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2(j d. BIRŽELIO

siems žada atlyginimą mokėti,
bet per tai neu/.sitikėjimas ne| išnyko; abudu kraštai rengiasi
karau. Pereito panedėlio dieną pas
;

KAUNO GUBERNIJA.
KAUNAS.

V\ ilsoną
atsilankė
prezidentą
X Kaune gegužio; 25 d., besiTurkijos ir Grekijos ambasado- maudant Nemune, nuskendo 13.
riai. Turkijos ambasadorius, suIvanauskas, 20 metų vyrukas.
žinojęs, kad Amerika nori Pre- Lavonas jo jau surastas.
kijai parduoti du savo kariškus

pakils augščiau, \ illa nejeigu pirmon vieton laivus, atėjo protestuoti prieš tu
plėšiku vadovas, Car- laivu pardavimą, o Grekijos am-

i- ranzai
pri.-ieis kitą revoliuciją basadorius atėjo apie pardavimą
Villa >k>.:bi- prieš buvusį draugą organizuoti, tartis. Rodosi vienok, kad Turf įn- kija su protestu nieko
na išversti 1 įnertos valdžią ir už- kaip jis suorganizavo prieš
nepelnys,
Ištikro ir visa revoliucija nes prezidentas ir
imti krašto sostinę pirma, negu ertą.
kongresas nori tuos laivus Grekijai parduoti.
vedamos Niagara Kalls'e tarybos yra tik valdžios besi varžymas
N'ors Suvienytų Valstijų užpasibaigs.
tninisteris Bryan ir preziGenerolas Villa rengia savo sienių
dentas \Viison kalba, jog Mexipajiegas prie veržimo miesto Zakoj jų vedama politika yra kuocatecas; prie jo sutrankė didesišmintingiausia ir, girdi, todėl VILNIAUS GUBERNIJA.
nes
revoliucijonieriu pajiegas,
Mexikoj eis viskas gerai, bet manegu mieste yra kareivių, todėl
VILNIUS.
ir juodu neturi didelio
tikisi greitai miestą paimti. Jei tyt, jog
Vilniuje sustreikavo tarnauužsitikėjimo, kad jų rankos patas jam pasiseks, jis turės atvirą
tvarka janti ant gatvinių karu. Sustreiužgimtų
Mexikoj
mojimu
kelią j krašto sostinę ir tikisi ir
ramumas, kad apsieitų be siun- kavo 300 tarnaujančių. Jie reikagreitai miestą Mexiko pair.iti timo Amerikos kariumenės. Kas lauja
didesnių algų. Bet streikas
drauge su Hueita, jeigu tas pirbalon bristi pradėjo. tu;*i neilgai traukėsi. Tarnaujanti, nesykj
j'.:a iš sostinės nepabėgs.
ją perbristi ir bristi iki galo. Tą iškovoję algų pakėlimo, sugrįžo
Skubina su karo užbaigimu ir numano ir Suvienytų Valstijų ! darban.
kiti
X Vilniaus Žemės Ūkio Dr-ja,
revoliucijonieriu vadovai. valdžia, todėl rengia kariumen^.
Veržiantis miestą Mazatlan ge- Dabar turi prirengta 50,000 ka- kuri taip pat, kaip ir Kauno tonerolas Obregon pranešė, jog jo
kuriuos tuoj gali, kur pa- kia pat dr-ja, yra dvariinkų ran-

PANEVĖŽYS.
tvark.

Karas vienok netapo

1

reivių,

kariautojai kontroliuoja visą Ja- norės, Mcxikan pasiųsti, jeigu
valstiją ir j trumpą laiką ten ir iškilus Viliai, ar Carranišvys I (nertos kariumenę iš pro- zai ramumo nebūtų, nes kitaip
Miestą- tvarkos ten
vincijos Guadalajara.
įvedimu turėtų užsiMazatlan ir Guadalajara dar neMexine tik už
galingesni
|imti
tibet
paimti,
generolas Obregon
ką, bet ir Suvienytas Valstijas.
kisi greitai juos paimti. Miestą Nors
besikišimas Amerikos j
Mazatlan jis mėgina veržti nuo Mexikos maišatį naikina Pietinės
senai, bet nors mūšiuose daug Amerikos užsitikėjimą, bet nekariautojų nužudė, nuėsto nepa- sikišimas dar pavojingesnis.
ėmė, nor-s kaip jis užtikrina, giI
nanti jj kareiviai kenčia jau badą
ir pasibaisėtinai, kaip visuomet
VOKIETIJA.
karo laike buva apgultuose miestuose, jame siaučia epidemijos,
Kaimyniški prietikiai Prancūzibuk veik pusė kareivų serga. Majos su Vokietija nuo karo 1870
ir
tie
kad
vienok,
serganti metų niekada nebuvo geri, o flatyt,
ir išbadėję kareiviai gerai muša- bar, susirišus Francuzijai su Rusi. jeigu jų generolas Obregon su sija, kadangi Vokietija užpulti
didesnėmis pajiegomis iki šiol negali, žinodama, kad reiks karas
įveikti neįstengė.
vesti su dviem tvirčiausiomis Euir
kuriose
Tarybos,
dalyvaus
ropos tautomis, savitarpinis neCarranzos atstovai, vėl trauksis užsitikėjimas dar labjau pakilo:
Niagara Falls; Suvienytų Vasti- ,Francuziia bijosi, kad Vokietija
jų užsienių ministeris ilryan tiki- ant jos neužpultų, o Vokietija
si, kad pasiseks sutaikyti nesu- bijosi franeuzų užpuolimo. Abutinkančias puses, arba, geriau sa- du kraštai pasirengę karan ir laukant, priversti M u ertos šalinin- kia jo pradėjimui tinkamos prokams pasiduoti Suvienytų Valsti- gos; tuom tarpu viens kito šnilis'o

kose—išrinko dabar savo. pirmininku Povilą Končą, į vietą atsisakiusio

pirmininkauti

II. Korvin-Milevskio. Pirmininko padėjėju išrinktas St. Vankovičius.
X Žemaičių vyskupas Karevičius

atvyko j Vilnių

ne gegužio
kaip pirmiaus buvo žadėjęs,
bet 30 d. išryto.
Vilniuje aplankė vyskupas šv. Mikaloj .us bažnyčią, kleboniją. "Vilties" redakciją. vakarinių kursų internatą,
1,. M. Draugiją ir dvikliasą lietuvių mokykią. Išvažiavo iš Vil-

29 d.,

norėdama valstiečiams ir
visiems smulkesniems ūkininkams
patiekti pigesne kaina čėpų ir
tokiu budu padėti jiems pas save
vaisių medžių sodnus uždėti. Gegužio 24 d. buvo į Panevėžį atvykęs Kauno gubernatorius Griazevas, būtinas žemės tvark. kom.

sodną,

Į

narys Rindinas,

gubernijos agroProtopopovas dalyvauti to
sodno atidarymo iškilmėj. Nesą
Rusijoje antro tokio didumo čėnomas

sodno, kaip šis dabar Panevėžyj uždėtas. Yra jame jau 115
tukst. čėpų, užima 23 dešimtines
žemės, pirktos iš Žemaičių konpų

Lietuvos žinios

—

linkines

ir

Klausimas,
bus, išvijus Huertą, o jo

šali-

daryta
perlėkę rubežių

sulyg

orlaiviai turi

nu-

niai

pasišnekėjęs

su

nuo

buvo,

ir

jie gal

nas, ar

yra
kol \ ie-

visai neišnykti,
kitas pasiliks Mexikoj.

pakėlė
kad
Vokietija nuo Fran- mokyklą. Laiko trukumas neleikalauja,
pasiteisini- do tik vysk. užeiti į lietuvių tarpareikalautų
cuzijos
mo.
Tas atsitikimas, nors rodosi naičių prieglaudą. Pietums vys-

—

—

1

teliukas.

kumiečių

labai

apdegė.

—

rub., narių mokesnių

291

—

bovas, A. Mikševičius, S. Lukauskis, H. Sarcevičius, V. Biržiška,
V. Belskis ir K. Šalkauskis. KanA. Ziabickaitė, K. Ven-

jdidatai:
celauskis

Sx.
ir P. Bugailiškis.
X Iki 1914 m. sausio 1 d. Škiu-

lių

miesto .skola siekė

39,609

rub.

15 kap.
X Šiaulių miesto durna yra padavusi valdžiai prašymą leisti
Šiauliuose
prekybos mokyklą
įkurti ir suteikti tai mokyklai
kasmet iš iždo 4 tukst. rub. paišei pos.
X

Šiaulių

nuotas

miesto

418,700 rub.,

kainavimas
tvirtintas.

jau

gaišti.

RASEINIAI.

Gyventojai

želio 27 d. jaunimui
pasilinksminimą žalumuose. Išrinkta penki

delegatai pasitikti Seinų vyskupui, kuris žada liepos 2 d. čia
atsilankyti.
Blai<'utis->

yra

aD.

jau

turtas

apkai-

ir tokis ap-

miesto dūmos pa-

o

sau namo.

EŽERĖNAI. Jau daugiau 30

metų praėjo nuo išvažiavimo iš
šininkas prižadėjo batokiečiams Ežerėnų žydo M. Talano. Ežešiame reikale padėti greitai nu- rėliai tai dagi ne Talano, tik jo
tarimą įvykinti.
Mikų Dėdė. mirusios žmonos gimtoji vieta.
Talanas tačiau kasmet duoda
VIDUKLĖ, Raseinių ap. Vals- Ežerėnu pavargėliams 600 rub
tiečių sueiga gegužio 26 d. nu- Iš tų pinigų turi buti labjau pa-

—

J. Vaičiulaitis.

šaltinis

—

RYGA. čia žiemos metu nebuvo tiek daug
bedarbių, kaip
dabar pavasarį. Prie kiekvieno
fabriko vartų rytais stovi Šim-

ui

bedarbių, laukiančių bene gaus
uždaryti visas svaiginančių vargusiems Ežerėlių gyvento- i.arbo; jų tarpe daug ką-tik iš sogėrimų įstaigas, tame skaičiuje ir jams perkama žiemą—kuras, o džiaus atkeliavusių. Darbo sunmonopolį.
Svajonė. Velykoms—geresnis valgio kąsne- ku gauti, o ir gavęs nesidžiauglio
Be tų pinigų. Talanas dar si. Jei kur reikia vieno kito darANDRUNAI, Šiaulių apskr. ir taip nemaža žydams padeda: bininko, išeina ponas "meistras,
Valstietis Mikolas Kveglis vežė tai einančioms už vyrų dukte- išsirenka stipresnių su
gerais
mažu vežimuku mietus sodną rims dalį skiria (žinoma, iš savo "atestatais," su
ištikimybės liutverti. Vienam buvo sunku pri- naudos), tai padeda geresnės gal- dijimais, pasako dar
pamokslą,
krautą vežimuką traukti, ėmė vos vaiką mokslan siųsti. Paga- kad gerai dirbtų. Po to siunčia
kviesti savo seserį padėti jam. liau sumanė dabar įknrti skoli- pas gydytoją, kad tasai
apžiūrėSesuo nesutiko. Iškilo pirm tarp amai-šelpiamąją kasą, kur pavar- tų. ar sveikas. Sugrįžusį dar
patbrolio ir sesers barnis, paskui gėliams, arba šiaip varge atsidū- sai "meistras," lyg
gydytojui nemuštynės. Tėvas, 80 m. senas, at- rusiems bus pinigai be nuošimčių pasitikėdamas, apčiupinėja, išbėgo susivaidijusius taikinti. įnir- mokėjimo skolinami. Tokiai ka- klausinėja, kas esi. Labjausia tuo
šime sunus Mikolas drožė tėvui sai Talanas paaukojo pradžiai 5 pasižymėjo "Provodniko fabriko
mietu per galvą, Senis, kaip sto- tukst. rublių ir butą, maž-daug šukų skyriaus inžinierius technovėjo, taip ir susmuko negyvas-. 3 tukst. vertės, kur toji kasa veik- liogas Žilinskis. Darbininkas, stoSunus, pamatęs, kas atsitiko, su- sianti.
Skolinamai-šelpiamosios damas į fabriką, nedrįsta dagi
sigriebė už galvos ir sušukęs: kasos įkurtuvės buvo iškilmingos. paklausti, kiek jam mokės ir prie
"Ką aš padariau? užmušiau savo Pats Talanas buvo iš Peterburgo kokio darbo statys. ne< tokių drątėvą"—išbėgo į mišką. Kol-kas, atvykęs į tą iškilmę, kurioje be suolių nepriima. Ar reikia saniekas jo neranda.
jo dalyvavo dar Ežerėnų apskr. kyti, kad 'abrikuose darbas labai
bajorvedis, apskrities viršininkas. sunkus? Už menkiausią prasikalKELMĖ, Raseinių ap. Gegu- Talanui Ežerėliuose beviešint, pa- timą sur.kiai baudžia, arba ir Nižio 24 dieną šį miestelį aplankė vargėliai jam ramumo nedavė, šai išvaro.
J. S.
gaisras, it vai. vakare užsidegė kiekvienas norėjo savo vargus
X Rygoje gyvenantis politechpirklio Giršovičiaus namas, kuria- išdėstyti. Jis visus gausiai šelnikos
studentas Apinas tomis dieme gyvena neturtingi
darbininkai, pė. Be to paskyrė kai-kurioni.s
nomis
metėsi po traukiniu. Hirbo
ir šale jo stovintis antras namas įstaigoms ir didesnes
sumas, kaip
Kaune
jis
prie žemės tvarkomų—saldainių dirbtuvė. Gaisras tę- pavyzdž. "Raudonojo Kryžiaus"
Paliko
jų
darbų.
sėsi iki rytui.
daug prieš mirĮbauginti mies- naudai—200 rub. oro laivynui—
tį parašytų laiškų.
telio gyventojai uoliai darbavosi, 300 r. ir 1.1.
tarė

—

Seinų apskr. Leipalingio

kas

5 rub.

neregių naudai. Visa tai buvo užrašyta protokolais, ir žemiečių vir-

—

—

bylą,

ri labai

K. N.

X Moterių evangelikių labdaCarranza suorganizavo
bet jis, suprantama, prie- kupas buvo pakviestas Seminari- rių dr-jos įstatus nesekai įrašė į gesindami gaisrą, ir nedavė užmenkas,
revoliucija, bet mūšiuose jis niejon.
| savo knygas Šiaulių notaras. sidegti naujoms triobonis, nors
kur neatsižymėjo, o karuose vie i tikių tarp Vokietijos ir FrancuŠaltinis
o jie ir be to neDraugija turėsianti savo tikslu vėjas kaip tik putė miestelio pupergalinti mušiuose garbę ir įtek- zijos nepataisys,
maža
Mikų Dėdė.
šelpti
priežastis
gali
Šiaulių evangelikų parapi- sėn.
mę įgauna. Y illa gi mušiuose at- pergeriatisi;
ŽASLIAI, Vilniaus gub. baskurin
tupavargėlius.
jos
karą
pagimdyti,
sižymėjo, tai jis, turėdamas tarp tarp jų
liu bažnyčios brostvininkas MoLietuvos žinios
JANAVA, Kauno ap. Geguir kiti kraštai.
kariautojų įtekmę, nenori buti rėtų jsikišti
tiejus Perednia iš Varvekoniu
X Ateiviai darbininkai jau pra- žio 27 d. valsčiaus sueiga nuantroj vietoj, bet stengiasi priekaimo apskundė Trakų ap. ispraudėjo plaukti Lietuvon. Kauno tarė uždaryti visus traktierius ir
šakiu prieš Carranzą nužengti, o
ninkui savo kleboną už tr.i, kad Ūkio
Dr-jos tarpininkavimu jau aludes (33 aludes, 3 traktierius
PUSSALIS.
BALKANŲ
tą šalin nustumti. Dėl tos pirta?ai šventadienyj išmetė
jį iš baž- pargabenta jų keletas šimtų i ir i monopolį). Savo šitokį numenybės ir kilo vaidai tarp
Kaip rodosi, Rumunija po ca- nyčios. Kol-kas apie tą bylą štai Šiaulių
Nesenai tarimą janaviečiai remia neišsaapskriti.
\ illos ir Carranzos. Visiško
tarp ro atsilankymui galutinai pakry- kas žinoma.
jų nuvažiavo per Šiaulius po ke- komu girtybės pas juos prasiplajų ryšių pertraukimo išvengta tik po Rusijos pusėn, nors jos karaPakviestas liudininkas Gudelis letą dešimčių j Komaro dvarus
tinimu, ir per tai dideliu gyvenpadalinimu valdžios: Villa yra jliiis yra giminaitis Vokietijos cie- pasakė
tardytojui, kad klebonas (Joniškio
Nariškino tojų nu si gyvenimu.
valso.),
neaprubežiuotu kariumenės vado- soriaus. Seroija gi nuo senai lai- išmetęs
Perednią už areilkos gė- (Gruzdžių, Žagarės vaisė.), G.
vu, o Carranzai palikta vien at- kosi
Rusijos skverno, o Francu- rimą. Gi Perednia čia pat pra- Laucevičiaus (Padubisio vaisė.),
ANYKŠČIAI, Ukm. ap. Valstovauti Mexiką prieš kitus krašzija ją šelpia, skolindama pini- nešė, buk klebonai lp.ikąs parapi- j Šiklių dvaro fabriką (Baisioga- sčiaus sueiga
geg. 25 d. nutarė
tus. Bet kol jis kitų
kraštų ne- gus. Apie pasitraukimą Rumuni- joje slapti] mokyklų. Vietos žmo- los vals.) ir kitur.
nedėldieniais ir mugių
uždaryti
tai
pripažintas,
niekur, apart Su- jos nuo Austrijos ir pakrypimą nėms labai rupi, kuom
pasibaigs Tą p?.t matome ir Suvalkų gub. ditnomis monopolius, traktierius
vienytų Valstijų, kurios už jo Rusijos pusėn išsjreište ir karą- u nauja
nes kleboną*
Štai
<lvaNors

MARVIAUKA.

no

—

redakcijos

valdžios prašalinus sileisti ir valdininkams vieno ir nariais ir suteikęs jiems vyskuir ją Carranzai atidavus?
kito krašto duoti progą persitik- piškąjį palaiminimą, kun. klebono
Jezukevičiaus ir kun. d-ro
Nors Larranza ir \ illa ir jų rinti, ar ne su blogais mieriais
perlėkė, Bakšio vedamas, nuėjo aplankyti
agentai užgina, jog tarp tų svar- orlaivininkai rubežių
biausių revoliucionierių vadovų šiame atsitikime franeuzai to ne- kitų lietuvių įstaigų: tam pačiam
kilo nesutikimai, nes žinia apie padarė; todėl vokiečiai mano, kad kieme esantį vakarinių kursų movaidus tarp jų padrąsintų Huertą jie nuiminėjo plianus Vokietijos kinių internatą, ir lietuvių įstaigas Pranciškonų muruose: L. M.
ir jis nepanorėtų pasitraukti, bet parubežinių kraštų.
Dėl to atsitikimo Vokietijos Draugiją, kur jį prizmė Dr. J. Bavisas reikalų bėgis rodo, kad vailaikraščiai
dai ne tik
bet ir dar
triukšmą ir rei- sanavičius, ir dvikiiasę lietuvių
ninkus

SUVALKŲ GUBERNIJA.

X Teisėjų suvažiavimą buvo guma priklauso prie Įvairių drauvaldybos 1913 metų apy- daryti visas pardavinėjančias
skaito
Visa knygyno apyvarta svaiginančius gėrimus įstaigas. norėję iš Raseinių perkelti į kitą gijų,
knygas, imamas
siekė 1,501 r. 42 kap., tame skai- Ir su slaptu degtinės pardavinė- apskričo miestelį, bet tomis die- iš
knygyno, ir po smukles
čiuje
išlaidų: laikraščiams ir jimu žada batokiečiai kovoti ir nomis susirinkę miesto įgalioti- nesitrina, šventą dieną parėję iš
žurnalams—132 rb. 95 kap., kny- bausti slaptai pardavinėjančius, niai padavė prašymą, kad ir toli- bažnyčios, susirenka kur nors pas
gininkui algos 240 mb., naujų pastarieji turės mokėti -25 rub. mesniam laikui šis suvažiavimas ■gerus žmones, padainuoja, pažaidžia ir su saulėleidžiu skirstosi
knygų išrašymas 184 rub. ir 1.1.; pabaudos, kurių 20 rub. eina pasiliktų Raseiniuose.

—

nenusileidus, sugrjžo siau vienuoliktos vysk., lydimas
ko
jo reikalauja Suvienytos Prancūzijos pusėn. Tuom tarpu kun. Seknasu—iš Peterburgo, atValstijos, tas nereiškia, kad pas- išvengimui galinčių kilti vaidų, lankė šv. Mikalojaus bažnytėlę ir
kui Mexikoj viešpatautų ramu- tarp Vokietijos ir Francuzijos pa- kleboną, apie 11 vai.' atsilankė
mas ir tvarka.
kas
kurio, "Vilties-" redakcijoje, kur malosutarimas,
viską,

Žemiečiu viršininkas geg.
valsčiaus sueigoj paaiški-

sos ir
skaita.

—

iluerta ir išpildytų

d.

ŠELMIAI, Vilkaviškio ap. ŠelGe- padavę valdžiai prašymą leisti
20
d.
ir
batokiečiai valsč. jiems savo mieste įkurti valdžios mių jaunimu galima pasidžiauggužio
ŠIAULIAI. Gegužio 31 d. bu- sueigoj, ar tai paėmę pavyzdį iš teisėmis gimnaziją, kurioj galė- ti. Nors atsiranda mylinčių degmokintis drauge vaikinai ir tinę ir nešvarius darbus, bet divo visuomenės knygyno visuoti- eržvilkiečių, ar jau patįs tiek su- tų
džiuma prakilnaus jaunimo. Daunas susirinkimas.
Patvirtinta ka- brendę, nutarė ir pas save už- merginos.

—

nuo

X
-?5

—

BATOKIAI, Raseinių

X Naujai paskirtasai Žemaičių 147 rub., aukų—350 rub. ir 1.1.
Vyskupas Pranciškus Karevičius, Aukų daugiausia suteikė "Provažiuodamas Kaunan, gegužio 30 gresas" ir Savitarpio Kredito
dieną buvo sustojęs Vilniuje. Draugija.
Apie savo atvažiavimą dviem te- Tikrųjų narių 1913 metais bulegramom teikėsi jisai pranešti ivo 51 (4 daugiau kaip 1912 m.),
"Vilties" redakcijai. Atvyko jiknygų ėmėjų—79 1912 m.—80).
sai Vilniun 6 valandą ryte. Ge- Viso labo
knygų, kurios įtraukležinkelio
stotyje jį
pasiti- tos katalogan 9,273, sulyginako Vilniaus vyskupijos valdyto- mai su
1912 m. j u pasididino
jas, kun. Michalkevičius, su Vil- 306 numeriais. Knygų skaityniaus seminarijos rektorium kun. mas
taip pat padidėjęs. 1911 m.
Ušila, "Vilties" redaktorius Pr. išimta buvo knygų-—7,567, 1912
jų ir Carranzos reikalavimams, pinėja kariumcuės paslaptis. Ma- Dovydaitis ir Vilniaus "Blaivy- m.—7.522, 1913 gi metais 8,499.
bės" pirmininkas kun. d-ras BakJų skaičiuje: rusų kalba beletristitaigi išsižadėti valdžios, nes llu- ža kartais priežastis suerzina tai
Šiedviem vyskupas įdavė kos knygų—5,115, rusų mokslo
erta ir taip jos palaikyti negalės. vieno, tai kito krašto gyventojus. šys.
Tokiu budu apie sutaikymą čia
Birželio 20. d. ties Niedersulz- nugabenti švento Mikalojaus baž- knygų—318, lenkų
2,447, lietunegali bu* kalbos, nes nuo vienos bach per rubežių perlėkė trancu- nyčion Vilniaus lietuvių glo- vių—61, žydų—16.
bai atsivežtuosius iš
Peterburgo
kjią m. knygyno vaiayoą supusės reikalaujama išsižadėti vis- ziškas kariškas orlaivis ir per puko, o kitam viską atiduoti. Bet sę valandos tyrinėjo kaimo ap- gyvųjų gėlių bukietus. Apie pu- daro šie žmonės: gr. V. N. Zunors

—

rankomis pasodino kelis me- Viena
delius. Paskui buvo įvairios kalsakomos apie tokio sodno
ir siekinius.

CHICACO, ILL.

St.,

Seniaus Marvalstiečiams, kad Anykščiuose
viaukoje
gyvavo
"Blaivybės" skybus jsteigta ligoninė ir prie ligorius. Bet neveiklumo dėlei
šį skyninės aptieka. Valstiečiai užgaMogilevo gub.—gudai; 10 vyrų nėdinti, ypač dėlei aptiekos, nes rių nesenai uždengė. Marviauka
randasi netoli Kauno,
iš Smolensko gub.—lenkai. Pirtoje vietosenaja llopeno aptieka daug kas
je, kur susibėga Nemunas su
miesiems moka mėnesiui 6 r. 45 neužganėdintas.
Anykštietis.
Xeriu, tik Suvalkų pusėje.
kap. ir duoda visą užlaikymą;
pastariesiems—10 rub. mėn. ai*
ADUTIŠKIS, Švenčionių ap.
gos, užlaikymas taip pat dvaro.
Gegužio 24 d. Adutiškio seniūniVILKAVIŠKIS. Policijos sušaltinis
jos sueiga vienu balsu nutarė užimtas S. Povilaitis, kuriam teisdaryti aludes, traktierius ir mo- mo
buvo visos teisės atimtos ir
ANDRIEJAVA, Raseinių ap. nopoliu. Gana buvo susirinkusių
ūkis buvo po
policijos priežiūra.
Pradėjo degti Rietaviškės kuni- ir girtuoklių, bet nei vienas negaikštienės Oginskienės girios. pasipriešino, visi, kiek galėdami,
Išdegė jau 100 dešimtinių, l'gnj šaukė uždaryti. Buvo ir žemieVASILEVŠČIZNA, Mariamužgesinus—pradėdavo vėl iš nau- čiu viršininkas.
polės
ap. Sudegė nesenai tartojo degti ir taip po kelis kartus.
Adutiškio valstietis.
kas. Gaisro priežastis-nežinoma
Tokio gaisro prežastis nesusekta.
su tartoku
sudegė nemaLABARDŽIAI, Raseinių ap. Drauge
ža medžiagos, kuri buvo
pjoviSALA, Panev. apskr. Gegužio Teisiamas viršaitis Jankovskis už mui
prikrauta.
25 d. apie 10 vai. ryto sudegė Ur- kyšių ėmimą; kaltina jį Budrikių
Lietuvos žinios
baniškių palivarko tvartai su gy- malūnininkas F. paėmime iš jo
vuliais ir daržinės su visais pa- 5 rub. už kontrakto patvirtinimą.
kinkiais ir ūkio mašinomis, l'gPILVIŠKIAI. Per čionykščic
GARGŽDAI, Telšių ap. Val- "Blaivybės"
nis pasirodė iš kumiečių tvarteskyriaus susirinkimą,
lių. Buvo didelis vėjas, ir ugnis sčiaus gyventojai antru atveju birželio 6 d., Ant.
Kriščiukaitis
kilo taip greit, kad tik dalį gy- prašo vidurinių reikalų ministe- (nepaeinantis
ligonis)
paskaitė
vulių pasisekė išgelbėti. Dvaro rio leisti vėl važinėtis pasienio referatą "Kenksmingas
Įpratisudegė 24 arkliai, 15 karvių ir keliu nuo Poringių iki Maciučių. mas," Danilevičius pasakė
gražią
8 teliukai; kumiečių 4 karvės ir Dabar pasienio sargyba neleidžii
prakalbą. Nutarta suruošti bir-

vo

naudą

rates on application. Addresa
CLS7.EW8Kk, Pub.

A.
llalatod

No. 20

žmonėms tuo keliu naudotis,
vietos gyventojams yra reijis
kuĮtariama
sistorijos. Atidarymo iškilmėje
kumiečių moterįs,
pats gubernatorius ir butin. žem. rios buk rukino karves, prieš lei- kalingas. To kelio neturėdami,
tvark. kom. narys ir-gi patįs sa- džiant jas pirmą syk ganyklon. žmonės, važinėdami aplinkui, tu-

ybos

$2.50

$3.00

(J U NE), 1914 JI.

pajamų gi—už knygų skaitymą "mirskiems" reikalams,

niaus gegužio 31 d.
—

Kauno žemės
suruošė Pane-

vėžyj didelį vaisių medžių čėpų

laikytas, priešingai,

IS LIETUVOS.

komisija

$2.00

March 3rd, 1879.

parliamcnte.
nebepirmą kartą bylinėjasi ir pyk- rminkas parsigabeno šįmet sepTurkijos ir Gre- stasi. Minimų gi slaptų mokyklų tyniems mėnesiams 43 darbininkijos truputį pasitaisė, nes Tur- policija jau j ieško—daro kratų kus iš Mogilev'o ir Smolensko
rankose; kija leido iš Azijos išvytiems gr> kaimuose.
Gluosnis. gub.: iš jų 40 merginų ir 13 vykad jis, kams atjj?.l sugrįžti ir nukentėjuru.
Visos merginos ir 3 vyrai iš

be pasargų Carran- pasiduos, o
tojai
zos atstovams leisti dalyvauti ta- i-k ils bu ves

ryboje.

the

at

lius savo kalboj
Prietikiai tarp

stu-

atstovavimu paVisas revoliuci-

todėl negalima tikėti,
Niavedam.^
kad
garbv
įgijęs ir turėdamas atsimanyta,
Jau
tu- davusius sau
kariautojus, sutiktu
gara Fallse taikymo tarybos
rės iširti, nes revoliucijonierių at- pa-itraukti antron vieton, pasinuo
valdžios 1 Įnertai;
stovu taikytojai nenorėjo į tary- traukus
bas prileisti, kol Carranza ir Vilią priešingai, pasitraukus 1 įnertai
laike tarybų karo nesulaikys, o kil> daug smarkc.snės varžytinės
Carranza atsiuntė savo atstovus; tarp jo pergalėtojo ir revoliucibet šiuotn tarpu pasisekė tarybas jos orgnaizatoriaus; jeigu Carnuo

i3th, 1893,

CllICAGO, 1LL„ PENKTADIENIS,

Ketai XXIII

POLIT1SKOS 2INI0S.

rates:

Iu United States
To Canada and Mczico
To all other Forei(»n Countrics

*2.60
i3.00

ir aludes,

Anykštietis.

X Gyvenantis Rygoj baronas
VIEKŠNIAI, Šiaulių ap. Ne- Eisenas
prašo valdžios leisti jam
trukus pradės augšt. liaudies movežioti automobiliais kaip keliaukyklai statyti triobą. Trioba bu- ninkus, taip ir prekes iš Rygos
sianti mūrinė, 2-jais gyvenimais.
pro Tauragę iki Prūsų sienos ir
Darbus prižiūrės Kauno Raba- vėl
pro Tauragę atgal į Rygą.
šauskas.
su-

Automobilius, važiuodamas,

stotų Joniškyj, Šiauliuose, KelPrekybos ir pra- mėj, Skaudvilėj ir Tauragėje.
monės ministerija šiomis dienoKurše važinėtis jau yra gavęs bamis patvirtino sumanymą suvieronas Eisenas leidimą, dabar dar
nyti Liepojos prieplauką su Skuo- tebelaukia Kauno
gubernijoj.
do
SKUODAS.

miesteliu.

Reikės čia tik sukanalu
kelis ežerus ir garvienyti
laiviai galėsiu pradėti plaukti. ViDORPATAS. Gydytojas Petsus darbus imasi iždas savo lėšoras
Avižonis, apginęs Dorpato
mis atlikti ir kviečia tuos darbus
universitete gegužio 25 d. savo
vesti Liepojos biržos komiteto
medicinos dak-

pirmininką Jurgeną.

disertaciją, gavo
taro laipsnį.
—

Lietuvos žinioa

ir State Bank of Calumet. Visi
penki bankai yra taip vadinami valstijiniai bankai, t. y. jie
POLICISTAS ŠOVĖ Į VOKIE- buvo po valdžios priežiūra. Žmo-

IS AMERIKOS.

Ii Škotijoj, mieste Glasgovv, su|| Laikraščiai rašo, buk šįmet
degė Kingston dokai. Sudegė ke- Rumunijon keliauja
Vokietijos
turi laivai, kelios
prekių krautu- ciesorius. Jis nori neleisti Rumuvės ir daug
kaimynystėj buvusių nijai su Rusija prieš Austriją suNuostoliai ugnies pada- sirišti. Rumunijos karalius
namų.
yra
ryti labai dideli.
giminaitis V* kieti jos ciesoriaus.

šitie

nių depozitų juose buvo suvirTIJOS AMBASADORIŲ.
Champaign, 111. Važiuojant į tum pusseptinto mitiono doliarių.
Illinois valstijos universitetą Vo- Ar depozitoriai gaus visus savo
kietijos ambasadoriui, grafui von pinigus, nežinia.
Bernstorfui, speciali
pilicistas
Daugelis žmonių, kurie nesu
paleido j jo automobilių šuvi, pranta bankinių reikalų, mano
bet ambasadoriui nepataikė. Už kad taip vadinami "valstijiniai,
tai policistas Michael Murphy ta- arba "šteitiniai" bankai yra saupo nuo vietos atstatytas. Poli- giausi, nes tie žmonės mano, kad
cistas teisinosi, kad jis oran šo- tokius valstijinius bankus valstivė, bet drauge su ambasadorių jos valdžia ne tik kad prižiūri,
važiavę patvirtino, kad jis taikė bet už juos ir gvarantuoja. Tuom

Su ciesorių keliaus Bukareštan ir

Į| Bulgarijoj apsireiškia vis di- Vokietijos užsienių ministeris Jadesnis grelcų nekentimas, žmonės
govv.
kelia neprielankias grekams demonstracijas. Bulgarai kėlė riauj| Slaviškoji literatu draugija,
šes prie grekų bažnyčios
Sofijoj t san t i Varšavoj, stengiasi išgaudienoj karaliaus varduvių. Xuo ti valdžios leidimą sušaukti šįbažnyčios nuimta grekišką vėlia- met Varšavoj rusų ir lenkų litevą.
Neprielankios grekams de- ratų susivažiavimą.
monstracijos buvo ir Varnoj.
jj Yindobonoj mirė pagarsėjuMinske prašalintas nuo Ru- si kariu naikinimo propagatorė,
bezevicų prabaščiaus vielos kuni- gavusi u ž tai Nobelio dovaną, ba-

s

ir

gerai,

kulka

visai tarpu

prašvilpė

netoli.

EXPLIOZIJA.
Ohio. Grabėj,
kastoj gazo dudų pravedimui,
pliodavo gazas. Expliozija

iš-

Columbus,

cx-

už-

mušė keturis darbininkus, dešimti mirtinai sužeidė, o penkis sunkiai nuplikino, bet tie išgis.
PASIUNTĖ KALĖJIMAN
BEDARBIUS
Grafton, M. Va.

toks

manymas

yra

visai

klaidingas, nes valdžia už tokius
bankus negvarantuoja. Teisybė, ji
juos prižuri ir neva reguliuoja.
Tačiaus, kiekvienas, šiek-tiek apsipažinęs su gyvenimu, gerai žino, kad kiekvieno įstatymo apėjimui buva dešimtįs Įvairių '"kriukelių," jeigu tik kreivos sąžinės
žmogus nori aplink tuos įstatymus apeiti. Tą, berods, geriausiai
patvirtino
viršminėtų
penkių
"valstijinių" batikų užsidarymas.
Visa tai tik patvirtina tą, ką

gas Milaševski.

niekinimą

•*<S^^?'~^!er^-

Dalį bedarbių "generolo" Kelly armijos, męs seniaus jau buvome apie biztraukiančios iš San Francisco į nius rašę: kad kiekvieno biznio
U'ashiugtoną, suareštavo detek- pasekmingumas ir gerumas prityvai ir 50 žmonių teisman atga- klauso visųpirtniausiai nuo paties

Kadangi jie neturėjo pinigii biznieriaus sąžiningumo. Kaip iš
užmokėti, tai kalėjime velnio nepadarysi angelo, kad ir
'.Ulės atidirbti, taisydami kelius. visą dieną jį šventintu vandeniu
"Generolas" Kelly apreiškė, jog lietum, taip iš nesąžiniško bizįo "armija" susideda iš 150 be- nieriaus nepadarysi teisingo žmogaus, nors jį ir augščiausia tvora
darbių.

r

^

GRĮŽTA

AFRIKON.

Galveston, Texas.

Hirželio 18

visokių "valstijinių" ar kitokių
"priežiūrų" apstatytum.
Banko saugumas priklauso ne
uuo valdžios priežiūros, kiek

dieną iš čia su 200 negru išplau- tiek
kė garlaivis "Liberia" į Afriką. nuo
Laivas tas pasamdytas negru vadovo Alfredo Sam, kuris kalbina
Amerikos juodspalvius iš čia, kur
jų nekenčia, kraustytis atgal Afrikon, iš kur juos, kaipo vergus,
Amerikon atgabeno.

bankieriatts.

paties

PELNAS PANAMOS KANALO.

VVashington

Valstijų
namos

APSIVEDIMO TEISĖS NĖRA

PRIEŠINGOS KONSTI-

dares

riausias teismas
Kančiomis
kurios

nuo

su

aud-

sutin-

pripažino
konstitucija teises,

norinčiu

apsivesti

rei-

kalauja daktaro paliudijimo, kad
abudu norinti apsivesti yra sveiki.
Milvvaukec pavieto teismas
buvo jas panaikinęs, kaipo priešingas konstitucijai.
NELAIMIŲ

PRIE DARBO

STATISTIKA.
Laikraštis "Coal Age" patalpino statistiškas žinias apie nelaimes darbininkų prie darbo Amerikoj. 1911 m. iš 729,270 kasyklų

larbininkų 31,334 tapo sunkiai
orie darbo sužeisti; ant geležinkelių, iš t,66f>,809 darbininkų ir
tarnn

sužeista

126,039; plieno
158,604 dirbančių

dirbtuvėse iš
sužeista 35.674. Tokiu- budu ištukstančio sužeista: kasyklose 42,

geležinkelių
monėj net 225.

ant

75,

o

plieno

pra-

D. C.

Suvienytu

keli

maži laivai

su

jos

Mississippi

ant
vandens
kimo bokšto ir susidaužė.
manyta, kad prigėr"' įgula

pasažieriai. Bet pasii

upe,
trau

Iš*/k

»

■ ^

■

iŠ VISUS..
j! Anglijąs pakrantėse, priedais
Netley susimušė vokiškas, plau-

kenčia,

o

sakyti, liko tik viena Abisinija cinos aliejaus ir
Manoma todėl įmapo jo įtekme ilgiau mylėti jo negali, todėl nuo ir juristų.
neprigulminga, nes menkos neg- ligonis atidavė dūdelę su brangiu jo pr.siliuosuoja. Mergina dar trikuliavimą studentų apsunkinti;
ru
republikos Liberia nėra ką vaistu.
pakvietė numylėtinį paskutinį svetimtaučių manoma leisti labai
skaityti.
kartą eiti drauge pasivaikščioti. aprubežiuotą skaitlių.
%

Vienoj valgykloj jiems valgant,

|j

1

savininkai Mieste
nu-

silenkti.

Kiek

VISKAS YRA AUKSAS,
KAS BLIZGA.
Streator, 111. American BotChicago, 111. Chieagos bai'kas. tie Co. savo dirbtuvėse dirbanT.a SaUe St. T rust auti
Savings tiems darbininkams sutrumpino
Bank. kurio depozitai siekė su- darbo
laiką. Padarė tai iš tiooso
viršum 5 milionų doliariu. aną diesitos kompanijos dirbtunoro.
i>
užsidarė. Tuom pačiu laiku vėse darbininku: dirbo u
vai., ti ;<
toks pats likimas sutiko ir kitus
dirbs «S vai., o dirbę fo vai., dirbs
keturis sekančius bankus, kurie
9 vai. Algos pasilieka tos pačios.
turėjo artimus pinigiškus ryšius
su
viršui inetu La Salle banku:
ff New York. Prieš pramonės
uždarė savo duris
Broa<lway komisiją New Yorke stojo Brown
State Bank, Ashtand-Twelfth St. ir
apreiškė, jog, tyrinėdamas dar-

&tate Bank, Illinois State Bar.k bo

stygas Amerikoj, jis

paskui

nebau- vininkas Ole Olson

skaudžiai

•

ryti.
gali kasyklų
nusigąsti ir tas gali priversti

o

kartais

1$ DARBO UOKO,

To

išmetė,

apreiškė, kad
užmušėjus visai savo kaštais tyrinėti Siaurinius
I išteisina. Dabar ta pati mada jau ledinius kraštus pasiųs mokslinčių
konservų dirbtuvėse dirbančius 5 jj Žentas Abisinijos mirusio cie- kimo cigarų dirbėjų sugriebi: iii
Vokietijon perėjo; ypač Ker- expediciją. Vadovu expedicijos
metų vaikus, to metų vaikus, dir- soriaus Meneliko, Ras Mikacl ap- trusto agentą ir jį tuoj laukan
ime prisaikintieji teisėjai su ap- bus žinomas ledinių kraštų tyribančius juodylų dirbtuvėse, o au- sivainikavo karaliumi
Togre ir išmetė.
sirikusiais pradeda daug maloniau nėtojas Kunt Rasmussen.
dyklose dirbančius vaikus 12 me- Vollo, taigi ne visos Abisinijos.
! apsieiti, nors laikraščiai smarkiai
tų. Europoj nieko panašaus buti Tokiu budu, matyt. Abisinija
į1 Vokietijoj ir Austrijoj rugo; Vokietijo'j, Strassburge, ligo- prieš
teisėjų mielaširdingumą
negali, nes' tčn tiesos neleidžia skils vėl ir pasidalįs j kelias neNesenai viena jau- ja. kad perdaug jaunų vaikinų
su protestuoja.
ligoniui
ninėj
gydant
gerklę
kankinti darbu nesuaugusius vaiprigulmingas karalystes, kaip bu- radiurn. jis prarijo dūdelę su ra- na mergina atvirai pranešė savo grudžiasi j universitetus, o jie,
|
kus.
vo pirma, kol ją nepasidaljs eurodiuni. kurio >>uv6 Už 25,000 mar- numylėtiniam, jog jos meilė iš- mokslus baigę, negali vietų rasti.
piečiai. Dabar Afrikoj, galima kių. Daktarai
tuoj davė jam ri- nyko dėl jo neištikimybės, jog Tau dabar yra perdaug daktarų
džia.

ir užmo- kiantis

nuo

*r visi
kad pa-

Altoonoj.

VANDENIN.

|Į Škotijos pakrantėse užbėgo
Minsko gubernijoj buvo taji išsitraukė revolverį ir keliais
Havvaii salų
su
tūkstančiu pasažieritt rybos
sumažinti gir- ant seklumos angliškas špitolinis šūviais savo
apie
reikalą
nenorintį duoti jai
kėjo $7,356.T2. Laivai, plaukianti i Xcw Vorką garlaivis "Kaiser
laivas '"Maine" ir bus, turbut,
jū- pinigų jaunikį nušovę. Žinoma,
tuoklystę. Pripažinta, kad drausturi
mokėti
S1.20
per kanalą,
po
viinin išardytas. Sergančius
VVilhhelm II," su Liverpoolio mėmis
girtuoklybės sumažinti ne- rių
už tai tapo teisman patraukta,
už prekių toną.
ant kito laivo.
perkėlė
Abudu galima. todėl
garlaiviu "Incemore."
Laivą bet
patarta stengtis išteisėjai ją išteisino; kaltino
garlaiviai tapo pagadyti, todėl stumti paieugva^ degtinę, o jos "Maine" laike Anglijos karo su
ne už žmogžudystę, bet vien
ją
turėjo grįžti pataisyti pagadini- vieton platinti alų, midų ir vyną, būrais jai padirbdino Amerikos
už mirtiną užgavimą.
Panašių
mus
Į Soutliatnpton. Pagadini- taigi gėrimus, turinčius mažiau moteris.
atsitikimų Berline pasitaiko vis
mai abiejų laivu nedideli. Susi- alkoholio. Tuos
gėrimus patariadaugiau. Gal su laiku teismų
mušimas atsitiko laike tirštos ma
paliuosuoti nuo akčyžos.
|| Londone apsivedė su savo mielaširdingumu Berliuas net
Darbininkai miglos. Jokiu nelaimių su žmotf Denver, Col.
I
tarnaite
pagarsėjęs, turtingas : Paryžių pralenks.
fron Co., turinčios dirbtuves ne- nėmis nebuvo.
Įį Varšavoj prasidėjo byla ne- Anglijos tapytojas F. Po\vell,
toli Ptieblo, žada sukelti visuoĮ| \*okietijoj visi daktarai netikiu rusiškų popierinių pinigų perdėtinis Anglijos dailės Akatiną streiką, jeigu jiems algos
|Į Vokietijoj vėl Užstojo karšdemijos.
8r
ir platintojų. Teisman
me- prielankiai atsiliepė apie vaistą
Jaunavedys yra
.nebus išmokamos kas dvi savai- čiai, termometras kas dieną pakj dirbėjų
nuo džiovos Dr. Fricdmano, kupašaukta 500 liudininkų ne tik tų, o nuotaka 23.
ti.
Dabar algas jiems išmoka la iki 270 Griciaus (81 FahreniŠ Rusijos, nes tuos netikrus pirį jis taip smarkiai rekliamavo
'sykį j mėnesį.
heito). Mokyklos uždarytos, Vonigus, apart Lenkijos, Rusijos.
|) Peterburge streikuoja 50,000 Amerikoj, bet nieko neišgydė.
kietijoj vaikai j mokyklą neina
Man- dirbtuvių
komisija reikalauja, kad
darbininkų. Streikieriai, Daktarų
fl Washington, D. C. Darbo prie karščio 210 Celciaus ter- Siberijos, platino taipgi
vartoti
ir
vaistą butų uždrausta.
tą
džiurijoj
Japonijoj. Tarp kal- apkalbėjimui savo reikalų, mėgi"ministeris Witson apreiškė, jog mometro.
ir
luono
tinamų yra visokių tautų
atlaikyti susirinkimus, bet poChicagoj bus įrengtas valdžios
j} Strassburge, Alzatijoj, plėšimų žmonės yra ir Siberijos mi- licija susirinkimus išvaikė ir sudarbo rttpinimo biuras. Pareiga
|| Albanijos sostinę, miestą Dn- lionierius Simerov iš
kai
įsiveržė j krautuvę dantų gyėmė
Blagoviešdaug streikierių.
biuro bus: traukiantiems į mies- razzo, mėgino veržti revoliucijofirmi. s ir pavogė 60.000
čenskio.
dymo
tus darbininkams nurodinėti va- nieriai, bet
jų užpuolimą kuniir u/ daugelį tūkstančių
dantų
saros laike, kur
|| Buvęs Amerikos prezidentas
gali gauti- darbą gaikštis \Vied atmušė. Kunigaikaukso, dantistų vartojamarkių
|į Birželio 15 d. ties Paryžium Roosevelt gavo gerklės uždegimą,
tarmose, nes vasaros laike darbai štis turi 9,000 kareivių, o sukilėmo.
fabrikuose paprastai pasimažina. liu paduota apie 27,000. Bet ku- siautė audra su debesių praplyši- todėl daktaras uždraudė jam
pražada
albanai mais. Nuo to užgimę tvanai už- kalbas laikyti. Rdošcvelt iš Eurum

f[ Washington, D. C. Atstovas
mažesnių anglių kasyklų Coloraprigėrė įgulos žmonių, nežinia. do valstijoj
Chvnby atkako
\Vashingtonan prašyti prezidenAMERIKOS PREKYBA.
to leisti prie darbo mažose kaWashin?;ton, D. C. < iegužio syklose gabenti streiklaužius, nes
mėnesyj šių metų Amerikon at- ir Rockefellerio kasyklose turi
gabenta svetimų prekių daugiau streiklaužius ir varo
darbą, o manegu pernai, o Amerikos prekių žosios
stovi
ir per tai
kasyklos
išgabenta mažiau negu pernai. turi daug nuostolių.
Pernai gegužio mėnesyj svetimų
prekių atgabenta tii $133,723,713.
Butte, Mont.
Atsiskyrėliai j
šjmet £i už $163 f37,386. Ameri- nuo VVestern Federation of Minkos gi prekių svetur išgabenta už
ers
sutvėrė neprigulmingą mto
$157406,572, arba $33.<>4» >,-^8 ma- Federacijos uniją. Susitaikymo išžiau negu pernai.
lygas, pasiūlytas Federacijos prezidento, atsiskyrėliai atmetė.
NE
sažieriai išsodinti

ŠOKTUM

gana

sispyrimo kasyklų savininkų,
|Į Pabėgę
Azijos
būtų galima sutaikyti, preziden- grekai, atkakę į Athėnus, atgaPASKENDO GAR^IVIS.
tas mano j valdžios rankas pa- beno žinią apie skerdynes, turku
£t. Louis, Mo. Garlaivis '"Ma- imti kabyklas ir jose darbus va- parengtas, ir persekiojimus grekų.
einantis

OŽIO

—

APVIRTO.
nigaikščiui
padėti
Syracuse, N. Y. Osuego kana- f Washington, D. C. Prezi- katalikai mali sarai ir miriditai.
le, netoli Ononda ežero, apvirto dentas VVilson dar
mėgina taiky- kurie siūlo apie 20.000 kariautomažas pasažierinis laivelis ir pa- ti
streikuojančius Colorado val- jų. r 5,000 Į thirazzo gabena
sažieriai snpuotė vandenin. Pristijoj angliakasius su kasyklų sa- Austrijos kariški laivai.
gėrė Jr moterįs ir vaikai: kitus vininkais. jeigu ir dabar, dėl užpasisekė iš vandens išgriebti.
iš Mažosios
ne-

Jestic,"
užbėgo

BE

Karikatūra p.irodo, kaip ožys (Villa) spiria
prezidentą Huertą šokti nuo Mexikos prezidentystės j rezignacivadinas savo pergalėmis verčia nuo
prezidentystės atsisakyti.

ežerą,

(»cpercuk-

Porilrnd Oregonian.

—Roynol'f*

TOKIAIS KARŠČIAIS ŽMOGUS IR

laukan

įmetė j esantį netoli prūdą; tik
ji Daugiausia
užmušystų
meilės, apsirikimų
numylėtose pusiau prigėrusias išgriebė. Gal
ypatose, iki šiol būdavo Prancūzi- atsinorės joms triukšmus kelti.
joj. ir ten teismai tokių apsiriku'| Turtingas danas, kasyklų sasiu, kurie ir be teismo bausmės
iš

.^k'',:,?i-®r.

iždas už naudojimą PaKanalo gavo nuo jj per-

plaukusių laivų pirma pelną.
gužio mėnesyj per kanalą
plauki

TUCIJAI.
Madison, Wis. Valstijos

sąžiningumo

ir

priežiūros

gatviniais kaLondone, laike prakalbu kavažiuojantiems stovėti ant
priešakinės pliatformos ir vidu- pitono David Lloyd George, atėryj vagonų. Už peržengimą šito jusios susirinkiman sufragetės
prisakymo, jis skiria, žinoma, sa- mėgino triukšmą kelti, bet atsivo valia, bausmės
po 500 rublių. įado drūtų vyrų, kurie triukšmarais

5>

bausmę

Gi-

stačiatikių

riame uždraudžia

co
«*fy

beno.

NEGRAI

neva, už iš- ronienė Bertlia votį Suttner.

kryžiaus, mi" ji 1843 metuose, 1876 m. apsivedė su vokišku raštininku Artapo teisman patrauktas.
thur Suttneru. Ji buvo taipgi ne
(Į Peterburgo miesto viršinin- pasktinės rūšies raštininkė. 1912
kas išleido savo prisakymą, ku- metuose ji atlankė ir Ameriką.

Wt
J

Jis,

griovė

miesto kanalus ir gatves. ropos

Perkūnas užmušė

jo

žmonių,

daug jų pagriebė užtvinęs
duo ir

o

van-

j

Laike paskutinio

namon

Į[
garlai- šyj

darbininkų

išskerdė sukilimo

Phokia
Italijoj sukilėliai išgrio100 grekų. Turkai miestą užpuo- vė 65
bažnyčias. Bet Italijoj
lė naktyj, kada grekai užpuoli- prieš bažnyčių priešus kįla reakmo nesitikėjo:
Į Salonikus atka- cija. Ryme, renkant miesto taryko 3,800 iš Mažosios Azijos pa- bą, laimėjo klerikalai, o liberalai
ir jų kandidatas miesto majoro
bėgusiu gr'ekfi.
vietai, žydas Nathan, prapuolė;
j vietų
nuo rie- išrinko klerikalą, kunigaikštį Coelektriški žiburiai užgeso. Miesd Vietoj pasitraukusio
turkai

Berlinan

atėjo žinia,

buk

chistai

ateiti traukiprieš 'i"turinti
^
nį, gabenanti carą su šeimyna,,
tas, nes prirodyra. .kati užėmus buvo padėję dinamito bombą.
grekams miestį Cavalla, jis su- Bomba cxplibdavo ir geležinkegėdino mahom«tonių moterių ir lio traukini išardė, bet tai buvoi
ne caro traukinis, (ik visai
merginų.
kitas,|
tyčia paleistas kelio ištyrimui,
valdžia. užtraukia f porą mirnrtų atfjpgo -caro
Rusijos
4

Įj
toli

Mieste

(.irosslichterfielde,

Beriino, likosi pastatytas

Į minklas

....

|| Serbija pranešė Turkijai, jog

trau-Į

ne-

pa-

ščjas

ir

žinomas

Anglijoj

akto-

Jo

kome-

rius Thomas Brandoti.

inžinieriui Otto\vui Li- dija "Tita Ivarola" yra
ltentlialui, tėvui aeroplianų, kuris, daugeli kalbų.

pasikėlęs

oran su

apvirto, nupuolė
užsimušė.
lui pinigus

savo

ant

prietaisa,
žemės

ir

Reikalingus paminksudėjo miesto gyven-

versta

Peterburgo išdegė dikaitnas Tr-akovka. Sudegė

delis
ten

ir 4 žmonės,

caro

|ago\\,

nebuvę-.

1

į} \*okietijc>s

stengėsi pabėgti

iš

pavojin-

vietų.

|Į

Amerika

padavė sutarimą

su

Vidurinės Amerikos republika Nicaragua, sulyg kurio vien Amerika tur." tiesą per Nicaraguos siaurumą kasti kanalą, jungiant j Atlantiką su Pacifiku, ir parsamdo
žemės plotą 99 metams Įrengimui

stacijos Amerikos laivynui. Amerika turi tiesą kištis į vidurinius
tos republikos reikalus, jeigu tas
pasirodytų reikalinga t\arkos užlaikymui. Už tai Nicaragua nuo
Suvienytu Valstijų gauna 3 milionus doliarių. Nicaragua negali
daryti daugiau skolų, negu gali
išmokėti.
sos

Nicaragua neturi
kitiems kraštams leisti

tiesavo

plotuose rengti laivyno stacijos
anglių krautuves.

ir

grafiute

Luitgarde

Soli u s

bach.

>u

Lan-

simušė.

!į Turkija pranešė Grekijos valdžiai, jog iš Mažosios Azijos išvyti grekai gali atgal sugrįžti.
Turkija nukentėjusiems žada net
atlyginimą užmokėti. Turkija apreiškė, jog >u Grekija nori santaikoj gyventi.

j

jj Anglijos ministerių pirmininkas

Asquith sutiko priimti Anglijos sufragečių deputaciją. Kad
puolė Į upe bėgantis per tiltą tik nuo jų negautu kailiu. Mat
traukinis, l'rie to prigėrė apie 20 sufragečių vadovė Sylvia Pankhurst pažadėjo prieš parliamento
žmonių.

|| Škotijoj,

pr;e Car

Bridge

nu-

nauju geležinkelių vedimui pa- kinis, bet buvo jau po expliozi-J
tojai iš liuoso noro.
skolą apie 25. tnilioira doliarių, jai ir jis laimingai atkako Į CarsDalis pasko- koje Selo.
ant 4l/i palūkanų.
|| Tarp Abisinijos ir Italijos dilos l»Us užtraukta Brusellėj, likuFrankfurte,
prie dinasi nesutikimai. Italija į savo
Oficiališkai-garsinama, kad pir-l | Mieste
si gi Paryžiuj ir Lonckme.
masis traukinis susidaužė ir iš bė~ I Maino, birželio 18 d., atsibuvo
valdybą, rubežiuojancią su Albag'iu iššokęs, o pasikėsinimo ant vestuvės Vokietijos užsienių mi- nija, Erithraca siunčia vis daunisterio Gotbliebo von
Netoli

gų

mu-

te
Franctutjos ministerių pir- lonną.
Gonsheim ant gatvių van- jeigu dėl persekiojimo grekų Turmininko Ribot. vietą- užėmė Videns yra ant metro
giliai, todėl kijoj kiltų karas, Serbija nepasiviani, kuriam išpradžių nepasi|Į Berline gauta žinia, Intk ne-| žmonės turėjo iš namų išsikraus- liks neivtrališka, bet su visa savo
toli geležinkelio stoties Cudovo. tyti. Perkūnas ir
sekė ministerijos sufcyerti.
Vokietijoj už- kariuraene rems Grekiią.
Novgorodo gubefriijoj, ant gele- mušė daug žmonių'.
j| Grekij metropolitas iš Pra- žinkelio bėgiu nesugauti anarLondone pasimirė draniu ra-

to.-

viszty kariškojo tei-rno tapo 15
metų prie sunki i. darbu pasiųs-

kurie

su Albanijos sukilėliais tapo
Į| Prezidentas skiria Rusijon
viu "Imperątor."
užmuštas kunigaikštis \\'ied, bet Amerikos ambasadorių George F.
patvirtinimo tos žinios nėra, to- Mayer'ą iš San Francisco. Pirma
|j Xe vien Prancūzijoj, bet taip- dėl turbut ji su teisybe nieko paskirto Sharpo caras visai negi vakarinėj ir pietinėj Vokieti- bendro neturi. P>et ii tiek padarė, priėmė.
joj baisios audros labai daug blo- kad biržėse nupuolė vertė pinigigo pridirbo.
Ties Stubbgertu nių popierų. Mūšiai vienok aplinĮĮ Panamos kanale ties Culebbuvo debesiu
praplyšimai. kurie kinėse Durazzo nesiliauja Suki- ra vėl nugriuvo krantas, ir reiks
pagimdė tvaną; vanduo užliejo lėliai mėgina veržti miestą, o pats vėl daug darbo nugriuvimą pakelnores ir išplovė
geležinkelių kunigaikštis jį gina. Visos didė- taisyti ir kanalą išvalyti.
pylimus, dėl ko daugetyj vietų lės Kuropos tautos i Albanijos
reikėję sulaikyti traukiniu bėgio- pakrantes atsiuntė kariškus laiįj Netoli Vindobonos, ant išjimo. Prie Hedeliutgen pakilęs vus Austrija ir Italija nuo sa\o kilusio oran orlaivio, jam susivanduo išardė plieninį
tiltą per laivų mieste Durazzo išsodino ju- mušus su kitu, atsitiko explioziupe Nechar.
Žaibai sutarpino reivius ginti kunigaikščio rūmą. ja. Orlaivis su žmonėmis nuelektros vielas ir,
i.tKilė ant žemės, ir 7 afieierai uždaugely

kanalus nuvilko. Gatvės
į upes pavirto. Nuostoliai tvano
padaryti, skaitoma dešimtimis, net šimtais milionų frankų.

įj

grista dabar

jj Australijoj, ant mažų salų
prie Critišk. Naujos Guineos daugelis vulkanų veikti pradėjo. Išmesti pelenai užbėrė daug čiabuvių ūkių. Prigėrė daug čiabuvių,

rūmą

rinti,

atsigulti ir badu nusimajeigu negalės ateiti parlia-

nientan.

jį Chinuose, Baltojo Vilko plėgiau kareivių, kurie iš Mas sau h šikai mieste Taachan išsterdė
traukia tiesiog prie Abisinijos ru- 10,000 žmonių.
bežių. Turbut, Italija tą vienati-

cigarų dirbėjai
t
pradėjo- smarkią kovą su Amerinę Afrikos neprigut minga kraštą
|| Ant Kaukazo, Baku ap>kriįj Korėjoj, prie upės Yalu siau- kos tabako trustu. Cigarų par|j Paryžiuje buvo sustreikavę nori apvaldyti, kaip apvaldė Tri- tyj siaučia azijatiškas maras. Ant
ra girių gaisrai. Išdegė taipgi davėjai boil-otuoja Amerikos cipačtos valdininkai. Streike daly- polį. Bet abisiniečiai jau sykj ita- kapinių kaime Turkian patėmijo

rado miestas Tmrbu ir Gunczuiįr.

1

garus ir tabakį.

Laike susirin-

vavo

apie

i»

M

2,000 žmonių.

lus baisiai sumušė.

kelis

šviežius

kapus.

Atkakę,

daktarai persitikrino,
kūnai buvo mirusių
dėl

tiu>^

kimus

jog

; Varšavos
teisine pasibaigė tos laivas nuostolių
užka-ti
To- byla barono Bispingo, kuri- kr« 1- nei vienas suvis į

maru.

tinamas buvo už užmušima

sudegino.

savo

neturėjo, nes ino kranto. Siunčiamoji Washlaivą "Gucr- [ingtonan Carranzoskomisija, kaip
rero" nepataikė.
tvirtina pastarosios atstovai, turinti
Suvienytos Valstijos, matyt, taėiauska/.-kokių svarbių reikalų,

i'ii inaičio kunigaikščio DruckioRusijos, kelių ministerija Ui- -Liui/eck'o Teismas rado Bisneturi diilciės vilties, kad vedado inžinierių vieta- apimti mopingą Įvairu, nors jis užtikrintjo, mos
Niagara Falls tarp Suvieterim-s, baigusioms moterių p<-lijog yra nekaltas, ir pasiuntė keir Mexiko tarybos
nytu
Valsti'ų
techniškus kursu- Peterburge.
turiems metams kalėjimai). F'šsprie
susitaikymo
privestų. Jeigu
ir Drucki-Liubecki turC-jo
turės Suvienytos
Rymo laikraščiai rašo, jog i^ ping
iširs,
tarybos
didelius dvarus lygiai Lietuvoj,
Ital?;o» grįžta atgal iš Albanijos
Valstijos Mexikan siųsti savo kair Lenkijoj.
išvytas bu vys jos karo ministe- kaip
riumenę. Todėl dabar jau renri> Kssad Paša. Jis nori pamėgiama kariumenė, kurią reiks
Mcxikan
ginti sutaikyti kunigaikštį \Vieda

pasiųsti.

sukilėliais ir tokiu budu padaryti gahį kilusiai revoliucijai.
su

jo#
tij

Rusijos laikraščiai praneša,
šįmet pasitrauks nuo viuniekiausi Rusijos ministeriai:

Žinios apie Karą.

dar

lius

Xors

ra
nesusipratimų, bet ištikro jie
Suvienytu Valstijų konsu- buvo dideli, kad šitiedu revoliuJuarez'e, Edvvards, patvirti- cionierių vadovai bc ina/.ko tarp
jog buvo kilę nesusipratimai savęs nesusipešė. Dabar, rods,

ministeris Maklakov, tei- no,
ministeris
Sėeglovitov ir su- Carranzos su Villa. Carranza,
sių
siteršę? paleistuviavimais apšvie- kad pasiliuosuoti nuo Vilios, patos ministeris Kasso, ir buk pas-j skyrė jj Chihuahua valstijos gukui persikeis ir Rusijos valdžios bernatorių, kad jis neturėtu prodar didesnę garbę jgyti, ir kad
pakraipa. Bet apie persikeitimą gos
mūšiuose
dalyvauti negalėtų. Bet
valdžios pakraipos reikia abejoi
vi.
generolai ir aficierai apreišnes ir
vidau-

dabar, jeigu ką

ti,

sumano

lygiai Yilla, kaip ir Caružtikrina, jog tarp j u nė-

ranza

geresnio

susitaikė jie, bet

neva

tas

susi-

taikymas yra
tuomtarpinis;
vaidai gali kilti dar didesni negu
tik

Todėl Suvienytos Valstituri 50,000 kareivių, kuriuos
gali \lexikan siųsti tuoj, kaip
tik pasirodys, kad vedamos Niagara Falls tarybos iširo. Suviebuvo.

jos

ministeriai ir duma, tą kė, jog jie vien Vilią nori savo
viešpatystės taryba. Be perdėtiniu turėti; kitaip, pagązdi- nytos
iš viešpatystės tary- no pasitraukimu. Todėl ir Carran- dėl

čia bedarbė kuone kiekvieną vaVakare, gražiai pasilsėjus ty- tąjį vakar,-} sarga patėmijo, kad
sarą atsikartoja, bet užvis sun- 'ratn ore, smagiai laiką praleidus, kas tokis
vagia avižas iš sandelio*
kiausia yra šia vasarą. Saline visi linksniai su dainomis
grįžo Jisai tuojaus pranešė apie tai poCual Co. No. 3 kasyklos darbi- namo.
Gailiunas. licijai, ir pastaroji užklupo naktie reikalai .nieko bendro ninkai sustojo dirbę prieš balantinius paukščius. Sic pradėjo
bėg-\
su H nerta neturį'./
di ir dabar dar nedirba. O'Gara
ii. Policija, negalėdama
kijųjų
Carranza pašęįelbė praneši- Coal Co. 5 anglių kasyklos netaip sustabdyti, pradėjo šaudyti.
IŠ MILWAUKEE, WIS.
mą, kuriame griežtai užgina tei- dirba nuo balandžio i d. Išviso
Kuomet vagįs pamatė ties DrivSLA. 177 kuopa. Birželio 14 ing Park (apie i
singumą žinių, sakančių, kad darbininkų randasi be darbo apie
mylia nuo \Vatarp jo ir Y i Mos iškilę kivirčų, 1.800, tame skaitliuje yra ir lie- dieną SLA. 177 kuopa laikė iš terburio), kad pabėgti
negalima,
kurie galėtų privestu prie visiško tuvių nemažas
būrys. Vasarai eilės antrą susirinkimą, kuriame tai pametė vežimą ir norėjo pasukilimo tarp abiejų revoliucijos užstojus, siaučia pas mus
pašėlęs dalyvavo beveik visi nariai ir 4 sislėpti. Vienam bėgusiųjų pasivadų. Pranešim? tariaus pripa- karštis: keletą savaičių buvo taip nauji prisirašė. Ši kuopa nors sekė pasislėpti, nors su policisto
žįstama, kad esama nesusiprati- karšta, kad sunku buvo vietos su- visai jaunutė, tačiaus į prakilnes- įvaryta į koją kulka. Dembliausmu tarpe juodviejų, bet
tie ne- rasti atsilsiui. Karštis siekia 111 nius dalykus
pradeda žiūrėti ga- ką policija ten pat suėmė. Paišrišti
ramiu laipsnių pagal Fabrenheitą. Už- na
busią
susipratimai
Ir
viašminėtame niulaitis buvo suimtas \Yaterplačiai.
{
keliu, ir jokių suiručių tarp Car- stojus karščiams, viskas nurimo. susirinkime nutarė surengti šei- to\vn'e.
Apie antrą valandą naktį
ranzos ir \ illos neiškilsią.
Kaip girdėti, tai Saline Coal mynišką pikniką su programėlių. Mažeika atėjo j Dr. \V. M. Good
Pašalinta iš vietų gen. Tre- Co. jau susitaikė ir gal neužilgo
Negana to, dar nutarė surengti ofisą su peršauta koja ir prašė
vino, Carranzos štabo viršinin- pradės dirbt. Bet patarčiau iš teatrališką perstatymą ateinantį išimti
kulką. Jisai irgi buvo sukas. ir Ysidro Fabela, užsienio niekur žmonėms nevažiuoti j čia, rudenį. Tam tikslui išrinkta ir areštuotas.
Arklys ir vežimas,
reikalų ministcris revoliucijonie- nes ir be to tūkstančiai angliaka- komitetas.
kuriais važiavo vagįs, buvo polirių kabinete. Vilios šalininkas siu randasi be darbo mus apielinLinkėtina tvirtos energijos jau- cijos nugabenti j
\Yatertown, ir
Viens Iš Darbininkų. nutei viešnei, nes ji turės daug
sąryšyje su tuom s;iko, kad tai kėje.
jie, sakoma, priguli Mažeikai. Vireiškia Vilios pergalėjimą iškidarbo, kau išpildžius savo priža- si trjs suimtieji, uždėjus už kieklusiuose
tarp
rgvoliucijonierių
dus, kuriu įvykdinimas yra labai vieną po S500 "bondsą," buvo paIŠ PITTSBURG, PA.
nesusipratimuose, nes Villa kimihvaukiečiams pageidaujamas.
leisti iki bylos nagrinėjimui sevirči josi su abiejais jiašali n taiŠpykis.
Teatralis vakaras.
kančioje teismo sesijoje.
Balandžio
siais.
Mažeika gi ginasi nuo metamod.
14
Pittsburgo Lietuvių Dramatiška Kuopa vaidino dvi kojo ant jojo apkaltinimo. Jisai saIŠ
NEW PHILADELPHIA, ko, buk jjjj užpuolę plėšikai ir
medijas: "Audra Giedroje" ir
"Knarkia Paliepus." Vaidinimas1
atėmę $75. Jisai buvo suareštuoPA.
=

=

Valstijos pritaria Viliai, tonori remti; užsitikėjimas
za turėjo jj palikti
vyriausiuoju Carran/ai išnyko \Vashingtone,
karo vedėju. Villa už revoliucikaip išnyko ir H nertai. Todėl ir
jonierių nepasisekimą prie Za- Pietinės Amerikos veikėjai, appavyko pusėtinai. Vaidintojai atIĮ (lalicijos lenkai, už persekio- catecas kaltina Carranzą, kuris siėmę taikyti
susivaidijusias puIŠ DOR^ISVILLE, ILL.
liko savo roles, su mažais išėmiUžpuolimas. Jaunuoliai lietujimą Prusuose lenkystes, pradėjo be jo žinios prisakė generolui Na- ses, negalėdami sutaikyti, perviai kalėjime. Birželio
Lietuviai mais,
Šis-tas iš istorijos.
boikotuoti Prūsų išdirbinius. 30 tera pasiskubinti su miesto
Pirmame
13 d. š. m.
gerai.
veikalėlyj
pa- trauks taikymo tarybas.
atsilankė čia 3 lietuviai Andriučia apsigyveno 12 metų atgal. vaidino sekančios
Galicijos miestų pasižadėjo ne- ėmimu. Tas todėl, neprirengęs
ypatos: KupeBuvęs Suvienytų Valstijų se- Iš
imti nei jokių paeinančių iš Prū- visko, kaip reikia,
pirmutinių lietuvių—niekas čia tį vaidino J. G. Miliauckas—at- kaičiai iš Tamaqua, Pa. Jie su 3
pradėjo mušį natorius To\vne, senas draugas
nie- liko
ne- ir
sų išdirbinių. Tas vokiečiams
gerai; Kupetienės rolę—p-lė šio miesto lietuvaitėmis visą vajj pralošė, o miestą paimti bu- užsienių ministerio Bryan, viešai jau negyvena, ir apie juos
kur
kas nieko nežino,
jie apsi- A. M. Sutkaičiutė—atliko labai karą draugavo, iš ko Xe\v Phipatinka, bet jie negali priversti vo nesunku, bent taip užtikrina
apreiškė, jog Suvienytos Valsti- verčia.
lietuviais gerai; Katrės
Pirmutiniais
lenkus pirkti Prūsų išdirbinius.
Villa. Dabar Carranza garsina,
rolę—J. Marčiuko- ladclhipjos jaunikaičiai pasijuto
jos Mcxikos politikoj nedorą rolę buvo du broliu Sinkevičiukai.
labai
ir Vilios nei jokiu
Įniutė—atliko
jog
tarp
jo
gerai; Kupe- labai "j/leistais." Pusiau dvyl.
lošia. To\vne, turintis reikalus su
|| Rusijos durnoj svarstomas nesusipratimų nėra.
vai. nakties merginos
Nors jiedu turėjo daug nesmagu- čio tarną—Madas Petrauckas
palydėjo saMexikos pramonininkais ir tursujungti ka:ialai<
.sumanymas
mų su svetimtaučiais, bet tie drą- atliko gerai; senį Bertašių lošė vo draugus prie strytkario. Cia
tingais pliantatoriais ir juos atVislą su Nemunu. Nemuną su
suoliai-keleiviai, nieko nepaisynevvphila—čiai svečius užklupo
Taikymo
tarybos
Niagara
stovaująs, užtikrina, jog Mexika dami, traukte traukė lietuvius i Juozas Pranckietis, Šv. Kazimie- mušti.
Dneperiu ir su pertais Baltiko, Falls
ro
Merginos nudumė sau, o
sustojo. Suvienytų Valsti- niekada nesutiks su tokiu budu
parapijos vargonininkas. SeLiepoj u ir V indą va, kad ypač me- jų atstovai iškeliavo
2 Andriukevičiai
laikui bėgant, nio rolę labai
ir,
šitą
miestelį
j smuko į "Ice
nudavė;
tik.
j Buffalo, jos reikalų sutvarkymo, kaip tai
gerai
džių iš Rusijos nereiktų per Vo- kur atkako Carranzos
čia vis daugiau važiavo, vaidinant. Bertašiaus namuose su Cream" įstaigą: trečiąjį peštukai,
lietuvių
pasiųsti nori Suvienytos Valstijos.
kietiją gabenti, kur nuo medžių pasiuntiniai.
—augo ir plėtojosi vietinė lietu- Kupečiu, vienoje vietoje atkarto- sakoma, pagavę ir taip sumušę,
Prezidento
\YilIš
Liepo- sono
ima didelius muitus.
ir
kad daktaras susiuvęs 9 skyles
Nors
Villa
užCarranza
atstovai stengiasi perkalbėvių kolionija. Augant kolionijai, jo sakinius po kelis sykius.
jaus ir Vindavos galima medžius ti sulaikyti laike
čia
kad
susitvėrė
lietuviai
nėra
nesutiparapiją
tarp jų
Bertašiaus sunaus rolėj buvo jo galvoje; taipogi kairėsės rantarybų karą, tikrina,
stačiai į vakarinę Europą gaben- bet
kimu, bet arti jų stovinti užtik- ir 1906 metuose pasistatė nedide- A. Savukvnas. Bacbės role vai- kos pirštai sulaužyti. SumuštaCarranza
nesutinka.
.<
I
ti, reikia tik Nemuną kanalu su
rina, kad tarp jų nesutikimai ne lę medinę šv. Juozapo bažnytė- dino Ona Rltalituickiutė.
Išti- sis užmokėjo daktarui $9.00. Per
tais portais sujungti.
Revoliucijonieritj apgulta- tik yra, bet jų niekas nepataisys, lę, prie kurios vietos lietuviai be sai savo rolę atliko gerai, ypatin- naktį ir sekančią dieną jis gulėjo
me
mieste Mazatlan siaučia epi- niekas nesutaikys visiškai. Vil- pažvalgų skirtumo (išskiriant pa- gai gi, priėmus atydon, kad ant pas J. Totoraitį. Totoraitis ir
!Į ( Galiciją grįžta vis daugiau
ią nori traukti tiesiog j krašto čius kraštutiniausius užsidegėlius scenos buvo
pasirodžiusi pirma jo burdingieriai, kurie gynė muišeivių, daugiausia iš Amerikos. demijos; gyventojai kenčia bakiek
su visomis savo pajiegodarbavosi
gasostinę
Iš
karštgalvius)
kareiviu
su ginklai.?
sykį.
jos ateityje galima tikė- šamąjį, sako, kad jis prašęs muVieną tik dieną j Krakovą atka- dą. Daugelis
ir visai nemano rūpintis liki- lėdami ir dėjo savo paskutinius tis
mis
gabios vaidintojos. Juzefą šeikų palikti jį nors gyvą. Muko 800 suvargusių, apdriskusių pabėga j rcvoliucijonierių puse.
mu
sa- Kvederiutė
susilaukta
Carranzos
vadovu
centus.
paskirto
Pagalios
buvo
Magdalenos, šeikos tik tuomet paleido savo
išeivių, sugrįžusių iš Amerikos;
miesvo darbo vaisių, likosi pastatytas
veržiančių
revoliucionierių,
Žinovai
ir
diekad
savo už- auką, kuomet jis nežmonišku balkas
be
siunsenmergės, rolėje,
spėja,
pulkai grįžtančių matyt
atmeta

prašalinimo
bos reakcijonierių, negalima perkeisti Rusijos valdžios pakraipos.

jį
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Į| Galicijoj, aplinkinėse Ja\viszouicų
laukus.

užtiko

Anglįs

didelius

yra

anglių

gilumoj

tvarka

320 per tai

ilgai
daug

trauktis

negali,

nes

žudo kiti kraštai.

metrų.

Carranza.
=

Generolas Villa paėmė j

rankas

vo

vadovystę prie

sa-

verži-

Kongresmanas Kent iš Ka- mo miesto Zacatecas ir jau praper Krakopranešė
prezidentui dėjo tą miestą veržti. Revoliuciiš Aus- lifornijos
vą iškeliavo išeivių 6,020
VVilsonui ir užsieniu ministeriui
iš
išstūmė
Iš Ameiš
»---

|į Gegužio mėnesyj

jonieriai
trijų pozicijų
Iiryanui, jog gavęs iš Me .ikos Huertos kariumenę. Generolas
telegramą, kad vyriausiasis Mexi- Obregoi pradėjo veržti miestą
trijos ir 1,990 iš Rusijos. Į Pru- kos
revoliucijonierių vadovas Guadalajara.
uždarbiauti išvažiavo 1,160
sus
Carranza nori iš Mexikos pasidarbininkų iš Austrijos ir 3,550 traukti ir
Generolas Carranza atsakė
persikelti j Loredo,
iš Rusijos. Iš Prūsų sugrįžo 2,420
taikytojams,
jog jis. sutinka taryTexase.
darbininkų iš Austrijos ir 720 iš
Generolas Villa nuo Carranzos bose Niagara Falls'dalyv&uti, bet
Rusijos.
aštriai pareikalavo, kad Mexike pridūrė kad mėginimai tvarkyti
vidurinius Mexikos reikalus ne
|| Šveicarijoj pasimirė pagarsė- butų visai atskirta kariškoji val- tik
vaidų neišnaikys, bet sutvardžia nuo civiliškos. Villa mat nejęs tizioliogas profesorius Berno
ir nuraminimui krašto užuniversiteto Kroncker. Jis išrado nori Carranzos klausyti karo ve- kymui
kenks, todėl užmanymas sutvarir naują vaistą nuo džiovos, kuris dimo reikaluose.
kyti Mexikoj žemės klausimą yra
dabar mėginama Paryžiaus ligotai
didelė klaida.
Mexikos revoliucionieriai iš
ninėse.
visų pusių traukia prie miestj
Mexikoniški delegatai NiaZacatecas. Čia laukiama taipjau
|| Kanadoj, Alberta
gara Falls'e gavo nuo konsulio
Ilill Crest kaskylose atsitiko baikruvinų mušiu kaipir prie Tor- žinią, jok Villa generolą Angesi expliozija, kuri išgriovė kasyk- reon.
les
Carranzos notrijos

rikos

Rusijos.
sugrįžo 3.930 išeivių
ir

3,^70

iš Aus-

=

—

provincijoj,!

=

bruka, priešais
kad jis butų išrinktas tuomVeržimą miesto Zacatecas tarpiniu Mexikos prezidentu. Tas
savo rankas paėmt
pats vyriau- patvirtina, kad
nesusipratimai
14 gyvų. Kiti esanti oloj šaukia siasis revoliucijonierių karo ve- Carranzos su Villa
neišnyko.
maža
kad
yra dėjas generolas Villa. Generopageibos, kas rodo,
Carranza atstatė nuo vadovavikad
viltis,
juos pasisektų išgel- las Obregon su i2,poo kariauto- mo kariumenės ir
pildymo karo
beti.
ju apgulė miestą Guadalajara. ministerio pareigų generolą AnExplio7.ija buvo labai smarki. Revoliucijonierių vadovas, gene- geles, nes jis
nepanorėjo pildyti
Ji nunešė stogus daugelio arti rolas Pablo Gon/.ales su savo ka- Carranzos prisakymo, o klausė
olos buvusių namų, o mažesnes riautojais ištraukė
į aplinkines Vilios.
triobas visai sugriovė. Expliozija miesto San Luis Potosi.
Carranza pranešė į Niagara
Vilios agentas Gar/a atkako j
pagimdė gaisrą, bet ugnį pasisei ė užgesinti.
kur
Lagūna
iš Falls taikytojams, jog jis karo

lų olą ir joje užbėrė 250 darbininkų. Iš 50 ištrauktų su dideliu
vargu laukan, vakare buvo vos {

rus,

—

=»

distriktą,

apsistojo
Mušu korespondentas, Jonas Torreon išgyti ispanai, ir
nesulaikys, kol nebus išversta
paMarcinkevičia praneša, kad neži- kvietė juos gristi atgal ir toliau Huertos valdžia ir jis nebus iš
miesto Mexiko išvytas.
nia ar iš lietuvių kas ten buvo, savo reikalus varyti.
Išvijimą jų
ar ne.
Tikimasi, kad niekas iš pirma Villa teisina tuomi, kad
Išsiplatinusios žinios, buk
lietuvių nenukentėjo.
■įorėjo juos nuo miniu nekentimo Carranza sutinkąs siųsti savo atapsaugoti. Mexikonai mat ispa- stovus tartis su Huertos delega|| Priešais Blacknov užbėgo ant nu taip nekenčia,
kaip ir ameri- tais dėlei Mexikos reikalų tvarBremos
smilčių
Lloydo konų.
kymo, kaip sako vėliausi pranešipasažierinis garlaivis ""Buelow,"
mai, esančios neteisingos; Carranplaukęs iš Japonijos Hambur=

Nuvilkti

garlaivio

iki

nepasisekė.

šiol

Pasažierius ir
daiktus pergabeno ant kranto.

'I Vokietijoj, Muenchetie,

jų

paro-

dos biure susišovė profesorius
Vnn Peterson iš baimės, kad ne-

apjaktų. Mat, jam turėjo akių
operaciją daryti.
I! Anglijon atkako Turkijos aficierai prisipirkti
anglių it amunicijos, kas bus reikalinga, jeigu
kils karas Turkijos su
Gtekija;
perka Turkija Anglijos laivus ir
ginklus.

parišta galva.
kulka

Sakoma,

jam

kakta apibrozdinusi. Patsai Mažeika sako,
buk
minėtieji plėšikai smo-

jam revolveriu j galvą. Mažeika, apkaltintas vagystėje, yra sėgę

dėjęs praeitą žiemą 3 mėnesius
kalėjime. Vietos lietuviai, tarp
kurių Mažeika nėra augštoje garbėje, šiuom dalyku yra labai pasipiktinę.
Vietinis^,
IŠ MERYD, PA.
Nelaimė

dieną

kasyklose. Birželio 15
Meryd anglių kasykloje

taip tapo sužeistas Andrius Ge-

niunas, 19 m. amž. jaunikaitis,
iš Middleporto, Pa., kad, bevežant ligoninėn, jis mirė. Birželio 18 d. jis palaidota su
bažnytinėmis apeigomis Xew Philadelphijos lietuviu kapinėse. Ant karšto buvo sudėta
keletas, su anglų
parašais, gyvų gėlių vainikų.
Šis nelaimingas atsitikimas primena

dar

baisesnę nelaimę, toje

su

lietuvių, kurie ten
Birželio 15 d. Andriukaičiai
vaidino
buvo užmušti, tik dabar
pasisekė
Antanas Miliauckas. Atliko ne- pribuvo su advokatu, ir pas teiE. St. Louis. 111., klebonu tapo blogiausiai, tik negarsiai (?) kal- sėją J. Bcndoraitį buvo tardy- sužinoti).
Geg. 29 d. iš minėtos kasyklos,
mas.
kun. M. Augulis. Š.is energiškas bėjo.
Kaltinamųjų pasirodė net |
apie
3-Čią vai. popietų, septyni
klebonas darbavosi kiek galėda"Knarkia Paliepus" vaidino se- 7, už kuriuos S. Barkauskas,
vyrai
po sunkaus dienos darbo kėir
m.
mas,
bažnyčia tapo pa- kančios ypatos: Kapitoną—J. G. smuklininkas, užstatė kaucijos
1912
lėsi lauk iš kasyklos. Nežinia iš
didinta ir supirkta visoki reika- Miliauckas; kapitonienę—M. Zin- $3.500, už kiekvieną po $500.
kokios priežasties, mašinistas, palingiausi daiktai. Taigi, rods, da- kiutė; tarną—Petras Petrauckas: Miesto galvai pareikalavus, už
leidęs mašineriją, nesulaikė kėbar visiems reikėtų tik džiaugtis. Dratevką
Juozas Pranckietis, pakeltą mieste muštynę, 4 įtar- limo klėtkos
priderančioj vietoj, ir
Bet kur-gi tau! Visokių pakrai- vargonininkas, Vaidinimas nu- tieji peštukai užsimokėjo bausvisu smarkumu klėtka atsidūrė
Vieni
randasi.
mės
sisekė
žmonelių
pų
po $10.00, viso labo $40.00.
neblogai. Kelios mažos
Jžiaugiasi, kiti pajuokia bažny- klaidos įvyko, ypač Kapitonui ir Neužilgio sumuštųjų advokatas prie pat rato—keliasdešimtį pėdų
augščiau žemės paviršiaus. Klėtčią ir tikybą ir tas ypatas, ku- Dratevkai vaidinant
praleista pašauksiąs kaltinamuosius ap- kai
apsivertus, 6 vyrai iškrito: 2
rios dėjo savo centus. Jie nuolat keli sakiniai, ir Kapitonienė vieto- skrieio teisman.
"šaftan" ir 4 palei "šaltą''
Įpuolė
bruka žmonėms savo šlamštus. se, kur reikėjo but
Birž. 16 d. likosi suareštuoti ir
išsigandusiai,
ant žemės paviršiaus. Visi 6 ant
ir
Nekurie neprotaujantieji
pasi- arba nusiminusiai, juokėsi. Tiki- išgabenti apskričio kalėjiman: J.
vietos iiko užmušti. Septintasis
duoda ant meškerės. Dabar su- masi, iš p-lės Zinkiutės bus ga- Grigailukas—15 metų,
J. Simo- —anglas,
apsivertus klėtkai, nueina 2—3 ant kampo gatvės ir bi dramat.istė, nes šiame vaidi- naitukas—15 metu ir K. Šiaudusitvėrė už lynos, ir jis nuleistas
varo baisiausias "diskusijas" ant nime
kas—20
metų. Jie kaltinami tapasirodė pirmą sykį scenoj
paskui sveikas.
vietinio klebono ir ant vyskupo; gana drąsi ir sugebi.
me, buk geg. 27 d. Šiaudukas nubuvo 2 lieTarpe
kam girdi reikia vyskupo, kad
Aktų tarpuose dainuota dainos, samdęs G. ir S., kad jie pavogtų tuviai: užmuštųjų
Vincas
Petrauskas, 22 m.
jis čia pribūtų, nes mat ketina kurias, po vadovyste p. J. Pranc- iš Rishel& Krosbi krautuvės keiš Middleport'o, ir Tanias
amž.,
vyskupas atsilankyti į musų kiečio, atliko Šv. Kazimiero pa- letu gorčių gasa'ino. Minėtos'
iš Meryd.
Kiti: 2—
miestelį bažnyčios pašventinti. rapijinis choras. Dainos nekaip dienos vakare (geg. 27). kaip kai-J Navickas,
1—slavas
ir
anglai,
1—lenkas.
Vieną nedėldienj vietinis klebo- išėjo. Pittsburgo Lietuvių Kuo- tinama, jaunuoliai nuėję paimti
Pastarasis, irgi ar nebus tik lienas per pamokslą paskelbė para- pa turi
gabių narių ir netingin- gasalino, bet jiems pasirodę, kad
nes
tuvis,
suvadinosi—Juozas Žipijai extn mitingą. Vakare
čių mokytis: trumpam laike, po puodai tušti. Todėl, persitikrini- linskas
(Žilinski):
Uutvinajo lenkystę
sirinko apie 30 žm. S.
Velykų, sulošė jau net keturis mui, jie užžiebę degtuką, nuo koj žmonės
prirodo tuom, buk jis nevičiaus svetainėje. Nutarta pa- veikalus. Butų geistina, kad ir ir gasalinas užsidegęs ir
viejųjų
mokėjęs lietuviškai kalbėti.
daryti extra kolektą, padengimui choras pasiruoštų su koncertais, nam kojas apdeginęs, kitam
S.
atsia
su
neužsileidžiant dramatistams. U>: veidą. Gasolinas buvo sudėtas
yskupo
išlaidų, surištų
reikalinir
tai
Dramatiškai Kuopai reik tar- atskiroje nuo krautuvės šapukčj.
nupirkimui
lankymu,
IŠ V/ORCESTER, MASS.
Dorris- ti padrąsinimo ir pritarimo
gų klebonijoj rakandų.
žodį. kuri taipgi sudegė. Abudu vai
kolektos
$13.50,
kai
Račiūno
Pottsvillės ligonbutyje gulėpadaryta
Nekantrus.
ville'je
atsilankymas. Birželio
o čia
šeimynų priskaitoma apie
jo 2 savaites, kol nepagijo. Da- 16 ir 17 d. ir pas mus atsilankė
100 ir 60 pavienių vyrų.
bar
kitame
p. Račiūnas,
bažnyčios reikalingiausiais daik
tais. Išėjus kun. Petravičiui j

Daktaro

Grigaičio rolę

—

—

—

jau

Ledford'e, 111., kaip girdėjau,
surinkta $50.00 (toje kolionijoj

IŠ

ATHOL, MASS.

"ligonbutyje."

rodydamas Lietuvą

Plaus. krutomuose paveiksluose.
kai paveikslai gana gerai

Publi-

patiko,
"Vyčių" piknikas. Nesenai čia
lietuvių yra 70 šeimynų ir 50
žmonių buvo pirmą vakarą pilna
susitvėrusi "Vyčių" kuopa apIš WATERBURY, CONN.
pavienių vyrų).
svetainė, antrą vakarą—daug mareiškė savo veiklumą tuomi, kad
Vasson'e, 111. S37.50, toje kožiau. Sakoma, priežastis neskait14 d. šio mėn. surengė smagų
Vagystė, kurioje lietuviai kallionijoj lietuvių priskaitoma 13
kuriame dalyvavo apie tinama. Birželio 9 d. apie 11 vai. lingam žmonių atsilankymui anpikniką,
trame vakare—buvęs naujų miesšeimynų ir 30 pavienių vyrų.
300 ypatų,—daugiausiai jaunimas. nakčia
miestelyje Watertown, to
Dvi kolionijos lietuvių pasiliko
liampų užžibinimas, su iškilme
Ištikro, šisai išvažiavimas ir pa- apie 7 mylios nuo Waterburio,
apleistos—Saline No. 3 ir Gaskin
atliktas.
Gegutė.
silinksminimas ant tyro oro pa- avižų sandėlyje atsitiko vagystė,
City iš priežasties kasyklų su- liko
gerą įspudj. Svaiginančių gė- kurion vra įtariami keli lietuviai:
Villa pasiuntė prie Zacate- za,
IŠ CAMBRIDGE, MASS.
kaip tvirtina privatiškas Car- stojimo.
nebuvo.
Svečiai vaišinosi Pffras Mažeika, saliunininkas ir
rimų
cas 8,500
Geriausia atsižymėjo vassoniekariautojų, ir pats už- ranzos sekretorius Alfredo Bresode ir "ice creamu," kurių galų namu savininkas iš \Vaterbury,
Sumušė. Būrelis jaunų vyrų,
čiai. Vassoniečiams musų vietisiims to miesto veržimu, ir tiki- ceda,
galjs susitikti su H t erta
net ir pritruko.
tar sakoma, tulo Alusevičiaus vadogale
krautuvės
Juozas
Paniulaitis,
si jj paimti. Sumuštas prie to tik karo lauke.
nis klebonas ištarė širdingą paKitokių susinėBlaivus žmonės gražiui ir link- nauotojas iš Watertown, ir My- vauti, birželio ii d. 10 vai. vamiesto generolas \atero renk. liGi, dorrisvillieaai pasiliko sminasi.
dėką.
simų su Iįnerta turėti Carranza
Taip ir čia jaunimas kolas Denibliauskas' iš \Vater- kare užpuolė mušti gatvėje vieĮkučius sumuštų savo kariautojų visai nemanąs. Jeigu šisai prane- užpakalyje viršminėtų dviejų komandagiai ir linksmai prisižaidę bury. Visas dalykas išrodo, su- ną vaikiną. Laimei, greitai priir su jais padės Viliai.
Dzūkų Tamoščlis. tautiškais žaislais iki
šimas butų teisingas ir Carranza lionijų.
sočiai. Žais- lyg apkaltinimo, sekančioje iš- buvo policija. Alusevičius buvo
I
ištikrųjų taip pasielgtų, tai veda- Bedarbė.
Karščiai.
Pa- lus pamargino bažnytinis cho- vaizdoje. Minėtoj birželio
9 d. suareštuotas ir sekančią dieną
='Prie Mazatlan Huertos ka- moms
Niagara Falls taikymosi staruoju laiku nieko netenka pa- ras, kuris po p. A. Barono vado- vakare Petras Mažeika ir Myko- teismo nubaustas $10.00. Alusenuolinis laivas "Guerrero"
pa- taryboms ar tik nebūtų galas,
tėmyti "Lietuvoje" iš mus mies- vyste vykusiai sudainavo kele- las Denibliauskas nuvažiavę j vičius ir kai kurie kiti užpuolikų
skandino revoliucijonierių kanuo- nes
Carranza, valdąs
didelę telio. Tartum, ka<l čia jau lietu- tą tautiškų dainelių. Vėliaus \Vatertown miesteli, kurio polici- skaito save socialistais ir priguli
iinj laivą "Tampico." Laivo va- Mexikos dalį, yra labai svarbus viu
kaipir nebūtų. Mat, darbams, p. A. Yinciunas nuėmė paveik- ja sako, jog jiedu su trečiuoju. prie vietinės I.SS. 71-mos kuoldovas ir vyriausiasis mašinistas, visokiuose abelnai Mexikos reigalima sakyt, visai sumažėjus, slus,—pirmiaus "Vyčių" draugi- Juo/u Paniulaiėiu, išvogę 15 mai- pos. Šitą atsitikimą dabar čia
kad nepatekti j huertinių ran- kalus liečiančiuose
nutarimuose. lietuviai darbininkai vaikščioja.
jos, o vėliaus—visos publikos.
šų avižų iš sandėlio, prigulinčio lygina su apmušimu Perkūno
kas nusišovė. Mušyj užmušta 10 Taikymosi
einančios Kaip žemes pardavę, nuliudę, ir
tarybos,
N'ors Įžanga piknikan buvo vi- M. D. Leonard iš \Vaterbury. Hoosiek Falls: girdi, kaip dani
revoliucijonierių, o 9 sužeista; Niagara Falls, kaip sako vėliau- rašymas
nerupi. Musų apielinkėje siems uždyką. tačiau.s rengėjams Leonard prieš kiek laiko pasamdė j guj, taip ir ant žemės.
Ikiti tapo nelaisvėn paimti. Huer- sios
žinios, esančios prie suiri- dabartinis padėjimas nenaujiena; visgi liko pelne
Vargdienėlis.
sargą prie savo sandėlio. Minė=

gan.

su

policijos

pačioje kasykloje ištikusią (skaiZacatecas, generolo Natera, dievnamis.
timo kariumenė.s ir be karo su tj
Klebonaujant
pradėjęs šaukti pagelbos ir
duotį atliko labai gerai, nors
kad anksčiau apie
nesuumai
kurio
be
žiVilios
kuomet
iš
visur žmonės pradėję tytojai atleis,
Mexika neapsieis, nes iš dabartipaskyrimas
gui Petravičiui, taip
grimas buvo netikęs ir todėl ištai nepranešta: nepranešta
dėlto,
niu tarybų nieks neišeis, o ne- nios ir pagimdė vaidus jo su spėta buvo papuošti ir paruošti rodė perjauna dėl senmergės. grąsinti, kad šausią.
kad vardai
kuni-

ną.

tas

kad

NtfO REDAKCIJOS

du

neabejotinu

atsitiki-

datrgelio vietų, l«et esama dar siliepti ir prisiųsti žinių apie savo
daug -ttetuvitr k^Hfnrijn, iš kurių kolionij^r^fSRjnoj^rme klausiJ Visi IalkraSčiui aiunčiamf r»r*-~Z
f>ai turi buti pažymėti an*~-';
pa.nepri-siŲita tlar jokios minėtam- nius, j kuriuofiip, V, K. R. nori
radu ir adresu. Pas!, a..— uieji pseudojame klausime medžiagos. "Tė- turėti atsakymus^
nimais turi paduoti. Pedakcljos italai,
vynės" 25-tame numeryje p. V.
Ir savo tikrąJJ vardą.
')
T. Miesto vardas;
K. Račkauskas išvardija gan ilgą
Redakcija pasilieka sau teisę atsiunvalstija.
čiamus jai rankraščius trumpinti ir
2. Kiek
lietuvių gyvena?
tautiškojo Seimo."
eilę- vietų (41), iš kurių, sakosi,
Kiek tarp jų šeimynų; kiek pataisyti.
NTa, ir kas-gii* O-gi "Draugas;' gavės reikalaujamasias žinias.
Netinkamus laikraščiui rankraščius
vienių (vyri.:, merginų, vaikų
Redakcija, pareikalauta, grą/.la? auto- kaip sakoma, pasiutusiai įširdo. Peržiurėjus tą surašą, metasi ta—jei
galima sužinoti)?
riui atgal jo lėšomis.
Visas aprašymas, anot jo, esąs Čiaus akysna, kad jisai ne tiktai
3. Kiek ir koki lietuviams
Reikia visada rašyti plunksna ir tik
ištisai tenrlentiškas, visur lyg toli-gražu nepilnas, bet didesnių
priklauso bizniai? Jų (biznių)
ant vienos popiero pusės, paliekant
vertė?
iš
maišo
noras ir
yla
svarbesnių kolionijų visiškai
kjšąs
plačius tarpus tarp ellučiij.
4. Koks skaičius lietuvių tunėra.
Štai
V.
K.
Račkausko
p.
j'apjuodinti, pajuokti." Tautininri nejudinamą turtą?
Kokia,
kai, e^ą. gavę progą apie brolybę paduotasai surašas vietų, iš kurių
maž-daug, jos vertė?
pakalbėti, tuoj ėmę visai nebro- gauta atsakymai:
5. i\r yra parapija ir kada
susitverė?
Kas yra kunigu;
liškai savo brolius ir apjuodinę.
Beloit, \Vris.; iJellevue, Aladresas?
(Čia
gera paminėti,
l>erta, Canada: Hiulriuc, Fa.
"Draugas" sako, kad musų koKo jis nori? Laikraščiu redakar yra parap.
ir kiek
mokykla
Cedar
Point,
Charleroi,
Pa.;
Seime dvi
cijoms, paprastai, be galo yra ne- respondentas "įžiūrėjęs
joje vaiku mokinasi).
III.; Cherry, 111.; Chester, Pa.;
i

mu), pamokinimu nei papeikimu
iš pusės reporterio nebuvo. Tai
buvo pilnai tik informacijinė atskaita, paduota bc jokiu "forbavimų," tokia pat recenzija, kaip ir

r-

Apžvalga.

laikraštis buva partiji" (suprask, kad jų nebuvo
—nors "Draugas" keliomis eiluįtraukiamas j tuščias korespondentu polemikas. Męs mename, tėmis žemiaus jas vadina "sriokad skaitytojams lyginai be galo vėmis"); kad Seimas, sulyg musų korespondento žodžių, buvęs
yra nesmagu ir visai nenaudinga,
3\ada pačios redakcijos, sekdamos vienas nuolatinis triukšmas, kad
smagu,

kada jų

net
įspraudė*
korespondentų neišmintingą korespondentas
kun. Kemešio luposna žodžius,
pavyzdį, įsileidžia Į ypatiškus tarp
kuriu jisai visai nesakęs; kad nesavęs ginčus. Todėl, męs, kiek
teisingai
nušvietęs Piliacko mangalėdami, pa p a r.s tai tokių ypati.5dato istoriją, kad "Lietuva" parokų ginčų vengdavome ir vengiasavo

džiusi nelabai prakilnią tendenci"praleisdami pro ausis"
kitų laikraščių ypatiškus ant mus ją "juodinti" nepatinkamą žmome, visai

(kun. Kemešį),

ir abelnai to
reporterio buta tokio nenaudėlio,
kad visą Seimą ėmęs, išvertęs i

gų

Clc Eluin, YVasli.
Duquesne, Pa.:

Conn.; Dorrisville,

Danbury,

111.

East Chicagę, Imi.; E. Millinocket, Me.; E. Cainbridge,
Mass.; E. Arlington, Vt.; E.

Vandergrift, Pa.
Farmington, 111.

Hudsor, X. Y.; Harrisburg,
Jllinois.

Johnston City, 111.
Ledford, UI.; Livingston, 111.;
La Porte, Ind.; Long Island
City, N. Y.; Lorain, Oliio.
Miltinocket, Me.; Martindel,

Pa.

f
1

!

jl

*

Išeivija Ir Josios Vargai.

—

mams

omega

(pra- gas"

džia ir

pabaiga), ir jo geidimas
yra, kaip mums išrodo, tapti visagalingu diktatorium lietuvių visuomeniškame gyvenime. Jo nuo-

už lietuviu

spausdintą

žo-

kad di ir už
įvairias politiškas mintis;
kiekviena organizacija, kuri nori
paskui iš kitos nusės "žemės balietuvius organizuoti bendram liedas" kilęs dėlei uždraudimo katuviu tautos darbui; kuri prie to talikams
visa tai
pirkti žemes,
eina padoriais keliais; kuri savo vertė lietuvius keliauti
užjurin ir
darbe vadovaujasi prakilniomis
ten
žiuri.

Męs

manome,

—

latiniai barniai su visais kitais
jieškoti
geresnių gyvenimo
laikraščiais ir jo locni labai silp- mintimis,—be pagiežos, be pavypo tam praėjo nemaža mesąlygų;
nai užmaskuoti išsitarimai paro- dėjimo, bc tulžiavimo,—kad visos
tų, ir sujudo eiti ir kitos tautos,
do, kad jam, po priedanga neva tokios organizacijos mums reikarusų valstijoje gyvenančios: išpraginimo tikybos reikalų, rupi ne lingos, ypač šiais laikais, kada
džių žvdai, lenkai, paskui latviai,
kas kitas, kaip apėmimas nuisų iš viso lietuvių skartliaus męs dar
jganniai (estai) ir kiti. (Lietuvisuomenės gyvenime pilnos lie- nei dešimtos dalies neturime
viai, Amerikon atkeliavę, jau ragemonijos (valdymo).
organizuotų lietuvių.
do čia gan dideles lenkų kolioniMums labai nemalonu visa tai
Iš. šito punkto žiūrėdami, męs
jas, prie kurių ir patįs išpradžių
ne
tačiau
tik
kad
s
męs
rašyti,
galime ir SLRKA., kaip ir kitas prisiglaudė. Jr. Jonas (kun. Joesame prie to priversti, bet
ir 'organizacijas, lydėti tik gerais venas Žilinskas) savo veikale "Lieskaitome savo priederme tai pa- lijimais (ko nedaro "Draugas" tuviai
Amerikoje" sako, kad ir
daryti. Tokia taktika, kokios sulyg mums artimos organizaci- žydai daug pirmiaus už lietuvius

griebėsi

pastaraisiais
negali išeiti

laikais

jos—tautiškojoj

susivienijimo). pradėję
Amerikon.
emigruoti
kad męs netuPaskui šioji išeivybės
Red.).
katai nei mušu viešamjatn gy- rėtume pasakyti apie SLRKA.
banga vis daugiau ir daugiau auvenimui, nei pačiam "Draugui." Seimą net ir to, ką patįs to Seigo ir dabar užgriebia net prigim-

''Draugas,"

svei- , Bet

Labai

panašią taktiką vartojo
kryžeiviai, kurie po kryžiaus ir
tikybos priedanga stengėsi savo
rankosna paimti kaimynes žemes,
tame skaitliuje ir Lietuvą. Jiems
ne tiek rūpėjo tikybos reikalai,
kiek žetniškasai valdymas (tą
tvirtina šiądien ir patįs kunigai).
Męs labai abejojame, ar kartais
ateities istorikas, prisižiūrėjęs šiądieninei "Draugo" taktikai, nebus
priverstas apie jj pasakyti, kad

jair labjaus rūpėjo kferikališkoji
hegemonija (kunigų valdymas),
negu tikybos reikalai.
Tas išrodo labai "heretiškai,"—
neteisybė? Vienok męs dabartiniu "Draugo" palinkimu ir jo
taktikos kitaip išaiškinti negalime.
Ne vieną ''Draugo" prikišiar

mu, kaip ir kitų laikraščių ypatiškus prikišimus, męs nutylėjome,—neturime laiko ir noro dėlei
bile menkniekio bartis. TaČiaus
nors vieną sykj turime ir męs

atsiliepti.
"Lietuvos"

tilpusi
ta

numeryj

24-mc bu-

gana detališka atskai-

apie Rymo-Katalikų Seimą.

Tai buve kroniškas pažymėjimas
Seimo nuotikių: kas svetainėj laike Seimo darėsi, ką įvairus deleir priešingos pusės sakė ir
Jokių išvedžiojimų (išskyrus

gatai
t.t.

ar

tai

reiškia,

delegatai

sveikus isei- vimui iki vietos sėdimo
j
arba

Siaur-Vokiško Lloydo

laivą/
kvi-

Išpradžių dalykas taip ištikrųjų tą apie išeivio šitkortės
parodymą. Perėj usietns sulyg §i rubežių prie Bajorų ir Illovo, t. y.
tiems, kurie turi drauge su vo-

iš pačiu išeisiu lupu aprašoma, buvo.
Epidemija pas mus senai
kad "agentas paėmė iš musų po
pasibaigė, ir visi apie jąją užmir46 rnl>. už kelią nuo Bobruisko šo, o šios kontroliaus stotįs vis
iki Bremenui. Mus vežė 30 varsgyvuoja. Tačiaus tikslai, kurie
tų vežimu, o paskui v edė apie 40 buvo siekiami laike
stočių įsteivarstų pėsčius." Kitas pasakoja: gimo. persimainė. Tuomet, bū-

kiško garlaivio šifkortc 400 markių, leidžiama yra toliaus važiuoti per Vokietiją iki vietos sėdimo
"vienas agentas tokioje tai stodavo, iš sanitarių atžvilgių išei- į garlaivį. Bet važiuoti
jie gali tiktyje perdavė mus kitam, o tasai vius vesdavo j maudynę ir grieb- tai su
vokiškos kompanijos šifkitas nuvedė mus pašalinėmis
Įdavosi visų priemonių, kad už- kortc ir turi tuojaus po perėjimui
ir
gatvėmis j koki tai

skiepą

pa-

Įkrėstieji nepereitų

per

Prūsų

že-

grubijoniškai elgiamasi,

jeigu platųjin

davo

plėšikai ir plėšdavo, tai visgi jųjų darytasai nuostolis yra
niekis, sulyginus ji su tuom vokiškų garlaiyinių kompanijų su
jųjų slaptais agentais ir kontroliaus stotimis organizuotu XX
amžiuje musų išeivių plėšimu,
nes

tuose laikuose keleivis

jo. kaip mokėjo, ginti

savo

galėteises,

turtą ir savo gyvybę; čia gi
išeivis yra atiduotas pilnai šių

savo

slaptu agentų valion, ir kova su
jais visiškai negalima, nes kiekvienoje valandėlėje jie gązditia
policija, gązdina etapu, gązdina
sugrąžinimu atgal gimtinėn, juo
labjau, kad pinigus iš išeivių jie
visuomet ima iškaluo....

"Ii. Persikraustantiems iš Ru- saip jie išnaudojama, priverčiama, kaip minėjau, pirkti šitkorsijos perėjimas per Prūsų rubetes ne tai linkmei, kuria norima
žių Karaliaučiaus apskrityje yra
važiuoti. Su pinigų išmainymu,
leidžiamas tiktai IIlovo ir Rajorų

perėj'ino punktuose. Jiems leidžiama pereiti tiktai tuomet, kai
jie parodo įstatymų reikalaujamą pa sportą, ši t korto j kokią tiors
ne Europoje esančią šąli ir
tokią
pinigų sumą, kuri pilnai užtikrintų jųjų nuvažiavimą j paskirtąją
vietą, priegto sveiki ir nepiasi-

Tačiaus, gerbiamieji, didžiaugarblogu šių išeivių kelionėje yra laivių kompanijos šifkortę, o taitaip vadinamosios kontroliaus pogi geležinkelio tikėtą davažia-

stotis.

pasinaudojant tamsumu ir nemokėjimu suskaityti užrubežinius
pinigus, ant kiekvieno žingsnio
verčiama pirkti
krautuvėse netikusias pre-

apgaudinėjama,
savose

kes

(tavorus) už augštą kainą.
Skųstis ant jų musų išeivis negali, nes jojo niekur neišleidžia;
kas pateko šion kontroliaus stokalte asmenjs virš 10 metų turi
i.n. tas, kol administracija
:esuparodyti 400 markių (beveik
tiks jįjį išleisti, negali rasti joS100), jaunesni negu 10 metų—
kios teisybės prieš šių kontro100 markių.
Nuo viršminėtosios
liaus stočių prispaudimus.
O
sumos
parodymo pasiliuosuoja
kuomet
išeitai
paliuosvojama,
tik tie rusų išeiviai, kurie paroviui ne pasiskundimai galvoje. Jikokios
nors
vokiškos
dys

siu

*ai skubinasi Amerikon.

(Užbaiga seka.)

Šisai klausimas jau buvo

vokiečių spaudoje,
taipogi reichstage
(Vokietijos parliamente) 1904 m.,
svarstomas

buvo keliamas
kuomet

P. Ašmarin.

vienas

laikraščio "Yorkorespondentas, sužinokad Prūsų valdžia nepralei-

Sapnų Aiškinimas.

\viirts"

jęs,

(Zigmanto Freid'o teorija).

rl ž i a 111 i

išeivių is Rusijos, jeigu
jie neturi vokiškų garlaivinių
kompanijų šifkorčių, pajdomavo,
ar taip
yra ištikrųjų. Jisai }>er>irėdė rusišku žydu. -lapta perėjo
Ituoni pačiu atima iš musų darbo rusų rubežių ir drauge su kitais
raukas, atima tralo musu kraštui išeiviais nuėjo j kontroliaus >tuplėtotis.... Kad sprendus, kokiu,I ti, ir pasirodė ištikrųjų, kad ji
budu tos organizacijos pas mus privertė nusipirkti šifkortę iki
veikia ir kaip iškeliauja musų iš- Londonui, nors j i a i pranešė, kad
eiviai užrubežin, aš leisiu sau pa- jam reikią važiuoti Paryžiun. Jižymėti tai. kad pas mus tie slap- -ai buvo Įtikrinamas, buk jisai
tieji agentai, slaptieji vadai per afalįs nuvažiuoti iš Londono j
rubežių daugumoje atsitikimų yra Farvžių ir kad tai atsieisiu net
Kuomet pakėlė protestą
vietos visuomenės
padugnėmis. pigiau.
Jie prikalbina ištisus išeivių bu- "Voruiirts," kuomet pakilo reichrius, į vilioja juos j slaptas lan- stage protestai, iš opozicijos išdynes ir čia be jokių ceremoni- einantieji, tai Prūsų valdžia tarjų apiplėšia, atima iš jųjų pinigus, timi pridengė dalykų stovi, tvir:•

Paslaptingumo,

beveik mistiš- Įima.

Greičiaus tai yra

pasekmė

ko, ūkana visuomet globė žmo- to, kad sapnu iki šiolei negalima
j^'iis savo sapnus. Rasi, turėda- buvo nei išdalies išaiškinti. Įvaimas abelnai
pritraukimo prie to, riu psycholiogų pažvalgos buvo
kas paslaptinga, j ieškodamas su- ne tiktai mažai
prirodančios, bet

su nežinomu pasauliu ir ir
visiškai prieštaringos. Buvo
nežinomomis jiegomis, j kurias nesuprantamas patsai
sapnų gyjisai aklai tikėjo, žmogus buvo vavimo taktas, kitaip, jųjų tik-

sinešimų

palinkęs tuos susinėsimus įvyk- slas žmogaus sielos gyvenime.
dinti sapne, kurio prasta ir aiški Nesuprantamas buvo ir
sapnų
prasmė buvo paslėpta nuo jojo. tvėrimosi mechanizmas.
Matomasai
sapnų
Zigmundui Freid'ui, \ iennos
netikslingumas, jųjų keistas, chaotiškas, daž- universiteto profesoriui,
psychonai

būdas, savo keliu, liogui-gydytojui. priguli sapnų rajojo
matyti sapne cionalės teorijos sutvėrimo nuodievišku, ar kokiu nors kitu pa- pelnas.
šaliniu jiegų apreiškimą. Iš čia
Daugiausia išsiplatinus paprastaveržimasis aiškinti sapnus, ban- me gyvenime žvilgsnis Į sapnus
kad
šios
tindama.
kontroliaus
stoatima skalbinius, atima visokius
dyti Įspėti j ii slaptąją prasmę nepripažįsta juose jokios prašdaiktus, kuriuos šie turi, ir nere- tjs turinčios tiktai sanitarius ateičiai.
inės; sulyg šio žvilgsnio, sapnas
tai taip paleidžia svietan. Net (sveikatos) tikslus.

daugiau pasakysiu,

Nežiūrint to, kad jau dešimts
tiktai turtas, bet ir moters
gar- metų atgal klausimas buvo vokiebė yra pavojuje. Neretai tie
slap- čiu spaudoje svarstomas, rusų
ti agentai ir vadai griebiasi
tokių valdžia likosi kurčia ir toliaus
priemonių, apie kurias čia kalbėti skaitė išeivybę nesančia. Ir štai
gėda. Ir tačiaus niekas nedrįsta tiktai pastaruoju laiku rusų viprotestuoti. O dėlei ko taip yra? suomenė pradėjo įdomauti tuom
Vienintelė priežastis, jie sako, klausimu. Nurodysiu, kad laiktame, kad pasiskųsk policijai, ta- raštyje "Kievskaja Misi" laiks
kad

čir*

ne

sakė? Tai butų, tus rusus. Tuom
tarpu gi sąlyrodosi, absurdiškas reika- gos, kuriose
šioji išeivybės banga
[avimas.
teka, yra griežtai nenormalės ir
C) vienok, kaip sykis toki rei- netikusios.
Pirmiausiai paminėti- ve tuojaus suareštuos ir isnug- nuo laiko pradėjo pasirodyti
kalavimai mums ir statoma: tepk na, kad valdžia, ačiu
išeivybės ne- dys etapu. Šisai gązdinimas rau- straipsniai vieno bendradarbio,
medum, tai busi draugas, o jeigu legališkumui (valdžia iki šiol vi- donu siulu
tęsiasi per visą išei- kurisai tokiu pat budu, kaip ir
netepsi, tai busi šmeižikas-juodin- suomet pripažindavo, kad išeivy- vio kelionę1.
"Vonvarts" bendradarbis, perėjo
tojas !... liet ai to męs padaryti bė esanti neleistina), sakydavo,
visus slaptų
agentūrų kontroliaus
Gabenama per rubežių ištisonegalime.
kad tšeivybės visai nesą.
Ir štai, toji mestočių
laiptus.
Rasite, "Katalikas," nors šiekPageidautina jinai (išeivybė), mis krūvomis: po 200—300 žmo- džiaga, kuri
rusu
yra
spaudoje,
-tiek trivijališkai, bet teisingai ar
nepageidautina—yra ginčyti- nių. Išpradžių išeiviai sugabena- o taipogi mano asmeniški paišsireiškė, sakydamas, kad "Drau- nas klausimas, ir aš čia jojo ne- ma kokion slapton landynėn, o
tėmijimai kaslink išeivybės, sugui" perdideli ragai auga.
nagrinėsiu. Jeiį>it liesti mano paskui, kuomet ateina paranki va- teikia man galėjimą kiek
plačiau
Ištikro, jis taip '"raguotas" pa- žvilgsni, tai, matydamas, kaip iš landėlė per rubežių pereiti,
pa- prieš jus nušviesti, kas tai yra
kad
visus laikraščius jau metų j metus išeiviai
sidarė,
keliauja iš prastai nakčia, išeiviai priverčiama kontroliaus stotjs, kam jos Įsteig"išbadė," ir gai jo "raguotos" di- nuisų apielinkės Amerikon, ma- eiti po keletą varstu, kai-kada
po tos ir kokias "pakutas" musų išd)bės akyvaizdon neužilgo nega- tydamas darbo rankų stoką, aš 20—30 varstu, vedama krūvomis,
eiviai iškenčia kelionėje.
lima bus pasirodyti kitaip, kaip tvirtinu, kad
išeivybė yra nepa- išstatant net išeiviu gyvybę pavoKontroliaus stotjs pasirodė apie
tik su ilgoku botagu
rankoje.
geidautina. Tačiaus nežiūrint tos jum Kuomet ateina kritiška mi- 20
metų atgal, kuomet pas mus
nuomonės, kurios męs laikomės nuta, kuomet užklumpa sargyba, buvo choleros
epidemija. Prūsų
Statistikos reikaluose.
Prieš išeivybė s klausime, pastaroji gy- tai vadai neretai pameta
išeivius, valdžia uždrai\lė išeiviams iŠ Rukiek laiko p. Y. K. Račkauskas vuoja, ir klausimas
yra tame, kad o patis pasislepia. Neretai jie sijos keliauti per savo
žemes, ir
buvo paskelbęs laikraščiuose, kad įstačius jąją į reguliaresnes for- griebiasi
išeivių gązdinimo, nu- štai, atsakyman į tai, "Nordrenkąs statistikos žinias apie mas, kad sumažinus šią išeivybė:; duodami netikrą "trevogą,"
saky- -Deutscher Lloyd" ir "HamburgAmerikos lietuvių gyvenimą. Ži- bangą ir suteikus darbo
musų dami, kad štai sargyba dabar už- American Line" kompanijos panios tos esančios reikalingos darbininkams pas save namie.
puolė mus ir reikia atsipirkti, ir siūlė savo
patarnavimą. Jos nuSpaudos Draugijos Statistikos
Bet, gerbaimieji, atyda yra at- priverčia išeivius kiekvieną mokad
rodinėjo,
karantininę (izoliaKomisijai ir paties p. Račkaus- kreiptina ir todėl, kad šioji iš- kėti po 3, po 5 ir neretai po jo
cijos, kad išvengus užkrėtimo)
ko rcngiamamjani veikalui "Ame- eivybė išsilieja Į
griežtai negeis- rub. Aš turiu daugybę žinių iš
dalį jos imančios ant savęs, kad
rika." Drauge su pranešimu p. tinas formas.
pačių išeivių lupų; tos žinios iš- jos įtaisysiančios kontroliaus stoRačkauskas išsiuntinėjęs j įvaiJuk, ačiu josios nelegališkumui, dalies yra jau pagarsintos musų tis ir
darysiančios dezinfekciją
rias musų kolionijas apie 400 tam pažiūrėkime, kas darosi
pas mus spaudoje ir rodo slaptų agentų at- visiems
pasažieriams ir jųjų
tikrų blankų. Dabar p. R. pra- prie vakarinio rubežiaus? Ačiu sinešimą j išeivius. Aš čia
visų
daiktams,
įtaisysiančios karantineša, kad susilaukęs atsakymų iš tam, kad pasportų syateina nėra jų
nekartosiu, apsirubežiuosiu ną ir, tokiu bildu, per Prusus gamo

mums

tiktai

atvykti į Šiaur-Vokiško Lloydo
reikalavo po 50 kap. nuo kiekviemę ir nevažiuotų Amerikon. Da- ir Hatnburg-American Line kotino tik už tai, kad
atvedė; tuos, bar visi tie tikslai išnyko, dabar troliaus
stotį. Čia jie turi parokurie nedavė, prie musų akių muvieninteliu tų kontroliaus stočių
visus
dyti
reikalinguosius dokušė; už apsistojimą skiepe taipogi tikslu
yra išviliojimas pinigų iš mentus ir
visus regliaišpildyti
užmokėjome po -25 kap. kiekvie- .išeivių. |os yra
tų dviejų garlai- mcnto (įstatu, taisyklių rinkinio)
nas.
vai.
nakčia atėjo
6. Ar yra lietuviu daktarų,
Apie (-'-tą
viuių kompanijų kontoromis ir reikalavimus priegto
apsistoti
advokatų ir 1.1.? Jei yra, tai policistas ir grūmojo mums areš- prievarta verčia
pirkti šifkortes. stotyje galima, tiktai gavus aišpaduok jų adresus.
tu. bet męs atsipirkome, davę
Jeigu pasitaiko išeivis su kitos kiai išreikštą leidimą; leidimu
7. Kokios
yru
draugijos?
kiekvienas po 30 kap., o tuom
Kiek jos turi narių? Kiek jos jam
kompanijos šifkorte, tai jos tą gali skaitytis tiktai atimtas po
laiku ateidinėjo vis nauji ir nau- šifkorto
turi turto?
atima ir priverčia pirkti
sugrįžime >t< "in raštelis apie ši*"8. Koki žinomi vietos veikė- ji išeiviai.
Pirmoje valandoje naują \ ištiek; jeigu išeivis ir ne- korte."
naktį tiesiog nebuvo vietos sto- mano važiuoti
jai-lietuviai ?
užjurin, jos priverQ. Kokius darbus daugiausiai vėti,—ne tai, kad sėdėti. Pusiau
Paskui tiktai puse lupu $8-tame
čia jįjį pirkti šifkortę bent iki
lietuviai dirba?
kalbama apie kontroliaus stočių
trečią
atėjo
parubežinis
(kareiLondonui.
10. Koki, vidutiniškai imant,
vis), suskaitė visus, su baisiais
gydytojus, kuriems įsakoma seklietuvių uždarbiai?
Kad šios stotįs neturi jokių ti, ar pildoma tai, kas cirkuliare
11. Ar yra kokios darbinin- keiksmais sustatė mus visus eilėkiškos organizacijos, unijos ir mis ir, agentams lydint, pervedė sanitarinių tikslų, matyt net iš pasakyta. Štai tie tikslai, kut. p.? Ar daug lietuvių prie jų
Ir
per rubežių."
>kių parody- cirkuliaro, oficialio Prūsų val- riuos turi kontroliaus stotjs po
priklauso?
mų, pačių išeivių lupomis papa- džios cirkuliaro, išlei>to T897 m., tam, kai epidemija pas mus pasi12. Kiek, abelnai imant, reikia
tai yra tuomet, kada Rusijoje jo- baigė. Bet šiose kontroliaus stosakotu,
męs randame daugybę.
vieno žmogaus-darbininko prakios choleros epidemijos jau ne- tyse mušu išeivių prispaudimai
Tiet.
gerbiamieji, jei plėšikų
gyvenimui?
gaujos gyvavo viduriniuose am- buvo. Leiskite užeituoti keletą pereina visus rubežius: čia su
| šiuos klausimus prašoma at- žiuose.
vikėliau išei- straipsnių.
jais

užsipuldinėjimus.
Oglesby, UI.
Buva vienok tokių atsitikimų,
I»>rtage, Pa.
kada ir męs, priešais savo norą,
Saline III.; St. Joseph, Mo.;
ir iš "gan rimto"
esame priversti į tokius tuščius virštj kojomis
Spring Valley, UI.; Standart
Seimo padaręs dievai žino kokį
(Granville, Seatinville), 111.;
užsipuldinėjimus atsiliepti.
Saginavv, Mieli.; South Fork, sakyti ir atsakymus prisiųsti antŠtai paimkime, kad ir musų balaganą.
Pa.
rašu: Y. K. Račkauskas, Madison
Įdomus tas musų "Draugas!"
kaimyną "Draugą," kuris pastaM.
Taylor
Springs,
Sq. Station. P>ox 204, New York,
ruoju laiku metė "skrotnną" ku- Juk jo reprezentantai, ir patsai jo
Warson,« UI.; VVilkcs-Barre, N. Y.
karščiausiame
buvo
redaktorius,
Pa.
nigo sutanną, įsivilko į kariškus
Prašoma prie atsakymų pridėšarvus ir pradėjo kovą iš visų visos kovos sukuryj. Jis priklauV'alparaiso, Ind.; Vandergritt Heights, Pa.; Vandergrift, ti, jei galima, paveikslėliai vietos
pusių. Tą kovą, jis sakosi, vedąs, sė prie tos partijos, kurią kitos,
Pa.
viešųjų įstaigų, kaip tai: '"tautišvardan tikybos, su visais savo tik- priešingos pusės delegatai (ne
kų namų," redakcijų, bažnyčių ir
rai> ir menamais priešais, o kad "Lietuva") vadino kuniginiais (ir
Gerbiamasai
statistikos
1.1.
rinkėjas
Prisiųstieji paveikslai tilp-ią
jų jis atranda daug, tai tas ma- dar gražiau vadino, apie ką nepaat- i
prašo
kitų
vietų
lietuvių
irgi
ruošiamoje
knygoje "Amerika."
tyt jau'nors iš to, kad "Draugas" minėta), ir abidvi partiji griumėskaito visus einančius Amerikoj si ištisą laiką, pradedant nuo pre»!•
lietuvių laikraščius blogais ir me- sidiutn rinkimo ir baigiant pačia
na, kad jis vienas tik stovįs ant Seimo užbaiga. Jis į visus nuotikius žiurėjo vien per savo partitikrojo kelio.
Su kuom šiądien "Draugas" ne- jinius akinius. Kitaip jis, berods.
(Turinis kalbos, M. Yčo laikytos rusų Vai. Dūmoje).
kovoja? Jis veda kovą su visais »r žiūrėti negalėjo.
Bet tas rlar nereiškia, kad vissocialistiškais laikraščiais, jis "koUžsienio reikalu ministerijos panaikinta, o užritbežinio
pasporj
kas
istikro buvo taip, kaip Drausu
tautiškais
laikraščiais,
voja"
pranešimas, kad valdžia rengian- i to gavimas yra surištas su labai
kaip "Vien. Liet.," "Tėvynė" ir gui," per jo akinius žiūrint, iš- tis! įnešti įstatymdavybės Įstai- 'dideliu trukdėsiu ir dažnai
neper"Lietuva"; jis kovoja net ir su rodė. "Lietuvos" reporteris buvo gosna projektą įstatymo, liečiankliūtimis, musų išeigalimomis
katalikiškuoju "Kataliku"; nepa- visai neužinteresuotas, pašalinis čia išeivybę, galima tiktai pasvei- viai yra priversti keliauti
slapta
tėmijome jame pritarimo nei in- asmuo, kuris, žiūrėdamas iš šalies, kinti, nes galop, sakau, priėjo val- per rubežių. ir štai,
parubežėje
diferentiškai "Saulei," nei katali- galėjo pilniau ir besališkiau nu- džia
prie to po ilgo ir vargingo išsiplėtoja ištisa pramorė: slapti
kiškai "Žvaigždei." Lietuvių laik- šviesti abiejų priešingu pusių vei- laukimo
tų nelaimingų išeivių, vokiškų garlaivinių kompanijų
raštijoj jis pats sau clrožia solo, kimą, kalbas ir sentimentu.-. Nei kurie dėlei tų, ar kitų priežasčių, agentai
įsteigė visą eilę slaptu
ir, turbut, sveikas mano. kad io reporteris, nei pati "Lietuva" ne- yra
priversti apleisti Rusiją. Jei- organizacijų ir su policijos pagelbalselis
tai vienas gražumėlis, geidė ir negeidžia kenkti, o tuo
gu mesti žvilgsnį atgal, tai pa- ba plėtoja dalyką iki nepaprasto
ka-.l jis niekados "ialšyvų" gaidų labjaus "apjuokti" ar "juodinti"
matysimo, kad išeivybė iš Rusi- laipsnio, visaip prikalbinėdami išneima, kari Amerikos lietuvių vi- minėtą organizaciją. Atpenč, męs jos senai
jau prasidėjo. Josios eivius keliauti užrubežin, Amerisuomenė, atkišusi ausis, juonii at- velijame SLRKA., kaip ir kitoms
pradžia yra pritaikoma prie 70-tu kon: išstatydami klaidingoje šviesigerėti negali ir kad ji pražūtų rmtsų viešoms organizac., kuo- metų, kuomet pradėta eiti pir(sojc j u jų padėjimą naujoje šavisai, jeigu "Draugo" nebūtų. geriausios kloties, nes męs tru- miausiai iš
Lietuvos, ačiu į vai- lyje, jie išvilioja tūkstančius ir
Trumpai sakant, "Draugas" savo putį kitaip j mūsų organizacijas riems varžymams ir persekioji- šimtus
tūkstančių nuisų išeivių ir
neklaidingoj nuomonėj manosi žiūrime, negu, sakysim, "Dranesąs visako alfa ir

tiktai kai-kuriomls. Štai,
pavyz- berisiančios
džiui, pričS' mane laikraščio "No- vius.
vyj Ysehod" 37-tas numeris, kur

neramus

didino

norą

Męs pasitenkinsime nurodymu

tveriasi

iš

nesurištų praėjusios

į istorišką pavvzdj faraono sapno dienos gyvų Įspūdžių likučių.
apie karves (septynios liesos karKreidas, atpenč, tvirtina, kad
vės prarijo septynias riebiasias sapnas
turįs pilnai apibrėžtą

ir 1.1.). Jojo smulkmenos ir aiš- prasme; jisai visuomet rimtas ir
kinimas visiems žinoma.
niekuomet
maža
neužsiimąs
Daugelio amžių kultura laipsniš- reikšmės turinčiais, bereikalingais
kai, bet griežtai ginė laukan mis- dalykais.

tišką gaivalą iš įvairiu žmogaus
pasauliažvalgio sryčių ir pripratino jįjį nematyti mistiškumo apreiškimo tuose dalykuose, kurių
jisai nesuprasdavo, prieš kuriuos
dar nusileisdavo jojo Žinija. Žmoguje išsidirbo sveikas, protingas
žvilgsnis į dalykus.
Bet sapnas? Teisinga tai, kad
kulturos žmogus jau nemato juose
dieviškos valios apreiškimo.

Suprasti Freid'o teoriją, o juo
labjau sutikti su jaja, galima tiktai tyrinėjant įvairius sapno
pavyzdžius.

Todėlei męs pradėsi-

pavyzdžių išdėstymo. Atkreipsime skaitytojo atydą j tai.
kad dėlei kiekvieno pavyzdžio
reikalinga pastatyti klausimas:
kokiame laipsnyje sapno turinys
atsako miegančiojo geismams.
me nuo

i pavyzdys.
L rijų metų merBet neabejotina ir tai, kad ne gaitė pirmą kartą važinėjosi luovien liaudies sluoksniuose, mažai tu po ežerą. Pasivažinėjimas padar buvusiuose kulturos įtekmėje, sirodė jai labai trumpas, ir. kuobet ir taip vadinamuose inteligen- met luotas priplaukė prie kranto,

tiškuose sluogsniuose šisai verži- jinai nenorėjo išlipti iš jojo ir
masis aiškinti sapnus, jieškoti gailiai verkė. Sekanti rytą jinai
juose nurodymo khslink ateities pranešė savo sapną: "šią naktj
užsiliko ir iki >iu laiko. Tasai aš važinėjau po ežerą."
II pavyzdys. Daugeliui, rasi,
veržimasis, rasi, šalto proto nepa-

matuojamas ir yra vykdomas slap- pasitaikė tėmyti ant savęs, kad
ta nuo pastarojo, taėiaus jisai, be prieš pažandant su dideliu trošabejonės, vykdoma. Ar reikia kuliu. j'ie sapnavo, kad geria,—
kalbėti, kad nereti, nors dažnai paprastai daug ir su dideliu smatiktai rodantieji si, aiškinimo su- gumu.
Tas pat galima pasakyti ir
derinimai su sekančiaisiais fakapie
tais suteikia gausią medžiagą kitus fiziolioginius geismus.
III pavyzdys. Medicinos stušiam veržimuisi? Paaiškinti toki
tikėjimą j galėjimą aiškinti sap- dento sapnas. "Šeimyninkei, pas
nus vien noru turėti pramogą, kurią ji.sai gyveno, buvo griežtai
proto veržimusi bent trumpai su- paliepta žadinti jjjj kiekvieną rygrįžti pirmykštin laisvan, bekon- tą, bet jai visuomet tekdavo ilgai
trolinin padėjiman—vargu ar ga-j kamuotis, kol jisai pažąsdavo.

'Iru- roji priežastis jųjų nepaskyritno
miegojo; šeimynir.kė paba- profesoriaus; jisai gi, Freid'as,—
ladojo kambarin ir pasakė: po n s ii c t kvailys, nei prasižengėlis ir
Ncni, kelkitės, jums laikas ligo- gali vilėtis, kad jam bus sutrikta
ninėn. Jam tuojau* prisisapnavo profesoriaus katedra.
kainharis ligoninėje, lova, ant kuTaigi, sapno prasmė aiški:
rios ji. m gulėjo, ir šalt* priegal- tai yra įvykdinimas noro buti
vio lentelė, ant kurios buvo pa- profesorium; liekasi dar išaiškinti
rašyta: \eni <i., cand. med., 22-ju prasmė "meilės," apie kurią kalmetu. Jisai per sapną pamanė: jei bama sapne.
"Dėdės juo/.apoaš jau ligoninėje, reiškia, man sako Freid'as—aš niekuomet nenereikia j ten eiti,—apsivertė ir mylėjau."
Iš kitos pusės, sav
toliau* miegojo"*).
bendrus f. ir U. jisai labai gerKituose
panašiuose atsitiki- bia ir smarkiai užprotestuotų, jeimuose, kuomet labai norisi mie- gu kas nors įtartų jįjį pažvalgogoti, žmogus sapnuoja, kad jis ii je, sapne gimusioje. Sapne yra
jau atsikėlė ir, pvzd., prausiasi, aisku^ P. ir f f. šmeižimas. Ši>ai
kuomet ištikrujtj jisai <iar vis šmeižimas turi buti ne?niagus,
miega. Nesunku matyti, kad vi- kadangi
tikrajai
prieštarauja

liekasi neužganėdintas. šisai

Kart;j išryto jisai ypatingai

mas

čiai

sąryšis pavelija sapnui padaryti
a1>i lygiomis, panašiomis. Jinai
tartum užima draugės vieta. Si«>
sulyginimo tikslą* ir prasme yra
tame, kad pacientė nori užimti
draugės vietą akyse vyro, kuriam
patinka josios draugė. Taigi, ir
čia męs turime prieš save geismo
įv\ kdinimą.

dviejų augščiatis ap- ju s u.skaftyt i. Pirmiausiai, kad
Piknikų lankytojai, saugokitės!
ir, aplamai, kaip jus galėtute u/gimti, reikalinga Iš piknikų lankytoju tenka
sapritt
rašytųjų
girdėprirodo Freid'as, kaslink beveik buvo tėvo ir motinos. Abu jusų ti nusiskundimu, kad, grįždami iš
NETIKĖTAI.
visii suaugusių' žmonių sapnų, pa- tėvai irgi turėjo po motiną ir tė'piknikų, jie dažnai buva apvaPati
matinė jojo fonnula gauna tokia vą. Trečioji gentkartė susidėjo giami. Tai dažniausiai atsilaiko,
Vladekai, ar tu kalbė
išvaizdą:
jau iŠ a'tuonių asmenų. Juo to- kuomet 'piknikieriai' vakare grū- jai su tuom žmogum, kuris pri''Sapnas saiyje reiškia (užslo- lyn, juo gentkartė darosi dvigu- dasi j karus, grįžtančius atgal sižadėjo išj ieškoti musų protėvius
pinto, išstumto) (/eismo (paslėptų) bai skaitlingesnė. Jeigu skaityti, miestan. Tokiose didelio susitel- ir parodyti mušu kilmę?
Kaslink

JUOKELIAI.
—

įrykdiniiną.''1

kad

seka),
(Tąsa
<
t'j.
u.

>

paduotųjų sapnų prasmė yra
geismų jvykdinimas.
Pirmame pavyzdyje trijų metų
kūdikis įvykdina savo ^eisniį vasti

žinėtis

luotu.

Antrame

pavyz-

dyje užganėdinama troškulys ir,
apart to, kaip žemiau pamatysime, noras miegoti. Galop, trečiame pavyzdyje miegantis tarsuklaidinama, tačiau*

tum

pačiu užganėdinama

tuom

noras

mie-

goti toliaus.
Dabar mums suprantamas pamatinis Freid'o teorijos dėsnis:
sapnas

yra

frykdinimas.
aiškiu geismų

geismo

Tačiaus, tokiu

pritaikinti prie jųjų
formuta.
Tačiaus I; reidas

matomojo iškraipymo
nurodytoji minčių, besislepiančių po sapno
priedanga,

puikiu įvairių

męs žemiau kalbėsime

kiek plačiau.

nagrinėjimu parodo apla-

sapnų

Isnagrinėsime dar vieną sapną.
pritaikuiną. ji- Freid'o pacientės jam praneštą.
sai tvirtina, kad sapnas visuomet
Pastaroji mato sapne: "Aš noriu
yra geismo įvykdinimas, bet tik- pamušti svečiams vakarienę, tama

savo

formų los

tai vienuose atsitikimuose

—

aiš- iciatis
Pas

namie, išskiriant runeturiu. .Iš rennieko
lašišų,
save

kus, kituose—paslėpta-*.
\kytiį
Sapnų nagrinėjimas suteikia la- giuos eiti kq nors nupirkti, bet
bai gausius rezultatus nevien sapj atsimenu, kad šiądien nedėldicnis
nų prasmei išaiškinti; kaip že- ir visos krautuvės uždarytos. .'Išmiaus pamatysime, aėiu tam nag-

Pašnekeliu Kampelis.

gusių darbininkų.

—

->apno

paskirti prieš tą

soriai įnešė pasiūlymą
jįjį extraordinariu profesorium.

sapną

pacientė

l'kio darbo Įrankių pagaminimas dabar yra taip padarytas, kad
600 darbininkų su mašinomis atlieka tą

patį darbą, kurj pirmiau

"atlankė atlikdavo
2,145 darbininkai.

draugę* prie kurios jaučia
dėlei savo vyro: jisai
Reikėjo gauti ministerijos užtvir- pavydumą
nuolat sako jai komplimentus.
tinimas. Neužilgo po tam Freid'ą
Ant laimės, šioji draugė labai lieaplankė jojo bendras, kurisai jau
o josios vyrui patinka tiktai
senai yra kandidatu į profesorius
storos."
Draugė paklausė jos:
ir pranešė jam tas aplinkybes,
["Kuomet
gi jus pakviesite mus
kurios kliudo užtvirtinti jįjį prosave?
Jus visuomet taip gepas
fesorium.
Pasirodė, kad
pas
rai pavaišinate."
tos
Freid'ą yra
pačios aplinkybės.
Pradėdamas
nagrinėjimą,
Freid'as atsimena, kad prieš keFreid'as
minėtuoapie
augščiaus
iki
susitiletą dienų
sapnui jisai
sius
žodžius
sako
savo pacientei:
ko su kitu kandidatu i profesorius H. Tasai, tarp kit-ko, pra- "Tai yra vistick, kad jeigu Tasavo

j.sa,

Sienų popieros išdirbystėje

pa-

stebiamą nepaprastai didelis žingsnis priekin. Dabar vienas darbininkas mašinų pagelba padaro
tiek darbo, kad, dirbant senuoju,

rankų, darbu,.tam pačiam darbui
į tokj pat laiką atlikti reikalinga
butų

100

darbininkų.

Popieros

pjovime ir džiovinime mašinų pagelba keturi vyrai ir šešios mer-

ginos atlieka 100 senovės darbininkų darbą.
Kaurų (karpetų) mieravime ir
nešė jam, kad kaslink jo (H) mista butum pamaniusi prie tų valyme mašina su vienu darbižodžiu: "dar ko, žinoma, aš tave ninku atlieka darbą 15
esama
vyrų, dirsvarbaus užmetimo, kakad
tu pas mane
pakviesiu
senovės
bančių
sulyg
budų.
dangi prieš jįjj vieną kartą buvo
—

->tora ir
f r kur męs tiktai nepasisuksipersekiojimas. priėstum, pasidarytum
:dar daugiau patiktum mano vy- me, visur rasime tą patį
apsireišFreid'as, tarp kit-ko, nepriima
nei minties, kad H. ištikrųjų bu- rui! Geriau jau aš neruošiu va- kimu: mašina paliko prie darbo
karienės.-—! r ištikrųjų, sapnas sa- tiktai nedidelę dalį rirmiaus užtų prasikaltėliu. Toliaus Freid'ko jums, kad jus negalite ruošti
as sako, kad jUai tari tiktai vieimtųjų darbininkų. Nieko tat ir

pradėtas

ną

teismo

dėdę Juozapą, kuris kartą

pa-

vakarienėm." Sapnas, tokiu budu, stebėtino, kad seniau darbininkas
skaitė mašiną didžiausiu savo

darė prasižengimą, įstatymų bau- jvykdina pacientės norą nepadėti
savo draugei pasidaryti stora, kad
džiamą. Freid'o tėvas dažnai sai
šioji
nepatiktų dar josios vyrui.
kad
dėdė
ne
ko,
blogas
Juozapas
Pastebėsime
dar, kad noras nebet
kvailis.
Dėžmogus,
tiesiog
dė Juozapas turi pailgą veidą, matyti draugės pas save prie pietankia šviesia barzda apjuostą. tų vargu galėjo ineiti sąmonėn
Augščiaus minėtasai P. turi rudą j nemiegojimo stovyje ir. greičiau|siai, daugiau ar mažiau ta?ai nobarzdą.
T«iigi, ką padare sapnas? Jisai iras buvo atstumiamas, slopinaviename vaizde sujungė tris ypa- mas, kaipo savmeilybę užgaunąs.
tas:

dėdę,

P.

ir If.

Ką

tai reiš-

kia ?

Sapno prasmė

yra šiame.

Aiš-

re.V'ia

tam

tikros

Vyras
Taip. Ji^ai jau spėja
visą darbą atlikti.
Pati
Kiek tu jam užmokė—

Pa65 gentkartės, tai gau- ''kišenių meistrų"' šaikos.
gražią skaitliųę: 139,235, prastai susigrudama apie koki
017489,534,976. Tiek žmonių nuo žmogų, ir tuoin pačiu tarpu iš- jai?'
Suvirtum šimtinę.
Kristaus laikų turėjo gimti, kad t tuštinama jam kišeniai. Tie vaVyras
O
Pati
ant
svieto.
ką, ar neaug.šta mujus galėtute pasirodyti
gįs yra labai mandagus "kavaliekilmė?
su
skaitriai":
šiuomi,
Sąryšyje
įdomių
jie ypatingai noriai pagelb- sų
Vyras
linių suteikia rašytojas Proctor. sti merginoms Įlipti į karus, tuom
Užmokėjau jam, kad
Jisai sako, kad per 5,000 metų iš pačiu tarpu neužmiršdami pasi- tylėtų.
vienos poros, jeigu kiekvienas rūpinti ir merginos
nešiojamuoju
TEATRE.
,
skurdų vyras ir kiekviena moteris butų krepšeliu. Dažnus nusiskundimai
—

—

vedę

2i

m.

amžiuje

ir

jeigu

per

apvogimuose

lai buna

pasergėji-

5,000 metų nebūtų buvę mir- mu neatsargiems, kurie bėdon
tai
čių.
pftšaulyje gyventų žmo- yra dar nepakliuvę. Patartina ir
nių skaitlius, išreiškiamas 2,199,- merginoms nesinaudoti nepažįsta915 ir dar 144 citrų paskui šią mų vyrų patarnavimais.
skaitlinę reikėtų pastatyti. Tai
visai miniai sutalpinti reikėtų žeĮvairumai. Apie 26 d. šio mėmių, kaip mūsiškė, 3.166.526 su dar
nesio
Dr. A. K. Rutkauskas per125 skaitlinėmis.
kelia savo ofisą iš dabartinės vieŽmogaus protas negali suprasti
tos (2338 So. Lca\itt st.) j naušių milžiniškų skaitlinių.
ją vietą prie nuin. 2302 So. Leavitt st., kampas 23 gatvės.
tuos

Direktorius

(prieš

publiką):

"Atsiprašau gerbiamųjų,

kad vai-

dinant

nebuvo žaibo,

grame

tai

vieton
siuntė

bengališkos
blusinių miltelių."

stovėjo.

JOKIO

nors

pro-

Aptickorius,
ugnies, pri-

KREDITO.

Tai sakai, vakar l>uvo stanauja drama? Kas buvo
vakaro herojum?
—

toma

—

Publika, kuri iki galui išsė-

Juozas Kaminskas, gyvenan- dėjo.
prie 3315 So. Morgan st.. aną
įvai- dieną* užėjo išsigerti stiklą į Ant. BEREIKALINGA
—

KLAUSIMAI.

tis

473. Kaip ilga yra diena
riose žemės vietose?

VIETINĖS ŽINIOS.

teorijos pamapradėsime nuo

medžiagą
su
sutaisytais žuvų ikrais; taduodamąjį aiškinimą.
nežiūrint to, jinai prašė
čiau.--,
Laike, prie kurio priklauso tanepirkti
jai ikrų, kad turėjus prosai sapnas, Freid'as norėjo gauti
tai vyrui. Išvakaro
prikišti
gą
profesoriaus katedrą. Du profe-

kimo vietose

RŪPESTIS.
Pa—skio saliuną. Išgėrus stikląJisai: "Ar tu mano taip pat
474. Kokių nepaprastu ypaty- -kitą, kilo
tarp jo ir saliuninin- mylėsi, kuomet aš ir senas bubių pastebiama gyvuliuose?
ko ginčai, o kadangi saliunininko siu?"
475. Kaip merginos Mažrusijo- buta smarkaus
vyro, ta> jis -avo
Jiji: "Kam tuom rūpintis!
gauna sau vyrus?
je
ne
tik žoargumentus
])arėmč
10—20 centų j dieną ir duodama
n tau.
Mv>
galėsime iki tam laikui buti
476. Kiek {spūdžių gauna žmo- džiais, bet ir kumščiais, ar kitokartus valgyti.
senai
5
jau
persiskyrė*."
Apautuvių išdirbystėje matyt
gaus protas?
kiais kietesniais "faktais.'' Tame
Tokios sąlygos, be abejonės,
dar didesnė pažangą. Masinu pa
(Atsakymai bus kitam numeryj.) jam prigelbCjęs ir vėliaus užėjęs
NEMANDAGUS.
SLfel1>a 100 darbininku gali atlikti butu nepauešamos, jeigu žmoPetras Kasputis.
tą patį darbą, kuriam pirmiau gaus pragyvenimas butu kiek
Pirkikas
(užėjęs j akinių krauKaip ten nebūtų, jiedu vi^gi gareikėjo 500 darbininku ; arba da- brangesnis. Bet Kynijoje darbituvę. pardavėjai): "Aš malonėlutinai
išrišti
ir
ginčių
negalėjo,
bar vienas darbininkas atstoja ninko užlaikymas yra labai pičiau nusipirkti akinius, graži potą padarė tik 35-os stotie< "police
ūkininkui darbininko valgis
gus:
penkis senesniųjų laikų.
station" teismas, kuris nuspren- nia!"
atsieina tiktai truputį daugiau
Medžio darbuose muzikos inPardavėjos vyras (iš kito kamdė, kad vartojimas ginčuose kito$1.00 į mėnesj. Atskirai gyvestrumentams dabar vienas vaikas
:
"Paduok jam augščiaubario)
kiu argumentu negu žodžiai, yra
nam.
valgio produktai atsieina
mašinų pagelba atlieka tai, kam
Prie busiančio kataliku kon- nepagirtinas: nubaudė smarku sa- siu^ numerius, nes jisai visai silpj
pirm.iu reikalinga buvo 25 suau- mėnesį apie $1.50—$2.00.
su
užmokėti kaštus ir < ar nai gali matyti."

"Pacientės vyras, pirkliaująs ninkų.
mėsos partijomis, išdidelėmis
Audyklose pirmi; u prie kiektavimą męs vėl
kad
vakaro
perjai,
jisai
pranešė
vienų
staklių reikalinga buvo tuanalizo.
Kreidas,
atskirų sapnų
ir todėlei norįs prii- rėti po vieną darbininką. Dabardaug
sutukęs
savo
sapkaipo pavyzd j, paduoda
dėti gydytis nuo sutukimo. Jisai tinės audyklos Suvienytose Valną.
"Bendras P.
mano dėdė. A s anksti kclsiąs, mankštinsiąsls, pri- stijose yra taip įtaisytos, kad viedietos ir, už- nas darbininkas gali prižiūrėti i'labai
Jisai
jįjį myliu.
persimainė. silaikysiąs griežtos
nckuomet
vis
svarbiausiai,
nepri- varyti sykiu nuo 2 iki 10 staklių.
Jojo veidas pasidarė dgas; man
vakarieiminėsiąs pakvietimu j
Pirmiaus vienas darbininkas
puola akiu didelė ruda barzda.''
ne>." Toliaus pacientė pasako, vežimą
galėjo padirbti j 35 dieŠtai visai sapnas. Pasistengkad jinai labai mėg- nas. Dabar
gi tą patj darbą darsime dabar galimai trumpai iš- tarp kit-ko,
stanti
buterbrodus (sandvičius) bininkas atlieka į 12 dienų.
ir Freid'o

dėstyti

ant že-

—

Batsiuvių darbe vienais darbikreiptuos prie pažįstamo vertelgos, ninkas ir vienas vaikas mašinų
rinėjimui, galima giliau suprasti bet
telefonas, tartum nelaimei, pa- pagelba gali pridė'i puspadžius
žmogaus sielos sudėjimas, ir
gadintas. Aš turiu atsisakyti nuo 300 čeverykų per dieną. Seniau,
priegto atrandama sielos gyveni- noro
rankomis viską darant, tam paparuošti vakariau-.
me visai naujų jiegų, apie kurias
čiam darbui reikėjo penkių darbiMedžiaga
sapnui
nagrinėti.
pirmiaus net nemanyta.
Išdėstomosios

gimimo

—

Be

visuomet būna vien
vaikų sapnai ir tik retuose atsitikimuose suaugusių žmonių sapnai. Užtenka nurodyti j nemalonius, o juo labjau baisius sapnus, j sąmonę.
kad supratus, kaip sunku butų
kaslink

įvykdinimu

Kristaus

name

469. Kiek palengvina išradimai spėti apie labai žemą ir
žmogui darbą? Vienu svarbiau darbininko apmokėjimą Kynijojc.
suminkštinančio,
maskuojančio šiųjų kultūros tikslu yra suteiki- Taeiaus, priėjus arčiaus prie klaugaivalo jisai vargu butų galė- mas žmogui galės nuveikti kai)) simo ir prisižiūrėjus j KvnijoS
jęs įsiskverbti Freid'o sąmonėn. galima daugiau, įdedant darban darbininko padėjimą, pasirodo,
Aišku, kad "meilė" turi savo tik- galimai mažiau
jiegų. Kasi, nie- kad tikrenybė pralenkia visus
slu užslėpti tikrąją sapno pras- kame tai
aiškiai
neišsireiškė, mūsų, net ir drąsiausius, spėjitaip
mę—šmeižimą ir tuom pačiu leis- kaip Įvairiu mašinų plėtojimosi mus. Suvienytose Valstijose ūkio
ti pastaramjam i neiti j sąmone.
ir tobulinimesi. Sulyginus senuo- darbininkui
mokama daug-maž
Tasai paslėptas šalinis geismas, lius išdirbinio budus su dabarti- Si5—$25 i mėnesį su visu užlaiknrisai įvykdinama šiame sapne niaisiais, matosi didžiansis
žing- kymu. Kynijoje gi ūkio darbi(skaityti P. ir IT. nusidėjėliais ir snis priekin. Paimkime nors aug- ninkas galima pasisamdyti vimatyti tame jųjų nepasisekimo liu kasimo darbą, kuriame yra siems metams už $5—$10. Žinopriežastį), nemiegojimo stovyje užimtas ir didelis Amerikos lie- ma, užlaikvmaš yra darbdavio.
buvo smarkiai slopinamas; sapne
tuvių skaitlius. Su dabartinių Darbininkui, samdomam padiegi jisai, nors ir gavo prieiti prie mašinų pagelba i(>o angliakasių niu, kynietis ūkininkas moka alsąmonės, taeiaus yra užmaskuo- gali iškasti tiek pat anglies, kiek gos 8—10 centų j dieną ir dar
tas ir lydimas aiškiai prieštarin- seniau
galėjo 500 darbininkų. Ki- prikergia pietus. Sėjant ir nu š ągo elemento—meilės. Labai gali- tais žodžiais sakant, dabar dar- lant ryžius, kurie yra svarbiauma, kad ačiū tiktai šiam kompro- bininkas
anglių kasyklose suvirs siu javu Kynijoje, algos pakjla:
misui, jam ir pasisekė įsiskverbti j kartus daugiau iškasa negu se- tuomet darbininkui mokama po
Preid'o pa žvalgai į T*, ir fl.

nuo

mės buvo

busiančiuoju
Pamatę tai, męs lengvai su- greso. Sąryšyje
Kašj
rudenį
Cliicagojc
Lietuvių
kad
prasime,
kynietis, garbinataliku
Federacijos kongresu pramas už savo taupumą,
yra gyveninio sąlygų prie to priverstas. eito panedėlio. birželio 22 d., vakare šv. Kryžiaus parapijinėje
Amžiais išsidirbo tai kynietyje.
svetainėje buvo tam tikras susio—o—o
rinkimas. kurin atvyko 44 atsto471. Kaip garsintasi senovėje?
vai iš 4 Įvairiu Chieagos parapijų.
Šiądien spausdintas, laikraštinis,
Atstovų
skaitliuje buvo 7 kuniapgarsinimas yra taip Įsiviešpair
tiek pat klerigai
daug-maž
tavęs ir taip giliai įleidęs šaknis,
Susirinkimo
buvo kukų.
vedėju
kad joks pirklys nei nesvajoja bc
Roseland'o
Serafinas,
nigas
parajojo apsieiti savo prekių pardaviklebonas; raštininku—p. P.
pijos
me.
Apgarsinimas dabartinėje
klerikas. Paprekyboje yra vienu galingiau- Lapelis, seminarijos
aiškinus vedėjui išpradžių fedesiųjų veiksnių. Dabartinicji apgarsinimai, spaudos keliu, turėjo racijos tikslą, toje pačioje temoje
kalbėti ir kun. Kemešis,
savo
pradžią
septynioliktojo pradėjo
redaktorius.
Tačiau
šimtmečio viduryje.
Menama, "Draugo"
tiek
ne
jisai
kalbėjo apie federabuk 1642 m. Anglijoje pasirodęs
kiek skundėsi silpnu "Drauciją.
pirmasai spausdintas apgarsinistoviu.
Susirinkime buvo
mas
Pirmas apgarsinimas, tikrai go'
išrinktas komitetas busiančiojo
žinomas, pasirodė 1652 m., taipogi Anglijoje. Išsiplatino tačiau? kongreso reikalais rūpintis. Komitetan inėjo daugelis klerikų.
spausdintieji apgarsinimai tiktai
Skiriant vietą kongresui, nomiaštuonioliktam
sekančiame,
jame,
nuota Tovvn of Lake ir Bridgeamžiuje.
Ponas Elijošius buvo daPrieš
septynioliktą
amžių portas.
vęs
įnešimą, kad kongresas atsispausdintų apgarsinimų visiškai
imtų
kokioje nors lietuviškoje,
nebuvo. Pirkliai ir taip žmonės,
neparapijinėje
svetainėje. Po ilnorėdami ką nors parduoti, turėgų
ginčų
paskirta
Bridgeportas,
davo griebtis kitokių priemonių.
ir kongreso posėdžiai nutarta laiVartojamas buvo taip vadinamasai apgarsinimas žodžiu. Viduri- kyti šv. Jurgio parapijos svetaiTo\vn of Lake atstovai,
niuose amžiuose pirklys, norėda- jnėje.
mas išgarsinti savo prekes, pa- •kaip galir.ia buvo matyti, tuoin
ilikosi nelabai patenkinti.
K.
samdydavo žmogų, kurio priederme buvo keliauti
po miestus, kai-

/\

NESUGRĮŠ!...
Pati:—Ar atsimeni

Reporteris.

tuos

laikus,
nenedčldienj
apsivedę?
šeimynišką išvažiavimą turėjo
jaunimas, susispietęs i "Regai Vyras:—O taip! Tai smagiauClub.-' Apie 40 ypatų jaunimo si mano atsiminimai.
išvažiavo i girią netoli tautišku jų
RAS RODĄ.
kapiniu, kur linksmai praleista
Šeimyninkė (labai augštara
žaisluose visa diena. Tik pavakare užėjusi audra privertė jau- svečiui): "Aš bijau, kad lova Tanimą užbaigti savo pikniką ank- mistai bus pertrumpa; ji turi
tiktai 6 pėdas ilgumo."
sčiau, negu to norėta.
kuomet mudu
smagu

Pereitą

—

buvome dar

Svečias: "\iekis. Kuomet atBirželio 21 d. atsibuvo "LieŪkininko" draugijos susi- sigulsiu. tai dar pridėsiu dvi pėdas."
rinkimas, M. Meldažio
—

tuvos

svetainėje

\Yest Sidc. Nors diena buvo šilta ir tvanki, vienok sąnarių
GINCIJANTIES.
susirinko gan skaitlingai, šiame
'lokiu budu, aš melagis?
susirinkime svarbiausiu dalyku
Priešingai, mano mielas)
buvo perkratinėjimas savo Įsta- štai šj
kartį pasakei teisybę.
tų bei konstitucijos, kuri likosi
ant

—

—

gerokai

pagerinta.
Šioji drauNUBAUDIMAS.
turi apie 300 sąnarių ir neŠtai. kaip Juozas ir aš numenkai yra atsižymėjusi savo
tarėme apsivesti. Vietų vakar;}
darbštumu, todėl gan gerą prieJuozas
pavogė vieną bučkį....
lankumą turi tarp vietinių lietuIr tamista pasmerkei ji ton
to
neNėra
kad
susirinkimo,
vių.
katorgon visam amžiui už tokią
prisirašytų penki bei daugiau

gija

—

—

naujų sąnarių.
—

Eskulapas.
Ateinantį utarninką, šv. Jur-

gio bažnyčioj atsibus šliubas

—

saugoja nuo
kaip dažnios

"karščio

mažą vagystę?!

BĖGANT

ad-

LAIKUI.

Pati

si)
ti

:

(iki pusiaunakty išlauku"Man labai nesmagu maty-

tokioje išvaizdoje.
Vyras (kliuvančiu liežuviu) t
tave

"Aš žinojau tai, ir todėl sakiau,
kad nelauktum manęs."

Apgarsinimai.
BE KONKURENTO.

Sunku yra rasti
su,

daug prietai-

neturinčių konkurento,

bet

męs su pasididžiavimu nurodomo
i Trinerio
Kartaus

Amerikonišką

mirties,'" Vyno Elixir«į, kuris

stovi vienas.

maudyklės. Jusų J i -ai turi daug pamėgdžiojimų,
sveikata todėl reikalauja, kad bet nei vieno tikro
konkurento,
naudotumėtės jomis koudažniau- kurisai gilėtų
parodyti tas pasiai. ypač kad ir nieko jos jums čias gyduolių atžvilgiu ypatybes.
nekainuoja,—miestas, kaip minė- Žmonės pamatė tai greitu laiku ir
nuo
jome, viską duoda u/dyka.
tada atmeta pamėgdžiojiPereitą

nedėldienj 22-tra mus.
Triuerio Amerikoniškas
laikė savo susirin- Kartaus Vyno Elixiras
yra pa>ikimą "Aušros" svetainėj. Išrink- tikėtina gyduolė; jisai veikiai
ta komisija peržiūrėjimui knygų išvalo
vidurius, tuom pačiu laiir TMD. centralinio knygyno re- ku
juos sustiprindamas. Daugemokintis, vizijai. Tai atlikus, TMD. kny- lyje skilvio, kepenų ir
li-

ku. kad Freid'as norėjo išvengti
savo
bendrų P. bei H. likimo
ir gauti profesoriaus katedrą. Todėlei sapnas stengiasi atskirti jįjj
daug geresni pasisekimą
ragindavo jaunimą
—tai mėgiamas pacientės draunuo P. ir H.
joje ūkio darbininkai? Jau vien dėl plačiau buvo vartojamas.
lavintis. Lietuvoje išvažiavusioji
Padarydamas minėtąjj sujungimą, sapnas tuom pačiu gės valgis. Šio sapno dalies aiš- tasai apsireiškimas, kad atkeliaubuvo uolia knygų ir laikraščių
sako, kad P.—kvailis bei prasi- kinimas tokis. Pacientė turi ne- jantieji Suvienytosna Valstijosna
472. Kiek protėviu turi kiek- platintoja spaudos
uždraudimo
žengėlis, kaip ir dėdė, o H.— įvykdintą norą: jinai mėgsta bu- kynai darbininkai stoja čia dirb- vienas žmogus?
Gerbiamasai laikais. \'oi> nuo Kupiškio iki
taipogi prasižengėlis; tame—tik- terbrodus su ikrais, bet A i u j u nė- ti už nepaprastai žemą mokestį skaitytojau, ar pamąstėte kuomet rubežiui reikėdavo keliauti apie
30
ra.
Josios draugė mėgsta lašišą, ir kad, mi mušdami algas vietos nors, kiek protėvių, vyriškos ir
tačiaus jinai drauge su
mylių,
*) Visi sapnų pavyzdžiai, kurie pa- bet suiyg sapno
prasmės jinai darbininkams.
yra
pastariem- moteriškos lyties, reikalinga !>u- -imumis važiavo parubežėn ir paduodama šiame straipsnyje, o taipoąi
nebus pakviesta ir nepasinaudos siems tikra "Dievo
rykštė," prieš vo, kad jus galėtute pasirodyti ti slapta gabendavo knygas KuIr JyJy analizas (išnagrinėjimas), palflta Iš Freid'o knygo# "Sapny Aiš- lašiša, kurios esama pacientės na- kurią Suv. Valstijų visuomenė šiame sviete? Apsistokite valan- piškin.
R.
kini m as"
>*•muose. Tokiu budtt, abiejų geiskovoja, kaip įmanydama, fcįdiįa
ir
r\

la-

vokato Antano Šliakio su Dr. Aldona Rutkauskaite,
l'o šliubui
atsibus
(iteat
svečių priėmimas
Northern hotelyj. Abudu jauniemus, dažnai gan toli aplinkui, ir
Iš "Aušros" gyvenimo. Sulyg ji jau nuo metų yra tarp Chicaskelbti savo samdytojo prekes.
suteiktųjų nuims statistikos ži- gos lietuvių pasižymėję ir plačiai
Tai buvo, nelyginant, koksai
nių, "Aušros'' stovis pasirodo žinomi. Todėl ir vestuvės, kurios
apaštalas. Senovės greka; vaitoidaug-maž sekančioje išvaizdoje: atsibus vakare, žada buti eilėj nejo daug-tnaž tokj pat budą. Teknygų ėmėjų yra apie 180, skai- paprastų ant Bridgeporto atsitinai buvo pasamdytas taip vadityklą kasdien aplanko vidutiniš- kimų
namas viešas šauklys, kuris žmoUžėjus karštiems laikams,
kai 30—40 ypatų. "Aušros" monėms apskelbdavo įvairius par- I
lietuviams, gyvenanpatartina
šiuo
vasariniu
sezonu
turi
kykla
davimus, ragindavo teatran ir išviso
tiems arti parkučhj, naudotis parmok.
56
Vakarinę mokykv i e šos n a m a u d kl ė s n a.
y
lą lanko 46 /m., iš jųjų 34—ang- kuotų maudyklėmis, kur viskas
Taciaus negalima sakyti, kad
lų kalbos skyrių ir 12—aritmeti- duodama žmonėms dykai: muisenovės žmonės visiškai nežinojo
kos. Dieninę mokyklą lanko 10 las. abrtisai ir maudymosi aprėspausdintų apgarsinimų. Yra nu- mokinių: (> mokinasi
cialai. Karščio laiku niekas taip
anglų kalbos
rodymų, verčiančių manyti, kad bei aritmetikos ir
neatgaivina ir niekas taip neap-

Pilnai suprantamas yra
tasai inirtimas, ktiriuom sukilę
darbininkai daužė mašinas, grę4 braižymo
siig ias atimti iš jųjų duonos kąs- egiptėnai, grekai ir romėnai var(nedėldieniais).
nį. Tačiaus šiądien męs žinome, tojo plakatus, prie sienų lipinakad darbininkas, mašinos išstum- mus. Tie
plakatai galėjo būti
tas iš vienos vietos, randa sau
ir
raudonos
Išvažiavo Lietuvon.
juodos
spalvų. Bet
Praeitą
darbo kitoje vietoje: prie savo šitoksai
senobūdas
apgarsinimo
subatą išvažiavo Lietuvon ponia
priešo, mašinų, išdirbinio. Jeigu vėje buvo mažai išsiplatinęs ir ]'. Kulienė. Dr. J. Kulio motina,
Męs matome, kad aiškusis sap- mašina dirba, tai jinai reikia ir negalėjo platintis, kadangi didesgyvenusi gan ilgai prie 3259
tio turinys yra visai nekalto, inpadaryti, ir čia yra vietos išstum- nė dalis žmonių skaityti nemokė- South Halsted st. Amerikoje
diferentiško budo; jame aiškiai tiemsiems.
Mašina neišstumia jo ir toksai
apgarsinimas nebūtų išgyveno 12 metų. Išvažiavusiovisai nėra tų minčių bei geismu, darbininko visai iš darbo.
Jinai galėjęs atnešti garsintojui pagei- ji. nors pati buvo nedidelio mokkuriuos
iškelia
nagrinėjimas. darbą platina ir specializuoja.
daujamųjų pasekmių. Apgarsi- slo, tačiaus mokslo svarbą suLiekasi išaiškinti, ką reiškia sapnimas žodžiu tuomet galėjo :urė prato ir visur prie kiekvienos prone "lašiša." Pasirodo, kad lašiša
470. Kaip yra apmokami Kyni- ti
ir to :m >s

priešu.

liunininką
magaryčių pridėjo, paliep
mas užmokėti bausmę.

ant

a

dėlei,

j£ąsįstengsįi$e

greituo-

—

TMD.

kuopa

vidurių
naujam gų jisai neturi konkurento, ne.1
knygiui, M. J. Damijonaičiui.
jojo veikmė yra minkšta, beŠiomis dienomis buvo išva- skausminga, be jokio nesmagužiavusi iš Chicagos ekskursija į mo.
Aptiekose.
Jos. Triner,
naujai tveriamą Louisianoj ko- Manufacturer, 1333—1339 Soutli
lioniją "Lithuania." Girdėjome, Ashland ave., Chicago, 111. Štykad keletas lietuvių apsilikę tenai vicms raumenims ir
sunariama,
ant farmų, Kolionizavimo darbu leumatizmui ir
neuralgijai, istigynas

bus

perduotas

—

užsiima A. Vizbaras & Co,

nitnatns ir išsisukimams vartoki*

j# Trinario Liflkncrtfe

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE

Pajieškau

trijų brolių" liauno,
FlorioriCĮ Janavičių,
paeina iš Kauno gub., Šiaulių pav„
"PIKNIKĄ"
Užvenčiu miestelio. Jų pačiu, ar kas
IAUNŲ LIET. AMERIKOJ TAUT. su programų, sub., liepos (Fourth of apie juos žino, meldžiu atsišaukti adKLIUBO ADMINISTRACIJA.
July) 1 d. 1914 m., Leafy Grove (A. resu:
Chicayo, III.
Blinstrupo ) Darže. Pradžia 9 vai. ižStanislovas Janavlčia,
ryto.
P. O. Box 122,
(/.anga 25c. porai.
Eldora, Iowa.
J. Jankauskas, Pirm.,

DRAUGIJŲ AEiKAU I
927
A.

TAUTIŠKAS KLIUBAS
surengė pirmą gražu ir linksmą.

Malonus

W. 34th pl.

Zalatorius, Pagelb.,
917

W.

33rd

Lietuviai ir
Lietuvaites!

[Pranciškaus

darbu fabrikuose, nuo didžiojo
mašinų trenksmo ir nuo dumii ir dul|kių. Kaip geriausiai galima tą diena
J. Mikalauskas, Užžiurot.org.
sunaudoti? Gerbiamieji, męs nuošir841 W. 33rd st
džiai
patariame atsilankyti J Kliubo
DRAMOS IR CHORO SKYRIAUS
VIRŠININKAI.
[parengtą pikniką. Tenai galėsime tą
M. Girnas, kompoz., Mokytojas choro. istisą dieną gražiai ir linksmai praleisti.
Tenai galėsime atjausti
902 N. California ave.
išdi-j
des gamtos grožybės ir turėti pilną!
B. Vaitiekūnas, Režisierius,
3149 So. Halstcd st.
ramumą bei atsilsj po sunkaus darbo j
M. M. Juodis, Pirm. choro ir dramos. dieną. Bekvėpuojami tyru oru. galėj
3252 So. Halsted st.
sime užmiršti visas savo gyvenimo
sunkenybes. Tenai viešpatauja rama |

I

PASK. IR D U i). DRJA.
gyvuoja 3 metai ir turi
kapitalo suvirš $13,000 00
Taigi, lietuviai, kurie norit sučėdyU pinigy mokėdami tik po mažą sumą,
Jau

Dr-

Ja laiko savo susirinkimus Kas seredos vakar,-} apie 8 vai. vak. L. Ažuko
B?et., 3301 Auburn ave., kertė 33 člos
gat. Taipgi šita Dr Ja skolina piaisua
ant narai;
už
prieinamą pioccatą.
Nauja 17-ta serija atsidarys liepos
(July) 15 d. 1914 m.
Kurie norite užsirašyti, atsilankykit po viršcr.inėtu antrašu.

DIDELIS

PIKNIKAS

parengtas triūsti

Lietuviškos Teatrališkos Dr-stės šv. Martyno, atsibus
ned., birželio (June) 28 d. 1014 m.
Justlce Park, Summit, III. Piknikas
prasidės 9 vai. išryto, (žanga 25c.
porai.

širdingai užprašome visus lietuvius Ir lietuvaites, kaip senus, taip
ir jaunus, atsilankyti ant to puikaus
pikniko, kur galėsite gražiai pasilinksminti ir pakvėpuoti sveiku ir
tyru oru.
Komitetas.
Kviečiame,

Pasarga: Važiuodami, imkite karus
Archer Limitą, paskui Joliet karą, kuris priveža prie pat daržo, kur ant
vartg pamatysite Sv. Martyno Draugijos vardą.
Pirmas

Naktinis

ir

Piknikas

parengtas Lietuviško Politiško ir Pašelpos Kiiubo, atsibus subatoje, birželio (Juno) 27 d. 1914 m. G. M. Chernaucko darže, Lyons, Iii.
Pradžia 7
vai. vakare, iki t> vai. ryto.
(žanga
25c. porai.
Kviečiame viaus lietuvius ir lietuvaites ant to musų iškilmingo Pikniko, kur kiekvienas atsilankęs galės

gos.

ir

Westfield, Mass. priežastis: nesveikata.
liuke. Kreiptis:
e.,
Pajieškau savo brolio Pranciškaus 1823 Canalport ave.,
Cliirajo, 111.
Ugevičio, paeina iš Kauno gub. ir pavieto, Krakių miesto. Pirma buvo
Parsiduoda:—saliunas, lietuviu ap
Argentinoje. Kas apie jj žinotų, ma- gyventoje vietoje, pigiai: parsiduoda,
lonėkite pranešti jo antrašų:
nes savininkas išvažiuoja j
kitą miesJonas llgevičia,
tą. Atsišaukit:
2538 W. 46lh st.,
Chicago. 111. 1931 Canalport ave.,
Chicago, 111.
25 \Vhite st.,

rodo

nigus ir šifkortes

sum^, atvožytų mėsą,
dailus registeris pinigams, dar
daug
kitų daiktų, kaštuoja $1,500, dabar
atiduodu už $875.00 nes mano moteris
serga. Kreiptis
3244 So.

Morgan st.,

Chicago,

MOKYKLA

Severos

Gyvenimo
Balsamą

Pajieškojimai.

Skaudėjimą

—

Severos

PIKNIKAS

vo

ih

namij balandžio 11 d.

Meldžiu

atsišaukti adresu:
Pajieškau savo draugo Jurgio KoJoe Gaižauskas,
raite. Jisai 1913 m. išvažiavo iš
72S W. 14th pl.,
Chiiago, 111. Washinglon valstijos j Chicago, 111.
Gavau iš jo
vieną laišką. su antrašu
Pajieškau savo draugo Gabrieliaus So. Canal st., Chicago, 111., bet j dauLevJAausko, Iš Suvalkų gub., Naumies- gelį savo laiškų negavau jokio atčio pav., ftvetušimj valsf.,
Joginiškių sakymo. Jo paties, ar kas jj žino,
kaimo. Jisai pats. arba kas
apie Jį meldžiu atsišaukti adresu:
nuo strytkarių bus nuvežami
automo- gerai žinote,
malonėkite pranešti man
John Straukas.
biliu iki Pikniko daržo dykai.
šiuom adresu:
Box 1954,
Bisbee, Arlz.
Kviečia visus,
KOMITETAS,
Mr. Konst. Rimkevi5ia.
surengtas Lietuvių Darbininkų Sąjungos Amerikoje, (Litbuanian Workingmen's Federation), subatoj.
Liepos
(July) 4 d. 1914 m. Shutz Grove,
Riverside. III. Prasidės 9 vai. iftryto.
įžanga 25c. porai.
Svečiai, atsilankė j Riverside, 111.,

f t"

ii

Plaster).

Jis labai

patariamas visuose
sirguliavimuose, kuriuose vartojimas skylėto pftasterio yra
pagelbingas.
Kaina 25 centai.

Vaikai

nakvoti nei kaštuotis.

Ant pinigų, kokius turite, pasiimkite
čekį važiuodami j Chicagą, ir atsi'ežkite
jj jums išmainysime ant ruskų pinigų,
j krajų taip, kaip norė.>ite.

mtgsta Suaugusiejie vartoja

Paliuosuojančius

Saldukus
Kaina 10 i"- 25 centai.

Reikalavimai.

aptiekose SeveJeigu aptiekorius
Jų parūpinti, parsl-

Reikalaukit
ros

iš savo bankos
pas mus, o męs
arba

pasiųsime

Važiuojantiems j krajų

Konsulio pasportus,

perleidžia

per

su

rubežių.

męs parūpiname nuo
kuriais Rusijos valdžia

Vaistų.

negalėtų

traukit stačiai nuo

7l F. Severą Ci B-J
C E DAR
RAPI

DS/. IQWA~;

Rusijos
liuosai

Kurie
dienomis

reikalaujate pasportų. tai prisiųskite mums 3
pirm išvažiavimo savo vardus, pavardes, metus ir krajaus adresus, ir S3.00
pinigų, kad męs suspėtume j laiką pasportus parūpinti.
Taipgi kas turite didesnius pinigus vežtis, galite ant jų paimti iš savo bankos čekį (draft) ir tą čekį prisiųsti mums pirm
laiko,
su nurodymu, kaip norite
juos krajun persiųsti, kad męs
galėtume į laiką viską surengti.
Musų

A. OLSZEVVSKI BANK
3252 So. Halsted St.,

Chicago, III.
»

DIDŽIAUSIOJ LIETUVIŠKOJ KOLIONIJOJ WISCONSIN =

žemė labai gera: juodžemis su moliu, netoli nuo eeležinkoH,,
lių ir bažnyčių, parduodam išdirbtas farmas su budinkais ir n
žemę pigiai ir ant lengvų išlygų. Perkantiems žemę
jei reikalauja, visuomet: vasarą ir žiemą. Nereikia daug pini™
a
važiuojantiems ant farmos gyvent. Atsišaukit tuojaus žemės
P0S do
vanai; perkantiems kelionės kaštus apmokame.
CHAS. 2EKAS 4 CO.,
186 N. LaSalle St.,
Room 214.,
Chiogo. II

duodamedirbc

Ar tu žinai, kad ant

Halsted, terp

31-mos ir 34-tos
gatvių, properčių
jau pradėjo kilti? Ar tu žinai, kad už metų, o gal ir greičiau, jų kainos pasidvejos, ir tie, kurie čia turi namą, ar lotą, lengvai
gaus už jį $1000.00 daugiau negu šiądien moka?
kainos

s

1

Ar žinai kodėl čia

Properčių kainos pradėjo kilti?

Todėl, kad

didysis Teatras jau baigiamas statyti. Jis atsidarys
Mat
dideli Teatrai sutraukia kas vakaras tukstančius
šį rudenį.
iš
miesto
žmonių
visų
dalių, o kur tik yra didelis žmonių susirinkiir
ten
biznieriai
nori
turėti savo biznį. Biznieriai reikalauja
mas,
ir
ir
tada
storų
jie nepaiso kaip butų brangus namai ar lotai,
ofisų,
jeitfu lik yra geras "trafic," jie perka juos ir rengia sau tinkamus
storus.
Jau ir šiądien tuli amerikonai derina nuo mus 4 lotus prie
vietos, ant kurių ketina statyti čia didelį Departamentinį Storą, o ant

kampo

32-ros ir

Šiose dienose

Halsted, prie didžiojo Teatro,

ketina

statyti hotelį.

pirko čia propertes sekanti lietuviai: Antanas Krisiunas
ir Tamošius Kloniunas, Juozapas Ridikas ir Mikolas Kiras. Šiedu
paskutiniai tuojaus statys naujus storus. M. Levy teipgi ketina čia
statyti didelį storą, o Goldman jau pradėjo statyti.
Atminkite, kad kaip tik atsidarys didysis Teatras, tai čia properčių kainos pasidvejos, ir kas čia turės pirkęs namą ar lotą, tas gerai
pasipinigaus. O kada pasistatys čia Ilotelis, Departamentinis Storas ir kiti dabar rengiami storai, tai
properčių kr mos čia pasitrejos,
taip kaip pasitrejojo ir net pasidešimteriojo properčių kainos ant
Halsted prie 12-f.os, 63-čios ir 79-tos gatvių, kur i metai atgal pardavinėjo lotus po $2,000, o šiądien moka už juos po $6,000, o už
kampinius po $60,000. Bet nereikia jieškoti toli. Štai ant 35-tos
ir Halsted gatvių uz šiaur-rytinį kam^ą siūlo $50,000, o savininkas
neduoda jo be $70,000, o tas kampas yra nuo čia netoli, tik
4 blokai į pietus.
Netruks ilgai, kad ir tarp 31-mos ir 34-tos gatvių
properčių kainos žymiai pakils ir kas čia jas turės, tas pasipinigaus.
Todėl, jei norite lengvu budu uždirbti $1,000 ar daugiau, tai nelaukite kol čia properčių kainos pabrangs, bet pirkite jas dabar,
kol yra pigios ir kr' yra iš ko pasirinkti.
Męs da čia
me

jį
~

DĖLKO NEPERKI GEROS ŽEMĖS

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

■u

g

adresas yra šitoks:

turime

pardavimui keletą

juos pigiau kaip kiti,

ir

ant

labai

namų ir

lctų ir parduoda-

lengvų išmokesčių.

Pasiskirk

kurį nori namą ar lotą ir atėjęs paklausk jo kainos, o pamatysi
kad męs parduodame pigiau kaip kiti. Męs visų. pinigų nereikalaujame. Įmokėk tik $1,000, o reštą ant tokių išlygų kokios tau tinka.
sau

Atmink, kad gal nepraeis

nė keli mėnesiai, kaip ateis žvdelis ir už
įmokėtą $1,000 duos tau $2,000, kad gauti tavo vietą savo bizniui. 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

SEVEROS TAB-LAX

3251 Stafford st.,

Pittsburg, Pa.
PIKNIKAS! PIKNIKAS!
Rengia Lietuvių PasUink. DrauPajieškau savo pusseserės Marcelės
giškas Kliubas, birželio (June) 28 d.
Gavėniutės, iš Valavičių kaimo, Kark.1914 m. Picnic Grove
darže, South linių parap., Vilkaviškio pav., SuvalChlcago, 111. Kampas 103-čios ir lu- kų gub. Vienas
metas
Amerikoje.
Reikalauju:—partnerio teisingo, tu- j
dianapolls Bulvardo.
Prasidės 12-t«? Buvo atvažiavusi
j Dayonne, N. J. rinfiio $700.00, prisidėti
▼al. per pietus. įžanga 25c.
prie hotelio
porai.
Turiu labai svarbų reikalą. Jos ya
biznio, gal padaryti gražu gyvenimu ir'
Kviečiame visus jaunus ir senus ant
čios. ar kas1 ją. žino, meldžiu atsišaukti
likti turtingu. Lai&u ar ypatiškai,'
tyro oro pasilinksminti prie gražios
adresu:
Luojaus kreipkitės:
muzikos.
Stanislovas Astramskas,
Joe Prilipąs,
Užkviečia visus
KOMITETAS. Box 27,
ftirardville, Pa. 1231 W. Madiacn bu,
Chicago, 111. j

Hęaliijg

diena

antra

AR NORI UŽDIRBTI PINIGUS?

Gedanti Pliasteri
(Severa'fi

iš Ncw Yorko kas
5—7 dienomis.

Lietuviai, iš kitų miestelių, važiuojanti krajun per
Chicagą, pribukite į musų Banką 9 valandą ryto: Utarninke, Ketverge arba Nedėlioje, tai nereiks čia laukti.
Męs toje pačioje dienoje išleisime jus j Xew Yorką,
kurj pasieksite ant rytojaus vakare, ir ten tą patį vakarą
paims jus ant laivo. Tokiu budu nereiks New Yorke

—

AUŠROS

negu kitos bankos.

Musų laivai išplaukia
perplaukia mares su

ir

111.

Parsiduoda:—pigiai farma, 40 akeParsiduoda:—pigiai 3 flatų naniaB riy, Alabamos
Pajieškau brolio Juozapo Urbono,
valstijoje, lietuvių farsu duonkepykla, arkliais, vežimais ir
Laukagalo sod., Vadoklių p., Kauno
merių apgyventa vieta; tenai žiemos
visu bizniu.
ir atsilsis. Tai yra vieta, kur
gub. Jo paties, ar kas jj žino, melnėra, galima sėti 2 kartus ant metų,
608 Auburn ave.,
Chicago, 111. galima
riausios gėlės kloja mums savo žie- džiu atsišaukti
ntrašu:
pirkti cash arba ant išinokesJonas Uroonas,
čio. Platesnėms žinioms
dus, kur oras pasriuvęs žolynų kverašykite antParsiduoda:—derlinga farma Wis- rašu:
Detrolt, Mich.
pėsiu, kur maloni saulutė maudo vis- 254 Fairview ave.,
consin valstijoje, 129 akeriai su trioką savo auksiniuose spinduliuose,
bomis ir prie geros upės, su medžiais,
J.
Waiszwtlaitis,
žodžiu sakant, tai yra vieta, kurioje
Pajieškau giminių arba pažjstamų, 65 akeriai išdirbtos žemės, parsiduo- Hox 47,
Delray sta., Detroit, Mich.
kiekvienas lietuvis ir kiekviena lietuiš Kauno gub., Ukmergės pav., pir- da labai
pigiai. Priežastis: reumatizvaitė
turėtu
buti tą šventės
dieną.j miaus gyveno Anykščių parap., mas, negaliu dirbti. Reikalaujantieji,
Prie visą gamtos grožybių
Kliubo j
paskui Troupių. AS daugiau 2 metai atsišaukite adresu:
Parsiduoda: —moteriškų skrybėlių
Choras pridės dar savo dainas, kurios,'
Amerikoje gyvenu ir neturiu jokių F. Baydansky,
111. krautuvė plačiai lietuvių apgyventoje
Christofer,
plačia banga pasiliejusios tarp medžių,' iš savo krašto
vietoje. Pardavimo priežastis: savipažjstamų. Meldžiu
ras atbalfl) ir kiekvienoje krutinėję, i
atsiųsti man laišką antrašu:
Parsiduoda:—gera farma. nebran- ninkė nori apleisti miestą. Smulkesžadins ir kels prakilnesniuosius jausPeter Gindrenas,
giai. nuo miesto pusė mylios, lauko 40 nėms žinioms kreipkitės telefonu Dromus, suteiks nuilsusiai dvasiai ramu287 Orinton st.,
Binghamton. N. Y. akeriij, daugiau kaip pusė nuvalytos, ver 1573.
mą.
aptverta'1 ir su triobomis. Aš pats
Maloniai kviečiame kiekvieną lietuturiu kitą užsiėmimą. Aplinkui lietusavo
tikro
brolio
Maikos
Pajieškau
vi ir kiekvieną lietuvaitę atsilankyti
Parsiduoda:—už prieinamų kainą
Visockio.
Pranešu, kad jis atsiųstų vių farmerių yra 13 šeimynų. Atsi- saliunas lietuvių ir
J musų Pikniką.
kitų tautų tirštai
šaukti:
J. L. A. T. K. KOMITETAS. man savo geresnj adresą, nes su tokiu
apgy ventoj
vietoj. Pardavimo prieA. YURONIS,
Minn.
Wright,
Patarimas
nuvažiuoti.
žastis: savininkas išvažiuoja J
Paimkite; adresu. k'M:į jis man atsiuntė, mano
kitą
Areher Limits karus iki linijos galui,, laiškai pab įj nenueina ir atgal pas
miestą. Arčiau dasižinoti adresu:
Parsiduoda:
už
labai
prieinamą
2013 So. Halsted st.,
p tkut Joliet karus iki VVillow Springs, j mane grįžta. Jis paeina iš Suvalkų
Ohicago, 111.
gub. ir pavieto, Trakiškių kaimo, iš- kainą vežimas su arkliu ir pakinkiais.
važiavo iš Brooklyn, N. Y. j mainas Reikalingam gera proga pigiai pirkti,
DIDELIS METINIS PIKNIKAS
už $115^0. Atsišaukti:
Parsiduoda:—trjs lotai Gary, Ind.,
Kingston, Pa., daugiaus kaip pusė
4357 Mozart st.,
parengtas
Draugystės Sv. Juozapo metų atgal, ir dirba mainose.
Chicago, 111. labai pigiai it- ant lengvų išmokėjimų.
Kreipkitės pas:
Apiekuno, ned., liepos (July) o d.
Meldžiu jo paties, ar kas jį žino,
1914 m. "Polonia" darže, Higgins ir
Parsiduoda:—barbernė lietuvių apatsišaukti šiuom adresu:
A. VISBARAS & CO.
Pradžia 9
tiOth aves., Jefferson, 111.
gyventoje vietoje, suvirs 3 metų, piMisa Anna Visockaitė.
3112 So. Halsted st..
Chicago, 111.
vai. išryto,
giai; savininkas nori apleisti tą mies{žanga 25c. porai.
263 So. 3rd st.,
Brooklyn. N. Y.
Tel. Yards 3159.
Kur taip leki lyg akis išdegęs? Nutą. Atsišaukite:
Jonas Strogaitis,
gi ar da nežinai, kad visiems lietuPajieškau Vinco Lugausko. iš švent- 8936 Commercial ave.. So. Chicago, 111,
viams ir lietuvaitėms viršminėta DrKRIAUČIŲ ATYDAI.
ja parengė puiku Pikniku su visokio- ažerio parap.. Seinų pa v., Suvalkų
Pa.
gub.
Gyveno
pirmiau
Plymouth,
lietuvišParsiduoda:—kelių
metų gera valymis pramogomis. Seni ir jauni, tėvai
Parsiduoda:—pigiai puikus
7 metai mo ir kvarbavimo jstaiga, pigiai, ranir vaikai, vaikinai ir merginos turės Jo paties, ar kas jj žino, meldžiu at- kas saliunas, kompanijos;
"'
fain laika, nes komitetas pasistengs pa sišaukti adresu: 1
kaip toje vietoje; Išvažiuoju j Lietuvą. da $20, steam heat, turi btit parduota
iš priežasties ligos, už $175, verta
Wm. Mikna,
Atsišaukite adresų:
gamint viską, kas jus palinksmins su
Box -148,
Olinton, Ind. 244 Chestnut st.,
>'ewark, N. J. $250. Kreiptis:
puikia muzika., po vadovyste J. Ketur- Lock
2312 California av., arti Mihvaukee av.
akio, kuri grieš visokius šokius; užkandžiai ir gėrimai užganėdins.
Parsiduoda:—kriaučitj šapa puikiame miestelyje, biznis puikiai įtaisytas,
KOMITETAS.
Kviečia visus
esmių vienintelis čia kriaušius, jokios
Nuvažiuoti galima bile
PASARGA:
karais iki Milvvaukee Ave. Milwaukee
kompeticijos. Turiu apleisti vietą, dėl
Ave. karais j vakarus iki galui, paskui
svarbių priežasčių. Atsišaukti antrašu:
1 bloką į pietus ir galuką j vakarus
iki daržui.
A. K. Bukovsky,
St. Charles, Minn.
P. O. Box 91,

BANKĄ

Jau 22 metai, kaip šita Banka užsiima siuntimu pinigu ir šifkorčių, ir per tą laiką išsidirbo geriausią systemą, pagal kurią galime greičiau ir pigiau persiųsti pi-

pa-

surokuotg

Per

A. OLSZEVVSKIO

bu

Užkietėjimas

DIDELIS

3404

Siųskite

Atsišaukti adresu:
J. M. Kibort,
So. llalsted st.,
Cbicago, III.

Parsiduoda:—ilidelė bučernė ir grokainą: sernė
geroje
visi (taisymai
Lietuvių apie- nauji, ice-box vietoje,
mėsai, balto marmoro
du barai, mėsai marmoro 4
vogos,

Ant pardavimo:—mažas uamas, prie
praleisti naktj ant tyro oro ir linksmai
Mokina Anglų kalbos
North 61st ave., Cliicago, 111., pusė
pasišokti, kur grajys visokius lietuviš"
Metuvių kalbos
kus š (kiiis.
akerio, ar 4 lotai žemės, labai pigiai.
Karai eis per nakti, bus
"
Rokundų
Atsišaukti:
galima griiti namo, kada kas panorės.
Knygvedystės
BANK
A. Ol.SZEVVSKI
PASARGA:
Važiuokite 22-rais ka"
Stenografijos
rais iki Ogden ave. ir Ogden ave. iki
"
Typewriting
4 .-tai ar 52-rai, o iš ten paimkite
"
Pirklybos Teisių
Lyons karus, kurie nuveš iki daržui
"
Abelnos Istorijos
(išlipkite prieš tiltą ant upės kranto).
"
Suvienytų
Valstijų Istorijos
Kviečia
KOMITETAS.
"
Geografijos
"
Algebros
"
DIDELIS IŠKILMINGAS PIKNIKAS
Geometrijos
"
parengtas Tautiškos Draugystės "LieNevirškinimas,
Trigonometrijos
dyspepsija,
tuvos Sunų," atsibus ned., birželio
"
jaknų apsisunkinimas ir paBraižymo.
(June) 28 d. 1014 m. Leafy Grove
našios nevirškinimo betvarMOKINIMO VALANDOS:
darže, Willow Springs, UI. Pradžia 9 nuo 9 išryto iki 5 po
Pajieškau savo pačios
Monikos
kės greitai galima prašalinpietų. Vakare
vai. išryto.
Bučmienės, kuri prasišalino nuo maĮžanga 26c. porai.
nuo 7:30 iki 9:30.
ti, jeigu savo laiku pradėsi
Užkviečlame visus lietuvius ir lietunęs gegužio 27 d. Paeina iš Kauno
imti
3149 SOUTH HALSTED STREET,
vaites kuoskaitllnglausiai atsilankyti 1
gub., Telšių pav., Darbėnų vol., sodos
CHICAGO, ILL.
senosios Impelteir. Jos ženklai: gelvlršminėtą Pikniką, nes bus skanių
toni plaukai, 5 pėdų aukščio.
gerintų, užkandžių ir visokių zobovų
Drauge
NAŲGATUCK IR UNION CITY,
su ja išvažiavo Kazimieras Jesihskas.
pasilinksminti ir pasibovyti ant tyro
CONNECTICUT.
oro.
Pikniko vieta randasi prie pat
Jisai iš Kauno gub., Panevėžio pav.
Tautiški; Kapinių, ir kiekvienas galės Lietuvių Politikos Kliubas laikys pa- Pernai buvo be usų,- o-dabar užsiauatlankyti savo pažįstamus ar gjmines, prastą susirinkimą nedėlioj, birželio gino, ūsai ir plaukai geltoūi. Kas
kurie yra palaidoti ant ti.i kapinių. (June) 28 d. 1914 m. Linden Park duos žinią apie juos, gaus $K. dovanų.
Nepraleiskite tos geros progos, nes avet. Prasidės 2-rą vai. po piety. Atsiliepti ?dresu:
kiekvienas iietuvys bus užganėdintas. Visi Kliubo nariai, malonėkite atsiMr. Felix Bučinis,
Užkviečlame kuoskaitlingiausiai atsi- lankyti j ši susirinkimą, nes yra įneš- Box 89,
Morgan, Pa.
tas naujas užmanymas kaslink Kliubo
lanykfl i šj Pikniką.
KOMITETAS.
Iki
šiol
Kliujstojiinas j
PASARGA: Važiuojantiems karais pagerinimo.
Pajieškau Kastancijos MorkevičiuIš visų dalių miesto, važiuokite iki bą buvo $1.95 ant visados, ir daugiaus
tės. Ji yra nemažo ugio, 20 m. senu(Severa's Balsam of Life)
Archer Ave., paimkit Archer Limits jokio mokėjimo nereikėjo. O dabar
ir nekuriu draugų patvir- mo, turi nemažą karpą pas kiarę
karus iki City Limits, o tenai gausite yra jnešta
tinta, kad butų mokamas mėnesinis aus) ir iltinius dantis atsikišusius,
Tai yra vaistas, sustiprinanJoliet
karus, kurie daveš iki
pat
mokestis, {stojimas likti/ posenovei— labjau panaši j moterį negu j mergitis
daržui.
virškinimą. Jis taipgi
$1.95. O paskui kiekvienas draugas ną. Buvo atvažiavus j Chicago pas
patariamas ypatoms
mažaturėtų mokėti 10c. ant mėnesio mėne mane, lapkričio mėn., buk jieškodaDIDELIS PIKNIKAS
krauj'jms, senyvo amžiaus,
ma darbo;
iki
sausio
10
pabuvus
d.
sinės mokesties, ir tie pinigai butų
arba silpnoms, arba grjžtannakčia
parengtas Dr-stės Sv. Juozapo ir Apte- skinami
prasišalino.
Regis, randasi
čioms
apšvietos platinimui.
ligos sveikaton;
po
kur apie Springfield, 111., ten turi
kimo, atsibus ned., Liepos (July) 5 d.
Visi Kliubo nariai, neužmirškite atlygyniai kaipo neapkainuoja1914 m. Karlacko darže, West Pulldvi seseris. Kas pirmas man apie Ją
mas pagelbinis įrankis
silankyti ir apsvarstyti šj naują užmaprie
Illinois. Piknikas prasidės 0
man,
praneš, gaus $1.00 atlyginimo, kiti
atsikartojančio drugio gydynymą.
\al. Išryto. |/.anga 25c. porai.
vėliau
pranešę gaus po 1 tuz. poJ. CORES, Sekr.
mo.
širdingai užkviečiam visus lietuvius
pierų laiškams rašyti. Atsiliepti antKaina 75 centai.
ir lietuvaites kuoskaitlingiausiai atsirašu:
J. Markevičia,
lankyti i mūsų Pikniku, kur grieš
876 N. Paulina st.,
pulki lietuviška orkestrą visokius lieChicago, 111.
Strėnų
tuviškus ir angliškus šokius, taipgi
Pajieškau savo vyro Petro Jokuvietinis reumatizmas, scyatibus visokių skanių gėrimų, skanių užbaucko, paeina iš Kauno gub., Telšių
koe, neuralgijos, peršalimas,
Pa j ieškau
savo pav.,
kandžiu ir kvepiančių cigarų. TikiJanapolio parap., Daktariškių
uždegimas
plaučių plėvės,
brolio Antano Gai- kaimo. 9 metai kaip Amerikoj. Girmės, kad gerbiamieji lietuviai ir liereumatizmas kojų, kaip ir
tuvaitės } musų Pikniką nepatingės
žausko, paeina iš dėjau, gyvena Chicago, 111. Jo paties,
traukučiai
greitai nustoja,
Leilėnu kaimo, Triš- ar kas jį žino, meldžiu atsišaukti
atsilankyti, o komitetas iš savo pusės
jeigu laiku pridėti
pasistengs svečius knoputKlausIai prikių parap., Šiaulių šiuo adresu:
imti ir visame juos užganėdinti.
Kauno
Ona Jokubauskienč,
pav.,
gub.
Su pagarba
Gyveno prie 2050 Box 33,
KOMITETAS.
Roylton, 111.
W. 22nd st. PražuFranklin Co.
PIRMAS

lenkų

Įvai-j

Atyda!
21RGVAIK10

PIRMAS

geroje vietoje, lietuvių
apgyventoje ir yra mano
nuosavybe. Nepraleiskite geros pro-

Flatas "B."

Ant Pardavimo.

j
ĮHunkltj

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

draugijos.

Maža šeimyna guli gaut 3 geios
Parsiduoda:—pigiai farma su triokambarius su apšildymu, elektra, karš- bomis dėl
netikėtos priežasties, tik
tu vandeniu ir kitais parankumais už už
$600.00, nuo miestelio 1 >4, mylios,
mažę mokestį ir patarnavimą. Atsi- nuo geležinkelio 50 pėdų, 5 akeriai
šaukite nedėlioje.
girios, aržuolai, farma turi 40 akeriij,
324tJ So. Halsted st.
Chicago, UI. randasi labai

Meilios

Patjs pagalvokite,

Gulbinas, Prot. Rašt.,
927 W. 34th pl.
P. Motiejūnas, Turtų Raat.,

prie šio b

ir

Męs, lietuviai šv. Kazimiero parapikur galima links- jos, VVestfield, Mass., pajieškome sau
mai ir naudingai praleisti ateinančią lietuvio kunigo.
Meldžiame atsišaukti
Parsiduoti:—turi grteernė
liepos 4 d. (Fourth of July), nes tai adresu:
černė, viskas už prieinam;],
dienai męs visi pasiliuosuojame nuo
P. A. Samulevičia,

m.

D.

prlsirašykit

savo

A. OLSZEWSKI BANK
3252 South Halsted Street

Chicago,

111.

$10 DOVANAI $10

Kožnam vienam, kuria iškirps
šitą straipsni ir atsineš J musų ofisą
priimtas vieton $10.00 prie pirmo {mokėjimo už Lotą.
Tik vienas šitoks kuponas bus
geras kiekvieno loto pirkimui ir

ir

pirks I>olą

nuo

tik iki birželio

muši)

kompanijos, tai bt

1-rnos dienos.

LOTAI PIGUS LOTAI
NAUJOJ

LIETUVIŲ

KOLIONIJO

Lietuviai jau nupirko 20 Lotų dėl bažnyčios,
kurią pradės netrukus budavoti už Western ave., tarpe Ksdzi

ir Archer aves., Chicago, 111.
ŠITOJ APIELINKĖJ CRANE

KOMPANIJA

BUDAVOJA

$20,000,000.
PETRAS VAITIEKŪNAS
"LIETUVOS" AGENTAii
lankosi dabar VVilkes-Barre, Pa. ir
apielinkėse. Pas jjjj galite užsirašyti

"Lietuvą"

ir

A. OLSZEVVSKI,

PAS:

SŲ KOMPANIJOS.

12D4

Michigan ave., Sheboygen, Wis.
P. BARTKEVičlA.
877 Cambridge st.f Cambridge, Mass.

Dėl

3252 So. H&lsted Si, CH1CAG0, ILL.
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje.
Įsteigta

J. J. STASULANIS,
M(JZIKALISKŲ INSTRUMENTŲ.

platesnių žinių kreipkitės ypatlškai arba

1893 metuose.

Dirbti

tu.

ir

naujus

gerai pataisau
instrumen-

senu*

tus.

N'esikreipkit

kuagentų,
riems u; patarnavi:n't turite mokėti; kreipkitės stačiai į mano dirb- 1
tuvę, bus jums pi- !
36 !
giaus. Turiu
metų praktiku ir ]
paliudijimus i* Rosijoj, Vokietijos ir

prie

j

Amerikos, k;.d dar-

im

atlieku

kuogeriausiai. Alano krautuvėlė yra

dideli*
menių,

patrinkima* įvairių mmikaliikų inatruir mano kaino* daug pigesnis kaip kiti). Jei pirkts nebūtų kuom nors užganidinta?, a.4 permainau, arba pataisau uždylcj. Savo
darb'4 grarantuojti.

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

111.

Chicago,

nuo

vieiio Dolierio iki

sumų ir moku už

didžiausių

SKOLINA pinigus pirkimui ir
statymui namų Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir storus

išmokeečių.

PERKA ir parduoda

Morgečius

ir

Bondsus,

nesančius

4,

5 ir 6

ant

lengvų

PADARO

savo

biznį

Dovierennastis,

geidžią

ir

pigiai.

**"

'AP

reikalu3

3252 So. Halsted

5t.,

-

iktvažtavualus IŠ KITUR MELDŽIAME aplankyti

Ir muaiį

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto

KŪLIS

3259 So. Halsted »t„ Chicafcc
GENERALISKAS AGENTAS
Lankosi Chicagoj, užrašinėja

"Lietuvą".
ir

Renka

šiaip spaudos

Panedėliais, Seredomis ir Petnyčipmis nuo 8 ryto
Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po
pietų.

apgarsinimus

netrukus bus
gatava.
Per agentu3 neparsida-

vinės.

GEHA PKOGA!
ani<li$koskalbrn-n
kytlsbe mokytojo(apdaryta)$ 1.00
f ramatika

v

Vaiku Draugas arba kaip mokyti (kaityti ir rašyti be mokyto15o
jo
Naujas Buda* mokytis račyti be

mokytojo

10c

Aritmetika mokinimuisi rokun-

Aų,

su

paveikslais (apdaryta).. 33c
V iao 91.UO

Kas atsius iSkirpęa Uitą apgarsinimą 15 "Lietuvos" ir il.00 par
unoney order', tai gaus visas 4
knygas 60c. pigiau.

~

JUBILIEJAUS NUMERIS.
Laikraščiui susilaukti jubiliejaus ir
išleisti jubiliejaus numerį galima tik
viena sykį i 15. 25 ar 50 metų. Toks
(al retas atsitikimas.
Ir sic metai tuo yra žymus, kad
didžiausias lietuvių laikraštis "Katalikas" susilaukė IS-os metų jubiliejaus ir

išleidę gražų jubiliejini numerį, pilna
paveikslų ^vr indomių raštų. Amžinos
numeryje yra ankiet4 j
klausim): "Kas šiandien butų svarbiausiai lietuvių kulturos pakilimui Amerisvarbos šitari.e

koje?"

P. Mikolainis
Bo*62

Orderiuokite ją tuoj, nes tuom
paskubinait jos išleidimą ir gausit
iš mano kataliogo knygų dovanu už
30 centų.
F. Milašauskis,
25
2nd st.
So. Boston, Mass.

New York City

Šit» jubiliejinį "Kataliko" numeri
kiekvienas privalo įsigyti atminčiai. Vi
10c. bus prisiųstas kiekvienam.
Reikalaukite fuojaus, kol neišsibaigę.
Rašydami adresuokite:

J. M.

it,

Chicigo,

lietuvišku KNYGŲ

Phone Drover 50»2

DR. K. DRANGELIS

seniausios iki naujausios
laidos, pilnas naujas katalogas,

LIETUVYS DENTISTAB

VAL.KNDOS:-nuofiikillryienuo

80

pnsl., bus prisiųstu DYKAI.
MVliTOJAI MUZIKOS, čia gali gauki

4popiet

man

laii -ą,

III.

mJaunoji Lietuva11
ILIUSTRUOTAS LITERATŪROS, MOKSLO
VISUOMENES MENESINIS

LAIKRAŠTIS.
pažangiosios pakraipos.

"JAUNAJAI LIETUVAI" sandarbininkauja,
prižadėjo ir pakviesta sandarbiiiinkauti bevelk visi pirmaeiliai mušu
poetai, beletristai, mokslininkai, publicistai ir t. t.

"JAUNĄJĄ LIETUVĄ" leidžia bendrovė, inkorporuota pagal
Illinois valstijos tiesas.
Kiekvienas, kuris užraš.vs neniažlaus kaip tris metinius
prenumeratorius "Jaunajai Lietuvai," gaus dovanu 6
knygas V. Ku-

dirkos rastų, T. M. D. išleistu.
"JAUNOJI LIETUVA" kaštuoja metams $3.00,
pusei metu
pavienis numeris 25 centai.
Visą ksiuskite antrašu:

M. J. DAMIJONAITIS

OMICAEO,

302 Se. Learltt St.

Itt.
^

Chicago,

Sanyu 3-čioi jatvts
Hlino

Dr. A. L. Graičunas

prisiųsdami

4611 So. PAULINA

ST„

CHICAGO,

teisingu žinių iš Anglijos,
užsisakyk sau metams ar
pusmečiui

50

—

metams $1—pus-

namus

crntij.

Rever. Jos. Norbut,
Scotland,
Lanarkshire,

$1.50,

ant

geležinkelių

Phone Yards 3159

Pradedant birželio (June) 11 d.,
męs duosime uždvką tikietus
BOULEVARD SUBDIVIZIJOS PRIE
HARVEY.

visą Ameriką

Prisiųskite savo vardą bei antrašą, ir męs
išsiųsime jums uždyk*
strytkarinj tikietą, gerą by kokioje savaitės
dienoje, priskaitant ir nedėldienj.
BOULEVARD SUBDIVIZIJA stovi arti
dirbtuvių, krautuvių, L./nyclų
mokyklų. 155-ta GATVĖ IR ASHLAND AVE.,
HARVEY, didis išdirbystės centras, tuojaus | pietus uuo
Chicagos prie Illinois Central. Grand
Trunk ir Beit geležinkelių.
ir

Pamatykite

ir dokumentus visose kalbose ir duoda rodą lietuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluose ypatiškal lr
pt? laiškus. Tik kreipkitės viršminStu antrašu.

—

Sąlygos

lotus,

60

pėdų

iš

$200 ir aukštyn ant 10 dienų tiktai.

$5 j mokėti, balansas po $1
J savaitę. Rašykite dėl
Ateikite ir pamatykite puikią Boulevard
tikietų
Subdiviziją. 600 medžią
pasodinta, cemento šaligatviai, miesto vanduo,
gazas, elektros šviesos,
Ashland ave. Nauji namai greitai
prie
auga.
—

šiądien.

Dabar yra laikas išsirinkti

sau

lotą

ir pradėti
pamatą savo ateičiai.

Nepraleiskite šio didžio pasiūlymo. Ateikite ir
pamatykite ir p^rsitikrln
Jums tai nieko nekainuos, o
jus niekuomet vėl neturėsite
progot
pirkti didelių, ketvirtadali akro turinčių lotų tokiomis
žemomis kainomis.
LIETUVIŲ BAŽNYČIA BUS PASTATYTA NETOLI NUO
SUBDIVIZIJOS,
Rašykite dėlei tikietų išsyk. Atsiminkit®, kad šisai
pasiūlymas tęsis
tiktai 10
lcite.

dienų.

Wm. D. DZIEDZIC
1 "5-th Boulevard and Ashland Ave.,

\S

DROVER 1924

Geriausia Akušerka

L

0. Jonikiene

I

3364 S. Halsted St.

E

(Kampas

34 tos)

LIETUVIŠKI
REKORDAI!
ATPIGO
Męs dabar turime 30 lietuviškų
įvairioms dainoms rekordų, kurie iki
šiol parsidavė po $2.00, dabar partraukėme didelį transportą iš
Lietuvos ir gavome pigiaus, taip kad dabar parduodama po $1.00
prlsluntlmu.

Parašykite

savo
mums
adresą, o
prisiusime katalogą, iš kurio galesite pasiskirti' Ir apsUteliuotl liemes

rekordus.

dainoms ir deklamacfjomi
Adresuokite:
A. OLSZEVVSKI,

3252

Halsted

tuviškom

s

So.

s L,

Ctiicago,

Harvey, III,

<75 I VIENIJIMAS
ĮSTEIGTAS

1886 M.

A

Kiekvieno lietuvio privalumu yra prisisidčti
prie tos organizacijos. Moka pašalpą ligoje po M
$6.00 savaitėje ir turi keturis apsaugos laipsnius:
E

$600 R

T $150

Chicago, III.

111.

m ubų didelius,
ketvirtinę akro turiučius
Nei vieno mažo loto
Subdivizijoje.

fronto,

ir

>80

Chicago,

iki

Musų Banka išdirba viBokius raštus

ILL.

CO,
8 F i

NEPRALEISKIT GEROS PROGOS,
PAKOL ŽEMĖ DAR PIGI.

po

TELEPHONE

Exkursija išvažiuos iš Chicagos Liepos 7 dieną.
Norintieji važiuoti išsirinkti sau žemių, pasiskubinkit
tuojaus atsišaukti pas

3112 So. Halstcd St.

Chlcago, III.

musu

Europą.

iii.

i'.)

Halsted St.

Specialis pasiūlymas ant 10 dienų. Tikietai uždyką

Kaina

Priimame pinigus j Banką užčėdljimui nuo vieno doiiario ir daugiaus
ir mokamo trečią procentą ratomia
Siunčiame pinigus j viant metų.
sas svieto dalie pigiai, greitai ir teisingai, o svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir parduodame.
Parduodame šifkortes ant visų linijų j
krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus

Nauja Lietuviška Kolionija Louisianoj
Sekanti

GYDO INVAIRIAU8IAS LIGAS

3310 So.

Co.

Savings Bank
Joseph J. Eli'as, Savininkas
4600-4602 S. Wood St., Chicago.

"JA UNO JI LIE TU VA"

pamin?\ katra

Dr. A. K. RUTKAUSKAS

kartu

Town of Lake

Haaką

Te). Cansl -)052

\

LIETUVIŠKA B ANKA

Išėjo is spaudos jau trečiasai numeris.
"JAUNOJI LIETUVA" laikosi bepartyvės

o

centai

nori

Į Mossend,

A. VISBARAS &

^nT4»® irliiJkjiM popieris. Adresas".

33rdSt.,

pagal

Ghicago,

Priešai A. Olicvskio

KATALOGĄ prisių *i, ut'.a kartu?
R«ifcaUngi < n y į ų V'-oatojai agentai is matesoių
miestelių, pardavinėti

903 W.

7 iki 9 vak. Nediliom

3281 So. Halstrd St.

gerų rauzikališkų instrumentų
katalogą, įvairiausiu armonikr,
konccrtinkų, kleructų ir t. f
Rašant

nuo

sutarti-

1 iki

45

Adresas:

•ęrn

nuo

tik

Publishing

prisiuntimu į

UI.

2 KATALIOGAI DYKAI!

Rakandus ir visokj turtę
geriausiose kompanijose.
Skolina pinigus ant
Properči'; Cnicagoje.
Perka ir parduoda Namus ir
Lotus Ckicagoje.
Perkantiems Propertes peržiūri "Abstracts"
pigiai ir gerai.
Išdirba Dovierenastis ir visokius
raštus ir užtvirtina
pas Konsulį.
Visokius reikalus ir dalykus atlieka
asmeniškai ir per laiškus.
Kiekviename reikale kreipkitės i NEW CITY
SAVINGS BANK,
gausite Mandagu, Greitą ir
Gerą Patarnavimą.

at-

"IŠEIVIŲ DRAUGĄ"
Vienintelį Didžiosios Britanijos lietuvių-katalikų.-tautininkų
laikrašti,
einantj kas dvi savaiti. Kaina su

iki 9 vakaro.
iki 6 vakaro.

TANANEVIČIA,

3249 Sa. Morgan

jubilėjaus

CHICAGO, ILLINOIS

darbus.

spaudoje ir
Kaina $1.00.

geriausių Linijų, ir grįžtantiems Lietuparūpina Konsulio pasportą.
Apdraudžia nuo Ugnies,
Nelaimių ir Vagių:—Namus, Bizuius ir

Spauda.

Banką.

mečiui

Perka
Ir
namus, liotus ir parduoda.
"INKVIZICIJA"
šiaip suteikia informacijas biznii; yra tai knyga, kurioje aprašoma inkvireikaluose.
zicijos, katalikiškos tikybos ir dvasiškuos istorija, šita knyga bus labai
A. 01szewski,
"Lietuvos" leidėjas. akyva kiekvienam lietuviui. Ji yra

knyg;

3252 SOUTH HALSTED STREET,

Jei

JONAS

pinigus taupinimui ir moka
3% metams.
Biznieriams ir kitiems atidaro
Checking
Account.
Pasamdo Bankines Skryneles
po $2.50 metams.
Siunčia pinigus i Lietuvą ir kitur.
Parduoda šifkortes ant visų

Telefonas Yards 3162

Adresuoki^
ir pinigus:

CHICAGO, ILL.

•

Pres.

didesnį skaitlių,—dai

Lietuva

A. OLSZEVVSKI BANK

BIERŽINSKI,

-—'

pigiau.

S

savo

Kaina

Imant

į

4601 So. Ashland Ave.

J.

von

io-metinio

piai.

A.

Priima

gavimo spaudos rengėjams
Knygos didumas 153 pusla-

(Boxes) saugiausiai įrengtoje Bankoje, prie
negali prieiti.
y

naudingą

f

Chicago, III.
-i

Sitą knygelę verta perskaityti visiems laikraščių skaitytojams,
korespondentams

PARSAMDO Bankines Skryneles
kurios nė vagis, ne ugnis

Lietuviai iš kitų miestų ir farmų gali
šioje Bankoje atlikti visus
per laiškus.
Rašykite adresu:

ir

Kultura ir

ir

rejeutališkus raštuą. gerai

koki^

turi spau

da kiekvienos tautos kultu
riškam gyvenime. Todėl pa
tariame perskaityti labai žin

vesti.

ir visokius kitus

žinoti,

privalo

milžinišką svarbą

Gity

Savings Bank

Atgavo Spaudą

procentą.

portus važiuojantiems Lietuvon, Rosi on.
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais
jie apmoka algas,
bilas ir visokias kitas išmokestis.
Čekiai yra praktišku'įsias ir ieugviausias
būdas vedimo rokundų biznyje. Joki*
biziiieiįus be baukos čekių negali ai$-

New

Kaip Lietuva

Visi

ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja ju pinigus paliktus kitose bankose.
IŠMAINO Tuskus pinigus aut
amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų
SIUNČIA pinigus į Lietuvą, Rosij.'į ir visas dalis svieto
pigiai ir greitai.
PARDUODA Šifkortes ant visų
linijų ir parūpina nuo Rosi jos koiiaulio pas

dieu atsakančiai

antrašu:

METŲ

ir

PRIIMA pinigus taupinimui
juos 3 procentu metams.

parodytu

c«..Par
4616 S. VVESTERN AVE. CHICAOO, ILL. TlUrOtir 205
10

Turiu krautuve
dirbtuve muzikališkų instrumen-

per laiškus žemiaus

VVESTERN REALTY CO.

Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto.

'RAKTUKAS IšDlRBRJAS IR PARDAVĖM6'

KAŠTUO

Z

"Lietuvos" leidėjas.

GALIMA GAUTI
Jos A. Duoba,

KURIE

LOTU PREKĖS PO $300.00 IR AUKŠČIAU

užsimokėti.

"LIETUVĄ"

FABRIKUS,

kuriuos dabar parduodame ant visai
lengvų išmokėjimų.
VIRŠMINĖTOS PREKĖS ANT LOTŲ BUS PAKELTOS PO $50.00 ANT
KOŽNO LOTO NUO BIRŽELIO Pll
MOS DIENOS.
Ant tų Lotų jau yra cementiniai saidvokai sudėti ir
pilnai užmokėti. Taip gi suros, vanduo ir gasai jau yi
pravesta. Prie pat McKinley Parko, čystas ir sveikas oras dėl
gyvenimo.
Nelaukit ir neatidėliuokit ant rytojaus, bet važiuokit šiądien ir
pirkit sau puikų Lotą, nes dabar yra pati g
riausia proga pasiskirti kampinius Lotus dėl
biznių, ir dėl gyvenimo prie pat Parko, kolei dabar dar pigiai pardu
dame. Kitą metą nei už dvigubus pinigus nepirksi
tokių Lotų.
MES UŽMOKAME VISUS KELIONĖS KASTUS
TIEMS, KURIE IŠ KITŲ MIESTŲ, PIRKS LOTUS NUO Ml

pinigus

prenumeratos

DIDŽIAUSIUS

III.

I

U $300
V
I

U

$1000 K

Išmokėjo našiems ir našlaičiams posmertinių pašalpų $91.797.68; įvairiem s kulturos reikalams $8.431.18.
Turtas išneša (t d. Sausio 1914
A. B.

Strimaitis,

307 W. 30th St.

m.)

$64.620.36.

Centr. 5ekr.

...

New

York, N. Y.

O
J
E

LIETUVIŲ APDRAUDOS DRAUGIJA

RUSIJOS

VIENINTELE TIESIOGINE SUSUOS

%MERIK08

DU-KART NEDELINIS LAIK-

KANADOS

RAŠTIS

K. ZURAITIS
PIRMAEILIN1S BUFETAS

kmĮmę-

<c

"

fialtae alua, gera degtinė, kvepianti cigarai.
Priima erelius

nrita

Eina jau 25 me'ai

Utarninkais ir

Pėtnyčiomis

dvioju šriulji; j>a-,a/ieiiniai laivai t.irp I.ifpojatii ir Nrw York ir nuo Nrw York iki Uottcrdam ir Litpojaua. Vidutinė* kaino*. Kreipti*
prit \ E. Johnson t Co.. (ten I\m. Age/tu,
27 Broadway, New York, N. Y.

pusei

,,

W. B.

metu

Adresuokit taip:

C0.,

Pa.
Ar

Rezidencija

1725 W<:st lfith Street
Tarp Paulina ir Woodgat.

5208 W, Harrison Street

f t one Canal 1201
Valandos:

TA. Austin 73/

rvt

6:SO iki 12iO0 va! ryfco
*3 i>i) iki 8:00 vai. vale.

Valandos

Kidčlioms
mo&.3G iki 12:00 vai. ryto

tiktai iki 6:00

"DRAUGAS" atsieina raetaras $2, pussl n. $1
Užstsiiuoss metams {3, pusei
trjty $1.50
Rašydami laiškus adr oūokite

Senojo Heidelhvrgo Studentas

DRAUGAS PUB. CO.

kiekvieną rytą

2634 W. 67th St. Chicago, III.

Šimtmečiais yra prirodęs savo tinkamumu užimti svarbias
Vokietijos vietas.
protas visuomet buvo maitinamas geriausiu, kas turėta, ir jojo profesoriai
vidutiniškai vartoti Sejyklo ir Apvniu alu

ir

kaip

Antanas A. Slakis
Veda visokias
kas

bylas, civiliikas

teismuose

visuose

obstraktus ir

pataria jam
Naujas Savaitin's Laikraštis

"ATEITIS"
"Ateitis yra

raštis,

Šisai

nepamėgdžiotinasai alus yra padarytas geru, senu, teisingu vokišku butlu, ir retos jojo skanumo ir malonumo ypatybes oaeina is tobulos
alaus išdirbystės. Tai yra alus tiems, kurie supranta skirtumą. Užsisakykit dėžę šiądien. Telefonuokit Calumet
5401 ir turėkite jąją pristatytą šiądien.

ir kriminališ-

(suduose).

Jojo kūnas

ALMA MATER

ADVOKATAS
I

laikraštį

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

vaikų ligų specialiste

Ofisą*

kada-nors

matei

"DRAUGĄ"?

D-re Maria Dowiatt-Sass
Moterų ir

:

$1.25

B0CZK0WSKI

Mahanoy City,

kuoširdingiaualal.

3200 S0. HALSTED ST.

Prenumerata metams $2.50

Puikiausi, Oidziausi

Groi<tiausi,

:

McAVOY BREVVING CO.,

padirba visus kitus legališkus

laik-

Jaunimo

kuUuros reikalams. Talpina daugybę įvairiausių žinių. Didelio formato, 8 pusi.
Kaina tik $1.50 metams, o
85c. pusei metų.

McAvoy's Malt Marrow yra puikus tonikas sveikatai ir jiegai atgaivinti,
žmonėms, po drugiu
sveikstantiems, jis yra idealis vaistas. Gaukite iš savo aptiekos.

Peržiūri

bepartyviškas

tarnaujantis

ir

"Ateitį" išleidinėto bendrove,
korporuota
bar

CKICAGO

tį".
rio

in-

$25,000. Daužsirašyti "AteiReikalaukit vieno numeant

laikaB

pažiūrėjimui uždyką.

Adresuokit taip:

dokumentas.

"ATEITIS"
3255

Room 1014 Association Bldg.
19 So. LaSalie St.

Holsted Street
• PrieSai 33čią gatvę)
nuo

7 ik 9

Telephone

DROVER 5226

3Wew Per/ectioiyj
©ii Ceok-stove,jj£,:
Svariau negu anglis ar medis
Pigiau negu gazas

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

v

Speciališkumas ant kuparų Ir valizų drabu
žiams.
Paduoti

Rusiškas Dovierennastis,

užsakymai velkiai aprūpinama.

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ ŠTORĄ
1415 S. Halsted St.

Kontraktus Pirkimo Namų ir
Biznių ir Visokiuskitus Rejentališkus Raštus Geriausia Padaro

Leveskio

Mokinama;

[lETinas ramius biurai
Iškolektuoja vekselines paskolas, algas, dalės Ir

pinigus, paliktus

kitose bankose Ame-

rikoje ir Europoje greitai ir pigiai.

plianą,

=K»lbos=Lietuviška, Angliška, Vokiška ir Rusiška
(pagal norą ir Lenkįškd).
Del smulkesnių žinių kreiptis yv>atišk&:
arba per laišką Siiioftl antrašu:

ST.,

F, A, POSZKA'S PHARMACY

OIL

(An Indiana

COMPANY;
Corporation)

CH1CAGO,

3121 So Morgan Street
Tel. Yards 695
CHICAGO, ILL,

1LL.

Dr.O. C. HEINE

LIETUVIS GYDYTOJAS

1749 SO. HALSRED ST

DENTISTAS

Of ĮSAS—Kampas 31 lr So. Halsted gal.

CHIGAGO, ILL

(IjtmIūuj ilrla; tiekos.) X CHICAOO, ILL

CORNER 181h STREET

—

..j.-

G. J.

LEVES&IS,

Telefonas
L.

Vedejas Mokyklos

3106 So. Halstcd St.,

Chicago, 111.

Humooldt

4532

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

sokių

rgšlų

Dr. G.

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

maudyklei.

Taipogi Rusiškai-Turkiški; maudyklių
kambariai

ir

Yartls YJ&r xr-~Ynrti.t 551.
t*k gorjagšTu5" vaistus.
Ypatinga atydq atkreipiame į" gerą išpildymą receptų. Reikalui esant, meldžiame pas mus kreiptis",
laiškus tik tiem atsakome, Kurie pri-

3149 S.

moterims.

Barzdaskutykla krūvoje.

F. L J0ZAPA1ČI0 AFUEKA

Chlcago.

Lzl,likome

Utaminkais, Ketvergais ir Subatoais
Nedėliomis

nuo 9

iki 12

nuo

6 iki 9 vakarai.*

siunčia už 2c. htampą.
F. A. Josapoitis, Atliekos

rytais

3601 So. Halsted St.

Prpvisoriu.i.
Chieajęo III.

Tel. YARDS 1532

Dr. J. KŪLIS

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
3259 So. Halsted St., Chicago, 111.

Gydo

visoVias ligas moterių, vaikų ir
vyrų. Speciali&kai gydo limpančias, už
sisenejusias ir paslaptingas vyrų iigus.

Te L Morton Purk 851

Bell

(1 JA )J System

Arnia A. Tuttlis

PAŠAUKĘS
vel

Mokslą Baigiusi Lietuvė Nursė ir Aku:
:
:
:
šerė.
Cicero, Ii!.

tai

nistei,
telefono

TELEFONp numerį, jei

išnaujo

nori

pakabink augštyn

kalbaliukiį,

po kiekvieno

pasakyti

po

Canal 285

ka telefo-

Telephone

ir

K. KATUTIS

žemyn

truputi palaukiant

ave., Chicago.
Ukso pres., St. Marcinkevičz
vice-prez., A. J. Bierzynski iždininkas.
Priima bankon pinigais ir moka 3%.
Už sudėtus pinigus musų bankoj duodame čekiu knygutę, Iš kurios parašyti čekiai tinka visur. Skolina pinigus ant Heal Bstate. Perka ir parduoda namus ir lotus. Išsamdo bankines

skryneles

ir

uždega.

mažu

ji supranta, kad ką tai jai norima pa-

110 W. I8tii SI.

tai

judinsi kabaklit.ką
tas nieko

gauna

nepadaro,

greitai,

ir telefoniste

signalo.

...

Chicago Tclephone Companv
Bell Tclcphonc Building
Official 100

ne-

visą

Pažangiosios pakraipos dienrašti "LIETUVOS ŽINIAS" ir "LIETUlaikraščių generalg agentūrą Amerikoje.
ŽINIŲ" Amerikoje; metams $6.00, pusei
$3.00, norint-gi gauti du kartu savaitėje po 3 num. antsyk,
metų
metams
$2.15. Lietuvoje: metams
$4.30, pusei metų
$3.20.
$1.60. "LIETUVOS UKIMįNKO" prenum. metams
pusei metų
$2.20, pusei metų
$1.10; Lietuvoje
metams
Amerikoje
$1.65, pusei metų 85 centai.
Gener. "L. t." ir "L. U." Agentūroje Amerikoje galima gauti visos Europos leidimo kningos.
Reikalingi yra agentai. Užsakymus
ir piningus siųskite Bendrovės vyriausiam atstovui Amerikoje šituo

VOS ŪKININKĄ" per šitų
Prenumerata "LIETUVOS
—

—

—

—

—

—

—

—

Dr. G. M. Giaser

—

3149 S.

namtis

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

Seniausia
New York, N. Y.

1

Tango, One Step, Three
Step, Dream Waltz ir kitus šokius, lietuviškus ir
angliškus,
išmokinu
j
trumpą, laiką už mažą.
prekę. Aš apsiimu išmosenus
kinti
ir
jaunus.
Kas tik gali pavaikščioti,
gali ir šokti išmokti,

Jtas
'šokti

Chicago.

Apdraudiiu

nemokėda. )as, žmo-

neturi-.savyje

gus
nei linksmybės.

po
na-

ramumo

Norinčiu

ir rakandus nuo" ugnies geriausiose koinpaur1}ose>~.kaip Royai, North Westefn ir kitose,
kurios turi po kęletą milionų
kapitalo. Taipogi parduodu farmas 90 visą A-mariką. ant labai

I mokintis meldžiui*at6ilankyti seredoj
ir subatoj, nuo S iki 11 vai. vak.
To\vn of Lake Turner Hali, 46th ir
Wood sts., Chicago, 111. Ant 3-Citj
lubų.

lengraj išmokė.iimy. Puodu paskolas ant pirmo rnortgago.

linčius pasišokti. Bus patiekiami gru
žiausiejl šokiai. Neužmirškite: kiek
vieną seredos ir subatos vakarą nuc

mus

3112 So. Ha'sted

3E,#fr'

9C«»ffAęp,
Telefonai T&Y^b *3159.

ILL.

Lietuvių u2elga

pu

juozuru mm
Uilaiko visokius pirmo
Skyriaus gėrimas ir kr*,

penčius cigarui

Ir

Gražią Naują Svetainę
Basiriokuuama,
b%veatuTlms,

llaaa lr
nu

ŠlrdinfM

tt.

priemllr broUSka rodą kitkvltnan

125d Illinois 6L Kerte ddrd
Attorney & Counselor at Law
30 N. LiSille St„ C,ir. Wastiinjtoii St.

CHICAGOJE.

Ghicago

ir lotus

Morgan St.

Kertė 32-ros gatvės.

adresu:

ŠOKIŲ MOKYKLA

!
Parduodu

LIETUVOJE

F. P. BRADCHULIS

ANTANAS VISBARAS

smarkiai ir

GIMINĖMS

redomis, ketveriais ir subatomis nuo
8 ryto iki 9 vakaro; nedėliomis, utarninkais ir petnyčiomis nuo 8 ryto iki
C vakaro.

sakyti.
Jei

SAVO

(boxes)

GERIAUSIA

LIETUVIŠKAS

lempelę prie telefonistės,

AR

po $2.50 metams.
Parduoda šifkortes ir 6iunčia pinigus
j visas svieto dalis.
Bankos Valandos: Panedėliais, se-

CRABORIUS
Thh

SAU

/t'

*•

pajudinimo.

4601 So. Ashland

UŽSIRAŠYKITE

Mano ofisas aprūpintas naujausiais
budais gydymo. Visus ligonius stengsiuosi užganėdinti kaip ir lig šiol.
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika
ir toliaus mane rems, esiu namie ant
kiekvieno pareikalavimo dieną ir naktį. Esiu specialistas ligose vaikų, moterų ir vyrų ir užsendintose ligose.
Darau visokią operaciją.
Liekuosi su pagarba

Geo. L.

Chicagoje Pirmutine

1339 S. 48th Ct.

NEW CITY SAVINGS BANK

Morgan St.

32-ros aatv«0'
Telefonas Yards 087.
Kerte

Telefonas

BIURO VALANDOS:

M. Giaser

šiuutui

1914-1916 W. Divislon Street
Arti Robey et.

A. OLSZEV/SKIO BANKOJE

CHICAGO.

Aliejų

DR. A. YUŠKA

(deĮmanančių įrjiti Lietuvon).

LIETUVOS REJENTSIISKAS BIURAS
3252 SO. HALSTED

PLAUKAMS
sustiprina
ikelpa,
sujudina iaknis,
plaukus padaro Švelnius, blizgančius,
vaistas nuo Dandruff
yra geriausis
"lu«kų". V artojant du ar tris kartus
j savaitę, sustabdjs plaukų slinkimą.
Trinkit gerai j skelpa, ant šaknų
kas antr: ar trečia dieną.
Preki 50c. ir $1.00.

—

1 Pradinis įPrirengiamasaii Kursas.
2. Prekybos Kursas pagal Ainer.
3. Prekybos Kursas pagal Rusijos plianą

f

Geriausia Gyduole

Tel. Canal. 2118

Dienini ir Vakarini Mokykla.
1

STANDARD

Chicago, III.

Prekybos
ir Kalbų

MASS.

—

Geriauaioms Pasekmėms Vartokite Perfection
Pas Vertei "as Visur.

S. GORDON

Pasportus, Affidavitus,

Broadway,

BOSTON,

Duoną Kepa Tobuliai

Nauji, ant užsakymo padaryti pavasariniai
siutai, vilnoniai, po $35, $45 ir $50, dabar parsiduoda nuo $10 iki $20. Dėvėti siutai, kurie
buvo padaryti už $40 ir $50, dabar parsiduoda
už $5 ir augščiaus.

vai.,

išs iriant nedėllas

RANDOLPH 5246

SO.

Pigumyna! vyry ir jaunikaičiu apred.

So.

VAKARAIS:

C H IC AGO

Telephone

366 VV.

BRIDOEPORTO OFISAS:

MIESTO OFISAS:

Maloniai kviečiu

Jaunuomenę

lr my-

8 iki 11 valandai.
Telephone Yards 550.

Unirt

t

-ro'*

Siock

V Turėk Savo

WGeriausią Degtinę (arielką)

Wnori buti sveikas

'pavaišinti
Daktarai

Gyv. 1123 S. Halsted St., arti 31-im

jei

Tclepbone

mylimą svečią.
rekomenduoja už geriausavo

28 metų

ir

Gaunama visuose

skani

geresniuose Saliunuose

STRAUS BB9S. C0;» DEP'T L. CHIGAGO, ILL
J*nkau«ka*

216 W. Madlson SL

A.

CHAPOSKE,

ir T. PODLASKIS lietuviai

4

paduoda daugiausiai

garų Ir

svarbių

ži-

nių 15 Amerikos, Europos Ir viso svieto, o
prenumerata ka§tuo|a metams tik $2.oo;
pusei metų $1.oo. UžruDeiluose; «etam»
$3.oo: pusei metų $1.50.

sveiką gerymą

pastiprinanti, priimna,
ir sveikiausia stalava degtine.

laikraštis

EINA KAS SEREDA, BROOKLYN, N. Y.
Ir

Rye

Geriausiai

senas

VIENYBE LIETUVNINKU
j

S-0=L=0
Kaipo Skanų, Tvirtą

YnrUa 1340

ir turėti kuom

sią degtinę
,

Rooms 1107-111 ♦

Telefihone Franklln 117®
I-ictuvisadvob atas, baigęsteisių mokslu Ą.ro»nkoj«. Vcda visokias bylas, civiliškas ir kriminališkas visuos* teismuose įsuJuose).

Namuose
*

Eichange Bldg.,

agentai

RAŠYK ADRESU:
J. J. Pauksztis & Co.
•
Str.,

120-124 Ortnd

Brooklyn, N. Y.

