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po užmušimui sosto įpėdinio, bus Revoliucijonierių užmušta 700,
dar blogesni. Vindobonos la.k- 1,100 sužeista.

Sienos mūrytos iš dideliu rau- maž-daug tok j protestą:
"Ka- Petras Gasparukas; MaldoČionių kymui—4,545 rub. 82 k.
(20%);
plytų, kokin dabar jau nie- dangi ruošiamuose pietuose bus valsčiaus Skaisgirių sodž., Ževe- 4) gaisrininkų laikymui
2,006
kaltina
stačiai
raščių daugumas
skliauto geriama už kai-kuriuos asmenis, nyj
[ Vera Cruz atkako amerikonas kas nebedaro. 1 .ūbos
besimaudydamas, 15 metu rub. 30 k. (9%); 5) miesto paPOLITIŠKA ŽMOGŽUDYSTĖ. Serbiją; kaltina Serbiją ir ma- Ant. Magtian ir atgabeno žinią, pavidalo.
naujai pakeltus garbėn bažnyti- Jonas litukas ir galų-gale Re- togumams—2,723 rubliai (12%);
gyariški laikraščiai, Vengrijoj iš- jog tarp Carranzos ir Jluertos, be Senuose miesto plianuose to- nėje jerarchijoje, tai jie pietuo- migalos valsč.,
Sipailiškių akali- 6) liaudies švietimui—199 rubliai
Pereitos nedėlios dieną, mieste eina nti.
taikytojų žinios vedamos yra slap- kios triobos nėra niekur paro- se dalyvauti negalį, nes, gerdami coje tvenkinyj 4 metų 'Steponas 7 kap.; 7) visuomenės priežiūrai
I'/muštas kunigaikštis gimė tos tarybos. Apie tas tarybas ir dyta. Reikia todėl spėti, kad šie už tuos
Serajevo, Bosnijoj, važiuojant
asmenis, pasielgtu veid- Juškevičius.
—72 rb.; 8) medicinos, veterinomiesto rurnan, liko>i užmuštas 1863 m. Yra tai sunus ciesoriaus \ illa nieko nežinojo, todėl kilo di- murai tais laikais
kuo- mainiai, kadangi tie asmenjs damūryti,
X Panevėžyje, birž. 4 d. "Blai- rių ir sanitarų priežiūrai—10 rb.;
PranFranciško Juozapo brolio, Karo- deli vaidai tarp Carranzos ir Vil- met atskirų triobų niekas miesto
Austrijos sosto įpėdinis
rą visuomenėje nesantaiką."
vybės" skyrius norėjo vaidinti 9) visokių mokesčių apmokėjiciškus Ferdinand ir jo moteris. lio Liudviko ir kunigaikštienės los šalininkų. Aplinkinėse M011- plianuose
komitetas j tai maž- "Ant bedugnės krašto," bet gu- mas—304 rubl. 47 kp.;
nežymėjo. Kam tie
Ingreso
10) visoTokiu hudu žuvo jau antrasis .Marijos Anunciatos. Iki 20 me- terey buvo kruvini mūšiai tarp murai buvo
mūryti—sunku da- -daug atsakas: ''Kadangi pietus bernatorius neleido.
kio miestai priklausančio nejubar pasakyti. Vieni tvirtina, kad ruošiami
Austrijos sosto įpėdinis: pirmiau tu amžiaus jis nežinojo, kad bus Carranzos ir Vilios šalininkų.
Vietos "Aido" draugija norėjo dinamojo turto sutvarkymui ir
pagerbti tik vienam
sunus ciesoriaus
l
ik
kaužmuštas
sosto
1
Įntai rusis, virš kurio turėjo buti vyskupui Pranciškui Karevičiui,
Užėmus
Viliai
įpėdiniu,
Austrijos
tapo
Zaeatecas,
padaryti geg. 28 d. gegužines, bet laikymui—2,210 rublių 59 kap.;
Francišk. Juozapo, Rudolf ir jo da Meyerliugc vyras, keršyda- ertos kariumenė ginanti miestą koplyčia; antri vei, kad čia
toje tai apie kokius kitus asmenis negavo leidimo.
K. S. 11) skolų pamokėjimas
3.150
motina. Dabartinę žmogžudystę mas 11/ pačios suviliojimą, Fran- Agnas Calientes nelaukė revo- vietoje turėjo buti kadaisia
rubl. 32 kap.; 12) geležiniam kagyve- kalbos juose Imti negalės, todėl
mokiniai
cisk. Juozapo ><111111 Rudolfą nuatliko du gimnazijos
liucijonierių atėjimo, bet be mū- namoji trioba ir tai triobai tie dvarininku at>isakvmą dalyvaut,
VIŽANČIAI, Telšių ap. Vi- pitalui—1,200 rubl.; 13) įvairių
serbai. Tą dieną du kartu mėgin- šovė. o ciesorius kito sunaus ne- šio pasitraukė sostinės link. Da- rūsiai priklausę.
nurodant j tuos asmenis, komi- žančių sodžius yra nutaręs skirs- išlaidų—933 rub.; viso labo išta j j užmušti, bet pirmasis pasi- turėjo, sosto įpėdiniu tapo paskir- bar i>
visų pusių kariumenė rentetas randąs visai be pagrindo."
tytis vienasėdžiais. Paduota jau laidų 22.300 rub. 57 kap. ReiPirmiau- tas Franciškus Ferdinand.
kėsinimas nepasisekė.
kasi Queretaro aplinkinėse. Čia
Vilniaus apskr.
GERVĖČIAI,
Incidentas su dvarininkais tuo ir prašymas, kad atsiųstų mati- kia pabrėžti, kad Ežerėnai liaubet
sia žmogžudžiai mete: bombą,
1H93 in. kunigaikštis Frandš- todėl bus paskutinis 1 Įnertos mė- Gervėčių lietiniai pradeda susi- ir
dies švietimui skiria mažiau, kaip
pasibaigė.
ninką.
kunigaikštis ją su ranka šalin nu- kus l-'crdinand atlankė Chicagos ginimas pasipriešinti; paskui rc- prasti esą lietuviais, pradeda sasuruoštuose
Vyskupą
pagerbti
Vižančiuose
1% nuo visų išlaidų, nes tik 199
Pilnų
ūkininkų
stūmė ir bomba nupuolė po pa- parodą.
voliucijonieriai turės atvirą kelią vo gimtosios kalbos nesigėdyti. pietuose—kaip iš to fakto lengva yra 15 ir veik dusyk tiek maža- rub. 7 k., o medicinos, veterinoir
cxpiiodaSosto įpėdiniu tapo dabar ku- į Mexikos
lydovų automobiliu
sostinę, kurią taipgi Nesenai išrodė, Gervėčiuose nesą spėti—dalyvavo vien dvasininkai žemių.
Vištvanagis. rių ir sanitarų priežiūra visai nevo.
Kunigaikštis, neužautas, nu- nigaikštis Karoliu- Pranciškus užimti nepasiseks be mūšio, bet jau visai lietuvių, o dabar
ir
Visi
jau
lietuvių inteligentų būrys.
X
Vižančių sodžiaus ūki- sirūpina, nes to rubl., kurie yra
važiavo toliau.
Juozapas. Užmušto kunigaikščio bus tai paskutinis mušis. Apie gerokas būrys jųjų susirinko.
buvo lietuviška, ninkai, išskyrus tik
Kalbų
dauguma
3, kurie ne- parodyti sąskaitoj, tai užklyducievaikai, nor> ji- jų turėjo tris, sos(jrį/.tant kunigaikščiui j
tik keli kunigai atsiskyrė savo moka skaityti, parsisiųsdina ir sių šunų naikinimui.
revoliucijonierių vadovą generosoriaus vietininko rūmą, gimna- to užimti negali, nes jų motina lą Zapatą, kuris buvo arčiausiai
ŠIRVINTA, Viln. ap. Cia bu- kalbomis, vienas kalbėjo lotyniš- skaito laikraščių. Yra net tokių,
zijos mokinys, serbas (iavrio buvo nekarališkos giminės, bet sostinės, dabar nieko negirdėt. vo kun. Guinbaragis, kuris daug kai, antras lenkiškai, trečias lat- kurie turi
PAPILĖ, Šiaulių ap. Čia bupo kelis laikraščius
l'rin/.ij), šoko [>ri»> jo automobili" paprasta grafiutė Chotck, todėl Matyt jis nesilaiko su \ illa, bet kuomi nuo kitų
Per viškai, ketvirtas vokiškai, penktas užsisakę. Gaunama
vo klebono kun. P.
skyrėsi.
ir
iš
užJurškio turto
jų
ir iš automatiško revolverio pa- jos vaikai, s u lyg Austrijos teisių, veikia
skyrium.
trumpą laiką daug kuomi atsi- gudiškai.
sienio.
ir
Skaito
bet
licitacija
(taksa).
mažažemiai,
Žmonių prisileido j ji ir jo moterj čielą eilę negali buti sosto palaikytojais.
Pereitą savaitę iš Suvienytų žymėjo, gerą atmintį žmonėse paIš pasauliniu inteligentų kal- nevisi.
Vištvanagis. rinko daug, buvo ir iš kitų paraXe tik Bosnijoj, bet taipgi
šūvių. Mirtinai pašautas kuniValstijų Mexikos revoliucijonie- liko. Ragino žmones šviestis ir bėjo tik pris. adv. Leonas, "\"ilpijų. Išskiriant arklius, kit-ką
gaikštis ir jo moteris pasviro ant Hercegovinoj gyventojai kelia riams išgabeno vėl diktai ginklu savo pinigais kai-kam
.u *./dai
laikraščių ties" redaktorius Dovydaitis ir
\ie- riaušes
išpirko. Viekšnių
UKMERGĖ,
šio
ciesoriaus
apskričio 50 dauį,
prieš serbus. Serbija, ma- ir amunicijos. Iluerta rugoja ir ir įvairių
priešais sėdėjusio
užsakė. Tik gai- "Saulės" kursų vedėjas Vokietaiknygų
kanauninkui
pritariant,
liaudies
išlaikė
norėjo už
kūnais
uždengė
šįmet
ir
savo
mokyklose
jj
tininko
tyt, to pabūgo. Serbijos, valdžia protestuoja, nes tai
Mat tis.
yra neutra- la, kad niekas neskaitė.
klebono turtą parduoti ir balkius
tomokvotimus
kokius
baigiamuosius
263
užmušėjas
nuo šūvių,
paskyrė visoj Serbijoj šešių sa- lišknmo laužymas, bet Amerikos žmonės čia baisiai tamsus,
Iškilmėms pasibaigus, naujasis
iš klebonijos, bet, parapijonams
prie
kiniai, tame tarpe 71 mergina.
liau laidė. Vietininkas liepė šo- vaičių traurą ir karštai išreiškė valdžia
protestų nepaiso, nes už skaitymo neįpratę. Kaip jis dar vyskupas padarė vizitas: Kauno
griežtai
pasipriešinus, liko neparPravoslavų, tų mokinių tarpe,
ferui, kaip gali, greitai važiuoti Austrijai visos serbų tautos var- ginklus ir amuniciją revoliuci- buvo, tai šiek-tiek
o kaip gubernatoriui,
Kauno tvirtovės
duoti.
skaitė,
"L. U."
buvo—15, senatikių—5, liuterių
ruman, kur buvo pašauktas gy- du sanjausmą. Veik visų pakraijonieriai užmoka,, o bunio ame- jis išvažiavo, tai ir viskas su juo komendantui, Kauno pravoslavų
—1, žydų—40, lietuvių katalikų
dytojas, bet jau nebuvo ką gel- pų serbiški laikraščiai smark',. rikonai neišsižada.
išvažiavo. Dar vienas atsitiki- vyskupui, kata..kų seminarijos
ŠIAULIAI. Pasibaigė Frcinir
—20 2.
nes
kunigaikštis
bėti,
peika užmušystą ir niekina užpašautas
mas:
ir valdžios iždo
Br. Nurrokų, Choronžyckelio,
administracijai
jo moteris važiuojant pasimirė. mušėjus.
Viena neturte moterė atėjo ramų prievaizdai d-rui Javorovkio
streikai. Be tu dar
odininkų
Šūvis kunigaikščiui pataikė kakKunus užmušto kunigaikščio
BLAGODATAS, Ukm. apskr. streikavo:
pas džiakoną mišioms už vyrą skii'i.
Petrylos
dailydystės
ton, o kunigaikštienei kakton ir ir jo moters atgabeno j MetkcČia mokyklos vedėjas skundžiaduoti, bet neturėjo daugiau 5
X Apskričio viršininkas siunįstaigos darbininkai, Bezumavi» n.
iš
kur
kariškas
vicą,
pir
juos paims
rub., tai džiakonas iš jos mi- tinėja pakvietimus, kad gyvento- si, kad šįmet jo mokykla mažai čiaus šaltkalviai ir gubernijos
Užmušėjai tapo suimti. Žmonių laivas ir išgabęs į Triestą, o iš VILNIAUS
šioms
visai nepriėmė. Mat vie- jai pinigų dėtų skverui Įtaisyti buvo lankoma dėl neišsakomų dvaro (gr. Zubovienės
GUBERNIJA.
įpėdinių")
minios butu juos sudraskę, jeigu čia bus išgabenti j Vindoboną.
no rub. neteko.
moterė ap- ir obeliskui pastatyti ant Napo- šios žiemos sniego pusnių ir pas- kumečiai.
Visi laimėjo beveik
Toji
VILNIUS.
Mieste Serajevo pagarsinta kapolicija ir kariumenė nebūtų jų
siverkus ir eina namo. Užgir- leono kalno (pakaimėje), kur 12 kui prasidėjusių potvinių. Kas tiek. kiek buvo
pareikalavę.
gynusi. Vietininkas tuoj apie at- ro laiko teisės, nes čia laukia
X Vilniuje, kareivis Kušink, dęs tai, kun.
tai 1110- (25) -V. 1913. Ciesorius Nikola- teisybė—tai ne melas, kad šią žieBirželio 3 d. rytą prieš stosiant
Gumb'iragis
sitikimą pranešė telegrafu ką maištų, ypač čia laukia serbų prigulintis Į molokanų tikėjimiš- terei
pats rublį pridėjo. Tuomet jus II. 20 miliutų prabuvęs. Pi- mą musų sodiečiai daug: vietose, j darbą Kaganų darbininkės, kutik pagijusiam seneliui ciesoriui mušimo, dėl ko gali kilti vaidai ką sektą, atsisakė
iš sniego išbristi,
kareipildyti
tą mirusį vyrą su mišiomis pa- nigai renkami laisvu noru, t. y. negalėdami
rių čia dauguma, o ir darbininPranciškui Juozapui, kurio sunus \ustrijos su Serbija.
taisėsi
Maištai vio pareigas,' nes tai draudžia laidojo.
tokias ilgų-ilgiau- kai
da-gi
kas
tai
nori,
kas
nenori—
duoda,
Nedegulis.
įteikė savininkams ant poRudolf ir moteris Elzbieta taip- prieš -erbus buvo Mostare ir ki- sektos prisakymas.
sias pačiūžas, kokias vartoja šveTapo už tai
neduoti.
gali
pieriaus išdėstytus reikalavimus.
jau buvo seiiiaus užmušti. Už- tuose Hercegovinos miestuose. atsakomybėn patrauktas. TeisŽASLIAI, Viln. gub. "BlaiKai-kurie valdininkai, girdėti, dų ir Norvegų šalies gyventojai Atsakymui apgalvoti laiko davė
stoVėliausios žinios praneša, kad mas jį pasiuntė 8 metams prie
mušėjai nugabenti policijos
vybės" skyrius ir iki šiol silpnai skundžiasi, jogei panašių rinklia- savo sniego laukais bekeliauda- iki pietų, bet kadangi iki pietų
tin, net didžiavosi savo -atliktu ir Seravjeve kilo smarkios riau- sūkių darbų katorgon.
mi. Ir seniausi žmonės tokių nieko
gyvavęs, dabar visai nusilpo. Vi- vų jau perdaug jiems atsirandą.
nebuvo atsakyta, tai po
darbu.
šės : išgriauta serbų krautuves ir
X Vilniaus Žemės Ūkio Dr- suotinam
koki šįmet pas mus bupusnių,
susirinki- Nenorėdami vyresnybėms įsipykdarbininkės
ir darbininkai
"Blaivybės"
pietų
Mestos į kunigaikšti bombos namus, mušta serbus, kur tik ja gavusi pašelpos iš valdžios
mui Kaunan da-gi nebuvo nu- ti,
duot duoda, bet vo, nepamena. Privargti nema- liovėsi dirbę.
r
pinigų
jie
expliozijo9 sunkiai sužeista du juos inirtus i minia patikdavo. pernai 37 tukstan. rubl.; šįmet— siųsta apyskaita. Žaslių
žai turėjo šią žiemą vaikučiai toDirbtuvės administracijos nuskyriaus patylomis skundžiasi, kad tai persosto įpėdinio palydovai—grafas Kariumenė
pagalios riaušes su- 32 tukstan. rb.; kitiems metams atstovo visuotinam susirinkime sunkti esą, nes gyvenimas brang- liau nuo mokyklų gyvenanti, ar- rodymu, vietos
policija buvo suBoos VValdeck ir pulkininkas valdė.
ketina prašyti—58 tukst. rubl.
ba visai atsisakyti nuo mokyklos ėmusi:
taip
Br. Norvaišaitę, Bertą
pat nebuvo. O girtuoklybė sta, o algos tos pačios pasielieka.
Merizzo ir apie 12 ant gatvės
X Vilniuje birželio 1 d. "Huš- čia
lankymo, kaip kati Blagodatėje Adomaitytę, Leją Ciuemon,
išsiplatinusi. Geria ne tik
Juz.
stovėjusių žmonių.
čos ir Malinovskio" firmos autoir moteris, bet ir 12—15
PANEVĖŽYS. Statomos Pa- yra padarę.
vyrai
ir dar dvi mažuStefonavičaitę,
Scrajeve dėl užmušystos gymobilius suvažinėjo Ukmergės
MEXIKO.
Gluosnis. nevėžyje bažnyčios pamatus mūtes
metų vaikai.
mergaites, kurių pavardžių
ventojai kelia neprielankias sergatvėj valstietį Juozą StankeviX Vartotojų Draugija pernai rijo p. Rylis, o sienas mūrys kineteko sužinoti, bot po kelių vaRAMUČIAI,
GeŠiaulių
ap.
debams demonstracijas; tokias
Į miestą Mexiko atėjo žinia, čių.
vos-vos neužgeso. Kai-kuric na- tas mūrininkas.
Jau atvežta iš gužio 24 d. iš nežinomosios prie- landų visas areštuotasias po.icimonstracijas gyventojai kelia ir buk revoliucijonicrių eilėse kilo
X Ūkio kursus mokytojams rių,
buvo Bauskės 164,000 plytų, reikės dar žasties užsidegė ūkininko Jono ja paleido.
pamate
silpnumą,
jos
Vištvanagis.
kituose Austrijos kraštuose, nes revoliucija prieš Carranzą ir
Vilią. ruošiii rusų ūkio drja Vilniuje. pradėję atsiiminėti savo pajus. apie milioną. Gegužio 14 d. butų Geidemano gyvenamasis namas;
užmuštas kunigaikštis buvo ga- Naujieji revoliucijonieriai užėmė Į kursus bus
priimami liaudies Tik sumanesni vyrai neapsileido. pradėję mūryti sienas, jei archi- sudegė Geidemano 4 metų sūna žmonių mylimas. Jis buvo gamiestą Chihuahua. Todėl, buk pradedamųjų ir cerkvinių mokyk- Jie dar
padidino pajų ir tokiu tektorius nebūtų patėmijęs, kad nūs, 5 karvės, 23 avįs ir kiaulės.
GUI3ERN1JA.
na prielankus slavams, o tame ir Villa
sulaikė
traukimą prieš lų mokytojai.
budu draugija išliko nuo žlugi- bokšto pamatai padaryti iš smė- Nuostoliai neša apie 2 tūkstanMARIAMPOLĖ.
Mariamposerbams, bet mat sosto palaiky- miestą Mexiko ir su visa savo
X Lenkų teatrui Vilniuje vis mo.
Priežastįs draugijos nusilpi- lio, akmenimis apkloto. Rylis už čiu rublių.
lės Ukin. Draugovės agronomas
užsitikėti
satojai negali perdaug
divizija traukia j Chihuahua su- nesiseka. Pats naujo teatro rit- mo buvo štai kokios. Žasliečių tok j darbą patrauktas tieson. DaJ. Kriščiūnas apsiimąs atkeliaut
vo žmonėms; nors ir geriausias
valdyti pačių revoliucijonierių ei- mas netikusiai pastatytas; be to tarpe nėra žmonių, gerai nusi- bar bokšto
iššiauliu ap.
ŽAGARĖ,
pamatus
mūrija
į įvairias Suvalkų gubernijos vieŠįmet
valdonas, vis turi pakaktinai prie- lėse kilusią revoliuciją. Iš Chi- ir artistų kuopų direktoriai nemanančių krautuvės vedime. Ge- naujo; tai kaštuosią apie 2,500 Žagarės dvikliasę mokyklą baigė tas paskaitoms ir pamokinimams
šų, norinčių jiems galą padaryti. huahua mano jis traukti j Tor- moka prisitaikinti prie tų sąlyrų krautuvės pardavėjų ir netu- rub. Darbininkams mokama nuo 10 vaikinų ir 12 merginų. Iš
jų daryti, taip pat ūkiams apžiūrėUžmušęs kunigaikštį serbas rcon, nes ir ten tarp revoliucijo- gų, kuriose tenka jiems darbuoVis tai, ar žmonės nie- 1 rub. 10 k. iki 1 rub. 35 kap. 14 lietuvių, 6 latviai, 1
rėjome.
ti, vaismainiui sutaisyti ir 1.1.
vokietis,
Prinzip turi vos 18 metų, yra tai nicrių ramumo ir sutikimo nėra. tis. Žiemos sezono direktorius ko
ar sukčiai.
O kad dienai.
Akmenius
nežinanti,
veža Sena- 1 švedė.
Žl.
X Prienų plianto prie Mamokinys 8 kliasos Seravjevo gim- Pietinės Amerikos ambasado- V. Baranovskis, nei nuomos už ir būdavo koks
miesčio ir Panevėžio parapijonai.
d. Žagarėje bu- riampolės Šią vasarą tik i verstą
geresnis
X
pardaGegužio
31
nazijos. Rombą metė muzikas riai, taikanti Mexiką su Suvie- teatrą neužmokėjęs.
P. T—ras. vo lietuvių vakaras, Žagarės ne- tepadarys.
vėjas, tai dėlei draugijos globėjų
(iabrinovič, 20 metų. Mokinosi nytomis Valstijomis, rugoja, kad
X "Vilijos" skyrius įsteigtas
neišbudavo. O neprakX Panevėžio parapijos koply- turtėlių pašelpos draugijos nau"gerumo"
jis Belgrade, ten ir bombą gavo. Suvienytų Valstijų valdžia veid- ir Panev.: Aptiekos gat. turgavie- tiški žmonės
tų globėjų klausy- čioje lenku kalba pamokslas sa- dai. Artistai-inėgėjai vaidino koJIEVARAVAS, Mariam, ap.
Ir vienas, ir kitas paeina iš Bos- mainiauja, nepildo savo
pažadė- tėj. Ūkininkai galės gauti toje davo. Bet jau šia;s metais drau- komas prieš sumą,
kalba mediją-vodevilį "Užburtas kuni- Prieš Velykas Jievaravo valsčiuj
lietuvių
nijos, kurią Austrija užėmė po jimo ir per tai sunkina taikymą. sankrovoje pirkti visokių mašinų
gijai einasi vis geryn. Mat gau- —po sumos. Prieš mišias susi- gaikštis." Mokytojas Ig. Augus- buvo sueiga, per kurią Jievaravo
Rusijos karo su t urkija 1877 m. Taikytojai žudo kantrybę ir kal- ir padargų. Tokj pat skyrių ati- ta
geras pardavėjas; viskas iš renka visi lietuviai, ir jie turi tinavičius dekliamavo A. Čecho- valsč.
dauguma balsų nutarė
l'irmasis ant kunigaikščio už- ba jau apie užbaigimą tarybų ir darė "Vilija" ir
Panedėlyj (Eže- naujo sutvarkyta. Jau ir pelno klausyti pamokslo lenkų kalba. vo monoliogą "Apie tabako ne- šventomis dienomis
uždaryti 11puolimas atsitiko prie mergaičių išvažiavimą iš Niagara Falls.
rėnų apskr.).
randasi. Žmonės nesigaili ir dėl Pasibaigus mišioms, nežiūrėdami
Publikos
neir
naudą."
prisirinko
gliškėlių traktierių
Igliaukos
gimnazijos, kurią kunigaikštis atSuvienytu Valstijų užsienių
X Miesto švietimo komisija
pajų didinimo. Bone didžiausias j tai, kad kunigas, iškėlęs šv. perdaug. Vaidinimas prasidėjo, traktierių ir monopolių. Kadanlankė. Jam išėjus ir sėdus airo- ministeris Bryan pažadėjo prikalrūpinasi atidaryti tokių mokyklų nuopelnas šiame dalyke, tai jauno Sakramentus gieda "O Saliutaris
kaip pas mus paprasta, daug vė- gi tas nutarimas jau ne pirmą
mobilin, Gabrinoviė tuoj metė sa- bėti Carranzą atsiųsti j Niagara Vilniuje, kurios ruoštų darbininkuii. Giedrio, pa- Hostia," visi vadinamieji lenkai, liau, kaip paskelbta afišose. Po kartą daromas ir iki šioliai nėra
kamendoriaus,
vo bombą.
Sovėjas Prinzip lau- Falls savo atstovus, bet to nepa- kų-specialistų vandentraukio ir sidarbavimas.
Gluosnis. lipdami per suklaupusių lietuvių vaidinimo buvo šokiu,
kė kunigaikščio prie Rudolfo ir darė: Carranza savo
žaislų ir pildomas, tai valstiečiai griežtai
atstovų ne- kanalizacijos darbams, taip pat
laukan. Sekda- t.t.
grūdasi
galvas,
r pareikalavo vaito Debulevičiaus
Pranciškaus Juozapo gatvių, nes atsiuntė, ir taikytojams nei at- darbininkų,
sugebančių darbuotis
mi "poniškumą," su jais kartu
Šis vakaras paeiliui trečias.
ir raštininko, kad tas nutarimas
kad
čia
žinojo,
kunigaikštis turės sakymo neduoda, teisinasi, jog prie busimojo elektros tramvaKAUNO GUBERNIJA.
išeina ir kuone visi skrybėliuoti
žl.
butų
įneštas j protokolą ir įteikturi pasitarti su savo generolais. jaus įvedimo.
palengva važiuoti,
su lazdelėmis lietuviai
X Žagarėje gyvuoja iyo2 m. tas valdžiai. Bet jei tas nutariponaiKAUNAS.
Vindobonoj uždaryta telegrafų Taikytojai mano, jog Carranza
X Vilniaus mokslo apskrities
čiai, taip kad lietuvių kalba pa- įkurta Ugniagesių dr-ja. Drau- mas ir įvyks, tai nauda iš to vis
linijos j Serajevą, todėl žmonės nori vien laiką laimėti, todėl ne- glob. Ostroumovas pasitrauksiąs
X Kauno gubernijos krikščio- mokslo klausyti telieka maža saugijos nariai—žydai ir lietuviai. bus maža, nes traktierių vietą užnegauna platesnių žinių apie at- siskubina su atsakymu. Bet jei- iš
jo užimamos vietos ne ank- nių liaudies mokytojų susišelpi- jelė. Kai-kurie lietuviai tariasi Dabar
sumanyta sutverti kitą ims kluonai ir tvartai, į kuriuos
sitikimą. Serbijos ambasadorius į gu jis duotų atsakymą, jeigu at- sčiau liepos mėn. galo.
ino
draugija turi nuosavą knygy- prašyti vyskupo, kad pakeistų pa- ugniagesių draugiją, kuries na- traktierininkai šventoms dienoms
Austrijoj persergėjo kunigaikšti siustų į Niagara Falls save atX Archeoliogijos komisija įsa- ną Kaune. Tas
knygynas 1913 mokslų tvarką: pamokslas lietu- riais bus vien tik krikščionįs. prigabęs degtinės ir alaus, kiek
ir patarė nevažiuoti Bosnijon, bet stovus
painformuoti Hucrtos at- kė technikui Ravickiui apžiūrėti m. davė pajamų—$0,273 rub. 73
vių kalba kad butų prieš mišias, Renkami parašai naujos draugi- tik reikės.
"L. U."
kunigaikštis persergėjimo nepa- stovus ir taikytojus apie rcvoliu- Antakalnyj užtiktus rusins. Fobuvo 27,369 rub. o lenkų kalba, po mišių.
kap.
Išlaidų
gi
jos
norinčių
po
klausė.
prašymu
gubercijonierių reikalavimus, tas ant tografas Bulgakas nufotografavo 27 kap. Gryno pelno—2,910 rub.
P. T—ras. natoriui.
Žl.
Užmušto kunigaikščio vaikai tarybų ir sutaikymo įtekmės ne- abu ten užtiktu kambariu.
Abu 46 kap. Pelnas už 1912 :r 1913
Panevėžio
niekas
X
apskrityj
su
senuku ciesorių iškeliavo i turės, nes Carranza nesutiks suLIEPOJUS. Birž. 3 d. išplaukambariu guli žemėse storesnio metus neša viso
labo—4,^-7 rub. nepamena, kad taip daug vaikų
EŽERĖNAI Miesto pajamos
Ischl. Kunigaikštis ciesoriaus bu
kė iš Liepojaus j Londoną "Saralaikyti karą, jis gerai žino, kad kaip pusantro aršino žemės 58 kap., ir sudaro
knygyno apy- butų kuomet paskendusių, kaip šįmet sieks 22,400 57 kap.
v© Bosnijon
tovo" garlaivis, vežąs 308 žmopasiųstas dalyvauti be pašalinių pagelbos įveiks 1 įn- sluogsnio
vartos kapitalą.
pridengti.
Augščio
Išlaidos gi paskirstytos šitaip:
šj pavasarį. Visųpirma paskenAustrijos kariumenės manevruo- ertą.
nes.
Atplaukė j Liepoją "Omkambariai turi daugiau kaip 6
X Kaip "Viltis" savo No. iii do
Nemunėlyj, Rastauckienės 1) miesto valdybos ir našlaičių sko"
se.
garlaivis su 85 išeiviais,
Sulyg paskutinio apskaitymo, aršinus; pirmojo kambario ilgis— skelbia, lenkai-dvarininkai ne tik
valsč., Koldūnų sodžiaus 8 me- teismo laikymui—4,069 rb. (dauKaimyniški prietikiai Austrijos mušiuose prie Zacatecas Iluertos 9 arš.; plotis—4 su
kurių 41 traukiama atsakomypuse arš.; nedalyvavo pirmadienį vyskupą tų vaikiukas Robertas Grutnšliugiau, kaip 18% iš visų išlaidų bėn už
su Rusijos ku-storna Serbija nieužmušta
sužeista
antro kambario ilgis—10 su pukareivių
4,500,
slaptą užsienin išvažiapagerbti ruošiamuosiuose pietuo- kas; paskui Pinavos valsč., Bliū- sumos); ) kariumenčs butams—
fcadd nebuvo labaj geri. o dahar, [2,000, ir 5,600 nelaisvėn
Kadetas^
vimą.
paimta. M a;š,; plotis—6 su puse arš.
se, bet įteikė ingreso kemjtttųi džiu sodž.
metų vaikiukas 827 rubį.; 3) miesto policijos laiLietuvos žinion
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15 LIETUVOS.
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tikimai

IS AMERIKOS.

Federacijos

perdėtinis

Moyer mėgino taikyti

kietijos

ATLANTIKĄ.

mo besistengimais dar
labjau suerzina
nesutinkančias
Rodpuses, jis
Hammondsport,
tnan \Yanatnaker pasidirbdino di- ii vietinės unijos kliubo išėjo per
deli orlaivį ir pradžioj antros pu- užpakalines duris, o tuoj expliosės liepos mano mėginti lėkti Eu- davo čia padėtas dinamitas ir viropon. Gali jis paimti sunkeny- są unijos triobą sugriovė. Mabes 5,000 svaru. Dabar su tuom tyt, dinamitas Moycrui buvo paskirtas. Susirėmime darbininku
orlaiviu atlieka

N.

Y.

jis mėginimus.

su

policija

užmušta vienas žmo-

gus.

PRAPLYŠIMAI
VĖTROS.
Duluth, Minn. Pereitos nedėlios naktyj siautė šitose aplinki-

DEBESIŲ

sušaudyti;
dovanojo jiems gyvastį.

tarėjų. Augščiausia kaina už ti- tas Slezijo: katalikų vadovu
Už tai tulą yra 100,000 markių.
vyskupas Bertram. Slezijos vysne tik paimti aficieriai, bet ir kakupija susideda iš dviejų dalių:
reiviai, perėjo j Vilios pusę. ToI1 Francuzijos parliamentas be viena dalis yra
Prusuose, kita
kiu budti jam atlygino kelis kardebatų priėmė sumanymą leisti Austrijoj, o dijecezijoj katalikai
mūtus nuostolius, kokius jis
švogeriams apsivesti, kas pirma yra ne vokiečiai, todėl vokiečiai
šiuose prie to miesto turėjo.
buvo bažnyčios draudžiama. Da- ir
stengiasi nevokiečius katalikus
bar Francuzijoj yra civiliški šliu- su
bažnyčios pagelba vokietinti;
ĮĮ liūnuose, ginkluotų plėšikų bai, todėl .en dabar nepaiso baž- taip bent darė
pasimiręs archlpulkas paėmė miestą Kalgan, 125 nyčios drausmių.
vyskupas, kardinolas Kopp, lymylios nuo Pekino, ir miestą išgiai *Pru8U Slczijoj, kaip ir Ausplėšė. Plėšikai svetimtaučių nePietinėj Afrikoj, moteris ge- trijoj.
kliudė. Miestus Kalgan turi 60,- ležinkelio valdininko Delaporte,
000
gyventojų.
liūtų užpulta, nušovė keturis Hu|| Iš Bagdado pabėgo iš haTiek remo
tus, o du privertė bėgti.
17 metų duktė buvusio
Įj Birželio 25 d. pasimirė val- liūtų nei buvęs Amerikos pre- sultano sekretoriaus Izzeto Padantis kunigaikštis Sachsen Mei- zidentas Roosevelt nenugalabi- šos ir
atkako j Vindoboną. Atningen, išgyvenęs 89 metus. Jo no. Turbut, Afrikos moterjs už sigabeno ji
auksinių papuošalų
Įpėdiniu yra sunus Rernhard, gi- vyrus drąsesnės.
už

IR

nėse

vėtra

ir

audra

su

SUGRIUVO TUNELIS.
New

debesių

dirbamo

York.

Sugriuvo

tunelis

požeminio gelžinkelio iš

praplyšimais. Ant ežero vėtra Ncvv Yorko Brooklynan ir užbėapvertė nemažai laiveliu. Prie rė apie 20 darbininku. Du darinėjimo i portą Temo Ports bininku užmušė, šešis sunkiai
Ilarbor paskendo garlaivis "Ma- sumankė, kitus pasisekė sveikus
taffa." Audra siautė taipgi Wis- išgabenti laukan.
consin, Minnesota ir Iovva val-

stijose. Debesių praplyšimai pagimdė tvanus. Mieste La Crosse
ant gatvių vandens yra 4 pėdos.

EXPLIOZIJOS

paslaptis

Prancūzijai.

kančias puses, bet tas nepasiseks. Matydamas, kad savo taiky-

RENGIASI LĖKTI PER

atsigynimo

|| Vokietijoj, ties ežeru Bodeti, pierą, turi tuoj mokestį nutrauknetikėtai kilusi vėtra užklupo iš- ti, kitaip turės
gana dideles bausplaukusius žvejoti žvejus ir daug mes mokėti.
|| Po paskutinių musių prie Za- jų valčių vilnjs apvertė. Išgriebė
catecas ir paėmimui miesto, Hu- 10
prigėrusių, bet truksta dar 25,
[j Chinuose smarkus lytus paertos kareiviai apleidžia jį ir pul- kurie
taipgi turėjo prigerti.
gimdė didelius tvanus. Visi pakais ptreina j revoliucijonierių
upiai vandens užlieti. Sulyg gaupusę. Iš miesto Gtiaymas veik
|| Rerliuo socialistų laikraštis tų žinių, prigėrė tūkstančiai žmopusė garnizono kareivių pabėgo. "Vonvarts" pranešė apie priga- nių.
Materiališkus nuostolius,
Dalis indijonų taipgi perėjo j re- vystes ir
titulų pardavinėjimus tvanų padarytus, skaito ant 5
voliucijonierių pusę. Mieste Za- praktikuojamus Vokietijoj, kas milionų doliarių suviršum.
catecas \ illa nelaisvėn paėmė daroma
ypač Nuernberge i»*
6,000 kareivių ir. 115 aficierių. Muenchene. Ypač perkami tituII Vietoj pasimirusio Vroclavio
Paimtus aficicrius Villa liepdavo lai vaizbos
patarėjų ir dvaro pa- arcliivyskupo Kappo tapo paskiršiltom kartu vienok

nesutin-

AUKOS.

Hollerest, Ala. Jau buvo raTies Xew Albin ir Lansing ke- šyta apie explioziją čianykštėse
liose vietose vanduo pragraužė ka-yklo-e, kuri tiek aukų paėmė.
pylimą ir išliejo per krantus. Ištraukė iš olos 195 užmuštų darDaugelyj vietų pasiliovė geležin- bininkų kunus. Moteris jų su
kelių traukinių bėgiojimas. Mies- vaikais liko be penėtojų ir vargą
te Viraąua vanduo nunešė dide- kenčia.
les tabako dirbtuves.

męs

1851

metuose.

ĮĮ

|Į Airijoj sufragetės uždegė seMOTERIS TEISĖJOS NUNUSINUODINO NEREGĖ
Užmuštas Austrijos sosto Įpėdinis Ir jo žmona su šeimyna. (Skalt.
ną
bažnyčią, kuri beveik su visu
BAUDĖ moterį.
"Politiška užmušystė" ant pirmo puslapio).
GIESMININKĖ.
sudegė. Tik griuvėsius išgelbėjo
Christopher, 111. Pritaikintieji
Oakland, Cal. Jos namuose raVisos
pasiskubinę gesintojai.
do negyvą neregę giesmininkę teisėjai, visos moterjs, už prigamedinės bažnyčios dalįs buvo
Meso\v. Pribuvęs daktaras nu- vystes nubaudė $200 moterį Stel|Į Vokietijoj, Saksų viešpatys- kerosimi aplaistytos.
sinttodinusios jau atgaivinti ne- la Johnanas. Kadangi užmokėti
tėj, veik visame jos plote jautėsi žemės drebėjimai, kurie, nors
jstengė. Satižudė mokėjo daug bausmę ji pinigų neturėjo, tai
Į| Berline suimta daug kareikalbų ir buvo jų žinovė; buvo ir' pasiųsta ją kalčjitnan. Leista jai
Philadelphia, Pa. Prieš pra- žmones išgązdino, bet blogo ne- viu. Juos kaltina už pardavinėnepaskutinės rūšies giesmininkė. kalėjiman ir kelių mėnesių vai- monės reikalu komisiją stojo ge- daug padarė.
jimą Rusijai Vokietijos kariumeką paimti.
nės paslapčių. Pirmiausia suėmė
nerališkas direktorius
Midvale

IŠ DARBO LAUKO.

RAŠO ATMINIMUS.
Ui

Steel VVorks

I

Ossining, N. Y. Antrą kartą
žmogžudystę mirtim pa-

NEVALIA NEDĖLIOMIS GĖ-

RIMŲ

PARDAVINĖTI.

smerktas buvęs N'cvv Yorko poEast St. Louis, Mo. Policijos
licijos leitenantas Becker tapo perdėtinis išleido padavadijimą,
perkeltas j mirties kambarį, kur kad nedėliomis, kol bažnyčios
gyvęs iki nužudymo laiko ir tą yra atidarytos, alus stiklais ir
laika nori jis apteršti atminimu blokinėmis
nebūtų pardavinėjaparašymui, kurie gali but labai mas. Priešakinės duris turi but
interesingi, žinoma, jeigu minė- uždarytos, saliunan galima ineiti
tas Xew Yorko policijos aficie-' tik
per šalines, jeigu tokios yra.
ras mokės užimančiai parašyti. I

ČEBATAI INDIJONAMS.

EXPl,IOZIJA.
Sheffield, Ala. Prif darbų pla-

St. Louis, Mo. Suvienytų Valvaldžia pirko už $95,000 četinimo upės Tennessee atsitiko stijų
Čebatai tie bus išdalinti
dinamito exp!iozija. Prie to už- batų.
indijonams,
gyvenantiems rezermušta septyni darbininkai.
vacijose ir lankantiems mokyklas
indijonų vaikams.

VĖTRŲ PASEKMĖS.

Watertown, S. D.

Laike siauAUDROS.

tusių birželio
22

po

Mieste

23 d. vėtrų čia tažmones sunkiai sužeisti.

sugriauta

30

triobų.

Sioux

City, S. D. Birželio 23
šitose aplinkinėse siautė
vėtra ir audra. Sunkiai suže'sta

dieną

apie 40 žmonių, sugriauta 50 naBend, Ind.
Gyvenan- mų. Daug nuostolių audra priDaugiausia
čiam čia Henrikui Eulerui gro- dirbo ir laukuose.
miestelis
\Vatertown.
vai- nukentč

VAIKĄ

PERSIUNTĖ PAČTU.<

South

matnešys atgabeno jo mažą
Audra siautė taipgi aplinkinėse
kį, kurį jam pačtu atsiuntė nuo
jo pasitraukusi moteris, gyvenan- Duluth, Minncapolis ir St. Paul.
ti mieste Laporte, Ind. Už vai- Užmušta ir kiek žmonių, bet apie

persiuntimą pačtui motina už- tikrą užmuštų skaitlių žinių nėra.
Nuostolius, audros padarymokėjo 17 centų. Pigiai mat jam
skaito milionais doliarių.
tus,
atsiėjo kelionė.
Audra daug nuostoliu pridirbo
PREZIDENTAS PALIUOSA- taipgi valstijose: abiejose Dakotosė, YVisconsine ir Minnesotoj.
VO KETURIS DINAko

MITNINKUS.

Washington, D. C. Prezidentas paliuosavo
kalėjiman teismo
pasiųstus už kovoj su kapitalu
vartojimą, dinamito keturis vado-

Milvvaukee, Wis. Smarki vėtra
birželio 23 d. perėjo per Milvvaukee ir daug blogo pridirbo miesir

jo apielinkėse. Sugriauta
o laukuose ant didedaug
triobų.
\Vorkers"
liu plotų išnaikinta javai.
organizacijos: Michael J. II.
Antagomic pavietyj, Wis., vėtHannon iš Scrantono; I'rank II.
ra pridirbo nuost. ant S 100,000.
Pamter iš Omaha ; Fred J. MooAnt farmų išgriovė daug tvartų,
ney iš Duluth ir VVilliam Shupe
o juose užmušta nemažai
galviiš Chicago. Likę 20 turės sėdėti
jo
Leavenvvortli kalėjime.
Į
vus

"Structural

te

Iron

GAISRAI.
BAŽNYTINIAI VAIDAI.
South Bend, Ind. Lenkai paManchester, N. H. Viduryj šifapijonai šv. Kazimiero parapi- to miesto birželio 24 d. siautė
jos, užėmus parapiją su policijos baisus gaisras, kuris
pridirbo
pagelba kuu. Grutzai, negali iki nuostolių aut miliono doliariu.
šiol nusiraminti.
Neužganėdini- Prie gesinimo sunkiai sužeista
mas is kunigo didinasi.
Todėl
penki gesintojai. Juos smarki
visos čionykščios lenkiškos drauparako expliozija išmetė ant gatgijos sušaukė viešą susirinkimą, vės per
langą nuo trečiu lubų.
apkalbėjitnui parapijos reikalų ir
budo tolesnės kovos su kunigu
Saiem, Mass. Birželio
iš-

Grutza.

*

25 d.

pusė šito miesto.

degė
Ilgai gesintojai neįstengė ugnies sulaiATGAVO REGĖJIMĄ.
kyti, nei vartojimas dinamito prie
Reading, Pa. Keli metai atgal, gesinimo nieko negelbėjo. Ugnis
nuo akių įtempimo
prie siuvimo, greitai platinosi j visas puses.
moteris Emma Epler iš MonPirmiausia nuo expliozijos užsithom nužudė regėjimą. Dabar
degė dirbtuvės Korn Leather Co.
gi, gydoma su radium, ji regėji-1 N'uostolius,
ugnies padarytus,
mą atgavo. Dabar mato jl net
skaito ant 20 milionų doliariu.
geriau negu pirma; gali be akiTarp sudegusių įstaigų yra manių skaityti.
žiausia 20 dirbtuvių, dvigubai
daugiau pardavinių, katalikiškoji
DARBININKŲ VAIDAL
šv. Juozapo bažnyčia, našlaičių
Butte, Mont.

Kalnakasių or- namai ir apie 200 namų. Su virganizacijoj Western Federation šum 10,000
įmonių neteko papi Miners uzgimč cia dideli nesu-l
stogės.

Brady, ir patarė visose valstijose priverstinai įvesti 8 valandų darbo dieną.
Jis
mano,kad tokias teises noriai priimtu visi pramoninkai, nes tuom
konkurencijai butu padaryta galas. visi pramonininkai turėtų pildyti lygias teises. Brady mano,
kad
sutrumpinus darbo laiką,
producentai nieko nežudytų, nes
darbininkai galėtų dirbti greičiau, o jeigu ir butų nuostoliai,
tai už juos juk producentui atly-

įį Paryžiuj,

birželio 27

d.,

atsi- kariumenės

ris

buvo besikumščiavimas

buvo

feldfebelį Pohl,

raštininku

Esančias Galicijoj kasyklas
išperka franeuzai: Mugol kom-

panija pirko kasyklų
lionų

kronų,

kompanija už
už 8 milionus,
už 5 milionu9

kita
7

už 50 mifraneuziška

milionus, trečia

šimtą tnkstaneių doliarių. Ji
pabėgo nuo savo vyro.

LIETUVIAI AMERIKOJ.

Bankas "de Paris"

IŠ PERU, ILL.

kronų.

Baigė kolegiją
daug
[Į Varšavoj
bininkų gazo dirbtuvių. Juos
tina už kurstymą streikuoti.
suimta

se

dar- liu.
kal- \o
To-

iškilminga mokslo metų užbaiga vietinėj šv. Bede kolegijoj,
kurią lanko ir keletas lietuvių.

dirbtuvėse buvo streikai, bet
Visi
sugrjžo darban.

ku- darbininkai

su aukso medaBirželio 16 d. vakare atsibu-

su

nekantrumu laukėme tos
linksmios valandos.

paskutinės

inžinierijos
garsiausių amerikoniškų bokserių, negro raštinės ir pardavė Rusijai ryĮ| Anglijos atstovų ruine -bu-' Pavakarėje moksleiviai, išgirdg
Jack Juhnson ir baltspalvio tinių tvirtovių plianus. Suimtas vo užklaustas užsienių ministeris varpo balsą, šaukiantj visus viFrank Moran iš
Pittsburglio. už panašius darbus Dr. Blumen- Grey apie paskalas, buk tarp dun, susirinko j kolegijos audiKaip Amerikoj baltspalvius prie- thal iš Dresdeno, nes ir pas jį Anglijos ir Rusijos yra sutari- torium.
šus, taip ir Paryžiuj negras leng- rado svarbius kariškus dokumen- mas, kaip karo laike turi veikti
Suėjus visiems salėn, už valandėlės
sulaukėm kolegijos prezivai j veikė ir gavo už tai $30,000. tus.
Minis-!
abiejų kraštų laivynai.
Duesseldorfe suėmė buchhal- teris patvirtino, jog toks sutari- dentą, Rt. Rev. V. Huber'ą, kuri
|| Veik visų pakraipų Japoni- teri ir du darbininku Rbeino me- mas yra. Panašus sutarimas jau sutiko triukšmingu delnų plojijos laikraščiai užsipuola ant Su- talo dirbtuvių, kurie pardavė seniau Anglijos yra padarytas mu.
Po. gražaus vietinės orchestro9
vienytų Valstijų dėl aprubežiavi- Prancūzijai Vokietijos kariume- su Francuzija.
mo
maršo, prasidėjo dalinimas dipliojaponų tiesų Kalifornijoj. nės vartojamų granatų uždegą.
Todėl su- Laikšratis "Nichi Nichi" smar- Minėtose dirbtuvėse valdžia dirbgina konsumentas.
ĮĮ Serbijos karalius Petras iš- mų, užbaigusiems mokslą. Po to
trumpinimo darbo laiko pramo- kiai peikia dalyvavimą Japonijos dina kariumenei daug jai reika- leido prokliamaciją, kurioj savo buvo apteikimas aukso medaliais
nės vedėjai nereikalauja bijotis. San Francisco parodoj.
lingų daiktų; jos darė gana dide- tautai praneša, jog dėl menkos ir kitokiomis dovanomis atsižylę konkurenciją Kruppo dirbtu- sveikatos pasitraukia nuo vieš- mėjusių moksle studentų. LaĮĮ
Francuzijos
parliamente vėms, todėl Krupp nesenai jas patavimo ir valdžią perduoda an- bai buvom visi linksmi ir džiaugtram savo sunui Alexandrui, nes smingai, sveikinome savo draugą
jo narys Paul Pugliere Conti nupirko.
įnešė reikalavimu uždėti specialę
vyriausiasis sunus išsižadėjo sos- Adolfą Garucką iš Chicago, 111.,
mokestį ant esančių Prancūzijoj
|| Anglijos sosto įpėdinis, prie to. Karalius Petras turi 70 me- kuris pirmas iš lietuvių pavyzsvetimų darbininkų, tam vienok Mytchett atėjo pažiūrėti plau- tų, todėl jau nebegrjž sostan. dingai užbaigė kliasišką šios ko|| Vokietijoj, piieste Bonn at- pasipriešino užsienių ministeris ir
kėjų konkurso, bet jį patėmijo Karalių? Petras užėmė sostą legijos kursą su aukso medaliu.
sibuvo tarptautiškas orlaivininkų
Stovėdamas
ministerių pirmininkas, nes mo- sufragetės.
prie 1903 m., kada jo šalininkai aficie- Draugai vėlina jam laimingiaukonkursas. Lakstant, nupuolė su
kesčiui pasipriešintų tie kraštai, kranto, jis pamatė, kad prie jo riai užmušė karalių Alexandrą ir sių pasekmių ir tolimesniame jo
mašinomis keli francu/.iški oriš kur yra darbininkai. Svetimų bėga dvi sufragetės. Pabėgti nuo jo moterj Dragą. Karalius Pet- moksle.
laivininkai, bet nei vienas neužKitas lietuvis, Vincas Stulpidarbininkų Prancūzijoj yra apie jų kitaip negalėjo, todėl šoko ras, užėmęs sostą, užmušėjų ne
simušė.
iš Cicero, 111., laimėjo aukso
nas,
tik
ant
kariumenSs
60,000
iš
vandenin, o sufragetės paliko
neprašalino,
už geriausiai lietuviškai
medalį
ir
užvandenin
nebet
todėl
šokti
kranto; jos
juos paaugštino;
j; 1913 metuose Francuzijoj giparašytą
rašinėlį temoje "Žmosušaukta
žinia
atsu
|| Grekijoj
tarnyston drįso.
jo
mušystą, turbut,
mė
vaikų 5,112 mažiau negu septynios kliasos
nijos
rezerProgresas."
tai
buvo
likta.
Už
jūreivių
jis ilgą laiką
1912 m. Skaitlius gemančių vai- vos neva
Antrą dovaną laimėjo už tokį
Tš Rusijos, vpac iš pietinės, boikotuojamas kitų valdonų.
manevrams; bet ištik|Į
ku vis mažinasi, o skaitlius perpat rašinėli Jonas Poška iš Chiro, kaip mano, Grekija mobili- kraustosi Vokietijon atgal pulkai
siskiriančių porų eina vis didyn. zuoja savo kariškį
laivyną ir ren- vokiečių kolionistų. Juos valdžia
ĮĮ Londonan atėjo žinia, buk cago, III. Šį medalį paaukavo
1912 met. persiskyrimų buvo
gia jį karan.
apsodina ant žemių nuo lenkų iš- Albanijos sukilėliai apvaldė Al- lietuviams kun. A. Deksnis, kle14,599, o pernai 15,076.
pirktų, kur jiems valdžia sutei- banijos sostinę Durazzo ir buk bonas lietuviškos parap. Spring
111. Gerbiamam aukaunelaisvėn
IĮ Austrijoj, po vadovyste afi- kia visokius palengvinimus
paėmė kunigaikščio Vallev,
|į Miesto Gothos krematorijoj cierų organizuojama liuosnorių
3v.
Bedo kolegijos lietuviai
tojui
\Yiedo kariumenę, o kunigaikštis
likosi sudegintas kūnas baronietaria
ačiu.
kurie
širdingiausią
Iš
eis
regimetitai,
pagarsintų susirašinėjimų su savo šeimyna buk pabėgo ant
Albanijon
||
nės Suttner, apie kurios pasimiDar
linksma
paminėti,
jog šios
pagelbon kunigaikščiui Wiedui. Amerikos su Japonija dėl apru- porte buvusio svetimo kariško
rimą buvo minėta pereitame Suorganizuota jau 1,600 liuos- bežiavimo japonų tiesų Kalifor- laivo.
kolegijos visi lietuviai (jų yra
"Lietuvos" nume.ryj.
devyni) ui įvairius moksle atsinorių.
nijoj, kadangi Japonija pertraukė
žymėjimus apturėjo šiokias ar kimieste
ir
nesutiks
tarybas
pranešė, jog
ĮĮ Pietinėj Amerikoj,
|j Varšavoj pasibaigė byla baĮj Amerikos ambasadorius Gre- su aprubežiavimais japonų, to- Guavaąuil, Escuadore, susekė su- tokias dovanas, kas ne dažnai
rimo Bispingo, kurį teisman pa-;
kijoj, George Ered Williams, at- liau žiūrinti Amerikos politikie- kalbi ant gyvasties prezidento kur kitur pasitaiko. Dar verta
traukta už u/mušimą kunigaik- sišaukė
j tvarkančią Albanijos riai mano, kad be karo su Japo- Leonardo Plaza. Nutarta buvo paminėti, jog čia jau antri meščio Druckio-Lubeckio. Teismas reikalus
tarptatitišką komisiją su nija neapsieis, o karas tas jau užmušti prezidentą, o jo vietoj tai, kaip gyvuoja A.L.R.-K.M.
Bispingą rado kaltu ir, atėmęs pasiulymu savo pagelbos prie nu- bus kitoks, negu šiaudinis su pasodyti
Carlos'ą Sus—mo III-čia kuopa.
pulkininką
tiesas, pasiuntė keturiems me- raminimo Albanijos, bet nuo ko- Mexika. Nors
angliškose *valsti- Conchas.
Lietuviu paskutinis vakarėlis.
Advotams j areštantų rotas.
misijos nei atsakymo ant sava jose nekenčia japonų, bet AngliBirželio 14 d. šios kolegijos liekatai jo paduoda vienok apeliacipasiūlymo negavo. Mat Europoj ja turės remti Japoniją, nes ji
ĮĮ Kadangi Haiti republika ne- tuviai moksleiviai laikė savo pasją. Mėginta buvo paliuosuoti jj nenori Amerikos besikišimo Į Eu- yra susirišusi su Japonija; su
nori, ar negali pas franeuzus ir kutinį mokslo meto susirinkimą.
ja
iš kalėjimo kaucijos, bet teismas
ropos reikalus, kaip Amerika ivj- eis išvien visi Azijos mongolai.
vokiečius užtrauktų skolų mo- Tasai susirinkimas buvo sukviesnesutiko; iš teismo kalėjiman nu- nori Europos besikišimo j Amekėti, tai Prancūzija ir Vokietija tas užbaigimui lietuviškos kliagabeno.
rikos reikalus, nors antai Pie|Į Mieste St. Jolm gauta žinia, sutarė užimti muitines ir iš mui- sos. Susirinkus visiems draugams
tinėj Amerikoj Europa turi di- jog priešais Portridge Island tų surinkti skolintojams prigu- j kolegijos auditorium, kliasos
Į| Grekija pašaukė tarnvston desnę įtekmę negu Suvienytos birželio 25 d. paskendo
pasažie- linčius pinigus. Suvien. Valsti- vedėjas Anicetas Linkus, pradėjo
laivyno rezervas, nes Grekija no- Valstijos.
rinis garlaivis.
Artesnių žinių joms toks Europai tautų elgi- susirinkimą, trumpai prakalbėjęs
ri karo su Turkija. Grekai apkal7
&JJ
tai
vienok
todėl neži- masis nepatinka, bet pasipriešin- j susirinkusius. Po to
nėra,
apie
prasidėjo
tino turkus, buk jie persekioja
Ii Ant salos Sumatros, pietinėj nia, koki garlaivi nelaimė patiko. ti negali, nes tąsyk joms prisi- išpildymas programo, kuriam
grekus Trakijoj ir Azijatiškoj Azijoj (ji priguli. Hollandijai),
eitų Haiti republikos užtrauktas kiekvienas draugas buvcv šį-bei-tą
Turkijoj, sužaginėja grekiškas birželio 26 d. siautė baisus žeKrakove, laike pašventinimo skolas mokėti.
||
prirengęs.
moteris ir merginas. Bet ir gre- mės
drebėjimai ir vulkanų išsi- bažnyčios iškilmių, pasibaidęs
Vincas Stulpinas skaitė refekai. kur gali turkus nugriebti, veržimai.
Žuvo j prie to daug arklys spyrė j pilvą katalikų arĮ] Pagarsėjęs išradėjas bevieli-1 ratą temoje: "Lietuvių Išeivystė
5u
žmonių.
jais elgiasi negeriau.
Mieste penkoelen že- chivyskupui kunigaikščiui Sapie- nio telegrafo, italas Marconi, mė- ir Gyvenimas
Amerikoj," kuriamo
mės drebėjimai s,ugriovė
iug chai ir tapo jis pavojingai užgau- gino bevieliniu telefonu susikal- buvo trumpai nurodyta, kokią
Nenorėdama apsileisti kitoms namų. Sala Sumatra turi su irir- tas.
bėti iš Londono su Berlinu ir tas
skriaudą padaro lietuviai sau. aptautoms, ginkluojasi ir Šveicari- šum 3 milionus gyventojų maiam pasisekė. Toluma Londono leisdami tėvynę ir ką randa čia
ja. Pirko ji Vokietijoj šešis or- lajų, o baltspalvių yra tik 5,000.
|Į Paryžiuj sustreikavo paoto nuo Berlino yra 600 mylių.
Amerikoj.
laivius savo oriniam laivyi ui.
tarnai. 600 streikuojančių apvalPo jo Antanas Martinkus pasaį] Vokietijoj, Metz aplinkinėse dė po smarkiam mušiui didžiojo |: Kijeve, laike pašventinimo kė trumpą pamokslėlį, nurodyĮ; Seniau 25% alzatų, pašauk- suareštavo civiliškais drabužiais pačto triobą ir parengę barikadas, pamatų triobos, vaizbos instituto damas svietiniems
moksleiviams,
tą tarnauti kariumenėj, tarnystą apsirėdžiusi
anglišką aficierą. ten užsidarė. Triobą apstojo 800 studentų choras atsisakė giedoti kokiais takais jie privalėtų eiti,
atlikdavo Alzatijoj; dabar alza- Jam užmeta
šnipinėjimą Vokie- policistų, bet miesto valdžia ne- tautišką rusų hy^nną "Bože caria kad užlaikius tarp savęs vienybę.
tai bus siunčiami tarnauti j kitijos atsigynimo paslapčių. Tvii- drįsta paliepti policistams su chrani."
Adolfas Garuckas, kuris šiuostus Vokietijos kraštus, nei vie- tovė Metz
yra prie Prancūzijos prievarta streikujoančių užimtą
met
kolegiją baigė, apibriežS
nas alzatas negalės tarnauti rerubežių, kur su savo maža ka- pačto triobą ir. parengę barikadas,
|| Prancūzijoj Įvesta mokestis šios kolegijos istoriją ir pasakė
gimentuose, stovinčiuose Alzatl- riumene anglams nelengva butų ka<i užsidarę ilgai neišlaikys, nes 5% nuo visų
Francuzijoj turi- atsisveikinimo su draugais žodj.
prisigriebti; todėl manoma, kad jiems pritruks maisto, todėl iš mų svetimų procentinių popierų.
Ketvirtas is eilės, Kazimieras
Vo- bado ttirė# pasiduoti.
i angliški aficieral gnlptnčja
Bankai, gavf svetimo krašto po- Svins.kas skaitė paskaitą temo|»|

iŠ VISUS.
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"Kokia yra nauda įš laikraščiu .net.du advokatu: vieną iš Sęhcskaitymo." Tai yra jauniausi* iš nectady, X. Y., antrą—iš IIoovisų čia esančių lietuvių. Labai Mck l'"a!Is, N'. Y. Kaltinamieji
pagirtinai iš savo užduotie-- i--i taipgi pasiėmg apgynėją (\ ietirišo: iš jo jaunos sielos išsiveržė ij). Advokatui pradėjus sumuš<5aug idealizmo ir gražių patrijo- uosius klausinėti, tie taip pra-

tiškų jausmų.

dėjo maišyti, kad net buvo teisjuoku. Vėliaus pradėta klauPranciškaus \'aičaičio eiles, "Al- -inėti kaltinamųjų. Pastarieji ne
girdžio kova ties Maskva." jo prisipažino prie kaltės ir tapo
pirmas kaipo dekliamatoriaus iš- visi paleisti. Teismas tuomi užėjimas padarė gerą jspudį. Gera sibaigė. Skundėjai užsimokėjo
Kazimieras

buvo taipgi J
1. lė

I

Liutkus

l'oškos prakal

>110

ikrą

pa-akė

Netikrą

ir

me

teismo kaštus.

Mci- traukti

Dabar žada pa-

Jurgio draugiją
C. G.
k"
prieš Grandįury.
Pagalios šitą moksleivių "aktą"
užbaigė Anicetas Linkus, duoda
IŠ AMSTERDAM, N. Y.
mas trumpą nurodymą, kaip reikėtų moksleiviams clgti-. apleiStreikas. Šiame miestelyj dardus mokyklą.
bu yra užtektinai, k.ula visos
Jauunoliai po to i-->i-kir-tė pil- dirbtuvės dirba pilną laiką, nes
ni džiaugsmo ir brolišku jausmų,
įvairiu dirbtuvių čia nemažai.
atsisveikindami ,iu draugais, kol Vienok
šiuosmet, kaip kitur, taip
nesusieis vėl sekantį rudenį.
ir pas mus darbai eina visai silpšpokas. nai. Xekurios dirbtuvės dirba
apie

visą

šv.

likiškoji publikos pusė jautėsi

la-

Nusistebėjau, girdėdamas, kad mus šiame sunkiame kovos lau- Inas nemalonus tai jisai yra iš- ' įtekme persitraukia
tuomet, kai
"Lietuva" esanti purvina, Skai- ko.
tikrųjų nemalonus tiktai sąmonin- įtveriančiosios jiegos negali jau su-'
Tą pačią dieną vakare atvažia- tau t<j laikrašti su pamėgimu jau
Streikus eina didyn. Išpradžių gai s ryčiai ir tuom
pačiu laiku yra valdyti smarkių geismų iš besąmo-*
vo ir kalbėtojas, kviestas iš Chidaugiaus 3 motu ir uicko "purvi- sustreikavo 3 VYestingliouse fab- įvykdintas
iš besąmonin- ningosios sryties ; mieguista
geismo
sąmonž
Susirinko suvirs šimtas no" neteko pastebėti.
cagos.
Klausiu rikai: VYestingliouse Electric and
gosios sryties. Pas sveiką žmogų tuomet tartum kreipiasi prie sąmoPrakalbos
žmonių.
tesėsi apie kitų "Lietuvos" skaitytoju, ar jie Manufacturing Conipany, \Yest- cenzūra
paprastai tiek stipri, kad nės budėjimo stovio, melsdama pas
porą valandų ir žmonėms patiko. kartais nepastebėjo ko nors puringhouse Machine Co., Pitts- jinai moka paralyžiuoti arba iš- ^įjį pagelbos.
nu'"'
Žmogus
Buvo surengtos prakalbos ir an- vino. nes gal aš
pražiopsojau. burgh Meter Conipany, o dabar kreipti reikalingamjamc laipsnyje varo slogutį, šutai-o pabusta,
suardytoji
susirinko
Vienas
trą vakarą.
atsako: "Bu? jau 14 111c- prisidėjo ir ketvirtas fabrikas:
kartą
išguistuosius geismus. Tačiaus, lygsvarą, nurimsta ir vėl užmiegi*
apie 300 žmonių. Šį kart prakal- tŲ, kaip "Lietuvą" skaitau ir nie- Union S\vitch and Signal ConiMums lieka dar paminėti, ko*
jeigu ačiu kokiems nors liguistiems
bos irgi buvo dainomis paįvairin- ko purvino
nepastebėjau." Jeigu pany, Swissvale, Pa.
šie išguitieji geis- kiuose geismuose Freid'as mato
apsireiškimams,
tos.
Žmonės prakalbų klausėsi šis laikraštis purvinas, tai gal to- Dabartinis skaitlius streikuomai prisimuša iki sąmonei mažai svarbiausius
sapnų tvėrimo kalti-*
Lietuvos Sunus. dėl, kad visokius purvynus šluo- jančių darbininkų riekia apie
atydžiai.
tai nema- ninkus.
iškraipytoje
išvaizdoje,
y
ja lauk iš lietuvių gyvenimo.
16,000 ir žada prisidėti dar apie lonus
stovis, kuriame yra sąmonin- Savo lekcijose apie psiciiopatizJ
IŠ RAYMONDVILLE, MO.
V. M. A. 3 fabrikai, jeigu streikas užsitęs
goji srytis, pasididina, ir sapnas mą (sielos ligas) Freid'as sako
Lietuviai farmeriai.
Skaitant
ilgiaus. Streikuojantieji darbi- virsta slogučiu. F; Jtnė
sapne be- kaslink to tšitaip: "Nagrinėdami
laikraščius, iš visur tenka patėninkai labai ramiai apsieina ir joveik visuomet yra ženklas to, kad sapnus, geriausiai
savus, jus su nu*'
myt žinučių, bet iš mūsų koliokių riaušių nekelia. Žinoma, tam
sąmoningajai
sryčiai
gręsia
pavojus sistebėjimu patiriate apie tą netikėk
nijos dar nei sykio neteko patėdaug gelbsti tai, kad saliunai užperj'austi ką nors labai nesmagaus. tai didelę rolę, kurią losią žmo^
myti jokios žinutės. Lietuvių čia
kuEsama
daryti.
provokatorių,
Labai įdomų aiškinimą suteikia gaus išsivystyme
jaunų kūdikystėj
gyvenančių yra aštuonios šeimyrie bando įkalbėti žmonėms, kad
Freid'as
tam faktui, kad
sapnai dienų jspudžiai ir perjautimal.
nos; visos turi nemažas ukes.
Męs, East Pittsburgh'o ir apie- jeign kompanija partrauktų "skelabai sunku atsiminti.
Vienas lietuvis ūkininkas turi sa- linkčs lietuviai, atsišaukiame j
Sapnų pasaulyje suaugęs žmogus
bų," tai kad darbininkai spėka paprastai
veiklu- tęsia savo kūdikystės
Sąmonės
priešinimosi
vą "šingelių" dirbtuvėlę, kurioje lietuvių visuomenę, prašydami, pasipriešintų.
tuogyvavimą
Suprantama,
mas budrumo
keletas darbininkų dirba. Javai kad mus medžiagiškai paremtų met
stovyje yra dar stip- su visomis pastariosic* ypatybėmis
galima butų rasti priekabių
resnis negu s'apnc. Todėlei jisai ir visais geismais, net ir tais. kurie
ir daržovės puikiai auga, kvie- šioje valandoje, kuomet męs ko- ir
partraukti miliciją. Žmonės
net iškraipytoje vėlesniame laike
čius manoma ši^ savaite (birže- vojame už duonos kąsni. Šiuose tačiaus
pasidarė niekam,
yra išlaiko persergėti, kad lengvai pamato
laikuose gerai žinome, kad kol vengtų tų visų kurstymų, ir iš- sapno prasmėj e tikruosius jo moty- netikusiais.
lio 7—14 d.) pjauti.
v
vus ir stengiasi neprileisti
Birželio 5 d. apie pietus ištiko dar darbininkas dirba, tai
jo vėl Toliaus
kad
j
bai jžeista.

Atsišaukimas.

tris-keturias dienas sąvaitėn,—tai ir tai dar gerai. Viena
Prieš bylą ii byla. Lietuvių dirbtuvė, buvo iki šiam laikui dirpriežodis sako: '"Iš didelio debe- busi vidutiniškai, bet keletą sa- didelis
sies mažas lietu-." Taip atsitiko vaiėiij atgal sustreikavo šioj dirbville's
ir pas mus Iloosick Falls, X. Y. tuvėj apie 200 žmonių, t. y. vi-

IŠ HOOSICK, FALLS,

N.

Y

Čionai gyvuoja jau nuo 1911 111.
draugystė Sv. Jurgio Kareivių,
šiuosmet pribuvę kalbėtojai
pp. Baltrūnas ir Vasnelis (kovo
7 d.) sutvėrė ir LSS. kuopą iš
o

penkių narių. Pastarieji pradėjo
grasinti Šv. Jurgio draugijai, buk
jie sugriausią ir padarysią \isus
socialistais. Tat, pabūgę visi (?)
lioosickfallieėiai,

per

minėtos

vof. po

gali rodo,
nepasiseks darbininkų
gaisras mus Raymond- dar šiaip-taip stumtis diena iš vienybės išardyti.
miestelyj. Sudegė vietinė dienos. Bet jeigu darbininkas! Pasarga. Aukas prašom siųsti
banka,
penkios krautuvės i tris netenka darbo, arba išeina kovoti i kasieriui Petrui Kimbirauckui,
-as skyrius tapytojų, kur siulus
namai.
Nuostolio, sakoma, pada- už savo duonos kąsnio pagerini-į (Box 328, East Pittsburgh, Pa.),
dažoma.
Šitas skyrius turėjo savo uniją, tai kada dirbtuvės ryta apie dvidešimts šeši tūk- mą, tai tuoj pasijunta, kad badas I kuris yra po kaucija, o laiškus
stančiai doliarių.
jam žiuri stačiai į akis. Žino- su vardais aukavusių, sekretoriui
kompanija paliuosavo nuo darbo
Gaisras
iš
šios unijos sekretorių ir preziprasidėjo
valgyklos. ma tokioj brangenybėje, kaip K. Leonavičiui (Box 84, East
Lietuviškų laikraščių čia par- kad dabar yra, darbininkas nega- Pittsburgh, Pa.). Aukos bus padentą, tai skyrius ir išėjo streieina:
2 nurn. "Lietuvos," 1 num. li
sutaupinti juodai dienai, o kvituotos per laikraštį, kurj aukan, reikalaudamas, kad tuos vyir 1 "Tėvynės."
"Draugo"
tiems, kurie turi šeimynas, yra kautojai nurodys.
rus
atgal darban priimtų. DarbA. Žimančiutė. dar sunkiaus. Todėl dar sykj
Prašome ir kitų laikraščių perdaviai vienok nenori priimti ir
Komitetas.
primename, kad paremtumėte spausdinti.
ima naujus žmones, kuriuos moIŠ SO. BOSTON, MASS.
kina to darbo. Iš tų darbininkų
Užgina šokti. Prasidėjo ir pas
yra daugiausiai italų, yra lenkų,
P. Ahnarin.

draugystės susirinkimą nutaria,
kad kiekvienas, prigulintis prie
draugystės, neprivalo laikyti to- o lietuvių tai visai mažai. Dabar
kių burdingierių, kurie neatliks ima ir lietuvius ir mokina juos.
Velykinės išpažinties (suprask— Lietuviai, priklausanti prie unisocialistus). Prieš pat Velykas, jos, išduoda juos italams, kurie
pribuvus lietuviui kunigui Mole- šiuos streiklaužius ne sykj mėgikaičiui, visi ėjo išpažinties, apart no mušti. Buvo ne vienas jau
'cicilikų,' kurie labai

iš tų

žmonių

šidijosi, vadindami juos tamsunais, šventakupriais ir kitokiais
vardais. Vėliaus neatlikusieji išpažinties tapo išguiti iš burdų.
Jie susirado sau ramią vietą pas
ūkininką lietuvį protestoną ir nusiskundė socialistų laikraščiuose,
kad juos tamsunai nelaiko ant
burdo ir jie turi susirasti sau burdą pas svetimtaučius (mat jie ir

areštas ir kitam

kėti po kelias dešimtis
Prie šios progos gal

doliarių.

prošal j
apie kitą streiką, nors
kitos rūšies. Parapijos
giedoriai, tarp kurių ir vargonininko prabėgo juoda katė, ėmė
ir atsisakė giedoti: mat jie susikivirčijo už ką ten su vargonininku ir užsimanė pamokinti jj
"razumo." Vargonininkas surinko vaikus ir iš jų sutvėrė chorą,
kuris dabar ir gieda bažnyčioj.

paminėti
jau visai

lietuvį protestoną vadina svetimtaučiu).
Vėliaus socialistai pradėjo gra- Girdėt,
sinti hoosickfalliečius su pp. Per- taikyt.

*

prisiėjo užsimone

ir

kad

netrukus žada susi-

kunu ir Bagočium: esą kada tie
Kaip visur, taip ir čia, yra viatvažiuos, tat tik toji "tamsunų sokiu nuomonių žmonių. Yra todraugija" turės sugriuti. Tą iš- kiu, kurie vadina save gerais
girdę, kareiviai pradėjo nerimauti žmonėmis ir gerais katalikais: eiir laukti, kada tie Perkūnas su na j bažnyčią ir išpažinties, o
Bagočium pribus. Ir štai gegu- savo keliu saliunuose "skuniežio pradžioje pasirodė pliakatai rius" rauja, kad net braška. Iš
užkvictitnu ant prakalbų, su to buva dažnai ir peštynių, kusu
visokiais tų 'tamsunų' pravardžia- rios mūsų lietuviams garbės nevimais (gaila, kad neprisiunčiat daro, o kiek jau žmonės pinigų
sykiu pliakato. Red.). Ir štai niekais saliunuose praleidžia, tai
gegužio 7 d. vakare Trumville ką apie tai ir sakyti? O vienok
svetainėj pasirodė p. Perkūnas rnusų klebonas, berods, neatkrei(Bagočius nepribuvo). Tik pra- pia j tai didelės atydos; neatkreidėjus Perkunui kalbėli, boosick- pia bent tiek, kiek jis atkreipia
filliečiai apsiautė p. P. aplinkui j bedievius ir socialistus, kuir smarkiai sumušė,—ir ne tik riems dažnai, kaip sakosi, per
Perkūną, bet ir savus "cicilikus," kailj tenka laike pamokslu.
Lietuvos Sunus.
apie ką jau buvo pirmiau '"LiesociaVėliaus
tuvoje" rašyta.

pradėjo grąsinti Šv. Jurgio
Kareivių draugystei, kad jie padary?ią bombą ir kada šios draulistai

gystės

nariai

dalyvaus apvaik-

15 GRAND RAPIDS, MICH.
Prakalbos.

Birželio

21

d. Lie-

Sunų Draugija parengė
ščiojime "Memorial Day," tai jie prakalbas, į kurias kalbėtoju m

visą draugiją "išmesią j padanges sykiu su svetaine." Ir štai
gegužio 9 d. du "draugu" važiuoja į Schenectady, N. Y., ir pasigira, kad jie važiuoja parsivežti
bombos
medegos
pritaisymui
Pargrįžta iš ten gegužio 10 d.,
nedėlioję, 8 vai. vakare. Vakarui būnant gražiam, daug lietuvių ir svetimtaučių buta ant gatvės. Abu parvažiavę "draugai"

tuvos

pakvietė
gos.

A.

Antonovą

iš Chica-

Prakalbas, sulyg apgarsini-

turėjo prasidėti pusiau trečią popiety. Paskirtuoju laiku
kalbėtojas nepribuvo, dėlei to
mo,

keli vietos žmonės buvo papra
syti kalbėti. Sutikus prašytiemsiems stoti prieš publiką, prasi-

dėjo

programas, kuris dar keliais

įvairumais

buvo

pamargintas.

TMD. choras, p. G. Belinio vanuo stoties eina namon.
dovaujamas, gražiai atliko pluošDu ar trįs "smarkuoliai" užtelį dainų. Apart to, dar buvo ii
stoja jiems kelią ir pradeda jųjų dekliamacijų, suaugusių vyrų atklausinėt apie bombas. Tie buk
liktų. Kalbėjo išviso keturi žmolabai pradėję grasinti visokiais nės:
p. J. Bizauckas (apie žmobudais. Ir štai nei nepasijuto,
nių gyvenimą seniaus ir dabar),
kaip smugius gavo. Vargšai ap- p. Kaušius (daugiau apie kapitamušta ir dikčiai apspardyta, kad
lizmą), p. J. Stankus (apie socianet pas gydytoją
reikėjo nueiti lizmą) ir ketvirtas, iš kitur at(Taip kultūringi žmonės niekur važiavęs, kurio pavardės
nepasinedaro.
Red.). Nuo gydytojo sekė sužinoti. Kaslink šio ketparėjus namon, gaspadorius pri- virtojo, tai kaip nežinoma
jojo
sakė savo burdingieriams išsipavardė, t?ip nežinoma yra ir tekraustyti Iš jo buto. Tie nuva- ma, kurioje jisai
kalbėjo. Kalbėžiavo ligonbutin. Pabuvę Troy
ir

Freid'as,

remdamasis!

Tame yra priežas- psichoneurozu*)
teorija, tvirtina,
kad
sunkiai
atsimename kad tiktai seksualiai
tis,
męs
(lytiniai) geissapnus, o kai-kada visai negalime mai iš kūdikystės
laikotarpio galj,
jųjų atsiminti. Labai patikėtina, bėgant išsivystymo procesui, buti
kad pastaramjame atsitikime kau- atstumti.
Jeigu pastatyti tai sąrykė buvo perdaug permatom'a, o to- šin su Freid'o
nuomone, teisybe, nedėl ir būdančios sąmonės priešini- visai
kad

prie sąmonės.

prirodyta,
daugumo suaugusių žmonių sapnų turi savo paGali but, j kuriuos skaitytojus m'ate seksualj pobudj, tai bus
aišku,
aukščiaus išdėstytoji sapnų psicho- kokią pirmutinės svarbos rolę
sapnų
li°gijos supratimo schema padarys sutvėrime skiria Freid'as seksua*
tulo dirbtinumo įspūdį. Pastebė- liams ir ypatingai
kūdikystės persime čia, kad Freid'o sapnu teorija jautimams.
randa sau didelę paspirtį jojo gi
Suerzinimai, kuriuos miegantis
mus įvairus piknikai. Kaip anais
gauna iš išlaukinio pasaulio; toneurozų*)
teorijoje.
sutvertoje
metais, taip ir šiuosmet, vietiniai
Pastaroji gi yra praktikes patvir- liaus, vidujiniai fizioliogiški suerzi-*
socialistai
rengia nedėldieniais
nimai ir atstumtieji dienos
tinta.
"išvažiavimus" tyru oru pakvėgyveni*
1110 geismai, nors ir buva
dažnai
I.aike
Ant
tokiu
(Užbaiga).
puoti.
nervų susirgimų teorijos
išvažiavimų
arba
sapno
ar kitoje
turiniu,
toje
vieno
tik
atskiras
dabar
oro
kvėneapsieisi
gydytyro
yra pastatytas
formoje daro įtaką j miegantįjį,
Dabar padarysime keletą api- moningąją sryti ir sąmonės
pavimu—reikia ir "padūkti,"
srytį*). mo būdas, kurisai Freid'o ir jojo
vadinas pasišokti.
bendrinimų apie sapno veikimą. Besąmoningoje srytyje yra tie geis- mokinių rankose teikia puikia? pa- tačiaus, sulyg Freid'o nuomonės, tai
Birželio 21 d. buvo toks pats Freid'as skiria dvi pamatines vei- mai, kurie kuomet nors buvo iš- sekmes. Tarp kit-ko, nervais ser- atsitaiką tuomet, kada jie (tie suišvažiavimas, bet šokiai, mato- kimo rūšis: sutirštinimo procesą guiti iš sąmonės sryties, užspausti gančių ligonių sapnų nagrinėjimas erzinimai ir t. t.) yra surišti su komai, nepatiko, nes atėję policmo- ir perstatymo procesą. Užsiimsi- po įtekme kokio nors kito stipres- leidžia pažinti susirgimo rųšį ir kiu nors geismu iš besąmoningosioaį
nai paliepė sustoti, nes girdi me sutirštinimo
sryties,—priegto su geismu, turinnio geismu komplekso, prigulinčio priežastis.
procesu.
čiu ryšį su kūdikyste ir esančiu
"ruskii šokių čia nereik." Nekusąmonės sryčiai. Tačiaus, nors išKlausimas: kokią gi funkciją
sako Freid'as,
"Sapnas,
seksualio pobūdžio.
rie "kei!:ė" vietinj kleboną, kutu
iš sąmonės, šie geismai neguiti
(veikmę)
pildo sapnas? Kame yra
Žilinską, manydami, kad "ans yra skurdus, neturtingas ir trum- numirė; jie gyvuoja ir
prie pir- jojo gyvavimo tikslas. L'abai iš- Susipažinę aplamuose ruožuose
su
minčių apama mos
Ten Buvęs. putis, sulyginant
v.\ sapnų
taip instrajino."
teorija, męs sugrįšime keprogos stengiasi įsigauti są- siplatinusi yra nuomonė, buk sapir tuj tingumu."
lioms minutoms prie temos,
monėn. Tam kliudo koksai tai nas
palieskliudąs miegui. Išeina, tokiu
IŠ WINNIPEG, ONTARIO,
tos šio rašinio
Mes jau aukščiaus matėme, kaip sargas, prie sąmonės
pradžiojo, ir pasidurių stovįs. budu, kad sapnas ne tiktai nėra
CANADA.
maža vietos užima paties sapno Šiuom sargu ir yra tasai
stipresnis sveika organizmo funkcija, bet, at- klausime savęs, kokiame leipsnyjo
ir kaip, atpenč, platus geismų kompleksas, kuris stovi
išdėstymas
Rinkimai. Birželio 14 d. DLK.
penč, kenksminga, ir savo esybėje išdėstytoji teorija pateisina liaudies
aiškinimas.
Todėlei
ga- grieštame prieštaravime su besąmo- yra liguistu apsireiškimu. Freid'as tikėjimą į tai, kad sapnai turi, tam
Vytauto draugystė laikė savo yra sapno
lima sakyti, k'ad sapno kalba
ningajais geismais. Tokiu budu, tvirtina, kad sapnas niekuomet ne- tikrą prasme ir kad, aiškinant sappusmetinį susirinkimą, kuriame
tai
šimvoliška
kalba.
nus, esą galim'a kalbėti apie ateitį.
Kiekviename
ir kenkiąs miegui, bet
besąmoningoji
atsibuvo taipgi rinkimai naujos
srytis
atpenč, yra
elemente
tai
du
nuolat ko- ištikimu jojo sargu. Miego apsau- Štai ką sako kaslink to patsai
reikalinga suprasti sąmonė
valdybos. Šiltom sykiu į valdy- sapno
Fried'as: ''Priešai mus vėl vienas
netik
bet
ir
tiesioginė jo prasmė,
voj ą priešai. Geismą iš besąrno- gojimas
tai vienas svarbiausiųjų
bą tapo išrinkti: pirmininku
kas
tos
tų
neretų atsitikimų, kuriuose ytin
prie
prasmės priker- ningojos sryties galima prilyginti paties sapno sutvėrime motyvų.
Petras Urbaitis, pirmin. pagalbi- visa,
atkaklus
kas
turi
liaudies tikėjimas arčiau
ar
šiokią
ninku—A. Paknis, finansų sekre- giama,
tekią prie prasižengėlio, išguito iš drau- Geismai, slepiantiejisi besąmoninsu
ir
priėjo
prie teisybės, negu dabartija.
gijos
torium—Viktoras Koralis, proto- sąryšį
negalinčio be bausmės sto- goje srytvje, sulyginant su kitais
mokslo protavimai."
ti tos draugijos akyvaizdon.
niojo
kolų sekretorium—Mart. Dagys,
sielos
Tęgyvavimo judėjimais, yraytin
"Vienu svarbiausių sutirštinimo
sime analiogiją (sulyginimą V.)
Dabar susipažinsime su kai-kukasierium—S. Paknis.
pastovus ir smarkus. Jie visuomet
sako Freid'as,
proceso būdų,
toliaus. Męs žinome, kad prasiženŠita dr-stė gyvuoja nuo 1911
riomis
liaudies patarlėmis ir taip
tai kolektyvių asmenų sudarymas."
budėja ir vusomet stengiasi įsiužsidėti kaukę ir tokioje
išsireiškimais.
gėlis
gali
metų ir laikosi gana gerai. Tik Su
Esama, przd.. toir
sąmonėn
gauti
jąją užvaldyti,
panašios rūšies sutirštinimu
išvaizdoje, nebaudžiamas pasirody- ypatingai gi laike miego, kuomet kios italų patarlės: "Kiaulės sappastaraisiais 6 mėnesiais turėjo
męs jau susipažinome pirmame pati senoje savo draugijoje,
daug nesmagumų, kada per tūkornus."
ypač jei priešinimosi jiega susilpnėja. Są- nuoja giles, o žąsis
vyzdyje apie dėdę P., kur viename
lų vyrų agitaciją sumanyta šitą
priežiūra
kad
yra neužtektinai budri. I monė
Męs
matome,
šiais
su
kovoti
šioje
patarlėj
yra
geisvaizde susipina trjs asmenįs. Sunegali
Ir štai pasirodo, kad tą
draugystę net "perkrikštyti," apie
išreikšta
daro
esencialė
davaizdingai
tai
patį
mais
taip smarkiai, kaip jinai
tirštinimo proceso męs neiliustruoir geismai, iš sąmonės
lis pamatinės Freid'o formulos.
ką "Lietuvos" skaitytojai jau žiTam
reiišguiti.
daro
By
budėjimo stovyje.
sime typišku pavyzdžiu, kadangi
1 as buvo, turbut, dėlei
no.
tik sąmonės veiklumas
apsi- tai
susilpnėjo, kėtų išeikvoti perdaug jiegų, ku- Tuose atsitikimuose, kuomet t įes
labai daug vietos. Abelužimtų
leidimo ir netaktiškumo buvusios
o tokio
susilpninto veiklumo rių neturi miegančioji sąmonė: juk esama apdovanojami kokiu nors
nai kalbant, tam, kad persitikrinus
senos valdybos.
esama
laike
Naujoji valdyba,
miego,
geismai iš sapnas savo esybėje yra pasilsis. labai maloniu siurprizu, tai dažnai
sutirštinimo veikime, užtenka nors
tikimės, pasidarbuos geriaus.
besątnoningosios sryties stengiasi Duoti gi besąmeningiejiems geis- atsiliepiame j tai žodžiais: "Man
aukščiaus išdėstytuose pavyzdžiuovisais budais Įsigauti į
Ypačiai daug laukiama nuo mūsąmonę. Ta- mams liuosai išeiti taipogi negali- tai nei sapne nesisapnavoj' Šiuom
se sulygint sapno apamą su apama
sų naujo pirmininko, kuris yra
čfaus sąmonės, arba, geriau sakant,
tnęs tartum norime pasakyti, kad
ma, nes jie tokiame atsitikime užtu minčių, .kurios atidengiama napasižymėjęs savo darbavimusi
labai pageidaujama, męs matosąmonės sargo veiklumas laike mievaldytų sąmonę ir neišvengtinai at- tai,
keliu. Nėra abejonės,
musų draugystės gerovei. Tiki- grinėjimo
me sapne.
go yra sumažintas, bet nėra pasieikvestų prie perjautimų ir pasielgimės, kad ji*; užves geresnę tvar- kad žmogus yra labai skupus
Todėl geismai iš besąmoliovęs.
Galop, yra dar patarlė: "Rytas už
skiria
mų, kurie normaliai yra skaitomi,
ką, negu senasai pirmininkas ir vojime jiegų, kurias jisai
ningos styties tiktai iškraipytoje, kaipo labai nemalonus, liguisti ir vakarą protingesnis." Jinai yra pilpasės gerą sėklą, sustiprins drau- sapnui.
nai teisinga, jeigu paimti omeužmaskuotoje išvaizdoje gali pagystę.
Winnipegietis. Užsiimsime dabar perstatymo niekti sąmonės slenkstį ir tokiu budu negeistini.
kom- nin, kad 1 įike miego tęsiasi sieLiekasi vienas išėjimas
procesu. Nagrinėjant sapnus, ne- prigauti sargumą jiegij, jiems
los darbas sutvarkyme tu konprie- promiso kelias.
Besąmoningieji
Susirinkimas. Birželio 14 d. sunku
pastebėt, kad pamatinės, ver- šingų. Dabar mums yra suprangeismai iškraipoma ir tokioje nepa- fliktų. ką gimė per dieną. Protas
buvo laikytas DLK. Vytauto drtę turinčios mintįs niekuomet nėra tama sutirštiniino ir
išsiblaivo ir darosi sugebesniu
perstatymo
žintinoje, nekenksminga padarytostės susirinkimas, kuriame išsapne aiškiai išreikštos. Apart to, procesų prasme, ypatingai perstasveikam
veiklumui.
rinkta ir nauja draugystės valje išvaizdoje leidžiama sąmonėn.
sapne dažnai visai nėra tų asmenų tymo procesų, nies visi jie veda
Kas gi galima p'asakyti apie ateiprie
Tuom
pačiu sąmoningoji srytis
dyba. B u vu si s draugystes pre- ir daiktų, kurių dėlei
yra atsiradęs iškraipymo minčių-geismų, patiekfaktiškai pavergia sau besąmoniti- ties įspėjimą. remianties sapnais P
zidentas A. Cross (lietuviškai
sapnas, ir p'aprastai viršų ima pa- dami naujas mintis. Tarp
kad sapne apsireiškia
besąmo- gąją.
Tokiu
budu,
sapnas, Męs matėme,
Križauskas), dėlei kurio nesuge- šalinės mintįs ir pašaliniai vaizdai.
ir sąmonės susidaro savo
tie
visi
ningos
geismai, kurių paprastai
sulyg Fried'o, yra tartum apsaubėjimo buvo kilusios draugijoj
Pvzd., sapne apie "vakarienę" nėra rūšies kompromisas. Basąmoninnežino
stovis.
Xėra
budėjimo
suerzinimams,
visokios agitacijos ir nemalonuklapanas
pacientės vyro, nei josios draugės; goji įsigaun'a sąmonėn, bet išpra- gojantis iš
kad
šie
nors
negeismai,
einantiems
mai, nebuvo išrinktas išnaujo
besąmoningosios sry- abejonės,
žiūrint išlauko, visai nėra as- džių pereiną aštrią
jame,
būdami
Geru
sąmonės kontrolėje, vi^gi
cenzūrą.
savo urėdan.
ties. Tasekmė yra energijos maJo vieton išrinkta meniško
gyvo jausmų budo. Nuo pavyzdžiu gali buti ištvirkęs geisdaro didelę įtaką j budėjančlo žmodarbštus vyrukas Petras Urbaižas išeikvojimas, ir miegas gali
ikrą vertę turinčių minčių ir vaizdų mas, turėjęs vietos kūdikystėje, o
ir pasilgimą. Todėlei
tis.
ramiai tęstis toliau, pildydamas gaus mintis
sapnas, tokiu budu, perneša savo paskui suaugusio proto nupeiktas
atsilsį. galima sakyti, kad sapnų aiškini"Lietuvoj" buvo jau gana plasvarbiąją savo funkciją
ant palyginamai nesvarbių ir
atydą
Toksai
užslopintas.
čiai aprašyta keliose koresponišguitas geis- Tokiu budu, jei ii galima apla- mas leidžia giliau ir geriau suir vaizdų, tačiaus šiaip ar mas galėtų buti
minčių
vienas žinojisapno šaltiniu. mai kalbėti
dencijose apie tuos triukšmus,
apie tai, kad sapnas prasti žmogų, negu
su pirmomis mintimis surištų.
taip
mas
vien
tik budoGrįžtant
neprie musų pavyzdžių,
kokius čia sukėlė atsilankymas
jojo gyvenimo
yra liguisto stovio ženklas, tai visai
S
Freid'as
vadina
sunku
į
procesą
perstatykad
i
mo
.Gilesnis
tulo agitatoriaus, kuris net draumatyti,
sapne apie dėdę
gi supratistovyje.
liguistas elementas reikalinga mamo
procesu. Sapnų veikimo pa- P. meilė yra ypatingai charakterinnu«
leidžia su didesniu tiespanagystės vardą užsimanė savaip patiktai
bcsątne
persmarkiuose
sekme yra iškraipymas tų minčių, gas cenzūros išreiškimas. Iškrai- tyti
krikštyti. Tasai vyras, kaip buvo
kurie suardo šutnu ir drąsumu daryti išvadas
geismuose,
ninguose
užima.
kurios
ištikrųjų
žmogų
pytoji
ir
šių sapnų išvaizdą, sulygi- sielos gyvenimo lygsvarą.
minėta, turėjo
apie jojo pasielgimą ateityje. Žip. A. Cross prinant su mintimis, už jų stovinčioMęs
Įdomiausios
prie
priėjome
tiktai
tokiose
Kada
tai
tarimą.
visa buvo
aprubeapie
Neretai atsitaiko, kad mieganty- noma,
ir painiausios sapnų teorijos da- mis, o
ir
bešalis
būdas
žiuotose
taipogi
jųjų
"Lietuvoj" parašyta, tai tas, žirybose galima kalbėti kussis po sapno įtekme pabusta. Ta-

Sapnų

masis buvo didelis.

Aiškinimas.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

jjo Ilgai "grausmingai," bet apie
dienas, aplei- ką, tai, turbut, tiktai
jisai pats
aukas rinkti tarp tebežino. Prieita net
prie to, kad noma, nelabai patiko ir p. A. lies. Freid'as stato sau užduotim yra cenzūros veikimo pasekme. Palitik spėjimų apie ateitį.
visų Amerikos lietuvių socialisčiaus, tai visai neprieštarauja parengėjai rašteliu kvietė jįjį grei- Cross. Taigi per šitą susirinki- atidengti sapno veikimo prasmę ir sakysime dar keletą žodžių apie neUžbaigdami šį trumpą sapnų teotų—vedimui bylos prieš Jurgius čiau
matiniam dėsniui, kad sapnas yra
pabaigti, bet tai buvo tik- mą jis pradėjo visaip
su tuom suprasti taipogi ir malonius
drauge
turime pilną
sapnus.
ir visus hoosickfalliečius.
"Lietuvą"
Miegas po sapno [rijos aprašyyną, męs
Ir štai tai aliejaus pilitnu į
ugnį: kalbė- dergti: kad ji esanti purvinas patj sapno gyvavimo faktą. Sek- Tuose atsitikimuose, kuomet sap- miego sargas.
kad
mokslas
dar kartą
birželio ig d. auareituoj,: net deteisę sakyti,
tojas dar smarikau "užsiliepsno- laikraštis, kad jos koresponden- dami paskui Freid'ą, męs turime
Neurozais yra vadinamos visos inešė šviesos ir aiškinimo ten, kur
*)
šimts Jurgių ir kitų vyrų, kaltinFreid'as mato tris srytis: be*)
jo." Kaip galima buvo matyti, tai ir visi skaitytojai purvini ir kiek atsitraukti nuo pamatinės tetos nervų lipos, kurios nfra 6urištos
neretai klaidžiojo peklos
dami juos už
sąmoningąją srytj, priešsąmonės 6rytj su nervų sudėjimo persikeitimu. Pa- pirmiau
sumušimą. Tą pa- nekokį įspūdį padarė jisai į pub- 1.1.
mos.
Žodžiu, vyrukas taip užsiJ. A.
šešėli'ai.
tokios
būti
męs sujungiame čia priečsąmoningąjj
čią dieną. 7:30 vai. popiet, pranervų ligos
vyzdžiais Rali
liką, kurios prisirinko apie 150. karščiavo, kad net gaila buvo
ipę
sideda teismas. Socialistai
Žmogaus sielos gyvenime Freid'- ėrytį lr sąmonės srytj (aukštoje pras- kaip neurastenija (paprastai žinomoToksai sudėjimas kartais ir
mėje
turėjo j Netaktingais išsireiškimais kata- ant jo žiu/ėj.
suirutės" vardu), apilepsija
Psichnnt>uro/.as
ji
*)
llgs^
"nervų
tKivų
|
as mato dvi

ligonbutyj apie
do jj ir pradėjo

8

skirtingas srytis: besį-

—

paties Freid'o yra pripaž-i^uiAB,

ir t. y-

—^

$uju&gta

su

BieloB susirgimu.
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patinka,

tai iŠ to viso

dar didesne
laikraščiui alunčiaml rankraSCial turi buti paiymėfi autoriau* pa. žvilgiu tikra
raiu ir adresu. Pasirašantieji pseudoVisi

paduoti, Redakcijos žiniai,
tikroji vardą.

nimais turi

ir

saro

košė, įvyks
anarchija.

pasidarys

Jaunuoliui nusiskundimą?.
įdomu laiškelį randame

LaTė-

bai

Redakcija pasilieka sau teise atslunClamuH Jai rankraščius trumpinti ir
taisyk.
Netinkamus laikraščiui rankraščius
Redakcija, pareikalauta, gr^ina autoriui at«al Jo lėšomis.
Reikia visada rašyti plunksna ir tik
ant vienos poplero pusės, paliekant
plačius tarpus tarp eilučiij.

vynės"
ščio

num.

26-me.

laikra- tuviu laikraščiai būtinai

To

aprašyme

YVaterapie
seimus
buvo
pagirtos
Waterburio mergaitės, kad esančios geros lietuvaitės, iK>rs čia giburio

musios,

apie jaunijeigu męs turėtume bent vieną
-kitą dienraštį. Tafeiaus, kol to dar
neturime, tai gal ir reikėtų pripažinti "Tėvynės" prie to straipsnio
padėtą patarimą, kad "Amerikos lietoms žibutems-žlnclėms

šiuom at- mą,

privalo

tu-

rėti tam tikrus musų

rius."

—

nors

tu

jaunimo skyįvairių "skyrių"

musų sulyginamai mažuose laikraščiuose jau tiek yra, kad kitame jų

čiagimiai berniukai pa- yra daugiau negu špaltų.
jie suatnerikonėję ir]
tik "ant kampų šoka džiką."
Parodos. Turbut nėra kito geIš
visu
Vate r būrio "čiagimių Į resnio įrankio pakėlimui tūlos šaberniukų "Tėvynė" pagyrė tik lies vaisbos bei pramonės, kaip
vieną Pruselaituką.
įvairių parodų rengimas. Yaisba
Tūlas Franas Giegžnas (čia gi-j
tai tvirčiausi
ęi ir pramonė
Dar apie tautiškąją vėliavą.
męs ir augęs, 16 metų vaikinas) ne kiekvienos
Ditautos
pamatai.
Balsai sulyg to, kokia turėtu buti
galėjo iškęsti ir parašė "Tėvynės" džiausių ir galingiausių tautų geLietuviu tautinė vėliava, dar girdi-!
redakcijai laišką, kuriame jis sako, rovė. Šiądien beveik išimtinai resi: gerai butu, kad jie nesiliautų,'
kari jis ima muzikos lekcijas pas miasi ant
jų. Ir lietuvių, kaipo
kol šis gana svarbus klausimas
ne-j p. Petrauską, kad jis dalyvavo nio-' tautos, gerovė daugiausiai prikla.ilbus galutinai šiokiu, ar kitokiu bukinių surengtam koncerte, kad jis sis ne nuo ko kito, kaip tik nuo to,
du išrištas ir užbaigtas.
dalyvavo taipgi pastatyme '"Biru- kiek Lietuvoj galės išsiplėtoti vaisVienas iš paskiausių halsu, tai p.
tės" ir kad jis, nors čia gimęs ir ba ir
pramonė.
Strimaičio balsas, kuris "Tėvynėj"
augęs, tačiaus (langiaus draugauIki šiolei, berods, didžiausiu at(tium. 26-me") maž-daug suveda ją^ su lietuviais negu su "jankiais."
Lietuvos
peikta,

o

nesą

Apžvalga.

—

1

krūvon viską, kas buvo šiame da-

lyke pasakyta

ir

parašyta.

Anot p. Strimaičio, amerikiečiai pirmu kartu pradėjo rūpintis
lietuvių tautine vėliaw nuo to lai-

ko, kada, atsiskyrę

gimstančio

Jatn

todėl

labai

nesmagu buvo,1 apšvieta.
kitų ir jį "Tėvynė"

—

—

Lietuvos vėliava turinti buti:
ir

ant
angelas
geltonos spalvų.
—

mėlynos, baltos ir
"Drauge" ir "Katalike"

Visa tai mums pat<xlo, kad męs
turime plačią dirvą darbui, tik
arba męs jos ner.orime dirbti, arba

buvo pa- mums stoka tinkamų įrankių. Kad
sirodžiusios nuomonės, kad Lietu- tnusų lakraščiai
nenorėtų dirbti,
vių tautinė vėliava turint: buti dar to negalima butų pasakyti. Teikitokios kombinacijos: turėtų bu- singiau bus, kad mes dar neturime
ti duota vieta žaliai
spalvai, kuri
laikraš-

tinkamų įrankių. Musų
čiai, (nors jų, berods, nemaža tunose apdainuota ir 1.1.
rime) serga chroniška stoka vietos
Visos Jitos nuomonės, teisybe, nė- smulkesnėms vietinėms
žinioms, nes
ra
lygios savo autoritetingumu., ir tiems keliems puslapiams sutaip lietuvių numylėta

yra

.Vi?os vienok šiokiu
gana

grąžtu)

mos.

budu

O kur yra

ar

ir dai-

kitokiu (ir verčiama

krūvos

tuHčių,

argumentuoja-Į visai kvailų polemikų

tn rp

tankiai

kores-

argumentai, ten pondentų, net ir tarp pačių redakciklansimą galutinai galima išrišti tik jų. Besikamuodami už visokius
atydžiai tuos visus argumentus per- •'dievus," visokias "tikybas," ir už
kračius, apsvarsčius
ar

kitokios

ir

prie šiokios visokius "izmus"

ir kitokias "dva-

priėjus. Tą sias," męs nei nejaučiame, kaip
gi gali padaryti, kaip jau pirmiaus prasilenkiame su tikru, reališku,
minėjome, tik tokia įstaiga, kuri yra gyvu darbu. O kada iŠsiginčyję,
tam tikslui užtektinai kc<npetentišišsibarę, išsikolioję, apsižiūrime,
ka,
taigi, turbut, vien tik Lietu- tai zuikio, kurį męs neva medžiovių Mokslo Draugija Vilniuje.
jome, jau ir pėdsakiai senai atKol tokio galutino nutarimo ne- aušo.
bu j, butų visais
atžvilgiais grynas Gerai todėl p. Giegžnas padarė,
nonsenas mainyti dabar
vartojamos kad gyvu pavyzdžiu į tą nelemtą
pas amerikiečius (baltai melsvos) medžioklę nors netiesioginiu budu
vftliavos išvaizda. Jeigu kiekvieatydą atkreipė.
na draugija ar kliubas
prade3 mai- Mę» daugiau* galėtume domos
nyti pagal to, kuri iš viršminėtų atkreipti
i
musų
jaunimą,
atskirų nuomonių jam labjausiai įdaugiaus vietos galėtume pašvęsti
—

*

išvados

»

—

Ar

jus patėmijot, kaip

—

—

meška, žirgvaikis

—

3) Bogkim

unoras

bėgti,

nuo

jŲ.

negu

niekšu

grumties ir susikruvinti.
4) Nesinebiokiiu peilių arDa re-

volverių,

gvarantuota

Didesnis

su

policijai radus

šalies

konstitucija.

vyriausiuoju

nariu.

I

Kiekvienas pasikėsinimas ant
Jau vienu šitų vardu užtenka,
šio prakilniausio Suv. Valstijų kd išvaryti lenkus-endekus iš

lygkonstitucijos punkto, yra bjau- svaros, o vyskupas savo pasveikino
patjs \alti,
ir perdėm atžagareiviškas
rus
prakalboj dar išreiškė ir priežastis,
5) Saugokimės provokatorių sadarbas, darbas absoliutiškai prie- kurių dėlei minėti
vo tarpe.
kunigai tapo į
6) Nedovanokim užpuolikams; šingas progresui. Hoosick Falls'o aukštesnius
laipsnius
pakelti. J h
Jieškokimo teisybės ir atlyginimo
mušeikos, be abejonės, buvo žmo- pažymėjo, kad bažnyčios papročiu
teismuose.
nės tamsus. Jiems ir Suv. Valyra iškelti kunigus, užsitarnavudžiu-j
Šitoks patarimas, nuisų nuomo- stijų konstitucija, ir "žodžio lais- sius bažnyčios garbei, arba visuodelegaginanti prajovui,
jie parodo,Į kreipiamas
tinka kiekvienam kultūrin- vė" yra kaip aklam šviesa,—jie menes labui; kad minėti
kad pirmi grudai pasėtos apšvietei j tus, o tie visi delegatai (nežiū- ne,
kunigai
nežiūrint kas jis jos vis vien nemato.
yra kaip sykis tokiais vyrais ir kad
pradeda nešti praktiškus, apčiuo- rint, ar kas buvo socialistas, ar gam žmogui,
Truput] kitaip dalykai stovi su jis (vyskupas) tvirtai tikįs,
ar
jog
piamus rezultatus. Sale agitacijos tautininkas, ar kas kitas) vien- butų: socialistas, katalikas,
smarkia
"Naujienų" redakcija. naujas pralotas ir kanauninkai ir
tautininkas.
už "apšvieti ir mokslą" stoja agi- balsiai suteikė jam tą garbės
Tačiaus šitas "Dilgėlių" pata- Perskaitykite atvdžiai viršminė- toliaus dirbs
tokj savo naudingą
bet kad jau galų gale
tacija už pramonę ir vaisbą. Vr3 narystę,
rimas vargiai ras pritarimo pas tą antrąją recepto dalj, kur kvie- darb.i.
tai sveikas apsireiškimas, nes gyve- atnidu tą dovaną priėmd, ir visas
socialistus. Bent šiądien jau ma- čiama pasirūpinti, kad "žodis
nime visi šie dalykai stovi grela ceremonialas užbaigtas, tai
Lenkų-endekų organas "Kurjer
tome griežtą tam pasipriešinimą priešingos socialistams agitacijos
Lai gyvuoja mustt Garbės Vyrai I
viens kito: apšvieta ir mokslas panekuriuosc jų laikraščiuose, ku- pasiektų kuomažiausiai žmonių" Litevvski" tame vyskupo pasielgimo
gimdo pramonę ir vaisbą, o pramorie, berods, turi didesnę j so- ir 1.1. Tas juk nėra kas kitas, ir jo žodžiuose mato ne kį-kitą
nė ir vaisba augina ir plėtoja apNuoseklus pamokinimas. Laikatviras
kvietimas
savo kaip pagyrimą
cialistus įtekmę negu "Dilgėlės." kaip
minėtų kunigų "'litšvieta ir mokslą. Kokia butų nau- raščiai c1 a b a/r gana daug rašinėir naikinti vomanijos," ir labai visuo tuo
boikotuoti,
Štai, pavyzdžiui, "Naujienos," "draugų"
pasida iš apšvietos ir mokslo, jeigu i n ja apie n:senai atsitikusi Tlooredaktorium yra žinomas tuos laikraščius (tautiškus), ku- piktina. Taip pat, matomai, jaukurių
vaisiai (kaip, sakysime, didžiausi sick Falls. N. Y., tūlo socialistu
"revoliuciįonierius" p. Grigaitis, rie socialistams nepatinka. Tai čia ir kiti lenkai, ne? kapitulos naišradimai) negalėtų pasiekti pla- "kalbėtojo" Perkūno sumušimą. užima visai priešingą,
tikrai kurstymas prieš "žodžio laisvę," riai lenkai bevelk demonstratyviščios žmonijos ir negalėtų jos gy- Ypačiai apie tai <Jaug rašo sociasmarkią "revoliucijonišką" pozi- tai yra atvira kova su "žodžio kai nedalyvavo minėtoj iškilmėj.
venimo (visuose to gyvenimo pra- listu laikraščiai, kurie net renka
laisvė," tokia patt savo reikšmėj, Visa tai rodo lankams-endekams,
ciją.
jovuose) pagerinti, palengvinti? aukas vedimui bylos su užpuo- Tokią "Dilgėlių" pasiūlytą tak- kaip ir toji Hooaick Falls kova. kad Lietuvoj žemė iš po
jų kojų
Tai butų tik graži pūslė, kuri tik- likais. Jeigu neklystame, "Lietutiką "Naujienos" pripažįsta "blo- Ten mušeikos norėjo užčiaupti slenka, o tas, suprantama, jiems
va" buvo pirmas laikraštis, ku"laisvam žodžiui" burną ir ją užtų tik vaikams žaisti.
diugiaus
ga" ir sako:
jokio smagumo- suteikti negali.
Iš
nieko.
kitos vėl pusės, ar gali riame apie minėtą užpuolimą žičiaupė kumščia, nes jie tą ga!
nia tilpo. "Lietuva' lyginai bu"Ne, leisti, kad taip įsivyrautų
pramonė ir vaisba plėtotis ir žydėlėjo tenai padaryti. Čia tą pamušeikos, negalima. Reikia juos
"žodžio laisvę" pataria užti tarp tamsių, neapšviestų tautų? vo pirmas iš visu laikraščių, kuPamokino.
suvaldyti: kur policijos pagelbo9 čią
"Tėvynės" redakris griežtai toki tiekulturinį -darkol-kas kinėra....
tenai [suvaldyti]
boikotu,—nes
Suprantama, kad-ne. Taigi, kaip
torius,
čiaupti
p. Raškauskas, renka statiskad
ir
spėka! (Mušu pa- taip negali, o jeigu galėtų, tai
augšeiaus minėta, šie visi dalykai bą papeikė, nors mūsų kai-kurie
tiškas apie Amerikos lietuvius žibraukta. "Liet.").
"kad ir ne spėka?"—vadistovi artimiausiame tarp savęs ry- "širdingi prieteliai" iš socialis|kodėl
nias, kurios telpa ir laikraštyj. Nene
tik
nas ttiom pačiu kumščiu.
Kulturiškai-dorisku
šyj: tai yra, nelyginai, pilnas ratas, tiškų laikraščių tarpo
senai, tūlas' J. J. Nienius, kurio
žvilgsniu
tai užtyli, bet dar mėgina savo
Akyvaizdoj to viso, kila klau- vardas
susidedantis iš stipinų ir lanko:
toks patarimas, mūsų nuomone,
gana tankiai tekdavo laikbuk panasimas: kuomi skiriasi lloo.-ick
lankas negali laikytis be stipinų pa- skaitytojams Įkalbėti,
yra visai žemas ir netikęs: jeigu
raščiuose patėmyti, prisuntė "Tėšios muštynės, esančios ir todėl,
tokius mušeikas ings papeikiame Pailso' mušeikos nuo "Naujieramos, o patjs stipinai neturi prasvynei" tokias žinias iš \Yilkeskad. girdi, ir tautininkų laikrašmės be lanko.
ir vadiname juodašimčiais, bet-gi nų," kurios turi pretensiją vaBarre, Pa. "Tėvynė" pagarsino.
čiai prie to tamsias minias kurssaviškietns patariame vartoti t:j dintis "geriausiu socialistų vado- Pasirodė, kad tos
Pasižiurėjus j atgimusios Lietu- to. Buvo
p. Nieniaus živu?" Męs principe jokio skirtų laikraščių tarpe net
vos
patį. t. y. "spėką" (vadinas, tojudėjijmn, aiškiai pradedame ir
nios buvo visai
Kas
neteisingos.
kurie
be
ceremonitokių,
jokių
kius pačius kumščius), tai kuom tumo nematome. Ir vieni, ir kiti
matyti, kaip tas pilnas ratas pradetai tas. kad tuoj aus po
įdomiausia,
gi
ir be jokios gėdos "pamokino"
tiki
jų
j kumščio galybę: vieni gada formuotis: juo tolyn, juo lagi męs esame geresni, kiltesni,
to ir pats "Nienius prisiuntė
savo
kad esą tas
laišku
tai savo priešus sumušė,
skaitytojus,
lėjo,
kulturiškesni
už
tuos
juodašimbyn vaisb'a ir pramonė tarp lietu"Tėvynės"
redakcijai,
prašydamas,
muštynes sutaisę tamsus katali- tiškus mušeikas?
kiti negali to padaryti, tai savo
Niekuom,
vių pradeda plėtotis. Tą aiškiau- kai
kad jo paduota-ias žinias redakcija
su
sykiu
patrijotais-tautininPac
"Wart
a
Paca." priešams boikotavimo iltis rosiai galime patėmyti iš vis besipalaca,
palac
kais.
do ir, jeigu tas nuo jų priklau- "atšauktų," nes jos esančios neteidauginančio skaitliaus rengiamų
Tautininkai, manome, nereikaTai vienok ne viskas. "Naujie- sytų, tai gal ir cenzūrą užvestų singos ir ji> jas prisiuntęs vien ''ant
parodu.
lauja dėlei tokiu užmėtinėjimų nos" savo patarimuose dar daug priešais sau nepatinkamus laik- juoko."
Iš lcngvcs rankos Lietuviu Daiteisintis. Jie, sulyg musų nuo- toliaus nueina. Jos sako, kad ir raščius, kad "žodis
priešingos
Redakcija, apie tai paminėdama,
lės Draugijos (kuri, jeigu neklysmonės. nei negali teisintis, kaip to negana, kad "reikia gintis [kaip socialistams agitacijos pasiektų
kad "juokdario" raštams
praneša,
tame, pirma pradėjo rengti Lietunegali teisintis mėnulis, ant ku- viršui paminėta] ne tiktai nuo kuomažiausia žmonių" (Caro valnebus vietos "Tėvynėj,"
daugiaus
voj savo parodas), kas metai skai- rio nakties laiku užsimano koks atskirų užpuolimu, bet ir nuo vi- džia lyginai taip ir daro). Ar-gi
be abejonės, ir kituose laikraščius parodų vis auga ir auga. Ir
neišmintingas šuniukas pastaug- sa to, kas tuosius užpuolimus tai ne doriškas supuvimas?
čiuose. 1 štikro, esama žmonelių,
jos vis įvairin eiua. Turėjome ti. Taigi galima ir ant tautinin- gimdo." O tuos užpuolimus, anot
Galų-gale, sustačius šiuos "mu- kurie mano sau, kad laikraštis tai
dailės parodas, turėjome ūkio gy- kų
rašyti tiek, kiek tik kantri po- "Naujienų," gimdo ir—tautinin- šeikas" krūvon, męs manome,
balaganas, ar koks cirkas, kuriame
vuliu parodas, turėjome žemdirbys- piera gali
panešti,—tas juos ma- kų vadovai, būtent jų laikraš- kad mušeikos a la "Naujienos" klaunai
sau
tės parodas ir daug tam
panašių.) žai gali apeiti ir mažai juos gali čiai, prie kurių paminima "Tė- yra progresui dar pavojinesnės be sarmatos špokus krečia. Toki
ir, galėtum pasakyti,
Dabar
vėl
atkreipiama atydą erzinti, nes prie tokiu koncertu vynė," "Lietuva" ir "Vienybė negu mušeiko/ iš lloosick Falls.
be sąžinės vyrai yra didžiausi visų
ant smulkių liaudies išdirbinių ir iš kairiosios
pusės jie jau gana Lietuvninkų." Stai dabar ir ma- Šie pastarieji yra žmonės tamsus,
laikraščių nelaimė: jis jums prirajiems surengiama didžiai nusiseku- pripratę.
tome
begalo kiltą ir padorų kurie gali but nei Suv. Valstijų
šė, užvirė košės, pridirbo tuščių
si paroda Peterburge. Dabar vėl
Nuo to laiko, kaip buvo Hoo- "Naujienų" receptą, kuris, trum- konstitucijos neskaitė, nei
apie
ir net nesutikimų,
o jųs
ginčų
sick
Pails
tas
nelemtas
atsitikikitus laisvės ir progreso dėsnius
rengama spaudos paroda, pieno
pai sutraukus, yra toks:
sau žinokitės, dirbkite, gaišinkite ir
ūkio mašinų paroda ir net durpių mas, pasitaikė jau ir daugiau
savo
Pirmiausia reikia esą "priversti
gyvenime negirdėjo. Čia gi
ir vietą, kol tuos painius ištautininkus užimti griežtesnę ir turime reikalą su laikraščiu, ku- laiką
paroda. Šios visos parodos turi maž-daug panašių atsitikimų.
Štai, "Dilgėlėse" pranešama, aiškesne poziciją link mušeikų." ris sakosi kovoja u/ viską, kas painiosite.
gyvenime didelę praktišką verte.
Visa tai parodo, kad Lietuvos kad mieste Montreal, Kanadoj, O jeigu jie to nepadarysią, tai ta- yra dora, žmoniška—žodžiu, už
Turėtų panašus vyrai turėti truapalpusio lamo pulsas pradeda vis lietuvių socialistų kuopa suren- da "Naujienų" uždavinys bus visus idealus; kuris norįs vesti puti daugiaus ir gėdos ir proto.
smarkiau plakti, ir kada jis suju- gusi teatrališką perstatymą. Ant juos už tai prie "gėdos stulpo" ir išgelbėti darbininkus, kuris sascenos, dėlei dekoracijos, pakabidins visą esantį jame kraują,
kosi esąs pat gryniausi s "progrepastatyti.
visas dar nepajudintas šalies jie- no
keletą šventųjų paveikslų.
Ištikro, tai jau net-gi pasaky- sas." Rezultate pasirodo, kad jis
Mikas Petrauskas, pranešama,
tas apmiręs ikišiolei kraš- Tas katalikus įžeidė ir jie lošėjus mas! Kaip jau augščiaus buvo savo priemonėse niekuom nesi- netrukus vasaros
gas,
laiku, ketina ištas virs į sveiką, stiprų ir pilną čia pat skaudžiai sumušę. Rei- minėta, "Lietuva"' pirmiaus negu skiria nuo tų pačiu tamsių žmo- važiuoti
porai mėnesių į So. Bosbent kuris socialistų
laikraštis nelių, kuriuos jis vadina "juoda- toną. kur žada su ntusų jaunimu
gyvybės kraštą. Tada nereiks ir kėjo net policijos šauktis.
Bet ne vieni tik katalikai taip aiškiai tokj Hoosick Falls inci- šimčiais."
lietuviams trankytis už jurių-marių
pasidarbuoti ir keletą stambesnių
ir j ieškot i nesujieškamų pyragaičių skubus prie muštynių. 5tai pe- dentą papeikė. Vadinas, "NauKaip puikiai gali žmonės pa- veikalų scenoj pastatyti. Teko
svetimose šalyse. Kiekvieno ama- reitam numeryj "Lietuvos" ir, jienoj," kaip sakoma, "laužiasi simokinti nuo tokių vadovų? Ko- lyginai girdėti, kad Mikas Petatviras duris."
Rasite, po kį puikų progreso kelią jie dar- rauskas apie rudenį žadąs "pato tarp lietuviu prasiplatinimas, berods, "Laisvėj" buvo pranešta į
iš Cambridge, Mass., kad būrys "griežta ir aiškia
kiekvieno "biznio'
sulyg mušeikų bininkams rodo? Ir kaip gaila, mislyti," gal ir galėsiąs j Chicapasididinimas
tulo
jaunų,
vyru,
vadovaujamas
pozicija" jos supranta tai, kad kad tokių "išmintingų vadovų" gą atvažiuoti, kur jj nekurie čiprie tos valandom mus priartina.
Alusevičiaus, užklupo m uiti gat- patarti priešingai pusei pavartoti nebuvo tarp tų, kurie tvėrė šios kagiečiai kviečia.
Garbes nariai. Pereitas Susiv. vėje tulą vaikiną. Alusevičius, tą patj ginklą (spėką, t. y. kum- šalies konstituciją, su visomis jos
kuris kaip ir keletas kitų užpuo- ščius) prieš mušeikas. Męs to laisvėmis ir su žodžio laisve
Lietuvių Amerikos Seiinao, kaip tibule esąs vietinės socialistų patarti negalime, nes musų nuo- pirmiausiai?! Butume turėję iš
likų,
suteike
Neprigulmybes diena. Si;i sunome,
garbes
narystę
teismo nu- mone, tokį patarimą gali duoti Suv. Valstijų antrą Rusiją, kili- batą
dviems įžymiems lietuviams-patrio- kuopos naryfc. tapo
išpuola didžiausia amerikobaustas
vienos
žotik
kuris
$10.00.
nestovi
kai])
sykis,
tas,
pakraipos
šventė
pats
augtams: Dr. Jonui Basanavičiui ir
nų
"Neprigulmybes diePrieš keletį metų atgal, kada ščiaus mušeikos. Tai pirma re- džiai
kuomažiausiai
"pasiekia
na"
Dr. Jonui Šliupui. Dr. Basanavi(Fortdžiulajus). Tą gražių
čia lankėsi garsus "revoliucijo- cepto dalis.
Dabar seka antra žmonių,"
šventę amerikonai turi įtseigę
čius šiaip per "Tčvynę atsako:
nierius" Žagaras ir kada Chica- dalis. Ji yra tokia:
paminėjimui pasiliuosavimo nuo
laiko SLA. 36-tos kuopos
"Naujienos" sako, kad socialis- Pirmi Žemaičių Vyskupo žing- Anglijos jungo.
"28-29 Susivienijimo Lietu* goj
prakalbų, B. K. Balulis pasakč tai būtinai turi "pasirūpinti, kad sniai. Žemaitijai bc galo buvo
vių Amerikoje Seimų Valdy(iraži ir prakilni tai šventė, kuir tie raštai (kurie buk kelia ne- svarbu, kas užims aptuštintą po
bai pranešus apie išrinkimą prakalbą, priešingą Žagaro prari
liudija, kaip karštai moka amekalbai. teko nuo vietinių aocia- apykantą prieš socialistus), neil- mirusio vyskupo Girtauto Žemaimanęs SLA. garbės nariu, larikonai savo tėvynę mylėti.
svarbiauĮlistų lyderių išgirsti grąslnimus. platintų minioje"; kad "žodis čių vyskupijos kčdy,
bai nudžiugau įr tariu
kaig kad
ljau^ęj tqj& jįęa-.j prle&ngos sąciaUstams agitacjjos sioj lietuviu vyskupijoje UzčnmjT
—

—

tos

buvo

Valdybai, taip ir visam kalbų, tiesą, girdi, jam už tai ga
asiektų kuomažiausfa žmonių." tą vietą vyskupui Karevičiui, su nesavo širdingiausi aciu li, kur
užklupę, "snukį suardyti.
Męs turime prisipažinti, ka<l kantrumu laukta, kokią
naujasai
už išreikštąją man malonę.
Kaip Iloosick Pails atsitiki- Mtie žodžiai, kad toki "patari- vyskupas užims
poziciją.
Ypačiai
Lai gyvuoja', .auga ir žydi mas, taip ir kiti
panašus atsiti- mai" mus labai nustebina. Męs tuomi įdomavo lenkai-endekai, kuSusivienijimas Lietuvių Ame- kimai yra tai apgailėtinas darbas turime pi isipažinti, kad męs bu- rie
dėjo vis'as savo pastangas, kad
vome
rikoje !
tamsių, barbariškų žmonių,
iki šiolei daug geresnės
ueprileidus
prie šitos vietos "tanDr. J. Basanavičius.
prajovas, kuro joks kulturingas nuomones apie "Naujienų" rekų priešo." Paskyrius šion vieton
žmogus pagirti negali.
daktorių, p. Grigaitį ir—klydome,
vyskupą Karevičių, lenkai-endekai
Tačiaus ir plikas papeikimas Męs lyginai atvirai turime
D-ras Jonas. Šliupas atsakė daug
j
pasa- negalėjo tikėtis, kad
naujasai vysilgesniu laišku, (Tėvynės" nutn. nedaug ką gali'gelbėti. Reikalin- kyti, kad šitokio patarėjo, mušu
kupas
vestų
"lenkų poŽemaitijoj
25-as), kuriame jis praneša, kad gi koki nors kiti vaistai.
'nuomone, negalima nei kiek augtačiaus
litiką,"
jie
visgi
tikėjosi,
jam "suteikimas garbės sąnarys t ės Mums labai buvo todėl malo- ščiaus pastatyti už anuos Hoosick kad
jisai,
būdamas,
sakoma,
kaip
į
nu
didelio džiVmgsrno nepadaro" ir papastebėti, kaip nekurie laik- Talis mušeikas. Ir štai kodėl:
nuolankaus ir lėto budo žmogus,
aiškina, kodėl: nei Šernas, nei Ba- raščiai pasiryžo tuos vaistus suVisa Hoosick Falls afera buvo
bus indiferentiškas, vadinas nelinkrasti.
sanavičius neprasikaltu nei tam-,
Pavyzdžiui, "Dilgėlės" kvailas dalykas: pirmiausiai nesias net šią, nei ten.
sioms minioms, nei j u atstovams, (taipgi sociafistų laikraštis) pa- išmintingi ir užsikarščiavę musiūlė
visą eilę reformų pirmiau- šeikos, savo kvailu pasielgimu
kunigams, o su juom (Šliupu) esą
Pirmi vyskupo žingsniai, tačiaus,
siai patiems socialistams.
visai kas kita.
padarė iŠ žinomo Perkūno (ku- nemažai lenkus-endekus nustebino.
Jos gana žingeidžios ir, abel- ris, dėja, yra atsižymėjęs labai
Toliaus daktaras išskaitliuoja viŠtai, vyskupas Karevičius, tuojaus
nai
paėmus, gana sveikos. Štai net dideliu burnos palaidumu),
sus
savo darbus, smagiai,
sulyg
po savo iššventinimo, pakeli'a j
kokį tai kankintinį, apvainikavo
savo papročio,
lupdamas kailiu ku- jos:
augštesnius bažnytinius laipsnius
1) Neklbkim (vadinas męs, so- jj "mueelninko" vainiku, kurio
nigams ir socialistams. Nuo ju
lietuvius: kun. A.
atsižymėjusius
cialistai) atgal Į juos (ne socia- jisai visai nevertas.
Bet, kas
D-ras Šliupas nelaukia ir negeiDambrauską, Draugijos" redaktolistus), neiSmisliokim jų kur susisvarbiausia, tamsus žmoneliai,
džia garbės.
Tačiaus, kadangi
tikę, velyk visat nekalbėkim ir šarių, įšventina pralotu, o kunigus
su spėka ant kalbėpasikėsydami
linkimėa nuo jų.
SLA. yra dar ir diktokas skaičius
K. Olšauskį ir P. Januševičių pa2) Nevadinklm jų nei katali- tojo. tuomi sulaužė vienų iš palietuvių, dirbančių "ranių kulturos
kelia į kanauninkus. Apart to,
kais, nei tautiečiais. Tas nerei- matiniu
šio krašto laisvių.
darbą, kurie platina tikrąjj liaudies
paskyria žinomąjį poėtą pralotą
kalinga ir neišmintinga; jie pats
būtent žodžio laisvę, kuri
pasirodys, kas jie yra.
susipratimą," per kurių triūsą gašios Maciulevičių (Maironį) kapitulos
vra kiekienam

lima susilaukti "ne tik gerovės atvisų
pastaruoju laiku, greta su tuom skiriems žmonėms, bet ir lietuvių
nenoroms priskaitė į kompaniją tų,
liešauksmu, vis aiškiau, vis garsiau tautos neprikfausmingumo
kurie "ant kampų džiką šuka.". kįla
tuviškos respublikos," tai, visa tai
tarp jų ir antras balsas,
Jis toliaus sako, kad jį "jankiai" balsas, kuris girdimas ne tik čia priėmus atydon, Dr. Šliupas sako:
labai myli; jis' priklauso prie Y J
Amerikoj, bet ir anapus jūrių, Lie- "Iš šitų tautiečių rankos n e s i g ė
M. C. A., priklauso prie "Base
tuvoj? Ar patėmyjote, kaip vis džiu priimti garbės sąnary s tę."
Bali" ir "Basket Bali" kliubų, turi lankiau ir tankiau šaukiama: tnoGali but, kad D-rui Šliupui ir
pirmą prizą už gerą plaukimą; kad kinkiinės amatų, pratinkimės prie nevertėtų tokioj valandoj erzinti
viską, ką tik čiagimiai lietuviai' pramonės cte? 'yai yra geri,
visų tų skaudulių, ypač kad laiškas
daro su Amerikos jaunimu, anglų
nes
į SLA. Seimo
kada tarp

lenku, jie
draugijas.
draugijos
kreipėsi prie lietuvių istorijos žinovų C-ia, Amerikoj, ir Lietuvoj. Dr.
J. Šliupas jiems pataręs, kad lietuviu tautiškoji vėliava turėtų būti
laikraščiai aprašo, pagiria ir dar
balta ir pilka su žirgvaikiu vidupaveikslų įdeda, ir tokiu budu
ryje. \ ienur-kitur kliubai tokias jaunuolius patraukia prie darbo.
vėliavas ir įsitaisę. Vėliaus, 1905
To viso trūksta lietuviu laikrašmetais,
Po- čiuose. Net ir
Lietuvių Ukėsų
po Waterburio išlitikas Kliubas Ne\v Yorke buvo
kilmių, kuriose dalyvavo daug jaukreipęsis prie Dr. J. Basanavičiaus, nime, jie, jaunuoliai, paėmę lietukuris pratiesė, kad toji vėliava tu- viu
laikraščius, nieko juose apie sarinti buti aiškiai raudonos spalvos ve
nerado,—todėl net ir "supyko."
su žirgvaikiu
viduryje. Kliubas Iš dalies gal ir teisingai p. Giegtokią vėliavą sau taipgi pasidirbo. žnas sako:
"Bloga, kad musų laikNesenai, kaip žinome, tapo tame raščiai nemoka pažadinti jaunuopačiame dalyke paskelbta p. Struč- menės."
io iš Brooklyno anketa, apie kuKiekvienas jaunuolis, kiekvienas,
rt*, męs savo laiku jau buvome iš- kuris buvo
jaunuoliu ir pažįsta jo
reiškę savo nuomonę.
širdį, turi sutikti su tuoni, kad p.
P. Strimaitis dabar praneša, kad
Gieg/.no nusiskundimas yra vie"šiomis dienomis p. Struogiui ratoj. Męs negalime skųstis, kad mūžo iš Lietuvos tūlas žymus veikėsų jaunimas ištautėja, jeigu tam
jas (gaila, kad jo vardo nepaskel- jaunimui męs neduodame to, prie
biama. Red.), kad lietuvių vė- ko
jis yra palinkęs, taigi
visų
liava turinti buti išilgai dryžuota:
tų pasilinksminimų, visų žaislų, visų
viršutinė juosta raudona, vidurinė
sportų, kurie traukte traukia jauna
geltona ir apatinė siaura juosta tu- hudą. Męs ju neduodame, tai jie
rinti buti žalia, be jokio herbo, ar
jį randa pas amerikonus, kurie net
kitokių kokių paveikslų." Šernas, su džiaugsmu kaupinai jaunimui jų
kaip jau minėjome, sako matęs suteikia ir nejaučiamai prie savęs
Kamedutų bažnyčioj Belianuosc pritraukia.
Lietuvos hctmano Paco senovišką
Reik pripažinti, kad Mikas Petvėliavą, kuri esanti žalia su šėru rauskas yra iki^iolci vienatinė gal
žirgvaikiu.
pas mus ypata, kuri pasekmingai
Apart šitų, taip sakant specialis- mokėjo mugu jaunimą užganėdinti.
tu, yra dar ir tokių, kurio neturi
Jis daug naudos tuomi padarė: papretensijos buti autoritetais, kurie ties Giegžno laiškas liudija apie tai,
taciaus savo nuomonę paremia šio- ties
jis sakosi, kad jeigu ne Petkiais, ar kitokiais argumentais. rauskas, tai jis gal ir šiądien
butų
Pavyzdžiui, "Vienybėj Lietuvnin- "draugavęs vien su jankiais." Viekų" p. V. K. Delionis nurodinėja, nok tas milžiniškas darbas užlaikykad lietuvių tautinė vėliava turėtų mo
čiagimių prie lietuvystės nėra
buti trispalvė: iš trijų juostų
panešamas ant pečių vieno žmomėlynos, baltos ir geltonos spalvos, gaus. Jaunimas reikalauja netik
ant kurių iš eilės
turėtų buti "rimtų" nurodymų, pamokinimų,
paveikslai meškos, žirgvaikio ir pabarimų ir kitokių stiprių gyangejo. Savo nuomonę jis pa- duolių. Jis reikalauja, apart išmatuoja tokiu budu: sulyg Delio- mintingos rankos, dar ir šiokių-tonio, esą reikia turėti otnenyj, kad kių nekaltų pažibučių,
smagumėhistoriška Lietuva susidedanti iš lių, kurie
jauną ambiciją užganėtrijų stipresnių genčių
lietuvių, dina, jos darbą palengvina ir priBaltgudžių ir turėnų. Tos gentjs duoda noro toliaus toj pačioj linkesą niekados nesulaužę savo histo- mėj
eiti. Ptie tokių pažibučių
riškos nej diplomatiškos (?) viepriklauso ir paminėjimai laikrašnybės, ir todėl (kodėl?) nepadaly- čiuose apie jų darbus.
nuo

pradėjo steigti tautiškas
Tuomet nekurios tekios

obalsiu

Seimo
seimui

mus

nes

pas
tokius ginklus, liktume męs

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Rcvoliucijonlerių vadovas, geObregon su 12,000 kaartinasi prie miesto Guariautojų
Katalikiški vyskupai—Fran!" lalajara. Mieste yra tik 5,000
cisco Plancarte y Navarette ir
įfluertos kareivių.
Iininez atFrancisco Orozco

Žinios apie Karą.

nerolas

■=*

y

sišaukė į

Brazilijos ambasadorių

Laikraščiai praneša, buk
valdžia stengiasi
VVashingtono
nierių, buk jie, jų užimtuose apsu revoliucijonieriu vasusiprasti
skričiuosc persekioja katalikus ir
dovu Yilla, nes su juotn tikisi
dvasiškiją. uždarinėja bažnyčias,
greičiau
susitaikyti negu su Carkonfiskuoja bažnyčios ir dvasiš- ranza. Vilią nat
pasakė, jog jis
I
ki jos turtus.
priims tokias išlygas, kokios bus.

pasiskundimu

su

=-*

nės

=»

revoliucio-

ant

Vadovas Mexikos kariumeaplinkinėse Vera Cruz atsiAmerikos kariu

į vadovą

šaukė

menės mieste su

sugauti

jam

14

prašymu padėti
plėšiku, kurie

Aš pavelysiu sau aprašyti kontroliaus
stotj Illove. Čia netiktai jonamus.
kiu sanitarių tikslu tu stočių nesieIš Tampico atgabeno 31 kiama, bet jos yra net pačios užkrėtimo šaltiniu, nes anti-hygienos
vagoną ginklų ir amunicijos ir
Aš
visi rubežiai.
1,000 kariautojų prie San Luis atžvilgiu pereita
užeituoti
nedidelę
tuoj pavelysiu sau
Po tos i.
1

Revoliucijonieriai

iš

vietą
plataus jo straipsnio:
nori pradėti tą miestą veržti.
Iš Galveston laivas "Grampos" nedidelį prieškambarį aš inėjau į
išgabeno inilioną svant amunici- prisirengiamąjį kambarį, ne tai sajos esantiems mieste Tampico re-1 lę, ne tai koridorių." sako "Kievskaja Misi" bendradarbis Lirov: "tikvoliucijonieriams.
tai

"Per

prie dviejų,

viena

prieš kitą

sto-

lią j Mexikos miestą, jų
kimo niekas

ten trau-

trukdyti negalės.

Kad miestas Zacatecas tapo

voliucijonierių paimtas,

tai

re-

patvir-

tina ir Amerikos konsuliai Carothers ir Edvvards.
Keli metai atgal Mexikan
iš Suvienytų Valstijų išsikraustė
indi jonai Kikapoo giminės ir ten
užsiėmė galvijų auginimu. Da=

jie risti pulkgais suvargę,
galvijus jiems atėmė revoliucionieriai, arba kareiviai.
bar

nes

Pietines Amerikos taikanti
Mexiką su Suvienytomis Valsti«=»

jomis ambasdoriai, priėmus

pro-

tokolą susitaikymo, išvažinėjo ir
tuom tarpu tarybos tūlam laikui

pertraukta, kad
galėtų susieiti
Carranzos

pasikalbėti su
delegatais. Taikytojai

tarpu

tuom

Hucrtos atstovai
ir

sutaikė

Huertą

su

Suvienytomis Valstijomis, 'taigi
menkiausią

atliko

savo

pareigų

dalį, nes sutaikymo išlygų gali
nepriimti Carranza.
Sulyg surašyto Niagara Fallse
protokolo, Suvienytos Valstijos,
Brazilija, Chili ir Argentina pasižada
pripažinti tuomtarpinę
Mexikoj valdžią, kokia bus suSutverta pasitraukus Huertai.
nepasižada
vienytos Valstijos
reikalauti nuo Mexikos nei jokio atlyginimo už paniekinimą
Suvienytų Valstijų vėliavos mieste

Tampico ir

kitus atsitikusius

nesusipratimus.
ištyrimui

misija

Rus

paskirta

nuostolių,

kius laike

revoliucijos turėjo
šaliniai, ypač gi piliečiai kitų
lių.

kokopa-

ša-

Tokiu budu siuntimas Mexikati Amerikos kariumenės, nor9
kaštavo nemažai pinigų, buvo
visai

bereikalingas,

dar
Kad

didesnį

tik

pagtmdfi

maišatį Mexikoj.
Mexikos valdžią pripažįs
Suvienytos Valstijos ir trjs Pietinės Amerikos republikos, tas
dar Mexikai nedidelė nauda, jeigu jos valdžios nepripažįs kitos
didėsės

tautos.

Rcvoliucijonierių vadovas,
generolas Alamillo, birželio 23 d.
pačmd miestą Zapatlan, vieną iš
svarbiausiu miestų Jolisco valstijojMieste Mexiko gauta žinia,
buk mieste

Tampico tapo revoliucijotiierių sušaudyti: buvęs policijos perdėtinls, tame mieste
majoras Salvador Condero ir 18

žymiu

miesto

gyvetojų

neva

už

prielankumą Hucrtai.

Huertos valdžia pagarsino, buk
kariumenės garnizonas su dideliais nuostoliais atmušė revoliuant miesto

cionierių užpuolimą

TJaxaca|fi.

Pašnekeliy Kampelis.

—*

1

savo amžių senberniais
mergėmis.

gę

ir sen*

474- Kokių nepaprastų ypatybių pastebiama gyvuliuose? Mar476. Kiek įspūdžių gauna žmogoje gyvulių \ iešpatijoje paste- gaus protas? Mokslininkai apgiama gyvuliu su įvairausiomis skaitliuoja, kad vieno trečdalio
ypatybėmis. Pro daugel j tokių sekundos užtenka tam, kad paįdomių ypatybių kasdien praei- darius "įspūdį." Apskaičiuojanam ir,
kaip tai paprastai atsilai- ma, kad į šimtą 1 «tų žmogaus
ko, tų ypatybių visiškai nepaste- sn^egenįs surinktų 9,467,280,000
biame. Paimsime nors ir gele- jspudžius.
Atskaičius trečdalį
žinę varlę, arba "čerepoką." laiko miegui ir paėmus žmogaus
Kiekvienas jį žino, beveik kiek- amžių 50 metų, męs gauname

Imant, kad
matęs. Bet ar dau- dar i.^o^^o.000kad šisai kiečiausiu žmogaus smegenim sveria 4 svaraginiu dangčiu apšarvotasai gy- rus ir kad žymią ios svaros dal|
vūnas visiškai neturi dantų? Pa- sudaro kraujas ir paviršinė plėimkime vėlei gerai
vi- vė, gaunama 205,542 įspūdžiui
vienas yra
gelis žino,

jį

žinomąją

siems varlę.
Kiekvienas žino, kad jinai negali, kai žuvis, kvėpuoti vandeir laiks nuo laiko turi iš, nyje,
plaukti vadens paviršiun, kad atsikvėpus. Bet ar daugelis žino,
kad varlės kvėpavimo organai

taip sudaryti, jog ji.
oru, tuojaus užtrokštų,
jeigu tulą laiką palaikyti josios
yra

kvėpuoja

kiekvienai smegenų dalelei. Kadangi kiekvienas įspūdis smegenyse palieka savo tam tikra pėd-

saką,

tai

tiesiog negalima įsivaiz-

dinti, kaip įspūdžiai perkeičia
žmogaus smegenis iki gyvenimu

pabaigos.

nors ir

KLAUSIMAI.
477. Ar

jūrių paviršius

visu*"

burną atdarą?- Tasai pats oras, to paties augštumo?
kuriuo jinai kvėpuerja, jąją už478. Kiek sveria vyro ir motroškintų. šiuom atvėju, jinai pa- ters smegenĮs?
naši j žuvį, kuri, būdama van479. Kiek ryžų viso ant videnyje, prigeria, jei josios burną sos žemžs suvartojama?
palaikyti ilgesnį laiką atdarą.
480. Koki įžymus vyrai baigj
Pažymėtina tula ypatybė, pa- gyvenimą savžudyste?
stebiama atrajų kremtančiuose
namon, Amerikon, kas arbatą ge- centruose, kuriuose susitelkia išei- su išeiviais; apart to, bus nauda ir
Jei vis toliaus keliauti ir pasiekvisi tie gyvuliai turi
ia.
Kaip neparanku sėdėti! Kaip viai, nc ateina pastariems pagclbon. pačiai valstijai, nes visos tos lėšos, ti galop patį ekvatorių, tai yra gyvuliuose:
perskeltą
nagą. Atrajaus
kojos
purvina aplink ir koksai bjaurus Kad nepalikus tuštažodžiu, aš už- kurios dabar taip gausiai pilasi vo- liniją, lygiame atstume nuo abiekrimtimas yra visuomet tikru
kvapsnis ! Ant grindų, neišpasaky- cituosiu šventiko Alenskio, Šiaur- kiškų garlaivinių kompanijų ki- jų poliu, arba 'žemgalių,' apjuoženklu, kad to gyvulio kojų natai supurvintų, apspjaudytų, turkią Amerikoniškos Dvasiškos misijos šeniuosna, liks pas mus.
siančią vjsą žemę, tai bus gali- gas yra perskeltas. Abu
dalykai
vaikai. Pamatęs supurvintų ir šla- viršininko, žodžius, štai ka jisai
Bet, pvies jnešant projektą {sta- ma matyt, kad prie paties ekvaDviguba žmogžudystė. Juozas
stovi ankštame sąryšyje.
sako
savo
pių vaikų rankytes, veidelius, aš
pranešime Sinodui už tymo apie išeivybę, valdžia turi iš- toriaus viešpatauja pastovus dieManoma, kad miegantis kiškis Poniškis, kriaučius, gyveno tulą
praeitų melų rugpjučio 6 d: "Ci- gvildenti išeivių klausimą, patikrinti nos ilgumas, arba bent tenykštės
pasibaisėjau; vaikai ir išeivytė
žiuri ir mato, kas daro- lailcį tuose pačiuose namuose,
koksai nelaimingas ir baisus tos viliški rusų valdžios atstovai Ame- visus tuos faktus, kurie taip ne- dienos ilgumas vasarą ir žiemą (zuikis)
si. Blakstienų, teisybė, jisai ne- kur ir naalč Ona Andriukaitienė,
istorijos puslapis! Nieko nenu- rikoje yra kiek atskirti nuo verdan- drąsiai prasiskverbia spaudon, o skirasi taip menkai, kad męs tą
turi, taėiaus miego laiku akis yra —ant trečių lubų prie 412 So*
vokdami, bedarbiai ir nekalti, šliau- čių, išeivių apgyventų centrų, ačiu tam jinai (valdžia) turi paskirti skirtumą galime visai nepriimti
uždengiama labai plonyte plž- Sangamon s{. Poniškis, sakoma,
žiojo jie grindimis, kuriomis kalio federališkam valstijų išsirubežiavi- mokslo spėką, kaip tai daro Suv. omenių. Tenai viešpatauja amživute, kuri atstoja blakstieną ir buvo j našlę įsimylėjęs ir pasku*
šiuose baisu žengti; jie čiulba ir mui ir tnusų pasiuntinystes valdi- Valstijų valdžia, paskirdama žmo- na lygaus ilgumo diena. Jei pertiniais metaia du syk buvo
praper kurią zuikis nieko nemato.
žaidžia, o nukankintos motinos ninkų gyvenimui Washington'e. nes } musų šalį Šiam klausimui vie- žengti ekvatorių ir eiti toliaus,
Chameleonas gali mainyti su- šęs JC9 rankos, taČiaus abu syle
net užganėdintos, kad joms dova- Apart to, patsai
išaivybės faktas, toje ištirti, ir tiktai visapusiškai tai yra artintis prie pietinio že- lyg noro savo odos spalvą. Tai tapo atmestas.
nota bent viena valandėlė pailsio, iki šiol musų valdžios žiūrimas, ištyrus dalyką, galima bus prieiti mės polio, tai bus pastebėta lyPereitos savaitės ketverge po*
jam žymiai pagelbsti kaip užpulvaikai juk žaidžia. Kuomet aš tiktai kaipo kenčiama?, leidžiamas, prie tos, arba kitos išvados. Iki giai tas pat, kaip ir grįžtant at- ti ant
Poniškis atėjo pas našlę.
savo aukos, taip ir pasi- piet
pastebėjau vienai motinai: ki>ip jus bet jokiu budu neskaitintinas ap- įnešimo įstatymo projekto musų gal i šiaurius: vasarinis ir žie- slėpti nuo priešo. Chameleono Namuose tuom syk buvo ir 18
leidžiate vaikams knistis tokiame sireiškimas, lyg paliuosuodavo rusų apsvarstymui, valdžia turi susinešti minis dienos ilgumas eis vis digabumas mainyti spalvą senai metų Andriukaitienės sunus. Popurve,
jinai bevilčiai kreipėsi valdžios organus Amerikoje nuo su Prūsų valdžia kaslink panaiki- dyn. Galop kuomet pasieksime virto priežodžiu-palyginimu, pri- niškis išsiuntė sunų pirkti laiktokio pat atstumo uio
pre manęs irgi klausimu: kas gi artimo dalyvumo likime tų iš Ru- nimo tų kontroliaus stočių, ku- daug-maž
taikomu tiems žmonėms, kurie raštį, sakydamas, kad jis nori
mums daryti, o mir. pačias ar šva- sijos išeivių, kurie dažniausiai at- rios, apart blogo, kaip jau sakiau, ekvatoriaus, kokiame męs gyvepagal reikalo gali mainyti savo peržiūrėt apgarsinimus,—ar kartais neras ten darbo.
riau laiko?" Toliaus aprašoma, vyko į čia be reikalingųjų paspor- nieko musų išeivijai neatnešė. Mau name, tai dienos ilgume bus tas pažiūras,
Išėjus vaipasielgimą ir t.t.
kokiame stovyje yra kiemai ir tų, arba kekių nors kitų paliudiji- rodosi, kad tarimųsi keliu visi šie pats kaip ir pas mus.
kinui,
našlės kaimynai išgirdo šūVerbliudas yra žinomas kaipo
Keliaukime dabar iš Chic^gos
t. t., ir t. t. Aš čia visa to nekar- mų, arba
kantria*, -ias gyvulys, galįs ilgą vį iš Andriukaitienės namų. Ui
vengdami savo rusiškų nenormališkumai galima bus prašiaurius
(tai bus l.>giai tas pats
tosiu. Apsiėjimas, kaip jau mi- priedermių pildymo. Konsuliatai, šalinti ir šios kontroliaus stotįs ga- j
laiką be maisto išbūti. Kęsti ba- valandėlės lange pasirodė Ant
dienos ilgumo atžvilgiu, ką ir
su
išeiviais
nėjau,
yra baisiai gru- teisybė, arčiau stovėjo prie išeivių, lima bus panaikinti. Męs neturidą verbliudui nėra sunku, kadangi driukaitienė, kuri baisiai surikus,
nuo
anapus ekvatoriaus pasiekbi joniškas. Be ceremonijų jie iš- jei patįs išeiviai j ieškojo šių jstai- me teisės šaltai atsinešti prie
jisai savo kuproje yra susikro- vėl dingo iš lango.
tosios vietos keliauti pietuosna).
Netrukus po to žmonės pamatė
stumiama, jei negreitai atsako į gų pagelbos ir nurodymų. Tačiaus musų brolių, kurie keliai ja užruvęs tam tikros rųšies taukų, kuSiaurius nuo CliicaJuo
j
tolyn
su revolveriu
Poniški,
ir
čia
bežin.
riuos jisai, neturėdamas maisto
tiktai asmeniškų konsuliato'
klausimus; jeigu jie čia pat tuorankoj stoJuk jie ne iš savo valios tegos keliausime, juo vasaros die- iš
Po valandėlės jis šovintį
lange.
nai
nesuskuba
kitur, gali sunaudoti. Kur.ra
jaus
keliauja. Juos varo vargas, os eis
atsakyt', jiems me- tarnautojų ypatybės galėjo paskailgyn, ir, atpenč, žiemos
tama ant purvinų grindų
jam yra tikras maisto sandelis. ko nuo trečių lubų lango alejon.
jųjų do- tinti juos plačiau atsiliepti į išeivių juos verčia ekonomiškos ir politiš- diena
Kuomet pereitrumpinsis.
Avis neturi jokių dantų vir- Jis užsimušė ant vietos.
kumentai, pasportai, bagažiaus kvi- vargus, negu tai reikėtų sanžinin- kos aplinkybės apleisti savo gim- sime kiek
j šiaurius nuo Winni- šutiniame žande.
Kaimynai tuom tarpu šoko i
Kai-kur yra
tos, šifkortės ir t. t. ir t. t. Kaip giems raštinių valdininkams.
tinę ir jie kol skaitosi musų pilietai rasime tenai
peg'o,
Kanadoje,
Andriukaitienės
kurios
savo
O išeivių užplaukimas, metams čiais, turi teisę reikalauti iš valstygyvenimą ir raavių,
daugumą
matote, labai neprisižiurėtinas vaiztaukų
dienos ilgumo [vairavimą daugdo našlę, išsitiesusiu ant grindų
turi vuodegojc.
todėl
das to padėjimo, kuriu patenk'a bėgant, vis daugiau auga. Persi- bės, kad jinai apsaugotų juos
Pastaroji
lygiai -maž. tokj patį, kaip ir
Lietuvoje. yra taip sunki, kad jinai reikalin- be žado. Žemiaus širdies buvo
'kraustoma netiktai iš pakraščių, su kitais.
musų išeiviai.
Keliaujame toliaus, ir dienos
kulkos žaizda. Ją papiet-vakarių ir šiaur-vakarų, kaip Aš priminsiu jums vieno inžinie- jvairavimas vis didinasi. Yasa- ga pririšti prie tam tikro vežimė- mirtinga
imta tuojaus ligonbutin, kur
Ką gi valdžia gali daryti, ką gi
avis
lio,
save
visur
kurį
ji
paskui
pirmiau, bet ir iŠ centralių guber- riaus areštavimą, aš priminsiu ži- ros diena darosi vis ilgesnė.
musų užsienio reikalų ministerio
tuojaus ir mirė, neatgaudama vivelka.
Tie
taukai
uodegos
yra
nijų, kai-kada ištisais kaimais
nomąją istoriją su inžinierių Aleclii- Nakties vasaros metu beveik nėagentai, atstovai gali daryti, ar Valdžia iki
labai minkšti, ir jie vartojama sai žado.
iiol,
nu, kurisai buvo Austrijos valdžios ra. Pastebiama tokios pat "balkaip
jau
pažymėgali jie kokią nors naudą atnešti?
Pargrįžęs už valandėlės našlės
vieton sviesto.
jau, nepadarė nieko išeivių likimui pernai areštuotas. Atsimenate, ko- tosios naktjs," kaip ir PeterburĄin klausiman sunku yra išsyk atsunus pamatė aplink
užmušėjo
palengvinti, ir jeigu jinai dabar ki triukšmą sukftlė tas rusų visuo- ge. kur pačiame vidurvasaryje
sakyti, nes tos kontroliaus stotįs
Mairusi- ir savažudžio minią žmonių. Su475- Kaip merginos
rengiasi įnešti musų apsvarstymui mene j c, ir net Vai. Dūmoje apie lai aušra ne tiktai nenusileidžia, bet
yra vokiškų garlaivių kompanijų
joje gauna sau vyrus? Apie tai, rikęs, šoko viržun į kambarius ir
projektu
įstatymo, tai tiktai galima pradėta kalbėti O ko musų yra yra taip didelė, kad be vargo gair
valdžia
venište- ten rado lavoną savo motinos.
nuosavybe
kaip merginos
Prūsų
jisai sveikinti. Aš nežinau, kokios iki šiolei griebtasi, kad šimtai tūk- lima, naudojanties vien aušros ka, rašo tu'as Mažrusijoje
Jis vėliaus paaiškino policijai
sekdagia maišytis vidujinln jųjų sutvaranglas, kurį
pusės bus šiame įstatymo projekte stančių musų išeivių nebūtų tenai šviesa, per ištisą naktį skaityti.
apie
šitą dvigubą nelaimę sekančia
tai
Kuomet
mi,
su
męs
kymam
kreipiamasi
trumpai aprašypaliestos, bet skaitau savo prieder- išnaudojama ir iemirama? Juk Bet keliaujame vis toliaus. Pa- sime.
čiai :
skundu ant tų arba kitų Šiaurme nurodyti, kad kova su
išeivybe, tuom pačiu žeminama ir garbė tos siekiame tokių vietų, kur pačia- Mažrusijoje ne
"Turbut, jie vėl buvo susibaVokiško Lloydo arba Hamburgvyras mergisu nenormaliais josios apsireiški- šalies, kurios atstovais
yra tie iš- me vidurva.-aryje saulė vi.-ai ne- ną, bet mergina
Mat man a jau du syk j j atAmerican Line kontroliaus stočių
vyrą išsirenka ir rę.
mais galima tiktai tuomet, jei bus eiviai. Juk kas dieną, kas parą per nusileidžia dvidešimts keturioms
metė
Ir dabar turbut buvo trekviečia apsivesti. Kuomet mervaldininkų veikimo, atsakoma: melkontroliaus stočių valandoms,—dvi dienos susilieja
griebtasi
tų
čias
tikslingų
įstaigų,
tų
priemonių.
JeiMama man keletą sysylds.
tenai
gina
džiame kreiptis prie Prūsų valdžios,
pamyli vyrą, tai jinai
gu jos (tos priemonės) išsireikš rankas pereina tūkstančiai musų iš- į vieną. Keliaujame toliaus, ir eina numylėtinio namuosna ir kių sakė, kad ji jo nemyli, kad
nes tai ne musų priežiūroje.
Ir
tiktai tame, kad sušelpus tą ar kitą eivių. O ką męs esame padarę jųjų vis ilginąs vidurvasario diena.
papasakoja jam apie savo meilę. jie buvo tik draugai. Matote
štai, gaunasi koks tai užburtas radabar gyvuojančią, t. y. likimui palengvinti ? Nieko. Juk, Saulė nenusileidžia jau ištisomis
įstaigą,
Jeigu vyras jąją irgi myli, tai Poniškis buvo socialistas, o ma<
tas.
Apart to, musų agentai tarišeivių
namą New York'e, tai, ži- jeigu jie kreipėsi prie musų užsie- dienomis; savaitėmis ir mėnesiais visą kas greitu laiku suruošiama, no mama niekados netekėtų uil
tum patįs vengia .šios priedermės,
Pasi- ir
noma, tas reikalui nepagelbės. Rei- nio ministerijos agentų, t'ai Icą ra- be paliovos šviečia jinai.
jaunieji apvesdinama. Bet bė- socialisto, nes ji buvo tikinti ka«
atsižvelgiant j tai, kad oficiali'ai
Kuomet da
kia juk stengtis, kad butų galop do, kokj apginimą? Tie skėsčio- daro ilgiausia diena.
vyrui, jeigu jisai merginos talikė."
išeivybė yra nepripažinta ir 90%
pasieksime
poliaus
rubežius
davo
(žemgalio),
rankomis
sakė:
ir
padarytas
vokiškų garlaimęs jums
neatboja. Jinai tuomet pasilie- Menama, kad Poniškis mėgino
musų išeivių yra be rasportų, reištai turime vienų "stebuklų," kureikia
ka
vių
esame
kompanijų sauvalei;
negalime pagelbėti, mę3 patjs
jojo namuose, kad jįjį priver- po to ir pats save nusišauti, bet
kia nelegališkais asmenimis, su kuar Suv. Valstijų tus
Lietuvos,
rių
kad
visi
visi
Vieton
pasažieriai,
bejiegiame stovyje.
to, kad
susituokei su jaja. Vyras revolveris užkliuvo, tad sau galfc
riais oficiališki agentai skaito nega- stengtis,
niekuomet
nemato: neturi teises
-išeiviai nebūtų kreipiami į Bre- suteikus pagelbos, jie patjs skun- gyvetojas
išvaryti merginos, pasidarė, šokdamas iš lango.
limu ar neparankiu dalyku stoti j
diena tęsiasi šešis mėnesius. Sau- arba kitokiu budu
meno ir Hamburgo portus
kad
(prie- dėsi,
jųjų padėjimas taipogi nenemandagiai
by kokiu? santikius. Jeigu, žinoma,
Ei, Kundrotą ir Dalkus! Eikit
Ač'u tokiam vokiškų pagelbėtinas. kuomet sakoma vo- [lė per tą visą laiką nesislepia. su jaja pasielgti. Merginos giatsiranda vienas-kitas agentas ar plaukas).
.Suka jinai išvien ratu dangaus] minės ir
už
šią!
kiškos
su
garlaivių
atstoŠiaip maž-daug dabar šaudraugai
Į
kompanijų apsiėjimui
{žeidimą
garlaivių kompanijos
konsulis, kurisai žiuri plačiau, ne? mušu
ačiu tam, kad iš- vui, kurisai iš jojo tyčiojasi, kad ji- skliantais. {domus ir gražus tai smarkiai atkeršintų. Todėl, jei- kia "drapiežnas dzūkas" Juozas
išeiviais,
tai ineina į valdininko priedermių
apsireiškimas, taČiaus mūsų vie- gu vyras nemano tos merginos Bancevičia, kuris nesenai parito
eiviai yra kompanijų išnaudojami, sai yra Rusijos pilietis ir
jisai pasrytj, tai toki atsitikimai labai reti. reikia
at- vesti ir nori nuo
jos atsikratyti, lietuvių iki šiolei nesumuštą drupridėti visas jic^as, kad mū- siskųsiąs Rusijos valdžiai, tai jjjį tų gyventoją, pripratus] prie
ilsio nakties tamsoje, jisai be- tai vienintelis
Toliaus, sulyg paties savo .udėjimo,
jam būdas yra iš- tuolj RaladinskJ Ir {gijo čatnpisų išeiviai keliautų tiesiog iš musų sutinka kvatojimu: Ratavokit 1 Rušie oficiališki atstovai nfgali, žinogalo vargintų ir erzintų. Tačiaus eiti kur nors iš savo namų ir jono vardą.
portų. O tam reikalinga, žinoma, sisischer Brtrger (Rusijos pilietis),
ma, suteikti tokios plačios pagelatėjusi žiema atkeršija prie po-1 laukti, kuomet merginai nusibos
Bancevičių, kuris taip smarkiai
išplėtoti garlaivių judėjimą iš Lie- nematėme męs Rusijos piliečiu! lio
bos, kokios męs turime teisę laukti
gulinčioms srytims už nakties) laukti Ir jinai pati apleis jojo imasi ristynesc, kad j] vadinama
pojaus į Ameriką. Maža to, rei- Jisai puikiai žino, kad Rusijos vali5 jų.
sunaikinimą. Už šešių mėnesių namus. Tai yra, kaip anglas ra- ir "pasiutėliu," labai erzina dabar
kalinga susitarti su francuziškomis džia yra bejiegė ir šin dalykan neprasideda naktis, kuri taip pat il- šytojas sako, ypatingas būdas iš- ta mintis, kad dar yra keletas
Bet jeigu musų išeivia, ISftjęs Iš
garlaivinėmis kompanijomis, Kad si m'aišy s. Aš kviečiu jus, gerbiašių kontroUaus stočių, galop rengia jo« įtaisytų reguliarius plaukioji- mieji, atkreipti daugiau atydos Į ga, kaip vasaros metu buvo die- vyti žmogų iš nuusavių jojo na- vyrų, kurie nenori pripažinti jo
na. šešiems mėnesiams užviešpadručiausiu lietuviu
ant laivo, fal jo kančios dar toli- mus
mų.
čatnpijonu.
farp Liepojaus ir Prancūzijos išeivybę; apie tai reikia netiktai ratauja žiauri šalta poliarė naktis Ar tasai pasakojimas sutinka Prie tokių priklauso sunkios švagražu nera pasibaigusios, ir ant portų, išdalies Havre'o. Tuomet, šyti, reikia veikti
spaudoje; apie su visais savo gražumais, kuri»j su
laivo jisai užlaikoma labai negerai; ačiu tokiai
tikruoju dalykų stoviu, męs ros drntitolis Dalkus,—na ir pakonkurencijai, garlaivių tai reikia kelti musų balsa3 iš šios pirmoje vietoje bene stovi taip
tačiaus yra šalių, kur garsėjęs Kundrotą iš Brooklvno.
nežinome,
su juom elgiamasi, nors truputį
| kompanijos, žinoma, sumažins savo tribūnos; apie tai reikia kalbėti vi- vadinamasai "poliaris blirgfijiLaike paskutinių ristynių. kubet
moteris pirma pakevyras,
kontroliaus
bet'
geriau negu
stotyje,
sauvalę, ir visi tie vargai ir pri-; sur, kur tiktai g'iflma; agituoti, kad nas." Ir lygiai tasai pat apsi- lia
klausimą apie susituokimą. riose Bancevičius sumankė, kaip
visgi nežmoniškai. Maisfas jam spaudimai, kuriuos dabar sutinka šiuos nelaimingus livedus iš to- reiškimas
J
yra kaip šiaurinio, teto Kitos# gi vietose leidžiama by košę, tulą lentrą drutuolį "Martin
yra taipogi žemiau kritikos. Aš' musų išeiviai, bus išdalies
apverktino padėjimo (Plojimai ir pietinio polio srytjrie.
kuriai pusti u-čkalbintl antrąją Kid," Bancevičius vieSai IšSaukS
prašalin-j kio
pat», važiuodamas pernai Ameri- tį. Beikaliuga įsteigti konrisariavisuoi« suoluoie^.
apsivesti Pastarosios® vietose ristis Dalkų. Jeigu jis, girdi, ne-

Atkakę \Vaslungtonan Car- vinčių, sienų po stalą ir du suoleliu išeiviams, daugiau vietų sėdėran/09 atstovai nešino, kaip jiems
užsilaikyti, nežino, k;j atsakys jimui nėra; užtai visos grindįs užCarranza ant pakvietimo pasikal- versta dėžėmis, ryšuliais, ant kurių,
bėti su Huertos atstovais. Nia- šiaip-taip susėdę ir iki didžiausio
garon nuo Carranzos nei jokia laipsnio susispaudę sėdi, kur pasitaikė, išeiviai, ir kas rašo laišką
žina neatėjo.

imti.
Generolas Obregon
rengiasi
veržti miestą Guadalajara. Jeigu
ir tas miestas teks revoliucijonieri'tms, paskui jie turės liuosą ke-

bevelk vist bttna apsivedę. Pas
mus gi, kur privilegija užkalbinti priklauso vien vyrui, didelis
nuošimtis vyrų ir merginų bait

ranza

(t/,ba\p,a

miesto aplinkinėse ne tik plėšia,
bet ir >kerd/.ia žmones ir degina

Generolas Viila, gavęs miestą
Zacateca.-,, traukia toliau pietų
link.
Jis traukia dabar prie
Generolas GonCalientes.
Aguas
zales gavo prisakymą traukti prie
San Luis Potosi ir tą miestą pa-

Niagfara Falb, o Car- tai tuose punktuose, kur yra dideapie kokį nors susitaikymą lis mūsų išeivių suplaukimas, kur,
ir kalbėti nenori.
važiuojant Amerikon, susitelkia didelės mūsų išeivių minios; reikaSuvienytos Valstijos pasiūlė linga įsteigti specialių komisariasavo tarpininkystę prie sutvar- tu, nes tnusu konsulini negali atlik473. Kaip ilga yra diena įvaikymo Albanijos reikalu, nors jų ti tokios sunkios priedermės. Pasriose
žemės dalyse? Męs visi gekui,
reikia
Rusijoje pirmu dalyku
prie tokio darbo niekas nekvierai
kad Lietuvoje
kurie
atsimename,
įsteigti patronatų,
rūpintųsi
čia.
Suvienytos Valstijos netuom, kad musųj išeiviai nebūtų vasara atsižymi gan ilgomis dieįstengia sutvarkyti Mexikos reiišnaudojami. Prie šių patronatų nomis, o žiema lygiai taip pat
kalų, o apie sutvarkymą Albani- reikalinga prileisti atstovai ne tik- ilgomis naktimis. Jeigu sulyginjos ir kalbos buti negali.
tai ministerijų, bet ir visuomenės sime dienos ilgumo atžvilgiu Lieorganizacijų, kurios arčiau stovi 'tuvą su, sakysime, Nevv York,
prie gyveninio ir kurios žino padė- Pennsylvania ar Illinois valstija,
jimą musų varguolių, užjurin ke- tai pamatysimi, kad tokio dideliaujančių. Maža to, reikalinga iš lio dienos ilgumo jvairavimo čia
valdžios pusės plati parama toms nėra, kaip Lietuvoje. Pasižiurėvisuomenės organizacijoms, kurios jus į žemlapį, matyt, kad minėtosios valstijos stovi daug-maž
kon, turėjau progą asmeniškai su- iš savo iniciatyvos nori ateiti paant vieno paralelio su
Ispanija,
sipažinti su tuoni, aplankęs taip va- gelbon išeivybei. Potam, reikalintai yra lygiai tokiame pat atstudinamus tarpdienio pasažierius; aš ga kertiniu visų šių priemonių akmia nuo ekvatoriaus, kaip ir patėmijau. kaip jie miega, kaip jie meniu padėti išeivybės legalizaciją.
Kitais žodžiais sakant,
va1g<\ kaip suvaromi valgomąjin Kokiu budu galima tai atsiekti ? staroji.
minėtosios
valstijos yra daug arkambarin ir kaip tenai jiems val- l iktai pasportų sistemos, užrubežičiaus prie ekvatoriaus negu Liegis tiekiama; tėmijau juos dvi nių pasportų sistemos išnaikinimu;
tuva. Šioje aplinkybėje ir reikia
dienas paeiliui ir persitikrinau, kad ifdip męs negalime kovoti su šiuom
jieškoti priežasties minėtamjam
su jais ištikrųjų
elgiamas ne taip, blogu, kitaip visos šios premonės skirtumui dienos
ilgumo Lietukaip reiktų elgtis su asmenimis, liks negyva raide, jeigu męs neir čia. Jeigu męs nuvažiuovoje
kurie tam turi teisę, nes jie užsimo- legalizuosime savo iŠeivybės. Štai
sime j pietines valstijas, tai pakėjo už savo kelionę, užsimokėjo šios priemones, jeigu jų bus griebmatysime, kad tenai vasaros dieir už savo užlaikymą.
tasi, man rodomi, sąryšyje su kito na
yra trumpesnė ir žiemos dieBet kuomet atvažiuoja Ameri- mis galės prašalinti visus tuos nena ilgesnė negu šiaurinėse valstikon, tai, ačiu kalbos nežinojimui, normališkumus ir galės palengvinti
jose. Ir juo toliau važiuosime j
ačiu tani, kad yra palikti {Jatįs sau, t;į sunkų padėjimu, kuriame yra
pietus, juo daugiau lyginsis diejie taipogi yra labai vargingame musų išeiviai kelionėje, nes šios na su naktim ištisu metų bėgyje.
padėjime. Juk ir tenai oficiališkas garlaivinės kompanijos, būdamos Kitaip tariant, juo tolyn pietuosužsienio reikalų ministerijos atsto- rusų pavaldinių rankose, be abejona, juo labjau diena artinasi prie
vas, ačiu tam, kad gyvena ne tųpse nės, nesielgs taip beceremoningai pastovaus
12
valandų ilgumo.
Tiutatros

VIETINES ŽINIOS,

—

—

—

"

—

ristis, tai tegul jis nuo savo nojo (Iiangas. Vakarienė buv<
saliu no lango nuima parašą "(Jai paįvairinta turtingu
programų i.
kus, sunkios švaros ča m pijonas/' bfe svaiginančių gėrimų.
nes jis prie to vardo neturi tieKitos poro<, l)r. Juškos ir p-Iės
sos. Per "Lietuvos" reporteri ]\< Monkaitės, vestuves šelmis Amūtaipgi metė pirštinę ir Brook- ras sutaisė visai paslaptai ir belyno drutuoliui Kundrotai, su kti- veik niekas apie šj sekretą neriuoni jis labai norėtų "persi- žinojo.
Jaunavedžius "surišo'
nori

t is

cu

taipgi keletą dainelių p:<
Vakarienė

dainavo.

t-:

apsiėjo

svaiginančių gėrimų.
prasidėjo šokiai.
Po

Pa
žymėtina, kad šokta tik lietuviškus ir europiškus šokius.
P.—M.

J.

imti."

kun. Krušas. "Broliu" buvo p.
Įvairumai. Pereito utarninkc;
Nesenai Bancevičius nušlavė F. Juozapa it is, 3 "pomergė"
nakčia
mirė plačiai ant Tovvn of
tris vyrus-drutuolius: lietuvi, ge- p-lė Rožė Monkaitė.
Lake žinomas Vladislovas Gap<210
—

>»«iry),

ristikį Gtštautą

rą

ševičia, yj metų vyras, gyvenusi?,
prie Marshtield ir 45-os gatvės.
Velionis, sakoma, miręs nuo džiovos; buvo nevedęs. Laikė anglių

lenką K. Pulaskj (185 svarų) ir
minėtą "Martin Kid" (205 svarų
l'ats Bancevičia svet60 svarų ir priklauso
vidutinės švaros ristuolių.

vos

prie
Ypatingai buvo juokingos pasBancevičius
kutinės
ristynės.
švaistė,
kaip norėjo: nulenką

jį

metė

nuo

scenos

juom nusirito; kada

ir pats
tas

su

pradėjo kabinėtis matraco, tai iš
jo pasidarė vienas kalnas, o kada matraco pasileisdavo, tai ant
scenos
pasidarydavo vienas sukurys, nes Bancevičius yra pasiutusiai vikrus ir blynų kepti ne-

vvojnę

ida"

(Žiūrėkit,

Len-

Lietuva karan eina), o
kija
kada lietuvis pradėjo lenką po
sceną vaikytis ir jį galabinti, tai
sit

KLIUBO

AMERIKOJ

ADMINISTRACIJA.

Chicago,
J.

TAUT

III.

Jankauskas, Pirm.,
U27 W. 341 h pl.

A.

Zalatorius, Pagelb.,

D.

Gulbinas,

VV. tf3rd Bt.
Prot. Rast,
1)27 W. 34th pl.

dykai.
širdingai užkviečiam visus lietuvius,
vietinius taip ir iš aplinkinių vietų;
kviečiam kaip Jaunuosius, taip ir senukus abiejų lyčių, pribūti bei
puikiai
pasilinksminti. Užtikrinam, jog busite užganėdinti.

917

P.

Motiejūnas, Turtų Rast.,

T.

Radavičia, KaBierius,

930

W.

33rd

Su

pagarba,

KOMITETAS.

Dr-Btė ŠV. IZ'DORIAUS ARTOJO

surengia

gražų

linksma
PIKNIKĄ
kuris atsibus ned., liepos (July) 12 d.

st.

—

Dr. A. Juška
Po šliubo jaunavedžiai savo
artimiausiu pažįstamų ratelyj tu-

—

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

mylite prasilavinti dailėje, kaip tai
dainose ar teatrų lojimuose, tai kvieir čiam prigulėti prie Jaunų Lietuvių
Am. Taut. Kliubo, nes J. L. A. T. K.
nevien tik užsiima dainomis, loši-

Antanas kelelis buvo nakti-

žiuojantiems

Kviečia

niu sargu liejykloj prie 23 pl.
Archer a ve. Eidamas čia prieš

nuo

92-ros

taisė vestuves

dviejų daktaru ir
pačia diena

yra
šiuosmet

rie

užbaigė.

Iki

lietuvių,
įvairias mokyklas
šiolei mus pasiekė

gimą :
Vytautas Graičiunas užbaigė
Wendell Phillips High School;
Armour'o pradinę Public School
Eridgeporto užbaigė

ant

Mirauskaitė, Stasys Pocevičius,
Jonas R. Rudauskas, Konstanci-

ja Sinkevičaitė,
ir

tė

Veronika

Berta C. UrbaiŽilvičiutė. Ar-

mokykloj buvo surengtas
turtingas programas, kuriame dalyvavo dikčiai lietuvių.
Lietuviai mokiniai apdovanojo
savo mokytoją
dailiu žiedu ir
abelnai padarė tai]) gerą įspūdį,
tnour

kad

kitataučiai, sakoma, iš pavyPereit;} utarninką atsibuvo iš- dumo net supykę. Velijame jaup. Antano nimui smagių vakaeijų.
Aldona RutNuo West Side. Pereitą nekauskaite ir p. Adonio Juškos su
Ona
Monkaite. P-as šlia- dėldienį ūkanota diena sugadino
panele
kis yra jaunas advokatas, p. Juš- daug piknikų. Žmonės bijojosi

Icilniingo*

vestuvės

Šliakio

panele

mi

ka—jaunas daktaras, plė Rut- sušlapti, ir atsargus rengėjai vekauskaitė—taipgi jauna daktarė. lijo piknikus geriaus mieste atlaikyti. Prie tokių priklausė ir
Muzikos Mylėtojų Styginės Orkestro*

ratelis, kuris buvo pri-

verktas apmainyti apsirinkta gražią vietą apie Wilmette, 111., ant

Meldažio svetainės. Tačiaus tas
upo jiems nei kiek nepagadino
ir jaunimas išsi linksmi no iki sočiai.
Iš ryto ratelio nariai, susirin-

kt;, nutraukė

Zalatorių,

o

paveikslą

pas

po to visi nuužė

sve-

savo

tainėn, kur linksmintasi iki 5 vai.
popiet. Pusiau šeštą pastatyta
stalai puotai, kuri neapsiėjo be

prakalbų.

p.

Šliakienė-Rutkausk?itė.

Pirmoji junavedžių pora
šliubį šv. Jurgio bažnyčioj,

ėmė

džiakonas Kraučiunas atliko šliubines
ceremonijas. Žmonių buvo
pilna bažnyčia, nes abudu jaunieji yra gerai vietiniems lietuviams pažįstami. Po šliubo užkviesti svečiai nuvyko Į Great
Northern Hotel, kur jų lauke iš-

ar

nedėlioje.
A. OLSZEV/SKI BANK,

3252 S. Halsted st.,

Chicago,

111.

REDAKCIJOS ATSAKYMĄ!.
p.
reso

Juozapas Vallons, Brooklyn.

prisirašykit prie žioB draugijoB. DrJft laiko savo susirinkimus uas soredos vakarą apie 8 vai. vak. L. Ažuko
svet., 3301 Auburn ave., kertė 33-Čioa
gat. Taipgi šita Dr-ja skolina pinigus
rajieškBU savo tikro brolio Maikos
ant namų už
prieinamą procentą. Visockio. Pranešu, kad
jis atsiųstų
Nauja 17-ta serija atsidarys liepos man savo
geresni adresą, nes su tokiu
(July) 15 d. 1914 m. Kurie no- adresu,
koki jis man utsiunt?, mano
rite užsirašyti, atsllankykit po viršmilaiškai pas JĮ nenueina ir atgal pas
nėtu antrašu.
mane grjžta.
Jis paeina iš Suvalkų
gub. ir pavieto, Trakiškių kaimo, iš-

Pajieškojimal.

Ad-

J.

Kazanauskas,

Pajieškau Kastancijos Morkevlčiupuiki lietuviška orkestrą visokius lie- tės. Ji yra nemažo uglo, 20 m. senutuviškus ir angliškus šokius, taipgi mo, turi nemaži} karpą pas kiarę
ir iltinius dantis
bus visokių skanių gėrimų, skanių už- aus}
atsikišusius,
kandžių ir kvepianfiių cigarų. Tiki- labjau panaši j moterį negu j mergimės. kad gerbiamieji lietuviai ir lie- ną. Buvo atvažiavus j Chicago pas
tuvaitės į mūsų Pikniką nepatingės mane, lapkričio mėn., buk jieškodaatsilankyti, o komitetas iš savo pusės ma darbo; pabuvus iki sausio 10 d.
Regis, randasi
pasistengs svečius knopuikiausiai pri- nakčia prasišalino.
kur apie &pringfield, 111., ten turi
imti ir visame juos užganėdinti.
dvi seseris. Kas pirmas man apie
Su pagarba
j.?
KOMITETAS.
praneš, gaus $1.00 atlyginimo, kiti
vėliau
pranešę gaus po 1 tuz. poDIDELIS METINIS PIKNIKAS
pieru laiškams rašyti. Atsiliepti «r»tparengtas Draugystės Sv. Juozapo
rašu:
Apiekuno, ned., liepos (July) 5 d.
J. Markevičia,
1914 m. "Polonia" darže, Higglns ir
876 N. Paulina st.,
Chicago, 111.
60th aves., Jefferson, 111. Pradžia 9
vai. išryto. Įžanga 25c. porai.
Pajieškau savo brolio Petro Vaškio,
Kur taip leki lyg akis išdegęs? NuKauno gub., Telšių pav., Plungės par.,
gi ar da nežinai, kad visiems lietu8 metai Amerikoj.
viams ir lietuvaitėms viršminėta Dr- žvirblaitę kaimo;
Turiu svarbų reikalą. Meldžiu duoti
ja parengė puikų Pikniką su visokio- j

—

prie-

išvažiuoja j kitį

miestą. Arčiau dasižinoti adresu:
2013 So. Halsted st.,
Chicago, III,

Parduodama—pigiai grosern? neto*
Lietuvių apgyvento*
Je vietoje, biznis nuo senai išdirbtas;1
savininkas turi kitą bizni. Atsisaukt*
ii 18-tos gatvės.

te greitai antrašu:
1730 Union ave.

Chicago, I1L

Parduodama:—labai pigiai automo»

lietuvi*,

iš

jo
P>e

kalboj.

laiku.

Lietuvių apie-

Atsišaukit

prie

Chas. Urnich & Co..
Agent.
R. 24—154 \V. Randolph st., Chicago.
—

Atsišaukite adresu:
244 Cheatnut st.,

Kelmės parap., Gineikių kaimo. MelDIDELIS ISKILMINGAS PIKNIKAS džiu atsišaukti adresu:
Stan. Urbelis,
su išiaimėjiinu Paauksuoto LaikrodėAnsonia, Conn.
lio, gvarantuoto ant 25 metų, pareng- 107 Liberty st.,
tas Dr-stės Visu Šventų, atsib'is ned.,
liepos (July) 5 d. 1914 m. Brighton
Park Grove, 3600 So. Kedzie Ave.,
kampas 36-tos gatvės. Pradžia 11 vai.
dienos, Įžanga 25c. porai.
Užkviečiam visris lietuvius ir lietuvaites kuoskaitlingiausiai atsilankyti

i viršminėtą Pikutkę,
loks puikus
Bus skanių
kiii zabovų

Su laiku bus,

yra

labii

Reikalavimai.
Reikalauju:—partnerio teisingo,

tu-

bus pirmas rinčio $700.00,
prisidėti prie hotelio
pikniSas toj miesto dalyj. biznio, gal padaryti gražų gyvenimą ir
gėrimų, užkandžių ir \iso- likti turtingu. Laišku ar ypatiškai,
pasillųksminti ir pasibo-

Seattlo

uuo

111.

dumkepė su namu ir
puikia-1 su Parduodama
visais jtaisymf.is lietuvių ir lenkų
miestelyje, biznis puikiai (taisytas, į
esmių vienintėlis čia kriaučlus, jokios apgyventoj vietoj, geras biznis. Kreipkitės antrašu:
kompeticijos. Turiu apleisti vietą dėl
2316 So. Leavitt st.,
Chicago, 111.
Atsišaukti antrasvarbių

priežasčių.

šu:

Parsiduoda:—barbernė 3-jų krėslų.
Bukovsky,
Vieta jau yra gerai išdirbta per 8
St. Charles, Minn.
metus, netoli šv. Jurgio bažnyčios.
Parduosiu visai pigiai iš didelės prieParsiduoda: —moteriškų
skrybėlių žasties.
Norintieji pirkti atsišaukit
krautuvė plačiai lietuvių apgyventoje
vietoje. Pardavimo priežastis: savi- kuogreiėiausiai. Iš kitų miestų suteik*
siu platsnes žinias per laišką.
ninkė nori apleisti nnestą. SmulkesJ. P. Maskallunas,
nėms žinioms kreipkitės telefonu Dro3319 Auburn ave.,
Chicago, 111,
ver 1573.
A. K.

P.

O.

Box 91,

KRIAUČIŲ

nes

kampo Yesler-

21)00 W. 38th

Archer ave.

Kas norėtų gero6 žemės jgvti Mis*
souri valstijoj, žemė yra gera ir pigi.
Aš pats gyvenu antras metas ir dar

ATYDAI.

Parsiduoda:—kelių metų

fcera valyir kvarbavimo jstaiga. pigiai, ran- pirkau daugiaus žemės.
da $20, steam heat, turi but parduota
Kas norėtų platesnių
iš priežasties ligos, už $175, verta džiu kreiptis adresu:
mo

$250.

Kreiptis:

Naudingas stiprintojas

s

dtilcimuo'- >, k'

abelnas

of Life

mel*

Juozapas Ziniančius,
Raymondville, Mo.

2312 California av., arti Milvvaukee av.

9

žinių,

at-

lose randasi

nusilpnėjimas, aneskilvio betvarkės,

mija

ir

kaipo

tai:

Užkietėjimas, skilvio nemallmas, dispepsija ir kepenų

(Sovcros Gyvasties Balsimas)

neveiklumas.

Jojo reputacija paremta daugelio metų pasekmingo vartojimo.
Jisai prigelbsti organizmui atlikti savo užduotį;

sunkiai li-

po

gai paskubiua pasitaisymu.
Jisai pagelbsti kraujo eilėms savitarpiniame
pasigelbėjime.
Jisai suteikia besitaisanėiajai sistemai reikalaujamos
stiprybės
lr užtai yra tinkamas vartojimui atsikartojaičioje
karštligėje.

Kaštuoja 75 centus. Gaunakiekvienoje aptiekoje.

mas

Knygelę

"SKILVIO

Reikalaukite SEVERA'S BAL-

pareikalavus

SAM

vanai.

OF LIFE.

LIGOS"

...

siunč.ame

do-

Severos Reguliatariuja

je—jaunos ar metuose—ras
prideranti negalėjo stiprintoju, ypatingai tinkamas jų lyčiai. Kaštuoja
$1.00. Gaunamas kiekvienoje aptiekoje.
Reikalaukite "Severa's Regulator."
Knygelę
Moterims" pureikalavus siunčiame dovanai.

"Sveikata

Reikale reikalaukite ir žiūrėkite, Idant gautumėt
veros" gyduoles. Jeigu aptiekorius negalėtų

"Se-

išpildyti

jūsų reikalavimo, užsisakykite tiesiog

fc

GERBIAMŲ TAUTIEČIU

Pirmas

vienatinis

Lietuviškas

Daržas

nuo

ATYDAI

VakacIJų

Vasariškų

LEMONT S RESORT FRUIT

fc

FARM

ant kranto šv. Juozapo Upės, Sodus, Michigan
delbiami tautiečiai!
Kaip prisirengsite apleisti miestą ant kelių dienų ar sailvaičiu, laike vasaros karščių ant ]>aiI~io. tai žinokit, kad nerasite geresnės \ieos ./
LEMONT'S RESORT FRUIT FARM
Apygardoje Sodus, Mich., tuoj ant kranto upės St. Joseph. Yra tai puikia,:::,
sveikiausi ir linksmiau?.! vieta praleidimui vasaros karštų dienų po pavėsiais puikiausiu medžių. Yra ten geriausios maudyklės bėgančiame ir čystame vandenyj; minerališki vamlenįs, kurie yra naudingi reumatizuotieins, nervuotiems ir nusilpnėjusiems.
Puikiausia vieta žuvavimui. l aiveliai svečiams ui dyką po vandenį važinėtis.
viskas sveVisoki vaisiai, kaipo: žemuogės, avietės, obuoliai, grušios ir vynuogės
čiams veltui,
doriausia* valgi*. nos iystai ir gardžiai taisomas tam tikros virėjos
(kukarkos). Pienas ir kiaušiniai švieži, nes turiu savo karves ir vištas.
Puikus vasariniai nameliai taip vadinami "cottages," su papuoštoms ir minkštoms
lovoms, ir daug kambarių didėjam budinkc, vis t,-.i dėl pailsio atsilankantiems svečiams. Prekė-: $8.50 ir aug:čiau už. sanvaitę.
$1.75 ir lugščiau per dieną ir naktj.
(Dilo-.'i ninku nepriimam).
Važiuodamas ant l.emunt Resort Fruit Parmos, važiuok taip: imk laivą (botą)
lini.'os Grabam
Morton, Chicago Docks, \Vabash av. ir River gatvių, per ežerą
l.ake Michigan j llenton Harbor, paimk strytkarj "Dowagiac—Kau ( laite," kuris
daveš lig minėtos vietos. "I.emont's Resort."
Kelias prekiuoja tiktai "5 centai.
Larai iš Chicagos išeina du kartu kas dieni): 9:30 rytmety] ir 11:30 vakare.
Pasitikėdamas, kad gerbiami tautiečiai parems -avo draugbiolj lietuvį, o ne kokį
ten airį arba žydą. pasilieku su godone jųsų,
—

LIETUVIŲ METINIS PIKNIKAS
3641-43-45 So. Halsted st., Chicago, 111.
parengtas Draugystės 1). I,. K. Gedimino,
SEATTLE,
VVASH.
Atsibus
Reikalinga mergina lietuvaitė pardaned., liepos (July) 5 d. 1914 m. vėja
Departamentinėj
Krautuvėj.
Maple Grove Parke. Renton Junction. Kreipkitės adresu:
reDavažiuojama Tocomos karais, kurie
H. Kabaker,
palieka

|

Parsiduoda:—kriaučių šapa

ALEX J. LEMONTAS
Adresai:

Lemont's Resort, Sodus, Michigan.

dirbėjas, 1333—1339 So. Ashland
ave., Cbicago, 111. Nuo reumatišnm/i-, kų ir neuralgiškų skausmų Tri-

prakalbų, buvo dar ir
kališkų šmotelių ant gitaros, nerio Linimentas
nandolinos ir balalaikų. F-as
Ja-j komenduojamas.

Newark, N. J.

1816 Ruble st.,
Chicago,
Ant pirmų lubų iš užpakalio.

mo

Apgarsinimai.

Dėdė

adresu:

kaip toje vietoje; išvažiuoju j Liaruvą.

—

Gapšys, radėjystė poniai Saur, nes gelbsti
Rimkus ir panelės K. Gapšiutė ir jos grumuliavimui. Ji
nesijaučia
A. Gedviliutė.
taip nerviška, kaip pirma ir visas
Buvo dar viena prakalba, kuri
jos kūnas eina stipryn. Su paverta ypatingo pažymėjimo,—tai
garba Rev. E. Polasek, Montp. J. Ivernausko prakalba. Šis gomery, Minu." Męs esame lavyrukas yra lietuvis, sulenkėju- bai dėkingi už šitą pranešimą ir
sių tėvų. Lietuviškai j's, <ol-kas, norime pasakyti, kad Trinerio

rusų

Kalbas laikė kun. SeraBračulis ir
dar vienas anglas advokatas,
jau-

Pardavimo

savininkas

atsi-

—

gaspadorium ris skamba sekančiai: "Noriu
buvo p. Vitkevičia, kuris prie jums pranešti, kad M r. Saur
apmaršo skambėjimo susodino vi- laikė
Trinerio
Amerikoniškąjį
sus svečius už stalų ir pasakė Kartaus
Vyno Elixirą, 11/ kuri
įžanginę prakalbą. Po jo kal- meldžiu priimti širdingą padėką.
bėjo M. M. Juška, J. Stasiūnas, Jūsų vaistas yra tikrai didelė ge-

karienėj dalyvavo apie 60—70 bėjo

finas, advokatas F.

žastis:

ir

grieš

nepaduodat. Ir žinutė be
vertės, lyg ypatiška išrodo. Netilps.
p. Lietuvos Sunus. Visus pamokslus apie Dievo prisakymus praleidžiame; korespondencijose reik padavinėti tik pačias žinias, be jokių ilgų
pamokinimų. Bepe, gal
galėtumete
šiek tiek mažesnę popierą surasti;
dabar siunčiate ant tokios paklotės,
kad Jai ir stalo vietos permaža.
adresu:
mis pramogomis. Seni ir jauni, tėvai žinią
p. Plunksna Rašęs, Providenca, R. I.
iMiss Domicėlė Vaškaltė,
ir
vaikinai
ir
vaikai,
merginos turės
Kur korespondencija tilpo, ten reik
Sauderton, Pa.
ir atsakymą i ją. siųsti, nes kito laik- fain laikę, nes komitetas pasistengs pa- j
raščio skaitytojai, nežino kame rei- gamint viski), kas jus palinksmins su
Pajiešk.iu savo draugo Justino Bukalas. Taigi jums pirmiausiai reikė- puikia muzika., po vadovyste J. Ketur-!
belės, Kaune gub., Telšių pav., Alsėkuri
visokius
šokius; užgrieš
jo pasiųsti j "Kovą," o jeigu ji butų akio,
džių vai., Getšatų kaimo. Atvažiavom
kandžiai ir gėrimai užganėdins.
mums.
netalpinus, tai tada
Grąvisi sykiu. Turiu labai svarbų reikaKviečia visus
KOMITETAS.
žiname.
lą. Atsišaukti adresu:
PASARGA:
Nuvažiuoti galima bile
M. J.
Jeigu butų ištlkro
p. J. P.
Juozapas Kazlauskas,
karais iki Milvvaukee Ave. Mihvaukee
"trumpa žinutė" butume įdėję ištisai.
800 Chateau st.
N. S. Pittsburg, Pa.
A ve. karais j vakarus iki galui, paskui
Šiaip gi, negalėjome suspėti j šį nu1 bloką j pietus ir galuką j vakarus
merį ir todėl priversti buvome dikPajieškau savo brolio Povylo Veliiki daržui.
tokai "apkarpyti," už ką meldžiame
kio, Kauno gub., Panevėžio pav., Pomlabai nerugoti.
pėnų parap., Pajistrėėių kaimo. Du
JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE
Visiems, kurių raštai netilpo šiame
metu
Turiu
atgal buvo Kanadoj.
TAUTIŽKAS KLIUBAS
numeryj.. .Jdėsim į sekantį.
svarbų
reikalų. Meldžiu man duoti
ir
9urengė pirmą gražų
linksmą
žinių adresu:
"PIKNIKĄ"
J. Velikis,
su programų, sub., liepos
(Fourtli of
3305
So. Omaha, Neb.
Q st.
July) 4 d. 1914 m., Leafy Grove (A.
Blinstrupo ) Darže. Pradžia 9 vai. IšPajieškau savo dviejų pusbrolių Vinryto. Jžanga 25c. porai.
cento ir Jono Matulių, Kauno gub.,
Raseinių pav., Karklėnų miestelio:
ANTRAS DIDELIS PIKNIKAS
taipgi dėdės Benedikto Mickevičiaus.
iš
Dr-stės
Antano
atšv.
Cicero,
111.,
GERADĖJO LAIŠKAS.
tos pačios gub. ir
sibus ned., liepos (July) 5 d. 1914 m. Kaltėnų miestelio,
Nelabai senai męs gavome laišTuriu
pavieto.
svarbų
reikalų. MelBergmans Grove, Riverside, 111. Praką nuo Rev. E. Polasek, kur džia 9 vai. išryto. Jžanga 25c. porai. džiu duoti žinią adresu:
Miss Petrusė Matulaitė,
skausmingais žodžiais buvo ra- Bus su išiaimėjimu paauksuoto laik- 59 Sprlng st.,
Union City, Conn.
rodėlio.
Užkviečiame visus lietuvius
šoma apie pagailėtiną padėjimą
ir lietuvaites. Nepraleiskite tos proMrs. Saur iš Montgomery, Minu. gos, nes kiekvienas bus
Pajieškau draugo Pranciškaus Ba
užganėdintu.
Kauno gub., Raseinių pav.,
Dabar gavome antrą laišką, kuKOMITETAS. rančiauB,
savo

Puotos

ypatų.

vedėju.

prieinamą kainį
lūtų tautų tirštai

vietoj.

Atyda!

tuojaus kreipkitės:
vyti ant tyro oro priė puikios muziJoe Prilipąs,
kos, kuri grieš visokius šokius—kaip 1236 W. Madison st.,
Chicago, 111.
lietuviškus, taip T-ir amerikoniškus.!
Muzika visiems žinoma vardu "Lienei žodžio nemoka. Vienok se- Amerikoniškas
Kartaus
Reikalingcs:—dvi patyrusios "Dry
Vyno
Benas."
kilminga vakarienė.
Goods" pardavėjos merginos; turi geJaunųjų nų protėvių kraujas atsiliepė ja- Eliksiras yra ištikro labai nau- tuvos
Visus kviečia atsilankyti
rai kalbėti angliškai; gera alga ir pa"broliais" buvo Juozas Sliakis ir me ir savo
jausmuose jis yra lie- dingas atsitikmuose negrumuliaKOMITETAS. stovi vieta. Gyvenančios arti krautuVincas Rutkauskas su "po mer- tuvi-;,
priklauso ir prie šito mū- vimo, konstipacijos ir nerviškuvės labjaus pageidaujamos.
SEATTLE, WASH.
gėmis"—jaunųjų draugėmis. Va- sų muzikališko ratelio. Jis kal- mo. Aptiekose. Jos. Triner, IšWartelsky Department Store,

Vincas Rutkauskas buvo

Jų

č.,

DIDELIS PIKNIKAS
važiavo iš Brooklyn, N. Y. J mainas
parengtas Dr-stės v. Juozapo ir Apie- Kingston, Pa., daugiaus kaip pusė
kuno, atsibus ned., Liepos (July) B d. metu atgal, ir dirba inainose.
Meldžiu jo paties, ar kas jj žino,
pos 4 d. Bet už tai nedėlioje, 191"4 m. Kariacko darže, West PullIllinois. Piknikas prasidės 9 atsišaukti šiuom adresu:
man,
liepos 5 d., bus atidarytas nuo \al. išryto.
Miss Anna Visockaitė,
Įžanga 25c. porai.
9 vai. ryto iki 1 vai. popietų.
širdingai užkviečiam visus lietuvius 263 So. 3rd st.,
Brooklyn, N. Y.

sekanti

lietuviai ir lietuvaitės: Algirdas
Graičunas, Ona M. Jokubaičiutė,
Ona II. Mažcikiutė, Marytė A.

Šliakis.

apgyvento!

ŠfciŠTAS DIDELIS
1823 Canalport ave.,
Chirago, 111.
METINIS PIKNIKAS
Parduodama:—gerai įtaisyta, tavo"Decoration Dav,"
ant mais, bet taipogi ir pašelpa ligoje. parengtas Dr-stės švento Jono EvanParsiduoda:—derlinga farma Wis- rais aprūpinta grosernė su smulkių
kuris
Taigi,
kiekvienas
ir
atsibus
lietuvis
gelisto,
lietuvaitočkos ir susižeidė
sed., liepos consin
kad reivalstijoje, 129 akeriai su trio- daiktų krautuve. Vieta lietuvių apliuls
tė privalo prisidėti
prie jo auklėjimo. (July) 5 d. 1914 m. Antano Zopello bomis ir
Vienok ir
prie geros upės, su medžiais, apgyventa. I.abai gera proga, kurios
Su pagarba,
J. L. A. T. K. darže, Summlt, 111.
Piknikas prasidės 65 akeriai
išdirbtos žemės, parsiduo- nevertėtų apleisti. Atsigaukit tuojaug
tas
ir birželio 25 d. miit vai. išryto. Tikietas 25c. porai.
da labai pigiai. Priežastis: reumatiz- po adresu:
rė.
ant
Pasarga: Imkite karus archer Li- mas. negaliu dirbti.
tapo
Reikalaujantieji, 2S07 Union ave.,
Chicago, 111.
mitą iki galo arba iki LiinitB Dypukui,
šv. Kazimiero
atsišaukite adresu:
ŽIRGVAIKIO PASK. IR BUL\ DR-JA. o iš ten paimkite karus
kurie F.
Joliet,
Baydansky,
Jau gyvuoja 3 metai ir turi
Christofer, 111.
Parsiduoda rakandai (fumičiai) ladaveš iki daržui.
suvirš $13,00000
kapitalo
bai pigiai, savininkas nori keliauti
Tautiškas
—Jaunu
Parsiduoda:—pigiai puiku6 lietuviš-'
Taigi, lietuviai, kurie norit sučėdygreitu laiku j Lietuvą. Atsišaukti
Kliubas
kas saliunas, kompanijos;
11 pinigų mokėdami tik po mažą Bumą,
7 metai

žinios, kad sekanti lietuviai gavo
Turintieji Bankon reikalus pasi- ir lietuvaites kuoskaitlingiauslal
paliudijimus apie mokyklų užbairūpinkite atlikti juos pėtnyčioje lankyti i mūsų Pikniką, kur

A.

pe

gatvės.
priežastis: nesveikata.
KOMITETAS. linkė.
Kreiptis:

susilaukė iltfai pageidaujamų vavaitę turėjo tikrą rugiapjūtę ir,
atsilsio, musų Bankas bus uždaturbūt, dikciai, nusidirbo, nes su- kacijų. Tarp būrio Chicagos jau- rytas per visą dieną
subatoj, Lienimo
nemažai ir
kuvieno advokato ta

kių tavorinių vagonų taisymo ir perdirbimo. žmonės, kurie moka dirbti
tiktai trokus, arba taip vadinami droubariai, neigi vyrai, kurie turi prityrimą. tik prio naujų karų dirbimo,—toki vyrai nereikalingi ir tegul neatsišaukia. Nereikalaujame kitokių, tik
patyrusių karų karpenterių. Toki gali
atvykti tuojaus Ir rasti sau pastovų
darbą, dirbant pilną laiką. Nėra jokių maištų nei streikų. Pigios namų
rendos ir pragyvenimas. Nereik karais važinėti. Dailus miestelis. Geros mokyklos,
{vairios bažnyčios, tar-

Parsiduoda:—už
šaitanas lietuvių ir

Ant Pardavimo.

suklupo
taip.
rėjo vakarienę pas daktaro gimi- kėjo daryt operacija.
naitę.
negelbėjo
Abidvi poros jaunavedžių tuoslavokai net plyšdami rėkė: "VyNedėlioj
palaidotas
dite
litvini
kapinių.
vyganiaju polakov jaus išvažiuoja porai savaičių j
j Wiscon■/.e svego
k raju" (Matote, lietu- po-šliubinę kelionę,
Reporteris.
sino ir Michigano valstijas apiš
žesavo
viai veja lauk lenkus
Lietuvių"
link ežerą. Žada sugrįžti apie
rengia didelj pikniką
mės). Žmonės ko juokais netrud. šio mėnesio. Ofisai Liepos 4 d., Leafy Grove darže,
ko.
Report. 14—15
jų todėl tuom laiku bus užda- netoli tautiškų kapinių. Sakoma,
kad busiąs piknike ir platus proVestuves, štai geras cliicagie- ryti.
Jaunavedžiams lydi ir musų gramas.
čiams patarimas: lai jie neserga
ir nesihyluoja, nes per keletą sa- geriausi velijimai.
vaičių— gal nebus kam ju reikalu
ŠVENTĖ. Didesniam pagerbiIš mokyklų.
Pereitą savaitę mui
aprūpinti.
(Fourth of July) amerikonišO už visa tai reik padėkavoti užsibaigė mokyklose mokslo me- kos šventės, ir suteikimui Banko
ir būriai vaiku ir jaunimo
Amurui, kuris, nebagas, šią sa- tai,
darbininkams nors vienos dienos
\va na

rtUNV

LIET.

| Karu Karpenteriai reikalingi.—Reikalingi vyrai, pilnai patyrusis prie sun-

—

nebagas

myli. Kistynių pažiūrėt suėjo
daug lietuvių, lenkų ir slavokų.
Prasidėjus ristynems, lenkai sukaudavo: "P-;trx, Polska /. Lit-

C

way ir Occidental ave. Daržas atsidarys 10 vai. išryto, o muzika pradės
iiuo 1 vai. po piet, ir trauksis
lig 8
vai. vakare. įžanga 50c. Moterims

katalikiškoji. Nėra saliunų. bilius šešiais cilindrais, 7 pasažie*
1914 m. Hrills Grove durže,
kampas Darbininkai gauna algą, kada nori. riems, "touring car" McFarland's iš*
103-člos gatvės ir Indianapolis ave., Dirbtuvės
netoli Kansas City. Jeigu dirbimo; gerame padėjime. Meldžiu
841 VV. 33rd st.
So. Chicago, 111. Pradžia 12 vai. dienorėtumėte tolimesnių informacijų, ar- kreiptis pas:
DRAMOS IR CHORO SKYRIAUS
nos.
Įžanga 25c. ypatai. Moterims ba darbininkas su tulšėmis
sandėli.
VIRŠININKAI.
Joseph Paulausky,
norėtų
ir merginoms dykai.
iškalno tikietą, kurie kaštuoja $11.38 2806 So. Union ave.,
Leveskio Prekybos ir kalbų M. Girnus, kompoz., Mokytojus choro,
Chicago, 111,
širdingai upkviečiame visus lietu- ir kuris bus iš uždarbio atitrauktas,
902 N. California ave.
Galima matyti vakarais apie 7 vaŪ
vius atsilankyti j šj puikų piknikų, tai
mokykla, prie 3106 So. llalsted 13. Vaitiekūnas, Režisierius,
atlankykit musų atstovą bile diekur galėsime prie geros orkestros gra3149 So. Halsted st.
st., užsidarė vakacijoms ant vieną, neišskiriant ir uedėldienio ar vaParduodama:—gerai išdirbtas laikno
mėnesio. Atsidarys vėl rug M. M. Juodis, Pirm. choro Ir dramos. itiai pasilinksminti. Bus svečiai malo- karų; jj rasite po adresu 4609 So. rodininko biznis su
namais ant svarniai priimti.
3252 So. Halsted st.
Ashland ave., Chicago, 111.
bios gatvės.
Kas šitą visą biznj pirkę
pjučio 3 d. Praėjusio, metai bu- Mitingai atsibuna kiekviena pirmą Pasarga: Važiuojant i minėtų pikOTT AWA CAR VVORK8,
tų, o nemokėtų šio darbo, tai ji išvo pusėtini metai: dieninę mo- nedėldien} mėnesio l-m;j. valandą po- nikų iš Chicagos ir
aplinkinių miesteOTTAWA, KANSAS.
mokysiu uždyką. Atsišaukti adresu:
T.
Radavičiaus
936 lių, galima važiuoti Haminond, Inraetų
svetainėje,
"S
lankė
kyklą
mokiniai, vaka- >7. 83-čios gatvės, ant antrų
357 Brady st.,
Miluaukee, Wis,
lubų. diana. Windsor, So. Chicago. Važiuorinius gi kursus 169 mokiniai. faipogi choro ir dramos repeticijos,
kite iki 103-čios gatvės ir Ewlng ave.
atsiouna toje pačioje svetainėje. ChoSo. Chicago, išlipę, eikite j rytus du
Sulyg tautų, mokinių biu-o: 1 ru
Parduodama:—prie pat Crane Naurepeticijos atsibuna seredomis,
jo Fabriko, išvažiuodamas i Lietuvą,
2
vokiečiu, po 3—anglų 7:30 vai. vakare. Teatrų repeticijos bloku, rasite duržų. Whiting ir East
negras,
parduodu savo 2 lotu labai pigiai;
ir lenkų, 4 rusai; visi likusie— atsibuna pėtnyčiomls, 8-tų, vai. vak. Chicago, lnd. taipgi geri karai, daParsiduoti:—turi
grosernė ir bu- tie
veža
iki daržo durių, tiktai tiems valotai pareis j didelę kainą trumpa
Taigi, jauni vaikinui ir merginos, jei
černė, viskas už prieinamą, kainą;
lietuviai.

sunkumo),
ria

URJUGIuU REIKALO

vafci

.ietiei vėl

J.

1

Chicago.

Chicago, 668 W. 18th

st.

Telefonas Yards 3162

Dr. A. L. Graičunas
GYDO

3310 So.

INVAIRIAUSIAS LIGAS

Halsted St.

Chicago, III.

(

Didelis

Išpardavimas Lotų

račiam viduryj Miesto Chieagos, tik už pusę
prekės, kiek yra verti. LOTAI! po $275 ir augšeiau
lengvų išmokėjimų: $50 įmokėti, o likusius po $10 ant mėnesio.
Suros, vanduo, gazas jau yra pravesta ir saidvokai sudėti ir pilnai užmokėti, tik imk ir budavoM
sau namą,
kokį nori.
Nelauk ir neatidėliok ant rytojaus, bet važiuok šiądien ir
pirk lotą, nes dabar yra pati geriausia
proga pasiskirti kur gorus kampinius Lotus dėl
biznių arba dėl gyvenimu.
ant

£u6/ftv/tr«# ef £of ■* >r)Supfnor CcUrt CifmmAlj/a/jirJ SirS/Yicn
"
'/e «/ tfu jfcrcj t/Jik i/fy OLf/* Jcc. t T. 39 fc.fi ■'
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rt
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A
rt

C
n

T/3
rt

PETRAS VAITIEKŪNAS
"LIETUVOS" AGENTAS
lankosi dabar VY'ilkes-Barre, Pa.

aplelinkėse.

"Lietuvą"

Pas
Ir

rt

Ir

'u

jįjį Kalite užsiraSyti

prenumeratos

rt

pinigus

Ui

užaimokoU.
A. OLSZEWSKI,
"Lietuvos" leidėjas.

£3

žit
"LIETUVĄ" GALIMA
Jos

GAUTI

PAS:

81

Duoba.
1234 Mlchlgan av<\, Sheboygen, VVis.
P. BARTKEVfčIA.
877 f'arabrldffo st., Cambridgo, Mass.
A.

Įsteigta

prie

PRIIMA pinigus taupinimui
.juos 3 procentu metama.

instrumen-

n
W

os
ro

co

O
3

u
•"

3

<

C

o
^3

didžiausių

sumų ir moka už

SKOLINA pinigus

pirkimui

PERKA ir parduoda

sta-

mano dirbčiai
tuvę, bus jums pi
J6
giaus. Turiu
metij praktika ir
iš
Ropaliudijimus
sijos, Vokietijos ir
Amerikos, kad dart>4 atlieku kuogenausiai. Mano krautuvėje yra
didelis pasirinkimas jvairiij muzikali;',kų instrumentų, ir mano kainos daug pigesnes kaip kitŲ.
jei pirkęs nchutų kuom nors užganidintas, ai permainau, arba patahau u/dyką. Savo

namus

išmokesčių.
PERKA ir parduoda

ir

hh

ir lotus ir stato kitiems

Morgečius

ir

namus

Bondsus, nesančius 4,

ir štorus ant

5 ir 6

J. J. STASULANIS,
Chicago, 111.

PARDUODA Sifkortes ant

3231 S. Halstcd st„

visų linijų

ir

parūpina

nuo

.5

PADARO

biznį vesti.
Dovierennastis, ir visokius

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

Lietuviai iš

ir

per

adresu:

kitų miestu
laiškus. Rašykite

rejentališkus

raštus

ir

—

WESTF.RN RBALTY
4616 S. WESTERN AVE.

pigiai.

Jei

atlikti visus

Atvažiavusius (Š KITUR

mečiui

MĘLDŽIAME aplankyti

Ir musiį

metams $1—pus-

namus

50

—

JONAS

BANKOS VALANDOS:
Utarnlnkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto
Panedeliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto
Nedėliomi nuo 9 ryto iki 1 po
pietų.

3259 So. Halstcd st., Chicagc
GENERALI&KAS AGENTAS
Lankosi Chicagoj, užrašinėja
"Lietuvą". Renka apgarsinimus

ir

Rever. Jos.

Mossend,

Norbut,

Lanarkshlre,

Scotland.

Banką.

i

singai, o svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir parduodame. Parduodame šifkortes ant visų linijų J
krajų ir iš krająus,
tikietua
ant

gatava.

iš

antrliSkoskalbom v
kytif-bemokyt.ojo(apdaryta)$I.OO
Vaiku Draugas arba kaip mokytis, skaityti ir raAyti be mokytojo
15c
Nauja* Budaa. mokytis rašyti ba
mokytojo
10c
Oriiiriatika

Aritmetika mokini mulai rokua-

dtįffcu pavoiksiais ^apdaryta). ,33c

25

—

tai, mokslininkai, publicistai, ir t. t.
"JAUNĄJĄ LIETUVĄ" leidžia bendrovė, inkorporuota pagal
Illinois valstijos tiesas.
Kiekvienas, kuris užrašys nemažiaus kaip tris metinius prenumeratorius "Jaunajai Lietuvai," gaus dovanų 6 knygas V. Kudirkos raštu, T. M. D. Išleistu.
"JAUNOJI LIETUVA" kaštuoja metams $3.00, pusei
metų $1.50,
pavienis numeris 25 centai.
Visų ką siųskite antrašu:

UIETUVYS DENTISTA8
VALANDOS:-nuo 8 iki II ryte nuo 1 iki
4popiet nuo 7 iki O vak. Nedčliom paįal
J
sutartį-

Chicago,

III.

Priėjai A. OS4evslcio Banką

atsiųsi$kirpęs Sltij apgarsi-

"Lietuvos" ir 11.00 per
moncy order1, tai gaus visus 4
knygas (50c. pigiau.

nimais

P. Mikolainis
Bo%62

New Vork City

Tel, Canal 4052

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
2302 S*. L«vitt St.

Chlcago,

TELEPKONE

Išėjo iš spaudos jau trečiasai numeris.
"JAUNOJI LIETUVA" laikosi bepartyvGs pažangiosios
pakraipos.
"JAUNAJAI LIETUVAI" sanciarbininkauja. prižadėjo ir pakviesta sandarbininkauti beveik visi pirmaeiliai
mūsų poetai, beletris-

DR. K. DRANGELIS

3261 So. Halsied Sf.

MENESINIS

LAIKRAŠTIS.

P. Mllašauskia,
So. Boston, Mass.
2nd st.

Viaoll.flO
Kas

VISUOMENES

kataliogo knygų dovanų už

mano

"JAUNOJI LIETUVA"

Kampas 23-čios gatves

4611 So. PAULINA

Illinois

ST.,

v

(Kampas

Subatoj, Liepos 2, 3

(Štoraš subatoj

atdaras iki

34 tos)

Chicago, I9I.
i
|

atpigo

lietuviški

rekohoaii

Męs dabar turime 30 lietuviškų
Įvairioms dainoms rekordų, kurie iki
šiol parsidavS po $2.00, dabar partraukėme dideli transportą iš
Lietuvos Ir gavome pigiaus, taip kad dabar parduodama po §1.00 su prlsiuntimu.

Parašykite mums savo adresą, o
mes prisiusime katalogą, Iš kurio galeslte pasiskirti Ir apslsteliuotl lie-

ir 4 d.

KUPONAS

pietų)

===

i

tuviškom
rekordus.

dainoms Ir deklamacijoms
Adresuokite:

„♦

A.

3252

So.

OLSZEVVSKI,
Halsted st., Chicago,

III,

Iri
Mf

Didelis Specialis Išpardavimas
puikių vyriškų siutų,
kutiniausių madų,
Laibai numuštas

šviesios

ar

tamsios

už

Wartelsky

pas-

Q (J

prekes

Department Store

3641-43-45 South Halsted Street

Tel. Morton Parh 351

Iškirpk šita kuponą

spalvos,

ir atnešk
Jis

AnnaA.Tuttlis

į musų štorą.
f

bus

vertas

$1.50

tavorais, jeigu pirksi

siutą

ut

daugiau.

$9.95,

arba

(

(

Chicagoje Pirmutinė
Mokslą Baigiusi Lietuvė Nursė ir Aku.
:
:
serė. : :
1339 8. 48th Ct.

"BETRIUBIN!S GRAFOFONAS" kaina $13.00

Sis betriubinls grafofonas yra naujausio Išradimo su puikiausiais
pagerinimais. Jo balsas yra švelnus, tyras, be jokio ausį draskančio
Čirškimo, dėlto, kad grojant balsas iš aparato eina tiesiai per tam tikrą
vamsdel( į apačią skrynutės ir iš jos per (am tikrus langelius liejasi {
orą švelniu, maloniu akordu.

3364 S. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

TIK PER TRIS DIENAS.
ir

DROVER 1924

Geriausia Akušsrka

j

Ketverge, Petnyčioj

taipgi
Ameriką Ir

po visą

Mubu Banka išdirba visokius raštus
ir dokumentus visose kalbose ir duo-'
da rodą lietuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluose ypatiškal Ir
pt" laiškus. Tik kreipkitės viršminS*
ta antrašu.

ILIUSTRUOTAS LITERATŪROS, MOKSLO

30 centų.

geležinkelių

Europa.

IaJaunoji Lietuva15

Per agentus neparsidavinės. Orderiuokite ją, tuoj, nes tuom
paskubinsit jos išleidimu ir gausit

(JEKA PROGA!

Priimame pinigus į Banką užčėdinuo vieno doiiario ir daugiaus
ir mokame trečią procentą ratomia
ant metų.
Siunčiame pinigus J visas svieto dalis pigiai, groitivi ir ui

jiraui

namus,

spaudoje
Kaina $1.00.

yra GRAFOFONAS

juose

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

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

ik! 9 vakaro.
iki 6 vakaro.

Linksmybės

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

Town o£ Lake

šiaip spaudos

darbus. Perka
liotus ir parduoda,
ir
"INKVIZICIJA"
šiaip suteikia informacijas bizniu yra tai knyga, kurioje aprašoma inkvireikaluose.
zicijos, katalikiškos tikybos Ir dvaslškijos Istorija, šita knyga bus labai
A. Olszevvski,
akyva kiekvienam lietuviui. Ji yra
"Lietuvos" leidejas.
ir
netrukus
bus

Kada

centų.

LIETUVIŠKA BANKA
KŪLIS

Pilni Namai

Adresas:

CHICAGO, ILL.

>

tetelngų žlnlŲ iš Anglijos,
užsisakyk sau metams ar
pusmečiui

prisiuntlmu |

A. OLSZEWSK! BANK
3252 So. Halsted St.,

nori

"IŠEIVIŲ DRAUGĄ"
VlenfntėlJ Didžiosios Britanijos li&tuvių-katallkų-tautiniukų
laikrašti,
einantį kas dvi aavaiti. Kaina su

reikalus

savo

CO. cp.-t.

CHICAOO, ILL. Iii. Dnw 2054

\

saugiausiai [rengtoje Bankoje, prie

farmų gali šioje Bankoje

Nuošimtį.

—

konsulio pas

gerai

Už 3

Įdėk jUG3 j propertes
lotus, kur t-u atneš 50% nuošimčių ir daugiau, ne? tai
saugiausia indėnei tau suboatis, nei kas nuneš, nei
jimas pinigų,
pavogs, nei sudegs, ale indėtas tavo pinigas aug» dvigubai kožną metą, kaip bulbės pasodintos geroj žemėj.
Lietuviai jau nupirko 20 lotų dėl bažnyčios,
kurią betrukus pradės būdavot, tik 2 blokai nuo :ilų'
lotų.
j
Norėdami plačiau dasižinot, kreipkitės ant žemiaus
parodyto antrašo:

savo

kitus

£

f3
-Q
rt

Netaikyk Pinigų

portus važiuojantiems Lietuvon, Rosion.
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie
apmoka algas,
bilas ir visokias kitas išraokestie.
Čekiai yra praktiškiausias ir lengviausias
būdas vedimo rokundų biznyje. Jokis biznierius be bankos
čekių negali šiądien atsakančiai

15
u

procentą.

Rosijos

*

lengvų

ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus paliktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant
ruskų
SIUNČIA pinigus i Lietuvą, Rosijjj. ir visas dalis svieto pigiai ir greitai.

darbi gvarantuoju.

—

.s

O rt
> 'O

statymui namų Chicagos mieste.

8.

"

o
X r*
fjl W ^
r;
M I

IJ
c

S 1

o

b3

N

rt

,M

SI

"B

£
£-<

S

S I

u

U
+J

vieno Dolierio iki

nuo

o

9

■—>

kuagenttj,
riems ui patarnavimu turite mokė-

ti; kreipkitės

*

^

.2,

Nesikreipki t

tus.

3

1893 metuose.

krautuvę

ir dirbtuvę tntmkališki; instrumentu. Dirbu naujus
ir ({erai pataisau
fenus

§X

Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto.

PRAKIISKAS ISDIRBRJAS IR PARDAVĖJAS MUZIKALISKŲ
INSTRUMENTŲ.
Turiu

? a

3252 So. Halsted Si., CHICAGO, ILL.
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje.

J. J. STASULANIS,

2 K
•o
9
<s> u_i

Cioero, IIL

LIETUVIŠKI

REKORDAI

COLUMBIA rekordai plokšti skrituliai groja iš abiejų pusių. Visi Columbia
rekordai gali groti ir ant Victor
kalbamųjų mašinų; visos Columbia
mašinos gali groti Victor rekordus.

E

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c.
—

1161

saulelė
kad
"Tekėjo
jojau
Stumbriskiu polka
Teklytė ir Pranulis.
Gudiška Polka.
Gražybė Lietuvoi.
Jurgiuko kazokas.

aSE

—

E

—

1170

Kur bakūžė samanota.
Velnias ne Boba.

1245

Batu čistytojas.

E

—

E

—

E

—

1165

Tėvynė.

E

—

—

1166

E

—

1248

E

—

1167

Amerikoniškas maršas.v
SukruBkime broliai.
Kur bakutė samanota.

1247

E

Kur
Kur

E

—

1249

E

—

1168

—

1250

E

—

1169

1163
1164

namas

E

mus.

bėga fioSupė.
Saltiiius arba Duda.
E
žvirblelis.
Eina garsas nuo rnbeiia i».
Siunti mane Motinėlė

Rašykite

laiškus

zikos, kningų ir

tuojau,

o

—

1246

Rutu Darželis.
Giesmė į Panelę
Biį.

švenčiau-

Avs Maria.
O kur buvai

dėduk mano.
Hungarų čigonu orkestras.
Velnias ne Boba.
Velnias ne Boba.
Mano palvyj.
Velnias ne Boba.
Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę.
Plaukė žąselė per Nemunėlį.
..

aplaikysite kataliogun

mu-

įvairių kitų daiktu.

Siųsdami piningus

ar

liiikos fiiuemet rašykite sekaaan adresu:

"KATALIKO" KNJNGYNAS
3249-S3 So.

Morgan St..

CHICAGO, ILL.

VIENINTELE riESiOOiNČ RUSIJOS

nusucs
IR

UiUtlUP

AMERIKOS

DU-KART NEDELINIS LAIK-

kamauos

RAŠTIS

Pigumynai vyru ir jaunikaičiy apred.

THE SSLOSU^
Eina jau 25 meiai
10

pecui iar?»Ai
OIFRŲ PLAUKIOJIMAI

Cc«ici«u»f,

Utarninkais ir

Iw

pusei

flvicjg šriuhŲ pasaiirriniai laivai tarp I-irpoJaut ir Nrw York '.r nuo N>w York iki Uott«r<!am ir^ Lii»pojatix. Vidutinis kainos. Kreiptis
prie A. K. Johnson * Co.. (icn. I'ass. Ajjc.its,
37 Broadvvay, New York, N. Y.

Pėtnyčiomis

W. B.

Paduoti užsakymai veikiai aprūpinama.

B0CZK0WŠKI C0.,

Mahanoy City,

S. GORDON

Pa.
1415

D-re Maria Dowiatt-Sass
ir vaiku

Moterų

5208 W, Harrison Street

Valandos:

Tel. Austin 737

6"20 iki 12:1)0 vai ryto
ttoTiCO iki 8:00 vai. vak.

V alandos.

Nidelioms
liktai iki 9:00 kiekviena ryti

|

1886 M.

Kiekvieno lietuvio privalumu yra prisisidėti
prie tos organizacijos. Moka pašalpą ligoje po
S6.00 savaitėje ir turi keturis apsaugos
laipsnius

Peržiūri

(suduose).

[M

I

U\

3255

Room 1014 Association Bldg.
19 So. LaSalle St.

"DRAUGAS" atsieina metams $2, puse! ra. S1
Užsieniuose metams 13. pusei
rcel|į $1.60
Rašydami laiškus adresuokite

RANDOLPH 5246

A. OLSZEVVSKI BANK
St.,

Halsted 5treet
(Priešai .13-čią gatvę)

SAU

AR

SAVO

GIMINĖMS

LIETUVOJE

METŲ

Pažangiosios pakraipos dienraštį "LIETUVOS ŽINIAS" ir "LIETUVOS ŪKININKĄ" per šitų laikraščių generalę
ągenturg. Amerikoje.
Prenumerata "LIETUVOS ŽINIŲ" Amerikoje: metams
$6.00, pusei
$3.00, norint-gi gauli du kartu savaitėje po 3 num. antsyk,
metų
metams
$4.30, pusei metų
$2.15. Liotuvoje: metams
$3.20.
$1.60. "LIETUVOS UKIM^NKO'' prenum. metams
pusei metų
$2.20, pusei metų
Amerikoje
$1.10; Lietuv*)Je
metams
$1.65, pusei metų 85 centai.
Gener. "L. ž." ir "L. U." Agentūroje Amerikoje galima
gauti visos Europos leidimo kningos.
Reikalingi yra agentai. Užsakymus
ir piningus siųskite Bendroves vyriausiam atstovui
Amerikoje šituo

Atgavo Spaudą

—

—

—

Rusiškas Dovierennastis,

—

—

—

privalo žinoti, kokią
milžinišką svarbą turi spauVist

kiekvienos tautos kultūriškam gyvenime. Todėl patariame perskaityti labai žinda

adresu:

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

Pasportus, Affidavitus,

New York, N. Y.

geidžią

Kontraktus

naudingą knygą

Sitą knygelę

perskai-

verta

visiems laikraščiu skai-

tyti
tytojams,

korespondentams
jubilejaus atgavimo spaudos rengėjams.

ir

REJEHTftLISKAS

ir

Kultura ir Spauda.

Pirkimo Namų ir
Biznių ir Visokius kitus Rejentališkus Raštus Geriausia Padaro

BiUBAg

cmcaoo

J

Iškolektuoja vekselines paskolas, algas,
lės ir pinigus, paliktus kitose bankose Amerikoje ir Europoje greitai ir pigiai.

>aaa«

prisiųsdami

Adresuokit, kartu

LIETUVOS REJENTULISKAS BIURAS

Kalh/M—

ST.,

3252 SO. HALSTED

CHICAGO.

BIURO VALANDOS:
ir Subatomis

Utarninkais, Ketvergais
Nedeliotnis

nuo

nuo

6 iki 9 vakarais

9 iki 12 rytais

S=Q=L~0

BĮZSVtP

F. i. JOZAPAIčiO APTIEKA

3601 So. Halsted St.

System

Telephone

80

pusi., bus prisiųstas

katalogą, įvairiausių armonikų,
koncertinkų, klernetų ir 1.1.
man

mažesnių miestelių, pardavinėti

J.

City

BIERŽINSKI,

linija

nešauk kas valandėlė.

yra

Palauk

4tbusy", tai

geroką

va-

Pres.

Jei telefonistė atkako

nea-ikyk

"there

Asmens,

namie tuo

tarpu.

"does not
is

answer'\

ahvays

someone

kurį pašaukei, gali
Palauk ir

pašauk

nėbut

vėl.

Linijų,
grįžtantiems Lietuparūpina Konsulio pasportų.
Ugnies, Nelaimių ir Vagių:—Namus, Biznius ir
Rakandus ir visokį turtų geriausiose
kompanijose.
Skolina pinigus ant Properčių Ohicagoje.
Perka ir parduoda Namus ir Lotus
Chicagoje.
Perkantiems Propertes peržiūri "Abstracts"
pigiai ir gerai.
Išdirba Dovierenastis ir visokius raštus ir užtvirtina
pas Konsulį.
Visokius reikalus ir dalykus atlieka asmeniškai ir
por laiškus.
1 liekviename reikale kreipkitės į NEVV CITY SAVINGS'
BANK, o
gausite Mandagų, Greitą ir Gerą Patarnavimą.

Official 100

/
žemė labai gera: juodžemis su moliu, netoli nuo geležinkeli,,
lių Ir bažnyčių, parduodam išdirbtas farmas su budinkais ir
žemę pigiai ir anf lengvu Išlygų. Perkantiems žemę duodame
jei reikalauja, visuomet: vasarą ir žiemą. Nereikia daug pinTe,, t»rs?i
važiuojantiems ant farmos gyvent. Atsišaukit tuojaus, žemės manos
ao"lapos do
vanai; perkantiems keliones kaštus apmokame
CHAS. ZEKAS & CO„
Room 214,
186 N. tiSalIe St,
Chicaflo, |l|.

dirh

ave.,

Ukso pres., St.

F. P. BRADCHULIS

Chicago.

Attorncy

Marcinkevičz

Siock

Telephone Yards23S'J

28 metų

VIENYBE LIETUVNINKU
paduoda daugiausiai gerų Ir svarbių žinių II Amerikos, Europos ir viso svieto, o
prenumerata kaštuota metams tik $2.oo;
pusei metų $1.oo. Užrubežiuose; metams
$3.oo; pusei metų $1.50.

Ir

RAŠYK

CHICA60. ILL.

ADRESU:

J. J. Pauksztis & Co.
120-124 (Irand Str.,

Dr. J. KŪLIS

Tango, One Step, Three
Step. Dream \Valtz ir kitus šokius, lietuviškus ir
išmokinu
angliškus,
j
trumpu laika už mažą,
prekę. Aš apsiimu išmoir
kinti senus
jaunus.
Kas tik gali pavaikščioti,
Itas gali ir šokti išmokti,

Gydytojas ir Chirurgas
3259 So. Halsted St., Chicago, III.
Gydo visokias lipas moterių, vaikų ir
į vyrų. Specialiskui gydo limpančias, užsisenejusias ir paslaptingas vyrų ligas.

su

geroje vietoje, lietuvių

lenkų apgyventoje ir yra mano
nuosavybe. Nepraleiskite geros proAtsišaukti adresu:

I

ANTANAS VISBARAS

įšokti nemokėdamas,

Parduodu

igus

žmoneturi savyje ramumo

'nei

linksmybės.

visą.

namus

Chicago.

ir lotus

Apdraudžiu

po
na-

ir rakandus nuo ugnies geriausiose kompanijose, kaip Royal, North WeBtern ir kitose,
kurios turi po keletą milionų

bL,

kapitalo.

mokintis"

Taipogi parduodu far-

Chicago, 111.

Norinčių
atsilankyti seredoj

lubų.

visą Ameriką ant labai
lenęrij išmokėjimų. Duodu pamas

moldžiu

ir subatoj, nuo 8 iki 11 vai. vak.
Tovvu of Lake Turner Hali, 46th Ir
VVood sts., Cbicago, IU. Ant 3-čių

po

Maloniai kviečiu Jaunuomenę ir mylinčius pasišokti. Dus patiekiami Rražiausieji šokiai. Neužmirškite: kiekviena Beredos ir eubatos vakarą nuo
S iki 11 valandai.

skolas ant pirmo mortgage.
3112 So. Halsted st.,
CHICAGO, ILL.
TelefonaB Yards 3159.

J. M. Kibort,

3404 So. Haleted

N. Y.

ŠOKIŲ MOKYKLA
CHICAGOJE.

Lietuvis

ir

gos.

^

EINA KAS SEREDA. BROOKLYN, N. Y.

mus

labai

laikraštis

GERIAUSIA

—

randasi

senas

Tel. YARD8 1532

troParsiduoda:—pigiai
bomis dėl netikėtos priežasties, tik
už $600.00. nuo miestelio 1% mylios,
nuo geležinkelio 50 pėdų, 5 akeriai
girios, aržuolai, farma turi 40 akeriu,
farma

nt-

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

Brooklyn,

Chicago, III.

i

Rooms 1107-11U

rikoje. Veda rlaokia* bylas, civiliškas ir icriDiiialiikas visuos* teisinuosi įsuduosa).

TANANEVIČIA,

3249 So. Morjan St.,

St„ Cor. Washingto.i St.

Exchango Bldg.,

Telephone Franklln 1178
Lietuvis advokatas. bai£ęsteisių moksU A

COKNER 18th STREET

§itQ jubiliejinį "Kataliko" numerį
kiekvienas privalo įsigyti atminčiai. Už
Reika10c. bus prisiųstas kiekvienam.
laukite tuojiitis, kol neišsibaige.
Rašydami adresuokite:

J. M.

& Counselor at Law

30 N. LaSalle

(boxes)

1749 SO. HALSRED ST

koje?"

nuo

DĖLKO NEPERKI GEROS ŽEMĖS

SAVINGS BANK

LIETUVIS GYDYTOJAS

jubiliejaus ir
išleisti jubiliejaus numerį galima tik
25
ar
50
15,
metų. Toks
viens sykj į
tai retas atsitikimas.
Ir šie metai tuo yra žymus, kad
didžiausias lietuvių laikraštis "Katalikas" susilaukė 15-os metų jubiliejaus ir
išleidę gražų jubiliejinį numerj, pilna
paveikslų <r indomių raštų. Amžinos
svarbos šitan.e numeryje yra ankieti} j
klausimą: "Kas šiandien butų svarbiausiai lietuvių kulturos pakėlimui Ameri-

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

DIDŽIAUSIOJ LIETJVIŠKOJ kolionijoj vviscomsin?

^hicago Telephone Company
3ell Telephone Building

ILL.^

Laikraščiui susilaukti

pinigus taupinlmui

Apdraudžia

Teaturema,
liaaa ir tt. Širdingu prietaisas lr broliška rodą kitkvianan

Ctiicap

DR. A. YUŠKA

von

landėle.

tliere".

Priima

CHIGM30,

JUBILIEJAUS NUMERIS.

Chicago, III.
kad

Gražią Naują Svetaio%
Buiirinkimama,
b%-

Tel. CanaL 2118

4601 So. Ashland Ave.

pašaukiamas.

M. J. DAMIJONAITIS

803 W. 33rdSt.,

Savings Bank
A.

juozurą ridiku
Uilaiko visokius pirmo
•kyriaus gėrimus ir kve.
fenčius cigarus ir

po $2.50 metams.
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus
J visas svieto dalis.
Bankos Valandos: Panedėliais, seredomis, ketvergais ir subatomis nuo
8 ryto iki 9 vakaro; nedaliomis, utarninkais ir petnyčiomis nuo 8 ryto iki
6 vakaro.

Reikalingi knygų platintojai agen-

pabaigti, kuomet numeris

Senlsusia Lietuviu uželgt pat

GRABORIUS

skryneles

laišką, paminėk katra
KATALOGĄ prisiųsti, arabu kartu?
Rašant

j

negali

1

Už sudėtus pinigus musij bankoj duodame čekių knygutę, Iš kurios parašyti Čekiai tinka visur. Skolina pinigus ant Ileal Estate. Perka ir parduoda namus ir lotus. Išsamdo bankines

DYKAI.

knygas ir laiškams popieras. Adresast

ELEFONO SUJUNGIMAI

ILL

Canal 285

vice-prez., A. J. Bierzynski iždininkas.
Priima bankon pinigus ir moka 3%.

MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti
gerų muzikališkų instrumentų

tai iš

vi-

DENTiSTAS

K. KATUTIS

Geo. L.

nuo

laidos, pilnas naujas katalogas,

irT. PODLASKIS lietuviai ajen ta

New

Dr.O.C.HEINE

Chicago III.

(SpuUtu llriaptUkoj.) x CHICASO,

4601 So. Ashland

seniausios iki naujausios

STRAUS BROS, CO.'M DEP'T L. CHICAGO, ILL

Bell

CHICA60, ILL,

OFISAS—Kampai 31 ir So. Halsted gal

NEW CITY

2 KATALIŪGAI DYKAI!
lietuviškų KNYGŲ

CHAPOSKE,

Tel. Yards 695

7 clefoiic.s Yards 155 ir Yards 551.
Užlaikome tik
geriausius vaistus.
Ypatingą atydą atkreipiame į gerą išpildymą receptų. Reikalui esant, meldHame pas mus kreiptis.
'^aiJkus tik tiem atsakome, kurie prisiunčia už 2c. štampą.
F. A. Josapaitis, Aptiekos Prozisorius.

l253illlaoliGi.. Kerte 33rd

Gaunama visuose geresniuose Saliunuose
A.

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

i

Kaipo Skanij, Tvirtą ir sveikų gėrymą
Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani
ir sveikiausia stalava degtine.

216 W. Madison St.

nuo
Dandruff
yra geriausis vaistas
"luskų". Vartojant du ar tris kartus
j savaitę, sustabdįs plaukų slinkimą.
Trinkie gerai j skelną, ant šaknų
kas antra ar trečia dieną.
Prekė 50c. ir $1.00.

!£,

Vedejas Mokyklos
3106 So. Halsted St., Cliicago, III,

710 W, I8th St.

ChlCAG^

Rye

PLAUKAMS

STREET,

CHICAGO, ILLINOIS

nori buti sveikas ir turėti kuom

pavaišinti savo mylimą svečią.
Daktarai rekomenduoja už geriausią degtinę

L E V E SK

MASS.

sustiprina skclp;}, sujudina šaknis,
plaukus padaro švelnius, blizgančius,

LIETUVIŠKAS

3252 SOUTH HALSTED

Geriausią Degtinę" (arielką) jei

J.

G.

Broadvvay,

BOSTON,

Geriausia Gyduolė

—

Lietuviška, Angliška, Vokiška ir Rusiška
(pagal norą ir Lenkiška).
Del smulkesnių žinių kreiptis ypatlškai
arba per laišką šiuom antrašu;

Lietuva Publishing Co.

Turėk Savo Namuose

SO.

Dienine ir Vakarine Mokykla
: Mokinama
1 Pradinis lPrirengi«*Tiasai) Kursas,
\ Prekybos Kursas »'gal Amer.
plianą,
3. Prekybos Kursas pagal Rusijos
plianą
(del manančių grjiti Lietuvon/.

ir pinigus:

A. OLSZEWSKIO BANKOJE

pažiūrėjimui uždyką.

Adresuokit taip:

io-metinio

Knygos didumas 153 puslapiai. Kaina tik 45 centai.
Imant didesnį skaitlių,—dar
pigiau.

da-

tai

rio

Chicago, III.

Le.veskio MM

Kaip Lietuva

nuo

Telephone DROVER 5326

Savaitin's Laikraštis

"ATEITIS"
10

UŽSIRAŠYKITE

III.

"ATEITIS"

adresas yra šitoks:

3252 So. Halsted

Cliicago,

"Ateitis yra bepartyviškas laikraštis, tarnaujantis jaunimo
Ir kulturos reikalams. Talpina daugybę įvairiausių žinių. Didelio formato, 8 pusi.
Kaina tik $1.50 metams, o
85c. pusei metų.
"Ateitį" išleidinėja. bendrovė, inkorporuota ant $25,000. Dabar
laikas užsirašyti "Ateitį". Reikalaukit vieno nume-

galėtume į laiką viską surengti.

—

pasakyta,

Naujas

366 W.

—

Jei

2634 W. 67th St.

j laiką pasportus parūpinti. Taipgi kas turite didesnius pinigus vežtis, galite ant jų paimti iš savo bankos čeki (draft) ir tą čekį prisiųsti mums pirm laiko,
su nurodymu, kaip norite juos
krajun persiųsti, kad męs

Musų

reikalus.

DRAUGAS PUB. CO.

parūpiname nuo Ru>ijos
kuriais Rusijos valdžia liuosai

Kurie reikalaujate pasportų, tai prisiųskite mums 3
dienomis pirm išvažiavimo savo vardus, pavardes, metus ir krajaus adresus, ir $3.00
pinigų, kad męs suspė-

—

yra

lietuvių

męs

R

So.

7 ik 9 vai.,
išskiriant ncdeiias

C H I CA G O

pirma

riausių redaktorių. Kasi jame
geriausių raitininkų raštų ir visokių žinių iš Lietuvos, Amerikos

Ant pinigų, kokius turite, pasiimkite iš savo bankos
čeki važiuodami į Chicagą, ir atsivežkite pas mus, o męs
jį jums išmainysime ant ruskų pinigų, arba pasiųsime
j krajų taip, kaip norėsite.

E

LIETUVIU APDRAUOOS DRAUGIJA

VAKARAIS:

suomet but

"DRAUGĄ"?

"DRAUGAS" yra 8-nių
puslapių
didžiausio formato, vedamas ge-

ir iš viso pasaulio. "DRAUGAS"
gvildena svarbiausius gyvuosius

E

A. B. Strimaitis, Centr. Sekr.
307 W. 30th St.
Hew York, N. Y.

laikraštį

nakvoti nei kaštuotis.

Konsulio pasportus, su
perleidžia per rubežių.

išmokėjo našiems ir našlaičiams posmertinių pa- O
šalpų $9i.797.68; įvairiems kulturos reikalams $8.431.18.
J
Turtas išneša (1 d. Sausio 1914 m.) $64.620.36.

kada-nors

matei

BRIDGEPORTO OFISAS:

MIESTO OFISAS:

[IETIMIS

Ar

tume

padirba visus kitus legališkus
dokumentus

iš Nevv Yorko kas antra diena
5—7 dienomis.

Važiuojantiems j krajų

K

ADVO K AP A es

kas visuose teismuose

A

I

Antanas A. Slakis

Telephone

III.

5 U SI VIENIJIMĄ S
[STEIGTAS

Veda visokias bylas, civiliškas ir kriminališ-

Musų laivai išplaukia
perplaukia mares su

3200 SO. HALSTED SI.

ninke, Ketverge arba Nedėlioje, tai nereikr- čia laukti.
Męs toje pačioje dienoje išleisime jus j Nevv Yorką,
kurj pasieksite ant rytojaus vakare, ir ten tą patį vakarą
paims jus ant laivo. Tokiu budu nereiks Nevv Yorke

tvf

050 iki 12:00 vaL ryto

BANKĄ

Lietuviai, iš kitų miestelių, važiuojanti krajun per
Chicagą, pribukite j musų Banką 9 valandą ryto: Utar-

Rezidencija

Fhone Canal 1203

obstraktus ir

ir

ligų specialiste

Ofisas
1725 West 18th Street
Tarp Paulina ir Woodgat.

nuo

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ ŠTORĄ
S. H;!sted St.
Chlcago,

Saitas alus, gera degtinė, kvepianti cigarai.
Priima svečius
: kuoširdingiauslal. :

Jau 22 nictai, kaip šita Banka užsiima siuntimu pinigų ir šifkorčių, ir per tą laiką išsidirbo geriausią systemą, pagal kurią galime greičiau ir pigiau persiųsti pinigus ir sifkortes negu kitos batikos.

Ėianis.

Adresuokit taip:

K. ZURAITIS
PIRMAEILINIS BUFETAS

Per

A. OLSZEVVSKIO

Speciališkumas ant kuparų ir valizų drabu

$1.25

metu

Siųskite

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

Prenumerata metams $2.50

F-uikiausi, Didžiausi

Sifkortes ir Pinigus

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.

Telephone Yards
,

550.

Prof. F, L. Jankauika#.

