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Iš Vera Cruz praneša, buk
vietos buvvs Mexiko miesto aplinkinėse su saprezidentas Huerta atkako j por- vo žiauriais kariautojais atsirado
tinj miestą Puerta Mexiko, kur pietinių revoliucijonierių vadovas
pirma išsiuntė savo šeimyną. Su generolas Zapata; nors Carran/.a
nuo

Huerta čia atkako taipgi
liucionierių nekenčiamas karo
ministeris, generolas Blanquet, ir
jo šeimyna. Ant geležinkelio
stoties Huerta pasveikino atstovai svetimu kraštu.
Vokietijos
ir Anglijos kon stiliai kelionei
Kuropon pasiūlė jam savo porte
revo-

Post Office of

jam

uždraudė miestan insiti,

ma-

jis C'arran/.os nenori klausyti.
jis mėginti miestą išplėšti
ir jame skerdynes parengti.
Tą
daryti jo kariautojai mėgsta ir
panašius darbus geriausiai moka
daryti.
Laikraščiai praneša, jog gene-

tyt,
Gal

VVasIiiugtonan, ji»g jis, atė- sierzinti, nes jis garsina, jog nesostinėn generolui pripažjs Iluertos svetur užtraukkrašto
jus
Carranzai, pasirengęs jam perduo tų skolų. Jeigu jis tai darytų,
Sostinės gyventojai tai kiti kraštai kati ir su kariuti valdžią.
vieni su baime, kiti su naujomis menėmis gali užsimanyti priviltimis laukia
naujo po- versti tas skolas pripažinti.

atėjimo

X

13 LIETUVOS.
VILNIAUS GUBERNIJA.
VILNIUS.

išvengus kraujo praliejiAUSTRIJA.
mu, Carbajal išsiuntė pas Carsavo
atstovus
pasitarti apie
ranzą
Prietikiai tarp Austrijos ir Sergeriausią, be susirėmimu, miesto bijos nepasitaisė,
priešingai, jie
užėmimą. Carbajal vien reika- kuo
toliau,
juo
genda
labjau ir
lauja, kad Carranza užtikrintų be gali
iki karo, į kurį turėtu
prieiti
jokiu išėmimu, savo priešams kal- įsikišti ir kiti kraštai, o
tąsyk
ciu atleidimą. Carranzi to viekaro gaisras.
visą
Europą
apimtų
nok padaryti nenori, jis reikalauKaran, ir tai dabar, šaukia voja pasidavimo C'arbajalo be jokiškieji Austrijos ir Vokietijos
kių išlygų, nesipriešina nei am- laikraščiai.
Jie kalbina pradėti
nestijai, bet toji turinti paeiti karą, kol
Rusija
neužbaigė remalonės.
nuo jo
Surengusiems
savo
kariumenės.
organizavimo
užmušimą prezidento Madero jis
karui duoda surengta
Priežastį
neketina atleisti, bet juos pasu
valdžios /.inia užmuKad

Serbijos

trauks teisman ir nubaus.
šystė Austrijos sosto Įpėdinio ir
Carran/.a vienok priėmė Carmoteries.
jo
bajalo pasiuntinius ir apie tai
Austrija išsiuntė Serbijos valpranešė VVashingtonan, nes tik džiai labai
aštrioj formoj sudėtą
iš YVasbingtono valdžios malosu reikalavimu paže; telegramą

jos pagelba jis viršų

Huertos paėmė. Huerta, iš- minančioj formoj persiprašymo
ir Austrijos užganėdinimo už
važiuodamas, viešai už intrigas
sosto įpėdinio užmušimą.
prieš jj kaltina Suvienytų ValstiSerbija mbilizuoja savo kariujų valdžią ir jos agentus, nes ji
menę, sumobilizavo 70,000 atsarneprisilaikė neutraliskuino, visogos kareivių ir išsiuntė juos prie
kiais budais šelpė ir rėmė revoAustrijos rubežių, kur sutraukta
liucijonierius, nes mat Huerta ir
Austrijos kariumenė.
buvo prielankesnis Anglijai ir
slavai kelia protestus
Austrijoj
Francuzijai negu Suvienytoms
prieš
rengiamą karą, bet už tai
Valstijoms. Dėl to tai preziden- vokiečiai ir
magyarai stumia katas Wilson su tokiu užsispyrimu
rau.
Slavai pritaria serbams ir
ir reikalavo prašalinimo fltiertos
su jais karo nenori, bet vokiečiai
ir jo valdžios nepripažino.
ir magyarai visokiais budais stenCarranza pažadėjo ne tik prigiasi slavus apsilpninti. Bet nors
imti C'arbajalo pasiuntinius, bet
tarp Austrijos tautų nėra vienyjiems atsiųs kariautojų sargy- bės ir
toji vienybės stoka silpnina
bą, kad keliaujant per revoliuciją, bet vis-gi Austrija kur kas
jonierių valdomus apskričius nieks tvirtesnė už
turinčią vos apie
jiems blogo padaryti negalėtų. 4 milionus
gyventojų
Serbiją.
Laike tarybų jis sutinka karą subeveik tiek kareivių gaAustrija
laikyti, nes vesti jį toliau ir pras- li karan
stumti, kiek Serbija išmės nebūtų, kadangi
Carbajal tik viso turi gyventojų, drauge su
stengiasi jam palengvinti sostinę moterimis ir vaikais.
Jeigu todėl
užimti ir valdžią paimti, o pats
šiaušiasi
Serbija
prieš Austriją,
nori vien su garbe nuo valdžios
tai aišku, kad ją kas nors pagelpasitraukti.
bos žadėjimais kursto.
Tą gi
ant

Užėmęs Iįnertos vietą Carbajal rado iždą tuščią, jame rado
tik 10 pesų, bet jis surado pinigų bent išmokėjimui valdininkams algų, kol neateis Carranza.
Generolas Obregon atsiuntė Į
Monterey Carranzai 400,000 dol.
auksu. Pinigus tuos, gązdindarnas isšaudyniu,
jis išspaudė nuo
kunigų ir vyskupų.
Suvienytų Valstijų prezidentas
\Vilson sutinka pripažinti Carrartzos sutvertą valdžią, paremti
ją pinigiškai. Specialė komisija
turi

peržiūrėti skundus kitų

mo

kraš-

Reikalauja taipgi sugrąžinilėšų

Cruz,

užėmimo miesto Vera
tai padaryti Carranza

nors

Suvienytų Valstijų neprašė, priešingai,
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jis priešinosi.
Xors Carran/a laike
tarybų pažadėjo karą sulaikyti, bet pabaigoj pereitos savaitės kruvinų musių netruko. Smarkus mūšiai buvo prie Rosario, kur H nertos katam

riumenž tapo sumušta ir
po
smarkiam mušiui revoliucijonieriai ją iš mie&to išvijo. Mušyj
abidvi puses daug žmonių nužu-

Ko. 30

prisipažinęs :ulas vietos sentikis
UŽPALIAI, Kauno gub. Įkur- Blažioniutė, M. Kaunytė, O. Ma(starovieras), kurisai tą darbą ia čia "Blaivybės" skyrius, prie tulaičiutė T. Mačiokiutė, A. Šep~
norėjęs suverpti ant savo nesenai kurio prisirašė apie 100 žmonių. šiutė, K. Uogintaitė ir P. Sinuiš Amerikos grįžusio brolio, su Skyrius rengiąsi*
politika.
steigti arbati- čiutė.
Reikia manyti, kad Rusija ti- kuriuom jisai blogai gyvenęs, ir nę.
Atidarytajai čia pieninei,
X Mariampolėje pirmiau giriu
kisi karo, nes, kaip prieš kiek- net policijai skundą padavęs.
kaip pranešama, gerai sekąsi, ir pirkime dalyvavo daugiausia žyvieną karą, paliuosuoja truputį Prieš penketą metų nepasekmin- žmonės jąją remia.
liai. Dabar,- kaip pranešama, prapančius varžančius lenkus, taip, gai jskytasai brolis, kaip pranePLUNGĖ. Pirmiau čia buvu- dedą imti
daugiau dalyvumo ir
priešais fanatikų norus, daro ir šama, padėjęs ant bėgiu akme- sios madoje gužynės su girtuok- lietuviai
ūkininkai,
kurie, kad apNenori perdaug erzinti, nį, ačiu kam traukinis
dabar.
taipogi liavimu. Dabar eina madon va- Į galėjus žydus licitacijose, darą
kad kilu.- karui, lenkai nesukiltų Inasirito. Piktadaris tuomet išbė- karėliai be
svaigalu.
tarp savęs tam tikrus sutarimus.
ir neprisidėtų prie Rusijos prie- go Amerikon.
Dabar buvo suX Tūlas inžinierius Bernatašų.
grįžęs atgal. Anasai brolis maPAJUOSTIS. Pan ap. Užėju- vičius, kaip pranešama, pasiūlęs
Rusijos vaizbos ministeris mi- nė, kad lengva bus jjji ir šian^e si birželio 17 d. audra su ledais
Mariampolės miesto valdybai sanisterių tarybai padavė .sumany- prasikaltime Įskųsti.
čia, kaip ir kai-kuriose kitose vie- vo patarnavimą padaryme tyrinėmą panaikinti visai užsieninius
tose, labai smarkiai pakenkė jajimų geležinkeliui tarp Mariampasportus ir mokesčius nuo jų
vams laukuose.
Lietus išplovė polės ir Pilviškių. Toksai geleir panaikinti bausmes už išeivyVILKIŠKIAI, Traku ap. Iš- geležinkelio piliiną taip, kad net žinkelis. pasak perduodamųjų inbę iš Rusijos. lTž ženklelį perė- jjus visiems laukuosna dirbti ir traukinis nuo
bėgiu nuvirtęs. žinieriaus žodžių, galėtų gerai
sienos reikės mokėti tik

no.

tų.

M
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stovinčius kariškus laivus. Laik- rolai Pasqual ()rozco ir Franraščių reporteriams Huerta ap- cisco Cardenas valstijose Aguas
reiškė, jog keliauja Kuropon ir Calientes ir Michoacan rengia jimui
pasilikus tik mažiems vaikams
ten pasiliks taip ilgai, kol jo su- naują revoliuciją; jie nenori pa- r o kap. Norima išeivybę sutvarnamie, čia kilo gaisras, kuriame
grįžimas nebus jo tėvyrei reika- siduoti Carranzai, nes bijosi jo kyti, nes Rusija iš jos turi nau- 2(> ūkininkams supleškėjo 04 triolingas. Važiuodamas, jis mano keršto. Šitiedu generolai turi dą: vien pereituose metuose iš- bos.
užsukti ir \*ew Yorkan. Keliau- iau po 4,000 kariautojų.
Taigi eiviai iš Amerikos atsiuntė Rusiir
Huermapasirodo, jg
ti jis ir ministeris Blanquet
prasišalinus
jon 50 milionų rublių. Už tiek
tai, dar Mexikoj negreit užstos Rusija nesiunčia Amerikon savo
no vokišku laivu "Dresden."
KAUNO GUBERNIJA.
Su kitais prekių.
Savo vietoj Huerta paliko mi- tvarka ir ramumas.
KAUNAS.
nisterj Carbajal, l»et šitas pra- kraštais Carranza taipgi gali su-

ir

iŠ®
vis

I
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dč.
Smarkus mūšiai net kelias dentas Poincarc; atsigabeno ir
dienas traukėsi prie San Luis .savo užsienių ministerį. Turinu
Potosi, kurį galų-gale paėmė re- bus apkalbėta Rusijos užsienių

voliucijonieriai.
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gali daryti

vien Rusija, todėl ir
Austrijos piktumas ir kreipiasi prieš Rusiją. Kaip Rusija
i vaidus su Austrija stumia Serbiją, taip daro Vokietija, siundydama prieš Rusiją Austriją.
Dėl užmušimo Austrijos sosto

visas

jptdinio pasitraukė nuo vietos
iždo ministeris, lenkas Bilinski,
kuris drauge buvo
soriaus vietininku.

Kaune

".Saulės"

dvikliasę

mergaičių mokyklą pabaigė šios
merginos: A. Murzaitė, Z. Murzaitė, Šiaučiuniutė, V. Mitkevičaitė, U. Novickaitė ir M. Levinskaitė.
X Katino

gubernijoje

leista

Vilniuje prašalino nuo vie- steigti ūkio rateliai sekančiose
tos ir patraukė teisman miesto vietose:
Krakinavoje, Šatuose,
veterinorių Bakuną už reikala- Kovarske, Žeimenyje, Rajunuose
X

vimą kyšių nuo mėsininkų.
X Vilniuje sustreikavo darbi-

ir

Kamajuose.

X Kauno gubernijoje lankosi
S-kilt dideliu odos išdir- ekskursantai iš vidurinės Lenkiišviso apie tūkstantis dar- jos, išviso 30 žm, kurie apžiūri-

ninkai

.....

.Nelaimiu

su

žmonėmis neatsitikę. apsimokėti.

ŽALPIAI, Raseinių ap. Nuo
dvarininko J. Pluščauskio nupirkta ir atmatuota
pusė dešimtinė*

V

—

mitetui

prižiūrėti.

Se:nų vyskupija. Paskirti viŠepetauskas į Yonsošą; kun. Augustaitis iš Adomaičių į Mariampolę; kun. Pėstininkas iš Pilipavo j
Tykociną;
kun. Grybinas iš Pakuonio j Gražiškius; kun. Ramanauskas į Pakarais: kun.

kuoni; kun. Jasinskis j Augustavą: kun. P. Garmus Į Lazdijus;
kun. Karalius į Pluokščius; kun.
Zienius j Liubavą; kun. J. Roškovskis į Zavadus; kun. Losiev-

\

tuviai

suskato

uoliai

darbuotis,' Liepojun

kas mtnesis laivai at-

•ypatingai chorų taisyme. Laikui gabena po 1.500—2,00 grįžtančių
bėgant tačiaus, pakilusiojo darb- ateivių. Žinoma,
juos sulaiko, kol
štumo banga tarp lietuvių nuslūteisėjas viską apie juos neištiria.
Dabar pranešama, kad liego.
X Rasta nesenai pajūryje gintuviai pradedą apsileisti ir lenkai taro
3 svarų gabalas. Jojo vervėl viršų imą.
tė esanti 200 rub.
NAUMIESTIS.
Penkiolikti
BREST LITVOSK.
metai baigiasi šį lapkritį, kaip
pulkelis lietuvių, ypač
mirė vienas pirmučiausių ir uo-

Čia yra
daug ka-

reivių. Kaip pranešama, 10 m.
liausių Lietuvos žadintojų, Vin- spaudos atgavfmo sukaktuvėms
cas Kudirka.
Velionis, kaip ži- paminėti norėta įsteigti draugijėnome, vra palaidotas Naumieslę, bet sumanymas neįvyko. Točio kapinėse.
Nors apielinkėje ki pat
nepasisekimą turėję ir
nėra mirusiojo giminiiv tačiaus
farmaceutai, norėję sutraukti čioLietuvos gaivintojo kapas nėra
nykščius lietvius vienon krūvon.
apleistas. Kasmet jisai rūpestin- Tarp kitų nepasisekimo priežasčių

gai prižiūrimas, gėlėmis apsodi-

yra nurodomas vietos

apravėjamas ir 1.1. Visą tautėjimas.
kapo prižiūrėjimo darbą, kaip "L.
namas,

Ž." rašoma, atlieka O. Baltrušai-

tienė, Naumiesčio gyventoja. Savo žinią apie Baltrušaitienės darbą minėtamjame laikraštyje korespondentas užbaigia žodžiais:
"Už tokį mušu didvyrio kapo
globojimą Lietuvos visuomenė

lietuvių

iš-

RYGA.
Alexandro gimnaziją
baigė šįmet lietuvis Vytautas
Juškys. Daugiau lietuvių nesama
tarp baigusiųjų šįmet vidurines
mokyklas Rygoje.

PETERBURGAS. Aukų rinkimas Rusijoje, tarp daugelio kiX Širvintoje, Prūsų miestelyje tų kliūčių, sutinka dar
naują
prie Naumiesčio, pernai buvo til- vidaus dalykų ministerijos užžiečių jiegomis, regis, suruoštas i draudimą, kurisai atima teisę
vakaras, į kurį skaitlingai susi- rinkti aukas visoms draugijoms,
rinko žmonių kaip iš Prūsų, taip kurios neužsiima
labdarybe, sveiir iš Didžiosios Lietuvos.
Va- katos saugojimu ir blaivybės plakaro tikslas buva prusiečių žadi- tininiu ir kurios nėra
išgyvenunimas ir, iš kitos pusės, užmez- sios
3 metų. Pastaroji uždraudigimas ryšių tarp Didž. Lietuvos mo dalis palies nevieną ir lietuir Prūsų lietuvių. Vakaras tuoturi tarti

jai ačiu."

Bosnijos cieManoma, kad
jis bus paskirtas Austrijos miniskio kaime birželio 19 d. pasimirė SUVALKŲ GUBERNIJA.
terių pirmininku ir ves jos už- ŠIRVINTAI, Viln. ap. Pra- Bagdonas. Mirties prežastis
MARIAMPOLĖ.
"Žiburio"
sienių reikalus. Lenkai, nors yra nešama, kad čia viešpatauja su- perdidelis degtinės vartojimas.
progimnaziją pabaigė šį pavasaslavai, bet jie labjau negu vokie- lenkėjimas, tamsumas ir
rį mokinės: A. Ambroziejutė, T.
girtuokčių nekenčia visų Rusijos padė- liavimas. Skaitantieji save apsi- PANEMUNĖLIS, Ežer. apskr. Budinauskaitė, J. Bukcvičiutė, U.
tojų. Todėl Bilinski gali grei- švietusiais vartoja lenkų k^lbą ir Birželio 17 d. ledai riešučio didu- Bridžiutė, M. Galdikaitė, O. Mačiau vaidus su Serbija iki karui lietuvius
niekiną. Miestelyje esą mo taip išmušė rugius ir vasa- ruškaitė, S. Petkevičaitė, P. Smanuvesti.
monopolis, 2 restoranu ir 16 alu- rojų, kad žmonės vietomis, rugių lenskaitė, P. Švelniutė ir M. En- met pasisekė labai
gerai. Dabar,
džių. Pirklvba beveik visa esan- vieton, sėja linus. Ledai pridarė džiulaičiutė.
kaip pranešama, manoma vėl tokti žydų rankose.
X Vyrų gimnaziją Mariampo- sai vakaras suruošti.
daug ir kitokių .nuostolių.
RUSIJA.
lėje baigė šie lietuviai: J. KrikNAUJIEJI
ŠVENČIONIS.
RIETAVAS, Ras. ap. Vietos ščiūnas, V. Ambrazevičius, M.
Parodymui Rusijos priešams, Birželio 11 d. čia nuo bėgių nulabdaringoji
draugija, vadovau- Vitkauskas, V. Mašalaitis, M. PILVIŠKIAI, Mariam, apskr.
jog ant jos kam nors užpuolus, sirito traukinis. Išskiriant vie- jant klebonui kun.
Kasparavičiui, j Bagdonas, A. Grigaitis, J. Daily- Birželio 18 d. buvo parapijonų
ji bus ne viena, pirmiaus Rusiją ną lengvą sužeidimą, nelaimių su įsisteigė
ir visokių ti- da, A. Gylys.
valgomųjų
susirinkimas, kurin atvyko beatlankė Anglijos kariškas laivy- žmonėmis nebuvo.
Nusiritimas kėjimiškų, kaip škaplieriai, ražan-' X Breverniutės moterių gim- veik visi
galintieji parapijos sunas, o dabar pasisvečiuoti pas atsitiko, nes iš
po bėgių buvo iš- čiai ir t.t., daiktų krautuvę, ku-| naziją Mariampolėje baigė šįmet sirinkimuose dalyvauti žmonės—
carą atkako Francuzijos pręzi- kąs.ta
balkių. Iikasįme, sakoma, riai, sakoma, gerai sekasi.
lietuvaitės: J. Avižieniutė, M. apie 400, ir vienbalsiai nutarta
—

išrinkta 10 žm. komitetas, kurio pirmininku yra klebonas. Išrinkta dar revizijos komisija, ko-

MIROSLAVAS.
"Žiburio" skis į Mažąjį Plocką; kun. Liesskyrius nutarė agituoti už smuk- nievskis j Yizną; kun. S. Damlių uždarymą. Kasmet čia, sa- brauskas iš Studzeničnos j Požemės mokyklai. Žadama reika- koma.
esą prageriama apie -io.ooo sviontną.
lauti leidimo d ik 1 i ase i
mokyklai. rublių.
X Birželio 27 d. išlaikė įstoAgituojama, kad mokytoju butų
jamuosius kvotimus ir priimti
paskirtas lietuvis. Mokslas noPAJOTIJAI, Kidulių vai. "Šal- Dvasiškojon Seinų Seminarijon:
rima pradėti ši rudenį.
tinis" rašo, kad šios apielitikės Žiginskas Antanas, Mariampolės
ūkininkai apšvietoje stovį žemai, gim.; Serbentas Bronisl., MaŠVĖKŠNA.
Lietuvių blaivy- bet užtai
girtuokliavimas išsipla- riam. gim.; \Višniewski Ant., Kubės draugija, kaip pranešama, galakų par. Ostrovo gim.; Gutaustinęs.
vusi leidimą atidaryti knygyną ir
kas Juoz., Lazdijų par., Suvalkų
skaityklą.
KAIMELIS, Suv. gub. Pra- gim.; Palcze\vski Prane., Viznos
nešama, kad rengiamajai čia sta- par., Lomžos gim.; Olszak Juoz.,
GUCIUNAI, Ukm. ap. Tūlam
sudėta gan daug Kolno par., Lomžos gim.; Š\vieszvietos ukininkui, kurio pavardė tyti bažnyčiai
ir me- ko\vski J011., Jedvabno parap.,
aukų,
nepaduodama, pavogta 2 arkliu džiais. kaip pinigais, taip
Tarp aukautojų daugiau- Lomžos gim.; Dobro\volski Česl.,
po 150 rub. vertės.
Arklių va- sia
pasižymėjęs dvarininkas M Suvalkų par. ir gimnaz.; Jušgystė čia esąs labai retas apsikauskas Ksaver., Krosnos par.,
Komaras.
reiškimas, bent iki šiol.
Mariam, gim.; Kaunas SaliamoVišakio-Rudos par., Yilkanas,
ŽALIOJI, Naum. ap. Suklių
SKAPIŠKIS, Zarasų ap. Įtaiviškio
gim.; Štuopsi Juoz.. GarPavilčiaus ūkis.
sius nesenai čia pačto skyrių, ma- sodžiuje sudegė
Kvasovsko
parap., Gardin. gub.,
r.
Nuostolių padaryta apie 10,000
noma įsteigti ir
telegrafo skyrius. Gaisras kilo dėlei
Peterburgo
gim.; Kruškinskas
neatsargumo
Telegrafo linijai stulpai esą jau
Pakuonio parap., Vilkasu motoru, kuris buvęs senas ir Antan,
sustatyti.
viškio gim.; Štupois Juoz., Garsugedęs.
levos par., Vilkaviškio gim.;
CzajPABAISKAS, Ukmerg. apskr.
PANEMUNĖ. 2ada čia ir vi- kowski Jon., Wanie\vos parap.,
Skundžiamasi, kad visa ši parapisoje Suvalkijoje gimti nauja uki- Tauragės gint.; Gronskis Ylad.,
ja sulenkinta.
ninkvstės saka. Vietos ūkio rate- Krokialaukio par., Suvalkų gim.
kurio nariais yra daugiausiai Iš tų Palze\vski ir Gronskis 6
TRAUPIS, Ukm. ap. Vargo- lis,
kliasų, visi kiti 4 kliasų liudijinininkas Kavka, buvęs, sakoma, dvarininkai, pripažino Suvalkiją mus turi.
tinkama cukraus burokų
labai žmonių mylimu,
augini-j
persiskyrė mui.
su šia
parapija. Priežastim bu;
vęs klebono neišpildytas jo reii
Prieš keletą;
KALVARIJA.
kalavimas padidinti alga.
LIEPOJUS.
Paskutiniuose
metų, kaip žinoma, čia buvo iš- laikuose kiekvienas
garlaivis atkilę
gan didelių bažnytinių riau-l
ILUKŠTA. čionykščią mokygabena čia daugybę grįžtančių iš
ir lenkų. Tų j Amerikos ir
tojų seminariją pabaigė lietuvi? šių tarp lietuvių
kitų kraštų žmonių,
buvo tai, kad lie-j
riaušių
pasekme
Petras Ralys.
neturinčių pasportų Vidutiniškai

bysčių,
bininkų. Jie reikalauja didesnių nėja kauniečių ūkininkavimą.
X Nedegamoms trioboms staalgųX Vilniuje buvo iškilęs Kuc- tyti Kauno gubernijai birželio
kuriškių popiero fabriko darbi- mėnesiui valdžios paskirta 5,120
ninkų v.fikas. Darbininkai lai- rublių.
X Ambulatorijai Kaune statymėjo 10% mokesnio padidinimą.
X Vilniuje įsisteigė ''Lietuvių ti iš gubernijos valstiečių pinigų
Ūkininkų Bendrovė." Sekreto- yra skolinama be nuošimčių io,rium išrinkta p Ruokis, iždinin- 000 rubių, kurie turj buti sumoku—p. Penkaitis. Kitos valdy- kėti j 10 metų, po I.000 rub.
bos vietos, kol-kas, nepaskirsty- kasmet. Ir tų pačių pinigų Kauta. Naująją draugiją žada remti no draugijai kovai su džiova skiriama 1,000 rub.
"Vilijos" bendrovė.
X Vilnius gavo leidimą užX Esančioji Kaune vartotojų
traukti 4,045,000 rub. paskolą. draugija "Nemunas," kaip paaišvisuotiname
X Karmėnų kaime, prie Vil- kėjo
susirinkime,
niaus, perkūnas užtrenkęs tulą praeitais metais turėjo 32,368 rb.
moteriškę, kurios pavardė tačiaus 45 kap. apyvartos su 1,186 rub.
6 kap. gryno pelno. Visuotinau
nepaduodama.
X Sudegė Bartkuškių dvaras, susirinkiman, kaip pranešama,
prie Vilniaus. Nuostolių padary- atėję 8 nariai.
SUBAČIUS, Ukm. ap. Papita apie šimtas tūkstančių rublių.
kaime kirviu užmušta 17 melių
birželio
ŠIAULIAI.
X Vilniuje
24 d. ties
Moterių ..gimnatulo Leškio namu, kasant, rasta ziją čia šjmet baigė dvi lietuvai- tų Stankevičius. Užmušime kalvieno sieksnio gilumoje nežino- tės: Ona Petrauskaitė ir Zosė tinamas Kaminskas. Žmogžudis,
mo milžiniško gyvulio dantis, ku- Orvidaitė
Visame 390 mokinių sakoma, buvęs papirktas degtirisai sveriąs 8*2 svarus ir turis merginų skaitliuje čia lietuvaičių nės buteliuku.
ilgio 2$y2 centimetrus, pločio 13 praeitais mokslo metais buvo 25.
ŠAKIŠKIS, Pan. ap. Birželio
ccnt. ir storio 9Yi cent.
X "Liet. Žin." nusiskundžia12 d.,
kaip pranešama, pasikorė
X Kaip nekartą jau buvo pra- ma, kad Šiauliai esą labai sulennešama, iš Lietuvos uoliai kraus- kėję. Sulenkėjimas prasiplatinęs apie 37 metų amžiaus ūkininkas
Savžudis buvo vedęs
tosi svetur ne tiktai patįs lietu- tarp miestelėnų, kurie vengią lie- Jovaišas.
ir
paliko
3 mažus vaikus. Prieviai, bet ir žydai. Su Žydų Emi- tuvių kalbą vartoti. Kalbantieji
žastim
buvęs
pinigų, apie 24 rb.,
gracijos Draugijos pagclba pra- lietuviškai esą daugiausiai kaipraleidimas, ar pametimas.
eitais metais iš Lietuvos iške- miečiai.
liavo 2,834 žydai, jų skaitliuje
Kunigu permainos Žemaičių
PANEVĖŽYS. Apskrityje, kaip
I,I73 vyrai, 1,012 moterių ir 649
Naumiesčio kam.
vaikai. Pusė jųjų, 1,446 žm., iš- pranešama, javai šįmet išrodą la- vyskup/joje.
keliavo į Suv. Valstijas.
bai gerai, ir derlius galįs buti ge- (Rietavo dek.) kun. Petrošis
X Vilniuje Marijos gimnaziją ras; tiktai sausas oras kenkiąs siunčiamas 6 savaitėms į Švėkšną,
baigė lietuve Ona Kerpauskaitė. daržovėms ir pievoms, ir vieto- paskiau paskirtas kamend. prie
Žemaičiu kated. Kaune; Klovaikuri toliaus mano medicinos mo- mis audros aibių pridariusios.
kintis. Paulauskio vyrų gimnaziX Panevėžio apskrityje labai nių kamend. kun. Novila siunją baigė lietuviai Stan. Kairys dažnai pasitaiko gaisrų. Nesenai čiamas ^oniškėlin iki paskyrimo
(stos medicinos skyriun) ir J. viena savaite kilę jųjų net septy- kamendoriaus; Tryškių kam. kuSondeckas (lavinsis agronomijo- ni. Tuose gaisruose sudegę ir nigas Adamauskis pask. Anykje). Technikų mokyklą pabai- gyvulių. Sale gaisrų, apskrityje ščiu kam.; Sedos kam. kun. Gvalgusiųjų tarpe yra lietuvis Petras atsitaiką, kaip pranešama, gan das perkeltas j Naumiestį (Rietavo dek.) kam.
Kairys. Feldšerių mokyklą bai- dažnai ir vogimų.
2
lietuviai,
gė
kurių pavardžių
nepaduodama.
PUMPĖNAI, Pan. ap. Šakišs

statyti niuro bažnyčią, galėsiančią sutalpinti 4,000 žmonių. Pastatymas apsieisiąs suvirs 45.000
rub. Statymo reikalais rūpintis

viškųjų draugijų.

MINTAUJA. Realinę mokyklą šįmet pabaigė čia lietuvis Ant.
Mažukna. Trįs kiti lietuviai, Edir
garas Jačiunas, J. Miliūnas
6
kliasas
Kaz. Škirpa, pabaigė

toje pačioje mokykloje.
DVINSKAS. Vietos realinę
gimnaziją šj pavasarį pabaigė lietuvis Ubarevičius.

Vamzdis turi 50 pėdu ilgio,
Visų šalių gerovės pamatu yra taip ilgai laukia su karo pradė- buvusio Prancūzijos iždo ininis- rusišką kalbą,
Rusijos istoriją ir teisių, Pohlą laukia [5 metų kaji T52 tonus. Kulka turi žemdirbystė, taigi javų užderėji- jimu, nes jo visgi nebus galima tcrio Caillaux, kuri nušovė laikVisuotina
geografiją.
geografija lėjimo.
6 pėdas ilgio, o lekia ji 23 ang- mas. Šiuosmet,
kaip sakoma, va- išvengti, kadangi Rusija ir Vo- raščio "Figaro" redaktorių (las- ir istorija galės Imt mokinama
Netoli Lotzen
ro.

1$ AMERIKOS,
PASIDUODA.
York. Teismas

sveria

liškas

mylias.

Šuviui reikia 665 karinėse ir centralinėse valstijo- kietijai vis sunkiau ant kulnu
toną Calmette. ji sėdi tam paNuo 11 angliškų my- se, kurios skaitosi 510 krašto mina. Laukimas be reikalo ir be čiam
kambaryj, kuriame prieš nubausmę, kad 130 valandų gautų liu kulka pramuša 12 colių plie- aruodais, javai nepaprastai gerai naudos dar daugiau tautoms ken- kirtimu galvos praleido paskutivalgiui tik duoną ir vandenį ir ninį laivų apskaustymą.
užderėję. Užderėjus javams, reik kia negu Ikaras.
Universitetų nes dienas Prancūzijos karalienė
aslą
cementinę
pagi juos nuo laukų nuimti. Todėl profesoriai ir studentai vokiečiai Marie Antoinette.
guoliui kietą
garsėjusiam bedarbiu vadui Tanrugiapjutės laiku tose valstijose kreipiasi j 'tinivėrsitetų rektorius
MICHIGANO VALSTIJA
tienbaumui, kuris, atvedęs pulką
pradėta reikalauti didelio darbi- su reikaHvimu, kad butų visai
PRIEŠ JAPONUS.
|j Miesto Vancouver porte, Briicdarbiu j katalikų bažnyčią laiMichigano valstijoj prasidėjo ninkų skaitliaus. Atsirado dau- uždrausta priimdinėti į augštes- tiškoj Columbijoj, užgimė smar<c pamaldų, ten riaušes kėlė, rei- smarki
agitacija prieš japonus, ir giau darbo. Tačiaus to negana. nes mokslo Įstaigas studentus iš kus mušis policijos su grąžina<alavo kad bažnyčia butų be- norima uždrausti
mais atgal indieeiais, nes jie priejaponams žemę Javų užderėjimas paprastai gerai Rusijos ir Serbijos.
darbiams namai. Dabar jis ap- valdyti, ir tas, kaip mano, valsti- atsiliepia ir ant įvairių kitokių
šinosi grąžinimui; todėl japonišreiškė kalėjimo užvaizdai, jog jos legisliaturos bus
padaryta, išdirbysčių. Pirmiausiai jis atsiI| Berlinan atkako Albanijos ko garlaivio "Komagata Maru"
?lg>is geriau. Jis buvo suimtas nes sužinota, kad Michigano val- liepia ant geležinkelių, kurie turi ministerių pirmininkas Thurkan kapitonas turėjo šaukti pagelbon
Irauge su šimtu bedarbių, ir visi stijon iš Kalifornijos keliauja 500 nuimtus javus pervežti į didelius] Paša. Jis užtikrina, jog neužilgo vietinę policiją. Policija nuo laibuvo pasiųsti kalėjiman valgyti 1 japonų ir nori
kolionijį uždėti. centrus javų pramonės. Laik- Albanijoj užstos ramumas, nes vo tapo nuvyta. Sužeista diktai
vien sausą duoną ir vandenį.
Prieš japonus kreipiasi ir vieti- raščiuose pranešama, kad visi ge- maištams
pamato nėra; dabar rei- policistų, o tame ir policijos perležinkeliai, kurie pasiekia Chieago kia
1 nės
darbininkų organizacijos.
Albanijai vien pinigų. Pa- dėtinis. Grąžinama neįleistų 350
(didelis javų prekybos centras) skalai apie kunigaikščio pabėgi- indiečiu.
LEDAI.
ir kurie perkerta žemdirbystės
NELAIMĖS ANT GELEmą esą be pamato, nes nėra reiNorth Yokima, Wash. Liepos
siunčia tosna valstijos- kalo
valstijas,
bėgti: didesnė gyventojų dasiautė
ŽINKELIŲ.
|| Italijos policija gaudo išraT4 d. šitose aplinkinėse
na visus atliekamus vagonus
ja- lis eina su kunigaikščiu.
Va.
Norfolk,
traukinis
Prekių
Ledai
dėja spindulių F., su kurių pasmarki audra su ledais.
vų pervežimui. Kol-kas, tų karų
ant
Yirginfa
geležinkelio
gelba buk ištolo, be vielų galima
užbėgo
išmušė javus laukuose ir vaisius
dar užtenka, tačiaus bijomasi, kad
karo.
d.
Užmušta
kaip
pilno
žmonių
14
Paryžiuj,
Liepos
dideli
prie
padegti visokias explioduojanėias
|į
soduose. Ledai buvo taip
neužilgo jų gali pritrukti. At- paprastai, su didelėmis iškilmė- medegas, L'livi. Jis,
to 30 žmonių.
Nelaimė
atsitiko
kad
suviliojęs
ir puolė su tokiu smarkumu,
chinson, Topeka & Sante Fe ge- mis
nuo Norfolk
apvaikščiojo 125 metų sukak- merginą Fcrmari, su ją pabėgo,
prie abiejų
išmušė lauke besiganančuis ark- 3 mylios
ležinkelis jau nuo kelių mėnesių tuves
susikeititno.
išgriovimo Kastilijos (kalė- nes tėvai jos jam duoti nenorėjo,
liu.-:. karves ir kiaules. Nuostoliai, kelių
rengiasi pagaminti užtektinai va- jimo, kur buvo laikomi laisvės kol vertė jo išradimo nepasirodideli.
labai
ledų padaryti, yra
Nashville, Tenn. Ant Tennes- gonų. Tas pats girdėt ir iš Chi- šalininkai), iškilmėse dalyvavo dys. Bet Ulivi dėl savo išradi& Ouiney, iš
see Central
svetimų kraštų ambasadoriai, pre- mo kartą iš Francu/.ijos dumti
geležinkelio iš bėgių eago, Burlington
Illinois
iš
& zidentas su ministeriais,
Central,
Chieago
iššoko
ANTRA BYLA ANTANO
traukinis.
400 ka- turėjo. Jis pasiūlė savo išradimą
pasažierinis
PETRAS
Prie to užmušta du žmonės, o Norllnvestern, iš l'nion l'acitic. rišku orlaivių ir 30,000 kareivių. Prancūzijos karo
ministerijai; bet
iš Chieago, Mihvaukce & St. Paul
Geneva, 111. Prasidės čia antrą tris pavojingai tapo apkulti.
kad toji panorėjo išradimą pirgelžinkelių.
kartą byla greko Antano Petras,
Į| Iš bažnyčios mieste Nigera, ma, negu j j nupirkt, išmėginti,
kuris yra teisiamas už užmušiSakoma, kad minėti geležinke- Ispanijoj, pavogta du brangus Ulivi iš Prancūzijos išdūmė, mėNetoli miesto
Norfolk, Va.
Ifollander. susimušė ekskursinis
mą merginos Thcrcsa
traukinis su liai davė didelius užsakymus abrozdai, tapyti ant medžio, per- ginti neatėjo. Turbut, pats savo
Pirmoj byloj prisaikintieji teisė- prekių traukiniu. Prie to užmuš- dirbtuvėms padaryti naujų vago- statant! Kristaus laidotuves ir išradimą neaugštai stato.
jai negalėjo susitaikyti, todėl ir ta šeši žmonės, o sunkiai sužeis- nii. Pullmsuo kompanija, "In- Adomą ir J ievą. Abrozdai tie
land Steel" kompanija ir kitos verti yra $250,000. Ispanijos kata 19.
byla perniek nuėjo.
|| Varšavoj sustreikavo mechauž
didelės dirbtuvės, kurio* iki šiam ralius
suradimą
povogtų nišku dirbtuvių kurpiai. Streilaikui dirbo nepilną laiką ir /hc abrozdu siūlo iš savo kišeniaus
kuoja su viršum 15,000 darbininCYKLONAS.
RADO NEGYVĄ SKUvaldžios agensu pilnu skaitlium darbininkų, da- $25,000.
Ispanijos
kų.
Henderson, Ky. Liepos 16 d.
PUOLIŲ.
bar, sakoma, pradeda dirbti gy- tai j ieško tu abrozdu Amerikoj,
Danville, 111. Netoli nuo čia kilęs cyklonas šitose aplinkinėse
nes manu, kad vagiliai juos Ameviau.
|j Sulvg paskutinio gyventojų
rado, jo namuose, negyvą seną daug blogo pridirbo. Užmušta
rikon parduoti išgabeno.
Didesni geležinkelių reikalavisuskaitvmo, Lenkijoj pradžioj šių
\\ illiam Morrovv. Jis tu- prie to du žmonės, o daug suNftvV

uftfavė

s

v.

parako.

iarmerį

žeista. Iš dalies sugriauta tapo mai pagimdo stipresnį judėjimą
|| Paryžiaus laikraštis "Figair elektrišku žiburių pajiegos sto- geležies ir plieno išdirbystėje.
ro"
praneša, jog Serbija sutarė
Sakoma, kad diktokas skaitlius
rj, bet gyveno mažuose natne- tis.
vienon
viešpatįjon susijungti su
bedarbių gavo vėl darbą "Standiuosc drauge su vištomis. Kada
Ir Rusija tarybose
Montenegro.
ard Steel Car" kompanijoj Hamlį rado, akįs jau buvo vistu iška- ANALFABETAI AMERIKOJ.
ir po jos jtekme sutardalyvavo,
Nors ateivių priešai rėkia, kad monde, Ind. Sakoma, buk
potos.
Tuom tarpu
tis tapo padaryta.
Europa siunčia Amerikon pulkus man'o dirbtuvės padariusios tą karaliai
savo
vietose,
pasilieka
analfabetų ir reikalauja, kad toki patj ir netrukus žada priimti dar bet, mirus karalium
ir
Mikolojui
HYPOPOTAMŲ AUGYKLA.
nebūtų įleidžiami, bet ir tarp pa- daugiaus darbininkų.
valdonu
tapPetrui,
kraštų
abiejų
Vienas praktiškas amerikonai,
čių amerikonų analfabetų neSulyg oficiališkų pranešimų, siąs Serbijos soto įpėdinis. Taip
visur jieškantis pelno ir naudos, trūksta.
Teisybe, iš tulų rytinių pereitą mėnesį dirbtuvėms duota i
laikraštis "Figapatarė Amerikos gyvulių augin- kraštų, dėl netinkamų žmonių 16,055 užsakymai padirbti naujus bent užtikrina
ro."
tojams, klampynėse pietinės Kali- pasikėlimui aplinkybių, atkanka tavorinius vagonus (gegužio mė.1
.-■<
fornijos, kurių yra apie 10,000 Amerikon daug analfabetų, bet
nesyj tokių užsakymų buvo tik
Prūsų pasažieriniems laimylių, pradėti auginti hypopota- už tai tarp ateivių vaikų anal- 8,154). Apart to buk nemaži užvams
leista važioti pasažierius
miH; j čia gabenti juos iš Afrikos.
fabetų yra nažiau negu tarp sakymai yra naujoms lokomoti- iki
nes
rusiški pasaJurbarko,
esanti
labai
mėsa
Hypopotamų
vaikų amerikonų. Iš žinių, su- votns ir pasažieriniems vagonams. žieriniai
nuo Jurbarko
garlaiviai
Afiš
gardi. Amerikoj jau yra
rinktų laike paskutinio Amerikos Yra nurodymų, kad, apart ge- neina toliau, o nuo Jurbarko iki
rikos atgabentų strausų augykgyventojų suskaitymo, pasirodo, ležinkelių, gerinasi biznis ir dau- Smalininkų, nuo kur pradeda eiti
los. Visi dabar Amerikoj augijog
tikrų amerikonų vaikų anal- gelyj kitų pramonės ir išdirbys- Prūsų garlaiviai, yra dar 10 versnami naminiai galvijai yra iš Eufabetų yra 3.7% ; už tai tarp čia tės šakų. O visa tai duoda pro- tų.
ropos atgabenti, net žvirbliai; sagimusių ateivių vaikų analfabetų gą pranašams pranašauti, kad po
vuosius gi laukinius žvėris ameyra tik 1.1%. Vieta, iš kur pa- ilgo sustojimo, ateisią vėl netru|| Minsko gubernijoj, miestelyj
rikonai vienus išnaikino, o ki- eina
ateiviai, beveik nieko nesve- kus "geri laikai."
Miš žydai sinagogoj priNova
tus baigia naikinti; baigia naikinria. Taigi tas rodo, kad ateiviai
siekė
neužsiiminėti
svaiginančių
ti ir vietinius raudonodžius žmomėgsta šviestis ir savo vaikus

rėjo 640 akrų puikios žemės, kurią galėjo parduoti po $150 ake-

Pull-j

nes.

labjaus stengiasi apšviesti
tikri amerikonai.

FRANCUZAI, GAL NEPAGEIDAUJAMI SVEČIAI.
Atkako
VVashington, D. C.
Amerikon francuziškų pramonininkų atstovai. Jie nori apsaugoti francuzišk'is išdirbinius nuo

amerikoniškų mėgdžiotojų, kurie
ant Amerikoj padirbtų išdirbinių

Pittsburg,

negu streikas
8,000

Jeigu tarp

at-

kankančių, ypač iš rytinių kraštų,
daug yra analfabetų, tai vien toapsišvietimą, bet atsiradę
kiose aplinkybėse ateiviai
giasi ir patjs apsišviesti ir

kito-

fl D cnver, Colo. Garsus Rockcfeller į streikų apimtus apskrisavo
čius pasiuntė savo atstovą tarvaikus apšviesti ir tuom rūpinatis su streikuojančiais kalnakasi gal labjau negu tikri amerikosiais. Matyt, jis nori taikytis su
nai.
I streikieriais.

MĖSA BUS BRANGESNE.
New York. Mėsa čia vėl pabrango: nuo pereitos savaitės

ant

parei-

IS VISUR.

!$ DARBO UUKO.

Įj Ministerio Bryan paskirtas
Amerikos ambasadorius Šveicarijoj, Pleasant A. Stovall, ant juoko pastatė visą Ameriką,
jis
Šveicariją dalyvauti kariškų laivynų parodoj prie atida-

užkvietė

ff

Geresni

laikai

prie

duriu.

Už jautienos svarą New Antri metai besitraukiantis
stagYorke moka dabar 10.65c. Kai- nacijos (sustojimo) laikas nuvarnos kiaulienos pakilo ant 20%;
gino žmones begalo. Pastaraivien avieno3 kainos pasiliko tos siais laikais bedarbes
taip įsiviešpačios.
patavo, kad žmonės su baime
žiurėjo j ateitį ir klausė: kas
rytoj bus? Laikraščiuose diena
DIDŽIAUSIA PASAULYJ
po dienos skaitydavome pranešiKANUOLĖ.
mus: čia tiek ir tiek darbininkų
Washington, D. C, Gynimui paleista, čia dirba tik pusę laiko,
Panamos kanalo tapo padirbta di- ten dirbtuvė visai
uždaryta... Eet
džiausia pasaulyj kantiolė. Sky- šta? dabar laikraščiuose
pat€roį»

%

Columbus, Ohio. Streikuošitose
ja
aplinkinėse angliakasiai.
Šešios kasyklos tapo uždarytos.

$200,000.

svarą.

Įanuolės £rą j6 coliij diame];-

ff Fort Smith, Ark. Streiktfoja
kalnakasiai kasyklose Mommoth
Vein Coal Co., prie Prairic
Creek.
Liepos 17 d. buvo čia
smarkus susirėmimai streikierių
su
streiklaužiais.
Kasyklų ola
No. 4 tapo su dinamitu išgriauta.

Šerifas nuo gubernatoriaus
GAISRAI.
kalavo kariumenės.
111.
čia
skerKankakee,
Sudegė
American
and
dyklos
Packing
Provision Co.
Ugnis pridirbo

kunigaikštienės mokėtų
mokestj 25% nuo savo įplaukinuostolių
mų. Bet kas jų jplaukimus sukontroliuos, jeigu jos bus Europoj ir ten savo pinigus perduos.

kainos pakelta po 1—3 centų už

dirbtuvių.

sten-

milionierių dukterų perka sau j politiką.
Europoj vyrus kunigaikščius ir
jiems savo milionus paveda, tai
tokios

Electric Co.

Veik visi darbininkai sugrįžo į
senasias vietas, vien 300 darbidėl, kad tuose kraštuose, ne iš
ninkų vietas užėmė kiti.
ateivių kaltės, aplinkybės trukdo

deda franeuziškus ženklus ir kaipo francuz'škus pardavinėja ir
tokiu budu kenkia geriems franNORI UŽDRAUSTI
euziškiems išdirbiniams, turinNEGRAMS
BALSUOTI.
tiems sviete gerą garbę.
Ypač
Little
Čia eina
Rock, Ark.
amerikonai mėgsta klastas daryti su franeuziškais šilkiniais ir smarkios varžytinės už vietas
vilnoniais išdirbiniais, drabužiais, tarp čionykščių politikierių. Kagėrimais ir techniškais jnagiais. dangi čia yra didelis juodspalvių
nuošimtis ir jie kišasi i politiką, tai baltspalvių partijų vadoAR JAS SUGAUS?
vai jiems pranešė, jog jie bus iš
Kadangi daugelis Amerikos visos valstijos išvyti, jeigu kišis

kongresmanas iš Ohio valstijos
įnešė kongresan reikalavimą, kad

inghouse

Pa.
Išsibaigė
darbininkų \Vest-

Ijamę

fcaty*

rymo

Panamos

kanalo.

Tuom

Šveicarijos rubežiai niekur
jnrėmis nesusiduria, ir ji lai-

tarpu
su

Į| Ne tik Austrijoj, bet ir
kietijoj didinasi nekentimas
bijos l? Rusiją*. Vokietijos

Ira&Cfei n«) tara Austriją,

laikraštis "Militarische
Rundschau" kalba apie reikalingu-

organas,

j

|j Peterburge, darbininkų apgyRusija dabar, ventoj miesto dalyj prie Mikalokol Rusija karan neprisirengusi. jaus geležinkelio stoties siautė
Panašios nuomonės prisilaiko ir didelis gaisras, kuris labai
daug
Vokietijos junkerių laikraštis. nuostolių pridirbo. Degėsiuose
Karo, tų laikraščių nuomone, rado keturis sudegusių žmonių
vis-gi nebus galima išvengti, tai kunus.
geriau jį tuoj pradėti.
ĮĮ Perdėtinis zokono "KrikĮ| \ okietijos gydytojai, profe- ščioniškų Brolių" pranešė Washsoriai Bumen ir Bier,
mėginę gy- ingtonan, jog Carranzos kariaudyti vėžį su radium, pataria, vie- tojų užimtame mieste Zacatecas
toj radiaus, vartoti daug piges- tapo užmuštas inspektorius ir
nius Roentgeno spindulius. Vė- direktorius zokono
mokyklos, o
žys, išgydytas su radium, dažnai 41 brolių kalėjiman be pamato
atsinaujina. Roentgeno spindu- pasodinta.
Perdėtinis zokono
liai veikia taipjau, kaip ir radium. prašo prezidento \Vilsono
paliuo-

mą pradėti karą

su

suoti suimtus brolius.

Su tokiu
ir j

!j Liepos 17 d. ant Šiaurinių jū- jau prašymu jis atsišaukė
rių, aplinkinėse Cuxliaven siautė Prancūzijos valdžią.
vėtros, kurios paskandino dikčiai mažesnių laivų. Pražuvo ir
dikčiai žmonių, nors tikro pra-

žuvusių

skaitliaus dar nežino.

LIETUVIAI AMERIKOJ.

|| Londone, matyt pakvaišusi,
sufragetė abrozdų galerijoj sukaIš BELOIT, WIS.
pojo abrozdą teplioriaus John
Sunus išmetė motiną gatvėn.
Miliais, perstatant} žinomą angliškų istoriką Thomas Carlvle. Pradžia Lietuvoje. Suvirs metai
Pasisekė ją vienok suimti ir po- atgal Ona Getvienė, 64 metų senutė ramiai ir be rūpesčių gyvelicijoti nugabenti.
no savo
ukėje Kražiuose, RaseiKauno gub. Tenių
apskričio,
Kališo
mui|| Lenkijoj,
gub.,
nai,
ukj,
prižiūrint
bėgo jos amsusekė
dideles
tinėj Ščipiorne
pri-

žiaus saulėleidžio dienos, žalugavystes, per kurias iždas nužuma
ir laukų tyla papuoštos. Nedė 5 milionus rublių, ir tie pini-

gai, žinoma, perėjo j muitinės žinojo jinai plataus pasaulio

valdininkų kišenių.

|į Liepos 15 d. prie Junos,
valstijoj, buvo mušis

huahua

su

jojo verdančiu gyvenimu, su jojo
didžiomis rupestimis ir sunkiu
Ir butų iki pat savo mirClii- vargu.
ties nepažinusi senutė to taip
su-

toli stovinčio nuo josios gyvenirevoliucionieriais. Su4%;, protestonų 1.28%, žy- kilėliai
mo, jei ne vienas dalykas, kuris
paėmė daug daiktų ir gal5%- Augščiau paminėtame
apvertė
ramųjį josios gyvenimą,
vijų ir laimingai prasišalino j kališmetė jąją iš pripratusios vagyventojų skaitliuje buvo: lenkų nus.
8,957000, lietuvių 411400, rusų
gos ir nustumė patin gyvenimo
836,000, vokiečių 539,000, žydų
verpėtan, skausmu užliejo senąMieste Tokio, Japonijoj, kri[|
1,680,000.
žiminališkas teismas pasiuntė kalė- ją jos širdį, vargu apibarstė
lus plaukus. Toli užjuryje gyjiman 11110 pusės iki metų 90 as- veno du
josios sunųs, jauni, tvir|| Lenkijoj, netoli Lodziaus, iš menų,
silsiteršusių kyšių ėmimu ti ir
Apie Martinuką
dviejų pusių užpuolė plėšikai kai- nuo
augaloti.
vokiškų firmų ir dalyvavu- i."
Antanėlj, taip vadinosi sunųs,
mą Golejovo ir ji uždegė. Išdesių riaušėse, sukeltose prie cie- dažnai
galvodavo senutė, nekargė 60 ūkių. Sudegė du žmonės. soriaus rūmo vasario 10
d., šių tą, rasi, ir
Plėšikai kaimą išplėšė. Atkakus
sapne juos matė, kaip
metų.
ir
veikia
ką
tolimoje Amerikoje
šaudė
policijai, plėšikai
į policistus. Pašautas vienas plėšikas tajosios sūneliai. Sunųs buVo už|| 1913 metuose Vokietijoj iš- juryje, ir tiktai tas vienas depo suimtas.
leista didesnių ir mažesnių mubesėlis, it juodas spuogas, stovėzikos kompozicijų 11,845. Daugiedrioje padangėje. Sunųs
jo
|| Vokietija permaino savo ka- giausia kompozicijų išleista Leipnemanė grįžti atgal Lietuvon.
riumenės uniformą: vietoj mėlycige. Bei line išleista 2,415 kom- Atpenč, patiko jiems ši šalis.
nos uniformos, bus palša, nes mat
pozicijų, Yindobonoj 740, Mainze Ne tik patįs manė čia apsigyveništolo palšai apsirėdę greičiausiai
479, Hamburge 303, Muenchene
gėrimų pardavinėjimu; jie pasiti, bet ir senutę motiną kviesti
žada išdavinėti tai darančius žy- iš akių prapuola.
191, Stuttgartc 73.
pradėjo. Nenorėjo senutė vadus.
žiuoti. Visą gyvenimą praleido
|| Laikraštis
"Peterburgskyj U Japonijos sostinėj teisinas Lietuvos laukų platumose ir baigBirželio
28
d. Gardine tapo Kuryer" pranešė, buk keliauja dviem metam
||
kalėjiman pasiuntė ti tenai paskutines savo dienas
atidengtas su didelėmis iškilmė- Anglijon trjs augšti atstovai sta- anglišką laikraštininką A. Poo- senutė
F>et pergalėjo
norėjo.
mis paminklas Petrui Stolypinui, čiatikių bažnyčios susipažinti su
ley už dalyvavimą Japonijos lai- motinos širdis. Sunųs savo kviekuris kicą kart buvo Gardino gu- anglikoniškos sektos dvasiškija. vyno
vadovų kyšių ėmime prie timuose buvo taip užsispyrę, taip
Norima mat augių tikėjimą su- steliavimo
bernatorių.
Vokietijos dirbtuvėse .karštai šaukė motiną pas save,
vienyti su stačiatikybe, kuri da- laivyno kanuolėms
amunicijos.
taip gražiai aprašinėjo puikų
|| Italijoj, kaime Cmoreata bar neturi įtekmės vakariniuose
Ameriko* gyvenimą, kad neišCornello, kaimietis Simone Pia- kraštuose.
Į] Vokietijoj, Hanover provin- kentė senutė. Pardavė savo tikį,
netta iš keršto užmušė septynis
cijoj tapo iš Amerikos atvilktas susirinko visus savo pinigus, ko|! Vokietijoj, Essene, Kruppo naikinantis bulves vabalas, kuris kius kur
žmones, o tą padaręs, pabėgo į
turėjo, ir leidosi laivukalnus, kur dabar jo jieško kara- kanuolių dirbtuvėse suėmė dirb- laukams jau nemažai
siubuoliu per plačias banguojanblogo
prituvių prižiūrėtoją už pardavimą dirbo.
(itališki žandai ai).
čias jūres toliman ir nežinomai!
Francuzijai plianų Vokietijos I
Amerikos kraštan
"aukso šaI Airijos protestonai iškilmin- naujų kanuolių.
Liepos
||
15 d. Londone dvi lin!" Pagaliaus, po visų vargų,
gai apvaikščiojo sukaktuves mūsu
dideliais botagais rūpesčių atsidūrė Sagamore. Pa.,
šio prtt Boyne, kuris buvo liepos
|| Rusijoj, Podoliaus guberni- įsufragetės
rankose užpuolė Škotijos minis- kur gyveno ir josios sunųs, ku10 d. 1690 m.
Ten katalikai bu- joj, taigi netoli Lietuvos, apsiMcKinnon Woodą ir kailį rių senutė buvo taip labai pasireiškė cholera. Valdžia, nors ji terį
vo galutinaj įveikti
jam sukirto. Butų gal jis dau- ilgusi. Išpradžių gerai jautėsi
mėgsta slėpti epidemijas, pagargiau gavęs, bet pagelbon pasisku- senutė. Sunųs buvo taip malo|| Galicijon į Krakovą atkako sino apie 30 apsirgimų ir 14 mir- bino
tarnas, kuris sulaikė įdu- nus, taip meilus, taip daug rūpulkelis studentų žemdirbystės čių nuo choleros.
kusias bobas ir davė ministeriui pinosi savo senute-motina.
Jie
instituto Pulavuose. Studentai tie
progą namon pabėgti. Suvaldy- buvo be darbo. Motina atsivežė
darė prie rubežiaus geoliogiškus
|| Prusuose, tvirtovėj Thorn mui
bobų reikėjo šešių policistų. su savim pinigus, kuriuos Lietuir
(lenkiškai
Torun) suėmė paafityrinėjimus
nepajuto, kaip
voje buvo susidariusi. Bet išsiperėjo rubežių ir atsirado Krako- cierj Sieglischą. Jj kaltina, jog
|| Šį rudenį, jeigu pirma nekils baigė senutės pinigai. Kuomet
ve.
Bet čia juos labai nemalo- jis Rusijai pardavė raktą beviedidelis karas Europoj, atsilankys pinigų upeliukas buvo jau sauniai priėmė studentai Krakovo linio telegrafo telegramų.
ir
meilė. MotiRusijoj Francuzijos prezidentas sas, išnyko sunų
universiteto, kurie svečius sumuna buvo dabar tiktai bereikalin|| Galicijoj lenkai kelia prieš Poincare. Kelionę jo gali karas
šė, nes, mat, Pųlavų institutas
ga našta, iš kurios juk jokios
vokiečius
smarkias demonstraci- sulaikyti; jeigu žiūrėti laikraščių
Nors
yra boikotuojamas lenkų.
naudos nebėra. Pradėjo tai suStudentai Lvove išdaužė straipsnių, tai galima manyti,
lenkai ir giriasi savo mandagumu, jas.
ir matyti senutė. Pražuvo
prasti
Didesnė
bet lenkams studentams, kaip ir langus daugelio vokiškų pardavi- kad karas kils umai.
laimės
dalis vokiškų laikraščių siundo
dienos.
Nekaip jautėsi
jų giminaičiams serbams, matyt, mų. Tas pats buvo Przemislyj
ant Rusijos, o rusiški, žinoma, sena moteris.
O darbo vis netrūksta elementario mandagumo ir kituose Galicijos miestuose.
daro tą pa*J, siundydami ypač ant buvo.
supratimo. Teisingai todėl lenGalop atsidūrė su sunum
kai studentai Pulavų instituto
|| Rusijos duma ir viešpatystės j Austrijos.
Martinu Beloite, kur, kaip kas tai
Berline suėmė feldfebelį \Yalpakėtė protestą prieš nemanda- taryba priėmė sumanymą apie
Martinui pasakė, darbai einą geSuveik

kilėlių

su

binieriai

gumą

krakovinių.

vyno neturi. Tą žino, turbut, vaiIi Rygoj gubernatorius be teiskai, baigę pradinę mokyklą, o to mo, savo valia,
pasiuntė 2 savaimat nežinojo Amerikos pasiuntėms kalėjiman keturis kaimietinys, pasiųstas Europon,—ne Į čius už tai, kad jie dėlėmis
pa-

kokj laukinj kraštą.

metų buvo 12.467,000 gyventojų.
Katalikų buvo 75.04%, mariavitų
.61%, stačiatikių 4%, protestonų
5.32%. žydų 14.64%. Nuošimtis
katalikų nuo 1827 m. sumažėjo
1%, stačiatikių pasididino be-

suėmė rusiškos

I prigimtoj vaikų
kalboj. liet u i kariu menės majorą, nes* jį sutai mokyklose,
miestų ir valsčių griebė matuojant tvirtovės pyliužlaikomose, visi mokslai turi but mus. Subruzdo mat rusai šnivedami rusų kalboj.
pinėti Vokietijos atsigynimo paslaptis. Tas paprastai daroma,
Ii Austrijos karo ministerijos laukiant karo.

puošė kapus 1905 1..viluose sušaudytų Latvijos revoliucijonierių.

—

privatines mokyklas Rusijoj.
lyg naujų tiesų, privatiškų

Pohl,

kuris rusiškos kariurai ir mokestis esąs augštas. Bet
atstovui Berline, Bazarokyklų uždėtoj ai ir laikytojai gali vui, už 500 markių pardavė plia- atvažiavus j čia, 5 savaites reisau išsirinkti tokią mokinimo kal- nus
rytinių Prūsų tvirtovių. Ka- kėjo be darbo praleisti. Galop
vien
bą. kokią panorės;
rusiška da Pohl tapo suimtas, Bazarov iš gavo menkutj darbą, apmokamą
kalba, Rūbuos iStoriįa ir geogra- Berlioo pabėgo. Prasidėjus by$1.75 j dieną. Matomai, neturėfija turės but moj^inaraa ru»i5- la! kariJkam teisme, ir Rusijos
jo Martinas laimė#. Iš nusimikoj kalboj. Mokyklų laijcytoįąi ambasadrlus umai 15 Vokietijos
ar ko kito, pradėjo arčiaus
patįs galės ir mokytojas rinkti iš išvažiavo. Taigi, turbut, prie nimo,
Dažsusibroliuoti su stikleliu.
tarpo turinčfy tiesą
ter

mo- menės

VoSermokytojauti. kareivių papirkinėjimo Rusijos
laikir ambasada
kriminališkame Leista bus perusams
|| Paryžiuj,
labjau prisidėjo, negu niau pareidavo girtas. Ir tokio*
kad ji teisme
tas xra lelstln*.
prasidėjo byla n^oteries
Suiyg senųjų se valandose nekartą g*audva|

njokyte

IŠ DUBOIS, PA.
tnušti senutė nuo savo sūnaus. permainė saro nuomonę ir prineaimanaTeismas
Xe.-iguodė jam senutė,
sipažino kaltėje.
pasky- Darbai. Liepos 4. Prakalbos.
vo. .Bot kuomet sunus išeidavo rė jam tą pačią bausmę, ką ir
Musų apielinkėje darbai nito pat
išryto darban ir jinai visai die- merginai, ir šią bausmę užmo- balandžio 1 d. vėžio žingsniu
nai pasilikdavo n iena, tuomet kėjo draugai.
>lenka. Kai-kurios kasyklos visenutė duodavo

vartai.

valią

Karčiomis

kūdikis, verkė.
apleido Lietuvos
sav.»

a

siel-

savo

aromi

.,

Gailėjosi,

kaip
kai

laukus,
kaimynus, kurie ją daugiau
.šviesins

gerbė ir mylėjo negu sunu ]>af^
jąją šio n šalin parsikvietęs. Ką
senutė perkentė, ką perdumojo.
kiek ašarų praliejo ilgomis diesunui

nomis,

darbe,
tik sienos kam-

esant

galėtu papasakoti

—

bario, kur senutė gyveno.
Bet dar nebuvo

išgerta

iki

dug-

kančios taurė. Vis piktesnis
darėsi sunus, dažniau mušdavo

no

senutę. Galop išspyrė iš namu.
išmetė gatvėn ir palik ją vieną
dideliame svetimam mieste be
kalbos, be pinigu, be pažįstamu
ir be jiegos užsidirbti sau duoY iena tarp svetimų.
nos kąsnj.
»

sužinojo

Kaimynai

apie

jąją.

Bent nedavė jie jai badu numirti.
Tai vienas, tai kitas jai suteikė

nakvynę.
savaitės.

penkios
paėmė

savo

Taip praslinko
Galop senutę

namuosna

pp.

Čia pasibaigė jos

čiulaičiai.

Vaivar-

gai. Šeimyninkai rūpestingai prižiūrėjo senutę, kacf jai nieko netruktų.
Stengėsi, kaip galint,
suraminti senutę. Ir jinai, tar-

savoje šeimynoje, vėl buvo
užganėdinta. Senutės istoriją suDabar senutė
žinojo valdžia.
grjžta atgal į Sagamore, Pa., pas
savo sunų Antaną. Jisai
jąją da-

tum

bar maloniai

Suv. Valsunkiai baudžia
apleidimą. Bet

priims

stijų įstatymai
už

senų tėvų
senutė nemano

pasilikti šioje šavėl
Jinai
lyje.
grįš Lietuvon, į
savo
numylėtus Kražius. Ten
niekas su ja taip nesielgs, nieks
neužduos jai tokių sielvartų, kaip
kad čia jinai turėjo.
V
B. F. P. (V.).
Teismas.

Liepos

13

d.

buvo

Panašiu atsitikimu pas
vienas.
Tai paprastas

užsidarė trims mėnesiams.
dalykas. B. C. & Susijuehanna Coal Co.
Kuva dar ir blogiau.
Ačiti to- kasykla No. 1 birželio 30 d. vikiam sa\ ■> pasielgimui, lietuviai sai užsidar ėtrims mėnesiams.
čia tarp amerikonų turi tokią Apie 200 darbininku tokiu budu
garbę, kad žemesnę vargu gali- atsidūrė visai be darbo. Ačiu
ma turėti.
V. šios kasyklos uždarymui
daugiausia nukentėjo Hetuviai, nes jųjų
čia dirbo suvirsimi, 100, tai yra
mus

ne

sai

tainėje. Kalbėjo delegatai,

tomai, padarė gan didelį įspūdį,
kadangi laike parodos iš visų pusių galima buvo girdėti, tik:
"Lithuanians, Lithuanian Sociesas dalykas štai kaip išrodo:
vo suruoštos L. T. Namo
dr-jos tv." Kaip galima manyti, šioji
Railis tulą laiką padirbo pas svetainėje. Šj kartą kalbėjo kun.
paroda turės svarbą ir visame
kukį tai farmerj, Andersoną, j M. Gustaitis apie "vyčių" orga- vietos lietuvių gyvenime. LieUžmokestį gavo čekiu. Gavęs nizaciją ir josios tikslą. Prakal- tuviai parodė, kad jie čia yra
čekį, nesiskubino jįjį išmainyti. ba buvo agitatyviška. Sulyg kal- skaitlingi, organizuoti, turi nemaAtvažiavo į Beloit ir pradėjo čia bėtojo žodžiu, DLK. Vytautas ža savo
draugijų, ir noroms-nedirbti.
Čekis vis buvo pas jį. išplatinęs Lietuvoje katalikybę. noroms amerikonai,
kaip ir kiPaskui, kaip kaltinamasai tvir- (Abejotina, kad kalbėtojas butu tos
tautos, pradės su lietuviais
tino, jisai čeki pametė, ar kas galėjęs tą pasakyti. R.). Pabaigus skaitytis kaipo su veiksniu, tunors jam jį pavogė.
Railis ta- kun. Gustaičiui kalbėti, kalbėjo p. rinčiu
svarbą viešamjame šio
čiaus niekam nieko nesakęs. Pa- J. Gabrys apie nešvarius sočiai, miestelio
gyvenime. Prie progos
dirbęs apie tris savaites nuva- užsipuldinėjimus ant kunigu Ol- paminėtina istorija su toblytėlėšausko bei Tumo ir ragino žmones aukauti "Saulės," "Ryto" ir

"Žiburio"

fondui, kuris busiąs
jsteigtas, jei tik rasis 1,000 asmenų, kurie sumokėtų iki naujų
metų po 100 rub.
Baigdamas
savo kalbą, p. Gabrys užsiminė
čekį netinkamai išrašęs, bet ge- ir apie Lietuvių Informacijos
rai atsimenąs, kad išrašyta buvo Biurą Paryžiuje. Kalbėtojas patrims doliariams ir 21 centui. aiškino, ką tasai Biuras yra nuVėliaus čekis pasirodė perdirbtas veikęs ir ką galėtų nuveikti,
jei
j $30.21. Rankierius, kurs iš- lietuviai jj remtų. Pagaliaus kalmainė čekį, liudijo, kad Hsai tuos bėjo dar vietos klebonas, kun.
pinigus, $30.21, išmoKėjęs St. (Jrbanavičia. Kalbos tema: "vyKailiui, apkaltinamamjam. Rai- čių" tikslas ir laismanybė, kuri,
lis sakėsi čekio išmokėjimo laike pasak kun. Urbanavičiaus, einanbuvęs DeKalb'e ir todėl negalė- ti "jau iš mados." Prakalboms
visai

banke, kur čekis pasibaigus, buvo vaidintas kaž\ tai ir vienas teisė- -koks veikalas. Veikalo vardo,
jų buvo atkreipęs atydą ir pasta- nei kas vaidino, nežinau, nes netė klausimą, kaip tai galėjo at- buvo jokių programų.
sitikti, kad, būdamas vienoje vietoje. galėtų tuom pačiu laiku buKovos budai.

jęs

buti

išmainyta.

Kai-kttrie vie-

ti ir

kitoje. Prisaikintieji teisėjai Railį rado nekaltu čekio suklastavime, b"' pripažino kaltu
už pinigų iškolektavimą, ir teisėjas pasiuntė apkaltintąjį valstijos pataisos namuosna Green
Bav, Wis., penkiolikai mėnesių.
(Kaip tai gali buti: jeigu Railis
čekio suklastavime išteisintas, kokiu budu jisai galėjo buti apkaltintas
iškolektavime?
pinigų
M. W.
Red.).

socialistai

neiškenčia, kad neįkišus į kovą su savo priešais kokių nors "gražumynų," kurie tarp
tos

žmonių paprastai nelabai gražiu
vardu vadinama.
Štai nesenai
užsipulta per "darbininkiškus"
laikraščius ant vieno vietos lietuvio, kurį nutsij socialistai nelabai
myli. Kad tą neteisingą užsipuo-

limą (paprastai šmeižtu vadinamą) kuodaugiau išplatinti tarp
montelliečių, parsigabenta net keli šimtai exempliarų to numerio,
Nubaudė. \'c=enai policija sukuriame tilpo minėtasai užsipuoliareštavo F. J. ir p-lę Fr. G., abu
ir uždyką platinta. Tačiau
lietuviai.
Abudu suareštuotieji mas,
matyt,
jog musų lietuviai pradebuvo policijos rasti tulo lietuvio
da vis daugiau ir daugiau susinamuose
pusiau pirmą nakčia.
nes nei uždyką siuliomo
Užtiktieji namuose buvo girti. prasti,
to laikraščio nenori nei imti, nei
Minėtoji porelė buvo įtarta neJ. Paprusis.
tvarkiame pasielgime.
Abu su- skaityti.
areštuotu turėjo pernakvoti "šalIšrvto buvo teismas.
toje."

Mergina i-^yk prisipažino
kalta.
Teismas paskyrė jai
bausmės $15 ir užsimokėti teismo
išlaidas, išviso $18.40. Draugas
užmokėjo tuos pinigus. Suareštuotasai vyras
išpradžių nenorėjo
prisipažinti kaltėje. Tuomet buvo
paskirta diena bylai ir taipogi

esan-

ti

kaucija (bond'sas). Pamatęs, kad
reikės pasėdėti keletą dienu "šal
tojoje," suajeituotasai veikiai

Butij^Mfinkę
nt

kad rengiama prakalbo*.
tik diena prieš tai bl|vo
nyta suausti
nebuvo laiko

prakalbas,

dau-

|žinau,

jog jie visai nekalti, jeigu kada

Vos
suma-

ir todėl

Prie
išgarsimi.
prakalbu buvo surengta balii.'s bc
svaiginančių gėrimų. Kad ir bc
svaigalu, dubojiečįai parodf*, kad
moka linksmintis ir smagiai lai-

ką praleisti. Buvo padainuota,
sutaisyta taipogi ,tauti*kų žaidi-

įspudj. Žmogus piknikan išvažiuoji, kad pakvėpavus tyru oru,
pasišalinus valandėlei nuo dirbtuvių durnų ir dulkių, pasilsėjus
po ilgos sunkaus darbo savaitės, kad gražiai pasilinksminus,
Toksai yra piknikų tikslas.
Ir
butų labai malonu, jeigu draugijos rengtų savo piknikus vien
šiuom tikslu ir nieko daugiau
nemaišytų. Toki piknikai butų
naudingas ir reikalingas darbas.
Bet nežinia, kodėl musų draugi-

juos sugriebs,

ir tada

IŠ HERRIN, ILL.
"good night" liuosybė,—
Darbai ir streikas. Šioje apiestalu ar kede atsigulti. Viskas reikės kalėjime puti, o lietuviams
gali žmogaus gyvenime atsitik- bus sarmata,'kad tarpe jų plė- linkėjc, išskiriant anglių kasyklas, nėra jokių kitu darbų. Bet
ti, tai kas čia per dyvai, jei kar- šikų-vagių pagavo.
ir kasyklose darbai
tais toksai nekaltas šposas yra
nekaip eina.
Darbai eina šiuom laiku gerai,
Trečia
kasyklų dalis nuo praeitų
iškertamas. O k;Į jįjs žinote, ma- ypatingai reikalaujama Ncbrajvisai nedirba.
Kitos gi
žu jie tiktai juoku nori padaryti, kos
valstijoj žmonių prie rugia- streikų
dirba
tiktai
kasyklos
diepo
stalu?
2—3
nekalti
atsiguldami po
Paniekintas.
Jie
pjlttės.
nas į savaitę.
Naujai pribuvutame, nes, anot mano vieno pasiam visai negalima darbo rasti.
žįstamo žodžių, jeigu nebūtų
Liepos 14 d. YY. P. Rend.Coal
IŠ ELIZABETH, N. J.
piktos pagundos, tai nebūtų ir
Co. kasyklose vėl pradėta streigrieko. Pagunda viską daro. O
A. a. Mare Makauskienė. Lie- kuoti. Šio
streiko priežastim yra
pasakytute, kad pas mus nėra tos
pos 4 d. mirė Marė Makauskienė, dviejų darbininkų
prašalinimaa
pagundos? Vaje, net kiek! Dau- Simano
Makausko žmona. Ve- dar apie 5 mėnesiai
atgal. Po
giau negu J ievai rojuje. Musų lionė
d. keturių
tapo
palaidota
liepos
7
dienų unija privertė kommiestelj koki tai nesusipratėliai su
didelėmis iškilmėmis, kukių paniją
priimti
atgal pabalintuopadarė "sausu"; taigi su degtine nežinau ar
buvo mūsų mieste sius darbininkus.
Buvo reikair alum visai kaput. "Sausumos"
iki šiolei. Šv. Petro ir Povylo lauta, kad
kompanija užmokėtų
darytojai manė, kad, nudžiovinę
bažnyčia, kur atsibuvo gedulin- abiem tiem darbininkam už susaliunus, jie drauge su alum ir
gos pamaldos, buvo turtingai iš- gaištąjį laiką.
Kompanija to reidegtine nudžiaus ir pagundą. Bet
ir painiomis. kalavimo
puošta
žolynais
ir kilo streineišpildė,
tie
jie,
džiovintojai, labai apsiriat- kas.
Skaitlingas
būrys
dvasiškijos
streikas
tesis—1
Kaip
ilgai
ko.
iš
čionykščius saliuninkus
liko paskutines pamaldas ties ve- nežinia.
Jul. Kpirieači
svieto išvarė, bet pagundos nepalionės kunu. Paskutinį patarnajiegė išvaryti. Atsirado gailiavimų a. a. M. Makauskienei atiširdžių lietuvių, kurie pagundai duoti
prisirinko pilnutėlė bažnyIŠ TAFT, ILL.
tuojaus davė šiltą vietelę pas sa- čia
žmonių,
tarpe kurių daug buve.
Pereikite tiktai per musų
Streikas. Liepos 13 d. sustreivo iš Ne\v York'o ir aplinkinių
lietuvių namus, pajieškokite, ir
kavo
600 angliakasyklų darbininvietų.
tuojaus
pamatysite
pagundą,
Velionė užsitarnavo tokių lai- ku.
Streikuojantieji reikalauja,
alaus bonkučių pavidale kyšanir skaitlinga žmonių mi- kad kompanija mokėtų už akmedotuvių,
čią iš "keisų." Ten susirietus gu- nia
nis (rock'us). Prieš streiką subaatidavė jai už tai pagarbų.
li pagunda.
Nemanykite, kad
Makauskienė buvo čia gimusi toje buvo sušauktas susirinkipatjs šeimyininkai užsiima bra- lietuvė. Gimė
ji Shenandoali, Pa. mas, ir visų nutarta streikuoti
Xe, jie net ir Vienok
varninkyste.
ji galėjo buti ir buvo Pirmos streiko dienos vakare tunemoka alaus daryti, nei bonkudabartinei mūsų čia- rėta du susirinkimu. Nutarta nepavyzdžiu
čių užkimšti (tiktai atkimšti).
gimusiai
jaunuomenei. Ji buvo duoti mašinistams, pečių kūrėJie tuos "keisus" parsitraukia iš
gera žmona ir gera lietuvė. Pri- jams ir kalviams dirbti. Duota
kitų miestu, užmokėdami po $2.80
tačiaus laiko mulams iš kasyklų
už kiekvieną.
Čia pristoja "kei- gulėjo prie abiejų susivienijnių,
iškelti.
ir
katalikišprie
Sulvg kito nutarimo,
prie
tautiškojo
sus" pagunda, ir žiūrėk, kiekviebuvo tvėrėja šv. Ražan- darbininkas, užtėmytas ap'f kakojo.
Ji
no "keiso" kaina pakilo iki $6.00.
cavos
Moterių dr-jos, ir šita drau- syklas darbiniuose drabužiuose,
Žmogus, ištroškęs, tačiaus nežiusavo uždėtoją, atsi- turėsiąs užmkėti $5 ir busiąs išgija
pagerbė
rai tų triksų ir moki $3.20 tiesiog į
i 11 c o r- skirtas iš unijos.
lankymu
palaidojimai!
slapto smuklininko kišenių. NieAntanas Kairys,
pore.
ko stebėtino todėl, kad pagunda
Velionė išgyveno su vyru Sipažebojo tuos smuklininkus taip,

žinojo, kartais tenka,

mų.
Pastebėtina, ;kad ,ir čia gimusios merginos lietuvės dainoapie pusė visų kasyklos darbi- se ir žaidimuose neatsiliko nuo
IŠ MONTELLO, MASS.
ninkų. Praeitus tris mėnesius visų kitu. Butų galima dar dauMetai kalėjimo už nedorą pasikasyklos dirbo tiktai 15 dienų. giau čia veikti, jeigu butų intelielgimą. Jau kiek laiko čia tūlas Žmonės neturėjo nieko susitau- gentiškų spėkų, kurios vadovaulietuvis nesutiko su savo motepinę, ir šiądien daugeliui 11c tik- i tų visa darbą.
rim.
Jieškodamas nesutikimo tai vargas, bet ir badas žiuri
Prakalbas ir balių surengė ša
priežasčių, vyras jtarė savo rno- akysna. Jau dabar nc vienas ver- vyrai: pp. T. Mikelionis, V. Miteri esančią meilės santikiuose su kia, kad
nesą iš ko maitintis. kelionis, F. Mikelionis, J. Kvet u I u pažįstamu vyru.
Norėdamas Darbas kur nors kitur čia nega- deravičius, V. Kvederavičius, A.
galutinai persitkrinti savo įtari- lima gauti. Teko tačiaus gir- Skinkis, A. Kardušauskas ir A.
Senas Dubojietis.
mų teisingume ir sykiu visą rei- dėti. kad United Mine Workers Juškelis.
kalą užbaigti, liepos i d. jisai of America unija žadanti šelpti
IŠ AMSTERDAM, N. Y.
pa-isakė moteriai, kad tūlam lai- bedarbius visos bedarbės metu.
kui j kitą miestą išvažiuojąs. Ir Žinoma,
pašelpa kiek palengvin- Prakalbos. Piknikas. Darbai.
"išvažiavo."
Vakare, pasiėmęs tų dabartinįjį bedarbių padėjimą,
d. pas mus buvo prasu
savim policistą, sugrįžo na- bent negręstų badas, bet vis-gi Liepos 5
kalbos. Kalbėjo atvykęs iš kitur
mon ir užtiko abu įtariamuosius
žmonėms teks daug vargo pap. Ant. Baltrūnas.
Jisai tema
kaltininkus namuose. Abu kalti- matyti.
paėmė
darbininkų
klausimą.
ninku buvo areštuotu.
Liepos
Liepos 4 d. pas mus buvo apbuvo
Atvykėlis,
kaip
galima
maty13 d. buvo teismas, kurisai pri- vaikščiota Suv. Valstijų neprigul"iš tikros širdies," ir
ti,
kalbėjo
pažino abu suimtuoju kaltais ne- mybūs šventė.
ApvaikŠčiojime publika atydžiai klausė kaldorame pasielgime ir pasiuntė buvo užkviesti
dalyvauti ir daly- bos. Kai-kurie, matomai,
ilgai
metams
kiekvieną
kalėj iman. vavo drauge su kitomis tautomis
Pasėnegali
klausytis
prakalbų.
Reikalinga pažymėti, kad nuteis- ir lietuviai. Dalyvumą apvaikdėję kokias 5 minutas, skubinasi
tasai "draugas" turi šeimyną, kušėiojime ėmė sekančios draugijos: laukan. Toksai
pasielgimas, žiriai, atsidurus tėvui kalėjime, ar Saldžiausios Širdies V. Jėzaus,
trukdo tiktai kitiems klaunoma,
tik nereikės badauti.
Šv. Jurgio Kankintinio ir DLK.
syti.
Vytauto. Lietuviai šiame apLiepos 4 d. lietuviai čia labai
vaikščiojime, sulyginus su kitais
Šv. Juozapo
gražiai praleido.
Prakalbos sąryšyje su "Vyčiu"
dalyvautojais, atsižymėjo dideliu Dr-stė
surengė pikniką, kurin atseimu.
Liepos 7—8 d. Montcl- savo skaitlium. Tik jie vieni suvažiavo ir kitų draugijų. Piknilo'je buvo "Vyčiu" organizacijos darė pusę parodininkų. Kita pusė
seimas, arba, kaip čia jį vadina, susidėjo iš amerikonu, švedu ir kas buvo gerai prirengtas ir, ro"kongresas." Seime neteko bnti, lenkų. Lietuvių draugijos turė- dos, nebuvo tokio žmogaus, kurisai šiuom pikniku butų likęs
ir todėl negaliu nieko apie jįjį
jo tam tikras toblytėles su parapasakyti. Abi dieni vakare buvo šais, kąd tai tokia ir tokia lietuvių neužganėdintas. Vienas tačiaus,
nors senas ir musų
draugijų laparengtos prakalbos, dekliatnaci- draugija.
Tos toblytėles buvo
bai dažnai pildomas, bet savo kejomis įvairintos. Pirmą vakarą nešamos draugijų priešakyje.
liu griežtai peiktinas paprotys meprakalbos buvo šv. Edvardo sve- Lietuvių skyrius parodoje, matėsi akin ir tiesiog gadino visą
kuni-

teismas lietuvio Stanislovo Kai- gai ir p. J. Gabrys. Publikos
lio. 19 m. amžiaus, paeinančio šiosna prakalbosna atsilankė ma
iš Dekalb, 111. Sulyg bylos, vi- žai. Antrą vakarą prakalbos bu-

žiavo į FkKalb ir, čia susitikęs
farmerj Anderson'ą, užvedė kalbą
apie čekį. Farmeris pašaukė policistą, Railis buvo areštuotas ir
pargabentas į Rcloit. Pakilo klausimas apie čekio suklastavimą.
Farmeris teisme pats sakė, kad

virš žmonių.

giau, bet beveik nįoika§

vieton lovos, po

jau

nors

bus

manu Makausku 23 metus ir pabudu nenori persiliko našlaičiais penketą vaikų (17
"keisais." Kitas buva
metų vyriausis, 9 metus jauniau-

jog jie jokiu
skirti

su

kartais žvaigždžiuotų dėdžių globon paimamas, surengiama jam sis).
Simonas Makauskas skaitomas
"keisas" teisme, jisai turi paskui
vienu turtingiausių Xe\v Vork'c
užsimokėti $-5.00 u z broliavimą
apielinkės lietuviu ir turi savo
su plonkakliais "keisais," bet nieapygardoj nemaža įtekmės. Jis
ko negelbsti.
Kiti, įtaisydami
yra nemažai pasidarbavęs tarpe
pas save slaptą smuklę, nelabai
lietuviu.
Vienu iš jo
žiuri ir savo dukterų garbės. vietinių
viedarbų
yra
suorganizavimas
"Kcisų" garbė, mat, meilesnė ir tinės Paskolos ir
Budavojimo
geriau apsimoka. Galėčiau čia
bendrovės. Dabar jis laiko šifpaduoti visų tų smuklininkų varkorčių
agentūrą ir bankinį kondus, pavardes ir antrašus, bet
Prietelius.
torą.
reikia dar truputį palaukti: rasi,
persiskirs su "keisais." Jeigu ne,
tai vėliaus pažiūrėsime, ką daryti.
IS SAi J FRANCISCO. CAL.
Taigi, dabar matote, kad pa-

gunda nesnaudžia.

Jinai turi ne
jos, kaip
pavieniai žmonės, joČepulionis vėl pergalėjo kumvien
bet
ir
gėrikus,
"keisų" ga- štynėse.
kiu budu negali atsikratyti nuo
Liepos 4 d. Jurgis ČeIr reik žmogui taip paseno ir blogo papročio kiekvieną bentojus.
lietuvis
pulionis,
kumštininkas iš
tnis, kurios buvo nešamos drausiduoti nelabosios dvasios pinkir svaisvarbesnį
įvairinti
susirėmė
dalyką
Newcastle,
čia su
Pa.,
gijų priešakyje ir kurios, be abelėms!...
Var Vai.
Lii 11 y Murray, kumštininku
galais. Dažnai tie svaigalai užanglu
jonės, labjau išskyrė lietuvius ima
iš Peteluma, Cal. Išpradžių ropirm:;, vietą vakaruose bei
iš kitų parodoje dalyvavusiųjų
piknikuose, ne vienas prisitraudėsi, kad Čepulionis yra jau pratautų ir daug pagelbėjo sudary- kia
IŠ SO. OMAHA, NEB.
ir perdaug, ir
tų
skystimų
lošęs
kumštynes. Jau antroje eimui įspūdžio, kad lietuviai čia
štai žiūrėk, geras ir naudingas
lėje Billy Murray už vežė Čeputaip skaitlingi. Toblytėlių klauParapijinės naujienos. Plėšikai. lioniui
dalykas,
kaip
piknikas,
pavirsta So. Omahos
smarkią "kairę" Į žandą.
simas buvo dar prieš parodą palietuviai gali pasivisai j ne ką. Musų draugijos
ir aštuntoje eilėse ČeSeptintoje
keltas draugijų susirinkimuose,
girti tuom, kad įsitaisė sau didaug
rodėsi
daugiau
išloštų,
jei
pasipulionis
esąs prie pat pratačiaus draugijos tąjį sumanymą
džiausį varpą, kokio neturi nei lošimo
stengtų visai paliuosuoti savo
kranto.
Visą laiką iki
atmetė, kadangi toblytėlių įtaiviena
So.
Omahos
parapija. vienuoliktai eilei
vakarus ir piknikus nuo svaigaMurray ėmė virPrieš porą savaičių varpas atėjo
symui reikėsią išlaidų padaryti,
Kiekvienas susipratęs lietuant Čepulionio, ir
lų.
šų
pastaroj )
o ir be toblytėlių visi
ir žadėjo jį "šventinti-krikštyti"
žinosią, kad vis tuomet
nes marodėsi vis einanti silpačiii,
tartų
pozicija
męs esame lietuviai.
liepos 12 d., tačiaus varpinyčios
Draugijos, tytų, kad
draugijos ištikrųjų nau- bokštas
nyn.
Dalykai tačiaus persimaitokiu budu, atmetė sumanymą;
pasirodė persilpnas to- nė
veikia.
dingai
Išsikalbėjimas,
vienuoliktoje
eilėje, kuomet
tačiaus atsirado pavienių vyrų,
kiam sunkumui ir darbininkai
kad be svaigalų negalima budrožti smarČepulioniui
pasisekė
op. J. Linkevičius ir J. Kvederaturėjo sustiprinti jį ir pakelti 10
tų pelno turėti, neprivalėtų turėi pilvą. Sekią
'kairę''
Murray'ui
vičius,
Uuriuodu, nepaisydami ti vietos.
Pašventinimas atTikslas priemonių ne- pėdų augštyn.
kančiose eilėse pergalė kiekvieną
nuomonės
tame
klausisibuvo pereitą nedėldienį, liepos
draugijų
išteisina, o iš kitos pusės imant,
kartą buvo jau Čepulionio pusėje.
me, ėmė ir įrengė savo pinigais
19 d. Varpas kainuoja $400.00, ir
reikia pinidraugijos,
jeigu
joms
Galop penkioliktoje eilėje čepukiekvienai draugijai po toblytė!;.
suaukauta sekanrasti kitokių šaltinių, iš jo nupirkimui
lionis patykojo gerą progą ir
gų,
gali
Paroda parodė, kad toblytėles tučiai: K. Uždavinienė ir V. Jausmarkiai griebė savo priešui tris
kurių galima butų pinigiukai parėjo svarbą, ir net gana didelę.
čauskis—po $100.00, kun. J. Jo- kartus
sipelnyti.
į žandą. Murray'ui ranTuomet draugijos su padėka suV. Vaškevičius ir J. YerDarbai pas mus šiuom tarpu naitis,
kos
nusviro,
akjs užsimerkė, Čegrąžino tiem vyram juodviejų visai
Sneeina.
Dirbama vos bickis—po $50.00, Juozapas
silpnai
drožė
dar kartą jam žatipnlinis
padarytasias Klaidas. Kiek teko
žauskis ir V. Uždavinis
po dan.
po kelias dienas į savaitę. PadėPaskutinis
smūgis pribaiB. Maslauskas, Jonas Argirdėti, Saldž. Širdies V. Jėzaus
dar pasidarė sunkesniu, $25.00;
gė Murray'ą, ir jisai visu savo
Dr-stė gavo $15.00 dovanų už jimas
aėiu tam, kad dėlei iškilusio strei- moška, J Viskočka, Juozas Už- ilgumu išsitiesi ant
grindų. Užparodą.
davinis ir Stan. Radžius
po ėmė dvi
ko sustojo dirbtuvė, kurioje pakol Murray po
miliutas,
Tą pačią dieną lietuvių svetaiAntanas Alikonis ir Jona^
prastai daugiausia žmonių dirba. $10.00,
pralošimui \ėl atgijo.
nėje buvo spaudos atgavimo suPalevičius—po
$5.00.
Lietuvos Sunus.
Čepulionis tikisi tapti vidutinėkaktuvėms paminėti prakalbos.
Farapijos reikalai, ačiu vietinio svaros
kumštininkų eainpionu.
Kalbėtojum b::vo p. J. Paškausklebono darbštumui ir energiškuIŠ MASON CITY. IA.
N. A. P.
kas. Prakalbos tema buvo trummui, eina gerai. Nesusipratimai,
pa peržvalga lietuvi;.} istorijos nuo
Ragučio apaštalai. Laikas nuo kurie čia buvo pradėję kilti tulą
seniausių laikų iki dabar. Kal- laiko, nors nelabai dainai, tenka laiką atgal, išnyko beveik visai,
IŠ ATIIOL, MASS.
bėtojas, palietęs senovės lietuvių pamatyti žinučių ir iš mūsų kam- ir darbas sparčiai eina pirmyn
kulturą, papročius, tikėjimą ir pelio. Kad padauginus tų žinių Pradėta statyti kleboniją, kuriai
Piknikas. Susirinkimas.
Liekarus
su
priešais vokiečiais, skaitlių, pridėsiu ir aš savo gry- gražius lotus padovanojo vysku- pos 12 d. buvo "Lietuvos Vyčių"
perėjo prie spaudos uždraudimo bą j barščius. Bet pasakęs, k;id pas, ir kuri atsieis apie $6,000, ar jaunimo kuopos tyrame ore palaikų, kuomet lietuviai iškartD at lietuviai čia jau nup senai yra ap- $7,000.
ruoštas piknikas.
Įžanga buvo
sidurė tarp dviejų ugnių: lenkų sigyvenę, ot, ir neturiu
veltui.
Žmonių prisirinko didedaugiau Teko girdėti, kad tarp neir rusų. Pasak kalbėtojas, lietu- ką sakyti. Galop, gal ir
butų kas žinomų atsirado plėšikų, kurie lis būrys, jaunu ir pagyvenusių.
ir

—

—

viai tačiaus nenusigando tų per- sakyti, b?t ina baimė, kad neužvagia

sekiojimų, atpenč, jųjų padrąsin- pykinus

mūsų

"širšinų."

Jie,

ži-

įvairius daiktus iš gele- Šokta, žaista ir kitaip linksminžinkelio vagonu ir paskiaus tuos tasi.
Žaislai buvo lietuviški.

Krautuvininko
nubaudimas. ti, pradėjo atkaklią kovą už savo note, yra labai geri prie bonku- vogtus daiktus pigiai
pardavinėDarbai. Šiomis dienomis čia ta- kalbos teises. Tąją kovą lietu- tės, bet
pabandyk tu, brolau, pa- ja musų žmonėms.
nubaustas vienas
lietuvis viai galop laimėjo, ir šiądien vi- minėti tą pačią bonkute laikrašpo
Tas yra labai negerai. Žmokrautuvininkas, apkaltintas ne- sos tautos priedermė esanti dar- tyj. tai tuojaus prisisapnuos, kad nės privalo saugotis tokius daikteisingų svarų vartojime. Baus- buotis savo kulturai, kad panai ta bonkutė gali buti panaudota tus pirkti, nes jeigu kada numės paskirta $100.00.
kinus tą atsilikimą kultūroje, ku- ne tiktai tam, kad iš josios
ge- tvers, tai bus bėdos ir pirkėjams
Darbai šiame mieste prastai ri pagimdė spaudos uždraudimas rus ir paskui j laikraščius raši- už vogtų daiktų pirkimą, nes
ir kiti persekiojimai.
Ir šiądien nėjus.
Nenoriu erzinti musų teisės už tai skaudžiai baudžia.
Iš kitur pribuvusiam dareina.
spai :a esanti svarbiausiu įrankiu bonkininkų ir todėl visai nerašy- O dar didesnė
gėda ir panieka
bas gauti labai sunku, nes yra
siu apie tai, kad jie jaučia savo tiems lietuviams, kurie tokiu
nuisų kultūros darbe.
7Pektinai ir vietinių be darbo.
Prakalbos
žmonėms
patiko. širdyse didelę meilę prie tos plon- niekšišku darbu, vagyste, užsiimMontellietis. Subrinkusių buvo apie ioo su- įuklčs. O
nerašysiu todčj, kad dinėja. Tegul jie pamena, kad

IŠ

NEW

PHILADELPHIA,
PA.

Strytkarių

susidurimas.

Lie-

pos 9 d. arti Port Carbon mies-

telio

susidurė strytkaria'.
Ant
iš Pottsvillės į Tamaqia

bėgusio

karo važiavo keliasdešimts pasaNe\v Philadelpliijos jaunuoliai, kurie dirba šilkų dirbtuvėje, Pottsvillėje. Nuo

sieriti—dauguma

smarkaus susidūrimo

karų langai
daugeliui važiavusiųjų
stiklai sukapojo veidus, o kitus
sunkiau ar lengviau sukrėtė.

sudužo,

ir

Sunkiau

sužeisti
ir

Grigaliunukas

šie

lietuviai:

Šilauskutis—po

amž.,

2 seseiįs Mickiutės—po 15—17 m. amž (jų
veidai sužeisti) ir tula Šneideriutė—apie 20 m. Pastaroji ne.iiai
iš Lietuvos atvykusi.
Ji nuo sukrėtimo krauju spjaudė. Pirmieji 4 yra čiagimiai.
Koresp,

14—15

IŠ

m.

MINERSVILLE,

PA.

Darbai.

"Kariautojai." Palaiku darbai pas mus eiprastai. Dirbama po tris die-

ganioj u
na

nas

į savaitę.
sumažėjusių darbų,

Dėlei
nės

žmo-

čia

turi užtektinai laiko.
Musų lietuviai jaunuoliai tą laiką sunaudoja "sportavimui" ir
tnokinimuisi "kariauti." Kas kart
\ is dažniau ir
dažniau pasitaiko

peštynių.

Rasi, iškilusioji prieš
kiek laiko visose Su v.
Valstijose
karo dvasia, nors susivėlinusi,
pasiekė ir musų kampeli.
"Karo

piečiais" mus\i jaunuoliai išsirensmukles, o neturint kitokio
ginklo, gėris ir buteliukas, "sku-

ka

neris," akmuo, kitas koks jrano
galop ir paprastas kumštis.
Tuos "karus" paprastai užbaigia

k i s,

"dėdės"

vusieji
nelabai

kočėlais.
Paragakočėlų sako, buk jio
gardus. O po kočėlavisavo

tų

mui reikia dar ir užsimokėti.
Negana to, kad musų darbininkų sveikata naikinama kasyklose.
Męs tokiu savo pasielgimu.

girtuokliavimu

ir galvų skaidar
tymu,
padedame kasykloms
jųjų naikinančiame darbe. Nežiūrėdami bedarbės, praleidžiame
-avo

paskutinius skatikus svaigapaskui bausmėms.

lams ir

Pranas Šimkevičia.

IŠ AMSTERDAM, N. Y.
Nuskendo.

Liepos

17

d.

pas

Pelno kuopai liko $19.05. Kuo- mus atsitiko nelaimė.
Alexanpa buvo savo iždą ištuštinusi, nes dras Grinius, 23 m. vyras, pa-

paskutinius pinigus išklojo 2 de- baigęs dribtuvėje savo darbą, pasikvietė draugą ir nuėjo maudylegatam oeiman pasiųsti.
Ta pačią dieną Lietuvos Sunų tis.
Besimaudant, pagavo jj
ir Dukterių Dr-stė turėjo sav
ir
traukutis,
nelaimingapusmetinj susirinkimą. Apyskai- sai nuskendo. Velionis paėjo iš
ta

parodė

Narių

gerą

apie

draugijos

stovi.

Pagirių

miestelio,

Kauno

gub.

Naujai pri- Amerikoje išgyveno 3 metus.
sirašė 5 nariai. Mirė vienas na- Prigulėjo prie šv. Kazimiero (Ir*
rys, kurisai pagerbta visų atsi- -stės. Palaidotas buvo liepos 19
Gailunas. dieną.
Lietuvos Sunus
stojimą
yra

140.

1

4

I apie $15,000.

NUO REDAKCIJOS
r

laikraščiui siunčiami rankrafcCijrt tori buti pa*ym*tt atrtoriaus parašu ir adresu. Pasirašantieji pseudonimais turi paduoti, Redakcijos žiniai.
Ir savo tikrąjį vardą.
"Visi

Redakcija pasilieka
čiamus

.sau teis? atsiunjai rankraščius trumpinti ir

taisyti.
Netinkamus laikraščiui rankraščius
Redakcija, pareikalauta, grąžina autoriui atgal jo lėnomis.
Reikia visada rašyti plunksna ir tik
ant vienos popiero pusės, paliekant
plačius tarpus tarp eilučių.

[vu nesibara^'^aigi

Reiškia: kiekvieno
ir SLA. tieApie du trwčda!iu atkeliavusiu
tūkstančio ateiviu perleidimas iė- žydų buvo jaunesni negu 27 me- ka tik paitittkitlti, kol-kas, visas
šavo apie $117.00.
tų amžiaus. Daugiau* negu pu- nvnėtos valstijos kuopas ir kuoPaskutinių 10 metų statistika sė atkeliavusių ateivių mokinosi rgrcičiausiai stengtis patraukti viLaikas bėga, ir sykiu su laiku
parodo, kad vidutinės skaitlinės anglų kalbos jau pirmais metais, sus savo užsilikusius "senus" na- viskas mainosi. Mainosi
ir žmokeliaujančių pas mus lietuvių iš- fš visų žydų-ateivių, kurie perėjo rius, kad jįmokėtų pagal savo nės. Atmaina ne visados būva
ne>a tarp 15 ir 16 tūkstančių kas- per šios
draugijos rankas, tik šeš- amžių. Tada SLA. čarteris bus geron pusėn.
inėtai.
Iš to galinir:. spręsti, kad tas nuošimtis
(šeši žmonės iš toj valstijoj užregistruotas, ir
Dabar męs gyvename progre-

jeigu męs taip rupintumčai savo
ateiviais, kaip žydai rūpinasi, tai
[tas mums atsieitų apie 17, av 18
šimtų doliarių į metus.
Pažiūrėkime dabar, ką męs galėtumėm

už

tai

kiekvieno

šimto) nemokėjo skaityt-rašyt. Beveik dvylikta dalis
ateivių, kuriuos dabojo "Lydėjimo
Systemas," uždirba $5.00 į savaitę ar mažiau, bet tarp jų yra
daugiausia tie, kurie vos dar tik

atlikti,—teisin-

giatts, ką žydai už tuos pinigus atvažiavę.
"Ateivis, kuris čia
atlieka, nes reik žinoti, kad jų Amerikoj išbuvo 6 mėnesius, ar
draugija neapsirubežiuoja vienu daugiau, niekados neuždirba maatei- tik ateivių iš kaslegarričs išėmi- žiaus ne^u $6.00 j savaitę."

Apžvalga.

—

sų nuomone, išlygų, nuo kurios Biuras. Šisai biuras paima ateipriklausys šito viso darbo geros vį j savo namus ir kada jis ten
pa-ilsi, jis išsiunčiama po vadovo
pasekmės.

Męs nurodėme, kad žmogus, priežiūra sulyg adreso, kurį turi
kuris bus lietuvių atstovu ant Ki- ateivis. Jeigu tuoin adresu nelis Island, privalo buti savo rei- surandama j ieškomų giminių, ar
kalą suprantantis ir vien tik sa- draugų, tai ateivis imama atgal į
vo darbui atsidavęs
vyras, kuriam Ateivių Namą ir stengiamasi suvisos kitos pasalinės "agitaci- rasti j ieškomas vpatas per žydų
jos"—ar jos butų politiškos, ar ti- laikraščius, kuriems išsiuntinėjatam
ma
tikri "pajieškojimai."
kybinės,—yra svetimos.
Jeigu męs pasekmingai per- Jeigu jokiu budu tų ypatų surasti
žengsime per šitą duobę, kuri negalima, tai jam išrašoma aplipraeityj palaidojo jau ne vieną lie- kacija j Draugijos Darbo Biurą,
tuvių gražų sumanymą, tai toli- kuris parūpina ateiviui tinkamą
mesnis

darbas, reik tikėtis, bus

užsiėmimą.

lengvas. Męs jau turime šiokiąDistribucijos (išsiuntinėjimo)
-tokią piniginę pradžią, nes abu Biuras rūpinasi lyginai ir tais
Susivienijimu, kaip žinome, pa- ateiviais, kurie turi važiuoti iš
skyrė šiai ateivių globojim'o įstai- Xe\v Yorko toliaus, j kitus miesgai $500.00; žemiaus męs pama- tus. Ypatingą atydą atkreipiama
tysime, kad tinkamam tnusų atei- j moteris ir merginas ateives;
vių aprūpinimui nelabai kiek dau- pirm, negu jos atiduodama gimigiau ir reikta. Męs turėjome iki nėms, arba draugams, biuras nuošiolei jau keletą "immigrantų ko- dugniai ištyrinėja, kas per namai,
misijų," kurių patyrimas pagelbės i kuriuos ateivė papuls. Tai datinkamai sutvarkyti ir šią centra- roma todėl, kad prasiplatinusi
liuę lietuvių išeivių įstaigą. Kitų "gyvu tavoru" prekyba dažnai
tautų užlaikomos panašios įstai- praryja ne viena nekaltą auką.
I.aike 1913 metų Distribucijos
gos galės buti pavyzdžiu mūsiškei.
Kerniaus

Biuras išsiuntė po savo priežiū25,309 žydus-ateivus, taigi apie
traukomis žingeidų metinį rapor- vieną ketvirtdalj visų žydų ateiVisas šito biuro drrbas
tą vienos iš geriausiai sutvarkytų vių.
privatiškų draugijų Ellis Islande, atsiėjo tik apie $5,000.
—"The Hebrevv Immigrant Aid
Klystume, jeigu manytume,
Society" (Ateivių Žydų Pagelbi- kad draugijos darbas jau tuomi
nė Draugija), apie kurią rašoma
užsibaigia. Anaiptol, ji atlieka
laikraštyj "The American Jour- dar daugelj kitų darbų, kurių vernal."
tė yra tikrai neapkainuojama.
Sita draugija šiuosmet apvaik- Štai, šita draugija surenka Įvairios
męs

ščiojo 25-metines

paduodame iš-

savo

ra

gyvavimo rųšies

statistiškas žinias, kurios

sukaktuves, žinodami, kaip žy- tikrai yra žingeidžios.
dai moka visados praktiškai suViena tokių statistikų, pavyztvarkyti savo reikalus,—ypač lab- džiui, parodo, kad iš kiekvieno
ir žinodami, šimto žydų ateivfų, 81 ateivis budarybės reikalus,
kad šita draugija turi tiek metų vo šioks ar kitoks amatninkas,
—

patyrimo, męs galime daug pasinaudoti, jeigu arčiaus su jų draugijos veikimu susipažinsime.
"šita draugija,"
sako Leon
Sanders, minėtos draugijos prezidentas, savo metiniame raporte,—"ištiesė pasveikinimo ranką
pereitais (1913) metais 127,743
žydų ateiviams; daugeliui jų ji
pagelbėjo, arba davė nurodymus,
prieglaudą ir valgį; visiems gi
ji patarnavo daugeliu i vairių būdų."
Draugijos darbas prasideda nuo
—

kuris tuojaus galėjo prie savo
darbo stoti.
Kitos rųšies statistiką surengia
taip vadinamas Edukacijinis drjos Biuras, kuris yra ištikro puiki jstaiga ir atlieka milžiniškos
svarbos

darbą.

Sio Edukacijinio Biuro pareiga
yra daboti ateivių gerbūvį po to,
kaip Distribucijos Biuras išleidžia ateivius iš savo rankų. Šisai
biuras stengiasi kuogreiėiaustai

pastatyti

savo

naujai atvykusius

jų locnų kojų. O
galima padaryti tiktai tada,

tautiečius ant

kitaip Dievą garbinti,
valdančioji bažnyčia liepė, tai
naudingumą aprašyti
lokius žmones apšaukdavo licrcrių.
ku,—reik pamatyti jo darbų, kad
tikais, juos kankindavo ir net deIš Lietuvių Mokslo Draugijos.
persitikrinti, kaip plačiai jis yra
gindavo ant laužo. Tokį degiapėmęs sav0 vientaučių gyveni- Prie tilpusių pereitam numeryj nimą vadindavo "Auto-de-Fe"
mą.
jžinių, apie Liet. Mokslo Drau- (aktas tikybos). Žmonės mat
Svarbią taipgi rolę lošia aug- gijos susivažiavimą Vilniuje, ga- manydavo, kad jie gerą darbą atščiaus paminėtas Darbo Biuras, lima pridėti dar ir tą pastebėji- lieka.
Męs gi dabar sakome, kad
kuri ši draugija taipgi užlaiko. mą, kad šiuosmet draugijos posė- jie baisiai
klydo, kad jie buvo žiauPernai į šį biurą buvo paduota džiai buvo systematiškai sutvar- rus
atžagareiviai. Męs giriamės,
2,847 aplikacijos ir daugiau negu kyti : apart abelnų posėdžių, buvo kad žmonija dabar daug augščiau
3 ketvirtdaliams šito skaitliaus, dar posėdžiai atskirų sekcijų: pe- stovi,
negu anais amžiais.
taigi apie 2,200 ypatų, tapo dar- dagogų
(mokytojų-auklėtojų) Tas teisybė, bet, turbut, ne
bas sujieškotas.
sekcija laikė savo posėdžius, ju- visai. Tas gal teisybė
sulyg kiIr visa tai, kaip minėjome, pa- ristai
(teismininkai)—savo, gydy- tų žmonių, bet man išrodo, kad
daryta tik už $15,000. Visa tai tojai bei gamtininkai—savo.
tas ne teisybė, kalbant apie mus
Šituose specialiuose posėdžiuo- lietuvius.
męs, lietuviai, galėtume padaryti
Męs, lietuviai, dar esau/, apie du tukstaučiu doliariu,— se
apkalbėta plačiau tik savo sek- me viduramžių vystykluose. Tą
jeigu męs mokėtume tai padarys cijos reikalai. Pedagogų sekcija, mums
parodo šių dienų atsitikiti. Mokėti-gi padaryti męs gali- pavyzdžiui, išrinko komi ;iją, kumai.
Męs tiktai dėvime so-to
me, jeigu tik norėsime, jeigu blai- ri rūpinsis surinkimu medžiagos
šimtmečio rubus, tik išpaviršiaus,
vai, rimtai į dalyką žiūrėsime ir sutaisymui geros skaitymo knygos t.
y. savo švarku ir kepure
vyriškai už darbo imsimės.
pradinėse mokyklose.
Juristų išrodome "civilizuotais." GiluAbiejų Susivienijimų išrinkta sekcija išrinko komisiją, kuri moje gi
daugelis musų yra dar
bendroji Ateivių Globojimo Ko- rinksis kelis kartus j metus ir viduramžiniais barbarais.
Apie
misija turi daug medžiagos, iš rūpinsis supažindinti lietuvius su mus
galima pasakyti tą pati, kas
kurios ji gali sutvarkyti pavyz- nauju Rusijos teismu.
Gydytojų buvo pasakyta apie rusus: "Padingą, gražią ir naudingą įstaigą, ir gamtininku sekcija nutarė bū- krapštyk
nagu rusą,—rasi totokuri gali buti angelu-sargu musų tinai palaikyti išleidimą specialio,
rių..." (Mat rusai per 250 metų
ateiviams.
i tiems mklsams pašvęsto, žurna- buvo
po totorių jungu ir todėl,
Tikėkimės, kad ji su tokiu no- lo "Medicipa ir Gamta."
sakoma, persiėmė nuo totorių dauru ir imsis už savo darbo, o viAbelnuo5e posėdžiuose, apart
gelį žiaurių ypatybių). Pakrapsuomenė ją lydės ne tik gerais, pirmiau
minėtų, skaityta dar ke- štyk nagu labjausiai rėkaujanti
velijimais, bet ir pinigine para- letas jdor'ių referatų. Su neku- apie
pirmeivybę lietuvį,—giiiaus
ma.
riais męs pasistengsim supažin- rasi
žiaurią viduramžinę žmodinti skaitytojus sekančiam nuGal neteisybė? Kur-gi negystę.
Turi už $8,00i knygų. Buvęs
meryj.
teisybė ! Pirmuose krikščionybės
Tėvynės Mylėtojų Dr-jos seimas
amžiuose
augščiausiai tuomet
pavedė naujai Centro Valdybai,
Jau Valančius manė išleisti stovinti civilizacijoj romėnai,
tarp kitų dalykų, sutvarkyti ir lietuvių laikraštį. Apvaikščiojant tie
pasaulio viešpačiai,—leisdavo
ccntralinį TMD. knygyną, kurio šiuosmet io-metines spaudos atpulkus
išalkusių žvėrių ant beprižiūrėtoju buvo V. Mišeika. gavimo sukaktuves, įdomu žinoginklių krikščionių, kryžiavodavo
Valdyba paskyrė komisijon Joną ti, kad apie lietuvių laikraščio
ir, smala aplieję, degindavo juos...
Raulinaitj ir Iz. Pupauskj, kurie įsteigimą manyta jau apie 60 metodėl, kad tie kitaip tikėjo, negu
po kelių dienų sunkaus darbo tų atgal,—dar prieš antrąjį lenkromėnai tikėjo, kitas nuomones
sutvarkė esančias knygas ir per- meti. Šitą žinią suteikia mums
turėjo, negu romėnai turėjo.
davė jas naujai išrinktam kny- A. Janulaitis.Jis, skaitydamas Krįkščionjs juos vadindavo bargiui M. J. Damijonaičiui. Sulyg savo referatą "Simonas Daukan- barais,—ir
turėjo teisybę. Jie bujų apyskaitos, TMD. knygyne tas ir jo bendramečiai" laike tik- vo
barbarai,—jie
nemokėjo apšiuom laiku randasi knygų už -ką buvusio
Lietuvių Mokslo kėsti svetimos nuomonės.
$8,489.00 (kataliogitiė kaina). Iki Dr-jos susivažiavimo Vilniuje,
Praslinko keliol'ka amžių. Ant
šiolei šitos visos buvo "Aušros" pranešė, kad dar
1855 metais Že- barbarų griuvėsių įsigalėjo pasvetainėj, dabar gi jas perkelta maičių vyskupas Valančius,—di- ėmusi viršų
krikščionybė ir įvep. Damijonaičio krautuvėm To- dis lietuvių tautos mylėtojas ir dė—
inkviziciją. Kankindavo ii
kia ap.štis knygų, tai dailus tur- veikėjas,
buvo sumanęs leisti
degindavo heretikus-nekrikščionis
telis. Vertėtų šias knygas išpar- lietuvių kalba
laikraštį ir net bu- beveik taip pat, kaip anais laiduot, ypač kad daugumas TMD. vo pakvietęs redaktoriauti Akelai- kais
romėnai kankindavo juos
išleistų knygų yra ytin geros tį, žinomą anų laikų lietuvių rakrikščionis. Paėmus atvpačius,
ir naudingos knygos. Knygų surašytoją.
dou laiko skirtumą, apsiėjimas
šą galima gauti pas TMD. knyKokios k 1 i 111 į s nedavė tam subuvo
inkvizitorių
taip
pat
gių, p. Damijonaitį (kampas 33- manymui įvykti, apie tai nemi- žiaurus,
ir anų barbarų-rokaip
čios gat. ir Auburn av., Chicago). nima.
mėnu.
Už ką-gi? Už tą patį,
ir
ką
pirmiau: už tai, kad buvo
SLA bėdos Massachusetts valMartusevičius apie amerikiežmonių, kurie drįsdavo kitaip
stijoj. Pildomoji Susivienijimo čius. "Lietuvos Žiniose" prane- manyti, kitaip tikėti,
negu jie
Lietuvių Amerikoj Taryba pa- šama, kad p. G. A. Martusevičius, manė ir
išBlaivesni,
tikėjo.
skelbia "Tėvynėj" oficialj prane- iš Brooklyno, žinomas
"kolioni-l mintingesni, neužfanatizuoti žmošimą, kuriuom persergsti savo zatorius," pargrįžęs pernai Lie-I nės šitą
inkvizicijos darbą vadikuopas, esančias Massachusetts tuvon. dabar gavo iš Kauno gu- no barbarizmu. Šiądien
visi, net
valstijoj, kad jos nelaikytų dau- bern. leidimą laikyti paskaitas ir patįs krikščionįs, vadina tai
giaus savo susirinkimų, nes minė- apie Amerikos lietuvių gyvenimą barbarizmu.
Jie turi teisybę. Tai
SLA.
aplikacijos naujų

na-

gu

—

—

valandos, kada ateiviai išsėda tas
ant Ellis Island. Pirmiausia už- kada ateivis užtektinai
susipažįsta
duotim šios draugijos atstovų su šio krašto
gyvenimu ir ypatinkaslegirnėj yra atydžiai peržiū- gai su jo kalba. Taigi Edukacirėti surašus tų ateivių, kurie
jos biuras užlaiko natūralizacisulaikyta po pirrro egzaminavi- jos kliasas, anglų kalbos kliasas
mo, kad tokiu budu, kiek gali- ir
gelbsti jiems pastoti į vakarima, užkirtus kelią sugrąžinimui nes mokyklas. Šis biuras išnautų, kurie privalo buti įleisti Ame- doja net ir tą laiką, kada ateiviai
toji valstija nepripažįsta
rikon. Iš vienos pusės, atstovai
yra sulaikyti ''kaslegarnėj" ir su- kuopų legališkomis
patol, pakol
tokiu budu prigelbsti valdžios at- teikia
jiems pasiskaitymui gerų, SLA. nepataisys nekuriu savo
stovams, kad jie nepadarytų kar- Amerikoj leidžiamų, žydiškų laikkonstitucijos punktų.
tais klaidų ir negrąžintų atgal
raščių ir žurnalų (Šis paskutinis
Masachusetts valstija labai ašnekaltų žmonių ; iš antros gi pu- dalykas vargiai galėtų buti daro- triai
prižiūri visas susišelpimo
sės šie atstovai yra kaipo liuos- mas
pas mus lietuvius, nes, kol- i organizacijas ir
reikalauja, Icnd
noriai ateivių advokatai, kurie
-kas, pas mus įsivyravęs dar dide- jos visame kame prisilaikytų valstengiasi apsaugoti ateivius nuo lis partyviškumas).
džios užtvirtintų taisyklių ir nuklaidingai pritaikomų ir supran- Vienas iš žingeidžiausių vierodymų. Pavyzdžiui, reikalaujatamų valdžios įstatymų ir nuo sau- nok darbų, kurį šisai Edukacijos
ma, kad tokių organizacijų, kaip
valiavimo egzaminatorių-teisėjų ir Biuras atlieka, yra šis:
SLA., nariai mokėtų mokestis paBiuras turi įvedęs taip vadinaegzaminatorių-daktarų.
gal savo amžių taip, kaip nuroLaike pereitų 1913 metų šita
Šio dyta "National Fraterna! Conmą "Lydėjimo Systemą.
draugija perleido per savo ran- systemo užduotim yra palaikyti
gress Table of Mortality." SLA.,
kas 3,726 ypatų, kurios buvo su- nuolatinius
ryšius su ateiviais įvesdamas naują konstituciją, įvelaikytos. Iš šito skaitliaus 1,944, jau ir po to, kaip jie išeina iš dė
naujai {stojantiems, arba pertaigi daugiau negu pusė,—buvo draugijos rankų. Tam tikslui dr- sikeliantiems
į augštesnius poįleista po naujo peregzaminavi- ja turi taip vadinamus Naciona- mirtinės
nariams mokesskyrius
mo, nes Bpeciališkoji tyrinėjimo lius Direktorius, kurie
išsklaidyti čius pagal minėtus reikalavimus,
taryba (teismas), gavus nuo at- po visą Ameriką, kur tik yra žy- vienok seniems
nariams, sulyg
stovų prirodymus, pati panaikino dų kolionijos. Paprastai vienas abelno
pageidavimo,
paliko visavo pirmesnius nutarimus. Vieiš žymesgyj vietinių žydų yra pa- siems
nežiūrint
lygią
mokestį:
ji
nok draugija neapleido ir tų, ku- skiriamas
tokiu direktorium. Per
visi jie moka po 13 cenamžiaus,
rie šiuo, antru iš eilės,
tyrinėji- šiuos direktorius draugija visados tų kas mėnuo už
$150 pomirtimu buvo paskirti
sugrąžinimui. stengiasi, esant reikalui, naujiems nės. Stai ui šito
"kriukelio"
ir
Draugija užvedė apeliaciją dar ateiviams pagelbėti, o podraug užsikabino
Massachusetts
valsti736 atsitikimuose, ir šito skait- per juos (direkotrius)
ji surenka jos valdžia ir pareikalavo^ kad Ar!iaus, 461, t. y. daugiau negu du ir žinias apie ateivius.
ba SLA. {vestų visiems «avo natrečdaliu, tapo šion šalin įleisti.
Paskutinis 1913 metų raportas, riams
mokestis, kaip to valdžia
Visos išlaidos, priskyrus čia ir ant
tokių žinių paremtas, štai ko- reikalauja, arba visos
kuopos turi
Išlaidas {vairių pagelbinių pašakioj šviesoj perstato žydų atei- J>uti panaikintos.
įnių komisijų, išnešė per metus viją;
Anot priežpdžioj "Su gc nu
tos

<

socialistai,
mano,

arba

kad

-pirmeiviai.
laikraštuką.
tamsus

^ 7
žmonės, kurie vystymo) laipsnį. Jie dėvi tik
yra socialistai- 120-to šimtmečio švarkus ir skryI

jie
Jie įgijo vieną-kitą įbėles,

užfanatizuoti

jeigu juos paskusi girasi pirmų amžių ir
.inkvizicijos laikų barbarus, kurie

Jliau,
žmoneliai

Musų kunigai

ir

o

tai

keikdavo ir degindavo jų laik- nesišalina ir nuo "Auto-de-Fė":
raščius (karfkinti ir deginti juos jie ir dabar
svetimą, jiems nepačius dabar jau negalima), iš- patinkamą mintį ir nuomonę naikuopos galės vėl viešai gyvuoti. so amžiuje,—bent męs patįs taip mintingesni žmonės
manė, kad kina ir degina. Nieko kito neČia reik dar patėmyti, kad nii- sakome. Męs su
pasigailėjimu ir tas keikimas ir deginimas yra daryta ir romėnų bei inkvizicijos
nčtoj valstijoj begali viešai gy- net su baime žiūrime j vidurinius klaidingas ir
netikęs būdas ko- laikais: priešingos nuomonės ir
vuoti tik kuopos ir jos negali amžius, kuriuos męs esame
pa- voti su kitokiomis nuomonėmis. mintįs
naikinta-deginta. Branviešų susirinkimų laikyti. \ isi pratę vadinti atžagareivystės am- Už tai tokius keikimus ir
duolis todėl ir dabar tas pats,
deginvienok nariai gali likti pavieniais žiais.
Męs skaitome istorijoj, tojus vadindavo
atžagareiviais. lukštas tik truputį persimainė.
nariais, nes tas nesipriešina val- kad anais laikais žmonės atsiTeisybė. Tas yra atžagareiviš- "Auto-de-Fė" dar neišnyko....
stijos įstatymams.
žymėjo nepaprastu žiaurumu. kas darbas. Toki budai
yra savo
Liberty.
Iš paskutinio SLA. sekreto- Žmonės anuometnemokėjo guo- prasmėje barbarizmas,—toks pat
riaus raporto matyt, kad Massa- doti
svetimų nuomonių. Ypačiai larbarizmas kaip ir anieji, pirchusetts valstijoj SLA. turėjo 16 nemokėjo guodoti
tikybinių nuo- miau.- minėti, nes ir dabar mat
ATSIŠAUKIMAS.
kuopų, o iš daktaro'kvotėjo ra- monių. Istorija mums parodo, 'daryta viskas, kas šiais laikais
laike
kad
porto matyt,
pereitų kad jeigt. kas nors drjso kitaip galima daryti, kad užmušti svetiMęs, mahanoy'iečiai, jau netoli
dviejų metų buvo iš tos valstijos tikėti,
ne-

Dar apie pagelbą musų
Pereitame numeryj, kal- mu.
Apie tai skaitome toliaus
Apart paminėtų Distribucijos
bėdami apie naujai pradėtą mušu viršminėtame pranešime:
ir Edukacijos Biurų, draugija užJeigu žydas-ateivis turi adresą laiko dar Informacijos Biurų, kuabiejų Susivienijimų darbą,
apie musų ateivų globojimą New į Brooklyną, ar Nevv York'ą, tai ris pernai suteikė įvairiausių paYork'o "kaslegarnėj,"—męs nu- jį tuojaus paima savo globon taip tarimų 22,256 atsitikimuose. Šio
paduota 158
rodėme vieną iš svarbiausių, mū- vadinamasis Distribucijos biuro
sunviams.

"Auto-De-Fe."

65-se vietose Kauno gubernijoj.

Boftonas—tai Bostonas!... Iš511 Bostonu ne bile ku-

rodo. kad
ri

kob'onija gali susilyginti.
visi pamename, kaip pernai,
ten

Yču,

suvertė

barbarizmas, žiaurus barba-

Praslinko dar keli amžiai. SuDar silaukėm šių laikų. Susilaukėm
esant ir lietuvių, kurie po
kelių amžių

Dr. Basanavičiui su atstovu
bostoniečiai vienu vakaru

kelioliką šimtų coliarių

Tautos

buvo

rizmas, visai priešingas augštiems
krikščionybės idealams.

miego, pradėjo vytis

savo

kaimy-

progreso keliu.
Kaimynai
toli-tol i nukeliavo pirmyn, pakol
nus

mą nuomone.
Ačiu

du metu turime

tukiai

—

—

sa-

socialistai uždeda savo na- bas atsišaukia
į visas Amerikos
riams cenzūros apinasrį: negali, ir Lietuvos išleistuves su
prašy-

sako, skaityt kitokių laikraščių, mu pagelbėti šiame kėblame pakaip tik "socialistiškus"; negali dėjime. Męs butume dėkingi, jeiplatinti kitokių laikraščių, kaip gu laikraščių išleistuvės siuntitik socialistiškus; jeigu kas iš
nėtų mums savo laikraštį bent
jusų (socialistų) tarpo užrašytų per vienus metus. Toliaus, rasi,
tautišką laikraštį, tas peržengia praturtėtume ir galėtume užsipre"socializmo principus,"—taip nu- numeruoti.
taria išmintingi New York'o ir
Taipgi atsišaukiame į visas
New Jersey socialistų vadovai Anieriks ir Lietuvos išleistuves
Patterson'o konferencijoj. Kitas su prašymu sušelpti mušu
kliubą
socialistų orakulas ("Naujienos") knygelėmis, jei yra kokių uors
skelbia, kad, vardan "progreso," atliekamu.
Visa ką meldžiame
esą reikia stengtis, kad priešin- siųsti antrašu: Liet. Sunų Apgos socialistams nuomonės galė- švietos Kliubas, P. O. Box 172,
tų pasiekti kuomažiauslai žmo- Mahanoy City, Pa.
nių... Tas reiškia: draugai, boiUž visus prisiųstus raštus, kaip
kotuokit nesocialistiškus laikraš- laikraščius,
taip knygeles, iškalčius ir neprileiskit prie žmonių 110 tariame viso Kliubo vardu
kitokių nuomonių, kaip tik mū- nuoširdų ačiu.
siškes—socialistiškas...
Kitas karštuolis, kaip

Komitetas:
dabar

Juozas Palukaitis, pirm.
Jonas Jakubonis, sekr.
Vincas Žemaitis, ižd

laikraščiuose rašoma, čmęs ir sudeginęs pundą "ncsocialistiškų"

laikraščių. Anais metais tūlas Mahanoy City,
K. šeštokas, keliaujantis socializmo "misijonierius," atvyko Į
Elizabeth, N. J., kur surengta
prakalbos paminėjimui Kruvinojo Nedėldienio. Užbaigęs savo

Pa.
♦

O

♦

Žinios apie Karą.

karštą socialistišką kalbą, jis nueina nuo pagrindų ir, paėmęs nuo
vaikiuko (tulo A. Bačkiuko) du
egzempliorių "Lietuvos" ir i cgz.
"Vien. Liet.," meta juos j pečių,

Revoliucijonieriai

=

dabar

prie

Pacitiko pakrančių ima vieną po
kitam pajūrių miestus.
L'žėmė

jie

gana

Santa

svarbų portiuį miestą
Buvęs mieste
garnizonas pasidavė be
perėjo j Caraurzos pu-

Rosalia.

šaukdamas: "Šitaip skaitykit tuos
Iluertos
smarvės laikraščius!"
Kada šimūšio ir
tas musų laikų barbarėlis daro
sę, o prie progos ir tą gali taip
minėtiems
laikraščiams
tokį
lengvai apleisti, kaip apleido ilu
"Auto-de-Fė," lipa ant pagrindų.
ertą. Dabar ateina laikas pasil;aip niekur nieko, "progreso-so- duoti miestams Mazatlan ir Salicializmo" idėją žmonėms skiepinna Cruz.
Mėginti priešintis Iluti jo draugas J. Šukys iš Brookertos kareiviams, jam nuo prelyn, N. Y. Sekančią dieną mi- zidento vietos atsisakius, nei
nėtasai šeštokas nuvyksta Newprasmės neimtų.
arkan kalbėti. C'ia, išgirdus apie
jo darbą, jam kalbėti neduodama
Mcxikos revoliucijonierių
ir iš svetainės prašalinama. Kiek vadovas generolas
Zapata su sa
•—

pamenu, p. K Vidikas, dabarti- vo žiauriais kariautojais atsirade
nis "Kovos" redaktorius (anuo- miesto Mexiko
aplinkinėse. Turmet "Tėvynės") uždeda "Tėvy- būt
jis nori pirm atėjimo kiti
nėj" šeštokui "kankintinio už revoliucijonierių generolų tnies

mokslą" vainiką.
lJaminėjau šitą
tikimą ne todėl,
butų

musų

inciti,

surengti žmonių
skerdynes ir miestą išplėšti.
kati tas vyras Apie jo kariautojų atsiradimą
socialistų vadovu. Jis, sostinės
aplinkinėse
praneši
tan

Šeštoko

ten

atsi

berods, anais laikais lošė gana Amerikos kariutnenės vadovas iš
žymią rolę tarpe jų, tačiaus šią- Vera Cruz.
dien ne tik tarpe jų, bet visur
Carranza pranešė Pict. Amegero vardo, berods, neteko. P>et, rikos republikų ambasadoriams,
kaip matėme augščiaus, tokią jog visai nenori susitikti su 11ušeštokinę taktiką pradeda vaivti ertos atstovais ir su jais kokias
musų tikrieji socialistų vadovai: nors tarybas vesti.
jų laikraščiai, kaip "Naujienos,"
Dalis Carranzos kariautojų iš"Laisvė," "Keleivis," jų organi- lipo prie Rosario ir nuo Iįnertos
zacijos skyriai, kaip rajono susi- kanumenės pareikalavo miesto
važiavimas Patlersone.
atidavimo, bet kad komendantas
Ir kodėl gi jie taip elgiasi? Lž atsisakė tai
padaryti, užgimė muką jie kitus laikraščius ir ne- šis. Kareiviai turėjo trauktis iš
socialistus žmones persekioja? miesto. Tris paimtus nelaisvėn
Už tą patj, už ką romėnai krik- kariumeuės aticierus
revoliucijoščionis, o inkvizicija nekatalikus nieriai sušaudė.
persekiojo; už tą patj, už ką caro
valdžia savo priešus ir šiądien perUžstojęs po Huertai tuouisekioja,—už tai, kad kiti žmonės tarpinis Mexikos prezidentas Cardrįsta turėti kitokią nuomonę; už bajal, pirma negu savo vietą pa
.....

—

pas

sų

Namatps. Dabar "Atei- męs miegojome. Dabar šuoliais
praneša, kad, atvykus j Bos- bėgame tuom pačiu keliu, kutoną naujiems svečiams
kun. riuom jie ėjo: norime juos paGustaičiui ir p. J. Gabriui,—bos- vyti. Nors
greitai, bet einame
toniečiai vėl suaukavo suviršum tuom pačiu
keliu, neaplenkdami.
12 šimtų dbliarių: vietinis klebo- nei
duobių, nei akmenų, nei banas, kun. T. Žilinskas, aukavo lų, kurias paliko pirmesni kenet $800.06, pp.' P.
Ciaplikas ir liautojai. 'lodėl, turbut, negaliJ. Šokas—po $100.00 ir prakal- me apsilenkti nei su tuom barbose surinkta $229.58.
barizmu, per kurį anie jau pir- tai, kad kiti žmonės ir laikraščiai
Na, ir ką tii su bostoniečiais miaus praėjo. Ir nors nekurie tiki kitaip,
negu jie, socialistai ir
padarysi?!
musų šukauja, kad jie esą pažan- socialistų laikraščiai, tiki.
giausi, didžiausi pirmeiviai, kad Taigi, matote, čia tas pats se
Literatūros žinios. "Liet. Žin." jie esą
išmintingiausi žmonės, pa- nas barbarizmas, tik naujais 20-t0
pranešama, kad Žemkalnis yra iš- ti neklaidingos teisybės druska, šimtmečio rūbais
apvilktas. Kuvertęs iš rusų lietuvių kalbon viežiūrėk ir tėmyk!
barbariz- nigai ir "tamsus žmonės,"—na,
naveiksmę komediją "Uošvė j mas jų širdyje ir mintyje tupi, ima juos dievai!
Juk męs jau
namus—tylos nebebus" ("Tešča ir jie patįs nieku-o-nieku nuo juos papratę atžagareiviais, juov dom—vse vverch dr.om"). Veianų viršminėtų barharų-fanatikų dašimčiais vadinti.
Bet gi musų
kalas neužilgo busiąs spaudoje. nesiskiria.
Jeigu skiriasi, liti tik "liuosybės, lygybės ir brolybės"
Pranešama dar, kad A. lšaiti- iš- paviršium....
skelbėjai, musų "pirmeiviškiausi
vertęs lietuvių kalbon šešis veiKas daugiausia pas mus apie pirmeiviai" socialistai,- kokioj gi
scenos veika- pirmeivybę ir
|kalus. Visi iię
progresą kalba ir su- jie šviesoj pasirodo?
O-gi jie
r
kala Tatįt iįuuinc, kįtd
pereina dar Jik evoliucijos (išsitis"

susitvėrę

neišmintingai tak- ve Lietuvos Sunų Apšvietos
tikai, pas mus šiek-tiek įsigalėjo įKliubą.
Nežiūrint tačiaus tų
socialistai,—jie įgijo jau keletą dviejų metų, kliubas ir po šiai
laikraščių ir pučiasi, buk jie esą dienai nelabai smarkiai auga.
lietuvių visuomenės vadovais. Neaugimo priežastis yra tame,
Kaip tik jie šiek-tiek sustiprėjo, kad męs šiądien neturime užtekkaip tik nuo rėpliojimo atsisto- tinai knygų ir laikraščių. Nujo aut šiokių-tokių kojų,—štai ir samdytieji kliubui kambariai yra
vėl miniaturoje (mažame pavidagražus ir butų labai patogus lanle) atsikartoja istorija: išeina ant kyti, bet susirenkantieji, ačiu liscenos romėnų, inkvizicijos ir pa- teratūros
stokai, neturi ką veikti.
skutinių laikų barbarizmas. Mu- Dėlei tos priežasties musų kliu-

==

ves
1

Carra'-.zai. nori išderėti atlei-

dimą iiuertos šalininkams, l>ct,
kaip mano, Carranza nesutiks ir,
paėmęs valdžią j savo rankas,
pradės keršinti buvusiems savo
priešams: statys juos kur prie
sienos ir pulkais sušaudinės.
Tuom vienok jis lengvai gali su

naują sukilimą Mexikoj
Augštieji Iiuertos palikti valdi
ninkai rezignuoja vienas po k i

rengti

Pasitraukė nuo vietos aun
ščiausiasis Mexikos prokurato
rius Richard Gomez Robeto. Pa
sitraukė ir gubernatorius l'uebl'
tam.

Guadalajara pasitarti su Carranza vandens yra 0.032 gramo aukso, bangžuvė -negali vandenyje kvė- i tu ir kad juos paskui ir paskuti- atsinešta su savim nei savo in-' didelis
blaivybės šalininkas, ne»
apie bc kraujo praliejimo užėmi- visose jurėse butų 50,000 milionų puoti ir dainai turi išplaukti van- nis gizas galėtu locuotnis akimis [strumentų: išlauiymui spintos jie
galėjo
susilaikyti,
kraujas jam,
Carranza tonų aukso. Kadangi kai-kurio- dens pavicŠityi, kad atsikvėpus.
mą miesto Mexiko.
pamatyti. Žmogus nors visokių fpanaudoj kaltus, plaktukus ir ki- matomai, užvirė—na ir pakėlė
nori, kad kiekvienas jo kariauto- se jūrių dalyse aukso nuošimtis
f; >1 T>
"fonių" prisiskaitai ir linksmesnis jtokius geležinius įrankius, kuriuos jis "lermą."
KLAUSIMAI.
ju divizijos generolas .su 5,000 gali buti labai mažus, tai kad būjautiesi. Kitų. vėl kartį turi už. jie rado saliune. Išeidami, plėši- Bet gi mano priderystė yra vi«
žmonių eitu ; miestą. Tokiu bu- ti daugiau užsitikrinus, jog skait489. Kur
yra
švilpaujančiu ausies gerai pasikrapštytu nes nela- kai nepamiršo pasiimti su savim sų pirmiausiai užlaikyti mitinge
du j miestą {neitu: Villa, Obre- linės yra neperdaug didinamos, asuočiu?
bai gerai gali prastas žmogus su- ir revolverio, kuris buvo paliktas tvarką, ir ką aš
padariau su p.
sumažinsime antrąją skaitlinę 50
kariumenę ten galą kraujo pra- gou ir Gonzales,
490. iCodėl vasarą šilčiau negu prasti. ką mokyti vyrai (ir mote- prie baro.
Įdomu, kad jų pra- kaulinančiu, tą bučiau padaręs
kartų. Tada turime dar 1,000 žiemą? .<1 b
liejimams padaryt*, nes kitaip
rįs) rašo. Ve, žiūrėk ir skaityk žiopsota $96, kurie buvo "regis- ir su savo broliu, ar kumu, at
Buvęs mieste Guaymas, j>rie tnilionų tonų aukso. Kitais žoturinti
užsiimti
tuom
turėtu
491. Koksai įgali buti didžiau- iŠ SLA. Daktaro-Kvotėjo patarimu teryj" ir kurie rasta nepajudinti. kuom kitu: kiekvienas
kariumetiės
Ifuertos
narys priPacitiko,
džiais. jūrėse yra 2,000,000 mi- si šaltis?
>1
Mexikoj svarbius ekonomiškus ir
tai bene valo ramiau ir tvarkiau savo reimena, ka<l
(L)r. Baltrušaitienė iš Pittsburg,
Policija,
iš
Taip
jo pasitraukė.
garnizonas
lionų svarų aukso. Aukso sva- 492. Iš ko susideda vanduo?
politiškus reikalus Europos krašbus darbas vietinių talentuotų kalą
Pa):
perstatyt.
kareiviai ir miestą ras
tai. Carranza gi jau dabar pra- jau apleido
yra vertas daug-maž $330. (Atsakymai bus kitam numeryj.)
kurie gerai apsipažinę su
sportų,
o
turbul,
Na,
Calientes.
Taigi,
"Sveikinu
kaipgi,—ar jusų draum
o
t
i
a
kiAgnas
jus.
u
kaipo
deda priešintis Suvienytu ValTaigi jūrių vandenyse yra aukso
tos eilės žmonių, kurie veiks imisu šita vieta.
Policijos viršininkas gystė išmokėjo saliunčikui sk->visai uenano priešintis. už
Carbajal
660,000,000 milionus doliarių
stijų nurodymams ir reikalavidarbą, mums atilsį radus auaptu gy- užvarė darban visą policijos štaATITAISYMAS.
lą,—paklausta p. Butkaus.
Jis sudėjo prisiegą parliainente, ir vertės! Reikia neužmiršti, kad
mams.
vasties."
"Lietuvos"
numerio
bą su detektyvais, ir tikimasi
Praeitojo
ta«
Kur tau!? Musų
jį užtvirtino tuomtarpiniu tai sumažintos skaitlinės. Jokios
draugystė
pašnekėtėje 4K4 aštuonioliktoji ei- Negirdėjau, kad Pittsburge butų greitai tuos paukštus pagauti. niekam
prezidentu.
nemoka
nei
cento
aukso
savo turtingumu
buvusios
kokios
Bukasyklos
lutė: "gali buti, ir dažnai yra
krikštynos...
Huertos paliktas tuomtarSakoma, policija j>fc turi tulus pomirtinės be
legališko
čiui
I įnertos šeimyna ir nei arti neprieina prie šios skait- skaitoma"
bent
Prezidento
palaikėjo
Franpakongr'utuliavęs.
tolimesnėje savo tą|nurodymus ir apstatė savo tink- leidimo ir jo locno parašo. Tai
pinis \Iexikos prezidentas
Puerta linės. Ir visas tas auksas dar guJurgis Spurgis. lus, iš kurių sunku bus plėšici.sco Carbajat pranešė \VasIiing- jo ministeriai atkako j
soje turi skambėti: "nepaprastu,
yra taisyklė, kurios mušu drau*
*
Moterįs tuoj nusidavė li žmogaus nejudintas. Reikia o kartais bjauriu ir šlyšėiu."
T. D. C.
kams ištrukti.
tonan, jog jis pasirengęs pasi- Mexiko.
gija visados aštriai prisilaiko.
kad
dabar
jiešuoliai
"P»rispasakyti,
Aną dien aš norėj'au parašyti latraukti nuo vietos ir valdžią ati- ant angliško kariško laivo
T' gi
čia jokiam saliunčikui
koma
i
įnir
bai
kad
budy, kaip "išmeškeriojus"
pats
mokslišką prelekciją iš mateduos Carranzai.
Tuomtarpinio tol." Manoma,
saliuninkams draugystė pinigų
mokėjimą
Apie
iš
Reivandens.
Mexiko.
tą
nemokėjo ir neturtą
visą
matikos (Norėjau pasiųsti Cbicaprezidento atstovai iškeliavo į erta keliauja į Puerta
Šio laikraščio numeryj manė mokėti.
skolų.
kia tikėti, kad tie jieškojimai pagos "Aušrai," nes ten, girdžiu, jo28-ame p. Jonas Raulinaitis išsisek.. ir neužilgo prasidės šių
Na, o kam tas saliuninkas
kiu budu nemoka savo turtų ar
kėlė naują klausimą: ar galima po to
paklojo dešimtinę?
naujų aukso "kasyklų]' išnaudo- Tai Kūlis, matau, apskundė skolų suskaityti,
kad suskaityti,
saliuninkui išmokėti iš pomirtimušu draugystė yra
Matote,
visados
jimas.
reik
mokėt, matai, rokundų, nės
"Naujienas"....
Vaje-va j e, tu
skolas, kurias narys užtrau- viena iš
mano!.... Bagočius nenubagoti- arba moksliškai sakant
stipriausiu
oo—uo
matemaBridgeporto
kė, imdamas karčiamoj gėrimus
draugysčių, turi turto suviršiun
no
tikos).
Taigi
"Vienybės
įorėjau
preparašyt
Lietuvninkų",—kasSavo
"ant bargo."
487. Kaip gyvuliai išpranašauraštelyj jis
■'/.iii ar Kūlis iškuls
"Naujienas"?.... lekciją, su aiškiais "faktiškais" nurodo, kad tokių skolų draugija $3,500.00. Dabar draugijoj kilo
ja orą? Prieš oro atsimainymą
sumanymas, kad nevarginti sąprirodymais apie lai, kad aritmetiyra gan daug visokių ženklu paneprivalo mokėti ir net nusiskun- narių kolektavimais, bet kad suTėvynė." pradėjus eiti 8 pusla- kinėj proporcijoj suma išlaukinių dė, kad už šitą savo nuomonę
485. Kaip laidojama negyvėliai litis, išskiriant savžudžius, degin- čiame ore.
Žmogus, dirbdamas
stiprėjusi draugija išmokėtų podavo. Grekai dažnai žemėje laiAnkstame
pių,
sąpasidarė tikrai didelis laikraš- narių visados lygi sumai vidurinių kurią
vra
tokio
instinkšalyse?
netekęs
dairiose
protu,
jis išreiškė viešai laike Sal- mirtinę tiesiai iš savo kasos.
tis.
ir
savo
Dabar
kiekviesenis
dojo
negyvėtus, bet dar d-.iž- to jauslumo, kaip kad pirmiau tuAstramskis, tur- narių (pavyzdžiui: C—5=10—9, džiausios Širdies Viešp. Jėzaus fondo
ryšyje su tikcjimiškųjų
sustiprinimui manoma pastovi niau juos degindavo. Savųjų lanos tautos apeigų skirtumu
rėjo, ir todėl tų mažų apsireiš- Įbut, jau nevadins jos "Tėvynelka," arba 8 3=7—2; sudėk 6 ir 9, tu- draugystės susirinkimo, jis tapęs daryti
šiokį-tokį laimėjimą (laikvonus
rėsi
numirėlius..
kiek
bet
5
ir
tiek,
degindavo, kaip žinome, kimu, kurie buva oro permainos
kaip orideri—"Tėvynė."
10; arba sudėk nubaustas ir iš draugijos turėjęs
ir budai laidoti savo
ar
rodėli,
ką) ir minėtas saliu li8
tikėir
ir
senovės
turėsi
lietuviai.
2,
kiek
3
ir
taipogi
7
tiek,
Abet- pranašais, nepastebi. Gyvuliai gi
Reiškia, kaip skirtingi yra
šiomis dienomis musų ekas
išstoti,
paaukavo $10.00 tam tikriai, lavonų deginimas serovėje su savo nesusilpnintu instinktu
Britanijos lietuviai, kad nepastip- didžjų get it?). Dabar matau, kad redakciją atlankė minėtos drau- s'ui.
jimai, taip skiriasi ir laidojimo buvo
Draugystė
labai
repriimtų i'-kiiį
žemesniuose
ti
iš
Krikščiouž
išsiplatinęs.
šiame atvejyje pralenkia žmogų.
nuobodumo, irgi įsitaisė sau yra gabesnių matematikų
mane, gystės pirmininkas, p. BenedikbudaiTikėjimai
pinigų,
jeigu
kad ji*
viišrodytų,
skelbdama
todėl
nystė,
teisTik jie,
Tie nepastebiami oro atsimainymo "šiou-hauzę" (teatrą).
paskutinjjį
nerašysiu.
savo išsivystymo laipsniuose
Butkus, žinomas Chicagos nori savo auka
tas
ar"pasigerint!,"
dideliu
mą,
j
susirinkti
tas
kurj
visi
turėsią
Ana,
ženkleliai veikia į gyvulius ir ver- matomai, padarė klaidą, pakviesapsiausti
suomet
vyras, kuris naujiems uolus veikėjas, ir papasakojo ba
yra
Tas juk butų
"papirkti."
To- iš numirusiųjų prisikėlę
danii
aktoriais
žmonės, čia juos taip ar kitaip elgtis.
skaitlium visokių prietarų.
"Rankpelnį" ir "Iš- "Vyčiams" nukalė naują obalsį mums štai ką:
dtaugijos įžeidimas.
Bet Ūkininkai žino tą
1 r te- eiviu
Lietuva Krisliaus, tobulinanties tikėjimui prie- kuno deginimą prašalino.
Draugą." Žmonės mat po "Viskas Lietuvai
aplinkybę
P-as Jonas Raulinaitis yra jaulorw<j-gi įamista daugiaus apie
senojo papročio liekanos dar ir mija savo gyvulius. Prityręs sunkaus darbo gal norėtu ko nors tui," turi hut geresnis matematikas
tarų skaitlius eina mažyn.
nas ir geras vaikinas, bet kad šitą
drat'įiją turite pasakyti?
Velionis ūkininkas, tėmydamas gyvulius, lengvesnio
dei, norėdami sužinoti, kaip aug- šiądien pastebiamos.
kokį nori vodeviliu, ir už. mane: tai tikrai genejališ- jaunas—tai dar ir perkarštas. Jis,
Trumpai štai ką pasakysiu:
štai yra išsivystęs tikėjimas, męs dabar yra apstatomas degančio- gali beveik visuomet teisingai o tie jiems vis verksmingas, bai- ka proporcija, kokios ir matemabe abejonės, geras mintis turėjo, i::isų -.iraugija, be
mis
jokio r'asigyžvakėmis, tokiu budu guli įspėti, kokia bus oro permaina.
sias "dramas" rėžia....
pirmu dalyku turime žiūrėti, kaip
tikoj dar nebesu radęs. Na, tik tačiaus bėda tame, kad tas savo i itiw, }ra vien.i iš
prak- niausiu
neša
iš
tarp ugnies
savyje.
*
visų pusių ir tarbrolau tėmyk, gerai tėinyk: Visdaug prietarų jisai
Taip, jisai žino, kad kates čiaugeras mintis jis prie netinka- bažnytiniu draugijų.
tum atsiduria senoviškame
niekur
Ji visados
rodos,
Tačiaus prietarai,
lau/.e, dėjimas yra lietaus ženklu. JeiChicagoj buvo lietuvių choru su- kas Lietuvai—Lietuva Kristui
mos progos išreiškia.
buvo ir yra pirtna prie
Lyginai
laikuriame
Ia.*»nai
visokiu
buvo
neatsimuša,
kaip
deginami. gu šuva ėda žole, tai vakare is- sivienijimas, kuris ir nutarė, kad Lietuva reiškia lygi Kristui, o kataip aiškiai
atsitiko ir laike pereito drau- naudingų tautiškų sumanymų ir
taip
Pcrfnetę akim keletą laidotu- tikrųjų lis. Jeigu suva kasa že- reikia sutverti būtinai
dojimo apeigose. | šj kampeli
partyvišką dangi viską gauna Kristus, tai gystės susirinkimo, apie kurj jis aukų. Ji užlaiko didžiausį iš vitodėl ir vertėtų mesti bent trum- vių apeigų, męs matome, kad tos mėje gilią duobę, loja ant kiek- chorų
reiškia so- Lietuvai nei špigio nelieka.... Tas 28-nie "Lietuvos" nurn. rašė.
susivienijimą
sų bažnytinių draugysčių knygypą žvilgsnį; pažiūrėti, kaip įvai- apeigos, pas mus šiądien jau ne- vieno iš namų išeinančio žmogaus, cialistišką, at*ba kairįjį susivieniji- išrodo ant bliuznierstvos, todėl, atSaldž. šird. ną. Ji jau nuo kelių
Visų
pirmiausiai
numitekusios
savo
metų turi
savo
ir
tiktai
žmonės
riai
nenori ėsti mėsos, tai reiškia, kad mą. Ar tie
prasmės
palydi
vyrai taipgi ir dainuos siprašęs, apleidus dievystę, geriaus Viešpaties Jėzaus draugija visiš- ir savo organą pasiėmusi. Ir tolis.
rėlius "anajin s vi eta n." Prisižiū- vartojamos
kaipo papuošimas,
Jeigu katė "prausiasi," tai tik per kairiąją burnos pusę? Die- butu taip. daimi na to, p'aaiškinjkai neatmokėjo jokiam karčiam- dėl šitokią draugiją išvadinti sarėdami įvairių tautų laidojimo kadaisiai buvo vartojamos su tam pus vėjas iš tos pusės, i kurią ji- ve
ir per de- ti: "Viskas 'Draugui/ o 'Drau- ninkui
saugok,
Uždainuotų
jokių skolų, kurios butų liuneikų bernais turėtu buti, mabūdams, męs lengviau suprasime tikru ir visiems suprantamu tikslu. nai atsisukus, ir paskui bus graTai butų visai klerikališ- gas' Kemešiui," arba "Viskas 'Auš- buvę
šiniąją.
už gėrimus "ant no nuomone, net gėda
padarytos
pačiam p.
ir kai-kurias apeigas, kurios var- Praėjo daug laiko, persimainė žus oras. Jeigu katė prausia kai.
o
rai,'
'Aušra'—Mišeikai." Išfi- bargo." Jau vieno to užtenka, Raulinaičiui.
mus.
Patėmyk
tamista,
žmonės
laidotuvėse
virto
kivisai
tikėjimai,
sau
pas
tai
tojama
*
galvą užpakalyje ausų,
*
giriuok dabar gerai pats sau, tai kad parodžius, jog p. Raulinai- kad ir aš esu senas Chicagos gyŽinoma yra, kad senieji airiai toniškais, daugeli laiptų pažengė bus 'lietaus. Jeigu gi jinai trinaSvarbiausiš SLA. prezidento dar- matysi, kad
nei "Draugas" nei tis stikle vandens, kaip sakoma,
ventojas ir dar niekas nemato
prie laidotuvių visuos i. vartoda- priekin savo proto išvystyme,— si į kokį nors daiktą, tai bus
tai
o
"Aušra"
i
kurie
nei špigio, o nori sukelti audrą. Bet. kadangi mane girtu.
bas,
laiškai,
negautų
buvę
taip
buTai, kaip pamatai
tikslu
tačiaus
Muzikos
dar ir šiądien aiškiai gir- audra. Jurininkai nemėgsta kavo muziką.
kad kitas net 9 puslapius užim- viską gautu Kemėšis ir Mišeika.
ir labai grauilgi,
plačiokai
jis
gana
tave kas ten vallaikraštyj,
kaip
dimu
numirėlio
nuo
atbalsiu
pikatskamba iš gi- čių, nes tiki, kad linksma kat:vo nubaidyti
daves. Jeigu netiki, tai sveikas
to "Vyčio" dingai visą tą savo atsitikimą ap- kioja. tai ir skaudu darosi
matai,
Taip,
sulyg
kad
lios
senovės
Nuomonė,
dvasias.
kas
tąsias
rodėsi jau nešioja vėtrą savo uodegoje (mat,
tai,
obalsio butų ir su ta nelaiminga rašo, tai gal butų įdomu skaitytomuzika ar bildesiu galima nuvy- senai žmonių pamiršta, senai jau jinai linksma prieš vėtrą). Tarp pasižiūrėk j "Tėvynėj" tilpusį jo
28-29
seimui.
sportą
Pamatysi, musų Lietuva. "Vyčiai," kaip ir jams žinoti ir visą šitą istoriją. Nuo redakcijos. Pažindami p.
ti piktasias dvasias ir kitas kenk- i šalj atmesta.
Čia minėta tik- jurininkų yra išsiplatinęs prie
kad
tai "pir- kiekvienas parandnas žmogus, nori Ji mat kokia buvo:
gerb.
prezidentas
apie
Butkų, kaipo gerą ir šaunų vyrą,
smingas spėkas, yra randama ne tai keletas apeigų. Bet paimki- taras, kad įmesta jurėsna katė
Vienas šios draugijos narys męs neturime teisės
mon ugnin"
ir
bet
deleg'atarns
pasidarbuoti
pranešė.
Kristui,
gi
jie,
Visiems me kitas, čia neminėtąsias, ir vi- visuomet užtraukia
jam netikėti.
pas vienus tik airius.
audrą. Jeig.i
*
*
šešis
metus vedė ir, sakonori
ir
prieš
turbut,
kad
ir p. Raupasidarbuot
Lietuvai,
Girdėjome
taipgi,
yra žinomas kyniečių paprotis,Į suomet girdisi tasai žilosios se- karvė sutrukdo pieną, tai reikia
Kada
ma, toms vestuvėms jis paėmęs linaičio esama
nes ir Kristus
garsus
"Atiduok
poetas
mušti
"Kalėdų
nepasakė:
novės skambesys.
neblogo vaikino,
Turinis pa- laukti audruoto ir salto oro.
užėjus saulės užtemimui,
Kaukė,"
jis gi Šekspyro vertė- viską ciesoriui, o ciesorių Dievui." "ant bargo" pas minėtą "saliun- kuris, be abejonės, vadovavosi
į bubnus, trimituoti ir daryti kuo- mesta, bet forma, nors ir pakeis- Kiaulės prieš saitą orą nešioja
už apie $40.00. l'er tik gerais norais. Tačiaus norididžiausj bildesį. Sulyg kyniečių ta, daugiau ištobulinta, pasiliko. savo snukiuose šiaudelius ir ša- jas, jis gi visų poetų kritikas, jis Jis pasakė: "atiduok kas Dievo čiką" gėrimų
šešis
šiuos
metus
saliunčikas ne- me atkreipti mūsų korespondenkutes; ilgai prieš audrą yra ne- gi "naujos" žmoniškumo idėjos Dievui, o k'as ciesoriaus ciesoriui."
įsitikinimo, laike saulės užtemiiš jo minėtos tų atvdą j tai. kad ir
budu
žodžiu
sakant, po- Vadinas, nesuvertė ir žirnių, ir ko- galėjęs jokiu
mo smakas norįs
geriausi no-,
486. Kiek aukso yra ištarpinta ramios ir garsiai žviegia. Jeigu apaštalas,
praryti saulę.
iškolektuoti.
skolos
nas Kleofas
Jis ir dabar rai bei mintįs privalo buti pamaJurgelionis,
pavirs- pūstų vienan puodan.
Pakeliamuoju bildesiu tasai sma- jūrių vandenyje? Jūrių vanduo, gyvuliai anksti išryto gula, tat
tuoti' absoliutiška teisybe.
ta Į bulvarišką
Kikas norima nuvaryti šalin. Tai- kaip žinome, turi savo ypatingų reikia laukti lietaus; tasai
Ožj Mikitoną, kuApsuko tas nevidonas musų "Vy- jos negali atsiimti.
pats,
Nesenai
mirė
nario
ris
minėtojo
ir
muzika
čius"
su
taip,
prisidaro
savo matematiška gudry"Naujienose"
bereikalingų neky- skonį nuo to, kad jame randasi jei jie laižo priešakines savo kogi, airių laidotuvių
6
žmona—ta
kurie
pati.
Ir
kurią
jis
prieš
niekam nėra pair
miksi
užsaulės
smagumų.
be.... O iš to viso tai toks musų
bliauna,
niečių keliamasai laike
gan didelis nuošimtis druskų taip jas, gula ant dešinio sono, trinasi
metus vedė.
Mirus jai, S.Š.V.J. geidaujami.
Nes
tenai
temimo bildėsis savo šaknimis vadinamųjų priemaišų pavidale. į
kopūstų
gauna
jaunimui pamokinimas:
Matai,
stulpus, kuomet nenori išryto
dr-stė sukolektavo nuo savo naguli viename ir tame pačiame į Daugiausia yra paprastosios, vi- eiti ganyklon ir kuomet jie bau- tai žmogui, nors ir. ne gavėnia, kokia yra mokslo galybė? Su
Pranešimas.
rių pomirtinę pašelpą, kaip to
Šiuomi pranešanorisi
be
abeIš
šio
užtraukti
"Verir
prietaro,
mokslu, brolau, gali apsukti
prietare.
sų vartojamosios druskos. Apart bia.
griaudingą
Prieš lietų žiurkės ir pelės
patį
Iš ma Chicagos
jstatai.
draugystės
reikaluja
kad
ir
kit
varmus
verkit
šios
mūzos
švendraugijoms,
aniolai,
vanduo
yra
kilęs
pas
turi
jonės,
druskos,
biegliausj čigoną....
savyje paprastai kelia didelį riksmą. \
šitos rinkliavos užmokėta (su pa- SLA. II-asai
išsiuntinumitos"
apskritys
lydėti
paprotys
tojamasai
ištarpinęs gan didelį skaitlių kaip oro atsimainymą lygiai taip pat
Krapštukas.
veldėjo leidimu) graboriaus iskaš- nėjo u/kvictimus dalyvauti dirėlius su muzika. Tačiaus jisai įvairių mineralų, taip ir metalų. atsiliepia ir laukiniai
gyvuliai. Redaktoriskas Spurgio patėmijimas: Redakcija labai yra dėkiuga ui dai- čiai, ir dar keletas centu liko.
i deliam išvažiavime,
likosi tiktai gražia apeiga, nete- Iš metalų, randamų
rugsėjo 6 d.,
lias, gražias ir smailias kibirkštis. Bet
vandenyje, Taip, jeigu lapė nakčia loja, tai "Mūzos" tai ne musioa
tai yra poeMinėtdsai
"saliunčikas"
visoms
koletą
kusia pirminės savo reikšmės. daugiausia yra žinoma geležis. kils audra.
draugijoms, kurių adrej
zijos, arba, kitaip sakant, eilių rašy- čia, tamistele, yra Jau ne jokia "kisavo skolą atgau- sus galėjome
birkštis." bet čielas
gauti,—išsiųsta virš
Lietuvoje susirenkama giedoti Esant metalų priemaišų vande- Todėl, jei nori įspėti orą, tai mo dievaitės. Su bile Jurgiais jos visos špaltos mums gaisras, kuris kartų s'engėsi
kuonesupleškino. ti, tačiaus nepasekmingai.
60 pakvietimų.
pažintin neina, o jeigu iš viršminėtų
Jis
naktimis prie lavono. Tasai pa- nyje, buvo pakeltas klausimas, ar tėmyk
gyvulius. Vadovaudama- eilių manytum, kad jos ir su manim Todėl tamlsta busite malonus savo
to vyro skusti teisman,
Draugijas, kurios dėlei stokos
"kibirkštis"
protys gali buti tos pačios kil- kartais nėra ir aukso jūrių van- sis virš išvardintais ženklais, busi i— Jurgiu Spurgiu
trumpinti. Gerai butų, negalėjo
romansuoja, tai
nes dr-stės įstatai baudžia tuos
jeigu
pasimokintum
pas
ir
nbu
musų
p.
minėadresų,
negavo pakvietimo, šiuomės, ką
tas neteisybė.
Tas dvi eiles, kurty
augščiaus
denyje? Vokietis chemikas K. geru oro spėjiku.
nei "Kleopas" nesukritikuos, aš nuo Jurgi Spurgj, šio skyriaus vedėją., narius, kurie kreipiasi teisman, mi
kviečiame
tu.
širdingai
A. Wurtz, gyvenęs 1817—1884
per
kurio adresą, jums pasiunčiam.
jų pavogiau.
to
pirma
nemėginę
arba maloIš Krikščionystės kilęs įsitiki- m., dar 1866 metuose
susitaikyti
"Lietuvą"
dalyvauti,
488. Kiek sveria bangžuvč (vepakėlė tą
draugystės teisme.
Taigi ir nėkite kas prisiųsti valdybos antnimas, kad šv. Petras yra dan- klausimą ir išsireiškė, kad tai ga- lioribas)? Bangžuvč, didžiausis
Man tik dyvai, kad mus? draušinom tarpu "saliunčikas," be- rašą, tai formališkas
pakvietimas
gaus vartų sargu, kai-kur paga- limas dalykas. Po tam pradėta jūrių gyvūnas, labai jvairiuoja
svarstant minėto nario reikalus, bus
gai soci'alistai-revoliucijonieriai nemino įdomiu prietarų. Senovės tyrinėti pakeltasai klausimas, vi- savo
išsiųstas.
Viskas
švaroje.
priklauso pasimokina savo amato: a/uot anot
užsiminė susirinkime, ką jis turi
rusai i kiekvieno savo numirėlio sa eilė mokslininkų
j Podraug paaiškiname, kad drpašventė tam nuo to, prie kokios rūšies priklaušaučiaus gerus čiabatus pasiūsu to nario skola ir kogero
daryti
jos, dalyvaujančios minėtame disavo
ranką {dėdavo taip vadinamą
jiegas. Radus, kad aukso so toji ar kita bangžuvč. Pakiu budu jis ją gali atgauti.
ti, tai jie vis klmnpias taiso. Madeliame išvažiavime, laike kurio
"budo paliudijimą," kurį velionis ištikrųjų yra ištarpinta
jūrių van- prastaja bangžuve yra toji, kuri
Išplėšė $1,190 lietuviškame sanežino
P-as
revokuris
tyt,
jie
bubus
Raulinaitis,
apie
traukiami krutomi paveikslai,
geriausią
jau
prie
dangaus vartų denyje, reikalinga buvo dar suži- gyvena šiaurės arktiškose jūrėse.
turėdavęs
liune. Pranas Aršanskis, žino- vo beveik
beeinąs iš salės, iš- nepaneš jokių iškaščių, apart
įduoti £v. Petrui. Be to paliu- noti, kiek daug-maž jojo yra Jinai yra dar vadinama Grecn- liucijų akademiją. Siųskite juos j
mas saliuninkas So. Chicagoj, laigirdęs, Kad čia paminėta apie "karfėrio."
Kurios draugystės
dijimo (savo rūšies "pasporto"), kiekviename, sakysime, vandens landijoa bangžuvč. Pilnai suau- Mexiko, kur, sako, vėl nauja revoko saliuną prie 8756 Houston av. bilą
ir
Basaliunčikiti, tižsikarščiavo ir turės savo vėliavas ir praneš iškaip rusai manė, niekas negalįs tone (2000 sv.), kad nusprendus, gusios greenlandiškos bangžuvčs liucija prasidėjo. Šliupas
Saliune jis turi už baro gerą gepradėjo rėžti draugystei karštą kalno, kad dalyvaus, toms bus išdangun patekti. Pas lietuvius ar verta jisai išiminėti is van- švara yra 100 tonų, arba 200,000 lutis vis rašo ir rūpinosi apie amalaiko pamokslą.
ležinę
(safe),
spintą
kurioj
Prezidentas pašaukė siųsta 10 tikietų visiems tiems,
o
tus,
apie šitą amatą tai nei
yra vartojamas paprotys įdėti į dens, kaip kad dabar su druska svarų. Tai reiškia, kad
bangžu- mur-mur
biznio apyvartą. Pereitą nedėltvarkos
ir. tos tvarkos ne- kurie turės šiokj-tokį užsiėmimą.
jj
prie
numirėlio rankas šventą paveik- yra daroma. Ilgų
Begėdis, begėdis tas
tyrinėjimų ir vč yra 88 kartus sunkesnė už
Aršanskis toje spintoje tudienį
iš
galėdamas
Balutis!....
p. Raulinaičio pu- Visi kiti užsimokės po 25 censlėlį (abrozėlį). Tarp tų dviejų bandymų keliu galop rasta, kad dramblį (slonių) ir 440 kartų
Begėdis, begėdis tas
Kada jis sės susilaukti, buvo
pinigais.
$1,190.00
rėjo
priverstas tus įžangos, kaip paprastai, Draudidepapročių galima pastebėti
(Atsiprašau nužemintai
prie kranto New South Wales sunkesnė už mešką. Vien bang- Šliupas.
atėjo panedėlyj išryto, tai nerado nubausti jį $1.00. Taigi p. Rau- gysčių iždų męs nenorime tušuž paskolintą "Naujienų" stilių).
lį panašumą, ir todėl nei kiek (Australijoje) kiekviename jūrių žuvčs kaulai sveria
apie 3,360
nei pinigų, nei spintos savo vie- linaitis buvo nubaustas ne už
*
tai, tinti.
nedrąsus yra spėjimas, kad abu vancVns tone yra 0.032—0.064 svarų. Ilgumo bangžuvč turi nuo
r<į*
qMatai, nakčia plėšikai buvo kad jis prieš saliuninką ėjo, bet
toj.
Šiuo papročiu yra vienos ir tos gramo aukso
O
sunkiauPelnas, jeigu jis butų, bus skigal SLĄ. prezidentui
(tai reiškia, kad rei- 45 iki 50 pėdų. Šiaurinė (minėsvečiuosna.
atėję
už tai, kad jis, užsikarščiavę^, riamas
pačios kilmės.
siai
9
įvairiems labdaringiems
yra
puslapių laišką parašyt, Uždarius
kėtų 1,000 tonų vandens, idant toji) bangžuvč atsižymi labai disaliuną nedėlios nak- nemokėjo tvarkos prisilaikyti.
tikslams
Australijoje negyvėliui suriša- gavus 32—64 gramus aukso; 400 dele galva, kuri užima apie vieną todėl jis tai ir frontan pastatė sa(Prieglaudos Namo
čia. plėšikai jlindo per langą ir
Man nesmagu buvo tai da- įsteigimui,
ma rankos ir ištraukiojarna
vo
sudaro
Ne
kiekvienas
moksleivių, kankinių
pirštų gramų gi
raporte.
mūsiškį svarą). trečdalį viso bangžuvčs kuno.
gali
pasakoja p. Ben. But- fondui ir t.t.).
nagai. Priežastim yra baimė, Pirmu žvilgsniu tai rodosi labai Kitos rųšies turi proporcionaliai į plunksite švaistyki, kaip nesulygi- pradėjo gaspadoriauti. Saliune ryti,
buvo palikta šviesa, kad per lan- kus,'—'bet aš buvau
kad velionis, turėdamas ltuosas menkas nuošimtis. Paėmus
Mus klausta taipgi, ar kiekviepriverstas
nus šuo uodega, tai tegul visi ir
pie- mažesnę galvą.
gus butų matyt, kas viduj darosi. tai padaryti.
devinti r»<etai na draugija bus atskirai ant jurankas ir nagus ant pirštų, galįs šelį ir
Jau
damato:
Štai
aš
meisteris
kokis
skaitliuoti,
pradėjus
Bangžuvč yra tiktai per klaidą
Tad plėšikai išrito sunkią spintą aš esu šios
išsikasti 'C k.ipo ir pavirsti vam- lykas mainosi.
draugystės preziden- domų paveikslų traukiama. 1 tai
Jeigu daleisti, žuvim pavadinta. Vien savo iš- 261 laišką atbambinau. o kito net į
užpakalinį kambarį ir tenai nu- tu, esu lyginai prezidentu ir ke- itsakydami, pranešame, kad visą
pirtt, naktimis geriančiu gyvų kad visas jnrių vanduo turi kiek- vaizda jinai panaši j žuvį. Bet ir 9 puslapių buta
Tai ir čia- mušė
spintos uždarą, nukėlė duris liose kitose draugystėse, vienok tvarką ėmime
žmonių kraują. Pas mus yra viename savo tone 0.064 gramo savo sudėjimu bangžuvč
paveikslų paliekaprimena batus nusiavęs, nesuskaitysi, kiek iš nuo zrtviesų ir pasiėmė visus piSilpnas šio papročio atbalsis: ve- aukso, o kadangi jūrės užima sausumos
pirmu sykiu man pasitaikė tokį me kinematografistni p. Račiūgyvulius, pienu savo viso puslapių buta.
nigu? iš spintos. Jų ten bnvę žingsnj padaryti, nes pats p. nui: kaip jam bus
lioniu rankos visuomet yra sude*
*
parankiau, taip
daug-maž plotą 400 milionų ktib. kudikius maitinančius. PastebėKas įdomfau- Raulinaitis savo karščiavimusi ir is
$ r.000.00.
lygiai
damos ant krutinės taip, kad
viską ir sutaisys.
jos mylių, tai aukso jūrių vandenyje tina, ka<l ir jos uodega nėra ver- Kad Dievas duotų sveikatą tam, -ia
ta-, kad šių plėšikų buta, betvarkės kėlimu
Su pagarba,
hutų labai paranku surišti,
prie to mane
butų 100,000 milionų tonų. tikalė, kaip pas žuvis, bet hori- kuris sumanė, kad visi SLA. viršine
matomai,
profesionalių, bet privertė.
! SLA. Antrojo Apskričio Valdyba
^feencgjčs romėnai visus numirė- Imant, kad kiekviename tone zontalė. Taip yra todėl, kad ninkai savo
raportus išduotų raš- taip sau mėgėjy-plėšikų. Jų neAš suprantu, kad jis, būdamas
per M. A. Šarką. nrez.
Vietas tas užėmė jau
Carrarizos salininkai. Jeigu Carranza, užėmęs Huertos vietą, pradėti; kruviną keršto polit'ką. o to
laukia net jj remianti VVashington politikieriai, tai Suvienyto?
Valstijos turės \Iexikan siųsti

Valstijos.
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Paraše
vo

merginai Lišką—pakliu- žeidimas,
šaltojon. Anądien apie 18-tą kus.

g-vę buvo toks

ant

laimės,

nebuvo

sun-

atsitikimas. Tūlas

vaikinas,—pavadinsime jj AntaĮvairumai. Lietuviai apie 18-tą
nu,—buvo įsimylėjęs Į merginą, gatvę turi sutverę Cliicagos Lie•—jai duosime Stasės vardą. Vis- tuvių demokratišku kliubą. Anąkas buvo gerai: Antanas dovanas dien
turėjo savo susirinkimą, kuStasei siuntinėjo ir tikėjo-i, kad riame indorsavo kandidatu
j sekada nors Stasė bus Antanienė. natorius
Roger C. Sullivan'ą, o
Bet Stasei, sakoma, kas ten gal- nariu
asesorių tarybos (board of
von jlindo, ir ji nuo Antano atassessors)—tulą D. Egan. Kliusalo.
Šisai lai-ku pareikalavo, bas žada šiuos kandidatus remti
kad Stasė sugrąžintu jam dovapirmų rinkimų dienoj (Primary),
nas.
Stasė pati rašto gudrybių kuri
išpuola rugsėjo 9 d.
nemokėjo, todėl jai apsiėmė paMušeikos, kurie buvo užtarnauti ir atsakymą Antanui paLiet. f', ir
Kliu—

puolę
Pašelpos
jos pažįstamas, kur] bo (nuo 18-os gatvės) narius laipavadinsime Jurgiu, nes jis tikrai ke pikniko Lyons, 111. (apie ką
jurgišką šposą iškrėtė. Parašė jis jau buvo pirmiaus rašyta), ir kuStasiutės atsakymą ant atvirutės rie vėliaus
grasino to kliubo
rašyti

geras

Šios

klebonu

pats Jurgis, tokj šposą iškrėtę?. "serijomis," kurių, girdėtis, jau
iš

Jurgio/nes
juokiasi
laiškas tapo perduotas krases vyriausybei ir Jurgis pakliuvo šalreikalauja
to'on.
Kaucijos

Dabar visi

J?i ,000.00, bet nežinia,

ar

dikčiai išparduota.
Pelnas nuo
baliaus yra skiriamas minėto knygyno padidinimui ir užlaikymui.
A.

kas už-

Tuoni tarpu Dėdė Šastatys.
mas durnon Jurgio galvon nori

B.

pamokinimą,—būtent,

REDAKCIJOS ATSAKYMai.
Lietuvių
Tamistos

Kliubo
savo

užsipuolate
Patjs-gi
savo valdybos parašu nei ac/eso nepadedat. Mūsų laikraštis panašių anonimiškų raštu netalpina.
p. M. Virb. Jeigu nusiuntėt protestu "Laisvei," tai to ir užtenka.
Jeigu "Laisvė" jo netalpintu, tada galės kiti laikraščiai patalpinti. Šiaip
gi męs neturime vietos plačioms polemikoms. Paskians prisiųstą, korespondenciją peržiurėsim.
p. Kaimo Vaikas, ž-s-A-s, Vidžemės
Paukštis,
kas.

Rokiškio

Peržiurėsim

Grigas,

Ant.

Dau-

Tūlas Stenselis, nuo
chanic gat., pereitą subatą, bū- kos ypatos,

damas, sakoma, gerai išsigėręs, vičiūtė,

pp.

kaip: p-lė
B. Janulis

žmoną,—perpjovęs čiunas.
R—jas.
krutinę ir pilvą labai pavojingai.
Tai padaręs, norėjęs, sakoma, ir
Iš West Pullman. Pereitą nepats nusižudyti: persipjovęs kak- dėldienį atsibuvo čia didelė išsavo

policija

kilmė,—buvo pašventinimas

nugabeno pinio

akmens

nai perdaug cerkelę garbindavęs. pagirtinai,
Moteris sunkiai dirbo ir pati be- vyzdinga.
veik viena, sakoma, kudikius už- vavo visas

bažnyčios naujai

nes

tvarka buvo pa-

Šioje iškilmėje dalyturys įvairių lietuviškų draugysčių ir apie 10,000 žmo-

gy- nių. Galima drąsiai pasakyti, kad
venantis prie 937 W. 33-rd pl. tokios didelės iškilmės West
išvažiavo ant motorciklio pasiva- Pullmanas ir apielinkės dalįs nėžinėt ir Martą Arnbrozaitę pave- ra dar matę.
Rengėjai yra labai
žioti. Ant kampo Union ave. ir dėkingi visiems
dalyvavusiems
33-čios susidaužė su automobi- šioje iškilmėje už tai, kad nepaJium. Stasys paimta Providence tingėjo papuošti savo
atsilankyfigonbutin, o mergina namo. Su- mo.
—

Atsibus

Ned„ rugpjučio 9 d. 1914
Leafy Grove, Willow Springs, 111.
Pradžia 9 vai. ryte. Jžanga 25c. po-

m..

rai.

širdingai užkviečiam visus kuoskaitlingiausiai atsilankyti i šitą pikniką, nes tai bus puikausias piknikas,
kokio

dar

mieste

Cbicagos

nebuvo.

Griež

visokius

Reikalavimai.

laukai

negyvenami]

Reikalingas:—lietuvis mokytojas-pedagogas i lietuvių parapijinę mokyklą. Apie išlygas sužinoti laišku.
Rev. Jos. židanavičius,
260 E. Main st.,
Amsterdam, N. Y.

tuo jaus

Chicago, III.

Parsiduoda:—labai pigiai 7 passentouring automobilius
puikiai
įrengtas; galima išmainyti ant $7<)U
iki $800 vartės loto. Atsišąukit
į
A. OLSZEWSKiO
BANKĄ
Real Estate Uept.
3252 So. Halsted st.,
Chicago, III.
ger

Parsiduoda:—už
mažai

vartotas

labai

pianas;

pigių kainų
parduodu

už

$100.00, nes turiu reikalų išvažiuoti j
kitų miestą. Atsišąukit antrašu:
Jos. Mereckis,
1822 N. Lincoln st.,

Chicago, ?n.

Parsiduoda:—pigiai grosernė. saldainių (candy) krautuvė ir pieninė;
gera vieta bučeriui;
gera lietuvių
apielinkė, lietuviška mokykla ir bažnyčia, pigi randa.
2138 \V. 2oth st.,

Kreiptis:
Chicago. 111.

Parsiduoda:—157 \V. 46th st. keturių flatų namas su gyvenama trioba
užpakalyje. Greitam pardavimui £1800,
k«.a norėtų geros žemės jgyti Mislengvos sąlygos, pasiteirauti pas sasouri valstijoj, žemė yra gera ir pigi
vininkų:
Aš pats gyvenu antras metas ir dar
M. Parmer,
pirkau daugiaus žemės.
1418 So. Main st.,
Rockford, III.
Kas norėtų platesnių žinių, meldžiu kreiptis adresu:
Parsiduoda:—barberno lietuvių apJuozapas Zimanėius,
gyventoje vietoje.
Raymondville, Mo.
1711 So. Halsted st.,
Chicago, III.
Peacock,

—

"

534

Abelnos Istorijos

"

Suvienytu Valstijų Istorijos

"

Geografijos
Algebros
Geometrijos

"
"
"

Trigonometrijos
Braižymo

"

MOKINIMO

VALANDOS
iki 5 po pietų. Vakare
nuo 7:30 iki 9:30.
3149 So. Halsted st.
Chicago, III.
nuo

J)

3252 So.

W." Kasper,

Pirklybos Teisių

"

išryto

W.

33rd

st.,

Chicago,

111.

Box

1.

Lake Co.,

Mich.

Parsiduoda:—barbernė labai pigiai;
pardavimo priežastis; savininkas eina
mokslą, nenori laikyti. Kreiptis adresu:

659

Chicago,

III.

Jankauskas, Pirm.,
927 W. 34th pl.
A. Zalatorius, Pagelb.,

J.

D.

917 W. 33rd st.
Gulbinas, Prot. Rašt.,
927 W. 34tb pl.

P. Motiejūnas, Turtų Rašt.,
930 W. 33rd st.
T. Radavičia, Kasierius,
936 W. 33rd st.
J. Mikalauskas, Užžiurėt-org.
841 W. 33rd 8t
DRAMOS IR CHORO SKYRIAUS
VIRŠININKAI.

Halsted st.,

Parduodama:

—

Chicago,

geras

namas

W.

18th st.,

Chicago. 111.

Parsiduoda:—pigiai furničiai ir pianai: galima pirkti su pianais arba be
jų; pianai 5 mėnesiai kaip iš štoro,
parsiduoda puse kainos (čienios);
pardavimo priežastis:
išvažiuojamo
kitan miestan; atsišaukite adresu:
Mikolas

III.

Malinauckas.

3320 Auburn ave.,

Chicago,

111.

pui-

kioj vietoj, geras oras ir daug lieParsiduoda:—labai pigiai saldainių
Kam reikalingas atsakantis buferis,
tuviu aplinkui. Yra 5 lotai ir naujas, (candy) ir vyriškų
aprėdalų (Gent's
kuris supranta savo darbą kuogeriauvieni metai atgal statytas namas, Furnishii g) krautuvė;
priešais bažsiai ir moka kelias kalbas, 8 metai,
j
Visi įtaisymai geri, galima laikyti
nytinę lietuvių mokyklų. Senas, gerai
kaip tą darbą dirba, su geriausiu padaug visokių paukščių. Noriu parduo- išdirbtas biznis. Kreiptis antrašu:
j
sisekimu, kreipkitės laišku:
t i greitai, nes išvažiuojam Lietuvon,
Chicago, III.
A. Y. Waliutis,
j 4544 So. Wood st.,
todėl

2515*4 So. Halsted st.,

galimu pirkti pigiai.

Kreipkitės

Chicago, 111. adresu:

ir grosernė
Priežastis
geriausiais
{taisymais.
Reikalingas: —žmogus pardavinėti 1439
111.
pardavimo: savininkas serga ir išvalotus naujoje lietuviškoje subdiviziVažiuodami imkit karus "Halsted—
žiuoja l farmas. Atsišaukti po num.
GRAŽUS IR LINKSMAS PIKNIKAS joje. Dideli pinigai žmogui su pla- 111" lig Morgan ave.; tenais
išlipę, 3244 So. Morgan st.,
Chicago, 111.
čia
pažintim.
Kreiptis prie
eikit j rytus 3 blokus, tai pamatysit
Leib-Gvardijos D. L. K. Algirdo, atsiVm. D. Judges,
bus ned., rugp. (Aug.) 2 d. 1914 m.
naują, namų po kairei.
Bergmans Grove Darže, Riverside, 155th st. Boulevard ir Ashland avc.,
111. Pradžia
25c. porai.

9

vai.

išryto.

Įžanga

Chicago,

111.

su

Parsiduoda labai
PIGIAI
medinis biznio namas,

i

Reikalaujama:—po visus miestus! Geras
ant
atsakančių vyrų, turinčių didelę pa- strytkarių linijos, po nr. 5640 Racine
KOMITETAS. žiiitj toje aplinkinėje, kur gyvena, pa- Ave. (Centre Ave.). Namas yra dviesidarbuoti vakarais ir nedėldieniais. jų augštų. Apačioj štoras ir 4 rūmai;
neapleidžiant savo dieninio darbo; antras floras—6 minai iš priešakio,
PRANEŠIMAS.

kuoskartlingiausiai
tą. gražų Pikniką.
Atsilankykite
Kviečia

Parduodama:—bučernė

Stanley Balžier,
Stanley st.,
Morgan Park,

j

o
rūmai užpakalyj.
Dideli staldai
Pranešu gerbiamai Lietuviškai Jau- gali padaryti daug pinigo; atsitraukit
ant loto galo. Namas yra gedarbas nuolati- (barn)
kad išvažiuoju } Lietuvą nuo sunkaus darbo
riausiam padėjime, visas kaip naujas.
trims mėnesiams, ir per tų laikų šo- nis ir malonus. Adresuok:
Maudynės, gazas ir kietmedžio išdirChas.
Urnich & Co.
kių mokykla bus uždaryta.
bintas. Tik vienas ir pusė bloko nuo
R. 24,
154 ,W. Randolph st.,
Su
pagarba,
55-tos gat.
bulvaro.
Lotas 26x130.
Chicago, 111.
Prof. Julius,
Visas namas iSranduotas ir išlysitas.
2124 So. Halsted st.,
Chicago. III.
Namas pilnai vertas $5,500.00, nes
Reikalingas:—geras barberis.
dabar neša randos $55.00 j mėnesi,
John J. Yankus,
o
parsiduoda tik už $4,500.00. Kas
1951 Canalport ave.,
Chicago, 111. nori uždirbt $1,000.00 j trumpų laiką, tai atsišaukite tuojaus prie sa-

nuomenei,

—

Pajieškojimai.

Ant Pardavimo,

Pajieškau brolio Jono Tautkaus, iš
Kauno gub., Raseinių pav., Andrušaičių kaimo. Atvažiavo j Ameriką 1911

Parsiduoda:—kriaučių šapa puikia-

vininko j
DEPOSITORS
4633-37

So.

STATE

AND

BANKĄ,
Chicago.

SAVINGS
Ashland ave.,

me miestelyje, biznis puikiai įtaisytas,
KŪLIS
Ant randos:
bar berne, labai gemetuose, iš Prūsų, kur pragyveno 3 esmių vienintelis čia
kriaučius, jokios
So.
Halsted
metus. Atsišaukti adresu:
roj
vietoj,
lietuvių
st, Chicagc.
apgyventoj.
3259
kompeticijos. Turiu apleisti vietą dėl
8428 Vincennes ave.
Stanislovas Tautkus,
GENERALISKAS AGENTAS
Atsišaukti antrasvarbių
priežasčių.
Box 2,
Robey, Indiana. šu:
Lankosi Chicagoj, užrašinėja
Parduodama:
naujas dviejų augA. K. Bukovsky,
Renka
štų medinis namas, apačioj didelis
Pajieškau savo dviejų pusbrolių P. O. Box
St. Charles, Minn.
91,
štoras ir keturi kambariai, viršui du ir
Juozapo ir Stanislovo DanieleuCių
darbus, i'erka
flatai po 4 kambarius, gazas, elektri(Danielių), Kauno gub., Šiaulių apskr.,
SVARBU!
Ir
ir t.t. Geroj, lietuvių apgyventoj, namus, liotus ir parduoda.
ką
Viekšnių vai., Mažeikių sodos. Girdė- atvažiuok |
Cleveland'ą ir gauk na- vietoj. Parduodama tuojaus, pigiai,
suteikia
biznio
jau, Stanislovas Philadelphijoje. La- mą. Cleveland
ant
viršutinio nes savininkas
yra
išvažiuoja Europon. reikaluose.
bai noriu susižinoti. Meldžiu
atsi- Mieli. Pusiasalio. Geros rinkos,
geri Kreipkitės adresu:
šaukti adresu:
A. Olszevvski,
keliai, geros mokyklos. Prisiųskit man
Andrew Klobuchar,
Stanislovas Virkutis,
savo adresą, ir aš pasakysiu viską 3605 Deodor
"Lietuvos" leidėjas.
Indiana Harbor,
st.,
918 W. 33rd st.,
Chicago, 111. apie tai.
F. *. Eastwood,
Escanaba, Mich.
Pajieškau savo švogerio Adomo Ga-

JONAS

—

—

"Lietuvą".
šiaip spaudos

šiaip

apgarsinimus

informacijas

diliausko, iš Kuršėnų parap., Šiaulių

Parsiduoda:—Męs, du broliai, laipav., Kauno gub.
Gyveno metai atgal kome bučernę ir grosernę pusiau.
antrašu: 3 Teari st., Baltimore, Md.
Biznis senas ir gerai išdirbtas, lietuGirdėjau, mirė gegužio 20 d. š. m., vių ir
lenkų apielinkė. Dėlei ligos,
bet tikrai nežinau. Jo paties, ar kas
turiu parduoti savo pusę. Gera proga
jj žino, meldžiu atsišaukti adresu:
norinčiam gero biznio. Kreiptis antJonas Stulginskas,
rašu:
11 Court st.,
West Lynn, Mass. 4839 W. 14th
st.,
Cicero, BĮ.

DRAUGIJŲ REIKALU

kam-

moterį j Peoples ligonbutj, o jj susitvėrusios šv. Petro ir Povylo
į Cook County kalėjimo ligon- lietuviu parapijos. Pašventinimo
butj. Moters padėjimas, sakoma, ceremonijas atliko J. M. vyskublogas. Stenselis gi, sakoma, pa- pas P. Rhode, gerą ir iškilmei priStenseliai turi 5 vaikus. taikintą pamokslą pasakė džiakogis.
Vyras, matomai, tuomet nevisai nas M. Kraučiunas.
Čia reik pažymėti, kad iškilpilno proto buvęs, jeigu tokį dalyką padarė. Sakoma, jis abel- mės rengėjai atliko savo užduotį

laikydavo.
Stasys Kumpikevičius,

šviesa

Pajieškau Jono Karpavičiaus, iš LūRakandai:—Iš priežasties išvažiavikės parap., Šiaulių pav.* Kauno gub. mo
j Krajų, parsiduoda pigiai 4-rių
Pajieškau taipogi Kazimiero Bebraus- kambarių rakandai (furniture). AtsiM. Radzekio, pirmiau gyveno Anglijoje, o da- šaukti:
LIET.
AMERIKOJ TAUT.
bar Bostone, ir Jono Nirin'auskio.
ir J. Dara- JAUNŲ
A. Pabijanski,
KUUBO ADMINISTRACIJA.
Girdėjau yra Toronto, Canada., paei- 819 W. 35th
Ž.
pl„
Chicago, 111.

tikėtis, kad pasiseks, nes tuomi
Me- rūpintis išrinkta tokios energiš-

Pašaukta

ir

Rengia Pirmą iškilmingą
PIKNIKĄ!

ir

farmų;
Pajieškau savo tikro brolio Prangeri, prie upelių ir ežerų, netoli nno
ciškaus Radvilos, Jaunelių kaimo,
geležinkelio ir
miestų. KaiGruzdžių vol., Šiaulių pav., Kauno gub. na žemės nuo portavų
$5.00 iki $75.00 už akeJis pats, ar kas kitas teiksis atsirj. Galima pirkt j mokant tik $100, lišaukti adresu:
palaukiame daugeli metų paįkusius
Dominik Radvilas,
gal sutarties. Kns perka ukę, tam ke2124 Forbes st.,
Pittsburg, Pa. liones kaštus apmokam. Kas nori but
turtingu ir sveiku, tegul perka farmų!
Pajieškau darbo; už pradžių mokslo
Gera proga!
Atvažiuokit dabar, tai
bučernėje arba panašioje ištaigoje,
kalbu ir rašau: lietuviškai, rusiškai, į pamatysite kokie javai ir daržovės auAš aprodysiu daugelį farmų, iš
ga.
lenkiškai, latviškai ir foiskį angliškai;
turiu paliudijimus iš Rusijos kaslink kurių galėsite rinkties ir praleist vakacijas ant sveiko ir tyro oro. Vamano ištikimybės; iš pradžios sutin- j
žiuojant, pirkt tlkietų j
Peacock
ku ir už mažų atlyginimų tarnauti;
Lake Co., Mich.
kam
reikalingas toks darbininkas, damokėkit 10c. Atvažiavę j Peacoek,
konduktoriui ir pasameldžiu atsišaukti antrašu:
kykit kad išleisti] ant sekančios stoP. Karalius,
ties, tai 3 mylios nuo Peocock, Little
10761 Michigan. ave.,
Pullman Sta.
Menistte River. Tai atvažiuosite ant
Chicago, 111.
mano farmos prie pat namo.
Laiškus
rašant padėk adresų taip:
ANTANAS ZABIELA,

Atsišąukit

—

—

j krutinę.

Dainų

Labai gera proga, kurios

apgyventa.

pigiai

—

—

ir vėres

Dramų,

rais

puikiausia lietuviška orkestrą
lietuviškus ir angliškus šokius, taipgi bus visokių gėrimų, užkandžių ir visokiu žaislų. Komitetas
iš savo pusės pasistengs kiekvieną viReikalaujame:
gero kriaučiaus
same užganėdinti.
kostumerskų gerų žiponų, darbas ant
Su pagarba,
Komitetas. visados; rašydami, su pirmu laišku
Parduodama:
pigiai naujas mūS. M. Chicago, III. Negalime duoti
Pasarga:
Važiuodami, imkit Ar- paminėkit, kaip senai iš Lietuvos, veLimits karus, paskui Willo\v dęs ar pavienis. Atsišaukite greitai: rinis namas, su saliunu ir 5 flatais
ums jokio atsakymo nei patarimo, nes cher
ant 5 šeimynų. Parduosiu už piniWm. B. Prank,
nepaduodate nei savo pravardės, nei Springs arba Joliet iki Leafy Grove
Eight & Walnut sts., Davidson Bldg., gus, arba išmainysiu ant kitų properadreso. Pfctį dalyką taipgi aprašote Daržui.
Atsišaukite po No.
W. 35th
Des Moines, lowa čių.
neužtektinai aiškiai.
Place, Chicago, 111.
tik
p. Pirmas žaibas. Sunaudojame
AUŠROS
MOKYKLA
Pajieškau darbo, kur nors prie bizvieną žinią. Pervėlai atsiunčiate: vieParduodama:
aptieka, geromis
Mokina Anglu kalbos
nio. Lietuvoj tarnavau tris metus Vartinių žinių, senesnių kaip viena są"
totoju Draugijos krautuvėj (store) ir išlygomis, lietuviškoj kolionijoj. SaLietuvių kalbos.
vaitė, paprastai netalpiname.
"
vininkas važiuoja Europon. Kreipkituriu paliudijimą. Kalbu lietuviškai,
Rokundų
"
tės prie
lenkiškai, rusiškai ir klek angliškai.
Knygvedystės
Real Estate Manager,
"
Kam
reikėtų, malonėkit atsišaukti
Stenografijos
A. OLSZE'.VSKI BANK,
"
adresu:
Typewriting

—

lą

Taigi, lietuviai, kurie norit sučėdyII pinigų mokėdami tik pb mažą sumį,
prlsirašyklt prie š10b draugiloa. DrJa laiko savo susirinkimus kub seredoa vakarą apie 8 vai. vak. L. Ažuko
■vet., 3301 Auburn ave., kerte 33-čic>8
gat. Taipgi šita Dr-ja skolina pinigus
ant namų už prieinama procentą.
Nauja 17-ta serija atsidarys liepos
(July) 15 d. 1914 m. Kurie norite užsirašyti, atsilankykit po viršuiinėtu antrašu.

ir, jeigu bus galiDraugystė
Į šį numerį nesu-

Geros ūkės parsiduoda

turiu

BUL\ DR-JA.
Jau gyvuoja 3 ) metai ir turi
kapitalo suvirs $13,00000

įvardijate.

—

supjaustė

Atyda!

raštelyj

ant žmogaus ir jį

Mel-

Parduodama:—gerai įtaisyta, tavoaprūpinta grosernė su
smulkių
aiktų krautuve. Vieta lietuvių aplink

Farmos, Farmos!

nevertėtų apleisti.
Michigar'o valstijoj.
Didžiausioj lietuvių kolionijoj, Kali- po adresu:
Jonas Batkevičius,
ma pirkt geru farmų, gyvenamu su 2907 Union ave.,
2340 W. 23rd st.,
Chicago, 111. triobomis, sodais ir gyvuliais,
taipgi

Valdyba, Tilžėje. ŽIRGVAIKIO PASK^IR

—

—

City

Turiu svarbų reikalų.
atsišaukti adresu:

VASARA!
Apie Maple- daugiausiai Didiųjų Ežeru paDrąsi moteris.
Visur galima gauti marškinių,
kraščiais.
vėl
namo,
Sugrįžus
\vood a ve. ir 40-tą gatvę pradėjo
savo
pareigas bet ne visur bus toki, kaip pas
apsigyventi lietuviai. Jie sau ir pradėjo pildyti
ir
ofise
(advokato
daktaro)
prie mus. Kitur parsiduoda po $2.00,
iš
Vienu
namus statosi.
pirmų,
So.
Ilalstcd
$i-75. $i-5o
st.
męs parduodame
3255
P.
kuris čia namą pasistatė, buvo
$1.25.
po
ir
kitoji jaunaKasparaitis. Kasparaitis turėjo Sugrįžo taipgi
Pasiskubink, kolei yra geras
daug bėdos su unija: tai jam vedžių pora—Dr. Adomas Juška
pasirinkimas.
pliumberius atšaukia, tai vėl su p. Juškiene. Dr. Juška vėl
THE BRIDGEPORT
ofise
savo
prie
pliasterninkus. Kasparaitis sako, priima ligonius
CLOTHING CO.,
kad galų-gale supratęs išmintin- 1749 So. Halsted st.
So. Halsted st.,
Abidvi jaunavedžių poros sa- 3246—48
gą patarlę, kad "kur netepsi, tai
Chicago, 111.
ir nevažiuosi..." jis, sakoma, ir ko, kad turėjusios smagias vakacipatepęs. Bet greitai džiūvo, o jas, arba, kaip amerikoniškai saVIRŠ VISKO.
Kasparaičiui ir tepti nusibodo. koma. "gerus laikus," kam męs
sutinkame su Mr.
Męs
pilnai
Žodžiu, tarp Kasparaičio ir unijos neturime pamato netikėti. Neį
G. YVukomanicti, 22 YVashington
į
žiūrint to, vis-gi jie tvirtina, kad
kilo nesusipartimų.
st., Oshkosh, Wis., kurisai mums
Aną dien atėjo pora kokių išsi- "Visur gerai, o namie, Chicagoj,
sekančiai: "Trinerio Ameparašė
gėru.sių vyriškių ir pradėjo 'tru- geriausia." Tam mes taipgi tiki- rikoniškas Kartaus
Vyno Elixibelj,' reikalaudami nuo M. Kas- me.
ras man patinka.
Jisai,
žinoma,
Pereitos savaitės ketverge
paraičio (brolio P. Kasparaičio)
man daugiau negu vipagelbėjo
unijinės kortos. Tas žmogelis Ciprijonas Radavičia, 50 m. vy- si kiti
vaistai, kuriuos aš vartoaiškinosi, kad jis čia tik gyvena ras, esantis įnamiu pas Bukovdavau pirmiau." Męs sutinkame
ir randą moka, o apie jokias kor- skius, prie 833 W. 33rd st., tapo
su juom, nes virškinimo
organu
Už tai gavo, sako- policijos suimtas ir nugabentas
tas nežino.
ligoje šisai vaistas visuomet suuž
buk
akmeniu
ma,
krote'.ių. Jis kaltinama,
galvon.
teikia visišką užganėdinimą, išM. Kasparaičio žmona, pama- papildęs kriminalį lytišką prakiti vaistai,
čius per langą savo vyrą kruvi- sižengimą, kurio auka puolė ma- tikrųjų, geriau negu
'isai išvalo ir sustiprina vidurius,
ną, pagriebė revolverį,' atbėgo ža 13 metų mergaitė.
Mergaitė ir
jeigu ligonis paskui gyvena supagelbon ir pradėjo šaudyti. Už- paimta ligonbutin, o Radavičius
sveiko proto reikalavimu, jilyg
puolikai—bėgti, Kasparaitienė su sėdi už krotelių, nes niekas jo sai
pasiliks sveikas. Prie viduA.
revolveriu—paskui juos. Vijosi 'išbeiluoti" nenorįs.
riavimo,
paeinančio iš netinkamo
Mus prašo pranešti, kad
juos kokius penkis blokus, pakol
maisto valgymo, Trinerio Ameripolicija vieno pramuštagalvio ne- sekantis "Aušros" susirinkimas koniškas Kartaus
Vyno Elixiras
suėmė.
Teismas liepė jam užsi- atsibus subatoje, liepos 25 d.
buti vartojamas pirprivalėtu
mokėti $50.00. Kito tuom tarpu Pradžia 8 vai. vakare; visi nariai
miausiai, nes jis išvaro iš kuno
Pirmas Žaibas. kviečiami dalyvauti.
nesugauta.
erzinančias maisto daleles. UžMusų atyda atkreipiama į
ir iš to paeinančiuose
Nelaimės.
Pereitos savaitės tai, kad per paskutinį 36-os SLA. kietėjime
trukdėsiuose šisai vaistas privaLukošiukas, kuopos susirinkimą prisirašė ne
cetverge Antanas
lėtų buti rekomenduojamas. Apgyvenantis prie 1635 So. Canal 2, kaip "Lietuvoj" buvo minėta, tiekose.
Jos. Triner. Manufacst., 15 metų su nu s saliuninko bet 9 nauji nariai.
turer, 1333—1339 S. Ashland a v.,
.Nesenai susitvėrusi EngleLukošiaus, važiuodamas dviračiu,
Chicago, 111. Kiekviena šeimyna
papuolė po gatvekariu ir likosi vvoode 182-rą SLA. kuopa žada
laiks nuo laiko reikalauja gero
labai sužeistas, ypatingai apie gana smarkiai darbuotis. Pereivaisto kunui trinti. Pabandykite
galvą. Jis nugabenta j Cook tos subatos susirinkime nutarta Trinerio
Linimentą.
County ligonbutį, kur daktarai, surengti kokį teatrališką perstasakoma, abejoja apie jo išgiji- tymą, rudenio sulaukus. Galima
mą.

L. A. T. K.

—

Pargrįžo Chicagon iš vakacijų ir pošliubinės keiionės: ad—

vokatas Antanas Šliakis ir l)r.
Aldona
Rutkauskaitė-Šliakienė.
kad krasa yra žmonių susinešibuvo atlankę įvaiJaunavedžiai
nuji, o ne kolionių ir kvailybių rias
vietas W isconsino, MichiA. B.
siuntinėjimui.
gano ir Xevv Yorko valstijų,—

įkalti vieną

"f.

dijjSnomia,

tė privalo" prisidėti prie jo auklėjimo.
gyveua.
Su pagarba,
J. L. A. T. K. džiu

ma, patalpinsini.
ir užadresavo ant saliuno, iš ku- narius
"pamokinti," dabar, išgir- spėjome.
rio Antanas buk laiškus atsiim- dę. kad išimta
policijoj "\varant'- p. A. Burba. Geriaus notalpinsimo.
tlavęs. Stasė nežinojo, ką Jurgis ai" jų suareštavimui,
už šiaip žinupradėjo-, Busime labai dėkingi
ter parašė jis jai kitaip skaitė,
čių pranešim?, o toms polemikoms
vaizdingai tariant, spausti uode- perdaug nenorime duot vietos: kaip
i
negu rašė. Vėliaus, jis atėjęs įgas: nekurie visai iš tos dalies
perdaug pipirų, tai ir geriausius baršaną saliuną -(žinojo, kad ten tu- miesto prasišalino, o kiti
čius gali sugadinti.
slapstorėjo tas laiškas ateiti) paėmė at- .-i po bei/mentus ir 1.1. Mato- p. Kampinis. Taigi matėm, kad
virutę ir perskaitė visiems saliu- mai, tie vyrai smarkus tik tada, tilpo, ir gerai išėjo, kad netalpinom
tuom tarpu. Keik visados pažymėti,
no svečiams garsiai. Sakoma, bukada policijos nemato.
jeigu kopija siunčiama ir kitam laikvus juokinga atvirutė : visas galiūLietuvių Viešasai Knygy- raščiui, nes kitaip du vienodi strapsniai gali pasirodyt, dviejuose laik
nas iš juoko drebėjo: mat priranas nuo rS-tos gatvės rengia baraščiuose, o tas nėra geistina. Raško
buvo
butų
to,
negalima
šyta
14 d. Balius turi bū- telį padėsim archyvam Nepatingėkit
lių
lapkričio
prie moterių skaityti. Juokėsi Ir ti pamargintas taip vadinamomis ir tankinus parašyt.
—

Am. Taut. Kliubo, nes
ntsvieu tik užsiimi {

Pajieškau savo giminaičio Miltolo
loši- Karalevičiaufl, Kauno
gub., Panevėyra kun. Lukošius.
mais, bet taipogi }r pašelpa lvgoie. žio
pav., Pampėnų parap., dvaro AdoLietuvos Vaikas. Taigi, kiekvienas lifetttVlB ir lietuvai- rnavo.
Girdėjau, kad New York

naujos parapijos

na

gub.
262

iš

Vekšnelių, Šiaulių pav., Kauno
Meldžiu atsišaukti adresu:
P. žagai as?
Frontenac st., Montreal, Canada.

EXTRA
BARGAIN
EXTRA
Parsiduoda:—5 lotai prie Western
ave. ir 42nd st.
Jeigu kas pirktų visus, butų galima gaut labai pigiai, net
Vladislovo už
pusę kainos, kai kitų parduodama.

Pajieškau savo pttisbnfHo
Butkaus, iš Bernatų kaimo, Betyga- Rašykite:
tos parap.,
Raseinių pav.^, Kauno gub.
A. J. Franckevicz,
Pajieškau dar draugo Pranciškaus 1422 So. 48th ct.
Cicero, 111.

Jančauskio, gyvenu Brooklyne.
pačių, ar kas juos žino, meldžiu
šaukti adresu:
Walter Monstovicb,

Jų
atsi-

Severa's
Balsam
of Life

Didelis

Pigumynas.

šiaur rytinis kampas Western ave. ir
Jlalph, Mich. 22-ro Place, arti gero persėdimo kam—R~
f"1
po. Tvirtas trijų augštų muro na-1
Pajieškau savo didėtų Jono Joku- mas, yra krautuvė ir du flatai,
peM. Gimus, kompoz., Mokytojas choro, bausko, Kauno gub., It&seinių pav., čiaus
apšildymas. Krautuve saliuno
902. N. California ave.
Kelmės parap., apięr 18;;}faetų Ameri- užimta. Randos
$864 j metus. KaiB. Vaitiekūnas, Režisierius,
koje. Aš Antanas ĮJoliiibauskas at- na $7200.00.
3149 So. Halsted st.
važiavau iš Lietuvį^, turiu pas jj
Henry P. Maun.
M. M. Juodis, Pirm. choro ir dramos. labai
svarbų reikalę. Jis pats, ar 3115 W. Madison st.,
Chicago, 111.
3252 So. Halsted st.
kas kitas, malonėkite atsišaukti adMitingai atsibuna kiekvieną pirmą resu :
Parsiduoda:—saliunas geroj vietoj,
nedėldieni mėnesio 1-mą valandą poA. Jokubauskis,
etoli lietuviškos šv. Jurgio bažnyčios;
r.ietų T. Radavičiaus svetainėje, 936
Box L. 28,
Westvil!e, 111. biznis gerai išdirbtas. Norintis pirkti
77. 33-čios gatvės, ant antru lubų.
atsišaukit po antrašu:
iaipcgi choro ir dramos repeticijos,
Pajeiškau savo dėdės Simano But- 3201 Auburn ave.,
atriouna toje pacio!« svetainėje. CboChicago, 111.
r)
repeticijos atsibuna seredomis, kaus, Mikniškių kaimo, Ilguvos parap.,
7:30 vai. vakare. Teatrų repeticijos Naumiesčio pav., Suvalkų gub.
GyveIšrandavojimui 6 kambarių pagyveatsibuna pėtuyčiomis, 8-tą vai. vak. na apie 20 metų Amerikoje, Jeigu nimas, apšviestas Elektra ir gazu,
Taigi., jauni vaikinai ir merginos, jei kas žinotų apie jj, ar Jis pats, meldžiu labai puikioj apielinkėj. Atsišaukit
mylite prasilavinti dailėje, kaip tai atsišaukti adresu:
antrašu:
dainose ar teatrų lošimuos?, tai kvieAntanas Butkus,
St. Budrikis,
čiam prigol#tt
Jaunų Lietuvių 555 E. 92nd pl.,
Chicago, III. 4760 So, Htr.lin ave.,
Chicago, 1U.

at-

abelnas

mija

nusilpnėjimas,

ir

skilvio

ane-

betvarkės,

kaipo tai:
Užkietėjimas, skilvio nemalldispepsija ir kepeny

mas,

neveiklumas.

(Soveros Gyvasties Balsamas)

Jojo reputacija paremta daugelio metų pasekmingo vartojimo.
Jisai prigelbsti organizmui atlikti savo užduotį; po sunkiai ligai paskubina pasitaisymą.
Jisai pagelbsti kraujo celėms savitarpiniame pasigelbėjime.
Jiaai suteikia besitaisančiajai sistemai reikalaujamos
stiprybes
Ir užtai yra tinkamas vartojimui atsikartojaičioje
karštligėje.

Kaštuoja
mas

75

centus.

kiekvienoje

Gauna-

aptiekoje.

Reikalaukite SEVERA'S BALSAM OF LIFE.

MoterĮs, be skirtumo amžiu-

je—jaunos
Parsiduoda.

Naud'ngas stiprintojas

sitikimuose, kuriose randasi

ar

Knygelę "SKILVIO LIGOS"
pareikalavus siunčiame dovanai.

Severos Reguliatoriuje

metuose—ras

stiprintoju, ypatingai tinkamas jų lyKaštuoja $1.00. Gaunamas kiekvienoje aptiekoje.
Reikalaukite "Severa's Regulutor."
Knygelę "Sveikata
Moterims" pareikalavus siunčiame dovanai.
prideranti
čiai.

negalėje

Reikale reikalaukite ir
veros" gyduoles. Jeigu

žiūrėkite,

idant gautumėt "Seaptiekorius negalėtų išpildyti
jusų reikalavimo, užsisakykite tiesiog nuo

Telefonas Yards 3162

Dr. A. L. Graičunas
GYDO

3310 So.

INVAIRIAUSIA9 LIGAS

Halsted St.

Chicago,

III.

O ERA PROGA!

Geri Laikai Ateina!
gausiai užderėjo, Geležiniai fabrikai gauna naujus
pradeda priimti senus darbininkus
ir
atgal į darbą, teipgi
dauguma kitų fabrikų praueda priimti darbininkų daugiau.
Javai

ra^>

(

hicagos didesniejie angliški

laikraščiai iš

liepos

i

prie 12-tos,

pigios

gerai atmenate,

protas

pinigus

namo

GIMINĖMS

Chicago,

LIETUVOJE

$3.00, norint-gi gauti du kartu savaitėje po 3 ntiin. anfsyk,
$2.15. Lietuvoje: metams
metams
$4.30, pusei metų
$3.20,
*1.60. "LIETUVOS ŪKININKO" prenum. metams
pusei metų
metams
$1.10; LletuveJe
$2.20, pusei metų
Amerikoje
$1.65, pusei metų 85 centai.
Oener. "L. t." Ir "L. U." Agentūroje Amerikoje galima gauti viso* Europos leidimo kningoa.
Reikalingi yra agentai. Užsakymus
ir piningus siųskite Bendrovės vyriausiam atstovui Amerikoje šituo
—

—

—

—

—

—

—

—

—

adresu:

Madit.

Square

V. K. RAČKAUSKAS,
Stat Box 204.

NUO VASARIO MĖNESIO. 1914 M.
Gaivinti Jaunąjį Lietnvos dvasią;
Saugoti, kad nesentų ir nebūtų sendinama siaurose
užsikirtimo ir fanatizmo ribose lietuvių mintis;
Gaivinti šviesų laikotarpi musų gyvenime lr literatūroje,
Tai yra "Jaunosios Lietuvos" uždavinys.
Visi jaunieji dvasioje lietuviai rašytojai kviečiami bendra*
darblauti "Jaunojoj Lietuvoj."
Išėjo 15 spaudos jau penktas numeris.
—

—

"JAUNĄJĄ LIETUVĄ" leidžia bendrovė, inkorporuota sulyg
valstijos Įstatymų. "JAUNOSIOS LIETUVOS" prenumerata metams $3.00; pusei mėty
$1.50; atskiras numeris

Illinois

—

25 centai.

Tatai užsirašykite tuojaus, adresuodami:

"JAUNOJI LIETUVA"
4611 So. Paulina St.

t/5

'K

Chicago, III.
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lotus, kur tau atneš 50% nuošimčių ir daugiau, nes tai saugiausis indS
į propertai
tau subostK, „e, kas nuneš, nei pavogs, nei sudegs, ale indėtas tavo pinigas augs
8 7vi
bulbes pasodintos geroj žemėj
kaip
metą,
kozną
gubai
Lietuviai jau nupirko 20 lotų dėl bažnyčios, kuri, netrukus pradės būdavot, tik 2 blokai nuo šit,

Įdek

ir

Vilija

Sudiev

juos

ne,

„mas p,mg,,,

^

Norėdami plačiau dasiiinot, kreipkitės

dai-

Į

4616 S. WESTERN AVĘ

mųs po

Iki

Knygius

Šiolei

buvo

išrasta visokių prosų, kurie buvo ne-

vartoti.
patogus
Tik dabar išrastas
INTERisATIONAL
prosas yra patoglausiB vartoti, tun
sunkumą 7 svarų, padarytas iŠ gryno vario ir yra gvarautuotas 6 me-

tams, negendantis.

pinigus, patogiausia vartoti šeimynoj
ir kriauCiams. Rašyk mums šiądien,
Męs dabar turimo 30 lietuviškų o gausi
platesni paaiškinimą ir kalną
Įvairioms dainoms rekordų, kurie Iki
per laišką. Reikalingi Agentai vitiol parsidavė po $2.00, dabar parsur.
Adresas:
REKORDAI!

—

traukėme dideli
tuvos Ir gavome

transportą

Iš

Lie-

plglaus, taip kad

parduodama

po

$1,00

8U

da-

prl-

nluntlmu.

Parašykite

mums

6avo

adresą,

"The Lithuanian

J.

F.

Mail Order House"

Budrik.

Chicago, 111.

3036 So. Union ave.,

o

mes prisiusime katalogą, Iš kurio gaTelefonas Humboldt 4532
leslte pasiskirti Ir apslstelluotl llaAtdara Dieną ir Naktj.'
tuvlškom dainoms Ir deklamacijom*
L. KAPLAN MAUDYKLIŲ CO.
rekordus.
Adresuokite:
Rusiškai-Turkiškos ir viA. OL8ZEWSKI,
,<«
sokių rųšių maudyklės.

111,

So.

Halsted

st.,

antrašo:

cpat

Tel Orover 20n4

ChlCACiO. ILL.

TOBULIAUSIS IŠRADIMAS.

25c.
50c.

LIEIUVI8KI

ATPIGO

parodyto

Lie

Malūnėlis,

meška,

ant zemiaus

VVESTERN REALTY CO.

INTERNATIONAL, PROSAS apsieipigiai, sučddina laiką, sveikatą ir

ch!cago,

III.

AT Y D Al

GERBIAMŲ TAUTIEČIU

fc

Pirmas

vienatinis

Lietuviškas

Daržas

Vasariškų

LEMONT'S RESORT FRUIT

į*

VaKacijų

FARM

ant kranto šv. Juozapo Upės, Sodus, Michigan
Gerbiami tautiečiai! Kaip prisirengsite apleisti miestą ant kelių dienų ar sanvailaike
vasaros
čiu,
karščių atlt pailsio, tai žinokit, kad ner.iMte geresnei vietos ui
LEMONT'S RESORT FRUIT FARM
Apygardoje Sodus, Micb., tuoj ant kranto upės St. Toseph. Yra tai puikiausi,
sveikiausi ir linksmiausi vieta praleidimui vasaros karštų dienų po pavėsiai* puikiauYra ten geriausios maudyklės bėgančiame ir čyštame vandenyj; mineramedžių.
siu
llskl .vandenįs, kurie yra naudingi reumatizuotiems, nervuotiems ir nusilpnėjusiems.
Puikiausia vieta iuvavimui. Laiveliai svečiams ui dyką po vandenį \aiinėtis.
viskas sveVisoki vaisiai, kaipo: žemuogės, avietės, obuoliai, gruiios ir vynuogės
čiams veltui. .Geriausias valgis, nes čystal ir gardžiai taisomas tam tikros virėjos
(kukarkos). Pienas Ir kiaušiniai švieži, nes turiu savo karve? ir viltas.
Puikus vasariniai nameliai taip vadinami "cottages," su papuoštoms ir minkštoms
lovoms, ir daug kambarių didėjam budinke, vis tai dėl pailsio atsilankantiems svečiams. Prekės: $8 50 ir augščlau už sanvaitę.
$ 1.75 Ir augščiau per diena ir naktį.
(Džiovininkų ntpriimam).
Važiuodamas ant Lemont Resort Fruit Parmos, važiuok taip: imk laivo, (botą)
linijos Graham * Morton, Chlcago Docks, VVabash av. Ir River gatvių, per ežerą
Lake Michigan j Benton Harbor. paimk strvtkarį "Do\vagiac—Eau Claire," kuris
davei lig minėtos vietos, "Leinont s Resort.
Kelias
prekiuoįa tiktai 75 centai.
Laivai iš Chicagos išeina du kartu kas dienę: 9:30 rytmety) ir 11:30 vakjrt.
Pasitikėdamas, kad gerbiami tautiečiai parems savo draugbrolį lietuvi, o fte kokį
ten airį arba žydą, pasilieku su godone jųsų,
—*

ALEX J. LEMONTAS
Adresai: Lemont's Resort, Sodus, Michigan.

Chicago, 668 W. 18th st.

1914-1916 W. Divislon Street
Arti Robey st.

Taipogi Rusiškai-Turkiškų maudyklių
dirbt,—nesivalkiokit! Išmokit
kambariai ir moterims.
barberio biznio; maži iškaščiai, pra- Barzdaskutykla krūvoje.
Chicago.
Eikit

skryneles

(boxea) po $2.50 metams.
Parduoda šifkortcs ir siunčia
pinigus
l visas svieto dalis.
Valandos:

Panedėliais,

se-

ir subatomis nuo
uedėliomis, utarninkais ir petnyčiomis nuo 8 ryto iki
6 vakaro.
8 ryto iki 9 vakaro;

1834 N. Castle st
520 W. Conway st

BROOKLYN. N. Y.
i. Ambroz&Jus,
120 Grand st
Vincas Daunora,
229 Bedford Ave.
BURLINGTON, N. J.
8. Petrunas,
413 Earl st.
Pas šiuos mus ageatus galima užsisakyti "LieU-vą" metama ar ai.t
pusėj meto ir užslmokfitL
CAMBRIDGE. MASS.
Pet Satkevičius.
877Cambridge at

CICERO, ILL.
K. Boczkus,
1318 So.

49th Ct.
RAPIDS, MICH.
C. Keatraitis,
448 Leonard St N.W.
GARY, 1ND.
Ant. Melkinis,
1109 Jeferson st.
GRAND

o
X

Nelaikyk Pinigų Už 3 Nuošimtį

30c.
30c.
30c.

sidėkit locną. biznj. Klauskit smulkNosaekoff's Barber
menų.
School,
Moteris
Pittsburg, Pa.
išmokinain
barberiavimo, Plauku Dabinimo, Manikuravimo.
Galite pinigus uždirbti

mokykloj.

Išduodame

diplomus.

Priima bankon pinigus ir moka
3%,

A.

S

X

na

28 Essex St.
BALTIMORE, MD.

MOKSLO IR LITERATŪROS
LAIKRAŠTIS,
PUSLAPIŲ DYDŽIO, IŠEINA CHICAGOJE

u

O
»a

40c.

304Wharlon SI., Fhiladelphia, Pa.

ATHOL, MASS.

MĖNESINIS

tautiškos

J. H0DELL,

Kaz. Granickas,

"JAUNOJI LIETUVA"

°

dainorių Clark
Meldžiamo kreiptis šiuom adresui

Už sudėtus pinigus
mūsų bankoj duo
dame čekių knygutę, ii kurios
parašyti Čekiai tinka visur. Skolina pinigus ant Real Estate. Perka ir
parduoda namus ir lotus. Išsamdo
bankines

L. Gawlia.
Vincas želvis,

m

J<

20c.
po
Juodas varnas, Tolima šalis po 15c.

kur
Maršas

pas-

rodomia, ketvergais

New York, N. Y.

<

o
p
C

50c.

—

namas

"LIETUVOS" AGENTAI.

64

40c.

Naujalio

Vaikštinėjo

Geo. L. Ukso pres., St.
Marolnkevičz
vice-prez., A. J. Bierzynski iždininkas

Bankos

ii

p-* 3j

50c.

8. šarka J.

Biruta,

NEW CITY SAVINGS BANK
4601 So. Ashland ave., Chicago.

Pažangiosios pakraipos dienrašti "LIETUVOS ŽINIAS" ir "LIETUVOS ŪKININKĄ" per Sitų laikraščių generalę agentūrą Amerikoje.
Prenumerata "LIETUVOS ŽINIŲ" Amerikoje: metams $6.00, pusei
metų

U

Pet50c.

3252

3252 South Halsted Street

M.

2. Graii gamta M. Petrauskio ..
3. Lopšinė daina J. Naujalio ....
4. Barkarolė J. Naujalio
5. Kur bakūžė samanota S. Šimkaus
6. Dvi daini S. Šimkaus
7. Apleistas Koschat

va

A. OLSZEWSKI BANK

SAVO

stygos

bar

duosime visus

tau

tatvmui.

AR

Vargon.Sąjungos

1. Skambančios
rauskio

miau minėtos {vairios

renda išmokės.

UŽSIRAŠYKITE SAU

Amer. Liet,

nos:

63-čios ir 79-tos

ir kol yra iš ko

Jei nori budavoti, męs

O ,58

ir

9. Baimė, versta iš rusų kalbos.. 30c.
P. S. Hektografu atspauždintos že-

pasirinkti.
Męs dar čia turime kelioliką labai gerų namų ir lotų ir juos
parduodame pigiau kaip kiti ir ant labai lengvų išaiokesčių. Męs
nereikalaujame visų pinigų: įmokėk tik tiek, kiek gali, o reštą pati
namo

S

KNINGYNE

gatvių, kur 5 metai
atgal pardavinėjo lotus po $2,000 o šiądien moka už juos po
$6,000, o už kampinius po $60,000. Bet nereikia j ieškoti toli. Štai
ant 35-tos ir Halsted gatvių už
šiaur-rytinį kampą siūlo $50,000,
o savininkas neduoda
jo be $70,000, o tas kampas yra nuo čia
netoli, tik 3 blokai į pietus. Netruks ilgai, kad ir tarp 31-mos ir
34-tos gatvių properčių kainos žymiai
pakils ir kas čia jas turės,
tas pasipinigaus.
Todėl, jei norite lengvu budu uždirbti $1,000 ar daugiau, tai
nelaukite, kol čia properčių kainos pabrangs, bet pirkite jas dabar,
kol yra

"O

O «
> X)

gerai pasipinigaus. O kada pasistatys čia Hotelis, Departamentui is
Štoras ir kiti dabar rengiami storai, tai properčių kainos čia pasitrejos, taip kaip pasitrejojo ir net pasidešimteriojo properčių kaiHalsted

O- «•

>

3

rt

be darbo ir

ant

S-

U*

£3

H

kad dar pernai galėjote čia pirkti lotą už $1,200, o
šįmet už tuos
pačius lotus jau moka po $2,500. Taigi tik su vienu metu lotų
kainos čia pasidvejojo. Taigi tik per vieną metą uždirbo
pirkėjas,

nos

rQ
rt

01
t»

'3 .&

3

kelia vertę

klapato $1,300.
Atminkite, kad kaip tik atsidarys didysis Teatras, tai čia
perčių kainos pasidvejos, ir kas čia turės namą ar lotą,

>

S"°

biznį.

seniau gyvenate,

3*>

"

tu antrašu.

Biznieriai reikalauja
storų ir ofisų, ir tada jie nepaiso, kaip butų brangus namai ar lotai,
jeigu tik yra geras *'trafic," jie perka juos ir rengia sau tinkamus
storus. Jau ir šiądien tie lietuviai, kurie suprato šios
apielinkės vertę, stalo naujus dailius storus ir ofisus, o statymas naujų namų

visų kitų properčių.
Jus, kurie šioje apilinkeje nuo

rt*

.o

Europą.
Musų Banka Išdirba visokius raštus
ir dokumentus visose kalbose ir duoda rodą lietuviams visokiuose atoltikimuose lr reikaluose ypatiškal lr
pe~ laiškus. Tik krelpkltfis vlršmlnS-

didysis Teatras jau baigiamas statyti. Jis atsidarys
savo

visą Ameriką

po

3

v-

o

geležinkelių

ant

Properčių kainos pradėjo kilti?

biznieriai nori turėti

Savings

svetimų žemių pinigus maiParnome, perkamo ir parduodame.
duodame šifkortes ant visų linijų J
krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus

sirrai,

U rudenį. Mat dideli Teatrai sutraukia kas vakaras tukstančius
žmonių iš visų miesto dalių, o kur tik yra didelis žmonių susirinki-

mas, ten ir

to

Priimame pinigus | Banką užčėdij,mui uuo vieno doliario ir daugiauB
lr mokamo trečią procentu ratomia
Siunčiame pinigus J viant metu.
sas svieto dalis pigiai, greitai lr tel

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

kad

T3

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

31-irios ir 34-tos

S
.O

New York City

Town o£ Lake

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

Todėl,

o
f\l

LIETUVIŠKA BANKA

geru uždarbiu.

c/>

§

P. Mikolainis

Todėl dabar yra geriausias laikas pirkti namą tokioje vietoje,
kurioje properčių kainos kįlą, kad netrukus galėtumei jį parduoti su

Ar žinai kodėl čia

<"įrtffini JuoJ/vUiCn e/ icf -4-Sri St/flcrior Coi/rt C0*""/'j3'Cn:rj fiirf/ftvn e/ c/ tS /fcr&t
tf//%*«</#a tcrej ,/Jfc Wft S.fOeJj-c. / T s. K.

a.

Box 62

pagerės.

Halsted, terp

viduryj
Chicagos, tik už pusę prekės, kiek yra verti. LOTAI po $275 ir augščiau
$50
įmokėti, o likusius po $10 ant mėnesio.
lengvų išmokėjimų:
Suros, vanduo, gazas jau yra pravesta ir saidvokai sudėti ir pilnai užmokėti, tik imk ir būdavot
>au namą, kokį nori.
Nelauk ir neatidėliok ant rytojaus, bet važiuok šiądien ir pirk lotą, nes dabar yra pati geriausia
[)i"og:i pasiskirti kur gerus kampinius Lotus dėl biznių arba dėl gyvenimų.

Kas atsiT)8iHkirpf>s šita apgarsinimais "Lietuvos" ;r *$1.00 per
money order, lai gaus visas 4
knygas U0o. pigiau.

17 dienos.

Išpardavimas Lotų

Miesto

uit

Aritmetika mokinimuisi rokandi:, su paveikslais (apdaryta).. 35c
31
ai
Viso $1.60"

Kad darbai gerinasi, tas duodasi girdėti ir iš pačių lietuvių, dirbančių kito.-c dirbtuvėse, ir yra viltis, kad rudeniop darbai visai

Ar tu žinai, kad ant

Pačiam

15g
jo
Naujas Budas vokytis rašyti b«
10c
mokytojo

didelius Orderius ir

Taip

Didelis

Crematika ancljškoskalboimokytibbc niokytojo(apdaryta)$ 1.00
Vaiku Di augas arba kaip molcy
tisskaitytl ir raSytl be mokyto-

2 iCATALIOGAI DYKAI!
lietuviškų KNYGŲ

nuo

seniausios iki

naujausios
laidos, pilnas naujas katalogas,
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI.
MYLĖTOJU! MUZIKOS, čia gali gauti
gerų muzikališkų instrumentų
katalogą, įvairiausių armonikų,
koncertinkų, klernetų ir 1.1

v

TELEPHONE DROVER 1924

Geriausia Akušerka

0. Jonikiene
3364 S. Halsted St.
(Kampas

34

tos)

Chicago, III.

Per

A. OLSZEVVSKIO

BANKĄ

Jau 22 metai, kaip šita Banka užsiima siuntimu pinigu ir šifkorčių, ir per tą laiką išsidirbo geriausią systemą, pagal kurią galime greičiau ir pigiau persiųsti pinigus ir šifkortes negu kitos bankos.
ir

Musų laivai išplaukia
perplaukia mares su

iš Ne\v Yorko kas antra diena

5—7 dienomis.

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

Rašant man laišką, paminėk katra
KATALOGĄ prisiųsti, arabti kartu'
Reikalingi knygų platinto jai-agen
tai iš mažesnių miestelių, pardavinėti
knyįas ir laiškams popieras. Adresas:
, M. J. DAMIJONAITIS

903 W. 33rd S».(

Siųskite

nakvoti nei kaštuotis.

CHICAGO, ILL,

Ant pinigų, kokius turite, pasiimkite iš savo bankos
čekį važiuodami j Chicagą, ir atsivežkite pas mus, o inęs

jį jums išmainysime ant ruskų pinigų,
į krajų taip, kaip norėsite.

J. J. STASULANIS,

Važiuojantiems į krajų

PRAKTI5KAS ISDIRBP.JAS IR PARDAVĖJAS

Konsulio pasportus,

UUZIKALISKŲ INSTRUMENTŲ.
Turiu krautuvu
Ir dirbtuvę muzikališkg instrumentų. Dirbu naujus
ir s^rai pataisau
senus

tus.

instrumen-

Nesikreipkit

agentų, kuriems už patarnavimą turite mokėti: kreipkitės stačiai į mano dirbtuvę, bus juins pi36
giaus. Turiu
metų praktika ir
iš
Ropaliudijimus
sijos, Vokietijos ir
Amerikos, kad dard» atlieku kuogeriausiai. Mano krautuveje yra
didelis pasirinkimas (vairių muzikaliikų instrumentų,. ir mano kainos daug pigesnės kaip kitų. Jei pirkęs nebūtų kuom nors užganidintas, aš permainau, arba pataisau uždylią. Savo

prie

perleidžia

VAITIEKŪNAS
"LIETUVOS" AGENTAS
lankosi dabar New York, N. Y.,
apielinkėse. Pas jJJi galite užsirašyti
"I.i-Jtuvą" ir prenumeratos pinigus
užsimokėti.
PETRAS

HERRIN, ILL.
J. T. Adomaitis,
820 So. 16th et.
CHICAGO, ILL.
A. OLSZEWSKI,
Juozas Aleksa,
8374 Rexkoff av2.
"Lietuvos" leidSjas.
Juoz. Braknis,
3327 Lowe ave.
Ed. Butkevičia,
3153 Emerald ave.
"LIETUVĄ" GALIMA GAUTI PAS:
John Bimba,
1801 S. Jobnson st.
Jos A. Duoba,
darb« gvaianluoju.
Antanas Grišius.
708 W. 17th PI.
1234 Michigan ave., Sheboygen, Wis.
W. Gaižauskas, 10759 S. Michigan av.
J.^T. STASULANIS,
P. BARTKEVIČIA,
Adourss JoMUb,
170d Rublo st
3231 S. Halsted st., Chicago, 111. 877 Camhridge st., Cambridge, Masą.

per

su

męs

kuriais

arba

pasiųsime

parūpiname nuo Rusijos
Rusijos valdžia liuosai

rubežių.

Kurie reikalaujate pasportų, tai prisiųskite mums 3
dienomis pirm išvažiavimo savo vardus, pavardes, metus ir krajaus adresus, ir $3.00 pinigų, kad męs suspėtume į laiką pasportus parūpinti. Taipgi kas turite didesnius pinigus vežtis, galite ant jų paimti iš savo bankos čekį (draft) ir tą čekį prisiųsti mum3 pirm laiko,
su nurodymu, kaip norite
juos krajun persiųsti, kad męs

galėtume į laiką viską surengti.

Musų

adresas yra šitoks:

A. OLSZEWSKI BANK
3252 So. Halsted

St.,

Chicago, III.

Daugelis žmonių sunkiai pinigus uždirba, o lengvai praleidžia.

Iš

daugelio paduodame

tiktai

keletą:

ruimus 2 šeimynom; puiki'ai
jaus uždirbsi antrus pinigus.

Mokėk tik tiek. kiek dabar turi,
mokėsi lengvai ka mėnesis.

Naujas, mūrinis, su geru beismentu, garu šildonias, viskas kietmedžio, raudos 48.00; puikiausiai įtaisytas, arti prie YVashington Parko ir VVhite
City. Namas vertas $7,000, dėl svarbių priežasčių parduosime pigiai.

gali greitai pralobti.
Męs turime pardavimui daugybę namu ir lotų. Parduodame lengvais išmokėjim'ais. Nereikalaujant visų pinigų
įmokėti.

likusius iš-

o

IjiiUuU

mus.

Labai geras

aoqaa
*puoUU
mynoms.
ajooaa
&£OllU

[STEIGTAS

L

tuo-

uždirbti
aaqa|vt
IpoOU

Tel. Austin 737

1886 M.

$600 R

[&S2*«8

U $300
I

Antanas A. Slakis

U

ADVOKATAS

Veda visokias

civiliškas ir kriminališ-

bylas,

kas visuose teismuose

(suduose).

Išmokėjo našiems ir našlaičiams posmertinių pašalpų $91.797.68; įvairiems kulturos reikalams $8.431.18.
Turtai išneša (1 d. Sausio 1914
m.) $64.620.36.
York, N.

10

METŲ

Kaip Lietuva

Street

33-čiį gatvę

nuo 7 Ik 9 vai.,
išs. iriant nedėllas

Telephone

RANDOLPH 5246

1.
2.
3.

tariame

perskaityti

geidžią

ir

r

pavaišinti

Pirkimo Namų ir
Biznių ir Visokius kitus Rejentališkus Raštus Geriausia Padaro

S=0=L-0

D

BIXNDf

BIURAg

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

jubilčjaus

Kaina

tik

centai.

45

pigiau.
kartu

Adresuokit,

Lietuva

geres:iiuose Saliunuose

Mokyklai

A. OLSZEWSKIO BANKOJE

CHICAGO.

A.

rio

"ATEITIS"

ipagal

smulkesnių žinių kreiptis ypatiškai
arba
per

C. J.

laišku jiuom antrašu:

L E

J.

BIERŽINSKI,

Chica^o,

UtarninJcais, Ketvergais ir Subatomis nuo 6 iki 9 vakarai3
Nedėliomis nuo 9 iki 12 rytais

366 VV.

VESKIS,

?

F. i. JOZAPAIČIO APTIEKA

Geriausia Gyduolė
PLAUKAMS

1SS ir Yards 551.
'j
Užlaikome
tik
geriausius vaistus, r
j! Ypatinga atvdq atkreipiame į gera iš- į
pildymą receptų. Reikalui esant, meldrtame pas mus kreiptis.
į
laiškus tik tiem itsakome, kurie prij,
siunčia už 2c. stampa.
: F. A. Jozafiiitis, Api\*kos Provisorius.

prisiųsdami

sustiprina skelp-j, sujudina šaknis,
plaukus padaro švelnius, blizgančius,
geriausis vaistas nuo Dandraff
"lusky". Vartojant du ar tris kartus
j sąvaite, sustabdįs plaukų slinkimą.
Trinki.' gerai į skelpa, ant šaknų
kas antra ar trečia dieni.
Prekė 50c. ir $1.00.

|

yra

|

|

Halsted St.

3601 So.

Ct.icafo III.

^

F. A, POSZKA'S PHARMACY
Telephone

3121 So Morgan Street
Tel. Yards 695
ChiCAGO, ILL

Canal 285

K. KATUTIS
Dr.O.C.HEINE
DENT1STAS

GRABORIUS

Publishing Co.

OFISAS~Kampa» 31 ir So. Halslod
(SfruiMS viritiekas.) A CHICAOO,

710 W. M St.

ILLINOIS

Laikraščiui susilaukti jubiliejaus ir
jubiliejaus numeri galima tik
viens sykį j 15,- 25 ar 50 metų. Toks
tai retas atsitikimas.
Ir šie metai tuo yra žymus, kad
didžiausias lietuvių laikraštis "Katalikas" susilaukė 15-os metų jubiliejaus ir
išleidc gražų jubiliejini numerj, pilną
paveikslų \t indomių raštų. Amžinos
svarbos šitame numeryje yra ankietq į
klausima: "Kas šiandien butų svarbiausiai lietuvių kulturos pakėlimui Amerikoje?"
Sita jubiliejinį "Kataliko" numerj
kiekvienas privalo įsigyti atminčiai. Už
10c. bus prisiųstas kiekvienam.
Kcikalaukite tuojaus, kol neišsibaigę.
Rašydami adresuokite:

Pres.

III.

J. M.
KADA III Iš KUR GERIAUSI IR
GREIČIAUSI LAIVAI IŠPLAUKIA
IR KIEK ŠIPKORTĖ KAŠTUOJA
Parašyk mums atvirutę, paduodant savo vardą, pravardę ir
tikrą adresą, o męs atgalia pacta prisiusime pilnus padavadijimus.

TANANEVIČIA,

3249 So. Morgan St.,

Jei

mums

Bell

i

System

savo

adresą,

o

męs

pasiųsime

mušą

rublių

Męs aprūpiname visus Bankinius ir Seno Krašto
greitai ir tinkamai. Kiekviename reikale kreipkitės

kainas

Prisiųsk
ir

reika-

Chicago,

teisingų žinių

nori

Tcl. Canal.

Attorney & Counselor at Law
30 N. LaSalle St„ Cor. Was.1ingtoi 31.
Siock Bxchango Bldg., Roons 1107-11U

2118

DR. A. YUŠKA
LIETUVIS GYDYTOJAS

1749 SO. HALSRED ST

Telepbone Franklin 1173
Litlnvisadvokatas, bai£(st«isių rao<it-\ A. n»Veda
risokias bylas, CiViIiiiaiir <ririkoje.
rr>ii,aiiikas visuom teismuose
suiujie).

CHICAGO, ILL.

CORNER 18th STREET

6y«.

iš

i

pigiai,

mumis.

Anglijos,

laikrašti,

einanti kas dvi 6avaiti. Kaina su
prisiuntimu } namus metams $1—pubmečiui
50 centų.
—

Labai retai teatsitinka, kad biznierius,
ten užimtas

imtas, kad

Bell

jis nebūti], bnt\j

negalėtų

patarnavimas

žinojimu

viek

mitaupina

MICH1GAN PARMOS
kaip

perdidziai

p įkalbėti per

už*

telefoną.

vion užtikrina susi-

ne

kiekviename

laiku asmeninio

Adresas:
Rever. Jos.

atsitikime, bet

pasimatymo.

George W. Svvigart, Swigart Tract'o savininkas, nori pranešti, kad
Antanas Kiedis daugiau netarnauja pas jį. Lietuviai visose
Suvienytose
Valstijose žino Mr. Swigart'o žemes Michigan'e. Daugelis jūsų turi dabar
jo mapą. šioji mapa rodo miestus Wellston ir Peacock, kuriuos Mr.
Swigart išsklypavo. Wellston yra 12 mylių į šiaurius nuo Peacock ir yra
jojo vyriausioji Michigan'o buveine, kur jisai laiko ofisą ir aštuonis
automobilius, kad rodyti laukus. Mr. Swigart yra nutaręs parduoti
šią žemę
tiesiog lietuviams ir tokiu būdu išgelbėti jus nuo komisijų mokėjimo. Kuomet jųs perkate nuo jo, jus perkate tiesiog. Jisai varo
plačiausią laukų
biznį Michigan'e ir kas dvi savaitės veža visą karą pirkikų į- šiuos laukus.
Paklauskite exkursijinių dienų ir ratų, jokių
kaštų už automobilius. Ji3ai
turi 50,000 akrų, iš kurių galima pasirinkti. Jojo lietuviška
kolionija Mason,
Manistee ir Lake pavietuose yra didžiausia
Suvienytose Valstijose. Jisai
šimtus
yra pardavęs
farmų lietuviams, kurie yra čia apsigyvenę ir
kuriems
gerai klojasi. Jeigu jųs neturite mapų, rašykite tuojaus dėlei
vienos,
ir
literatūros,
sužinokite
taipogi
viską
apie
sią
naują Lietuvą
Amerikoje, kur lietuviai yra liuosi ir neprigulmingi.
Laukai nuo
$10 iki $25 už akrą, arti gražių ežerų ir upių ir gerų
miestų. Lengvos
nuo $50 iki $200 įmokėti ir $10 kas
sąlygos
mėnuo. Kuomet žemė
yra
pusiau išmokėta, jisai apdraudžia jus be jokiu kaštų; taip kad
mirtute, tai likusioji dalis užrašoma jusų šeimynai." Paoiklausk jeigu jųs
vadovaujančių lietuvių Cbicagos ir ant laukų dėlei atsiliepimų. Jie. papasakos
jums
apie Mr. S\vigart'o finansinį stovį ir dorumą, tei^ngą reikalų
vedimą su
visais lietuviais lygiai per praėjusius metus.
Daugiau lietuvių
pirkti žemts šįmet iš daugelio valstijų negu kad kuomet nor*atvažiuoja
pirmiau.
Jie džiaugiasi, kad pasiliuosuoja iš
kasynlų ir dirbtuvių. Cia yra mokyklų,
gerų kelių, telefonų ir t. t., ir męs dabar
pasiruošę pradėti lietuvišką bažnyčią. Lietuviai čia augina visokių rųšių žolių,
javų,
galvijus, avis ir kiaules. Musų klimatas ir laukai labaidaržovių ir augir.a
panėši j paliktučsius sename krašte. Atvažiuokite ir
prisidėkite
šios
—

Bell

telefonas

yra

kiekvieno biznio

Vartok

magiškas raktas

del

duriij.

apsčiai lokalį

ir

Long Distance

lefoną.
Chicago Telephonc Company
Bell Telephone Building
^

Official 100

te-

prie
didžios lietuvių
kolionijos. Rašykite mums tuojaus, ar jųs
galite prisidėti prie musų sekančios privatinės karų exkursijos via P.
M. R. R., išvažiuodami iš
mano
Cbicagos ofisų 11 vai. išryto utarnir.ke, rugpjučio
(Aug.) 4 d. Tikietas nuo
Chicagos iki Wellston ir atgal $8.30, kurie
prie pirkimo Męs
atsakysime jums lietuviškai. Mr. Swigartatrokucjuma
turi savo didelius
vyriausius
ofisus First National Bank
Bldg., C'hicago.

,

I

George

antrašas:
J 1247 First National Bank

W.

28 metų

Dr. J. KŪLIS

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
3259 So. Halsted St., Chicago, III.

EINA KAS SEREDA. BROOKLYN. N. Y.

ANTANAS VISBARAS

visokias

ligas moterių, vaikų

ir

>usei

Iii.

Parduodu

ir lotus po
Apdraudžiu namus ir rakandus nuo ugnies
geriausiose kompanijose, kaip Royu
North \Vestern ir kitose,
namus

J. J. Pauksztis & Co.
Str.,
Orocklyn, N. V.

visį Chicago.

kurios

turi

po

120-124 Cirand

keletą miiionij

Telefonas

kapitalo.

Taipogi parduodu farmas 510 visa
Amerika ant labai
lengrą išmokėjimų. Duodu paskolas ant pirmo mortgage.

Siuomi

CHICAGO, ILL.
Telefonas Yards 3159.

kada-nors

laikraštį

Mano ofisas aprūpintas naujausiais
budais gydymo. Visus ligonius >tongsiuosi užganėdinti kaip ir lig šiol.
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika
ir toliatts mane rems, esiu namie aut
kiekvieno pareikalavimo dieną, ir nakt{. Ksiu specialistas ligose vaikų, moterų ir vyrų ir užsendlntose ligose.

W. B. B0CZK0WSK!

Mahanoy City,

Pa.

Phone

_

__

Darau visokią operaciją.
Liekuosi su pagarba

Dr. G. M. Glaser

C0.,

Užslanluoss mitams $3, puse! Ki!į $i.S0
Rašydami laiškus adresaolriic

3149 S.
RUSIJOS

Chicago, III.

DR. K. DRANGELFS

Tel. Morton Pat h 351

3261 So. Halsted Sf.

AnnaA.Iuttlis

sutartį-

Priešai A.

Ghicago,

III.

Olčevskio Banką

Tel. Canal 40.52

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
Chicago,

Kimpis 23-6os gitves
Illinois

VIENINTELE IIESlCGIIIE RUSUOS

AMeIuKCS

Drover 505

LIETUVYS DENTISTAS
VA LANDOS:-nuo 8 iki 11 ryte nuo 1
iki
4 popiet nuo 7 iki 9 vak. Nedėliorn
panai

Chicagoje Pirmutinė
Mokslą Baigiusi Lie10

tuvė Nursė, Akušerė
:
ir Masažistė. :
1339 Si 48th Ct.

Morgan St.

Kertė 32-ros gatvės.

DRAUGAS PUB. CO.
2634 W. 67th St.

__

"DRAUGAS"

gvildena svarbiausius gyvuosius
lietuvių reikalus.
"DRAUGAS" alsiiina mitams $2, p|f>cl m. $1

Adrcsuokit taip:

Morgan St.

Kertė 32-ros flatvėo.
Telefonas Yards G87.

riausių redaktorių. Rasi jame
geriausių raštininkų raštų ir visokių žinių iš Lietuvos, Amerikos
ir iš viso pasaulio.

M. Glaser

apreiškiu

3149 S.
matei

4532

pagodotai visuomenei, jog esu seniausias gydytojas
ant Bridgeporto, praktikuojant per 22
metus, perkėliau savo ofisą, ir gyvenimą į savo locna namą. po numeriu

Halsted st.,

"DRAUGĄ"?

$2.50
puseimetų $1.25

Humboldt

Dr. O.

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

Prenumerata metams

s

metij $1.oo. Užrubežiuose; metams
S3.oo; pusei metų $1.59.
RAŠYK ADREiU:

Gydo

Ar

Pėtnyčiomis

laikraštis

vyrų. Spęciališkai gydo limpaučtas, užBisenėjusias ir paslaptingas vyrų ligas.

Scotland.

Eina jau 25 melai

senas

!r paduoda daugiausiai geru Ir svarbiu žinių Iš Amerikos, Europos ir viso svieto, o
trer.umerata kaštuoja metams tik $2.oo;

RAŠTIS

Utarninkais ir

arli 3i-.uj

VIENYBE LIETUVNINKU

DU-KART NEDELINIS LAIK-

2302 Su. Lavitt St.

SVVIGART
Chfcago,

Lanarkshire,

M06send,

St.,

VarJi iJ

Tel. YARDS 1532

3112 So.

Norbut,

I>23 S. Haisted
Iclei boiie

UI.

užsisakyk sau metams ar
pusmečiui
"IŠEIVIŲ DRAUGĄ"
Vienintelį Didžiosios Britanijos lie-

tuvių-katalikų-tautininkų
reikalus

ILL

Ghicago

—

—

Broad\vay,

SO. BOSTON, MASS.

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

išleisti

žinai

KADA PINIGUS PER
MUSŲ BANKĄ?

paturėjimui uždyka.

Adresuokit taip:

F. P. BRADCHULI3

4601 So/'-Mand Ave.

BIURO VALANDOS:

lingas blankas.

in-

CHAPOSKE, irT. PODLASKIS lietuviai aganti

LIETUVOS REJENTALIŠKAS BIURAS

SIUNTEI

"Ateitį" išleidlcėją. bendrovė,

korporuota ant $25,000. Dalaikas užsirašyti "Ateitį". Reikalaukit vieno nume-

3252 SOUTH HALSTED STREET,

New City
Savings Bank

AR

o

bar

LIETUVIŠKAS

CHICAGO,

metams,

■■Kalhrts
Angliška, Vokiška ir Rusiška
norį ir Lenkiška).

JUBILIEJAUS NUMERIS.

ar

Kaina tik $1.50
85c. pusei metu.

—

pinigus:

r

Mnliinam-i

Savaitin s Laikraštis

"ATEITIS"

at-

didesnį skaitlių,—dar

Imant

STRAUS BROS. CO/gM DEP'T L. CHIHAGO, ILL
A.

io-metinio

piai.

I

Rye

Gaunama visuose

Spauda.

gavimo spaudos rengėjams.
Knygos didumas 153 pusla-

itaipo Skanu, Tvirtą ir sveiką gėry mą
Geriausiai pastiprinanti, priimna, skani
ir sveikiausia stalava degtinė.

216 W. Madison St.

3252 80. HALSTED ST.,

ir

savo

mylimą svečią.
Daktarai rekomenduoja už geriausią degtinę

Kontraktus

[lEffltOS

(arielką) jei

>

wnori buti sveikas ir turėti kuom

Pasportus, Affidavitus,

REJENTAL1SKAS

Zj'

:

"Ateitis yra bepartyv tikas laikraštis, tarnaujantis jaunimo
ir kultūros reikalams. Talpina daugybę įvairiausiu
ilnii;. Didelio formato, 8 pusi.

Telefonas Yards

Sitą knygelę
perskaityti visiems laikraščiu skaitytojams,
korespondentams

M Turėk Savo Namuose
WGeriausią Degtinę

Naujas
III.

Pradinis Prircnįiamasai) Kursas.
Prekybos Kursas pagal Ainer. pliana,
Prekybos Kursas pajai Kusijos pliana
(del

knygą

verta

%r(

kuošlrdlnglauBlal.

3200 SO. HALSTED ST.

labai žin-

naudingą

Kultura ir
Rusiškas Doviercnnastis,

:

manančią Jrįiti Lietuvonj.

DROVER 5326

*

Saitas aluB, gera degtinė, kvepianti cigarai.
Priima avečluB

valizų drabu

Dienine ir Vakarine

=====

privalo žinoti, kokią
milžinišką svarbą turi spauda kiekvienos tautos kultūriškam gyvenime. Todėl pa-

VAKARAIS:

C H 1C A G O

Telephone

halsted

PlRMAtlLINIS BUFETAS

Leveskio MM

Atgavo Spaudą

BRIDOEPORTO OFISAS:
So.

Chicago. III.

K. ZURAITIS

J

Lietuviška,

(PrieSai

ir

Chicago,

Visi

3255

patarnausime

o

S. GORDON

Del

Room 1014 Association Bldg.
19 So. LaSalle St.

kuparų

1415 S. Halsted St.

dokumentus.
MIESTO OFISAS:

St.,

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ ŠTORĄ

O

padirba visus kitus legališkus

obstraktus ir

3151 So. Halsted

E

Y.

mus,

Paduoti užsakymai veikiai aprūpinama.

LIETUVIŲ APDRAUDOS DRAUGIJA

Peržiūri

ant

žemų nuošimčių.

ant

J. SINKUS & CO.

vyru ir jaunikaičiu apred.

Speciališkumas

$1000 K

pįlįj*£*v

A. B. Strimaitis, Centr.
Sekr.
307 W. 30th 3t.
...
New

Skoliname pinigus statymui namų
Taipgi apsiimame pastatyti n'atnus.
Su bile kokiu reikalu kreipkis
pas
kuogeriausiai.

arti

žiams.

I

V

gali

o

Nauji, ant užsakymo padaryti pavasariniai
siutai, vilnoniai, po 535, 546 ir $50, dabar parsiduoda nuo $10 iki $20. Dėvėti siutai, kurie
buvo padaryti už $40 ir $50, dabar
parsiduoda
už $5 ir augščiaus.
Didelis pasirinkimas ant
užsakymo padarytų
kelinii;, padarytu už $4, $5 ir $ti, dabar parsiduoda už $2.50.

Kiekvieno lietuvio privalumu
yra prisisidėti
prie tos organizacijos. Moka pašalpą

T $159

tiktai iki fl:00 kiekviena ryu

t :5j0 iki 12:00 vai. ryto

Pigumynai

PIGIŲ LOTŲ.

važiuot \ visas šalis miesto. Tik $50 reik įmolikusius po $10 kas mėnesis. Toje apielinkėje
lotų
vertė greitai kįla, ir tas
laimės, kuris greitai pirks.

Šeimynų, medinis, po 5 ruimus; užpakalyj
ę'MOO
$.j4UU
didelis tvartas laikymui
arklių ar karvių, 2 lotai, ant 93-čios ir Lexington ave., Burnside.

Valandos.

Ncdciioms

už 5c.

uve; gera proga

pinigo.
4 šeimynoms, neša randos
S45.00; Cicero,
lietuviškos bažnyčios.

A
I
ligoje po M
$6.00 savaitėje ir turi keturis
apsaugos laipsnius: E
E

5208 W, Harnson Street

TURIME DAR

Apie Crane Co. dirbtuves, kurios jau bus baigiamos ir
kuriose dirbs suvirs 10,000 darbininkų, turiiiie dar
keletą
neparduotu lotų labai pigiai. Vanduo, gazas ir nuovados
ir
išmokėtos. Lotai randasi ant puikiausių gatvių,
įvestos

tvarias ir biznevas lotas

gatvės netoli Ked/.ie

SUSIVIENIJIMAS

t tone Canal 1203

tuc

o

gerais įtai-

su

kėt,

—r—

Rezidencija

YaUcdos.
iki i2:t)0 vai ryto
ir«
tifcri.C0 iki 8:00 vai. vale.

šitą,

anį 47_tos

ęcoAA

Moterų ir vaikų ligų specialistė
1725 West 18th Street
Tarp Paulina ir Woodgai.

Pirk

karių linijos ir bulvaro.
3-jų kambarių triobelė,
2

.pOoUU

D-re Maria Dovviatt-Sass
utisas

$500 įmokėti, likusieji išmokėjimais; raudos
$44.00 ; 2 augštų, mūrinis, po 4 ruimus, 4 šeiCieras namas. Ant YVallace, arti 37-tos
$000 įmokėti, likusius išmokėjimais; prie Ilalste{j jr 35.^; lotas 25x138mūrinis, po 4

apžiūrėta?.

mūrinis namas,

Synuiis; štoras, salė ir 38 ruimai dėl 8 šeimynų;
randos neša $185.00 ant mėnesio, tas namas vertas
$3000.00
daugiau negu už kiek dabar jį galima nupirkt, nepraleiskite
progos turintiejie pinigų, reik jmokėt tik tris tnkstančiai, o kitus ant lengvų išmokėjimų. Randasi
prie stryt-

Ant Parnell ave., arti 35-tos.

namas.

angštų. puikus

JpiOUUU

įmokėti, likusieji išmokėjimais; raudos
$46.00; 2 augštų, medinis, 12 ruimų, po 6 rui-

Tam-ta sunkiai uždirbi ceni.us, todėl žiūrėk, kad jie tau
atneštu dvigubą nauda.
Doleris uždirba kitą dolerj, jeigu
žinai kur jį padėti. Padėk savo pinigus ten, kur jie atneš
10, 20 ar dar did^nj procentą, kur pinigai niekuomet neprapuls, o užaugs kaip ant mielių, be vargo, rūpesčio ir
baimės.
Xemokėk kitam randą ir neimk randos kvitas, bet mokėk
pats j savo kicenę, mokėk ant savo namo! Niekas dar ncpralobo mokėdamas randas, bet imdamas raudas nuo kitų

^

'i eififtnn

$500

ęoAAA

KANADOS

"PrĮjį
OiEHy FLAUKIOJIUA!
Puikiausi, Didžiausi

<*r«!ciau%i,

d\icjij sriubų pa-azieriniai i-ivai tarp I.irpoaus Ir New
York ir nuo N. n Y.-.rk iki Kotterdam ir l.iepejaus. Vidutin*4 kaino*.
Kreiptis
Johnson * Co., Gen. I'ass. Agcntlu
o»C

Cicero, Iii.

J}'

į

47 Bv*adway, New Yo-k, N. Y.

