

Lietuvos žinios

—

jie ramiai ir kareivių neužkabinėjo. Tik gegužio 26 d. iš vienų
streikierių stovyklų paleista j kareivius apie 20 šūvių.

1$ AMERIKOS.
BAISI NELAIMĖ.

u pi-s Šv. Laurino, prieIŠEIVIAI GRJŠTA EUROPON.
Rimouski, pereitos savaitės
Pittsburgh, Pa. Kaip užtikrina
pėtnyčios rytą milžiniškas pasa-

Įlankoj

šais

valdininkai, vien iš
garlaivis "Empress of geležinkelių
ir jo apielinkių, per
Pittsburgho
Ireland,"
tarf)
plaukinėjantis
tris mėnesius, iškeliaQuebcc ir Londono, laike tirštos paskutinius
vo
30,000 visokių tautų
Europon
miglos susimušė su norvegišku

iierinis

f

laivų dirl tu vės, Kali .sindakatas,
mašinų, maisto produktų, kerosino, gintarų, audimų, jubilicrių,
spaudos, elektrotechnikos, dailės
daiktų, sodininkystės ir orlaivini n kyštės dirbt. vės. Parodoj pažadėjo dalyvauti taipgi Vokietijos miestų įstaigos.

liją juokingoj šviesoj stato akyse gailesti Wiedą už jo bailumą ir nynią Airijos
Mieste Vera Cruz išplatinta
autonomijos. Dakitų civilizuotą tautų.
stok;} energijos. Tarptatftiškoji, bar jo jau lordų rūmas atmesti žinia, buk Mexikos
prezidentas
turinti sutvarkyti Albanijos val- negalės.
Huerta iš miesto Mexiko iškelia|[ Vakaranėn Vokietijon, ypač dži;}, komisija mėgino taikyti kuvo j Puerto Mexiko ir
nori dumti
prie Reino, šjinet atkako daugybė nigaikštį su sukilimo vadovais,
Netoli
PruPatvirtinimo tos žinios
Europon.
Svvinemuende,
ĮĮ
iš
Lc
k
n
i
a č ų bet tas
darbininkų
Rusijos, j
nepasisekė. Sukilėliai ap- snose, j jūres nupuolė ir pasken- vienok nėra.
darbo. Daugelis grįsta
Ru—

>

atgal

sijon, bet| daugelis j ieško
dirbtuvės^ ir kasyklose.

reiškė, jog vokiečio kunigaikščio do nežinia iš kur
atlėkęs orlaidarbo nenori: jie
reikalauja, kad Alba- vis. Jame buvo keli žmonės, ir
nija arba pasiliktų prie Turkijos, jie su orlaiviu
nugrimzdo.
arba kad valdžią paimtų didžiųjų

—

Revoliucijonierių generolas

Aguitar, su 3,000 kariautojų nuo
Tampico traukia į krašto vidujj Italijoj šįmet baisuf sausme- Europos viešpatijų komisija
rius.
Ir
Mano, kad icvoliucijonieĮĮ Švedijos užsienių ministerija
išeivių.
pereita savaitę jų ištis. nuo ko labai kenčia laukų vaiangliniu laivu "Storstad" ir pariai
veržti miestą Mexiko
buk
važiavo labai (laug, daugiau negu
rengiasi
gavo žinią,
siai. Nuo pavasario dar lytaus
Siberijos giriose
skendo. Sudavęs "Empress of
Iš Vindobcnos su 50 metų
|!
iš
rado
baliono
kad
nors
liekanas.
trijų
pusių: Aguitar nuo rytų,
Mano,
pirmiau.
nebuvo. Blogiausiai yra SardiniIreland"
norvegiškas garlaivis (kada
fl Washmgton, D, C
Jeigu
pliku, vienakiu vežėju pabėgo lai
Villa
nuo
lėkt
balionas
pietų, o Zapata nuo vayra
k"r ir pernai, dėl lytaus stomėginusio
nunešė visą laivo šoną, ir vanduo
(prezidentas SVilson nepaskirs ko- joj,
graži 20 rnetų duktė turtingo prie žemgalio švedo Andrėe ir karų.
NEREGĖ MOKYTOJA.
sasykiu laivo vidurin įsiveržė, ir
misijos ištyrimui streiko ir maiš- kos, buvo menkas u/derėjimas. fabrikanto Bertehorn. Ne visos
Columbus, O. Mokinė čionykjo padėtojų.
Trūksta maisto ir gyvuliams. Pamilžiniškas garlaivis j 14 minutu
m.'it merginos mėgsta vienodus
tų Colorado anglių kasyklų dar-cios nebylių mokyklos Eleonora
Huertos karo ministeris
didina nelaimę ir atsiradę lekianpaskendo. L'pės giluma toj vie- Brown
bininkų, tai tokią komisiją pajaunikius.
ti
tapo
paskirta
|j Pereitą savaitę Europoj, po Blanąuet, sužinojęs, kad Huerta
mokytoja skirs senatas
žiogai, kurie išnaikino viską ant
toj yra 90 pėdų. Nelaimė atsitiviešos ni'ikykfos.
šimto
didelių karščių užstojo vėl žie- nori sušaudyti šimtą kalėjiman
Mokykloj ji
ploto
ko naktyj, kada pasrus r i.ii miehektorų.
|| Popiežius 13 vyskupų pakėlė ma.
franeuziškos
ir
vokiškos,
mokjs
Snigo diktai net pietinėj įmestų politiškų savo priešų, negojo. Nors laivas turėjo pakakWashrngton, D. C. Kaip garj kardinolus. Kardinolais tapo
kalbos.
angliškos
!į Vengrijoj. kaime Sipet. ūkės
Prancūzijoj. Paryžiuj termomet- leido tai padaryti.
tinai visti žmonių išgelbėjimui
sina valstijos darbo komU'.rius,
diieceziarchivyskupas
Qaebec'o
ras rodė 44 laipsnius.
I
lauku nuvalymui Oklahoma val- savininkas azar Petoj, susipykęs ;o?
valčių ir kitokiu gelbėjimo prieKanadoj L. N. Begm, archiTAI NE ANGLIJA.
AMERIKA,
su
savo
Tarp Suvienytų Valstijų ir
pačia, skustuvu per- vyskupas V. Guisaula iš Mendez,
taisų, bet kad perskeltasis garlaistijoj reikia 15.000 darhimnkų.
New York. Pasmerktas miniu
[j 150,000 grekų, gyvenusių ap- Mexikos revoliucionierių, kuriuos
vis greitai paskendo, tai nebuvo
Išsitraukiant laukų darbams, mo- pjovė jai ir dvejatai vaikų pilvus Ispanijoj, archi vyskupas Dominiuž žmogžudystę italas Petrą.-, rVlinkinėse Calkos nuo 1828 metų, pirma rėmė prezidentas VVilson
laiko ne tik valtis nuleisti, bet,
ka darbininkams po $2.50 dienai. ir pats pasipjovė.
co
Serafini iš Rymo, vyskupas
acci užsimanė, kaip Anglijos sudėl raidžios persekiojimų kraus- ir užsienių ministeris Iiryan, mair miegančius paražieritis p rike?Della Chiesa iš Bolognos, vyskuj tragetės, pamėginti marintis batosi iš Rusijos. Mat Rusija per- tyt, užgimė nesutikimai, nes reti. Kaip kompanija paduoda, pri-i
Chicago, 111. Tarybos strei- I| Ryme viena serganti mote- pas I. Osemach, vengras, vyskubet per f;r: nieko nepelnė, ne.-,
du,
net rusų vientikius gre- voliucijonierių
vadovas Carranris
'išsiuntė
iš
sekioja
o
1
dukterį
žmonės.
namų,
gėrė išviso net
kuojančiu plytnyčių darbininkų
pas F. von Beetinger iš Menza iš
mat, Amerika tai ne Anglija, kur
kus.
mie\\'ashingtono
pati,
gavo žinią,
pagriebusi revolveri,
Paskendusio laivo kapitoną iš-į
>u darbdaviais
užsibaigė. Pradesehunn, vyskupas F. von Hart-I
kad dalyvavimas
bijosi kalinm badavimo; čia jam dama dirbti.
atstovo tarygančiam vyrui įvarė kulką j kak- mat m iš Kolio
jo
griebė gyvą.
mos, vyskupas F.
leido badauti, kiek tik jis non>
tą. Tas įstabiausia, kad vyras su G. Piffi iš
|[ Stuttgarte, Vokietijoj, pasi- bose Niagara Falls visai nereikaPer keno kaltę susimušimas ir
Vir.dobonos,
vyskupas
Todėl
ir
italas išbuvo be valjo.
mirė, išgyvenęs 77 metus, garsus lingas, tai jo siųsti nėra Reikalo.
pačia gyveno laimingai, niekada II. F. Sevin
visa nclaitnč atsitiko, sunku paiš Lyono, Prancūzigio tik savaitę laiko, o po savai
nebuvo.
karabinų,
jo vardu vadinamų, ištarp
jų
nesutikimų
sakyti. nes abiejų laivų kapitonai tei
joj, F. Guistini iš Rymo, M. LeIš miesto Mexiko
ir paprašė
Petras Povilas von Mautfžbaigč
streiką
radėjas
pabėgo
viens kitą kaltina, tai greičiauga iš Rymo, Scipu Tecchi iš Ry1
Huertos
ser.
išrastus
karabinus
valgio.
o kiti atsimieste
TaškenJo
ministeriai,
Turkestane,
pagerif|
siai kalti abudu.
Paskendusio
mo ir A. Gasrjuit, perdėtinis Beno
te, ant kapinių nusišovė rusiškas
gyvenantis Belgijoj, mieste sako nuo vietų. Pabėgo nežinia
laivo kapitonas Kendall kaltina
iš Anglijos.
nediktinų
Varsa
teis!|
voj prasidėjo byla
kur yra daug ginklų dirb- kur kelių ir užsienių ministeriai.
TEISĖJAI KALTINA KALiege,
teismo
dviem
generolas Kulakov,
norvegiško garlaivio kapitoną
man
patrauktų 82 žmonių už metam kalėjiman pasiųstas už
dabar mirusio išradėjo
SAVININKUS.
SYKLŲ
tuvių,
Andersoną, kad jis, išmušęs paĮj Paryžiaus laikraštyj "Eclair" brolis.
Carranza skubina užimti
D. C. Atkako čia prigulėjimą prie .Lenkų Socialistų plėšimus ir kyšių spaudimą.
Washington,
skendusio laivo šone didelę skyfrancuzas literatas Homen Chrisiš streiku (Ii-irikto
Huertos rankose esančius San
Lirnl- partijos.
teisėjas
lę, nors jam buvo šaukta, kad
ti smarkiai peikia Suvien. Valsey. Už streikus, maišatį ir krauIĮ Kariškasis teismas miesto Luis Potosi ir Zacatecas, o pasĮĮ Irkucko, Sibcrijoj, pavieto
irtus i ir toliau toj pačioj linkLenkiški
laikraščiai
stijas už jų besikišitną j Mexikos Tokio pasiuntė trims metams kui skubinti i Mexikos
praneša
Įj
kaltina lygiai
viršininkas
jo
praliejimus
jis
Lenos
aukso
sostinę ir
prisakė
mėj ir savo laivu užkimštų išir kasyk'u savinin- apie stebuklingų dviejų lenkų iš- kasyklų kompanijai prašalinti nuo maišatj.
tvirtovės kalėjiman japoniško lai- išversti Huertos valdžią pirma,
miliciją,
kaip
muštą -kylę, tačiaus tuojau
kus, ypač gi Rockefellerj. Už tai į radimą—pagimdymą elektros pi- darbo visus fiibcrijon išsiųstus
vyno admirolą Wanatsunoto, už negu taikytojai užbaigs taikymo
pasitraukė atgal ir atidengė iš-1
su Italija
ta- paėmimą kyšio, darant kontrak- tarybas, vedamas mieste
savininkai kursto žmo- Igiai, nes nereiksią jokių maši- politiškus prasižengėlius. Kom||
Turkija
kasyklų
pradėjo
Niagara
muštą skylę, kurion sugurmėjo'
Išradėjai yra Dunikovski ir panija atsišaukė j generalguber- rybas apie paskyrimą, vietoj ku- tą laivyno įeikalams, su viena Falls. Carranza viešai pagarsino,
nes piieš teisėją, kad jie per re- nų.
vanduo ir taip umai laivą pa-!
ferendum ji nuo vietos prašalin- Braloberski. Prie mėginimų vie- natorių su prašymu palikti tar- nigaikščio Wiedo, kito Albanijai vokiška firma.
jog jis Pietinės Amerikos republiskandino, kad nespėta nei žmo-i
valdono. Turkija pataria išrinkti
tu.
Bet tas, turbūt, nepasiseks, nok išradėjai neprileido specialis- nystoj jos priimtus
kų ambasadoriams, mėginantiems
prasižengėniu prikelti. Kapitonas Ander-j
ir tas jau vienas naines
ttt-expertų,
nes kasyklų
albamahometoną,
dauguma
Į[ Vokietijoj, po didelių karščių, sutaikinti Suvienytas Valstijas
lius, bet atsakymo negavo.
apskrityj daugiau
so.i užtikrina, kad jis ir jrėsi to-1
nu
mahometoniško
;kina
pmarkiai audrai oras atšalo ir su
užsitikėjimą
garsinimui.

1$ DARBO LAUKO.

■=•

iš VlSUh,

—

=

liau,

het

pankend^s

laivas

į šalj pasitraukė ir tokiu
vandeniai

yra pritariančių
teisėjui
j
Rockefc!!criui ir jo draugams
budti

atidarė.

tarnams.

Lenkiškų išradėjų, išradusių visokius stebuklingus daiktus, buvo
j daug, bet paprastai pasirodydavo,
kad jų išradimai yra ne tik ne
SKERDYNĖS.
Pastoriai ir re- stebuklingi, bet tai nei neišrair

skylę
Kapitonas Kendall prisipažį- BUVO TAI
sta, kad migloj besiartinantį nor-,
Denver, Col.
vegišką garlaivį pamatė, kada jis'
užtikrina, jog yra neporteriai
buvo 2 myli atstu. Soįrg nuo to-*
buk darbiteisybe
įkalbinėjimas,
kios toluipos gal negalima plauninku moteris ir vaikai užtroško

kiančius laivus sulaikyti, tai visįduobėse, j kurias sulindo pasikagi. turbut, galima juos tiek j voti nuo
milicijos šūvių, bet jas
šalj nukreipti, kad negalėtų susi- užmušė
kasyklų
sargai ir milicimušti.
jos kareiviai, o paskui kunos ttžGarlaivis "Storstad" gegužio
įpylė negesrntomis kalkėmis ir už31 d., pagadintas, atkako j Que- kasė žemėn, kad niekas
nerastų.
bec'o portą.
Valdžios garlaivis Lady Grev
atgabeno 188 prigėrėiių komi-.

Žinoma, kiti laivai atgalės dau-

giau

Visiems

dabar
Kai-kokiuose karstuose guli motinos
drauge su vaikais, kuriuos jos
negyvų.

jau.

pritruko gatavų karstų,

dimai.

fl

Laikraščiai

Į|

Dūmos

komisijoj

buvo

mus

Jis, turbut, visgi gieda geriau,

sumanyme.

Įj Spalių mėnesyj Rusijos

buk

svar-

|| Garsus operos giesmininkas,
sumanymas
panaikinti
italas Caruso, mieste Henon, Angservitutus Lenkijoj.
Opozicija
balsavo prieš visas lenkti pataisy- lijoj, mėgino orlaiviu lakstyti.

stomas

negu laksto.

garsina,
gri- rengiasi atsilankyti Prancūzijoj
|j Paryžiuj gauta žinia, buk Tunise, Siaur'nėį Afrikoj, likosi užRusijon pirmutinis Rusijos pas jos prezidentą.
muštas rusiškas knr.sulius Batl.
konstitucijos autorius, visgi ge-

Žinios apie Karą.

dabartinę,

už

■=»

=

"Idaho"

j]

Vokiškose Afrikos

$5,894,000.

Washington, D. C. Kaip užPAVOJINGA KELIONĖ.
tikrina Amerikos vaizbos ministeD. C. PrezidenWashington,
ris Rediield, Amerikos užsieninė
tas
tarptautiškos
jūreivių sanvaizba užima ketvirtą vietą, stovi
Andrcvv Furnseth viešoj
jungos
už vaizbos Britanijos, Vokietijos
nurodė ant netvarkos
ir Prancūzijos.
Kad Amerika prakalboj
ir
blogo
įtaisymo
garlaivių, keduodasi kitiems .save pralenkti,
ant
liaujančių
didžiųjų
jūrių, dėltai tam esą kalti patįs amerikonai,
ko gali atsitikti ant ežerų dar dines jiems
trūksta energijos ir
desnės katastrofos negu "Titadrąsos.
nic'o" arba dabar paskendusio
garlaivio "Empress of Iretand."
MILŽINIŠKIEJI GARLAIVIAI Garlaiviai,
plaukinėj ant i tarp ChiNELAIMES ATGABENA.
cago ir St. Joseph, paima nuo
New York. Milžiniškasis Ham- 2,000, iki 3,800 pasažierių, ir jie
burgo garlaivis "Yaterland," grįs- plaukia tuom pačiu keliu, ką ir
damas atgal Vokietijon, perskėlė prekių laivai, todėl laike miglos
pusiau du prie išėjimo iš porto susimušimai gali atsitikti, o iš to
buvusiu anglių garlaiviu ir abu- baisi katastrofa išeitų.
du paskandino. Įgula
abiejų garlaivių išsigelbėjo. Abudu garlai- 150 METŲ MIESTO SUKAKviai turėjo po 500 tonų
TUVĖS.
anglies.
St. Louis, M o. Gegužio 28 d.
su didelėmis iškilmėmis
MIRĖ RAŠTININKAS.
gyventojai apvaikščiojo 150 metų suBarre, Mass. Savo vasariniuo- kaktuves nuo miesto
uždėjimo.
se namuose netoli
nuo čia pasi- A
pavaikščiojimas traukėsi 3 die-

mirė žinomas
Amerikoj raštinin- nas. Miestas St. Louis yra uždėkas ir socioliogas Jacob A. Riis. tas
franeuzų.
Jis sirgo jau nuo senai ir gydėsi
sanatorijoj mieste Battle Crcek. VOKIETIJA NEOFICIALIŠGimė jis 1849 m. mieste
Ribe, KAI DALYVAUS PANAMOS
buvo gimnazi-

vadovas Carranza pagarsino,
jog
visų kraštų laivams tapo atida-

ryti -revoHueijonierių apvaldyti
Mexikos portai: Tampico, TuxStolypino
I* Charkovo universiteto ir
\Vitte. Manoma, iš miesto
Patraukta
teisman
sutvertą,
grafas
pam ir Matomoros.
(j
katalikų
j
išvijo 60 studentų-žydų.
Garlaivių
kati jis bus paskirtas užsienių
Amerikos
kontraktai,
kensulius
iš
Vera
kunigas Ma!isewski, dvarponis
padaryti su ^Madero
ministerra, arba jam bus pavesta
Įj Rusijos durnoj dabar -kadetų Len^kt ir 6 katalikai ūkininkai •Cruz, Kanada, pranešė, ]og vo- valdžia, bus geri ir dabar.
padaryti naują vaizbos traktatą partijoj, kurioj yra ir Lietuvos miestelio Rubežovicu. Juos kal- kiškas Hamburgo garlaivis "YpiBesitarianti mieste Niagara
AMERIKA PARDUODA KA- su Vokietija.
atstovas Yčas, svarstomas suma- tina, bule jie sukapojo stačiatikių <ran^a"
ar
"Bavaria"
iškrovė
FaUs
ir
dalis
mimetė
RIŠKUS LAIVUS.
Mexika:i
kryžių
prezidento \Vilsono ir HuHuertai
jo
sąšlavynymas reikalavimo, kad Lietuvoj
atgabentus
Panamos kanalo apskritj'j visi
ertos
nam
atstovai svarbesniuose da[[
Ginklus
tuos
iškrauti
ginklus.
kunigai mokėtų lietuviškai,
VVashiagton, D. C. Laivyno
d.
buvo
žemės drebė- k«d nemokanti
?'/
gegužio
lykuose
susitaikė, lieka apkalbėti
ruieste
Vera
Cr.uz
neleido
.mirasteris padavė senato laivyno
užėmę
lietuvių kalbos
bet kaip iš ten praneša, vietos
dar
Ant
mieste
Baku
smulkmenas
jimai,
ir po protokolu
Kaulcazo,
tai
|Į
amerikonai,
tą miestą
gauti negalėtų.
garlaireikalu komisijai sumanymą parkanalui jie neužkenkė, jo nepagaapskričio teisnras išteisino tris viai nuplaukė j Puerto Mexiko pasirašyti, ir lai pasiųsti Suvieduoti Amerikos kariškus laivus
nytų Valstijų ir Mexikos užsienių
"Idaho" ir "Mississippi" ir už dino.
|Į Šveicaras Henry Spahlinger mahometonus, atsakomybėn pa- ir ten iškrovė.
trauktus
ministeriams.
už
krikščioSutikta sutverti
išrado
uiir.ušimą
nuo
naują vaistą
pantus pinigus
džiovos,
resnės

(j Pietinėj Francuzijoj, išsiverTai pirmas
žusios iš jūrių milžiniškos vilnjs
-at-irikimas, kad Amerika kitam
išnaikino
Revieroj
AMERIKOS VAIZBA UŽIMA kraštui
"Anglišką
parduotų savo kariškus
Bulvarą,"
einantį
pajuriu.
laivus.
KETVIRTĄ VIETĄ.

Danijoj.. Tėvas jo

pusėtinai pasnigo, ypač kalnuo- j vidurinius Mexikos reikalus; o
se. Šalčiai ir nesiliaujantis lietus tokiais yra
revoliucija ir sutvaršiaurinėj Vokietijoj sulaikė javų kymas MexikDs reikalų; t$ gali
augimą, o daugelyj vietų javus daryti vien Mexikos gyventojai,
visai išnaikino. Vagerų, Taunus bet ne pašaliniai.
ir Rrocken kalnuose diktai priMexikos revoliucijonierių
snigo.
=

caras

valdybose kuris, kaip sako, išduoda gerus
metuose deimantu iš- vaisius.
vaikų
vu
Laivus tuos nori pirkti Gre- pt-rcituose
Vaistą tą dabar mėgina
kasė už 54 milionus markių. ValAnt paskendusio garlaivio buAbudu
Paryžiaus
ligoninėse Prancūzijos
laikija.
parduodamieji
vo milonas doliarių sidabro
pi- vai padirbti Vjc6*> m. Mississippi džia turi gauti 2/z gryno pelno. daktarų draugija.
nigų. Visa nelaimė yra uoliai ty- padirbimas atsiejo $5,832,000, o

|| Austrija

šaukia tarnyston

sargos karevius ir nori

at-

juos siųsti

Albanijon tc:i tvarką vesti. Italija prirengė šovėjų regimentą ir
jj taipgi nori Albanijon pasiųsti.

į| Airijos protestonų vadovas
Carson rengiasi karan su katalikais. Jis tikis, kad Amerikoj gyvenanti protestonai, nevien airiai,
jrm padės, nes ir dabar gauna
iš čia daug pinigu ir paramos
pažadėjimų. Anglijos

valdžia

tu-

ri

prirengtą kariumenę ir sustiprintą policiją, kad galinčias kilti
riaušes

galėtų suvaldyti, jeigu,

įvedant Airijoj autonomiją, Ulstcr'icčiai

mėgintų įvedimą

truk-

dyti.
ĮĮ

Nors

nuo

praėjo jau

du

metai

pas.imiiimo Japonijos senojo

ciesoriaus, bet naujasis ciesorius
dar vis nevainikuotas, ir dabar,
pasimirus naujojo ciesoriaus motinai, vainikavimą vėl reikia atidėti d\

.cm

metam,

nes

to

reika-

lauja Japonijos papročiai.

jj

Londono vakarintj dalyj podarė kratas sufragečių susirinkimo rumuose ir užtiko dau-

licija

PARODOJ 1915 METUOSE. gybę ginklų: revolverių,
patronų,
Nors Vokietija, lyg susitarusi bombų ir
rankinių' granatų. Susu
Anglija, atsisakė oficiališkai ėmė 4 sufragetes, kurios pagąsdiPIRMĄ KARTĄ ŠAUDĖ Į
dalyvauti Partamos parodoj, kuri no badavimu, ne:- tas joms pademieste San Francisco atsibus se- da iš
KARIUMENĘ.
kalėjimo pąsfliuosuoti. Bet
kančiuose metuose, bet neoficia- l:as-žin, ar
ilgai ttfs ginklas jas
Trinidad, Col.
Streikuojanti liškai Vokietijos pramonininkai galės palruosUotv nes.
kalnakasiai buvo užganėdinti iš
Anglijos
oarodoj dalyvaus. Pažadėjo savo sufargetėš juokus iš valdžios daatsiuntimo čia kariumenč* ir
pra- 'išdirbinius parodon atsiųsti ir
pa- ro, ir tokios komedijos pradeda
ŽaUnįmo
todėl užsilaikė reik
vietos į Vokietijos nusibosti ir gyventojams ir
aUyg
Angjos mokytojas.

Mexika, neduoda tiesos kištis

po

sta

paskutinėj valandoj apsikabinupasidirbdinti vieną
sios laikė. Atgabeno 25 mažus į
iš didžiausiųjų rųšių kariškų laibaltus
karstus.

rinėjama.

tikėjimo.

yra

negu

tuoj

nio.

tuorotarpinę valdžią vedimui bėgančių reikalų iš penkių atstovų,
kuris visus tris 10 metų pasiuntė dėl revoliucionieriai taiso gele- išrinktų visų Mexikos partijų.
kavorgon. Taigi klausimas, katras" žinkelį tarp Torreon ir Zacate- Suvienytos Valstijos pasižada
teismas teisingai sprendė, jeigu cas. Geležinkelį daboja
sargyba, pripažinti tą tuomtarpinę valdžią
labai
išdavė
nuir į paimtą revoliucijom erių mies- ir nori jai padėti. Suvienytų
skirtingus
ĮĮ Italijoj, ant salos Sicilijos, ta'p
tą Saltillo sugabenama amuni- Valstijų kariumenė pasitrauks iš
aplinkinėse Catania gegužio 25 d. sprendimus?
buvo gana smarkus žemės drecijos ir provianto. Atkako pas Vera Cruz kaip tik pradės veikti
4t>:
suėmė
Villa
su 3,5c>o kariautojų ir ge- tuomtarpinė valdžia. Iluerta tol
Ar
[j Odessoj
streiką
15
bėjimai.
prie to nepražuvo
gali savo vietoj pasilikti, kol nekiek žmonių, dar nežinia.
sustreikavusių kamščių dirbtuvių nerolas 'Paso Nobles.
susiorganizuos naujoji valdžia: ji
darbininkų ir visus iš miesto etaišsiuntė
surengs rinkimus prezidento ir
j
mieste
žinoma,
jų
gimtinę;
Įj Vokietijoj,
Kolonijoj, |pu
likosi suimtas inžinierius-orlaivi- 'išsiuntė juos 'be teismo.
Mexikos revoliucionieriai kongreso atstovų. Naujajai valkonfiskavo aplinkinėse Sabinos džiai patariama pataisyti žemės
ninkas, francuzas Clemcncs BaĮĮ Tiflise pasirodė netikri si- esančias penkias anglių kasyklas valdymo tvarką, nes dėl jos dayard. Jis mat atydžini tėmijo voAnt ir iš jų nori viešą nuosavybę pa- bar k į k daugiausia revoliucijų.
kiškus Zeppclino orlaivius, tai dabriniai rusiški pinigai.
H
Vokietijoj mano, kad Prancūzijos pujrublių, vietoj parašo: "svaru- daryti. Kasyklos tos priguli ame- nerta atsiuntė j Niagara Pails
telegrama
mas
pranešdamas, kad jis
ir
franeuziškiems
gryno sidabro," padėta pa- rikoniškiems
tapo pasiųstas ištirti Vokietijos
nutinka
nuo
Mexikos prezidento
rašas:
"kuom
mūsiškiai bloges- kapitalistams, todėl prisieis jiems
•orlaivių systemas. Francuzijos
vietos
ir sutinka prini."
pasitraukti
valdžia atsišaukė Vokietijon su
susikirsti ,^u anglais ir franeuzais.
pažinti
išrinktus nautaikytojų
reikalavimu
tikro paaiškinimo
valdžios
josios
kandidatus.
Klauvaldžia
užatsisakė
jĮ Vokiečių
Agentai Mcxikos revoliucipriežasčių areštavimo Bayardo.
tvirtinti draugiją remiančių mo- jonierių, gyvenanti Washingtone, simas tik, ar Niagara Falls paužtikrina, jog jeigu taikytojai re- darytą sutarimą priims ir Carj! Penktasis Vokietijos cieso- kinius vidurinių mokyklų.
riaus sunus, kunigaikštis Oscar,
voliucionieriams nepripažintų to, ranza, V-illa ir Zapata. Jų atstosusižiedavo su grafiute von Bas!Į Vietoj uždaryto Rygoj lat- už ką ii< kovoja, tai jie kreipsis- vai tarybose nedalyvauja.
sevvitz. Tam mat jau pritruko val- vių laikraščio "Jauna Bals" prailv'ienytas Valstijas, jeigu
Iš Mexikos sostinės pas
dančių giminių kunigaikščiutės, dėjo eiti kitas, vardu "Dzives
gintų padėti naujai Mexiatkanka žymus Mexitai turėjo pasiganėdinti paprasta Speks."
ko3 valdžiai, kokiai
revoliucijo- Carranzą
kos
kurie stengiasi jį
veikėjai,
nieriai nepritartų. Ypač nepriegrafiute,' ko iki šiol tarp Hohensu
kitu
sutaikyti
partijų vadoir
Įj Rytinėj Rusijoj
zollernų giminių dar nebuvo.
Siberijoj lankus Suvienytoms Valstijoms
dideli tvanai. Išsiliejusi upė Be- esąs revoliucionierių generolas vais.
Į| Londono laikraštis "Daily laja užliejo miestą Sterhitamak. Gonzales.
Gy. ^.nanti vakarinėse MexiMail" praneša; jog atKakus nau- Kaime Dubovskoje išliko tik trįs
kos
pakrantėse
Yagui indijonai
kitus
nunešė
vanduo.
Huertai trūksta pinigų valjam Alzatijofc" vietininkui, žino- namai,
JaMexikos revoliueiapreiškė
karą
vai
mam fanatikui, buvusiam
suvisu
Jaukuose
išnaikinti.
džios
todėl
palaikymui,
jis mėgiPrūsų
vidaus niinisteriu Dalwitzui, iš Paupiuose Toolo užlieti kaimai na nuo bankų gąsdinimais pini- jnnieriams ir pasiūlė savo pagelHuertos generolui MaytoreAlzatijos1- ir Lotaringijos bus iš- ir laukai Kerčitino valsčiuje. Tva- gus išspausti. Bankicriui Simons'- l>ą
na.
Revoliucijonieriai suėmė prevyti visi ten 'gyvenanti francuzai. nuose prigėrė daug galvijų. Už- ui apreiškė, jog uždarys banką,
Prancūziški l&4kraščiai reikalauja, lietas yra miestas Solikanes. Iš- jeigu jis jam nepaskolįs 5 mi- fektą miesto Nogales už tai, kad
kad jeigtP taS užmanymas butų siliejusi per kr«..itus upė Ula už- liotių doliarių. Simons todėl pa- jis stengėsi gelbėti suimtus kasidavė globai Prancūzijos amba- reivius.
išpildytas, tai kad iš Francuzijos liejo miestą Krasnofimsk.
sadoriaus.
butų išvyti visi, vokiečiai, kurių
Apgulusiam miestą MazatPrancūzijoj -yra daug daugiau,
;Į Mieste Karaimų sįautė dilan
generolui
Obregon pritruko
.delis gaisras,, kuris-, išęiąikino 86
Mexikos ambasadorius renegu franeuzų Vokietijoj.
todėl
maisto,
kaimus. Nuostolių ugpies. pada- publikose Salvador ir Hondūras
rcvoliucijonieriai
ten gauna tik pusę maisto por(Į Albanijoj, mieste Durazzo ryta daugiau, .negu ant miliono pranešė Huertai, jog ten renka
ant gatvių traukiasi mūšiai.
Ka- doliariu.
pinigus Mcxikai, kad galėtų vesti cijų.
y.,.
Mieste Hermozilo buvo smarriumenė ir itališki jūreiviai sau,\ j r.'
karą su Suvienytomis Valstijo.J: 'Art
kus
-mūšiai ant gatvių kareivių
Kilus
žada
Londono
mis.
atsiiisti
Vokietikarui,
goja kunigaikščio rumą.
parĮ| Trepią kartą
su
gubernatoriaus šalininkais.
jos laikraščiai smarkiai peikia jos lliatp.ejito: im.PAlų atstovų rūmas 110,000 ginkluptų liuosnorių.
Prie to miesto artinasi pulkaj
išrinktą Albanijos valdoną, kuni- 351 balsu prieš 274 priėmė sumaPakėlus protestą

prokurato-

~ui, byla perėjo ] teismo

rumą,
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giasi

Generolas Villa dabar renveržti miestą Zacatecas, to-
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ginkluotų inclijonu.

Prancūziškas ties" visas straipsnis ir kad jisai,
konsulius atsišaukė f Amerikos Karosas, kaip to straipsnio auto*
karišku laivų vadovą, admirolą rius ir bjauriai kalbėtojo apHovvard'ą, su reikalavimu geres- šmeižtas, nori duoti paaiškininio svetimtaučių apgynimo.
mus ka link pavadinimo jo išgimu-iu. Klebonas patėmijo, kad
Žinios iš Vera Cruz prane- tai esama negalima, nes vėlus laiša, kad mcxikonai, esantieji pa- ka-. Jisai pats pirmiau kvietė
čiame mieste,
ginkluoti*. visus kalbėti. Dabar šaukėsi prie

'mmm

Gegužio 24 d.
"Lietuvos Balso" draugyste sa
vo laikytame susirinkime nutarė
pasiųsti "Lietuvon" atitaisymą
kaslink L. R. Dr—o koresponlencijos, tilpusios "Liet." 13-tąrne numeryje.
j Viena, korespondentas 1161&
draugystės nariu ir nėra jlttokS*
jęs dr-stei nei ccnlo (? Red,),
Antra, toje korespondcncijpję ra*
soma, kad draugija pąnarty tU»
rinti per 80. Ii1.tikrųjų gi, [rilltŲ
sąnarių draugijoje yra 103, TO*
liaus, korespondencijoje sakoma;
"laikui bėgant, j jos valdybą j
Atitaisymas.

nės iššoko iš
sėdynių, kelios moterėlės net pradėjo kumščius taibužiais liuosai nešti ne tiktai kul- syti. ir vis tai akyvaizdoje musų
kas, bet ir net išnarintų šautuvų klebono ir p. Norkūno, kurie net
dalis. Iš visa ko galima spręsti, rankomis plojo iš džiaugsmo (?).

skverbė

kad Vera Cruz niexikonai slap- ^ Toki dalykai butų geriau užtytai rengia netikėtą užpuolimą ant lėti, nerašyti apie juos, jeigu tai
Suv. Valstijų kariumenės arba butu buvę koki paprasti kalbėto- ROCH ESTERI EČIAI,
Mexikonai, prielankus jai. Bet dabar, vienas "Draugo" I eile (iš dešlneses):
maištą.
Suv. Valstijoms, jau kelios sa- iškeltas už jaunimo organizavi- Saunaras, A. Struolls.
II eile (is
desinėsės):
vaitės nurodinėja Suv. \ alstijų mą p. Norkūnas, antras—kuni-

LIETUVIAI AMERIKOJ.
IŠ ATHOL,

K. D., kuris,

byla

išsigėręs,

pa-

kėlė liarmą namuose. Pabaudos
negavo, vien tiktai paskirta [
mėnesiai išmėginimo
ir
užsiGe- mokėti išlaidas. K. D. priguli

MASS.

Triukšmingos prakalbos.
gužio 24 d. kalbėjo pas mus p. prie blaivininkų.
Darbai. Su pavasariu tikėjoM. Norkūnas apie "Lietuvos Vymės, kad darbai pas mus pagečiu"
organizaciją
Amerikoje. rės, bet gerumo dar nesimato.
Vietinis klebonas, kun. P. Meš- Visos dirbtuvės eina visai
silpkauskis, perstatydamas kalbėto- nai, ir darbininkams prisieina

kurioje daug laiko nedirbti. Bedarbių
bet ir tiems sunku
aiškino
jaunimo organizacijų neperdaug,
Kar—s.
gauti
darbą.
naudingumą ir pabriežė, kad vien
tiktai jaunimas bažnyčios globoje galįs buti doras. UžbaigdaIŠ SO. OMAHA, NEBR.
mas, patėmijo susirinkusiems, kad
kas norėtų ko nors užklausti, gaDraugijų atgijimas. PažvelJ
gus į draugijas ir sulyginus jųjų
li atsiliepti po prakalbų.
stovį, kokiu jisai buvo keli metai
Po klebono kalbos trįs mergaiatgal ir koksai jisai yra dabar,

ją, pasakė

trumpą kalbą,

tės:

M.

Andriliunaitė, Ur-

banaitė ir A.

Jasinskaitė gražiai

p-lės

padekliamavo

šiokia-tokia
permaina.
Kad ir paėmus vietinę SLA. 87po vienas eilutes. tą kuopą. Prieš keletą metų ne-

Paskiaus užlipo ant "steičiaus"
p. Norkūnas. Kalbėjo apie "Vyčius," ragino visus prie jų prisidėti, pabrieždama9, kad "Vyčiai" susilauksią puikios ateities,
nes
jau dabar visi Amerikos lietuviai daktarai, advokatai, profesoriai (?), kunigai prigulį prie

organizacijos. Pasakojo daug
apie tautišką meilę, kaip reikia
tos

už savo tautą

kovoti, ir visa kas

butų išėję neblogai, jeigu kalbėtojas nebūtų patsai pagadinęs.

matosi

kaip jai klojosi.

Reikalingosios

tvarkos nebuvo. Ačiu tam, ir
nariu skaitlius, vieton augus, buvo jau
pradėjęs žemyn eiti. Jeipat butų ir toliau ėję,
kuom
nežinia,
kuopa butų galutinai užbaigusi. Bet dabar visi
tie pavojingi ženklai eina mažyn.
Naujoji valdyba uoliai darbuojasi. To darbavimosi vaisius yra
aškiai matomas: kuopa vėl pradeda augti ir stoti ant tvirtų pa-

taip

gu

matų.

Kaip sparčiai

auga

kuo-

prieš seimą
buvo 10 aplikacijų paduota.
TMD. 17 kp. šįmet taipogi žada buti gyvesnė. Jiji taipogi kas
pa, matyt iš to, kad

įsikarščiavęs p. Norkūnas parodė susirinkusiems kokį tai laikraštį ir rusčiai-rusčiai tarė: "Turiu čia laikraštį, kurio vardo nekart vis didyn eina. Kuopa buvo
minėsiu, nes bijausi subjaurinti pasiuntusi savo seimui
visą eilę
savo lupas, ištardamas tą žodį;
įvairių užmanymų. Tarp kit-ko,
tiktai aš jums perskaitysiu vieną

straipsnį, kurį parašęs

ištau-

Ir parosakiniu iš

tėjęs, išgimęs žmogus.
dė.

Perskaitęs

straipsnio

ir

du

išvertęs jo turinį

reikalaujama atkreipimo atydos
į naujus raštus, kad jie butų galimai augštesnės rūšies.
Tarp

sumanymų išsiskiria vienas, būkad TMD. prisidėtų prie
SLA. ir "Tėvynę" padarytų dien-

ant tent:

savo
kurpalio, pradėjo kičjoti
apie išgamas ir kitokius nevidonus.
Susirinkusieji, nežinodami,

raščiu ir "Tėv."
nu.

butų

TMD. orga-

Tačiaus, jeigu tasai

>'is tai per laikraštis, ir manynymas
dami. kad tai yra "Sakė," net
likti tą

prunkštė

iš

džiaugsmo, plojo

ran-

komis.

Vis tai "tautos labui."
Kps gi tai buvo tas laikraštis?
..."Afeiti<." Reiškia, tikrai tautiškas laikraštis.

vi

Paprašė balso vienas iš susip. J. Kavlaičia. Nespėjo žmogus pratarti kelis žodžius. kaip nabagą su didžiausiu

nulydėjo

"stcičiaus." Paskui paprašė balso ir
J. Karosas. Sutiko išpradžių jo
nuo

išklausyti. l /Ii-"paprašė klebono. k;ii
kalbu vedėjo, kad vardan
gumo butų perskaitytas iš

»os,

Tikimasi, kad sekančia-

muosna.
me

seime

pasiseks pamatyti saA. A. Zalpis.
delegatai.

rinkusiųjų,
klegesiu

IŠ UTICA, N. Y.
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Paaiškinimas. "Lietuvos'' No.
tilpo p. I\ Kuzbarskio kores-

pondencija, kurioje,

matyt, truTodėl aš. kaipo
"Aušrinės" paskaito-

putį suklysta.

dalyvavęs

pri- se, noriu

teisin-

suma-

neįvyktų, tai organu papačią "Vien. Liet." Šįmet nei SLA., nei TMD. kuopos
nepasiuntė savo delegatų sei-

Kiek

Atei- reikalai

šį-tą paaiškinti.
man

j

žinoma, parapijos

vakaro programą n«bu-

d.

Iš KENOSHA, WIS.

moterjs. Jųjų amerikonai neapžiūrinėja, ir jos gali po savo dra-

ruošusios.
Lietuviai teisme. Gegužio 25
d. vietiniame teisme nagrinėta

|
12

Ant. Zimnickas.

Mexikonai slapta vis neša dau- duot Karosui kalbėti, ar neduot."
giau ginklų į mie-tą. Kadangi To ir reikėjo. Pasigirdo svetaivyrams, kuriuos, ineinaur mies- nėje tok-kliksmas, riksmas, toki
nesvarus
tan, iškrečia, pranešti ginklų yra praskambėjo bjaurus,
labai sunku, tai tą dalyką yra pa- /.< il/iai, ka i koktu net apie juos
siėmusios ant savęs me.vikonų atsiminti, ne ką jau rašyti. Žmo-

jaunimo vedėjai taip elgiagriebti mexikonų, nešančių gink- si, kogi galima tikėtis iš jųjų
lus miestan, ir tai parodo, kad vedamo jaunimo? Galima savo
priešingi Suv. Valstijoms Vera idėjas platinti, bet negalima
Cruz mexikonai išt ikru j ų ką to- šmeižti ir paikiaus apšmeižtiems
kio rengia. Nesenai buvo tame neleisti pasiaiškinti.
Parapija. Gegužio 25 d. prasipačiame dalyke areštuoti 2 mexikonų aficierai ir net vienas ge- dėjo pobažnytiniam skiepe "fėnerolas. Padėjimas generolo l'un- rai" naudai Švento Pranciškaus
ston, ktjrisai valdo dabar Vera lietuvių
bažnyčios.
{taisymas
Cruz, yra labai keistas. Jisai jei gana įvairus, ir galima spėti, kad
ir norėtu pradėti ką nors, kad bažnyčiai teks nemažai pinigų iš
prašalinus pavojų, negali to da- tų "fėrų." Žmonių pirmame varyti, nes valdžia iš \Vashingtono kare prisirinko daug. Grojo liesako, kad dabar, einant taikymo tuvių naujas benas.
taryboms, nereikią mexikonų er- "Fėrai" tęsis tris vakarus. Xekurios iš Athol'io draugijų turi
zinti.
tuose "fėruose" savo skyrius su-

7-ta kp. gegužio

;Į»HOtO,

;

SURENGUSIEJ.
I
N. N.

Juodviršis,

f
,D
IR

_

A. Bernius, A.

ATGAVIMO

Bernatavičiutč, M. Llutkauskiutė,

N.

N.

n a ■,«

socialistai

ir

1

draugijos valdybos
patvirtinama, ir tik skaitlinės pataisoma. Su organu irgi išrodo
keista. Sulyg šio pataisymo, matosi, kad patarta organu pasiskirti vienas iš keliu

atitaisyme
minėtųjų laikraščių. Tarp jųjų

"Laisvė" visai neminėta. Kuomet leista per balsus, vienbalsiai

buvę

nutarta

paimti organu
tai galėjo atsitikti? Abeltiai imant, vi-as šisai
atitaisymas daro j mus įspūdį,
kad anoji
korespondencija ben
pamatiniuose savo ruožuose (nurodymu j esantįjį suskilimą, kivirčius dėlei pakraipų skirtumo,
organo pasirinkimo), yra šiojo
atitaisymo tiktai patvirtinama ir

"Laisvę." Kaip

vien skaitlinės pataisoma. Visgi
prašome dar kartą savo kores-

pondentų dalyką

pradėjo žiausių smukmenų

ištirti iki mair tiktai tuo-

draugiją savais keliais vesti." met rašyti, kad nebūtų
klaidi]
Klausimas, ar galėjo socialistai j nei tose smulkmenose.
patįs įsiskverbti j valdybą, jeigu
jųjų nebūtų visuomenė (draugi-

S«THOMPSO
......
IŠPILOŽIUSIEJI 10-METIN1 SP AUDOS

rsasssfKf
socialistus paduota ne 32, bet 13
balsų. Reiškia, anoji žinutė apie

parengė prakalbas, kuriosna parsikvietė kalbėtojum p. Perkūną. suskilimą

•"<".Vv* '-'A

pradėję
{ miestą vis ateina daugiau per- susirinkusiu, kad jie patis nusirengusiu mevikoniškų kareivių spręstu. At> išauk imas buvo pair aficiern, kurių jau dabar esa- darytas tokioje formoje: "Jau
ma tenai keli tūkstančiai.
Kaip vėlus. laikas, turime daug ko appranešama, bent pusė tų karei- kalbėti apie "Vyčius"; taigi pavių esanti gerai apsiginklavusi. vedu susirinkusiems nuspręsti, ar

kariumenės vadams į dabartinio gas.
padėjimo pavojingumą. Teko su- Jei

jrSt!š§^

a

PROGRAMĄ.

ja?

Motukienė, J.

Red.)

išrinkusi?

Kalbant

IŠ MILWAUKEE, WIS.
apie draugijos tikslus, reikalinga
M. Vientis,
A.širvinskas, A. Buitvida, A. Zimnickas, J. Monkus, M. Sereikis, S. Klipasakyti, kad draugija, būdama
Vakaras.
Nedėliojo, gegužio
tautiška, sau tikslu yra pasista24 d. S. D P. Lietuvių Skyrius
čiusi apšvietos skleidimą. Jokių
vo įtraukti.
turėjo vakarą j vairiu programų.
I'ik tulų parapijonų tiktai
du
kiti
visi
n
Tu<
narių tarpe nėra.
mėnesius.
apie
vyru,
pa- [čia 3
tarpu gi. nesutikimų
Tarp kit-ko, vaidinta "Musų Gebuvo prašyta "Aušrinės" valdy-l
skendę 'girtuokliavime.
Apie kol nėra p. Petrausko, mokina Draugijos į savas vėžes negali rasis."
Atliko
vidutiniškai.
bos, kad, paskaitoms pasibaigus,'
skaitymą su jais nei nepradėk vietos vargonininkas, p. M. Kar- kreipti nei viena sriovė—ar taubuvo kalba p. A. A.
Tarpaktyje
jei liks laiko, leistų parapijo- kalbėti, nes tuojaus atšaus: "Ką bauckas. Pirmiau
ar
socialistiškoji, nes kė- Vasiliausko iš
jaunimas čia tiškoji.
nams
Chicagos. Prapasikalbėti apie lietuvio' aš gausiu iš to? Kam man rei- buvo
apsnudęs, bet, pasidarba- sinantiejiesi taip daryti liktų nu- džioje nupeikė lietuvius-amerikiekunigo parsikvietimą savo baž- kia skaitymo? Uždyką tiktai pi- vus pp. J. Baniuliui ir S. E. Yi- į bausti. Prasilenkia su teisybe
čius už tai, kad jie šj metą apnyčiai. Mat, dabar lietuvių baž-! nigus leisti laikraščiams?" Pasi- taičiui, "Ateities" redaktoriui ir minėtasis korespondentas,
rašy10 metų
nvčia turi airį kunigą, lietuviui
sukaktuves
gerti, kaip jie patįs prisipažįsta, administratoriui, pradedama dau- damas apie socialistų prakišimą, vaikščiojo
kalbos nemokanti. Taigi,
spaudos
atgavimo Didžiojoje Liegeg. į jiems geriau, nesą išsitraukus, giau veikti. Birželio 6 d. žadama renkant šiems metams valdybą.
Sakė: "Jie blogai daro
i, d., paskaitų progratnui pasituvoje.
"yra smagiau valanda, kita pra- paruošti jau savo vakarą.
Patįs socialistai atsisakė, tačiaus
j
kad
ta spauda yra ne dartodėl,
baigus, "Aušrinės" pirmininkas. leisti." Girtuokliavimas
yra paGabijos Naris. valdyboje jųjų visgi yra trįs; kiti
bet tarnauja klerikalikusį laiką pavedė parapijos rei- sibaisėtinai išsiplatinęs.
ir yra susipratę. Toje pačioje ko- bininkiška,
Subatoje
lams
ir
kalų apsvarstymui. Gi balsų, ir nedėldienyje eidamas gatve,
dvarponiams."
respondencijoje rašoma apie suBaigdamas
norėjusių buvusį kun. S. Remei-1 tuojaus atskirsi lietuvio butą iš
kalbą, agitavo, kad
su
socialistais.
Prie
sirėmimą
IŠ ROCHESTER, N. Y.
žmonės užsirašytų "darbininkišką parsikviesti, visai nebuvo. Fa- visu kitu:
riksmas
ir
tautininkai
su
pasigėrusių
valdybos rinkimų
kus" laikraščius,
rapijos reikalus besvarstant, tū- triukšmas tuojaus viską
ypatingai chicaDviejų sukaktuvių apvaikščio- socialistais neturėjo jokio susirėpasakys.
las J. R. tikrai priešinosi
giškį
ir
26
Baiandžio
d. (vėlai pri- mimo.
para- Girioje kartais taip baisiai ne- jimas.
Apie P. Dapkaus pavadi- dėtųsi "darbininkišką" organą
pijiniam pasitarimui, minėdamas,: kaukiama, kaip čia namuose. siųsta. Red.) vietos lietuviai ap- I
pastarojo
bendrovėn,
nesą
nimą geru tėvynainiu ir šalininkad parapija su apšvieta nieko Vos tiktai
neužilgo tas laikraštis virsiąs
kai-kurie išsiskiria sa- vaikščiojo 10 m. spaudos atgavitų. kurie norėjo išlaikyti drku
bendro neturi. Bet jam kitas
dienraščiu.
Paskui kalbėtojas,
vo blaiviu ir švaresuiu
gyveni- mo sukaktuves. Sumanius TMD. ją ant tautiškų pamatų, reikanas parapijomis, J. P., dar smarvaikščiodamas
po svetainę, siūlė
suruošti
mu.
Žinoma, begirtuokliaujant, 52 kuopai
apvaikščiojilinga pasakyti, kad P. Dapkus jį užrašyti, bet nekaip ėjosi.
kiau atsakė. Pagalios su
paskai-| visa ko ir atsitinka. Taip, gegu- mą, kitos draugijos karštai tam nėra niekeno šalininku;
jisai tok- Kai-kas
tomis nieko bendro ir neturėjo' žio
užmetinėjo, kad tasai
23 d. apie 12 vai. nakčia, ei- pritarė, ir bendromis spėkomis sai pat draugas, kaip ir visi ki"darbininkiškas"
parapijos reikalai, nes jiems dami iš smuklės,
laikraštis turjs
buvo
už
darbo.
griebtasi
Žmonių ti,
ir
savo
įsilinksminę Radarbaviinesi
su
svarstyti buvo atiduota salė jau gučio tarnai -pradėjo
savais darbinesusipratimų
'patin
apvaikščiojiman prisirinko draugijai prisilaiko vien konstikivirčytis
ninkais. Šisai "Naujienų"
po paskaitų.
ir galop susipešė. Vienas, sako- tiek, kad svetainėje nebuvo vieagentucijcs. Kaslink balsavimo paDar turiu priminti, kad musų ma,
įbėgęs į namus, pasistvėręs tos nei sėdėti, nei stovėti. Ati- sekmių, reikia pasakyti, kad P. tas, girdamas savo laikraštį, neužmiršo, kad geresniam pasisemerginos apšvietime visai žemai peilį ir smeigęs kitam akiu
taip. darydamas vakarą, vedėjas per- (Dapkus prezidento vietai gavo
stovi. Į paskaitas vos kelios te- kad net
reikia kai lruriems kitiems
kimui,
peilis nulužęs. Akį žmo- skaitė programą ir paaiškino, ko- ne 50 balsų, bet 32, o socialistai
atėjo, o ir tos ne visos tepasili-1 gui visai išdūrė. Ligonis
kiu tikslu vakaras yra rengiaChicagos
savaitraščiams "užtepgavo prieš ne 32, bet 13. Kasnugati."
ko: jų dvi, pamačiusios, kad čia benta
mas.
Toliaus
Hartfordan. Kiti peštynėprasidėjo progra- link draugijos organo išrinkimo,
ne
tai, ko jos tikėjosi, neilgai' se įtariamieji
uždaryta belangėje. mas. Šv. Cecilijos choras, su sa- tai pažymėtina, kad patįs so- Abelnai, vakare stokavo tvarlaukusios išsinešdino.
kos, nes patįs rengėjai laike proKai-ku- Gegužio 25 d. teismas keturiems vo dainininkėmis, gražiai lietuvių I
cialistai nenorėjo "Laisvės" už
rios tokių merginų pas mus turi
tautiškaisiais
rūbais
užsimokėti
liepė
pasipuošiu- organą. Kai-kurie patarė "Drau- gramo, cigaretą, arba cigarą įsipo $37.00 iki
kandę, vaikščiojo aplink; susigan didelį palinkimą prie svai- $5.00.
labai
atliko gą." Tautininkai
Išviso sumokėta $67.00. siomis,
gerai
gi patarė "Koginančių gėrimų, kurių kai-kada Taigi, ir gėda, ir išk. 'os, o nau- "Švenčių Dainą." Pirmu kalbėvą," "Šakę," "Keleivį" ir galop rinkusieji, matydami tokį pavyzir perdaug užtraukia. "Aušrinė" dos
dį, irgi neatsiliko. Arba vėl, chobuvo
kun.
vietojum
Kasakaitis,
jokios....
Tenykštis.
"Kataliką," "Lietuvą" ir "Saulę." rui
norėf,t 'r niusų merginoms buti
tos klebonas. Jisai gan plačiai
dainuojant, vienas, atsistojęs
; Leidus
per balsus, vienbalsiai
pirmąją susipratimą keliančia
nupiešė Lietuvos vargus, kuomet likosi priimta už organą "Lais- svetainės viduryje, dirigavo. Padainavus, nubėgo užuscenin paneturėta spaudos, parodė mums
žvaigždute. Reikėtų, kad musų
IS MONTELLO, MASS.
buk
Prasiplatinusioji
žinutė,
|Vė."
mokinti chorą, bet, žinoma, busesutės pamatytų tą pirmutiniątuos veikėjus, kurie anuo Lietu"Lietuva" neapsiimanti buti nei1
vo pervėlu.
Ir daugiau panašių
ją žvaigždutę, daugiaus lankytų- Paskaitos. Gegužio 24 d. buvo vos sunkmečiu, darbavosi savo jI vienai
draugystei organu, turi sasi į blaivius pasilinksminimus, surengtos paskaitos bei prakalnetruko.
atsitikimų
tėvynės atgaivinimui, už skaisŠpykis,
pradžią ne musų draugijoje,!
ypatingai atkreiptų savo atydą į bos. Paskaitą laikė p. Ščesnule- tesnį ir laimingesni rytojų kovo- j\o
bet visai pašaliniame
šaltinyje.
paskaitas, raštus, nevengtų jųjų, vičius temoje "Chemija." Pati jo; įspūdingais žodžiais nupiešė Tokiu
budu,
kaip
matyt., ne
nes
tai yra bėgimas nuo savo paskaita buvo labai įdomi,
ir tą didelį
NEWARK, N. J.
džiaugsmą, kuriuom bu- draugystė, bet patsai koresponnaudos.
St. I—ras. kiekvienas, norjs šiek-tiek susi- vo sutiktas spaudos
atgavimas. dentas atsidūrė "navatname" pa- Lietuvis pasmerktas.
Balanpažinti su ta mokslo šaka, aty- Antruoju kalbėtojum buvo p. K.
dėjime. Jisai rašė, arba visai ne- džio 17 d. 1913 m. du
liedžiai klausėsi paskaitos. Atydu Vaivada.
jauni
Jisai kalbėjo apie ben- buvęs susirinkime, arba su tikslu tuviai
čion Amerikoj
vaikinai,
trukdė
keli
klausymą
"susipratė- dro veikimo naudingumą ir tai. apšmeižti
IŠ VALPARAISO, IND.
draugiją. Draugystė auklėti, Jonas Steponaitis, 20 meliai," kurie visuomet "viską ži- kokiu budu musų raštai buvo
mano. kad "Lietuvos"
redakcija, tu, ir Kazimieras Kregždys, 24
Ačiu. Smagu yra darbuotis, no." Paskaitai pasibaigus, buvo skleidžiami
po Didžiąją Lietuvą, nežinodama
stovio čia pat metų (vienturtis), lankė
dalykų
paeiliui
jeigu pritariama tam darbui, štai, dekliamacijų ir dar prakalba, ku- kiek vargo tekdavo panešti, užvietoje, buvo suklaidinta taja ži- lietuviškąsias smukles. Po tai
kad ir valparaisiečiai bendromis rioje raginta klausytojai dėtis siimant titom
sunkiu, bet lie- nute. Dabar
draugystė vienbal- nakčiai K. Kregždys dingo nespėkomis aptaisė visas neapda- prie draugijos, parengusios šias tuviams svarbiu, d«r^n. Trečiu siai
tas su tikruoju žinia kur. Už savaitės laiko
reikalauja
rasAšminis. kalbėtojum buvo p. S. Klimaitis.
rytas knygas, parašė naują kny-i paskaitas.
dalykų stoviu nesutinkančias ži ta lavonas Passaic River, ir, niegų kataliogą; žodžiu, prie knygyJisai kalbėjo apie musų veikėjus, nutes atšaukti.
Kitaip, busime j kam neatsišaukus, jisai buvo pano pridėjo daug pinigų ir darbo.
kurie prisidėjo prie spaudos atteisman.
laidotas miesto
priversti
kreiptis
IŠ
neturtėlių kapuoDabar ne tik patiems smagu tokį
WINGROVE, W. VA.
gavimo, drauge neužmiršdamas
Feliksas Dapkus, pirm.
se. Už savaitės laiko
Kregždžio
ir tų, kurie už savo pasišventimą
puikų knygyną turėti, bet dar ir Lietuviai. Čia
Kaz. Norbutas, vice-pirm.
lietuvių yra apie
motina, pašaukta pas graborių,
mirti
atplaukiusieji svečiai turi kuo 12 šeimynų ir
svetimose
šalyse, išFeliksas Bartkus, sekr.
pažino savo sunaus drabužius.
pavienių: 48 vy- turėjo
trėmime ir kalėjime...
pasidžiaugti. Ir tai ne tik kad rai ir 2
PrograKaz. Arlomsky (neaiškiai), Taigi, pasirodė, kad
Lietuviai šiomerginos.
paskendusia
gėrisi moksleivių darbais, bet dar
mas buvo
paįvairintas dainomis
je vietoje gyvena jau apie 6 mefin. sekr.
buvo Kazys
Atkasus
Kregždys.
ir padrąsina, ir aukomis juos sutai ir dirba anglių kasyklose. Ne- ir dekliamacijomis.
Ant. Koplievskis, ižd.
kuną, motina tai patvirtino. Polišelpia.
Gegužio 10 d. šv. Petro ir Posenai, gegužio 25 d., susitvėrucija pradėjo tyrinėjimą, bet kalNesenai atlankė Valparaisą kevilo
dr-stė apvaikščiojo 25 metų
sios čia unijos valdybon,
Red. prierašas.
tininko pėdsakų negalėjo surasti.
tarp 2
Daug
kartų
tur' chicagiečiai. Neaplenkė jie
lenkų ir daugumos anglų, inėjo sukatuves darbavimosi musų li- buvome prašę korespondentu,
Rugsėjo mėnesyje 1913 m. Joir musų puikaus knygyno. Pasiteratūros dirvoje Maironio, kuir du lietuviai. Gyvenimas
kad, rašydami, visuomet dalyką nas Steponaitis atėjo j
šioje
3-čią pogėrėję juo, pagyrė valparaisievietoje yra neparankus tuom, risai savo dainomis nemaža pri- nuodugniai ištirtu. Kaslink drau- licijos stotį ir pranešė, jogei jičius, ir štai p. J. Bagdžiunas pakad, norint ką nors nusipirkti, sidėjo prie lietuvių dvasios paža- gystes reikalavimo atšaukti aną- sai esąs žmogžtulis, nes nustūaukavo $5 knygyno palaikymui.
dinimo anais sunkiais Lietuvos
reikia eiti apie mylią kelio
ją korespondenciją, tai manome, męs K. Krcgždj j upę, ir dabar
į grePonai M. Meldažis, J. Krotkas
metais. Apvaikščioji- kad pati
prislėgimo
timai stovinčią vietą,
esadraugija, šiame savo pasiduodąs j teisybės rankas. Sukurioje
ir J. Mazlaiškis irgi po tiek
mo vakaras buvo
pat ma kelių
surengtas po- rašinyje smulkiai išnagrinėjus, 1 y g
privatiškų
krautuvių.
prisipažinusiojo žodžių, sanpatiesė. Išviso svečiai suaukavo Pirmiau
laikraščių čia kaip ir ne- bažnytinėje svetainėje. Žmonių anosios korespondencijos turinį, žinė graužusi jįjį ir privertusi paknygyno palaikymui $20. Ačiuo- buvo. Persikrausčius
buvo pilna. Kalbėtojų buvo trjs:
pilnai tai atlieka. Kadangi šisai siduoti policijai.
j čia kelePapasakojo, kad
jame ir dar kartą ačiuojame už tai
kun. J. Kasakaitis, p. S. Klimairašinys
yra oficialiu visos drau- buvęs Xew York,
veiklesnių
dabar pavyrukų,
Pennsvlvania,
gausias aukas ir priejautą moktis ir p. J. Kiekis. Kun. Kasagijos dokumentu, tai jisai, be abe- Ohio ir Illinois valstijose, ir masidaugino ir pareinančių laikraškaitis
sleivių darbui.
kalbėjo apie patj dainių jo, yra svarbesnis ir daugiau pa-/ tęs praeitų
čių skaitlius. Tačiaus dauguma
metų tvanus ir pats
ir jojo darbus. Antrasai, p. S.
Valparaisiečiai. | lietuvių užsiima
tikėtinas, negu pavienio žmogaus I dalyvavęs skęstančių žmonių geliš
kortų lošimu
pinigų. Draugijų jokių čia nėra. Klimaitis, savo kalbą nukreipė rašyta žinia. Tačiaus negalime bėjime. Matytieji vaizdai labai
Kalbėtojas p. siiMiaikyti nepadarę keletos pa- sujudinę jo sanžinę.
P. T. Grigaliūnas. prieš socialistus.
į
IŠ SCITICO, CONN.
Riekus savo tema paėmė lavinistabų prie šio rašinio. Jame yra j Kovo 26 d. iy 14 m. tapo permosi naudingumą. Klebonas dar
prieštaravimų. Tvirtinama, arba krėsta Steponaičio byla prieš
Lietuvių koiionija.
Skaitant
pakėlė klausimą apie reikalingu- bent duodama labai aiškiai su- "Grand
IŠ
SO.
BOSTON, MASS.
laikraščius, iš visur tenka pamaJury," kuri rado įtarimą įsteigti čia Amerikoje savą prasti, kad
neskirianti mus nebe pamato.
draugija
tyti žinučių. Neprošalį butų paJaunimas.
laiku lietuvišką kolegiją ir šelpti ne- savo
narių pagal, pakraipas ir atbrėžus keletą žodžių ir apie vie- čia susitvėrė Pastaruoju
Gegužio 4 d. byla buvo nagridraugija "Gabija," turtingus moksleivius. Pabaigoje sidavusi vien apšvietos platini- nėta
tinę lietuvių kolioniją, nors jiji ir kurios tikslas
prieš teisėjij Osborn, Essex
yra lavinti savo na- rinko aukų
Mariampolėje "Žibu- mui. Tačiaus čia pat nariai yra Co. teisine. ]tariamasai
visai maža.
Lietuvių šeimynų rius dainavime ir rūpintis teatru. rio"
prisiekustatomajai mergaičių pro- skirstomi j tautininkus ir socia- siųjų buvo rastas kaltu
čia esama tiktai penkių ir dar
3-ėiame
Mokytojum pakviesta p. M. Pet- gimnazijai ir "Saulės" namams. listus.
Sakoma, kad draugijoje laipsnyje. Bausmės gavo nuo 3
apie tuzinas pavienių. Gero ma- rauskas, kurisai
prižadėjo atva- Kaip teko girdėti, surinkta $50.50. nesama j vairių pakraipų susidūri- iki 7 metu
ža hą galima pranešti. Išskiriant
knlėjinio.
žiuoti liepos pradžioje ir
prabūti Tie pinigai pasiųsta kun. Misiui. mų. Cia pat nurodoma, kad prieš
Nevvarkietis.
1
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Intšjm&s, Seįtuus plikyti

rtil^tų daug daugiau, įe'
Chicago jprymtų mus, kaipo ben
drua pllieŽiuV, kuriais męs tair
fl arba s

inėtai.

\

kas-
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stunčfamT ranWaS',
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*iai ^urt but paiymžt| aiitorlaua pa nis, kuris nors ir dviemi dieno
labai norime būti, ir ne-kaipc
u!~
rašu lr adresu. Pasirašantieji pseudo- mi ankdčiaus tilpo- kitame
svetimus, kurio čia aptarnauja
Gandas apie Lopetos mirti.
Chicagos
nimais turi paduoti, Redakcijos žiniai,
pramonijos reikalus.
Besvarstant seimui šį klausimą,
dienraštyje, '"Daily Nevvs," bet yra
lr eavo tikroji vardą.
ir
Redakcija pasilieka sau teisę atsiun- daug-maž atsakymu
papildymu C'ia kalbama vien apie Chic'agą, pasikelia p. Skritulskas ir baisiai
čiamus jai "rankraščius trumpinti ir
sujudęs, prašo balso: iš veido
Šisai tačiaus išreikštosios
pirmamjam
straipsniui.
p. Jur. mintis
taisyti.
matyt, kad kas nors nepaprasto
Netinkamus laikra&Čiui rankraščius straipsnis yra perilg-as, kad jįjį iš- turi bendrą ir visu
kitų kolionijų
atsitiko.
Redakcija, pareikalauta, grąžina auto- tisai atkartojus. Jisai yra para- lietuviams
reikšmę.
riui atgal jo l?5omis.
Ar nelaimė kokia?
klaulabai
dytas
prielankioje lietuviams
Reikia visada rašyti pluksna ir tik
sia
Seimo
Prie to straipsnio paprezidentas.
ant vienos popierlo pus?s, paliekant formoje.
lietuviu
Prusą
pakvietimas.
atsako p. Skritulplačius tarpus tarp eilučių.
Taip,
—jį
baigos yra p. Kl. Jurgclionio kelietuviai
—

—

—

Prūsų
išsiuntinėjo pakviemintįs, kurias jisai išreiškė timą, kuriuom pranešama, kad
jau pirmamjame "jaunosios Lie- I -ietuvių Spaudos Draugija, kuri
tuvos" numeryje.
dabar leidžia "Prūsų Lietuvos Sažadanti neužilgo praMęs
kartoja reporteris p.1 vaitrašti,"
Kl. .Tur. žodžius
darome visa,, dėti leisti lietuviškai-vokišką laikką salime, kad sutverus augštes-;
raštį ir kitokių raštų. Išsiuntinė^
atsakomybės Ir teisingumo
tame raštelyje kviečiama prisidėti
jairaino prasmę, žmogus, kurisai į
ateina is Lietuvos be minties pa- prie "Spaudos" bendrovės, kuri
daryti Amerika savo nuolatine busianti
registruota. Bendrovė stobuveine, yra savo rūšies užpuoli-1
nuo tikybos ir povėsianti
nuošaliai
kas, bet ne gero piliečio typas.1
Nariai gausią dyne atetčiai darbininkas ir ®e jo- litikos reikalų.
gios statėjas. Todėl tegul žmonės kai
po vieną egzempliarą visų benateina su tikslu gyventi čia lr j
drovės
leidžiamųjų raštų. Nario
duoti Chicagul visa, ką. jie gali....
j
Ateikite čia, kad virsti gerais metų mokestis,
sulyg pranešimo,

skas—"man praneša,... kad

lies

Apžvalga.

—

Ateivių

Ateivių
Valstijose

amerikanizavimas.
klausimas
Suvienytose
yra vienu

svarbiausiųjų

kaip ekonomiškuoju, taip

ir val-

stybinių atžvilgiais.
juo tolyn,
ateivybė plaukia smarkyn.
Skaitlius salių, siunčiančių savo
išeiviją Suvienytoms Valstijoms,
Ir

juo

darosi vis didesnis. Ačiu tam, ir
ateivių eilės tautystės atžvilgiu darosi vis margesnės.
Valstybinė

Suv. Valstijų politika yra nukreip-

i tai, kad margumą sumažinus
ir, jei galima, visai išnaikinus,
kad asimiliavus tą daugspalvę minią ir padarius iš jos pastovius
šios Šalies gyventojus, besirūpinanta

čius

ir šalies gerove. Trumsakant, amerikonų, suatnerikosavo

pai
nčjusių ateivių, atyda yra nukreipta j tai, kad suatnerikoninus vis
naujai plaukiančius šion šalin ateivius. Amerikanizavimas pirmuose
ateivybės laikuose, kaip patįs 'amerikonai sako, buvęs lengvas. Pirmieji ateiviai, iŠ Didžiosios Britanijos, Vokietijos, Francuzijos ir
Skandinavijos buvę ateiviais, maniusiais pasilikti Čia ant visados
ir padaryti šią šalį naujaja savo
tėvyne. Šių gaivalų suatnerikonėjimas buvęs lengvas. Jie patįs to
net norėję.
Vėliaus, prasidėjus ateivybei iš
pietinės ir pietrytinės Europos, kaip
Chicagos dienraštis Tribune kar-

—

n

(
>

^

num...

numirė advokatas Lopeta..."—ir
skubiai išeina iš saiės.
■

Salėj kjla sumišimas, nes p.
Lopeta iš VYilkes-Barre, Pa., yra
tik p. Skritulsko žentas, bet
ir oficialis SLA. advokatas.
Greituoju duodamas įnešimas,
kad "mirusiam" išreikšti pagarbą
ne

atsistojimu. Tas padaryta. Ir
po to užklausta, nuo ko tokia

tik
ži-

nia paeina. Pranešama, kad tai nepatvirtinta dar žinia, ir Seimas nutaria palaukti žinios patvirtinimo.
Vėliaus pasirodo, kad pasiuntinys

6 markės (kiek mažiau padarė klaiikį: mirė Lopetos švošią .šalį savo šalimi.
$1.50); trims mėnesiams 1.50 mk. geris Genys, o buvę pranešta, kad
Chieago galėtų pagelbėti mums!
Bendrovės reikalais prašoma kreip- Lopeta.
taip daug ir išlošti tiek daug pati, jei Jinai leistų mums geriau- tis prie p. E. Symonaičia (KleffelSeimai kas 2 metu.
sia, k? męs turime.
tęs© to- str. 1 b., Tilžėje), pinigus siųsti
liau* p. Jurgelionis.
ACiu šiai i
Apsvarsčius visapusiškai ir gakasin. p. Otto Subat (Schuetzenpriežasčiai, aš randu, kad pirmuna karštai seimu
laikymo klausitinė gentkart© yra taip nenusi- haus, Tilžėje) antrašu.
mą, pripažinta, kad 2 mot. seimai
stovėjusi, neatboja labai, kas at
Chicagos

piliečiais

skaitykite i esanti

lr

—

—

aitinka; jie sako, kad Chicago
jųjų neatboja. N'et jei jie virsta
piliečiais, jie nesijaučia jos da-

"Darbininkų

Balsas"

neišei- yra

geistinesni

ir

praktiškesni

ne-

milžisiąs. Kaip teko iš ištikimų šal- gu kasmetiniai,
nišku
didumu
nutaria
ir tobalsų
lim. Kai-kurių dora yra žemesnė ninių patirti, "Darbininkų Balsas,"
linus
seimus
du
kas
metu.
negu senojoje tėvynėje, ir kol kurisai buvo
laikyti
žadčjęs šiame mėnesybandomo
kurio
parodyti
męs,
Priimta po to dar keletas smulišeidinėti
jiems, kiį Amerika ištikrųjų jiems je pradėti reguliariškai
reiškia, nepertikriname juos, kad Baltimorėje, kai kurių priežasčių kesnių įnešimų.
Prieš pietus skaitoma linkėjiJinai visuomet turi buti jųjų naSutrukdinimas,
dėlei, neišeisiąs.
mais ir Jųjų vaikų namais, jie
mai
Seimui. Seimams SLA. ir
mums pranešta, esąs liktai lainėra pastovus ir geri piliečiai. kaip
TMD. priduodama dar viena doŠiame rudenyje, manoma,
Net. Jei žmogus turi pilietystės kinis.
popiepis ir neturi tokio pajauti- galima busią '"Darb. Bal." leisti vana—vėliava nuo valparaisiečių.

mo, Jisai nėra amerikonu,
tikslui męs dirbame, ir

ir seimas

Skaitoma tarp kitų linkėjimų

šiam

musų

reguliariai.

28-29 Seimas Sus. Liet. Am.
(Specialė korespondencija)

nuo Dr.
Šliupo ir TeleišiutėsLapinskienės iš Scranton, Pa.
Naujai susitvėrusi Chicagoj kp.
prieš pat Seimą iš 17 narių siunčia geriausius velijimus, kuriuos
sutikta plojimu.
Šventakuprių
partijos velijimai sukelia daug
juokų.

ir

(Fotografija M. P. Brazausko, oficialio Seimo fotografisto, VVatcrbury Conn
)
PRE2IDIUM:
SĖDI: viduryj
p. Stasys Gegužis Iš Shenandoah, Pa., Seimo
pirmininkas; Iž kairėsės sėdi
p. Jonas
Tareila iš Ansonia. Conn., Seimo
vice-pirmininkas; iš dešinėsės
p. V. K. Račkauskas, Seimo sekretorius.
STOVI: ič dešinėsės p. J.
iš
Dagis-Sekevičius,
Lawrence, Mass., Seimo sekretoriaus asistentas: iš dešinėsės
Maršalkos asistentas, Jokūbas Ažunoris iš
Waterbury, Conn.
SEIMO

—

—

—

—

nuomonę paremia Ivaškevičius. po $6.00 savaitėn
per 30 savaiGenerališko Organizatoriaus
nuo "Jovarui ūkio" komiteto (Dr.
Laskevičius, paduodamas pavyzdį čių ir po $3.00 per 30
SESIJA TREČIA.
sekančių
Klausimas.
RačV.
K.
ir
išreikštas
A.
Rutkauskas
mintis,
iš tūlos anglų draugijos, pakriku- savaičių.
straipsnyje "Kj- Utarninkas, gegužio 26 d. 1914 m.
Nominacijos rinkimuose.
Išėmęs minėtus $-70,
Pradėta svarstyti apie Generatautišlantis Tautinis Individualizmas,":
kauskas) apie parėmimą
Buvo įnešimų, kurie geidė, kad sios su 18,000 nariu, nurodo, kad ligonis neturi tiesos
Sesija prasideda 9 vai. išryto
gauti dau- iiško Organizatoriaus "urėdo'
Ūkio" ir keletas kitilpusiame laikraštyje "American t
"Jovaro
kojo
laike
Prerinkimų kandidatai butų įvedimas naujų skyrių butų ne- giau pašejpos; po 5 metų gauna sutvėrimą.
vardų.
delegatų
peršaukimu
Journal of Sociology," virtę kitaip. zidentas
tų.
nominuojami apskričių, arba var- geistinas, bent dabartiniu laiku. toks narys $25.00, o po 10 metų
praneša, kad delegatas
SLA. 30-0S kuopos delegatas
Pietinė ir pietrytinė Europa esanti
dai
iš
i\'ew
žymfesnių narių butų garsina- Tam pritaria Skritulskas ir kiti. $50.00 palaidojimui, arba pasel- M. Šalna
Vuliukonis
Britain, Conn.,
išsireiškia. kad sulyg jo
pagriebta "sentimentalės" tautysKondratavičius nurodo, kad pa- pos
mi organe, kad kuopos geriau žiPOPIETINĖ SESIJA.
ligoj.
pristatė savo mandatą, ir jarn sunuomonės, Gen. Organ—ius netės banga, kokią vargu kuomet nors
nes
$6 neužtenka
Iždo globėjas T. Paukštis pa- notų. už ką balsuoti. Visapusiš- šelpa permaža,
teikiama delegato ženklelis. Sekir nenaudingas.
Že ma ntauskas
nei apmokėjimui ligoubučio lėšų.
pirmiaus galima buvo istorijoje
neprita- reikalingas
duoda
vakaSeimui
savo pataisytąjį ra- kai apsvarstęs šį klausimą, Seiskaito
Račkauskas
I vaškevičius, remdamasis
retorius
ria
komisijos raportui, aiškindap
pastebėti. Nurodoma į slavų tau- rykščių sesijų protokolą, kuris portą, kuris priimtas. Skundas iš mas pripažino, kad dėlei išvengi- Jis pataria įvykdinti antrąjį skykad tas nepraktiška: ge^ Į Insurance kompanijų tvarka, mamas,
ir
Rinketas, kovojančias už savo tautybės liekasi
Reika
narių priimtas. Skaito/na 154 kuopos iš Youngstovvn, Ohio, mo politikavimo ir galinčių kilti rių. Jam pritaria
riaus
aprubežiuoti laiką sirgimo no, kad tokio organizatoriaus reiišlaikymą.' Kadangi tos tautos keletas telegramų su pasveikini- priešai delegatą Povylą Mažeiką, is to ginčų, geriau? palikti nomi- vičus. Tačiaus Lazauskas, M.
kas
metai,
esančios negana stiprios, kad kelti
sakysim, kad per kalingumus yra neužginčinamas.
Vokietaitis, Damijonaitis, Sirvymais iš Chicagos: nuo SLA. clii- kuris esąs kuopos neįgaliotas ir nacijų klausimą kaip dabar.
metus
Damijonaitis nurodo, kad
narys negali daugiau gaudas, Balčiūnas, Astramskas, 1cpolitiškus maištus už savo nepri- cagos kuopų, nuo J. Hertmanavi- legališko mandato neturįs. Nutarmažuose
ti
miesteliuose gali but ir
Ar kelti Centrą iš New Yorko mantauskas, Gugis ir kiti—visi
paselpos, kaip per 15 savaičių
gulmybę, jos visą kovą vedančios čiaus ir S. Marcinkevičiaus.
ta palikti jį delegatu, kol Seimas
be Gen. Organ.,
galima
ir
apsieiti
po
$6.00
15 savaičių po $3.00.
į Wilkes-Barre?
išreiškia, įvairiais budais savo,
kulturos ir apšvietos dirvoje. Miar
skundas yra pamabet
ne
Centro Sekretorius Strimaitis neištirs,
dideliuose.
Dideliuose
Pora kuopų duoda įnešimą, kati mintis pamatuodami, kad išmin-; Komisijos plianas gali "išvaikynima čekai, kurie pirmiaus buvę
tuos.
Kadangi delegatas Masavo raportą, kuriamiestuose
be
ti''
skaityti
baigia
jo
apsieiti
sąnarius,
gavusius pilną sumą
negaližeika pr.ts prisipažino, jog nėra perkelti SLA. Centrą iš Ne\v tingac įvedima* augštesnių pašeitaip suvokirtėję, kad "jie vokišma.
atliktų peJį turi skirti ir kontroliuoti
$270.00.
Yorko j Wilkes-Barre, Pa.
kai kalbėjo bent taip gerai, kaip ir me, apart paminėjimo
po.s
skyrių
yra
principijaliai
geiskeliu
tai
išrinktas,
Centro
reitais 2 metais darbų, sekretor. reguliarišku
Prieš sumanymą kalbėjo: J. 2e- tinas, bet tą svarbų klausimą reik
s'avo prigimtąją kalba." Šiądien
Laskevičius, Yarašius pritaria remia Valdyba. Jo nuomonę
Seimas, nerasdamas galimu dalyduoda ir nurodymus, kaip tuluoBalčiūnas ir kiti.
tinkamai išdirbti, o tą galinti
ku, sulyg SLA. įstatų, pripažinti mantauskas, Yarašius, Živatkausgi tėvai dar kalba vokiškai. Jau- se reikaluose
pa-J Žem—ko nuomonei.
M. Vokietaitis sako, kad
turėtų šis Seimas ir
V.
K.
tam
tikra
ir
kiti.
Račkauskas
kas,
daryti
Kondratavičius (komisijos nakomisija.
minėto Mažeikos legališku Seinoji gentkartė nepažįstanti tos
lai kuopos pačios turi sau savus
organizacija elgtis.
Nai.jasai Centro perkėlimo suSimpatijos kuone visų delegatų rys) gina raporto plianą.
kalbos ir vartojanti vien savo primo delegatu, pripažino jarr. tik
vietinius organizatorius, nes GekuVienu iš svarbesnių dalykų,
! buvo principijaliai už įvedimą nauRačkauskas
statistiškobalsą Seime lyginai, manymas lengvai tapo atmestas
patariamąjį
gimtąją. Tarp čeku išsiplatinęs
nerališko Organ. siuntinėjimas į
Seimui
šiain
svarstyti,
jo, ar naujų skyrių, tačiaus ne-' mis žiniomis prirodinėja, kad kodidelis vokiečių nekentimas. Len- rj prisieis
;kaip ir prezidentui Živatkauskui. dauginiu visų balsų prieš du.
tolimas
momėnesinių
valstijas yra finansiniu
mažiaus simpatijos ir tam suma- misijos raportas
Po 15 m. pertraukos skaityta
kai gi, padalinti tarp Rusijos, Vo- yra sulyginimas
yra pamatuotas,
atžvilgiu nepraktiškas.
visiems nariams to paties
kad šio klausimo apdirbi- tik
kesčių
"Tėvynes"
padidinimas.
nymui,
be
kuriapaduoda pataisymą,
raportas Įstatų Komisijos,
aprukietijos ir Anstrijos, lygiai nekenPrieš Gen. Organ.
skyriaus. Dabar seni SLA. na- me duota įvairus legališki ir prak'
Priėjo klausimas padidinimo mą pavesti tam tikrai komisijai. bežiavinio laiko (be tų 5 ir 10
sutvėrimą
čią visų trijų savo užkariautojų.
kalba
senos
polikusie
$150.00
SLA.
Ramanauskas,
Galutinai
nutarta
riai,
Kalba
prie
organo
Lazauskas,
"Tėvynės."
įstapavesti
tiški
metų
pro vizijos).
patarimai, paliečianti SLA.
Jie esą karštai prisirišę prie savo
Živatkauskas, Dėdynas, Užda\ iSeimo tam tikslui išrinktoji ko- tymų Komisijai išdirbti visą pliasmertines, moka "flat" mokestis
De dy n a s
Žeman- nis ir kiti.
fcaJbos, kulturos. Apie lietuvius senovišku budu: po $2.00 j me- įstatų permainas, pataisymus ir
palaiko
1.1. Raportas priimtas ir tuojaus misija: Račkauskas ir Gugis. Sis ną naujiems skyriams (priėmus tausko
fcalbania, kad keli dešimčiai metų
nuomonę.
Damijonaitis,
Dideliu daugumu halsu Seipastarasis prašo, kad komisijos atvdon šin seiman prisiųstus kuo-;
tus, nežiūrint nario amžiaus.
pavesta Seimui jį apsvarstyti.
Balutis
Gugis pataria šį klau- mas sutvėrimą Gen.
atgal jie laipsniškai rusėję. Tair
Seimas
ir
minėtą plianą paOrganizapalauktų
duotų pų įnešimus)
Tai buvo pirmas kietas riešu- raporto
Pirmesni seimai paliko tokią
čiaus p'akilo nacionalizmo banga ir
simą perduoti išrišimui jau nu- toriaus "urėdo"
atranda, kol-kas,
kad jos permai- tys, kurį Seimui prisiėjo sukrem- progą komisijai gerians klausimą garsinti organe ir paleisti kuo-j skirtai
žinodami,
tvarką,
dabar stengiamasi sutverti savo kulkomisijai nauju skyrių to- dalyku nepraktišku ir
apsvarstyti. Seimas atideda iki ponis nubalsuoti, o sekančiam:
neapsimone vienas senas sti.
dėl, kad 1) taip svarbiam klau- kančiu ir todėl
tura ir raštija.
Toksai pat tautiško- nymui priešinsis
atideda
vėliau.
seimui
galutinai
tą
jį į šalį.
klausimą
panors seimai gerai suprato,
simui nėra čia Seime po ranka
sios sąmonės kilimas pastebiama ir narys,
atidėta
Taipgi
šalin
Po
be
vesti
išrišti.
svarofipertraukai
Brazauskas,
kari toksai iavorizavimas senųjų
tinkamą statistišku žinių, 2) kad stymo: Rinkimą redaktoriaus viSEREDA, GEGUŽIO 27 D.
pas kitas tautas, esančias Austrocialis
Seimo
nutrauir
fotografistas,
galų-gale
neteisingas
nustatymas skaitliniu dabar gali suotinuoju balsavimu
"Tėvynė" bus padidinta.
-l-ngurijos, Vokietijos ir Rusijos narių yra
Sesija tasidarė 9 v. ryto. Pri- kia fotografiją.
(priešais
Pereitų dviejų me- imta
nelegališkas.
Pirmiaus išrinktoji komisija užkirsti kelią tai komisijai, kuri.
Makavecvaldžioje.
naujas
delegatas
užsiregistruoja
kad
Kondratavičius);
palitų gyvavimas patvirtino,
kas iš Thompsonville, Conn.
"Tėvynės" padidinimą apsvarsty- paskirta naujų pašeipos skyrių šventės įsteigimą, Seimą laikyti
Totiaus Tribūne, kartodama p.
Pašelpos klausimas.
kimas šių senų mokesčių yra
ti išduoda savo raportą per ^li- apdirbimui.
Pradėta
iš
eiles
svarstyti
ĮstaMiller'io mintis, raSo:
bįirželyj ir 1.1.
Labai daug yra įnešimu apie
kupstu, per kurį negalima yra tų
kad
SLA. pinigus'įdėti į valdžios ir
kolainj.
Apskaičiuojama,
Seimas
atmeta
patarimus.
Komisijos
seiminės
komi-i
reorganizaciją pašelpos klausimo.
nesuklupus. Nekurios val"T." 8 puslapių didumo galėsiankitus
Tat ii šių šalių Ir iš šių žmo- praeiti
ir
Patarimą
užtikrintus bondsus
pataisyti
vaikų
skyYra
sijos
raportą
perduoda jį ĮstaneMassasumanymų už įvedimą antronių mes gauname šiądien savo stijos, kaip, pavyzdžiui,
ti atsieiti apie $0,700 per metus tų
riaus taisykles nutariama svaršančius
apie 5%—priimta.
Komisijos
ir
apdirbimui.
jo augštesnio skyriaus,
atpenč.
Imigrantus. Jie neateina čia kaip chusetts valstija, atsisakė regis(už 6,000 egzempliorių). KomisiPosėdis užbaigta
styti, priėjus prie vaikų skyriaus Tai
Seimas užtvirtina vienbalsiai
'4S m. vokiečia
skaitymu linjlaškodaml lais- truoti SLA. savo valstijoj tolei,
svarbiąusis gal šios konvenir inei- Dr.
ja,
padavus
sąmatą
išlaidų
ves.
Jie ateina duonos jleškosvarstymo.
kėjimų.
nariu.
Basanavičių
garbės
klausimas,
cijos
kurį delegatai
visuose apsaugos skyriuose
daml. Jie yra ekonomiškų prie- kol
Patarimą nemainyti, kol-kas, pradeda svarstyti su visu rimtu- gl| "Tėv." leidimui, išneša rezo- Šatą balsavimą visi, pagarbos dėmokestįs
propornebu?.
AUKOS.
įvestos
žasčių atvyti. Jųjų sielos yra
konstitucijos ir duoti progą ilges- mu ir taktingumu. Apie palikimą liuciją, pritariančią padidinimui lei, atlieka atsistojimu. Visgi
namie
Jųjų troškimai dažniau- cijonališkai nario amžiui.
Šiuosmet,
sykui su linkėjimais
"T." iki 8 pusi. dabartinio for- čia
nį laiką ją išbandyti praktiškame pašelpos skyriaus,
siai yra likusiųjų senoje tfivynftje
išėjo nelabai skanus dalyke-1 prisiųsta Seimui dikčiai
dabar yra,
kaip
sekretorius
užbaigė
vai.
mato ir leisti organą sykį j sa- lis.aukų.
Apie i
Jų žmonių troškimai. Jie netikgyvc-iime, nutariama priimti aty- kalba: Tarnas Astramskas
Keletas delegatų (tame tar-! Aukos
(plo- vaite;
Seimas
plaukė įvairiose sumose
tai atneša su savim savo senti- savo nuodugnų raportą.
nuo liepos 1 d.
pradedant
don, svarstant įnešimus.
ir
pe
prez. Živatkauskas) visai —nuo $1.00 net ir
jimai) ir Jtiozapaitis.
iki $50.00.
^montalį nacionalizmu, rašytojas sekretoriaus raportą vienbalsiai
Pabaigus Įstatų Komisijos ra- T. Paukštis prašo informacijos šių metų; ji taipgi pataria įgyti netaktiškai ir nelaiku įvelka Stambiausios
tvirtina, bet šiaal nacionalizmai
aukos pribuvo nuo
šio
Iš
pasirodė,
Balutis
duoda
raporto
Linotype.
įnešimą klausiman visai pašalinius daly- Dr.
portą, pradėta svarstyti kuopų apie šio skyriaus
stoja "kontroliuojančia Jlega vie- priėmė.
finansinį stovį.
Ivaškevičiaus iš Newark, N.
turi pilnu
šose
musų
komisijos
patariamą
ateivių Amerikoje kad šiuom laiku SLA.
raportą
pri- kus (kaip neva nelegališkąjį paįnešimai.
Strimaitis praneša, kad šis skykuris
prisiuntė auką $50.00,
Įstaigose. Jie visi turi organiza- narių 9,183.
Ilgiaus svarstoma paragrafas rius turi apie $4,000.00 pinigais imti, ir Seimas priima visų balsais sielgimą Centro Valdybos ir Dr.
cijų pinigams sudėti, kad pakėlus
paskirstydamas
ją įvairiems tikSeimas
raporpriėmė
prieš vieną.
122, kur kalbama apie grąžinimą ir kad
Taip pat
reikalus savo gimtinėse šalyse.
Šliupo narystę) ir tas sukelia slams.
skyrius deficito nedavė,
Skritulįkaitomi
iždininko
SLA.
Jono
Chicagoje, tęsia rašytojas, lietu- tą
pasveikinimai, tarp triukšmelį—berods, pirmą triukaplikantų mokesčių. Apsvarsčius atpenč—lieka dar pelno. StrimaiSLA. 74-ta kuopa iš So. Cliivių tautininkai reguliariai prieši- sko, ir iždo globėjų T Paukščio
kurių yra pasveikinimai nuo So. šmelį nuo Seimo pradžios. Savo
reikalu
visapusiškai,
palikta
po
tis
išreiškia
kad
vernuomonę,
nasi amerikanizacljal. Jie nenociagos
prisiunčia $50.00, skirstysu $50.00
ir Varašiaus. Raporte pasirodė senovei, kaip konstitucijoj.
aukų keliu, kaip minėta, visi vienbal- iama
ri. kad jųjų jaunuoliai
tėtų principijališkai priimti įvedi- Chicagos kuopos
lankytų
taipgi
įvairiems tikslams.
Seimas
tuli apsirikimai, kuriuos
Amerikos kolegijas, nes jie
Įnešimas, kad permainyti po- mą naujo skyriaus, tačiaus šio įvairiems tautos reikalams ir pra- siai pripažįsta Dr. Basanavičių1
gali
\Vis. 212 kuopa neKenoslios,
pasiduoti perdaug Amerikos Įtek- nutaria atitaisyti.
smertinių išmokėjimą, sutrumpi- klausimo nuodugnus apdirbimas nešimas čikagiečių, kad Chieagoj, SLA. garbės nariu.
ir
mei."
pamiršta
Seimui prasidedant (subatoj ir
delegatų-rukorių ir
Iš daktaro-kvotėjo raporto pa- nus laiką nuo 2 metų iki vienų.
Po pertraukai seka smulkesni,
Sprendžiant iš šių faktg, tirpavesta tam tikrai komisijai, kuri
prisiunčia
boksą
cigarų, kuriuos
meNekurie delegatai nurodo kėblu- savo darbo vaisius
nedėlioj), susitvėrė 2 naujos kuo- nutarimai apie įvairių pašelpų
pinęs puodas (Amerikanizacija. sirodė, kad per du paskutiniu
priduos selelegatai
pasidalinę,
sesijai pasituri
SLA.
tu
"Liei..")
paduota daugiau negu mii.'? organizatoriams, kuriems kančiam
pos. Aukų apsčiai siunčiama.
asimiliacijai nenoišmokėjimo. Seimas užtvirtina ngus, užsirukę,
seimui, o kol-kas duoti
rimiausiį
kad
prisimena,
medžiagos
pluoštu, pusketvirto tūkstančio narystės sunku prikalbinti naujus narius
visuotinojo balsavimo naujai iš- uos pačius
kuomet nors Jam patekusi. Tai
progą šiam dalykui nusistovėti
kenosiečių
cigarus
KETVERGAS
jie
POPIET.
dėlei to 8. Vienok Strimaitis, ir
iStikryjų bua priežastis pasveiki- aplikacijų.
rinktą SLA. Centro Valdybą: ■ukė ir pereitam Brooklvno scipraktiški: keliu ji išbandyti
Prieš pietus paskaityta laiškų Račkauskas ir kiti
Dabartinio
nimui, jei pasekmes
Pašelpos Skyriaus Prezidentu—F. Živatkauskas, Yi- ne.
delegatai nu- (plojimai). Tą pačią nuomonę
pasirodys
Atikų prisiųsta Seimui
lygios darbui.
su linkėjimais: iš Chicagos (nuo
rodo, kad to 5, kuris ir pereitam paremia Varašius. Bieržinskas reikalai.
ce-Prezidentu— P.
Mikolainis,
ki šiolei per
$300.00.
Bieržinskiit ir Kibartų su auka seime buvo karštai diskusuotas ir
Seimo Komisija apipiešia da- Sekretorium
A. B. Strimaitis,
Nesileidžiant nagrinėjim'an turinio
pataria įvesti 3 skyrius, nes tada
ir
$10.00), iš Lawrence, Mass. (nuo paliktas, kaip konstitucijoj, negabartinį
pašelpos
skyrių
pri- Iždininku T. Paukštis, Iždo
nereikėtų žmonėms prisirašinėti
paties nusiskundimo, kad lietuviai t Z.
PĖTNYČIOS RYTAS.
duoda savo raportą. Komisija paJankausko su $2.00), nuo val- lima dėlei daugelio atžvilgių mai- kelias
Globėjais—K. Yarašius ir T. As- Fondų tvėrimas. Kankinių šelfcenori siųsti savo jaunimu Anierikad
j
prtselpities
draugijas,
taria. kad pašelpos ligoniams išparaisiečių, iš E. St. Louis, III.; nyti. Palikta po senovei.
tramskas, Daktaru-Kvutėju—Dr.
gavus didesnę pašelpą. Bieržinskio
pimas.
mokėti $270.00. Sergąs gali gauti }.
Šliupas.
Pirmas klausimas, kuris šį rytą

toja

Hcrbert

Adolfus

Miller'io

—

—

—

—

—

—

pradėta svarstyti, buvo kanfcinVų ria nuomonei Mikolainio ir Živatkausko ir pataria atmesti p.
šelpimo klausimas.
M ik©lainis patėmija, kad Račkausko
rezoliuciją.
Komitetas Šelp. Kankiniu yra
Račkauskas pats ištraukia
prie LSS. it oficialia jo praneši- savo rezoliuciją, ir jos vieton pamas parodo, kad per pa-taniosius duoda naują: susinešti su S.L.
kankinius R.-K.A. ir kitomis didelėmis or3 metus sušelpė polit.
tik suma apie $90.00, nors fonde ganizacijomis ir visoms bendrai
esama
apie $1,000.00. Ką tas paimti ateiviu reikalus savo glo-

f MD. Ssimae.
PIRMOJI m ANTROJI
SESIJOS.
Sykiu

toks fondas i-

geistų, kad
tų prie SLA.

seimas.
Pirmasai

šta, ir vakare

ir nuilsę nuo
visgi delegatai,
nekuriuose
dieninių posėdžių,
mažai prakaito išlieta, susirinko
minėton svetainėn apie 8 vai. va*-'

Račkauskas: Męs žinome,
kad
prašymais męs negalime

siun-

prisidėti tik tuomet, čiant ten delegatus nuo apskrigalės kontroliuoti tos čių. Išaiškinta, kad valstijų teidraugijos knygas, ineigas ir išei- sės, raportų blankose, to neleigas,—kitaip SLA. galėtų susi- džia daryti,—nėra, kol-kas, ir dikompromituoti, jeigu kas ten delio praktiško reikalingumo.
blogo, be jo kontrolės, pasidaryApie Anonimiškus Sumanymus.
SLA. gali
kada SLA.

mitetą

kad SLA. skirtų Imigr.
Selp. Dr. Nevv Yorke $100 ir pavestų SLA. Centro Valdybai paskirti tenai vieną direktorių nuo

liuciją,

Seimą

negali but ir

tuoja,

svar-

stoma.

eiti

per

kad

tą

5 rankas.

Gerai butų, stebuk 1 i ngus apgar sin i mus.

"kelionę" sutrumpinti, Strimaitis ir keletas kitų
V a r a š i u s, Iždo globėjas iš įgaliojus išmokėti pašelpas ir delegatų kalba prieš įnešimą, nePittsburgho (tos pačios kuopos, pomirtines su parašu prezidento, są kiti laikraščiai tokius apgarsinimus talpina.
ką ir Baltrušaitienė), praneša, kad sekretoriaus ir iždininko.
Seimas tą sumanymą priima.
B a lu t i s,
Račkauskas
Dr. Baltrušaitienė laikiusi krivūkalba už Įnešimo priėmimą, ir
les po kelias savaites ir jų suSeimas vienbalsiai nutaria "steNauji Sumanymai.
laukti negalima buvo; kad skunPaduodama kelių delegatų su- buklingus" apgavi ngu s apgarsidas prieš redaktorių už netalpinimą jų kuopos protesto yra manymas, kad Dr. Šliupui, kaipo nimus iš "Tėvynės" prašalinti.
Nutariama išmoKėti įvairias binegrynas, nes kuopa pati jį at- geram lietuviui ir karštam tėšaukusi ir kad aš Dr. Baltrušai- vynainiui, taipgi suteikti garbės las.
Skaitoma ir išrišama įvairus
tienės ir jos patarėjų pusės tame narystę. Sumanymas priimama
klausime (sulyg Dr. Basanavi- be opozicijos.
prašymai.

jis

Pildomoji Taryba ignoravusi ją Valdyba yra -už savD pasielgimą
Seimas nutaria šio dalyko iš(daktarą-kvotėją), nepaduodama pilnai išteisinta.
į .tyrimui išrinkti
komisiją ir jos
jai krivulių. Redaktorius, sako
darbo rezultatą pagarsinti "Tėskundėja, naudojasi "purvinais"
Kiti Skundai.
vynėj."

įrankiais

savęs.

savo

politikos

Skundas sąnario Skinderio iš
Perleista dar keletas smulkesiš Chicagos atiduotas į nių įnešimų ir
ilgesnį laiką svarSLA. tos "skriaudos," kurią Pild. ; rankas Pildomosios
Tarybos, jos styta labdarybės (našlaičių fonM i k ol a i n i s: SLA.
praktiš- Taryba padariusi, suteikdama Dr. nusprendimui.
do) reikalai.
kiau butų susijungti su draugija, Basanavičiui
garbės
narystę.
Skundas sąnario Miliaus iš E.
Po ilgo svarstymo nutarta, kad
kuri turi teisę siųsti atstovą j Pild. Taryba, skundžiasi skundi- St. Louis
atmesta, kaipo nepa- SLA. įstatų komisija prirengtų
kaslegarnę, ko negali padaryti kė, ją, kaipo moterį, ignoravusi, matuotas (sulyg Skundų Komisi- plianą, kokiu budu pakelti senus
Im. Selp. Draugija New Yorke. ir ji norinti "išnaikinti prieta"flat" narius pagal valstijų reijos patarimo).
Duoda vėl daugelį pavyzdžių iš rus," kad su moterimis taip nesiSkundas nekuriu IVaterburio kalavimus, kad visi mokėtų pa-

AmbrozcviČius:
bent $200.

pa.kirti mui,

kad

jie

negalį

pervary-

atlyginti 36 kp.

ilgo prityrimo kaslegarnčj. elgtų.
Sekretorius Strimaitis
Živatkauskas: Ar nebūtų

savo

gerai, kad susinešti ir

susidėti

šiame dalyke su S.L.R.-K.A.
Gu g 13
pritaria Mikolninio
ir Živatkausko nuomonei.

Balutis nurodo visą nenaudingumą favorizuotl New Yorko
Im.

5elp. Draugiją,

o

apleisti

tokias pat draugijas Philadelphijoj, Baltimore ir Bostone. Prita-

Llt. KoB. K. Balutis

(ižd.);

atstovavo:

tikru

tam

delegatų

pa-

sveikinimu. Tuomlaikiniu sekretorium mandatų sutvarkymui paskiriama J. Soliunas iš \Vater*bury, Conn.
Delegatų pribuvo Seiman išviso 29.

savo

s

Povilaika

J. O. Sirvydas.
Centro Sekretorius Jonas Ž©»
mantauskas lygiai 8 vai. atidari

per

apie

3 metus gyveno už-'

M ik o 1 ai
pavarde.
pavyzdžiais sirašytų
garbės narystės buvo išneštas įkišę beprotnamin jo partneriai. pakalinėj drėgnoj bakūžėj, kaip
B a 1 u t' s duoda pataisymą:
Strimaitis praneša, kad to- kokiam
nurodo, kaip lcgalis agentas daug
kuopos susirinkime., kur dalyvašulinvj, kur nustojo sveigali gero padaryti sulaikytiems galima rašyti ir duoti sumany- vo 8 nariai ir protestą priėmė ki gandai buvo leidžiami tulų katos. Jis pildo priedermes ne
kaslegarnėj ir patekusiems po mus po slapyvardžiu, bet jeigu 5 balsais prieš 3. Organo redak- "organų," bet jie patįs tik ir ži- tik sekretoriaus, bet ir administeismu. Bet savo namo visgi ne- jis eina visuot. nubalsavimui, tik- toriui pasirodė, kad tonas pro- no, kam jie tokius gandus leitratoriaus, o už tą paskutini darpajiegiame įsteigti, todėl turime ra pavardė privalo but išduota. testo buvo toks, kad jo talpinti džia. Strimaitis praneša, kad jie bą jis negauna atlyginimo. Kalba
rūpintis savo legalio atsto- Pataisa ir įnešimas vienbalsiai nebuvo galima ir j kelias die- keli Jankė Paukštį ligonbutyj, daugelis delegatų, vieni išrodyv o gavimu, susijungę su rusinu, priimama.
nas, paaiškinus redaktoriui, kuo- kad jie patyrė nuo daktarų ir dami,
kad sekretorius privalo
Skaitoma velijimai.
ar
Dr. patįs patėmijo, kad Paukštis, ant
lenkų Imigr. namu.
rusų
pa savo protestą atšaukė.
gauti tinkamą atlyginimą, kiti
Baltrušaitienė ir to savo skunde nelaimės, yra nenormališko pro- kad dabar,
Įsteigti fondą užlaikymui tokio
po balsavimo, prašyPĖTNYČIA POPIET.
atstovo nors is $1,000 ar $1,500
nemini, {tardama, buk "Tėv." re- to. Užlaikomas yra švariai ir ge- mas ne vietoje, kad butų perPopietinė sesija prasideda įne- daktorius ir iki šiam laikui netal- rai, ir Strimaitis, kaipo buvęs
pradžiai.
daug ir 1.1. Balsuojant, prašySkaitoma laiSkas nuo Imigr. šimu paskirti $100 konkursą su- pina,—elgiasi "despotiškai."
prie tokios bepročių įstaigos mas priimtas 21 balsu prieš 7.
Selp. Draugijos iš New Yorko, rengimui paskaitų apie SLA., Dr. Baltrušaitienės skundą ant urėdninku per 5 metus, gali liu- Kilo triukšmelis, nekurie reikakuriame siūloma vieta direkto- Įnešimas nusmunka.
Pildomosios Tarybos už jos buk dyti, kaipo tų dalykų žinovas. lavo slapto balsavimo, etc. Prisiriaus I. 5. D. direktorijate SLA.
Taip pat nusmunka ir įnešimas ignoravimą krivjtlėae ir Dr. Ba- Paleisti gandai yra neteisingi ir laikant
legalės tvarkos, dėlei
reprezentantui, jeigu SLA. skirs apie jsteigimį prie SLA. darbo sanavičiaus klausime Seimas po platinami žmonių negeros valios. šventos ramybės, nutariama šj
biuro.
tai draugijai bent $100.
M i k oi a i n i s, los bendrovės iklausimą balsuoti australišku buapsvarstymo pripažįsta nepamaLazauskas iž Baltimore
tuotu ir nutaria aitmesti didumu narys, praneša, tad Paukštis yra
du, kad kiekvienas delegatas užSkundų Išklausymas.
praneša, kad tokios draugijos,
visų bals1.* prieš 4.
jo seniausiu draugu ir, kaipo registruotų savo balsą. Duodama
Skundų komisijos naTys Gugis
Strimaitis patėmija, kad^ toks, gali užtikrinti, kad, apsi- įnešimas, kad vieton skirti "flakaip Liet. Imigr. Selp. Draugija
Nevv Yorke, Baltimore ir Phrla., vardi komisijos priduoda sura- skunde buvo kalbėta, buk Centro] reiškus Paukščio nenormališkutą," pridėti algos tiek, kiek flato
neturi tiesos siųsti legalio atsto- šą paduotų Seimui skundų sykiu Valdyba sulaužė konstituciją, su- mui,
mėginta daryti viskas, kas randa išneša, būtent $35.00 ir paPir-: teikdama Dr. Basanavičiui
vo j "kaslegarnę" ir nieko ten su savo rekomendacijomis.
gar- tik galima, kad jį iš ligos išgel- ikelti sekretoriui algą nuo $90.00
padaryti negali, nes jų prie atei-l mas skundas Dr. "Baltrušaitienės bės narystę. Jis prie tokios kai-: bėjus. Paukštis—žmogus be šei- iki $125.00 mėnesiui.
Balsuojavių neleidžia. Todėl, jeigu ką da- prieš SLA. Pildomąją Tarybą ir tės neprisipažjsta ir nenori iš mynos ir jo be priežiūros pa- ma australišku budu: už jnerysim, tai galime susijungti tik "Tėvynės" redaktorių. Skundikė Seimo išeiti Ueomrftatccijos laužy- likti negalima, o tokią priežiūrą šimą
balsuoja 32, prieš 5, atsu tomis ateivių draugijomis, ku- mena, kad Pild. Taryba pasielguStrimaičiui paaiškinama, galima buvo gauti tik toj vietoj, sisako
toju.
20, nebuvo—3. Įnešimas
rios yra legalizuotos—rusų, len- si nelcgališkai ir "sauvališkai," ■kad atmetimas Dr. Baltrušaitie- kur
jis yra. Jo tik pasigailėti ga- įpri imtas.
suteikdama Dr. Basanavičiui gar- nės skundo,
kų ar rusinu.
kaipo nepamatuoto,, lima, bet geriaus pagelbėti negaRačkauskas paduoda rezo- bės narystę, ir dargi buk SLA. tuomi pačiu
liudija, kad Centro Jima.
Rinkimai:
i

reprezen-

ir

XU'
Ambrozevičius ir RačPatėmijama, kad pastaruoju
kauskas nurodo, kad lietuviai, laiku du sumanymai, paduoti
nors turi
draugijų, bet neturi anonimiškai, tapo perleisti per
atstovo priedanga. Reikėtų nuo- visuotiną, balsavimą ir liko jstalėtų ineiti j "kaslegarnę"—tai da- tais (Nario apysenio).
D a m i j o na i t i s ir B a 1 utik po Slavokų draugijos
roma
atstovo priedanga.
Riekčtų nuo- t i s nurodinėja, kad toks daly- čiaus garbės narystės) buvo vaAtlyginimas Sekretoriui.
Paukščio Reikalas.
dugniai Imig. šelpimo klausimą kas nėra galimas ir liogiškas: rinėjamos tik paprastos intrigėSekretorius Strimaitis prašo,
išrišti, tačiaus šiuom laiku ne- SLA. balsuoja už sumanymus, lės.
Sumanymas 3 delegatų, kad iš- kad jam pavestų flatą gyvenimui
Račkauskas aiškinasi, kad tirti SLA. nario J. J. Paukščio viršui
galima svajoti apie savojo namo nežinodamas, kas jų autorium.
kanceliarijos SLA. namuoD a mi j o n a i t i s įneša, kad
įgijimą, todėl, kol-kas, gerai bent
prisiųstas redakcijon protestas iš Brooklyno padėjimą, nes buk se Sekretorius skundžiasi, kad
visi, rašantie SLA. reikaluose, pa- prieš suteikimą "Dr. Basanavičiui einą įvairus gandai, buk jį sveiką
savo atstovą turėti.
n

Valdybą

J. 2emantauskas (sekr.) ir

J.

A.

tautos gerovei: durnoj ir
ypač plačiojoj svetimtaučiu spauRėmimas.
Joj, nepamirštant, kokią didelę
Račkauskas: Buvo posė- kaip sykis toj linkmėj naudą atdyj Imigrantų Draugijos, New neša tokios įstaigos, kaip pavyzYorke. Ši draugija veikia lėtai; džiui, Liet. Informacijos Biums
visuomene nelabai remia, nes ją Paryžiuje, kurį nckurie piktos
veda žmonės, kurie platesnei vi- valios, arba menko supratimo
suomenei nelabai žinomi. Drau- žmones, dėlei asmeniškų piktu(Fotografija M. P. Brazausko, ofi.ialio Seimo fotografisto, Waterbury, Conn.)
gija geistų, kad didžiulės orga- mų, taip stengiasi pajuokti. PaGR'JPA SEIMO DELEGATŲ.
£ A. SEIME, VVATERBURY, CONN.
nizacijos (SLA., S.L.R.-K.A.) remia rezoliuciją, kaipo naudingą
ir
tautinės
.;iokią-tokią
turėtų
pakėlimui
prisidėtų
lietuvių sąmokontrolę. Draugija geistų suteik- nės ir išdirbimui prielankios Euku, kad Dr. Baltrušaitienės nie-| Strimaitis aiškina, kad tikiu nuo
ti savo direktorijate vietą SLA. ropos viešosios nuomonės Lie25-to seimo iki pasku|
Ateivių Komisija: V. Ambrokas ignoruoti nenorėjo ir neigno- trukdymą
išmokėjime pašelpų tinių laikų.
zevičius (Nj\vark, N. J.), K. Vilatstovui, jeigu SLA. įneštų $100. tuvių tautos reikalams.
ravo.
Dr. Baltrušaitienė skun- padalo tas, kad ne visi reikalinPavesta Pild. Tarybai pasirū- kcvičius (Drooklyn) ir J. AnceKalbėtojas pataria turėti savo atRezoliucija priimta vienbalsiai..
džiasi, buk ir kitose krivūlėse gi dokumentai būva Centrui pri- pinti
legalizavimu SLA. Kana- revičius (Brooklyn, N. Y.).
stovą.
Pild. Taryba ją ignoravusi, bet statomi ir kad pati išmokėjimo
Ambrozevičius
ir
Uždavinis
doj.
Apskričiu Teisės.
Kankinių Komisija: V. K.
to jokiais prirodymais nepama- procedūra
nes turi
yra
iš
perilga,
Įnešta
Račkauskas
prašalinti
"Tėvynės"
teises
bū(New York, N. Y.),
suteikti
pritaria.
Apskričiams
todėl

reprezentuotais Seimuose,

Centro

kare.
tavo

tuvių

ti

tvankus;

buvo

oras

nors

Imigrantų Šelpimo Draugijos

sako, kad

prasidėjo

posėdis

utarninke (gegužio 26 d.), "Šviesos" dr-jos knygyno svetainėje.
Diena buvo nepaprastai kar-

Gerai gauti tiesioginiu keliu autonoKo nd r a t a v i c i u s.
tuom mijos, bet šio įnešimo svarba taSLA.
kad
pasidalintų
butų,
me, kad tą idėją praplatinti tarp
Uarbu su LSS.
Priimta: įsteigt i politiškų kan- žmonių, sukėlimui jų tautinės
sąmonės. Paleistas nekuriu laikkinių šelp. fondiį prie SLA.
raščiu paskalas, buk "Liet. Spaudos Draugija" mananti tokiais
Moksleiviu šelpimo Fondas.
Damijonaitis, Astrauskas, Bal- prašymais "laižyti valdžios rančiūnas, Lazauskas ir kiti, bc opo- kas yra gyvas šmeižtas.
Ii a 1 u t i s
t.urorlo svarbą ir
zicijos, kalba už Moksl. Šelpimo
Fondo j-teipiiną. i.š kurio gautų galingumą viešosios Europos ir
pašelpas SLA nariai-moksleiviai Amerikos opinijos tarptautiniuoir SLA. narių vaikai. Priimta se susinėsimuose, kad tą opiniją
būtinai privalome išnaudoti Lievienbalsiai.

Živatkauskas

SLA. seimu vakaraif
Tėvynės Myl, Drau-

gijos

Bene tai, kad dabar tų bom
polit. kankinių, kuriuos LSS. tu- Lietuvos
Autonomijos Klausimas.
rėtų žinoti, turbut nėra.
Račkauskas patėmija, kad
Įnešimas, kad rengti rezoliucineduoda
komitetas
LSS.
ją su parašais, kuri reikalautų iš
jeigu
rusvi
valdžios autonomijos Liebuti
I
turi
tai
geistinų pasekmių,
tam tikros priežastjs—gal vi>uo- tuvai,
reiškia?

menė

su

atsibuvo ir

delegato

už

nepagarsitiimą jų

var-

ir

Rutkauskas (Chicago, 111.)
V. J. Šliakis (Shenandoah,

Pa.).
Priegt

Namo Komisija: T.
Astramskas (Phila.), A. Ivaškevičius (So. Boston. Mass.) ir M.
Šarka (Chicago, III.).

nuo-

J.

Yilkevlčluą
O.

Sirvydą*
tė. Mlkolas Valuckls ir T. Matas.
Waterbury, Conn.: Ant Lazdauska*
Pranas Banip* J. Sollunas, Leon Vlt
kauskaB, J. žemantauskas, Ant. Pa
vll&ika, Bs.m. Mažulis, Ona Stalionii>
tfi. Mikolas Valuckls ir T. Matas,
Lawrence, Mass.: J. SekeviCiua.
Baltimore, Md.: P. Lazauskas.
Cleveland, Ohlo.: A. Šimkūnas.
Chicago, 111.: B. K. Balutis ir M.
J. Damijonaitis.
New Britain, CoDn.: M.
Valukonla,
A. Mikalauskas ir J. Skritulskas.

Shenandoah.

Pa.:

Stasys Gegužli.
P. Dedynas.
Wilkes-Barre, Pa.: J. Stankevifil®,
Westville, 111.: J. Uždavinis.
Worcester, Mass.:

Bcstcn, Mass.: A. Ivaškevičia.
Pittston, Pa.: T. Paukštis.
New Phllad., Pa.: J. Bendoraitli,
New York. N. Y.: A. B.
Srimaitfc,
ir V. K. Račkauskas.

Atlikęs delegatų vardašaui
kį, sekretorius Žemantauskas priėmė nuo delegatų
prisieką, sulyg
Draugijos įstatymų. Po to išrinkta Seimo pirmsėdžiu Stasys
Gegužis iš Shenandoah, Pa., o
vice-prezidentu Mikolauskas ii

Jonas
Lawrence,

iš

Mass.
Seimo maršalka paskirta U.
Vitkauskas iš Waterbury, Conn.
Seimo prezidentas St. Gegu.$100
žis sveikina delegatus, nurodyda150
mas šios
draugijos naudingumu
250
*
100 ir svarbumą.

Finasų komisija paduoda patarimą, kurį apsvarsčius, paskisekančiai:

riama
r.
2.

3.
4.

Prieglaudos Namui
Moksleivių Fondui:
Ateivių reikalams
Tautos Namui Vilniuje

..

5. Kankiniams
6. Litwai
7. Jovaro Ūkiui
8.

Informacijos

100

25
27.54
Biurui

Paryžiuje
10.

Nori

Vilkevičius.

Korespondencijų

Komisijos

atliks Seimo sekreto-»

60 riai.
xJresos Komisijon išrinkta: B.
K. Balutis, J. O. Sirvydas ir M.
V.iso—1.027.54

Fondui

...

J. Damijonaitis.
Iš eilės seka pereito

Paskyrimas.

gauti

ir Kl.

5°

Višteliaj.icko

Seimo

Komisijų rinkimai: Finansų
Knygų Peržiūrėjimo Komisijon
išrinkta: Pr. Ranys, T. Paukštis

165 priedermes

9. Našlaičiams

Seimą

ypatingai tokolas.

Cent.
skaito

seimo proŽeman-

sekret,

protokolą 5-ojo
ir tauskas
\Vilkes-Barre. Nominuota slap- TMD. Seimo, laikyto Brooklvne,
tu balsavimu šios vietos: Pitts- N. Y.
Neesant Centraliniam Preziburgh, Pa.—28, Philadelphia—15,
N'evv Haven, Conn.—4. \Yilkes- dentui p. Butkui Seime, jo ra-Barre—7, Pittston, Pa.—3, New- portą Seimui skaito Seimo sekretorius.
ark, N.
Pittsburghas,

Philadelphia

J.—1.

Pittsburgh, Pa., Raportas prezidento priimtas,
Philadelphia ir Wilkes-Rarre. o jame nurodyti patarimai ir proBalsuota: Pittsburgh—26, Phila- jektai bus apsvarstyti sekančios®
sesijose.
delphia—23, \Vilkes-Rarrc 6.
Centro
sekretoriaus
Seimas atsibus Pittsburgh, Pa.
raportą
Nominuota

I:" ;arima

ačiū

visiems,
pasidarbavo pereitų 2 metų

kurie skaito sekretorius

laike.

Pagerbiama mirusius narius
atsistojimu ir palenkimu galvos.
Ačiu Seimo vedėjams.
Seimo uždarymas.

..

...

Paukščio

ding, Pa.).

Ir

Dagis-Sekevičius

Tautiškų Centų Paskyrimas.

Klausimo Ištyrimui
Komisija: T. Petrauskas, Jonas Mergaič-ių Gimnazijai Magal amžių, ir kuolabjausiai steng- Liutkauskas ir A. Kundrotą (vi- riampolėj

torijos rankrašti aprašymu

Ramanauskas

Prie tos komisijos likusius narius paskirs Pild. Taryba, kad Ne\v Britain, Conn.
Sekretoriais išrinkta J. šolit.nas
butų išviso ii narių.
iš Waterbury, Conn,, ir

Auko6, Prisiųstos Seimui.
Komisijų
Namui
■Prieglaudos
$95-25
Kontrolės Komisija: J. AmbroFondui
Moksleivių
21.83
ziejus (Brooklvn), J. BendoraiTaut. Namams Vilniuje
22.00
tis (New Philadelpbia), M. J.
Polit. Kankiniams
6495
Vokietaitis'(New Haven, Conn.).
"Lit\vai"
5.00
Teismo Komisija: J. O. Sirvy"Saulės" Kursams Kaune
5.00
das (Brooklyn), J. Karsokas
Ūkiui
28.80
Jovaro
CPittsurgli, Pa.), O. Bobinienė
Duonelaičio Paminklui
10.00
(YVaterbury, Conn.).
ir Našlaičių Fondui 8.50
Našlių
F.
P.
Bradįstatų Komisija:
6.50
chulis, Ant. Šliakis, K. Gugis (vi- Ateivių Reikalams
Kun. Tumo Fondui
5.00
si iš Cliicagos).
2-kliasei Mokyklai Vilniuje 5.00

dodų "Tėvynėj/' atmesta, kaipo ne- tis visus' tokius narius perkelt- si iš Brooklyn. N. Y.).
kumentais prirodo, kad Pild. Ta- pamatuotas,
sulyg Skundų Ko- j skyrių pagal konstitucijos reiApsvietos komisija: L". Šernas
ryba Dr. Basanavičiaus garbės misijos patarimo.
kalavimus, nes kitaip, negalima (Chicago, 111.), J.'Šliupas (Scrannarystės klausime pasiunti ir
Skundas A. Ramanausko iš SLA. čarteris nekurtose
valstijo- ton, Pa.) ir J. Baniulis (So. BosDr. Baltrušaitienei krivulę tele- Brooklyno, kad -Centras neišmo- se
registruoti.
ton, Mass).
gramų, kaip ir visiems nariams. ka greitai paselp^ ligoje.
KoLabdarybės Komisija: K. JurPrirodymas yra telegrafiško ofi- misija patari* duet Centro ValSUBATOS RYTE.
geliunas (So. Boston, Mass), T.
so oficialis pranešimas, kad Dr.
dybai patarimą, kad Centras
Smulkesni Nutarimai.
Ratkevičius (Union City, Conn.)
Baltrušaitienei krivūlės telegra- greičiaus tokias
pa^elpas išmo- Nutariama dapildyti SLA. is- ir B. Kondratavičius (Wilmermai buvo priduotas, ir u to aii- 1

kėtų.

Dr.

Brooklyn, N. Y.: Klem.
A.

Nepaskirtų

Viso—$291.78

yra

85.

Centro
iždininkas
Povilaik*
skaito savo raportą. Priimtas.
Iždo globėjai šelvis ir Trečiokas savo raporto Seimui nepri-

jų raportas

statė,

nors

senai

tilpęs

buvo

ne-

organe "Vien. Liet.*

Skaitoma raportas K\ygiaus V.
Mišeikos. "Raportas" be parašo
ir sutaisytas taip nepilnoj ir ne-

tvarkioj formoj,

kad Seimas

nu-

pranešimo neskaityti jokiu
raportu ir rankrašti perduoti archyvan. Čia išreikšta nemažai
balsų, kurie nepasiganėdinančiai
atsiliepė apie dabartinio knygiaus, V. Mišeikos, "darbavimąta ė

si."
Literat. Komitetas išduoda saraportą, kuris lieka priimtas.
Po to paskaityta pasveikinimų

vo

$.00 ir
9.00

Žemantauska9.

Gyvuojančių kuopų

telegramų, TMD. Seimui prisiųstų nuo [vairių kuopų, sąnarių ir organizacijų.
TMD.

AP8IVEDIM AS
—

—

—

NE LIOTERIJA.
Apslredlnias yra lloterlja.
Ne. nėra.
Kodėl

Meilės
trasa.
—

nėra9
laiškai

leidžiama

siusti

TREČIOJI SESIJA.
Trečioji sesija prasidėjo subatoj popiet.
Priimama
antrosios
sesijoi
protokolas
taisymais.

su

tūlais smulkiais pa*

Neužbaigtus Jonylos raštų

lei

dimo reikalus

pavesti

Centro Val-

Kazy- Mikolaitis mokinosi Rv j rengė pirmutinį savo vakarą, kagoję realinėje mokykloje. Išsto- me vaidinta "Žilė Galvon—VelKeletas
Centro jęs r900 meluose iš V
pranešimų
kliasos.į nias Uodegoil.*" Nors tą dieną
Sekretoriaus apie rcguliarišku- jisai atv\k i Ameriką; čia 1907 oras buvo šiltas ir žmonės nonius
Centrę Yflldyboįe pavesta m. pastojo j Valparaiso univer- riau butų išsisklaidę po Chicanaujai Centro Valdybai.
sitetą, kurį baigė 1910 m., gau- gos parkus, taciaus j vakarą suSvarstoma knygyno reikalai. damas
mokslo
bakalauro sirinko gan daug. Kasi ink vaiSkaudžiai nusiskundžiama ant diplionią. Jisai yra kilęs iš Jur- dinimo, tai reikalinga pasakyti,
dabartinio knygiaus, V. Misti- ba: ko api< inkės, Ras. ap.
kad jisai pavyko gerai. Žmonės,
kos, kuris įvedęs di lelę betvarPraras Puskunigis yra kilęs iš matomai, buvo patenkinti. PaKny- N'aumiesoio, Suvalkų gub. Tulą žymėtina gera tvarka, už ką pakę knygyno reikaluose.
giaus dideli-, apsileidinas jt.au- laiką j i a i buvo Marianipolėje dėkos žodis priklauso vakaro vekė išdalies betvarkėti ir sekre- "švedu, tai
Ten Buvęs.
yra privatiškai mo- dėjams.
toriaus ofisą, nes jokiu budu ne kinosi.
Amerikoje gyvena jau
galima buvo prie jokios tvarko* apie 7 m. Yra vedęs.
Iš "Aušros" dr-jos. "Aušros"
prieiti.
Kaslink
šįmet, pabaigusiųjų dr-jos i-os kuopos extra susirinĮvairių ncfvarkių ofise Centro dantistų, 'ai Ant. Gurskis gyve- ki inas įvyks birželio 6 d., subaPirmininko ir pas Knygių tiek na Cicen ( hieago priemiestyje; toje, "Aušros" svetainėje, 3149
pasirodė, kad Seimas į visas Kazy- Y\/el:s gi yra apsigyve- So. Halsted st.
smulkmenas negalėjo kištis ir vi- nęs Tou 11 of Lake dalyje. Abu
Visų sąnarių užprašome atsisą tą kamuolį pavedė ištaisyti jie lankė
lankyti, nes yra daug svarbių
Valparaiso.
naujai Centro Valdybai.
tai
visi
reikalų, kurių gegužio 30 d. suKaip galima spręsti,
Knygų Revizijos Komisija iš- baigusieji žada apsigyventi tarp sirinkime nebuvo galima nutarduoda savo raportą, .<uris sutin- vietos
lietuvių ir čia darbuotis. ti, nes nepribuvo reikalingas sąka su paduotu Centro Iždininko Vien tik
Kaz. Mikolaitis žada narių skaitlius.
ir Centro Sekretoriaus
raportu. važiuoti rvtuosna ir, jei pasiseks,
J. Strimaitis, rašt.
Komisija pripažįsta, kad Cen- apsigyventi Naujoje Anglijoje.
tro
Sekretoriaus knygos geroj Tačiaus tasai plianas, kol-kas,
Nuo 18-tos gatvės.
Lietuvių
18-tos
tvarkoj.
Viešasai
dar
prie
Knygynas
nesąs
galutinai nuspręstas.
Pasirodė vėl pluoštas įvairių
Linkime laimingos kloties vi- gat. savo laikytame susirinkime
skundų ant betvarkės. Dėlei ke- siems penkiems!
nutarė įkurti
laikraščių agenno klaidos,
nežinoma, galės būtūrą ir užrašinėti visokių pakraiti visos knygos
(Jonylos Raštai)
Papuošimo diena pas Chicagos pų laikraščius. Pelnas bus suapdarytos. Seimas pataria na- lietuvius, Gegužio 30 d. didelė naudotas knygyno padidinimui.
riams užsimokėti po 50c. už
ap- minia C hiragos lietuvių buvo iš- Draugystės, palaikančios knygydarus, o sekančiais metais TMD. važiavusi i \Yillow
Springs, kad ną, mano, kad kiekvienas sąnaleis knygas su apdarais ir už appapuošu* toje dienoje Lietuvių rys turėtų užsirašyti bent po
darus nieko nuo TMD.
neTautiška^ Kapines. Prie to bu- vieną laikraštį.
narių
reikalaus.
Lietuvė Tautkienė, gyvevo prikergtas
tam
tikras pro\Vilkes-Knrrc kuopa skundžia- gramas.
nanti
11
prie 1635 So. Canal st.,
vai. išryto praApie
si, kad ji reikalavusi TMD. knysužeista prie Can
a
tapo
strytkario
sidėjo
kapinių dienos progų ir negavusi nri atsakymo.
nal
ir
12-tos gatvių. Sužeidimas,
gramas.
Kunigas Jankauskas,
Nutarta pavesti visus kuopų ir
nepriguimmgas, atliko pamaldas. sakoma, atsitikęs iš neatsargunarių nusiskundimus naujai Cen- Čia pastebėtina, kad nors kun. mo. Ligonė ni'vežta j Cook
tro
Valdybai, kad ji stengtųsi vi- Jankauskas yra dar jaunas, bet, County ligonbutj.
sa tai
išlyginti.
Tula lietuvė, įsimaišiusi j
matyt, gabus. Jo pamalda buvo
Skaitoma prašymai ir juos sulietuvių kalboj atlikta ir pažymė- vyrų peštynes savo namuose, bulyg rašto vertės išrišama, o po tinai
jausminga. Toliaus, p. Gri- vo taip sužeista, kad reikalinga
to skaitoma
pasveikinimai.
gaitis pasakė tai dienai pritaikin- buvo ranką visai nupjauti. Danamus.
tą kalbą. Buvo ir dainų. Jas at- bar jinai elgetauja po
Rinkimai Centro Valdybos.
bet
Sakoma,
turintį,
gerą pelną
liko Jaunų Liet. Amerikoj TauNominacija viešu budu. Rin- tiško Kliubo Choras. Paskui se- praleidžianti jįjį taipogi "gerai."
kimai slaptu balsavimu. Kandi- kė
A. B.
kunigo Jankausko pamokslas.
datais atsisakius kitiems,
pastaAdvokatas Bračiulis vedė visą
tyta: Dr. A. Zimontas, J. Tarei dienos
L. J. Ratelis Melrose Park'e.
tvarką. Pasibaigus prola ir Dr. A. Rutkauskas.
30 d. Liet. Jauti. RateGegužio
gramų i, visa žmonių minia nuGavo balsų: Dr. A. Zimontas
lio
choras turėjo parengęs
vyrų
ėjo j Blinstrupo daržą, kur ir iš—12, J. Tareila—2, Dr. A. Rutbuvo iki pat vakarui. Čia buvo muzikalį vakarėlį Melrose Park'e.
dybai.

—

1

—

kauskas—u.

Dr. Zimontas iškapinių naudai piknikas, kurisai,
rinktas TMD. prezidentu.
kaip vėliaus pasirodė, davė tauVice-prczidcntu išrinkta Dr. A. tiškų
kapinių naudai $400.00 suRutkauskas 13 balsų (J. Tareila virš
gryno pelno.
gavo 7, V. Daukšis—4
balsus).
Kapinės, matomai, yra tvarkoSekretorium išrinkta J. Žcman- mos
gerai, ir nuo praeitų metų
tauskas—13 balsų (J. B. Soliu- daug
pagerinimų padaryta.
nas gavo 12
balsų).
Didelė žmonių minia, gal apie
Iždininku išrinkta vienbalsiai
5,000, visą dieną užsilaikė paA. J. Povilaika
(senas).
ir neteko girIždo Globėjais išrinkta P. Ba- vyzdingai tvarkiai,
dėti nei apie vieną iškilusį nesunys ir X. Želvis—aSudu iš \YaA.

sipratimą.

terbury, Conn.

Baltimojis.

Joje pačioje papuošimo
Knyginiu išrinkta M. J. Damijonaitis-iš Cliicago, 111.
dienoje dideli būriai žmonių su[ Literatišką Komitetą išrink- plaukė ir šv. Kazimiero kapita: B. K.
Balutis, J. O. Sirvydas nėsna. Čia tam tiVerti pamaldų,
ir V. K. Račkauskas.
pritaikyti dienai apeigų nebuvo.
Organu palikta "Vienybe Lie- Tat ir žmones nesusirinko tam
tuvninku" Mt padėka už
ikišiolai- tikroje v..Liudoje. Bet už tai per
kinj patarnavimą. Redaktoriui visą dier;,; \ieni ateidinėjo, kiti
atlyginimo už du metu darbo vėl išeidinėjo. Kiekvienas sku(nuo seimo iki seimo) $100.00. binosi prie savo mylimųjų kapo,
Knygius gaus po $5.00 į mė- kad dar kartą jjjį papuošus, arnesi už randą ir
po $5.00 už dar- ba karštai pasimeldus liūdnoje
bą—viso po $10.00.
kapų tyloje. Visose kapinių daSeimo pirmsė<'«is, St.
Gegužis, lyse, pradedant pačiu rytu ir iki
prisiekdina naujai išrinktus ir 5—6 vai. ak., žmonės mirgėte
čia esančius Centro
Valdybos mirgėjo. Ten buvę sako, kad
narius: J.
Žemanta#»ską, A. J. per visą dieną atsilankę apie
Povilaika ir P. Banj.
10,000 žmonių.
Tarp pažymėtiSeimui priduod;yna p. Struo- nų tą dieną šv. Kazimiero kagio padaryta dovana
Lietuvių pinėse atsitikimų priskaity tina
vėliava, kas sutikta delnų ploji- pernešimas (apie 11 vai. ryto)
mu.
lietuvės
juzefos Vudmonienės
Pirmsėdis Gegužis tinkama kūno i duobę iš koplyčios, kurioprakalba užbaigia Seimą.
je velione buvo palaidota du mėnesiai atgal. Kun. Briška dalyvavo
pernešime ir prie duobės
pasakė
ilga ir gražų pamokslą
"PAŠNEKĖLIŲ KAMPELIS"
IR KITI SKYRIAI ŠIAME NU- apie veliones gyvenimą. Pamokslo klausėsi apie 2,000 žm.
Iš
MERYJE APLENKIAMA.
šv. Kazimiero kapikitų
kunigų,
REDAKCIJA.
—

nėse buvo dar matyt kun.

nauskas iš

VIETINĖS ŽINIOS,

Chicago Ileights,

Kle111.

Apie pusiau pirmą susirinko minia apie i.apą dviejų siuvėjų, kurie trjs metai atgal buvo užmušti

srytyje
darbuojančią draugiją. Dalykai
musų

virto tačiaus visai kitaip, negu
tikėtasi.
Parengtajin muzikaliu

yra

kilęs

iš Suval-

4

A.

d.

upės,

pasimirė

džiovos Jonas Kreivė, nevedęs,
32 m. amžiaus, Amerikoje 4

Pajieškojimai.

metai, Paėjo iš Rubežiaus viensėdžio, Subačiaus: parap., Stumbriškių vol., Panevėžio pav., Kauno
gub. Velionis paliko Lietuvoje 2 broliu ir 4 seseris ir
Amerikoje vieną brolĮ. Prigulėjo prie 2-jų dr-jų ir S. L.
R.-K.

užrašė

turtą

Savo

A.

Ramanauskui, kurisai velionį gražiai su bažnytinėmis
apeigomis palaidojo. Giminės
Kar.

gauti antrašu:

gali

Pajieškau

Mr.

Kar.

Ramanauskas,

St.

Paul

st.,

10

vakarėlin

susirinko

apie....

vos

meto

Kazimiero

amžiaus, paeina

iš

Conn.

Jos.

32

melrosiečiai

norėjo parodyt'
didelę oriejautą musų

pat

Kalris,
W. Hammond,

155 pl.,

—

nesimatė nei vieno

tasai

nepaprastas

vo

PIKNIKAS.

lietuvių Švento
Kryžiaus parapija, laikys pikniką
Leafy Grove Parke, Willow
Springs, 111., panedelyje 7 d.
rugsėjo (September) 1914 m.,
Darbininku Dienoj (Labor Day).
To\vn of Lake

metų Amerikoje.

Nežinau,

atsilankyti į mūsų
viršminėtą pikniką, kur bus leista ant išlaimėjimo du geri lotai, o
pelnas nuo pikniko bus pavestas
naudai

vėsis po dideliais lapuotais meKas turės išlaimėjimo tigalės ineiti j daržą dy-

M.

V-lis.

5-t«

METINIS

parengtas

liško

lingiausial atsilankyti J musų Pikniką
ir linksmai laiką praleisti tyrame ore,
bus puikiausiu piknikas ir daidaržas. O taipogi bus visokios
žaismės, už kuritj atlikimu bus duodatai

Rašteli peržiūrėsime.
Gabijos Naris. Apie moksleivių mos puikios dovanos, merginoms ir
vakarą tilpo pereitame numeryje, vaikinams, ženotlems lr pavieniams.
Užtlkrinam Jog busite užganėdinti,
Tą dal| apleidžiame.
pp. A. Jon. (Mason City, la.). Sta- kurie atsilankysite.
p.

sys,

Sheboyganietis.
jei galima, įdėsime.

Senas

rėsime, ir

V. V.
Str.
p.
Peržiūrėsime.

(Peocock,

Peržiu

Kviečia

visus

KOMITETAS.
PASARGA:
Važiuokite 22 karais
Mich.). iki 40tb ave., o paskui La Grange karai daveža iki daržui.

p. Guodžių Maryte. Apie apvaiksčiojimą tilpo, kaip galėjote pastebėti, kito korespondento žinutė. Atsiprašome, kad suvėlinome atsakyti.

GRAŽUS

PIKNIKAS!

Draugijos Lietuvos Ūkininko atsibus ned. birželio 7 d. 1914 m. Leafy
Visiems čia neminėtiems, PeržiuGrove
darže, Willow Springs, 111.
rėsim ir, kas bus galima, sunaudosim.
Pradžia 9 vai. Išryto.
Įžanga 26c.
porai.
Užkviečiam be skirtumo

kaip

senus,

taip Ir jaunus atsilankyti i minėt^j}
pikniką. Kiekvienas bus su dideliu
nalonumu prlmtas. Visi žino, kad pavasaris išaušo, gamta pasirengė, laukia, kad pagriebti žmogų | savo glėbj
lr pasaldinti Jo gyvenimą. Broliukai
TRIS REIKALINGUMAI.
ir sesutės, nepamirškite atsilankyti
Kad džiaugusis tobulia sveikatyran oran, tarp žaliuojančių gojelių.
ta, mums būtinai reikalinga maisKviečia visus
KOMITETAS.
to prarijimas, perdirbimas ir išPASARGA. Karais davažiuokite Iki

Apgarsinimai.

gelbsti

virškinimui ir

paimkite Archer Livažiuokite kol sustos,
paskui imkite Jollet karus iki Leafy
Grove, eikite l tautiškas kapines, po
dešinei daržas.
Archer
mlts

Ar®.

Ir

karus,

Draugystė Susivienijimo Brolių Meturės pikniką, birželio 7 d.
1914 m. Antano Zopelio darže, Summit, 111. Pradžia 8:30 Išryto, ir tęsis
iki vėlyvam vakarui. įžanga 25c. porai su lšlaimėjimu Auksinio Laikro-

tuvių

dėlio ar Bronsoiieto.

rPaliuosuoJanti „ldukai.

1

J Smagus lr pasekmingi,
-kaina
TAB-LAX 1 Vaikams ir suaugusiems. J

10

ir

25 c.

Severos vaistai yra parduodami visose aptiekose. Reikalaukit
jų, Jvardinklt ir nepamirškit pasak.vt "Severos." Jeigu jusų
aptiekorius negalėtų pristatyt, pareikalaukit tiesiog nuo

W. F. Severą Co. CEDiRoriDS

gyvas,

3v

Cj

——

—

—

—

—

—

—

Ar tu

su

lšlaimėjimu Kalbamos Mašinos

lietuviškais

žinai, kad ant Halsted, terp 31=mos ir 34=tos

gatvių, properčių kainos jau pradėjo kilti? Ar tu žinai, kad už metų, o gal ir greičiau, jų kainos pasi=
dvejos, ir tie, kurie čia turi namą, ar lotą, lengvai
gaus už jį $1000.00 daugiau negu šiądien moka?

rekordais

vertės

Todėl, kad didysis Teatras jau baigiamas statyti. Jis atsidarys
šį rudenį. Mat dideli Teatrai sutraukia kas vakaras tuksiančius
iš

visų

miesto

dalių,

o

kur tik

vra

didelis

žmonių

susirinki-

ir biznieriai nori turėti savo biznį.
Biznieriai reikalauja
mas,
ir
tada
ir
jie nepaiso kaip butų brangus namai ar lotai,
storų
ofisų,
tik
yra geras "trafic," jie perka juos ir rengia sau tinkamus
Ijeigu
storus. Jau ir šiądien tuli amerikonai derina nuo mus 4 lotus prie
vietos, ant kurių ketina statyti čia didelį Departamentinį Storą, o ant
ten

kampo 32-ros ir Halsted, prie didžiojo Teatro, ketina statyti hotelį.
Šiose dienose pirko di;i proper.es sekanti lietuviai: Antanas Krisiunas
ir Tamošius Kloniunas, Juozapas Ridikas ir Mikolas Kiras. Šiedu
paskutiniai tuojaus statys naujus štorus. M. Levy teipgi ketina čia
statyti didelį storą, o Goldman jau pradėjo statyti.
Atminkite, kad kaip tik atsidarys didysis Teatras, tai čia properčių
pasidvejos, ir kas čia turės pirkęs namą ar lotą, tas gerai
pasipinigaus. O kada pasistatys čia Motelis, Departamentinis Storas ir kiti dabar rengiami storai, tai properčių kainos čia pasitrejos,
taip kaip pasitrejojo ir net pasidešimteriojo properčių kainos ant
Halsted prie 12-tos, 63-čios ir 79-tos gatvių, kur 5 metai atgal pardavinėjo lotus po $2,000, o šiądien moka už juos po $6,000, o už
kampinius po $60,000. Ret nereikia j ieškoti toli. Štai ant 35-tos
ir Halsted gatvių už šiaur-rytini kam^a siūlo $50,0(10, o savininkas
neduoda jo be $70,000, o tas kampas vra nuo čia netoli, tik
4 blokai į pietus. Netruks ilgai, kad ir tarp 31-mcs ir 34-tos gatvių
properčių kainos žymiai pakils iv kas čia jas turės, tas pasipinigaus.
Tod*l, jei norite lengvu budu uždirba $i,000 ar daugiau, tai nelaukite kol čia properčių kainos pabrangs, bet pirkite jas dabar,
kol yra pigios ir kol yra iš ko pasirinkti.
kainos

Męs da čia turime pardavimui keletą namų ir Jotų ir parduodapigiau kaip kiti, ir ant laba' lengvų išmokesčių. Pasiskirk
sau kurį nori namjį ar totą ir atėjęs paklausk jo kainos, o
pamatysi
kad męs parduodame pigiau kaip kiti. Męs visų, pinigų nereikalauĮjame. Įmokėk tik $1,000, o reštą ant tokių išlygų kokios tau tinka.
me

iuos

A.tmink,

kati

gal nepraeis

nė keli

mėnesiai, kaip ateis žydelis
kad

ir už
biz-

$2,000,
gauti
vietą
Męs ir dabar galėtume nuo žydų gauti brangesnes kainas kaip
nuo lietuvių, bet męs norime geriau turėti lietuvius savo
susiedijoje ir
todėl šiuomi apgarsinimu kreipiamėsi prie lietuvių.
tavo

įmokėtą $1,000

duos tau

tavo

savo

niui.

A. OLSZEWSKI BANK

DIDELIS METINIS PIKNIKAS

3) visiškai

kijos. Lietuvoje jisai baigė moMoterių draugijos vakaras. Ne- išvalo kuną. Jisai suteika kunui
kytojų seminariją ir tenai pat senai susitvėrusi merginų ir mojo lygsvarą, kuri reiškia gerą
mokytojavo apie 3 metus. Apie terių šv. Panos
Ražan- sveikatą. Skilvio ir vidurių liMarijos
6 m. atgal jisai
atvyko Ameri- cavos draugija, praeitą nedėldienj gose, kuomet tai sujungta su atkon.
šv. Jurgio parap. svetainlje »u- kakliu
užkietėjimu j| čiojo pa-

SEVEROS

Jeigu tik nori, tai gali lengvai ir greitai uždirbti $1000.00 ir Daugiau

žmonių

PIKNIKAS

Antrašą. pertaiso- llausis

me.

Kaina 75 centai.

Ar žinai kedel čia Properčių kainos pradėjo kilti?

Klebonas Skrypko
ir Komitetas.

nes

A.

Life)

AR NORI UŽDIRBTI PINIGUS?

Užprašo

širdingai užprašome visus kuoskait-

p.

oi

kviečia visus

Simanu Daukanto TeatraJaunuomenės
Kllubo, atsibUF
Z. ned., Birželio (June) 7 d. 1914 m.
Bergmans Grove, Rlverside, 111. Pradžia 9 vai. išryto. įžanga 25 centai.

REDAKCIJOS ATSAKYHai.

ar

Balsam

vartojimui patariamas todėl
jo abelnos sustiprinančios ir
atgaivinančios ypatybės. Jis veikia ant virškinimo prietaisu, priverčia jas, kad tinkamai
veiktų ir pertai visas organizmas įgija jiegų.
Patariamas kaipo vaistas nuo užkietėjimo, nevirškinimo, dispepsijos ir jakiui apsunkėjimo.

Pajieškau Bavo dėdės Jono Bekeres,
iš Naumiesčio gmlno ir pav., Suvalkų
gub. Gyveno Chicago, 111. suvirš 20

DIDELIS LIETUVIŠKAS

GyvenimoBalsamas

yra vartojamas .r
kad yra žinomos

Atyda!

atsitikimas,

S. A.

reginys!

(Severą,s

važiuosiu atgal J McKees Rocks apie
kitos savaitės seredų. Paeinu iš Akmeniškių kaimo, Girkalnio parap., Raseinių pav., Kauno gub. Norinčiųjų
ŽIRGVAIKIO PASK. IR BUL\ DR-JA.
pasimatyti bu manim meldžiu kuovelJau gyvuoja 3 metai ir turi
kiausiai atsišaukti adresu:
00
kapitalo suvirs $13,000
Kaz.
Jočius,
Taigi, lietuviai, kurie norit suėėdy 1803 W. 46th st.,
Chicago, 111.
11 pinigų mokeda.nl tik po mažą Bumą.
Dršios
prlsirašyklt prie
draugijos.
Pajieškau Antano Lesbergo, Kauno
Ja laiko savo auBirinkimus Kas sere- gub.,
Tarasų pav., kuris balandžio
doa vakarą, apie 8 vai. vak. L. Ažuko
22 d. prasišalino nuo manęs. Jis
yra
flvet., 3301 Auburn ave., kertė 33-51o8
penkių pėdy, juodi plaukai, rudos
gat. Taipgi šita Dr-ja Bkolina pinigus
akjs, kuprota nosie, panašus J itaant namų už prieinam:} piocentą.
lijonų, apie 35-40 metų. Kas praNauja 16-ta serija atsidarė balun
neš apie jj, tas gaus |25 dovanų.
džio (April) 15 d. 1914 m. Kurie no
ChriBt Woltner,
rite užsirašyti, atsilankykit po viršmiBox 135,
Oglesby, 111.
nėtu antrašu.

ir

kad, uždainavus musų tautiškąjį
hymną, visi, tartum prie kėdžių
prikalti, sėdėjo. Nesmagus bu-

Severos

Ind.

savo giminių
Chicagoje.
atvažiavęs lš McKees Rocks,
Pa., J Chicagų trumpam laikui. Iš-

DRAUGIJŲ BEIKAL' I

inteligen-

Tuom, rasi, pasiaiškina

to.

jo atgavimui.

Pajieškau

džiais.
dailei. Ratelis, žinoma, iš šio vakietus
karo turėjo vien nuostolių. Pakai.
žymėtina, kad tarpe susirinkusių-

jų

arba ypatos grįžtančios po ligos prie sveikatos,
reikalauja konors jiegų sustiprinimui ir krau-

Juzėno, 21
Smilgių par.,

Esmių

naujai statomos bažnyNepamirškite viršminėtos
vietos ir dienos ir, kad visiems
kad šiuo neskaitlingu atsilankyatsilankiusiems bus suteiktas pa-

tokią

C. Canada.

Panevėžio pav., Kauno
gub. Apie
vienus metus Amerikoje. Kas
jj žinotų, meldžiu pranešti antrašu:

Waterbury,

—

mu

Rekonvalescentai

Vancouver,

B.

žinių

platesnių

pažįstami

ar

kur randasi daržas.

kovskio, iš Kauno gub., Nowaalex*'
draugijos sankrovoj už krautuvės veandrovsko pav., Tauraglnių m; pa-'
dėją, ir pirmarankį pardavėją. Turiu
jieškau dar Antano Cudzuko ir Anta-1
paliudijimus. Tarnystę daboju ir pilno Misevičiaus, abu is
Kanukų sod., dau atsakančiai. Kalbu lietuviškai,
Ukmergės pav., Kaune gub. Mel- lenkiškai, rusiškai ir latviškai.
džiu atsišaukti adresu:
Meldžiu kreiptis pas:
Adolfas Slavinskas,
\V. Dymavičius,
40 W. 107tli st.,
C1 ieago, 111. 13314 So. Morgan st,
Chicago, 111.
Pajieškau savo pusbrolio
i
Juozapo
Sakinio ir Juozo
Vingalio. Abu paeina iš Kauno
gub., Telšių pav., Kulių
par., Vieštavėnų kaimo. Prieš 6 metus gyveno
Christopher, 111. Atsišaukti adresu:
Stanislovas šakinis,
551—40th ave., E.
So.

nuo

Kame priežastis
40 žmonių.
čios.
sunku įspėti. Nesinorėtų tikėti,

siuvėjų streike ir palaidoti šiose
Baigę mokslą lietuviai. Praeikapinėse, fš unijų buvo uždėta
tą savaitę, C'hicagoje baigė
aug- 12 vainikų ant kapo. Prie pa- metimas, tai yra, męs turime imstesnįjį mokslą penki lietuviai.
puošto kapo kalbėjo du lietuviai ti užtektinai maistingo valgio,
Trjs, pp. Jonas Jonikis, Kazys ir du
anglai.
męs turime jįjį visiškai suvaršMikolaitis ir Pranas Puskunigis,
Pastebėtina, kad šjmet kapi- kinti ir męs turime pasiliuosuopabaigė Chicago Co'lege of Meo- nėse visą
d'tną buvo daug ge- ti nuo reikalingos medžiagos.
icine and Stirgerv. Du
kiti, pp. resnė tvarku negu pirmiaus. Ne- Jeigu kurio
šių trijų reikalinguAnt. Gurskis ir
Kazys Vyželis, buvo leista neštis kapinėsna nei mų stoka, męs sergame. Tokiuobaigė Chicago College of Dental
valgių, nei grritnų. Žmonės šio se atsitikimuose Trinerio AmeriSurgory.
uždraudimo prisilaikė, ir niekur koniškas Kartaus Vyno Elixiras
Visi baigusieji yra ne
čiagi- nebuvo matyt kokių nors dienai yra patariamas, nes i) jisai sumiai, bet iš Lietuvos atvykę.
M. teikia naturalį apetitą, 2) panetinkančių apsireiškimų.
Jonas Jonikis

A.

Gegužio

Buvo tikėtasi, kad melrosiečiai
Dėlto gi maloniai prašo lietuprijaus tam sumanymui ir savo
viškų parapijų ir visų draugysčių
atsilankymu parems šią jau taip
tą dieną nedaryti piknikų, bet
besisenai
dailės

\

—

PUIKUS PIKNIKAS
Tr [nerio AmerikonišTuriu labai svarbų reikalą.
Jo paj Pajieškau auksuoto lairodėlio sū
Kartaus Vyno Elixiras yra parengtas Draugystės Vienybės, ned., ties, ar kas jj žino, meldžiu atsišauk- retežėliu, kurį pamečiau
subatoje,
birželio (June) 14 d. 1914 m. G.
M. ti adresu:
gegužio (May) 30 d. 1914 m. Leafy
vertingiausiu vaistu. Aptiekose. Cbernausko Darže,
Jonas
Lyons, 111. PraSalvaitis,
Grove miške, kuris yra netoli TauJos. Triner, Manufacturer, 1333 džia 9 vai. išryto. Įžanga 25c. porai. 248 S\van Bt„
Cbicago, 111.
tiškų kapinių. Kas, atradęs sugrąJaunieji ir senieji! štai dabar pui—T339 So. Ashland ave., Chicažins, gaus dovanų $5.00. Antrašas:
ki proga išvažiuoti
į gryną orą, pirmą
go, III. Kad prašalinus skaudėAgnieška Dargait'ienš, su ketvertą
Stanley Buitkus,
kartą šiame pavasaryje pakvėpuoti vaikų, kelias savaites kaip atvvko iš
jimus raumenyse ir sudariuose,
Chicago, 111.
žalumyną ir gėlią kvapsniu. Daržas Maniuette, 111. Ji pajleško savo se- 2409 S. lloyne ave.,
krutinėję ir kuproje,, tegul kiek- puikus, viskas bus gražiai
149.
Canal
Phone
sers Onos Jankauskienės,
kuri irgi i
prirengta,
vienas bando Trinedo įiinimen- tik nepamirškite
atvažiuoti, o tikrai nesenai iš to paties miestelio atvažiavo. Atsiliepti pas:
pasidžiaugsite.
tą. Jisai yra labai ^tipjtĮlis.
M. Jurgelionienę,
PASARGA: Važiuokite 22-ros kaPajieško vietos—jaunas, blaivas ir
vaikinas jieško vietos krau3327 Lo\ve ave.,
rais iki 40-tai, ar
111.
apsukrus
C'hicago,
Ogden ave., paskui
tuvOje, arba kitokioj biznio ištaigoj.
paimkite Ogdon ave. karus iki
52-ral,
Esu gerai išsilavinęs prekyboj. Lieo nuo ten Lyons karus iki
Pajieškau pusbrolio Antano K u ta-'|
Desplain
tuvoj per 2 metu tarnavau vartotojų

sėkmėmis,

kas

su

$25.00,

parengtas Draugystes 8v. Petro ir
Povylo, ned., birželio (June) 34 d.
1914 m. Bergman's Darže, RiverBide,
ŲĮ. piknikas pra*i<Į«a S) vai. Išryto.

3252 South Halsted Street

Chicago, 111.

Reikalavimai.
Reikalinga:—mergina

ar

moterį*

prie namii darbo, maža ftelmvna, tik
3, atsišaukti:
3213 S. Halsted nt,
Chicago, 111.

Reikalingi:—du buferiai,
627

VV. 18th flf.,

ir.74

i

Kožnam vienam, kuria iškirps šita
straipsni ir atsineš | musų ofisą lr plrka Lotą nuo mūsų koinpanijoi, tai buš
priimtas vieton $10.00 prie pirmo įmokėjiino už Lota.
Tik vienas šitoks kuponas bus
geras kiekvieno loto pirkimui ir tik iki birželio l-mos dienos.

atsišaukti:

Chicago, Iii.

Reikalaujame:—agentų,
darbiu.

$10 DOVANAI $10

|

geras

už-

Rašykit tuoj:

B. Jasudes &
Milvvaukee ave

LOTAI

Co.
Chicago, I1L

NAUJOJ

Ant Pardavimo.
Ant

pardavimo:—bufiiarnS

ir

PIGUS LOTAI

LIETUVIŲ

K0LI0NIJ0

Lietuviai jau nupirko 20 Lotų dėl bažnyčios,
kurią pradės netrukus budavotl ui Western ave., tarpe Kedzl#
ir Archer aves., Chicago. 111.

gro-

sernė; biznis išdirbtas, norintis gali
pirkti tiktai bizni, arba namą ir bizni,

ŠITOJ

APIELINKLJ

GRANE

KOMPANIJA

BUDAVOJA

DIDŽIAUSIUS

$20,000,000.

atsinaukrt:
B. Astrauskas,
4 Kast 107th st..,
Roseiand, Chicago.

FABRIKUS,

KURiE

KASTUOS

greitai

LOTII PREKĖS PO $300.0010 AUKŠČIAU

G A R Y, I N D
Parsiduoda:- Jeigu
manai
pirkti
lot:} ar budavoti namą plieno mieste,
tai kreipkis prie VValshim
Broliu;

Jio

kuriuos dabar paduodame ant visai
lengvų išmokėjimų.
VIRSMINĖTOS PREKĖS ANT LOTŲ BUS PAKELTOS PO
$50.00 ANT KOŽNO LOTO NUO BIRŽELIO PIRMOS DIENOS,

Ant tų Lotų jau yra cementiniai saidvokai sudėti lr pilnai
užmokėti. Taip gi suros, vanduo lr gasal Jau yra
pravesta. Prie pat McKinley Parko. Vystas ir sveikas oras dėl
gyvenimo.
Neiaukit ir neatidėiiuokit ant rytojaus, bet važiuokit
šiądien ir pirkit sau pulkų Lot*, nes dabar yra pati geriausia proga pasiskirti kampinius Lotus dėl
ir
dėl
biznių,
gyvenimo prie pat Parko, kolei dabar dar pigiai parduodame. Kitą metą nei už dvigubus pinigus nepirksi

pradžios atsiradimo to miesto
užsiima pardavinėjimu lotų lr statymu namų.
WAL8HIM BROS.,
1708 Harrison st.,
Gary, Ind.
nuo

Parduodama—labai pigiai "Peerleaa
7 pasaenger touring" kara9 (automobilius) geram padėjime, už $750.00.
Atsišaukite J A. Ol8ZPwakio Banką
Real Estate Department.
F A R M O S.
Parsiduoda
farmos—Jeigu

pirkti
muaų

Įsteigta

PRIIMA

kolio-

juos

procentu

vieno Dcdierio iki

nuo

metams.

pinigus pirkimui

PERKA ir parduoda

namus

ir

Morgečius

Bondsus,

ir

SIUNČIA pinigus \ Lietuvą Rosij$ ir
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų

senas

portus važiuojantiems Lietuvon, Rosi

BIZNIERIAMS duoda

N. Dearborn at„
Chicago, M.

4,

5 ir 6

procentą.

pigiai

ir

Rosijos

parūpina

nuo

ir

Visi

privalo žinoti, kokią
milžinišką svarbą turi spau-

Parsiduoda:—pigiai sallunas su boteliu, esančiu netoli geležinkelio stoSiu (tlypu). Įplaukų kasdien $40-—460,
pigi randa, kaina (1,000, pusę -grynais
pinigais, likusioji dalis lengvais išmokėjimais. Pardavėjai partneriai nesu-

per laiškus.

ir

kitų miestų ir farmų .gali šioje Bankoje atlikti visus
Rašykite adresu:

jubilėjaus

piai. Kaina tik 45 centai.
Imant didesnį skaitliu,—dar
pigiau.

A. OLSZEWSKI BANK
3252 So. Halsted St.,

Co„

Atvažiavusius IŠ KITUR

35 N. Dearborn st,
Chicago, 111.

MĘLDŽfAMf:

ir

Telefonas Yards 3162 ^

prisiimdami

Dr. A. L. Graičunas

pinigus:

GYDO INVAIRIAUSIAB LICA8

CHICAGO,

-

at-

gavimo spaudos rengėjams.
Knygos didumas 153 pusla-

~f»t fi
savo reikalus

Į

io-metinio

metame.

Account
Pasamdo Bankines Skryneles
po J2.60 metame.
Siunčia pinigus j Lietuvą ir kitur.
Parduoda Sifkortes ant visų
geriausių Linijų, lr grįžtantiems Lietuvon parūpina Konsulio
pasportą.
Apdraudžia nuo Ugnies,
Nelaimių ir Vagių:—Namug, Blsnlus lr
Rakandus lr visokį
turtą geriausiose kompanijose.
Skolina pinigus ant
Properčių Chlcagoje.
Perka ir parduoda Namus ir Lotus
Chlcagoje.
Perkantiems Propertes peržiūri "Abstracta"
pigiai ir gerai.
Išdirba Dovierenastis ir visokius
ražtus lr užtvirtina pas
Konsulu
Visokius reikalus ir dalykus atlieka
asmeniškai lr per laiškui.
Kiekviename reikale kreipkitės j NEW CITY
SAVING8 BANK, o
gausite Mandagų, Greitą ir
Gerą Patarnavimą.

Sitą knygelę verta perskai-1
tyti visiems laikraščių skaitytojams,
korespondentams

-saugiausiai įrengtoje Bankoje, prie

3%

Checklng

naudingą knygą

Adresuokit, kartu

tinka

Priima pinigus tauplnimui ir
moka
Biznieriams ir kitiems atidaro

Kultura ir Spauda.

Č«kių

Pre«.

Chlcago, III.

on.

Oglesby, 111.

Lietuviai iš

ir

geidžią

kouB-ulio pas

■•SR2INSKI,

4601 Sa, Ashland Ave,

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

greivul.

City

Savings Bank

Atgavo Spaudą

lengvų

A. J.

nečanftus

visas dalis svieto

PARSAMDO Bankines Skryneles (Boras)
kurios ne vagis, ne ugnis negali prieiti.

Parsiduoda:—bučerrnė labai geroje
▼ietoje. Pardavimo priežastis: nesvelkata. Atsišaukti:

Šates

ir Storus ant

namus

knygeles, su kurija tai čekiais jie apmoka algas,
čekiai yra praktiškiausias ir lengviausias
būdas vedimo rokundų biznyje. Jokia ^knierius be bankos
čekių negali šiądien atsakančiai savo "biznį vesti.
PADARO Doviereunastis, ir visokius kitus rejentališkus nartus gerai ir
pigiai.

35

Ohicago

mieste.

bilas ir visokias kitaB ižraokestie.

SmuTkmenoras

New

Kaip Lietuva

statymui namų Chicagos

ir lotus ir stato kitiems

METŲ

sumų ir moka už

didžiausių

ATVAŽIAVUSIEMS Ciiicagon iskolektuoja jų pinigus paliktus kitose bankoae.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų.

Chicago Sales Co.

Rccui 4<T1,

4616

1893 metuose.

išmokesčių.

gerai apsimokantis turtelis au 70 kambarių, pigi randa, geras "lease," visuomet buvo gerai apmokamu bizniu.
Jgs galite pradėti Siame gerai apsimokančiame biznyje su $1.000 lr likusiąją

CH. WOLTNKR,

3

PERKA ir parduoda

parduoti, nes Jau apie dvylika metų,
kaip Jin yra tame biznyje, o dabar
nori pasilsėti. Atsišaukite adreau:
3301 S. Halated st.,
Chicago, 111.

Room 401,

R E AUT Y CO. co.Urt
S. VVESTERN AVE. CHICAGO, ILL. TU. Oroitr 2854

10
pinigus taupininrai

SKOLINA

Parsiduoda—už pigią prekę,
puikus lietuviškai saliunas, kampas 33člos ir Halsted st.
Savininkas nori

dali išmokėti iš pelno.
ateikite pamatyti mus.

YVESTERN

Valdo ketadešimts bagožiausiu Budinku ant Bridgeporto.

munai

1 Tetųvlškal pas:
SU N S ET LAND AND COLONIZATION CO. (Not Ine).
82 VV. YVashington at.,
Room 222.
Chicago, III.

Parsiduoda:—labai pigiai

CHICAGO, ILL.
tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje.

Seniausia ir

geru lr pradirbtu
turime pardavimui

apgyventoje

UŽMOKAME VISUS KELIONĖS KAŠTUS
TIEMS, KURIE IS KITŲ MIESTŲ, PIRKS LOTUS NUO MŪSŲ KOMPANIJOS.
Dėl platesnių žinių kreipkitės ypatiškal arba
per laiškus žemiaus parodytu antrašu:

3252 So. H&lsted St.,

gabalą, žemės, tai kreipkis J
kompaniją, lr gausi listą au

apraSymu daugelio
farmų. kurias męs
lietuviu lr lenki}
nijoje, atsišaukite

tokių Lotų.

MĘS

Lietuva

ILL.

aplankyti Ir muaij Banką.

3310 Sc. Halsted St.

Publishing Co.

Chicago, III.

3252 SODTB HALSTED STREET.
CH1CAG0, ILLINOIS

Ant pardavimo:—mažas namaa, prie
North (vist ave., Chlcago, 111., puad
akerlo, ar 4 lotai žemės, labai pigiai.
Atsišaukti:
A.
OLSZEWSKl
BANK

Į

BANKGS VALANDOS:
Utarninkals, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro.
Panedeliais, Seredomis ir Pčtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vakaro.
Nedeliomi nuo 9 ryto ik* 1 po
pietų.

Kiekvienas gali išmokti barberystės
trumpu laiku ir gali padaryt pinigu
kol mokinatės. Rašykit klausdami informacijų. Nossokoff'j Barber College,
1202 Penn ave.,

Pittsburg,

FARM08!
Geros

Ukži

Pa.

FARMOS!

Parsiduoda

Pigiai.
Michigano valstijoj, didžiausioj lieto-. iij

kollonijoj, galima pirkt geru
farmų nuo pačių savininkų—anglų,
su visais Įtaisymais, trlobomis, gyvuliais lr sodais. Taipgi turiu ir negyvenamų farmų; laukai geri lr lygus,
prie upelių ir ežerų, netoli nuo geležinkelio ir portavų miestų. Kaina
žemės nuo $5.00 iki $75.00 už akerj.
Parsiduoda ant lengvų išmokesčlų.
Tam, kas nor buti turtingu ir sveiku,
tai gera proga. Atvažiuokit, o aš pa-

Phone

LIETUVYS DENTI8TAS
VALANDOS\

nuo

9

ryto lig 9 vakarą

3261 So. Halsted Sf.

Chicago,

PrieSai A. Olševskio

AR

JIEŠKAI

Drover 5052

DR. K. DRANGELIS

!ll.

Banką

PIRKTI

NEBRANGIAI
Kambaris:—pas lietuvius, vienam
namą, lotą ar farmą? Rašyk ar dviem blaiviem vyram ar
mergiarba, atsilankyk, o atrasite, ko Jieškai.
nom.
Kreiptis antrašu:
Męs turime aDt pardavimo gerų mūriMrs. W. Intas,
nių namų, nebrangiai.
1800 S. Peorla st., Kampas 18-tos gat.
Taipgi farmų. Išdirbtų lr nedirbtų,
Chicago, 111.
arti C'hlcagos ant lengvų išmokėjimų.
Turime gerų lotų po visą Chlcagą
lr apielinkea, taipgi arti naujo fabriko Crane Co., parduodame ant lengvų
KARfi, TAI VISUR KARBI
Ar žinote, kad dabar didelė karė išišmokėjimų. Lotų prekės $265 ir
augščlau. Išmainome lotus ant na- kilo Chicagoje su prosais, gazolinu
mų Clilcagoje. statome namus pagal šildomais? Jeigu nežinot, tai rašykit
užsakymo, skoliname pinigus aut ma- mums laišku pirmiau, negu pirksit
gazolinu šildomą, prosą.. Pamatysite,
žo procento.
kad taip yra, nes oeveik už pusę
Rašykit arba atsilankykite pas:
kainos gausite puikiausi proaį. Taigi
Boleslaw Jasudes & Co.
1574 Milvvaukee ave.,
Chicago, 111. kam mokėti daugiau, jei^u galima
gauti pas mus pigiau. Adresuokite:

ger^

rodysiu daug farmų, 1A kurių galėsit
rlnkties. Važiuojant pirkit tlkietą J
Poacock, Lake Co., Mlcv
Atvažiavę
Parsiduoda:—didelis namas bu bizJ Peacock nelipkit iš trūkio, bet damokėklt konduktoriui 10c. ir pasakykit, niu; name randasi saliunas Ir didelė
kad Išleistų ant kitos stoties Little salė, kurioje rengia teatrus lr balius
Manlste Rlverr, tad atvažiuosit tiesiog, visokios tautos; puikiausia ir paranant
mano
farmos. Laiškus rašant kiausia salė Chicago Heighta; teipogi
man, padėkit šitokį adresą.:
yra
galerija su visomis Jtaisomis
ANTHONY zabela.
fotografijų ėmimui, mašina krutaLake Co.,
Bos 1 Peacock,
Mich. miems pveikslams, su kuria rodoma
salėje kas vakaras paveikslai. Salėje lluosal telpa 400 krėslų. SaliuAnt pardavimo:
pigiai naminiai no biznis
gerai išdirbtas lietuvių,
furničiai, pardavimo priežaflt'a: išvalr amerikonų apgyventoJ vietoj,
lenkų
žavimas J Lietuvą. Atsišaukite kuotik
i blokai nuo lietuviškos bažnygreiSlaus antrašu:
čios, Pardavimo priežastis: savinin2342 So. Leavitt st.,
Chicago, 111. ko lr Jo moters ilga. Dėl artimesnių
žinių, kreipkitės prie savininko adVISŲ A T Y T A I.
resu:
Constantlnas Wltcofsky,
Jeigu jus norite pirkti ar pardudti
by kokj biznj, kreipkitės J mus: męs 333 E. litu <*t., Chicago Heighta, 111.
turime pardavimui visokios rušios biznių, męs skoliname plrkikanifc piniPROGA!
GERA
gųMęs parduodame puikiausius popieCHICAGO SALES CO.,
su
laiškams rašyti,
visokiais
rius
R. 401, 35 X. Dearborn st.
Chicago. apskaitymais ir dainomis. Tuzinas su
prisiuntlinu ka£t''o1a 25c., 6 tuzinai už
Parsiduoda:—grosernė lietuvių apie- $1.00.
llnkėje; dabartinis savininkas negali
šitie popieriai parsiduoda vienas po
susikalbėti lietuviškai. Pašaukti te- r>c.
Męs numažinome kaina tik trumlefonu: Yarda £31.
pam laikui, taigi skubinkitės. Agentai
lr pedleriai, nepraleiskite progos, raParsiduoti:—turi grosernė ir bu- šykito mums, klausdami mūsų kainų
černo, vlskae už prieinama kaina;
agentams, tikrai nuslsteb-islte lš mūsų
priežastis: nesveikata. Lietuvių apiekalnų.. Kas prisius 2c. markę, tas
linkė. Kreiptis:
aplalkys mūsų
C..
W. JURKEtflČH,
1323 Canalport ava.,
Chlrago, 111. 2515& So. Halstad st,
Chicago, III.
—

naujaųaj.fcjualogą,

W.

JURKEVICH,
CMcago,

2515^2 So. Halsted «t,

•iuntimu.
Parašykite mums savo adresą, o
mei prisiusime katalogą, Ii kurio
galesite pasiskirti Ir apelstellŲOt! Iletuvllkom dainoms Ir deklamacijom*
Adresuokite:
rekordus.
A.

OLSZEWSKI,
Halsted st., Chicags,

namus

ir lotus

Apdraudžiu

po
na-

Ir rakandus nuo ugnies geriausiose kompanijose, kaip Royal, Nortli We8tern ir kitose,
kurios turi po keletą milionų

JUBILIEJAUS NUMERIS.

mu?

kapitalo.

Taipogi parduodu far-

visą Ameriką ant labai
lengry išmokėjimų. Duodu pa-

maa

po

skolas ant pirmo mortgage.
Halsted st,,

3112 So.

CHICAGO,

ILL.

Telefonas Yards 3169.

Jei

Laikraščiui susilaukti jubiliejaus Ir
išleisti jubiliejaus numeri galima tik
vienį syki i 15, 25 ar 50 metų. Toks
tai retas atsitikimas.
Ir šie metai tuo yra žymus, kad

didžiausias

lietuviu laikraštis "Katalimetų jubiliejaus ir
gražų jubiliejini numerį, pilnį
paveikslų \r indomių raštų. Amžinos
kas" susilauki 15-os

išleidę

svarbos šitame numeryje yra ankietą i
klausimą: "Kas šiandien butų svarbiaulietuvių kulturos pakėlimui Ameri-

siai

nori

teisingų žinių iš Anglijos,
užsisakyk sau metams ar

šita jubiliejini "iCataliko" numer-i
kiekvienas privalo jsigy'.i atminčiai. Už
10c. bus prisiųstas '-.i'.kvicnam.
Reikalaukite tuojaus, ko', neišsibaigę.
Rašyda.ri adresuokite:

J. M.

III.

"IŠEIVIŲ DRAUGĄ"
Vienintėlj Didžiosios Britanijos lletuvių-katalikų-tautininkų
laikrašti,
einanti kas dvi savaitl. Kaina su
prisiuntimu 1 namus metams $1—pusmečiui

—

60

centų.

Adresas:
Rever. J6i. Norbut,
Mosaend,
Lanarkahlre.
Scotland.

LIETUVIŠKA

B ANKA

3249 So. Morgan St.,

Savings Bank
Joseph J. Tolias,,Navininkas
4600-4602 S. Wood St., Chicago.
Priimame piniguti J Banką užfiėdinuo vieno doliario ir dauglaua
ir mokame trečią, procentą ratomis
ant metų.
Siunčiame' pinigus J visas svieto dalis įlgiai,'greitai ir tel

Chicago, III.

Cana! 285

K. KATUTIS
LIETUVIŠKAS
GRABORIUS

710 W. IBIU St.

fifricago

singai,

o

svetimų žemių pinigus

maiPar-

nome, perkame ir parduodame.
duodame fiIfkorterv urit visų Unijų l
krajų ir iš krajatis, taipgi tikietus
ant geležinkelių po visą Ameriką ir

Europą.
Mūsų Banka išdirba visokius raštus
ir dokumentus visose kalbose ir duoda rodą lietuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluose ypatlškaj ir
per laiškus.
tu tatrftift

Tik

kreipkitės

KŪLIS

So.

Halsted st, Chicagc
3259
GENERALIŠKAS AGENTAS
Lankosi Cliicagoj, užrašinėja
"Lietuvį". Renka apgarsinimus

reikaluose.

A. 01szewski.
"Lietuvos"

fiaiiunas, tik optinS pardavykla.
Tyras Vynas nuo $1.00 ui gal.
Gera degtinė nuo $1.50 už gal.
Męs užlaikome geros rųšles
alų po 70 centų už baks^ Iš

butelių.

Geriausis Exportas $1.00 už 24
didelius butelius.
Telefonas: Yarda 4412
Adresas
3322 SO. HALSTED STREET.
—

TELEPHOME DROVER 1924

Geriausia Akušerka

0. Jonikiene
3364 S. Halsted St.
(Kampu

34

to»)

vlršmlnfr-

Chlcago, IIL

PETRAS VAITIEKŪNAS
"LIETUVOS" AGENTAS
lankosi dabar Wilkes-Barre, Pa. Ir
apielinkėsa Pas jjJJ galite užsirašyti

"Lietuvį"

ir

prenumeratos

pinigu*

užsimokėti.
A.

šiaip spaudos darbus.

I'erka
Ir
namus, liotus ir parduoda.
šiaip suteikia informacijas biznu,
ir

Optineš Kainos Vlsisms
Jvalrųs vynai ir likier!ai. Tai ne

24

Town of Lake

TANANEVIČIA,

jimui

Telephone

JONAS

koje?"

pusmečiui

LIETUVIŠKI
REKORDAI!
Męs dabar turime 30 lietuviškų
{vairioms dainoms rekordų, kurie Iki
ilol parsidavė po $2.00, daoar partraukėme didelj transportą U
Lietuvos Ir gavome pigiaus, taip kad dabar parduodama po $1.00
prl-

So.

Parduodu

visą, Chicago.

III.

ATPIGO

3252

ANTANAS VISBARAS

OLSZEVVSKI,
leidžjaa.

"Lietuvos"

"LIETUVĄ"

GALIMA GAUTI
Jos A. Duoba,

PAS:

1234

leidėjas.

Michigan ave., Sheboygen, Wla,
P. BARTKEVIČIA,
877 Cambridge st„ Cambridge, Masa

J. J. STASULANIS,

GERA PROGA!
Cramatika angliškoskalbom v

PRAKTISKAS ISDIRB£JAS IR PARDAVĖJAS MUZIKALISKŲ INSTRUMENTŲ.
Turiu krautuvo
dirbtuvę muzikališkij instrumentų. Dirbu nauju*
ir gerai pataisau

kytisbe mokytojo(apda,ryta)$ 1.00
Vaiku Draugas arba kaip mokytis skaityti ir rašyti be mokyto15s
jo
(Saujas Budas mokytis rašyti ba
10c
mokytojo
Aritmetika mokiaimuisi rokundų, 6U paveikslus (apdaryta).. .15c

ir

senus

tus.

vimą turite mokėti; kreipkitės stačiai i mano dirbtuvę, bus jums pi36
giaus. Turiu

Viso #1.00

atsiųs iškirpps Šita apgarsinimais "Lietuvos" ir $1.00 per
money order, tai gaus visa* 4
knygas 60c. pigiau.
Kas

P. 31 i koklinis
Box 62

New York City

instrumen-

Nesikrcipkit

agentų, kuriems už patarna-

prie

praktikj
paliudijimus ii

metų

ir
Ro-

sijos, Vokietijos ir
Amerikos, kad darb» atlieku kuogeriausial. Mano krautuvėje yra
didelis pasirinkimas įvairių muzikaliikų instrumentų,. ir mano kainos daug pigesnis kaip kltų. Jcl pirkęs nebūtų kuom nors užganėdintas, ai permainau, arba pataisau uždyk). Savo
darb» gvarantuoju.

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

Chicago,

I1L

VIENINTELE TIESIOGINE

RUSI JO 3

RUSIJOS

LINIJA TARP

AMERIKOS

DU KART NEDEUNIS LAIK-

KANADOS

RAŠTIS

K. ZURAITIS

BcJi

V cTa^sČzar.tza^
\OWINSK

PIRMAEILINIS BUFETAS

1

Saitas alus, gera degtinė, kvepianti cigarai.

Eina

jau 25 metai
Utarninkais ir Pėtnyčiomis
Prenumerata metams $2.50

MEftIJLI AKIAI
10 OIENŲ PtAUKiaJIMAI
Greičiausi, Puikiausi, Didiiauai

ir_

W. B. B0CZK0WSKI

Broadway, New York, N. Y.

3200 S0. HALSTED SI.

Mahanoy City,

CO.,

Pa.

Žydintis Vokietijos
Nuo

seniausių laikų įgydavo savo mokslą iš gero
Heidelberg. Čia profesoriai žino, kad vien proto
lavinimas yra blogas ir kad studento kūnas turi buti

5208 W, Harrison Street

seno

Phonc Canal 1203
Tel. Austin 737

Valandos:

tuo

9:30 iki

"DRAUGUS" atsieina metams $2, pese!

taip pat lavinamas, kaip
jojo protas. Jisai taipogi
yra mokinamas visą gyvenimą didelės vertės vidutiniškumo visuose dalykuose. Tatai jam nėra uidrausta

V alandos:

va.c.

tiktai iki 6:00 kiekviena ryt*

vai. ryto

malonus

gėralas, kaip

Antanas A. Slakis

nesulyginamasai alus

obstraktus ir

Peržiūri

(suduose).

semi

Calumet

žmonės

Savaitin s Laikraštis

"ATEITIS"

5401

ir kulturos reikalams. Talpina daugybę įvairiausių žinių. Didelio formato, 8 pusi.
Kaina tik $1.50 metams, o
85c. pusei metų.
"Ateitį" išleidinėją bendrov§, inkorporuota ant $25,000. Dabar
laikas užsirašyti "Ateitį". Reikalaukit vieno numerio pažiūrėjimui uždyk$.

yra

McAvoy Brewing Co., Chicago

padirba visus kitus legališkus

Chicago, III.

"Ateitis yra bopartyvlškas laikraštis, tarnaujantis jaunimo

sveikatoje nupuolę arba
sveiksta nuo drugiu. McAvoy's Malt Marrow
yra pulkus vaistas sveikatai ir Jiegai atgaivinti.
Gaukite savo aptiekoj.

civiliškas ir kriminališ-

kas visuose teismuose

Telefonas

šiądien.

statytų

Kuomet

bylas,

Naujas

daromas geru

teisingu vokišku budu. Jeigu jus mėgstate malonų ir
skanų alų, užsisakykite, kad dėžę Alma Mater pri-

A13\r O K A T A es

Veda visokias

yra

$1

DRAUGAS PU B. CO.
2634 W. 67th St.

ALMA MATER
Šisai

ra.

Užsieniuose metams $3. pusei rr::!į ?'.50
Rašydami laiškus adrcsuclūte

ir

0:80 iki 12:00 vai ryto

t\.t»1;00 Iki 8:00 vai.
Nedėiioma

laikraštį

"DRAUGAS" yra 8-nių puslapiu
didžiausio formato, vedamas geriausių redaktorių. Rasi jame
geriausių raštininkų raštų ir visokių žinių iš Lietuvos, Amerikos
ir iš viso pasaulio. "DRAUGAS"
gvildena svarbiausius gyvuosius
lietuvių reikalus.

Jaunimas

Rezidencija

1725 West 18th Street
Tarp Paulina ir Woodjat.

kada-nors

'-DRAUGĄ"?

v

Moterų ir vaikų ligų specialistė
Ofisas

matei

Ar

D-re Maria Dowiatt-Sass

rvc

:

pusei metų $1.25
Adresuokit taip:

dviejų Sriubų patazieriniai laivai tarp T.iepnjatu ir New York ir nuo New York >Vci Kotterilam
Liepojau*. Vidutinės kaino*. Kreipti*
prie A. E. Johnson * Co.. Gen. Pa«. Age.its,
37

Priima svečius

kuoširdinglausial.

:

Adresuokit taip:

dokumentus

"ATEITIS"
366 W.

BRIDO EPORTO OFISAS:

MIESTO OFISAS:

3255

Room 1014 Association Bldg.
19 So. LaSalle St.

So.

Hfllsted

Pigumynai vyry ir jaunikaičiy apred.

Street

(Prieini 33-čią tatrę)

C h 1CAOO

Telephone RANDOLPH

5246

Telephone

Duoną Kepa Tobuliai

Nauji, ant užsakymo padaryti pavasariniai
siutai, vilnoniai, po $35, 545 ir $50, dabar parsiduoda nuo $10 iki $20. Dėvėti siutai, kurie
buvo padaryti už $40 ir $50, dabar parsiduoda
už $5 ir augščiaus.

VAKARAIS: nuo 7 iki 9 vai.,
išskiriant nedelias

DROVER 5326

Didelis pasirinkimas ant užsakymo padaryty
kelinių, padarytų už $4, $5 ir $6, dabar parsiduoda už $2.50.

Speciališkumas ant kuparų Ir valizų drabu
žiams.
Paduoti

Rusiškas Dovierennastis,

užsakymai

veikiai

aprūpinama.

Paspirtus, Affidavitus,

1415

NewT?cr/cction
r

į— fi

įTįiinii

i

i i nm

Geriausia

Oil Cook-stove

v

Svaiiau negu anglis ar medis
Pigiau negu gazas

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ ŠTORĄ
S. Halsted St.
Chicago, III.

STANDARD

OIL

Gyduolė

PLAUKAMS

Geriauaiom.'. Pasekmėms Vartokite Perfection
Pas Vertelgas Visur.

S. GORDON

Broad\vay,

SO. BOSTON, MASS.

šaknis,
sustiprina
skclp),
sujudina
plaukus padaro švelnius, blizgančius,
geriausis vaistas nuo Dandruff
"luskų". Vartojant du ar tris kartus
i sąvaitę, sustabdįs plaukų slinkim*.
Trinkit gerai į skelpa, ant šaknų
kas antra ar trečia dieną.
Prekė 50c. ir $1.00.
yra

Aliejų

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

COMPANy

(An Indiana Corporatioo)
CHICAGO, 1LL.

Tel. Yards 695

CHICAGO, ILL.

Kontraktus

Pirkimo Namų ir
Biznių ir Visokius kitus Rejentališkus Raštus Geriausia Padaro

Leveskio eeSš
M^Vin-ima

[IETIMIS REJEHTALISKAS BIUBAg
Iškolektuoja vekseiines paskolas, algas,

pinigus, paliktus
rikoje ir Europoje greitai

ir

—Kalbos
Lietuviška, Angliška, Vokiška ir Rusiška
(pagal norą ir Lenkiška).
Del smulkesnių žinių kreiptis ypatiškai
arba per laišką jiuoin antrašu:
■

G. J.

>

pigiai.

■

nuo

Chicago, 111.

Yards
tik
Užlaikome

Telefonas

155

ir

Yards

Chicago III.

dalis ligų
maisto

Didesnž

paeina

ir

pilvo.

TMINTIS išdaro dažnai
keistus dalykus. Ja nega-

šaukiant tele-

numerį.
yra

numeriais.

Daug klaidingų sujungimų
išvengti,

atsiskleidžiant

visuomet

"directory",

p«rm negu šaukiant.
Chicago Telephonc Company
Bell

apreiškiu pagodotai visuomenei, jog ėsu seniausias gydytojas
ant Brjdgeporto, praktikuojant per 22
metus, perkėliau savo ofisą, ir gyvenimą j savo looną namą. po numeriu

maudyklės.

varo.

riausi pilvą.
Blogas ptlvas suir
geriausi
gadina
ir
maistą
pagimdo

daugelj
pavojin g ij

pilvas

yra

geras.

moterims.

3149 S.

Chlcago.

Dr. J. KŪLIS

Gydytojas Ir Chirurgas
3259 5o. Malsted St., Chicago, III.
Gydo visokias ligas moterių, vaikų tr
vyrų. SpocialiŠkai g}do limpančias, užsisonejusiias ir paslaptingas vyrų ligas.
Lietuvis

NEW CITY SAVINGS BANK

Chicago.

tik pajaučiate kok| nesmagumu pilve, jeigu viduriai kieti ir
nedirba
rcgtlliariikni, jeigu jaučiate ahelną
nusilpnėjimą ir aptingimą, tai vartokit tuojaua

Nauja Lietuviška Kolionija Louisianoj
Birželio

2

tuojaus

atsišaukti pas

(ateinantį utarninką) išvažiuos iš Chicagos
antra Exkursija į Naują Lietuvių Kolionija
Louisianoj.
Norintieji važiuoti išsirinkti sau žemių, pasiskubinkit
d.

Mano ofisas aprūpintas nauj»»«iais
budais gydymo. Visus ligonius stengsiuosi užganėdinti kaip ir lig šiol.

Pasitikėdamas, jog gerbiama publika
ir toliaus mane remt, esiu namie ant
kiekvieno pareikalavimo diena ir naktį. Esiu specialistas ligose vaikų, moterų ir vyrų ir užsendintose ligose.
Darau visokią operaciją.
Liekuosi su pagarba

Dr. G. M. Glaser

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

3149 S.

3159

NEPRALEISKIT GEROS PROGOS,
PAKOL ŽEMĖ DAR PIGI.

Seniausia

1

JUOZUI RIDIKĄ
Gražią Naują Svetainę
Susirinkimams, vestuvėm*, b%liftai ir tt. širdingu prldnU
Bftiir brollSkft rodft kltkvltnftat

l253illlaols6U Kerte 83rfl

Telephone Building
Officiąl 100

I
(Kas

Te I. Maton Park 861

Anna A. Tuttlis
Chicagoje Pirmutine
Mokslą Baigiusi Lietuve Nursė ir Aku:
:
:
šerė.
:
1339 S. 48th Ct

Cicero, III.

ŠOKIŲ

Tango, One Step, Three
Step, Dream Waltz ir kiĮtus šokius, lietuviškus ir
išmokinu
angliškus,
j
už
trumpą. laik$
mažą,
prekę. Aš apsiimu Išmosenus
kinti
ir
jaunus.
tik gali pavaikščioti,
tas gali ir šokti Išmokti,
šokti nemokėdamas, žmo^gus neturi savyje ramumo
nei linksmybės. Norinčių

Salutaras Chemical Institution

mokintis meldžiu atsilankyti seredoj
ir

subatoj,

Lietuvių uielga pat

Utlaiko visokias pirmo
•kyriaus girimus ir kro»
fecCius cigaras Ir

MOKYKLA
CHICAGOJE.

4614 So. Wood st„
CHICAGO, ILL.
Tclephone Yards 4780.

Morgan St.

Kertė 32-ros gatves.

F. P. BRADCHULIS

GERIAUSIA

SALUTARAS RITTER, kuris suteiks jums
greitą palengvinimą ir apsaugos nuo aršesnių
pasekmiy.
SALUTARAS P.ITTER galite gauti visose
aptiekosc ir saliunuosc, o kur negalite jo gauti,
tai reikalaukit nuo

Morgan St.

32-ros gatvės.
Telefonas Yarils CS7.
Kertė

redomis, ketvergais ir subatomis nuo
8 ryto iki 9 vakaro; nedėliomis, utarninkais ir petnyčioniis nuo 8 ryto iki
6 vakaro.

Tie
ligų.
tik
ilgai
ir
sveikai
gyvena, ku-

rių

ir

Tel. YARDS 1532

gu

Lenggalimos
va yra perstatyti numerius.
galima

šiuomi

Todėl, jei-

Begalines kombinacijos
su

rųšių

M. Glaser

Dr. G.

Geo. L. Ukso pres., St. Marcinkevičz
vice-prez., A. J. Bierzynskl iždininkas.
Priima bankon pinigus ir moka 3%.
Už sudėtus pinigus musų bankoj duodame čekių knygutę, Iš kurios paradyti čekiai tinka visur. Skolina pinigus ant Real Estate. Perka ir parduoda namus ir lotus. Išsamdo bankines
skryneles (boxes) po $2.50 metams.
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus
j visas svieto dalis.
Bankos Valandos: Panedėliais, se-

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

fono

sokių

4601 So. Ashland ave.,

nuo

svarPilvas
yra
dalis
biausia
musij
kūno.
meMaistas
yra
džiaga, kuri tą ma-

šineriją

virt aptlikos.) X CUICAGO, ILL

4532

551.

geriausius vaistus.
Ypatinga atydą atkreipiame į gerą iSpildymą receptų. Reikalui esant, melUitame pas mus kreiptis.
Vaiskus tik tiem atsakome, kurie prisiunčia už 2c. štampą.
F. /f. Josapailis, Apiiehos Provisorius.

TIKRAS ŠALTINIS
SVEIKATOS.

pasitikėti,

Humboldt

Barzdaskutykla krūvoje.

F. A. JOZAPAIČIO APTIEKA

6 iki 9 vakarais

System

(Iffialuj

Atdara Dieną ir Naktj.
L. KAPLAN MAUDYKLIŲ CO.
Ruslškai-Turklškos ir vi-

LE VESKIS,

3601 So. Halstod S5.

lima

Telefonas

kambariai

9 iki 12 rytais

Bell

STREET

Taipogi Rusi&kai-Turkiškų maudykli'j

BIURO VALANDOS:
Nsdėliomis

OFISAS—Kampas 31 Ir So. Hatyted gat.

1914-1916 W. Divislon Street
Arti Robey st.

CHICAGO.

nuo

CORNER 18th

Vedejas Mokyklos

3106 So. Halsted St.,

A, OLSZEWSKIO BANKOJE

Dtarninkais, Ketvergais ir Subatomis

DENT1STAS

CHICAGO, ILL.

—

LIETUVOS REJENTM.ISKAS BIURAS
3252 SO. HALSTED ST.,

1749 SQ. HALSRED ST

(deĮmanančių irįiti Lietuvon,.

da-

Dr.O.C.hEINE

LIETUVIS GYDYTOJAS

—

1. Pradinis Prirengiamasaii Kursas,
2. Prekybos Kursas pagal Anitr, plianą,
3. Prekybos Kursas pagal Rusijos plianą

kitose bankose Ame-

lės ir

DR. A. YUŠKA

s
^
Dienine ir Vakarine Mokykla.

8 iki 11 vai. vak.
Town of Lake Turner Hali, 46th ir
Wood sts., C'hicago, 111. Ant 3-čiij

Attorney & Counselor at Law
30 N. LaSalle St„ Cor. Wastiington St.
Stock

Maloniai kviečiu jaunuor.v irę ir mylinčius pasišokti. Bus patiekiami gražiausieji šokiai. Neužmirškite: kiekvieną seredos ir subatos vakarą nuo
8 iki 11 valandai.
Telephone Yards 560.

Prof. F. L. Jankauskas.

Rooms 1107-11H

Telephone Franklin U7d

v
m

Lietuvis advokatas,baigęsteisit)moisli .Vn»nkoje. Veda rlsokias bylas, civiliškas ir «rittiioališkaa visuose teisinuos* ruduose).

Turėk Savo Namuose

Gyv. 1123 S. Halsted St.,

*

Geriausiu Degtinę (arielką) jei

J nori

Tclcpbunc

arti 3l-iua

Yurds 2A9>)

buti sveikas ir turčti kuom

'pavaišinti
Daktarai

savo

mylimą svečią.

rekomenduoja

už

c

geriauĮ

Rye

Kaipo Skanų, Tvirtą Ir sveiką gėrymą
Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani
ir sveikiausia stalava degtinė.
Gaunama visuose

216 W.

laikraštis

senas

s

EINA KAS SEREDA. BROOKLYN. N. Y.

Sb0=L=0

STfiAUS BROS.

28 metu

VIENYBE LIETUVNINKU

sią degtinę

nuo

lubų.

£xchange Bldg.,

geresniuose

pusei meių $1.oo. Užruhežiuose; metams
$3.oo; pusei metų $1.50.

A.

RAŠYK

Saliunuose

CO/KS* DEP'T L, GHIGAGŪ, ILL
9U

Ir paduoda daugiausiai gerų ir svarbių žinių Iš Amerikos, Europos ir viso svieto, o
prenumerata kii'uoĮa metams tik $2.oo;

CHAkOSKE, Ir T. PODLASKIS lietuviai agenlal

|

ADRESU:

J. J. Paukiiztis & Co.
•

120-124 Grand Str.,

Brooklyo, Nt Y.
■
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